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สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

	 วารสารวิถีพุทธฉบับนี้ยังคงเข้มข้นด้วยเร่ืองราวดีๆ	 จาก 

ผูเ้ขยีนทกุท่านเช่นเคย	เพยีงแต่ความพเิศษในฉบบันีค้อืการปรบัเปลีย่น

คอลัมน์ภายในวารสารใหม่เกือบทั้งหมด	 เพื่อจัดหมวดหมู่ให้ง่าย

ส�าหรับการอ่านและน�าเสนอบทความแต่ละเรื่องให้ได้ประโยชน์ท่ีสุด	

จงึขอเรยีนผูเ้ขียนทกุท่านว่าอย่าแปลกใจหากเหน็บทความของตนเหลอื

สัน้เพยีงนดิเดยีว	เนือ่งจากเราจ�าเป็นต้องคดัย่อและเรียบเรยีงใหม่เพือ่

ให้กระชับเข้ากับพื้นที่ภายในเล่ม	แต่ส�าหรับบทความที่ไม่ได้ถูกคัดย่อ

เหตุเพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านมากกว่าถ้าได้อ่านครบ 

ทั้งเรื่อง	 ส่วนข้อสงสัยที่อาจคาใจนักเขียนหลายท่านที่ส่งบทความมา

ในครัง้นีห้รอืครัง้ก่อนหน้าแต่ไม่ได้ลงตพีมิพ์	ไม่ใช่เพราะบทความของ

ท่านด้อยกว่าหรืออย่างใด	 เพียงแต่เราพยายามจัดสรรเนื้อหาทั้งหมด

ให้สมดุล	 หลากหลาย	 และไม่ซ�้าซ้อนกันในแต่ละเล่ม	(ยกเว้นเรื่องที่

ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจริงๆ)	 ดังนั้นเรื่องที่ท่านส่งมาในฉบับนี้อาจถูก

น�าไปลงในฉบบัหน้า	แต่หากสงสยัว่าเรือ่งทีส่่งมาถงึมอืพวกเราหรอืไม่	

เรื่องของท่านไม่ได้ลงตีพิมพ์เพราะเหตุใด	หรือข้อติชมแนะน�าใดๆ	ก็

ติดต่อถึงกันได้ที่อีเมล	commu@arsomsilp.ac.th	

	 สดุท้ายนีข้อขอบคณุผูเ้ขยีนและผูอ่้านทกุท่านทีไ่ด้ติดตามอ่าน

และส่งเรือ่งราวดีๆ 	มาแบ่งปันกนัอย่างสม�า่เสมอ	หากมคีวามผดิพลาดใด

กข็ออภยัไว้	ณ	ทีน่ี	้ขอให้ผูอ่้านทกุท่านมคีวามสขุและเบกิบานทุกเวลา

กบัวารสารทีค่นทัว่ประเทศมาร่วมกนัสร้างสรรค์ด้วยใจเพือ่พฒันาการ

ศึกษาไทยอย่างมีคุณภาพ

บทบรรณาธิการ

สพฐ. สวัสดี

เพียงพอ	พอเพียง	พอดี	 ๒

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

ควาย	สัตว์กตัญญูสู่สถานศึกษา	 ๔

หยอดเมล็ดข้าวลงในดิน	(สิ่งที่น่าสงสัย)	 ๘

พลังของเครือข่าย	 ๑๐

ครูต�่ากว่าเกณฑ์	 ๑๑

เด็กดี	มีศีล	๕	 ๑๓

ถึงครู ผู้ถ่ายทอด

พุทธชยันตี	:	วาระแห่งชัยชนะ	 ๑๖

ของโรงเรียนวิถีพุทธ

ประสบการณ์สอนใจ l รุ่นใหญ่

ต้นทุนชีวิตต�่า	สร้างให้ดีได้	 ๒๐

การเดินทางของชีวิต	 ๒๓

จุดหมายปลายทาง	 ๒๓

ครองธรรมกับการบริหารองค์กรของผม	 ๒๔

ความซื่อสัตย์	 ๒๖

บ้านใหม่คุณยายจวง	 ๒๘

ลูกถังขยะ	 ๓๐

ประสบการณ์สอนใจ l รุ่นเล็ก

ธรรมชาติของมนุษย์	 ๓๒

รู้สึกผิดที่ไม่คิดออมเงิน	 ๓๔

หนูล่ะจิ๊บซี่	 ๓๕

วันดีๆ	ของฉัน	 ๓๖

ลุงเล็ก	โลมา	 ๓๖

เซียงเมี่ยงคือใคร	 ๓๗

สองเกลอ	 ๓๙

ธรรม...	ชนะใจ	 ๔๑

วัยรุ่นวิถีพุทธ	 ๔๒	

เพลินเรียน เพลินรู้ l ในรั้ว

ละครสร้างคน	 ๔๔

ประทีปแห่งปัญญา	 ๔๖

สุขแท้ด้วยธรรมะ	 ๔๖

สามประสานยามเช้า	“กตัญญูต่อบพุการี”	 ๔๖

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี	 ๔๗

ปลูกต้นความดี	ในสวนวรรณคดีไทย	 ๔๘

สร้างรั้วเป็นเกราะ	บ่มเพาะคุณธรรม	 ๔๘

ปลุก!	ผู้ปกครองเครือข่าย...	 ๔๙

ให้ตื่นรู้และเบิกบาน

เพลินเรียน เพลินรู้ l นอกรั้ว

พลังเล็กๆ	ที่เรียกว่า...	“ศรัทธา”	 ๕๐

พุทธชยันตี	คนดีศรีสังคม	(ท่าราบ)	 ๕๒

ร�าหน้าศพ	 ๕๒

นวัตกรรมสร้างคนดี	 ๕๒

ฉลองพุทธชยันตี	พุทธบูชา	

คุณธรรมคู่ใจ	เด็กไทยก้าวหน้า	 ๕๓

กระเช้าความสุข...	ให้ด้วยใจที่สะอาด	 ๕๔

จิ๋วผู้พิชิตภารกิจร่องกล้า	 ๕๖

ความรู้พึงประสงค์

วิถีพุทธ	วิถีชีวิต	วิชาชีวิต	 ๕๘

ท่องแดนกิมจิ	 ๕๘

โลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน	 ๕๘

ประเพณีบุญสลากภัต	 ๕๙

วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

๕๒



สพฐ. สวัสดี

	 ในชวีติความเป็นครสูพฐ.	และเป็นเจ้าหน้าทีใ่นหลายระดับ	

แทบหลกีเลีย่งไม่ได้เลยกบัเรือ่งการแข่งขัน	การประกวด	อาจรบับท

เป็นผู้แข่ง	เป็นกรรมการ	เป็นผูจ้ดั	เป็นCoach	ฯลฯ	เราจะได้เหน็

ละครชีวิตหลายเรื่องในการแข่งขัน	 หากมองย้อนกลับไปก่อนวัน

แข่งได้	 บรรยากาศในโรงเรียนตอนเช้าก่อนเข้าแถวกลางวันหลัง

กนิข้าว	บ่าย	เย็น	ค�า่	ดกึ	และเสาร์-อาทติย์	เราจะเหน็การเตรยีมตวั

ที่ทุกทีมต่างทุ่มเท	 ฝึกซ้อม	 เคี่ยวเข็ญ	ครูผู้เป็น	Coach	 จะนัด

หมายมาพบ	ซ้อมแบบรายประเดน็	เช่น	หากเป็นแข่งวอลเลย์บอล	

กซ้็อมเฉพาะรบัลูกตบ	แข่งร�าวงมาตรฐานซ้อมเฉพาะช่วงเดนิและ

หมุน	แข่งสวดมนต์ซ้อมเฉพาะบท	เป็นต้น	แล้ว	Coach	ก็จะนัด

ซ้อมใหญ่รวมทุกเรือ่ง	อีก	๒-๓	รอบ	ก่อนวันแข่งจริง	ก่อนเดนิทางไป

ก็พากันไปหาก�าลังใจ	 ทั้งไปหาคนเป่ากระหม่อม	 มีบนบานศาล

กล่าวก็ด้วย	

	 พอถึงวนัแข่งขนั	เราได้เหน็ชวีติฉากไหน	เราได้เหน็อารมณ์	

เห็นพฤติกรรมหลายแบบ	ของผู้แข่ง	ของ	Coach	ของคนดู	ของ

กรรมการ	

	 พอจบการแข่งขันมีการประกาศผล	เรากจ็ะได้เหน็อกีตอน

ของฉากทีม่ตีวัละครแสดงบทหลากหลาย	บทเสยีใจร้องไห้กอดกัน	

บทดีใจก็ร้องไห้กอดกัน	 บทปลอบโยน	 บทให้ก�าลังใจ	 บทพูด

ยกย่องเชิดชู	บทโหดด้วยค�าพูด	บทโหดด้วยการลงมือ	บทโกรธ

ด่าทอ	บทซาบซึ้งกราบขอบคุณ	เรื่องราวเหล่านี้เข้ามาในชีวิตครู

สพฐ.	ทุกปี	 และเร็วๆ	นี้ก็จะมีงานใหญ่อีก	การประกวดแข่งขัน

ทกัษะในงานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีนครัง้ที	่๖๒	ใน	๔	ภมูภิาคและ

ส่วนกลาง	 อยากชวนคุณครูคิดด้วยกันว่าปีนี้เราจะท�าให้พอดีพอ

ประมาณ	อย่างมเีหตุผล	(ไม่ใช่ข้ออ้าง)	และมภีมูคุ้ิมกนั	กนัอย่างไร

	 ขัน้ก่อนแข่ง	ต้องฝึกต้องซ้อมหลายสบิรอบจนช�านาญ	ต้อง

ช่วยกันวิเคราะห์ปิดจุดอ่อน	ต้องสร้างวินัย	พร้อมเพรียง	ต้องรัก

และเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	ต้องตเิพือ่ก่อได้	ต้องเรยีนรูคู่้แข่ง	ต้อง

เข้าใจกติกา	หาทางเอาชนะด้วยกลยทุธ์เฉพาะทีต่วัคาดว่าเหนือคูแ่ข่ง	

และต้องมกีารเสรมิก�าลงัใจ	พร้อมทัง้หมดนี	้หน้าทีป่ระจ�าของความ

เป็นนกัเรยีน	เป็นลูก	เป็นแม่	เป็นพ่อ	เป็นครู	ต้องกระทบให้น้อยทีส่ดุ

ดร.บรรเจอดพร	สู่แสนสุข

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

เพียงพอ พอเพียง พอดี

	 ขั้นระหว่างแข่ง	 อย่ามุ่งแต่จะแข่งเอาชนะ	 แต่ต้องเรียนรู้ 

คู่แข่ง	สังเกตจุดดีเด่นของเขา	แก้ไขสถานการณ์ให้ทันหากท�าได้	

ชมให้ก�าลังใจกันเอง	และอภัยหากมีความผิดพลาด

	 ขั้นหลังแข่ง	และรับทราบผลการตัดสิน	นับเป็นเวลาเรียน

รู้ที่ดีมากของชีวิต	Coach	ผู้บริหาร	ครู	กองเชียร์และเพื่อนของ 

ผู้แข่ง	ควรเตรียมคิดและพูด	กับผู้แข่งขันทั้งแบบเป็นผู้ชนะที่หนึ่ง	

ทีส่อง...	และเกอืบชนะ	ทีส่�าคญัการยกย่องและชืน่ชมคูแ่ข่งทีเ่ป็น

ผู้ชนะจากใจจริง	 เป็นเรื่องที่ควรพยายามให้เกิดขึ้นทั้งในใจและ

พฤติกรรมของผู้แพ้	ด้วยน�้าใจนักกีฬา

	 ผู้แข่งขันซึ่งเป็นนักเรียนของเราและกองเชียร์ทุกคนจะได้

เรียนรู้อิทธิบาท	๔	และโลกธรรม	๘	อย่างเป็นรูปธรรมจนยากจะ

หาวธิสีอนพทุธศาสนาทีเ่ข้าใจได้ดเีทยีบเท่าการเรยีนผ่านความจรงินี้ 

ได้เลย	 อยากให้ครูใช้โอกาสงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนรูก้ารด�าเนนิชวีติ	การก้าวผ่านอปุสรรค	การ

มทีท่ีาทีถ่กูต้องต่อการชนะ	การแพ้	รวมถงึการถกูเอาเปรยีบหากมี	

อย่าประชดประชันและสิ้นหวังหากยังเป็นครู	อย่าหวังเพียงแค่ผล

การแข่งขันชนะ	 และยิ่งถ้าเป็นผลที่ได้มาจากช่องว่างของกติกา	

หรือเล่ห์เหลี่ยมที่ฝ่ายเรารู้อยู่แก่ใจแม้ใครจะจับไม่ได้ก็ตาม	ไม่ใช่

เรื่องควรภูมิใจ	 โปรดอย่าหลงติดเข้าไปในคมดาบข้างแหลมที่จะ

บาดเราและนักเรียนของเราจากการแข่งขัน	 แต่ให้หาประโยชน์

จากคมดาบอกีข้างอย่างพอดี	และเล่นบทบาทของครผููแ้นะน�าการ

ด�าเนนิชวีติทีง่ดงาม	พร้อมเผชญิอย่างเท่าทนั	ไม่ใช่แค่เพือ่ชนะวนันี้

เท่านั้น	อย่างที่คุณศุภลักษณ์	วิทยากรเรื่องจิตวิญญาณครูเคยเล่า

ว่า	ชายคนหนึ่งบังเอิญไปเห็นตัวดักแด้ก�าลังพยายามมุดออกจาก

รังไหมอย่างทุลักทุเลด้วยเพราะรูที่แคบกับล�าตัวที่อ้วน	 เขาจึงรีบ

หากรรไกรเลก็ๆ	 มาขริบเปิดรูรังไหมให้กว้างขึน้เจ้าดักแด้สามารถ

ออกจากรังไหมมาสูโ่ลกภายนอกอย่างสบาย	แต่เขาไม่รู้เลยว่าหลงั

จากนั้นเจ้าดักแด้กลายเป็นผีเสื้อพิการบินไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะ

การมดุออกจากรแูคบๆ	นัน้จะเป็นการรดีน�้าออกจากปีกท�าให้ปีก

แห้งและแขง็แรงขึน้แต่เจ้าผเีสือ้ตวันีม้ปีีกหนาอุม้ไปด้วยน�า้	เพราะ

ความหวังดีจึงเป็นผีเสื้อพิการ	 พวกเราเหล่าครูสพฐ.	 โปรดเฝ้าดู

และช่วยเหลือให้พอดี	 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

จงึจะเกดิประโยชน์	เป็นการสร้างความเข้มแขง็และมมุมองทีเ่ป็นบวก

ต่อการด�าเนนิชวีติให้กบัเดก็ของเราส�าคญัยิง่กว่าผลชนะหรอืแพ้	

๒



ความดีต้องเกิดจากข้างในจิตใจ 

คือ คิดดี พูดดี ทำ�ดี ต่อกัน เพื่อ

ช่วยให้สังคม ประเทศไทย และโลก

ใบนี้มี แต่สันติสุข ไม่มี โจรผู้ร้�ย

มิจฉ�ชีพ อ�ชญ�กรรม ไม่ต้องมี

คุก ไม่ต้องมีศ�ล บ้�นเมืองก็เจริญ 

ถ้�เร� คิดดี พูดดี ทำ�ดี

จากเรื่อง คว�มดีไม่มีวันเสื่อม ผู้เขียน ส�ธ�นรัตน์  

สินส�ธิตสุกุล โรงเรียน บ้�นห้วยไซ ต.ห้วยย�ม อ.บ้�นธิ 

จ.ลำ�พูน

ตอน เด็ กข้ าพ เจ้ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จว่ า  

จะสวดมนต์ นั่งสมาธิทำาไม ทำ�ไม

คนแก่ชอบทำ�บุญตักบ�ตร เด็กๆ 

เห็นก็ทำ�ต�มผู้ใหญ่เท่�นั้นเอง รู้แต่

ว่�สวดมนต์แล้วไม่กล้วผี นั่งสม�ธิ

แล้วใจเย็นสบ�ย ไม่ตกใจง่�ยๆ 

เหมือนเพื่อนเท่�นั้น ไม่รู้ก�รนั่ง

สม�ธิแล้วเกิดปัญญ� ทำ�ให้จิตใจ

มีพลัง และทำ�ให้พบท�งพ้นทุกข์

ได้ เมื่อมีปัญห�หรือเหตุก�รณ์ที่

เกิดขึ้นกะทันหันก็มีสติรอบรู้แก้ไข

เหตุก�รณ์ได้ ที่สำ�คัญใช้เป็นธรรม

โอสถได้ดีอย่�งยิ่ง

จากเรื่อง พุทธชยันตี ผู้เขียน ระยอง เพ็ญศรี โรงเรียน

วัดท่�ข่อย ต.เมืองเก่� อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ถ้าตั้งใจสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

แต่เยาว์วัย โดยอบรมสั่งสอนด้วย

คุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นหนึ่ง

ในก�รสร้�งจิตสำ�นึกและจิตอ�ส�

ที่ดีเท่�นั้น ก็เสมือนเป็นชัยชนะและ

คว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง ที่

ได้ส�ม�รถสร้�งภูมิคุ้มกันให้เข�

ส�ม�รถได้นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

และสืบเนื่องต่อไปในอน�คต

จากเรื่อง เด็กหรรษ�ม�รย�ทง�ม ถว�ยแด่พ่อหลวง 

โรงเรียน หรรษ�สุจิตต์วิทย� ๑ บ้�นทุ่งกระเจ็ด  

ต.สระพังล�น อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี



ภาค อีสานตอนบน เรื่อง	สมานชัย	สุวรรณอ�าไพ	ศึกษานิเทศก์ 

สพป.นครพนม	เขต	๒

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

	 ความกตญัญรููค้ณุทีเ่ป็นส�านกึดทีีท่รงคณุค่าระหว่างคนกับ

ควายก�าลงัขาดหายไปเกอืบจะหมดสิน้จากวิถชีวีติชาวนา	ซ่ึงเป็น

สังคมเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ	แล้วจะบอกกล่าวพร�่าสอน

เยาวชนลูกหลานชาวนาที่อยู่ในชนบทยุคนี้ว่าอย่างไร	นี่เป็นโจทย์

ปัญหาทีท่กุคนในสงัคมหรือผูท้ีเ่กีย่วข้องควรจะช่วยกนัคิดทบทวน

ถึงประโยชน์ของสัตว์ที่มีบุญคุณต่อเราทางด้านสังคมวัฒนธรรม	

ควาย

ประเพณี	ความเชื่อ	เศรษฐกิจ	ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

	 ควาย	 หรือกระบือ	 ที่ผู ้ใหญ่ในปัจจุบันนี้รู ้จักกันดีว่ามี

ลกัษณะรปูร่างหน้าตาเป็นอย่างไร	แต่ถ้าถามเด็กทีอ่ยูใ่นเมอืงหรอื

ในชนบทบางหมู่บ้านในขณะนี้	 อาจจะมีจ�านวนมากที่ไม่เคยเห็น

ควายเลย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลก	 เพราะชาวนาหรือเกษตรกร

ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในชนบท	 ได้เปลี่ยนวิธีการท�านาที่

เคยใช้แรงงานควายไถนา	ไถไร่	ในการเตรียมดินเพื่อท�าการเพาะ

ปลกูมาเป็นการใช้เครือ่งจกัรกล	หรอืเรยีกว่ารถไถนาเดินตามแทน

สัตว์กตัญญูสู่สถ�นศึกษ�

๔



ควายเกือบจะหมดสิ้น	 เพราะรถไถนาเดินตามหรือควายเหล็ก	

สามารถไถนาได้มากกว่าควายถงึ	๓	เท่า	ทัง้สามารถน�าเคร่ืองจกัร

ดังกล่าวใช้เป็นเครื่องสูบน�้า	 หรือใช้ลากบรรทุกสิ่งของต่างๆ	 ได้

มากกว่าเกวยีนทีใ่ช้กบัควาย	และสะดวกกว่าควาย	จงึท�าให้ชาวนา

ขาดการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง	 หรือลืมประโยชน์ที่ได้จากควายใน

ด้านคณุธรรมท่ีเกิดจากจติส�านกึของความกตญัญทูีเ่ป็นประโยชน์

ต่อชาวนาหลายๆ	ด้านดังนี้

	 ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณี	 และความเชื่อ	 คนสูงอายุ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญของคุณค่าทางจิตใจ

ด้านจิตส�านึกที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่	ครูอาจารย์	หรือ

ผู้มีอปุการคณุ	ว่าเป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิ	จงึได้ปลกูฝังสัง่สอนลกูหลาน

สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งรวมถึงความกตัญญูรู้คุณที่เกิดจาก

การใช้ประโยชน์จากควายซึง่เป็นสตัว์เลีย้งทีอ่ยูคู่่กบัชาวนามาโดย

ตลอด	 วิถีชีวิตระหว่างคนกับควายจึงผูกพันกันอยู่ทุกด้าน	 เช่น	

ด้านความบันเทิงที่เกิดความสุนทรีย์ในบทค�าร้องของเพลง	 ก็มี

เนื้อหาที่เกี่ยวกับควายเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมากถึงร้อยกว่า

เพลง	 เช่น	 เพลงขายควายช่วยแม่	 เพลงรอยไถแปร	 เพลงชมทุ่ง	

เพลงคนขี่หลังควาย	 เป็นต้น	 เม่ือเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นที่มีใน

เนือ้หาในบทเพลงแล้วแตกต่างกนัเกอืบร้อยเท่า	เช่น	หม	ีกม็เีพลง

หมีแพนด้า	โดยมีเนื้อหาซ�้าๆ	ค�า	เช่น	“หมีแพนด้�ๆๆ”	เพราะ

ไม่มีประโยชน์ที่จะบรรยาย	เพลงช้าง	เพลงวัว	ซึ่งมีอย่างละเพลง

สองเพลงเท่านั้น	

	 วฒันธรรมประเพณพีธิกีรรมการแรกนาก่อนเริม่ท�านา	หรือ

การสู่ขวัญควายเพื่อขอขมาเมื่อเสร็จสิ้นการท�านา	 การไม่ขายไม่

ฆ่าควายท่ีเป็นมรดกหรือพ่อแม่ควายประจ�าคอกที่ให้ลูกเป็น

จ�านวนมาก	 เมื่อควายดังกล่าวแก่ตายเจ้าของควายก็จะน�าหัวไป

ติดไว้ที่ยุ้งฉางข้าว	เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว	ซึ่งเป็นสิ่ง

บ่งบอกถึงความกตัญญรูู้บญุคุณทีเ่คยช่วยไถนา	ออกลกูหลาน	ให้

เจ้าของควายได้ขายเพือ่ใช้จ่ายในครอบครวั	ท�าให้เจ้าของควายมี

ฐานะดีขึ้นตามอัตภาพหรือฐานะของตนเองในการด�ารงชีวิต

		 ด้านเศรษฐกิจ	 ควายที่ผ่านการฝึกสอนก็สร้างมูลค่าทาง

ด้านการท่องเที่ยว	ใช้เป็นพาหนะ	ใช้เป็นเพื่อน	ควายสร้างมูลค่า

ได้ทุกส่วนของร่างกาย	เนือ้ควายกม็ไีขมนัน้อยกว่าวัว	หนงักส็ร้าง

มลูค่าใช้ท�าเบาะรถยนต์ทีมี่ราคาสงู	หรือใช้ท�าของขบเคีย้วส�าหรบั

สุนัข	 หนังควายแก่จะใช้ท�าหนังกลองขนาดใหญ่ที่มีอยู่ตามวัด

ทั่วไป	 เขาควายท�าเป็นเครื่องประดับใช้ในการตกแต่ง	 ใช้ท�าหว	ี

หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ	 เล็บควายใช้ท�ากระดุมเสื้อสูทที่มีราคาแพง	

หรือใช้ท�ากาวชนิดหนึ่ง	 ไขมันใช้ท�าสบู่	 ขนหางควายใช้ท�าพู่กัน

ชนิดพิเศษ	 มูลควายเป็นปุ ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อมของคนและสัตว์	 และเป็นการสร้างรายได้ให้เจ้าของ

ควายอีกด้วย	

	 ด้านการศกึษา	ปรชัญาคตคิ�าสอนทีเ่กิดจากควาย	คนสมยั

ก่อนสอนโดยใช้ควายเป็นสื่อเพื่อเตือนสติให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

เก่ียวกับด้านคุณธรรม	 เช่น	 “เสร็จน�ฆ่�คว�ยถึก เสร็จศึกฆ่� 

คนห�ญ” ซึง่เป็นการสอนเรือ่งการเนรคณุ	หรอืคต	ิ“อยูบ้่�นท่�นอย่�

นิง่ดูด�ย ป้ันววัป้ันคว�ยให้ลกูท่�นเล่น” “อย่�เสีย้มเข�คว�ยให้ 

ชนกัน” “คว�มวัวไม่ทันห�ย คว�มคว�ยเข้�ม�แทรก” เป็นต้น	

	 ครูสมานชัย	 สุวรรณอ�าไพ	 เป็นครูที่ถนัดด้านสอนศิลปะ

และด้านการคดิในแง่มมุต่างๆ	เพือ่จะให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากสิง่ที่

อยู่ใกล้ตัวโดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชาต่างๆ	จึงได้คิด

ท�าโครงการ	“ขี้คว�ยช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้กับโรงเรียนบ้าน

หนองบาท้าว	 อ�าเภอศรีสงคราม	 จังหวัดนครพนม	 เมื่อปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๓	 และได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	 และในป	ี

๒๕๕๒	ได้สอบเข้าสูต่�าแหน่งศกึษานเิทศก์	จงึเป็นโอกาสได้ขยายผล

โครงการ	 “คว�ยเข้�สู่สถ�นศึกษ�เพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้สู่ปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ให้กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๕



ประถมศึกษานครพนม	เขต	๒	มีโรงเรียนเข้าร่วม	๑๔	โรงเรียน	

และชาวบ้าน	๕	หมู่บ้าน	ซึ่งปัจจุบัน	(ปี	๒๕๕๕)	มีควายประมาณ	

๑๕๐	กว่าตวั	คดิเป็นมูลค่ากว่า	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โดยการขอควาย

ที่ได้จากการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์	 จากผู้ประสานงานเอกชน	 

(กองธรรมพระศรอีารย์)	ของนายพงษ์ชัยทศัน์	(ธวัชชัย)	วณชิย์กลุ	

เพือ่ให้กบัโรงเรยีนท่ีมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากควายเพือ่

เป็นกิจกรรมหรอืสือ่ด้านการเรยีนการสอน	เช่น	ใช้ควายเป็นหุน่ป้ัน	

วาดในวิชาศิลปะ	 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในสาระวิทยาศาสตร	์ 

หรือใช้ควายเป็นสื่อในวิชาภาษาไทยใช้เรียงความแต่งร้อยแก้ว	

หรือเกี่ยวกับกิจกรรมสาระคณิตศาสตร์โดยการน�ามูลควายมาชั่ง

น�้าหนัก	 ค�านวณปริมาณด้วยการบวกหรือลบจ�านวนน�้าหนักมูล

ควายต่อส่วนประกอบอืน่ในการท�าปุย๋หมกั	หรือการน�ามลูควายที่

ได้ไปท�าเป็นปุย๋หมักในกลุม่สาระเทคโนโลยแีละงานอาชพี	เป็นต้น	

โดยโรงเรยีนท่ีขอควายดงักล่าวต้องมคุีณธรรม	มคีวามซือ่สตัย์ต่อ

โครงการด้วยการรกัษาชวีติควายโดยการไม่ฆ่า	ไม่ขาย	มคีณุธรรม

ส�านึกของความกตัญญูต่อควายว่าเคยเป็นสัตว์ที่เคยมีบุญคุณใน

การช่วยท�านา	ท�าไร่	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 โรงเรียนบ้านรามราช	 อ�าเภอท่าอุเทน	 จังหวัดนครพนม	

เป็น	๑	ใน	๑๔	โรงเรียนที่ร่วมโครงการ	น�าควายเข้าไปบูรณาการ

ในกลุม่สาระภาษาไทย	โดยมคุีณครรูงัสมินัตุ	์ฉมิรกัษ์	เป็นผูฝึ้กสอน	

จึงเกิดผลกับนักเรียนแต่ละคนในการคิดที่แตกต่างกันของค�า

คล้องจอง	เช่น	ควายจ๋าควายจ๋า	เก่งกล้าสามารถ	ทั้งไถทั้งคราด	

ประโยชน์มากมาย	รับใช้ชาวนา	แต่น่าเสียดาย	คิดแล้วใจหาย	มี

ควายน้อยลง	คณุค่าของควาย	มากมายสงูส่ง	คนไทยเราจงรกัษา

ควายไทย	โดยเด็กหญิงกรรณิกา	สีบุรดี	ชั้น	ป.	๖/๒	ผู้แต่ง	

	 เมื่อควายอยู่ในโรงเรียน	 ครูและนักเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์

จากควายในกจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างเตม็ที	่และแตกต่าง

จากเกษตรกรหรอืชาวนาในด้านการคิดวิเคราะห์	ทีจ่ะท�าให้ครไูด้

ฝึกสอนนกัเรยีนรูจ้กัการคดิวเิคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติด้วย	โดยใช้สถานการณ์จริง	เช่น	ควายกินหญ้าในสนาม

จนเกรียนก็จะท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้า	 ทั้งค่าแรง

เมือ่ควายอยู่ในโรงเรยีน ครแูละนกัเรยีนกไ็ด้ใชป้ระโยชนจ์�กคว�ยในกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน

ได้อย่�งเต็มที่ และแตกต่�งจ�กเกษตรกรหรือช�วน�ในด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์ ที่จะทำ�ให้ครูได้

ฝึกสอนนักเรียนรู้จักก�รคิดวิเคร�ะห์ให้ได้ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติด้วย
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งานคนตัดหญ้า	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	ไม่มีไอเสียหรือควันพิษที่เกิด

จากเครื่องตัดหญ้า	 เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลก	ส่วนที่คิดเปรียบ

เทยีบกบัชาวนาทีใ่ช้รถไถกเ็กดิแง่มมุเปรยีบเทยีบของการคิดทีแ่ตก

ต่าง	เช่น	เมื่อควายไถนาได้ช้ากว่ารถไถเดินตามถึง	๓	เท่า	ก็ควร

ใช้ควายเพิ่มขึ้น	๓	เท่า	ก็จะเท่าเทียมกันได้	และในระยะการใช้

งานของรถไถประมาณ	๕	ปี	 เครื่องรถก็เสื่อมสภาพไป	มีสภาพ

เพยีงเศษเหล็กเก่าๆ	ราคาเพยีง	๑-๓	พนับาท	แต่ควายทีใ่ช้ไป	๕	ปี

จะให้ลูก	 ๒-๓	ตัวเป็นอย่างน้อยและจะมีมูลค่า	๕-๖	หมื่นบาท	

หรือขณะที่ไถด้วยเครื่อง	 ควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เป็นก๊าช

พิษที่ให้โทษต่อผู้ไถ	 และลอยข้ึนไปในอากาศท�าให้เป็นปัจจัยให้

โลกร้อน	สร้างมลพิษให้มวลมนุษย์โลก	ขณะที่ควายถ่ายมูลลงใส่

ทีน่าขณะไถเพยีงครัง้เดียวก็จะเกิดเป็นปุย๋แก่พชื	เป็นประโยชน์ต่อ

ระบบนเิวศของสตัว์แมลงทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้นา	น�า้มนัเครือ่งจากรถ

ไถที่หยดลงสู่พื้นนาเพียงหยดเดียวก็เป็นพิษต่อสัตว์หรือแมลงใน

บริเวณนั้น	 ซึ่งการคิดวิเคราะห์เหล่านี้ชาวนาไม่ได้คิด	 โดยคิดถึง

ประโยชน์ที่ได้เพียงด้านเดียว	 เช่นไถได้มาก	 เร็ว	 และสะดวก

เท่านั้น	 อ้างจากงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตเมื่อปี	 ๒๕๔๙	 เรื่อง	

พลวัตทางสังคมผู ้ใช ้ประโยชน์จากควายในลุ ่มน�้าสงคราม	 

นายสมานชัย	สุวรรณอ�าไพ	ในขณะที่ก�าลังไถนาระหว่างใช้ควาย

กับใช้รถไถ	 ก็มีความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน	 คนใช้ควาย

ไถเกิดความรู้สึกเมตตา	สงสาร	รักห่วงและอาทร	ไม่ยอมเฆี่ยนตี	

เกิดความเมตตาขึน้ในจิตใจและมคีวามสขุ	จิตใจถูกพฒันาข้ึนโดย

ธรรมชาต	ิขณะทีใ่ช้รถไถไม่มคีวามรูส้กึเมตตาควบคูก่บัเสยีงดงัที่

เกิดจากการเผาไหม้ที่ไร้วิญญาณ	 จึงไม่มีการพัฒนาทางจิต

วิญญาณให้เจริญขึ้นแต่ประการใด	

	 การก้าวเข้าสู่บริเวณโรงเรียนบ้านรามราชก้าวแรกของ

ศึกษานิเทศก์	ที่อดีตเคยเป็นครูมาก่อน	มองเห็นภาพนักเรียนใน

สนามก�าลังขี่หลังควาย	 และมีเด็กบางคนหยอกเล่นอยู่กับควาย	

เหมอืนอย่างเพือ่นทีคุ่น้เคยและอกีด้านหนึง่กแ็ทะเลม็หญ้าอย่างมี

ความสุขโดยไม่ได้คิดถึงความตายเลยแม้แต่น้อย	 จึงเป็นความ

งดงามทางด้านสนุทรย์ีของผูพ้บเหน็	ทีจ่ะมองได้ล�า้ลกึเกดิความปีติ	

กับภาพที่เห็นเหล่านั้น	คุณธรรมในจิตส�านึกของความกตัญญูที่มี

ต่อเพือ่นมนษุย์หรอืสตัว์ผูเ้กดิอยูร่่วมโลกเดยีวกนักบัเราเป็นสิง่ทีม่ี

คณุค่าทางจติใจเป็นอย่างยิง่	เสมอืนกบัเราตืน่จากภวงัค์ทีห่ลบัใหล	

มาพบกบัความสขุทีส่ดชืน่เบกิบานกบัสิง่ทีเ่รามอบให้	ทัง้ชวีติและ

ความเมตตา	ความกตญัญทูีเ่กดิจากจติส�านกึของผูม้จีติใจทีง่ดงาม	

ที่จะค�้าจุนโลกนี้ให้อยู่ได้อย่างยาวนานมีความสุข	 ถึงเขาจะเป็น

เพียงสัตว์ก็ตาม	 เมื่อเด็กเหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่สักวันหนึ่งเขาคงคิด

ได้ว่า...ครไูด้สอนอะไรให้แก่เขา	และท่านล่ะ	คดิ...อะไรหรอืยงั	
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	 ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝน	 กสิกรชาวนา

ไทยทุกภาคเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าว	อันเป็นอาหารหลักและเป็น

สินค้าส่งออกของไทยเรา	 เช่นเดียวกับที่โรงเรียนบ้านหินร่องโนน

สวรรค์	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต	๕	อ�าเภอ

เวียงเก่า	 จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งพร้อมใจกันน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ทรง

พระราชทานให้มาประพฤตปิฏบิตั	ิโดยชมุชนพอเพยีงสอนนกัเรียน

เพือ่เพาะต้นกล้าสายพนัธุอ์าชพีเกษตรกรทีจ่ะท�าหน้าทีผ่ลติอาหาร

อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงอยู ่ของชีวิตแห่งมวลมนุษย์ 

ทั้งหลาย	 และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 สร้างสรรค์	 มีภูมิคุ้มกัน	

จรรโลงโลกให้สวยงามและร่มเย็นเป็นสุข	ท่ามกลางกระแสความ

เปลีย่นแปลงในยคุแห่งข้อมลูข่าวสาร	และปรากฏการณ์สงัคมเครอืข่าย

ออนไลน์	(Social	Network)	ซ่ึงจะท�าให้ผูไ้ม่รูจ้กัพอเพยีงเกดิภาวะ

ข้อมูลล้นสมอง	ประสบความทุกข์	ความคับแค้นใจ	ในการตอบ

สนองความต้องการของชวีติ	 ขาดความสงบสขุทางจติใจ	 และส่งผล

ให้เกิดปัญหาสังคม	ตามที่เป็นข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไป	

	 การสอนนักเรียนท�านา	ท�าให้รู้คุณค่าของอาหาร	และรัก

อาชีพเกษตรกรรม	 ช่วยให้มีความมั่นคงทางอาหาร	 และป้องกัน

ไม่ให้อาหารผูกขาดอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งท�าการค้าเพื่อ

หาก�าไร	 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันคนชนบทส่วนใหญ่นิยมไปขาย

แรงงานในเมืองหลวงท�าให้ไม่มีเวลาท�านา	 และอาชีพท�านานั้น	 

คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพต�่าต้อย	ล้าหลัง	(ทั้งๆ	ที่ตนเองก็รับ

ประทานข้าวทุกวัน)	

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

ภาค อีสานตอนบน	เรื่อง ชัยรัตน์	คิดถู	โรงเรียน	บ้านหินร่องโนนสวรรค์	

สพป.ขอนแก่น	เขต	๕	อ.เวียงเก่า	จ.ขอนแก่น

หยอดเมล็ดข้าวลงในดิน

(สิ่งที่น่�สงสัย)
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	 หากน�าสภาวการณ์ดงักล่าวมาพจิารณาแล้ว	“หยอดเมลด็

ข้�วลงในดิน”	ในที่นี้	มีความหมายโดยนัย	๓	ประการ	คือ	

	 ประการที	่๑	“หยอดเมลด็ข้�วลงในดนิ”	หมายถงึ	โรงเรียน

บ้านหินร่องโนนสวรรค์	 มีการทดลองท�านาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ	

ซึง่เริม่ต้นตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึง่เป็นการท�านาแบบโยนกล้า	วธีิ

การก็คือน�าเมล็ดพันธุ ์ข ้าวมาเพาะในถาดหลุมให้ได้กล้าโต

ประมาณ	๑	เดอืน	แล้วน�าไปโยนลงในแปลงนา	(ภาษาอสีานเรยีกว่า	

ไฮ่นา)	 ที่ดินเป็นโคลน	 และไถ-คราดแล้ว	 ท�าให้ประหยัดต้นทุน	

คอื	แรงงาน	เวลา	และค่าใช้จ่ายได้ในระดบัหนึง่	ข้าวทีน่�ามาเพาะ

ปลูก	 คือ	 ข้าวพันธุ์	 “หอมนิล”	 เป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ	 

เกิดง่าย	 เติบโตดี	 และที่ส�าคัญคือ	 มีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	

(สารก่อมะเรง็)	ในร่างกายด้วย	ผลผลติข้าวทีไ่ด้	เป็นส่วนหนึง่ของ

อาหารกลางวันนักเรียน	 และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้

ปลูกในปีต่อไป	ส่วนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	นี้	ได้เปลี่ยนวิธีการท�านา

จากการโยนกล้า	เป็นการหยอดเมลด็ข้าวลงในดนิ	ท�าให้ลดต้นทนุ

การผลิตลงได้อีก	คือ	ไม่ต้องเพาะกล้า	(ตกกล้า)	 เพียงแต่ไถนา	

และพรวนดินให้ละเอียด	 จากนั้นใช้เสียมขุดหลุมลึกประมาณ	 

๕-๘	ซม.	แต่ละหลุมห่างกันประมาณ	๑	ศอก	น�าเมล็ดพันธุ์ข้าว	

๑	หยิบมือ	หยอดลงและกลบดิน	(ท�าในขณะที่ดินแห้ง)	 เมื่อฝน

ตกลงมาความชุ่มชื้นจากน�้าฝนจะท�าให้เมล็ดข้าวงอกเป็นต้นข้าว	

	 จากการสัมภาษณ์	 ครูนิวัตร	 แพนพิทย์	 ครูช�านาญการ

พิเศษ	ผู้รับผิดชอบดูแลชุมนุมพอเพียง	ท�าให้ทราบว่า	“ก�รทำ�น�

ในโรงเรียนบ้�นหินร่องโนนสวรรค์ เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่�น 

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรยีน น�ยประสทิธิ ์น�สริุวงษ์ ได้นำ�คณะนกัเรยีน

