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ค�ำน�ำ

	 การเติบโตของโรงเรียนรุ่งอรุณ	นับแต่ปีแรกคือ	พ.ศ.๒๕๔๐	เรื่อยมา

จนกระท่ังถงึปัจจบัุน	พ.ศ.	๒๕๕๙	นัน้	นบัว่ายาวนานพอควรแก่การทีจ่ะย้อน

ทวน	หันกลบัไปดูอดีตท่ีผ่านมา	เพ่ือมองไปข้างหน้าอย่างเข้าใจตนเองและเข้าใจ

โลก	โลกแห่ง	“การเรยีนรูค้อืชวีติ”	ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	รุง่อรณุได้ท�าหน้าที่

บ่งบอกและสะท้อนว่า	สาระที่ส�าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์	ก็คือการเรียนรู้ที่จะ

เข้าถึงความจริงอันเป็นธรรมชาติของชีวิต	 และเข้าถึงการด�ารงอยู่อย่างมี

คุณค่าที่แท้จริง	

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	โรงเรียนที่สอบเข้าพ่อแม่แทนสอบเด็กนักเรียน	ด้วยปฏิบัติการเปิดเผยตัวตน

ที่แท้จริงของพ่อแม่	ว่าเลี้ยงลูกสุดโต่งไปข้างเอาใจใส่	ปกป้องเกินไปทุกรายละเอียด	แทบจะหายใจ

แทนลูก	หรือตรงกันข้ามคือทิ้งขว้างให้เป็นลูกของพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่มือสองอื่นๆ	แม้กระนั้น	๒๐	ปี

ผ่านไปก็ยังไม่เกิดโรงเรียนติวพ่อแม่ได้เลย	 เพราะข้อสอบแต่ละปีเหลือจะคาดเดา	 ได้แต่ลือกันว่า	

“ถ้าพ่อแม่ท่านใดไปปฏิบัติธรรมแล้ว	ลูกมักจะเข้าได้”

	 ๒๐	 ปีรุ่งอรุณ	 สอนให้ท�างานโดยร่วมกันเผชิญปัญหาอย่างตรงไปตรงมา	 และใช้ปัญหา 

น่ันแหละเป็นปัจจัยของการเติบโตของสติปัญญา	 ดังวลีที่พูดกันเสมอว่า	 “กินปัญหาเป็นอาหาร”	

ทุกวันจนอิ่มเอมใจ



	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	เป็นเวทีให้ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง	ไม่หยุดนิ่ง	ไม่หวั่นไหวตกใจกับการ

เปลีย่นแปลง	แต่หดัมมีมุมองของการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ทีด่กีว่าเดมิ	ไม่ยดึมัน่ถอืมัน่แม้กบัความส�าเรจ็

ที่ผ่านไปแล้ว	แม้ว่าจะมีพรายกระซิบตามมาว่า	“เปลี่ยนอีกแล้วหรือ?”	อยู่เสมอ

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	เป็นเวทีให้ทุกคน	ตั้งแต่นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู	เจ้าหน้าที่	ผู้บริหาร	ร่วมกัน 

ลงแขก	ลงขัน	ตัง้วงสนทนา	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้จนได้เรือ่ง	หรอืเป็นเรือ่ง	เป็นรปูธรรมของการปฏบิติั	

ที่กล่าวกันว่า	“ปั้นน�้าเป็นตัว”	ได้นวัตกรรมใหม่ๆ	แต่ไม่ใช่ยกเมฆ	เช่น	การจัดการขยะเหลือศูนย์	

การอยู่อย่างปรับตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ	 การสร้างวัฒนธรรมอยู่อย่างพอเพียง	 ห้องเรียนไม่ติด

แอร์	นักเรยีน	ครชู่วยกนัดแูลท�าความสะอาดอาคารเรยีนทกุวนั	ท�าอาหารกลางวนัเอง	อาสาบรกิาร	

ฯลฯ

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	เป็นสนามฝึกครูเพื่อ	“เรียนให้เป็น”	เสียก่อน	จึงจะออกแบบให้เด็กๆ	ได้เรียน

จริงๆ	มากกว่าถูกครูสอนตามต�าราร�่าไป	

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	เป็นโรงเรียนที่	“ครูทุกคนเป็นนักออกแบบ”	แผนการเรียนการสอน	ซึ่งใหม่ 

ทกุเทอม	แล้วน�ามา	“เสนอแผน”	กนัในทีป่ระชมุใหญ่โรงเรยีน	ช่วงก่อนเปิดภาคเรยีน	ครจูะตืน่เต้น

ทุกครั้ง	เหมือนประกวดนางงาม	แล้วรอฟังกรรมการตัดสินให้ความเห็น	

	 ๒๐	ปี	แผนการสอนทุกแผนของรุง่อรณุ	จะมเีคลด็ลบัอยูท่ีค่รตู้องระบกุารบรรลวุตัถปุระสงค์

การเรียนของนักเรียนให้ไปถึง	 “คุณค่า”	 ที่มากกว่าความรู้และทักษะ	 และระบุวิธีการประเมินผล

นั้นๆ	 ให้ใกล้เคียงที่สุด	 มิฉะนั้นแล้วครูจะตอบได้ไม่เต็มปากว่า	 ถ้าสอนหรือเรียนเรื่องนี้แล้วชีวิต 

จะดีขึ้นกว่าที่ไม่ได้เรียนอย่างไร

	 ๒๐	 ปีรุ่งอรุณ	 คุณครูพานักเรียน	 “ออก(เรียน)ภาคสนาม”	 ทุกเทอม/ปี	 เพื่อเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง	 การปรับตัวให้อยู่กับผู้คนในต่างถิ่น	 ต่างวัฒนธรรม	 น�าความรู้จากแหล่งต่างๆ	 

ไปประยกุต์ใช้	เพือ่ร่วมเรยีนรูแ้ละแก้ไขปัญหากบัชมุชนในบรบิทต่างๆ	“หน่วยการเรยีนบรูณาการ”	



เหล่านี้เป็นพื้นที่และโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียน	 บ่มเพาะวุฒิภาวะ	 และวิธีคิดอย่างแยบคาย	

โครงการจากเล็กไปสู่ใหญ่	 ได้พาเขาไปสัมผัสความจริงของสังคมเสียแต่ในวันนี้	 จึงไม่ยากที่เราจะ

ตอบค�าถามคลาสสิกท่ีว่า	 นักเรียนจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วจะอยู่กับสังคมข้างนอกได้ไหม	 เพราะ

โรงเรียนเรากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต	 และไม่มีรั้วปิดกั้นความสัมพันธ์กับสังคม	 ไม่ว่าในหรือนอก

ประเทศไทย	ดังนั้นค�าว่า	ภายในหรือภายนอกจึงไม่ใช่ปัญหาของเรา

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	ได้พิสูจน์แล้วว่า	ครูใหญ่ต้องเป็นนักบริหารวิชาการ	บริหารหลักสูตรการเรียน

การสอน	 และต้องสามารถเป็นครูของครูได้	 (รวมทั้งเป็นครูของพ่อแม่ในบางกรณี)	 จึงมีโจทย์ให้ 

ครูใหญ่ต้องฝึกปรือวิทยายุทธ์อยู่เนืองๆ	 โดยไปช่วยพัฒนาโรงเรียน	 หรือฝึกหัดจัดการอบรมให้ครู 

ที่อื่นๆ

	 ๒๐	 ปีรุ่งอรุณ	 มักจะถูกค่อนว่าเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมากกว่าสอนนักเรียน	 ครูหลายคน

สะท้อนว่า	ที่นี่แปลกดี	“จ้างครูให้มาเรียน”	ไม่เหมือนจ้างมาท�างาน	รู้สึกว่าได้ก�าไร

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	เป็นเวทีเปลี่ยนคนเป็นกัลยาณมิตร	ถ้าคนคนนั้นอดทนต่อการขัดเกลาตนเอง

จนหมดเปลอืก	เหน็เนือ้ในใสแจ๋วมนัวาวได้	เขาจะมคีวามสขุมากขึน้ๆ	แม้แรกๆ	จะเจบ็แสบเอาการ	

แต่ได้รางวัลแด่ชีวิตแห่งความเป็นครูของเขา	 คือความอิ่มใจเมื่อสร้างลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูมากๆ	 

เหน็กบัตา	ไม่ต้องรอนาน	ประชมุ	AAR	กนัทไีร	คยุกนัเรือ่ง	“Amazing	ลกูศษิย์”	ไปค่อนเวลาประชมุ

	 ๒๐	ปีรุ่งอรุณ	 สร้างสถานปฏิบัติธรรมชื่อครุสติสถาน	 เป็นอนุสรณ์แด่พระอาจารย์ค�าเขียน	

สุวณฺโณ	 เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฝึกภาวนาเจริญสติสัมปชัญญะ	 ให้กับบุคคลท้ังภายในและภายนอก	 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครู	กัลยาณมิตรผู้น�าทางจิตใจและปัญญา	ช่วยจัดการอบรมให้อย่าง

สม�่าเสมอ

	 ๒๐	 ปีรุ่งอรุณ	 ดูเหมือนทุกคนจะพูดเรื่องใหม่	 ศัพท์ใหม่ๆ	 ทุกปี	 มีแต่อาจารย์ประภาภัทร 

อยู่คนเดียวท่ีรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองเป็นแผ่นเสียงตกร่อง	บางครั้งถูกจับได้ว่าพูดเรื่องเดิม	 แต่แปลง 



สาส์นใหม่ให้เข้ากับบริบทใหม่เท่านั้นเอง	คนอะไรพูดเรื่องเดิมอยู่ได้ตั้ง	๒๐	ปี	แล้วคนฟังกลับนึกว่า

ฟังเรื่องใหม่อยู่	นี่ไม่ใช่อะไร	มันเป็นเรื่อง	“การเรียนรู้จากชีวิตจริง”	ของแต่ละคน	ในต่างกรรมต่าง

วาระกันนั่นเอง	

	 การศึกษาส�าหรับรุ่งอรุณจึงเป็นเร่ืองเดียวกับชีวิต	 เป็นองค์รวมท่ีไม่อาจแยกเป็นวิชาล้วนๆ

โดยไม่ตอบโจทย์ชวีติได้	เป็นบูรณาการทีพ่สิจูน์ว่ามนษุย์จะเรยีนรูก้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อชวีติ	และ

แน่ใจได้ว่าการให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆ	 นั้นเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ที่แจ่มชัดและเป็นสุข	 

เมื่อใดก็ตามที่เด็กๆ	ไม่อาจเชื่อมโยงหรือหาความหมายกับสิ่งที่เรียนได้	นั่นแหละคือทุกข์	และนั่น

ไม่อาจเรียกว่าการเรียนรู้ได้

	 ที่รุ่งอรุณเป็นมาเช่นนี้ได้	มิใช่อื่นใด	เพราะเรามีครู	อาจารย์	ปูชนียบุคคล	ที่มีสายตามองเห็น

คุณค่าที่แท้จริงของการศึกษา	และมีเมตตาเอ็นดูต่อความไม่รู้	ทุกท่านจึงเฝ้าบอกกล่าว	แนะน�าให้

ท�าในสิง่ทีค่วรของการจดัการศกึษา	เพือ่ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเต็มตามศกัยภาพ	

และสมศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์อย่างเต็มภาคภูมิ

	 ในโอกาสครบรอบ	 ๒๐	ปี	 แห่งการก่อต้ังโรงเรียนรุ่งอรุณ	 เราจึงได้น�าค�าสอนท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู ้มีคุณูปการเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้เราเสมอมา	 มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 

เล่มนีข้ึน้เพือ่บูชาคณุท่าน	และเป็นอนสุติเตือนให้ชาวรุง่อรณุได้ตระหนกัถงึความเป็นชมุชนแห่งการ

เรียนรู้	และเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ก�าลังเติบโตขึ้นตามกาลเวลา	ดังเช่นที่ล่วงผ่าน

มาแล้ว	๒๐	ปี	และที่ก�าลังจะมาถึงข้างหน้า	ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย	เช่นนี้ตลอดไป

กราบระลึกคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูง
ประภาภัทร นิยม
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“‘ครูชีวิต  ก็หมายถึงครูที่เข้าถึงชีวิตของศิษย์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอน

วิชาหาเลี้ยงชีพ (สิปปวาจก) หรือแค่มายืนบอกเล่าหรือมานั่ง

ถ่ายทอดข้อมลูความรูใ้ห้ศษิย์รบัเอาไป แต่เป็นผูท้ีใ่ส่ใจค�านงึมุง่เข้าไป

ถึงชวีติจติใจของศิษย์ และพยายามให้ศษิย์พฒันาตวัของเขาให้เจรญิ

งอกงามไปได้อย่างดี”  

สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ 
(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)

๑

“พระพุทธศำสนำเริ่มต้นที่รมณีย์ คือ ให้อยู่อำศัยให้มีสิ่งแวดล้อม ถิ่น แดน 
สถำนที่ ที่สะอำดเรียบร้อย มีธรรมชำติร่มรื่น สวยงำม รื่นรมย์ งำมแบบ

ธรรมชำติ”

 สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) -	 เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ผู้อนุโมทนาใน
การก่อตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุ	เมือ่	๒๐	ปีทีผ่่านมา	ท่านเมตตาให้หลักคดิเกีย่วกบัรุ่งอรุณแห่งการศกึษา	
ซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณได้น้อมน�าและยึดถือเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	 ได้ท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลาย
ลกัษณะ	ท้ังในด้านการสอน	การบรรยาย	ปาฐกถา	การแสดงธรรมเทศนา	ทัง้ยงันพินธ์ต�ารา	เอกสาร
ทางวิชาการและหนังสืออธิบายธรรมทั่วๆ	 ไป	 อีกทั้งได้รับรางวัล	 “การศึกษาเพื่อสันติภาพ”	 จาก
องค์การยูเนสโก	 และรางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย	ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน	
หลังพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม
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	 ขออนุโมทนาที่ได้ทราบความเป็นไป	ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน	ทั้งโรงเรียนรุ่งอรุณเอง	
และโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหลาย	ที่ได้เจริญงอกงามก้าวหน้า	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นมากมาย	ข้อส�าคัญก็อยู่
ที่ว่า	ให้จ�านวนที่เพิ่มขึ้นนั้น	มากับเนื้อหาสาระที่เข้มแข็ง
	 เมื่อพูดว่า	“ครูชีวิต”	ก็หมายถึงครูที่เข้าถึงชีวิตของศิษย์	ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอนวิชาหาเลี้ยงชีพ	
(สิปปวาจก)	หรอืแค่มายนืบอกเล่าหรอืมานัง่ถ่ายทอดข้อมลูความรูใ้ห้ศษิย์รบัเอาไป	แต่เป็นผูท้ีใ่ส่ใจ
ค�านึงมุ่งเข้าไปถึงชีวิตจิตใจของศิษย์	 และพยายามให้ศิษย์พัฒนาตัวของเขาให้เจริญงอกงามไปได้
อย่างดี	เราอาจจะใช้ค�าพูดได้หลายแง่	เช่นว่า	ให้ศิษย์พัฒนาตัวของเขาให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้	ถ้า
ใช้ค�าสั้นๆ	 อย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	 ก็คือให้คนฝึกตนนั่นเอง	 หรือพูดอีกส�านวนหนึ่งว่า	 มา
เป็นกัลยำณมิตร เพื่อน�าพาหรือช่วยให้เขาศึกษา	หรือให้ศิษย์มีการศึกษา	
	 “การศึกษา”	 เป็นค�ากลาง	 คนที่ศึกษา	 ก็คือตัวเขาเอง	 ตัวเด็ก	 หรือตัวลูกศิษย์	 ครูเป็นผู้มา 
ช่วยบอก	 ช่วยแนะ	 ชี้ทาง	 บอกทาง	 น�าทาง	 เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่า	 
“อกฺขาตาโร	ตถาคตา”	ตถาคตเป็นผู้บอก	มาน�าในการฝึก	ช่วยให้คนฝึกตัวเอง	 เขาต้องฝึกตัวเอง
ขึ้นไป	การฝึกตัวเองนั้นก็รวมอยู่ในค�าว่า	“สิกขา”	ที่แปลว่า	การศึกษา	นี่แหละ	
	 ทีนี้	พระพุทธเจ้าเองได้ผ่านการศึกษามาจนจบแล้ว	มีประสบการณ์รู้เห็นมาทั่วตลอด	ก็มาจัด
สิกขำ คือการศึกษานั้น	ให้เป็นระบบ	มีรายละเอียด	เป็นด้านๆ	เป็นล�าดับ	เป็นขั้นตอนขึ้นไป	

คนมีกำรศึกษำ เป็นคนที่พึ่งตัวได้ เพรำะมีตนที่พึ่งได้
	 คนที่ศึกษา	หรือมีการศึกษา	เรียกได้หลายอย่าง	เช่น	คนที่ศึกษาเดินหน้าไปได้ผลดี	ท่านเรียก
ว่า	เสขะ	หรือเสกขะ	แปลว่า	เป็นนักศึกษา	เมื่อศึกษาจบ	ก็เรียกว่า	อเสขะ	หรืออเสกขะ	แปลว่า	ผู้
ไม่ต้องศกึษาต่อไปอกี	คอืจบการศกึษา	แต่บางทกีเ็รยีกว่าเป็นผูท้ีพ่ึง่ตนได้แล้ว	หรอืมตีนทีพ่ึง่ได้แล้ว	
คือใช้ค�าเรียกได้หลายส�านวน	
 คนที่พึ่งตัวเองได้ ก็หมำยควำมว่ำ แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง และเมื่อพึ่งตนเองได้	ก็จะเป็น
หลักให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย	ช่วยผู้อื่นได้ด้วย	ค�าว่า	“ช่วยตนเองได้” ก็คือ “ช่วยคนอื่นได้” อยู่ในตัว 
	 ที่ท่านว่า	“อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถ”	บอกว่า	ตนเป็นที่พึ่งของตนนั้น	ตนจะเป็นที่พึ่งของตน 
คือเป็นที่พ่ึงให้แก่ตัวเองได้อย่ำงไร ถ้ำตนคือตัวเองนั้นไม่มีควำมสำมำรถอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้ 
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ท่ำนจงึบอกต่อไปว่ำ (จะพึง่ตน) กต้็องมตีนทีพ่ึง่ได้ แล้วจะมตีนทีพ่ึง่ได้อย่ำงไร	กต้็องฝึกตน	เพือ่
ท�าตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้	 จึงได้มีหลักธรรม	ดังเช่น	นาถกรณธรรม	๑๐	ประการ	คือธรรม	หรือ
คุณสมบัติ	๑๐	ข้อ	ที่จะสร้างที่พึ่ง	หรือท�าตัวเองให้เป็นที่พึ่งได้	โดยมีความประพฤติดี	ได้เล่าเรียน
สดับฟังมาก	มีเพื่อนดี	เป็นคนที่รับฟังคนอื่น	เอาใจใส่ร่วมมือช่วยเหลืองานส่วนรวมและกิจธุระของ
เพือ่นร่วมหมูค่ณะ	เป็นคนใฝ่รูเ้ป็นผูใ้คร่ธรรม	มคีวามขยนัหมัน่เพียร	สันโดษไม่ฟุ้งเฟ้อ	(ใจอยูก่บักจิ
หน้าที่)	ยินดีของของตัว	มีสติ	มีปัญญา	เมื่อมีคุณสมบัติเหล่านี้	ก็มีตนที่พึ่งได้	ตนก็เป็นที่พึ่งของตน
ได้	(และเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นด้วย)	นี่แหละความหมายของหลักพึ่งตนอยู่ที่นี่	
	 พุทธภาษิต	“อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถ”	ไม่ใช่จบแค่ที่เอามาพูดมาอ้างกันเท่านี้	ยังมีบอกต่อไป
อกีอย่างท่ีว่ามานัน้	แต่เราไม่ไปด	ูส่วนท่ียกมาพดูกนัสัน้ๆ	นัน้	คอืเอามาใช้เป็นเพยีงคติส�าหรบัสะกดิใจ
เบื้องต้น	ถ้าเราไม่ศึกษาต่อ	ก็คิดตีความเอาเอง	พอมองแค่ด้วนๆ	ก็จบกัน	ไม่ได้เรื่องเลย	
	 เหมือนอย่างที่นักวิชาการบางคนค่อนว่า	 พุทธศาสนาสอนให้	 “อตฺตา	 หิ	 อตฺตโน	 นาโถ”	 
ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน	ทนีี	้แต่ละคนเวลาไปเจอคนยากจนคนขอทาน	กบ็อกว่า	พึง่ตวัเองส	ิพระพทุธเจ้า
สอนให้พึง่ตน	กเ็ลยไม่ต้องช่วยกนั	เขาบอกว่าพระพทุธศาสนาเป็นเหตใุห้คนไทยไม่ช่วยกนั	เอาแต่ตวั	
	 อีก	๒-๓	 เดือนต่อมา	อาตมาฟังวิทยุสถานีหนึ่ง	มีนักวิชาการออกมาพูดว่า	พระพุทธศาสนา
สอนให้เมตตากัน	คนก็ช่วยกันไปๆ	คนก็เลยไม่รู้จักช่วยตนเอง	
	 เอาละสิ	 ท�าอย่างไรดี	 ไม่รู้ว่าเราจะฟังใครดี	 คนหนึ่งบอกว่า	 พุทธศาสนาสอนให้มีเมตตา	 
คนไทยก็จึงช่วยกันจนกระทั่งอ่อนแอไปหมด	 ได้แต่รอพึ่งคนอื่น	 แต่อีกอาจารย์หนึ่งบอกว่า	 พุทธ
ศาสนาสอนให้พึ่งตัว	คนก็เลยเอาแต่ตัว	รวมแล้วก็คือไม่ศึกษาให้รู้จริงว่าธรรมนั้นๆ	เป็นอย่างไร
	 เริ่มเรื่องอย่างง่ายๆ	“อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถ”	ตนเป็นที่พึ่งของตน	หมายความว่า	ตนนี้แหละ 
เป็นที่พึ่งที่แท้ (“หิ”	แปลว่า	แท้จริง)	อย่างเราว่ายน�้าไม่เป็น	เราต้องหวังพึ่งคนอื่น	เวลาจะไปไหน	
เราก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่	หรือเพื่อนสนิท	ที่ว่ายน�้าแข็งไปด้วย	แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะ
ได้ที่พึ่งนั้น	เพราะท่านไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปกับเราตลอดเวลา	ที่พึ่งที่แท้จริง ก็คือตนเอง แต่ทีนี้	พอจะ
ต้องพึ่งตน	 ก็พึ่งไม่ได้	 เพราะเจ้าตนนั้นมันไม่มีความสามารถ	 ดังนั้น	 ถัดจาก	 “อตฺตา	 หิ	 อตฺตโน	 
นาโถ”	ตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตน	ท่านจึงบอกวรรคที่สองต่อไปว่า	“โก	หิ	นาโถ	ปโร	สิยา”	คนอื่น
ไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งจริงแท้ได้	“อตฺตนา	หิ	สุทนฺเตน	นาถ�	ลภติ	ทุลลภ�”	มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ	
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ภาพจากอินเทอร์เน็ต
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“ความอยากให้มันดี เรียกว่า ‘ฉันทะ’ การที่จะมี

ฉนัทะได ้เรากต็อ้งมปีญัญารูว้า่อะไรอยา่งไรด ีแลว้

กอ็ยากใหม้นัดอีย่างนัน้ แตแ่ค่อยากใหม้นัดี ยงัไม่

พอ ตัวฉันทะที่แท้ อยู่ที่อยากทำาให้มันดี ตรงนี้จึง

จะเป็นตัวฉันทะ…”
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จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก	 จุดที่หมายอยู่ตรงนี้	 จบท่ีนี่	 พุทธภาษิตนั้น	 มิใช่จบท่ี	 “อตฺตา	 หิ	 อตฺตโน	 
นาโถ”	นี่คือท่านบอกว่า	ที่แท้นั้น	คุณต้องพึ่งตัวเองนะ	แต่จะพึ่งได้อย่างไร	ถ้าคุณยังพึ่งตัวเองไม่ได้
เพราะตัวเองนั้นไม่มีความสามารถ	แล้วจะท�าอย่างไร	ก็ต้องฝึกตนขึ้นไปสิ	จะได้มีตนที่พึ่งได้	
	 เป็นอันว่า	 ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้น	 ข้อส�าคัญอยู่ท่ีว่า	 ต้องมีตนท่ีพ่ึงได้	 พอมีตนท่ีพ่ึงได้	 
ก็สบายละ	แล้วก็มาลงที่ว่า	พระพุทธศาสนาพูดได้หลายแง่	และในแง่นี้	พระพุทธศำสนำทั้งหมด  
ก็คือ สิกขำ หรือกำรศึกษำ คือระบบกำรฝึกคน เพื่อให้เขำมีตนที่พึ่งได้ เท่ำนี้แหละ  
และพระพุทธเจ้ำก็เป็นตัวอย่ำงของคนผู้มีตนที่พึ่งได้แล้ว 

พอแสงเงินแสงทองส่องจำกครูผู้กัลยำณมิตร
ศิษย์ก็มีแสงอรุณแห่งฉันทะที่จะท�ำอะไรๆ ให้มีสภำวะสมบูรณ์ดี 
	 อาตมามานึกถึงชื่อโรงเรียนรุ่งอรุณ	หลักธรรมชุดนี้เข้ากับโรงเรียนรุ่งอรุณ	มี	๗	ข้อ	ซึ่งเข้าใจ
ว่าใช้กันอยูแ่ล้วใช่ไหม?	รุ่งอรณุ ทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ ก่อนอำทติย์อทุยั จะมแีสงอรณุขึน้มำก่อน 
ฉันใด ชีวิตที่ดีที่จะด�ำเนินไปได้ในมรรคำมีองค์ ๘ ประกำรนี้ ก็มีแสงเงินแสงทองขึ้นมำก่อน  
ฉันนั้น 
	 แสงเงินแสงทองนี้	 พระองค์ตรัสไล่ล�าดับไปทีละอย่าง	 รวมทั้งหมด	๗	ประการ	 หลักที่ว่ามา
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้น	คือ	กัลยำณมติร นั่นละเป็นข้อแรก	มาในล�าดับที่	๑	ของรุ่งอรุณของการศึกษา	
เรียกเต็มว่า	 กัลยาณมิตตตา	 (ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร)	 แล้วก็ปิดท้ายด้วย โยนิโสมนสิกำร	 เป็น 
ข้อที	่๗	สดุท้าย	ระหว่าง	๒	อย่างนีก้ม็อีกี	๕	ข้อ	ท่านว่าถ้าแสงอรณุ	๗	สาย	หรอื	๗	แถบสนีีข้ึน้มาแล้ว	
กไ็ม่ต้องกลวัละ	ชวีติจะด�าเนนิไปได้ดแีน่	ส�าหรบัเดก็นกัเรยีน	ถ้าได้	๗	ประการนีแ้ล้ว	กส็บายใจเลย	
	 ถ้ามองในแง่นีก้ค็อื	คณุครจูะต้องมาเป็นผู้ชกัน�าให้อรุณข้ึน	เพราะเป็นโรงเรียนรุ่งอรุณแล้ว	เร่ิม
ด้วยมาเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์	ถ้าโรงเรียนรุ่งอรุณสามารถให้อาทิตย์อุทัย	โดยมีแสงอรุณน�าหน้า
ขึ้นมาก่อนได้	ก็ส�าเร็จแน่ๆ	๗	ประการนี้	ต้องท�าให้ได้
	 แสงอรณุข้อทีอ่าตมาอยากจะขอย�า้ในวนันี	้คอื	เรือ่งแรงจงูใจดงีามถกูต้องและเข้มแขง็	ทีท่่าน
เรียกว่า	“ฉันทะ” น่าแปลกยิ่งนักที่เมืองไทยไม่ค่อยรู้จักแรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทะนี้	 แล้วก็แทบจะ 
ไม่น�ามาใช้กัน	จึงอยากจะย�้าอย่างยิ่ง	ถ้าฉันทะไม่มา	เมืองไทยจะพัฒนาไปไม่รอด
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 “ฉันทะ”	 เป็นแสงอรุณข้อที่	 ๓	 แต่เป็นคุณสมบัติภายในข้อแรก	 (สองข้อแรก	 คือ	 ความมี
กัลยาณมิตร	 และความพร้อมด้วยศีลมีวินัย	 เป็นองค์ประกอบด้านสัมพันธ์กับภายนอก	 ออกทาง
สังคม)	ในที่นี้	ยกมาเป็นตัวเอก	เพราะว่าฉันทะตัวนี้	นอกจากมีฐานะเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาแล้ว	
พระพุทธเจ้ายังตรัสย�้าไว้ด้วยว่า	 “ฉนฺทมูลกา	 สพฺเพ	 ธมฺมา”	 ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล	 คือเป็น 
รากเหง้า	เป็นต้นตอ	เป็นต้นทางทีจ่ะเดนิหน้าต่อไป	ก่อนทีจ่ะด�าเนนิชวีติทีด่ไีด้	ต้องเริม่ด้วยมฉีนัทะ	
	 “ฉันทะ”	 แปลว่า	 ความอยาก	 ความปรารถนา	 คนไทยได้ยินค�าว่า	 “อยาก”	 แล้วไม่ชอบ	 
นึกว่า	เป็นชาวพทุธ	ท่านสอนไม่ให้อยาก	อะไรอย่างนี	้แต่นีต่รงข้ามเลย	ท่านสอนว่า	ต้องอยาก	หรอื
ต้องมีความอยาก
	 หลักนี้ท่านว่าไว้ชัด	“ปตฺถนำ”	แปลว่า	ความปรารถนา	คือความอยาก	มี	๒	อย่าง	คือ	
	 ๑.	ตัณหาปัตถนา	ความอยากความปรารถนาด้วยตัณหา	
	 ๒.	ฉันทปัตถนา	ความอยากความปรารถนาด้วยฉันทะ	
	 บอกไว้ด้วยเพือ่กนัความสบัสนว่า	 ตณัหาปัตถนา	อยากด้วยตณัหา	 ท่านเรยีกให้สัน้เป็นค�าเดยีวว่า	
“ตัณหา”	ส่วนฉันทปัตถนา	อยากด้วยฉันทะ	ท่านก็เรียกสั้นๆ	ค�าเดียวว่า	“ฉันทะ”
 “ตัณหำ”	เป็นความอยากเพื่ออัตตา	คือเพื่อตัวตน	(“ตัวกู”)	
	 แต่	“ฉันทะ”	 เป็นความอยากเพื่อสภาวะ	 คือเพื่อความเต็มเปี่ยมดีงามสมบูรณ์	 ตามสภาวะ 
ที่พึงเป็นของสิ่งนั้นๆ	เอง
	 ตัณหาปัตถนา	 หรือตัณหานั้น	 มากับอวิชชา-ความไม่รู้	 โดยอวิชชาเปิดช่องให้	 คือ	 เมื่อไม่รู	้ 
ก็เป็นตัวเอื้อให้เราอยู่แค่กับความรู้สึก	เจออะไรสบายตา	สบายหู	ตัวก็ชอบใจ	ตัวก็จะเอา	เจออะไร
ไม่สบายตา	ไม่ถกูห	ูตวักไ็ม่ชอบใจ	ตวักจ็ะไม่เอา	ว่าไปตามทีค่วามรู้สึกบอก	เพราะความไม่รู้มนัเปิด
โอกาสให้ต้องไปตามความรูส้กึ	เพราะฉะนัน้ท่านจงึบอกสัน้ๆ	ว่ามนัมากบัอวชิชา	นัน่คอือวชิชาเป็น
ตวัเปิดโอกาสให้ต้องไปตามความรูส้กึ	ไปกบัความรู้สึก	ง่วนอยูก่บัเวทนาว่าสุข	หรือทกุข์	เหน็	ได้ยนิ
อะไร	เจออะไร	ที่ถูกใจ	สบายหู	สบายตา	ก็เอาแค่นั้น	แล้วก็ชอบ	ไม่ชอบ	แล้วก็อยากได้	แล้วก็ไป
หาไปเอามาให้ตัว	หรือไม่ชอบ	ก็อยากให้ตัวพ้นไป	อยากท�าลายให้หมดไปจากตัว	นี่เรียกว่าตัณหา	
สายนี้ไม่ไปไหน	วนอยู่นั่น	แล้วก็อันตราย	
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	 ส่วนอกีสายหนึง่	ฉนัทปัตถนา	ปรารถนาหรืออยากด้วยฉันทะ	เรียกค�าเดียวว่าฉันทะ	เป็นความ
อยากทีไ่ม่มากบัอวชิชา	แต่มากบัปัญญา	นีค่อืตรงกนัข้าม	อนันีปั้ญญาเป็นตัวเอือ้	แต่อนัโน้น	อวชิชา
เป็นตัวเอื้อ	
	 อันนี้อาศัยปัญญา	คือความรู้	พอเรามีปัญญารู้ว่า	อันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้	 สภาวะที่ถูกที่ควร 
ที่เต็มเปี่ยมที่สมบูรณ์ของมัน	 พึงเป็นอย่างนี้	 เราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างนั้น	
เรียกง่ายๆ	ว่า	อยากให้มันดี	ที่ตรงนี้เปื้อนเปรอะ	มันสกปรก	ก็อยากให้มันสะอาด	เนื้อตัวของเรา 
ไม่เรียบร้อย	ไม่สะอาด	สุขภาพไม่ดี	ก็อยากให้มันดี	ให้มันสมบูรณ์เต็มสภาวะของมัน	
 ควำมอยำกให้มันดี เรียกว่ำฉันทะ กำรที่จะมีฉันทะได้ เรำก็ต้องมีปัญญำรู้ว่ำอะไรอย่ำงไร
ดี แล้วกอ็ยำกให้มนัดอีย่ำงนัน้ แต่แค่อยำกให้มนัด ียงัไม่พอ ตวัฉนัทะทีแ่ท้ อยูท่ีอ่ยำกท�ำให้มนัดี 
ตรงนี้จึงจะเป็นตัวฉันทะ
	 “ฉันทะ”	แปลว่าความอยากท�า	 (กัตตุกัมยตา	=	ความปรารถนาจะท�า)	หมายถึงท�าให้มันดี	
อย่างที่ว่าแล้ว	เห็นสถานที่เปื้อนเปรอะสกปรก	(ผิดจากสภาวะของมัน)	แล้ว	ก็อยากให้มันสะอาด	
ท�าอย่างไรมันจึงจะสะอาด	 ก็ต้องท�าการกวาด	 ต้องท�าการเช็ดท�าการถู	 กวาดแล้วก็จะสะอาด
สมปรารถนา	เวลากวาดก็จึงมีความสุข	เพราะท�าด้วยความอยาก	
	 แต่ถ้าคนที่อยู่กับตัณหา	 อยากจะเสพจะบ�ารุงบ�าเรอ	 ก็คิดถึงแต่ตัว	 จะให้อัตตาคือให้ตัวได ้
ความสุขที่ปรารถนา	 ได้เสพเวทนา	 คือความรู้สึกที่ตัวต้องการ	 มันก็ไม่นึกถึงสภาวะที่ดีที่สมบูรณ์
อะไรทั้งนั้น	มันไม่เอาใจใส่แล้ว	ทีนี้	ถ้าจะท�าอะไรให้เต็มสภาวะ	ไม่ใช่ท�าให้ตัวได้เสพ	เช่นจะกวาด
พื้นให้สะอาด	มันก็ฝืนใจ	ก็เป็นทุกข์	แต่คนที่มีฉันทะ	อยากให้อะไรๆ	มันเต็มสภาวะ	ก็ย่อมจะท�า
ด้วยความสขุ	ฉะนัน้จงึว่าเป็นรุง่อรณุของการศกึษา	เป็นตัวเร่ิมต้นของความดีความงามความสมบรูณ์	
จึงเป็นตัวส�าคัญเลยทีเดียว	นี่คือมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์	
	 เดมิท	ีวนันีไ้ม่ได้ตัง้ใจพดูเรือ่งแสงแห่งรุง่อรณุ	๗	ประการ	ไม่ทนัได้นกึ	แต่พอมาพดูถงึโรงเรยีน
รุ่งอรุณ	 และความเป็นไปในความเจริญงอกงาม	 เลยนึกขึ้นได้ว่าน่าจะพูดถึงแสงเงินแสงทองยาม
รุ่งอรุณด้วย	เอาให้ได้	๗	ประการ	ก็จะดีเหลือเกินเลยนะ	แค่ฉันทะตัวเดียวนี้	ก็สบายแล้ว	
 หน้ำที่ของครูอำจำรย์ คือ จะต้องปลูกฉันทะ ท�ำให้นักเรียนเกิดมีฉันทะนี้ขึ้น ให้เด็กเกิดมี
ควำมอยำกท�ำให้มันดีสมหรือเต็มสภำวะของมัน	 เช่นว่า	 ตามสภาวะของมันที่เป็นต้นไม้	 ต้นไม้ก็
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ควรจะมีใบเขียวขจี	มีดอกสดสวย	มีผลอิ่มงาม	นี่คือสภาวะของมัน	ที่มันควรจะเป็น	คนมีฉันทะก็ดู
ว่าต้นไม้นี้งามสมบูรณ์ดีหรือยัง	 ถ้ายัง	 ก็อยากท�าให้มันสมบูรณ์เต็มสภาวะของมัน	 เอาละสิ	 ทีนี้ก็
อยากท�าให้มันด	ีท�าให้มนัสมบรูณ	์กเ็อาน�้ามารด	มาตัดแต่ง	ดแูล	เวลาที่ท�าอยา่งนั้น	กท็�าด้วยความ
อยากที่เป็นฉันทะ	ก็จึงมีความสุขตลอดเวลา	ฉะนั้น	งานการก็เป็นความสุขไปหมด	
	 ทีนี้	ที่ว่าเจ้าตัวอยำกดี อยำกให้มันดี แล้วก็อยำกท�ำให้มันดีนี้	เวลาท�ามันมากับความสุขนั้น	
มนัไม่ใช่แค่นัน้	แต่การท�าให้มนัดนีัน้	มนัเรียกร้องความรู้	ถ้าคณุจะท�าให้มนัดี	แล้วคณุจะท�าอย่างไร
ล่ะ	นี่คือมันจะบังคับเอง	มันจะเรียกร้องให้เราต้องหาความรู้ว่า	เจ้าต้นไม้นี้มันจะเจริญงอกงาม	มัน
จะเติบโตมั่นคงแข็งแรงสมสภาวะได้อย่างไร	เป็นอันว่าจะต้องหาความรู้	ก็เลยค้นคว้าเป็นการใหญ่	
และในเวลาค้นหาความรู้นั้น	ก็มีความสุข	เพราะมันมีจุดหมายที่จะสนองความต้องการในการที่จะ
ท�าให้มันดี	 ให้มันสมบูรณ์เต็มสภาวะนั้นๆ	 จากฉันทะตัวเดียวนี่	 ก็จึงค้นหาความรู้ด้วยความสุข	 
มีความสุขในการเรียน เรียนโดยไม่ต้องมีใครบังคับ แล้วก็ไม่ต้องมีใครมำท�ำให้สนุกด้วย เพรำะ
ว่ำกำรเรียนเป็นควำมสุขในตัวของมันเอง เมื่อเรียนก็มีความสุขไปเองในตัว	
	 เดี๋ยวนี้เขาต้องหาคนมาช่วยท�าให้สนุก	พอไม่สนุก	ก็กลายเป็นไม่อยากเรียน	แต่คนมีฉันทะนี่	
ใครจะมาไม่มา	จะท�าให้สนุกหรือไม่สนุก	ฉันไม่กลัว	ฉันอยากหาความรู้	ฉันมีความสุขของฉันตลอด
เวลาเลย	ได้ความรู้ก็มีความสุข	ความรู้เดินหน้าไป	ความสุขก็เดินหน้าด้วย	ก็ค้นคว้าหาความรู้ไปๆ	
จนกว่าจะได้สมใจของฉนัทะ	มนัเป็นกระบวนการของความสุขท้ังหมด	ท้ังค้นหาความรู้	ท้ังเอาความ
รู้มาใช้มาท�าให้มันดี	 เป็นสุขไปหมดเลย	 แล้วก็ท�าให้ทุกอย่างดีหมด	 ชีวิตก็ดีด้วย	 นี่แหละฉันทะ	
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกไว้ว่า	 “ฉนฺทมูลกา	 สพฺเพ	 ธมฺมา”	 ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล	 มีฉันทะ 
ตัวอยากให้มันดีนี้เป็นต้นเค้า	เป็นที่ตั้งต้น
	 ฉันทะ	คือ	อยำกให้มันดี แล้วก็อยำกท�ำให้มันดี เพื่อสภำวะของสิ่งนั้นๆ เองนี้ ตรงข้ามกับ
ตัณหา	 ตัณหานั้นเป็นความอยากได้	 อยากเอา	 อยากเป็น	 อยากให้มันสลายหายไป	 เพื่อตัวตน	 
ตัวฉัน	ตัวข้า	ตัวกู	พอเราอยากแบบตัณหา	ก็จะมีตัวตนโผล่ขึ้นมาตั้งรับก่อน	ดังที่ว่า	จะเอาเพื่อตัว
เพื่อตน	 เอามาบ�ารุงบ�าเรอตัวตน	 เอามาให้ตนได้	 เอามาให้ตัวเป็นอย่างนั้น	 เป็นอย่างนี้	 ให้อันที่ 
ไม่ถูกใจหมดสลายหายพ้นไปจากตัวตน	มองที่ตัวตนทั้งนั้น	
	 พอตณัหามา	กม็ตีวัตนโผล่ขึน้ตัง้ท่าว่าจะเอาอย่างนัน้อย่างนี	้แต่พอเกดิมฉัีนทะ	ตัวตนเหมอืน
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ถูกลืมหายไปเลย	ที่ว่าอยำกให้ตัวได้ตัวมีตัวเป็นตัวไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้	 ไม่มีแล้ว	 มีแต่อยำกให้
มันดี	 อยากให้ต้นไม้ดี	 อยากให้ถนนดี	 อยากให้แม่น�้าสะอาดใสแจ๋ว	 ฯลฯ	 และชื่นชมยินดีพอใจ 
เมื่อเห็นมันอยู่ในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์นั้น	นี่คือฉันทะ	
	 ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้เทียบกัน	 คนไปในแดนดงถิ่นป่า	 เห็นกระรอกขาว	 กระรอกเทา	
กระรอกด�า	ตวังามสมบรูณ์แขง็แรง	วิง่ไปตามล�าต้นและกิง่ไม้	กระโดดจากกิง่นี	้ไปกิง่โน้น	จากต้นนัน้	
มาต้นนี	้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรยีว	คนหนึง่เหน็แล้ว	กช็ืน่ชม	ยนิด	ีรกั	พอใจ	อยากให้กระรอกนัน้	
สมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่วสวยงามดีอยู่อย่างนั้น	 อันนี้คือความอยากของคนที่มีฉันทะ	 แต่อีก 
คนหนึ่งมองเห็นกระรอกที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นแล้ว	 คิดว่า	 เจ้ากระรอกนี่อ้วนแข็งแรงสมบูรณ์ดี	 
น่ากิน	ถ้าจับมันได้	เอาไปลงหม้อแกงให้เราได้กินมื้อเย็นนี้	เราจะได้อร่อยแน่	อันนี้เป็นความอยาก
แบบตัณหา
 คนไทยยังแยกไม่ออก ระหว่ำงฉันทะกับตัณหำ ฉะนั้น	 เวลาพูดว่าอยาก	 ก็ไปนึกถึงตัณหา 
กันหมด	ถ้าอย่างนี้	คนไทยนี่จบเลย	ไปไม่รอด	ตอนนี้ถึงเวลาจะต้องย�้ากันให้มาก	
 
ฉันทะพำให้สุขในกำรเรียนกำรท�ำงำน แล้วก็สุขทุกเมื่อกับรมณีย์
	 ฉนัทะทีอ่ยากให้มนัดนีี	้กเ็ริม่ทีธ่รรมชาต	ิทีส่ิง่แวดล้อม	คนเราเกดิมา	ชวีติของเรากเ็ป็นส่วนหนึง่
ของธรรมชาติ	 และเราก็เกิดมาท่ามกลางธรรมชาติ	 อาศัยอยู่กับธรรมชาติ	 เมื่อโลกยังไม่เจริญ	 
ยังไม่มีบ้านเมือง	ก็อยู่กับต้นไม้	พื้นดิน	ท้องฟ้า	อากาศ	เดี๋ยวนี้	ที่ว่าโลกเจริญ	มีตึกรามถนนหนทาง
สถานทีใ่หญ่โตโอ่อ่า	กธ็รรมชาตนิัน่แหละแต่ถกูแปรรูปแปลงร่างแต่งแก้ผิดตาแปลกหน้ากนัไป	บางที
ก็ขัดขืนฝืนแย้งต่อชีวิต	
	 คนที่มีฉันทะอยากให้มันดี	ก็อยากให้ชีวิตตั้งแต่ร่างกายนี้ดีงามสมบูรณ์	ให้มีสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ธรรมชาติที่สะอาดงดงามรื่นรมย์	 โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างดีงามกลมกลืนเกื้อกูลกัน	ถ้าพบเห็น
สิ่งนั้นๆ	อยู่ในสภาวะที่งดงามสมบูรณ์	ก็ชื่นชมยินดี	พอใจ	อยากให้มันอยู่ในสภาวะดีงามสมบูรณ์
อย่างนั้น	 แต่ถ้าเห็นสิ่งนั้นๆ	 ผิดเพี้ยนเสียหายพร่องไปจากสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน	 ก็อยาก
ท�าให้มันคืนสู่หรือเข้าถึงขึ้นถึงสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน
	 พระพุทธศาสนาเน้นให้มีฉันทะต่อสิ่งแวดล้อม	 เริ่มที่ธรรมชาตินี่แหละ	 ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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 “‘ครูชีวิต’ ก็หมายถึงครูที่เข้าถึงชีวิตของศิษย์ ไม่ใช่เป็น

เพียงผู้สอนวิชาหาเลี้ยงชีพ (สิปปวาจก) หรือแค่มายืน

บอกเล่าหรือมานั่งถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้ศิษย์รับเอาไป 

แต่เป็นผู้ที่ใส่ใจคำานึงมุ่งเข้าไปถึงชีวิตจิตใจของศิษย์ และ

พยายามให้ศิษย์พัฒนาตัวของเขาให้เจริญงอกงามไปได้

อย่างดี  เราอาจจะใช้คำาพูดได้หลายแง่ เช่นว่า ให้ศิษย์

พัฒนาตัวของเขาให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ ถ้าใช้คำาสั้นๆ 

อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็คือให้คนฝึกตนนั่นเอง 

หรือพูดอีกสำานวนหนึ่งว่า มาเป็นกัลยาณมิตร”
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ทีง่ดงามสะอาดสดชืน่	อยูใ่นสภาวะสมบรูณ์ทีค่วรจะเป็นของมนั	อย่างทีบ่อกมาแล้วว่า ไม่ว่ำจะเจอ
อะไร ก็อยำกให้สิ่งนั้นอยู่ในสภำวะที่ดี ที่สมบูรณ์ ที่ควรจะเป็นของมัน	เช่น	อยากให้ต้นไม้	อยาก
ให้แม่น�า้	ล�าคลอง	ดนิฟ้าอากาศ	อยูใ่นสภาวะทีด่ทีีค่วรจะเป็นของมนั	เมือ่เหน็กร็ูส้กึว่าร่มรืน่	สะอาดตา	
อิ่มใจ	ทางพระเรียกว่า	รมณีย์ แปลว่ำ อันเป็นที่รื่นรมย์ 
	 สภาวะรมณีย์นี้แหละ	เป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนา	ในหนังสือเล่มล่าสุดชื่อว่า	บทน�าสู่พุทธ
ธรรม ก็ได้ย�้าไว้โดยเน้นให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นที่รมณีย์	และได้ยกพุทธพจน์มาให้ดูกัน	
บอกว่าพระพทุธเจ้า	หลงัจากไปทรงทดลองวธิกีารในยคุสมยันัน้ของนกับวชประเภทต่างๆ	จนจบแล้ว	
ทรงเห็นว่าไม่ใช่	ไม่เอาทั้งนั้น
	 หนึ่ง	วิธีของโยคะ	ก็มีความดีเยอะ	แต่ตรัสว่ายังไม่ถูก	ยังไม่ถึง	ยังเอียงข้าง	พวกนี้ปลีกตัวหลีก
เร้น	โดดเดี่ยว	เป็นฤๅษี	โยคี	พระดาบส	คนไทยที่ไม่รู้ก็นึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้น	ที่จริงเขา
เอียงดิ่งไปทางจิต	พระพุทธเจ้าทรงละมาแล้ว	
	 ลัทธิโยคี	 ฤๅษี	 ดาบส	 เป็นลัทธิปลีกตัว	 ไม่เอากับใคร	 แต่พระพุทธเจ้าผูกพระไว้กับสังคม	 
ให้บิณฑบาต	 ให้หนีสังคมไม่ได้	 พวกฤๅษีไปอยู่ป่า	 เก็บรากไม้เผือกมันผลไม้หล่นเองกินเป็นอาหาร	
ไม่พึ่งใคร	นานๆ	หลายเดือนจึงจะมาในถิ่นบ้านเมืองสักที	มาหาเกลือ	แต่ของพระเรา	พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติไม่ให้ไปอยู่อย่างนั้น	ต้องอยู่ไม่ไกลไม่ขาดญาติโยม	ให้อาศัยบิณฑบาต	เพื่อผูกชีวิตพระ
ไว้กับประชาชน	ให้เข้าหลักอามิสทาน-ธรรมทาน	ให้พระต้องพึ่งอามิส	คือปัจจัย	๔	จากญาติโยม
ช่วยจุนเจือ	 แล้วก็ต้องเอาธรรมไปให้ประชาชน	 ไม่ใช่ไปฉันของเขาอย่างเดียว	 ตัวเองไปปฏิบัต	ิ 
ไปฝึกอบรมตน	มีอะไรเจริญก้าวหน้า	 ได้รู้ธรรม	มีความดี	 ก็เอาธรรมมาเจือจาน	มาสอน	มาบอก	 
มาแนะน�าให้เขาอยู่กันให้ดี	ให้มีชีวิตที่ดี	พัฒนาตัวขึ้นไป	นี่คือ	หนึ่ง	ไม่เอาลัทธิโยคีฤๅษีดาบส	เลิก
ลัทธิปลีกตัวทิ้งสังคมไปอยู่คนเดียว	ที่เรียกว่า	Asceticism	
	 นี่ก็ต่อไปถึงลัทธิบ�าเพ็ญตบะ	ที่ทรมานร่างกายต่างๆ	โดยอดหายใจ	อดอาหาร	นอนบนหนาม	
ยืนกลางแดด	 แช่ตัวในแม่น�้าที่เย็นเยือก	 ฯลฯ	 พระพุทธเจ้าทดลองมาแล้ว	 ก็ไม่เอา	 บอกว่าลัทธิ 
สุดโต่งทั้งนั้น	พระพุทธเจ้าละทั้งหมด	แล้วจึงมาสายกลาง	
	 ตอนแรกพระองค์ละลทัธโิยคก่ีอน	เมือ่จะเริม่ปฏบิตักิารในการแสวงหาของพระองค์เอง	ทรงแสวงหา
สถานที่	 มาจนพบอุรุเวลาเสนานิคม	 แล้วก็มีพุทธพจน์ที่ขอยกมาบอกว่า	 “รมณีโย	 วต	 ภูมิภาโค”	
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บอกว่า	ภูมภิาคคอืถ่ินท่ีนีเ้ป็นท่ีรมณีย์หนอ	แล้วพระองค์กท็รงบรรยายว่า	ถิน่ทีน่ัน้มไีพรสณฑ์	ร่มรืน่	
มีแม่น�้าไหลใสเย็น	 มีท่าน�้าราบเรียบอะไรต่างๆ	 แล้วพระองค์ก็ตรัสว่า	 ที่นี่แหละสมควรจะเป็นที่
บ�าเพ็ญเพียร	 แล้วพระองค์ก็ประทับนั่งลงตรัสว่า	 เอาละ	 เราจะบ�าเพ็ญเพียรที่นี่	นี่คือพระพุทธ
ศำสนำเริ่มต้นที่รมณีย์ คือ ให้อยู่อำศัยให้มีสิ่งแวดล้อม ถิ่น แดน สถำนที่ ที่สะอำดเรียบร้อย มี
ธรรมชำติร่มรื่น สวยงำม รื่นรมย์ งำมแบบไม่ทิ้งธรรมชำติ 
	 พระพทุธศาสนามคี�าสอนทีเ่น้นเรือ่งรมณย์ีอยูท่ั่วไป	ให้ร่มร่ืนสดใสสะอาดสบายกายและสดชืน่
รื่นรมย์ใจกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	แต่เราลืมไป	จนกระทั่งได้ฟังฝรั่งมาบอกให้รักษาสิ่งแวดล้อม	จึง
ตื่นเต้นตื่นหูตื่นตา	แต่ที่จริงเราอยู่กับค�าสอนอย่างนี้มาจนชินชาเลอะเลือนแล้วก็ลืมไปเลย	แต่ก่อน
นัน้	ในวดัเน้นมากให้ปลกูให้รกัษาต้นไม้	แล้วกเ็ป็นกจิวตัรของพระ	ทีจ่ะต้องคอยกวาดวดัให้บริเวณ
วัดร่มรื่น	 ให้ลานวัดสะอาด	 ให้โยมมาในวัดแล้ว	 ก็รู้สึกโล่งเบา	 สบาย	 สงบ	 ร่มเย็น	 จิตใจร่าเริง	 
เบิกบาน	ผ่องใส	สดชื่น	ได้เห็นสายน�้าที่ใสไหลเย็น	ได้เห็นอากาศ	แสงแดด	อะไรๆ	ก็สะอาดสะอ้าน	
อย่างนี้คือรมณีย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา	
	 พระพทุธเจ้าทรงเลอืกหาให้ได้สถานทีอ่ย่างนีก่้อน	แล้วจงึเอาเป็นทีป่ฏบิตั	ิเรยีกว่าบ�าเพญ็เพยีร	
ตอนนั้นยังค้างเรื่องตบะ	ก็ทรงบ�าเพ็ญตบะ	แล้วทรงละเลิก	และด�าเนินในทางสายกลางจนตรัสรู้ที่
ร่มโพธิพฤกษ์	 ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา	 ในถิ่นรมณีย์ชื่อว่าอุรุเวลาเสนานิคมนี้	 เราจึงควรจับจุดจดจ�า
เรื่องธรรมชาติรมณีย์	กับพระพุทธศาสนา	เริ่มต้นไปตั้งแต่ที่นี่	

ฉันทะเริ่มต้นให้แล้ว อะไรๆ ที่ดีๆ ก็มำ แล้วก็ส�ำเร็จหมด
	 การเสริมสร้างและอยู่กับรมณีย์นี้	เข้าหลักที่	๑	เรียกว่ากายภาวนา	ในภาวนา	๔	คือ	
	 	 ๑.	กายภาวนา	 	 พัฒนากาย	
	 	 ๒.	ศีลภาวนา	 	 พัฒนาศีล	
	 	 ๓.	จิตตภาวนา	 	 พัฒนาจิตใจ	
	 	 ๔.	ปัญญาภาวนา		 พัฒนาปัญญา
	 ที่ว่าพัฒนากายนั้น	กายในที่นี้หมายถึง	เบญจทวารกาย	คือ	กายประกอบด้วย	ทวาร	๕	ได้แก่	
ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ซึ่งเป็นตัวเรา	ที่สื่อสารรับรู้สิ่งแวดล้อม	ที่ว่าพัฒนากายก็คือ	เราจะต้องมีตา	หู	

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ22



จมูก	ลิ้น	กาย	ที่รู้จักใช้ให้ได้รับรู้ในแนวทางของการเรียนรู้	และน�าพาจิตใจของเราให้สงบ	เบิกบาน	
ร่าเริง	ผ่องใส	สดชื่น	ไม่ขุ่นมัว	ไม่เศร้าหมอง	
	 แล้วจะท�าอย่างไร	เราก็ต้องได้รมณีย์	เช่น	จากธรรมชาตินี้ก่อน	โดยรู้จักสรร	คือเลือกหา	และ
รู้จักสรรค์	 คือเสริมสร้างรักษา	 อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไปอยู่ในที่รมณีย	์ 
และท�าที่ที่ไปอยู่ให้เป็นรมณีย	์พอตืน่เช้าก็พบแต่รมณีย์ทั้งนั้น	อย่างที่อาตมายกมาเขียนบ่อยๆ	เชน่	
พระมหากัสสปะ	กลับมาจากบิณฑบาต	ท่านเดินขึ้นภูเขา	 ชมนก	ชมไม้	 ชมป่า	บอกว่าที่นี่รมณีย์	 
น่ารื่นรมย์จริงหนอ	อย่างนี้เป็นต้น	คิดว่าที่พูดมานี้	เรื่องจุดเริ่มเราว่ากันครบหมดแล้ว	
 หลกัทีห่นึง่ ให้รูจ้กัพฒันากาย	(กายภาวนา)	คอืรูจ้กัใช้	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	(เบญจทวารกาย	=	
กายประกอบด้วยทวาร	 ๕)	 ท่ีสื่อสาร	 กับโลก	 กับมนุษย์	 กับสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง	 ทั้งทางวัตถุ	 
ทางจติใจ	ทางสงัคม	ให้เป็นการตดิต่อสือ่สารทีด่	ีสือ่สารแล้วไม่ใช่ได้แค่ความรูส้กึ	แต่ไปให้ถงึความรู้	
ให้เกิดมีการเรียนรู้	ที่เป็นการเข้าสู่การศึกษา	
	 คนเรานี้	พอเริ่มสื่อสาร	มีการรับรู้	ขั้นแรกก็จะได้ความรู้สึกก่อน	ตาเห็น	หูได้ยิน	ถูกหู	ถูกตา	
หรือไม่ถูกหู	ไม่ถูกตา	แล้วก็ชอบใจ	หรือไม่ชอบใจ
	 ทีนี้	ถ้าไม่ติดอยู่แค่รู้สึก	ก็ได้รู้	จากรู้	ก็เรียนรู้	ฉะนั้น	จึงต้องระวัง	ถ้าอยู่แค่ความรู้สึก	ก็ไม่ไป
ไหน	เพราะว่าเมือ่ไม่มคีวามรู	้เป็นอวชิชา	มนักเ็ปิดโอกาสแก่ตัณหา	พอตัณหามา	ถ้าติดอยูแ่ค่ความ
รู้สึก	ก็จมอยู่ในวังวนของอวิชชา-ตัณหา	แล้วก็เกิดปัญหา	แล้วทุกข์ก็มา	
 แต่ถ้ำเรำรบัรู ้แล้วรู ้กจ็ะได้เริม่พฒันำกำรเรียนรู้ มปัีญญำข้ึนมำ แล้วเรำก็จะพฒันำฉันทะ 
คือ พอรู้ว่ำอะไรเป็นอะไร มันเป็นอย่ำงที่มันควรจะเป็นหรือยัง ถ้ำดีอยู่สมสภำวะ ก็ชื่นชมยินดี
พอใจ อยำกให้มันอยู่ดีในสภำวะนั้น ถ้ำยัง ก็อยำกและพยำยำมท�ำให้มันเป็นอย่ำงที่มันควรจะ
เป็นนั้น นี่คือฉันทะมำแล้ว 
	 เพราะฉะนัน้	การรบัรูน้ีเ้ป็นจดุเริม่แรก	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	นีแ่หละ	เป็นจดุเริม่ต้น	ถ้ารบัรู้
ไม่เป็น	อยู่แค่ความรู้สึก	แล้วไปเข้าทางของตัณหา	ก็จบ	ก็ตัน	ก็วนอยู่นั่น	แต่ถ้ำรับรู้ และได้รู้ แล้ว
เรยีนรู ้เรากจ็ะเริม่แยกออกว่า	อะไรเป็นอะไร	แล้วมนัควรจะเป็นอย่างไร	รู้ไปเร่ือยตลอดหมด	กค็อื
ปัญญามาแล้ว	ก็บอกว่าควรจะท�าอะไร	และท�าให้เป็นอย่างไร	และฉันทะที่อยากจะท�าอันนั้นๆ	ให้
มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นสมตามสภาวะอย่างนั้นๆ	 ก็จะมา	 เป็นควำมอยำกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
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ตัวตนของเรำเลย อยำกตำมสภำวะของมัน อยำกให้มันดี และก็อยำกท�ำให้มันดีของมัน
	 จึงอยากจะย�้าให้มากๆ	 เพราะว่าสังคมของเรานี้ละเลยมองข้ามไป	 จะต้องช่วยกัน	 โดยเริ่มที่ 
สิ่งแวดล้อม	 เพราะว่าเราอยู่ในอยู่กับส่ิงแวดล้อม	 อยู่ด้วยกันมีอยู่คู ่กันแค่นี้แหละ	 การเร่ิมท่ี 
สิ่งแวดล้อม	ก็คือเริ่มจาก	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ที่ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม	
 ตั้งแต่เริ่ม เรำก็ควรให้เด็กได้รับได้สัมผัสธรรมชำติสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่จะได้ควำมรู้สึกที่เป็น
กุศล คือ มีจิตใจร่ำเริง เบิกบำน สดชื่น แจ่มใส มีควำมสงบ น้อมจิตใจไปในคุณธรรมควำมดี ใน
ควำมทีจ่ะเป็นมติรมไีมตร ีมใีจรกัอยำกช่วยเหลอืกัน อะไรต่างๆ	เหล่านี	้นีค่อืสภาพรมณย์ี	ให้ทาง
ด้านความรู้สึกเป็นอย่างนี้	 คือให้เป็นความรู้สึกที่ดี	 ไม่ใช่ติดจมอยู่ในวังวนของความรู้สึกที่ชอบใจ	
ขดัใจ	จะเอา	จะไม่เอา	ทีช่อบใจ	กอ็ยากจะได้เพือ่ตวัเอง	ทีต่วัไม่ชอบใจ	กเ็กลยีดชงั	จะหนจีะท�าลาย	
	 เมื่อจะมีความรู้สึก	 ก็ให้ไปทางความรู้สึกแบบชื่นชมรมณีย์	 ไม่ใช่อยู่แค่ความรู้สึกท่ีตัวชอบ	 
ตัวชัง	จะเอา	จะไม่เอา	เมื่อไม่ติดกับความรู้สึกชอบ-ชังแล้ว	ก็เน้นไปที่ความรู้	พอด้านรู้มา	แล้วก็จะ
แยกได้เองว่า	 สิ่งไหนมันควรจะเป็นอย่างไร	 มันดีหรือยัง	 ถ้ายังไม่ดี	 ควรท�าอย่างไรให้มันดีต่อไป	 
ถ้าไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร	 ก็ไปหาความรู้	 ไปค้นมาแล้ว	 ก็พยายามท�าให้มันดี	 กระบวนการเรียนรู	้ 
ทีเ่ป็นการศกึษากต้็องมาอย่างเป็นไปเอง	แล้วกโ็ยงกนัไปหมด	เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกมนัสมัพนัธ์
กันอยู่แล้ว	มันก็จะเรียกร้องต่อไปๆ	ว่า	อันนี้มันดีอยู่ละ	อันนั้นมันยังไม่ดี	ต้องไปท�าให้มันดีต่อไป	
ฉันทะก็พัฒนาไป	พอฉันทะมา	ก็พัฒนาชีวิตของเราไปในตัวเลย	
	 เมื่อฉันทะมา	พออยากท�าให้มันดี	ความอยากท�ามา	จะอยู่นิ่งได้อย่างไร	วิริยะ	คือความเพียร	
ก็มา	พอวิริยะมาแล้ว	เพราะอยากจะท�าสิ่งนั้นให้มันดี	มันก็มีจิตตะ	คือใจจดจ่อมุ่งอยู่กับสิ่งนั้น	ทีนี้
ก็คิดหาวิธีการ	ทดสอบ	ทดลอง	พิจารณา	ไตร่ตรอง	คิดค้น	ว่าจะท�าอย่างไรให้มันดีได้ส�าเร็จ	วิมังสา
ก็มา	อิทธิบาทก็เกิดขึ้นครบหมด	นี่คือธรรมะโยงกันไปเอง	ฉะนั้น	เราก็เริ่มจากฉันทะนี่แหละ	
 เป็นอันสมตำมที่ท่ำนว่ำ เรื่องของกำรศึกษำก็เริ่มจำก ตำ หู จมูก ลิ้น กำย นี้แหละ แล้วก็
โยงไปที่ใจ เพรำะฉะนั้น กำรศึกษำจึงเร่ิมที่กำยภำวนำ โดยพัฒนำกำยที่ประกอบด้วยทวำร  
คือช่องทำงรับรู้ทั้ง ๕ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ในกำรสื่อสำรกับสิ่งแวดล้อม กับเพื่อนมนุษย์ นี่เป็น
จุดเริ่มต้นของกำรศึกษำ แล้วจำกกำยภำวนำ คือพัฒนำกำยนั้น ก็จะเจริญงอกงำมต่อไป โดยมี
กำรพัฒนำกำยนั้นเป็นฐำนรองรับ 
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	 ต่อจากนี้ก็ไปหลักที่	๒	พัฒนาศีล	(ศีลภาวนา)	คือ	พัฒนาการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์	มีทั้ง
ศีลบวก	และศีลลบ	ศีลฝ่ายลบก็เช่นศีลห้า	มีสาระอยู่ที่การไม่เบียดเบียนกัน	ส่วนศีลบวกก็ควรจะ
เน้นหลักสังคหวัตถุ	๔	เหมือนอย่างที่ในคัมภีร์ถือเป็นหลักส�าคัญ	ยกขึ้นมากล่าวเป็นประจ�า	แม้แต่
ในระดับของการปกครองบ้านเมือง	ท่านวิเคราะห์ความหมายของค�าว่า	“ราชา”	ว่า	“ชื่อว่า	ราชา	
เพราะท�าให้ประชาชนชื่นใจ	หรือให้เจริญพัฒนา	ด้วยสังคหวัตถุ	๔”	(เช่น ที.อ.๑/๑๒๓) เวลาเล่าเรื่อง
ของพระเจ้าแผ่นดินที่ดี	 ก็มักจบเรื่องโดยลงท้ายว่าราชาพระองค์นั้น	 ตั้งอยู่ในศีล	 ในกรรมบถ	๑๐	
และได้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ	๔	จนสิ้นกาลแล้วก็สวรรคตไป
	 สงัคหวตัถ	ุ๔	นี	้เป็นหลกัของการทีจ่ะยดึเหนีย่วสังคมให้รวมเป็นอนัหนึง่อนัเดียว	อยูใ่นสามคัค	ี
มเีอกภาพ	ได้แก่	ทาน	(ให้,	จดัสรรปันทรพัย์)	ปิยวาจา	(พดูจาจบัใจ)	อตัถจรยิา	(บ�าเพญ็ประโยชน์ให้)	
สมานัตตตา	(เอาตัวเข้าเสมอสมาน,	ความเสมอภาค+ภราดรภาพ)	แต่สังคหวัตถุ	๔	นั้น	ไม่ใช่เรื่อง
ทีมุ่ง่จะพดูทีน่ี	่เพยีงแต่ว่าเมือ่เอ่ยถงึแล้ว	กเ็ลยบอกไว้	ถงึจะส�าคญัมาก	กข็อผ่านไป	เพียงแต่ขอฝาก
ไว้ว่า	ถ้าพูดถึงศีล	๕	แล้ว	อย่าหยุดแค่นั้น	ควรไปให้ถึงสังคหวัตถุ	๔	ด้วย
	 ต่อจากหลกัที	่๒	พฒันาศลี	(ศลีภาวนา)	ท่ีเป็นการปฏบิติัทางสังคม	กก้็าวไปถึงหลักท่ี	๓	พัฒนา
จติใจ	(จติตภาวนา)	แลว้กห็ลักที่	๔	พฒันาปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	ซึง่เป็นเรื่องใหญ่ๆ 	ทัง้นั้น	แตเ่ลย
ขอบเขตของเรื่องที่พูดกันในวันนี้	จึงขอข้ามไป
	 วันนี้พูดกันแค่เรื่องจุดเริ่มของหลักแรก	คือการพัฒนากาย	 (กายภาวนา)	 ซ่ึงโยงมาหาฉันทะ	
อันเป็นแรงขับดันให้ตั้งต้นการพัฒนา	เป็นแสงเงินแสงทองแห่งรุ่งอรุณของการศึกษา	ที่พาให้ธรรม
คือคุณสมบัติทั้งหลายโยงถึงกันและพากันมาได้หมด	
	 เราบอกว่าครูเป็นกัลยาณมิตรมาปลุกฉันทะให้มีขึ้นในตัวศิษย์	 พอศิษย์มีฉันทะ	 เขาอยากท�า
อะไรๆ	 ให้มันดี	 ก็ต้องค้นหาความรู้	 เขาก็อยากรู้	 อยากเรียน	 ก็ย้อนไปหาครูและกัลยาณมิตรอื่น	 
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสื่อ	โดยเฉพาะหนังสือ	ไปหาความรู้	ไปปรึกษาไถ่ถาม	แล้วก็รู้จักฟัง	โดยหัด
ใช้โยนิโสมนสิการ	ฯลฯ	โยงสู่แสงเงินแสงทองข้อต่อๆ	ไป	จนได้ครบ	๗	ข้อ	ก็จะถึงเวลาที่รุ่งอรุณ
ของการศึกษาตามมาอย่างแน่นอน	
	 วันนี้	มุ่งมาเน้นเรื่องฉันทะ	ซึ่งก็พอดีมาอยู่ในชุดแสงเงินแสงทอง	๗	ประการของรุ่งอรุณของ
การศึกษา	 เพื่อพัฒนาชีวิตดีงาม	 ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 เมื่อแสงอรุณมำแล้ว อำทิตย์ก็จะอุทัย
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“คณุครจูะตอ้งมาเปน็ผูช้กันำาใหอ้รณุขึน้ เพราะเปน็

โรงเรียนรุ่งอรุณแล้ว เริ่มด้วยมาเป็นกัลยาณมิตร

ของศิษย์ ถ้าโรงเรียนรุ่งอรุณสามารถให้อาทิตย์

อุทัย โดยมีแสงอรุณนำาหน้าขึ้นมาก่อนได้ ก็สำาเร็จ

แน่ๆ ๗ ประการนี้ ต้องทำาให้ได้”
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แน่นอน ฉันใด เมื่อมีธรรมคือคุณสมบัติ ๗ ประกำรนี้แล้ว บุคคลก็จะก้ำวไปในอริยมรรคำอย่ำง
แน่นอน ฉันนั้น
	 เมือ่เน้นเรือ่งฉนัทะ	กย็�า้เรือ่งรมณย์ีไว้ด้วย	ให้ตระหนกักนัไว้ว่า	เรือ่งสิง่แวดล้อมนี้	ในพระพทุธ
ศาสนาท่านเน้นนกัหนา	สภาพรมณย์ีเป็นจดุทีฉ่นัทะจบัเป็นประเดมิ	และเป็นทีเ่ริม่ต้นของพระพทุธ
ศาสนา	ขอให้เอาภาพที่อุรุเวลาเสนานิคม	ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งในร่มโพธิ์	จะเอาตอนที่ประทับ
หรือไม่ประทับอยู่ก็ได้	มีแค่ต้นไม้	กับแม่น�้าที่ไหลผ่าน	ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นรมณีย์ได้	และ
จะช่วยงานรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว	พระพุทธศาสนาเริ่มที่นี่นะ	เริ่มที่สิ่งแวดล้อม
รมณีย์	นี่คือกายภาวนาต้องมาก่อน	แล้วศีลภาวนา	จิตตภาวนา	และปัญญาภาวนาจึงมาได้ด้วยดี	
แม้แต่ทีช่อบพดูกนัว่าจะปฏบัิตธิรรม	ซึง่หมายถงึจติตภาวนา	และปัญญาภาวนา	เป็นเรือ่งทางจติใจ	
และทางปัญญา	ท่านก็เตือนว่าต้องหาสัปปายะก่อน	สัปปายะ	(สบาย)	คือ	สภาพเอื้อ	หรือสิ่งที่เกื้อ
หนุนการปฏิบัติ	ซึ่งมี	๗	ประการ	ก็อยู่ในพวกรมณีย์	คือ	
	 ๑.	อุตุสัปปายะ	ดิน	ฟ้า	อากาศ	สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ	ก็คือเป็นรมณีย์	
	 ๒.	เสนาสนสัปปายะ	ที่อยู่อาศัยที่เอื้อ	อยู่สบาย	ปลอดภัย	เป็นต้น	
	 ๓.	โภชนสัปปายะ	อาหารก็เพียงพอ	เอื้อต่อสุขภาพ	
	 ๔.	โคจรสัปปายะ	แหล่งจัดหาอาหารก็ไม่ไกล	สะดวก	ไม่ยากล�าบาก
	 ๕.	ปุคคลสัปปายะ	 บุคคลที่อยู่ด้วยกัน	 ใกล้กัน	 ก็เป็นคนดี	 เข้ากันได้	 ไม่มีคนร้ายที่เป็น 
	 	 ภัยอันตราย	แต่ได้กัลยาณมิตร	คนดีที่เกื้อกูลกัน	หรือเป็นคนมีความรู้ที่จะได้ปรึกษาหารือ 
	 	 ได้ฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์	
	 ๖.	ธัมมัสสวนสัปปายะ	 มีโอกาสให้ได้ฟังธรรม	 มาพบปะพูดคุยสนทนากัน	 ในเรื่องที่จะช่วย 
	 	 พัฒนาความรู้	เสริมคุณธรรมและสติปัญญา	
	 ๗.	อิริยาปถสัปปายะ	 ได้บริหารอิริยาบถ	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	 ให้พอดี	 ให้มีดุลยภาพ	 เอื้อต่อ 
	 	 สุขภาพ	
	 ที่พูดมานี้	 จะเห็นว่าท่านให้ความส�าคัญทุกด้าน	อย่าไปนึกแต่เรื่องจิตใจอย่างเดียว	ชาวพุทธ
บางทีก็จะเอียงไปทางเอาแต่เรื่องจิตใจ	ท่านเตือนไว้ให้ต้องครบ	ด้านสิ่งแวดล้อมและวัตถุก็ต้องมา
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เสรมิมาประสาน	มาเอือ้มาเกือ้กลูกนั	หลักสัปปายะ	๗	ประการนี	้จะเอาไปใช้ในการสร้างบ้าน	หรือ
หาบ้านอยู่อาศัย	ก็ได้อย่างดี
	 เมื่อมีสัปปายะพร้อมดี	ก็มีสภาพความเป็นอยู่	สิ่งแวดล้อม	และความสัมพันธ์ในหมู่ในชุมชนที่
ดีที่เอื้อเกื้อหนุนให้แต่ละคน	มีความพร้อม	สบาย	อบอุ่น	มั่นใจ	จะได้ปฏิบัติบ�าเพ็ญสมถะ	วิปัสสนา	
ก้าวไปได้ดี	

ของแถม จำกฉันทะ
	 บอกแล้วว่า	 วันนี้เน้นฉันทะ	 ที่เอามาต้ังต้นการพัฒนำกำย	 ด้วยการส่ือสารสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีแก่ชีวิต	โดยย�้าเรื่องสภาพรมณีย์	ซึ่งได้พูดไว้มากแล้ว	
	 ข้อต่อมา	 กำรพัฒนำศีลซึ่งเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคม	 จะเรียกให้เข้ากับยุคสมัยว่าการ
พัฒนาทางสังคม	ก็ได้	อันนี้ก็แค่พูดถึง	ศีล ๕	และสังคหวัตถุ ๔	ไว้ให้ไปขยายเอาเอง	
	 จากนั้นก็มาถึงข้อ	 ๓	กำรพัฒนำจิตใจ	 แล้วก็ข้อ	 ๔	 คือ พัฒนำปัญญำ	 ส�าหรับข้อสุดท้าย	
พัฒนาปัญญานั้น	ถึงจะกว้างใหญ่ไพศาล	ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันในคราวนี้	แต่เอาง่ายๆ	ก็ขอให้หยิบ
เครือ่งมอืมาตดิตวัไว้	คอื	โยนโิสมนสกิาร	พอฉันทะจับอะไร	กใ็ช้โยนโิสมนสิการต่อส่ิงนัน้	กจ็ะพัฒนา
ปัญญาได้แน่
	 หันกลับมาข้อ	 ๓ กำรพัฒนำจิตใจ ก็เป็นเร่ืองใหญ่โตละเอียดลออ	 ที่นี้ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับ
เนื้อหา	แต่จะบอกอะไรที่ส�าคัญยืนตัวให้	นิดเดียว	ที่เอาไปใช้กันได้เลย	ดีแน่
	 นิดเดียวที่ว่านั้น	คือภาวะจิตที่ดี	๕	ประการ	ได้แก่	
 ๑. ปราโมทย์	 ความร่าเริงเบิกบานใจ
 ๒. ปีติ 	 	 ความอิ่มใจ	ปลื้มใจ	
 ๓. ปัสสัทธิ 	 ความสงบเย็น	เรียบรื่น	ผ่อนคลายกายใจ	ไม่เครียด	
 ๔. สุข 	 	 ความฉ�่าชื่นรื่นใจ	จิตคล่อง	ไม่มีอะไรกดดันบีบคั้น
 ๕. สมาธิ 	 	 ภาวะท่ีจิตมั่นแน่ว	 อยู่ตัว	 ได้ที่	 ไม่มีอะไรกวน	 ไม่ฟุ้งซ่าน	 ไม่วอกแวก	 
	 	 	 	 ไม่หวั่นไหว	ใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการ
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	 ปราโมทย์	ปีติ	ปัสสัทธิ	สุข	และสมาธิ	๕	อย่างนี้	ส�าคัญนัก	เป็นธรรมชุดที่พระพุทธเจ้าตรัส
บ่อยมาก	 เป็นเครื่องหมายวัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม	ขอย�้าว่า	 ปฏิบัติธรรมไม่ได้
หมายความว่าไปนั่งเข้าเงียบอย่างเดียว	แต่ที่ว่าปฏิบัตินั้น	ก็ตั้งแต่	ทาน	และศีล	ตลอดจนภาวนา	
หรือไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมตัวจริง
	 ส�าหรบัภาวะจติด	ี๕	ข้อนี	้พระพทุธเจ้าตรัสเป็นตัวยนืไว้	ผู้ทีศ่กึษา	ผู้ทีป่ฏบิติั	ผู้ทีท่�ากจิท�าการ
ทีด่งีาม	ไม่ว่าจะเริม่จากจดุไหน	พระองค์จะทรงโยงเข้ามาที	่๕	ตวันี	้เช่น	ไปฟังธรรมจากพระพทุธเจ้า
มา	แล้วระลกึถึงธรรมท่ีพระองค์ทรงสอน	เอามาทบทวน	พจิารณา	ได้ความรูค้วามเข้าใจ	หรอืซาบซึง้
เห็นคุณค่า	ก็เกิดปราโมทย์	ร่าเริงเบิกบานใจ	ดีใจ	แล้วก็ปีติ	อิ่มใจปลื้มใจ	จากนั้นก็ปัสสัทธิ	ผ่อน
คลาย	ไม่มีความเครียด	ใจเรียบรื่น	สบาย	พอปัสสัทธิมา	ผ่อนคลายแล้ว	ก็เปิดโอกาสให้สุขมาได้	
 ควำมสขุ กค็อืไม่มอีะไรบบีคัน้ ไม่มอีะไรกดดนั สขุ แปลว่ำคล่อง ทกุข์แปลว่ำบบีคัน้ กดดนั 
ท�ำให้ต้องดิ้นรน แต่สุขนี่มันคล่องใจ มันไม่มีอะไรบีบคั้น ไม่ต้องดิ้น มันก็เลยไม่วุ่นวำย ไม่พลุ่ง
พล่ำน ไม่กระวนกระวำย ใจกส็งบ กอ็ยูต่วั เข้ำที ่เป็นสมำธ ิเพราะฉะนัน้ท่านจงึบอกว่า	สขุปทฏฺฐาโน	
สมาธิ	แปลว่าสมาธิมีสุขเป็นบรรทัดฐาน	หมายความว่า	สมาธิต้องอาศัยความสุข	ความสุขเป็นตัว
เหตปุระชดิทีจ่ะให้แน่ว่าจะได้สมาธ	ิถ้าไม่สุข	จิตกจ็ะด้ินรน	เพราะฉะนัน้คนมทีกุข์	เกดิสมาธไิด้ยาก	
กระบวนการมันด�าเนินไป	๕	ขั้นอย่างนี้	คือ	ปรำโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมำธิ จึงควรถือเป็นหน้าที่
ของชาวพทุธทกุคน	ผูศ้กึษา	ผูป้ฏบิตั	ิผูท้�ากจิท�าการดงีามทกุคน	ต้องพยายามให้ได้ภาวะจติ	๕	อย่างนี	้
	 ไม่ต้องพูดถึงขั้นครบทั้ง	๕	อย่าง	แค่ข้อแรกอย่างเดียวก็ตั้งตัวได้แล้ว	ขอให้มีเป็นพื้นใจไว้	คือ	
ปรำโมทย์ ให้เรามีความร่าเริง	เบิกบานใจ	ใจคอสดชื่น	เจอกันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	
ให้อยู่ด้วยกันโดยมี ปิยจักขุ	แปลว่ามีดวงตาเป็นที่รัก	ไม่ใช่มีแต่ ปิยวำจำ	วาจาเป็นที่รัก	พูดอะไร
ก็พูดดี	 พูดน่ารัก	 เท่านั้น	 แต่มีปิยจักขุ	 คือมีนัยน์ตาเป็นที่รักด้วย	 เจอกันก็ตาบอกถึงใจที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส	แสดงความปรารถนาดี	มีความรักกัน	ท่านว่าต้องอย่างนั้น	พระพุทธเจ้าสอนพระมากเรื่อง
ให้อยูก่นัอย่างมปิียจกัขนุี	้อยูด้่วยกนัให้เหมอืนน�า้กบัน�า้นม	ไม่ใช่เหมอืนน�า้กบัน�า้มนั	ถ้าพระอยูด้่วย
กันแบบน�้ากับน�้ามัน	ก็ไม่ดีแน่
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“ศรัทธาต้องมากับปัญญา คู่กัน ต้องดุลกัน วิริยะ

กบัสมาธติอ้งคูก่นั มาดุลกนั ถ้ามแีตว่ริยิะ หรอืวริยิะ

แรงนกั กจ็ะเรง่ไปขา้งหนา้อยา่งเดียว กจ็ะพลุง่พลา่น 

กระวนกระวาย ส่วนสมาธิก็อยากอยู่นิ่งๆ อยากอยู่

เฉยๆ ก็จะออกไปทางขี้เกียจ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้มี

วิริยะมาเข้าคู่ พอมีวิริยะ ก็จะเพียร แต่สมาธิจะดุลไว้ 

ทำาให้เพียรอย่างหนักแน่น เข้มแข็ง เดินหน้าแน่วไป

อย่างเรียบสงบ แต่มีพลังอย่างแท้จริง”
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	 เราไปเรียนธรรมะ	 มักจะอยู่กันแค่หัวข้อธรรม	 ดู-ท่อง-จ�าหัวข้อธรรม	 บางคนจ�าได้มากมาย	 
แต่ไม่ค่อยไปดท่ีูพระพทุธเจ้าตรสั	เรากเ็ลยไม่ได้ดูว่าข้อความแวดล้อม	หรอืบรบิท	(context)	มอีะไร	
พูดถึงอะไรบ้าง	ขอย�้าว่าในบริบท	ในข้อความแวดล้อมที่ตรัสเรื่องธรรมต่างๆ	อย่างโน้นอย่างนี้นั้น	
ธรรมที่เป็นภาวะจิตดีงาม	 ๕	 อย่างนี้	 พระองค์ตรัสไว้บ่อยมาก	 โยมทุกท่าน	 ทุกคุณครู	 จ�าไว้เลย	 
ขอให้ตรวจสอบใจของเรา	แล้วกจ็ดัการกบัจติของเรานัน้	ให้เรามพีืน้ใจทีเ่ป็นปราโมทย์	ร่าเรงิ	แจ่มใส
ได้เรื่อย	
 ปรำโมทย์เป็นตัวเริ่ม	 เมื่อมีปราโมทย์	ใจก็จะมีก�าลัง	ถ้าใจเราห่อเหี่ยว	ว้าเหว่	ก็คือใจเราแย่	
ใจทีพ่ลุง่พล่าน	จติทีก่ระวนกระวาย	กเ็หนือ่ยหมดก�าลงั	กลายเป็นลดก�าลงัตวัเอง	แต่พอมปีราโมทย์	
ร่าเริง	เบิกบาน	สดชื่น	ผ่องใส	ก�าลังของจิตใจก็เพิ่มขึ้น	พอปราโมทย์แล้ว	ก็มีปีติ	อิ่มใจ	ปลื้มใจ	ถึง
ไม่กินอาหาร	ก็อยู่ได้	บางวันพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไม่ได้	พระองค์ตรัสว่า	ไม่เป็นไร	เรามีปีติเป็น
ภักษา	เราอยู่ได้ด้วยปีติ	ท่านจึงแปลว่าอิ่มใจ	
	 คนเรามีอิ่ม	 ๒	 อย่าง หนึ่ง อิ่มกายด้วยกินอาหาร สอง อิ่มใจเมื่อได้สมใจในสิ่งที่ปรารถนา	 
ได้ธรรมได้ปัญญา	ก็อิ่มใจ	ปีติอิ่มใจ	มาแทนอิ่มกาย	วันนั้นไม่ต้องกินอะไรก็ได้	
	 เราปฏิบัติธรรม	ก็คือเดินทางก้าวไปในอริยมรรคา	 เมื่อไปได้ถูกทาง	หรือเดินหน้าไปได้	ก็คือ
สมใจได้ดังปรารถนา	เราก็มีปีติ	อิ่มใจ	ปลื้มใจ	สบาย	ใจมีก�าลัง	พอมีปีติ	ท่านบอกว่าไม่ต้องเรียก
ร้องหรอก	ปัสสัทธิ	ความผ่อนคลายจะมาเองเลย	พอปัสสัทธิ	ผ่อนคลาย	ก็สุขได้ละ	แล้วก็เปิดทาง
ให้แก่สมาธิ	
	 พอสมาธิมา	ท่านบอกว่าระวังนะ	เจ้าสุขกับสมาธินี่	ถ้าไม่รู้จักใช้	มันชวนให้ขี้เกียจ	ท่านเตือน
ไว้เลยว่า	“โกสชชฺปกขิฺโก	สมาธ”ิ	แปลว่า	สมาธเิป็นพวกเดียวกบัความขีเ้กยีจ	เพราะว่า	พอมนัสบาย	
มันสงบลงไป	 ไม่มีอะไรกดดันให้ต้องดิ้นรน	 ไม่มีอะไรกวนให้กระวนกระวาย	 มันก็ชวนให้อยู่นิ่งๆ	 
ไม่อยากท�าอะไร	เพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนไว้ให้ไม่ประมาท	พอมีสมาธิแล้ว	ต้องให้วิริยะ	คือความ
เพียรมาเข้าคู่	สมาธิก็มีวิริยะเป็นตัวเคียงข้าง	
	 เรื่องนี้อยู่ในหลักสมดุลของอินทรีย์	๕	คือ	ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ กล่าวคือ	ศรัทธำ
ต้องมำกับปัญญำ คู่กัน ต้องดุลกัน	วิริยะกับสมำธิต้องคู่กัน มาดุลกัน	 ถ้ามีแต่วิริยะ	 หรือวิริยะ 
แรงนัก	 ก็จะเร่งไปข้างหน้าอย่างเดียว	 ก็จะพลุ่งพล่าน	 กระวนกระวาย	 ส่วนสมาธิก็อยากอยู่นิ่งๆ	
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อยากอยู่เฉยๆ	ก็จะออกไปทางขี้เกียจ	เพรำะฉะนั้นก็ต้องให้มีวิริยะมำเข้ำคู่ พอมีวิริยะ ก็จะเพียร 
แต่สมำธิจะดุลไว้ ท�ำให้เพียรอย่ำงหนักแน่น เข้มแข็ง เดินหน้ำแน่วไปอย่ำงเรียบสงบ แต่มีพลัง
อย่ำงแท้จริง 
	 เป็นอันว่า	 เมื่อได้สมาธิแล้ว	 ต้องระวังไม่ให้โกสัชชะคือความเกียจคร้านมา	 โดยมีวิริยะ	 แล้ว
เอาสมาธิเป็นฐานที่ท�างานของปัญญา	 จึงบอกว่า	 สมาธินี้มีประโยชน์ส�าคัญอยู่ที่มันท�าให้จิตเป็น 
กัมมนีย์	(กรรมนีย์	ก็ได้)	แปลว่า	ท�าให้จิตเหมาะกับการใช้งาน	พร้อมที่จะใช้งานต่างๆ	และงานที่ดี
ที่สุดก็คืองานของปัญญา	งานใช้ปัญญาต้องอาศัยสมาธิ	ยิ่งปัญญาพิจารณาอะไรละเอียดลึกซึ้ง	ก็ยิ่ง
ต้องมสีมาธแิน่วมาก	ธรรมทัง้หลายจงึเข้ามาร่วมอยูห่รือคูเ่คยีงกนัในการปฏบิติัคอืศกึษาหรือภาวนา
คือการพัฒนาทั้งหลาย
	 ในข้ันพัฒนาจิตใจ	 (จิตตภาวนา)	 คราวนี้ว่ากันเท่านี้	 ขอเน้นภาวะจิต	 ๕	 ข้อที่ยกมาย�้าไว้นั้น	 
ขอให้ทุกท่านมีไว้ประจ�าใจ	 ในการด�าเนินชีวิตเป็นอยู่ทุกเวลา	 ไม่ว่าจะท�างาน	 จะปฏิบัติการอะไร	
เมื่อคุณครูมีธรรมชุด	๕	ข้อนี้	แม้แต่ข้อแรกคือปรำโมทย์ข้อเดียวยืนพื้นไว้	เวลาเจอลูกศิษย์	คุณครู
หน้าตาบอกปราโมทย์	 ร่าเริง	 เบิกบาน	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 ก็ฉายแสงอรุณของกัลยาณมิตรออกมา	 
พาให้ลูกศิษย์มีจิตสบายเปิดใจรับเสียงสอนที่เป็นแสงส่องจากครูผู้กัลยาณมิตรนั้น	
	 เมื่อท�างานท�าหน้าที่ได้ผลดีก้าวไป	 ก็เกิดมีปีติ	 อิ่มใจ	 ก็ยิ่งยิ้มใหญ่	 คนมีปีตินี่ยิ้มมาก	 หรือ 
ยิ้มแฉ่งเลย	พอปีติมา	ก็มีปัสสัทธิ	ผ่อนคลาย	ไร้ความเครียด	ก็มีความสุข	ใจก็เป็นสมาธิ	ใจแน่วอยู่
กับงาน	 และครูก็พาเด็กให้พัฒนาภาวะจิตชุด	 ๕	 อย่างนี้	 เริ่มที่ให้มีปราโมทย์ประจ�าใจไปด้วย	 
เมือ่ได้อย่างนี	้กพ็ร้อมท่ีจะพฒันาไปได้ทัง้ระบบ	ครบต้ังแต่กายภาวนา	ศลีภาวนา	จติตภาวนา	จนถงึ
ปัญญาภาวนา	เชื่อมต่อประสานกันหมด	
	 จติท่ีมภีาวะจติด	ีมปีราโมทย์เป็นต้นไปนี	้กใ็ช้ปัญญาพฒันาปัญญาไปอย่างได้ผลดี	พอมปัีญญา
ดีแล้ว	ก็ได้ปัญญามาเป็นแสงสว่าง	บอกทิศบอกทาง	มองอะไร	ก็เห็นสว่างโปร่งโล่ง	ติดค้างปัญหา
อะไร	 ก็แก้ไขได้	 ปัญหาเก่าก็แก้ให้หมดไป	ปัญหาใหม่ก็ไม่เกิด	 จิตใจก็หายอึดอัด	 ไม่มีอะไรติดขัด
ค้างคา	เป็นจิตใจที่เป็นอิสระ	จึงอยากให้คุณครูมีปราโมทย์ไว้ประจ�าตัวเป็นพื้นใจ	แล้วก็ต่อด้วยปีติ	
ปัสสัทธิ	สุข	สมาธิ	จนครบชุด	พอครบชุดแล้ว	งานพัฒนาปัญญาก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีจนครบจบ
กระบวนของการศึกษา	ที่มีการพัฒนาสี่อย่าง	ดังที่ว่ามานั้น	
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ขอฝากคุณครูทุกท่านไปทบทวนรุ่งอรุณของการศึกษา	๗	ประการที่ว่ามา	ก็จะท�าให้สมชื่อโรงเรียน
รุ่งอรุณที่แท้จริง
	 “เจริญสุขสวัสดี”

เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ครอูจัฉรา สมบรูณ์, ครพูรรณยมณฑ์ ชชัลกัษณ์โสภณ, ครพูมิพ์พชิชา เชือ้ขาวพมิพ์, ครสูพุจนย์ี สกลุณา, 

ครูวิเมลือง สุขบาง, ครูนพวรรณ  น้อยสุพรรณ์

หมายเหตุ - รุ่งอรุณของการศึกษา หรือบุพนิมิตแห่งมรรค หรือองค์ธรรมก่อนมรรค ๗ ประการนี้ มีหัวข้อและค�าแปลใน

หนังสือธรรมนูญชีวิต ดังนี้

 ๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี

 ๒. สีลสัมปทา (ท�าศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต

 ๓. ฉันทสัมปทา (ท�าฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์

 ๔. อัตตสัมปทา (ท�าตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้

 ๕. ทิฏฐิสัมปทา (ท�าทิฎฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล

 ๖. อัปปมาทสัมปทา (ท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ท�าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง 

 

ข้อมูล: จากหนังสือรุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระธรรมโพธิวงศ์
(วีรยุทธ์	วีรยุทฺโธ)

“กำรศึกษำที่มุ่งเน้นไปสู่ควำมเป็นจริงของชีวิต”

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล	 ครูบา

อาจารย์ทางธรรมท่ีให้ความเมตตา	อบรม	สัง่สอน	แนะน�าเส้นทางสูก่ารสร้างปัญญาแก่ชมุชนรุง่อรณุ 

ตลอดมา	 นับตั้งแต่การหล่อพระรวมใจของชาวรุ่งอรุณ	 ตลอดจนเป็นประธานสงฆ์ในการบรรพชา	

สามเณรในโครงการรุ่งอรุณตามรอยบาทพระศาสดาที่ประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่	๘

“...จัดระเบียบให้ยากๆ กินเวลานี้ นอนเวลานี้ เดินมาทางนี้ 

ถอดรองเท้าอย่างนี้ ให้ล�าบาก แล้วเขาจะเคยชินกับความล�าบาก 

เมื่อเคยชินกับความล�าบากแล้วเขาก็จะสบาย เห็นความล�าบาก

เป็นเพื่อนได้”

๒
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	 “๒๐	ปี	ของโรงเรยีนทีเ่จรญิเตบิโตขึน้มา	 ถ้าเป็นคนกเ็ป็นปีทีค่รบถ้วนสามารถครบบวชพระได้	

เพราะคนที่จะมาบวชพระนั้นต้องมีอายุครบ	 ๒๐	 ปี	 ดังนั้นโรงเรียนรุ่งอรุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของ

โรงเรยีนทีเ่จรญิงอกงามเตบิโตมาเป็นหนุม่เป็นสาวท่ีอยูใ่นวยัควรค่าท่ีปลูกคณุธรรมได้อย่างงดงาม”

	 “การศึกษาเป็นเครื่องมือการพัฒนาสรรพส่ิง	 ค�าว่า	 “พัฒนา”	 ไม่ได้หมายความว่าดีท้ังหมด	

พัฒนาความโง่ก็ได้	 พัฒนาความฉลาดก็ได้	 พัฒนาความเห็นผิดก็ได้	 พัฒนาความเห็นถูกก็ได้	 

การศึกษาเรียนรู้น้ันจึงต้องดูว่าเราให้เขาเรียนอะไรพัฒนาอะไร	 ความชัดเจนของสถาบันทาง 

การศึกษาจะต้องบอกถึงทิศทางที่ชัดเจนว่าก�าลังท�าอะไร	 และสิ่งที่ท�านั้นก�าลังไปสู่เป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 ซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณได้จับหลักการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นจริงของชีวิต	 

อันจะอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย”

	 “โรงเรยีนแห่งนีไ้ด้จดัการศกึษาแบบครบถ้วน	“ครบถ้วน”	ในทีน่ีห้มายถงึ	ครบถ้วนในศกัยภาพ

