




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 

บทความภาคประตูอีสาน 
ฮวาเหลียนถึง เสถียรธรรมสถาน  ๓๒ 

“ใครลิขิต...”  ๓๔ 

แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมพ้ืนฐานสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ ๓๘ 

คนตนแบบ  ๔๒ 

เรื่องของประธานเกม...กับเด็กๆ วัดปา  ๔๕ 

ครูผูเสียสละ  ๔๙ 

สูตรเพื่อนแทหนาใสแคลมหายใจก็ไดบุญ  ๕๑ 

๑๖ ปแหงความหลัง  ๕๔ 

การฝกสมาธิเบ้ืองตนและผลที่ไดรับจากการฝกสมาธิ  ๕๗ 

คุณธรรมนำความรูสูความสำเร็จ  ๖๐ 

เบญจศีลขอที่ ๕ การไมดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดใหโทษ  ๖๕ 

ความฉลาดและปญญา  ๖๘ 

เบญจธรรมขอที่  ๕ 

ความมีสติสัมปชัญญะ  ๗๐ 

คุณคาของตน  ๗๓ 

ยายของฉัน  ๗๖ 

บทความพิเศษ : วาทศิลปแหงปญญาของในหลวง  ๗๗ 

“โลกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน”  

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

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

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

ภาคประตูอีสาน 
สารบัญ  สวัสดีปใหม เปนอะไรดีๆ อีกคร้ังที่เราไดมาทักทายกันอีก

ในป ๒๕๕๕ น้ี ทามกลางอากาศหนาวท่ีเปลี่ยนแปลงไปมา  

บางพืน้ทีม่คีวามสขุ บางพืน้ทีก่ก็ำลงัลำบากกับภยัหนาว ตัง้แตปทีแ่ลว

ที่ธรรมชาติสอนใหเราเรียนรูถึงความไมแนนอน สอนใหเรารูจักการ

ปรับตัว ทุกคนรูดีวาการปรับตัวสำคัญแคไหน แตคงไมลืมวาการ

ปรบัตัวโดยคิดถงึแคตวัเองนัน้ไมมปีระโยชน เหมอืนเมือ่ครัง้ทีน่ำ้ทวม 

จะเห็นวาแมบานตัวเองไมทวมแตความเดือนรอนก็ตองกระทบมา  

ถึงเราไมทางใดก็ทางหน่ึง ความปกติสุขจะเกิดไดอยางไร เมื่อสิ่ง

รอบขางไมไดปกติสุข ทุกคนอยากมีความสุข แตมักลืมนึกถึงความ

จรงินี ้ เมือ่ผมไดยอนมองตัวเองกเ็หน็วาแตละวันทีท่ำงาน มบีอยครัง้ที่

พยายามทำตัวปกติทั้งที่คนรอบขางกำลังวุนวาย ซึ่งสุดทายก็เปนไป

ไมได ตองเขาไปเกี่ยวของ แกไข ถาอยากอยูอยางปกติสุข และเมื่อ

มองกลับไปที่เหตุการณน้ำทวม ก็ชัดเจนวาธรรมชาติกำลังเดือดรอน 

แลวเราจะอยูสบายไดอยางไร หลายคนมักเผลอคิดวาไมเห็นจะเกี่ยว

กันในเมื่อคนที่เดือดรอนก็ไมไดอยูตรงหนาฉันซะหนอย ฉันยังมี  

ความสุขอยูได นั่นเปนความเขาใจผิดอยางมาก เพราะเขาลืมความ

จริงขอน้ี ไมมีทางที่คุณจะมีความสุข ถารอบตัวคุณมีแตความทุกข 

เหมือนไปกอทรายอยูกลางน้ำ สักวันคลื่นก็ตองพังมันลง เชนกัน วัน

น้ีสังคมไทยหรือแมแตโลกกำลังวุนวายอยูกับความเปล่ียนแปลงท่ี

รายกาจ ซึ่งเราทุกคนมีสวนรวม แลวจะรอหรือหลับหูหลับตาไปได

นานแคไหน ถาเราอยากอยูอยางมีความสขุ อยากอยูในส่ิงแวดลอมทีด่ี 

เราก็ควรทำใหผูอื่นมีความสุข ทำใหสิ่งรอบตัวเราปกติสุข แลวเราก็

จะไดอยูทามกลางความสุข  

 ปใหมนี้ วารสารวิถีพุทธยังคงมีบทความดีๆ มากมายใน

เลมจะชวยสรางแรงใจ ความคิดดีๆ ที่จะชวยใหเราลุกขึ้นมาหาวิธี

ทำใหผูอื่นมีความสุข สมชื่อ “รู ตื่น และเบิกบาน”    
ขอขอบคุณ 

กองบรรณาธิการสถาบันอาศรมศิลป 



๒

 ใครๆ ก็ชอบพูดวาเวลาเดินทางรวดเร็ว

เหลือเกิน การทำงานเพื่อสรางคนดี สรางคนให

รูคิด รูทันกิเลสของตน รูตัว พรอมที่จะแกไข 

พรอมปรับเปลี่ยนสูการคิดชอบ เห็นชอบ นำไปสู

การพูดชอบ กระทำชอบ เปนเรื่องท่ีทาทายกับ

เหตุการณที่ผานมาในชีวิตครู นักเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธหรือทุกโรงเรียน ทุกคน ทุกวันจะเจอะเจอ

แบบฝกท่ีจะผานไปไดอยางดีหรือไม ทุกวันหาก

คุณครูโรงเรียนวิถีพุทธเห็นพองกันและไดพยายาม

เพาะบมนักเรียนผานประสบการณประจำวัน   

ชี้ทางบรรเทาทุกขทั้งทุกขเล็กๆ ทุกขใหญๆ ของ

นักเรียน เรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนานำ

มาสูการใชชีวิตประจำวัน เวลาท่ีผานมา ๙ ป   

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ของโรงเรียนวิถีพุทธ คง

สรางคนเต็มคนไดอยางดีทีเดียว  

 จากการพูดคุย หรือไปเยี่ยมโรงเรียนก็

มักพบบอยๆ วาโรงเรียนใหความสำคัญกับการ

สวดมนต ทำสมาธิ และพิธีกรรมในทองถิ่นเพียง

อยางเดียว ซึ่งเปนแคเพียงเสี้ยวเดียวของพระพุทธ

ศาสนาเทานั้น ขอย้ำวาหากสวดมนต ทำสมาธิ 

และพิธีกรรมเปนเพียงเสี้ยวเดียว อยาตีความวา 

“ไมควรทำ” แตควรทำตอไปและทำเพิ่มในดาน

อื่นๆ ในสวนตัวเห็นวาการมีชั่วโมง Homeroom 

เปนเรื่องสำคัญ จำเปนที่ตองมีอยางยิ่ง เพราะ

เปนชวงเวลาท่ีเมื่อเกิดขึ้นทุกวัน เปนโอกาสที่ครู

จะสอดแทรกการดำเนินชีวิตไดอยางดี ครูควร

เลือกประเด็นมาคุยกับนักเรียน ชี้แนะการเผชิญ

กับปญหาตางๆ ของชีวิต ดวยเทคนิควิธีของศาสตร

การสอนอันเปนวิชาชีพท่ีครูเรียนมา  

 ครเูลอืกหยบิเรือ่งราวมาเลาทีเ่หมาะกบัวยั 

และความสนใจในเวลาน้ัน เชนสอนนักเรียนประถม

ศึกษา อาจหยิบเรื่องเพ่ือนคุยกันเสียงดัง หนูไม

ชอบ ถาสอนมัธยมศึกษา อาจเลือกคุยเรื่องเมื่อ

เสก...ทะเลาะกับภรรยาผานโลกออนไลน เปนตน 

ครูควรเลือกตั้งคำถามใหไดคิดตอ สอดแทรกวิธี

คิดบวก เลือกใชคำชี้แนะ ท่ีมีภาษาบาลีประกอบ 

แตไมหนัก เนนการอธิบายความมากกวา นักเรียน

จะสรางมุมมองใหมในชีวิตจากการไดคุยกันใน

ช่ัวโมง Homeroom ใหนักเรียนไดพยายามจับความ

รูสึกของตนเองออกมา โดยเฉพาะความรูสึกตอ

การกระทำดี ท่ีเปนปติ แมเรื่องเล็กนอยเพ่ือ

แลกเปล่ียน ถายทอดความรูสึกดีนั้นสูเพื่อนๆ ใน

หอง เขาวากันวา ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป 

ความทุกขจะหายไปครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข

เมื่อไดเลาออกไป ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา  

 อีกวาระหน่ึงที่นับเปนโอกาสสำคัญของ

การสอนคุณธรรม โดยเฉพาะ โลกธรรม ๘ คือ

วาระการประกวดแขงขัน ท้ังดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา สารพัดอยางทั้งที่จัดโดย สพฐ. เขตพื้นที่ 

โรงเรยีน หรอืองคกรภายนอก เพราะการมแีพ ชนะได 

ดีใจ เสียใจเกิดชัดเจน เราควรชี้แนะนักเรียนให

คิดเห็นอยางไรตอผลการประกวดน้ัน ไมใชประชด 

ประชนั ไมใชยอมพายแพแบบไรทางเยยีวยา ไมใช

หลงระเริงเหอเหิมกับชัยชนะ เราคงเคยไดยิน 

และไดเห็นมากับตาเร่ืองการแขงขันท่ีครูหาหนทาง

แบบใดก็ไดเพื่อใหนักเรียนชนะการประกวด แลว

ถาเราเปนฝายแพท่ีผูชนะไมซ่ือน้ัน เราจะทำอยางไร 

นักเรียนของเราจะยังรูสึกดีกับการประกวด พรอม

ทั้งปรับปรุงตนเองเพื่อการประกวดรอบตอไปได

อยางไร สวนครูที่เคยทำแบบนัน้มา ทำทกุวธิใีห

นกัเรยีนของเราชนะ ไมสนใจกฎ กตกิา ถงึเวลาแลว  

ที่จะยอนสูความรูสึก ความสำนึกรับผิดชอบตอ

นักเรียน วาเรากำลังเพาะบมนิสัยแบบใดใหเขา 

แลวเรายังภูมิใจใหคนเรียกวา “ครู” อีกหรือ  
 พระมหาพงศนรนิทร ฐติวโฺส พระอาจารย

โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง 

ผานไปอีก ๑ ป 
ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข 

รองผูอำนวยการสำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัด 

การศึกษา 



ไดใหขอคิดเรื่องการประกวด การแขงขันไววา  

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

จงัหวดันครราชสีมาไดเลาความหลงัใหฟงวา ในป 

๒๕๕๓ พานักเรียนมารวมคายโครงงานคุณธรรม   

กบั สพฐ. แตเมือ่จบคาย ไมมใีบประกาศฯ ให รูสกึ

ผิดหวัง เพราะ สมศ. จะมาตรวจ นาจะมีใบประกาศ

ไวแสดง จึงไดตอวาคนของ สพฐ. ดวยถอยคำรุนแรง

กลับไปดวยความโกรธและคิดไวเลยวาปหนาจะ

เลิกทำโครงงานคุณธรรม และแลวเวลาผานไป 

วันหนึ่งมีคนรูจักเสียชีวิตจึงตองไปรดน้ำศพ ซึ่ง

นอยครั้งนักที่ตนเองจะไปรดน้ำศพ ในระหวาง

รดน้ำศพก็มองไปที่มือของศพ คิดไดทนัทวีา ไม

เหน็หยบิใบประกาศฯ อะไรไปไดสกัใบ จึงมาตั้งใจ

ใหมวาตอไปน้ีจะทำงานแบบไมอยากไดใบ

ประกาศฯ อีกแลว จะไมเรียกรอง เพราะในที่สุด

ก็เอาอะไรไปไมได ครูคนน้ันพยายามหลายวิธีที่

จะกลาวคำขอโทษคนของ สพฐ. ผานไปอีกหลาย

เดือนจึงขอโทษสำเร็จ ดิฉันจึงขอเสนอวา ทำบุญ

แบบทีใ่หเดก็ทำโครงงานคุณธรรมน่ันแหละคะ ใบ

ประกาศฯ เอาไปไมไดแตเอาบุญนี้ติดตัวไปได  

 วารสาร รู ตืน่ และเบกิบาน คงเปนแหลง

เรือ่งเลาท่ีจรรโลงใจทกุทานไดบาง ผานไปอกี ๑ ป 

ของการดำเนินชีวิต ลองถามกลับตัวเองดวยวา

เราไดใชเวลาทีผ่านไปเพือ่เปนตวัอยางทีด่กีบัเด็กๆ 

ใหความคิดดีๆ กับเด็กไปมากเทาไร สะสมบุญ

ใหไดอิ่มอกอิ่มใจไปมากเทาใด ชื่นใจกับความ

เปนครูมากแคไหน สะสมบุญไวมากหรือยัง ดิฉัน

เชื่อเหลือเกินวาทานท่ีอานมาจนถึงบรรทัดนี้ไดรับ

ความสขุใจกันไปแลว ขออนโุมทนากับบญุทีค่ณุครู

ไดทำ ดวยใจจริง  

ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป ความทุกขจะหายไป
ครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข เมื่อไดเลาออกไป   
ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา 

๓



 บนทางสายกลาง หากมีรากฐานจติใจอิสระ

ยอมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดสองดาน อีกทั้งรูวา 

ดานไหนคือพ้ืนฐานของอีกดานหน่ึง หากใครปฏิบัติ

ไดยอมเปนผลดีแกตนเองโดยแท เมื่อดีแกตนเอง

ก็ยอมดีแกสังคมท่ีเรามีสวนรวมอยางเปนธรรมชาติ 

 บัดนี้ ฉันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงตรัส

ไวแกประชาชนชาวไทยเอาไววา “ขอใหรูจักเรียง
ลำดับความสำคัญของทุกสิ่งทุกอยางใหถูกตอง” 
 อนึง่ เมือ่ไมนานมานีฉ้นัไดเขยีนบทความ 

เรื่องหน่ึง โดยใหชื่อวา “โปรดอยาเห็นแกตัวมาก
จนเกินไป เพราะสังคมไทยจะไปไมรอด”  
 อนึ่ง เหตุการณน้ำทวมครั้งน้ียอมชวยให

เราสามารถมองเห็นคนดีไดอยางเปนธรรมชาติ 

ดังท่ีพุทธธรรมไดชี้ไววา “ถาไมมีเหตุนี้ก็ยอมไมมี
เหตุนั้น” ประเด็นนี้เริ่มตนจากการท่ีฉันเริ่มคนหา

ขาวขึ้นน้ำ แทจริงแลวพันธุขาวกลุมนี้เราก็มีมา

นานแลว แตไมมีใครสนใจเทาไหรนัก จึงขาดการ

ประชาสัมพันธที่ดี  

 โปรดอยาดูถูกของเล็ก เพราะของเล็ก

เปนจดุเริม่ตนนำเราไปสูมมุกวาง คร้ันนำ้มามากขึน้ 

ทำใหคนทองถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไรจำตอง

เดือดรอนหนัก เราก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของ

ชีวิตคนท่ีดอยโอกาส ไมเชนน้ันแลวคนระดับบนก็

คงเอาแตหลงอยูกับความสบายดานเดียว 

 ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนกัน 

ชวงหลังๆ เรามักบนกันวา ครูอาจารยรวมท้ังนิสิต

นักศึกษาหลายแหง เม่ือมีปญหาสังคมก็มักไมออก

มาแสดงตัวเพื่อชวยเหลือกันเชนแตกอน ในเรื่องนี้

ฉันขอชมเชยบรรดาครูอาจารยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปดพื้นท่ีใหคนตาง

จังหวัดซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาชาวไรไดเขามาพักพิง

อาศัยรมไมชายคา รวมท้ังตัวเองมองเห็นโอกาส

ในการเรียนรูความทุกขยากของเพื่อนมนุษย 

 ฉนันกึถงึในชวงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ทีม่ี

เครื่องบินขาศึกบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ เวลา

กลางคืน ระหวางฉันเปนผูบริหาร เราไดเปดโอกาส

ใหประชาชนไปกางเต็นทนอนหลบภัยสงคราม

จากลูกระเบิดกันอยางกวางขวาง และมีครูอาจารย

รวมท้ังนสิติชวยกันดแูลใหความสะดวกอยางใกลชดิ 

โดยท่ีถือวาน่ีคือหนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีโอกาส

ตอบแทนบุญคุณแกประชาชนผูเสียภาษี 

เพราะรายจึงกลายเปนดี 
บทความพิเศษ 

ศ. ระพี สาคริก 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ภาพ : Creativecommons.com 
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 สำหรับสื่อมวลชนนั้น ความจริงฉันมี

ความสัมพันธกับคนกลุมน้ีมานานแลว โดยท่ีถือวา

พวกเขาคือลูกหลานของฉันทุกคน ฉันขอชมเชย

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ท่ีอุตสาหปดรายการ

ประจำวัน เพ่ือเปลี่ยนมาใชเปนบริการรายงานผล

จากปญหาของประชาชนซ่ึงกำลังตกทุกขไดยาก 

อาจมีรายอื่นๆ แมจะเปนรายเล็กรายนอย แตฉัน

ก็กลาวย้ำอยูเสมอวา “รายเล็กไมใชเรื่องท่ีจะตอง
ไดรับการดูถูกวาไมสำคัญ”  
 น่ีแหละ ถาไมเกิดปญหาน้ำทวมเราก็

มองไมเห็นคนดีที่มีความกระตือรือรน ซึ่งเรื่องนี้

มันอยูบนฐานหลักธรรมทั้งนั้น ฉันจึงกลาวย้ำอยู

เสมอวา “ธรรมะสามารถเรียนรูไดจากทุกเรื่องใน
ชีวิตประจำวันของตัวเราเอง” 
 มอีกีเรือ่งหนึง่ซึง่ฉนัขอฝากไวใหทกุคนคดิ 

เธอจำไดหรือเปลาวา ฉันเคยบนอยูเสมอวา แผนดิน

ถิ่นเกิดของไทยที่กำลังตกไปอยูในมือคนตางชาติ

นั้นมันมีมากยิ่งขึ้นทุกที แตคนไทยเองก็ใชชีวิตอยู

อยางประมาท จนไมสนใจวามันจะหมดไปเทาไหรก็

ไมทุกขรอน คงมีแตเอาตัวเลขบนแผนกระดาษมา

พูดกันแลวก็ขยำมันทิ้งไป 

 อนึง่ ฉนัเคยพดูมานานแลววา สำนกังาน 

สงเสริมการลงทุนนั้นมีขาท้ังสองขางยืนอยูกับคน

ตางชาติ ถึงขนาดมีนโยบายท่ีวา “ถาสิ่งไหนคน
ไทยยังทำไมไดก็จะนำไปมอบใหคนตางชาติมา
ทำ” จนกระทั่งอุตสาหกรรมซึ่งมีนายทุนตางชาติ

เปนเจาของ ไดเขามาขยายอิทธิพลเบียดเบียน

การเกษตรของไทยเต็มไปหมด 

 เพราะความคิดแบบนี้จึงทำใหแผนดิน

ไทยซึ่งเราพูดกันอยูเสมอวา “เปนแผนดินเพื่อ
การเกษตร” แตเราก็นำเอาอุตสาหกรรมตางชาติ

เขามาทับหัว จนกระท่ังการเกษตรของไทยขาด

อิสรภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ฉันพูดถึงขนาดวา ซักวัน

หน่ึงเราคงจะเห็นผูบริหารระดับสูงเปนชาวตางชาติ

ก็ได คร้ังที่ทำรายการศาลาริมสวนฉันไดไปถาย

ทำถึงออสเตรเลีย และเทปมวนน้ันมันก็ยังอยูใน

มือฉันมาตลอด แตเทปมวนสำคัญที่สุดมันไมได

อยูแคในมือเทานั้น หากอยูในหัวใจของฉันอยาง

ลกึซึง้ นำ้ทวมครัง้นีเ้ราคงยงัมคีวามหวงัมาบางวา 

ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ใหแกคนไทยได

ใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต เพราะกระแสน้ำ

ที่พัดมาจากทางเหนือไดชะลางเอาปุยธรรมชาติ

บนผิวดินลงมาดวย ดังนั้นเมื่อน้ำทวมเราก็ไดปุย

อินทรีย โดยแทบไมตองไปซื้อปุยเคมีใหเปนทาส

คนตางชาติตอไปอีก 

 ตัวฉันเองเคยพูดไวแลววา “จะทำงาน
จนตายคาแผนดิน” แมนำ้ทวมจนฉันทำอะไรไมได 
แตขอใหแผนดินไทยกลับคืนมาสูมือคนไทยเพ่ือ

จะไดใชทำมาหากินไดในอนาคต เทานั้นก็นับวา

พอเพียงแลวสำหรับชีวิตนี้ ฉันขอฝากไวแคนี้กอน 

แมมันจะเปนเร่ืองส้ันแตจิตวิญญาณมันก็มีรากฐานท่ี

ลึกซึ้ง น่ีแหละคือหลักธรรมอีกบทหนึ่งที่พึงสังวร

เอาไว เพื่อกูชาติบานเมืองอันเปนท่ีรักของเรา 

 สุดทายท่ีไมสุดทายนี้ ฉันขอฝากอีก  

สิ่งหน่ึงซึ่งมันควรจะมีอยูในสวนลึกของหัวใจ ถา

เรายงัรูสกึไดวาตวัเองเปนมนษุย สิง่นัน้กค็อื “โปรด
อยาเปนคนมนีสิยัลืมงาย” แมหวนกลับไปนึกถึงป 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งฉันมีอายุแค ๒๐ ขวบ ตัวเองก็ยัง

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

สำหรับการเสียสละทุกส่ิงทุกอยางของเธอท้ังหลาย 

เพื่อหวังใหแผนดินผืนน้ีมันอยูตอไปไดในภายภาค

หนาไดสำเร็จ รวมท้ังลูกหลานของเราทุกคนท่ีควร

อยูอยางภาคภูมิใจ  

๕

น้ำทวมครั้งนี้เราคงยังมีความหวังมาบางวา 
ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ ใหแกคนไทย
ไดใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต 
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ในโลกนี้มนุษยทุกคนที่ เกิดมาบนโลก 

ยอมมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายอยาง 

จนบางครั้งขาพเจานั่งคิดเกี่ยวกับชีวิตของตัว

ขาพเจาแลวขาพเจาก็สามารถสรุปไดวา ถึงแมจะ

มปีญหาและอปุสรรคตางๆ เกดิขึน้กับทุกคนไมวา

จะเปนตวัขาพเจาเองหรือคนรอบขาง ขาพเจากค็ดิ

ไดวาชีวิตนี้คือการคนหา คนหาอุปสรรค คนหา 

สิ่งที่อยากรูและคนหาสิ่งตางๆ อยามัวแตตั้ง

คําถามใหกับชีวิตของตนเองวาเรามาจากไหน  

เรามาทําอะไรในโลกนี้และปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้น 

กับตัวเราไดอยางไร แมแตคุณธรรมความดียังตั้ง

คําถามเลย และบางครั้งตัวขาพเจาก็เคยผิดหวัง

เหมือนชีวิตนี้ไมมีอะไรอ่ืนอีกเลยนอกจากภาระ

หนาท่ีปญหาและอุปสรรคตางๆ จนมาใชคําวา 

“ชีวิตคือการคนหา” ใหเปนประโยชนและทุกคน 

จะรูวาชีวิตของเราคือการคนหาอยางไร จงใชชีวิต

ใหคุมคาสมกบัท่ีไดเกดิมาเปนมนษุย และจงคนหา

ใหเจอ ถึงจะมีความสุข

ขาพเจาเปนเด็กคนหนึ่งที่มีปญหาและ

อุปสรรคมาตั้งแตเด็กๆ ขาพเจาเคยมีความรูสึก 

ผิดหวังและนอยใจในตนเองมาตั้งแตเด็กๆ แลว

เพราะตัวข าพเจ าเองกําพร าแม ผู  ให กําเนิด 

มาตั้ งแต  เด็กๆ ในตอนน้ันข าพเจ าอายุได  

ประมาณ ๒-๓ ขวบ คุณแมก็เสีย หลังจากนั้น

คุณพอก็ไปทํางานตางจังหวัดดวย ในตอนนั้น 

ตวัขาพเจาและนองจงึอาศัยอยูกบัคณุปูและคณุยา

แต การอยู กับคุณปู และคุณยาสมัยนั้นจะไป 

ไหนมาไหนก็ตองเดินอยางเดียว ตัวขาพเจาเอง 

ก็ตองเดินถึงแมไกลแคไหนตัวขาพเจาก็ตอง

พยายามเดินไป ไมวาจะเดินไปทําไรหรือเดินไป 

ที่ตางๆ ก็ตาม หลังจากที่คุณพอไปทํางานได

ประมาณ ๒ ป คุณพอก็กลับมาบานและคุณพอ

ก็ไดแตงงานใหมและไดพามาอยูบาน ตัวขาพเจา

จึงกลับไปอยู กับคุณพอและแมใหม ตอนนั้น

ขาพเจาอายุไดประมาณ ๕-๖ ป และหลังจากนั้น

พอเปดเทอมขาพเจากไ็ดเขาโรงเรยีนในชัน้อนบุาล 

ขาพเจาไดไปโรงเรียนและหลังจากโรงเรียนเลกิแลว

ขาพเจากไ็ดเริม่ชวยคณุพอคณุแมทํางานบาน เชน 

ชวยคุณพอคุณแมลางจาน ชวยคุณพอคุณแม 

หงุขาว และชวยคณุพอคุณแมตกันํา้ ซ่ึงในตอนนัน้

เราเปนเด็กเราก็อยากจะไปเลนเหมือนคนอื่น 

เขาบาง แตเนื่องจากขาพเจามีงานที่บานจึงไมได

๖

การคนหาคือการคนหาทุกสิ่งทุกอยาง คนหาตัวเองให เจอ  
คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ คนหาส่ิงที่เราอยากรูจัก 
ให ได แตการคนหานั้นเราตองมีสติอยูเสมอ



๗

เลนเหมือนคนอื่นเขา ถึงแมจะมีงานเยอะแคไหน

ขาพเจากไ็มเคยบนเลย และบางคร้ังกต็ัง้ใจทาํมาก

จะทําใหดีที่สุดแตก็มีขอผิดพลาดบาง จึงทําให

ขาพเจาโดนคุณพอคุณแมดุดาตอวาบาง ขาพเจา

ก็น อยใจและแอบไปรองไหบ าง ในตอนน้ัน 

คิดนอยใจมากไดแตตั้งคําถามใหแกชีวิตมากมาย

วาทําไมเราถึงไมมีแมแทๆ เหมือนคนอื่นเขา 

ถาขาพเจามแีมแทๆ  ขาพเจาอาจไมโดนดดุาตอวา

ขนาดนี้ และคําถามอื่นๆ อีกมากมาย พอขาพเจา

อายุไดประมาณ ๙ ป พี่ของขาพเจาก็เรียนจบ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และในตอนนั้นไมกลาท่ีจะ

อยูบานเลยทําใหขาพเจาไดเสียโอกาสที่จะเรียน

เปนเวลา ๒ ป และหลังจาก ๒ ปขาพเจาก็โตข้ึน

และก็เกิดความคิดอยากจะเรียนหนังสือข้ึนมา

ทําให ข าพเจ าตัดสินใจมาเรียนใหม อีกครั้ ง 

เพราะคิดวามาเรียนใหมยังไมสายที่จะเรียน

การเร่ิมตนมาเรียนใหมในโรงเรียนทําให

ขาพเจาไดกําลังใจจากคุณครูในโรงเรียนและ

ขาพเจาไดอานหนังสือมากมายจนมาเจอหนังสือ

เลมหนึ่งคือ ปดเขาแลวลุกขึ้นสู ทําใหขาพเจา

คนหาตัวของขาพเจาและมีกาํลงัใจมากขึน้คือขจดั

อุปสรรคและปญหาตางๆ ที่ทําใหตัวขาพเจา 

เดินไปขางหนาชาลง ขาพเจารูวาไมใชวาเรา 

คนเดียวท่ีมีปญหาและอุปสรรคเทาน้ัน แตเราทุกคน

ไมสามารถแบกปญหาและอุปสรรคไวได เราตองตัด

และท้ิงบางเร่ืองท่ีเคยชินไป เชน เราอาจหาขอแกตัว

เมื่อตัวเองทําผิดเสมอหรือบางคร้ังเราตองเปลี่ยน

นิสัยบาง การตัดปญหาและอุปสรรคออกไปทําให

เราเริ่มตนวันใหมไดงายขึ้น ในปจจุบันนี้ขาพเจา

กาํลังศกึษาอยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ และท่ีผานมา

ขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจ ขาพเจามาถึงจุดนี้ได 

ก็เพราะวาตัวขาพเจามีความพยายาม มีความ

อดทนมาต้ังแตเด็กแลว จนมาถึงจุดนี้ขาพเจา

ภูมิใจมากคะ ขาพเจาไดเรียนรูวาชีวิตคือการคนหา 

การคนหามีความหมายมากเกินกรอบท่ีเราวางไว  

การคนหาคือการคนหาทุกส่ิงทุกอยาง คนหา 

ตัวเองใหเจอ คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ  

คนหาสิ่งที่เราอยากรูจักใหได แตการคนหาน้ันเรา

ตองมีสติอยูเสมอ จึงทําใหตัวขาพเจาไดเรียนรู 

วาเมื่อไหรที่ขาดสติเมื่อน้ันเรื่องงายจะกลายเปน

เรื่องยาก เรื่องเล็กก็จะกลายปนเรื่องใหญ แตถา

เราตั้งสติไดเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็ก เรื่องใหญก็จะ