ไปศึกษ�ดูง�นโครงก�ร ๑ ไร่ ๑ แสน (ทำ�น�พื้นที่ ๑ ไร่ ให้ได้เงิน 

๑ แสนบ�ท) ท่ีบรเิวณโคกภตู�ก� อำ�เภอเวยีงเก่� จงัหวัดขอนแก่น 

(ไม่ห่�งจ�กโรงเรยีน) และคิดทีจ่ะให้นกัเรียนได้เรียนรู้และทดลอง

ทำ�น� เนือ่งจ�กเห็นว่�ข้�วเป็นอ�ห�รทีส่ำ�คญั ก�รทำ�น�ก็มวิีธีก�ร

หล�กหล�ยและน่�ทดลอง ตนจึงรับเป็นผู้ดำ�เนินก�ร และก�ร 

ทำ�น�ข้�วเป็นวัฒนธรรมก�รเกษตรที่เก่�แก่ของคนไทยซึ่งบริโภค

ข้�วเป็นอ�ห�รหลัก ต่อม�คว�มเจริญท�งด้�นเศรษฐกิจทำ�ให้

โครงสร้�งสังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  

จ�กเดิมท่ีประกอบอ�ชีพทำ�น�และทำ�ม�ห�กินอยู่ประจำ�ท้องถิ่น 

กม็กี�รเดนิท�งเข้�ไปห�ร�ยได้ในเมอืงหลวงด้วย ดงัน้ันจงึจำ�เป็น

จะต้องคิดค้นห�วิธีก�รใหม่ๆ ในก�รทำ�น� เพื่อที่ประหยัดเวล� 

ลดต้นทนุ และได้ผลผลติสงูคุม้ค่�กบัก�รลงทนุ และมุง่หวงัให้ก�ร

ทำ�น�ซึมซับอยูใ่นตัวของลกูศิษย์ ชมุนมุพอเพยีงของโรงเรยีนด้วย” 

ครูนิวัตร	แพนทิพย์	กล่าว	

	 ประการที	่๒ “หยอดเมลด็ข้�วลงในดิน”	เป็นปรศินาธรรม	

เปรียบได้กับการกระท�า	(กรรม)	“บุคคลหว่�นพืชเช่นใด ย่อมได้

รับผลเช่นนั้น บุคคลทำ�ดีย่อมได้รับผลดี ทำ�ชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” 

เป็นกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	 โดยมีพุทธสุภาษิตว่า	

“ยทสิำ วปเต พชีำ ต�ทสิำ ลภเต ผลำ กลย�ณก�ร ีกลย�ณำ ป�ปก�รี 

จ ป�ปกำ” 

	 การหยอดเมลด็ข้าวลงในดินครัง้นี	้ย่อมได้ผลติผลของข้าว

แน่นอน	แต่มีอีกประการหนึ่ง	(ประการที่	๓)	“หยอดเมล็ดข้�วลง

ในดิน”	เป็นปรศินาการศกึษาทีย่ากต่อการหาค�าตอบให้กบัทกุคน

ได้อย่างลงตัว	กล่าวคือ	ประเทศชาติต้องการทรัพยากรบุคคลที่มี

คณุภาพ	พ่อ	แม่	ผูป้กครอง	หวงัให้ลกูหลานเป็นคนดี	มวีชิาความ

รู้ติดตัวเพื่อเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพและป้องกันอันตราย	 จึงส่งบุตร

หลานที่เปรียบเสมือนเมล็ดข้าวมาโรงเรียนซ่ึงเปรียบเสมือนดิน	

โรงเรียน	 (และหน่วยงานทางการศึกษา)	 จัดการศึกษาตาม

หลกัสตูรทีม่จีดุมุง่หมายให้นกัเรียนมสีมรรถนะและคุณลกัษณะที่

พึงประสงค์	 คือ	 เก่งและดี	 ท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข	

	 ดังนั้น	การส่งบุตรหลานมาเรียนของคุณพ่อ-คุณแม่	หรือ

ผู้ปกครอง	 จึงอุปมาได้ดั่งการหยอดเมล็ดข้าวลงในดิน	 แต่เมื่อ 

ตวันกัเรยีนเข้าสูร่ะบบการจดัการศกึษาแล้วจะได้ผลตามทีมุ่ง่หวงั

หรือไม่	 สถาบันการศึกษา	 ศาสนา	 ครอบครัว	 และสถาบันทาง 

สงัคมอืน่ๆ	ตลอดจนบคุลากรจากทกุภาคส่วน	จะต้องท�าอย่างไรบ้าง	

เพื่อให้เป็นดินที่ดีในการให้การศึกษา	ฝึกฝน	อบรม	สั่งสอน	ช่วย

เหลือขัดเกลาเมล็ดข้าวซึ่งเป็นบุตรหลานของเรา	 ให้เจริญเติบโต

บนพื้นฐานความเป็นคนไทย	 เป็นก�าลังคนที่มีคุณภาพ	 เก่ง	 ดี	 

มสีขุ	ยิง่ๆ	ขึน้ไปนัน้	ยงัเป็นสิง่ทีน่่าสงสยั	และใคร่ทีจ่ะขอเชญิชวน

ท่านทั้งหลายได้โปรดร่วมแรงร่วมใจกันหาค�าตอบ	 และลงมือท�า

ในสิ่งที่ควรท�า	 เพื่อให้เป็นในสิ่งที่ควรจะเป็น	 อันจะท�าให้เชื่อมั่น

ได้ว่าบุตรหลานของเราจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี	 และเป็น

ก�าลังในการพัฒนาท้องถิ่น	และประเทศไทยของเราต่อไป	

	 ท้ายนี้	กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	เหล่าเทพเทวา	

และสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิทัง้หลาย	ตลอดจนอ�านาจบารมแีห่งองค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 

จงประสบความสขุสวสัดิ	์พพิฒัน์มงคล	ทกุท่าน	เทอญ...สวสัด	ี
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	 เครอืข่ายเป็นเรือ่งสร้างสรรค์	สร้าง

ความรัก	 ความสามัคคี	 และช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน	 สพป.สกลนคร	 เขต	๒	 จึงน�า

หลกัการการสร้างเครอืข่ายมาขบัเคลือ่นให้

เกิดกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ทั้งระดับบริหาร	 ระดับปฏิบัติการ	 การ

นิเทศ	 การวัดผลประเมินผล	 และการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืนัน้	ซึง่ในปี	๒๕๕๕	ได้มีการ

ตั้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

จ�านวน	๒๐	ศนูย์	โดยคดัเลอืกจากผูบ้รหิาร

สถานศึกษาท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนย์	และเป็น

ผูม้คีวามเสยีสละ	(จติอาสา)	เป็นผูป้ระสาน

งาน	 และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม	

“วันเป ิดบ ้�นคุณธรรม”	 ด�าเนินงาน	

“พฒัน�ศกัยภ�พผูบ้ริห�รโรงเรียนวิถีพทุธ” 

โดยใช้การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ขึน้	

โดยมผีลงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา	(การ

บริหารจัดการ)	 ผลงานของครูผู ้สอน	

นวตักรรมเทคนคิการสอน	สือ่การสอนและ

โครงงานของนักเรียน	เป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	

	 โดยกจิกรรมในแต่ละศูนย์เครือข่าย

บ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนตนเอง	

มีโครงงานท่ีน�าเอาทรัพยากรท้องถ่ินของ

ตนเองมาพัฒนา	 สามารถเพิ่มคุณค่าใน

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า

ในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	 พัฒนาจนผ่านการ 

คัดเลือกสู่ระดับประเทศจนเป็นแบบอย่าง

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับได้

	 ข้อควรระวังในการเป็นเครือข่าย	

ได้แก่	 การยอมรับความขัดแย้งในระดับ

การบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย	

	 ส่วนสิ่งดีๆ	 ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

การบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศกึษา	

คอืจะมเีพือ่นร่วมงาน	ท�างานโดยไม่โดดเดีย่ว	

มองหน้าเหลยีวหลงัเป็นคู่ประเมนิไปพร้อม

กับการปรับปรุง	แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่

ยังบกพร่อง	มีเพื่อนเติมให้เต็ม	มีความสุข

ในการท�างาน	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ก็เชื่อมั่นว่า	

การบรหิารโรงเรยีนวถีิพทุธ	จะไม่โดดเดีย่ว	

แต่เป็นการพัฒนาไปพร้อมกันเป็นทีม	ที่มี

ความสามัคคี	 มีพลัง	 มีเพื่อนร่วมคิด	 

ร่วมท�า	อย่างยั่งยืนต่อไป	

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

พลังของเครือข่าย

ภาค อีสานตอนบน	เรื่อง ฉลุไล	วงษ์ประชุม	ศึกษานิเทศก์	สพป.สกลนคร	เขต	๒	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ภาพ : creativecommons.org

๑๐



กระบวนก�รบริห�รก�รแก้ปัญห�ครูตำ่�กว่�เกณฑ์

บทน�า

	 อดีตที่ผ่านมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางมารับต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตูล	แห่งนี้	โรงเรียนประสบปัญหาหลาย

อย่าง	 ส่งผลให้นักเรียนเกิดความด้อยโอกาส	 ครูมีความเครียด	

เกิดความทุกข์ท่ีต้องแบกรับงานหนัก	 เนื่องจากอัตราครูต�่ากว่า

เกณฑ์	คดิดแูล้วหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนีด้�าเนนิต่อไปจะไม่

เกิดผลดีต่อนักเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนอย่างแน่นอน	 

ก็พยายามคิดหาแนวทาง	แนวร่วมทั้งจากนักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน	อบต.	สมาคมหมู่บ้าน	มาระดมความ

คิดร่วมกัน	เพื่อจะได้แก้ปัญหาไปตามล�าดับ	อะไรเดือดร้อนมาก

ก็น�ามาแก้ก่อน	ดังนี้

แนวทางที่ ๑

	 ข้าพเจ้าได้เล่ารายละเอียดปัญหาครูต�่ากว่าเกณฑ์ให้พระ

อาจารย์ส�าราญ	รตันบรุ	ีวดัแจ้ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

ได้ทราบ	ท่านกร็บัอาสาไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา	ตัง้แต่ชัน้	

ป.๑	-	 ป.๖	 หลังจากนั้นก็ได้จัดกิจกรรมวันพุธวันพระ	 เป็นวันที่ 

พระท่านเดินทางมาสอนนักเรียนอยู่แล้ว	 ก็จะได้ปฏิบัติธรรมร่วม

กันทั้งโรงเรียนไปด้วยเลย

แนวทางที่ ๒

	 ได้มอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้อาจารย์สุภาณี	ฤทธิมนตรี	

อดตีข้าราชการครโูรงเรยีนบ้านตลู	สปอ.ชะอวด	สปจ.นครศรธีรรมราช	

ซึ่งท่านได้เกษียณอายุราชการไปแล้วท่านได้เสียสละอุทิศตนเพื่อ

การศึกษาของนักเรียนต่อเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน

  “ท่�นได้อุทศิตนเพือ่ก�รศกึษ�ของนกัเรยีน แสงสว่�งแห่ง

ปัญญ�ท่ีท่�นได้มอบให้เพื่อพัฒน�นักเรียนและเย�วชนไปสู่ก�ร

พัฒน�สังคมและประเทศต่อไป เป็นโอก�สดีที่ท่�นจะได้สร้�ง 

คุณง�มคว�มดีหรือบุญกุศลขณะที่มีชีวิตอยู่ และจะอุทิศตนเพื่อ

ก�รศึกษ�ของนักเรียนโรงเรียนบ้�นตูลจนกว่�จะเดินท�งม�สอน 

ไม่ได้ ตร�บใดที่ท่�นยังมีสุขภ�พแข็งแรง ท่�นยินดีช่วยสอน

นักเรียนตลอดไป”

แนวทางที่ ๓

	 โรงเรียนขาดแคลนก�าลังครูประมาณ	๕	คน	 เนื่องจากมี

ครสู่วนหนึง่ทีเ่กษยีณอายรุาชการออกไป	จงึได้ร่วมระดมความคดิ

กับคณะครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน

เพราะถ้าชกัช้าจะท�าให้นกัเรียนด้อยโอกาสมากกว่าทีเ่ป็นอยูข่ณะนี้	

โดยครูทุกคนช่วยกันเสียสละเงินส่วนตัวเพื่อจ้างครูช่วยสอน	

ปรากฏว่าสละเงินร่วมกันแล้วได้เงิน	๘,๔๐๐	บาท	จ้างครไูด้แค่	๒	เดอืน	

แนวทางที่ ๔

	 ได้เชญิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมาร่วมประชมุ	

เพือ่หาแนวทางแก้ปัญหาครตู�า่กว่าเกณฑ์ต่อไป	ได้ลงมตวิธิหีาเงนิ

โดยให้โรงเรียนลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	จ�านวน	๓๐๐	ฉบับ	

แล้วน�ามาแบ่งซีกขายซีกละ	๑๐๐	บาทโดยให้ครูออกไปจ�าหน่าย

แก่เพือ่นข้าราชการครู	ผูป้กครอง	หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	หลงั

จากที่จ�าหน่ายหมดแล้ว	รวบรวมเงินหกัต้นทุนออกแล้ว	ได้รับเงิน

เป็นก�าไรสุทธิ	๓๐,๐๐๐	บาท	จ�านวนเงินดังกล่าวสามารถใช้จ้าง

ครูสอนนักเรียนต่อไปจนถึงปีการศึกษา	๒๕๔๗

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

ภาค ใต้ตอนล่าง	เรื่อง วิเชียร	คงเทพ	โรงเรียน บ้านบางน้อย	ต.ท่าเสม็ด	อ.ชะอวด	

จ.นครศรีธรรมราช	

ครูต�่ากว่าเกณฑ์

๑๑



	 ในที่สุดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช	 

เขต	 ๓	 เกิดความเห็นใจที่โรงเรียนพยายามแก้ปัญหาครูต�่ากว่า

เกณฑ์มาตลอด	 เลยให้ครูอัตราจ้างมา	 ๑	 อัตรา	 เริ่มจ้างตั้งแต่	 

๑	มิถุนายน	-	๓๐	กันยายน	๒๕๔๗	

แนวทางที่ ๕

	 จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา	 เพื่อจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพราะโรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ

ใช้สอนนักเรียน	เมื่อถึงวันทอดผ้าป่า	โรงเรียนได้รับความร่วมมือ

จากลูกหลานพี่น้องบ้านตูล	ศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	และชุมชนด้วยดี	

ได้น�าเงินไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	 ๗	 เครื่อง	 และได้เปิดท�าการ

สอนนักเรียนจนถึงปัจจุบัน

ผลการแก้ปัญหาครตู�า่กว่าเกณฑ์ทีม่ต่ีอนกัเรยีน

	 ๑.	นกัเรยีนได้รบัการดแูลอย่างใกล้ชดิ	เนือ่งจากครมูเีวลา

ให้กับนักเรียนมากขึ้น	 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึด

นักเรียนเป็นศูนย์กลางได้ดี	

	 ๒.	นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเตม็ศกัยภาพทีม่อียู	่มีคุณครู

คอยให้การช่วยเหลือจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความ 

แตกต่างของนกัเรยีนแต่ละคน	ตามเนือ้หาสาระทีห่ลกัสตูรก�าหนด

	 ๓.	นกัเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรมวนัพระมาตลอดตัง้แต่ปีการ

ศึกษา	๒๕๔๕	จนถึงปัจจุบัน	กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเด่น

ของโรงเรียน	เพราะได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง	สามารถช่วยเสริม

สร้าง	 สามารถสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนไม่หลงผิดคิดช่วยสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี	ท�าให้นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	

และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 ๔.	นกัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจในสถาบนั	มคีวามอบอุน่ใจ	

มั่นใจในตนเอง	กล้าคิด	กล้าพูด	และกล้าท�า	น�าไปสู่คุณภาพที่

ยัง่ยนื	เป็นไปตามหลกัและเจตนาของการจดัการศกึษาทีมุ่ง่พฒันา

คนและคนพัฒนาชาติ

	 ๕.	 โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวปฏิบัติ	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้หลักการและ

สามารถใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี	เช่น	

กิจกรรมสหกรณ์	โครงการปุย๋หมกั	โครงการปลกูสวนป่า	โครงการ

ปลูกหญ้าแฝก	โครงการปลูกพืชสมุนไพร	เหล่านี้เป็นต้น

ผลการแก้ปัญหาครูต�่ากว่าเกณฑ์ที่มีต่อครู

	 ๑.	 บุคลากรทุกคนมีความตระหนักต่อหน้าที่	 ปฏิบัติงาน

ด้วยจติวิญญาณของความเป็นครู	ให้ความร่วมมอืในการแก้ปัญหา

ด้วยความเสียสละตลอดมา	 มีกิจกรรมมากมายที่ต้องปฏิบัติใน

ขณะที่บุคลากรมีจ�านวนน้อย	 แต่ทุกกิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัต ิ

มีคุณภาพ	

	 ๒.	 ผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักการภารโรง	 มีความภาค

ภูมิใจที่ได้ร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมแก้ปัญหาครูต�่ากว่าเกณฑ์กับ

ทกุๆ	ฝ่ายในชมุชน	จนในทีส่ดุท�าให้การแก้ปัญหาครตู�า่กว่าเกณฑ์	

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๓.	บคุลากรทกุคนปฏิบตังิานอย่างมคีวามสขุ	มคีวามภาค

ภูมิใจที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ	สังเกตได้จากวิถี

ชีวิตในการปฏิบัติงานแต่ละวัน	 และผลงานที่ปรากฏ	 โดยเฉพาะ

บุคลากรจ�านวนมากบ้านพักอยู ่ห ่างไกลจากโรงเรียนหลาย

กิโลเมตร	บางคนอยู่ห่างไกลถึง	๖๐	กิโลเมตร	คิดระยะทางทั้งไป

และกลับระยะทาง	 ๑๒๐	 กิโลเมตร	 ต้องขี่รถจักรยานยนต์เป็น

พาหนะทั้งไปและกลับทุกวัน	ไม่เคยบ่นว่าทุกข์ยากล�าบากและไม่

เคยเขียนขอย้าย	อีกคนหนึ่งอายุ	๕๖	ปี	อาจารย์	๒	ระดับ	๗	เงิน

เดือนเต็มขั้นมา	 ๒	 ปีแล้ว	 ไม่เคยคิดที่ลาเกษียณก่อนก�าหนด	

นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีพระภิกษุช่วยสอนนักเรียนตั้งแต่ปีการ

ศึกษา	๒๕๔๕	จนถึงปัจจุบัน	(๒๕๕๑)	และที่ส�าคัญมีครูเกษียณ

อายรุาชการอทุศิตนช่วยสอนนกัเรยีนตัง้แต่ปี	๒๕๔๑-๒๕๕๑	ขณะ

นี้ท่านก็ยังช่วยสอนนักเรียนอยู่ตามปกติ	

	 ผลของความทุ่มเทและเสียสละด้วยหัวใจของครูนี้	 ท�าให้

ทัง้โรงเรยีน	ผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	ได้รบัพระราชทานรางวลัหลาย

รางวัลด้วยกัน	 เป็นขวัญและก�าลังใจให้ครูและศิษย์มีหัวใจที่สู้ 

ไม่ถอยต่อไป	 ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านบางน้อย	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมราช	แล้ว	แต่สิ่ง

ที่ผ่านมาเบื้องหลังก็ยังเป็นก�าลังใจให้พร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิถี

พุทธให้เข้มแข็งต่อไป	

๑๒



	 ในวันประชุมผู ้ปกครอง	 เมื่อมีการถกเถียงถึงกิริยา

มารยาทของนักเรียน	 การรังแกกัน	 และความประพฤติที่จะต้อง

ให้ครชู่วยสัง่สอนอบรม	(เอ้อ	!	โทษถงึครอูกีแล้ว)	“อ�จเพร�ะสงัคม

สมยันีท้ีม่นัเสือ่มไปทกุท ีมีข่�วแต่ละวัน กมี็แต่เร่ืองแย่ๆ คลปิเด็ก

ตบกัน เด็กยกพวกตีกัน เด็กมันได้แบบอย่�งม�จ�กโทรทัศน์นั่น

แหละ”	 เสียงบ่นแว่วๆ	 มาทางฝั่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมประชุม	

(อืม!	ได้ทีโทษสังคมไปเลย)	ท�าให้ข้าพเจ้านึกย้อนไปเมื่อได้นั่งคุย

ความรู้ สู่แนวปฏิบัติ

เด็กดี มีศีล ๕

กับคณะครูถึงการปรับแก้พฤตกิรรมนกัเรียนทีเ่ร่ิมมคีวามประพฤติ

ออกนอกลูน่อกรอยยามเมือ่เปิดเทอมมาใหม่	ๆ 	ข้าพเจ้าให้ครรู่วม

วิเคราะห์ดูพฤติกรรมทัง้หมดทีม่ปัีญหาของนกัเรียน	เช่น	การแกล้ง

เพื่อนโดยการท�าร้ายร่างกาย	 การพูดค�าหยาบ	 พูดไม่มีหางเสียง

กับคุณครู	 การขโมยของในห้อง	 ที่ซ�้าร้าย	 มีนักเรียนบางคนดู 

คลิปโป๊	เอ้อๆๆ	จะสอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นเด็กดีได้นะ	“เด็ก

ดีมันต้องมีศีลห้�สิ”	 อะ	 มีครูท่านหนึ่งโพล่งขึ้นมา	 อืมได้การล่ะ	

งั้นเอาตามนี้	 เราทุกคนต้องช่วยกันสอนนักเรียนให้มีศีลห้า	 “ทำ�

แต่ครูไม่ได้นะผอ. เวล�นักเรียนกลับไปบ้�นล่ะ”	 เออ	 งั้นส่วน 

ผูป้กครอง	เอาไว้วนัประชมุผูป้กครอง	จะได้บอกให้ผูป้กครองช่วย

ภาค ใต้ตอนล่าง	เรื่อง พิมพ์ประกาย	ศรีไตรรัตน์	โรงเรียน บ้านหนองเจ็ดบาท	

๑๙๘	หมู่ที่	๕	ต.แหลมสอม	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง

๑๓



โดยการควบเบญจศีลและเบญจธรรมไว้ส�าหรับเด็กๆ	ดังนี้

	 ศีลข้อที่	๑	เว้นจากการฆ่าสัตว์	ไม่รังแกสัตว์เพื่อความ

สนุก	เช่น	ยิงนก	กัดปลา	ฯลฯ	ไม่รังแกเพื่อน	ไม่กลั่นแกล้งเพื่อน	

แต่มจีติเมตตา	มคีวามสงสาร	กรณุา	ช่วยเหลอืสตัว์ทีล่�าบาก	ช่วย

เหลือเพื่อนๆ	ที่เดือดร้อนล�าบาก

	 ศีลข้อที่	๒	เว้นจากการลักทรัพย์	ขโมย	ท�าลายของของ

ผูอ้ืน่ให้เสยีหาย	เอาของของผู้อืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต	เมือ่พบเจอ

ของของผู้อื่นให้น�าไปคืนเจ้าของ	หรือประกาศหาเจ้าของต่อไป

	 ศีลข้อที่	 ๓	 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	 เช่น	 ไม่ดู

เว็บโป๊	หนังสือโป๊	วิดีโอโป๊	คลิปโป๊	แอบดูเพื่อนเข้าห้องน�้า	การ

อีกแรงแล้วกัน	และแล้วเวลานั้นมาถึง	ข้าพเจ้าได้โอกาส	“พ่อแม่ 

พี่น้อง ผู้ปกครองที่รักทุกท่�นคะ งั้นเร�ม�ร่วมแก้ปัญห� โดยให้

ทุกคนมีศีล ๕ แล้วกัน ดีไหม”	เมื่อเอ่ยถึงศีล๑	๕	ท�าไมผู้ปกครอง

นัง่เงยีบกรบิ	ไม่มใีครพดูต่อ	ไม่มเีสยีงสนบัสนนุ	เอ๊ะ!	ข้าพเจ้าพดู

อะไรผดิไปเหรอ	แค่ศลีห้านะ	ศีลห้าทีม่นษุย์ธรรมดาๆ	อย่างเรา	ๆ	

ท่านๆ	ต้องประพฤติปฏิบัติเป็นอาจิณ	เป็นกิจวัตร	เนี่ยนะ	

	 ข้าพเจ้าตืน่จากภวังค์เมือ่ครูประจกัษ์ทีอ่ยูข้่างๆ	กระซิบ

บอกข้าพเจ้าว่า	 สงสัยผู้ปกครองเข้าใจผิด	 คิดย้อนไปที่ตัวเองละ

มัง้	ข้าพเจ้าถงึบางอ้อ	และตระหนกัในความจริงทีว่่า	ทีน่ีส่่วนใหญ่ 

ผูป้กครองจะมปัีญหาด้านครอบครวั	เนือ่งจากการมชีวีติครอบครัว

ในวัยที่รวดเร็วท�าให้เกิดปัญหาหย่าร้าง	การมีภรรยาหลายคน	มี

สามีหลายคนตามมา	 ส่งผลให้มีลูกบ้านละหลายๆ	 คน	 ปัญหา

ด้านรายจ่ายตามมา	มกีารด่าทอ	ทบุตีในครอบครัว	การแก้ปัญหา

ชีวิตด้วยการดื่มสุรา	สูบบุหรี่	เล่นการพนัน	ทั้งวัวชน	ปลากัด	ไพ่	

หวยหุ้น	 ฯลฯ	 แอบเอาเงินเมียไปกินเหล้า	 เมียก็แอบขายของใน

บ้านเพื่อไปเสียค่าหวยหุ้น	(ความจริงมีอีกเยอะ	แต่ถ้ากล่าวหมด	

มผีูป้กครองมาอ่านเจอ	 สงสยัข้าพเจ้าโดนเคลือ่นขบวนขบัไล่แน่ๆ)	

เหล่านี้มันล้วนเป็นเรื่องศีลห้าทั้งนั้น	 เอาล่ะ	 งานเข้าแล้วเรา	 แต่	

ไหนๆ	กไ็หนๆ	เมือ่เริม่แล้ว	มนักต้็องลยุต่อละนะ	“พ่อแม่พีน้่องคะ 

ทีเ่ร�จะว่�เรือ่งศลีห้�เนีย่นะ เร�จะว่�เรือ่งของเดก็ๆ กนันะคะ เร�

เอ�เฉพ�ะศีลห้�แบบเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้ประพฤติกันนะ” ข้าพเจ้า

ต้องใช้วาทศิลป์และศิลปศาสตร์ทั้งปวงที่ได้ร�่าเรียนมาและเท่าที่

จะคดิได้ในขณะนัน้	หว่านล้อมให้ผูป้กครองเหน็ด้วย	โชคดทีีท่่าน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้มา

ร่วมประชุมด้วย	 ความที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือ	

ช่วยสนบัสนนุอกีแรง	จนสรุปว่าในทีป่ระชุม	ได้ร่วมแจกแจงศลีห้า

๑	ศีล	(Morality	)	คือ	ความปกติ	และการรักษาศีลก็คือ	ความตั้งใจรักษา

ปกตขิองตน	อันเป็นหลกัปฏิบตัทิีไ่ม่ท�าให้เดอืดร้อนแก่ตนเองและผูอ้ืน่	และ

เป็นหลักแห่งความประพฤติที่จะท�าให้เกิดความสะอาดทางกายและวาจา	

ศลีมหีลายประเภท	เช่น	ศลี	๕,	ศลี	๘,	ศลี	๑๐	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสามารถ

ของผู้ปฏิบัติ	แต่ศีลที่ควรกระท�าเพื่อให้เกิดความปกติในสังคมก็คือ	ศีล	๕	

เพราะสะดวกและง่ายที่จะปฏิบัติ	มีดังนี้	คือ

	 •	พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

	 •	พึงละเว้นจากการลักขโมย	ฉ้อฉล

	 •	พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

	 •	พึงละเว้นจากการพูดเท็จ

	 •	พึงละเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา

	 ศีลทั้ง	๕	ข้อนี้	 เป็นหลักจ�าเป็นในสังคมมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดความปกติ	 ทั้งในตนเองและสังคม	 เพราะช่วยควบคุมความ

ประพฤตมิใิห้พลาดถล�าลงในความชัว่อย่างใดอย่างหนึง่	จงึจดัอยูใ่นระดบั

ศีลธรรมอันเป็นมูลฐานที่จะน�าไปสู่ความสงบของจิตใจ	 ถ้าหากความ

สะอาดทางกายและวาจาไม่มีแล้ว	เราก็ไม่สามารถท�าจิตใจให้สงบได้	

๑๔



เปิดกระโปรงผู้หญิง	แอบดูกางเกงใน	หรือกลั่นแกล้งลวนลามกัน	 

ไม่ชงิสกุก่อนห่าม	แต่จะมคู่ีครองเมือ่ถงึวัยอนัควร	และยนิดีครอง

คู่ในคู่ของตน

	 ศีลข้อที่	๔	เว้นจากการพูดปด	พูดค�าหยาบ	ด่าทอ	ส่อ

เสียด	ท�าร้ายคนอื่นให้เสียหายทางวาจา	แต่พูดจาไพเราะ	มีหาง

เสียง	พูดสิ่งดีๆ	และสร้างสรรค์

	 ศีลข้อที่	๕	เว้นจากการดื่มสุรา	เสพของมึนเมาและยา

เสพติดทั้งหลาย	เช่น	บุหรี่	ยาบ้า	ยาไอซ์	น�้ากระท่อม	(สี่คูณร้อย)	

ที่จะท�าลายสติสัมปชัญญะ	 และหม่ันฝึกจิตตัวเอง	 ให้สงบ	 

เข้มแข็งมีสมาธิ	และเป็นผู้เจริญสติอยู่ตลอดเวลา

	 จากนั้นได้ร่วมลงสัตยาบรรณเด็กดีมีศีลห้าของโรงเรียน

บ้านหนองเจ็ดบาท	 โดยมีการลงลายมือชื่อร่วมกันเพื่อร่วมก�ากับ	

ดแูลนกัเรยีนให้ประพฤตปิฏบิตัติามศลีห้า	โดยมกี�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ครู

ประจ�าชั้น	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนร่วมรับรู้	 และจัดท�าคู่มือการ

บนัทกึความดทีีม่ศีลีห้าเป็นตวัหลกัในการตรวจสอบความประพฤติ

ของตัวนักเรียนเองและให้ผู้ปกครองกับครูประจ�าชั้นได้ร่วมลงช่ือ

รับรู้เป็นรายสัปดาห์	 จากนั้นก็มีกิจกรรมอบรมสั่งสอน	 ทั้งคร	ู

พระครู	และวิทยากรภายนอกที่โรงเรียนเชิญมา	และจัดกิจกรรม

ของโรงเรยีนวถีิพทุธควบคู่ไปโดยมหีลกัปฏิบตัขิองศีลห้าทีเ่น้นเป็น

พิเศษ

	 เมื่อได้เร่ิมปฏิบัติการเด็กดีมีศีลห้าครบปีการศึกษา	

ข้าพเจ้าได้ให้คณะครูเริ่มประเมินพฤติกรรมดังกล่าว	 โดยท�า

แบบสอบถามไปยังผู้ปกครอง	 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้าน 

ศีลห้าดีขึ้นในทุกข้อ	และสอบถามนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่มีความ

พงึพอใจต่อกิจกรรมถงึรอ้ยละ	๙๗.๑๘	ท�าให้ได้ข้อสรปุว่า	การสัง่

สอนอบรมและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีศีลห้า	 เป็นสิ่งที่

ควรประพฤติปฏิบัติต่อไป	เพื่อที่พวกเขาจะได้ถ่ายทอดศีลห้าไปสู่

ครอบครวัและชมุชน	และท�าให้สงัคมเป็นสงัคมคนดีมศีลีห้าต่อไป

ในอนาคต	หวงัว่าในชวีติข้าพเจ้าคงทนัได้เหน็สงัคมเช่นนีใ้นเมอืง

ไทยร่วมกับท่านผู้อ่านทั้งหลายเช่นกันนะคะ	

๑๕



ถึงครู ผู้ถ่ายทอด

วาระแห่งชัยชนะ

ของโรงเรียนวิถีพุทธ

	 ปีนี้คือปีส�าคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ	๒,๖๐๐	ปี	ซึ่งชาว

พุทธท่ัวโลกได้จัดงานฉลองกัน	 แต่ในประเทศไทยก็ยังเห็นหลาย

คนที่ไม่รู้	 ก็ต้องอธิบายให้เขารู้	 ปีนี้ถ้านับแบบไทยคือปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๕	แต่ถ้านับแบบศรีลังกา	พม่า	อินเดีย	ประเทศเหล่านี้ตอน

นี้เขาเปลี่ยนเป็นปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	แล้ว	ก็เพราะเขาใช้ระบบเริ่มนับ

ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นปี	พ.ศ.	๑	 เลย	แต่เมืองไทยเป็น

ระบบล่วงมาแล้วคอืรอให้ครบปีก่อนแล้วค่อยนบัเป็นปี	พ.ศ.	๑	เรา

จึงช้ากว่าเขา	๑	ปีอย่างนี้

	 ครั้นพอถึงวันวิสาขบูชาปีนี้เราก็มาจัดวันวิสาขบูชาในวัน

ขึ้น	๑๕	ค�่า	 เดือน	๗	แปลกอยู่ประเทศเดียวนะ	ประเทศเพื่อน

บ้านเขาจัดล่วงหน้าเราไป	๑	เดือนแล้วในวันขึ้น	๑๕	ค�่าเดือน	๖	

แล้วเขาก็ใช้เป็นวนัเปลีย่นปีพทุธศักราชด้วย	อย่างทีเ่ราท่องกนัมา

ตั้งแต่เด็กว่า	วันวิสาขบูชา	เป็นวันที่พระพุทธเจ้า	ประสูติ	ตรัสรู้	

และปรินิพพาน	 ทีนี้เราจะรู้จ�านวนปีที่ตรัสรู้ได้อย่างไร	 ถ้าเรานับ

แค่จ�านวน	 พ.ศ.	 เราจะรู้เพียงจ�านวนปีของการปรินิพพาน	 คือ	

๒,๕๕๕	 ปี	 ดังนั้นเราจึงต้องนับย้อนไปอีกว่าจากวันที่ปรินิพพาน

ไปจนถึงวันที่ตรัสรู้นี่กี่ปี	ค�าตอบคือ	๔๕	ปี	ที่ตรัสรู้มา	บวกกับปี	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 จะเท่ากับ	 ๒,๖๐๐ปี	 นี่คือที่มาของฐานความรู้ซึ่ง 

คนไทยขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 เหตุนี้การฉลอง	 ๒,๖๐๐	 ปี 

แห่งการตรัสรู้ในประเทศไทยจึงเงียบกว่าชาวพุทธประเทศอื่นๆ	

แม้กระทั่งคณะสงฆ์เองก็ยังอยู่ในภาวะเช่นนั้น

	 ส่วนค�าว่า “พทุธชยนัต”ี	นัน้มคีวามหมายซ่อนอยู	่“ชยนัต”ี 

แปลได้	๓	ความหมาย	“วันเกิด (Birthday), ชัยชนะ (Victory) 

หรือ วันครบรอบ (Anniversary)” ส่วนทีป่ระเทศไทยเราเลอืกความ

หมายว่า	 “ชัยชนะ”	 ก็เนื่องจากมีนัยที่มากขึ้นคือ	 หนึ่ง	 ชัยชนะ

ของพระพุทธเจ้า	 :	 พระพุทธเจ้าชนะใคร	 พระพุทธเจ้าชนะมาร	

มารทีส่�าคัญนัน้ก็คือกิเลสนัน่เอง	สองการฉลองก็ควรจะปฏบิตับิชูา

เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า	ก็คือ	เราควรจะเอาชนะกิเลส	ความ

ไม่ดี	 ความขี้เกียจ	 ความที่เราผลัดวันประกันพรุ่ง	 เราก็ได้ชื่อว่า

ปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าแล้ว	หรือตีความขยายออกไปสู่ระดับ

ที่สูงขึ้นของครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคมเป็นเป้าหมายร่วมกัน	

อย่างเช่น	ศรลีงักาเมือ่มกีารฉลอง	๒,๕๐๐	ปีพทุธชยนัต	ีก่อนหน้านัน้	

เรื่อง พระมห�พงศ์นรินทร์ ฐิตวำโส วัดสุทัศนเทพวร�ร�ม
E-mail: moralproject@gmail.com www.moralproject.com
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อาชญากรรมเขาเป็นยงัไง	พอมาถงึปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	สถติอิาชญากรรม

เขาก็ลดลงได้จริง	นี่เป็นเป้าหมายร่วมของทั้งสังคม

 “ทำ�ให้เร�อย�กเห็นมิติใหม่ๆ ของไทยว่�กล้�ประก�ศ

ไหม?”	 ว่าจะมีสถิติอะไรร่วมกันในสังคม	 เรื่องที่เสื่อมทรามทาง

ศีลธรรม	เป็นปัญหาสังคมนี้	เรามาตั้งต้นร่วมกันได้ไหมในปีพุทธ

ชยันตีนี้	 ตั้งเป้าหมายให้มันลดลง	 มันก็จะเป็นการการันตีว่า	 นี่

ไม่ใช่การฉลองเป็นเพยีงแค่งานเทศกาล	แต่ว่าเราต้องการจะพลกิ

เปลีย่นสงัคมเราท้ังหมด	ซึง่นัน่แหละทีเ่รยีกกนัว่า	“ก�รปฏิบตับิชู� 

: ก�รเจริญรอยต�มพระพุทธเจ้�อย่�งแท้จริง”

	 ถ ้าทบทวนพุทธประวัติเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต ่อจาก 

วนัวสิาขบูชาก็จะพบว่า	พระพทุธเจ้าท่านมภีารกจิทีต้่องเป็นครสูอน

ลูกศิษย์ครั้งแรกในชีวิตของพระองค์	คือการไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่

ป่าอิสปิตนมฤคทายวนัจนกระทัง่เกดิพระสงฆ์ครัง้แรกของโลกขึน้

มาและเราก็เรียกวันนั้นว่า	อาสาฬหบูชา	ในวันขึ้น	๑๕	ค�่าเดือน	

๘	ฉะนั้นสถาบันสงฆ์	หรือ	สังฆะ	ก็จะมีอายุครบ	๒,๖๐๐	ปีเช่น

เดียวกัน	ก็น่าจะพูดถึงค�าว่า	 “สังฆชยันตี”	บ้าง	อันนี้จะแปลว่า

เกิดก็ได้นะ	Sangha’s	birthday	แล้วสถาบนัสงฆ์จะเจรญิรอยตาม

ชัยชนะของพระพุทธเจ้ายังไง?	 ทุกวันนี้สถาบันสงฆ์เองมีปัญหา

เยอะมาก	 ทุกครั้งที่มีเรื่องข่าวเสียๆ	 หายๆ	 ก็เป็นเรื่องเชิง

ปรากฏการณ์ของพื้นที่ข่าวแล้วก็หายไป	 แต่รากเหง้ามันมาจาก

ระบบการศกึษาของสงฆ์ทีไ่ม่ได้เป็นไปตามธรรมวนิยัอย่างแท้จรงิ	

ฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องไปปลุกการศึกษาสงฆ์	ให้เป็นไปตามธรรม

วินัยจริงๆ	อีกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยมอบพระพุทธโอวาท	

เรือ่ง	“พหชุนะหติ�ยะ พหชุนะสขุ�ยะ โลก�นกัุมป�ยะ”	การท�าให้

เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชน	 แก่พหุชนทั้งหลาย	 นั้นคืออีกหน้าที่

หนึ่งของสถาบันสงฆ์นอกจากการศึกษาพระธรรมวินัย

	 แต่เร่ืองก็ยงัไม่หมดเท่านัน้	หลงัเกิดพระสงฆ์รูปแรกไม่นาน	

ก็ได้เกิดอุบาสกและอุบาสกิาทีถึ่งพระรัตนตรัยเป็นคร้ังแรกของโลก

เช่นเดียวกนั	เพราะฉะนัน้สถาบนัอบุาสกอบุาสกิากม็อีายยุาวนาน

มาถึง	๒,๖๐๐	ปีแล้ว	เช่นเดียวกันถามว่าสถาบันอุบาสกอุบาสิกา

เราเข้มแข็งแค่ไหน	 หากคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของพระโยม 

ไม่เกี่ยว	ก็เห็นจะไม่ถูกต้อง	ที่ประเทศศรีลังกาเคยถูกประเทศล่า
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อาณานิคมต่างๆ	ยึดครองยาวนานถึงเกือบ	๕๐๐	ปี	ซึ่งเขากดขี่

ด้านศาสนามาก	ก่อนหน้าที่ประเทศอังกฤษเข้าปกครอง	ถ้าเป็น

ชาวพุทธจะถูกน�าไปประหารชีวิต	ชาวพุทธที่เคยมีอยู่ก็เหลือศูนย์

เพราะไม่มีใครกล้าประกาศว่าเป็นพุทธศาสนิกชน	 แต่ที่ทุกวันนี้

หลังได้รับเอกราชเมื่อประมาณ	๖๐	ปีที่ผ่านมา	ศรีลังกากลับยังมี

พุทธศาสนาอยู่	 เพราะอะไร	ก็เพราะว่าพุทธศาสนาภาคฆราวาส

วันหนึ่งพระเขาหมดไปจากศรีลังกา	 แต่ว่าพวกฆราวาสยังมี	 พอ

เขาได้โอกาส	ได้เอกราช	เขากฟ้ื็นฟูศาสนากลบัมาใหม่	โดยนมินต์

พระสงฆ์จากประเทศต่างๆ	ไปเป็นพระอุปัชฌาย์๑	ให้

	 ดังนั้นถา้ภาคฆราวาสอบุาสกอุบาสิการู้บทบาทหน้าที่ของ

ตนเองแล้ว	ก็ย่อมเป็นระบบส�ารองความปลอดภัยให้กับพระพุทธ

ศาสนาได้	วนัดคีนืดพีระอาจถกูเข่นฆ่าท�าลายเพราะพระนัน้แกล้ง

ง่ายนิดเดียว	 ให้ปาราชิกก็ง่ายนิดเดียว	 ท�าให้ตายก็ง่ายนิดเดียว	

พระจะไปสูอ้ะไรใครได้	 ฉะนัน้ในโอกาสแห่งปีพทุธชยนัตนีี	้ สงัฆะ

ของอุบาสกอุบาสิกาก็ควรพยายามตั้งโจทย์ที่จะเอาชนะร่วมกัน	

สร้างเหตุปัจจัยด้วยการลงมือท�า	 ซึ่งเรียกว่า	 “กรรมว�ที” “ว�ที 

หรือ ว�ทะ”	นี้ก็คือ	“คำ�สอน”	ค�าสอนที่เน้นเรื่องการกระท�า	“กฎ

แห่งกรรม”	 พระพุทธศาสนาสอนไว้ชัด	 กฎแห่งกรรมนี้ไม่ใช่มีไว้

เพื่อให้กลัวเจ้ากรรมนายเวร	 แต่มีไว้ให้รู้ว่ามนุษย์นี้สามารถจะ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 สร้างสรรค์ตัวเอง	 หรือสิ่งรอบข้างได้ด้วย

