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เลมที่๒
วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ 



เปนพลังแกผูอื่นไดมีไมนอยในแตละชวงจังหวะ

ชีวิต แตยังขาดการสืบคนท่ีครอบคลุม และเผยแพร

ในวงกวาง หากทำไดผมจึงขอเชิญชวนผูที่มีความ

สามารถดานงานเขียน และมีโอกาสประสบพบเห็น

เรื่องราวดีๆ ไดถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือให

ปรากฏมากข้ึนๆ ในวารสารโรงเรยีนวถิพีทุธ : รูตืน่

และเบิกบาน ฉบับตอๆ ไป ท้ังที่ผลิตภายใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผลิตโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลังความดี

จะมีกำลังทวีคูณมหาศาล เกิดขึ้นไดบอยๆ คร้ัง

และสามารถกระตุนจิตสำนึกใหครู นักเรียน และ

ผูอานอื่นๆ รวมกันทำดี นำพาสังคมสูความสงบ 

สันติ อยางที่ทุกคนปรารถนา 

 

 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จากวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ : รูตื่นและ

เบิกบาน ฉบับที่ ๑ ทำใหผมไดขอมูลชัดเจนข้ึน

ถึงเรื่องงดงามที่ครู นักเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดลงมือปฏิบัติ

ในพ้ืนท่ี ผานความยากลำบาก แตก็มุงม่ันเสียสละ 

ไมยอทอตออุปสรรค อีกทั้งพยายามหาหนทางวิธี

ใหมท่ีจะทำเร่ืองท่ีมุงหวังใหสำเร็จ แมครู นักเรียน

เหลานี้ อาจไมใชผูที่เคยไดรางวัล ไมใชผูที่สังคม

รูจกั หรอืไมใชผูทีไ่ดรบัการยกยองจากหนวยงานใด 

แตนั่นแสดงแลววาครู และนักเรียนเจาของเร่ือง

เปนครูดี นักเรียนดีอยางแทจริง วารสารโรงเรียน

วิถีพุทธ : รูตื่นและเบิกบาน นับเปนการบันทึก

คุณความดีที่เปนรูปธรรมอีกวิธีหนึ่ง ท่ีจะปรากฏ

หลักฐานใหคนรุนหลังไดเรียนรู   

 อยางไรกด็ ี ผมยงัเชือ่อกีวาคร ู และนกัเรยีน

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ประกอบคุณงามความดี เปนตัวอยาง 

จดหมายจากผูบริหาร 



แนวทาง 

ทั้งระบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

อรทัย มูลคำ 

ผูอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 

๒

 เราคุนชินกับคำวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” มานาน

หลายยุคหลายสมัย (หลายรัฐบาล) บางคนต้ังคำถาม

วา ประเทศไทยเปนเมืองพุทธศาสนา มีโรงเรียนที่ดูแล

เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ ๓๒,๐๐๐ กวาโรงเรียน 

ตั้งแตขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญมากกระจายไป  

ทุกภาคสวนในประเทศ เพื่อใหครอบคลุมการเขาถึง

การศกึษาของเด็กทัง้ทีม่สีญัชาติไทยและไมมสีญัชาติไทย 

ทำไมไมทำใหทุกโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีพุทธใหหมด 

ถาเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่นับถือศาสนาอื่น ก็เปน 

“โรงเรียนวิถีธรรม” ก็ได 
 ถาถามวา ทานคิดถึงอะไรเปนสิ่งแรกเมื่อนึกถึง

โรงเรียนวิถีพุทธ คำตอบท่ีมักไดรับคือ ภาพเด็กน่ังสมาธิ 

ภาพครู นักเรียนนุงหมสีขาว ภาพการไหวพระสวดมนต

ทำนองสรภัญญะ ภาพพระ/ผูนำศาสนาสอนนักเรียน 

ภาพการแสดงโครงงานนักเรียนที่มีครูควบคุมกำกับ 

เปนตน จริงๆ แลวถาเรามองมิติใหมในการบริหาร

จัดการโรงเรียนใหเปนวิถีพุทธท้ังระบบ จะสามารถสราง

รูปแบบวิถีพุทธที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับโรงเรียนได ไมวา  

ผูบริหารเกงหรือครูเกงจะยายไปโรงเรียนอื่นแลวก็ตาม 

ผูมาใหมจะสามารถสานตอได เพราะไดทำการฝงรากลึก

ลงไปในโรงเรียนทั้งระบบแลว เราจะดำเนินการพัฒนา

รูปแบบนี้ไดอยางไร (How to) ลองติดตามดูวามีความ

เปนไปไดมากนอยเพียงใด 

 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (วิถีธรรม)   

ทั้งระบบ (Whole School Approach) ประกอบดวย 

การพัฒนาโรงเรียนใหครบทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานการ

บริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และดานการใหชุมชนมี

สวนรวม โดยดำเนินการพัฒนาพรอมๆ กันไป วิธีการ

ที่ทำแลวรับประกันไดวาประสบผลสำเรจ็แนนอน ๑๐๐% 

“ไมมี” มีแตรับประกันไดวาแนวทางน้ีแหละถานำไป

ทดลองประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพของโรงเรียนทาน 

นาจะไมผิดหวัง มาดูตั้งแตประเด็นแรก 

 

 ๑.ดานการบริหารจัดการ ผูรับ

ผิดชอบโดยตรงคือทานผูบริหารโรงเรียนและทีมงาน

ดานบริหาร ตองเริ่มจากการประกาศนโยบายที่ชัดเจน

วามีเจตจำนงจะเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เหมือนประกาศ

ตนเปนพุทธมามกะนั่นแหละ เม่ือมีนโยบายก็ตองมี  

วสิยัทศัน พนัธกจิและแผนดำเนินงานของโรงเรียนตามมา

อยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหทุกคนในโรงเรียนรับรูและ

ตระหนักอยูเสมอวาจะตองสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม

จริยธรรมเขาไปในทุกกิจกรรม เรียกวาทำทุกวัน ทำทุก

คนจนเปนนิสัยทีเดียว 

 นอกจากน้ัน การจัดสภาพบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดวิถีชีวิตจริงตองทำควบคูกัน

ไป ไดแก การสรางความรมร่ืนดวยความเขียวของตนไม

ใบหญา หรือจะเรียกวา ทำโรงเรียนใหเปนสีเขียว (Green 

School) ไมใชโรงเรียนสีน้ำตาล (Brown School) คือ

โรงเรียนที่มีแตตึก มีแตซีเมนต พื้นดินไมมีหญา ไมมี

รมเงาของธรรมชาติ คำวา “โรงเรียนสีเขียว” ใน

ความหมายทีแ่ทจรงิคือโรงเรยีนที่มุงอนุรักษสิ่งแวดลอม

นั่นเอง และนั่นคือที่มาของ “จิตอาสา” ที่นักเรียนพึงมี

บมเพาะจนเปนอุปนิสัยเบื้องตน อาสาที่จะคืนผืนดินให 



๓

ครูนักเรียนก็จะอารมณดีแจมใส สมองก็จะรับรูซึมซับ

วชิาความรูเขาไปไดงาย เพราะจิตเปนกุศล ที่สำคัญคือ

ครูผูสอนตองมีเมตตา ไมอารมณเสียหงุดหงิดใชวาจา

ทำรายเดก็  

 ประเด็นสำคัญในดานการบริหารจัดการท่ีถูก 

ละเลยมองขามไปคือตัวผูบริหารและครูที่ตองทำตัว

เปนตนแบบสำคัญในการทำใหโรงเรียนเปนวิถีพุทธอยาง

ครบวงจร เพราะถาผูบริหารไมมีศีลไมมีสัตย ประพฤติ

ปฏิบัติแบบรูทฤษฎีแตไมสรางนิสัยที่ดีใหเด็กไดเห็น 

กลายเปนโรงเรียนวิถีพุทธแตในนามไมใชแนวปฏิบัติ 

เชน การตรงตอเวลา การถือศีล ๕ เปนกิจวัตร การ

บรหิารแบบโปรงใส การใหอภยั การเสยีสละ และอทุศิตน 

  

 ๒. ดานการจัดการเรียนการ
สอน ผูรบัผดิชอบโดยตรงคือครูผูสอน คุณครูทุกคน

ตองรับผิดชอบรวมกันในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ถาโรงเรียนเปนโรงงานผลิตหลอหลอมเด็ก
ออกไปสูสังคม บมเพาะไวตั้ง ๙-๑๒ ป เพ่ือ
ใหเด็กออกไปมีคุณสมบัติเดนคือ เปนคนเกง 
คนดี คนมีความสุขในสังคม กระบวนการผลิต
คือผูบริหารและครู 

ชุมชืน้ คนืธรรมชาตสิูผนืแผนดินแม สิง่เหลานีท้ำไดไมยาก 

ลงทุนไมสูง อาศัยความรวมมือรวมใจกัน ปลูกตนไม

ยนืตนคนละตน อาจปลกูวันคลายวนัเกดิของเด็กทกุคน 

ทีส่ำคญัคอืการเฝาดแูลใหตนไมนัน้ไดเตบิใหญ แขง็แรง 

แผรมเงาใหแกทุกชีวิตที่เขามาพักพิงอาศัย (เมตตา)   

ไมจำเปนตองปลูกเฉพาะในโรงเรียนอาจปลูกในบาน   

ที่สาธารณะของชุมชน ริมหวยหนองคลองบึง ในวัด 

มัสยิด หรือโบสถคริสตจักร เปนตน เปนวิธีบมเพาะ

ชีวิตใหใกลชิดธรรมชาติ รูจักการให การเสียสละ   

ฝกความสงบอ่ิมเอิบใจที่ไดทำดี ทำใหเกิดระบบนิเวศ 

ทีส่ำคญัพลกิฟนคนืความเขียวคนืสูธรรมชาติ (กตัญู) 

 ตอมา ตองพรอมใจกันรักษาความสะอาดของ

โตะเรียน หองเรียน ตึกเรียน และบริเวณโรงเรียน เปนการ

ฝกกวาดขยะ (กวาดกิเลส) ออกจากซอกมุมของหอง   

(จิตใจ) กำจัดขยะใหหมดไปเหมือนการกำจัดสิ่งไมดี 

ความคิดไมดีออกไปจากจิตใจของตน ท่ีอยูท่ีเรียนสะอาด



ลงในกลุมสาระวิชาท่ีตนสอน มิใชมอบใหเปนภาระ

หนาท่ีของครูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หรือเปนเรื่องของพระสงฆ/ผูนำศาสนา ครูทานอื่นอาจ  

มองวาจะสอนศาสนาผานวิชาที่รับผิดชอบไดอยางไร 

ไมตรงกับเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด ไมอยูในเน้ือหาวิชา

ตรงไหน แตถามองยอนไปดูจุดหมายปลายทางของ

หลักสูตรดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน จะ

พบถึงสัจธรรมวา ถาโรงเรียนเปนโรงงานผลิตหลอหลอม

เด็กออกไปสูสังคม บมเพาะไวตั้ง ๙-๑๒ ป เพื่อใหเด็ก

ออกไปมีคุณสมบัติเดนคือ เปนคนเกง คนดี คนมีความ

สุขในสังคม กระบวนการผลิตคือผูบริหารและครู และ

ที่ปนมากับมือก็คือครูทุกคนนั่นแหละเปนคนใกลชิด

ที่สุดในหองเรียน จึงไมอาจปฏิเสธไดวาครูไมเก่ียวของ

ลองมายกตวัอยางวาจะสอดแทรกตรงไหนไดบาง  

 คอมพิวเตอร การไมคัดลอกงานคนอื่นมาเปน

ของตน (copy file and paste) การไมเขาดูเว็ปไม  

พึงประสงค การสรางเว็ป E-book เปนตน 

 คณิตศาสตร การตั้งคติธรรมแปลงคาใสลงใน

เลขโจทย การคำนวณหาพืน้ทีโ่บสถ วหิาร วัด การตรง

ตอเวลาในการทำงาน ความซ่ือสัตยในการทำงาน ฯลฯ 

 วิทยาศาสตร ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม การ

ประหยัดพลังงาน สาเหตุโลกรอน เปรียบเทียบจักรวาล 

การศึกษามิติภาพชาติที่ซอนกัน ผีมีจริงหรือไม กลุม

พลังงานคือผีหรือเปลา ฯลฯ  

 ดนตรี ศิลปะ การวาด การปน การทอ การ
แกะสลกั การยอมมัด การรอง การแสดง การเตน ทีน่ำ
เอาเร่ืองราวทางศาสนาไปประยุกต ไมวาจะเปนคำสอน 

พุทธประวัติ ชาดก นิทานพื้นบาน เพ่ือใหเกิดอารมณ

สุนทรียศาสตรที่ซึมซับคุณธรรมเขาไปใหเกิดการรับรู 

และเกิดการกระตุนความคิดท่ีดีๆ ฝงลงไปในจิตใจ 

สมารถขยายไปสูผูอ่ืนได ท่ีสำคัญเกิดสมาธิในการทำงาน

มากขึ้น 

 

 ๓. ดานการจัดกจิกรรมสงเสริม
การเรียนรู ผูรับผิดชอบโดยตรงคือนักเรียน   

สวนใหญครูมักเขาใจผิดวาเปนหนาท่ีของครู แตในความ

เปนจริงแลวนักเรียนตองเปนผูริเริ่มคิดโครงการหรือ

โครงงานขึ้นมาโดยการรวมตัวกันทำกิจกรรมใหเกิด

ประโยชนตอผูอื่น เชน โครงการดานสิ่งแวดลอม 

โครงการตอตานสารเสพติด โครงการทำดีถวายในหลวง 

โครงการรณรงคสะสมบุญทุกวันพระ กิจกรรมหนังสือ

ทำมือเพ่ือนอง ฯลฯ โดยมีครูเปนเพียงท่ีปรึกษา ผูบริหาร

เปนผูสนับสนุนเงินหรือทรัพยากรในการทำกิจกรรม/

โครงการ ส่ิงที่ไดคือเด็กจะกลาแสดงออก เด็กเกิดการ

กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค เด็ก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน

ตัวเอง เด็กเกิดการรวมพลังกันดานจิตอาสา ดานการ

เสียสละ ดานการทำงานเปนทีม ดานการเสริมสราง

คุณธรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียนและในบาน  

 

 ๔. ดานการใหชมุชนมสีวนรวม 

ผูรับผิดชอบโดยตรงคือผูบริหารและครู ที่ตองประสาน

สัมพันธใหชุมชนแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ

ทำงานรวมกัน เปนวิทยากรทองถิ่น เปนปราชญชาว

บานเลาเรื่องราวในอดีตของชุมชน เชน บานเมือง  

สมัยกอน การอยูรวมกัน ความสงบ การพ่ึงพาอาศัย 

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน

พื้นเมือง เปนตน  

 นอกจากน้ัน โรงเรียนตองใหการสนับสนุน

ชุมชน รวมงานบุญ งานทำนุบำรุงศาสนาโดยสนับสนุนให

เด็กเขาไปมีสวนรวมเต็มตัว นอกจากจะไดใจพอแก  

แมเฒาและคนในชุมชนแลว เด็กๆ จะไดเรียนรู  

นอกหองเรียนที่เปนวิถีชุมชนอีกสวนหน่ึงดวย เปนการ

ถายโอนความรู ความเชื่อ ความศรัทธาใหเกิดการมี

สวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียนอยางแทจริง 

 ถึงแมจะมีวิธีการการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ   

(วิถีธรรม) ทั้งระบบ (Whole School Approach) แต

สิ่งสำคัญกวาน้ันก็คือผูปฏิบัติ หากขาดซ่ึงสิ่งน้ีก็เกรงวา

จะเปนเรื่องยากทีเดียวที่เราจะไดเห็นผลสำเร็จอัน  

จะเกิดข้ึนกับเด็กๆ และประเทศของเรา    

๔



วิบูลย เข็มเฉลิม 

“การเรียนรูเรื่องชีวิตเปนเรื่องสำคัญ 
เปนเร่ืองท่ีควรจะตองรู คนควร
จะไดรูจักส่ิงท่ีสำคัญของชีวิต
วาเปนอยางไร” 

การศึกษา 
ควรจะเริ่มจากชีวิต 





สารบัญ 

บทความ หนา
เหลือใช แต…ไมไรคา ๘
อุบลราชธานี เขต ๕

เชาท่ีสดใสอ่ิมใจดวยบุญ ๑๑
สุรินทร เขต ๓

นักธรรมท่ีสองธรรม ๑๓
รอยเอ็ด เขต ๓

มหัศจรรยของการน่ังสมาธิ ๑๗
มหาสารคาม เขต ๒

ปฏิบัติธรรมพัฒนาตน ๒๐
กาฬสินธุ เขต ๑

จุดเปล่ียนจากศรัทธา ๒๒
มหาสารคาม เขต ๒

สติมาปญญาเกิด ๒๖
มหาสารคาม เขต ๓

สังคมดีเริ่มที่นักเรียน ๒๙
สุรินทร เขต ๑

ความหวังในตา ๓๓
รอยเอ็ด เขต ๑

ชีวิตจริงย่ิงกวาละคร ๓๕
อุบลราชธานี เขต ๑

บทความ หนา
คนบา…กลาดี ๓๗
ศรีสะเกษ เขต ๓

ปง… ปอนด…  ๔๐
สองพี่นองหัวใจนักสู 
ยโสธร เขต ๑

วันกตัญู ๔๓
รอยเอ็ด เขต ๒

“ปลูก” จิตอาสา ๔๕
ศรีสะเกษ เขต ๔

คายคุณธรรม… ๔๙
นำสูแหลงเรียนรู 
มหาสารคาม เขต ๑

ปลูกตนกลาสงเสริมพระศาสนา ๕๒
อุบลราชธานี เขต ๑

สามัคคี คุณธรรม นำคณะ ๕๔
อุบลราชธานี เขต ๒

หนึ่งความดี เริ่มที่ตัวเรา ๕๖
กาฬสินธุ เขต ๒

ดอกบัวสีขาว ๕๙
ยโสธร เขต ๑



อุบลราชธานี เขต ๕ 

๘

แต...ไมไรคา 
เรื่อง 

ครูบานสรางมวงสมเสี้ยว 

โรงเรียน  
บานสรางมวงสมเสี้ยว  

ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก  

จ.อุบลราชธานี 

 “เก็บขยะมาฝากคะ” เปนคำพดูของนักเรยีน  
ที่เก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียนมาฝากท่ีธนาคาร

ขยะ เปนสิ่งท่ีหลายๆ คนบอกวาเปนส่ิงไรคา แต

สำหรับนักเรียนที่นี่มันเปนสิ่ งมีคามหาศาล   

เปนสนิคา เปนของเลน เปนวสัดฝุก เปนสือ่การเรยีน 

เหลือใช 

 ดวย ๒ มือ ๑ ใจ ชวยลดภัยภาวะโลกรอน ... โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ....  
“ขยะในมุมมองของนักเรียนที่นี่ยังหมายถึงการรูใชสิ่งของใหคุมคา  

การประหยัด อดออม และการสงเสริมรายไดอีกดวย” 

รวมทั้งเปนครูไดอีกดวย ทุกๆ วัน กอนเขาแถว

หนาเสาธง กิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมความมีจิตสำนึก

ที่ดีใหกับนักเรียน นั่นก็คือการเก็บขยะ เปนการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบในหนาที่ความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การตอบแทนสถานที ่ 



๙

ที่ใหความรู การเก็บขยะของพวกเขาเปนการเก็บ

เอาส่ิงท่ีจะทำลายส่ิงแวดลอม ท่ีจะกอใหเกิดปญหา

ภาวะโลกรอนที่ทุกคนกำลังใหความสำคัญ 

นอกจากน้ีขยะในมุมมองของนักเรียนที่นี่ยังหมาย

ถึงการรูใชสิ่งของใหคุมคา รูจักประหยัด อดออม 

และเปนการสงเสริมรายไดอีกดวย ขยะเปนสิ่งท่ี

คนหลายคนไมตองการ แตสำหรับนักเรียนที่นี่ 

พวกเขามองขยะเปนสิ่งท่ีมีคุณคา 

 นอกจากเก็บขยะแลวยังมีนักเรียนที่มีจิต

อาสาอีกกลุมหนึ่ง หนาท่ีของพวกเขาคือ คัดแยก

ขยะ รับฝากขยะ เปนเจาหนาท่ีของธนาคารขยะ  

การคัดแยกเปรียบเสมือนการกลั่นกรอง แยก

ประเภทตามคุณคาท่ีมีอยูในตัวของขยะช้ินนั้นๆ 

เปนการฝกทักษะการสังเกต การวิ เคราะห 

สังเคราะห และการมีวิจารณญาณ วาชิ้นใดจะ

สามารถนำกลับมาใชใหม ใชซ้ำ หรือนำมา

ดัดแปลงเพ่ือใชประโยชนตอไป บางสวนที่ไมไดมี

คุณสมบัติดังกลาวก็สามารถนำไปจำหนายสราง

รายไดอีกทางหนึ่ง    

 ตัวอยางการนำขยะมาดัดแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

โรงเรียน เชน การประดิษฐเกาอี้นั่งเลนจากกลอง

และโฟม การผลิตสื่อการสอนจากขวดนม การ

ประดิษฐผากันเปอนจากถงุนม การประดษิฐโคมไฟ

ดอกไมและประดิษฐไมดอกไมประดับจากขวด

(ภาพซาย) ชั่งน้ำหนักไดเทาไหร บันทึกไวในสมุดฝากธนาคาร (ภาพ

ขวาบน) กลุมนกัเรยีนขนขยะจากหองเรยีนเพือ่นำไปฝากไวธนาคารยะ 

(ภาพขวาลาง) สมุดฝากธนาคารขยะ 

น้ำอัดลม งานเหลานี้กอใหเกิดชมรมงานฝมือของ

กลุมนักเรียนผูซึ่งแปรจินตนาการมาเปนของใช

และของเลน  

 จากขยะขวดน้ำอัดลมกองใหญ กลายเปน

โคมไฟและไมดอกไมประดับท่ีสวยงาม ตองผาน

กระบวนการคิดวางแผน ออกแบบลวดลาย การ

เขียนแบบ การตัด เจาะ และลงสี กระบวนการ

เหลาน้ีไดฝกทักษะการทำงานเปนทีม ความสามัคคี

ในหมูคณะซ่ึงเปนท่ีตองการอยางมากในสังคม

ปจจุบัน ทักษะการใชเครื่องมือ รวมท้ังเปนการ



วัสดุอุปกรณ 

ในการประดษิฐโคมไฟขวด 

ฝกสมาธิใหกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับคำวา 

“สมาธิ..ทำใหเกิดปญญา..” สมาธิ ถือวาเปนหัวใจ
สำคญัของทุกอยาง หากขาดส่ิงนีแ้ลวกระบวนการ 

และทักษะที่กลาวมาจะไมเปนผลเลย  

        อีกส่ิงหน่ึงท่ีจะนำเสนอ คือ การประดิษฐ

หุนยนตของเลนจากเมาสที่เสียแลว ผลงานชิ้นนี้

ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ ของเขตพื้นที่

การศึกษาและไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา ๒๕๕๒  

 จะเห็นไดวากิจกรรมคัดแยกนี้ นอกจาก

ขอดีที่กลาวมาแลวยังเปนการสงเสริมความคิด

สรางสรรคใหกับนักเรียนไดเปนอยางดีเลยทีเดียว  

...คุณประโยชน จากการนำเอาส่ิงที่ไมตองการที่

เรียกวา “ขยะ” มาแยก คัดกรอง และนำมาสราง
สรรคใหเปนผลงานที่มีคุณคา มีราคา นำมาซึ่ง

รายได แตนั่นไมใชสิ่งสำคัญเทากับการที่นักเรียน 

ไดรับการปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคม 

การเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ รอบตัว การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ความสามัคคี มีทักษะการทำงาน

รวมกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไดกลอมเกลาพวกเขาให

กลายเปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป     

 จากการดำเนินกจิกรรมตางๆ ดังทีก่ลาวมา 

สิง่ทีน่กัเรยีนไดรูและไดเหน็ คงจะบอกไดวา...คำวา 
“ขยะ” ในมุมมองของพวกเขาเหลานั้น คือ...สิ่งที่
เหลือใช แตไมไรคา...    
 