กลายเปนเรื่องเล็ก เรื่องยากก็จะไมยากอีกตอไป

และถาเรามีสติแลวทุกนาทีที่เราหายใจอยูก็คือ 

การคนหา บางคร้ังก็คนพบ บางคร้ังก็คนไมพบ

บางวันปวดหัวไปกับปญหาและอุปสรรคบาง แตก็

มีความสุข บางครั้งกําลังหัวเราะอยู แตก็ไมมี 

เปาหมายอะไรเลย ชีวติของขาพเจาขาพเจาคนหา

เจอแลว ขาพเจาจะไมทํารายหรือทําลายใครอีก 

โดยเฉพาะตนเอง และส่ิงตางๆ น้ันทําใหตัวขาพเจา

ไดรูวาวิธีเดียวที่จะวิ่งไปถึงเสนชัยไดคือตองลุกขึ้น

ใหมทุกครั้งที่ลม เหมือนกับวาเวลาเราทําอะไร 

ผิดพลาดเรามาเริ่มแกไขใหม ตองทําใหดีกวาเดิม

หรือเวลาเราไปไหนแลวเราไมระวังเราเกิดหกลม



ขึน้มาเรากต็องลกุข้ึนและกลบัมาเดนิตอไป ถาเรา

ไมสูกับปญหาตางๆ ก็เหมือนกับวาเราลมแลว 

เราไมยอมลกุ ชวีติของเราถาเราไมกลาทีจ่ะเผชญิ

กับปญหา ปญหาเหลานั้นก็ไมจบเลย ดังคําสอน

ที่วา ไมกลา ไมเดินหนา ขาพเจาตองกลาเผชิญ

ปญหาและอุปสรรค ชีวิตของขาพเจาจึงจะเดิน

หนาได

ดังน้ัน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา

ยอมมีทางออกเสมอ ไมวาจะเปนความอดทนหรือ

การทํางาน ไมเคยทอ และเราจงคนหาส่ิงท่ีไดจาก

ความผิดพลาดท่ีผานมาเพราะสิง่ทีผ่านมาหรอืส่ิงที่

ผิดพลาดเหลานั้นก็แฝงไปดวยบทเรียนอันมีคา 

เพราะความสําเร็จเหลานั้นยอมซอนอยูหลัง 

ความลมเหลวเสมอ สวนอีกอยางหนึ่งที่ทําให

ขาพเจาภูมิใจมากก็คือการที่ตัวขาพเจาไดรูวา

ความสําเร็จเหลาน้ันยอมซอนอยูหลังความลมเหลว

เสมอ เพราะทุกคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต

ยอมมีลมเหลวมากมายแต เขาก็ไมทอถอย  

เขาคนหาชีวิตของเขา เขาตอสูกับชีวิตของเขา  

เขาจึงจะมีความสําเร็จได สวนคําวาชีวิตคือการ

คนหาของขาพเจานั้นก็คือการคนหาอุปสรรคและ

ปญหาตางๆ ที่เขามาในชีวิตและพอเจอแลวก็

ลงมือแกไข สวนการคนหาตนเองคือการคนหา 

ทุกส่ิงทุกอยางที่ตนเองมีอยูในตัว และถึงแม 

การคนหาเหลาน้ันจะเจอหรือไมเจอ การคนหา

ตั้ งแตลืมตาดูโลกก็มีความโศกเศรารองไห  

แตเราจะคนหาอยางไรก็คือถาเปนปญหาก็ตอง

คนหาตนเหตุกอนและลงมือแกไข ถาคนหา 

ตนเองก็คนหาดวยการเดินหนาตอไป ถึงแม 

การคนหาน้ันจะมีลมเหลวบาง แตกอ็ยาลมืปดเขา

แลวลุกขึ้นสูนะคะและคนหาอยางมีสติดวย ทุก

นาทีที่มีลมหายใจนั้นคือการหาและสิ่งเหลานี้ 

ก็ทําใหตัวขาพเจาภูมิใจเปนอยางมากคะ ขาพเจา

ขอฝากทุกคนวา ชีวิตของทุกคนมีคามากกวาที่ 

เราคิดไว มากกวาทีเ่รากําหนดไว ถาเราคนหาชวีติ

ของเราเจอ และอีกอยางหนึง่คอื อยามวัต้ังคาํถาม

ใหกบัชวีติ จงมาคนหาชวีติของเราจะดีกวาการมวั

มาน่ังตัง้คาํถามใหกบัชวีติ เพราะในโลกทกุคนยอม

มีการลมเหลว ไมมีใครไมเคยลมเหลว ไมมีใคร 

ไมเคยผิดพลาด ขึ้นอยูกับวาเขาจะจัดการกับ 

ความผิดพลาดและความลมเหลวของเขาอยางไร

จะอยูกับมันไปตลอดชีวิตหรือจะเรียนรูส่ิงท่ีผิดพลาด 

และลุกขึ้นสูใหมอีกครั้ง  

สิ่งท่ีขาพเจาเฝาบอกกับตัวเองทุกวันนั่น 

ก็คือ...ข้ันแรก ฉันต้องไม่เศร้าไปกับอุปสรรค 

และปญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรูไวเปนบทเรียน 

ครั้งตอไป ขั้นตอไปคือ ฉันตองลงมือแกปญหา 

และตัวฉันตองมีความเช่ือมั่นอยูเสมอวาทุกสิ่ง 

ทุกอยางที่ตัวฉันแกไขน้ันจะตองดีขึ้น ดีขึ้น และ 

ดีขึ้น ดีขึ้นคะ   

บท
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เพราะหัวใจ…อยูใกลวัด

เรื่อง
รินทรดา นันตา

โรงเรียน
ทุงนอยพัฒนา 

ต.คลองสมบูรณ 

อ.คลองขลุง 

จ.กําแพงเพชร

ภาคเหนือตอนลาง  กําแพงเพชร เขต ๒

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณบอกใหนักเรียน

ทุกคนมารวมตัวกัน ถาเปนวันปกติก็จะหมายถึง

การเขาแถวหนาเสาธงเพือ่รองเพลงชาต ิสวดมนต

ไหวพระ และทํากิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน  

หากแตวันนี้ตางจากทุกๆ วัน เพราะเปนวันพระ 

และท่ีสําคัญเปนวันพระแรกท่ีขาพเจาจะนํานักเรียน

และคณะครูไปรวมทําบุญวันพระท่ีวัดหัวทุงนอย 

ซึ่งเปนวัดของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู 

เสียงนักเรียนดังพรอมกับความวุนวาย 

ในการจัดแถว การหาปนโต และของทําบุญเริม่จะ

สงบลง เห็นภาพนักเรียนเขาแถวเรียงเปนแถวตอนลึก

จํานวนสองแถว โดยมีเสียงครูคอยบอกและกํากับ  

“เรียบรอยแลวคะ ผอ.” ครูสุภาพรบอก ขาพเจา

รบัคํา “งั้นเราไปกันเถอะคะ เดี๋ยวจะสาย” พรอม

เดินนําหนาขบวนนักเรียนตัวเล็กตัวนอย ท่ีเกือบ

ทุกคนรวมทั้งขาพเจามีมือขางหนึ่งถือปนโต  

เดินเขาสูวัดหัวทุงนอยซึ่งต้ังอยูติดกับโรงเรียน 

โรงเรยีนทุงนอยพฒันา เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ชนบท ในตําบลคลองสมบูรณ 

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร นักเรียน 

สวนใหญมีฐานะยากจน ขาดแคลนทั้งความรัก 

ความเอาใจใสจากครอบครัว เนื่องจากพอแม

เลิกรากัน บางก็ถูกทอดท้ิงใหอยูกับปู ยา ตา ยาย

ที่แกชรา บางผูปกครองตองหาเชากินค่ํา ทําให 

ในวันพระนักเรียนทําไดเพียงนําขาวและอาหาร 

ที่ตนเองพอจะมีหรือหามาไดอยางดีที่สุดมาเพื่อ

ถวายพระ เพราะพวกเขามคีวามหวงัวาการทําบญุ

จะทําใหชีวิตในวันขางหนาของพวกเขาดีขึ้น

พวกเราเดินมาถึงวัดในระยะเวลาไมถึง

อึดใจ นักเรียนถอดรองเทาวางเรียงระเกะระกะ 

จนขาพเจาตองบอกใหนกัเรยีนชวยกันเรยีงรองเทา

ใหมใหเรียบรอย นักเรียนทุกคนจึงชวยกันเรียง

รองเทาใหมจนเรียบรอยขึ้น และเริ่มทยอยเดิน

เขาไปในศาลาวดั ขาพเจาเหน็ผูใหญบานพรอมกบั

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและ

ชาวบานจํานวนหน่ึงนั่งอยูในศาลาวัดอยูกอนแลว 

ขาพเจานําอาหารจากปนโตมาเปลี่ยนถายใส

ภาชนะของวัด ระหวางนั้นขาพเจานึกถึงวันที่ 

รวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรยีนเมือ่สองอาทิตยกอนหลงัจากทีข่าพเจา

ไดเขามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 

ทุงนอยพัฒนาแหงน้ี 

หลายคนท่ีแวะเวียนเขามาในโรงเรียนของเรา 

มักจะชมเสมอวาโรงเรียนของเรามีการวางผัง 

ตัวอาคารและสนามหญาที่ดี มีการจัดภูมิทัศน 

ไดสวยงามมาก อีกทั้งยังตั้งอยูใกลกับวัดงายตอ

การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ แตสิ่งที่ขาพเจา 

มกัเหน็เสมอคือ บรเิวณโรงเรยีนมีขยะมาก อาคาร

เรียนไมคอยสะอาดเน่ืองจากนักเรียนไมคอย 

๙



ชวยกันทําเวร และท่ีสําคัญ ถึงแมโรงเรียนจะอยู

ติดกับวัดแตนักเรียนไมเคยไปทําบุญวันพระเลย 

นอกจากการไปรวมงานแหเทียนจํานําพรรรษา

เทาน้ัน ขาพเจาจึงนําเร่ืองการทําบุญวันพระ ในช่ือ 

“กิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระ” เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจาก

อยากเห็นนักเรียนเกิดความคุนเคยในการเขาวัด 

ประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญสาธารณประโยชน 

ศึกษาธรรมะ อยางนอยเดือนละ ๑ วันพระ  

รวมทั้งยังไดทําบุญรวมกับผูปกครองและคน  

ในชุมชนดวย เพราะขาพเจาเชื่อวานักเรียน 

จะสามารถซมึซบัความเปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม

เขาไปในจติใจของพวกเขาได เพราะทีผ่านมามคีน

หลายคนเสียโอกาสท่ีจะนาํตนเองเขาไปสูพระพุทธ

ศาสนาโดยการไมเริม่ไปทําบญุตัง้แตเด็กทําใหเกดิ

ความเคอะเขินเมือ่จะไปทาํบญุ และคงคดิวา “เอา
ไวแกกอนแลวคอยไป” แตบางคนยังไมทันแก

แตก็อาจไดไปกอนก็มี นั่นคือ “ไปวัดเมื่อหมดลม
หายใจ” เม่ือหางวัด หางพระ หางพุทธธรรมคําสอน 
ก็ทําใหคนมีจิตใจท่ีหางไกลจากความเปนคน สังคม

ในทุกวันนี้จึงมีแตเรื่องวุนวาย นาหดหูใจ ไมวา 

จะเปนการลักขโมย การคดโกง การขมขืน การ

ทํารายรางกายกัน หรือแมกระทั่งการฆาผูอื่น  

ยิ่งการท่ีจะรูจักการใหอภัย การเอื้อเฟอเผื่อแผ มี

จติใจทีเ่มตตา กรุณาตอกนัยิง่เปนเรือ่งยาก เพราะ

หากไมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน 

คานิยมที่พึงประสงคใหกับเด็กตั้งแตตอนที่เขา 

ยังเล็ก ก็คงจะเปนเรื่องที่ยากเกินไปท่ีเขาจะ

สามารถคิดไดเอง หรือทําไดเองในตอนที่เขา 

เติบใหญ ซึ่งคนก็คงเหมือนไม ที่โบราณกลาววา 

“ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” ขาพเจาจึงอยากให
พวกเขาคิดวาการทําความดี และการเปนคนดี 

ไมใชการฝนทําเพียงชั่วระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

แตเปนการทาํท่ีเปนไปโดยเนือ้แทของจติใจของเขา 

ที่เปนและเปนไปอยางย่ังยืนฝงรากลึก ไมวาวัน

เวลาจะผันผานไปนานซักเทาไร หรือสภาพสังคม

จะเปลี่ยนไปเลวรายเชนไร พวกเขาก็ยังคงเปน

เพชรที่เปลงประกายแสงแหงความดีอยูได

“ผอ.คะ ไปตักบาตรกันเถอะคะ” เสียงเด็ก
หญงิเปรีย้วเรยีก ทาํใหขาพเจาตืน่จากภวงัค ขาพเจา

จึงลุกขึ้นและตักบาตรพรอมกับเด็กๆ เสร็จแลวจึง

มานั่งลง เห็นนักเรียนตักบาตรและทยอยมานั่งรอ 

บางก็พูดคุยกันเสียงดัง บางก็หยอกลอเลนกัน ดู

วุนวาย เพียงชั่วครู ทานเจาอาวาสพรอมกับพระ

ลูกวัดก็นั่งลงและเริ่มพิธีสงฆ เด็กชายกลวยและ

เด็กชายแกะสองมคันายกนอยทาํหนาทีข่องตนเอง

ครัง้แรก ผดิบางถูกบาง นํา้เสียงไมมัน่ใจเนือ่งจาก

ความตื่นเตน และแลวพิธีสงฆก็ผานไปดวยความ

ทุลักทุเล หลังจากน้ันนักเรียนก็แยงกันไปเลือก

อาหารคาวหวานที่ตนเองชอบและนําไปวางไว 

ในวงของตนเองที่รออยู ทําใหวงที่ไปแยงไมทัน 

มีอาหารนอยกวา จนครูตองบอกใหนักเรียนแบง

ใหคนอื่นบางและตองจัดระเบียบนักเรียนใหม 

กจิกรรมสดุทายของการทาํบญุวนัน้ีคอื การบาํเพ็ญ

สาธารณประโยชน โดยการแบงใหนักเรียนแตละ

คณะสีรบัผดิชอบลางจาน ทาํความสะอาดศาลาวัด  

และเก็บกวาดใบไม ขยะ บริเวณวัด ซึ่งทําให

ขาพเจาตองสายหนาอีกครั้งกับการที่ประธาน

แตละคณะสีฟองวาคนนั้นคนนี้ไมชวยกันทํางาน 

ที่รับผิดชอบ การทําความสะอาดบริเวณตางๆ  

ก็ไมเรียบรอย ซึ่งตองใหครูแตละคณะสีคอย

ควบคมุดแูลอยูตลอดเวลา เหตุการณในวนันีท้าํให

ขาพเจาคิดวาคนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถา 

ไมเคยไปสัมผัสกับสิ่งดีๆ ท่ีมีอยูในวัดเลยก็ยอม

ทําใหจิตใจหางไกลจากวัดได

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณขึ้นอีกครั้ง บอก

ใหนกัเรยีนทกุคนมารวมตวักนั ในวนันีเ้ปนวนัปกติ

เหมือนเชนทุกวันที่นักเรียนจะตองมาเขาแถวหนา

เสาธงเพือ่รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระ และทํา

กจิกรรมตางๆ ท่ีโรงเรยีนไดจดัขึน้ เชน การเลาขาว 

การพดูภาษาองักฤษวนัละคาํ และการทาํกจิกรรม

นองไหวพี ่ขาพเจาไปดูกจิกรรมและพดูกบันกัเรยีน
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คนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถาไมเคยไปสัมผัส
กับสิ่งดีๆ ที่มีอยู ในวัดเลยก็ยอมทําใหจิตใจหาง
ไกลจากวัดได

หนาเสาธงเหมอืนเชนทุกครัง้ ระหวางทีเ่ห็นนกัเรยีน

ทํากิจกรรมนองไหวพี่อยางเรียบรอย สวยงาม 

อยูนั้น ก็ทําใหขาพเจานึกถึงการทําบุญวันพระ 

ที่ผานมาซึ่งเปนวันพระที่ ๘ แลวที่พวกเราไดไป

รวมทําบุญกับชาวบาน การทําบุญที่ทําใหขาพเจา

รู สึกอิ่มเอิบใจในการทําให นักเรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตัวเอง เริ่มตั้งแตการเขาแถวท่ี

โรงเรียนเพ่ือเดินไปทําบุญที่วัด ความเปนระเบียบ

ของรองเทานักเรียนที่วางกอนขึ้นศาลาวัด ความ

เรยีบรอยของนกัเรยีนทีต่กับาตรและน่ังในขณะทาํ

พธิกีรรมทางศาสนา การรูจกัแบงปนของใหกบัผูอืน่

เมื่อจะรับประทานอาหารรวมกันที่ไม วุ นวาย  

ไมแยงชิง แตรูจักการรอคอย รูจักการชวยเหลือ

สังคมและรูจักหนาท่ีของตนเองในการทํางานรวม

กบัผูอืน่  ไมเพยีงแตจะเกดิการเปลีย่นแปลงเฉพาะ

การทําบุญวันพระเทานั้น บริเวณสนามและหนา

อาคารเรียนยังสะอาดเรียบรอยกวาที่ผานมาเปน

อยางมาก ดวยความรูจกัหนาท่ี ความสามัคคแีละ

การเรียนรูการอยูรวมกนัของนกัเรยีน อกีทัง้การแสดง

ความมีนํ้าใจในทุกครั้งที่ข าพเจาขับรถมาถึง

โรงเรียนท่ีจะมนีกัเรยีนมาคอยชวยถอืกระเปา และ

มาดูวามีอะไรที่พวกเขาพอจะชวยไดบาง การมี

มิตรไมตรีจิตที่ดี เคารพนบนอบผูที่อาวุโสกวา 

โดยเห็นจากตลอดเสนทางท่ีขาพเจาขับรถเขามา

ในโรงเรียน มนีกัเรยีนท้ังสองขางทางสงเสยีงพรอม

ยกมือไหวสวัสดีครับ/สวัสดีคะ แมกระท่ังเดินลง

จากรถจนถึงโตะทํางาน

ความภูมิใจของคนที่ชื่อวาเปนครูก็คงจะ

เปนการที่ เห็นศิษยของตนเป ล่ียนแปลงไป 

ในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแมวาการใช “กิจกรรม ๑ 
เดือน ๑ วันพระ” ในการปรับปรุงพฤติกรรม

ของนกัเรียนในระยะเวลาไมถงึป จะเปนระยะเวลา 

อันสั้นแตหากกอให เ กิดผลดี เ กินคาดหมาย  

ซึ่งขาพเจาเช่ือวาหากพวกเราไดดาํเนินกิจกรรมนี้

ตอไป รวมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม

อื่นๆ ใหแกนักเรียนในระยะที่ยาวนานกวานี้ 

เหมือนกับการบมเพาะกลาไม ท่ีตองใชระยะเวลา

หากตองการใหกลาไมนั้นเปนกลาไมที่เติบโต 

ไปเปนไมใหญที่แข็งแรงและสมบูรณ สามารถให

รมเงาและใหประโยชนกับผูอ่ืนไดฉันใด เด็กนักเรียน

ที่ครูใชเวลาในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงคก็จะเติบใหญไปเปนผูที่เปน 

คนดี มีคุณธรรม สามารถชวยเหลือผูอื่นและเปน

ที่พึ่งของสังคมไดฉันนั้น ซึ่งหากไดปลูกฝงให

นักเรียนได เปนคนที่มีหัวใจที่อยู ใกลวัดแลว 

ขาพเจาเชือ่วาแมรางกายของพวกเขาจะอยู ณ แหง

หนใด จะหางไกลวัดซักเทาไร ก็ไมสามารถ 

จะทําใหจิตใจของพวกเขาเหลานั้นหางไกลจาก

คุณธรรมนั้นได   
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การปลูกฝงคุณธรรม
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อีสานตอนบน  ขอนแกน เขต ๒

จากการที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหดูแล 

รับผิดชอบกลยุทธที่ ๒ อันเปนกลยุทธเกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

เศรษฐกิจพอเพียงและสรางสํานึกความเปนไทย  

ภารกจิสาํคัญก็คอืการสนบัสนนุสงเสรมิใหโรงเรยีน

ในสังกัดไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เปน

บทบาทหนาที่ที่ตองวางแผนพรอมกับปฏิบัติงาน

ภาคสนามรวมกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา ศึกษานเิทศก ผูอาํนวยการโรงเรยีนและ

คุณครูคุณธรรม ขณะปฏิบัติหนาท่ีก็ตองติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานบังคับบัญชาและ 

หนวยงานขางเคียงตลอดจนภาคเอกชนดวย เพื่อ 

ทีจ่ะระดมทรพัยากรมาสงเสรมิกลยุทธนีใ้หเหน็ผล

ในระดบัโรงเรยีน วตัถปุระสงคหลักคอืรวมกันเพาะ

เมล็ดพันธุแหงความดีใหเกิดในตัวเด็กใหได นับวา

เปนงานของผูใหญใจดีที่ตองรวมแรงรวมใจกัน

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเด็กท่ีทาทายพอสมควร ท่ีผานมา 

กลุมผูใหญใจดีดังกลาว ไดรวมกันวิเคราะห

ขอบเขตบทบาทหนาทีข่องผูมสีวนรวมในโครงการ

ตางๆ พรอมกับแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อจะได 

เก็บเกี่ยวความรูและประสบการณทางคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มเติมแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตามแนวทางการจดัการความรูทกุระยะ การศึกษา 

ดูงานท้ังในและตางประเทศเปนวิธีการที่ทุกคน

สนใจเพราะการศึกษาดูงานสามารถสนอง 

ความกระหายใครรูดวยประสบการณตรงไดใน

เวลาอันรวดเร็วและตรงประเด็นแมบางโครงการ

เรื่อง
สุรเดช พันธุวิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ตองใชงบประมาณคอนขางมากแตก็ไดผลคุมคา  

บทความนี้มุงบอกกลาวเชิงสรุปสาระสําคัญการ

ศึกษาดูงานของผูเขียนและคณะซึ่งประกอบดวย

ศึกษานิเทศก คุณครูคุณธรรมและผูอํานวยการ

โรงเรียนที่ไดพบเห็นกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรมผานสถาบนัการศกึษาขององคกรเอกชน

ในรูปมูลนิธิในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  

ดินแดนแหงภูเขาสูงชันและมีพื้นที่ปามากถึง 

รอยละเจ็ดสิบหาโดยมีเปาหมายการศึกษาดูงาน 

ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ มูลนิธิที่โดดเดนในเรื่องจิตอาสา 

มีสาขาอยูทั่วโลก ระหวางการศึกษาดูงานผูเขียน

และคณะไดรับความสะดวกสบายทุกประการ 

เพราะ สพฐ.และศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน 

ทุกดานทุกคนจึงมีสมาธิที่จะเติมเต็มเรื่องราวของ

คุณธรรมอยางเต็มที่

มูลนิธิพุทธฉือจ้ี กอต้ังขึ้นดวยหลักการ               

“สอนคนรวย ชวยคนจน” เพราะผูยากไรขาดวัตถุ

ปจจัยในการครองชีพ สวนผูมั่งมีขาดอาหาร             

ทางใจ ธรรมาจารยเจิ้งเหยียน ผูนาํหญิงรางเล็ก

ของมูลนิธิเห็นวา ปญหาสังคมสวนใหญเกิดจาก

คนรวยดังนั้นจึงตองสอนคนรวยกอนและสอน

ควบคูไปกับการชวยคนจน มูลนิธิดาํเนินภารกิจ

แปดประการขององคกรไปพรอมๆ กันเรียกวา 

“หน่ึงยางกาวเกดิรอยเทาท้ังแปด” รอยเทาทัง้แปด 
หมายถงึ ภารกจิแปดประการของมลูนิธทิีส่ามารถ

เชื่อมประสานคนรุนเกากับคนรุนใหมและเช่ือม

ประสานคนรวยกับคนจนใหเขากันไดอยางดี   

๑๒



ภารกิจ ๘ ประการประกอบดวย 

๑. ภารกิจการกุศล ใหการดูแลผูยากไรระยะ

ยาว ใหการชวยเหลือฉุกเฉินและออกเย่ียมเยือน 

ผูยากไรถึงบาน

๒. ภารกิจรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาล มี

ฟรีคลินิก เครือขายทางการแพทยและกลุมอาสา

สมคัรทางการแพทยทีไ่ปตรวจเย่ียมผูคน ทีอ่ยูหาง

ไกลจากโรงพยาบาล  

๓. ภารกิจการศึกษา สรางมหาวิทยาลัยฉือจ้ี 

ที่เปดสอนทั้งสาขาแพทยและสาขาสังคมศาสตร  

มวีทิยาลัยเทคโนโลยี มโีรงเรยีนมธัยม ประถมและ

อนบุาลทีเ่นนความรกัและการเคารพตอชวีติ ซึง่จะ

ไดกลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผาน

สถานศึกษาเปนลําดับไป

๔. ภารกิจดานมนุษยธรรม ผลิตส่ือดาน

ตางๆ เพื่อเผยแพรภารกิจของมูลนิธิและหลัก           

คําสอนของฉือจ้ี เปนส่ือกลางระหวางสมาชิกท่ัวโลก 

ผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุของมูลนิธิและ Website  

ของมูลนิธิ ปจจุบันมีสื่อโทรทัศนเปนของตนเอง  

ชื่อสถานีโทรทัศนตาอาย ซึ่งมีความหมายวา  

ความรักที่ยิ่งใหญ ผลิตรายการเก่ียวกับการ 

สงเสรมิคณุภาพชวีติ ออกอากาศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

ไมมีโฆษณา

๕. ภารกิจบรรเทาทุกขระหวางประเทศ ให

ความชวยเหลือแกผูประสบภัยธรรมชาติ ชวยทุก

ประเทศทั่วโลกไมเลือกเชื้อชาติศาสนา

๖. ภารกิจดานบริจาคไขกระดูก มีศูนย

ขอมูลไขกระดูกขนาดใหญที่สุดในเอเชีย ภารกิจ

ดานนี้พัฒนามาจากภารกิจดานรักษาพยาบาล

๗. ภารกิจอนุรักษสิ่งแวงลอม มุงกระตุน

จติสาํนึกของผูคนในสงัคมทุนนยิม ใหยดือายุวตัถ ุ

สิ่งของเครื่องใชใหนานท่ีสุด เกิดประโยชนสูงสุด 

ปจจบุนัโครงการรไีซเคลิขยะใหมคีา มชีือ่เสยีงมาก  

มีโรงแยกขยะกระจายอยูตามเมืองตางๆ ๕,๐๐๐ แหง  

การดําเนินการของสถานีโทรทัศนตาอายก็ใช 

งบประมาณจากรายไดรีไซเคิลขยะเหลาน้ีหนึ่งใน

สามสวนของคาใชจายทั้งหมดของสถานี

๘. ภารกิจดานอาสาสมัครชุมชน มีศูนย
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ปญหาสงัคมสวนใหญเกดิจากคนรวย ดงันัน้จึง
ตองสอนคนรวยกอนและสอนควบคูไปกับการ
ชวยคนจน

ปฏิบัติภารกิจเปนศูนยยอยตามความพรอมของ

ชมุชน ภารกิจนีท้ําใหผูคนมคีวามใกลชดิกนัย่ิงขึน้

รวมกิจกรรมสาธารณะกันงายขึ้น

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานสถานศึกษา 
ระบบการศึกษาของไตหวันเหมือนกับของ

ไทย กลาวคือ ในระดับประถมศึกษาใชเวลา ๖ ป  

ระดับมัธยมตน ๓ ป มัธยมปลาย ๓ ป และ

อุดมศึกษา ๔ ป หลักสูตรของโรงเรียนพุทธฉือจี้ 

ซึ่งเปนภาคเอกชนก็เปนหลักสูตรเดียวกับระบบ 

การศึกษาท่ีใชท่ัวไปแตเพ่ิมเติมการสอนใหเปนคนดี 

ไมเนนเฉพาะความเกงดานเดียว สถานศึกษา 

ของมลูนธินิีจ้ะใหความสาํคญัท้ังทางมนษุยศาสตร

และวิทยาศาสตร ผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิพุทธฉือจ้ี

บอกวาโรงเรยีนทานจดัอยูในประเภท  Alternative 

Learning School  (โรงเรียนที่เปนทางเลือกหนึ่ง

ของวิธีการเรียนรู) ครูตองมีพฤติกรรมที่เปน 

แบบอยางจนเปนวิถีชีวิตมีจิตใจออนโยนสามารถ

สอดแทรกวาทธรรมและเช่ือมโยงลงสูการปฏิบัติ 

ไดจริงจนเปนนิสัย นักเรียนจะถูกฝกใหชวยเหลือ

กันและกัน และชวยเหลือสังคม กิจกรรมที่นา

ประทับใจกิจกรรมหนึ่งคือ Cleaning Time Our 

School เพราะโรงเรียนไมมีภารโรง และอีกกิจกรรม

หนึ่งคือกิจกรรมกวาดถนนนอกโรงเรียน สวนเด็ก

ที่มีปญหาซึ่งมีอยูนอยมาก เพราะทางโรงเรียนรับ

เฉพาะเด็กท่ีอยูรวมกับพอแมเทานั้น กระบวนการ

รับเขาก็ใชวิธีสัมภาษณเพียงอยางเดียว โรงเรียน

แกปญหาเด็กมีปญหาเหลาน้ีตามแนวทางปลูกฝง

คณุความดี  ใหความรกัความอบอุนและดแูลอยาง

ใกลชิด ใชวาทธรรมของธรรมาจารยเจิ้งเหยียน  

ผูนําของมูลนิธิ ที่ใหขอคิดขอปฏิบัติวา “เธอดี ฉัน
ด ีสงัคมดี โลกดี” มาเปนแนวทางในการแกปญหา  

กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนใหนักเรียน 

เรียนรูจากการปฏิบัติแลวนําสูวิถีชีวิตดวยการฝก

ปฏบิตัหิลายลักษณะ เชน การฝกสมาธแิละปญญา

ดวยจรยิศลิปการชงชา จรยิศลิปการจดัดอกไมและ

จริยศิลปการเขียนพูกันจีน มารยาทและวัฒนธรรม 

ฉือจี้ก็เปนเรื่องสําคัญที่ตองสอนเพื่อใหนักเรียน 

นกัศกึษามคีวามพรอมทัง้การศกึษาชวีติ การเสริม

สรางบุคลิกภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและการ

ศึกษาความรักในเพ่ือนมนุษย ท่ีธรรมาจารยบอกวา  

เปนความรักยิ่งใหญโดยเฉพาะในประเด็นที่กลาว

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

ที่เปน นักปฏิบัติทานนี้ที่สื่อความหมายไดอยาง

สมบูรณ

กิจกรรมชงชาเปนการฝกสมาธิที่ไดผลดี

มากเพราะเปรียบไดกับเด็กที่แตกตางกัน ครูตอง 

ใจเย็นระมัดระวัง อยาเรงเกินไป การชงชาทําให

จิตใจแนวแน มีใจบริสุทธ์ิ ละเอียดออน แตละขั้น

ตอนของการชงชาลวนมีความหมายและสงผลถึง

การปลูกฝงคุณธรรมไปในตัว การชงชาจะทําให

เกดิสติ เพราะมคีวามตัง้ใจมัน่จนเกิดปรากฏการณ

บท
คว

าม
ดีเ

ดน
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ท่ีเรียกวา “มือถึง ตาถึง ใจสัมผัส” การรินชาท่ีไมริน
เต็มถวยก็สื่อความหมายถึงการเหลือท่ีวางไว

สําหรับคนอ่ืน เหลือสําหรับรับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน 

แมขณะจบิชากม็คีวามหมายเชงิคณุธรรมจริยธรรม

ทํานองเดียวกัน ไดแก จิบท่ี ๑ หมายถึง การคิดดี  

จิบที่ ๒ หมายถึง พูดดี และจิบท่ี ๓ หมายถึงการ

ทําดี รวมความวา จะคิด จะพูด จะทําสิ่งใด ตอง

มีสติระลึกไดตลอดเวลา สวนกิจกรรมจัดดอกไม

เปนกิจกรรมที่ตองทํารวมกับผูอื่น เนนใหชวยกัน

คิดวางแผน เปนการฝกสมาธิ หลอมรวมความคิด

ขัดเกลาจิตใจใหรักในความเปนระเบียบวินัย  

ตระหนักและเอาใจใสอยางลึกซึ้งจนเกิดผลสําเร็จ

ในชิน้งาน มูลนธิพิทุธฉอืจีซ้ึง่มสีถานศกึษาทัง้ระดบั

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาเปนของตนเอง เช่ือวา จริยศิลป 

การจัดดอกไม กิจกรรมกลุมที่ตองทําตั้งแตเด็ก

อนุบาลจนถึงนักศึกษาแพทยจะชวยใหผูเรียน 

มคีวามคดิเปนอสิระและสามารถนําความคิดอสิระ

ไปสานตอกบัผูอืน่ได ประสานความรวมมอืรวมใจ

กับผูอื่นในชีวิตจริงได เปนการปลูกฝงผูเรียนใหมี

จิตใจที่ดีงาม ดํารงตนในสังคมไดอยางเปนสุข  

เปนการสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยง

กบัชวีติจรงิและสิง่รอบขาง นาํไปสูการคิดวเิคราะห

หาเหตุผลไดอยางดี

การศกึษาระดบัอดุมศึกษากเ็ปนเอกลกัษณ

ชัดเจน นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัยฉือจี้ไมใช

นักเรียนมัธยมท่ีมีผลการเรียนระดับหัวกะทิเสมอไป 

ระดับปานกลางก็มีมาก แตหลังจากเรียนจบและ

สอบรบัใบอนญุาตกลบัสอบไดลําดบัตนๆ เปนสวน

ใหญ อาจเปนเพราะขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาแพทยไดศึกษาวิชาชีวิตควบคูไปดวยใน

หลกัสูตร มหาวิทยาลยัพานกัศกึษาแพทยออกภาค

สนามเพื่อชวยเหลือคนจน เพราะถือวาแพทย

มีหนาที่รักษาโรครักษาแผนดิน และแมเปน

นักศึกษาแพทยแลวก็ยังคงศึกษาการจัดดอกไม

และตองจัดร วมกับผู อื่ น ดังไดกลาวมาแลว  

การเคารพตอผูอุทิศรางกายใหนักศึกษาแพทย

ศึกษาสรีระเมื่อวายชนมมหาวิทยาลัยจะให 

ความสําคัญมาก นักศึกษาเรียกบุคคลท่ีเปยมดวย

คุณธรรมเหลานี้วา “บรมครูผูไรเสียง” ญาติมิตร

ของบรมครผููไรเสียงไรวญิญาณเหลาน้ีจะไดรบัเชญิ

มารวมพิธกีรรมทางศาสนาอยางสมเกียรตหิลงัจาก

นั กศึ กษาแพทย ได ใ ช ร า งกายของบรมค รู  

เพื่อประโยชนทางการศึกษาแลว ซึ่งในปจจุบันมี 

ผูแจงความจํานงบริจาครางใหเปนจํานวนมาก  

กระบวนการน้ีถูกออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะ

เดนของชาวเอเชียที่มีคุณลักษณะเดนในดาน 

ความกตัญู รักชาติ ออนนอมถอมตน เปนอิทธิพล

ทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและขงจ้ือในไตหวนั

๑๕



ที่มีคําสอนชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตย ความ

อาวุโส การจัดระเบียบสังคม และการเคารพสมาชิก

ในครอบครัว

ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานทั้ง ๕ วัน  

หลังจากอาหารค่ําทุกคนจะรวมกิจกรรม AAR 

(After Action Review)  เพ่ือตรวจสอบทบทวนวา

แตละวันเราไดพบเห็นท้ังความสําเร็จและปญหา 

ไมควรใหความสําคัญตอความสําเร็จแตเพียง 

ดานเดียว ควรใหความสําคัญกับปญหาที่พบดวย 

เพราะปญหาจะชวยในการพัฒนาคน และการ

พัฒนาคนก็คือการพัฒนางานพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมนัน่เอง นอกจากนีก้จิกรรม AAR ยงัเปน 

การฝกรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นและฝกการ

ทํางานเปนทีมไดอยางดีอีกดวย ศึกษานิเทศก 

ผูอํานวยการโรงเรียนและคุณครูคุณธรรมหลาย

ทานทีร่วมคณะศกึษาดงูานยดึหลกัการและขัน้ตอน 

AAR พรอมกับปฏิบัติจริงในตางแดนอยางเปน 

รปูธรรมนาชมเชยโดยเฉพาะอยางย่ิงในสาระสาํคญั

ที่ตองถามตนเองวา สิ่งท่ีควรไดพบสัมผัสคืออะไร  

ที่ไดพบไดสัมผัสจริงคืออะไร แตกตางกันหรือไม

ดวยเหตุผลใด ทุกครั้งท่ีเปดวงสัมมนาอยางเปน

ทางการหรือเสวนากลุ มยอย ไมว าจะบนรถ 

ทีโ่รงแรม ทีโ่ตะอาหาร วงสนทนาจะออกรสและได

สาระทุกครั้งจนสามารถหลอมรวมความคิดของ

คณะศึกษาดูงานวา ทุกคนมีสัญญาใจที่จะทํา 

ความดียิ่งๆ ขึ้นไป และเมื่อโฟกัสมายังแนวทาง

การทํางานในภาพรวมแลว แตละคนลงความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันวา เมือ่ศนูยคณุธรรมและสพฐ. 

ใหขอมูลการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตาง

ประเทศพรอมกับเปดโอกาสใหไปดูของจริงถึงที่

แลวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนําจะขับเคล่ือนกิจกรรมและขยายผล

สูโรงเรียนเครือขายอยางถวนทั่วและยั่งยืนอยางไร  

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

ภาคอีสานตอนลาง  อุบลราชธานี เขต ๕

เมื่อเปนไปแลว…เราจะทําอยางไร…?

“ครู… ครู… ครูครับ เด็กชายโนตฟาด 
บึ่มหัวเด็กชายตุอีกแลวครับ” ยังไมทันขาดเสียง

นักเรียนชายคนหนึ่งที่ร องตะโกนบอกกลุ มครู 

ทีก่าํลงัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ โตะมาหนิออน

ใตอาคารเรียนที่ครูๆ ทุกทานอุปโลกนใหเปน 

โตะอาหารประจําโรงเรียน ครูกชมลรีบวางชอน 

ที่กําลังตักขึ้นมาเพื่อรับประทาน แลวรีบวิ่งไป 

เรื่อง
กชมล อยูสุข

โรงเรียน
บานเตย 

ต.เตย อ.มวงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี 

ทีก่ลุมนกัเรยีนทีก่าํลงัมงุด ูกลุมนกัเรยีนทีด่วูุนวาย

เสียเหลือเกิน “ตุ เปนอะไรหรือลูก” ครูกชมลถาม
พรอมกับคอยๆ พยุงเด็กชายตุขึ้นจากกองฝุน 

ละอองที่ลมลงไป เด็กชายตุคลุกฝุน มือ เทา เขา 

เปอนฝุน และปรากฏเปนรอยเลือดไหลออกมา

ซิบๆ หลายแหงเพราะแรงที่โดนฟาดหรือทําใหลม

ลงไปคลุกฝุน คราบนํ้าตาปนคราบฝุนไหลหนวง 

ยอยลงมาที่ขางแกมเด็กชายตุ สีหนาบงบอกวา 

๑๗



เจ็บปวดอยูไมใชนอย มีเสียงรองเบาๆ เหมือน 

เกรงกลัวอะไรสักอยางหนึ่ง ครูกชมลอุมเด็กตุ  

มาใตถนุอาคาร แลวใชนํา้ลางฝุนและเลือดออกบางๆ 

จากน้ันใหคณุครอูนบุาลหายามาใสตามแผลนัน้

แตครกูชมลลมือะไรไปบางอยางและไมทนั

ไดฟงหรอืจติใจท่ีเฝาพะวงอยูแตเหตุการณทีเ่กดิขึน้

เพียงเหตุการณเดียว แตไมทันไดยินหรือฟงอีก

เหตุการณหนึ่งท่ีเปนเหตุการณซอนเขามา นั่นคือ 

เสยีงครสูภุาพสตรทีานหนึง่รองเสยีงหลงดวยคําพดู

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

ครูกชมลไมเขาใจ และยังไมมีสติที่จะรับรูใดๆ  

ในเหตกุารณทีผ่านมา ตอเมือ่เสรจ็ภารกจิตอเด็กๆ 

แลวเพราะสงตอใหครูอนุบาลพานักเรียนไป 

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

เปนไกตาแตกเพราะอยูมาเปนปแลวแตไมเคย

ทราบเรือ่งนีม้ากอนเลย ครบูางคนยงังุนงงกับเรือ่ง

ที่เกิด เพราะไมเคยมีใครทราบเรื่องนี้มากอน  

หรือทราบแลวแตเงียบๆ ไป หรือประการใดหนอ…?  

นีล่ะเปนการจดุไฟชนวนใหครกูชมลซักถาม

ครูทุกทานซักถามนักการภารโรง ครูอนุบาล ครูที่

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

“นายนพพลสักตามตัวและติดโรคเอดสมาครับ”  
ผูซักถามถามตออีกอยางสนใจวา “เด็กชายตุติด
มาดวยไหม” ไมมีคําตอบ สายตานักการคนซื่อ 

กมลงตํ่า หลบสายตา ผอ. แลวไมพูดตอ แลวเดิน

ไปทํางานของตนเองตามเดิม

ยังไมไดใจคนถามซักที…

ผูสงสัยหรือผูซักถามเริ่มหงุดหงิดอีกเปน

กําลัง เดินตามหาครูอนุบาลซึ่งกําลังนํานักเรียน

อนุบาลไปแปรงฟน และเตรียมที่นอนใหเด็กนอน 

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

โลงใจหนอย… ไมรูวามีใครเห็นหรือไมที่ผูถามมี

อาการโลงใจแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

จากน้ันไดเดินไปที่หองสอนของระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑ ที่เด็กชายตุกําลังเรียนหนังสือ

อยูกับคุณครูหนาหวาน นางสาวปริศนา ผูเอื้ออารี

กับทุกคน “พี่จา…ขอโทษที่มารบกวน” คุณครู

กําลังสอนใหนักเรียนอานภาษาไทยดวยเสียง 

ที่คอนขางดัง เด็กหองนี้อานไดทุกคน เด็กชายตุ 

บท
คว

าม
ดีเ

ดน

๑๘



กาํลงัเดนิวนเวยีนไปมาในหอง อานหนงัสอืไหมหนอ 

ผูสงสัยกําลังสงสัยเปนกําลัง พฤติกรรมเด็กชายตุ

จะไมนิ่ง ชางเลน ชางซุนซน ราเริง อารมณดี 

หยอกลอเพ่ือนบาง เบาบาง หนักบาง จนไมรู 

จะเอาอะไรมาช่ังนํ้าหนัก เด็กชายตุมีกิริยาที่ผิด

เพือ่นอยูบาง สันนษิฐานวา สมาธสิัน้ “พ่ีจาขอโทษ
ทเีถอะ เด็กชายตุอานหนังสอืออกไหม” ผูถามรูสกึ
อึดอัดและเหมือนรูคําตอบแตก็เพื่อใหแนใจยิ่งขึ้น 

“อานไมออกหรอก ผอ.” ผูตอบตอบแบบเกรงใจ

เพราะคงกลัวผูถามจะตําหนิที่เด็กอานหนังสือไม

ออก “ไมเปนไรหรอกพี ่หนเูขาใจแลว” “แลวพ่ีเคย
รูบางไหมวาเขาเปนหรือไมเปน…” ผูถามและผู

ตอบมองตากัน …นิ่งไมมีคําตอบ “พี่ก็เพิ่งรูนะ…”  
เงียบกริบ ผูถามเดินออกไปพรอมคําขอบคุณและ

ขอโทษที่มารบกวนเวลาสอนของคุณครูสาว

“หนูไปเรียกเด็กชายตุมาขึ้นรถ ผอ.ซิ 
ขอบใจมากจะ” ครกูชมลไดใหนกัเรยีนชายไปตาม
เด็กชายตุมาขึ้นรถ เด็กชายตุรีบมาที่รถผอ. 

พี่ๆ ชวยกันเปดประตูรถให เด็กชายตุนั่งตอนหลัง  

“ตุ วันน้ีครูใหเธอเปนเจานายเลยนะเน่ีย” ครูกชมล
พดูพรอมกบัรอยย้ิมท่ีเมตตานกัเรยีนอยางเปยมลน 

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

สีมอๆ มีรอยบุบและชนมานับครั้งไมถวนคอยๆ 

เคลื่อนออกจากโรงเรียน โดยมีนักเรียนนาํทางไป

จนถึงบาน ระหวางทางทักทายผูปกครองเปนระยะๆ 

“ผอ.ไปไหน” ผูปกครองถามและรับไหวตอบ  

“สงตุจะ” เมื่อรถเคลื่อนไปอยางชาๆ มีรอยยิ้ม

ผูปกครองและมองตามรถมาแตไมไดยินวาพูดวาอะไร 

แตทานชางย้ิมอยางละมุนละไมเสียเหลือเกิน…

เมื่อมาถึงบ านเด็กชายตุ  พบคุณยาย 

ทีช่ราภาพมาก รูปรางผอมโซ ผวิดาํ มรีอยเหีย่วยน

ทัว่ใบหนา เสือ้ผาเกาๆ ยิม้และยกมอืไหว อธัยาศยั

ใจคอทานชางอารี แตแววตาทานดูทุกขปนเศรา

เสยีเหลอืเกนิ ผูมาเยือนโอบไหลหญิงชราท่ีชือ่ แชม

เบาๆ และเม่ือมองเขาไปในบานที่เหมือนจะเปน

กระตอบปนไมโทรมๆ หลงัหนึง่ หลงับานมียุงขาว

หลังเล็กๆ พบชายอายุประมาณ ๓๕ ป แตงกาย

ดวยชุดสีดําๆ เสื้อสีดํา กางเกงขาสั้นสีดํา หนาตา

โทรม เศราๆ ไมมรีอยยิม้บนใบหนา แตยกมอืไหว

ผูมาเยือน และไมพดูอะไร แมจะอยากพดูดวย ชาย

คนนั้นก็มาควาแขนลูกไปหลังบานทันที ไมพูด

อะไร สักพักก็ไดยินเสียงเด็กชายตุรองเสียงเบาๆ 

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

นั่งลงที่ขอนไม แลวเคาจะกินอะไรหนอ…? แลว

เลี้ยงลูกกับหลานอยางไร…? ชีวิตของเราเจอแต

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

คนฟงเขาใจดวยสามัญสํานึก ผูเปนแมไมวา 

จะเล้ียงลูกจนโตแลวเพียงไร จนมีหลานเต็มบาน 

นาจะเปนวยัทีเ่บกิบานไดชืน่ชมความสาํเรจ็ของลกู 

ความนารักของหลาน เปนวัยที่นาจะไดพักผอน
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บาง แตดูจากสภาพแลว คุณยายตองเปนหัวเรี่ยว

หัวแรงใหญในการทํามาหาเลี้ยงชีพใหทั้ง ๓ ชีวิต

ในครอบครัว ตราบใดเมื่อหัวอกของคนเปนแม  

หัวอกของคนเปนยายังมั่นคงเที่ยงแทเปรียบ 

เหมือนเสาหิน เปรียบเหมือตนโพธ์ิที่ยังคงเปน 

เสาหลกัของครอบครัว ยงัคงเปนรมโพธ์ิรมไทรของ

ลูกหลาน 

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

ที่ขอบตา เดินมาสงผูมาเยือนที่รถ ยกมือไหว  

ปดประตูบาน ผูมาเยือนเริ่มสังเกตวาประตูบาน

สวนใหญถายังไมมืดคํ่าจะคงยังไมปดประตูบาน 

แตบานนี้ปดประตูบานตั้งแต ๔ โมงเย็น 

ภาพทุกภาพยังคงฝงแนนในจิตใตสํานึก 

เสียงทุกเสียงยั งคงก องอยู  ในโสตประสาท 

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้เหมอืนฝนท่ีตืน่ขึน้มาแลวหายไป 

อยากใหเปนเชนนั้นเสียเหลือเกิน แตฝนของเด็ก

ชายตุเปนจริง จะหยุดฝนนั้นไดหรือ ในเม่ือเรื่อง

ทั้งหมดท่ีกลั่นออกมาจากภาพที่ไดไปพบเห็น  

มันเปนเรื่องจริงทั้งหมด รายละเอียดชีวิตพอ 

ของเด็กชายตุ… ทานอยากทราบไหม…?  แลวแม

ของเด็กชายตุ จะเปนอยางไร…? คุณยายลีละ  

จะเผชิญชีวิตอยางไรหนอ…? มีเพียงทานเทา 

นั่นแหละที่จะชวยพวกเขาไดในเวลานี้ จะถาม 

ยอนถึงอดีตกค็งไมมคีวามหมาย แตควรจะถามถึง

อนาคตมากกวา… อีกหลายชีวิตที่เปรียบเหมือน

โรงละคร ยังคงดําเนินไปเรือ่ยๆ บนความยากแคน 

แสนเข็ญ แตเผอิญมาพบเห็นเขาแลว …ละซี… 

ชวีติน้ีคงไมมใีครอยากเปน…แต…เมือ่เปนไปแลว…

เราจะทาํอยางไร…? คาํตอบอยูทีท่านผูอานทุกคน 

วาจะตองทําอยางไรกับชีวิตของพวกเขา…?   
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ประตูอีสาน  นครราชสีมา เขต ๕

“คณุแมขาทาํไมเราตองขนทรายเขาวดัดวย
ละคะ” เด็กหญิงทราย ลูกสาวตัวนอยถามแม

เมื่อไดยินเสียงระฆังดังขึ้นซึ่งเปนสัญญาณใน 

การไปขนทรายเขาวัด  

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

กอนถงึวนัตรษุประมาณ ๔-๕ วัน ชาวบาน

ทั้งเด็ก ผูใหญ ผูเฒาผูแก ก็จะชวยกันขนทรายมา 

กองรวมกนัไวทีล่านวดัตามทีพ่ระทานไดปกหลกัไว

เจดียทราย
เรื่อง

บัวกาน เลาสูงเนิน

โรงเรียน
บานขามทะเลสอ  

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

ใหเปนแถวๆ หลักละกอง ทุกปจะมีกองทราย 

หลายกอง การทําเจดียทรายนี้ จึงเปนเวลาที่หนุม

สาวไดทาํงานรวมกนัซึง่อยูในสายตาของผูเฒาผูแก 

และจะสังเกตเห็นไดวาลูกสาว ลูกชายของบานใด

ชอบพอกัน พอถึงวันสงกรานตก็จะมีประเพณี 

รดน้ําดําหวัผูใหญ มกีารราํวง ซึง่เปนโอกาสท่ีหนุม

สาวไดใกลชดิสนทิสนมกนัอกีวาระหน่ึง สวนเดก็ๆ 

นั้นไมตองหวงสนุกสนานกันเต็มที่ตั้งแตขนทราย

เลยทีเดียว เพราะเปนส่ิงที่เด็กๆ ชอบมาก

“แลวลูกอยากรูไหมวาการกอเจดียทรายนี ้
เขาทํากนัมาตัง้แตเมือ่ไร ถาหนูอยากรูแมจะเลาใหฟง”  

“อยากรูซิคะ คุณแมขาเลามาเร็วๆ คะ”  
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ลูกสาวตัวนอยเรงคุณแม 

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

ก็ลงมือกอเจดียทรายตามไปดวย เมื่อสาํเร็จแลว
มองดูเปนทิวแถวสวยงามเกิดความสงบ ปติยินดี
เปนที่ยิ่ง เมื่อนับแลวปรากฏวามีเจดียทรายถึง 
๘๔,๐๐๐ องค”

แมสงัเกตเหน็วาลูกสาวตวันอยตัง้ใจฟง จงึ

เลาตอไปวา

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

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

“คุณแมขาอยางนี้หมูบานเราก็ไดทําบุญ 
ที่ยิ่งใหญมาโดยตลอดทุกปใชไหมคะ ต้ังแตลูก 
จําความไดลูกก็ไดขนทรายและกอเจียทรายทุกป 
ซึ่งบางหมูบานเขาก็ไมทํากันแลว”

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

ตวันอยดใีจและตืน่เตนทีจ่ะไดกอเจดยีทรายในอีก 

๒ วันขางหนา ทุกคน ทุกบานจึงไดจัดหาดอกไม  

และสิง่ทีจ่ะนาํไปปกบนยอดเจดียเพือ่ตกแตงเจดยี

ทรายใหสวยงาม

“คุณแมขา นี่ก็จะหาโมงเย็นแลวพระทาน
ทําไมยังไมตีระฆังสักทีละคะ”  

“ใจเย็นๆ ซิจะ น่ีเราเตรียมทุกอยางพรอม
แลว พอสัญญาณระฆังดังข้ึนเราก็ไปกันไดเลยจะ”  

กอนวันตรุษไทย ทุกคนในหมูบานจะมา

รวมตัวกันที่วัดเพื่อทําการกอเจดียทราย แตละคน

แตละครอบครวัจะนาํดอกไม พวงมาลยัมาดวยเพือ่

ตกแตงเจดียใหสวยงาม รุงเชาของวันตรุษไทย 

ทุกคนแตงตัวสวยงามมาทําบุญพรอมกันท่ีวัด 

พรอมน้ําหอมน้ําปรุงมาประพรมเจดียทุกองค 

ดอกไมธปูเทยีนนํามาบูชา ขนันํา้มาทํานํา้มนตและ

ธงกระดาษประกาศสวนบุญสวนกุศลใหบรรพชน

มารวมอนุโมทนาบุญ ปกไวที่กองทราย มีความ

วา… “ ธงผนืนีท้ําไปถงึพระอนิทร พระพรหม พระ

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

คุณลักษณะสําคัญของพระพุทธเจาก็ดี  

พระอริยสาวกก็ดี จะมีจุดเดนที่สามารถพูดแบบ

รวบรัดใหกระชับไดวา เปนผูรู ต่ืน และเบิกบาน 

คุณลักษณะน้ีควรจะมีปรากฏในพุทธศาสนิกชนทุก 

คนดวย เพราะเปนการบงบอกถึงเอกลักษณพิเศษ 

ที่แยกไดวาเปนชาวพุทธท่ีแทจริง ซึ่งไมใชเปนคน

ท่ีไรปญญา คนหลง คนมัวเมา และคนท่ีมีความทุกข 

มีความคับแคน เดือดรอนใจ จิตใจหดหู เหงาหงอย 

เศราสรอย เสียใจ อะไรประเภทนี้ ตองเปนคน

แกลวกลา อาจหาญ ม่ันใจ สงาผาเผย มีใบหนา

ที่ยิ้มแยมแจมใส ราเริง เปนผูไกลจากกิเลส จะอยู

ที่ไหนก็ยอมจะทําใหที่นั่นเปนสถานที่อันร่ืนรมย 

วิถีพุทธ :  
��������� ��!"�!��

เรื่อง
พระครูปลัดสุวัฒพรหมคุณ

วัดญาณเวศกวัน

ต.บางระทึก 

อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

นาอยูนาอาศัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

คําวา รู หมายถึง การรูแจง การเขาใจ 

ทราบถึงวิธีการหรือขั้นตอนของการท่ีจะนําพา

บคุคลหรอืสงัคมไปสูจดุหมายท่ีดงีามอยางกระจาง

แจง มีปญญา

คําวา ตื่น หมายถึง ฟนจากหลับ ไมหลับ 

รูสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน รูตัวขึ้น 

มีสต ิ โดยเฉพาะการตื่นตัว ไมมัวตามตอบสนอง

กิเลสตัณหาใหมัวเสียเวลา

คําวา เบิกบาน หมายถึง มีความผองใส

ของจิตใจ ราเริง แจมใส ไมขุนมัว มีความสุข

คนเราที่ไมสามารถจะเขาถึงหลักการทั้ง
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สามนี้ คือ รู ตื่น และเบิกบาน ไดนั้น ก็เพราะวา

เรายังมืดมัวดวยกิเลสตัณหา ยังติดในกามคุณ  

หรือกามสุขน่ันเอง

การท่ีคนเรามักจะมัวเมากับส่ิงท่ีมาตอบสนอง

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเรียกวากามคุณ ๕ นั้น 

มเีรือ่งปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๒๘ สฏัฐนิบิาต 

เรื่อง โสณกชาดก ซึ่งมีใจความโดยยอวา เมื่อคร้ัง

ที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชกุมาร 

พระนามวา อรินทมราชกุมาร และมพีระสหายช่ือ

วา โสณกกุมาร เมื่อท้ัง ๒ เจริญวัยแลวไดเดินทาง

ไปศึกษาศิลปศาสตรที่ เมืองตักสิลาดวยกัน  

หลงัจากจบการศกึษาแลว ไดหาประสบการณเพิม่

เติมดวยการตระเวนไปตามเมืองตางๆ ตอมา 

อรนิทมราชกมุารไดรบัการอภิเษกเปนกษตัรยิครอง

ราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี

สวนโสณกกุมารไดออกบวชบําเพ็ญสมณ

ธรรมจนไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา ภายหลงั

ไดแสดงธรรมโปรดพระเจาอรินทมะ โดยการ

เปรียบเทียบคนที่บริโภคกามวา เปนเหมือนอีกา 

ที่บริโภคซากชางท่ีลอยไปตามกระแสน้ําในแมนํ้า

คงคา มคีวามพึงพอใจท่ีมอีาหารใหกนิ มน้ํีาใหดืม่ 

จับอยู บนซากชางนั้นไมหนีไปไหน ถึงแมจะมี 

ตนไมใหญที่รมรื่นตามตล่ิงที่ซากชางไหลผานปา

นั้นไป ก็ไมสนใจที่จะบินขึ้นไปจับ ไมนานซากชาง

นัน้กล็อยออกทะเลเว้ิงวาง กวางไกล เมือ่จกิกนิเนือ้

ชางแลว จะดืม่นํา้ แตนํา้กลบักลายเปนนํา้เค็มเสยี

แลว เห็นวาไมเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตอีกตอไป  

จงึไดทะยานบนิขึน้ไปเพือ่จะเขาหาฝง แตซากชาง

นั้นอยูหางไกลจากฝงมากแลว จึงตองบินอยูนาน

มากจนหมดแรง ก็ตกลงในทะเล และเปนอาหาร

ของปลาในทะเลน้ันไป พระเจาอรินทมะทรงสดับ

เรื่องนี้แลว ทรงเกิดความรู ความเขาใจ มีความ

เบื่อหนายในการอยู ครองราชสมบัติอีกตอไป  

จึงไดสละราชสมบัติ และออกผนวชในท่ีสุด

จากเรื่องนี้จะเห็นไดวา อีกาไมรู ไมเขาใจ 

มัวเมา หมกมุนแตซากชางน้ัน จึงนําภัยมาให 

ถงึตนไดในทีส่ดุ พระเจาอรนิทมะทรงทราบเร่ืองนี ้

ทรงตื่นจากความมัวเมาในลาภ ยศ จึงทรงดําริ 

ออกผนวช เพื่อจะทําชีวิตที่เหลืออยูนอยนิดน้ีให 

เขาถึงหลักสัจธรรมความจริง สวนพระปจเจกพุทธเจา

เปนผูที่รู ตื่น และเบิกบานดวยธรรม มีความสุข 

ท่ีเต็มเปยม จากการไดทําลายกิเลสใหหมดส้ินแลวน้ัน

การรู ตื่น และเบิกบาน จงึเปนวิถีของพุทธ

โดยแท ชาวพุทธคนใดท่ียังหาแนวทางดําเนินชีวิต

ไมพบ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดศึกษาตัวอยาง  

วธิปีฏบิตั ิและแนวทางการดาํเนินชวีติของบคุลากร

ในโรงเรียนวิถีพุทธ ดังไดนํามาจัดพิมพในวารสาร

ฉบับน้ี ขอใหชาวพุทธจงเปนผูรู ตื่น และเบิกบาน

ถวนหนากัน เทอญ     
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ลูกผูชายหัวใจไมแพ

เรื่อง
อําไพ สังขสุข

โรงเรียน
วชิรธรรมโศภิต

ต.บางครก อ.บานแหลม 

จ.เพชรบุรี

บางครั้งเมื่อครุนคิดเกี่ยวกับชีวิต ขาพเจา 

ไดขอสรุปวา ชีวิตเปนสิ่งลึกลับ มีคําถามมากมาย

ที่เราไมอาจตอบ เรามาจากไหน เราเกิดมาทําไม 

เหตุใดเราจึงมาสูโลกนี้ ท้ังๆ ที่เราไมไดเลือก  

รวมทั้งคําถามอื่นๆ แมแตเรื่องคุณธรรมความดี 

และความเปนธรรมในสังคม หลายครั้งที่ขาพเจา

เคยผิดหวังทําใหรูสึกเหนื่อยลาเหมือนชีวิตไมใช

อะไรอื่นนอกจากภาระท่ีหนักอึ้ง แตแลวในที่สุด

ขาพเจาก็ไดเรยีนรูจากเด็กหนุมคนหนึง่วา อยามวั

แตตั้งคําถามอยูเลย จงใชชีวิตใหมีคุณคาสมกับ 

ที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเถิด…เด็กหนุมผู นี้ทําให

ขาพเจาเชื่อวาชีวิตเปนสิ่งสวยงามและศักด์ิสิทธ์ิ…

ขาพเจากําลังพูดถึงประสิทธ์ิ คงศิลป เด็ก

หนุมวัย ๑๖ ป เขาเรียนภาษาอังกฤษกับขาพเจาที่

โรงเรยีนวชริธรรมโศภิต เมือ่เขาเขามาเรยีนชัน้ ม.๑ 

ทกุๆ เชาขาพเจาพบเขาชวยนกัการกวาดโรงเรียน

อยูอยางแข็งขัน เขาจะไดเงิน ๑๐ บาททุกวัน 

จากงานนัน้ ในชวงพกัเท่ียงขาพเจาชนิกบัภาพท่ีเขา

หิว้ถงันํา้ไปใสโองมงักรในหองศนูยศลิปวฒันธรรม

เพือ่ใหเพือ่นๆ ใชนํ้ารดบรรดาตนไมบนตกึชัน้สาม 

นํ้าในโองนั้นพรองอยูเนืองนิตย ประสิทธิ์จึงตอง

คอยตกัมาเติมใหเตม็ทกุวนั งานนีทํ้าใหเขาตองรบี

กินขาวกลางวัน เขาไมถือวานั่นเปนคาจาง แตเขา

ยนิดทีาํเพราะไมตองการรบัความชวยเหลอืใครโดย

ไมไดทําสิ่งใดตอบแทน

ไมนานขาพเจาก็ไดรับรูเรื่องราวทั้งหมดใน

ชีวิตของเขาวา ประสิทธ์ิยายจากรุงเทพฯ มาอยูที่

หมู บานบางลําภู พอของเขาตองออกจากงาน

เนื่ อ งจากป  วยด  วยโรคเส น เลื อดหั ว ใจตีบ 

ความเครียดยังทําใหพอเปนโรคเบาหวาน และ

ภาคใตตอนบน  เพชรบุรี เขต ๑

๒๖

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  
'���#�����

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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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…   



๓๒

เรื่อง
สุรางค เชื้อเจริญ

โรงเรียน
บานทาขี้เหล็ก 

ต.หินตาด อ.ดานขุนทด

จ.นครราชสีมา

ฮวาเหลียน  

นครราชสีมา เขต ๕

)*���#)���$���#)��

เหมือนของ ๒ ทาน คือ ทานเปนนักบวช สตรีที่

มีความเสียสละอันยิ่งใหญ มีหัวใจเต็มเปยมเพื่อ

เพื่อนมนุษยในดานการศึกษา การรักษาพยาบาล 

การเยียวยาหัวใจของเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยาก 

ทานทั้งสองตางกันทั้งภาษาพูด การเปนอยู แต

ทานมีภารกิจเพื่อมวลมนุษยเหมือนกัน ลักษณะ

ที่ยิ่งใหญที่ทานมี คือ มีความเปนครู มีคําสอน

ความดีของสตรีผู เสียสละในโลกมนุษยที่

สมัผสัได ณ ประเทศใตหวนั วนัที ่๙ - ๑๓ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๒

ความจริงท่ีมองเห็น และสัมผัสดวยใจที่ปติ

ยินดีในความรมเย็นแหงเมตตากรุณาของสตรี 

๒ ทาน ในทวปีเอเชีย ท่ีขาพเจาไดรูจกัทาน ในป ค.ศ. 