การกระท�าของตวัมนษุย์เอง	แล้วเม่ือท�าอะไรลงไปแล้วกต้็องได้รบั

ผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี	อันนี้ก็คือเรื่องของปัญญานั่นเอง

	 ในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น	 ทุกคนต่างมีหน้าที่ของ

ตนเองอยู่แล้ว	ดังเช่นครูในโรงเรียน	ผู้บริหารโรงเรียน	พ่อ-แม่ที่

ต้องดูแลลูก	พระสงฆ์ที่ต้องท�างานเกี่ยวกับศาสนา	หรือท�างานให้

เชื่อมถึงการศึกษา	 ก็ไปดูว่างานที่ตนเองท�าอยู่นี้จะมาสอดรับกับ

การเฉลิมฉลอง	๒,๖๐๐	ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในสาระ

ว่าจะเป็น	“ชยัชนะ”	ทีแ่ท้ในงานทีต่วัเองท�าอยูอ่ย่างไร	แล้วถ้าเรา

รวมกับคนอ่ืนรอบข้าง	 ให้เป็นการต้ังเป้าหมายรวมร่วมกันของ

ชุมชนนั้นควรจะเป็นอะไร	 ถ้าเป็นอย่างนั้นนับว่าเป็นการเฉลิม

ฉลองทีไ่ด้สาระคณุค่าอย่างแท้จรงิ	ไม่ใช่แค่ใช้งบประมาณเยอะๆ	

แล้วก็ยงัไม่รูอ้ะไรเหมอืนเดิม	พฤตกิรรมก็แย่เหมอืนเดิม	ไม่มอีะไร

เปลี่ยนแปลง

	 ปัญหาส่วนใหญ่มาจากความไม่รู	้อย่างเช่น	เรือ่งศาสนพธิี

พระอาจารย์กเ็รยีนรูว่้าศาสนพธีินีม้กีระบวนการเรยีนรู	้๕	ขัน้ด้วย

กนันะ	การเรยีนรูโ้ดยทัว่ไปอาจจะเรยีนทฤษฎก่ีอน	ขัน้ท้ายๆ	กค็อื

การลงมือปฏิบัติไปประยุกต์ใช้	แต่ศาสนพิธีนี้จะแปลกไปจากเขา

คอื	กลบัตาลปัตร	ลงมอืท�าก่อนเลย	ยงัไม่รูอ้ะไรต้องลงมอืท�าก่อน

หรือท�าตามเขาไปแล้วมีพฤติกรรมที่สักแต่ว่าพูดได้ท�าได้	หรือจ�า

ได้แค่นั้น	หรือบางทีแค่เลียนแบบพูดหรือท�าตามเขาได้นี้เป็นขั้นที่	

๑	 แล้วก็มีขั้นที่	 ๒	 ซ่ึงขั้นนี้คือควรจะแปลได้	 การใช้ภาษา

พระพทุธเจ้าเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	หลายคนกจ็ะเป็นโรคต่อต้านภาษา

ของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีสาเหตุ	คือการสะกดจิตตัวเองเพราะว่า

ต้ังแต่ที่เรียนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน	 มันไม่รู้อะไรท้ังนั้นไง	 

จะพูดบาลีสักค�าก็ผะอืดผะอมร�าคาญอะไรอย่างนี้	ขั้นที่	๒	นี้แปล

ให้ได้	แปลให้ได้คอือย่างน้อยๆ	กใ็ห้มนัมภีาษาทีเ่ราเข้าใจอยูบ้่าง	

แปลได้มนักจ็ะเป็นเครือ่งมอืให้ขัน้ที	่๓	ต่อไป	เพราะบางครัง้แปล

ไทยแล้วยังต้องแปลเป็นไทยอีก	คือค�ายังยากอยู่	หรือแม้แต่ค�าที่

๑ พระเถระผู้ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในก�รบวชกุลบุตรในพระพุทธศ�สน�

“วิถีชีวิต” คือก�รทำ�อะไรซ้ำ�ๆ ทำ�อะไรๆ ร่วมกัน ทำ�พร้อมๆ กัน ส่วน “พุทธ” คือภ�วะ

รู้ตื่นและเบิกบ�น ฉะนั้นโรงเรียนที่มีก�รกระทำ�กิจกรรมหรือกิจวัตรอะไรต่�งๆ ทำ�อย่�ง

พร้อมเพรียงกันจนเป็นวิถี ทำ�อะไรแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไปจนถึงปัญญ� ที่เห็นคุณค่�แท้

ได้รับประโยชน์ มีคว�มสุขร่วมกัน แล้วเร�จะเรียกโรงเรียนเช่นนั้นว่�อะไร? เร�ก็ต้องเรียก

ว่�โรงเรียน “วิถีพุทธ”
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ไม่ยากก็ยังต้องย่อย

	 ขั้นที่	๓	ขั้นเข้าใจความหมาย	คือการอธิบายขยายความ

หรือยกตัวอย่างให้เห็นจริงตาม	 แล้วจะเป็นฐานบันไดขึ้นไปสู่ขั้น 

ที่	๔	ขั้นเห็นคุณค่าแท้	คือการเชื่อมเข้ามาหาความจริงของชีวิต

ตนเองให้ได้ว่ามนัมคุีณค่าแท้ตรงไหน	มนัสอนเราอะไรทีเ่ป็นแก่น

แท้แก่นธรรมหรอืเปลอืกกระพ้ีทีห่่อหุม้อยู่นี้	และข้ันสดุท้ายคอื	ขัน้

ประเมินตัวเอง	เราประเมินตัวเองสิว่า	ตัวเราเองนั้น	หรือหากเรา

ไปจัดกระบวนการให้คนอื่นนั้น	มันได้ถึงขั้นไหนแล้ว	

	 พระพุทธศาสนามกีารสบืทอดในวถิชีวีติมนษุย์	จะมวีธีิคดิ

สร้างสรรค์จากกิจกรรมก่อน	กิจกรรมอะไรที่ท�าอยู่บ่อยๆ	จะเป็น

กิจวัตร	กิจวัตรอะไรที่เราท�าอยู่บ่อยๆ	ต่อเนื่องพร้อมๆ	กันก็เริ่ม

เป็นวิถี	 วิถีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็จะเป็นประเพณี	 และ

ประเพณีนี้ถ้ามีเติมศิลปะอะไรต่างๆ	เข้าไปมันอลังการ	มันก็เริ่ม

เป็นวฒันธรรม	วฒันธรรมอะไรทีท่รงคณุปูการมากๆ	และยงัด�ารง

คงอยู่คู่กับมนุษย์มาได้ยาวนานก็จะกลายเป็นอารยธรรม

	 มนุษย์มันจะสุดโต่งอย่างนี้	ถ้าท�าอะไรโดยไม่รู้ซ�้าๆ	มันก็

จะเบ่ือแล้วกร็�าคาญว่าไม่รูท้�าไปท�าไม	กลบักนัสดุโต่งอกีด้านหนึง่

คือรู้หมดทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยท�า	แล้วจะรู้ไปท�าไมจริงไหม?	ถ้า

จะฟื้นฟูศาสนาต้องฟื้นฟู	๒	ข้างเลย	ด้านหนึ่งต้องเป็นวิถีปฏิบัติ	

อกีด้านหนึง่ต้องเป็นความรู้ทีเ่ราเรียนรู้อย่างถงึแก่นแท้	หรอืคณุค่าแท้

	 จะเห็นว่าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น	 เราใช้ค�าว่า	 “วิถี

พทุธ”	ไม่ใช้ค�าว่า	“แนวพทุธ”	เพราะว่าเราตกผลกึว่า	ค�าว่า	“วถิ”ี 

มันซ่อนค�าว่า	 “วิถีชีวิต”	 เอาไว้ “วิถีชีวิต”	 คือการท�าอะไรซ�้าๆ	 

ท�าอะไรๆ	ร่วมกัน	ท�าพร้อมๆ	กัน	ส่วน	 “พุทธ”	คือภาวะรู้ตื่น

และเบิกบาน	 ฉะนั้นโรงเรียนที่มีการกระท�ากิจกรรมหรือกิจวัตร

อะไรต่างๆ	ท�าอย่างพร้อมเพรยีงกนัจนเป็นวถิ	ีท�าอะไรแล้วกเ็รยีน

รู้ไปเร่ือยๆ	ไปจนถึงปัญญา	ทีเ่หน็คุณค่าแท้ได้รับประโยชน์มคีวาม

สขุร่วมกัน	แล้วเราจะเรยีกโรงเรยีนเช่นนัน้ว่าอะไร?	เรากต้็องเรยีก

ว่าโรงเรียน	“วิถีพุทธ”

	 แต่ถ้าหากสกัแต่ว่าเกณฑ์กนัหรอืบงัคบักนัให้ท�าๆ	กนัไป	บ้าง

กอ็าจต้องหาคะแนนหรอืรางวลัมาล่อให้ท�า	ท�าไปแล้วกไ็ม่ได้เรยีน

รู้อะไร	คุณค่าแท้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้	ก็สักแต่ว่าท�าๆ	กันไป	ยิ่งท�า

ยิ่งเสื่อมยิ่งอึดอัดเบื่อหน่าย	ยิ่งท�ายิ่งจมปลักกับความไม่รู้	อันนั้น	

ไม่อาจเรยีกโรงเรยีนวถิพีทุธเลย	และจะจมวนเวยีนอยูใ่น	“วฏัจกัร

แห่งคว�มเสื่อม”	 ที่ถูกฉาบทาด้วยภาพภายนอกเป็นรูปแบบทาง

พิธีกรรมให้หลงประมาทว่า	“ยังดีอยู่ ยังมีคนทำ�อยู่”	แต่จริงแล้ว

มีแต่เปลือกที่รอวันผุผัง

	 ถ้าโรงเรียนวิถีพุทธร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงในการ

ฟื้นฟูวิถีชาวพุทธ-ศาสนพิธี	 หรือพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนา

อื่นๆ	ที่ออกแบบขึ้นใหม่ให้กลายเป็นกิจวัตร	และพัฒนาต่อเนื่อง

จนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาได้	 พร้อมกับการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้จริงทั้ง	 ๕	 ขั้นได้อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้น	

ในขณะเดียวกันก็จัดระบบการศึกษาและปฏิบัติ	 ให้เป็นไปตาม

ธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องตรงถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้ด้วย

แล้วไซร้	ก็เชือ่ได้ว่า	โรงเรยีนวถีิพทุธนัน้ๆ	ย่อมสามารถสร้างสรรค์

ประเพณวีฒันธรรมให้เจรญิงอกงามไปถงึขัน้เป็นอารยธรรมให้แก่

มนษุยชาตไิด้ในทีส่ดุ	ซ่ึงย่อมจะท�าให้สงัคมของมนษุยชาตนิัน้เอง

เกิดการเวียนรอบพัฒนาเป็น	“วัฏจักรแห่งคว�มเจริญ”	และย่อม

จะเป็น	 “พุทธชยันตี”	 คือ	 “ชัยชนะที่ยั่งยืนต�มรอยแห่งก�รเข็น

กงล้อธรรมจกัรของพระสมัม�สมัพทุธเจ้�”	ได้อย่างแท้จรงิสบืไป	
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	 คนเราเกดิมาไม่มสีทิธิเ์ลอืกได้ว่าเกดิมาจะต้องมพ่ีอแม่ครบ	

ครอบครวัสมบูรณ์เพียบพร้อมมเีงนิมฐีานะ	มบ้ีาน	มรีถ	แม้แต่คน

ทีเ่กดิมามีพร้อมทุกอย่างแต่บางครัง้เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่อาจคาดคิด	

เช่น	เกิดภัยพิบัติต่างๆ	ท�าให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจเป็นไปได้	

ส่ิงส�าคัญต้องไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิต	 เสมือนข้าพเจ้าที่เกิดมา

ท่ามกลางความขาดแคลน	เรียกได้ว่า	ต้นทุนชีวิตต�่าไม่น่าที่จะมี

อนาคต	แต่สร้างชวีติด้วยความมุมานะ	อุตสาหะ	อดทน	และต่อสู้

ดิ้นรน	 จึงมีวันนี้	 วันที่ข้าพเจ้าประสบความส�าเร็จและภาคภูมิใจ

ในอาชีพ	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านน�้าทรัพย์	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	 เขต	 ๒	

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ	ข้าพเจ้า...นางธนวรรณ	อภัยพงศ์

	 สมัยตั้งแต่จ�าความได้	 ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวที่

ยากจน	พ่อมภีรรยาหลายคน	โชคดทีีแ่ม่เป็นภรรยาคนสดุท้ายของ

พ่อ	มีลูกชายติดมาให้แม่	๑	คน	แม่มีลูกทั้งหมด	๗	คน	ชาย	๔	

คน	หญิง	๓	คน	ข้าพเจ้าเป็นคนเล็กสุด	อาชีพของพ่อแม่คือการ

ท�าไร่ท�านา	 พ่อชอบดื่มสุรา	 ท่านจึงเป็นโรคตับแข็งและเสียชีวิต	

ในวัยเพียง	 ๕๒	 ปี	 แม่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูสั่งสอนลูกตาม

ล�าพัง	 แม่เป็นผู้ท่ีชอบช่วยเหลือคนอื่น	 ใจบุญ	 เป็นแม่ครัวเอก

ประจ�าหมู่บ้าน	 มีงานบ้านไหนต้องมาบอกให้แม่ช่วยเป็นแม่ครัว	

บางครัง้ข้าพเจ้าไปค้างบ้านงานกบัแม่	งานวดัแม่ไปช่วยไม่เคยขาด	

แม่หิ้วปิ่นโตไปท�าบุญทุกวันพระ	 วันพระไหนตรงกับวันหยุดเรียน	

ข้าพเจ้าต้องไปกับแม่ทุกครั้ง	

	 ในช่วงที่พ่อเสียชีวิต	ข้าพเจ้าอายุเพียง	๙	ขวบ	 เรียนอยู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 เริ่มหัดช่วยครอบครัวท�างาน	 ในวันหยุด

ต้นทุนชีวิตต�่ำ

เสาร์อาทิตย์	 และหลังเลิกเรียนมีหน้าที่น�าควายไปเลี้ยงกับ 

พีช่าย	ในช่วงแรกมคีวายไว้ไถนาเพยีง	๒	ตวั	ต่อมาเกิดลกูให้เลีย้ง

เพิม่เป็น	๕	ตวั	การเลีย้งควาย	จะปล่อยควายเดนิกนิหญ้าไปเรือ่ยๆ	

ตามรมิคลองชลประทานช่วงทีม่หีญ้าขึน้มากกไ็ม่ต้องเดินไกล	แต่

ถ้าไม่มหีญ้าบางวนัต้องเดินเป็น	๑๐	กโิลเมตร	ท่านคงมคี�าถามว่า	

“แล้วจะเดินต�มคว�ยทำ�ไม ทำ�ไมไม่ขี่คว�ยล่ะ?”	 ที่ไม่ข่ีเพราะ

สงสารควาย	 มันก็คงเดินเหนื่อยเหมือนเรา	 แล้วเรายังจะไปเพ่ิม

ภาระให้มันอีกหรือ	เวลามันไถนามันก็ท�างานหนักอยู่แล้ว	ให้มัน

ได้เดินกินหญ้าให้สบายใจบ้าง	 นั่นเป็นความคิดของข้าพเจ้า	 

ถึงเวลาใกล้ค�่าจึงพาควายกลับบ้าน	 บางครั้งด้วยความเคยชิน

ควายกลบับ้านเองโดยไม่ต้องไล่ต้อน	พอควายเข้าคอกต้องน�าเศษ

ไม้มาจดุไฟสมุให้เกดิควนัไฟไล่ยงุ	ขณะเลีย้งควายข้าพเจ้าจะเกบ็

ผักบุ้งบ้าง	ต�าลึงบ้าง	หรือใบขี้เหล็กตามข้างทางแล้วแต่จะหาได้	

น�ากลับมาปรุงเป็นอาหาร	ในช่วงน�้าเต็มคลอง	ข้าพเจ้าและพี่ชาย

จะเตรยีมคนัเบด็ไปด้วย	หาไส้เดือนใส่กะลามะพร้าวใส่ดินข้างบน

ไม่ให้ไส้เดือนออก	เลีย้งควายไปตกปลาไปไม่ได้นกึถงึบาปท�าไปก็

เพื่อความอยู่รอด	 กินทุกอย่างที่กินได้ไม่ว่าจะเป็นแย้	 กบ	 เขียด	

อึง่อ่าง	หนนูา	ปลาไหล	ไข่มดแดง	รงัผึง้ยงัเคยตดัเพือ่กินน�า้หวาน

และน�ารังที่มีตัวอ่อนมาท�าอาหาร	 ผลไม้ชั้นเลิศของข้าพเจ้าคือ

มะขามเทศข้างทาง	หรือลูกตะโกสุก	บางช่วงที่บ้านป้าปลูกผักจะ

ให้พีช่ายไปเลีย้งควายคนเดียว	ข้าพเจ้าไปรับจ้างถอนหญ้าในแปลง

ผกั	ดายหญ้ารอบๆ	แปลงผกั	ช่วงเดือนมนีาคมมะม่วงเริม่แก่และสกุ	

ข้าพเจ้าจะท�าตัวเหมือนลิงปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงสอยมะม่วง

ให้แม่และรบัจ้างสอยในไร่ข้างบ้าน	ต้นมะม่วงขึน้ง่าย	แต่กเ็คยตก

เพราะกิ่งหักแต่โชคดีที่ตกมาค้างกิ่งล่างไม่เป็นอะไร	 วันไหนต้อง

ขึน้ต้นมะพร้าว	ต้นหมาก	วนันัน้แขนขาอ่อนล้าไม่มแีรงเพราะต้อง

ใช้แรงในการปีนมากกว่าปีนต้นมะม่วงหลายเท่า	

ภาค ตะวันตก-ใต้ตอนบน	เรื่อง ธนวรรณ	อภัยพงศ์	โรงเรียน บ้านน�้าทรัพย์	บ้านน�้า

ทรัพย์	ต.แก่งกระจาน	อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี

สร้างให้ดีได้

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นใหญ่
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	 ช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน	 อาชีพส�าคัญของข้าพเจ้าคือ

รบัจ้างเก็บถ่ัวเขยีว	ทัง้ร้อนทัง้คนั	เกบ็เสรจ็ต้องไปกระโดดน�้าคลอง

คลายร้อน	 เดือนพฤษภาคมช่วงฝนตกใหม่ๆ	มะขามเริ่มแตกใบ

อ่อน	ก็จะปีนขึน้ต้นมะขามเกบ็ใบอ่อนไปขายทีต่ลาดนดักับแม่	แม่

ปลกูมะลไิว้ประมาณ	๑๐	ต้น	ช่วงทีม่ะลอิอกดอก	ข้าพเจ้าต้องตืน่

แต่เช้ามดืเกบ็ดอกมะลขิาย	ได้วนัละไม่กีบ่าทสะสมไว้กินขนมเวลา

ไปโรงเรียน	งานประจ�าที่บ้านยังต้องตักน�้าใส่โอ่งด้วยการโพงหรือ

โยนกระป๋องท่ีผกูเชอืกลงไปในบ่อแล้วชกัขึน้มาเทใส่ปีบหาบไปใส่

โอ่งให้เต็มทุกโอ่ง	 ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหน	 เวลากลางคืนต้อง

ท�าการบ้านให้เสร็จ	 ขณะนั้นที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า	 ใช้จุดตะเกียง

ท�าการบ้าน	 บางวันตะเกียงหมดน�้ามันใช้จุดเทียนแทน	 แต่ลมก็

แรงเหลือเกิน	แสงไฟโอนไปเอนมาเพราะลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้

ใต้ถุนสูงสร้างไว้ไม่เสร็จ	ไม่มหีน้าต่าง	ในครัวปล่อยโล่งไม่มฝีากัน้	 

พืน้กระดานเป็นร่องใหญ่ๆ	กลางคืนพ่ีชายชอบแกล้งใช้นิว้แหย่ขึน้

มาตามล่องกระดานท�าเสียงให้น่ากลัว	ท�าให้กลัวผีมาจนทุกวันนี้	

ครั้งหนึ่งเคยตื่นนอนเข้าครัวล้างหน้า	งัวเงียๆ	ตกบ้านนอนจุกลุก

ไม่ขึ้น	แม่ตกใจรีบวิ่งลงไปช่วย	

	 ด้วยภาระต่างๆ	ที่ต้องท�าที่บ้านท�าให้ข้าพเจ้าไปโรงเรียน

สายบ่อยๆ	บางคร้ังเสยีงระฆงัดังแล้วจงึรีบว่ิงออกจากบ้านลดัเลาะ

ไปตามคันนา	โรงเรียนอยู่ข้างหน้าประมาณ	๓๐๐	เมตร	ทันเวลา

เข้าแถวพร้อมเพือ่นพอดี	ยกเว้นวนัทีม่เีวรท�าความสะอาดจะรบีไป

ก่อน	เสื้อนักเรียนที่สวมใส่มีกระโปรงเพียงตัวเดียว	เสื้อ	๒	ตัว	ใส่

สองวันซัก	ไม่ต้องรีด	บางครั้งกระโปรงชายหลุด	เสื้อกระเป๋าขาด	

ต้องใส่ตามสภาพ	 รองเท้าไม่ต้องพูดถึง	 ไม่มีแม้แต่รองเท้าแตะ 

วิง่เท้าเปล่า	กลางวนัชอบเล่นกระโดดยาง,	หมากเกบ็,	หมากกระชดุ,	

หึม่	และเป่ากบเป็นประจ�า	ด้วยเป็นคนแขง็แกร่ง	ขณะเรยีนอยูช่ัน้	

ป.๓	 ได้เล่นแชร์บอลและวอลเลย์บอลกับพี่	 ป.๖	 แข่งขันภายใน

กลุ่มโรงเรียน	ผลการเรียนอยู่ระหว่างที่	๑	หรือที่	๒	มาโดยตลอด	

จบชั้น	ป.๔	จากโรงเรียนบ้านในดง	ไปเรียนชั้น	ป.๕	และ	ป.๖	ที่

โรงเรียนวัดหนองจอก	(ศรีสรรค์พานิช)	 โรงเรียนอยู่ห่างบ้าน	 ๓	

กิโลเมตร	ด้วยนิสัยชอบสนุก	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	จึงเป็นที่รักใคร่

ของคณุครแูละเพือ่นๆ	ชอบเล่นกีฬาทกุประเภททัง้กีฬาและกรฑีา

ลงแข่งขันให้โรงเรียนทุกครั้งต้องได้เหรียญและเกียรติบัตร 

ส่วนใหญ่จะชนะเลศิ	ผลการเรยีนไม่เกนิที	่๓	ของห้อง	จบช้ัน	ป.๖	

ไปสอบเข้าเรียน	 ม.๑	 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี	 ซ่ึงเป็น

โรงเรยีนทีเ่ป็นทีต้่องการเข้าเรยีนของนกัเรยีนอกีหลายๆ	คน	นกัเรยีน

ที่เรียนในห้องเดียวกันสอบได้เพียง	 ๒	 คน	 คือข้าพเจ้ากับเพื่อน	

คราวนี้โรงเรียนอยู่ไกลถึงในตัวจังหวัดต้องใช้เงินมาก	แม่ไม่มีเงิน

แต่แม่เห็นความตั้งใจของข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้ไปเรียน	ต้องมีค่า

ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	คือ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าขนม	ข้าพเจ้าตื่น

นอนตสีีท่กุวนัหงุข้าวท�ากับข้าวเพือ่ห่อไปทานทีโ่รงเรยีนค่าขนมได้

บ้างไม่ได้บ้าง	เดินทางโดยรถไฟ	ค่ารถเพยีง	๓๖	บาทต่อเดอืน	ถงึ

กระนั้นบางครั้งต้องไปขอผ่อนช�าระกับนายสถานีรถไฟ	 ข้าพเจ้า

รู้สึกเห็นใจแม่มากที่ต้องเหน็ดเหนื่อย	 จึงขอทุนการศึกษากับทาง

โรงเรยีนและได้ทนุต่อเนือ่งทกุปี	เนือ่งจากเป็นนกักีฬาของโรงเรยีน	

ถ้าไม่มีทุนเรียนข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าจะเรียนได้จบชั้น	ม.๓	หรือไม่	

	 ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการท�างานจึงหันเหเปลี่ยนไปเรียน

สายอาชีพ	ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	ใช้ความสามารถพิเศษ

เล่นกีฬาให้โรงเรียนและได้รับทุนการศึกษาเช่นกัน	 แต่ก็ยังต้อง 

อดข้าวกลางวันเป็นประจ�า	 มีครูท่านหนึ่งสอนสังคมแอบสังเกต

เห็นโดยมองลงมาจากตึกชั้นสาม	 ท่านสอบถามข้าพเจ้าว่าท�าไม

ไม่เห็นทานข้าวกลางวันเลย	ข้าพเจ้าบอกท่านว่าไม่มีเงิน	ท่านจึง

เมตตาให้เงินข้าพเจ้าทานข้าวบ่อยๆ	 หาที่พักให้จะได้ไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 โดยท่านให้พักอยู่กับอาจารย์ที่สอนท�า

อาหาร	ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้เป็นลูกมือ	ฝึกท�าขนมเค้ก	ช่วงแรก
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เนื้อเค้กแข็งบ้างไหม้บ้างจนในที่สุดได้เค้กเนื้ออร่อยนุ่ม	 ข้าพเจ้า

ท�าขนมเค้กและแต่งหน้าเค้กจนช�านาญ	 ช่วยอาจารย์ท�าขนมปัง

และขนมอื่นๆ	 ขาย	 ด้วยความซื่อสัตย์	 อาจารย์ท่านเมตตาแบ่ง

เงนิให้เป็นค่าจ้าง	ตอนนีร้้านของท่านเป็นร้านมชีือ่เสยีงของจงัหวัด

เพชรบุรี	ชื่อ	“ร้�นเค้กจิร�พร”	ข้าพเจ้าเรียนและท�าขนมไปด้วย	

จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีความประพฤติยอดเยี่ยม	และยังได้รับ

คดัเลอืกให้เป็นนกักฬีาดเีด่นของโรงเรียน	ได้รับเกยีรติบตัรสองใบ

ในปีเดียวกัน	 เมื่อข้าพเจ้าจบช้ัน	 ปวส.การบัญชี	 ข้าพเจ้าได้รับ

ความอนุเคราะห์ให้เข้าท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัย

อาชีวศกึษาเพชรบุรี	ประมาณ	๑	ปี	เร่ิมมเีงนิมาให้แม่ใช้จ่าย	ซ่อม

บ้าน	ซื้อเครื่องอ�านวยความสะดวกให้แม่	หลังจากนั้นสอบเข้ารับ

ราชการได้เป็นเจ้าหน้าทีพิ่มพ์ดดี	๑	และสอบเลือ่นต�าแหน่งเรือ่ยๆ	

เป็นพนกังานธรุการ	ขณะเดยีวกนั	เมือ่มรีายได้กส็มคัรเรียนต่อใน

ระดับปริญญาตรี	 สาขาการจัดการทั่วไป	 และเรียนปริญญาตรี	

ทางการศึกษา	วิชาเอกการประถมศึกษา	แม่เห็นความส�าเร็จของ

ลูกแม่ยิ้มด้วยความสุข	เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานมีครอบครัวและสร้าง

ฐานะจนสามารถปลกูบ้านใหม่ให้แม่ได้	แต่กต้็องเสยีใจทีป่ลกูบ้าน

ใหม่ให้แม่ไม่ทนัเสรจ็ท่านกจ็ากไปด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียง	๖๙	ปี	

ข้าพเจ้ามีบุตรสาว	๒	คน	จากนั้นได้โอนสายงานไปเป็นครู	และ

สอบสายผู้บริหารเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่	 ไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท	 วิชาเอกการบริหารการศึกษา	 สมัครสอบได้ครูใหญ	่

และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน	ได้รับ

เกียรติบัตรและรางวัลแห่งความดีเชิดชูเกียรติหลายรางวัล	ท�าให้

ภาคภูมิใจที่ปฏิบัติตนได้สมศักดิ์ศรีของความเป็นครู	 ข้าพเจ้าขอ 

กราบขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่ท�าให้ข้าพเจ้ามีวันนี้

	 ข้าพเจ้าเขยีนเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที	่๓	เร่ืองแรกเก่ียวกับนกัเรยีน

ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี	 ชื่อเรื่อง	 “เป็นอย่�งนี้ยังดี

ได้”	เรื่องที่	๒	เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่	ชื่อ

เรื่อง	“อุปนิสัยใฝ่กตัญญู”	และเรื่องนี้	ข้าพเจ้าขออนุญาตที่จะเล่า

เรือ่งราวของตนเองในอดีตจนถงึปัจจบุนัให้ท่านผูอ่้านได้สมัผสักบั

ชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	ต้องดิ้นรนต่อสู้	ขยัน	อดทน	มุ่ง

มั่นตั้งใจ	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และเชื่อฟังค�าสั่งสอนของผู้ที่เคารพ

นับถือ	ปฏิบัติตนเป็นคนดี...วันที่รอคอยคือวันนี้	จึงใช้ชื่อเรื่องว่า	

“ต้นทนุชวีติตำ�่…สร้�งให้ดีได้”	และหวงัว่าเรือ่งราวของข้าพเจ้าจะ

เป็นพลงัให้ทกุท่านทีอ่่าน	ได้สูต่้อไป	สู้ๆ 	อย่าท้อถอย	วนัทีร่อคอย

จะมาถึง	ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนค่ะ	
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ก�รเดินท�งของ

ชีวิต

	 การเดินทางของชีวิตแต่ละช่วงตอนนั้นมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง	หากเรารู้จักหยิบจับ

ความเจ็บปวดมาเป็นบทเรียน	 ขีดเขียนไว้เตือนสติของตนเองว่า	 ควรท�าอย่างไรที่จะไม่

ให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีก	 จะป้องกันอย่างไร	 หรือเตรียมการแก้ไขอย่างไรเมื่อเกิด

ภาวะฉุกเฉนิขึน้มาในชวีติเรา	หากเรารูจ้กัใช้ความหอมหวานแห่งความส�าเรจ็มาเป็นพลวปัจจยั

หนนุน�าให้เราก้าวไปเบือ้งหน้าชนดิปิดประตคูวามพ่ายแพ้ให้สนทิได้	สิง่เหล่านีเ้ป็นคณุค่า

ที่เรียนรู้ได้จากการเดินทางของชีวิตทั้งสิ้น

	 ทกุชวีติย่อมมกีารเดินทาง	แม้ทางเดินของชวีติแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	แต่สามารถ

สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เรืองอร่ามกับตนเองและผู้อื่นได้เสมอ...

	 เริ่มต้นงานการเดินทางเพื่อสร้างสรรค์	 เป็นรางวัลทุกชีวิตจิตสดใส

ทรงคุณค่าพาสุขปลุกดวงใจ	 มวลมิตรใหม่งอกงามอร่ามเรือง

	 สร้างประโยชน์โปรดความดีเป็นศรีศักดิ์	 ร้อยความรักมอบไว้ให้ฟูเฟื่อง

อนุชนเรียนรู้คู่ควรเมือง	 นามกระเดื่องคุณค่าทุกนาที

	 ชี้เพื่อแก้แก่เพื่อก่อต่อเพื่อเติม	 ให้พูนเพิ่มความจริงเป็นมิ่งศรี

คืนแห่งสรรค์วันแห่งสร้างวางไมตรี	 การเดินทางแห่งชีวีที่งดงาม

	 งดงามด้วยบทเรียนเพียรถอดถ่าย	 แปลงเลวร้ายเป็นความรู้สู่สยาม

งดงามด้วยความอดกลั้นมั่นทุกนาม		 พยายามเช่นนั้นทุกวันคืน

	 การเดินทางของชีวิตจิตมุ่งมั่น	 เพื่อชีวันทุกผู้รู้บานตื่น

ด�ารงกายหมายสร้างอย่างยั่งยืน	 เพื่อสดชื่นชีวาสถาพร	

	 ในวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๕๕	ที่ผ่าน

มาได้มเีหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้กบัข้าพเจ้า	คณะ

ครูโรงเรียนวัดท่าข่อย	 ได้น�านักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่๔-๖	ไปทศันศึกษาทีห่าด

ชะอ�า	 เด็กนักเรียนตื่นเต้นกันมากเพราะ

บ้านเราไม่มทีะเล	เคยเหน็แต่ในภาพยนตร์

และโทรทัศน์เท่านั้น	 ทุกคนอยากเล่นน�้า

ทะเลกันมาก

	 ข้าพเจ้าและเพื่อนครูต้องลงเล่นน�้า

กับนักเรียนด้วยเพื่อดูแลความปลอดภัย

อย่างใกล้ชิด	ตัวข้าพเจ้าว่ายน�้าไม่เป็น	แต่

เห็นว่าเล่นกนัอยู่ชายหาดตืน้ๆ	นกัเรยีนได้

ไปเช่าห่วงยางมาเกาะเล่นกัน	 วันนั้นลม

ภาค	 เหนือตอนล่าง	 เรื่อง	 เสาวณี	 โคกทอง	 โรงเรียน  

วัดท่าข่อย	สพท.พิจิตร	เขต	๑	อ.เมือง	จ.พิจิตร	คัดย่อ

และเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

จุดหมายปลายทาง

ภาค เหนือตอนบน	 เรื่อง รุ่งธรรม	 บุญสุระ	 โรงเรียน  

บ้านทุง่โห้ง	ถ.พศิาล	บ้านทุง่โห้ง	ต.เวยีง	อ.เทงิ	จ.เชยีงราย	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

และคลื่นแรงพัดกระทบเข้าฝั่งเป็นคลื่นลูก

ใหญ่มาก	พอคลืน่มาท�าให้ตัวพวกเราขึน้สงู	

เด็กๆ	 ส่งเสียงกรี๊ดกันลั่นสนุกสนานกัน 

เต็มที่	 ข้าพเจ้านึกสนุกขึ้นมาจึงไปเช่าห่วง

ยางมาเล่นบ้าง	 ลอยตามคลื่นจนเหนื่อย	 

มนีกัเรยีนทีข่ึน้ไปนัง่เล่นบนห่วงยาง	ข้าพเจ้า

ก็ลองท�าดูบ้าง

	 ขณะทีข้่าพเจ้าก�าลงัพยายามจะขึน้

บนห่วงยางนัน้คลืน่ก็ซัดมา	ตวัของข้าพเจ้า

เลยลอดไปในห่วงยาง	 พยายามยันตัวขึ้น

บนห่วงยางขณะนั้นคลื่นลูกใหญ่ก็ซัดมา	

ท�าให้ข้าพเจ้าหงายหลงัจมลงในน�า้	ข้าพเจ้า

พยายามไขว่คว้าที่จะลอยตัวขึ้น	พยายาม

เท่าไรกไ็ม่โผล่พ้นน�า้ส�าลกัน�า้หลายคร้ังใกล้

ที่จะหมดลมหายใจ	 รู้ว่าอยากให้ชีวิตนั้น

รอดให้ได้	 หาทางให้พ้นจากความตายซึ่ง

มันไม่ได้แน่	 ความตายก�าลงัเคลือ่นเข้ามา

หาข้าพเจ้าแล้ว	ทนัใดนัน้ก็มีมือน้อยๆ	เข้า

มาจับตัวของข้าพเจ้าให้ลอยขึ้นมาจากน�้า	

ภาพที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือเด็กนักเรียนหญิง	

๒	 คนจับตัวข้าพเจ้าอยู่	 ใจหายและตกใจ

มาก	ดใีจทีม่ชีวีติรอดมาได้	ข้าพเจ้ารอดตาย

อย่างหวดุหวดิเหมอืนใจจะขาด	 ขณะที่จะ

จมน�้าคิดอย่างเดียวว่าคงตายแน่แล้ว	

	 จุดหมายปลายทางของชีวิตคือ

ความตาย	 ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า 

ต่อไปนีจ้ะฝึกฝนตวัเองให้พร้อมอยูเ่สมอว่า

ความตายเกดิขึน้ได้ทกุเวลา	ไม่เลอืกสถานที่	

ไม่เลือกเวลา	ถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตก็ขอ

ให้มีสติ	จะขอเริ่มฝึกฝนเพื่อให้การจากไป

ด้วยความสงบสุข	

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นใหญ่

๒๓



	 ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในปัจจุบัน	 จะมีการ

ตรวจสอบ	 ติดตาม	 และประเมินผลอย่างเข้มข้น	 เช่น	 โรงเรียน

ต่างๆ	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี	เขต	๓	ก็จะมีการประเมินจากส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ	ีเขต	๓	ส่วนส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	 ๓	 ของเราก็ต้องได้รับการ

ติดตามและประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน	(สพฐ.)	ดงันัน้ในฐานะผูน้�าทพั	ผมจงึกล่าวกบัเพือ่นสมาชกิ

ในองค์กรของผมเสมอๆ	 ว่า	 ให้เราท�างานโดยใช้ธรรมน�าทาง	 

น�าใจในการท�างาน	 หากเรามีความตั้งใจ	 มีจิตสาธารณะ	 มีจิต

อาสา	ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัท�างาน	กจ็ะสามารถรักษาสถานภาพ

ขององค์กรเราได้ยั่งยืน	ในการด�าเนินงานขององค์กร	ทุกคนล้วน

แล้วแต่เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์

ครองธรรมกบัการบรหิารในการท�างานขององค์กรเรา	โดยการน�า

ธรรมไปสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดัการศกึษาให้กบัสถานศกึษา

ในสังกัด	 ซึ่งจุดหมายปลายทางสุดท้ายก็คือคุณภาพของผู้เรียน

ตามนโยบายของ	สพฐ.	ทีมุ่่งให้ผูเ้รียนเป็นคนด	ีคนเก่ง	และมีความสขุ	

ต�าแหน่งผูน้�าองค์กรหรอืผูค้วบคุมหางเสอืในการน�านาวานีล่้องไป

ให้ถึงฝั ่งฝันให้ได้นั้น	 ผมจึงมักจะคิดหาแนวทางกลวิธีหรือ

นวตักรรมดีๆ 	ทีเ่กีย่วกบัธรรมมาใช้ในการบรหิารจดัการ	เร่ิมต้ังแต่

การพจิารณาโครงการและนโยบายของผูน้�าคนเก่าทีไ่ด้ด�าเนนิการไว้	

โครงการต่างๆ	อันไหนดีผมสานต่อทันที	 เช่น	 โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 โครงการ

ท�าบุญทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยเชิญชวนคร ู

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรร่วมท�าบญุตักบาตร	ฟังพระเทศน์	

ในตอนเช้า	 เพื่อช�าระจิตใจให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์	 เป็นโครงการที่

น�าเข้าสู่ทางธรรม	ผมจึงคิดว่าน่าจะสานต่อไปเรื่อยๆ

	 การท�าบุญนั้นเป็นสิ่งดี	และผมคิดต่อไปว่า	ถ้าเพิ่มการ

สวดมนต์ท�าวัตรเย็นอีกสักครึ่งชั่วโมง	สุดท้ายเป็นการเจริญสมาธิ

และกรวดน�้าแผ่เมตตาร่วมกัน	 ต่อไปด้วยในช่วงเย็นหลังเลิกงาน

ทุกวันพระ	 ผมคิดว่าถ้าในองค์กรสามารถท�าได้ดังกล่าวมานั้น	

คนในองค์กรก็จะถึงบุญใหญ่กันทุกคน	 และเมื่อทุกคนได้ร่วมกัน

ก�าหนดจิตใจให้รับรู้	 และกระท�าแต่กิจกรรมครองธรรม	 แน่นอน

ในที่สุดเจ้าหน้าที่ในองค์กรและโรงเรียนก็จะก้าวหน้าด้วยแรงบุญ	

และต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ไปในทางที่ดี	เป็นการปรับให้ทุกคนมีศีลมี