๑๐



สุรินทร เขต ๓ 

๑๑

เชาที่สดใส… 

 นับแตโบราณกาลมา…การทำบุญที่ถือวา

ไดอานิสงสอันยิ่งใหญคือบุญจากการทำสังฆทาน

การทำสังฆทานที่ทำไดงายที่สุดคือการทำบุญ

ตักบาตรในพระสงฆที่บวชในพระพุทธศาสนา  

เพราะเปนการทำบุญที่ไมไดเจาะจงวาพระสงฆ

ที่มารับบิณฑบาตเปนพระสงฆรูปใด… 

 เปนที่นาดีใจวามีโรงเรียนในสำนักงานเขต

พื้นที่ศึกษาสุรินทรเขต ๓ หลายโรงเรียนที่สืบสาน

ประเพณีการทำบุญตักบาตรในพระพุทธศาสนา

เพื่อเปนเสบียงบุญติดตัวไปในโลกหนา ดวยการ

พานักเรียนไปทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทาง  

พุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา   

วันอาสาฬหบูชา และวันธรรมสวนะ เปนตน แต

มีโรงเรียนอยูโรงเรียนหนึ่งที่มีกิจกรรมการทำบุญ

ตักบาตรที่นาประทับใจและนาจะเปนตัวอยางที่

เปนตนแบบของพิธีกรรมการทำบุญตักบาตรแก

โรงเรียนอ่ืนๆ ได 

อิ่มใจดวยบุญ 

 โรงเรียนบานทมอ (เดื่อราษฎรบำรุง)   

ต้ังอยูหมูท่ี ๔ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต ๓ 

เปดทำการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนโรงเรียนขนาดกลางที่มี

นักเรียนประมาณ ๓๗๒ คน และเปนโรงเรียนใน

กลุมเครือขายท่ี ๕ (กลุมโคกยาง-ทมอ) เพียงโรงเดียว

หรืออาจกลาวไดวาเปนโรงเรียนเดียวในสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทรเขต ๓ ที่มีการสืบสาน

ประเพณีการทำบุญตักบาตรในพระพุทธศาสนา

มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใตชื่อ “โครงงาน
ตักบาตรรวมใจเทิดไทองคราชัน” โดยจะจัด

ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน 

 การจัดกิจกรรมตามโครงงานนี้ เริ่มตน

ดวยการท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนประชาสัมพันธ

ใหนักเรียนและผูปกครองทราบถึงวัตถุประสงค

เรื่อง 
จิรวัฒนา  ม่ันยืน 

โรงเรียน  
บานทมอ  

(เดื่อราษฎรบำรุง) 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร 



๑๒

ของการจัดกิจกรรม วันเวลาและสถานท่ีที่จะจัด

กิจกรรม จุดเดนของโครงงานน้ีอยูที่กิจกรรม  

ทุกอยางนักเรียนจะเปนผูดำเนินการเอง นับตั้งแต

การประชาสัมพันธ การนิมนตพระ การจัดสถานท่ี 

การเปนพิธีกร การกลาวคำถวายภัตตาหาร การ

ประเคนจตุปจจัย และการเก็บสถานที่ 

 พิธีการจะเร่ิมตั้งแตเชาตรู…โดยนักเรียน  

ที่รับผิดชอบจะมาเตรียมความพรอมของสถานที่  

เพื่อดูความเรียบรอยของโตะหมูบูชา โตะที่ตั้ง

อาหารสำหรับตักบาตร ท่ีนั่งของพระภิกษุสงฆ

และท่ีนั่งของครู นักเรียนและผูปกครองท่ีจะมา

รวมพิธี ดูแลความพรอมของเครื่องเสียงที่จะใช

พิธีกรเตรียมบทพูดท่ีจะยกใจใหผูที่จะมารวมงาน

เกิดความศรัทธาและปติใจ เม่ือนักเรียนและผูปกครอง

พรอมคณะครมูาถงึบรเิวณพธิ ี ฝายเครือ่งเสียงกจ็ะ

เปดเพลงรับอรุณ...อุนไอธรรม พรอมกับพิธีกร  

ชายหญิงจะสลับกันนำบทความท่ีเก่ียวกับอานิสงส

ของการทำบุญตักบาตรมากลาวเพ่ือนอมนำใจ

ของผูที่มารวมพิธีตักบาตรใหเกิดความเล่ือมใส

ศรัทธา เม่ือทุกคนมาพรอมเพรียงกันแลวพิธีกรก็

กลาวเชิญประธานในพิธีจุดเทียนธูปเพื่อบูชา

พระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกลาวคำถวาย

ภัตตาหารและทำพิธีตักบาตรเปนลำดับตอไป 

 เม่ือเสร็จพิธีหลังจากท่ีพระสงฆใหพรและ

เดินทางกลับไปวัดแลวทุกคนจะชวยกันเก็บสถานท่ี

จนสะอาด เรียบรอยและเขาสูชั้นเรียนเพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติตอไป 

 กิจกรรมและภาพอันนาประทับใจเหลานี้  

จะเปนตนแบบในการดำเนินชวีติของนกัเรยีนตอไป

ในภายภาคหนา ซึ่งเปนท่ีนาเชื่อไดวาเยาวชนไทย

เหลานีเ้มือ่เตบิโตขึน้กจ็ะชวยกนัธำรงไวซึง่วฒันธรรม

ที่ดีงามของชาวพุทธและเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี

ตอไป 

 กิจกรรมที่เปนอีกตัวอยางหน่ึงซึ่งเปนความ

พยายามของสถานศึกษาที่จะชวยกันปลูกฝง

คณุลกัษณะอันดีงามเหลาน้ีจึงนาจะเปนแบบอยาง

ที่ดีแกสถานศึกษาแหงอื่นๆ ได    



๑๓

 บทประพันธขางตนอาจจะคุนหใูครหลายๆ 

คนที่เคยผานคายอบรมคุณธรรมที่วัดปาหนองโมง

บูรพาราม ศูนยพัฒนาคุณธรรภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ และผูกลาวบทประพันธนี้คือพระครู

บรูพาธรรมบณัฑติ พระสงฆทีข่าพเจาชืน่ชมวาเปน 

“นักธรรมที่สองธรรม”   
 ประมาณปพุทธศักราช ๒๕๔๕ โรงเรียน

หนองพอกวิทยาลัย (โรงเรียนหนองพอกวิทยาใน

ตอนน้ัน) ไดจัดคายพุทธธรรมขึ้นเปนครั้งแรก 

โดยจัดอยูที่หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยา 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะครูไมมีใครทราบวามี

กิจกรรมและข้ันตอนอะไรบาง เราทราบกันเพียง

วาคณะวิทยากรเปนพระสงฆ โดยมีพระครูสังฆ

รักษอารี (พระครูบูรพาธรรมบัณฑิตในปจจุบัน) 

แตคนทั่วไปจะเรียกทานวา “พระครูอารี” หัวหนา
คณะวิทยากร และที่สำคัญครูทุกคนถูกกำชับวา

ตองมารวมกิจกรรมกับเด็กๆ ดวย 

 กิจกรรมคอยๆ เร่ิมดำเนินการไปเรื่อยๆ 

และมีการผูกปมปญหาใหเขม็งเกลียวขึ้นมาทุกที  

ทำใหนักเรียนและครูไดตื่นเตนตลอดเวลา มีการ

ใชจิตวิทยาท้ังกิริยา วาจา เพ่ือบีบค้ันใหนักเรียน

นักธรรมที่สองธรรม 

รอยเอ็ด เขต ๓ 

เรื่อง 
จันทรารมย รัตนแสง 

โรงเรียน  
หนองพอกวิทยา 

ต.รอบเมือง อ.หนองพอก 

จ.รอยเอ็ด 

 กอนจะลุกก็ตองผานซึ่งการลม กอนจะคมก็ตองผานซึ่งการทื่อ 
กอนจะแกรงก็ตองผานการฝกปรือ กอนมีชื่อก็ตองผานการฝกตน 

ไดแสดงความรู ความสามารถ ความสามัคคี 

เพื่อแกไขปญหาตามสถานการณ นักเรียนบางคน

รองไหและเครียดกับภาวะกดดันจากคณะวิทยากร

จนเปนลม และกิจกรรมเหลานี้เองที่จะกอใหเกิด

ความสำนึกรักสถาบัน สำนึกในบุญคุณของบิดา

มารดา และที่สำคัญมองเห็นโทษของยาเสพติด

ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนไมควรเขาใกล กิจกรรมเหลาน้ี

เราไมเคยพบเห็นมากอน เม่ืออยูในสถานการณ

คณะครูเองจะรูสึกสงสารนักเรียนจนเครียดไปตามๆ 

กัน และในอีกมุมหนึ่งก็รูสึกขอบคุณพระวิทยากร

ที่ชวยกระตุนใหมีกิจกรรมเหลานี้ขึ้นมาเพื่อชวย

ขดัเกลาใหนกัเรยีนเปนคนดขีึน้ คณะครูไมกลาที่จะ

ทิ้งนักเรียนใหรวมกิจกรรมตามลำพัง เพราะเรา

ไมอาจทราบไดวาจะมอีะไรเกดิข้ึนกบันกัเรยีนของเรา 

พระคณะวิทยากรไดเรียกประชุมครูทุกครั้งหลัง

เสร็จส้ินกิจกรรมในแตละวัน ประเด็นในการประชุม

คอืปญหาของนกัเรยีนทีน่าหนกัใจท่ีสดุในปจจุบนันี้

คืออะไร แลวเราตองการใหเด็กเปลี่ยนพฤติกรรม

อยางไรบาง เพ่ือพระวิทยากรจะไดนำเปนไปแนว

ในการจัดกิจกรรมในวันถัดไป แตกระนั้นก็ตาม

คณะครกูไ็มทราบอยูดวีาพรุงนีจ้ะมกีจิกรรมอะไรบาง 



๑๔

คณะครูกไ็มทราบอยูดวีาพรุงนีจ้ะมกีจิกรรมอะไรบาง 

เราตองติดตามสถานการณพรอมๆ กับนักเรียน 

บางสถานการณกบ็บีค้ันใหครตูองลงไปทำกจิกรรม

ดวย กิจกรรมเหลานี้ทำใหครู นักเรียนไดรวมกัน

แกปญหากอใหเกิดความรกั ความสามัคคตีอกนัได

อยางนาอัศจรรย 

มุงมั่นในระหวางอบรมคุณธรรมใหกับนักเรียน  

ทำใหขาพเจาใครรูวาทานเปนใคร จึงไดสอบถาม

ผูรูและติดตามกิจกรรมที่ทานทำกับสังคม และได

คำตอบวา พระครูอารี สถานะเดิม อารี นามสกุล  

ศิริเวช เกิดเม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ปเถาะ 

เปนบุตรของคุณพอพัด-คุณแมสม ศิริเวช จบการ

ศึกษาระดับ ม.ศ.๕ โรงเรียนหนองพอกวิทยา   

ระหวางที่เปนนักเรียนน้ันไดรับคำยืนยันจากคุณ

ครชูมุพล วงศเพชรชารตั ซึง่เปนครขูองพระครอูาร ี 

และเปนครูทานหนึ่งที่พระครูอารีใหความเคารพ

อยางยิ่ง   

 “พระครูอารีในสมัยท่ีเปนนักเรียนเปนผูที่
เรียนดี กิจกรรมดี กลาพูด กลาแสดงออก มุงมั่น
ในการทำงานส่ังงานอะไรก็ไดงานตามน้ันไมเคย
ทำใหครูผิดหวัง และที่สำคัญมีลักษณะของความ
เปนผูนำ แตเพราะครอบครัวยากจนทำใหขาด

ทำไมเลาหนอ หลายคนทำไมถึงยอมใหคนอื่น
ลากหรือชักจูงไปในทางไมดีโดยไมมีการขัดขืน  
ทำไมไมคิดดวยตนเอง ท้ังๆ เราที่ ไมใชศพ  

 “เราทุกคนคงเคยไปงานศพ เราจะสังเกต
เห็นวาเมื่อเราเคลื่อนศพไปสูเมรุ เราจะพาศพไป
ทางไหนก็ได ไมวาจะเลี้ยวซายเล้ียวขวาหรือส่ัง
ใหศพหยุด ศพก็ทำตาม ท้ังนี้เพราะศพไมมีชีวิต  
เราจะทำอยางไรกับศพก็ได เพราะศพไมมีโอกาส
ที่จะลุกข้ึนมาขัดขืน แตสำหรับเราที่ยังมีชีวิตอยู  
ทำไมเลาหนอ หลายคนทำไมถึงยอมใหคนอื่น
ลากหรือชักจูงไปในทางไมดีโดยไมมีการขัดขืน  
ทำไมไมคิดดวยตนเอง ทั้งๆ เราที่ไมใชศพ”   
คำพูดนี้เปนคำพูดของทานพระครูในระหวางทำ

กิจกรรมจุดเทียนชีวิต แมวาขาพเจาจะจำคำพูด

ของทานไดไมหมดทุกคำ แตก็พอสรุปไดดังขาง

ตนนี้ และที่สำคัญคำพูดเหลานี้ยังกองอยูในหูของ

ขาพเจาตลอดเวลา   

 ขาพเจาไมเคยรูจกัพระครอูารมีากอน แตดวย

น้ำเสียง ทวงทำนองในการพูด การวางตัว ความ



๑๕

โอกาสในการศึกษาตอ คุณสมบัตินี้นี่เองเมื่อทาน
เขาสูรมกาสาวพัสตรแลวก็ไมหยุดนิ่งเพียงแคเปน
พระสงฆผูจรรโลงพระศาสนา แตยังทำกิจกรรม
ใหกบัสงัคมดงัเชนทีเ่ราเหน็ในปจจบุนั คนไมเกงจรงิ
จะจบ ม.ศ.๕ ในสมยันัน้ไมไดหรอก” คณุครชูมุพล

ไดแสดงทรรศนะใหขาพเจาฟง ซึ่งขาพเจาก็เห็น

จริงตามนั้น  

 พระครูอารีจบการศึกษาชั้น ม.ศ.๕ ทาน

เขาไปทำงานที่กรุงเทพฯ ไดระยะหนึ่ง แตตอมา

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ทานไดเบนชีวิต

มาอยูภายใตรมกาสาวพัสตรจนปจจุบัน เม่ือพระครู

บูรพาธรรมบัณฑิตหันหนาเขาสูรมกาสาวพัสตร

แลวทานไดศึกษาธรรมะตามบทบาทและหนาท่ี

ของสงฆ แตขณะเดียวกันในทามกลางความ  

เจริญของโลกท่ีความเจริญทางดานวัตถุกาวล้ำนำ

หนาดานคุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยท่ีเคย

เอื้อเฟอชวยเหลือกันกำลังเปลี่ยนไปสูสังคมแบบ

ตัวใครตัวมัน ปญหาตางๆ กำลังรุมเราสังคมไทย  

โดยเฉพาะปญหาของเยาวชนท่ีทวีขึ้นเรื่อยๆ   

จนนาวิตก ไมวาจะเปนปญหาดานยาเสพตดิ การ

วางตัวไมเหมาะสม การไมรักการเรียน รักในวัย

เรียน พระครูอารีไดศึกษาหาแนวทางท่ีจะชวยพยุง

สังคมไมใหทรุดต่ำลงเรื่อยๆ ตอมาทานไดรับ

แตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาศูนยพัฒนาคุณธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทานไดจัดทำกิจกรรมคาย

อบรมคุณธรรม โดยมีหลักสูตรการอบรม ๑)  ละลาย

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในสถานศึกษา ๒) ภาวะ

ผูนำเยาวชนในสถานศึกษา ๓) ปฏิบัติธรรม   

๔) คายอาสาเยาวชนพัฒนาชาติ ๕) อบรมครู   

(โลกสวยดวยมือครู)   

 เปนเรื่องยากอยางยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่

จะสูเพื่อสวนรวม ทั้งที่ที่ตนไมไดรับผลตอบแทน

แตอยางใด  โดยเฉพาะการตอสูกับปญหาเยาวชนท่ี

หลงผิดในทามกลางสังคมที่ออนแอ การจัดคาย

อบรมแตละครัง้ใชวาจะราบรืน่ กวาทีจ่ะหลอมคน

นับรอยใหยอมรับกิจกรรมได กวาท่ีจะควบคุม

พฤติกรรมของแตละคนใหอยูน่ิงได ตองอาศัยทักษะ

อยางสูงยิ่งบางครั้งก็แสนทอ ดังบทประพันธ   

กวาจะถงึวนันี ้คำกลอนของหลวงพอ ตอนหนึง่ทีว่า 
 อนิจจา....การทำงาน แสนลำบาก       

 ปญหามาก หลากความคิด ผิดวิถี 

 เด็กคิดอยาง ครูคิดอยาง ตางวิธี                         
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         เยาวชน... 
 พวกเธอคือ ดวงไฟท่ีฉายสอง   

 พวกเธอคือ ครรลองท่ีมุงหมาย 

 พวกเธอคือ เดือนดาวที่พราวพราย  

 พวกเธอคือ ผูจุดประกายแหงความดี 

 พวกเธอคือ ชีวิตคือความหวัง   

 พวกเธอคือ พลังสังคมนี้ 

 พวกเธอคือ แสงทองสองชีวี   

 พวกเธอคือ คนดีที่โลกตองการ 

 

อบรมหรือบรรยายธรรมะตามหนวยงาน สถาบัน

การศึกษาและท่ัวไปอยูเสมอ ทานใดท่ียังไมเคยไป

รวมกิจกรรม ก็นาจะลองไปดูไดที่วัดปาหนองโมง  

บรูพาราม แลวทานจะประทับใจเหมือนทีข่าพเจาเปน 

 จากที่ไดศึกษาประวัติและการทำงานของ

พระครูอารีหรือพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต กิจกรรม

ที่ทานทำใหกับสังคม แมบางครั้งอาจจะมีคน  

ไมเขาใจ ตองตอสูกับปญหาตางๆ นานัปการ 

แตทานก็ไมเคยแสดงใหเห็นวาทานทอ บุคลิกทาน

ยังคงนุมนวลสุขุมอยูเสมอท้ังๆ ที่ภายในคงระอุ

ไปดวยปญหาที่ตองหาหนทางในการแก ไข   

แตคนเราชีพไมสิ้นตองดิ้นไป 

 ปจจุบันพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต ฉายา 

ปณฺฑิโต อายุ ๔๖ ป ๒๑ พรรษา วิทยฐานะ นธ.

เอก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

กิจการพระพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำรงตำแหนง  

เจาอาวาสวัดปาหนองโมงบูรพาราม เจาคณะตำบล

รอบเมือง เขต ๑ ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาคุณธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานมูลนิธิพุทธมรดก   

นับเปนความโชคดีของเราอยางยิ่งที่มีพระสงฆ  

ผูอุทิศความสุขสวนตัวมาจัดกิจกรรมเพ่ือเยียวยา

สังคมที่เต็มไปดวยปญหา โดยเฉพาะปญหาของ

เยาวชนผูที่จะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไป   

เราคงตองใหกำลังใจทานพระครูใหสามารถตอสู

กับปญหาและอุปสรรคเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปน

คนดี มีคุณภาพ มีสิ่งใดที่เราสามารถชวยเหลือ

กจิกรรมทานได เรากค็วรจะทำ ทานวาจรงิไหม ? 

 

๑๖

 ปจจุบันพระครูอารีและพระคณะวิทยากร

ไดมุงมั่นในการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม โดยมี

โรงเรยีน หนวยงานตางๆ ทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

สงนักเรียนหรือบุคลากรเขารวมอบรมอยูตลอด

เวลา กิจกรรมที่ทำนั้นลวนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหผูเขาอบรมไดมีโอกาสทบทวนตนเองจนเห็น

คุณคาในตนเอง เกิดความรักความสามัคคี มีความ

กตัญู ไมวาจะเปนกิจกรรมฉากแรกของชีวิต   

(กำเนิดมนุษย) บายศรีสูขวัญ กิจกรรมจุดเทียน

อุดมการณ เทียนชีวิต เทียนกตัญู กิจกรรมเพ่ือน 

หรือกิจกรรมลอมรักดวยครอบครัวลอมรั้วดวย

กตัญู นอกจากน้ียังไดรับเชิญเปนวิทยากรใหการ



มหัศจรรย

มหาสารคาม เขต ๒ 

ของการนั่งสมาธิ

๑๗
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 ในสงัคมปจจบุนัเปนสงัคมท่ีมกีารแขงขนัสูง  

ผูคนเห็นแกตัวมากขึ้น สวนใหญตางคนตางอยูหา

เล้ียงชีพตนเอง การดำรงชีวิตอยางมีสติตลอดเวลา

จะไมทำใหเกิดความผิดพลาดในกิจกรรมที่ทำ  

ใครๆ กบ็อกวาจะทำอะไรใหไดดจีะตองมสีต ิไมวา

จะเปนการทำงาน การเจรจาทางธุรกิจ การประกวด

แขงขันตางๆ การขับรถ การเรียนหนังสือ การ

เลนกีฬา หรือแมกระท่ังการพูดคุยกับคนอื่นๆ 

หากขาดสติในการกระทำสิ่งใดแลวผลที่ตามมา

อาจเกิดความเสยีหาย หรือไดไมดอียางทีค่วรจะเปน 

จึงทำใหเกิดความสงสัยวา “สติ” ไดมาจากไหน? 
ตองทำอยางไรจึงจะมีสติ?   

 ยอนกลบัไปดคูวามหมายของ สต ิอนัหมายถึง 

ระลึกรู คือตอนนี้เราระลึกรูวาเรากำลังทำอะไร 

ดังน้ัน การจะเอาใจเขาไปรูอะไรก็ตาม ตองกำหนดรู

พระศาสดาจึงสอนใหเอาใจกำหนดที่ลมหายใจ 

เพราะธรรมดาเราไมไดสังเกตลมหายใจ เรียกวา 

อานาปานสติ คือ กำหนดเอาสติมาไวท่ีลมหายใจ 

หรือที่เราเคยปฏิบัติในการนั่งสมาธินั่นเอง แลว

สมาธิคืออะไรมีความสัมพันธกับสติอยางไร?   

เรามาดูความหมายของสมาธิกัน... 

 สมาธิ คือ การทำใจใหนิ่งซึ่งตางจาก

รางกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แตจิตใจนั้น

ตรงกันขามคือจิตใจหวั่นไหวยอมออนแอ แตหาก

หยุดน่ิงเฉยไดแลวจะย่ิงมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัส

ของแสงใหเปนจุดเดียวกัน ยอมมีพลังที่จะจุดไฟ

เรื่อง 
สุพนิต เหมือนสิงห

โรงเรียน  
บานหัวชางโคกมวง

อ.ยางสีสุราช 

จ.มหาสารคาม

ใหตดิได เมือ่คนเรามสีมาธแิลวสตกิจ็ะเกดิตามมา

ดังท่ีเคยไดยินหลายคนพูดวา “เมื่อมีสมาธิสติ  
ก็จะตามมา” 
 โรงเรียนบานหัวชางโคกมวงไดเล็งเห็น

ความสำคัญของการน่ังสมาธิจึงไดกำหนดกิจกรรม

ใหนกัเรยีนนัง่สมาธทิกุเชากอนเขาชัน้เรยีน ๕ นาท ี

เพื่อใหนักเรียนไดระลึกวาตนเองเปนใคร มาทำ

อะไร มาเพ่ืออะไร ซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อวา  

การนั่งสมาธิจะทำใหมีสติสามารถเรียนรูบทเรียน

ไดเขาใจงายขึ้น อีกทั้งทำใหนักเรียนรูเปาหมาย

ของตนเองในแตละกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ จาก

การศึกษาคนควา พบวาการน่ังสมาธิยังทำใหจิตใจ

สดช่ืนแจมใส ชวยขจัดความขัดแยงในจิตใจ ทำให

ใจอยูนิ่งทามกลางความสับสนวุนวายวาจะเอา  

อยางไรดี เมื่ออยูนิ่งแลวจะเขาใจสถานการณและ

เรื่องราวตางๆ ไดดีขึ้น ยอมรับมันดวยความสงบ

และมีความสุขมากขึ้น สมาธิยังชวยทำใหรางกาย

สรางภูมิคุมกันโรคไดมากขึ้น และยังชวยรักษา

โรคเครียด ความดัน โรคกระเพาะ โรคเอดส  

และโรคเรื้อรังตางๆ ใหบรรเทาหรือหายขาดได  

การนัง่สมาธิยงัรกัษาจติใจทีป่นปวน กดดัน สมาธสิัน้ 

วุนวาย ไมอยูน่ิงอีกดวย สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ

ใหสงางามและดูมีอำนาจมากข้ึน มองเห็นตัวเอง

มากขึ้น และรูวาควรแกไขขอบกพรองของตัวเอง

ไดอยางไร เพียงแตนั่งเงียบและทำจิตใจใหสงบ

เทานั้น 

๑๘



 เฮอรเบิรท เบนสัน ศาสตราจารยประจำ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ได

ทำการทดลองโดยสังเกตผูนัง่สมาธ ิจำนวน ๓๕ คน 

เพ่ือศึกษาอัตราการเตนของหัวใจ ความดันเลือด 

อุณหภูมิผิวหนัง พบวาชวงที่นั่งสมาธิพวกเขาใช

ออกซิเจนลดลง ๑๗% มีอัตราการเตนของหัวใจ

ลดลง ๓ ครัง้ตอนาทแีละมอีตัราคลืน่สมองเกดิข้ึน

เชนเดียวกับผูที่นอนหลับ เปนขอพิสูจนวาการทำ

สมาธิเปนประจำยังสงผลดีตอสุขภาพอีกดวย 

 หลังจากที่โรงเรียนบานหัวชางโคกมวงได

ทำกิจกรรม “นั่งสมาธิ ๕ นาทีกอนเขาชั้นเรียน” 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา ผลปรากฏ

วานักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น 

ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเห็นไดจาก  

ผลการแขงขนัทกัษะวชิาการระดบักลุมความเปนเลศิ

ทางวิชาการที่ ๑๕ ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๒  

โรงเรียนบานหัวชางโคกมวงมีนักเรียนไดเปนตัวแทน

ระดับกลุมฯ เขารวมแขงขันในระดับเขตพื้นที่การ

ศกึษามหาสารคาม เขต ๒ ถงึ ๑๐ รายการดวยกนั 

ผลพลอยไดจากการนั่งสมาธิยังชวยลดปญหา

ทะเลาะกันของนักเรียนในหองเรียน นักเรียนมี

ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายมากขึ้น  

ทำงานเปนระเบียบมากขึ้น การแตงกายสะอาด

เรียบรอยเปนที่พอใจของคณะครูและผูปกครอง

เปนอยางยิ่ง 

 ทานผูอานอยาเขาใจผิดคิดวาน่ังสมาธิแค  

๕ นาทีเทานั้นเพียงพอแลวหรือ? สำหรับการ

ปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กๆ เปลาเลย...ในขณะที่

นักเรียนนั่งสมาธิอยูนั้นครูไดสอดแทรกคุณธรรม

เขาไปวันละนิดวันละหนอยใหนักเรียนไดคิดตาม  

เมื่อพูดซ้ำๆ ทุกวันนักเรียนก็จะซึมซับ ซึ่งเปน  

อีกวิธีการหน่ึงท่ีชวยสงเสริมคุณธรรมใหกับนักเรียน

ไดอยางมากเลยทีเดียว 

 จะเห็นวา การนั่งสมาธิ ทำใหเกิดส่ิงดีๆ  

ตั้งมากมายไมวาจะเปน ดานจิตใจ คือทำให

นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบ ไมฟุงซาน ทำให

จิตใจสงบลดปญหาทะเลาะเบาะแวง ดานรางกาย  
คือสมาธิยังชวยทำใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรค

ไดมากข้ึน ชวยลดปญหาโรคเครียด ความดัน  

โรคเรื้อรังตางๆ เปนตน ผูที่นั่งสมาธิเปนประจำ

จึงมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดูสงางาม และดาน
สังคม คือนักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นสามารถ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ทำใหสังคม

นาอยู เปนสังคมท่ีมีความเอื้ออาทรและเห็นอก

เหน็ใจกนัมากขึน้ทำใหลดปญหาตางๆ ในสงัคมได 

ทำใหคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  

เห็นไหมวาการน่ังสมาธินั้นเปนแคเรื่องงายๆ ที่

ทุกคนสามารถทำได เพราะวาทุกอยางขึ้นอยูกับ

ตัวเราเทานั้น เราไมไดลงทุนอะไรเลย แตผลท่ีได

นั้นมีมากมายมหาศาลอยางนาอัศจรรย!    

