




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 

บทความภาคตะวันตก-ใตตอนบน 
จงศรัทธา... ในคุณคาความเปนมนุษย ๓๒ 

ปลูกตนไมตามวันกันดีไหม ๓๖ 

ชีวิต… ที่ประดิษฐไมได ๓๘ 

โลกรอดเพราะกตัญู ๔๒ 

ผูสืบสานพิธีการทางศาสนา ๔๕ 

ความภาคภูมิใจในงานจิตอาสา “จากกลุมลูกหวา” ๔๗ 

สมาทานศีล ๕ เพ่ือพัฒนาผูเรียน ๕๐ 

อาสารวมพลัง สรางบานฟาง ๕๓ 

การนำภูมิปญญาทองถิ่น เขาสูขบวนการลูกเสือ ๕๕ 

กิจกรรมครอบครัว คุณธรรมนำการคิด ๕๙ 

๓ ดี ๔ อาสา ทอดผาปาขยะ ๖๒ 

ทุกสัปดาหมาทำบุญ... สรางคุณธรรม ๖๖ 

โรงเรียนบานทรายทอง ๗๐ 

คุณคาของวิถีพุทธในโรงเรียน ๗๔ 

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 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน 
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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ชีวิตคือการคนหา

เรื่อง
อภิรดี ลั่นฟาคนดี

โรงเรียน
ราชานุเคราะห 

ต.ผาชางนอย อ.ปง 

จ.พะเยา

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   
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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
ของประเทศไตหวัน

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 
คงไมมีใครอยากเปน

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 :  
รู ตื่น และเบิกบาน

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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ประสิทธิ์ คงศิลป …. 
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  
… คนสรางคน

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
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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…   



สุพรรณบุรี เขต ๓

๓๒



เรื่อง
สุพิชฌาย ฟาหวั่น

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ต.เขาพระ 

อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

จงศรัทธา... 
ในคุณคาของความเปนมนุษย 

๓๓

“การศึกษาท่ีขาดอุปนิสัยที่ดีงาม ไมเขาใจ
ถึงคุณคาความเปนมนุษย ขาดคุณธรรม ก็เปน
สิ่งที่ไมมีประโยชนและมีอันตราย” ...Education 
Without character is not useful, but dangerous. 

เปนขอความที่กินใจมาก จากการที่ได

อานหนัง สือเรื่ อง อัจฉริยะบนทางสีขาวของ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เรียบเรียงโดย 

สานุพันธ ตันติศิริวัฒน เราชาว สพป.สพ.๓   

คงไมปฏิเสธวาเราคือ นักจัดการศึกษา เปน

องคกรที่ทำงานดานการศึกษาใหกับกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อสรางเยาวชนของชาติใหเปน

ประชากรที่ดีของโลกในอนาคต ถายอนกลับไป

หลักสูตรสมัยกอน ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๐๓-  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เราไดมีหลักสูตรการศึกษาใชกัน

อยางมากมาย แตละหลักสูตรลวนมีจุดมุงหมาย

ที่ แตกต า งกั น นั่ นก็ ขึ้ นอยู กั บ ยุคสมั ยและ

เหตุการณบานเมือง แตสิ่งหนึ่งท่ีคงเปนเอกภาพ

ของหลักสูตรก็คือ เรามุงเนนใหนักเรียนหรือ

เยาวชนของเราเปนคนดี คนเกง มาพัฒนาสังคม

ในที่สุดและหลักสูตรในปจจุบันใหความสำคัญ 

ในเรื่องการมุงใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ๘ ประการ บวกกับมีพฤติกรรม                 

ความพอเพียง ซึ่งหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

ประทานมาใหคนไทยทุกคนไดนอมนำมาใชใน

ชีวิตประจำวัน แตในทางกลับกัน ทุกวัน น้ี 

โรงเรียนแตละโรงเรียนกลับตื่นตระหนกถึงผลการ

สอบวัดระดับความรูของนักเรียนไมวาจะเปนผล

การสอบระดับชาติ (NT), (O-NET) และ (LAS)  

ขาพเจาไมไดตอตานวาการมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนไมดี แตมีมุมมองวาถา

เราปลูกฝงใหนักเรียนของเราเปนคนดี มีศีลธรรม 

รูหลักหนาที่ของชาวพุทธ ใหเขาประพฤติปฏิบัติ

จนเปนนิสัยในกมลสันดานเลยก็วาได หลักชาว

พุทธก็มีในหลักสูตรพระพุทธศาสนา ถานักเรียน

แตละชั้นไดเรียนรูและปฏิบัติตามอยางจริงจังใน

ชั่วโมงเรียนและครูดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

อยางตอเนื่องทั้ ง ท่ีบานและโรงเ รียน มีการ

ประสานสัมพันธกับชุมชน (บานและวัด) ตาม

โครงการเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษาอยาง

จริงจัง มิใชเพียงทำตามนโยบายใชงบประมาณ

ใหผานไปในแตละปแลวก็รายงานเบื้องบนแลว  

ก็จบกัน เหนือสิ่งอื่นใด ครู ผูปกครอง ตลอดจน

บุคลากรทางการศึกษาก็ตองประพฤติ ปฏิบัติตน

เปนแบบอยางใหนักเรียนดู ไมใชตนยังทำไมได  

แลวจะไปสอนผูอื่นไดอยางไร (จากพูดนอกไมค 

ในองคกรของพระอาจารยปราโมทย วาทโกวิโก. 

๒๕๕๔:๒๔) ท่ีวา สิ่งที่ควรคิดอยางยิ่งคือ 



๓๔

เราสอนเด็กวา   อยาพูดโกหกนะ   มันไมดี แตเรายังพูดโกหก 

เราสอนเด็กวา   อยาเปนคนใจรอนนะ  มันไมดี แตเรายังใจรอน 

เราสอนเด็กวา   อยาเลนการพนันนะ   มันไมดี แตเรายังเลนไพ 

เราสอนเดก็วา   อยาเอาแตใจตนเองนะ  มันไมด ี แตเรายังเอาแตใจตนเอง 

เราสอนเดก็วา   อยานำเรือ่งเล็กนอยมาคดินะ  มันไมดี แตเรายังคิดมาก 

เราสอนเด็กวา   อยาไปยุงเรื่องคนอื่นนะ  มันไมดี แตเรายังชอบยุงเรื่องชาวบาน 

เราสอนเด็กวา   อยาทะเลาะกันนะ   มันไมดี แตเรายังทะเลาะกับพอแม 

เราสอนเดก็วา   อยาโกรธใครเมือ่คนเตอืน  มนัไมด ี แตเรายงัไมพอใจเมือ่คนอืน่มาเตอืน 

เราสอนเด็กวา   อยาดาคนอื่นนะ   มันไมดี แตเรายังดาพอแมของเรา 

เราสอนเด็กวา   อยาติดอบายมุขนะ   มันไมดี แตเรายังด่ืมเหลาใหลูกเห็น 



ถาเราสอนนักเรียนของเราแตละรุนๆ เหมือนๆ 
กัน ใสแตสื่อสีขาว ใสแตความคิดและการปฏิบัติ
ที่ดีงาม นักเรียนของเราในวันนี้ก็จะเติบโตเปน
ผู ใหญที่ดี ในวันหนา 

๓๕

เราตองสอนและทำสิ่งที่ดีเปนแบบอยาง

อยางธรรมชาติและทำใหติดจนเปนนิสัยใน  

กมลสันดาน ถานักเรียนไดเรียน ไดดู ไดสัมผัส  

สิ่งตางๆ ตามท่ีไดเรียนรูนักเรียนก็จะเกิดความ

ซาบซึ้งแตสิ่งที่ดีงาม จงกระทำกับเด็กนักเรียน

เหมือนกับวาเขาเปนผูใหญยอสวนที่รอวันและ

เวลาใหเขาเติบโต เปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต 

ถาเราสอนนักเรียนของเราแตละรุนๆ เหมือนๆ 

กนั ใสแตสือ่สีขาว ใสแตความคดิและการปฏิบัติ  

ที่ดีงาม นักเรียนของเราในวันนี้ก็จะเติบโตเปน

ผูใหญที่ดีในวันหนา ตัวนักเรียนผูใหญที่ดีในวัน

หนาก็จะใสประสบการณที่ดีที่ ไดรับในวันนี้  

ใ ห กั บ รุ น ลู ก รุ น ห ล า น ต อ ไ ป ใ น อ น า ค ต   

ซึ่งแนนอนท่ีสุดถาทุกคนประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ดี 

ความสำนึกดีที่รูในหนาที่วาเปนนักเรียนก็ตองทำ

หนาที่ใหดีท่ีสุด นั่นก็คือการเรียน ทำอยางไร  

จะเรยีนทนัเพือ่น ทำอยางไรจะตองทำงานการบาน 

หรือภาระงานสงครู ถานักเรียนยอมรับวานั่นคือ

หนาที่ที่พึงกระทำในขณะน้ัน การไมสงงานการ

บานครูก็คงไมเกิดขึ้น การหนีเรียนยกพวกตีกัน  

ก็คงไมเกิดขึ้น ถาทำตามหนาท่ีทุกอยางที่ไดรับ

มอบหมาย มีวินัย ตรงตอเวลา ใฝเรียนรู มุงมั่น

ในการทำงานใหสำเร็จทายที่สุดผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนก็จะตองพัฒนาสูงขึ้นอยางแนนอน  

เราตองเชื่อมั่นวาทุกคนมีคุณคาของความเปน

มนุษยเทากัน จะเปนนักเรียนที่ยากดีมีจนก็เปน

คนเชนกัน ทุกคนตองการการบริการที่ดีเสมอ

แมแตตัวเราเอง เด็กในวันน้ีคือผูใหญในวันหนา

ถาเราเชือ่มัน่และศรัทธาในความเปนมนุษยของเขา 

เขาก็จะรูสึกเช่ือมั่นและศรัทธาในความเปนมนุษย

ของผูอื่น สังคมก็จะเกิดความสมานฉันทในที่สุด

ขาพเจาเชื่อมั่นเชนน้ัน “จงศรัทธา...ในคุณคาของ
ความเปนมนุษย” 



เพชรบุรี เขต ๑

เรื่อง
สายรุง ยิ้มหนองโพ

โรงเรียน
บางจานวิทยา

ต.บางจาน อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี

๓๖

เราจะเห็นไดวาประเทศตางๆ ในโลกนี้  

มีตำรามากมายหลายชนิด ไมวาจะเปนตำราท่ี

เกี่ยวของกับงานวิชาการ ตำราอาหาร ตำรายา 

ตำรานวด เปนตน ซึง่ตำราเหลาน้ีลวนมเีอกลกัษณ

เฉพาะของตน สำหรับในประเทศไทยประชากร

สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม พื้นฐานการดำรง

ชีวิตของคนไทยเกี่ยวของกับตนไมเปนสวนใหญ

อยางหลีกเลี่ยงไมได การปลูกตนไม ผูปลูกยอม

หวังผลใหตนไมที่ตนปลูกไดผลดีมีความอุดม

สมบูรณ 

คนไทยในสมัยกอนไดมีการเขียนตำรา

ดวยวา การปลูกตนไมในแตละชนิดตามวันและ

เวลาท่ีจะใหผลผลิตที่ดีตอผูปลูก ผูอานคงอยาก

จะทราบวาตำรานีม้วีาอยางไร ไดมผีูเรยีบเรยีงวา 

  

วันอาทิตยนั้นหนาตำราสั่ง    

จะปลูกฝงหัวและรากใหมากหลาย 

บรรดาหัวใตดินสิ้นทุกราย      

ขากระชายขิงวานสิ้นขมิ้นไพล 

หอมกระเทียมเผือกมันจนฟนดิน     

ผึ่งแดดสิ้นรวนดีจะมีไหม 

ปลูกเวลาค่ำ ค่ำ จำใสใจ      

ขุดไมไหวรากหัวอยากลัวจน 

วันจันทรปลูกกลวยออยอรอยหวาน    

จะตระการงามตาอยาฉงน 

ปลูกเย็นย่ำค่ำสั่งฟงยุบล      

จะแบกขนบนเบื่อวาเหลือแรง 

วันอังคารปลูกแมงลักผักตางตาง    

งามทุกอยางจำไวอยาหนายแหนง 

ปลูกตนไมตามวันกันดีไหม 
ปลูกตอนสายดีหนาอยาไดแคลง     

เอาไวแกวหรือจะขายไดราคา 

วันพุธปลูกไมดอกออกสะพรั่ง    

สีเปลงปล่ังนารักเปนหนักหนา 

ทั้งหอมหวนชวนช่ืนรื่นวิญญา     

ปลูกเวลาใดไมหามงามทั้งน้ัน 

วันพฤหัสปลูกฟกแฟงแตงน้ำเตา    

ถั่วงาขาวตางตางอยางสรางสรรค 

จะไดหลายหลากมากครามครัน     

ตลอดวันเชิญปลูกไดขายก็ดี   

วันศุกรแมนปลูกตนผลไม     

โตทันใจใบเต็มตนผลเต็มที่ 

ไดผลงามดกระยานายินดี      

ปลูกนาที่ใดก็งามตามเนื้อดิน 

วันเสารปลูกตนไมทั้งหลายถูก    

เชาหวังลูกสายหวังใบตามใจถวิล 

เยน็หวังรากค่ำหวังงามตามระบิล     

เชื่อลิ้นปลูกแลวงามเปนความจริง 

 