ธรรมในการปฏิบัติงาน	 ความงอกงามในจิตใจและสิ่งดีๆ	 ก็จะ 

ตามมา	บรรยากาศในการท�างานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	 ๓	 บรรดาเจ้าหน้าที่ในองค์กรก็มี

จิตใจที่ดี	คุณครูและผู้บริหารรวมทั้งนักเรียนก็จะเกิดความปีติ	ที่

ได้กระท�าดี	 มีธรรมครองใจกันทั่วทุกคน	 เรื่องการเรียนการสอน

ของคร	ูเดก็นกัเรยีนกเ็ข้าใจง่ายขึน้	เมือ่ทกุคนมศีลีมธีรรมเสมอกนั	

การพดูจาภาษาเดียวกันก็ง่ายขึน้เพราะทกุคนมจีติใจละเอยีดอ่อน	

ผมรู้ว่าการเป็นผู้น�าคนเพื่อให้เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับ

บัญชาทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องที่ยาก	 และท้าทายความสามารถ

อย่างยิ่ง	 แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะท�าก็คือ	 “ผมจะเป็นคนดีของคนดี”  

ให้ได้	และผมจะบรหิารงานขององค์กรตามหลกัธรรมาธิปไตย	คอื

ผมจะถือธรรมหรอืหลกัการเป็นส�าคัญ	และยดึเอาความส�าเรจ็ของ

งานเป็นที่ตั้ง	เพื่อท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	ในขณะเดียวกัน

ผมก็จะรับฟังค�าแนะน�าจากทุกฝ่าย	 ผมอยากให้ทุกคนในองค์กร

คดิดงัๆ	คดิออกมาเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ลกประสบการณ์ให้กนั	

(My moral with Organization Management)

ครองธรรม
กับการบริหารองค์กรของผม

ภาค ตะวันตก-ใต้ตอนบน	 เรื่อง จักรพรรดิ์	 จิตมณี	 สพป.สุพรรณบุรี	 เขต	 ๓	

จ.สุพรรณบุรี
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เพือ่เป้าหมายขององค์กร	ผมเน้นย�า้กบัเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	 ๓	 ของผมเสมอว่า	 

ผู้บริหารและคุณครูที่มาติดต่อธุระหรือขอความช่วยเหลือจะต้อง 

ได้รบัการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ	สะดวก	สภุาพ	และรวดเร็วทีส่ดุ	ในขณะ

เดียวกันเมื่อถึงเวลาที่ทางโรงเรียนในสังกัดต ้องส ่งงานที่ 

ตดิตามจาก	สพฐ.	เจ้าหน้าทีก่ไ็ม่ต้องท�าตัวน่ารักจนเกนิงามขนาด

ไม่กล้าติดตามงาน	 ผมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเราใช้ธรรมในการ

ตามงาน	ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	บนเหตุผลที่ใช่	อะไรที่

เป็นสิง่ท่ีดเีพ่ือองค์กรของเรา	เราควรลงมอืท�าทนัท	ีผมมกัจะสอน

ตัวเองเสมอๆ	ว่า	การบริหารงานเราต้องมีหลักธรรมส�าหรับการ

บริหารองค์กร	 และผมก็คิดว่าหลักธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้านัน้	ถงึแม้ว่าจะมมีาตัง้แต่สมยัพทุธกาลนบัถึงปัจจบุนั

เป็นเวลา	๒,๕๐๐	กว่าปีแล้ว	แต่ทุกหลักธรรมยังคงใช้ได้กับทุกยุค

ทุกสมัยอยู่เสมอ	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือด�าเนิน

ชีวิตและแนวทางในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี	 ที่เป็นเช่นนี้	 

ก็เพราะหลักธรรมดังกล่าวเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้	 จึง

เรียกได้ว่า	“สัจธรรม”	แห่งความเป็นจริงในการครองธรรมกบัการ

บริหารองค์กร	สามารถปฏิบัติงานได้เห็นผลอย่างแท้จริง	และใน

การที่จะพิจารณาน�าหลักธรรมข้อใดมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรา

ในการบรหิารงานมากทีส่ดุ	ส�าหรบัผมในฐานะผูบ้รหิารผูน้�าองค์กร

ก็มีหลักธรรมส�าหรับยึดถือ	บูรณาการกัน	นั่นก็คือ	พรหมวิหาร	๔	

และอคติ	๔	ซึ่ง	พรหมวิหาร	๔	ได้แก่	

	 ๑.	เมตตา	ความรกัใคร่	ปรารถนาให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุเวลา

ที่ผมท�างานผมก็อยากมีความสุข	 และผมก็อยากให้บุคคล 

ทกุกลุม่ในองค์กรของผมท�างานอย่างมคีวามสขุ	ผมจงึจดัให้มกีาร

ประชุมเสมอๆ	 ทุกวันอังคารต้นเดือนส�าหรับท่านรอง	 ผอ.	 และ

หวัหน้ากลุม่งาน	เพือ่จะได้ปรกึษาหารอืปัญหาและอปุสรรคตลอด

จนหาแนวทางการด�าเนินแก้ไขงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 

๒.	กรุณา	ความสงสาร	คิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์	บ่อยครั้งที่

คนในองค์กรของผมมีความทุกข์	ทุกข์เพราะครอบครัวบ้าง	ทุกข์

เพราะเรื่องส่วนตัวบ้าง	 เช่น	 บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเจ็บ

ป่วย	เราก็จะจัดทีมไปเยี่ยม	เมื่อมีบุคคลในครอบครัวสูญเสียชีวิต

เราก็จะไปร่วมไว้อาลัย	 เปรียบเสมือนว่าเป็นบุคคลในครอบครัว

เดียวกัน	๓.	มุทิตา	ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข	หลายครั้ง

ที่บุคคลในองค์กรมีงานมงคลสมรส	 งานอุปสมบท	 ขึ้นบ้านใหม	่

ได้รับต�าแหน่งใหม่	เราจะไปร่วมกันแสดงความยินดีและส่งความ

ปรารถนาดีให้เสมอๆ	๔.	อุเบกขา	วางตนเป็นกลาง	ไม่ดีใจ	ไม่

เสียใจ	เมื่อผู้อื่นถึงวิบัติ	มีทุกข์	บางครั้งมีสิ่งที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น

ในองค์กร	ผมจะไม่เข้าข้างบคุคลใดบคุคลหนึง่	ผมคดิว่าเวลาและ

ประสบการณ์จะสอนให้เขาเข้มแขง็ด้วยตวัของเขาเอง	และในทีส่ดุ

เขาก็จะขอบคณุผมทีไ่ม่เข้าข้างเขา	และไม่เข้าข้างบคุคลทีม่คีวาม

คิดเห็นตรงกันข้ามกับเขา	

	 อคติ	๔	อคติ	หมายความว่า	“ก�รกระทำ�อันทำ�ให้เสีย

คว�มเที่ยงธรรม มี ๔ ประก�ร”	 ได้แก่	 ๑.	 ฉันทาคติ	 ล�าเอียง

เพราะรักใคร่	๒.	โทสาคติ	ล�าเอียงเพราะโกรธ	๓.	โมหาคต	ิล�าเอยีง

เพราะเขลา	๔.	ภยาคติ	ล�าเอียงเพราะกลัว	บ่อยครั้งที่การท�างาน

ในแต่ละครั้ง	แต่ละวัน	แต่ละเดือน	แม้กระทั่งแต่ละปีที่ผมมักคิด

ย้อนทบทวนว่าผมมีอคติกับใครบ้างไหม	อย่างไร	เพราะผมคิดว่า	

สิง่เหล่านีม้นัจะท�าร้ายจติใจของผูท้ีไ่ด้รบัอคตใิดอคตหินึง่จากผม

ในฐานะผู้บริหารองค์กร	 ซึ่งผมก็พยายามให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

กระทั่งไม่เกิดเลย	

	 ผมคดิว่าการบรหิารองค์กรเพือ่ให้ด�าเนนิไปตามยทุธศาสตร์	

และจดุเน้นทีท่าง	สพฐ.	และรฐับาลมอบให้ในฐานะทีเ่ราเป็นองค์กร

ในการขับเคลื่อน	 เพื่อการศึกษาของเด็กไทยให้เป็นทรัพยากร

มนษุย์ทีดี่ของประเทศชาตเิป็นเรือ่งทีท้่าทายความสามารถ	แต่ผม

ก็สัญญาว่าผมจะท�าให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติของเราและเพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ในวโรกาสมหามงคลครบรอบ	 ๘๔	 พรรษา	 ผมจึงขอให้สัญญา	 

ผมจะ	“ครองธรรมกับก�รบริห�รองค์กรของผมตลอดไป” 
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	 ค�าว่า	“ค่�นิยม”	เป็นค�าที่ผมเองได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัย

เด็กๆ	 ไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั่วไปพูดคุยสนทนากัน	 หรือจะเป็นการ

สอนของครู-อาจารย์	มาตั้งแต่ชั้นประถม	ปัจจุบันผมท�างานเป็น

ข้าราชการครูมาเป็นเวลาประมาณ	๑๐	กว่าปี	ไม่รวมถึงตอนก่อน

หน้าน้ันท่ีได้มีโอกาสเป็นครอูาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรยีนอกี	

๘	ปี	ซึ่งตอนนั้นได้รับเงินเดือนตามวุฒิ	เพียง	๖,๓๖๐	บาท	เงิน

เดือนไม่มีการขึ้น	ท�าสัญญากันปีต่อปี	แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์

อันมีค่าแก่การจดจ�ายิ่ง	

	 ตอนทีผ่มเป็นครอูาสาสมคัรนัน้	ได้เหน็เพือ่นๆ	ทีเ่รยีนร่วม

รุน่กนัมา	หรอืจะเป็นรุน่พี	่รุ่นน้องทีไ่ด้บรรจเุป็นข้าราชการครแูต่ง

เครื่องแบบข้าราชการแล้วท�าให้ผมอยากจะใส่ชุดเครื่องแบบบ้าง	

เพราะรู้สึกว่าเป็นเครื่องแบบที่สวยงามและมีเกียรติ	 เหตุนี้เองจึง

ท�าให้ผมอดทนมานะบากบั่นไปเรียนต่อเอาวุฒิการศึกษาอีก	 ๑	

วิชาเอก	ทีต่อนนัน้เขารับสอบบรรจกัุนมาก	และอ่านหนงัสอืกระทัง่

สอบบรรจุเข้ารับราชการได้	ซึ่งท�าให้ตัวผมรู้สึกภาคภูมิใจมากมา

จนถึงทุกวันนี้

	 โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนชายแดนไทย-ลาว	 นักเรียน

เป็นนักเรียนชนเผ่า	ผู้ปกครองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	ตั้งอยู่ในอ�าเภอที่ไกลที่สุดในจังหวัด	สังคมในชนบท

ยังให้ความเคารพนับถือข้าราชการทั่วไปเป็นอย่างมาก	เวลาสวม

เครือ่งแบบมคีวามรูส้กึว่าเราเป็นคนท�างานให้ราษฎรซ่ึงเป็นหน้าที	่

ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

	 แต่ในปัจจุบันเพื่อนครูของเราไม่นิยมแต่งเคร่ืองแบบกัน	

อ้างว่าไม่มีเวลาบ้าง	ไม่อยากแต่งเพราะอายเขา	ไม่จ�าเป็น	หรือ

ไม่อยากให้คนอ่ืนรู้ว่าเป็นข้าราชการ	 สารพัดค�ากล่าวอ้าง	 ผม

สงัเกตดูส่วนใหญ่กเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ	บางครัง้ไปตดิต่อราชการที่

เขตพื้นที่	แทบจะมองไม่เห็นครูเราแต่งชุดเครื่องแบบกัน	หรือถ้า

คว�มซื่อสัตย์
ภาค เหนือตอนบน	 เรื่อง พีระ	 ยาปะโลหิต	 โรงเรียน	 บ้านท่าข้าม	 ต.ท่าข้าม	 

อ.เวียงแก่น	จ.เชียงราย

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นใหญ่
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แต่งเครือ่งแบบท่ีแต่งกย็งัแต่งไม่ถกู	ชดุเครือ่งแบบชาย-หญงิกถ็กู

ดัดแปลงไปจนแทบไม่เหลือเค้าชุดที่ถูกต้อง	 ครูหญิงบางท่านน�า

ผ้าอย่างกับชุดนักร้องกลางคืน	 มาตัดเป็นชุดแล้วประดับด้วย

เครื่องหมายเข้าไป	บางคนก็ประดับเครื่องหมายผิดๆ	ถูกๆ	ผมดู

แล้วอดจะหัวเราะไม่ได้	 ตัวผมนั้นแต่งชุดทุกวันจันทร์	 เวลาเจอ

เพื่อนครูที่ไม่แต่งชุดก็มีแซวหยอกล้อกันเล่นๆ	 ว่า	 “ดูอย่�งกับ

ผูใ้หญ่บ้�นบ้�ง อย่�งกบัน�ยก อบต.บ้�ง”	เป็นทีข่บขนัในหมูเ่พือ่น

ร่วมงานว่างั้น

	 ผมว่าครูเรามีค่านิยมที่ผิดๆ	 เห็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ถูก	 

ชุดเครื่องแบบข้าราชการนั้นคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์	 หากน�ามาสวมใส่

มีความผิดตามกฎหมาย	 ใช่ว่าใครอยากจะน�ามาใส่ก็ใส่ได้	 เมื่อ

เรามีโอกาสท�างานรับราชการแล้วควรจะสวมใส่ให้สมกับที่เป็น

บคุคลท่ีท�างานให้กบัพระเจ้าแผ่นดนิ	พระองค์ท่านประสงค์ให้เรา

ท�างานให้แก่ราษฎรทีพ่ระองค์ทรงห่วงใย	แต่ครูเราเองอาจไม่ได้นกึถงึ

ตรงนี	้คดิว่ามนัเป็นเรือ่งทีไ่ม่น่ากระท�า	ผมว่ามนัไม่มอีะไรทีจ่ะน่า

ภาคภูมิใจไปกว่านี้อีกแล้วในชีวิต

	 คิดดูซิครับบางคนอยากจะแต่งอยากจะท�างานอย่างเรา

บ้าง	เขาเองไม่มีโอกาส	หรือหน่วยงานอื่น	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	

สมาชิก	 อบต.	 สท.	 เขายังแต่งกัน	 ขนาดบางคนมีโอกาสอยู่ใน

ต�าแหน่งเพียง	๔-๕	ปี	ก็ยังสวมใส่	ตัวเราเองต้องนึกว่าเราได้ท�า

หน้าที่ให้กับในหลวงของเรา	 พระองค์ท่านหวังอย่างยิ่งว่าเราจะ

ท�างานที่พระองค์รับสั่งมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง	

	 การแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการถือว่าเป็นการ

กระท�าความดีอย่างหนึ่ง	 เพราะว่าเราซื่อสัตย์ต่อตนเองยังไงครับ	

และยังซื่อสัตย์ต่อพระองค์ท่าน	 ท�างานรับใช้พระองค์ท่าน	 ไม่

เหน็จะน่าอายตรงไหน	ชาวบ้านกใ็ห้เกยีรติ	ให้ความเคารพนบัถอื	

เว้นแต่เราจะกระท�าตัวให้ไม่เป็นที่ให้เคารพนับถือเสียเอง	 ครูเรา

ต้องสร้างค่านยิมให้ถกูต้องกนัใหม่	เราลองคดิดวู่าปีการศึกษาหนึง่

มี	๒๐๐	วัน	 เป็นวันจันทร์กี่วัน	 เราเหลืออายุราชการอีกกี่ปี	ลอง

คณูดวู่าเรามีโอกาสทีจ่ะได้รบัเกยีรตใิห้แต่งชดุอกีกีวั่น	ทีเ่วลาแต่ง

แล้วได้เดนิไปท�างานพบปะผูค้น	ไม่ใช่แต่งแล้วนอนนิง่ๆ	ให้คนมา 

กราบไหว้ขอขมา

	 ผมเองเคยได้เข้าอบรมเพื่อจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับที่

สงูขึน้	มวิีทยากรท่านหนึง่ท่านเปิดเพลงให้ฟังเพลงทีข่ึน้ต้นว่า	“ฉนั

ภูมิใจที่ได้เกิดม�เป็นข้�ร�ชก�ร…”	และให้ความรู้ข้อคิดต่างๆ	ที่

ดีๆ	 อีกมากมาย	 ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเย็นวาบเข้าไปในอกเพราะ

ความภาคภมูใิจครบั	เพราะท่อนสดุท้ายของบทเพลงนีย้งัมท่ีอนที่

ว่า	ได้ท�างานรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน

	 เพือ่นครคูรบั	เรามาแต่งชดุข้าราชการอนัทรงเกยีรตกินันะ

ครับ	 เรามีสิทธิ์แต่งอย่างเต็มที่	 เราได้ท�างานรับใช้ราษฎรอันเป็น

ที่รักของพระองค์ท่าน	ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	ไม่มีใครบังคับแต่มันอยู่

ในก้นบึง้ของตัวเราทีจ่ะต้องแสดงออกมา	อนึง่	ปีนีเ้ป็นปีมหามงคล	 

เราจะไม่ท�าเลยหรือ	 ไม่เห็นจะยากล�าบากตรงไหนเลย	 ไม่ว่าจะ

รบัราชการอยูใ่นชนบทหรอืในเมอืงหลวงกต้็องแต่งทกุๆ	วนัจนัทร์	

เรามาสร้างคณุงามความดีร่วมกัน	ใช่ว่าจะมโีอกาสดีๆ	อย่างนีก้นั

นะครับ	ผมเชื่อเพื่อนครูทุกคนท�าได้และท�าได้ดีด้วย	และมันเป็น

สิ่งบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี

	 ตัวผมเองนั้นตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะท�างานรับใช้พระองค์

ท่านด้วยความซ่ือสตัย์	จวบจนหมดภาระหน้าที	่จะแต่งเครือ่งแบบ

อันสวยงามและทรงคุณค่านี้ไปทุกๆ	วันจันทร์และวันส�าคัญอื่นๆ	

จะเป็นแบบอย่างและเปลี่ยนค่านิยมความคิดให้หมู่เพื่อนครูใหม่	

จะไม่ย่อท้อต่อค�าว่าต่าง	 ต่าง	 นา	 นา	 เพราะผมถือว่าชีวิตนี ้

เกิดมาได้ท�างานที่ทรงเกียรติ	 รับใช้พระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รัก 

ยิ่งแล้ว	
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	 แสงแดดร้อนจัดด้วยเป็นเวลาใกล้เพล	ถนนคอนกรตีทีท่อด

ผ่านชุมชนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์	 ร้อนระอุไปด้วยเปลวแดด	 

บ้านเรอืนและถนนหนทางดเูงยีบเชยีบ	เพราะคงไม่มใีครอยากมา

เดินในยามนี้

	 มีเพียงแปลงดอกไม้รมิรัว้หน้าบ้านของคุณตาคุณยายหลงั

หนึง่ท่ีออกดอกสม่ีวงบานสะพรัง่ทัง้แปลง	ช่วยให้ดมูชีีวิตชีวาขึน้

	 คุณครู	และ	ผอ.	ชวนเด็กๆ	ให้ดูดอกไม้เหล่านั้น	ก่อนจะ

เดินเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าไปในตรอกซึ่งดูรกและร้างผู้คน

	 สดุตรอกนัน้	 มเีพงิทีพ่กัอาศยั	 หลงัคามงุด้วยสงักะสเีก่าๆ	

ไม่มีฝารอบด้าน	 เว้นแต่ที่ด้านหลังของเพิงที่พักนั้นเป็นกระท่อม

โกโรโกโสหลังเล็กและหันหลังให้ผู้คน

	 คุณยายจวงนอนซมด้วยพิษไข้อยู่บนยกพ้ืนคล้ายเตียงไม้

ขนาดใหญ่	ภายใต้เพิงทีพ่กัซึง่ร้อนระอ	ุบนทีน่อนมมีุง้เก่าๆ	ผ้าห่ม

และหมอนที่เก่าคร�่าคร่า	 นอกจากนั้นที่บริเวณโดยรอบ	 มีลัง

กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว	หม้อข้าวและจานชามที่วางระเกะระกะ	กับ

ลูกแมวผอมโซและดูเหมือนจะพิการอีกตัว

 “คุณย�ย วันนี้เป็นอย่�งไรบ้�ง” คุณครู	และ	ผอ.	กล่าว

ทักทายหลังจากพาเด็กๆ	ท�าความเคารพคุณยายเรียบร้อยแล้ว

	 คุณยายจวงลุกขึ้นมาต้อนรับพร้อมกับตอบว่า	 “วันนี้ย�ย

ไม่ค่อยสบ�ย นี่ก็เพิ่งไปห�หมอม�เมื่อว�นนี้ค่ะ”

	 หลงัจากทกัทายไต่ถามสขุทกุข์แล้ว	 เดก็ๆ	ซึง่เป็นนกัเรยีน

แกนน�าพร้อมด้วยคณุครทูีป่รกึษาต่างแยกย้ายไปท�าหน้าทีข่องตน

	 คุณครูไปเปิดดูหม้อข้าวและส�ารับกับข้าว	 ดูว่าวันนี้ 

คณุยายจวงมอีะไรกนิบ้าง	เด็กๆ	บางคนเกบ็ถ้วยจานไปล้าง	บ้าง

ไปเก็บกวาดท�าความสะอาดรอบๆ	บ้าน	ซ่ึงทีจ่ริงแล้วไม่น่าจะเรยีก

ว่า	“บ้�น”	ถ้าเช่นนัน้เมือ่แสงแดดกล้าและร้อนระออุย่างวนันี	้คณุ

ยายจวงจะอยู่อย่างไร	แล้วเมื่อถึงคราวที่ฝนฟ้าลมแรงอีกเล่า

	 โครงงานเยาวชนไทยจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	 ที่มี

คุณครูมะลิษา	บรรณาภูมิ	เป็นที่ปรึกษานี้	ได้พานักเรียนมาเยี่ยม

ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่างนี้หลายครั้ง	 นับแต่ปี	 ๒๕๕๑	

เป็นต้นมา	 ปัจจบุนัมผีูส้งูอายจุ�านวน	 ๔	 ท่าน	 ซึง่ถกูคดัเลอืกเป็น 

กลุม่เป้าหมายในการดูแลพิเศษ	และคุณยายจวงเป็นหนึ่งในกลุ่ม

เป้าหมายนี้

	 คุณยายจวง	ชมจันทึก	เป็นคนจันทึกโดยก�าเนิด	ผ่านชีวิต

และความศิวิไลซ์มามากมายเมื่อวัยสาว	 คุณยายจวงจึงมีกิริยา

วาจาที่ต่างจากชาวบ้านทั่วไป	 คุณยายเป็นคนสุภาพอ่อนโยน	

อ่อนน้อมถ่อมตน	แต่เข้มแข็ง	เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ	และ

ยังไปไหนมาไหนได้ตามล�าพังหากจ�าเป็น	 เช่น	 ไปโรงพยาบาล 

คนเดียว	แต่ด้วยอายทุีม่ากถงึ	๘๒	ปี	ประกอบกบัสภาพความเป็น

อยูท่ีแ่ร้นแค้น	อาจเป็นสาเหตทุีท่�าให้คุณยายเจบ็ไข้ไม่สบายบ่อยๆ

	 คุณยายยังชีพอยู่ได้ด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น	 แต่ยัง

ต้องดูแลบุตรชายวัยฉกรรจ์อีกสองคนซึ่งพิการทั้งคู่

	 คุณครู	 และ	ผอ.	 เคยถามเด็กๆ	 เสมอว่า	 “ลูกๆ รู้ไหม 

ใครจนที่สุดในโลก”

	 เด็กๆ	 มักนิ่งกับค�าถามนี้	 หลายคนอาจจะนึกถึงตัวเองที่

บ้ำนใหม่
ภาค ประตูอีสาน	เรื่อง ประสาท	ยอดอานนท์	โรงเรียน บ้านท่าเลื่อนสามัคคี	(คส.๕	

อุปถัมภ์)	ต.หนองสาหร่าย	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

คุณยายจวง

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นใหญ่
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เกดิมายากจน	บางคนไม่มีพ่อ	บางคนไม่มีแม่	และอีกหลายๆ	คน

ไม่มีทั้งพ่อและแม่

 “พระพุทธเจ้�ไงลูก จนที่สุดในโลก”	 คุณครู	 ผอ.	 ตอบ

ค�าถามให้

	 พระพุทธเจ้าเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนจน	แต่เป็นคนจนที่

มวีถิชีวีติทีแ่สนจะเรยีบง่ายงดงาม	เป็นแบบอย่างและเป็นก�าลงัใจให้

แก่ผูค้นทัง้หลาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใครกต็ามทีก่�าลงัคดิว่าตนเอง

ก�าลังยากจน

	 คุณยายจวงเป็นผู ้สูงอายุท่านหนึ่งที่ยอมรับสภาพของ

ตนเอง	ไม่เคยเรยีกร้องไม่เคยโอดครวญเรือ่งชะตาชวีติของตน	คุณ

ยายมักปรารภเสมอว่า

 “ถ้�มันจะต้องไปก็ให้มันไป ถ้�มันจะต้องอยู่ก็ให้มันอยู่”

 “คณุย�ยครบั บ้�นหลงัทีย่งัสร้�งไม่เสรจ็นี ้ใครเข�ม�ทำ�ให้

ไว้”	คุณครู	ผอ.	หมายถึงบ้านใหม่หลังหนึ่งที่ก่ออิฐถือปูนไว้อย่าง

หยาบๆ	มีเพียงหลังคากับฝาบ้านเท่านั้น	ไม่มีบานประตูและบาน

หน้าต่าง	แต่ก็ดแูขง็แรงคุ้มแดดคุ้มฝนดกีว่าเพงิทีคุ่ณยายจวงอาศยัอยู่

 “ท�งเทศบ�ลเข�ม�สร้�งให้ค่ะ แต่ยังไม่เสร็จ”	คณุยายตอบ

 “เม่ือไรจะเสรจ็ครบั” ผอ.	ถาม

 “ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ”

 “ถ้�อย่�งนั้น ถึงจะยังสร้�งไม่เสร็จ คุณย�ยก็น่�จะเข้�ไป

อยู่ได้ คงจะดีกว่�อยู่ทนร้อนทนฝนอยู่อย่�งนี้นะครับ”

 “ย�ยอย�กจะทำ�บุญขึ้นบ้�นเสียก่อนจึงจะเข้�ไปอยู่” คุณ

ยายตอบค�าถามอย่างมุง่มัน่	แต่เมือ่เหน็พวกเรานิง่อยูจ่งึพดูขึน้ว่า

 “ไม่ต้องม�กหรอก นิมนต์พระองค์เดียวม�สวดก็พอ” 

ความมักน้อยของคุณยายท�าให้นักเรียนและคุณครูนิ่งไปอีก

	 หลังจากวันนั้น	นักเรียน	คุณครู	ได้กลับไปเยี่ยมคุณยาย

จวงอีก	โดยได้พาคณุหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจร่างกายให้คณุ

ยายหลายครั้ง

	 คุณหมอจากโรงพยาบาลได้มาเจาะเลือดคุณยายไปตรวจ	

นกัเรยีนและคณุครเูอาผ้าห่มผนืใหม่ไปให้คณุยาย	ทางโรงเรยีนไป

ต่อท่อน�้าประปาเข้าในบ้านหลังใหม่	 ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน�้าให้

ใหม่	ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทีจ่�าเป็นในบ้าน	ตดิตัง้หิง้พระและพระบรม

ฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงไว้ที่ผนังในห้องไว้ให้คุณยายกราบไหว้

บชูา	รวมทัง้เป็นธุระไปตดิต่อทีก่ารไฟฟ้าเพือ่ขอตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้า

ให้ด้วย	ทกุๆ	อย่างท�าให้คณุยายด้วยจติอาสา	และอยากให้ส�าเรจ็

ได้ในเร็ววัน	โดยเงินส่วนหนึง่ได้จากกองทนุทีเ่ด็กๆ	ช่วยกนับรจิาค

ทุกวันพระ

	 พอถึงปลายเดือนมีนาคม	 ก่อนที่โรงเรียนจะปิดภาคเรียน	

คุณยายจวงก็ได้ขึ้นบ้านใหม่สมดังที่ปรารถนา

	 ในวนังาน	มทีัง้คณุตาคณุยายทีเ่ป็นเพือ่นบ้านของคณุยาย

จวง	มีคุณครู	ผอ.	คุณหมอก็มา	ประธานชุมชน	ประธาน	อสม.

ประจ�าชุมชน	 คณะครูและนักเรียนจิตอาสา	 ต่างมีข้าวหม้อแกง

หม้อ	มาขอพรจากพระสงฆ์	ขอให้คณุยายจวงอยูด่มีสีขุแต่นีไ้ป	และ

หลังจากพระคุณเจ้าทั้ง	๕	รูป	อนุโมทนาเสร็จ	ผู้คนทั้งหลาย	ณ	

ที่นั้นต่างสาธุด้วยความยินดีกันถ้วนหน้า

	 ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดีชิงเด่นอย่างทุกวันนี	้

ศีลธรรมของผู้คนอาจจะดูถดถอยลงไปบ้าง	แต่บนทางเท้าที่ผู้คน

ต่างผ่านไปมาจนดูขวกัไขว่นัน้	อาจจะมใีครสกัคนทีก่�าลงัต้องการ

โอกาส	โอกาสและก�าลงัใจทีจ่ะเป็นคนดี	โอกาสทีจ่ะมชีวีติอยูอ่ย่าง

สวยงามและอยู่อย่างมีคุณค่า

 “ในโรงเรียนของเร� อ�จจะมีนักเรียนสักคนที่ต้องก�ร

โอก�สที่จะเป็นเด็กดี”	คุณครู	ผอ.	ปรารภพอได้ยิน	ขณะที่ก�าลัง

พากันเดินกลับโรงเรียน

 “กเ็ร�เป็นโรงเรยีนขย�ยโอก�สอยูแ่ล้วนีค่ะ คณุครู และ ผอ.” 

คณุครมูะลษิาพดูพร้อมกบัส่งยิม้มาให้	ท�าเอาคณุคร	ูผอ.	หวัเราะหหึึ

	 ขอบคุณคุณยายจวงที่เป็นโอกาส	 และให้โอกาสลูกๆ	

หลานๆ	 ได้ท�าคุณงามความดี	 และหวังเสมอว่าคุณงามความดี

เหล่านี้	จะยังอยู่ในจิตส�านึกที่ดีของเด็กๆ	ตลอดไป 
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	 จดหมายจากครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๕	 โรงเรียน

บ้านหนองสาหร่าย	 ท�าให้แม่วาดมาพบครูด้วยสีหน้ามีกังวล	 

พร้อมทั้งขอร้องให้คุณครูช่วยอบรมสั่งสอน	ด.ญ.มด	ซึ่งเป็นบุตร

บญุธรรมให้เป็นเดก็ดไีม่เกเร	 ซึง่ครปูระจ�าชัน้กเ็พิง่จะทราบในเรือ่งนี	้

แม่วาดเล่าว่า	“ได้ตัวเดก็หญงิมดม�จ�กโรงพย�บ�ล แม่บ้�นของ

โรงพย�บ�ลไปเห็นเด็กหญิงมดนอนร้องไห้จ้�อย่�งน่�เวทน�อยู่

ข้�งถังขยะของโรงพย�บ�ล จึงนำ�ม�ให้น�งพย�บ�ลประก�ศห�

แม่ แต่กไ็ร้วีแ่ววของผูเ้ป็นแม่ทีแ่ท้จริง แม่ว�ดเกดิคว�มสงส�รเด็ก

จึงขอท�งโรงพย�บ�ลม�เลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ไม่มีใครรู้ว่�แม่

ของเด็กหญิงมดเป็นใคร มดจึงเก็บเอ�คว�มเสียใจและโกรธแค้น

ชิงชังพ่อแม่ไว้ เมื่อใดที่ใครล้อเล่นเรื่องพ่อแม่ของเธอมดจะโกรธ

ชนิดเอ�เป็นเอ�ต�ยทีเดียว”

	 จากค�าพูดของแม่วาด	คุณครูนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจน

ต้องเชญิผูป้กครองมาพบ	เร่ืองมีอยู่ว่า	เดก็หญงิมดทะเลาะกับเด็ก

ชายป๊อกซึง่เรยีนอยู่ในช้ันเดยีวกนั	ล้อเดก็หญงิมดว่า	“ลกูถงัขยะ” 

ลูกถังขยะ

มดโกรธเพือ่นต่อย	ตี	เอาขยะเหมน็ๆ	ไปไล่ขว้างเด็กชายป๊อกอย่าง

เอาเป็นเอาตาย	 ครูเพิ่งรู้สาเหตุจากแม่วาดซึ่งเป็นแม่บุญธรรมว่า

ท�าไมเด็กหญิงมดโกรธเพื่อนมากถึงกับเอาขยะมาไล่ขว้างเพ่ือน	

ครสูงสารมดจบัใจและจ�าเป็นจะต้องแก้ปัญหาเรือ่งเด็กๆ	ชอบเอา

ชื่อพ่อชื่อแม่มาล้อ	เอาปมด้อยของเพื่อนมาล้อเล่นกัน

	 ครอูบรมนกัเรยีนทัง้ห้อง	“ไม่ให้เล่นสนกุบนคว�มทกุข์ของ

ผู้อื่น”	ครูให้เหตุผลว่าเราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา	เพื่อนมา

ล้อเรือ่งทีเ่ราไม่ชอบเรากย็งัโกรธและเสยีใจ	ในท�านองเดียวกนัเรา

ไปล้อเพือ่นในเรือ่งทีเ่ขาไม่ชอบเขากต้็องโกรธเช่นกนั	อย่างเรือ่งที	่

“ป๊อก”	 ไปล้อเรื่องที่มดไม่ชอบ	 มดโกรธท�าให้ทั้งสองคนทะเลาะ

วิวาทต่อยตีกันก็เพราะ	 “ป๊อก”	 ไปล้อเล่นสนุกบนความทุกข์ของ	

“มด”	 ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครสนุก	 ทุกข์ทั้งสองคน	 เมื่อ	 “ป๊อก” 

ยอมรับผิดคุณครูให้ป๊อกและมดขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน	

เรื่องของเด็กทั้งสองยุติลงด้วยดี

	 แต่เร่ืองที่ครูกังวลใจและจะต้องหาทางแก้ไขอีกเรื่องคือ	 

มดยังโกรธแค้นแม่บังเกิดเกล้าที่ทอดทิ้งเธอตั้งแต่ยังเด็ก	 จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ครูจะต้องท�าให้	ด.ญ.มดเลิกคิดไม่ดีกับบุพการีให้จงได้

	 เมื่อใกล้วันแม่แห่งชาติ	 วันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 คุณครูให้

นักเรียนทุกคนประดิษฐ์ดอกมะลิเพื่อเตรียมท�ากิจกรรมน�าไปไหว้

ภาค ประตอูสีาน	เรือ่ง อารมณ์	บรรเทงิ	โรงเรยีน บ้านหนองสาหร่าย	ต.หนองสาหร่าย	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นใหญ่

๓๐



แม่ของตน	 มดรับอุปกรณ์มาท�าอย่างไม่เต็มใจนักพร้อมพูดกับ 

ครูว่า	“หนูไม่อย�กให้ถึงวันแม่เลย”	ครูถามถึงเหตุผล	มดตอบว่า	

“ก็หนูไม่มีแม่ แม่เข�ไม่รักหนู ครูก็รู้ว่�แม่หนูเข�เอ�หนูไปทิ้งข้�ง

ถังขยะ ใครๆ เข�มีแม่กัน หนูไม่มีแม่ ไม่มีใครรักหนูสักคน แม่

หนูเข�ตั้งใจจะให้หนูต�ย”	มดร้องไห้สะอื้นเสียงดัง	ครูดึงมดเข้า

มากอด	 สะเทอืนใจกบัค�าพดูของเดก็น้อยและเหน็ใจเดก็หญงิคนนี้

เป็นที่สุด	 แต่ครูก็จะไม่ยอมให้มดคิดเช่นนี้อีกต่อไป	 จะต้องบอก

ให้มดเข้าใจพ่อแม่และคลายจากความโกรธแค้น	เศร้าโศกเสียใจ

ให้ได้

 “ทำ�ไมจะไม่มีใครรักหนลู่ะลกู คนทีเ่ข�รักหนก็ูแม่ว�ด พ่อ

อ้วนและพ่ีส�วหน ูมดจะมองข้�มไปได้อย่�งไร ถ้�เข�ไม่รกัหนเูข�

จะเลี้ยงหนูม�จนโตถึงเพียงนี้หรือ ครูก็รักหนู อย�กให้หนูเจริญ

รุ่งเรืองในวันข้�งหน้�”	ครูพูดให้เหตุผล	มดนั่งนิ่งเงียบฟังเอามือ

ป้ายน�้าตา	 ครูพูดให้เหตุผลต่อไป	 “หนูอย่�ไปโกรธเคืองแม่ผู้ให้

กำ�เนิดหนูเลย ไม่มีใครไม่รักลูกตัวเองหรอก แม่คงมีคว�มจำ�เป็น

ที่เลี้ยงหนูไม่ได้ เข�รักและสงส�รหนูม�กนะลูก เข�จึงไม่คิด

ทำ�ล�ยหนูตั้งแต่อยู่ในท้อง เม่ือคลอดหนูแล้วเข�ก็คงมีเหตุผลที่

จำ�เป็นทีเ่ลีย้งหนไูม่ได้ คนเร�ย่อมมปัีญห�มคีว�มทกุข์ในชวีติด้วย

กนัทัง้นัน้สดุแท้แต่ว่�จะประสบกบัคว�มทกุข์หรือปัญห�เรือ่งอะไร

เท่�นั้นและห�วิธีแก้ปัญห�ให้กับตัวเอง แก้ปัญห�ถูกบ้�งผิดบ้�ง 

ก็เป็นบทเรียนของชีวิตที่ต้องแก้ไขและเรียนรู้กันไปไม่ให้ผิดเป็น

ครั้งที่สอง”	มดนิ่งฟังครูพูด	สะอื้นน้อยลง	ครูจึงพูดต่อ

 “ครูอย�กให้หนูให้อภัย อย่�โกรธแค้นแม่เลยถึงแม้ว่�แม่

ไม่ได้เลี้ยงเร�เลย แต่แม่ก็มีพระคุณต่อเร�ม�กที่สุดเพร�ะท่�นให้

ชีวิตเร� ให้โอก�สเร�ได้เกดิม�เป็นมนษุย์เป็นสตัว์ประเสรฐิมปัีญญ� 

ส�ม�รถสร้�งคว�มดีได้ ถ้�แม่เร�ไม่ใช่คนดีเร�ไปเกิดในท้องหมู 

ท้องแมว เร�ก็เป็นหมเูป็นแมวไปแล้ว ไม่มโีอก�สได้สร้�งคว�มดี”

	 ครูพูดให้เหตุผลต่อ	“หนูลองคิดดู ถ้�ใครเข�ม�ขอซื้อมือ

หนสูกัข้�งให้เงนิหนหูนึง่หม่ืนบ�ทหนจูะข�ยให้เข�หรือไม่”	มดนัง่

คิดแล้วส่ายหน้า	ครูพูดต่อ	“มันอ�จจะน้อยไป ถ้�เข�ให้เงินหนึ่ง

แสนบ�ทเพื่อแลกกับดวงต�ของหนูหนึ่งข้�งหนูจะให้เข�หรือไม่” 

มดตอบ	“ให้เท่�ไรหนกูไ็ม่ข�ยค่ะ”	คณุครพูดูต่อ	“เหน็หรอืไม่ใคร

เข�ซื้อมือซื้อดวงต�ของหนูแค่อย่�งละข้�ง หนูยังไม่ข�ยเลย แล้ว

แม่เข�ให้หนูทั้งตัวทั้งชีวิต หนูยังจะโกรธแค้นชิงชังเข�อีกหรือ”

	 มดนิ่งไม่ตอบ	ครูสอนมดต่อไป	“พระพุทธเจ้�สอนว่�ก�ร

ให้ท�นเป็นก�รสร้�งคว�มดีอย่�งหนึ่ง และก�รให้อภัยกันก็ถือว่�

เป็นท�นและได้บญุม�กทีส่ดุในเรือ่งของก�รให้ท�นนะลกู จรงิอยู่

เร�เกิดม�เร�เลอืกเกิดไม่ได้เพร�ะว่�เร�ไม่รู้ว่�เหตุทีเ่ร�เกดิม�แล้ว

ต้องกำ�พร้�พ่อแม่นัน้เพร�ะเร�ทำ�บ�ปกรรมอะไร เร�แก้ไขอดตีไม่ได้ 

แต่เร�ทำ�ปัจจุบันของเร�ให้ดีได้ เร�ตั้งหน้�ทำ�คว�มดี ถือศีล ๕ 

ไม่ให้ข�ด มเีมตต�กรณุ� โตไปประกอบอ�ชพีทีส่จุรติ ยนิดพีอใจ

ในคู่ครองของตน พูดจ�สุภ�พไพเร�ะ พูดแต่คว�มจริง จริงใจ มี

สติ รอบคอบ มองทุกอย่�งในแง่ดี ทำ�คว�มดีสมำ่�เสมอไม่หยุดยั้ง 

เลิกคิดโกรธแค้นชิงชังพ่อแม่ ทำ�วันนี้ของเร�ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่

