
ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21

รัชชนนท แกะมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บทนํา (Introduction)
 การปฏริปูตนเองในศตวรรษที ่21 ประชาคมโลก
ใหความสําคัญ [1] เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา อันเนื่องจาก

การศกึษาเปนเครือ่งมอืและกญุแจสาํคญัในการเปลีย่นแปลง

สิง่แวดลอมโลก [1] ฉะน้ัน สาระสําคัญของการศึกษา จงึมุง
เนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนประชากรอาเซียน 
ประชากรโลก [1] โดยเร่ิมจากการพฒันาคนใหมคีวามคงทน
ในความรู และเกิดความย่ังยนืในความรู การจะทําใหคงทน
ในความรูไดนั้น จะตองเริ่มจากการอาน (Reading), เขียน 
(Writing) คณิตศาสตร (Arithmetic) การคิดวิเคราะห 
(Critical Thinking), การสื่อสาร Communication,
การรวมมือ Collaboration และความคิดสรางสรรค 
(Creativity) [1] รวมทัง้ พฒันาทรพัยากรบคุคลใหมทีกัษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 
ไดอยางแทจริง [1]
 จากขอมูลเชิงประจักษรอบ 14 ปที่ผานมา (ชวง 
2001-2010) และ (ชวง 2011-2020) ในศตวรรษท่ี 21 
ประชาคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลง [1] ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม อยางรวดเร็วและรุนแรง 
เปนสาเหตุใหประเทศตางๆ ตองหันมารวมตัวกันเปนกลุม

ประชาคม โดยมีการลงนามใหสัตยาบันความรวมมือ
ระหวางประเทศ อาทิ กลุมประเทศสหภาพยุโรป กลุม
อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกเจ็ด การรวมตัวของประเทศ

ทีต่ัง้อยูในภมูภิาคเดียวกนัหรอืตางภมูภิาค เพือ่ความจาํเรญิ
เติบโตและความมั่นคั่งทางดานเศรษฐกิจ [1] สังคม 
การเมือง ของประเทศในกลุม เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

จํานวน 10 ประเทศ รวมท้ัง ประเทศไทยของเรามี
การเปลี่ยนแปลงในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการ
ปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ในศตวรรษที่ 21  
  ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยของเรา ประสบ
ปญหาทางดานสังคม ที่สงผลกระทบตอปญหาทางดาน

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เส่ือมถอย อันนําไปสูความลมเหลว
ในมิติตาง ๆ ภายในประเทศอยางรุนแรง ในศตวรรษท่ี 21 
และใน ป.พ.ศ. 2558 หากประเทศไทยไมหันมาทบทวน
ตนเองในมิตติาง ๆ  จะทาํใหสงัคมภายในประเทศเกิดปญหา
ทางสงัคมอยางตอเนือ่งอกีครัง้หนึง่ เมือ่เกดิปญหาทางสงัคม 
จะสงผลกระทบตอปญหาทางดานเศรษฐกจิ เม่ือเกดิปญหา
ทางเศรษฐกจิ กจ็ะสงผลตอคณุภาพทางการศกึษา ลกัษณะ
ปฏิกิริยาลูกโซ อันนําไปสูคุณภาพของประชากรภายใน
ประเทศ ที่ดอยกวาประชากรในประเทศอื่น ๆ [1] ในกลุม
อาเซียนและประชาคมโลก ฉะน้ัน จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งยวด ที่จะตองมีการปฏิรูปตนเอง [1] ซึ่งตนเองในที่นี้ 
หมายถงึ ตนเองในมติขิองประเทศไทย มติขิองมหาวทิยาลัย 

(สถาบนัอดุมศกึษา) ไทย และมิตขิองบคุลากรในมหาวทิยาลยั
(สถาบันอดุมศึกษา) ไทย ในศตวรรษที ่21 [2] ทีจ่ะตองปรบั
เปล่ียนตนเอง โดยเริม่จากการปฏิรปูตนเองใหเปนประชากร
อาเซียนในป พ.ศ.2558 และเปนประชากรโลกตาม ลําดับ 
[2-3] ผูเขียนเห็นความสําคัญของปญหาภายในประเทศ
ทีผ่านมา และเห็นความจําเปนอยางย่ิงยวดท่ีจะสรางความ
เขาใจใน เรื่อง ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21“Self-refor-
mation in The 21 st century ” โดยมี 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อปฏิรูปตนเอง ในมิติของประเทศไทย 
 2. เพือ่ปฏิรปูตนเอง มติขิองสถาบนัอดุมศึกษา 
และทําความเขาใจ การอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 3.  เพือ่ปฏิรปูตนเอง ในมิตขิองบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21