๒๐๐๙ ในชวงเวลาหางกันเพียง ๘ เดือน ความ



๓๓

มากมายท่ีเปนปรัชญาคําลึกซึ้งจากทานภิกษุณี

เจิ้งเหยียน แหงเกาะไตหวนั คือ ไมมนีกัเรยีนท่ีสอน

ไมได มีแตครูที่ยังหาวิธีสอนไมเจอ คําลึกซึ้งจาก

ทานแมชีศันสนีย เสถียรสุต แหงเสถียรธรรม

สถาน จิตใจที่มีความดีที่จะทํางานเพ่ือผูอื่น ความ

งามที่จะทําความดีนั้นดวยความบริสุทธิ์ใจ ความ

จริงที่กอใหเกิดการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน

เนื่องเพราะคนที่ทําความดี ความงามความจริง

ใหปรากฏขึ้นในสังคม ควรไดรับความกตัญู

และยกยองเชิดชู และอีกคําท่ีลึกซึ้งกินใจ เปนคํา

ที่ตกผลึกจากจิตวิญญาณของการบริหารจัดการ

ที่เกิดจากการทํางานเพ่ือผูอื่น ทานแมชีพูดวา ที่

เสถียรธรรมสถานมีคน ๒ แบบ คือ คนทาํงาน  

กับทีมงาน คําอธิบายคนทํางาน คือ คนทํางาน

ตามคําสั่ง ทีมงาน คือ คนทํางานโดยไมตองสั่ง

แตงานเสร็จสมบูรณเพราะทีมงาน เขาทํางานเพ่ือ

ผูอืน่ ทาํงานดวยใจ เขาทาํงานดวยความสขุ จงึเกิด

ความประหยัดสุด ประโยชนสูง นี่คือสุดยอดของ

การบริหารจัดการทีไ่ดทัง้คนและงาน แตกวาทีท่าน

จะประสบผลสาํเร็จเหลาน้ีได ทานพากเพยีรพยายาม

มานานนับ ๓๐  ป ช่ัวอายุของคนคนหน่ึงท่ีเราเห็น 

และอีก ๑๐๐ ปขางหนาท่ีจะยังเกิดตอไป ตาม

ทางทีท่านแมชพีดูวา เม่ือธรรมะเดนิทางสรางอริยชน

สูสังคม พวกเราทุกคนท่ีจะรวมเดินทางกับทาน

อยางมีสติและมีความสุขกับลมหายใจเขาออก 

อยางสงบและออนโยน ถายงัมลีมหายใจอยู เรากย็งั

มคีวามสขุ เพราะเรามีความสขุกบัลมหายใจเขา ลม

หายใจออกอยางสงบออนโยน และมีความหมาย

เพ่ือตนเองและผูอืน่ ยนืบนขาของตนเองใหแขง็แรง 

จะไดเอี้ยวตัวและวงแขนไปโอบออมชวยคนอ่ืนได 

ไมมีนักเรียนที่สอนไมได 
มีแตครูที่ยังหาวิธีสอนไมเจอ

จะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่จะทําเพื่อผูอื่นโดยไมหวัง

สิ่งตอบแทน เม่ือไดพบทั้งสองทานผูเลาเก็บความ

ทรงจําที่ดีงามเพ่ืออบรมส่ังสอนจิตใจตนเองและ

ลูกศิษย ความเมตตาปราณีของคุณครูทุกคนใน

โลกนี้มีเพื่อลูกศิษยตัวนอยๆ การศึกษาดูงานตาง

ประเทศที่ไมเกิดความสูญเปลาดานงบประมาณ 

ตองนําความรู มาออกแบบหลักสูตรอริยะสวาง

ไดในโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ผูเลาไดเขารับการอบรม

ไดถูกถายทอดสูลูกศิษยผานโครงงานคุณธรรม 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแตเชาจนโรงเรียนเลิก 

เพือ่เปนแบบอยางทีด่ตีอชมุชนและทุกคนท่ีมองเหน็ 

ความด ีความงาม ความต้ังใจในการทาํงานของครู

โรงเรยีนวิถีพุทธ   



ชัยภูมิ เขต ๓

๓๔

“โครงการเยี่ยมบาน” ถือเปนโครงการ

ที่ผูไดชือ่วา “คุณคร”ู ทกุคนตองไดปฏบิตักิจิกรรม
ตามโครงการอยางแนนอน เพราะโครงการน้ีถอืได

วาเปนการประกนัคณุภาพใหกบัผูเรยีน ชวยใหผูเรยีน

ทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในความรับผิดชอบอยางทั่วถึง

นัน่เอง

จากกรอบแนวคิดระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ความสําคัญและความจําเปนของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน การพัฒนานักเรียน

ใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และมวีถิชีวีติทีเ่ปนสขุตามทีส่งัคมมุงหวงัไว 

โดยผานกระบวนการทางการศึกษาน้ัน นอกจาก 

จะดาํเนนิการดวยการสงเสรมิ สนบัสนนุนกัเรยีนแลว  

การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ

ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง

ของการพฒันา เนือ่งจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอยางมากทั้งดานการส่ือสาร เทคโนโลยีตางๆ

ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผู คนในเชิงบวก

แลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหา

เศรษฐกจิ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา

การแขงขนัในรูปแบบตางๆ ปญหาครอบครัวซึง่กอ

ใหเกิดความทุกข  ความวิตกกังวล  ความเครียด 

มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม หรืออื่นๆ ที่เปนผล

เสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่

เกี่ยวของ ดังนั้นภาพความสําเร็จที่เกิดจากการ

พัฒนานักเรียนใหเปนไปตามที่มุงหวังนั้น จึงตอง

อาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทุกคน

โดยเฉพาะบคุลากร ครทูกุคนในโรงเรียน ซ่ึงมคีรู

ประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการ

ดําเนินการตาง ๆ   เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรยีน

อยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาที่มีตอศิษย  

และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตอการ

พฒันาคณุภาพชวีติของเยาวชนใหเตบิโต  งอกงาม  

เปนบุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมตอไป

 บทบาทของครูทีก่ลาวมานัน้มใิชเรือ่งใหม 

เพราะมีการปฏิบตักินัอยางสมํา่เสมอและไดดาํเนนิ

การมานานแลวนับตั้งแตอดีตจนไดรับการยกยอง

ใหครูเปนปูชนียบุคคล แตเพื่อใหทันตอความ

เปล่ียนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทํางาน

อยางมรีะบบทีม่กีระบวนการทํางาน มหีลักฐานการ

ปฏบิตังิาน มเีทคนคิ วิธกีารหรอืการใชเครือ่งมอืตางๆ 

เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว ความสําเร็จ

ของงานยอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ผลดยีอมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางออม 

ไมวาจะเปนคร ูนกัเรยีน ผูปกครอง ชมุชนหรอืสงัคม

นอกจากน้ีพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาติ  

พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดกําหนดความมุงหมาย

และหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

เรื่อง
สุปราณี สงคราม

โรงเรียน
บานซับเจริญสุข

จ.ชัยภูมิ

“ใครลิขิต…”



๓๕

ตามความเหมาะสมของแตละระดบัการศกึษา  ซึง่

เรือ่งหน่ึงทีก่าํหนดใหการดําเนนิการ คือเรือ่งความรู

และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

อยางมีความสุข (มาตรา ๒๓ ขอ ๕) ท้ังน้ี การ

จดักระบวนการการเรยีนใหคํานงึถงึความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใช

เพือ่ปองกนั และแกไขปญหาใหรูจกัคดิเปน ทาํเปน 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไว ในทุกวิชาอีกทัง้มี

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกบัผูอืน่

ไดอยางมีความสุข (มาตรา ๖) และแนวทาง  

การจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียน

มีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ  (มาตรา ๒๒)

ในการจดัการศกึษาตองเนนความสําคญัทัง้ความรู  

คุณธรรม กระบวน - การเรียนรูและบูรณาการ



๓๖

การประสานความรวมมอืกบับิดา มารดา ผูปกครอง  

และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรยีนตามศักยภาพ…ท่ีกลาวมาขางตนเปนบทบาท

หนึ่งของผูที่ไดชื่อวาเปนครูจะตองมีบทบาทเขาไป

เกี่ยวของเทานั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีเรื่องราว

ที่ เกิดขึ้นเกี่ยวของกับครูอีกมากมาย ดังเชน

เหตุการณที่ เกิดขึ้นกับขาพเจาและตองการท่ี

นํามาเลาสูทานผูอานฟง พรอมกับตองการถามวา 

หากเกดิเหตกุารณเชนนีก้บัทานบางทานมแีนวทาง

แกไขอยางไร เผ่ือวาขาพเจาจะไดรับขอชี้แนะจาก

ทานผูรู เพื่อนําสูการปฏิบัติตอไป

ในปการศึกษา  ๒๕๕๔  ขาพเจาไดรับมอบ

หมายใหเปนครูประจําชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

และประถมศึกษาปที่ ๒ ซึ่งเมื่อปการศึกษาที่แลว

คือ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ขาพเจารับผิดชอบเปน

ครูประจําชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ

ประถมศึกษาปที่ ๕ ที่ตองรับผิดชอบสอนรวมชั้น

สาเหตุเพราะท้ังโรงเรียนมีครูผูสอนจํานวน ๕ คน

แตเปดสอนจํานวน ๘ ชั้นเรียน ดังน้ันครูบางคน

จึงตองรับผิดชอบสอน ๒ ช้ัน และไมวาครูผูสอน

จะตองรับผิดชอบสอนชั้นใดก็ตาม ประการแรกก็

คือ การศึกษาผูเรียนรายบุคคล โดยตองรวบรวม

ขอมูลจากหลายๆ แหลงมาวิเคราะหขอมูลผูเรียน  

จากจํานวนนกัเรยีนในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่๒  

จาํนวน ๑๐ คน สามารถแยกกลุมนักเรยีนเปนกลุม

เกง กลาง และออนไดเรียบรอยดี จะมีปญหาก็คือ

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ซึ่งมี

นักเรียนจํานวนเพียง ๘ คน เปนนักเรียนชาย

จาํนวน ๖ คนและเปนนกัเรยีนหญงิจาํนวน ๒ คน 

ในจํานวน ๘ คนน้ีแทนท่ีจะแบงนักเรียนออกได

เปน ๓ กลุมเหมือนพี่ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ แต

กลับสามารถแบงนกัเรยีนออกไดเปน ๔ กลุมดวยกัน 

โดยกลุมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ กลุมออนปวกเปยก ซึ่ง

ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒ คนคือ นองเลง

และนองอาย นองเลงหรือเด็กชายชาคริต หวาง

ดอนไพร จะมีลักษณะพิเศษคือ ขยันมาโรงเรียน

ดีมาก แตไมยอมใหความรวมมือใดๆ กับคุณครู

เลย  คือ ไมยอมอาน ไมยอมเขยีน ไมยอมเขากลุม

กับเพื่อนๆ คุณครูใหทําอะไรก็จะบอกแตวาทาํไม

ได  ทําไมเปน แตเวลาพูดจาส่ือสารกับครูสามารถ

ตอปากตอคําไดเปนอยางดีทีเดียว ผิดกับนองอาย

หรอืเด็กหญงินุชนารถ เฉยกลาง ซึง่ถาหากเรามอง

ดูดวยตาเปลาก็สามารถวินิจฉัยไดเลยวา เปนเด็ก

ที่มีความบกพรองทางดานสติปญญา เมื่อครู

ประจําช้ันไดออกเย่ียมบาน  ไดพดูคยุกบัผูปกครอง

ซึ่งเปนปูและยา ทราบวาพอและแมของนองอาย

แยกทางกัน ตัง้แตนองอายยงัไมลมืตาดูโลกดวยซ้ํา 

และทราบตอไปอีกวาการที่นองอายเปนเชนนี้ก็

เพราะแมของนองอายไมรูวาตนเองตั้งทองออนๆ 

จึงกินยาคุมกําเนิดชนิดที่มีฤทธ์ิยับย้ังการตั้งครรภ



๓๗

นครพนม เขต ๒

ชนิดที่ดีที่สุด แตยาคุมกําเนิดชนิดนี้ก็ไมสามารถ

ยับยั้งการมีชีวิตของทารกตัวนอยในครรภได ใน

ที่สุดนองอายก็ลืมตาดูโลกดวยอาการของเด็กที่มี

ความบกพรองทางดานสตปิญญา พรอมกบัปญหา

การหยารางของพอและแม  นองอายจึงตองอยูใน

ความดูแลของปูและยาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จน

กระท่ังยางเขาสูปที่ ๗  

ดังนั้นขาพเจาจึงไดแนะนําใหปูและยาของ

นองอายไดนาํนองอายไปพบแพทยเพือ่ทําการรักษา  

ซึ่งปูและยาตางก็กลาวขอบคุณในคําชี้แนะและให

ความรวมมือเปนอยางดีในการนํานองอายไปพบ

แพทยทีโ่รงพยาบาลประจําจงัหวดั และมกีารสงตอ

เพือ่ใหการดแูลอยางตอเนือ่งท่ีศนูยการศกึษาพเิศษ

ประจําจังหวดัชยัภมู ิทกุสปัดาหๆ  ละ ๑ วนั ในชวง

แรกๆ ปูและยาก็พานองอายไปรับการรักษาและ

ฝกทักษะตามกําหนด แตระยะหลังๆ ดวยปญหา

ของระยะทาง บานซับเจริญสุขหางจากตัวจังหวดั

ชยัภมูริะยะทางกวา ๖๐ กโิลเมตร เดินทางไป - กลบั 

ราว ๑๒๐ กิโลเมตรใชเวลาเดินทางเที่ยวละกวา 

๒ ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นปญหาตางๆ จึงตามมา

อยางมากมาย ในที่สุดนองอายไดไปพบแพทย

ตามกําหนดเพียงเดือนละคร้ัง ตอมาก็เปนเดือน

เวนเดือน ซึ่งสุดทายขาพเจาคิดวา นองอายคงไม

ไดไปพบแพทยและคุณครูที่ศูนยการศึกษาพิเศษ

อยางแนนอน 

ดังนั้นในเบื้องตนของความรับผิดชอบท่ี

ขาพเจาจะทําไดก็คือ การดูแลกันตามสภาพ ซึ่ง

กิจกรรมที่นองอายใหความสนใจเปนพิเศษและ

ทาํไดดไีดแก  กจิกรรมทีห่นึง่คอื  การระบายส ี โดย

ครจูะวาดภาพใหแลวใหนองอายไดระบายสตีามใจ

ชอบ  ซ่ึงนองอายก็สามารถระบายสไีดสวยงาม  ไม

ออกนอกกรอบ สามารถบอกไดวาสไีหนเปนสไีหน  

ดอกไมหรือใบไมควรมีสีอะไร และมีผลงานการ

ระบายสทีีส่วยกวาเดก็ปกตบิางคนดวยซํ้าไป สวน

กจิกรรมท่ีสองทีน่องอายชืน่ชอบมากและกส็ามารถ

ทาํไดดอีกีอยางหน่ึงกค็อื การเตนประกอบเพลง ไม

วาจะเปนกจิกรรมการเตนประกอบเพลงในหองเรยีน

หรอืในชวงเทีย่งหรรษาทีท่างโรงเรยีนจดัใหนกัเรยีน

ในแตละระดบัชัน้ไดสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัออกมา

แสดงออกดานหนาเวท ี กจ็ะเปนท่ีรูกนัท่ัวโรงเรยีน

วา จะตองมนีองอายรวมกจิกรรมเปนสสีนัดวยทุก

ครั้งไป โดยไมมีความจําเปนสําหรับนองอายเลย

วาจะตองฝกซอมกอนขึน้แสดง เพราะนองอายแค

ใชหางตาชาํเลอืงดูเพือ่นๆ พี่ๆ  กส็ามารถเตนตาม

ไดทุกทา ทุกเพลงเลยทีเดียว และประการสาํคัญ

คอื การแสดงออกของนองอายสามารถสรางรอยย้ิม

ใหกบัสมาชกิทกุคนของโรงเรียนบานซบัเจรญิสขุได

เปนอยางดี เพราะตางใหความเมตตาแกนองอาย

กนัทกุคน

คนเราแมจะเลอืกเกดิไมได แตกเ็ลือกทีจ่ะ

เปนได นองอายไดชือ่วาเปน “เดก็พเิศษ” ซึง่ขาพเจา
เชื่อแนวา เราคงไมสามารถหาคําตอบไดวา “ใคร
ลขิติ…”  หากนองอายสามารถเลอืกได  นองอายคง
อยากเปนเด็กปกติเหมอืนคนท่ัวๆ ไปมากกวา  แต

อยางไรกต็ามขาพเจาตองขอขอบใจนองอายทีส่อน

ใหขาพเจารูวา  คนเราเมื่อเกิดมาแลวยอมมีสิทธ์ิที่

จะคงความเปนมนษุยไดเหมอืนคนอืน่ ๆ  และสอน

บทเรียนของความ “เปนครู” ซึ่งถือวา “เปนผูให”  
แกขาพเจาเปนอยางยิง่โดยเฉพาะ  “การใหโอกาส”  
กบัเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน   



การปลูกฝงคุณธรรมเปนงานสําคัญของ

ผูบริหารโรงเรียนและทุกคนในโรงเรียน ไมวาจะ

เปนคณุธรรมระดับใด คณุธรรมเปนส่ิงท่ีทกุคนควร

นอมเขามาใสตวั เพราะธรรมะคือ ส่ิงทีน่าํมาซึง่คณุ

ประโยชนแกบคุคล คนทีใ่ฝธรรม หากใฝธรรมะมาก

ผลทีต่ามมาก็มากเชนกนั ทกุทานคงนึกถงึบทสวด

ในการสวดมนตในวนัสดุสปัดาหทีส่วดกนั ธรรมะ

คอื คณุากร (คณุา + กร) ไมมใีครปฏเิสธธรรมะกนั 

เพยีงแตไมเอาจรงิจงั ทาํเปนเรือ่งของประเพณหีรอื

เห็นเปนเพียงหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติเพราะหลีกไม

ได หาใชเกดิแตความศรทัธา เชนมงีานเกีย่วกบัการ

ปลกูฝงคณุธรรมหรอืรวมงานดานวดัวาพระศาสนา

แลว หากหลกีไดกจ็ะหลกี อกีอยางดวูาคนท่ีมาเปน

ประธานเปนใคร หากเปนผูบงัคบับญัชาโดยตรงแลว

กจ็ะคดิอกีอยาง กลาวคือ อาจจะขมใจมา มาเพือ่ให

เหน็วา มารวมงานแลว มารวมงานเพราะใหเกยีรติ

ประธาน อยางนีเ้ปนตน หากเกดิสภาวะเชนนีม้ากๆ 

ในสงัคมไทย คณุากรจะไมเกดิมใีนสงัคมไทยและ

สงผลรายตอสงัคมไทยโดยเฉพาะวงการศึกษา ถึง

๓๘

นครราชสีมา เขต ๗

สําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ

เวลาแลวทีท่กุฝายจะตองตระหนกั เหน็ความสาํคญั

และเอาจรงิเอาจงักอนทีจ่ะสาย โดยการเริม่ตนทีก่าร

ปลกูศรทัธา ใหเกดิมใีนพระรตันตรยั มศีรทัธาอนัตัง้

มัน่ไมหวัน่ไหว ข้ึนชือ่วาอญัมณีในสากลโลกนีท้กุคน

แสวงหา พวกเราช่ือวาเปนผูแสนจะประเสริฐทีไ่ดเกดิ

มาเปนมนษุย เกดิมาแลวไดมโีอกาสมชีวีติรอดมา

ถึงวันน้ีและประการสําคัญไดเกิดมาในดินแดนท่ีมี

พระพทุธศาสนา มีรตันะใหประดับกายประดับใจโดย

ไมตองลงทุนซื้อเพราะเรามีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ

และสงัฆะรตันะ อนัสดุแสนประเสรฐิ แตวาเรากลบั

ไมสนใจมองผานไป เปนไกเหน็เพชรเหน็พลอยแลว

เขีย่ทิง้ไป วนัแลววนัเลา ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะอะไรเลา 

ไมใชเพราะความไมมั่นคงแหงศรัทธาหรอกหรือ 

อีกประการหนึ่งที่ทําใหเปนเชนนี้กลาวคือ ความ

ประมาท เพราะคิดวาเรือ่งเขาวัด เรื่องธรรมะ หรือ

เรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาพวกนี ้ ยกใหเขาเอาไป

กอน พวกเรายงัหนุมอยู เอาไวโอกาสตอไป ปหนากไ็ด 

มากดวยเหตผุลทีจ่ะยกมาเขาขางตวัเอง ท่ีเปนเชน

นีเ้ปนการประมาทในวยัแลว ขึน้ชือ่วาความประมาท
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เรื่อง
พิสิษฐ ชดก่ิง

โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา

ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง  

จ.นครราชสีมา
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เปนสิง่ไมดแีตหลายๆ คนกย็งัประมาทอยู ถงึวนัเวลา

อนัเปนมงคลฤกษแลวทีพ่วกเราชาวไทยจะหันมาเริม่

สรางบารมใีหกบัตน โดยเริม่ตนชวีติใหม ดวยการ

กาวทลีะกาวอยางมสีต ิไมประมาท อยางนอยกเ็ปน

กาํไรใหกบัตนเองและเปนแบบอยางทีด่ใีหกบัลกูศิษย 

ใหกบัชมุชน และเปนมหากศุลใหกบัตนเองอยางใหญ

หลวง หากเราต้ังใจทาํและทาํแลวถวายเปนพระราช

กศุลแดองคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั พอหลวง

ของปวงชนชาวไทย

ในฐานะทีพ่วกเราทาํหนาทีเ่ปนผูนาํทางการ

ศกึษาเปนผูบรหิาร เปนคร ู หรอืเปนใครไมสาํคญั 

ทกุคนทีอ่ยูตรงนีเ้ปนบคุคลสาํคัญเพราะไดทาํหนาท่ี

อนัสาํคญักลาวคือ เปนผูชีน้าํทางการศกึษา เปนผู

ใหความหวงั หวังท่ีจะเห็นเยาวชนของเราเปนคนดี

มีคุณธรรม มีคุณธรรมจริง ๆ ไมใช (คุณ นะ ทํา)

ซึง่ในขณะนี ้ คณุนะทาํคําน้ีมกีนัเยอะมาก เมือ่เปน

ภาพ : สถาบันอาศศรมศิลป



๔๐

เชนนี ้ทกุทานท่ีกลาวมาทีท่าํงานดานน้ีจะตองมศีรทัธา 

มคีวามเขาใจทีถ่กูในเรือ่งเบือ้งตนงายๆ ตอไปนี้

ไตรสกิขา (สิง่ทีจ่ะตองศกึษา ๓ ประการ)

๑. ศีลสิกขา ศึกษาเร่ืองศีล ขอหาม กฎ 

ระเบยีบ ในการอยูรวมกนัในสงัคม โดยการสาํรวม 

ระวงักายวาจาของตนใหเรยีบรอย ไมทาํให

ตนเองและผูอืน่เดอืดรอนนัน่เอง

๒. สมาธสิกิขา ศกึษาเรือ่งการทาํจติใหสงบ

ตัง้มัน่ มัน่คง ไมหวัน่ไหว ไมตามใจตนเอง

วธิกีาร จงึมหีลายวธิทีีจ่ะปฏบิตั ิเลอืกไดตาม

ความเหมาะสมกับตนเอง กลาวคอืการกาํหนดในใจ

อยางจดจอ ตอเนือ่งและมัน่คงนัน่เอง ปฏบิตัอิยางน้ี

เรือ่ยไปจนกวาใจจะสงบเปนสมาธิ

๓. ปญญาสกิขา การศกึษาเรือ่งปญญา การ

ศกึษาในขัน้นีจ้ะไมคอยลาํบากนกั หากทาํการศึกษา

ในสมาธสิกิขามาดี เพราะข้ันนีเ้ปนการเดินทางมาถงึ

ขัน้สดุทายแลว กลาวคอืเกดิปญญาแลวน่ันเอง ซึง่

สอดคลองกบัทางทีท่าํใหเกดิปญญาในทางพระพทุธ

ศาสนา ๓ ประการคือ ปญญาเกิดจากการฟง สตุมย

ปญญา ปญญาเกิดจากการคิด จินตามยปญญา 

และปญญาเกิดจากการภาวนา ภาวนามยปญญา 

(ภาวนา = การทาํใหม ีการทาํใหเปน)

ถงึเวลาแลวทีเ่ราจะนับหนึง่ สอง สาม … 

กนั สาํหรบัทานทีน่บัหนึง่ สอง สาม … ลานแลวก็

ขออนโุมทนาบญุใสๆ ท่ีทานมนีะ ทานน่ันแหละจะ

เปนเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีหากทานทาํแลวทานแบงให

คนอืน่ โดยการแผเมตตานัน้เองนะ 

 สิ่งตางๆ ท่ีไดมาขางตนน้ันจะดําเนินไป

ไดดวยดแีละบรรลเุปาหมายทีต่ัง้เอาไว ส่ิงนีเ้ปนสิง่ที่

ทกุคนตองการมากพอๆ กบัรตันอญัมณซีึง่ประมาณ

คาไมไดในโลกน้ีเลยทีเดยีว กลาวคอื พละ ๕

พละ ๕ หรอือนิทรยี ๕ ส่ิงทีเ่ปนใหญในกาย 

ทีจ่ะนาํผูนัน้ไปสูเปาหมาย ๕ ประการคอื 

๑. ศรทัธาพละ พลังคอืศรทัธาหรอืความเชือ่ 

เชน เชือ่วาทําดีตองไดด ีทาํชัว่ตองไดชัว่

บาปมจีรงิ บุญมจีรงิ ชาตนิี ้ชาติหนามจีรงิ 

นรก สวรรคมจีรงิ หากมคีวามเชือ่เชนนีแ้ลวกจ็ะได

ไมเปนผูประมาท แตอยาลืมวาจะตองเชือ่ดวยปญญา 

เชือ่อยางมเีหตมุผีล และไมงมงาย

๒. วริยิะพละ พลงัคอืความเพยีร ความเพยีร

เปนเครือ่งจกัรทีจ่ะนาํไปสูความสําเรจ็ ดงัพทุธภาษติ

ทีว่า วริเิยนะ ทกุขฺมตเฺจต ิคนจะลวงพนทกุขไดเพราะ

ความเพยีร ฟงดแูลวงายนะ แตในทางปฏบิตันิัน้ยาก 

ยากกต็องอดตองทน ขนัตเิขาไว  ทนเขาไว อยาทอ 

หามทอ ผูไมละความเพยีรเสยีกอนยอมประสบความ

สาํเรจ็แนนอน หากทอใหนกึถงึพระมหาชนก พระ

โพธิสตัวผูมคีวามเพยีรเปนเลศิ 

๓.สติพละ พลังคือสติ ทานเปนผูที่โชคดี

เพราะมสีตบิรบิรูณด ีไมพกิลพกิารเสียสต ิผูมสีตเิปน

ผูมลีาภทุกเมือ่ แตหลายคนกไ็มมหีรอกลาภ เพราะ

มากมดีวยลาบและกอยและกุงเปนของแถมมา เมือ่

มีลาบตัวนี้จะใหดีและอรอยก็ตองมีวิสกี้กันหนอย 

และก็เพิม่ปรมิาณกนัไปเรือ่ยๆ จบลงดวยกลับบาน

ไมถกู กลบับานไมถงึกนั กลาวคือตกอยูในวงเวียน

แหงความประมาทนัน่เอง ถงึเวลาแลวทีต่องแสวงหา

ลาภใหตนเองในทางท่ีถูกที่ควรดวยการฝกสติ 

เพราะสตมิา ปญญาเกิด

๔. สมาธพิละ พลังคอืสมาธิ การทาํจติใหตัง้

มัน่ มัน่คง ไมหวัน่ไหวเปนสมาธอิยางแนวแนโดยการ

ฝกภาวนา การภาวนาในข้ันนีเ้ปนขัน้การกลัน่จติให

ผองใส เมือ่จติผองใสแลว ยอมเกดิพลงัคอืปญญา 

ดวยเหตนุีเ้องแสงสวางจงึเสมอดวยปญญาไมม ีเปน



๔๑

สิง่ทีน่กัวทิยาศาสตรจะตองพิสจูนดวยตัวเอง อยาให

ใครบอก อยาเชื่อใคร หากยังไมพบดวยตนเอง 

เรงความเพียรเขา อยาทอเปนอันขาด (ลูกทอ

ไมเคยอรอย) ไมคอยอยากจะรับประทานหรอกแต

กเ็ผลอทานทองกางทุกท ี เปนเพราะเรามีกรรมเปน

ของๆ ตน เรามีกรรมเปนผูใหผล เชนนัน้แล เรงความ

เพียรทาํความดีเขาไว จะไดมทีีพ่ึง่อนัประเสรฐิ

๕. ปญญาพละ พลงัคอืปญญา คาํวาปญญา 

คอื (ป + ญา) ปะ แปลวา ทัว่ ขางหนา กอน อีก   

ญา แปลวา รู  ปญญาจงึแปลวา รูทัว่ รูขางหนา รู

กอน รูอกี ชดัไหม คกับ  ปญญาเกิดจากอะไรในทาง

พระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดตรสัไวแลว 

ถึงเวลาแลวที่เราจะเอาจริงกับคุณากรกัน

สักท ี โดยเริม่ตนดวยการปลกูศรทัธาท่ีมัน่คง แลว

กาวเดนิเขาหาเคร่ืองประดับกายท่ีไมตองลงทนุซือ้

ใหเปลอืงเงินทอง โดยการเขาถงึพระรัตนตรัยและ

เรงสรางพลงัใหกบัตนเองเสยีตัง้แตวนันีแ้ละเดีย๋วนี้

แลวโชคดจีะเปนของเรา

การนําหลักธรรมพละ ๕ มาใชพัฒนา

คณุภาพการศึกษา 

๑. นักเรียนจะตองมีความเชื่อวานักเรียน

สามารถทาํไดทกุอยาง หากนกัเรยีนมคีวามขยนั จาก

การใหนกัเรยีนทํากจิกรรมงายๆ นักเรยีนทีส่มาธิสัน้

จะทาํงานไมเรยีบรอย งานไมเสรจ็ตามกําหนดเพราะ

ขาดความขยัน สติไมมา หากสตมิา สติจะสัง่การวา

ตัง้ใจทาํงานนะ ขยันนะ งานตองเสรจ็ตามกาํหนดนะ 

งานตองออกมาดีนะ งานชิน้นีต้องไดดมีากนะ ตอง

เสรจ็กอนเพ่ือนนะ ตองใหดกีวาครัง้ทีแ่ลวนะ ตอง… 

สิง่ทัง้หลายมาจากสติ สตสิัง่การ และทาํตามทีส่ติ

สัง่  ส่ังในทางทีด่แีละสรางสรรคไมใชสัง่ในทางไมดี

๒. เมื่อมีความเชื่อท่ีดีแลว นักเรียนจะเริ่ม

พฒันาตนเอง โดยการปลกูความเพยีร โดยนําหลัก

ธรรมของพระมหาชนกมาไวในดวงใจ คอืความเพียร

ทีบ่รสิทุธิ ์มาควบคมุสตใินการพฒันาตน

๓. สติมากรู มาก สตินอยรู นอย สติมา

ปญญาม ีการเรยีนรูเกดิขึน้ทกุทีห่ากมสีต ิข้ันนีใ้ชสติ

ใหมาก เพราะสติทําใหเกิดสมาธิ สมาธิทําใหเกิด

ปญญา ข้ันนี้ถือไดวาเปนขั้นปฏิบัติและไมปฏิบัติ

ธรรมดา กลาวคือ จดจอตอเนื่องมุงมั่นและทุมเท 

หากมคีวามจดจอตอเน่ืองมุงมัน่และทุมเทในทางที่ดี

รับรองงานที่ทําตองออกมาดีแนๆ และที่สําคัญ

ตนเองและคนอืน่ตองมคีวามสขุดวย

 ๔. ดงักลาวมาแลวในขอ ๓ วา สตทิาํใหเกดิ

สมาธ ิ สมาธเิกดิข้ึนไดเพราะมีสต ิ เรารกัษาสตไิวได

ดวยการจดจอตอเนือ่งมุงมัน่และทุมเท หากนักเรยีน

จดจอตอเนือ่งมุงมัน่และทุมเท  นกัเรยีนเดนิทางมา

ถงึโคงสดุทายแลว โอกาสทีจ่ะควาเหรยีญทองหรอืย่ิง

กวาเหรียญทองอยูแคเอื้อม หากไมพยายามทาํตอ

ความพยายามทีท่าํมากไ็มมคีวามหมาย ข้ันน้ีมชีือ่

เรยีกอกีชือ่หน่ึงวา learning by controlling

 ๕. ส่ิงที่ทุกคนมุงหวัง มาโรงเรียนทําไม  

นกัเรยีนไดพฒันาตนเองตามหลักแหงพละ ๕ หรอืยงั 

พฒันาตนเองดวยความตัง้ใจหรอืไม ส่ิงทีห่วงัจะเกิด

หากนกัเรยีนปฏบิตัติามหลัก learning by controlling 

มาดวยดีตลอด ความรอบรู  รู ชัด รู แจงเปน

ผลพลอยไดจากการทุมเทในสิ่งที่ดีที่ไดดาํเนินการ

มาตัง้แตตนจนถงึขัน้สดุทาย ดวยเหตนุีเ้องจงึตองมี

การฝกสต ิหรอืฝกสมาธ ิ  

สงัเคราะหการฟงบรรยายธรรมหลายๆ แหงผนวก
กบัการบรรยายของ หลวงพอพระภาวนาวสิทุธิ ์(ทตัตะชโีว) 
รองเจาอาวาส วดัพระธรรมกาย