แม่เข�ให้ชีวิตให้โอก�สเร�ได้เกิดม�เป็นมนุษย์ และมีโอก�สได้

สร้�งคว�มดี”

	 มดค่อยสีหน้าแจ่มใสขึ้น	 แล้วพูดกับครูเหมือนอยากได้

ก�าลงัใจ	“ครชู่วยเป็นแม่ให้หนอูกีคนได้ไหมคะ” “ได้สจ๊ิะ ด้วยคว�ม

เต็มใจเลย”	 ครูย้ิมตอบเด็กน้อยด้วยความยินดีและเต็มใจที่สุด	

การกระท�าและค�าพดูของมดท�าให้ครปูระจ�าชัน้ค่อยเบาใจโล่งใจว่า

เดก็หญงิมดจะไม่กลบัไปโกรธแค้น	ชงิชงัพ่อแม่ของเขาอกีต่อไป

	 มดน�าดอกมะลปิระดิษฐ์ไปสองดอกเมือ่ถึงวันแม่แห่งชาตซิึ

ซ่ึงโรงเรยีนจดักจิกรรม	ดอกหนึง่ไหว้แม่วาดแม่บญุธรรม	อกีดอกหนึง่

เธอน�ามากราบครูประจ�าชั้นและสัญญาว่าจะมากราบคุณครูทุกปี

	 และเธอก็ไม่เคยลืมสัญญาของเธอเลย	ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอ

จะเรียนจบจากโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายแห่งนี้ไปหลายปีแล้ว	

เธอกย็งัคงแวะเวยีนมาหาครปูระจ�าชัน้ของเธอเสมอ	เธอปรนนบิตัิ

แม่วาด	พ่ออ้วน	พ่อ-แม่บุญธรรมประดุจพ่อแม่บังเกิดเกล้า	ช่วย

พ่อแม่ประกอบอาชพีค้าขายอยูกั่บบ้าน	ไม่มใีครรู้ว่าใจของนางสาว

มดตอนนี้เป็นอย่างไร	 เพราะไม่มีใครล้อเธอว่า	 “ลูกถังขยะ”	จะ

ได้ยินก็แต่	“ไอ้มดลูกย�ยว�ดกับต�อ้วน”	เท่านั้น

	 สิง่ทีค่รปูระจ�าชัน้ภมูใิจกค็อื	 ได้อบรมสัง่สอนเดก็หญงิคนนี้

ให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ	 เป็นคนดีของพ่อแม	่

ครอบครัวและสังคม	 เท่านี้ครูก็พอใจและมีก�าลังใจที่จะตั้งหน้า 

ตั้งตาท�าหน้าที่ของครูไปจนกว่าจะหมดโอกาสที่จะเป็นครู	

๓๑



	 วตัถกุลมๆ	ขนาดใหญ่มหมึาทีเ่ราอาศยัอยูน่ีเ้รยีกว่า	“โลก” 

ถ้าเราน�าลูกโลกมาสังเกตดูจะเห็นได้ว่าโลกเป็นสิ่งที่สวยงามและ

น่าจดจ�า	 โลกเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ	 ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีมนุษย	์

แต่ในปัจจุบันพอมนุษย์เริ่มมามีบทบาทบนโลกนี้จึงเกิดปัญหา

มากมาย	 เพราะการที่มนุษย์ท�าตัวตามธรรมชาติของตนมาก 

เกินไป	เหมือนกับที่	โธมาส	ฮอบส์		(Thomas	Hobbes)	กล่าวว่า	

“ธรรมช�ติของคนนั้นป่�เถื่อน เห็นแก่ตัว ข้ีโม้โอ้อวด ตำ่�ช้�  

หย�บค�ย เอ�แต่ใจตัวเอง ยื้อแย่งแข่งดีกันโดยไม่มีขอบเขต”	 

คนบางพวกที่สนใจในพระพุทธศาสนาจึงได้เห็นว่า	 สิ่งที่แก้ไข

ธรรมชาติของมนุษย์และจะสามารถท�าให้โลกใบนี้สวยงามได้อีก

ครั้งคือ	พระพุทธศาสนา	โรงเรียนของข้าพเจ้าจึงได้เกิดขึ้นในช่วง

เวลานั้นเอง

	 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู ่บนหุบเขาไกลจากตัวเมือง	 

ดูเหมือนว่าจะมีแต่ความสงบ	โรงเรียนแห่งนี้คือ	“โรงเรียนปัญญ�

ประทปี”	เป็นโรงเรยีนทีข้่าพเจ้าก�าลงัศึกษาอยูน่ัน่เอง	ทกุๆ	ทีต้่อง

มีทั้งความสุขและความทุกข์	 ข้าพเจ้าจึงขอแบ่งปันประสบการณ์

ธรรมชาติ

ของโรงเรียนแห่งนี้	 โรงเรียนของข้าพเจ้าในปัจจุบันมีนักเรียนอยู่

แค่สามสิบกว่าคน	 จึงท�าให้เราไม่ค่อยมีความลับซ่ึงกันและกัน	 

นั่นคือปัญหาใหญ่เพราะทุกๆ	 ที่ต้องมีการสรรเสริญและนินทา	

(โลกธรรม	๘)	พอเกิดการนินทาต่อกัน	คนที่ถูกนินทาก็จะรู้	และ

หลังจากนั้นคนที่ถูกนินทาก็จะ	 “ทุกข์”	 ข้าพเจ้าคือหนึ่งในนั้น	

ข้าพเจ้าเคยโดนนนิทามาอย่างมากจงึท�าให้ข้าพเจ้าเกิดความทกุข์

มากมายในจิตใจ	 ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 ข้าพเจ้าจึงเลือกหนทางที่ดี

ทีส่ดุคือการไปปรกึษากับคนทีข้่าพเจ้าไว้ใจ	ข้าพเจ้าเดินตรงเข้าไป

หาคุณครู	และถามคุณครูว่า	ความทุกข์นี้จะดับได้อย่างไร	เพราะ

ผมเกลยีดความทกุข์เช่นนีม้ากๆ	เลย	คณุครขูองข้าพเจ้าถามกลบั

มาว่า	เราทุกข์ที่ค�าพูดของเขา	หรือว่า	เราทุกข์ที่ใจเราไปปรุงแต่ง

ว่าเราไม่ชอบค�าพดูของเขา	และคณุครจูงึบอกต่ออกีว่า	ไม่ต้องไป

ดับมัน	 แค่คอยดูมันอย่างที่มันเป็น	 ไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่นอน	

สักวันหนึ่งมันก็จะดับไปเอง	ขอแค่เรารู้อยู่กับปัจจุบันแค่นั้นก็พอ	

	 นั่นคือจุดเปลี่ยนของข้าพเจ้า	 แม้ข้าพเจ้าจะรู้ทันบ้างหรือ

ไม่ทันบ้าง	 แต่เห็นได้ชัดว่าข้าพเจ้ายังทุกข์อยู่เหมือนเดิม	 แต่ว่า	

ของมนุษย ์

ภาค ประตูอีสาน	 เรื่อง ขัณฑภพ	ตินทุกะศิริ	 โรงเรียน ปัญญาประทีป	ต.ปากช่อง	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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ความทุกข์นั้นดับไปเร็วกว่าแต่ก่อน	 และในวิถีชีวิตของโรงเรียน

ข้าพเจ้า	ทุกๆ	วนัพธุพระอาจารย์ชยสาโร	มคีวามเมตตามาแสดง

ธรรมเทศนาให้พวกเราฟัง	วันนั้นเอง	พระอาจารย์ได้กล่าวว่า	ถ้า

จิตใจของเราจะสุขหรือทุกข์มันขึ้นอยู่กับค�าพูดของคนอื่น	 ก็แปล

ว่าเราไม่มอีะไรเป็นของตนเองเลยใช่ไหม	ประโยคนีท้�าให้ข้าพเจ้า

เข้าใจในเรือ่งนีม้ากข้ึน	นีก่คื็อการสอนของทีน่ี	่สอนโดยเรยีนรูจ้าก

ธรรมชาติของตัวเรา	 สอนโดยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 ไม่ต้อง

ไปนัง่เรยีนในห้องกส็ามารถมคีวามรูไ้ด้	 และทีส่�าคัญสอนให้เหน็ถงึ	

ความเป็นจรงิของมนษุย์	นีคื่อตัวอย่างแรกของปัญหาทีเ่กิดขึน้จรงิ

ในโรงเรียนของข้าพเจ้า	

	 ตัวอย่างที่สอง	คือ	โรงเรียนของข้าพเจ้าเมื่อมีการล่วงเกิน

ต่อกัน	ด้วยกายก็ดี	วาจาก็ดี	ใจก็ดี	ก็จะน�านักเรียนคนนั้นมาขอ

อโหสิกรรม	 ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ดีมาก	 แต่คนในสังคมนั้น 

ไม่นิยมท�ากัน	 เพราะธรรมชาติของจิตใจคนกลัวที่จะสารภาพ

ความผิดของตน	 โรงเรียนของข้าพเจ้าสอนให้เราฝึกและฝืน

ธรรมชาติของตนเอง	การทีเ่ราได้ขออโหสกิรรมกนันัน้จะท�าให้เรา

ไม่มีเรื่องค้างคากันภายในจิตใจ	และยังฝึกให้เราเป็นคนกล้าที่จะ

ยอมรับความผิดและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนได้ท�า

	 เห็นได้ชัดว่าธรรมชาติของมนุษย์สมัยนี้ทุกข์ง่ายมาก	 

คุณทวดของข้าพเจ้าเคยพูดไว้ว่า	 ในโลกนี้ไม่มีอะไรส�าคัญยิ่งไป

กว่าคน	 และในตัวบุคคลไม่มีอะไรจะส�าคัญยิ่งไปกว่าจิตใจ	 เห็น

ได้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานั่นเอง	มนุษย์ทุกคน

ชอบความสะดวกสบาย	ชอบท�าตามธรรมชาติของตน	

	 แต่นี่ถึงเวลาแล้วที่จะฝึกและฝืนธรรมชาติของมนุษย์	เพื่อ

ทีจ่ะได้เหน็ความเป็นจรงิของธรรมชาต	ิเหน็การเปลีย่นแปลงสิง่ที่

เกิดขึ้นภายในจิตใจ...	หลังจากนั้นเราจะเป็นมนุษย์ที่	“รู้ตื่น และ 

เบิกบ�น” 

	 แล้วท่านล่ะ	เริม่ฝืนธรรมชาตขิองตวัท่านเองบ้างหรอืยงั	
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คณุทวดของข้าพเจา้เคยพดูไวว้า่ ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำ�คัญ

ยิ่งไปกว่�คน และในตัวบุคคลไม่มีอะไรจะสำ�คัญยิ่งไปกว่�

จิตใจ เห็นได้ชัดว่�ทุกสิ่งทุกอย่�งเกิดขึ้นที่จิตใจของเร�

นั่นเอง มนุษย์ทุกคนชอบคว�มสะดวกสบ�ย ชอบทำ�ต�ม

ธรรมช�ติของตน
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 “ประหยดับ้�ง อย่�ใช้จ่�ยให้ม�กนกั 

สงส�รพ่อแม่บ้�งทำ�ง�นเหนื่อย ที่โรงเรียน

นกัเรยีนได้กนิฟรทีัง้ของค�วและของหว�น” 

นี่เป็นค�าเตือนให้นักเรียนรู้จักการประหยัด

ค่าใช้จ่ายท่ีเดก็หญงิศศณิา	น�าธงรบ	ได้ยิน

ผ่านหูแทบทุกวันในเรื่องราวที่คุณครูพูดย�้า

ให้ฟัง	แต่กไ็ม่ท�าให้เดก็หญิงศศิณาเปล่ียนแปลง

ตนเองแต่อย่างไร

	 ทุกเช้าเมื่อรถโดยสารพาเด็กหญิง

ศศิณา	น�าธงรบ	มาจอดส่งที่หน้าโรงเรียน	

เด็กหญิงศศิณาจะใช้มือขวาล้วงกระเป๋า

กระโปรงหยิบเงินที่คุณยายให้มากินขนม

ตอนเที่ยง	จ�านวน	๑๐	บาท	ซื้อขนมหน้า

โรงเรียนกินอย่างอร่อย	 และเมื่อครูถามว่า

ใครกินขนมตอนเช้า	เด็กหญิงศศิณาจะไม่

ยอมรบั	และครทูราบจากเพือ่นว่าเดก็หญงิ

ศศิณามักจะขู่เพื่อนว่า	 “ใครบอกครูว่�ตน

กินขนมตอนเช้� โรงเรียนเลิกต�ย”	ซึ่งเธอ

ใช้วิธีนี้กับเรื่องอื่นๆ	ด้วย	เช่น	อยากจะกิน

ขนมนอกเหนอืจากทีแ่จกฟร	ีกม็กัจะยมืเงนิ

เพือ่น	 ถ้าเพ่ือนคนไหนไม่ให้ยมื	 เดก็หญงิ 

ศศณิาก็จะขู	่ อุปกรณ์การเรยีนกเ็หมอืนกนั	

เดก็หญงิศศิณาจะยมืเพือ่นทกุครัง้	บางครัง้

ถ้าโมโหเด็กหญิงศศิณาก็จะหักไม้บรรทัด

เพื่อนเล่น	 ครูสุภาทราบดี	 แต่พอซักถาม

เพ่ือนๆ	 ของเด็กหญิงศศิณาว่าใครโดน

รังแกบ้างก็ไม่มีใครบอกพร้อมบอกว่าไม่มี

อะไร	เมือ่ไม่มโีจทก์และจ�าเลยครกูเ็ฝ้าหวงั

ว่าจะจับให้ได้คาหนังคาเขา	 แล้วจะแก้ไข

ปัญหาให้ได้	

	 วนัหนึง่คณุครปูระกาศหน้าเสาธงว่า	

งานวันเดก็ปีนีค้ณุครจูะพานกัเรยีนไปเทีย่ว

จังหวัดภู เก็ต	 ขอให ้นักเรียนแจ ้งให  ้

ผูป้กครองทราบ	ถ้านกัเรยีนคนใดจะไป	ให้

น�าเงนิมาจ่ายคนละ	๒๐๐	บาท	เพือ่นๆ	น�าเงนิ

มาคนละ	๒๐๐	บาท	ยกเว้นเด็กหญิงศศณิา	

ครูสภุาจึงถามว่า	“ย�ยไม่ให้ไปหรอื เพร�ะ

ก�รไปครั้งนี้ถือว่�เป็นก�รไปเรียนรู้นอก

สถ�นศึกษ� เป็นโอก�สดี ครูมักไม่ค่อยพ�

นักเรียนไปบ่อยนัก น�นๆ ทีปีละครั้ง ท�ง

โรงเรียนก็มีงบประม�ณส่วนหนึ่ง เป็นงบ

กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน เธอน่�จะไปนะ” ศศณิา	

ยนืน�า้ตาไหลรนิพร้อมพดูว่า	“ครขู� หนผูดิ

ไปแล้วค่ะ ตอนครูเตอืนให้รู้จกัประหยดัเงิน 

หนูไม่เชื่อ หนูจ่�ยไม่เคยเก็บเลย ไม่เคย

ระมดัระวงัตวัเลย จนม�ถึงวนันีห้นรููแ้ล้วว่�

หนูพล�ด เมื่อเพื่อนหนูมเีงินเหลือในรอบปี 

บ�งคนหนเูหน็เข�มเีงินฝ�กถึง ๑,๐๐๐ บ�ท 

บ�งคน ๘๐๐ บ�ท บ�งคน ๕๐๐ บ�ท แต่

หนไูม่มแีม้แต่บ�ทเดียว ครขู� ย�ยให้หนไูป 

แต่ย�ยบอกว่�ไม่มีเงินค่ะ หนูเสียใจค่ะ”

 “นี่แหละค่ะครู ผลของก�รไม่รู้จัก

ประหยดัอดออม นีแ่หละผลของก�รไม่เชือ่

คำ�สั่งสอนของครู หนูสัญญ�ว่�ต่อไปนี้หนู

จะระมัดระวังในเรื่องก�รใช้จ่�ย หนูจะไม่

ทำ�ล�ยของ ไม่ยืมเงินเพื่อนอีกแล้ว เพร�ะ

หนูทำ�เพื่อน เพื่อนคงเกลียดหนู เข�จึงไม่

อย�กคบหนู หนูจะพูดกับเพื่อนก่อน ไม่มี

เพื่อนคนใดพูดกับหนูก่อนเลย และถ้�หนู

รูจ้กัอดออมเงนิ หนกูจ็ะได้สิง่ทีห่นตู้องก�ร

วันนี้”	 แล้วรุ่งเช้าเด็กหญิงศศิณาก็ไปหา

ท่อนไม้ไผ่มาท�ากระปุกออมสินมาให้ครูดู

และเอาเงินใส่กระปุก	 “ครูข� หนูสัญญ� 

ต่อไปจะเชื่อครู แล้วจะใส่กระปุกออมสิน

ของหนทูกุวนัค่ะ หนรููแ้ล้วค่ะว่�หนผูดิทีไ่ม่

คิดออมเงิน” 

รู้สึกผิด 

ภาค	ประตูอีสาน	เรื่อง	สุภา	จ.นครราชสีมา	คัดย่อและ

เรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ที่ไม่คิดออมเงิน...

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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	 พฤติกรรมท่ีถูกเฝ้าดูจากครูอย่าง

ห่างๆ	 เริ่มประมวลผลเป็นข้อเท็จจริง	

หลายอย่างทีค่รจูบัพริธุได้	มาเรยีนแล้วไม่เอา

หนังสือมาต้องขออนุญาตออกไปทุกครั้ง	

หนูไปขายผักค่ะครู	 หนูลืมของที่บ้านค่ะ 

นี่เป็นเหตุผลที่จริงและไม่จริง	บ่อยครั้งจน

ครูทราบว่าจ๊ิบซี่นั้นจะออกเดินสายไปตาม

มูลนิธิ	 ที่ไหนมีบริจาคเธอต้องไปทุกครั้ง	

เพ่ือจะมีกิน	 ไปเรียนไม่มีกิน	 แต่ถ้าขาด

เรียนจะมีกิน	 เพ่ือเลี้ยงแม่ที่มีอาการทาง

ประสาท	กับค�าว่าหน้าที่ของลูกที่ไม่มีทาง

เลือกเมื่อไม่มีกิน	 แต่สิ่งที่ครูไม่อาจจะ

ปล่อยให้ผ่านไปนั่นคือ	 การไม่มีกินแต่อยู่

บนพื้นฐานของการโกหกมดเท็จนั้น	 ครูไม่

อาจฝืนทนได้	

	 จนในวันหนึ่งขณะที่ดิฉันผู้เป็นครู

นั่งตรวจงานอยู่นั้นจิ๊บซี่ก็เข้ามาเล่าเรื่อง

ต่างๆ	 นานา	 เธอหยิบเอารูปแต่งงานของ

พ่อและแม่มาให้ครูดู	 พลางเล่าบรรยาย

เจือ้ยแจ้วอย่างมีความสขุ	แต่ความสขุกอ็ยู่

กับเธอได้ไม่นานเมื่อครูถาม	 พ่อเธอล่ะ	

เสียงที่เจื้อยแจ้วกลับกลายเป็นเสียงที่เศร้า

ลงทันที	 จึงท�าให้ทราบว่าพ่อแม่ของเธอ	

เลิกรากัน	 ซึ่งเธอก็ไม่ทราบเหตุผลแม้จะ

อยากเจอและคิดถึงพ่อมากเพียงใดก็ตาม	

	 ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ครู

อย่างดิฉันจะบอก	 สอน	 เพื่อให้จิ๊บรู้และ

แยกกันออกระหว่าง	 คุณธรรม	 ศีลธรรม	

ภาค	ประตอูสีาน	เรือ่ง	คณิตา	ภมูมิา	โรงเรียน	พรพิทยาคม	

ศูนย์พัฒนามาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว	 ต.กุดน้อย	

อ.สีคิ้ว	 จ.นครราชสีมา	 คัดย่อและเรียบเรียง	 สถาบัน

อาศรมศิลป์

จิ๊บซี่

ความกตัญญู	ที่จะต้องควบคู่กันไป	ให้ถึง

พร้อมด้วยความดี	ไม่ใช่เพียงว่า	เราโกหก	

เราไม่ท�าหน้าทีข่องเราคอืเรยีน	เราจะมแีต่

ความกตญัญอูย่างเดยีวแต่เราขาดคณุธรรม	

จริยธรรม	ชวีติกล้็มเหลวนะลกู	จิบ๊ซีก้่มหน้า

แล้วสะอื้นว่า	 แล้วครูรู้มั้ยคะว่าแม้แต่ข้าว

หนูยังไม่มีกิน	ถ้าหนูไม่โกหก	หนูและแม่ก็

ไม่รูจ้ะเอาอะไรกนิ	เสยีงสัน่เครอืจากลกูศษิย์	

ท�าให้ครอูย่างดิฉนัอดไม่ได้ทีจ่ะช่วยหาทาง

ช่วยเหลอื	แต่บนพืน้ฐานการช่วยเหลอื	จิบ๊ซี่

เองก็ต้องมีส่วนในการปรับตัวบ้าง	

	 เราทั้งสองต่างท�าข้อตกลงซึ่งกัน

และกนั	โดยครตูัง้เป็นจิบ๊ซ่ีโมเดล	เดินตาม

คุณธรรมพืน้ฐาน	๘	ประการ	ขยนั	ประหยดั	

ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	มี

น�้าใจ	ให้จิ๊บซี่ปฏิบัติวันละอย่าง	สองอย่าง	

ปฏิบัติไปพร้อมกับความกตัญญูที่มีต ่อ

บุพการี	 เพื่อนๆ	 เก้าคนในห้องเรียนก็

พยายามช่วยเหลือและให้ก�าลังใจเธอ	

ตัง้แต่ไปพบผูป้กครอง	ให้มาโรงเรียนพร้อม

เพื่อน	ให้เก็บหนังสือไว้ในห้องตัวเอง	เพื่อ

ที่จะได้มีหนังสือมาเรียนถ้าแม่ต้องรีบไป

ท�างานในตอนเช้า	 ส่วนเรื่องการแก้นิสัย

โกหกนั้น	เพื่อนได้ลงมติว่าถ้าเมื่อไรที่จิ๊บซี่

พูดโกหกจะไม่มีใครคุยหรือเล่นด้วย

	 ชีวิตของจิ๊บแม้จะยังดีขึ้นไม่มาก	

แต่	ณ	ตอนนีเ้ธอกเ็ป็นจิบ๊ซ่ีทีร่กัของครแูละ

เพื่อนทุกคน	จากการที่มีหลักและเดินตาม

หลกัคณุธรรมทีจ่ะท�าให้ครอบครวัของจิบ๊ซี่

พบเจอแต่สิ่งที่ดีจากการปฏิบัติตัวของ 

เธอเอง	 สายตาของดิฉันที่เป็นครูมองจิ๊บซี่	

อย่างชืน่ชมทีห่น้าเสาธงของโรงเรยีนในวนันี้	

ด้วยความภาคภูมใิจ	ทีส่ามารถใส่คณุธรรม

จนน�าชีวิตของศิษย์คนนี้ได้	 ในขณะที่เธอ

เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยได้อย่างภาค

ภูมิใจที่จะมุ่งไป	 เป็นพลเมืองของชาติที่มี

คุณธรรม	 น�าความรู้พัฒนาบ้านเมืองของ

เราตลอดไป	

หนูล่ะ

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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	 เมื่อเอ่ยถึงโลมาสีชมพู	 ย่อมเป็นที่รู้กันดีของชาวขนอมว่า

เป็นสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	 แต่มีปลาโลมาสีชมพู

จ�านวนหนึง่ได้มาอาศยัอยูใ่นทะเลบรเิวณอ�าเภอขนอมเป็นประจ�า

จนกลายเป็นทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วทีส่�าคญัของอ�าเภอขนอม	

โดยมี	“ลุงเล็ก โลม�”	(วชิรพงศ์	สกุลรัตน์)	ประธานชมรมพิทักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนอม	 อยู่เบื้องหลังตั้งแต่เริ่มต้น

	 บางคนคดิว่าการเวียนเทยีนเป็นเร่ืองไร้สาระ	แต่ฉนัคดิว่ามนัเป็นเรือ่ง

ทีด่มีาก	เป็นการระลกึถงึพระพทุธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นการฝึกสมาธิ

และฝึกความอดทนอีกแบบหนึ่ง	ฉันนับถือศาสนาพุทธแล้วฉันมีโอกาสไปวัด	

ท�าบุญท�าทาน	 ท�าหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้โดยไม่อายใคร

เพราะว่าที่โรงเรียนของฉันได้ให้โอกาสฉันโดยการพาฉันไปท�าบุญที่วัดทุก

วันพระ	 และมีการเวียนเทียนตามวันส�าคัญทางศาสนาโดยที่บางคนนั้นไม่มี

โอกาสแบบฉันเลย	 ฉันถือว่าวันที่ฉันท�าแบบนี้แหละเป็นวันที่ดีของฉัน 

อีกหนึ่งวันค่ะ	

วันดีๆ ของฉัน

ลุงเล็ก โลมา

ภาค	ตะวันออก	เรื่อง	ชลธิชา	ตะเกิดมี	โรงเรียน	วัดนาพร้าว	บ้านนาพร้าว	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	

จ.ชลบุรี	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแล	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย	

	 นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทองจึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม

กับลงุเลก็ในโครงการอบรมมคัคุเทศก์น้อย	และโครงการการอบรม	

สคบ.น้อย	 นอกจากการเป็นวิทยากรอบรม	 ลุงเล็กโลมายังได้

บรรยายข้อมูลประวัติศาสตร์ของอ�าเภอขนอม	 ซึ่งท�าให้เด็ก

นักเรียนในอ�าเภอขนอมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	

	 อีกทั้งการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมเยาวชนและ

ประชาชนด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	การสร้างพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่

ในวัดกลาง	 ลงุเลก็โลมาบอกว่ามคีวามต้ังใจทีจ่ะฟ้ืนฟวัูดร้างแห่งนี้

ขึ้นมาใหม่	ดีกว่าปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างโดยไม่เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน	 จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถึง	 ๒	 ศูนย์ด้วยกัน	 คือ	 ศูนย์การ

เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนอมเฉลิมพระเกียรติ	และ

ศูนย์เรียนรู ้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ�าเภอขนอมเฉลิม 

พระเกียรติ	

	 ลุงเล็กโลมายังบอกอีกว่าคนเราเป็นสัตว์สังคม	การศึกษา

คือเครื่องมือในการพัฒนาคนเราให้มีความรู้และให้เป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์	การเสยีสละเวลา	อทุศิตนเพือ่ส่วนรวมจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	

ถ้าสังคมดี	 สิ่งแวดล้อมดี	 คนเราก็มีความสุข	 และความสุขที่ได้

จากการท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็คือความสุขที่แท้จริง	

ภาค	ใต้ตอนล่าง	เรื่อง	ณัฐธิดา	รักงาม	โรงเรียน บ้านควนทอง	ต.ควนทอง	อ.ขนอม	

จ.นครศรีธรรมราช	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์
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ภาค	อีสานล่าง	เรื่อง	กชมล	(วรรณา)	อยู่สุข	โรงเรียน	บ้านเตย	ต.เตย	อ.ม่วงสามสิบ	

จ.อุบลราชธานี	

	 ณ	 บริเวณใกล้ๆ	 ใต้ร่มกอไผ่ผสมผสานรับกับแสงแดดที ่

ร�าไรๆ	เหมอืนแสงพระอาทติย์ก�าลังจะอัสดงอีกไม่นานนี	้บรเิวณนัน้

เขียวครึ้มไปด้วยพงหญ้าและดอกไม้เล็ก	เป็นธรรมชาติทีน่่าอิจฉา	

ทีห่ลายท่านอาจไม่เคยพบเหน็มาก่อน	เซยีงเมีย่ง...ก�าลงันอนเป่า

ขลุ่ยที่เพิ่งเรียนรู้จากครูสมหมายอย่างสบายใจ	 แต่ยังไม่สามารถ

จะตอบได้ว่าเสียงขลุ่ยที่เป่าอยู่นั้นถูกหรือผิด	 เพราะก�าลังฮึกเหิม

ทีจ่ะเรยีนรูใ้ห้เป็นในเร็ววัน	นงันวลมันคงอยากข�ากระมงัทีเ่จ้านาย

ตัวน้อยๆ	เป่าไม่เข้ากัน	หนักบ้าง	เบาบ้าง	กดรูขลุ่ยผิดๆ	ถูกๆ	

แล้วแต่จะจดจ�าได้	ควายนวลก็ชินชากับเสียงนั้นแล้ว	เพราะสิ่งที่

สนใจคือหญ้าอ่อนๆ	 ที่อยู่ตรงหน้าเสียมากกว่า	 เซียงเมี่ยงเลี้ยง

ควายตัวโตที่ทอดน่องและเล็มหญ้าเขียวอ่อนๆ	 อยู ่ใต้กอไผ	่ 

เซียงเมี่ยงขี่หลังควายที่ชื่อ	 นวล	 ท่ามกลางเสียงเพลงเบาๆ	 ที ่

เซียงเมี่ยงงึมง�าๆ	ออกมาด้วยความสุขใจ

	 จะมีเด็กคนไหนที่สู้ชีวิตมากได้เท่ากับเด็กชายเซียงเมี่ยง

เกดิมาพร้อมกบัความพลดัพราก	ตัง้แต่แรกเกดิกถ็กูทอดทิง้ไว้กบั

คุณยาย	คุณตา	ที่กระท่อมริมทาง	พ่อแม่ต้องเดินทางไปขุดเงิน

ขุดทองอยู่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อหาเงินส่งกลับมาที่บ้านเพื่อเป็น

ค่านมค่าอาหารส�าหรับเซียงเมี่ยง	 ได้รับประทานบ้าง	 ไม่ได้รับ

ประทานบ้าง	 เซียงเมี่ยงเลี้ยงง่าย	 ว่านอนสอนง่าย	 ไม่ดื้อไม่รั้น	

ช่วยตายายท�างานทุกอย่าง	เช่น	ล้างจาน	ถูบ้าน	เกี่ยวข้าว	ด�านา	

รบัจ้างก่อสร้าง	รบัจ้างเกบ็เหด็	ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ป็นงานสจุริต	เมือ่

ท�าแล้วได้เงินเซียงเมี่ยงจะอาสาตลอดมา	และจะเอาเงินไปให้ตา

ยายที่แก่ชราภาพซึ่งมีอาชีพหลักเป็นกระดูกสันหลังของชาติ	 คือ	

ท�านานั่นเอง	

	 วันหนึ่ง	เด็กน้อยตัวอ้วนๆ	ด�าๆ	เดินท่อมๆ	เข้ามา	“ครู

ครับ ผมจะเลี้ยงปล�ครับ” รอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง

และมุ่งมั่น	และไม่นานนักเซียงเมี่ยงกับเพื่อนๆ	ได้ช่วยกันใช้จอบ	

เสยีมขดุบ่อปลา	หาผกัอ่อนๆ	มาปลกู	บ่อปลากส็�าเรจ็	และครชูาย

ที่กรุณา	เมตตา	ลงมือช่วยเหลือและหาพันธุ์ปลามาให้	เซียงเมี่ยง

มีรอยยิ้มบนใบหน้า	 และไม่เคยบ่นว่าล�าบาก	 มีแต่ความมุ่งมั่น	 

เซียงเมี่ยงพาเพื่อนท�าผักสวนครัว	 ภายใต้ค�าแนะน�าของคุณครู	

และชาวบ้านหลายคนแทบไม่เคยซื้อผักสวนครัว	 ผักท่ีปลูกได้แก	่

พรกิสด	ต้นหอม	กระถนิ	ผกับุง้	ดอกแค	ข่า	ตะไคร้	บวบ	ผกัปรงั	

ถั่วฝักยาว	คะน้า	กวางตุ้ง	 และอื่นๆ	อีก	ล้วนแต่ปลอดสารพิษ	

ไม่มีสารเคมีเจือปน	 ในบางวันคุณครูและเพื่อนนักเรียนจะพบ 

เซียงเมี่ยงสะพายหรือถือตะกร้าเก่าๆ	 ข้างในเต็มไปด้วยถั่วต้ม	

หรือ	มันเล็กๆ	ต้มสุก	บรรจงใส่ถุงพลาสติกใส	มาขายให้เพื่อนๆ	

พี่ๆ	น้องๆ	ถุงละ	๑	บาท	หรือ	๒	บาท	ตามขนาดของถั่วหรือมัน

ต้มสกุ	บางวันจะเป็นข้าวโพดต้มสกุใส่ถุงมา	แค่เซียงเมีย่งเดนิผ่าน

คุณครูก็แทบเกลี้ยงตะกร้า	 เพราะคุณครูช่วยกันเหมาด้วยความ

เวทนาและเอ็นดูเซียงเมี่ยง	เด็กน้อยตัวด�าๆ	ผู้รู้จักสู้ชีวิต	

	 ณ	งานศพของนางน้อย	ขมข�า	ซึ่งมีบ้านอยู่หน้าโรงเรียน

เมือ่ตอนผูอ้�านวยการและคณะครไูปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรม

ศพกย็งัได้ให้เซียงเมีย่งเป็นผูบ้นัทกึภาพกจิกรรมทีโ่รงเรยีนได้ช่วย

เหลือชุมชน...	 ในวันต่อมา	 คุณครูได้ให้เซียงเมี่ยงบันทึกภาพ 

อกีครัง้	“เซียงเมีย่งม�ถ่�ยรปูให้ครทู”ี	นกัเรยีนผูห้ญิงทีก่�าลงัเสร์ิฟ

เซียงเมี่ยงคือใคร

เซียงเมี่ยงจะเป็นใครไปไม่ได้... นอกจ�ก...?

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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น�้าให้กับแขกที่มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพด้วยความขยันขันแข็ง	 

กล่าวตอบ	 “คุณครูค่ะ เซียงเมี่ยงนั่งอยู่บนอ�สนะ นั่งอยู่องค์

สุดท้�ยของพระทั้งหมดค่ะ”	 เมื่อคุณครูมองดูอาสนะที่นั่งสุดท้าย

ทีพ่ระทุกรปูนัง่อยู่	ซึง่อาสนะสร้างไว้ให้สงูกว่าชาวบ้านทกุคนทีม่า

งานนัง่ฟังพระเทศน์	จะพบสามเณรน้อย	หวัโล้น	นัง่จุม้ปุก๊	หน้าตา

น่ารัก	 นั่งพนมมืออยู่บนอาสนะนั้น	 สวดพึมพ�าๆ	 ตามพระสงฆ ์

ทุกรูปไปอย่างว่าง่าย	 สามเณรน้อยเซียงเมี่ยงปฏิบัติภารกิจของ

สามเณรตามพระวินัยได้อย่างไม่สะดุดหรือไม่เหมาะสมแต่

ประการใด	เป็นสามเณรที่อยู่ในพระวินัยอย่างดี	อีก	๗	วันต่อมา

ทกุคนกไ็ด้พบเซยีงเมีย่งแต่งกายด้วยชุดนกัเรียนเรียบร้อยมาเรยีน

หนงัสอืตามปกต	ิคณุครอูดไม่ได้ทีจ่ะเดนิไปแล้วเอามอืค่อยๆ	ลบู

ศรีษะทีป่ราศจากผมของเซยีงเมีย่งด้วยความเอน็ด	ูและด้วยความ

เคยชินท่ีเซียงเมี่ยงช่วยคุณครูประดับตกแต่งบอร์ด	 ติดริบบิ้น	

กระดาษเงนิกระดาษทองจัดกจิกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	

เซียงเมี่ยงปีนขึ้นที่สูงๆ	 เพื่อติดสายรุ้งที่งดงาม	 จัดโต๊ะตักบาตร	

ในวันขึ้นปีใหม่	จัดสถานที่	และยังพบว่าได้เตรียมข้าวสารอาหาร

แห้งมาใส่บาตรพร้อมด้วยคุณตาและคุณยาย	 หลังจากน้ันเมื่อ

ชมุชนกลบัไปแล้วเซยีงเมีย่งและเพือ่นๆ	ได้ช่วยกนัเกบ็กวาดสถาน

ทีใ่ห้เรยีบร้อยเพือ่จดักจิกรรมเล่นเก้าอ้ีดนตรี	เล่นเกมต่างๆ	พร้อม

ทั้งจัดท�าสลากของขวัญของครู	 นักเรียน	 เซียงเมี่ยงจะถือ

ไมโครโฟนเรียกชื่อน้องๆ	 ให้มาร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญ	

และเมื่อเล่นเกมต่างๆ	 เซียงเม่ียงจะเปิด	 ปิดเพลงด้วยตัวเอง	

เพราะไม่มเีดก็คนใดทีม่คีวามถนดัในการใช้รีโมทกดเคร่ืองเล่นซีดี

และเครื่องเสียง	เซียงเมี่ยงล�าดับรายการ	ล�าดับขั้นตอนกิจกรรม

ต่างๆ	พร้อมทัง้ควบคมุน้องๆ	ให้สนกุสนาน	รืน่เรงิ	ยิม้แย้มแจ่มใส	

ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	งานใดๆ	ที่คุณครูท�า	เซียงเมี่ยง

ช่วยท�าได้ทุกอย่าง

	 นอกจากนั้นตอนกลางวัน	 เซียงเมี่ยงยังเป็นพิธีกรจัด

รายการเสียงตามสาย	 อ่านข่าว	 อ่านสาระต่างๆ	 พาเพื่อนจัด

รายการ	“เซียงเมี่ยง ถ่�ยรูปให้ครูหน่อย” “เซียงเมี่ยง พิมพ์ง�น

ให้ครูหน่อย” “เซียงเมี่ยง เซียงเมี่ยง” ไม่ว่าโรงเรียนหรือทางบ้าน

จะมกีจิกรรมใด	งานใด	เซียงเมีย่งจะเป็นแนวหน้าเสมอๆ	จนไม่รู้

ว่าเซียงเมี่ยงท�าบุญมาด้วยอะไร	 เด็กอะไรเก่งไปหมดทุกเรื่อง 

“ครคูรบั ผมอย�กเลีย้งไก่ครบั”	คณุครฟัูงแล้วกต้็องเลกิหวัคิว้แล้ว

ถามว่า	 “แน่ใจหรือ ว่�จะทำ�ได้”	 เซียงเมี่ยงตอบอย่างมั่นใจ	 

“ได้ครับ”	 หลังจากนั้นคณะครูได้เล็งเห็นถึงความต้ังใจจริงของ 

เซยีงเมีย่ง	จงึได้มอบเงนิให้จ�านวนหนึง่เพือ่จดัสร้างโรงเรอืนเลีย้งไก่

แทบไม่น่าเชือ่ทีเ่พยีงไม่กีว่นัทีเ่ซียงเมีย่งและเพือ่นๆ	ได้ร่วมกนัท�า

โรงเรือนโดยน�าไม้ไผ่จากหลังโรงเรียน	มาตัด	เหลา	และดดัแปลง

ให้เป็นฝาเรอืน	ภาชนะใส่น�า้ของไก่	ทีน่อนของไก่	ตลอดจนหญ้าคา 

ที่น�ามามุงหลังคา	 เซียงเมี่ยงและเพื่อนร่วมมือกันท�าจนส�าเร็จ	 

หลังจากนั้นเซียงเมี่ยงและเพื่อนๆ	 ได้ออกเดินไปตามหมู่บ้านหา

ซื้อแม่ไก่พันธ์ุตามบ้านเรือนของชาวบ้าน	 บางบ้านก็เมตตาให้มา

ฟรีๆ	เมื่อได้ไก่มาก็ช่วยกันฟูมฟักทะนุถนอม

	 วันหนึ่งคุณครูทุกคนตกใจที่จู่ๆ	เซียงเมี่ยงก็วิ่งเข้ามาด้วย

อารมณด์ีใจ	“คุณครูครับ ผมเห็นไข่ไกใ่นเล้�ไก่ครับ” “เออ ดแีล้ว 

ดูแลไข่ดีๆ นะ เอ�ไว้ให้ไก่มันฟักไข่นะ แล้วจะออกม�เป็นตัวนะ 

เซียงเมี่ยง”	หลังจากที่เซียงเมี่ยงและเพื่อนๆ	ได้ทะนุถนอมเลี้ยง

ไก่ไม่นานนัก	แม่ไก่พร้อมลูกไก่ฝูงหนึ่งก็ได้ออกหากินตามประสา

ไก่เอย	ตามใต้ต้นไม้และบริเวณโรงเรียน	

 “คุณครูครับ คุณครูครับ”	 เซียงเมี่ยงวิ่งร้องตะโกนมาแต่

ไกล	หน้าตาบ่งบอกถงึความตกใจปนความเสยีใจอย่างสดุซึง้	“ไก่

มันห�ยไปแล้วครับ”	ครูถาม	“จะห�ยไปไหนหรือ เซียงเมี่ยงกับ

เพื่อนๆ ห�ดูทั่วแล้วหรือยัง” “ฮือๆ”	ไม่มีค�าตอบ...

