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เกาปเต็มที่ “หมอภาษา” เมลด็พันธุแหงภูมปิญญาทางภาษาและวัฒนธรรมไดถูกบมเพาะจนสุกงอม

เต็มที่ พรอมทีจ่ะขยายพืชพนัธุไปสูโลกแหงการเรียนรู และการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่สมบูรณแบบ พันธุ

พืชแหงภูมิปญญาที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและกรมสามัญศึกษา(เดิม)ไดรวมกนัเพาะ

บม รดน้ํา พรวนดนิ ใสปุย ฟูมฟกจนกลายเปนตนกลาทีแ่ข็งแรง และงอกงาม แผกิ่งกานสาขา ผลดิอก ออก

ผลงามสะพรั่งอยูทั่วผืนแผนดิน นับวนัจะหยั่งรากลึกและแผกระจายปกคลุมพืน้แผนดินใหมั่นคง ปลอดภัย

จากการกดัเซาะและทําลายของกระแสวฒันธรรมนําเขาที่ไมเหมาะสมกับสังคมไทย ซ่ึงหลั่งไหลเขามาอยาง

ไมขาดสายในยุคที่โลกไรพรมแดน 

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อแกปญหาการใช

ภาษาไทยไมถูกตองและไมชัดเจนสนองพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยความสนับสนุน

และรวมมือกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและกรมสามัญศึกษา จากความคิดที่

ผูเขียนไดมองเห็นวา   การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยในรูปแบบเดิมๆ ไมสามารถสนองความตองการและ

ความสนใจของเด็กและเยาวชน ตลอดจนไมสามารถแกไขปญหาการใชภาษาไมถูกตองและไมชัดเจนของ

คนในสังคม นักเรียน นักศึกษาตลอดจนสื่อมวลชนได เนื่องจากอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมขามชาติที่ไม

เหมาะสมกับสังคมไทยถายเทเขามาพรอมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วและแพรกระจายอยาง

กวางขวาง มีผลตอคานิยมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก  ทําใหเด็กไทยรุนใหมหลงใหลชื่นชมในคานิยม

นําเขาขาดความภาคภูมิใจ                ในวัฒนธรรมที่เปนรากเหงา ขาดจิตสํานึกรับผิดชอบตอการเปนเจาของ

ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงควรที่จะตองอนุรักษรักษาไวใหยั่งยืนยาวนานเพื่อยืนยันความเปนเอก

ราชของชาติ  ทําใหวัฒนธรรมไทยหลายดาน เกิดความออนแอและตองการการฟนฟู ทํานุ บํารุง เชน 

วัฒนธรรมดานการแตงกาย วัฒนธรรมดานการกิน วัฒนธรรมความเปนอยูในชีวิตประจําวันตางๆ  ที่ขาด

นางศิริวรรณ ฉายะเกษตริน ศึกษานิเทศก เชี่ยวชาญ สพท. กทม.๑ 

หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

อุปนายกสมาคมคนรักภาษาไทย 
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เอกลักษณ บางอยางถูกกลบกลืนและผสมผสานจนขาดความงดงาม เชน วัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่มี

ปญหาวิกฤติอยูในปจจุบัน จึงไดคิดคนนวัตกรรมการแกปญหาดังกลาวขึ้นโดยเนนใหเด็กและเยาวชนเปน

ผูนําในการแกปญหาในทุกทักษะไมวาจะเปนการอาน การฟง การพูด และการเขียน  สรางเด็กและเยาวชน 

เปน “หมอภาษา” มีหนาที่บําบัดรักษา ใหคําปรึกษา และแกปญหาใหแกผูที่ใชภาษาผิดพลาดบกพรอง โดย

ดําเนินการในโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตวันภาษาไทยแหงชาติ วันที่ ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๔๒ มาจนถึงปจจุบัน รวม ๙ ป  ไดรับการตอบรับจากเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตางๆ  

ทุกสังกัด จนกระทั่งสามารถขยายเครือขายไปมากกวา ๒,๐๐๐ เครือขายทั่วประเทศ เดิมมีศูนยสาธิต