๔๒

สระบุรี เขต ๑

ในรอบ ๑ ปที่ผานมา ผูเขียนเฝาสังเกต

พฤติกรรมของผู  เรียนในโรงเรียน ซึ่งแต ละ

พฤติกรรมผูเขียนไดวิเคราะหสภาพปญหาราย

บุคคล เมื่อทราบปญหาก็ศึกษาวางแนวทางการ

แกปญหา ตัวอยาง เด็กชายกฤษฎา บังสี (โจ)   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ นักเรียนอยูใน

ครอบครวัทีม่ปีญหายากจน บดิามารดาแยกกันอยู 

มารดาท้ิงตั้งแตเด็กๆ ปลอยใหโจอยูกับพอและ

พี่ชาย รวม ๓ คน พอประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 

พีช่ายเรยีนอยูชัน้มธัยมศึกษาปที ่๑ พีข่องโจไมสนใจ

การเรยีน ไปบางไมไปบาง สวนใหญไมไปโรงเรียน 

วันๆ ก็ไปเท่ียวเดินเลนยิงนกตกปลาตามประสา 

คนตนแบบ
เรื่อง
ธันยพร คงดาน

โรงเรียน
นิคมสรางตนเองจังหวัด

สระบุรี 

(พิบูลสงเคราะห ๒)

ต.ธารเกษม  

อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี 



๔๓

ขี่รถจักรยานเลนไปเร่ือยแกลงใหหมดวันไป และ

สุดทายก็ไมไปโรงเรียนอีกเลย เมื่อเลิกเรียนกลับ

ถึงบาน ตกตอนเย็นของทุกวัน พอกลับจากทํางาน

กต็องดืม่เหลาเมามาทกุวนั ถงึบานกเ็รยีกหาโจ พอ

พบก็หาเรื่องดาวาจนดึกทุกวัน บางครั้งก็ทุบตีจน

เจ็บปวด ทําใหโจเกิดความเบื่อหนายมาก พอรุง

เชาทําใหไมอยากไปโรงเรียนอีก  เพราะพ่ีชายก็

ไมไป จึงเอาพ่ีชายเปนตนแบบ เชาขึ้นแตงตัวแลว

ไมไปโรงเรยีนทัง้พีท่ัง้นอง พากนัเทีย่วเดนิเลนสนกุ

ไปวันๆ จนกระทั่งปลายปการศึกษา ๒๕๕๓ โจ

ก็ตองสอบตก ตองเรียนซํ้าชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

อีกหนึ่งป สาเหตุเพราะขาดเรียนเปนประจํา ทําให

เวลาเรียนไมพอ และขาดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒   

ระหวางสอบคุณครูประจําชั้นก็ไปเท่ียวตามหาแต

ไมพบ จึงไมสามารถชวยเหลืออะไรได ตองตัดสิน

ผลการเรียนตามความเปนจริง   

พอปดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ เปนเวลา  

๔๕ วัน ผูเขียนจึงไดคิดสรางแบบการดําเนินชีวิต

ใหแกโจใหม เพราะถาหากปลอยไว โจจะตองกลาย

เปนเด็กเสียอนาคตอยางแนนอน ผูเขียนไดเรียก

โจมาพบตามลําพัง ๒ คน แลวสอบถามเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นในบานทั้งหมด รวมทั้งเรื่องราวท่ีโรงเรียน

ซ่ึงคุณครูประจําชั้นมักจะดุและลงโทษโจเสมอ  

สาเหตุเนื่องมาจากการขาดเรียนบอยและไมทํา

การบาน เปนเพราะวาคุณครูตองการใหโจไดรับ

ความรูเทาเทยีมกบัเพือ่นๆ โจเลาวาเวลาอยูทีบ่าน

กเ็บือ่บานเพราะพอดืม่เหลา พอเวลาอยูโรงเรยีนกถ็กู

คุณครูทําโทษบาง ดุเอาบาง เพื่อนๆ ก็พากัน

รังเกียจ หาวาเปนคนโงจึงสอบตก สภาพของเด็ก

ชายคนหน่ึงซึง่ขาดคนดแูล ใหความรกั ความเอาใจใส 

จงึหาความสุขไมได เมือ่ผูเขียนทราบขอมลูทัง้หมด

จากปากของโจ จงึไดกอดโจ โจรองไหมาก ผูเขยีนได

บอกกบัโจถงึความจําเปนทีท่กุคนตองเรยีนหนงัสอื 

แมวาเราจะเรียนไมเกง แตเราก็มีความสามารถ

ทางดานอื่น ผูเขียนเริ่มโนมนาวจิตใจของโจทุกวัน

ขณะทาํงานดวยกัน ในแตละวนัผูเขยีนจะพาโจเกบ็ขยะ 

กวาดใบไม รดนํ้าตนไม บริเวณหนาโรงเรียน

และในโรงเรียน บางวันก็ทาสีตามกระถางตนไม 

ลางหอง นํ้าหองสุขา หรือตัดแตงตนไม รวมทั้ง

งานสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม พาไปวัด ตกับาตร  

ไปรวมกจิกรรมงานบญุ รวมกบัวดัตางๆ ทีส่ามารถ

ฝกฝนใหแกโจได มือ้กลางวนักจ็ะเลีย้งอาหารกลางวัน  

เมือ่เสรจ็งานในแตละวนั ผูเขยีนจะจายคาขนมทกุวัน 

อกีท้ังยงัใหคาํแนะนาํเรือ่งการใชจายเงนิ การเก็บออม 

สาํหรบัอนาคต ตลอดเวลาในชวงปดภาคเรียนโจจะ

มารอผูเขียนอยูที่โรงเรียนในตอนเชาเสมอ บางวัน

ผูเขียนไมสามารถอยูดูแลได ก็จะมอบหมายงาน

เอาไว โจกจ็ะไปชวนเพ่ือนมาชวยกนัทํางานจนงาน

เสรจ็เรยีบรอยทกุครัง้  และรายงานใหผูเขยีนทราบ

วาทํางานเรียบรอยแลวในวันรุงขึ้น

เปดเรียนภาคเรียน ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๔  

โจจะมาโรงเรียนแตเชาทุกวัน เมื่อมาถึงก็จะดูแล

เก็บขยะ ใบไม เมื่อครูประจําชั้นหรือผูเขียนมาถึง  

ก็จะรีบกุลีกุจอ มาชวยขนสงของลงจากรถยนต  

อยางเชนโนตบุกบาง อุปกรณการเรียน เอกสาร

ตางๆ ท่ีคุณครูหรือผูเขียนจัดหามาในแตละวัน  

รวมทั้งตอนเย็นหลังเลิกเรียน ก็จะนําสิ่งของตางๆ 

ไปสงคุณครูขึ้นรถยนตจนเสร็จเรียบรอย หากวัน

ใดโจไมมาโรงเรียน ทุกคนจะตองถามหา และ

สอบถามเรื่องการขาดเรียนในวันรุงขึ้น

ในปจจุบันเด็กชายกฤษฎา บังศรี (โจ)  

กลายเปน “คนตนแบบ” ซึ่งไดรับการยกยองให

เปนบุคคลตัวอยางของผูมีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม มีนํ้าใจ ยิ้มแยม

แจมใส เปนที่รักของคุณครู เพื่อนๆ และนองๆ 

โจเปนขวัญใจของทุกๆ คน เมื่อทําความดีตองได
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รับการยกยองสรรเสริญ  โจก็มีความสุข  สังคมก็

ยอมรับ  เกิดความภาคภูมใิจในตนเอง  แมจะเปน

คนเรยีนไมเกงกไ็มเปนไร  แตเกงในดาน “คณุธรรม 
จริยธรรม”  ก็สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุข  โจเปนตัวอยางท่ีดีในการประพฤติ ปฏิบัติตน 

ใหกับเพ่ือนและนองๆในโรงเรียน ซึ่งจะทําใหใน

โรงเรียนมี “คนตนแบบ” เพิ่มมากขึ้นทุกป

จากเหตุการณ ที่ เกิดขึ้นจะเห็นได ว  า

“คนต นแบบ” เปนสิ่งสําคัญในการหลอหลอม

บุคคลใหเป ยมดวยคุณธรรมจริยธรรม ในเม่ือ

พฤตกิรรมของมนษุยซึง่เกดิมาบนพืน้ฐานของความ

ตองการเดียวกัน คือความรักความอบอุน การ

ยอมรับ การดูแลเอาใจใส ถึงแมโจจะไมมีแม

อยูดูแล แตโจก็มีแมใหญคนน้ี (ผูเขียน) คอยดูแล

ใหความรกัความอบอุน ใหกาํลังใจ เปนผูหลอหลอม

จิตใจ เปนตนแบบใหกับโจตลอดมา 

นี่คือตัวอยางแหงความภาคภูมิใจ หนึ่งใน

อีกหลายๆ เรื่อง เพราะการสรางทรัพยากรมนุษย

เปนส่ิงละเอียดออน ตองอาศัยเวลา ความอดทน

อยางมากตออุปสรรคท้ังหลายท้ังปวง เม่ือสราง

แลวตองเกิดความยั่งยืน เปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

ทางรางกาย อารมณสงัคมและสติปญญา ตองการ

เยาวชนอยางไรก็ใหสรางคนตนแบบเชนน้ัน   



������������$�����'

๔๕

บุรีรัมย เขต ๑

กับเด็กๆ วัดปา
เรื่อง
สมบูรณ  เทพศรัทธา

โรงเรียน
บานโคกสวาง 

ต.โคกสวาง อ.หนองกี่  

จ.บุรีรัมย
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ไมเรียนไหนเลาจะรู 
ไมดูไหนเลาจะเห็น
ไมทําไหนเลาจะเปน 
นั่งอยูเชาเย็น..สิ่งท่ีเห็นไมเปนอะไรขึ้นมา 
อันลิงคางกลางปาจับมาหัด
สารพัดฝกไดดั่งใจหมาย
เรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย
เกิดเปนคนเอาดีไมได…ก็อายลิง
บทกลอนท่ีผมนํามากลาวขางตน จะไดยิน

เวลาบายสามโมงเย็นของวนัศุกรสดุสปัดาหทกุครัง้ 

เมื่อมีกิจกรรมสวดมนต จําไมไดวาเขียนและทอง

มาจากไหน เพราะนานพอสมควร แตไดเขียนใน

สมุดบันทึกชวยจําสวนตัว และพยายามทองจํา

จนขึ้นใจ เพื่อนํามาสอนลูกศิษย และก็ไดใชจริงๆ 

โดยใหนกัเรยีนทองเปนประจาํในวนัศกุรสดุสัปดาห

ชวงเวลาสวดมนต รูสึกวาเด็กๆ สนุกกับบทกลอน 

โดยเฉพาะเม่ือถึงทอนสุดทายไมรูมีอะไรมาดลใจ

เด็กๆ ใหตองเปลงเสียงดังกวาทอนอื่นๆ อาจจะ

เปนเพราะมีคําวาลิงอยูดวยกระมัง บอยครั้งที่ผม

พยายามหาคํากลอนเพื่อมาสอนใจใหกับนักเรียน

กอนสวดมนตไหวพระและหลังสวดมนตเสร็จส้ิน

ลงของทุกเย็นวันศุกร เปนกิจกรรมท่ีขาดไมได

ในฐานะโรงเรียนบานโคกสวางเป นโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนํา ผมตอกยํ้าความทรงจําเด็กๆ 

ดวยสาํนกึรบัผดิชอบอยูเสมอวา ถาแผนดินไมไหว 

ภูเขาไฟไมระเบิด และไมเกิดคล่ืนสึนามิ ขอให

กิจกรรมการไหวพระสวดมนตประจําวันศุกร

สุดสัปดาหอยาไดขาด (ถาไมมีกิจกรรมอะไร

เขามาแทรก)

การปลูกและฝงทั้งดานความคิดและการ

กระทํา โดยเฉพาะเร่ืองศีลธรรมใหกับเด็กนักเรียน

ในปจจุบัน เปนภารกิจและถือเปนหนาที่ที่ครูใน

สถานศึกษาทุกคนพึงตระหนักและนําไปปฏิบัติให

เกดิผลกบันกัเรยีนอยางหลกีเลีย่งไมได การนิง่เฉย

แบบปดหูปดตาคงจะเปนการทรยศตอวชิาชพีทีใ่คร

ตอใครยกยองวาเปนปูชนียบุคคลที่เรียกวา “ครู” 
มาแตโบราณกาลปฏิบัติเปนประเพณีอยางแนนอน 

เฉกเชนเดียวกับกิจกรรมการไหวพระสวดมนตทุก

วันศุกร ถึงแมจะมีเวลานอยนิด แตนั่นก็คือการ

ปลูกฝงศีลธรรมและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ใหเกิดขึ้นกับตัวเด็ก และบรรยากาศก็เต็มไปดวย

ความสุขทางใจที่วัดคาออกมาเปนตัวเลขไมได

โรงเรียนบานโคกสวาง เปนโรงเรียนขนาด

กลาง เปดสอนตัง้แตระดับอนุบาลถงึมธัยมศกึษาป

ที่ ๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘๐ ไร สวนใหญเปนสวน

ปา พอถึงฤดูฝน นักเรียนและชาวบานก็จะไปเก็บ

เห็ดมาเปนอาหารเชาและเย็น เหลือก็แบงขาย

สรางรายไดเปนรายวนั (ถาขยนัหา) อาชีพสวนมาก

ของชาวบาน คือ การทํานาและทําไรออย ไรมนั

สาํปะหลัง เปนรายไดหลักและรายไดเสรมิอกีทาง

หนึ่งดวย บรรยากาศภายในโรงเรียนนาดู นาอยู 

และนาเรียนทีเดียว มีเอกลักษณ คือ ตนฉําฉา 

๓ ตน ยืนโดดเดนเปนสงา แผกิ่งกานอันแข็งแกรง 

ปกคลุมอยูที่หนาประตูทางเขาโรงเรียนอยางรมรื่น 

รอคอยตอนรบัการมาเยอืนของผูคนท้ังใกลและไกล

อยางเต็มใจและมีความสุขทุกเชาเย็น

กิจกรรมท่ีโรงเรียนนอมนําเอาหลักธรรม
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ทางพระพุทธศาสนาไปใชปลูกฝงใหนักเรียนได

ปฏิบัติตามหลัก การกิน อยู ดู ฟง เปนมงคลชีวิต 

๓๘ ประการ ถูกนําเสนอดวยตัวแทนนักเรียนเปน

ประจําทุกเชาหลังเคารพธงชาติและไหวพระสวด

มนต ตามดวยสํานวนสุภาษิตไทย ผลัดเปลี่ยน

นักเรียนข้ึนมานําเสนอ เปนการทุมเท มุงมั่นและ

เสียสละของนักเรียนกลุ มบรรณารักษนอยของ

คุณครูอมรรัตน จันทะนันท จนนําไปสูภาระงาน

ในฐานะหองสมุด ๓ ดี สิ่งตางๆ เหลานี้คงจะเกิด

ขึ้นไดยากหากขาดสิ่งท่ีเราเรียกวา “ใจ” และการ
ฝกวินัยอยางตอเนื่องของตนเอง

 พระพุทธศาสนา มองมนุษยวาเปนสัตวที่

ตองฝก ถามนุษยไมฝกฝนพัฒนาตนเองแลว ก็จะ

เปนสัตวที่ตํ่าทรามที่สุด มนุษยแพสัตวเดรัจฉาน

ในดานสัญชาตญาณ สตัวเดรจัฉานทัง้หลายสวนมาก 

พอเกิดมาก็ดํารงชีวิตไดดวยสัญชาตญาณ มันอยู

กับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจักหากินดํารง

ชีวิตไดเลย 

สวนมนุษยไมไดเรื่อง ทําไมไดสักอยาง 

ถาปลอยก็แทบจะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู 

ฝกสอน จึงอยูรอดและเจริญเติบโตได นับวาตรง

กันขาม แตมนุษยมีศักยภาพท่ีพัฒนาตนได เมื่อ

พัฒนาแลวก็เปนสัตวที่ประเสริฐที่สุด สัตวอื่น

พัฒนาไดอยางเกงแคเปนละครสัตว หรือเอามาให

มนุษยใชงาน เปนไดสองอยางเทานั้นเอง

เรื่องของประธานเกมกับเพื่อนๆ นับวาเปน

แบบอยางของการฝกฝนตนเองไดเปนอยางดี ใน

หวงของสังคมที่เต็มไปดวยปญหานานัปการ และ

ถูกรุมเราดวยตัวอักษรฝรั่งสองคํา คือ I กับ T  ซ่ึง

มาจากคําวา Information Technology ซ่ึงเปน

วิวัฒนาการของเครื่องมือมนุษยยุคปจจุบันและยุค

อนาคตตอไปอยางไมหยุดย้ังแนนอน แตมองกลับ

ดานกัน มนุษยกลับมีจิตใจที่ตํ่าลง ปญหานักเรียน

ตีกันในสถานศึกษามีใหเห็นกันบอยขึ้น ยกเวน

นักเรียนกลุมของประธานเกมกับเพื่อนๆ กลับใช

ชวงเวลานี้ฝกฝนตนเอง ทําความดี ใหคูขนานไป

กับปญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท และ

ความเจริญดานเทคโนโลยี ถือเปนแบบอยางท่ีนา

ชื่นชมทามกลางการเปล่ียนแปลงทางกระแสของ

วัตถุนิยม

เกมไดรับเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน 

ป ๒๕๕๔ เรียนอยูในชั้น ม.๒ จากการที่ผมเองได

พูดคุย ซักถาม บวกกับการสังเกตพฤติกรรม เปน

เด็กที่ค อนขางใฝไปในทางธรรมะพอสมควร 

ถาเปรยีบเทียบกับเพือ่นๆ ในรุนเดียวกนั และนอย

คนนักท่ีจะตื่นมาใหทันใสบาตรพระในทุกๆ เชา

ของทุกวัน ถาเชาวันไหนต่ืนไมทันใสบาตร วันน้ัน

เกมจะรูสึกไมสบายกลายเปนไขทางใจ เกมเลาให

ฟงวาวนันีจ้ะตองนอนกอนส่ีทุมเพราะพรุงนีต้องต่ืน

ใสบาตร เปนอยูแบบน้ีกลายเปนนิสัยของเกม

บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณและพาหุง 

จะดงัทกุคืนในชวงเวลากอนนอนของเกม บางครั้ง

ยาวไปถึงพระคาถาชินบัญชร และตามดวยสมาธิ

ภาวนาสั้นๆ ๑๐-๒๐ นาที ตามควรแกเวลา

ที่มาจากใจของเกม กอนจะทิ้งหัวลงบนหมอน
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และนอนหลบัอยางสบาย จติเปนนาย กายเปนบาว 

ตามหลกัท่ีพระทานสอนใหมนษุยอยางคนธรรมดา

ไดระลึกและเตือนสติในการดําเนินชีวิตตลอด

เวลา แตนัน่ยงัไมพอ การทาํความด ี ละเวนความชั่ว 

และการทําจิตใจใหผองใส ถือเปนหลักธรรมที่

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงปฏิบัติและหลีกเล่ียง 

ในชวงเวลาเลิกเรียน เกมก็ชักชวนเพื่อนๆ เปน

กลุมเลก็ๆ ทาํความดดีวยจติอาสาพากันไปวดัปาท่ี

อยูไมหางจากโรงเรียนมากนกั ซึง่มหีลวงลุงและแม

ชจีาํวดัอยู เศษใบไมแหงใตตนไมถกูเก็บ และขยะท่ี

พบเห็นในบริเวณวัดถูกกวาด ถูกเก็บอยางเต็มใจ 

ใบหนาก็เต็มไปดวยความสุขแถมยังสนุกกับสิ่ง

ที่กําลังทําอยู และรอคอยการแผกิ่งกานนอยใหญ

ของตนไมที่พวกเขารวมกันปลูกและปกมันลงดิน

และเอาใจใสรดนํ้าพรวนดินเปนประจํา ไมกวาด

ถูกหยิบขึ้นมากวาดฝุนบนกุฏิหลังเล็กๆ ในแบบ

ฉบบัของวัดปาท่ีอยูทามกลางความเงยีบสงบ รมรืน่ 

เปนสิ่งท่ีดึงดูดเกมและเพื่อนๆ กลุมนี้ไดเปนอยาง

ดี แถมยังมีหลวงลุงท่ีใจดี ชวยแนะนําสั่งสอนทุก

ครัง้ นาเคารพศรทัธา ในขอวตัรปฏบิตัขิองพระสงฆ

อยางแทจริง

บอยครัง้ทีเ่กมและเพือ่นๆ ซึง่มทีัง้ซนั, ฟลุก, 

การด (เคโงะ) ผมชอบเรียกอีกชื่อหนึ่ง กลา, วาย

และจอบ ตบเทาเขาไปหาหลวงลุงในวันหยุดเสาร

อาทิตย ถึงแมจะเปนชวงเวลาสั้นๆ แตก็มีคุณคา

ทางใจที่หาซื้อไมไดจากท่ีไหนเลย และไมยอม

ปลอยเวลาใหผานไปโดยไรคุณคาแมแตนอย ดวย

ความมุงมัน่ ขยันและรูจกัวางตวัใหเหมาะสมกบัวยั 

สงผลใหเกม ซัน ฟลุก ไดทุนการศึกษาที่มาจาก

การคดัเลอืกของครใูนโรงเรยีน ซันเปนประธานคน

เกา ไดรางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ ๓ ในการแขงขนั 

การสรางหนังสืออเิลก็ทรอนกิส (E-book) ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ระดับจังหวัด ในโครงการ

พฒันาศักยภาพเยาวชนสูความเปนเลิศของจงัหวดั

บุรีรัมย ป ๒๕๕๔ ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาสู

โรงเรียนอยางนาชื่นชมยิ่งนัก สวนการด ไดรางวัล

เหรียญทอง ลําดับที่ ๓ ในการแขงขัน โปรแกรม

นาํเสนอ Presentation ระดบัช้ัน ป.๔ - ๖ ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ ป 

๒๕๕๓ นี่แหละดินดีแหงบานโคกสวางที่สามารถ

ปนขึน้รปูไดอยางงายดาย โดยไมตองมนีํา้ ขอเพยีง

แตมใีจเปนตวัประสาน ก็สามารถข้ึนรปูไดอยางใจ

ปรารถนา ทามกลางกระแสธารของวัตถุนิยม และ

ภัยคุกคามทางใจทีจ่ะคอยดงึใหมนุษยตํา่ลงไปอยาง

ไมมทีีส่ิน้สุด ตราบใดท่ีมนุษยไมพยายามละกิเลส

ใหบรรเทาเบาบางลงไป และดึงใจตัวเองใหสูงขึ้น

สมกับท่ีพระทานบอกวา มนุษยเปนสัตวประเสรฐิ

กวาสัตวอื่นๆ

วันน้ี…เปนกอหญา
วันหนา…เปนกอไผ
หากมีความตั้งใจ…ผมเชื่อวา…เด็กกลุมนี้
คงจะเปน…ตนไทรที่แข็งแรง

นี่แหละดินดีแหงบานโคกสวางที่สามารถปนขึ้นรูปไดอยางงายดาย โดย
ไมตองมีนํ้า ขอเพียงแตมี ใจเปนตัวประสาน ก็สามารถข้ึนรูปไดอยาง
ใจปรารถนา 



สระบุรี เขต ๑
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ในสภาวะเหตุการณบานเมืองในปจจุบัน  

ประกอบไปดวยความวุนวายสับสน มีการแบงสี  

แบงฝาย ตางแยงชิงอํานาจความเปนใหญ ไมมี

คําวา “รูแพ รูชนะ รูอภัย”
ใครดีใครได มุ งรายทําลายกันอยางไร

คณุธรรม จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรมตะวันตก

หลัง่ไหลเขาครอบงาํจติใจ การปฏบิตัตินตามกรอบ

ประเพณวีฒันธรรมไทยถดถอย  แทบจะไมมเีหลอื 

โดยเฉพาะสตรมีกีารเปลีย่นคูครองเสมอืนเกมกฬีา

ใครเปล่ียนคูไดมากก็กลายเปนคนเกง เปนฮีโร 

ป ญหาที่ตามมาคือบุตรที่ เกิดจากความเสี่ยง 

ความไมตั้งใจ คนแลว คนเลา เอาไปท้ิงไวกับคน

แกคนชรา ในชนบทบาง ในเมืองบาง จึงเกิดภาระ

กับสังคมโดยเฉพาะดานการศึกษา ตอมาในปนี้

เกิดมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ ย่ิงเพิ่มความวุนวาย

มากขึ้น ทําใหเราคนพบสัจธรรมแหงชีวิตคือใน

ทามกลางความวุนวาย เราจะคนพบวามีทั้งคนดีที่

เสียสละ และคนท่ีเห็นแกตัว คละเคลากันไป  ใคร

มีจิตสาธารณะเห็นแกประโยชนสวนรวมก็จะชวย

เหลือรวมมือกัน เพ่ือใหสังคมไดอยูรวมกันอยาง

มีความสุข

เพือ่ความมัน่คงของประเทศชาติ คนเหน็แกตวั

ไดชองกอบโกย โกงกินสารพดัไมคํานึงถงึบาป บญุ

คณุโทษ ตามหลักพระพทุธศาสนา ท้ังทีเ่ปนคนไทย

และนับถือศาสนาพุทธ

ถึงแมวาเหตุการณบานเมืองจะวุนวายยงั

มีบุคคลอีกกลุมซึ่งไดทําหนาที่ของตนเปนอยางดี 

คนกลุมน้ีคอืกลุมครผููเสียสละ มคีวามมุงมัน่ในการ

พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ใหบรรลุเปา

หมายตามเจตนารมณของการจัดการศกึษาของชาติ 

เพือ่ทาํหนาทีส่รางคนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้ทาง

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ใน

ชวงระยะเวลา ๒๔ ชัว่โมง กลุมคนเหลาน้ี จะฝกใฝ

แตในเรื่องความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมาย ความเปนครูมอือาชพี จะคดิถงึความเปนอยู

ของเด็กแตละคน การเรียนของแตละคน การบาน 

ครูผูเสียสละ

เรื่อง
ธันยพร คงดาน

โรงเรียน
นิคมสรางตนเองจังหวัด

สระบุรี 

(พิบูลสงเคราะห ๒)

ต.ธารเกษม  

อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี 
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กิจกรรมตางๆ ที่จะจัดใหแกเด็กในแตวัน ความ

ปลอดภัยในการเดินทาง อาหาร สุขภาพ ในบาง

ครั้งแทบจะไมมีเวลาเปนตัวของตัวเอง เพราะมัว

วุนวายกับกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ แมจะเปน

ตอนเย็นหลังเลิกเรียนวันหยุด ปดภาคเรียน เปน

ทัง้แมในยามทีเ่ดก็ขาดความอบอุน โดยการโอบกอด

ปลอบใจในขณะที่รองไห เปนหมอพยาบาลใน

ขณะเด็กเจ็บปวย ตองคอยเช็ดเนื้อตัวเมื่อตัวรอน 

บางคร้ังก็ตองไปน่ังเฝาท่ีโรงพยาบาลเม่ือปวยหนัก 

เพราะเด็กสวนใหญอยูกับคนชราหรือผูปกครอง

ตองไปประกอบอาชีพรับจางทั่วไป บางคร้ังตอง

เปนตํารวจตามจับผูราย วิ่งหนีเขาปาขาวโพดบาง 

ปาออยบาง เพราะไมอยากเรียนหนังสือ ครูก็ตอง

ไลตามมาเรียนมาสอบกวาจะสําเร็จการศึกษา

ทําใหครูเหนื่อยพอสมควร บางครั้งบังคับเด็กเกิน

ไป ก็โดนผูปกครองเลนงานแคใหเรียนจบ ป. ๖ 

ก็พอ บางครั้งผูปกครองปลอยปละละเลยไมเคย

ดูแล เรียนเฉพาะที่โรงเรียน ไมเคยเพิม่เตมิหรอื

ทาํการบานทีค่รเูตรยีมให ซึง่ครผููเสียสละเหลานี้ก็

ไมไดยอทอตอความยากลําบาก  พยายามสงเสริม

สนับสนุน สรางขวัญกําลังใจ ฝกใหผูเรียนมคีวาม

มานะพยายาม ฝกฝนใหมีความอดทนวันแลววัน

เลา เดือนแลวเดือนเลา จนกระทั่งเขา ๑ ป 

ผลท่ีเกิดจากความพยายามของครูผู  เสียสละ

สามารถประกาศชัยชนะ เมือ่ผลการสอบ O - net ป.๖ 

สงูกวาระดบัประเทศทุกกลุมสาระ และคะแนนรวม

ทกุกลุมสาระเปนอนัดบัท่ี ๑ ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

การประถมศึกษา สระบรุเีขต ๑ ครกูร็ูสกึภาคภูมิใจ

ในความสําเร็จของศษิย 

เมื่อปการศึกษาใหม การทําหนาที่ของครูผู

เสียสละ จะประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบจรรยา

บรรณและวินัยครู จะทุมเททั้งกายและใจใหกับ

ความรับผิดชอบในหนาที่ตลอดเวลา ฝกผูเรียน

ใหมีความพรอมอยูเสมอ เมื่อถึงเวลาตองคัดเลือก

ตัวแทนระดับกลุมโรงเรียนงานศิลปหัตถกรรมครั้ง

ที่ ๖๑  ครูจะตองใชเวลาในการเตรียมความพรอม 

ฝกฝนทักษะใหกับศิษย ผลที่ไดรับคือในระดับชวง

ชั้นท่ี ๑ เปนตัวแทนระดับกลุม ๔ กิจกรรม ชวงช้ัน

ที่ ๒ เปนตัวแทน ๖ กิจกรรม มีนักเรียนเขาแขงขัน

กิจกรรมทั้งส้ิน ๑๔ คน แมโรงเรียนของเราจะเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน ๑๑๑ คน ครู ๗ คน  