เฮอรเบิรท เบนสัน ไดทำการทดลองโดยสังเกตผูนั่งสมาธ ิ จำนวน 
๓๕ คน เพื่อศึกษาอัตราการเตนของหัวใจ ความดันเลือด อุณหภูมิ
ผิวหนัง พบวาชวงท่ีนั่งสมาธิพวกเขาใชออกซิเจนลดลง ๑๗% มี
อัตราการเตนของหัวใจลดลง ๓ ครั้งตอนาทีและมีอัตราคลื่นสมอง
เกิดขึ้นเชนเดียวกับผูที่นอนหลับ 

๑๙



๒๐

 แสงสีทองจับขอบฟา เสียงระฆังย่ำเสียงดัง

กังวานแววมา พระเร่ิมจะออกบิณฑบาตแลว เสียง

รถยนต เสียงคน เสียงเซ็งแซจอแจของผูคนเริ่ม

จับจายซื้อสิ่งของในตลาดเชา 

 เชาวันนั้นอยูในชวงเขาพรรษา พระสงฆ

ออกบณิฑบาตตามปกติเหมอืนเชนทุกวนั ตลาดเชา

คนมาจับจายซื้อของพลุกพลานตามปกติ แตมี

แถวผูคนยืนเรียงซอนกันในมือถือกระติบขาว  

เตรียมที่จะตักบาตร ในจำนวนนั้นมีทั้งผูเฒาผูแก 

เด็ก สวนใหญจะเปนผูหญิง แตวันน้ีดูเหมือนจะ

แปลกไป เพราะมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ผมสั้น สวมชุดนักเรียนบาง ชุดธรรมดาบาง  

เตรียมตักบาตรเปนจำนวนมาก เรียงแถวยาวเหยียด

ยืนอยูกับผู เฒาผูแกยาวจากถนนดานหนึ่งถึง  

ดานหน่ึง และท่ีมุมถนนก็มีนักเรียนมารอกันเตรียม

ที่จะตักบาตรอยูเปนจำนวนมาก  

ปฏิบัติธรรม…
พัฒนาตน

กาฬสินธุ เขต ๑ 

เรื่อง 
จำรูญศักดิ์ ศรีประทุม 

ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.กาฬสินธุ 

 ผมมองเห็นรูสึกปล้ืมปติที่เด็ก เยาวชน

สนใจทำบุญตักบาตร นอกจากถือวาเปนการส่ังสม

บุญกุศลตามหลักความเช่ือทางพระพุทธศาสนาแลว

ยังเปนการกลอมเกลาจิตใจที่หยาบกระดางของ

วัยรุนใหออนโยนลง ลดละความเห็นแกตัว รูจัก

การให รูจักการทาน “ทาน” คุณธรรมขอหนึ่งใน

สังคหวัตถุ ๔ “ทาน” ธรรมขอหน่ึงในบุญกิริยา

วัตถุ ๓ ซึ่งเปนธรรมท่ีปดเปากิเลสไมใหพอกพูน

ขึ้นในจิตใจ 

 ในวันรุงขึ้นเปนวันเสาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ ผมไป

วัดทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระที่วัดบานซึง่

ในชวงเขาพรรษาจะไปเปนประจำ ผมไปสาย  

นิดหนอยพอไปถึง เห็นคนน่ังแทบจะเต็มศาลาวัด

ซึ่งถือวามากเกินปกติ เทาท่ีสังเกตดูผูเฒาผูแกที่

เคยเห็นก็มากันเหมือนเดิม แตท่ีแปลกคือมีนักเรียน

มัธยมเขาวัดเปนจำนวนมากทำใหศาลาวัดดู



๒๑

แนนขนัด หลังจากพิธีกรรมเสร็จผมไดพบพูดคุย

กับคุณครูอิทธิพร ศรีแถลง รองผูอำนวยการ

โรงเรียนรองคำ ซ่ึงเลาใหฟงวา “ในชวงเขาพรรษา
โรงเรียนมีโครงการปฏิบัติธรรมเขาพรรษาในวัน
ธรรมสวนะ วันศีล ๑๕ ค่ำ มีการรณรงคใหนักเรียน
รวมกับญาติพี่นอง พอ แม ผูปกครองไปถือศีล  
ปฏบิตัธิรรมในวนัดงักลาว โดยใสชดุขาว ถือศีล ๘ 
ทีว่ดัในหมูบานของนกัเรยีน โรงเรียนไดดำเนนิการ
ตอเน่ืองมาหลายปแลว...ไดผลดี ทำใหเด็กไดรูจัก
เขาวัดปฏิบัติธรรม ถือเปนการปฏิบัติตามประเพณี
วิถีพุทธที่งดงาม ไดซึมซับรับหลักธรรมทางศาสนา
ไปถือปฏบิตัดิวย” อาจารยอทิธพิร รองผูอำนวยการ
โรงเรียนรองคำกลาว 

 ดวยอยากรูอยากเห็นวา เปนจริงดังที่รอง

อิทธิพรพูดไวหรือไม ผมจึงไปวัดในชวงค่ำซึ่งเปน

ชวงเวลาทำวัตรเย็นพบเห็นนักเรียนชายหญิงนั่ง

ปะปนอยูกับอุบาสกอุบาสิกาเปนจำนวนมาก แทบ

จะเต็มศาลาวัด ซึ่งกวางใหญจุคนไดประมาณ 

๒๐๐-๓๐๐ คน นั่งเปนระเบียบ นุงขาวหมขาว  

เสียงสวดมนตดังกระห่ึมตามจังหวะและพรอมเพรียง

แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจ สมาธิ สติ ต้ังม่ัน และ

อดทนตอการน่ังนานๆ ผมเฝาสังเกตเปนเวลานาน 

จนกระท่ังพิธีกรรมการสวดมนต นั่งสมาธิเสร็จสิ้น 

จึงไดพบกับคุณครูซึ่ งมารวมถือศีลจำวัดกับ  

นกัเรยีนดวย คณุครบูอกวา “ทีว่ดัอืน่ๆ กเ็หมอืนกนั 
จะมีครูไปถือศีลจำวัดกับนักเรียนที่วัดใกลบาน
ดวย มีการประเมินโดยมีตารางแสดงจำนวนวัน 
ทีน่กัเรียนจะไปถือศลีจำวดัในชวงเขาพรรษาทีจ่ะมี
ลายมือช่ือผูรับรองการปฏิบัติ โดยครูผูรับผิดชอบ  
กลุมนักเรียนกลุมนั้นๆ และมัคนายก เปน  

ผูรับรองวาไดปฏิบัติจริง โรงเรียนไดทำโครงการนี้
มานาน ๓-๔ ปแลว ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมน้ีถือวาเปนกิจกรรมหน่ึงใน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ถือวาเปน Best Practice  
ของโรงเรียนดวย” 
 กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เปนกิจกรรม

ปฏิบัติ พัฒนาตน โดยการมีสวนรวมระหวาง  

วัด บาน โรงเรียน รวมกันปฏิบัติธรรมในเทศการ

เขาพรรษา ถือวาเปนการสรางยุวอุบาสกอุบาสิกา  

สืบสานพระพุทธศาสนา สรางความสัมพันธที่ดี

ตอกัน การปฏิบัติธรรมเปนการเรียนรูที่กอใหเกิด

ความตระหนักรูในตน เรียนรูดวยตนเอง เรียน

รูตัวเอง ดังพุทธภาษิต “อัตตาหิ อัตโนนาโถ”  
ตนแลเปนท่ีพึ่งแหงตน    
 



 ศรัทธา ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไดจริง
หรือ? คำถามน้ีมีคำตอบ หากทุกฝายมีสวนรวม

สรางจุดเปล่ียนจากศรัทธา เน่ืองจากสภาพปจจุบัน

กลุมเยาวชน เร่ิมเส่ือมถอยดานศีลธรรมลงไปมาก  

ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี

และอารยธรรมตะวันตก ทำใหเกิดปญหาสังคม 

ตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหา

ครอบครัว ปญหาอาชญากรรมและปญหาอื่นๆ 

อีกมากมาย การแกไขปญหาตางๆ เหลานี้  

เรื่อง 
สวภี แกวฤทธิ์ 

โรงเรียน  
บานขามเรียน  

ต.หนองบัว  

อ.พยัคฆภูมิพิสัย  

จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม เขต ๒ 

จุดเปลี่ยน

ไมสามารถทำใหประสบผลสำเร็จอยางยั่งยืนได   

ถาปราศจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแก

เยาวชนท่ีจะเติบโตไปเปนคนดีของสังคม ซึ่ง  

ผูปกครองและชุมชนจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหการ

สนับสนุนสงเสริม รวมมือ พัฒนารวมกันทั้งทาง

โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียน

ทางเลือกรูปแบบใหมอยางหน่ึงที่ถูกกำหนดขึ้น 

เพือ่ใชเปนเครือ่งมือผลักดนัใหเดก็และเยาวชนไทย

สามารถพัฒนาศักยภาพไดครบถวนทุกดาน  

จากศรัทธา



โรงเรียนบานขามเรียนตระหนักและเห็นคุณคาใน

แนวทางการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ   

 โรงเรยีนบานขามเรียนเปนโรงเรยีนท่ีบคุลากร

ในโรงเรียนมีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนา เม่ือโรงเรียนไดเปนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนจึงไดนำแนวคิดมาจากหลักคำสอน  

ที่เปนแกนสำคัญของพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา 

มาเปนฐานคิด และปรัชญาในการจัดการศึกษา

อยางเปนองครวมรอบดานทั้งดานพฤติกรรม   

(ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ครบทุกดานตาม

หลักภาวนา ๔ คือการพัฒนาทางกาย ทางสังคม 

(ศีล) ทางจิตใจ และทางปญญา  

 ศรัทธาดังกลาวที่กอเกิดความเปลี่ยนแปลง

ในโรงเรียนวิถีพุทธแหงนี้ นำไปสูการนำกิจกรรม

ที่จะทำใหผลการดำเนินงานเกิดความสำเร็จโดย

การจัดใหมีกิจกรรมพุทธศาสนา กระบวนการเรียนรู 

๕ ข้ัน (พูด-ทำ-จำ, แปล, เขาใจ, รูคุณคา, 



ประเมินตนเอง) วิถีชีวิตชาวพุทธไดนำนักเรียนรวม

กิจกรรมวันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

กิจกรรมการสวดมนตวันสุดสัปดาห รับฟงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมจากครูเวร ผูอำนวยการโรงเรียน    

กิจกรรมเด็กดี V-STAR และกิจกรรมโครงการฟนฟู

ศีลธรรมโลก กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต การกิน การอยู  

การดู การฟงเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ท่ีถูกตองและเหมาะสมและกิจกรรมการเขาคายธรรมะ 

เพ่ือฝกฝนตนเองใหเปนผูมีสติ  มีความคิดท่ีรอบคอบ    

 กจิกรรมการเรยีนการสอนจดัใหมกีารบรูณาการ

หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสำหรับการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนามีการสอดแทรกบริหารจิตเพื่อเจริญสติ และ

ปญญา มีการจัดหาสื่อ/เทคโนโลยีการศึกษา จัดส่ือ

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ใหนักเรียนมีความสนใจ   

(ใหละชั่ว ทำดี กาวไปในไตรสิกขา) เชน หนังสือ-

หองสมุด กระดานขาว จดหมายขาว เสยีงตามสาย 

โทรทัศน นทิรรศการ จัดอภปิราย ฯลฯ ท่ีแสดงโทษ

ของอบายมุข และอกุศลท้ังหลาย ไมยั่วยุ ย่ัวยอม 

มอมเมา สื่อท่ีสงเสริมคานิยม-ความรูสึก ละอายชั่ว

กลัวบาป ยำเกรงในกฎแหงกรรม ใหระลึกถึง

พระรัตนตรัยอยูเสมอ ปลุกเราคุณธรรม สรางคานิยม

ใฝดี ยกยองคนดี รู โลกกวาง-ลึกถึ งภูมิหลั ง   

รูที่มาที่ไป ทันสมัยทันการเปล่ียนแปลง เห็นคุณคา

แทเทียม   

 ผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห 

โดยสะทอนคุณธรรมอยางสรางสรรคเปนประจำทุกวัน 

การรูจักคิดอยางมีสติ การแกปญหาดวยเหตุและผล  

นอมนำเอาหลักธรรมคำสัง่สอนของพระสัมมาสัมพทุธเจา

มาดำเนินชวีติ คอื การประพฤตปิฏบิตัดิทีัง้กาย วาจา 

ใจ ทั้งตอหนาและลับหลัง การไมเบียดเบียนผูอื่น  

ไมสรางความเดือดรอนหรือความรำคาญใหกับผูอื่น 

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรัก ความเมตา  

กรุณา ประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมอันดีงาม มีความ

สามัคคีในหมูคณะไมสรางความแตกแยกในสังคม 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูนำหรือผูตาม

ที่ดี มีความรับผิดชอบ รูจักใหอภัย มีจิตสาธารณะ 

และสรางกระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม เพื่อพัฒนา 

ใหสามารถนำชุมชน สังคมใหมีความสงบสุขอยาง

ยั่งยืน  

 สถานท่ี/สภาพแวดลอม จัดสภาพแวดลอมให 

สวยงาม, สะอาด, สงบ, สวาง : อาคารสถานท่ี ตนไม 

อาณาบริเวณภายใน โดยรอบ ๔ ส ประกอบไปดวย   

สวยงาม (ศีล) รมรื่น รมเย็น เปนระเบียบ นาอยู  

เจริญตาเจริญใจ สะอาด (ศีล) ถูกสุขลักษณะ ปลอด

อบายมุขสิ่งมอมเมา ปลอดภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง 

สงบ (สมาธิ) ไมมีเสียงดังรบกวน ลดความเรงรอน 

ใหความสงบ เย็นใจ ไมขุนมัว ทำจิตใจ ใหใสสะอาด

และสวาง (ปญญา) แวดลอมดวยส่ิงระลึกเตือนให

ละเวนการกระทำความชั่ว ทำแตความดี มีสติปญญา 

ใฝหาความรูอยูเสมอ  

 กิจกรรมตางๆ ที่ โรงเรียนบานขามเรียน  

ดำเนินการนี้ นักเรียนไดปฏิบัติจริงทุกอยางไมวาจะ

เปนศาสนพิธีตางๆ เพื่อจะดำรงไวซึ่งวัฒนธรรม

ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ที่มาจากเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือกิจกรรม

๒๔



พิเศษนอกช้ันเรียนในวาระตางๆ เชน การรับประทาน

อาหาร การเก็บลาง การทำความสะอาด การรวม

พัฒนาวัด หรือสถานท่ีตางๆ ในชุมชน การสรางตนเอง

ใหเปนผูมจีติอาสาและจติสาธารณะ ฯลฯ ซ่ึงสิง่ตางๆ 

เหลานีเ้ปนกจิกรรมท่ีเดก็ตองทำอยางสมำ่เสมอจนเกิด

ความเคยชิน และจะตองทำดวยความประณีตและ

ละเอียดออน จำเปนที่คณะครูและผูปกครองทุกฝาย

ตางใหความรวมมือชวยกันสนับสนุนอยางจริงจัง 

จริงใจ และพรอมท่ีจะทำตนเปนแบบอยางท่ีดี เรียนรู

และพัฒนาตนเองไปพรอมกันกับเด็กๆ เปนกัลยาณมิตร

ตอกันไปพรอมกันดวย จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง

รวดเร็วและชัดเจน การรวมกันดำเนินงานโรงเรียน  

วิถีพุทธของทุกๆ ฝาย จะชวยกอใหเกิดวัฒนธรรม

เมตตาและวัฒนธรรมแสวงปญญา ซ่ึงท้ังสองวัฒนธรรมน้ี

ก็จะใหทุกคนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน และตาง

ก็พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาไดอยางชัดเจนและ

ตอเนื่องยิ่งข้ึนไป การดำเนินงานดังกลาวสงผลให

นักเรียน มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

ไดเห็นคุณคาความเปนชาวพุทธ 

 จากประสบการณการดำเนินงานโรงเรียนวิถี

พุทธในโรงเรียนบานขามเรียน นับเปนโรงเรียนหน่ึงที่

บคุลากรในโรงเรยีน ในชุมชนมสีวนรวมในการดำเนนิงาน

โรงเรียนวิถีพุทธที่เกิดจากความศรัทธาในหลักธรรม

คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นำมา

เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนเด็กและเยาวชน

ที่มีศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม มีคุณธรรม

จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข   

นับเปนจุดเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากศรัทธาท่ียิ่งใหญโดย

แทที่นำสูความสำเร็จที่ภาคภูมิใจที่สุดของโรงเรียน

สามารถพัฒนาตนเอง สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน

จนเปนท่ียอมรับและศรัทราในชุมชนได    
 

๒๕



 ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย

และสิ่งแวดลอมที่รวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ   

สังคม การเมือง การศึกษา การปกครอง การ

ตอสูกับภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทั้งน้ำทวม ภัยแลง 

แผนดินไหว ไฟไหม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อากาศ

แปรปรวน เกิดภาวะโลกรอน หิมะละลาย ส่ิงเหลา

นี้ลวนทำใหสภาพจิตใจและรางกายท่ีไมไดรับการ

ฝกฝนมาดีเกิดความไมมั่นใจ หวาดกลัวและบาง

ครั้งก็ไมมีเหตุผลขาดสติยั้งคิด ซึ่งสวนใหญเกิด

จากการกระทำของมนุษยเราที่กระทำลงไปโดย

ไมไดคิดถึงอนาคตวา จะเกิดภัยธรรมชาติที่เปน

สติมา 

อันตรายตามมา ถาจิตใจและรางกายที่ไดรับการ

ฝกใหมีสติดี แล วจะทำใหคนเราอยู ร วมกับ  

ธรรมชาติไดอยางมีความสุขเกิดสภาพสมดุลอยาง

ยั่งยืน 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณ 

ผูคนใจดีมีเมตตาธรรมสูง มีทรัพยากรทางธรรมชาติ

มากมาย เชน แมน้ำ ภูเขา ปาไม แรธาตุตางๆ

และที่สำคัญมีพระมหากษัตริยเปนผูทรงพระคุณ

อันประเสริฐ เปนองคพระประมุขของประเทศ  

ทรงเปนแบบอยางของคนไทยในการดำเนินชีวิต 

ทรงยึดแนวทางตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จ

เรื่อง 
กาญจนา ศรีพระนาม 

โรงเรียน  
บานหนองแสง 

ต.หวยเตย อ.กุดรัง  

จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม เขต ๓ 

ปญญาเกิด 
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พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเปนพระศาสดาของศาสนา

พุทธ โดยยึดหลักทางสายกลาง มัฌชิมาปฏิปทา 

ซึ่งเปนทางสายเอกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูไวเมื่อ   

๒,๕๐๐ กวาปมาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ของเราทรงปฏิบัติตามเปนแบบอยางใหคนไทย  

ทั้งประเทศ และในภาวะที่ประเทศไทยเกิดภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจ พระองคทานไดเตือนสติคนไทย

ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนส่ิงล้ำคา

เปนวิถีชีวิตชาวพุทธที่แทจริง ทำใหประเทศชาติ

ของเรารอดพนจากภาวะวิกฤติที่ทั่วโลกมีปญหา  

ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่คนสวนใหญของประเทศ

ไทยนับถือ เปนศาสนาท่ีเปนวิทยาศาสตร ท่ีผูปฏิบัติ

พึงรูไดดวยตนเอง เปนเหตุเปนผลตามหลักอริยสัจ 

๔ ประการ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่ง
เปนหลักธรรมคำสอนเนนการปฏิบัติใหรูแจงเห็น

จริงทั้งจิตใจและรางกาย  

 ดวยความเคารพและศรัทธาอันแรงกลา

ของผูเขยีน และดวยประสบการณของตนเอง โดย

พื้นฐานชอบทำทาน รักษาศีล ตอมามีโอกาสได

ฝกสวดมนต นั่งสมาธิ ซึ่งทำใหเกิดปญญาในการ

แกปญหา ในบางคร้ังเมื่อมีอุปสรรคก็ทำใหเรา   

สามารถหาเหตุผลและฝาฟนอุปสรรคไปได   

มีกำลังใจใหกับตนเองและคนอ่ืนได ทุกครั้งท่ีได

ไปวัด ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ จะมีความรูสึก

เบิกบานอิ่มอกอ่ิมใจ มีความสุข และสังเกตไดวา

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น การทำงาน

ประสบผลสำเร็จมากขึ้น มีการคิด การกระทำที่

สุขุม รอบคอบ ใจเย็นขึ้น เมื่อไดเรียนรูและนำ

หลักธรรมคำสอนมาไวในใจของเราแลว ตอมามี

โอกาสไดรับตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนก็ไดนำ

ป ร ะสบก า รณ ที่ ไ ด ฝ ก ปฏิ บั ติ ม า ถ า ยทอด

ประสบการณใหแกคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียน

ไดฝกปฏิบัติ โดยการสอดแทรกในรูปแบบการเรียน

การสอน การบูรณาการ การน่ังสมาธิกอนเขาหอง

เรียน การจัดกิจกรรม การใชชีวิตประจำวัน การ

ดูกาย ดูใจ ใหมีสติตลอดเวลา โดยผานกิจกรรม

หลายอยางเชน การจัดกิจกรรมเขาคายวิถีพุทธ 

การเขาคายปฏิบัติธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค  

การจัดทำโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 

การทำบุญตักบาตรประจำป การเขารวมประเพณี

ทำบุญในชุมชน จัดต้ังศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตยที่วัดในหมูบานเขตบริการของโรงเรียน  

บันทึกความดีประจำวัน เขารวมปฏิบัติธรรม   

และทำบุญทุกวันพระในระหวางเขาพรรษา นิมนต

พระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน นำนักเรียน  

ไปเรียนรูและปฏิบัติธรรมที่วัดทั้งในและนอกเขต

บริการ แตก็เปนเพียงเล็กนอยเทาน้ันท่ีจะพอปฏิบัติ

ใหชวีติมคีณุคาไดบาง ทำใหสงัคมในโรงเรยีนนาอยู 

เกิดความเมตตาตอกัน คุณครูก็เปนที่พึ่งของ

นักเรียน ซึ่งนักเรียนวัยรุนในสภาวะปจจุบัน ถูก

โจมตีดวยสื่อและสังคมที่เส่ือมลง สภาพแวดลอม 

ครอบครัวที่มีปญหามากมาย การไดชวยใหเด็ก

ไดมีสติและเกิดปญญาตามหลักธรรมคำสอนและ

ไดปฏิบัติจริงจึงเปนส่ิงจำเปนสำหรับวัยรุนใน

ปจจุบัน  

 ส่ิงสำคัญประการหนึ่ งที่ สั ง เกตเห็น ท่ี

นักเรียนไดปฏิบัติรวมกันแลวทำใหพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นคือ โครงงานเยาวชน

ไทยทำดีถวายในหลวง เรื่อง แสงธรรมสำนึกดีมี
วินัยเทิดไทองคราชัน ของนักเรียนกลุมแสงธรรม

ลำหวยเตย ชวงชั้นท่ี ๒ จำนวน ๘ คน ขยายผล

ใหนกัเรยีนจำนวน ๔๕ คน จะมกีจิกรรมประจำวนั

อยู ๘ กิจกรรมใชเวลาทำโครงงานอยู ๓ เดือน 

ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิไหวพระ เสียสละเพื่อ
สวนรวม เขารวมวเิคราะหโครงงาน ประสานความด ี
มคีวามซือ่สัตย ประหยดัอดออม นอบนอมไหวสวย 
รวมดวยเกบ็ขยะ ใชเวลาตัง้แต ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.

