




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 

บทความภาคใตตอนลาง 
ของดี  ๓๒ 

คุณคาของชีวิตคืองาน ๓๕ 

วุฒิทางอารมณ สังคมแหงความสุข ๓๗ 

บทเรียนชีวิต ๔๐ 

วิถีพุทธท่ีโรงเรียนเมืองพังงา ๔๒ 

ตามรอบบุญแหงศรัทธา ๔๖ 

เมล็ดพันธุแหงความดีที่ปลายรา ๕๐ 

๑ คน ๑ ตน ๑ กระถาง ๕๔ 

บทความสงขลา ๓ ๕๗ 

อยูอยางพอเพียง ๖๐ 

โอกาสการทำความดี ๖๔ 

เพียงกาวยาง... สูทางธรรม ๖๖ 

รวมดวยชวยกันสรางงานระดมทุน รักษนองดูแลพี่ ๗๐ 

เพ่ือนพึ่งพายามยาก 

บทความคุณธรรมโรงเรียนวัดวังไทร ๗๖ 
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ศตวรรษที่ ๒๑ สำนักพิมพ openworlds, หนังสือ เตา : มรรควิถีที่ไรเสนทาง สำนักพิมพ ใยไหม จำกัด จัดทำโดย สถาบันอาศรมศิลป 

ภาคใตตอนลาง 
สารบัญ  สวัสดีปใหม เปนอะไรดีๆ อีกคร้ังที่เราไดมาทักทายกันอีก

ในป ๒๕๕๕ น้ี ทามกลางอากาศหนาวท่ีเปลี่ยนแปลงไปมา  

บางพืน้ทีม่คีวามสขุ บางพืน้ทีก่ก็ำลงัลำบากกับภยัหนาว ตัง้แตปทีแ่ลว

ที่ธรรมชาติสอนใหเราเรียนรูถึงความไมแนนอน สอนใหเรารูจักการ

ปรับตัว ทุกคนรูดีวาการปรับตัวสำคัญแคไหน แตคงไมลืมวาการ

ปรบัตัวโดยคิดถงึแคตวัเองนัน้ไมมปีระโยชน เหมอืนเมือ่ครัง้ทีน่ำ้ทวม 

จะเห็นวาแมบานตัวเองไมทวมแตความเดือนรอนก็ตองกระทบมา  

ถึงเราไมทางใดก็ทางหน่ึง ความปกติสุขจะเกิดไดอยางไร เมื่อสิ่ง

รอบขางไมไดปกติสุข ทุกคนอยากมีความสุข แตมักลืมนึกถึงความ

จรงินี ้ เมือ่ผมไดยอนมองตัวเองกเ็หน็วาแตละวันทีท่ำงาน มบีอยครัง้ที่

พยายามทำตัวปกติทั้งที่คนรอบขางกำลังวุนวาย ซึ่งสุดทายก็เปนไป

ไมได ตองเขาไปเกี่ยวของ แกไข ถาอยากอยูอยางปกติสุข และเมื่อ

มองกลับไปที่เหตุการณน้ำทวม ก็ชัดเจนวาธรรมชาติกำลังเดือดรอน 

แลวเราจะอยูสบายไดอยางไร หลายคนมักเผลอคิดวาไมเห็นจะเกี่ยว

กันในเมื่อคนที่เดือดรอนก็ไมไดอยูตรงหนาฉันซะหนอย ฉันยังมี  

ความสุขอยูได นั่นเปนความเขาใจผิดอยางมาก เพราะเขาลืมความ

จริงขอน้ี ไมมีทางที่คุณจะมีความสุข ถารอบตัวคุณมีแตความทุกข 

เหมือนไปกอทรายอยูกลางน้ำ สักวันคลื่นก็ตองพังมันลง เชนกัน วัน

น้ีสังคมไทยหรือแมแตโลกกำลังวุนวายอยูกับความเปล่ียนแปลงท่ี

รายกาจ ซึ่งเราทุกคนมีสวนรวม แลวจะรอหรือหลับหูหลับตาไปได

นานแคไหน ถาเราอยากอยูอยางมีความสขุ อยากอยูในส่ิงแวดลอมทีด่ี 

เราก็ควรทำใหผูอื่นมีความสุข ทำใหสิ่งรอบตัวเราปกติสุข แลวเราก็

จะไดอยูทามกลางความสุข  

 ปใหมนี้ วารสารวิถีพุทธยังคงมีบทความดีๆ มากมายใน

เลมจะชวยสรางแรงใจ ความคิดดีๆ ที่จะชวยใหเราลุกขึ้นมาหาวิธี

ทำใหผูอื่นมีความสุข สมชื่อ “รู ตื่น และเบิกบาน”    
ขอขอบคุณ 

กองบรรณาธิการสถาบันอาศรมศิลป 



๒

 ใครๆ ก็ชอบพูดวาเวลาเดินทางรวดเร็ว

เหลือเกิน การทำงานเพื่อสรางคนดี สรางคนให

รูคิด รูทันกิเลสของตน รูตัว พรอมที่จะแกไข 

พรอมปรับเปลี่ยนสูการคิดชอบ เห็นชอบ นำไปสู

การพูดชอบ กระทำชอบ เปนเรื่องท่ีทาทายกับ

เหตุการณที่ผานมาในชีวิตครู นักเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธหรือทุกโรงเรียน ทุกคน ทุกวันจะเจอะเจอ

แบบฝกท่ีจะผานไปไดอยางดีหรือไม ทุกวันหาก

คุณครูโรงเรียนวิถีพุทธเห็นพองกันและไดพยายาม

เพาะบมนักเรียนผานประสบการณประจำวัน   

ชี้ทางบรรเทาทุกขทั้งทุกขเล็กๆ ทุกขใหญๆ ของ

นักเรียน เรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนานำ

มาสูการใชชีวิตประจำวัน เวลาท่ีผานมา ๙ ป   

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ของโรงเรียนวิถีพุทธ คง

สรางคนเต็มคนไดอยางดีทีเดียว  

 จากการพูดคุย หรือไปเยี่ยมโรงเรียนก็

มักพบบอยๆ วาโรงเรียนใหความสำคัญกับการ

สวดมนต ทำสมาธิ และพิธีกรรมในทองถิ่นเพียง

อยางเดียว ซึ่งเปนแคเพียงเสี้ยวเดียวของพระพุทธ

ศาสนาเทานั้น ขอย้ำวาหากสวดมนต ทำสมาธิ 

และพิธีกรรมเปนเพียงเสี้ยวเดียว อยาตีความวา 

“ไมควรทำ” แตควรทำตอไปและทำเพิ่มในดาน

อื่นๆ ในสวนตัวเห็นวาการมีชั่วโมง Homeroom 

เปนเรื่องสำคัญ จำเปนที่ตองมีอยางยิ่ง เพราะ

เปนชวงเวลาท่ีเมื่อเกิดขึ้นทุกวัน เปนโอกาสที่ครู

จะสอดแทรกการดำเนินชีวิตไดอยางดี ครูควร

เลือกประเด็นมาคุยกับนักเรียน ชี้แนะการเผชิญ

กับปญหาตางๆ ของชีวิต ดวยเทคนิควิธีของศาสตร

การสอนอันเปนวิชาชีพท่ีครูเรียนมา  

 ครเูลอืกหยบิเรือ่งราวมาเลาทีเ่หมาะกบัวยั 

และความสนใจในเวลาน้ัน เชนสอนนักเรียนประถม

ศึกษา อาจหยิบเรื่องเพ่ือนคุยกันเสียงดัง หนูไม

ชอบ ถาสอนมัธยมศึกษา อาจเลือกคุยเรื่องเมื่อ

เสก...ทะเลาะกับภรรยาผานโลกออนไลน เปนตน 

ครูควรเลือกตั้งคำถามใหไดคิดตอ สอดแทรกวิธี

คิดบวก เลือกใชคำชี้แนะ ท่ีมีภาษาบาลีประกอบ 

แตไมหนัก เนนการอธิบายความมากกวา นักเรียน

จะสรางมุมมองใหมในชีวิตจากการไดคุยกันใน

ช่ัวโมง Homeroom ใหนักเรียนไดพยายามจับความ

รูสึกของตนเองออกมา โดยเฉพาะความรูสึกตอ

การกระทำดี ท่ีเปนปติ แมเรื่องเล็กนอยเพ่ือ

แลกเปล่ียน ถายทอดความรูสึกดีนั้นสูเพื่อนๆ ใน

หอง เขาวากันวา ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป 

ความทุกขจะหายไปครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข

เมื่อไดเลาออกไป ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา  

 อีกวาระหน่ึงที่นับเปนโอกาสสำคัญของ

การสอนคุณธรรม โดยเฉพาะ โลกธรรม ๘ คือ

วาระการประกวดแขงขัน ท้ังดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา สารพัดอยางทั้งที่จัดโดย สพฐ. เขตพื้นที่ 

โรงเรยีน หรอืองคกรภายนอก เพราะการมแีพ ชนะได 

ดีใจ เสียใจเกิดชัดเจน เราควรชี้แนะนักเรียนให

คิดเห็นอยางไรตอผลการประกวดน้ัน ไมใชประชด 

ประชนั ไมใชยอมพายแพแบบไรทางเยยีวยา ไมใช

หลงระเริงเหอเหิมกับชัยชนะ เราคงเคยไดยิน 

และไดเห็นมากับตาเร่ืองการแขงขันท่ีครูหาหนทาง

แบบใดก็ไดเพื่อใหนักเรียนชนะการประกวด แลว

ถาเราเปนฝายแพท่ีผูชนะไมซ่ือน้ัน เราจะทำอยางไร 

นักเรียนของเราจะยังรูสึกดีกับการประกวด พรอม

ทั้งปรับปรุงตนเองเพื่อการประกวดรอบตอไปได

อยางไร สวนครูที่เคยทำแบบนัน้มา ทำทกุวธิใีห

นกัเรยีนของเราชนะ ไมสนใจกฎ กตกิา ถงึเวลาแลว  

ที่จะยอนสูความรูสึก ความสำนึกรับผิดชอบตอ

นักเรียน วาเรากำลังเพาะบมนิสัยแบบใดใหเขา 

แลวเรายังภูมิใจใหคนเรียกวา “ครู” อีกหรือ  
 พระมหาพงศนรนิทร ฐติวโฺส พระอาจารย

โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง 

ผานไปอีก ๑ ป 
ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข 

รองผูอำนวยการสำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัด 

การศึกษา 



ไดใหขอคิดเรื่องการประกวด การแขงขันไววา  

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

จงัหวดันครราชสีมาไดเลาความหลงัใหฟงวา ในป 

๒๕๕๓ พานักเรียนมารวมคายโครงงานคุณธรรม   

กบั สพฐ. แตเมือ่จบคาย ไมมใีบประกาศฯ ให รูสกึ

ผิดหวัง เพราะ สมศ. จะมาตรวจ นาจะมีใบประกาศ

ไวแสดง จึงไดตอวาคนของ สพฐ. ดวยถอยคำรุนแรง

กลับไปดวยความโกรธและคิดไวเลยวาปหนาจะ

เลิกทำโครงงานคุณธรรม และแลวเวลาผานไป 

วันหนึ่งมีคนรูจักเสียชีวิตจึงตองไปรดน้ำศพ ซึ่ง

นอยครั้งนักที่ตนเองจะไปรดน้ำศพ ในระหวาง

รดน้ำศพก็มองไปที่มือของศพ คิดไดทนัทวีา ไม

เหน็หยบิใบประกาศฯ อะไรไปไดสกัใบ จึงมาตั้งใจ

ใหมวาตอไปน้ีจะทำงานแบบไมอยากไดใบ

ประกาศฯ อีกแลว จะไมเรียกรอง เพราะในที่สุด

ก็เอาอะไรไปไมได ครูคนน้ันพยายามหลายวิธีที่

จะกลาวคำขอโทษคนของ สพฐ. ผานไปอีกหลาย

เดือนจึงขอโทษสำเร็จ ดิฉันจึงขอเสนอวา ทำบุญ

แบบทีใ่หเดก็ทำโครงงานคุณธรรมน่ันแหละคะ ใบ

ประกาศฯ เอาไปไมไดแตเอาบุญนี้ติดตัวไปได  

 วารสาร รู ตืน่ และเบกิบาน คงเปนแหลง

เรือ่งเลาท่ีจรรโลงใจทกุทานไดบาง ผานไปอกี ๑ ป 

ของการดำเนินชีวิต ลองถามกลับตัวเองดวยวา

เราไดใชเวลาทีผ่านไปเพือ่เปนตวัอยางทีด่กีบัเด็กๆ 

ใหความคิดดีๆ กับเด็กไปมากเทาไร สะสมบุญ

ใหไดอิ่มอกอิ่มใจไปมากเทาใด ชื่นใจกับความ

เปนครูมากแคไหน สะสมบุญไวมากหรือยัง ดิฉัน

เชื่อเหลือเกินวาทานท่ีอานมาจนถึงบรรทัดนี้ไดรับ

ความสขุใจกันไปแลว ขออนโุมทนากับบญุทีค่ณุครู

ไดทำ ดวยใจจริง  

ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป ความทุกขจะหายไป
ครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข เมื่อไดเลาออกไป   
ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา 

๓



 บนทางสายกลาง หากมีรากฐานจติใจอิสระ

ยอมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดสองดาน อีกทั้งรูวา 

ดานไหนคือพ้ืนฐานของอีกดานหน่ึง หากใครปฏิบัติ

ไดยอมเปนผลดีแกตนเองโดยแท เมื่อดีแกตนเอง

ก็ยอมดีแกสังคมท่ีเรามีสวนรวมอยางเปนธรรมชาติ 

 บัดนี้ ฉันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงตรัส

ไวแกประชาชนชาวไทยเอาไววา “ขอใหรูจักเรียง
ลำดับความสำคัญของทุกสิ่งทุกอยางใหถูกตอง” 
 อนึง่ เมือ่ไมนานมานีฉ้นัไดเขยีนบทความ 

เรื่องหน่ึง โดยใหชื่อวา “โปรดอยาเห็นแกตัวมาก
จนเกินไป เพราะสังคมไทยจะไปไมรอด”  
 อนึ่ง เหตุการณน้ำทวมครั้งน้ียอมชวยให

เราสามารถมองเห็นคนดีไดอยางเปนธรรมชาติ 

ดังท่ีพุทธธรรมไดชี้ไววา “ถาไมมีเหตุนี้ก็ยอมไมมี
เหตุนั้น” ประเด็นนี้เริ่มตนจากการท่ีฉันเริ่มคนหา

ขาวขึ้นน้ำ แทจริงแลวพันธุขาวกลุมนี้เราก็มีมา

นานแลว แตไมมีใครสนใจเทาไหรนัก จึงขาดการ

ประชาสัมพันธที่ดี  

 โปรดอยาดูถูกของเล็ก เพราะของเล็ก

เปนจดุเริม่ตนนำเราไปสูมมุกวาง คร้ันนำ้มามากขึน้ 

ทำใหคนทองถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไรจำตอง

เดือดรอนหนัก เราก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของ

ชีวิตคนท่ีดอยโอกาส ไมเชนน้ันแลวคนระดับบนก็

คงเอาแตหลงอยูกับความสบายดานเดียว 

 ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนกัน 

ชวงหลังๆ เรามักบนกันวา ครูอาจารยรวมท้ังนิสิต

นักศึกษาหลายแหง เม่ือมีปญหาสังคมก็มักไมออก

มาแสดงตัวเพื่อชวยเหลือกันเชนแตกอน ในเรื่องนี้

ฉันขอชมเชยบรรดาครูอาจารยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปดพื้นท่ีใหคนตาง

จังหวัดซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาชาวไรไดเขามาพักพิง

อาศัยรมไมชายคา รวมท้ังตัวเองมองเห็นโอกาส

ในการเรียนรูความทุกขยากของเพื่อนมนุษย 

 ฉนันกึถงึในชวงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ทีม่ี

เครื่องบินขาศึกบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ เวลา

กลางคืน ระหวางฉันเปนผูบริหาร เราไดเปดโอกาส

ใหประชาชนไปกางเต็นทนอนหลบภัยสงคราม

จากลูกระเบิดกันอยางกวางขวาง และมีครูอาจารย

รวมท้ังนสิติชวยกันดแูลใหความสะดวกอยางใกลชดิ 

โดยท่ีถือวาน่ีคือหนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีโอกาส

ตอบแทนบุญคุณแกประชาชนผูเสียภาษี 

เพราะรายจึงกลายเปนดี 
บทความพิเศษ 

ศ. ระพี สาคริก 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ภาพ : Creativecommons.com 
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 สำหรับสื่อมวลชนนั้น ความจริงฉันมี

ความสัมพันธกับคนกลุมน้ีมานานแลว โดยท่ีถือวา

พวกเขาคือลูกหลานของฉันทุกคน ฉันขอชมเชย

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ท่ีอุตสาหปดรายการ

ประจำวัน เพ่ือเปลี่ยนมาใชเปนบริการรายงานผล

จากปญหาของประชาชนซ่ึงกำลังตกทุกขไดยาก 

อาจมีรายอื่นๆ แมจะเปนรายเล็กรายนอย แตฉัน

ก็กลาวย้ำอยูเสมอวา “รายเล็กไมใชเรื่องท่ีจะตอง
ไดรับการดูถูกวาไมสำคัญ”  
 น่ีแหละ ถาไมเกิดปญหาน้ำทวมเราก็

มองไมเห็นคนดีที่มีความกระตือรือรน ซึ่งเรื่องนี้

มันอยูบนฐานหลักธรรมทั้งนั้น ฉันจึงกลาวย้ำอยู

เสมอวา “ธรรมะสามารถเรียนรูไดจากทุกเรื่องใน
ชีวิตประจำวันของตัวเราเอง” 
 มอีกีเรือ่งหนึง่ซึง่ฉนัขอฝากไวใหทกุคนคดิ 

เธอจำไดหรือเปลาวา ฉันเคยบนอยูเสมอวา แผนดิน

ถิ่นเกิดของไทยที่กำลังตกไปอยูในมือคนตางชาติ

นั้นมันมีมากยิ่งขึ้นทุกที แตคนไทยเองก็ใชชีวิตอยู

อยางประมาท จนไมสนใจวามันจะหมดไปเทาไหรก็

ไมทุกขรอน คงมีแตเอาตัวเลขบนแผนกระดาษมา

พูดกันแลวก็ขยำมันทิ้งไป 

 อนึง่ ฉนัเคยพดูมานานแลววา สำนกังาน 

สงเสริมการลงทุนนั้นมีขาท้ังสองขางยืนอยูกับคน

ตางชาติ ถึงขนาดมีนโยบายท่ีวา “ถาสิ่งไหนคน
ไทยยังทำไมไดก็จะนำไปมอบใหคนตางชาติมา
ทำ” จนกระทั่งอุตสาหกรรมซึ่งมีนายทุนตางชาติ

เปนเจาของ ไดเขามาขยายอิทธิพลเบียดเบียน

การเกษตรของไทยเต็มไปหมด 

 เพราะความคิดแบบนี้จึงทำใหแผนดิน

ไทยซึ่งเราพูดกันอยูเสมอวา “เปนแผนดินเพื่อ
การเกษตร” แตเราก็นำเอาอุตสาหกรรมตางชาติ

เขามาทับหัว จนกระท่ังการเกษตรของไทยขาด

อิสรภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ฉันพูดถึงขนาดวา ซักวัน

หน่ึงเราคงจะเห็นผูบริหารระดับสูงเปนชาวตางชาติ

ก็ได คร้ังที่ทำรายการศาลาริมสวนฉันไดไปถาย

ทำถึงออสเตรเลีย และเทปมวนน้ันมันก็ยังอยูใน

มือฉันมาตลอด แตเทปมวนสำคัญที่สุดมันไมได

อยูแคในมือเทานั้น หากอยูในหัวใจของฉันอยาง

ลกึซึง้ นำ้ทวมครัง้นีเ้ราคงยงัมคีวามหวงัมาบางวา 

ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ใหแกคนไทยได

ใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต เพราะกระแสน้ำ

ที่พัดมาจากทางเหนือไดชะลางเอาปุยธรรมชาติ

บนผิวดินลงมาดวย ดังนั้นเมื่อน้ำทวมเราก็ไดปุย

อินทรีย โดยแทบไมตองไปซื้อปุยเคมีใหเปนทาส

คนตางชาติตอไปอีก 

 ตัวฉันเองเคยพูดไวแลววา “จะทำงาน
จนตายคาแผนดิน” แมนำ้ทวมจนฉันทำอะไรไมได 
แตขอใหแผนดินไทยกลับคืนมาสูมือคนไทยเพ่ือ

จะไดใชทำมาหากินไดในอนาคต เทานั้นก็นับวา

พอเพียงแลวสำหรับชีวิตนี้ ฉันขอฝากไวแคนี้กอน 

แมมันจะเปนเร่ืองส้ันแตจิตวิญญาณมันก็มีรากฐานท่ี

ลึกซึ้ง น่ีแหละคือหลักธรรมอีกบทหนึ่งที่พึงสังวร

เอาไว เพื่อกูชาติบานเมืองอันเปนท่ีรักของเรา 

 สุดทายท่ีไมสุดทายนี้ ฉันขอฝากอีก  

สิ่งหน่ึงซึ่งมันควรจะมีอยูในสวนลึกของหัวใจ ถา

เรายงัรูสกึไดวาตวัเองเปนมนษุย สิง่นัน้กค็อื “โปรด
อยาเปนคนมนีสิยัลืมงาย” แมหวนกลับไปนึกถึงป 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งฉันมีอายุแค ๒๐ ขวบ ตัวเองก็ยัง