ของตนเอง	 ซึ่งสามารถมองเห็นได้	 โดยส่วนใหญ่เราเรียนหนังสือ	 เราก็มักจะได้เรียนโดยให้ทุกคน

มองเห็นข้างนอก	คือสิ่งที่มีศักยภาพ	มีความฉลาด	มีความเก่ง	เรียนต�าราใครก็จะยกย่องท่านผู้นั้น

ว่าเป็นคนเก่ง	 ได้ปริญญาอะไรก็มักจะมองว่าปริญญานั้นเก่ง	 แต่โรงเรียนรุ่งอรุณนั้นสามารถน�า 

ความเก่งของวิชาให้เข้ามาอยู่ในตัวคนที่ศึกษาได้อย่างลงตัว	เราจะเห็นได้ว่า	ทั้งนักเรียนและครูอยู่

ด้วยกันอย่างสอดคล้องต้องตามบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในสังคม	 ไม่ท�าตัวแปลกแยก	 ครูอยู่กับนักเรียนก็

เหมือนพี่	เหมือนแม่	เหมือนญาติ	นักเรียนอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนลูกเหมือนหลาน	ความครบถ้วน

ของชีวิตที่อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องกล่อมเกลา	นี่คือการศึกษาของมนุษย์ที่จะคงความเป็นมนุษย์

ให้สมบูรณ์ได้”	

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณจัดระบบการศึกษาแบบทิศ	๖	คือ	ทิศเบื้องบน	ฝ่ายให้วิชาการ	ให้หัวสมอง	

ทิศเบื้องหน้า	บุคคลที่มีหน้ามีตา	ทุกคนที่ส่งลูกไปเรียนที่รุ่งอรุณ	เป็นคนที่มีหน้ามีตา	เชิดหน้าชูตา	

เพราะว่าลูกของตนเองถูกจัดไว้ในระดับของการศึกษาที่น่าไว้วางใจของพ่อแม่	 ทิศเบื้องหลัง	 

มีนักปราชญ์	 มีนักวิชาการหนุนหลัง	 ทิศเบื้องขวา	 สร้างความถนัดให้กับผู้ศึกษาได้น�าไปใช้ได้	 

เดก็เรยีนท่ีน่ีตัง้แต่ปฐมถึงอุดมจะสามารถแสดงความถนดัโดยลกัษณะนสิยัผ่านกระบวนการวชิาการ
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ได้ตั้งแต่ยังเด็ก	 นั่นคือ	 เราสร้างทิศเบื้องขวา	 คือความถนัด	 และทิศเบื้องซ้าย	 คือการช่วยเหลือ	 

ไม่ดูดาย	 โดยลักษณะนิสัยคนที่เข้ามาศึกษาท่ีรุ่งอรุณ	 มักจะได้รับการบ่มนิสัยให้ดีเสียก่อนค่อยให้

ความรู้ดี	 เพราะถ้าให้ความรู้ดี	 ให้ความฉลาดบนพื้นฐานของคนนิสัยไม่ดี	 นั่นจะเป็นกรณีของการ

ศึกษาที่ไม่บรรลุผล	ความรู้ดีต้องไปรับใช้นิสัยดี	ถ้าความรู้ดีไปอยู่กับนิสัยที่ไม่ดี	ก็เป็นดังที่เริ่มต้นว่า	

การศึกษานั้นเป็นการพัฒนาความเห็นผิด	 พัฒนามิจฉาทิฏฐิ	 พัฒนานรกให้กว้างขึ้น	 ท�าให้สวรรค ์

ตีบตันลง	นี่คือทัศนคติว่าโรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดการศึกษาที่ครบถ้วน”

	 “นอกจากจะเห็นการศึกษาของเด็กๆ	 ในห้องเรียนแล้ว	 ในภาพของความเคารพนับถือของ

คนในโรงเรียนก็สามารถเป็นแบบอย่างได้ดี	กล่าวคือจะสร้างพระขึ้นมาประจ�าโรงเรียน	โรงเรียนก็

ใช้วิธีการให้เด็กๆ	และครูทั้งหลายเกิดความร่วมมือกันในการสร้างพระ	เพราะการสร้างพระนั้นจะ

ต้องสร้างด้วยศรัทธา	 ไม่ได้สร้างด้วยอิฐหินปูนทรายอย่างเดียว	ต้องสร้างด้วยศรัทธา	 ศาสนาต้อง

สร้างด้วยศรัทธา	โรงเรียนได้ให้เด็กๆ	คณะครู	ตั้งแต่อนุบาล	ประถม	และมัธยม	ช่วยกันปั้นพระดิน

ขึ้นแบบ	หล่อพระ	ก่อนที่พระจะเป็นองค์พระทองเหลืองนั้น	โรงเรียนได้หล่อพระประจ�าใจของเด็ก

ที่มีความเพียรจากการระลึกถึงความดี	 คือพระพุทธเจ้า	 ได้หล่อพระประจ�าบ้าน	 ทั้งพ่อแม่และ

ครอบครัวมีความตั้งใจที่จะปั้นพระขึ้น	หล่อพระขึ้น	 เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่เห็นภำพ

ชัดว่ำ “หล่อพระมำกรำบด้วยมือคนไหว้ ปั้นพระขึ้นมำไหว้ด้วยมือคนกรำบ” ดังนั้นพระที่นี่จึง

เป็นพระที่เกิดขึ้นจาก	“โรงเรียน”	ไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่ไหน	มือที่ปั้นผันมาเป็นมือที่กราบ	โรงเรียนจึง

สามารถทีจ่ะสร้างพระขึน้มาอย่างสมบรูณ์	แล้วยงัน�าพระทีป้ั่นขึน้และหล่อขึน้แล้วไปสูแ่ดนพทุธภมูิ

ทีก่�าเนดิ	พระพทุธเจ้าน้อยเกดิทีล่มุพนิ	ีพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้	ปางสมาธ	ิเรากน็�าพาพระพุทธรูปไป

ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ	์การไปในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิก์แ็สดงถงึความส�าเรจ็ของระบบการจดัความคดิผ่าน

กระบวนการศึกษาอย่างครบถ้วน	 โดยใช้ศาสนาเข้าไปกล่อมเกลาให้เด็กๆ	พ่อแม่	 และครู	ท�างาน

ด้วยกนัได้	เดก็	พ่อแม่	และครตู้องสามารถด้วยกนั	งานสิง่เดียวกนั	ประสบความส�าเรจ็เช่นเดียวกนั”
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“สิ่งที่ครูจะต้องตั้งมั่นไว้เกินกว่าวิชาที่มี 

คือการสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น 

ครูจึงถือว่าเป็นแบบแห่งศรัทธา”

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ38



	 “อยากให้คุณครูทั้งหลายมีความเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง	 กับนักเรียน	 และคณะผู้บริหาร	 

คณะผูด้แูลจดัการโรงเรยีน	เท่าทีผ่่านมาดูด้วยสายตา	“ไม่ต้องใส่แว่น”	กเ็หน็ความชดัเจนกบัความ

เชื่อมโยงที่งดงามอยู่แล้ว	 เป็นแต่เพียงว่าในการจัดสรรรูปแบบของการปฏิบัติงานนั้น	 ตัวโรงเรียน

เป็นเสมอืนหนึง่โรงงานหรอืสถานทีส่ร้างศรทัธา	ทีโ่รงเรยีนรุง่อรณุมคีนมาเรยีนมาก	เพราะเป็นทีต่ัง้

แห่งศรทัธา	ครเูป็นผูช่้วยท�าให้ศรทัธาเกดิขึน้	ศรทัธาคอืความส�าเรจ็ทีผู่ป้กครองได้รบัจากความตัง้ใจ

ของคณะผู้บริหาร	ขอให้โรงเรียนได้น�าความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธาผ่านวิธีปฏิบัติทางศาสนา	

ตอกย�า้ให้เกดิขึน้ในหมูค่นทกุหมูใ่ห้มากทีสุ่ด	ครูไม่ใช่เพียงนกัวชิาการ	เอาความรู้มาใส่ถาดวางแจก	

วางให้	วางจ�าหน่าย	ไม่ใช่	สิง่ทีค่รจูะต้องตัง้มัน่ไว้เกนิกว่ำวชิำทีม่ ีคอืกำรสร้ำงศรทัธำ สร้ำงควำม

เชื่อมั่น ครูจึงถือว่ำเป็นแบบแห่งศรัทธำ	 ความรู้เดี๋ยวนี้ไม่ยาก	 อ่านตามหนังสือพิมพ์ที่เขาห่อ 

ใส่ถงุกล้วยแขกกม็คีวามรูอ้ยู่	 แล้วเปิดเนต็	 เปิดอะไรต่างๆ	มแีต่ความรู้ทั้งนั้น	 แต่ส่ิงที่สร้างศรัทธาที่

เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือครู	ครูต้องยึดโยง	ครูยุคนี้ไม่ต้องยึดมั่น	เดี๋ยวขยับตัวไม่ได้	ยึดโยงไปตาม

ลีลาของงานทั้ง	๔	ส่วน	ที่กล่าวก็คือ	ครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และการบริหาร	๔	อย่างเชื่อมโยงกัน	

แล้วก็จะเหมือนกับโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนอื่นๆ	ที่น�าหลักพุทธศาสนาไปใช้”

	 “พุทธศาสนาคือหลักธรรม	 จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราน�าไปใช้	 ถ้าเราน�าพุทธศาสนาหรือ 

น�าศาสนาของตัวเองไปใช้ไม่ได้	 เราเองนี่แหละจะกลายเป็นคนใช้ไม่ได้	 เพราะเราน�าหลักธรรมใน

ศาสนาไปใช้ไม่ได้	เอาขันติไปใช้ไม่ได้	เอาความไม่ประมาทไปใช้ไม่ได้	เอาสติไปใช้ไม่ได้	มีทุกอย่าง	

รูท้กุเรือ่ง	แต่มนัใช้ไม่ได้	สดุท้ายเรากเ็ป็นคนใช้ไม่ได้	ดงันัน้เราต้องน�าพทุธศาสนาไปใช้ให้ได้	โรงเรยีน

รุง่อรณุไม่ต้องไปบอกมากเรือ่งอย่างนี	้เพราะคณุครูกพ็ยายามให้เด็กนกัเรียนได้ใช้หลักพุทธศาสนา

โดยที่ผ่านกิจกรรมที่น่านับถือยกย่อง	อาตมาเคยไปที่โรงเรียน	เห็นเด็กนักเรียนเอาเปลือกกล้วยไป

ทิ้ง	 เห็นเด็กนักเรียนถูพื้น	 ที่ถูพื้นคือการปฏิบัติธรรม	 ที่เอาเปลือกกล้วยไปทิ้งคือการปฏิบัติธรรม	

ผา่นหลักของการอบรมบม่นิสยั	ดีอยู่แลว้	กข็อใหเ้ดินตามทางที่ท่านผูบ้ริหารวางไว้แล้ว	หากคณุครู

และผู้ปกครองจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้	 ก็สามารถที่จะปรับเปล่ียนคุยกันได้ในความเห็นชอบของ 

ท่านผู้บริหาร	และกระบวนการต่างๆ	ก็จะเดินทางไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน”

39ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



	 “การโยนิโสมนสิการในการท�างาน	ยกตัวอย่างเช่น	ที่วัดไทยพุทธคยามีนกฮูกหรือนกเค้าแมว	

ตอนเย็นๆ	 พระท่านลงท�าวัตร	 แต่ก่อนท�าวัตรเย็นเวลา	 ๕	 โมงเย็น	 พอพระเดินผ่านสนามไป	

นกเค้าแมวก็จิกพระ	ตีพระ	คนอื่นไม่จิก	โยมก็ไม่จิก	จิกเอาจริงเอาจังมาก	เหมือนกับโกรธ	เหมือน

กับเกลียด	 เหมือนกับเคียด	 เหมือนกับแค้น	 เหมือนชิง	 เหมือนชัง	ครบหมดเลย	 โกรธมาก่อน	ท�า

อะไรให้โกรธมาก่อน	 แล้วเกลียดกัน	 เกลียดแล้วมันแค้นกัน	 แล้วมันชิงกัน	 ใครมีสมบัติมากสมบัติ

น้อยให้มันชังกัน	นกเหมือนอย่างนั้น	ตีพระจิกพระ	จึงน�าความไปถามหลวงพ่อว่าท�าไมนกจึงมาจิก

พระ	คนอืน่มนักไ็ม่จกิ	ได้ความว่านกเค้าแมวตวันัน้ไปออกไข่ทีห่อระฆงั	ออกลกูมา	๒	ตวั	แล้วมแีมว

ปีนไปกินลูกเขา	 แมวตัวเหลืองๆ	 นกคงคิดว่าพระเป็นพวกแมว	 ถ้าหากเราแยกแยะอะไรไม่ออก	 

เราก็จะจิกพวกท่ีมีสีเหลือง	 เหมือนนกฮูกที่เขาโกรธที่ไปกินลูกเขา	 เลยคิดว่าพระตัวเหลืองๆ	 เป็น

พวกแมว	จึงต้องแก้แค้นกัน	พวกเราเองอยู่ในบ้านเมืองก็พยายามโยนิโสมนสิการ	แยกแยะให้ออก

ว่าอะไรคืออะไร	 อะไรเป็นพวกแมว	 อะไรเป็นพวกพระ	 อย่าไปคิดว่าพระเป็นพวกแมวเหมือน 

นกฮูกจิกพระ”

	 “หรือตัวอย่างนิทานเรื่องแพะ	แพะน้อยมากินดอกไม้ที่วัด	พระปลูกดาวเรืองสวยๆ	แพะน้อย

ก็ลอดที่ช่องลูกกรงเหล็กเข้ามากินดอกดาวเรือง	กินเสร็จก็ร้องดีใจ	พระท่านปลูกดอกไม้	เห็นแพะ

มากนิกไ็ล่แพะ	แพะกบัพระส่งเสยีงโขมงโฉงเฉง	กไ็ล่ออกไป	สกัพกัแพะกม็าใหม่	พระไปบอกเจ้าของ

ว่าแพะมากินดอกไม้	ก็ยังไม่วาย	แพะมากินใหม่	พระก็เลยอุ้มแพะขึ้นรถสามล้อไปสถานีต�ารวจ	ไป

แจ้งความ	ต�ารวจจับแพะไปขังไว้	ร้องแพะๆๆ	อยู่ข้างใน	ตกเย็นเจ้าของมาตามหาแพะไม่เจอ	พระ

บอกว่าแพะของท่านถูกจับไปที่โรงพักในข้อหามาขโมยดอกไม้พระ	 เจ้าของตามไปหาแพะ	ต�ารวจ

ก็บอกว่าต้องจ่ายค่าปรับ	๘๐	รูปี	เจ้าของแพะไม่มีสตางค์เสียค่าปรับ	ก็ขอพระ	พระที่อุ้มแพะไปก็

เสียค่าปรับให้เจ้าของแพะ	 เสร็จแล้วเขาก็ปล่อยแพะ	 เจ้าของแพะก็อุ้มแพะมา	 พระจะนั่งสามล้อ

กลับวัด	เจ้าของแพะก็บอกขอนั่งด้วย	ก็กลับมาด้วยกัน”	

	 “สิง่ท่ีต้องเกดิข้อก�าหนดในสงัคมกค็อื	การท�าอะไรทีเ่ป็นความผดิพลาดต้องมคีวามรบัผดิชอบ

ร่วมกัน	เหมือนนักเรียนท�าผิดคลาดเคลื่อนในที่สาธารณะ	ครูก็ควรมีส่วนร่วม	โรงเรียน	สถาบันควร
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มีส่วนร่วม	 เพราะเป็นแหล่งฝึกแหล่งสอน	 เด็กเรียนอยู่โรงเรียนไหน	 สถาบันนี้ต้องมารับผิดชอบ	 

ต้องให้ทุกท่านในสังคมร่วมกันรับผิดชอบ	 ไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียว	 เพราะเราผลิตคนออกสู่สังคม	

ทุกคนต้องออกมารับผิดชอบ	เป็นอย่างนี้	เด็กตีกัน	เป็นอย่างนี้ๆ	ครูคนไหนเป็นครูประจ�าชั้นก็ควร

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ	 เอาหนักอีกหน่อยก็ได้	 เด็กเหล่านี้ไปฟังเทศน์วัดไหน	 พระองค์ไหนสอน	 

ก็มาร่วมกันรับผิดชอบ	 ท่านสอนอย่างไร	 พวกนี้ยังไปตีกันอีก	 ถ้าสังคมรวมกลุ่มกันรับผิดชอบ	 

ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้อยู่ด้วยกัน	โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาต่างๆ	จะท�าให้ความเป็นอยู่ใน

สังคมสงบร่มเย็น”

	 “อินเดียเขาปลูกฝังคนง่ายๆ	 อยู่สบายๆ	 โดยธรรมชาติ	 โรงเรียนรุ่งอรุณจัดการศึกษาให้คน 

อยูก่บัคนปนธรรมชาตง่ิายๆ	 เมือ่ชวีติต้องอยู	่ ให้เดก็อยูแ่บบง่ายๆ	คอืจดัระเบยีบให้ยากๆ	กนิเวลานี้	

นอนเวลานี้	 เดินมาทางนี้	 ถอดรองเท้าอย่างนี้	 ให้ล�าบาก	 แล้วเขาจะเคยชินกับความล�าบาก	 

เมื่อเคยชินกับความล�าบากแล้วเขาก็จะสบาย	 เห็นความล�าบากเป็นเพื่อน	 เห็นความอดอยากเป็น

สิ่งที่ปรากฏอยู่กับคนทุกคน	จึงจะอยู่ในสังคมอย่างสบาย	ไม่ใช่อยากแล้วกินเลย	อยากแล้วต้องอด	

เรียกว่า	“อดอยาก”	ถ้าหิวกินเลย	ถ้าอยากอย่าเพิ่งกิน	เพราะเป็นตัณหา	อินเดียฝึกให้คนอดอยาก	

จะกินขนมอย่างนี้ต้องรอเทศกาลมาก่อน	ผ่านขบวนการพระเจ้าจึงมีขนมกิน	ไม่ตามใจปาก”

	 “ที่ประเทศเนปาล	 ลิงหนีแผ่นดินไหว	 กระโดดไปกระโดดมาแล้วถูกข่วนด้วยเหล็กและลวด

หนาม	หัวหน้าลิงน�าหน้าโดนลวดหนามกระโดดไม่ได้	 ปวดขา	 นั่งจ๋องอยู่บนหลังคา	 ลิงทั้งหลายก็

เห็นลิงตัวใหญ่ผู้เป็นจ่าฝูงป่วย	ขาบวม	มีแผล	ลิงก็มาเยี่ยม	เยี่ยมเหมือนคน	เอาผลไม้ให้กัน	แล้วมือ

ลูบข้างหลัง	มันมาเยี่ยม	ดีใจ	ปลอบขวัญ	เห็นใจกัน	พอเวลาจะไป	มันมาดูแผลและเอามือมาแหวะ

แผลออกดูแล้วก็ไป	ตัวอื่นมาเยี่ยมอย่างนี้	แหวะดูเหมือนกัน	จนกระทั่งลิงตัวนี้ติดเชื้อหนักและตาย	

ในทีส่ดุ	เรามพีทุธศาสนาไปเหน็อกเหน็ใจกนั	กรณุาต่อกนั	ดแูลกนั	แต่พอถงึเวลาจะจากกนั	ลบัหลงักนั	

กลับหาเรื่องแหวะดูสิ่งท่ีมันเสียๆ	 หายๆ	 ในชีวิตคน	 เราแหวะดูกันเต็มไปหมด	 แผลเกิดในตัวใคร

ก็ตามแต่	 เราจะแหวะจนกระท่ังตาย	 เราน�าหลักธรรมมาใช้ไม่ได้	 มาช่วยกันรักษาแผลในจุดนี้ 

กันเถอะ”

41ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



“คนดีย่อมแสวงหาสิ่งที่ดี คนดีย่อมพูดดี 

คนดีย่อมคิดดี คนไม่ดีย่อมคิดแต่เรื่องไม่ดี 

คนร้ายกพ็ดูแต่เรือ่งร้าย คนปากดกีพ็ดูแต่

เรือ่งด ีคนปากร้ายกพ็ดูแต่เรือ่งร้าย คนใจดี

ให้ดี คนใจร้ายให้ร้าย เราจะเป็นคนอะไร”
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	 “จากนิทานเรื่องลิงแหวกแผลนั้นเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร	จึงอยากฝาก

คุณครูเพิ่มเติมคือ	หนึ่ง	 ต้องให้ความรู้	 สอง	จัดที่อยู่	 สาม	ดูแลสิ่งที่เป็นปัญหา	อย่าให้ปัญหาเกิด

ปัญหา	 อย่าให้โรคเกิดโรค	 แต่นี้เราปล่อยให้ปัญหาของบ้านเมืองเป็นปัญหา	 ไม่ใช่ปัญหาของคน	 

เป็นปัญหาของปัญหา	เป็นโรคของโรคนั่นเอง”

	 “คนดีย่อมแสวงหาสิ่งที่ดี	คนดีย่อมพูดดี	คนดีย่อมคิดดี	คนไม่ดีย่อมคิดแต่เรื่องไม่ดี	คนดีก็พูด

แต่เรือ่งด	ีคนร้ายกพ็ดูแต่เรือ่งร้าย	คนปากดกีพ็ดูแต่เรือ่งด	ีคนปากร้ายกพ็ดูแต่เรือ่งร้าย	คนใจดใีห้ด	ี

คนใจร้ายให้ร้าย	 เราจะเป็นคนอะไร	 คนดีย่อมมองหาแต่สิ่งดีๆ	 แม้มองเห็นสิ่งไม่ดีก็เป็นของด	ี 

วันก่อนที่โรงพยาบาลที่วัด	คนทิเบตเป็นแผลเน่าเหม็น	ไม่มีใครเข้าใกล้	แต่หมอเห็นก็เข้าไปหาเลย	

เป็นของดี	 เป็นอาชีพ	 	มองเป็นเรื่องดีให้ได้	 อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาของคนอื่นเขา	อย่าแก้ปัญหา

โดยการสร้างปัญหาใหม่ไปแก้ปัญหาเก่า”

	 “จึงขอฝากคุณครู	 ผู้ปกครอง	 ผู้บริหาร	 ช่วยกันปลูกจิตส�านึกในความเป็นแม่แบบ	 ให้สร้าง

ศรัทธาให้นกัเรยีน	ลกูหลานเราเชือ่มัน่ในตน	เชือ่ถอืเชือ่ในค�าสอน	นัน่คอืมัน่ใจในการเตบิโตและอยู่

ในสังคมอย่างเชื่อมั่น”	

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูโกเมน อ้อชัยภูมิ, ครูโศภิษฐ์ ประดิษฐ์อาชีพ, ครูอรณิชา ศาลายุทธ, ครูอุบล เชื้อชมกุล,  

ครูเทวินี ประดิษฐ์อาชีพ, ครูปทิตตา เรืองทองดี, ครูจิรพร สมตา, ครูเบญจวรรณ์ พึ่งน้อย, ครูวิชญ์วศิน สินทวี, ครูชวลิต 

อุ๋ยจ๋าย, ครูปิติธรรม ธรรมศรี, ครูอุไรวรรณ แย้มเย็น, ครูอมร รักษาทรัพย์, ครูกุณฑีรา ตั้งจรัสวงศ์, ครูภานรินรัตน์  

ยศพลพงศ์
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พระพุทธยำนันทภิกขุ

พระพทุธยำนนัทภกิข ุหรอืหลวงพ่อพระมหาดิเรก	พุทธยานนัโท	คอืครูบาอาจารย์ทางธรรมผู้เมตตา

พาครู	บุคลากร	และผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ	ฝึกปฏิบัติเจริญสติในหลักสูตร	“ครูสติ”	ให้ครูกลับ

มาเรียนรู้ที่กายและใจของตนเอง	สร้างความรู้สึกตัว	และมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจ�าวัน

“ชีวิตของเรำต้องหยั่งรำกของสติสัมปชัญญะทุกเวลำนำที”

“เราต้องเจริญสติเป็นประจ�า แล้วปัญญาจะเกิดเรื่อยๆ 

ถ้าไม่ชอบเจริญสติ แล้วจะเอาปัญญามาจากไหน”

๓
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ศึกษำนิยำม
	 “การศึกษาของไทยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงต้นตอของการศึกษาที่แท้จริง	ค�าว่า	“ศึกษา”	มีราก

ศพัท์มาจากภาษาบาลว่ีา	“สะกงั	อกิขะตีติ	สกิขา”	แปลว่า	“ผูใ้ดรูจ้กัตัวเอง	ผูน้ัน้ชือ่ว่าผูม้กีารศกึษา	

ผู้ใดไม่รู้จักตัวเอง	ผู้นั้นชื่อว่ายังไม่มีการศึกษา”	สะกัง	หรือสะกายะ	แปลว่าตัวเอง	อิกขะติ	แปลว่า

เห็น	แปลว่าดู	หรือจะแปลว่า	“รู้จักตัวเอง”	ก็ได้	เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นให้การศึกษาที่ถูกต้องนั้น	

คือ	การท�าให้ทุกคนรู้จักชีวิตของตัวเอง	แม้ว่าเขาจะเรียนจบไม่สูง	ก็ถือว่าเขามีการศึกษาแล้ว”

ไตรสิกขำกับระบบกำรศึกษำของไทย
	 “เราต้องรับก่อนว่า	เราเป็นพุทธบริษัท	ดังนั้นเราต้องยอมรับว่ารากฐานการศึกษาแบบพุทธ-

ศาสนาต้องเริ่มต้นมาจากค�าสอนหลักของพระพุทธองค์	 ที่เริ่มต้นศึกษาด้วยพุทธโอวาท	 ๓	 

ประกอบด้วย	ประการที่	๑	การไม่ท�าบาปทั้งปวง	คือศีล	ประการที่	๒	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	คือ

สมาธิ	ประการที่	๓	การท�าจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เสมอ”

	 “เรื่องแรกคือ	ศีลสิกขำ	คือศึกษาเรื่องศีล	คือศึกษาเรื่องการจัดระเบียบของกาย	วาจา	ให้มี

ระเบยีบวนิยัทีช่ดัเจน	จนควบคมุดแูลตนเองได้	แต่คนส่วนมากมกัรู้จักความหมายของศลีในวงจ�ากดั	

คือ	ศีล	๕	ศีล	๘	 -	๑๐	ศีล	๒๒๗	 เท่านั้น	แต่ศีลแบบนั้นท่านเรียกว่า	“วินัยบัญญัติ”	หรือศีลใน 

คัมภีร์	 ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 แต่ความหมายของศีลสิกขาที่หมายถึงในที่นี้คือ	 ศึกษาระเบียบ	 วินัย	 

หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ให้เข้าใจถูกต้อง	 แล้วน�ามาจัดระเบียบให้กับตนเองให้ได้	 หรือบอกตัวเองได้	 

ใช้ตัวเองเป็น	เห็นตัวเองชัด	เพื่อให้เรารักและเคารพการมีระเบียบวินัยในตนเอง	นั้นเรียกว่า	มีการ

ศึกษาในระดับต้น	คือการศึกษาการใช้กาย	วาจา	และจัดระเบียบเรื่องของการเป็นอยู่ทางกายภาพ

ทั้งหมด”

	 “การมีระเบียบวินัยต้องคู่ด้วยความอดทน	คือขันติ	ถ้าเราไม่มีความอดทน	การฝึกฝนตนเอง

ใหม้ีระเบยีบวินยัจะเป็นไปไดย้าก	ภาคปฏิบตัิจริงในเบื้องต้น	เราควรจะฝกึอะไรก่อน	สมัยหลวงพ่อ

เป็นเด็กอยู่บ้านนอก	หลวงพ่อท�างานหนักเหมือนผู้ใหญ่	เพื่อช่วยแม่เลี้ยงครอบครัว	ท�าให้ตนเองได้
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โอกาสฝึกตนเองให้มีความอดทนอย่างมากตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน	 เมื่อบวชเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา

ของพระพุทธศาสนา	 จึงได้โอกาสฝึกฝนตนเองด้วยการยกระดับการศึกษาข้ึนมาในระดับท่ีสองคือ	

จิตสิกขำ”

	 “เมื่อเราได้ฝึกความอดทนจากการมีศีลในขั้นปฐมแล้ว	 เราควรฝึกจิตให้เกิดความอดทนเป็น

เรื่องที่สอง	การฝึกจิตให้มีระเบียบวินัยจึงเป็นเรื่องยากมากขึ้น	ดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนจิตให้มีความ

อดทนขัน้สงูขึน้	ด้วยการฝึกจติให้ตัง้มัน่	ด้วยการท�าสมาธใินรูปแบบต่างๆ	เพ่ือไม่หวัน่ไหวต่อเวทนา

ทัง้ทางกายและทางจติอย่างต่อเนือ่ง	ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมคอืการฝึกท�าสมาธใินรปูแบบของส�านกั

ต่างๆ	ในระดบัสมถะ	แต่นัน้เป็นเรือ่งเฉพาะบคุคล	แต่ส�าหรบัการฝึกฝนระดบันกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไป	

อาจจะมีตัวอย่างคือ	หลวงพ่อเคยเห็นการดูแลเลี้ยงลูกของครอบครัวคนจีน	คนจีนสมัยก่อนเขาจะ

ฝึกให้ลูกท�างานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆ	ท�าให้ลูกที่ยังเด็กมีโอกาสได้รับการฝึกฝนเรื่องความอดทน

ด้วยการท�างานตั้งแต่เด็ก”

	 “สมัยเมื่อหลวงพ่อเป็นนักเรียน	 เมื่อกลับจากโรงเรียนตอนเย็นๆ	หลวงพ่อจะไปท�าสวนผัก	 

ต้องขึ้นแปลงปลูกผัก	 ปลูกด้วยตนเอง	 ไปรดน�้าผักและต้นผลไม้	 ต้องออกไปเก็บผักหักฟืนด้วย 

ตนเองทกุๆ	ฤดกูาล	เป็นการท�างานช่วยครอบครวัหาเลีย้งชพีอกีทาง	แต่เดีย๋วนีเ้ดก็เราพอเลกิเรยีน

แล้วไปที่ไหน	ไปซ้อมกีฬา	ไปซ้อมดนตรี	ไปเล่นเกมส์	ไปเรียนพิเศษ	เป็นต้น	เป็นการใช้ร่างกายกับ

สมองและจิตใจไม่สมดุลกัน	 ร่างกายควรจะเข้มแข็งไปพร้อมๆ	 กับฝึกงานอาชีพตามความเป็นจริง

ของครอบครัว	 เมื่อร่างกายเข้มแข็ง	 จิตใจก็เข้มแข็ง	 สมองและสติปัญญาก็จะเข้มแข็งไปด้วย	 

แต่ทุกวันนี้เรำเพิ่มก�ำลังให้แก่สมองและเพิ่มภำระของจิตใจ แต่ร่ำงกำยไม่พัฒนำ”

	 “ปัญหาที่ท�าให้เด็กอ่อนแอและขาดความอดทน	เพราะเราใช้หลักการฝึกฝน	Entertain	หรือ

ประเล้าประโลม	 เอาใจเด็กมากเกินไป	 ท�าให้เด็กเพลิดเพลินมากเกินไป	 แต่เราลืมหลักของ	 

Interbeing	 คือการท�าอะไรร่วมกัน	 ฝึกให้เด็กท�าอะไรร่วมกันในลักษณะที่สร้างสรรค์	 เช่น	 วันนี ้

เราจะไปท�าความสะอาดโรงเรียนร่วมกัน	 งานท�าความสะอาด	 จัดระเบียบทุกอย่างควรเป็นสนาม

งานเพือ่จะฝึกนกัเรยีน	มากกว่าจะปล่อยเป็นเพียงหน้าทีข่องคนงานเกบ็ขยะ	แต่คนงานควรจะเป็น
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ครูพี่เลี้ยงของเด็กๆ	นักเรียน	เช่น	งานล้างถ้วยล้างชาม	งานท�าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู	เป็นต้น	

ทางโรงเรียนควรจัดให้เป็นกิจวัตรประจ�าวันของนักเรียน	นี่คือหลักของ	Interbeing”

	 “เราต้องให้การบ้านเด็กไปฝึกต่อที่บ้าน	 เช่น	 ให้การบ้านด้วยการฝึกให้เด็กไปซักผ้า	 รีดผ้า	

พับผ้า	 เก็บผ้าของตนเองและของพ่อแม่	สอนให้เด็กถูบ้าน	จะถูอย่างไรให้สะอาด	เป็นต้น	ฝึกการ

ท�ากับข้าว	 ว่าเด็กควรท�าอาหารอะไรได้บ้าง	 ฝึกการปรุงอาหาร	 เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 

ควรท�าอย่างไร	การปลูกผักปลอดสารพิษ	ควรท�าอย่างไร	เป็นต้น	เอาเรื่องเหล่านี้เป็นการบ้านของ

เด็ก	 ให้เด็กมารายงาน	 สิ่งเหล่าน้ีก็จะเชื่อมต่อไปถึงที่บ้าน	 เด็กได้ฝึกนิสัยต่อที่บ้าน	 และฝึกพ่อแม่ 

ผู้ปกครองด้วย	เด็กแต่ละคนก็จะเอาการบ้านจากการจัดการในบ้านมาตอบเรา	เอาเรื่องในบ้านมา

รายงาน	นี่คือการบ้านจริงๆ	แล้วเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตของเด็กแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไร	รู้ว่าพ่อแม่

พาท�าอะไร	รูว่้าปัญหาของเดก็แต่ละคนคอือะไร	แล้วสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้	น่ีคอืส่ิงทีก่ำรศกึษำ

ขั้นปฐมศึกษำของรุ่งอรุณควรจะเป็น คือ เอำงำนของมนุษย์มำเป็นวิชำเรียนและกำรบ้ำน กำร

ศึกษำที่ไม่ได้ตอบสนองต่อชีวิตจริงเป็นกำรศึกษำที่ล้มเหลว”

 “จิตสิกขำ	 คือการศึกษาจิต	 เมื่อจัดระเบียบภายนอกแล้ว	 ต่อมาคือการจัดระเบียบภายใน	

เรียกว่ามีสมาธิ	 คือการฝึกในข้ันมัธยม	 ท่านไม่ใช้ค�าว่าสมาธิสิกขา	 แต่ใช้ค�าว่าจิตสิกขา	 คือศึกษา

ลกัษณะอาการและอารมณ์ต่างๆ	ของจิต	เด็กมธัยมต้องเร่ิมศกึษาและฝึกฝนเร่ืองนีเ้ป็นหลัก	คอื	ฝึก

ให้เด็กรู้จักใจของตัวเอง	 รู้จักอารมณ์ของตัวเอง	 เช่น	 เด็กอยู่ร่วมกันก็จะมีการเล่น	 การท�างาน 

ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันด้วยความเพลิดเพลิน	 และบางครั้งก็เล่นจนเผอเรอ	 อันอาจจะก่อให้เกดิ

การกระทบกระทัง่กนั	 ท�าให้เกดิอารมณ์ไม่พอใจ	 เป็นเหตุให้มกีารโกรธ	ทะเลาะเบาะแว้ง	 ขดัแย้ง	 

ถกเถียง	 จนถึงการลงไม้ลงมือชกต่อย	 ท�าร้ายร่างกายกัน	 และเกิดการร้องไห้เสียใจตามมาในที่สุด	

ครทูีฝึ่กฝนมาดแีล้วต้องถือโอกาสฉวยเอาเหตกุารณ์นัน้ๆ	ขึน้มาเป็นประเดน็	เป็นอปุการณ์การศกึษา

เรือ่งนีท้นัที	เพือ่ให้เขารูว่้าอาการเผอเรอเป็นเหตุให้เกดิปัญหา	จนลกุลามไปถงึความโกรธได้อย่างไร	

ครูต้องน�าเหตุการณ์นั้นๆ	มาเป็นกรณีศึกษา	วิเคราะห์วิจัยปัญหาที่เกิดร่วมกันกับนักเรียนต่อไป”

	 “อาตมาได้มีโอกาสดูสื่อการศึกษาเรื่องระบบการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาของ
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ญี่ปุ่น	 เขาจะส่งครูของเขาไปฝึกฝนวิชาท�าสมาธิที่ส�านักฝึกสมาธิภาวนาวัดเซน	ซึ่งเป็นพุทธศาสนา 

แบบเซน	ฝึกเป็นประจ�าทกุเดอืน	ทกุสปัดาห์	หลักการคดัเลือกบคุลากรเข้าท�างานในหน่วยงานต่างๆ	

ของประเทศญี่ปุ่น	 เขามีกฎเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเคร่งครัด	 เขาบอกว่า	 พนักงานท่ีรับเข้ามาจะ

เรยีนรูท้ฤษฎีวิชาการเช่ียวชาญมาขนาดไหนกต็าม	ถ้าคณุไม่มคีวามอดทน	ไม่มสีมาธ	ิไม่ซือ่สตัย์	และ

ไม่รู้จักรับผิดชอบ	ไม่ตรงต่อเวลา	งานก็อาจเสียหาย	 เขาก็ไม่รับเข้าท�างาน	ดังนั้นครูที่ท�าการสอน

ในระดับปฐมและมัธยม	 ต้องได้รับการฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นจนเป็นนิสัยมากขึ้น	มิฉะนั้นครูผู้สอน 

กไ็ม่อาจจะมคีวามมัน่คงและอดทนจนสามารถฝึกฝนเด็กนกัเรยีนของเขาให้มคีวามอดทนเข้มแขง็ได้”

 “ปัญญำสิกขำ	เป็นการศกึษาเรือ่งองค์ความรูต่้างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการฝึกฝนทางจติใจและอารมณ์

ในขั้นที่สูงขึ้น	 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรส�าหรับนักเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา	 หรือ	 High	 school	

level	 จนขึ้นไปถึงขั้นอุดมศึกษาหรือในระดับมหาวิทยาลัยชั้นต่างๆ	 การศึกษาเรื่องจิตในระดับนี้ 

จะเน้นการน�าความรู้ระดับประสบการณ์มาใช้มากกว่าความรู้ที่เกิดจากการจดจ�ามาจากต�ารา 

อย่างเดียว	การเรียนรู้ใดที่ไม่ผ่านการพิสูจน์หรือวิจัยให้เห็นเป็นประโยชน์จนเป็นรูปธรรม	ก็ไม่ควร

เอาเข้ามาใส่ไว้ในหลักสูตร	 นักเรียนต้องสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด	

เอามาปรับใช้ได้และปฏิบัติได้ในชีวิตจริง”

ผลของกำรศึกษำที่ขำดไตรสิกขำ
	 “ทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาของเรามุ่งเรียนวิชากันเยอะเกินไป	 จนไม่มีเวลาน�าความรู้นั้นมา

ใช้ได้	วชิาทีเ่รยีนมากลายเป็นขยะรกสมอง	ส้ินเปลืองพ้ืนที	่Memory	ของสมอง	เอามาใช้ประโยชน์

ไม่ได้	เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา	นี่คือการสูญเสียทางด้านการศึกษา	คือเรียนมากแต่เอามา

ใช้ไม่ได้	ระบบการศกึษาแบบทีท่�ากนัมาตลอดในศตวรรษนี	้ทีเ่น้นการจดจ�าตามหลกัทฤษฎวีชิาการ

มากเกินไปจึงเป็นเหตุท�าให้เกิดมานะ-อัตตา	และแปรเปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุด	แล้วน�ามาเป็น

อาวุธทางปัญญา	น�ามาถกเถียงเอาชนะคะคานกันด้วยเหตุผลที่มีอคติส่วนตัวกันมาก่อน	ด้วยความ

ส�าคัญผิดว่าฉันเรียนมามากกว่า	ฉันเป็นเจ้านาย	เป็นหัวหน้างาน	มีอาวุโสมากกว่า	มีเส้นสายดีกว่า	
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“ปัญญาสิกขาเป็นการศึกษาเรื่ององค์ความรู้

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการฝกึฝนทางจิตใจและอารมณ์

ในขั้นที่สูงขึ้น... การศึกษาเรื่องจิตในระดับนี้

จะเน้นการนำาความรู้ระดับประสบการณ์มาใช้

มากกว่าความรู้ที่เกิดจากการจดจำามาจากตำารา

อย่างเดียว”
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เป็นต้น	แล้วน�าเอาความรู้แห่งอัตตา-มานะนั้นมาบังคับครอบง�าผู้ที่รู้จริง	แต่ไม่มีโอกาสแสดงความ

สามารถ	ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ	ถูกกดดันไว้จนอยู่ไม่ได้”

	 “ส�าหรบับคุคลทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งระดบับรหิารชัน้สงูกว่ากเ็กดิการแข่งขนัแย่งชงิยศถาบรรดาศกัดิ์

กันในสังคมที่เราเห็นๆ	กันโดยทั่วไป	ก็มีผลพวงมาจากการศึกษาผิดขั้นตอน	และเกิดวงจรอุบาทว์

ทางการศกึษาไทยมาจนถงึปัจจบุนันี	้และเป็นอปุสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาชาติบ้านเมอืง	

เพราะระบบบริหารจัดการทุกระบบเข้าไปเกี่ยวข้องก้าวก่ายในต�าแหน่งหน้าที่ของกันและกัน	 

จนเป็นเหตุบริหารงานล่าช้า	เพราะมีการแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง	เป็นเหตุท�าให้มีการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในทุกๆ	 วงการ	 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่เราเห็นๆ	 ในวงราชการปัจจุบัน 

ใช่หรือไม่?”

กำรบูรณำกำรหลักไตรสิกขำ
	 “เบื้องต้นต้องน�าหลักการไตรสิกขาไปใช้แบบบูรณาการให้ถูกต้อง	 คือให้สอดคล้องกันทั้ง 

สามหลัก	 ท้ังศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ถ้าเด็กไม่มีศีล	 ไม่มีระเบียบวินัย	 ไม่มีความอดทนตั้งแต่ต้น	 เขาก็ 

ไม่สามารถไปฝึกเรื่องสมาธิให้ได้ผลดีได้	ถ้าการฝึกฐานเรื่องของระเบียบวินัยไม่ดีตั้งแต่ประถม	เมื่อ

ไปสู่มัธยม	 เขาจะฝึกเรื่องของสมาธิได้ยาก	 เพราะมันผิดมาตั้งแต่ต้น	 เมื่อเด็กไม่มีสมาธิ	 ก็ไปเรียน

ความรู้ขั้นละเอียดหรือขั้นสูงได้ยาก	เมื่อฐานไม่ดี	การฝึกฝนที่ให้ไปก็เป็นการยัดเยียดและบังคับให้

เรียนเพื่อให้จบหลักสูตรเท่านั้น	แต่การเรียนจบแบบนี้ไม่ได้เกิดผลดีแก่ชีวิตจิตใจของผู้เรียน	จบมา

ก็ไม่มีคุณภาพ	นักเรียนในระดับประถมและมัธยมตามต่างจังหวัดบางแห่งถึงขั้นอ่านไม่ออก	 เขียน

ไม่ได้ก็มี	 ในระดับอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป	 เรียนจบมาแล้วตกงาน	 หางานท�าไม่ได้	 หรือ 

ท�างานไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถทีเ่รยีนมากเ็ยอะ	นีค้อืความสญูเปล่าทางการศกึษาใช่หรอืไม่?	

และก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณทางการศึกษาปีละเท่าไร?	ผู้รับผิดชอบระบบบริหารแบบนี้

เคยคิดแก้ไขกันบ้างหรือไม่?”

