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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๕

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ ปีท่ี ๗ น้ีเรามีคอลัมน์เพ่ิมข้ึนใหม่ คือ “เร่ืองราวจากชาวโซเชียล” 

โดยเปิดช่องทางออนไลน์ Facebook “วารสารวิถีพุทธ” เพ่ือให้ทุกท่านส่งเร่ืองราวมาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วข้ึน ทำาให้เห็นว่ายังมีครูและหลักธรรมะอยู่ในทุกท่ี 

ทุกแห่งหนของประเทศไทย 

บทความท่ีทุกท่านส่งมาร่วมกันนั้น เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ 

ของเรา ได้ข้อคิด กำาลังใจ หรือเปิดมุมมองใหม่เพื่อนำากลับไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

และตนเองได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านยังมีมิตรไมตรีและประสบการณ์ดีๆ อีกมากที่ยัง

อยากมาบอกเล่า และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณ

กองบรรณาธิการกลาง

อ่านวารสารวิถีพุทธ “รู้ ตื่น และเบิกบาน” ย้อนหลังได้ที่ www.vitheebuddha.com 

และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของวารสารได้ที่ Facebook วารสารวิถีพุทธ
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จากใจ สพฐ.

การพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

“เยาวชนไทย ทำาดี ถวายในหลวง” 

“เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำา 

การงานและทำาความดีด้วย เพราะการทำางานจะช่วยให้มีความ

สามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ และการทำาดีนั้น  

จะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกตำ่า”

(พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำาปี ๒๕๓๐)

จากพระบรมราโชวาทองค์นี้ สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ 

(กคพ.) ได้น้อมนำามาเป็นหลักคิดการดำาเนินงานตลอดกว่า ๑๐ ปี

ต่อเนื่อง เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการ

ทำาความดแีก่เด็กและเยาวชน ผ่านระบบการจัดการศกึษา อันเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีความ

มุ่งหมายสำาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตผู้เรียนโดย 

องค์รวมท้ังทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

ด้านปัญญา ความคิด สู่การกนิ อยู ่ด ูฟัง เป็น การจดัการเรียนรู้

โครงงานคุณธรรมภายใต้โครงการ พัฒนาโครงงานคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำาดี ถวายในหลวง” เป็นต้น

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นับเป็นปีที ่๑๑ แล้ว ตลอดระยะเวลา 

๑๐ ปีที่ผ่านมา โครงงานคุณธรรมก่อให้เกิดความร่วมมือกัน

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง วัด และชุมชม ในการช่วยกันแก้

ปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมใกล้ตัวของ

นักเรียนเองต้ังแต่ปัญหาในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียนจน 

ขยายผลไปสู่ระดับชุมชน เช่น ปัญหาพ่อแม่ติดเหล้าติดบุหรี่ 

ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชน ปัญหาวัยรุ่นไม่เข้าใจ

ไม่รักวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหานักเรียนขาด

ความรับผิดชอบ ขาดวินัย ปัญหาการหนีเรียน ทะเลาะวิวาท  

และปัญหาผู้สูงอายขุาดคนดแูล ด้วยกระบวนการเรียนรูแ้บบโครงงาน 

(Project Approach) เชือ่มโยงหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและ

เรื่อง วิสนีย์ นุราช, อภิษฎา ขาวสุทธิ์

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมฯ สนก. สพฐ.

แนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การเรียนรู้

ทีว่่า “ร่วมกนั ทำาดี อย่างมปัีญญา” ทำาให้นักเรยีนเกดิความภาคภมูใิจ

ในการทำาความดี

โครงงานคุณธรรมเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่าน

กระบวนการโครงงานโดยใช้กระบวนการทางปัญญาและทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

๑. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนนี้นักเรียนต้องร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำา จนเป็นข้อสรุป

ของกลุ่มออกมาเป็นประเด็นปัญหาที่ชัดเจน

๒. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อกำาหนด

เป้าหมายและวางแผนแก้ปัญหา เรียกว่าการทำา “ผังมโนทัศน์”

๓. จดัท�าโครงร่างโครงงานคุณธรรม เป็นการจดัทำาเอกสาร

จากการประมวลผลทัง้หมดตัง้แต่การวเิคราะห์ปัญหา เป้าหมายของ

การแก้ปัญหา การวางแผนการดำาเนินงานตลอดจนสิ่งที่คาดหวัง

หลังจากการดำาเนินงานไปแล้ว
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๔. ลงมอืปฏบิตั ิตามข้ันตอนการดำาเนนิงานทีไ่ด้วางแผนไว้

ด้วยความยดืหยุน่พร้อมปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลง หรือตัวแปรแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการลงมอื

ปฏิบัติจนสามารถแก้ปัญหาตามเป้าหมายที่วางไว้

๕. สรุปผลและประเมินผล ข้อมูลจากการดำาเนินงาน 

นำามาวเิคราะห์เพ่ือสรุปสิง่ทีไ่ด้หรือองค์ความรู้ท่ีได้จากการดำาเนนิ

งานแก้ปัญหา

๖. น�าเสนอ โครงงานหรอืสือ่สารความดจีากการทำาโครงงาน

คุณธรรม

โครงงานคุณธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการ

เรียนรู ้คู ่คุณธรรม นักเรียนมีโอกาสที่จะร่วมเรียนรู้และร่วม 

แก้ปัญหาด้วยกันกับครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้สร้างผลงานที่เป็น 

รปูธรรมและเห็นผลได้อย่างชดัเจน โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณธรรม

จรยิธรรม ได้เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวิีตด้วยการเรียนรู้ในลกัษณะ

การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ผ่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

จดุเร่ิมต้นของโครงงานคุณธรรมเร่ิมจากความต้องการในการแก้ปัญหา

ที่นักเรียนได้ประสบพบเจอด้วยตัวเอง โดยใช้กระบวนการวิจัย 

กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการค้นคว้าทดลอง 

กระบวนการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา

จนได้ข้อสรุปด้วยตัวนักเรียนเอง สิ่งที่ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตัวเองจากการทำาโครงงานคุณธรรม เช่น

- ได้เลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยตัวเอง

- ได้เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

- ได้ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

- ได้สรปุหรอืสร้างองค์ความรูจ้ากการแก้ปัญหาด้วยตวัเอง

โครงงานคุณธรรมสร้างเสริมทักษะที่จำาเป็นอะไรให้

นักเรียนบ้าง 

โครงงานคุณธรรมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที ่๒๑ ของนกัเรยีนได้เป็นอย่างดี การท่ีได้ร่วมกันคดิรเิริม่ 

ค้นหา สำารวจและร่วมกันแสดงความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปของ

3
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ประเด็นปัญหามาเป็นหัวข้อโครงงานคุณธรรม ค้นหาสาเหตุ 

แล้ววางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหา 

นกัเรยีนได้ใช้ทกัษะด้านสารสนเทศ ในการสำารวจ สบืค้นหาข้อมลู

เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำาเนินงาน 

ดังตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัด

ยโสธร ได้ร่วมกันทำาโครงงาน “รู้ค่าผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  

จากการรวมกลุม่นกัเรยีนทีม่แีนวคดิตรงกนัเกีย่วกบัการทำาความดี 

ให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการสำารวจสภาพ

ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนก่อน แล้วจึง

ประชุมวางแผนกำาหนดกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการและ

จำาเป็น จึงเกิดกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรม โดย ๔ กิจกรรมเป็น

กจิกรรมทีร่่วมกันปฏบัิติในโรงเรียน คือ กจิกรรมโรงเรยีนสวยด้วย

มอืเรา กจิกรรมคนด ีศรมี.ช. โครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน 

กิจกรรมจิตอาสาพาห้องนำ้าสะอาด และอีก ๓ กิจกรรมเป็น

กิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติในชุมชน คือ กิจกรรมนำาความรู้สู่ชุมชน 

กิจกรรมทำาความสะอาดชุมชน กิจกรรมดูแลผู้สูงวัย 

โครงงานคุณธรรมยงัมส่ีวนเสรมิสร้างทกัษะด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม จากการร่วมกันคิดวางแผนแก้ปัญหา ทั้งปัญหาที่

ต้องการแก้ไขและปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทำาโครงงานคณุธรรม

ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น 

ตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง จังหวัด

ลำาพนู จากการทำาโครงงาน “ลูกตะแบกร่วมใจสานสายใจสูช่มุชน” 

เพ่ือสบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่ของชุมชน ดแูลช่วยเหลือ สร้างความสุข

และเสรมิสร้างสขุภาพทีด่ใีห้แก่ผูป่้วย รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างชมุชน วดัและโรงเรยีน ด้วยการจดักจิกรรมตกับาตรเตมิบญุ 

การทำาทาน การร่วมเป็นจติอาสาในโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ออกเยีย่ม

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

วดั โรงเรยีน แม้ว่าอาจไม่สามารถแก้ปัญหาหรอืช่วยเหลอืได้ ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ เนือ่งจากประสบปัญหา คือเวลาว่างของสมาชกิในกลุม่

ไม่ตรงกันจึงทำาให้กิจกรรมที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามตาราง จึงได ้

ช่วยกันแก้ปัญหาทีเ่กิดจากการใช้เทคโนโลยีมาร่วมดำาเนนิงานด้วย

การเลือกเวลาทำากิจกรรมในวันหยุดและนัดหมายล่วงหน้าก่อน 

๒-๓ วัน แต่นอกเหนือจากนั้นนักเรียนเองได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เรียนรู้การสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และได้สร้าง

ความสขุและเสรมิสร้างสขุภาพทีดี่ให้แก่ผูป่้วยและผูส้งูอายอุกีด้วย 

สำาหรับทักษะด้านชีวิตและอาชีพ โครงงานคุณธรรม 

ก็มีส่วนเสริมสร้างเช่นกัน เนื่องจากการทำาโครงงานคุณธรรม 

ไม่สามารถทำาได้เพียงคนเดียว ต้องอาศัยการทำางานเป็นทีม 

ในการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเกิด

ความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะฉะนั้นสมาชิกในกลุ ่มต้องมี 

ความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและรู้จักการปรับตัว รวมทั้งต้อง

มีภาวะผู้นำา 
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เห็นผลได้จากนักเรียนโรงเรียนสบปราบวิทยาคม จังหวัด

ลำาปาง ที่มีความรู ้สึกต่อการทำาโครงงาน “รักเธอนะขยะ”  

ของพวกเขาว่า “พวกเราได้รับความรู้เเละประสบการณ์ต่างๆ 

มากมาย รู้จักการเเก้ปัญหาเเละวิธีการทำางานที่ถูกต้อง ให้มี

ประสิทธิภาพ แม้จะเหนื่อยแต่พวกเราก็พยายามทำาโครงงานนี ้

ด้วยความตั้งใจ นอกจากน้ีสิ่งท่ีได้จากการทำาโครงงานคือการได้

เปิดโลกทัศน์ทางสังคมของตนเองให้กว้างขึ้น ได้รู้จักการติดต่อ

สือ่สารกบับคุคลต่างๆ และหน่วยงานของราชการ และได้รูจ้กัการ

เสียสละเวลา เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

และสังคม ถึงแม้จะเป็นเพียงการทำาประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล

เพียงกลุม่เลก็ๆ และพวกเรากห็วงัไว้เสมอว่าโครงงานทีพ่วกเราทำา

จะมีประโยชน์กับทุกคน”

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 

๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และการก้าวสู่ปีที่ ๑๑ ของโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

“เยาวชนไทย ทำาด ีถวายในหลวง” กลุม่กลัยาณมติรเพือ่เครอืข่าย

วิถีพุทธ (กคพ.) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ  

๗๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ “ประโยชน์สขุ

แห่งมหาชน” ด้วยโครงงานคุณธรรมท้ังระบบ เพื่อขยายผลการ

เรียนรู้เชิงคุณภาพสู่โรงเรียนเป้าหมายด้วยการอบรมโครงงาน

คุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานจึงขอเชิญชวนนักเรียน ครู ที่สนใจร่วมกันทำาความดี 

สร้างพลังแห่งความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

โครงงานคุณธรรม สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนครบ  

๗๐ โรงเรียน โดยติดต่อที่พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวำโส วัดสุทัศน์

เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ดี การประกวดโครงงานคุณธรรมตามปกติของ

สพฐ. ก็ยงัดำาเนนิการต่อไป โดยจะมกีารคัดเลอืกในระดบัเขตพืน้ที่

การศึกษาประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙ สามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ได้ท่ีสำานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา และตดิตามความเคล่ือนการจดัค่ายโครงงานคณุธรรม

ระดับภมูภิาคและระดับประเทศได้ที ่www.vitheebuddha.com, 

www.moralproject.net,  www.facebook.com/moralprojectpage, 

www.facebook.com/Moral-group-obec

“หนึ่งพลังสองมือของเด็กน้อย

จะค่อยค่อยสร้างชาติให้สดใส

ด้วยโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย

เพื่อถวายในหลวงของปวงชน

เราขอเป็นแรงใจให้ทุกท่าน

ร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกแห่งหน 

ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคล

ดำารงตนตามวิถีมีคุณธรรม”

๕
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ภาค กลาง เรื่อง จำารัส สุทธิพันธุ์

สพป.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี เขต ๒

ท้องฟ้าอึมครึม ดำาทะมึนไปด้วยเมฆก้อนใหญ่ กำาลงัเคลือ่นตวั

เต็มท้องฟ้าไปตามทศิทางของลมพาย ุสลบักบัเสยีงคำารามรนุแรง 

เหมือนพระพิรุณกำาลังพิโรธ สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นวัน 

ที่สาม ขณะที่ความทุกข์ทับถมอยู่เต็มอก สมองมึนชาจนคิดอะไร

ไม่ออก หากตายจากโลกนี้ไปชีวิตคงจะพ้นทุกข์เป็นแน่ แวบหนึ่ง

ของความคิด สวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ สลับด้วยพระคาถา 

ชินบัญชร คงจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น พลันเสียงหนึ่งดังขึ้น นุ่ม สดใส 

และกงัวาน “ลกูกำาลงัมคีวามทกุข์อยูใ่ช่ไหม จะสขุหรอืทกุข์อยูท่ีใ่จ 

ใจของเราเป็นใหญ่ ชนะใจของตนได้ก็เท่ากับชนะทุกสิ่งทั้งหลาย

ทัง้ปวง” หนักลบัมาตามทีม่าของเสยีง แล้วก้มลงกราบพระพทุธองค์ 

พระพุทธองค์จริงๆ ด้วย ลูกอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้า  

มิเสียแรงท่ีลูกมีเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวพุทธ ในชีวิตหน่ึงลูกได ้

เข้าถึงพระองค์แล้ว ลูกไม่ต้องการส่ิงใดอีก ปรากฏแสงสว่างที่

ปลายฟ้าเข้าแทนที่สีดำาทะมึน จิตประหวัดไปถึงคำาทูลถามของ 

พระอานนท์ “เมือ่พระองค์เสดจ็ดบัขันธ์ปรินพิพานไปแล้ว ต่อแต่นีไ้ป

เหล่าสาวกจะเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างไร” “ดูก่อนอานนท์ แม้เรา

จะดบัขนัธ์ปรนิิพพานไปแล้ว เราจะยงัอยู่กบัทกุคน ทกุคนจะเข้าถงึ

พระพุทธองค์

คือหน่ึงเดียวในดวงใจ

ตัวเรา เพียงแต่ปฏิบัติตามพระธรรมคำาสั่งสอนของเราเท่านั้น”  

ก้มลงกราบพระองค์อีกคร้ังเป็นคำารบสอง คำาพรำา่สอนของพระองค์

ดังก้องอยู่ในหู ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ หนทางแห่งการดับทุกข์  

วิธีดับทุกข์ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ห่าง ห เสียบ้างพบหนทาง

แห่งสุข 

ห หึง ขี้หึงมากเกินไป ตัวเราเป็นทุกข์ เลิกหึง 

ห หวง หวงมากเกินไป ตัวเราเป็นทุกข์ หวงน้อยลง

ห ห่วง ห่วงมากเกินไป ตัวเราเป็นทุกข์ ห่วงให้น้อยลง

ห หวัง หวังมากเกินไป ผิดหวังเป็นทุกข์ หวังให้น้อยลง 

หวังว่าเขาจะดูแลเรา ไม่เป็นไปอย่างหวัง เป็นทุกข์ หวัง

ว่าเขาจะให้ความสำาคัญแก่เราเพียงคนเดียว ไม่เป็นไปดังหวัง  

เป็นทุกข์ หวังว่าเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคู่ชีวิตของเราไปจน 

วันตาย ไม่เป็นไปตามหวัง เป็นทุกข์ 

หวังให้น้อยลงและเลิกหวัง

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ
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เมื่อพูดถึงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ทุกท่านคง 

ทราบดีแล้วว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างใน

กระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการ 

ใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดและหรือภาษาเขียน ซ่ึงมีผลทำาให้ 

มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด

หรือการคิดคำานวณ รับทั้งความบกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับ

บาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป ซึ่งทำาให้เป็นปัญหา

ในการอ่าน และปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งน้ีไม่รวมบุคคล 

ที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพบกพร่องทางการเห็น  

การได้ยิน การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์หรือ

ความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ

การพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

โดยหนังสือเล่มเล็ก

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการ 

เรียนรวม ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่ต้องการ 

มาเรียน โดยการบริหารจัดการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ตามโครงสร้างซีท (S-Students, E-Environment, A-Activities, 

T-Tools) การคดักรอง ค้นหาความสามารถพเิศษในความบกพร่อง

ของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ และหาวธิกีารท่ีทำาให้

นักเรียนเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

เป็นสิ่งที่ท้าทายครูอย่างยิ่ง นักเรียนบางคนคุยเก่งมากแต่ไม่ม ี

งานส่ง จนครูมองว่าเป็นเดก็ขีเ้กียจ บางคนไม่คยุไม่กล้าเข้าใกล้ครู 

ชอบมองครูแบบตาขวาง แบบไม่ไว้ใจ อาจกลัวครูถามแล้วตอบ

ไม่ได้ บางคนก็ชนเหมือนลิง แต่ท่านเชื่อไหมว่าในตัวนักเรียน 

เหล่านั้นเขามีอะไรบางอย่างในตัวเขาท่ีเป็นความสามารถพิเศษ 

อาจมีมากกว่านักเรียนปกติบางคน ครูผู ้สอนจึงต้องสังเกต 

รวบรวมข้อมูลความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือหา 

วิธีการส่งเสริมนักเรียนเหล่านั้น นักเรียนบกพร่องบางคนอาจมี

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ

ภาค อีสานตอนล่าง เรื่อง พิศมัย บุญรอด 

โรงเรียน ฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ สพม.เขต ๒๔
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ความสามารถที่โดดเด่นสามารถพัฒนาไปคนเดียวได้ แต่บางคน

ต้องอาศัยเพื่อน งานบางอย่างต้องอาศัยความสามารถของ

นักเรียนแต่ละคนมาประกอบกัน ทำางานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้และ

พัฒนาไปด้วยกัน   

การทำาหนงัสอืเล่มเล็ก เป็นกจิกรรมเพือ่ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ เป็นการฝึกการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความมีวินัย 

ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการประสานงานร่วมกันที่ดีได้ ฝึกทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ฝึกทักษะการวาดภาพและ

การระบายส ีในด้านภาษาเป็นการฝึกทกัษะการใช้ภาษา เป็นการ

ใช้คำาในการแต่งเรื่อง การทำาหนังสือเล่มเล็กจึงเป็นวิธีการหนึ่ง 

ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้  

ให้สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะ และการใช้ภาษาไทย

ได้เป็นอย่างดี 

เมือ่ครูสงัเกต คัดกรองนกัเรยีนแต่ละคนโดยเฉพาะนกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครูจะเห็นว่านักเรียนแต่ละคนมี

อุปนิสัยอย่างไรและมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด เมื่อครูได้ 

จัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับนักเรียนแล้ว 

ประการแรกทีค่รตู้องทำาเพือ่แก้ไขนกัเรยีนบกพร่องทางการเรยีนรู้

คือ หาเทคนิควิธีการที่จะช่วยแก้ไขในส่วนที่นักเรียนบกพร่อง  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการคดิคำานวณ ด้านการอ่าน การเขยีนภาษาไทย 

ประการที่สองคือการหาเทคนิควิธีการในการส่งเสริมพัฒนา 

ความสามารถพิเศษที่มีในตัวนักเรียนแต่ละคน เทคนิควิธีการ 

บางอย่างอาจสามารถใช้ได้ท้ังการแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริม

ความสามารถพิเศษของนักเรียนได้ การทำาหนังสือเล่มเล็กเป็น 

วิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน 

สามารถพัฒนาความสามารถพิเศษและยังช่วยพัฒนาทักษะทาง

สังคมไปพร้อมๆ กัน 

นกัเรยีนบกพร่องทางการเรยีนรู ้๓ คน ทีใ่ช้การทำาหนงัสอื

เล่มเล็กในการแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

คนที ่๑ เก่งด้านการคำานวณ แต่อ่านภาษาไทยไม่คล่อง เขยีนไม่คล่อง 

๙
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คนที่ ๒ คุยเก่ง อ่านออกเขียนได้เฉพาะคำาง่ายๆ ที่พบบ่อย 

แต่ลายมือสวย คนที่ ๓ อ่านหนังสือช้าเขียนช้า อ่านและเขียนถูก

มากกว่าเพื่อนอีก ๒ คน วาดภาพ ระบายสีสวย ทั้ง ๓ คนมีสิ่งที่

เหมอืนกนัคอื สมาธสิัน้ จติใจอ่อนไหวง่าย ชอบให้คนอ่ืนเหน็ความ

สำาคญั เมือ่ท้ัง ๓ คนมาทำางานร่วมกนั การวางแผนในการทำางาน

จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด นักเรียนที่เก่งคำานวณ เป็นคนพับกระดาษ 

วัดและขีดเส้นบรรทัดในการเขียนเรื่อง และคอยเข้าเล่มเมื่อวาด

ภาพระบายสีเสร็จให้เรียบร้อย คนที่เขียนหนังสือได้แต่ช้าเป็นคน

เขียนโครงเรื่อง จากเรื่องที่ช่วยกันแต่ง เพื่อจะให้เพื่อนที่ลายมือ

สวยคัดลอกลงกระดาษที่จะทำาหนังสือเล่มเล็กหลังจากท่ีศึกษา

ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กจากสื่อต่างๆ ด้วยกัน นักเรียนช่วยกัน 