แตครทูกุคนลวนแตเปนครผููเสยีสละ จึงสามารถจดั

กจิกรรมไดประสบความสําเรจ็ ในปนี ้จงึทาํใหครผูู

เสียสละเหลานี้ไดรับรางวัลเกือบทุกคน คือ รางวลั

ครสูอนดี จาํนวน ๑ คน หนึง่แสนครดู ีจาํนวน  ๒  คน 

ครูดีศรีสระบุรี จํานวน ๑ คน และครูผูทําคุณ

ประโยชนในการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี ๑  คน

จะเหน็ไดวาความสําคญัและความจําเปนใน

การพัฒนาผูเรียน ครูคือกลไกสําคัญในการพัฒนา  

เมื่อตองการพัฒนาผูเรียน  จําเปนตองพัฒนาที่ครู

กอน  ตราบใดที่ครูยังมีอาชีพครู  มิใชครูมืออาชีพ  

มิใชครูผูเสียสละ การจัดการศึกษาในประเทศไทย

ก็จะเปนปญหาดังเชนในปจจุบัน   

ตราบใดท่ีครูยังมีอาชีพครู มิใชครู
มืออาชีพ มิ ใชครูผูเสียสละ การ
จัดการศึกษาในประเทศไทยก็จะเปน
ปญหาดังเชนในปจจุบัน
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งานวิจัยหลายเลม หลายเรื่องที่พวกเราได

อานหรอืศกึษาเก่ียวกบัการประสบความสําเรจ็ของ

บุคคลหลากหลายอาชีพ ผลงานสวนใหญของเขา

มักโดดเดน นาสนใจ ประทับใจผูที่ไดชม ไดฟง 

หรือไดพบเห็น นอกจากทักษะเฉพาะตัวหรือ

#����/�����	����#��
แคลมหายใจก็ไดบุญ

เรียกโดยทัว่ไปวาพรสวรรคแลว ไมมใีครปฏเิสธได

วา บคุคลเหลานัน้ทํางานดวยจติทีต่ัง้มัน่เปนสมาธิ

งานวิจัยไดกลาวเกี่ยวกับประโยชนในการ

จดัระบบการหายใจไววา ผูทีห่ายใจเขา - ออกยาว 

และสม่ําเสมอ อยางมากไมเกินนาทีละ ๖ ครั้ง จะ

ปราจีนบุรี เขต ๒

เรื่อง
พรรณมา ดวงบุตร

โรงเรียน
บรรหารวิทยา   

ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี  

จ.ปราจีนบุรี  



๕๒

มีสุขภาพดี ใบหนาสดใส อารมณดี สุขุมเยือกเย็น

เปนคนมีความรอบคอบ ผลตามมาท่ีสําคัญคือ

เปนบุญกุศล ซึ่งเปนเหตุเปนผลตอกัน คือ หาก

เราสุขภาพดี ไมมีโรคหรือมีโรคนอยเราก็สบายใจ 

และย่ิงเราเปนคนอารมณด ีควบคมุอารมณไดด ีไม

ใจรอน ไมโกรธงาย สุขุมเยือกเย็น จิตใจไมขุนมัว 

ก็จะไมมีศัตรู การงานท่ีทําก็ไมผิดพลาด เราก็จะ

ไมมคีวามทกุขใจ ไมรูสกึกงัวลใจ เกดิความสขุกาย

สบายใจ ซึ่งเปนความตองการสูงสุดของมนุษยทุก

คน เรยีกวา “มบีญุ” และบญุท่ีทาํไดงายๆ คอื มจีติ

ระลกึรูทีล่มหายใจเขา - ออกอยูเสมอ ก็ไดบญุแลว  

การฝกสมาธิใหกับเยาวชนในยุคปจจุบัน

โดยเฉพาะวัยรุ นตอนตนจึงเปนเรื่องสําคัญซึ่ง

เยาวชนในยุคโลกาภิวัตนตองสั่งสมใหเปนนิสัย 

นักเรียนที่อายุกําลังยางเขาสูวัยรุน ซึ่งเปนวัยท่ี

สนใจรูปรางหนาตาของตนเอง แครความรูสึกของ

เพื่อน สนใจบุคคลท่ีอยูในวัยใกลเคียงกันมากกวา

คนในครอบครวั หรอืครอูาจารย  เทคนคิทีจ่ะทําให

นกัเรยีนวยันีใ้หความสนใจ และทํากจิกรรมท่ีครจูดั

ใหอยางต้ังใจ  จึงตองเปนเรื่องที่สามารถทําใหเขา

ดูดีในสายตาของกลุมเพื่อน โดยเฉพาะเรื่องรูปราง

หนาตา ถาสามารถทําใหสวย หลอ เกง หรือโดด

เดนได ย่ิงเปนสิ่งท่ีเขายินดีที่จะทําอยางมุงมั่นและ

ตัง้ใจ การส่ังใหเขาทําสมาธ ินัง่นิง่หลบัตาตามเวลา

ทีค่รกูาํหนดอยางไรจดุมุงหมาย จงึเปนเรือ่งนาเบือ่

สําหรับเขา หากครูใชเทคนิคคําพูดโนมนาวใหเห็น

ความสาํคญัและประโยชนทีเ่ขาจะไดรบัในเวลาอนัใกล  

และเปนผลประโยชนที่เขาสนใจ 

ที่สําคัญตองเปนเรื่องจริง สามารถพิสูจน

ได จึงจะไดรับการตอบรับจากเขาอยางจริงใจและ

เตม็ใจ ซึง่เรือ่งการทําสมาธิแบบอานาปานสติ เปน

หลักการทําสมาธิที่ไมขัดแยงกับหลักคําสอนของ

องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา เปนสิง่ทีส่ามารถ

พิสูจนได  

ดังน้ันการฝกใหนักเรียนท่ีอยูในวัยรุ นทํา

สมาธิจงึไมใชเรือ่งงาย และก็ไมใชเรือ่งยากสําหรบั

ผูทีย่อมเปดใจ ยอมเปนแกวเปลาพรอมท่ีจะรบั ทัง้

ผูใหเทคนิคการฝก และผูรับคําแนะนําในการฝก 

เทคนิคการใชคําพูดกับนักเรียนวัยรุนตอน

ตนใหมาสนใจในการทําสมาธิแบบอานาปานสติ 



๕๓

“เพื่อนเรามีมากมายทั้งเพื่อนที่เราคิดวาเปนเพื่อน
แท คือกินไหนกินดวย นอนไหนนอนดวย” เวลา
ทุกขใจ เพื่อนคอยปลอบโยนใหคลายกังวล เศรา 

เหงา หากผูโชครายก็จะพบกบัเพือ่นเทยีม ท่ีคอยจะ

หวังแตผลประโยชนจากเราฝายเดียว แตไมมีใคร

ปฏเิสธอกีเชนกนัวา เพ่ือนทัง้สองของเรา เขาจะอยู

กับเรา ในขณะที่เรามีความรูสึกตอบรับการสัมผัส

ทางกายหรือทางใจของเขาไดเทานั้น หากเราไมมี

ความรูสกึเมือ่ไร เชน หลบัสนทิ หรอืกอนจะลาโลก

นี้ไปจะไมรับรูเลยวาเขาทําอยางไรกับเราบาง ใน

บรรดาเพ่ือนทั้งหมดยอมมีเพ่ือนพียงคนเดียวท่ีเรา

รักเขามากที่สุด นักเรียนมั่นใจไดไหมวาหากวันใด

เปนวันสุดทายของเรา เขาจะอยูเคียงขางเรา

เราไมมั่นใจเลยใชไหมวาเขาจะเปนเพื่อน

คนสุดทายที่จะอยูกับเรา หากแตพวกเราลืมไปวา

เรายังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเปนผูที่อยูเคียงขางเรา 

เขาอยูกับเราเปนเพื่อนเราเสมอไมวาเราจะสุขหรือ

ทกุข เขาจะคอยดแูลเราตลอดเวลา จนกวารางกาย

ของเราจะไมยอมรับเขา เขาจะเปนสิ่งสุดทายที่

จะจากเราไป และสิ่งนี้นั่นแหละที่เปนสิ่งท่ีมีความ

สําคัญที่สามารถสงเราไปยังภพภูมิใหม และภพ

ภมูใิหมทีเ่ราจะไปจะเปนสถานทีพ่วกปรารถนาหรือ

ไมนั้นข้ึนอยูกับการดูแลเพื่อนคนนี้  วาเราดูแลเขา

มากนอยแคไหน 

“ลมหายใจ” คือเพื่อนแท เพื่อนคนแรก 

และคนสุดทายของเรา เพ่ือนที่มีแตความหวังดี 

เขาจะภูมิใจ ดีใจและจะสรางสิ่งดีๆ ใหเกิดกับ

เราเสมอ เชน ลองสังเกตดู หากใครหมั่นดูแล

เขาอยางสมํา่เสมอ คนน้ันจะสขุภาพดรีะบบอวยัวะ

ภายในรางกาย เชน ปอด หวัใจ ทํางานดขีึน้ ระบบ

ไหลเวียนของโลหิตสะดวก ทําใหสมองดี อารมณ

แจมใส สุขุมรอบคอบ ผิวพรรณจะสวย ใบหนา

จะใส ทุกคนเปนเด็กยุคใหมคงไมเชื่อในสิ่งที่ยัง

ไมไดพิสูจน ลองพิสูจนดูได กอนเรียนหรือกอน

ทํางานใหหยุดระลึกดู และจัดระบบลมหายใจของ

ตนเอง โดยหายใจเขา - ออก นับเปน ๑ ครั้ง 

ใน ๑ นาทีไมใหเกิน ๖ ครั้ง กอนเรียนทุกวิชา

ควรน่ังสงบระลึกรู ตามดูลมหายใจ สัก ๓ นาที 

พยายามใหรู สึกตัวบอยๆ รูวาลมหายใจของเรา

เปนระบบหรอืยัง ทาํติดตอกัน ประมาณ ๒  สัปดาห

จะเห็นผล”

นี่เปนเทคนิควิธีการอยางหน่ึงท่ีคุณครูใช  

เพือ่ชกัชวนใหนกัเรยีนสนใจในการฝกสมาธ ิซึง่เปน

ศาสตรทีถ่กูตอง เปนความจรงิ ไมใชการหลอกลวง 

แตนําความจริงมาบอกกลาวแสดงเหตุและผลให

ทุกคนเห็นความสําคัญในการฝกสมาธิอยางตอ

เน่ืองใหกบัเยาวชน  หากเยาวชนใชสต ิและมสีมาธิ

ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จะสามารถควบคุม

ตนเองได  มีจิตมุงมั่นในการทําหนาที่ของตน เปน

บุคคลท่ีมีคุณภาพ ผลที่สวนรวมไดรับคือ ปญหา

ตางๆ ของวัยรุนในสังคมจะลดลง ประเทศชาติ

จะพัฒนาและม่ันคงในท่ีสุด   



๕๔

โรงเรียนบานทาข้ีเหล็กมีอายุได ๖๙ ป หาก

เปนอายุของคนก็สรางสมความดีไดมากมาย ถึง

วันนี้ไดกอเกิดหนอเนื้อของพระพุทธศาสนา คือ 

พระครูปราโมทยธรรมรส เจาอาวาสวัดทาขี้เหล็ก 

รองเจาคณะอําเภอดานขุนทด พระครูปราโมทย

ธรรมรส พรอมดวยผูปกครอง ชุมชนที่สรางวัด 

บาน โรงเรียนใหเขมแข็ง ทุกวันนี้คุณความดีของ

ผูปกครอง ชมุชน ผูนาํชมุชน คณะกรรมการสถาน

ศกึษา ขัน้พืน้ฐานชวยกนัสรางโรงเรยีน สรางความ

เปนปกแผน พรอมดวยตวัอยางทีด่งีามดานความรู

คูคณุธรรม รวมกบัคณะคร ู นกัการภารโรงรวม ๑๓ 

คน ภายในเรือลํานี้ทุกคนมีสวนรวมพายเรือแหง

การศึกษาไปใหถงึฝงดวยความสาํเรจ็ ทีผ่านมานัน้ 

ในหลายโครงการสงผลใหโรงเรียนบานทาขี้เหล็ก

ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธนํารองเนนจิต

อาสา ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 

ครูทุกคนตั้งใจทํางานดวยความเสียสละ 

รวมคิด รวมสรางสิ่งท่ีดีงามใหเกิดกับนักเรียน 

และชมุชน ผู เลาในฐานะเปนหัวหนาฝพายของ

เรือลํานี้ มีความภาคภูมิใจและปติยินดีทุกครั้ง

ในขาวคราวความดขีองความสาํเรจ็ของลกูศษิยทกุ

คน ความสําเร็จของชุมชนหมูบานทาขี้เหล็กเปน

ชุมชนเขมแข็ง 

การทาํงานมรีะบบ ระเบยีบ ใหความรวมมอื

กับงานสวนรวมท้ังบาน วัด โรงเรยีน เปนหมูบานที่

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวด

หมูบานของตํารวจชมุชนสมัพนัธ เกดิจากความรวมมอื

กนัทกุฝาย การประเมนิคณุภาพสถานศกึษาทุกระดับ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

มีสวนรวมในการชวยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด 

วันน้ีหากใหเลาความดีของทุกคน ผูเลาจะเลาได

แตความดีงาม และความระลึกถึงบุญคุณของทุก

คนท่ีชวยเหลือโรงเรียนทุกอยาง โดยเฉพาะคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓๕ คน  

ที่ไดชวยเหลือโรงเรียนมาตลอดเวลาไมมีการหมด

วาระ ๑๖ ป ที่ผูเลาเขามาอยูในโรงเรียนบานทา

ขี้เหล็ก โรงเรยีน ชมุชน ไดสรางครดู ีครเูกง นักเรียน

ดี นักเรียนเกง และจะไมหยุดสรางความดีและ

การมีจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคมความเปนมาที่

นาเลาขาน

โรงเรยีนบานทาขีเ้หลก็ ต้ังอยูทีบ่านทาขีเ้หล็ก 

หมูที่ ๒ ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา โรงเรียนบานทาข้ีเหล็กจัดตั้งขึ้น

เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๘๔ โดยมีนายอําเภอ

ดานขุนทด เปนผูดําเนินการอํานวยการจัดตั้งรวม

กับราษฎร โดยตั้งชื่อโรงเรียนวา โรงเรียนบานทา

ขี้เหล็ก ในระยะเริ่มแรกตองอาศัยกุฏิพระสงฆเปน

๑๖  ป
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นครราชสีมา เขต ๕

เรื่อง
สุรางค เชื้อเจริญ

โรงเรียน
บานทาขี้เหล็ก 

ต.หินตาด อ.ดานขุนทด

จ.นครราชสีมา



๕๕

๑๖ ป แหงความหลังผานไปแลว  
และอีกหลายปขางหนาจะทําอะไร
ดีๆไดอีกหลายอยาง ถาพวกเรา
พรอมใจกันทํา



๕๖

สถานท่ีทาํการเรยีนการสอน ทางราชการแตงตัง้ให

นายออง กลมขุนทด เปนครูใหญคนแรก และมีครู

ผูสอนเพียงคนเดียว เปดทาํการสอนครัง้แรกชัน้เตรยีม

ประถมศกึษา มนีกัเรยีนทัง้สิน้ ๒๑ คน  เปนชาย 

๑๒ คน หญิง ๙ คน ในสวนของการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเปนไปดวยความยากลําบากเรือ่ย

มา จนกระทั่งวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๓ จงึไดรบั

มอบอตัรากาํลงัครเูพ่ิมเปน ๒ อัตรา ในขณะท่ีมี

นักเรียนเพิ่มขึ้นเปน ๑๓๕ คน จัดการเรียนการ

สอนแบงออกเปน ๔ หอง คือ ชั้นประถมศึกษาป 

๑ - ๔ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะสงฆพรอมดวย

คณะคร ูและราษฎรในหมูบานทาขีเ้หล็กไดรวมกนั

เสยีสละทัง้ทนุทรพัย และวสัดกุอสราง รวมกนัปลกู

สรางศาลาการเปรียญหลังใหมขึ้นและไดใชศาลา

การเปรียญหลังใหมนี้ในการจัดการเรียนการสอน 

ตอมานายแกว แกมขุนทด ซึ่งเปนราษฎร

หมูบานทาขี้เหล็ก ไดอุทิศมอบที่ดินใหเปนสมบัติ

ของโรงเรียน ๑ แปลง พื้นที่ ๒๘ ไร ๒ งาน  เมื่อ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ คณะครูพรอมดวย

คณะกรรมการการศึกษาและชาวบานไดรวมกัน

สรางอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  ตามแบบ ป.๑ฉ  

ขนาดกวาง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จํานวน 

๔ หองเรียน บนทีด่นิดงักลาว นายสงวน รักสุจริต 

นายอําเภอดานขุนทดขณะนั้น ได อนุมัติงบ

ประมาณภาษีบํารุงทองที่จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

ทาํการตอเตมิอาคารเรียนท่ียงัไมเสรจ็สมบรูณ โดย

ทาํการตฝีา และติดตัง้ประตหูนาตาง จนครบท้ัง  ๔ 

หองเรียน ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการไดอนุมัติ

ใหโรงเรยีนขยายชัน้เรยีนขึน้  โดยใหเปดสอนถงึชัน้

ประถมศึกษาปที่ ๖ จนถึงปจจุบัน

โรงเรยีนบานทาขีเ้หลก็ ตัง้อยูในสภาพพืน้ที่

เปนเนินสูงและมีหินจํานวนมาก ซ่ึงเปนปญหา

ตอการกักเก็บน้ํา การรักษานํ้าไวใชยากลําบาก 

ในสวนของการอุปโภคบริโภคนั้น โรงเรียนไดรับ

จัดสรรงบประมาณในการจัดสรางถังบรรจุนํ้าแต

ก็ยังไมเพียงพอแกนักเรียนไดตลอดทั้งป โรงเรียน

ไดดําเนินการขุดสระเก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

และการเพาะปลูกภายในโรงเรียน เพื่อเปนการ

แกปญหาการขาดแคลนน้ําในโรงเรียนไดในระดับ

หน่ึง  ในสวนการคมนาคมและการสาธารณูปโภค  

โรงเรยีนมกีารเดินทางโดยมถีนนลาดยางทางหลวง

แผนดิน มรีะบบไฟฟาและน้ําประปาภายในโรงเรยีน  

ชวยใหบุคลากรไดรับความสะดวกสบายพอควร 

ลกัษณะชมุชน  หมูบานทาขีเ้หล็ก  ไดแบงออกเปน  

๒ หมู  ไดแก หมูที่ ๒ และหมูที่ ๒๐ ตามแผนงาน

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด มีจํานวน

ประชากร ๑,๒๕๐ คน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

และประกอบอาชพีเกษตรกรรม มรีายไดของชมุชน

ตอหัวประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  บาทตอป  โดย

ชุมชนมีสวนสนับสนุนโรงเรียนและมีความสัมพันธ

อนัดมีาก  ตลอดจนชุมชนยงัมสีวนรวมการบริหาร

จัดการศึกษาเปนอยางดี

๑๖ ป แหงความหลังผานไปแลว และอีก

หลายปขางหนา ถาพวกเราพรอมใจกันทํา    

 



นครราชสีมา เขต ๓

๕๗

กระบวนการพัฒนาผูเรียน คือ การจัด

กิจกรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องเปนวิถีชีวิต  

เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดมีการฝกปฏิบัติอยูเสมอ ท้ัง

ดานความประพฤติ (ศีล) จติใจ (สมาธ)ิ และปญญา 

(ปญญา) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ัง ๓ ดานไป

พรอมๆ กัน การเรียนรูทั้งในดานความประพฤติ  

จติใจ และปญญา เพือ่เจรญิงอกงามในทุกขัน้ตอน

ของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกิน อยู ดู  และ

ฟง ในชีวิตประจําวันท่ีมีสติสัมปชัญญะคอย

กํากับ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนจนเปนกําลังสําคัญ

การฝกสมาธิเบ้ืองตน
� �2 	���3��!4�����+5�#��$"

เรื่อง
อภิชาติ ฮาดภักดี

โรงเรียน
หนองใหญพัฒนา

ต.สระตะเคียน  

อ.เสิงสาง  

จ.นครราชสีมา



๕๘

ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหเจริญสืบ

ตอไป เนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาวา  

“มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะฝกฝนและพัฒนา
ได” ประกอบกับวิเคราะหผูเรียนวามีสติปญญา  

อุปนิสัย ความพรอม และภูมิหลังที่แตกตางกัน  

การพัฒนาจึงเนนที่ตัวผูเรียนแตละคนเปนสําคัญ

ทางโรงเรียนบานหนองใหญพัฒนาจึงยึด

หลักทางพุทธศาสนาวา มนุษยทุกคนมีศักยภาพ

ที่จะฝกฝนและพัฒนาได ดังนั้นทางโรงเรียนจึง

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนขึ้น และใหผูเรียน

ไดเรียนรู ไดปฏิบัติจริงท้ังทางดานความประพฤติ  

จิตใจ และปญญา เชน กิจกรรมบริหารจิตเจริญ

ปญญา กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ

และมีการทองคติธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

กิจกรรมการเดินอยางมีสติกอนเขาโรงอาหาร 

กิจกรรมกลาวคําพิจารณาอาหารกอนการรับ

ประทานอาหาร กิจกรรมรับประทานอาหารอยางมสีติ 

กิจกรรมนั่งสมาธิ ๕ นาทีกอนเขาเรียน กิจกรรม

ทาํบุญตกับาตร กจิกรรมอบรมธรรมะหลังเลกิเรยีน  

เพื่อใหกระบวนการพัฒนาผู เรียนเจริญ

งอกงามทางโรงเรยีนจงึไดจดักจิกรรมการฝกสมาธิ

เบื้องตนขึ้น

สมาธิ แปลวา ความตั้งใจมั่น หมายความ

วา จิตตรงดิ่งแนวแนและอยูในอารมณใดอารมณ

หนึง่ จติจะต้ังมัน่เปนสมาธไิดตองอาศัยการฝกฝน

อบรม สมาธิ มี ๒ อยาง  คือ อุปจารสมาธิ สมาธิ

เปนแตเพยีงเฉยีดๆ อัปปณาสมาธ ิสมาธอินัแนวแน

ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผูมีกุศล

ฉันทะยังจิตใจใหเกิดสมาธิ ทานท้ังหลายจะตอง

ปฏิบัติตามแนวแหงกัมมัฏฐาน ทานท้ังหลายอาจ

เกิดความสงสัยวา กัมมัฏฐานนั้นแปลวาอยางไร  

คาํวา กมัมฏัฐาน แปลวา ท่ีตัง้แหงการวางและการ

วางในทีน่ีห้มายถึงการวางทางใจ กค็อืการฝกจติให

เปนสมาธินั่นเอง กัมมัฏฐาน มี ๒ อยาง คือ สมถะ

กัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเปนอุบายสงบใจ วิปสสนา

กมัมฏัฐาน กมัมฏัฐานเปนอบุายเรือ่งปญญา ดงันัน้

การฝกสมาธเิบือ้งตน  คือ การปฏบิตัสิมถะกมัมฏั-

ฐานเพื่อเปนอุบายยังจิตใหสงบน่ันเอง  

การเตรยีมตัวนัง่สมาธทิกุครัง้ตองจดัสถานที่

ที่จะนั่งใหสะอาดเรียบรอยกอนเพื่อไมใหเกิด

ความกังวลใจ จากนั้นใหไหวพระสวดมนตแลว

แผเมตตาปรารถนาความดีตอสรรพสัตว ฆราวาส

ควรสมาทานศีล ๕ ดวย เพราะศีลเปนอุบายวิธีที่

จะรบัรองความบรสิทุธ์ิเฉพาะตน  ในปจจบุนัรําลกึ

วาบัดนี้เรามีศีลที่บริสุทธิ์แมจะเคยทําผิดพลาดมา

แลวในอดีต  นั่นเปนเรื่องที่ลวงเลยมาแลว อยาไป

คํานึงถึงใหเปนอารมณ สวนความดีท่ีเคยกระทํา

ไวในหนหลังใหสํานึกถึงอยูบอยๆ เพื่อใหจิตเกิด

ความปติยินดี

การนั่งสมาธิ ผูชายน่ังทาขัดสมาธิขาขวา

ทับขาซาย สวนผูหญิงจะน่ังเหมือนผูชายก็ไดหรือ

จะนั่งพับเพียบก็ไดแลวแตความถนัด ขอสําคัญให

นั่งทาท่ีสบาย ทําใหสบาย แลวประนมมือขึ้นตั้ง

สัจจาธิษฐานวา สาธุ ขาพเจาจะน่ังสมาธิภาวนา

เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ 

บูชาคุณบิดามารดา ครู อาจารย และทานผูมี

พระคุณท้ังหลาย ขอใหขาพเจามีใจอันสงบ รูแจง

เห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายเทอญ

เสร็จแลวเอามือวางบนตัก เอามือขวาทับ

มือซาย ตั้งตัวใหตรง ดํารงสติใหมั่นทรงอยูภายใน  



๕๙

อยาสงใจออกไปรับอารมณภายนอก ใหกระทําเอา

ไวในใจวา ขณะนี้เราอยูที่นี้  เรากําลังนั่งสมาธิ

ภาวนา  อารมณทัง้หลายภายนอกใหหยดุคิด  เพ่ือ

ทาํใจใหตัง้อยูทาปจจุบนัในขณะนี ้แลวภาวนาในใจวา

ใหตั้งใจโดยมีสติกําหนดสูดลมหายใจเขา

นึกวา พุท

ใหตั้งใจโดยมีสติ กําหนดสูดลมหายใจออก 

นึกวา โธ

ใหตั้งใจโดยมีสติ กําหนดสูดลมหายใจเขา 

นึกวา ธัม

ใหตั้งใจโดยมีสติ กําหนดสูดลมหายใจออก 

นึกวา โม

ใหตั้งใจโดยมีสติ กําหนดสูดลมหายใจเขา 

นึกวา สัง

ใหตั้งใจโดยมีสติ กําหนดสูดลมหายใจออก 

นึกวา โฆ

การกําหนดแบบนี้เพื่อเปนอุบายให พุทโธ  

ธมัโม สังโฆ ไดมารวมอยูทีใ่จ การทีเ่รากาํหนดแบบ

นี้เรียกวา คําบริกรรม ตอไปใหกําหนดเพียงคําวา  

พุทโธ คําเดียว และใหหายใจเปนปกติดวยระบบ

ลมหายใจเหมือนท่ีเราหายใจท่ัวๆ ไป และใหมี

สติอยูเสมอรูเทาทันกับลมหายใจทุกครั้ง ตั้งอยูใน

ทาเตรียมพรอมอยูเสมออยาเผลอตัว

ในขณะทีเ่ราไมไดตัง้ใจสดูลมหายใจเขาเอง 

นึกวา พุท แตลมหายใจไดลวงเขาไปเสียกอน 

ในขณะนั้นก็ใหเรารูตัวเองทันทีวา ความตั้งใจของ

เราขาด สติรูไมเทาทันหรือในขณะใดไมไดตั้งใจ

ปลอยลมหายใจออกมา ลมหายใจออกมาเอง ไม

พรอมกบัคําบรกิรรม  ในขณะน้ันเรากเ็ผลอสตแิละ

ขาดความตั้งใจเชนเดียวกัน  ฉะน้ันจึงใหเราตั้งใจ

สูดลมหายใจเขาเอง และตั้งใจปลอยลมหายใจ

ออกเอง เมือ่เราขาดความต้ังใจเมือ่ไร เราก็ขาดสติ 

ไมรูเทา เอาไมทัน จึงตองกําหนดใหม ตั้งสติกับ

คําบริกรรมใหดี

สมาธเิมือ่ฝกฝนดแีลว อบรมดีแลว ยอมเปน

ไปเพือ่กอใหเกดิประโยชนอนัย่ิงใหญ ดังพทุธดาํรสั

ที่พระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิ ภิกขะเว ภาเวถะ  
สมาหโิต ยถาภตูงั ปะชานาติ” “ดูกรภกิษทุัง้หลาย 
เธอทั้งหลายจงยังสมาธิใหเกิด เพราะจิตที่ตั้งมั่น
เปนสมาธิดีแลว ยอมรูเห็นตามความเปนจริง”



สระบุรี เขต ๑

๖๐

ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูเขียนเริ่มเขารับราชการ

ในตําแหนงครู ๑ ระดับ ๑ ณ โรงเรียนในชนบท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

นักเรียน ๑๕๐ คน ครู ๔ คน และไดรับมอบหมาย

ใหสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ผูเรียนมีทั้งส้ิน ๔๕ 

คน กาวแรกท่ียางกาวเขาสูบรเิวณโรงเรียน กไ็ดตัง้

ปณิธานเอาไวในใจวาจะพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน

แหงนีใ้หเปนคนดี มคีวามพรอมทีจ่ะเปนประชาชน

ที่ดีในอนาคต จะเปนครูดีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง จะมุง

มั่น เสียสละ อุทิศเวลา ทั้งชีวิตนี้เพื่องานการสราง

คนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

เมื่อไดตั้งปณิธานเอาไวดังกลาว ผูเขียน

คุณธรรม
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เรื่อง
ธันยพร คงดาน

โรงเรียน
นิคมสรางตนเองจังหวัด

สระบุรี 

(พิบูลสงเคราะห ๒)

ต.ธารเกษม  

อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี 



๖๑

เริ่มตนสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในชั้นของ

ตนเองเปนรายบุคคล แยกประเภทของผูเรียนออก

เปน ๔ กลุมตามสภาพปญหา แตปญหาท่ีสําคัญ

สําหรับทุกคนคือ ผูเรียนพูดภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) 

ไมพูดภาษาไทย ซึ่งเปนสิ่งท่ีผูเขียนหนักใจมาก 

เพราะการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ตองคุยกันรู

เรื่อง น่ีคุยกันก็ยากมาก ผูเขียนใชเวลาในการ

ศึกษาภาษาถิ่น ๑ เดือนเศษควบคูไปกับการสอน

โดยใชภาษามือเปนสวนใหญ ใชวิธีการปฏิบัติตน

เปนตวัอยาง เริม่ตัง้แตการทําความเคารพ การไหว 

การกราบ การพูดคาํสภุาพ การแตงกายทีถ่กูระเบยีบ 

มารยาทตางๆ การรักษาความสะอาดในทุกเรื่อง

ตองเริ่มตนนับ ๑ ท้ังส้ิน ไปถึงโรงเรียนประมาณ 

๐๗.๐๐ น. ทุกวัน และกลับออกจากโรงเรียนเวลา

ประมาณ ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน วันเสารอาทิตย

จะเขาไปทํางานที่โรงเรียนโดยการจัดปรับปรุง

หองเรียนสัปดาหละ ๑ คร้ัง เพื่อสรางบรรยากาศ

ใหนาอยูนาเรียน ผูเรียนจะมีความสุขมากในเชา

วันจันทรมาพบสิ่งใหม และจะใชเวลาชวงกลาง

คืนผลิตสื่อและเตรียมการสอน โดยใชงบประมาณ

สวนตัว จดัซือ้วสัดุอปุกรณทีจ่ําเปนแตทางโรงเรียน

ไมมใีห ตอนเชาเม่ือพบผูเรยีนจะทกัทายดวยคาํวา  

สวัสดีคะ สวัสดีครับ และยกมือไหว เปนตัวอยาง 

ตอนแรกผูเรยีนกจ็ะเฉย น่ิงๆ ผูเขยีนกจ็ะตองเตือน

ใหเขาพูดตาม และไหวตาม ทําอยางนี้ประมาณ 

๑ ภาคเรียนผูเรียนในช้ันเริ่มชิน ตอไปก็เปนหนาที่

ครเูวรประจาํวนัผูเขยีนนาํวธิกีารเดิมไปใชกบัผูเรยีน

ในโรงเรียนทุกคน โดยเทคนิคการพูดซํ้า พูดยํ้า 

พดูทวน และแนะนาํการไหวทีถ่กูตอง คอืใหฝกไหว

ตามทุกสัปดาหที่เปนครูเวร ปฏิบัติอยูอยางนี้เปน

เวลา ๑ ปเต็ม ผูเรียนเริ่มดีขึ้นประมาณ ๘๐% พอ

ปการศึกษา ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนเปดชั้นเด็กเล็ก  

มอบใหผูเขียนลงมาสอนช้ันเด็กเล็ก ผูเขียนไดเขา

รับการอบรมเทคนิคการสอนชั้นเด็กเปนเวลา ๗ 

วัน พอเปดภาคเรียนก็เริ่มตนพัฒนาผูเรียนดาน

คณุธรรมจรยิธรรม สรางขอตกลงในการอยูรวมกนัวา 
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ผูเรียนทุกคนจะตองรักกัน ไมทะเลาะกัน ถาใคร