ในการทำกิจกรรมทุกวัน ฝกใหเปนนิสัย แลว

๒๗



พฤตกิรรมของนกัเรยีนกเ็ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ 

ผลการเรียนสูงขึ้น มารยาทดี และโครงงานลด

ภาวะโลกรอนของชวงช้ันท่ี ๓ โดยกลุมวัยใสจะ  

มีกิจกรรมเก็บถุงนมมาทำความสะอาดและเย็บ

ตอกันเปนผากันเปอนใหนองอนุบาล ทำใหเด็กมี

ความเมตตาตอกันและโรงเรียนสะอาดปราศจาก

ถุงนม มีการเผยแพรโครงงานสูชุมชนและโรงเรียน

ในเครือขายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและไดทำ

ตอเนื่องมาตลอดนับวา เปนนวัตกรรมที่สามารถ

ทำใหเกิดปญญาและแกปญหาไดระดับโรงเรียน

ทั้ง ๒ โครงงาน ตอมาไดนำโครงงานแตละช้ัน 

ชั้นละ ๑ เรื่อง มาวิเคราะหตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบ ๒ หวง ๒ เงื่อน

ดังนี้ 

 ความพอดีพอประมาณ ความมีเหตุผล  
มีภูมิคุมกัน เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู 
 โดยคุณครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห

ตามกิจกรรมท่ีทำ ผลที่ไดจากการเรียนรูแตละ

เรือ่ง ทำใหคณุครแูละนกัเรยีนไดเรยีนรูไปพรอมกนั 

คุณครูและนักเรียนเปนคนมีเหตุผล รูจักประมาณตน 

มีคุณธรรมมีความรักความเมตตาตอกัน เกิด

สติปญญาในการเรียนรูรวมกัน รูจักแบงปนความ

สุขเล็กๆ นอยๆ มีน้ำใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในบาง

ครั้งนักเรียนวิเคราะหไมไดก็นำคำถามไปถาม  

ผูปกครองท่ีบานและทานผูรู จึงไดคำตอบกลบัมา 

นักเรียนรูจักใชเวลาวางเขาหองสมุดมากขึ้น   

เลิกทะเลาะกัน มีความออนนอมถอมตนมากข้ึน 

คุณครูมีความรักเมตตาตอนักเรียนและเพื่อนครู 

ทำใหโรงเรียนนาอยูมากขึ้น  

 ประเทศไทยของเรานับวาโชคดีมากที่ไดมี

พระพุทธศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใหทำความดี 

และมีพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ

มาก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

ตลอดมา ทรงเปนแบบอยางใหคนไทยไดปฏบิตัติาม 

ซึ่งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมี

มากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ดวยความ

เคารพและศรัทธายิ่ง เปนสิ่งท่ีพวกเราชาวพุทธ

ควรจะไดเรียนรูและฝกปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน

เมือ่ปฏบิตัแิลวกจ็ะเกดิปญญา สามารถรูไดเฉพาะตน 

แลวทุกทานท่ีปฏิบัติก็จะมีความสุขประสบผลสำเร็จ

ในส่ิงที่ทุกทานปรารถนา เริ่มตนวันน้ีไมเสียเวลา

มากไปและไมสายเกินไปสำหรับทาน  

 บทความสำหรับนักเรียนฝกสมาธิประจำ

วันทุกเชาหนาเสาธงพรอมทาประกอบ 

 ตั้งตัว ตั้งตน ตั้งตน ต้ังมั่น ฝกฝน ใฝฝน 
อบรม บมเพาะ เจาะจิต เจาะใจ ฝาฟน ฝนใฝ 
สงเสริม สอดไส สวมใสคุณธรรม    
 

๒๘



๒๙

 ไมวา...กระแสของโลกและเทคโนโลยีจะ

เปล่ียนแปลงและกาวหนาไปมากนอยเพียงใด   

ทุกกระบวนการในการพัฒนาระบบของหนวยงาน

หรือองคกร ลวนจำเปนตองใชทรัพยากรมนุษย  

ในการขับเคล่ือนท้ังส้ิน การท่ีโรงเรียนต้ังใจวิทยาคม 

ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสรางคนเกงให

มีความสุข ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม

กับวัยและความตองการ จึงสงผลใหนักเรียนรูจัก

รักและเห็นคุณคาของตัวเอง หวงแหนการใชชีวิต

ไมเกี่ยวของกับอบายมุขทั้งหลาย มุงมั่นทำสิ่งดีๆ 

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จึงเปนอีกหนึ่งโรงเรียนที ่ 

สังคมดี 
เริ่มท่ีนักเรียน 

...ทำหนาที่ “สรางคนดีๆ ใหกับสังคม” 
 เจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการใน

การจัดการศึกษารูปแบบใหม มีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน ดวยองครวมดาน 

คุณธรรม จริยธรรม ดานปญญาและความคิดให

เกิดเปนวิถีชีวิตที่ดำเนินอยูอยางเปนสุขทั้งใน

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม โดยการฝก

ปฏิบัติใหเปนลักษณะนิสยั ท้ังการกิน อยู ดู ฟง 

โดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเปนกรอบ

แนวทางต้ังแตการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตรการ

เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรม

สุรินทร เขต ๑ 

เรื่อง 
อภิสิทธิ์ ตรงศูนย 

วรางคณา ดาทอง 

อำภาพร วงสาสนธิ์ 

โรงเรียน  
ตั้งใจวิทยาคม 

ต.ต้ังใจ อ.เมือง จ.สุรินทร 



อื่นๆ ท่ีตองประสานความรวมมือจากทุกฝาย  

ทุกคน ท้ังผูบริหารโรงเรียน ครู พอแม ผูปกครอง 

ชุมชน เพ่ือรวมพัฒนาพฤติกรรมทั้งภายนอกและ

ภายในของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา ท่ีใชโรงเรียน

เปนตนแบบแหงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ดวยตนทุน

แหงความดีเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข ให

นักเรียนรูเทาและรูทันเหตุการณและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สามารถเอาตัวรอด

ดวยสติปฏิภาณไหวพริบเมื่อเผชิญกับปญหาและ

อุปสรรค ไมเห็นแกตัว รูจักการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท 

 การจัดโรงเรียนแนววิถีพุทธของโรงเรียน

ตั้งใจวิทยาคมอาจแกปญหาไมไดทุกแงมุม แต

อยางนอยการปองกันไมใหปญหาที่จะเกิดกับ

นักเรียนดวยวิถีทางที่นุมนวล ดวยหลักธรรมของ

พระพุทธเจา ตามหลักไตรสิกขา ดวยตนแบบท่ีดี

จากครูบาอาจารย ที่เนนใหทำ ตอกย้ำบอยๆ 

สรางเสริมกำลังใจดวยวิธีการที่เหมาะสม จึง

เปนการสร า งความตระหนักใหนั ก เ รี ยนมี

คุณลักษณะนิสัยที่ดี เปนการสรางความดีเพื่อหนี

ความชั่วใหตามไมทันสงผลใหเห็นชัดเจนท่ีเด็ก ท่ี

แสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีนารักทั้งขางนอก

และขางใน 

 โรงเรียนตั้ งใจวิทยาคม อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สุรินทร เขต ๑ ตั้งอยูที่บานตั้งใจ ตำบลตั้งใจ  

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เปนโรงเรียนที่อยูใน

ชุมชนพอเพียง นักเรียนที่อยูในเขตบริการของ

โรงเรียน มีอยู ๒๗๐ คน มีนายประหยัด ทองทา 

เปนผูอำนวยการโรงเรียน ไดดำเนินการตาม

เจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเขารวม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมตามแนววิถี

พุทธอยางตอเนื่อง “กิจกรรมทุกวันพระ การ  
เคารพนบไหวระหวางนักเรียนกับครูและพี่นอง 
เขาวัดทุกวันพระ ตักบาตรและฟงธรรม สวดมนต 
นั่งสมาธ ิ ทุกวันจันทรใชเวลา ๑ ช่ัวโมงกอนกลับ
บานทำความสะอาดบริเวณวัด วันสำคัญทางศาสนา
มีกิจกรรมตอเนื่อง ทุกภาคเรียนกิจกรรมเขาคาย
พัฒนาคุณธรรม ตอกย้ำพฤติกรรมอันดีงาม   
ทุกวันศุกร จัดกิจกรรมเพื่อสรางความอบอุนให
เกิดระหวางครู นักเรียน พอแม แลกเปล่ียน
ประสบการณดวยการจัดนิทรรศการ และการบวช
อุบาสิกาแกวหนอออน ฝกสอนกุลสตรีใหรูวิธี  
ใกลชิดพระพุทธศาสนา ลวนเปนกิจกรรมที่สงผล  
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทุกดานทั้งการกิน 
การอยู การดู การฟง รูจักเลือกซื้อ เลือกใชสิ่งที่
ดีที่สุดใหกับตัวเอง ปญหาการทะเลาะวิวาท  
ลดนอยลง มีความออนนอมถอมตน รูจักการ  
รอคอย เสียสละ ใชเวลาท่ีมีอยูทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียนอยางรูคุณคาและเกิดประโยชน
สูงสุด....”    
 

๓๐





อุทัย ดุลยเกษม 

การจัดการศึกษาที่ควรจะเปนนั้น  
นาจะอยูทีก่ารมองหาพรสวรรคในเด็ก
มากกวาการมองหาเด็กที่มีพรสวรรค 

แทที่จริง 



 หลายคร้ังหลายคราที่คนเรามักจะรูสึก  

เหนื่อยลา หมดกำลังใจท่ีจะใชชีวิต หมดกำลังใจ

ที่จะเรียน ทอแท เหนื่อย...ชีวิตเจอแตอุปสรรค 

เปนธรรมดาท่ีมักจะเกิดคำถามข้ึนมากมายในชีวิต 

เปนตนวา ทำไมเราเกิดมาเรียนไมเกง ทำไมเกิด

มาหนาตาไมดี ทำไมเพ่ือนๆ ชอบลอ สาวๆ หรือ

หนุมๆ ไมมอง เกิดเปนความรูสึกนอยใจ ไมมี

กระจติกระใจเรยีน ไมมกีระจติกระใจทำงาน ถาคุณ

กำลังรูสึกแบบนี้อยู อยากใหลองดูชีวิตของเด็ก

นักเรียนคนหน่ึงท่ีองคประกอบของชีวิตไมไดดีเลิศ

อะไรเลย  

 “ณัฐพงษ ดาศรี” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ ๖ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย นักเรียนพิการ

เรียนรวม ดวงตาท้ังสองขางมืดบอด จากเด็กนอย  

ที่ชีวิตถูกโชคชะตากลั่นแกลงครั้งแลวครั้งเลา   

มาวันนี้ในฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประสบ

ความสำเร็จไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัยช่ือดังของ

ประเทศ “ทำไมเขาทำได ทำไมเขายังสู”   
 ณัฐพงษ ดาศรี มีชื่อเลนวาแพะ เกิดเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ชีวิตวัยเด็กมีโอกาส

ไดอยูพรอมหนาพรอมตาพอ แม ลูก ไมนานนกั 

เนื่องจากพอแมหยารางกันขณะที่ลูกอายุยังไมถึง

ขวบดี ณัฐพงษถูกสงใหมาอยูกับยาท่ีจังหวัดสุรินทร  

ใชชีวิตอยางเด็กธรรมดาทั่วไปในครอบครัวชาวนา

ที่มีปูทำหนาที่พอและมียาทำหนาท่ีเปนแม   

 เชาวันหนึ่งขณะออกไปชวยปูเก็บใบหมอน

เพ่ือที่จะนำไปเล้ียงตัวไหม ดวยความซุกซนตาม

ประสาเด็กเขาว่ิงหกลมและถูกกิ่งไมทิ่มเขาไปที่

ดวงตาขางซาย เลือดไหลไมหยุด เด็กนอยรองให

ดวยความเจ็บปวดแสนสาหัส ปูกับยาพยายามพา

ไปรักษา แตความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นรุนแรงเกิน

ความหวังในตา 
กวาหมอจะชวยได ณัฐพงษ ดาศรีตองสูญเสีย  

ตาขางนั้นไปเมื่ออายุไดเพียง ๒ ขวบ 

 เมื่อกลับมาอยูบาน หลังจากเสียดวงตาไป

หนึ่งขาง ณัฐพงษยังคงสามารถใชชีวิตอยางเด็ก

ปกติได อาจมีบางครั้งโดนเพ่ือนๆ ลอเลียนบาง 

แตชีวิตประจำวันของเขาก็ไมไดเปลี่ยนไปมากนัก 

ยังสามารถชวยเหลือตนเอง ทำงานบาน วิ่งเลน

หยอกลอกับเพื่อนไดตามปกติ จนกระทั่งถึงอายุ 

๕ ขวบ เหตุการณรายทำนองเดิมก็เกิดขึ้นอีก 

และโชครายเหลอืเกินท่ีไดเกดิขึน้กบัเด็กนอยคนเดิม

วันหนึ่งขณะนอนหลับอยูขางวงเหลาของญาติๆ 

ณัฐพงษถูกสุราขาวส่ีสิบดีกรีจากแกวของคนใน

ครอบครัว หกลงใสท่ีดวงตาขางขวา ซ่ึงเปนดวงตา

ขางเดียวท่ีเขามีเหลืออยู เหตุการณน้ีไดเปล่ียนแปลง

ชวีติของเดก็คนหนึง่ไปอยางส้ินเชงิ ณฐัพงษ ดาศรี 

จากท่ีเคยเกิดมามีรางกายสมบูรณแข็งแรง วันนี้

เมือ่อายไุด ๕ ขวบ เขาไมสามารถมองเหน็ไดอกีตอไป 

เปนความสญูเสียท่ีไมวาใครกค็งทำใจยอมรบัไดยาก 

 หลังจากดวงตาขางขวาบอดสนิท ชีวิตของ

เขาก็เปลีย่นไป ณัฐพงษใชชวีติอยางเดก็ปกติไมได

อีกแลว เพื่อนๆ รุนเดียวกันตางเติบโต ใชชีวิตใน

วัยเด็กอยางสดใส ไดวิ่งเลน ไดดูการตูน ไดเขา

โรงเรียน แตตัวเขาตองเติบโตอยูในโลกมืด ตอง

เรียนรูการใชชีวิตกับความกลัว ความมืด และเสียง

ตางๆ ท่ีไมรูจัก แทบทุกวันไดแตน่ังเหงาอยูท่ีบาน

รอใหเพือ่นๆ กลับจากโรงเรยีนมาชวนไปเลน เมือ่

ลองพยายามไปเรียนในชัน้เรยีนรวมกับนกัเรยีนปกต ิ

กไ็มสามารถจนิตนาการและเรียนรูตามทีค่รสูอนได 

อนาคตมืดมน สภาพจิตใจย่ำแย ทอแท หดหู 

 จนกระท่ังวันหน่ึงมีขาวดีเขามาในชีวิตของ

ณัฐพงษ นั่นคือที่จังหวัดรอยเอ็ดมีโรงเรียนเพื่อ

รอยเอ็ด เขต ๑ 

เรื่อง 
ธีรวุฒิ หอมอินทร 

โรงเรียน  
รอยเอ็ดวิทยาลัย 

ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.รอยเอ็ด 

๓๓



การศึกษาคนตาบอด ท่ีจะชวยดูแลและสอนทักษะ

ในการเรียนรวมใหผูพิการตาบอดที่ตองการเขารับ

การศึกษา ขาวดีนี้ เปนเหมือนไฟจุดประกาย

ความหวังใหกับชีวิต ดวยความฝนเพียงอยางเดียว

วาในอนาคตขางหนาจะตองมีอาชพีทีม่ัน่คง ไมเปน

ภาระกับใคร ณัฐพงษจึงควาโอกาสนั้นไวโดยไม

ลังเล  

 สำหรับการศึกษาไมมีคำวาสาย ที่โรงเรียน

เพื่อการศึกษาคนตาบอดนี้เขาไดเรียนรูทักษะการ

เรียนรวม รวมถึงไดรับการดูแลและกำลังใจ 

มากมาย ดวยความมุงมั่นไมนานนักก็เกิดทักษะ

และสามารถเขาเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไปได 

ณัฐพงษเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ ท่ีโรงเรียน

อนุบาลรอยเอ็ด ขณะที่มีอายุมากกวาเพื่อนรวม

ชั้นคนอื่นๆ ๖ ป หลังจากนั้นเขาศึกษาในระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนขัติยะวงษา และ

ปจจุบันอายุ ๒๓ ป กำลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ ๖ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  

 ในทุกระดับการศึกษา ณัฐพงษตองเรียน

ทุกรายวิชาอยางที่นักเรียนปกติคนอื่นไดเรียน  

ทักษะการฟงอยางเดียวไมเพียงพอ อุปสรรคที่เกิด

จากความบกพรองทางสายตาจำเปนตองใชความ

ขยันหมั่นเพียรเปนอยางมากเขามาทดแทน ทุก

วิชาทุกเนื้อหา ตองทำการทบทวนมากกวาคนอ่ืน

หลายรอบ ไมเคยเลยท่ีจะขาดเรียนโดยไมมีเหตุ

จำเปน พยายามเขารวมกิจกรรมทุกอยาง ทำการบาน

ทุกวัน งานที่ไดรับมอบหมายทุกชิ้นไมเคยขาด 

เวนแตที่ไมสามารถทำไดจริงๆ ก็จำเปนตองขอ

ใหคุณครูมอบหมายงานอยางอื่นใหทำแทน  

 ผลจากความพยายาม ทุกวันน้ีนักเรียน

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยนอยคนนักที่จะไมเคย

ไดยินชื่อณัฐพงษ ดาศรี เขาเปนที่ชื่นชมและ

เปนความภูมิใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ หลายคร้ัง

ท่ีชีวิตและรูปแบบความประพฤติของเขาถูกหยิบยก

ขึ้นมาเปนแบบอยางเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับ

นักเรียนในรั้วเขียวแสด ดวยความพากเพียรและ

มุงมั่นของตนเอง ตอนน้ีเขาไดกาวหนาไปอีกขั้น 

โดยผานการสอบคัดเลือกใหเขาเรียนที่คณะ

รัฐศาสตร สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแหง

หน่ึงในประเทศไทย ถึงตรงน้ีความฝนท่ีจะมีอาชีพ

ที่มั่นคงก็ไมไกลเกินเอื้อมแลว  

 “สิ่งที่ผมยึดถือปฏิบัติตลอดมาคือ แนนอน
วาเรามปีญหา แตตองไมเดินหนปีญหา อยาคดิสัน้ๆ 
ใชชีวิตอยูอยางมีหวัง จุดประกายใหชีวิตอยูเสมอ”  
นัน่คอืคำพดูของณัฐพงษ ลองคิดเลนๆ วา วนันัน้

เม่ือณัฐพงษ ดาศรี ถูกปญหารุมเรา หากเขาทอแท 

ยอมแพตออุปสรรค ยอมรับในโชคชะตา ชีวิตเขา

ในวนันีจ้ะเปนอยางไร...เขาจะทำอะไรอยู... ทุกคน

คงมีคำตอบอยูในใจ และหากวันน้ี เมื่อเรากำลัง

เหนื่อย นอยใจในชีวิตที่ไมไดดังใจหวัง ทอแท 

ยอมแพตออุปสรรค ชีวิตในวันขางหนาของเราจะ

เปนอยางไร... 

 ขอใหเรื่องราวของณัฐพงษ ดาศรี รวมเปน

สวนหน่ึงในการเปนกำลังใจใหกับผูท่ีกำลังเหน็ดเหน่ือย

ทอแท ไดลุกขึ้นสู เพื่อที่จะอยูอยางมีความหวัง   

มีพลังที่จะตอสูกับอุปสรรคทั้งปวง    
 

แนนอนวาเรามีปญหา แตตองไมเดินหนีปญหา 
อยาคิดสั้นๆ ใชชีวิตอยูอยางมีหวัง จุดประกาย  
ใหชีวิตอยูเสมอ 

๓๔



๓๕

อุบลราชธานี เขต ๑ 

เรื่อง 
วรรณา อยูสุข 

โรงเรียน  
บานดอนกลอย 

อ.เหลาเสือโกก  

จ.อุบลราชธานี 

 จากสภาพความเจริญทุกวันนี้  
 ยังมีเหตุการณเชนนี้ดวยหรือ? 
 

 ในหมูบานดอนกลอย จะมสีภาพทีไ่มแตกตาง

กับหมูบานในชนบทเล็กๆ ท่ีหางไกลความเจริญ

ดวยกัน สภาพหมูบานอยูทามกลางความกันดาร 

เพราะอยูติดกับชายแดนอำเภอมวงสามสิบ และ

เปนรอยตอกับอำเภอเหลาเสือโกก จึงเปนจุดบอด

ของการพัฒนา ถนนเปนลูกรังสีแดงตลอดสาย   

น้ำทวม เปนหลุมเปนบอ สัญจรไปมาไมสะดวก 

ทีส่ะดวกเฉพาะจักรยานหรอืจกัรยานยนตเทานัน้ แต... 

 ณ โรงเรยีนบานดอนกลอย เปนโรงเรยีนทีต่ัง้

อยูในหมูบาน โรงเรียนกำลังถูกยุบ เพราะนักเรียน

เหลือนอย นักเรียนสวนใหญยายไปเรียนท่ีโรงเรียน

รอบขางจนทำใหนักเรียนเหลือเพียง ๑๙ คน เมื่อ

ผูบริหารคนใหมมาถึง จึงมีเหตุใหมๆ เกิดขึ้นคือ 

นักเรียนยายกลับมากันเกือบหมด ปรากฏวามี

นักเรียน ๓ คน พี่คนโตอยู ป.๕ คนกลางอยู   

ป.๓ และคนสุดทองเปนเด็กผูหญิง อยู ป.๑   

ยายมาได ๑ เดือน เทานั้น อยูๆ ผูปกครองก็มา

ถามหาลูกหลาน ทัง้ ๓ คนวา “ทำไมไมกลบับาน
นีม่ันก็บายคลอยมากแลว” คุณครูผูบริหารตกใจ

มาก เพราะนักเรียนหายไปจากโรงเรียนตั้งแตเชา 

ไมมีใครพบวานักเรียน ๓ พี่นองมาโรงเรียน   

ผูปกครอง ครู และนักเรียนชวยกันตามหาจนหมด

หมูบาน ทำอยางไรกันดี... 

ชีวิตจริง
ยิ่งกวาละคร

 วนัรุงขึน้ไดรบัรายงานวา เด็กชายบุญญฤทธ์ิ 

เชื้อบุญ (เจน) เด็กชายจีระศักด์ิ เชื้อบุญ (เจก) 

และเด็กหญิงมาลินี ลำลีใย (เม) อยูกับบิดาที่   

จ.อุบลราชธานี โดยพอเดินทางกลับมาสงที่บาน

ดอนกลอย เด็กไปไหนเมื่อวานน้ี ...จากรายงาน

ของนักเรียนที่สารภาพกับผูบริหาร คือ หนีไปหา

พอท่ีอยูที่ จ.อุบลราชธานี ต้ังแตเชา ไมไดเขา

โรงเรยีน การเดนิทางโดยจกัรยาน ๒ คนั ซอนไปกนั

เหน่ือยก็จอดพัก ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร เดินทาง

ออกจาก ต.ยางสักกระโพหลุม ผานถนนชยางกูร 

เขาอำเภอเมือง ทามกลางแสงแดดที่รอนแรงและ

ความหิวโหย หลังจากน้ันผูบริหารและครูท่ีปรึกษา

ไปที่บาน ชาวบานทุกคนตกใจ หามไมให ผอ.ไป

บานนัน้อกี ชาวบานบอกวา “อนัตราย” บานหลงันัน้



อับ ทึบ โทรม เงียบสงัด วังเวง มีหมาหอนเบาๆ 

เย็นๆ ขาพเจาเดินเขาไปสำรวจเพียงลำพัง สกปรก 

เกา มีกลิ่นอับ สภาพหองเดียวรวมทุกสิ่งทุกอยาง

ไวดวยกัน ฝนตกปริบๆ ออกมาขางนอกราวฟา

กับดิน นายจำป ชาวบานรานคาพูดวา “ผอ. อยา
เขาไป บานนั้นคุณตาของเด็ก ตายในสภาพของ  
ผีปอบ ตอมาถายทอดใหยายของเด็ก ปจจุบันก็
ยังเปนผีปอบ หากินลำไสคน เวลาพูดหามสบตา 
หามคบคาสมาคม หรือกินขาวดวย”  
 จากการสืบขอมูลจากทุกสวน ต้ังแต ๓ 

พี่นองยายมาอยูที่โรงเรียนบานดอนกลอย ไมได

รับการยอมรับชุมชน จากเพื่อนนักเรียน ไมมีใคร

คุยดวย ไมมีนักเรียนคนใดรับประทานอาหารรวม

วงดวย ไมมใีครพดู เลนหรอืคบหาสมาคมดวยเลย 

แมกระทั่งขายขนมหรือสินคาใหก็ไมไดรับการ

ยอมรับ รังเกียจผีปอบ พวกเขาถูกรังเกียจมาต้ังแต

เด็กๆ ผอ. ถามวา “แลววันน้ันทำไมเธอถึงหนีไป
หาพอ” เจนตอบวา “ผมเหงาครับเพราะไมมีใคร
คยุกับพวกผมเลย” ผอ.รูสกึสะทอนในอก เราผดิเอง
ที่ไมรูจักเขา...  

 เจนและนองชายมีหนาที่สำคัญคือหากบ

ผอ.ถามวา “แลววันน้ันทำไมเธอถึงหนีไปหาพอ” 
เจนตอบวา “ผมเหงาครับเพราะไมมีใครคุยกับ
พวกผมเลย” ผอ.รูสกึสะทอนในอก เราผดิเอง
ที่ ไมรูจักเขา... 