ปฏิบัติการของโครงการตั้งอยูที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย และไดจัดกิจกรรมตางๆอยางหลากหลาย 

เชน การอบรมครูภาษาไทย  จัดคายเยาวชนหมอภาษา จัดนิทรรศการ จัดการประกวดรานหมอภาษาที่ดําเนิน

กิจการดีเดน ผลิตสื่อแกปญหาใชภาษาไทยไมถูกตอง จัดงานวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องรวมกับ

หนวยงานและองคการตางๆ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใหแกนักเรียน นักศึกษา พนักงาน

ของรัฐ พนักงานบริษัท ตลอดจนสื่อมวลชนสาขาตางๆ ทั้งวิทยุและโทรทัศน นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรม 

“หมอภาษาเคลื่อนท่ี” ไปเปดบริการนอกสถานที่ เชน ในชุมชนแออัด วัด โรงเรียนในชนบทหางไกล 

โรงเรียนที่มีนักเรียนชาวไทยภูเขาและนักเรียนชาวไทยมุสลิมตลอดจนสถานสงเคราะหเด็กดอยโอกาสตางๆ  

 

 

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน เปนโครงการที่สรางเด็กและเยาวชนใหเปนผูนําในการแกปญหา    

การใชภาษาไทยใหถกูตอง โดยมอบความไววางใจใหเด็กเปน “หมอภาษา” มหีนาที่เปนผูพทิักษรักษา

ภาษาไทย อันเปนมรดกวฒันธรรมที่ล้ําคาของชาติ โดยการจําลองสถานการณวาการออกเสียงภาษาไทยไม
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ถูกตอง           ไมชัดเจน เปรยีบเสมือนเปนโรคที่ตองการการบําบดัรกัษา   ซ่ึงขั้นตอนของการบําบัดรักษาใน

รานหมอภาษา         จะคลายกับการเขารบัการรักษาโรคในคลนิิกหรอืโรงพยาบาล โดยมเีด็กและเยาวชนที่

รักภาษาไทย เสียสละและมุงมั่นที่จะอนุรกัษภาษาไทย อาสาสมัครมาเปน “หมอภาษา” คอยใหการ

บําบัดรกัษา ใหคําปรึกษา       โดยมีครู อาจารย ที่เชี่ยวชาญดานภาษาไทย สละเวลามารวมดําเนนิงาน คอย

ดูแลชวยเหลือและควบคุมคณุภาพ ซ่ึงผูที่ไดรับการบําบัดรกัษา  จนกระทั่งสามารถออกเสียงไดถูกตอง

ชัดเจน จะไดรบัเกียรติบัตร “ใบรับรองคุณภาพ”          เปนกําลังใจ และสามารถเขารับการฝกอบรมเพื่อเปน

หมอภาษาชวยรักษาโรคออกเสียงภาษาไทยไมถูกตองใหแกผูอ่ืนไดตอไป ทําใหเด็กและเยาวชนไดบําเพญ็

ประโยชนตอสังคม ชวยอนรุักษภูมิปญญาและมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติใหดํารงอยูอยางยัง่ยืน ชวย

ใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพและประสบการณของตนเองใหเพิ่มพูนยิ่งขึน้ มีความภูมใิจในตนเอง มี

ความเชื่อมั่นและเกิดกําลังใจที่จะสรางคณุประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง ซ่ึงในอนาคตเยาวชนเหลานี้

จะเปนพลเมืองและพลโลกที่ดีตอไป จดุเดนของโครงการ      อีกประการหนึ่งก็คือ ผูเขามารวมดําเนินงานทั้ง

ครู – อาจารยและนกัเรียน ไดสละเวลา และความสุขสวนตัวมาทํางานในวันเสารหรือวนัอาทิตยอยาง

ตอเนื่อง พรอมทั้งตระเวนไปจัดดําเนินการตามคําขอในโอกาสตางๆ       ซ่ึงบางครั้งตองเดนิทางไกลไป

