




บทความพิเศษ 
ผานไปอีก ๑ ป ๒  

เพราะรายจึงกลายเปนดี ๔ 

บทความดีเดน 
ชีวิตคือการคนหา ๖ 

เพราะหัวใจ...อยูใกลวัด ๙ 

การปลูกฝงคุณธรรมของประเทศไตหวัน ๑๒ 

ชีวิตนี้คงไมมีใครอยากเปน ๑๗ 

เจดียทราย ๒๑ 

วิถีพุทธ : รู ตื่น และเบิกบาน ๒๔ 

ประสิทธ์ิ คงศิลป... ลูกผูชายหัวใจไมแพ ๒๖ 

เกียรติภูมิ หรือ สมรภูมิ… คนสรางคน ๒๙ 

บทความภาคกลาง-ตะวันออก 
โขนสดอุดมศีลวิทยา ศิลปะล้ำคา ปลูกฝงคุณธรรม ๓๒ 

เติมความสุขลงไปในงาน ๓๔ 

เกิดมาเพ่ือเปน... ครู ๓๘ 

สรางความดีไว ตายแลวไมมีโอกาสไดทำ ๔๑ 

การเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจ ๔๔ 

ตี๋ของครู ๔๖ 

เบ่ือตองทนทำปลา มาเก็บขี้หมาดีกวา ๔๘ 

จิต (ใจ) อาสา กับมหาอุทกภัยประเทศไทย ๕๐ 

คายการสรางคนดีเขาสูสังคม ๕๓ 

สรางคนดวยการคิด... สูชีวิตที่สดใส ๕๕ 

การพัฒนา “คน” บนพ้ืนฐาน “จริยธรรม” ๕๗ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูศักยภาพในตัวนักเรียน ๖๒ 

กวาจะมาเปน... กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ๖๕ 

วิถีพุทธเชิงลึก 

สองมือนอยที่อุมโลก ๖๘ 

ยิ่งใหยิ่งได ๗๑ 

การจัดการสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมในโรงเรยีน ๗๓ 

ดี เกง มีความสุข ๗๖ 

ทีป่รกึษา ดร.บรรเจอดพร สูแสนสขุ ทีป่รกึษาบรรณาธิการ รศ.ประภาภัทร นยิม กองบรรณาธิการ ณภทัร ชยัชนะศิร ิเขม็เพชร ระหวางงาน สุวรรณา มวงสวย โชติกา นติยนนัภ 

ศุภสร จันทรศรีสุริยะวงษ พีรภรณ รุงทวีลาภ ผูสนับสนุน สำนักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณ หนังสือ ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพ่ีอ

ศตวรรษที่ ๒๑ สำนักพิมพ openworlds, หนังสือ เตา : มรรควิถีที่ไรเสนทาง สำนักพิมพ ใยไหม จำกัด จัดทำโดย สถาบันอาศรมศิลป 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
สารบัญ  สวัสดีปใหม เปนอะไรดีๆ อีกคร้ังที่เราไดมาทักทายกันอีก

ในป ๒๕๕๕ น้ี ทามกลางอากาศหนาวท่ีเปลี่ยนแปลงไปมา  

บางพืน้ทีม่คีวามสขุ บางพืน้ทีก่ก็ำลงัลำบากกับภยัหนาว ตัง้แตปทีแ่ลว

ที่ธรรมชาติสอนใหเราเรียนรูถึงความไมแนนอน สอนใหเรารูจักการ

ปรับตัว ทุกคนรูดีวาการปรับตัวสำคัญแคไหน แตคงไมลืมวาการ

ปรบัตัวโดยคิดถงึแคตวัเองนัน้ไมมปีระโยชน เหมอืนเมือ่ครัง้ทีน่ำ้ทวม 

จะเห็นวาแมบานตัวเองไมทวมแตความเดือนรอนก็ตองกระทบมา  

ถึงเราไมทางใดก็ทางหน่ึง ความปกติสุขจะเกิดไดอยางไร เมื่อสิ่ง

รอบขางไมไดปกติสุข ทุกคนอยากมีความสุข แตมักลืมนึกถึงความ

จรงินี ้ เมือ่ผมไดยอนมองตัวเองกเ็หน็วาแตละวันทีท่ำงาน มบีอยครัง้ที่

พยายามทำตัวปกติทั้งที่คนรอบขางกำลังวุนวาย ซึ่งสุดทายก็เปนไป

ไมได ตองเขาไปเกี่ยวของ แกไข ถาอยากอยูอยางปกติสุข และเมื่อ

มองกลับไปที่เหตุการณน้ำทวม ก็ชัดเจนวาธรรมชาติกำลังเดือดรอน 

แลวเราจะอยูสบายไดอยางไร หลายคนมักเผลอคิดวาไมเห็นจะเกี่ยว

กันในเมื่อคนที่เดือดรอนก็ไมไดอยูตรงหนาฉันซะหนอย ฉันยังมี  

ความสุขอยูได นั่นเปนความเขาใจผิดอยางมาก เพราะเขาลืมความ

จริงขอน้ี ไมมีทางที่คุณจะมีความสุข ถารอบตัวคุณมีแตความทุกข 

เหมือนไปกอทรายอยูกลางน้ำ สักวันคลื่นก็ตองพังมันลง เชนกัน วัน

น้ีสังคมไทยหรือแมแตโลกกำลังวุนวายอยูกับความเปล่ียนแปลงท่ี

รายกาจ ซึ่งเราทุกคนมีสวนรวม แลวจะรอหรือหลับหูหลับตาไปได

นานแคไหน ถาเราอยากอยูอยางมีความสขุ อยากอยูในส่ิงแวดลอมทีด่ี 

เราก็ควรทำใหผูอื่นมีความสุข ทำใหสิ่งรอบตัวเราปกติสุข แลวเราก็

จะไดอยูทามกลางความสุข  

 ปใหมนี้ วารสารวิถีพุทธยังคงมีบทความดีๆ มากมายใน

เลมจะชวยสรางแรงใจ ความคิดดีๆ ที่จะชวยใหเราลุกขึ้นมาหาวิธี

ทำใหผูอื่นมีความสุข สมชื่อ “รู ตื่น และเบิกบาน”    
ขอขอบคุณ 

กองบรรณาธิการสถาบันอาศรมศิลป 



๒

 ใครๆ ก็ชอบพูดวาเวลาเดินทางรวดเร็ว

เหลือเกิน การทำงานเพื่อสรางคนดี สรางคนให

รูคิด รูทันกิเลสของตน รูตัว พรอมที่จะแกไข 

พรอมปรับเปลี่ยนสูการคิดชอบ เห็นชอบ นำไปสู

การพูดชอบ กระทำชอบ เปนเรื่องท่ีทาทายกับ

เหตุการณที่ผานมาในชีวิตครู นักเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธหรือทุกโรงเรียน ทุกคน ทุกวันจะเจอะเจอ

แบบฝกท่ีจะผานไปไดอยางดีหรือไม ทุกวันหาก

คุณครูโรงเรียนวิถีพุทธเห็นพองกันและไดพยายาม

เพาะบมนักเรียนผานประสบการณประจำวัน   

ชี้ทางบรรเทาทุกขทั้งทุกขเล็กๆ ทุกขใหญๆ ของ

นักเรียน เรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนานำ

มาสูการใชชีวิตประจำวัน เวลาท่ีผานมา ๙ ป   

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ของโรงเรียนวิถีพุทธ คง

สรางคนเต็มคนไดอยางดีทีเดียว  

 จากการพูดคุย หรือไปเยี่ยมโรงเรียนก็

มักพบบอยๆ วาโรงเรียนใหความสำคัญกับการ

สวดมนต ทำสมาธิ และพิธีกรรมในทองถิ่นเพียง

อยางเดียว ซึ่งเปนแคเพียงเสี้ยวเดียวของพระพุทธ

ศาสนาเทานั้น ขอย้ำวาหากสวดมนต ทำสมาธิ 

และพิธีกรรมเปนเพียงเสี้ยวเดียว อยาตีความวา 

“ไมควรทำ” แตควรทำตอไปและทำเพิ่มในดาน

อื่นๆ ในสวนตัวเห็นวาการมีชั่วโมง Homeroom 

เปนเรื่องสำคัญ จำเปนที่ตองมีอยางยิ่ง เพราะ

เปนชวงเวลาท่ีเมื่อเกิดขึ้นทุกวัน เปนโอกาสที่ครู

จะสอดแทรกการดำเนินชีวิตไดอยางดี ครูควร

เลือกประเด็นมาคุยกับนักเรียน ชี้แนะการเผชิญ

กับปญหาตางๆ ของชีวิต ดวยเทคนิควิธีของศาสตร

การสอนอันเปนวิชาชีพท่ีครูเรียนมา  

 ครเูลอืกหยบิเรือ่งราวมาเลาทีเ่หมาะกบัวยั 

และความสนใจในเวลาน้ัน เชนสอนนักเรียนประถม

ศึกษา อาจหยิบเรื่องเพ่ือนคุยกันเสียงดัง หนูไม

ชอบ ถาสอนมัธยมศึกษา อาจเลือกคุยเรื่องเมื่อ

เสก...ทะเลาะกับภรรยาผานโลกออนไลน เปนตน 

ครูควรเลือกตั้งคำถามใหไดคิดตอ สอดแทรกวิธี

คิดบวก เลือกใชคำชี้แนะ ท่ีมีภาษาบาลีประกอบ 

แตไมหนัก เนนการอธิบายความมากกวา นักเรียน

จะสรางมุมมองใหมในชีวิตจากการไดคุยกันใน

ช่ัวโมง Homeroom ใหนักเรียนไดพยายามจับความ

รูสึกของตนเองออกมา โดยเฉพาะความรูสึกตอ

การกระทำดี ท่ีเปนปติ แมเรื่องเล็กนอยเพ่ือ

แลกเปล่ียน ถายทอดความรูสึกดีนั้นสูเพื่อนๆ ใน

หอง เขาวากันวา ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป 

ความทุกขจะหายไปครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข

เมื่อไดเลาออกไป ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา  

 อีกวาระหน่ึงที่นับเปนโอกาสสำคัญของ

การสอนคุณธรรม โดยเฉพาะ โลกธรรม ๘ คือ

วาระการประกวดแขงขัน ท้ังดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา สารพัดอยางทั้งที่จัดโดย สพฐ. เขตพื้นที่ 

โรงเรยีน หรอืองคกรภายนอก เพราะการมแีพ ชนะได 

ดีใจ เสียใจเกิดชัดเจน เราควรชี้แนะนักเรียนให

คิดเห็นอยางไรตอผลการประกวดน้ัน ไมใชประชด 

ประชนั ไมใชยอมพายแพแบบไรทางเยยีวยา ไมใช

หลงระเริงเหอเหิมกับชัยชนะ เราคงเคยไดยิน 

และไดเห็นมากับตาเร่ืองการแขงขันท่ีครูหาหนทาง

แบบใดก็ไดเพื่อใหนักเรียนชนะการประกวด แลว

ถาเราเปนฝายแพท่ีผูชนะไมซ่ือน้ัน เราจะทำอยางไร 

นักเรียนของเราจะยังรูสึกดีกับการประกวด พรอม

ทั้งปรับปรุงตนเองเพื่อการประกวดรอบตอไปได

อยางไร สวนครูที่เคยทำแบบนัน้มา ทำทกุวธิใีห

นกัเรยีนของเราชนะ ไมสนใจกฎ กตกิา ถงึเวลาแลว  

ที่จะยอนสูความรูสึก ความสำนึกรับผิดชอบตอ

นักเรียน วาเรากำลังเพาะบมนิสัยแบบใดใหเขา 

แลวเรายังภูมิใจใหคนเรียกวา “ครู” อีกหรือ  
 พระมหาพงศนรนิทร ฐติวโฺส พระอาจารย

โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง 

ผานไปอีก ๑ ป 
ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข 

รองผูอำนวยการสำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัด 

การศึกษา 



ไดใหขอคิดเรื่องการประกวด การแขงขันไววา  

 “โครงงานคุณธรรม เปนกระบวนการ
เรียนรูคุณธรรมอยางเปนระบบอยางเปนวิทยาศาสตร
เปนการคิดจริง ทำจริง เรียนรูจริงของเยาวชน
ดวยตัวเยาวชนเอง อันนี้เปนขอดีและเปนหัวใจ
สำคัญของโครงงานคุณธรรม แตมันก็มี “จุด
ไคลแมกซ” ตรงที่การเรียนรูกิเลสของคนทำโครง
งานคุณธรรม กิเลสของคนทำโครงงานก็อยูตรง
เรื่องการวางใจตอการประกวดนี่แหละนะ วาจะ
ทำใหเราถอดใจกับการทำความดี หลงประเด็น
ระหวางความดทีีท่ำกบัการประเมนิโครงงานหรอืไม   
จะติดกับดักกิเลสจากการแขงขันแคไหน มันจึง
ไมงาย และที่เราควบคุมไมไดคือ ไมรูวาเราจะ
ตองเจอกรรมการแบบไหน เจอแบบโหด เจอแบบ
วิชาการสุดๆ เจอแบบเออออ เจอแบบเอาใจ เจอ
แบบใหกำลังใจ...ฯลฯ แตทั้งหมดนั้น มันชวย  
เติมเต็มใหกับการทำความดีของเรา เพราะมันจะ
เปนกระจกสะทอนในวิธีการคิดวิธีการทำความดี
ของเรา ถาเราเรียนรูไดแทจริงไปเรื่อยๆ ถึงจุด
หนึ่งเราจะแยกไดวา ที่ทำความดี “ทุกความดี ดี
เสมอ” ความดีไมควรเอามาแขงขันกัน ความดี
ประกวดไมได แตโครงงานคุณธรรมประกวดได
ประเมินได เพื่อเปนการยกระดับการเรียนรูไปอีก
ข้ันหน่ึง ไมใชแคคิดและลงมือทำ แตมีการประเมิน
คุณภาพดวย เปนการประเมินทั้งในมุมของตนเอง
และคนอื่น ถาเราเรียนรูธรรมะไปดวยก็จะเขาใจ
วาทำไมพระอาจารยถงึบอกวา การประกวดโครงงาน
คณุธรรมน้ัน ตองเขาใจวา “การประกวดไมใชการ
แขงขนั แตการประกวดคือการปฏบิตัธิรรม” อยาได
ถอดใจจากความดี ก็ขอเปนกำลังใจใหเสมอนะ” 
 อีกเรื่องที่ที่อยากเลาใหฟง คุณครูใน

จงัหวดันครราชสีมาไดเลาความหลงัใหฟงวา ในป 

๒๕๕๓ พานักเรียนมารวมคายโครงงานคุณธรรม   

กบั สพฐ. แตเมือ่จบคาย ไมมใีบประกาศฯ ให รูสกึ

ผิดหวัง เพราะ สมศ. จะมาตรวจ นาจะมีใบประกาศ

ไวแสดง จึงไดตอวาคนของ สพฐ. ดวยถอยคำรุนแรง

กลับไปดวยความโกรธและคิดไวเลยวาปหนาจะ

เลิกทำโครงงานคุณธรรม และแลวเวลาผานไป 

วันหนึ่งมีคนรูจักเสียชีวิตจึงตองไปรดน้ำศพ ซึ่ง

นอยครั้งนักที่ตนเองจะไปรดน้ำศพ ในระหวาง

รดน้ำศพก็มองไปที่มือของศพ คิดไดทนัทวีา ไม

เหน็หยบิใบประกาศฯ อะไรไปไดสกัใบ จึงมาตั้งใจ

ใหมวาตอไปน้ีจะทำงานแบบไมอยากไดใบ

ประกาศฯ อีกแลว จะไมเรียกรอง เพราะในที่สุด

ก็เอาอะไรไปไมได ครูคนน้ันพยายามหลายวิธีที่

จะกลาวคำขอโทษคนของ สพฐ. ผานไปอีกหลาย

เดือนจึงขอโทษสำเร็จ ดิฉันจึงขอเสนอวา ทำบุญ

แบบทีใ่หเดก็ทำโครงงานคุณธรรมน่ันแหละคะ ใบ

ประกาศฯ เอาไปไมไดแตเอาบุญนี้ติดตัวไปได  

 วารสาร รู ตืน่ และเบกิบาน คงเปนแหลง

เรือ่งเลาท่ีจรรโลงใจทกุทานไดบาง ผานไปอกี ๑ ป 

ของการดำเนินชีวิต ลองถามกลับตัวเองดวยวา

เราไดใชเวลาทีผ่านไปเพือ่เปนตวัอยางทีด่กีบัเด็กๆ 

ใหความคิดดีๆ กับเด็กไปมากเทาไร สะสมบุญ

ใหไดอิ่มอกอิ่มใจไปมากเทาใด ชื่นใจกับความ

เปนครูมากแคไหน สะสมบุญไวมากหรือยัง ดิฉัน

เชื่อเหลือเกินวาทานท่ีอานมาจนถึงบรรทัดนี้ไดรับ

ความสขุใจกันไปแลว ขออนโุมทนากับบญุทีค่ณุครู

ไดทำ ดวยใจจริง  

ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป ความทุกขจะหายไป
ครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข เมื่อไดเลาออกไป   
ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา 

๓



 บนทางสายกลาง หากมีรากฐานจติใจอิสระ

ยอมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดสองดาน อีกทั้งรูวา 

ดานไหนคือพ้ืนฐานของอีกดานหน่ึง หากใครปฏิบัติ

ไดยอมเปนผลดีแกตนเองโดยแท เมื่อดีแกตนเอง

ก็ยอมดีแกสังคมท่ีเรามีสวนรวมอยางเปนธรรมชาติ 

 บัดนี้ ฉันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงตรัส

ไวแกประชาชนชาวไทยเอาไววา “ขอใหรูจักเรียง
ลำดับความสำคัญของทุกสิ่งทุกอยางใหถูกตอง” 
 อนึง่ เมือ่ไมนานมานีฉ้นัไดเขยีนบทความ 

เรื่องหน่ึง โดยใหชื่อวา “โปรดอยาเห็นแกตัวมาก
จนเกินไป เพราะสังคมไทยจะไปไมรอด”  
 อนึ่ง เหตุการณน้ำทวมครั้งน้ียอมชวยให

เราสามารถมองเห็นคนดีไดอยางเปนธรรมชาติ 

ดังท่ีพุทธธรรมไดชี้ไววา “ถาไมมีเหตุนี้ก็ยอมไมมี
เหตุนั้น” ประเด็นนี้เริ่มตนจากการท่ีฉันเริ่มคนหา

ขาวขึ้นน้ำ แทจริงแลวพันธุขาวกลุมนี้เราก็มีมา

นานแลว แตไมมีใครสนใจเทาไหรนัก จึงขาดการ

ประชาสัมพันธที่ดี  

 โปรดอยาดูถูกของเล็ก เพราะของเล็ก

เปนจดุเริม่ตนนำเราไปสูมมุกวาง คร้ันนำ้มามากขึน้ 

ทำใหคนทองถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไรจำตอง

เดือดรอนหนัก เราก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของ

ชีวิตคนท่ีดอยโอกาส ไมเชนน้ันแลวคนระดับบนก็

คงเอาแตหลงอยูกับความสบายดานเดียว 

 ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนกัน 

ชวงหลังๆ เรามักบนกันวา ครูอาจารยรวมท้ังนิสิต

นักศึกษาหลายแหง เม่ือมีปญหาสังคมก็มักไมออก

มาแสดงตัวเพื่อชวยเหลือกันเชนแตกอน ในเรื่องนี้

ฉันขอชมเชยบรรดาครูอาจารยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปดพื้นท่ีใหคนตาง

จังหวัดซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาชาวไรไดเขามาพักพิง

อาศัยรมไมชายคา รวมท้ังตัวเองมองเห็นโอกาส

ในการเรียนรูความทุกขยากของเพื่อนมนุษย 

 ฉนันกึถงึในชวงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ทีม่ี

เครื่องบินขาศึกบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ เวลา

กลางคืน ระหวางฉันเปนผูบริหาร เราไดเปดโอกาส

ใหประชาชนไปกางเต็นทนอนหลบภัยสงคราม

จากลูกระเบิดกันอยางกวางขวาง และมีครูอาจารย

รวมท้ังนสิติชวยกันดแูลใหความสะดวกอยางใกลชดิ 

โดยท่ีถือวาน่ีคือหนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีโอกาส

ตอบแทนบุญคุณแกประชาชนผูเสียภาษี 

เพราะรายจึงกลายเปนดี 
บทความพิเศษ 

ศ.ระพี สาคริก 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ภาพ : Creativecommons.com 
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 สำหรับสื่อมวลชนนั้น ความจริงฉันมี

ความสัมพันธกับคนกลุมน้ีมานานแลว โดยท่ีถือวา

พวกเขาคือลูกหลานของฉันทุกคน ฉันขอชมเชย

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ท่ีอุตสาหปดรายการ

ประจำวัน เพ่ือเปลี่ยนมาใชเปนบริการรายงานผล

จากปญหาของประชาชนซ่ึงกำลังตกทุกขไดยาก 

อาจมีรายอื่นๆ แมจะเปนรายเล็กรายนอย แตฉัน

ก็กลาวย้ำอยูเสมอวา “รายเล็กไมใชเรื่องท่ีจะตอง
ไดรับการดูถูกวาไมสำคัญ”  
 น่ีแหละ ถาไมเกิดปญหาน้ำทวมเราก็

มองไมเห็นคนดีที่มีความกระตือรือรน ซึ่งเรื่องนี้

มันอยูบนฐานหลักธรรมทั้งนั้น ฉันจึงกลาวย้ำอยู

เสมอวา “ธรรมะสามารถเรียนรูไดจากทุกเรื่องใน
ชีวิตประจำวันของตัวเราเอง” 
 มอีกีเรือ่งหนึง่ซึง่ฉนัขอฝากไวใหทกุคนคดิ 

เธอจำไดหรือเปลาวา ฉันเคยบนอยูเสมอวา แผนดิน

ถิ่นเกิดของไทยที่กำลังตกไปอยูในมือคนตางชาติ

นั้นมันมีมากยิ่งขึ้นทุกที แตคนไทยเองก็ใชชีวิตอยู

อยางประมาท จนไมสนใจวามันจะหมดไปเทาไหรก็

ไมทุกขรอน คงมีแตเอาตัวเลขบนแผนกระดาษมา

พูดกันแลวก็ขยำมันทิ้งไป 

 อนึง่ ฉนัเคยพดูมานานแลววา สำนกังาน 

สงเสริมการลงทุนนั้นมีขาท้ังสองขางยืนอยูกับคน

ตางชาติ ถึงขนาดมีนโยบายท่ีวา “ถาสิ่งไหนคน
ไทยยังทำไมไดก็จะนำไปมอบใหคนตางชาติมา
ทำ” จนกระทั่งอุตสาหกรรมซึ่งมีนายทุนตางชาติ

เปนเจาของ ไดเขามาขยายอิทธิพลเบียดเบียน

การเกษตรของไทยเต็มไปหมด 

 เพราะความคิดแบบนี้จึงทำใหแผนดิน

ไทยซึ่งเราพูดกันอยูเสมอวา “เปนแผนดินเพื่อ
การเกษตร” แตเราก็นำเอาอุตสาหกรรมตางชาติ

เขามาทับหัว จนกระท่ังการเกษตรของไทยขาด

อิสรภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ฉันพูดถึงขนาดวา ซักวัน

หน่ึงเราคงจะเห็นผูบริหารระดับสูงเปนชาวตางชาติ

ก็ได คร้ังที่ทำรายการศาลาริมสวนฉันไดไปถาย

ทำถึงออสเตรเลีย และเทปมวนน้ันมันก็ยังอยูใน

มือฉันมาตลอด แตเทปมวนสำคัญที่สุดมันไมได

อยูแคในมือเทานั้น หากอยูในหัวใจของฉันอยาง

ลกึซึง้ นำ้ทวมครัง้นีเ้ราคงยงัมคีวามหวงัมาบางวา 

ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ใหแกคนไทยได

ใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต เพราะกระแสน้ำ

ที่พัดมาจากทางเหนือไดชะลางเอาปุยธรรมชาติ

บนผิวดินลงมาดวย ดังนั้นเมื่อน้ำทวมเราก็ไดปุย

อินทรีย โดยแทบไมตองไปซื้อปุยเคมีใหเปนทาส

คนตางชาติตอไปอีก 

 ตัวฉันเองเคยพูดไวแลววา “จะทำงาน
จนตายคาแผนดิน” แมนำ้ทวมจนฉันทำอะไรไมได 
แตขอใหแผนดินไทยกลับคืนมาสูมือคนไทยเพ่ือ

จะไดใชทำมาหากินไดในอนาคต เทานั้นก็นับวา

พอเพียงแลวสำหรับชีวิตนี้ ฉันขอฝากไวแคนี้กอน 

แมมันจะเปนเร่ืองส้ันแตจิตวิญญาณมันก็มีรากฐานท่ี

ลึกซึ้ง น่ีแหละคือหลักธรรมอีกบทหนึ่งที่พึงสังวร

เอาไว เพื่อกูชาติบานเมืองอันเปนท่ีรักของเรา 

 สุดทายท่ีไมสุดทายนี้ ฉันขอฝากอีก  

สิ่งหน่ึงซึ่งมันควรจะมีอยูในสวนลึกของหัวใจ ถา

เรายงัรูสกึไดวาตวัเองเปนมนษุย สิง่นัน้กค็อื “โปรด
อยาเปนคนมนีสิยัลืมงาย” แมหวนกลับไปนึกถึงป 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งฉันมีอายุแค ๒๐ ขวบ ตัวเองก็ยัง

จำไดดีวาในชวงนั้น “กรุงเทพฯ กลายเปนทะเล
แทบจะสุดลูกหูลูกตา” ดังน้ัน ขอใหนึกถึงคำสอน
ของคนโบราณที่กลาวฝากไววา “เจ็บแลวตองจำ” 
 กราบทุกคนมาดวยความเคารพอยางยิ่ง

สำหรับการเสียสละทุกส่ิงทุกอยางของเธอท้ังหลาย 

เพื่อหวังใหแผนดินผืนน้ีมันอยูตอไปไดในภายภาค

หนาไดสำเร็จ รวมท้ังลูกหลานของเราทุกคนท่ีควร

อยูอยางภาคภูมิใจ  

๕

น้ำทวมครั้งนี้เราคงยังมีความหวังมาบางวา 
ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ ใหแกคนไทย
ไดใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต 
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ในโลกนี้มนุษยทุกคนที่ เกิดมาบนโลก 

ยอมมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายอยาง 

จนบางครั้งขาพเจานั่งคิดเกี่ยวกับชีวิตของตัว

ขาพเจาแลวขาพเจาก็สามารถสรุปไดวา ถึงแมจะ

มปีญหาและอปุสรรคตางๆ เกดิขึน้กับทุกคนไมวา

จะเปนตวัขาพเจาเองหรือคนรอบขาง ขาพเจากค็ดิ

ไดวาชีวิตนี้คือการคนหา คนหาอุปสรรค คนหา 

สิ่งที่อยากรูและคนหาสิ่งตางๆ อยามัวแตตั้ง

คําถามใหกับชีวิตของตนเองวาเรามาจากไหน  

เรามาทําอะไรในโลกนี้และปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้น 

กับตัวเราไดอยางไร แมแตคุณธรรมความดียังตั้ง

คําถามเลย และบางครั้งตัวขาพเจาก็เคยผิดหวัง

เหมือนชีวิตนี้ไมมีอะไรอ่ืนอีกเลยนอกจากภาระ

หนาท่ีปญหาและอุปสรรคตางๆ จนมาใชคําวา 

“ชีวิตคือการคนหา” ใหเปนประโยชนและทุกคน 

จะรูวาชีวิตของเราคือการคนหาอยางไร จงใชชีวิต

ใหคุมคาสมกบัท่ีไดเกดิมาเปนมนษุย และจงคนหา

ใหเจอ ถึงจะมีความสุข

ขาพเจาเปนเด็กคนหนึ่งที่มีปญหาและ

อุปสรรคมาตั้งแตเด็กๆ ขาพเจาเคยมีความรูสึก 

ผิดหวังและนอยใจในตนเองมาตั้งแตเด็กๆ แลว

เพราะตัวข าพเจ าเองกําพร าแม ผู  ให กําเนิด 

มาตั้ งแต  เด็กๆ ในตอนน้ันข าพเจ าอายุได  

ประมาณ ๒-๓ ขวบ คุณแมก็เสีย หลังจากนั้น

คุณพอก็ไปทํางานตางจังหวัดดวย ในตอนนั้น 

ตวัขาพเจาและนองจงึอาศัยอยูกบัคณุปูและคณุยา

แต การอยู กับคุณปู และคุณยาสมัยนั้นจะไป 

ไหนมาไหนก็ตองเดินอยางเดียว ตัวขาพเจาเอง 

ก็ตองเดินถึงแมไกลแคไหนตัวขาพเจาก็ตอง

พยายามเดินไป ไมวาจะเดินไปทําไรหรือเดินไป 

ที่ตางๆ ก็ตาม หลังจากที่คุณพอไปทํางานได

ประมาณ ๒ ป คุณพอก็กลับมาบานและคุณพอ

ก็ไดแตงงานใหมและไดพามาอยูบาน ตัวขาพเจา

จึงกลับไปอยู กับคุณพอและแมใหม ตอนนั้น

ขาพเจาอายุไดประมาณ ๕-๖ ป และหลังจากนั้น

พอเปดเทอมขาพเจากไ็ดเขาโรงเรยีนในชัน้อนบุาล 

ขาพเจาไดไปโรงเรียนและหลังจากโรงเรียนเลกิแลว

ขาพเจากไ็ดเริม่ชวยคณุพอคณุแมทํางานบาน เชน 

ชวยคุณพอคุณแมลางจาน ชวยคุณพอคุณแม 

หงุขาว และชวยคณุพอคุณแมตกันํา้ ซ่ึงในตอนนัน้

เราเปนเด็กเราก็อยากจะไปเลนเหมือนคนอื่น 

เขาบาง แตเนื่องจากขาพเจามีงานที่บานจึงไมได

๖

การคนหาคือการคนหาทุกสิ่งทุกอยาง คนหาตัวเองให เจอ  
คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ คนหาส่ิงที่เราอยากรูจัก 
ให ได แตการคนหานั้นเราตองมีสติอยูเสมอ



๗

เลนเหมือนคนอื่นเขา ถึงแมจะมีงานเยอะแคไหน

ขาพเจากไ็มเคยบนเลย และบางคร้ังกต็ัง้ใจทาํมาก

จะทําใหดีที่สุดแตก็มีขอผิดพลาดบาง จึงทําให

ขาพเจาโดนคุณพอคุณแมดุดาตอวาบาง ขาพเจา

ก็น อยใจและแอบไปรองไหบ าง ในตอนน้ัน 

คิดนอยใจมากไดแตตั้งคําถามใหแกชีวิตมากมาย

วาทําไมเราถึงไมมีแมแทๆ เหมือนคนอื่นเขา 

ถาขาพเจามแีมแทๆ  ขาพเจาอาจไมโดนดดุาตอวา

ขนาดนี้ และคําถามอื่นๆ อีกมากมาย พอขาพเจา

อายุไดประมาณ ๙ ป พี่ของขาพเจาก็เรียนจบ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และในตอนนั้นไมกลาท่ีจะ

อยูบานเลยทําใหขาพเจาไดเสียโอกาสที่จะเรียน

เปนเวลา ๒ ป และหลังจาก ๒ ปขาพเจาก็โตข้ึน

และก็เกิดความคิดอยากจะเรียนหนังสือข้ึนมา

ทําให ข าพเจ าตัดสินใจมาเรียนใหม อีกครั้ ง 

เพราะคิดวามาเรียนใหมยังไมสายที่จะเรียน

การเร่ิมตนมาเรียนใหมในโรงเรียนทําให

ขาพเจาไดกําลังใจจากคุณครูในโรงเรียนและ

ขาพเจาไดอานหนังสือมากมายจนมาเจอหนังสือ

เลมหนึ่งคือ ปดเขาแลวลุกขึ้นสู ทําใหขาพเจา

คนหาตัวของขาพเจาและมีกาํลงัใจมากขึน้คือขจดั

อุปสรรคและปญหาตางๆ ที่ทําใหตัวขาพเจา 

เดินไปขางหนาชาลง ขาพเจารูวาไมใชวาเรา 

คนเดียวท่ีมีปญหาและอุปสรรคเทาน้ัน แตเราทุกคน

ไมสามารถแบกปญหาและอุปสรรคไวได เราตองตัด

และท้ิงบางเร่ืองท่ีเคยชินไป เชน เราอาจหาขอแกตัว

เมื่อตัวเองทําผิดเสมอหรือบางคร้ังเราตองเปลี่ยน

นิสัยบาง การตัดปญหาและอุปสรรคออกไปทําให

เราเริ่มตนวันใหมไดงายขึ้น ในปจจุบันนี้ขาพเจา

กาํลังศกึษาอยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ และท่ีผานมา

ขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจ ขาพเจามาถึงจุดนี้ได 

ก็เพราะวาตัวขาพเจามีความพยายาม มีความ

อดทนมาต้ังแตเด็กแลว จนมาถึงจุดนี้ขาพเจา

ภูมิใจมากคะ ขาพเจาไดเรียนรูวาชีวิตคือการคนหา 

การคนหามีความหมายมากเกินกรอบท่ีเราวางไว  

การคนหาคือการคนหาทุกส่ิงทุกอยาง คนหา 

ตัวเองใหเจอ คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ  

คนหาสิ่งที่เราอยากรูจักใหได แตการคนหาน้ันเรา

ตองมีสติอยูเสมอ จึงทําใหตัวขาพเจาไดเรียนรู 

วาเมื่อไหรที่ขาดสติเมื่อน้ันเรื่องงายจะกลายเปน

เรื่องยาก เรื่องเล็กก็จะกลายปนเรื่องใหญ แตถา

เราตั้งสติไดเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็ก เรื่องใหญก็จะ