๓๖

เจน (เด็กชายบุญญฤทธิ์ เชื้อบุญ)  

พี่คนโต ใน ๓ คนพ่ีนอง 



เขียด ลอกหนัง ยางแลวมาจำหนายใหชุมชน ราคา

ตวัละ ๕-๑๐ บาท ดำนา เกี่ยวขาว ดายหญานา 

ปลูกผัก รดน้ำตนไม จะมาโรงเรียนสาย เพราะ

ตองชวยงานคุณยาย คุณนา พอ แม อยูที่เมือง

อุบลราชธานี มีอาชีพรับจางรายวัน รายไดต่ำมาก 

บางคร้ังกบหรือเขียดท่ีหามา ชาวบานไมซ้ือเพราะ

กลัววา กินแลวจะกลายเปนปอบ  

 ผอ.และครูไปเยี่ยมบานหลายคร้ัง พบ  

ผูปกครอง พอ แม เยีย่มเยยีน เชญิประชมุแนะนำ

นกัเรยีนใหความรูเรือ่ง ความเปนวทิยาศาสตรกบั

เรือ่งผีปอบและความเปนไปไมได ใหเลกิความคดิ

และความเชื่อน้ันเสีย  

 ๒-๓ เดือนตอมา เจนไดรับเลือกใหเปน  

รองประธานนักเรียน มีหนาที่พูดหนาเสาธง   

พานักเรียนผูชายท้ังโรงเรียนไปเก็บขยะตามหมูบาน

ทุกเชา กลับมารายงานหนาเสาธง ถึงภารกิจที่ได

รบัมอบหมายหนาเสาธงทุกวนั เปนวทิยากรแกนนำ 

ไปอบรมในท่ีตางๆ แลวนำมาเผยแพรใหรุนนอง 

มีความเปนผูนำ กลาหาญ กลาพูด กลาคิด ได

รับรางวัลดานการวาดภาพจากเครือขายสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับจากครู นองๆ ทุกคน ปจจุบัน

๓๗

สอบเขาเรียนไดที่โรงเรียนนารีนุกูล ๒  

 เจนไดรบัยกยองดานคุณธรรมจรยิธรรมดเีดน

ของโรงเรียน ไดรับคำชมจากชุมชนวา เจนและ

นองๆ นารัก ไดรับความรัก ความใกลชิดจาก

ชุมชน บางคร้ังชาวบานใหเงินคาขนม เพราะเอ็นดู

และสงสารในความยากจน เจนไดรับยกยองเรื่อง

ความกตัญูรูคุณ เปนแบบอยางที่ดีของนองๆ 

โดยเฉพาะเร่ืองการเอาใจใสตอครอบครัว การชวยเหลือ

โรงเรียนเปนอันดี เปนท่ีรักของนองๆ ทุกคน 

 เจนเปนแบบอยางดานการปรับพฤติกรรม

ดานความเลวราย ความสับสนในสภาพของตนเอง  

ที่ตนเองไมไดกอขึ้นมาและความขัดแยงในตัวเอง

และถือวาเปนกลุมเส่ียง เปนปญหาในระดับรุนแรง  

ที่ทุกฝายรวมมือรวมกันแกไขปญหาตลอดจนการ

ปรับพฤติกรรมของตนเอง จนกลายมาเปนผูนำ  

และเปนแบบอยางท่ีดีและสามารถศึกษาตอในระดับดี

จนเปนแบบอยางท่ีดีตอรุนนองและเปนคนดีใน

สังคมได “คนดีของดอนกลอย สูชีวิตนะหนูเจน” 
 



๓๘

  แมใครเห็นวาเปนเชนคนบา 
 ไมถือสาโกรธเคืองเรื่องของเขา 
 ยังทำดีตอไปพอใจเรา 
 จะไมเขลาหยุดคิดผิดตั้งใจ 
  เพราะมุงมั่นทำดีเพื่อความดี 
 ไมเคยมีหวังผลหรือหวั่นไหว 
 ยังมุงมั่นสรางสรรคทำตอไป 
 แมมีใครมองวา...เรากลาดี 
 

 สักคร้ังหน่ึงของการเปนครู นอกจากการ

เปนผูใหความรูแกศิษยแลว การไดเปนแบบอยาง

และการไดสรางแรงบันดาลใจในการทำความดี

ทั้งแกศิษย เพ่ือนครูหรือบุคคลอื่นน้ัน นับไดวา

เปนความสขุและคุณคาแกชวีติของครคูนหนึง่ยิง่นกั 

 ครูจำรูญ ใจนวน ครูสอนสังคมศึกษา 

โรงเรยีนศรตีระกลูวทิยา ครผููมอีดุมการณ “กลาดี” 
กลาที่จะทำความดี กลาที่จะสรางสรรคสิ่งดีแก

สังคม จุดเร่ิมตนอาจดูยากลำบากท่ีจะเปล่ียนแปลง

เพื่อสรางมุมมองใหมใหเกิดขึ้นกับสังคม แต  

ครูจำรูญ ไมเคยยอทอกลับมองวาเปนส่ิงที่ทาทาย 

และจากจุดเริ่มตนเล็กๆ ของการนำโครงงาน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเขามาแกไขปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยพยายามที่จะดึง

ศกัยภาพของเดก็ทีใ่ครๆ อาจมองวาเกเรไมเอาไหน

ใหกลาคิดในสิ่งที่ดี กลาที่จะเปนคนดีมีจิตอาสา 

ใหเด็กเหลานั้นไดรูจักตัวเองมากขึ้นพรอมทั้งสราง

ความภาคภูมิใจในตนเองแกเด็กๆ ดวยกลยุทธที่

คิดคนโดยครูจำรูญเอง คือ  

 ๑) กลยุทธติดอาวุธความคิด คือการให

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต

ท่ีถูกตองของวัยรุน โดยจัดกิจกรรมอบรมจิตวิทยา

วัยรุน คายคุณธรรมนำชีวิต  

 ๒) กลยุทธพิชิตปญหา เปนกิจกรรมแก

ปญหาที่ตรงจุดเพื่อแกไขปญหาการหนีเรียนโดย

ใชกิจกรรมที่นาสนใจไดแกพี่นองผูกพัน ระเบิดฝา

เวลาเที่ยง คาย SEMATS กิจกรรมลานบัณฑิต  

กิจกรรมสมาธิบำบัด และกิจกรรมอบรมนานา

อาชีพเพ่ือใหนักเรียนปรับเปล่ียนทัศนคติในวิชาเรียน

รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพิ่มสมาธิ

การเรียน   

 ๓) กลยุทธจุดเทียนแหงปญญา เปนการ

ติดตาม ปรับปรุงพฤติกรรมรวมถึงการสราง

ภูมิคุมกันใหกับวัยรุน โดยใชกิจกรรมการติดตาม

เย่ียมบานนองของรุนพ่ี นักเรียนพ่ีนองอาสาบริการ

ความดี “ความดีเดลิเวอรี”่ กจิกรรมโมบายหนงัสอื
เพื่อนอง กิจกรรมจิตอาสาซอมจักรยานใหนองขี่  

ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธดังกลาว 

ทำใหเด็กนักเรียนกลุมเส่ียงปรับเปล่ียนแนวคิด

และมีพฤติกรรมดีขึ้น มีจิตใจท่ีออนโยน ไมเห็น

แกตัว เห็นคุณคาของตนเองและมีจิตอาสามาก

ขึ้นอยางเห็นไดชัด 

 ท้ังนักเรียนกลุมเปาหมาย นักเรียนคณะ

ทำงานและครูจำรูญ มีกิจกรรมที่ประทับใจและ

สรางพลังในการทำความดตีอไป คอืกจิกรรมโมบาย

หนังสือเพื่อนองและกิจกรรมซอมจักรยานให  

นองฟรีโดยไมคิดเงิน นักเรียนกลุมเปาหมายมี  

ความสุขในการซอมจักรยานตามหมูบานตางๆ 

ระหวางท่ีรอรับรถจักรยานกลับ นองๆ ท่ีนำจักรยาน

มาซอม ก็มีพี่ๆ จิตอาสามาชวยสอนหนังสือให 

นองๆ บอกวาถาพี่วัยซนไมมาซอมจักรยานให 

คนบา...กลาดี 
เรื่อง 

สุพรรณี ใจนวน 

โรงเรียน  
ศรีตระกูลวิทยา 

ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ 

จ.ศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เขต ๓ 



๓๙

หนูคงไมไดข่ีจักรยานอีกแลวเพราะไมมีเงินคาซอม

จึงไมรูวาจะเอาไปใหใครซอม คงไมมีใครใจดีซอม

ใหฟรีเหมือนพ่ีๆ จักรยานเหลานี้ก็คงตองทิ้งไว

เฉยๆ สุดทายคงตองขายเปนเศษเหล็กเกาๆ ไป

ในท่ีสุด สวนผูใหญใจดีหลายคนก็บริจาคเงินสมทบ

โครงงาน แมเราจะบอกวาไมเอาเพราะเรามีธุรกิจ

คุณธรรมที่เราชวยกันทำสิ่งของตางๆ ยามวาง

และนำไปจำหนายเม่ือมีโอกาสเพ่ือนำรายไดมา

ใชในการดำเนินงาน แตทานก็บอกวาเต็มใจให

รวมทั้งน้ำหวานและขนมอีกมากมาย บางหมูบาน

ทานผูใหญบานใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันอ่ิมหนำ

กันทุกคน น่ีอาจเปนเพียงสิ่งเล็กนอยแตเปนพลัง

อันย่ิงใหญท่ีทำใหครูจำรูญและนักเรียนคณะทำงาน

มีความอิ่มเอมใจและมีกำลังใจทำงานตอไป เพ่ือ

ใหคนทำความดีมีมากขึ้น ครูจำรูญยังสงเสริมให

เด็กไดรวมมือกันชวนเพ่ือนๆ ในโรงเรียนทำโครง

งานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกถึง 

๒๕ โครงงาน โดยหวังวาความดีที่ทุกคนไดทำจะ

นำใหสงัคมเรามคีวามสงบรมเย็นเจรญิรุงเรอืงตอไป 

และที่สำคัญทุกคนตางก็มีความสุขใจเมื่อไดทำ 

ความดีถวายในหลวง 

 นอกจากน้ีครูจำรูญยังขยายแนวคิดไปสู

เพื่อนครูและบุคคลอ่ืนอยางตอเนื่อง แมตองใช

ความพยายามและเวลาอยางมากเพื่อใหเกิดการ

ยอมรับ เพราะบางคร้ังหลายๆ คนคิดวาสิ่งท่ี  

ครูจำรูญบอกกลาวใหรวมกันทำความดีเพื่อสังคม

น้ัน ทำไปเพ่ืออะไร ทำไปแลวใครจะเห็น เอาเวลา

ไปทำอยางอื่นหรืออยูเฉยๆ ยังดีกวา แตครูจำรูญ

พยายามที่จะใหใครๆ ไดเห็นวาการที่ เราจะ

ทำความดนีัน้ควรเปนการ “ทำความดีเพือ่ความดี” 
ไมควรหวังสิ่งตอบแทน แมไมมีใครรูไมมีใครเห็น

ก็ตามที แตเม่ือเราทำดวยใจท่ีบริสุทธ์ิแลวแมเพียง

กำลังใจเล็กๆ จากใครสักคน รอยยิ้มของเด็กๆ 

เปนพลังและเปนดอกผลแหงความดีอันยิ่งใหญ  

ทีจ่ะคงอยูในความทรงจำของเราตลอดไป หลายคร้ัง

ที่เด็กๆ บอกวา “ก็เห็นแตครูนี่แหละชอบทำอะไร
บาๆ กลาดี ครูไมรูจักเหน็ดเหน่ือยบางหรือไงครับ” 
รอยยิ้มของครูจำรูญคือคำตอบ...นี่แหละครูจำรูญ 

คนบา กลา (ทำ) ดี    



เรื่อง 
จิรวรรณ จันทรเหลือง 

ศิริสมร เจริญทรัพย

โรงเรียน  
บานทุงแต 

ต.ทุงแต อ.เมือง  

จ.ยโสธร 

ยโสธร เขต ๑ 

๔๐

  เมื่อกอนนั้นหนูเศราเพราะหนูฝน 
 เฝาเปรียบเทียบหนูนั้นกับผูอื่น 
 ฝนถึงความเปยมสุขทุกวันคืน 
 แตพอลืมตาตื่นก็เศราใจ 

 
 เมื่อชีวิตเกิดมาบนความขัดสน ตองตอสู

ดิ้นรนกับความยากลำบาก อดม้ือกินมื้อ ตอง

รับผิดชอบและชวยเหลือแมเพ่ือความอยูรอดของ

ครอบครัว ปงและปอนด สองพี่นองฝาแฝดท่ีเกิด

มาในเวลาไลเลี่ยกัน ปงเปนพี่ สวนปอนดเปนนอง 

ครอบครัวเล็กๆ ของปงและปอนด มีกันท้ังหมด 

๕ คน คือ ตา ยาย แม ปงและปอนด แมเลาวา

ตอนท่ีปงกับปอนดคลอด พอดีใจมากที่ไดลูกสาว

ปง…ปอนด… 
สองพี่นองหัวใจนักสู 

ครั้งเดียวถึง ๒ คน แตมันคือภาระหนักที่เพิ่มเขา

มาสำหรับพอและแม 

 แมมีอาชีพทำนา แมมีที่นาแปลงเล็กๆ ที่

ทำใหเรามีขาวกินไดตลอดป สวนพอเสียชีวิตไป

ตั้งแตปงและปอนดอายุไดปเศษ พอเปนคนขยัน

และทำงานหนัก ในตอนกลางวันพอตองออกไป

ทำงานในนา หรือตามแตจะมีคนวาจางพอไมเคย

เกี่ยงงานเพราะพอรูวานั่นหมายถึงเงินคากับขาว 

คาใชจายทั่วไปสำหรับทุกคน และคาขนมสำหรับ

ลูกๆ ของพอทั้งสองคน ในตอนกลางคืนพอจะ

ออกไปจับกบ จับเขียด หรือหาแมลงตางๆ แม

จะนำไปขายที่ตลาดของหมูบานในตอนเชา เพ่ือ

นำเงินที่ไดซื้อกับขาวหรือบางคร้ังก็เปนอาหารที่



๔๑

แมสามารถเก็บไวกินไดเปนอาทิตยโดยไมตองซื้อ

กับขาวท่ีตลาด หลังจากพอตองทำงานหนักตลอด

ทั้งวันกลางแสงแดดที่รอนจัดมากติดตอกันเปน

เวลาหลายวัน ในตอนค่ำของวันหนึ่งพอมีอาการ

หอบเริ่มหายใจไมออกและเหนื่อยมาก แมและ

เพ่ือนบานชวยกันนำพอสงอนามัย พออาการหนัก

มาก คุณหมอท่ีอนามัยรีบสงตัวพอไปท่ีโรงพยาบาล

ประจำจังหวัด แตในท่ีสุดสิ่งทุกคนในครอบครัว

กลวัก็มาถงึ เมือ่คณุหมอไมสามารถชวยชวีติพอได 

พอท้ิงลูกๆ ของพอ ตา ยาย และแม ใหตอสูชีวิต  

ที่เหลือตอไป 

 ตอนนี้ปงและปอนดกำลังเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๒ สวนตามีอายุยางเขา ๘๐ ป 

เดินไกลไมได ความจำเร่ิมไมด ี หลังของตาโคงงอ 

สวนยายมีอายุ ๗๕ ป ยายมีความจำดี แมหูยาย

จะไมคอยไดยิน ตามองไมคอยชัด แตตากับยาย

ยังชวยสานมวยนึ่งขาว ซึ่งเปนงานจักสานที่เปน

หัตถกรรมในหมูบานของเรา ปงและปอนดก็จะ

ชวยสานมวยน่ึงขาวดวยเชนกันเมื่อวางจากงาน

อื่นๆ สวนแมจะสานมวยนึ่งขาวในเวลากลางคืน

หลังจากที่ทุกๆ คนเขานอน บางคืนแมสานมวย

นึง่ขาวถึงต ี๑ ต ี๒ ซึง่แมกไ็มเคยบนวาเหนือ่ยเลย 

ยายมักจะเลาเรื่องเกาๆ สมัยท่ียายยังเด็กใหปง

กับปอนดฟงกอนนอนเสมอ บางคืนยายจะมีนิทาน

เจาหญิงเจาชายเลาใหหลานๆ ฟง บางคืนฟงจน

จบเรื่องบางคืนฟงไปไมเทาไหรหลานทั้งสองคนก็

หลับกอนท่ีนิทานแสนสนุกของยายจะจบเสียอีก

ตองมาเลากันตอในคืนถัดมา นี้เปนความสุขที่ปง

และปอนดไดมาโดยไมตองดูโทรทัศน แมตองรับ

ภาระเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัว ปงและปอนดจึง

ไมมีเวลาในการเลนเหมือนกับเพื่อนๆ หลังเลิก

เรียน ปงมีหนาท่ีตองดูแลเร่ืองการทำกับขาว ปอนด

มีหนาที่ลางถวยจาน และดูแลตากับยาย เพราะ

บางวันแมกลับถึงบานก็เปนเวลามืดมากแลว และ

แมก็เหนื่อยเกินกวาท่ีจะใหมาทำอาหารใหทุกคน 

ดังนั้นปงและปอนดจำตองทำหนาที่แทนแมไป

โดยปริยาย ยกเวนวันไหนท่ีแมกลับบานแตวันและ

แมได เงินพิ เศษ แมจะรับหนาที่ เปนแมครัว   

มีปงและปอนดเปนลูกมือ ทุกคนจะไดทานอาหาร

ที่พิเศษกวาทุกๆ วัน 

เดี๋ยวนี้หนูเห็นสิ่งดีที่มีอยู 
และหนูรูวาหนูสรางสรรคได 
ของของเราแมตำ่ตอยดอยเพยีงใด 
หากพอใจมีคายิ่งทุกสิ่งเอย 

 บานของปงและปอนดตัง้อยูตดิกบัวดั ทกุวนั

กอนมาโรงเรียนปงตองไปที่วัด เพื่อรอเวลาท่ี  

พระฉันภัตตาหารเสร็จแลวจะไดขาวและอาหารที่

เหลือมาแบงกันกินกอนไปโรงเรียน ถาบางวันมี

อาหารที่เปนของแหง เชนปลาชอนตากแหงที่ยาง

จนเหลืองไปทั้งตัว กบยางที่มีสีกระดำกระดาง 

ซึ่งเปนสีธรรมชาติของกบและสีดำของรอยไหม

จากการยางไฟ อาจดูไมนากนิสำหรบัใครหลายคน 

แตสำหรับปงและปอนดนับวาเปนอาหารอันเลิศ

รสที่ไมบอยครั้งนักที่จะไดกิน วันนี้แมตองออกไป



ทำงานแตเชา เพราะเพื่อนบานที่อยูใกลๆ จาง

แมไปเกี่ยวขาว แมตองเก่ียวขาวใหไดจำนวน  

ฟอนขาวมากท่ีสุดเพราะขาวแตละฟอนหมายถึง  

เงินที่จะนำมาซื้ออาหาร เส้ือผา รวมทั้งคาใชจาย

ทุกๆ อยางภายในบาน แตแมก็มักจะบอกปงและ

ปอนดเสมอวาปงและปอนดตองเปนเด็กดี และ

ตองต้ังใจเรียน เพราะแมอยากใหลูกๆ เรียนหนังสือ

ใหสงูๆ จะไดทำงานดีๆ  ไมตองลำบากเหมือนแม 

ท้ังๆ ท่ีแมรูวาลูกๆ คงไดเรียนอยางมากก็แคระดับ

ที่รัฐบาลบังคับใหเรียนในระบบเทาน้ัน ในตอน

หัวค่ำแมจะออกไปที่ทุงนาเพื่อหากบ เขียด และ

แมลงตางๆ เหมือนท่ีพอเคยทำ แลวนำกลับมา

ลางแบงเปนกองๆ ในตอนเชาเมือ่ไกเริม่สงเสยีงขนั 

วันท่ีมีฝนตกหนักหรือมีลมพายุเทานั้น  

 เม่ือเดือนที่แลวแมเขารับการอบรมการ

ประกอบอาชีพ แมจึงนำความรูที่ไดมาทำการ

คาขายที่ตลาดในหมูบานของเรา แมจะพาปงและ

ปอนดไปขายอาหารที่ตลาด ดังน้ันทุกๆ เชากอน

ไปโรงเรียน และหลังจากเลิกเรียนปงและปอนด

ตองรีบเปล่ียนเส้ือผาแลวไปชวยนาขายอาหาร  

ที่ตลาดในหมูบาน อาหารท่ีนาขายคือไสกรอก 

ลูกช้ินปง และบางวันก็มีพวกกบ เขียด และแมลงท่ี

แมไปหาไดในตอนกลางคนืมาวางขายดวย ปงและ

ปอนดรบัรูวาเมือ่ไมมพีอ ปงและปอนดตองมหีนาที่

รับผิดชอบเพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระของแม   

ชวีติในวยัเดก็จงึไมมเีวลาทีจ่ะวิง่เลนเหมอืนเพือ่นๆ 

ไมมีพอใหกอดในวันพอ ไมมีโทรทัศนใหดูหลัง

เลิกเรียนหรือในวันเสารอาทิตย ไมมีรถมอเตอรไซค

ใหแมขี่ไปสงที่โรงเรียน ไมมีชุดใหมๆ ในวันงาน

บุญหรืองานเทศกาล แตปงและปอนดมีความสุข

ในครอบครัวเล็กๆ ที่มีแตความรัก ความเขาใจ 

ใหความรูสึกอบอุน ปลอดภัย และเหนือสิ่งอื่นใด 

ปงและปอนดยังมีตา ยาย นา และแมที่คอยให

กำลังใจในวันท่ีเหน็ด-เหน่ือย มีออมกอดอันอบอุน

และมือของแมคอยเช็ดน้ำตา มีคำปลอบโยนของ

ตาและยายในวันท่ีโดยรังแก นี่เปนส่ิงมีคาที่สุด

สำหรับชีวิตท่ีตองตอสูของปงและปอนด สองพ่ีนอง

หวัใจนักสูตลอดไป 

 

 เด๋ียวนี้หนูเห็นส่ิงดีที่มีอยู 
และหนูรูวาหนูสรางสรรคได 
ของของเราแมต่ำตอยดอยเพียงใด 
หากพอใจมีคายิ่งทุกสิ่งเอย…    

ปงและปอนดตองรีบตื่นลางหนาลางตาแลวนำ

แมลงท่ีแมหามาไดไปนั่งขายที่ตลาด กองละ ๑๐ 

บาท บางคืนถาปงและปอนดไมมีการบานหรือถา

ไปไมไกลจากหมูบานมากนัก ทั้งสองคนก็จะไป

ชวยแมจับกบ จับเขียด และแมลงตางๆ และตอง

รับหนาที่แมคาขายในตอนเชาทุกเชา นี่เปนส่ิงที่

ปงและปอนดตองทำเปนประจำทุกวัน ยกเวน  

๔๒



๔๓

 “นิมิตตัง สาธ ุ รูปานัง กะตัญูกะตะ  
เวทติา : กตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมายของคนดี” 
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ยกยอง บุคคลท่ีมีความ

กตัญรููคุณคนอยางย่ิง โดยยกตัวอยางพระสารีบุตร

อคัรสาวกฝายขวาวา เปนผูทีม่คีวามกตญัเูปนเลศิ 

เพียงแคทานไดรับขาวหน่ึงทัพพีจากการใสบาตร

ของพราหมณคนหน่ึงเพียงคร้ังเดียว เม่ือพราหมณ

คนน้ันตองการบรรพชาอุปสมบท ทานยินดีรับเปน

เจาภาพอุปชฌายให เพราะฉะน้ันการนำเร่ืองความ

กตัญูลงสูการเรียนการสอน จึงนาจะเปนเรื่อง  

ที่ดีอยางย่ิง ที่จะทำใหเด็กมีจิตสำนึกท่ีดีตอผูมี

พระคุณ สังคมอยูเย็นเปนสุขตลอดไป 

 ขาพเจาเปนสตรีไดประสบความเจ็บปวด  

กับตนเอง น่ันคือ การคลอดลูก ขาพเจาอาศัยอยู

กับปูและยาที่ชราภาพ สามีไปศึกษาอยูที่ตาง

ประเทศ ทำการสอนอยูโรงเรียนที่หางไกลจาก

วันกตัญู 
ตัวเมือง การคมนาคมในสมัยในนั้นยังไมสะดวก

รวดเร็วเหมือนในสมัยนี้ นายแพทยสมัยนั้นมีแต

อยูในโรงพยาบาล ขาพเจาอาศัยเจาหนาที่อนามัย

ที่หมูบานชวยทำคลอด ขาพเจาเจ็บทองคลอด

ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๒ เมษายน 

เจ็บปวดทรมานอยางย่ิง ระหวางเจ็บทอง ๒ วัน 

ไมมีโอกาสแมแตหยุดพักทานอาหารเพราะความ

เจ็บจะสลับอยูทุกสิบนาที คิดวาชีวิตน้ีคงตายแน 

เชาวันที่ ๓ เมษายน มีญาติจากตางอำเภอมา

เยี่ยมและเห็นอาการไมดีแน จึงไดเหมารถไปสงที่

โรงพยาบาลในตัวเมือง บนหนทางท่ีขรุขระ ระยะ

ทาง ๒๐ กวากิโลเมตรมันชางแสนไกลเหลือเกิน 

เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอจะไมรับจะใหสงตอไปท่ี

โรงพยาบาลสุรินทร โชคของขาพเจายังดีที่บังเอิญ

มญีาตขิองขาพเจาคนหน่ึงเปนนางพยาบาลอยูท่ีนัน่ 

มาใหความดูแลชวยเหลือ ขาพเจาบอกเขาวาถา

รอยเอ็ด เขต ๒ 

เรื่อง 
เสาวนีย แกวสมศรี 

โรงเรียน  
เมืองใหมสุวรรณภูมิ 

ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ  

จ.รอยเอ็ด 



จะเปนอะไรขาพเจาก็ยินดีที่จะตายที่นั่น อยาสง

ขาพเจาตอไปเลยเพราะขาพเจารูตัวดีวาถาสงไป

ขาพเจาคงไมรอดแน เพราะระยะทางจากอำเภอ

ที่นั่นไปถึงตัวจังหวัดนั้นเกือบรอยกิโลเมตร ซึ่ง

ญาติคนน้ันก็ชวยติดตอประสานงานให สงขาพเจา

เขาหองคลอดอยางเรงดวนโดยหมอและพยาบาล

ที่ทำคลอดใหขาพเจาในเวลาน้ันมีทั้งหมด ๖ คน 

และทุกอยางก็ผานพนมาไดดวยความปลอดภัย 

ซึ่งผูหญิงที่เปนแมทุกคนคงไดประสบพบพานกับ

ความเจ็บปวดทรมานแทบปางตาย ในลักษณะ

เดียวกันกับขาพเจามาแลว 

 วันหนึ่ง ขาพเจาไดไปรวมงานวันเกิดของ

ลูกเพื่อนบาน เห็นครอบครัวเขาและเพื่อนๆ ของ

ลูกเขาสนุกสนานกันอยางสุดเหวี่ยง ขาพเจาหวน

คิดถึงวันที่ผานมา วันนี้แหละคือวันท่ีขาพเจาแทบ

เอาชีวิตไมรอด เจ็บปวดที่สุดในชีวิต และคิดตอ

ไปอีกวา ทำอยางไรใหนักเรียนไดรูวา วันเกิดของ

พวกเขาเกือบจะเปนวันตายของแม นาจะเปลี่ยน

จากคำวา วันเกิด เปน วันกตัญ ู จะดีกวา เขา

จะไดทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อแมและครอบครัว เพราะ

เมื่อคนเราคิดทำสิ่งที่ดี มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือแม

แลว เขาจะไมเหลวไหลฝกใฝทำสิ่งที่เสื่อมทราม

นำความหายนะมาสูตนเองและครอบครัว เพราะ

เขามีภูมิคุมกันที่ดีคือ กตัญู 
 ขาพเจามีแนวความคิดในการจัดการเรียน

การสอนเรื่อง วันกตัญู และวันที่สมควรใหเปน

วันกตัญู ก็คือ วันเกิดของเขาเอง ประกอบกับ

วันน้ีผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดี นักเรียน

ไดรบัประโยชนจากการเรียนการสอนดวยการเร่ิมตน

ที่คุณครูจัดทำผังความคิดวา ทำอยางไรจึงจะได  

ช่ือวากตญั ูเชน แสดงความกตญัูโดยการชวย

งานบาน การดูแลรักษาเมื่อเวลาเจ็บปวย การ

เชื่อฟงพอแม การตั้งใจเรียน การดูแลนอง ฯลฯ 

จากนั้นคุณครูก็จัดทำตารางรายช่ือนักเรียนแสดง

ใหรูวา แตละคนเกิดวันเดือนปอะไร และปลูก

จติสำนกึใหรูวา วนันัน้แหละคอื วนักตญัปูระจำตวั

สำหรับนักเรียนคนน้ัน ซึ่งเขาจะนำไปใชตลอด

ชีวิต 

 การนำลงสูการสอน หาเอกสาร เร่ืองราว 

ขาวมาเลาใหนักเรียนฟง หรือใหดูเรื่องราวจาก  

ตัวอยางวีดิทัศน จัดทำสมุดบันทึกผลการแสดง

ความกตัญูตลอดสัปดาหประจำตัวนักเรียน 

จากนั้นใหคุณครูดูวา วันน้ีเปนวันเกิดของนักเรียน

คนใด ช้ีแจงใหเขาดำเนินการแสดงความกตัญู

ตอพอแม/ผูมีพระคุณ พรอมท้ังบันทึกผลการปฏิบัติ

ตลอดสัปดาห 

 เมื่อถึงวันเกิดของเขา จัดกิจกรรมโดยให

นักเรียนในหองทุกคนเขียนบัตรอวยพรมอบใหและ

ใหตัวแทนนักเรียนในหอง ๑ คน ออกมากลาว

อวยพรวันเกิดท่ีหนาหอง และใหเจาของวันเกิด

กลาวสรุปผลการกระทำท่ีแสดงถึงความกตัญู

ตอพอแมหรือผูมีพระคุณ ลงทายดวยการกลาว

ขอบคุณคุณครู และเพ่ือนนักเรียนทุกคนท่ีจัดใหมี

วันเกิดแกเขา 

 ความกตัญู เปนพื้นฐานของคนดี ไปอยู 

ณ ที่แหงใดใครๆ ก็รัก ไววางใจ คบคาสมาคม

ดวยความสนิทใจ เต็มใจ ไมหวาดระแวง วัยรุน  

ที่กอเหตุวุนวายในปจจุบันน้ี เปนเพราะไมมีความ

กตัญูทั้งนั้น ทำไปโดยไมคำนึงวาพอแมพี่นอง

จะเดือดรอนเสียชื่อเสียงวงศตระกูล ดังนั้น   

จะเห็นไดวา ความกตัญูเปนเครื่องหมายของ
คนดี...จริงๆ    

ทำอยางไรใหนักเรียนไดรูวา วันเกิดของพวกเขา
เกือบจะเปนวันตายของแม 

๔๔



 โรงเรียนของเราต้ังอยูที่ ต.หนองหญาลาด   

อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียน ๒๔๐ คน 

ครู ๑๐ คน เปดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถม

ศึกษาปที่ ๖ ไมไดเปนโรงเรียนยอดนิยม ไมได

เปนโรงเรียนตนแบบในดานตางๆ ไมไดเปน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับประเทศ แต

โรงเรียนของเรานาอยู เด็กนักเรียนของเราก็นารัก 

โดยเพราะเด็กคือผาขาวท่ีครูมีหนาที่แตงแตมสิ่งดี

“ปลูก”
จิตอาสา

ใหเขามภีมูคิุมกนัชวีติยามจบออกไปใชชวีตินอกรัว้

โรงเรียน  

 ดังนั้นแมจะเปนโรงเรียนเล็กที่อยูหางจาก

ตัวอำเภอเพียง ๖ กิโลเมตร มีครูเพียง ๑๐ คน 

แตกลายเปนที่พึ่งของเด็กดอยโอกาสบาง กำพรา

บางอยูกับญาติ บางอยูกับปูยาตายายครูพยายาม  

สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กเหลาน้ีท่ีมีสภาพ

ครอบครัวที่แตกตางกัน มีความแตกตางกัน  

ศรีสะเกษ เขต ๔ 

เรื่อง 
ทิวาลัย คำลีมัด 

โรงเรียน  
บานแก 

ต.หนองหญาลาด  

อ.กันทรลักษ  

จ.ศรีสะเกษ 

๔๕



ดานชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี พอแม ผูปกครองสวนใหญกวา ๙๐%   

มีอาชีพรับจาง ไมมีที่ทำกินเปนของตนเอง สภาพ

ครอบครวัไมมคีวามพรอมจึงเกดิปญหาในการปรบัตวั 

การอยูรวมกันในสังคม เกิดทะเลาะวิวาท ขัดแยง

กันขึ้นบอยๆ อันเกิดจากสภาพของครอบครัวที่  

สงผลตอพฤติกรรมของเด็กนักเรียน  

 โรงเรียนจึงชวยเติมในสวนขาด และ

กิจกรรมหนึ่งท่ีริเริ่มและปลูกฝงนิสัยดีๆ ใหเด็ก

ปฏิบัติคือการมี “จิตอาสา” ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

จนอาจกลาวไดวาไดเกิดระบบบริหารจัดการงาน

จิตอาสาท่ีเด็กๆ รุนพี่รุนนองดูแลจัดการกันเอง 

โดยมี “ครู” เปนผูชี้แนะอยูหางๆ และช่ืนชม 

ภูมิใจกับผลงานท่ีเกิดขึ้นนั่นคือ แมเด็กที่นี่จะออน

ดอยดานวิชาการกระแสหลักดวยขอจำกัดบางอยาง 

แตที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ เด็กที่นี่ตอใหจบ ป.๖ 

ไปแลวไมไดเรียนตอ เขาก็ไมอดตายแนๆ เพราะ

เด็กๆ ทุกคนทำงานเปนและมีความคิดสรางสรรค 

 ทุกเชากอนเขาชั้นเรียน กิจกรรมอาสาได

ถูกจัดแบงตามระดับชั้นของนักเรียนตั้งแตนอง

เล็กอนุบาลจนถึงพ่ีใหญชั้น ป.๖ เชน เก็บใบไม

และเศษขยะ ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ชวย

ภารโรงทำความสะอาดอาคารโรงเรียน หองน้ำ 

โรงอาหาร ภายในบริเวณโรงเรียน จึงสะอาดแทบ

ไมเห็นเศษใบไมสักใบใหรกตา บางคนไปชวยแม

ครวัเตรยีมอาหาร เปนตน ลวนเปนกจิกรรมทีเ่ด็กๆ 

ทำกันดวยความสนุก และมีความสุข เปนกิจกรรม

สรางสุขท่ีทำใหเด็กอยากมาโรงเรียน แมเด็กบาง

คนตองเดินเทามาจากบานที่อยูไกล บางคน  

ไมเคยมีสตางคมาโรงเรียน บางคนมีแตขาวเปลา 

บางคนใสเสื้อซ้ำมาทุกวันก็ตาม 

 ในชวงกลางวัน ณ โรงอาหารหรืออาคาร

อเนกประสงคจะมีกิจกรรมหลายอยาง รวมทั้ง

เร่ืองราวของ “จิตอาสา” ก็เกิดข้ึนท่ีน่ี ต้ังแตพ่ีชวย

ดูแลการรับประทานอาหารของนองๆ การเก็บ

กวาดทำความสะอาดเม่ือเสร็จแลว กิจกรรม  

จัดเสียงตามสายเปดเพลง กิจกรรมแปรงฟน

ประกอบเสียงเพลง และตอดวยกิจกรรมน่ังสมาธิ

กอนเขาเรียนในภาคบายทุกวัน ซึ่งเปนกิจกรรม

เพื่อสรางสมาธิและคุมจิตของนักเรียนใหสงบนิ่ง 

   ขณะที่ครูประจำชั้น ป.๖ ฝกการทำของใชใน

ครัวเรือนเพื่อลดคาใชจาย อาทิ น้ำยาลางจาน 

น้ำยาซักผา ฯลฯ ที่นอกจากเปนกิจกรรมอาสาที่

เม่ือจะทำเม่ือใดเด็กๆ จะอาสามาชวยกันทำ และ

ใชในโรงเรียนซึ่งสามารถชวยลดคาใชจายสวนนี้

ในโรงเรียนไดเพราะไมตองซื้อจากขางนอกเลย 

เด็กที่นี่ตอใหจบ ป.๖ ไปแลว  
ไมไดเรยีนตอ เขาก็ไมอดตายแนๆ  
เพราะเด็กๆ ทุกคนทำงานเปน 

๔๖



อีกทั้งเด็กๆ ยังนำความรูนี้ไปถายทอดใหกับ  

ผูปกครองทำใชที่บาน 

   พวกเราในโรงเรียนมีความสุข เพราะมี

ปญหาอะไรเราก็จะคุยกันเหมือนพี่เหมือนนอง 

ชวยกันทุกเร่ือง ทำงานเปนทีม ถึงแมจะมีการแบง

ความรับผิดชอบตามงาน แตทุกคนก็จะชวยกันหมด

เพราะเราชวยกันท้ังครูและเด็ก บรรยากาศโรงเรียน

แหงความสุขจึงเกิดขึ้นที่นี่ สิ่งหนึ่งที่พบอยูเสมอ

ในโรงเรียนแหงน้ี ชุมชนที่มีจิตอาสา มักจะมอบ

ความสุขใหกับเด็กในเทศกาลตางๆ เชน แจกขนม

ในงานวันเด็ก วันกีฬาสีโรงเรียน บริจาคสิ่งของ 

สื่อการเรียนรู ตลอดจนบุคคลในชุมชนที่มีความ

สามารถดานตางๆ ท้ังศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม 

และงานชาง ไดมีจิตอาสามาสอน แนะนำ ทำให

เด็กที่นี่มีโอกาสไดเรียนรูอยูบอยๆ เชน การทำไม

กวาดจากทางมะพราว การนวดฝาเทา การทำ

ขนมไทย การตีกลองยาว การฝกแมไมมวยไทย 

ซึ่งเด็กนักเรียนของเราไดรับอาจจะมากกวาเด็ก  

ในโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรงเรียน 

 การแกปญหากรณีเด็กท่ีมปีญหาในโรงเรยีน 

ดวยวิธีการงายๆ แตสามารถทำใหเด็กเปล่ียน

พฤตกิรรมได นัน่คอื ดวยการใสใจ ใหความรกัแทน

การลงโทษ โดยเปนเรื่องของเด็กผูชายที่เขาไป

พัวพันกับการคายาเสพติด กลายเปนเครื่องมือให

กับแกงคายา ซึ่งจากการหาขอมูลจากคนใกลชิด 

และจากการชวนเด็กคุย และชวนเด็กรับประทาน

อาหารเชา อาหารเที่ยงของที่ครูหอมาจากบาน 

เน่ืองจากเด็กไมไดรับประทานอาหารในตอนเชา 

๔๗



เพราะเปนเด็กที่ถูกทอดท้ิง ตองอาศัยอยูวัด จน

ทำใหเด็กรูสึกสนิทสนมและไววางใจ จนในที่สุด

เด็กก็เปดใจ เลาเรื่องราวของตนเอง และตองการ

หลุดออกจากวงการคายาที่ตนเองเขาไปอยาง  

ไมไดตั้งใจ ปจจุบันเด็กชายคนนี้ไดเขาไปอยูใน

ศูนยสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่จังหวัด มีชีวิต  

ที่ดีขึ้นและหางจากสิ่งเสพติดเขาเรียนตอในระดับ

ที่สูงข้ึน  

 สำหรับการแกปญหาพฤติกรรมที่ทีม  

ผูรับผิดชอบระบบการชวยเหลือเด็กที่มีปญหาใน

โรงเรียนบานแกใชในกรณีเด็กทะเลาะวิวาทกัน 

คือ การจับตัวคูวิวาทมาสอบถาม ใหขอโทษกัน 

กอดและยิ้มใหกัน ซึ่งเปนการลงโทษที่ทำใหทั้ง  

ผูที่ถูกทำโทษ และผูที่พบเห็นตองอดย้ิมดวยไมได 

พบวาสามารถแกปญหาเดก็ทะเลาะวิวาทกนัไดผล

จรงิ การเขาไปรวมชวยเหลือท้ังครูและนักเรียนใน

ลักษณะ “จิตอาสา” ลวนมีสวนทำใหเกิดบรรยากาศ
แหงความสขุขึ้นในวันนี้เพื่อสงตอเยาวชนเหลานี้สู

ประชาชนท่ีดตีอไป ดงัเชน นักเรยีนหญิงชัน้ ป.๖ 

คนหน่ึงที่บอกวาไดทำกิจกรรมอาสามาตั้งแตอยู 

ป.๑ ชวยโนนทำนี่กับคุณครู และกับเพื่อนๆ จน

มาอยู ป.๖ เธอบอกวารูสึกดีใจที่ไดมีสวนรวมใน

การทำอาหารม้ือกลางวันสำหรับคุณครู เพื่อนๆ 

และนองๆ ในโรงเรียน เมื่ออยูที่บาน มีหนาที่

ทำความสะอาดบาน ทำอาหาร ตักน้ำ ลางจาน 

ซึ่งเธอบอกวาเธอขยันและกระตือรือรนในการทำ

มากข้ึน เชนเดียวกันเพ่ือนๆ อีกหลายคนท่ีมาชวย

งานเชนกัน 

 โรงเรียนของเรา จึงตัวอยางหน่ึงของการ

ปลกู “จติอาสา” ใหแกเดก็ในโรงเรยีนและจะตดิตวั
เขาไปในอนาคต โดยไมมีขอจำกัดเรื่องชาติพันธุ

ใดๆ ขณะเดียวกันโรงเรียนของเราก็เปนที่สำหรับ

แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณซึง่กนัและกนั ไมวา

จะเปนเด็กหรือผูใหญ รักโรงเรียนและการทำ  
จิตอาสาจัง...    

๔๘



๔๙

 สังคมไทยในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

เปนไปอยางรวดเร็ว ทำใหมีผลตอการดำเนินชีวิต

ประจำวันของผูคนโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนซึ่ง

เปนทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

แตเยาวชนเปนกลุมที่ถูกโนมนาวชักจูงใหเดินใน

เสนทางที่ผิดหลักศีลธรรม ทำใหเกิดปญหาข้ึนใน

สังคมหลายประการท่ีมีเหตุจากการรูเทาไมถึง  

การณของเยาวชน การศึกษา การอบรม คุณธรรม

-จริยธรรม เปนส่ิงจำเปนท่ีจะทำใหเยาวชนปฏิบัติ

ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเปนผูที่

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมไทย 

 พระอธิการเดช ฉันตะมะโน เจาอาวาสวัด

ปาโสกนกเต็น ซึ่งเปนวัดปาของชุมชนและเปน

ศาสนสถานท่ีประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียน

บานโคกลามเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงพระอาจารยผูนี้

ได เล็งเห็นความสำคัญในอันที่จะดำรงไวซึ่ ง

วฒันธรรมอนัดงีามของชาตโิดยการปลกูฝงใหเกดิขึน้

กับเด็กและเยาวชนในชวงเวลาที่กำลังศึกษา

เลาเรียน สอดรับกับแนวนโยบายดานการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนของทานผูอำนวยการ

โรงเรียนบานโคกลาม นายไชยา วิญญาสุข ที่ได

นำสูแหลงเรียนรู 
คายคุณธรรม... 

อำนวยการใหเกิดโครงการเขาคายคุณธรรม แก

นักเรียนโรงเรียนบานโคกลาม ภายใตช่ือ “โครงการ
คายคุณธรรม...นำสูแหลงเรียนรู” มุงหมายให

เยาวชนไดมีโอกาสรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

การสวดมนตไหวพระ เพื่อสงเสริมศีลธรรมจรรยา

มารยาทและฝกใหนักเรียนมีจิตใจและนิสัยอันดีงาม

ประพฤติตนในทางท่ีดีชอบ พระอธิการเดช   

ฉันตะมะโน รวมกับคณะครูโรงเรียนบานโคกลาม

ทั้งฝายบริหารและครูผูสอน จัดใหมีการเขาคาย

มหาสารคาม เขต ๑ 

เรื่อง 
ลำใย สาลาสุตา 

โรงเรียน  
บานโคกลาม 

ต.บรบือ อ.บรบือ 

จ.มหาสารคาม 

ยืนหนอ...กำหนดจิตเพงรางกายตนเองจากศีรษะถึงปลายเทา...กาวยางหนอ... 
ขวายางหนอ...ซายยางหนอ...หยุดหนอ...กำหนดจิตไวที่ปลายเทา 



๕๐



๕๑

คุณธรรม...นำสูแหลงเรียนรู เจริญจิตภาวนา สวดมนต

ไหวพระเพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกับเยาวชนไทยดำรง

ไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการนำเอาหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให

เยาวชนไทยเปนเยาวชนท่ีมีสติ มีความคิดรอบคอบ

มีวุฒิภาวะทางอารมณ และเปนประชากรที่มี

คุณภาพของประเทศชาติสืบไป 

 การเขาคายคุณธรรมดังกลาวดำเนินงาน

อยางตอเนื่องติดตอกันมาเปนเวลา ๓ ป เริ่ม

ปการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน ในการดำเนิน

งานเปนที่นายินดีอยางย่ิงท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน

มีสวนรวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ

นักเรียนมีความสามารถแสดงตนเปนตัวอยางใน

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฝกใหนักเรียนทำ

กิจกรรมกลุมรวมกัน ใชชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนได

อยางมีความสุข และเพื่อใหนักเรียนแสดงตนเปน

พุทธมามกะที่ดี  

  ในการทำกิจกรรมเขาคายคุณธรรมนี้จะทำ

ชวงเปดภาคเรียนที่ ๑ ในเดือนมิถุนายนของทุกป 

ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในคายใชระยะ

เวลา ๓ วัน ๒ คืน โดยแบงนักเรียนเปน ๘ กลุม 

ดังนี้ 

 ๑. กลุมขยัน 

 ๒. กลุมประหยัด 

 ๓. กลุมสะอาด 

 ๔. กลุมซื่อสัตย 

 ๕. กลุมมีวินัย 

 ๖. กลุมสุภาพ 

 ๗. กลุมมีน้ำใจ 

 ๘. กลุมสามัคคี  

 โดยแตละกลุมจะมคีรทูีป่รกึษาประจำกลุมๆ 

ละ ๒ คน กิจกรรมจะเริ่มดวยการใหนักเรียนเขา

รายงานตัวตามกลุมที่จัดไวแลว หลังจากนั้นเขา

ปฏิบัติกิจกรรมตามตารางกิจกรรม โดยจะแบง

เปนฐาน แตละฐานจะมีพระวิทยากรใหการอบรม

และปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียน

ทุกคนท่ีเขาคายคุณธรรมในครั้งนี้จะถือศีล ๘ 

รับประทานอาหารวันละ ๒ ม้ือ คืออาหารเชากับ

อาหารเที่ยง สวนอาหารเย็นจะรับเปนน้ำปานะ  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระวิทยากรก็จะพาเดิน

นักเรียนทั้งหมดเดินจงกรม จากนั้นนักเรียนรับ  

น้ำปานะแลวแยกยายกลับท่ีพักทำธุระสวนตัวให

เสร็จภายใน ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๘.๐๐ น. นักเรียน

เขาปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนตเย็นพรอมกันที่

หอประชุม พระอธิการเดช ฉันตะมะโน จะพา

นักเรียนฝกนั่งสมาธิที่หอประชุมพรอมทั้งอบรม

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปน  

ผูประพฤติดีประพฤติชอบตลอดไป 

 นักเรยีน และคณะครูโรงเรยีนบานโคกลาม 

ทั้ง ๑๖๓ คน ท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการคาย

คุณธรรม...นำสูแหลงเรียนรู ไดหลอหลอมจิตใจ

เปนผูใฝคุณธรรม นำพาจิตใจใหเบิกบาน สราง

ความมีวินัยใหแกนักเรียน สงผลใหนักเรียนเปน

คนดมีคีณุธรรม มสีมาธดิ ีมจีติสำนึกทีด่ ีตลอดจน

มีความเปนพุทธมามกะที่ดี รูจักการนำหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการดำรง

ชีวิต เอื้อตอการคิดดีและสรางคานิยมที่ถูกตองให

กับนักเรียน สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมโลกปจจุบัน และครอบครัว    



๕๒

 หลักศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ลวนแลวแต

สงเสริมใหปุถุชนเปนคนดี เปนมนุษยซึ่งหมายถึง 

สัตวอันประเสริฐกวาสัตวโลกท้ังปวง คริสตศาสนิกชน

พาลูกหลานเขาโบสถทุกวันอาทิตย อิสลามิกชน

สงลูกหลานเขาสุเหรา เขาโรงเรียนปอเนาะเรียน

ศาสนา วนัเวลาแหงความคุนเคย วนัเวลาแหงการ

ปฏิบัติ เยาวชนลูกหลานจึงมีความออนโยนใน

ศาสนาแหงตน ศรัทธาปฏิบัติ ศรัทธาสะสม ศรัทธา

กอเกิด จึงสืบตอศาสนาแหงตน 

 ทานทั้งหลายที่เปนชาวไทยพุทธ..ละ พา

ลกูหลานไปวดัสปัดาห..ละ เดอืน..ละ ป..ละ กีห่น  

 วนัเวลาแหงความคุนเคย กค็อื เราไดยนิวา

ไทยพุทธเกิดมาตองนับถือศาสนาพุทธ พระพุทธ

ศาสนาสอนคนใหทำความดเีชือ่กฎแหงกรรม ทำดี

ไดดีทำชั่วไดชั่ว วันเวลาแหงความคุนเคยคืออะไร 

...คือ มีแค คนพูด คนบอก คนสอน  

 กรรมคือ...ยังไมเคยทำ วัดคือ...สถาบัน

ศาสนาพุทธไปเฉพาะวันสำคัญปละไมกี่วัน   

 วันเวลาแหงความคุนเคยวันเวลาแหงการ

ปฏิบัติ...จะมีไดยังไง  

 สวดมนตภาวนาระลึกคุณความดีแหง

พระรัตนตรัย...เอาไวกอน   

 รับเบญจศีลสิ่งดีงามแหงศาสนาพุทธ...รับ

นิดหนอยหลังสวดแลวขอไมรับนะ ไววันหลัง   

สงเสริมพระศาสนา...  