	 “ระบบการศึกษาแบบไม่มีหลักไตรสิกขาเข้าเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็เป็นเสมือนการตักน�้า 
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ใส่ตุ่มหรือถังรั่ว	ตักใส่เท่าไรก็ไม่เคยเต็ม	หรือเรียนเท่าไรก็ไม่เคยจบ	จบมาแล้วก็เอาใช้ไม่ได้	ดังนั้น	

ศีล	สมาธ	ิปัญญา	เป็นเหมอืนภาชนะ	ต้องท�าทัง้	๓	ตวันีใ้ห้เป็นภาคปฏบิตั	ิเป็นหลกัสตูรทีเ่กีย่วเนือ่ง

สอดคล้องกนัอย่างสมจรงิ	จนเป็นขบวนการใช้ชวีติจรงิทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน	ส�าหรบัครอูาจารย์ทีจ่ะ

มาร่างหลักสูตรนี้ก็ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ใช้หลักการฝึกจิตแบบนี้ส�าเร็จมาแล้ว	นี่ส�าคัญมาก”

	 “เสมือนเราไปเข้าร้านอาหาร	สังเกตไหมว่า	เด็กมารับประทานก็ดี	ผู้ใหญ่มาทานก็ดี	คนเฒ่า

คนแก่มาทานก็ดี	 เขาใช้ภาชนะเดียวกันทั้งวัน	 ทั้งเดือน	 ทั้งปี	 ถ้าภาชนะใบนั้นไม่แตกไปเสียก่อน	 

เขาใช้แล้วก็ล้างให้สะอาด	แล้ววนเวียนกลับมาใช้อีกทั้งปี	ส่วนคนปรุงจะเปลี่ยนอาหารวันละกี่เมนู

ก็ตาม	ไม่ใช่สาระส�าคัญ	สาระคือท�าให้คนรับประทานอิ่มท้องเป็นใช้ได้	ฉันใด	หลักสูตรการศึกษาก็

อุปมาเหมือนภาชนะพื้นฐาน	คือหลักสูตรต้องเป็นอันเดียวกัน	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ในชีวิตประจ�า

วันของเราต้องฝึกใช้	๓	ข้อนี้	ซึ่งไม่ใช่	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ตามที่ท่องได้จากหนังสือเท่านั้น	พอสอบ

เสร็จแล้วก็ลืม	 แต่ผู้เรียนต้องเรียนคุณสมบัติพื้นฐานอันนี้	 จนสามารถน�าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง	 

ใช้กับการท�างานได้จริงด้วย”

	 “ผูค้ดิหลกัสตูรต้องรูใ้ห้ชัดว่า	ศลี	สมาธ	ิและปัญญา	ทีจ่ะน�ามาใช้กบัเดก็เยาวชน	นสิตินกัศกึษา

แต่ละระดับ	ควรจะเป็นศีล	สมาธิ	ปัญญา	ระดับไหน	ที่จะเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางปัญญา	ทางจิต	

และอารมณ์ของเขา	 ต้องผ่านโครงการทดสอบทดลอง	 พิสูจน์ความเป็นไปได้ของหลักสูตรที่ท�าขึ้น	

สร้างสถานศึกษาเพื่อฝึกฝนน�าร่องขึ้นมา	 เป็นการสร้าง	Workshop	 station	 ขึ้นมา	 เพื่อการ 

บูรณาการใช้หลักไตรสิกขาเข้ามาบริหารคุณธรรมพ้ืนฐานให้ออกมาเป็นหลักสูตรเดียวกันท้ัง

ประเทศ”

ก�ำเนิดกฎไตรสิกขำ มำจำกกฎไตรลักษณ์
	 “ท�าไมพระพุทธเจ้าจึงเอาหลักไตรสิกขามาเป็นหลักการสอนพุทธบริษัทส่ีเป็นเวลายาวนาน

มากว่า	๓,๐๐๐	ปีแล้ว	เพราะชวีติคนเราทัง้ชวีติและทกุชวีติอยูภ่ายใต้กฎ	๓	ประการ	คอื	ไตรลกัษณ์ 

กฎของไตรลักษณ์	 คือ	 เกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 และดับไป	 การเกิดขึ้นเรียกว่า	 อนิจจัง	 เมื่อเกิดขึ้นแล้ว 
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เรายังไมม่ีปัญญาควบคมุการเกิดได้	เราต้องได้พบปัญหา	ก็ตอ้งตั้งใจแกป้ัญหาทีเ่กิดขึน้	จนสามารถ

จัดระเบียบให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย	มนัจะกลายเป็นศลี	เราต้องศกึษาทกุอย่างว่าการตัง้อยูอ่ย่างไร

ที่จัดไม่ให้มีปัญหา	 ถ้าเกิดปัญหาเรียกว่า	 “ทุกขัง”	 คุณต้องต้ังใจให้มีสมาธิแก้ปัญหานั้นให้ได	้ จน

สามารถเปลีย่นตวัทกุขงัคอืปัญหานัน้ๆ	ให้เป็นสมาธ	ิและเรยีนรูก้ารดบัปัญหา	ทีด่บัได้แล้วไม่ให้เกดิ

ความเสียหายอย่างไร	เหมือนคุณจะใช้ไฟ	ต้องรู้วิธีดับไฟด้วย	เมื่อใดคุณต้องการเปิดไฟใหม่	ก็เปิด

ได้ทนัท	ีคณุรูว้ธิเีปิดน�า้	คณุต้องรูว้ธิปิีดน�า้ด้วย	แต่พอจะใช้ใหม่	คณุเปิดได้อกี	ต้องใช้ปัญญา	เป็นต้น	

นี้เรียกว่า	ขบวนการเรียนรู้แบบเปลี่ยนกฎไตรลักษณ์	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ให้เป็นไตรสิกขา	

คือ	ศีล	สมาธิ	และปัญญา”

	 “ถ้าเราควบคุมกฎ	๓	อย่างนี้ได้	มันกลายเป็น	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ถ้าเราไม่เคยฝึก	ศีล	สมาธิ	

ปัญญา	มาก่อน	เราก็ไม่สามารถไปควบคุมกฎไตรลักณ์	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	คือการเกิดขึ้น	

ตัง้อยู	่ดบัไป	ให้เป็นประโยชน์ต่อชวีติได้เลย	มนัจะเป็นกฎแห่งการท�าลาย	แต่มนัจะเป็นกฎของการ

สร้างสรรค์กต่็อเมือ่เราฝึก	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	โดยผ่านการฝึกสตสิมัปชญัญะเท่านัน้	เพราะการฝึกฝน

สติสัมปชัญญะตามหลักของสติปัฏฐานสี่เท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ให้เป็น

ไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ได้	เพราะฉะนั้นในชีวิตประจ�าวันเราต้องฝึกสติ	เพื่อเป็นเหตุให้เกิด	

ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เข้ามาใช้อย่างกลมกลืน	 แล้วสติสัมปชัญญะจะเป็นขบวนการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ที่แท้จริงของเราในที่สุด”

	 “สมมติว่าต้นไม้ต้นหนึ่งตั้งอยู่กลางกระแสลม	บางครั้งลมพัดมาแรง	บางครั้งมาค่อย	บางครั้ง

มาร้อน	 บางครั้งมาเย็น	 แต่เป็นเหตุให้ต้นไม้ต้นนี้ค่อยๆ	 เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะการยืนหยัดต่อสู้

แสงแดดและแรงลมของมัน	 แทนที่มันจะล้มเมื่อถูกพายุลมพัดแรง	 แต่พายุและอุปสรรคต่างๆ	 

กลับไปส่งเสริมต้นไม้ให้เติบโตเข้มแข็งมากข้ึนฉันใด	 ชีวิตจริงท่ีประกอบด้วยหลักสติสัมปชัญญะ 

ก็เป็นฉันนั้น”

	 “ตัวอย่างเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งก็คือ	ต้นไม้มีราก	 รากมี	๒	ชนิด	คือ	 รากแก้วกับรากฝอย	

อย่างต้นมะพร้าว	 ต้นหมาก	 ไม่มีรากแก้ว	 แต่มีรากฝอยเยอะ	 และบางทีทนกว่าต้นไม้ที่มีรากแก้ว 
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เสียอีก	ฉันใด	คนเราต้องมี	๒	ราก	๒	ลักษณะฉันนั้น	เพื่อท�าให้มีความมั่นคงต่อปัญหาและอุปสรรค

ทุกส่ิงที่มากระทบ	 ยิ่งแรงเท่าใด	 ชีวิตภายในของเรายิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น	 รากนั้นคือสติและ

สัมปชัญญะ	 คุณธรรมทั้งสองประการนี้เสมือนเป็นรากฝอยของชีวิต	 แต่ปัญญาเป็นรากแก้ว	 

ต้นมะพร้าวและต้นหมากใช้แต่สติสัมปชัญญะ	 มันไม่ต้องมีรากแก้ว	 เพราะรากฝอยมันมีความ 

หนาแน่นและถี่มาก	 สติสัมปชัญญะที่มีความถ่ีสูงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาก	 จะแปรเปล่ียนเป็น

ปัญญาไปโดยอตัโนมตั	ิปัญญาจงึเป็นรากแก้วของจติและอารมณ์	อนัสร้างความมัน่คงของชวีติจติใจ

ได้อย่างยั่งยืนที่สุด”

 “กำรใช้ชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องสำมำรถหยั่งรำกของสติสัมปชัญญะลงได้ทุกเวลำนำทีเลย 

ทเีดยีว แล้วชวีติของเราจะมรีากฝอยเยอะมาก	นัน้คอืรากฐานชวีติทีม่ัน่คง	เมือ่เราใช้สติสมัปชญัญะ

อย่างถูกต้องจนช�านิช�านาญ	สติสัมปชัญญะนั้นจะพัฒนาเป็น	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	โดยขบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ทางนามธรรม	 และสามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามเป็นรากเหง้ากุศลธรรมต่างๆ	

ครอบคลุมหลักค�าสอนของพระพุทธองค์ไปได้ตลอด	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์เลยทีเดียว	เมื่อเราใช้

สติสัมปชัญญะจนช�านาญแล้ว	 จิตของเราจะเกิดปรีชาญาณหยั่งรู้ล่วงหน้าได้เองว่า	 ปัญหาและ

อปุสรรคอะไรก�าลงัจะเกดิขึน้กบัเรา	และเราจะรู้วธิขีองเราเอง	ถ้าใจเราเป็นตัวรับรู้อย่างตรงไปตรง

มาแล้ว	อะไรมากระทบปั๊บ	สติสัมปชัญญะมันจะท�าหน้าที่ตรวจสอบเอง	 เสมือนโปรแกรมป้องกัน

ไวรัสในคอมพิวเตอร์	มันท�าหน้าที่ตรวจสอบว่าใจขณะนี้และอารมณ์ขณะนี้เป็นอย่างไร	มันจะคอย

ตรวจสอบตลอดเวลา	 ไม่ใช่ตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา	 ความมั่นคงของสติสัมปชัญญะมันมีความ 

หนาแน่นเป็นเสมอืนรากมะพร้าวรากหมาก	มนัหยัง่รากตลอดเวลา	ไม่ว่าจะมลีมมาพดัหรอืไม่กต็าม	

มนัหยัง่รากลกึลงไปเรือ่ยๆ	มนัหยัง่รากลกึลงไปตลอดเวลา	อปุมานีฉั้นใด	การฝึกสติสมัปชญัญะต้อง

ท�าตลอดเวลาฉันนั้น”

	 “แต่ในบางครัง้ทีเ่ป็นเหตสุดุวสิยั	บางเหตุการณ์บางกรณเีกดิข้ึนโดยไม่สามารถระวงัได้	มนัเกดิ

ขึน้ทนัททีนัใด	แต่สตสิมัปชญัญะทีฝึ่กไว้ดีแล้วมนัจะเรียกปัญญามาใช้ได้อย่างเร็วราวปาฏหิาริย์	และ

สามารถแก้ไขวกิฤตการณ์ได้อย่างรวดเรว็ท่ีสุดแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียว	ยกตัวอย่างเช่น	วนันีก่้อน
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พวกเรามาถึงที่นี่	 หลวงพ่อออกมานั่งรอที่ศาลาท่าน�้า	 ทันใดนั้นมีแตนตัวหนึ่งบินมาเกาะที่นิ้วมือ

หลวงพ่อ	แล้วมนักต่็อยทนัท	ีหลวงพ่อก็บอกพวกคณุให้ออกไปรอข้างนอกก่อน	ส่วนหลวงพ่อกต้็อง

รีบไปหายามาใส่สกัดพิษก่อน	ทุกอย่างก็จบลงด้วยดี	หลวงพ่อไม่ได้รับพิษภัยจากตรงนั้น	นี่คือการ

ใช้สติสัมปชัญญะและปัญญาท�าหน้าที่อย่างรวดเร็ว	 เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก	 ถือว่า

เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันตนเองได้ทัน	 ถ้าไม่เตรียมสติสัมปชัญญะไว้ตลอดเวลา	 เราก็อาจจะ 

ท�าหน้าที่ต่อไปไม่ได้	 เหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นทันทีโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว	 คุณต้องเตรียม

สติสัมปชัญญะไว้ใช้ส�าหรับป้องกัน	 แล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาใช้งานส�าหรับแก้ไขเหตุการณ ์

สุดวิสัยนั้นได้ทันการณ์เสมอ”

กำรใช้หลักไตรสิกขำกับชีวิตจริง
	 “หลวงพ่อชอบปรชัญาหนึง่ของทเิบตทีว่่า	“ฟังเสยีงทกุเสยีงเหมอืนเสยีงสวดมนต์ ดคูนทกุคน

เป็นพระพุทธเจ้า อยู่ที่ไหน นิพพานที่นั่น”	ค�าว่า	“นิพพาน”	ถ้าเราคิดไปในทางนามธรรมมากไป 

ก็จะเข้าใจยาก	แต่ถ้าเราเข้าใจในรูปธรรม	ก็คือ	คุณอยู่ที่ไหนก็มีสติ	ท�าจิตใจให้เยือกเย็นได้เสมอๆ	

เหมือนท่ีเรามักจะบอกกันว่า	 “ใจเย็นๆ”	 นั่นคือเขาเตือนสติให้เราน�านิพพานมาใช้ให้ทันการณ์ 

นั้นเอง	 แต่จริงๆ	 แล้วเราสามารถท�าใจให้เย็นได้ทันทีจริงหรือเปล่า?	 อาจจะท�าได้บ้าง	 ไม่ได้บ้าง 

ใช่ไหม?	อย่างน้อยก็ฝึกให้เรารู้จักเรียกสติมากดข่มใจเอาไว้ก่อน	ก็ดีกว่าไม่มี	แต่ถ้าเราฝึกสิ่งนี้เป็น

ประจ�าจะเข้าใจว่า	“ฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์”	 หมายความว่า	 ใครจะว่าจะด่าจะบ่น	

ใครจะนินทาให้ร้าย	ดูถูกเหยียดหยาม	สบประมาท	เราก็เกิดปัญญาได้สติคิดเสียใหม่ว่า	เสียงนี้คือ

เสียงสวดมนต์	 คนฟังเป็นจะได้บุญ	“ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้า” ถ้าเราจะไปต�าหนิตอบกลับว่า

กล่าวคนประเภทนี้	 เท่ากับเราว่ากล่าวดูถูกพระพุทธเจ้า	 ถ้าเราขาดสติตามว่าเขาต่อ	 ก็เท่ากับ 

เราคิดโทษโกรธเกลียดชังพระพุทธเจ้า	 มันจะเป็นบาป	 เราก็ไม่กล้าท�า	 เราต้องฝึกสติ	 ท�าบ่อยๆ	 

สิ่งดีๆ	 นี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันเดียว	 ฝึกมองอย่างนี้บ่อยเข้าๆ	 ค�าว่าคิดบวกก็เกิดขึ้นทีละนิดๆ	

สร้างฐานจากการระลกึบ่อยๆ	น่ีคอืวธิกีารอย่างง่ายของการหยัง่รากของสตสิมัปชญัญะและปัญญา”
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นิยำมค�ำว่ำ ครุ คุรุ ครู หรือ กูรู
	 “ค�าว่า	“คร”ู	มาจากค�าว่า	“คะร”ุ	แปลว่า	หนกั	หรอืบคุคลทีค่วรให้การเคารพ	แต่ค�าว่า	“ครุ”ุ	

กับ	“คร”ุ	นัน้อาจต่างกนั	ครตู้องเป็นครุใุห้ได้	เพราะครทูีท่�าหน้าทีค่รไูด้ดทีีส่ดุแล้ว	เขาจะกลายเป็น	

“คุรุ”	ได้	ไม่ใช่	“คะรุ”	ที่แปลว่าหนักอย่างเดียว	คือหนักอกหนักใจกับหน้าที่	แต่ค�าว่า	“คุรุ”	หรือ

คนสมัยใหม่นิยมเรียกว่า	 “กูรู”	 แปลว่าผู้คงแก่เรียน	 เป็น	 Learner	 เพราะฉะนั้นคนเป็นครูต้อง

ค้นคว้ำหำควำมจริงทั้งฝ่ำยกำยและฝ่ำยจิตวิญญำณ รู้เร่ืองของกำยและจิตได้เป็นอย่ำงดีด้วย 

ดงันัน้ครจูงึต้องเป็นคนพฒันาตนให้เข้มแข็งเสมอ	ครูจะต้องมสุีขภาพดี	ครูต้องพัฒนาร่วมกนักบัเด็ก

ได้เสมอ	 เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไร	 เราต้องท�าสิ่งนั้นร่วมกับเด็กได้ด้วย	 ไม่ใช่ไปบอกให้เด็กท�า	 

แต่ครูเองท�าให้เห็นตัวอย่างไม่ได้	 เพราะฉะนั้นเราอยากให้นักเรียนเป็นอย่างไร	 เราต้องท�าให้ได้ 

อย่างนัน้	แล้วเราจะสนกุ	เราต้องท�าตวัเป็นเพ่ือนของนกัเรียน	เราไม่ใช่แค่ครู	แต่เราจะฝึกให้นกัเรียน

เป็นครูของตนเองได้ด้วย”

	 “จิตนั้นฝึกความพร้อมได้	ถ้าร่างกายพร้อม	จิตใจพร้อม	มันก็สนุกทุกวัน	เรำต้องฝึกฝนเจริญ

สติสัมปชัญญะ คือควำมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอๆ ทุกๆ นำทีด้วยถ้ำเป็นไปได้ แม้จะหลงบ้ำง  

รู้บ้ำง ก็ไม่เป็นไร เหมือนกับเรำได้รดน�้ำต้นไม้ทุกวัน ต้นไม้ที่ได้รับกำรรดน�้ำทุกวันก็เบิกบำนได้

ทุกวัน ผลิใบใหม่ได้ทุกวัน	การฝึกฝนสมาธิทุกย่างก้าว	จิตใจของเราจะชุ่มเย็นไปด้วยความรู้สึกตัว

ทั่วพร้อมตลอดเวลา	 เราจะสามารถไปฝึกให้เด็กมีสติสัมปชัญญะได้ด้วย	 ครูไม่ต้องไปฝึกอย่างอื่น 

ให้ยาก	ขอให้ฝึกสติกับการเคลื่อนไหวทางกายไปด้วยกันกับเด็กนี่ละ”

 “เรำต้องเจริญสติเป็นประจ�ำ แล้วปัญญำจะเกิดเร่ือยๆ ถ้ำไม่ชอบเจริญสติ แล้วจะเอำ

ปัญญำมำจำกไหน กำรจะพัฒนำนักเรียนนั้นต้องพัฒนำครูก่อน อยำกจะให้นักเรียนมี

สติสัมปชัญญะ ครูต้องมีสติสัมปชัญญะมำกกว่ำด้วย”

	 “การทีเ่ราจะน�าพานโยบายให้เป็นจรงิ	เราต้องท�าสิง่นัน้ด้วยตวัเอง	เราจะสอนเรือ่งใด	เราต้อง

ท�าสิ่งนั้นให้เป็นก่อนเสมอ	 ท่ีเราใช้ค�าว่า	 “กุศลกรรม”	 เราเน้นนโยบายให้เกิดผลด้วยกุศลกรรม	

เพราะค�าว่า	กุศล	แปลว่า	ท�าเป็น	คิดเป็น	พูดเป็น	กายเป็นกุศล	วาจาเป็นกุศล	จิตเป็นกุศล	ดังนั้น
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ทางพระพุทธศาสนาเราเน้นการบ�าเพ็ญกุศล	ไม่เน้นบ�าเพ็ญเท่านั้น	คือฝึกการท�าให้เกิดทักษะ	หรือ	

Skill	 ให้ฝึกท�า	 พูด	 คิดแต่สิ่งดีๆ	 ให้บ่อยๆ	 จนเป็นนิสัย	 แม้แต่เรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 เพราะทุกสิ่ง 

ทุกอย่างนั้นเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆ	ที่สุด	แม้แต่ชีวิตของเราเองใช่ไหม?”
พระพุทธยานันทภิกขุ

ประธานสงฆ์วัดพระธาตุแสงเทียน	อ.เด่นชัย	จ.แพร่

ภำคผนวก

นิยำมค�ำว่ำ “กุศลกรรม กุศลจิต”

	 คุณสมบัติของหญ้าคาหรือหญ้ากุสา	ที่ชาวภารตะอินเดียน�ามาใช้กับค�าว่า	“กุศล”	มีคุณสมบัติ	๕	อย่างคือ

	 	 ๑.	 หญ้าคามีรากที่ขาวสะอาด	 ถอนมาแล้วเคี้ยวกินได้เลย	 ไม่ต้องล้างน�้า	 รสหวานปะแล่มๆ	 

	 	 	 (สุทธิ	=	รักและศรัทธาในความสะอาดโปร่งใสของชีวิตจิตใจ)

	 	 ๒.	 หญ้าคามีรากที่แตกหน่อเป็นหนามแหลมคมมาก	 (ปัญญา	 =	 เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบปัญญาไว	 

	 	 	 ชอบเรียนรู้	เท่าทันเหตุการณ์เสมอ)

	 	 ๓.	 หญ้าคาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง	หนึ่งในนั้นคือใช้มุงหลังคากันแดดกันฝน	

	 	 	 (เมตตา	=	มีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นเป็นนิสัยประจ�าตัวเสมอๆ)

	 	 ๔.	 หญ้าคาเป็นหญ้าที่ตายยาก	ท�าลายเท่าไรก็ไม่หมด	ยิ่งเผายิ่งงอกออกมางาม	(ขันติ	=	ทรหดอดทน	 

	 	 	 ท�ากิจใดไม่เคยแสดงความเบื่อหน่ายท้อถอย	กล้าหาญ	ไม่กลัวความตาย)

	 	 ๕.	 หญ้าคามีรากมากมาย	 รากแผ่ขยายหาอาหารออกไปได้ไกลๆ	 (วิริยะ	 =	 มีความขยันหม่ันเพียร	 

	 	 	 รักการรักงาน	ไม่นิ่งเฉยดูดายในงานทั้งปวง)

	 คุณธรรม	๕	อย่างนี้เป็นคุณธรรมของบุคคลที่เริ่มต้นบ�าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์และพระอริยบุคคลขั้นต้น	

ใครมคีณุสมบตั	ิ๕	ประการนีเ้ป็นนสิยัประจ�าตวั	อนาคตของเขาจกัเป็นพระโพธสัิตว์และอรยิบคุคลโดยแท้แน่นอนแล

พระพุทธยานันทภิกขุ

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข, ครูศิริเพ็ญ เหลืองยิ่งยงค์, ครูฐิศิรักน์ รุจิเรขเสรีกุล, ครูธเนศ ชิตท้วม,  

ครูศิริพร รัตนพานิช, ครูสุชาดา ทับมรินทร์, ครูกีรติชัยนันต์ จรรยาเพศ
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“I think that what we are trying to do is to give 

children the tools and resources to make the best 

of their life in whatever way the world changes 

in the future.”

Ajahn Jayasaro

Ajahn Jayasaro (Shaun	Michael	Chiverton)	was	born	on	the	Isle	of	Wight,	England	
in	1958.		In	1980,	he	took	full	ordination,	with	Ajahn	Cha	as	his	preceptor,	at	Wat	 
Pa	Pong	forest	monastery	in	Northeast	Thailand.	From	1997-2002	he	was		abbot	of	
Wat	Pa	Nanachat.	Since	2002	Ajahn	Jayasaro	has	been	living	alone	in	a	hermitage	
in	Nakhon	Ratchasima	province.	He	gives	regular	Dhamma	teachings	and	meditation	
retreats	at	a	local	meditation	centre	and	has	written	many	books	on	Buddhism.	 
In	2011	Ajahn	Jayasaro	received	an	honorary	doctorate	in	Buddhist	pedagogy	by	
Mahachulalongkorn	Rajavidyalaya	University.	He	has	had	an	important	role	in	the	
movement	to	integrate	Buddhist	developmental	principles	into	the	Thai	education	
system.	

“Virtue is the manifestations of wisdom.”

พระอาจารย์	ชยสาโร

๔
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	 One	of	the	words	the	Buddha	used	to	refer	to	fully	enlightened	beings	is	asekha,	

which	means	‘one	who	has	nothing	more	to	learn’.	Everyone	else	still	has	some-

thing	to	learn.	In	other	words,	we are all students. One	of	the	guiding	principles	

of	Buddhist	Wisdom	education	is	that	in	a	school	there	are	three	kinds	of	students:	

the	children,	the	parents	and	teachers.	

	 Even	if	you	have	been	a	teacher	for	a	long	time	it	is	important	to	deepen	your	

knowledge	and	skills	and	be	open	to	new	ideas.		Establish	the	idea	of	yourself	as	

a	student,	as	well	as	a	teacher,	as	well	as	a	parent	and	seek	to	develop	yourself	

personally	in	your	own	spiritual	practice,	in	your	speech	and	in	your	communication	

around	you.	In	every	area	of	your	life	a	teacher	must	learn	how	to	find		joy	and	

happiness	in	the	sense	of	growing	and	flourishing	as	a	human	being	and	sharing	that	

with	others..

	 Everybody	has	mental	defilements	to	deal	with.	But	they	are	workable.	Learn-

ing	how	to	deal	with	your	own	desires,	negativity	and	fears	helps	you	to	teach	

others.	The	more	you	understand	yourself	the	more	you	can	understand	others,	

the	more	empathy	you	feel.	

	 Sometimes	you	become	discouraged	or	frustrated.	Feelings	of	being	unappre-

ciated	or	misunderstood	are	felt	by	almost	everyone	at	some	time.	Recognizing	

that	in	your	mind	and	cultivating	appreciation	for	all	the	good	things	around	you,	

and	expressing	that	appreciation	at	the	appropriate	times	makes	you	feel	better	

and	is	very	strengthening	for	a	community.	It’s	not	a	matter	of	ignoring	difficulties	

but	of	putting	them	in	a	more	skillful	context.
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	 Buddhism	encourages	us	to	study	the	nature	of	conflict.	What	are	the	causes	

of	 conflict?	Which	 are	 unavoidable?	Which	 are	 avoidable?	 Developing	 the	wish	 

to	 play	 a	 part	 in	 the	 betterment	 of	 society	 is	 fundamental	 to	 a	 rounded	 life.  

Developing the ability to analyse problems and cultivating the skills to deal 

with them, whether on the individual or social level, are important elements 

of education. Children	 from	more	 comfortable	 backgrounds	 should	 learn,	 for	 

example,	how	many	people	around	the	world	don’t	have	access	to	clean	drinking	

water.	How	many	children	go	hungry	every	day.	How	many	children	don’t	have	

access	 to	 good	 health	 care.	 Teachers	 should	 help	 to	 reveal	 the	 suffering	 in	 

the	world,	and	show	how	much	of	 it	 is	unnecessary	or	created	through	human	

greed,	hatred	and	delusion.

	 As	a	teacher,	the	Buddha	says	you	must	develop	the	ability	to	understand	

questions	 and	 the	 answers	 they	 permit.	 Some	 are	 straightforward	 and	 require	 

a	simple	answer.	‘Is	it	Sunday	today?’	for	example.	Others	need	to	be	be	broken	

down	 into	parts.	 The	question	 	 ‘Is	 an	 activity	 useful?’	might	 require	 looking	 at	 

different	 aspects	 of	 the	 activity	 and	 examine	 the	meaning	 of	 the	word	 useful.	 

The	third	type	of	question	is	that	which	is	best	answered	with	a	counter	question.	

Counter	questions	to	startle	the	questioner	into	self-awareness	are	used	a	lot	in	

Buddhism.	Once	a	man	asked	Ajahn	Cha	if	heaven	and	hell	really	exist.	He	replied,	

“if	 I	 told	you,	would	you	believe	me?”	When	 the	man	 insisted	 that	he	would,	 

Ajahn	Cha	said,	‘Then	you	would	be	stupid	because	you	have	no	way	of	knowing	

or	verifying	if	I	am	correct’.	This	way	of	answering	questions	is	direct,	it	can	be	fun	

and	 gives	 energy	 to	 the	 question	 and	 answer.	 Notice	 how	many	 people	 ask	 
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“One of the unique features of Buddhist 

teachings or morality is the idea that 

the more clearly you see something, 

the more virtuous you become.”
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questions	which	are	not	well	formulated,	or	in	which	there	is	an	internal	contradiction	

they	are	not	aware	of.	When	you	put	the	question	back	it	shows	them	they	are	not	

clear	yet.	The	fourth	type	of	questions	is	the	one	that	you	don’t	answer.	Whatever	

you	say	will	make	matters	worse.	In	Thailand,	you	might	just	smile.	

	 One	of	the	unique	features	of	Buddhist	teachings	or	morality	is	the	idea	that	

the	more clearly you see something, the more virtuous you become.	This	is	

the	link	between	wisdom	and	virtue.	We	act	selfishly	or	unkindly,	because	we	are	

not	seeing	what	is	really	going	on.	We	may	have	misguided	or	conflicting	ideas	even	

a	complete	lack	of	awareness	of	our	intentions.	The	Buddhist	contention	is	that	

the	more	you	see	clearly,	the	more	goodness	will	naturally	manifest.	That’s	to	say	

that	the	more	you	look	at	your	body	and	mind,	the	more	you	tune	into	what’s	

going	on	around	you,	the	kinder	you	become.	I	don’t	think	it’s	possible	to	become	

more	mindful	of	what’s	going	on	and	become	crueler	as	a	result.	Virtue is the 

manifestations of wisdom.

	 The	two	things	everyone	in	the	world	is	most	interested	in	are	happiness	and	

suffering:	no	one	wants	to	suffer	and	everyone	wants	to	be	happy,	 in	whatever	

terms	they	understand	that	word.	And	yet,	how	little	do	we	ever	talk	about	these	

things	in	education.	I	don’t	think	it’s	the	role	of	the	teacher	to	tell	children	what	

happiness	is,	but	I	do	think	that	teachers	should	encourage	children	to	investigate	

themselves.	 Reflecting	 on	 happiness	 and	 suffering	 and	 their	 causes	 is	 not	 an	 

esoteric	 activity.	 It	makes	 sense	of	 the	most	basic	 level.	 If	 the	 search	 to	 avoid	 

suffering	and	experience	happiness	is	the	central	activity	of	human	life,	then	how	

can	educators	ignore	the	topic.
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	 A	 teacher	 has	 a	 particular	 style	 or	 pedagogy.	My	 teachings	 are	 certainly	 

influenced	by	my	teacher,	Ajahn	Cha,	and	I	am	very	proud	to	be	part	of	a	tradition.	

These	are	not	my	 teaching	but	 the	 result	of	 years	of	 learning	 from	others	and	 

reflecting	upon	what	has	been	taught	to	me,	and	trying	to	penetrate	the	truth	of	

those	teachings.	Personally,	I	have	a	lot	of	difficulty	trusting	someone	who	has	no	

gratitude	to	their	teachers.	I	consider	it	a	sign	of	maturity	when	I	see	people	who	

feel	gratitude	and	can	 recognize	 the	debt	 they	owe	to	 	 their	parents	and	 their	

teachers	and	honour	them	for	it.

	 As	Buddhists	we	have	beliefs	that	are	based	upon	teachings	that	we	consider	

to	be	logical	and	well-founded.	Nevertheless	we	have	to	remind	ourselves	that	

belief,	no	matter	how	unshakeable,	is	only	belief.	We	must	never	confuse	belief	

and	direct	knowledge.	Belief	gives	focus	but	is	only	the		precursor	of	knowledge.	 

It	is	the	failure	to	distinguish	between	belief	and	knowledge	that	is	the	cause	of	so	

much	violence	in	the	name	of	religion	that	we	see	today.	In	Buddhism	our	core	

belief	is	not	in	something	outside	ourselves	but	in	our	ability	to	develop	ourselves.	

If	we	are	sincere	then	that	leads	us	to	put	our	beliefs	to	the	test	of	experience.	 

“As teachers, rather than promoting a particular point of view we need to 

teach children how to understand views as views without identifying with them. 

Beliefs should never close the mind down.” 

Communication 

	 To	receive	meaningful	information	students	have	to	be	able	to	trust	that	the		

teacher	is	both		competent	and	has	their	best	interests	at	heart.	No	matter	how	
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articulate	you	may	be,	if	you	don’t	build	that	bridge	of	trust	no	matter	what	you	

say	they	cannot	hear.	It’s	not	just	the	words	that	you	speak	that	is	important	but	

the	connection.	In	Buddhism	we	talk	about	the	importance	of	kalyanamittata, good	

or	noble	friendship.	A	healthy	relationship	between	the	teacher	and	the	student		

is	 the	 foundation	of	 education.	What	 I	 remember	most	 from	my	 schooling	 are	 

particular	teachers	who	really	meant	a	lot	to	me;	who	were	role	models	and	who	

I	looked	up	to.	So	many	years	later	 I	can	remember	nothing	of	what	 I	learnt	at	

school	 really	 but	 I	 can	 remember	 three	 or	 four	 teachers	 who	made	 a	 huge	 

impression	on	me	by	who	they	were	rather	than	what	they	taught...	What	 I	am	 

saying	is	you teach who you are rather than any particular topic or subject.  

If	you	show	great	love	or	interest	in	your	subject	that	transmits	itself.

	 Some	are	concerned	that	a	‘Buddhist’	education	would	put	too	much	empha-

sis	on	spiritual	matters	at	the	expense	of	the	academic.	This	probably	says	more	

about	the	narrow	ideas	of	Buddhist	teachings	common	in	society	today	than	anything	

else.	For	me,	learning	a	Buddhist	understanding	of	the	body	and	mind,	how	they	

affect	each	other,	how	to	let	go	of	negative	emotions	and	systematically	cultivate	

positive	 emotions,	 can	 only	 benefit	 academic	 endeavour.	 It	 involves	 teaching	 

children	how	to	minimise	the	factors	undermining	academic	success	and	maximising	

the	supporting	factors.	

	 Practically	speaking,	language	lessons	provide	the	most	opportunity	to	integrate	

Buddhist	wisdom	 strategies	 into	 the	 curriculum.	 I	 think	 it’s	 such	 a	 shame	 that	 

history	has	been	so	downgraded	in	education	systems	today.	There	are	so	many	

important	 topics	 like	 greed/non-greed,	 competition-cooperation,	 violence/non- 
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violence	etc.	that	can	be	studied	in	a	historical	framework.

	 Education	attracts	a	lot	of	passion	and	opinions	(often	based	on	unexamined	

assumptions).	A	lot	of	people	were	sceptical	about	Buddhist	wisdom	education	to	

begin	with,	 although	 they	 didn’t	 really	 know	what	 the	 term	 referred	 to.	 The	 

assumption	was	that	a	Buddhist	school	taught	children	to	chant	and	meditate	when	

they	might	be	learning	something	useful.	Actually,	I	don’t	know	anyone	who	can	

get	a	class	of	teenage	kids	to	do	a	lot	of	meditation	even	if	they	wanted	to.	It	is	

not	the	idea	of	our	schools	to	turn	out	people	ready	to		become	monks	and	nuns.	

The	 guiding	 idea	 is	 that	 an	 education	 appropriately	mapped	 upon	 the	 human	 

developmental	model	taught	by	the	Buddha	provides	the	best	possible	way	to	

meet	the	needs	of	the	whole	child	(and	teacher	and	parent).	In	my	view,	rather	

than	the	Buddhist	emphasis	detracting	from	the	academic	side,	it	supports	it.	

	 I	 had	 to	 tell	 teachers	 for	 a	 number	 of	 years	 that	 until	 you	 get	 students	 

graduating	and	going	on	to	university	and	having	careers	you	just	have	to	bear	with	

the	anxieties	of	parents	that	we	are	compromising	on	the	academic	side.	Given	the	

current	climate	of	opinion,	measurable	academic	success	of	the	students	is	what	

will	win	over	opponents	of	Buddhist	wisdom	education.

	 The	whole	 idea	of	preparing	children	to	make	a	living	 in	the	so-called	real	

world	usually	assumes	that	the	world	these	children	will	be	living	in	will	be	more	

or	less	the	same	as	the	present	world.	In	fact,	probably	the	only	thing	we	can	be	

sure	of	is	that	it	will	be	very	different.	Consider	the	changes	brought	about	in	the	

last	twenty	years	by	technology-personal	computers,	the	internet,	social	media	etc.	

and	reflect	that	the	rate	of	change	is	accelerating.	What	changes	will	take	place	
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through	advances	in	AI,	robotics,	gene	editing	etc.?	Nobody	knows.	How	is	climate	

change	going	to	affect	our	lives	in	the	coming	years?	

	 The	children	who	are	in	primary	school	today	are	going	to	live	in	a	completely	

and	radically	different	world	than	we	live	in	right	now.	It	doesn’t	make	much	sense	

to	simply	prepare	them	for	the	world	as	it	is	right	now	and	assume	it’s	not	going	

to	change?	That	is	ridiculous.	So	for	me,	it’s	more	intelligent	to provide children 

with a love of learning, a joy of learning, adaptability, patience, resilience, 

flexibility,	all	these	kinds	of	life	skills	and	they	will	be	ready	for	whatever	the	future	

holds.	Global	warming	may	make	Bangkok	uninhabitable	 in	10	or	20	years,	but	

whatever	will	happen;	they have all of the resources, the inner resources to	be	

able	to	make	the	best	of	that.

Interview & Edit by Mrs. Carole Elise Belton-Srisupapol,  Mr. Frederik Jacobus Le Roux, Miss Azalea  

Bruel Ardeno, Miss Mara Daphne Mago Cruz, Mr. Adam Victor Grice Walton, Mr. Prinze Trojan Jeffrey 

David Jose, Mrs. Virene Michelle Mendez Parcia, Miss Elizabeth Louise Vaughn, Mrs. Riya Monga,  

Mr. Gabriel Alejandro Mercado
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หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

“ถ้าคิดว่าตนเองน�้าเต็มแก้ว ลองตรวจสอบดูว่า น�้าที่เต็มนั้น

เป็นน�้าอะไร น�้าใสสะอาดบริสุทธิ์ หรือเป็นแค่น�้าขุ่น ถ้าปฏิเสธ 

น�้าอื่นก็เหมือนปฏิเสธความรู้ใหม่”

“ครูต้องเป็นครูสอนตัวเองด้วย”

หลวงพ่อสงบ กสุลจติโฺต เจ้าอาวาสวดัป่าสุขใจ	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวดัสมทุรปราการ	ท่านเป็นครูบา

อาจารย์ทางธรรมของโรงเรียนรุ่งอรุณ	 ผู้ให้ความกรุณามาสอนธรรมะให้กับนักเรียน	 ครู	 และ 

ผู้ปกครอง	โดยเฉพาะครูที่หลวงพ่อได้กรุณาชี้แนะแนวทางความเป็นครูที่แท้	ผู้พัฒนาตนจนเป็นที่

พึ่งของตนและเป็นที่พึ่งของศิษย์ได้

๕
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	 “โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นต้นแบบ	 เป็นต้นเหตุแห่งการสร้างวัดนี้	 (วัดป่าสุขใจ)	 เริ่มต้นด้วยกัน 

ทั้งครู	 ผู ้ปกครอง	 และนักเรียนท่ีลงทุนท�าแซนด์วิชมาขาย	 และท�าเองทั้งหมด	 เอามาถวาย 

หลวงปูส่งบ	ช่วยสร้างวดั	พอท�าขึน้มาแล้ว	กไ็ด้คต	ิได้ประโยชน์	สมกบัทีต่ัง้ใจท�า	คุม้ค่ามาก	นีแ่หละ

คือโรงเรียนต้นแบบ”

	 “วัดก็เหมือนกับโรงเรียนและโรงพยาบาล	พระเป็นเหมือนครู	 พวกเราเป็นเหมือนนักเรียน	 

เราเข้าไปโรงเรยีนเพือ่ไปศกึษาเอาความรูเ้ข้ามา	และเป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติ	ศลีธรรมแต่ละข้อ

อธิบายแนวทางก้าวเดินให้พวกเราทุกคน	 เมื่อออกไปด�าเนินชีวิตแล้วเกิดจนตรอก	 จนมุม	 ติดขัด

อะไร	มันปลดออกไม่ได้	เกิดความกลัดกลุ้ม	ก็มาเล่าระบายกับพระ	วัดก็เป็นโรงพยาบาลช่วยฉีดยา

ธรรมโอสถให้	 ก็สบายกลับไป	 ป่วยใหม่ก็กลับมาให้รักษาอีก	 วัดจึงเป็นทั้งโรงเรียนและเป็นทั้ง 

โรงพยาบาลรักษาคนไข้”

	 “วดัคอืสถานทีท่ีท่กุคนเข้ามาเพือ่เสยีสละ	ผูท้ีม่จีติเมตตาอนเุคราะห์มาแบ่งปันกนั	เป็นสถานที่

ที่คนดีมารวมกัน	 จากนั้นมาเรียนรู้	 มาระบาย	 แล้วแก้ไขกัน	 ซึ่งเรื่องราวนั้นเกิดออกมาจากใจ	 

คนคนหนึ่ง	 ใจดวงหนึ่ง	 ไม่ได้มีแค่เพียงหน้าที่เดียว	 เกิดมาก็เป็นลูก	ก็ท�าหน้าที่เป็นลูกของพ่อของ

แม่	ถ้าเกิดทีหลังก็เป็นน้อง	เกิดก่อนก็เป็นพี่	มีเราคนเดียวก็ลูกโทน	ฐานะมีอย่างนั้น	เมื่อเติบโตมา

ก็เป็นเพื่อนเป็นฝูง	 นั่นคือใจดวงเดียวกันที่เร่ิมมีหน้าที่ที่ต่างออกไป	 พอโตขึ้นมาอีก	 เร่ิมท�างานมี

ต�าแหน่งกม็หีน้าทีเ่พิม่มาอกี	แต่หน้าทีเ่ดิมกย็งัมเีหมอืนเดิม	คอืการเป็นลูกของพ่อของแม่	เป็นหลาน

ของตาของยาย	เป็นลกูศษิย์ของครบูาอาจารย์	แต่พอไปเกีย่วโยงกนัอกี	หน้าทีใ่หม่เกดิขึน้อกี	แต่งงาน

ก็เป็นสามีภรรยา	 มีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่	 แต่ในฐานะเป็นลูกเราก็ยังเป็นอยู่	 ถึงแม้ตายไปก็ยังมีอยู	่ 

คือกตัญญูต่อพ่อต่อแม่	 ในฐำนะคนคนหนึ่ง ถ้ำใจของเรำเป็นธรรม มันท�ำงำนได้ทุกหน้ำที่  

จะเป็นหมอก็ได้	จะเป็นต�ารวจไล่จับผู้ร้ายก็ได้	จะเป็นครูก็ได้	เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่ำง ถ้ำใจมีธรรม”

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้	 ครูคือผู้ที่มีความรู้	 มีทิฏฐิความเห็นที่ถูกทาง	 และ

น�าพาคนที่มาศึกษา	พาไปถูกทิศถูกทาง	แล้วความเป็นครู	ความเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นั้น	เป็นพิมพ์

ที่ดีไหม	เป็นพิมพ์ที่แตกร้าว	หรือเป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์หรือยัง	เราจะท�าอะไร	เราจะพูดอะไร	ตัวเรา

69ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



เคยส�ารวจพิมพ์ตัวเองไหม	 หลวงพ่อเคยคิดจะต้ังโรงเรียน	 หลวงพ่ออยากปลูกฝังและน�าความรู้ที่ 

ดีงามให้แก่เด็กๆ	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 เพื่อน�าพาสู่ทางที่ถูกต้อง	 แต่พอหลวงพ่อเจอโรงเรียนรุ่งอรุณ	 

หลวงพ่อจึงเลิกความคิด	 เพราะโรงเรียนนี้มีควำมพร้อมแล้ว เป็นสัปปำยะ เป็นรมณียสถำน  

ไม่ว่ำคร ูผูป้กครอง นกัเรยีน เรำไม่เหน็โรงเรยีนไหนทีเ่อำใจใส่นกัเรยีนถงึขนำดนัน้ แล้วยงัเชือ่มโยง

กับผู้ปกครองอีก ให้มำเอำใจใส่ แล้วน�ำปัญหำมำคุยกัน เพื่อจะน�ำพำจิตเด็กๆ คือนักเรียน คือ

ลูกเต้ำ ให้ไปในทิศทำงที่ถูกต้อง นั่นคือต้นแบบของโรงเรียนแท้ๆ โรงเรียนรุ่งอรุณ”

	 “ส่วนที่หลวงพ่อแก้ไขให้กับคุณครู	 คือ	 ทิฏฐิของคุณครู	 ท่ีต่างคนต่างท�าหน้าท่ีสอน	 แล้วไม่

ยอมรับฟังใคร	 เพราะมั่นใจว่าเราเก่งวิชานี้	 เราเรียนมาวิชานี้	 เราไม่ยอมใคร	 พอไม่ยอมเรื่องหนึ่ง	

เรือ่งอืน่มนักไ็ม่ยอม	เวลาคยุกนัถงึไม่รูเ้รือ่ง	พวกเรามาเจอหลวงพ่อ	หลวงพ่อเลยปราบพยศให้	แล้ว

ให้พวกเรากลบัมาย้อนถามตวัเองว่าเราเปล่ียนแปลงหรือไม่	ใจของเรามกีารเปล่ียนไปอย่างไร	ทฏิฐิ

ที่มีลดลงไหม”	

	 “คนเราเกิดมา ถ้ำคิดว่ำตนเองน�้ำเต็มแก้ว ลองตรวจสอบดูว่ำ น�้ำที่เต็มนั้นเป็นน�้ำอะไร  

น�ำ้ใสสะอำดบริสทุธิ ์หรอืเป็นแค่น�ำ้ขุน่ ถ้ำปฏเิสธน�ำ้อืน่กเ็หมอืนปฏเิสธควำมรูใ้หม่ พระพทุธเจ้า

ถึงได้สอนให้พวกเรารู้จักการสดับรับฟัง	รู้จักเรียนรู้ศิลปศาสตร์เพิ่มเติม	แล้วมาไตร่ตรองกับความรู้

ที่มี	 มาเปรียบเทียบด้วยเหตุผล	 ถ้าความรู้ใหม่มันเหนือกว่า	 ความรู้เก่าก็ตกไป	 แต่ถ้าความรู้ใหม่ 

มันต�่ากว่าก็เหลือความรู้เดิมที่ตั้งอยู่	แล้วค่อยศึกษา	ค้นหาเพิ่มเติม	นั่นคือสิ่งที่นักปราชญ์เขาท�ากัน	 

หลวงพ่อก็ยังเปิดรับความรู้ใหม่ๆ	อยู่	เพราะความรู้ของหัวใจคนมันมากมาย	จิตของหลวงพ่อก็เป็น

ของหลวงพ่อ	 แต่พอเราไปเกี่ยวโยงกับคนอื่น	 เราก็ได้อุบายเอามาสอนคนอื่นได้ต่อ	 ไม่เคยคิดว่า

ตนเองฉลาดกว่า	 เต็มกว่า	 จึงสามารถมองได้	 ฟังได้	 แล้วหยิบสิ่งนั้นเอามาเป็นอุบายในการน�าพา 

คนอื่นได้เท่านั้นเอง”

	 “หลวงพ่อขอให้คุณครูรุ่งอรุณมีความมั่นใจ	ขอให้เป็นครูตลอดชีวิตเถิด	อย่าย้ายไปไหน	ต้อง

ให้เห็นโรงเรียนนั้นมีความสุข	มีค่า	ถ้าเรายังไม่เห็นค่าของโรงเรียน	แล้วใครๆ	เขาจะมาเห็นค่า	เรา

ควรเห็นคณุค่าของโรงเรยีน	เหน็คณุค่าของสงัคม	เหน็คณุค่าของการมอบแนวทางความก้าวหน้าให้
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“ในฐานะคนคนหนึ่ง ถ้าใจของเรา

เป็นธรรม มนัทำางานได้ทกุหน้าที…่ 

เป็นได้ทกุสิง่ทกุอย่าง ถ้าใจมธีรรม”
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เด็กๆ	 ในภายภาคหน้า	 ให้ไปในทิศทางที่ถูก	 นี่คือครู	 จิตวิญญาณของครู	 เราจะอด	 เราจะเหนื่อย	 

แต่มีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นเจริญ	นี่คือก�าลังใจ	พลังใจในการขับเคลื่อนการกระท�า	นั่นคือ	ฉันทะ	

วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	หรืออิทธิบาท	๔	ที่ใช้ในการย�้าเตือนตัวเองต่อไป”	

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณมีค่ามากส�าหรับประเทศและส�าหรับโลกนี้	เพราะครูทุ่มเทให้กับนักเรียนแม้

กระทัง่ผูป้กครอง	สอนให้มคีวามสามคัค	ีแล้วสามารถแสดงความคดิเหน็ไม่ว่าผูป้กครองหรอืนกัเรยีน	

สอนให้เด็กคิด	และน�าเสนอความรู้ของตัวเองออกมา	ครูเป็นเพียงผู้ดู	ครูต้องเป็นผู้ดู	ครูต้องสังเกต

เป็น	 สังเกตการกระท�าซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน	 เพราะเด็กๆ	 เขามีความฉลาด	 มีความสามารถ

พิเศษ	มีพรสวรรค์	ครูต้องสังเกตและท�าหน้าที่ส่งเสริม	น�าพาให้เขาเห็นค่าในพรสวรรค์นั้น	ถ้าเขา

เก่งอะไรเราก็ส่งเสริมให้ท�า	 เมื่อคนท�าเข้าใจ	 เขาก็จะเต็มใจท�างานนั้นและเกิดความสนุก	 เขาก็จะ

เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	นั่นคืออาชีพของครู	ทั้งเติม	ทั้งสังเกต	และพาน�าทาง	แต่ครูต้องไม่ลืมที่จะ

สังเกตตัวเองด้วย	 ครูส่วนมากท่ีไม่มีการสังเกตเพราะครูลืมสังเกตตัวเองจนเป็นนิสัย	 เลยไม่รู้ข้อ

บกพร่องของตนเองว่าเราควรแก้ไขอะไร	 ของเด่นของดีของเราคืออะไร	 เลยลืมตนเอง	 แต่ถ้าเรา

สังเกตตนเองแล้วรู้ว่าอะไรคือคุณ	 คือโทษ	 เราจะมีความรู้พอที่จะมองเห็นเด็กแล้วรู้ทันที	 เพราะ

ฉะนั้นครูต้องเป็นครูสอนตัวเองด้วย”

	 “พุทโธ	 พุทโธ	 เป็นเครื่องปลูกสติปัญญาจนเป็นอัตโนมัติ	 พุทโธหายก็เพราะไปอยู่กับความ

นึกคิด	 สติคือตัวรู้ว่าหลุดออกจากพุทโธ	 ก็กลับเข้ามา	 เหมือนกับตาที่เรามองเห็น	 พอย้ายไปที่นี่ก็

เห็นที่นี่	 อันนั้นก็ดับ	 ความเกิดดับมีตลอด	 ตัวรู้รู้ได้เช่นเดียวกัน	 นั่นคือการฝึกใจ	 เมื่อฝึกบ่อยๆ	 

ตามองก็เป็นปัญญา	หูฟังก็เป็นปัญญา	อะไรก็เป็นปัญญาไปหมด	เพราะมีการฝึกฝนและกลายเป็น

นิสัย	เป็นอัตโนมัติจนเป็นสัมปชัญญะ	สติปัญญาบวกกันเป็นหนึ่งเดียว	นั่นที่เรียกว่าปัจจุบัน”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข, ครูปลื้มจิต แก้วใส, ครูเรวัต อภินันท์พร, ครูนิพนธ์ ศรีพันธ์, ครูภัทนวัตน์ 

เจริญสุข, ครูพัชรินทร์ วินัยกุลพงค์, ครูนิษฐา มิ่งมงคลรัศมี, ครูนันท์นภัส รุ่งแสง, ครูณัฐพร อุสวา, ครูภิญโญ เสาร์วันดี
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พระอำจำรย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ

“กำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดควำมรู้ในกำรอยู่กับโลก”

“รุ่งอรุณส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติธรรม ให้ครูปฏิบัติธรรม 

คือส่งเสริมในหลายๆ ทาง และสิ่งส�าคัญในการปฏิบัติธรรมคือ 

ท�าอย่างไรเราจึงจะเอาการปฏิบัติธรรมมาใช้กับชีวิตประจ�าวัน”