ตั้งช่ือเร่ืองจากกรอบแนวคิดที่ครูกำาหนดให้ กำาหนดโครงเรื่อง  

โดยการแต่งเรื่อง กำาหนดตัวละคร และภาพประกอบ โดยใช้

ประสบการณ์เดิมกับสภาพแวดล้อมที่นักเรียนเผชิญ ประกอบกับ

จินตนาการของนกัเรยีน โดยมคีรคูอยให้คำาแนะนำาเพิม่เตมิในส่วน

ที่บกพร่อง 

การพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้โดยหนังสือ 

เล่มเล็ก ต้องใช้ความอดทน ใช้เวลานานกว่านักเรียนปกติ 

อย่างมาก นักเรียนต้องฝึกแล้วฝึกอีก แรกๆ จะใช้เวลากำาหนด

งานไม่ได้เลยเช่น วันน้ีจากเช้าถึงเที่ยงต้องแต่งเรื่องให้เสร็จ  

เมื่อครูบอกเขาจะรับปากว่าทำาได้อย่างมั่นใจ จนครูมั่นใจว่า 

เขาทำาได้ แต่ปรากฏว่าทั้งวันแต่งเรื่องไม่ได้เลย บางครั้งตัวละคร

ตัวเดียวกันหน้าตาไม่เหมือนกัน ครูต้องถามว่าใช่ตัวเดียวกันไหม 

ทำาไมเขาเปลี่ยนไป ทำาหน้าตาเขาให้เหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยน

เฉพาะชุดก็พอหรือหากระยะเวลาในเรื่องไม่ห่างกันมากให้เขาใส่

ชุดเดิมดีไหม อย่างนี้เป็นต้น นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

จะมีสมาธิสั้น ทำางานนิดเดียวก็จะเล่นกัน ครูต้องคอยถามว่า 

ถึงไหนแล้วลูก ไหนให้ครูดูซิ เขาก็จะกุลีกุจอทำาต่อ ได้สักพักก็จะ

เล่นกนัอกี ถ้าครกูำาหนดเวลาให้ทำา ทำาไปได้สกัพักเขากจ็ะบอกว่า

ปวดท้อง เวียนหัว เหนื่อย ครูต้องพูดคุยถามอาการ แล้วอาการ

เขาก็จะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องกินยา ขอเพียงครูให้ความสำาคัญ  

คอยกระตุ้นให้คิด ให้ทำางาน ครูต้องให้เวลาพักเมื่อทำางานเสร็จ

ถึงตรงไหน ช่วงไหนจะให้พักดื่มนำ้าได้ ฟังเพลงท่ีเขาชอบได้  

ต้องคอยให้กำาลังใจ คอยเสริมแรงคอยให้เหตุผล เขาก็จะค่อยๆ 

ปรับตัว และที่สำาคัญครูต้องเข้าใจ ให้ความรัก ความเป็นกันเอง 

เป็นที่รักที่ไว้วางใจ และใจเย็นที่จะรอชมผลงาน

จากการที่ครูพบความบกพร่อง พบความสามารถพิเศษ 

ที่มีในตัวนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ และใช้การทำาหนังสือ 

เล่มเล็กในการแก้ไขและส่งเสริมนักเรียน ทำาให้นักเรียนมีวินัย  

มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ สามารถ

พฒันาทกัษะทางสงัคม ศิลปะ และการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

จากผลงานท่ีส่งนักเรียนแข่งขันการทำาหนังสือเล่มเล็ก ประเภท

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

นักเรียนได้เป็นตัวแทนสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๒๔ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื ประจำาปีการศกึษา ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๖๕ ท่ีจงัหวดัสรุนิทร์ 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สร้างความภาคภูมิใจ

ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน ฉะนั้นจงเชื่อว่า

นกัเรยีนทกุคนสามารถพฒันาได้ การพฒันานกัเรยีนทีอ่่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ หรืออ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องให้สามารถอ่านออก 

เขียนได้ในระดับหนึ่งที่ดีกว่าเดิมที่เป็นอยู่นั้น ถือเป็นความภูมิใจ

และเป็นบุญอย่างยิ่ง
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ภาค กลาง เรื่อง รัตนาวดี สว่างเรือง

โรงเรียน วัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เขต ๑

ทุกคนมีความคิด  แต่น้อยนิดจะคิดเป็น

ต่างคนต่างความเห็น  ความคิดเป็นเรื่องแต่ละคน

คิดผิดหรือคิดถูก  เหมือนการปลูกเพาะพืชผล

ต่างจิตต่างใจตน  มีเหตุผลคิดว่าดี

คิดอ่านการตรึกตรอง ต้องกลั่นกรองอย่างถ้วนถี่

ต้องฉลาดหาวิธี  เพื่อให้มีการแก้ไข

คิดสั้นอันตราย   เกิดข่าวร้ายสะเทือนใจ

หาทางออกไม่ได้   อาจเกิดภัยทั้งครอบครัว

คิดเห็นคือเข้าใจ   คิดการใหญ่อย่าเมามัว

ผลประโยชน์เอาใส่ตัว  จะพันพัวเข้าตะราง

คิดคด ทรยศเขา   กลุ้มรุมเร้าทุกก้าวย่าง

ร้อนหนาวทั่วสรรพางค์  ควรอยู่ห่างทางไม่ดี

คิดมากคิดฟุ้งซ่าน   ความเบิกบานหายทันที

คิดหน้าคิดหลังนี้  รอบคอบดีหลายแง่มุม

อย่าคิดไปเรื่อยเปื่อย  เป็นคนเฉื่อยโรค เร้ารุม

คนเดียวคิดดุ่มดุ่ม   งานเลยสุมกลุ้มหัวใจ

คิดเปลี่ยนการศึกษา  เพื่อพัฒนาความคิดใหม่

คิดแล้วเหตุไฉน   ขับเคลื่อนไปถึงไหนกัน

ชัดเจนและชัดแจ๋ว   ไร้วี่แววการผลักดัน

คิด คิด อย่างสร้างสรรค์  ผ่าทางตันกันเสียที

คิดเป็น คิดดีชอบ   คิดรอบคอบอย่างถ้วนถี่

เด็กไทยของเรานี้   จงคิดดีและ “คิดเป็น”

ภูมิปัญญา 

“ภาษาไทย-พวน” 

ช่างม่วนแท้เออ

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ
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โรงเรยีนวดัถนนแค เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นหมูบ้่านชาวไทยพวน 

ของบ้านถนนใหญ่ การที่ครูจะสอนให้เด็กรู้จักคิดเป็น คิดที่จะอยู่

ในสังคมทุกวันนี้ได้อย่างม่ันคงปลอดภัย เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดี  

จึงต้องสอนให้รู้จักคิดเป็น คิดที่จะรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 

ของตนเอง จึงทำาให้ครูต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยการ

เรียนรู้เชื่อมโยงกับท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนเสริมภาษาพวนให้นักเรียน

สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง โดยการนำาภาษาพวนมาเขียนบทละคร  

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพที่เขามี โดยมีผู้ใหญ่ใจดี

ให้การอุปถัมภ์ โดยเทศบาลตำาบลถนนใหญ่ ได้จัดวิทยากร

ภมิูปัญญาชาวบ้าน คุณลงุไพบลูย์ ดวงศิริ มาเป็นวทิยากรให้ความรู้

ด้านภาษาพวน ให้ความรูป้ระเพณกีำาฟ้า แก่นกัเรยีน โดยมกีารประกวด

การพูดภาษาไทยพวนในรูปแบบการแสดงละคร เพื่อเป็นการให้

นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยพวน อันเป็นภาษาท้องถิ่นของตน  

และให้นกัเรยีนได้ประกวดกนัเป็นทมี โดยมเีงนิทนุการศึกษามอบ

ให้แก่นกัเรียน ซ่ึงนายกเทศมนตรี นายกรรณสตูร กลุหงวน ให้การ

สนบัสนนุเงนิทนุการศกึษา จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และผูอ้ำานวยการ

โรงเรียนวัดถนนแค นายชาติชาย พานิชชอบ ให้การสนับสนุนใน

การจัดงานกำาฟ้าของชุมชนบ้านถนนใหญ่ในเรื่องการใช้สถานที่ 

ทั้งภาคเช้าและกลางคืน นับเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด 

และโรงเรียนในชุมชนเป็นอย่างดี

บทบาทสมมติเรื่อง “ไปกะเลอ ไปเส่อกระจาด” นำาแสดง

โดยทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ

ประกวด นักเรียนได้รับเงินรางวัลจากนายกเทศมนตรีถนนใหญ่ 

จำานวน ๗,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษา ซึ่งนักเรียนบางคนไม่เคย

พูดภาษาพวนมาก่อน บางคนเป็นลูกหลานพวนแต่ไม่ค่อยได้ใช้

ภาษาพวน แต่เมือ่ได้แสดงบทบาทสมมต ิทำาให้เหน็ความสามารถ

ของนกัเรยีน นกัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจตนเองและเกดิความรกั

ในความเป็นเชื้อสายไทยพวน

ณ วันนี้ นอกเหนือจากชุมชน คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน

ถนนใหญ่แล้ว เด็กๆ ต่างให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ประเพณี

ไทยพวนของบ้านถนนใหญ่ และคงจะเป็นผูสื้บสานความเป็นไทย

พวนต่อไปในอนาคตจากการที่ฝึกให้เขา “คิดเป็น”
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ภาค เหนือตอนล่าง เรื่อง ธนบดีพิพัฒน์ ดำานิล

สพป.นครสวรรค์ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เขต ๓

เปิดใจ
อย่างกัลยาณมิตร

สู่การนิเทศที่สัมฤทธิ์ผล

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ

ภาพ : pixabay.com
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“เบื่อจัง จะเอาอะไรนักหนา สั่งให้ทำานั่นทำานี่ ให้รายงาน

นั้นรายงานนี้ สั่งวันนี้เอาเดี๋ยวนี้ ทำายังกับเราว่างนัก สอนแบบนี้

ไม่ได้ ไม่ถูก แบบนี้ไม่ใช่ ไม่ได้ อย่ามาบ่อยนักเลย” เสียงพรำ่าบ่น

และเสยีงสะท้อนหน่ึงจากผู้ท่ีขึน้ชือ่ว่าพ่อพมิพ์แม่พมิพ์ ภายในห้อง

สีเ่หลีย่มทีถ่กูประดบัประดาด้วยเนือ้หาสาระความรู ้การจดัมุมสือ่ 

มมุค้นคว้า มมุผลงาน สีสนัห้องเรียนทีถ่กูระบายสเีขยีวบ้าง สฟ้ีาบ้าง 

สีชมพูบ้างตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสียงที่เปล่งออกมา

เพือ่ถ่ายทอดและต้องการให้เดก็น้อยทีเ่ปรยีบเสมอืนผ้าขาวทีพ่ร้อม

จะถูกแต่งแต้มด้วยสีต่างๆ มีผลคะแนนที่ดีตามที่ใครหลายคน

ต้องการและคาดหวัง และนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำาหน้าที ่

ของศึกษานิเทศก์ที่พร้อมจะเปิดใจรับฟังรวมทั้งพร้อมเป็นเพื่อน

คู่คิดมิตรคู่ใจให้กับโรงเรียน ผู้บริหารและคุณครูเพื่อการนิเทศที่

สัมฤทธิ์ผล ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ที่ต้องทำางานร่วมกับโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา แต่จากเสียงสะท้อนในข้างต้นทำาให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีว่า 

ศึกษานิเทศก์จะเปลี่ยนแปลงภาพที่ครูติดอยู่ในใจและความรู้สึก

เหล่านั้นได้อย่างไร

ต้องขอบคุณนโยบายทางการศึกษา “กจิกรรมลดเวลาเรยีน 

เพิ่มเวลารู้” ที่มาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร

และคุณครูกับศึกษานิเทศก์ได้อย่างดียิ่ง ซ่ึงนี้ก็คือที่มาของ

ศึกษานิเทศก์กับการเปิดใจและความเป็นกัลยาณมิตร 

เมื่อระฆังสัญญาณการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา 

“กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ เริม่ดงัขึน้สิง่ทีม่าพร้อมกับการ

เริม่ต้นนัน้กคื็อ ทิศทาง และความแน่ชัดในการทำางาน การปฏิบตัิ

หน้าที่ คำาถามที่ถูกต้ังข้ึนมาหลากหลายประเด็นหลายหลายข้อ

สงสัยก็พลันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

“สวสัดคีรบัท่าน ผอ. สวสัดคีรบัคณุคร ูเป็นอย่างไรกันบ้าง

ครับ” 

“โฮ ! ท่าน ศน. ครับเอาอะไรมาให้ทำาอีกแล้วครับ ไม่รู้สิ่ง

ที่กำาลังทำาอยู่โรงเรียนผมทำาถูกหรือเปล่าครับ วุ่นวายดีครับ”

บทสนทนาสั้นๆ ท่ีบอกถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

บทบาทของการเป็นตวัช่วยทีด่ทีีส่ดุสำาหรบัโรงเรียนกำาลังจะเกิดขึน้

ในอีกไม่กีว่นิาทต่ีอจากน้ีไป ส่ิงหนึง่ทีต้่องท่องไว้ในใจคือ “เราต้อง

เปิดใจ เราต้องเปิดใจ เราต้องเปิดใจ เรามาแบบกัลยาณมิตร  

เรามาแบบกัลยาณมิตร เรามาแบบกัลยาณมิตร” เปิดใจ ก็คือ  

เราต้องยอมรับฟังในหลักการ แนวคิด ความคิดเห็น แนวปฏิบัติ

ทีท่างโรงเรยีนดำาเนนิการ สิง่ใดท่ีถกูทีโ่รงเรยีนสามารถดำาเนนิการ

ได้ดี สิ่งที่ผู้ช่วยอย่างศึกษานิเทศก์ต้องรีบปฏิบัติ คือ การชื่นชม 

การให้กำาลังใจ แต่เมื่อใดที่มีบางส่ิงบางอย่างไม ่ถูกต ้อง 

ศกึษานเิทศก์ทีด่จีำาเป็นต้องมเีทคนคิวธิกีารในการให้ความช่วยเหลอื 

ให้คำาแนะนำา ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจน บางครั้งผู้ที่ 

ขึน้ชือ่ว่าเป็นศึกษานเิทศก์อาจมอัีตถะในความเป็นศกึษานเิทศก์สูง

จนทำาให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำางานและความสัมพันธ์ ดังนั้นจึง

จำาเป็นต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่า “เราต้องเปิดใจ เราต้องเปิดใจ  

เราต้องเปิดใจ”

นอกจากเปิดใจแล้ว ศึกษานิเทศก์ยังต้องมีความเป็น

กลัยาณมติรอย่างน้อยๆ ๗ ประการ ทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ง่ายๆ ใน

การนิเทศ ดังนี้

๑. ปิโย : น่ารัก สบายใจ สนิทสนม ชวนให้อยากปรึกษา

๒. ครุ : น่าเคารพ ประพฤติสมควรแก่ฐานะ อบอุ่น เป็น

ที่พึ่งปลอดภัย 

๓. ภาวนีโย : น่ายกย่อง / ทรงคุณความรู้ / ภูมิปัญญา

แท้จริง และหมั่นปรับปรุงตนอยู่เสมอ

๔. วัตตา จะ : รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่า

ควรพูดอะไร อย่างไร เป็นที่ปรึกษาที่ดี

๕. วจนักขโม : อดทนต่อถ้อยคำา พร้อมที่จะรับฟังคำา

ปรึกษา / คำาถามคำาวิพากษ์วิจารณ์

๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา : แถลงเรื่องลึกลำ้าได้ อธิบาย

เรื่องที่ยากให้ง่ายได้

๗. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย : ไม่แนะนำาเรื่องเหลวไหล  

แนะไปในทางเสื่อม

ข้อปฏิบัติง่ายๆ ของผู ้ที่ได้ชื่อว่าเป็นช่วยผู ้สนับสนุน  

ผูส่้งเสรมิ ผูท้ีจ่ะยนืเคยีงข้างโรงเรยีน ผูบ้รหิาร คร ูเมือ่เกดิข้อปัญหา 

นั่นคือ การเปิดใจอย่างกัลยาณมิตรสู่การนิเทศที่สัมฤทธิ์ผล

หากเราจะทำาอาหารอร่อยๆ ทานสักหนึ่งจาน เราคงต้อง

ใส่วัตถุดิบพร้อมเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมเพื่อให้ได้อาหารจานเด็ด  

แต่การศึกษา การนิเทศท่ีดี การนิเทศที่จะสัมฤทธิ์ผล ต้องใส่

วัตถุดิบและเครื่องปรุงอันได้แก่วัตถุดิบ ๒ ส่วน คือ การเปิดใจ

และความเป็นกลัยาณมติร ปรงุรสด้วยใจ ใจทีเ่ป็นมิตร ใจทีเ่ป็นธรรม 

ใจทีเ่ป็นกันเอง ใจทีบ่ริสุทธ์ิและทีส่ำาคัญทุกส่ิงอย่าง คอืจรงิใจอย่าง

ใจจริง 

1๕

�������� 15_01.indd   15 7/6/16   01:05



คุณธรรมนำาชีวิต

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ

ภาค อีสานตอนบน เรื่อง ธวัช ทุมมนตรี

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต.ลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร สพม.เขต ๒๓

คณุภาพชวีติทีด่ขีองเด็กนกัเรยีน เป็นสิง่ท่ีเราในฐานะทีเ่ป็น

ครตู้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ ถอืว่าเป็นความภาคภมูใิจทีไ่ด้สร้างให้

เยาวชนของชาติเป็นคนดีด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

พวกเขา โดยเน้นกจิกรรมประจำาวันในขณะทีอ่ยูโ่รงเรยีน เป็นการ

พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อนำาไปใช้ในการดำารงชีวิตอยู่ร่วม

กับสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำาหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียน

มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิดอยู่

ตลอดเวลา คือ ทำาอย่างไรเด็กๆ และเยาวชนไทยถึงจะเป็นคนดี 

มีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้

คดิค้นนวตักรรมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีน คอื 

นวัตกรรม “BM MODEL” B = Banmaungpittayakhom school 

M = Moral โดยได้กำาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมว่า “คณุธรรมทกุพืน้ที ่ความดทีัง้โรงเรยีน” และกำาหนด

เป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจ

จิตสาธารณะ และได้ระดมความคิดจากคณะครู ตัวแทนนักเรียน 

เพ่ือหากจิกรรมทีจ่ะทำาให้พฤตกิรรมของนกัเรยีนเป็นดัง่เป้าหมาย

ที่วางไว้ หลังจากได้กิจกรรมแล้วก็ดำาเนินการอย่างเข้มข้น โดยมี

การนิเทศกำากับ ติดตามเป็นระยะๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมของ

นกัเรยีนต้ังแต่เดนิเข้าโรงเรยีนตอนเช้าอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

มีครูเวรและคณะกรรมการนักเรียนคอยต้อนรับ กิจกรรมเคารพ

ธงชาติท่ีเข้มข้น กิจกรรมการเดินแถวขึ้นห้องเรียนและเปลี่ยน 

คาบเรียน กิจกรรมการวางรองเท้าหน้าห้องเรียน เน้นความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมการมีวินัยในชั้นเรียน เน้นให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม ๕ ส. เน้นให้

นักเรียนได้ทำาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบทุกวัน กิจกรรม

กองทุนวันละบาท เน้นให้ทุกคนออมเงินวันละหนึ่งบาททุกวัน 

กิจกรรมห้องนำ้าสดใสใส่ใจรักสะอาด เน้นให้นักเรียนจับกลุ่มทำา

สะอาดห้องนำ้าเป็นจิตสาธารณะ กิจกรรมการกลับบ้านอย่างเป็น

ระเบียบ ทำาให้โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยใน

การประกวดรางวัลคุณธรรมแห่งชาต ิ(Thailand Morality Award 

๒๐๑๓) จากศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวฒันธรรม 

ประจำาปี ๒๕๕๖ ได้รบัรางวลัโรงเรยีนประชาธิปไตยตวัอย่างประจำาปี 

๒๕๕๖ จากสำานกัปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ีโดยคณะอนกุรรมการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  

นำานวตักรรมเข้าประกวดได้รบัรางวลัระดับ Gold ในการประกวด

นวัตกรรม ๒๑ ประจำาปี ๒๕๕๖ รางวัลเหรียญทอง การประกวด

นวัตกรรมของผู้อำานวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล

ทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC AWORD) ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ปี ๒๕๕๗ ได้ย้ายมารับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน

พังโคนวิทยาคม อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้คิดนวัตกรรม 

“PER SI HOW MODEL” ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรูปแบบการ

บรหิารโรงเรยีนทีม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของข้าราชการ

ให้ต้องรับรู้ข่าวสาร ประมวลผลองค์ความรู้ และสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ในราชการได้ถูกต้องรวดเร็ว มีการจัดทำายุทธศาสตร์

อย่างเป็นระบบแล้ว ทำาให้การปฏิบัตโิรงเรยีนได้ใช้รปูแบบทีด่ท่ีีสดุ

เหมาะสมที่สุดสำาหรับบริบทของโรงเรียน โดยการดำาเนินการ 

ต้องอาศัยส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซ่ึงนวัตกรรมการบริหารจัดการ

สถานศึกษา PER-SI-HOW ขับเคลื่อนการดำาเนินการของโรงเรียน

ดังนี้ PER (Perfect Administrator ผู้บริหารมืออาชีพ, Perfect 

Teacher ครูมืออาชีพ Perfect Student นักเรียนมีความรู้คู่

คุณธรรม) SI (S หมายถึง Steak holder ความร่วมมือจากทุกฝ่าย, 

I หมายถึง Innovation สื่อเทคโนโลยีทันสมัย) HOW (H หมายถึง 

Home โรงเรยีนอบอุน่เสมอืนบ้าน, O หมายถงึ Open House เปิด

ประตูสู่อาเซีย, W หมายถึง World Class Standard School 

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล) โดยตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนว่า “คุณธรรมดี มีปัญญา พัฒนา

ชีวิต” และกำาหนดเป้าหมาย คือ รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

กตัญญู มีจิตสาธารณะ โดยผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

คณุลกัษณะของนกัเรยีน ได้แก่ กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว ทีเ่น้นการ

จดัห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมคุีณภาพ เอือ้ต่อการจดักจิกรรม
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การเรียนการสอน โดยได้นำาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม

ทูบีนัมเบอร์วัน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรู้จักแสดงออกในทางที ่

ถูกต้อง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เน้น

ให้นักเรียนจิตอาสาได้ให้กำาลังใจและควบคุมนักเรียนท้ังหมดให้

ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรมน้อมนำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงผลงาน

ท่ีเกิดขึน้จากการจดักจิกรรมการเรียนรู้ตลอดปี เน้นความสามคัคี

ในการจดักจิกรรมและความภาคภมิูใจในผลงานร่วมกนั ส่งผลให้

โรงเรยีนพงัโคนวทิยาคมได้รบัรางวลัเหรยีญทอง ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย การประกวดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓  

ได้รบัรางวลัเกยีรติบตัรเหรียญทองระดับประเทศ กจิกรรมสวดมนต์

แปลภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

เหรียญเงินระดบัประเทศ กจิกรรมประกวดมารยาทไทย ระดบัชัน้ 

ม.๑-ม.๓ นางสาวนภาพร ทองสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนพังโคน

วิทยาคม ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและได้รับโล่เกียรติยศจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านเป็นผู้มีความสามารถ

และนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๘ 

นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้รับรางวัล

ครุสุภา เขม็ทองคำา “ครุสุภาสดดุ”ี ประจำาปี ๒๕๕๗ เป็นผู้ประกอบ

วชิาชพีทางการศกึษา ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพดีเด่น ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการคุรุสภา รางวัล

สถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับประเทศ โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ จากสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา รางวลั

ชนะเลศิการประกวดโครงงานคณุธรรมจรยิธรรม ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓  

ครั้งที่ ๑๘ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 

จากการส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูท้กัษะ และนิสยัทีถ่กูต้อง

ดงีามแก่นกัเรยีน เอาใจใส่ในการพฒันาคณุภาพชวีติ เอาใจใส่ใน

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ดูแลความประพฤตใิห้นกัเรยีนเป็นผูท่ี้

มีความรู ้คู ่คุณธรรม สามารถอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

โดยใช้นวตักรรมการบรหิารจดัการ ทำาให้ผลงานทีเ่กดิขึน้จากการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งผลงานที่เกิดกับโรงเรียน เกิดกับครู 

เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งข้าพเจ้าได้

กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์สำาหรับตนเองเสมอว่า “จะมุ่งพัฒนาผู้เรียน 

สู่มาตรฐานสากล”
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ภาค กลาง เรื่อง ชเนตตี วัจนะรัตน์

โรงเรียน วัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

วิถีพุทธก้าวไกล วิถีไทยก้าวหน้า

วิถีประชาพอเพียง

 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนอง 

ความต้องการของชวีติและสงัคมให้เกดิคนด ีมคีณุภาพ ปลอดพ้น

จากความรุนแรง การเบียดเบียนกันในทุกด้าน ทั้งมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม มีการเทียบว่าเด็กเปรียบเสมือนต้นกล้า หากได้รับ

การบ่มเพาะดูแลเอาใจใส่ที่ดี ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ ที่พร้อม

ผลิดอกออกผลมาให้เราได้เชยชม

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้ตระหนักถึงการสร้างต้นกล้าที่

แข็งแรงเพื่อผลิตเยาวชนคนดี โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ตามหลักไตรสกิขา ผูเ้รยีนได้เรยีนรูไ้ด้พฒันาการกนิ อยู ่ดู ฟัง เป็น 

โดยผ่านกระบวนการคุณธรรมนำาความรู ้รักความเป็นไทย น้อมนำา

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัติามคณุธรรมพืน้ฐาน 

๘ ประการ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่ม เบญจกัลยาณมิตร 

สู่ ๕ ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่ง เป็นคนดี

มคีณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมอนัพงึประสงค์ รกัความเป็นไทย 

ความรู ้สู่แนวปฏิบัติ

• ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 

การทำาบุญ ฟังธรรมที่วัด 

การหล่อและแห่เทียนพรรษา 

การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ฯลฯ

• ให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย เช่น มารยาท

การกราบไหว้ การพูดจาไพเราะมีสัมมา

คารวะ การเคารพผู้อาวุโส ฯลฯ

• ให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

อยู่อย่างพอเพียง แบบมีนำ้าใจ

๕.