อานแลวอยากปลูกตนไมตามวันและเวลา

ดังกลาวบางแลวหรือยัง แตอยาลืมใสปุย รดน้ำ 

ก็จะไดตนไมงามตามที่หวัง 

ฉั นอยาก เ ชิญชวนนัก เรี ยน โรง เ รี ยน  

บางจานวิทยาและผูอานทุกทานไดปลูกตนไม  

กันทุกคน เพื่ อความสุข สดชื่ นกับผลงาน  

ของตนเอง    



๓๗

ภาพ : creativecommon.org



๓๘

เพชรบุรี เขต ๑

เรื่อง
ยุพา เสนาะพิน

โรงเรียน
บัวปากทาวิทยา

ต.บัวปากทา อ.บางเลน

จ.นครปฐม

“ทานผูอำนวยการคะ หนูมี เรื่องของ
นักเรียนจะเรียนปรึกษาคะ แตขอใหเก็บเปน
ความลบั อยาเพิง่ใหนกัเรยีนในโรงเรยีนทราบนะคะ 
เพราะเกรงวาเพื่อนๆ จะลอเลียนแลวนักเรียนจะ
อายคะ”  

คุณครูเลาวา เชาวันหนึ่ง ประดิษฐเดินมา

หาคุณครูและพูดวา “คุณครูครับตาผมมอง  
ไมเห็นขางหนึ่งแลวครับ และอีกขางหน่ึงก็มอง  
ไมคอยชัด ถาอานหนังสือนานๆ ก็จะรูสึก  
ปวดมากเลยครับ” คุณครูบอกวาตกใจมากกับ

ขอมูลที่ไดจากนายประดิษฐ มิลอน นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๔ วัย ๑๖ ปที่เปนวัยที่สดใส 

ผานโลกมาไมมากนัก ซ่ึงควรจะกำลังมีความสุข

กบัวยัใสๆ นี้ 

เมือ่คณุครพูดูจบ ดิฉนันกึถงึภาพของเดก็ชาย

ตัวกลมปอมรางเล็กกวาวัย สวมแวนสายตา  

คูเกาๆ ถือไมกวาดทางมะพราวกวาดถนนทางเขา

โรงเรียนทุกเชา ตอดวยไปทำความสะอาดหอง  

ผูอำนวยการและหองวชิาการ ตอนกลางวนัหลังจาก

รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบรอยแลว   

ก็ตรงมาชวยคุณครูทำความสะอาดและเรียงของ

ในรานคาสวสัดกิารของโรงเรยีนโดยไมตองมใีครเตอืน 

โรงเรียนเคยเสนอใหคาตอบแทนประดิษฐที่เขามา

ชวยทำความสะอาดและจัดของในร านคา

สวสัดกิารวันละ ๒๐ บาทเพ่ือเปนคาอาหารกลางวัน 

ชีวิต… 
ที่ประดิษฐไมได 



๓๙

แตเขาไมขอรับคาตอบแทนนั้นโดยมีเหตุผลวา

โรงเรียนไดใหโอกาสดีๆ เขาต้ังมากมาย ดังนั้น

เขาจึงตองตอบแทนบุญคุณโรงเรียนบาง ถึงแม

เงินจำนวนนี้จะมีประโยชนสำหรับเขาเปนอยาง

มากก็ตาม ทำไม... เด็กดีๆ ที่มีความรับผิดชอบ

ขนาดนี้จึงตองมาเผชิญกับชะตากรรมอันเลวราย

อยางนี้ดวย หลังจากทราบขอมูลเบื้องตนแลว 

ดิฉันและคุณครูที่ปรึกษามีความคิดเดียวกัน คือ 

ตองชวยเด็กคนนี้ถึงแมจะไมทราบคำตอบถึง

อนาคตของตาอีกขางท่ีเหลืออยูก็ตาม  

การชวยเริ่ มตน ท่ีครูที่ ปรึกษา ไดแก   

ครูเฉลิมขวัญ ภูระหงษ และครูอารีพันธ ศรีฉ่ำ   

ไปเยี่ยมบานของประดิษฐซึ่งพบวามีฐานะไมคอย

ดนีกั พอและแมอายมุากแลว พีส่าวปลกูผกัสวนครวั

เลก็ๆ นอยๆ ขาย สวนพีเ่ขยก็มอีาชพีรบัจางรายวนั 

รายไดไมแนนอนและไมคอยมากนัก จึงทำให

ทราบวาประดิษฐตองมีปญหาเ ร่ืองคารักษา

พยาบาลแนๆ เพราะประดิษฐเคยเลาวา “ดวงตา
เขามีปญหามานานแลว และเมื่อตาขางท่ีมีปญหา
เริ่มมองไมเห็น เขาไมกลาเลาใหแมฟง เพราะ
กลัวแมจะเปนหวงและตองลำบากไปยืมเงินมา
เพื่อรักษาดวงตาของเขา เขาจึงอดทนโดยไมคิด
วาตาจะบอด” ตอจากนั้นคุณครูไดพูดกับเพ่ือน

นักเรียนในหองถึงความยากลำบากของประดิษฐ

และที่สำคัญตองยื้อสุขภาพของดวงตาอีกขาง

หน่ึงใหสามารถคงสภาพการมองเห็นใหไดนาน

ที่สุดเพื่อจะไดชื่นชมความสดใสของโลกใบน้ี 

เพื่อนๆ ทุกคนเขาใจและเปนกำลังใจใหประดิษฐ  

ตอจากนั้นก็เริ่มตนดำเนินการรักษาโดย  

วิธีการทางการแพทย ดวยการพาประดิษฐไป  

โรงพยาบาลหู ตา คอ จมูก ใหแพทยเฉพาะทาง

วินิจฉัย ซึ่งผลการวินิจฉัยคือประดิษฐตาบอด

สนิท ๑ ขาง และมีแนวโนมจะลุกลามมาอีกขาง

ที่ เห ลือ ทางโรงพยาบาลไดส งตอมาที่ โ รง

พยาบาลประจำอำเภอบางเลน เพื่อทำใบสงตัว

คนไขไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม และ 

ทางโรงพยาบาลศูนยนครปฐมไดทำหนังสือสงตอ

ไปยังโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ อำเภอ

สามพราน ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

การตรวจรักษาเกี่ยวกับสายตา ผลการตรวจพบ

วา นอกจากปญหาดานสายตาแลวประดิษฐยังมี

โรคอื่นๆ ท่ีตองรักษาโดยแพทยเฉพาะทางหลาย

สาขา เชนตรวจพบวามีเนื้องอกหลายจุดในสมอง 

จึงทำหนังสือสงตอไปยังโรงพยาบาลศิริราช ใน

ระหวางน้ีทางโรงเรียนไดทำหนังสือขอความ  

อนุเคราะหไปยังศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

และขอความอนุเคราะหไปยังคุณหญิงวรรณา   

สิริวัฒนภักดี เพื่อขอความชวยเหลือเกี่ยวกับ  

คาใชจายตางๆ ในการรักษาพยาบาล ผานทาง

คุณชุติกานต เจียมคุณานนท ผูอำนวยการ

ใครจะคิดวาเด็กหนุมวัยเพียง ๑๗ ป จะเปน
ตำราชีวิตเลมใหญใหแกผูคนวัยตางๆ ไดเรียนรู
อยางมีคุณคากวาตำราเรียนเลมใดๆ 



๔๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ในการชวยประสานและ

อำนวยความสะดวก ซึ่งไดรับความเมตตาอยางดี

ที่ สุ ดจากศิ ริ ร าช มูลนิธิและคุณหญิงวรรณา   

สริวิฒันภกัด ีตองขอขอบพระคณุทานเปนอยางสูง

สำหรับความอนุ เคราะหที่ ยิ่ ง ใหญ ในครั้ ง น้ี 

สำหรับในชวงแรกๆ ของการพาประดิษฐไปตรวจ

ที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ไดรับความรวมมือเปน

อยางดีจากคุณครูอัควุฒิ วจิติรแสงสกุล เน่ืองจาก

ทานมคีวามชำนาญเสนทางในกรุงเทพฯ จึงรับอาสา

พาประดิษฐไปรับการตรวจทุกครั้งที่คุณหมอนัด

หมาย ตองขอขอบคุณทานเปนอยางสูง นับวา

เปนความโชคดีของประดิษฐอีกจุดหนึ่ง ผลการ

ตรวจลาสุดพบวาประดิษฐมี เนื้องอกในเสน

ประสาทตาและเนื้องอกที่จุดอื่นๆ ซึ่งมีผลตอ

ตอมไรทอสงผลใหการเจรญิเตบิโตไมเปนไปตามวัย

และสายตาที่เหลืออีกขางก็ไมสามารถรักษาได 

อาจจะเลือนไปและไมสามารถมองเห็นไดไมชาก็

เร็ว ในขณะนี้ทำไดเพียงการรักษาตามอาการไป

เทาน้ัน ซึ่งในระหวางนี้ประดิษฐก็ไดรับทราบถึง

ความคืบหนาของการตรวจรักษามาโดยตลอด 

เขาทำใจและยอมรับไดกับชะตาชีวิตน้ีอยางไมมี

ขอของใจ และไปรับการตรวจจากแพทยอยาง

สม่ำเสมอ 

ในเมื่อทางการแพทยลงความเห็นแลว

วาการเจบ็ปวยครัง้นี ้ ไมมทีางรกัษาใหหายขาดได 

ดิฉันและเพ่ือนครูจึงประสานกับศูนยการศึกษา

พิเศษเพื่อเตรียมความพรอมใหประดิษฐไดใชชีวิต

ในอนาคตอยางมีคุณคาโดยการเตรียมใหเขาได

ฝกเรียนอักษรเบลไวตั้งแตบัดน้ี นอกจากน้ัน

ประดิษฐไดนั่งสมาธิ แผเมตตาใหแกผูมีพระคุณ

และเจากรรมนายเวรทุกทานไมวาในชาตินี้หรือ

ชาติอื่นๆ และขออโหสิกรรมตอกัน โดยประดิษฐ

จะสวดมนต น่ังสมาธิและแผเมตตาในชวงเวลา

ประมาณ ๒๐.๐๐ น. ถงึ ๒๒.๐๐ น. เปนระยะเวลา

ประมาณ ๒ ชัง่โมง ทกุวนัและทกุครัง้เมือ่มเีวลาวาง  

ซึ่งประดิษฐหวังเพียงวา สายตาที่ยังมองเห็นอีก



๔๑

ขางหนึ่งนั้น จะคงมองเห็นตอไป เขาไมตองการ

ใหหายขาด เขาหวังเพียงแคใหโรคน้ีหยุดอยูเพียง

แคนี ้ จากวันน้ันถงึวนันี ้ เวลาลวงเลยมา ๑ ปแลว 

ดวงตาขางที่เหลือของเขายังมองเห็นไดเหมือน

เมื่อปกอน แตก็เจ็บปวดทรมานบางเปนบางคร้ัง  

ขณะนี้ประดิษฐเปนหนุมนอยวัย ๑๗ ป ท่ีเปนครู

สอนปรชัญาชวีติใหแกบคุคลรอบขางไดอยางดเียีย่ม  

ดิฉันเคยถามเขาวามีความรูสึกอยางไรกับชีวิต

ของตนเอง เขาตอบวา “ผมรูสึกวาตัวเองมีความ
สุขกับส่ิงที่ตนเองเปนอยูในปจจุบัน ถึงแมวาจะ
เปนความทุกขที่หาวิธีแกไดยาก แตถาเราเปลี่ยน
จากทกุขใหเปนสุข เรากจ็ะเกดิความยนิดใีนความ
ทกุขนัน้เอง และอยากจะบอกกับเพือ่นๆ วา การที่
เราไดเกิดมานั้นถือวาเปนสิ่งประเสริฐแลว ไมวา
คุณจะเจอกับความทุกขใดๆ ก็ตาม ขออยายอม
แพกับส่ิงที่เกิดข้ึน แตขอใหคิดวาความทุกขทั้ง
หลายเปนสิ่งท่ีเล็กนอยสำหรับคุณ และคุณก็จะ
ไดรับกำลังใจจากสิ่งที่คุณคิด และขอขอบคุณ

ผูใหญใจดีทุกทานท่ีใหความเมตตากับผม ผมขอ
สญัญาวาผมจะเปนคนดีคนหนึง่ของสังคมใหจงได  
สำหรับชีวิตในอนาคตของผมนั้นผมบอกกับ  
ตัวเองเสมอวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด ซึ่งเรา  
ไมสามารถจะไปบังคับชะตาชีวิตของเราได สิ่งที่
เราควรกระทำไดคือ การทำความดีและการ
ยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเทาน้ันก็
พอแลว” 

ทุกวันนี้ประดิษฐไดเก็บเงินหยอดกระปุก

ออมสินทุกวัน โดยมีเปาหมายคือนำเงินที่เก็บนี้

ไปชวยเหลือคนอื่นที่มีโอกาสนอยกวาตัวเขา  

ใครจะคดิวาเด็กหนุมวยัเพยีง ๑๗ ป จะเปนตำรา

ชีวิตเลมใหญใหแกผูคนวัยตางๆ ไดเรียนรูอยางมี

คุณคากวาตำราเรียนเลมใดๆ ท่ีเคยไดอานมา  

แลวทานทั้งหลายสามารถมองชีวิตไดทะลุปรุโปรง

เหมือนเด็กหนุมวัย ๑๗ ป นายประดิษฐ มิลอน 

คนน้ีแลวหรือยัง 

“แตถาเราเปลี่ยนจากทุกข ใหเปนสุข เราก็จะเกิด
ความยินดีในความทุกขนั้นเอง” 



๔๒

เพชรบุรี เขต ๑

โลกรอดเพราะกตัญู 

ภาพ : creativecommon.org
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พอแมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมา  

เฝาฟูมฟกรักษาจนเติบใหญ 

ไมเคยใหเดือดรอนลำบากกาย  

เจาสบายพอแมก็ชื่นใจ 

ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป ในการรับ

ราชการครูของขาพเจา ไดเคยสอนทั้งในโรงเรียน

ชนบท โรงเรียนในเขตวัด และปจจุบันขาพเจา

สอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ใหญและมีชื่อเสียง

ทีส่ดุในจงัหวดัเพชรบุร ีคอื โรงเรยีนวดัดอนไกเตีย้ 

ซึ่งเปนโรงเรียนที่เปนเลิศทางดานวิชาการ รวมท้ัง

เปนโรงเ รียนคุณธรรมชั้นนำระดับประเทศ 

โรงเรยีนวิถพีทุธ โรงเรียนดใีกลบาน และอีกหลาย

รางวัลจนแทบจำไมได จึงทำใหพอแมนิยมสง

บุตร-หลานเขาเรียน ท้ังในเขตอำเภอเมืองและ

ตางอำเภอ จนมีนักเรียนมากกวา ๒,๐๐๐ คน 

และโรงเรียนยังเปดสอนภาษาอีกดวย ดังนั้น

โรงเรียนแหงน้ีจึงมีนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัดทั้งทางดานฐานะ อาชีพของ  