พระอำจำรย์สนัตพิงศ์ เขมปญโฺญ วดัป่าสคุะโต	จงัหวดัชยัภมูิ	เป็นผูห้นึง่ทีใ่ห้การสนบัสนนุและให้

ค�าปรกึษาในการก่อตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุ	ทัง้ยงัเมตตาสนบัสนนุการท�างานของโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง

ตลอดมา	ปัจจบุนัท่านเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษามลูนธิโิรงเรียนรุ่งอรุณ	และเป็นครูบาอาจารย์ทาง

ธรรมที่เป็นครูแห่งสติ	 พาครู	 บุคลากร	 และผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ	 ฝึกเจริญสติที่ครุสติสถาน

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน

๖
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	 “ในช่วงท่ีก่อตั้งรุ่งอรุณตอนนั้นเป็นช่วงเกิดกระแสความพยายามที่จะหาวิธีจัดการศึกษา 

ที่ท�าอย่างไรให้เด็กมีคุณภาพ	 ท้ายที่สุดก็มีสองรูปแบบด้วยกัน	 คือ	 รูปแบบหนึ่งอยู่ภายใต้กฎ 

กระทรวงศึกษา	 อีกรูปแบบคืออยู่นอกกรอบกระทรวงศึกษา	 นี่เป็นแนวทางที่เราเรียนรู้	 ถ้าเป็น 

ภาพใหญ่ก็คือ	กำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดควำมรู้ในกำรอยู่กับโลก	 ทางหนึ่งคือในเรื่องของการงาน	 

ในเรื่องอะไรต่างๆ	 อีกทางหนึ่งคือเรียนรู้เพื่อเข้าใจธรรม	 จริงๆ	 เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่กับโลก

เหมือนกัน	แต่จะต่างกันที่ว่าการเรียนรู้เพื่อการอยู่กับโลกมันเป็นวิชา	เป็นเรื่องราวที่เราต้องจดจ�า

และต้องหาลักษณะเฉพาะของเรา	 เพื่อที่จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้โดยเฉพาะ	 เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการ

ท�างาน	 แต่ในทางธรรมจะเป็นความรู้อีกแบบหนึ่ง	 เป็นความรู้ท่ีท�าให้เราสามารถอยู่กับโลก 

ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้อย่างไม่มีทุกข์	นี่คือสิ่งที่เป็นมุมมองของการศึกษา”

	 “รุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน	 พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 

ซึง่มนัเป็นภาษาทางธรรม	โรงเรยีนสามารถท�าได้ในเชงิทีจ่ะท�าอย่างไรให้เด็กได้รู้จักสภาวธรรมของ

ตนเอง	 สภาวธรรมของตนเองก็คือสิ่งที่ท�าให้เราจ�าแนกถึงกุศลและอกุศล	 ถ้าเราจะเรียกง่ายๆ	 

ว่าจ�าแนกเป็นบุญเป็นบาปก็ได้	 คือถ้าเราพูดถึงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทางธรรม	 ก็คือ	 เกิดมา

เพื่อท�าบุญ	 ไม่ใช่เกิดมาเพื่อท�าบาป	ทางโลกจะมีค�าว่า	“เสียชาติเกิด”	มันมีภาษาให้เราได้รู้ว่ามัน

เกิดมาก็คุ้ม	นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กก็สามารถเรียนรู้ได้”

	 “หลวงพ่อค�าเขียนครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่า	 ไม่ว่าอะไรก็ตามต้องสอนให้รู้จัก 

ค�าว่า	“รูส้กึตวั”	ก่อน	เดก็ต้องฝึกให้รูส้กึตวัก่อน	พ่อแม่ทีม่ลีกูอายรุาวๆ	๕-๖	ขวบ	เวลาเขาอาละวาด

อยากได้ของ	พ่อแม่ก็รู้สึกว่านั่นเป็นศึกหนักมาก	ไม่รู้จะจัดการอย่างไร	ตรงนั้นเป็นเรื่องความอยาก

ได้	 มันมาจากไหนความอยากได้	 กายมันไม่ได้อยากได้หรอก	 ใจต่างหากที่มันอยากได้	 หากพ่อแม่ 

ไม่ไวพอ	ไม่มธีรรมทีต่ัง้มัน่พอ	พ่อแม่กจ็ะเผลอโมโหลกู	อายผูค้น	หรอือะไรต่างๆ	ท้ายสดุกต็ามใจลกู	

นี่คือชัยชนะของความอยากของลูกที่จะสะสมเรื่องพวกนี้ไปทีละเล็กทีละน้อย”	

	 “ถ้าในเชิงทางธรรม	 โอกาสที่เกิดอารมณ์แรงๆ	 หากเราให้ความรักกับเขาโดยที่เราท�าอย่าง 

รู้สึกตัว	 ไม่ใช่ว่าอายเพราะเขาเป็นลูกเรา	 หรืออายเพราะว่าเขาอาละวาด	 ไม่เชื่อฟังเรา	 สภาวะท่ี 
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อารมณ์แรงๆ	 แบบน้ัน	 ถ้าเราหยุดลูกด้วยการกอดและบอกเขาว่า	 บอกดีๆ	 ว่าอยากได้อะไร	 

การร้องไห้แบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าอยากได้อะไร	หรือเป็นอะไร	 จะให้แม่ช่วยอะไร	 จะให้พ่อช่วยอะไร	

ก็พดูกันไป	การทีเ่ราขดัอารมณ์ในขณะทีฝ่่ายหนึง่ก�าลงัมอีารมณ์แรงๆ	ท่าทขีองความอ่อนโยน	หรอื

ท่าทีที่พ่อแม่มีความอบอุ่น	มีความรักจะท�าให้จิตใจหยาบของเขาสะดุดลง	และบางทีเราอาจให้เขา

ลองสงัเกตใจของเขา	ในขณะตอนนัน้ทีอ่ารมณ์แรงๆ	กจ็ะสงัเกตเหน็	คอื	ทกุครัง้เวลาทีเ่ราใช้วธิกีาร

นีก้บัใครกต็ามทีอ่ารมณ์แรงๆ	ฉดุไม่อยู	่หรืออาจจะไม่ถึงฉุดไม่อยู	่แต่อารมณ์มนัพุ่งแล้ว	ในทางธรรม

ถ้าอารมณ์มนัเกดิสะดดุลง	นีก่ค็อืมนัจบแล้ว	มนัเป็นเรือ่งการกลบัมารูส้กึตัวได้	นัน่คอืการตัดจงัหวะ

ของอารมณ์	คือทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวได้	มันจะท�าให้อารมณ์ของเรา	ความอยากต่างๆ	ที่เกิด

ขึ้นในใจมันหายไป”

	 “ส�าหรบัครใูนโรงเรยีน	ในขณะท่ีครสูอนเดก็	ในขณะทีค่รทู�ากจิกรรม	จะมเีดก็ทีอ่ยาก	ไม่อยาก	

จะมเีดก็ซน	เดก็ยุง่	เดก็งอแงอะไรต่างๆ	คอืในทางคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	เรากส็อนไปตามชัว่โมง	

แต่เรื่องแบบน้ีมันมีให้เราเห็นทุกวัน	 วันนี้เราพูดกับคนนี้	 อีกวันเราอาจจะพูดกับคนนั้น	 เราอยู่กับ

เด็กทั้งปี	 เห็นหน้ากันท้ังปี	 เมื่อไรท่ีเราเห็นจังหวะที่พอเหมาะ	 เราจะเห็นว่าเด็กมีโอกาสงอแง	 

การให้เดก็ฝึกสงัเกต	โดยสิง่ทีใ่ห้สงัเกตคอืใจ	ใจมนัจะมาคอยสังเกต	ส่ิงทีโ่มโหคอืใจ	ส่ิงทีเ่ป็นปัญหา

คือใจ	 เมื่อเราจับเอาใจที่ก�าลังวุ่นวายมาคอยสังเกตดู	 ถ้าเราท�าได้ก็จบ	 ถ้าครูอยู่กับนักเรียน	 ครูมี

โอกาสเจออารมณ์	 บางทีเด็กก็เบื่อ	 เพราะเด็กก็อยาก	 มันมีอารมณ์แบบนี้อยู่	 หรืออารมณ์ท่ีโกรธ

เพื่อน	อารมณ์ที่เสียใจกับเพื่อน	เด็กๆ	มีอารมณ์ไม่กี่อย่าง	แต่พวกอารมณ์เป็นอะไรที่ชัดเจน	ถ้าเรา

สอนให้เดก็เข้าใจการท่ีจะไม่ตามใจอยากได้	เดก็รูน้ะว่าการตามใจอยากเป็นเรือ่งไม่ค่อยด	ีแต่เหมอืน

กับว่าในขณะที่มันจี๊ดขึ้นมา	เขาเองก็อาจจะไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไร”

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณมีโอกาสแบบนี้เยอะ	 ครูมีเด็กไม่มาก	 เราก็มีกิจกรรมต่างๆ	นานาให้เด็กฝึก	

การให้เด็กได้สังเกต	ซึ่งครูเห็นอารมณ์คมๆ	ของเขา	ครูลองชวนเขากลับมาดู	นี้คือการกลับมาเห็น

จิตเห็นใจตนเอง	นี่คือเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเทียน	การกลับมารู้สึกตัวว่าตอนนี้ใจเรา

เป็นอย่างไร	 กลับมามองเห็น	หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่ำ ถ้ำเรำมองเห็น เรำจะไม่เข้ำไปเป็น  

ถ้ำเรำเห็นทุกข์ เรำจะไม่เข้ำไปเป็นทุกข์อีก พอเรำเป็นทุกข์ เรำก็ไม่รู้ว่ำจะช่วยตนเองอย่ำงไร 
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“หลวงพ่อเทียนบอกว่า ถ้ารู ้สึกตัวเป็น  

รับรองได้ไม่ตกตำ่า เพราะว่าเรารู้สึกตัวเป็น 

เราเคยเหน็ผลของการรูส้กึตัว ถ้าเราได้กลบั

มารู้สึกตัว ทุกข์มันจะหายไปเห็นๆ กันเลย”
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ทุกข์มันอยู่ตรงไหน ทุกข์มันอยู่ในใจ ถ้ำเรำให้เขำมองเห็นไปที่ใจ มันจะหลุดจำกทุกข์ได้ง่ำย”

	 “แม้ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรม	เราก็รู้จักใจเราได้นะ	เราใจร้อน	เราใจไม่สบาย	เราก็พูดกันอยู่เป็น

ประจ�า	เด็กเล็กเขาก็รู้ได้	หากแต่การที่จะชี้ให้เขาเห็นผ่านการเรียนของเราหรืออะไรต่างๆ	เราไม่มี	

การที่เราสอนให้เขารู้สึกตัว	 นี่คือสิ่งท่ีเรารู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไร	 และเป็นสิ่งที่เรา

สามารถสอนเขาได้	 และคดิว่าเราให้เขารูส้กึตวัได้ตัง้แต่เลก็ๆ	 เขาจะปลอดภยั	หลวงพ่อเทยีนบอกว่า	

ถ้ารู้สึกตัวเป็น	รับรองได้ไม่ตกต�่า	เพราะว่าเรารู้สึกตัวเป็น	เราเคยเห็นผลของการรู้สึกตัว	ถ้าเราได้

กลับมารู้สึกตัว	ทุกข์มันจะหายไปเห็นๆ	กันเลย”	

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณไม่ได้มีแต่วิชาการ	 เพราะวิชาการมันมีตามตารางอยู่แล้วว่าอาทิตย์นี้ 

ต้องสอนอะไรให้เขารู้	แต่สิ่งที่เราสัมผัสสัมพันธ์กับเด็ก	เราเกิดล�าเอียงรักล�าเอียงชอบต่างๆ	นานา	

เพราะบางครั้งเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ดี	เด็กคนนั้นดี	จริงๆ	เด็กทุกคนเหมือนกัน	เพราะว่าอารมณ์ดีก็มี	

อารมณ์ร้ายก็มีด้วยกันทั้งนั้น	 จริงๆ	 แล้วอารมณ์พอเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้ว	 เราจะรู้สึกอารมณ์ 

มันอยู่ในใจ	อย่างที่บอกว่าเมื่อเราคิด	มันจะเกิดอาการ	มันจะเป็นอารมณ์ดี	อารมณ์ไม่ดี	คือตรงนี้

ถ้าเราหวังว่าจะสอนเด็กให้เขาพูดรู้เรื่อง	 เราต้องให้เขารู้สึกตัว	 ถ้าเราไม่สอนให้เขารู้สึกตัว	 เราจะ 

พดูกนัรูเ้รือ่งล�าบาก	และท�านองเดยีวกนั	ถ้าเขารูส้กึตวั	เขาจะรบัผดิชอบตวัเองเป็น	ถ้าเขารบัผดิชอบ

ตวัเองเป็น	เขาจะสอนง่าย	ถ้ารบัผดิชอบเร่ืองเรียนได้	รับผิดชอบเร่ืองการท�างานกบักลุ่มได้	รับผิดชอบ

เรื่องการท�าการบ้าน	การท�าเวรได้	สบายมากเลย	รับผิดชอบความเป็นลูกของพ่อแม่ได้	รับผิดชอบ

ความเป็นพี่ของน้องได้	นี่เป็นสิ่งที่เกิดจากเรื่องเดียว	คือความรู้สึกตัว”

	 “เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับเด็ก	 เราพยายามหาช่องใส่ความรู้สึกตัวไปกับเขา	 ท่ีรุ่งอรุณ 

ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติธรรม	 ให้ครูปฏิบัติธรรม	 คือส่งเสริมในหลายๆ	 ทาง	 และสิ่งส�าคัญในการ 

ปฏิบัติธรรมคือ	ท�ำอย่ำงไรเรำจึงจะเอำกำรปฏิบัติธรรมมำใช้กับชีวิตประจ�ำวัน เอาไปใช้กับชีวิต

ประจ�าวันของครูเรา	เด็กก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของเด็กเขา	ชีวิตประจ�าวันคืออะไร	ก็คือ

ห้องเรยีนหรอืเหตกุารณ์ต่างๆ	รอบตวั	การทีเ่ขาจะเรยีนไปด้วยแล้วมวีธิกีารทีจ่ะคอยสงัเกต	มโีอกาส

พูดให้เขาได้ยินได้ฟัง	ให้เขาได้ระลึกถึง	ไม่ลืม	ตรงนี้ทางโรงเรียนรุ่งอรุณก็คงตั้งใจแบบนี้”

	 “ในทางธรรม	 เราเกิดมาเป็นคน	 เราต้องพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์	 เพราะคนกับมนุษย์ 
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ไม่เหมือนกนั	คนกค็ือคละๆ	คนๆ	ไปทัว่ๆ	กัน	แต่ถ้าเปน็มนุษย์จติใจยกขึ้นมาสงู	คือเรียกวา่มีมนุษย์

สมบัติ	 แต่มนุษย์สมบัติมันอาจไม่พอ	 อาจจะต้องมีสมบัติถัดจากนั้นขึ้นมาอีก	 ถ้าเราเป็นมนุษย ์

ที่ดีขึ้น	เราต้องมีนิพพานสมบัติด้วย	นี่คือสิ่งที่พูดถึงว่าเราสามารถฝึกตนเองให้เป็นสัตว์ประเสริฐได้	

นี่คือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาตนเอง	เกิดเป็นคนก็มีหลายคนที่เป็นคน	แต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์	มันก็

ต้องสูงข้ึนมา	 คนอาจจะแยกแยะไม่ออกเรื่องท�าดีท�าชั่ว	 แต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตใจสูงขึ้น	 ได้รับ 

การฝึก	รู้จักแยกแยะได้	และถ้าเกิดเรารู้สึกตัว	เรียกว่านิพพานสมบัติ	คือเริ่มมีสมบัติแบบนี้	เราเอง

จะด�าเนินชีวิตท่ีเรียกว่า	 ไม่ท�ำให้ตนเองทุกข์และด�ำเนินชีวิตที่ไม่ท�ำให้คนอื่นทุกข์ นี่คือสิ่งที่

พระพทุธเจ้าบอกไว้	ซึง่ตอนทีเ่ราเป็นเดก็เรากไ็ม่รูเ้รือ่งนี	้เรามคีวามรูส้กึว่าไม่ท�าให้ตวัเองทกุข์กเ็ป็น

เรือ่งหนึง่	ไม่ท�าให้คนอืน่ทกุข์กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่	เราต้องท�า	๒	เรือ่ง	แต่พอเราเข้าใจค�าว่า	“ธรรมะ”	

ค�าว่า	“ปฏิบัติธรรม”	เราจะพบว่าเราท�าเรื่องเดียว	คือท�าเรื่องความรู้สึกตัว	เราก็จะไม่ท�าให้ตัวเอง

ทุกข์	และก็จะไม่ท�าให้คนอื่นทุกข์ด้วย”

	 “พวกเรามีความเป็นครู	 โรงเรียนรุ่งอรุณไม่ใช่อยู่ง่ายนะ	 ครูอยู่ยาก	 รู้ว่าอยู่ยาก	 แต่ก็เห็น 

ครูหลายท่านที่เห็นหน้ากันมาเป็น	๑๐	ปี	๒๐	ปีก็มี	หลายท่านก็มองเห็นช่องทางที่ดีๆ	ตรงนี้	และ

มองเห็นถึงโอกาสท่ีโรงเรียนรุ่งอรุณเปิดให้	 คือเราอาจไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการเป็นหลักเลยทีเดียว	 

แต่เราก็ไม่ได้ทิ้ง	 เด็กๆ	 ในแต่ละปีพอจบชั้นมัธยมปลาย	 เด็กๆ	 ก็สอบเข้าสายวิชาชีพต่างๆ	 นานา 

ได้ดี	แต่อีกเรื่องคือ	รุ่งอรุณมีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิต	ซึ่งการเรียนรู้ชีวิตตรงนี้เป็นโอกาสที่เรา

จะได้แทรก	“ชีวิตที่มีธรรมเป็นอย่างไร”	“ชีวิตที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างไร”	ตอนเราสวดมงคลสูตรจะ

มีค�าอยู่ค�าหนึ่ง	 เราเคยเห็นผู้สงบจากกิเลสหรือไม่	 ผู้สงบจากกิเลสคือผู้ที่ไม่ทุกข์	 ถ้าเรามีโอกาสได้

เห็น	 การที่พวกเราไปหาครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้	 โอกาสที่เราได้เห็นผู้สงบจากกิเลส	 ได้ชี้ชวน 

ให้เด็กได้สัมผัส	 ครูบาอาจารย์ท่ีเด็กได้สัมผัส	 เด็กก็จะไม่ลืมความเย็นโดยที่ไม่ต้องท�าอะไรเลย	 

มันเย็นมาจากข้างใน	ในขณะที่เขาเองอาจจะเจอเพื่อนร้อนๆ	หลายคน	นั่นคือสิ่งที่ตรงข้าม”

	 “อกีเรือ่งทีน่่าจะชวนเดก็ๆ	ในทางธรรมเราเรียกว่า อนุโมทนำในกำรท�ำควำมดี เราอนโุมทนา

เมื่อเห็นใครท�าความดี	 ทางธรรมเราเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมาก	 ถ้าเราเห็นใครท�าความดีแล้วเรา
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สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูเสมอแข พัวภูมิเจริญ, ครูศศิประภา รัตนวราหะ, ครูจิรพรรณ หงส์พันธ์, ครูดวงแข ชูนเม,  
ครูกฤษฎิ์ บัวเผื่อน, ครูเมธาวี ศิริวงศ์, ครูจุฑามาศ ดวงอาโน, ครูกัลยา เชื้อมอญยาว, ครูชลกร ศุทธิวัฒนานนท์

อนโุมทนา	นัน่เรยีกว่าเราได้บุญ	เขาเรยีกว่าเราได้บญุเลย	อนโุมทนาในการท�าดีของคนอืน่ๆ	เราอาจ

ให้เด็กๆ	 ได้ชื่นชมในการท�าดีของเพื่อนๆ	 ที่เขาเห็น	 เร่ืองนี้จะเป็นการแยกแยะ	 คือจริงๆ	 ถ้าเรา 

พูดคุยกันธรรมดา	 วันหนึ่งๆ	 ของเด็กมีแต่ติว่ากัน	 ถามว่ามันไม่มีเรื่องดีๆ	 เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือ	 

มันมี	 แต่มันชินที่จะเห็นในส่วนที่ติว่ากันเป็นเรื่องสนุก	นั่นคือเราอาจจะเปลี่ยนมุมให้เขานิดหน่อย	

ให้ลองชืน่ชมการท�าดขีองเพือ่นๆ	แรกๆ	อาจจะเก้อเขนิบ้าง	แต่ว่าท้ายทีส่ดุมนัจะเป็นแบบนัน้	นีค่อื

สิ่งที่ในทางพุทธเราพูดถึง”

	 “ทางพทุธจะมคี�าอยูใ่นมงคลสตูร	คอื	อย่าประมาทในธรรม	การอนโุมทนาไปกบัการท�าความดี

ของคนอืน่	อย่าคดิว่าไม่มคีวามหมาย	มนัมคีวามหมายมากๆ	ถ้าเกดิเราชืน่ชมการท�าดีของใครทีเ่หน็

ชัดเจน	 คนอื่นก็จะเห็นตัวอย่างแล้วอาจท�าตาม	 อาจจะไม่ใช่คนเดียวที่เห็นตัวอย่าง	 อาจจะเห็น

หลายๆ	คน	ว่าเกดิการชืน่ชมกนั	มกีารอนโุมทนากนั	ทางพทุธเราใช้ค�าว่า	“อนโุมทนา”	อะไรทีเ่ลก็ๆ	

น้อยๆ	ที่เราเห็นว่ามันดี	“อนุโมทนา”	“สาธุ”	“อนุโมทนา	สาธุ”	นี่เป็นสองค�าที่เป็นค�าชื่นชมการ

ท�าดีกัน	 มันเป็นเรื่องท่ีเด็กๆ	 คุ้นเคยกับการเห็นสิ่งดีๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 เพราะว่าพื้นที่ในสมองที่

เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจดจ�า	 ถ้าวันทั้งวันเราดูเร่ืองไม่ดีแล้วจดจ�าอยู่ในสมอง	 วันแล้ววันเล่า	 บางวัน

ไม่ใช่เรื่องเดียว	 มีเป็นสิบเรื่อง	 ถ้าเราไม่เบรกให้เขาได้มองในมุมท่ีมองหาส่ิงดีๆ	 ซ่ึงมันมีแน่นอน	 

เขาจะมองเห็นแต่เรื่องไม่ดี”	

	 “ข้อคิดดีๆ	 ท่ีฝากไว้ในการด�าเนินชีวิตแก่พวกเราในความเป็นครู	 ก็คือ	 การด�ารงชีวิตที่ด ี

ของเรา	 หนึ่ง	 เราต้องมีธรรมและไม่ทิ้งธรรม	 ในสายหลวงพ่อเทียนจะพูดเรื่องการรู้สึกตัวหรือสต	ิ

พวกเราพ่อแม่ดูแลลูก	 ลูกก็ปลอดภัย	 อันนี้คือคนอื่นดูแลอีกคนหนึ่ง	 แต่ว่าสติท�าหน้าที่เหมือน 

พ่อแม่ดูแลกายและใจเรา	ถ้ำเรำไม่ทิ้งสติ สติจะดูแลเรำ ตรงนี้ก็คือกำรไม่ลืมเรื่องควำมรู้สึกตัว  

ไม่ลืมสังเกตว่ำใจเรำเป็นอย่ำงไร เรำไม่ต้องเอำรำยละเอียดอะไรมำก ถ้ำมีสติ แล้วสติจะ 

ช่วยเรำ”
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“ครูต้องเป็นผู้ให้”

ศำสตรำจำรย์ระพี สำคริก ปราชญ์แห่งแผ่นดินผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทนและ

มีความพากเพียร	ท่านเป็นนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์	และเป็นคุณพ่อ	คุณปู่	 เป็นปูชนียบุคคล 

ผู้เป็นครูของครูรุ่งอรุณ	ที่สอนด้วยการท�าให้เห็น	เป็นให้ดู	เปิดรับทุกคนอย่างสนิทใจ	ด้วยความรัก

และความเมตตากรุณา	เพราะท่านมองเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคน

ศำสตรำจำรย์ระพี สำคริก

“ผมไม่ดุลูกศิษย์ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ผมมองดูตัวเองก่อน 

ส�ารวจตัวเองก่อน... ในนี้ไม่ใช่ครูกับลูกศิษย์ แต่คือเพื่อนกับเพื่อน 

คือมีแต่ให้ ให้อภัย ให้เกียรติ ให้ทั้งนั้น”

๗
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“ถ้าเราสามารถหยัง่รูค้วามจรงิทีล่งรากฝังโคน

อยูใ่นจติใต้สำานกึของตนเองได้แล้ว  การมุ่งม่ัน

สร้างคุณงามความดีก็คงเป็นไปได้ไม่ยาก”

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ84



	 “ผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ	 “รากฐานจิตใต้ส�านึก”	 จิตใต้ส�านึก	 (Subconscious)	 

เป็นความจริงซึ่งควรถือว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญที่สุด	 ถ้าเราสามารถหยั่งรู้ความจริงที่ลงรากฝังโคน 

อยู่ในจิตใต้ส�านึกของตนเองได้แล้ว	 การมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีก็คงเป็นไปได้ไม่ยาก	 เพราะ

จติใต้ส�านึกเป็นเรือ่งท่ีไม่ต้องไปอะไรอีกแล้ว	ลงเข้าไปถงึในนีไ้ด้แล้วมนัเชือ่มโยงถงึกนัหมด	มนัมัน่คง	

ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนได้	 เพราะมันสิ้นสุดแล้ว	 มันไม่ได้อยู่ข้างนอก	 แต่มันมาจากข้างใน	 ระบาย 

ออกมา	มคีวามสภุาพอ่อนโยน	แต่ไม่อ่อนแอ	แขง็	ไม่ใช่แขง็กระด้าง	แต่แขง็และนุม่นวล	เจอใครต่อใคร

เคารพเขาได้หมด	ยกมือไหว้ได้เลย”

	 “ผมเขียนถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ	 แม้แต่ตอนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ประชุม 

ปีที่	 ๑	 เข้าไปในที่ประชุมแล้วเขาตกใจว่าอธิการบดีไหว้เขาก่อน	 ไม่ใช่บ้าจี้	 ผมรู้สึกว่าท�าแล้วมี 

ความสขุ	มนัเป็นวญิญาณทีอ่อกมาจากข้างใน	ออกมาแล้วมนัเข้าไปถงึ	เคยมคีนถามผมว่าเหนือ่ยไหม	

ผมบอกไม่เหนื่อยหรอก	 เขาบอก	 “แกล้งพูดหรือเปล่า”	 ผมหัวเราะเลย	 คนแบบนี้คิดมองคนใน 

แง่ร้ายเข้าไว้ก่อนเลย	เพราะเข้าไม่ถึงขั้นจิตใต้ส�านึก	ถ้าเข้าถึง	มันปล่อยวางตั้งแต่ข้างในแล้ว”

	 “ผมใช้วิธี	 Two-way	 communication	 เพราะ	 Two-way	 นั้นเป็นเหมือนกับเพื่อนกัน	 

ช่วงกลางวนัหรอืเยน็มานัง่คยุกนั	คยุกนัเหมอืนเพือ่น	แต่ก่อนผมอยูม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กท็�า

แบบนั้น	 เย็นลงก็นั่งล้อมวงคุยกันที่สนาม	 คือละลายอะไรที่มันเป็นตัวแข็ง	 อันนี้ผมอ่านมาจาก 

รชักาลที	่๖	พระองค์รบัสัง่เอาไว้ว่า	“เราเรยีนรูม้นัมสีองทางนะ	ไม่ใช่ทางเดยีว”	ว่างๆ	ผมกจ็ะล้อมวง

คุยกัน	 ผู้ใหญ่เองก็ต้องท�าแล้วมีความสุขเหมือนกัน	 ไม่ใช่แต่เพียงว่าเด็กเท่านั้น	 เพราะเวลาเรียน

หนังสือมันเป็น	One-way	พอมานั่งคุยกันมันก็มาละลายตรงนี้”

	 “การนั่งล้อมวงคุยกันแบบ	 Two-way	 ยังช่วยละลาย	 Technocrat	 คือการยึดติดอยู่กับ

เทคโนโลยี	ถ้าเราเอาตัวนี้ออกได้	เราจะเห็นทางว่าทางนี้เป็นทางใหม่	และ	Beaurocrat	อีกอัน	คือ

การยึดติดกับกฎระเบียบ	ละลายให้ไม่ติดกับกฎระเบียบ	รู้สึกท้าทายที่จะทะลุตรงนี้ไป”

	 “สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผมลงไปใต้ต้ังแต่วันแรกท่ีเป็น

รัฐมนตรี	 พอกลับมาก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์	 ผมบอกว่า	 “ผมไม่ได้ไปสอนเขานะ	 ผมไปเรียนรู ้

จากเขา”	ในหลวงรัชกาลที่	๙	รับสั่งว่า	“อาจารย์ให้สัมภาษณ์ดีมากๆ	ไปหาชาวบ้าน	ให้เรียนรู้จาก

ชาวบ้าน	ไม่ใช่ไปสอนเขา	ไปตรวจงานหรืออะไร””
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“ครตู้องเป็นผู้ให้ ให้ทกุอย่าง ให้ความรกั ให้อภยั 

ปล่อยวาง ไม่โกรธ คนทีจ่ะยนือยูต่รงนีไ้ด้ต้องเป็น

คนที่รู้จักให้อภัย โกรธไม่เป็น สำาคัญมาก คนเรา

ไม่โกรธซะอย่างมันเป็นความรู้ที่ให้กันได้”
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 “งำนหนักไม่เคยฆ่ำคน งำนหนักฝึกให้เป็นคนใจแข็ง คนที่จะเป็นครูต้องเป็นคนท้ำทำย 

ที่จะอยู่กับเด็กที่ชอบขัดคอคน	เด็กอุตริ	ครูต้องใจเย็นๆ	ฝืนทวนกระแส	แล้วเด็กจะเป็นคนใจแข็ง	 

นี่ส�าคัญ	เป็นคนใจแข็ง	แต่ว่าไม่ท�าร้ายใคร	ฟังใครเขาพูด	พอใจแข็งแล้วมันออกไปอีกทาง	ไม่ค�านึง

ว่าจะมีกฎระเบียบหรืออะไร	ชอบคิดสวนเสมอ	แล้วใจเย็น	ไม่ทะเลาะกับใคร”

	 “คณุประสาน	องิคนนัท์	เคยถามผมว่า	“อาจารย์ภมูใิจในอะไร”	ผมไม่ได้ภมูใิจในอะไร	ผมคดิ

อุตริหน่อยนะ	 ผมชอบมองทวนกระแส	 ผมเป็นอุตริชน	 คือ	 คิดอะไรแปลกๆ	 คิดไม่เหมือนคนอื่น	 

คิดสวนทางกับคนอื่นเสมอ	 คนแต่ก่อนเขาเรียกว่า	 คนแบบนี้ชอบลองของ	 ตอนผมเปิดเฟซบุ๊ก	 

มีนิสิตปีที	่๑	สวนเข้ามาขดัคอผม	ผมตอบไปว่า	“คณุนีเ่พชรของเกษตรเลยนะ”	คอืชอบเดก็ทีข่ดัคอ

คนอื่น”

	 “ผมไม่ดุลูกศิษย์	ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น	ผมมองดูตัวเองก่อน	ส�ารวจตัวเองก่อน	เพราะว่าผมอยู่กับ

ลูกศิษย์เหมือนเพื่อนกับเพื่อน	 ในนี้ไม่ใช่ครูกับลูกศิษย์	 แต่คือเพื่อนกับเพื่อน	 คือมีแต่ให้	 ให้อภัย	 

ให้เกียรติ	ให้ทั้งนั้น	ผมไม่เคยทิ้งลูกศิษย์	ติดตามน่าดู	ติดตามดูว่าเขาไปอย่างไร	รู้ว่าเขาอยู่อย่างไร	

มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปตกน�้าตายที่แม่น�้ามูล	กี่ปีมาแล้วผมก็ยังไปบ้านเขาอยู่	จนพ่อแม่เขาตายไปแล้ว	

ผมผ่านไปแถวนั้นก็ยังแวะไปเยี่ยมบ้านเขา	พี่น้องเขาดีอกดีใจใหญ่”

	 “ผมมาอยูท่ีโ่รงเรยีนรุง่อรณุ	ผมอยากจะช่วย	คดิมานานแล้ว	แต่ว่าครูท่ีนีเ่กรงใจผม	ผมไม่ชอบ

ให้เกรงใจเลย	 อยากให้ใช้	 แล้วไปไหนไปด้วยกัน	 ไม่ต้องเกรงใจ	 ครูต้องหัดเป็นคนแข็งซะบ้าง	 

ผมชอบให้คนมาถาม	ชอบให้มาคุย	อยากฝากถึงครูรุ่งอรุณว่าให้เป็นคนที่กล้าท้าทาย	กล้าคิด	กล้า

สวนกระแส	แล้วคิดถึงคนอื่นในด้านดี	อย่าไปคิดในด้านร้าย”

	 “ครูต้องเป็นคนช่างสังเกต	แล้วยกมือถามเดี๋ยวนั้น	ครูต้องเป็นผู้ให้ ให้ทุกอย่ำง ให้ควำมรัก 

ให้อภัย ปล่อยวำง ไม่โกรธ คนที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัย โกรธไม่เป็น ส�ำคัญ

มำก คนเรำไม่โกรธซะอย่ำงมันเป็นควำมรู้ที่ให้กันได้”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูโกเมน อ้อชัยภูมิ, ครูโศภิษฐ์ ประดิษฐ์อาชีพ, ครูอรณิชา ศาลายุทธ, ครูอุบล เชื้อชมกุล,  

ครูเทวินี ประดิษฐ์อาชีพ, ครูปทิตตา เรืองทองดี, ครูจิรพร สมตา, ครูเบญจวรรณ์ พึ่งน้อย, ครูวิชญ์วศิน สินทวี, ครูชวลิต 

อุย๋จ๋าย, ครปิูตธิรรม ธรรมศร,ี ครอูไุรวรรณ แย้มเยน็, ครอูมร รกัษาทรพัย์, ครกูณุฑรีา ตัง้จรสัวงศ์, ครภูานรนิรตัน์ ยศพลพงศ์

87ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำยแพทย์ประเวศ วะสี

“กำรเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์”

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำยแพทย์ประเวศ วะสี ปราชญ์ด้านการศึกษาผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ	ท่านเป็นผู้ตั้งชื่อโรงเรียนรุ่งอรุณที่หมายถึงการเกิดรุ่งอรุณ

ทางปัญญา	(The	Dawn	of	Wisdom)	และเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารมลูนธิโิรงเรยีนรุง่อรณุ

คนแรก	 (ก.ย.๒๕๔๖	 -	 มิ.ย.๒๕๕๒)	 ท่านได้วางรากฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่น�าสภาพ

ความเป็นจรงิในสงัคมเป็นตวัตัง้	ให้การเรยีนอยูใ่นชวีติและสงัคม		บนพืน้ฐานของการเคารพศกัด์ิศรี

และคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนที่เท่าเทียมกัน	 ปัจจุบันท่านด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการที่

ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

“อันนี้เรียกว่าเกิดปัญญา ปัญญาเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งหลายทั้งหมด

ว่ามันเชื่อมโยงกัน ชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวเราเอง เราเป็นไปได้

เพราะคนอื่นและสิ่งอื่น เราจะมีความกตัญญูในหัวใจต่อคนอื่น

และสิ่งอื่น...ฉะนั้นการเรียนรู้ต้องไปจนถึงปัญญา”

๘
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 “กำรเรียนรู้ที่ดีเป็นส่ิงที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ สิ่งที่รุ่งอรุณท�าคือปฏิรูปการเรียนรู้	 อันนี้

คอืพนัธกจิ	 (Mission)	 ของรุง่อรณุ	หากเราจะเข้าใจความส�าคญัและคณุค่าของการปฏริปูการเรยีนรู้	

เราต้องไปดกูารศกึษาในโรงเรยีนทัว่ไป	ซึง่การศกึษาทีม่อียูใ่นโรงเรยีนทีท่�ามา	๑๐๐	กว่าปี	คอืท�าการ

สอนให้ท่องวิชา	การศึกษาคือการท่องวิชา	คือการท�าแบบแยกส่วน	แยกส่วนออกจากชีวิต	ว่าชีวิต

ก็อย่างหนึ่ง	การศึกษาก็อย่างหนึ่ง	การศึกษาไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง	การศึกษาไปเอาวิชาเป็นตัวตั้ง	

อะไรที่แยกส่วนจะน�าไปสู่สภาวะวิกฤตเสมอ”

	 “อันนั้นคือการศึกษาไทย	 เป็นการท�าแบบแยกส่วนจากชีวิต	 ชีวิตก็อย่างหนึ่งทิ้งไปเลย	 

การศึกษาเอาวิชาเป็นตัวตั้ง	 ท่องวิชาอะไร	 สอบวิชาอะไร	 จบวิชาอะไร	 ทีนี้พอแยกส่วนไปแล้ว	 

มันก็เกิดปัญหาต่างๆ	 สารพัด	 คืออะไรที่แยกส่วนมันจะบีบคั้น	 เพราะมันแคบ	 มันแยกส่วนไป	 

เม่ือบบีคัน้กเ็ป็นความทกุข์	ทัง้ครทูัง้นกัเรยีนมคีวามทกุข์	แล้วเนือ้หาวชิาเพิม่ขึน้ๆ	แต่เวลามเีท่าเดมิ	

มันก็ต้องบีบคั้น	 เหมือนเข็นเข้ารูเข็ม	 มันบีบคั้นมากขึ้นๆ	 เด็กก็จ�าไม่ได้	 ใครๆ	 ก็จ�าไม่ได้ทั้งนั้น	 

ขดีเส้นกแ็ล้ว	ขีดสกีแ็ล้ว	นักเรยีนแพทย์ทีว่่าเก่งๆ	กจ็�าไม่ได้	เมือ่เน้นในการท่องจ�า	เวลาใกล้สอบจะเหน็

คนเป็นโรคประสาทเตม็ไปหมด	เพราะมนัจ�าไม่ได้	ท�าให้เป็นโรคประสาทนะเรยีนแบบนี	้มคีวามทกุข์”

	 “การที่ท�าอะไรแล้วมีความทุกข์จะท�าให้คนเกลียดสิ่งนั้น	 แต่ถ้าท�าอะไรแล้วมีความสุข	 

คนอยากจะท�าซ�้าๆ	อีก	 เพราะฉะนั้นคนไทยถึงมีแต่คนเกลียดการศึกษา	 เพราะไปท�าให้การศึกษา

เป็นความทุกข์	 ถ้าใช้ค�ารุนแรงก็จะบอกว่าเป็นการศึกษาซาดิสม์	ท�าไมถึงท�าให้เป็นความทุกข์	 มัน

ควรจะเป็นความสุข”

	 “ความที่ไปเอาวิชาเป็นตัวตั้ง	ท�าให้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตและการอยู่ร่วมกัน	เพราะชีวิต

มันต้องมีชีวิตและมีความสัมพันธ์กับคนอื่น	สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ที่เรียกว่า	“วัฒนธรรม”	วัฒนธรรมคือ

วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนท่ีสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ	 อันนี้จะหายไปเลย	 เหลือแต่ท่องวิชา	

แยกออกไป	ฉะนั้นที่ท�ามา	๑๐๐	กว่าปีก็ท�าให้คนไทยทั้งหมดไม่เข้าใจความจริงของชีวิตและสังคม	

ไม่เข้าใจประเทศไทยด้วย	 เพราะท่องแต่หนังสือ	 และเมื่อไม่เข้าใจความจริงของประเทศไทยก็ท�า

อะไรไม่ถูก	ถ้าไม่รู้ความจริงก็ท�าให้ถูกต้องไม่ได้	ท�าให้ถูกต้องไม่ได้ก็แก้ปัญหาต่างๆ	ไม่ได้	ประเทศ
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ก็สะสมปัญหาต่างๆ	ไว้	น�าไปสู่สภาวะวิกฤต”

	 “เน่ืองจากใช้การท่องหนังสือจึงท�าให้ท�าอะไรไม่เป็น	 การเรียนรู้ที่ส�าคัญของชีวิต	 ถ้าเราไปดู

เด็กที่เกิดมาใหม่ๆ	 เขาท�าอะไรก็จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นมาเรื่อยๆ	 เรียนรู้ให้ท�าเป็น	 เรียนรู้ให้พูดเป็น	

เรียนรู้ให้เดินเป็น	แต่การศึกษาไม่ได้เรียนรู้ให้ท�าเป็น	เรียนท่องหนังสือเป็น	เพราะฉะนั้นก็ท�าอะไร

ไม่เป็น	ท�างานไม่เป็น	คิดไม่เป็น	อยู่ร่วมกันไม่เป็น	จัดการไม่เป็น	ภูมิปัญญาเรื่องการจัดการหายไป

เลยจากสังคมไทย	 เพราะการจัดการคือการท�าอะไรให้ส�าเร็จ	 มันต้องเชื่อมโยง	 เหมือนเราจะ 

ปลูกบ้าน	เราต้องเชื่อมโยง	มีอิฐ	มีหิน	มีไม้	มีอะไรต่างๆ	ต้องเอามาเชื่อมโยงให้เป็นบ้าน	แต่ถ้ามัน

ตัง้อยูเ่ป็นกองๆ	มนักไ็ม่มบ้ีานอยู	่การสร้างบ้านนีค้อืการจดัการ	การท�าอะไรทกุชนดิต้องมกีารจดัการ

ทั้งนั้นถึงจะส�าเร็จ	 แต่ว่าเราไปท่องหนังสือให้มันเป็นวิชาๆ	มันก็จัดการไม่เป็น	 จึงเป็นการศึกษาที่

นักเรียนก็จน	ผู้ปกครองก็จน	ประเทศก็จน”

	 “ค�าโบราณบอกแต่เราไม่ฟัง	 “สบิปากว่าไม่เท่าตาเหน็	 สิบตาเหน็ไม่เท่ามอืคล�า”	 คนจะเรียนรู้ 

ได้ดทีี่สดุต้องลงมอืท�าเอง	ไม่ต้องท่องจ�าหรอก	อะไรทีท่�าบ่อยๆ	มนัจ�าได้เอง	ไม่ต้องไปท่องจ�าใหม้ัน

เหนื่อยมันยาก	 แต่ประเทศไทยไปจัดการศึกษาแบบสิบปากว่า	 ปากครูก็ว่าไปเรื่อย	 สอนไปเรื่อยๆ	

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น	 สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือท�า	 ซึ่งการวิจัยสมัยใหม่พบว่า	 ในสมองคนมีเซลล์

กระจกเงาทีเ่หน็คนอืน่ท�าอะไรกท็�าได้เลย	มนัสะท้อนเข้าไปข้างใน	ทีส่�าคญัคอืต้องลงมอืท�า	ท�าแล้ว

มันก็ท�าได้	แต่การศึกษาของเราทั้งหมดท�าให้คนไทยท�าอะไรไม่เป็น	ได้แต่ท่องวิชา”

	 “ในส่วนของโรงเรียนรุ่งอรุณท่ีเรียกว่า	 “ปฏิรูปการเรียนรู้”	 นั้นท�าอะไร”	 ปฏิรูปการเรียนรู้

ไม่ใช่การปรับหลักสูตร	ปรับเพิ่มวิชานั้น	ตัดวิชานี้	ไม่ใช่อย่างนั้น	ปฏิรูปกำรเรียนรู้หมำยถึงเปลี่ยน

ตัวต้ังของกำรเรียนรู้ จำกเอำวิชำเป็นตัวตั้ง มำเป็นเอำชีวิตเป็นตัวตั้ง อันนี้คือเปลี่ยนเลย  

ที่รุ่งอรุณท�ำคือเปลี่ยนตัวตั้งของกำรเรียนรู้ มำเป็นเอำชีวิตเป็นตัวตั้ง”

	 “ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าชีวิตเป็นตัวตั้งคืออะไร	 ชีวิตมีความหลากหลาย	 ไม่มีคนสองคนในโลก 

ที่เหมือนกัน	ไม่มีเลย	ลูกแฝดไข่ใบเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลย	การศึกษาหรือการเรียนรู้ไม่ใช่การ

อุตสาหกรรม	เหมือนเราผลิตขวด	ผลิตแก้ว	ผลิตอะไรออกมาทุกใบเหมือนกันหมด	ไม่ใช่อย่างนั้น	
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“คนทุกคนเป็นคนมีเกียรติ เป็นคนมีศักดิ์ศรี  

มีศักยภาพ คนทุกคนต้องเป็นคนเก่งหมด แต่ใน

ทางต่างๆ กัน ไม่ต้องเหมือนกัน คนนี้อาจจะทำา

กบัข้าวเก่ง คนนีอ้าจจะทำาขนมเก่ง คนนีร้้องเพลง

เก่ง คนนีท้ำาศลิปะเก่ง คนนีไ้กล่เกลีย่ความขดัแย้ง

เก่ง คนทุกคนเป็นคนเก่ง คนทุกคนจะได้ภูมิใจใน

ตวัเองและมคีวามสขุ คนเราจะต้องภมูใิจในตัวเอง 

เพราะการเป็นคนนั้นมีค่ามาก”
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แต่การศกึษาเราท�าอย่างนี	้ท้ังชัน้จะมคีนท่องเก่งอยูแ่ค่คนหรอืสองคนทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นคนเก่ง	นอกนัน้

เป็นคนไม่เก่งหมดเลย	เป็นอย่างนั้นก็แย่สิ	คนทุกคนเป็นคนมีเกียรติ เป็นคนมีศักดิ์ศรี มีศักยภำพ 

คนทุกคนต้องเป็นคนเก่งหมด แต่ในทำงต่ำงๆ กัน ไม่ต้องเหมือนกัน	 คนนี้อาจจะท�ากับข้าวเก่ง	 

คนนีอ้าจจะท�าขนมเก่ง	คนนีร้้องเพลงเก่ง	คนนีท้�าศลิปะเก่ง	คนนีไ้กล่เกลีย่ความขดัแย้งเก่ง	คนทกุคน

เป็นคนเก่ง	คนทุกคนจะได้ภูมิใจในตัวเองและมีความสุข	คนเรำจะต้องภูมิใจในตัวเอง เพรำะกำร

เป็นคนนัน้มค่ีำมำก มศีกัดิศ์รขีองควำมเป็นคน มศีกัยภำพอยูใ่นตวั การศกึษาในระบบมนัท�าลาย

ตรงนี	้พยายามท�าให้คนทกุคนนัน้เหมอืนกนัหมด	และกท็�าไม่ได้	กเ็ลยมคีนเก่งอยูส่องสามคนในชัน้	

และนอกนั้นเป็นคนไม่เก่งหมดเลย	น่าสงสารเด็กมาก”

	 “ทนีีห้ากเราเอาชวีติเป็นตวัตัง้	ชวีติแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	มคีวามชอบ	มคีวามถนัดไม่เหมอืนกนั	

แล้วเราก็รู้ว่าการเรียนรู้ในชีวิตนั้นมันเรียนรู้จากการลงมือท�า	 เพราะฉะนั้นประกำรที่หน่ึง ให้เขำ

ท�ำในสิ่งที่เขำชอบ ให้เขาได้เรียนรู้จากการท�าในสิ่งที่เขาชอบ	เขาอาจจะชอบงานศิลปะ	ชอบปลูก

ต้นไม้	แต่ให้เขาเลอืกเองว่าชอบอะไร	ให้แต่ละคนมทีางเลอืก	ถ้าเขาได้ท�าสิง่ทีเ่ขาชอบ	เขาจะมคีวามสขุ”

 “ประกำรที่สอง คนจะต้องมีควำมสุข คนต้องมีความสุขถึงจะเรียนรู้ได้ดี	 เมื่อก่อนนี้สภา 

การศึกษาไปดูสมพรคนสอนลิงท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 สมพรอธิบายให้ฟังว่าเขาต้องท�าให้ลิงรักครู	

เชื่อใจครู	ถึงจะสอนได้	ถ้าลิงยังกลัวครูอยู่มันสอนไม่ได้	เพราะฉะนั้นเวลาคนมีความสุข	การเรียนรู้

จะดี	สมองมันจะดี	มันจะเปิด	ถ้าท�าให้เกิดความทุกข์	ความเครียด	การเรียนรู้จะไม่ดี	ลองดูเด็กๆ	