ชุมชน

สืบสาน

• ลักษณะนิสัยคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

• การเป็นเยาวชนที่ดีพึงกระทำา เช่น เมื่อตื่นนอนให้เก็บ

ที่นอน ไหว้พระก่อนนอน ช่วยทำางานบ้าน แต่งกายให้

เหมาะสมกับการเป็นคนไทย ฯลฯ

 ๔. 

ผู้ปกครอง

เสริมสร้าง
• ผลงานแนววิถีพุทธ 

วิถีไทย วิถีพอเพียง

• การปฏิบัติคุณลักษณะนิสัย 

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

• ตนเองเป็นเด็กดี มีความสุข 

รักและภูมิใจในความเป็นไทย

และอยู่อย่างพอเพียง

๓. 

นักเรียน

สร้างสรรค์ 

• ผู้เรียนปฏิบัติตามหลัก

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 

และหลักธรรมที่ผู้เรียนนับถือ 

(วิถีพุทธก้าวไกล)

• ผู้เรียนกล้าแสดงออกเป็นผู้นำา

และผู้ตามที่ดี 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

(วิถีไทยก้าวหน้า)

• ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงและสู่การ

ปฏิบัติอยู่อย่างพอเพียง 

(วิถีประชาพอเพียง)

๒.

คุณครู

ส่งเสริม

• ให้แนวทางในการดำาเนินงาน 

• สร้างขวัญและกำาลังใจ

• จัดสรรงบประมาณในการดำาเนินงาน 

๑.

ผู้บริหาร

สนับสนุน
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และอยูอ่ย่างพอเพยีง จงึได้จดัทำากจิกรรมเพือ่บูรณาการกลุม่สาระ

การเรียนรู้ต่างๆ

 ๑. กิจกรรมสมาธิกับนิลุบล ครูการงานอาชีพ นำาการพับ

ดอกบวัมาฝึกสมาธผิูเ้รียน แนวคิดของผูส้อนคอื ในปัจจบุนับคุคล

ต่างๆ มักชอบปฏิบัติอะไรง่ายๆ ขาดสติ สมาธิ ใจร้อนทำาให้เกิด

ความเสียหาย การฝึกสมาธิจากการพับดอกบัว ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ผู้เรียนสามารถพับดอกบัวที่มีกลีบดอกที่บอบบางได้ 

สามารถพับได้หลายรูปแบบ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำา

วันได้

๒. กิจกรรมอินทรีย์ ๕ ผ้าบาติก โครงงานผลิตผ้าบาติก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยสอดแทรกแนววิถีพุทธ

๓. กิจกรรมปรโตโฆสะนิทานธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม  

ครูภาษาไทยฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก

๔. กจิกรรมขยับกายสบายชีวีวิถพีทุธ เป็นกจิกรรมการฝึก

สมาธิและสร้างความแข็งแรงของร่างกาย โดยเป็นผลงานของครู

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย

๕. กิจกรรมสวดมนต์ภาษาอังกฤษ ครูภาษาต่างประเทศ 

ร่วมจัดกิจกรรมแนววิถีพุทธ โดยผู้สอนได้นำาบทสวดบูชาพระ

รัตนตรัย บทแผ่เมตตา ท่ีเป็นภาษาอังกฤษมาฝึกให้ผู้เรียนสวด 

ตามกิจกรรมเป็นเลิศทางภาษา ด้วยปัญญาวิถีพุทธ

๖. กิจกรรมผลิตยาหม่องนำ้ากัลยาณมิตร เป็นโครงงาน

บูรณาการ แนววิถีพุทธของครูคณิตศาสตร์ร่วมกับผู้เรียน โดยใช้

หลักการชั่ง ตวง วัด ปฏิบัติงานร่วมมือกันทำา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

๗. กิจกรรมโคมชีวิตอิทธิบาท ๔ (เต่ารั้ง) เป็นชิ้นงาน 

แนววิถีพุทธของชุมนุมพฤษชาติ ผู้เรียนใช้ความสามารถในการ

ออกแบบและตัดกระดาษว่าว ซึ่งเครื่องแขวนชิ้นนี้สามารถนำาไป

ประดับในงานพิธีต่างๆ ได้ทั้งที่วัดและที่บ้าน

๘. กิจกรรมเข็ดกลัดลูกปัดไตรสิกขา เป็นชิ้นงานครู

วิทยาศาสตร์และงานผู้บำาเพ็ญประโยชน์ ได้มอบหมายให้ผู้เรียน

ปฏิบัติชิ้นงานโดยมีอุปกรณ์ คือ เข็ดกลัด ลูกปัด ใช้เทคนิคการ

ร้อยและออกแบบลวดลาย เป็นชิ้นงานที่ต้องใช้สติ สมาธิ และใช้

ปัญญาในการประดิษฐ์

๙. กิจกรรมนาฏศิลป์ ชุดแม่ศรีไตรสิกขา เป็นผลงานการ

ประดิษฐ์ของครูศิลปะ ที่สอนบูรณาการวิถีพุทธในรูปแบบการ 

ร้องการรำา ที่ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักธรรมได้ง่าย

๑๐. กิจกรรมกงจักรไตรสิกขา เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้

ทีง่่ายของครกูลุม่สงัคมศึกษา นกัเรยีนสามารถผลติได้ด้วยเทคนคิ

การพบักระดาษจตรัุส ๘ แผ่น นำามาประสานกันอย่างใช้สติ สมาธิ 

และปัญญาในการเลือกคำาถามและหาคำาตอบ เป็นการเรียนรู้ที่

สนุกและมีความสุข (ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑๑. กิจกรรมขวดมีค่าด้วยปัญญาแห่งความพอเพียง  

ครกูารงานอาชพีฝึกผูเ้รยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมธนาคารขยะรไีซเคลิ 

สายใยรักแห่งครอบครัวนำาขวดพลาสติกมาผลิตเป็นโคมไฟ  

ที่ใส่ไข่ลวก แจกัน 
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โอสถสวรรค์
ภาค กลาง เรื่อง จำารัส สุทธิพันธุ์

สพป.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี เขต ๒
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บ่ายโมงครึง่อากาศกำาลงัร้อน ก่อนจะถงึองศาร้อนจดัตอน

บ่าย ๒ โมง ผมปั่นจักรยานคู่ชีพด้วยดวงตาพร่ามัวหลังจากขอ

อนญุาตหวัหน้ากลบัมาต้ังหลกัทีบ้่านพักซึง่อยู่ไม่ห่างจากทีท่ำางาน

มากนัก หน้าแดงกลำ่า ถนนเอียง ดวงตาพร่ามัว เป็นอาการของ

ความดนั เบาหวานกำาเริบหลงัจากท่ีผมต้องทนทกุข์ทรมานกบัมนั

มาเป็นเวลาหลายปี หลังอายุเข้าเลข ๕ ต้องทนทุกข์ทรมานกับ

มันมาตลอด บางครั้งก็บรรเทาลงได้บ้างด้วยยาของหมอจาก 

โรงพยาบาล ที่ไปขอคำาปรึกษาและรับการตรวจควบคุมมาบ่อยๆ 

แต่ก็ไม่มีวันหายและไม่มีทีท่าว่าจะหาย นอกจากอาการทุเลา  

ซำา้ดเูหมือนว่าอาการตบัอกัเสบกำาลงัมาแจม กดัฟันจนมาถงึบ้านพกั 

ถอดเสื้อผ้าเปิดพัดลมแล้วคลานขึ้นเตียง หัวสมองกำาลังจะระเบิด

ด้วยความเจ็บปวด ความรู้สึกปลิวๆ หายๆ คล้ายคนเมากัญชา 

ความกลัวคืบคลานเข้ามาแทนที่ เราจะตายไหมนี่ ภรรยาก็ไม่มี

โอกาสสั่งเสีย บอกลูกก็ยังไม่ได้บอก เพื่อนเราที่เป็นโรคความดัน 

เบาหวาน เส้นเลือดในสมองแตกไปแล้ว อย่างน้อย ๒ คน พลัน

ความรูส้กึของผมดบัวูบลง นานเท่าไรไม่ปรากฏเวลา มารูต้วัอีกครัง้

เมื่อพาตัวเองกระเสือกกระสนอยู่ในป่าใหญ่ร่มรื่นด้วยพฤกษา 

นานาพันธุ ์เสยีงนกร้อง หรดีหริง่เรไรเสียงระงม นำา้ตกซ่านกระเซน็

เป็นฝอยมาสัมผัสผิวหน้า รู้สึกสดชื่นข้ึนมาทันใด ผมหมอบ 

แทบเท้าของผู้ทรงศีล สวมใส่ชุดขาว หน้าตาอิ่มเอิบเบิกบาน 

สงัเกตแขนและมอืปรากฏเป็นมดักล้าม เหมอืนผูสู้งอายท่ีุอดีตเคย

เป็นนกักฬีาตัวยง ด้านข้างและเบือ้งหลงัล้อมรอบไปด้วยสานศุษิย์ 

ที่กำาลังตั้งใจฟังคำาบรรยาย “ธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีอิทธิพล

ใดๆ อยู่เหนือธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างทุกสิ่งในโลกให้อุบัติขึ้น 

พืช สัตว์ มนุษย์ สร้างความสมดุลของสรรพสิ่งที่อยู่บนพื้นโลก 

แม้แต่มนุษย์ที่คิดว่าตัวเองฉลาด จะเอาชนะธรรมชาติ ก็เป็นไป 

ไม่ได้ ธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรักและความห่วงใย 

มไิด้สร้างมาแล้วทิง้ขว้าง คาดการณ์แล้วว่าการมชีวีติรอดจนตลอด

อายุขัยของมนุษย์นั้น ต้องฟันฝ่าและผจญกับโรคภัยไข้เจ็บอีก

มากมาย จึงให้ยาวิเศษมา ๒ ขนาน ลูกคนที่หมอบอยู่แทบเท้า

ของเราเอามือมา เราจะให้ยาทั้ง ๒ ขนานนี้กับเจ้าไป” ผมรีบส่ง

มือไปรับจากผู้ทรงศีล ซึ่งเอามือแตะลงบนฝ่ามือของผมด้วยการ

สมัผสัทีแ่นบแน่น “อ้าวเจ้าได้ยา ๒ ขนานไปแล้ว” ทัง้ๆ ทีผ่มรูส้กึว่า 

ในฝ่ามือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย เหมือนท่านผู้วิเศษรู้ใจว่าผมคิด

อะไรอยู ่“ยาทัง้ ๒ ขนานอยูใ่นตัวของลกูนานแล้ว เพราะธรรมชาติ

ให้ลูกมา แต่ลูกไม่รู้จักใช้มัน จนปล่อยให้โรคมารุมเร้า แต่อาจจะ

ยังไม่สายจนเกินไปถ้าลูกใช้ยาทั้ง ๒ ขนานต้ังแต่บัดนี้ เงื่อนไข

ของการใช้ยาวิเศษที่ธรรมชาติให้มานั้นก็ไม่ยากเลย แต่เจ้าต้อง

ปฏิบัติให้สมำ่าเสมอ คือ เจ้าจะต้องออกกำาลังกายด้วยการเดิน วิ่ง 

หรอืว่ายนำา้ ตดิต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีวนัละ ๑ ครัง้ 

สปัดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓ วนั ยาวเิศษ  ๒ ขนานมช่ืีอว่า Endorphin 

และ Epinephrine ให้เจ้านำาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ และอย่าลืม 

บอกลูกหลานให้เขาปฏิบัติด้วย โรคภัยทั้งหลายจะมิอาจมา 

กลำ้ากราย”

 “พี่ๆๆ พ่ีนอนหลับไปนานมากหลายช่ัวโมงแล้วนะ  

หนูเช็ดตัวให้พี่ก็ยังไม่รู้สึกตัว นี่ก็ ๖ โมงเย็นแล้ว พี่กลับมาจาก 

ที่ทำางานเมื่อไหร่ หนูเป็นห่วง” เสียงภรรยาท่ีรักของผมดังขึ้น  

“พี่รู้สึกไม่สบาย เลยขออนุญาตท่านหัวหน้ากลับมาบ้านตั้งแต ่

บ่ายโมงกว่าๆ แล้วล่ะ แต่ตอนนี้พี่รู้สึกดีขึ้นมาก” “อ้าวพี่แต่งชุด

กีฬาจะไปไหนคะ” “พี่จะไปเดินออกกำาลังกายที่สนามกีฬาข้าง

อำาเภอ ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะกลับมากินอาหารเย็นตอน ๑ ทุ่ม”

ขอบพระคุณท่านผู้วิเศษ ขอบคุณธรรมชาติ ขณะนี้ผม

ปราศจากความดัน เบาหวาน และ Cholesterol เหตุการณ์นี้เกิด

ขึ้นเมื่อผมอายุ ๕๕ ปี บัดนี้ ผมมีอายุ ๖๔ ปีแล้วครับผม
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ภาค ตะวันออก เรื่อง นรวีร์  คุ้มตระกูล

โรงเรียน วัดเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เขต ๑

“เฮ้ย! หยุดนะถ้าไม่หยุด ข้าจะกระโดดเตะเอ็ง” เสียง 

วิ่งเล่นไล่จับกัน ที่ดังเอ็ดตะโรมาจากชั้นบนของอาคารไม้ 

ที่ไม่สูงนักของโรงเรียนประถมแห่งหน่ึง ที่ใครผ่านไปมาก็จะเห็น

เด็กชายคนหนึ่งกำาลังวิ่งหนีเพื่อนๆ ราวๆ ประมาณ ๑๐-๑๑ คน 

อย่างสุดชวีติ ดสัูบสนชลุมนุวุน่วายหลงัการพกักลางวันรับประทาน

อาหารที่คุณครูเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จ ข้าพเจ้าที่ได้รับ 

มอบหมายให้เป็นคุณครูเวรในวันนั้น ได้รีบเข้าไปห้ามปรามไม่ให้

เด็กๆ รังแกเด็กชายคนน้ัน เด็กท่ีเหลือต่างชี้แจงเหตุคดีความที่

เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเด็กชายคนนั้นได้ขโมยรองเท้าของเพื่อน

สองคนในกลุม่เอาไปซกุ ไม่ให้หาเจอ ซึง่นีก่เ็กอืบจะเป็นคดคีวาม

ครั้งท่ีสิบ นับตั้งแต่เด็กชายคนนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของ

ข้าพเจ้า คดีน้ีไม่ใช่คดีแรกและคดีสุดท้ายแต่น่าจะมีอีกเร่ือยๆ

อย่างไม่หยุดหย่อนถ้าไม่รีบหยุดยั้งต้นตอจากสาเหตุที่เกิดข้ึน  

ทั้งความรุนแรง เกเร ก้าวร้าว โหวกเหวก โวยวาย ต้องการเป็น

จุดสนใจให้กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาของเขา ถึงเวลาเรียนก็จะเดิน

เตร็ดเตร่ไปซุกอยู่ตามที่อื่นๆ ภายในโรงเรียน ต้องให้คนอื่นคอย

ไล่จับกลับมาเพื่อมาเรียนดังเดิม ชอบพกพาอาวุธมาโรงเรียน 

ระแวงว่าจะเกดิเรือ่งกบัตนและพร้อมจะมเีรือ่งกบัทกุๆ คนไม่เว้น

แม้กระท่ังคณุครภูายในโรงเรยีน และผลจากการคดักรองของเดก็

พิเศษก็ชี้ชัดว่า เด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษ ทั้งความผิดปกติทางการ

เรียนรู้ (LD-Learning Disability) การเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆ คน

อื่นๆ และมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากกว่าเด็กปกติ 

ด้วยความที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้สัมผัสภูมิหลังของเด็กคนนี้

มาก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะเด็กคนนี้เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัด

อานาปานสติ

พิชิตความไม่ปกติ
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ทางผู้ปกครองทำาอาชีพตัดยาง ไม่ค่อยมีเวลาให้กับบุตรหลาน 

เท่าที่ควร หาเช้ากินคำ่า พบหน้าบุตรหลานน้อยครั้ง หลังจากกลับ

มาจากท่ีทำางาน ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ทางข้าพเจ้าก็ได้คุยกับ 

ผูป้กครองเกีย่วกบัการพาบุตรหลานไปตรวจสุขภาพเพือ่ตรวจสอบ

ความผิดปกติอีกครั้ง เพราะยังเป็นเด็กอยู่โอกาสที่จะหายและ 

กลับมาเป็นปกติมีมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าตัว ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบตักิารสอนเดก็ชายคนนีด้้วย ยอมรบัว่าในตอนแรก

รู ้สึกหนักใจมาก เหมือนการจับปูใส่กระด้งซ่ึงดูจะง่ายกว่า  

การฝึกปรนเด็กชายคนนี้เพียงคนเดียว แต่ด้วยหัวจิตหัวใจของ

ความเป็นครไูม่สามารถละทิง้ เลอืกสอนศษิย์เพยีงเพือ่ความสบาย

ส่วนตัวได้ ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับ

เด็กพิเศษจากตำาราเล่มเก่าท่ีเรียนมา จากการขอคำาปรึกษาจาก 

รุ่นพี่รุ่นน้องในสังกัดโรงเรียนและนอกโรงเรียน ก็ไม่ปรากฏว่าจะ

ได้ความเท่าใดนัก

แต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนหนทางสว่างจะฉาดฉายออกมาที่

ข้าพเจ้าในวันพระที่ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามปกติที่สำานักสงฆ์

บริเวณใกล้ๆ บ้าน กับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง หลังจากที่ได้ทำาบุญ

ก็มีโอกาสได้เข้าไปสดับสนทนาธรรมกับท่าน ท่านจึงแนะว่า  

“ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เสมือนยาสามัญประจำาบ้าน ที่รักษาเราให้

อยู่ในความปกติ หากเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็เท่ากับว่าเรา 

ไม่ปกติ มนุษย์เราแบ่งแยกความผิดปกติที่ตรงไหน ไม่มีสิ่งใด

สามารถกะเกณฑ์สร้างเป็นตัววัดได้ มีแต่เราท่ีบัญญัติตรากันข้ึน

มาเอง” เหมือนหูตาของข้าพเจ้าได้เปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง คำาตอบที่

หาอยู่ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ คลายออกมาท่ีละหน่อย ข้าพเจ้าจึง 

เริม่ต้นท่ีจะศึกษาธรรมะเกีย่วกับในเรือ่งของ ศีล สมาธแิละปัญญา

หรือในอีกชื่อก็คือ ไตรสิกขา ที่ว่าด้วยเรื่องของการปูพื้นฐานของ

ปัญญา นำาไปสู่ความความแน่วแน่ของจิตใจทีน่ำาพาไปสูก่ารพัฒนา 

ถ้าเปรียบก็คือ ศีลคือเสาเอกของบ้านหรือพื้นฐานของบ้าน บ้านที่

แขง็แรงจะต้องมศีลีทีดี่เข้มแขง็ จากนัน้ก็ต้องมสีมาธ ิคอืโครงของ

บ้านทีเ่ป็นส่วนประกอบป้องกนัแดด แรงลม แรงฝนทีเ่ข้ามาปะทะ 

ไม่ให้ศีลได้รับอันตรายไม่โอนอ่อนผ่อนตามสิ่งที่เข้ามากระทบ 

ปัญญาส่วนของหลงัคาทีต้่องตระหนกัถึงสิง่อ่ืนๆ กท่ี็จะทำาการใดๆ

ถ้าทั้งสองส่วนได้รับการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อมายังปัญญาด้วย 

เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการวิปัสสนาภาวนาเจริญสติปัญญา 

แน่นอนว่าเด็กชายคนนีจ้ะไม่ยอมให้ข้าพเจ้าจบัไปนัง่สมาธไิด้โดย

ง่ายแน่ๆ ดังนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงหาแนวทางแก้ไขโดยเริ่มจากการ 

สร้างความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นระหว่างข้าพเจ้ากับตัวเขา ให้เขา

รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจข้าพเจ้าในทุกๆ เรื่อง พร้อมที่จะให้ข้าพเจ้าเป็น

ที่ปรึกษา ดังคำากล่าวของนักการศึกษาท่านหนึ่ง “ครูเรานั้นก็ไม่

ต่างกับกระจกเงา จะดูศิษย์ว่าเป็นเช่นไร ครูก็เป็นเช่นนั้นเอง” 

ข้าพเจ้าจึงต้องเรยีนรูท้ีจ่ะประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัเขา

ในทกุๆ เรือ่ง เสมอืนเป็นผูป้กครองของเขาอกีคน พยายามศกึษา

สิ่งที่เขาชอบ ไม่ชอบ ความสามารถพิเศษ ความชอบส่วนตัว  

ความต้องการของเขาทกุสิง่ทกุอย่างเบือ้งลกึเบือ้งหลงัด้านในด้านนอก 
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จากนัน้ค่อยใช้หลกัทางจติวิทยามาเป็นตวัสนบัสนุนให้เกดิแรงขบั

ในพฤตกิรรมทีต้่องการ โดยผ่านการให้แรงเสรมิทางบวก แรงเสริม

ทางลบ บทลงโทษท่ีบางคร้ังต้องใช้ตามท่ีเห็นสมควร คอยกระตุน้

และนำาพาเราให้บรรลุสู่เป้าหมาย ซึ่งในขั้นต้นจากที่ข้าพเจ้าได้

ลงมือทดลองปฏิบัตินั้นทราบว่าเด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านการวาดรูปและงานประดิษฐ์เป็นอย่างยิ่ง ชอบกินขนม

หวานท่ีเป็นช็อกโกแลต หรือนมเปร้ียว ข้าพเจ้าให้เขาได้ฝึกนั่ง

สมาธิแบบอานาปานสติวันละ ๑๐-๑๕ นาที ในช่วงก่อนเข้าเรียน 

พักกลางวนัและเลกิเรยีน โดยวางเงือ่นไขไว้ว่าทกุครัง้หลงัจากนัน้

จะสอนทำางานประดิษฐ์บ้าง สอนให้วาดรูปบ้าง มีแบบรูปมาให้

ระบายสีบ้าง จากนั้นค่อยพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบเป็นเดินจงกลม 

นอนสมาธิ ฝึกกำาหนดลมหายใจของตนเอง ควบคุมความมีสติ

ของตนโดยใช้ปัญญา ซึ่งเด็กมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง  

ชอบและสนุกกับการจัดกิจกรรมของข้าพเจ้า ทำาให้ผลการเรียน

ของเขาดขีึน้อย่างเหน็ได้ชัด จากท่ีมาในตอนแรกๆ ทำางานไม่เคย

ทันเพื่อน ส่งงานช้า ลายมือชุ่ยไม่สวย งานที่ทำาออกมาก็ดูจะให้

ผ่านๆ เสรจ็ๆ ไปทจีะได้ออกไปเล่น กเ็ปลีย่นไปดูมคีวามประณตี 

สะอาด ส่งงานเร็วขึ้น ชอบที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้

ในชั้นเรียนเวลาที่ครูถาม-ตอบ เพื่อนๆ ก็ให้ความเอ็นดู รักใคร่

เขามากขึ้น เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ล้อเลียน เสียดสีหรือแกล้ง

กันเหมือนแต่ก่อน ข้าพเจ้าให้เขาพกสมุดบันทึกระงับความโกรธ 

สอนเขาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ และพัฒนานิสัยของตนเอง 

วันไหนที่เขาโกรธหรืออยากแกล้งใครให้เขาเขียนลงในสมุด แล้ว

นำามารายงานครูในทุกๆ วัน ถ้าเขาไม่ได้ทำาตามท่ีเขาจดบันทึก

เอาไว้หรือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีเขาเป็นสาเหตุสมุดนั้นก็จะ

ได้รับแต้มสะสม เพื่อแลกเป็นขนมหรือของรางวัลในทุกๆ เดือน 

พฤติกรรมในด้านลบก็ค่อยๆ หายไป อารมณ์ของเขาเย็นขึ้นมาก

เหมือนคนละคน คุณครูที่เข้ามาสอนแต่ละท่านก็บอกว่า เด็กชาย

คนนี้พัฒนามากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่เป็นเด็กชอบเอาแต่ใจ

ตัวเองเหมือนตอนมาแรกๆ 
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ทางผู้ปกครองเองก็ให้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี เปิดใจที่

จะคุยกับข้าพเจ้ามากขึ้น ยอมรับในสิ่งที่เด็กคนนี้เป็น ไม่ปิดกั้น

หรือสร้างปมด้อยให้เข้ารู้สึกว่าเขาน่ารังเกียจหรือไม่เหมือนคน

อ่ืนๆ พาเขาไปพบแพทย์เพือ่ตรวจสอบอาการพร้อมปฏบัิตติามคำา

แนะนำาของแพทย์ เพราะเมื่อเขารู้สึกว่าตนเองไม่ปกติเขาก็จะ

แปลกแยกสร้างกรอบให้กับตนเองจนคนอื่นไม่อยากเข้าใกล้ 

เหมอืนตนเองเป็นแกะดำา โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ีบ้านเมอืงของเรา

กม็เีดก็ในลกัษณะแบบนีม้ากขึน้ทกุทีๆ  หลายๆ ท่านคงจะประสบ

ปัญหาเช่นเดียวกับข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย บางคนอาจมีกรณีที่

รุนแรงกว่าหรือเบาบางกว่า หากแต่ว่าเมื่อท่านได้ประสบพบเจอ

เด็กๆ เหล่านี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทำาความเข้าใจเรียนรู้ในตัวของเขา

โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นตัวแก้ไข หลักไตรสิกขา ศีล 

สมาธิ ปัญญา เป็นตัวขัดเกลา ประกอบกับความเข้าอกเข้าใจ 

เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันตามภาษาของเพื่อนมนุษย์ อย่าใช้

ความรุนแรงกับเขา บีบให้เขาทำาในสิ่งที่ท ่านต้องการตาม

เจตนารมณ์ เฉกเช่นเดียวกับท่ีท่านพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้  

“ดูกร! ภิกษุทั้งหลาย ชาวนาปลูกข้าวกว่าจะออกมาเป็นรวงสวย 

ให้เราได้รับประทานต่างสั่งสมเวลา บ่มเพาะมานานแรมปี ทั้งปุ๋ย 

ทั้งการกำาจัดศัตรูพืช ประคบประหงมมานมนาน มิได้เลี้ยงแบบ

ปล่อยปละละเลยตามมีตามเกิดตามธรรมชาติ ถึงเวลาก็มา 

เก็บเกี่ยว บุตรธิดาของเขาก็เช่นกัน ถ้าไม่ได้รับความรักจากบิดา 

มารดา การใส่ใจดแูล อบรมสัง่สอนทีด่กีจ็ะเป็นเช่นต้นข้าวเห่ียวเฉา 

แคระแกร็นเช่นกัน” ข้าพเจ้าหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็น

เครื่องฉุดความคิดวิทยาทานให้กับท่านๆ ทั้งหลายในการ 

ช่วยเหลือเหล่าเยาวชนของประเทศชาติอันเป็นกำาลังสำาคัญใน

อนาคตต่อไป !!!
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อิ่มอุ่น…

อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม   อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง

รักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใย  ไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวัน

* ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา  ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน

อิ่มใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม   อิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอน

นำ้านมจากอกอาหารของความอาทร  แม่พรำ่าเตือนพรำ่าสอนสอนสั่ง

** ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง  ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป

*** ใช่เพียงอิ่มท้อง    ที่ลูกรำ่าร้องเพราะต้องการไออุ่น

อุ่นไอรัก อุ่นละมุน    ขอนำ้านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน…

ประสบการณ์สอนใจ | รุ่นใหญ่

ภาค เหนือตอนล่าง เรื่อง รินทร์ด้า นันตา

โรงเรียน ทุ่งน้อยพัฒนา ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำาแพงเพชร เขต ๒
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เสียงเพลงอิ่มอุ่นดังทั่วอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 

ซึ่งใช้สำาหรับจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ นักเรียนที่เป็น

ตัวแทนในการร้องเพลงก็ร้องเพลงนี้อย่างตั้งใจ ส่วนแม่และ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่นั่งดูอยู่ก็ดูและฟังอย่างตั้งใจเช่นกัน บ้างก็

นำา้ตาคลอจากเนือ้หาทีส่ือ่ความหมายถงึความรกัความห่วงใยของ

แม่ที่มีต่อลูก

โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่เป็นประจำา 

ทุกปีเหมือนเช่นโรงเรียนอ่ืนๆ เร่ิมต้ังแต่การทำาบุญตักบาตร 

ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลและร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน 

แต่ละชั้น ที่เป็นการแสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่ และกิจกรรม

สุดท้าย คือ “การไหว้แม่” ซึ่งทางโรงเรียนทราบดีว่าการจัด

กิจกรรมนี้อาจมีผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนที่ไม่มีแม่ หรือมี

แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จึงได้พรำ่าบอกลูกศิษย์ของตัวเองให้มีความ 

เข้มแข็ง กล้าเผชิญและต่อสู้กับความจริง ไม่เอาปมด้อยของ 

ตัวเองมาเป็นตัวกัดกร่อนจิตใจ สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี

ความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม และที่สำาคัญ “ครู” เป็นผู้หวังดี

ช่วยอบรมขัดเกลา รัก และเอาใจใส่ลูกศิษย์เสมอ เปรียบเสมือน

แม่คนที่สองของพวกเขา “พวกเธออย่าได้เสียใจไปเลย ถึงแม่เธอ

ไม่มา ครกูเ็ป็นแม่ให้เธอได้” เป็นคำาพูดของครูทีบ่อกลกูศษิย์เสมอ

ก่อนถึงวันแม่ของทุกปี

หลังจากการแสดงผ่านไป จนกระทั่งถึงกิจกรรมไหว้แม่  

ครูพิทักษ์ซึ่งเป็นพิธีกร ได้เชิญแม่และนักเรียนขึ้นบนเวที เพื่อให้

นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ ส่วนนักเรียนที่แม่ไม่สามารถ 

มาได้ กม็คีรทูีเ่ตม็ใจพร้อมทำาหน้าทีแ่ม่แทน บรรดาแม่ๆ ทัง้หลาย

ได้นั่งเรียงกันบนเก้าอี้ รอลูกๆ เดินเรียงแถวมานั่งลงตรงหน้า 

ตัวเอง แม่ของด.ญ.นำ้าก็เช่นกัน 

ด.ญ.นำ้า เดินมาหยุดตรงหน้าแม่ และคุกเข่าลง มอบดอก

มะลแิละการ์ดวนัแม่ทีต่วัเองทำากบัมอืยืน่ให้ พร้อมก้มลงกราบแม่ 

และกอดแม่ทั้งนำ้าตา ยิ่งกอดแม่นำ้าตาก็ยิ่งไหล แม่ของด.ญ.นำ้า  

ก็โอบกอดลูกสาวพร้อมลูบหัวด้วยนำ้าตาที่ไหลพรากเช่นกัน  

หลังจากนั้น แม่ของด.ญ.นำ้าได้นำาด้ายมาผูกข้อมือพร้อมให้พรลูก 

ด.ญ.นำา้กราบทีต่กัแม่พร้อมสะอืน้ไห้อกีครัง้ ภาพเช่นนีค้งไม่แปลก

นักหากเป็นภาพของแม่ลูกทั่วไป หากแต่ภาพนี้เป็นภาพของ 

แม่เลีย้งกบัลกูเลีย้งทีร่กัและมสีายใยผกูพนักนัยิง่กว่าเลอืดในอกก็

ไม่ปาน

ข้าพเจ้านึกถึงวันแรกของการเปิดเรียนเมื่อ ๓ ปีก่อน  

ที่ครูสุภาพรมาแจ้งให้ทราบว่าจะมีนักเรียนเข้ามาใหม่อีก ๒ คน 

เป็นพีน้่องต่างสายเลอืดกัน ตอนแรกฟังก็งงๆ จนทราบว่า ด.ญ.นำา้ 

เข้ามาเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑ กบันกัเรยีนชายอกีคนทีเ่ป็นลกู

ของแม่เลี้ยง พ่อแม่ของทั้งสองแต่งงานกันและย้ายมาจากจังหวัด

อทุยั เพือ่มารบัจ้างกรดียางพาราให้กับเถ้าแก่ในหมูบ้่านทีโ่รงเรยีน

ตั้งอยู่

ด.ญ.นำ้าเป็นเด็กดี เรียนเก่ง ชอบช่วยเหลือครู ช่วยเหลือ

เพือ่น มแีววตาสดใส ในชัว่ความคิดแรกทีม่เีร่ืองของการกลัน่แกล้ง

กันของแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงในละคร ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์  

หรือโทรทัศน์ ก็ทำาให้ข้าพเจ้าอดหวั่นใจไม่ได้ สงสารเด็กหากเป็น

เหมือนอย่างที่คิด แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องราวที่

ข้าพเจ้าคิดไปก่อนเช่นนั้น จนกระทั่งด.ญ.นำ้าเรียนจบช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี ๑ ก็มีเหตุการณ์ที่ทำาให้ความคิดของข้าพเจ้านั้น 

แปรเปลี่ยนไป

“ผอ.คะ ด.ญ.นำ้าป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลค่ะ” เสียงคร ู

สุภาพรแสดงความตกใจผ่านมาทางโทรศัพท์

“นำ้า เป็นอะไรหรือคะพ่ี” ข้าพเจ้าถามด้วยความร้อนรน 

ห่วงใย
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“เบาหวานขึน้สงูมาก อาการไม่ค่อยดเีลยค่ะ อยูโ่รงพยาบาล

กำาแพง“ ครูสุภาพรรายงานรายละเอียด

“อะไรนะคะ เด็กป.๑ อายุแค่นี้ เป็นเบาหวานอาการหนัก

อย่างนีเ้ลยหรอืคะ” ข้าพเจ้าถามกลบัไปอีกด้วยความตกใจ ทีค่าด

ไม่ถึงว่าเบาหวานจะเป็นโรคร้ายที่กลำ้ากรายเข้ามาทำาลายความ

สดใสของเด็กหญิงตัวน้อยๆ ลูกศิษย์ชั้นป.๑ ของตัวเองได้  

“งั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปเยี่ยมนำ้ากันนะคะ” ข้าพเจ้าสรุป

เย็นวันนั้น ข้าพเจ้า ครูสุภาพร และครูมาริษา พากันไป

เยี่ยมด.ญ.นำ้าท่ีโรงพยาบาลกำาแพงเพชรซึ่งเป็นโรงพยาบาล 

ประจำาจงัหวดั แสดงให้เหน็ว่าอาการของลกูศษิย์คนนีห้นกัเอาการ  

ที่ทำาให้โรงพยาบาลประจำาอำาเภออย่างโรงพยาบาลคลองขลุง 

เอาไม่อยู่

ภาพแรกที่พวกเราเห็น ทำาเอาแทบกลั้นนำ้าตาไว้ไม่อยู่ด้วย

ความสงสารลูกศิษย์ เพราะสายนำ้าเกลือ สายให้เลือด และสาย

อะไรต่อมิอะไร ระโยงระยางไปหมด ด.ญ.นำ้านอนอยู่บนเตียง 

หน้าตาซีดเซียว อิดโรย อ่อนแรง มือของด.ญ.นำ้าจับมือแม่เลี้ยง

อยู่ตลอดเวลา

“นำ้าเป็นอย่างไรบ้างคะ” ข้าพเจ้าถามพ่อกับแม่เลี้ยงของ 

ด.ญ.นำ้า

“ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะผอ.” แม่เลี้ยงด.ญ.นำ้าตอบ 

“แล้วนำ้าจะอยู่โรงพยาบาลกี่วัน แล้วใครเฝ้าคะ” ข้าพเจ้า

ถามอีก เพราะเห็นว่าด.ญ.นำ้าอยู่ห้องผู้ป่วยรวม

“ยังไม่ทราบเลยครับ หมอบอกว่าคงต้องอยู่โรงพยาบาล

จนกว่านำ้าตาลจะอยู่ในระดับปกติ แม่เขาเฝ้าครับ นำ้าไม่ยอมให้

คนอืน่เฝ้าเลย เขาอยากอยู่กบัแม่ ขนาดแม่จริงๆ ของเขามาเยีย่ม 

จะเฝ้า เขายังร้องไห้ไม่ยอมให้เฝ้า”  พ่อนำ้าตอบด้วยสีหน้าเป็น

กังวล

ข้าพเจ้านิง่อยูพ่กัหนึง่กบัคำาตอบทีไ่ด้รบั ทัง้ระยะเวลาการ

รักษาที่ไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่ได้ออกจากโรงพยาบาล และทั้งประโยคที่

ว่า “ขนาดแม่จรงิๆ ของเขาจะมาเฝ้า เขายังร้องไห้ไม่ยอมให้เฝ้า” 

กับภาพของด.ญ.นำ้าจับมือแม่เลี้ยงแน่น แววตาที่ทั้งสองมองกัน

เห็นชัดเจนว่าห่วงหา อาทรกันอย่างแท้จริง  

ความจริงแล้ว นักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ มีหลายคน

ท่ีพ่อแม่แยกทางกัน บ้างก็อยู่กับพ่อ บ้างก็อยู่กับแม่ บ้างก็ถูก 

ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ข้าพเจ้าและคณะคร ู

จึงเพียรปลูกฝังนักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม

ต่างๆ มากมาย อาท ิกจิกรรม ๑ เดอืน ๑ วนัพระ กจิกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมประจำาสัปดาห์ กิจกรรมครูพระสอนศาสนา 

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน ฯลฯ เพื่อหวังให้เขาเหล่านี้ สามารถ

เติบใหญ่ไปเป็นกล้าไม้พันธุ์ดี ให้ดอกออกผล เป็นร่มเงาเล็กๆ ให้

แก่คนในสังคมได้

ด.ญ.นำ้า ถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีมาก ถึงแม้ว่าจะโชคร้ายที่

พ่อกับแม่ต้องแยกทางกัน โดยแม่ได้ทิ้งด.ญ.นำ้าให้อยู่กับย่าตั้งแต่

อายไุด้ ๒ เดือน จนกระทัง่ด.ญ.นำา้อายไุด้ ๒ ขวบ พ่อกไ็ด้แต่งงาน

และพาด.ญ.นำ้ามาอยู่กับครอบครัวใหม่ ที่มีทั้งแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยง 

แต่ท้ังแม่เลีย้งและพีเ่ลีย้งก็ไม่เคยคิดว่านำา้จะไม่ใช่คนในครอบครวั

ของเขา แต่กลับรัก ดูแลและเอาใจใส่นำ้าดีเหมือนกับคนใน 
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สายเลือดเดียวกัน แม้กระทั่งตอนเจ็บป่วย แม่เลี้ยงก็ทำาราวกับว่า

หากเจ็บแทนด.ญ.นำ้าได้ ก็อยากเจ็บแทน ซึ่งหาได้ยากในสังคม

ปัจจุบัน ที่คนมักคิดแบ่งแยก อิจฉาริษยา แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ 

ที่เห็นว่าไม่ใช่สายเลือดของตัวเอง มีโอกาสไหนที่จะรังแกได้  

ก็คอยจะรังแกให้เจ็บชำ้าทั้งกายและใจอยู่รำ่าไป ไม่คิดถึงจิตใจของ

เด็กที่แตกสลายจากการแตกแยกของครอบครัว ขาดทั้งความรัก 

ความอบอุ่นจากพ่อ จากแม่แท้ๆ ของตวัเอง หวังจะพึง่พิงให้อุน่ใจ

ก็มักจะถูกทำาร้ายด้วยการตบตี ข่มขืน ทารุณกรรมด้วยวิธีการ

ต่างๆ จนทำาให้เด็กท่ีประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ มีพฤติกรรม

ก้าวร้าว รุนแรง และเป็นปัญหาของสังคม หากคนในสังคมมี

คุณธรรมประจำาใจเพียงนิด รู้จักเห็นอกเห็นใจกัน รักและเอื้อเฟื้อ

ต่อกัน ช่วยกันโอบอุ้มสงัคมให้เต็มไปด้วยสงัคมคณุธรรม เราคงจะ

ไม่มีโอกาสได้ยินข่าวที่เลวร้ายเช่นนั้นอีกเลย

** ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง

ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป

*** ใช่เพียงอิ่มท้อง 

ที่ลูกรำ่าร้องเพราะต้องการไออุ่น

อุ่นไอรัก อุ่นละมุน

ขอนำ้านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน…

๒๙

�������� 15_01.indd   29 7/6/16   01:05



ประสบการณ์สอนใจ | รุ่นใหญ่

ภาค เหนือตอนบน เรื่อง สมเดียว เกตุอินทร์ 

สพป.เชียงใหม่ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต ๓ 

นักข่าวจิตอาสา
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…อะไรเอ่ยไม่ถามก็ตอบ? ถ้าเป็นบุคคลท่ัวไปคงใช้เวลา

นานทีเดียวในการคิดหาคำาตอบให้กับคำาถามน้ี แต่สำาหรับคนใน

พื้นที่สายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อำาเภอฝาง แม่อาย และ 

ไชยปราการแล้ว ทุกคนมีคำาตอบพร้อมรอยยิ้มและภาพที่ปรากฏ

ในจนิตนาการของแต่ละคน เพราะคำาตอบทกุคนล้วนแล้วแต่หมายถงึ 

ผู้ชายคนหนึ่งอดีตข้าราชการครูเลือดเนื้อเช้ือไขชาวจังหวัดน่าน  

ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด และใช้ความรู้ท่ีสำาเร็จมาทาง

สายศิลปะ มาเป็นนักข่าวจิตอาสา ที่พร้อมให้บริการผู้คนทุกกลุ่ม

ทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ชื่อของเขาคือ นายสงัด มีบุญ หรือ 

ฉายา สงัดไทยนิวส์ ลุงหงัด อ้ายหงัด ของน้องๆ ทุกหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทกุเช้าคุณลุงสงัดจะออกจากบ้านตัง้แต่เช้าตรู ่พร้อมกล้อง

ถ่ายรูปตัวโปรดกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปยังสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเก็บ

ภาพข่าวรายงานไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเก็บข่าวมาเล่าให้

ผูค้นทีม่โีอกาสเสวนาด้วยได้รบัฟังข่าวสารใหม่ๆ โดยสถานทีแ่ห่งแรก

ที่นักข่าวจิตอาสาเริ่มต้นในการทำาข่าวประจำาวันคือโรงพยาบาล

ฝาง ณ สถานท่ีแห่งนี้ด้วยความท่ีท่านเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ ์

ดีเยี่ยม หมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ คนไข้และญาติๆ ทุกคนจะรู้จัก

นกัข่าวท่านนีเ้ป็นอย่างดี คุณลงุสงัดจะช่วยเหลอืญาตผู้ิป่วยในการ

เคลือ่นย้ายผูป่้วย รวมทัง้คอยพดูคยุปลอบใจให้กำาลงัใจคนไข้และ

ญาต ิอกีทัง้ช่วยตดิต่อประสานแนะนำาสถานทีต่่างๆ ประหนึง่ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล ในคราวที่เห็นคุณหมอและ

พยาบาลเหนด็เหนือ่ยจากการทำางาน ก็จะมขีนมหรอืนำา้ดืม่มาคอย

บริการให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ และที่สำาคัญนักข่าวคนนี้จะนำา