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

สำหรับการเสียสละทุกส่ิงทุกอยางของเธอท้ังหลาย 

เพื่อหวังใหแผนดินผืนน้ีมันอยูตอไปไดในภายภาค

หนาไดสำเร็จ รวมท้ังลูกหลานของเราทุกคนท่ีควร

อยูอยางภาคภูมิใจ  

๕

น้ำทวมครั้งนี้เราคงยังมีความหวังมาบางวา 
ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ ใหแกคนไทย
ไดใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต 
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ในโลกนี้มนุษยทุกคนที่ เกิดมาบนโลก 

ยอมมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายอยาง 

จนบางครั้งขาพเจานั่งคิดเกี่ยวกับชีวิตของตัว

ขาพเจาแลวขาพเจาก็สามารถสรุปไดวา ถึงแมจะ

มปีญหาและอปุสรรคตางๆ เกดิขึน้กับทุกคนไมวา

จะเปนตวัขาพเจาเองหรือคนรอบขาง ขาพเจากค็ดิ

ไดวาชีวิตนี้คือการคนหา คนหาอุปสรรค คนหา 

สิ่งที่อยากรูและคนหาสิ่งตางๆ อยามัวแตตั้ง

คําถามใหกับชีวิตของตนเองวาเรามาจากไหน  

เรามาทําอะไรในโลกนี้และปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้น 

กับตัวเราไดอยางไร แมแตคุณธรรมความดียังตั้ง

คําถามเลย และบางครั้งตัวขาพเจาก็เคยผิดหวัง

เหมือนชีวิตนี้ไมมีอะไรอ่ืนอีกเลยนอกจากภาระ

หนาท่ีปญหาและอุปสรรคตางๆ จนมาใชคําวา 

“ชีวิตคือการคนหา” ใหเปนประโยชนและทุกคน 

จะรูวาชีวิตของเราคือการคนหาอยางไร จงใชชีวิต

ใหคุมคาสมกบัท่ีไดเกดิมาเปนมนษุย และจงคนหา

ใหเจอ ถึงจะมีความสุข

ขาพเจาเปนเด็กคนหนึ่งที่มีปญหาและ

อุปสรรคมาตั้งแตเด็กๆ ขาพเจาเคยมีความรูสึก 

ผิดหวังและนอยใจในตนเองมาตั้งแตเด็กๆ แลว

เพราะตัวข าพเจ าเองกําพร าแม ผู  ให กําเนิด 

มาตั้ งแต  เด็กๆ ในตอนน้ันข าพเจ าอายุได  

ประมาณ ๒-๓ ขวบ คุณแมก็เสีย หลังจากนั้น

คุณพอก็ไปทํางานตางจังหวัดดวย ในตอนนั้น 

ตวัขาพเจาและนองจงึอาศัยอยูกบัคณุปูและคณุยา

แต การอยู กับคุณปู และคุณยาสมัยนั้นจะไป 

ไหนมาไหนก็ตองเดินอยางเดียว ตัวขาพเจาเอง 

ก็ตองเดินถึงแมไกลแคไหนตัวขาพเจาก็ตอง

พยายามเดินไป ไมวาจะเดินไปทําไรหรือเดินไป 

ที่ตางๆ ก็ตาม หลังจากที่คุณพอไปทํางานได

ประมาณ ๒ ป คุณพอก็กลับมาบานและคุณพอ

ก็ไดแตงงานใหมและไดพามาอยูบาน ตัวขาพเจา

จึงกลับไปอยู กับคุณพอและแมใหม ตอนนั้น

ขาพเจาอายุไดประมาณ ๕-๖ ป และหลังจากนั้น

พอเปดเทอมขาพเจากไ็ดเขาโรงเรยีนในชัน้อนบุาล 

ขาพเจาไดไปโรงเรียนและหลังจากโรงเรียนเลกิแลว

ขาพเจากไ็ดเริม่ชวยคณุพอคณุแมทํางานบาน เชน 

ชวยคุณพอคุณแมลางจาน ชวยคุณพอคุณแม 

หงุขาว และชวยคณุพอคุณแมตกันํา้ ซ่ึงในตอนนัน้

เราเปนเด็กเราก็อยากจะไปเลนเหมือนคนอื่น 

เขาบาง แตเนื่องจากขาพเจามีงานที่บานจึงไมได

๖

การคนหาคือการคนหาทุกสิ่งทุกอยาง คนหาตัวเองให เจอ  
คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ คนหาส่ิงที่เราอยากรูจัก 
ให ได แตการคนหานั้นเราตองมีสติอยูเสมอ



๗

เลนเหมือนคนอื่นเขา ถึงแมจะมีงานเยอะแคไหน

ขาพเจากไ็มเคยบนเลย และบางคร้ังกต็ัง้ใจทาํมาก

จะทําใหดีที่สุดแตก็มีขอผิดพลาดบาง จึงทําให

ขาพเจาโดนคุณพอคุณแมดุดาตอวาบาง ขาพเจา

ก็น อยใจและแอบไปรองไหบ าง ในตอนน้ัน 

คิดนอยใจมากไดแตตั้งคําถามใหแกชีวิตมากมาย

วาทําไมเราถึงไมมีแมแทๆ เหมือนคนอื่นเขา 

ถาขาพเจามแีมแทๆ  ขาพเจาอาจไมโดนดดุาตอวา

ขนาดนี้ และคําถามอื่นๆ อีกมากมาย พอขาพเจา

อายุไดประมาณ ๙ ป พี่ของขาพเจาก็เรียนจบ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และในตอนนั้นไมกลาท่ีจะ

อยูบานเลยทําใหขาพเจาไดเสียโอกาสที่จะเรียน

เปนเวลา ๒ ป และหลังจาก ๒ ปขาพเจาก็โตข้ึน

และก็เกิดความคิดอยากจะเรียนหนังสือข้ึนมา

ทําให ข าพเจ าตัดสินใจมาเรียนใหม อีกครั้ ง 

เพราะคิดวามาเรียนใหมยังไมสายที่จะเรียน

การเร่ิมตนมาเรียนใหมในโรงเรียนทําให

ขาพเจาไดกําลังใจจากคุณครูในโรงเรียนและ

ขาพเจาไดอานหนังสือมากมายจนมาเจอหนังสือ

เลมหนึ่งคือ ปดเขาแลวลุกขึ้นสู ทําใหขาพเจา

คนหาตัวของขาพเจาและมีกาํลงัใจมากขึน้คือขจดั

อุปสรรคและปญหาตางๆ ที่ทําใหตัวขาพเจา 

เดินไปขางหนาชาลง ขาพเจารูวาไมใชวาเรา 

คนเดียวท่ีมีปญหาและอุปสรรคเทาน้ัน แตเราทุกคน

ไมสามารถแบกปญหาและอุปสรรคไวได เราตองตัด

และท้ิงบางเร่ืองท่ีเคยชินไป เชน เราอาจหาขอแกตัว

เมื่อตัวเองทําผิดเสมอหรือบางคร้ังเราตองเปลี่ยน

นิสัยบาง การตัดปญหาและอุปสรรคออกไปทําให

เราเริ่มตนวันใหมไดงายขึ้น ในปจจุบันนี้ขาพเจา

กาํลังศกึษาอยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ และท่ีผานมา

ขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจ ขาพเจามาถึงจุดนี้ได 

ก็เพราะวาตัวขาพเจามีความพยายาม มีความ

อดทนมาต้ังแตเด็กแลว จนมาถึงจุดนี้ขาพเจา

ภูมิใจมากคะ ขาพเจาไดเรียนรูวาชีวิตคือการคนหา 

การคนหามีความหมายมากเกินกรอบท่ีเราวางไว  

การคนหาคือการคนหาทุกส่ิงทุกอยาง คนหา 

ตัวเองใหเจอ คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ  

คนหาสิ่งที่เราอยากรูจักใหได แตการคนหาน้ันเรา

ตองมีสติอยูเสมอ จึงทําใหตัวขาพเจาไดเรียนรู 

วาเมื่อไหรที่ขาดสติเมื่อน้ันเรื่องงายจะกลายเปน

เรื่องยาก เรื่องเล็กก็จะกลายปนเรื่องใหญ แตถา

เราตั้งสติไดเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็ก เรื่องใหญก็จะ

กลายเปนเรื่องเล็ก เรื่องยากก็จะไมยากอีกตอไป

และถาเรามีสติแลวทุกนาทีที่เราหายใจอยูก็คือ 

การคนหา บางคร้ังก็คนพบ บางคร้ังก็คนไมพบ

บางวันปวดหัวไปกับปญหาและอุปสรรคบาง แตก็

มีความสุข บางครั้งกําลังหัวเราะอยู แตก็ไมมี 

เปาหมายอะไรเลย ชีวติของขาพเจาขาพเจาคนหา

เจอแลว ขาพเจาจะไมทํารายหรือทําลายใครอีก 

โดยเฉพาะตนเอง และส่ิงตางๆ น้ันทําใหตัวขาพเจา

ไดรูวาวิธีเดียวที่จะวิ่งไปถึงเสนชัยไดคือตองลุกขึ้น

ใหมทุกครั้งที่ลม เหมือนกับวาเวลาเราทําอะไร 

ผิดพลาดเรามาเริ่มแกไขใหม ตองทําใหดีกวาเดิม

หรือเวลาเราไปไหนแลวเราไมระวังเราเกิดหกลม



ขึน้มาเรากต็องลกุข้ึนและกลบัมาเดนิตอไป ถาเรา

ไมสูกับปญหาตางๆ ก็เหมือนกับวาเราลมแลว 

เราไมยอมลกุ ชวีติของเราถาเราไมกลาทีจ่ะเผชญิ

กับปญหา ปญหาเหลานั้นก็ไมจบเลย ดังคําสอน

ที่วา ไมกลา ไมเดินหนา ขาพเจาตองกลาเผชิญ

ปญหาและอุปสรรค ชีวิตของขาพเจาจึงจะเดิน

หนาได

ดังน้ัน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา

ยอมมีทางออกเสมอ ไมวาจะเปนความอดทนหรือ

การทํางาน ไมเคยทอ และเราจงคนหาส่ิงท่ีไดจาก

ความผิดพลาดท่ีผานมาเพราะสิง่ทีผ่านมาหรอืส่ิงที่

ผิดพลาดเหลานั้นก็แฝงไปดวยบทเรียนอันมีคา 

เพราะความสําเร็จเหลานั้นยอมซอนอยูหลัง 

ความลมเหลวเสมอ สวนอีกอยางหนึ่งที่ทําให

ขาพเจาภูมิใจมากก็คือการที่ตัวขาพเจาไดรูวา

ความสําเร็จเหลาน้ันยอมซอนอยูหลังความลมเหลว

เสมอ เพราะทุกคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต

ยอมมีลมเหลวมากมายแต เขาก็ไมทอถอย  

เขาคนหาชีวิตของเขา เขาตอสูกับชีวิตของเขา  

เขาจึงจะมีความสําเร็จได สวนคําวาชีวิตคือการ

คนหาของขาพเจานั้นก็คือการคนหาอุปสรรคและ

ปญหาตางๆ ที่เขามาในชีวิตและพอเจอแลวก็

ลงมือแกไข สวนการคนหาตนเองคือการคนหา 

ทุกส่ิงทุกอยางที่ตนเองมีอยูในตัว และถึงแม 

การคนหาเหลาน้ันจะเจอหรือไมเจอ การคนหา

ตั้ งแตลืมตาดูโลกก็มีความโศกเศรารองไห  

แตเราจะคนหาอยางไรก็คือถาเปนปญหาก็ตอง

คนหาตนเหตุกอนและลงมือแกไข ถาคนหา 

ตนเองก็คนหาดวยการเดินหนาตอไป ถึงแม 

การคนหาน้ันจะมีลมเหลวบาง แตกอ็ยาลมืปดเขา

แลวลุกขึ้นสูนะคะและคนหาอยางมีสติดวย ทุก

นาทีที่มีลมหายใจนั้นคือการหาและสิ่งเหลานี้ 

ก็ทําใหตัวขาพเจาภูมิใจเปนอยางมากคะ ขาพเจา

ขอฝากทุกคนวา ชีวิตของทุกคนมีคามากกวาที่ 

เราคิดไว มากกวาทีเ่รากําหนดไว ถาเราคนหาชวีติ

ของเราเจอ และอีกอยางหนึง่คอื อยามวัต้ังคาํถาม

ใหกบัชวีติ จงมาคนหาชวีติของเราจะดีกวาการมวั

มาน่ังตัง้คาํถามใหกบัชวีติ เพราะในโลกทกุคนยอม

มีการลมเหลว ไมมีใครไมเคยลมเหลว ไมมีใคร 

ไมเคยผิดพลาด ขึ้นอยูกับวาเขาจะจัดการกับ 

ความผิดพลาดและความลมเหลวของเขาอยางไร

จะอยูกับมันไปตลอดชีวิตหรือจะเรียนรูส่ิงท่ีผิดพลาด 

และลุกขึ้นสูใหมอีกครั้ง  

สิ่งท่ีขาพเจาเฝาบอกกับตัวเองทุกวันนั่น 

ก็คือ...ข้ันแรก ฉันต้องไม่เศร้าไปกับอุปสรรค 

และปญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรูไวเปนบทเรียน 

ครั้งตอไป ขั้นตอไปคือ ฉันตองลงมือแกปญหา 

และตัวฉันตองมีความเช่ือมั่นอยูเสมอวาทุกสิ่ง 

ทุกอยางที่ตัวฉันแกไขน้ันจะตองดีขึ้น ดีขึ้น และ 

ดีขึ้น ดีขึ้นคะ   
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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

ภาพ : creativecommons.com



๒๗

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…   



สงขลา เขต ๓

เรื่อง
พัชนี เพ็งหมาย

โรงเรียน
บานกะทิง 

ต.ทับชาง อ.นาทวี 

จ.สงขลา

ของดี 
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๓๓

เราเคยถามตัวเองบางหรือไมวา คนเรา

เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร คุณเคยมีปญหา

ชีวิตบางหรือไม หรือสิ่งที่ดีที่สุดท่ีมนุษยควรจะได

นั้นคืออะไรกันแน คำถามเหลานี้ทานเคยคิด  

หาคำตอบใหตนเองบางหรือไม เพราะถาทานคิด 

จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุด ท่ีมนุษยทุกคน  

ควรจะได แตปุถุชนสวนมากไดมองขามส่ิงตางๆ 

เหลานี้ไป เมื่อเรามองขามสิ่งที่เปนประโยชน   

เรากจ็ะไมไดรบัประโยชนจากสิง่เหลานัน้ 

ถาเราไปถามคนเมาเหลาที่เดินอยูริมถนน

วา เกดิมาเพือ่อะไร เราก็จะไดคำตอบตางๆ นานา 

จะเหมือนกันและแตกตางกันไป แตถาตั้งคำถาม

ไลขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนทายที่สุดคนทั่วไปน้ัน

ตองการความสุข ความพึงพอใจในสัมผัสทั้ง ๕ 

เปนเบื้องตนกันทุกผูทุกนาม ไมวาจะเปนสิ่งใด

กต็ามทีเ่รากำลงัทำ กำลงัวุนวายกนัอยูในปจจบุนัน้ี 

ขอใหลองทบทวนดูวามันเปนไปเพื่อสนองความ

พึงพอใจทางไหน ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย  

ใชหรือไม ทานทั้งหลายกำลังติดหวงแหงความโง 

บวงที่ทำใหทานพบกับความทุกข ความทุกขที่จะ

ตามหลงัมาเปนขบวนโดยไมมวีนัสิน้สดุเลยทเีดยีว 

เมื่อเราไดรูเปนเบื้องตนแลววา ความสุขที่

มนุษยสมมุติยึดถือขึ้นมาน้ัน หรือความพึงพอใจ

ที่ไดจากสัมผัสทั้ง ๕ น้ัน เปนหนทางที่จะนำพา

ซึ่งความทุกขมาใหกับเรา ผูที่โงไปหลงเคารพ

บูชาวามันเปนส่ิงที่ดีที่สุด ทำใหเราพลาดโอกาส 

เพราะแทจรงิแลว ส่ิงทีด่ทีีส่ดุทีม่นุษยควรจะไดนัน้  

คือการอยูเหนือความสุข ความทุกข การอยูเหนือ

ความยินดียินราย ความอยาก ไมอยาก ความรัก 

ความชัง หรือทุกๆ อยางที่มันเปนคูๆ อยูอยางนี้ 

เพราะสุขก็อยางนี้เอง ทุกขก็อยางนี้เอง เราจึง

ต อ งทำใจของ เ ร า ให สู ง ขึ้ น ไปกว า น้ี ให ได   

ตัดความมีตัวตนของเรา ตัดความยึดมั่นถือมั่น

ของเราออกไป ความทุกขก็จะเกิดขึ้นไมไดอีก 

“ไมมีกูก็ ไมมีกรรม” 
การตัดความมีตัวตนของเรานั้นตองเริ่ม

จากการประพฤติปฏิบัติใหบริสุทธ์ิใหถูกตอง  

ทั้งทางกาย ทางวาจา เพ่ือเปนฐานใหเรามีจิตที่

ภาพ : creativecommon.org



พรอม พจิารณามองทกุสิง่ทุกอยาง ท้ังหลายท้ังปวง 

ใหถูกตองตามความเปนจริงวา อะไรเปนอะไร 

ใหถึงที่สุด ที่วาอะไรเปนอะไรนั้น คือส่ิงทั้งหลาย

ทั้งปวงในโลกนี้ลวนเปนของมายา ไมมีอะไรที่

เปนของเท่ียง ของแท ของทน ทุกสรรพส่ิงลวน

แลวแตเกิดขึ้น ตั้งอยู และแตกดับเปนธรรมดา   

ถาเราไปหลงยึดถือของมายาทั้งหลาย กลายเปน

ตัวตนข้ึนมาเราก็จะตองเจอกับความทุกขเปน

ธรรมดาอยางชวยไมได ดังนั้น ถาเราเห็นวามัน

เปนทุกข เราก็อยาหลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลา

นัน้ ความทุกขจะเลนงานเราไมไดอีกตอไป แลว

เราก็จะกลายเปนบุคคลท่ีมีความสงบเย็นแหง

จติใจ สามารถทำประโยชนอยางสงูกวาทีค่นธรรมดา  

จะทำได ชวยจรรโลงโลกใบนี้ใหดำรงอยูอยาง  

ถูกตองสืบไป 

การศึกษาในยคุปจจบุนั เนนท่ีสอนใหทกุคน

เหน็แกความเจรญิในวตัถุเปนหลกั สอนใหคนฉลาด 

แตไมสอนความรูในเรื่องความสวางไสวทาง  

สติปญญา เพื่อจะเปนตัวควบคุมความเจริญทาง

ดานวัตถุ ใหเปนไปในทางท่ีถูกตอง พอประมาณ

แลวก็จะไมทำความเดือดรอนใหกับตนเอง และผู

อื่น แตเมื่อความสวางไสวทางสติปญญาไมมี   

เราจะรูจักคำวา ”พอ” เปนไปไมได มีอะไร  

ที่นาจะเอา นาจะเปนอยูตลอดเวลา จนเกิด  

ตั วตนของตน ข้ึนมา เมื่ อ มี ตั ว ตน เกิ ดขึ้ น   

เราก็มักจะทำอะไรไปดวยความเห็นแกตน   

แลวความเห็นแกตนน้ีเอง ที่จะไปสรางความ

เดือดรอนใหแกผูอื่น แลวยอนกลับมาหาตัวเอง 

จนเปนบอเกิดแหงความวุนวาย ในโลกนี้ไมวา

ปญหาอะไรก็เกิดขึ้นมาดวยความเห็นแกตัว   

เห็นแกตนทั้งหมดท้ังสิ้น ความรูสวนใหญถาจะ

สอนกัน ก็ขอใหสอนเพื่อใหเกิดความสวางไสว

ทางสติปญญาเปนหลักสำคัญเถิด เพราะจะได

นำพาชวีติไปอยางปลอดภยัไมเปนทกุข และปญหา

ในสงัคมทกุๆ ปญหากจ็ะคอยๆ ลดลงๆ จนหมดไป

อยางสิ้นเชิง ทุกคนก็จะอยูกันอยางพอประมาณ 

ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะหมดไปซึ่ง

ความเห็นแกตัว 

ขอนำไปลองพิจารณาดูเถิดวา ถาเราตัด

ความมีตัวตนได เราก็คือ ผูที่ชนะทุกสรรพสิ่ง

แลวจะมีอะไรที่ดีไปกวาน้ีอีก มีคุณและคาอยูใน

ตัวเอง นี่แหละคือเปาหมายแหงชีวิต น่ีแหละคือ 

สิ่งที่ดีที่สุดท่ีมนุษยควรจะได 

 

ในโลกนี้ ไมวาปญหาอะไรก็เกิดขึ้นมาดวยความ
เห็นแกตัว เห็นแกตนทั้งหมดท้ังสิ้น 
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บุคคลที่ไมทำอะไรเลย คนที่ปวยหนัก  