เหนือจรดใตสุดเขตแดน บุกบั่นไปในถิ่นทรุกนัดาร หรือมีอันตรายแตดวยอุดมการณอันแนวแนมั่นคง ทําให

คณะทํางานรวมมือรวมใจกนัปฏิบัติงานอยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

มาโดยตลอด 

กําลังใจอีกอยางหนึ่ง ที่หลอเลี้ยงใหโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ยืนหยัดมาอยางตอเนื่องจวบ

จนปจจุบนันี้ ก็คือ การตอบรับของสังคมและภาคเอกชนที่เห็นความสําคัญ ทําใหโครงการหมอภาษาพัฒนา

เยาวชนไดรับรางวลั “โครงการสรางสรรคสังคมดีเดน” ประเภทเพือ่เด็กและเยาวชน ประจาํป ๒๕๔๕ จาก             

ฟอรด มอเตอร คอมปานี ไดรับรถยนต ๑ คัน สําหรับใชในโครงการ และยังไดรับความสนับสนุนจากองคกร

ภาคเอกชนตางๆมาโดยตลอด 

แมกาลเวลาจะลวงเลยมาถึง ๙ ปเต็ม ทีเ่ราไดฝาก “รานหมอภาษา” โครงการหมอภาษาพัฒนา

เยาวชนไวในแผนดิน เพื่อเปนมรดกทางภูมิปญญาและเปนประวตัิศาสตรแหงวงการภาษาและวัฒนธรรม

ไทย จากราน หมอภาษารานแรก ณ ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทย ถึงรานหมอภาษา ณ สถานศกึษาสังกัด

ตางๆที่เปนเครือขาย ทัว่ประเทศ ซ่ึงไดรวมกันสืบสานปณิธาน ที่จะพทิักษคุณคาของภาษาไทย ดวยรูปแบบ

และวธิีการ       ที่อาจแตกตางกันบางตามธรรมชาตแิละขอจํากัดของแตละสถานศึกษา  แตกด็วยเจตนารมณ

เดียวกัน จากการตดิตามผลการดําเนนิงานของสถานศกึษาที่เปนเครอืขาย พบวา การนํารูปแบบ “รานหมอ
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ภาษา” เขาไปจัดดําเนินการในสถานศกึษานั้น ไดดําเนินการในรปูแบบตางๆ เชน จัดเปนกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเปดเปนคลนิกิประจํา มีสถานที่เฉพาะเปนเอกเทศ จดัเปนกจิกรรมพิเศษเสริมการเรียนรูเปน

ครั้งคราว จัดเปนคลินกิเคลือ่นที่ ชมรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน บูรณาการเขาไปในระบบการเรียนการสอน

สาระการเรยีนรูภาษาไทย   ในสาระพื้นฐาน และจดัเปนหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพือ่สนองความสนใจหรือ

ความตองการของผูเรียน 

อนึ่งจากการทีไ่ดนําเสนอหลกัสูตรสาระเพิม่เติมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนในเว็บไซต  “ หมอภาษา ” 

www.morphasa.com ไดมีกระแสตอบรับเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศกึษาที่สนใจจะเปดราน

หมอภาษาในโรงเรียน และตองการนําหลกัสูตรไปใชจดัเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเตมิในกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาไทย สวนใหญจะตองการขอมลูเกีย่วกับขั้นตอน และวธิีการทีจ่ะเริ่มดําเนินงาน การเตรียมความพรอม     

ในดานตางๆ ในที่นี้จึงใครขอชี้แจงรปูแบบ การดําเนินงานในแตละขั้นตอนเพื่อความถูกตองตรงกนั

ดังตอไปนี ้

๑  ขั้นสํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment) ขั้นตอนการสํารวจความตองการจําเปน       

กอนการดําเนนิงานนี้ อาจดําเนนิการโดยวเิคราะหวสัิยทัศน เปาหมาย และโครงสรางหลักสูตรของ

สถานศึกษา หากพบวา สถานศึกษามุงเนนดานการอนรุักษภาษาไทย เห็นคณุคาและมีเจตนารมณที่จะ