ได้เล่นในสิง่ทีต่วัเขาชอบจะมคีวามสขุมาก	แต่ผูใ้หญ่ชอบไปคอยห้าม	พอไปห้ามมนัไปกระตกุสมอง

เขา	เพราะคนเราชอบเป็นอสิระทีจ่ะคดิเองท�าเองซ่ึงจะใช้สมองส่วนหน้าทีเ่ป็นสมองส่วนสติปัญญา

และศีลธรรม	แต่ถ้ามอีะไรมากระทบ	มาบงัคบั	คนจะไม่ชอบ	มนัจะต่อสู	้พอต่อสูม้นัจะใช้สมองสตัว์

เลื้อยคลาน	คือใช้สมองส่วนหลัง	สมมติแม่ห้ามหรือครูห้าม	ในใจเขาคิดต่อสู้	แต่เขาอาจจะไม่กล้า	

เขากลัว	 กลัวแม่	 กลัวครู	 แล้วมันไปกระตุ้นสมองส่วนหลัง	 เพราะฉะนั้นคนไทยเราสอนเยอะมาก	

พระก็สอน	พ่อแม่กส็อน	ครกูส็อน	แต่ศลีธรรมไม่ค่อยเกดิเพราะมนัไปใช้สมองส่วนหลงัซึง่เป็นสมอง

สัตว์เลื้อยคลาน	เพราะฉะนั้นต้องให้เขาคิดเองท�าเองว่าเขาอยากท�าอะไร	เขาจะได้มีความสุข	และ
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ได้ใช้สมองส่วนหน้า	ศีลธรรมก็เกิด”

 “ประกำรที่สำม เขำจะท�ำได้ดีในเรื่องนั้น เพราะเขาชอบในเรื่องนั้น	เขาจะกลายเป็นคนเก่ง

ในเรื่องนั้น	ซึ่งแต่ละคนไม่ต้องเหมือนกัน	อย่าไปบังคับให้คนเหมือนกัน	เพราะกำรศึกษำคือควำม

งอกงำมอย่ำงหลำกหลำยอนัไม่มทีีส่ิน้สดุ	เป็นความงอกงามอย่างหลากหลายของแต่ละคน	ซ่ึงการ

ที่เราไปบังคับให้ท�าในสิ่งท่ีเขาไม่ชอบ	 เขาจะท�าได้ไม่ดี	 กลายเป็นคนไม่เก่ง	 แต่หากเขาท�าในสิ่งที่

ชอบ	ทุกคนจะกลายเป็นคนเก่งหมด”

 “ประกำรที่สี่ เขำจะตั้งใจท�ำมัน เพราะเขาชอบมัน	ท�าให้ประณีต	การท�าให้ประณีตนั้นเป็น

ความงาม	 เป็นศิลปะ	 เพราะฉะนั้นทุกอย่างกลายเป็นศิลปะมาพัฒนาจิตใจได้	 การที่เราท�าอะไร 

ให้ประณีตเพราะเราชอบก็กลายเป็นศิลปะมาท�านุบ�ารุงจิตใจ”

 “ประกำรที่ห้ำ ถ้าเราสังเกตเด็ก	หากเขาชอบอะไร	เขำจะท�ำได้ทนมำก	เขาท�าเป็นชั่วโมงๆ	

อันน้ีก็ฝึกความอดทน	 เพราะว่าท่ีเราสอนนักเรียนเป็นคาบๆ	 เพื่อความสะดวกของครู	 สังเกต 

เหน็ไหมว่าคนไทยไม่มคีวามอดทนท่ีจะท�าอะไรได้นาน	ท�านานไม่ได้หรอกมนัเซ็ง	กม็นัเรยีนกระโดด

เป็นคาบๆ	 อันตรายมากเวลาไปเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก	 การอยู่ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งเกี่ยวกับ

เครื่องยนต์กลไกต้องมีความอดทนท่ีจะท�าอะไรได้นานในเรื่องนั้นๆ	แต่การศึกษาของเราท�าให้คน

ไม่อดทน	 เพราะฉะนั้นตรงนี้จะฝึกความอดทน	 ฝึกให้ท�าอะไรได้นาน	 เพราะชอบสิ่งที่ท�า	 มันก ็

ท�าได้นาน”

 “ประกำรที่หก ไปหำควำมรู้มำประกอบเพื่อให้ท�ำสิ่งนั้นได้ดี อันนี้มันจะตามมาเอง	เด็กเขา

เล่นอะไรแล้วให้ไปหาความรู้จะสนุก	แต่ถ้าถูกบังคับให้ท่องโดยไม่รู้เรื่องจะทุกข์	ถ้าเขาไปหาเองว่า	

เอ๊ะ	ท�าอย่างไรฉันจะท�าอันนี้ให้ได้ดี	ก็จะไปค้น	นี่คือฝึกนิสัยค้นหาความรู้เพื่อมาท�าสิ่งนี้ให้ดีขึ้น”

  “ประกำรที่เจ็ด มีผลงำน เพราะเราเรียนรู้จากการท�างานก็มีผลงาน	 อาจจะเป็นงานศิลปะ	

งานอาชีพ	งานเกษตร	งานอะไรก็แล้วแต่	ผลงานนั้นมีคุณค่า	และอาจจะมีมูลค่า	ถ้าท่องหนังสือมัน

ไม่มีผลงาน	 แต่ตรงนี้มีผลงานเพราะท�างาน	 เวลาคนท�างานแล้วมีผลงานจะภูมิใจ	 มีความสุขมาก	 

ท�าอะไรส�าเร็จสักชิ้นหนึ่ง	 จะต่อเรือหรือต่อรถส�าเร็จสักอัน	 มีความสุข	 มีความภูมิใจในผลงาน	 
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แต่ท่องหนังสือมีแต่ความทุกข์เพราะจ�าไม่ได้	 และถ้าผลผลิตหรือผลงานมีมูลค่า	 ซึ่งไม่ควรรังเกียจ

อะไรที่เรียนรู้แล้วมีรายได้ด้วย	 การเรียนรู้แล้วมีรายได้จะเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมในทางที่ดี

ที่สุด	เช่น	ผมมีรายได้ครั้งแรกตอนอายุ	๕	–	๖	ขวบ	ขายน้อยหน่าได้	๓	สตางค์	ไม่ใช่	๓	บาทนะ	

ภูมิใจมาก	ญาติถักที่ใส่สตางค์ให้	ก็เก็บสตางค์	รู้คุณค่าของเงิน	เพราะฉะนั้นถ้าท�างานแล้วมีรายได้

มันจะกระตุ้นพฤติกรรม	 ถ้าเราขยันเราจะมีรายได้มากขึ้น	 ถ้าเรารับผิดชอบเราจะมีรายได้มากขึ้น	

ถ้าเราอดทนเราจะมรีายได้มากขึน้	 ถ้าเราหาความรู้มาประกอบให้ท�างานได้ดีขึน้กจ็ะมรีายได้มากขึน้	

เพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องพัฒนาพฤติกรรมในทางที่ดี”

	 “ผมเคยไปคุยกับชาวนาที่ชัยภูมิ	เขาบอกเขามีลูก	๒	คน	คนหนึ่งท�างาน	ไม่ได้เรียนต่อ	ส่วน

อีกคนได้ไปเรียนต่อ	 ผมก็ถามเขาว่าแล้วคนไหนมีพฤติกรรมดีกว่ากัน	 เขาบอกคนท่ีท�างานมี

พฤติกรรมดีกว่าคนที่ไปเรียน	 เพราะคนที่ท�างานต้องรับผิดชอบต่อคนอื่น	 ถ้าท�าก๋วยเตี๋ยวแล้วท�า

ชุ่ยๆ	ส่งเดชมันขายไม่ได้	 เลี้ยงไก่ไม่รับผิดชอบ	ไก่ก็ตาย	เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่ควรจะจน	การ

เรียนรู้จากการท�างานไปด้วยจะท�าให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไร	 ชอบเกษตร	 ชอบเป็นช่าง	 ชอบศิลปะ	

ความชอบนี้จะต่อให้มีอาชีพไปเลย	 เพราะฉะนั้นไม่ควรมีการว่างงาน	 การเรียนแล้วมีการว่างงาน

เป็นเรือ่งของการแยกส่วนอตุสาหกรรม	สมยัโบราณไม่มหีรอกคนว่างงาน	งานเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ	

แล้วอุตสาหกรรมนั้นไปท�าแบบแยกส่วนพัฒนาก็มีคนว่างงาน	 เรียนมาแล้วว่างงาน	 ไม่มีงานท�า	 

อันนี้ผิดปกติ	 การเรียนต้องมีงานท�าไปในตัวตั้งแต่เรียนแล้ว	 คุณค�าเดื่อง	 ภาษี	 ปราชญ์ที่จังหวัด

บุรีรัมย์	 เขาเรียกการศึกษาแบบนี้ว่า	“เป็นโจรเสื้อขาว”	มันท�าให้พ่อแม่ยากจน	เพราะพ่อแม่ต้อง

ใช้จ่ายให้ลูก	ต้องไปกู้เงิน	หากเราท�าให้การเรียนรู้กับงานไปด้วยกัน	ครูก็ไม่จน	นักเรียนก็ไม่จน	พ่อ

แม่ก็ไม่จน	ร่วมกนัท�า	มนัไม่ควรจะจนนะ	ถ้าจนแล้วการเรยีนรูจ้ะดหีรอื	หรอืเรยีนรูแ้ล้วมคีวามทกุข์

เหมือนทุกวันนี้จะดีหรือ	การเรียนรู้ต้องมีความสุข”

 “ประกำรที่แปด งำนที่ยำกท�ำตัวคนเดียวไม่ส�ำเร็จ ต้องร่วมกันหลำยคน	 เรียกว่า	 เรียนรู้

ร่วมกันในการปฏิบัติ	 ตรงนี้จะท�าให้เปลี่ยนตัวตน	 เพราะต้องพยายามท�าให้ส�าเร็จ	ทีนี้เราคนเดียว

ท�าไม่ส�าเรจ็	กท็�าให้เหน็ความส�าคญัของคนอืน่ทกุคน	ต้องเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นคนของคนทกุคน
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อย่างเท่าเทียม	ตรงนี้คือศีลธรรมพื้นฐาน	คือการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน	เพราะจะน�าไปสู่สิ่งดีๆ	ต่างๆ	เช่น	ประชาธิปไตย	สิทธิมนุษยชน	ความยุติธรรม	ขึ้นกับ

ตรงนี้”

	 “สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน	เป็นสังคมที่ขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน

ของคนอื่น	 แล้วโรงเรียนยิ่งท�าให้ตรงนี้ก�าเริบข้ึน	 เช่น	 นักเรียนท่ีเคยเดินกับพ่อแม่ท่ียากจน	 หาบ

กระบุง	 ตะกร้า	 เวลาเข้าโรงเรียนไปสักพักจะไม่กล้าเดินกับพ่อแม่ที่ยากจน	 รังเกียจคนจน	 เพราะ

เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วโดยไม่รู้ตัวจะท�าให้เขารู้สึกว่าโรงเรียนของเขามีเกียรติ	 ชาวบ้านไม่มีเกียรติ	 

อนันีค้อืการเสือ่มเสยีศลีธรรม	เพราะคนทกุคนต้องมเีกยีรติ	มศีกัด์ิศรี	เราต้องเคารพศกัด์ิศรีของคน

ทุกคน	โรงเรียนคือเครื่องท�าลายศีลธรรมพื้นฐาน”

	 “ผมเป็นคนจน	 ผมอยู่บ้านนอกเลยสังเกตเห็นตรงนี้	 เห็นว่าพอคนเข้าโรงเรียนไปสักพักจะ 

ไม่กล้าเดนิกบัพ่อแม่ทีห่าบกระบุงตะกร้า	ทีจ่รงิการหาบกระบงุตะกร้าเป็นของด	ีคนท�างานหนกันัน้

เป็นของดี	แต่ว่าโรงเรียนอาจจะสร้างโดยผู้ดีก็ได้	ที่สมัยก่อนเขาจะพูดว่า	“รักดีหามจั่ว	รักชั่วหาม

เสา”	คนแต่ก่อนจะดูถูกคนท�างานหนัก	ซึ่งหามเสาไม่ได้ชั่วอะไร	มันท�าความดี	มันช่วยท�าให้คนอื่น

มีบ้านอยู่	คนไทยจะดูถูกคนที่ท�างานหนัก	ขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน	ขอให้ได้นั่งกินนอนกิน	เป็น

สิง่ไม่ดทีัง้นัน้เลย	แต่ว่าเขาสอนกนัไว้แบบนัน้	และนกัเรยีนเมือ่เข้าโรงเรยีนกร็ูส้กึว่าโรงเรยีนของเรา

มันช้ันสงู	ชาวบ้านมนัชัน้ต�า่	อนันีค้อืท�าลายศลีธรรม	แต่การทีไ่ปท�าอะไรร่วมกนัทีย่ากๆ	ท�าคนเดยีว

ไม่ส�าเรจ็	มนัท�าให้ต้องเคารพคนอืน่ว่าทกุคนนัน้มคีวามส�าคญั	มศีกัดิศ์รคีวามเป็นคน	อนันีค้อืความ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ”

	 “การทีไ่ปท�าร่วมกนัจะสร้างความเอือ้อาทรต่อกนั	สร้างความเปิดเผยจริงใจต่อกนั	ของเราเป็น

สังคมอ�านาจนิยม	ซึ่งเป็นสังคมที่คนจะไม่จริงใจต่อกัน	จะซ่อนข้อมูลบ้าง	จะนินทาว่าร้ายบ้าง	ออก

ใบปลิวบ้าง	แอบแทงข้างหลังบ้าง	อันนี้คือลักษณะของสังคมอ�านาจนิยม	ถ้าสังคมเสมอกัน	ทุกคน

เป็นเพือ่นกนั	มคีวามเสมอภาค	มภีราดรภาพ	มคีวามเป็นมติรกนั	เราจะเรยีนรูร่้วมกนัจากการลงมอื

ท�าสิ่งที่มันยาก	แล้วจะรักกัน	เห็นใจกัน	ตรงนี้เป็นการสร้างศีลธรรมพื้นฐาน	สร้างการเปลี่ยนแปลง	
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เพราะคนได้ท�าอะไรร่วมกัน	มันจะลดความเห็นแก่ตัวลง	เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น	แล้วจะมีความสุข

มาก บางคนเขาบรรยายไว้ว่า	“มีความสุขประดุจบรรลุนิพพาน”	คนที่ใช้ค�านี้คือจิตแพทย์อเมริกัน

ชื่อ	สก็อตต์	 เพ็ก	 (Morgan	Scott	Peck)	 เขาช่วยรักษาคนอเมริกันที่มีความทุกข์เยอะ	จนรักษา 

ไม่ไหว	 เขาต้องไปส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�า	 ตรงนี้คือรวมตัวร่วมคิดร่วมท�า	 พอท�าตรงนี้

ส�าเร็จ	คนมีความสุขประดุจบรรลุนิพพาน	เพราะความเห็นแก่ตัวมันลดลง	มีความรักกัน	เชื่อถือไว้

วางใจกนั	ทีเ่รยีกว่า	Trust	แล้วท�าอะไรมนัง่ายไปหมด	มนัมคีวามสขุ	ฉะนัน้การเรยีนรูต้้องท�าทีต่รงนี”้

 “ประกำรที่เก้ำ ชีวิตของคนเรำต้องมีสติ การท�าอะไรทั้งหมดต้องฝึกเจริญสติไปด้วย	เพราะ

การเจรญิสตทิ�าให้จติใจสงบ	มคีวามสขุ	การเรียนรู้ดี	มไีมตรีจิตต่อคนอืน่	ฉะนัน้ชวีติต้องมกีารเจริญ

สติ	แล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สมองส่วนหน้ามันรอเราใช้อยู่”	

 “ประกำรที่สิบ ไปสู่ปัญญำ ปกติเราจะเอาตัวของเราเป็นศูนย์กลาง	แต่พอเราท�ามาทั้งหมด

ตลอด	 มันจะเห็นความส�าคัญของคนอื่นและสิ่งอื่น	 อันนี้เรียกว่าเกิดปัญญา	ปัญญำเห็นสิ่งต่ำงๆ  

ท้ังหลำยทัง้หมดว่ำมนัเชือ่มโยงกนั ชวีติเรำเป็นไปไม่ได้ด้วยตวัเรำเอง เรำเป็นไปได้เพรำะคนอืน่

และสิ่งอื่น เรำจะมีควำมกตัญญูในหัวใจต่อคนอื่นและส่ิงอื่น แล้วจะเป็นควำมกลมกล่อมใน 

ตัวเอง อันนี้เรียกว่ำมีปัญญำ ฉะนั้นกำรเรียนรู้ต้องไปจนถึงปัญญำ”

	 “ครูโรงเรียนรุ่งอรุณก็เปลี่ยนสถานะ	 ถ้าโรงเรียนธรรมดาทั่วไป	 ครูคือผู้สอน	หรือผู้ถ่ายทอด

เน้ือหาวิชา	 เสร็จแล้วครูจะล้าหลังโดยรวดเร็ว	 เพราะครูไม่ใช่ผู้เรียนรู้	 ครูก็ไปถ่ายทอดของเก่า	 

เดี๋ยวมันก็หมดหนทางหากิน	จึงเกิดปัญหาว่าครูล้าสมัย	เพราะครูไม่ได้แก้ไขเรื่องการเรียนรู้	แต่ว่า

ในโรงเรียนรุ่งอรุณปฏิรูปการเรียนรู้	 เอาชีวิตเป็นตัวต้ัง	 ครูก็เปลี่ยนสถานภาพตรงนี้	 ครูไม่ใช่ 

ผู้ถ่ายทอด	 ครูเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้	 และร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก	 ตรงนี้ส�าคัญมาก	 มันเปลี่ยน

สัมพันธภาพ	เดิมสัมพันธภาพเป็นทางดิ่ง	(Top-down)	พ่อแม่	Top-down	กับลูก	ครู	Top-down	

กับนักเรียน	อันนี้ที่ไปกระตุ้นสมองของสัตว์เลื้อยคลาน	แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และ

ร่วมเรียนรู้	 ครูก็กลายเป็นผู้ร่วมเรียนรู้คือเรียนรู้จากกัน	 เด็กก็มีสิ่งที่เราเรียนรู้จากเขาได้เพราะเขา

ก็เป็นคนชีวิตหนึ่ง	เราเรียนรู้จากเขาได้	ครูเลยกลายเป็นคนเรียนรู้	เสมอภาคกับคนอื่น	การเรียนรู้
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เป็นเรือ่งสมัพนัธภาพของอ�านาจ	ถ้าเรามอี�านาจเราจะไม่เรยีนรู	้แต่ถ้าเราเสมอภาคกนัมนัจะเรยีนรู”้

	 “ตวัอย่างเช่น	หมอกบัคนไข้	หมอมอี�านาจเหนอืคนไข้	หมอกจ็ะไม่เรยีนรูจ้ากคนไข้	จะเอาแต่สัง่	

หมอควรจะฟังคนไข้	ถ้าหมอฟังคนไข้บางทป่ีานนีค้นไข้หายแล้ว	แต่หมอมอี�านาจเหนอื	เพราะความ

สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน	 แต่ตรงนี้มันเปล่ียนสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน	 ระหว่างครูกับ 

ผูป้กครองด้วย	ระหว่างครกูบัครดู้วย	กลายเป็นว่าเป็นกลัยาณมติรกนั	เรยีนรูจ้ากกนัทกุฝ่าย	ครกูไ็ด้

เรียนจากผู้ปกครองใช่ไหมที่โรงเรียนรุ่งอรุณ	 ผู้ปกครองก็ได้เรียนจากครู	 ครูก็เรียนจากนักเรียน	

นักเรียนก็เรียนจากครู	 การเรียนรู้ตรงนี้มีค่ามาก	 แล้วทุกคนจะฉลาดขึ้นหมด	 ถ้าทุกอย่างเป็นการ

เรียนรู้	เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกคน	เรียนรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง	ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นนักเรียน

แพทย์	 ได้เรียนจากพยาบาลเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า	 เมื่อผมเป็นอาจารย์ผมก็เรียนจาก

นักเรียนแพทย์	ตรงนี้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติสัมพันธภาพ	(Associational	revolution)	พอเปลี่ยน

มาเป็นอย่างนี้แล้วการเรียนรู้มันก็มาก	มีความสุขความเจริญ	เราไปดูแม่ที่ดูแลลูกออทิสติก	เพราะ

ลกูออทสิตกิจงัหวะไม่เหมอืนคนอืน่	จะไปเอาจงัหวะของแม่กไ็ม่ได้	ลกูรบัไม่ได้	แม่กต้็องมาดจูงัหวะ

ของลกูว่าเป็นอย่างไร	จะท�าอย่างไรให้จงัหวะสอดคล้องกนั	ท�าไปท�ามาแม่เกดิพบว่าตวัเองเกดิการ

เปลี่ยนแปลง	มีความสุขแบบไม่เคยเจอมาก่อนเลย	ผมเคยเจอคนแบบนี้เลยรู้ว่าการเรียนรู้จากกัน

โดยไม่ใช้อ�านาจมันเป็นของดี	มันเกิดการเปลี่ยนแปลง”

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณมีการปฏิวัติสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน	 ครูกับผู้ปกครอง	 ครูกับครู	

อันนี้คือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่รุ่งอรุณ	อีกอย่างที่ส�าคัญที่รุ่งอรุณมี	คือมี	Idea	มี	Concept	แต่หาก

ไม่มีการจัดการรุ่งอรุณก็จะท�าไม่ส�าเร็จ	แต่อาจารย์ประภาภัทรมีการจัดการด้วย	ท�าให้อยู่มาได้ถึง	

๒๐	 ปี	 ไม่อย่างนั้นไม่อยู่หรอก	 เจ๊งไปตั้งแต่	 ๒-๓	 ปีแรกแล้ว	 เพราะฉะนั้นกำรจัดกำรนั้นส�ำคัญ  

ถึงแม้มีควำมตั้งใจดี คนมีควำมตั้งใจดีตั้งเยอะแต่ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จเพรำะไม่มีกำรจัดกำร  

กำรจัดกำรท�ำให้ทะลุข้อจ�ำกัดไปได้ เรียกว่าก้าวข้าม	หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า	Transcend	เขา

จึงบอกว่า	 “Management	make	 the	 impossible	 possible”	 การจัดการท�าให้สิ่งที่เป็นไป 

ไม่ได้เป็นไปได้”
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	 “สิง่ทีรุ่ง่อรณุควรจะท�าต่อไปคอื	กำรวจิยัจำกงำนประจ�ำ	สิง่ทีค่รทู�าคอืเรือ่งส่งเสรมิการเรยีน

รู้	ครูสามารถจะวิจัยได้ว่าอะไรท�าแล้วจะดีกว่านี้	ท�าวิจัย	ท�าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ	แล้วก็ไปเรียนรู้จาก 

คนอื่นว่าที่ไหนเขาท�าอะไรกันดีๆ	ที่ต่างจากเราบ้าง	เขามีท�าอะไรบ้าง	เรียกว่าเกิดไอเดียใหม่อะไร	

เราอาจจะมาลองท�าดู	เราอย่าไปหยุดนิ่ง”

	 “ขณะเดียวกันความเป็นสถาบันมีมากขึ้น	 ความเป็นสถาบันหมายถึง	 หนึ่ง	 เป็นที่สร้าง 

ความรู้ได้	สอง	เป็นที่บริการคนอื่นได้	สาม	สอนคนอื่นได้	เพราะว่าจุดส�ำคัญคือต้องช่วยกันปฏิรูป

กำรเรียนรู้ทั้งประเทศ เรำต้องสงสำรคน เพรำะคนแต่ละคนมีค่ำมำกเหลือเกิน แล้วก็ต้องไปอยู่

ในควำมทุกข์ต่ำงๆ ท�ำอย่ำงไรให้เขำได้เจอกำรเรียนรู้ที่ดี กำรเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

ของมนุษย์ เพรำะธรรมชำติให้มนุษย์มำ เพรำะฉะน้ันหน้ำที่ของเรำคือต้องแสวงหำและช่วย

เพื่อนมนุษย์ให้พบกำรเรียนรู้ที่ดีที่สุด หวังว่าเราคงจะมีความสุข	 เพราะสิ่งที่เราท�ามีค่ามาก	ช่วย

ให้คนได้พบการเรียนรู้ที่ดี	เราช่วยได้หนึ่งคน	สองคน	สามคน	เดี๋ยวก็ขยายตัวไปเรื่อยๆ	และตรงนี้

ไม่น่าจะยากเพราะแรงจงูใจทีส่งูทีส่ดุของมนษุย์นีค้อืความสขุ	ถ้าท�าอะไรแล้วมคีวามสขุ	คนกอ็ยาก

ท�าสิ่งนั้น	 ถ้าเราท�าการเรียนรู้ให้เป็นความสุข	 คนจะอยากท�ามากขึ้นๆ	 เพราะฉะนั้นท�าตรงนี้ไป

อนาคตจะดี	พวกเราเองก็มีความสุขด้วยและได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วย”	

	 “ถ้าคุณครูทั้งหลายท�างานไปแล้วเกิดความดื่มด�่า	เกิดความประทับใจจากประสบการณ์ที่ท�า	

พยายามสื่อสารออกไป	 เพราะมันจะสื่อสารได้ดีจากประสบการณ์ของตัวเราเอง	 มันอยู่ในส่วนลึก

ของหัวใจ	 ใครชอบเขียนก็เขียน	 ใครชอบงานศิลปะก็ท�างานศิลปะ	 ท�าเป็นภาพยนตร์	 หนังส้ัน	

พยายามสื่อสารเพื่อจะได้เผยแพร่ตรงนี้ออกไป”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูอารี จันทร์แย้ม, ครูกนกพร ศิวารักษ์, ครูจิตโสมนัส สิยาชีพ, ครูชลทิพย์ โพธิ์ชู, ครูเชษฐพงศ์ 

รอตฤดี, ครูนววรรณ นิชโรจน์, ครูเนาวรัตน์ เมืองกรุง, ครูปรานี สุภาภพ, ครูปิยสิทธิ์ เมินแก้ว, ครูปิยะธิดา สกุลโพน,  

ครูปิยะพร มงคลศิลป์, ครูรัชนีวรรณ เฉียวกุล, ครูฤตถิรา จันทร์เจริญ, ครูสมพร รู้แสวง, ครูสิริพัฒ ใหม่เอี่ยม, ครูโสรญา 

ป้องวงษ์, ครูอัฐนันท์ พรมพาดี, ครูอุไรวรรณ คุ้มหรั่ง, ครูเอกภพ ศรีรักษา
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“กำรศึกษำที่ดีคือกำรศึกษำท่ีช่วยพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้รู้จักตัวเอง

และรู้จักโลกโดยรวม”

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลำง อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา	นักการศึกษาผู้มีบทบาท

ส�าคัญในการวางพืน้ฐานการปฏริปูการศกึษาไทย	และเป็นผูน้�าทางความคดิให้สงัคมไทยเหน็คณุค่า

และความส�าคัญของ	 “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	 ท่านได้ให้หลักคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

รุ่งอรุณ	และร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลำง

“การพัฒนาจิตให้ไปสู่จุดที่บริสุทธิ์ ใสสะอาด เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก

การจะท�าสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็ด้วยการใช้ปัญญาและสติในการศึกษา”

๙
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	 “ผมขอเรียกโรงเรียนรุ่งอรุณเพิ่มเติมว่าเป็น	 “รุ่งอรุณของยุคใหม่”	 เราทุกคนเป็นคนของ 

โลกเก่า	แล้วมาถงึรอยต่อของยคุใหม่	ดังนัน้โรงเรียนรุ่งอรุณต่อแต่นีไ้ปต้องเป็นโรงเรียนของยคุใหม่

จึงจะถูก	 โรงเรียนรุ่งอรุณต้องปรับตัวคร้ังใหญ่อีกคร้ังเพ่ือเรียนรู้	 เพ่ือให้ลูกศิษย์ของเราสามารถ 

ปรบัตวัได้ในโลกยคุใหม่ โรงเรียนรุ่งอรณุต้องเป็นโรงเรยีนรุง่อรณุของวนัใหม่ ต้องเตรยีมเดก็เพือ่

อนำคต เพราะรู้ว่าในอนาคตลูกศิษย์ของเราทั้งหลาย	เขาเรียนรู้จากไซเบอร์สเปซ	(Cyberspace)	

มากกว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์หรือตัวหนังสือ	 แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์	 เพราะว่า

ลูกไก่เรียนจากพ่อไก่แม่ไก่ฉันใด	 มนุษย์ที่เป็นเด็กก็เรียนจากผู้ใหญ่ฉันนั้น	 เพื่อดูดซับสิ่งที่เรา

สร้างสรรค์เป็นอารยธรรมมนุษย์ไว้	แล้วจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปให้เข้ากับบริบทใหม่อย่างไร

ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดต่อไป	

	 “เราในฐานะครูของเขาต้องสมมติตัวเป็นนักเรียนหมดทุกคน	 เรียนกันใหม่ในสิ่งที่เรารู้สึกตัว

ว่ารู้ไม่พอ	 เราต้องทันเด็ก	 ต้องเรียนมากข้ึน	 ต้องเสียสละเวลานอก	 ต้องไปหาความรู้ใหม่มากพอ

สมควรถึงจะไปได้”	

	 “รวมความว่าโรงเรยีนรุง่อรณุต้องปรบัตวัใหม่อกีครัง้หนึง่อยูด่	ีเหมอืนโรงเรยีนทัว่ประเทศไทย

ต้องปรับกันครั้งใหญ่	 เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงมาก	 เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย	 ความเป็นจริงที่ต้อง

ยอมรับคือ	นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณส่วนใหญ่ยังต้องดิ้นรนเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้อยู่	การเตรียมตัว

เข้ามหาวทิยาลยัควรจะเตรยีมให้ดี	ในความเหน็ผมการเตรียมในท่ีนีไ้ม่ใช่เตรียมท่องบ่นวชิาการ	เช่น	

วิชาวิทยาศาสตร์	 อังกฤษ	 คณิตศาสตร์	 เพ่ือให้ค�้าถ่อเข้าไปได้เป็นพอ	 ส่วนจะเรียนรู้อะไรจริงจัง 

หรือไม่	 ไม่ส�าคัญ	 ไปกวดวิชาเพื่อให้ค�้าถ่อเข้าไปให้ได้	 ไม่ถูกเลย	 เอาเข้าจริงเด็กไม่ได้เรียนรู้อะไร

จริงจังด้วยการท�าเช่นนั้น”

	 “โลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย	เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งประสิทธิ์ความรู้

ระดบัสงู	ต้องตามโลกให้ทนั	แล้วบางกรณต้ีองน�าโลกให้ได้ในส่ิงทีเ่ราถนดัมากกว่าฝร่ัง	ต้องท�าให้ได้	
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เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าต้องปฏิวัติระบบกำรเรียนกำรสอนกันใหม่	 คือปฏิรูปการศึกษานั่นเอง	 

เราควรมีหลักการศึกษาของเราเองที่ถูกต้องและส่งเสริมท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กให้สูงสุดตามศักยภาพ

ที่เด็กจะไปได้	ตรงนี้ส�าคัญ	ค�าว่ากำรศึกษำที่ดีคือกำรศึกษำที่ช่วยพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้

รู้จักตัวเอง และไปได้ตำมทำงที่ดีที่สุดที่ตัวเองจะไปได้ แค่นี้	รับรอง	ไปได้ดี	ส่วนจะสอบติดกี่คน	

ไม่ติดกี่คน	ไม่ส�าคัญ	ส�าคัญที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ดี	อย่างที่โรงเรียนรุ่งอรุณท�ามาแล้ว	และ

ท�าต่อไปให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก”

	 “ประเด็นที่สองที่อยากจะบอก	คือ	ให้ลองศึกษาหลักพุทธธรรมที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยมาหลาย

ชัว่คนว่ามคีณุค่าและสอดคล้องกบัระบบการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาศกัยภาพจรงิหรอืไม่	ในนยัยะนี	้ผมค่อน

ข้างมั่นใจว่า	สิ่งต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์”

 “หนึ่ง ไตรสิกขำ ได้แก่ ศีล สมำธิ ปัญญำ	ใครก็ตามเรียนวิชาอะไร	เมื่อใดก็ตาม	ถ้าเป็นคน

ที่มีศีล	คือบังคับตัวเองได้	 เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเรียน	 ไม่เถลไถลไปอย่างอื่น	มีศีลของผู้เรียน	

คือตั้งใจเรียน สมำธิดี ไม่ใช่เรื่องศีลห้าธรรมดาของชาวบ้าน	 ต้องคิดกันใหม่ว่าศีลของนักเรียนคือ

อย่างไร	พอมีศีลแล้วก็มีสมาธิ	แน่วแน่	จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียน	ไม่วอกแวก	แล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณา

ทุกอย่าง	 ได้สามอย่างนี้ก็ไปโลดแล้ว	 เพราะฉะนั้นถ้ำจะปฏิรูปกำรศึกษำ เรำจับของเดิมที่

พระพุทธเจ้ำสอนเรำไว้ คือไตรสิกขำเป็นมำตรำหนึ่งเลย ผมว่ำไปรอด”

 “สอง อิทธิบำทสี่ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสำ ฉันทะคือมีใจรัก	ฝักใฝ่สิ่งที่อยากเรียน	

วิรยิะคอืความเพยีรพยายาม	จิตตะคอืมใีจจดจ่อแน่วแน่ในสิง่ทีเ่รยีน	ไม่วอกแวก	ไม่ฟุง้ซ่าน วมิงัสำ

คอืพจิารณาหาเหตุหาผล	หาความเกี่ยวโยงของประเด็นทีต่อ้งการจะเรยีน	สรุปวา่ถา้มีฉนัทะ	วริิยะ	

จิตตะ	วิมังสา	แล้วจะท�าให้มีพัฒนาการของนิสัยการเรียนรู้ได้ดีขึ้น	สมาธิดีขึ้น	แล้วจะเรียนได้ผลดี	

หรือเรียกรวมว่าอิทธิบำทสี่นี้เอง	นี่คือหลักการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราลืมไปแล้ว	เราไม่ได้เอา

มาใช้	เราไม่ได้เห็นว่าเกี่ยวอะไรกับการศึกษา	แต่ผมว่าเกี่ยวโดยตรงและจะเป็นประโยชน์มาก”

 “สำม อรยิสจัสี ่ทีม่องว่าเข้ากบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์	(Scientific	method)	ของฝรัง่	
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“เราในฐานะเปน็ชาวพทุธ สิง่ทีเ่ราตอ้งคดิมากกวา่นัน้ คือ 

ปัญญาในการพิจารณาหย่ังรู้ ผมขอใช้คำาว่าปัญญาญาณ  

ใชป้ญัญาพจิารณาวา่เรือ่งนีท้ำาไมถงึเปน็อยา่งนี ้เหตผุล

เชื่อมโยงที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร ตัวตนของบุคคลทำาไม

ถึงส่งผลให้เป็นอย่างน้ี ใช้ปัญญาพิจารณา ปัญญา

ญาณคือ Wisdom ของเรา”
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สิ่งที่ฝรั่งพิจารณาในหลักนี้คือ	 ปัญหา	 เหตุแห่งปัญหา	 ทางออกของปัญหา	 และวิธีปฏิบัติเพ่ือถึง 

ทางแก้ปัญหา	 ซึ่งก็ดี	 แต่เราในฐานะเป็นชาวพุทธ	 สิ่งที่เราต้องคิดมากกว่านั้น	 คือ	 ปัญญาในการ

พิจารณาหยั่งรู้	ผมขอใช้ค�าว่าปัญญาญาณ	ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องนี้ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้	เหตุผล

เชื่อมโยงที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร	ตัวตนของบุคคลท�าไมถึงส่งผลให้เป็นอย่างนี้	ใช้ปัญญาพิจารณา	

ปัญญาญาณคือ	Wisdom	 ของเรา	 นอกเหนือจากการพิสูจน์ทราบเป็นรูปธรรมอย่างที่ฝรั่งสมมติ	

และประสบความส�าเร็จ	 สร้างวิทยาศาสตร์	 เคมี	 ฟิสิกส์	 วิศวกรรมอะไรต่างๆ	 มากมายแล้ว	 

ของพระพุทธเจ้าไปได้ลึกกว่านั้น	 ลึกถึงระบบความสัมพันธ์อันล�้าลึกระหว่างชีวิตปัจจุบัน	 ชีวิตใน

อดีต	ชีวิตในอนาคตเมื่อเราต้องไปเกิดใหม่	หรือเชื่อมโยงระหว่างความทุกข์และความสุข	ใช้ปัญญา

พิจารณา	คือใช้	Wisdom	ที่เรามีและสั่งสมไว้ในตัว	นี่เหนือชั้นกว่าฝรั่ง	 เป็นสิ่งที่เป็นสมบัติล�้าค่า 

อยูใ่นพทุธศาสนาในประเทศไทย	ถ้าเราหยบิอนันีข้ึ้นมาพิจารณา	แล้วเอามาเป็นวธิกีารส�าคญัในการ

ให้ความรู้กับเด็กจะเป็นประโยชน์มาก	ท�าของง่ายๆ	 ให้มีความลึกซ้ึง	 คือมีปัญญาญาณพิจารณา	 

แล้วเจริญปัญญามากๆ	เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราท�าได้	แต่ไม่ค่อยได้ท�า”

	 “ส�าหรับเรื่องสุดท้าย	คือ	โอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพาน	ภาษาบาลีว่า	สพฺพปา 

ปสฺส	อกรณ�	กุสลสฺสูปสมฺปทา	สจิตฺตปริโยทปน�	เอต�	พุทธาน	สาสน�ฯ	แปลเป็นไทยง่ายๆ	(แต่ท�าไม่

ง่าย)	กค็อื	ละชัว่ ประพฤตดิ ีท�ำจติให้ใสบริสุทธิเ์ป็นเพชรน�ำ้หน่ึง ถ้าเราท�าได้	ลูกศษิย์ของโรงเรียน

เราจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการไม่เหมือนใครเลย	 ละชั่วง่าย	 ไม่ยากเลย	 ประพฤติดี	 เป็นคนดีตามที่ 

พ่อแม่และสงัคมคาดหวงั	ท�าจติให้ผ่องใส	ไม่ทกุข์	ไม่สุข	ก�าลังพอดี	เข้าใจความจริงทกุอย่าง	ใสสงบ

ทุกอย่าง	มีปัญญาและมีสติควบคุมตัวเองได้ดี	พูดง่าย	แต่ท�าไม่ง่ายนะ”

	 “หลกัทีไ่ม่มใีครคดิกค็อื	ในโรงเรยีนสอนวชิาพุทธศาสนา	แต่เราไม่ได้เน้นเร่ือง	ศลี	สมาธ	ิปัญญา

น้ีเลย	แล้วกก็ำรพฒันำจติให้ไปสูจ่ดุทีบ่รสิทุธิ ์ใสสะอำด ละอะไรๆ ได้ทัง้ปวง เป็นสิง่ทีส่�ำคญัมำก 

แต่ส่ิงทีท่�ำให้ท�ำสิง่เหล่ำนีไ้ด้ดกีค็อื ใช้ปัญญำและสตเิท่ำนัน้ ต้องคูก่นัเสมอ ปัญญำทีข่ำดสต ิสติ

แต่ไร้ปัญญำ ก็ไม่มีประโยชน์ ต้องใช้สติควบปัญญำเท่ำนั้นควบคุมถึงจะไปได้	 เพราะฉะนั้น 
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หลักข้อนี้ผมคิดว่าไม่ใช่หลักที่ลึกซึ้ง	 ยาก	 ที่เฉพาะฤ	 ษีเกจิอาจารย์ถึงจะไปได้	 แต่เป็นเรื่องที่

พระพุทธเจ้าสั่งความไว้ว่า	 ค�าสอนพุทธศาสนาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์	 สรุปแล้วก็ได้	 ละชั่ว	

ประพฤติดี	ท�าจิตให้ผ่องใส	นี่คือทางสู่พระนิพพาน	อยู่แค่เอื้อม	ถ้าท�าได้จะดี	มีพัฒนาการไปโลด	

ฝากให้นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วย	 เป็นมรดกทางปัญญาที่พระพุทธศาสนาให ้

แก่เรา	 เราควรเห็นคุณค่าแล้วหยิบยกขึ้นมาใช้	 แล้วใครจะปฏิรูปอย่างไรช่างเถิด	 เราเน้นของเรา 

ตรงนี้แล้ว	ไปโลดเลย”

	 “นอกจากนีข้อฝากกำรเรียนรูเ้ร่ืองระบบคณุค่ำ อะไรด ีอะไรชัว่ อะไรสวย อะไรไม่สวย อะไร

เหมำะสม อะไรไม่เหมำะสม เป็นสิ่งที่สอนกันเป็นค�ำพูดไม่ได้ เป็นสิ่งที่จะต้องมีพัฒนำกำร 

แตกต่ำงกันออกไป กล่ำวคือระบบคุณค่ำน้ันต้องสร้ำงวัฒนธรรมในโรงเรียน ต้องสร้ำงระบบ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครกูบัเดก็ และระหว่ำงเด็กด้วยกัน ระหว่ำงครดู้วยกัน ให้เป็นในทำงทีเ่ป็น

กัลยำณมิตร	 เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนรุ่งอรุณที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยบริสุทธิ์ใจ	 เด็กคนใด

กต็ามเขา้มาอยู่ในสงัคมกลัยาณมิตรนีก้จ็ะมีพฒันาการไปโดยไม่ต้องสอนมาก	แต่จะมนี�้าใจดตีอ่กนั

เสมอ	และพอจบออกไปแล้วกจ็ะไปเป็นกลัยาณมติรทีดี่ต่อคนอืน่ด้วย	เป็นเร่ืองส�าคญั	เพราะฉะนัน้

สรุปเป็นภาษาอังกฤษว่า	Value	is	caught,	not	taught	ระบบเรื่องคุณค่านี้	ท�าอะไรก็ได้ที่ท�าให้

เด็กมีพัฒนาการทางคุณค่า	จับได้เอง	อย่ามานั่งสอนให้ท่องศีลห้า	มรรคแปด	อิทธิบาทสี่	อะไรต่อ

อะไรสารพัด	ท่องแล้วก็แค่สอบได้ตามนั้น”

	 “การเรียนรู้พุทธธรรมที่ดีใช้วิธีบอกสอนเท่านั้นไม่ได้	 ต้องใช้วิธีหล่อหลอมด้วยการอยู่ใน

วัฒนธรรมนั้น	Value	is	caught,	not	taught	คือระบบคุณค่ำที่ดี เด็กจะเป็นผู้จับได้เอง พัฒนำ 

ตัวเองขึ้นมำ	 ส�าคัญนะอันน้ี	 สอนเหมือนสอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ภาษาอังกฤษไม่ได้	 

เรื่องระบบคุณค่ำต้องสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวอย่ำงที่ดี ควำมสัมพันธ์ที่ดี สร้ำงนิสัยใจคอที่เป็น

กัลยำณมิตรต่อกันที่ดี แล้วเด็กที่อยู่ในสังคมแบบนี้ก็ซึมซับไปเอง	 เหมือนอย่างที่ผมได้ซึมซับมา

จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่	ขอฝากว่ามันมีอยู่ในวัฒนธรรมสังคมไทยอยู่แล้ว”
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	 “ประเด็นสุดท้าย	คือเรื่องวิธีการเรียนรู้	ผมเป็นคนโบราณ	เรียนรู้แบบโบราณ	ซึ่งมีของอะไร

ดีๆ 	อยูเ่หมอืนกนั	อย่าทิง้ของด	ีแต่ว่าต้องเอาของใหม่ด้วย	ตัวอย่างของโบราณในยคุสมยัท่ีผมเติบโต

มาและคิดว่าเป็นสิ่งดีก็คือ	 บทอาขยานที่เราเอามาให้เด็กท่องนั้นฝังใจ	 บทอาขยานนั้น	 บางทีก็มี

อะไรดีๆ	ที่สอนทางจริยธรรมแล้วเด็กก็ได้คิดเอง	และไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวันเอง	ท่องบท

อาขยานเป็นเรื่องที่ดี	 ไม่ได้เสียหายอะไร	 แต่ไม่จ�าเป็นต้องบังคับกันมากเกินไป	 ให้เรียนด้วยใจรัก	

เรียนด้วยความสุข	ความเพลิดเพลิน	มันก็ได้ไปเอง”

	 “ระบบการศึกษาทั้งหมดนี้	 อย่าไปทึกทักว่า	 อะไรจะดี-ไม่ดี	 เด็กจะเก่ง-ไม่เก่ง	 เด็กจะเลิศ- 

ไม่เลิศ	เข้ามหาวิทยาลัยได้-ไม่ได้	อยู่ที่เราเป็นคนให้ทั้งนั้น	ไม่จริง	การศึกษาอีกแบบที่ทุกคนเรียนรู้

ไปด้วยในขณะเดียวกัน	คือการศึกษานอกโรงเรียน	เช่น	ดูทีวี	ดูกีฬาฟุตบอล	เป็นต้น	ดูแล้วรู้ว่าเรา

แพ้มาเพราะอะไร	ชนะเพราะอะไร	เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นอกโรงเรียนทั้งสิ้นเลย	เป็นสิ่งจ�าเป็น

ที่มีคุณค่ามาก	 ต่อไปโลกในอนาคตนั้นการเรียนรู้เหล่านี้จะมีความถ่ีสูง	 มาให้เราได้พบได้เห็นมาก

เหลือเกิน	เอาจริงๆ	ที่เรียนรู้ในโรงเรียนจะน้อยกว่าที่เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการแบบนี้มากทีเดียว	

กจ็�าเป็นต้องศกึษาความรูท่ี้เรยีกว่าศกึษานอกโรงเรยีนหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั	ซ่ึงจะมาแรงมาก

ในยุคต่อไป	 โดยเฉพาะยุคคอมพิวเตอร์	 ยุคดิจิตอล	 อะไรเหล่านี้จะยิ่งมากใหญ่	 โลกในอนาคต 

จะไม่เหมือนโลกอย่างท่ีเราคุยกันวินาทีนี้แน่นอน	 โลกอนาคต	 คนแก่จะมีจ�านวนมาก	 เด็กมาเกิด

น้อยลง	ภาระการท�างานในสังคมไทยก็เหมือนในสังคมญี่ปุ่น	 สังคมฝรั่ง	 คนจะต้องท�างานหนักขึ้น	

ใช้เวลานานข้ึน	ท�างานมากข้ึน	เพือ่เลีย้งเด็กทีเ่กดิใหม่และคนแก่ทีม่จี�านวนมากขึน้	จะมอีาชพีใหม่ๆ	

เกิดขึ้น	ไม่เฉพาะเรื่องนี้	เรื่องอื่นๆ	ก็จะมีอาชีพที่หลากหลายที่เราจ�าเป็นต้องสร้างกันใหม่	สร้างคน

ใหม่ขึ้นมาให้ได้”

	 “นอกจากนั้น	 โลกก�าลังเปลี่ยนขนานใหญ่อยู่สามสี่อย่าง	 เรื่องระบบนิเวศ	 เรื่องสิ่งแวดล้อม 

เลวลงทุกที	ไฟไหม้มาก	น�้าท่วมมาก	ร้อนมาก	หนาวมาก	แปรปรวนยิ่งกว่าเดิม	ดังนั้นความรู้เรื่อง

โลกทีแ่ปรเปลีย่นตามภมูอิากาศและต้องปรับตัวขนานใหญ่	เร่ืองส่ิงแวดล้อม	เป็นเร่ืองใหญ่ของเมอืง
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ไทย	ไม่ใช่เรื่องน�้าท่วมอย่างเดียวนะ	เรื่องป่าหมด	เรื่องความร้อนที่มันมากขึ้น	อุณหภูมิร้อนมากขึ้น

เราจะปรบัตวัอย่างไร	แล้วกท็ีท่�ากนิมน้ีอยลงจะท�าอย่างไร	ระบบอาหารกเ็ปล่ียนแปลงไป	ผมคดิว่า 

ลกูศษิย์รุง่อรณุต้องเข้ำใจเรือ่งนี ้เมือ่โลกมนัเปล่ียน พืช ผกั ผลไม้ สิงสำรำสัตว์ก็เปล่ียน อณุหภมูิ