 ปฏบิตัธิรรม...ไววนัหนาตอนอายุมากหนอย 

อายุมากจึงเขาวัด ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม...เกิด

ศรัทธาแบบไหน เออแกแลวกลัวบาปไมไดข้ึนสวรรค  

นิมนตพระมาสวด ฟงพระสวด...เร่ืองของผูใหญ

เรื่องของพิธีกรรม จึงเปนเพียงสัญลักษณ จึงเปน
เพียงคำบอกเลาถือเอา ผลจึงไมสอดคลองตาม

กฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา ไมเกิดโภคผล 

ความออนโยนในพระสงฆ ในวัด ในหลักพระพุทธ

ศาสนา จึงเปนเพียงความเช่ือ คำบอกเลา ศรัทธา

ปฏิบัติ ศรัทธาสะสม ศรัทธากอเกิดที่จะสืบ

พระพุทธศาสนา...จึงออนจางยิ่งนัก 

 เราโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร เรามีทาง

เลือกใหม พลิกดิน ปลูกคนดี วิถีพุทธ วิสัยทัศน
แหงการปลูกตนกลาสงเสริมพระศาสนา... จุดเริ่ม

ตนรูตื่นรูเบกิบาน... โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

 เราเริ่มปลูกศรัทธาเขาคายฝกปฏิบัติธรรม 

๕ วัน ๔ คืน  

 เราเริ่มปลูกศรัทธาใหใชปฏิบัติไตรสิกขา 

ในกิจกรรมซอมเสริมจริยธรรมโครงการโรงเรียน

วิถีพุทธ สัปดาหละสองช่ัวโมงสามสิบนาที  

 เราจัดเปนกระบวนการเรียนการสอนในวัน

พฤหัสบดีของทุกสัปดาหตอเนื่องตลอดป แลว

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค กระบวนการ

จัดการเรียนรูของเรา ก็คือ   

ปลูกตนกลา 

เรื่อง 
เดชณรงค สุภิมารส

โรงเรียน  
ขุมคำวิทยาคาร 

ต.แกงเค็ง อ.กุดขาวปุน  

จ.อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี เขต ๒ 



๕๓

 เราเริ่มจากกิจกรรมพ้ืนฐานประจำสัปดาห 

สวดมนตไหวพระระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  

 เราใหศีล สมาธิสิกขา และคุณลักษณะอัน

พึงประสงคไปฏิบัติในรอบเจ็ดวัน  

 เราใหนักเรียนตรวจศีล สมาธิสิกขาและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ปฏิบัติมาแลวในรอบ

เจ็ดวันโดยประเมินตนเอง 

 กิจกรรมพัฒนาศีล สมาธิ ปญญาและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคประจำชั่วโมงกิจกรรม 

และกิจกรรมพัฒนาจิตรักษานิสัยการปฏิบัติธรรม

ดวยตนเองเดือนละคร้ัง และเรานักเรียนทุกคนจะ

ไดทบทวนปฏิบัติธรรมในสัปดาหวันพอหลวงแหง

ชาติหลักสูตร 3 วัน 

 เราใหนักเรียนถือศีลสิกขา คือ การให

นักเรียนควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินัย ท้ัง

ทางกายและวาจาใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติ  

 เราใหนักเรียนถือสมาธิหรือจิตตสิกขา คือ 

การฝกสมาธิข้ันตนในการควบคุมสติ เราใหนักเรียน

เรียน ทำการงานในโรงเรียนเปนปกติโดยรวมจิตใจ

ความคิดแนวแนเปนจุดเดียว ฝกการตัดส่ิงรบกวน

อื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ  

 และเราใหนักเรียนถือปญญาสิกขา คือขั้น

ที่นักเรียนใชสมาธิ มีจิตใจแนวแนทำความเขาใจ

ในปญหา หาเหตุของปญหาเพ่ือการแกไข พิจารณา

ผลทีเ่กดิขึน้ จนเกดิความรูแจงเขาใจและแกปญหาได 

เกิดการเรียนรู เกิดปญญาญาณข้ึนในตนเอง   

มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามความเปนจริง  

 และแลวนักเรียนท่ีเปนกำลังสำคัญใน

อนาคตของชาติไทย จะไมหนีพระ จะไมหนีวัด 

นักเรียนจะมีความออนโยน กาวยางอยางมีศรัทธา

เขาสูเบญจศีล อุโบสถศีล ปฏิบัติธรรมดวยศรัทธา

เปนผูรู ผูต่ืน...ผูเบิกบาน จึงสืบตอพระพุทธศาสนา

อยางยั่งยืน 

 สาธุ สาธุ อนุโมวันทามิ    



๕๔

สามัคคี คุณธรรม 

 นับตั้งแตขาพเจาไดเขารับราชการเปนครู

สายปฏิบัติการสอนมานานเกือบสามสิบป มี

ประสบการณดานการสอนมาหลายโรงเรียนหลาย

จังหวัด สิ่งท่ีคิดอยูในใจเสมอที่จะนำมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนก็คือ เรื่องความสามัคคีมี

คุณธรรมในหมูคณะเฉพาะในเรื่องที่ดีงาม และ

ถูกตองเหมาะสมเทานั้น แตก็ไมงายเหมือนดังที่

คิดฝนเอาไวเลย เพราะตองเจอกับอุปสรรคมากมาย

ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดข้ึน

ระหวางครูกับผูบริหาร ครูกับครูดวยกัน ครูกับ

นักเรียน ครูกับนักการภารโรง หรือครูกับชุมชน 

 อดีตกาลผานมาพาใจเศรา ชางเงียบเหงาวังเวงเควงนักหนา 
มรสุมรุมเราเคลากันมา สูงเฉียดฟาทวมทนทนทุกขใจ 
 ความแกงแยงชิงดีมีทุกหนวย คิดจะชวยดวยคุณธรรมนำไฉน 
 สามัคคีมีคุณธรรมชวยนำชัย และทำไดในไมชานายินดี 

นำคณะ 

สวนมากจะมลีกัษณะคลายๆ กนัทกุโรงเรยีน ไมวา

จะอยูแหงหนใด สาเหตุเกิดจากความเห็นแกตัว

ของคน ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของหนวย

งานท่ีตนเองทำงานอยู ตางคนตางยึดผลประโยชน

สวนตัวเปนท่ีต้ัง ซ่ึงนับวาเปนศัตรูท่ีสำคัญท่ีทำลาย

การปลูกจิตสำนึกใหเกดิความสามัคคี มีคุณธรรม

ในหมูคณะ ไมวาจะยากลำบากแคไหนก็ไมมสีิง่ใด

มาเปนอุปสรรคตอความคิดของขาพเจาได จึงได

ตัดสินใจเร่ิมตนลงมือทำและต้ังปณิธานวาจะทำให

สำเร็จใหจงไดโดยเร่ิมตนจากครอบครัวของขาพเจา

เอง เพ่ือใหเปนแบบอยางในเรื่องการครองตน 

เรื่อง 
ธารกมล ไชยลี 

โรงเรียน  
บานนาแมด 

ต.แกงเหนือ อ.เขมราฐ  

จ.อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี เขต ๒ 

(ภาพบน) ขบวนฟอนรำ

ตอนรับผาปาสามัคคีจาก 

จ.จันทบุรี 



๕๕

สรางความรักและความสามัคคีมีวินัยใฝ ความ

ยุติธรรมใหเปนคนดีของสังคมตอไป และนำความรู

สูหองเรียนโดยการนำมาใชในรูปแบบของโครง

งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนอันดับแรก 

เพราะไดรับผิดชอบใหจัดการเรียนการสอนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มานานกวายี่สิบป ซึ่งนับ

วาเปนกลุมตัวอยางที่ดำเนินการยากมาก เพราะ

เปนชั้นที่กำลังจะเริ่มตนเรื่องวิชาการใหม การใช

คำใหเปนประโยคยังไมสมบูรณนัก แตก็นับวา

ประสบผลสำเร็จเปนที่นาพอใจมาก เพราะทำให

เด็กนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตัวเองและรูจัก

ทำงานเปนหมูคณะ ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดีในการ

ปลูกฝงเรื่องความสามัคคีในกลุมฝกใหนักเรียนมี

วินัยรับผิดชอบรวมกันทุกคนมีสวนรวมในการ

ทำงาน เกิดความยุติธรรมไมเอาเปรียบคนอ่ืนทำให

ผลงานสำเร็จและมีคุณภาพ และเสร็จทันเวลา

บรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว  

 จากน้ันขาพเจาไดเชื่อมโยงไปใชกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่นๆ และระดับชั้นอื่นเปนการตอ  

ยอดไปยังครอบครัว หรือนำไปใชประโยชนเม่ือเติบโต

เปนผูใหญ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำ

วันโดยนำวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินการไปใช

ในการทำงาน เพราะทุกหนวยงานตองมีโอกาสได

ทำงานรวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะ หรือรวมกับหนวย

งานอ่ืนยอมหลีกไมพนท่ีจะนำเอาเร่ืองความสามัคคี

มีคุณธรรม เขามาใชในการทำงานของหมูคณะ

ของแตละหนวยงานของตนเอง เพ่ือใหไดผลงาน

ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับของ

ชุมชนหรือหนวยงานอื่นดังตัวอยาง เชน โรงเรียน

บานนาแมด  

 อดีตก็มีปญหาและอุปสรรคหลายๆ ดาน

เชนกัน แตปจจุบัน ขาพเจาไดประยุกตรูปแบบ

ของโครงงานมาเปนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง

เปนโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสราง

ความสามัคคี มีวินัยใหแกนักเรียนคณะครูและ

ชุมชน หรือสรางความสัมพันธระหวางบาน วัด

โรงเรียน ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือเปนอยางดี 

ทำใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นความ

สำคัญของตนเอง รักและหวงแหนทองถิ่นชวยกัน

อนุรกัษสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป 

 รางวัลที่ ไดรับ เชน โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัดป ๒๕๕๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนคุณธรรม

จริยธรรมดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการ 

ศึกษา ๒๕๕๒ รางวัลผูบริหารคุณธรรมจริยธรรม

ดีเดน และครูผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ป ๒๕๕๐,

๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัล “ครูผู
ถายทอด สืบสานรักษาเอกลักษณของชาติดีเดน” 
สาขา “ครูผูสอนดีเดน” จากนิตยสารสารคดีคน  

สรางชาติ ป ๒๕๕๒ รางวัล “ผูบริหาร, ครูมือ
อาชีพ” จากนิตยสารวิถีครูไทย ป ๒๕๕๒ และ

รางวัลอีกมากมายไมสามารถนำมากลาวไดหมด

ซึ่งลวนเกิดจากพลังความสามัคคีมีคุณธรรม  

นั่นเอง    

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่ศูนยปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก  

อ.เมือง จ.อุบลฯ 



๕๖

เรื่อง 
พิศมัย บุญรอด 

โรงเรียน  
ฆองชัยวิทยาคม 

ต.หวยเม็ก อ.หวยเม็ก  

จ.กาฬสินธุ 

กาฬสินธุ เขต ๒ 

เริ่มที่ตัวเรา 
หนึ่งความดี 



๕๗

 ความดี เปนสิ่งที่สังคมตองการมากที่สุด

อีกประการหน่ึงในยุคความทันสมัยของเทคโนโลยี 

และการส่ือสารทีก่าวหนาอยางรวดเร็ว เพราะความดี

เปนพื้นฐานสำคัญท่ีทำใหมนุษยมีคุณธรรม 

จริยธรรม เราจะไดยินบอยๆ วาสังคมมีความเจริญ

ดานวัตถุ แตคุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมถอย 

ทำอยางไรจึงจะทำใหผูเรียนซึ่งเปนบุคคลที่จะ

พัฒนาประเทศในอนาคตไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหเปนคุณลักษณะที่คงทนในตัว ครูและ

ผูบริหารโรงเรียนจึงไดหาแนวทางในการฝูงฝง

คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดและคงทนในตัวผูเรียน 

 แนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

ใหเกิดกับผูเรียนอีกประการหน่ึงคือ กิจกรรมหนึ่ง

ความดีเริ่มที่ตัวเรา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางคุณคา

และทำใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เกิดความ

ภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง ถึงแมในหองเรียนอาจ

เรียนไมเกงเทาเพื่อน อาจทำกิจกรรมในหองเรียน

ไมดีเทาเพ่ือน แตสิ่งที่ผูเรียนมีและไมตองแขงขัน

กับใครคือ ความดีที่เริ่มที่ตัวผูเรียน 

 กิจกรรมหนึ่งความดีเริ่มที่ตัวเรา ผูเรียน

เริ่มทำความดีหนึ่งอยาง จดบันทึกความดีของ

ตนเอง วาดภาพการทำความดีพรอมระบายสี

สวยงาม หรือถายภาพการทำความดีของตนเอง

ประกอบการบันทึกความดีที่เริ่มทำ หนึ่งความดีที่

ผูเรียนเริ่มทำเชน การทำความสะอาดหองเรียน 

การทำความสะอาดหองพักครู เก็บขยะ เทขยะ

ในหองเรียน ลางถวยชาม กวาดบาน ทำความ

สะอาดวัด 

 เมื่อผูเรียนไดทำความดี บันทึกความดี

พรอมวาดภาพหรือถายภาพประกอบการทำ  

ความดีแลว ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการ

ทำความดีโดยเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็น

ในการทำความดขีองตนเอง จากนั้นใหผูปกครอง 

เพื่อน ครูไดรวมช่ืนชมในหน่ึงความดีที่ผูเรียนได

ทำโดยครูที่ปรึกษาจัดแฟมรวบรวมหนึ่งความดี

เริ่มที่ตัวเรา ใหเพื่อนๆ หองอื่นในโรงเรียน และ  

ผูมาเยี่ยมเยือนไดรวมชื่นชมดวย 

 หน่ึงความดีที่ผูเรียนไดทำ และไดรับการ

ชื่นชมยอมเปนภูมิคุมกันท่ีดี และเปนการเสริม

แรงใหนักเรียนคิดและทำความดีอยางอื่นตอไป

เรื่อยๆ การทำความดีดวยใจ อยากทำเพราะเห็น

วาเปนส่ิงท่ีดี เปนส่ิงท่ีทุกคนอยากใหเกิดกับผูเรียน 

เพือ่จะไดเปนความดีทีค่งทนอยูในตวัผูเรยีนตลอดไป 

เพราะทุกอยางเมื่อมีการเริ่มตนแลวยอมมีการ

ดำเนินตอไป การทำความดกีเ็หมอืนกนัเมือ่ “หนึง่
ความดีเริ่มท่ีตัวเรา” ยอมมีการทำความดีอยาง

อื่นอีกตอไป 

 การทำความดีบางทีตองมีเพื่อน โรงเรียน

ไดจัดกิจกรรมหน่ึงความดีเรามีเพ่ือน โดยในช่ัวโมง

สุดทายทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนกิจกรรมชุมนุม 

นกัเรยีนจะรวมกนัทำความสะอาดหองน้ำ หองสวม

โรงเรียน ดูแลทำความสะอาดผาเช็ดมือ น้ำยา

ทำความสะอาดมือ กระดาษสำหรับหอผาอนามัย 

รองเทาแตะเปล่ียนเขาหองน้ำ หาพลูดางประดับ

ที่อางลางมือ ใหเรียบรอยสวยงาม ทำใหหองน้ำ

หองสวมสะอาดนาใช  

 หองสวมเปนหองที่คนสวนใหญไมชอบนัก 

ทั้งๆ ที่เปนหองที่ทุกคนตองใชเปนประจำทุกวัน 

ดังน้ันหองน้ำหองสวมจึงควรเปนหองที่สะอาด 

นาใช ใชแลวสบายใจ ในความสะอาด ปลอดภัย

จากเชื้อโรค การทำความสะอาดหองน้ำจึงถือเปน

หนึ่งความดีที่ควรทำเพราะนอกจากจะเปนการ  

ไมรังเกียจแลวผูเรียนยังไดกุศลในการทำความดี

เพื่อสังคมสวนรวม ฝกจิตอาสาใหกับผูเรียน 



 เปน ท่ีทราบกันดีว าตามผนังหองสวม

โรงเรียนสวนมาก มักจะมีจิตรกรรมฝาผนังโดย

เฉพาะภาพที่ไมพึงประสงค บางที่ก็มีนักเขียน  

มกัเขยีนขอความทีไ่มสภุาพไวตามฝาผนงัหองสวม 

เขยีนดาคนอืน่บาง เขียนบอกวาคนนัน้รกัคนนีบ้าง 

เขียนตอวาคนนั้นบางคนนี้บาง ซึ่งจุดประสงคการ

เขียนนั้นยากที่จะเดา แตที่รูคืออยากระบายออก

แตบอกใครไมได เพ่ือใหนักเรียนเหลาน้ีไดทำความ

ดีแทนการทำใหหองสวมสกปรก โดยโรงเรียนได

จัดหากระดาษที่ใชหนาแรกแลวมาเจาะเขาแฟม

วางไวบนโตะหนาหองนำ้ ใครมคีวามในใจอะไรให

เขยีนลงกระดาษในแฟมนี ้แทนการเขียนในหองสวม 

ฝาผนังหองสวมก็สะอาด ไมมีภาพไมดี ไมมี

ขอความที่ไมสุภาพ นอกจากน้ีนักเรียนยังได

ทำความดีโดยไมรูตัว ครูไดขอมูลในการแกไข

พฤติกรรมนักเรียนอีกดวย 

 การไดทำความดี ควรมีคนรับรูชื่นชม เพื่อ

คนทำไดความภาคภูมิใจ คนรับรูไดแบบอยางที่ดี  

จึงมีการนำภาพกิจกรรมหนึ่งความดีเริ่มที่ตัวเรา 

ติดที่ปายประชาสัมพันธสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป

เรื่อยๆ นักเรียนจะชอบมาดูภาพความดีเหลานี้ 

จากนั้นรวบรวมไวในแฟม  

 การไดชื่นชมความดีอยูบอยๆ ยอมทำให

นกัเรยีนซมึซาบความดี เกิดความคิดทีจ่ะทำความด ี

ผูทำความดีก็ภาคภูมิใจ ความดีน้ันก็คงทน ความดี

ทุกคนทำได ขึ้นอยูวาเราเริ่มทำหรือยัง การเริ่ม

ทำความดี เปนการปลูกฝงความดีใหกับผูเรียน 

เมื่อความดีนั้นคงทน ขยายวงกวางออกสูสังคม 

สังคมก็จะมีคนดี เปนสังคมแหงปญญา มีความ

ผาสุก ซึ่งเปนส่ิงสำคัญมากในยุคปจจุบัน  

 จากกิจกรรม “หนึ่งความดีเริ่มท่ีตัวเรา” 
นับวาเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและจิตอาสาใหกับผูเรียน ขอเพียงให

เริ่มตนทำความดีที่ตัวเรากอน ความดีก็จะเผ่ือแผ

ไปสูคนอื่น เมื่อทำความดีเพิ่มขึ้น ความดีก็จะแผ

ขยายกวางออกไป ขอเพียงความดีนี้ ไดรับความ

รวมมือสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับผูเรียน 

เพื่อเปนพลังในการทำความดีตอไป    

๕๘



ดอกบัวสีขาว 

๕๙

 การศึกษาคอืเครือ่งมอืทีใ่ชวดัคาการพฒันา

ความรู และความเจริญดานสติปญญาของมนุษย 

ธรรมะคือเครื่องมือในการพัฒนาจิตสำนึกซึ่งเปน

สวนที่อยูลึกในกลางแกนแกนของใจ โดยมีศาสนา

เปนส่ิงชวยในการขัดเกลาเจียระไนความสะอาด

บริสุทธิ์งดงาม โรงเรียนวิถีพุทธ คือเตาหลอมเชิง

วิชาการของโลกยุคโลกาวิวัตน ที่มุงหวังในการ

หลอหลอมชีวิตของนักเรียนที่สำเร็จจากสถาบัน 

ใหเปนทั้งคนเกงและคนดีมีความรูมีคุณธรรม 

เปรียบไดกับบัวที่โผลขึ้นเหนือผิวน้ำ และเบงบาน

เมื่อไดรับแสงสวางแหงธรรม กลายเปนดอกไม  

ที่มีคุณคาของสังคมในอนาคต  

 โรงเรียนบานน้ำคำใหญ ตั้งอยูในเขต

ชุมชนบานน้ำคำใหญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

สภาพที่ตั้งของโรงเรียนอยูริมถนนวารีราชเดช 

หางจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตรจึงถือเปนโรงเรียนท่ี

ต้ังอยูใกลกับสังคมเมืองใหญ จัดการเรียนการสอน

ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สภาพ

ปจจบุนัในปการศกึษา ๒๕๕๒ มบีคุลากรคร ู๖ คน 

นักเรียนจำนวน ๒๘ คน แยกเปนนักเรียนชาย 

ยโสธร เขต ๑ 

เรื่อง 
เพ็ญศรี จินดากุล 

โรงเรียน  
บานน้ำคำใหญ  

อ.เมือง จ.ยโสธร 

 



๖๐

๑๗ คน นักเรียนหญิง ๑๑ คน ภารโรง ๑ คน 

เปนแหลงเรียนรูเขตบริการทางการศึกษาของหมูบาน

ตางๆ เชน บานน้ำคำใหญ บานหนองหัวหมู 

บานวังแคน การจัดการเรียนการสอนนอกจาก  

บุคลากรครูจะเปนผูรับผิดชอบการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามหลักสูตรยังมีคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ซึ่งพิจารณาแตงตั้งจากการคัดเลือกผูนำ

ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทาง

การเรียนการสอน ใหเปนไปตามความตองการ

ของทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

 โรงเรียนบานน้ำคำใหญถึงแมจะตั้งอยูใกล

ชุมชนเขตเมืองแตก็มีปญหาที่หมักหมมเรื้อรังมา

นาน ท้ังจากสภาพชีวิตความเปนอยูของผูปกครอง

นักเรียนซึ่งถูกกำหนดใหเปนพื้นที่ผูมีรายไดนอย 

ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพทำนาทำไร 

เปนกรรมกรรับจางทั้งในโรงงานและในตัวเมือง 

ซึ่งอยูไมหางไกลจากพ้ืนที่มากนัก ที่สำคัญแม

ทองถิ่นจะตั้งอยูในเสนทางคมนาคมที่มีการสัญจร

ไปมาสะดวกสบาย เพราะมีทางหลวงแผนดินตัด

ผานทำใหผูปกครองสวนหน่ึงซึ่งเปนขาราชการหรือ

พอจะมฐีานะอยูบางใชถนนราดยางเปนเสนทางใน

การนำเด็กท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาไปศึกษาใน

โรงเรียนใหญๆ ที่ตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง อันเปน

คานิยมจากการแขงขันทางความคิด แบงแยกความ

เปน “ชนบท” กับในเมืองโดยส้ินเชิง สงผลให

จำนวนนักเรียนของโรงเรียน ซ่ึงต้ังอยูในทองถ่ินนอย

ลงตามไปดวย และท่ีไมควรมองขามก็คือเด็กถูก

กล่ันกรองแยกสวนออกจากสังคมโดยไมรูตัว เพราะ

เด็กที่มีพัฒนาการทางความคิดสูงสวนใหญจะไป

เรียนในเมือง สวนเด็กอีกกลุมหน่ึงจะยังคงอยูใน

ทองถิน่และถกูมองวา เปนเดก็ “ปก” ทีม่พีฒันาการ



เกี่ยวกับยาเสพติด หรือการลักเล็กขโมยนอย   

ไปจนถึงการทะเลาะวิวาทในกลุมนักเรียนดวยกัน  

ทำใหงายตอการที่จะส่ังสอน อบรมใหความรูใน

ทุกดานไดเปนอยางดี การท่ีโรงเรียนมีนักเรียนใน

ความรับผิดชอบไมมาก ทำใหครูสามารถดูแลเด็ก

นักเรียนไดอยางทั่วถึง ท้ังที่โรงเรียนและท่ีบาน

หากนักเรียนคนใดมีปญหาดานการเรียนรูชากวา

คนอื่น ครูก็จะเดินทางไปสอนซอมเสริมที่บาน 

สรางมิตรภาพสัมพันธใหเปนสายปานแหงความ

อบอุนระหวางครูกับผูปกครองใหมีความแนบแนน

ยิ่งขึ้น  

 การไดใกลชดิกบัเดก็นักเรยีน ทำใหครมูอง

เหน็พฤติกรรมและความรูความสามารถที่มีอยูใน

ตัวของนักเรียน วามีสิ่งใดซึ่งเปนความรูความ

สามารถเฉพาะตัวของแตละคน เชน กิริยามารยาท 

ความคิดสรางสรรค รวมไปถึงพรสวรรคที่แฝง  

อยูในชีวิต ดวยเหตุนี้จึงสามารถแยกแยะออกมา

เพื่อเปนจดุเดนในการสงเขาประกวดแขงขนัทักษะ

ทางวิชาการในระดับศูนยเครือขายและในระดับ

เขตการศึกษา เปนการพิสูจนใหเห็นภาพอยาง

ชัดเจนวาคุณภาพของนักเรียนจะมองที่ดานความ

รูทางวิชาการคงไมได เพราะตองดูท่ีความสามารถ

ในดานอื่นๆ เปนองคประกอบดวย เพื่อหาจุดเดน

บนความดอย เพราะหากเอาความรูทางวิชาการ

มาแขงขันชี้วัดโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาณ

๖๑

เรียนรูชาเปนจุดดอยท้ังในชีวิตเด็กชนบท และใน

หัวอกของครูที่ตองทำงานอยางทาทายเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงจิตวิญญาณครูผูเสียสละ 

 โรงเรียนบานน้ำคำใหญมีรั้วติดกับวัด ถึง

แมวาจะมีลวดหนามเปนตาขายก้ันแดนแตในหัวใจ

ของเด็กนักเรียนและครูทุกคน ไมเคยมีร้ัวลวดหรือ

กำแพงก้ัน โรงเรียนกับวัดจึงเปรียบเสมือนสถานที่

ซ่ึงต้ังอยูในแดนเดียวกัน ครูทุกคนมีความรักสามัคคี 

ทำงานดวยความเสียสละ ไมทอหวั่นกับปญหาท่ี

เห็นและเปนอยู ทั้งจากปญหาดานงบประมาณ 

บริหารจัดการ ในฐานะที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

หรือจากสภาพปญหาดานสภาพความเปนอยูของ

ผูปกครอง นักเรียน ความมุงหวังมีอยูอยางเดียว

คือการทำงานเพ่ือไปใหถึงเปาหมายแหงอุดมการณ 

รักเด็กนักเรียนเสมือนลูก ไมคิดวาเปนกอนกรวด

ที่ถูกกรองเลือกเอาสิ่งที่มีคาไปแลว กำลังใจอยูที่

การหลอหลอมเอาธรรมะจากวัดใหเปนที่พึ่ง 

นอกเหนือจากการจัดชั่วโมงการสอนจริยธรรม 

โดยพระผูสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขามาเปนครู

ใหความรูดานธรรมะแลว ยังใหเด็กไดเขาไปรับรู

ธรรมะในวัด เพ่ือฝกปฏิบัติจริงหรือไมก็ในการจัด

ทัศนศึกษานอกสถานท่ีสวนใหญ โรงเรียนจะเนน

การนำพานักเรียนไปสักการะสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 

ของจังหวัดและฝกปฏิบัติธรรมตามวัดตางๆ เพ่ือ

ใหนักเรียนไมหางวัดและเติมธรรมะใหเต็มใจ  

ทุกคนตลอดเวลา  

 การใชธรรมะเปนสื่อในการพัฒนาชีวิตและ

จิตใจของนักเรียนชวยทำใหนักเรียนทุกคนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสวนหนึ่งอยางตอเนื่อง 

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความ

กตัญู เช่ือฟงพอแม ครู และผูใหญที่ควรเคารพ

นับถือ ไมสรางปญหาใหกับสังคม ท่ีนาภาคภูมิใจ

มากที่สุดก็คือ การที่ไมมีเด็กนักเรียนมีพฤติกรรม

ในหัวใจของเด็กนักเรียนและครูทุกคน ไมเคยมี
ร้ัวลวดหรือกำแพงก้ัน โรงเรียนกับวัดจึงเปรียบ
เสมือนสถานที่ซึ่งตั้งอยู ในแดนเดียวกัน  