 4.  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากร
ทางการศกึษาในการเปนประชากร ประชาคมอาเซยีน และ
ประชากรโลกในศตวรรษที่ 21
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การปฏิรูปตนเอง (Self-reformation)
 ปฏิรูป หมายถึง ปรับปรุงใหเหมาะสม 
  ตนเอง หมายถึง ตัวบุคลากร สวนราชการ 
(นิติบุคคล) และประเทศไทย อันประกอบดวย รัฐบาล
ดินแดน และประชากรในรัฐ 
 ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง รอบ 100 ป 
 ทศวรรษ หมายถึง รอบ 10 ป 
 เม่ือเราทราบแลววา การปฏิรปู คอื การปรับปรุง
ใหดีขึ้น ให เหมาะสม โดยความเหมาะสมน้ัน [2] 
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูในขณะน้ัน 
สภาพแวดลอมเปนตัวแปรเหตุ ที่สงผลตอตัวแปรผล 

เหตุและผลมนียัสําคญัซึง่กนัและกนั เม่ือสภาพแวดลอมของโลก

เปล่ียนแปลงไป กส็งผลกระทบใหตวัแปรเหตุ และตัวแปรผล 
ภายในประเทศ นั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกัน ลักษณะ
ปฏิกริยิาลูกโซ ไมมทีีส่ิน้สดุ อนัเนือ่งจากความเจรญิกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคนพบสิ่งใหม ๆ 

อยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง 
  การปฏริปูตนเองนัน้ มองไดหลายมติ ิเชน ตนเอง
ในมติแิหงรฐัไทย โดยประเทศไทยของเราน้ันเปนศนูยกลาง
ของอาเซียน ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยปจจุบัน
ป พ.ศ.2557 และป พ.ศ.2558 ประเทศไทย เปนประชาคม
อาเซียน การเปนประชาคมอาเซียนสมัยปจจุบัน และสมัย
กรุงศรีอยุธยา จะไดรับผลกระทบลักษณะปฏิกิริยาลูกโซ 
แตกตางกัน อันเนื่องจากสภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เมื่อประเทศไทย เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 
จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน เคลื่อนยายเงินทุน
ไดอยางเสรี เมื่อมีการเคลื่อนยายแรงงาน เงินทุนอยางเสรี 
ประเทศไทยโดยรัฐบาล จะตองหันกลับมาทบทวนตนเอง 
[1] และพิจารณาเครื่องมือ ขับเคลื่อนกลไกสําคัญ 
ในการแขงขนัในระดับอาเซียน นานาชาติ และประชมคมโลก

ไดนั้น จะตองเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย [1] 
อนัเนือ่งจากทนุมนษุย เปนกญุแจสาํคญัในการพฒันาทกุ ๆ  ดาน 
 การพัฒนาทนุมนุษย ใหมขีดีความสามารถในการ
แขงขัน และมีคุณธรรมสูงนั้น จะตองเริ่มตนจากการศึกษา 
โดยการศึกษาของประเทศไทย มีชองวางระหวางคน

ที่มีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ [1] กลาวคือ ผูมีความม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจดี จะไดรับการเรียนรู คือ ไดรับการศึกษา
ในสถาบันการศึกษาที่ดี และเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ของประเทศ รวมทั้งชั้นนําของโลกตามลําดับ 
  ประเทศไทยโดยรัฐบาล จําแนกระดับการศึกษา
ออกเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ระดับอนุบาล 
ปฐมศกึษา มธัยมศกึษา ระดบัอาชวีศกึษา ประกาศนยีบตัร
วชิาชพี ปวช. [1] และระดบัอดุมศกึษา ประกอบดวยระดบั
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
 สวนคุณภาพทางการศึกษา จะมีคุณภาพและ
มาตรฐานทีแ่ตกตางกนัอยางมนียัสําคญั อนัเนือ่งจากปจจยั
การผลิตและหนวยผลิตมีเปาหมายการผลิตทุนมนุษย