แกปญหาวิกฤติการใชภาษาไทยในปจจบุนั หรือวิเคราะหจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสาระการเรยีนรู

ภาษาไทยของนักเรียนพบวา     ไมเปนทีน่า พึงพอใจ หรือจากการสาํรวจความตองการตลอดจนปญหาการ

ใชภาษาไทยของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนแกปญหา หรือพัฒนาอยางเปนระบบตอไป 

๒     ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Planning) ขั้นตอนนี้ ผูที่สนใจจะเริ่มดําเนินการ ควรศึกษา

เอกสาร     ที่เกี่ยวของกับโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน เชน ความเปนมา วัตถุประสงค หลักการ ความ

เชื่อ เทคนิควิธี รูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงาน จากนั้นจึงแตงตั้งคณะทํางาน ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรครู

ภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ครูตางกลุมสาระ เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

วิทยากรในชุมชนที่มีความรู     ความเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร อักษรศาสตร ดานการใชภาษาไทย ฯลฯ เมื่อ

มีทีมงานที่เหมาะสมแลว             จึงจัดเตรียมสถานที่ ซ่ึงควรเปนหองที่มีขนาดเหมาะสมกับรูปแบบของการ

ใหบริการในขั้นตอนตางๆ เชน        จุดลงทะเบียน-ทําประวัติของผูมาใชบริการ  จุดวินิจฉัย  จุดบําบัดเฉพาะ

โรค  จุดตรวจหลังบําบัด จุดใหคําปรึกษา และจายยา (แผนพับ แบบฝกคูมือการแกปญหา ฯลฯ) และจุดออก

ใบรับรองคุณภาพ พรอมทั้งควร   จะมีจุดพักรอใชบริการ สําหรับเวลาที่มีผูมาใชบริการเปนจํานวนมากดวย 
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 เมื่อมีหองที่เหมาะสมแลว กจ็ะออกแบบตกแตงหองใหนาสนใจ เหมาะสมกับวยัของผูมาใชบริการ  

ซ่ึงควรประกอบดวยอุปกรณที่จําเปนดังนี ้

-พระบรมฉายาลักษณ/ พระบรมสาทิสลักษณ    ‐พระราชดํารสั/ พระบรมราโชวาท 

-ปายชื่อราน โตะ เกาอี้ ตู ช้ัน เคานเตอร กลองเอกสาร -ปายประชาสมัพันธ ปายนทิรรศการ 

-แผนปายแสดงขั้นตอนการใชบริการ      -ใบลงทะเบยีน 

-แฟมบําบดั, แบบวินิจฉยั, แบบบําบัด, แบบประเมิน  
-ยารักษาโรค (หนังสือ คูมือ แผนพับ แถบบันทึกเสียงแผนซีดี ชุดบําบดัแบบฝก ฯลฯ) 
-รูปภาพอวัยวะท่ีเกีย่วของกบัการออกเสียง/วิธกีารออกเสียง                                                                                           
-คติพจน หรือคําขวัญรณรงคการใชภาษาไทยใหถกูตอง -คําปฏญิาณตนของหมอภาษา ฯลฯ 

 -ใบรับรองคณุภาพ, ใบรับรองการมีสวนรวม 

 

๓.  ขั้นเตรียมบุคลากร( Informing ) 

 ขั้นตอนนีถ้ือเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญมาก  เพราะเปนการเตรียมความพรอมใหกับคณะทาํงานทั้งครแูละ

นักเรียน ในดานจิตใจ ความรู และทกัษะในการปฏิบัติงาน  ที่กลาวถงึเรื่องจิตใจกอน เพราะการทํางานนี้ผู

ปฏิบัติจะตองมีใจรัก หรือมีเจตคติที่ดี มีศรทัธามุงมั่น มีความรับผดิชอบ ตระหนักในความสําคัญ เห็นคุณคา             