ความพรอมมากกวายอมไดเปรียบโรงเรียนขนาด

เล็กแนนอน  

 ผลจากการสรางสมและสรางเสริมการ

เรียนรูของโรงเรียนบานน้ำคำใหญซึ่งเปนโรงเรียน

ขนาดเล็กในปการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนไดรับ

รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดมารยาท

ไทยจากศูนยเครือขายท่ี ๑ เปนรางวัลตอเนื่อง 

และเหรียญเงินจากงานประดิษฐ พานบายศรี 

จากท่ีเคยไดรับมาแลวในปการศึกษา ๒๕๕๑ เปน

ผลพวงสวนหนึ่งอันเนื่องมาจากโครงการโรงเรียน

วิถีพุทธ นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลเหรียญทองจาก

การประกวดรองเพลงลูกทุง รางวัลเหรียญทอง

จากการประกวดการประดิษฐเศษวัสดุเปนของใช 

และรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดเศษวัสดุ

เปนของเลน ในระดับจังหวัด  

 การทุมเทในการอุทิศตนในการทำงานดวย

ความเสียสละของครูซ่ึงเปนบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบานนำ้คำใหญ สิง่ท่ีปรากฏใหเหน็ในวนัน้ี

นอกจากรอยยิ้มงดงามขากความรูสึกแหงความ

ภาคภูมิใจท่ีสามารถหลอหลอมนักเรียนใหเปน

เด็กดีในสังคมอันนากลัว สามารถสรางจุดเดนขึ้น

๖๒

มาทดแทน ในสวนที่หายไปของชีวิต ครูทุกคน

ดีใจที่นักเรียนหลายคนรูจักรับผิดชอบตนเอง   

มีความกตัญู และชวยเหลือพอแมในการดำเนิน

ชีวิตบางคนนำผักสวนครัวที่ปลูก นำไขเปดที่เลี้ยง  

กับครอบครัว หรือนำเห็ด ซ่ึงเปนผลผลิตธรรมชาติ

จากปามาขายใหครูที่โรงเรียนและผูที่สัญจรไปมา 

เปนบทสรุปสวนหนึ่งของหลักสูตรอันเน่ืองมาจาก

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองและยืน

อยูบนขาตนเองจะทำใหชีวิตและหัวใจของนักเรียน

แข็งแกรง ทาทายตอแรงมรสุมสังคมที่เผชิญอยูใน

ปจจุบัน ครูทุกคนดีใจเมื่อถึงวันพระ ที่เห็นเด็ก

นักเรียนนำดอกบัวสีขาวไปถวายและกราบพระ  

ที่วัดทำบุญตักบาตรในตอนเชากอนมาโรงเรียน 

ดอกบัวสีขาวท่ีเก็บจากหนองสาธารณะในหมูบาน

ไมวาจะกี่ดอกก็ตามหมายถึงความบริสุทธ์ิและ

เปนส่ือธรรมทางพุทธศาสนา  

 ดอกบัวสีขาวจะหนึ่งดอกหรือลานดอก  

ไมตางไปจากชีวิตหลายๆ ชีวิตของนักเรียน โรงเรียน

บานน้ำคำใหญที่เปนดอกบัวสีขาวเบงบานงดงาม

ในหวัของครแูละสงัคมตลอดไป    





๖๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ประยุตฺโต)

รากฐาน 
ปราชญแผนดิน 

 เมื่อรวมแปดสิบปกอน ณ บานเลขที่ ๔๙ 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนที่ตั้ง

รานคาผาจีนของสองสามีภรรยาที่รูจักกันทั่วไปวา 

ทานมหาสำราญ กับแมชุนกี บานหลังน้ีเปนชุมชน

ของตลาดใต ตลาดเล็กๆ ท่ีประกอบไปดวยหมู

เรือนแถวไมสองช้ันบุราณเรียงเปนแนวยาวขนาน

ไปกับแมน้ำทาจีน รานคาในหองแถวอันแสน

ธรรมดานี้เองเปนที่ถือกำเนิดของเด็กชายเล็กๆ

คนหนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑  

 เด็กชายบอบบางขี้โรค แตมีสติปญญาเปน

เลิศผูน้ี เติบใหญข้ึนมาเพ่ือเปนปราชญแทคนสำคัญ

แหงยุคสมัย  

 แมวัดบานกรางจะอยูหางเพียงชั่วพายเรือ

ขามแมน้ำกั้น หากแตสำหรับเด็กชายผูออนนอม 

และเปนทีร่กั เสนทางแหงชวีติใหมถกูกำหนดไวแลว 

ใหไกลจนไมอาจแมแตจะถวิลหาตักอุน เสนทางสู

พรหมจรรยอันประเสริฐ 

 มหาสำราญ อารยางกูร เจาของรานคาผาจนี 

เกิดที่ดอนเจดีย เคยบวชเรียนแลวไปจำพรรษาอยู

ที่วัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพฯ สอบไดนักธรรมโท 

และพยายามสอบจนไดเปรียญ ๔ ประโยค แต

แลวมีเหตุใหตัดสินใจ ดวยไดรับมอบหมายใหทำ

หนาที่เลขานุการสวนตัวของพระช้ันผูใหญ แต

ทานมหาฯไมตองการยุงเกี่ยวกับผูคนหลายฝาย

มากหนา จึงลาสิกขาบทแลวกลับมาสุพรรณบุรี 

คัดยอและเรียบเรียงจาก 

นิตยสาร ฅ.คน ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (๓๘) ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บานเกิด ต้ังตนชีวิตใหมแตงงานกับสาวลูกจีน 

ชื่อ แมชุนกี เปดรานคาขายที่ตลาดใต ริมแมน้ำ

ทาจีน ท่ีอำเภอศรีประจันต 

 มหาสำราญเปนคนซื่อตรง เห็นความ

สำคัญของการศึกษาเลาเรียน อีกทั้งผานการบวช

เรียนจนไดนักธรรมจึงเปนที่เคารพนับถือของผูคน

ในแถบน้ัน 

 รานใบรตันาคารเปนรานคหูาเดียวจำหนาย

ผาไหม ผาทอ กางเกงแพร กางเกงจนี ทีก่อตัง้ขึน้

เปนที่รูจักเชื่อถือของลูกคา จนเปนที่พูดติดปาก



๖๕

กันวา “ซื้อผาไหม กางเกงแพร ตองไปรานแมกี-
ทานมหาฯ” 
 มหาสำราญเปนคนชอบริเริ่มสรางสรรค 

ไมยอมอยูเฉย หลังจากปดกิจการจำหนายผาแลว 

ตอมาไมนานไดใชบานคาขายเปดเปนโรงเรียน

มัธยมขึ้นเปนแหงแรกของอำเภอศรีประจันต ดวย

เหตุผลที่วาตัวทานเปนผูมีวิชาความรู ผานการ

บวชเรียนมาแลว และสังเกตพบวาท่ีอำเภอ  

ศรีประจันตในครั้งกระโนนการคมนาคมยังไม

สะดวกเหมือนปจจุบัน การเดินทางตองอาศัยเรือ

เยี่ยมบานเจาคุณ  

ชาตภิมูสิถาน ป. อ. ปยตุโฺต   

อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

เมลแดง หากจะไปกรงุเทพฯตองใชเวลารวม ๒ วัน 

หรือเดินทางไปตัวเมืองสุพรรณบุรีก็ใชเวลานาหลาย

ช่ัวโมง เด็กท่ีจบช้ันประถมส่ีนอยคนนักจะมีโอกาส

ไดเรียนตอ 

 โรงเรียนมัธยมเล็กๆ ช่ือ บำรุงวุฒิราษฎร 
เปดขึน้กลางตลาด มีวตัถปุระสงคเพือ่ใหเดก็ๆ ได

มีโอกาสเรียนในระดับมัธยมเปนสำคัญ เปดสอน

มาไดไมกี่ป การคมนาคมก็สะดวกขึ้น ประกอบ

กับมีโรงเรียนมัธยมแหงใหมมาเปด โรงเรียนของ

มหาสำราญจึงปดกิจการลง เพราะหมดหวงวา



๖๖

เด็กๆ จะไมมีโอกาสไดเรียนตอ 

 ภายหลังจากเลิกกิจการไปแลว ทานมหาฯ 

เพ่ิงมารูวานอกเหนือจากโตะ เกาอี้ กระดานดำ 

ที่ตกคางอยูภายในเรือนแถวท่ีปดตัวเองไป ไดมี

อีกสิ่งหนึ่งที่เจริญงอกงามเกินความคาดหมาย ก็

คือ จิตวิญญาณแหงครู ครูแทๆ ที่ปรากฏในตัว

ลูกชายคนท่ีหก... 

ความสามารถ นอกเหนือไปจากการอบรมสั่งสอน

ในครอบครัวในเรื่องความซ่ือตรง ซึ่งทานเล็งเห็น

วาเปนหัวใจสำคัญของการประกอบการคา 

 ลำพังกิจการรานคาผาเล็กๆ ไมเพียงพอที่

จะเลี้ยงดูสงเสียลูกชายวัยกำลังเรียนถึงหาคน 

ชีวิตของทานมหาฯ จึงริเริ่มทำกิจการอื่นๆ อยู

เสมอ ท้ังกิจการโรงสีที่รวมหุนกับญาติพี่นอง จน

เปนโรงสีที่ไดรับความเชื่อถืออยางย่ิงในยุคนั้น 

เน่ืองจากทานมหาฯ ปฏิเสธระบบการชักเปอรเซ็นต

เพราะถือวาตนเคยบวชเรียนมาแลว มีความรูสูง

ไมควรเอาเปรียบชาวนา นอกจากไมเอาเปรียบยัง

พรอมจะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น 

 นอกจากนี้ยังใชพื้นที่ของโรงสีเปดโรงเรียน

สอนตัดเส้ือสตรีขึ้น เพราะเห็นวาภรรยามีความ

สามารถทางการตัดเย็บ ท้ังไดเชิญครูจากโรงเรียน

สอนตัดเส้ือจากกรุงเทพฯมาสอน และเปนตัวแทน

จำหนายจักรเย็บผาของบริษัท หลุยส ที เลียวโนเวนส

 ตอมาในชวงหลังกิจการโรงสีไดเปลี่ยนมือ

ไปอยูในความดูแลของญาติพี่นองฝายทานมหาฯ 

ตัวทานจึงหันมาทำโรงถาน และรับเหมาขนถม

ดินลูกรัง 

 หลายตอหลายคร้ังที่ครอบครัวเผชิญกับ

ปญหาตางๆ อันเนื่องมาจากความเจ็บปวยของ

ทานมหาฯ เอง หรือคุณแมชุนกี ที่สงผลกระทบ

ถึงรายได แตพื้นฐานของครอบครัวที่รักใคร

กลมเกลียวกัน ประกอบกับคุณธรรมหลายขอที่

เด็กๆ ไดรับการพร่ำสอน อบรม รวมถึงความ

อดทนเขมแข็งของบุพการี ทำใหสามารถผานพน

วิกฤตนั้นมาไดเสมอ 

 ตลอดชีวิตแมจะตองแบกภาระในการหา

เลี้ยงครอบครัว แตทานมหาฯ ก็มิไดละเลยในการ

อบรมสั่งสอนลูกใหดำเนินชีวิตไปบนครรลองที่ถูก

ที่ควร 

 ส่ิงน้ีกระมังที่เปนพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง ที่จะ

ทำใหเด็กๆ เติบโตข้ึนมาเปนคนดี    

 เมื่อ เริ่มตนชีวิตใหมกับทานมหาหนุม   

แมชุนกี หญิงสาวลูกจีนผูใจเย็น และเกงดานการ

ตัดเย็บ งานฝมือตางๆ ก็ไดกลายเปนศูนยกลาง

แหงความรักความอาทรของครอบครัว โดยเฉพาะ

ในหมูลูกๆ ท้ังหมด เนื่องจากบุคลิกภาพเปน  

คนใจดี ขยันอยางย่ิงยวด ทั้งยังอดทนใหความ

สำคัญแกคนอ่ืนกอนตนเอง ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้

ลวนถายทอดมายังลูกชายคนเล็กที่แมรักอยางยิ่ง 

 และบางที ดวยคุณสมบัติเหลานี้เองได

กลายเปนสิ่งท่ีสวางเรือง ประดับเหนือแกวปญญา

อันสูงยอดแหงปราชญใหเพียบพรอมในกาลตอมา 

 ครอบครวัอารยางกรู เปนครอบครวัคนช้ันกลาง

ทำธุรกิจการคา แตฐานะไมไดมั่งคั่ง เพราะมีคา

ใชจายมาก อันเนือ่งมาจากทานมหาฯมลีกูหลายคน 

และใหความสำคัญอยางยิ่งตอการศึกษาเลาเรียน 

พยายามสงเสียลูกชายใหไดเรียนสูงๆ ไปตามกำลัง



๖๓

บทความจากกองบรรณาธิการ 

ทายเลม

 จากกองบรรณาธิการกลางสถาบันอาศรมศลิป 

เรารอยเรียงใจความสำคัญของเรื่องเลาที่มาจาก

ตนฉบับที่ไดรับการคัดเลือกแลวจาก ๘ ภูมิภาค

ทั่วประเทศ ส่ิงหนึ่งท่ีเราเห็นในความเปนโรงเรียน

วิถีพุทธ คือ ในน้ัน มีครูท่ีมีความรัก มีความหวงใย

ในเด็ก มีเด็กที่ตองการความรัก ตองการเรียนรู 

มีชุมชนรอบโรงเรียนท่ีเปนสภาพแวดลอมการเรียนรู

ใหแกเด็กครู และชุมชน อยางแยกออกจากกัน  

ไมได สัมพนัธภาพทีก่อตวัขึน้นัน้ หยัง่ราก ผลดิอก 

ออกผล ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และออก

มาจากจิตใจที่ตองการพัฒนามนุษย โดยใช

เครื่องมือเดียวกันท่ีเรียกวา “การศึกษา” 
 การศึกษา...เรื่องเลามากมายในเลม ท่ี

ทำใหเราไดเหน็แลววาความเรยีบงายของวถิไีทยนัน้

ไปกันดวยดีกับการศึกษา มันงดงามและเปยมดวย

พลังความผูกผัน จากครูสูเด็ก จากเด็กสูครอบครัว 

จากครอบครัวสูชุมชม และสายใยความผูกผันนี้ 

ก็ถักรอยแผขยายออกไป จนทำใหเรารับรูวาทุก

คนมีเปาหมายเหมือนกัน คือ ความสุข ความสุข

ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน ความสุขที่จะเกิดข้ึนใน

ครอบครัว ความสุขที่จะเกิดขึ้นในชุมชน และมัน

คงไมดีเลยถา จะมีใครสักคนในชุมชน ในครอบครัว 

ในโรงเรียนหรือแมแตในหองเรียนไมมีความสุข...  

* สามารถหาชมไดผานทางเว็ปไซตโดยพิมพ “Children full of life” Director by Noboru Kaetsu  

  หรือทางเวปไซตอาศรมศิลป www.arsomsilp.ac.th 

 เราเช่ือวาขณะนี ้ ทกุทานกำลงัสรางสมัพนัธ

แหงความสุขและความดี เหมือนดังเชนบทความ

ที่ทุกทานสงมา ที่ไดทำหนาอยางดี ทำใหเราได

เห็นวาการทำความดีนั้นเปนรากฐากสูความสุข 

เรายังรูสึกอบอุนและดีใจท่ีไดรูวากำลังมีใครทำอะไร 

อยูทีไ่หนบาง และทัง้หมดนัน้มุงไปเพือ่การศกึษาทีจ่ะ 

นำเราไปสูความสุขเทาทีม่นุษยพึง่มตีามหลกัวถิพีทุธ 

 ทายน้ีทางกองบรรณาธิการกลางสถาบัน

อาศรมศิลป อยากขอแนะนำหนังสารคดีเร่ืองเย่ียม

จากญี่ปุน “Children full of life”* สารคดี  

เรื่องนี้ไดการยอมรับดวยรางวัลชนะเลิศมาแลว 

เรือ่งราวน้ันเกดิขึน้ทีโ่รงเรยีนประถมในเขตคานาซาวา 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว ครูโทชิโร   

คานามูริ ครูประจำช้ันของนักเรียน ป. ๔ ไดแสดง

ใหเห็นถึงวิธีการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่องความ

เมตตาบนความเขาใจในธรรมชาติของเด็ก   

ครูกานามูริ ใชวิธีใหนักเรียนของเขาเขียนสมุด

บันทึกและอานใหเพื่อนฟงเปนประจำ ซ่ึงทำให

เด็กๆ ของเขาไดเรียนรูและเติบโต จนเขาใจถึง

ความสำคัญของการใสใจในเพื่อน ความหมาย

ของการมีชีวิต และหนทางที่จะสรางความสุข น้ี

อาจเปนอีกตัวอยางเรื่องราว ท่ีสรางวิธีการและ

พลังใจใหกับเราได ขอขอบคุณ   



๖๔

ภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนรองเคาะวิทยา ลำปาง เขต ๓ 

โรงเรียนบานหวยตม ลำพูนเขต ๒ 

พระอธิการหนุย ฐิติสัมปนโน พะเยา เขต ๓ 

โรงเรียนบานดอนสบเปอ นาน เขต ๓ 

โรงเรียนบานหวยกาน แพร เขต ๓ 

โรงเรียนบานวนาหลวง แมฮองสอน เขต ๑ 
รุจิรา เตชะนันท นาน เขต ๒ 
ศรีนวย สำอางศรี ลำปาง เขต ๒ 
โรงเรียนบานขอบดง เชียงใหม เขต ๓ 

โรงเรียนบานหลายฝาง เชียงใหม เขต ๓ 

โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง เขต ๑ 
โรงเรียนบานจอมแจง แมฮองสอน เขต ๓ 

โรงเรียนบานวังลุง (เพชรประชานุเคราะห) 
แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา เขต ๑ 

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา ลำพูน เขต ๓ 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม เขต ๑ 
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน เชียงใหม เขต ๑ 
 
ภาคเหนือตอนลาง 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค เขต ๑ 
โรงเรียนบานหนองโมก กำแพงเพชร เขต ๒ 

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหวยยศ อุตรดิตถ ๒ 
โรงเรียนบานน้ำกอ เพชรบูรณ ๒ 

โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค เขต ๒ 
โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร เขต ๒ 

ประสมพร ประจันตะเสน พิษณุโลก เขต ๑ 

โรงเรียนบานหวยคอม อุตรดิตถ เขต ๒ 
โรงเรียนวัดปากหวยไมงาม ตาก เขต ๑ 
โรงเรียนวัดประชาสรรค นครสวรรค เขต ๓ 

โรงเรียนบานเขาวง อุทัยธานี เขต ๒ 
โรงเรียนบานยาวี-หวยโปง เพชรบูรณ เขต ๑ 

โรงเรียนจำรญูชยัพฤกษราษฎรวทิยา กำแพงเพชร เขต ๑ 
โรงเรียนวัดเสนาสน พิษณุโลก เขต ๓ 

โรงเรียนชุมชนไผลอมวิทยา อุตรดิตถ ๑ 
 

ภาคอีสานตอนบน 
โรงเรียนสามหมอโนนทัน ขอนแกน เขต ๒ 
โรงเรียนอนุบาลเลย เลย เขต ๑ 
โรงเรียนบานกอกโนนแต ขอนแกน เขต ๓ 

พิษณุ สิงหสถิตย เลย เขต ๓ 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานเพีย สกลนคร เขต ๓ 

โรงเรียนบานหนองผือ หนองคาย เขต ๑ 
โรงเรียนบานบอพนา หนองคาย เขต ๓ 

โรงเรียนบานโคกมุนเหลาสวรรค อุดรธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานกระนวนซำสูง ขอนแกน เขต ๔ 

โรงเรยีนบานโนนนกหอ (เพง็แสนวทิยา) อดุรธาน ีเขต ๑ 
โรงเรียนกุงแกววิทยาคาร หนองบัวลำภู เขต ๑ 
โรงเรียน บานหนองแรง ขอนแกน เขต ๓ 

โรงเรียนผาเทิบวิทยา มุกดาหาร 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม เขต ๑ 

 

ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว อุบลราชธานี เขต ๕ 

โรงเรียนบานทมอ (เดื่อราษฎรบำรุง) สุรินทร เขต ๓ 

โรงเรียนหนองพอกวิทยา รอยเอ็ด เขต ๓ 

โรงเรียนบานหัวชางโคกมวง มหาสารคาม เขต ๒ 
จำรูญศักดิ์ ศรีประทุม กาฬสินธุ ๑ 

โรงเรียนบานขามเรียน มหาสารคามเขต ๒ 
โรงเรียนบานหนองแสง มหาสารคาม เขต ๓ 

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สุรินทร เขต ๑ 
โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด เขต ๑ 
โรงเรียนบานดอนกลอย อุบลราชธานี เขต ๑ 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ เขต๓ 

โรงเรียนบานทุงแต ยโสธรเขต ๑ 
โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด เขต ๒ 
โรงเรียนบานแก ศรีสะเกษ เขต ๔ 

โรงเรียนบานโคกลาม มหาสารคาม เขต ๑ 
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี เขต ๒ 
โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี เขต ๒ 
โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม กาฬสินธุ เขต ๒ 

โรงเรียนบานน้ำคำใหญ ยโสธร เขต ๑ 
 

ภาคประตูอีสาน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม บุรีรัมย เขต ๓ 

โรงเรียนบานหนองศาลาปาชาด ชัยภูมิเขต ๒ 
โรงเรียนบานดอดถั่วแปปพัฒนา นครราชสีมา เขต ๖ 
โรงเรียนบานคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี เขต ๒ 
โรงเรียนบานซับเจริญสุข ชัยภูมิ เขต ๓ 

โรงเรียนปญญาประทีป นครราชสีมา เขต ๔ 

โรงเรียนบานคลองทราย สระแกว เขต ๑ 
โรงเรียนสุนทรวัฒนา ชัยภูมิ เขต ๑ 
โรงเรียนบานดาน (ราษฎรบำรุง) สระแกว เขต ๑ 
โรงเรียนบานหนองมะคา ลพบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานบุวิทยาสรรค บุรีรัมย เขต ๒ 
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา ลพบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนหนาพระลาน (พิบูลสงเคราะห) สะบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย เขต ๔ 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนมโนรม ชลบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนสังวาลยวิทย ๖ จันทบุรี เขต ๒ 
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อางทอง  
โรงเรียนบานยางเอน ระยอง เขต ๒ 

สำนักศึกษานิเทศก  นนทบุรี เขต ๒ 
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ  
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

โรงเรยีนวัดชมุพลนกิายาราม พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
วัดใหญ สมุทรปราการ 
โรงเรียนบานบางจาก สมุทรปราการ เขต ๑ 
โรงเรียนวัดถั่วทอง ปทุมธานี เขต ๑ 
โรงเรียนวัดนาพราว ชลบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนเปรมประชากร ปทุมธานี เขต ๑ 
โรงเรยีนวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๓ 

 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน
โรงเรียนบานราชกรูด ระนอง 
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สุราษฎรธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานตรอกสะเดา กาญจนบุรี เขต ๔ 

โรงเรียนบานสะเตย กาญจนบุรี เขต ๔ 

โรงเรียนดานสิงขร ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 
ปราณี โสภณ เพชรบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนวัดพราว สุพรรณบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 
โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง ราชบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนวัดสระพังลาน สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนวัดชองลาภ ราชบุร ีเขต ๑ 
โรงเรียนบานหนองตาเย็น ประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
 

ภาคใตตอนลาง 
พินสร ภูเก็ต 
โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ตรัง เขต ๑ 
โรงเรียนบานเจะบิลัง สตูล  
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

โรงเรียนบานจำปา นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ยะลา เขต ๑ 
โรงเรียนบานตอหลัง นราธิวาส เขต ๒ 
โรงเรียนบานชะอวด นครศรีธรรมราช เขต ๓ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบานตนไพ)  
ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะลา ๒ 
โรงเรียนบานบอทราย พัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนวัดชองเขา สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนบานยุโป (รุงวิทยา) ยะลา เขต ๑ 
โรงเรียนวัดควนกอ นครศรีธรรมราช เขต ๓ 

โรงเรียนวัดทรายขาว สงขลา เขต ๑ 
 

 

รายชื่อโรงเรียนในวารสารวิถีพุทธฉฉับบที่ ๒



สนใจอานวารสารของภูมิภาคอ่ืนไดที่เว็ปไซต
http://inno.obec.go.th

ทานเจาคุณฯ พูดเสมอวาหากจะพัฒนาเด็กไทย ตองสอนใหมี 

ความใฝรู เม่ือรูแลว แตยังไมชัด ก็มีความใฝใจท่ีจะหาความรูตอไป 

เพ่ือใหรูชัดเจน แจมแจง อยางถึงท่ีสุด ถาเปนอยางน้ีไดเด็กน้ันจะมี 

ความสุขในการหาความรูในการเลาเรียนศึกษาเอง โดยไมตองใช 

ความสุขจัดตั้งอยางที่เปนอยู ความสุขจัดตั้งก็คือ ความสุขที่ผูใหญ 

คอยจัดสรร ปรุงแตง กระบวนการเลาเรียนศึกษาใหมันสนุก แตไม 

รูตัววาไมไดปลุก “ปจจัยภายใน” ใหเด็กมีความสุขดวยตัวเอง 

ตัวผูใหญเหมือนผูจัดสรร ใหบริการใหเด็กมีความสุข สนุกสนาน 

พอทำอยางน้ีเด็กจะรูสึกสนุก แตโลกท่ีเปนจริงไมมีคนคอยมาจัดสรร 

หรือคอยใหบริการ อยางนั้นเด็กจึงตองมีความสามารถที่จะอยูได 

ในโลกท่ีเปนจริงได อยางมีความสุขและอยางดีท่ีสุดดวย ทำอยางไร 

เด็กจะมีความสุขได ก็ตองสรางปจจัยภายในใหเขาสามารถมี 

ความสุขไดดวยตนเอง ไมตองอาศัยความสุขจัดตั้ง ส่ิงสำคัญก็คือ 

ทำอยางไรจะพัฒนาใหเด็กเกิดมีปจจัยภายในท่ีจะใหเด็กมีความสุข

ในการเรียนรูจนกระท่ังไมตองอาศัยครู หรือพอแมมาคอยชวยเหลือ

เด็กก็มีความสุขในการเรียนรูไดดวยตัวของตัวเอง

จากหนังสือ
วิถีแหงปราชญ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)

บทท่ี ๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)