		 หลงัจากวนันัน้เป็นต้นมา	เซียงเมีย่งเงยีบเหงา	เศร้าสร้อย	

ไม่พูดจา	 ไม่มีค�าตอบว่าไก่หายไปไหน...?	 เมื่อค้นหาจนทั่วแล้ว	

ก็ยังไม่พบค�าตอบ...	ในความรู้สึกของเราก็คงจะจบเพียงนั้น	แต่

จิตใจของเซียงเมี่ยงจบแล้วหรือยัง	...?	เซียงเมี่ยงคิดอะไรต่อ...?

	 ไม่พบค�าตอบจากปากเด็กน้อยที่ชื่อ	เซียงเมี่ยง

 “เซียงเมี่ยง”	...หนูจงยิ้มอย่างร่าเริงแล้วพูดว่า...	 “สู้ต�ย

ครับ…” 
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สองเกลอสองเกลอ

	 ณ	โรงเรยีนหลงัเขาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบั

ชั้นอนุบาล	๑	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	มีนักเรียนในเขตบริการ	 

๒	หมู่บ้าน	คอืบ้านถ�า้เวียงแกและบ้านผาหม	ีซึง่มจี�านวนนกัเรยีน	

๔๗๘	คน	เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ดิฉันในฐานะ

ครูคนหนึง่ของโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	อยากถ่ายทอดความ

ภาคภูมิใจที่มีต่อศิษย์ที่อาจจะเรียกได้ว่า	 “ข�ดคว�มพร้อมท�ง

ด้�นทุนทรัพย์ โอก�ส และคว�มไม่พร้อมในทุกๆ ด้�น แต่ม�ก

ด้วยนำ้�ใจ”	 ผ่านวารสารวิถีพุทธ “รู้ตื่นและเบิกบ�น”	 จากใจครู

ผ่านตัวหนังสือด้วยความภาคภูมิใจที่ครูมีต่อศิษย์

		 ต้ังแต่ดิฉันได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมาไม่คิดว่าจะได้มา

ปฏิบัติราชการบนพื้นที่สูงจึงท�าให้เกิดความท้อแท้กับสิ่งที่พบเจอ	

แต่เม่ือมาได้สัมผัสเข้าจริงๆ	 ท�าให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไป	 

กลายมาเป็นความประทบัใจและความอบอุน่	จากคณะคร	ูนกัเรยีน 

รวมถึงชุมชนเข้ามาแทนที่โดยไม่รู้ตัว	 ซึ่งเกิดความประทับใจใน

หลายเหตุการณ์	 แต่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมาจากหลาย

ความประทับใจในโรงเรียนแห่งนี้	คือ	สองเกลอ	เป็นเรื่องของเด็ก

นกัเรยีนสองคน	คอื	ด.ญ.กาญจนา	แซ่ว่าง	(อาไนท์)	และด.ญ.ศริลิกัษณ์	

วิศรุตภูษิต	(อาเซง)	ที่เคยศึกษาในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	

แต่ปัจจุบันได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔	 ที่โรงเรียนอื่น	 ซ่ึง 

สองเกลอนี้เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางไม่

โดดเด่นมากนกั	แต่ในเรือ่งจติอาสาและความมนี�า้ใจของพวกเธอ

ไม่เคยเป็นรองใคร	โดยปกติแล้วโรงเรียนมักจัดกิจกรรมมากมาย

หลายอย่างให้กับนักเรียนได้เข้าร่วม	 เธอทั้งสองชอบเข้าร่วม

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น	 และยังเป็นแกนน�าในการจัดท�า

กิจกรรมต่างๆ	เหล่านั้นอีกด้วย	

	 ในปีการศกึษาทีผ่่านมาทัง้สองได้มส่ีวนร่วมในการท�าโครงงาน

คุณธรรม	ซึ่งมีดิฉันเป็นครูที่ปรึกษา	ทั้งสองและเพื่อนในกลุ่มก็ได้

คิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน	 อีกทั้งได้น�า

แนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมาเป็นหลกั

ในการจัดกิจกรรม	 เช่น	 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว	 ลดขยะ

ภายในโรงเรียน	 ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน	 ซ่ึงกิจกรรม 

ภาค	เหนือตอนบน	เรื่อง	รุจิรา	เตชนันท์	โรงเรียน	สมาคมพยาบาลไทย	อ.สองแคว	

จ.น่าน

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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ดังกล่าวได้ท�าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	 เธอทั้งสองและเพื่อนๆ	

เมือ่ว่างจากการเรยีนแล้วจะคอยไปดแูลแปลงผกัทีป่ลกูไว้	คอยใส่

ปุ๋ย	 คอยรดน�้าพรวนดิน	 เพื่อให้ผักเหล่านั้นเจริญเติบโตได้อย่าง

รวดเร็ว	 แล้วจึงน�าผลผลิตที่ได้ไปมอบแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุใน

ชุมชน	จากนัน้กม็าดแูลกจิกรรมธนาคารขยะ	คอยถามนกัเรยีนใน

โรงเรยีนว่าวนันีแ้ต่ละห้องน�าขยะมาขายรเึปล่า	วนันีไ้ด้ยอดเงินเท่า

ไหร่	 ขยะมีจ�านวนมากพอที่จะให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อได้หรือ

ยงั	และจะคอยแจ้งครทูีป่รึกษาเม่ือมีขยะมากพอทีจ่ะน�าไปขายให้

กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า	 ส่วนก�าไรที่ได้จากการขายขยะในส่วนนี	้ 

ก็จะน�าไปเป็นทุนเพื่อซื้อของใช้ที่จ�าเป็นน�าไปมอบให้กับคนพิการ

หรือผู้สูงอายุ	หลังจากเลิกเรียนสองเกลอกับกลุ่มเพื่อนๆ	ก็จะพา

กันไปเยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน	 น�าผักที่ปลูกและ

ของใช้ที่จ�าเป็นโดยใช้เงินจากกองทุนธนาคารขยะ	 น�าไปมอบให้

กับผู้พิการและผู้สูงอายุรวมถึงพูดคุยให้ก�าลังใจ	 บีบนวด	 ช่วย

ท�าความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย	 นอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริม

ชมุชนแล้ว	ในทกุเช้าวนัจันทร์ทัง้สองกจ็ะมายืนคอยต้อนรับคณุครู

ทีเ่ดนิทางมาด้วยระยะทางอนัแสนไกลและช่วยครขูนของไปทีบ้่าน

พัก	 ส่วนในตอนเย็นของทุกวันก็จะมายืนรอช่วยงานคุณครูเป็น

ประจ�า	และจะได้ยินประโยคทีย่อดฮติเวลาเจอสองเกลอนีอ้ยูเ่สมอ

นัน่ก็คือ	“ครคู่ะ มีอะไรให้หนชู่วยไหมค่ะ” จนตดิปาก	การกระท�า

ของสองเกลอนี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะกับดิฉันเท่านั้น	 ครูทุกคน

ก็ได้รับน�้าใจจากสองเกลอนี้เหมือนกัน	ทั้งสองจึงเป็นที่ชื่นชมของ

คณะครูในโรงเรียนและทั้งสองมักจะมีของฝากมาให้ครูเสมอๆ	

จากการท่ีสองเกลอไปช่วยผู้ปกครองท�าไร่	 บางครั้งจึงมีพืชผัก	

ข้าวโพด	 ล้ินจ่ี	 มะนาว	พชืทางการเกษตรมาฝากครูเป็นประจ�าโดย 

ไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆ	จากแววตาทีส่องเกลอมองด้วยความจริงใจ

และพฤติกรรมที่แสดงออกด้านจิตอาสาอย่างสม�่าเสมอ	นอกจาก

จะเป็นที่รักใคร่ของครู	 ผู้ปกครอง	 คนในชุมชนแล้ว	 ยังเป็นที่รัก

ของเพื่อนๆ	 พี่น้องอีกด้วย	 การกระท�าของสองเกลอนี้จึงเป็นที่

ประทับใจแก่ตัวดิฉันเป็นอย่างมาก	หลังจากที่ทั้งสองคนเรียนจบ

ไป	เธอทัง้สองก็แวะเวยีนมาเยีย่มดิฉนัอยูบ่่อยๆ	รวมถึงในบางครัง้

ก็ให้ผู้ปกครองน�าของมาฝากครูเป็นประจ�าที่บ้านพัก	ทั้งๆ	ที่สอง

เกลอไปเรียนต่างอ�าเภอแล้วก็ตาม	 ทั้งสองก็ยังไม่เคยลืมพระคุณ

ของคณะครู	ของโรงเรียน	และในวันครู	ทั้งสองก็จะกลับมาเพื่อ

ร่วมพิธีไหว้ครู	เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอยู่เสมอมา	ที่ท�าให้ทั้ง

สองมีความรู้	และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม	จนสามารถน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันอย่างมีความสุข	

		 จากสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมานั้นท�าให้ดิฉันรู้ว่า	 ครูเป็นผู้สร้าง

ทีย่ิง่ใหญ่	คอยสัง่สอนศษิย์ให้สามารถด�ารงชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

มีความสุข	 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 เสียสละ	 พร้อมด้วยสติ

ปัญญาอนัล�า้เลศิ	จนน�าไปสูก่ารสร้างสงัคมในทศวรรษทีต้่องใช้สิง่

เหล่านี้ในการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 และสองเกลอนี้งก็เป็นเด็ก

นักเรียนธรรมดาที่มีใจใสซื่อและเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆ	 ได้	

ท�าให้ดิฉันรู้สึกภาคภูใจในตัวของลูกศิษย์	 และตัวดิฉันก็มีความ 

ตัง้มัน่ว่าจะมส่ีวนร่วมพฒันาเด็กทีด้่อยโอกาส	ณ	โรงเรยีนสมาคม

พยาบาลไทยเหล่านีต่้อไป	เพือ่ให้เขาเป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันา

ท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง	 จนกลายเป็นสังคมที่เข้มแข็ง	 พึ่งพา

ตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยความสุขต่อไป	
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ธรรม... ชนะใจ

	 จากลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนัก	

ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยแต่ร่าเริง	 มีความรับผิด

ชอบ	ซือ่สตัย์	มกัช่วยเหลอืงานส่วนรวมอยู่

เสมอ	เดก็ชายกิติพงษ์	อารมณ์เอือ้	หรือค�า

ม่อน	หลงัจากจบจากช้ันมัธยมศึกษาปีที่	๓	

ค�าม่อนไม่ได้เรียนต่อ	 และออกไปหางาน

ท�าในโรงงานต่างจังหวัด	ภายหลังกลับมา

รับการเกณฑ์ทหารแต่ก็จับได้ใบด�า	 จึงไม่

ต้องถูกเกณฑ์เข้าไปท�าหน้าที่รับใช้ชาติ

	 ด้วยความอยากบวชทดแทนบญุคุณ

พ่อแม่	ค�าม่อนพร้อมกับแม่จึงพากันไปหา

พระมหาธญัพิสฐ์ิ	เตชธโร	เจ้าอาวาสวดัโพธิท์อง	

และก็ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่สมใจ

ภาค	 เหนือตอนล่าง	 เรื่อง	 กัลยา	 โพธิพรต	 โรงเรียน 

ชุมชนวัดโพธิ์ทอง	 (ปกาสิตวิทยา)	 ต.เนินมะกอก	

อ.บางมูลนาก	 จ.พิจิตร	คัดย่อและเรียบเรียง	 สถาบัน

อาศรมศิลป์

	 หลังจากอุปสมบทศึกษาพระธรรม

วินัยจนเริ่มมีความรู้แตกฉาน	พระค�าม่อน

เริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดกับเด็กและ

เยาวชนทั้งในหมู่บ้านและในสังคมทั่วไป	

พระค�าม่อนเห็นว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคม	 ให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสขุได้	ครอูาจารย์ของท่านมกัพดู

สั่งสอนท่านเสมอว่า	 “เร�อยู่วัด เร�ไม่ใช่

คนด้อยโอก�ส แต่เร�คือผู้ได้โอก�ส เป็น

ครอบครัวเดียวกัน เมื่อเร�มีโอก�สเร�ควร

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพร�ะก�รที่จะได้

เกิดเป็นมนุษย์นั้นย�กแสนย�ก เมื่อเร�ได้

เกิดม�แล้วเร�ควรช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก

ที่ยังลำ�บ�กว่�เร�”

	 จากเด็กน้อยคนหนึง่ของครเูมือ่	๑๐	

ปีที่แล้ว	 วันนี้ครูได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ

พระค�าม่อนในการจัดกิจกรรมทางศาสนา	

จดัค่ายกิจกรรมเพือ่ปรับปรุงพฤตกิรรมของ

นักเรียน	 ซ่ึงเป็นเหมือนน้องๆ	 ของพระ 

ค�าม่อน	 เราต่างก็มีความเห็นเหมือนกันที่

จะท�าให้เด็กๆ	 เป็นคนเก่ง	คนดี	มีชีวิตที่

สงบสุขในสังคมปัจจุบัน	 ครูยังหวังว่าจะมี

น้องของพระค�าม่อนมาช่วยสานต่อ	 เติม

เต็มให้กับสังคมเล็กๆ	 แห่งนี้	 ค�าใดไม่

ซาบซ้ึงเท่ากับได้ยินลูกศิษย์ของครูพูดกับ

ครูว่า	 “ก�รศึกษ�ทำ�ให้ฉันได้มีโอก�ส

พัฒน�ตนเอง และฉันก็หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� 

จะส�ม�รถใช้คว�มรู ้สร้�งประโยชน์ต่อ

พระพุทธศ�สน� ต่อสังคมส่วนรวมได้เป็น

อย่�งดียิง่ เพร�ะนัน่เป็นโอก�สทีด่ทีีส่ดุเท่�

ที่ฉันจะทำ�ได้” 

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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วัยรุ่นวิถีพุทธ

 “วยัรุน่”	ค�าค�านีอ้าจเป็นค�าทีฟั่งดนู่าปวดหวัส�าหรบัผูใ้หญ่

หลายๆ	ท่าน	เนื่องจากกิตติศัพท์ความเป็นวัยรุ่น	มันเป็นเรื่องที่

วัยผู้ใหญ่นั้นยากจะเข้าใจ	 อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลย	 ขนาดเด็กวัย

เดยีวกนัเองกย็งัไม่ค่อยเข้าใจกนัเท่าไร	 แต่ในขณะเดยีวกนัค�าค�านี้	

ในวยัเดยีวกันมนัช่างดเูท่เสยีเหลอืเกนิ	มนัเป็นความคิดทีว่่าเราได้

เตบิโตไปอกีขัน้	เริม่มีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน	วัยรุ่นเจ๋งอย่างนูน้	วยั

รุ่นดีอย่างนี้	 วัยรุ่นไม่ดียังไง	 ทุกท่านคงเคยได้ยินกันมาหมดแล้ว	

แต่ทุกท่านเคยได้ยินค�านี้ไหม?	ค�าที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็น

ตัวข้าพเจ้า	 ค�าที่ข้าพเจ้าจะมาขยายความและเล่าเรื่องราวให้ฟัง	

ค�าว่า	“วัยรุ่นวิถีพุทธ”

	 เรื่องราวการเป็นวัยรุ่นวิถีพุทธของข้าพเจ้าเริ่มขึ้นตอนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๑	ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนน้อยของ

เด็กนักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป	 โรงเรียนวิถีพุทธในอ�าเภอ

ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ�า	

แถมนักเรียนก็ยังน้อย	เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันจนเบื่อหน้ากันไปเลย

ก็ว่าได้	 แต่ถึงแม้จะสนิทกันมากมายเพียงใด	 แต่ความช่าง

จินตนาการล่องลอยไม่แน่นอน	(Abstract)	 ของวัยรุ่นนั้นมันเกิน

จะต้านทานไหวจริงๆ	 ข้าพเจ้ายอมรับว่าตลอด	 ๒-๓	 ปีที่อยู่ใน

โรงเรียนแห่งนี้มา	 ชีวิตไม่ได้สุขสบาย	 สงบ	 มีสันติภาพ	 อย่างที่

ข้าพเจ้าเคยจินตนาการเอาไว้เลย	 แทบจะตรงกันข้ามเสียด้วยซ�้า	

แต่ข้าพเจ้าก็ยอมรับอีกเช่นกัน	ว่าเกือบ	๓	ปีที่ผ่านมา	 เรื่องราว

เหล่านี้ท�าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้	และพบตัวเองในแง่มุมที่ต่างไปอยู่

มากทีเดียว	 ไม่ใช่จากอะไร	 หากแต่ล้วนเป็นปัญหา	 อุปสรรคใน

ชีวิตของข้าพเจ้าเอง	ที่ส�าคัญมากๆ	เลยคือ	“คว�มรัก” ความรัก

ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงในแง่ชาย-หญิง	หรือรักลูกหมา	(Puppy	Love)	

เท่านั้น	 แต่เป็นความรักในแง่ของเพื่อนกับเพื่อน	 และลูกกับ 

คณุพ่อคณุแม่อกีด้วย	ปัญหาทีจ่รงิๆ	ไม่ใช่ปัญหา	แต่เป็นบทเรยีน	

บทเรียนแรกของข้าพเจ้าเป็นเรื่องรักลูกหมา	แต่อย่างที่เขาพูดกัน	

เมือ่มรีกั	กต้็องมทีกุข์	ความยดึตดิ	ความหวงแหน	หรอืความทกุข์

ใจต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเพราะการเดินผิดเส้นทางของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้า

ภาค ประตูอีสาน	 เรื่อง พิมพ์บูรพา	ธรรมวุฒิ	 โรงเรียน ปัญญาประทีป	ต.ปากช่อง	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

ภาพทางอินเทอร์เน็ต

ประสบการณ์สอนใจ  รุ่นเล็ก
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ได้ตกลง	“เป็นแฟน”	กับคนคนหนึ่ง	ด้วยความคิดที่ว่านี่แหละคือ

ความรักที่แท้จริง	 แต่เมื่อนานๆ	 ไป	 จึงค้นพบว่ามันไม่ใช่	 และ

ทกุข์กับการท่ีอยากจะออกมาจากรกัลกูหมาทีส่ิน้คดิ	แต่ด้วยความ

กลวัอกีฝ่ายเสยีใจ	จงึไม่กล้าท�าอะไร	ได้แต่เกบ็ไว้อย่างนัน้	แต่เมือ่

ข้าพเจ้าได้ปรกึษาคณุครูทีส่นทิสนมและผูท้ีข้่าพเจ้าเคารพแล้ว	จงึ

ได้รูว่้า	หากข้าพเจ้ายงัไม่ยอมท�าอะไรสกัอย่างอยูแ่บบนี	้มนัจะยิง่

ท�าให้ทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์	 ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะบอกลาความ

สมัพันธ์ท่ีเรว็เกินไปแบบนี	้และจะไม่มคีวามรักอีกเลย	(รกัลกูหมา

แบบนี้)	ไม่ใช่เพราะเข็ดขยาด	เพียงแต่รู้ว่ายังไม่เหมาะ	เรายังไม่

สามารถท่ีจะท�าเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่แบบนีไ้ด้ในเวลาเท่านี	้อายเุท่านี	้ใน

วัยที่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่แบบนี้	 และเพราะเห็นว่าเรื่องความรักไม่

จ�าเป็นต้องรีบก็ได้	แม้อาจจะยังมีความปลื้มหรือชอบใครบางคน	

แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความอยาก	 เป็นความรู้สึกดีๆ	 เป็นความ

เมตตา	 แล้วท�าหน้าที่ของลูกและนักเรียนให้ดีที่สุด	 นี่คือสิ่งที่

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจมากกว่า

	 บทเรียนที่สองเป็นความ	 “รักเพื่อน”	 ของข้าพเจ้าเอง	

แน่นอนว่าส�าหรับวัยรุ่น	“เพื่อน”	น่าจะเป็นปัญหาโลกแตกระดับ

ต้นๆ	ของจิตใจเรา	ข้าพเจ้าเองก็มีทั้งผิดใจกัน	ทั้งนินทากัน	แต่

เรื่องที่หนักที่สุดเห็นจะเป็น	ความรักเพื่อนที่	 “ม�กเกินไป”	 ของ

ข้าพเจ้า	อย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดไป	มีรักก็ต้องมีทุกข์	แถมนี่ยิ่ง

มีรักมาก	 แน่นอนว่าทุกข์สุดๆ	 ไปเลยล่ะ	 เพื่อนของข้าพเจ้าเกิด

อาการร�าคาญข้าพเจ้า	และพยายามถอยห่าง	หรือแสดงอาการที่

ท�าให้ข้าพเจ้าตคีวามออกมาได้ว่า	“ฉนัไม่อย�กอยูก่บัเธอ!” ซึง่มนั

ท�าให้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการแสดงออกของเพื่อน	 และทุกข์ใจ

มากมาย	

	 แต่เมือ่ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผูใ้หญ่ท่านต่างๆ	ทีข้่าพเจ้าเคารพ	

ข้าพเจ้าจงึเหน็ว่า	“เออ...จรงิๆ	แล้วมนัไม่ใช่เรือ่งใหญ่เท่าไรเลยนะ	

เรือ่งของเร�นี ่เร�ลองเปลีย่นสถ�นะตวัเองจ�กคนในเหตกุ�รณ์ม�

เป็นคนนอกเหตุก�รณ์ดู ลองถอดทิฐิว่�เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นเร� 

และอกีคนเป็นเพือ่นทีเ่ร�รกัม�กๆ ให้เหน็เป็นแค่เด็ก ๒ คน กำ�ลงั

งอนกัน แล้วลองคิดซิ ถ้�จะให้เร�ไปแก้ปัญห�ให้เข� เร�จะทำ�

อย่�งไร”	 จากนั้นความรักของข้าพเจ้าก็ได้เปลี่ยนไป	 จากความ

หลง	เป็นความเมตตา	จากความอยากที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลง	

กลายเป็นผู้ที่ชินกับความไม่เที่ยง	 และพร้อมเข้าใจส่ิงต่างๆ	 ที่

เปลีย่นไปตามกฎไตรลกัษณ์เสมอๆ	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองรัก	เรือ่งเรยีน	

หรือเรื่องการใช้ชีวิต	 ทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการที่ข้าพเจ้าได้มา

สัมผัสสิ่งนี้	 สิ่งที่ข้าพเจ้าและคนอื่นทั่วไปแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามัน

อยู่รอบตัวเรา	...สิ่งที่เรียกว่า...	“ธรรม” หรือ	“ธรรมะ”

	 แล้วสรุป	“วัยรุ่นวิถีพุทธ” คืออะไรกันแน่?	ข้าพเจ้าคิดว่า	

คนเหล่านี้ก็แค่คนโชคดีที่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับสิ่งดีๆ	มาสัมผัส

กับบุคคลดีๆ	 มาสัมผัสกับธรรมะ	 และได้ข้อคิดดีๆ	 เข้าใจ

ธรรมชาตมิากขึน้	เพยีงแต่เราจะใช้โอกาสทีไ่ด้มาให้เป็นประโยชน์

แค่ไหน

	 ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น	เป็นเพียงเรื่องราว	ประสบการณ์

ของเด็กคนหนึ่ง	จะเชื่อหรือไม่	ดังพุทธภาษิตที่ว่า	“ปัจจัตตัง เวทิ

ตัพโพ วิญญูหิ - เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพ�ะตน”	ข้าพเจ้าไม่ได้บอก

ให้เชื่อ	เพียงแต่เชิญมาพิสูจน์...

	 ค�าว่า	 “ธรรม”	 ไม่มีเร็วเกินไปส�าหรับใคร	 เริ่มค้นหาเสีย

ตัง้แต่ตอนนีก้นัเถดิ	นีเ่ป็นค�าเชญิชวนจากข้าพเจ้า...เช่นกนั	ไม่ได้

บอกให้เชื่อ

 “ถ้�อย�กพิสูจน์ ก็ลองค้นห�มันเองสิ”

 “โอก�สที่วัยรุ่นวิถีพุทธได้ม� สร้�งได้เองนะ….” 

๔๓



 “วันนี้เวล� ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ให้

นักเรียนแต่ละชั้นเรียนไปพบครูที่ฝ ึกซ้อม

กิจกรรมต่�งๆ เพื่อเตรียมตัวไปแข่งง�นศิลป

หัตถกรรมนักเรียนประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ 

ระดับ เขตพ้ืน ท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ปทุมธ�นี เขต ๑”	 เสียงดังจากการประกาศ

เสียงตามสายของคุณครูยงยุทธ	นุชบัว	รักษา

ราชการแทนผูอ้�านวยการโรงเรียนวัดพชืนมิติร	

เมือ่ถงึเวลาดงักล่าวนกัเรียนแต่ละช้ันไปพบครู

ผู้ฝึกซ้อมในกิจกรรมต่างๆ	 หลังจากคัดเลือก

ตัวเสร็จแล้ว	เช่น	ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยก็ฝึก

เด็กท่องอาขยาน	 แต่งกลอนสุภาพ	 ครูผู้สอน

วิชาพละศึกษาฝึกซ้อมนักเรียนเต้นแอโรบิก	 

ครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ฝ ึกนักเรียนท�า 

โครงงาน	และการแสดง	(Science	Show)	ครู

ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ฝึกนักเรียนเพ่ือไปแข่ง

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร ์	 และโครงงาน

คณิตศาสตร์	ครูผู้สอนวิชาศิลปะก็ฝึกนักเรียน

วาดภาพ	 ครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษฝึก

นักเรียนพูดแนะน�าตัวเป็นภาษาอังกฤษ	 ครู 

ผู้สอนวชิาการงานอาชพีฝึกนกัเรยีนต�าน�า้พรกิ

แกะสลักผัก เครื่ อง เ คียง	 ครูผู ้ สอนวิชา

คอมพิวเตอร์ฝ ึกนักเรียนน�าเสนองานโดย	

Power	 Point	 ครูผู ้สอนวิชาสังคมศึกษา	 

ศาสนาและวัฒนธรรมฝึกนักเรียนสวดมนต	์ 

เสียงการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ	 ดังกระหึ่ม

โรงเรยีนไปหมด	ข้าพเจ้าเดนิไปตามห้องต่างๆ	

ละครสร้างคน

เพ่ือให้ก�าลังใจครูและนักเรียนที่ก�าลังฝึกซ้อม	 และตรวจสอบว่าต้องการความช่วย

เหลอืในด้านใดบ้าง	อปุกรณ์ทีใ่ช้ฝึกซ้อมนกัเรยีนมเีพยีงพอหรอืไม่	พลนัเหลอืบไปเหน็

นักเรียนยืนเกาะประตู	 บางห้องก็เกาะหน้าต่างดูเพื่อนๆ	ฝึกซ้อมกับคุณครูอย่างสน

อกสนใจ	ห้องแล้ว	ห้องเล่า	สังเกตให้ดีๆ	เด็กเหล่านั้นแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนเก่าๆ	

ขะมุกขะมอมพอสังเกตให้ลึกลงไปอีกพอประมวลได้ดังนี้

	 ๑.	ด.ช.ไอซ์	พ่อมีภรรยาใหม่	แม่ติดคุกข้อหาค้ายาบ้า	มีน้องสาว	๑	คน	เขา

มีนิสัยก้าวร้าวแข็งกร้าวไม่ยอมคน

	 ๒.	ด.ช.เค	พ่อขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	แม่เลี้ยงน้องอยู่บ้าน	พี่ชายติดยาบ้า	

ตัวเขามีนิสัยใจร้อน	เวลาพูดส่งเสียงโวยวาย	โมโหร้าย	มักมีเรื่องกับเพื่อนบ่อยๆ	

	 ๓.	ด.ช.ธง	พ่อกับแม่แยกทางกัน	แม่ไปมีสามีใหม่มีลูกใหม่อีก	๑	คน	พ่อไป

มีภรรยาใหม่อายุเพียง	๑๕	ปี	ก�าลังโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ต้องอยู่แบบหลบๆ	ซ่อนๆ	

ตนเองอ่านหนงัสอืไมค่ล่อง	เขยีนไม่คล่อง	มนีสิัยก้าวร้าว	ทะเลาะกบัเพือ่นบ่อย	เกเร

ผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นประจ�า

	 ๔.	ด.ช.ศร	พ่อแม่ยากจนจึงมีนิสัยชอบขโมย	เรียนช้า	ไม่เคยส่งการบ้าน

	 ๕.	ด.ช.เบนท์	อ่านไม่คล่อง	เขียนไม่คล่อง	แต่มีความพยายามสูง

	 ๖.	ด.ช.ปลื้ม	พ่อแม่มีอาชีพก่อสร้าง	เรียนอ่อน	เชื่อคนง่าย	มักถูกเพื่อนหลอก

ให้ท�าผิด	เช่น	หนีเรียนไปกับเพื่อน	

	 ๗.	ด.ญ.สุ	พ่อตาย	แม่ร่างกายไม่แข็งแรง	มีโรคประจ�าตัว	ไม่กล้าแสดงออก	

ขาดความมั่นใจ

	 ๘.	ด.ช.กฤษ	รูปร่างอ้วน	เรียนช้า	ท�างานต่างๆ	ไม่เคยเสร็จ

	 ๙.	ด.ช.แก้ว	พ่อกบัแม่แยกทางกนั	แม่มสีามใีหม่	พ่อเมาเหล้าประจ�า	เรยีนช้า

	 ๑๐.	ด.ช.จกุ	เรยีนอ่อน	อ่านเขยีนไม่คล่อง	มกัถกูเพือ่นรงัเกยีจไม่ให้เข้ากลุม่ด้วย

	 ๑๑.	ด.ช.กร	เรียนอ่อน	อ่านเขียนไม่คล่อง	แต่ชอบอยู่ใกล้ชิดกับครู	ว่านอน

สอนง่าย

	 ข้าพเจ้าหยุดคิดยืนนิ่งสังเกตอยู่นาน	จะท�าอย่างไรดีหนอ	เราก�าลังจะลืมเขา

เหล่านี้หรือ	นี่แค่ที่เราเห็นและจ�าชื่อเขาได้	แล้วที่ก�าลังวิ่งเล่นอยู่ในสนาม	โน่นอีกนับ 

คร่าวๆ	ตั้งแต่ชั้นป.๒	-	ป.๖	คงราว	๔๕	คนเห็นจะได้	ด้วยวิญญาณความเป็นครู

เรียกนักเรียนเหล่านั้นมานั่งรวมกัน	 ครูคิดจะท�าอย่างไรกับลูกศิษย์ของเราเหล่านี้ด	ี

จะให้เข้าไปแข่งขันทักษะวิชาการอะไรเขาจึงจะสามารถท�าได้	 ยากเหลือเกิน	 อ่าน	

เขียนยงัไม่คล่อง	ด้ือ	ซน	ก้าวร้าว	อารมณ์ร้อน	บางคนหนเีรยีน	ตดิเกม	การบ้านไม่เคยส่ง	

ภาค กลาง-ตะวันออก	เรื่อง ยงยุทธ	นุชบัว	โรงเรียน วัดพืช

นิมิตร	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว

๔๔



มาเรยีนบ้างขาดเรยีนบ้าง	พลนัหยบิหลกัเกณฑ์การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามานั่งอ่าน	ส่งกระดาษ		A4	เปล่าๆ	ให้นักเรียนเหล่านั้นวาด

ภาพตามใจชอบ	วางสีดินสอ	ยางลบไว้พร้อมสรรพ	ครูก็นั่งอ่านเกณฑ์การแข่งขันไป

เรื่อยๆ	มึนตึบคิดเท่าไร่ก็คิดไม่ออก	“ครูครับผมจะว�ดอะไรดี ผมว�ดไม่เป็น”	นึก

ในใจขนาดวาดภาพอะไรก็ได้ตามใจชอบ	มันยังวาดไม่ได้เลย	 แล้วจะส่งเข้าแข่งขัน

อะไรได้อีก	ข้าพเจ้าลุกขึ้นค้นหาภาพที่เคยถ่ายเอกสารวีรบุรุษ	วีรสตรีของไทยส่งให้

แล้วพูดว่า	 “เธอนำ�ภ�พนี้ไปท�บว�ดต�มแบบนี้เลยนะ ว�ดเสร็จแล้วระบ�ยสีม�ส่ง

ด้วย”	พักใหญ่มีคนน�าภาพมาส่ง “โอ้โฮเธอว�ดภ�พระบ�ยสีพระย�พิชัยด�บหักสวย

จงัเลย”	ก็ออกปากชมเชยให้ก�าลงัใจกนัไปตามประสาครู	ฉกุคิดขึน้มาได้	ก็สร้างละคร

ประวตัศิาสตร์	เรือ่งพระยาพิชัยดาบหกัเสยีเลยจะเป็นไรในฐานะทีเ่ราเองกเ็กดิอ�าเภอ

พชัิย	บ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพชัิยดาบหกั	ถอืว่าเป็นลกูหลานท่านพ่อพระยาพชิยั

ดาบหัก	หยิบเรือ่งราวของท่านมาประกาศเกยีรตคิณุด้านความกตญัญแูละความจงรัก

ภกัดใีห้คนรุน่หลงัได้ยกย่องสกัคร้ังคงจะด	ีแต่จะฝึกละครกบันกัเรยีนเหล่านีน้ีน่ะ	บท

ละคร	ฉาก	เครื่องแต่งกาย	อาวุธ	เครื่องเสียง	อุปกรณ์ต่างๆ	จะเอาที่ไหนดี	นึกถึง

อดีตเราเองก็เกิดมาจากครอบครัวชาวนา	ยากจน	ขาดโอกาส	คราวนี้จะสร้างโอกาส

ให้เดก็ๆ	สกัครัง้	“ครจูะฝึกพวกเธอแสดงละครประวตัศิ�สตร์ส่งแข่งขนัมใีครจะสมคัร

บ้�ง” ยกมือพึ่บโดยเกือบจะพร้อมกัน	 “เอ�ล่ะ พรุ่งนี้เป็นต้นไปครูจะฝึกซ้อมละคร

ประวัติศ�สตร์เรื่องพระย�พิชัยด�บหัก ให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม” 

	 เลกิเรยีนกลบัมาถงึบ้านค้นประวัตพิระยาพชิยัดาบหกั	แบ่งเนือ้หาเป็นฉาก	ๆ 	

ให้เหมาะสมกับละคร	เตรียมบทพูด	ลักษณะท่าทางในการแสดงตามบทบาท	สั่งซื้อ

ไม้ไผ่รวกตัดเป็นท่อนๆ	 ใช้แทนดาบในการฝึกซ้อม	 เรียกครูพละมาปรึกษาเรื่อง	

ชกมวย	และฟันดาบ	แต่เอ๊ะละครประวัติศาสตร์ใช้ผู้แสดงเพียง	๒๐	คนเอง	แล้วที่

เหลอืจะท�าอะไรด	ีนกัเรยีนในปัจจบุนัฟุม่เฟือยในการใช้จ่ายต่างๆ	เราควรปลกูฝังให้

เขาประหยัด	ข้าพเจ้าเลยต้องสร้างละครคุณธรรมขึ้นอีก	๑	เรื่อง	ใช้ผู้แสดงอีก	๒๐	

คน	โดยยกตัวอย่างพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงใช้ยาสพีระทนต์จนหลอดแบน

ราบ	พระองค์ทรงงานตลอดเวลาแต่ทรงเบิกดินสอใช้เดือนละ	๑	แท่ง	ฉลองพระบาท

ทีใ่ช้จนหนงัหลุดร่อน	พระองค์ยงัทรงให้มหาดเลก็น�าไปซ่อมกลบัมาใช้อกี	นบัเป็นต้น

แบบแห่งความประหยัดจริงๆ	

	 การแข่งขนัในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาผ่านไปด้วยดี	ละครคุณธรรม	และละคร

ประวตัศิาสตร์ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก	สร้างความ

ตื่นเต้นให้กับนักเรียนที่แสดงเป็นอย่างมาก	

และแล้ววันแข่งขันในวันที่	๑๑	มกราคม	พ.ศ.