ผูปกครองและความเปนอยู ถามองถึงเปาหมาย

ของพ อแมที่ แท จ ริ ง ไม แตกต า งกัน เลยคื อ 

ตองการใหบุตร-หลานจบจากโรงเรียนแหงนี้  

แลวสอบเขาตอในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงใน

จังหวัดเพชรบุรีได 

เรื่อง
วิภา มวงแสง

โรงเรียน
วัดดอนไกเตี้ย

ต.ธงชัย อ.เพชรบุรี 

จ.เพชรบุรี

หันมาพิจารณานักเรียนที่ เขามาอยูใน

โรงเรยีนแหงนีด้บูาง มองภายนอกไมมคีวามแตกตาง

กันเลย ทั้ งวัสดุอุปกรณที่ ใชล วนเปนของดี  

ราคาแพง ไมวาจะเปนปากกา ดินสอ สี รวมทั้ง

โทรศัพทมือถือที่มีใชกันแทบทุกคน เพราะพอแม

สมัยนี้เปนผูใหที่ดีที่สุด ใหทุกอยางท่ีลูกตองการ

โดยไมมีการประมาณหวัง เพื่อใหลูกทัดเทียม

เพือ่นๆ พวกเขาจงึเขาใจวาพอแมเปนแหลงเงนิทนุ

ที่จะหยิบยื่นใหเมื่อไหรก็ได โดยไมเคยเห็นความ

ลำบากเหนือ่ยยาก ไมเคยชวยเหลืองานเพือ่แบงเบา

ภาระของพอแม เด็กๆ สมัยนี้ จึ ง เปนผู รับ  

เพียงอยางเดียว ขาพเจาและเพื่อนครูจึงสรุปวา 

คุณธรรมท่ีไมมีในเด็กสมัยนี้คือ ความกตัญู

กตเวที ทางโรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมที่สงเสริม

ดานความกตัญู เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรม

วนัแม แตกด็เูหมอืนจะไมไดผล แตแลวในวนัหนึง่

ความรูสึกน้ันก็เปล่ียนไป เม่ือขาพเจาและเพ่ือน

ครูไดประสบดวยตนเองจากเหตุการณตอไปนี้ 

ในวันเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด เด็กๆ 

ทุกคนดีใจมาก เพราะคิดวาเปนกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน พอแมตางหิ้วกระเปาใบโตมาสงลูกๆ 

พรอมทั้งฝากฝงใหคุณครูชวยดูแลแทน เฝามองดู

ดวยสายตาทีเ่ปนหวงลกูๆ ตองจากออมอกไปไกล 



๔๔

เมื่อถึงคายธนะรัชต อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ หลังจากการทำพิธีราชสดุดี 

และสงมอบลูกเสือ-ยุวกาชาดแกคณะวิทยากร

แลวขาพเจาและเพื่อนๆ ครูผูควบคุมก็นั่งดูเด็กๆ

อยูหางๆ ในท่ีรม พวกเขาถูกคณะวิทยากรฝก

อยางหนัก ทั้งเขากอง แยกกอง ลุกนั่ง คลาน 

กระโดด ทามกลางแสงแดดที่แผดเผา การกินอยู 

หลับนอน อาบน้ำ ก็แทบจะไมมีเวลา ถาไมทัน  

ก็จะถูกทำโทษ ซ่ึงถาพอแมของพวกเด็กเขาไดมา

เห็นคงแทบลมใสแทนพวกลูกๆ 

พวกคณะครูจับกลุมคุยกันวา “เด็กๆ  
คงคิดว ามาอยูค ายคงสนุก ไมคิดว าจะมา  
ลำบาก ถาพอแมของเขารูคงเปนหวงลกูๆ นาดูเลย” 
ครูอีกคนพูดวา “เด็กสมัยนี้แย ชวยตัวเองไมได 
พอแมทำใหทุกอยาง ไมวาจะกินจะนอน ลำบาก
เสียบางก็ดีแลว” และครูอีกคนก็บอกวา “พอแม 
สมัยนี้คงตองเหนื่อยตลอดชีวิตนะ ไมวาลูกเขา 
ลูกเรา เลี้ยงเปนลูกบังเกิดเกลาทั้งน้ัน” 

“คุณครูคะ หนูขอยืมโทรศัพทหนอยคะ” 
ชลธิชาหนาเศรามีน้ำตาคลอเบาตา ขาพเจาสง

โทรศัพทให พรอมท้ังนึกในใจวาคงโทรออนแมวา

ไมสบาย ชลธิชาพูดโทรศัพทกับแมดวยเสียงเครือ

ปนรองไหวา “แมจา แมเปนอยางไรบาง กินขาว 

กินยาหรือยัง แมยิ่งไมสบายยู แมอยาเอาแต
ทำงานนะ หนูไมอยู ไมมใีครชวยแมดวย แมตอง
กินยาแลวพักผอนใหมากๆ นะ จะไดหายเร็วๆ 
อยาลืมนะ แมนะ...” 

ชลธิชาหยดุพดูดวยเสยีงสะอืน้ สงโทรศพัท

ใหขาพเจา แลวเดินจากไปดูเพื่อนๆ กระโดดหอ

อยางเงียบๆ 

ขาพเจาและเพื่อนครู (ผูสิ้นหวังการสอน

เรื่องความกตัญู) มองหนากันอึ้ง ไมมีเสียงพูด

มองตามรางผอมบางของชลธิชาผูจุดประกาย

ความหวังของครูไมใหสิ้นหวังในตัวเด็กๆ สมัยนี้

ในการสอนคุณธรรม เร่ืองความกตัญูใหเกิดขึ้น

ในหัวใจเด็กๆ ทั้งกตัญูตอผูใหกำเนิด ตอชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และกตัญูตอโลกที่เรา

อาศัยอยู ตองขอบใจชลธิชาที่ทำใหโลกน้ีงดงาม

ดวยความกตัญ ูโดยทีต่วัเธอเองไมรูตวัเองเลย  

 

“ถาหัวใจของทุกคนในโลกนี้เต็มไปดวย
ความกตัญูกตเวทีจริงๆ แลว โลกนี้จะเปนโลก
ที่งดงามย่ิงกวาเทวโลก นาอยูยิ่งกวาเทวโลก
ปลอดภัยยิ่งกวาเทวโลก โดยไมตองสงสัยเลย” 
    

    (พุทธทาสภิกขุ) 



๔๕

เพชรบุรี เขต ๑

เรื่อง
ธวัลรัตน พรทวีทรัพย

โรงเรียน
บานสามแพรก

ต.บางตะบูน 

อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี

ผูสืบสาน 
พิธีการทางศาสนา 



๔๖

ชีวิตคนเรานั้นทำสิ่งตางๆ ไดมากมาย 

ทั้งความดีและความช่ัว อยูที่ใจของเราวาจะชั่ง  

น้ำหนักหรือทำสิ่งใดไดมากกวากัน อยางเชน 

ชีวิตของคุณนิเวศ พยมพฤกษ หรือท่ีใครๆ พา

กันเรียกวา “ตาเวศมัคนายกวัด” พิธีกรทาง

ศาสนาประจำหมูบานสามแพรก ที่ผลิกผันชีวิต

ของตนเองในวัยกลางคนมาสูการสรางความดี

ด วยการเปนพิธีกรทางศาสนาหรือท่ีเรียกวา   

มคันายกวดั โดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน ทำเพื่อให

พิธีการทางศาสนามีผูสืบทอดตอไป 

โรงเรยีนบานสามแพรกจดักจิกรรมเกีย่วกบั

โรงเรียนวิถีพุทธ ไดเชิญคุณนิเวศ พยมพฤกษ 

เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา 

ทานไดเลาใหเด็กฟงวา เดิมทีเดียวทานเปน

บุคคลที่ไมสนใจใคร ทำงานเลี้ยงครอบครัว  

โดยการผูกโพงพาง ขณะท่ีรอน้ำลงก็ชอบใช  

เวลาวางในการเลนการพนนั ซึง่ทานกร็ูวาเปนสิง่ที่

ไมดีแตก็เลิกไมได รายไดจากการทำงานไดมา  

ไมมาก ไหนจะสงใหลกูทัง้ ๓ เรยีนหนงัสอื ไหนจะ

คาใชจ ายในครอบครัว ทำให เ งินไมพอใช  

ภรรยาท่ีเคยอยูบานเปนแมบาน เห็นวาลูกโตพึ่ง

ตนเองไดแลว จึงไปหางานทำโดยการไปทำงานท่ี

โรงงาน โดยไปแตเชามืด กลับเย็น ทานก็ยิ่งเหงา 

ยิ่งเลนการพนันมากข้ึน จุดหักเหในชีวิตทานท่ี  

หนัมาเปนพธิกีรทางศาสนาหรือทีเ่รยีกวา มคันายกวัด 

เพราะวนัหน่ึงทีเ่ปนวนัสำคัญทางศาสนา ทานและ

ครอบครวัชวนกนัมาทำบุญท่ีวดั ปรากฏวาไมมใีคร

เปนผูนำในการขอศีลการกลาวนำทำพิธีการทาง

ศาสนาเลย หลวงพอเห็นวาทานหนวยกานดีจึง

นำหนังสือเกี่ยวกับศาสนพิธีมาใหทาน ๑ เลม  

ใหทำหนาท่ีในวันนั้น ทานเกิดแรงบันดาลใจและ

หันเหชีวิตจากการใชเวลาวางเลิกเลนการพนัน   

มาอานเกี่ยวกับศาสนพิธีและเริ่มเปนพิธีกรงาน

แตงงาน งานบวช งานศพประจำหมูบาน โดย

ทานไมไดเรียกรองเงินทองคาจางจากเจาของงาน

เลย ทานทำตัวงายๆ ไมเรื่องมาก จากที่เคย

ใจรอน เม่ือไดทำหนาที่ตรงน้ี ทานกลายเปนคน

ใจเยน็ สขุมุ รอบคอบ หมัน่ศกึษาพธิกีารท่ีถกูตอง 

ใสใจตอหนาที่และใหขอคิดแกเด็กๆ วา ทำดี

อยาหวัง ส่ิงตอบแทน แลวเราจะมีความสุข   

ทานไดบอกกับเด็กๆ วา ทานดีใจที่โรงเรียนจัด

กิจกรรมน้ีขึ้น เพราะอยางนอยตอไปในอนาคต  

ก็จะมีผูสืบทอดพิธีการทางศาสนามิใหสูญหาย 

ใหอยูคูกับหมูบานของเราสืบไป ไมตองไปสรรหา

จากคนในถ่ินอื่นมาทำ บางคร้ังก็ตองเสียเงิน   

แมเขาไมเรยีกรอง แตกต็องตอบแทนเปนคาเดนิทาง 

คุณนิเวศ พยมฤกษ เปนแบบอยางของ

การทำความดีดวยความมุงมั่นและมีคติประจำใจ

เสมอวา การทำส่ิงที่ดี ไมมีคำวาสาย ทำได

ตลอดเวลา ถาคุณคิดไดดังน้ี โลกคงเกิดแต

สนัตสิขุ เพราะการทำสิง่ทีด่ยีอมไมเบยีดเบียนใคร 

ไมทำใหผูอื่นเดือดรอน เม่ือทุกคนตั้งมั่นทำดีแลว 

ความสงบสุขยอมเกิดในหมูชนน้ันแนนอน 

การทำส่ิงที่ดี ไมมีคำวาสาย ทำไดตลอดเวลา 



๔๗

เพชรบุรี เขต ๑

เรื่อง
กรรณิกา ขำตา

โรงเรียน
คงคาราม

ต.บานหมอ อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 

ความภาคภูมิใจในงานจิตอาสา 
“จากกลุมลูกหวา” 