ในระดบัทีแ่ตกตางกนั [1] ในขณะทีธ่รุกจิทางการศกึษาภายใน
ประเทศ จะมาคูกับคานิยมของผูปกครอง ที่มุงเนนใหบุตร
หลานจะตองไดรับปริญญา เพื่อเชิดชูวงศตระกูล โดยมิได
มองถงึทกัษะวชิาชพีและความตองการของผูใชงานบณัฑิต 
ในภาคอุตสาหกรรม [1] อันนํามาสูความลมเหลวทางการ
ศึกษาไทย คือ จบการศึกษาระดับปริญญาแลวไมสามารถ
ทํางานได [1]
 ในตนศตวรรษท่ี 21 ในชวง 1 ทศวรรษท่ีผานมา 
ผูเขียนบทความ ไดทําวิจัย : ปญหาอุปสรรคและแนวโนม
การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทศหนา กรณี 
ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อป พ.ศ.2547 [1] 
โดยสรางแบบจาํลองศกึษายอยรอย ชวงละ 5 ป จากป พ.ศ.
2547 ยอนไปยังปยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ.2533 [1] และนําผลการศึกษามาคาดคะเนอนาคต 

พบวา ระบบการศกึษาของประเทศไทย จะเกดิความพุมเฟอย
ทางการศึกษาในทางเศรษฐศาสตร [1] คือ คนทํางานต่ํา
ระดับ เชน จบปริญญาเอกบางสาขา มารับคาจางในระดับ
ปริญญาตรี จบปริญญาตรีบางสาขา มารับคาจางในระดับ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. หรือ คาจางระดับมัธยมศึกษา 
[1] นอกจากน้ันยังพบวาคาจางเงินเดือน จะผูกติด
กับสถาบันการศึกษาในอนาคต [1] โดยผูจบการศึกษาจาก

สถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง ทัง้ในประเทศและตางประเทศ จะไดรบั
คาจางทีส่งู สวนผูไดรบัการศึกษาจากสถาบนัทีไ่มมชีือ่เสยีง

จะไดรับคาจางตํ่าหรือไมมีงานทํา ซึ่งบงช้ี วาแมจะมี
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ปรญิญา [1] กไ็มใชเคร่ืองมือ หรอืประกันวา มทีกัษะวิชาชีพ
ที่จะนํามาประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองไดอยางแทจริง [1] 

โดยผลการวจิยัทีท่าํไวเมือ่ 10 ปทีผ่านมานัน้ ตรงกบัขอเทจ็จรงิ
ในสภาพปจจุบัน [1]
  รัฐบาลไทย ในฐานะผูกํากับนโยบายการศึกษา
ของชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวด ที่จะตองหันกลับ

มาปฏริปูระบบการศกึษาของไทย [1] ตัง้แตระดับ การศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใหได
มาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุน [1] โดยปรับเปลี่ยน
คานิยมของผูปกครองท่ีมุงใหบุตรหลานตองไดรับปริญญา 
[1] เปนมุง เนนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ดานอาชีวศกึษา [1] เพือ่ใหเกดิความสมดุลย ระหวางวิชาชีพ 
กับวิชาการ อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพของทรัพยากร
ทนุมนษุยภายในประเทศ [1] ใหมทีกัษะชวีติ ทกัษะวชิาชพี 
และมีคุณภาพ ตรงกับการเปนประชากรอาเซียน และ
ประชากรโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามลําดับ [1]
 มิติของมหาวิทยาลัย (สถาบันอุดมศึกษา) 
จากรายงานผลการวิจัย [1] พบวา สถาบันอุดมศึกษา

ของไทยนัน้ มุงเนนการกระจายโอกาสทางการศกึษา ใหเขาถงึ

ประชาชนทุกระดับ [1] โดยมหาวิทยาลัย (สถาบัน
อุดมศึกษา) ไทย ขยายโอกาสทางการศึกษา เปดวิทยาเขต 
ไปสูจังหวัดตามภูมิภาคตาง ๆ [1] ในขณะท่ีจังหวัด
ในภูมิภาคก็มีความตองการที่จะใหจังหวัดของตนมีสถาบัน
อุดมศึกษาภายในจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ประชากรและความจําเริญเติมโตทางเศรษฐกิจในจังหวัด 