กลายเปนเรื่องเล็ก เรื่องยากก็จะไมยากอีกตอไป

และถาเรามีสติแลวทุกนาทีที่เราหายใจอยูก็คือ 

การคนหา บางคร้ังก็คนพบ บางคร้ังก็คนไมพบ

บางวันปวดหัวไปกับปญหาและอุปสรรคบาง แตก็

มีความสุข บางครั้งกําลังหัวเราะอยู แตก็ไมมี 

เปาหมายอะไรเลย ชีวติของขาพเจาขาพเจาคนหา

เจอแลว ขาพเจาจะไมทํารายหรือทําลายใครอีก 

โดยเฉพาะตนเอง และส่ิงตางๆ น้ันทําใหตัวขาพเจา

ไดรูวาวิธีเดียวที่จะวิ่งไปถึงเสนชัยไดคือตองลุกขึ้น

ใหมทุกครั้งที่ลม เหมือนกับวาเวลาเราทําอะไร 

ผิดพลาดเรามาเริ่มแกไขใหม ตองทําใหดีกวาเดิม

หรือเวลาเราไปไหนแลวเราไมระวังเราเกิดหกลม



ขึน้มาเรากต็องลกุข้ึนและกลบัมาเดนิตอไป ถาเรา

ไมสูกับปญหาตางๆ ก็เหมือนกับวาเราลมแลว 

เราไมยอมลกุ ชวีติของเราถาเราไมกลาทีจ่ะเผชญิ

กับปญหา ปญหาเหลานั้นก็ไมจบเลย ดังคําสอน

ที่วา ไมกลา ไมเดินหนา ขาพเจาตองกลาเผชิญ

ปญหาและอุปสรรค ชีวิตของขาพเจาจึงจะเดิน

หนาได

ดังน้ัน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา

ยอมมีทางออกเสมอ ไมวาจะเปนความอดทนหรือ

การทํางาน ไมเคยทอ และเราจงคนหาส่ิงท่ีไดจาก

ความผิดพลาดท่ีผานมาเพราะสิง่ทีผ่านมาหรอืส่ิงที่

ผิดพลาดเหลานั้นก็แฝงไปดวยบทเรียนอันมีคา 

เพราะความสําเร็จเหลานั้นยอมซอนอยูหลัง 

ความลมเหลวเสมอ สวนอีกอยางหนึ่งที่ทําให

ขาพเจาภูมิใจมากก็คือการที่ตัวขาพเจาไดรูวา

ความสําเร็จเหลาน้ันยอมซอนอยูหลังความลมเหลว

เสมอ เพราะทุกคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต

ยอมมีลมเหลวมากมายแต เขาก็ไมทอถอย  

เขาคนหาชีวิตของเขา เขาตอสูกับชีวิตของเขา  

เขาจึงจะมีความสําเร็จได สวนคําวาชีวิตคือการ

คนหาของขาพเจานั้นก็คือการคนหาอุปสรรคและ

ปญหาตางๆ ที่เขามาในชีวิตและพอเจอแลวก็

ลงมือแกไข สวนการคนหาตนเองคือการคนหา 

ทุกส่ิงทุกอยางที่ตนเองมีอยูในตัว และถึงแม 

การคนหาเหลาน้ันจะเจอหรือไมเจอ การคนหา

ตั้ งแตลืมตาดูโลกก็มีความโศกเศรารองไห  

แตเราจะคนหาอยางไรก็คือถาเปนปญหาก็ตอง

คนหาตนเหตุกอนและลงมือแกไข ถาคนหา 

ตนเองก็คนหาดวยการเดินหนาตอไป ถึงแม 

การคนหาน้ันจะมีลมเหลวบาง แตกอ็ยาลมืปดเขา

แลวลุกขึ้นสูนะคะและคนหาอยางมีสติดวย ทุก

นาทีที่มีลมหายใจนั้นคือการหาและสิ่งเหลานี้ 

ก็ทําใหตัวขาพเจาภูมิใจเปนอยางมากคะ ขาพเจา

ขอฝากทุกคนวา ชีวิตของทุกคนมีคามากกวาที่ 

เราคิดไว มากกวาทีเ่รากําหนดไว ถาเราคนหาชวีติ

ของเราเจอ และอีกอยางหนึง่คอื อยามวัต้ังคาํถาม

ใหกบัชวีติ จงมาคนหาชวีติของเราจะดีกวาการมวั

มาน่ังตัง้คาํถามใหกบัชวีติ เพราะในโลกทกุคนยอม

มีการลมเหลว ไมมีใครไมเคยลมเหลว ไมมีใคร 

ไมเคยผิดพลาด ขึ้นอยูกับวาเขาจะจัดการกับ 

ความผิดพลาดและความลมเหลวของเขาอยางไร

จะอยูกับมันไปตลอดชีวิตหรือจะเรียนรูส่ิงท่ีผิดพลาด 

และลุกขึ้นสูใหมอีกครั้ง  

สิ่งท่ีขาพเจาเฝาบอกกับตัวเองทุกวันนั่น 

ก็คือ...ข้ันแรก ฉันต้องไม่เศร้าไปกับอุปสรรค 

และปญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรูไวเปนบทเรียน 

ครั้งตอไป ขั้นตอไปคือ ฉันตองลงมือแกปญหา 

และตัวฉันตองมีความเช่ือมั่นอยูเสมอวาทุกสิ่ง 

ทุกอยางที่ตัวฉันแกไขน้ันจะตองดีขึ้น ดีขึ้น และ 

ดีขึ้น ดีขึ้นคะ   

บท
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เพราะหัวใจ…อยูใกลวัด

เรื่อง
รินทรดา นันตา

โรงเรียน
ทุงนอยพัฒนา 

ต.คลองสมบูรณ 

อ.คลองขลุง 

จ.กําแพงเพชร

ภาคเหนือตอนลาง  กําแพงเพชร เขต ๒

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณบอกใหนักเรียน

ทุกคนมารวมตัวกัน ถาเปนวันปกติก็จะหมายถึง

การเขาแถวหนาเสาธงเพือ่รองเพลงชาต ิสวดมนต

ไหวพระ และทํากิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน  

หากแตวันนี้ตางจากทุกๆ วัน เพราะเปนวันพระ 

และท่ีสําคัญเปนวันพระแรกท่ีขาพเจาจะนํานักเรียน

และคณะครูไปรวมทําบุญวันพระท่ีวัดหัวทุงนอย 

ซึ่งเปนวัดของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู 

เสียงนักเรียนดังพรอมกับความวุนวาย 

ในการจัดแถว การหาปนโต และของทําบุญเริม่จะ

สงบลง เห็นภาพนักเรียนเขาแถวเรียงเปนแถวตอนลึก

จํานวนสองแถว โดยมีเสียงครูคอยบอกและกํากับ  

“เรียบรอยแลวคะ ผอ.” ครูสุภาพรบอก ขาพเจา

รบัคํา “งั้นเราไปกันเถอะคะ เดี๋ยวจะสาย” พรอม

เดินนําหนาขบวนนักเรียนตัวเล็กตัวนอย ท่ีเกือบ

ทุกคนรวมทั้งขาพเจามีมือขางหนึ่งถือปนโต  

เดินเขาสูวัดหัวทุงนอยซึ่งต้ังอยูติดกับโรงเรียน 

โรงเรยีนทุงนอยพฒันา เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ชนบท ในตําบลคลองสมบูรณ 

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร นักเรียน 

สวนใหญมีฐานะยากจน ขาดแคลนทั้งความรัก 

ความเอาใจใสจากครอบครัว เนื่องจากพอแม

เลิกรากัน บางก็ถูกทอดท้ิงใหอยูกับปู ยา ตา ยาย

ที่แกชรา บางผูปกครองตองหาเชากินค่ํา ทําให 

ในวันพระนักเรียนทําไดเพียงนําขาวและอาหาร 

ที่ตนเองพอจะมีหรือหามาไดอยางดีที่สุดมาเพื่อ

ถวายพระ เพราะพวกเขามคีวามหวงัวาการทําบญุ

จะทําใหชีวิตในวันขางหนาของพวกเขาดีขึ้น

พวกเราเดินมาถึงวัดในระยะเวลาไมถึง

อึดใจ นักเรียนถอดรองเทาวางเรียงระเกะระกะ 

จนขาพเจาตองบอกใหนกัเรยีนชวยกันเรยีงรองเทา

ใหมใหเรียบรอย นักเรียนทุกคนจึงชวยกันเรียง

รองเทาใหมจนเรียบรอยขึ้น และเริ่มทยอยเดิน

เขาไปในศาลาวดั ขาพเจาเหน็ผูใหญบานพรอมกบั

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและ

ชาวบานจํานวนหน่ึงนั่งอยูในศาลาวัดอยูกอนแลว 

ขาพเจานําอาหารจากปนโตมาเปลี่ยนถายใส

ภาชนะของวัด ระหวางนั้นขาพเจานึกถึงวันที่ 

รวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรยีนเมือ่สองอาทิตยกอนหลงัจากทีข่าพเจา

ไดเขามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 

ทุงนอยพัฒนาแหงน้ี 

หลายคนท่ีแวะเวียนเขามาในโรงเรียนของเรา 

มักจะชมเสมอวาโรงเรียนของเรามีการวางผัง 

ตัวอาคารและสนามหญาที่ดี มีการจัดภูมิทัศน 

ไดสวยงามมาก อีกทั้งยังตั้งอยูใกลกับวัดงายตอ

การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ แตสิ่งที่ขาพเจา 

มกัเหน็เสมอคือ บรเิวณโรงเรยีนมีขยะมาก อาคาร

เรียนไมคอยสะอาดเน่ืองจากนักเรียนไมคอย 

๙



ชวยกันทําเวร และท่ีสําคัญ ถึงแมโรงเรียนจะอยู

ติดกับวัดแตนักเรียนไมเคยไปทําบุญวันพระเลย 

นอกจากการไปรวมงานแหเทียนจํานําพรรรษา

เทาน้ัน ขาพเจาจึงนําเร่ืองการทําบุญวันพระ ในช่ือ 

“กิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระ” เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจาก

อยากเห็นนักเรียนเกิดความคุนเคยในการเขาวัด 

ประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญสาธารณประโยชน 

ศึกษาธรรมะ อยางนอยเดือนละ ๑ วันพระ  

รวมทั้งยังไดทําบุญรวมกับผูปกครองและคน  

ในชุมชนดวย เพราะขาพเจาเชื่อวานักเรียน 

จะสามารถซมึซบัความเปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม

เขาไปในจติใจของพวกเขาได เพราะทีผ่านมามคีน

หลายคนเสียโอกาสท่ีจะนาํตนเองเขาไปสูพระพุทธ

ศาสนาโดยการไมเริม่ไปทําบญุตัง้แตเด็กทําใหเกดิ

ความเคอะเขินเมือ่จะไปทาํบญุ และคงคดิวา “เอา
ไวแกกอนแลวคอยไป” แตบางคนยังไมทันแก

แตก็อาจไดไปกอนก็มี นั่นคือ “ไปวัดเมื่อหมดลม
หายใจ” เม่ือหางวัด หางพระ หางพุทธธรรมคําสอน 
ก็ทําใหคนมีจิตใจท่ีหางไกลจากความเปนคน สังคม

ในทุกวันนี้จึงมีแตเรื่องวุนวาย นาหดหูใจ ไมวา 

จะเปนการลักขโมย การคดโกง การขมขืน การ

ทํารายรางกายกัน หรือแมกระทั่งการฆาผูอื่น  

ยิ่งการท่ีจะรูจักการใหอภัย การเอื้อเฟอเผื่อแผ มี

จติใจทีเ่มตตา กรุณาตอกนัยิง่เปนเรือ่งยาก เพราะ

หากไมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน 

คานิยมที่พึงประสงคใหกับเด็กตั้งแตตอนที่เขา 

ยังเล็ก ก็คงจะเปนเรื่องที่ยากเกินไปท่ีเขาจะ

สามารถคิดไดเอง หรือทําไดเองในตอนที่เขา 

เติบใหญ ซึ่งคนก็คงเหมือนไม ที่โบราณกลาววา 

“ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” ขาพเจาจึงอยากให
พวกเขาคิดวาการทําความดี และการเปนคนดี 

ไมใชการฝนทําเพียงชั่วระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

แตเปนการทาํท่ีเปนไปโดยเนือ้แทของจติใจของเขา 

ที่เปนและเปนไปอยางย่ังยืนฝงรากลึก ไมวาวัน

เวลาจะผันผานไปนานซักเทาไร หรือสภาพสังคม

จะเปลี่ยนไปเลวรายเชนไร พวกเขาก็ยังคงเปน

เพชรที่เปลงประกายแสงแหงความดีอยูได

“ผอ.คะ ไปตักบาตรกันเถอะคะ” เสียงเด็ก
หญงิเปรีย้วเรยีก ทาํใหขาพเจาตืน่จากภวงัค ขาพเจา

จึงลุกขึ้นและตักบาตรพรอมกับเด็กๆ เสร็จแลวจึง

มานั่งลง เห็นนักเรียนตักบาตรและทยอยมานั่งรอ 

บางก็พูดคุยกันเสียงดัง บางก็หยอกลอเลนกัน ดู

วุนวาย เพียงชั่วครู ทานเจาอาวาสพรอมกับพระ

ลูกวัดก็นั่งลงและเริ่มพิธีสงฆ เด็กชายกลวยและ

เด็กชายแกะสองมคันายกนอยทาํหนาทีข่องตนเอง

ครัง้แรก ผดิบางถูกบาง นํา้เสียงไมมัน่ใจเนือ่งจาก

ความตื่นเตน และแลวพิธีสงฆก็ผานไปดวยความ

ทุลักทุเล หลังจากน้ันนักเรียนก็แยงกันไปเลือก

อาหารคาวหวานที่ตนเองชอบและนําไปวางไว 

ในวงของตนเองที่รออยู ทําใหวงที่ไปแยงไมทัน 

มีอาหารนอยกวา จนครูตองบอกใหนักเรียนแบง

ใหคนอื่นบางและตองจัดระเบียบนักเรียนใหม 

กจิกรรมสดุทายของการทาํบญุวนัน้ีคอื การบาํเพ็ญ

สาธารณประโยชน โดยการแบงใหนักเรียนแตละ

คณะสีรบัผดิชอบลางจาน ทาํความสะอาดศาลาวัด  

และเก็บกวาดใบไม ขยะ บริเวณวัด ซึ่งทําให

ขาพเจาตองสายหนาอีกครั้งกับการที่ประธาน

แตละคณะสีฟองวาคนนั้นคนนี้ไมชวยกันทํางาน 

ที่รับผิดชอบ การทําความสะอาดบริเวณตางๆ  

ก็ไมเรียบรอย ซึ่งตองใหครูแตละคณะสีคอย

ควบคมุดแูลอยูตลอดเวลา เหตุการณในวนันีท้าํให

ขาพเจาคิดวาคนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถา 

ไมเคยไปสัมผัสกับสิ่งดีๆ ท่ีมีอยูในวัดเลยก็ยอม

ทําใหจิตใจหางไกลจากวัดได

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณขึ้นอีกครั้ง บอก

ใหนกัเรยีนทกุคนมารวมตวักนั ในวนันีเ้ปนวนัปกติ

เหมือนเชนทุกวันที่นักเรียนจะตองมาเขาแถวหนา

เสาธงเพือ่รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระ และทํา

กจิกรรมตางๆ ท่ีโรงเรยีนไดจดัขึน้ เชน การเลาขาว 

การพดูภาษาองักฤษวนัละคาํ และการทาํกจิกรรม

นองไหวพี ่ขาพเจาไปดูกจิกรรมและพดูกบันกัเรยีน
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คนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถาไมเคยไปสัมผัส
กับสิ่งดีๆ ที่มีอยู ในวัดเลยก็ยอมทําใหจิตใจหาง
ไกลจากวัดได

หนาเสาธงเหมอืนเชนทุกครัง้ ระหวางทีเ่ห็นนกัเรยีน

ทํากิจกรรมนองไหวพี่อยางเรียบรอย สวยงาม 

อยูนั้น ก็ทําใหขาพเจานึกถึงการทําบุญวันพระ 

ที่ผานมาซึ่งเปนวันพระที่ ๘ แลวที่พวกเราไดไป

รวมทําบุญกับชาวบาน การทําบุญที่ทําใหขาพเจา

รู สึกอิ่มเอิบใจในการทําให นักเรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตัวเอง เริ่มตั้งแตการเขาแถวท่ี

โรงเรียนเพ่ือเดินไปทําบุญที่วัด ความเปนระเบียบ

ของรองเทานักเรียนที่วางกอนขึ้นศาลาวัด ความ

เรยีบรอยของนกัเรยีนทีต่กับาตรและน่ังในขณะทาํ

พธิกีรรมทางศาสนา การรูจกัแบงปนของใหกบัผูอืน่

เมื่อจะรับประทานอาหารรวมกันที่ไม วุ นวาย  

ไมแยงชิง แตรูจักการรอคอย รูจักการชวยเหลือ

สังคมและรูจักหนาท่ีของตนเองในการทํางานรวม

กบัผูอืน่  ไมเพยีงแตจะเกดิการเปลีย่นแปลงเฉพาะ

การทําบุญวันพระเทานั้น บริเวณสนามและหนา

อาคารเรียนยังสะอาดเรียบรอยกวาที่ผานมาเปน

อยางมาก ดวยความรูจกัหนาท่ี ความสามัคคแีละ

การเรียนรูการอยูรวมกนัของนกัเรยีน อกีทัง้การแสดง

ความมีนํ้าใจในทุกครั้งที่ข าพเจาขับรถมาถึง

โรงเรียนท่ีจะมนีกัเรยีนมาคอยชวยถอืกระเปา และ

มาดูวามีอะไรที่พวกเขาพอจะชวยไดบาง การมี

มิตรไมตรีจิตที่ดี เคารพนบนอบผูที่อาวุโสกวา 

โดยเห็นจากตลอดเสนทางท่ีขาพเจาขับรถเขามา

ในโรงเรียน มนีกัเรยีนท้ังสองขางทางสงเสยีงพรอม

ยกมือไหวสวัสดีครับ/สวัสดีคะ แมกระท่ังเดินลง

จากรถจนถึงโตะทํางาน

ความภูมิใจของคนที่ชื่อวาเปนครูก็คงจะ

เปนการที่ เห็นศิษยของตนเป ล่ียนแปลงไป 

ในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแมวาการใช “กิจกรรม ๑ 
เดือน ๑ วันพระ” ในการปรับปรุงพฤติกรรม

ของนกัเรียนในระยะเวลาไมถงึป จะเปนระยะเวลา 

อันสั้นแตหากกอให เ กิดผลดี เ กินคาดหมาย  

ซึ่งขาพเจาเช่ือวาหากพวกเราไดดาํเนินกิจกรรมนี้

ตอไป รวมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม

อื่นๆ ใหแกนักเรียนในระยะที่ยาวนานกวานี้ 

เหมือนกับการบมเพาะกลาไม ท่ีตองใชระยะเวลา

หากตองการใหกลาไมนั้นเปนกลาไมที่เติบโต 

ไปเปนไมใหญที่แข็งแรงและสมบูรณ สามารถให

รมเงาและใหประโยชนกับผูอ่ืนไดฉันใด เด็กนักเรียน

ที่ครูใชเวลาในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงคก็จะเติบใหญไปเปนผูที่เปน 

คนดี มีคุณธรรม สามารถชวยเหลือผูอื่นและเปน

ที่พึ่งของสังคมไดฉันนั้น ซึ่งหากไดปลูกฝงให

นักเรียนได เปนคนที่มีหัวใจที่อยู ใกลวัดแลว 

ขาพเจาเชือ่วาแมรางกายของพวกเขาจะอยู ณ แหง

หนใด จะหางไกลวัดซักเทาไร ก็ไมสามารถ 

จะทําใหจิตใจของพวกเขาเหลานั้นหางไกลจาก

คุณธรรมนั้นได   
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การปลูกฝงคุณธรรม
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อีสานตอนบน  ขอนแกน เขต ๒

จากการที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหดูแล 

รับผิดชอบกลยุทธที่ ๒ อันเปนกลยุทธเกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

เศรษฐกิจพอเพียงและสรางสํานึกความเปนไทย  

ภารกจิสาํคัญก็คอืการสนบัสนนุสงเสรมิใหโรงเรยีน

ในสังกัดไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เปน

บทบาทหนาที่ที่ตองวางแผนพรอมกับปฏิบัติงาน

ภาคสนามรวมกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา ศึกษานเิทศก ผูอาํนวยการโรงเรยีนและ

คุณครูคุณธรรม ขณะปฏิบัติหนาท่ีก็ตองติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานบังคับบัญชาและ 

หนวยงานขางเคียงตลอดจนภาคเอกชนดวย เพื่อ 

ทีจ่ะระดมทรพัยากรมาสงเสรมิกลยุทธนีใ้หเหน็ผล

ในระดบัโรงเรยีน วตัถปุระสงคหลักคอืรวมกันเพาะ

เมล็ดพันธุแหงความดีใหเกิดในตัวเด็กใหได นับวา

เปนงานของผูใหญใจดีที่ตองรวมแรงรวมใจกัน

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเด็กท่ีทาทายพอสมควร ท่ีผานมา 

กลุมผูใหญใจดีดังกลาว ไดรวมกันวิเคราะห

ขอบเขตบทบาทหนาทีข่องผูมสีวนรวมในโครงการ

ตางๆ พรอมกับแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อจะได 

เก็บเกี่ยวความรูและประสบการณทางคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มเติมแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตามแนวทางการจดัการความรูทกุระยะ การศึกษา 

ดูงานท้ังในและตางประเทศเปนวิธีการที่ทุกคน

สนใจเพราะการศึกษาดูงานสามารถสนอง 

ความกระหายใครรูดวยประสบการณตรงไดใน

เวลาอันรวดเร็วและตรงประเด็นแมบางโครงการ

เรื่อง
สุรเดช พันธุวิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ตองใชงบประมาณคอนขางมากแตก็ไดผลคุมคา  

บทความนี้มุงบอกกลาวเชิงสรุปสาระสําคัญการ

ศึกษาดูงานของผูเขียนและคณะซึ่งประกอบดวย

ศึกษานิเทศก คุณครูคุณธรรมและผูอํานวยการ

โรงเรียนที่ไดพบเห็นกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรมผานสถาบนัการศกึษาขององคกรเอกชน

ในรูปมูลนิธิในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  

ดินแดนแหงภูเขาสูงชันและมีพื้นที่ปามากถึง 

รอยละเจ็ดสิบหาโดยมีเปาหมายการศึกษาดูงาน 

ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ มูลนิธิที่โดดเดนในเรื่องจิตอาสา 

มีสาขาอยูทั่วโลก ระหวางการศึกษาดูงานผูเขียน

และคณะไดรับความสะดวกสบายทุกประการ 

เพราะ สพฐ.และศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน 

ทุกดานทุกคนจึงมีสมาธิที่จะเติมเต็มเรื่องราวของ

คุณธรรมอยางเต็มที่

มูลนิธิพุทธฉือจ้ี กอต้ังขึ้นดวยหลักการ               

“สอนคนรวย ชวยคนจน” เพราะผูยากไรขาดวัตถุ

ปจจัยในการครองชีพ สวนผูมั่งมีขาดอาหาร             

ทางใจ ธรรมาจารยเจิ้งเหยียน ผูนาํหญิงรางเล็ก

ของมูลนิธิเห็นวา ปญหาสังคมสวนใหญเกิดจาก

คนรวยดังนั้นจึงตองสอนคนรวยกอนและสอน

ควบคูไปกับการชวยคนจน มูลนิธิดาํเนินภารกิจ

แปดประการขององคกรไปพรอมๆ กันเรียกวา 

“หน่ึงยางกาวเกดิรอยเทาท้ังแปด” รอยเทาทัง้แปด 
หมายถงึ ภารกจิแปดประการของมลูนิธทิีส่ามารถ

เชื่อมประสานคนรุนเกากับคนรุนใหมและเช่ือม

ประสานคนรวยกับคนจนใหเขากันไดอยางดี   

๑๒



ภารกิจ ๘ ประการประกอบดวย 

๑. ภารกิจการกุศล ใหการดูแลผูยากไรระยะ

ยาว ใหการชวยเหลือฉุกเฉินและออกเย่ียมเยือน 

ผูยากไรถึงบาน

๒. ภารกิจรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาล มี

ฟรีคลินิก เครือขายทางการแพทยและกลุมอาสา

สมคัรทางการแพทยทีไ่ปตรวจเย่ียมผูคน ทีอ่ยูหาง

ไกลจากโรงพยาบาล  

๓. ภารกิจการศึกษา สรางมหาวิทยาลัยฉือจ้ี 

ที่เปดสอนทั้งสาขาแพทยและสาขาสังคมศาสตร  

มวีทิยาลัยเทคโนโลยี มโีรงเรยีนมธัยม ประถมและ

อนบุาลทีเ่นนความรกัและการเคารพตอชวีติ ซึง่จะ

ไดกลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผาน

สถานศึกษาเปนลําดับไป

๔. ภารกิจดานมนุษยธรรม ผลิตส่ือดาน

ตางๆ เพื่อเผยแพรภารกิจของมูลนิธิและหลัก           

คําสอนของฉือจ้ี เปนส่ือกลางระหวางสมาชิกท่ัวโลก 

ผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุของมูลนิธิและ Website  

ของมูลนิธิ ปจจุบันมีสื่อโทรทัศนเปนของตนเอง  

ชื่อสถานีโทรทัศนตาอาย ซึ่งมีความหมายวา  

ความรักที่ยิ่งใหญ ผลิตรายการเก่ียวกับการ 

สงเสรมิคณุภาพชวีติ ออกอากาศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

ไมมีโฆษณา

๕. ภารกิจบรรเทาทุกขระหวางประเทศ ให

ความชวยเหลือแกผูประสบภัยธรรมชาติ ชวยทุก

ประเทศทั่วโลกไมเลือกเชื้อชาติศาสนา

๖. ภารกิจดานบริจาคไขกระดูก มีศูนย

ขอมูลไขกระดูกขนาดใหญที่สุดในเอเชีย ภารกิจ

ดานนี้พัฒนามาจากภารกิจดานรักษาพยาบาล

๗. ภารกิจอนุรักษสิ่งแวงลอม มุงกระตุน

จติสาํนึกของผูคนในสงัคมทุนนยิม ใหยดือายุวตัถ ุ

สิ่งของเครื่องใชใหนานท่ีสุด เกิดประโยชนสูงสุด 

ปจจบุนัโครงการรไีซเคลิขยะใหมคีา มชีือ่เสยีงมาก  

มีโรงแยกขยะกระจายอยูตามเมืองตางๆ ๕,๐๐๐ แหง  

การดําเนินการของสถานีโทรทัศนตาอายก็ใช 

งบประมาณจากรายไดรีไซเคิลขยะเหลาน้ีหนึ่งใน

สามสวนของคาใชจายทั้งหมดของสถานี

๘. ภารกิจดานอาสาสมัครชุมชน มีศูนย
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ปญหาสงัคมสวนใหญเกดิจากคนรวย ดงันัน้จึง
ตองสอนคนรวยกอนและสอนควบคูไปกับการ
ชวยคนจน

ปฏิบัติภารกิจเปนศูนยยอยตามความพรอมของ

ชมุชน ภารกิจนีท้ําใหผูคนมคีวามใกลชดิกนัย่ิงขึน้

รวมกิจกรรมสาธารณะกันงายขึ้น

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานสถานศึกษา 
ระบบการศึกษาของไตหวันเหมือนกับของ

ไทย กลาวคือ ในระดับประถมศึกษาใชเวลา ๖ ป  

ระดับมัธยมตน ๓ ป มัธยมปลาย ๓ ป และ

อุดมศึกษา ๔ ป หลักสูตรของโรงเรียนพุทธฉือจี้ 

ซึ่งเปนภาคเอกชนก็เปนหลักสูตรเดียวกับระบบ 

การศึกษาท่ีใชท่ัวไปแตเพ่ิมเติมการสอนใหเปนคนดี 

ไมเนนเฉพาะความเกงดานเดียว สถานศึกษา 

ของมลูนธินิีจ้ะใหความสาํคญัท้ังทางมนษุยศาสตร

และวิทยาศาสตร ผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิพุทธฉือจ้ี

บอกวาโรงเรยีนทานจดัอยูในประเภท  Alternative 

Learning School  (โรงเรียนที่เปนทางเลือกหนึ่ง

ของวิธีการเรียนรู) ครูตองมีพฤติกรรมที่เปน 

แบบอยางจนเปนวิถีชีวิตมีจิตใจออนโยนสามารถ

สอดแทรกวาทธรรมและเช่ือมโยงลงสูการปฏิบัติ 

ไดจริงจนเปนนิสัย นักเรียนจะถูกฝกใหชวยเหลือ

กันและกัน และชวยเหลือสังคม กิจกรรมที่นา

ประทับใจกิจกรรมหนึ่งคือ Cleaning Time Our 

School เพราะโรงเรียนไมมีภารโรง และอีกกิจกรรม

หนึ่งคือกิจกรรมกวาดถนนนอกโรงเรียน สวนเด็ก

ที่มีปญหาซึ่งมีอยูนอยมาก เพราะทางโรงเรียนรับ

เฉพาะเด็กท่ีอยูรวมกับพอแมเทานั้น กระบวนการ

รับเขาก็ใชวิธีสัมภาษณเพียงอยางเดียว โรงเรียน

แกปญหาเด็กมีปญหาเหลาน้ีตามแนวทางปลูกฝง

คณุความดี  ใหความรกัความอบอุนและดแูลอยาง

ใกลชิด ใชวาทธรรมของธรรมาจารยเจิ้งเหยียน  

ผูนําของมูลนิธิ ที่ใหขอคิดขอปฏิบัติวา “เธอดี ฉัน
ด ีสงัคมดี โลกดี” มาเปนแนวทางในการแกปญหา  

กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนใหนักเรียน 

เรียนรูจากการปฏิบัติแลวนําสูวิถีชีวิตดวยการฝก

ปฏบิตัหิลายลักษณะ เชน การฝกสมาธแิละปญญา

ดวยจรยิศลิปการชงชา จรยิศลิปการจดัดอกไมและ

จริยศิลปการเขียนพูกันจีน มารยาทและวัฒนธรรม 

ฉือจี้ก็เปนเรื่องสําคัญที่ตองสอนเพื่อใหนักเรียน 

นกัศกึษามคีวามพรอมทัง้การศกึษาชวีติ การเสริม

สรางบุคลิกภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและการ

ศึกษาความรักในเพ่ือนมนุษย ท่ีธรรมาจารยบอกวา  

เปนความรักยิ่งใหญโดยเฉพาะในประเด็นที่กลาว

ถึงในปาฐกถาธรรมที่วา “ในโลกนี้ไมมีใครที่ฉัน
ไมรัก ไมเชื่อใจ ไมใหอภัย และไมมีใครที่ฉันให 
ทัง้สามส่ิงน้ีไมได และนาสงสารคนท่ีรกัใครไมเปน
และคนทีไ่มมใีครรกั”  นบัวาเปนถอยคาํท่ีแสดงถงึ
จิตใจที่งดงามและแนวแนของผูนําทางคุณธรรม 

ที่เปน นักปฏิบัติทานนี้ที่สื่อความหมายไดอยาง

สมบูรณ

กิจกรรมชงชาเปนการฝกสมาธิที่ไดผลดี

มากเพราะเปรียบไดกับเด็กที่แตกตางกัน ครูตอง 

ใจเย็นระมัดระวัง อยาเรงเกินไป การชงชาทําให

จิตใจแนวแน มีใจบริสุทธ์ิ ละเอียดออน แตละขั้น

ตอนของการชงชาลวนมีความหมายและสงผลถึง

การปลูกฝงคุณธรรมไปในตัว การชงชาจะทําให

เกดิสติ เพราะมคีวามตัง้ใจมัน่จนเกิดปรากฏการณ

บท
คว

าม
ดีเ

ดน
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ท่ีเรียกวา “มือถึง ตาถึง ใจสัมผัส” การรินชาท่ีไมริน
เต็มถวยก็สื่อความหมายถึงการเหลือท่ีวางไว

สําหรับคนอ่ืน เหลือสําหรับรับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน 

แมขณะจบิชากม็คีวามหมายเชงิคณุธรรมจริยธรรม

ทํานองเดียวกัน ไดแก จิบท่ี ๑ หมายถึง การคิดดี  

จิบที่ ๒ หมายถึง พูดดี และจิบท่ี ๓ หมายถึงการ

ทําดี รวมความวา จะคิด จะพูด จะทําสิ่งใด ตอง

มีสติระลึกไดตลอดเวลา สวนกิจกรรมจัดดอกไม

เปนกิจกรรมที่ตองทํารวมกับผูอื่น เนนใหชวยกัน

คิดวางแผน เปนการฝกสมาธิ หลอมรวมความคิด

ขัดเกลาจิตใจใหรักในความเปนระเบียบวินัย  

ตระหนักและเอาใจใสอยางลึกซึ้งจนเกิดผลสําเร็จ

ในชิน้งาน มูลนธิพิทุธฉอืจีซ้ึง่มสีถานศกึษาทัง้ระดบั

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาเปนของตนเอง เช่ือวา จริยศิลป 

การจัดดอกไม กิจกรรมกลุมที่ตองทําตั้งแตเด็ก

อนุบาลจนถึงนักศึกษาแพทยจะชวยใหผูเรียน 

มคีวามคดิเปนอสิระและสามารถนําความคิดอสิระ

ไปสานตอกบัผูอืน่ได ประสานความรวมมอืรวมใจ

กับผูอื่นในชีวิตจริงได เปนการปลูกฝงผูเรียนใหมี

จิตใจที่ดีงาม ดํารงตนในสังคมไดอยางเปนสุข  

เปนการสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยง

กบัชวีติจรงิและสิง่รอบขาง นาํไปสูการคิดวเิคราะห

หาเหตุผลไดอยางดี

การศกึษาระดบัอดุมศึกษากเ็ปนเอกลกัษณ

ชัดเจน นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัยฉือจี้ไมใช

นักเรียนมัธยมท่ีมีผลการเรียนระดับหัวกะทิเสมอไป 

ระดับปานกลางก็มีมาก แตหลังจากเรียนจบและ

สอบรบัใบอนญุาตกลบัสอบไดลําดบัตนๆ เปนสวน

ใหญ อาจเปนเพราะขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาแพทยไดศึกษาวิชาชีวิตควบคูไปดวยใน

หลกัสูตร มหาวิทยาลยัพานกัศกึษาแพทยออกภาค

สนามเพื่อชวยเหลือคนจน เพราะถือวาแพทย

มีหนาที่รักษาโรครักษาแผนดิน และแมเปน

นักศึกษาแพทยแลวก็ยังคงศึกษาการจัดดอกไม

และตองจัดร วมกับผู อื่ น ดังไดกลาวมาแลว  

การเคารพตอผูอุทิศรางกายใหนักศึกษาแพทย

ศึกษาสรีระเมื่อวายชนมมหาวิทยาลัยจะให 

ความสําคัญมาก นักศึกษาเรียกบุคคลท่ีเปยมดวย

คุณธรรมเหลานี้วา “บรมครูผูไรเสียง” ญาติมิตร

ของบรมครผููไรเสียงไรวญิญาณเหลาน้ีจะไดรบัเชญิ

มารวมพิธกีรรมทางศาสนาอยางสมเกียรตหิลงัจาก

นั กศึ กษาแพทย ได ใ ช ร า งกายของบรมค รู  

เพื่อประโยชนทางการศึกษาแลว ซึ่งในปจจุบันมี 

ผูแจงความจํานงบริจาครางใหเปนจํานวนมาก  

กระบวนการน้ีถูกออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะ

เดนของชาวเอเชียที่มีคุณลักษณะเดนในดาน 

ความกตัญู รักชาติ ออนนอมถอมตน เปนอิทธิพล

ทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและขงจ้ือในไตหวนั

๑๕



ที่มีคําสอนชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตย ความ

อาวุโส การจัดระเบียบสังคม และการเคารพสมาชิก

ในครอบครัว

ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานทั้ง ๕ วัน  

หลังจากอาหารค่ําทุกคนจะรวมกิจกรรม AAR 

(After Action Review)  เพ่ือตรวจสอบทบทวนวา

แตละวันเราไดพบเห็นท้ังความสําเร็จและปญหา 

ไมควรใหความสําคัญตอความสําเร็จแตเพียง 

ดานเดียว ควรใหความสําคัญกับปญหาที่พบดวย 

เพราะปญหาจะชวยในการพัฒนาคน และการ

พัฒนาคนก็คือการพัฒนางานพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมนัน่เอง นอกจากนีก้จิกรรม AAR ยงัเปน 

การฝกรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นและฝกการ

ทํางานเปนทีมไดอยางดีอีกดวย ศึกษานิเทศก 

ผูอํานวยการโรงเรียนและคุณครูคุณธรรมหลาย

ทานทีร่วมคณะศกึษาดงูานยดึหลกัการและขัน้ตอน 

AAR พรอมกับปฏิบัติจริงในตางแดนอยางเปน 

รปูธรรมนาชมเชยโดยเฉพาะอยางย่ิงในสาระสาํคญั

ที่ตองถามตนเองวา สิ่งท่ีควรไดพบสัมผัสคืออะไร  

ที่ไดพบไดสัมผัสจริงคืออะไร แตกตางกันหรือไม

ดวยเหตุผลใด ทุกครั้งท่ีเปดวงสัมมนาอยางเปน

ทางการหรือเสวนากลุ มยอย ไมว าจะบนรถ 

ทีโ่รงแรม ทีโ่ตะอาหาร วงสนทนาจะออกรสและได

สาระทุกครั้งจนสามารถหลอมรวมความคิดของ

คณะศึกษาดูงานวา ทุกคนมีสัญญาใจที่จะทํา 

ความดียิ่งๆ ขึ้นไป และเมื่อโฟกัสมายังแนวทาง

การทํางานในภาพรวมแลว แตละคนลงความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันวา เมือ่ศนูยคณุธรรมและสพฐ. 

ใหขอมูลการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตาง

ประเทศพรอมกับเปดโอกาสใหไปดูของจริงถึงที่

แลวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนําจะขับเคล่ือนกิจกรรมและขยายผล

สูโรงเรียนเครือขายอยางถวนทั่วและยั่งยืนอยางไร  

เปนโจทยขอใหญสําหรับทุกคน   
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ชีวิตนี้ 
������������������

ภาคอีสานตอนลาง  อุบลราชธานี เขต ๕

เมื่อเปนไปแลว…เราจะทําอยางไร…?

“ครู… ครู… ครูครับ เด็กชายโนตฟาด 
บึ่มหัวเด็กชายตุอีกแลวครับ” ยังไมทันขาดเสียง

นักเรียนชายคนหนึ่งที่ร องตะโกนบอกกลุ มครู 

ทีก่าํลงัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ โตะมาหนิออน

ใตอาคารเรียนที่ครูๆ ทุกทานอุปโลกนใหเปน 

โตะอาหารประจําโรงเรียน ครูกชมลรีบวางชอน 

ที่กําลังตักขึ้นมาเพื่อรับประทาน แลวรีบวิ่งไป 

เรื่อง
กชมล อยูสุข

โรงเรียน
บานเตย 

ต.เตย อ.มวงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี 

ทีก่ลุมนกัเรยีนทีก่าํลงัมงุด ูกลุมนกัเรยีนทีด่วูุนวาย

เสียเหลือเกิน “ตุ เปนอะไรหรือลูก” ครูกชมลถาม
พรอมกับคอยๆ พยุงเด็กชายตุขึ้นจากกองฝุน 

ละอองที่ลมลงไป เด็กชายตุคลุกฝุน มือ เทา เขา 

เปอนฝุน และปรากฏเปนรอยเลือดไหลออกมา

ซิบๆ หลายแหงเพราะแรงที่โดนฟาดหรือทําใหลม

ลงไปคลุกฝุน คราบนํ้าตาปนคราบฝุนไหลหนวง 

ยอยลงมาที่ขางแกมเด็กชายตุ สีหนาบงบอกวา 

๑๗



เจ็บปวดอยูไมใชนอย มีเสียงรองเบาๆ เหมือน 

เกรงกลัวอะไรสักอยางหนึ่ง ครูกชมลอุมเด็กตุ  

มาใตถนุอาคาร แลวใชนํา้ลางฝุนและเลือดออกบางๆ 

จากน้ันใหคณุครอูนบุาลหายามาใสตามแผลนัน้

แตครกูชมลลมือะไรไปบางอยางและไมทนั

ไดฟงหรอืจติใจท่ีเฝาพะวงอยูแตเหตุการณทีเ่กดิขึน้

เพียงเหตุการณเดียว แตไมทันไดยินหรือฟงอีก

เหตุการณหนึ่งท่ีเปนเหตุการณซอนเขามา นั่นคือ 

เสยีงครสูภุาพสตรทีานหนึง่รองเสยีงหลงดวยคําพดู

วา “ผอ.อยาเขาไปใกลเด็กชายตุ ผอ.อยาจับเลือด
เดก็ อยาถกูตวัเด็ก มานีใ่หเดก็เขาชวยเหลอืตนเอง 
ผอ.มานี่” เสียงครูสตรีที่รองเสียงหลงมานั้น 

ครูกชมลไมเขาใจ และยังไมมีสติที่จะรับรูใดๆ  

ในเหตกุารณทีผ่านมา ตอเมือ่เสรจ็ภารกจิตอเด็กๆ 

แลวเพราะสงตอใหครูอนุบาลพานักเรียนไป 

พกัผอน ครสูภุาพสตรพีดูตอวา“เดก็ชายตุมพีอเปน
โรคเอดส” ครูกชมลตอบวา “ไมกลัวหรอกเพราะ
มือไมเปนแผล” แตสิ่งที่ครูกชมลงุนงงและสงสัย

เปนไกตาแตกเพราะอยูมาเปนปแลวแตไมเคย

ทราบเรือ่งนีม้ากอนเลย ครบูางคนยงังุนงงกับเรือ่ง

ที่เกิด เพราะไมเคยมีใครทราบเรื่องนี้มากอน  

หรือทราบแลวแตเงียบๆ ไป หรือประการใดหนอ…?  

นีล่ะเปนการจดุไฟชนวนใหครกูชมลซักถาม

ครูทุกทานซักถามนักการภารโรง ครูอนุบาล ครูที่

อาศัยอยูใกลเคียงกบับานเด็กชายตุ “ผอ. เดก็ชาย
ตุมีพอมีแมแตพอแมแยกทางกัน มีพี่สาวหนึ่งคน 
ไปอยูกับแมที่กรุงเทพมหานคร มีอาชีพรับจาง 
แตจาํไมไดวารบัจางทาํอะไร” นกัการภารโรงคนขยัน 
ตอบและอยากเลาใหฟงตอไปอีก “เคยไปรับจาง
ทํานากับพวกของกระผม กระผมเรียกใหรับ
ประทานอาหารดวยแตเดินหนีไป ไมมารับ 
ประทานกับพวกกระผม” และยังอธิบายตออีกวา 

“นายนพพลสักตามตัวและติดโรคเอดสมาครับ”  
ผูซักถามถามตออีกอยางสนใจวา “เด็กชายตุติด
มาดวยไหม” ไมมีคําตอบ สายตานักการคนซื่อ 

กมลงตํ่า หลบสายตา ผอ. แลวไมพูดตอ แลวเดิน

ไปทํางานของตนเองตามเดิม

ยังไมไดใจคนถามซักที…

ผูสงสัยหรือผูซักถามเริ่มหงุดหงิดอีกเปน

กําลัง เดินตามหาครูอนุบาลซึ่งกําลังนํานักเรียน

อนุบาลไปแปรงฟน และเตรียมที่นอนใหเด็กนอน 

ตอนบายโมง คุณครูรูอะไรมาบาง “หนูก็ไมคอย
ทราบอะไรมาก ผัวเมียคูนี้ เคยไปทํางานอยู
กรุงเทพมหานคร มีบุตร ๒ คน คนโตอยูกรุงเทพฯ 
เด็กชายตุอยูกับเรา เด็กชายตุมีนิสัยงอแง ออนแอ 
มักโดนเพ่ือนทุบตี รังแกยูบอยๆ” “แลวเด็กชายตุ
มีอาการเหมือนคนเปนเอดสไหม” ครูอนุบาลตอบ
แบบใครครวญและพจิารณากอนตอบ “ไมพบวามี
อาการใดๆ หนูสอนมาแตอนุบาลจนถึงระดับชั้น
ประถมปที่ ๑ ก็ไมพบวาเขาเปนอะไร” เฮอ…คอย

โลงใจหนอย… ไมรูวามีใครเห็นหรือไมที่ผูถามมี

อาการโลงใจแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

จากน้ันไดเดินไปที่หองสอนของระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑ ที่เด็กชายตุกําลังเรียนหนังสือ

อยูกับคุณครูหนาหวาน นางสาวปริศนา ผูเอื้ออารี

กับทุกคน “พี่จา…ขอโทษที่มารบกวน” คุณครู

กําลังสอนใหนักเรียนอานภาษาไทยดวยเสียง 

ที่คอนขางดัง เด็กหองนี้อานไดทุกคน เด็กชายตุ 
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กาํลงัเดนิวนเวยีนไปมาในหอง อานหนงัสอืไหมหนอ 

ผูสงสัยกําลังสงสัยเปนกําลัง พฤติกรรมเด็กชายตุ

จะไมนิ่ง ชางเลน ชางซุนซน ราเริง อารมณดี 

หยอกลอเพ่ือนบาง เบาบาง หนักบาง จนไมรู 

จะเอาอะไรมาช่ังนํ้าหนัก เด็กชายตุมีกิริยาที่ผิด

เพือ่นอยูบาง สันนษิฐานวา สมาธสิัน้ “พ่ีจาขอโทษ
ทเีถอะ เด็กชายตุอานหนังสอืออกไหม” ผูถามรูสกึ
อึดอัดและเหมือนรูคําตอบแตก็เพื่อใหแนใจยิ่งขึ้น 

“อานไมออกหรอก ผอ.” ผูตอบตอบแบบเกรงใจ

เพราะคงกลัวผูถามจะตําหนิที่เด็กอานหนังสือไม

ออก “ไมเปนไรหรอกพี ่หนเูขาใจแลว” “แลวพ่ีเคย
รูบางไหมวาเขาเปนหรือไมเปน…” ผูถามและผู

ตอบมองตากัน …นิ่งไมมีคําตอบ “พี่ก็เพิ่งรูนะ…”  
เงียบกริบ ผูถามเดินออกไปพรอมคําขอบคุณและ

ขอโทษที่มารบกวนเวลาสอนของคุณครูสาว

“หนูไปเรียกเด็กชายตุมาขึ้นรถ ผอ.ซิ 
ขอบใจมากจะ” ครกูชมลไดใหนกัเรยีนชายไปตาม
เด็กชายตุมาขึ้นรถ เด็กชายตุรีบมาที่รถผอ. 

พี่ๆ ชวยกันเปดประตูรถให เด็กชายตุนั่งตอนหลัง  

“ตุ วันน้ีครูใหเธอเปนเจานายเลยนะเน่ีย” ครูกชมล
พดูพรอมกบัรอยย้ิมท่ีเมตตานกัเรยีนอยางเปยมลน 

“ตุ เอย บอกทางไปบานใหครนูะ” “ครบั” เดก็ชาย
ตุราเริง สดใส บริสุทธิ์อะไรเชนนี้ รถยนตคันเกา 

สีมอๆ มีรอยบุบและชนมานับครั้งไมถวนคอยๆ 

เคลื่อนออกจากโรงเรียน โดยมีนักเรียนนาํทางไป

จนถึงบาน ระหวางทางทักทายผูปกครองเปนระยะๆ 

“ผอ.ไปไหน” ผูปกครองถามและรับไหวตอบ  

“สงตุจะ” เมื่อรถเคลื่อนไปอยางชาๆ มีรอยยิ้ม

ผูปกครองและมองตามรถมาแตไมไดยินวาพูดวาอะไร 

แตทานชางย้ิมอยางละมุนละไมเสียเหลือเกิน…

เมื่อมาถึงบ านเด็กชายตุ  พบคุณยาย 

ทีช่ราภาพมาก รูปรางผอมโซ ผวิดาํ มรีอยเหีย่วยน

ทัว่ใบหนา เสือ้ผาเกาๆ ยิม้และยกมอืไหว อธัยาศยั

ใจคอทานชางอารี แตแววตาทานดูทุกขปนเศรา

เสยีเหลอืเกนิ ผูมาเยือนโอบไหลหญิงชราท่ีชือ่ แชม

เบาๆ และเม่ือมองเขาไปในบานที่เหมือนจะเปน

กระตอบปนไมโทรมๆ หลงัหนึง่ หลงับานมียุงขาว

หลังเล็กๆ พบชายอายุประมาณ ๓๕ ป แตงกาย

ดวยชุดสีดําๆ เสื้อสีดํา กางเกงขาสั้นสีดํา หนาตา

โทรม เศราๆ ไมมรีอยยิม้บนใบหนา แตยกมอืไหว

ผูมาเยือน และไมพดูอะไร แมจะอยากพดูดวย ชาย

คนนั้นก็มาควาแขนลูกไปหลังบานทันที ไมพูด

อะไร สักพักก็ไดยินเสียงเด็กชายตุรองเสียงเบาๆ 

อยูกับชายคนน้ัน “…ยายจะ สบายดีหรือ ทํานา
แลวหรือยัง” “ซําบายดีจะ นาก็ไมไดทําดอก  
ไดแตรับจางทํานาไปวันๆ” ยายตอบพรอมกับ 

นั่งลงที่ขอนไม แลวเคาจะกินอะไรหนอ…? แลว

เลี้ยงลูกกับหลานอยางไร…? ชีวิตของเราเจอแต

เรือ่งแบบน้ีตลอดของการรบัราชการมา “พอของตุ 
กนิยา ใชเขม็ฉดียาทิม่ทีแ่ขน เมือ่ตอนอยูกรงุเทพฯ 
แลวก็ไมรูสักอะไรมาบางๆ ยายก็ไมคอยอยาก
เซาซี้ คาดคั้นเอาคําตอบจากเขาเทาไหรหรอก 
…แมตุก็อุมพี่มันไปอยูกรุงเทพฯ นานแลวละ…” 
เหมอืนคาํพดูเหลานัน้จะพรัง่พรอูอกมาอยางไมยัง้ 

คนฟงเขาใจดวยสามัญสํานึก ผูเปนแมไมวา 

จะเล้ียงลูกจนโตแลวเพียงไร จนมีหลานเต็มบาน 

นาจะเปนวยัทีเ่บกิบานไดชืน่ชมความสาํเรจ็ของลกู 

ความนารักของหลาน เปนวัยที่นาจะไดพักผอน
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บาง แตดูจากสภาพแลว คุณยายตองเปนหัวเรี่ยว

หัวแรงใหญในการทํามาหาเลี้ยงชีพใหทั้ง ๓ ชีวิต

ในครอบครัว ตราบใดเมื่อหัวอกของคนเปนแม  

หัวอกของคนเปนยายังมั่นคงเที่ยงแทเปรียบ 

เหมือนเสาหิน เปรียบเหมือตนโพธ์ิที่ยังคงเปน 

เสาหลกัของครอบครัว ยงัคงเปนรมโพธ์ิรมไทรของ

ลูกหลาน 

“ยาย… ไมตองหวงหรือกังวลใดๆ วาหนู
จะทาํความเดอืดรอนใดๆ มาใหหรอก ไมตองกลวั
ใดๆ ทั้งสิ้น ทําบุญภาวนาวาคงตองมีสักวันหรอก
ที่เราจะสบายกับเขาไดบาง หนูจะพยายามชวย 
คุณยาย ยายทําใจใหสบายนะ หนูขออนุญาต  
เลาเร่ืองนี้ออกสูสายตาผูอานหรือผูฟงบางนะ…” 
“ยายไมวาอะไรหรอก ชาวบานเคาพูดกันวา 
ผอ.นั้นแสนดี” “ยายเลี้ยงดูลูกหลานใหดีนะ หนู
เชือ่สวรรคมีตานะยาย” ยายมีนํ้าใสๆ ไหลออกมา

ที่ขอบตา เดินมาสงผูมาเยือนที่รถ ยกมือไหว  

ปดประตูบาน ผูมาเยือนเริ่มสังเกตวาประตูบาน

สวนใหญถายังไมมืดคํ่าจะคงยังไมปดประตูบาน 

แตบานนี้ปดประตูบานตั้งแต ๔ โมงเย็น 

ภาพทุกภาพยังคงฝงแนนในจิตใตสํานึก 

เสียงทุกเสียงยั งคงก องอยู  ในโสตประสาท 

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้เหมอืนฝนท่ีตืน่ขึน้มาแลวหายไป 

อยากใหเปนเชนนั้นเสียเหลือเกิน แตฝนของเด็ก

ชายตุเปนจริง จะหยุดฝนนั้นไดหรือ ในเม่ือเรื่อง

ทั้งหมดท่ีกลั่นออกมาจากภาพที่ไดไปพบเห็น  

มันเปนเรื่องจริงทั้งหมด รายละเอียดชีวิตพอ 

ของเด็กชายตุ… ทานอยากทราบไหม…?  แลวแม

ของเด็กชายตุ จะเปนอยางไร…? คุณยายลีละ  

จะเผชิญชีวิตอยางไรหนอ…? มีเพียงทานเทา 

นั่นแหละที่จะชวยพวกเขาไดในเวลานี้ จะถาม 

ยอนถึงอดีตกค็งไมมคีวามหมาย แตควรจะถามถึง

อนาคตมากกวา… อีกหลายชีวิตที่เปรียบเหมือน

โรงละคร ยังคงดําเนินไปเรือ่ยๆ บนความยากแคน 

แสนเข็ญ แตเผอิญมาพบเห็นเขาแลว …ละซี… 

ชวีติน้ีคงไมมใีครอยากเปน…แต…เมือ่เปนไปแลว…

เราจะทาํอยางไร…? คาํตอบอยูทีท่านผูอานทุกคน 

วาจะตองทําอยางไรกับชีวิตของพวกเขา…?   
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ประตูอีสาน  นครราชสีมา เขต ๕

“คณุแมขาทาํไมเราตองขนทรายเขาวดัดวย
ละคะ” เด็กหญิงทราย ลูกสาวตัวนอยถามแม

เมื่อไดยินเสียงระฆังดังขึ้นซึ่งเปนสัญญาณใน 

การไปขนทรายเขาวัด  

“การขนทรายเขาวัดเพื่อกอเจดียทราย  
เปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ซึ่งจะทํากันในวันตรุษไทยตรงกับวันแรม ๑๕ คํ่า  
เดือน ๔ ซึ่งเปนวันสิ้นปของไทยเรา พอเดือน ๕  
ก็นับเปนปนักษัตรใหมจะ”  

กอนถงึวนัตรษุประมาณ ๔-๕ วัน ชาวบาน

ทั้งเด็ก ผูใหญ ผูเฒาผูแก ก็จะชวยกันขนทรายมา 

กองรวมกนัไวทีล่านวดัตามทีพ่ระทานไดปกหลกัไว

เจดียทราย
เรื่อง

บัวกาน เลาสูงเนิน

โรงเรียน
บานขามทะเลสอ  

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

ใหเปนแถวๆ หลักละกอง ทุกปจะมีกองทราย 

หลายกอง การทําเจดียทรายนี้ จึงเปนเวลาที่หนุม

สาวไดทาํงานรวมกนัซึง่อยูในสายตาของผูเฒาผูแก 

และจะสังเกตเห็นไดวาลูกสาว ลูกชายของบานใด

ชอบพอกัน พอถึงวันสงกรานตก็จะมีประเพณี 

รดน้ําดําหวัผูใหญ มกีารราํวง ซึง่เปนโอกาสท่ีหนุม

สาวไดใกลชดิสนทิสนมกนัอกีวาระหน่ึง สวนเดก็ๆ 

นั้นไมตองหวงสนุกสนานกันเต็มที่ตั้งแตขนทราย

เลยทีเดียว เพราะเปนส่ิงที่เด็กๆ ชอบมาก

“แลวลูกอยากรูไหมวาการกอเจดียทรายนี ้
เขาทํากนัมาตัง้แตเมือ่ไร ถาหนูอยากรูแมจะเลาใหฟง”  

“อยากรูซิคะ คุณแมขาเลามาเร็วๆ คะ”  
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ลูกสาวตัวนอยเรงคุณแม 

“การกอเจดีย ทรายนี้ มีมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล จากพระไตรปฎกกลาวถึงการกอเจดีย
ทรายไววา วันหนึ่งพระเจาปสเสนทิโกศล ทรง 
พักผอน ณ หาดทรายริมฝงแมนํ้า ทอดพระเนตร
เห็นทรายขาวสะอาดราบเรียบ ทรงมีพระดําริวา 
ควรทาํเปนรปูเจดยีขึน้เพ่ือบชูาพระรตันตรยั ดีกวา
ที่จะมาเดินเลนโดยเปลาประโยชน เมื่อทรงดําริ 
เชนนั้นแลวก็ลงมือกอทรายเปนรูปเจดียดวย
พระองคเอง เหลาบริวารท้ังหลายท่ีตามเสด็จ 

ก็ลงมือกอเจดียทรายตามไปดวย เมื่อสาํเร็จแลว
มองดูเปนทิวแถวสวยงามเกิดความสงบ ปติยินดี
เปนที่ยิ่ง เมื่อนับแลวปรากฏวามีเจดียทรายถึง 
๘๔,๐๐๐ องค”

แมสงัเกตเหน็วาลูกสาวตวันอยตัง้ใจฟง จงึ

เลาตอไปวา

“จากนัน้ พระเจาปสเสนทโิกศลทรงโสมนัส
ย่ิงนัก เสด็จกลับบุพผารามมหาวิหารในนครสาวัตถี 
ถวายอภิวาทแลวทรงนั่งขางองคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา แลวกราบทูลถามถึงอานิสงสของการ
กอพระเจดียทรายบูชาพระรัตนตรัยที่พระองค  
ทรงกระทํามาแลวโดยตลอด พระพุทธองคทรง
โปรดประทานพระธรรมเทศนาวา” 

“ชนเหลาใดมีศรัทธาเ ล่ือมใสอุตสาห
พากเพียรทําการกอสรางเจดียทรายใหญนอยก็ดี  
ดวยศรัทธาอันแรงกลาก็จะไมไปสูอบายภูมิตลอด
รอยชาติ ถาเปนมนุษยก็จะเปนผูมั่งคั่งดวยทรัพย
สมบัติ มีบริวารเปนจํานวนมาก ครั้นตายไปจะได
เกิดในสวรรค แมนพระตถาคตเองก็เคยไดกระทํา
มาแลวในครั้งเปนพระโพธิสัตว”

“คุณแมขาอยางนี้หมูบานเราก็ไดทําบุญ 
ที่ยิ่งใหญมาโดยตลอดทุกปใชไหมคะ ต้ังแตลูก 
จําความไดลูกก็ไดขนทรายและกอเจียทรายทุกป 
ซึ่งบางหมูบานเขาก็ไมทํากันแลว”

“ใชจะ ตั้งแตเมื่อครั้งที่แมยังเปนเด็กอยู 
คุณตาคุณยายทานก็พาทํามาทุกปเชนกัน การขน
ทรายเขาวัดยังเปนประเพณีสืบทอดความสามัคคี
ของคนในหมูบาน และเปนการชําระหนีส้งฆทีพ่วก
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เราไดเหยียบยํ่าใหดินติดเทาออกจากวัด บางคร้ัง
ผูเฒาผูแกถือตะกราอาหารมาวัด ทานก็ยังเอา 
กอนดนิใสมาดวย ทีใ่ดเปนหลมุเปนบอกเ็อาดินทิง้
ลงไปใหราบเรียบ ผูคนสัญจรไปมาจะไดไมเปน
อปุสรรค  อีกทัง้ทรายท่ีเราชวยกนัขนมานีพ้ระทาน
ยังนําไปใชในงานกอสราง ซอมบํารุงเสนาสนะได
อกีมากมายเปนการชําระหนีส้งฆโดยไมตองลงทนุ  
เพียงแตลงแรง เราตองรักษาประเพณีนี้ไวเพราะ
ทุกวันน้ียังเหลือประเพณีขนทรายเขาวัดอยู ใน
ประเทศไทยและประเทศลาวเทานั้น” ลูกสาว 

ตวันอยดใีจและตืน่เตนทีจ่ะไดกอเจดยีทรายในอีก 

๒ วันขางหนา ทุกคน ทุกบานจึงไดจัดหาดอกไม  

และสิง่ทีจ่ะนาํไปปกบนยอดเจดียเพือ่ตกแตงเจดยี

ทรายใหสวยงาม

“คุณแมขา นี่ก็จะหาโมงเย็นแลวพระทาน
ทําไมยังไมตีระฆังสักทีละคะ”  

“ใจเย็นๆ ซิจะ น่ีเราเตรียมทุกอยางพรอม
แลว พอสัญญาณระฆังดังข้ึนเราก็ไปกันไดเลยจะ”  

กอนวันตรุษไทย ทุกคนในหมูบานจะมา

รวมตัวกันที่วัดเพื่อทําการกอเจดียทราย แตละคน

แตละครอบครวัจะนาํดอกไม พวงมาลยัมาดวยเพือ่

ตกแตงเจดียใหสวยงาม รุงเชาของวันตรุษไทย 

ทุกคนแตงตัวสวยงามมาทําบุญพรอมกันท่ีวัด 

พรอมน้ําหอมน้ําปรุงมาประพรมเจดียทุกองค 

ดอกไมธปูเทยีนนํามาบูชา ขนันํา้มาทํานํา้มนตและ

ธงกระดาษประกาศสวนบุญสวนกุศลใหบรรพชน

มารวมอนุโมทนาบุญ ปกไวที่กองทราย มีความ

วา… “ ธงผนืนีท้ําไปถงึพระอนิทร พระพรหม พระ

ยม พระกาฬ ทาวจตโุลกบาลท้ังสี ่โปรดนําขาวบญุ
กุศลน้ีไปถึงญาติทั้งหลาย ผูลวงลับไปใหไดทราบ
ในกองบุญ กองกุศลที่ลูกหลานไดกอเจดียทราย 
ถวายเปนพทุธบชูาแกพระรตันตรยั พรอมทัง้ถวาย
หน้ีเกา หนี้ใหมที่เราทานทั้งหลายไดลวงเกิน
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ขอใหเปนอโหสิกรรม 
อยาไดมีเวรหนี้กรรมติดภพติดชาติอีกเลย สาธุ 
สาธุ สาธุ”      
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ภาคกลางตะวันออก  นครปฐม

คุณลักษณะสําคัญของพระพุทธเจาก็ดี  

พระอริยสาวกก็ดี จะมีจุดเดนที่สามารถพูดแบบ

รวบรัดใหกระชับไดวา เปนผูรู ต่ืน และเบิกบาน 

คุณลักษณะน้ีควรจะมีปรากฏในพุทธศาสนิกชนทุก 

คนดวย เพราะเปนการบงบอกถึงเอกลักษณพิเศษ 

ที่แยกไดวาเปนชาวพุทธท่ีแทจริง ซึ่งไมใชเปนคน

ท่ีไรปญญา คนหลง คนมัวเมา และคนท่ีมีความทุกข 

มีความคับแคน เดือดรอนใจ จิตใจหดหู เหงาหงอย 

เศราสรอย เสียใจ อะไรประเภทนี้ ตองเปนคน

แกลวกลา อาจหาญ ม่ันใจ สงาผาเผย มีใบหนา

ที่ยิ้มแยมแจมใส ราเริง เปนผูไกลจากกิเลส จะอยู

ที่ไหนก็ยอมจะทําใหที่นั่นเปนสถานที่อันร่ืนรมย 

วิถีพุทธ :  
��������� ��!"�!��

เรื่อง
พระครูปลัดสุวัฒพรหมคุณ

วัดญาณเวศกวัน

ต.บางระทึก 

อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

นาอยูนาอาศัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

คําวา รู หมายถึง การรูแจง การเขาใจ 

ทราบถึงวิธีการหรือขั้นตอนของการท่ีจะนําพา

บคุคลหรอืสงัคมไปสูจดุหมายท่ีดงีามอยางกระจาง

แจง มีปญญา

คําวา ตื่น หมายถึง ฟนจากหลับ ไมหลับ 

รูสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน รูตัวขึ้น 

มีสต ิ โดยเฉพาะการตื่นตัว ไมมัวตามตอบสนอง

กิเลสตัณหาใหมัวเสียเวลา

คําวา เบิกบาน หมายถึง มีความผองใส

ของจิตใจ ราเริง แจมใส ไมขุนมัว มีความสุข

คนเราที่ไมสามารถจะเขาถึงหลักการทั้ง
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สามนี้ คือ รู ตื่น และเบิกบาน ไดนั้น ก็เพราะวา

เรายังมืดมัวดวยกิเลสตัณหา ยังติดในกามคุณ  

หรือกามสุขน่ันเอง

การท่ีคนเรามักจะมัวเมากับส่ิงท่ีมาตอบสนอง

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเรียกวากามคุณ ๕ นั้น 

มเีรือ่งปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๒๘ สฏัฐนิบิาต 

เรื่อง โสณกชาดก ซึ่งมีใจความโดยยอวา เมื่อคร้ัง

ที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชกุมาร 

พระนามวา อรินทมราชกุมาร และมพีระสหายช่ือ

วา โสณกกุมาร เมื่อท้ัง ๒ เจริญวัยแลวไดเดินทาง

ไปศึกษาศิลปศาสตรที่ เมืองตักสิลาดวยกัน  

หลงัจากจบการศกึษาแลว ไดหาประสบการณเพิม่

เติมดวยการตระเวนไปตามเมืองตางๆ ตอมา 

อรนิทมราชกมุารไดรบัการอภิเษกเปนกษตัรยิครอง

ราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี

สวนโสณกกุมารไดออกบวชบําเพ็ญสมณ

ธรรมจนไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา ภายหลงั

ไดแสดงธรรมโปรดพระเจาอรินทมะ โดยการ

เปรียบเทียบคนที่บริโภคกามวา เปนเหมือนอีกา 

ที่บริโภคซากชางท่ีลอยไปตามกระแสน้ําในแมนํ้า

คงคา มคีวามพึงพอใจท่ีมอีาหารใหกนิ มน้ํีาใหดืม่ 

จับอยู บนซากชางนั้นไมหนีไปไหน ถึงแมจะมี 

ตนไมใหญที่รมรื่นตามตล่ิงที่ซากชางไหลผานปา

นั้นไป ก็ไมสนใจที่จะบินขึ้นไปจับ ไมนานซากชาง

นัน้กล็อยออกทะเลเว้ิงวาง กวางไกล เมือ่จกิกนิเนือ้

ชางแลว จะดืม่นํา้ แตนํา้กลบักลายเปนนํา้เค็มเสยี

แลว เห็นวาไมเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตอีกตอไป  

จงึไดทะยานบนิขึน้ไปเพือ่จะเขาหาฝง แตซากชาง

นั้นอยูหางไกลจากฝงมากแลว จึงตองบินอยูนาน

มากจนหมดแรง ก็ตกลงในทะเล และเปนอาหาร

ของปลาในทะเลน้ันไป พระเจาอรินทมะทรงสดับ

เรื่องนี้แลว ทรงเกิดความรู ความเขาใจ มีความ

เบื่อหนายในการอยู ครองราชสมบัติอีกตอไป  

จึงไดสละราชสมบัติ และออกผนวชในท่ีสุด

จากเรื่องนี้จะเห็นไดวา อีกาไมรู ไมเขาใจ 

มัวเมา หมกมุนแตซากชางน้ัน จึงนําภัยมาให 

ถงึตนไดในทีส่ดุ พระเจาอรนิทมะทรงทราบเร่ืองนี ้

ทรงตื่นจากความมัวเมาในลาภ ยศ จึงทรงดําริ 

ออกผนวช เพื่อจะทําชีวิตที่เหลืออยูนอยนิดน้ีให 

เขาถึงหลักสัจธรรมความจริง สวนพระปจเจกพุทธเจา

เปนผูที่รู ตื่น และเบิกบานดวยธรรม มีความสุข 

ท่ีเต็มเปยม จากการไดทําลายกิเลสใหหมดส้ินแลวน้ัน

การรู ตื่น และเบิกบาน จงึเปนวิถีของพุทธ

โดยแท ชาวพุทธคนใดท่ียังหาแนวทางดําเนินชีวิต

ไมพบ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดศึกษาตัวอยาง  

วธิปีฏบิตั ิและแนวทางการดาํเนินชวีติของบคุลากร

ในโรงเรียนวิถีพุทธ ดังไดนํามาจัดพิมพในวารสาร

ฉบับน้ี ขอใหชาวพุทธจงเปนผูรู ตื่น และเบิกบาน

ถวนหนากัน เทอญ     
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ลูกผูชายหัวใจไมแพ

เรื่อง
อําไพ สังขสุข

โรงเรียน
วชิรธรรมโศภิต

ต.บางครก อ.บานแหลม 

จ.เพชรบุรี

บางครั้งเมื่อครุนคิดเกี่ยวกับชีวิต ขาพเจา 

ไดขอสรุปวา ชีวิตเปนสิ่งลึกลับ มีคําถามมากมาย

ที่เราไมอาจตอบ เรามาจากไหน เราเกิดมาทําไม 

เหตุใดเราจึงมาสูโลกนี้ ท้ังๆ ที่เราไมไดเลือก  

รวมทั้งคําถามอื่นๆ แมแตเรื่องคุณธรรมความดี 

และความเปนธรรมในสังคม หลายครั้งที่ขาพเจา

เคยผิดหวังทําใหรูสึกเหนื่อยลาเหมือนชีวิตไมใช

อะไรอื่นนอกจากภาระท่ีหนักอึ้ง แตแลวในที่สุด

ขาพเจาก็ไดเรยีนรูจากเด็กหนุมคนหนึง่วา อยามวั

แตตั้งคําถามอยูเลย จงใชชีวิตใหมีคุณคาสมกับ 

ที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเถิด…เด็กหนุมผู นี้ทําให

ขาพเจาเชื่อวาชีวิตเปนสิ่งสวยงามและศักด์ิสิทธ์ิ…

ขาพเจากําลังพูดถึงประสิทธ์ิ คงศิลป เด็ก

หนุมวัย ๑๖ ป เขาเรียนภาษาอังกฤษกับขาพเจาที่

โรงเรยีนวชริธรรมโศภิต เมือ่เขาเขามาเรยีนชัน้ ม.๑ 

ทกุๆ เชาขาพเจาพบเขาชวยนกัการกวาดโรงเรียน

อยูอยางแข็งขัน เขาจะไดเงิน ๑๐ บาททุกวัน 

จากงานนัน้ ในชวงพกัเท่ียงขาพเจาชนิกบัภาพท่ีเขา

หิว้ถงันํา้ไปใสโองมงักรในหองศนูยศลิปวฒันธรรม

เพือ่ใหเพือ่นๆ ใชนํ้ารดบรรดาตนไมบนตกึชัน้สาม 

นํ้าในโองนั้นพรองอยูเนืองนิตย ประสิทธิ์จึงตอง

คอยตกัมาเติมใหเตม็ทกุวนั งานนีทํ้าใหเขาตองรบี

กินขาวกลางวัน เขาไมถือวานั่นเปนคาจาง แตเขา

ยนิดทีาํเพราะไมตองการรบัความชวยเหลอืใครโดย

ไมไดทําสิ่งใดตอบแทน

ไมนานขาพเจาก็ไดรับรูเรื่องราวทั้งหมดใน

ชีวิตของเขาวา ประสิทธ์ิยายจากรุงเทพฯ มาอยูที่

หมู บานบางลําภู พอของเขาตองออกจากงาน

เนื่ อ งจากป  วยด  วยโรคเส น เลื อดหั ว ใจตีบ 

ความเครียดยังทําใหพอเปนโรคเบาหวาน และ

ภาคใตตอนบน  เพชรบุรี เขต ๑

๒๖
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ความดันโลหิตสูงอีกดวย พวกเขาไมมีบานของ