ทะเลาะกนั จะตองทําโทษท้ังหอง (เม่ือกอนใหตีได) 

จะโดนตทีกุคน แรกๆ มีทะเลาะกันบาง ระยะไมมี

การทะเลาะกัน รูจักแบงปนของเลนของใช มคีวาม

รับผิดชอบ พัฒนาการท้ัง ๔ ดานดีมาก ผูเรียน

ในโรงเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบ จนไดรับการชมเชยจากผูมาเย่ียมชม 

ศึกษาดูงานอยูเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการนิเทศ

โรงเรียน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติพัฒนาผูเรียน

เนนคุณธรรม นําความรู สู ความสําเร็จ จนในป 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูเขียนไดรับคัดเลือกใหเปนครูผูสอน

เด็กเล็กดีเดนระดับอําเภอ และรางวัลชมเชยครู

ผูสอนดีเดนรับจังหวัด ทางหนวยงานวิทยาลัยครู

บุรีรัมยไดมาเชิญใหผูเขียนไปเปนวิทยากรพิเศษ 

สอนนักศึกษา กศบป. รวม ๑๒๐ คน สาขาการ

ศกึษาปฐมวยั รวมเวลาในการพฒันาผูเรยีน ๑๑  ป

กวาจะประสบผลสําเร็จ

ในปพ.ศ. ๒๕๓๗ ผูเขียนไดรับคําส่ังยาย

ไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนใหม ซึ่งอยูในจังหวัด

ภาคกลาง แตกเ็ปนโรงเรยีนขนาดเล็กอยูในหบุเขา  

ประชากรนอย และไดรับผิดชอบสอนช้ันอนุบาล

ปที่ ๑ - ๒ สภาพปญหาคือผูเรียนมีฐานะยากจน 

ผูปกครองขาดการเอาใจใส ครูสอนหนังสือไมได

สอนทักษะชวีติ ผูเขยีนไดนาํแนวคดิเดิม คอืพฒันา

ผูเรยีนเนนคณุธรรม นาํความรูสูความสําเรจ็ ใชเวลา

พฒันาทัง้ผูเรยีนในโรงเรยีน พัฒนาสภาพแวดลอม 

จดัหาสือ่วสัดอุปุกรณ จดัหาทุนการศกึษาชวยเหลือ 

อยูถึง ๕ ป โรงเรียนจึงไดรับการยอมรับจากบุคคล

ภายนอก ไดรบัรางวลัตางๆ มากมาย มผีูมาศกึษา

ดงูานดานตางๆ เชน การจดัประสบการณชัน้อนุบาล 

ดงูานคณุธรรมจรยิธรรม การฝกความรบัผดิชอบ ฯลฯ

ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูเขียนไดรับการแตงตั้ง

ใหเปนผูรกัษาการในตําแหนงครใูหญ ขณะนัน้มคีรู 

อยู ๒ คน ผูเรียนท้ังโรงเรียนเหลือเพียง ๔๕ คน 

สอนอนุบาล ๑ - ป.๖ ผูเขยีนทุมเทกาํลังกาย กาํลงั

ทรัพย กําลังปญญา และอุทิศเวลาในวันปกติ

ทําการสอน กลางคนืทาํงานธรุการ และเตรยีมการ 

วนัหยดุเสารอาทิตยและปดภาคเรยีน ประสานงาน
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ขอความชวยเหลือ และระดมทรัพยากร เพ่ือใชใน

การพัฒนาผูเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหเทาเทียม

กับสถานศึกษา จนพระทั่งไดรับการรับรองจาก

สถาบันรับรองคุณภาพ (สมศ.รอบแรก) ท้ังระดับ

ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา รวมเวลาในการ

พัฒนาผูเรียน รวม ๙ ป 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีนโยบายจากสํานักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสระบรุเีขต ๒ ใหยบุรวมโรงเรยีน

เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาขณะนัน้ทีโ่รงเรียน

ของผูเขียนมีนักเรียนเหลืออยู ๑๙ คน สาเหตุที่

มีเด็กนอยเพราะในเขตบริการไมมีเด็ก เพราะอยู

ในหุบเขาที่ดินเปนของนายทุนทั้งหมด ผูเขียนได

ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อยุบโรงเรียน  

ทําใหชีวิตผูเขียนเปลี่ยนสายงานจากการเปนครู

ผูสอนมาสอบเปนผูบริหาร ดวยแนวคิดจากความ

เปนครูสูผูบริหารคือ พัฒนาผูเรียน เนนคุณธรรม 

นําความรู สูความสาํเร็จ มีวิสัยทัศนวา“ผูเรียนดี 
ครูมีคุณภาพ ชุมชนมีสวนรวม” ผูเขียนไดรับการ
แตงตัง้ใหเปนผูบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

จังหวัดในภาคกลาง มีครู ๒ คน นักเรียน ๔๗ คน

ผูเขียนวิเคราะหบริบทของโรงเรียน พบสภาพ

ปญหาที่ตองจัดการเรงดวน เหมือนกับโรงเรียน

ทั้งสองแหงที่เปนครูผู สอน คือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ครูขาดการเอาใจใสในดานนี้เพราะมี

ครูนอย ภาระงานมาก ทําใหผูเรียนไมไดรับการ

พฒันาเทาทีค่วร อกีทัง้ยงัมปีญหาผูปกครองมฐีานะ

ยากจน  ปญหาครอบครัวแตกแยก เด็กขาดความ

อบอุน ผูเขียนจึงตองใชแนวทางเดิมคือการพัฒนา

ผูเรียนเนนคุณธรรม นําความรูสูความสําเร็จมาใช

ในสถานศกึษาแหงนีผู้เรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรม มี

ความรบัผดิชอบ ไดรบัรางวลัตางๆ จากหนวยงาน

มากมายจนกระทัง่ไดรบัความไววางใจจากผูปกครอง 

ชุมชน เขามารวมการพัฒนาสถานศึกษา สงบุตร

หลานมาเขาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ในป  พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูเขยีนไดรบัคาํส่ังแตงตัง้

ใหไปปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดภาค

กลางแหงหนึง่ เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ มีคร ู ๔  คน 

มีนักเรียน ๔๙ คน สภาพปญหาไมแตกตางจาก
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โรงเรียนที่ผานมา คือผูเรียนขาดการเอาใจใสดูแล

ดานคุณธรรมจริยธรรม สุขอนามัย อาคารสถานที่

ขาดการดแูลเอใจใส  ผูเขียนไดนาํโครงการเยาวชน

ไทยทําดีถวายในหลวง มีการจัดตั้งกลุมเมล็ดพันธุ

แหงความดี เพื่อพัฒนาผูเรียนจนไดรับรางวัลดาน

คุณธรรมมากมาย

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูเขียนไดรับคําสั่งแตง

ใหมาบริหารโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัด

สระบุรี (พิบูลสงเคราะห ๒) เปนโรงเรียนขนาด

เล็กมีผูเรียน ๑๐๗ คน มีครู ๕ คน สภาพปญหา

ที่ตองพัฒนาเรงดวน โดยเริ่มจากโครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วางแผนการพัฒนา

ผูเรียนทุกระดับช้ัน เริ่มตั้งแตชั้นปฐมวัย กิจกรรม

สําคัญคือ การตักบาตรพระภิกษุ ๔๐๐ - ๕๐๐ รูป 

ซึ่งมาปฏิบัติกิจกรรมเข าวิป สสนากรรมฐาน 

ณ วนอุทยานประชานาถ วัดพระพุทธบาทราช

วรมหาวิหาร ซึ่งผู เรียนสามารถฝกปฏิบัติตาม

วฒันธรรมชาวพทุธครบขัน้ตอน และสรางจติอาสา

ในชุมชน สวนกจิกรรมอ่ืนทางโรงเรยีนไดพฒันาเด็ก

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เชน การสวดมนต

ไหวพระตอนเชา, สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

วนัศกุร, ประกาศคุณความดี พีช่วยนอง ออมทรพัย  

จิตอาสาพัฒนาสวมสุขสันต ฯลฯ ถึงแมผูเขียนจะ

เปนผู บริหารก็ยังดําเนินการพัฒนาผู เรียนดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยใชวิธีการในครั้งเปนครู

ผู สอนและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการแตงกาย 

มารยาทการพูด การไหว การทําทาน รกัษาศลีและ

เจรญิภาวนาทกุวนัอาราธนาศลี ๕ ในวันธรรมสวนะ 

อาราธนาศีล ๘ เขาวัดปฏิบัติธรรมตามโครงการ

ฟนฟูศีลธรรมโลก ปจุจุบันไดรับคัดเลือกเปนรอง

ประธานชมรมครูดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑

จากประสบการณขางตนจนถึงปจจุบัน 

จะเห็นไดวา ผูเขียนไดใชความพยามยามในการ

พฒันาผูเรยีนใหมคีณุธรรมจรยิธรรม  คณุลกัษณะ

อันพึงประสงคในสถานศึกษาแตละแหงเปนเวลา

นานมาก บางหนาสถานศกึษา ใชเวลาถึง ๑๑ ป 

ในผลแหงความพยายาม การทุมเทและเสียสละ

ผูเขียนมีความภาคภูมิใจมากท่ีมีลูกศิษย

จากโรงเรียนแหงแรก ชื่อสุริยา สุทินรัมย เขียน

จดหมายมาเชญิใหไปรวมงานประดับยศท่ี อ.สตัหบี 

ผูเขียนไปรวมงาน เม่ือประดับยศ สุริยาเดินมา

พบผูเขียนนั่งลงบนพื้นหญาท้ังที่สวมชุดสีขาวบน

บาประดับยศทหารเรือ กมลงกราบที่เทาผูเขียน

ผูเขยีนนํา้ตาไหลพรากดวยความภาคภูมใิจ กมลง

ไปกอดสุริยา สุริยากอดตอบแลวพูดดังๆวา “ครู
ครับถาไมใชครู ผมไมมีวันนี้ ผมขอบคุณครูมาก
ครบั”  เราทัง้สองกอดกันรองไหดวยความตืน้ตนัใจ 
แมเหตุการณจะเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม  

๒๕๔๖ ปจจุบันยังอยูในความทรงจําไมลืมเลือน  

และสุริยายังคงติดตอโทรศัพทถามขาวดวยความ

หวงใย ในโอกาสสําคัญ เชน ปใหม วันแม วันเกิด

ผูเขยีน และวนัเกดิสุรยิาเองกโ็ทรมาขอพรจากผูเขยีน  

แมจะปฏิบัติหนาที่อยู ณ ชายแดนนราธิวาส ขอ

อํานาจคุณพระรัตนตรัย ปกปองคุมครองใหศิษย

รักปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเทอญ   



๖๕

นครราชสีมา เขต ๕
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เบญจศีลขอท่ี ๕



๖๖

อาการตางๆ ซ่ึงคนไมเมาทําไม ได แตคนเมา
ทําไดไมละอาย เรียกวา หนาดาน และเปนเหตุให
ทําความช่ัวอยางอ่ืน

เรื่อง
เทวัญ ขอยจัตุรัส 

โรงเรียน
ดอนน้ําใสวิทยา

ต.บานวัง อ.โพนไชย

จ.นครราชสีมา

การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดเปนโทษตอ

ตนเองและสังคม สุราคือ นํ้าเมาที่กลั่นแลว เรียก

กันทั่วไปวา เหลา เมรัยคือ นํ้าเมาท่ียังไมไดกลั่น

เรียกวา นํ้าขาว หรือที่ชาวอีสาน เรียกวาสาโท 

สวนนํ้าเมาอื่นๆ เชน อุ นํ้าตาลเมา เบียร ตลอด

จน ฝน กัญชา เฮโรอีน ยาบา ก็อนุโลมเขากับสุรา 

เพราะทําใหผูดื่มหรือสูบมึนเมา

สิ่งมึนเมาเหลานี้เรียกวาสิ่งเสพติด เพราะ

เมื่อเริ่มหรือสูบครั้งแรกแลวจะอยากด่ืมอยากสูบ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ คราวนี้จะเปลี่ยนเรียกผูดื่มหรือผู

สูบนั้นวา ติดเหลา ติดบุหรี่ ติดกัญชา ติดเฮโรอีน 

ติดยาบา

สิ่งมึนเมาเหลานี้เมื่อดื่ม หรือสูบแลว จะ

ทําใหมึนเมาขาดสติ เปนที่ตั้งแหงความประมาท 

ไมมีความละอาย แสดงกิริยา อาการตางๆ ซึ่งคน

ไมเมาทําไมได แตคนเมาทําไดไมละอาย เรียกวา 

หนาดาน และเปนเหตุใหทําความชั่วอยางอื่นได

อีกหลายอยาง เชน ฆาสตัว ลกัทรพัย ประพฤตผิดิ

ในกาม พูดเท็จ พูดคําหยาบ 

โทษทีร่ายแรงตามมาคอื ทําใหปญญาเสือ่ม 

เคยมีความจําดี ความคิดเฉียบแหลมดี พอเสพสิง่

เสพตดิแลวความจาํไมดคีวามคดิไมเฉยีบแหลม เรียน

สู คนอื่นไมได ทําลายสมรรถภาพทางรางกาย

ดวยโรครายตางๆ เชน โรคพิษสุราเรื้อรัง มือเขียน

หนงัสอืไมได ใจสัน่ ทาํงานเหนือ่ยงาย เปนมะเรง็ใน

กระเพาะอาหาร เพราะความรอนของสุราเผาผลาญ 

เปนมะเร็งในตับ เปนโรคตับแข็ง นักด่ืมสุราจะ

มีอายุสั้นกวาคนไมดื่มสุรา คนฉลาดจะงดเวนจาก

สิง่เสพตดิเด็ดขาด เพราะไมตองการใหสิง่เสพตดิมา

ทําลายชีวิตทางออม คนโงเทานั้นท่ีติดส่ิงเสพติด

นทิานคตธิรรมเรือ่ง ยาเสพตดิเปนพษิเปนภัย
บุตรเศรษฐีคนหน่ึงเกิดในตระกูลมีสมบัติ  

๘๐๐ ลาน ในกรุงพาราณสี มารดาและบิดาของ

เขาคิดวา “ในตระกูลของเรามีทรัพยสมบัติมาก 
เราจะใหบุตรของเราใชสอยอยางสบาย โดยไม
ตองทํางานส่ิงใดเลย” จึงไมใหบุตรเรียนวิชาอะไร
เลย ในนครน้ันมีเศรษฐีอีกตระกูลหน่ึง มีทรัพย 

๘๐๐ ลานเหมือนกัน มีธิดาคนหน่ึง มารดาบิดา

ของเธอคดิวา “เรามธีดิาคนเดียว ทรพัยสมบตัขิอง
เรามากมาย ธิดาของเราจะใชสอยอยางสบายจน
ตลอดชวีติกไ็มหมด” จงึไมใหธดิาของเขาเลาเรยีน 
หรอืประกอบการงานอะไรเลย เม่ือทัง้สองเจรญิวยั

ขึ้น แลวไดแตงงานกัน ครั้นบิดามารดาของเขาท้ัง

สองถงึแกกรรมแลว ทรพัย ๑,๖๐๐ ลานกไ็ดมารวม

อยูในเรือนเดียวกันทัง้หมด และเขากไ็ดรบัตาํแหนง

เศรษฐแีทนบดิาตอไป เขาไดไปเฝาพระราชาวันละ 



๖๗

๒ ครั้ง ตามธรรมเนียม

ครัง้น้ันพวกนกัเลงสรุาในพระนครพาราณสี

คดิกนัวา “ถาเศรษฐคีนนีเ้ปนนกัเลงสรุาแลว ความ
ผาสุกจะมแีกพวกเราอยางย่ิง เราจะพยายามใหเขา
เปนนกัเลงสรุาใหได”  นกัเลงสรุาเหลานัน้จงึไดถอื
เอาสุราและกับแกลม ไปนั่งกินอยูขางทางท่ีเศรษฐี

นั้นจะมาจากราชสกุล เมื่อเห็นเศรษฐีเดินเขามา

ใกล พวกเขาจึงดื่มสุราและกินกับแกลม พรอมกับ

กลาววา “ขอใหทานเศรษฐีจงมีอายุ ๑๐๐ ปเถิด 
พวกผมอาศัยทานแลวจะไดดื่มอยางเปนสุข” 

เศรษฐไีดฟงคาํพูดของนกัเลงสรุานัน้แลว จงึ

ถามคนใชที่เดินตามมาวา “เขาดื่มอะไรกัน”
คนใชตอบวา “เขาดื่มสุรากันขอรับนาย”
เศรษฐีถามวา “มันมีรสอรอยไหม”
คนใชตอบวา “มันเปนนํ้าที่มีรสอรอยมาก

ทีเดียว นาย”
เศรษฐกีลาววา “เมือ่มนัมรีสอรอย เรากค็วร

ดื่มนํ้านั้นบาง”
เศรษฐีจึงใหคนใชนําสุรามาใหดื่มเล็กนอย 

ตอมาไมนาน เศรษฐีก็ชอบด่ืมสุราเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

พวกนักเลงสุราไดทราบวา เศรษฐีชอบด่ืมสุราแลว 

จึงไดเขามาแวดลอมเปนบริวาร เศรษฐีจะไปทาง

ไหน พวกนักเลงสุราก็จะตามไปดวย เศรษฐีจึง

ซื้อสุราดวยเงิน ๑๐๐ บาท หรือ ๒๐๐ บาท พรอม

กบัแกลม ด่ืมสุราเปนประจาํ เมือ่เขาเขาไปสูสถาน

ทีฟ่อนราํ ขบัรองดวยอาการมนึเมา จงึใหรางวลัแก

คนฟอนราํสวย ๒๐๐ บาท คนท่ีขบัรองเสยีงไพเราะ 

๑๐๐ บาท เขาใชเงนิอยางสรุุยสุรายอยางนัน้ไมนาน

นัก เงิน ๘๐๐ ลานบาทของเขาก็หมดไป

เมื่อเหรัญญิกเรียนวา “ทานเศรษฐีทรัพย
ของทานหมดแลว” เขาจึงพดูวา “ทรพัยของภรรยา
ของขาไมมหีรอื” เหรญัญกิตอบวา “ยงัมขีอรบัทาน
เศรษฐ”ี “ถาอยางนัน้จงเอาทรพัยของภรรยาของขา
มาใชสอยตอไป“ เขาไดใชทรพัยของภรรยาของเขา

ใหหมดไปเชนเดียวกัน เมื่อเงินสดหมดแลวก็ขาย

นา ขายสวน ขายยานพาหนะ ในท่ีสดุแมแตของใช

ในบานก็หมดไปตามลําดับ

ครั้งตอมาเขาไดจํานําเรือนของเขากับผู 

อื่น เมื่อไมมีเงินชดใชใหเขา เจาของเงินก็ไดไลเขา

ออกจากเรอืนไป เขาไดพาภรรยาไปอาศัยเรอืนของ

คนอื่นอยู ถือกระเบื้องเที่ยวไปขอทาน ปรารภที่จะ

บริโภคอาหารที่เปนเดนของผูอื่น เพื่อประทังชีวิต

ของตนเองเรื่อยมา   



๖๘

นิทานคติธรรม เรื่อง สะใภเศรษฐี
มเีศรษฐผีูหนึง่ รํ่ารวยมาก ภรรยาของเขา

ตายจากไปในขณะท่ีเขาเองก็ชรามากแลว ใน

ประเทศอินเดีย ภรรยาคือผูที่เปนเจาของทรัพยสิน

ทุกอยางในครัวเรือน ไมวาจะเปนเงินทอง เครื่อง

ประดับ เพชรพลอย ยุงฉาง อาคารบานเรือนและ

ที่ดิน ภรรยาของเศรษฐีผูนี้เปนผูเก็บรักษากุญแจ

ทรพัยสนิทัง้หมดเอาไว เมือ่สิน้ชวีติลงเชนนี ้เศรษฐี

จึงคดิวาจะใหใครดูแลทรัพยสินตอไป

เศรษฐีมีลูกชาย ๔ คน และลูกสะใภ ๔ คน 

เศรษฐีจึงเรียกลูกสะใภทั้ง ๔ เขามาหา แลวบอก

วา เขาจะทดสอบนางท้ัง ๔ และใครท่ีไดคะแนน

สงูสดุ จะไดเปนผูถอืกญุแจทัง้หมด หรืออกีนยัหนึง่

คือ เปนผู ดูแลทรัพยสินทั้งปวง เขามอบเมล็ด

ความฉลาด

นครราชสีมา เขต ๕

เรื่อง
เสถียร หนูทอง

โรงเรียน
ดอนน้ําใสวิทยา

ต.บานวัง อ.โพนไชย

จ.นครราชสีมา
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๖๙

ขาวโพด ๕ เมลด็ใหแตละนาง และบอกใหเกบ็รกัษา

เมล็ดขาวโพดนีไ้วใหด ีเมือ่เขากลบัมาหลงัจาก ๔ ป

ผานไปแลว เขาตองการจะดูวา ใครคือผูรกัษาเมลด็

ขาวโพดเหลานี้ไดดีที่สุด เพราะผูที่สามารถรักษา

เมล็ดขาวโพดนี้ไวไดดีเทานั้น จึงจะสามารถรักษา

ทรัพยสมบัติไวได แลวเศรษฐีก็จากไป 

สะใภคนโตคิดในใจวา “คุณพอทาจะบาไป
แลว จะใหเรานั่งหวงเมล็ดขาวโพด ๕ เมล็ดน้ีอยู
ถึง ๔ ป เห็นทาจะไมไหว โยนทิ้งไปดีกวา เมื่อคุณ
พอกลับมา เราจึงคอยไปเอาที่ฉางมาให” แลวนาง
ก็โยนเมล็ดขาวโพดทั้ง ๕ น้ันท้ิงไป

สะใภคนที่สองก็คิดเชนเดียวกันวา “จะมี
ประโยชนอะไรทีจ่ะตองคอยกงัวลถงึเมล็ดขาวโพด
ธรรมดาๆ เชนนี้อยู ถึง ๔ ป แตถาจะโยนทิ้งไป
ก็คงไมดี เพราะคุณพอผานชีวิตมามาก คงรู 
อะไรดีๆ บางทีขาวโพดทั้ง ๕ เมล็ดน้ี อาจจะเปน
ของศักดิ์สิทธิ์ก็ได ตอนหลังคุณพออาจจะบอกให
เรากินมันเขาไป เพื่อจะไดโนนไดนี่ ถาเชนนี้เรา
ก็ควรจะกินมันเสียเดี๋ยวนี้ เมื่อคุณพอกลับมา เรา
ก็เอาเมล็ดขาวโพดจากท่ีอื่นมาใหดูแทนเสียก็แลว
กัน“ แลวนางก็กินเมล็ดขาวโพดทั้ง ๕ น้ัน 

สะใภคนท่ีสามอยากจะไดเปนผูดูแลกุญแจ

เหลานั้นมาก ตลอด ๔ ปนางเฝาดูเมล็ดขาวโพด

ทั้ง ๔ เปนอยางดี

สะใภคนท่ีสี่ นางไดนําเมล็ดขาวโพดทั้ง ๕ 

ไปปลูกที่ลานบาน ไมชาตนขาวโพด ๕ ตนก็งอก

ขึน้มา และเมือ่ถงึเวลากอ็อกฝก ขาวโพดแตละตน 

ใหเมล็ดขาวโพดถึง ๑๐๐ เมลด็ ในฤดตูอมานางได

นําเมล็ดขาวโพดทั้ง ๕๐๐ เมล็ดน้ันไปปลูกอีก เกิด

เปนตนขาวโพด ๕๐๐ ตน ฤดูตอมานางก็นําเมล็ด

ขาวโพดที่ไดทั้งหมดไปปลูกอีก และฤดูตอมาก็ทํา

เชนเดียวกัน เวลา ๔ ปผานไป นางสามารถเก็บ

เกี่ยวเมล็ดขาวโพดจํานวนมากมายหลายตัน

เมือ่เศรษฐกีลบัมา สะใภแตละคนกม็เีรือ่งเลา

ตางๆ นานา เกี่ยวกับเมล็ดขาวโพด แตเมื่อมาถึง

สะใภคนท่ีสี่ นางบอกวาเมล็ดขาวโพดทั้ง ๕ เมล็ด 

บัดนี้ไดเจริญงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นจนเต็มโกดังแลว 

เศรษฐีไดฟงดังนั้นก็รูสึกมีความสุขมาก และเห็น

วา สะใภผูนี้คือผูที่เหมาะสมจะรักษาทรัพยสมบัติ

ของครอบครัวตอไป   



นครราชสีมา เขต ๕

เบญจธรรมขอท่ี ๕
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ความมี สติ สั มป ชัญญะทํ า ให  ตน เอง 

ครอบครัว และสังคมปลอดภัย สติ แปลวา ความ

ระลึกได คือระลึกไดกอนทํา กอนพูด ระลึกไดแลว 

จึงทํา จึงพูด เหมือนหัวหนาพอคาระลึกไดกอนวา 

ผลไมนีก้นิจะเปนอนัตรายถงึชวีติ เมือ่ตรวจดูอยาง

รอบคอบก็รูวา ผลไมตนไมตนนี้เปนตนไมมีพิษ 

ไมใชมะมวงอยางที่ลูกนองเขาใจ จึงประกาศแก

ลูกนองวาใครจะกินผลไมนี้ไมได เพราะเปนผลไม

มีพิษ ลูกนองก็เชื่อฟง จึงไมมีใครเปนอันตรายเลย

สัมปชัญญะ แปลวา ความรูตัว คือ รูตัว

ขณะทํา ขณะพูด เปนคุณธรรมที่มาคูกับสติเสมอ 

คนทีม่คีณุธรรม คือสติสมัปชญัญะควบคมุอยูเสมอ 

ทําอะไรยอมไมผิดพลาด ทําใหการงานประสบ

ความสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การดืม่สุรา หรอืสิง่ทีท่ําใหเกดิความมนึเมา

ทกุชนิด จะทาํใหคนขาดสติ เพราะสิง่มนึเมาเขาไป

ยอมใจทาํใหเกิดความประมาท ขับรถชนกนั ขับรถ

ตกถนนเกิดจากเมาสุรา หรอืกนิยาบาเปนสวนมาก 

จึงมีกฎหมายหามไมใหคนเมาขับรถ แตมีบางคน

ฝาฝน จึงมีคนตายไปมากตอมาก ใหนักเรียน

สังเกตจากคนขางเคียงจะเห็นโทษของสุราอยาง

แทจรงิ เมือ่งดการดืม่การสบูหรอืดมสิง่ทีท่ําใหเกดิ

ความมนึเมา ส่ิงย่ัวยใุหขาดสตกิห็มดไปประการหน่ึง

ความมสีติสมัปชญัญะตองระลึกเสมอวา สิง่

ทาํใหเกิดความมนึเมาทกุชนดิ ทําใหขาดสต ิก็อยา

ไดเก่ียวของกับสิ่งมึนเมาเหลานั้น เหมือนกับเหลา

อสุรา ที่ไมยอมแตะตองสุราอีกเลย

นทิานคติธรรมเร่ือง พอคาปลอดภยัเพราะอาศัยสติ
หัวหนาพอคาคนหนึ่งไดจัดสินคาบรรทุก

เกวยีน แลวนาํไปขายยงัตางเมอืง กอนออกเดนิทาง

ทุกครั้ง เขาจะสั่งลูกนองวา “สิ่งใดท่ียังไมเคยกิน 

ถาอยากกนิใหบอกเราเสยีกอน” ลกูนองของเขาทกุ

คนตางก็เชือ่ฟง และการเดินทางทุกครัง้กป็ลอดภยั

กลับมาทุกคน 

ครั้งหน่ึง ขณะท่ีเขาเดินทางไปคาขายตาง

เมือง เขากับลูกนองไดเขาไปอยูใตตนไมตนหน่ึง 

ใกลหมูบานในระหวางทาง ตนไมตนน้ันมีลักษณะ

เหมอืนกบัตนมะมวงทุกอยาง และผลของมันกําลัง

สุกเต็มตน เห็นแลวนากินอยางยิ่ง

บรรดาลูกนองตางก็ถามขึ้นทันทีเมื่อถึงตน

มะมวงน้ีวา “ลูกพี ่เราจะกนิมะมวงตนนีไ้ดหรอืไม” 
เขาไมตอบในทันที เขาเดินตรวจรอบๆ บริเวณ

ตนไมนั้นสักครู เขารูทันทีวา ไมใชมะมวง จึงส่ัง

หามลูกนองวา “ใครอยากินผลไมตนน้ีนะ ถาใคร
กินจะตายเปลา” ลูกนองยอนถามอยางเสียดายวา 
“มันไมใชมะมวงหรือลูกพี่” เขาส่ันศีรษะ “ไมใช
มะมวงดอก มันเปนตนอะไรก็ไมรู แตมีลักษณะ
คลายมะมวง” ลูกนองทุกคนเมื่อไดฟงดังนั้น ก็

เชือ่ฟงหวัหนาโดยด ีไมมใีครกนิมะมวงน้ันเลย ทกุ

คนกินแตอาหารที่ตนเตรียมมา แลวก็พักผอนตาม

อัธยาศัย สักครูก็พากันหลับไป

รุงเชา พวกชาวบานไดพากันออกมาดู ดวย

ความมีสติสัมปชัญญะตองระลึกเสมอวา 
ส่ิงทําใหเกิดความมึนเมาทุกชนิด ทําใหขาดสติ 
ก็อยาไดเก่ียวของกับส่ิงมึนเมาเหลาน้ัน
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เรื่อง
สําราญ กลุมคางพลู

โรงเรียน
ดอนน้ําใสวิทยา

ต.บานวัง อ.โพนไชย

จ.นครราชสีมา

ความเขาใจวา พวกพอคาตายเรียบรอยดวยกิน

ผลไมตนนั้น เหมือนพวกพอคาที่ผานมา พวกเขา

คงไดขาวของ เงินทองมาแบงกันอีก

ครัน้มาถงึ เหน็พวกพอคาไมมใีครเปนอะไร

เลย จึงถามวา “ทําไมพวกทานไมเก็บมะมวงกิน
เลา” หัวหนาพอคาผูมสีตริอบคอบจึงตอบวา “พวก
ทานยังไมกินเลย พวกเราจะกลากินไดอยางไร ถา
ขืนกินก็ตายเปลาเทานั้น” พวกชาวบานแกลงยอน