เสนอภาพข่าวกจิกรรมดีๆ ของทางโรงพยาบาลสูส่าธารณชนเป็น

ประจำา

จากนั้นนักข่าวของเราจะมุ่งตรงไปที่ตลาดสด เพื่อพูดคุย

ทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนท่ีมาจับจ่ายซ้ือของ  

ณ จุดนี้จะมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาคอยบริการแบ่งปันให้ทุกคน

ได้อ่าน บางทีก็สรุปเนื้อหาประเด็นข่าวที่กำาลังเป็นท่ีสนใจให้กับ

ผู้คนในละแวกนั้นได้รับฟังในขณะที่จับจ่ายซื้อของ และขายของ

ไปในคราวเดียวกัน สำาหรบัคนค้าขายทีเ่ป็นคนเก่าแก่และชาวบ้าน

ในท้องถิน่ จะมองเป็นเรือ่งปกต ิวนัไหนทีน่กัข่าวหายไปทกุคนจะ
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รู้สกึเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่าง… แต่สำาหรบัคนที่มาใหม่จะ

รู้สึกแปลกใจและอดที่จะอมยิ้มไม่ได้ในความน่ารักใส่ใจ ขี้เล่น 

และความกล้าทำาในสิง่ทีท่กุคนไม่กล้าของนกัข่าวจติอาสา จนบ่อย

ครั้งหลายคนมักจะพูดว่าใครทำาอะไรที่ไหน ถ้าสงัดรู้…โลกรู้ ก็จะ

เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทุกคนจะทำาแต่สิ่งดีๆ

สายๆ หน่อยนักข่าวของเราจะไปที่สำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ท่ีนี่คุณลุงคนขยันจะ 

จดัเลยีงหนงัสอืพมิพ์บนชัน้ให้เป็นระเบียบสวยงาม เรียงตามลำาดบั

ของวันที่ ป ัดกวาดเช็ดถู ท่ีนั่งอ ่านหนังสือพิมพ์ เทถังขยะ  

เอาหนังสือพิมพ์และเอกสารแจกฟรีจากหน่วยงานต่างๆ บริการ

ส่งให้แต่ละกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่ นอกจากนี้สิ่งหน่ึงที่ทุกคนเห็น

แล้วต้องยิ้ม ก็คือภาพที่คุณลุงบรรจงตัดข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์

คอลมัน์ทางการศึกษาจัดบอร์ดนทิรรศการตามผนงัอาคาร โดยใช้

ความรู้ด้านศิลปะที่ท่านมีตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นนิทรรศการ 

ฝาผนังที่ให้คุณครูมาติดต่อราชการได้อ่านเพิ่มเติมความรู้

นอกจากนี้แล้วทุกครั้งที่มีการบรรจุแต่งตั้งครูใหม่ ท่านจะ

ให้ข้อมลูรายละเอยีดพืน้ทีแ่ต่ละโรงเรยีนเพือ่เป็นข้อมลูในการเลือก

โรงเรยีนให้กับครตู่างถิน่อย่างละเอยีด เป็นทีถ่กูอกถกูใจผูป้กครอง 

ญาติๆ ที่มาส่ง บางครั้งก็บริการส่งครูบรรจุใหม่ถึงโรงเรียน  

สร้างความประทับใจให้กับคุณครูผู้มาบรรจุใหม่เป็นยิ่งนัก

จากนั้นได้เวลาเดินสายไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน  

ทีเ่ป็นกจิวตัรเมือ่เข้าถงึห้อง ท่านจะประกาศข่าวสารทีก่ำาลงัเป็นที่

สนใจในขณะนั้นด้วยเสียงอันดังฟังชัด โดยไม่สนใจว่าจะมีคนฟัง

หรือไม่ ใครจะถามอะไรหรือไม่ หรือในห้องจะมีคนหรือไม่  

หลังจากแจ้งข่าวสารเสร็จก็เดินทางต่อไปยังกลุ่มงานอื่น เลยเป็น

ที่มา อะไรเอ่ย ไม่ถามก็ตอบ

ยามบ่ายคล้อยนักข่าวจะลงภาคสนามไปยัง อบต.และ

โรงเรียนต่างๆ ในการสัมภาษณ์ครูทำากิจกรรมร่วมกับนักเรียน 

รวมทั้งเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน จวบจนช่วง

เย็นก็ได้เวลาประจำาจุดที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อทำาข่าวยามดึก

ต่อไปโดยที่ทุกคนไม่เคยได้ยินเสียงบ่น หรือร่องรอยของความ

เหน็ดเหนื่อยปรากฏ แต่สิ่งที่เห็นคือรอยย้ิมและความสุข น่ีคือ 

คำาตอบที่ว่า ถ้าเราได้ทำาในสิ่งที่รักและชอบแล้ว เราจะมีความสุข

ในสิ่งที่กระทำา

คำาว่าอะไรเอ่ย ไม่ถามกต็อบ หรอืกจิกรรม การแสดงออก

ที่แตกต่าง ทำาให้หลายคนมองเป็นเรื่องตลก และแปลก แต่สิ่งที่

คุณครูสงัด มีบุญ ได้กระทำานั้น เป็นการทำาด้วยความตั้งใจจริง 

ด้วยจติทีบ่รสิทุธ์ิ ไม่ได้มเีจตนาลบหลูห่รอืสร้างความเดอืดร้อนให้

กับใคร ตรงกันข้ามท่านสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่น และท่านก็ได้

รอยย้ิมและไมตรีจิตกลับคืนมา คือความสุขท่ีแท้จริงอยู่ไม่ไกล  

ถ้าใจเราพร้อมยอมรับมัน

สำาหรับผมคุณคือต้นแบบของความเป็นคนท่ีมีจิตอาสา  

น่าชื่นชมเป็นยิ่งนัก นักข่าวจิตอาสา นายสงัด มีบุญ อำาเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่
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ประสบการณ์สอนใจ | รุ่นใหญ่

ความอดทน…สามารถก้าวข้ามอปุสรรคทัง้ปวง “ชวิีตเวลา

เจอความทุกข์หนัก ให้บอกกับตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วย

ให้เกิดทักษะในการดำาเนินชีวิต” 

บุคคลที่ขาดความอดทนต่อความยากลำาบากตรากตรำา 

เมือ่ต้องประสบกบัสภาพชวีติหรอืดนิฟ้าอากาศทีไ่ม่มคีวามแน่นอน 

กจ็ะรูส้กึท้อถอย ฉะน้ันจึงควรรีบฝึกให้เป็นนสัิยได้แก่ ความอดทน

ต่อความยากลำาบาก ต่อทกุขเวทนา ต่อความเจบ็ใจ ต่อความยัว่ยวน 

ความหลงใหลได้ปลื้มหรือเห่อเหิมกับลาภยศ และคำาสรรเสริญ  

จะเป็นสาเหตุให้คนเราขาดปัญญาไตร่ตรองด้วยโยนิโสมนสิการ 

ขาดเหตุผลพินิจพิจารณาว่าส่ิงใดถูกหรือผิด เป็นบุญเป็นบาป  

ควรทำาหรือไม่ควรทำา จึงมักเห็นผิดเป็นชอบหรือกล้าเสี่ยงกระทำา

ความผิดด้วยความประมาท ซึ่งความอดทนนั้นข้าพเจ้าได้ฝึกเป็น

นิสัยมาโดยตลอด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเส้นทางชีวิต 

มกีารแปรผนัข้ึนมา เกิดผลกระทบหนักๆ ข้าพเจ้ากส็ามารถตัง้หลกั 

ในการดำาเนินชีวิตได้เสมอ ทุกอย่างล้วนมาจากการใช้หลักคิดท่ี

ถูกต้องทั้งสิ้น จนหลายคนให้นามใหม่ข้าพเจ้าว่า “หญิงเหล็ก”

ในอดตีข้าพเจ้าเคยแต่งงาน เคยมบีตุร เคยจน เคยลำาบาก 

แต่ปัจจุบันมคีวามสขุมากกบัการทำางานเกบ็ออมเงินได้พอสมควร 

จากเดก็ผูห้ญงิคนหน่ึงซึง่ไม่มอีะไรเลย จนขณะนีม้ฐีานะม่ันคงและ

เป็นที่ชื่นชมของสังคม ท่านผู้อ่านสามารถนำาแนวคิด แนวปฏิบัติ

ต่างๆ ทีจ่ะนำาเสนอนีไ้ปลองปฏบิติัดบู้างแล้วจะรูว่้า เกดิมาชาตหินึง่ 

ถึงแม้ไม่ได้เกิดในวงศ์ตระกูลที่สูงส่ง แต่เราก็สามารถยืนอยู่ได้

อย่างสมความภาคภูมิ 

มารูจ้กั ดร.อจัฉรา คหนิทพงศ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก

ที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต ข้าพเจ้ารับราชการเป็นครูในจังหวัด

หนองคาย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ตำาแหน่งอาจารย์ ๑ 

ระดบั ๓ รบัเงนิเดอืน ๒,๗๖๕ บาท ค่าครองชพี ๒๐๐ บาท ต่อมา 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แต่งงานกับครูชินวร คหินทพงศ์ และย้ายกลับ

ภูมิลำาเนาเดิมมาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมีบุตรสาว  

๑ คน ชื่อ เด็กหญิงกนกวรรณ คหินทพงศ์ เราสามคนอยู่กันอย่าง

มคีวามสขุ ทกุคนล้วนรูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองและปฏบิตัติน

ต่อกันด้วยดีเสมอมา ล่าสุดสามีของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อยู ่

ที่สำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำาแหน่ง 

นกัวิเคราะห์ข้อมลูฝ่ายแผนและนโยบาย ทำางานเก่งเรือ่งเทคโนโลยี

ทกุชนดิเรยีกว่าเป็นมอืหน่ึงของสำานกังานก็ว่าได้ เงนิเดอืนทกุบาท

เรามีการจัดเก็บแบ่งเป็นส่วนๆ โดยการใส่ซองเป็นค่าใช้จ่ายใน

ครอบครวั เช่น ค่าอาหาร ค่านำา้มนัรถ ค่าจ้างเลีย้งลกู ค่าเจบ็ป่วย 

เป็นต้น ทีเ่หลอืเรานำาเงนิมารวมกนั ส่งผลให้ครอบครวัมคีวามสขุ

มาก มีเงินก้อนฝากธนาคาร มีรถยนต์ มีบ้าน มีลูกสาวที่เรียนดี 

หน้าตาสวยงาม มารยาทดี ซ่ึงเป็นช่วงชีวิตที่ข้าพเจ้าเรียกว่า 

“ความสุข” 

และวันแห่งความสขุก็เปลีย่นเป็นความทกุข์แบบไม่คาดฝัน 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ครูชินวร เกิดอาการหน้ามืด 

ตกลงมาจากบ้านตอนเช้ามืดประมาณตี ๕ ส่งผลให้กระดูกคอ 

ข้อที ่๓ และ ๔ หกั ไม่สามารถควบคมุระบบการเคลือ่นไหวตัง้แต่

ช่วงไหล่มาถึงช่วงล่าง ข้าพเจ้าส่งตัวไปโรงพยาบาลเปาโล 

ภาค กลาง เรื่อง อัจฉรา คหินทพงศ์

โรงเรียน วัดลาดระโหง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

ความอดทน
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กรุงเทพฯ เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตและกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา และแล้วโชคชะตาทำาให้ครอบครัวเราเป็นสุข

นั้นหมดไป วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เขาสิ้นใจ

อย่างสงบ ปิดฉากชีวิตด้วยอายุเพียง ๔๑ ปี ๒ เดือน ซึ่งเป็นการ

จากกันด้วยความรักและอาลัย ข้าพเจ้าจึงต้องเลี้ยงลูกสาวเพียง

คนเดยีวและตัง้ใจจะเลีย้งเขาให้ดทีีส่ดุ เพราะพ่อเขารกัลกูสาวด่ัง

ดวงใจ 

ข้าพเจ้าใช้ความอดทนที่ต้องอาศัยอยู่บ้านพ่อแม่สามี 

โดยที่ไม่มีสามี ทำางานทุกอย่าง ดูแลพ่อของเขาเหมือนพ่อแม่ของ

เราด้วยความรัก เอื้ออาทร ตลอดเวลา ๙ เดือน หลังจากที่เขา

เสียชีวิต เงินที่เก็บไว้ก็เริ่มหมดไปเพราะเป็นค่าใช้จ่ายรักษาตอน

ผ่าตัดช่วยชีวิต ซึ่งขณะน้ันเขาไม่ได้เป็นสมาชิก ช.พ.ค. มีแต่

ประกันชีวิต จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น และวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๔๔ ลูกสาวสุดรักซึ่งเป็นตัวแทนหรือสมบัติชิ้นสุดท้ายของ

ข้าพเจ้าท่ีเหลอือยู ่ซึง่กำาลงัเรียนอยูช้ั่นมธัยมศึกษาปีที ่๑ โรงเรียน 

สาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา ปวดศรีษะ เดนิไม่ได้ 

แพทย์บอกเป็นมะเร็งที่ก้านสมอง ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

รามาธบิด ีเป็นเวลา ๓ เดอืน ทีข้่าพเจ้าเป็นทกุข์อยากกระโดดตกึตาย 

แล้วเขาก็เสียชีวิตลงในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ เหมือนเคราะห์

กรรมมาซำ้าเติมชีวิตในเวลาติดต่อกัน ข้าพเจ้าหมดสิ้นทุกอย่าง 

เสียใจ ชีวิตถูกน็อคไปช่ัวขณะหนึ่ง เก็บตัว นั่งครุ่นคิด จะทำา

อย่างไรดกีบัชีวิตทีเ่หลอือยู่คนเดยีว แพทย์ทางจติต้องเอายาให้รบั

ประทานเกี่ยวกับการลำาดับความคิด ลืมบอกไปข้าพเจ้าเป็นลูก

กำาพร้าพ่อ แม่เล้ียงข้าพเจ้ามาคนเดยีวด้วยความอดทน ส่งลกูเรียน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสองคน แต่ข้าพเจ้าออกเรือนมา

อยู่บ้านสามี จึงไม่อยากกลับบ้านไปเป็นภาระของแม่ซึ่งท่านแก่

มากแล้ว 

หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปบวชที่วัดแห่งหนึ่ง  

เพื่อปฏิบัติธรรมและคิดว่าจะลาออกจากการเป็นข้าราชการ  

ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขยายโอกาส 

แต่จากการปฏบิติัตนและศึกษาธรรมะจงึพบว่า เกดิ แก่ เจบ็ ตาย

เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีบ้านไหนที่ไม่เคยมีคนตาย ไม่มีใครที่จะ 

ไม่ตาย เว้นแต่จะเกิดข้ึนช้าหรือเร็วเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงพบก่อน  

เจ็บก่อนและจบก่อนคนอ่ืนๆ ชีวิตพบแสงสว่างจากธรรมะ  

วางความโศกเศร้า ความทุกข์ยากลง ตั้งสติ วางแผนชีวิตดำาเนิน

ต่อไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดีย่ว เร่ิมจากการปลูกบ้าน โดยได้กำาลงัใจ

จากแม่ซึ่งสอนให้อดทนอดกลั้น และยิ้มสู้กับความทุกข์ เวลาเดิน

ไปไหนก็ได้ยินว่า “คนกินลูกกินผัว” แต่ก็ต้องทน ทนต่อคำา

ถากถาง “แม่หม้ายทรงเคร่ือง” อดทนต่อสิง่ต่างๆ มากมาย อดทน

ต่ออุปสรรคและอันตรายที่จะเกิดขึ้นรอบข้าง แต่ก็ฝ่าฟันมาได้ 

ด้วยดีตลอด และจากการได้รับการอบรมส่ังสอนจากพ่อใหญ่  

แม่ใหญ่ (ตา ยาย) ในขณะทีเ่ป็นเด็ก พาไปทำาบญุ สวดมนต์ ทำาให้

ชีวิตของข้าพเจ้าเข้าวัดได้อย่างอบอุ่น โดยไม่ไม่เก้อเขิน ส่งผลให้

ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมได้อย่างสมำ่าเสมอ   

และด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่มีครอบครัวใหม่ เพราะการมี

ครอบครัวถือว่ามีรัก รักแล้วเป็นทุกข์ จึงตัดสินใจสอบเปลี่ยน

ตำาแหน่งเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจะ

เอาเวลาที่เหลืออยู่ทำางานให้หนัก ไม่ให้มีเวลาว่าง ลืมความทุกข์ 

เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น แล้วก็เป็นความจริง ข้าพเจ้า 

สอบได้เป็นครูใหญ่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพตำ่า  

รองอันดับสุดท้ายของโรงเรียนทั้งหมดในสำานักงานการประถม

ศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา สิง่ทีก่ล่าวมาในข้างต้นเป็นความ

อดทนที่มีต่อสภาพชีวิต และต่อจากนี้ก็จะเป็นความอดทนที่ต้อง

ประสบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่ กว่าข้าพเจ้าจะพลิก 

แผ่นดินที่โรงเรียนให้ลุกขึ้นมาผงาดในวงการศึกษาทั้งคุณภาพ 

การศึกษาและคุณภาพของคนได้ ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นกับ 

ข้อจำากัดของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นเวลา ๑๔ ปี ทั้งด้านบุคลากร

และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงตัดสินใจศึกษาต่อ การศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา เพือ่จะนำาเทคนคิหรอื

กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลให้กับ 

โรงเรยีนขนาดเลก็ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

รุ่นที่ ๑ และจบการศึกษาคนที่ ๑ ซึ่งสร้างความฮือฮาให้วงการ

ศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเก่ง แต่ที่

เป็นเช่นน้ีเพราะข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ต่อตนเองและวงการศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือป้องกัน

ตัวเองไม่ให้มั่วอบายมุข ใกล้ความชั่ว ซึ่งจะทำาให้ข้าพเจ้าเกิด

ความทุกข์ซำ้าครั้งสอง ความสำาเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้ ล้วนแต่

มาจากความอดทนและความใฝ่ดีของข้าพเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งในโอกาส

หน้าขอนำาเสนอในตอนที่ ๒ ต่อไป
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ภาค เหนือตอนบน เรื่อง สาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุล

โรงเรียน บ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำาพูน เขต ๑ 

เยาวชน
กับธรรมาภิบาล

ในสภาวะปัจจบุนั สงัคมไทยต้องการผูน้ำาทีม่ธีรรมาภบิาล

มาปกครองบ้านเมอืงเพือ่ให้เกิดการพฒันา ซ่ึงในสงัคมไทยยงัขาด

ผู้นำาท่ีมีธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถ่ิน จึงขาดการพัฒนา

อย่างแท้จริง ผูน้ำาท่ีมธีรรมาภิบาลต้องมคีวามโปร่งใสในการบรหิาร

บ้านเมอืง หลกันติธิรรม หลกัการมส่ีวนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ

ตรวจสอบได้ หลักคุ้มค่า หลักคุณธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้

ต้องสร้างตั้งแต่เด็ก ให้เข้าใจของคำาว่าธรรมาภิบาล ประโยชน์ 

ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การที่

ประสบการณ์สอนใจ | รุ่นเล็ก
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ให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จึงขอแนะนำานางสาว 

ทรงสุดา ยะจันศึก ตำาแหน่งในนายกองค์การบริหารส่วนโรงเรียน

บ้านห้วยไซ ตำาบลห้วยยาบ อำาเภอบ้านธิ จังหวัดลำาพูน และทีม

บริหารร่วมกับสภานกัเรียนของโรงเรียนดำาเนนิกจิกรรมโดยใช้หลกั 

ธรรมาภบิาลทีสั่งคมไทยเรียกร้อง แต่ไม่เคยคดิทีจ่ะสร้างให้เกดิข้ึน 

มีแต่คนเรียกร้อง แต่ผู้เขียนพยายามสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในสังคม

จากเยาวชนรุน่ใหม่เพือ่เป็นกำาลงัของชาตต่ิอไป จนได้เป็นต้นแบบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียนขยายโอกาส โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ผู้เขียนนำาเรื่องนี้มาเสนอเพื่อให้เห็นความสำาเร็จในการนำาหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในเยาวชนต้นแบบ

บุคคลตัวอย่างที่ผู ้ เขียนขอนำามาบอกกล่าวคือนายก

องค์การบริหารส่วนโรงเรียนบ้านห้วยไซ ซึ่งเหมือนประธาน

นักเรียน แต่ท่ีโรงเรียนให้เลือกนายกฯ เพื่อเป็นการรองรับการ

บริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันสอดคล้องในระบอบประชาธิปไตย

ของไทย เป็นการเตรยีมคนรุน่ใหม่ให้กบัสงัคมไทย ซ่ึงผูเ้ขยีนเป็น

ครูที่ปรึกษาประชาธิปไตยของโรงเรียน พยายามสร้างคนรุ่นใหม่
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มาดำาเนินการ ในการบริหารงานโดยใช้หลักความโปร่งใสในการ

บรหิารองค์กร หลกันติิธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ

ตรวจสอบได้ หลกัคุ้มค่า หลกัคุณธรรม ซึง่นางสาวทรงสุดา ยะจนัศกึ 

มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมโรงเรียน

แห่งน้ี และสงัคมของชุมชนบ้านห้วยไซ เป็นต้นแบบของคนรุน่ใหม่

เพือ่ใช้ดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ นางสาวทรงสุดา ยะจนัศกึ เป็นนกัเรยีน

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฐานะครอบครัวที่ยากจน กำาพร้ามารดา

ตั้งแต่เยาว์วัย มีแม่เลี้ยงแต่ก็เป็นคนดีได้ มีความรับผิดชอบ  

มคีวามตัง้ใจในการเรียนและกจิกรรมของโรงเรยีน เป็นผูน้ำาเข้าค่าย

คุณธรรมช่วงปิดภาคเรียน เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา กล้าคิด

กล้าทำาในสิ่งท่ีถูกต้อง ถึงแม้บางครั้งอาจจะผิดพลาดก็เพราะยัง

ขาดประสบการณ์ในการทำางาน หรือเกิดจากความตั้งใจจริง  

บดิามารดามีอาชีพรับจ้าง พ่ีมีอาชีพทำางานนิคมอุตสาหกรรมลำาพนู 

เป็นประธานชมรมคนซื่อของโรงเรียน เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ให้

เกิดขึ้นในสังคมไทย ปัจจุบันนางสาวทรงสุดา ยะจันศึก ได้สำาเร็จ

การศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ แล้วได้สร้างต้นแบบไว้กับรุ่นน้อง

เพื่อเจริญรอยตาม ยังเป็นประธานชมรมเด็กดี วี-สตาร์ของ

โรงเรียน รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดลำาพูน และเข้าพบ

นายกรัฐมนตรีรับรางวัลเยาวชนดีเด่น

ปัจจุบันนางสาวทรงสุดา ยะจันศึก ได้ศึกษาต่อวิทยาลัย

เทคโนโลยหีมูบ้่านครู (ภาคเหนอื) ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ แผนก

ก่อสร้าง แสดงถงึความรูค้วามสามารถ ความตัง้ใจ และความมุง่มัน่

ในการอยากเป็นคนดีของสังคมในอนาคต ซึ่งเป็นต้นแบบในการ

ศึกษาด้วย

สรุปได้ว่าหลักธรรมมาภิบาลต้องเกิดจากการกระทำาหรือ

ปฏิบัติจริงจนเกิดการถ่ายทอดสู่รุ่นน้องต่อไป และต้องเกิดความ

เข้าใจอย่างแท้จริง ต้องทำาให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรมใน

หนังสือ หรือคำาพูดเท่านั้น ผู้เขียนคิดว่าคนที่มีหลักธรรมาภิบาล

ต้องประกอบด้วยคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ

วินัยในตนเอง คิดดี พูดดี ทำาดี…
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ทุกท่านที่กำาลังอ่านบทความนี้อยู่ได้อ่านเรื่องราวของข้าพเจ้าที่ได้

ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับคุณยายที่วัดแห่งหนึ่ง

แรงลมที่ปะทะเข้ากับใบหน้า ทำาให้ข้าพเจ้าต้องหรี่ตาลง

พร้อมกับความคิดที่โผล่ขึ้นมาในหัวว่า เรากำาลังจะไปไหน?  