ตนเองจึงตองอาศัยอยูกับญาติ เลากันวา เขา 

ถูกเพ่ือนใหมทาทายและรังแกเสมอซึ่งประสิทธิ ์

จะตอบโตอยางรุนแรงทุกครั้ง วันหนึ่งทานพระครู

โศภิตวัชรกิจ เจาอาวาสวัดบางลําภูพบเห็นการ

ตอยตีของพวกเด็กๆ จึงไดสอบถามถึงสาเหตุและ 

ไดเมตตาสอนประสิทธิ์วา ถาหากเขายังเลือก

เอาการโตตอบเปนทางออกเร่ืองราวกจ็ะบานปลาย

เรื่อยไป แตถาหากเขาใชความอดทนอดกลั้น 

เรื่องราวก็จะยุติไดโดยงาย ประสิทธิ์เชื่อฟงคําสั่ง

สอนน้ันและทานพระครูก็ไดเมตตาใหแมของ

ประสิทธิ์มาทํางานเปนแมครัวที่วัด คราวน้ีแมจะ

ถูกล อเลียนว าต องกินข าววัดเหมือนหมาวัด 

ประสิทธ์ิก็ไมโกรธเพื่อนๆ อีก เขายิ้มรับคําดูถูก

ดวยความอดทน ในวนัหยดุเขาไปรบัจางเปนคนงาน

กอสราง บางคราวเขารับจางเปนคนงานในสวนให

คุณครูที่โรงเรียน เขาทําทุกอยางที่เปนงานสุจริต

ดวยความต้ังใจ เขาเรียนดีมีนํ้าใจกับทุกคน  

ไมนานเขาก็เปนที่รักของเพ่ือนๆ และไมโดดเดี่ยว

อีกตอไป

บางคร้ังชั่วโมงภาษาอังกฤษท่ีขาพเจาสอน

จะเปนชวงบาย ขาพเจาแปลกใจที่ประสิทธิ์ 

มกังวงงนุ เขาจะขออนุญาตไปลางหนาเพ่ือปลกุให

ตนเองตาสวางกอนจะกลับมาเรียนอยางตั้งใจ 

ตอไป และตอมาขาพเจาจึงรูวาเขาไปทํางานแซะ

เกลอืในนาเกลือ ซึง่อยูตดิทะเลดานตะวนัออกของ

อําเภอบานแหลม งานนาเกลือจะเริ่มทําเมื่อสิ้น 

ฤดูฝน ประสิทธิ์ไปทํางานแซะเกลือดวยความหวัง 

ที่จะหาเงินมาใหแม งานแซะเกลือตองทําตอน

กลางคืน ทําเรื่อยไปซึ่งในบางครั้งงานจะเสร็จ 

ในตอนเทีย่งของวนัตอมา ชวงเปดเทอมเขาทํางาน

เฉพาะชวงเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเชาจึงกลับมา 

แตงตัวไปโรงเรียน งานแซะเกลือทําใหเขาตองต่ืน

ตั้งแตหาทุมครึ่ง เตรียมตัวไปพรอมกันที่บาน

หัวหนางานกอนเท่ียงคืนแลวจึงอาศัยซอนมอเตอรไซค

ใครซักคนแลนฝาความมืดไปท่ีนาเกลือ

งานแซะเกลือเปนงานเหมาในชวงปดเทอม

ประสิทธิจ์ะไดรบัสวนแบงในราวเกือบสองรอยบาท

ตอวัน แตในชวงปดเทอมเขาจะทํางานเต็มเวลา 

คือเริ่มงานต้ังแตเที่ยงคืน กลับถึงบานก็พอดีพระ

ฉันเพลเสร็จ เขาอาศัยกินขาวกนบาตรพระแลวก็

จะนอนพักไปจนกวาแมจะมาปลุก ใหชวยปดประตู

ครวัประตูวดั เขาตองนอนแยกกบัพอทีเ่ขาเปนหวง

อยางยิ่งเพราะเขาจําเปนตองพึ่งนาิกาปลุกเสียง

ดงัสนัน่เพือ่ตืน่ใหทนัคนงานแซะเกลอืคนอืน่ๆ เขา

ภมูใิจท่ีไมเคยไปสายเลย แตเขากลบัจากบานดวย

หัวใจที่เปนหวงพอทุกครั้ง…

พอของเขาอาการทรุดลงเรื่อยๆ ขณะที่

ขาพเจาเขียนเรื่องนี้พอของประสิทธิ์มีอาการทอง

บวมเปงโดยไมรูสาเหต ุแมเปนคนพาพอไปหาหมอ

ที่โรงพยาบาล ยาที่ไดมามักเปนยาแกปวดและ 

พอของประสิทธิก์จ็ะกนิยาน้ันเพือ่ใหตนเองหลับไป

เพื่อหลีกหนีความทรมาน ประสิทธ์ิเปนหวงพอ 

จนกลายเปนคนเงียบขรึม มีคนแนะนําวาพอ 

เขาควรไดรับการผาตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจ 

ประสิทธ์ิรูวามันจําเปนจะตองใชเงินจํานวนมาก 

รัฐอาจจะชวยเหลือเขาบาง แตเขาจะตองมีเงิน 

สักกอนใหไดอยูดี วันแลววันเลาผานไปประสิทธิ์ 

ก็ไมเคยเก็บเงินไดเปนกอบเปนกําเลย เขาใหเงิน

ทุกบาททุกสตางคท่ีหามาไดกับแม แตมันมีรายจาย 

อ่ืนๆ ในครอบครัวอยูเสมอ ท้ังเร่ืองการเรียนของเขา

กับนองสาว อาหารบาํรุงรางกายของพอก็มีราคา

แพง ประสทิธ์ิเตม็ใจทีจ่ะซือ้หามาใหพอ เพราะพอ

เขากินอาหารไดนอยมาก เหน่ือยงานมากข้ึน ส่ิงท่ี

เขาทนไมไดก็คือการท่ีพอเริ่มส้ินหวังกับตนเอง 

โทษตัวเองวาพอเปนภาระของลูก ประสิทธ์ิ



พยายามใหพอเขาใจวาเขายอมแลกชีวิตของเขา

เพื่อพอได กําลังใจจากลูกชายคนเดียวทําให 

ชายกลางคนท่ีลมปวยมานานพยายามทีจ่ะยนืหยดั

ตอสูกับโรคภัยตอไป พอบอกประสิทธ์ิเสมอวาพอ

ภูมิใจในตัวเขา พอจะมีชีวิตอยูเพ่ือรอดูความสําเร็จ

ของเขา ประสิทธิ์ใชประโยคน้ีเปนแรงบันดาลใจ 

ที่จะสูกับงานหนักตอไป

การที่อยู ในวัยกําลังกินกําลังนอนทําให

ประสิทธิ์งวงเสมอเมื่อตองทํางานดึกด่ืน เขาอาศัย

เรื่องเลาของพวกผูใหญที่เลาสู กันฟงเปนความ

บนัเทิงแกงวง เขาชอบฟงเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติของ

ผูคนที่ตางดิ้นรนตอสู มีมุมมองตอชีวิตแตกตาง 

กันไป มันเปนการเรียนรูที่ไมมีในหองเรียน แต 

บางคราวเม่ือทุกคนนิง่เงยีบประสทิธิพ์ยายามท่ีจะ

ไมงวง เขาจึงจนิตนาการวานาเกลอืขาวกระจางอยู

ในความมืดนั้นคือหิมะและเขากําลังเลนโกยหิมะ

ใหเปนรูปพีระมิด เขาภูมิใจกับกองเกลือสีขาว 

ที่เรียงรายเปนแถวเปนระเบียบ ครั้นใกลรุงสาง

ประสิทธิ์จะดีใจที่เวลาเชามาถึง เขาชอบดาว

ประกายพรึกที่เจิดจาอยูบนฟาทางทิศตะวันออก 

มันใหกําลังใจกับเขาเสมอ แตเมื่อแดดแรงข้ึน 

เมด็เกลอืจะพากนัสองแสงจาบาดตา นาเกลอืตอน

กลางวันก็เหมือนทะเลทรายดีๆ นี่เอง…เมื่อฝน

ตกงานที่หนักอยูแลวจะหนักยิ่งขึ้นไปอีก คนงาน

แซะเกลอืตองพยายามไมใหเกลอืมโีคลนปนเขาไป

ดวยการโกย การคราดจึงตองทําดวยความระมัด 

ระวังในความเหน็ดเหนื่อย ประสิทธ์ิเลาวาเขา

จินตนาการใหเม็ดเกลือนั้นเป นเพชรซึ่งส อง

ประกายเจิดจาและเขากําลังเลนอยู กับอัญมณี

สูงคาดวยความระมัดระวัง พวกผูใหญตางชื่นชม

ที่เขาไมพรํ่าบนและย่ิงโตข้ึนมากเทาไหรประสิทธิ ์

ก็กลายเปนหัวเรี่ยวหัวแรงที่สําคัญในการทํางาน

มากขึ้นเทานั้น

ในชวงตนเดือนมีนาคม ขณะที่ขาพเจา

ตรวจขอสอบ ประสิทธิ์แวะมาดูผลการเรียนของ

เขา ขาพเจาพบวาเขาสูงขึ้นมาก แตผอมลง และ

ผิวคลํ้ากรําแดด ตาโตมีรอยเศราบวมชํ้าจากการ

อดนอน แตเขาก็ยิ้มแยมแจมใส เพราะในบรรดา

นักเรียนชายชั้น ม.๓ เขาไดเกรดสูงสุดคือ ๓.๘๘ 

สิง่นัน้ทาํใหพอเขาภาคภมูใิจ เขายังไดรบัการโหวต

จากคณะครูทั้งโรงเรียนในวันปจฉิมนิเทศใหเปน

นกัเรยีนขวญัใจคณุครอูกีดวย…แตทัง้หมดนีค้งไม

เทากับการที่เขาไดรับการคัดเลือกใหเปนเยาวชน 

ดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดเพชรบุรี 

เขามโีอกาสไดเขาพบและรบัโลจากนายกรฐัมนตรี 

เมื่อวันเด็ก ป ๒๕๕๓ … ประสิทธ์ิบอกวาเปนวันที่

พอเขาย้ิมอยางสดใสทีส่ดุ กนิขาวไดมากทีส่ดุ และ

หลับสบายตลอดท้ังคืน

สิ่งเหลานี้ทําใหเขารูวาพอมีความสุขที่เขา

เปนคนดี มันสําคัญเสียยิ่งกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด  

ดังน้ันเขาจะทําส่ิงที่ดีตอไปเพื่อใหพอมีรอยยิ้ม  

มกีาํลังใจทีจ่ะตอสูกบัโรคภยั ขอเพยีงพอมคีวามสขุ 

ประสทิธิก์พ็รอมท่ีจะกาวตอไปสูจดุหมาย…เขายัง

พูดดวยรอยยิ้มมุ งมั่นใหขาพเจาฟงซํ้าเหมือน 

ทุกครั้งวา เขาจะหาเงินใหมากพอที่พอจะผาตัด

หัวใจโดยเร็ว

เมื่อเดินกลับบานพักหลังโรงเรียนเลิก แดด

ยามบายยังรอนจัด ขาพเจาเห็นดอกกระดุมเงิน

กระดมุทองปาบานอยูรมิทางเดิน อากาศทีแ่หงแลง

ทําใหดอกของมันเล็กกระจิริดแตมันก็เบิกบาน

อยางสงางามเลยทีเดียว เมื่อมองดูดอกไมเล็กๆ 

นั้น ขาพเจาไมไดคิดถึงสิ่งใดเลยนอกจากหัวใจ 

ที่ยิ่งใหญของประสิทธ์ิ คงศิลป..   

เขายอมแลกชีวติของเขาเพ่ือพอได กําลงัใจจาก
ลูกชายคนเดียวทําใหชายกลางคนท่ีลมปวยมา
นานพยายามท่ีจะยืนหยัดตอสูกับโรคภัยตอไป
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…ขาราชการตองยึดมั่น และรักษาไวซึ่ง

เกียรติภูมิ ยิ่งถาเปนขาราชการครู ตองรักษาไวซึ่ง

คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ ท่ีนอมนําใหทํา

แตสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือกฎเกณฑ 

ความประพฤติหรือมารยาทในการประกอบอาชีพ 

เปนแบบอยาง เปนพอพิมพ และแมพิมพที่ดี 

มคีวามเมตตา กรุณาตอศษิย ตองเขาใจจรยิธรรม 

ซึ่งก็คือหลักในการดําเนินชีวิต…

เกียรติภูมิ หรือ สมรภูมิ  
'���#�����

เรื่อง
อัญญาณี รองสวัสด์ิ

โรงเรียน
บานตอหลัง

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

…ทามกลางโลกท่ีกวางใหญไพศาล โลกท่ี

เจริญดานการสื่อสาร โลกแหงโลกาภิวัตน  

วนัเปล่ียน เวลาเปล่ียน และจิตใจคนก็เปลีย่นแปลง

ตามโลก ตามสังคมไป…แตจรรณยาบรรณวิชาชพี

ที่บันทึกไวเพื่อสั่งสอน บุคลากรผูจะมาทําหนาที่

เปน “ครู” มิเคยเปลี่ยน …คําวา “ครู” ซึ่งมาจาก
คําบาลีสันสกฤตท่ีแปลวา “หนักแนน และผูชี้ทาง
สวาง” หรือครูที่ไดช่ือวาผูสรางคน คนสรางคน 

ภาคใตตอนลาง  นราธิวาส เขต ๒

๒๙



หรือคนสรางโลก ก็ไมเคยเปลี่ยนเชนกัน…

…เปนภาพหรือเรื่องราวปกติของทุกๆ วัน 

ในวันทําการของขาราชการครูในจังหวัดนราธิวาส 

โดยเฉพาะอําเภอตากใบ ท่ีซึ่งดิฉันเกิด อาศัยอยู 

และมอีาชพีเปนขาราชการครูในปจจบุนั คอืภาพของ 

รถทหารนําหนาขบวน อาวุธครบมือ ไมวาจะท้ัง 

รถจกัรยายนต รถกระบะ รถหุมเกราะ ฯลฯ ยกเวน

ก็คงเปนรถถังที่ไมคอยไดเห็น และพบเจอในการ

ปฏิบัติงานของทหารชุดคุมครองครู กลางขบวน

เปนคร ูและปดทายตามหลงัดวยทหารชุดคุมครอง

ครอูกีเชนกนั …โอแมเจา… มนัชางยิง่ใหญอลังการ

งานสรางอะไรเชนนี้ …คุณๆ รูไหมวาครูก็มีอาวุธ

นะ… กค็อื “ชอลก” ไง …บวกกับวชิาความรู ความ

ชาํนาญของแตละทานทีร่ํ่าเรยีนมา เพือ่มอบใหกบั

ผองศิษยทัง้หลาย เพ่ือใหพนจากวงจรอนัปราศจาก

มงคลทีไ่มเจรญิ กค็อื ความโง ความจน และความ

เจบ็ เพือ่ใหศษิยไดนาํไปปฏบิตั ิและใชในการดาํรง

ชีวิต แตทําไมทุกวันนี้ครูผูสอนจึงตองเจ็บ (กาย

และใจ) และเสียชีวิตดวย เนื่องดวยเหตุที่วาทําไม 

ครจูงึตองเขามาพัวพนัในวงจร ทัง้ๆ ทีค่รเูปนผูนาํ

ทางเพ่ือใหออกจากหนทางในวงจรน้ี… ทัง้หมดมนั

เริม่ตัง้แตวนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกระทัง่

ถงึปจจบุนั ๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔… วันทีด่ฉินั

ไดเขียนแลวถายทอดบทความน้ี คุณครูแหง

ชายแดนใตเสยีชวีติไปแลวกวา ๑๔๐ คน และบาด

เจ็บก็อีกกวา ๑๐๐ คน…?

...ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โรงเรียนบานตอหลัง อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส… พ่ีเอียดเปนครูคนหนึ่งของโรงเรียน  

แกเปนครูที่เกาเกา (แก) ไดรับราชการมาต้ังแต 

พ.ศ. ๒๕๑๖ สุดทายก็ไดยายมาลงปฏิบัติงานที่

โรงเรียนบานตอหลัง ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ (ในฐานะ 

ครูใหม) สาเหตุที่แกเลือกลงปฏิบัติงานที่นี่เพราะ

เปนบานเกิดของแกนั่นเอง แมวาหลังจากแตงงาน

แกจะยายออกไป แกเปนครูมา ๓๐ กวาปจนมี     

มอเตอรไซคคูชีพประจําตําแหนง อายุของมัน 

กร็ุนนองๆ แกนัน่แหละ และแกก็มอีะไรๆ หนกัใจ

แบบท่ีเพื่อนๆ ครูทุกคนตางมีเชนกัน

…พี่เอียดเปนคนอารมณดี คุยสนุก เขาได

กบัทกุๆ คน ใครโสดไมมคีู แกก็จดัหาใหหมด โดย

เฉพาะกับครูสาวๆ พูดใหครึกครื้นไดเสมอ ดวย

สํานวนที่วา “สองแง สามงาม” จนทุกวันทําการ  
พวกครูเรารอลุนวาพี่เอียดแกมีมุกอะไรมาหยอก 

ลอพวกเราอีก… พี่เอียดเปนคนรักครอบครัวโดย

เฉพาะ “แม” (ภรรยาท่ีชื่อพี่พรอม) และลูกๆ 

อีก ๓ คนของแก แกทั้งเคารพ ใหเกียรติ และรัก

สมาชิกในครอบครับทุกคนตามลําดับ มากๆ ถึง

มากที่สุด…

...วันนี้เป็นวันที่พี่เอียดสวม “เสื้อบาติก
สขีาว” ทีม่ลีวดลายของบรรยากาศใตทองทะเลอนั
สดช่ืนและแจมใส…และแกก็บรรยายประกอบวา 

“ลูกสาวพี่ซื้อมาฝากจากภูเก็ต” (ขณะนั้นเรียน

อยูทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏภเูกต็ ปที ่๒)… พดูตัง้แต

เชาจนพกัเทีย่งรบัประทานอาหารกลางวันท่ีหองพกั

ครู ก็ยังคุยแตเรื่องเส้ือของแก ครูหลายคนพยัก

หนารับรู และพรอมกบัอมยิ้มไปดวย ดูพี่แกภูมิใจ

มาก… แลวจึงพูดขึ้นมาวา “พี่นะเปนหวงนองๆ
ที่มาไกล” แกคงหมายถึงครูสาว ๓ คนท่ีมาจาก

ภาคเหนือและภาคอีสานน่ันเอง และพูดตอวา 

“เหตุการณไมปกติ ถาไมจําเปนก็ไมตองออกไป
ไหนนะนองๆ” ทุกคนพยักหนารับ “แลวพี่เอียด
ละ?” ดิฉันพูดสวนไป “มาก็ไกล ขับรถก็ชา หมวก
กันน็อกก็ไมใส ขนาดเด็กๆ วิ่งเลนออกกําลังกาย
ยังวิ่งแซงรถพี่เลย” พี่เอียดและทุกคนหัวเราะ 

แลวพีเ่อยีดกพ็ดูตออยางอารมณดวีา “กบัพีค่งไมมี
ใครทําอะไรหรอก ทางจากบานมาโรงเรียนตลอด
ทางก็ลูกศิษย เพื่อนๆ ดีๆ กันท้ังน้ัน รูจักทุกคน 
ไมตองหวง” พี่เอียดตอบ… วันน้ันหลังจากปลอย

นักเรียนเลิกแถวกลับบาน ในเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. 

ดิฉันไดทกัทายพี่เอียด “กลับแลวหรือพี่?” พี่เอียด

ตอบกลบัมาวา “ไมหรอก กะวาจะเขาไปธรุะทีท่าน
กอน” (ทาน คือ เจาอาวาสวัดทามะปราง) แลวพี่

เอียดกับดิฉันก็แยกทางกันกลับบาน… 

…๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในวัดทา

มะปราง หมูที่ ๓ ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 

จงัหวดันราธิวาส เนอืงแนนไปดวยผูคน โดยเฉพาะ

๓๐

บท
คว

าม
ดีเ

ดน



๓๑

พรุงนี้คงไมเจอพี่เอียดที่โรงเรียนบานตอหลัง
อีกแล้ว และคงตลอดไป... นี่หรือชีวิตของ
ขาราชการครูชายแดนใต

ผูรวมวชิาชพีครู ญาตพิีน่อง ลกูศิษยลกูหา รวมทัง้

บุคคลที่รักและเคารพ แมกระท่ังคนท่ีไมรูจัก (นัก

ขาวจากหลายๆ สาํนกัขาว) ก็มาอยูกนัอยางอึกทกึ

ในบริเวณวัด …เสียงเพลงมอญรองไห พญาโศก 

หรอืธรณกีนัแสง กด็งัเอ่ือยๆ เรือ่ยๆ เปนระยะๆ…

…ใช…วันนี้เปนวันพระราชทานเพลิงศพ 

พี่เอียด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  

เปนประธานในพิธี …ใช…มันจบแลว…สิ้นแลว…

สําหรับครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ และผอง

ศษิย …การจากไปเพยีงหนึง่ชวีติของพ่ีเอยีดบนโลก

ใบน้ี แตทุกคนจะรูไหมวาพี่แกคือโลกทั้งใบของ

ภรรยา ทีม่อีาชีพเปนแมบานมาตลอดชีวติ และลกู

อีก ๓ คน …พี่เอียด คือเสาหลัก …คือความหวัง 

…คอือนาคต… นีห่รอืคอืประเทศไทย มันเกดิอะไร

ขึน้? …ดฉินัไมรูจรงิๆ วาจะเขียนบทความน้ีตอไป

ไดอยางไร? มันจกุและแนนท่ีอกอยางพดูไมออก… 

พี่เอียดเสียชีวิตแลว หรือเรียกวาตายจะดีกวา 

…ระหวางรบในสงครามหรือ? ไม…ไมเลย…  

พี่เอียดเปนแคครูแกๆ นิสัยดี ที่ฐานะธรรมดาๆ 

คนหนึง่ ซึง่ไมเคยมพีษิมภียักบัใคร และไดแคสราง

คุณประโยชนนานัปการ ในชวงเวลาของการไดชื่อ

วาเปน “ครู” แตสิ่งท่ีไดตอบแทนคือ …ความตาย 

เทานั้นเหรอ…? หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาท่ีวัด

ทามะปราง ภรรยา ลูกๆ ญาติๆ และทุกคนก็

เคลือ่นรางอันไรวญิญาณของพีเ่อยีดไปวดัทรายขาว 

(เน่ืองจากวัดทามะปรางไมมีเมรุเผาศพ) ซ่ึงวัดอยู

ไมหางไกลกันนัก…

…วันนี้แดดจา ทองฟาเปด ลมสงบเงียบ 

เหมือนจะรอรับอะไรสักอยางดวยใจที่จดจอ…  

ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานในพิธีไดอัญเชิญเพลิง

พระราชทาน เพือ่พระราชทานเพลงิศพ และจดุไฟ

พระราชทาน… สักพักควันสีดํา สีสลับลายคลุง

ทะมนึ คอยๆ พวยพุงออกจากยอดเมรเุปนระยะๆ 

สูงขึ้นๆ แลวจางหายไป ในทามกลางแสงสวาง 

ของดวงอาทิตย… พรุงนีค้งไมเจอพีเ่อยีดท่ีโรงเรยีน

บานตอหลังอีกแลว และคงตลอดไป… นี่หรือชีวิต

ของขาราชการครูชายแดนใต… ดิฉันสับสน และ

ไมเขาใจถึงหลกัการ กบัหลกัความเปนจรงิ ในเรือ่ง

เกียรติภูมิ รูเพียงวา…วันน้ี…ชั่วโมงนี้…ที่นี่…ไม

ตางอะไรกับสมรภมูใินสงคราม ซ่ึงยงัรูวาขาศึกคอื

ใคร แตครูไมรูเลยวากําลังทําศึกอยูกับใคร…?

…สุดทาย นองคนน้ีไมมอีะไรจะบอกพ่ีเอยีด

มากไปกวานี ้ขอใหดวงวญิญาณพีจ่งไปสูความสงบ

สุข หากเกิดชาติหนาฉันใดก็อยาใหเจอเหตุการณ

เฉกเชนนีอ้กี ใหจรรยาบรรณวชิาชพีครขูองพี ่ทีไ่ด

มอบคณุความดีใหตระหนักไวเปนส่ิงสดุทายแกคน

เบื้องหลัง และขอใหจิตวิญญาณของพ่ีที่เปนผู 

“หนักแนน และผูชี้ทางสวาง” ไดสองแสงช้ีทางใน
ความมืดมนบนโลกใบน้ี ใหสวางไสวตลอดกาล…

เกียรติภูมิ…สรางคน…คนสรางโลก    
วิปโยค…เกิดกับครู…ใครก็เห็น
แมนหนทาง…ขางหนา…จะลําเค็ญ 
ตายหรือเปน…ก็จะสู…เพื่อครูไทย
หลับใหสบายนะพี่เอียด

   รักและเคารพ

…ระลึกถึงคุณครูเชิดชาย ดาแกว (พี่เอียด) 

เหตุการณเกิดเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บริเวณบานกาแนะ หมูที่ ๓ ตําบลกะลุวอเหนือ  

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถูกคนรายใชอาวุธ

ปน ยงิบรเิวณลําตวัหลายนดั เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ

ทันที…   
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ผมชื่อ นายวิชยุตธ เจาจาฤก อายุ ๑๕ ป  

อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 

ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อผมไดเขามาเรียน ณ โรงเรียนแหงน้ี ส่ิงท่ีผม 

อยากจะเลาความคือประทับใจท่ีมีตอโขนสด

โขนเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของคนไทย   

ซึ่งมีมาแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 

จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) และสืบทอดกันมา 

ถึงปจจุบัน การแสดงโขนไดลดลงเพราะบุคคล 

หรือเยาวชนไมคอยใหความสนใจมากนัก  

เรื่อง
วิชยุตธ เจาจาฤก

โรงเรียน
อุดมศีลวิทยา

ต.ตลาดเกรียบ 

อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา

โขนสดอุดมศีลวิทยา   

" �� *+������ ��,-��./$���

โรงเรียนอุดมศีลวิทยาไดอนุรักษการเลนโขน 

ท่ีพัฒนามาจากโขนพากยซ่ึงเปนโขนสด จะใหผูแสดง 

ท้ังรอง พูด และทําทาทางเองท้ังหมด  แตในโขนพากย 

จะใหผูแสดงทําทาทางประกอบเพียงอยางเดียว  

ซ่ึงการแสดงโขนสดทําใหตัวผมหรือนักแสดงคนอ่ืนๆ 

ฝกไหวพริบในการแสดง รูจักหนาที่รับผิดชอบ  

ฝกความอดทน เพราะเวลาแสดงบนเวทีนักแสดง

จะตองฝกซอมใหแมนยําและจะตองรับบทบาท

หนาท่ีตัวละครท่ีตนตองแสดง เมื่ออยูบนเวทีจะ

ตองพูดจาใหฉะฉาน คลองแคลวและมีไหวพริบ 
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ที่จะตองพูดหรือจะแสดงออกนอกจากน้ี ยังทําให

ผมมีความกลาแสดงออก ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน ไมยุงเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ มคีวามสามคัคี

ในกลุม รูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหรูจักการออม 

หารายไดชวยเหลือครอบครัว

ผมมีความภาคภูมิ ใจที่ เปนส วนหน่ึง 

ท่ีไดอนุรักษศิลปะการแสดงโขนสด ไดสรางช่ือเสียง

ใหกับโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซ่ึงไปประกวดระดับเขต 

และประเทศจนไดรางวัลใหแกโรงเรียนมากมาย

และยังเปนการแสดงถึงภมูปิญญาของตําบลตลาด

เกรียบใหตําบลหรือชุมชนอื่นไดรู

คุณธรรมที่ผมไดรับจากการแสดงโขนสด 

คือ ๑.ความอดทน เพราะตองอดทนกับทาทาง 

ที่ตองฝกซอมซ่ึงมีความยาก ๒.ความรับผิดชอบ 

เราตองรบัผดิชอบกบัตวัท่ีเราแสดง ๓.ความสามัคคี 

ตองมีความสามัคคีในหมูคณะ ๔.การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ

กันและกัน ๕.ความซื่อสัตย

ในดานความสัมพันธกับชุมชน การแสดง

โขนสดจะตองไดรบัความรวมมอืจากชุมชน โดยท่ี

ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นคือ ลุงแหลม ปองไม  

ไดมาสอนการแสดงโขนสดใหกับนักเรียน ซึ่งทาน

ก็ไดสอนท้ังทาเตน การรอง การพูด จนผมมี 

ความชํานาญ ทานมีอายุมากแลวแตทานก็อยากสอน

ใหคนรุนหลังไดสืบตอไป และทางองคการบริหาร

สวนตําบลตลาดเกรียบ ก็ไดสนับสนุนเร่ืองของ

เครื่องแตงกายในการแสดงโขนสด เชน หัวโขน  

ชุดที่ตองใสแสดง และเรายังไดไปแสดงในชุมชน

อื่นๆ เชน งานศพ งานวันเด็ก  งานวันภาษาไทย 

เปนตน ซึ่งทางชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี

และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือตําบล 

ใกลเคียงดวย

ผมขอสัญญาว าผมจะตั้ ง ใจฝ กซ อม 

เพื่อพัฒนาฝมือในการแสดงโขนใหเกงยิ่งขึ้น  

เพื่อจะไดอนุรักษศิลปะการแสดงโขนสดใหอยูคู 

กับตําบลตลาดเกรียบและประเทศตอไป และผม

ขอขอบคุณทางโรงเรียนและชุมชนที่ ใหการ

สนับสนุนในดานตางๆ และขอบคุณ คุณลุงแหลม 

ปองไม ทั้งสอนการแสดงโขนสดใหผมจนผม 

สามารถสอนแกรุนนองตอไปได

ไปพบและใหกําลังใจผมไดกับการแสดง

โขนสดท่ีโรงเรียนอุดมศีลวิทยาครับ   
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เรื่อง
พรรณราย เทียมพยุหา

โรงเรียน
บางปะอิน   

อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา เติมความสุข ��������
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เรา ต่ืนขึ้นมาในแตละวัน มีกิจกรรม

มากมายที่ตองทํา ทั้งที่อยากทํา และไมอยากทํา  

หรือทําก็ได ไมทําก็ได แตสวนใหญมักจะเปนการทํา 

เพราะความจําเปนจะตองทํามากกวา จะมีก่ีคร้ังท่ี 

เราไดทําในสิ่งที่อยากทํา ในแตละวันเหลาน้ีจะมี

ความวุนวาย ความตึงเครียด มีงานหนัก มีปญหา 

เกิดความทอถอย สิ่งที่จะชวยใหพนจากปญหาได

คือพลังใจ การสรางพลังใจใหเขมแข็ง การสราง

ความสุขใจ คือการเติมความสุขลงในชีวิตทุกวัน

เราพยายามเติมความสุขใหกับตนเองอยูตลอดเวลา

และทุกโอกาสท่ีจะเปนไปไดกันอยูแลว เชน การเลือก

รับประทานอาหารที่อรอย การดูทีวีรายการที่ชอบ 

หรอืเลอืกฟงเพลงโปรด ซึง่เปนการเตมิความสขุลง

ในชีวิตที่คุนเคยกันดี  

ในเม่ือชีวิตประจําวันของเรามีส่ิงจําเปนตอง

ทํา มีภาระงานที่วุนวายกอใหเกิดความตึงเครียด 

และเปนทุกข ถาเราใชวิกฤติใหเปนโอกาสดวย 

การเติมความสุขลงไปในงานท่ีตึงเครียดและเปน

ทุกขน้ัน จะเกิดอะไรข้ึน ถาไมใชการทํางานอยางมี

ความสุข หรือเบิกบานในการทํางาน อาจเรียกไดวา 

รู - ตื่น - เบิกบาน ซึ่งหมายถึง จิตที่รูแจงเห็นจริง

ในชีวิตและโลก เม่ือรูแลวก็ตื่นจากความไมรู และ

เมื่อตื่นแลวก็เบิกบานสดช่ืนหรือไมมีทุกข

การที่เรามีสติอยูกับตัว เรารู เราเห็น เรา

จะมองเห็นถึงความเปนไปของโลกท่ีมันผันแปรไป 

ไมคงทน ไมยั่งยืน มองเห็นวางานที่กําลังทําอยู 

มันหนัก มีปญหา ทําใหเกิดความตึงเครียด 

ทอถอยและเปนทุกข แสดงวาเรา รูตื่น คือ 

การมีสติ พรอมที่จะกอใหเกิดการเรียนรู นําไปสู

ชีวิตท่ีเบิกบาน หรือ มีสติรูทันปญหา รูทันความทุกข

ในงานที่กําลังทําอยู แลวปรับเปลี่ยนใหเปน 
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ความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทําใหได

ทั้งผลงานและไดทั้งความสุขไปพรอมๆ กัน

ผูเขียนไดรับประสบการณนี้จากการรวม

ทํางานหัตถกรรมกระดาษอัด เปเปอรมาเชกับ

นักเรียน หลักการของงานเปเปอรมาเชคือ การฉีก

กระดาษเปนชิ้นเล็กๆ ทากาวแปะติดบนแบบ

หลายๆ ชัน้ จนไดรปูทรงท่ีตองการ แตงผวิใหเรยีบ 

ตกแตงสีและเคลือบเงา การทํางานเนนถึง 

การรีไซเคิลเศษกระดาษเหลือใชให เปนงาน

หัตถกรรมกระดาษอัดและงานฉีกแปะกระดาษ 

เปนรูปทรงตางๆ ใชประโยชนเปนของใชของ 

ประดับตกแตง และของท่ีระลึกไดอยางกวางขวาง 

ซ่ึงนอกจากจะไดชิ้นงานที่มีประโยชนดังกลาวแลว  

ยงัสงเสรมิใหผูเรยีนเหน็ความสําคญัของการรักษา 

สิ่งแวดลอม มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม ใน

เร่ืองความประหยัด ขยัน อดทนมานะพยายาม 

เรียนรูการทํางานรวมกัน ฝกฝนให เปนผูมี  

ความรั บผิ ดชอบ มี ร ะ เบี ยบวิ นั ย  รั กษา 

ความสะอาด ซื่อสัตยสุจริต และการหารายได

ระหวางเรียน ผลงานนักเรียนมีความสวยงาม  

มีประโยชน ไดรับการยกยอง สรางชื่อเสียง 

แกโรงเรียนอยางภาคภูมิ กลาวไดวาผลงาน 

มคีวามนาสนใจในคุณคาทีเ่กดิจากความไรคารวม

กับความมานะพยายาม 

ลักษณะงานเปเปอรมาเช มีความเปรอะ

เปอน ใชระยะเวลานาน นาเบื่อ แตความสําเร็จ

และความภาคภูมิใจจะเกิดข้ึนไมไดถาไม “รูตื่น
และเบิกบาน” ดวยการเติมความสุขลงในงาน 

ผูเขยีนและนกัเรยีนทีร่วมงานทกุคนไดสรางพลงัใจ

ใหเขมแข็ง สรางความสุขใจในการทํางานเปเปอร

มาเชดวยการทํางานอยางมีความสุข สนุกสนาน   

เพลิดเพลิน ทาํงานดวยความรกั สามคัค ีโดยคาํนงึ

ถึงคุณคาของงานและความสําเร็จที่จะบังเกิดขึ้น 

เพราะการงานทุกอยางมีเรื่องทาทายอยูในตัวของ

มันเองถาเราสนุกกับการทดลองปรับปรุงคุณภาพ

ของงานใหมีคุณภาพดีขึ้น เชน ทําอยางไรจึงจะ

ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา หรือทําอยางไร

ผลผลิตจึ งจะเพิ่มมากขึ้น หรือทําอยางไร 

การทํางานจึงจะงายข้ึน ฯลฯ การงานก็จะไมนาเบ่ือ  

หากเราทํางานท่ีมีคาและทํางานดวยการเห็นคุณคา 

ของงานจะสงผลใหทํ างานอยางมีความสุข  

และผลิตผลที่ไดจากการทํางานน้ันจะเกิดตามมา

มากมาย

สิ่ งประกอบสําคัญที่ทําใหการทํางาน 

มีความสุข ไดแก แรงจูงใจในการทํางานที่เปน 

สวนผลกัดนัใหงานสาํเรจ็ บรรยากาศในการทาํงาน 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน และเพ่ือน

รวมงานที่ดี   

๓๖



เคล็ดลับวิ ธี ก ารทํ าง านอย างมีความสุ ข  
คือการมองใหเห็นถึงคุณคาของงาน ที่จะ 
เปนพลังใจ ทําใหตอสูกับงานที่ยากลําบาก 
และนาเบื่อหนายได

เคล็ดลับวิธีการทํางานอยางมีความสุข คือ

การมองใหเห็นถึงคุณคาของงาน ท่ีจะเปนพลังใจ 

ทาํใหตอสูกบังานทีย่ากลาํบากและนาเบือ่หนายได   

การมีความกระตือรือรนในการทํางานจะทําให 

การทํางานสนุกสนานและมีชีวิตชีวาขึ้น การฝก

สมาธิในขณะทํางาน โดยการใชความคิดมา

กาํหนดรู  กําหนดการเคล่ือนไหว มสีตติดิตามทัน

ในทุกอิริยาบถของการเคล่ือนไหวรางกาย เพ่ือให

จิตเกิดเปนสมาธิ เกิดความปติสุขในขณะทาํงาน 

จะทําใหไดทั้งความสงบใจ และไดทั้งผลงาน           

การทํางานใหมีความสุข ตามหลักธรรม 

คําสอนทางพุทธศาสนา ที่สอนใหคนทํางานได

สําเร็จ ที่เรียกวา “อิทธิบาทส่ี” มีสาระสําคัญ คือ 

๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ รักใคร  

มีใจรักในงานที่ทํา 

๒. วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร  

มีความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จ 

๓. จิตตะ หมายถึง การมีจิตใจฝกใฝ  

มุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ

๔. วิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ ไตรตรอง

โดยใชปญญา 

และฆราวาสธรรม ๔ ท่ีควรถือปฏิบัติ ชีวิต

ก็จะเจริญกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว คือ   

๑. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย   

๒. ทมะ คือ การฝกตน  

๓. ขันติ คือ ความอดทน  

๔. จาคะ คือ ความเสียสละ 

การเติมความสุขลงไปในงาน จึงเปนการเติม

ความสุขลงไปในชีวิต การประพฤติตนใหถูกตอง

ทางกาย วาจา และใจ โดยการไมทําใหผูอ่ืนเปนทุกข

เดือดรอน และทําทกุอยางอยางมสีต ิเตมิเต็มชีวติ

ดวยธรรมะ รูตื่นและเบิกบาน เปนชีวิตที่สามารถ

สรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนอยางสูงสุดได      

๓๗



 “งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลก
กวางานอ่ืนๆ กลาวในแงหน่ึงที่สําคัญก็คือวา  
ครูจะหวังผลตอบแทนเปนยศศักด์ิ ความรํ่ารวย
หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวน
สําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งผู เปนครูแทก็พึงใจ 
และภมูใิจอยูแลว ดูเหมอืนจะภมูใิจยิง่กวาขาวของ  
เงินทองและยศศักดิ์เสียอีก ถึงแมผู ใดก็ตาม 
เมื่อมองใหลึกซึ้งแลวก็ยอมเห็นวาเปนความจริง 
อยางนั้น” จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ผูที่ไดชื่อวาเปน ครู จึงควร

ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองใหมาก อาชีพ

ครูจึงมิใชอาชีพที่ใครๆ ก็เปนได หรือไมรูจะทํา

อาชีพอะไรก็มาเปนครู                                                                                                                                       

ขาพเจาเปนคนหนึ่งที่มีอาชีพครู และเปน

มานานกวา ๒๐ ป ถาถามวาอยากเปนครหูรอืเปลา 

ตอบจริงๆ วาไมทราบใจตัวเองเลยในเวลาน้ัน รูแต

เพียงวาเหมือนถูกกําหนดมาเพื่อใหเปนครู เพราะ

ตัง้แตขาพเจาเขาเกณฑเรยีนชัน้ ป.๑ เม่ือป ๒๕๑๖ 

ก็แทบจะไมไดออกจากรั้วโรงเรียนเลย เมื่อครั้งที่

ขาพเจาเปนนักเรียนชั้นมัธยมตน ไดมีโอกาส

รายงานหนาชั้นเรียนจําไดวาเปนวิชาสังคมศึกษา 

โดยมีนิสิตฝกสอนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เปนครูผูสอน และวันที่ขาพเจาออกไปรายงาน 

หนาช้ันอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็มา 

สอบสอนครขูองขาพเจาพอดี เมือ่ขาพเจารายงาน

เสรจ็ และหมดชัว่โมงเรียนแลวไดถกูตามตวัไปพบ

อาจารยจากจฬุาฯ ทานนัน้ ขาพเจาจาํไดแมนทาน

บอกวา ถามีโอกาสใหเรียนเปนครูนะเพราะหนูมี

แววของครู. . . วันเวลาผ่านไปข้าพเจ้าก็ลืม 

ตามประสาเด็ก ประกอบกับขาพเจาไมมีเงินเรียน

ตอในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไดออกมา 

ต้ังหลัก ๑ ป โดยรับจางปกเส้ือกันหนาวเพ่ือเก็บเงิน

ไวเรียนตอ และขณะเดียวกันเพื่อนบานไดขอให

ขาพเจาสอนพิเศษลูกสาวซ่ึงกําลังเรียนชั้น ม.๑ 

โดยเนนวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  

จากคนที่ไมชอบคณิตศาสตรเลยกลับตองศึกษา 

และคนควาหาวธิกีารสอนนอง ทัง้ๆ ท่ีเปนการสอน

แบบไมมคีาตอบแทน น่ีเปนจุดเริม่ตนท่ีรูสกึทาทาย 

และในเวลาหลายปตอมาขาพเจากลับรูสกึขอบคณุ

วันเวลาท่ีรูสึกรันทด ทอแทที่ตองเหน็ดเหนื่อย 

ในการสอนนอง ทําใหขาพเจาเจริญกาวหนาในอาชีพ

ครูเปนอยางมาก

ขาพเจาไดเขาสูระบบโรงเรียนอีกครั้งโดย

สอบเขาเรียนแผนกศิลปภาษา (อังกฤษ - ฝร่ังเศส) 

เหมือนคนเก็บกดท่ีอยากเรียนแลวไมไดเรียนมา ๑ ป 

จึงทําใหขยันและต้ังใจเรียนเปนอยางมาก และได

มีโอกาสแสดงบทบาทครูจําเปนอีกครั้งหน่ึง เมื่อ

อาจารยสอนภาษาไทยลาคลอด และจะกลับมา

สอนอีกครั้งในชวงจะสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ 

ขาพเจาจึงไดชวยติว เรื่องมหาตมคานธี หนังสือ

นอกเวลาท่ีมีเลมหนาและไมนาอานสําหรับคนท่ี 

ไมชอบภาษาไทย และไมชอบการอานหนังสือ  

แตดวยนิสยัท่ีขาพเจาชอบอานมากกวาฟงบรรยาย 

จึงสามารถเลาและสรุปเรื่องราวใหเพื่อนๆ ฟงได

เขาใจ จึงมีเพื่อนมาสมัครเปนลูกศิษยในชวงหลัง

เลิกเรียน นิสัยรักการอานน้ีตองขอขอบพระคุณ 

คุณพอ (ลวงลับไปแลว) ที่มักมีเรื่องมาเลาใหฟงเส

มอๆ พอลูกๆ ต้ังใจฟงคุณพอก็จะเลิกเลาในตอน 

ทายๆ แลวบอกวามาจากหนังสือเลมไหน เพื่อให

ลกูๆ ไปติดตามอานตอนจบดวยตัวเอง ซึง่ขาพเจา

ออกจะงอนคุณพอมากๆ ในตอนนั้น แตในวันนี้

เมื่อขาพเจาเปนครูก็ใชวิธีนี้เชนกัน และไดผล 

เสียดวย… การจัดการเรียนการสอนคุณครูไมควร

บอกเดก็ท้ังหมด จงเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบดวย

ตนเอง เขาจะภาคภูมิใจและความรูที่ไดจะเปน

ความรูที่ถูกฝงจําอยางยาวนานทีเดียว!!!

��"0���1�������'ครู
ระยอง เขต ๒

เรื่อง
พนิตนาฏ ลายสังข  

โรงเรียน
บานยางเอน อ.เขาชะเมา 

จ.ระยอง 
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ขาพเจาจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.๖)  

พรอมกับความเจ็บปวดอีกครั้งท่ีไมมีเงินเรียน  

จึงตองเขียนจดหมายสมัครงานไปตามโรงเรียน

ตางๆ เพือ่เปนคร ูไมทราบวาเพราะอะไรตองเขียน

สมัครงานเปนครูเพียงอยางเดียว ณ เวลานี้ก็ตอบ

ไมได แตทีแ่นๆ  กไ็ดเปนครพูีเ่ลีย้งอนบุาลอยู ๕ ป  

เปนเวลาท่ีดีจริงๆ ที่ไดเรียนรู โลกอีกดานหน่ึง  

โลกของผูใหญที่ทําอะไรตองระมัดระวังใหมาก 

โลกท่ีสีขาวไมใชสีขาวเสมอไปเหมือนสมัยเราเปน

นักเรียน คําวาอภัยใหเด็กไมมีอีกแลว จะมีแตผิด 

คอืบทเรยีน ชวีติคอืการเรยีนรู เรยีนรูคน เรยีนรูงาน 

และเรยีนรูทีจ่ะตองอยูใหได ดวยอายเุพียง ๑๗-๑๘ 

ป การถูกดุจึงเปนเรื่องปกติ บางวันตองรองไหไป 

และทํางานไปดวย เพราะลาออกไมได ถาลาออก

ฝนที่จะไดเรียนตอตองจบลงอยางแนนอน หนาท่ี  

ความอดทน ขยัน ซือ่สตัย และความหวัง คอืเพ่ือน

ที่ดีที่สุด และเพื่อนคนน้ีไมเคยลมหายตายจาก

ขาพเจาไปเลยถงึแมในขณะนีก้ต็าม… การทาํงาน

อยางทุมเท เพือ่ใหไดคาจางเตม็ทัง้เดอืนโดยไมยอม

หยุดวันเสาร-อาทิตย ทําใหขาพเจาไมไดไปเรียน 

แตก็ภูมิใจทุกครั้งที่กําเงินไปใหแมเต็มๆ ขาพเจา

ยงัจาํรอยยิม้ทัง้น้ําตาของแมทีไ่ดเหน็เงินเดือนครัง้

แรกของขาพเจา ซึง่วางลงบนมือของแม ๖๓๐ บาท 

(๑๐ วันครึ่ง) แมคืนใสมือกลับมา แลวบอกวาให

เก็บไวใช ขาพเจาหยิบมาเพียง ๑๐๐ บาทเทานั้น 

ขาพเจายายไปสอนโรงเรียนแหงใหม เพราะไมมี

เวลาไปสอบถึงแมจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเปด 

เพราะในชวงหลังๆ จะมีบางรายวิชาที่ตองสอบ

ในวันธรรมดาท่ีไมใชเสาร-อาทิตย แตโรงเรียน

ที่ยายมาใหมนี้ผู บริหารจะสนับสนุนใหครูเรียน 

จนขาพเจาเกรงใจและอยากทํางานใหมากเพื่อ

ตอบแทน โอกาสท่ีทานหยิบยื่นใหกับครูทุกทาน

๓๙



คนจะเปนคนที่ทรงคุณคาแหงความเปนคน 
ตองรูจักท่ีจะใหผูอื่น และขณะเดียวกัน เมื่อเปน
ผูรบัตองไมเหน็แกตวั และเห็นแกไดบนความใจดี
ของผูอื่น

อยางเทาเทียมกัน ใครไมเรียนตอ ทานก็พยายาม

กวดขันใหเรียน ในท่ีสุดขาพเจาก็เรียนจบจาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

การเปลีย่นแปลงคร้ังยิง่ใหญจากครใูนเมอืง

หลวงที่มีคาสอนพิเศษและเงินเดือนหลักหมื่น 

เมือ่ ๑๒ ปทีแ่ลว มาเปนครโูรงเรียนกนัดารหางไกล

ความเจริญ ไมมีรถประจําทาง ถนนลูกรังฝุนแดง

จนจับศีรษะ วิถีชีวิตและการกินอยูท่ีตองปรับตัวเอง

กับรายไดเพียง ๖,๓๖๐ บาท ไมมีคาครองชีพ หรือ

เงินชวยเหลือใดๆ ท้ังส้ิน ความศรัทธาท่ีจะตอบแทน 

คุณแผนดินเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัว เพียงอยางเดียวที่ทําใหสามารถยืนหยัด 

อยูไดทุกวันนี้ หลายคร้ังท่ีทอแท การทํางานที่เต็ม

ไปดวยอุปสรรค และความยากลําบากในการยืนหยัด

ทามกลางความคิดที่แตกตาง และตองพยายาม 

ไมใหแตกแยก ตองถามตัวเองวาทิ้งบานเกิด และ

ความสะดวกสบายมาทําไม คาํตอบก็คอื เสยีงของ

คุณพอ และเสียงของหัวใจตัวเองที่วา ตองคืนให

แผนดิน คนจะเปนคนท่ีทรงคุณคาแหงความเปนคน

ตองรูจักท่ีจะใหผูอ่ืน และขณะเดียวกัน เม่ือเปนผูรับ 

ตองไมเห็นแกตัว และเห็นแกไดบนความใจดี 

ของผูอื่น การเปนครูที่นี่ ขาพเจาไดเห็นแงมุมชีวิต

ของนกัเรยีนทีข่าดแคลนทัง้ทางดานการเงนิ ความ

รักความอบอุน และที่สําคัญขาดโอกาส คนที่ขาด

โอกาสจะไมสามารถสรางสรรคสิ่งใดๆ ไดเลย  

นับวาเปนเร่ืองที่นาเสียใจที่สุด ดังนั้น ครูจึงตอง

จัดการเรียนการสอนใหเต็มท่ี เต็มใจ เต็มความสามารถ 

และสรางโอกาสใหกับผูเรียน เม่ือขาพเจามาอยูท่ีน่ี

ใหมๆ  รูสกึไดถงึความยากลําบากของเด็กนักเรยีน 

แตการใหอยางไรขอบเขตก็ไมใชสิ่งที่ดีนัก เพราะ

เด็กจะพึงใจแตจะเปนผูรับตลอดกาลจนไมรูจัก 

คําวา การเปนผูให จะกลายเปนการบมเพาะนิสัย

การเห็นแกตัวไปในท่ีสุด ครูจึงตองฝกใหเด็ก 

พึง่ตนเองใหได เหมอืนกบัคํากลาวท่ีวา อยาใหปลา

แกเขา แตจงสอนใหเขาเล้ียงปลาใหเปน เพือ่ทีเ่ขา

จะไดพึ่งตนเองได

ทุกวันน้ีขาพเจายังจําวันท่ีสอบบรรจุได แม

ของขาพเจากค็งเหมอืนแมทานอืน่ๆ ทีอ่ยากใหลกู

รับราชการ แตไมอยากใหลูกอยูไกลตัว และอยูในท่ี 

ท่ีทุรกันดาร แตคําของคุณพอกลับบอกวา เราจะยก 

ลกูใหแผนดิน จงไปเปนขาราชการท่ีดขีองพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และอยาถามวาเปนครู 

ตองไดอะไร แตใหถามตัวเองวาจะใหอะไรตอบแทน

แผนดิน นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของคนท่ีเกิดมาเพื่อ… 

เปนคร ูมาถึงตรงนีท้าํใหคดิถงึบทประพนัธ ครสูาย

พันธุใหม ของทานเสถียรพงษ วรรณปก ที่วา

ครูจะตองเปนครูทุกขณะจิต 
ตองรูโลกรูชีวิตอยางแจมแจง
ตองมีปฏิภาณโวหารแสดง 
ตองเปนแหลงกาวหนาวิชาการ
ตองสอนคนมากกวาสอนหนังสือ 
ไมเพียงถือชอลกปากกาพาเขียนอาน
หวังอุทิศชีวิตจิตวิญญาณ
ใหแกงานปลูกฝงในทางดี
ครูตองเปนที่รักเคารพและยกยอง 
ครูจะตองตระหนักในศักดิ์ศรี
มีหลักการเหตุผลกลวิธี 
ครูตองมีความอดทนสรางผลงาน
ครูตองมีความดีและความเกง 
ครูตองเครงจริยะมาตรฐาน
เปนประทีปเจิดจรัสชัชวาล
เปนผูสงนําวิญญาณของปวงชน   
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พระพรหมมงัคลาจารย (ปญญานนัทภกิข)ุ 

ไดกลาวตอบญาติโยมทั้งหลายท่ีเห็นหลวงพอ 

สรางความด ีในแตละวนัหลวงพอมนีดัเทศนสัง่สอน 

ใหขอคิดไมยึดติดในรูปสังขารวันละหลายแหง

ตั้งแตเชายันค่ํามืด กลางคืนก็อัดเทปบันทึกเสียง

ไวเปดกระจายเสียงทั่วๆ ไปอีก แมวัยจะลวงเลย 

ถงึ ๘๐ ปแลวกย็งัไมยอมหยดุ เดนิไมไหวก็นัง่รถเข็น 

ไป ขึ้นบันไดไมไดก็ใหคนยกหามหลวงพอไป  

เทศนสั่งสอนใหขอคิดกลาวตอบญาติโยมที่ถาม

หลวงพอวา หลวงพออายุเยอะแลวทําไมจึงไม

อยากหยุดพักผอน หลวงพอตอบวา “เวลาเหลือ
นอยแลวนะ เรงสรางความดีไว ตายแลวไมมี
โอกาสไดทํา” ทําใหทุกคนไดหยุดคิดทามกลาง 

สงัคมทีเ่ตม็ไปดวยความวุนวาย แกงแยงชงิดชีงิเดน 

ลักขโมย ปลนฆา ขมขืน ติดยา ติดเกม ดื่มสุรา 

คายาเสพติด ยึดติดกาม หลงในลาภยศ พูดปด

เนืองนิตย ฯลฯ แมแตศลี ๕ ขอยงัรกัษากนัไวไมได

ขาพเจาครูยงยุทธ นุชบัว เกิดที่ อ.พิชัย 

จ.อุตรดิตถ ไดฟงเทศนจากรายโทรทัศนไดยิน

หลวงพอเทศนประโยคท่ีกินใจใหขอคิด ประกอบ

กับการปฏิบัติตนของหลวงพอปญญานันทภิกขุ

ทําใหเลื่อมใสในคําสอนของหลวงพอและคิดวา 

ตอไปน้ีเราตองเรงสรางความดี เพราะคนเราเกิด

มามีอวัยวะครบ ๓๒ ประการ ไมหูหนวก ตาบอด 

สรางความดีไว 
���� ������2���#�0	*�

เรื่อง
ยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียน
วัดพืชนิมิต 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี เขต ๑

หรือเปนใบ ปญญาออน งอยเปลี้ยเสียขา พิการ

ตางๆ ก็นับวาตองใชบุญกุศลเกาไปมากมายแลว 

แมชีวิตตองตกระกําลําบากในวัยเยาวเกิดเปนลูก

ชาวนา พอแมมีบานเพียงเสาไมไผ พื้นปูดวยฟาก 

หลังคามุงดวยหญาคา จบเพียงช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๔ ไมมีโอกาสไดเรียนตอเพราะตองออกมา

ชวยพอแมทํานา ทําไรถั่ว ไรพริก ไรขาวโพด ฯลฯ 

ตั้งแตอายุ ๑๐ ป แตก็มีนิสัยใจบุญกุศลติดตามแม

และยายไปวัดบอยๆ ไมเกเร ชวยขนทรายจาก

แมนํ้านานมากอสรางหอสวดมนต หอระฆงั โบสถ 

เปนตน แลวก็อธิษฐานวาชาติหนาขอใหตนไดมี

โอกาสเรยีนหนังสอืสูงๆ และก็ขอใหไดเปนคร ูและ

๔๑



แลวบญุกศุลทีเ่ปนคนด ีมคีวามกตญักูด็ลบนัดาล

ใหญาติผูใหญรับไปอยูที ่อ.ลบัแล จ.อตุรดิตถ เมื่อ

อายุ ๑๔ ป กลางวันก็ชวยขายของบาง ทํางาน 

กอสรางบาง กลางคนืกไ็ปเรยีนศึกษาผูใหญ มมุานะ

เรยีนหนงัสอืจนจบมธัยมศกึษาปที ่๕ กม็โีอกาสได

เรียนวิทยาลัยครู มโีอกาสไดบริจาคโลหิตครั้งแรก 

ในชีวติเมือ่อาย ุ๒๐ ป ขณะนัน้ตองอาศัยอยูในวดั 

ชวยพระบิณฑบาต ชวยพระดูแลความสะอาด

ภายในวัด และชวยดูแลสิ่งของตางๆ ออกรับจาง

ยามเสาร-อาทิตย หาเงินเรียนจนจบและสอบ 

บรรจไุดที ่อ.อุทมุพรพิสยั จ.ศรสีะเกษ เปนจงัหวดั

ที่เปนที่สุด ๓ ประการคือ มีผูไมรูหนังสือมากที่สุด 

ประชากรมรีายไดเฉลีย่ตํา่สุด มปีระชากรในวัยเดก็

เปนโรคขาดสารอาหารมากที่สุด ขาพเจาก็ตั้งใจ

สอนหนังสืออยางเต็มความรู เต็มความสามารถ 

หาเสื้อผาจากผูที่มีฐานะนําไปแจกใหกับนักเรียน

และไดทําบุญตักบาตรพระทุกวัน

ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดยายมา อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี ไดตั้งใจเปนครูที่ดี และประสบผล

สําเร็จ เปนครูดีเดนอันดับ ๒ ของ จ.ปทุมธานี  

ในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต และไดเปนครู

ดเีดนอนัดบั ๓ ของจังหวดัปทมุธานใีนวชิาการงาน

อาชีพ ไดเลื่อนระดับเปนครูวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษเม่ือปพ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับรางวัลครูดี 

ในดวงใจ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานี  เขต ๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะ

เวลาท่ีผานมาไดเปนเจาภาพเดินสายไฟใหกับ

โรงเรียนชุมชนวัดบางขันเนื่องจากอาคารเรียนถูก

ไฟไหม ๑๕,๐๐๐ บาท สรางหองสมดุใหกบัโรงเรยีน

วดัพชืนมิติร ๕๐,๐๐๐บาท เปนเจาภาพสรางชอฟา 

หนาบนัศาลาการเปรียญวดัขวางชยัภมู ิจ.อตุรดติถ 

๑๖๐,๐๐๐ บาท เปนเจาภาพทอดกฐินเชิญชวนให
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“เวลาเหลอืนอยแลวนะเรงสราง
ความดีไว ตายแลวไมมีโอกาส 
ไดทํา”

คนไปทําบุญวัดขวางชัยภูมิ จ.อุตรดิตถ รวม 

๖๔๐,๐๐๐ บาท เปนเจาภาพชอฟา หนาบันศาลา

การเปรียญ วัดพืชนิมิตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท สราง 

พระแกวมรกตหนาตัก ๔๙ นิ้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

เปนเจาภาพตัดหวายลูกนิมิตอีก ๔ วัด เปน 

เจาภาพนําผาปาไปทอดตามวัดตางๆ สรางสถานี

วิทยุเพ่ือพุทธศาสนา คลื่น FM ๘๙.๒๕ ถวายวัด

ขวางชัยภูมิ จ.อุตรดิตถ ๒๐๐,๐๐๐ บาทดวยเงิน

สวนตัว

ชีวิตครูก็ตื่นแตเช าหกโมงกวาๆ ก็ถึง

โรงเรียน สรางความอบอุนใจใหกับผูปกครองเม่ือ

เห็นลูกปลอดภัยเพราะมีครูมาแตเชาคอยดูแล 

ตดิตอประสานงานกับบรษิทัตางๆ ๑๐๐ กวาบรษิทั

ในนคิมอตุสาหกรรมนวนคร จัดหาของขวัญวนัเดก็

ใหกบัเดก็นกัเรยีนทกุป ขอบรจิาคสงัฆทานจากวดั

ปากนํา้เขตภาษเีจรญิมาใชในโครงการอาหารกลาง

วัน และจําหนายนําเงินมาพัฒนาโรงเรียนไมตํ่า

กว าป ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ติดต อขอบริจาค

คอมพิวเตอรทีผ่านการใชแลวแตยงัสามารถใชงาน

ไดอยู จากธนาคารและบริษัทตางๆ มาใหกับ

นักเรียนใชเรียน ๑๒ เครื่อง เปนเจาของโครงการ

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรฟงเทศน เวียนเทียน

เปนประจาํทกุป เปนเจาของโครงการวันพอ วนัแม 

วันวิทยาศาสตร วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

จัดทําโครงการอบรมการปองกันอัคคีภัย อบรม

ผูนํานักเรียนฝายสงเสริมสุขภาพ คายพุทธบุตร 

โครงการฟนฟูศีลธรรมโลก จัดทําโครงงานจนได

รับรางวัลตางๆ เชน โครงงานคุณธรรม ไดเหรียญ

ทอง โครงงานสิ่งแวดลอม ไดเหรียญทอง เลา

นิทานคุณธรรม ไดเหรียญเงิน จากสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นอกจากน้ียังฝก

ซอมนกักรฑีาไปแขงขนักีฬา อบจ.ปทมุธานี จนได

รับรางวัลหลายรายการ เปนผูสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทยอันดีงาม เชน ตกแตงรถแหเทียน

พรรษาแหเชิญชวนใหชาวพุทธไดทําบุญและรวม

สืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาในชุมชนตางๆ ๗ 

ชุมชน สืบสานประเพณีลอยกระทง จัดหาใบตอง 

ตนกลวยมาใหนักเรียนทํากระทง แตงชุดไทยแห

ไปลอยในคลองหนาโรงเรียนครบทุกคน และนํา

กลองยาวแหนาํขบวนกฐนิ ผาปาสามคัคขีองวดัพชื

นิมิตรเปนประจําทุกป

การดํารงชีวิตประพฤติปฏิบัติตนตาม

คําหลวงพอที่วา “เวลาเหลือนอยแลวนะ เรงสราง
ความดไีว ตายแลวไมมโีอกาสไดทาํ” บรจิาคโลหติ
เพื่อชวยชีวิตเพื่อนมนุษยตลอดระยะเวลาต้ังอายุ 

๒๐ ป จนถึงปจจุบันได ๑๐๔ ครั้ง สรางเยาวชน

ใหเปนคนดี คอยอบรม ส่ังสอน ประพฤติตน 

เปนแบบอยาง ถือคติ “ตัวอยางท่ีดี มีคากวาคําสอน” 
ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา ไมเลนการพนันทุกชนิด  

ไมเสพสิ่งเสพติดเลย ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ 

เปนพธิกีรงานศพประจําวดัพชืนมิติร เปนวทิยากร

ลูกเสือใหทุกโรงเรียนท่ีสงหนังสือเชิญโดยใช 

นอกเวลาราชการโดยไมรับสิ่งตอบแทนไปจนกวา

ชีวิตจะหมดลมหายใจ และเมื่อขาพเจาเสียชีวิต

แลวไดอุทิศรางอันไรวิญญาณเปนอาจารยใหญ 

ใหนักศึกษาคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรศูนยรังสิตไดศึกษา จากนั้นใหลูก

หลานแสดงความกตัญูนําไปฌาปนกิจ เหลือ

เพียงกระดูกและเถาถานใหนําไปฝงในดินเพื่อทํา

ปุยเปนประโยชนกับผืนแผนดินตอไป    
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ขาพเจานางสาวแฉลม รอดสา ตาํแหนงครู 

โรงเรยีนปากคลองบางขนาก อําเภอบางน้ําเปร้ียว 

สพป.ฉช.เขต ๑ ปจจบุนัสอนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปที่ ๑-๓ ในกลุ มสาระการเรียนรู ภาษาไทย  

ซึง่ไมตรงกบัเอกทีเ่รยีนมา แตมคีวามตัง้ใจที่จะทํา 

ใหดีที่สุดเทาท่ีจะทําได

จากประสบการณการสอนของขาพเจา 

ขาพเจาสอนทุกระดบัชัน้ตัง้แตอนบุาล ประถมศกึษา  

และมัธยมศึกษา ผานเด็กแตละชวงชั้นมาแลว 

ขาพเจาพบสิ่งที่ประทับใจและปญหาหลายอยาง

ดวยกัน ขาพเจาขอเลาประสบการณที่ใกลตัว

ขาพเจามากทีส่ดุ เพราะคุณครูแตละทานจะเลาแต

ลกูศษิยของตวัเองท่ีเคยสอนมา สวนตวัขาพเจาจะ

เลาถงึศษิยเกาทีเ่คยเรยีนอยูทีโ่รงเรยีนน้ี มนีกัเรยีน

ไดขอยายออกเพื่อไปเรียนในเมืองซึ่งเปนโรงเรียน

มีชื่อแหงหนึ่งขณะนั้นกําลังเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ ๔ ขาพเจามีความวิตกกังวลมากวาเขาจะ

เรียนทันเพ่ือนไหม บอกตรงๆ ในความรูสึกของ

ขาพเจาในครั้งนั้น นักเรยีนคนนี้มีพื้นฐานบางวิชา

ตามเพื่อนไมทันแน แตไมทราบจะทําอยางไรเลย

ตัดสินใจใหเรียนพิเศษในชวงหลังโรงเรียนเลิก

เรียนในตอนเย็นเพื่อจะชวยไดบาง แตก็ไดเพียง 

เลก็นอย อาจจะมีหลายสาเหตุดวยกนั แตขาพเจา

ไมไดตําหนิทางโรงเรียน อาจจะเปนท่ีตัวนักเรียน

ดวยเหมือนกัน จากผลการเรียนเมื่อจบชั้นประถม 

ศึกษาปที่ ๖ อยู ระดับทายๆ ของนักเรียนใน 

ชั้นเรียนประมาณ ๓๐-๔๐ คน แตเขาจะมี 

ความสามารถทางดนตรี-นาฏศิลป ไดเขารวม 

กจิกรรมของทางโรงเรียนดานการแสดงเปนประจาํ

การเปล่ียนแปลง
	�����	�!�3

เรื่อง
แฉลม รอดสา

โรงเรียน
ปากคลองบางขนาก 

ต.บางขนาก 

อ.บางนํ้าเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา เขต ๑

และเปนตัวแทนของหองในการประกวดรองเพลง

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถามีการประกวดรองเพลง

ตามงานก็จะไดรับรางวัลเปนที่นาพอใจทุกครั้ง 

หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ แลว ขาพเจา

ใหเขาตดัสินใจเลือกเรยีน วาจะเรยีนอะไร เขาตอบ

ขาพเจาวาหนูเรียนไมเกง หนูขอไปเรียนนาฏศิลป

ไดไหม ขาพเจาบอกวาถาหนูจะเรียนก็ตองตั้งใจ

เรียนนะ เพราะหนูเปนคนเลือกเอง หลังจากน้ัน

ขาพเจาใหเลือกสถานที่เรียนวาจะเรียนที่ไหน

ระหวางวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกับวิทยาลัย

นาฏศิลปสุพรรณบุรีใหเลือกเอง เขาก็บอกวาหนู

ขอเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปนอันวา

ตกลงที่จะไปสอบที่นั่น พอถึงเวลาท่ีจะไปสอบ

ปรากฏวาสอบได โดยสอบภาคทฤษฎีและภาค 

ปฏิบัติดวย ทางวิทยาลัยรับนักเรียนเขาเรียน 

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๓ หองเรียน เขา

ไดหองเรียนท่ี ๒ โดยคัดจากการสอบวิชาพื้นฐาน 

เมื่อเขาไปเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของทาง 

วิทยาลัยตองอยู ที่หอของวิทยาลัยเพราะเขา 

บานไกลก็ตองเขาไปอยูในหอของทางวิทยาลัย 

ชีวิตเริ่มอยู กับเพื่อนใหมที่หอ ตองดูแลตนเอง 

ทุกอยาง เชน เรื่องเรียน การใชชีวิตกับเพื่อน การ 

ใชจายทกุส่ิงทกุอยางตองจดัการเองหมด จนกระทัง่ 

สิ้นปผลการสอบปรากฏวาสอบไดเกรดเฉลี่ยเปน

อันดับ ๑ ของหอง เปนเรื่องไมนาจะเปนไปไดซึ่ง

จากการเรยีนในชัน้ประถมศกึษาอยูในลาํดับทายๆ 

ของหอง ซึ่งเปนผลจากการที่เขามีความพยายาม 

สนใจและตั้งใจเรียนอยางเต็มความสามารถ

เพราะเปนส่ิงที่เขาชอบ จนกระท่ังเขาไดประสบ 
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ในฐานะที่เราเปนผูปกครอง เราอยาไปบังคับให
เขาเรยีนในสิง่ทีเ่ขาไมชอบ เราอาจจะตองผดิหวงั
หรือเสียใจก็ได