และประโยชนของการดําเนนิงานมีความพรอมที่จะรวมมือรวมใจกนัทําหนาที่ผูพทิักษปกปองภาษาไทย
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ของเรา  ใหยั่งยืน มั่นคง ถาวร การคัดเลอืกบุคคลเขามาทํางานนี้จึงควรพิจารณาดานจิตใจหรือเจตคติกอน 

เมื่อใจพรอมแลวก็จะพัฒนาดานความรูและทักษะตอไป 

 การพฒันาทีมงานในขั้นตอนนี้อาจทําไดหลายวธิี เชน การใหศึกษาเอกสาร การศกึษาดูงานการจัด

อบรม การจดัประชุมปฏิบตัิการผลิตสื่อและอุปกรณการดําเนินงาน การจัดคายผูนาํเยาวชนหมอภาษาเพือ่

พัฒนาความรูและทักษะใหแกนกัเรยีนที่อาสาเขามาเปนหมอภาษาในโครงการ  โดยมีหลักสูตรในการอบรม

ที่สอดคลองกบัหลักสูตรสาระเพิ่มเติมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนที่ไดนําเสนอไปแลว(อาจคนควาไดจาก

เว็บไซต“หมอภาษา””www.morphasa.com) ของสมาคมคนรกัภาษาไทยหรอืติดตอขอคําปรึกษาใน

รายละเอียดไดที่ รานหมอภาษา สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต๑  เมื่อผานการอบรม

ครบหลักสูตรแลว กจ็ะไดรบัวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ 

และมอบบทบาทหนาที่ “หมอภาษา” ให พรอมทั้งให

กําลังใจ ใหการยอมรับยกยอง เพื่อใหมีความมั่นใจ

ในการปฏิบัติงาน 

๔.  ขั้นดําเนินการ( Doing ) 

 สถานศึกษาทีม่ีความพรอมดานสถานที่ บุคลากรและวสัดุอุปกรณพรอมที่จะใหบรกิารแลวก็ควรมี

กําหนดเวลาในการเปดใหบริการ  เชน  เปดทุกวนัในเวลาราชการ หรอืเปดชวงเชากอนเขาเรยีน       พกั

กลางวัน   และหลังเลิกเรยีน   หรือเปดคลนิกิพิเศษวนัเสาร – อาทิตย      เปดคลนิิกสูชุมชน  สูวัด  สูโรงเรยีน

อ่ืนๆ หรือ   เปดในงานวิชาการตางๆ 

 ในระหวางดําเนินการ ควรฝกใหนกัเรียน(หมอภาษา) บริหารจัดการรานหมอภาษาไดเอง โดยครู

ควรเปนเพียงผูคอยใหคาํปรกึษา    แนะนาํ    อํานวยความสะดวก         คอยเปนกําลังใจเปนเสมือนพี่เลี้ยง

คอยดแูลให  นักเรียนดําเนนิงานอยางเตม็ศักยภาพ และเม่ือนกัเรียนมีความคลองตัวชํานาญดแีลว  ครูควร

คอยๆลดบทบาทลง จนกระท่ังนักเรียนสามารถดําเนนิการไดเอง เปนกิจการของนกัเรยีนเองจึงจะถอืวา

ประสบความสําเรจ็         อยางสมบูรณ 

 ในชวงการดําเนินงานนี ้ผูปฏิบัติงานควรปรับปรุงและพัฒนาสื่อตางๆ เชน  ชุดฝก  แบบบําบัดรกัษา  

แผนพับ  ใบงาน  ตลอดจนเอกสารการดําเนินงานตางๆอยูเสมอ  เพื่อใหทันสมัยและนาสนใจตลอดจนควรมี

ความพรอมทีจ่ะเปนแหลงเรียนรู  แหลงศกึษาดูงานสําหรับสถานศึกษาที่สนใจ จะสมัครเปนเครือขายในการ

ดําเนินงานดวย 
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๕.  ขั้นพฒันาบุคลากรในระหวางการดําเนนิงาน( On the job training ) 

 คณะทํางานและนักเรยีนที่เปนผูนําปฏิบัตกิารควรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอเพื่อ