ไมสามารถที่จะทำอะไรไดแลว นอนเพ่ือใหญาติ

คอยดแูล ปอนขาว ปอนนำ้ แลวสรปุวาบุคคลนัน้ 

มีระดับพลังชีวิตที่ต่ำมาก 

ประโยคที่วา คาของคนอยูที่ผลของงาน 

มคีวามหมายดังนี ้คาตอบแทน คอื อตัราเงนิเดอืน 

สงขลา เขต ๓

คุณคา 
ของชีวิตคืองาน 

เรื่อง
ละเอียด นิลสุวรรณ

โรงเรียน
ทองอยูนุตกุล 

ต.ประกอบ อ.นาทวี 

จ.สงขลา

ของบุคคลที่มีคุณภาพงานที่เหมาะสมกับคนนั้นๆ 

คาตอบแทนของบุคคล คนหน่ึงที่มีผลงานและ

เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม เพราะ

ทำงานดวยใจรัก จริงใจ และโดดเดน 

ความหมายของคุณค า คือสิ่ ง ท่ี เปน  

ประโยชนตอมนุษยและส่ิงตางๆ รอบตัวเรา เชน 
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๓๖

คุณคาของขาวที่เปนอาหารหลักของคนเรา ขาว  

มีคุณคาในทางโภชนาการ ชาวนาเปนผูผลิต 

ชาวนาก็มีคุณคาตอชีวิตมนุษยทุกคน 

คณุคาของการศกึษาชวยใหคนเรา คดิเปน 

ทำเปน แกปญหาได เพื่อชีวิตและสังคมทุกคน 

อยูไดอยางมีความสุข 

คุณคาของคุณครูอยูที่พลเมืองของชาติ 

เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนเกง เปน  

ที่ยอมรับของคนรอบขาง ดำเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

คุณคาของตำรวจอยูที่การลดปริมาณ

อาชญากรรมในสังคม  

คุ ณ ค า ข อ ง แ พ ท ย พ ย า บ า ล อ ยู ที่  

ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหนาปราศจากโรค

ภัยใดๆ ทั้งสิ้น 

คุณคาของพอคา แมคาอยูที่การบริการ

ลูกคา โดยนำอาหารที่มีประโยชนมาบริการใน

ราคายอมเยา อาหาร สถานท่ี ตองสดสะอาด 

และถูกสุขอนามัย 

คุณคาของชาวนา คือขั้นตอนการผลิต 

และผลผลิตที่มีคุณภาพ ท้ังเปนประโยชนแก

บุคคลท่ัวไป 

คุณคาของการเปนพอ แม คือ ลูกๆ   

ทุกคนปฏิบัติตนเปนคนดีต อสั งคม พอแม   

สุขสบายใจ เปนที่ยอมรับและไดรับเกียรติที่

นับถือและยกยองตอสังคม  

คุณคาของลูกๆ คือ การปฏิบัติตนใหพอ 

แมภูมิใจในตัวลูกๆ ทุกคน 

หากคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนประโยชน

ตอตนเอง และบุคคลท่ัวไปแลว จะชวยแกปญหา

ทุกปญหาใหคล่ีคลายไปได ชีวิตก็จะมีคุณคาและ

มีความสุข แตในโลกปจจุบันจะถูกอิทธิพลของ

การบริโภคเขามาครอบงำ ผูคนจะบริโภคลาภยศ 

สรรเสริญหรือกามารมณ ไดอยางไมมีขีดจำกัด 

โดยมีเงินเปนเครือขายนำไปสูชีวิตที่มีคุณคา   

ดังน้ันผูคนจึงมีการแขงขันกันหาเงิน เพื่อใหได

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะคิดวาเงินทำใหพวกเขา

เหลานั้นมีคา มีอำนาจท่ีจะบันดาลสิ่งตางๆ   

ในโลกน้ี แตคนท่ีมเีงนิดอยกวากจ็ะถกูเหยียดหยาม 

ไมมีคุณคา สงผลใหเกิดชองวางระหวางคนจน 

และคนรวยในสังคมและเพ่ิมปริมาณมากขึ้น 

ดังนั้นวิธีที่จะชวยใหบุคคลเขาถึงคุณภาพ

ชีวิตและคุณคาของชีวิตที่ดี เราตองเริ่มจาก

ครอบครวั โรงเรยีน สัง่สอนและปลกูฝงใหเยาวชน

ทุกคนเห็นคุณคาการทำงานและใหระลึกเสมอวา 

คนทกุคน มคีวามดกีนัคนละอยาง มคีวามดหีมด 

แตดีไมเหมือนกัน เรานำตัวอยางความดีของ

แตละคนมารวมกันและเราจะรูและเห็นวาความดี

ของแตละคนนั้ น เปนแบบอย างที่ ดี มีค า   

มีประโยชนตอสังคม ตลอดจนถึงคนรุนหลัง 

โลกปจจุบันจะถูกอิทธิพลของการบริโภคเขามา
ครอบงำ ผูคนจะบริโภคลาภยศสรรเสริญหรือ
กามารมณไดอยางไมมีขีดจำกัด 



๓๗

วุฒิทางอารมณ  
สังคมแหงความสุข 

ปตตานี เขต ๒

เรื่อง
ยุพิน วงศจันทร

โรงเรียน
แมลานวิทยา 

อ.แมลาน จ.ปตตานี

ภาพ : creativecommon.org



๓๘

สภาพสั งคมไทยในป จจุ บั นมี ความ

เปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว โดย เฉพาะทาง

เทคโนโลยี การสื่อสาร การแลกเปล่ียนขอมูล  

ขาวสาร ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษา 

เศรษฐกิจ ทำใหคนประสบปญหาตางๆ นานา 

เชน ปญหาการเรยีน การไมมงีานทำ การปรับตวั 

ตลอดจนการปรับตัวทางการเมือง ซึ่งนับวันจะ

ทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลใหคนในสังคมตอง

มีการพยายามปรับตัว เพื่อดำเนินชีวิตอยูใน

สงัคมไดอยางราบรืน่ และมคีวามสุข ถาบคุคลใด

ไมสามารถปรบัตวัได กจ็ะทำใหเกดิความคับของใจ 

ขัดแยงทางใจและวิตกกังวล หากปลอยไวนาน  

ก็จะกอให เกิดปญญาท่ีรุนแรง เชน โรคจิต 

โรคประสาท โรคเครียด ปญหาอาชญากรรม 

และผลกัดันใหบคุคลแสดงพฤตกิรรมไมพงึประสงค

เชน ติดสารเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักขโมย   

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เบี่ยงเบนทางเพศ 

ฆาตัวตาย เปนตน ส่ิงจำเปนที่จะตองฝกหรือ

พัฒนาใหเปนผูที่มีวุฒิทางอารมณเขามามีสวนใน

การแกปญหาหรือการใชปญญาในการแกปญหา 

โดยเฉพาะปญหาดานสังคม และดานศีลธรรม 

จรยิธรรม สงผลใหเด็กและเยาวชน มคีวามสมดลุ

ทั้งทางจิตใจและอารมณและสังคม ซึ่งจะทำให

ดำเนินชีวิตอยูกับผูอื่น อยางสรางสรรคและมี

ความสขุ เปนคนด ีคนเกงมคีวามสุข เพราะคนเกง

อยางเดียวแตขาดวุฒิทางอารมณก็ไมสามารถ

จดัการกับชวีติของตนและปรับตวัเขาสูสิง่แวดลอม

ทำใหเกิดปญหามากมาย 

วุฒิทางอารมณ (Emotion quotient) คือ

ความตระหนักรูถึงอารมณของตนเองและของ  

ผูอื่น มีสติเทาทัน อารมณที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ความรูสึกนึกคิด สามารถประเมิน แยกแยะ

อารมณ ยอมรับและแสดงอารมณอยางถูกตอง 

การท่ีเด็กและเยาวชนอยู ในสังคมท่ีมีศีลธรรม 
จริยธรรม จะเปนปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง  
ที่สรางสันติสุขและความเจริญกาวหนาแหง
สังคมโดยรวม 



๓๙

เหมาะสมกับกาลเทศะและตรงกับความเปนจริง  

สามารถควบคุมอารมณ จัดการกับอารมณ

ตนเองและดำเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิผล  

เมื่อบุคคลตางๆ มีความพรอมทางดานศีลธรรม 

จริยธรรม ก็สามารถประพฤติปฏิบัติตนภายใน

กรอบของเกณฑทางสังคม และยอมรับตามหลัก

ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งการท่ีเด็กและเยาวชน   

อยูในสังคมท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม จะเปนปจจัย

สำคัญอีกประการหนึ่งที่สรางสันติสุขและความ

เจริญกาวหนาแหงสังคมโดยรวม ภาพแหงความ

สำเรจ็ในการมวีฒุทิางอารมณ สงัคมและศีลธรรม

ตองมีแนวทางในการพัฒนาที่จะกอใหเกิดคุณ

ลักษณะท่ียั่งยืนดวยการพัฒนา ๓ ดาน ไดแก  

๑. พัฒนาทางความคิด หรือเหตุผลเชิง

คุณธรรม จริยธรรม ไดแก การจำแนกปฏิบัติ

แบบใดถูกตอง ไมถูกตอง ดีงาม ไมดีงาม 

เหมาะสม ไมเหมาะสม และวจิจิฉยัตามกฎเกณฑ

บรรทัดฐานทางสังคม  

๒. การพัฒนาคานิยมหรือคานิยมตอ

จริยธรรม ไดแก ความรูสึกทึ่ดีงาม นิยมชมชอบ

ตอการแสดงออก แสดงออกอยางเต็มใจ ยึดมั่น 

ในการทำดี ทำชอบ จนเปนเอกลักษณประจำตัว 

๓. การพัฒนาพฤติกรรม เชิงจริยธรรม 

ไดแก การแสดงออกในการปฏิบัติจนเปนกิจนิสัย 

เปนการแสดงในทุกๆ โอกาส จนกลายเปน

บุคลิกภาพของบุคคล เ ร่ิมพัฒนาตั้งแตการ  

ปฏิบั ติ ต ามคำสั่ ง การปฏิบั ติ ต าม เห ตุผล   

ตามความรูสึกพอใจ ยินดีจนเชื่อมั่นอยางแนวแน 

และปฏิบัติตนแบบแหงคนดีอยางคงเสนคงวาใน

ทุกโอกาส 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวุฒิทางอารมณ 

สังคมและศีลธรรม เปนการพัฒนาท่ีสมบูรณ   

ไมเกิดภาพหลอนทางสังคม เด็กและเยาวชนถูก

ผลักดันใหเขามาเก่ียวของกับสังคมคอนขางมาก   

ซึ่งบางกิจกรรมก็มีพฤติกรรมแอบแฝง เพื่อผล

ประโยชนของหนวยงานและของตนเอง บาง

กิจกรรมก็เปนเพื่อสังคมอยางแทจริง อยางไร

ก็ตาม บุคคลที่มีวุฒิทางอารมณ สังคมและ  

ศีลธรรม ยอมมีคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

๑. รูหลกัความจรงิ รูหลกัการ รูหลกัเกณฑ 

รูวาตนเองมีฐานะ ภาวะ เพศ ความประพฤติที่

เหมาะสม ตามสถานการณสิ่งแวดลอม รูจัก

ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

๒. รูหลกัความพอดี พอเพยีง พอประมาณ   

รูกาลเวลาอันเหมะสมในการประกอบกิจกรรม 

เชน การประหยัด มีวินัย ตรงตอเวลา ทันเวลา 

พอเวลา เหมาะกับเวลา  

๓. รูหลักความเปนชุมชน รูจักชุมชน  

ที่อยูอาศัย มีมารยาทตอชุมชน เขาไปมีสวนรวม 

และควรสงเคราะหชุมชนอยางไร 

๔. รูหลักแหงบุคคล รูความแตกตาง  

ของบุคคล การตำหนิ ยกยองและแนะนำส่ังสอน

ไดอยางไร 

๕. รูหลักความศรัทธา มีความละอาย  

ตอการประพฤติชั่ว มีความเพียร มีสติ ไมสราง

ความเดอืดรอนใหกบัตนเองและผูอืน่ ไมทำ ไมพดู 

ที่บงบอกถึงพฤติกรรมเบียดเบียนของตนเอง    

ผูอื่นและสังคม ตลอดจนการมีความเอื้อเฟอตาม

กำลังความสามารถโดยไมหวังผลตอบแทน 

สั ง ค ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว 

พฤติกรรมของบุคคลก็เปลี่ยนไปตามความ  

อยู รอด หากมีวุฒิทางอารมณ มีคุณธรรม   

มีจริยธรรม มีพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงลักษณะ  

ที่สมบูรณ สังคมก็เกิดความสุข  

 



๔๐

พังงา

ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่ งทางสังคม   

เปนหนวยเล็กๆ แตในทางกลับกันมีหนาที่  

อันยิ่งใหญที่ใครหลายคนไมเคยคำนึงถึง สำหรับ

ขาพเจา นางสุภารัตน จิตตพันธ ครูโรงเรียน

เ มื อ ง พั ง ง า มี พื้ น ฐ า นม า จ า กค ร อบค รั ว

เกษตรกรรม คุณพอคุณแมมีการศึกษาเพียง  

ชั้น ป.๔ ไรซึ่งปริญญา แตไมไรปญญาในการ

สรางครอบครัวใหเปนสุข 

บทเรียนชีวิต 
เรื่อง
สุภารัตน จิตตพันธ

โรงเรียน
เมืองพังงา 

บานบางแนะ ต.นบปริง 

อ.เมือง จ.พังงา

เมื่อยอนอดีต ครอบครัวของขาพเจา  

มีอาชีพทำนา มีคันไถและควาย (ขอใชภาษา  

ชาวบานเพื่อความสมดุลกับเรื่องราว) เปนปจจัย

ในการทำนา คุณพอเปนคนไถนา ใชคราดพรวน

ดิน ซึ่งคนในทองถิ่นจะเรียกวา ราดนา คุณแม

กับคุณยายเปนคนดำนา คุณตาจะอยูบ าน  

กับหลานๆ และเลี้ยงวัวเล้ียงควาย สวนคุณพอ

เมื่อวางแลวก็จะหาปลา ป ูหอย หรอืกุงนา 



๔๑

เมื่อถึงตอนเท่ียงทุกคนก็จะกลับบานเพื่อ

ชวยกันทำอาหารมื้อเท่ียง ทุกคนจะรับประทาน

อาหารพรอมกันเปนวง ไดพูดคุยกันไปดวย เมื่อ

เสร็จภารกิจทีบ่านทกุคนกจ็ะกลับไปทำงานเหมอืน

เดมิ บรรยากาศก็จะเปนแบบนี้ทุกวัน เมื่อถึงตอน

เย็นก็จะอยูกันพรอมหนาอีกครั้ง ในสมัยนั้นไมมี

ไฟฟา ไมมีน้ำประปา ถึงจะเหนื่อยเมื่อยลาจาก

การทำงานเม่ือกลับมาถึงบานตองหาไมฟน   

ตองตักน้ำจากบอ จะเดินไปไหนก็ตองถือตะเกียง 

เมือ่รบัประทานอาหารเยน็เสรจ็ บานใกลเรอืนเคยีง

ก็จะชวนกันไปดูโทรทัศนที่มีอยู ๒ สี คือสีขาวกับ

สีดำและมี เพียงบานเดียว จอก็ เล็กแตคนดู

ประมาณ ๒๕ ถึง ๓๐ คน เมื่อถึงชวงฤดูกาล  

ตำข าว เม า ผู หญิ งก็ ช วยลงแรงตำไปด วย  

ดลูะครไปดวย เร่ืองราวท่ีกลาวมาเปนเพยีงสวนหนึง่

เทานั้น สามารถต้ังขอสังเกตไดวาทุกกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของครอบครัวและการมี

วิถีชีวิตที่ เรียบงาย นำไปสูความสัมพันธที่ดี

ระหวางสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความ

เห็นใจซึ่งกันและกัน ทุกคนในครอบครัวมีเวลา

ใกลชิด ไดพูดไดคุย พอแม ตายาย มีเวลาอบรม

ลกูหลาน ใหความรกั ความอบอุนไดตลอดเวลา 

เมื่อเขาสูยุคแหงการเปล่ียนแปลง เริ่มมี

ความสะดวกสบาย มีเทคโนโลยีเขามาเปนปจจัย

ที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ครอบครัวของขาพเจา

เริ่มมีสิ่ งอำนวยความสะดวกตางๆ เขามา   

แตสิ่งที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงคือความสัมพันธใน

ครอบครัว และการใชชีวิตที่พอเพียง เพียงแตวา

จากที่เคยหาผักหาปลาตามธรรมชาติ ก็ตองปลูก

ผกัและเลีย้งปลาไวทีบ่าน ปลกูผลไมบาง เม่ือทุกคน

กลับบานอยูพรอมหนาพรอมตา ทั้งคุณพอและ  

คุณแมก็จะชวนทุกคนไปเดินชมสวนบริเวณบาน 

ซึ่งไดความเพลดิเพลินและไดพูดคุยไปดวย 

สำหรับตัวขาพเจาไดเห็นถึงความรักความ

ผูกพัน เห็นความยากความลำบากของคุณพอ  

คุณแม ความต้ังใจที่อยากใหลูกๆ เรียนหนังสือ

ประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงาน ขาพเจาก็

ตั้งใจเรียน ไมเคยปฏิบัติตัวนอกลูนอกทาง ถึงจะ

เรยีนอยูไกลบานกต็าม เพราะภาพการทำงานหนกั

ในอดีตของคุณพอคุณแมยังอยูในความทรงจำ

ตลอดเวลา จนในที่สุดขาพเจาและนองสาว  

ก็สามารถทำความฝนของทุกคนในครอบครัว  

ใหเปนความจริงได วันที่เรียนจบและรับปริญญา

เปนวันท่ีทุกคนมีความสุขมาก  

จากความสำเร็จดังกลาวคุณพอคุณแม 

คุณตาคุณยาย เปนครู ใหขาพเจามาตลอด   

ทั้งท่ีทานไมไดเรียนจบปริญญา ไมไดเรียนวิชา

จิตวิทยา ไมไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของสังคม   

ไมไดเรียนรูหนาท่ีพลเมือง แตทานเหลาน้ันก็

สามารถเปนครูสอนบทเรียนชีวิตผูยิ่งใหญ 

ดังนั้นปญหาท่ีเกิดขึ้นทามกลางสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากทุกคนไม

พยายาม ว่ิ งตาม ไมพยายาม ด้ินรนให ได  

สิ่งตางๆ มาเพื่อสนองความตองการของตัวเอง

มากจนเ กินไป แตถ า เห ลียวหลังกลับไปดู

ครอบครัวกันบาง แลวถามกับตัวเองวาเปน

สมาชิกที่ดีแลวหรือยัง เคยใหความรักความ

อบอุน เคยพดูดีๆ เคยถามถงึความทกุข ความสุข

กนัหรอืเปลา ขาพเจาเชือ่แนวาถาครอบครัวเขมแข็ง 

สังคมก็เขมแข็ง แลวใครละ จะชวยครอบครัว

ของคุณได ถาไมใชตัวคุณเอง 

ทุกกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและการมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย นำไปสู
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 



๔๒

พังงา

พระสงฆใชวามหีนาท่ีเทศนาใหผูทีเ่ล่ือมใส

ศรัทธาตอศาสนาฟงเพียงอยางเดียวไม แตตอง

ประพฤติชอบ เปนเยี่ยงอยางได มีโลกทัศนที่

กวางไกลและเปนมิตรกับชุมชน เชนเดียวกับ  

พระศรฤกษ วิชชาธโร หัวหนาสำนักสงฆ  

ทุงศรีมหาโพธ์ิ ตำบลปากอ อำเภอเมือง จังหวัด

พังงา หรือท่ีทุกคนรูจักนามวา ทานเจน 

พระศรฤกษ วิชชาธโร เปนพระนักพัฒนา 

เปนมิตรกับทุกคน ตอนรับพุทธศาสนิกชนได  

ตลอดเวลาท่ีเหมาะสม บริเวณกุฏิของทานไมมีรั้ว

กั้น ไมมีปายบอกเวลา ใครมีธุระสามารถเขาพบ

ทานไดเลย ทานใชวิธีการสอนโดยการทำใหดู 

ตอนกลางวันทานไมชอบจำวัด แตทานจะใชเวลา

พัฒนา ซอมแซม ดูแลรักษาความสะอาด จน

ทำดีใหเด็กดู 

วิถีพุทธที่โรงเรียนเมืองพังงา 

เรื่อง
สุภารัตน จิตตพันธ

โรงเรียน
เมืองพังงา 

บานบางแนะ ต.นบปริง 

อ.เมือง จ.พังงา

ทำใหสภาพแวดลอมรมรื่นนาอยู ทำใหพระรูปอื่น

ตองออกจากกุฏิเพื่อมาชวยทาน เชนเดียวกันใน

ทุกปทางโรงเรียนเมืองพังงาจะนำนักเรียนไปเขา

คายคณุธรรม โดยทานกเ็ปนพระวทิยากรรวมดวย   

ที่นาสังเกตมากท่ีสุดคือการแบงหนาที่รับผิดชอบ 

คอื ถาครทูำกจ็ะแบงวากลุมไหนรบัผดิชอบตรงไหน 

สำหรับทานไมมีการแบงไมมีการสั่ง แตเมื่อถึง

กจิกรรมยามวางทานถือแปรงขัดหองน้ำ น้ำยาขัด 

ตรงไปยังหองน้ำ แลวขัดใหนักเรียนดู ไมนาน

นักเรียนเริ่มทยอยชวย ทานก็ถอยออกมาแลวจับ

ไมกวาดเพื่อกวาดใบไม นักเรียนก็ชวย เมื่อถึงวัน

ถัดไปทานก็บอกนักเรียนวาถึงเวลาของกิจกรรม

ยามวางแลวใหนักเรียนตามอัธยาศัย สิ่งที่คุณครู

แปลกใจมากท่ีสุดคือนักเรียนดำเนินกิจกรรมทุก



๔๓

ขอเลือกเปนคนดี 

อยางดวยตัวเอง ไมวาขัดหองน้ำ กวาดใบไม 

ทำความสะอาดที่หลับท่ีนอน เขาไปชวยคุณครู

ในครัว น่ีคือสิ่งที่ครูทุกคนภูมิใจและคิดวาการ

เขาคายโดยมีทานรวมเปนพระวิทยากรไดอะไร

มากกวาวัตถุประสงคของโครงการท่ีวางไว 

พระผูเสยีสละรูปนีไ้มเพยีงแตอบรมสัง่สอน

นักเรียน ทานยังเปนหวงผืนปาและธรรมชาติที่

ถูกทำลาย ในขณะน้ีทานไดจัดต้ังศูนยจิตอาสาที่

สำนักสงฆ สมาชิกกลุมเปาหมายของทานคือ

เยาวชนในหมูบาน ก็ไดมีนักเรียนโรงเรียนเมือง

พังงารวมอยูดวยเพื่อรวมฟนฟูธรรมชาติ รักษา

ผืนปาและแหลงน้ำ  

ทีน่าสงัเกตมากทีส่ดุคอืการแบงหนาทีร่บัผดิชอบ 
คอื ถาครทูำกจ็ะแบงวากลุมไหนรบัผิดชอบตรงไหน 
สำหรับทานไมมีการแบงไมมีการสั่ง 