นั้น ๆ [1] เมื่อ มหาวิทยาลัย จัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัด
ตาง ๆ  และมกีารจดัตัง้ มหาวทิยาลยัแหงใหมมากขึน้ สงผล
ใหเกิดการแขงขันในลักษณะธุรกิจทางการศึกษา [1]

  มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จึงเปดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี โท-เอก ตรงกันหรือหลักสูตรเดียวกันหรือ
หลกัสตูรคลายกนั ทัง้ มหาวิทยาลยัสงักัดทบวงมหาวิทยาลยั
เดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล [1] และ
มหาวิทยาลัยเอกชนท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีเปด
วิทยาเขตในตางจังหวัดตาง ๆ 

 เมื่อหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
(สถาบันอดุมศึกษา) ตรงกัน คลายกัน เหมือนกัน ในขณะ
ทีอ่ตัราการเกิดของประชากรภายในประเทศไทย มอีตัราการ
เกิดลักษณะ ชะลอตัวหรือลักษณะครอบครัวขนาดเล็ก [1] 
สงผลให ปจจยัการผลิต คอืผูจะเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัย
ลดนอยลง เม่ือปจจัยการผลิตลดลง แตมีมหาวิทยาลัย

ทัง้ในประเทศและตางประเทศ มากรายในประเทศไทย ผูเรยีน
จึงมีอํานาจในการเลือกเขาศึกษาตอ [1] โดย มหาวิทยาลัย
ทีเ่ปนหนวยผลติกม็ุงผูเรยีนเปนศูนยกลาง ฉะนัน้ จงึยอมรบั
ผูที่มีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑเขาศึกษาตอ [1] อันสงผล
ตอคุณภาพของประชากรไทย โดยผลิตเพ่ือเปนประชากร
ระดับจังหวัด ประชากรระดับภาค หรือประชากรภายใน
ประเทศเทาน้ัน [1] ฉะนั้น ในป พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ควรหันกลับมาปฏิรปูตนเอง[1] จากขอเท็จ
จริง
 จากเดมิมหาวทิยาลยั แขงขนัรบัผูเรยีนเขาศกึษา
ตอ กรณี เปดหลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกัน 

คลายกัน[1] เปล่ียนเปน ใหความรวมมอืกัน โดย มหาวทิยาลยั 
ควรจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีตนเองเช่ียวชาญ[1] 
สวนมหาวิทยาลัยที่ ไมมีความเช่ียวชาญ ก็ เห็นควร
ยุบหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยที่มีความ
เ ชี่ ย ว ช าญ เป น ผู ผ ลิ ต แ ข ง ขั น กั บน าน าช าติ  [ 1 ] 
โดย มหาวิทยาลัยของไทย ไมควรแขงขันกันเอง แตควรจะ
แขงขันกับตางประเทศเปนสําคัญ 
  มิ ติ ที่  3  คื อ  มิ ติ ใ นฐานะ เป นบุ คลากร

ใน มหาวิทยาลัยไทย (สถาบันอดุมศึกษา) ศตวรรษที ่21 ได
ลวงกาวเขาทศวรรษที่ 2 (2014) และในป พ.ศ.2015 
ประเทศไทย เปนประชาคมอาเซีย ฉะนั้น บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย จะเปล่ียนตนเองเปนบคุลากรในมหาวทิยาลัย
อาเซียน การเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียน ควรจะปฏิรูปตนเองอยางไร นั้น ผูเขียนสรุปวา 
 ปฏิรูปแนวคิด โดยผูเขียน เปนขาราชการ 
ขาราชการ มหีนาทีใ่หบรกิารแกผูรบับรกิารดวยความเสมอ
ภาค [3] การจะใหบริการดวยความเสมอภาค ตามภาระ
ความรับผิดชอบนั้น จะตองเขาใจตนเอง [3-4] เม่ือเขาใจ

ตนเองแลว จะตองใชคุณธรรมเปนเคร่ืองมือควบคุมและ
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กํากับความคิดรูเทาทันเหตุการณ [3-4] โดยใชสติเปน
เงื่อนไขสําคัญ แหงปญญา เชน รูเทาทัน ตัวแปรเหตุ : สง
ผลใหเกิดตัวแปรผล ทุจริตคอรรัปช่ัน [5] ประกอบดวย 1) 