ความสําเร็จจากการเรียนเริ่มตนของเขา ถาม

วาเขาดีใจไหม ตอบแทนไดเลยวาเขาดีใจมาก 

ที่เขาทําได ในฐานะที่เราเปนผูปกครอง เราอยา

ไปบังคับใหเขาเรียนในสิ่งท่ีเขาไมชอบ เราอาจจะ

ตองผิดหวังหรือเสียใจก็ได เราขอแคเปนผูแนะนํา

ใหกบัเขาจะดีกวาทีจ่ะไปบังคบัใหเขาทาํตามท่ีเรา

ตองการ

สุดทายน้ีสิ่งท่ีขาพเจาเขียนขึ้นมาอาจจะ

เปนประโยชนกับผูปกครองทานอื่นๆ กอนที่จะ

ตดัสนิใจใหบตุรหลานหรอืลกูศิษยเลอืกเรยีนในสิง่

ที่เขาตองการ เราอยางเพ่ิงตัดสินใจแทน ขอใหฟง

กอน เราขอเปนผูแนะนาํจะดีกวาท่ีจะไปบงัคับ   
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ฉะเชิงเทรา เขต ๑

เมื่อขาพเจาสอนเด็กนักเรียนในชั้นประถม

ปที่ ๕ ซึ่งขาพเจาเปนครูประจําชั้นอยู โรงเรียน 

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไมครบชั้น ขาพเจา 

จงึจาํเปนตองเปนครปูระจําชัน้ ๒ ชัน้ ในหองเรยีน

ดวยกัน

เด็กชายต๋ีไดข้ึนจากช้ัน ป.๔ มาช้ัน ป.๕  

ที่ขาพเจารับผิดชอบอยู ขาพเจาไดสังเกตวา เขา

จะไมสนใจใคร ไมยอมเลนกบัเพือ่นในช้ันเดียวกนั 

ชอบไปเลนกับนองท่ีชั้นเล็กกวามาก เชน นองชั้น

อนุบาล ไมสนใจในการทํางานประจําท่ีตองรับผิดชอบ  

เชน การทําเวรประจําวัน เพื่อนครูที่สอนเด็กชาย

ตี๋ของครู
เรื่อง
อําไพ เทพศิริ

โรงเรียน
ปากคลองบางขนาก 

ต.บางขนาก 

อ.บางนํ้าเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา

ต๋ีจะมาคุยใหฟงเสมอวาเด็กชายต้ีไมชอบมาโรงเรียน 

ไมเคยมาเรียนครบสัปดาหเลย ครูใหงานทําใน

หองเรียน หรือใหการบานไป สวนใหญก็ไมทํามาสง 

หรือทํามาเล็กนอย เมื่อไปเยี่ยมที่บานก็พบยา 

ท่ีเปนผูปกครองและไดนําของท่ีเด็กชายต๋ีนํามาจาก

โรงเรียนใหครูดูและคืนของให เชน ไมบรรทัดเปน

จํานวนมาก กระดาษ A4 เปนรีมๆ คุณครูก็ไมรู

วาเอาไปตอนไหน ยาจะบอกใหเขาเอาไปคืน 

ที่โรงเรียน เขาไมอยากมาโรงเรียน พอตอนเชา 

เขาจะรองไห ปวดหัวบาง ปวดทองบาง ไมอยาก

มาโรงเรียน ผูปกครองดุก็จะรองไห ผูปกครอง 
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พามาสงท่ีโรงเรียนในตอนเชา พอผูปกครองกลับ 

เขาก็จะหนีกลับบานทันที บางคร้ังผูปกครองตอง

มาน่ังเฝา

เมื่อขึ้น ป.๕ ไมมีเพื่อนที่จะยอมเลนดวย 

เขาจะน่ังอยูคนเดียว เม่ือขาพเจาเห็นก็จะเขาไป

คุยและกอดคอเขา และใหทํางานเล็กๆ นอยๆ  

เชน ทําความสะอาดโตะครู โดยครูอยูและใหคําชม

เมือ่ทาํงานเรยีบรอย และบอกวา เธอตองชวยเหลือ

เพ่ือนทํางานดวยนะ เชน เวรในการทําความสะอาด 

หองเรียน พอเขาทํางานเสร็จจะมาบอก ขาพเจาก็

ยิม้ตอบ เริม่พูดคยุ ขาพเจาจะกอดและใหกําลงัใจ

เขาเปนประจํา และหมั่นคุยกับผูปกครอง จึงได

รูจักกับผูปกครองของเขา ซ่ึงอยูกับปูยา พอแม 

และครอบครัวของอา ซ่ึงมีลูกสาวอายุนอยกวา ต๋ี

กําลังเรียนอยูชั้น ป.๓ แตนองสาวคนน้ีชอบมา

โรงเรียน ขยันเรียน พอแมไมตามใจ พอแมของต๋ี

และพอแมของนองทํางานท่ีเดยีวกนั ตองไปทํางาน

ตั้งแตเชา ลูกยังไมตื่น เมื่อเลิกงานกลับบานก็เปน

เวลาดกึ ลกูเขานอนแลว จะพบพอแมในวนัอาทติย

ทีเ่ปนวนัหยดุเทานัน้ พอแมของตีจ๋ะรกัและตามใจ

จะซื้อของเลนที่มีราคาแพงๆ ใหลูกเลนเมื่อลูก

ตองการ ถาซื้อของไมถูกใจก็จะรองไห ปาของท้ิง 

พอก็จะโมโหและตีตี๋ ยาซึ่งเปนผูดูแลตี๋และคอย 

มารบัสงทีโ่รงเรยีนกเ็ตอืนไมได ไมเชือ่ฟง ขาพเจา

พูดคุยกับเขาทุกคร้ังและคอยถามถึงคนในครอบครัว

เสมอ ต๋ีก็เริ่มเลาเรื่องราวตางๆใหฟง เมื่อขาพเจา

สอนงานทําความสะอาดให เขาก็คอยชวย เชน 

ลางของเล็กๆ นอยๆ ขาพเจาคอยสังเกตพฤตกิรรม 

และคอยสอบถามจากทางผูปกครองดวย ตี๋คอยๆ

เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น ตี๋ไมขาดเรียน 

มเีรือ่งราวตางๆ กจ็ะมาคยุใหฟงเสมอ ซ่ึงขาพเจา

จะคอยรับฟงและใหคําแนะนํา ผูปกครองก็รับรู

ความรูสึกของตี๋ที่เปลี่ยนไปในทางท่ีดี มีเพื่อนเลน

ในวัยเดียวกัน สามารถทํางานเปนกลุม และเพื่อน

ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน ที่จริงแลวตี๋เปนคน 

มีจิตใจออนไหว ที่มีนิสัยเอาแตใจ เพราะมีคน

ตามใจ เอาใจ ไมขดัใจ แตยงัขาดความอบอุนและ 

ความใกลชิด เม่ือไดรับความรักความอบอุนและ 

การเอาใจใส เขากจ็ะรูสกึมคีวามม่ันใจทีจ่ะใชชวีติ

ตอไป รูวามีคนรับทราบรับรูความรูสึกของเขา  

เขาก็จะปรับตัวเขากับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ ได 

ดังนั้นความรัก ความอบอุน ความเขาใจ 

การยอมรบัฟงเหตผุล แมเพยีงเลก็นอยกท็าํใหชวีติ

ของลูกศิษยของครู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดี

ข้ึนได ครูหวังวาต๋ีจะเปนคนดีของสังคมตลอดไป   
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กรุงเทพมหานคร

เสียงหญิงชายทะเลาะกันในกลางดึก 

คืนหนึ่ง ทําใหเด็กหญิงวัย ๙ ขวบและนองๆ ตื่น

ขึ้นมา และตกใจกับภาพชายกําลังทํารายรางกาย

ผูหญิงซึ่งกรีดรองดวยความเจ็บปวด ทําใหเด็กๆ 

ที่ตื่นขึ้นมาเห็นภาพนั้น รองไหกันระงมไปหมด 

ดวยความตกใจ หญงิคนน้ันดิน้รนหนีจากการถูกทาํราย 

และวิง่หนอีอกจากบานไป ฝายชายทีก่าํลังบนัดาล

โทสะอยางมากเกินกวาจะควบคุมสติได ไดควา

แกลลอนนํ้ามันกาดท่ีวางอยูขางเสาบาน แลวราด

ไปตามพ้ืนบานท่ัวๆ จากน้ันก็จุดไฟเพื่อเผาบาน 

ไดยนิเสยีงเขาพูดวา “กทูําดวยมอืของกเูอง กกูจ็ะ
ทาํลายดวยมอืของกูเอง”  แลวกค็วาเส้ือมาใสและ
เดินออกจากบานไปเชนเดียวกัน

ดวยความตกใจจนช็อกสุดขีดของเด็ก 

ผูหญิงเล็กๆ ท่ีเห็นคนเผาบานตอหนาตอตา สติ 

บอกใหตะโกนขอความชวยเหลือ คนขางบานจึงมา

ชวยกันดับไฟจนสําเร็จกอนท่ีรถดับเพลิงจะมาถึง 

โชคดีที่ไฟไหมไปไดแคสวนของหองครัวเทานั้น

เหตุการณที่เกิดขึ้น คือ ครอบครัวแพแตก

ของฉันเอง ภาพท่ีเกิดขึ้นยังฝงอยูในใจของฉันมา

จนถงึบัดนี ้เกอืบ ๔๐ ปแลว บาดแผลน้ีไมเคยเลอืน

หายไปจากใจเลย สุดทายพอกับแมก็แยกทางกัน 

ฉนัและนองๆ ถกูสงไปอยูกบัปูทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ี

โดยมีปาที่ปลูกบานอยูใกลๆ คอยดูแลฉันและ

นองๆ เพิม่ขึน้จากภาระท่ีปากม็ลีกูหลายคนอยูแลว  

เดก็หญงิวยั ๙ ขวบ และนองๆ ทีย่งัเลก็ ขาดความ

เบื่อตองทนทําปลา  
มาเก็บข้ีหมาดีกวา

อบอุนจากพอแมอยางถาวร สําหรับพอก็ยังคงมา

เยี่ยมเปนระยะๆ ตอมาไมนานทราบขาววาแม 

ไดเสยีชวีติแลว โลกท้ังโลกเหมือนมนัมดืมดิไปหมด 

ความหวังที่จะไดพบแมสักครั้ง อยากกอดแม 

อยากบอกแมวา “หนูคิดถึงแม” กลับกลายเปน

ความวางเปลา ความวาเหวท่ีไดรับอยู มันย่ิงเกาะกุม 

หัวใจใหวังเวงอยางท่ีไมสามารถจะบรรยายออกมาได

ฉันอยากจะบอกคนเปนพอ-แมทั้งหลายวา

หากทานรักลูกของทาน กอนจะตัดสินใจทําอะไร

ลงไปโปรดคิดถึงเขาใหมากๆ เพราะแผลในใจ 

ที่ขมขื่นของเด็กนั้น มันลบเลือนไมไดเลยตลอด

ชีวิตของเขา

เมื่อชีวิตตองดําเนินตอไปก็ตองเขมแข็ง 

อดทน เพราะมีนองๆ ตองดูแลอีก ๓ ชีวิต ทุกคน

ไดเรยีนหนงัสอืทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีเราตองดแูลจดั

สํารับอาหารเชาใหปู ไปถวายพระที่วัดทุกวัน  

โดยหาบจังหันไปสงปูที่วัดแลวจึงไปเรียนหนังสือ 

ถาเปนวันเสาร-อาทิตย ปูจะใหฟงธรรมะจาก

พระคุณเจาดวยกันบอยๆ เขาฉันก็เริ่มคุนชินกับ

การเขาวดั ฟงธรรมะจากพระ รูจกัวาศลี ๕ มอีะไร

บาง รูจักความกตัญูรูคุณคน รูจักการอดทน 

อดกล้ัน และไดเห็นตัวอยางจากปู ผูเฒา ผูแกท่ีวัด

สวนปามีอาชีพทํานา ฉันจึงมีโอกาสได

ดํานา เก่ียวขาว ไดรับรูถึงความเหน่ือยยากของ

ชาวนา พอตกเยน็ปากจ็ะใหฉนัทําปลา หรอืฆาปลา

เพื่อมาเปนอาหาร แตใหตายเถอะ ดูซิ ปลามันสง

เรื่อง
โชติกา นิตยนันท

สถาบันอาศรมศิลป

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน 

จ.กรุงเทพมหานคร
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สายตาวิงวอนนาสงสาร ฉันทําไมไดก็เลยเอาไปปลอย 

กเ็ลยโดนปาตซีะขาลาย เพราะน่ันคืออาหาร ๑ ม้ือ

ของทุกคน แตปาก็ใหเราทําอีกในมื้อตอไป เราก็

เอาปลาไปปลอยอีก ก็โดนตีอีก จนปาไมรูจะทํา

อยางไรกับเราดี ปูสงสารท่ีเราถูกตี และก็บอกเราวา 

ปลาเกิดมาเปนอาหารของคน แตเราก็ทําใจไมได

อยูด ีและแลวโอกาสดขีองฉนักม็าถงึเม่ือฉนัตองไป

เรียนตอในตัวจังหวัด ก็ไดไปอยูบานปูเล็ก ท่ีนี่ฉัน

ไมตองฆาปลา แตฉนัตองเกบ็ขีห้มาทกุวนัตอนเชา

กอนไปโรงเรียน เพราะปูเล็กเลี้ยงหมาดุไว ๒ ตัว 

ท่ีจะปลอยเปนอิสระในเวลากลางคืน หมาก็จะมาข้ี 

ไวบริเวณสนามหญาหนาบาน ทุกเชาเปนหนาที่

ของฉันตองทําความสะอาด น่ีแหละเบ่ือตองทน 

ทําปลา มาเก็บขี้หมาดีกวา

เด็กๆ หากมีโอกาสเขาวัดก็จะเปนการดีมากๆ  
ที่จะไดคุนชินกับวิถีชีวิตชาวพุทธ และจะไดเห็น
ตัวอยางดีๆ จากพระคุณเจา

ฉนัไดเรยีนรูและซมึซบัความดทีัง้หลายจาก

พระคุณเจา จากปู และผูเฒา ผูแก ท่ีวัด เด็กๆ 

หากมีโอกาสเขาวัดก็จะเปนการดีมากๆ ท่ีจะได 

คุนชินกับวิถีชีวิตชาวพุทธ และจะไดเห็นตัวอยาง

ดีๆ จากพระคุณเจา และจากผูใหญที่ผานโลกมา

มากกวาเรายาวนาน   

๔๙



กรุงเทพมหานคร

จิต (ใจ) อาสา 
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เรื่อง
นักเรียนโรงเรียน

ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ

โรงเรียน
ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ 

แขวงพญาไท เขตราชเทวี

จ.กรุงเทพมหานคร
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ณ ปจจบุนันี ้ทัว่โลกและประเทศไทยไดเกิด

ภยัธรรมชาติขึน้มากมาย และมคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ 

เรื่อยๆ ดังเชน มหาอุทกภัยในประเทศไทยในชวง

ตุลาคมและยังสงผลถึงปจจุบัน ทําใหเกิดกลุมจิต

อาสาตางๆ ขึ้น ซึ่งเปนกลุมคนที่มารวมตัวกัน 

โดยอิสรเสรี คําวา “จิตอาสา” จิต มาจากจิตใจ  

หรือจิตวิญญาณ อาสาคือ การเสนอตัวพรอม 

ชวยเหลือ จิตอาสาจึงหมายถึง การท่ีมีจิตใจและ

ความคิดพรอมที่จะชวยเหลือคนอ่ืนโดยไมหวัง 

สิ่งตอบแทน อาจดูเหมือนเปนการลงทุนที่ไรคา 

แตสิ่งที่ไดมากลับเปนคุณคาทางจิตใจ ท่ีคนอื่น 

ไมสามารถหาซื้อไดดวยเงิน หากไมลงมือกระทํา

ดวยตนเองก็จะไมไดมา ซึง่พวกเรากไ็ดรวมกลุมกนั 

เปนจติอาสาชวยเหลอืผูประสบภยันํา้ทวมในครัง้นี้

พวกเราเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

จากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ไดมี

โอกาสเปนจิตอาสาขายเสื้อยืดและกางเกงยีนส 

เพ่ือระดมเงินทุนไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  

โดยแรกเริ่มพวกเรามารวมตัวกันอานหนังสือ 

เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยท่ีหองสมุดเพื่อ 

การเรียนรูซอยพระนาง ซึ่งหองสมุดมีรานกาแฟ 

ชื่อวา Cafe De La Paix เปนรานที่พวกเรามากัน

เปนประจาํ จงึเปนโอกาสไดพบพ่ียุย (เปนเจาหนาท่ี

ประสานงาน) และพี่หนู (เปนเลขากรรมการ 

The Network) โดยพ่ีๆ ทั้งสองอยูที่รานกาแฟ 

จึงไดชักชวนใหเรามาทํากิจกรรมจิตอาสา

เรานําเสื้อยืดไปขายในวันที่ ๕ และ ๖ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๔ บริเวณหนาหางสรรพสินคา 

Center One การที่เราไดไปขายเส้ือยืดและ 

กางเกงยีนสทําใหพวกเราต่ืนเตนมาก เพราะ

เปนการขายของครั้งแรกของพวกเรา โดยเริ่มขาย

เวลาประมาณ ๑๑ โมง โดยขายเส้ือยืด “คนไทย” 
รวมทุกข รวมสุข และขายกางเกงยีนสจากโครงการ 

เกาแรกใหมของ Levi’s ซ่ึงสินคาไดรับความสนใจ

จากคนแถวน้ันเปนอยางมาก ทําใหเส้ือยืดขายหมด

ในเวลาอันรวดเร็ว พวกเราภูมิใจและดีใจเปน 

อยางมาก ทําใหพวกเราลืมความเหน็ดเหนื่อยใน

การขายของไปเลย ในวันท่ีสองของการขายไดนํา

เสื้อยืดอีกล็อตมาขาย ท้ังสองวันนี้ทําใหพวกเรา 

๕๑



ไดรับประสบการณแปลกใหมจากการขายของ  

ซึ่งประสบการณในครั้งนี้ไดสอนใหพวกเราได 

ความกลาแสดงออกในการเรียกลูกคา และการ

ชวยหาสินคาให

เรานําเงินที่ไดจากการระดมทุนท้ังหมด

ประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยรายไดที่ไดจากการ

ระดมทุนจะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ไดนําไป

ซื้อเครื่องกรองนํ้า และนําไปชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยในวันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน พวกเรา 

ไดมโีอกาสลงพืน้ทีไ่ปชวยเหลือผูประสบภยัน้ําทวม

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอเสนา ทําใหเรา

มีโอกาสพบเห็นสภาพความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ทั้ง

บานเรือน และพ้ืนที่ทางการเกษตร ซ่ึงไดรับ 

ความเสียหายเปนอยางมาก ในการเดินทางเขาไป

ชวยเหลอืผูประสบภยัทาํใหเราไดพบประสบการณ

แปลกใหม เชนในการนั่ง CAB หลังของรถกระบะ 

ซึ่งตองขับผานพื้นที่ที่ถูกนํ้าทวม การเดินทาง 

เต็มไปดวยความทุลักทุเลเพราะทางขรุขระ และ

การน่ังเรอืสองตอนผานพืน้ทีท่างการเกษตรทีจ่มน้ํา  

การน่ังเรือแบบน้ีเปนครั้งแรกของพวกเรา ทําให

พวกเราหวาดเสียวจนหัวใจเตนไมเปนจังหวะ แม

การเดินทางจะยากลําบากและหวาดเสียว แตก็

สนุกมากๆ นอกจากนี้ยังไดพบกับความมีนํ้าใจ

ของชาวบานที่มอบใหกับพวกเรา โดยการทํา

กวยเตี๋ยวใหพวกเราไดทาน กวยเต๋ียวมีรสชาติ

อรอยมาก

การที่ไดมารวมทํากิจกรรมในครั้งน้ี ทําให

เราไดเห็นความมีน้ําใจของคนไทย เห็นรอยยิ้ม 

ของคนไทยตลอดเวลา แมวาจะประสบภัยแตผูคน

ก็ยังยิ้มได นอกจากนี้ยังไดชวยเหลือคนไทยดวย

กันเองอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยไมทิง้กนั 

ถงึแมมหาอทุกภยัครัง้จะนาํมาซึง่ความสญูเสยีครัง้ 

ยิ่งใหญ แตยังแฝงไปดวยพลังแหงความสามัคคี  

ที่ทําใหคนไทยพรอมที่จะลุกขึ้นสูและเดินตอไป

ดวยกัน พวกเราเปนนักเรียนท่ีกําลังจะกาวไปเปน

ผูใหญในวันขางหนา อยากเปนตัวแทนเพื่อเลา

ประสบการณที่นาประทับใจ และทรงคุณคาสง 

ตอใหวัยรุนไทย หรือบุคคลท่ัวไปในการรวมเปน 

“จิตอาสา” หรือ การเปน “ผูใหมากกวาผูรับ” ได
แทนคุณแกแผนดินไทย ซึง่เปนแผนดินเกดิของชาว

ไทยทุกคน   
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คายการสรางเด็กดี 
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เรื่อง
กิตติพงศ สินทร

คมสันต แสงแดงชาติ

พชร สุภาพจน

วรชัย สุขลาภกิจ 

โรงเรียน
เสนาประสิทธิ์

ต.เสนา อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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ผมในฐานะรุนพีท่ีไ่ดเขารบัการฝกอบรมใน 

โครงการ “คายการสรางเด็กดีเขาสูสังคม” โดยใน
โครงการนี้มีกิจกรรมหลายอยาง ซึ่งเปนกิจกรรม 

ที่มีนันทนาการและควบคูไปกับสาระและเน้ือหา 

จะทําใหผูที่เขารับการฝกเกิดจิตสํานึกที่ดีเปนจิต

สาธารณะในการชวยเหลือผูอื่นและบําเพ็ญ

ประโยชนเพ่ือสังคม ตามศักยภาพที่พอจะทําได

โดยไมเบียดเบยีนตวัเอง มกีารใชเทคโนโลยเีปนส่ือ

การสอนเพ่ือใหเยาวชนไดเห็นถึงความสําเร็จ 

ของโครงการจิตสาธารณะที่ไดมีผูกระทําแลว

ประสบความสําเร็จแลว เปนการเสริมแรงเสริม

กําลังใจในการท่ีจะทําความดี อีกทั้งยังมีกิจกรรม

นอกสถานที่ ซึ่งจะมีการไปเยี่ยมเยือนคนไข 

แกนที่จะเปนประโยชนตอเยาวชนผูที่ ไดรับการอบรมก็คือ ประสบการณ  
ซึ่งเปนความรูที่ ไมสามารถซ้ือไดดวยเงิน แตไดมาจากการ ไดเห็น ไดรู  
ไดสัมผัสถึงความรูสึกกับสถานที่จริง และไดลงมือปฏิบัติ

ที่โรงพยาบาลตลอดจนบานผูดอยโอกาส เปน 

การลงพื้นที่ที่จะทําใหเยาวชนผูไดรับการอบรม 

มีความคิดท่ีอยากจะชวยเหลือสังคม มีการวางแผน

ระดมความคิดจากคนในกลุมเพื่อออกมารายงาน

เปนการเสริมสรางความสามัคคี และมีการจัดทาํ

กฎของกลุม เปนขอตกลงที่กลุมจะกระทํารวมกัน 

ตลอดจนมกีารเลือกประธานกลุม จากสองกิจกรรม

น้ีเปนการเสริมสรางใหเยาวชนรูจัก “ประชาธิปไตย” 
ในการแสดงความคิดเห็นและการเลือกผูนํา 

ของพวกเขา

โครงการนี้เปนโครงการที่ดีใชในการอบรม

ปลูกฝงเด็กซึ่งจะเติบโตมาเปนเยาวชนของชาติ 

ใหคิดดี ทําดี และแกนท่ีจะเปนประโยชนตอเยาวชน 

ผูที่ไดรับการอบรมก็คือ ประสบการณ ซึ่งเปน 

ความรูทีไ่มสามารถซือ้ไดดวยเงนิ แตไดมาจากการ 

ไดเห็น ไดรู ไดสัมผัสถึงความรูสึกกับสถานที่จริง 

และไดลงมือปฏิบัติในการชวยเหลือสังคม โครงการน้ี

เปนโครงการท่ีคํานึงถึงอนาคตจริงๆ ครับ   
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ฉะเชิงเทรา เขต ๑

สรางคนดวยการคดิ…
#��5��"�	��#0�#

เรื่อง
โรงเรียนการทํามหากิน

วัดโพธิ์เฉลิมรักษ 

โรงเรียน
การทํามหากินวัดโพธิ์

เฉลิมรักษ 

ต.ดอนเกาะกา 

อ.บางนํ้าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชิงเทรา

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา 

“คน” อันจะนําชาติใหเจริญกาวหนา และหากเอย

นาม ดร.โกวิท วรพิพัฒน แลว เปนท่ีนาเชื่อวา 

คงไมมีใครไมรูจักทานผูนี้ โดยเฉพาะบุคคล 

ในวงการศึกษา เนื่องจาก ดร.โกวิท วรพิพัฒน  

เปน “ครู” เปน “นักการศึกษา” ท่ีสราง

คณุประโยชนตอวงการศึกษาไทยอยางอเนกอนนัต

ดร.โกวิท วรพิพัฒน เกิดเมื่อวันศุกรที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๔๗๖ สถานที่เกิดตําบลสาวชะโงก  

อาํเภอบางคลา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถงึแกอนิจกรรม

เม่ือวันท่ี ๒๕  ธันวาคม ๒๕๔๓ สิริรวมอายุได ๖๗ ป 

ดร.โกวิท วรพิพัตน เปนผูที่ใฝรูใฝเรียน    

ชอบอานหนังสือมาต้ังแตเด็ก ดังที่นายบุญธรรม     

ตันกก ผูเปนนา ไดเลาวา “เขาเปนคนชอบอาน
หนังสือ จะมหีนังสือตดิมอือยูเสมอไมวาจะไปไหน        
ขนาดน่ังตกปลามัวอานหนังสือ ปลากินเบ็ดแลว 
ยังไมรูตัวเลยก็มี” นิสัยรักการอานของ ดร.โกวิท    
วรพิพัฒน ที่สั่งสมมาแตวัยเด็กมีสวนสําคัญยิ่ง 
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ตอความสําเร็จในการศึกษาและการทํางาน

โรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ       

(อนุสรณวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๓๗) เปนโรงเรียน

รูปแบบใหมในวงการศึกษาไทยตามแนวคิดของ  

ดร.โกวิท วรพิพัฒน เมื่อครั้งตําแหนงอธิบดีกรม

สามัญศึกษา

สําหรับแนวคิดและนโยบายของ ดร.โกวิท  

วรพิพัตน ในการจัดตั้งโรงเรียนการทํามาหากิน   

ซ่ึงเปนแหงแรกของประเทศและแหงแรกของโลกน้ัน 

มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ มุงเนนในการนําวิชาความรู

มาใชจริงในกิจกรรมภาคปฏิบัติ ใหนักเรียนไดรับ

การจัดสรรที่ดินทํากิน และเงินทุนจํานวนหน่ึงใน

การประกอบอาชีพตามที่ถนัด และมีความสนใจ 

ฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ฝกใหนักเรียน 

แกปญหา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อีกทั้ง 

สงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือตนเอง ไดรูจัก 

การทํามาหากนิ มคีวามอดทน สามารถกลอมเกลา

จิตใจเยาวชนใหเขาใจชีวิต และสามารถปรับตัว 

ใหเขากับสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาได

จากแนวคิดสูการปฏิบัติ ทําใหพวกเรา 

มีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุม โดยการจัดตั้ง

บริษัทจําลองในโรงเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรู

ในชมุนมุยวุเกษตรกร แตละกลุมจะมพีืน้ทีเ่ปนของ

ตนเอง มีจํานวนสมาชิก ๘-๑๐ คน และมีครู

ประจาํกลุมคอยดแูลใหคําแนะนาํนกัเรยีน กลุมละ 

๑ ทาน แตละกลุมจะปลูกผักชนิดตางๆ เชน  

ผักบุง ผักคะนา ผักกาดขาว ฯลฯ ท่ีเราเรียกวา 

ผักโรงเรียน หมายถึง ผักปลอดสารพิษ ท่ีไมใช 

สารเคมีฆาแมลง นอกจากนี้พวกเรายังปลูกพืชไร  

และพืชผลชนิดอื่นๆ อีกมากมาย การชวยกัน

ทาํงานทําใหพวกเรารูจกัความอดทน ขยนัไมยอทอ

ตอความยากลาํบาก รูจกัแกปญหาตางๆ ปรบัปรงุ

ตนเองและงานใหประสบความสําเร็จ เปนการ

พัฒนาคุณลักษณะการอยูรวมกันในสังคม และ 

ไดผลกําไรเปนของกลุมเอง การเชื่อมโยงความรู

จากหองเรียนสูการปฏิบัติสอดคลองสัมพันธกับ

ชวีติ และความตองการของผูเรยีน โดยใหนกัเรยีน

เกดิคณุลกัษณะตามทีก่าํหนดไวในหลกัสตูร    โดย

ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และรูจัก 

ชวยเหลือตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชวย 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อื่นๆ อีก เชน การนั่ง

สมาธิกอนเรียนในแตละวิชาเปนเวลา ๕ นาที    

และทุกวันศุกรนักเรียนจะทํากิจกรรมสวดมนต     

นั่งสมาธิเปนประจํา

สุดทายขอยก คําคม ขอคิด ของ ดร.โกวิท  

วรพิพัตน สู สานฝน ดร.โกวิท ยอนแนวคิด… 

ทํามาหากิน กลาวไววา…

“…ศึกษาที่ดี ตองฝงคุณธรรมเขาไปใน 

ตัวเด็กใหได สามารถปลูกฝงได โดยการใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริงเทานั้น…

…ควรมีการประเมินผลดานคุณธรรม  

จริยธรรม ควบคูไปกับการประเมินผลดานความ  

ความสามารถของผูเรียน

…ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบเกี่ยว 

กับคุณลักษณะของผูเรียนไปพรอมกับความรู  

ความสามารถที่มีอยูดวย…   
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จากสภาพของสงัคมไทยในปจจุบนัทีป่ญหา

แตละดานตางทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สงผลให

เกิดความกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 

ในประเทศเปนอยางมาก การด้ินรนเพือ่หาทางออก

รวมกันในการแกไขปญหายังเปนแบบเลื่อนลอย  

ไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สภาพจิตใจของผูคน

ภายในชาติไรซ่ึงความสุข ความเส่ือมโทรมทางดาน

ศีลธรรม และการหันหลังใหกับคําสอนในศาสนา

นนทบุรี

เรื่อง
สุทธิพงษ วงษาซาย  

โรงเรียน
เทพศิรินทรนนทบุรี 

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี

���1�6���7��8 
บนพืน้ฐาน “จรยิธรรม”

เริ่มมีมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน เพราะสภาพ

สังคมไทยในปจจุบันเหินหางศาสนาโดยเฉพาะ

พระพทุธศาสนา คนไทยเขาวดัฟงธรรมกนันอยลง 

พอแมที่เคยอาศัยแนวทางพระพุทธศาสนาเปน

เคร่ืองมือในการส่ังสอนอบรมลูกหลานอยางสมัยกอน

ก็ลดนอยลง เพราะตนเองก็เหินหางพระศาสนา 

อยูดวย เมื่อคนหางพระศาสนา ความเสื่อม 
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ทางจริยธรรมก็แพรหลายมากขึ้น ประเทศชาติ 

ตองเผชิญกับปญหาทางศีลธรรมเพิ่มมากขึ้น เชน  

ปญหายาเสพติด ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง  

ปญหาวัยรุน ปญหาความกาวราวรุนแรง เปนตน 

ปจจุบันนี้โลกวิปริต ที่วาโลกวิปริตนั้นเกิด

มาจากจิตของคนท่ีวิปลาสก็มี เกิดจากธรรมชาติ

บันดาลก็มี เหมือนบทกลอนท่ีโบราณบัณฑิตทาน

ไดคิดและแตงเอาไววา

ฝูงหงสจะลงหนอง หงสทองจะเปนกา

เสือเผนจะเปนหมา พยัคฆาจะทิ้งไพร

พระฤาษีจะหนีถํ้า อันหนองนํ้าจะแหงไป

ปฐพีจะเปนไฟ ชลาศัยจะไรปลา

อัคคีไมมีแสง พระพายแรงไมพัดพา

สุกุณีเปนสกุณา กุมาราเปนกุมารี

ที่วามานี้เปนเรื่องท่ีนาคิด เพราะมันเปน

ปริศนา เมื่อคอยๆ คิด คอยๆ คน คอยๆ ควา  

กท็ราบจนไดวามนัเปนเร่ืองจรงิ บทกลอนท่ีสอนใจ

ในขางตนทานผูรูแตงไวมานานแลว เพราะทานเอง

ก็มองเห็นอนาคตจึงไดแตงกลอนบทนี้ เอาไว  

ลองมาดูกันวาเน้ือในบทกลอนท่ีแทจริงแลวนั้น  

มีปริศนาอะไรแฝงอยู ที่วา…

ฝงูหงสจะลงหนอง คอื แตกอนคนสวนมาก

มักจะเขากรุง แต เดี๋ยวนี้กลับมุงสูบานนอก 

เปนสวนใหญ เพราะคงจะทนกับแรงเสียดทาน 

ของการแกงแยงชิงดีชิงเดนกันไมหวาดไมไหว

หงสทองจะเปนกา คือ ประเทศใหญๆ  

ที่เปนประเทศมหาอํานาจ กลับกลายเปนไมมี

อํานาจจนหมดส้ิน

เสอืเผนจะเปนหมา คือ ไมวาจะเปนเจาพอ

หรือนักเลงโตตางก็ถูกจิ๊กโกยิงตายกันหมด

พยัคฆาจะท้ิงไพร คือ ชาวปา ชาวนา ชาวไร  

จะขายท่ีขายทางมุงหนาเขาสูเมืองกันหมด ผลท่ีสุด 

ตางก็สิ้นเนื้อประดาตัว มีการซื้อรถมาแขงขันกัน

มาอวดกัน ผลท่ีสุดส้ินเน้ือประดาตัวกันหมดสิ้น
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พระฤาษจีะหนถีํา้ คือ พระเณรจะสกึกนัหมด  