ก็เปลี่ยน ต้องยกเครื่องกันใหม่ อะไรที่เป็นของดีของเรำรักษำไว้ สิ่งเหล่ำนี้ผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่เรำ

ต้องเรียนรู้ แล้วลูกศิษย์ของเรำต้องรู้ให้ทันควำมเปลี่ยนแปลงนี้ ระบบอาหารมันเปลี่ยน	ถ้าเป็น

เหยื่อของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม	ก็ได้กินแต่อาหารเลวๆ	อาหารขยะ	เราต้องกลับไปหารากเหง้า

เดิมแล้วท�าให้ดีก็จะเป็นประโยชน์มาก	

	 “สดุท้ายคอื	ทกุอย่างในโลกนีถ้้าจะแบ่งค่ายกนั	แบ่งได้เป็นสองค่าย	คอื	มจิฉำทฏิฐ ิและสัมมำ

ทิฏฐิ ลูกศิษย์รุ่งอรุณต้องรู้เท่ำทันมิจฉำทิฏฐิ ควำมคิดที่ไม่ดีทั้งหลำยที่เป็นอกุศลทั้งหลำย  

รู้เท่ำแต่ไม่เอำด้วย มุ่งสัมมำทิฏฐิ แต่ไม่โง่ให้พวกมิจฉำทิฏฐิมำครอบง�ำเอำเปรียบ เพราะฉะนั้น

ลกูศิษย์รุง่อรณุเรยีนตามต�าราเท่านัน้ไม่ได้	ต้องรูท้นัสิง่เหล่านีแ้ละปรบัความรูส้กึตวัเองได้ว่า	จดุยนื

ของเราอยูต่รงไหน	และมจีดุยนืทีถ่กูต้องว่าอะไรคอืสมัมาทฏิฐสิ�าหรบัเรา	ในทางรฐัศาสตร์	ทางการ

ปกครอง	ในความเป็นประชาธิปไตยแล้วเราต้องรู้ทัน”

	 “สุดท้ายที่ผมเป็นห่วงที่สุด	 ประเทศใหญ่อย่างอเมริกา	 ยุโรป	 EU	 จีน	ญี่ปุ่น	 พวกนี้ยังเป็น

มหาอ�านาจอยู่	 ไม่เพียงแต่ทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีเท่านั้น	 แต่เป็นมหาอ�านาจที่จะกลืน

กลายประเทศเล็กๆ	อย่างเรา	ที่จะเอารัดเอาเปรียบ	เราต้องรู้เท่าทันยักษ์ใหญ่เหล่านี้	แล้วไม่ปล่อย

ให้ชาตบ้ิานเมอืงเสยีหาย	ถูกเอารดัเอาเปรยีบโดยรูตั้วหรอืไม่รูตั้วกต็าม	นกัเรยีนทีดี่ จบออกไปแล้ว

ต้องรู้ ต้องคิด ต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่คิดออกและมองเห็น เรำจะต้องเป็นตัวของตัวเรำ  

ดงัน้ันเราต้องคบเพือ่นบ้านอาเซยีนด้วยกนั	รูว่้าเขาต้องการอะไร	เราต้องการอะไร	ไม่เอาเปรยีบเขา	 

แต่เราให้ได้ในสิ่งที่เรามี	เรารับสิ่งที่เขามีแล้วเราไม่มี	เราคบกันเพื่อความแข็งแกร่ง	หกร้อยล้านคน

ไม่ใช่น้อยๆ	 ถ้ารวมกันเป็นปึกแผ่นเราก็ทันเกมยักษ์ใหญ่ได้	 ไม่ยอมให้เข้ามาครอบง�าเราได้ง่ายๆ	 

อันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย	 เป็นเรื่องใกล้ตัว	 เป็นนักเรียนหรือจบไปแล้วก็จะต้องพบทั้งสิ้น	 ต้องมี

ปัญญาและสติที่จะรอบรู้สิ่งเหล่านี้”	
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สมัภาษณ์และเรยีนเรยีง: ครสูรุศิรา บวันลิ, ครจูรยิา ฟักประไพ, ครพูรรตัน์ ตัง้วรเกษม, ครวูวิรรธน์ หมัน่ปร,ุ ครนูภิาวรรณ 

แซสันเทียะ, ครูเดชนะ สุวรรณ์, ครูอนุสรา ลาบุตร

	 “ผมขอฝากให้คิดเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ในการให้การศึกษากับลูกหลานของเราท่ีโรงเรียนรุ่งอรุณ	

และขอให้มีความสุข	เป็นครูบาอาจารย์ที่ดี	และมีพัฒนาการต่อเนื่องจากที่ท�าดีไว้มากแล้ว	ให้ดียิ่ง

ขึ้นต่อไป	 ให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยถือหลักพุทธธรรม ถือหลักกำรเรียนรู้ท่ำมกลำงโลก 

ท่ีเปล่ียนแปลง และเป็นตวัของเรำเองอย่ำงมศีกัด์ิศรีให้ดีทีส่ดุ	โรงเรียนรุ่งอรุณกจ็ะไปไกล	ทกุคน

จะภูมิใจและมีความสุข	สรุปคือ	โรงเรียนรุ่งอรุณท�าดีมามากแล้ว	ท�าต่อไป	แต่ไม่ใช่เหมือนเดิมนะ	

ต้องเป็นก้าวใหม่ที่เก่งๆ	ดีๆ	อีกมากมายอย่างที่พูดมา”
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“โรงเรียนมีบรรยำกำศอย่ำงไร นักเรียนก็ได้รับกำรบ่มเพำะเช่นนั้น”

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ทางวิทยาวิธี	อดีตอาจารย์

ประจ�าคณะ	ครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และนกัคดิ	นกัเขยีน	นกัวจิารณ์	ทีม่บีทบาทส�าคญั

ต่อวงการศึกษาไทย	 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	 ล�าดับที่	 ๒	 

(ธ.ค.๒๕๕๒	 -	 พ.ย.๒๕๕๕)	 และเป็นครูบาอาจารย์ของครูรุ่งอรุณผู้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาการ

ศกึษาของโรงเรยีนมาอย่างต่อเนือ่ง	ปัจจบุนัท่านด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารมลูนธิโิรงเรยีน

รุ่งอรุณ

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

“๒๐ ปีที่รุ่งอรุณได้ด�าเนินการมา เป็นการเติบโตซึ่งถ้าจะเปรียบ 

กับต้นไม้ รุ่งอรุณก็เป็นต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไป อันเกิดจากการ

บ่มเพาะ เกิดจากการปลูกฝังและบ่มเพาะต้นกล้าขึ้นมา”

๑๐
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 “ถ้ำพดูถงึวถิไีทย เรำไม่มทีำงทีจ่ะเป็นวถีิไทยบริสทุธิอ์กีแล้ว เน่ืองจำกว่ำสงัคม สิง่แวดล้อม 

ควำมเจริญทำงเทคโนโลย ีธรรมชำต ิมนษุย์ เปลีย่นไปหมดแล้ว ดงันัน้วถิไีทยจงึต้องผสมผสำน

กับควำมเป็นสำกล แต่เรำจะต้องคงควำมเป็นอัตลักษณ์ ไม่ใช่เอกลักษณ์ คือลักษณะควำมเป็น

ไทยที่ดีของเรำไว้ รุ่งอรุณไม่ได้ตั้งปรัชญาไว้ว่าจะต้องวิถีไทยจ๋า	ค�าว่าจ๋าคือไม่เปลี่ยนแปลง	จ�าได้

ว่าเมื่อ	๒๒	ปีที่แล้ว	รุ่งอรุณมีการรับสมัครครู	ตอนนั้นจุฬาฯ	เปิดให้ครูพระฤาษี	คือครูแก่ทั้งหลาย

เปิดสอนวิชาอะไรก็ได้	 พระฤาษีสุมนก็เปิดวิชาคิดเป็นโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ	 จ�าได้ว่าอาจารย์

ประภาภัทรส่งครูท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นครูรุ่งอรุณประมาณสิบกว่าคนมาร่วมฟังและสังเกตการณ์	

แสดงว่ารุ่งอรุณมีการเตรียมบุคลากร	และไม่ได้เตรียมเรื่องวิชาการอย่างเดียว	แต่เตรียมเรื่องหัวใจ

ด้วย	ดังนั้นครูจึงท�านายว่ารุ่งอรุณจะคัดเลือกคนโดยดูคุณสมบัติที่หัวใจก่อน”

	 “สิ่งท่ีเป็นข้อสังเกตเมื่อได้เข้ามารุ่งอรุณซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงก่อตั้ง	 หักร้างถางพง	 ครูแปลกใจ

มากที่ไม่เห็นตัวอาคาร	ปกติโรงเรียนทั่วไปถ้ำจะตั้งโรงเรียน ก่อนอื่นก็ต้องก่อสร้ำงอำคำรก่อน 

แต่ที่นี่กลับสร้ำงธรรมชำติ รุ่งอรุณสร้ำงธรรมชำติแวดล้อมก่อน	ครูจ�าได้ว่ามีสระน�้า	ต้นไม้ใหญ่	

ผืนดิน	 รุ่งอรุณมีซีเมนต์น้อยมาก	 ปกติแล้วในเมืองจะต้องลาดซีเมนต์ก่อนเป็นล�าดับแรกใช่หรือไม่	

ปรากฏว่าทีน่ีม่ดีนิเยอะ	มผีนืดนิเยอะ	แสดงว่ารุง่อรณุเหน็ความส�าคญัของธรรมชาตแิวดล้อม	ท�าให้

รุ่งอรุณมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 อาจารย์สุมนเคร่งครัดเรื่องบรรยากาศของสถานที่มาก	

โรงเรียนมีบรรยำกำศอย่ำงไร นักเรียนก็ได้รับกำรบ่มเพำะเช่นนั้น”

	 “รุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่หวังก�าไรเป็นอันดับหนึ่ง	 แต่หวังให้อยู่รอด	 ครูรู ้สึกว่า 

ครูรุง่อรณุรุน่บกุเบกิท�างานหนกัมาก	ชือ่เสยีงในขณะนัน้กย็งัไม่ได้เป็นทีย่อมรบัหรอืมคีนแย่งกนัเข้า

อย่างสมัยนี้	 จากการที่รุ่งอรุณมีเข็มมุ่งหลักคือพัฒนำคน คนในที่นี้คือ ครู ผู้บริหำร ผู้ปกครอง

และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนำแนวคิดตำมแนวคิดใหม่ คือ หุ้นส่วนกำรศึกษำ อย่างเช่น	

รุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่มีการสอบผู้ปกครองก่อนเข้า	 ซ่ึงขณะนี้ดูเป็นปกติ	 แต่เมื่อก่อนเป็นเร่ืองท่ี 

แปลกมากที่ต้องเอาผู้ปกครองมาสอบ”	

	 “รุง่อรณุเริม่ก่อตวัปีแล้วปีเล่า	แล้วค่อยๆ	ขยายตวั	เป็นการลงทนุทีไ่ม่ได้เป็นแบบไทย	ถ้าลงทนุ

แบบไทยคือเริ่มจากใหญ่ไปสู่เล็ก	รุ่งอรุณลงทุนแบบจีน	คือเริ่มจากเล็กแล้วค่อยๆ	ขยาย	ขยายมา

เรือ่ยๆ	ขยบัขึน้ๆ	สิง่ทีรุ่ง่อรณุไม่ได้ท�าคอื	การท�าจดหมายเหตุไว้ว่าแต่ละปีเป็นอย่างไร	ซ่ึงจะช่วยให้
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เห็นพัฒนาการ	 เหมือนกับที่เราเริ่มท�าตอนนี้	 มันจะบอกว่ารุ่งอรุณขยายแล้วขยับ	 รุ่งอรุณค่อยๆ 

เติบโต และสิ่งที่เติบโตมำกคือ รุ่งอรุณเรียนรู้จำกกำรท�ำโรงเรียน รุ่งอรุณไม่ได้เรียนเฉพำะ 

กำรท�ำโรงเรยีน ไม่ได้เรยีนเฉพำะกำรเรยีนกำรสอน กำรท�ำหลกัสตูร แต่รุง่อรณุเรยีนกำรจดักำร

ศกึษำทัง้หมด อนันีเ้ป็นอานสิงส์ท่ีท�าให้รุง่อรณุสามารถท�าวจิยัและพฒันาจนออกไปนอกอาณาเขต

รุง่อรณุ	จนถงึระดบัประเทศได้	ตอนนีเ้ราไปถงึแม่ฮ่องสอน	ถงึชนเผ่าต่างๆ	รุ่งอรุณสามารถขยายวง

ประสบการณ์การเรียนรู้ออกไปสู่อาณาเขตที่กว้างขวางกว่าสถานศึกษา”	

	 “เมื่อรุ่งอรุณปีที่	๑๐	ผ่านไป	รุ่งอรุณขยายเพิ่มจากอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖	สู่อาศรมศิลป์	

กค็อืคนรุง่อรณุนัน่แหละ	ครเูองกไ็ปสอนอาศรมศลิป์	แล้วครกูต็กใจอกี	อาศรมศลิป์เป็นมหาวทิยาลยั

มุงจาก	 ดูไม่ใช่อุดมศึกษาเลย	 ถ้าเราดูอาศรมศิลป์นะ	 ดูแล้วเป็นเรือนไม้	 ครูได้เรียนรู้อีกแล้วว่า

อุดมการณ์ของรุ่งอรุณกับอุดมการณ์ของอาศรมศิลป์เป็นอย่างเดียวกัน	 เพราะคนก่อตั้งเป็นคน 

คู่เดียวกัน	 เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่ง	 แสดงให้เห็นการบุกเบิกริเร่ิมใหม่ทางอุดมศึกษา	 เราเปิดการ

ศกึษาแบบองค์รวม	ล�าบากยากเยน็	ตรำบใดทีก่ำรศกึษำไทยมชีดุควำมคดิควำมเชือ่ (Mindset) เดมิ 

กำรศึกษำจะไม่สำมำรถสร้ำงคนไทยที่มีคุณภำพได้ คุณภำพของคนไทยขึ้นอยู่กับกำรเรียนรู้”

	 “ครูก็ดูต่อไปว่า	 นักเรียนที่จบจากรุ่งอรุณเป็นอย่างไร	 ถ้าหากว่าเราจะดูคุณภาพของสถาน

ศกึษา	คนทัว่ไปจะดผูลการสอบโอเนต็	ผลการสอบคะแนนเฉลีย่	ผลการสอบเข้ามหาวทิยาลยั	เพราะ

ฉะนั้นสถานศึกษาจะมีป้ายหน้าโรงเรียนประการต่างๆ	 เช่น	 ได้เหรียญทองจากที่โน่นที่นี่	 เกือบจะ

เรียกได้ว่ารอบรั้วโรงเรียน	 เป็นโรงเรียนสีเขียว	 เป็นโรงเรียนสีขาว	 โรงเรียนไหนโอเน็ตต�่าก็เป็น

โรงเรียนสีด�า	 มันไม่ใช่	 ท่ีจริงแล้วเราดูว่านักเรียนที่มีคุณภาพ	 จบมาเป็นอย่างไร	 ก่อนอื่นจะดู

บคุลกิภาพ	ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายความว่า	“ไฮโซ”	แต่หมายถงึบคุลกิภาพแจ่มใส	ร่าเรงิ	พร้อมทีจ่ะสบตา

คน	เปิดเผย	ไม่เกบ็กด	ถ้าครไูปเยีย่มโรงเรียนไหนแล้วนกัเรียนหลบสายตาวบูวาบๆ	ครูรู้เลยว่าสถาน

ศกึษาแห่งนัน้กดขีน่กัเรยีน	แต่นกัเรยีนรุง่อรุณ	รู้เลย	พอเจอลูกชายอาจารย์ประภาภทัร	(วนัใหม่	นยิม)	

รักหนังสือมาก	 แต่ไม่ใช่เฉพาะลูกนะ	 นักเรียนที่จบจากรุ ่งอรุณจะมีบุคลิกภาพอย่างหนึ่ง	 

อกีภาพหนึง่คอื	สขุภาพ	ครรููส้กึว่าการทีเ่ขาได้อยูก่บัธรรมชาติ	ได้เรยีนรูส้ขุนสิยัทัง้หลาย	ครกูส็งัเกต	

เดก็รุง่อรณุสขุภาพใช้ได้	ถ้าหากครจูะดคูณุภาพคอืความเก่ง	กเ็หน็สอบเข้ามหาวทิยาลยัดีๆ 	ได้	และในแง่	

ของภาพอืน่ๆ	กด็มีากๆ	คดิว่าเกดิจากการทีภ่ารกจิใดกต็ามทีเ่ริม่จากใจ	แล้วบวกกบัการเอาใจใส่ของ

บคุลากรทุกฝ่ายท่ีเป็นหุน้ส่วนการศกึษาทัง้หมด	ครเูหน็ผูป้กครองมานัง่คยุกนัเตม็	ไม่เหน็ทะเลาะกนัเลย”
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“นอกจากการปลกูฝงัและบม่เพาะซ่ึงเปน็ 

กระบวนการของรุ่งอรุณแล้ว ปรัชญา

ของโรงเรียนก็ชัดเจนย่ิงข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป 

ทำาให้รุ่งอรุณมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว...  

เมื่ออัตลักษณ์ชัดเจน การดำาเนินงานก็

เป็นกระบวนการที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ114



	 “ทราบอย่างหนึ่งว่าครูรุ่งอรุณท�างานหนัก	 ครูพูดอยู่เสมอว่า	 ครูท�างานหนักมากควรต้องมี

สวสัดกิารด	ีเพราะฉะนัน้สรปุได้ว่า	๒๐ ปีทีรุ่ง่อรณุได้ด�ำเนนิกำรมำ เป็นกำรเติบโตซึง่ถ้ำจะเปรยีบ

กบัต้นไม้ รุ่งอรณุกเ็ป็นต้นไม้ทีห่ยัง่รำกลกึลงไป อนัเกิดจำกกำรบ่มเพำะ เกิดจำกกำรปลกูฝังและ

บ่มเพำะต้นกล้ำขึ้นมำ	 เดี๋ยวนี้ต้นไม้ไม่ได้บ่มเพาะกันแล้ว	 ไปตัดตอนมา	 ไปตัดกิ่งมา	 จึงคิดว่า 

นอกจากการปลูกฝังและบ่มเพาะซึ่งเป็นกระบวนการของรุ ่งอรุณแล้ว	 ปรัชญาของโรงเรียน 

ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป	 ท�าให้รุ่งอรุณมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	 อัตลักษณ์เป็นอย่างไร	 ก็คือ

บุคลากรจะต้องเขียนเอง	ไม่ใช่ครูเป็นคนบอก	เมื่ออัตลักษณ์ชัดเจน	การด�าเนินงานก็เป็นกระบวน

การที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 ครูจึงหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ	 และถือว่าเป็นความรับผิด 

รับชอบ	 นั่นคือ	 ถ้ารุ่งเรืองก็ถือว่าเป็นงานของเรา	 ถ้าล้มเหลวก็ต้องถือว่าเป็นการกระท�าของเรา	 

ไม่ซัดทอด	ค�าว่า	Accountability	คือการมีความรับผิดและรับชอบของบุคลากรทุกคน”

	 “ครูหรือใครก็ตามที่มาดูงานที่รุ่งอรุณจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 เขาท�าไม่ได้	 มีเหตุผลเยอะ

มาก	“ที่มาดูนะครับดีมากทุกอย่างเลย ผมเห็นด้วยทุกประการ แต่กลับไปแล้วอยู่ในกรอบเดิม ผม

ท�าไม่ได้”	 ซึ่งที่ว่าท�าไม่ได้นั้นไม่จริง	 ทุกคนเรียนรู้ได้	 เริ่มที่ใจ	 เดี๋ยวนี้ก็มีระบบกัลยาณมิตรนิเทศ	

(Coaching)	 มีระบบพี่เลี้ยง	 (Mentoring)	 มีระบบนิเทศแนวใหม่	 คุณอย่าไปพูดภาพใหญ่เป็น	

Macro	รุง่อรณุนีเ่ป็น	Micro	ส่วนนดิเดยีว	ถ้าพูด	Macro	มนัเป็นอกีเร่ืองหนึง่แล้ว	มนัเป็นเร่ืองใหญ่	

ซึง่อาจารย์สมุนเหนือ่ยมากถ้าจะพดูถงึเรือ่ง	Macro รุง่อรณุกไ็ปช่วยพฒันำกลุม่ทีม่คีวำมต้องกำร

พัฒนำ ไปพัฒนำกลุ่มคน กลุ่มครูที่ต้องกำรพัฒนำ แต่จะไม่ไปโอบอุ้มทั้งประเทศ เป็นไปไม่ได้ 

โรงเรียนเพลินพัฒนาก็ดี	 โรงเรียนมีชัยพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ดี	 โรงเรียนทางเลือกทั้งหลายเขาก็

อยู่ของเขา	เขาก็ท�าในขอบเขตที่เขาท�าได้	ทั้งหลายทั้งปวง	เขาก็ท�าเท่าที่จะท�าได้”

 “ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในรุ่งอรุณ คิดดี พูดดี ท�ำดี ด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอดี ไม่ประมำท 

แล้วคณุจะรุง่เรอืง ไม่ล้มเหลว เมือ่ไรกต็ามคณุวเิคราะห์ตวัเองไม่ได้	คอืมอีคต	ิมฉีนัทาคตว่ิาตนเอง

นั้นดีแล้ว	ดีแล้วเป็นอดีตกาล	(Past	Tense)	เราก็จะไม่ปรับปรุงตนเอง	ฉะนั้นขอให้คิดดี พูดดี ท�ำ

ดี คบคนดี ไปสู่สถำนที่ดี นี่ก็เป็นพรของท่านปัญญานันทภิกขุ”

สัมภาษณ์และเรียนเรียง: ครูพัชรี อนันต์ทรัพย์สุข, ครูวีรแมน บุราโส, ครูเรวัตร ภคพาณิชย์, ครูเอกชัย นิตย์มี,  

ครูกันยารัตน์ แก้วลิ้นไม้
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“เรำต้องฝึกเด็กของเรำให้มี Growth Mindset”

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อำรี สัณหฉวี อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	และอดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตบางนา	 เป็นนักการศึกษาผู้มีบทบาทส�าคัญ

ในการศกึษาและเผยแพร่ทฤษฎีการเรยีนรูข้องมนษุย์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงการศกึษาไทย	ทัง้ยงัเป็น

ครูของครูที่ได้ให้หลักคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณมาโดยตลอด	

โดยด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	พ.ศ.	๒๕๕๙)

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อำรี สัณหฉวี

“การท�างานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและท�าด้วยความเมตตากับเด็ก

คือการปฏิบัติธรรม เพราะสิ่งที่ครูท�านั้นเป็นประโยชน์กับเด็ก

และประเทศชาติ เมื่อเราปฏิบัติธรรมก็จะไปถึงการหลุดพ้นใน

วันหนึ่ง”

๑๑
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	 “รุ่งอรุณเป็นโรงเรียนทางเลือกที่พัฒนาการสอนใหม่ๆ	อยู่ตลอด	เป็นอิสระกว่าโรงเรียนอื่นๆ	

และเป็นผูน้�าในการสอนหลายเรือ่ง	เช่น	การให้นกัเรยีนมธัยมลงศกึษาเรือ่งท้องถิน่	และทีส่�าคญัคอื

เป็นผูน้�าโรงเรยีนวถิพีทุธ	วถิพีทุธนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัทีค่วรท�าและพฒันาต่อไป	ขณะเดยีวกนัควรสร้าง

ความใจกว้างทางจติใจท่ีจะอยูร่่วมกนัทกุศาสนา	เพราะศาสนาพทุธเป็นศาสนาทีค่่อนข้างอสิระมาก	

อยากให้ไปดูค�าสอนของท่านพุทธทาส	 ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านต้องการเห็น	 ๓	 อย่าง	 คือ	 หนึ่ง	 ให้ 

ทุกคนเป็นศาสนิกชนที่ดี	 ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม	 สอง	 ขอให้มีความใจกว้างกับศาสนาต่างๆ	

สาม	ขอให้ลดความเป็นวัตถุนิยม	ท่านขอไว้	๓	อย่าง	ซึ่งท่านบอกว่า	๓	อย่างนี้จะท�าให้บ้านเมือง

และโลกอยู่รอดต่อไปได้	 ฉะนั้นการสอนพุทธศาสนาควรหาทางท�าให้ทันสมัยและทันกับสภาพ 

บ้านเมืองของเรา	และช่วยให้คนไทยเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนา”

	 “เรื่องหนึ่งที่โรงเรียนรุ่งอรุณน่าจะท�า	คือ	พัฒนาการสอนใหม่ๆ	พัฒนาหลักสูตร	แล้วศึกษา

หลักสูตรเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆ	ตัวอย่างเช่นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ	เขามีวิชาหลัก	(Core	

Subject)	อยู่	๓	วิชา	คือ	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	นอกนั้นเป็นวิชาเสริม	(Fun-

damental	 Subject)	 แต่ของเรามี	 ๘	 สาระ	 แล้วทุกสาระต้องจัดอยู่ในตารางสอน	 เพราะฉะนั้น 

จะไม่ค่อยมีช่ัวโมงให้วิชาเสริม	 ซึ่งครูไม่แน่ใจว่าที่อังกฤษเขาจัดอย่างไร	 แต่เข้าใจว่าวิชาเสริมอื่นๆ	

เขาจัดเป็นชุด	 เช่น	 เทอมนี้สอนศิลปะ	 เทอมต่อมาสอนเกษตร	 ซึ่งน่าสนใจว่าเขามีวิชาการเกษตร	

(Agriculture)	ด้วย”

	 “เมื่อเร็วๆ	 นี้ครูไปประชุมที่อังกฤษ	 บ้านเมืองเขาสวยงาม	 มีต้นไม้เยอะ	 มีสวนเยอะ	 ถนน 

สายหนึ่งในลอนดอนมีต้นไม้ร่มครึ้มตลอดสายเหมือนกับถนนสายหนึ่งในบ้านเรา	(กรุงเทพฯ)	ที่ครู

เคยเห็นตอนเด็กๆ	 เห็นแล้วน�้าตาไหลเลย	 ต้นไม้ของเขายังอยู่	 แต่ของเราไม่เหลือแล้ว	 ครูเห็นใน

หลักสูตรของอังกฤษเขามีวิชาการเกษตร	 แต่ของเราแฝงอยู่ในวิชาการงานอาชีพ	 แล้วสอนก็ได	้ 

ไม่สอนกไ็ด้	ครจูงึคดิว่าเราควรจะจดัหลกัสูตรให้เด็กได้เรียนท�าเกษตรทุกปี	ครูอยากให้ไปช่วยดูเร่ือง
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หลักสูตรแล้วหาวิธีสอน	 เพราะครูคิดว่าการที่อังกฤษมีเรียนท�าเกษตร	ท�าให้คนของเขาชอบปลูก

ต้นไม้	ขนาดมบ้ีานเลก็ๆ	เขากย็งัปลกูดอกไม้	ปลูกต้นไม้	มคีนท�าอาชพีรับจ้างท�าสวน	ซ่ึงน่าเสียดาย

ที่คนไทยไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของการท�าเกษตร	การปลูกต้นไม้และท�าสวน”

	 “เราจะมีวิธีท�าอย่างไรให้เด็กของเราชอบท�าสวน	 ชอบปลูกต้นไม้	 โรงเรียนรุ่งอรุณมีเรียน 

ท�านา	เรียนปลูกผัก	แต่จะท�าอย่างไรให้เด็กได้เรียนท�าเกษตรทุกปี	อย่างเช่นหน้าฝน	๓	เดือน	อาจ

จะเรียนท�าเกษตร	ให้เด็กได้ปลูกต้นไม้	ท�าสวน	ฝึกให้เขาท�าชนิดที่ว่าพอโตขึ้นไปแล้ว	ไม่ว่าจะเป็น

อาชีพไหน	เขาก็ยังชอบปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก”

	 “วงการศึกษาทุกวันนี้พูดถึงเรื่องการสร้างอุปนิสัย	 (Character	 Education)	 ซึ่งในหนังสือ	

How	Children	Succeed	 เขียนโดย	Paul	Tough	บอกว่า	 เด็กที่จะประสบควำมส�ำเร็จได้นั้น 

จะต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำงำน และมี Grit คือ ควำมบำกบั่น สู้ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย ดังนั้น

เด็กจะมีควำมส�ำเร็จในชีวิตได้ เรำต้องฝึกให้เขำเป็นคนที่มุ่งมั่น ท�ำอะไรกัดไม่ปล่อย	แล้วเราจะ

ฝึกเขาอย่างไร	เพราะโดยมากเราฝึกแต่ว่าให้เรียนหนังสือให้เก่งๆ”

	 “ในงานวิจัยด้านจิตวิทยาเรื่อง	Mindset	 หรือ	 กรอบแห่งจิต	 ระบุว่าคนเรามีกรอบแห่งจิต	 

๒	แบบ	คือ	Fixed	Mindset	กรอบแห่งจิตที่ยึดติด	กับ	Growth	Mindset	กรอบแห่งจิตที่เติบโต

ได้	 ซึ่งโดยมากเราชอบชมเด็กว่าเก่ง	 ฉลาด	 เด็กคนนั้นก็ถูกตราว่าฉลาด	 เก่ง	 พอเขาไปเจออะไรที่

ยากๆ	เขาจะไม่กล้าเพราะกลวัว่าจะท�าไม่ได้	กลวัจะเสยีชือ่	เพราะเขาม	ีFixed	Mindset	ว่าเขาเป็น

คนเก่ง	ฉะนัน้พ่อแม่และครไูม่ควรชมว่าเด็กเก่งหรอืฉลาด	เช่น	หนเูป็นคนเก่งหนตู้องท�าได้	หนฉูลาด

หนทู�าได้	ถ้ำเรำอยำกจะฝึกเดก็ให้เป็นคนขยนัขนัแขง็ ท�ำอะไรแล้วกดัไม่ปล่อย สูไ้ม่ถอย เรำควร

จะบอกว่ำ ถ้ำเรำพยำยำมเรำจะท�ำส�ำเรจ็ เรำต้องตัง้ใจท�ำ ถ้ำเรำจะชมเดก็ควรชมว่ำ “หนตูัง้ใจ

ท�ำได้ดีนะ หนูพยำยำมถึงท�ำได้ดี หนูขยันนะ ใช้เวลำท�ำกี่ชั่วโมงนี่ ดีมำกนะ” ให้เขำรู้ว่ำเขำท�ำ

ส�ำเร็จได้เพรำะเขำขยัน ไม่ใช่เพรำะเก่ง ค�ำเหล่ำนี้เป็นกำรสร้ำง Fixed Mindset”

	 “เรื่องสู้ไม่ถอยนี้ครูนึกถึง	อับราฮัม	ลินคอล์น	(Abraham	Lincoln)	ประธานาธิบดีคนที่	๑๖	
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“I will study and get ready, for 

some day my chance will come.  

วันหนึ่งโอกาสของฉันคงจะมาถึง อันน้ี

เรียกว่า Growth Mindset”
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ของสหรัฐอเมริกา	สมัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้งปีแรกๆ	เขาไม่เคยได้รับเลือก	แต่เขาก็ตั้งใจ	แล้วเขียน

ข้อความเตอืนตวัเองว่า	“I	will	study	and	get	ready,	for	some	day	my	chance	will	come.”	

วันหน่ึงโอกาสของฉนัคงจะมาถงึ	อนันีเ้รยีกว่า	Growth	Mindset	แต่ถ้าเป็นคนทีม่	ีFixed	Mindset	

พอท�าอะไรไม่ได้กจ็ะคดิว่าฉนัท�าไม่ได้	แล้วล้มเลกิ	แต่ลนิคอล์นเขาคดิว่าตอนนีไ้ม่ได้	เขากศ็กึษาและ

เตรียมพร้อม	แล้ววันหนึ่งโอกาสของเขาจะมาถึง”

	 “ครูเองสมัยเรียนปี	๑-๒	ที่อักษรศาสตร์	 มีสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ	ครูกับเพื่อนๆ	 

ก็ไปสอบกัน	 รุ่นครูไม่มีใครได้สักคน	 ครูก็นึกถึงคติของลินคอล์น	 แล้วพยายามศึกษาภาษาอังกฤษ	

เรียนจบแล้วมาสอนหนังสือก็ค้นคว้าไปด้วย	จนมาสอบได้หลังจบมาแล้ว	๒	ปี	เพราะเมื่อสอบไม่ได้

ตอนปี	๒	ครูไม่ท้อ	นึกว่าเพราะเรายังไม่พร้อม	ก็เตรียมตัวและพยายามต่อ	เพราะฉะนั้นคิดว่าเรา

ต้องฝึกเด็กของเราให้มี	Growth	Mindset	อย่าคิดว่าเราท�าอะไรไม่ได้	แต่คิดว่าเราจะท�าได้ถ้าเรา

เตรียมพร้อมและศึกษาอยู่เรื่อยๆ	หรือพอไม่ได้หนหนึ่งก็อย่าเพิ่งท้อ	อย่างอับราฮัม	ลินคอล์น	กว่า

จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี	เขาสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ	แล้วไม่เคยได้รับเลือกเลยตั้งหลายครั้ง	

แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้”

	 “อกีตวัอย่างหนึง่เป็นนทิานเรือ่งกษตัริย์สกอตแลนด์	บ้างกว่็าเป็นเร่ืองจริง	สมยันัน้สกอตแลนด์

กับอังกฤษรบกันอยู่ตลอด	 มีกษัตริย์สกอตคนหนึ่งต่อสู้กับทหารอังกฤษถึง	๗	 ครั้ง	 แล้วแพ้ตลอด	

พระองค์ก็หนีไปอยู่บ้านชาวนาแห่งหนึ่ง	 ตอนนั้นคิดว่าจะยอมแพ้แล้ว	 แต่ที่บ้านชาวนาเขาเห็น

แมงมุมตัวหนึ่งก�าลังทอใยอยู่	 ทอไปได้สักพักก็ขาด	 มันก็ทอใหม่	 หนที่หนึ่งก็แล้ว	 หนที่สองก็แล้ว	

จนถงึหนทีเ่จด็กย็งัขาดแล้วหล่นลงมา	แต่มนักย็งัท�าต่อไปจนส�าเรจ็ในครัง้ทีแ่ปด	จากทีค่ดิจะยอมแพ้	

กษัตริย์สกอตก็เกิดแรงฮึดไปรวบรวมทหารกลับมารบกับอังกฤษจนชนะในที่สุด”

	 “สมัยครูมีเรียนนิทานสุภาษิต	 เช่น	 สอนเรื่องความซื่อสัตย์	 ครูจึงคิดว่าการสอน	Character	

Education	ส�าหรบัเดก็ๆ	ถ้าสอนผ่านนทิานน่าจะดี	แต่ส�าหรับเด็กโตกต้็องไปช่วยกนัคดิหาวธิ	ีเพราะ

ฉะนั้นเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างอุปนิสัยอะไรบ้าง	เช่น	อึด	กัดไม่ปล่อย	สู้ไม่ถอย	ล้มแล้วลุก	
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(Resilience)	ไม่ใช่ว่าล้มแล้วยอมแพ้	มมีานะพยายาม	รวมทัง้ความกตัญญ	ูมารยาท	และอืน่ๆ	แล้ว

คิดหาวิธีว่าจะสร้างอุปนิสัยเหล่านี้อย่างไร	ที่ส�าคัญคือ	อุปนิสัยอะไรที่เราอยากให้เด็กเป็น	ครูต้อง

เอามาท�ากับตัวเองด้วย”

	 “เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง	คือ	Lesson	Study	หรือการศึกษาชั้นเรียน	ครูได้อ่านหนังสือ

ชื่อ	The	Teaching	Gap	เขียนโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน	๒	คน	(James	W.	Stigler,	James	

Hiebert)	 เนื่องจากช่วงก่อนปี	 ค.ศ.๒๐๐๐	 มีการจัดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติส�าหรับนักเรียน 

อายุ	๑๕	ปี	(The	Third	International	Mathematics	and	Science	Study;	TIMSS)	มีประเทศ

เข้าร่วมสอบ	๔๐	กว่าประเทศ	ปรากฏว่าญีปุ่น่มาเป็นที	่๑	เยอรมนอียูล่�าดบัที	่๑๐	กว่าๆ	ส่วนอเมรกิา

อยู่ราวล�าดับที่	 ๓๐	 ตอนนั้นโลกตื่นเต้นมาก	 นักจิตวิทยาสองคนนี้จึงท�าการวิจัยโดยจัดทีมไปถ่าย

ท�าการสอนของครูในชั้นเรียน	ม.๒	หรือ	Grade	8	ของประเทศญี่ปุ่น	เยอรมนี	และอเมริกา	จากนั้น

น�าวดิโีอบันทกึการสอนของแต่ละประเทศมาวเิคราะห์	โดยพบว่าการสอนของอเมรกิามแีต่	Action	

กับ	Activity	ไม่ค่อยมเีวลาให้นกัเรยีนนัง่ปรกึษากนั	เยอรมนนีัน้ครเูตรยีมเนือ้หามาสอน	แล้วนกัเรยีน

มีหน้าที่ฟัง	 ส่วนของญี่ปุ่นเป็นลักษณะว่ามีครูกับนักเรียนแล้วมีวิชาอยู่ตรงกลาง	 โดยครูให้โจทย์

ปัญหา	นักเรียนช่วยกันคิดแล้วมาอภิปราย	ซึ่งผู้วิจัยชอบวิธีการสอนของญี่ปุ่นมาก	เพราะวิธีการนี้

เด็กได้มีเวลาศึกษาเป็นกลุ่มและน�ามาเสนอหน้าชั้น	 แล้วครูช่วยตะล่อมและสรุป	 หรือแม้แต่การ

เขียนกระดานก็น่าสนใจ	คือมีตาราง	๓	ช่อง	ช่องแรกเป็นโจทย์ว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร	ช่องขวา

ให้นักเรยีนออกมาน�าเสนอความคดิความเข้าใจของตน	ส่วนช่องกลางเป็นเรือ่งทีค่รกูบันกัเรยีนช่วย

กันสรุป	 คณะนักวิจัยสรุปว่าครูอเมริกันควรใช้วิธีการสอนแบบของประเทศญี่ปุ่น	 นั่นคือ	 Lesson	

Study”

	 “ต่อมาครูได้ฟัง	ผศ.ดร.ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์	น�าเสนอเรื่อง	Lesson	Study	แล้วไปดูโรงเรียน

ทดลองในโครงการของอาจารย์ไมตรีที่ขอนแก่น	 ก็พบว่าวิธีการของ	 Lesson	 Study	 นั้นเน้นการ

สร้างโจทย์ปัญหาให้เด็กคิด	 และการให้นักเรียนท�างานเป็นกลุ่ม	 มีการอภิปรายพูดคุยกัน	 ซ่ึงตาม
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ทฤษฎบีอกว่า	ส�าหรบัเดก็	ป.๑	-	๒	ไม่ควรเกนิ	๓	คนต่อกลุม่	ถ้า	ป.๓	ขึน้ไปจนถงึระดับมหาวทิยาลยั	

ไม่ควรเกนิ	๔	คนต่อกลุม่	เพราะว่าถ้ามากกว่านีจ้ะไม่มโีอกาสได้พดู	แล้วครชูอบวธิกีารของ	Lesson	

Study	อยู่	๓	ประการ	คือ	หนึ่ง	ครูต้องมาท�างานด้วยกัน	มาวางแผนการสอนร่วมกัน	เข้าไปดูการ

สอนและสะท้อนกันหลังการสอน	 สอง	 ครูที่มานั่งดูการสอนนั้นจะได้ดูนักเรียนไปด้วยว่านักเรียน 

คนไหนเป็นอย่างไร	 เข้าใจหรือไม่อย่างไร	 แล้วน�ามาพูดคุยกันหลังการสอน	 ท�าให้รู้จักเด็กเป็น 

รายบุคคล	สาม	การที่ครูมาท�างานด้วยกันท�าให้เกิดมิตรภาพ	และเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน”

	 “ทิศทางการศึกษาในปัจจุบันควรเป็นการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	 ๒๑	 คือ	 4C	

ได้แก่	C1:	Creativity	&	Innovation	ต้องคดิสร้างสรรค์และพยายามคดิส่ิงใหม่ๆ	ด้วย	C2:	Critical	

Thinking	&	Problem	Solving	คิดระดับสูงและคิดแก้ปัญหา	C3:	Collaboration	ต้องท�างาน

เป็นกลุม่ได้ด	ีและ	C4:	Communication	สามารถพดูสือ่สารได้อย่างมัน่ใจ	และสามารถพดูอธบิาย

ให้คนอื่นเข้าใจได้	4C	นี้เป็นทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษนี้	ดังนั้นเราจะต้องฝึกเด็กของเราให้สามารถ

สือ่สารกับคนอื่นไดแ้ละอยูร่ว่มกบัคนอืน่ได้ดี	ถ้าเขาเปน็คนไม่ใสใ่จคนอืน่	ไมเ่ข้าใจคนอืน่	เขาจะอยู่

ในโลกล�าบาก”

	 “ครูอยากฝากเป็นข้อคิด	 ตอนก่อนครูเกษียณและหลังเกษียณ	 ครูอ่านหนังสือของซิกมันด	์ 

ฟรอยด์	 (Sigmund	 Freud)	 ท่ีเขียนไว้ตอนท้ายของชีวิตซ่ึงเป็นการสรุปจากความรู้เรื่องจิตวิทยา

ของเขาว่า	ชีวิตที่ดีต้องมี	๒	อย่างที่จะท�าให้เราอยู่ในโลกนี้ได้ดี	คือ	Love	ความรัก	และ	Work	การ

มงีานท�า	ซึง่	Love	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความรักแบบสามภีรรยา	เช่น	รักท่ีจะปลูกต้นไม้	รักท่ีจะท�างาน

สอนหนังสือ	รักที่จะท�าสิ่งต่างๆ”

	 “ปีใหม่ปีหนึ่งครูได้รับหนังสือเป็นของขวัญ	เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ	ชื่อว่า	“พรปีใหม่”	ของท่าน

ปยุตฺโต	ท่านเขียนว่า	พระพุทธเจ้ำเคยให้คำถำอำยุยืน คำถำนั้นคือ อิทธิบำท ๔ คือกำรจะท�ำ

อะไรให้ส�ำเร็จนั้นมี ๔ อย่ำง เริ่มด้วยฉันทะคือมีควำมรักที่จะท�ำ พอรักที่จะท�ำแล้วเรำก็มีวิริยะ 

คือขยันที่จะท�ำ เมื่อขยันท�ำแล้วก็มีจิตตะ คือคิดไตร่ตรองที่จะท�ำให้ดีข้ึน และวิมังสำ คือคิด
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“การปฏบิตังิานในหนา้ทีค่อืการปฏบิตัธิรรม… 

เราทำางานให้เด็กมีความสุข มีความสามารถ 

แล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำา”
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ไตร่ตรองแก้ปัญหำ	ครูอ่านแล้วก็คิดว่า	พระพุทธเจ้าท่านค้นพบก่อนฟรอยด์มานานแล้วนะ”

	 “ตอนก่อนครูจะเกษียณ	สมัยนั้นอาจารย์ที่อายุ	๕๐	กว่าๆ	ที่	มศว.ประสานมิตร	นิยมเกษียณ

อายุราชการก่อนก�าหนด	แล้วไปอยู่กุฏิเพื่อศึกษาวิปัสสนา	เพื่อนครูคนหนึ่งก็มาชวน	แต่ครูไม่ชอบ

มีชีวติอย่างแม่ช	ีเลยบอกไปว่าครไูปอยูอ่ย่างนัน้ไม่ได้หรอก	เขากต็อบกลบัมาว่า	เราไม่รูห้รอกว่าเรา

จะตายเมือ่ไร	ควรจะตายไปอย่างทีเ่รารูต้วั	จงึต้องศกึษาวปัิสสนาไว้	พอดช่ีวงนัน้ครพูานสิติไปกราบ

ท่านพทุธทาส	เมือ่มโีอกาสกถ็ามท่านว่า	ถ้าจะลาออกจากราชการไปปฏบิตัธิรรมเตม็ตวัเตม็เวลาจะ

ดีหรือไม่	 ท่านตอบว่า	 “ออกไปท�าไม”	 แล้วท่านก็ไม่หันหน้ามาให้เราถามอีกเลย	 หลังจากนั้นจึง

พยายามศึกษางานของท่านจนมาพบที่ท่านเขียนว่า	“การปฏิบัติงานในหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม”	

ตอนนี้ครูก็เลยยังปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆ”

 “ขอให้ยึดคตินี้ คือ กำรท�ำงำนในหน้ำที่ให้ดีที่สุดและท�ำด้วยควำมเมตตำกับเด็กคือกำร

ปฏิบติัธรรม เพรำะสิง่ทีค่รทู�ำนัน้เป็นประโยชน์กับเด็กและประเทศชำติ เมือ่เรำปฏบิติัธรรมก็จะ

ไปถึงกำรหลุดพ้นในวันหนึ่ง หรืออย่ำงน้อยจะท�ำให้จิตใจเรำดีขึ้น เพรำะว่ำเรำท�ำงำนให้เด็ก 

มคีวำมสขุ มคีวำมสำมำรถ แล้วตวัเรำเองกจ็ะมคีวำมสขุในสิง่ทีเ่รำท�ำ แล้วเราจะค้นคว้าไปเร่ือยๆ	

ว่าจะท�าอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น	ในชีวิตนี้เราต้องพยายามท�าให้ดีที่สุด	เพื่อความหลุดพ้น”

สัมภาษณ์และเรียนเรียง: ครูสุริศรา บัวนิล, ครูบังอร ศรีจุลฮาต, ครูอรทัย อาลี, ครูอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์,  

ครูสุธาศิน นุ่นลอย, ครูณัฏฐนิช ศิโรดม, ครูสุชา เฉยศิริ, ครูฐิติยา นิ่มพิทักษ์พงศ์, ครูกนกพร เพ็ชรคล้าย
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“สอนเด็กให้เข้ำใจบริบทของชุมชน”

ศำสตรำจำรย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม	 คือที่พ่ึงทางสติปัญญาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียน

รุ่งอรุณเสมอ	 โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องยึดโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้กับ

ชุมชนและสังคมในปัจจุบัน	 ทั้งยังได้ยึดโยงการเรียนรู ้และจิตส�านึกของคนไทยไว้กับฐาน 

ทางวัฒนธรรมในสังคม	 และในยามที่สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมตกอยู่ในภาวะถกเถียง	

หลายกรณท่ีานได้เสนอหลกัคดิให้แก่สงัคมและพวกเรา	ท�าให้เกดิการทบทวนตรวจสอบ	และเท่าทนั

ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ศำสตรำจำรย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม

“การปลูกฝังให้เขาเข้าใจในที่ไปที่มาของตน ในบริบท

ของสังคมไทยที่มีชุมชม มีวัฒนธรรมเป็นรากฐาน 

นักเรียนจึงจะเข้าใจเรื่องของจิตส�านึกชุมชนอย่างแท้จริง”

๑๒
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	 “ใน	๒๐	ปีที่ผ่านมา	 โรงเรียนรุ่งอรุณได้ก้าวหน้ามามากแล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	หนึ่ง	 “ตัวเด็ก”	

หัวใจอยู่ที่เด็ก	เด็กสามารถตอบค�าถามได้	ต่างจากเด็กทั่วไปที่ถูกชี้แนะตลอด	ไม่มีเวลาที่จะใช้สิทธิ

ว่าคิดอย่างไร	 เพราะระบบการศึกษาแบบที่ห่างตัวเองและเลียนลอกแบบที่อื่น	 โรงเรียนรุ่งอรุณ

ประสบผลส�าเร็จที่ตรงนี้”

	 “ทีป่ระสบผลส�าเรจ็นีไ้ม่ใช่เดก็อย่างเดียว	ต้องสัมพันธ์กบัครูด้วย	ครูท่ีโรงเรียนรุ่งอรุณนีม่หีวัใจ

อยากเป็นครูและก็รักเด็ก	 สนิทสนม	 ดูแลในหลายอย่าง	 ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะ

สามารถที่จะอบรมเด็กได้อย่างใกล้ชิด	 และอบรมเด็กให้รู้ถึงคุณธรรม	 เขาเรียก	 “Socialization”	

กระบวนการอบรมทางสังคม	 ซึ่งท�าให้นักเรียนเกิดความใกล้ชิด	 ไม่ใช่รู้เฉพาะวิชาที่สอน	 ความ