เหน็แกตนเอง 2) เหน็แกคนอ่ืน 3) เหน็แกครอบครัว 4) เหน็แก
รายได 5) เห็นแกอํานาจรัฐ 6)เห็นแกการกระทําไมถูกตอง 
[5] เปนตน การคอรรัปช่ันเปนไปภาพลักษณระดับบุคคล 
องคกร และประเทศไทย โดย Transparency [5] แสดง
ความสัมพันธของยุทธศาสตรกับแหลงขอมูลหลักของ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI 

ของไทย ในป พ.ศ.2556 ประเทศไทย ไดคะแนน 35 คะแนน 

ลาํดบั 102 และในป พ.ศ.2557 ประเทศไทยไดคะแนนเพิม่
ขึน้ 3 คะแนนเปน 38 คะแนน ลาํดบั 88 ของโลก [5] แสดง
วาการคอรรัปชั่นในประเทศไทยลดลง 
 การพัฒนาตนเอง ใหเปนประชากรอาเซียน 
และประชากรโลก ในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีการทบทวน
ตนเองเร่ือง ทกัษะชวีติ และทักษะวิชาชพี วาอะไรท่ียงัขาด 
และจะตองเรียนรูเพิ่มเติม [1] เชน ทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคิดเคราะห สังเคราะห ทักษะการส่ือสาร ทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพียงพอหรือไม [1] 
  การปฏิรูปตนเองในระดับรัฐบาล จะตองมอง

ถงึความสัมพันธในมิตติาง ๆ  ภายในประเทศไทย อาเซียน และ

ประชาคมโลก [1] อาทิ เชน มิติทางดาน สังคม การเมือง 
การศึกษา โดยกําหนดเปนนโยบาย ใหสวนราชการ
ถือปฏิบัติ เชน เรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย 
“ขาดคุณภาพ” มหาวิทยาลัย (สถาบันอุดมศึกษา) ควรจะ
มีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาประชากรทุนมนุษยของ
ชาติในศตวรรษที่ 21 อยางไร [1] 

 สวนการปฏิรูปตนเอง ระดับบุคคล ผูเขียนเร่ิม
จากการพัฒนาตนเอง [4-5] โดยใชทฤษฎีทางพุทธศาสนา 
คือความเชื่อเปนพลัง ตั้งปณิธาน วาจะเปนขาราชการที่ดี 

ซื่อสัตย ใชตนเองเปนตํารา [4-5] ศึกษาคนควาตลอดชีวิต 
เพ่ือนาํความรูมาพฒันางานทีร่บัผดิชอบ พฒันางานในสวน
ราชการท่ีตนเองสังกัด และพัฒนาสังคม [3-4] ที่สงผลตอ

ดัชนีชี้วัดของชาติ โดยในป พ.ศ.2558 ผูเขียนบทความ 
จะเปนบุคลากรในสถาบนัอดุมศกึษาอาเซยีน ฉะน้ัน จงึสาํรวจ

ตนเองวา อะไรที่ยังขาดความรู หรือมีความรูไมเพียงพอ 
ที่จะตองศึกษาเพ่ิมเติม [1]

 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม โดยการ
เปล่ียนเปนประชาคมอาเซียนศตวรรษท่ี 21 ในป พ.ศ.2558 
ผู เขียน จึงขอกราบเรียนเชิญ นักวิชาการ บุคลากร
ในมหาวทิยาลยั (สถาบนัอดุมศกึษา) ไทย รวมประชมุวชิาการ 
และนําเสนอผลงานวิชาการ ปขมท. ประจําป พ.ศ.2557 
ระหวางวันที่ 21 –21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรง
วิลลรีสอรท จังวหัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็น ใหความรู 
เรื่อง การศึกษาชาติ รูจักอุดมศึกษาอาเซียน สมรรถนะ
บุคลากรอุดมศึกษาในอาเซียน ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
สูอาเซียน ปฏิรูปตนเองสูอาเซียน และนําเสนอผลงาน
วิชาการ ตามกลุมและเครือขาย โดยผูสนใจที่จะเขารวม
ประชมุวชิาการ ปขมท. ในครัง้น้ี สามารถสมคัรรวมประชมุ
วชิาการ และเสนอผลงาน ผานระบบออนไลน ที ่Cuast58.
ubu.ac.th ไดตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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