ถามวา “มะมวงตนนี้มีพิษหรือ” เพื่อกลบเกล่ือน

ความรูสกึของตนเอง พอคาผูมสีตริอบคอบจงึกลาว

วา “ถึงเราไมตอบ ทานก็รูเต็มอกแลววามันเปนไม

มพีษิ พวกพอคาทีม่าพกัทีน่ีท่กุครัง้ แลวกนิผลของ
มันเขาไป ก็พากันตายระเนระนาด พวกทานกพ็า
กันขนขาวของ เงินทองไปอยางสบาย คราวนี้เรา
เสียใจดวยท่ีพวกทานไมไดสิ่งของ แตคราวหนา 
ถามีพอคาหนาโงมาอีก และเห็นแกปากทอง พวก
ทานคงจะไดสมประสงค วันนี้เราลากอนละนะ”  
เขาก็พาลูกนองเดินทางตอไป   



๗๓

นครราชสีมา เขต ๕

คุณคาของตน
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คนทุกคนท่ีเกิดมา ลวนแตมีโอกาสที่จะ

ทําความดีเพื่อเสริมสรางคุณคาของตนเอง เพื่อ

ตนเองเปนสขุ โดยไมสรางความเดือดรอนใหคนอืน่

การเห็นคุณคาในตนเอง เปนส่ิงจําเปน

มากในสังคมยุคปจจุบัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

และความเปนอยูที่ฝดเคืองทําใหทุกคนตองด้ินรน

แขงขันกัน ทําใหผูที่ออนแอ ผูที่ไมมีความรู ผูที่

ไมมีโอกาส ผูที่ไมสามารถจะชวยเหลือตนเองได 

ผูที่ตกงาน หรือผูที่ลมเหลวทางเศรษฐกิจ ทอแท

หมดกําลงัใจเกดิความรูสกึวาตนเองไมมปีระโยชน  

ไมมคีณุคาท่ีจะมชีวีติอยูตอไป ทําใหผูคนเหลานีฆ้า

ตัวตายกันมากมาย หรือบางคนก็ประชดชีวิตโดย

การแกแคนสังคม ทําใหสังคมเดือดรอน เชน ผูที่

ติดเชื้อเอดสบางคน พยายามท่ีจะใหคนอื่นติดเชื้อ

ดวย เพือ่จะใหมคีนท่ีตายตกตามกันเยอะๆ ซึง่การ

กระทําเชนนี้เปนสิ่งท่ีผิดอยางย่ิง 

การเห็นคุณคาในตัวเองนี้คนเราสามารถ

สรางไดโดยการใหกําลังใจตนเอง พยายามทํางาน

ใหสาํเรจ็บอยๆ มองดูคนท่ีมคีวามทุกขหรอืลาํบาก

กวาเรา ปลอบใจตนเองเสมอๆ วาปญหาทุกอยาง

มีทางแกไข เปนตน

การเห็นคุณคาในตนเองนี้หากเกิดกับใคร 

คนผูนั้นจะเปนคนท่ีสามารถดาํรงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมคีวามสขุ จะไมมคีวามทอแทตออปุสรรค

ตางๆ และเปนผูทีย่นิดปีฏบิตัติามกฎระเบียบของสงัคม

นิทานสอนใจ เรื่อง หนอนหนังสือ
นานมาแลวตัง้แตสตัวตางๆ พดูคยุกนัรูเรื่อง 

มหีนอนตัวเลก็ๆ ตวัหนึง่อาศัยอยูในปารวมกบัสตัว

อื่นๆ เนื่องจากมันมีขนาดเล็กและไปไหนมาไหน

อยางเงียบๆ จึงไมมีใครสนใจมัน ไมมีใครพูดคุย

กับมันมากนัก และตัวมันเองก็คิดวาตัวมันไมมี

ประโยชนอะไรเลย ไมมคีณุคาควรทีจ่ะมชีวีติอยูมนั

จึงหาทางที่จะฆาตัวตาย โดยการเดินไปใหนกกิน 

แตนกก็ไมกิน เนื่องจากนกกินผลไมในปามาอ่ิม

แลว ยิ่งทําใหมันรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนยิ่งขึ้น 

จึงหาทางฆาตัวตายใหมโดยการกระโดดลงจาก

ตนไม แตกไ็มตายเน่ืองจากตกลงมาบนหนังสอืเลม

หน่ึง ยิ่งทําใหมันรูสึกตนเองไมมีคุณคาเสียจริงๆ 

ทําอะไรไมเคยสําเร็จ แมแตการฆาตัวตาย

แตเมื่อมันเห็นหนังสือ มันก็มีความคิด

แผลงๆ ท่ีจะทําใหคนอื่นมานับถือมัน โดยการ

ประกาศวามนัเปนทายาทของหนอนหนังสอืผูรอบรู

สามารถแกปญหาตางๆ ใหกับสัตวทุกตัวที่อยูใน

ปานี้ได เมื่อประกาศไปทั่วทั้งปาแลวมันก็ขึ้นไปนั่ง

และนอนบนหนังสือตลอดเวลา สัตวตางๆ ในปา

ก็ไมมีใครเชื่อ และก็ยังไมมีใครสนใจมันเชนเคย 

มันจึงพูดวา “ขอใหมีเหยื่อหลงเชื่อมันสักรายเถอะ 

จะแกลงใหนาดูเชียว” พอพูดเสร็จก็มีลิงวิ่งมาหา

เจาหนอนและบอกวา “ขาปวดฟนทําอยางไรจึงจะ
หาย” เจาหนอนนึกในใจวาคราวน้ีมนัจะแกลงลงิแลว
จึงก็บอกวา “ตองบิดหูตนเองแรงๆ ๕ คร้ัง 
แลวกระโดดลงจากตนไมสูงๆ จากนั้นเอาหัวโขก
ตนไมแรง ๆ  แลวอาการปวดฟนจะหาย” เจาลงิไดฟง
กง็ง แตกก็ลบัไปทาํตาม อาการปวดฟนของเจาลงิก็

หายปานปลดิทิง้ จากเหตุการณนัน้ทําใหสตัวตางๆ 

เริ่มพากันไปหาเจาหนอนมากขึ้น แมไกที่ปวดทอง

เจาหนอนก็ใหวิ่งรอบๆ ปา หมีที่ขาหักเนื่องจาก

ตกตนไมเจาหนอนก็ใหเอากอนหินมาทุบขาท่ีหัก

ซํ้าแรงๆ สัตวตางที่มาใหเจาหนอนชวย ตางตอง

แปลกใจกับวิธีแนะนําที่แปลกๆ ของเจาหนอน

เปนอยางยิ่ง แตทุกตัวก็ลับไปทําตามที่เจาหนอน

บอก ปรากฎวาไดผลดีเปนที่นาอัศจรรยใจยิ่งนัก 

เรื่อง
สมชัย ขันตะคุ

โรงเรียน
ดอนน้ําใสวิทยา

ต.บานวัง อ.โพนไชย

จ.นครราชสีมา
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ทุกตัวตางวิ่งกลับมาหาเจาหนอน เจาหนอนเองก็

รูสึกประหลาดใจเปนอยางยิ่งมากกวาใครๆ ทั้ง

ที่มันตั้งใจที่จะแกลงคนอื่นกลับเปนการทําใหคน

อื่นไดดี นับตั้งแตนั้นเจาหนอนก็ยิ่งใหคําแนะนําท่ี

หนักกวาเดิม เชน ใครอยากสวยใหไปกระโดดลง

หนาผาสูงๆ ใครปวยหนักๆ ใหจับโยนลงนํ้าแลว

จะหายปวย เปนตน และทุกคําแนะนําจะไดผลดี

ทุกครั้ง สัตวตางๆ จึงพากันนับถือสรรเสริญ

และมาหาเจาหนอนทุกวันไมขาดสาย ท้ังกลางวัน

กลางคืน และตะโกนรองใหเจาหนอนจงเจริญๆ 

ดงัไปทัง้ปาตลอดเวลา ทาํใหเจาหนอนไมมเีวลาพกัผอน 

หรอืกินอาหารทีม่สีตัวตางๆ หามาใหเลย เจาหนอน

ทั้งประหลาดใจ ท้ังโกรธที่มันไมสามารถแกลง

คนอืน่ได อกีทัง้ทาํใหมนัเกดิความลาํบากทีจ่ะตอง

อดทนตอการใหคําแนะนําที่ประหลาดๆ แตกลับ

เกดิผลดี เมื่อมันสุดทนมันจึงตะโกนไลสัตวตางๆ 

วา “ไป ไปใหพน ไปใหหมด ขาสุดจะทนแลว ขา
ไมอยากเห็นหนาพวกเจาอีกแลว” แลวสัตวตางๆ 

ก็พากันหายไป เจาหนอนรูสึกดีใจเปนอยางมาก

ที่ไมมีใครมารบกวน มันจึงนอนหลับอยางเปนสุข 

เมื่อมันตื่นขึ้นมา มันก็แปลกใจวาทําไมปา

ทั้งปาจึงเงียบผิดปกติ มันจึงลงจากหนังสือ เดิน

เขาไปในปาแลวก็ตองแปลกใจอยางยิ่ง ที่ทั้งปามี

มันอยูตัวเดียว แมจะตะโกนเรียกใครก็ไมไดยิน

เสียงขานรับ มันรูสึกเปนทุกข เหงา หวาเหว และ 

โดดเดี่ยวขึ้นมาทันที มันสาํนึกวาแมมันจะรูสึกวา

ตนเองไมมีประโยชน แตมันก็ไมอยากอยูผูเดียว

เชนน้ี มันกลับมาที่หนังสือแลวคลานขึ้นไปนั่งดวย

ความเศรา พรอมกบัรําพึงกบัตนเองวา “ขาอยากรู
จงัวาทาํไมมนัเปนเชนนี”้ ทนัใดนัน้ กม็เีสยีงตอบวา 
“เพราะทกุอยางเปนไปตามท่ีเจาตองการ” เจาหนอน

เหลียวหาที่มาของเสียงแตไมพบจึงตะโกนถามวา 

“เจาเปนใคร” เสียงประหลาดก็ตอบวา “ขาเปน
หนังสือตองหามของแมมด” คราวนี้เอง เจาหนอน
ถึงกับหงายหลังตกจากหนังสือ แลวพูดวา “เจาใช
ไหม ท่ีทําใหสัตวตางๆ หายไป” หนังสือก็ตอบวา 
“ใช แตทกุอยางเปนไปตามท่ีเจาตองการ เพราะขา
มหีนาทีท่ีจ่ะทําใหคนท่ีสมัผสัตัวขาไดสมปรารถนา
ตามคําขอทกุอยาง” เจาหนอนจงึรบีบอกวา “ถาเชน
ขอใหสตัวตางๆ กลับมาเหมอืนเดิม” หนังสือก็พูด

ขึ้นวา “สิ่งที่ขอไปแลวจะแกคืนไมไดนอกจากจะ
มีชีวิตมาสังเวย ๑ ชีวติจึงจะแกคืนได เจายินดีจะ
สังเวยชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับสัตวอื่นๆ ไหม
ละ” เจาหนอนก็พูดวา “ขายังยืนยัน ขาขอใหสัตว
ตางๆ ที่หายไปกลับมาเหมือนเดิม แตชีวิตที่จะ
แลกไมใชชีวิตขา แตเปนชีวิตของเจา เจาหนังสือ
ปศาจ” ทันใดนั้นก็มีแสงประหลาดเกิดขึ้น สัตว

ตางๆ กป็รากฏตวัขึน้ สวนหนังสือเลมนัน้ไดหายไป 

 ตัง้แตนัน้เปนตนมาเจาหนอนรูสกึวาตนเอง 

นั้นมีคุณคามากขึ้นเน่ืองจากไดทําความดี คือชวย

ชีวิตสัตวทั้งปาไว และมันก็เขาใจอีกวา ที่ไมมีใคร

สนใจมันน้ัน ตัวมันคิดไปเอง ที่ไมมีคนคุยกับมัน

เนื่องจากมันไมยอมพูดคุยกับคนอื่นเอง ตั้งแต

นั้นมาเจาหนอนก็อยูรวมกันกับสัตวอื่นๆ อยางมี

ความสุข   

การเห็นคุณคาในตนเองน้ีหาก
เกิดกับใคร คนผูน้ันจะเปนคนท่ี
สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมได
อยางมีความสุข
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จึงทําใหฉันมาโรงเรียนทุกวัน   

ยายของฉัน

นครราชสีมา เขต ๕

เรื่องและภาพ
นักเรียน โรงเรียน

ดอนน้ําใสวิทยา

โรงเรียน
ดอนน้ําใสวิทยา

ต.บานวัง อ.โพนไชย

จ.นครราชสีมา

ตั้งแตจําความไดยายของฉันเปนคนเล้ียง

ฉนัมาตัง้แตเดก็เพราะแมของฉนัตองไปทํางานเพือ่

หาเงินมาเลี้ยงฉัน

ตอนเขาอนุบาลฉันไมชอบมาโรงเรียนยาย

ของฉันจึงมาสงฉันมาโรงเรียนทุกวัน

ยายของฉันสอนฉันอานหนังสือและคิดเลข

ทุกวัน
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เรื่อง
ธเนศ เวศรภาดา

พระราชดํารัสและ พระบรมราโชวาทหลาย

องคมกัแสดงใหเหน็ถงึความตระหนกัในคณุคาของ

ความรู คุณคาของประวัติศาสตร และท่ีสําคัญ

เล็งเห็นความสําคัญของการบูรณาการความรูแบบ

องครวม

ดังพระราชปรารภในคําสารานุกรมไทยชุด

เยาวชนท่ีทรงยํ้าถึงองครวมของความรู ซึ่งจะตอง

เช่ือมโยงแขนงหรือสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน ให

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันดังนี้

“สารานุกรมนี้จุดประสงคอันแรกสําคัญ
ที่สุดก็คือ ใหผูที่ใชสารานุกรมน้ีใหเกิดความรูสึก
วาโลกนี้เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตองอาศัยซึ่งกัน
และกัน”

ในเรื่องความรูเรื่องโลกยังเชื่อมโยงสูความ

คิดเรื่องชาติบานเมืองวา “แลวก็ในเวลาเดียวกัน

ก็ทําใหเห็นวาในชาติบานเมืองหรือในเมืองอ่ืนๆ

กต็องอาศัยซึง่กันและกัน ถาไดความคดิอนันีอ้ยาง

หนึ่งก็จะเกิดความรูสึกวาชีวิตของตนจะตองอยูใน

สวนรวม และจะตองพยายามปฏิบัติเพ่ือสวนรวม 

ศิลปะดนตรี ก็จะตองรวมกับวิทยาศาสตร”

แมในพระราชดํารัสที่แสดงเรื่องการทํางาน

ของกายกับจิต ทรงแสดงวาสุขภาพ และสุขภาพ

การมีความสัมพันธกันดังน้ี

“…ถาเรามาดูตัวเราเอง รางกายของเรา 
เรามีแขน มีขา มีหัว มีลําตัว มีอวัยวะตางๆทั้ง
ภายนอกภายใน ถาสวนใดไมสอดคลองกันเราก็
บอกวาไมสบาย ปวย แลวคนเราก็บอกวาไมสบาย 
ปวย แลวคนเราก็จะมีความสบายจริงๆก็หาเวลา
นอยตองนึกถึงวาทุกสวนของรางกายของเราจะ
ตองทํางานใหพรอมกัน ใหมีความสามัคคีกัน ถา
ไมมคีวามสามัคคกีนั รางกายของเราตางคนตางทาํ 
หรือตางสวนตางทาํงานของตัว ก็ไมสามารถที่จะ
ทํางานได ถาดูเฉพาะกาย แตวาอีกสวนก็มีใจ คือ
จติใจของเรา ซ่ึงจะตองทาํงานเหมือนกนั เพือ่ทีจ่ะ
ใหสอดคลองกับรางกาย….”   

ที่มา : หนังสือสรรสาระ (Reader’s Digest) ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2554

��	
" �&�����,::������� ��
“โลกเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน”
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ยอนรอย 
   งานเขียน 

ภาคเหนือลาง l เพราะหวัใจอยูใกลวดั 
ครูรินทรดา นันตา 
 

ทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ 
 โรงเรียนอยูติดกับวัด แตแปลกใจวาอยูใกลวัดแลวทำไม

ไมไปทำบุญท่ีวัด ก็เลยมีความคิดวาเรามีความไดเปรียบท่ีโรงเรียน

เราอยูใกลวัด แตเรากลับมองไมเห็นประโยชนที่เราจะไปปลูก

จิตสำนึกเด็ก เพราะวาเราเปนจุดเร่ิมตนและส้ินสุดหลายๆ 

อยาง ก็เลยคิดกิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระขึ้นมา เพ่ือใหเด็กได

เร่ิมไปวัด สำหรับตัวเองก็เหมือนกันอยูใกลวัดแตก็ไมคอยไดไป   

ก็ไมอยากใหเด็กเหมือนตัวเรา เราก็ตองปลูกฝงเขาพาไปตั้งแต

อนุบาล เพื่อใหเขาเกิดความอยากไปทำบุญ  

คุณครูมีวิธีการเลาเรื่องยังไงบางคะที่ไมนาเบ่ือ 
 เขียนตามความรูสึกเองตัวเองคะ อาจจะเปนคนชอบ

อานนิยายดวย เลยเพิ่มเขาไป เปนคนที่ชอบอานหนังสือ แลวก็

ชอบสังเกต ชอบดูวาตัวของเรามีความโชคดีในเรื่องอะไรบาง 

แลวเราไดใชความโชคดีตรงนั้นไปทำอะไรไดบาง เชน โรงเรียน

เราโชคดีที่อยูติดวัด แลวเราไดใชอะไรจากตรงน้ันบาง สวนใหญ

จะคิดบวกอยูทุกเรื่องคะ เพราะจะทำใหเราเกิดความสบายใจ 

 

ภาคอีสานตอนบน l การปลูกฝงคุณธรรมของ
ไตหวัน 
ครูสุรเดช พันธุวิเศษ 
 

มีเทคนิคในการจดจำเร่ืองราวอยางไรบาง งานเขียนถึงไดละเอียด
และเปนขั้นตอน 
 จดบันทึกครับ แตจดตามความเขาใจของตนเอง เพ่ือกัน

ลืม สั้นๆ ครับ 

กอนการเขียนบทความไดมีการเตรียมตัวมากอนหรือไม 
 มีครับ เพราะผมก็รอยเรียง ระมัดระวังเรื่องภาษา แลวก็

พยายามเชื่อมใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกัน โดยเนนเรื่อง

ครู เรื่องโรงเรียน เรื่องการบริหารโรงเรียน เร่ืองนักเรียนตาม

แนววิชาชีพที่ตนถนัด  

คาดวาผูอานจะไดรับอะไรจากบทความนี้บางคะ 
 คิดวาจะไดรับประโยชน ในกลุมผูอานที่อยูในวัยพอแมผู

ปกครองก็จะไดหันมาใสใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในตัวเด็กมาก

ขึ้นครับ สวนในกลุมผูอานที่เปนครูบาอาจารยในกลุมผูบริหาร

โรงเรียน ก็เปนการกระตุนใหนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปแทรก

อยูในการเรยีนการสอนหรือทุกกิจกรรมที่เกิดในโรงเรียน 

 

ภาคอสีานตอนลาง l ชวีตินีค้งไมมีใครอยากเปน 
ครกูชมล อยูสขุ 
 

ความรูสกึตองานเขียนจากประสบการณจรงิ 
 คือจะเกิดจากความเปนจริง จากชีวิตจริงๆ ของเด็ก 

ซึ่งบางคนอาจจะไมคิดวามีจริงอยูในโลกนี้ แตถาเรารูสึก

สะทอนในอก หรือรูสึกสงสาร มันสามารถกลั่นกรองออกมา

เปนตัวอักษรไดอยางสละสลวยและไพเราะ โดยท่ีเราคาดไมถึง 

เพราะเกดิจากความรูสกึจรงิๆ ของเรา พร่ังพรภูายในหนึง่คนื

จบอยางนีเ้ลย เปนความรูสกึทีอ่ยากจะบรรยาย 

เทคนคิการเขยีนใหเห็นภาพชัดเจน 
 ใสคำบรรยายใหเกิดภาพพจน ใหเกิดความเปนจริง 

สมจรงิ ใสความรูสกึลงไป หรอืสาทก (ยกตัวอยาง) ข้ึนมาให

คนอานเห็นภาพตาม เหมือนอยูในเหตกุารณ และการใชภาษา

หรอืคำทีอ่านแลวตองรูเรือ่งทนัท ี

การเขยีนอยางไรใหชวนตดิตาม 
 การสรปุแนวคดิทัง้หมดของเรือ่ง จากทีท่ิง้ปญหาไวใน

ตอนตน แลวมาคลายปมในตอนสุดทาย เปนหัวใจของเรื่อง 

เพือ่ใหผูอานยงัอยากอาน อยากตดิตามตอ 

 
ภาคประตูอสีาน l เจดยีทราย 
ครูบัวกาน เลาสูงเนิน 
 

ความเปนมาของงานเขียนชิ้นนี้ 
 สมัยเปนเด็ก จะอยูกับกิจกรรมตรงน้ีมาตลอด จะได

สรางเจดียทรายเปนประจำ ทำทุกป ก็คือเราก็สนุก แลวก็
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ประทับใจ การขนทรายแตกอนก็ลำบากนะ ก็เลยมีความประทับใจ 

คิดถึงตรงน้ีขึ้นมาคะ 

ทำไมถึงเลือกสื่อสารกับผูอานโดยการเลาเร่ืองผานตัวละคร 
 ถาเด็กเขาอาน แลวถาแมคุยกับลูก เด็กเขาจะรูสึกวามัน

ใกลตัวเขาดวย ก็เลยนำการคุยกันระหวางแมกับลูกตรงนี้ใส

เขาไป มันจะซึ้งกวากันนะคะ  

กอนเขียนมีการเตรียมตัวอยางไรบาง 
 กอนเขยีนกจ็ะทบทวนในเรือ่งของวัน เวลา ตรงกับวนัอะไร 

เพ่ือไมใหผิดพลาดในเรื่องของขอมูล ก็เลยมีการศึกษาเทาความ

นิดหนอย สวนเรื่องของกิจกรรม เราจะรู เพราะวาเราทำดวยตัว

เอง สมัยนี้เด็กเขาไมคอยมีกิจกรรมตรงนี้ก็เลยคิดวา เร่ืองอดีต

บางเรื่อง กลัวมันจะหายไป ก็เลยเอามาเลาใหเด็กฟง เพราะวา

ปจจุบันน้ีที่บานเองก็ไมมีทรายใหขนเหมือนเม่ือกอนแลว 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก l  
วิถีพุทธ รู ตื่น และเบิกบาน 
พระครูปลัดสุวัฒนพรมคุณ 
 

พระครูเขียนเร่ืองพระธรรมใหเขาใจงายไดอยางไร 
 เวลาจะเขียนก็ตั้งเปาหมาย ตองการใหผูอานทราบถึง

เปาหมายอะไร ก็เขยีนตามท่ีตั้งเปาไว อธิบายโนมนาวใหผูอาน

ไดรับประโยชน ใหแงคิด มีมุมมองหลากหลาย ทำอยางไรใหผู

อานนำไปใชประโยชนไดจริง เร่ืองที่ยกตัวอยางก็มาจากคัมภีร

พระไตรปฎก เปนชาดกเร่ืองเลา ประกอบกับไดอานหนังสือของ

พระพรหมคุณาภรณ อานหนังสือทาน ก็ทำใหเห็นแนวทางการ

เขียนของทานและนำมาประยุกตใช  

 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน l ประสิทธิ์ คงศิลป 
ลูกผูชายหัวใจไมแพ 
ครูอำไพ สังขสุข 
 

มีเคล็ดลับอยางไร ใหงานเขียนมีความละเอียดในการบรรยาย
เรื่องราวประวัติชีวิตคน  
 เขียนตามสภาพความเปนจริง เปนสภาพความเปนจริง

ของเดก็ทีเ่ราตองเจอ ตองเหน็เขาตลอดเวลา ทีโ่รงเรยีนเดก็สวนใหญ

มีฐานะยากจน แตประสิทธิ์เขาลำบาก ครอบครัวมีปญหามาก

อารมณรุนแรง นองคอนขางเกเร ไปเรียนไหนก็โดนไลออก สวน

พอก็เสียชีวิตไปแลว นองจึงตองแกปญหาคนเดียวตลอด เขา

เปนคนตาเศรา ชอบเก็บตัว ไมสุงสิงกับใคร เขากับคนอ่ืนไมคอย

ได อารมณรอน แตพอไดเปนประธานนักเรียน เขาก็เปลีย่นไป 

แขง็แกรง หนกัแนน อยากใหดเูขาเปนตวัอยาง พอ-แม ก็เปน

ที่พึ่งไมได แตเขาก็ประคับประคองชีวิตใหดีได 

 สวนตัวสอนอยูประจำ (วิชาภาษาอังกฤษ) ประสิทธิ์จะ

ชอบงวง และขออนุญาตออกไปลางหนาลางตาบอยๆ พอสงัเกต

เห็นก็เลยสงสัย ไดสอบถามพูดคุย เขาก็เลาวา เขาตองไปทำงาน

หนักหลังเลิกเรียน กวาจะเลิกงานก็ดึก ทุกวัน เคยตามเขาไป   

ดูเขาทำงานท่ีนาเกลือ เห็นอยูประจำตรงขางทางบานแหลม 

จากโรงเรียนติดถนนพระราม ๒ ที่นี่สวนใหญก็ทำนาเกลือ โกย

เกลือ เปนกองใหญๆ บางก็ทำประมง จับปลา  

 ปนี้ไดเปนครูประจำชั้นของเขา ทุกคน รวมทั้งเพื่อนๆ ก็

เลยพยายามชวยกัน เขาก็ไดเกรดดีขึ้น อยากฝากไววา คนเปน

ครูนอกจากอยากใหศิษยมีความรูก็อยากใหเขามีความสุข เจริญ

เติบโตไปอยางสดใสอยางไมตองลำบาก อยากใหรัฐบาลไดมา

สนับสนุนดูแลชวยเหลือตรงนี้ 

 

ภาคใตตอนลาง l เกรียติภูมิ หรือสมรภูมิ 
ครูอัญญานี รองสวัสดิ์ 
 

ความประทับใจในงานเขียนชิ้นนี้ 
 เปนประสบการณตรงคะ ประทับใจพี่เอียดมากเลยคะ 

เพราะวาแกเปนคนอัธยาศยัด ี และชอบชวยเหลือเพือ่น ตวัแกเอง

แกไมหวงแตหวงคนอ่ืน ลูกศิษยแถวน้ี ไมวาจะเปนเด็กมุสลิม

หรือแขก แกสอนมาตั้งแตรุนตายาย เพราะวาเด็กอิสลามเขาจะ

มลีกูตัง้แตอายยุงันอยคะ ก็เปนทัง้พี ่ เปนทัง้ญาต ิ เปนทัง้ครแูลวก็

มแีรงบนัดาลใจวาทาน สน. ท่ีเขต ๒ แกบอกวาใหทำสงภายใน

วันที่ ๑๙ คะ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ตรงกับวันที่แกเสียชีวิต

พอดี 

ชวยแนะนำวิธีการเขียนเรื่องราวใหดี 
 อันดับแรกเราตองมีขอมูล และหาภาพที่เขากับเรื่อง 

ภาพหามาเอง และภาพจริงก็ยังมีอยู อีกสวนก็เอามาจากงานที่

ระลึกในงานศพของแกคะ แลวครูก็หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

ดวยคะ วาคนที่ตายไปแลวนั้นกี่คนแลว  



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

โรงเรียนบานหวยไซ ลำพูน เขต ๑ 

โรงเรียนบานถ้ำผาลาด พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานทุงโหง เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนราชานุเคราะห พะเยา เขต ๒ 

โรงเรยีนบานนาตุม (ครุรุาษฎรวทิยานสุรณ) แพร เขต ๒ 

โรงเรียนบานแปะ เชียงใหม เขต ๖ 

โรงเรียนบานหวยสิงห แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานแมจอง เชียงใหม เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)  

แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานปาตาล ลำปาง เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนแกว พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองบัวตำบลงิม พะเยา เขต ๒ 

 
ภาคเหนือตอนลาง 
โรงเรียนวัดทาขอย พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานวังออ พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองขาว พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนวัดคูยาง กำแพงเพชร เขต ๑ 

โรงเรียนบานไดลึก พิจิตร เขต ๒ 

โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร เขต ๒  

โรงเรียนบานวังทับยา พิจิตร เขต ๑  

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานน้ำดวน ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนบานกำแพงดิน พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ พิษณุโลก 

เขต ๑ 

รายชื่อโรงเรียนในวารสารวิถีพุทธฉบับที่ ๖

๘๐

โรงเรียนบานแกงซอง พิษณุโลก เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก ๑ 

โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ กำแพงเชร เขต ๒ 

 

ภาคอีสานตอนบน 
โรงเรียนบานนอยกลางคำแคนเหนือ ขอนแกน เขต ๒ 

โรงเรยีนบานหนองเอีย่นดง (ราษฎรสงเคราะห) มกุดาหาร 

โรงเรียนบานโพนสวางวังเย็น เลย เขต ๑ 

โรงเรียนบานแดงใหญ ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานดอนมะจาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

สพป. ขอนแกน เขต ๒  

โรงเรียนนาหนองทุมวิทยาคม ขอนแกน เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาโคก เลย เขต ๑ 

โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ มุกดาหาร 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

กลุมโรงเรียนเทศบาลนครและสพท. ขอนแกน เขต ๑ 

 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานหัวนา รอยเอ็ด เขต ๒ 

โรงเรียนบานคลอมิตรภาพ ศรีสะเกษ เขต ๑ 

สพป. ยโสธร เขต ๒ 

โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานทับนอย สุรินทร เขต ๒ 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร เขต ๓ 

โรงเรียนบานนาเรือง อุบลราชธานี เขต ๔ 

โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี เขต ๒ 

โรงเรียนบานคุม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานโนนเลียง อุบลราชธานี เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาถม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานบอนวิทยา ศรีสะเกษ เขต ๑ 

เพิ่มเติมจากภูมิภาคอื่น 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนศาลา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนบานชงโค ระยอง เขต ๒ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 
ภาคประตูอีสาน 
โรงเรียนบานทาข้ีเหล็ก นครราชสีมา เขต ๕ 

โรงเรียนบานซับเจริญสุข ชัยภูมิ เขต ๓ 

สพป. นครราชสีมา เขต ๗ 

โรงเรยีนนคิมสรางตนเองจงัหวดัสระบรุ ี(พบิลูสงเคราะห ๒) 

สระบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานโคกสวาง บุรีรัมย เขต ๓ 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ปราจีนบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา นครราชสีมา เขต ๕ 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบานยางเอน ระยอง เขต ๒ 

โรงรียนวัดพืชนิมิตร ปทุมธานี เขต ๑ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

สถาบันอาศรมศิลป กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนเสนา (เสนาประสทิธิ)์ พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

โรงเรียนวัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

โรงเรยีนหงสประภาสประสิทธิ ์พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปทุมธานี เขต ๑ 

 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนบางจานวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยา นครปฐม เขต ๒ 

โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานสามแพรก เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 

เขต ๑ 

โรงเรียนเขายอยวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานไผตาโม สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานทรายทอง ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 

โรงเรียนวัดแกนจันทน สมุทรสงคราม 

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ภาคใตตอนลาง    
โรงเรยีนบานกะทงิ สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนทองอยูนุตกุล สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนเมืองพังงา พังงา 

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต ๒ 

โรงเรียนบานปลายรา นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ตรัง เขต ๑ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนวัดโงกน้ำ พัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

โรงเรยีนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรค) พทัลงุ เขต ๑ 