ความเชื่อในเรื่องการทำความดียอมได  

สิ่ งที่ดีตอบแทน แตความเช่ือนี้ ในบางครั้ง

ขาพเจารูสึกถึงความไมใช แตในที่สุดก็ใช ทำไม

ถึงใช ดวยการตรวจสอบความรูสึก เมื่อทำอะไร

ใหใครทีอ่อนแอกวาหรอืทำในสิง่ทีเ่ขาไมรู ใหเขารู 

การไดตอบแทนทำใหเกิดความรูสึกดีใจ ประทับ

ใจ จนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจกับสิ่งดีๆ ที่ทำ 

ซึ่งขาพเจาก็เคยผานความรูสึกภูมิใจ 

เมื่อชวงปดเทอมที่ผานมา ขาพเจาไปเปน

สมาชิกกลุมลูกหวา เปนเวลาชวงหนึ่งของชีวิต  

ที่ดีที่สุด ขาพเจาชวนเพื่อนไปรวม มีนองๆ   

ในโรงเรยีนคงคารามและโรงเรยีนใกลเคยีงหลายคน 

มีผู ปกครองและทิวาพร เฟ องฟุ ง ครูสุดา 

จัทรสุโข ครูนันทา แยมเมือง ไปดูใหกำลังใจ 

กลุมของเรา ขาพเจาได เรียนรู ไดทำอะไร

มากมาย เชน ดอกลายกระดาษ การทำหัวโขน 

การทำเข็มกลัด การทำพวงมโหตร เปนตน   

การทำพวงมโหตรเปนสิ่งที่ชอบมาก มันสวย 

พลิ้วไหว ดูแลวสวยงามดวยความหลากสี ความ

ออนหวาน ยามใดท่ีมีลมพัดผานพวงมโหตร 

ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป



๔๘

การทำความดีดวยใจ ถึงแมสิ่งตอบแทนอาจ
ไมใชของมีคา แตก็มีคุณคากับจิตใจ 



๔๙

ขาพเจาจะมองงานท่ีเกิดขึ้นจากฝมือเราดวย

ความภาคภูมิ ใจ อดย้ิมเปนความสุขไม ได   

นี่แหละคือความเปนไทยที่ไมมีประเทศใดเหมือน 

เปนงานการอนุรักษวัฒนธรรมไทย แตที่ขาพเจา

ภาคภูมใิจมากกวาน้ีคอื ขาพเจาเปนสมาชกิคนหนึง่ 

พอถึงวันเสารหรือวันอาทิตยขาพเจาก็จะไปสอน 

สาธิตใหกับคนที่มาทองเที่ยวที่เขาวัง จังหวัด

เพชรบุ รี โดยผู ท อง เ ท่ียวจะมา ข้ึนเขาวั ง ท่ี

เคเบ้ิลคาร (รถรางไฟฟา) เรามีหนวยใหความรู

กับนักทองเที่ยวที่ใหความสนใจ โดยไมเสียคาใช

จายใดๆ เมื่อมีผูสนใจเขามาเรียนรู ขาพเจาจะ

กุลีกุจอในการตอนรับ พรอมทั้งเปดการสาธิตให

กับผูทองเที่ยวหรือผูที่สนใจ ขาพเจาจะสอนทำ  

จนเสร็จ แววตาท่ีฉายแววคลายเสียงที่เปลงดัง 

วาสวย สวยเหลือเกิน ขาพเจาภูมิใจที่ไดสราง

ความรูสกึดีๆ และความรูสกึดีๆ นีค่อืการสบืสาน

วัฒนธรรม ทุกครั้งจะมีคำถามวา พวงมโหตร  

คืออะไร ขาพเจาจะตอบวา คือพวงดอกไมสด 

และแหงที่ชาวบานจัดตั้งขึ้นเพื่อใชตกแตงศาลา

การเปรียบเทียบระหวางการเทศนพระมาลัยและ

เทศนมหาชาติในเทศกาลออกพรรษา 

การใหดวยจิตสาธารณะ ครูมักจะบอก

พวกเราเสมอวา ใหมาก ไดมาก ไมไดกับตัวเรา

ก็ไดกับสังคมเรา ขาพเจารักสังคม รักวัฒนธรรม 

รักประเทศไทย เพราะประเทศไทยเปนบานของ

ขาพเจาและเปนบานท่ีขาพเจาอยูอยางมีความสุข 

ขาพเจาจึงพรอมที่จะอาสาดวยจิตที่แนวแน

เต็มใจ สุขใจ จึงภาคภูมิใจในงานจิตอาสา  

ของขาพเจา 

 

“เจาพวกมะโหดเอย 
เจาอยาถือโทษไปเลยวาพี่จะไมรัก 
ลมลงบนหมอนพ่ีจะใหนอนบนตัก 
บุญเรืองเอยละเพื่อนรัก 
รักกันจริงเอย” 

 

  เพลงสงกรานต ยายทองหลอ ทำเลทอง 

 

ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป



๕๐

สมาทานศีล ๕  
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

เรื่อง
วรันธร กัลปะ

โรงเรียน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ต.บานใต อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

คุณธรรม จริยธรรม มีความสำคัญ เปน

สิ่งจำเปนที่จะตองปลูกฝงในโรงเรียน เพราะชวย

ใหนักเรียนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรม  

ที่พึ งประสงค สามารถพัฒนาหรือควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได ลดความขัดแย ง   

เกิดความสามัคคี ทำใหสังคมโรงเรียนอยูเย็น

เปนสุข มีความสงบเรียบรอยและมีบรรยากาศ  

ที่ดี เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และสามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำ

วันไดเปนอยางดี โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ที่หลากหลายและตอเนื่อง

มาโดยตลอด เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีครอบคลุมทุกดาน 

กจิกรรมสมาทานศีล ๕ เปนอกีหนึง่กจิกรรม

ที่ทุกคนปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดีงาม คือ ทุกวันพระ   

นอกจากทุกคนสวมเส้ือสีขาวทั้งโรงเรียนซึ่ง  

ถือเปนสัญลักษณการทำความดีรวมกันและเปน

สัญลักษณของโรงเรียนชื่อวา “เสื้อคุณธรรมนำ
ชีวิต” โดยโรงเรียนไดรวมมือกับพระภิกษุสงฆ 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบานใต อำเภอ

เมืองกาญจนบุรี มานำสมาทานและรับรูการ

ตั้ ง ใ จ สม าท านศี ล ข อ งทุ ก คน เ นื่ อ ง จ า ก

พระพุทธเจาทรงสอนวา “เราควรรักษาศีล เจริญ

กาญจนบุรี เขต ๑



๕๑

สมาธิ แลวจะเกิดปญญา ชำระศีลใหบริสุทธิ์กอน
จึงทำสมาธิการสมาทานศีลกับพระภิกษุสามเณร”  
โดยไดตั้งใจไวลวงหนาวาจะประพฤติปฏิบัติตน

งดเวนจากการกระทำส่ิงไมดีงามทั้งหลายเพ่ือ  

จะไดระมัดระวังตนเองตามคำสมาทานศีล ๕ 

ไดแก   

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง   

สะมาทิยามิ 

ขาพเจาสมาทานซึง่สกิขาบท คอื ของดเวน

จากการฆาสัตว โดยเด็ดขาด 

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ 

ขาพเจาสมาทานซ่ึงสกิขาบท คอื ของดเวน

จากการลักทรัพย โดยเด็ดขาด 

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ 

ขาพเจาสมาทานซึง่สกิขาบท คอื ของดเวน

จากการประพฤตผิดในกาม โดยเด็ดขาด 

มุ ส า ว าทา เ ว ร ะมะณี สิ กข าปะทั ง   

สะมาทิยามิ 

ขาพเจาสมาทานซึง่สกิขาบท คอื ของดเวน

จากการกลาวคำเท็จ โดยเด็ดขาด 

สุ รา เมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา   

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 



๕๒

ขาพเจาสมาทานซึง่สกิขาบท คอื ของดเวน

จากการกินเครื่องดองและของเมา โดยเด็ดขาด 

นอกจากทุกคนไดตั้งใจงดเวนจากการ

กระทำไมดีไวลวงหนาแลว ยังไดรับฟงธรรม

เทศนาจากพระภิกษุที่นำหลักธรรมท่ีดีงามของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ ามาปลูกฝ งคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อพัฒนาและปลูกฝงสิ่งที่ดีงามให

นั ก เ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

ผูปกครองและชุมชนละแวกใกลเคียงไดนำไปใช

ในการดำเนินชีวิตท่ีดีงามไดอยางถูกตอง    

การไดบุญจากศีลนั้น เราตองตั้งใจงดเวน

ไวลวงหนาหรือสมาทานไว เราถึงจะไดอานิสงส

ผลบุญ ถึงแมวาจะไมพบเหตุการณอะไรเลย  

ในวั นนั้ น ก็ ไ ด บุญจาก ศีลครบทั้ ง ๕ ข อ  

ทุกประการ เพราะบุญเกิดจากความตั้งใจงดเวน

นัน่เอง จะเหน็วากจิกรรมสมาทานศีล ๕  นอกจาก

ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงามแลว ทุกคนยังได

รวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงไว  

ใหยืนนานอีกดวย 



๕๓

การเสรมิสรางคณุธรรมทีด่งีามโดยยดึหลกั

คุณธรรมพื้นฐาน ไดแก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย 

มวีนิยั สะอาด สุภาพ สามคัค ีมนีำ้ใจและกตญัู 

เพื่อพัฒนาผู เรียนใหเปนคนดีและมีความสุข 

สภาพสังคมในปจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไป   

การดำเนินชีวิตของคนในปจจุบันขาดหลัก  

เพชรบุรี เขต ๑

เรื่อง
สุจิตรา หวังเชื้อ

ศิริพงศ ชมเสือ

โรงเรียน
เขายอยวิทยา

ต.เขายอย อ.เขายอย 

จ.เพชรบุรี 

อาสารวมพลัง  
สรางบานฟาง 

ศีลธรรมประจำใจ ความประพฤติผิดศีลธรรม 

โดยเฉพาะปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนและเยาวชน

ที่ปรากฏเปนขาวใหเห็นอยูเสมอ ใหความสนใจ

กับอินเทอรเน็ตรับขอมูลที่ขาดการพิจารณาขอดี

ขอเสีย ทำใหเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมเลียน

แบบสิ่งไมดี จนเกิดปญหาตางๆ ดังนั้นโรงเรียน



๕๔

จึงไดสงเสริมการจัดกิจกรรม ใหนักเรียนไดมี  

จิตสาธารณะ มีคุณธรรม ไดลงมือกระทำสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง อันแสดงความเปนจิตอาสารับผิดชอบ  

ตอสังคม 

จติอาสา คือ จติท่ีตองการชวยเหลือคนอืน่

หรือนึกถึงสวนรวม ไมนิ่งดูดายตอความทุกขยาก

ของผูอื่น ปรารถนาเขาไปชวยดวยการสละเวลา

และดวยจิตที่เปนสุขที่ไดชวยผูอื่น ไมวาจะเปน

นักเรียน ครู พอคา นักธุรกิจ ขาราชการก็

สามารถเปนอาสาสมคัรไดตลอดเวลา หากมีจิตใจ

คำนึงถึงสวนรวมอยู เสมอ โครงการพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาไดสง

เสริมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะในการใชชีวิต

อยางพอเพียง พอมีพอกิน พึ่งตนเองและชวย

เหลือผูอื่น ทางโรงเรียนเขายอยวิทยาไดจัด

โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน โดยใหนักเรียน

จัดคายอาสาพัฒนาชุมชนที่วัดล้ินชาง อำเภอ

หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนทุกคน

ไดมี โอกาสบำพ็ญประโยชนใหกับบาน วัด  

และโรงเรียน 

เมื่อเดินทางถึงวัดลิ้นชางก็ไดพบหลวงพอ

ที่คอยตอนรับนักเรียน จากน้ันหลวงพอและ

วิทยากรไดอธิบายใหความรูเกี่ยวกับบานฟาง 

เมื่อถึงสถานที่จริง ทางวัดไดเตรียมอุปกรณ  

ทุกอยางพรอมที่จะทำ มีบอดิน ทุกคนตองลงใน

บอดินที่ ๒ และบอดินที่ ๓ ผสมกัน ระหวาง

ทำงานพวกเราพลัดกันรองเพลงอยางสนุกสนาน

และมีความสุข หลังจากนั้นทุกคนไดเดินทาง

กลับวัดลิ้นชางเพื่ออาบน้ำ รับประทานอาหาร 

ทำวัตรสวดมนตนั่งสมาธิ สรุปงาน ฟงบรรยาย

ธรรมของหลวงพอและเขานอน 

เชาวันท่ี ๒ พวกเราตื่นนอนตอนตี ๔ ทำ

กิจสวนตัว ออกบิณฑบาตกับพระ เพื่อดูวิถีชีวิต

ในยามเชาของพวกชาวบานลิ้นชาง หลังจากนั้นก็

เตรียมตัวรับประทานอาหารเชา เพื่อจะไดไป

ทำงานตอ การทำงานในวันนี้ทุกคนพรอมทั้งชาว

บานพระภิกษุแลวนองๆ นักเรียนลิ้นชางชวยกัน

ฉาบและเช่ือมรอยตอของกอนฟางจนสำเร็จ แลว

นำฟางกับดินเหนียวที่เตรียมไวมาฉาบฝาผนัง

ความหนาประมาณ ๕ - ๖ ซ.ม. ฉาบกัน ๒ - ๓ ครัง้ 

หรือมากกวาน้ีก็ได ฉาบจนเรียบแลวตกแตงให

สวยงามตามชอบใจ ปนเปนรูปตางๆ ทำตาม

จินตนาการของแตละคนจนเสร็จเรียบรอย   

เพื่อใชเปนศูนยกลางการเรียนรูการทำบานฟาง 

เปนที่อานหนังสือ ที่พักผอนของนักเรียนโรงเรียน

บานลิ้นชางและชุมชนในละแวกน้ัน  

จากการปฏิบัติกิจกรรมอาสารวมพลัง

สรางบานฟาง เพ่ือเปนการสรางเสริมความ

สัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียนและชุมชน 

เยาวชนไดกระทำความดี มีจิตอาสาชวยเหลือ

สังคม ไดรับทั้งความรู ประสบการณ ความ

สามัคค ี มีความสุขปลูกฝงคานิยม ในการ

ทำความดี มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือดวยจิตที่

เปนสุขเสียสละ ไมวาจะเปนแรงงานกำลังใจ  

และทรัพย เสียสละความสุขสวนตัว ซึ่งเปน

หนทางพัฒนาจติใจอยางเปนรปูธรรม เกดิความภมูใิจ

ในตนเองและเปนเยาวชนที่ดีตอไปในอนาคต 

จิตอาสา คือ จิตที่ตองการชวยเหลือคนอื่น
หรือนึกถึงสวนรวม ไมนิ่งดูดายตอความทุกข
ยากของผูอื่น 



๕๕

ลนเกลารัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทาน

กำเนิดลูกเสือไทยไวหนึ่งรอยปมาแลว ดวยความ

เช่ือมั่นวาไมมีกระบวนการใดๆ จะสรางคนให

เปนคนดีไดเทากับกิจกรรมลูกเสือ ดังพระราช  

ดำรสัอมตะทีท่รงตรสัวา “ขาไมตองการตำราเรยีน
ที่เดินได ส่ิงที่ขาอยากไดนั้นคือ เยาวชนที่เปน
สุภาพบุรุษ ซ่ือสัตย สุจริต มีอุปนิสัยใจคอท่ีดี”    