พัฒนาความรู  และทักษะในการปฏิบัติงาน เชน ไปศึกษาดูงาน  หรือรับการประเมินทกัษะการอานออกเสียง              

ณ รานหมอภาษาของโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ไปศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซวิทยา     

ของโรงพยาบาล( ศริริาช )  ไปคลนิิกฝกพูดในโรงพยาบาลตางๆ   เขารวมกจิกรรมวนัภาษาไทยแหงชาติ           

ที่หนวยงานราชการจัดขึ้น เชน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  สถาบันการศึกษาตางๆ หรือ        

ไปรวมกิจกรรมการอนุรกัษภาษาไทยกับสมาคมหรือภาคเอกชนตางๆ     หรืออาจเชิญวิทยากรจากภายนอก      

ไปใหความรู แกบุคลากรในสถานศึกษา 

 อนึ่งผูนําเยาวชนหมอภาษาในโรงเรียนก็ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของรุนนอง     

โดยใชวิธีพี่สอนนองหรือเพื่อนสอนเพื่อน ( Peer Tutoring ) เพื่อหาแนวรวมหรือพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง

ยิ่งขึ้น 

๖.  ขั้นการประเมินผล (Evaluating )  

 ขั้นตอนการประเมินผลนี้ควรจัดเปนระยะๆตามที่ระบุไวในโครงการ   เพื่อใหทราบผลการ

ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนวามีอะไรควรปรับปรุงแกไขบาง อาจกระทําในรูปแบบของการสัมมนาอภิปราย

ผลการดําเนินงาน  การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  หรือการประเมินผลโดยใชเครื่องมือทางการวิจัย

ประกอบกัน     ก็ได  ซ่ึงการประเมินผลจะทําใหรูปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา  จึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

 อนึ่งการประเมินผลการดําเนินโครงการในโรงเรียนก็ควรประเมินทั้งปจจัยปอนเขา (Input) ประเมิน

กระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (output) ตลอดจนผลกระทบ (Impact) ดวย เหมือนกับการประเมิน

โครงการโดยทั่วไป 

๗.  ขั้นเผยแพรและขยายผล( Diffusing) 

 ๗.๑  การเผยแพรและประชาสัมพันธ  เมื่อการดําเนนิงานในโครงการดําเนินไปอยางเปนระบบ และ    

อยูตัวแลว  ผูดําเนินงานควรวางแผนในการเผยแพร และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ 

เชน จัดใหผูดาํเนินโครงการไดนําเสนอผลการดําเนนิงาน  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทําสถิติแสดงผลการ

แกปญหาการใชภาษาไทยไมถูกตอง เขยีนบทความ ทําเอกสารประชาสัมพันธ เชิญสื่อมวลชนทองถิ่น

มารวมกิจกรรมและจดัทํารายงานผลการดาํเนินงานตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกีย่วของ 

 ๗.๒  การขยายผลโดยการสรางเครือขาย  การนํารูปแบบวิธกีารของหมอภาษาไปปฏิบัติหรือขยาย

ผล  ไมควรเปนไปในลกัษณะของการบังคับ ควรใหเปนไปตามความสมัครใจหรือความสนใจ อาสาสมัคร
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จะทํา หรือเขารวมปฏิบัติงานดวยความศรทัธา การขยายเครือขายในการดําเนินงาน จงึเปนไปในลกัษณะคอย

เปน    คอยไป หรือชาแตแนนอนยาวนาน ยอมจะดีกวาการบีบบังคับใหทําแลวทําแบบไฟไหมฟาง 

 ยุทธศาสตรในการพฒันาเครอืขายแนวรวมในการขยายผลการดําเนินโครงการหมอภาษาพัฒนา

เยาวชน  ไดประยกุตใช เทคนิคการขาย ของวงการธรุกิจมาใชโดยผูปฏิบัตกิารตนแบบจะเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ     ผลการดําเนินงานหรอืกิจการในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร วารสาร แผนพับ แผนปลิว 