ถาถามวาเพราะอะไร ก็คงเปนเพราะไมมีกําลังใจ

ในการอยู เพราะถูกขมขู เพราะถูกดาทอ และ

เพราะมีกามารมณมาลอตลอดเวลา อันนี้เห็นที 

จะจริงที่เกิดขึ้นในสังคมบานเรา พระเณรดีๆ มัก

ถูกจับจองทํารายและทําลาย

อนัหนองนํา้จะแหงไป คอื หนองนํา้ในทองนา

จะแหงไป รวมท้ังหนองนํ้าใจของคนกจ็ะเหือดแหง

ลงเพราะสังคมปจจุบันนี้คนไมคอยมีนํ้าใจ

ปฐพีจะเปนไฟ คือ เกิดสงครามทั่วไป  

แมแตประเทศเดยีวกนัก็ยงัขมขู  ยงัฆากนัเลย เชน 

ประเทศไทย หรือแมแตในโลกอาหรับท่ีกอ 

การประทวงจนนําไปสูความรุนแรง

ชลาศัยจะไรปลา คือ ในน้ําจะไมมีปลา  

การเปนอยูเริ่มฝดเคือง ของจะแพงมากข้ึน

อัคคีไมมีแสงคือ คนดีๆ หาไดยากมากๆ 

เพราะคนดีๆ มักถูกทําลายหมด

พระพายแรงไมพัดพา คือ คนเด๋ียวน้ีพูดกันดีๆ 

ไมเปนแลว มีแตคาํดาทอ มีแตคําตอวา ใหราย

ปายสี โจมตีกันไปมาอยางนาหวาดหว่ัน

สุกุณีเปนสกุณา  กุมาราเปนกุมารี คือ เด็ก

ผูชายกลายเปนเด็กผูหญิง เด็กผูหญิงกลายเปน 

เด็กผูชาย แมแตสัตวเดรัจฉานก็ยังผิดเพศ เพราะ

มันอาเพศ

ส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีเปนเคร่ืองยืนยันไดวา 

คนสวนมากไมประพฤติปฏิบัติธรรมกันจึงทําให

สังคมมีปญหา ประเทศชาติขาดการพัฒนาท่ีตอเน่ือง  

อยาลืมวาถาธรรมะไมกลับมา โลกาตองพินาศ  

เมื่อกลัววาโลกจะพินาศ  ก็ควรจะรักษาโลกนี้ไว 

ไมใหวปิรติ ตองเอาธรรมะกลบัมาประพฤติปฏบิตัิ

ในทกุชนชัน้ เริม่ตนตัง้แตเดก็และเยาวชนเปนกลุม

แรกที่ควรไดรับการฝกอบรมและพัฒนา

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี เปนโรงเรียน

วิถีพุทธ ท่ีใชคุณธรรมนําความรู ดังจะเห็นไดจาก

นโยบายของโรง เรี ยน ท่ีว า  “ส ง เสริมวินั ย 
จติสาธารณะ และคณุธรรม นําวชิาการสูมาตรฐาน
สากล ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา พัฒนา
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พรอมการบริหารงาน
ระบบคุณภาพ”  มคีวามตระหนักในประเด็นปญหา

ดังกลาวมาโดยตลอด จึงไดเปดใหมีโครงการ

ปฐมนิเทศและเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักเรียนในทุกปการศึกษา นับวาเปน 

การมองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยาง

ชัดเจน และก็เปนเชนน้ันจริงๆ โครงการดีๆ เชนน้ี 

เปนเพียงสวนหนึ่งที่โรงเรียนแหงนี้ไดจัดใหมีขึ้น  

ยังมีอีกหลายโครงการที่โรงเรียนแหงนี้ไดจัดทํา 

และประสบกับความสําเร็จมาแลว

โครงการปฐมนิเทศและเขาคายอบรม

คุณธรรมจริยธรรม เปนอีกโครงการหนึ่งที่จะชวย

ดึงเด็กและเยาวชนใหเขามาสูรมเงาแหงพระพุทธ

ศาสนา มาปลูกฝงศรัทธาในคุณธรรมจริยธรรม 

อนัดงีาม โดยมกีจิกรรมทีท่างโรงเรยีนไดจดัข้ึนเพือ่

ทีจ่ะใหเดก็ๆ และเยาวชนไดพฒันาตนเอง ใหรูจกั
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ลด  ละ เลกิในสิง่ไมด ี อนัเปนการพฒันาคุณธรรม

จรยิธรรมท่ีดงีามเพือ่ใหมชีวีติอยูอยางเปนสขุ และ

ชวยสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหนาอยูไดตอไป

การจัดกระบวนการเรียนรูภายในโรงเรียน

ผานกจิกรรมวถิพีทุธท่ีหลากหลาย เชน การทําบญุ

ตักบาตร การสนทนาธรรมกับพระภิกษุ การสวดมนต

หมูทาํนองสรภญัญะ การบาํเพ็ญจติตภาวนา  และ

การฟงพระธรรมเทศนา เปนตน ซึ่งกิจกรรมที่จัด

ใหมีขึ้นนั้นเนนการอบรมปลูกฝงพัฒนาเด็กใน  ๒ 

เรือ่ง คือ สอนใหฟง และสอนใหฝกเปนหลกัสําคญั  

หมายความวาสอนใหฟงก็คือ สอนใหเด็กไดรู  

ไดเขาใจในสาระท่ีเปนประโยชน ทีเ่ปนโทษตอชีวติ  

สวนท่ีสอนใหฝกนั้นคือ สอนเพื่อฝกใหเด็กไดใช

ธรรมะใหเปน ใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

และใหเนนการไหวพระ สวดมนต บําเพ็ญ

จิตตภาวนาเขามาเปนพื้นฐานในพัฒนาจิตใจ  

พรอมกบัเสรมิกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชนในรปูแบบ

ตางๆ เขามา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา และ

เพ่ือใหเดก็ไดเห็นความสาํคญัวาชวีตินีก้วาจะไดสิง่

ใดมาน้ันไมใชเรื่องงายๆ เชน กิจกรรมการ

ทําความสะอาด กิจกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งสอนให

เด็กไดเอาเม็ดเหงื่อมาละลายความเห็นแกตัว จะ

ไดทําอะไรเพื่อสังคมสวนรวมไดบาง 

การพัฒนาดังกลาวมาขางตนน้ัน เปนการ

เริ่มตนท่ีถูกทาง และถูกตองที่สุด เพราะการที่เรา

จะพัฒนาอะไรนั้น อันดับแรกตองพัฒนาที่ตัวคน

กอน เพราะคนคือกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

ระบบตางๆ ใหไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีต้ังเอาไว 

และการพัฒนาคนน้ันจะตองพฒันาใหเขาเปนคนดี

มีคุณธรรมจริยธรรมที่เต็มเปยม ทั้งนี้เพื่อใหเขา 

นําความรูความสามารถที่เขามีซึ่งอยูบนพื้นฐาน

ของความถูกตองดีงามออกไปชวยเหลือสังคมได

แมแตในแงของเศรษฐศาสตร ก็ยังแสดง 

ใหเห็นถึงความสําคัญของคนวา ในองคกรแตละ

องคกร ไมวาจะมขีนาดเลก็หรอืใหญกต็าม จะตอง

ประกอบดวยทรพัยากรหรอืสือ่กลางท่ีเปนเคร่ืองมือ

อันจะทําใหการดําเนินการดานตางๆ ขององคกร

บรรลุจุดมุงหมายได ซึ่งทรัพยากรท่ีวาน้ีประกอบ

ไปดวย คน เงิน วัสดุ และการจัดการ จะเห็นวา  

คน จัดอยูในอันดับตนๆ ของทรัพยากรที่มี 

ความจําเปนตองใช เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรม

หรือดําเนินงานตามภารกิจขององคการใหประสบ

ความสําเร็จ

หลายคนอาจมีขอสงสัยวา ทําไมจึงบอกวา

ทรัพยากรคนสําคัญที่สุด ท้ังๆ ท่ีเงิน วัสดุอุปกรณ

ตางๆ และการจดัการกส็าํคญัไมแพกนัเลย ใชครบั 

ก็ถูกเหมือนกัน แตถูกไมหมด ที่ถูกไมหมดเพราะ

อะไร ลองอานขอความตอไปนี้ใหดีๆ อานชาๆ 

อานซํ้าๆ แลวคิดและวิเคราะหใหชัดๆ ก็จะเขาใจ

ไดเอง…

…ทีบ่อกวาทรพัยากรคนสําคัญท่ีสดุ เพราะ
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๑. คนเปนตัวเชื่อมในการบริหารทรัพยากร

อื่นๆ คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ ขอมูล และเวลา  

เปนตน

๒. คนมชีวีติ มจีติใจ มอีารมณ มคีวามรูสกึ

คาดหวัง มีความตองการ จึงสําคัญกวาทรัพยากร

อื่นๆ 

๓. อายุในการใชงานของทรัพยากรคนนาน 

กวาทรัพยากรอ่ืนๆ คือ ย่ิงใชย่ิงเกง ย่ิงใชย่ิงแกรง  

แตทรัพยากรอยางอ่ืน ยิ่งใชยิ่งพัง ย่ิงใชยิ่งเสื่อม

๔. คนเปนทรัพยากรชนิดเดียวท่ีสามารถ

พัฒนาใหดีกวาเดิมได…

ดังนั้น คุณคาของทรัพยากรคนจึงไมไดอยู

ทีเ่งนิเดอืนหรอืคาจาง แตอยูทีส่วนประกอบสาํคญั  

๓ สวน คือ ฝมือ สมอง และจิตใจ การพัฒนาคน

ถือวาเปนเร่ืองท่ียาก ตองทําการบริหารอยางตอเน่ือง

และยาวนาน เปนระบบ และมีระเบียบแบบแผน

ดังน้ัน การที่โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

ไดจัดใหมีโครงการปฐมนิเทศและเขาคายอบรม

คุณธรรมจริยธรรม ก็เพื่อมุงหวังที่จะใหนักเรียน

เปนเยาวชนคนดีของประเทศชาติ ออกไปเปน

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ นับวาเปนการชวยชาติผลิต

ทรพัยากรคนอกีทางหน่ึง แมจะเปนเพยีงระยะเวลา

สัน้ๆ ของการจดักจิกรรม แตกเ็ตม็ไปดวยคุณภาพ

ทีส่รางจติสาํนึกใหกบันกัเรยีนไดตระหนกัและเรยีน

รูรวมกันจากประสบการณจริง เกิดประโยชนมากมาย

ตอชีวิต   
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พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

การพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 
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เรื่อง
สุรีรัตน จันทรลอย

โรงเรียน
วัดปากกราน 

ต.ปากกราน 

อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ความจริง คําวา “คุณธรรม จรยิธรรม” นัน้
เราทานตางคุนเคยและไดสัมผัสกันดีมานานแลว

ตั้งแตเราทานยังเปนวัยเยาว จากโรงเรียนที่คุณครู

ได พรํ่ าสอนทั้ งวิชาความรู   และผสมผสาน 

กับคุณลักษณะท่ีควรจะแฝงอยู  ในตัวผู  เรียน  

จนตกผลึกเปนตะกอนติดตัวเรามาจนโต ดังเชน  

แบบเรียนสําหรับเด็กประโยคประถม เรื่อง “นก
กางเขน” เปนตน ซึ่งจะสอดแทรกท้ังวิชาความรู
และศีลธรรมสําหรับเด็กท่ีควรรู และควรปฏิบัติ

ตามไวในรูปเชิงนิทาน

คําวาคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดี 

ความงาม ท่ีคนทุกคนควรมีติดตัวเปนคุณสมบัติ 

อันพึงประสงค ในยุคปฏิรูปการศึกษา และยิ่งใน

ยุคโลกเปลี่ยนแปลง สังคมแบบโลกาภิวัตน  

นําความเจริญมาสู แตนาใจหายวา คุณธรรม  

ในตวัคนเริม่เส่ือมลง โดยเฉพาะ “ตนกลา” ทีก่าํลงั
ศึกษาอยูในโรงเรียน จึงเปนความจําเปนอยาง

ยิ่งยวดที่ควรรีบแกไข บมเพาะและปลูกฝงให 

ทันทวงที ดังบทกลอนที่วา

…เด็กเอยทําผิด  ดวยคิดไมถึง
สังคมเอ็ดอึง      ส่ิงซึ่งเจาทํา
ควรรีบแกไข      เร่ิมใหมวันนี้
อยาไดรอรี   พรุงนี้สายไป…
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สูศักยภาพ

พัฒนาผูเรียน จึงเปนหัวขอสําคัญสําหรับท่ีจะนําไป 

สูการเขียนบทความของดิฉัน ในฐานะผูบริหาร

โรงเรียนวัดปากกราน ในวันน้ี โรงเรียนวัดปากกราน

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมกันประมาณ  

๗๐ คน ต้ังแตดิฉันมารับตําแหนงท่ีน่ีสังเกตเห็นวา  

นักเรียนไมดื้อรั้นอะไร ฉะน้ันทําอยางไรจึงจะ 

ชวยเสริมและพัฒนาศักยภาพของพวกเขา  

ใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จึงมาไดแนวคิดจากสังคมในยุค

โลกาภิวัตนวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” นั้น นาจะเปน
คําตอบและเปนเครื่องมือท่ีดี ในการพัฒนาคน  

ควบคูกันไปกับวิชาการ “วิถีพุทธ” มิใชเพียง

การสวดมนตหรือยกมือไหวกันเทาน้ัน หากแต  

วิถีพุทธยังมีกิจกรรมและความดีสอดแทรกอยู

มากมาย หัวขอหนึ่งของวิถีพุทธก็คือ “ความดีใน
การทํางานรวมกับผูอื่นได” อยางมีความสุข ดัง

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ซึ่งทรงพระราชทานตีพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๓๐ ความวา…

“เดก็ๆ นอกจากจะตองเรยีนความรูแลวยงั
ตองหัดทําการงานและทําความดีดวย เพราะ 
การทํางานจะชวยใหมีความสามารถ มีความขยัน
อดทนพ่ึงตนเองได และการทําความดีนั้นจะชวย
ใหมีความสุขความเจริญทั้งปองกันตนไวไมให
ตกตํ่า”

จะเห็นไดวาพระองคทรงมีวิสัยทัศนอัน 

ยาวไกลที่จะปลูกฝงเรื่องการทํางาน ใหกับเด็กๆ 

และเยาวชนของชาติตั้งแตยังเล็ก ตนกลาของ

โรงเรยีนวดัปากกรานก็เหมอืนกนั ในทกุๆ วนัหลงั

จากรบัประทานอาหารกลางวันแลว นกัเรยีนทุกคน

วิถีพุทธยังมีกิจกรรมและความดีสอดแทรกอยู
มากมาย หัวขอหนึ่งของวิถีพุทธก็คือ “ความดี
ในการทํางานรวมกับผูอื่นได”
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ตองรูจักทํางาน รักโรงเรียนเหมือนบาน พัฒนา

บานใหนาอยูเปนท่ีเจริญหู เจริญตาแกผูพบเห็น  

และแกตวัของผูอาศยัเอง แรกๆ นัน้มผีูไมเหน็ดวย 

ที่จะเอาลูกของเขามาทํางาน แตดิฉันวาไมนะ  

มันเปนการรักลูกใหถูกทางมากกวา เด็กๆ ตอง

เติบโตเปนผูใหญตอไป เขาจะเปนคนมีระเบียบ 

และรูจักจัดระเบียบใหกับชีวิตของเขาไดควบคู 

ไปกับการเรียนวิชาการ เพราะถึงจะมีวิชาการดี

เพียงใดก็ไมสามารถจะทํางานใหสํา เร็จได  

หากไมมีการจัดระเบียบและวิธีคิดในการทํางาน 

ตั้งแตยังเปนผูเยาว

หลักการงายๆ ที่ดิฉันนําคุณธรรมขอหนึ่ง

ของวิถีพุทธมาใชก็คือ ใหรูจักเคารพตนเอง   

สรางเจตคตทิางบวก คนหาศักยภาพของแตละคน  

สรางสถานการณการมีสวนรวม และสุดทาย  

ลงมือปฏิบัติจริง ปจจุบันนักเรียนของเราทุกคน 

และทุกรุนท่ีจบการศึกษาไป รักและภูมิใจใน

ศักยภาพของตนเองสามารถอยูรวมกับผูอื่นได  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคผสมผสานกับวิชาความรู  

และสามารถปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน การนํา

แนววิถีพุทธมาใชนี้ เปรียบเสมือนการยิงปนนัด

เดยีวแตไดนกหลายตัว คอื ฝกหดัใหเปนคนทํางาน

รวมกับผูอื่นได, ฝกหัดใหเปนคนมีระเบียบวินัย 

ในตนเอง, รักและภูมิใจในผลงานที่ออกมา, 

เปนการฝกสมาธใินตนเอง, มีความสามารถในการ

เรียนและวินัยในการทํางานและอื่นๆ อีกมากมาย

นี่คงเปนอานิสงสแหงการปฏิบัติวิถีพุทธ 

ในโรงเรียน เพราะวิถีพุทธเปนคุณธรรมที่เรียบงาย 

พออยู พอกิน ภูมิใจในวิถีที่มีอยู รักและหวงแหน

ในความเปนไทยอยางแทจริง จึงกลาวไดวา เรา

ทานตางสัมผัสคุณธรรมขอน้ีมานานแลว ตั้งแต 

ผูเขียนยังเปนนักเรียนประโยคประถมอยู จึงไมใช

เรื่องโบราณและลาสมัยเลย ท่ีเราจะยังนําวิถีพุทธ 

ขอนี้มาใชกับตนกลายุคใหม ใหปฏิบัติตาม   
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“เขาพรรษาปนี้ ผมคิดวาพวกเรานาจะนํา
นักเรียนไปทําบุญวันพระท่ีวัดโพธ์ิประสิทธ์ิกันดีไหม” 
เปนเสยีงของประธานท่ีประชมุ ผูอํานวยการมานะ 

เริงมิตร กลาวกับคณะครูในการประชุมประจํา

สัปดาหของโรงเรียน คณะครูท่ีเขาประชุมตางพากัน

มองหนาและสบสายตากัน โดยไมมีใครพูดหรือ

แสดงความคิดเห็นใดๆ การประชุมดําเนินตอไป  

จนถึงวาระอื่นๆ และประธานกลาวปดการประชุม 

เรื่อง
สมพร เจริญสกุล

โรงเรียน
หงสประภาสประสิทธิ์

ต.สิงหนาท 

อ.ลาดบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา

กวาจะมาเปน…
���!������ ��,-��./$���
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“เฮอ! ไมรูวาเมื่อวานน้ี ผอ. เขาคิดยังไง  
อยูๆ ก็จะใหเราพานักเรียนไปทําบุญที่วัด” เสียง
คุณครูสุภาพสตรีคนหน่ึงมาเซ็นชื่อลงเวลาใน 

หองพักครูพูดขึ้นมากับเพื่อนครูที่เดินมาดวยกัน  

“นัน่ซ…ิอยูดีๆ  กจ็ะมาบังคบัใหครไูปทําบญุ ลาํพงั
ตัวเองขาวเชายังไมมีเวลากินเลย แลวจะใหเรา 
ไปทาํบุญ” เพือ่นครอูกีคนเหน็ดวยทนัท ี“ เออใช…
ท่ีจริงแลวศาสนาพุทธน่ีเขาจะไมมีการบังคับกันหรอก  

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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ใครอยากทําก็ทําไมควรมาบังคับกันอยางน้ี เธอวา 
ไหม! เราวา ผอ.ไมควรมาบังคับกันในเร่ืองน้ีเลยนะ” 
ครูอีกคนพูดเสริมเพื่อนครูทั้งสองคน “แตมันเปน
นโยบายเราก็คงตองทําตามนโยบายนั่นแหละ”   

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาการทําบุญวันพระ

ชวงเขาพรรษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียน

หงสประภาสประสิทธิ์ ก็เริ่มมีขึ้นและเปนไป 

อยางตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน

เชาวันหนึ่ง ขณะท่ี ผอ. และรอง ผอ. ยืน

สํารวจบริเวณโรงเรียนและดูนักเรียนกําลังเดินเขา

ประตโูรงเรยีนมา “เออ…รอง ผมคดิวาจะปรบัปรงุ

บริเวณรอบๆ ฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

ของเราใหกวางขวางขึน้ แลวปกูระเบือ้งใหสวยงาม

จะดไีหม? ผอ. คยุกบั รอง ผอ. “กด็เีหมอืนกนัครบั  
การดูแลรักษาและทําความสะอาดง  ายดี ”  
รองผอ.สมชาติ วรดเิรก กลาวเหน็ดวยกบัความคดิ

ของ ผอ. “ ผมวาตอนเชาแทนท่ีนักเรียนจะยกมือ
ไหวพระอยางเดียวนี ่ เรานาจะใหนกัเรยีนมากราบ
พระ แลวกลาวคําอาราธนาพระรัตนตรัยใหวา   
อะระหงัสมัมา สัมพทุโธ  ภะคะวา ฯ ใหเปลงเสยีง
ออกมาดังๆ ใหไดยินกันเลย ถือเปนการเตรียมใจ
ทาํสมาธกิอนเรยีน ผูชายกใ็หนัง่ทาเทพบตุร ผูหญงิ 
ก็ใหนั่งทาเทพธิดา ถือเปนการฝกไปในตัว” 
ผอ.กลาวตอ “ถาอยางนั้นคงตองใหอนันตมาทาํ 
ความสะอาดในตอนเชากอนนกัเรยีนมาถงึโรงเรยีน 
บางทีกลางคืนฝนตกหรือนํ้าคางลงหนักๆ พื้น 
จะเปยก เด็กจะน่ังไมได” รอง ผอ. กลาว 

“เมื่อเชาน้ี ผมกับรองไปยืนดูนักเรียน 
มาโรงเรียน และสํารวจบริเวณหนาโรงเรียนมี 
ความคิดเห็นเหมือนกันวา เรานาจะขยายบริเวณ
รอบๆ ฐานพระออกไป แลวปูกระเบ้ืองใหดูสวยงาม 
ใหนักเรียนน่ังกราบบูชาพระรัตนตรัย มา ๒ คน  
ก็กราบ ๒ คน มา ๕ คน ก็กราบ ๕ คน มาหลาย
คนก็นั่งรอบๆ องคพระไป ตอนเชาใหอนันต 
ไปทําความสะอาดรอบองคพระกอนนะ” ผอ.กลาว
ในที่ประชุมครู “ไดครับ ตอนตีหาผมจะทํา
ความสะอาดรอบองคพระกอน จะไดทันนักเรียน 
คนแรกท่ีมาถึงโรงเรียน” อนันตรับคํา 

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา การกราบพระ 

และกลาวคําอาราธนาโดยเปลงเสียงออกมาใหได 

ยินท่ัวกันของนักเรียนโรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ  
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ก็เริ่มมีขึ้น และเปนไปอยางตอเนื่องทุกวันจนถึง

ปจจุบัน

“ปดเทอมน้ี…. เรานาจะหากิจกรรมท่ีชวยเหลือ
ผูปกครองในการดแูลนกัเรยีน จะเปนไปไดไหม ถา
เราจะใหนักเรียนชายช้ันมัธยมบวชเณรชวงปดเทอม
ตนน้ี” ผอ.กลาวข้ึนในทีป่ระชุมคร ู“จะไหวหรือคะ 
ผอ. ชาวบานเขาจะยอมใหลกูเขาบวชหรือเปลาเรา
ก็ไมรู” คุณครูที่เขาประชุมติง “ผมจะลองไป
ปรึกษากรรมการสถานศึกษาและพระดูวาจะทํา 
ไดไหม” ผอ.แบงรับแบงสู และนําไปปรึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาฯและพระอาจารยที่มา

สอนธรรมใหนักเรียน ทุกฝายเห็นดวยและรวมกัน

วางแผนจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน  

โดยกําหนดเปนคุณลักษณะของการจบการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไววา “นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ ๓ ทุกคนตองบรรพชาสามเณรชวง 
ปดภาคเรียนที่ ๑ อยางนอย ๗ วัน ระหวางนั้นมี
การศึกษาเก่ียวกับธรรมะและทักษะชีวิตท่ีควรรู”

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา การบรรพชา

สามเณรภาคฤดูฝนของนัก เ รี ยน โรง เ รี ยน 

หงสประภาสประสิทธิ ์กเ็ริม่มขีึน้ และเปนไปอยาง

ตอเน่ืองทุกปการศึกษาจนถึงปจจุบัน

การปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรมให กับ

นักเรียนที่ ได ผลดีควรเกิดจากความร วมมือ 

ของทกุฝาย ทาํอยางสมํา่เสมอและตอเนือ่งจนเปน

วิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันจึงจะประสบความ

สาํเร็จ เปรยีบเสมือนชาวนากอนจะทาํนาใหไดขาว

มานั้นต องมีการเพาะตนกลาเสียก อนฉันใด  

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชน 

ก็เปนไปฉันน้ัน โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ  

ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงเริ่มตั้งแต

ระดบัปฐมวยั ซึง่เปน “ตนกลาคณุธรรม” บมเพาะ

ใหงอกงามเจริญเติบโตถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

สร างภูมิคุ มกันให นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม

จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ สามารถนําไปใช 

ในชีวิตประจําวันได อย างสอดคลองกับหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสืบสาน 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน  

โดยมีนักเรียนเปนสื่อกลางระหวางบาน วัด  

และโรงเรียน (บวร) ตราบจนกระทั่งมาเปน 

“กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธ 
เชิงลึก”    
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เรื่อง
ญานภร นันทพานิช

สพม. ๖

ต.หนาเมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา สองมือนอยที่อุมโลก

ฉะเชิงเทรา เขต ๖
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โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เปนโรงเรียน

ทีเ่ปดสอนในระดับมธัยมศึกษา จดัการศกึษาตัง้แต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - มัธยมศึกษาปที่ ๕ 

ใชรูปแบบการบูรณาการในบางรายวิชาที่สามารถ

จัดการเรียนร วมกันได และใช แหล งเรียนรู  

จากสภาพจริงที่อยูในส่ิงแวดลอมใกลตัว จัดสราง

บรรยากาศในโรงเรียนใหมีความรมรื่น นักเรียน

เปนผู มีคุณธรรมและสามารถใชกระบวนการ

ทํางานทางวิทยาศาสตรมาคิดวิเคราะห เชื่อมโยง

ปญหาและสาเหตุ อีกท้ังไดนอมนําพระราชดํารัส

ของในหลวงและหลักธรรมมาแกป ญหาเปน 

การหลอมจติใจของผูเรยีนใหออนโยน ใชหลกัของ

ชาวพุทธเกิดคุณลักษณะการกิน อยู ดู ฟงเปน  

มภีมูคิุมกนัท่ีจะดาํรงชีวติอยูในสังคมไดอยางสงบสุข  

ซึ่งตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เนื่องจาก

คณุธรรมในปจจบุนันีไ้ดมกีระแสการต่ืนตวัในเรือ่ง

ของจติอาสา ความเปนผูมจีติสาํนึกดตีอทัง้ตนเอง

และผูอืน่ ดังน้ันจึงไดมกีารจดุประกายความคดิให

นักเรียนวา เราจะทําอะไรกันดี เพื่อสังคมของโลก

ใบนี้ เด็กๆ จึงตางลงความเห็นและไดขอสรุปวา

อยากลดสภาวะโลกรอน เพราะทุกวันน้ีโลกเรามี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะเกิดจากกาซ

ที่ทําใหเกิดปรากฏการณจากเรือนกระจกเพิ่ม

ปริมาณมากขึ้น จากการกระทํากิจกรรมตางๆ 

ของมนุษยสงผลใหกาซที่ทําใหเกิดปรากฏการณ

เรือนกระจกเหลานี้ลอยข้ึนไปรวมตัวกันอยู บน 

ชัน้บรรยากาศของโลก ทาํใหรงัสขีองดวงอาทิตยที่

ควรจะสะทอนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม 

กลับถูกกาซที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก

เหลาน้ีกักเก็บไว กอเกิดอุณหภูมิของโลกคอยๆ 
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สูงขึ้นจากเดิมและเกิดผลกระทบที่ตามมาคือภัย

ทางธรรมชาติที่รุนแรง นํ้าทวม แผนดินไหว พายุ

ที่รุนแรง อากาศที่รอนผิดปกติ จนมีคนเสียชีวิต  

รวมถึงโรคระบาดชนิดใหมๆ  หรอืโรคระบาดท่ีเคย

หายไปจากโลกนี้ไดกลับมาใหเราเห็นใหม ดังนั้น

เรานกัเรยีนทกุคนของโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ  

จึงพรอมใจกันปลูกกลวยรอบโรงเรียนดวยสองมือ

นอยท่ีอุมโลก

ถาเราทกุคนใหความสําคญัและหนัมาปลูก

ตนไมกนัมากขึน้ เรากจ็ะไดเครือ่งฟอกบรรยากาศ

ใหกับโลกเพิ่มขึ้น เพราะตนไมจะหายใจเอากาซ

คารบอนไดออกไซดเขาไป และหายใจออกมาเปน

กาซออกซิเจน จึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องฟอก

อากาศใหกับโลกโดยแท อีกทั้งใบกลวยนําไปใช 

หอขนม ทาํกระทง เปนการลดขยะจากโฟมหรือ

พลาสติกและยังใหรมเงา เพิ่มรายไดใหครอบครัว  

ลดคาใชจายในครวัเรือนและนาํกานใบมาประดิษฐ

เปนมากานกลวยใหเด็กเลนอยางสนุกสนาน  

โดยไมตองเสียเงินซื้อมา อีกทั้งนักเรียนทุกคนก็ได 

รับประทานกลวยกันทั่วหนา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เห็นคุณคา

ของการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

ที่พึงประสงค เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหปฏิบัติตาม

หลักของพระพุทธศาสนา ปจจุบันโรงเรียนไดจัด

กิจกรรมตางๆ ที่ เนนใหนัก เรียนเปนคนดี  

มีคุณธรรม อันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิต 

โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตร ตอน

เชากอนเขาโรงเรียนเราจะไหวพระพุทธรูป  

ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามหนาที่ที่ได 

รับมอบหมาย โดยใชสมาธิในการทํางาน และมี

กิจกรรมน่ังสมาธิหลังจากสวดมนตประมาณ ๑๐ นาที 

กอนเขาชั้นเรียน เพื่อใหรางกายมีสติ ไดเตรียม

พรอมที่จะเรียนรู รับองคความรูใหม ท่ีไดรับจาก

หองเรียนและนอกหองเรียน 

กิจกรรมธรรมะศึกษา เพื่อสอบธรรมะ 

ทางกาวหนา กิจกรรมการเขาคายพุทธบุตร เพื่อ

เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม นําไปปฏิิบัติ 

ใหสังคมอยางมคีวามสุข จะมีการจัดคายพักแรม

โดยพานักเรียน ครู มาเขาคายทํากิจกรรมในฐาน

ตางๆ ที่ฝกท้ังดานความสามัคคีของการทํางาน

เปนทีม ความ ซ่ือสัตย  การ เอื้ อ เฟ อ เผื่ อแผ   

การกตัญูตอผูมีพระคุณ และการฝกจิตใหเกิด

ความอดทน อดกล้ัน เขมแข็ง

 ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนภาพที่นารักของนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่รูจักรับผิดชอบ 

ตอหนาที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย และดําเนิน

ชีวิตในระบบวิถีประชาจนใครๆ มิอาจมองขามได  

กิจกรรมดีๆ เหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะมีผูบริหาร  

นายอํานาจ เดชสุภา ที่เขาใจในหลักของพุทธรรม 

และคุณครูที่มีใจเก้ือหนุนศาสนาไดรวมกันจัด

กิจกรรมที่ดีๆ ขึ้นมา เพื่อเพาะบมพันธุตนกลา 

ใหออกดอกผลที่สวยงาม เปนที่ชื่นตาชื่นใจ 

แกผูพบเห็น  

สองมือเล็กๆ…ท่ีไดโอบอุมโลกใบนอยไว 

ในกํามือ เปนเรื่องที่ทาทายความสามารถและ 

สตปิญญาของเยาวชนอยางพวกเรา ทีจ่ะนาํพาโลก

ใบนี้กลับสูความรมเย็นอีกครั้งหน่ึง

สองมือนอยโอบอุมพิชิตโลก
ทุกคนโปรดรักเมตตาดั่งสายฝน
สรางโลกน้ีใหรมรื่นชื่นกมล
พายุพนภัยพิบัติหายมลายเทอญ    
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“อันการงาน คือคุณคา ของมนุษย                         
ของมีเกียรติ สูงสุด อยาสงสัย 
ถาสนุก ดวยการงาน เบิกบานใจ 
ไมเทาไร ไดรูธรรม ฉํ่าซึ้งจริง” 
         คําสอนของทานพุทธทาส     

“การทํางานตามหนาที่ เปนเร่ืองสําคัญ
สําหรับชีวิต  เพราะงานคือชีวิต ชีวิตคืองาน งาน
ทาํใหคนเปนคนอยางแทจรงิ คนจักมรีาคากเ็พราะ
การทํางาน” 

  คําสอนของทานปญญานันทภิกขุ                                             

ยิ่งใหยิ่งได
เรื่อง

พัชรา อุเทนสุต 

โรงเรียน
ศรีบุณยานนท 

ต.สวนใหญ อ.เมือง

จ.นนทบุรี

คําสอนของสองศรีพระศาสนาท่ียกขึ้นมา 

กลาวนีถ้อืเปนมรดกสําคญัทีช่าวพทุธควรยดึไวเปน

แนวปฏบิตั ิโดยเนนใหทกุคนรูจกัทําหนาทีก่ารงาน

อันเปนประโยชนตอสวนรวมการทําหนาที่จัด

เปนการปฏบิตัธิรรมอยางหนึง่ และจากการทาํงาน

ดังกลาวจะสงผลดีกลับมาสูตัวเราเองในท่ีสุด  

ดังคํากลาวที่วา “ยิ่งใหยิ่งได” เพราะการงาน

เปนตัวการประพฤติธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท

ไดสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอสวนรวมโดยใหนักเรียนไดเปนผูคิดสรางสรรค

นนทบุรี
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งานข้ึนมาดวยกลุมของเขาเองดังเชนกิจกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม โดยใชหลักธรรมาภิบาล

ความเปนมาของการจัดกิจกรรมนี้เนื่อง 

มาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๗ กลุมหนึ่ง

มีความสนใจที่จะนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช 

ในการรวมรักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน โดยเฉพาะ

บริเวณโรงอาหารของนักเรียนมีขนาดไมพอเพียง 

กับจํานวนนักเรียน ๒,๕๐๐ กวาคน จึงตองมีการ

แบงพักรับประทานอาหารกลางวันเปน ๒ เวลา    

ดวยจํานวนนักเรียนท่ีมีมากนี้เองทําใหเกิดปญหา

ดานการใหความรวมมือของนักเรียนในการดูแล 

โรงอาหารใหมีความสะอาดอยูเสมอ จากการมองเห็น

ปญหาดังกลาวนักเรียนกลุมนี้ซึ่งมีผูนําที่กลาคิด  

กลาทํา และมีใจรักในการทํางานไดแก นายทัศนพล 

สุดโต ไดนําหลักธรรมาภิบาลท่ีเรียนรูในหองเรียน

และจากการเขารวมอบรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช มาใชปฏิบัติจริงโดยประสานงานกับ

คณะกรรมการทํางานดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

มีขอปฏิบัติที่ยึดตามแนวหลักธรรมาภิบาล ๖ 

ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก

ความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ 

รับผิดชอบ หลักความคุมคา นายทัศนพล สุดโต 

ไดจัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือประชาสัมพันธ  

ใหนักเรียนทุกคนไดมีความรูและเขาใจหลักการ

ทาํงานของธรรมาภิบาล  ดังเชนขึน้บนเวทพีดูแบบ

ปราศรัยหาเสียงของผูแทน เรียกความเฮฮาใหแก

ผูฟง การจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน   

การติดแผนปายในบริเวณโรงอาหาร และเปน

วิทยากรจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหแกคณะ

กรรมการนักเรียนที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม  

เพื่อใหทุกคนเกิดความตระหนักในการรวมกัน

รักษาความสะอาดในโรงอาหารและบริเวณ

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดวยความเปน 

ผูมีอัธยาศัยดีสนุกกับการทํางาน จึงไดรับความรวม

มือกับนองๆ พี่ๆ เปนอยางดี จากกิจกรรมดีๆ  

เชนน้ีเขาไดรับหนาที่ใหเปนผูนําเสนอกิจกรรมนี้ 

สูสาธารณชน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

และเปนกิจกรรมที่ไดรับการตัดสินใหเขารับโล

รางวัลโครงงานดานธรรมาภิบาลจากสถาบันดังกลาว  

เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔    

ในขณะที่ทัศนพลนําเสนอกิจกรรมนี้ตอน

หนึ่ง เขาไดบรรยายความรูสึกตอคณะกรรมการ

ตัดสินวา มีความภูมิใจที่ไดนําความรูเรื่องหลัก 

ธรรมาภิบาลมาเผยแพรความรูดวยการจดักจิกรรม

ตางๆ ใหทุกคนไดทราบแลวนํามาประยุกตใช 

กั บ ง า น ส่ิ ง แ ว ดล อ มขอ ง โ ร ง เ รี ย น ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากการนําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมรักษ  

ส่ิงแวดลอมโดยใชหลักธรรมาภิบาล เปนการ

แสดงออกของนักเรยีนคนหนึง่ทีม่ใีจรกัการทาํงาน  

มีความสนุกกับงาน และคิดทําสิ่งที่เปนประโยชน

ตอสวนรวมโดยไมไดหวงัผลตอบแทน และสิง่ทีเ่ขา

ไดรับกลับคืนมาคือกําไรชีวิต ประสบการณใน 

การทํางาน และตอมาเขาไดรับเกียรติบัตรรางวัล

ของการเปนคนดีจากพุทธสมาคมวาเขาเปนเด็กดี   

นี่เปนเครื่องหมายการันตีที่ไดจากสังคมไทยที่เด็ก

คนน้ีไดรับจากการทํางานดังคํากลาวที่วา “ยิ่งให  
ยิ่งได” ใชไหมเอย ?   
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อยางเหมาะสมในโรงเรียน

เรื่อง
นันทนิจ เที่ยงพูนโภค

โรงเรียน
วัดเปรมประชากร 

ต.บางพูน  

อ.เมืองปทุมธานี 

จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี เขต ๑
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สภาพสั งคมไทยในป จจุ บั นมี ความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โ ค ร ง ส ร า ง ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม เ ป น อ ยู  

ของประชาชน รวมถึงลักษณะการดํารงชีวิต

เปลี่ยนแปลงไปมาก สงผลกระทบตอปญหา

สุขภาพทางกายและสภาวะสุขภาพจิต โดยเฉพาะ

ในเด็กนั้นนับวาเปนผูมีความสําคัญที่สุด เพราะ

เด็กจะเปนตัวแทนของผูใหญในสังคมในอนาคต  

ถาเด็กไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง สังคม 

ในอนาคตจะเปนอยางไร เดก็เปนจุดเริม่ตนบุคคล

และคน เป นองค ป ระกอบที่ สํ า คัญที่ สุ ด ใน 

การพัฒนาสงัคม เพราะคนเปนผูทาํผูใชทรพัยากร

ทุกรูปแบบ ถาสังคมปราศจากเด็กที่มีคุณภาพ 

สังคมก็จะมีคุณภาพที่ดีไมได

โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปนโรงเรียน 

ทีจ่ดัการศึกษาตัง้แตระดับอนบุาลถึงระดับประถม

ศึกษาและมีนักเรียนเกือบพันคน จึงไดใหความ

สาํคญักบัการจดัสภาพแวดลอมมาก ดวยตระหนกั

ดีวานักเรียนตองใชชีวิตอยูในโรงเรียนอยางนอย 

วันละ ๗-๘ ชั่วโมง เปนระยะเวลา ๖-๘ ป  

ซึ่งตลอดเวลาที่อยู ในโรงเรียนบรรยากาศและ 

สภาพแวดลอมตางๆ ของโรงเรียน ยอมสงผล 

ตอสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของนักเรียน  

รวมทั้งอิทธิพลตอการเรียนรู ดวย ประกอบกับ 

ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจางหาเชา 

กินค่ํา ไมมีเวลาอบรมดูแลบุตรหลานหรือดูแล 

เสรมิสรางพฒันาการเด็กเทาทีค่วร จงึฝากความหวงั 

ทั้งมวลไวที่โรงเรียน

โรงเรยีนจงึไดจดัสภาพแวดลอมในโรงเรยีน

ใหมีสภาพที่ดีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางใหเด็ก 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูสึกอบอุน มั่นคง  

ปลอดภัย และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคม 

ที่สับสนวุนวายและมีปญหาไดอยางมีความสุข

 การดําเนินงานการจัดสภาพแวดลอม 

ที่เหมาะสมของโรงเรียนวัดเปรมประชากรที่สงผล

ตอสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรยีนไดดําเนินการ

ตางๆ อยางสอดคลองดังน้ี

 ๑. จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ทั้งทาง

กายภาพและทางสังคม  วัฒนธรรมใหมบีรรยากาศ

นาสัมผัส ปราศจากมลพิษ การจัดสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพน้ันไดจัดใหมีการปรับปรุง ตกแตง

อาคารเรียน อาคารประกอบ ร้ัวรอบโรงเรียน 

หองเรียน หองพเิศษ เชน หองจรยิศกึษา หองดนตรี

นาฏศิลป หองพลศึกษา หองการงานอาชีพ หอง 

คอมพวิเตอร หองคณติศาสตร หองสงัคมฯ หอง 

สมดุ หองปฏบิตักิารวทิยาศาสตร หองปฏบิตักิาร 

ทางภาษา หองน้ําหองสวม โดยหองหรือบริเวณ

อาคารตางๆ จัดใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 

อยูในสภาพดีเหมาะสมใชการไดอยูเสมอ นอก 

จากน้ี ยังจัดแหลงเรียนรูภายในบริเวณโรงเรียนไว 

อยางหลากหลาย โดยจัดไวในรปูของศนูยการเรยีนรู 

และยังจัดบรรยากาศโดยทั่วๆ ไป เปนบรรยากาศ

ทางวิชาการ จัดสนาม จัดลานกีฬา จัดสวนหยอม 

จัดท่ีนั่งพักผอนอยางเหมาะสม ดานส่ิงแวดลอม

ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น มุงเนนการดําเนิน

ชีวิตที่เรียบงาย พอเหมาะพอควร รูจักใชพลังงาน

อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด

๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจ มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมเพื่อการเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งบุคลากร
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ทุกคน ท้ังครู นักเรียน นักการภารโรง แมครัว จะรวม

มือกันในการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม  

รูจักแกไขปรับปรุงบํารุงรักษาใหคงสภาพเดิมไว  

และหาวิธใีนการพัฒนาใหดขีึน้ ซึง่นอกจากจะเปน

ประโยชนตอโรงเรียนแลว ยังเปนแบบอยางที่ดี 

แกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน จะไดนําไปใช

ในการจัดสิ่งแวดลอมในบานเรือนและชุมชน

๓. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรู

จากแหลงเรียนรู จากเหตุการณและส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียนไดอยางสรางสรรค โดยโรงเรียนไดจัด

สภาพแวดลอมใหเปนศูนยศึกษา เชน ศูนยศึกษา 

พันธุกลวย ศูนยศึกษาตนไมประจาํจังหวัด ศูนย

ศกึษาพรรณไมในวรรณคด ีศนูยศกึษาพชืสมนุไพร 

ศูนยศึกษาการเพาะชํากลาไม ศูนยศึกษาไมดอก 

ไมประดบั ศนูยศกึษาการเพาะปลูกพชืผกัสวนครัว 

ศูนยศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต สวนคณิตศาสตร 

ศนูยศกึษาสวนสัตวหรรษา ศนูยศกึษาขยะรไีซเคิล 

ศูนยศึกษาสวมสุขสันต ฯลฯ จัดสถานที่และ

บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู เพ่ือประโยชน 

ในการที่เด็กจะไดพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ

๔. สงเสริมนักเรียนใหมีบทบาทตอการจัด

สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมากที่สุด จะทําให  

นกัเรยีนเกดิความตระหนัก มคีวามเขาใจ มทีกัษะ  

คานิยมและมีสวนรวมในการตัดสินใจตอสภาพแวดลอม 

มสีวนรวมในการอนรุกัษและพฒันาสภาพแวดลอม 

สงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ

ฝกฝนประสบการณ เพื่อประยุกตความรูมาใช 

ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ตลอดจน

การเรียนรูและปฏิบัติในการอยูรวมกันไดอยาง 

มีความสุข

๕. จัดกิจกรรมสรางการมีสํานึกที่ดีตอ 

สวนรวม เปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง

และตอเนื่อง โดยริเริ่มดวยกิจกรรมท่ีเรียบงาย  

ทีมุ่งปลกูฝงใหนกัเรยีนไดแสดงออกดวยการกระทํา

ผานกิจกรรมการเรียนรูและประสบการณใหชีวิต

ประจําวันของนักเรียนเกิดซึมซับสิ่งที่ทําทุกวัน 

จนเกิดเปนนิสัย เชน กิจกรรมสวมสุขสันต  

เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักเห็น 

ความสําคัญและรวมกันดูแลสวมใหสะอาด เพื่อ 

สุขอนามัยท่ีดีของทุกๆ คน กิจกรรมรณรงค  

ตอตานยาเสพติด มุงเสริมสรางความเขมแข็ง  

รูเทาทันและเปนผูหางไกลจากส่ิงเสพติดทั้งปวง 

กิจกรรมเรียนรู ปฏิบัติการเปนผูมีความประหยัด 

มัธยัสถและอดออม มุงสงเสริมการดําเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม

การสงเสริมนิสัยรักการอาน มุงสงเสริมการเปน 

ผูใฝเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มี 

ความรูความสามารถเหมาะสมตามวัย เปนตน

การจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

ในโรงเรียนวัดเปรมประชากร น้ันกอใหเกิด

วัฒนธรรมการมีสํานึกดีตอโรงเรียน ชุมชนหรือ 

ผูเกี่ยวของที่ไดพบเห็นมีความพึงพอใจ นักเรียน 

มีความสุขกับการมาอยูในโรงเรียน มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตดี  บุคลากรมีความเปนอันหนึ่ ง 

อันเดียวกัน รวมกันรักษาพัฒนาสภาพแวดลอม 

ใหดอียูเสมอๆ การจดัการเรยีนรูในโรงเรยีนจงึเปน

ไปในทางสรางสรรคตลอดเวลา โรงเรียนไดรับ 

การคัดเลือกจากเขตพื้นท่ี ใหเปนโรงเรียนแกนนํา

การขบัเคลือ่นจดุเนนการพฒันาผูเรยีนสูการปฏบิตั ิ

ตามนโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนมา   
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ดี เกง มีความสุข

เรื่อง
ลํายอง บุญเผือก

โรงเรียน
ปากคลองบางขนาก

ต.บางขนาก 

อ.บางนํ้าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชิงเทรา

ขาพเจาสอนอยูโรงเรยีนวดัประจํารงั ตาํบล

บางขนาก อาํเภอบางนํ้าเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ซึง่เปดสอนตัง้แตอนบุาล ๑ จนถึงชัน้ประถมศึกษา

ปที่ ๖ ดวยการปลูกฝงลักษณะนิสัยนักเรียน 

ทั้งโรงเรียน ในดานคุณธรรม จริยธรรม และ

วฒันธรรม ใหกบันกัเรยีนทกุคนในโรงเรียนใหเปน

คนดี และอยูในสังคมปจจุบันอยางมีความสุข  

ถึงแมวาจะเปนสวนนอยแตขาพเจาก็ทําดวยใจ 

และมีความสุข เริ่มตนดวยการสอนใหเปนคนดี 

เริ่มตั้งแตชั้นอนุบาลดวยการให คือใหความรัก 

ความอบอุน ความเมตตา ดวยรอยย้ิม ทักทาย 

โอบกอด ชวยเหลือ แกปญหา ดูแล เวลาเชาที่ พอ 

แม ผูปกครอง มาสงนกัเรยีน จะตอนรบัดวยทาทาง

ยิ้มแยมแจมใส สอนใหนักเรียนไหวครูเมื่อพบกัน

แลวไหวผูปกครอง เมือ่ผูปกครองกลับ ความถกูตอง

ตามมารยาทไทย ไมใชใหนกัเรยีนโบกมอืบายบาย 

ฉะเชิงเทรา เขต ๑
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หรือจุ บ ซึ่งเปนอารยธรรมตะวันตก หลังจาก

ทักทายกันเรียบรอยแลวก็จะดูแลใหนักเรียน 

ไดทํางานตามท่ีตนเองไดรับผิดชอบ เมื่อมาถึง

โรงเรียน เชน ทําความสะอาดหองเรียน เก็บขยะ

บริเวณโรงเรียน ลางหองนํ้า รดน้ําตนไม เปนตน 

เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนทํางานเปน และมี 

ความรับผิดชอบตอหนาที่ เมื่อถึงเวลาสัญญาณ 

ดังขึ้น ทุกคนจะเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต

ไหวพระ โดยมนีกัเรยีนเปนผูผลดักนัเปนผูนาํ และ

รับฟงขอมูลขาวสารจากครู เพื่อนท่ีเปนแกนนํา

นักเรียนเลาใหฟง ตอจากน้ันเพื่อใหนักเรียนได 

ออกกําลังกายทุกคน ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้น

ประถมศึกษาปที ่๖ โดยมผีูนาํและผูตามไปดวยกนั

อยางพรอมเพรยีง เปนการฝกใหรูจกัการฟงจงัหวะ

และฝกสมองไดทํางาน ใหทําทาไดอยางถูกตอง

สวยงาม นอกจากนี้ทําใหเลือดสูบฉีดไดดี ปองกัน

ไมใหเกิดโรคงาย ผิวพรรณดี สุขภาพดี สมอง

ผองใส สามารถเรียนรูไดดี นักเรียนจะไมบนรอน 

ไมเมื่อย แสดงวาเขามีความอดทน อดกลั้น  

เพียรพยายาม ทําใหขาพเจามีความภาคภูมิใจ 

และประทบัใจ ทีส่าํคญัสามารถฝกนกัเรยีนใหเปน

ผูนาํและผูตาม หลงัจากนัน้เขาหองเรยีนตามปกติ 

เมื่อถึงเวลาพักกลางวัน จะไดรับประทานอาหาร

กลางวนัฟรทีกุคน กจ็ะปลกูฝงในเร่ืองการรบัประทาน

อาหารกลางวัน หลังจากนั้นนักเรียนแปรงฟน 

หลงัอาหารกลางวนักอนเขาเรยีนภาคบายประมาณ 

๑๕ นาที ทําใหสุขภาพในชองปากดี ทุกคร้ังท่ีมี

กจิกรรมจะแบงกลุมหัวหนากลุมทีม่คีวามรบัผิดชอบ

ดานระเบียบวินัยเปนการชวยครูและฝกการมี

ระเบยีบวนิยัไปในตวั นกัเรยีนเขาหองเรยีนน่ังกับพ้ืน 

ใหนักเรียนฝกการนั่ง การกราบแบบมารยาทไทย 

ไหวพระสวดมนตสมาทานศีล ๕ นั่งสมาธิดวย

ทาทางสงบนิ่งทุกคนทุกหองเรียน ก็เปนปจจัยอีก

ปจจยัหนึง่ทีส่งเสรมิใหนกัเรยีนมสีมาธใินการเรยีน

มากข้ึน โดยนักเรียนไดรับการฝกดีแลวเปนผูนํา 

สวนครูมีหนาที่ควบคุมดูแล เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน

กอนกลบับาน นกัเรยีนจะเขาแถวสวดมนตไหวพระ 

และเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งหมดนี้เปนกิจวัตร

ประจําวันท่ีโรงเรียนวัดประจํารังปฏิบัติทุกคน

 นอกจากน้ีขาพเจายังแนะนําใหนักเรียน

กลบัไปปฏบิตัทิีบ่าน การทํางานบาน การสวดมนต

ไหวพระ กราบพอแมผูปกครองกอนเขานอนทกุวนั 

จากการเยี่ ยมบ านจะไปติดตามสัมภาษณ  

ผูปกครอง นักเรียนสวนมากจะปฏิบัติได 

 ผลจากการที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

ในโรงเรียน ทําใหชุมชนที่อยูบริเวณรอบโรงเรียน 

มีความเปนอยูที่สงบสุข และมีลูกศิษยที่ขาพเจา

ประทบัใจในการฝกปฏบิตัปิลูกฝงคือ นางสาวชฎาพร 

นกดี บุตรสาวของนายสายชล นางวิภา นกดี ใน

จํานวนพี่นอง ๓ คน มีพี่ชาย ๑ คน นองชาย  

๑ คน บิดามารดามีอาชีพรับจาง เมื่อนองชายอายุ

ประมาณ ๑ ขวบ ชฎาพรจะอยูชั้นประถมศึกษา 

ปที ่๓ บิดามารดาชอบดืม่เหลา ออกรบัจาง ปลอย

ใหชฎาพรหุงขาวเล้ียงนอง พานองไปโรงเรียนดวย  

โดยครูจะดูแลชวยเหลือ แนะนาํ ชฎาพรจะไดไม 

ยอทอ ระหวางเดนิทางมาโรงเรยีนเขาจะเกบ็ขวดน้ํา 

กระปอง และของทีพ่อจะขายไดไปขาย ถึงวนัหยดุ

จะเกบ็ผกัขายเพือ่นาํเงนิมาเปนคาขนมของตนเอง

และนอง เขาเปนเด็กเรียบรอย ต้ังใจเรียน ขยัน

ทาํการบาน ตอมาบดิาเสยีชวีติ ชฎาพรตองทํางาน

หนักขึ้น เขารับจางทํางานหาเงินเรียนเอง ใหนอง

ใหแมบาง กระทั้งเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ตอจากน้ันเขาไดใหพี่ชายทํางานโรงงาน ดูแลแม

และนอง สวนตัวเขาไปขายของอยูกบัปาในโรงเรยีน

แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อหาเงินเรียนตอ และ 

สงเงินใหแมบาง ชี้ใหเห็นวา การปลูกฝงคุณธรรม 

จรยิธรรม มคีวามเพยีรพยายาม รบัผดิชอบ อดทน

อดกล้ัน มีความกตัญู ทําใหประสบความสําเร็จ

ในชีวิต ไมเกิดปญหาในสังคม   

๗๗



๗๘

ยอนรอย 
   งานเขียน 

ภาคเหนือลาง l เพราะหวัใจอยูใกลวดั 
ครูรินทรดา นันตา 
 

ทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ 
 โรงเรียนอยูติดกับวัด แตแปลกใจวาอยูใกลวัดแลวทำไม

ไมไปทำบุญท่ีวัด ก็เลยมีความคิดวาเรามีความไดเปรียบท่ีโรงเรียน

เราอยูใกลวัด แตเรากลับมองไมเห็นประโยชนที่เราจะไปปลูก

จิตสำนึกเด็ก เพราะวาเราเปนจุดเร่ิมตนและส้ินสุดหลายๆ 

อยาง ก็เลยคิดกิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระขึ้นมา เพ่ือใหเด็กได

เร่ิมไปวัด สำหรับตัวเองก็เหมือนกันอยูใกลวัดแตก็ไมคอยไดไป   

ก็ไมอยากใหเด็กเหมือนตัวเรา เราก็ตองปลูกฝงเขาพาไปตั้งแต

อนุบาล เพื่อใหเขาเกิดความอยากไปทำบุญ  

คุณครูมีวิธีการเลาเรื่องยังไงบางคะที่ไมนาเบ่ือ 
 เขียนตามความรูสึกเองตัวเองคะ อาจจะเปนคนชอบ

อานนิยายดวย เลยเพิ่มเขาไป เปนคนที่ชอบอานหนังสือ แลวก็

ชอบสังเกต ชอบดูวาตัวของเรามีความโชคดีในเรื่องอะไรบาง 

แลวเราไดใชความโชคดีตรงนั้นไปทำอะไรไดบาง เชน โรงเรียน

เราโชคดีที่อยูติดวัด แลวเราไดใชอะไรจากตรงน้ันบาง สวนใหญ

จะคิดบวกอยูทุกเรื่องคะ เพราะจะทำใหเราเกิดความสบายใจ 

 

ภาคอีสานตอนบน l การปลูกฝงคุณธรรมของ
ไตหวัน 
ครูสุรเดช พันธุวิเศษ 
 

มีเทคนิคในการจดจำเร่ืองราวอยางไรบาง งานเขียนถึงไดละเอียด
และเปนขั้นตอน 
 จดบันทึกครับ แตจดตามความเขาใจของตนเอง เพ่ือกัน

ลืม สั้นๆ ครับ 

กอนการเขียนบทความไดมีการเตรียมตัวมากอนหรือไม 
 มีครับ เพราะผมก็รอยเรียง ระมัดระวังเรื่องภาษา แลวก็

พยายามเชื่อมใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกัน โดยเนนเรื่อง

ครู เรื่องโรงเรียน เรื่องการบริหารโรงเรียน เร่ืองนักเรียนตาม

แนววิชาชีพที่ตนถนัด  

คาดวาผูอานจะไดรับอะไรจากบทความนี้บางคะ 
 คิดวาจะไดรับประโยชน ในกลุมผูอานที่อยูในวัยพอแมผู

ปกครองก็จะไดหันมาใสใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในตัวเด็กมาก

ขึ้นครับ สวนในกลุมผูอานที่เปนครูบาอาจารยในกลุมผูบริหาร

โรงเรียน ก็เปนการกระตุนใหนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปแทรก

อยูในการเรยีนการสอนหรือทุกกิจกรรมที่เกิดในโรงเรียน 

 

ภาคอสีานตอนลาง l ชวีตินีค้งไมมีใครอยากเปน 
ครกูชมล อยูสขุ 
 

ความรูสกึตองานเขียนจากประสบการณจรงิ 
 คือจะเกิดจากความเปนจริง จากชีวิตจริงๆ ของเด็ก 

ซึ่งบางคนอาจจะไมคิดวามีจริงอยูในโลกนี้ แตถาเรารูสึก

สะทอนในอก หรือรูสึกสงสาร มันสามารถกลั่นกรองออกมา

เปนตัวอักษรไดอยางสละสลวยและไพเราะ โดยท่ีเราคาดไมถึง 

เพราะเกดิจากความรูสกึจรงิๆ ของเรา พร่ังพรภูายในหนึง่คนื

จบอยางนีเ้ลย เปนความรูสกึทีอ่ยากจะบรรยาย 

เทคนคิการเขยีนใหเห็นภาพชัดเจน 
 ใสคำบรรยายใหเกิดภาพพจน ใหเกิดความเปนจริง 

สมจรงิ ใสความรูสกึลงไป หรอืสาทก (ยกตัวอยาง) ข้ึนมาให

คนอานเห็นภาพตาม เหมือนอยูในเหตกุารณ และการใชภาษา

หรอืคำทีอ่านแลวตองรูเรือ่งทนัท ี

การเขยีนอยางไรใหชวนตดิตาม 
 การสรปุแนวคดิทัง้หมดของเรือ่ง จากทีท่ิง้ปญหาไวใน

ตอนตน แลวมาคลายปมในตอนสุดทาย เปนหัวใจของเรื่อง 

เพือ่ใหผูอานยงัอยากอาน อยากตดิตามตอ 

 
ภาคประตูอสีาน l เจดยีทราย 
ครูบัวกาน เลาสูงเนิน 
 

ความเปนมาของงานเขียนชิ้นนี้ 
 สมัยเปนเด็ก จะอยูกับกิจกรรมตรงน้ีมาตลอด จะได

สรางเจดียทรายเปนประจำ ทำทุกป ก็คือเราก็สนุก แลวก็



๗๙

ประทับใจ การขนทรายแตกอนก็ลำบากนะ ก็เลยมีความประทับใจ 

คิดถึงตรงน้ีขึ้นมาคะ 

ทำไมถึงเลือกสื่อสารกับผูอานโดยการเลาเร่ืองผานตัวละคร 
 ถาเด็กเขาอาน แลวถาแมคุยกับลูก เด็กเขาจะรูสึกวามัน

ใกลตัวเขาดวย ก็เลยนำการคุยกันระหวางแมกับลูกตรงนี้ใส

เขาไป มันจะซึ้งกวากันนะคะ  

กอนเขียนมีการเตรียมตัวอยางไรบาง 
 กอนเขยีนกจ็ะทบทวนในเรือ่งของวัน เวลา ตรงกับวนัอะไร 

เพ่ือไมใหผิดพลาดในเรื่องของขอมูล ก็เลยมีการศึกษาเทาความ

นิดหนอย สวนเรื่องของกิจกรรม เราจะรู เพราะวาเราทำดวยตัว

เอง สมัยนี้เด็กเขาไมคอยมีกิจกรรมตรงนี้ก็เลยคิดวา เร่ืองอดีต

บางเรื่อง กลัวมันจะหายไป ก็เลยเอามาเลาใหเด็กฟง เพราะวา

ปจจุบันน้ีที่บานเองก็ไมมีทรายใหขนเหมือนเม่ือกอนแลว 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก l  
วิถีพุทธ รู ตื่น และเบิกบาน 
พระครูปลัดสุวัฒนพรมคุณ 
 

พระครูเขียนเร่ืองพระธรรมใหเขาใจงายไดอยางไร 
 เวลาจะเขียนก็ตั้งเปาหมาย ตองการใหผูอานทราบถึง

เปาหมายอะไร ก็เขยีนตามท่ีตั้งเปาไว อธิบายโนมนาวใหผูอาน

ไดรับประโยชน ใหแงคิด มีมุมมองหลากหลาย ทำอยางไรใหผู

อานนำไปใชประโยชนไดจริง เร่ืองที่ยกตัวอยางก็มาจากคัมภีร

พระไตรปฎก เปนชาดกเร่ืองเลา ประกอบกับไดอานหนังสือของ

พระพรหมคุณาภรณ อานหนังสือทาน ก็ทำใหเห็นแนวทางการ

เขียนของทานและนำมาประยุกตใช  

 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน l ประสิทธิ์ คงศิลป 
ลูกผูชายหัวใจไมแพ 
ครูอำไพ สังขสุข 
 

มีเคล็ดลับอยางไร ใหงานเขียนมีความละเอียดในการบรรยาย
เรื่องราวประวัติชีวิตคน  
 เขียนตามสภาพความเปนจริง เปนสภาพความเปนจริง

ของเดก็ทีเ่ราตองเจอ ตองเหน็เขาตลอดเวลา ทีโ่รงเรยีนเดก็สวนใหญ

มีฐานะยากจน แตประสิทธิ์เขาลำบาก ครอบครัวมีปญหามาก

อารมณรุนแรง นองคอนขางเกเร ไปเรียนไหนก็โดนไลออก สวน

พอก็เสียชีวิตไปแลว นองจึงตองแกปญหาคนเดียวตลอด เขา

เปนคนตาเศรา ชอบเก็บตัว ไมสุงสิงกับใคร เขากับคนอ่ืนไมคอย

ได อารมณรอน แตพอไดเปนประธานนักเรียน เขาก็เปลีย่นไป 

แขง็แกรง หนกัแนน อยากใหดเูขาเปนตวัอยาง พอ-แม ก็เปน

ที่พึ่งไมได แตเขาก็ประคับประคองชีวิตใหดีได 

 สวนตัวสอนอยูประจำ (วิชาภาษาอังกฤษ) ประสิทธิ์จะ

ชอบงวง และขออนุญาตออกไปลางหนาลางตาบอยๆ พอสงัเกต

เห็นก็เลยสงสัย ไดสอบถามพูดคุย เขาก็เลาวา เขาตองไปทำงาน

หนักหลังเลิกเรียน กวาจะเลิกงานก็ดึก ทุกวัน เคยตามเขาไป   

ดูเขาทำงานท่ีนาเกลือ เห็นอยูประจำตรงขางทางบานแหลม 

จากโรงเรียนติดถนนพระราม ๒ ที่นี่สวนใหญก็ทำนาเกลือ โกย

เกลือ เปนกองใหญๆ บางก็ทำประมง จับปลา  

 ปนี้ไดเปนครูประจำชั้นของเขา ทุกคน รวมทั้งเพื่อนๆ ก็

เลยพยายามชวยกัน เขาก็ไดเกรดดีขึ้น อยากฝากไววา คนเปน

ครูนอกจากอยากใหศิษยมีความรูก็อยากใหเขามีความสุข เจริญ

เติบโตไปอยางสดใสอยางไมตองลำบาก อยากใหรัฐบาลไดมา

สนับสนุนดูแลชวยเหลือตรงนี้ 

 

ภาคใตตอนลาง l เกรียติภูมิ หรือสมรภูมิ 
ครูอัญญานี รองสวัสดิ์ 
 

ความประทับใจในงานเขียนชิ้นนี้ 
 เปนประสบการณตรงคะ ประทับใจพี่เอียดมากเลยคะ 

เพราะวาแกเปนคนอัธยาศยัด ี และชอบชวยเหลือเพือ่น ตวัแกเอง

แกไมหวงแตหวงคนอ่ืน ลูกศิษยแถวน้ี ไมวาจะเปนเด็กมุสลิม

หรือแขก แกสอนมาตั้งแตรุนตายาย เพราะวาเด็กอิสลามเขาจะ

มลีกูตัง้แตอายยุงันอยคะ ก็เปนทัง้พี ่ เปนทัง้ญาต ิ เปนทัง้ครแูลวก็

มแีรงบนัดาลใจวาทาน สน. ท่ีเขต ๒ แกบอกวาใหทำสงภายใน

วันที่ ๑๙ คะ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ตรงกับวันที่แกเสียชีวิต

พอดี 

ชวยแนะนำวิธีการเขียนเรื่องราวใหดี 
 อันดับแรกเราตองมีขอมูล และหาภาพที่เขากับเรื่อง 

ภาพหามาเอง และภาพจริงก็ยังมีอยู อีกสวนก็เอามาจากงานที่

ระลึกในงานศพของแกคะ แลวครูก็หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

ดวยคะ วาคนที่ตายไปแลวนั้นกี่คนแลว  



บทความดีเดน 
ภาคเหนือตอนบน   
โรงเรยีนราชานเุคราะห พะเยา เขต ๒ 
ภาคเหนือตอนลาง   
โรงเรยีนทุงนอยพฒันา กำแพงเพชร เขต ๒ 
ภาคอีสานตอนบน 
สพป.ขอนแกน เขต 2 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานเตย อุบลราชธานี เขต ๕ 
ภาคประตูอีสาน   
โรงเรียนบานขามทะเลสอ นครราชสีมา เขต ๕ 
ภาคกลาง-ตะวันออก   
วัดญาณเวศกวัน (หลังพุทธมณฑล) นครปฐม 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน   
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี เขต ๑ 
ภาคใตตอนลาง  
โรงเรียนบานตอหลัง นราธิวาส เขต ๒ 
 
ภาคเหนือตอนบน 
สพป.เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนบานหวยไซ ลำพูน เขต ๑ 

โรงเรียนบานถ้ำผาลาด พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานทุงโหง เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนราชานุเคราะห พะเยา เขต ๒ 

โรงเรยีนบานนาตุม (ครุรุาษฎรวทิยานสุรณ) แพร เขต ๒ 

โรงเรียนบานแปะ เชียงใหม เขต ๖ 

โรงเรียนบานหวยสิงห แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานแมจอง เชียงใหม เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)  

แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานปาตาล ลำปาง เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนแกว พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองบัวตำบลงิม พะเยา เขต ๒ 

 
ภาคเหนือตอนลาง 
โรงเรียนวัดทาขอย พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานวังออ พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองขาว พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนวัดคูยาง กำแพงเพชร เขต ๑ 

โรงเรียนบานไดลึก พิจิตร เขต ๒ 

โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร เขต ๒  

โรงเรียนบานวังทับยา พิจิตร เขต ๑  

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานน้ำดวน ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนบานกำแพงดิน พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ พิษณุโลก 

เขต ๑ 

รายชื่อโรงเรียนในวารสารวิถีพุทธฉบับที่ ๖

๘๐

โรงเรียนบานแกงซอง พิษณุโลก เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก ๑ 

โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ กำแพงเชร เขต ๒ 

 

ภาคอีสานตอนบน 
โรงเรียนบานนอยกลางคำแคนเหนือ ขอนแกน เขต ๒ 

โรงเรยีนบานหนองเอีย่นดง (ราษฎรสงเคราะห) มกุดาหาร 

โรงเรียนบานโพนสวางวังเย็น เลย เขต ๑ 

โรงเรียนบานแดงใหญ ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานดอนมะจาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

สพป. ขอนแกน เขต ๒  

โรงเรียนนาหนองทุมวิทยาคม ขอนแกน เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาโคก เลย เขต ๑ 

โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ มุกดาหาร 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

กลุมโรงเรียนเทศบาลนครและสพท. ขอนแกน เขต ๑ 

 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานหัวนา รอยเอ็ด เขต ๒ 

โรงเรียนบานคลอมิตรภาพ ศรีสะเกษ เขต ๑ 

สพป. ยโสธร เขต ๒ 

โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานทับนอย สุรินทร เขต ๒ 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร เขต ๓ 

โรงเรียนบานนาเรือง อุบลราชธานี เขต ๔ 

โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี เขต ๒ 

โรงเรียนบานคุม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานโนนเลียง อุบลราชธานี เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาถม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานบอนวิทยา ศรีสะเกษ เขต ๑ 

เพิ่มเติมจากภูมิภาคอื่น 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนศาลา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนบานชงโค ระยอง เขต ๒ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 
ภาคประตูอีสาน 
โรงเรียนบานทาข้ีเหล็ก นครราชสีมา เขต ๕ 

โรงเรียนบานซับเจริญสุข ชัยภูมิ เขต ๓ 

สพป. นครราชสีมา เขต ๗ 

โรงเรยีนนคิมสรางตนเองจงัหวดัสระบรุ ี(พบิลูสงเคราะห ๒) 

สระบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานโคกสวาง บุรีรัมย เขต ๓ 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ปราจีนบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา นครราชสีมา เขต ๕ 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบานยางเอน ระยอง เขต ๒ 

โรงรียนวัดพืชนิมิตร ปทุมธานี เขต ๑ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

สถาบันอาศรมศิลป กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนเสนา (เสนาประสทิธิ)์ พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

โรงเรียนวัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

โรงเรยีนหงสประภาสประสิทธิ ์พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปทุมธานี เขต ๑ 

 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนบางจานวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยา นครปฐม เขต ๒ 

โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานสามแพรก เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 

เขต ๑ 

โรงเรียนเขายอยวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานไผตาโม สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานทรายทอง ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 

โรงเรียนวัดแกนจันทน สมุทรสงคราม 

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ภาคใตตอนลาง    
โรงเรยีนบานกะทงิ สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนทองอยูนุตกุล สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนเมืองพังงา พังงา 

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต ๒ 

โรงเรียนบานปลายรา นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ตรัง เขต ๑ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนวัดโงกน้ำ พัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

โรงเรยีนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรค) พทัลงุ เขต ๑ 