เรากำาลงัจะทำาอะไร? จติใจข้างในของข้าพเจ้าไม่สงบเลย ข้าพเจ้า

มงีานค้างทีจ่ะต้องทำามากมาย ไหนจะต้องไปเรยีนพเิศษอกี นีเ่รา

เสียเวลาเรียนและทำางานของเราเพื่อไปวัดเหรอ? 

วันนี้ข้าพเจ้าตื่นนอนแต่เช้า เช้ากว่าปกติ เพื่อมาอาบนำ้า

แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาว แล้วขึ้นหลังรถกระบะคันเก่ามุ่งหน้าไปยัง

วัดแห่งหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรม ทำาให้จิตใจสงบตามคำาบอกของยาย 

ในหลังรถกระบะคันเก่านี้ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อีกหลายคนนั่งรถคันน้ีมา

ด้วยกนั ผู้สงูอายกุลุม่นีด้มูคีวามสขุมากท่ีจะได้ปฏิบตัธิรรม รวมถงึ

ยายของข้าพเจ้า 

พวกท่านกำาลงัพดูถึงความสงบเงียบของวดันัน้ว่าเหมาะแก่

การปฏิบัตธิรรมเพยีงใด วดัแห่งนัน้สวยงามเพยีงใด พดูถงึอาหาร

ภาค เหนือตอนบน เรื่อง พัชรี พุทธรุณ

โรงเรียน เชียงคำาวิทยาคม ต.หย่วน อ.เชียงคำา จ.พะเยา สพม.เขต ๓๖ 

การเปลี่ยนแปลง

งานท่ีหนักถาโถมเข้าใส่จนเกินจะรับไหว ไม่มีเวลา

เนือ่งจากการทำางานหนกั ชวิีตนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีจ่ำาเป็นต้อง

ใส่ใจกับการเรียน ในฐานะตัวแทนของนักเรียนคนหนึ่งที่ต้องการ

จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองกับนักเรียนอีกหลายๆ คน ที่กำาลัง

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าเคยเผชิญมา เครียดจากการเรียน 

เครียดจากการสอบ งานที่จะต้องทำาส่งอาจารย์ให้ทันในวันที่

กำาหนด เครยีดมาก ชีวิตไม่มีความสขุเลยเพราะในหวัคดิแต่เรือ่งงาน 

เรื่องเรียน

“ชีวิตของนักเรียนนี้ก็มีแค่เรียน เรียนให้ได้ดีเพ่ือที่จะได้

สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันตามท่ีตนต้องการได้ ระหว่างชีวิต

นักเรียนนี้ หากมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษก็จะได้

รับการคัดเลือกจากคุณครูเพ่ือเป็นตัวแทนในการแข่งขันของทาง

โรงเรียน” นี่คือความคิดของข้าพเจ้าที่คิดมาตลอดชีวิตการเป็น

นักเรียน จากนั้นความคิดของข้าพเจ้าก็ได้เปลี่ยนไป อะไรคือ

สาเหตุท่ีทำาให้ความคิดของข้าพเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงไป อยากให้

ประสบการณ์สอนใจ | รุ่นเล็ก
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ที่ห่อมาอยู่ในถุงย่ามสีขาวน้ันมีอะไรบ้าง มื้อกลางวันน้ีใครจะนั่ง

กินกับใคร คุยไปหัวเราะไป ข้าพเจ้าก็ยิ้มตามรอยยิ้มบนใบหน้าที่

แสนมีความสุข 

ข้าพเจ้าคดิอะไรเรือ่ยเป่ือยจนกระท่ังรถกระบะสขีาวคันเก่า

มาหยุดตรงใต้ร่มไม้ใหญ่ในวัดแห่งนึ่ง มันสงบเงียบ สะอาด 

งดงามเหมอืนทีย่ายพูดไว้จริงๆ ทกุคนลงจากรถ ข้าพเจ้าเดินตาม

ยายไป ตอนน้ีมีผู้คนน่ังอยู่เต็มวิหารแล้วเพื่อปฏิบัติธรรม เรานั่ง

อยูส่่วนหลงัรอประมาณ ๑๕ นาท ีพระสงฆ์ได้ออกมากล่าวต้อนรบั

นักปฏิบัติธรรม จากนั้นก็เริ่มสวดมนต์ 

ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเน้ือหาที่ทุกคนกำาลังสวด และไม่รู้ว่า 

ทุกคนกำาลังสวดคาถาอะไร ในจิตใจไม่สงบเลย หัวสมองกำาลัง

คิดถึงเรื่องเรียนพิเศษและการบ้านที่จะต้องทำาส่งให้ทันภายใน 

วันจันทร์ ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้ลงมือทำาแม้แต่น้อย ทุกคนกำาลัง 

สวดมนต์กันอย่างตั้งใจ แต่ข้าพเจ้ากำาลังง่วงมาก ยิ่งนั่งหลังวิหาร

ลมเย็นพัดมาเอื่อยๆ ข้าพเจ้าก็ยิ่งง่วงไปอีก ในใจก็นึกเสียดาย 

เวลามาก 

ในช่วงการปฏิบัติธรรมภาคบ่ายมีการเดินจงกรม ข้าพเจ้า

ชอบการเดินจงกรมมาก รู้สึกได้ว่ามีสมาธิมากแบบที่ไม่เคยมี 

มาก่อน ทุกก้าวที่ย่างเท้าสัมพันธ์กับลมหายใจ ลมหายใจน้ัน

สัมพันธ์กับความรู้สึกจากจิตใจข้างใน ข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอย่างบอก

ไม่ถูก ไม่มีความเครียด ไม่มีความกดดัน ไม่มีความกังวล ไม่มี

ความเร่งรีบใดๆ งานที่ว่าเยอะ การเรียนที่ว่าหนัก การแข่งขันที่

ใกล้เข้าไม่อยู่ในความคิดของข้าพเจ้าเลย เพราะอะไร? ไม่มีใคร

อธิบายได้แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเอง 

ช่วงสุดท้ายของการปฏบิตัธิรรมเหมอืนจะเป็นการให้รางวัล

นักปฏิบัติธรรมดีเด่น พระสงฆ์ประกาศชื่อนักปฏิบัติธรรมที่มีอายุ

มากที่สุดเป็นอันดับแรก หญิงชราอายุถึง ๙๗ ปี ออกไปรับรางวัล

นักปฏิบัติธรรมดีเด่น เมื่อช่ือของเธอถูกเอ่ยขึ้นมา วินาทีแรกที่

ได้ยินอายุของหญิงชราคนนี้ ข้าพเจ้าตกใจมากเพราะท่านอายุ

เยอะมากแล้วแต่ก็ยังมาปฏิบัติธรรมอยู่ ชื่อของนักปฏิบัติธรรม 

ถูกประกาศขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่อายุประมาณ ๖๐-๗๐ ปี ก็คง

เป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่ที่ชอบเข้าวัดทำาบุญ แต่ข้าพเจ้าก็ต้อง

ตกใจอีกครั้ง เมื่อชื่อของเธอคนนี้ถูกประกาศขึ้นมา 

เด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ได้รับรางวัลนักปฏิบัติธรรมดีเด่น 

ความคดิทีว่่าคนแก่ชอบเข้าวดัปฏิบตัธิรรมเป็นเรือ่งธรรมดานัน้คง

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเสียแล้ว ณ ตอนนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้า

อายนุ้อยทีส่ดุในหมูน่กัปฏบิตัธิรรมแล้ว เพราะไปแล้วเจอแต่คนแก่

คนชรา ในขณะที่ข้าพเจ้าอายุเพียง ๑๕ ปีเท่านั้น นับถือในตัว 

เด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆ

การปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นด้วยความสงบเรียบร้อย ข้าพเจ้า

กลับไปนั่งบนหลังรถกระบะสีขาวคันเก่าคันเดิม หันหลังกลับมอง

วัดก็เผลอ อดยิ้มไม่ได้สุขใจอย่างบอกไม่ถูก ต้องขอบคุณสถานที่

แห่งนี ้บคุคลทีน่ี ่ทีท่ำาให้ข้าพเจ้าได้คดิ ได้พงึตระหนกัว่า บางครัง้

การจริงจังเกินไป เครียดเกินไป ทุ่มเทเกินไป ก็ไม่ได้ทำาให้งาน

ของเราดีขึ้นเลย ยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่มีสมาธิ สมาธิไม่มาแล้วปัญญา

จะเกิดได้อย่างไร ยิ่งบ่นว่าเครียด ทำาตัวจมอยู่กับความเครียด 

ความทุกข์ ก็มีแต่จะทำาให้ใจเป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆ ลองนั่งสมาธิ

สัก ๒๐ นาที จากนั้นหายใจเฮือกใหญ่ หายใจเข้าลึกๆ แล้วสู้กับ

งานกองใหญ่ จะเหน็ได้ว่ามนัไม่ยากหนกัหนาอะไรเลย นีค่อืเคลด็

ไม่ลับของข้าพเจ้าในการเอาชนะความเครียดความกดดันไปได้  

ความเครียดและความกดดันนี ้เราสร้างมนัขึน้มาด้วยตวัเอง ทำาไม

เราจะทำาให้มันสลายไปไม่ได้ด้วยตัวของเราเอง

อยากฝากถงึทุกท่านทีก่ำาลงัอ่านบทความนีอ้ยู ่อย่าเพิง่ท้อ

กับส่ิงที่ถาโถมเข้ามา สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่บททดสอบของชีวิต

เท่านัน้เอง และจงระลกึไว้อยูเ่สมอว่าทกุข์น้ันเราเป็นคนก่อ ฉะนัน้

เราสามารถจบมันได้ด้วยตัวของเราเอง
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เพลินเรียน เพลินรู้

ภาค อีสานตอนบน เรื่อง คำาปิ่น ทีสุกะ

โรงเรียน บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม เขต ๒

ก เอ๋ย กอ กก

สหกรณ์ คือ การทำางานร่วมกัน

เกิดปัญหาพลันเราช่วยกันแก้ไข

ร่วมกาย ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ

ปัญหาแก้ได้หากเราใช้สหกรณ์

เสียงเพลงจากเด็กๆ แว่วมาฟังแล้วมีพลังอย่างประหลาด 

๖ ปีแล้วสินะที่เรามาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนที่นี่ ๖ ปี

ทีร่่วมกนัขบัเคลือ่นโครงการสหกรณ์โรงเรยีนร่วมกบัทมีงาน คณะครู 

ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เพื่อหล่อหลอม

ผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ท้ังการทำางานเป็นทมี ความ

ซื่อสัตย์ เสียสละ ความสามัคคี ความมีวินัย มีทักษะชีวิต มีจิต

สาธารณะ เป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต ที่สมดุลตามหลักปรัชญา

ของเศรฐกิจพอเพียง

สหกรณ์ครบวงจรของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า 

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒  

ได้ดำาเนนิการใน ๔ กจิกรรมใหญ่ๆ คือ กจิกรรมส่งเสรมิการผลติ 

กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมการศึกษาและ

สวัสดิการ ทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งหล่อหลอม 

ผูเ้รยีน ซ่ึงเปรียบเหมือนต้นกล้าเลก็ๆ ให้เติบโตอย่างสมดุล มเีหตุ

มีผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงคำ้าจุนประเทศชาติ  

ให้เจริญรุ ่งเรืองต่อไป ดังพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๒๖ “คำาว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำางานร่วมกัน 

การทำางานร่วมกันนั้นลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมกันทุกด้าน 

ทั้งในด้านงานการที่ทำาด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำาด้วย

สมอง และงานการที่ทำาด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม  

การสหกรณ์นีถ้้าเข้าใจดแีล้วกเ็หน็ได้ว่าเป็นวธิทีางเดยีวทีจ่ะทำาให้

มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้”

กจิกรรมทีส่่งเสรมิการผลติทีเ่ราได้ดำาเนนิการมหีลายกจิกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพชืผักสวนครวั การเลีย้งกบ การเลีย้งปลาดกุ 
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การทำาปุ๋ยหมักจากใบไม้ที่ร่วงหล่นภายในโรงเรียน แต่ที่โดดเด่น

ที่สุดก็คืองานหัตถกรรมจากกก โดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม จนเป็นที่มาของคำาว่า กกคือชีวิต กกเส้นเล็กๆ 

สร้างคุณค่ามากมายมหาศาล เต็มไปด้วยตำานานชวีติ ความรกั

ความอบอุน่ และอนาคต ชาวบ้านเหล่าพฒันาแทบทุกคนเป็นหน้ี 

บญุคณุเส้นกก ถ้าไม่มกีกจะไม่มวีนันี ้วนัแห่งความสำาเรจ็ วนัแห่ง

ความภาคภูมิใจ ในเป้าหมายชีวิตที่มุ่งหวัง มรดกทางวัฒนธรรม

ชิ้นนี้ หากเราไม่ปลูกฝัง ไม่หล่อหลอมให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่า  

ให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจ ไม่สร้างทายาทรุ่นใหม่ให้

สืบทอดงานฝีมือหัตถกรรมที่งดงามนี้แล้ว สายใยแห่งวัฒนธรรม

งานหัตถกรรมจากกกคงต้องสะดุดลงเป็นแน่

ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังให้โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาเป็น

มากกว่าคำาว่าโรงเรียน ที่ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้เท่านั้น 

แต่ทีน่ีจ่ะต้องมคีวามรัก ความอบอุ่น และต้นทนุในการดำาเนนิชีวติ 

ที่นี่จะสอนให้เขารู้จักการผลิต เมื่อผลิตแล้วต้องรู้จักการค้าขาย 

เมื่อขายเสร็จแล้วต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาออม และอีกส่วนหนึ่งคืนสู่

สาธารณะและสังคม ผลผลิตของเราจบออกไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า  

แต่หน้าที่เรายังมุ่งหล่อหลอมเด็กๆ อยู่ที่เดิม แต่เติมความคมชัด

เข้าไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ที่สำาคัญยังต้องเติมกำาลังใจให้กับ 

คณะกรรมการดำาเนินงาน เพื่อที่จะให้เขาเพิ่มความเมตตาลงไป

ในจิตใจให้มากๆ เพราะคนที่จะทำางานสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน  

ต้องมีคุณธรรมในข้อความเมตตา ที่หมายถึงความปรารถนา 

ให้ผู ้อื่นได้ดีอยู ่เต็มหัวใจ เพราะงานสหกรณ์คือการทำาโดย 

สมาชิกและเพื่อสมาชิก ขอเป็นกำาลังใจให้กับคนทำางานสหกรณ์

ทั่วโลก และขอบคุณทุกๆ กำาลังใจที่สนับสนุนสหกรณ์โรงเรียน 

บ้านเหล่าพัฒนาด้วยดีเสมอมา เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ด้วยกันนะคะ “ประเทศไทย”

43

�������� 15_01.indd   43 7/6/16   01:05



เพลินเรียน เพลินรู้

ภาค เหนือตอนบน เรื่อง ปาลสกุล ณ บรรพต 

โรงเรียน เชียงคำาวิทยาคม ต.หย่วน อ.เชียงคำา จ.พะเยา สพม.เขต ๓๖

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหา

สำาคัญระดับประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

เศรษฐกจิ ทำาให้เกดิอุบติัเหตุส่งผลให้ให้ประชาชนเสยีชวีติก่อนวยั

อันควร ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวและการก่อ

อาชญากรรม และที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดพะเยาอันเป็นบ้านเกิด

ของข้าพเจ้ายงัเป็นจงัหวัดทีมี่อัตราการดืม่สรุามากเป็นอนัดับหนึง่

ของประเทศ ปัญหานี้อยู่ไม่ห่างจากตัวข้าพเจ้าเลยถึงแม้ว่า

ครอบครวัของข้าพเจ้าจะไม่มใีครดืม่แอลกอฮอล์กต็าม เพราะมนั

เกิดที่หมู่บ้านของเราชุมชนของเรา

การดื่มสุราเป็นปัญหาที่มีความซับช้อน เนื่องจากสุราเป็น

ยาเสพตดิทีถ่กูกฎหมาย และในสังคมไทยกย็งัใช้เหล้าเป็นสิง่ท่ีสาน

ความสมัพันธ์ของคนในสงัคม ความเชือ่ซึง่มอียูใ่นวถิชีวีติ ในการ

การเรียนรูสู้่กิจกรรมที่มีคุณค่า

ประกอบพธีิกรรมยงัใช้เหล้าเป็นเครือ่งบวงสรวงอนัศกัดิส์ทิธิ ์แนวทาง

การแก้ไขปัญหาจงึต้องทำาด้วยความระมดัระวงั และกลวธิทีีแ่ยบคาย 

ควรเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องและสามารถคดิต่อยอด

และเผยแพร่ต่อได้ เริม่จากการปลกูฝังให้กับเดก็ๆ เพือ่เป็นส่ือกลาง

ไปยังผู้ใหญ่ให้ตระหนักถึงโทษของสุราที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม

ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในที่สุด

ปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหาทีใ่กล้ตวัทีข้่าพเจ้าได้

พบเหน็ในชมุชนของตนเอง และมคีนทีรู้่จกัได้รับความทกุข์อนัเกดิ

จากผลกระทบของปัญหา และที่ข้าพเจ้าได้รับความสะเทือนใจ

มากที่สุดคือ เมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษามีเพื่อนสนิท  

ถูกล่วงละเมดิทางเพศจากญาตขิองตนเน่ืองจากญาตผิูใ้หญ่คนนัน้

ดื่มแอลกอฮอล์นั่นเอง ถึงแม้วันนี้เธอจะได้รับการช่วยเหลือดูแล

จากมลูนิธิ แต่เมือ่พบกนัทกุครัง้ข้าพเจ้าจะเห็นแววตาทีห่ม่นเศร้า

ของเธออยูเ่สมอ ข้าพเจ้ามกัถามตวัเองอยูเ่สมอว่าจะเยยีวยาแผลใจ

ให้เธอได้อย่างไร มติรภาพและความเป็นเพ่ือนของเรายังงดงามอยูเ่สมอ 
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ถงึแม้ตอนนีเ้ราจะไม่ได้เรียนร่วมกนั นัน่คือแรงบนัดาลใจให้ข้าพเจ้า

อยากมีส่วนร่วม อยากมีโอกาสในการขจัดปัญหานี้เมื่อมีโอกาส 

 โรงเรียนโรงเรียนเชียงคำาวิทยาคมซึง่อยูใ่นจงัหวดัพะเยา

ได้ใช้หลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งนักเรียนจะ

ต้องมีสมรรถนะทีส่ำาคญัคอื เป็นเลิศทางวชิาการ ส่ือสารสองภาษา 

ก้าวหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผดิชอบ

สังคมโลก และได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Independent 

Study : IS ซึง่ต้องการให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการ

เปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือ

ประเดน็ท่ีตนสนใจ เริม่ตัง้แต่การเลอืกประเดน็หรอืเลอืกเรือ่งแล้ว

ดำาเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย  

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพื่อนำาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสม 

ในการสื่อสารนำาเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำาความรู้

ทีไ่ด้จากการศกึษาค้นคว้าไปทำาประโยชน์แก่สาธารณะ ข้าพเจ้าถอืว่า

เป็นโอกาสที่จะทำาตามความคิดที่ฝังใจของตนเอง จึงได้นำาเสนอ

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเพื่อน และกลุ่มของเราได้ใช้

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการเลอืกเร่ือง จากนัน้

เราได้วเิคราะห์และปรกึษาร่วมกนัเพือ่หาแนวทางมส่ีวนร่วมในการ

แก้ปัญหา ทางกลุม่มมีตเิลอืกจดักจิกรรมการแสดงละคร เนือ่งจาก

เป็นกจิกรรมสามารถสร้างความสนใจ มคีวามสนกุสนาน และทางกลุม่

กม็ศีกัยภาพทีจ่ะจดัทำาได้ ละครจะมเีนือ้หาเกีย่วกบัผลกระทบของ

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และแนะนำาการสื่อสารเชิงบวกให ้

เด็กๆ ไปสื่อสารกับผู้ปกครองได้ลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ 

นอกจากนัน้ละครจะสอดแทรกความรูด้้านภาษาองักฤษ เพือ่สร้าง

ความสนใจและเป็นการนำาความรู้และแสดงทักษะความสามารถ

ด้านการพดูภาษาอังกฤษไปใช้ เนือ่งจากห้องเรยีนของเราเป็นห้อง 

E I S เราได้ตั้งชื่อกิจกรรมของเราว่า Stop drinking with voice 

of love (หยุดการดื่มด้วยเสียงแห่งรัก) ในการวางแผนทำางาน

สมาชิกกลุ่มตกลงร่วมกันว่าจะใช้หลักสามัคคีธรรมในการทำางาน

ร่วมกัน อนัหมายถงึการให้ร่วมมือช่วยเหลอืซ่ึงกันและกนั มคีวาม

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนัเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมซ่ึงมหีลกัดงันี้

คอื ร่วมกนัคดิช่วยกนัวางแผนและร่วมกนัทำางานด้วยความเตม็ใจ 

ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 

ความโชคดีของเราคือได้คุณครูที่ปรึกษาที่มีความรู ้

ความเข้าใจให้คำาแนะนำา มีความต่ืนตัวแบบคนสมยัใหม่ ให้อสิระ 

กระตุ้นให้มีความคิด อย่าง คุณครูดุษฎี ปันนา ทำาให้เราสนุกกับ

การเรียนรู้ ถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ ขาดกำาลังใจ

คุณครูก็จะคอยช่วยเติมไฟในตัวเราเสมอ พวกเราได้เตรียมบท

ละคร และฉากการแสดงจนถึงดึกด่ืน พวกเรายงัได้ชกัชวนเพือ่นๆ

ในห้องเรียนของเรามาร่วมแสดงละครซึ่งเพื่อนๆ ในห้องมีความ

ตื่นเต้น กระตือรือร้นในการฝึกซ้อม ในวันแสดง น้องๆ นักเรียน

ทัง้ ๒๐๐ กว่าคนของโรงเรยีนบ้านหย่วน เชยีงคำานาคโรวาท ได้มา

รับชมการแสดงท่ีใต้ถุนอาคาร บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่าง