๒๕๕๕	ก็มาถึงโรงเรียนวัดพืชนิมิตร	ได้แสดง

ละครอย่างสมบทบาทได้รับรางวัลเหรียญทอง

กลับมาทั้งละครประวัติศาสตร์	 และละคร

คุณธรรม	ครูน�้าตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้

ตัวเมื่อเห็นประกาศผลการแข่งขัน	 “ครูทำ�

สำ�เร็จแล้ว ครูใช้ก�รแสดงละครม�สร้�งคน” 

เสียงสั่นเครืออยู่ในล�าคอ	 ครูได้น�าละครมา 

สร้างคนคอืเกบ็นกัเรยีนทีเ่หลอืคดัจากคณะครู

ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ	 เพื่อไปแข่งขันงาน 

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	เกบ็นกัเรยีนทีย่นืเกาะ

ประต	ูยนืเกาะหน้าต่างดูเขาซ้อม	เกบ็นกัเรยีน

ที่เกเร	ก้าวร้าว	เรียนอ่อน	เรียนช้า	ขาดโอกาส	

ฯลฯ	 มาให้โอกาสเขาได้มีเวทีแสดงความ

สามารถจนได้รับเหรียญทองระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก	 นับว ่าการลงทุนถึง	

๑๐๐,๐๐๐	(หนึ่งแสนบาท)	 ด้วยเงินส่วนตัวใน

การสร้างฉาก	ชดุการแสดง	อาวธุ	และอปุกรณ์

เครือ่งเสยีงต่างๆ	ของข้าพเจ้าเป็นการลงทนุที่

คุ้มค่า	 สร้างความสมดุลให้สังคม	ซึ่งลูกศิษย์	

เหล่านี้แหละที่จะเติบโตไปเป็นคนดีของครู	

ของพ่อแม่	ของสังคม	และประเทศชาติ	“จง

เป็นคนดี อย่�เกเรนะลูก” 

๔๕



หนึ่งชีวิตแสนสั้นไม่นานนัก	 วันเวลาไม่หยุดพักคอยเราหนา

หนึ่งชีวิตมนุษย์น้อยได้เกิดมา	 สร้างประโยชน์ให้โลกาไว้หรอืยงั

	 โครงการ	“บ้�นสวนเล็กแห่งคว�มรัก”	ของโรงเรียนขนาด

เล็กในเขตตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา	 ที่เต็มไปด้วยปัญหาจาก

ความเปราะบางของสถาบนัครอบครัว	เดก็วัยรุ่นหนัไปยุง่เกีย่วกบั

อบายมุข	 และสิ่งเสพติดมากขึ้น	 พบการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน	 

มเีดก็ถกูพ่อแม่น�าไปท้ิง	ท�าแท้ง	พ่อแม่ท�าร้ายร่างกายลกู	ลกูบางคน

ก็ก้าวร้าวไม่เชื่อฟังพ่อแม่	ผู้ใหญ่หลายๆ	คนไม่สามารถเป็นแบบ

อย่างที่ดีของเด็กๆ	ได้	

	 สามประสานกิจกรรมยามเช้า	 สาม

ประสาน	 หมายถึง	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลต�าบลลาดชะโด	ชัน้อนบุาลถงึ	ป.๑	และ	

ชั้นป.๒	 -	 ป.๕	 ของโรงเรียนวัดลาดชะโด	

กจิกรรมยามเช้า	หมายถงึ	การจดักจิกรรมหลงั

เคารพธงชาตเิรยีบร้อยแล้ว	นกัเรยีนจะเข้าห้อง

ประชมุ	หรอืในห้องเรยีนนัง่สมาธิ	ฟังหลกัธรรม

ค�าสั่งสอนจากผู้เขียน	ครูพระวิทยากร	 โดยใช้

สื่อเทคโนโลยีประกอบได้ฟังเสียง	 ได้เห็นภาพ	

ซ่ึงจะปรบัเปลีย่นไปทกุวนั	ท�าให้นกัเรยีนไม่เบือ่	

สนใจฟัง	 และตั้งใจปฏิบัติตาม	 ซึ่งหลักธรรม

และสื่อที่น�ามาจะเน้นในเร่ืองความกตัญญูต่อ

พ่อแม่	 กตัญญูต่อครู	 กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	

กตัญญูต่อโรงเรียน	 กตัญญูต่อท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ	

	 สิ่งที่โรงเรียนปัญญาประทีปแห่งนี้แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไป	คือ	การ 

มุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตให้กินอยู่เป็น	 จึงมีการจัดการศึกษาที่สอนให้เข้าใจถึง

ธรรมชาติของการคิดอย่างวิเคราะห์	เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว	และประยุกต์ใช้ด้วย

ปัญญา	 เช่น	กจิกรรมท�านาข้าวทีจ่ดัให้เดก็ได้เพาะกล้า	ด�านา	และเกีย่วข้าวทกุปี	

กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้เด็กรู้เส้นทางของข้าวแต่ละมื้อ	กว่าจะได้มา	๑	จานนั้นต้อง

ใช้หลายอย่างประกอบกัน	ทั้งเวลา	ความเพียร	ความอดทน	มุมานะ	การดูแล

เอาใจใส่	เป็นต้น	และบางโอกาสนกัเรียนกไ็ด้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัชาวนา	และเกบ็

เกี่ยวประสบการณ์มากมาย	 เมื่อเด็กได้ลงมือท�าด้วยตัวเอง	ก็จะเข้าใจถึงคุณค่า

ของสิ่งต่างๆ	 และให้ความส�าคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัว

เราจงึท�าให้นกัเรยีนใช้ชวีติอยูท่่ามกลางธรรมชาตไิด้อย่างเรียบง่าย	กลมกลนื	และ

เข้าใจธรรมชาติ	

ภาค	ประตูอีสาน	

เรื่อง	อนุธิดา	จึงสุระ	

โรงเรียน	ปัญญาประทีป	

ต.ปากช่อง	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	คัดย่อและ

เรยีบเรยีง	สถาบนัอาศรมศลิป์

ภาค	 กลาง-ตะวันออก	 เร่ือง	 ชุมพล	 มณีโชติ	 โรงเรียน  

วัดลาดชะโด	ต.หนองน�้าใหญ่	อ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ประทีปแห่งปัญญา

ส�มประส�นย�มเช้�
“กตญัญตู่อบพุการ”ี

ภาค	กลาง-ตะวันออก	เรื่อง	คีระคิน	ทรายะลินลดากร	โรงเรียน	บ้านคลองมะนาว	

ต.ไม้รูด	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

สุขแท้ด้วยธรรมะ

	 โครงการนีจ้งึมเีป้าหมายเพือ่ให้สมาชกิในครอบครวัเรยีนรู้

หัวใจของกันและกัน	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน	ด�าเนินชีวิตอยู่ใน

โลกอย่างมคีณุค่าด้วยหลกัธรรมของพระพทุธองค์ทีน่�าไปใช้ได้จรงิ

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว
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ภาค	 ตะวันตก-ใต้ตอนบน	 เร่ือง	 เอื้อมพร	 สงวนวงษ์	 โรงเรียน	 บ้านหนองตาเย็น	 

ต.หนองตาแต ้ม	 อ.ปราณบุรี 	 จ .ประจวบคีรีขันธ ์ 	 คัดย ่อและเรียบเรียง  

สถาบันอาศรมศิลป์

ในครอบครวั	จากการระดมเงนิเลก็ๆ	น้อยๆ	จดัโครงการเลก็ๆ	นี	้

มา	๔	ปี	ได้สร้างเด็กประถมจิตอาสารุ่นละ	๑๐	คน	โดยให้เริ่มที่

การดูแลหัวใจดวงเล็กๆ	 ของเขาเสียก่อน	 ด้วยการฝึกรักษาศีล	 

ท�าสมาธิ	 และเจริญปัญญา	 ให้เขาได้ดูแลบ้านสวนแห่งเล็กแห่ง

ความรักในจิตใจของตัวเองให้สงบ	สว่าง	สะอาด	เรียบร้อย	เพื่อ

เป็นผูน้�าทีด่ใีนการถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธองค์	จากนัน้จะให้

เดก็ประถมท่ีได้รบัการอบรม	พาน้องๆ	อนบุาล	และผูป้กครองไป

ร่วมท�ากจิกรรมโดยแต่ละฐานกจิกรรมจะมข้ีอคดิอนัเป็นธรรมะดีๆ	

แทรกอยู่ในนั้น	

	 หากถ้าว่า	เด็กและเยาวชนในวันนีต้้องการอะไร	ค�าตอบก็

คือ	 คนที่จะรักและเข้าใจ	 และพาเขาไปท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์	

แล้วมีใครบ้างรอบๆ	ตัว	ที่ให้สิ่งเหล่านี้กับเขาได้

	 บางครอบครัวเมื่อลูกท�าอะไรให้ไม่พอใจ	 ก็คอยแต่ต�าหนิ

ดุด่าอย่างเดียว	 โดยไม่เข้าใจเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ต่างๆ	เกดิจากอะไร	พ่อแม่ลองพิจารณาตัวเองเสยีก่อนว่า	เราเคย

	 ประเทศไทยรวมเลอืดเนือ้ชาตเิชือ้ไทย	เป็นประชารฐั	ไผท

ของไทยทุกส่วน	 อยู่ด�ารงคงไว้ได้ทั้งมวล	 ด้วยไทยล้วนหมายรัก

สามัคค	ีเสยีงร้องเพลงชาตไิทยของนกัเรยีนดงัก้องทกุเช้าก่อนเข้า

เรียน	 ฉันอยากทราบว่าในขณะที่ร้องเพลงชาติไทยหรือฟังเพลง

ชาติไทย	มีคนไทยคิดตามความหมายของเพลงชาติไทยหรือไม่	

	 ดฉินัสอนวชิาสงัคมศึกษา	ศาสนาและวฒันธรรมตัง้แต่ชัน้	

ป.๒	ถึงชั้น	ป.๖	เป็นสาระการเรียนรู้ที่ดิฉันชอบสอนมากที่สุดด้วย	

จบวชิาเอกนีม้าโดยตรง	และทีส่�าคัญทีส่ดุเป็นวิชาทีส่ร้างให้ผูเ้รยีน

มจีติวญิญาณการเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	ซึง่ห้องสงัคมศึกษา	ศาสนา

และวัฒนธรรมที่ดิฉันประจ�าอยู่	จะจัดสถาบัน	ชาติ	ศาสน์	กษัตย์	

เป็นจุดเน้นท่ีส�าคัญ	 นักเรียนจะเกิดความรักในสถาบันหลักของ

ชาตอิย่างอัตโนมัต	ิโดยไม่ต้องให้ครบูอก	ดฉินัจดัป้ายนเิทศหวัข้อ	

คมธรรมประจ�าวันของท่าน	ว.วชิรเมธี	โดยจะเปลี่ยนคมธรรมทุก

สัปดาห์	 เพื่อให้นักเรียนได้อ่านและศึกษาวิเคราะห์เพื่อน�าไปเป็น

แบบอย่างการจัดป้ายนิเทศคนดีของสังคม	 เพื่อยกย่องประกาศ

เกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักและน�าไปเป็นแบบอย่าง	ซึ่งนักเรียนจะให้

ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกับครู	

	 ในกิจกรรมนอกเวลาเรียน	 จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มสัมพันธ์

กลุ่มละ	 ๑๒	 คน	 ในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่

ชั้น	ป.๑	-	ป.๖	โดยพี่จะเล่านิทานคุณธรรมให้น้องฟัง	มีการแลก

เปลีย่นแสดงความคดิเหน็ภายในกลุม่	ถงึข้อคดิหรอืคณุธรรมทีไ่ด้

และความสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ส่งผลให้นักเรียนมี

ความรักความสามัคคีกันเป็นที่น่าพอใจ	 สามารถอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างมีความสุข	

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

เข้าใจความทุกข์ที่อยู่ในใจของลูกอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่	 เราได้

เคยพูดคุยอย่างเข้าอกเข้าใจกับสมาชิกในบ้านหลังเล็กๆ	ของเรา

แล้วหรือยัง	ตัวของลูกเอง	ก็ควรจะได้มีเวลาทบทวนว่า	เราได้ท�า

หน้าที่ของลูกที่ดีแล้วหรือยัง

	 ความรกัที่ยิง่ใหญ่และยัง่ยืน	ทีเ่ราจะสมัผสัได้งา่ยๆ	จงึอยู่

ไม่ไกลเลย	สิ่งนั้นก็คือ	ความรักจากครอบครัวของเรานั่นเอง	ขอ

ให้ทุกๆ	คน	ได้เรียนรู้ความรักจากครอบครัวของเรา	แล้วส่งมอบ

ความรักนีไ้ปยงัทกุๆ	คนทีอ่ยูร่อบข้าง	มองให้ไกลด้วยหัวใจทีก่ว้าง

ขวาง	 ช่วยเหลือ	 ให้อภัย	 และให้ก�าลังใจกับทุกคน	 เพราะเรา 

ทุกคนในโลกนี้เป็นครอบครัวเดียวกันใต้ฟากฟ้าอันกว้างใหญ่	 

ที่เรียกว่า	ครอบครัวแห่งมวลมนุษยชาติ

 “โลกนี้ห�คนพูดเก่งได้ม�กม�ย แต่ห�คนปฏิบัติในสิ่งที่ดี

ง�มสร้�งสรรค์ได้ย�กนัก ไม่มีใครจะช่วยเร�ได้ นอกจ�กเร�จะ

พัฒน�ตัวของเร�เอง” 
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	 ต้ามีชื่อจริงว่า	 เด็กชายณัฐกิตต์	

ขอบทอง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒	ที่

ก�าลังเข้าสู่วัยรุ่นด้วยรูปร่างผอม	 ผิวคล�้า	

ริมฝีปากแห้ง	 แม้แขนขาของเขาจะแลดู

เล็กกว่าเด็กวัยเดียวกัน	 แต่เส้นเลือดที่ปูด

อย่างเห็นได้ชัดบ่งบอกว่าเขาผ่านการ

ท�างานมาอย่างหนกั	ต้าไม่ค่อยพดู	เกบ็ตวั	

เรียนช้า	ท�างานไม่ทัน

	 ครอบครวัของต้ายากจนมาก	ทีพั่ก

อาศัยมีเพียงสังกะสีเก่าๆ	ปิดกั้นสามด้าน	

ด้านหน้ามีพลาสติกผืนใหญ่เปิดปิดแทน

ประตู	 ต้าอาศัยอยู่กับแม่และน้อง	 แม่มี

อาชีพรับจ้าง	 หาเช้าไม่พอกินถึงค�่า	 เสาร์	

ภาค	 ประตูอีสาน	 เรื่อง	 วาสนา	 อวยสวัสดิ์	 โรงเรียน 

เจยีรวนนท์อทุศิ	๑	ต.ลาดบวัขาว	อ.สคีิว้	จ.นครราชสมีา	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ปลูกต้นความดี

อาทิตย์	ต้าจึงต้องไปรับจ้างท�าสวนหาเงิน

ช่วยแม่อยู่เสมอ

	 ปัญหาของต้า	 ไม่ใช่อยู ่ที่ความ

ยากจน	แต่อยู่ที่ต้าไม่มีเพื่อน	เพราะความ

ที่ต้าเรียนอ่อน	ท�างานไม่ทันเพื่อน	จึงรู้สึก

ว่าตนมีปมด้อย	 ไม่มีคุณค่า	 ไม่มีใคร

ยอมรับ	กิจกรรม	“ดูแลสวนหย่อมภ�ยใน

โรงเรียน”	ได้ช่วยให้ต้าเปลี่ยนแปลง	ด้วย

ความช่วยเหลือของครูที่เลือกให้ต้าเป็น

หวัหน้ากลุม่เพราะมุง่หวงัให้ต้าได้มโีอกาส

แสดงความสามารถที่ตนถนัด

	 ทกุเยน็วันจนัทร์	วันพธุ	และวันศุกร์	

ก่อนเลิกเรียน	๓๐	นาที	ทุกกลุ่มจะปฏิบัติ

หน้าทีด่แูลสวนหย่อมของตนเอง	ระยะแรก

ความสามัคคีในกลุ่มยังมีไม่มากนัก	 น้อง

ตวัเลก็ๆ	ขยันท�างานเก็บใบไม้	ก�าจัดวัชพชื	

บ่มเพ�ะคุณธรรม
สร้างรั้วเป็นเกราะ 

ตามก�าลังของตน	แต่พี่ตัวโตยังมีการเกี่ยง

งาน	เลีย่งงานภายในกลุม่	เมือ่เวลาผ่านไป

ผลของการกระท�าก็ปรากฎ	สวนหย่อมทีไ่ด้

รับการดูแลอย่างดี	 และมีความสามัคคี

ภายในกลุม่เจริญงอกงาม	เติบโตสดชืน่	ใบ

เขยีวเป็นมนั	ล�าต้นอวบ	ออกดอกสสีด	โดย

เฉพาะกลุ่มสุวรรณมาลีที่มีต้าเป็นหัวหน้า	

	 ต้าไม่เพียงแต่ดูแลสวนของกลุ่ม

ตนเองเท่านั้น	 กลุ่มอื่นๆ	ต่างได้รับความ

ช่วยเหลือจากต้า	 ท�าให้ต้าเป็นที่ยอมรับ

จากเพื่อนๆ	 รุ่นน้อง	 รุ่นพี่	 แม้จะเรียน

หนังสือไม่เก่ง	แต่ความรับผิดชอบ	ความ

 “ถ้�สักวันหนึ่งเข�เป็นคนที่สังคม

ไม่ต้องก�ร ครูคงต้องรู้สึกเสียใจและคิด

ย้อนหลังว่�เข�เคยเป็นลูกศิษย์เร� เร�เคย

สอนเข�ม�เมื่อก่อนนี้ วันนี้เข�เป็นอย่�งไร 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่�ส่วนหนึ่งม�จ�กอดีตที่

เข�ได้รบั”	โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียน

งาม	จึงเริ่มสร้างรั่วคุณธรรมให้กับเด็กเสีย

แต่วันนี้ด ้วยการจัด	 “ค่�ยอบรมธรรม

ท�ย�ท โครงง�นคุณธรรมสำ�นึกดีสู่วิถีพอ

เพียง”	จ�านวน	๓	วัน	๒	คืน	กับการเข้า

ค่ายอบรมในวัด	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	๔	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๓	ที่ได้รับ

ความเมตตานุเคราะห์จากพระวิทยากร	

ช่วยอบรมบ่มเพาะคุณธรรม	 เด็กนักเรียน

เปรียบเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ผ่านการใช้

งานถูกแดดถูกฝนท�าให้เป็นผ้าที่มีรอย

เปื้อนหรือมีความหมอง	 เมื่อน�ามาซักท�า 

ความสะอาดใหม่ท�าให้ผ้าสะอาดและดใูหม่

	 ๓	วนัทีส่ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

นักเรียนให้เป็นเด็กน่ารักมากขึ้น	 ครูเห็น

แล้วมีความสุขและพึงพอใจ	เป็นแรงเสริม	

เป็นแรงกระตุ้นให้ครูมีพลังในการท�างาน

พร้อมกบัตัง้ปณธิานไว้ในใจว่า	กลบัจากค่าย

ครูจะรักษาภาพทีค่รูพอใจในวันนีไ้ว้ให้นาน

ที่สุดและตลอดไป	 การเลี้ยงปลายังต้องมี

การถ่ายน�า้ใหม่	นกัเรยีนกเ็ช่นเดียวกนั	ถ้า

คุณครจูดัให้มกีารปรบัการเรยีนเปลีย่นการ

สอนเสียบ้างก็จะเป็นการปรับพฤติกรรม

ภาค	ประตูอีสาน	เรื่อง	เหรยีญทอง	แจม่จ�ารสั	โรงเรยีน 

บ้านหนองซ่อมตะเคยีนงาม	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ในสวนวรรณคดีไทย

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว

๔8



	 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	 เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมือง	 ผู้ปกครอง 

ส่วนมากเป็นประชากรแฝง	ย้ายถิน่จากหลายจงัหวดัทกุภาคของไทย	แต่ส่วนใหญ่มา

จากภาคอีสาน	พื้นฐานความรู้จบประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งมีอาชีพรับจ้าง

ท�างานตามโรงงาน	และค้าขายหาบเร่	แผงลอย	ด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิท�าให้

ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตร-หลานเท่าที่ควร	 และมีความคิดว่าเรื่องของเด็กเป็นเรื่อง

ของโรงเรยีน	ผูป้กครองไม่จ�าเป็นต้องไปเกีย่วข้อง	เมือ่โรงเรยีนเชญิผูป้กครองประชมุ

ปฐมนเิทศ	จงึมผีูป้กครองมาประชมุน้อยมาก	ท�าให้มหีลายเรือ่งทีผู่ป้กครองไม่เข้าใจ

สิง่ทีโ่รงเรยีนให้เดก็ๆ	ปฏิบตั	ิเพือ่ฝึกฝนลกัษณะนสิยัต่างๆ	เช่น	ความมรีะเบยีบวนิยั	

ความขยัน	ความอดทน	ท�างานเป็น	ฯลฯ	ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่ดีเท่าที่ควร	โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม	“เครือข่�ยผู้ปกครอง” ขึ้น	โดย

ให้คุณครูทุกห้องเรียนเชิญชวนผู้ปกครองที่พอจะมีเวลา	และมีจิตอาสา	สมัครเข้ามา

เป็นผู้ปกครองเครือข่าย	 เราก�าหนดให้มีการประชุมเครือข่ายทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน	

โดยทุกต้นปีการศึกษาจะมกีารเลอืกคณะกรรมการเครือข่ายเข้ามาบริหารงานประสาน

กับทางโรงเรียน	

	 โดยท่านผู้อ�านวยการได้สรุป

ถึงกิจกรรมนี้ว่า	

 “ขอชืน่ชมเครอืข่�ยผูป้กครอง

ของเร�ค่ะว่� คณะกรรมก�รเครือ

ข่�ยของเร�ทุกคนมีคว�มร่วมมือกัน

ดีม�ก ทุกคนปฏิบัติหน้�ที่กันอย่�ง

เต็มคว�มส�ม�รถ เต็มใจ และมี

พัฒน�ก�รคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตน

เพิม่ขึน้ๆ จ�กเดมิทีแ่ม้แต่หยบิไมค์มอืกส็ัน่ เสยีงกส็ัน่ ไม่รูจ้ะพดูอย่�งไรด ี แต่ตอนนี้

อย่�ให้จบัไมค์กันเชยีวนะ ต้องกำ�หนดเวล�ให้พดู เวทนีีจ้งึเป็นเวทขีองผูป้กครองอย่�ง

แท้จริง ที่จะเป็นที่ฝึกฝนคว�มส�ม�รถของทุกคน ตลอดจนเป็นที่บอกเล่�เรื่องคว�ม

เดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับลูก-หล�นของเร� ที่เร�จะม�ช่วยกันคิดห�ท�งแก้ไขร่วมกัน 

ใครมเีรือ่งอะไรดีๆ กม็�บอกเล่�แบ่งปันกนั ช่วยเหลอืกนั บ้�นกบัโรงเรยีนมคีว�มใกล้ชดิ 

ช่วยเหลือกัน เร�ยอมเสียเวล�วันอ�ทิตย์เดือนละครึ่งวัน ทุกฝ่�ยต่�งได้ประโยชน์  

ผลดีทั้งหล�ยล้วนตกแก่นักเรียน ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน… ขอแสดงคว�ม

ชื่นชมในทุกท่�น ขอบคุณค่ะ” 

ภาค	กลาง-ตะวันออก	เรื่อง	วรัญญา	ธีรธรรมากร	โรงเรียน	บ้านสวนอุดมวิทยา	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

มีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท�าให้ต้าเป็นดาวอีก

ดวงหนึ่งของโรงเรียน	

	 โรงเรยีนเจียรวนนท์อทุศิ	๑	นอกจาก	

จะปลกูฝังเรือ่งรกัษ์สิง่แวดล้อม	ยงัสามารถ

ท�าให้ลูกเจียรวนนท์เป็นคนดี	รู้รัก	สามัคคี	

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เสมือนต้นไม้เล็กๆ	ที่ก�าลัง

เจริญเติบโต	 เพื่อหยั่งรากลงดิน	 ผลิดอก

ออกใบ	 และอีกไม่นานต้นไม้ที่มีชื่อว่า

เยาวชนคงจะออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อ

ท�าหน้าที่ช่วยลดภาวะร้อนของโลกและใน

จิตใจมนุษย์ได้อย่างมีคุณภาพ	

ของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คาดหวังได้

	 ครูต้องเสียสละทั้งแรงกาย	 แรงใจ	

เวลา	 และสละทรัพย์	 โดยมุ่งให้เกิดผลแก่

นักเรียน	คือ	มีวิชาความรู้	ความประพฤติ	

คณุธรรมและกริยิามารยาท	เป็นคนทีเ่จริญ	

มีความกตัญญู	มีความเมตตา	ช่วยเหลือผู้

ที่อ่อนแอกว่า	ประพฤติตนอยู่ในกรอบของ

วฒันธรรม	ศลีธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิม

ที่ดีงามของสังคม	 ขอคุณครูจงภูมิใจที่ได้

ท�าหน้าทีค่ร	ูเป็นแม่พิมพ์ทีด่ขีองชาติต่อไป

หากครูท้อใครหนอจะต่อสู้	

ช่วยฟื้นฟูคุณธรรมน�าสู่ศิษย์

จงเข้มแข็งกายใจให้ชีวิต

พัฒนาจิตเด็กไทยใฝ่คุณธรรม	

ปลุก! ผู้ปกครองเครือข่าย...

ให้ตื่นรู้และเบิกบ�น
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 “ครูค่ะ วันไหนพวกหนูจะได้ไปทำ�บุญ

กันอีกค่ะ”	 ค�าถามนี้เป็นค�าถามที่ถูกถามขึ้น

จากนักเรียนส่วนใหญ่ของนักเรียนโรงเรียน

บ ้านปากคลองลาน	 โรงเรียนบ ้านปาก

คลองลานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศกึษา	มีจ�านวนนกัเรยีนตัง้แต่ระดบัช้ันอนบุาล	๑	

ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๓	รวม	๒๓๕	คน	ภายใต้

การบริหารงานของ	 ผอ.ประเทือง	 คงใหญ่	

โรงเรยีนตัง้อยูใ่นบรบิทของความเกีย่วเนือ่งกนั

ทางสายสมัพันธ์ระหว่างบ้าน	วัด	และโรงเรียน	

ถ้าดจูากบรบิทของโรงเรยีนแล้วหลายคนคงคดิ

ว่า	 นักเรียนโรงเรียนนี้น่าจะมีความผูกผันกับ

ชุมชนและศาสนาเป็นอย่างดี	แต่เป็นธรรมดา

ของมนุษย์ท่ัวไปท่ีจะมองข้ามสิ่งใกล้ตัว	 แต่

กลับเลือกที่จะไขว้คว้าหาสิ่งที่ไกลตัวเสมอ	

	 ข้าพเจ้าในฐานะของครูสังคมศึกษา 

คนใหม่ของโรงเรียนบ้านปากคลองลาน	จึงได้

คดิวธิกีารทีจ่ะเสรมิสร้างให้นกัเรยีนมภีมูคุ้ิมกนั

ทางจติใจทีด่แีละเข้มแข็งข้ึน	จากก้าวแรกทีม่า

รับต�าแหน่งของค�าว่า	 “ครู”	 ในโรงเรียนบ้าน

ปากคลองลาน	ตั้งแต่ต้นปี	๒๕๕๒	ข้าพเจ้าจึง

น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ไปท�าบุญใน

วันพระ	สาเหตุที่ใช้นักเรียนชั้นนี้เพราะเป็นชั้น

ทีช่ัว่โมงแรกเรยีนวชิาสงัคมศึกษา	“จะไปทำ�ไมคะ” 

พลังเล็กๆ ที่เรียกว่�...

“ไปตัวเปล่�ได้ไหมครับ” “ไม่ต้องทำ�เวรห้องและเวรเขตพื้นที่ใช่ไหมครับ” “ไม่ไปได้

ไหมคะ ไม่อย�กไป” ค�าถามเหล่านี้กระจายทั่วห้องเรียน	พร้อมกับข้ออ้างสารพัดที่

ยกข้ึนมาอ้าง	เพือ่ท�าให้ครเูปลีย่นใจไม่พาไปท�าบญุ	แต่ข้ออ้างและสารพดัปัญหาทีย่ก

มาอ้างคงจะไม่สามารถสู้ค�าสั่งที่เด็ดขาดของครูได้	การบังคับในครั้งนี้ครูก็หวังเพียง

ว่า...อยากให้พวกเขาได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่เชย	 น่าเบื่อ	 

ไม่สนุกและเสยีเวลา	 นอกจากนีค้รูยังบังคับให้นักเรียนน�าอาหารคาว-หวานใส่ปิ่นโต

เพื่อไปท�าบุญ	ห้ามใส่ถุงหิ้วไปเด็ดขาด	

	 และแล้วรุ่งอรุณแห่งวันพระก็มาถึง	ครูก็หวาดหวั่นอยู่ในใจไม่ใช่น้อย	กลัวสิ่ง

ที่เราท�าไปจะท�าให้นักเรียนมองศาสนาในภาพลบมากไปกว่านี้	 แต่ก็เป็นธรรมดา	 

ไม่เริ่มท�าก็คงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร	พอถึงเวลา	๐๗.๑๕	น.	ครูประกาศ

เรียกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	๓	มาพร้อมกนัทีบ่รเิวณหน้าเสาธง	ภาพแรกทีไ่ด้เหน็

รู้สึกว่า...	 เราประสบความส�าเร็จแล้วที่สามารถท�าให้นักเรียนทุกคนหิ้วปิ่นโตมากัน

อย่างพร้อมเพรียง	 แต่ค�าถามในใจก็ยังตามมาอีกว่า	 “สิ่งที่นักเรียนทำ�เกิดจ�กก�ร

บังคับของเร�หรือนักเรียนเกิดศรัทธ�ด้วยตนเอง”	 เมื่อเริ่มเดินไปที่วัดซึ่งอยู่ตรงข้าม

กบัโรงเรยีน	เสยีงบ่นจากนกัเรยีนเริม่หนาหขูึน้เรือ่ยๆ	แต่เสยีงบ่นเหล่านัน้เริม่เปลีย่น

ไปเมื่อใกล้ถึงศาลาวัด	กลายเป็นค�าถามที่ก�าลังจะหาค�าตอบ	“แล้วจะทำ�อย่�งไรคะ 

เมื่อขึ้นไปบนศ�ล�วัด” “ต�ดู หูฟัง” ค�าตอบที่ดีที่สุดของครูแต่อาจจะเป็นค�าตอบที่

ไม่น่าพึงพอใจของนักเรียน	ภาพของพลังแห่งศรัทธาที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือน

พลังที่ท�าให้พวกเขารู้ว่า	ตนเองควรปฏิบัติตนอย่างไร	การเรียนรู้ด้วยตนเองก�าลังจะ

เกดิขึน้และไม่สามารถสอนให้เหน็ภาพได้ในห้องเรยีน	เพราะนีคื่อสถานการณ์จรงิและ

ประสบการณ์ตรง	ช่วงเวลาตั้งแต่	๐๗.๓๐-๐๘.๓๐	น.	ตลอด	๑	ชั่วโมงของการอยู่บน

ศาลาวัดอาจท�าให้นกัเรยีนเกดิค�าถามและความสงสยัอกีจ�านวนมากทีร่อค�าตอบจาก

ครู	 ครูก็รอฟังค�าถามนั้นเช่นกัน	 แต่คงไม่ใช่ที่นี่เพราะยังคงเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมง

ส�าหรับเรียนวิชาสังคมศึกษา	 ขณะเดินทางกลับมายังโรงเรียน	 ค�าถาม	 ความสงสัย	

ความคิดเหน็ก็ดังขึน้จากปากของนกัเรยีนราวกับผึง้แตกรงั	“ทำ�ไมต้องมบี�ตรสำ�หรบั

ข้�วเหนียวคะ” “ทำ�ไมครูไม่อยู่กินข้�วก่อนล่ะครับ” “ทำ�ไมครูไม่ให้พวกเร�ล้�งจ�น

ล่ะคะ” “ทำ�ไมครไูม่พ�ม�ตัง้น�นแล้วล่ะคะ” “นกึว่�ไปวดัจะน่�เบือ่ คว�มจรงิกส็นกุ

ภาค	เหนอืตอนล่าง	เรือ่ง	เอนก	บตุรสงิห์	โรงเรยีน	บ้านปาก

คลองลาน	ต.คลองลานพัฒนา	อ.คลองลาน	จ.ก�าแพงเพชร	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

“ศรัทธา”

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว
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อยูน่ะครบั”	และหน่ึงค�าถามทีท่กุคนต่างถามและเป็นค�าถามทีท่�าให้ครรููส้กึว่าการพา

นักเรียนไปท�าบุญครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ	 ก็คือ	 “ในวันพระต่อไป ม.๓ จะได้ไป

ทำ�บุญกันอีกใช่ไหมครับ/คะ”	 ครูจึงถามกลับไปทันทีว่า	 “จะไปกินข้�ววัดกันนะสิ” 

“เปล่�ค่ะ ไม่ต้องอยู่กินก็ได้ค่ะ แต่ให้ห้องหนูไปนะคะ ยังมีอีกหล�ยอย่�งที่พวกเร�

ยังต้องเรียนรู้อีกค่ะ”

	 จากการพานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ไปท�าบุญในวันพระเป็นครั้งแรก	

สามารถสร้างพลังศรัทธาให้เกิดกับนักเรียนอีก	๒๐	ชีวิต	จากจุดมุ่งหมายแรกตั้งใจ

จะให้เป็นเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาเท่านั้น	แต่ทางผู้บริหาร

ได้เล็งเห็นคุณค่าและความส�าคัญ	 จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าพัฒนากิจกรรมนี้ให้เป็น

กิจกรรมหลักของทางโรงเรียน	ข้าพเจ้าจึงใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า	 “ทำ�บุญวันพระ ชำ�ระ

จิตใจ” จากจุดเริ่มเมื่อต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ด้วยนักเรียนเพียง	 ๒๐	 ชีวิตของชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๓	กลายเป็นความส�าเร็จจากรุ่นสู่รุ่น	“ไปแล้วดีนะ ห้องไหนไม่ไปยก

ให้ห้องพี่ก็ได้”	 เป็นค�าพูดที่ถูกใช้บ่อยครั้งเมื่อถึงวันพระ	 กิจกรรมเริ่มขยายให้มีการ

ครอบคลุมนักเรียนในทุกชั้น	โดยมีการจับคู่พี่น้อง	เช่น	พี่มัธยมศึกษาปีที่	๒	ไปกับ

น้องประถมศึกษาปีที่	๒	และปีที่	๔	ภาพของพี่และน้องรวมถึงครูพากันไปท�าบุญที่

วดัจงึปรากฏให้เหน็จนเกดิเป็นความเคยชินของสายตาและเป็นภาพทีห่าชมได้ง่ายใน

โรงเรียนแห่งนี้	 นักเรียนเปลี่ยนทัศนคติกับศาสนาไปในทางที่ดีขึ้น	 เตรียมอาหารใส่

ปิ่นโตไปท�าบุญโดยไม่ต้องบังคับและมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อท�าความสะอาดโรงเรียน

ก่อนไปท�าบุญ

	 ครหูลายคนเคยถามข้าพเจ้าว่า	“จะพ�ไปทำ�ไม เพร�ะปกติพวกเข�ก็ไปทำ�บญุ

กับพ่อแม่กันอยู่แล้ว เสียเวล�เรียนเปล่�ๆ มันมีในข้อสอบ O - Net ด้วยหรอ” “จริง

อยู่นะครับว่�มันอ�จจะไม่มีในข้อสอบ O - Net แต่นี่คือชีวิตจริง แล้วพี่ลองนึกดูนะ

ครับ ว่�พี่พ�ลูกของพี่ไปทำ�บุญครั้งสุดท้�ยเมื่อไร คงไม่พ้นเทศก�ลสำ�คัญใช่ไหม ไป

แล้วเห็นอะไรไหม เห็นแต่คนจำ�นวนมห�ศ�ลใช่ไหม แล้วก็รีบกลับ นักเรียนพวกนั้น

กค็งไม่แต่ต่�งกนัหรอกครับ”	ค�าตอบทีท่�าให้พ่ีทีเ่ป็นเพือ่นครคูนหนึง่เริม่คดิและกลาย

เป็นแกนน�าในการท�ากจิกรรมนีม้าโดยตลอด	นีคื่อจดุเริม่ต้นของพลงัเลก็ๆ	ทีเ่รยีกว่า	

“ศรัทธ�”

	 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ถกูจดัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	เพราะนกัเรยีนมพีลงัแห่ง

ศรทัธาในศาสนาจากกจิกรรม	“ทำ�บญุวนัพระ 

ชำ�ระจิตใจ”	 เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ในปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๓	 ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนา	สร้างจิตอาสาชุมชน	ให้เป็น

ศูนย ์กลางการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมของโรงเรยีน	ภายใต้กจิกรรม	“๙ ใจ

ใฝ่ธรรม”	เน้นการเรียนรู้คุณธรรมทีห่ลากหลาย	

เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ	 จนได้รับการคัดเลือก

จากส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ก�าแพงเพชร	เขต	๒	ให้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	๑	ศูนย์การเรียนรู้พระพทุธศาสนา	สร้าง

จิตอาสาชุมชน	ประจ�าปี	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๔	

	 ณ	วันนี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

ของโรงเรียนบ้านปากคลองลานได้กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตของนักเรียนไป

เรียบร้อยแล้ว	การไปท�าบญุทีวั่ดกลายเป็นเรือ่ง

ที่เขาคิดว่าควรกระท�า	 ไม่ใช่เรื่องแปลกใน

สายตาอีกต่อไป	 ศาสนาไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่	

ผู้สูงอายุ	แต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม	และ

นี่คือความส�าเร็จของพลังเล็กๆ	 ที่เรียกว่า	

“ศรัทธ�” 

๕๑



	 กิจกรรมห้ิวปิ ่นโตพบพระ	 เป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส

เข้าวัดท�าบุญในวันพระร่วมกับประชาชนที่

เป็นผู้ปกครองที่มาท�าบุญที่วัดท่าราบ	โดย

ทางโรงเรียนได้แบ่งหน้าที่ให้ครูประจ�าช้ัน

พานักเรียนไปท�าบุญในตอนเช้า	ประมาณ	

๘.๓๐	-	๙.๐๐	น.	นักเรียนได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่	และได้ท�ากิจกรรม

ท�าบุญ	 เช่น	 การกราบพระ	 การไหว้พระ	

การฟังพระสวดมนต์	 การตักบาตร	 การ

ประเคนของพระ	การฟังเทศน์	การบรจิาค

ทาน	และการแต่งกายด้วยชดุขาว	กจิกรรม

หิ้วปิ่นโตพบพระนี้	 ท�าให้นักเรียนโรงเรียน

วัดท่าราบ	 ได้รับค�าชมเชยจากพระและ 

ผู้ปกครองตลอดจนผูท่ี้ได้พบเหน็เป็นอย่าง

มาก	 ส่วนตัวนักเรียนเองก็ชื่นชอบกับ

กิจกรรมนี้	

	 การจัดพิธีงานศพภายในชุมชนที่

โรงเรียนวัดวิมลมรรคารามต้ังอยู่	 ญาติพี่

น้องต้องอยู่เฝ้าศพกันทั้งคืน	 ข้าพเจ้าคิด

ว่าการทีจ่ะอยูก่นัเงยีบๆ	กจ็ะดวูงัเวงเกนิไป	

(กลัวผีกันนั่นเอง)	ดังนั้นจึงได้น�า	“รำ�หน้�

ศพ”	เข้ามาช่วย	อีกทั้งเพราะคนในชุมชน

ถอืว่า	ถ้าเศร้าโศกเสยีใจจนเกนิไปจะท�าให้

ผูต้ายเกดิความเป็นห่วงและไม่ยอมไปสูภ่พ

ภูมิอื่น	“รำ�หน้�ศพ”	จึงเปรียบเสมือนการ

พุทธชยันตี

คนดีศรีสังคม (ท่�ร�บ)

ร�าหน้าศพ

นวัตกรรมสร้างคนดี

ฉลองพุทธชยันตี พุทธบูช�

ส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้เดินทางไป 

สู่สวรรค์นั่นเอง	 ซ่ึงปัจจุบันได้กลายเป็น

ประเพณีของชุมชน	

	 ดังนั้นเจ้าภาพที่มีฐานะดีจะจ้าง

นาฏศิลป์มืออาชีพมา	 “รำ�หน้�ศพ”	 ซึ่ง

ราคาค่อนข้างแพง	 ส่งผลให้เจ้าภาพที่

ยากจนต้องจ้างมาร�าบ้าง	แม้ว่าต้องไปกูเ้งนิ

นอกระบบมากต็าม	กล่าวง่ายๆ	กค็อื	บ้าน

โน้นมี	 “รำ�หน้�ศพ”	 บ้านฉันก็ต้องมีบ้าง	 

ดังนัน้ก่อนทีค่นภายในชมุชนจะแข่งกนัเจ๊ง	

เพราะสะกดค�าว่า	“พอ”	ไม่เป็น	โรงเรียน

วัดวิมลมรรคารามจึงได้น�า	 “รำ�หน้�ศพ” 

ออกสู่ชุมชน	 เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง	 “จิต

ภาค	ตะวนัตก-ใต้ตอนบน	เรือ่ง	เอีย่ม	สมบรูณ์	โรงเรยีน 

วัดท่าราบ	 ต.บางแพ	 อ.บางแพ	 จ.ราชบุรี	 คัดย่อและ

เรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ภาค	ตะวันตก-ใต้ตอนบน	 เรื่อง	บุญประคอง	รุ่งเรือง

โรงเรียน	 วัดวิมลมรรคาราม	ต.บ่อกระดาน	อ.ปากท่อ	

จ.ราชบุรี	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ภาค	 ใต้ตอนล่าง	 เรื่อง	 ประสพ	 เพชรจันทร์	 โรงเรียน	 บ้านบ่อทราย	 ม.๗	 บ้านบ่อทราย	 อ.ป่าพะยอม	 จ.พัทลุง	 

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

	 จากเวท	ีเปิดบ้านนวตักรรมสร้างคนด	ี๒๕๕๕	ซึง่จดัขึน้เพือ่เฉลมิฉลองปีพทุธชยนัตี	

ซึง่ทางโรงเรยีนบ่อทาย	ได้รบัเลอืกเพือ่น�าเสนอกจิกรรม	“นวดแผนไทยใส่ใจผูส้งูอ�ย”ุ	ซึง่

เป็นกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ	 ที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการปลูกฝัง	 พัฒนายกระดับจิตใจ

เยาวชนคนรุ่นใหม่	ให้มีความเข้าใจ	เอื้อเฟื้อ	สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน	โดย

มีวิธีการคือ	ประสานงานกับศูนย์	๓	วัย	สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านพร้าว	จังหวัด

พัทลงุ	และคณะวทิยาการสขุภาพและการกีฬา	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	วทิยาเขตพทัลงุ	ร่วม

ก�าหนดแผนงาน	งบประมาณ	และทมีงานวิทยากรฝึกการนวดแผนไทยให้แก่กลุม่จติอาสา		

โดยศูนย์	๓	วัย	สานสายใยรักแห่งครอบครัว	รับผิดชอบด้านงบประมาณ		มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	รับผิดชอบด้านวิทยากร	แล้วร่วมกันด�าเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มจิตอาสาโดย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตรการนวดแผนไทย	 จนนักเรียนมีความรู้ความสามารถ

ในการนวดแผนไทยเบื้องตน	 หลังจากนั้นได้วางแผนงานร่วมกับ	 รพ.สต.บ้านบ่อทราย	

ซึ่งมีข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนครบถ้วนอยู่แล้ว	ให้นักเรียนกลุ่มจิตอาสาออกเยี่ยมบ้านผู้

สูงอายุในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน	ทั้ง	๔	หมู่บ้าน	จ�านวน		๒๔	คน	ได้มีการ

สอบถามความเป็นอยู่	มอบของช�าร่วย	และให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้สูงอายุ	

	 ผลการด�าเนินงานนอกจากรางวัลชนะเลิศในเวทีต่างๆ	ผู้สูงอายุ	และ

ชุมชนก็เกิดความประทับใจ	 ดีใจที่มีคนห่วงใย	 ส่วนนักเรียนก็เกิดความภาค

ภูมิใจในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น	

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว

๕๒



	 สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจ�าเป็น

ต้องพัฒนาคุณธรรมให้ไม่เป็นรองไปกว่า

วิชาการ	ซึ่งนางสาววัชราภรณ์		ประดิษฐ์	

นักเรียน	ชั้น	ม.๕	โรงเรียนพิริยาลัย	เห็น

ว่ากระบวนการจดัการเรียนรู้ควรมีลกัษณะ	

“สอนให้รู ้ทำ�ให้ด ูอยูใ่ห้เหน็”		โดยนกัเรยีน

มกีระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาทัง้ด้านกาย	

(กายภาวนา)	 ด้านความประพฤติ	 (ศีล

ภาวนา)	ด้านจติใจ	(จติตภาวนา)	และด้าน

ปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	โดยมุ่งให้นักเรียน

มีคุณลักษณะ	“กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น”	คือ	

“ก�รกิน อยู่เป็น”	เพือ่ยงัประโยชน์ในด�ารง

ชวีติท่ีอยู่ได้เหมาะสมเป็นไปตามคุณค่าแท้	

หรือ	“ก�รดู ฟังเป็น”	เพื่อเน้นประโยชน์ใน

การเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญา	 ซึ่งในโรงเรียน

ของข้าพเจ้าก็มีโครงการหลายโครงการที่

ส่งส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน	เช่น	

คุณธรรมคู่ใจ เด็กไทยก้�วหน้�

ส�ธ�รณะ”	 โดยร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง

ในการพัฒนาและเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาท

หลักในการร ่ วมวางแผนพัฒนา	 ซึ่ ง

กระบวนการส�าคัญของ	“รำ�หน้�ศพ”	อยู่ที่

การปฏิบัติและเน้นการเรียนรู ้มากกว่า 

รูปแบบ	 กล่าวคือ	 ต้องพยายามให้ผู้เรียน

เข้าไปให้ลึกถึงจิตวิญญาณหรือตัวคุณค่า	

เปรียบเสมือนโรงเรียนใช้ชุมชนเป็นห้อง

 “โครงก�รจิตส�ธ�รณะ”	 เป ็น

โครงการทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีน	โรงเรยีนและ

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือกัน	 เช่น	

การบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยเพื่อปลูก

ฝังให้เด็กมีน�้าใจต่อผู้อื่น	 การสร้างฝาย

ถวายในหลวง	 ซึ่งโครงการนี้น�าโดยคุณครู

ฝ่ายแนะแนวในโครงเรียนที่พานักศึกษา

วิชาทหารไปท�าฝายในหัวข้อที่ว่า	 “ร้อยรัด

ดวงใจหนึง่วนั หนึง่ร้อยฝ�ยถว�ยในหลวง” 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์	 และท�าให้เรามีน�้าไว้