หากทุกสถาบันทางสังคมมีสวนรับผิดตอ

สังคม ทุกคนไมนิ่งดูดาย ไมถือศักด์ิศรีมากจน

เกินควร เปนผูเสียสละบางไมพึงแตได ผูใหญก็

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เหมือนคำกลาวที่วา 

ทำดีใหเด็กดู สังคมจะนาอยู เยาวชนพันธุใหม

พันธุดีก็จะเกิดข้ึน  

ชีวิตของคนเราเกิดมาแมจะเลือกเกิดไมได 

แตคนเราก็สามารถเปนคนดีไดถึงจะเกิดมาอยูใน

ฐานะอะไรคนเราก็สามารถเปนคนดี เปนลูกที่ดี

ของพอของแมและของสังคมเหมือนด่ังปณิธาน

ของหนู หนูชื่อเด็กหญิงสุนิสา กอสาย ศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 

ครอบครั วของหนูอยู ด วยกัน ๕ คน   

หนูอยูกับแมมาตั้งแตหนูอยูชั้นประถมศึกษา  

ปที่ ๔ เพราะพอหนู ไปมีครอบครัวใหมซึ่ ง  

นานๆ ครั้งที่พอกลับมาเยี่ยมหนู แตหนูก็อยู

อยางมีความสุข สวนลึกๆ ในใจของหนู หนูก็

อยากมีพอมีแมอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตา   

แตหนูก็ไดขอคิดจากครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่สอน

หนูวา เหตุผลของผูใหญในบางเรื่องเด็กไมจำเปน

เรื่อง
สุนิสา กอสาย

โรงเรียน
เมืองพังงา 

บานบางแนะ ต.นบปริง 

อ.เมือง จ.พังงา



๔๔

เหตุผลของผู ใหญ ในบางเรื่องเด็กไมจำเปน
ตองรู เขาใจและหาคำตอบในขณะนั้น ขออยาง
เดียวคือการหาคำตอบใหกับตัวเองวาจะเปน  
คนดีไดอยางไร 

เรื่อง
ใบเฟรน คำพุฒจันทร

โรงเรียน
เมืองพังงา 

บานบางแนะ ต.นบปริง 

อ.เมือง จ.พังงา

ตองรู เขาใจและหาคำตอบในขณะนัน้ ขออยางเดยีว

คือการหาคำตอบใหกับตัวเองวาจะเปนคนดี  

ไดอยางไร  

การดำเนินชีวิตของหนูตองอยูบนฐานของ

ความประหยัด เพราะแมตองทำงานเล้ียงหนู 

ยายและคนอื่นๆ ในครอบครัว เมื่อหนูกลับจาก

โรงเรียน สิ่งแรกที่หนูทำคือเดินไปในครัวเพื่อ  

ลางจาน หุงขาว และกวาดขยะ ในขณะท่ีรอแม

กลับมา หนูก็ทำการบาน สำหรับวันหยุดหนูเห็น

เพื่อนคนอื่นๆ ขับรถเท่ียว หนูไดแตนั่งมอง   

มีอยูครั้งหนึ่งแมก็เห็นและถามหนูวาอยากเที่ยว

เหมือนเพื่อนเหลานั้นใชไหม หนูก็คิดนอยใจชีวิต

ก็ตอบแมวาอยากไปแตเรามันจน หนูสังเกตเห็น

แมตาแดงๆ ก็รูตัววาตัวเองทำผิดท่ีทำใหแม

เสียใจ ตั้งแตนั้นมาหนูเชื่อฟงที่แมสอน และหนู

กไ็ดนำเรือ่งราวของหนูไปสอนเพือ่นๆ ในหองเรยีน

โดยไมอายเลย 

ในเวลาน้ีหนูรูและเขาใจแลววาการที่หนู

ตัง้ใจเรยีน ไมเทีย่ว ไมเกเร ผลสดุทายคอืการทำให

คนที่รักหนูคือแมมีความสุขเพราะผลการเรียนอยู

ในระดับที่นาพอใจถึงแมวาหนูจะเรียนไมเกง 

เด็กหญิงโชคดี 



๔๕

ความสุขแหงความดีนั้นยอมเปนสิ่งท่ีทุก

คนปรารถนา แตใชวาทุกคนจะมีเหมือนกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับกรรมแตละคน หลายคนคิดอยากเปน

คนดี อยากทำดีใหแกสังคม อยากตอบแทน  

บุญคุณของแผนดิน แตพวกเขาก็ไมมีโอกาส   

เพราะอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดีและขาดภูมิคุมกัน  

ที่ดีในจิตใจ  

หนู เด็กหญิงใบเฟ รน คำพุฒิจันทร   

หนูมีความคิดว าการทำความดีนั้ น ทำให  

หนูมีความสุขมาก แลวเปนความโชคดีที่หนูไดรับ

โอกาสจากคุณครูในโรงเรียนและหนวยงานตางๆ 

ทั้งของรัฐและเอกชนที่ ใหการสนับสนุนและ  

สงเสริมหนู หนูไดจัดทำโครงงานคุณธรรมไดเปน

ตวัแทนเขาแขงขนัระดบัภาคใต เมือ่ทราบคะแนน

ห นู เ สี ย ใ จ ม า ก คื อ ๗ ๙ . ๙ ๖ ค ะ แ น น   

ไดเหรียญเงิน อยูลำดับที่ ๕ อีก .๐๔ คะแนน  

จะได ๘๐ คะแนน (เหรียญทอง)      

มาถึงวันนี้ความเสียใจไมมีแลวเพราะ  

โครงงานนี้ทำใหเพื่อนหนูหลายคนเปลี่ยนนิสัย  

มาเปนเด็กดี ตั้งใจเรียน ซึ่งผลการเรียนก็ผาน  

ทุกวิชา ทั้งๆ ที่กอนหนานี้สงงานไมครบคาดวา

จะติด ร หลายตัว หนูไดรับเกียรติบัตรยกยอง

เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมจากผูวาราชการจังหวัด

พังงาเนื่องในวันเด็กแหงชาติประจำป ๒๕๕๒  

และหนูไดแขงขันการประกวดโครงการเกษตร  

พอเพียงในโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ทำใหหนูและครอบครัวรูจักใช

ชีวิตอยูอยางพอเพียงจนสามารถเปนแบบอยางให

กับเพื่อนนักเรียนและบุคคลๆ ตางในชุมชนได 

การทำความดีนั้นใชวาเปนการปฏิบัติตน

เปนคนดีเพียงอยางเดียว แตตองชวยเหลือ 

แนะนำ สนบัสนนุใหผูอืน่รกัในการทำความดดีวย 

สำหรับหนูเชื่อวาการทำความดีไมตอง  

รอโอกาสดี แตโอกาสดีๆ จะมาหาเราเองถาเรา  

ดีพรอม เหมือนหนูที่เกิดมาโชคดี 

การทำความดีนัน้ใชวาเปนการปฏบิตัตินเปนคนดี
เพียงอยางเดียว แตตองชวยเหลือ แนะนำ 
สนับสนุนใหผูอื่นรักในการทำความดีดวย 



๔๖

วันเขาพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) 

หรือเทศกาลเขาพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ 

ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ถือไดวาเปนวันและ

ชวงเทศกาลทางพระพทุธศาสนาท่ีสำคญัเทศกาลหน่ึง

ในประเทศไทย โดยมรีะยะเวลาประมาณ ๓ เดอืน

ในชวงฤดูฝน โดยวันเขาพรรษาเปนวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาที่ตอเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา 

(วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ซ่ึงพุทธศาสนิกชน  

นราธิวาส เขต ๒

เรื่อง
วันวิสา ถนอมพร

โรงเรียน
บานสุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

จ.นราธิวาส

ตามรอยบุญแหงศรัทธา 

ชาวไทย ท้ั งพระมหากษัตริ ย และคนทั่ ว ไป  

ไดสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวัน  

เขาพรรษามาชานานแลวตั้งแตสมัยสุโขทัย ในวัน

เขาพรรษาและชวงฤดพูรรษากาลตลอดท้ัง ๓ เดือน 

พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเปนโอกาสอันดีที่จะ

บำเพ็ญกุศลดวยการเขาวัดทำบุญใสบาตร   

ฟงพระธรรมเทศนา  



๔๗

“วัดในโรงเรียน” เปนกิจกรรมหนึ่งที่

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลกจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียน  

ที่นับถือศาสนาพุทธไดฝกฝนวิชาความรูที่ไดรับ

จากบทเรียนเพ่ือใหความรูคงทนอยางย่ังยืนโดย

การปลูกฝงดวยการปฏิบัติจริ ง นั่นคือการ

ตักบาตรเขาพรรษา โรงเรียนจำลองหองพุทธ

ศาสนาเปนศาลาการเปรียญเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

ทางพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธทุกวันพระ  

ที่ตรงกับวันเปดเรียน เพื่อใหนักเรียนรวมใน

พธิกีรรมวนัธรรมสวนะ อยางเชนทีพ่ทุธศาสนกิชน  

ทั่วไปปฏิบัติ ไดรับรูถึงบรรยากาศการเขาวัด 

ทำบุญใสบาตร ฟงพระธรรมเทศนา พระจาก  

วัดตางๆ จะถูกนิมนตสับเปลี่ยนมาประกอบ

พิธีกรรมที่โรงเรียนและฉันเชาเฉกเชนเดียวกับ

การฉันเพลที่วัด ไมเพียงแตนักเรียนเทานั้นที่  

รอคอยใหกจิกรรมนีม้าถงึ ผูปกครองกเ็ชนเดยีวกนั 

เชาในวันที่มีกิจกรรมภาพที่ไดเห็นนักเรียน

ตัวนอยชายหญิง หนาตาสดช่ืน ยิ้มแยม เดินหิ้ว

ปนโตโถใหญบาง เล็กบาง ตามแตที่ผูปกครองจะ

จัดเตรียมไวให เดินมุงมายังหองพุทธศาสนาซ่ึง

ตั้งอยูภายในสุดของโรงเรียนซึ่งเปนมุมที่สงบและ

รมเย็น ภาพคณะครู นักเรียนและผูปกครองท่ี

สาละวนอยูกบัการจดัวางปนโต นำ้ดืม่ ท่ีสำคญัไม

เคยขาดน้ำพริกและผักเหนาะทั้งสดและผาน

กรรมวิธีทำใหสุก โดยเฉพาะฤดูนี้ในพื้นท่ีอำเภอ  

สุไหงโก-ลกจะมีสะตอ ซึ่งเปนผักพื้นบานออกผล

มากมาย เปนเมนขูองคนปกษใต (ภาคใต) จริงๆ 

มองไปรอบๆ อาหารถูกจัดวางเรียงรายบริเวณ

หนาอาสนะสีแดงเดินขอบดวยดิ้นสีทองโดดเดน

สวยงาม บางใสปนโต บางใสถาดเปนพอก 

(สำรับ) น้ำบริสุทธิ์ในขวดวางจับกลุม ดอกไมใน

แจกันหนาพระหลากสี มองแลวสดชื่นหัวใจ อีก

ทัง้ดอกไมในพาน ธปูเทียนแพและรายช่ือนกัเรยีน

ในการแสดงตนเปนพทุธมามกะ บาตรพระสำหรับ

ใสปจจัยทำบุญ ถูกจัดวางไวอยางเปนระเบียบ

เรียบรอย ดูเดนชัด บริเวณดานขางพระประธาน 

กลิ่นธูปตลบอบอวล  

“ทดสอบ ทดสอบ” เสียงคุณครูผูควบคุม

เครื่องเสียงเตรียมความพรอม ไมนานนักทุก

อยางที่ ไดชวยกันจัดเตรียมสำเร็จเรียบรอย 

นกัเรยีนนัง่เปนแถวพรอม คณุครพูรอม ผูปกครอง

พรอม บรรยากาศเหมือนวัดไมผิดแผก ทันใดที่

รถตูของโรงเรียนจอดบริเวณดานหนาหองพุทธ

ศาสนา เสียงภายในหองก็เงียบลงโดยไมได  

นดัหมาย  

“นิมนตคะทาน” เสียงพนักงานตอนรับ

กล า วซึ่ ง ไม ใ ช ใ ค ร ท่ี ไหน หัวหนากลุมสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูสมหมาย 

ติ้นหนู แมงานใหญนั่นเอง “โมง โมง โมง” เสียง
ฆองดังขึ้น ๓ ครั้ง เพื่อเปนสัญญาณใหทุกคนใน

โรงเรียนทราบวาขณะน้ีกิจกรรมตักบาตรเขา



๔๘

พรรษาเร่ิมตนแลว “เตรยีมพรอมบชูาพระรตันตรยั 
ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงน่ังทาเทพธิดา” 
มัคนายกนอยกลาว ตัวแทนนักเรียนท่ีไดรับมอบ

หมายใหเปนประธานในพิธีก็ทราบหนาที่ของ

ตนเองทันทีลุกขึ้นไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

บริเวณพระประธานที่ตั้งประดิษฐไวอยางสงางาม

ภายในหองพระพุทธศาสนา หลังจากคำวา 

“สังฆังวันทามิภันเต” (กราบ) จากเสียงมัคนายก
นอยจบลง คำวา “นะโมตัสสะ” กด็งัขึน้พรอมกนั
เสยีงดงักงัวานยิง่นกัเหมือนนักรองประสานเสียง 

เสียงเล็ก เสียงใหญ ฟงเสนาะหู นักเรียนทุกคน

ปฏิบัติ ในทุกขั้นตอนอยางตั้ งใจและมีความ

สำรวมเปนภาพท่ีไมสามารถบรรยายความรูสึก  

ไดเลยอยากใหทุกทานไดมาเห็นดวยตนเอง   

แตจะมีลิงนอยบางที่ความอดทนยังไมมากพอ 

ขยบัซาย ขยบัขวาตามโอกาส มีหนาตาบงบอกถึง

ความเมื่อยลาบาง หันมาสบตาคุณครูบาง   

ผูปกครองบาง แตก็ยังคงมีสติไมลุกขึ้นและไม  

สงเสียงดัง พิธีกรรมดำเนินไปอยางตอเนื่อง   

ขั้นตอนการเดินแถวตักขาวใสบาตรสวยงาม  

เหลือเกินดูแลวปลื้มใจเปนท่ีสุด   

คราวนีม้าถงึการประเคนของใหพระ คณุครู

ทุกทานนั่งใหกำลังใจ “จะทำถูกหรือเปลานะ”   
นี่คงเปนคำพดูท่ีอยูในใจคณุครทูกุคน บาตรท่ีทกุคน

ตกัขาวใสไดยกขึน้ประเคนพระเปนลำดับแรก ตาม

ดวยนำ้ด่ืมอันบริสุทธ์ิและอาหารคาวหวาน คุณครู

ทุกทานไดแตนั่ ง ย้ิม ไดยินพระสงฆแววมา 

“นักเรียนไมตองยกถึงมือพระทุกอยางก็ไดมัน



ผูปกครองหิว้ปนโตกลบับาน ก็เปนอีกภาพหน่ึงที่

มองแลวยังคงติดในมโนภาพไมมีลืม     

วิ ชาพระพุทธศาสนา วิ ชานี้ ถ าถาม

นักเรียนเกือบทุกคนคงจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา

นาเบื่อ ไมสนุก ภาษาที่ไมคุนเคยทำใหไมอยาก  

ที่ จะจดจำ การที่ จะใหนัก เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี  

บางครั้ งการจัดกิจกรรมตามวิถีพุทธใหกับ

นักเรียนในทุกโอกาส การเรียนรูจากสิ่งรอบๆ ตัว  

การไดสัมผัส การเห็นตัวอยางและไดปฏิบัติจริง  

สิ่งนี้จะสอนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและ

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขมากกวา

ภาษาท่ีไมคุนเคยในบทเรียน ๓ เดือนแหงการ

ตามรอยบุญภายในโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก  

ในทุกป นอกจากจะไดปลูกฝงใหนักเรียนเห็นถึง

ความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาแลวยัง

เปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาจากรุนสูรุนอีก

ทางหนึ่ง และยังสรางความม่ันใจใหกับนักเรียน

ในการเตรียมพรอมที่จะรวมกิจกรรมทางศาสนา

กับชุมชน  

นอกจากน้ันกิจกรรมที่จัดขึ้นยังใหนักเรียน

ซึมซับการมีน้ำใจ การมีจิตสาธารณะ การชวย

เหลือซึ่งกันและกัน โดยเขาไมรูตนเองและสิง่นีจ้ะ

ติดตัวเคาไปอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางความ

สัมพันธอันดีกับชุมชนผานทางกิจกรรมดีๆ ที่

โรงเรียนจัดขึ้น “วัดในโรงเรียน” คำนี้คงใชได
สำหรับโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก    

๔๙

หนัก นักเรียนยกวางใหชิดๆ กัน ถาไมถึงขึ้นมา
ขางบนก็ได” นี่คือความรูนอกตำราที่นักเรียน  

ไดรับจากการปฏิบัติจริง  

ระหวางที่พระสงฆฉันภัตตาหารนักเรียน

ทุกคนจะสวดมนตทำนองสรภัญญะ หากจบ  

ทุกบทแลวก็จะน่ังสมาธิ นี่เปนสิ่งหนึ่งที่โรงเรียน

ไดกำหนดเพื่อลดพฤติกรรมการพูดคุยของ

นั ก เ รี ย น เ พ ร า ะ ถ า ใ ห นั ก เ รี ย น อ ยู นิ่ ง เ ฉ ย  

โดยไมมีอะไรทำ รับรองไดยินเสียงนกหลาก

หลายชนิดตองมารวมกันท่ีหองพุทธศาสนา  

แหงนี้แนนอน  

เมื่อสงพระสงฆขึ้นรถตูของทางโรงเรียน

ออกไป ความสงบทุกอยางกจ็บสิน้ลง นีแ่หละนะเดก็  

หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น ก็เปนเวลา

ของญาติโยม วงกลมบาง วงรีบาง เกิดขึน้ภายใน

หองพุทธศาสนา น่ันคือภาพการน่ังลอมวง  

รับประทานอาหารเชารวมกันระหวางนักเรียน  

ครู ผูปกครอง พูดคุยกัน แสดงความคิดเห็น   

ใหคำแนะนำระหวางกันและกัน  

สุดทายกิจกรรมจบลงท่ีบริเวณลานธรรม

เพื่อลางภาชนะตางๆ สวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่ง

เช็ดถ ู ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง สำหรับกิจกรรม

ตักบาตรเขาพรรษาสิ้นสุดลง พรอมรอยยิ้มและ

หัวใจที่ เต็มเปยมไปดวยบุญที่ไดสรางขึ้นดวย

ความศรัทธา มองยอนกลับไปในหองพุทธศาสนา

เหมือนไมมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นมากอน เปนหอง

วางที่พรอมจะรับนักเรียนมาเรียนตามตารางเรียน

ที่กำหนด ภาพนักเรียนหิ้วปนโตกลับหองเรียน   

การจัดกิจกรรมตามวิถีพุทธใหกับนักเรียน  
ในทุกโอกาส การเรียนรูจากสิ่งรอบๆ ตัว    
การไดสัมผัส การเห็นตัวอยางและไดปฏิบัติจริง  
สิ่งนี้จะสอนใหนักเรียนเปนคนดี 



จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียน 

ใหมคีณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมทีพ่งึประสงค 

เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถ  

ในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและ

สขุภาพจติทีด่ ี มสีขุนสิยัและรกัการออกกำลังกาย 

เมล็ดพันธุแหงความดี 
ที่ปลายรา 

นครศรีธรรมราช เขต ๒

เรื่อง
สารภี ศรีราม

โรงเรียน
บานปลายรา

ต.ถ้ำพรรณรา 

อ.ถ้ำพรรณรา 

จ.นครศรีธรรมราช

มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชี วิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทำประโยชนและ

สรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข 

๕๐



โรงเรียนบานปลายรา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต ๒ มีครู ๑๓ คน นักเรียน ๒๓๗ คน ผูเขียน

เปนผูอำนวยการโรงเรียนไดรับมอบนโยบายจาก

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช เขต ๒ ดานการปลกูฝงคณุธรรม 

จริยธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทยและ

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ภารกิจอันสำคัญยิ่งของผูอำนวยการโรงเรียนคือ 

การนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ที่ชัดเจน จึงไดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน คณะคร ูผูปกครองนกัเรยีน เพือ่ชีแ้จง

นโยบายและรวมกันกำหนดแนวทางการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีงามแก

นกัเรยีน เพ่ือใหผูเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค

ตามหลักสูตร จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอยางหลาก

หลายผานกจิกรรมโรงเรยีนวถิพีทุธ เนนจติอาสา ดงัน้ี 

๑. กิจกรรมคายคุณธรรม “อุนไอธรรมะ”  
โรงเรียนจะจัดเขาคายคุณธรรมใหกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ทุกคน เพื่อปรับพ้ืนฐาน

คุณธรรมใหกับนักเรียนกอนเปดเรียนภาคเรียน  

ที่ ๑ ของปการศึกษาใหม ซึ่งโดยท่ัวไปแลว

โรงเรียนตางๆ มักจะปรับพื้นฐานดานความรูให

กับนักเรียน แตโรงเรียนบานปลายราไดตระหนัก

และใหความสำคัญกับ เ รื่ อ งคุณธรรม เปน  

อันดับแรก 

๒. กจิกรรม “เขาวดัทุกอาทติย จติแจมใส”  
โรงเรียนจะนำนักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัดถ้ำทอง

พรรณรา ทุกวันอาทิตย คุณครูและนักเรียนจะ

แตงชุดขาว นำปนโตไปถวายพระ เมื่อปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนาเสร็จแลว จะรับประทาน

อาหารรวมกันหลังจากนั้นก็จะรวมกันบำเพ็ญ

ประโยชน พัฒนาวัด 

๓. กจิกรรมเดก็ด ีV-Star โรงเรยีนไดเขารวม

โครงการฟนฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสตร

สากล ซึ่งโครงการดังกลาวนี้มีเปาหมายหลักเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูนำฟนฟูศีลธรรมโลกอยาง

ทกุคนตระหนกัและเหน็คณุคาของการทำความดี 
จึงหันมาสรางความดี มุงมั่นที่จะสั่งสมความดี
และพรอมที่จะทำความดีทุกโอกาส 

๕๑



๕๒

กำหนดเวลาใหนักเรียนทุกคนทำความ

สะอาดโรงเรียนพรอมกันทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐ -

๐๗.๕๐ น. โดยแบงกลุมรับผิดชอบ ๘ กลุม คือ 

กลุมเมตตา กลุมกรุณา กลุมมุทิตา กลุมอุเบกขา 

กลุมสัมมาทิฏฐิ กลุมอหิงสา กลุมนิวรณและ  

กลุมมัชฌิมา แตละกลุมจะมีครูที่ปรึกษากลุม

คอยกำกับ ดูแล ชวยเหลือ 

ครูและนักเรียนทุกคนรับประทานอาหาร

มั งสวิ รั ติ ใน ม้ือกลางวันและสวดมนตแปล  

ทุกวันพระ 

ทุกวันพระจะรองเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังเคารพธงชาติ 

ทุกวันพระ ครูและนักเรียนทุกคนแตง  

ชุดขาว ในชวงบายจะมีครูพระสอนศีลธรรมมา

สอนนักเรียน 

นักเรียนทุกคนกลาวคำพิจารณาอาหาร 

กลาวคำขอบคุณกอนรับประทานอาหารกลางวัน 

และปฏิบัติตามกติกาในการรับประทานอาหาร   

(ไมดัง ไมหก ไมเหลือ) 

การเขาหองตางๆ ครูและนักเรียนทุกคน

ถอดรองเทาเปนระเบียบเรียบรอยตลอดเวลา 

ไมมีอาหารขยะจำหนายในโรงเรียน 

ครูและนักเรียนทุกคนจะน่ังพื้นรับประทาน

อาหารเปนกลุมและใชภาชนะสวนตัวสำหรับ  

รับประทานอาหารกลางวัน 

ดวยความมุงมั่น ตั้งใจและปรารถนา  

อย า ง แ ร งกล าที่ จ ะ เ ห็ นนั ก เ รี ยน เป นคนดี  

แทจริง พัฒนาผูเรียนใหสามารถดูแลตนเองได

โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจำวันต้ังแตตื่นนอน

จนเขานอนหรือวิถีชีวิต โดยยึดหลักไตรสิกขา   

(ศีล สมาธิ ปญญา) มุงปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 

๓ อยาง (มวีนิยั ความเคารพ อดทน) ผาน ๕ หอง

สรางนสิยัในชวีติประจำวนั ซึง่คุณธรรมในโครงการ

ฟนฟูศีลธรรมโลกมีความสอดคลองกับคุณธรรม

พื้นฐาน ๘ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในการดำเนินกิจกรรมเด็กดี V-Star โรงเรียน  

ไดรับการสนับสนุนทั้งแผนการจัดการเรียนรู   

สือ่การเรยีนรูและงบประมาณจากชมรมพุทธศาสตร

สากลในอปุถมัภสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย 

๔. โครงการ “พุทธชยนัต ีฟนวถิพีทุธวนัพระ” 
โรงเรียนไดเขารวมโครงการ “พทุธชยันต ีฟนวถิพุีทธ
วันพระ” กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เพ่ือรวม

ฉลองครบรอบ ๒,๖๐๐ ป การตรัสรูขององคพระ

สัมมาสัมพุทธเจาในระหวางวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ 

ถึงวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ และในวโรกาสพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมพรรษา   

๘๔ พรรษาในปพุทธศักราช ๒๕๕๔ โครงการ  

ดังกลาวประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 

ในการประชุมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จะสวดมนตพรอมกันกอนประชุมและ  

เลาเรื่องความดีในการประชุมทุกครั้ง 



โรงเรียน ทุกคนตระหนักและเห็นคุณคาของการ

ทำความดี จึงหันมาสรางความดี มุงมั่นที่จะ

สั่งสมความดีและพรอมที่จะทำความดีทุกโอกาส 

จึงทำใหเปนที่รักและชื่นชมของพอแม ผูปกครอง 

คุณครู เพื่อนๆ และผูที่ไดพบเห็นโดยท่ัวไป  

ผู เขียนและทีมงานทุกคนมีความภาค

ภูมิใจอยางย่ิงที่ไดรวมกันทุมเทสรรคสรางดวย

วิญญาณแหงความเปนครูแท เพื่อบมเพาะ 

“เมล็ดพันธุแหงความดี” ใหเกิดขึ้นกับชุมชน  

บานปลายราแหงน้ี โดยคาดหวังวาเมล็ดพันธุแหง

ความดีเหลานี้ จะเปนผูนำความดีสูชุมชนและ  

นำสังคมสูสันติสุขตอไป 

๕๓

บุคลากรทุกฝายภายใตการมีสวนรวมของบาน 

วัดและโรงเรียน ไดรวมดวยชวยกันจัดกิจกรรม

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  

ที่ดีงามแกนักเรียนโรงเรียนบานปลายรา ทำให

ประสบผลสำเรจ็ บรรลเุปาหมาย สามารถเปลีย่น

พฤติกรรมผูเรียนไปในทางท่ีดีอยางเห็นไดชัดเจน 

คือ ผู เ รี ยนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม   

มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต มีความ

สามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการเปนผูใหและ  

ผูรับที่ดี รูจักบทบาทหนาท่ีของตน มีลักษณะ  

อันพึงประสงคตามหลักสูตร 

ปจจุบันน้ีนักเรียนทุกคนจะมีความสุข 

สนุกกับการไดมาโรงเรียน รักและหวงแหน



๕๔

ตรัง เขต ๑



๕๕

โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ไดรับการ

เสริมหนุนจากศนูยสงเสริมและพฒันาพลงัแผนดนิ

เชงิคณุธรรม องคกรมหาชน ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ถึงปปจจุบัน เปนเวลา ๕ ป ไดรับการเสริมหนุน

งบประมาณใหดำเ นินงานดานการจัดการ   

“ศูนยการเรียนรูดานการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย” 
ดังนี้ ป ๒๕๕๐ โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 

ป ๒๕๕๑ โครงการตามรอยเทาพอ...กินอยู...  

อยางพอเพียง 

ป ๒๕๕๒ โครงการรอยรัดดวงใจสายใย

ครอบครวัอบอุนป ๒๕๕๓ โครงการศูนยการเรียน

ดานการเสริมสรางเด็กดีมีวินัยและป ๒๕๕๔ 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนดานการ

เสริมสรางเด็กดีมีวินัย 

จากการดำเนนิงานดานการเสรมิสรางเดก็ดี

มีวินัยรวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนของชาติเปน

คนดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ไดดำเนินงาน

หลากหลายวิธีการดวยกันในแตละโครงการของ

ศูนยการเรียนรูดานการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย  

เรือ่งคณุธรรมเปนเรือ่งทีส่อนหรอืฝกยากมาก 

เพราะไมเหน็เปนรปูธรรม ตางกบัการจัดการเรยีน

การสอนทั่วไป เมื่อสอนเสร็จบทเรียนก็ทดสอบ

ผลลัพธเปนคะแนนประเมินผลการสอน สำหรับ

การสอนหรือฝกใหนักเรียนมีวินัยมีคุณธรรมตอง

วัดประเมินผลท่ีผลกระทบ (CIPPI MODEL) 

ศูนยการเรียนดานการเสริมสรางเด็กดี  

มีวินัย โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุงมีวิธีการสอน

การฝกใหนกัเรียนมคีณุธรรมพืน้ฐานหลายวธิดีวยกนั  

แตละวิธีการลวนแลวแตเกิดวินัยและคุณธรรม  

ที่ยั่งยืนและดำเนินการท้ังโรงเรียนเกิดประโยชน

กับโรงเรียนและชุมชนไดแก “กิจกรรม ๑ คน   

๑ คน ๑ ตน ๑ กระถาง 
เรื่อง

สุรพล มุสิกพันธ

โรงเรียน
ตนบากราษฎรบำรุง

ต.นาพระ อ.เมือง จ.ตรัง

๑ ตน ๑ กระถาง” นักเรียน ๒๑๐ คน มีกระถาง
ตนไมทีน่กัเรยีนเพาะเลีย้งไวจำนวน ๒๑๐ กระถาง

เปนอยางนอย เพ่ือเสรมิสรางวนิยั ความรบัผดิชอบ 

ความขยนั ความประหยดั ซือ่สัตย อดทน มีวนิยั 

สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจและกตัญู 

วัตถุประสงค 

นักเรียน ๒๑๐ คน ปลูกตนไมในกระถาง 

และรับผิดชอบเลี้ยงดูตนไม อยางนอย ๑ คน   

๑ ตน ๑ กระถาง ตลอดปการศึกษา 

บคุลากรครรูวมกนัสรางกระบวนการเรียนรู

เรื่องการปลูกตนไมใหกับนักเรียนและติดตาม

พฤติกรรมการเล้ียงไมกระถางดานผลกระทบ 

(IMPACT) ของนักเรียน (วินัยพื้นฐานจากการ

เลี้ยงไมกระถาง) 

ชุมชนผูปกครองใหความสำคัญและ  

เสริมหนุนกิจกรรม ๑ คน ๑ ตน ๑ กระถาง 

เปาหมาย       

๑. นักเรียนทุกคน (ชั้นอนุบาลถึงชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๖) จำนวน ๒๑๐ คน 

๒. คณะครูทุกคน (๑๐ คน) 

๓. ผูปกครองนักเรียนทุกคนและชุมชน 



๕๖

กระบวนการ/วิธีดำเนินการ 

๑. จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อหารือรวม

กันเรื่องการเสริมสรางวินัยพื้นฐานท่ีถาวรและย่ัง

ยืนใหกับนักเรียน ตลอดถึงใหชุมชนผูปกครองได

เสริมหนุนกิจกรรม เชน จัดหากระถางและ  

พันธุไมใหกับนักเรียน     

๒. คณะครูและบุคลากรวางแผนการ

ดำเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกตางตาม

ระดับชั้นเรียน   

นักเรียนชั้นอนุบาลใชกระถางใบเล็กปลูก

ตนตะบองเพชร   

นักเรียน ป.๑ - ๒ กระถางใหญหนอย

ปลูกไมประดับ เชน โกศล   

นกัเรยีน ป.๔ - ๖ กระถางใหญแตสามารถ

ยกเคลื่อนยายได ปลูกไมใหญมีราคาและตอง

ดูแลมากขึ้น   

คุณครู ประจำชั้ นหรื อคุณครู ที่ ไ ด รั บ  

มอบหมายติดตามกำกับดูแลการเลี้ยงตนไม  

ของนักเรียนทุกระยะ ตลอดปการศึกษา 

นักเรียนมีแบบบันทึกการเล้ียงตนไมสงให

คุณครูประจำช้ันหรือคุณครูผูรับผิดชอบตรวจ

ติดตามสัปดาหละครั้งเปนอยางนอย (วินัยความ

รับผิดชอบ) 

คุณครูใหความสำคัญพิจารณาคัดเลือก

ตนไมของนักเรียนที่เลี้ยงไดสวยงามจัดตกแตง

สถานที่เมื่อมีกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน เชน

ประดับเวทีหรือไปแสดงในงานตางๆ ท่ีชุมชน

ตองการใชไมประดับตกแตงงานพิธีตางๆ และ

พิจารณาคัดเลือกใหรางวัลแกนักเรียนที่เลี้ยง

ต น ไม ได สมบู รณ เดื อนละ ๑ กระถางต อ   

๑ หองเรียน (รับรางวัลหรือรับการยกยอง) 

นัก เรี ยนจัดสวนหยอมร วมกันคนละ   

๑ กระถางโดยใชกระถางตนไมของนักเรียน   

๓ เดือนตอครั้ง (ผลที่ไดรับคือความสามัคคี  

เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน) 

การประเมินผลกิจกรรม ๑ คน ๑ ตน   

๑ กระถาง 

การประ เมินผลโครงการใช (C IPP I  

MODEL) เพราะตองการวัดผลดานผลกระทบ 

ความรับผิดชอบและคุณธรรมพื้นฐาน “กิจกรรม
นี้ไมไดหมายความวานักเรียนปลูกตนไมแลวได
ไ ม ก ร ะ ถ า ง ๑ ค น ๑ ต น ๑ ก ร ะ ถ า ง   
แตหมายความวาปลูกตนไมแลวไดอะไรในดาน
ผลกระทบที่ตามมาใน 1 ปการศึกษา (วินัย 
ความรับผิดชอบและคุณธรรมพื้นฐาน)”  

บริบท (CONTEXT) ประเมินผลบริบทของ

โรงเรียนสภาพชุมชนสังคมและพ้ืนฐานคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน 

ป จ จั ยนำ เ ข า ห รื อ ตั วป อน ( I N PU T )   

นักเรียน วัสดุอุปกรณ พันธุไม 

กระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียน

การสอนขั้นตอนการเพาะเลี้ยงตนไมกระถาง 

ผลลัพธ ( PRODUCT ) ผล ลัพธ ที่ ไ ด   

ไมกระถาง ๑ คน ๑ ตน ๑ กระถาง 

ดานผลกระทบ ( IMPACT) นัก เรียน   

เกิดความรับผิดชอบ เกิดวินัย คุณธรรมพื้นฐาน 

ผลท่ีไดรับ 

นักเรียนทุกคนมีตนไมเปนของตนเอง  

ตามที่ชอบ ๑ คน ๑ ตน ๑ กระถาง 

นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ เกิดวินัย 

และคุณธรรมพื้นฐาน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย 

อดทน มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ 

มพีนัธุไมกระถางใชในงานกจิกรรมของโรงเรยีน

และชุมชน ชุมชนไดมีสวนรวมและเสริมหนุน 

 



๕๗

บทความสงขลา ๓ 

สงขลา เขต ๓

เรื่อง
กนกกาญจน เรืองชวย

โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๐

(ชุมชนบานวังปริง)

ต.เขามีเกียรติ

อ.สะเดา จ.สงขลา

นิทานคุณธรรม 
ดิฉันเปนครูผูสอนที่มีอายุนอยที่สุดใน

โรงเรียน สอนวิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

มารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 

ครั้งแรกที่เขามาในโรงเรียน มีนักเรียนคนหนึ่ง  

มาสวัสดีและพูดวา “ธรรมะสวัสดีคะ” ดิฉันมี

ความแปลกใจวาทำไมจึงมีคำวา ธรรมะ ก็

สอบถามจากคุณครูในโรงเรียนทราบวาโรงเรียน

ไทยรัฐวิยา ๘๐ เปนโรงเรียนวิถีพุทธ ดิฉันก็มี

ความประทับใจในความสภุาพนอบนอมของนกัเรยีน 

อยูมาวนัหนึง่ ดิฉนัไดรบัคำส่ังใหรบัผิดชอบ  

กลยุทธที่ ๑ ของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ซึ่งตอง

จดักจิกรรมทีส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแกนกัเรยีน  

ก็คิดวาเราจะทำอะไรดี เพื่อเปนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน พบวานักเรียนชอบใหคุณครู

เลานิทานใหฟง ก็เกิดความคิดวานาจะใหพี่โตๆ 

มาเลานิทานใหนองๆ ฟง ตอมาไดคัดเลือก

นักเรียน V-Star และตัวแทนนักเรียนจากคณะ

กรรมการนักเรียนมาเลานิทานที่มีคติสอนใจและ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เชน เรื่องมัด

ภาพ : creativecommon.org



๕๘

เรื่อง
ลัดดา เทพสุวรรณ

โรงเรียน
บานแซะ

ต.สะกอม อ.เทพา 

จ.สงขลา

เรื่อง
ไพศาล พนาศรันย

โรงเรียน
บานมวงถ้ำ

ต.สะกอม อ.เทพา

จ.สงขลา

จากการที่ไดยายมาอยูโรงเรียนบานแซะ 

ตั้งแตป ๒๕๓๘ โรงเรียนบานแซะเปนโรงเรียน

ขนาดเลก็ มนีกัเรยีนนอย นาจะพฒันาใหนกัเรยีน

เปนคนดีมีศีลธรรมได และอีกอยางก็เปนโรงเรียน

ตนกำเนดิการศึกษาของขาพเจาตัง้แต ป.๑ - ป.๔ 

คิดวาเมื่อมาอาศัยแผนดินเกิดตองพัฒนาใหดี

ที่สุดโดยเฉพาะดานคุณธรรม มีหลายๆ เรื่อง  

ผมไดยายมาสอนที่โรงเรียนบานมวงถ้ำ 

เมือ่วนัที ่๒๙ กมุภาพันธ ๒๕๕๑ วนัทีย่ายมาวนัแรก

ทางผูอำนวยการไดจัดโตะคร ู ๑ ชุด ประจำช้ัน   

ป.๓ - ป.๔ ซึ่งมีเด็กท้ังหมด ๑๓ คน ผมไดรื้อ

โตะในลิ้นชักโตะดู ปรากฏวาเห็นกลองอยู ๑ ใบ 

เมื่อเปดดูก็เห็นเงินเลยเอามานับดูก็ปรากฏวาเปน

เงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผมสงสัยเลยถามดูวา 

“ลูก...เงินของใคร” เด็กก็บอกวาเปนเงินฝากของ
ทุกคน ทุกวันพวกเราเก็บกันเอง แลวคอยฝากครู 

เงนิตัง้ไวอยางนัน้ไมหายหรอืลกู เดก็บอกวาไมหาย 

หนาตางไมปดไมลงกลอน ประตูก็ปดไมแนน 

หองก็เปนหองธรรมดา ไมมีฝากั้น ผมไดไปพูด

ธนาคารความดี  
ตอบแทนแผนดินเกิด 

แปลกแตจริง 
หนาแถวใหนักเรียนและคุณครูฟงวาโรงเรียนเรา

สุดยอดเลย ท่ีผานมาไมมีปญหาเลย เรื่องขโมยก็

ไมม ี ทั้งๆ ท่ีฐานะของหมูบานก็ไมดีเทาไหร แต

คุณครูก็ปลูกฝงคุณธรรมโดยเปนคุณธรรมของ

ศาสนาอิสลาม ไมหยิบไมฉวยของคนอื่น เพราะ

วาจะไดมาก็ยากลำบาก คุณครูก็ปลูกฝงมา

ตลอด บอกเพือ่นครวูา ควรเก็บเงนิมาไว เพือ่นครู

บอกวาไมตองเก็บ จนกระท่ังบัดน้ีก็ยังปลูกฝงคุณ

ธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย โดยยึดหลักวาของๆ 

เขา เราจะไมแตะตอง ของๆ คนอ่ืนที่ไมใชของ

เราๆ จะไมแตะตอง โดยครูจะพูดย้ำหนาแถว

และอบรมในหองเรียนเปนประจำ จนบัดน้ี 

 