สนกุสนานบรรลตุามวตัถุประสงค์คอื ผลการประเมนิกจิกรรมการ

แสดงละครเวทีสอดแทรกภาษาอังกฤษ ผู้ที่เข้ารับชมละครเวที  

มคีวามพงึพอใจโดยมค่ีาเฉล่ียอยูท่ี่ ๔.๑๑ อยูใ่นระดบัมาก สมาชกิ

ในกลุ่มมีความพึงพอใจในเร่ืองของทักษะการทำางาน และด้าน

คุณลักษณะจิตอาสา โดยทักษะการทำางานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๔ 

ส่วนคุณลักษณะจิตอาสา ๓.๙๒ 

วันจดับทูเผยแพร่ผลงานซ่ึงตรงกับวันเปิดบ้านของโรงเรยีน

ทีใ่ห้บคุคลภายนอกโรงเรยีนสามารถเยีย่มชมโรงเรยีนได้ กลุม่เรา

ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ด้านสื่อจากเครือข่ายองค์กร 

งดเหล้าภาคเหนอื นอกจากนัน้ยงัได้จดักจิกรรมรณรงค์การดืม่นำา้

ผลไม้เพื่อสุขภาพ แทนการดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดเลี้ยงต่างๆ 

ซึง่เราได้ทำานำา้อญัชนัมะนาว นำา้เสาวรส และนำา้กระเจ๊ียบ พวกเรา

รู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก กลุ่มของเราได้รับคัดเลือก

เป็นตัวแทนของห้องไปนำาเสนองาน แต่ว่าผลออกมากลุ่มของเรา

ก็ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน พวกก็ได้เรียนรู้การ

ยอมรับความผิดหวัง แต่สมาชิกในกลุ่มก็ได้มาพูดคุยปรึกษากัน

และสรุปว่าถึงแม้การเรียนรายวิชา IS จบลงแล้ว แต่ความรู้และ

ประสบการณ์ทีเ่ราได้รับเป็นสิง่ทีท่รงคุณค่าจนไม่อาจทีจ่ะทำาให้เรา

ทิ้งกิจกรรมนี้ลง พวกเราฝันต่อไปว่าจะจัดกิจกรรมต่อยอดการ

ศึกษาครั้งนี้เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป 

และก็สรุปว่านี่คือการศึกษาที่แท้จริงและยั่งยืนนั่นเอง
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เพลินเรียน เพลินรู้

ภาค อีสานตอนล่าง เรื่อง ชัยณรงค์ อดทน

โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เขต ๑

“ยายภมิูใจ ปลืม้ใจหลายทีเ่ห็นหลานได้ขีเ่คร่ืองบนิ นำา้ตาไหล

ดใีจนำาหลาน บ่คิดบ่ฝันว่าลกูหลาน บ้านนอกเฮาสมีิโอกาสแบบนี”้ 

คำาพูดของยายมะลิ วงษ์ใหญ่ ผู้ปกครองของเด็กหญิงประภาพร 

สุขสิงห์ หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “เด็กดี 

ศรีดูนสิมบินลัดฟ้าสู่มหานคร” ในวันที่ร่วมเดินทางไปส่งหลานท่ี

สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี 

กจิกรรม “เดก็ดศีรดีนูสมิบนิลดัฟ้าสูม่หานคร” ทีโ่รงเรยีน 

บ้านดนูสมิ (อสพป.๘) ได้จัดข้ึน เป็นกจิกรรมทีมี่วัตถปุระสงค์เพือ่

เป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชย ให้รางวัลนักเรียนท่ีมี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่ง

ถือว่าเป็นวัยท่ีมีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  

อันเนื่องมาจากกระแสของสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกินความ

สำานกึได้และรูเ้ท่าทนัของนกัเรยีนในวยันี ้ซึง่เป็นวยัทีก่ำาลงัอยากรู้ 

อยากลอง จนอาจทำาให้เป็นผลในทางไม่สร้างสรรค์ รวมถงึสภาพ

ครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง แยกกันอยู่ของบิดา มารดา ชุมชน

และสังคมท่ีรายล้อมด้วยอบายมุขและสิ่งเสพติด ซ่ึงอาจส่งผล

โดยตรงต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของนกัเรยีนในวยันี ้การสรรหา

รปูแบบและวธิกีารทีส่ร้างสรรค์ ตืน่เต้น น่าสนใจและมโีอกาสเกดิขึน้

ได้ยากในชีวิตของนักเรียนจึงเป็นสิ่งจำาเป็น 

การประเมินและคัดเลอืกดำาเนนิการคณะกรรมการทีไ่ด้รบั

แต่งตั้งในแต่ละปีการศึกษา การกำาหนดเกณฑ์และแนวทาง

ประเมินโดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คณะครูและผู้ปกครอง

ร่วมกันพิจารณากำาหนด ซึ่งมีข้อประเมินทั้งหมด ๑๐ ข้อ ได้แก่ 

๑) การมาเรยีนเป็นประจำา ๒) การร่วมกจิกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 

๓) การร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

๔) การสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๕) การเข้าเรียนในวิชาเรียน

ต่างๆ ๖) การแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน ๗) การมีความ 

รับผิดชอบ ๘) การมีความซื่อสัตย์ ๙) การมีสัมมาคารวะเคารพ

นอบน้อม และ ๑๐) การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะดำาเนินการ

ประเมินและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละ

ปีการศึกษา จำานวน ๖ คน โดยที่ประธานนักเรียนจะได้ร่วม

กิจกรรมนี้โดยตำาแหน่ง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและ 

ส่งเสริมให้นักเรียนอยากเป็นผู้นำา โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล ๒ คน 

ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง 

การดำาเนนิกิจกรรมดังกล่าว จะอยู่ในช่วงปลายปีการศกึษา 

เดินทางโดยเครือ่งบนิไปกลบั อบุลราชธาน ีดอนเมอืง ภายในหนึง่วนั 

เพื่อไปทัศนศึกษาแหล่งท ่องเท่ียวแหล่งเรียนรู ้ที่สำาคัญใน

กรงุเทพมหานคร โดยพาหนะเกอืบทกุชนิด ได้แก่ รถเมล์แอร์จาก

สนามบนิดอนเมือง (A๑) รถไฟฟ้า รถเมล์พดัลม รถแท็กซี ่รถตุก๊ตุก๊ 

รถไฟฟ้าใต้ดิน เรอื เพือ่ให้นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ได้เรยีนรูว้ธิี

เด็กดีศรีดูนสิม 

บินลัดฟ้าสู่มหานคร
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การในการเดินทางโดยพาหนะต่างๆ และได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้

และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

สวนสัตว์ดุสิต พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดพระแก้ว พระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาท รัฐสภา พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

นกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทุกคนต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า 

ภมิูใจและดใีจเป็นทีส่ดุ แม้ว่าจะเรยีนไม่เก่งแต่การทำาความดีส่งผลให้

เขาได้มีโอกาสที่ดี ต่างให้สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของโรงเรียนและ

ชุมชนตลอดไป ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชน ต่างชื่นชมและขอบคุณ

โรงเรยีนทีส่ร้างโอกาสทีด่ใีห้กบับตุรหลาน อกีทัง้ยงัได้นำาแนวทาง

กิจกรรมดังกล่าวมาสอน หรือให้ข้อคิดคำาเตือนลูกหลานให้ตั้งใจ

ทำาความดีแล้วจะได้รับผลที่ดี

แม้ว่าในแต่ละปีการศกึษา จะมนีกัเรยีนได้ร่วมกจิกรรมไม่

มากนัก เนื่องจากข้อจำากัดในงบประมาณที่มีไม่มากพอในการจัด

กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนจึงได้ประสานขอความร่วมมือในการ 

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน

ตำาบลดูน และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี จนทำาให้

กิจกรรมสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำาให้เกิดความมั่นใจ ความภาค

ภูมิใจร่วมกัน ว่าในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่ดี รู้ตื่นและ

เบิกบาน เพิ่มขึ้นๆ ทุกปีๆ อันเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน นั่นคือปณิธานผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากร

โรงเรียนบ้านดูนสิมทุกคนยึดถือมาโดยตลอด
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ภาค ตะวันตก-ใต้ตอนบน เรื่อง บุษบา ฤทธิสาร

โรงเรียน วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) เดิมเป็น

โรงเรียนขนาดเล็กที่จะถูกยุบรวมเนื่องจากนักเรียนมีจำานวนน้อย 

และมีแนวโน้มทีจ่ะลดลงอย่างต่อเนือ่ง ปี ๒๕๔๖ โรงเรยีนได้สมคัร

เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้ใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธ

ในการบริหารจัดการและการดำาเนินชีวิต ในหลักของวิถีพุทธ 

มาโดยตลอดจนเป็นวิถีชีวิต โรงเรียนจึงพลิกฟื้นจากโรงเรียนที่จะ

ถูกยุบรวม กลายเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ทั้งด้าน

โรงเรียน นักเรียน ครู และผู้บริหาร เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ

พัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวิถีพุทธ

กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กจนถึงจุดสูงสุด 

คือกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำานอง

สรภญัญะจนได้เข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัล นอกจากนั้น ยังได้เข้าเฝ้าฯ  

พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รบัประทานโล่รางวัล การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั

ทำานองสรภญัญะ การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ และการจัดโต๊ะหมูบ่ชูา

และทายกน้อย นอกจากน้ี โรงเรียนยังได้พัฒนานกัเรียนอย่างรอบด้าน 

จนได้รบัรางวลันกัเรยีนรางวลัพระราชทาน ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน

รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ถึง ๕ คน ซึง่นบัเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต เป็นเกยีรติประวตั ิเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน และชุมชนเป็น

อย่างยิ่ง

การที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเพ่ือรับพระราชทาน

รางวัลจากพระหัตถ์นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่โรงเรียนวัดช่องลาภ  

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆ ในชนบท ที่อยู่ชายแดนไทย มีเด็กอยู่

ในช่วงประมาณ ๗๐-๑๔๐ คน ในแต่ละปีการศกึษา สามารถทำาได้ 

เกอืบทุกปีการศึกษาทีเ่ดก็ๆ แต่ละรุน่ได้เข้าเฝ้าฯ นัน่เพราะวถิพีทุธ 

คือวิถีชีวิตของเรา รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการ 

กระทำาของเรา กิจกรรมวิถีพุทธที่เราทำาจนเป็นวิถีชีวิตส่งผล 

ให้เด็กๆ มีจิตใจดี มีความอดทน มีสมาธิ มีสติและเกิดปัญญา 

ในที่สุด เราเคยวิเคราะห์ถึงผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนพบว่า ถึงแม้เราจะอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนคร ู

ผู้สอนไม่ครบชั้น มีครูไม่ตรงตามวิชาเอกที่ต้องการและจำาเป็น 

ต้องสอน ขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ไม่สามารถคัดเลือก

นักเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเข้าเรียนได้ แต่ผลการจัด 

การศึกษาของเราก็จะอยู่ในระดับต้นๆ ของเขตพื้นที่และสูงกว่า

ค่าเฉลีย่ระดับประเทศมาโดยตลอด นัน่เป็นเพราะเราเป็นโรงเรยีน

วิถีพุทธโดยวิถีชีวิต เรายึดหลักไตรสิกขา เรามีศีล มีสมาธิ  

เราจึงเกิดปัญญา เมื่อมีศีล มีสมาธิ เกิดปัญญาแล้ว จะทำาสิ่งใดก็

มักประสบความสำาเร็จ ดังเช่นกิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ ทำานอง

สรภัญญะ 

สวดมนต์อย่างไร 

ให้ได้รับพระราชทาน
โล่รางวัล

เพลินเรียน เพลินรู้
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ภาค ตะวันตก เรื่อง นฤนาท เอี่ยมฉำ่า

โรงเรียน บ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์” ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี เขต ๑

ในปัจจุบันการเรียนการสอนของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง 

รปูแบบการจดัการเรียนการสอน โดยไปเน้นเนือ้หาทางวชิาการเป็นหลกั 

ซึง่ละเลยความเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมไทย คอืสงัคมแห่งการไหว้ 

สังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอน

เพาะธรรมดี 

เพลินเรียน เพลินรู้

ทกุวนัน้ีเรามุง่เน้นอะไรเป็นหลกัในการจัดการเรยีนการสอน

ก็รู้กันอยู่ มุ้งเน้นให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง เก่งแบบไหนก็ไม่รู้ 

ขอให้เก่งเพยีงอย่างเดียว ให้เป็นแต่ผูช้นะ ให้เป็นแต่ทีห่นึง่เท่านัน้ 

ให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยไม่คำานึงถึงความเป็นจริงว่าสังคมของ

เราอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นสังคม และเป็นคนคนหนึ่งใน

แผ่นดินไทย เมื่อเป็นเช่นนั้นทางโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 

“เพ็ญชาติอุปถัมภ์” ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะต้นกล้า 

แห่งความดี ต้นกล้าแห่งคณุธรรม ให้เตบิโตเป็นต้นไม้ทีม่คีณุภาพ 

การทีโ่รงเรยีนจะเพาะต้นกล้านัน้ ก่อนอ่ืนขอแนะนำาก่อนว่าโรงเรยีน
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๒. ระยะลงมอืธรรม เป็นระยะทีน่กัเรยีนจะได้ลงมอืปฏบิตัิ

ด้วยต้นเอง เกิดความเข้าใจ เกิดความตระหนักและนำาไปสู่การ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรมอันพึงกระทำา  

โดยกิจรรมหลกัในระยะนีคื้อ กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม ซึง่เป็นการ

เข้าคา่ยของนักเรยีนทั้งโรงเรียน โดยจะมีทางวดัและชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการเข้าค่ายดังกล่าว สำาหรับการอบรมจะมีการ 

ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ฝึกสมาธิ สร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจในการ

ปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยพระนักเทศน์ที่มีประสบการณ์ นักเรียนจะ

ได้เรียนรู ้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักเรียนได้สำานึกในบุญคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังกิจกรรมอ่ืนที ่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันได้แก่ กิจกรรมแห่เทียน

พรรษา กจิกรรมเวยีนเทยีน กจิกรรมทำาบญุตกับาตรเน่ืองในวันพ่อ 

วนัแม่แห่งชาต ิและวนัสำาคญัทางพระพทุธศาสนา กจิกรรมบำาเพญ็

ประโยชน์ในการทำาความสะอาดโรงเรียน ชุมชน และวัด เพื่อให้

นักเรียนมีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่มีสุข

๓. ระยะสรุปธรรมและเผยแพร่ ในส่วนนี้จะเป็นส่วน

สดุท้ายก่อนจบปีการศึกษา นกัเรียน คณะครู ผูป้กครองและชมุชน

จะร่วมกันจดังานวนัแห่งความสำาเรจ็ ในงานจะจดัเพือ่แสดงความ

ยินดีกับนักเรียนที่จบในระดับชั้นอนุบาล ๒ และระดับประถม

ศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งทางโรงเรียนใช้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสรุปงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านของการประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และเผยแพร่ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในตลาดนัดวิชาการ ที่มีการแสดง

ผลการดำาเนินงานและผลงานนักเรียน และรวมถึงการยกย่อง 

เชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่นที่มีความประพฤติดี และผลการเรียน 

ดีเด่นอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ถ้าทุกความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด 

โรงเรียน ที่ช่วยกันเพาะต้นกล้าแห่งความดี ต้นกล้าแห่งคุณธรรม 

เราก็จะมีต้นไม้ที่มีคุณภาพทั่วผืนแผ่นดินไทย ดังหัวข้อบทความ 

“เพาะธรรมดี” แล้ววันนี้คุณล่ะ ทำาความดีอะไรบ้างหรือยัง?

ของเราเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

การบ่มเพาะของโรงเรียนเราคงไม่ได้สร้างให้นักเรียนเข้าใจใน 

หลักธรรมขั้นสูง แต่เราสร้างพื้นฐานที่ว่าทำาอย่างไรจะดำาเนินชีวิต

ให้มีความสุขไม่เป็นที่เดือดร้อนของสังคม และมีจิตอาสาพร้อม

ด้วยจิตสาธารณะ การปลูกฝังดังกล่าวจะสำาเร็จได้ไม่ใช่เพียง

โรงเรียนอย่างเดียว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทางวัดและ

ชุมชนด้วย

ทางโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์”  

ได้จดักจิกรรมต่างๆ แล้วสอดแทรก ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมไป 

ทีละเล็กทีละน้อย โดยมีทางวัดและชุมชนให้ความร่วมมือมา 

โดยตลอด ซึ่งกิจกรรมของเราแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๑. ระยะธรรมใจ เป็นการเร่ิมต้นในการปูพื้นฐานให้

นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  

ให้นักเรียนเห็นประโยชน์และโทษของการประพฤติปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสมตามหลกัธรรมคำาสอน โดยทางโรงเรยีนจะสอดแทรกใน

กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศที่จะจัดขึ้นในทุกครั้ง 

ที่เริ่มปีการศึกษาใหม่ จะมีท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนรับฟังร่วมกัน ผู้บริหารจะ

มีหน้าที่ในการอธิบายนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ

ดีมีคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในกรอบและทิศทาง 

เดยีวกนั กจิกรรมหน้าเสาธงครจูะทำาหน้าทีใ่นการอบรม ให้ความรู้

และยกตวัอย่างในการปฏบิติัตนเป็นคนด ีจะได้ผลของการกระทำา

อย่างไร เช่นเดียวกันจะมีการยกตัวอย่างคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  

ไม่เหมาะสม จะได้รับผลกของการกระทำาอย่างไร กิจกรรมวัน 

ไหว้ครู ทางโรงเรียนจะนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือมาเทศน์ให้ความรู้ 

ในเรือ่งของการปฏบิติัตนเป็นนักเรยีนทีด่เีช่นกนั กิจกรรมการสอน

โดยพระสงฆ์ ในทกุวนัพฤหสับดจีะมกีารสอนเพือ่สอบกระทูธ้รรม

โดยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาสอนให้ความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติ 

หลักคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกในเร่ืองของกรรมดีและ

กรรมชั่ว เป็นต้น
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เพลินเรียน เพลินรู้

ภาค อีสานตอนบน เรื่อง ปริญญา เวียงอินทร์ 

โรงเรียน บ้านไร่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เขต ๑

การพัฒนาการศึกษาท่ามกลางความเจริญของสังคม 

ท่ีเต็มไปด้วยความเจริญทางด้านวัตถุ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี 

จนกระทั่งอาจลืมพัฒนาจิตใจของคนในสังคม และลืมปลูกฝัง

คณุธรรมให้กบัเยาวชนและคนในชาติไป แหล่งเรียนรูท้ีดี่ท่ีสดุทีจ่ะ

สามารถบ่มเพาะและหลอมจิตใจของเยาวชนได้ดีที่สุดคือ 

“โรงเรียน”

โรงเรยีนบ้านไร่เป็นโรงเรียนทีมี่ขนาดกลางอยูห่่างไกลจาก

สังคมเมือง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัว

ยากจน อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ทางโรงเรียนได้ตระหนักและ

ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู ้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โรงเรยีนบ้านไร่ เป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ และลกัษณะของโรงเรยีนคอื 

มีการเกื้อกูลสัมพันธ์ที่เป็นไปในลักษณะของการร่วมมือทั้งสถาน

ศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชน (บวร) ด้วยศรัทธา

และฉนัทะทีจ่ะพฒันาทัง้นกัเรยีนและสงัคม ตามวถิแีห่งพทุธธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นผู ้มีจิตสำานึกที่ดี  

เป็นตวัอย่างท่ีดใีนการทำาความด ีมจีติสาธารณะ ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม

ในทางที่ดีขึ้น เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

จงึได้จดักจิกรรมในโรงเรียนอย่างหลากหลาย โดยการฝึกปฏบิตัจิรงิ 

เน้นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เรียนรู้

ผ่านการพัฒนาการด้าน “การกิน การอยู่ การดู และการฟัง”

จนทำาให้โรงเรียนได้รับรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

โล่เกยีรตยิศให้เป็นโรงเรยีนวถิพีทุธพระราชทาน ประจำาปี ๒๕๕๘ 

เนือ่งในวโรกาสทรงมพีระชนมายุ ๖๐ พรรษา พระราชทาน ณ วนัที่ 

๑๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แปดเก้าย่าง
ทางสั่งสมบารมี สู่วิถีพุทธพระราชทาน

ภายใต้การจดักิจกรรม ทางสัง่สมบารมกีารทำาความดีของ

พวกเราทั้ง ๘ ทาง ดังนี้ ทางที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นในทางที่

ถูกต้อง โดยการใช้กิจกรรมคนดีศรีบ้านไร่ ทางที่ ๒ สัมมา

สังกัปปะ ความตั้งใจในทางท่ีถูกต้อง โดยการใช้กิจกรรมเรียนรู้

ด้วยการค้นคว้า ทางที่ ๓ สัมมาวาจา การพูดในสิ่ งที่ ถูกต ้อง  

โดยการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ทางที่ ๔ สัมมากัมมันตะ  

การทำาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยการใช้กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธ

ศาสนา ทางที ่๕ สมัมาอาชีวะ การประกอบอาชพีในทางทีถ่กูต้อง 

โดยการใช้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทางที่ ๖ สัมมาวายามะ

ความเพยีรในทางทีถู่กต้อง โดยการใช้กิจกรรมเรียนรูด้้วยโครงงาน

ทางที่ ๗ สัมมาสติ การรูส้กึตวัในทางท่ีถกูต้อง โดยการใช้กจิกรรม

กำากับสติ ทางที่ ๘ สัมมาสมาธิ ความแน่วแน่ในทางที่ถูกต้อง  

โดยการใช้กิจกรรมฝึกสมาธิ

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และร่วมทำาจากทุกๆ ฝ่าย 

ที่เก่ียวข้อง จึงทำาให้โรงเรียนบ้านไร่ได้รับการคัดเลือกจาก 

คณะกรรมการให้ได้รบัรางวลัอนัทรงคณุค่า และด้วยการประพฤติ 

ปฏิบัติตัวของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองใน

ชมุชนท่ีได้ประพฤต ิปฏบิตัติวัเป็นแบบอย่างทีดี่ ส่งผลให้นกัเรียน

ได้รบัสิง่ทีดี่งามเข้ามาในชวีติ และเหน็แบบอย่างทีดี่ในชวีติประจำาวนั 

นักเรียนได้ซึมซับและคุ้นเคยกับภาพที่ดีงาม รอบตัวนักเรียนทั้งที่

โรงเรียน บ้าน และสังคมในชุมชน “รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ

พระราชทาน” เป็นรางวัลที่สูงสุดที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง  

ซ่ึงรางวลัอนัทรงคณุค่านี ้ ย่อมแสดงให้เหน็ถงึคณุภาพ ประสทิธภิาพ 

ของคณะครูและบุคลากรในหน่วยงาน นักเรียน และคนในชุมชน 

ย่อมเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม เป็นผูม้คีวามประพฤตดิี 

ปฏบิตัชิอบ และรางวลัอันทรงคณุค่านี ้ เป็นความภาคภมูใิจอนัสงูยิง่ 

จะเป็นแรงผลักดันและสร้างพลังให้กับคณะครูและบุคลากร  

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน ผูป้กครองในชมุชน 

ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาคนให้มี

คุณภาพสืบต่อไป
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ภาค เหนือตอนล่าง เรื่อง ระยอง เพ็ญศรี 