ล น เ กล า รั ช ก าลที่ ๙ ทร ง มีความรู   

ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น  

ราชบุรี เขต ๑

เรื่อง
ปรีชา ทุติยาภรณ

โรงเรียน
วัดวิมลมรรคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประถมศึกษา

ราชบุรี เขต ๑

การนำภูมิปญญาทองถิ่น
เขาสูขบวนการลูกเสือ 

และไดทรงนำมาปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อเปนแบบ

อยางใหกับพสกนิกรของพระองค เชน ทรงใช  

ภูมิปญญาในการแกไขวิกฤตการณทางการเมือง   

จนประเทศพนภยัพบิตั ิทรงพระราชทานแนวทางการ

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

นำความย่ังยืนพลิกฟนความยากจนมาสูความ

อุดมสมบูรณ นำความสุขมาสูประชาชนชาวไทย    

ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูมีภูมิปญญาทองถิ่น

มากมาย แตในปจจุบันภูมิปญญาไดสูญหายไป



๕๖

เปนจำนวนมาก เนื่องจากการถายทอดเปนการ

บอกเลาจากปากตอปากจากผูรู ผู เชี่ยวชาญ    

ถายทอดสูลูกหลานหรือบุคคลใกลชิดที่รักใคร

และไววางใจ การถายทอดดวยกระบวนการดัง

กลาวจึงอยูในวงจำกัด ความรูบางอยางจึงได

สูญหายไป  

ดังนั้นขบวนการท่ีจะทำใหภูมิปญญาทอง

ถิ่นกลับคืนมาไดคือ ขบวนการลูกเสือ ซึ่งเปน

ขบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและเปนรากฐาน

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งบุคคลที่มี

บทบาทเปนอยางมากในการนำภูมิปญญาทองถ่ิน

เขาสูขบวนการลกูเสอืคอื ครภูมูปิญญา ซ่ึงหมายถงึ

บคุคลผูทรงภูมริูดานใดดานหน่ึง เปนผูสรางสรรค

และไดทำการสืบสานภูมิปญญาดังกลาวมาอยาง

ตอเนื่อง จนเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน   

แตการรื้อฟนครูภูมิปญญาขึ้นมาใหมจะตองเผชญิ

ปญหาบางประการอยางแนนอน เพราะในชวง  

ที่ผานมาครูภูมิปญญาไดถูกพัฒนาแบบใหมมา

เปนเวลานานพอสมควร ดังน้ันโรงเรียนตอง  

สรางเจตนคติดานความรูสึกของครูภูมิปญญา  

ใหเขามามีสวนรวมในการนำภูมิปญญาเขาสู

กระบวนการลูกเสือใหมากที่สุด  

การจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ  

เปนงานที่คอนขางหนัก เพราะตองตอบคำถาม  

นี้ใหได “จะเขาคายพักแรมไปทำไม?” ถาตอบ
คำถามนี้ไมได การจัดกิจกรรมก็จะไมประสบผล

สำเร็จและจะตองประสบกับสภาพปญหามากขึ้น

เรื่อยๆ มาตรฐานการอยูคายพักแรมก็ต่ำลง  

และในที่สุดความลมเหลวก็จะเกิดขึ้น โดยที่

โรงเรียนและลูกเสือตองสูญเสียความสุขที่ไดรับ  

เสยีเวลาอนัมคีา เสียเงนิและเสยีโอกาสอกีมากมาย 

รวมทั้งเสียความรูสึกที่ดีตอการเขาคายพักแรม



๕๗

หรือตอกิจการลูกเสือดวย ดังนั้นตองมีแผนการ

จัดที่ดีวามีวัตถุประสงคใด ทำเพื่ออะไร ท้ังนี้เพื่อ

ใหการอยูคายพักแรมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว   

ในการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ

ของโรงเรียน ไดนำครูภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี

สวนรวม จำนวน ๕ กิจกรรม ไดแก  

๑.สรางซุมเสือถาวร เพราะกอนท่ีลูกเสือ

จะเขาคาย ตองผานพิธีลอดซุมเสือกอน พิธีนี้ถือ

เปนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกลาวท่ีวา “รับลูกเสือ
เขาคายใหลอดซุม” แตซุมเสือที่เคยปฏิบัติกันมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะสรางกันแบบงายๆ 

โดยใชจีวรพระบาง ลอรถยนตบาง ทางมะพราว

บาง ฯลฯ ดงันัน้ครภูมูปิญญาจงึสรางซุมเสอืถาวร  

อันเปนจุดเดนของคาย มีความสรางสงางาม  

นาเกรงขาม แฝงไปดวยความศักดิ์สิทธิ์ เปนที่

ดึงดูดความสนใจของลูกเสือและเมื่อเสร็จสิ้น

กิจกรรมฯ แลวซุมเสือจะกลายเปนจุดศึกษา 

แหลงเรียนรู สวนสนุก และชวยเสริมใหสภาพ

แวดลอมของโรงเรียนใหเดนขึน้ ๒.เปนวทิยากรในการ

เดินทางไกล จากที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ลูกเสือเดินทางไปตามถนนหรือ

ตามทิศทางที่กำหนดให ดังนั้นครูภูมิปญญา  

จึงใหลูกเสือเดินทางไกลไปเรียนท่ีบานของตัวเอง     

สงผลใหลูกเสือเกิดความตระหนักในการอนุรักษ

ภูมิปญญาใหคงอยูคูสังคมไทยและมีรายได

ระหวางเรียน ๓.เปนประธานในพิธีเปดการแสดง

รอบกองไฟ จากที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน จะเชิญผูบังคับบัญชามาเปน

ประธาน ซึ่งบางครั้งทานก็ไมมีเวลา บางครั้งทาน

มาแลวก็ตำหนิจุดบกพรองในการจัดกิจกรรม 



๕๘

บางครั้งก็มีปญหาในการตอนรับ ฯลฯ จึงเชิญครู

ภู มิ ป ญญาห รื อบุ ค คลสำ คัญ ในชุ ม ชนมา  

เปนประธาน นอกจากเปนการใหเกียรติแลว   

ยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนและยังไดงบประมาณจากทาน

ประธานมาชวยเสริมในการจัดกิจกรรมดวย    

๔.เปนวิทยากรจุดกองไฟ จากที่เคยปฏิบัติกันมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนหนาที่ของครูฝก

หรือลูกเสือหมู ใดหมูหนึ่ง ซึ่งตองเจียดเวลา  

มาฝกซอม ทั้งๆ ที่งานรับผิดชอบก็เต็มมือจึงให

แมบานในชุมชนมาเปนวิทยากร สงผลใหมีการ

รวมกลุมแมบานฝกซอม สรางความสนุกสนาน  

ครืน้เครง รวมจติรวมใจกนั ๕.แมครวัจดัทำอาหาร

บริการลูกเสือ จากที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน จะใหลูกเสือแตละหมูจัดทำกันเอง   

เปนการเพิ่มภาระในการนำอุปกรณมา บางคน

เวลาเลิกกิจกรรมก็ลืมขนกลับ บางคนก็หาย    

บางคนก็สลับกับคนอื่น และที่สำคัญลูกเสือเรา  

ยังเล็กอยู จึงใหครูภูมิปญญาเปนแมครัวจัดทำ  

อาหารบริการ สงผลใหผูมีฝมือทางทำอาหาร  

ทั้งผูหญิงและผูชายมาแสดงฝมือกันมากมาย

หลายคน   

ในปจจุบันกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ

ไดกลายเปนการคาไปแลว มีการเปดบริการกัน

อยางหลากหลายท้ังภาครัฐและเอกชน โรงเรียน

ตางๆ พากันไปใชบรกิารเปนจำนวนมาก ดวยขออาง

ที่วา “มีแตครูผูหญิง ครูผูชายก็แกๆ ฝกลูกเสือ
เองไมได ไปจางเขาฝกใหดีกวา” หรือ “ถาครูฝก
ลูกเสือเอง ลูกเสือจะขาดระเบียบวินัย ไมเชื่อฟง 
แตถาใหผูอื่นฝก ลูกเสือจะมีระเบียบวินัย เชื่อฟง
มากกวา” หรือ “สบายดี แคเอาเงินไปจายก็เสร็จ
แลว” แตโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามไมตอง  

ไปจางใหใครเขาฝกเด็กให เพราะครูกับครูภูมิ

ปญญาของเราฝกเด็กกันเอง เด็กก็มีความสุข   

สนุกสนาน เชื่อฟงดี ถึงแมครูกับครูภูมิปญญา

สวนใหญจะเปนผูหญิงและครูกับครูภูมิปญญา

ผูชายกแ็กๆ  แตกส็ามารถจัดกจิกรรมไดเปนอยางดี 

ไมมีใครฝกลูกเสือไดดีเทากับ “ครู” เพราะใน

ขณะที่เราฝกเด็กเราก็จะไดฝกครูกับครูภูมิปญญา

รุนใหมไปดวย ปจจุบันจะหาครูกับครูภูมิปญญา

ทีท่ำกจิกรรมพฒันาเด็กพฒันาคนหาไดยากเต็มทน   

เพราะฉะนัน้ ครทูกุคนจงชวยกนั ใหสมกบัทีอ่าชพี

ของเราเปนวิชาชีพชั้นสูง 

“จะเขาคายพักแรมไปทำไม?” ถาตอบคำถามนี้  
ไมได การจัดกิจกรรมก็จะไมประสบผลสำเร็จ 



๕๙

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำการคิด

พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะชีวิตในโรงเรียน

ขนาดเล็กของโรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง    

ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มีการดำเนินงานจัด

กจิกรรมเสรมิการเรยีนการสอน ระดับชัน้อนบุาล ๑   

ถงึชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ จำนวนหองเรียน ๘ หอง     

จำนวนนักเรียนรวม ๘๔ คน โดยแบงนักเรียน

ราชบุรี เขต ๑

เรื่อง
สมทรง ไชยวัต

โรงเรียน
บานพุมวงราษฎรบำรุง                         

ต.แกมอน อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี         

กิจกรรมครอบครัว  
คุณธรรมนำการคิด 

ทัง้หมดเปนกลุม จำนวน ๖ กลุม ทุกกลุมประกอบ

ดวยสมาชิกที่ เปนนักเรียนตั้ งแตชั้นอนุบาล   

จนถึงชัน้ประถมศึกษาปที ่ ๖ แตละกลุมจะเรยีกวา  

ครอบครัว มีคุณครูดูแล ๑ คน เปรียบเปนพอ   

หรอืแม ทัง้ ๖ ครอบครวัน้ี ไดแก ครอบครสัขุสนัต    

ครอบครวัหรรษา ครอบครัวพาชืน่ ครอบครวัร่ืนรมย 

ครอบครัวสมฤดี และครอบครัวปรีดิ์ เปรม       



๖๐

ทุกครอบครัวจะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

และ ๖ ที่เปนกลุมแกนนำรับผิดชอบดูแลการทำ

โครงงานคุณธรรมมาเปนผูคอยประสานงาน

ดำเนนิการในการทำกิจกรรมตางๆ ทกุครอบครัว  

จะมีกิจวัตรประจำวันที่รวมกิจกรรมกัน ไดแก   

ทำความสะอาดเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ กิจกรรม

หนาเสาธงกอนเขาเรียน พักรับประทานอาหาร

กลางวัน แปรงฟนกอนเขาเรียนภาคบายและ

กิจกรรมหนา เสาธงกอนกลับบ าน รวมท้ัง

กิจกรรมพิ เศษอื่นๆ อีก ตลอดปการศึกษา

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนดวย

กิจกรรมหลัก ๙ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมยาม

เชาแหงคุณธรรม กิจกรรมเรียนจริยศึกษา     

กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมสวนเกษตรพอเพียง  

เพียงพอเพ่ือพอ กิจกรรมตามประเพณีไทย      

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมูในวันแมแหงชาติ     

กิจกรรมบวชชีพราหมณ ในวันพอแห งชาติ       

กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียนและกิจกรรมคาย

ชีวิตและจิตอาสา 

การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำการ

คิดพัฒนาคุณภาพผู เรียนดานทักษะชีวิตใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอัน  

พึงประสงค : อยูอยางพอเพียง ไดดำเนินการมา

เปนเวลากวา ๒ ปแลว โดยนักเรียนทุกคนจะ

ปฏิบัติตนตามแนวทางของกิจกรรมครอบครัว  

คุณธรรมนำการคิดเปนกิจวัตรประจำวัน จนเกิด

เปนนิสัยและโรงเรียนไดมีการติดตามประเมินผล 

มีการพัฒนาส ง เสริมการดำเ นินการอย าง

สม่ำเสมอแตในระยะแรกๆ ของการจัดกิจกรรม    

ไดพบปญหาโดยเฉพาะดานพฤติกรรมของ

นั ก เ รี ยนยั ง เ คยชิ นและจดจำ เ ลี ยนแบบ

พฤติกรรมของผูปกครองโดยเฉพาะดานวาจา  

ดานการแตงกาย ไมขยัน โรงเรียนไดแกปญหา

โดยใชวธิกีารจดักิจกรรมสมัพนัธชมุชน ผูปกครอง   

ใหมากขึ้นโดยใชชวงเวลาหลังจากท่ีพวกเขาเลิก

ทำงานในตอนเย็นแลว พรอมกับนำเสนอผลงาน

ของนกัเรยีนและโรงเรยีน ใหชมุชนและผูปกครอง

ไดเห็น แจงภาระงานของโรงเรียนที่กำลังดำเนิน

การซึ่งตองการความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อบุตร

หลานของพวกเขาจะไดเปนคนดีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและจากการจัดประชุมคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางสม่ำเสมอ 