แขนงไม คตสิอนใจ สามคัคคีอืพลงั ความกลมเกลียว

ยอมนำมาซึ่งความมั่นคง เปนตน ในทุกวัน

อังคารและวันศุกร หนาเสาธงในกิจกรรมยามเชา 

นักเรียนสวนใหญก็มีความตั้งใจในการรับฟงและ

ใหความรวมมือเปนอยางดี 

ตอมาดิฉันพยายามคิดวาการออกมาเลา

เฉยๆ ในบางคร้ังไมคอยเราความสนใจแก

นักเรียน จึงใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ

วาดรูปวาดภาพประกอบ นักเรียนก็ใหความ

สนใจมากขึ้น ดิฉันคิดวานักเรียนนาจะนำคติ

สอนใจ หรือขอคิดที่ไดจากนิทานที่ไดรับฟงไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดบางไมมากก็นอย 

ขณะนีด้ฉินัไดจดักจิกรรมทีเ่ปนการปลกูฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน คือ การประกวด

แตงนิทานสงเสรมิคณุธรรม หรือการเขยีนเลาเรือ่ง

คุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนพบเจอ เรื่องใดท่ีได

รับการคัดเลือกจะมีรางวัลมอบใหและจะนำมา

เลาหนาเสาธง 

 

ที่จะเลา วันน้ีขอเลาเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย

ของนกัเรยีนโรงเรยีนบานแซะ แรงบนัดาลใจเริม่จาก

การลักเล็กขโมยนอยในหองเรียนและโรงเรียน 

ทำใหเปนเรื่องที่ปวดหัวและอยูกันอยางไมมีความ

สขุทัง้ครแูละนกัเรยีนรวมถงึบคุลากรอืน่ๆ ครูใชวธิแีก

หลายวธิกีไ็มสำเรจ็ จงึคดิลองทำโครงการธนาคาร

ความดี และของหายไดคนืข้ึนมา โดยประชุมนกัเรยีน



๕๙

เรื่อง
ทิพาพร อภิจิตตดำรง

โรงเรียน

บานถ้ำตลอด

ต.เขาแดง อ.สะบายอย

จ.สงขลา

ขาพเจาเริม่งานปลกูฝงคณุธรรมใหกบัลกูศษิย

อยางจริงจัง และเปดเผยในป ๒๕๔๖ โดยการ

เปดตัวโครงการที่อยากทำมานาน คือ “โครงการ  
พาลูกเที่ยววัด” ชื่อโครงการน้ีดังกองอยูในอก  

มานานตั้งแตกลับจากสวนโมกข ความตั้งใจวา

จะตองพาลูกศิษยไปวัดไปทำความรูจักกับหลัก

ไตรสิกขาแหงพระธรรมคำสอนของพุทธองคใหได 

จะฉุดลูกศิษยออกจากชุมชนท่ี เต็มไปด วย

อบายมุข ยาเสพติด และสิ่งแวดลอมอันไม  

พึงประสงคไปสูรมเงาพระพุทธศาสนาที่สงบเย็น 

สะอาด และประเทืองปญญาใหได  

เมือ่โครงการพาลูกเที่ยววัดไดรับการอนุมัติ

จากผูบริหาร ก็เริ่มประชาสัมพันธสานตอไปถึง  

ผูปกครอง ก็ไดรับการตอบรับอยางดีที่สุด ดวย

เหตุที่ผูปกครองไดสัมผัสกับเด็ก ป.๔ ของปนั้น 

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจึงเร่ิมเดินหนากัน โครงการ

ทุกกิจกรรมจะสื่อสารถึงผูปกครองตลอดเวลา 

และไดรับความชื่นชมรวมมือ สนับสนุนทุกๆ 

กิจกรรม เริ่มดวยการฝกลูกนั่งสมาธิแบบอานา-

ปานสติทุกช้ันเรียน พาลูกไปรวมกิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่วัด รวม

กับชุมชนเปนประจำและบอยมาก ถึงวันพระจะ

พาลูกไปทำบุญตักบาตร ฟงเทศน เปลี่ยนวิธี

หาความรูแบบจำเจจากครู ไปเรียนกับพระ  

ภิกษุบาง  

พาลูกไปวัด 

และสรางขอตกลง และมีสมดุใหนกัเรยีนบันทึกความด ี

เมื่อนักเรียนเจอเงินหรือสิ่งของ ใหคณะกรรมการ

นำไปเสนอหาเจาของและคืนใหเจาของ ถาไมมี

เจาของ ถาเปนเงินเก็บใสกระปุกออมสินของ

โรงเรียน นำเงินสวนนี้ไปทำบุญวันทอดกฐินหรือ

ทอดผาปา ถาเปนสิง่ของกใ็หเกบ็ไวเปนสวนกลาง  

ไวชวยเหลอืนักเรยีนทีล่ำบาก และความซ่ือสตัยมผีล

มาจากการออมทรัพยดวย ทำใหเด็กไมอยากได

ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ในวันมาฆบูชาพาลูกไป

ถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมนอนกินท่ีวัด ๓ วัน ๒ คืน 

วิทยากรคือพระภิกษุ เจาหนาที่อนุรักษปาไมเจา

หนาที่ปราบปรามยาเสพติด เจาหนาที่ตำรวจ

จราจร ความรู ประสบการณที่ลูกไดหลายอยาง 

ผูปกครองตามมารวมกิจกรรม หุงหาอาหารใหลูก 

เปนภาพบรรยากาศท่ีอบอุน เต็มไปดวยไอรักที่

บริสุทธ์ิ สะอาด ชื่นชม ภาคภูมิใจ ผูกพัน และ

กระทำเชนน้ีสืบมาทุกป จนถึงวันน้ีลูกจะสวด

มนตทำวัตร นั่งสมาธิทุกวันจันทร พุธ ศุกร  

ทุกวันน้ีลูกจะสวัสดีทักทายกับทุกคนดวย

อัธยาศัยที่งดงาม เพลิดเพลินกับการทำบุญ มี

เมตตาจิตอันเปนสาธารณะ สมบูรณไปดวยคุณ

ธรรม ๘ ประการ ดังใจหวัง วันนี้จึงเปนวันที่  

ยิ้มไดแลว ดวยความภาคภูมิใจของครูทิพาพร   

อภิจิตตดำรง คนน้ี คนที่ฝาฟนและฝาฝนมาดวย

ความยากลำบาก และจะสูตอ ไมทอหรอกจะ 

ขอบคุณ สพท.สข.๓ และ สพฐ. 

 

ของผูอืน่ ผลสำเรจ็ท่ีเกดิขึน้ปจจบุนันีค้ร/ูบคุลากร/

นักเรียน ภายในโรงเรียนอยูกันอยางมีความสุข 

บางครั้งครูเอาเงินเหรียญบาทใสไวในตะกรารถ 

เพือ่ทดลองใจนกัเรยีนดู กม็เีงนิครบจำนวน บางคร้ัง

เงินตั้งอยูในหองเรียน หรือภายในโรงเรียนเงินก็

ไมเคยหาย ขาพเจาภูมิใจมากๆ ท่ีโครงการนี้

สำเร็จ 

 



อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะอัน  

พงึประสงคหนึง่ของผูเรยีนทีไ่ดกำหนดไว ในหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ หมายถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคที่

แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ   

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัว

ที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมอยางมีความสุข 

(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. : 

๒๕๕๒) เปนวิถีการดำเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับ

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญา  

ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนที่

เหมาะสม มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของ

สังคมไทย ที่สามารถนำมาประยุกตใชไดตลอด

เวลา โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสรางภูมิคุมกนัที่ดีในตัว ตลอดจนใช

ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบ

การวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ และ

อยูอยางพอเพียง 

พัทลุง เขต ๑

เรื่อง
จิราภรณ ศรีสุวรรณวิเชียร

โรงเรียน
วัดโงกน้ำ 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง  

อยูตลอดเวลา  

โรงเรียนวัดโงกน้ำไดรับการคัดเลือกให

เปนสถานศกึษาพอเพยีง ปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนและจัดโครงการเพ่ือ  

ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงสูวถิชีวีติมาอยางตอเนือ่ง 

และในปการศกึษา ๒๕๕๓ ไดกำหนดให “อยูอยาง
พอเพยีง” เปนคานิยมของโรงเรยีน ซึง่ไดดำเนนิโครงการ
เพื่อใหบรรลุคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เชน โครงการสมสินเงินออม เปนโครงการที่ให

ครแูละนกัเรยีนออมเงินกบัโรงเรยีน ออมเปนรายวนั 

ตามความสมัครใจ ผลการดำเนนิงาน ครูและนกัเรยีน

รอยละ ๑๐๐ ออมเงินกับโรงเรียน ซ่ึงปจจุบัน

โรงเรียนมีเงินออมจำนวน ๙๘๗,๖๑๖.๕๖ บาท 

โรงเรยีนไดนำเงินจำนวนนีเ้ปนกองทนุสวสัดกิารครู 

นำดอกผลมาเฉลี่ยคืนแกสมาชิก และสวนหนึ่ง

นำมาเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน 

๖๐



โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง เปนโครงการที่

ประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม คือกิจกรรม

เล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก เปาหมายคือนักเรียน

มธัยมศกึษาปที ่๑-๓ เลีย้งปลาดกุ จำนวน ๒ บอ 

ไดแบงผลผลิตเปนสามสวน สวนที่หนึ่ง แบงให

นักเรียนท่ีรับผิดชอบ สวนท่ีสอง นำมาใชเปนสื่อ

ในการเรยีนรูเรือ่งการทำปลาดกุรา โดยเชญิวทิยากร

จากกลุมแมบาน บานโงกนำ้มาใหความรู สวนท่ีสาม 

ขายปลาสดใหโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

และผูปกครองท่ีสนใจ ผลการดำเนินงานพบวา

ทำใหนักเรียนมีความรู ประสบการณที่จะนำไปสู

อาชีพและมีรายไดระหวางเรียน กิจกรรมเพาะ

เห็ดนางฟา เปาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๒ เพาะเห็ดฟางจำนวน ๑๐๐ ถุง ผลผลิตท่ี

ไดสงขายใหกบัโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

กิจกรรมทำปุยชีวภาพ ท้ังแบบน้ำและแบบแหง 

มเีปาหมายใหนกัเรยีน ชัน้ ป.๕ - ๖ มคีวามรูและ

ทำปุยชีวภาพได และนักเรียนนำปุยที่ไดมาใชใน

การปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมปลูกผัก  

ปลอดสารพิษ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนปลูกผัก

สวนครัวทั้งที่บานและท่ีโรงเรียน นำผลผลิตมาใช

ในโครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนนำไปใช

เองและขายใหผูที่สนใจ กิจกรรมปลูกไผลืมแลง 

เปาหมาย คือนักเรียนชั้น ป.๕-๖ ปลูกไผลืมแลง 

นำผลผลิตมาใชในโครงการอาหารกลางวันและ

ขายใหแกแมคา และบุคคลท่ีสนใจ กิจกรรม

ตลาดนัดนักเรียน จัดภาคเรียนละ ๑ ครั้ ง   

ใหนักเรียนและผูปกครองนำผลผลิตในครัวเรือน

และในโรงเรยีนมาขาย เปนการหารายไดระหวางเรยีน 

ไดรับความสนใจจากแมคาและผูปกครองเปน

อยางมาก 

โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมอยู

อยางพอเพียง วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนคิดแก

ปญหาและพัฒนาการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง 

๖๑



๖๒

มีความประหยัด รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง

เปาหมาย คือนักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ จะตองมี

โครงงานทุกคนโดยใชกระบวนการกลุมตามกลุม

สาระการเรียนรูที่ตนเองสนใจ แลวนำสงเขา

ประกวด ซ่ึงมีทั้งหมด ๓๘ โครงงาน โครงงาน

สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม

ของนกัเรียนในโรงเรยีน การนำขยะมาใช การศึกษา

เกีย่วกับสมนุไพรท่ีใชเปนยารักษาโรค การแปรรปู

อาหาร  

โครงการสงเสริมการอาน จัดในเวลา 

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ของทุกวัน โดยนักเรียนนั่ง

สมาธิกอน ๕ นาที แลวตัวแทนนักเรียนนำ

ตะกราหนังสือจากหองสมุดมาแจกใหเพื่อน

นกัเรยีนทกุคน เม่ือนักเรยีนอานแลวกจ็ดบนัทกึยอ 

ออกไปเลาเรื่องที่ตนเองอานใหเพื่อนฟง ผลการ

ดำเนินงาน ทำใหนักเรียนทุกคนไดอานหนังสือ

ทุกวัน  

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เปาหมายคือ

นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเอง

นับถือ เปนคนดี มีคุณธรรม มีการจัดกิจกรรม

หลายกิจกรรม เชน กิจกรรมคายจริยธรรม นำ

นกัเรยีนชัน้ ป.๑ - ๓ ไปเขาคายทีว่ดัเขาโพรกเพลง 

นำนักเรียนชั้น ป.๔ - ม.๓ ไปเขาคายที่วัดถ้ำ  

สุมะโน จังหวัดพัทลุง ผลการดำเนินงานพบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขาคายมาก มี

ความรูเกี่ยวกับหลักธรรมและปฏิบัติตนไดดีขึ้น 

และไดกำหนดอตัลกัษณสถานศกึษาวา “พดูเพราะ 
ยิ้มหวาน ไหวสวย” ไดฝกนักเรียนอยูเสมอ 

โครงการปลูกจิตสำนึกของความเปนไทย 

จดัเปน ๓ กจิกรรมยอย คอื กจิกรรมจติสาธารณะ 

นักเรียนสำรวจบุคคลและสถานที่ในชุมชนที่



๖๓

ตองการความชวยเหลือ และไดออกไปชวยเหลือ

โดยการกวาดบาน ปลูกผักสวนครัว นำยารักษา

โรคไปให กิจกรรมธุรกิจคุณธรรม คือการจัด

ตลาดนัดนักเรียน และการขายผลผลิตของ

นักเรียนจากการเรียนวิชาการงานอาชีพ และจัด

กิจกรรมคาย พระ ครู ผูปกครอง ท่ีวัดลานแซะ 

โครงการธนาคารขยะ คือ นักเรียนนำ

ขยะจากบานและในโรงเรียนมาขายใหแกคณะ

กรรมการธนาคารขยะซึ่งรับซื้อเดือนละ ๒ คร้ัง  

จากการดำเนินงานดวยกิจกรรมและ

โครงการตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ   

สงผลใหการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อางอิง  

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางในการพัฒนาการวัดและประเมินผล

คณุลักษณะท่ีพงึประสงคตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑. โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 

กรุงเทพ : ๒๕๕๒. 

 

คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียน 

ประสบความสำเร็จนาพอใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้

ตองขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายท่ีใหความรวมมือ

ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการของโรงเรียนเปน

อยางดี หากทุกฝายใหความสำคัญกับการปลูกฝง

และพัฒนาคุณธรรมแกผูเรียนอยางสม่ำเสมอดวย

ความรักและเอาใจใส เชื่อวาสังคมไทยในอนาคต

จะเปนสังคมที่นาอยู มีความสงบสุขและมีความ

มั่นคงตลอดไป 



๖๔

“สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” เปน  
พุทธธรรมท่ีทำใหฉันสนใจท่ีจะศึกษาคำสอนใน

พระพุทธศาสนา และเม่ือไดอานคำสอนของ

หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ทำให

เขาใจหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามากข้ึน 

เข าใจถึ งชี วิตของคนท่ีมีความแตกตางกัน 

เนื่องจากการกระทำที่แตกตางกัน แตทำอยางไร

ใหเรามีโอกาสไดทำดีมากกวาความไมดี 

การเปนครูทำใหมีโอกาสในการทำความดี 

ฉันจึงภูมิใจในอาชีพครูของฉัน เมื่อฉันไดมาอยู

โอกาสการทำความดี 

ปตตานี เขต ๒

เรื่อง
บุญลอม มาศหิรัญ

โรงเรียน
ชุมชนวัดอัมพวนาราม 

บานเกาะบาตอ อ.ยะรัง 

จ.ปตตานี

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ผูบริหารไดมอบ

หมายใหฉันรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมนกัเรยีน มกีารจัดกจิกรรมอบรมคณุธรรม

จรยิธรรมทกุวนัศุกร โดยนำนักเรยีนไหวพระสวดมนต 

และนิมนตพระครูสถิตคุณาภรณ เจาอาวาสวัด

อมัพวนาราม มาสอนธรรมใหกบันกัเรยีนอยูเสมอ 

ตอมาทานเจาอาวาสสุขภาพไมแข็งแรง คณะครู

จึงไดจัดใหนักเรียนทุกคน ไดสวดมนตทำนอง  

สรภัญญะ จัดกิจกรรมตอบปญหาธรรม เลา

นิทานธรรม เม่ือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



๖๕

ปตตานี เขต ๑, ๒, ๓ และสำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัด จัดกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมได  

เชิญชวนใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรม ผูบริหาร

โรงเรียนก็สนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม

อยูเสมอ นอกจากนี้ฉันยังไดมีโอกาสนำนักเรียน

ไปปฏิบัติธรรมตามหลักสติปฏฐาน ๔ ทำให

นักเรียนเขาใจการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธ

ศาสนา และมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  

ยิ่งขึ้น 

เมือ่ฉนัมโีอกาสเขาประชุม พบปะผูปกครอง 

ก็มักจะเชิญชวนใหผูปกครองเขารวมกิจกรรม  

วนัสำคญัทางพระพุทธศาสนา เชน เชญิชวนสวดมนต

ไหวพระทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ ซึ่งขณะนั้น

ทานเจาอาวาสอาพาธ แตก็อนุญาตใหคณะครู 

นกัเรยีน และบุคคลในชมุชนมาใชสถานทีไ่ดเสมอ 

เมื่อทานเจาอาวาสสนับสนุน ฉันจึงเชิญชวน

นักเรียนไหวพระสวดมนตในตอนเชาที่ศาลา  

โรงธรรมทุกวัน โดยมีกิจกรรมไหวพระสวดมนต 

สมาทานศีล ๕ นั่งสมาธิ แผเมตตาและกรวดน้ำ

เปนประจำทุกวัน โดยใหนักเรียนยึดหลักการ

ทำบุญดวยกริยาวัตถุ ๑๐ ทำใหจิตใจผองใส  

มีความสุข และในชวงเขาพรรษาที่ผานมานี้ ฉัน

ไดเชิญชวนคนในชุมชนเขาวัดสวดมนต ทำวัตร

เย็นรวมกบัพระภกิษสุงฆ ทำใหชมุชนมคีวามเขม

แข็ง เห็นความสำคัญของความสามัคคีรวมมือ

รวมใจในการทำความดี มีความศรัทธาเลื่อมใส 

และเห็นความสำคัญของการไหวพระสวดมนต 

ทำใหจิตใจสงบ มีความปติสุข และชวยกัน

สืบทอดพระศาสนาใหยืนนานสืบไป 

โครงการสง เสริมคุณธรรมจริยธรรม

นั ก เ รี ยน มี ก ารดำ เ นินการอย า งต อ เ น่ื อ ง   

เพราะไดรับการสนับสนุนจากผูอำนวยการ

โรงเรยีนชมุชนวดัอมัพวนาราม นายวิรตัน จันทรงาม 

เปนอยางดี และทานก็เปนแบบอยางที่ดีในการ

ทำงาน การทำความดี เสียสละเพ่ือสวนรวม   

มีความตั้งใจและมุงมั่นในการทำงาน และพรอม

ใหคำปรึกษาในการทำงานอยูเสมอ ทำใหงานมี

การพัฒนาอยางสม่ำเสมอ   

ฉันมีความเห็นวาการใหนักเรียนไดมี

โ อกาส เข าวั ดฟ งธรรม ไหวพระสวดมนต 

สมาทานศีล ๕ น่ังสมาธิ แผเมตตา กรวดน้ำ  

เปนประจำ เปนการสรางโอกาสการทำความดี   

และสรางความสขุในสังคม มีจติใจผองใสเบิกบาน 

มีปญญารูจักแยกแยะผิดชอบช่ัวดีไดถูกตองตาม

ทำนองคลองธรรม 

ชีวิตของคนท่ีมีความแตกตางกัน เนื่องจากการ
กระทำที่แตกตางกัน แตทำอยางไรใหเรามีโอกาส
ไดทำดีมากกวาความไมดี 



๖๖

เพียงกาวยาง… 
สูทางธรรม 

สุราษฎรธานี 



๖๗

เรื่อง
ปญจศิริ บัวเพชร

โรงเรียน
อนุบาลสุราษฎรธานี

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  

จ.สุราษฎรธานี

เคยตั้งคำถามวาวันหยุดเสาร อาทิตย 

นักเรียนจะไปไหนกันบาง คำตอบที่ไดรับยังกอง

อยูในหปูแลวปเลาคอื ไปหางสรรพสนิคา ไปรานเกม 

ไปเรียนพิเศษ มีบางประปรายที่พอแมพาไปเยี่ยม

ปูยาตายาย สวนไปวัดไมมีใครกลาวถึง ดังนั้น 

การท่ีฉนัไดรบัคำสัง่ใหนำนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปที่ ๕ จำนวน ๒๐๐ คน ไปเขาคายพุทธบุตรที่