โรงเรียน วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เขต ๑

สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย

สั่งสมบุญน�าความสุขมาให้

เพลินเรียน เพลินรู้
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การสั่งสมบุญเป็นเรื่องท่ีสำาคัญที่พวกเราจะต้องทำาเป็น

ประจำาสมำา่เสมอ คูไ่ปกบัการทำาภารกจิหน้าทีก่ารงาน และการศกึษา

เล่าเรียน เพราะบุญเป็นเครื่องหนุนนำาให้เราประสบความสำาเร็จ 

ในชวีติ ในธรุกจิการงานและสิง่ทีพึ่งปรารถนา ถ้าไม่มบีญุมาหล่อเลีย้ง 

ดวงบุญในตวัจะมน้ีอย เวลาจะทำาสิง่ใดมกัจะตดิๆ ขดัๆ ไม่ได้รบั

ความสะดวกสบาย และยากทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในสิง่ทีต้ั่งใจไว้ 

ให้รูว่้าขณะนัน้กำาลงับุญในตวัของเรามน้ีอยแล้ว ต้องรบีขวนขวาย

ในการทำาบุญให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

ปิดภาคเรยีนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ข้าพเจ้ามโีอกาสไป

สะสมบุญกับหลานชายชื่อน้องภูมิซึ่งอายุ ๖ ขวบพอดี ในช่วงไป

ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดพิจิตรไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าพเจ้าได้

ปลงผมเป็นครั้งที่ ๗ เมื่อมีโอกาสอำานวยให้ ร่างกายและจิตใจ

พร้อมอยู่แล้ว ถงึจะมเีวลาอันน้อยนดิ ข้าพเจ้ารบีปฏิบตัเิพือ่สะสม

บุญเอาไว้ก่อน น้องภูมิซึมซับการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากการพา

ไปเข้าวัดทำาบุญตั้งแต่อายุได้ ๒ ขวบมาแล้ว ฉะนั้นการอยู่วัด

ปฏิบัติธรรม นอนกับดิน กินในบาตร จึงไม่ยากนักสำาหรับ 

หลานชายของข้าพเจ้า ตืน่นอน ๐๔.๐๐ น. เพือ่สวดมนต์ทำาวตัรเช้า 

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับอาหารต้ม (ข้าวต้ม) เวลา ๑๑.๐๐ น. รบัอาหารเพล 

เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำาวัตรเย็น และเข้านอนเวลาประมาณ 

๒๑.๐๐ น. ข้าพเจ้าและหลานชายนอนกางเต็นท์รวมกับผู้ปฏิบัต ิ

ธรรมอื่นๆ มีคณะของพระผู้ใหญ่ซึ่งเรียกว่า “พระอาจารย์กรรม” 

เป็นผู้นำาปฏิบัติธรรม มีพระผู้เข้าในการอยู่ปริวาสกรรมซึ่งเรียกว่า 

“พระลูกกรรม” ผู้ชายที่เข้าปฏิบัติธรรมเรียกว่า “อุบาสก” ผู้หญิง

เรยีก “อบุาสกิา” พระอาจารย์จะเรียกหลานชายว่า “อบุาสกน้อย” 

เพราะอายุน้อยท่ีสุด ในการเข้าปฏิบัติธรรมนี้เรียกกันว่าการอยู่

ปริวาสกรรม ระยะเวลา ๙ คืน 

ในช่วงเวลากลางวัน จะมบีญุทีท่างวัดจดัให้ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม

ได้ร่วมสะสมบญุทีไ่ม่ต้องใช้กำาลงัทรพัย์แต่ใช้กำาลงักาย เรียกกนัว่า 

ถวายแรงนั่นเอง วันนี้เป็นบุญในการเทเสาศาลาการเปรียญ  

เป็นบุญที่ใครๆ เมื่อทราบข่าวนี้จะรีบมากันโดยไม่ต้องบอกซำ้าอีก 

ในเวลา ๑๓.๐๐ น. อากาศร้อนจดัมาก แต่ทกุคนไม่กลวัความร้อน

กันเลย บุญที่กำาลังจะเกิดขึ้นทำาให้ไม่รู้สึกถึงความร้อนกันเลย 

แม้แต่น้องภมู ิเป็นครัง้แรกทีเ่ขาตัง้ใจทำางานเอาจรงิเอาจงั เหมอืน

กับตัวเองเป็นผู้ใหญ่ การทำางานจะตั้งแถวเรียงกันเพ่ือรับและส่ง

กระถังทีม่ปีนู เพ่ือส่งขึน้ไปเททีแ่ปลนเสา ผูใ้หญ่ทำาได้เดก็ตวัเลก็ๆ 

อย่างอุบาสกน้อยก็ทำาได้

เทเสาศาลาได้ ๓ ต้น ทางวดัหยดุพักให้ดืม่นำา้กนั ข้าพเจ้า

เห็นน้องภูมินั่งเหนื่อยหอบและมอมแมมมาก คิดว่าหลานชายคง

ไม่ทำาต่ออกีแล้ว พอพระอาจารย์บอกทำางานต่อเท่านัน้ หลานชาย

รีบว่ิงไปเข้าแถวกับผู้ใหญ่ รับส่งกระถังปนูต่อจนเสรจ็สิน้การเทเสา

จำานวน ๖ ต้น เพราะปูนหมดแล้ว ทุกคนยกมือโมทนาบุญกันใน

ครั้งนี้ทั่วทุกคน เบิกบานอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า

ทุกคนไม่ต้องกำาหนดกฎเกณฑ์กันว่าต้องรอให้โตก่อน  

รอให้แก่ก่อน รอให้มีเวลาก่อน แล้วเราจะรู้กันหรือไม่ว่าที่รอให้ 

ถึงนั้นจะถึงกันทุกคนหรือไม่ ความตายไม่บอกเราว่าจะเกิดขึ้น

เมื่อไร เด็กหรือผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนาที เราอย่า

ประมาทกันเลย มาสัง่สมบุญกันเพือ่ความสขุให้เกดิในวนันีก้นัเถดิ

ชาวพุทธทุกๆ คน
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เรื่องเล่า ชาวโซเชียล

ผมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตวัเลก็ๆ นัง่มองเด็กๆ

รุ่นแล้วรุ่นเล่าในแฟลตเติบโตมาแบบไม่ค่อยมีคุณภาพมากนัก  

ติดยา ค้ายา ติดคุก ท้องก่อนเวลา ฯลฯ คิดเองตอบตัวเอง  

เราควรใช้เวลาว่างตอบแทนคุณแผ่นดิน ช่วยเด็กๆ ดีกว่า เริ่มทำา

ทันทีรวบรวมเด็กๆ ให้มาเรียนกับลุงในช่วงเย็นวันอังคาร  

เรียนกับลุงไม่มีหลักสูตร เด็กๆ สนุกสนานกับการจินตนาการ  

การอ่าน การวาด การเขียน การคิด มารยาทสังคม มีเวลาลุงก็

จะพาเดก็ๆ ไปทศันศึกษานอกสถานที ่ไปในทีท่ีเ่ยาวชนควรจะไป

โรงเรียนเถื่อนแต่ปรารถนาดี

วัด พระราชวัง ท้องฟ้าจำาลอง อนุสรณ์สถาน ฯลฯ สิ่งที่เป็นหัวใจ

ของการเรียนคือ หัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ เรียนเสร็จก็มีขนม

นมเนยให้เด็กๆ ได้ทานกัน เอาทุนมาจากไหน ทุนส่วนตัวเป็น 

ส่วนใหญ่ ช่วงหลังเพื่อนๆ ช่วยสนับสนุนมาบ้าง ไม่ใช่ปัญหา  

สิ่งที่ได้รับคือความสุขใจที่ได้แบ่งปันเด็กๆ เห็นเด็กมีมารยาท

สังคมเพิ่มขึ้น เด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ทำามาสามสี่ป ี

แล้วครับ ผมยึดหลักของตัวเอง รักในหลวงทำาความดีถวาย

ในหลวงทุกวัน

เรื่อง รัฐ นนทา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
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หลังจากทีม่โีอกาสได้ไปปฏบิตัธิรรม กก็ลบัมาสอนหนังสอืต่อ 

และด้วยความช่างซักช่างถามของเด็กน้อย เลยเกิดบทสนทนา 

ดีๆ ขึ้น

นร. : ครูครับ เห็นครูไปปฏิบัติธรรมมาบ่อยๆ แล้วรอบนี้

ไปมาตั้ง ๑๒ วัน เป็นอย่างไรบ้างครับ

ผม : ก็ดีนะครับ นักเรียน 

ตอนตอบก็ตอบไปแบบอย่างน้ันๆ ไม่คิดว่าเด็กจะสนใจ 

เพราะเรายงัรู้สกึว่าการปฏบัิติธรรมกบัเดก็ประถมดูเป็นเรือ่งทีไ่กล

ตัวเกินไป

นร. : ดียังไงครับครู?

ผม : (คิดในใจ เอ้อ…ดียังไง? จะอธิบายให้เด็ก ป.๖ ฟัง

ยังไงว่าดียังไง) อ่ะลองดู…ครูมีโอกาสได้เห็นความคิดตัวเองชัด

มากครบัพพี ีพอเราอยู่กบัตัวเองมากข้ึน กเ็หน็ความคดิเหน็ตวัเอง

มากข้ึน… มนัทำาให้เรารูว่้าหลายๆ ครัง้ เราถกู “ความคิดตวัเอง…

หลอกอยู่”

นร. : เหน็ความคิด? หลอก? มนัหลอกยงัไง เหมอืนผหีลอก

มั้ยครับ?

ผม :  ฮ่าๆๆ ว่าแล้ว อ่ะ…เดีย๋วครูยกตัวอย่างให้ฟังเหตกุารณ์นงึ 

วันนั้นครูเดินจงกรมอยู่ครับ เดินใกล้ๆ พุ่มไม้ ซึ่งทุกเวลาพักเนี่ย

นะครับ ครูจะมาเดินตรงนั้น เดินทุกวันนะ เพราะวิวมันสวยมาก 

ครูจำาได้ว่า วันนั้นเป็นวันที่ ๖ เดินไปเดินมาก็มีความคิดว่า  

“ถ้าเดินๆ อยู่แล้วงูโผล่มาจะทำาไง เอ๊ะ แล้วตรงนี้มีงูหรือเปล่า” 

พอคิดได้แบบนัน้ ครูกห็ยดุเดินครับ แล้วกยื็นมองความคิดตวัเองว่า 

เราก็เดินตรงนี้อยู่ทุกวัน ก่อนหน้านี้หลายวันก็ไม่กลัว แต่ทำาไม 

วันนี้อยู่ๆ มากลัวงูซะได้ พีพีว่าครูจะทำาไงต่อ? ทายๆๆ

นร. : (เด็กทำาหน้าคิด) พีพีว่านะ อย่างครูเดินกลับชัวร์!!!

ผม : ฮ่าๆๆ เกือบถูกจ้า เพราะตอนแรกก็จะหันหลังกลับ  

แต่ในที่สุดครูเลือกเดินต่อครับ เพราะตอนนั้นพอมีสติเราก็รู้ทันที

ว่าเรากำาลังถูกหลอก เราถูกหลอกด้วยความคิดตัวเองครับพีพี  

ครูก็เดินต่อไป ตอนนั้นคิดแค่ว่าเจอก็เจอ ถ้าเจอก็ค่อยว่ากัน 

ว่าเวลานั้นจะหนีหรือจะทำาไงต่อ 

กลัว

เรื่องเล่า ชาวโซเชียล

นร. : แล้วเจองูมั้ยครับ?

ผม : เอ๋า…จะเจอได้ไงล่ะ กง็มูนัอยู่ในความคิด ไม่มอียูจ่รงิ 

ก็โดนความคิดหลอกไง ฮ่าๆๆๆ

พพีก็ีเหมอืนกันนะครับ เวลาแก้ปัญหาโจทย์ทำาข้อสอบหรอื

จะทำาอะไรกต็าม เคยกลัวทำาไม่ได้มัย้? ซึง่จรงิๆ มนัยังมาไม่ถงึเลย 

หลายครั้งเรายังไม่ได้ลองทำาเลยด้วยซำ้า แต่เราความคิดตัวเอง

หลอกนำาไปก่อนซะแล้ว หลายครัง้ทีเ่ราถกูความคดินำา กลบักลาย

เป็นว่าทำาไม่ได้จริงๆ ทั้งๆ ที่ทำาได้ ระวังนะพีพี

“สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่ข้างนอก มันคือข้างในตัวเราเอง 

นี่แหละ”

เรื่อง วัชรพงษ์ สืบศิริ กรุงเทพฯ
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ผมอยูใ่นวงการการศกึษาไทยมาเป็นเวลานาน เป็นติวเตอร์

ตั้งโต๊ะ พัฒนามาเป็นติวเตอร์ตามสถาบัน ไต่เต้ามาเป็นวิทยากร 

เป็นครพิูเศษ และเปิดสถาบนัเป็นของตวัเองในปัจจบุนั การศึกษาไทย

เป็นเรื่องท่ีเราคนไทยทุกคนทราบถึงปัญหากันดีมาเป็นเวลานาน 

แต่น่าแปลกใจตรงทีทุ่กปัญหาเราทกุคนทราบกนัด ีแต่ปัญหากลบั

ไม่เคยถูกแก้ไข

การศึกษาไทยเป็นระบบแพ้คัดออก ยกย่องหมอ วิศวะฯ 

เภสัช และเรายังมีค่านิยมในชื่อสถาบัน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า 

มีผลในการปูทางสู่สายงานในอาชีพที่หลายคนคาดหวังเอาไว้  

หนไีม่พ้นการแข่งขนั และหากต้องแข่งขนักห็นไีม่พ้นการกวดวชิา 

โรงเรียนกวดวิชาจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด เพื่อสานฝันของเด็กไทย 

เดก็หลายคนจึงเสยีโอกาส หากไม่มเีงนิเรียนกย็ากทีจ่ะแข่งขนักบั

คนอืน่ได้ เพราะโรงเรยีนกเ็หมอืนจะตอบโจทย์เดก็ไม่ได้ในแง่ของ

คณุภาพการสอน และบคุลากรทีย่งัขาดในองค์ประกอบหลายอย่าง 

ที่ไม่เข้ากับยุคกับสมัยที่ควรจะเป็น 

“พชิยั” เป็นเดก็นักเรยีนคนหนึง่ทีเ่รยีนอ่อน แต่มคีวามหวัง

ว่าจะเรยีนวศิวะฯ พิชัยเร่ิมต้นโดยการมาเรียนพิเศษส่วนตวักบัผม

อยู่สักระยะ ก่อนจะมีปัญหาด้านการเงินจนต้องตัดปัญหาโดยให้

เรียนฟรี ด้วยบุคลิกส่วนตัวท่ีมีนำ้าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น สุภาพ

อ่อนน้อม เข้ากับคนง่าย พิชัยถือเป็นลูกศิษย์คนนึงที่น่ารัก  

รกัเรยีน มีความฝัน และมคีวามหวัง แต่ทกัษะในด้านการคำานวณ 

กลับไม่โดดเด่นเหมือนบุคลิกลักษณะนิสัย พิชัยค่อนข้าง 

อ่อนเลขมาก ขี้ลืม และไม่รอบคอบ บ่อยครั้งที่พิชัยทำาโจทย์ผิด

ซำ้าแล้วซำ้าเล่าทั้งที่ทบทวนแล้วหลายรอบ จนผู้สอนเองเหนื่อยใจ  

และว่ากล่าวตักเตือนให้ทบทวนบทเรียนอยู่บ่อยๆ

เด็กคนน้ีไม่เคยแสดงออกให้ผมเหน็เลยว่าเขาโกรธ หรอืไม่

พอใจที่ผมว่ากล่าวตักเตือน สวนทางกันเขากลับมีความพยายาม 

มีความอดทน และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ที่ผ่านเข้ามา

ผมพยายามชีใ้ห้พชิยัเข้าใจถงึเคลด็ลบัในการเรยีน มนัคอื 

”ความมีวินัย” หากรู้จักทบทวนบทเรียนและมีวินัยในการเรียน

ความพยายาม
สมำ่าเสมอ การเรียนไม่ว ่าวิชาใดก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

เราตกลงทำาตารางอ่านหนังสือ และผมจะตรวจบันทึกของพิชัย

เป็นประจำา 

มคีรัง้หนึง่ทีพ่ชิยัไม่อ่านหนงัสอื มวัแต่สนใจเฟซบุก๊ สนใจ

โลกโซเชียลต่างๆ ผมโกรธและว่ากล่าวตักเตือนไป วันนั้นพิชัย

ร้องไห้ ผมคงไปจีจ้ดุและบงัคบัพชิยัมากเกินไป แต่ด้วยความหวงัดี 

หากพชิยัไม่ทำาตามคำาแนะนำาคงยากทีจ่ะสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ 

กำาลังใจเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ นอกจากต้องให้กำาลังใจซึ่งกัน 

และกัน คอยชม คอยตักเตือนกันแล้ว ยังต้องช้ีให้เห็นด้วยว่า  

การศกึษาสามารถเปลีย่นชวีติคนได้ การศกึษาสร้างอาชพี สร้างงาน 

และสร้างรายได้ หากอยากช่วยเหลือครอบครัว หรืออยากให ้

พ่อแม่สบายมชีวิีตทีดี่ การศึกษาคือด่านแรกในการเปิดประตสูู่งาน

สู่อาชีพ

พชิยัมาเรยีนอย่างสมำา่เสมอ ความอดทน และยากลำาบาก

ในวนันัน้ ทำาให้พชิยัประสบความสำาเรจ็ในการสอบเข้ามหาวทิยาลยั

ในวันนี้ พิชัยชอบขอบคุณและบอกว่ามีวันนี้เพราะผม 

แต่ผมอยากบอกพิชัยและนักเรียนทุกคนว่า ความสำาเร็จ 

หรือทางเดินในชีวิตของน้องทุกคน น้องสามารถเลือกเองได้เสมอ 

ข้อสอบไม่รูก้ีร่อบกีช่ดุ สอบตรงไม่รูก้ีค่รัง้กีม่หาวทิยาลยั มนัไม่ได้

วัดความเก่งของน้อง แต่สิง่ทีข้่อสอบสามารถวัดได้ คอืความพร้อม 

ถ้าน้องเตรียมตัวดี ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนทบทวนบทเรียน น้องจะ

สามารถผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปได้อย่างไม่ยาก 

มันคือการแข่งกับใจตนเอง ถ้าน้องสามารถทำาได้อย่าง

สมำา่เสมอและมวีนิยั น้องจะเป็นคนทีพ่ร้อมและเหมาะสำาหรับการ

เรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

เราอาจเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนหลายส่ิงไม่ได้ในวันนี้  

แต่เราสามารถผ่านเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ไปได้ และมีบทบาทในการ

ศึกษาในอนาคต ขอให้น้องอย่าลืมประสบการณ์ที่ผ ่านมา  

และพฒันาการศกึษา ซึง่มนัเป็นรากฐานของสงัคมและประเทศชาติ

ที่เราไม่ควรละเลย และควรให้ความสำาคัญ

เรื่องเล่า ชาวโซเชียล

เรื่อง นิติ แซ่คู สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 

๕8
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รายชื่อผู้ส่งบทความ ในวารสารวิถีพุทธ “รู้ ตื่น และเบิกบาน” ปีที่ ๗ ฉบับที่ 1๕

ภาคเหนือตอนบน
สมเดียว เกตุอินทร ์สพป.เชียงใหม่ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต ๓

สาธานรตัน์ สินสาธติสกุุล โรงเรยีน บ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำาพนู เขต ๑

พัชรี พุทธรุณ โรงเรียน เชียงคำาวิทยาคม ต.หย่วน อ.เชียงคำา จ.พะเยา สพม.เขต ๓๖

ปาลสกุล ณ บรรพต โรงเรยีน เชยีงคำาวทิยาคม ต.หย่วน อ.เชยีงคำา จ.พะเยา 

สพม.เขต ๓๖

ภาคเหนือตอนล่าง
ธนบดีพิพัฒน์ ด�านิล สพป.นครสวรรค์ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เขต ๓

รินทร์ด้า นันตา โรงเรียน ทุ่งน้อยพัฒนา ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง 

จ.กำาแพงเพชร เขต ๒

ระยอง เพ็ญศรี โรงเรียน วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เขต ๑

ภาคอีสานตอนบน
ธวัช ทุมมนตร ีโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต.ลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 

สพม.เขต ๒๓

ค�าป่ิน ทสีกุะ โรงเรยีน บ้านเหล่าพฒันา ต.เหล่าพฒันา อ.นาหว้า จ.นครพนม เขต ๒

ปริญญา เวียงอินทร์ โรงเรียน บ้านไร่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เขต ๑

ภาคอีสานตอนล่าง
พิศมัย บุญรอด โรงเรียน ฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

สพม.เขต ๒๔

ชัยณรงค์ อดทน โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

เขต ๑

ที่ปรึกษา ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ทีมงานที่ปรึกษา น.ส.อัมพร หุตะสิทธิ์ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล น.ส.วาสนา กรเกตุ น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธ์ิ  

น.ส.วิสนีย์ นุราช ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ รศ.ประภาภัทร นิยม กองบรรณาธิการ น.ส.เข็มเพชร ระหว่างาน นางโชติกา นิตยนันท์  

ผู้สนับสนุน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) (inno.obec.go.th) ขอขอบคุณ บทความจากหนังสือ สุขกับชีวิต เป็นมิตรกับความตาย 

พระไพศาล วิสาโล

“เรียนรู้ประสบการณ์ตรง แบ่งปันบทเรียน คือการเรียนและการให้ที่มีค่าที่สุด” ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมแลกเปล่ียน

ความประทับใจจากประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้วิถีพุทธในชีวิตประจำาวัน ทั้งที่ทำางาน บ้านหรือที่โรงเรียน เพื่อสร้างสังคมวิถีพุทธอันเป็นร่วมกัน 

ภาคกลาง - ตะวันออก
จ�ารัส สุทธิพันธุ์ สปพ.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี เขต ๒

รัตนาวดี สว่างเรือง โรงเรียน วัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เขต ๑

ชเนตตี วัจนะรัตน์ โรงเรียน วัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

จ�ารัส สุทธิพันธุ ์สพป.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี เขต ๒

นรวร์ี  คุม้ตระกลู โรงเรยีน วดัเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ เขต ๑

อจัฉรา คหนิทพงศ์ โรงเรยีน วดัลาดระโหง ต.วดัยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 

เขต ๒

รัฐ นนทา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

วัชรพงษ์ สืบศิร ิกรุงเทพฯ

นิติ แซ่ค ูสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ

ภาคตะวันตก - ใต้ตอนบน
บุษบา ฤทธิสาร โรงเรียน วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต ๑

นฤนาท เอ่ียมฉ�า่ โรงเรยีน บ้านทุง่นานางหรอก “เพญ็ชาตอิปุถมัภ์” ต.ลาดหญ้า อ.เมอืง 

จ.กาญจนบุรี เขต ๑
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