ใช้อีก	 โดยการใช้ไม้ไผ่และหินซึ่งเป็นวัสดุ

จากธรรมชาติซึ่งก็ท�าให้เห็นว่ายังเป็นการ

อนุรักษ์ต้นน�้าล�าธารและธรรมชาติของป่า

อีกด้วย	

	 อีกโครงการหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับ

ใจก็คือโครงการ	“เก็บก่อนก่อนกลับ”	เป็น

โครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย	 ให้

นักเรียนมีจิตส�านึกรักษาความสะอาด	 รัก

โรงเรียน	โดยจะให้นักเรียนทุกคนเก็บขยะ

คนละหนึ่งชิ้นมาทิ้งลงในถังขยะหน้า

โรงเรียนก่อนกลับบ้าน	 เพราะนอกจากจะ

ท�าให้โรงเรียนของเราสะอาดแล้ว	 ยังจะ

ท�าให้เรามีจิตสาธารณะด้วย	

	 ประเทศชาติเปรียบดังเรือล�าใหญ่	

ต้องอาศัยลูกเรือที่มีคุณภาพ	 มีคุณธรรม

จริยธรรม	เป็นคนดี	มีคุณค่าในสังคม	เพื่อ

น�าพาประเทศชาติสู ่จุดหมายอันมั่นคง	

เยาวชนซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญของชาติจึง

จ�าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังจากทุกระดับ

ไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครวัตลอดจนสถาบนั

ชาติ	 ช่วยขัดเกลาจิตใจหล่อหลอมให้เป็น

คนมคีณุธรรม	จรยิธรรม	อนัเป็นหลกัธรรม

ส�าคญัให้อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ	

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	ทีว่่า	“…เดก็ไทยต้องฝึกอบรม

ธรรมจริย�ให้สมบูรณ์พร้อมในตนเอง  

จกัได้เป็นคนดีมคุีณ มปีระโยชน์ และส�ม�รถ

รกัษ�ตวัรกัษ�ช�ตบ้ิ�นเมอืง ให้ดำ�รงอยูด้่วย

คว�มเจริญมั่นคงต่อไปได้…” 

ปฏิบัติการทดลองประสบการณ์ชีวิตต่างๆ

ให้แก่ผู้เรียน	

	 บุคคลที่มีบทบาทมากใน	 “รำ�หน้�

ศพ”	 คือ	 ครูภูมิปัญญาไทย	 ซึ่งหมายถึง	

บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาในด้านศิลปะการร�า

ไทย	 ดังนั้นโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามจึง

ได้สร้างเจตคตด้ิานความรูส้กึของผูท้รงภมูิ

รู้ในท้องถิน่ให้เข้ามามส่ีวนร่วมใน	“รำ�หน้�

ศพ”	ให้มาก	เพราะภูมิปัญญาไทยเป็นทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ในการด�าเนินชีวิต	 องค์

ความรู้ของภูมิปัญญา	คือ	ศาสตร์	ส่วนที่

เป็นศิลป์	คือ	ความรู้อันทรงคุณค่าที่ผู้คน

คิดค้นขึ้นมา	โดยไม่ได้เกิดจากสมองเพียง

อย่างเดียว	แต่เกิดจากความรู้สึก	อารมณ์	

และจิตวิญญาณ

 “รำ�หน้�ศพ”	 จึงถือได้ว่าเป็นการ

ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอนทีน่�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเข้าสูส่ถานศึกษาอย่างจรงิจงั	อกีทัง้

เป็นการพฒันาระบบกิจกรรมผูเ้รยีนให้เป็น

ไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 และการ

บรหิารจดัการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ตาม	

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	

๒๕๔๕	 นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกียรติแก่

ศพและเจ้าภาพ	 บ่งบอกถึงความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้

ให้คงอยู่สืบต่อไป	 และยังเป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน	

ภาค	เหนือตอนบน	เรื่อง	วัชราภรณ์	ประดิษฐ์	โรงเรียน 

พิริยาลัยจังหวัดแพร่	ต.ในเวียง		อ.เมือง	จ.แพร่	คัดย่อ

และเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์
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ภาค	เหนือตอนบน	เรื่อง	นรินทร์	เล่อกา	โรงเรียน	บ้านวนา

หลวง	ต.ถ�า้ลอด	อ.ปางมะผ้า	จ.แม่ฮ่องสอน	คดัย่อและเรยีบ

เรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

	 โบราณท่านว่ า	 “ไ ม้ อ่อนดัดง่ �ย  

ไม้แก่ดัดย�ก” เป็นส�านวนที่ยังคงความหมาย

เป็นคติเตือนใจอยู่เสมอ	 ความหมายนั้นเป็น

ที่ทราบกันดี	 ผู้ท่ียังเยาว์วัย	 ย่อมสั่งสอนได้

ง่ายกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า	 นั่นหมายความว่า	

การขัดเกลาให้คนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน	 

จะต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก

ให้ด้วยใจที่สะอ�ด
	 เรามีตัวอย่างให้เห็นมากมาย	บางครั้งบางทีบางคน	จะเหยียบหัวท่านอยู่แล้ว

ยังไม่รู้ว่าจะท�าอะไร	 หรือบางครั้งบางทีให้ความเคารพ	 ยกมือไหว้	 ส�าหรับคนที่เขา

เคารพด้วยความจ�าเป็น	จ�าใจ	ผู้คนเหล่านี้ให้เขาเล็กน้อยด้วยมือซ้าย	 เพื่อกอบโกย

กลับมาด้วยมือขวา	ซึ่งไม่ใช่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

	 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า...

	 โรงเรียนบ้านวนาหลวงไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนเก่งเลิศด้วยความรู้ความ

สามารถอย่างเดียว	ขณะเดียวกันจะต้องสร้างคนให้เป็นคน	พูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้น	

คือ	 คนที่เก่งที่หนึ่ง	 ใช่ว่าจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ปัจจัยที่

ส�าคัญ	คนเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนดี	คนคนนี้จะ

อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 การสรา้งคนใหเ้ปน็คน	และใหเ้ปน็คนทีม่คีวามออ่นนอ้มถอ่มตน	เปน็สิง่ทีเ่รา

ค�านงึอยูเ่สมอเปน็นติย	์แมว้า่สิง่แวดลอ้มของเราจะไมเ่อือ้อ�านวยเทา่ทีค่วร	เน่ืองจาก

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวนาหลวงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า	 ซึ่งค่านิยม	 ความ

เชื่อย่อมแตกต่างจากเด็กนักเรียนทั่วไป	 แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหากับความ

พยายามของเราเลย	เพียงแค่เราสร้างความเป็นคนคิดดี	ส�านึกดีให้กับนักเรียนของเรา

	 ท�าอย่างไรล่ะ...

	 เรามีตัวอย่างให้นักเรียนรู้จักง่ายๆ	 ที่ท่านผู้อ�านวยการของเราเรียกว่า	 เร่ือง

เล่าเร้าพลัง	 เรื่องเล่าของคุณครูต้องสร้างพลังและก�าลังใจให้นักเรียนรู้จักการท�าดี	 

กิจกรรมกระเช้�คว�มสุข

กระเช้าความสุข...

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว
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เล่าเวลาไหนใช่ไหม...	 เล่าได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาส	 เช่น	 กิจกรรมหน้าเสาธง	 ชั่วโมง	

Home	Room	 หรือกิจกรรมประชาธิปไตยวันศุกร์	 และเมื่อมีโอกาส	 โดยเราจะ

เน้นให้นักเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	 เรื่องเล่าโดยมากเป็นเร่ืองราวที่เก่ียวกับ

ประสบการณจ์ากชวีติจรงิในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคมของคณุคร	ูอาท	ิการใชช้วีติ

ในมหาวิทยาลัยของครู	มาก่อนเป็นพี่	มาทีหลังเป็นน้อง	มาพร้อมกันเป็นเพื่อน	เป็น

นอ้งต้องเคารพยกมอืไหวพ้ี	่ถา้ไมย่กมอืไหว	้จะไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืจากพี	่ชีใ้หเ้หน็

ว่าการไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	ผลที่ตามมาเป็นอย่างไร

	 ยากไหม...ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ...

	 ปอกเปลือกกล้วย	ยังยากกว่าครับ...	คุณครูสิ...ควรจะท�าอย่างไร	ในเมื่อคน

ขนานนามวา่	“แมพ่มิพ์”	กต้็องเปน็แบบพิมพ์ทีด่	ีคุณครจูะเปน็ตวัอยา่งใหกั้บนกัเรยีน	

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องยกมือไหว้ผู้บังคับบัญชา	ครูท่ีอ่อนวัยกว่ายกมือไหว้ครูท่ีอาวุโสกว่า	

ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณครูทุกโรงเรียนท�าเป็นตัวอย่างและสอนให้นักเรียน

เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	แต่เรามีความเป็นเอกลักษณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้...

	 นอกจากเรือ่งเลา่เรา้พลงัทีคุ่ณครเูลา่ใหน้กัเรยีนฟงัทกุวนัแลว้	กจิกรรมมารยาท

งามยามเช้าน่ีแหละ	เป็นส่ิงดีงามท่ีอยากจะน�าเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนกิจกรรมดีๆ	ระหว่าง

กันและกัน	เราท�ากันเป็นกิจวัตร	ในส่วนหน่ึงของกิจกรรมหน้าเสาธง	นักเรียนท่ีเป็นรุ่นน้อง	

จะยกมือไหว้นักเรียนที่เป็นรุ่นพี่	และนักเรียนหญิงไหว้นักเรียนชาย	นักเรียนชายไหว้

นักเรียนหญิงในชั้นเดียวกัน	เหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนปฏิบัติไม่เว้น	

ม�รย�ทง�มย�มเช้�

	 กระเช้าความสุข...คืออะไร

	 ทุกวันจันทร์ตอนเย็น	 หลังเลิกเรียน	

เราจะมีกิจกรรมกระเช้าความสุข	 คือ	 คุณครู

ประจ�าชั้นจะนัดกับนักเรียนในวันศุกร์ว่า	 ให้

นักเรียนน�าสิ่งของมาจากบ้านคนละหนึ่งอย่าง	

ไม่ว่าจะเป็น	ผัก	ผลไม้	ที่หาได้ในท้องถิ่นและ

ไมต่อ้งซ้ือมาในวนัจนัทร	์น�ามาจดัเปน็กระเชา้

ของแต่ละห้อง	 แล้วน�าไปมอบให้กับผู้อาวุโส

ในหมู่บ้าน	 และสลับสับเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ	

ทุกวันจันทร์	 เพื่อเป็นการขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่	

เปน็การแสดงความออ่นนอ้มถอ่มตน	รูจ้กัการ

ให้	และเสียสละ

	 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยๆ	ที่ไม่ควร

มองขา้มเปน็อยา่งยิง่	เพราะเปน็จดุเริม่ตน้แหง่

การท�าความดี	 สู่การเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อม

ตน	อนัเปน็ปจัจยัส�าคัญในการอาศัยอยูร่ว่มกบั 

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ในเมื่อคนขนานนามว่า “แม่พิมพ์” ก็ต้องเป็นแบบพิมพ์ 

ที่ดี คุณครูจะเป็นตัวอย่�งให้กับนักเรียน ผู้ใต้บังคับบัญช�

ต้องยกมือไหว้ผู้บังคับบัญช� ครูที่อ่อนวัยกว่�ยกมือไหว้

ครูที่อ�วุโสกว่� ดูเหมือนว่�เป็นเรื่องธรรมด�ที่คุณครู 

ทุกโรงเรียนทำ�เป็นตัวอย่�งและสอนให้นักเรียนเป็นคนรู้จัก

อ่อนน้อมถ่อมตน
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	 ฉันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนอง

กะท้าว	อ�าเภอนครไทย	ซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย

โอกาสอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของจังหวัด

พิษณุโลก	 โรงเรียนของฉันต้ังอยู่ทางข้ึนภูหิน

รอ่งกลา้ซึง่เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีม่ชีือ่เสยีงแหง่

หนึ่งของประเทศไทย	ในแต่ละปีฉันและเด็กๆ	

จะพบเห็นนกัท่องเท่ียวขึน้ไปเทีย่วกนัมากมาย	

นักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุขที่ได้ดื่มด่�ากับ

ธรรมชาติซึ่งคงจะหาได้ยากที่บ้านของพวก

เขา	 ฉันซึ่งเป็นครูของน้องตุ๊กตานักเรียนช้ัน	

ป.๕	 น้องพลอยนักเรียนช้ัน	 ป.๖	 และน้องปิ่น	

นักเรียนชั้น	 ม.๑	 เรามักจะพากันขึ้นไปบน 

ภูหินร่องกล้าเป็นประจ�า	 เราชอบและรักที่จะ

เห็นต้นไม้	 เห็นบรรยากาศ	 แต่เราจะพบว่า

เมือ่นกัทอ่งเทีย่วกลบัลงมาสิง่ทีเ่หลอืไวใ้หเ้ราสี่

คนพบเห็นคอืขยะมากมายทีถ่กูทิง้ไว้	ไมว่่าจะ

เป็นถุงพลาสติก	กล่องนม	กองไฟที่กองทิ้งไว้	

ต้นไม้ถูกเหยียบย่�าท�าลายเพราะนักท่องเที่ยว

ขาดจติส�านกึ	ฉนัเหน็เดก็ๆ	สามคนไมส่บายใจ

ที่เห็นธรรมชาติถูกท�าลาย	เห็นผู้คนขาดความ

ส�านึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน	 เม่ือเรา 

ภาค	 เหนือตอนล่าง	 เรื่อง	ศรัณยา	พฤกษกุลทล	 โรงเรียน 

บ้านหนองกะท้าว	ต.หนองกะท้าว	อ.นครไทย	จ.พิษณุโลก	

คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

กลบัลงมาจากภูหนิร่องกลา้เราจะเก็บขยะกลบัมาด้วยเสมอ	แตก็่ไมห่มดเหมอืนกบัวา่

ยิ่งเก็บขยะก็ยิ่งมีมากขึ้น	เราปรึกษากันว่าเราจะท�าอย่างไร	ถ้าเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้

ไมน่านเรากค็งไมม่ธีรรมชาตใิหเ้หน็	เราตกลงกนัวา่เราจะหาเครอืขา่ยสรา้งจติส�านกึ

ให้ทุกคนรู้จักการให้นอกเหนือจากการรับ	 ให้ทุกคนรู้จักสิทธิและหน้าที่ในการดูแล	

บ�ารุงรักษาสิ่งของและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

	 น้องตุ๊กตา	 น้องพลอย	 และน้องปิ่นเริ่มหาเครือข่ายโดยรับสมัครนักเรียนใน

โรงเรยีนโดยมฉีนัเปน็ผูใ้หค้�าปรึกษาซ่ึงเราเร่ิมจากเด็กๆ	ในโรงเรียนของเราก่อน	เราได้

รับความรว่มมอืจากนกัเรยีนและคณุครจูดักจิกรรม	Thailand	Go	Green	เพือ่รณรงค์

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่หมู่บ้านของเราก่อน	 และเราก็ยังไปเก็บขยะบนภูหินร่อง

กล้ากันอยู่เสมอ	เริ่มมีคุณครูท่านอื่นตามไปช่วยเราด้วย	คุณครูดา	คุณครูอ้อย	ท่าน 

ผู้อ�านวยการ	 เรารู้สึกสนุกสนานและมีความสุข	บางครั้งฝนก็ตก	บางครั้งก็มืด	 แต่ 

พวกเราไม่กลัว	 จนกระทั่งวันหนึ่งฉันทราบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ

บริษัทกันตนากรุ๊ป	และโตโยต้า	รับสมัครนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม	สร้างเยาวชนรุ่น

ใหมใ่หม้จีติส�านกึทีดี่ตอ่สิง่แวดลอ้ม	โดยคดัเลอืกจากหนึง่พนัโรงเรยีนทัว่ประเทศ	ใน

การจัดกิจกรรมร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	และร่วมใจกันที่จะดูแลโลกใบนี้ให้เกิด

สมดุล	 โดยมีจิตส�านึกที่ดี	 เด็กๆ	 ทั้งสามคนกระตือรือร้นมาก	 ให้ฉันสมัครไปร่วม

กิจกรรม	แล้วเราก็ได้รับคัดเลือก	เราตั้งชื่อทีมของเราว่า	“จิ๋วผู้พิชิตภ�รกิจร่องกล้�” 

เรากลับมาท�ากิจกรรมของเราตามที่ก�าหนดไว้	๔	ภารกิจ	ภายในเวลา	๑๕๐	วัน	คือ

รณรงคใ์หค้นไทยเทีย่วด้วยหวัใจ	เทีย่วด้วยส�านกึ	เทีย่วอยา่งสร้างสรรค์และเทีย่วอยา่ง

เขา้ใจ	โดยเราน�าเสนอผา่นระบบ	Social	Network	พร้อมเปดิโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไป

ร่วมสนับสนุนจิตส�านึกที่ดีโดยเข้าเยี่ยมชมผลงาน	ตอบค�าถาม	และโหวตให้คะแนน

ผู้พิชิตภ�รกิจร่องกล้�

จิ๋ว

ให้ทุกคนรู้จักก�รให้นอกเหนือจ�กก�รรับ ให้ทุกคน

รู้จักสิทธิและหน้�ที่ ในก�รดูแล บำ�รุงรักษ�สิ่งของและ

ทรัพย�กรธรรมช�ติร่วมกัน

เพลินเรียน เพลินรู้   ในรั้ว
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ผ่านทาง	www.facebook.com/heromission	 และร่วมส่งไปรษณียบัตรให้กับทีม	 

“จิว๋ผูพ้ชิติภ�รกจิรอ่งกล�้”	ของเรา	ซึง่ภารกจิแตล่ะดา้นฉนัและเด็กๆ	จะชว่ยกันเขยีน

บทความ	เขียนเชิญชวน	เขียนขอร้องให้ทุกคนรักและหวงแหนตลอดจนช่วยกันดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ไม่น่าเช่ือว่าภายใน	๑๕๐	วัน	มี

ผูค้นเขา้มาเย่ียมชมและโหวตใหค้ะแนนเรา	ทมี	“จิว๋ผูพ้ชิติภ�รกจิรอ่งกล�้”	เปน็แสน

คะแนนทั้งที่ก่อนจะให้คะแนนพวกเราได้ต้องตอบค�าถามเสียก่อน	ถ้าตอบถูกก็จะได้	

๓	คะแนน	ถ้าตอบผดิได	้๑	คะแนน	ส�าหรับเดก็ๆ	นกัเรยีนในโรงเรยีนกจ็ะสนกุสนาน

กับค�าถามในแต่ละวันซึ่งเป็นค�าถามที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส�านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม	

เด็กๆ	 ในโรงเรียนจะน�าค�าถามมาท�าเป็นหนังสือเล่มเล็กตกแต่งกันอย่างสวยงาม

ซึ่งฉันน�าไปไว้ท่ีห้องสมุดเพื่อเป็นความรู้	 ตลอดจนมอบให้หน่วยงานอื่นๆ	 ที่สนใจ	 

นอ้งป่ินซึง่เป็นพ่ีโตกว่านอ้งคนอืน่มคีวามคิดในการน�าขยะทีเ่ราเกบ็ลงมาจากอทุยาน

ภูหินร่องกล้ามารีไซเคิล	ถุงขยะและถุงนมน�ามาตัดเย็บเป็นชุดซึ่งชุดของน้องปิ่นเป็น

ที่ชื่นชอบและได้รับความสนใจมาก	 เราให้น้องตุ๊กตาเป็นคนใส่แล้วเราก็น�าไปจัด

นิทรรศการในจังหวัดพิษณุโลก	น้องตุ๊กตากลายเป็นดาราในชุดรีไซเคิลทันที

	 ฉันตกใจมากที่วันหนึ่งมีโทรศัพท์จากบริษัท	 กันตนา	 โทรมาแจ้งว่าภารกิจที่

เราท�าผา่นเขา้รอบใหฉ้นัและเดก็ๆ	ไปจดัแสดงพร้อมทัง้น�าเสนอภารกจิทัง้	๔	ภารกจิ

ที่สยามพารากอน	 กรุงเทพมหานคร	 ต่อหน้าคณะกรรมการฉันและเด็กๆ	 ดีใจมาก	

นักเรียนและเพื่อนครูในโรงเรียนทุกคนดีใจกับเรามาก	 ให้ก�าลังใจในการไปน�าเสนอ

งาน	 เราไม่ได้หวังชัยชนะ	 น้องพลอยบอกฉันว่า	 “ครูคะหนูอย�กให้ทุกคนรู้จักบ้�นเร� 

อย�กให้คนม�เท่ียวบ้�นเร�ม�กๆ และช่วยกันรักษ�สิ่งแวดล้อมของเร�”	 และเมื่อ

วันที่	๒	มีนาคม	๒๕๕๕	ฉันและเด็กทั้งสามคน	ครูถุงเงิน	ครูอ้อย	ครูดา	ท่านรอง

ผู้อ�านวยการ	 ท่านผู้อ�านวยการ	 ซึ่งไปให้ก�าลังใจและช่วยเราในการน�าเสนอผลงาน	

พวกเราตกใจกันมากเมือ่ไปถงึสยามพารากอน	มโีรงเรยีนเขา้รอบเปน็รอ้ยๆ	โรงเรยีน

จากพันโรงเรียน	น้องตุ๊กตาในชุดรีไซเคิลจากถุงนมและถุงขยะ	น้องพลอย	น้องปิ่น	

ในชุดชาวเขาของภาคเหนือ	 เด็กๆ	 น�าเสนอภารกิจของเขาอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจนัก

สู้ของพวกเขา	 ฉันรู้ว่าเด็กๆ	 พูดด้วยหัวใจ	 

พวกเขาต้องการให้ทุกคนให้ความส�าคัญต่อ

การให้มากกว่าการรับ	ไม่ต้องการให้มนุษย์ใช้

ความชาญฉลาดของตนเองในการท�าลาย	และ

ทีส่�าคญัเมือ่สิง่แวดลอ้มถกูท�าลายผลกระทบก็

ย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง	 หลังจากน�าแสดง

ภารกิจเสร็จ	 พิธีกรแจ้งให้พวกเราเข้าไปนั่ง	

ณ	โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย	เม่ือประกาศผล	

ปรากฏว่าทีม“จ๋ิวผู้พิชิตภ�รกิจร่องกล้�”	 เป็น 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้รับถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จากผู้แทน

พระองค์	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขานุการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	 ในฐานะประธานโครงการ	

เด็กๆ	 ฉัน	 เพื่อนครูและท่านผู้อ�านวยการเรา

ขึน้ไปรบัรางวลัด้วยความดีใจยากทีจ่ะบรรยาย	

ฉันเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆ	

ฉันยังจ�าค�าพูดของน้องตุ๊กตานักเรียนช้ัน	 

ป.๕	 ที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

หลังจากรับรางวัลได้ว่า	 “พวกหนูต้องก�รให้

ทุกคนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดูแล

รักษ�สิง่แวดลอ้ม ใหค้งอยูกั่บพวกเร�ไปน�นๆ 

คะ่”	ฉนัภมูใิจทีพ่วกฉนัและเดก็ๆ	เปน็สว่นหนึง่ 

ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหมใ่หม้จีติส�านกึทีด่ตีอ่

สิ่งแวดล้อม	
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	 การได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีกับผู้ร่วมเดินทาง	๓๒	ท่าน	

ระยะเวลา	๕	วัน	ท�าให้ข้าพเจ้าได้ซึมซับประสบการณ์ความแปลกใหม่ไว้

อย่างเต็มที่	

	 ประเทศเกาหลีใต้ในสายตาของข้าพเจ้าเป็นประเทศที่มีความ

เป็นระเบียบวินัย	มีความเป็นชาตินิยมค่อนข้างสูง	กฎหมายของประเทศ

เขาก�าหนดให้ผู้ชายเกาหลีที่อายุครบ	 ๒๑	 ปีทุกคนจะต้องไปเป็นทหาร

รับใช้ชาติ	๒	ปี	แต่ที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจคือ	การเรียนประวัติศาสตร์

ของเกาหลีจะเรียนจากสถานที่จริง	 มีการเล่าถึงประวัติศาสตร์การสู้รบ	

การเสียดินแดน	 ความทุกข์ยากจากการท�าสงครามทั้งจากเกาหลีใต้กับ

	 ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม 

มาตั้งแต่อดีต	โดยจัดกิจกรรมอย่างจริงจังในรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ	

โรงเรียนวิธีพุทธนี้จัดต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธ

ธรรมอย่างบูรณาการ	 และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน	

อยู่	ดู	ฟังอย่างมีวัฒนธรรม	ทั้งนี้การจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะ

ของปัญญาวุฒิธรรม	 ๔	 ประการ	 คือ	 สัปปุริสสังเสวะ	 หมายถึงการอยู่

ใกล้คนดี	ใกล้ผู้รู้	อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	ครู	อาจารย์ดี	มีข้อมูล	มีสื่อที่ดี	 

สัทธัมมัสสวนะ	 หมายถึง	 เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร	 การเรียนการ

สอนที่ดี	 โยนิโสมนสิการ	 หมายถึง	 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณา

หาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี	ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ	หมายถึง	ความสามารถที่

จะน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้	และด�าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลักธรรม	

	 โรงเรียนปกติทั่วไป	 บ้างก็ยึดหลักสูตรของ 

กระทรวงฯ	บ้างก็ยึดหลักสูตรต่างประเทศ	แต่โรงเรียนน้ี	

ยึดหลักสูตรของ	“พระพุทธเจ้�”

 “หลักสูตรของพระพุทธเจ้�”	 หมายความว่า	

เป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นโดยใช้หลักสูตรในสมัยปัจจุบัน

ไปรวมกับพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ซึ่ง

สุดท้าย	 หลักสูตรนี้ก็สอนวิชาเหมือนๆ	 กับหลักสูตร

ทั่วไป	เพียงแค่เพิ่มการสอนขึ้นมาอีกอย่าง	คือ	“วิช�

ชีวิต”

	 วิชาชีวิตเป็นวิชาท่ีเรียนแล้วจะเรียนเป็น	 จะใช้

สิ่งที่เรียนเป็น	 “ก�รเรียนเพื่อที่จะเรียน” เป็นค�าที่ 

น่าสับสนมาก	แต่มันก็แฝงความหมายไว้มากมาย	สิ่ง

ที่ค�าค�านี้จะบอกคือ	 โรงเรียนทั่วไปสอนแต่สิ่งที่เรียก

ว่า	วิชาการ	คือการ	“สอนให้รู้”	แต่โรงเรียนวิถีพุทธ

สอนทั้งวิชาการและวิชาชีวิต	ซึ่ง	“สอนให้เรียน”	การ

สอนให้รู้	พอเรียนจบก็มีอยู่เท่าที่เรียน	แต่การสอนให้

เรียน	เมื่อเรียนแล้วจะได้ความรู้เท่าไรก็ได้	ตามความ

พยายามของนักเรียนคนนั้นมี

	 วิชาชีวิตไม่ได้จบอยู่แค่นี้	 อย่างที่กล่าวไว้ว่า	

สอนให้เรียนเป็น	 และสอนให้	 “ใช้สิ่งที่เรียน”	 ด้วย	

เพราะถ้าเพียงเรียนเพื่อไปสอบเพียงอย่างเดียวก็คง 

ไมคุ่ม้คา่กบัความพยายาม	ค่าเทอม	และเวลาทีเ่สยีไป

เพราะฉะน้ันเม่ือพูดถึงเร่ืองวิชาชีวิตกับนักเรียนโรงเรียน	

วิถีพุทธ	 ไม่มีทางเลยที่เขาจะนึกถึงภาพที่เด็กทุกคน 

นัง่อยูใ่นหอ้งเรยีน	ตา่งคนตา่งจด	มคีรยูนืพดูและเขยีน

กระดานอยู่หน้าห้อง	 แต่ภาพที่เขาจะคิดถึงคือ	 ภาพ

ของเขาในเวลาที่อยู่นอกห้องเรียน	 ไม่ว่าเวลาที่ทาน

ขา้วอยู่	เวลาเดนิเลน่	เวลาซือ้ของ	หรือตอนไหนกต็าม	

เขาได้เรียนวิชาชีวิตตลอดเวลา	 และวิชาชีวิตนี้แหละ	 

ที่ท�าให้เด็กเป็นนักเรียน	ไม่ใช่แค่	“นักรู้” 

ภาค	เหนือตอนบน	 เรื่อง	สุวัฒน์	วระแสน	 โรงเรียน	พิริยาลัยจังหวัดแพร่	ต.ในเวียง	อ.เมือง	

จ.แพร่	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ภาค	ประตูอีสาน	เรื่อง	วริศ	สุคนธปฏิภาค	โรงเรียน	ปัญญาประทีป	

ต.ปากช่อง	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบัน 

อาศรมศิลป์

ภาค	อีสานบน	เรื่อง	กิ่งนภา	สกุลตั้ง		ศึกษานิเทศก์	สพป.เลย	เขต	๑	คัดย่อและเรียบเรียง 

สถาบันอาศรมศิลป์

โลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน

วิถีพุทธ 

วิถีชีวิต วิชาชีวิต

ท่องแดนกิมจิ

ความรู้ พึงประสงค์
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	 สลากภัต	 เป็นประเพณีไทยประเพณีหนึ่งที่อยู่คู่กับ

ประเทศไทยมาแสนนาน	สลากภัตเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล	ที่

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอนญุาตใหป้ระชาชนถวายภตัตาหาร

แดพ่ระภกิษสุงฆไ์ด	้๗	แบบ	และการถวายอาหารแดพ่ระภกิษสุงฆ์

โดยการจับสลาก	 ก็เป็นการถวายภัตตาหารแบบหนึ่งที่ถวายพระ

ภิกษุสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจง	ซึ่งมักปฏิบัติกันในฤดูผลไม้หลาก	

ซึ่งโรงเรียนอนุบาลตากฟ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้	 โดยมุ่งหวังปลูก

ฝังความรัก	ความหวงแหนในท้องถิ่นของตนให้กับนักเรียน		

	 นักเรียนทุกคนจึงมีส่วนร่วมในประเพณีบุญสลากภัตนี้	

เริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและชั้น	 ป.๑	-	 ป.๒	 จะแต่ง

กายเป็นเด็กผมจุก	ผมแกละ	ผมเปีย	พร้อมน�าการละเล่นโบราณ	

เช่น	ม้าก้านกล้วย	งูกินหาง	โพงพาง	ฯลฯ	นักเรียนกลุ่มหนึ่งจะ

แต่งกายสวยงามร�าวงย้อนยุคประกอบเพลงร�าวงซึ่งบรรเลงโดย 

วงดุริยางค์	โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า	ร�าหน้าขบวนแห่	อีกกลุ่มหน่ึงเริม่

การแสดงหน้าเวที	เช่น	ร�าลาวกระทบไม้		ฟ้อนเง้ียว	ร�ากฤษดาภินิหาร	

การแสดงทกุชดุบรรเลงเพลงดว้ยเคร่ืองดนตรีสดจากวงดนตรไีทย

ภาค	 เหนือตอนล่าง	 เรื่อง	วรรัตน์	ฟักน่วม	 โรงเรียน	อนุบาลตากฟ้า	อ.ตากฟ้า		

จ.นครสวรรค์	คัดย่อและเรียบเรียง	สถาบันอาศรมศิลป์

ประเพณีบุญสลากภัต

วัดต�กฟ้�พระอ�ร�มหลวง

ของโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า	ส่วนนักเรียนอีกชุดหนึ่งจะหาบส�ารับ

สลากภัตเข้าไปในศาลาวัดตากฟ้าพระอารามหลวง	เพื่อจับสลาก

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร	 มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้

แสดงอะไร	 แต่ทุกคนก็ต้องมาร่วมกิจกรรม	 มีหน้าที่บริการและ

รกัษาความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณวดั	ทกุคนจงึมสีว่นรว่มกบัประเพณี

ที่ยิ่งใหญ่นี้	ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเกิดขึ้นในหัวใจเด็ก	

จะเป็นความรักความผูกพันที่หยั่งรากลึกไม่มีวันเสื่อมคลาย	

เกาหลีเหนือ	จากญี่ปุ่น	เป็นการสร้างจิตส�านึกความรักชาติให้กับ

นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	

	 อีกอย่างหนึ่งคือที่เกาหลีจะมีเร่ืองประท้วงรัฐบาลหรือ

หน่วยงานต่างๆ	 อยู่เสมอ	 เพราะประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษา	 

นักวิชาการ	 และปัญญาชน	 จะตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล	

หากเห็นว่านโยบายใดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน		

	 คนเกาหลีจะมีวินัยในตนเอง	 เช่น	 การใช้รถใช้ถนนของ

ผู้คนที่นั่นจะไม่มีการฝืนกฎจราจรเป็นอันขาด	 ไม่มีการข้ามถนน

ขณะที่มีสัญญาณไฟแดง	ฉะนั้นการเดินทางของนักเรียนแม้จะแค่

ระดับอนบุาล		เด็กก็สามารถเดินไปโรงเรียนได้ด้วยความปลอดภยั

	 สิ่งที่ไม่มีข้อบังคับเหมือนบ้านเราคือ	 ที่	 SONGUN	 

ELEMENTARY	 SCHOOL	 การแต่งกายไปโรงเรียนข้ึนอยู่กับ

ฤดูกาล	 สิ่งนี้ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งอาจจะเห็นว่า	 เด็กมีอิสระใน

การคิดสร้างสรรค์	 จูงใจให้เด็กอยากมาโรงเรียน	 ไม่ได้ถูกบังคับ

ให้มา	สุดท้ายคือละครเกาหลี	เพราะเห็นได้ว่าแตกต่างจากละคร

ไทยที่เน้นการตบจูบ	 จิกด่าใช้ความรุนแรง	 ไม่ส่งเสริมจริยธรรม	

คุณธรรมเท่าที่ควร	 แต่ข้าพเจ้าก็ยังหวังว่าสักวันละครไทยคงจะ

พัฒนายกระดับจิตส�านึกของเยาวชนไทยได้มากขึ้น		
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รายชื่อผู้ส่งบทความ ในวารสารวิถีพุทธ “รู้ ตื่น และเบิกบาน” ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗

ภาคเหนือตอนบน

สาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุล โรงเรียน บ้�นห้วยไซ จ.ลำ�พูน เขต ๑

รุ่งธรรม บุญสุระ โรงเรียน บ้�นทุ่งโห้ง จ.เชียงร�ย เขต ๔

พีระ ยาปะโลหิต โรงเรียน บ้�นท่�ข้�ม จ.เชียงร�ย เขต ๔

รุจิรา เตชนันท์ โรงเรียน สม�คมพย�บ�ลไทย จ.น่�น เขต ๒

วัชราภรณ์ ประดิษฐ์, สุวัฒน์ วระแสน โรงเรียน พิริย�ลัยจังหวัดแพร่ 

จ.แพร่ เขต ๑

นรินทร์ เล่อกา โรงเรียน บ้�นวน�หลวง จ.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

ภาคเหนือตอนล่าง

ระยอง เพ็ญศรี, เสาวณี โคกทอง โรงเรียนวัดท่�ข่อย จ.พิจิตร เขต ๑

กัลยา โพธพิรต โรงเรยีน ชมุชนวดัโพธิท์อง (ปก�สติวทิย�) จ.พจิติร เขต ๒

เอนก บุตรสิงห์ โรงเรียน บ้�นป�กคลองล�น จ.กำ�แพงเพชร เขต ๒

ศรัณยา พฤกษกุลทล โรงเรียน บ้�นหนองกะท้�ว จ.พิษณุโลก เขต ๓

วรรัตน์ ฟักน่วม โรงเรียน อนุบ�ลต�กฟ้� จ.นครสวรรค์ เขต ๓

ภาคอีสานตอนบน

สมานชัย สุวรรณอ�าไพ ศึกษ�นิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒

ชัยรัตน์ คิดถู โรงเรียน บ้�นหินร่องโนนสวรรค์ จ.ขอนแก่น เขต ๕

ฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษ�นิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒

กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษ�นิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑

ภาคอีสานตอนล่าง

กชมล (วรรณา) อยู่สุข โรงเรียน บ้�นเตย จ.อุบลร�ชธ�นี เขต ๑

ภาคประตูอีสาน

ประสาท ยอดอานนท์ โรงเรียน บ้�นท่�เลื่อนส�มัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) 

จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

อารมณ์ บรรเทิง โรงเรียน บ้�นหนองส�หร่�ย จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

ที่ปรึกษา	ดร.บรรเจอดพร	สู่แสนสุข	ที่ปรึกษาบรรณาธิการ	รศ.ประภาภัทร	นิยม กองบรรณาธิการ	ณภัทร	ชัยชนะศิริ	เข็มเพชร	ระหว่างงาน	

โชติกา	นิตยนันภ์	ศุภสร	จันทร์ศรีสุริยะวงษ์	พีรภรณ์	รุ่งทวีลาภ	สุจินดา	ฉายชัยภูมิ	ผู้สนับสนุน	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(สพฐ.)	(http://inno.obec.go.th)	ขอขอบคุณ หนังสือ :	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	แนวพระราชด�าริด้านการศึกษา	๙	รัชกาล,	หน้า	

๒๕๓.	บทคว�ม :	พระมหาพงศ์นรินทร์	ฐิตว�โส,	ศาสตราจารย์ระพี	สาคริก	จัดท�าโดย	สถาบันอาศรมศิลป์	(www.arsomsilp.ac.th)

ขัณฑภพ ตินทุกะศิริ, พิมพ์บูรพา ธรรมวุฒิ, อนุธิดา จึงสุระ,  

วริศ สุคนธปฏิภาค โรงเรียน ปัญญ�ประทีป จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

ครูสุภา จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

คณิตา ภูมิมา โรงเรียน พรพิทย�คม ศูนย์พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

พญ�สี่เขี้ยว จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

วาสนา อวยสวสัด์ิ โรงเรยีน เจยีรวนนท์อทิุศ ๑ จ.นครร�ชสมี� เขต ๔

เหรียญทอง แจ่มจ�ารัส โรงเรียน บ้�นหนองซ่อมตะเคียนง�ม 

จ.นครร�ชสีม� เขต ๔

ภาคกลาง - ตะวันออก

ยงยุทธ นุชบัว โรงเรียน วัดพืชนิมิตร จ.ปทุมธ�นี เขต ๑

ชุมพล มณีโชติ โรงเรียน วัดล�ดชะโด จ.พระนครศรีอยุธย� เขต ๒

คีระคิน ทรายะลินลดากร โรงเรียน บ้�นคลองมะน�ว จ.ตร�ด 

วรัญญา ธีรธรรมากร โรงเรียน บ้�นสวนอุดมวิทย� จ.ชลบุรี เขต ๑

ชลธิชา ตะเกิดมี โรงเรียน วัดน�พร้�ว จ.ชลบุรี เขต ๓

ภาคตะวันตก - ใต้ตอนบน

ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑ โรงเรียน หรรษ�สุจิตต์วิทย� ๑ 

จ.สุพรรณบุรี เขต ๒

ธนวรรณ อภัยพงศ์ โรงเรียน บ้�นนำ้�ทรัพย์ จ.เพชรบุรี เขต ๒

จกัรพรรดิ ์จติมณ ีศกึษ�นเิทศก์ สพป.สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ีเขต ๓

เอือ้มพร สงวนวงษ์ โรงเรยีน บ้�นหนองต�เยน็ จ.ประจวบครีขีนัธ์ เขต ๒

เอี่ยม สมบูรณ์ โรงเรียน วัดท่�ร�บ จ.ร�ชบุรี เขต ๒

บุญประคอง รุ่งเรือง โรงเรียน วัดวิมลมรรค�ร�ม จ.ร�ชบุรี เขต ๑

ภาคใต้ตอนล่าง

วิเชียร คงเทพ โรงเรียน บ้�นบ�งน้อย จ.นครศรีธรรมร�ช เขต ๓

พิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ โรงเรียน บ้�นหนองเจ็ดบ�ท จ.ตรัง เขต ๑

ณัฐธิดา รักงาม โรงเรียน บ้�นควนทอง จ.นครศรีธรรมร�ช เขต ๔

ประสพ เพชรจันทร์ โรงเรียน บ้�นบ่อทร�ย จ.พัทลุง เขต ๑