จึ งไดความรวมมืออยางดียิ่ ง ในการพัฒนา

กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน นับวาเปนท่ีนาพอใจ

อยางยิ่ง สงผลใหประสบความสำเร็จดานเสริม

สรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียนของโรงเรียนบาน  

พุมวงราษฎรบำรุง ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  

อยูในสังคมหางไกลตัวเมอืงและมคีรผููสอนไมครบชัน้ 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครอบครัว

คุณธรรมนำการคิดพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

ทกัษะชีวติในโรงเรยีนขนาดเลก็ ไดพบวา โรงเรียน

บานพุมวงราษฎรบำรุงมีคุณภาพของผู เรียน                                                                                              

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม

อยู เกณฑระดับดี ผู เรียนมีพฤติกรรมตามจุด  

เนนการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค : อยูอยาง

พอเพียง โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

๑ ระดับประเทศ จากการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู “คุณธรรมนำการคิด” เปนตัวแทนองคกร
ภาครัฐระดับจังหวัดราชบุรีที่มีผลงานตามหลัก

ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงและผ าน เกณฑ  

การประเมินระดับภาคกลาง เปนโรงเรียนดีเดน 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ  

ปการศึกษา ๒๕๕๓ และชุมชนหมูบานพุมวง  

ไดรับรางวัลชนะเลิศเปนหมูบานเศรษฐกิจพอ

เพียงดีเดน ระดับจังหวัดราชบุรี 

ความโดดเดนของนวัตกรรมนี้คือ เปน

นวัตกรรมที่ทุกสถานศึกษาสามารถนำกรอบ

แนวคดิไปปฏิบตัไิดอยางสะดวก ไมยุงยากซบัซอน   

และไมตองใชทรัพยสินเปนทุน โดยเฉพาะชวยแก

ปญหาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดโอกาสพัฒนา      

ทำใหเกิดคุณคาและประโยชน จากผลท่ีเกิดขึ้น     

ทำใหไดพบวา สื่อที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารงาน

ในโรงเรยีนขนาดเลก็กค็อื จิตสำนกึและพฤตกิรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาของครูผูสอนทุกคน        

ประกอบกับการใชสงัคมครอบครัว หลกัไตรสกิขา 

(ศลี สมาธิ ปญญา) คุณธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการ     

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับ

รูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนมาเปนปจจัยในการดำเนินงาน เพราะ

โรงเรียนขนาดเล็กจำเปนอยางยิ่งที่จะตองได

บุคลากรในโรงเรียนเปนแมพิมพที่ดีงามพรั่ง

พรอมดวยคุณธรรม รูจักพอเพียง รูจักแกปญหา

และวางแผนพัฒนา ก็จะทำใหบรรลุวัตถุประสงค

ไดดังที่ตั้งไว ดังเชนการเสริมสรางทักษะชีวิต  

ใหแกนักเรียนของโรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง

โดยใชการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำการ

คิดพัฒนาคุณภาพผู เรียนดานทักษะชีวิตใน

โรงเรียนขนาดเล็ก                                                         



สุพรรณบุรี เขต ๒

๖๒

๓ ดี ๔ อาสา  
ทอดผาปาขยะ 
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เรื่อง
นิภา เตียบฉายพันธ

โรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชา

นุสรณดอนเจดีย 

ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย 

จ.สุพรรณบุรี

ประเทศไทยของเราเปนประเทศท่ีมี

วฒันธรรมอนัดีงาม คนในชาติอยูกนัอยางสงบสขุ

รูจักการชวยเหลือเก้ือกูล เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  

มีน้ำใจตอผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวมมาก

กวาประโยชนสวนตัว เพราะคนในสังคมไทยเปน

คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม แตในปจจุบันจะเห็น

วาสังคมไทยของเราเปลี่ยนไป เพราะคนในสังคม

สวนหน่ึงไมมีคุณธรรม จริยธรรม ทำใหเกิด

ปญหาตามมามากมาย ฉะน้ันเราจึงควรมาชวย

กันสรางคานิยมใหคน โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  

เยาวชนซ่ึงเปนบุตรหลานของเราและจะตอง

เติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา ใหเปนคนเกง   

เปนคนดี มีคุณธรรมและอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ซึ่งเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไดจัดกิจกรรม ๓ ดี ๔ อาสา ทอดผาปาขยะขึ้น

ในโรงเรียน ๓ ดีคือ คิดดี ทำดี พูดดี ๔ อาสา 

คือ มีจิตอาสา พัฒนาบาน วัด โรงเรียนและ

ชุมชนทอดผาปาขยะคือ การนำขยะมาแยก  

ประเภทตางๆ แลวทำพิธีทอดผาปา โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี   

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ชวยพัฒนา

บาน วัด โรงเรียนและชุมชนใหสะอาดปราศจาก

ขยะ ชวยลดภาวะโลกรอน มีความฉลาดทาง  

สุขภาวะ รูจักการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประจำวันได เพื่อหา

ทุนการศึ กษาให แกนั ก เ รี ยนที่ ย ากจนและ

ขาดแคลน            

การจดักจิกรรม ๓ ด ี๔ อาสา ทอดผาปาขยะ  

มีวิธีดำเนินการดังนี้ 

๑. ประชมุครทูกุคนในโรงเรยีนแจงใหทราบ

ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม ๓ ดี ๔ อาสา 

ทอดผาปาขยะ โดยใหครไูปจดักจิกรรมการเรียนรู

ใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

การมีจิตอาสา การมีความฉลาดทางสุขภาวะ   

การรูจักประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
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พอเพียงในวิถีชีวิตประจำวัน ใหความรูเกี่ยวกับ 

ขยะวาคืออะไร มีกี่ประเภท มีประโยชน มีโทษ

อยางไร สอนวิธีการคัดแยกขยะและการนำขยะ

กลับมาใชใหม โดยการนำมาประดิษฐเปนของใช  

ของเลน ของประดับตกแตง เชน นำกลองนมมา

ตัดเปนเสนๆ แลวสานเปนหมวก นำขวดน้ำ

พลาสติกมาทำเปนโคมไฟ นำกระปองมาทำเปน

รถไฟ นำเปลอืกหอยมาทำเปนตุกตา ฯลฯ และสอน

เรื่องการลดภาวะโลกรอน ซึ่งในปจจุบันน้ีมีผล

กระทบตอชีวิตของเราและโลกเปนอยางมาก  

๒. ประชุมผูปกครองนักเรียนแจงใหทราบ

ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม ๓ ดี ๔ อาสา 

ทอดผาปาขยะ เพ่ือใหผูปกครองมีความรูความ

เขาใจและขอความรวมมือในการชวยปลูกฝง  

สงเสรมินกัเรยีนในเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม การมี

จิตอาสา การมีความฉลาดทางสุขภาวะ การรูจัก

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

วิถีชีวิตประจำวัน ขณะที่นักเรียนอยูที่บาน   

๓. แจงใหครพูระผูสอนศลีธรรมในโรงเรียน

ทราบถึงกิจกรรม ๓ ดี ๔ อาสา ทอดผาปาขยะ

และใหครพูระผูสอนศีลธรรมในโรงเรยีน ใหความรู

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรม การทอด

ผาปา คำกลาวถวายผาปา คำกลาวกรวดน้ำ   

ใหแกนักเรียน 

๔. แจงใหนักเรียนทราบถึงกิจกรรม ๓ ดี  

๔ อาสา ทอดผาปาขยะ เพื่อใหนักเรียนมีความรู

และเขาใจในการปฏิบัติตนเปนคนดี  คิดดี    

ทำดี พูดดี มีจิตอาสาสรางเครือขายใหพัฒนา

บาน วัด โรงเรียนและชุมชน เห็นคุณคาของขยะ  

รูจักการเก็บและการคัดแยกขยะ มีความฉลาด

ทางสุขภาวะและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียงไปใชในวิถีชีวิตประจำวันได   

๕. จัดกิจกรรม ๓ ดี ๔ อาสา ทอดผาปา

ขยะ โดยใหนักเรียนชวยกันเก็บขยะท่ีโรงเรียนที่

วัด และไปชักชวนพอ แม ญาติพี่นอง คนใน

ชุมชนชวยกันเก็บขยะและนำมากองรวมกันโดย

แยกเปนประเภทตางๆ เชน กระดาษ ขวดพลาสติก 

เหล็ก ฯลฯ นิมนตพระสงฆมารับผาปา นักเรียน

กลาวคำถวายผาปาและใหผูปกครองหรือคน  

ในชุมชนที่มีอาชีพรับซื้อของเกามารับซื้อขยะ   

นำเงินที่ขายขยะไดมอบเปนทุนการศึกษาใหแก   

นักเรียนท่ียากจนและขาดแคลน   

๖. นักเรียนลงทะเบียนเขาฐานการเรียนรู  

ตางๆ โดยมีครูและนักเรียนท่ีมีความสามารถ  

มาเปนวิทยากร รวมจัดฐานการเรียนรู ดังนี้    

ฐานท่ี ๑ ทำดีใหดู คือ สอนกลาวคำ  

กรวดน้ำอยางยอ 

ฐานที ่๒ งามอยางไทย คอื การฝกมารยาท

ไทย เชน การกราบ การไหวบุคคลตางๆ 

ฐานที่ ๓ พอเพียงตามรอยพอ คือ เรียนรู

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานท่ี ๔ ธรรมะจานเดียว คือ การเขียน

พุทธภาษิตและวาดภาพประกอบระบายสีลงใน

จานกระดาษ   

ฐานท่ี ๕ ธรรมะองค ๔ คือ การเรียนรู

เกี่ยวกับอริยะสัจ ๔ อิทธิบาท ๔    

ฐานที ่๖ ทำดีเพือ่พอ คือ การเขยีนความดี

ที่จะทำถวายแดในหลวงลงในกระดาษรูปหัวใจ 

ฐานท่ี ๗ สรางหลักคิด พิชิตโลกรอน  

คือ การเรียนรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 

ฐานท่ี ๘ ขยะสรางคานำพาชีวิตพอเพียง 

คือ การประดิษฐของใช ของเลนจากขยะ 
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ฐานที่ ๙ นิทานหรรษาพัฒนาสุขภาวะ  

คือ การฟงนิทานแลวตอบคำถาม (นักเรียนเลา

นิทานประกอบหุนมือ) 

ฐานท่ี ๑๐ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ 

คือ การเรียนรู ในการปฏิบัติตนเปนคนขยัน  

ประหยัด ซื่ อสั ตย มี วิ นั ย สุภาพ สะอาด  

สามัคคี  มีน้ำใจ 

เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในฐานตางๆ ผานแลวจะไดรับเกียรติบัตร

ทุกคน ผลที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม ๓ ดี   

๔ อาสา ทอดผาปาขยะ คือ นักเรียนประพฤติ

ตนดีขึ้น มีจิตอาสารวมกันพัฒนาบาน วัด 

โรงเรียนและชุมชน ใหสะอาดปราศจากขยะ รอย

ละ ๙๕ นักเรียนของโรงเรียนท่ียากจนและ

ขาดแคลนไดรับทุนการศึกษาจำนวน ๓๒ ทุนๆ 

ละ ๕๐๐ บาท รวมทัง้สิน้ ๑๖,๐๐๐ บาทผูปกครอง

และชุมชนมีความพอใจและใหความรวมมือใน

การปฏบิตักิจิกรรมรอยละ ๙๘ ชวยลดภาวะโลกรอน 

โดยนำขยะไปประดิษฐเปนของใช ของเลนและ  

ของตกแตงบาน ฯลฯ แทนการเผาขยะทำใหไมเกดิ

มลภาวะเปนพิษและเปนการนำของท่ีไมใชแลว  

กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน เปนการประหยดั

รูจักประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในวิถีชีวิตประจำวัน โรงเรียนไดรับความรวมมือ