วัดพัฒนาราม เปนเวลา ๒ คืน ๓ วัน จึงทำให

ฉันเกิดความอึดอัดใจไมนอย เพราะนักเรียนชั้น

ดังกลาว เปนชั้นที่ซุกซนมากกวาทุกๆ ป คงไม

ตางจากการนำลิงฝูงใหญไปขังรวมกันไวในกรง

อยางแนนอน 

ฉันต่ืนแตเชา ขับรถไปดวยอาการงัวเงีย

เพราะนอนไมคอยหลับ เห็นครูหลายคนยืนรับ

นักเรียนอยูที่หนาประตูศาลาที่พักดวยอาการ

เดียวกัน เมื่อสงนักเรียนหญิงเขาหอนอนซึ่งอยู  

ชั้นลางเสร็จแลวจึงเดินไปชั้นบน ซึ่งเปนทั้งที่พัก

นกัเรยีนชายและทีป่ฏบิตัธิรรมดวย ภาพเบ้ืองหนา

ฉันเห็นพระอาจารยทองสุขอยูบนเวทีรูปรางทวม 

ใบหนายิ้มแยมแจมใส กลาวตอนรับนักเรียนที่

ทยอยเขาไปนั่งบนอาสนะ ดวยน้ำเสียงที่นุมนวล   

น าฟ ง นัก เ รี ยน น่ั งกั น เปนแถวตามก ลุ มที่  

พระอาจารยจัดไวใหอยางสำรวม แลวทานได

ชีแ้จงขอตกลงซึง่ทานเรยีกวากฎของการอยูรวมกนั 



๖๘

การเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ตลอดจนกิจกรรมที่

จะตองปฏบิตัใินแตละวนัจนกระท่ังส้ินสุดการเขาคาย 

พระอาจารยทองสุข เปนพระที่ทันสมัย มีเทคนิค

ในการถายทอดความรูที่ยอดเยี่ยม รูถึงความ

สนใจของนักเรียนเปนอยางดี ดังนั้น กิจกรรมจึง

ดำเนินไปดวยความกระชับไมนาเบื่อหนายอยางที่

เราเคยคิดกัน นักเรียนสนุกสนานแตก็ไมลืมที่จะ

สำรวมตน ครูทุกคนยิ้มใหกันดวยความโลงอก 

พอถึงตอนเย็นหลังจากอาบน้ำ ทุกคนตอง

เปลี่ ยนเสื้ อผา เปนชุดขาวที่ทางวัดจัดไว ให   

แลวข้ึนไปปฏิบัติธรรมตอ นักเรียนทุกคนตองรับ

ศีล ๘ จึงไมสามารถรับประทานอาหารมื้อเย็นได 

แมจะหิวเพราะไดดื่มแตน้ำปานะ นักเรียนก็ไม

ปรปิากบน นัง่สมาธดิวยอาการสำรวม มพีระอาจารย

ผลัดเปลี่ยนกันมาใหความรูแกนักเรียนจนกระทั่ง

สามทุมจึงเขานอน 

ตสีี ่สญัญาณเพลงนัดหมายดงัขึน้ นกัเรยีน

ทุกคนตางกระวีกระวาดลุกขึ้นทำภารกิจสวนตัว 

แลวรีบขึ้นไปยังที่ปฏิบัติธรรมดวยความมุงมั่น 

รางทีนุ่งขาวหมขาวบนอาสนะสีนำ้เงินเขม ๒๐๐ คน 

กำลังทำสมาธิดวยเพลง “ลมหายใจเขา ลมหายใจออก 
ดั่งดอกไมบาน” ความพรอมเพรียง ดูสวยงาม

และสงบเย็นอยางบอกไมถูกเหมือนทุงดอกไมสี

ขาวที่กำลังคลี่กลีบบานเพื่อรอรับแสงอาทิตยใน

ยามเชา หลังจากน้ันทานอาจารยไดนำนักเรียน

ทั้งหมดเดินจงกรมรอบบริเวณวัด เทาเล็กๆ

เปลือยเปลา คอยๆ เหยียบยางบนพื้นตามกัน

เปนทิวแถวดวยอาการสงบ ฉันแทบไมเชื่อสายตา

เลยวา นี่คือลูกศิษยที่แสนซนของฉัน 

กิจกรรมในตอนกลางวันเปนการศึกษา

ธรรมตามฐานตางๆ ทีท่างวดัจดัไวให รวม ๓ ฐาน 

ไดแก ฐานฟงธรรมใตตนชมพูที่รมครึ้ม ลมพัด

เย็นสบาย ฐานโรงธรรม เพ่ือปฏิบัติการนั่งสมาธิ 

ฐานโบสถ เปนฐานที่ใหความรูเกี่ยวกับธรรมะกับ

ชีวิตประจำวัน แมจะไดความรูฐานละเล็กละนอย

ก็ทำใหนักเรียนสนใจเพราะไมตองนั่งอยูที่เดียว 

เกิดการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมเบื่อหนาย 

เวลาจงึผานไปอยางรวดเรว็ เย็นน้ีนกัเรยีนรบีอาบนำ้

เปล่ียนเสื้อผา เพราะวันนี้ พอแมจะมาเย่ียมและ

รวมทำกิจกรรมกับลูกๆ ดวย 

ยังไมทันหกโมง พอแมรีบมาที่วัดดวย

ความคิดถึงลูก พระอาจารยจัดที่ใหนั่งดานหลัง

ศาลาเวลาสองทุม ทานฉายภาพยนตรเรื่องการ

กำเนดิกมุารใหนกัเรยีนด ูเพือ่ใหทราบวา แมไดรบั

ความเจ็บปวดเพียงใดและเวลาสำคัญก็มาถึง 

พระอาจารยใหพอแมเดินมาหาลูก ใหลูกกราบ

ขอโทษในสิ่งท่ีเคยลวงเกิน พอแมลูกกอดกัน 

ขณะนัน้เปนเวลาตีสี ่ทองฟายงัมดืมดิ มองอะไร
แทบจะไมเห็น แตจิตใจของเด็กกลับสวางไสว  
เบิกบานเหลือเกิน 



๖๙

นำ้ตาแหงความรกัไหลรนิอาบแกม ไฟทกุดวงบนศาลา

ปดหมด เหลือเพียงแสงเทียน ๒๐๐ เลมที่ยังสอง

แสงวอมแวมอยู เพลงบรรเลงที่คลอเสียงสะอ้ืน

ทำใหทุกคนยากท่ีจะลืม นักเรียนที่พอแมไมมา

ก็ไดอาศัยอกครูเปนที่ซับน้ำตากันอยางท่ัวถึง 

กิจกรรมคืนนี้สิ้นสุดเกือบสี่ทุม นักเรียน

ทุกคนเขานอนกันเงียบกริบ แตฉันยังนอนไมหลับ

ลุกขึ้นกราบพระประธานองคใหญที่หนาหอนอน 

เดินดูนักเรียนที่นอนเรียงกันเปนแถว อีกไมกี่

ชั่วโมงนักเรียนก็จะตองตื่นขึ้นเพื่อทำวัตร ปฏิบัติ

ธรรมในฐานะของพุทธบุตรเชนวันกอนๆ อยาง

เตม็อกเตม็ใจ ฉนัดเูขาผดิมานานเหลอืเกนิ เห็นแต

ความซุกซนของเขาเพียงดานเดียว นั่นเปนเพราะ

ฉันยังไมไดนำเขาเขามาสูทางสงบตางหาก นี่แค

เพียงกาวยางสูทางธรรมเทานั้น เขายังปฏิบัติตน

ไดดีเพียงนี้ ถาใหโอกาสเขาบอยๆ ละ 

ฉันเผลอหลับไป เน่ืองจากเหนื่อยออนมา 

๒ คืนแลว มารูสึกตัวอีกครั้งหนึ่งเม่ือมีนักเรียน

หญิงมาจับเทาเขยาเบาๆ ฉันลืมตาข้ึน ภาพท่ี

ปรากฏตอหนาก็คือ เด็กหญิงทุกคนแตงกายดวย

ชุดขาวเรียบรอย นั่งพับเพียบอยูหางจากปลาย

เทาฉันเพียงเล็กนอย ทุกคนตางสงยิ้มใหฉัน

เหมือนจะบอกวา คุณครูขา วันนี้คุณครูไมตอง

เหนื่อยเพราะตองปลุกพวกหนูอีกแลว ฉันยิ้มตอบ

เด็กๆ แลวลุกเดินไปยังหอนอนเด็กชาย ชั้นบน 

ภาพเบื้องหนาที่ฉันจะไมมีวันลืมเลยคือ เด็กชาย

นุงขาวหมขาว น่ังอยูบนอาสนะดวยอาการท่ี

สำรวม พรอมที่จะปฏิบัติธรรม ครูหน่ึง นักเรียน

หญิงก็ทยอยเดินตามกันเปนแถว เขาไปน่ังยัง

อาสนะของตนอยางสงบ  

ขณะน้ันเปนเวลาตีสี่ ทองฟายังมืดมิด 

มองอะไรแทบจะไมเห็น แตจิตใจของเด็กกลับ

สวางไสว  เบิกบานเหลือเกิน  

เสนทางธรรมจะทอดมาสูทุกคนเสมอ 

เพียงแตทานพรอมที่จะกาวเดินหรือยังเทานั้น 

 



๗๐

พัทลุง เขต ๑



๗๑

รวมดวยชวยกันสรางงานระดมทุน 
รักษนองดูแลพี่ เพื่อนพึ่งพายามยาก 

เรื่อง
วิไล ยศกิจ

โรงเรียน
วัดประดูหอม 

(สุขประชาสรรค) 

ต.ทะเลนอย อ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง

กระบวนการเรียนรูที่ดีและสมบูรณของ

โครงงานคุณธรรมน้ันจะตองเริ่มตนจากการสราง

ความเปนกัลยาณมิตรตอกันกอนอันเปนปจจัย

เริ่มตนที่สำคัญที่สุด จึงตองออกแบบและจัดวาง

เงื่อนไขใหเกิดการรวมกลุมกันของผูรับผิดชอบ

โครงงาน จำนวน ๘-๑๐ คน และท่ีปรกึษาอกี ๓ ทาน 

(พระสงฆ, ผูบริหาร, ครู) โดยมีองคประกอบ

โครงสรางและความสัมพันธในกลุมใหสามารถดึง

ดานบวกของแตละคนออกมาหากันใหมากที่สุด 

ซึ่งก็จะทำใหเกิดการใฝดี คิดดี และทำดี รวมกัน

ออกมาไดอยางเตม็ทีเ่ตม็ตามศกัยภาพของแตละคน 

เกิดการซึมซับความดีพรอมๆ กับมีการเรียนรู 

หรือมีกระบวนการทางปญญาเกิดข้ึนตลอดสาย  

ตั้ งแต เริ่มระดมความคิด การสังเกต 

สำรวจสภาพปญหา ปญญาตระหนัก รู ใน

สถานการณ หรือสภาพปญญาและสืบสาวถึง

สาเหตุ ปญหา คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

ปญญาคิดริเริ่มสรางสรรค การทำความดี คิดให

ชัดและเปนระบบ การคิดวางแผนการรางโครง

งาน ปญญาการปรับประยุกตจากนามธรรมให

เปนรูปธรรม ปญญาการติดตามดำเนินงาน

ปรับปรุงงาน ปญญาการแกปญหาเฉพาะหนา 

ปญญาการประเมินผล สรุปผลและปญญาการนำ

เสนอ ตลอดจนสติปญญาที่ จะเท าทันและ

สามารถวางใจตอโลกธรรมท้ัง ๘ ที่มาถูกตอง

สัมผัสใจไดอยางฉลาด และเปนกุศลไดในที่สุด 

( โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม

เฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา ๒๕๕๑ : ๒๗๔) 



๗๒

โรงเรียนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรค) 

ตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชันเชิงเขา ลักษณะดินเปนดิน

ลูกรัง (ดินภูเขา) ไมเหมาะตอการทำการเกษตร

ทกุประเภท แตสภาพชมุชนในเขตบรกิาร เปนชมุชน

แออัด ขาดแคลนพื้นที่ทำกิน ผูปกครองสวนใหญ

ประกอบอาชีพหาปลาจากทะเลนอย ซึ่งเปน

ทะเลสาบสงขลาตอนใน บางสวนมีอาชีพสานเสื่อ

กระจูดและทำงานรับจางทั่วไป มีความเปนอยู

คอนขางอัตคัดยากจน โรงเรียนเปนศูนยรวมทาง

ดานวิชาการและดานตางๆ ของชุมชนจึงไดจัด

ทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม การเลี้ยง

ปลาดุกบิ๊กอุยในบอคอนกรีตกลมและการแปรรูป

วตัถดุบิท่ีมอียูในชมุชน เชน ขนมประเภทตางๆ ขึน้ 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทสภาพปญหาและความ

ตองการของชุมชนโดยเปดโอกาสใหชุมชนไดเขา

มาศึกษาเรียนรูและนำทักษะไปปฏิบัติในชีวิต

ประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สืบเนื่องจากผูปกครองมีสภาพความเปน

อยูอัตคัด ขัดสน เกือบทุกครัวเรือนดังกลาวแลว 

เมื่อเปดภาคเรียนวันแรกของปการศึกษา สภาพ

ของนักเรียนชายหญิงสวนใหญจะสวมใสเครื่อง

แบบชุดเกา สภาพขาดและไมมีอุปกรณการเรียน

ที่จำเปน เชน ดินสอ ปากกา ยางลบ ดินสอสี 

และสีสำหรับระบายรูปภาพเปนจำนวนมาก   

ซึ่งไมนาจะเกิดเหตุการณแบบน้ีขึ้นเพราะวา

รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 

๑๕ ป อยางมีคุณภาพเพื่อใหโรงเรียนแจกให  

ผูปกครองนักเรียนไดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและ



๗๓

บุ คคลต องมี ร ากฐ านท าง จิต ใ จที่ ดี คื อ   
ความหนักแนน มั่นคงในสุจริตธรรมและมุงมั่น
ที่ปฏิบัติหนาที่ ใหจนสำเร็จ 

อุปกรณการเรียนทุกคนตามระดับชั้นท่ีกำหนดให 

กอนเปดภาคเรียนทกุภาคเรยีน นกัเรยีน กลุมยวุพทุธ

สรางสุขดวยการทำความดี ไดตระหนักในปญหา

ที่เกิดข้ึนจึงไดนำเรื่องดังกลาวไปปรึกษาหารือกับ

ครูประจำช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ และไดรับคำ

แนะนำใหกลุมหาวิธีการทำกิจกรรมตางๆ ขึ้น

เพ่ือชวยเหลือนักเรียนดังกลาวในรูปแบบโครงงาน

คุณธรรม สมาชิกแกนนำของกลุมไดปรึกษา

หารือกันโดยเชิญสมาชิกกลุมยุวพุทธสรางสุขดวย

การทำความดีทั้งหมด เขาประชุมเพื่อหารือและ

ไดขอสรุปจากที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันทใหมี

การจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อไวคอยชวยเหลือนักเรียน

ที่ยากจน ขาดแคลน และดอยโอกาส โดยใชชื่อ

กองทุน รักษนอง ดูแลพี่ เพื่อนพึ่งพายามยาก  

พรอมกันนี้ไดแบงหนาท่ีกันเพื่อรับผิดชอบ

กิจกรรมตาง เชน กิจกรรมระดมทุน และเปดรับ

สมาชกิใหม, กจิกรรมอาสาสมคัร เพ่ือรวมแปรรปู

ขนมตางๆ เชน ถั่วเคลือบ ขนมกรอบเค็ม 

มะขามแกว และขาวเกรยีบปลารสเทพ ตามความ

สนใจและสมคัรใจในชวงวนัหยดุเรยีน คอื วนัเสาร 

ตัง้แตเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ของทุกเสาร โดยไมขอ  

รับคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และนำขนมที่แปรรูป

ขึน้ไปฝากขายกบัโรงอาหารของโรงเรยีน ตลาดนัด

วันอังคารใกลโรงเรียน และสหกรณรานคาของ

โรงพยาบาลควนขนุน เพื่อนำผลกำไรทั้งหมดท่ี

ไดรับสมทบเขากองทุน, กิจกรรมอาสาสมัครชวย

เหลือคนชราในชุมชนและบำเพ็ญประโยชน

รวมพัฒนาชุมชน โดยการรวมกลุมกันออกไปเก็บ

ขยะบนถนนในชุมชน ทำความสะอาดวัดและ

พัฒนาสถานที่สำคัญของชุมชนในวันสำคัญของ

ชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งแตละ

กลุมจะมีการหมุนเวียนสลับกันทำหนาท่ีทุก

สัปดาห โดยไดดำเนินกิจกรรม เก็บขยะบนถนน

สายตางๆ ในชุมชน รวมพัฒนาวัดโดยการเก็บ

ขยะในบริเวณวัดทำความสะอาดสถานท่ีสำหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และ



ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการ
ปฏบิตังิานประกอบพรอมดวย จงึจะสมัฤทธิผ์ล
ที่แนนอน และบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแก
ตนเองและแผนดิน 

ทำความสะอาดหองนำ้ หองสวม การออกไปชวย

ทำความสะอาดบานและชวยงานอื่นของคนชรา  

ที่อาศัยอยูตามลำพัง ซึ่งไมมีลูกหลานคอยชวย

เหลือ โดยการสำรวจความตองการที่จะใหกลุม

เขาไปชวยเหลือลวงหนาดวยวิธีการออกไป

สอบถามความตองการของครอบครัวที่มีคนชรา

พักอาศัยอยู รวมรณรงคและบำเพ็ญประโยชน  

ในวันสำคัญตางๆ ของชาติและทางพระพุทธ

ศาสนารวมกับคนในชุมชน 

ซึ่งผลจากการดำเนินกิจรรมโครงงาน  

คณุธรรมเฉลิมพระเกียรตโิดยกลุมยุวพทุธสรางสขุ

ดวยการทำความดี ปจจุบันน้ีมีสมาชิกทั้งหมด 

๔๐๐ คน มี เ งินสมทบเข ากองทุนทั้ งหมด 

๑๖,๘๓๐ บาท และไดนำเงินที่ไดรับบริจาคไป

ทดรองจายเปนทุนสำหรับทำขนมวางจำหนาย 

หักผลกำไรที่ไดทั้งหมด สมทบเขากองทุนเปน

เงิน ๒๖,๕๐๐ บาท และไดจายเงินไปสำหรับทำ

กิจกรรมตางๆ 

จากการทำกิจกรรมดังกลาวมาอยางตอเนือ่ง

ของกลุมยุวพุทธสรางสุขดวยการทำความดีทำให

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงาน

คุณธรรมระดับจังหวัดพัทลุง ระดับภูมิภาคใต

ตอนลางและดีเดนระดับประเทศ และยังเปนที่

ยอมรับของชุมชนและคนในแวดวงการศึกษาใน

จังหวัดพัทลุง และตางจังหวัดเปนอยางดี และ

นักเรียนกลุมยุวพุทธสรางสุขทุกคนของโรงเรียน  

มคีวามรูความสามารถแปรรูปขนมตางๆ ไดอยาง

มีรสชาติอรอย สามารถเ ลือกสวนผสมที่มี

ประโยชนตอรางกายและหลีกเลี่ยงการใสสารที่

เปนพิษตอรางกายและเกิดความรักความสามัคคี

ขึ้นในหมูคณะทุกคนตางมีน้ำใจ เมตตา กรุณา 

ปราณี เสียสละ รักเพื่อนๆ รักโรงเรียนและรัก

ถิ่นฐานบานเกิดของตนเองมาขึ้น และสามารถนำ

ความรูที่ไดปฏิบัติรวมกันนั้นไปประยุกตใชที่บาน

ไดเหมาะสม สงผลใหดำเนินชวีติไดอยางมคีวามสขุ 

และทางกลุมไดนอมนำพระราชดำรัสท่ีสำคัญมา

เปนแนวทางในการปฏิบตักิจิกรรมโครงงานคุณธรรม

ความวา “บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ 
ความหนักแนน ม่ันคงในสุจริตธรรมและมุงมั่นที่
ปฏิบัติหนาที่ใหจนสำเร็จทั้งตองมีกุศโลบายหรือ
วธิกีารอนัแยบยลในการปฏบิตังิานประกอบพรอมดวย 
จึงจะสัมฤทธ์ิผลท่ีแนนอน และบังเกิดประโยชน
อันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน” 

กอใหเกิดความรูสึกชื่นชมรวมกันเด็กหญิง

เกศรินทร เหมือนสังข “ฉันรูสึกภาคภูมิใจเปน
อยางยิ่ง ท่ีไดเขารวมจัดทำโครงงานคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองรวมดวย
ชวยกัน สรางงาน ระดมทุน : รักษนอง ดูแลพี่ 
เพื่อนพึ่งพายามยาก ในคร้ังนี้ เพราะไดทดลอง
แปรรูปวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถิ่นมาเปนขนมและ
อาหารตางๆ สำหรับบริโภคและจำหนายเพื่อนำ
ผลกำไรทัง้หมดสมทบเขากองทุนจากการทำโครงงาน
รวมกันทำใหพวกเรามีความรักสามัคคีกันในกลุม 
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนซึ่งกันและกัน   
พูดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยคำไพเราะ  

๗๔



ออนหวาน ใหอภัย ยอมรับฟงความคิดเห็นของ  
ผูอื่น และพวกเรายังไดทำความดีถวายเปน  
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โดยเปนแบบอยางที่ดีตอการสรางงานอาชีพใหแก
เพ่ือนนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อเปนการสราง
รายไดระหวางเรียนและสรางอาชีพทางเลือกใหม
ใหแกคนในชุมชน” 

ครูที่ปรึกษา นางวิไล ยศกิจ “บทบาท
สำคัญของครูที่ปรึกษา ตองเปนคนเชื่อมประสาน
กับผูบริหารโรงเรียน บุคลากรทุกฝาย ท้ังใน
โรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ เพื่อชวยทำ  
ความเขาใจวาเด็กๆ กำลังทำอะไร ทำอยางไร 
และตอใคร อีกบทบาทหนึ่ง คือ การระดมทุน 
จัดหาทุนเพื่อดำเนินโครงงานใหสำเร็จ และไมวา
จะเกิดอะไรขึ้น คนเปนครูตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง
เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหพวกเขา เมื่อยามเจอ