นิทรรศการ                   ส่ือประชาสัมพันธตางๆ การสัมมนาเสนอผลการดําเนินงาน การเลาสูกันฟง การ

บรรยาย การเชิญชวน การใหตัวอยางเอกสารหรือช้ินงานของโครงการไปทดลองใช หากผูสนใจตองการจะ

เปนแนวรวมปฏิบัติการดวย ก็จะไดรับความชวยเหลือสนับสนุนเพื่อพฒันาใหเจริญเติบโตเปนเจาของกิจการ 

เปด “รานหมอภาษา” สาขาใหมขึ้นมาเพื่อรวมมือกนัทํางานสานตออุดมการณใหกวางขวางยิ่งขึน้ ทาง

วงการธุรกิจจะเรียกระบบการขยายผล    ในลักษณะเชนนี้วา “ระบบการขายตรง” (Direct sale) ซ่ึงกําลัง

เจรญิเติบโตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย          ในปจจุบนั  

การเปดรานหมอภาษาหรือคลินิกภาษาไทยในโรงเรียนจัดวาเปนนวตักรรมการสอนภาษาไทยอยาง

หนึ่งที่ “โดนใจนกัเรยีน” และสามารถพฒันาผูเรยีนไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถนําความรูความสามารถไป

ใช        ในการแกปญหาได เปนการสรางเด็กใหเปนผูนํา เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกเด็ก โดยผูใหญตอง

เชื่อมือ    เด็กกอน เมื่อเดก็เห็นวาผูใหญยอมรับเชื่อถือในความสามารถ ก็จะเกดิความพยายามทีจ่ะพัฒนาและ                    

“เกิดพลังคาดหวัง” เปนแรงขับใหตองทําตามที่ผูใหญฝากความหวังไว ใหสมกับทีไ่ดช่ือวา “เดก็คืออนาคต   

ของชาติ”  เปนตนกลาที่งอกงามและสมบูรณ รอวนัทีจ่ะเติบโตเปนพลังของแผนดินที่แข็งแกรงตอไป  

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนยังคงจะ

ดําเนินงานตอไปอยางไมหยุดยั้ง  โดยมีศูนย

ปฏิบัติการนิเทศติดตามพัฒนาเครือขาย 

ตั้ ง อยู ท่ี สํ านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต ๑ ซอยศรีอยุธยา ๕ 

เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ ( หมายเลข

โ ท ร ศั พ ท  ๐ ๒  ๓ ๕ ๔ ๔ ๙ ๖ ๐  แ ล ะ 

๐๘๑๙๓๑๖๓๙๘  )  มีหน าที่ คอยดูแลให

คําปรึกษา แนะนํา สาธิต สงเสริมสนับสนุน

และใหบริการบําบัด รักษา เพื่อแกปญหา  



 
 

๙

การใชภาษาไทยใหถูกตองชัดเจน โดยไมคิดคาบริการแตอยางใด  โดยมีครู อาจารยจากโรงเรียนผูนํา

ปฏิบัติการหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน และรวมเปนวิทยากรเผยแพรความรู ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

ดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อดําเนินงานสนองพระราชดํารัสใหเกิดผล  ดวยความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และดวยความตระหนักในคุณคาของภาษาไทย  มรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติที่คนไทยทุกคนจะตองปกปอง พิทักษรักษาไวเพื่อศักดิ์ศรีของความเปนไทย  ณ วันนี้ 

กาลเวลาคงจะเปนเครื่องพิสูจนไดแลววา เมล็ดพันธุแหงภูมิปญญา         ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดชวยกัน   บมเพาะ รดน้ํา พรวน

ดิน ใสปุย และเฝาดูอยางใจจดใจจอนั้น มิไดฝอลีบไปตามกาลเวลา แตทวากําลังเจริญเติบโต ชูกิ่งกานสาขา 

อวดดอกออกผลอยางคุมคา และยังงอกงามอยูในหัวใจของเยาวชนคนรักภาษาไทยทั่วท้ังแผนดินไปอีกนาน

เทานาน 

 