และการสนับสนุนจาก บาน วัด โรงเรียนและ

ชุมชนอยางดียิ่ง โรงเรียนตางๆ นำไปเปนแบบ

อย างในการจัดกิจกรรมส ง เสริม คุณธรรม  

จริยธรรมใหแกนักเรียน นับเปนความภาคภูมิใจ

อยางยิ่ง 



๖๖

สุพรรณบุรี เขต ๒

คุณธรรมเปนแสงสวางนำทางชีวิตเสมอ  

สมัยกอนนี้ในน้ำมีปลาในนามีขาว ชาวบานอยู

กันอยางพอเพียง เกื้อกูล เอื้อเฟอเผื่อแผกัน  

มวีถิชีวีติทีง่ดงามราบเรยีบ อยูกนัอยางพรอมหนา

พรอมตา พอแม ลูก ปูยา ตายาย เวลาค่ำหลัง

อาหารเย็นแลวทุกคนมารวมกันน่ังเลนที่ระเบียง

ชายคาบาน (นอกชาน) ดูดวงจันทร ดวงดาว  

ถาบานไหนมีเด็กเล็กกำลังหัดพูดก็จะเปนที ่ 

ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัว เพราะเด็กพูด  

ผดิบาง พูดชัดบางไมชัดบาง ซักถามตลอดเวลา  

ภาพลูกนอนหนุนตักแม พอสอนหนังสือและ  

เลานิทานที่มีคติสอนใจท้ังทางโลกและทางธรรม  

ทุกคนดูมีความสุขอิ่มเอมใจเนื่องจากวิถีชีวิตแบบ

พอเพยีง มคีณุธรรมนำชีวติ ทกุคนจงูลกูจงูหลาน

ไปทำบุญตักบาตรท่ีวัดไผโรงวัว แมตองเดิน  

ดวยเทาในระยะทางท่ีไกลแตทุกคนนั้นกลับมี  

แววตาที่เปยมดวยความสุข 

ในกาลตอมาที่ ดินทำกินจากรุ นปู ย า   

ตายาย รุนพอ รุนแม เปล่ียนมือมาเปนของรุนลูก  

รุนหลาน ที่ดินทำกินของเขาก็หายไปกลายเปน

ลูกจางเสียสวนใหญ ฐานะที่ เคยพอมีพอกิน  

ก็กลายเปนยากจน ผูนำครอบครัวที่เคยสอน

หนังสือ เคยเลานิทานก็นิยมดื่มสุรา สวนแมบาน

ก็ไปรับจางทำงานตั้งแตเชามืดกลับก็ค่ำ ไมได

เรื่อง
สุพรรณ จันภักดี

โรงเรียน
บานไผตาโม 

ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง 

จ.สุพรรณบุรี

ทุกสัปดาหมาทำบุญ… 
สรางคุณธรรม 

พูดคุยดูแลบุตรหลานเทาที่ควร ผูคนแตงงาน  

ตัง้แตอายุยงันอยและหยารางกันไป ท้ิงลกูใหคนชรา

ที่บานเลี้ยงดูแลวหนีไปมีครอบครัวใหม เมื่อจบ

ชั้น ป.๖ นักเรียนหญิงมีครอบครัวเร็ว สวน

นักเรียนชายชอบรวมตัวกันด่ืมสุรา เลนการพนัน 

ติดยาเสพติด ติดโทรศัพทมือถือ เปนที่นา

เสียดายเปนอยางมาก ถาเยาวชนของพอหลวงจะ

เปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ คงไมเปนการดี 

ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนบาน  

ไผตาโม ไดใชโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

เปนเครื่องมือในการกลอมเกลานักเรียนและ

นิมนตพระมาสอนธรรมศึกษา ตอมาประมาณ  

ป ๒๕๔๘ โครงการพาเด็กเขาวัดทุกวันพระก็เริ่ม

ดำเนินการข้ึนโดยโรงเรียนรับนโยบายมาปฏิบัติ

เพื่อ เปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให  

หยั่งรากลึกในหัวใจของเด็กทุกคนและใหมีผล  

เอื้อไปถึงครอบครัวและชุมชน โดยการพาเด็กเขา

วัดทุกวันพระที่วัดไผโรงวัว แตใชเวลาเดินทาง

ไป-กลับนาน จึงเปล่ียนเปนนิมนตพระ ๙ รูปมา

ทำบุญทุกวันที่มีพระมาสอน (วันพฤหัสบดี) แตก็

มีปญหาวาตองนิมนตพระอีก ๘ รูปกลับวัดหลัง

จากทำบุญเสร็จ ทำใหไมสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนนัก   



๖๗



๖๘

จากการพาเด็กเขาวดัและทำบุญทีโ่รงเรียน  

ผูปกครองเด็ก บุคลากรในโรงเรียน และเดก็นักเรยีน    

(ป.๔ - ป.๖) ตางก็ใหความสำคัญกับกิจกรรมนี้

มากเปนที่พึงพอใจและใหการสนับสนุนเด็กๆ  

ตื่นเตนกระตือรือรน สวนโครงการเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณ ชุมชน บุคลากรในโรงเรียนและเด็ก

นักเรียน (อ.๑ - ป.๖) เห็นความสำคัญ ชื่นชม

และปฏิบัติตนตามเปาหมาย ๑๑ ประการ 

เน่ืองจากเวลาเปนปจจยัในการจดักจิกรรม  

โรงเรียนบานไผตาโมจึงจัดกิจกรรมทุกสัปดาหมา

ทำบุญ ในวันพฤหัสบดีที่มีพระอาจารยสมชาย  

มนาโป มาสอน โดยนิมนตพระอาจารยมาในการ

ทำบุญทุกสัปดาหเพียง ๑ รูป โดยเริ่มตั้งแตเชา  

นักเรียนชั้น ป.๔ ถึงชั้น ป.๖ ผลัดเวรกันแตละ

สัปดาหจัดสถานท่ี ตั้งโตะหมูบูชา ปูอาสนะ  

เตรียมน้ำถวายพระอาจารย จัดโตะสำหรับ

ตักบาตร จัดสำรับอาหารคาวหวานท่ีนักเรียน   

ผูปกครองและคณะครูนำมาทำบุญ โดยมีคุณครู

คอยชวยเหลือบาง พอได เวลา ๐๗.๑๕ น.  

ประธานนักเรียนตีระฆังเพื่อใหนักเรียนเขาแถว

ตักบาตร เวลา ๐๗.๓๐ น. พระอาจารยเดินทาง

มาถึง นักเรียนผูนำศาสนพิธีดำเนินการโดย  

กลาวเชิญผูอำนวยการโรงเรียนหรือคุณครู จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย ปจจุบันนักเรียนผูนำ

ศาสนพิธีปฏิบัติได เองและกลาวคำบูชาพระ  

กราบพระ อาราธนาศีล สมาทานศีล ถวาย  

ภัตตาหาร สังฆทาน นักเรียนชายยกสำรับ

อาหารคาวหวานมาถวายพระ โดยมีคณะครู  

พนักงานบริการ ผูอำนวยการโรงเรียนรวมถวาย  

ขณะที่พระฉันขาว ผูนำศาสนพิธีนำสวด

มนตตั้งแตตนจนจบถึงกาพยยานี ๑๑ เบญจศีล 

ก็พอดีกับพระอาจารยฉันขาวเสร็จ ตอมาพระ

อาจารยเทศนาสอนคตธิรรมโดยบรรยายบาง เลา

นิทานบาง หลังจากเทศนเสร็จ ก็ใหนักเรียน 

คณะครู ผูปกครอง นั่งสมาธิ ๑๐ นาทีตามขั้น

ตอน เมื่อออกจากสมาธิ นักเรียนถวายปจจัยและ

กรวดน้ำรับพรจากพระอาจารยเปนภาษาบาลี

และคำแปล (เดชะบุญขาฯ) จนจบแลวกราบพระ

รัตนตรัย เสร็จพิธีเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. 

นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติและเดินสมาธิกลับ

ชั้นเรียน สวนพระอาจารยสอนธรรมศึกษา ชั้น 

ป.๑ - ป.๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๔๕ น. 

นักเรียนถวายภัตตาหารเพลและนิมนตกลับวัด

เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. 



๖๙

การปฏิบัติกิจกรรมทุกสัปดาหมาทำบุญ  

เพื่อสรางเด็กใหเปนผูมีคุณธรรมหย่ังรากลึก  

ในหัวใจ โดยใชหลัก สะอาด สวาง สงบ ซ่ึงมี  

๑๕ กิจกรรมที่ใชฝกฝนขัดเกลาเด็ก คือ ๑.ไหว

คุณพอคุณแมเชา-เย็น ๒.ศิษยไหวครู นองไหวพี่  

๓.เด็กแบงเขตรับผิดชอบทำความสะอาด ดูแล

ตนไมในบรเิวณโรงเรยีน ๔.แตงชดุขาว ๕.ฟงเทศน  

๖ . นั่ ง ส ม า ธิ ๗ . แ ผ เ ม ต ต า ๘ . เ ดิ น ส ม า ธิ  

๙.บันทึกความดี ๑๐.บันทึกคุณธรรมพ้ืนฐาน   

๘ ประการ (จากโครงการพัฒนาคุณธรรมพ้ืน

ฐาน ๘ ประการ) ต้ังแตชั้นอนุบาล ๓ ขวบถึงช้ัน 

ป .๖ โดยกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมเด็กในแตละดานเปนรูปธรรมสามารถ

จัดและประเมินระดับคุณภาพของเด็กแตละดาน

เพื่อนำไปสูวัตถุประสงคของผูเรียนท่ีเนน เกง ดี  

และมีความสุข ตามหลักสูตร) ๑๑.ขอตกลงคนดี  

๑๒.ตนไมพูดได ๑๓.คำถามธรรมะ ๑๔.สอบ

ธรรมศึกษา ๑๕.แขงขันแขนงพุทธศาสน 

ผลการจัดกิจกรรมทุกสัปดาหมาทำบุญ

และ ๑๕ กิจกรรมทีใ่ชขดัเกลาเดก็ จากจดุเริม่ตน

สูการพัฒนาอยางตอเนื่องยาวนานจนเปนกิจนิสัย  

ทำให เด็ ก ไดพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสู  

ผูปกครองพึงพอใจเปนที่ยอมรับของชุมชน วัด  

หนวยงานองคกร รวมจัดกิจกรรมวันเด็ก วันแม  

และวันปจฉิมนิเทศ โรงเรียนไดรับรางวัลแขนง

พุทธศาสนหลายรางวัลทุกป รวมทั้งโลเกียรติยศ

แขนงพุทธศาสน จากความสะอาด สวาง สงบ  

สูการทำบุญทุกวันพระท่ีวัดในชุมชน โดยมี

ประชาชน ผูปกครองและเด็กมาทำบุญถือศีล

ภาวนาทุกวันพระดวยศรัทธาและนอมนำมา

ปฏิบัติใหเกิด ศีล คือ การรักษาปกติไมฆาสัตว  

ไมลักทรัพย ไมพูดปด ไมอิจฉาวารายผูอื่น 

สมาธิ คือ การควบคุมอารมณ ไมโกรธ ไมโลภ  

ไมลุมหลงในอบายมุข ปญญา คือ ความรอบรู  

รูทันตอจิตใจตนเอง ตอเหตุการณ ตอการเรียนรู  

ตอการเปลี่ยนแปลงตอสังคมและการดำเนินชีวิต

อยางมีเหตุมีผล  



๗๐

โรงเรียนบานทรายทองของเรา ตั้งอยูที่หมู   

๖ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานนอย    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โรงเรียนของเราเปน

โรงเรยีนขนาดเลก็ มนีกัเรยีนอยูประมาณ ๖๐ คน  

นักเรียนของเราเปนลูกหลานชาวสวนปาลม  

สวนยางพาราและสวนมะพราว ผูปกครองสวน

ใหญตองประกอบอาชีพ ไมมีเวลาในการอบรม

เด็กเทาที่ควร การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไทยใหเปนไดทั้งคนเกงและคนดี มิใชแตเพียง

การสอนหนังสือเทานั้น แตตองสอนใหมีทักษะ

ทางปญญา คือ มีทั้งความรู ความสามารถและ

รูจกัใชความรูนัน้ในการดำเนนิชวีติไดอยางปกตสิขุ 

รวมถึ งการสอนให เป นคนดี และต อ งดี ทั้ ง  

ตอตนเอง ตอผูอื่นและสังคม การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหเปนคนเกง ตองเกงใหรอบตวั ซึง่เรยีกวา 

พหุปญญา คือ มีความสามารถไดหลายดาน 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนของเราได

เขาสูโครงการแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเราได

ดำเนินงานตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธมา

โดยตลอดคือ มีปายแสดงโรงเรียนวิถีพุทธ   

มีพระพุทธรูปหนาโรงเรียน มีพุทธสุภาษิต  

วาทธรรมติดตามที่ ต า งๆ มีการพิจารณา  

อาหาร ย้ิมง าย ไหว ส วย กราบงามและ  

อื่นๆ อีกมากมาย ตามแนวทางการดำเนินงาน 

๒๘  ประการ สูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ   

การสงเสริมและอุปถัมภศาสนาเพื่อธำรงไว  

ซึ่ ง พ ร ะพุ ท ธศาสนา เป นหน าที่ ข อ งพุ ท ธ  

ศาสนิกชนทุกคน มิใชเปนภาระหนาที่ของคนใด

ประจวบคีรีขันธ เขต ๑

เรื่อง
นฤมล ถาวรกูล

โรงเรียน
บานทรายทอง 

ต.ทรายทอง 

อ.บางสะพานนอย 

จ.ประจวบคีรีขันธ

โรงเรียนบานทรายทอง 



๗๑



๗๒

คนหนึ่ ง โ ดย เฉพาะ โดยต อ ง เ ริ่ มปฏิ บั ติ ที่  

ตัวเราเองกอน ดวยความรูและความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของการเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี  

หนาที่ของเราจะตองอบรมส่ังสอนเยาวชน   

ซึ่งเปนทรัพยากรที่สำคัญและเปนอนาคตของชาติ  

ใหเปนผูถึงพรอมทั้งความเกงและความดี มีทั้ง

ความรูและคุณธรรม โดยใหคุณธรรมนำความรู

และความเกงไปใชอยางถูกตอง เปนประโยชนทั้ง

ตอตนเองและสังคม 

การปลูกฝงและถายทอดนิสัยการใฝรู   

ใฝดีใหแกนักเรียน โดยฝกอบรมนักเรียนใหเรียนรู

และปฏบิตัติน ฝกฝนอบรม กาย วาจา ใจและปญญา

ใหยิ่งๆ ข้ึนไป โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหอยูใน

โลกนี้ไดอยางเปนสุข เปนกัลยาณมิตรใหแก

สังคมและสวนรวม ลวนแลวแตเปนหนาที่หลัก

ของครู ที่จะตองนำพานักเรียนไปใหถึงจุด  

มุงหมายน้ันใหจงได คือ เกง ดี และมีสุข 

เกง คือ การตระหนักเห็นคุณงามความดี  

แลวแสดงออกไดอยางเหมาะสม เชน ไหวพระ  

พอ แม ครูอาจารยและญาติผูใหญ 

ดี คือ มีความสะอาดเปนระเบียบ ตรงตอ

เวลา รักษาศลี ๕ ซือ่สตัย จรงิใจ ไมเบยีดเบียนใคร 

มีสุข คือ สิ่งที่อยากได กลับไมได ก็อด     

สิง่ทีไ่มอยากได กลบัได กท็น ชวยเหลือ รูจกัแบงปน  

มีความสามัคคีทำงานเปนทีมได 

เปรียบลักษณะความสำคัญของนิสัยและ

ผลท่ีจะไดรับ 

นิสัยดี, นิสัยไมดี 

คิดดี พูดดี ทำดี เปนปกติ, 

คิดไมดี พูดไมดี ทำไมดี เปนปกติ 

ไดทำบุญตอเนื่อง, ไดทำบาปตอเนื่อง 

มีความสุขเปนปกติ, มีความทุกขเปนปกติ 

มีคนดีอยากคบทั่วเมือง, 

มีศัตรูเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

มีความคิดสรางสรรคเปนปกติ, 

มีแตความคิดทำลาย 

ความสำเร็จสมหวังในส่ิงที่ดีงามรอเขาอยู, 

ค ว ามล ม เ หล ว พิ น าศ ทั้ ง ส ว นตน 

ประเทศชาติและสังคมโลก 

 