ปญหาและทอถอย แตกม็คีวามรูสกึดใีจและภูมใิจ
เปนอยางยิ่งที่โครงงานนี้ไดประสบความสำเร็จ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ 
เพราะตองการใหนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ ๓ 
(ม.๑ - ม.๓) ไดเรยีนรูจากประสบการณจรงิ เตม็
ตามศักยภาพ ตามบริบท ของโรงเรียนและ
ชุมชนทำใหผูเรียนเกดิทักษะประสบการณที่ยั่งยืน 
สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเปนอาชีพเสริม
ใหกบัตนเองไดในอนาคตตอไป และเปนการปลูกฝง
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ใหติดตัวผูเรียน
ตลอดไปโดยเฉพาะดานความรัก ความเมตตา 
กรุณาปราณี การชวยเหลือคนท่ีดอยโอกาสและ
ขาดแคลนกวาตนเองได โดยไมหวังผลตอบแทน
ใดๆ ท้ังส้ิน” 

๗๕



คุณธรรมสรางไดดวยความเชื่อที่ถูกตอง 

“ดังผาขาวที่ยังไมเคยเปรอะและเลอะ
เปอน เด็กก็เหมือนผาบางท่ีนุมนวล ผูใหญก็ลวน
แลวเปนเชนพูกันที่แตมเติม คอยสงเสริมใหสีสด
สวยงาม มองหาคนที่พอจะเขาใจ โลกคงสดใส
ถาเห็นใจชวยที เด็กๆ อาจถามดวยความ  
ไมเขาใจ โลกนี้ทำไมไมงามดั่งในนิทาน...”   
(จากเพลง ดวงใจพิสุทธิ์) 

จากบทเพลงนี้ชวยสะทอนใหเห็นวาเด็กๆ

ทุกคนตองการความรักความเขาใจ ดวงใจนอยๆ

ของเขาที่ยังบริสุทธิ์ไรเดียงสา ตางเปรียบเสมือน

ผาขาวที่รอผูใหญอยางเราคอยแตงแตมสีสันให

สวยงาม หากเราแตงแตมสีที่สวยงามน้ันคือคุณ

ธรรม จริยธรรม ความเ ช่ือที่ ถูกตองลงไป 

ขาพเจาเชื่อแนวาปญหาตางๆ ไมวาจะเปนการ  

ทุจริตคอรัปชั่น การติดสินบน เหลานี้จะหมดไป

จากสังคมไทย 

เมื่อใดที่เราเกิดทุกขจากสิ่งตางๆ ที่มา

กระทบอาตนะท้ัง ๖ นั่นคือ หู ตา จมูก ลิ้น 

กาย ใจ จิ ต เ ร า เ กิ ดความ คิดปรุ ง แต ง ไป  

ตางๆ นาๆ ท้ังที่ความจริงแลวความทุกข  

ทั้งหลายมันก็ไมเที่ยง นั่นคือเกิดข้ึน ตั้งอยูและ

ดับไป 

จากการไดรับมอบหมายใหสอนวิชาสังคม 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

สงขลา เขต ๓

เรื่อง
นพวรรณ จรูญสอน

โรงเรียน
วัดวังไทร 

ต.ทับชาง อ.นาทวี 

จ.สงขลา

บทความคุณธรรม 
โรงเรียนวัดวังไทร 

พระพุทธศาสนา ทำใหตองมานั่งต้ังคำถามวา

พระพุทธศาสนาสอนอะไรท่ีแทจริงแกเรา ภาวะ

แหงการเปนพุทธะที่แทจริงคืออะไร คนที่เปน  

ชาวพทุธตองปฏญิาณตนวา พทุธงั สรณัง คจัฉามิ 

หมายถึง การถึงภาวะแหงพุทธะเปนที่พึ่ง ไมใช

การกราบไหวออนวอนรองขอตอพระพุทธรูปหรือ

เจาชายสิทธัตถะผูซึ่ ง เปนบรมศาสดา ผูซึ่ ง  

ดับขันธปรินิพานนานมาแลว ภาวะความเปน

พุทธะคือ การสำรวจจิตและตั้งสมาธิ รับรูวา  

๗๖



สิ่งใดที่เขามากระทบจนเกิดความคิดไปตางๆ

นานาปรุงแตงจนเปนทุกข พระองคทรงสั่งสอน

อยางชดัเจนวา อตัตาห ิอัตตโน นาโถ คอื ตนนัน่

แลเปนที่พึ่งแหงตน ก็คือใหคนเรานั่นรูจักพึ่ง

ตนเอง ไมใชการพึ่งโชคลาภ ไมใชการออนขอ 

ไมใชการติดสินบน ไมใชการทุจริต จากการท่ีนำ

นักเรียนเขาคายพุทธบุตรและปฏิบัติธรรมอยาง

ตอเนื่องในโอกาศตางๆก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะ

ทำใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  

ในเรื่องศาสนาพุทธ เพราะหลักธรรมคำสอน 

การอบรมคุณธรรม การพัฒนาเรื่องศีลธรรมจะ

สามารถขัดเกลาใหเยาวชนเด็กนักเรียนซึ่งเปน

อนาคตของประเทศชาติเปนคนดี และเปนที่พึ่ง

ของสังคมตอไป ...ธรรมะสวัสดี 

 

 

๗๗

ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป



๗๘

ยอนรอย 
   งานเขียน 

ภาคเหนือลาง l เพราะหวัใจอยูใกลวดั 
ครูรินทรดา นันตา 
 

ทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ 
 โรงเรียนอยูติดกับวัด แตแปลกใจวาอยูใกลวัดแลวทำไม

ไมไปทำบุญท่ีวัด ก็เลยมีความคิดวาเรามีความไดเปรียบท่ีโรงเรียน

เราอยูใกลวัด แตเรากลับมองไมเห็นประโยชนที่เราจะไปปลูก

จิตสำนึกเด็ก เพราะวาเราเปนจุดเร่ิมตนและส้ินสุดหลายๆ 

อยาง ก็เลยคิดกิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระขึ้นมา เพ่ือใหเด็กได

เร่ิมไปวัด สำหรับตัวเองก็เหมือนกันอยูใกลวัดแตก็ไมคอยไดไป   

ก็ไมอยากใหเด็กเหมือนตัวเรา เราก็ตองปลูกฝงเขาพาไปตั้งแต

อนุบาล เพื่อใหเขาเกิดความอยากไปทำบุญ  

คุณครูมีวิธีการเลาเรื่องยังไงบางคะที่ไมนาเบ่ือ 
 เขียนตามความรูสึกเองตัวเองคะ อาจจะเปนคนชอบ

อานนิยายดวย เลยเพิ่มเขาไป เปนคนที่ชอบอานหนังสือ แลวก็

ชอบสังเกต ชอบดูวาตัวของเรามีความโชคดีในเรื่องอะไรบาง 

แลวเราไดใชความโชคดีตรงนั้นไปทำอะไรไดบาง เชน โรงเรียน

เราโชคดีที่อยูติดวัด แลวเราไดใชอะไรจากตรงน้ันบาง สวนใหญ

จะคิดบวกอยูทุกเรื่องคะ เพราะจะทำใหเราเกิดความสบายใจ 

 

ภาคอีสานตอนบน l การปลูกฝงคุณธรรมของ
ไตหวัน 
ครูสุรเดช พันธุวิเศษ 
 

มีเทคนิคในการจดจำเร่ืองราวอยางไรบาง งานเขียนถึงไดละเอียด
และเปนขั้นตอน 
 จดบันทึกครับ แตจดตามความเขาใจของตนเอง เพ่ือกัน

ลืม สั้นๆ ครับ 

กอนการเขียนบทความไดมีการเตรียมตัวมากอนหรือไม 
 มีครับ เพราะผมก็รอยเรียง ระมัดระวังเรื่องภาษา แลวก็

พยายามเชื่อมใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกัน โดยเนนเรื่อง

ครู เรื่องโรงเรียน เรื่องการบริหารโรงเรียน เร่ืองนักเรียนตาม

แนววิชาชีพที่ตนถนัด  

คาดวาผูอานจะไดรับอะไรจากบทความนี้บางคะ 
 คิดวาจะไดรับประโยชน ในกลุมผูอานที่อยูในวัยพอแมผู

ปกครองก็จะไดหันมาใสใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในตัวเด็กมาก

ขึ้นครับ สวนในกลุมผูอานที่เปนครูบาอาจารยในกลุมผูบริหาร

โรงเรียน ก็เปนการกระตุนใหนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปแทรก

อยูในการเรยีนการสอนหรือทุกกิจกรรมที่เกิดในโรงเรียน 

 

ภาคอสีานตอนลาง l ชวีตินีค้งไมมีใครอยากเปน 
ครกูชมล อยูสขุ 
 

ความรูสกึตองานเขียนจากประสบการณจรงิ 
 คือจะเกิดจากความเปนจริง จากชีวิตจริงๆ ของเด็ก 

ซึ่งบางคนอาจจะไมคิดวามีจริงอยูในโลกนี้ แตถาเรารูสึก

สะทอนในอก หรือรูสึกสงสาร มันสามารถกลั่นกรองออกมา

เปนตัวอักษรไดอยางสละสลวยและไพเราะ โดยท่ีเราคาดไมถึง 

เพราะเกดิจากความรูสกึจรงิๆ ของเรา พร่ังพรภูายในหนึง่คนื

จบอยางนีเ้ลย เปนความรูสกึทีอ่ยากจะบรรยาย 

เทคนคิการเขยีนใหเห็นภาพชัดเจน 
 ใสคำบรรยายใหเกิดภาพพจน ใหเกิดความเปนจริง 

สมจรงิ ใสความรูสกึลงไป หรอืสาทก (ยกตัวอยาง) ข้ึนมาให

คนอานเห็นภาพตาม เหมือนอยูในเหตกุารณ และการใชภาษา

หรอืคำทีอ่านแลวตองรูเรือ่งทนัท ี

การเขยีนอยางไรใหชวนตดิตาม 
 การสรปุแนวคดิทัง้หมดของเรือ่ง จากทีท่ิง้ปญหาไวใน

ตอนตน แลวมาคลายปมในตอนสุดทาย เปนหัวใจของเรื่อง 

เพือ่ใหผูอานยงัอยากอาน อยากตดิตามตอ 

 
ภาคประตูอสีาน l เจดยีทราย 
ครูบัวกาน เลาสูงเนิน 
 

ความเปนมาของงานเขียนชิ้นนี้ 
 สมัยเปนเด็ก จะอยูกับกิจกรรมตรงน้ีมาตลอด จะได

สรางเจดียทรายเปนประจำ ทำทุกป ก็คือเราก็สนุก แลวก็



๗๙

ประทับใจ การขนทรายแตกอนก็ลำบากนะ ก็เลยมีความประทับใจ 

คิดถึงตรงน้ีขึ้นมาคะ 

ทำไมถึงเลือกสื่อสารกับผูอานโดยการเลาเร่ืองผานตัวละคร 
 ถาเด็กเขาอาน แลวถาแมคุยกับลูก เด็กเขาจะรูสึกวามัน

ใกลตัวเขาดวย ก็เลยนำการคุยกันระหวางแมกับลูกตรงนี้ใส

เขาไป มันจะซึ้งกวากันนะคะ  

กอนเขียนมีการเตรียมตัวอยางไรบาง 
 กอนเขยีนกจ็ะทบทวนในเรือ่งของวัน เวลา ตรงกับวนัอะไร 

เพ่ือไมใหผิดพลาดในเรื่องของขอมูล ก็เลยมีการศึกษาเทาความ

นิดหนอย สวนเรื่องของกิจกรรม เราจะรู เพราะวาเราทำดวยตัว

เอง สมัยนี้เด็กเขาไมคอยมีกิจกรรมตรงนี้ก็เลยคิดวา เร่ืองอดีต

บางเรื่อง กลัวมันจะหายไป ก็เลยเอามาเลาใหเด็กฟง เพราะวา

ปจจุบันน้ีที่บานเองก็ไมมีทรายใหขนเหมือนเม่ือกอนแลว 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก l  
วิถีพุทธ รู ตื่น และเบิกบาน 
พระครูปลัดสุวัฒนพรมคุณ 
 

พระครูเขียนเร่ืองพระธรรมใหเขาใจงายไดอยางไร 
 เวลาจะเขียนก็ตั้งเปาหมาย ตองการใหผูอานทราบถึง

เปาหมายอะไร ก็เขยีนตามท่ีตั้งเปาไว อธิบายโนมนาวใหผูอาน

ไดรับประโยชน ใหแงคิด มีมุมมองหลากหลาย ทำอยางไรใหผู

อานนำไปใชประโยชนไดจริง เร่ืองที่ยกตัวอยางก็มาจากคัมภีร

พระไตรปฎก เปนชาดกเร่ืองเลา ประกอบกับไดอานหนังสือของ

พระพรหมคุณาภรณ อานหนังสือทาน ก็ทำใหเห็นแนวทางการ

เขียนของทานและนำมาประยุกตใช  

 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน l ประสิทธิ์ คงศิลป 
ลูกผูชายหัวใจไมแพ 
ครูอำไพ สังขสุข 
 

มีเคล็ดลับอยางไร ใหงานเขียนมีความละเอียดในการบรรยาย
เรื่องราวประวัติชีวิตคน  
 เขียนตามสภาพความเปนจริง เปนสภาพความเปนจริง

ของเดก็ทีเ่ราตองเจอ ตองเหน็เขาตลอดเวลา ทีโ่รงเรยีนเดก็สวนใหญ

มีฐานะยากจน แตประสิทธิ์เขาลำบาก ครอบครัวมีปญหามาก

อารมณรุนแรง นองคอนขางเกเร ไปเรียนไหนก็โดนไลออก สวน

พอก็เสียชีวิตไปแลว นองจึงตองแกปญหาคนเดียวตลอด เขา

เปนคนตาเศรา ชอบเก็บตัว ไมสุงสิงกับใคร เขากับคนอ่ืนไมคอย

ได อารมณรอน แตพอไดเปนประธานนักเรียน เขาก็เปลีย่นไป 

แขง็แกรง หนกัแนน อยากใหดเูขาเปนตวัอยาง พอ-แม ก็เปน

ที่พึ่งไมได แตเขาก็ประคับประคองชีวิตใหดีได 

 สวนตัวสอนอยูประจำ (วิชาภาษาอังกฤษ) ประสิทธิ์จะ

ชอบงวง และขออนุญาตออกไปลางหนาลางตาบอยๆ พอสงัเกต

เห็นก็เลยสงสัย ไดสอบถามพูดคุย เขาก็เลาวา เขาตองไปทำงาน

หนักหลังเลิกเรียน กวาจะเลิกงานก็ดึก ทุกวัน เคยตามเขาไป   

ดูเขาทำงานท่ีนาเกลือ เห็นอยูประจำตรงขางทางบานแหลม 

จากโรงเรียนติดถนนพระราม ๒ ที่นี่สวนใหญก็ทำนาเกลือ โกย

เกลือ เปนกองใหญๆ บางก็ทำประมง จับปลา  

 ปนี้ไดเปนครูประจำชั้นของเขา ทุกคน รวมทั้งเพื่อนๆ ก็

เลยพยายามชวยกัน เขาก็ไดเกรดดีขึ้น อยากฝากไววา คนเปน

ครูนอกจากอยากใหศิษยมีความรูก็อยากใหเขามีความสุข เจริญ

เติบโตไปอยางสดใสอยางไมตองลำบาก อยากใหรัฐบาลไดมา

สนับสนุนดูแลชวยเหลือตรงนี้ 

 

ภาคใตตอนลาง l เกรียติภูมิ หรือสมรภูมิ 
ครูอัญญานี รองสวัสดิ์ 
 

ความประทับใจในงานเขียนชิ้นนี้ 
 เปนประสบการณตรงคะ ประทับใจพี่เอียดมากเลยคะ 

เพราะวาแกเปนคนอัธยาศยัด ี และชอบชวยเหลือเพือ่น ตวัแกเอง

แกไมหวงแตหวงคนอ่ืน ลูกศิษยแถวน้ี ไมวาจะเปนเด็กมุสลิม

หรือแขก แกสอนมาตั้งแตรุนตายาย เพราะวาเด็กอิสลามเขาจะ

มลีกูตัง้แตอายยุงันอยคะ ก็เปนทัง้พี ่ เปนทัง้ญาต ิ เปนทัง้ครแูลวก็

มแีรงบนัดาลใจวาทาน สน. ท่ีเขต ๒ แกบอกวาใหทำสงภายใน

วันที่ ๑๙ คะ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ตรงกับวันที่แกเสียชีวิต

พอดี 

ชวยแนะนำวิธีการเขียนเรื่องราวใหดี 
 อันดับแรกเราตองมีขอมูล และหาภาพที่เขากับเรื่อง 

ภาพหามาเอง และภาพจริงก็ยังมีอยู อีกสวนก็เอามาจากงานที่

ระลึกในงานศพของแกคะ แลวครูก็หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

ดวยคะ วาคนที่ตายไปแลวนั้นกี่คนแลว  



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

โรงเรียนบานหวยไซ ลำพูน เขต ๑ 

โรงเรียนบานถ้ำผาลาด พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานทุงโหง เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนราชานุเคราะห พะเยา เขต ๒ 

โรงเรยีนบานนาตุม (ครุรุาษฎรวทิยานสุรณ) แพร เขต ๒ 

โรงเรียนบานแปะ เชียงใหม เขต ๖ 

โรงเรียนบานหวยสิงห แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานแมจอง เชียงใหม เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)  

แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานปาตาล ลำปาง เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนแกว พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองบัวตำบลงิม พะเยา เขต ๒ 

 
ภาคเหนือตอนลาง 
โรงเรียนวัดทาขอย พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานวังออ พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองขาว พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนวัดคูยาง กำแพงเพชร เขต ๑ 

โรงเรียนบานไดลึก พิจิตร เขต ๒ 

โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร เขต ๒  

โรงเรียนบานวังทับยา พิจิตร เขต ๑  

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานน้ำดวน ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนบานกำแพงดิน พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ พิษณุโลก 

เขต ๑ 

รายชื่อโรงเรียนในวารสารวิถีพุทธฉบับที่ ๖

๘๐

โรงเรียนบานแกงซอง พิษณุโลก เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก ๑ 

โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ กำแพงเชร เขต ๒ 

 

ภาคอีสานตอนบน 
โรงเรียนบานนอยกลางคำแคนเหนือ ขอนแกน เขต ๒ 

โรงเรยีนบานหนองเอีย่นดง (ราษฎรสงเคราะห) มกุดาหาร 

โรงเรียนบานโพนสวางวังเย็น เลย เขต ๑ 

โรงเรียนบานแดงใหญ ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานดอนมะจาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

สพป. ขอนแกน เขต ๒  

โรงเรียนนาหนองทุมวิทยาคม ขอนแกน เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาโคก เลย เขต ๑ 

โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ มุกดาหาร 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

กลุมโรงเรียนเทศบาลนครและสพท. ขอนแกน เขต ๑ 

 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานหัวนา รอยเอ็ด เขต ๒ 

โรงเรียนบานคลอมิตรภาพ ศรีสะเกษ เขต ๑ 

สพป. ยโสธร เขต ๒ 

โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานทับนอย สุรินทร เขต ๒ 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร เขต ๓ 

โรงเรียนบานนาเรือง อุบลราชธานี เขต ๔ 

โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี เขต ๒ 

โรงเรียนบานคุม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานโนนเลียง อุบลราชธานี เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาถม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานบอนวิทยา ศรีสะเกษ เขต ๑ 

เพิ่มเติมจากภูมิภาคอื่น 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนศาลา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนบานชงโค ระยอง เขต ๒ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 
ภาคประตูอีสาน 
โรงเรียนบานทาข้ีเหล็ก นครราชสีมา เขต ๕ 

โรงเรียนบานซับเจริญสุข ชัยภูมิ เขต ๓ 

สพป. นครราชสีมา เขต ๗ 

โรงเรยีนนคิมสรางตนเองจงัหวดัสระบรุ ี(พบิลูสงเคราะห ๒) 

สระบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานโคกสวาง บุรีรัมย เขต ๓ 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ปราจีนบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา นครราชสีมา เขต ๕ 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบานยางเอน ระยอง เขต ๒ 

โรงรียนวัดพืชนิมิตร ปทุมธานี เขต ๑ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

สถาบันอาศรมศิลป กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนเสนา (เสนาประสทิธิ)์ พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

โรงเรียนวัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

โรงเรยีนหงสประภาสประสิทธิ ์พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปทุมธานี เขต ๑ 

 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนบางจานวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยา นครปฐม เขต ๒ 

โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานสามแพรก เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 

เขต ๑ 

โรงเรียนเขายอยวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานไผตาโม สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานทรายทอง ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 

โรงเรียนวัดแกนจันทน สมุทรสงคราม 

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ภาคใตตอนลาง    
โรงเรยีนบานกะทงิ สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนทองอยูนุตกุล สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนเมืองพังงา พังงา 

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต ๒ 

โรงเรียนบานปลายรา นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ตรัง เขต ๑ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนวัดโงกน้ำ พัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

โรงเรยีนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรค) พทัลงุ เขต ๑ 