นิสัย สำคัญกวาวิชาการ เพราะนิสัยของ

ใครดี ก็นำความรอบรูทางดานวิชาการของผูนั้น

ไปใชประกอบความดี วิชาการจึงเปนเพียง

อุปกรณชิ้นใดชิ้นหนึ่ ง ที่จะใหนำนิสัยไปใช

ประกอบในหนาที่การงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนของเรา

เปนโรงเรียนแมขายจัดทำโครงการเสริมสราง  

คุณธรรมในสถานศึกษา โดยไดดำเนินกิจกรรม

ทั้ง ๓ กิจกรรม ครบทุกดาน เปนศูนยการเรียนรู

พุทธศาสนาสรางจิตอาสาชุมชน โรงเรียนของเรา

สิ่งที่อยากได กลับไม ได ก็อด สิ่งที่ ไมอยากได 
กลับได ก็ทน 



๗๓

มีพุทธสุภาษิตวาทธรรม ติดตามตนไมบริเวณ

รอบๆ โรงเรียน วันพระคณะครูและนักเรียนรวม

กับชาวบานบำเพ็ญประโยชนอาสาพัฒนาวัด  

และตามสถานที่ตางๆ ของชุมชน 

โครงการคุณธรรมสำนึกดีและโครงงาน

คุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง จัด

กิจกรรมพาครอบครัวเขาวัด รวมทำบุญตักบาตร

ฟงเทศนฟงธรรม นั่งสมาธิ จัดทำฐานการเรียนรู

ตามหลักเศรษฐกิจพอพียงในโรงเรียน ใหนักเรียน

เขาใจความหมายของคำวาเศรษฐกิจพอเพียง

และรูหลกัการปฏบิตัตินตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

คายพระ (โตะครู) ผูปกครอง จัดกิจกรรม

อบรมนักเรียนโดยครูพระ จัดเขาคายคุณธรรมให

กับนักเรียน เนนกิจกรรมประจำวันและกิจกรรม

หนาเสาธงใหสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรม  

และความเปนไทย มีภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด

และสงเสริมดานประชาธิปไตย 

ทุกกิจกรรม โรงเรียนของเราไดรับความ

รวมมือเปนอยางดี ทั้งจากคณะครูในโรงเรียน  

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบาน

และชุมชน จึงสามารถทำใหทุกงานและทุก

กิจกรรมของโครงการ ดำเนินงานเสร็จลุลวงไป

ไดดวยดี ขออานิสงสที่ทุกทานไดรวมกันทำ  

จงสงผลใหทุกทานพบเจอแตความสุขความ  

เจริญยิ่งๆ ข้ึนไปดวยเทอญ                                       

พระพุทธศาสนามีความสำคัญกับวิถีชีวิต

ของคนไทย ไดผูกพันเพราะศาสนาผสมผสาน  

กับหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติมาตลอด

เปนระยะเวลายาวนาน ทำใหเกิดความเช่ือและ

การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธ

ศาสนาในแบบฉบับของคนไทยโดยเฉพาะ   

พุทธศาสนิกชนทุกคนเชื่อวา พระพุทธศาสนา

เปนแกนนำและ เปนรากฐาน ท่ีสำ คัญของ

วัฒนธรรมไทย เปนศูนยรวมจิตใจ ทำใหเกิด

ความสามัคคีในหมูชนชาวไทย เปนแหลงสำคัญ

ที่ หล อหลอม เอก ลักษณ ของชา ติ ไทยและ  

เปนแหลงของดี มีคา ที่ชนชาติไทยมอบใหแก  

อารยธรรมโลก 



๗๔

กาญจนบุรี เขต ๒

เรื่อง
นวลจันทร ฮวดลิ้ม

โรงเรียน
วัดตะคร้ำเอน 

ต.ตะคร้ำเอน อ.ทามะกา 

จ.กาญจนบุรี

คุณคาของวิถีพุทธ
ในโรงเรียน 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับ

การกลอมเกลาตามคำสอนของพระพุทธศาสนา

ตั้ ง แต ยุ คแรกของประ วัติ ศาสตร ชาติ ไทย   

จนกลาวไดวา วิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของ  

ชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักษณ  

ที่ทั่ วโลกตระหนักและใหการยอมรับ มีการ  

เปรยีบเทยีบวา เด็กเปนเหมอืน “ผาขาว” แลวแต
วาผูใหญจะแตงแตมเติมสีอะไรก็จะไดอยางนั้น  

โดยธรรมชาติพื้นฐานต้ังแตเกิดแลว สวนมากมัก 

จะเปน “ผาขาว” แตกวาจะเติบโตข้ึนมาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปก็เพราะเงื่อนไขปจจัยที่เลี้ยงดูให

เติบโตมา รวมถึงสภาพแวดลอมที่เด็กนั้นไดรับ  



๗๕

ในอดีตพอแมผูปกครองมักจะสอนลูกใหเปนคน 

เกง เรียนดี ตอมาในสังคมปจจุบันเริ่มรับรูวา 

คณุธรรมตองนำปญญา การเปนคนเกงอยางเดยีว 

อาจจะเอาชีวิตไมรอด แตการเปนคนมีคุณธรรม

จะชวยใหสามารถมีวัคซีนใจใชชีวิตในสังคมได

อยางราบรื่นและมีความสุขยิ่งขึ้น เนื่องจากวา

เรื่องคุณธรรมเปนเรื่องที่จะตองทำอยางตอเนื่อง  

งานดานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัด

ตะคร้ำเอนจึงสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 

สาระสำคัญคือ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

เ พ่ือพัฒนาคนใหมีความพรอมทั้ งความรูคู  

คุณธรรม 

มารูจักโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกันกอน  

โรงเรยีนวดัตะครำ้เอน ตัง้อยูเลขที ่๓๒๑ ถ.พระแทน 

ต .ตะค ร้ ำ เอน อ .ท ามะกา จ .กาญจนบุ รี   

เปดทำการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น

มธัยมศกึษาตอนตน โดยมนีกัเรียนจำนวน ๖๗๑ คน 

ครูจำนวน ๒๙ คน นายบรรจง ปนปฐม เปน  

ผู อำนวยการโรงเ รียน และนางนวลจันทร  

ฮวดลิ้ม เปนหัวหนารับผิดชอบงานโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธและท่ีผานมามีการเผยแพรความ

รูเรื่องคุณธรรมจากการเขารวมในกิจกรรมตางๆ 

เชน โรงเรียนและนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและ

นักเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมของธนาคาร

ออมสินรวมกับ สพฐ. ป ๒๕๕๓ เปนโรงเรียน

ศูนยเครือขายเสริมสรางคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปดบานคุณธรรม  

และเหรียญทองการประกวดโครงงานสงเสริมคุณ

ธรรมจรยิธรรม “เยาวชนไทยทำด ีถวายในหลวง”  
จัดโดย สพป.กจ.๒ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิธีการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียน

วัดตะคร้ำเอนน้ัน ทางโรงเรียนจัดการเรียน  

การสอน ดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยนำหลัก

ธรรมของพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใช

ในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ

โรงเรียน เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 

การเปนคนเกงอยางเดียว อาจจะเอาชีวิตไมรอด 
แตการเปนคนมีคุณธรรมจะชวยใหสามารถ  
มีวัคซีนใจใชชีวิตในสังคมได 



๗๖

อยางบูรณาการ หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 

ปญญา ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน 
อยู ดู ฟงเปน” คือมีปญญารู เขาใจในทาง  

คุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวง

ปญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการ

ดำเนินชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครูเปน

กัลยาณมิตรการพัฒนา ทั้งนี้โรงเรียนยังไดเนน

การพัฒนาคุณธรรมตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือคุณธรรม   

๔ ประการ ไดแก สัจจะ คือ ใหทุกคนรักษา  

ความจริง ซื่อตรง ไมหลอกลวง จริงใจ ซื่อสัตย

ตอกัน รักกันเหมือนพี่นอง ทมะ คือ ความขมใจ

ไมโกรธตอบหรือแสดงสิ่งที่รุนแรงเปนการตอบโต

ฝายตรงขาม รักษาความมั่นคงทางอารมณไวให

ถึงท่ีสุดดวยสติสัมปชัญญะท่ีตนฝกมา ขันติ คือ 

ความอดทน ฝกใหอดทนตอสิ่งที่มากระทบ   

ใหรูจักใชขันติเปนตัวกำหนดความเปนมนุษยที่

สมบูรณ และจาคะ คือ การสละออก รูจักเกื้อกูล 

แบงปน ใหความอนุเคราะหแกผูดอยกวาเรา   

ทั้งดานรางกายและจิตใจ อันจะทำใหโลกเรา  

นาอยูยิ่งขึ้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ ใน

โรงเรียนอีกดวย เชน กิจกรรมโครงงานจิตอาสา  

โครงงานคุณธรรมสำนกึดแีละโครงงานคายพระครู 

ผูปกครอง การจัดสภาพของโรงเรียนประกอบ

ดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่รมรื่น 

หองเรียนที่ถูกสุขลักษณะเนนสะอาด สวาง สงบ 

จัดแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมเอื้อตอการ

ปลูกฝงคุณธรรม มีปายคติ พุทธพจนติดตาม

ตนไม สถานท่ีตางๆ รอบบริเวณโรงเรียนเปนการ

เตือนสติแกนักเรียน เปนตน ดานกิจกรรมพื้น

ฐานวถิชีวีติ เชน จดักจิกรรมประจำวนัหนาเสาธง 

สวดมนต นั่งสมาธิกอนเรียน กิจกรรมกินอยู   

ดู ฟงเปน รวมกิจกรรมวันสำคัญกับหนายงานอื่น 

กิจกรรมนักเรียนตางๆ ดานการเรียนการสอน 

เริ่มตั้ งแตการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา   

การจัดหนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู 

จนถึงกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการ

พัฒนาดานจิตใจตั้งแตเล็กเรื่อยไปจนถึงเติบโต

เปนผูใหญ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธให

ความสำคัญในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับ

นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู 

เปนตน และดานการบริหารจัดการ โรงเรียนรวม

มือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนานักเรียน

อยางตอเน่ือง สม่ำเสมอและพัฒนาซึ่งกันและกัน

ตามวิถีแหงพุทธ ต้ังแตการกำหนดวิสัยทัศน   

การกำหนดแผนปฏิบัติการ ติดตาม ประเมินผล 



๗๗

และพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งการจัดสภาพใน

แตละดานจะมุงเพื่อใหการพัฒนานักเรียนตาม

ระบบไตร สิ กขาดำ เนิ น ได อ ย า ง ชั ด เ จน มี

ประสิทธิภาพ ดังเชน การจัดดานกายภาพเปน

ธรรมชาติ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนชวนให

มีจิตใจสงบ สงเสริมปญญา กระตุนการพัฒนา

ศรัทธาและศีลธรรม กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

กระตุนใหการกิน อยู ดู ฟงเปน ดำเนินดวย

สติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท ดานการ

เรียนการสอนบูรณาการพุทธธรรมในการจัดเรียน

รูชัดเจนโดยมีพระจากวัดตะคร้ำเอนมาทำการ

สอนเปนประจำ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ

เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมทั้ง

วัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา 

เปนตน อยางไรก็ตาม แมทางโรงเรียนจะยึด  

ผูเรียนเปนสำคัญ แตบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารและครูมีความสำคัญอยางยิ่งที่จะเปน

ปจจัยใหผู เรียนพัฒนาไดอยางดี ทั้งการเปน  

ผูจัดการเรียนรูและการเปนแบบอยางที่ดีในวิถี

ชวีติจรงิในลกัษณะ “สอนใหรู ทำใหด ูอยูใหเหน็”   
ฉะนั้นทางโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนจึงสงเสริม  

ใหบุคลากรปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให

มีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เชน ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาและพัฒนาตนใหดำเนินชีวิตที่ดี

งาม ลด ละ เลิกอบายมุข ถือศีล ๕ เปนนิจ 

เปนกัลยาณมิตรและเปนแบบอยางที่ดีตอศิษย     

จากการพัฒนาขางตนจึงกอใหเกิดภาพอัน

งดงามแหงวิถีพุทธ คือ ผูเรียนไดพัฒนาเปนองค

รวมสูชีวิตที่ดีงาม โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาและเปนกำลังสานตอเจตนารมณ

ใหทุกคนเปนคนดี มีคุณธรรม ฉะนั้น เมื่อเปรียบ

เด็กเราคือผาขาวท่ีเกิดมามีพื้นฐานเปนคนดีเทา

กันหมด บางคนอาจถูกแตงแตมสีสันงดงาม  

บางคนอาจถูกแตมสีจนเลอะเทอะ ซึ่งตางคนตาง

ครอบครัวตางสภาพแวดลอม การท่ีเราช่ืนชม 

ความดีงามในตัวเขาจึงเหมือนกับการเปดโอกาส

ใหเขากลับมารูตัวเองวา ในตัวเขามีความดีนี้อยู  

หากรูจักดูแลและทำใหความดีนั้นเติบโตขึ้น   

สังคมที่กำลังวุนวายวิกฤตแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน

ก็อาจเป ล่ียนแปลงไปในทาง ท่ีดี ได ในที่ สุด   

โดยชักนำใหพวกเขาเห็นคุณคาของวิถีพุทธและ

นำหลักคำสอนของพุทธศาสนามาใชในการ

ดำเนินชีวิต  ในฐานะครูพวกเรามารวมชวยกัน

แตงแตมสีสันของนักเรียนเราใหเติบโตเปนคนดี

ในอนาคตกันเถอะ... 
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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
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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 