สัมพันธ์นี้รอบด้าน	และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือนโยบายของโรงเรียนด้วย	ที่พยายามจะพาเด็กไปสัมผัส

กับสิ่งที่เป็นจริง	พาออกท้องถิ่น	ไม่ใช่จับแต่หนังสืออย่างเดียว	อันนี้เป็นสิ่งส�าคัญท�าให้ครูและเด็ก

คิดโจทย์และศึกษาร่วมกัน	ไม่ใช่เอาแต่ผลงาน”

	 “เรื่องของความใกล้ชิดน้ีถือเป็นงานของครู	 เป็นสิ่งที่ดี	 บทบาทของครูเป็นสิ่งที่ส�าคัญพอกับ

เดก็	เพราะถ้าไม่มคีรู	กไ็ม่มเีดก็	เดก็รุง่อรณุมโีอกาสพเิศษทีไ่ด้ไปเรยีนหลายพืน้ที่	เข้าไปเรยีนรูอ้ย่าง

มีประสบการณ์จริง	ประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ	ได้รู้	ได้เห็น	มีครูชี้แนะ	และตั้งโจทย์ร่วม

กับเด็ก	 เมื่อเขาได้ไปเห็นสังคมที่แตกต่าง	 เห็นสภาพแวดล้อมที่มีอะไรต่างๆ	นานา	 เขาก็ได้เรียนรู้

สังคมอย่างรอบด้านขึ้น	คือออกไปมีประสบการณ์”

	 “การเรยีนรูท้ีด่คีวรจะพาเขาออกไป	เพราะเวลานีเ้ดก็ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเพยีงแต่อยูใ่น

ห้องเรยีน	เมือ่พวกเขาออกไปสูส่งัคมจริงกเ็ป็นเหยือ่ของเทคโนโลย	ีการเรียนรู้เพียงอยูใ่นห้องเรียน	

และตัง้เป้าหมายให้เป็นคนท่ีเฉลยีวฉลาด	คดิเป็น	เมือ่เขาคดิเป็น	ฉลาดคดิ	กถ็อืว่ายงัไม่ถกูต้องอย่าง

แท้จริง	เพราะความฉลาดเฉลียว	ความคิดเป็นนั้น	คิดจากสิ่งที่เสมือนจริง	เกินจริง	และบางทีก็ไม่มี

รากฐานของศีลธรรม	จริยธรรมอยู่	ความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้น”
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	 “ความเฉลียวฉลาดและคิดเป็นเช่นนั้น	 คือส่ิงที่กระทรวงศึกษาไม่เข้าใจ	 ทั้งครูและเด็กควร

ท�างานร่วมกัน	และครูเองก็จะมีความสุข	ขอชมโรงเรียนรุ่งอรุณที่มีความเข้มแข็งและเด็ดขาดที่จะ

จัดการเรียนการสอนอย่างรุ่งอรุณ	คือไม่ยอมตามกระแสสังคม”

	 “ทุกวนันีท่ี้สงัคมโลกมคีวามเปลีย่นแปลงหลายด้าน	ครตู้องไปสมัผสัและสงัเกต	แล้วคดิเชงิลกึ

ว่ามนัดหีรอืไม่ดอีย่างไร	อย่าคดิเพยีงแค่อยูใ่นระดบัการพดูคยุกนั	ควรจดัอภปิรายและสมัมนาร่วมกนั

ว่าจะตั้งรับอย่างไร	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะท�าให้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างทางออกของปัญหาได้	

ซึ่งเหมือนการเรียนในระดับปริญญาเอก-ปริญญาโทในต่างประเทศ	นักศึกษาจะรวมกลุ่มกัน	ไม่คุย

เรื่องส่วนตัว	 ไม่พูดถึงกิจกรรม	แต่เขาจะพูดถึงเรื่องความรู้	บางทีออกไปท�างานค้นคว้ามาก็เอามา

แลกเปลีย่นกนั	เหมอืนอย่างเวลาน้ีท่ีครรูุง่อรณุให้เดก็ท�ากจิกรรมต่างๆ	แล้วกใ็ห้ทกุคนได้แลกเปลีย่น

ตามการมองในแง่มมุทีต่่างกนั	กไ็ด้ความรูใ้หม่เกดิขึน้	ไม่ได้ท�าโดยคนใดคนหนึง่	เป็นกำรท�ำพร้อมกนั

ท้ังกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงเด็กกับเด็ก ระหว่ำงเด็กกับครู  

อนันีค้อืสิง่ส�ำคญัทีจ่ะช่วยพำเดก็สูก่ำรเรียนรู้ทีแ่ท้จริง และจะท�ำให้เขำเข้ำใจและต้ังรับต่อควำม

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้”

	 “นอกจากนี้การศึกษาต้องให้โรงเรียนและชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 

เพือ่ให้คนในชมุชนสามารถเรยีนรูแ้ละเข้าถงึการศกึษาโดยทดัเทยีมกนัได้	รวมทัง้มคีวามสามารถใน

การใช้เทคโนโลยไีด้เหมอืนกนั	ถือเป็นการขจดัความเหลือ่มล�า้	การเรยีนรูค้วรเกดิทัง้กบัคนในชมุชน

และนักเรียน	 ควรเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน	 ทั้งสัดส่วนของชุมชน	 สัดส่วนของเด็ก	 และสัดส่วนของ

โรงเรียน	อันนี้ควรจะท�า	จะเป็นประโยชน์มาก”

	 “นอกจากสัดส่วนของการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วมแล้ว	 การไม่มีโรงพยาบาลอยู่ตามชุมชน 

ก็มีส่วนส�าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและต้ังรับของประเทศไทย	ควรจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้

สัดส่วนกับคนที่อยู่ในชุมชนอย่างที่เรียกว่า	 “สุขศาลา”	 และประเทศไทยต้องมองชุมชนเป็นใหญ	่

แต่ปัจจุบันประเทศไทยเราไม่เข้าใจชุมชน	 มองข้ามชุมชน	 ทั้งที่คนที่เกิดในชุมชนพื้นที่เดียวกัน	 
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“การให้คนมีสติปัญญารู้ การปลูกฝังให้เขา

เขา้ใจในทีไ่ปทีม่าของตน ในบรบิทของสงัคมไทย

ทีม่ชีมุชม มวีฒันธรรมเปน็รากฐาน นกัเรยีนจงึ

จะเข้าใจเรื่องของจิตสำานึกชุมชนอย่างแท้จริง”
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หรือพ้ืนท่ีหลายชุมชนในท้องถ่ินเดียวกัน	 เขาย่อมเข้าใจปัญหาของชุมชนและความต้องการของ

ชุมชนนั้นมากที่สุด”

	 “คนในชุมชนของกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่รอบๆ	 นั้นเดิมทีชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	

เพราะแต่เดิมเป็นของเจ้านาย	 ขุนนาง	 ข้าราชบริพาร	 และที่ธรณีสงฆ์ของวัดวา	 ซึ่งแต่เดิมให้สิทธิ 

อยู่ได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ	เช่น	เช่า	หรือให้อยู่ด้วยความเมตตาจากวัด	ซึ่งก็อยู่กันมาจนเกิดชุมชน	

แต่ปัจจุบันกฎออกมาทีหลังอย่างไม่เข้าใจความเป็นชุมชนว่าคือการอยู่ด้วยกัน	 และสืบทอดส่งต่อ

สิ่งต่างๆ	ผ่านกาลเวลา	การที่รัฐไล่รื้อชุมชนจึงเป็นการ	“รื้อชุมชน”	ไม่ใช่แค่รื้อบ้าน	บ้านทรุดโทรม

อาจจะรือ้ไปได้	คนทีอ่ยูใ่นชมุชนอาจจะไปอยูท่ี่อืน่กไ็ด้	แต่ชมุชนเป็น	“Existence”	มคีนอยูสื่บเนือ่ง	

ตรงนี้คือความเป็นชุมชน	 มีโครงสร้างทางสังคม	 มีบริบทของสังคมและวัฒนธรรมอยู่	 ดังนั้นการ 

ไล่รื้อชุมชนจึงเป็นการท�าผิดศีลธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน”

	 “เพราะฉะนั้นหัวใจก็คือ	ครูต้องสอนเด็กให้เข้ำใจในบริบทของชุมชน พวกเขำถึงจะเข้ำใจ

สงัคมและวฒันธรรมอย่ำงแท้จรงิ ถ้าคุณให้นกัเรียนได้เข้าใจเร่ืองนีก้น็บัว่าเป็นกระบวนการท่ีท�าให้

บุคคลรู้ความต้องการของวัฒนธรรมที่ตนอยู่	ซึ่งการเรียนรู้และท�าความเข้าใจสังคมไทยตอนนี้อาจ

เป็นเรือ่งยาก	แต่มสีิง่เดยีวทีค่ณุจะท�าหน้าทีไ่ด้	คอื	กำรให้คนมสีตปัิญญำรู ้กำรปลกูฝังให้เขำเข้ำใจ

ในที่ไปที่มำของตน ในบริบทของสังคมไทยที่มีชุมชม มีวัฒนธรรมเป็นรำกฐำน นักเรียนจึงจะ

เข้ำใจเรื่องของจิตส�ำนึกชุมชนอย่ำงแท้จริง”

	 “ตรงนี้ก็เป็นความยากของโรงเรียนรุ่งอรุณที่ไม่ได้เกิดจากชุมชนดั้งเดิม	 ซึ่งนอกจากจะพา

นกัเรยีนออกไปเรยีนรูเ้รือ่งจรงิจากชมุชนต่างๆ	แล้ว	หากให้ทนุการศกึษาและเปิดให้เด็กจากชมุชน

เข้ามาบ้าง	 เชื่อว่าจะท�าให้โรงเรียนรุ่งอรุณมีบทบาทมากและเป็นโรงเรียนที่จะท�าประโยชน์ต่อ 

บ้านเมืองได้ยิ่งขึ้น”		

	 “ประวัติศาสตร์คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมหนึ่ง	 ในมิติของเศรษฐกิจ	 การเมือง

และวัฒนธรรม	 ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร	 เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอย่างไร	 และปัจจุบันเป็น
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อย่างไร	นีค่อืการเรยีนประวตัศิาสตร์	และอะไรคอืสาเหตทุีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง	เปลีย่นแปลง

แล้วดีหรือไม่ดี	 ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจว่า	 ต่อไปในอนาคตเรา

จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร	แต่ถ้าการศกึษานัน้ไม่มรีากเหง้าของชมุชนและวฒันธรรม	กจ็ะเกดิความ

ไม่รู้	แต่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้	ต้องไปเห็นสังคม	เห็นชุมชน	เห็นพื้นที่”

	 “เวลาน้ีชุมชนในละแวกแม่น�า้เจ้าพระยาก�าลงัประสบปัญหา	ถ้าย้อนไปดภูมูหิลงับ้านเมอืงของ

เราเป็นสังคมทางน�้า	 แม่น�้าเป็นทุกอย่าง	 เราใช้แม่น�้าในการขนส่งและคมนาคมต่างๆ	คนก็อยู่สอง

ฝั่งแม่น�้า	อยู่กันเป็นชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง	แต่เดี๋ยวนี้ทั้งนักวรรณกรรมก็พูดถึง	นักท่องเที่ยว

ก็พูดถึง	 แต่ไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว	 เพราะผู้ออกแบบไม่เข้าใจในบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง	 

รู้ผิวเผิน	 รู้ไม่ลึก	 แล้วเอามาใช้ประโยชน์	 เมื่อลงมือท�าก็มักจะกลายเป็นท�าลายความหมายเดิม	 

และท�าให้เกิดความเข้าใจผิดจากการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง	 ซึ่งถือเป็นนักออกแบบที่

ท�าลายบ้านเมือง”	

	 “ดังนั้นสิ่งที่อันตราย	คือ	ฐานของสังคมที่ไม่มีความรู้	ไม่มีการศึกษา	และมุ่งพัฒนาโดยที่ไม่ดู

บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของไทย	อันตรายมาก	ยกตัวอย่างประเทศเวียดนามที่สูญเสียและ

เสียหายจากภัยสงคราม	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	๒	คนตายเป็นสิบๆ	ล้าน	แต่ไม่นานประเทศเขา

ก็ฟื้นขึ้นอีกครั้ง	 เขาฟื้นเพราะฐานของชุมชน	 ฐานของวัฒนธรรม	 จนตอนนี้เขาก้าวหน้าไปกว่าเรา 

ในหลายๆ	ด้าน	ดังนั้นฐานของสังคมจึงมีความส�าคัญมาก”

 “สิ่งที่อันตรำยมำกที่สุดคือ สอนให้คนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ นี่คืออันตรำย ทุกอย่ำงมุ่งที่

ผลิตคนให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ มันผิด เอำคนเป็นเครื่องมือ ควำมเป็นมนุษย์ไม่มี กลำยเป็น

เครื่องจักรเคร่ืองยนต์ สมัยก่อนนี้เขำสอนให้คนเป็นคน คนเป็นจุลจักรวำล มีอิสรเสรี  

มีจิตวิญญำณ ทุกวันนี้พูดกันแต่ว่ำเป็น Liberty แต่ Freedom ไม่มี ดังนั้นกำรเป็นครูผู้สอน

จ�ำเป็นต้องตระหนักเรื่องของควำมเป็นมนุษย์ให้ดี ครูต้องพัฒนำจิตตัวเอง” 

	 “ครคูวรภมูใิจในความเป็นครขูองตนเอง	ว่าตนได้ท�าประโยชน์ให้แก่มนษุย์	ท�าประโยชน์ให้แก่
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สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์, ครูวิภารัตน์ วงศ์วรรณะดิลก, ครูนิภานัน มีทอง, ครูวีระพล  

ศรีโนนม่วง, ครูณพิม สิงโตโรจน์, ครูธัญรดี พ่วงภักดี, ครูบัญญรัชฎ์ สาลี, ครูประดิษฐ์ จันทร์มั่น

ส่วนรวม	ไม่ใช่ท�าประโยชน์ให้เฉพาะแค่ตน	และพฒันาเรือ่งจติให้ด	ีอย่าให้ค�าศพัท์ทีผ่วิเผนิมาหลอกเรา	

สมัยก่อนเวลาอบรมกันต้องให้เกิด	“โพธิจิต”	คือการตื่นรู้	 เด็กเรียนศาสนา	จริยธรรม	ให้รู้เมตตา	

กรุณา	 กตัญญู	 กตเวที	 เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหลักธรรม	 อย่าให้ค�าอย่าง	 “จิตอาสา”	 ที่เป็น 

กระผีกเพียงเล็กน้อยมาหลอกเราว่าได้ท�าความดีแล้ว	ซึ่งการตื่นรู้หรือจิตที่เป็นโพธินี้มีอยู่ในมนุษย์

ทุกคนอยู่แล้ว”
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“รุ่งอรุณเป็นองค์กรที่เรียนรู้อยู่ตลอด”

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช	 เป็นนายแพทย์และนักการศึกษาผู้ศรัทธาในการเรียนรู้

ของมนุษย์ท่ีไม่มีขีดจ�ากัด	 ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	

ล�าดับที่	 ๓	 	 (ม.ค.	๒๕๕๖	 -	มิ.ย.	๒๕๕๙)	 โดยได้ให้ข้อชี้แนะเรื่องการน�านวัตกรรมการเรียนรู้มา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เสมอ	อาทิ	การจัดการความรู้	(KM)	ชุมชนแห่งการ

เรยีนรู	้(PLC)	การประเมนิเพือ่พฒันา	(Formative	Assessment)	และการสะท้อนผลหลงัการสอน	

(AAR)

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช

“รุง่อรณุเป็น Change Agent กล้าทีจ่ะท�าต่าง แล้วมเีป้าหมาย 

ไม่ได้ท�าตามสูตร หาวิธีแล้วเรียนรู ้ ครูมีลักษณะเฉพาะ 

กิจกรรมมีลักษณะเฉพาะ...นี่เป็นการเรียนสมัยใหม่”

๑๓
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 “โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่ไม่มีสูตรแน่นอนตำยตัว มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอด ครูต้องเรียนรู้อยู่ตลอด นี่คือวิถีรุ่งอรุณ เป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนเรียนเท่านั้น	แต่เป็นที่

ทีค่รเูรยีน	ผูบ้รหิารเรยีน	รวมทัง้กรรมการ	(มลูนธิโิรงเรียนรุ่งอรุณ)	กเ็รียนด้วยเช่นกนั	ซ่ึงเป็นลักษณะ

ของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาในอดุมคตใินโลกยคุปัจจุบนัแห่งศตวรรษที	่๒๑	คอืเป็นองค์กรทีเ่รียนรู้

อยู่ตลอดเวลา”

	 “รุ่งอรุณมีลักษณะที่พิเศษ	คือมีการเรียนรู้ด้านในด้วย	อันนี้สุดยอด	เพราะว่าการศึกษาไทยมี

ความเข้าใจผดิด้วยมจิฉาทฏิฐ	ิ ในลกัษณะทีว่่าสนใจแต่เรือ่งเรยีนด้านนอก	 ด้านวชิาเท่านัน้	 รุง่อรณุนี้

เรียกว่าทั้งนักเรียนและครูเรียนรู้ด้านในไปด้วยกัน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ถูกต้องก็

ด�าเนนิไปเรือ่ยๆ	ไม่ได้หยดุนิง่	มกีารค้นพบส่ิงใหม่ไปเร่ือยๆ	รวมทัง้เร่ืองคณุธรรมและจริยธรรมของครู”

	 “ครทูี่รุ่งอรุณไม่วา่สอนระดับชั้นไหน	ไมไ่ดส้อนตามสตูร	แตจ่ะคดิว่าเด็กควรไดอ้ะไร	มกีารตั้ง

เป้าหมาย	 และมีการคุยกับผู้ปกครองด้วยว่าเป้าหมายในปีนี้คืออย่างนี้	 แล้วมาช่วยกัน	 ผมว่าเป็น

ตัวอย่างที่ดี	เพราะโรงเรียนทั่วไปไม่ได้ท�าอย่างนี้	เขาจะมีสูตรตายตัว	แต่ครูรุ่งอรุณต้องมาคิด	เด็ก

จึงได้ประโยชน์มากกว่า	 และที่ส�าคัญคือครูได้ประโยชน์ด้วย	 เพราะครูได้คิดและได้ทบทวนตลอด

เวลาว่าเด็กได้เรียนรู้จริงหรือไม่	นี่เป็นสิ่งที่ดี”

 “ควำมเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของรุ่งอรุณ เป็นสิ่งที่หำได้ยำกในที่อื่น เพรำะไม่ใช่แค่

ชมุชนแห่งกำรเรยีนรูข้องนกัเรยีนหรอืของครเูท่ำนัน้ แต่เป็นของผูป้กครองด้วย	เป็นสิง่ทีส่ดุยอด

มาก	 ดังนั้นครูรุ่งอรุณควรช่วยกันตั้งค�าถามว่า	 รุ่งอรุณเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างไร	 การเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างนี้มีคุณค่าอย่างไร	อาจชวนผู้ปกครองมาร่วมหาค�าตอบด้วย	แล้วอาจจะ

ตัง้ค�าถามต่อว่า	แล้วเราจะท�าให้เกดิคณุค่ายิง่กว่านีไ้ด้อย่างไรโดยไม่เป็นภาระเพิม่	ปีที	่๒๐	นีเ้ราพอ

จะช่วยกันระบุได้ไหมว่ามีวิธีมองความเข้มแข็งของชุมชนแห่งการเรียนรู้กี่มิติ	 แต่ละมิติเรามีความ

เข้มแข็งอยู่ในระดับไหน	มิติไหนที่เราน่าจะเข้มแข็งได้มากกว่านี้	ถ้าจะให้เข้มแข็งมากกว่านี้เราควร

จะท�าอะไรกนั	การตัง้ค�าถามเหล่านีจ้ะเข้าไปเสรมิความเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้ห้เข้มแขง็ยิง่ขึน้”

	 “ในช่วง	๓-๔	ปีที่ผ่านมา	ผมได้เรียนรู้เรื่อง	 Executive	Function	and	Self-Regulation	
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เป็นการฝึกเพื่อกระตุ้นสมอง	 ท�าให้สมองส่วนควบคุมพฤติกรรมสามารถควบคุมแรงกระตุ้นจาก

อารมณ์หรอืความต้องการได้	ในช่วงเดก็เลก็ส�าคญัทีส่ดุ	ถดัมาทีส่�าคญัมากคอืช่วงวยัรุน่	จะช่วยท�าให้

ชีวิตเขามีสติก�ากับควบคุมสิ่งเร้าที่จะเข้ามากระตุ้นให้มีพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นได้	 เรื่องนี้

เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ครูควรจะได้เข้าใจ	 เพราะหนังสือทางด้านการศึกษาและ 

การเรยีนรูใ้นช่วงหลงัๆ	มกัจะบอกว่า เก่งวชิำและฉลำดเฉลยีวในแง่ควำมคดิ สูน้สิยัดไีม่ได้ ทีจ่รงิ

มันต้องมีทั้งสองอย่ำง แต่เมื่อเอำมำเทียบน�้ำหนักกันแล้ว นิสัยดีมีผลต่อชีวิตที่ดีมำกกว่ำ	เพราะ

ฉะน้ันจึงโยงมาสู่ที่ว่า	 โรงเรียนต้องเป็นที่เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกด้าน	 ทั้งด้าน

วิชาการความรู้ท่ีเป็น	 Cognitive	 Function	 คือการคิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 อีกส่วนหนึ่งเป็น	 

Non-cognitive	Function	 เป็นเรื่องของบุคลิกลักษณะ	อุปนิสัยใจคอ	ซึ่งครูต้องเอาใจใส่	 ดังนั้น

การมชุีมชนแห่งการเรยีนรูท้ีโ่ยงไปสูพ่่อแม่จงึเป็นประโยชน์มาก	เพราะการปลกูฝังลกัษณะนสิยันัน้	

เชื่อว่าฝั่งพ่อแม่มีน�้าหนักมากกว่า	 เพราะอยู่ด้วยกันมากกว่า	 ใกล้ชิดกว่า	ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของ

ชมุชนแห่งการเรยีนรูน้ีโ้รงเรยีนรุง่อรณุท�าได้ดีแล้ว	เพราะว่าโยงผูป้กครองเข้ามาด้วย	ผูป้กครองเป็น

เหมือนผู้ช่วยครู	ทั้งในแง่	Content	Expert	และการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วไปเสริมการเรียน

รู้ของลูก”

	 “ในเด็กวัยรุ่นนั้นการพัฒนา	 Identity	 หรืออัตลักษณ์ของตัวเองนั้นส�าคัญ	 คือการเข้าใจว่า 

ตัวเองเป็นอย่างไร	รู้จักตัวเองว่าชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	ถนัดอะไร	ไม่ถนัดอะไร	แล้วต่อไปข้างหน้า

อยากท�าอะไรหรือมีชีวิตอย่างไร	อยากเป็นอะไร	ในแนวคิดการศึกษาเรื่อง	Chickering	7	Vectors	

of	 Identity	 Development	 บอกว่านักเรียนต้องเติบโตใน	 ๗	 ด้าน	 (การพัฒนาสมรรถนะ  

(Developing Competence) การจัดการอารมณ์ (Managing Emotions) การพัฒนาความเป็น

ตวัของตวัเอง (Autonomy To Interdependence) การสร้างอตัลักษณ์ (Establishing Identity)  

การพัฒนาความเป็นอิสระจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Developing Mature Interpersonal 

Relationships) การพฒันาจดุมุง่หมายในชวีติ (Developing Purpose) การพัฒนาความมัน่คงใน

คุณธรรม (Developing Integrity)	ซึ่งทั้ง	๗	ด้านนี้ต้องเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ	ตั้งแต่เด็ก	แต่พอเข้า 
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“ส่ิงที่ท้าทายคือ ทำาอย่างไรเขาจึงจะเรียนได้ลึกและ

เชื่อมโยง เป็น Mastery Learning หมายความว่า  

เขาเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ลึกจริงๆ ไม่ใช่เข้าใจ

เพียงผิวเผิน หรือไม่ใช่แค่ท่องจำาแล้วตอบได้ แต่เขา

อธบิายไดเ้อง ประยกุต์ใช้ได้เอง ซึง่อยูท่ีว่ธิกีารเรยีนรู ้ 

ถ้าเรียนโดยการปฏิบัติอย่างท่ีรุ่งอรุณทำา เด็กจะได้เอง”
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วัยรุ่น	ด้าน	Identity	มีความส�าคัญมากในการท�าให้ชีวิตเขามีเป้าหมาย	ไม่อย่างนั้นเขาจะล่องลอย	

แล้วโดนชักจูงไปในทางที่เป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามหรือเป็นอบายมุขได้	ผมคิดว่าโรงเรียนทั้งหลาย

ต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มาก”

	 “ไม่ว่ายุคสมัยใด	 หลักใหญ่ๆ	 ของการศึกษาที่เหมือนกันคือ	 ศึกษาเพื่อพัฒนาครบด้าน	 

เป็น	Holistic	Development	หรือ	Integrated	Development	พัฒนาโดยให้ถูกต้องตามหลัก

ธรรมชาตขิองสมอง	ต้องพฒันาโดยให้เดก็ลงมอืสัมผัส	ด้วยการท�าทีใ่กล้ความเป็นจริงหรือในสภาพ

จริง	เป็น	Authentic	Learning	เป็นของจริง	ไม่ใช่สมมติ	เสียก็เสียจริง	ได้ผลก็ได้ผลจริง	เป็นการ

เรียนรู้ที่เชื่อมโยงและลึก	 หมายความว่าการเรียนรู้ต้องได้ทั้งตัววิชาความรู้	 Cognitive	 part	 และ

ส่วนที่เป็น	 Non-cognitive	 part	 ไปด้วยกัน	 ส่ิงท่ีท้าทายคือ	 ท�าอย่างไรเขาจึงจะเรียนได้ลึกและ

เชือ่มโยง	เป็น	Mastery	Learning	หมายความว่า	เขาเข้าใจเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ได้ลึกจริงๆ	ไม่ใช่เข้าใจ

เพียงผิวเผิน	หรือไม่ใช่แค่ท่องจ�าแล้วตอบได้	แต่เขาอธิบายได้เอง	ประยุกต์ใช้ได้เอง	ซึ่งอยู่ที่วิธีการ

เรียนรู้	ถ้าเรียนโดยการปฏิบัติอย่างที่รุ่งอรุณท�า	เด็กจะได้เอง”	

	 “สิง่ทีเ่ป็นความท้าทายอย่างยิง่คอืว่า	เราต้องการให้เด็กเรียนรู้แบบ	Mastery	Learning	แปล

ว่ารู้จริง	และ	Transformative	Learning	คือการเรียนในมิติที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�า	กล้าที่จะแตก

ต่าง	เป็นตวัของตวัเอง	แต่วงการครมูกัจะถกูชกัจงูให้เอาใจใส่ลกูศษิย์เก่ง	ซึง่ผดิ	เพราะนกัเรยีนกลุม่

นี้สามารถเรียนได้อยู่แล้ว	แต่ครูต้องหาทางพัฒนากลุ่มที่เหลือ	เขาได้แค่ไหนแล้ว	เขาเข้าใจแค่ไหน

แล้ว	 จะหาทางท�าอย่างไรให้เขาเข้าใจมากข้ึน	 จะหาทางสะท้อนกลับ	 (Feedback)	 หรือส่งเสริม	

(Encourage)	เขาอย่างไร	นี่คือแนวคิดเรื่อง	Embedded	Formative	Assessment”

	 “เมื่อพูดถึงการประเมิน	เรามักไปหมายถึง	Summative	Evaluation	คือรอให้คนอื่นมาสอบ	

แต่การศึกษาที่ดีนั้น	ครูต้องสอบเด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา	ทุกนาที	และดูเป็นรายคน	คนไหนที่ดู

แล้วยังเก้ๆ	 กังๆ	 อยู่	 ต้องหาวิธีพัฒนา	 ถ้าหากว่าการศึกษาไทยเราเป็นเหมือนอย่างห้องเรียนท่ี

ฟินแลนด์หรือญี่ปุ่นที่เขาเอาใจใส่นักเรียน	หรืออย่างสิงคโปร์ที่ครูเอาใส่ใจเด็กทั้งห้อง	ตามเด็กและ

แก้ไข	 นี่เรียกว่าบรรลุผลลัพธ์การเรียนข้ันสูง	 นี่คือ	Mastery	 Learning	 คือหัวใจของอนาคตท่ี 
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การศึกษาไทยควรจะต้องท�า	 ซึ่งคนส�าคัญที่สุดคือครู	 หมายความว่าครูต้องมีทักษะของการท�า	 

Embedded	Formative	Assessment	อยู่ตลอดเวลา”

	 “แล้วไม่ใช่แค่ถาม	หรอืว่า	Formative	Assessment	เฉยๆ	แต่ต้องตามด้วย	Feedback	ทนัที	

ถ้าเมื่อไรก็ตามประเมินผลแล้วปล่อยไว้เฉยๆ	ไม่มีความหมาย	ไม่มีประโยชน์	ต้องตามด้วย	Feed-

back	ซึ่งเป็น	Constructive	Feedback	เป็นการสะท้อนกลับในเชิงบวกเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่เด็ก	

เดก็เกดิก�าลงัใจและมองเหน็ลูท่างทีจ่ะพฒันาต่อ	วธิกีารเหล่านีจ้ะท�าให้พลเมอืงของชาตยิกกระดบัขึน้”

	 “การศกึษาในปัจจบัุนมคีนเพยีงส่วนน้อยทีเ่รยีนแล้วได้ประโยชน์	เป็นความไม่เท่าเทยีมกนัใน

ชั้นเรียน	 เพราะวงการศึกษาเอาใส่ใจเร่ืองการได้รางวัลแล้วเอามาโชว์กัน	ครูก็เลยเอาใจใส่แต่เด็ก 

ที่ได้รางวัล	 ผลลัพธ์คือทั้งประเทศด้อยคุณภาพอย่างที่เราเห็น	 เพราะครูเอาใจใส่แต่เด็กเก่ง	 แล้วก็

ถูกผู้บริหารชวนให้ท�าแบบนั้นด้วย	ซึ่งการหนุนเด็กเก่งให้ได้รางวัลนั้นไม่ผิด	แต่พอท�าอย่างนั้นแล้ว

ทิ้งเด็กไม่เก่ง	อันนั้นผิด”

	 “ในอนาคตเรื่อง	 Learning	 Outcome	 คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็ก	 การเรียนรู้แบบ	 

Integrated	 Learning	 และ	 Holistic	 Learning	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 ในสายตาผมไม่ใช่เรื่องยาก	 

แต่ว่ายากเย็นถ้าครูไม่มีทักษะ	 ทักษะในท่ีนี้เหมือนข่ีจักรยาน	พอมีทักษะแล้วก็ท�าได้โดยอัตโนมัติ	

พอครเูข้าไปในห้องเรยีน	ครรููว่้าจงัหวะไหนจะพดูอะไร	จะพดูด้วยโทนไหน	ด้วยค�าถามไหน	พอเดก็

ตอบครูก็สะท้อนกลับได้ทันทีเป็นอัตโนมัติ	 พอครูท�าแล้วเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน	 

เกิดเป็น	Professional	Learning	Community	(PLC)	เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบหนึ่ง”

	 “ครจู�านวนไม่น้อยอยูใ่นวธิคีดิทีว่่า	การเรยีนรูค้อืการรบัถ่ายทอดความรูส้�าเรจ็รปู	เพราะฉะนัน้

จึงบูรณาการไม่ได้	เพราะความรู้จะเป็นส่วนๆ	เป็นท่อนๆ	นี่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของการศึกษาไทย	

คือต้องเปลี่ยนจากความเชื่อและความงมงายจากการถ่ายทอดความรู้ส�าเร็จรูปตายตัว	 มาเป็นให้

เด็กเรียนโดยการปฏิบัติ	ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าการศึกษาที่ดีต้องเรียนโดยการปฏิบัติ	แล้วเก็บข้อมูลด้วย

ตัวเอง	แล้วเอามาตีความหาความหมาย	ท�าความเข้าใจ	แล้วตรวจสอบกับคนอื่น	ตรวจสอบกับใน

ต�ารา	ว่าคิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	ซึ่งครูต้องคิดโจทย์	ต้องชวนเด็กคิดโจทย์	และต้องชวน
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เด็กสะท้อนคิด	(Reflex)	ว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้าง	กิจกรรมนี้เราตั้งเป้าไว้อย่างไร	แล้วเราได้เรียนรู้

ตามเป้าหรือยัง	ที่ว่าเรียนรู้แปลว่าอะไร	ไหนลองอธิบาย	เด็กก็จะเรียนรู้และปฏิบัติได้ตั้งแต่ตอนท�า

โครงงาน	แล้วสามารถอธบิายได้ตอนท�า	Reflection	กจ็ะเกดิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการโดยปรยิาย”

	 “เราพูดกันว่าต่อไปนี้การศึกษาต้องเป็น	21st	Century	Learning	อย่าลืมว่าศตวรรษที่	๒๑	

เหลืออีกตั้ง	๘๔	ปี	แต่หากลองมองแค่	๒๐	ปีข้างหน้าว่าจะต่างกับตอนนี้อย่างไร	ผมเองก็ไม่รู้	แต่ที่

ทกุคนรูค้อื	ปีนีก้บัปีทีแ่ล้วไม่เหมอืนกนั	ปีก่อนโน้นกไ็ม่เหมอืน	ถ้าอย่างนัน้ปีหน้ากไ็ม่เหมอืน	ค�าถาม

คือแล้วไม่เหมือนอย่างไร	 มีฐานของความไม่เหมือนอย่างไร	 ดีขึ้นอย่างไร	 ค�าตอบควรจะเป็นว่า	 

เราเช่ือว่าวธิกีารทีเ่ราใช้นัน้ดขีึน้เรือ่ยๆ	ซึง่เป็นวธิกีารทีท่�าให้เดก็เตบิโตเตม็ศกัยภาพยิง่ขึน้	จากนีค้อื

หาทางให้เด็กเรียนรู้	เติบโต	และพัฒนาเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น”

	 “อย่างไรกต็ามเราอยูใ่นการเปลีย่นแปลง	ครไูด้ตระหนกัหรอืไม่ว่าตอนทีเ่ดก็ไม่ได้มาอยูก่บัครู	

เขาเจออะไร	 หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด	 ในเด็กอายุเท่ากันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน	ปีที่แล้ว

กับปีนี้สภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกัน	ในช่วง	๑๐	ปีมานี้เด็กได้รับการกระตุ้นจากสื่อภายนอกเยอะ

มาก	เขาเจอสิง่แวดล้อมท่ีมากระทบ	เจอสิง่เร้ามากมาย	เป็นค�าถามท้าทายครวู่า	แล้วครจูะออกแบบ

การเรียนรู้อย่างไร	เราได้ท�าให้ลูกศิษย์ของเราพัฒนาเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง	แล้วเราจะท�าให้เกิด

พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร	 จะจัดการศึกษาแบบ 

องค์รวม	(Holistic	Education)	ครูก็ต้องคิดแบบองค์รวม”

 “อนำคตของรุ่งอรุณควรที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่วงกำรศึกษำไทย คงไม่ใช่เป็นโรงเรียน 

ที่สอนนักเรียนจ�ำนวนพันกว่ำคนแค่นั้น แต่น่ำจะเป็นที่ที่ให้ครูทั่วประเทศได้มำแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กัน เข้ำมำร่วมกันขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

ผมมองว่ำรุ่งอรุณเป็น Change Agent กล้ำที่จะท�ำต่ำง แล้วมีเป้ำหมำย ไม่ได้ท�ำตำมสูตร  

หำวิธีแล้วเรียนรู้ ครูมีลักษณะเฉพำะ กิจกรรมมีลักษณะเฉพำะ เด็กต้องท�ำกับข้ำวให้เพื่อน  

ต้องล้ำงถ้วยชำม ต้องออกไปเรียนข้ำงนอก มีกำรท�ำโครงงำน นี่เป็นกำรเรียนสมัยใหม่”

	 “ถามว่าท�าอย่างไร	 ค�าตอบของผมคือไปชวนครูของครูมา	 ชวนอาจารย์ศึกษาศาสตร์และ
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“ถ้าการศึกษาถูกต้อง คนต้องมีเป้าหมาย

ชีวิตที่มีคุณค่า เมื่อมาเป็นครูก็มีเป้าหมาย

เพื่อให้ลูกศิษย์ดี เพราะฉะนั้นเมื่อมาเห็น 

สิ่งดีๆ ก็ต้องไปหาทางลงมือทำา มากน้อยอีก

เรื่องหนึ่ง”
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สัมภาษณ์และเรยีนเรยีง: ครชูชัฎาภรณ์ ศลิปะสนุทร, ครชูยัวฒัน์ พุม่เฟือง, ครศูริพิร ทองตระกลู, ครปิูยะดา พชิติกศุลาชยั, 

ครูพนอ เกียรติกังวาฬไกล, ครูฐณิชา มนตรี, น.ส.ปวิมล คงสุขโข

ครุศาสตร์ท้ังหลายมาดูการจัดการเรียนรู้ของรุ่งอรุณ	 เพราะหลักสูตรสอนครูต้องเปลี่ยนใหม่	 ให้มี	

Classroom	 Skills	 มีทักษะในการโต้ตอบกับเด็ก	 วิธีโต้ตอบที่ดีนี้คือสุดยอดของความเป็นคร	ู 

ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ	 ท่ีจะยั่วยุ	 ท่ีจะท�าให้เด็กมีก�าลังใจ	 ถ้าเราไปหาทางชวนเขามาร่วมเรียนรู	้

แล้วเปลี่ยนวิธีผลิตครู	อันนี้จะเป็นประโยชน์มาก”

 “ถ้ำกำรศึกษำถูกต้อง คนต้องมีเป้ำหมำยชีวิตที่มีคุณค่ำ	 เมื่อมาเป็นครูก็มีเป้าหมายเพ่ือ 

ให้ลูกศิษย์ดี	เพราะฉะนั้นเมื่อมาเห็นสิ่งดีๆ	ก็ต้องไปหาทางลงมือท�า	มากน้อยอีกเรื่องหนึ่ง”

	 “การศกึษาของรุง่อรณุคอืการศกึษาทีส่ร้างผูน้�า	เป็น	Learning	by	Doing	ตามด้วย	Reflection	

แล้วกเ็ป็นกลุม่	ผลท่ีได้คอื	Transformative	Learning	แปลว่าได้ทกัษะภาวะผูน้�า	การเป็น	Change	

Agent	 จะค่อยๆ	 ก่อขึ้น	 ซึ่งตั้งแต่เด็กอนุบาลก็เป็น	 Change	 Agent	 ได้	 เพราะกล้าที่จะคิดต่าง	 

เด็กพวกนี้จะมีลักษณะเฉพาะ	เป็นตัวของตัวเอง	กล้าคิดต่าง”

	 “เราต้องหาทางที่จะสร้าง	Passion	คือความรู้สึกมีพลัง	ความเอาจริงเอาจัง	ความรู้สึกที่จะ

ท�าร่วมกัน	ที่รุ่งอรุณทุกคนมาท�างานแล้วได้สัมผัสชีวิตที่ดี	อยู่ในขอบฟ้าของการที่จะขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลง	เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นผู้น�าในอนาคตให้ได้	ด้วย	Holistic	Learning,	Integrated	

Learning,	 Active	 Learning	 เราไม่ได้มองเฉพาะส่วนของเราเท่านั้น	 แต่มองส่วนของคนอื่นด้วย	

และมองส่วนของตัวเองที่จะไปข้างหน้าด้วย	ทั้งหมดนี้ต้องการพลัง	คุณค่านั้นอยู่ที่ตอนท�าจริง”
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“อยำกเห็นครูมีจิตใจที่อ่อนโยนกับเด็ก”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิติยวดี บุญซื่อ ครูผู้มีความรักความผูกพันและเมตตากับศิษย์	ตลอดชีวิตการ

เป็นครู	ท่านพยายามหาวิธีการกระตุ้นให้เด็กๆ	เกิดฉันทะในการเรียนรู้ด้วยความสุข	ท่านได้เข้ามา

เป็นทีป่รกึษาและให้หลกัคดิในการก่อตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุ	โดยด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการทีป่รกึษา

มูลนิธิโรงเรยีนรุง่อรณุตัง้แต่เริม่ก่อตัง้โรงเรยีน	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิาร

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	ล�าดับที่	๔	(ก.ย.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิติยวดี บุญซื่อ

“เขามาหาเราด้วยความคิดว่าเราคือเพื่อน เพื่อนคือที่พึ่ง 

ที่ปรึกษา คืออะไรทุกอย่างที่เขาต้องการ เราให้เขาได้เพียงนั้น 

คือเอาใจเด็กมาใส่ใจเรา”

๑๔
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	 “ในยุคนี้เป็นยุคที่การศึกษาก�าลังมีการปรับปรุง	 ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดี	 เริ่มแรกที่

อาจารย์ไปช่วยรุ่งอรุณ	ได้คุยกับอาจารย์ประภาภัทรว่า	อย่ำอัดวิชำให้เด็ก ท�ำอย่ำงไรก็ได้ให้เด็ก

มำโรงเรียนแล้วมีควำมสุขที่สุด	ให้รักครู	ให้รักโรงเรียน	และก็ให้อยากมาโรงเรียน	รุ่งอรุณก็สร้าง

ขึ้นมาในแนวทางนั้น	คือ	ให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข”

	 “หากจะพดูถงึการศกึษาของบ้านเราขณะนี	้มนักลายเป็นว่าโรงเรยีนประถมอดัวชิาให้กบัเดก็	

ท�าไมถึงอัดวิชา	 ก็มาดูสาเหตุว่ามันเริ่มต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการสอบแข่งขัน	 ในมัธยม

ปลายก็ต้องเร่งวิชาเพื่อให้สอบได้	 ท�าให้ในมัธยมต้นก็ต้องเร่งวิชาเพื่อให้เข้ามัธยมปลายได้	 ระดับ

ประถมต้นก็ต้องกวดเพื่อให้เรียนต่อในประถมปลายได้	 ขณะที่ในระดับอนุบาลก็ต้องเร่งให้เข้า	 

ป.๑	ได้	เราลืมตัวส�าคัญตัวหนึ่ง	คือ	ความเป็นตัวของตัวเองของเด็ก”

	 “ในขณะที่เราสอนเด็ก	ไม่ใช่แต่จะเอาวิชาใส่ให้เขา	แต่เราต้องสังเกต	ต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างไร	

แต่ละคนความสนใจต่างกัน	 ความสามารถต่างกัน	 ความคิดหรือวิธีที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่น 

ไม่เหมือนกัน	 แล้วเราจะท�าอย่างไรถึงจะท�าให้เขาที่มีความต่างหลายๆ	 อย่างมาผสมผสานอยู่ด้วย

กันและเรียนรู้ไปด้วยกันได้”

	 “นี้คือความสามารถของครูผู้สอน	ท�าอย่างไรถึงจะให้เขาอยู่กับเราแล้วรู้สึกสนุก	 อยากเล่า	

อยากบอก	อยากท�าสิ่งต่างๆ	นั่นคือเสน่ห์ของครู	เพราะฉะนั้นครูอนุบาลและประถมจ�าเป็นจะต้อง

เป็นคนมีเสน่ห์	 ไม่ต้องสวยแต่มีเสน่ห์	 จะว่าไปครูทุกระดับก็ต้องมีคุณลักษณะนี้	 นอกเหนือจาก 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว”	

	 “อย่างเดก็ประถม	๓	ขึน้ไปเขาไม่เล่นแล้ว	เขาชอบส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผล	เรากใ็ห้เขาคดิอยูต่ลอด

เวลาว่าอันนี้มันมีที่มาอย่างไร	เพราะฉะนั้น	“โยนิโสมนสิการ”	มันจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัว	เด็กเรียนรู้

ว่าอะไรคือต้นเหตุ	อะไรคือปัจจุบัน	และอะไรคือจุดจบ	ถ้าเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาก็จะสามารถคิด

ได้และรูไ้ด้ว่าถ้าเขาท�าอย่างนีอ้ะไรจะเกดิขึน้	แล้วผลของมนัจะเป็นอย่างไร	รูเ้หตรุูผ้ลอยูต่ลอดเวลา”

	 “เราจะต้องหาให้เจอว่าอะไรคอือะไร	เราไม่รู้ว่านีอ่ะไร	แต่ว่ามนัคอือะไร	แล้วมนัท�าไม	ฉะนัน้
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มันมีค�าอยู่	 ๕	 ค�า	 ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัย	 “ใคร	 ท�าอะไร	 ที่ไหน	 เมื่อไร	

อย่างไร”	พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็	“ท�าไม”	นั่นคือต้นตอของงานวิจัย”

	 “อย่างเดก็เลก็อนบุาลอยากรูไ้หมว่าท�าไมถัว่เขยีวถงึกลายเป็นฝักยาวๆ	 ได้	 ถ้าอยากรู	้ มาลองด	ู

ครูก็เอาถั่วมา	แล้วตั้งค�าถามว่าถั่วอะไร	แข็งไหม	จับรูปพรรณสัณฐาน	ถ้าสมมติเราเอาน�้าใส่ลงไป

มันจะเป็นอย่างไร	 เด็กก็ไม่รู้	 แต่พอล้างให้สะอาด	ใส่น�้าลงไป	พรุ่งนี้เราลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไร

ขึ้นกับถั่ว	 วิจัยไหม	 พอเสร็จแล้วเราก็ปลูกต่อ	 เอามาโรยใส่บนกระดาษทิชชูหรืออะไรก็ตามที่เรา

เตรียมไว้	 ท�าไปด้วยกันกับเด็ก	 พรุ่งนี้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับถั่ว	 วันรุ่งขึ้นเด็กร้องโอ้โห	 มันโตขึ้น	 

เขาก็ตื่นเต้น	 ปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆ	 จนกระทั่งได้เวลาที่ถั่วต้องลงดิน	 ก็หยอดต้นลง	 แล้วรดน�้า	 

เดก็จะตืน่เต้นมากพอเห็นมนัโตข้ึนทันตาเหน็จรงิๆ	แล้วเรากอ้็าว!	มนัโตมากอย่างนีม้นัชกัจะโอนเอน	

มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไร	ต้องท�าที่ให้มันยึด	ก็ต้องคิดกันไปเรื่อยๆ	ว่าท�าอย่างไร	จนในที่สุดวันหนึ่งก็

จะได้ฝักถ่ัวเส้นยาวๆ	แล้วจะท�าอย่างไรกบัถัว่ฝักยาวละ	อนันีค้อืงานวจิยัวทิยาศาสตร์เลก็ๆ		ส�าหรบั

เด็กอนุบาล”		

	 “ทุกนาทีเป็นบทเรียนให้เด็กได้หมดเลย	ถึงเป็นความล้มเหลวมันก็เป็นบทเรียน	เพราะฉะนั้น

หากเดก็คนไหนร้องไห้บอกว่าต้นไม้ผมไม่งอก	กบ็อกว่ามนัเป็นเพราะอะไรรูไ้หม	ท�าไม	เขากบ็อกได้

ว่าผมลืมรดน�้ามัน	 เขาจะเข้าใจ	 และยอมรับส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน	 แล้วไม่โทษใครว่าคนนั้นเขามา

เหยยีบต้นไม้ผม	แต่เขาจะดวู่าเขาบกพร่องทีต่รงไหน	ซึง่จะสะท้อนไปถงึเวลาทีเ่ขาโตขึน้มา	ทกุครัง้

ที่เกิดเหตุกำรณ์อะไรอย่ำไปโทษใคร โทษตัวเอง เรำท�ำอะไร เรำพูดอะไร ส�ำรวจตัวเองดีที่สุด”

	 “จรงิๆ	ไม่ว่าอยูก่บัเดก็เลก็เดก็โตเขากจ็ะมอีะไรน่ารกัๆ	สนกุๆ	ทีท่�าให้เราชืน่บานเวลาอยูด้่วย	

ยงัอยากเหน็การศกึษาบ้านเราเป็นอย่างนัน้	คอืทกุคนเรียนอย่างยิม้แย้มแจ่มใส	ไม่หน้านิว่คิว้ขมวด	

ไม่ปวดท้อง	 ปวดหัว	 ลาไปห้องน�้าบ้าง	 ห้องพยาบาลบ้าง	 ถ้าพวกคุณเจอเด็กลักษณะแบบนี้ท่ี 

ปวดท้องปวดหวั	หาสาเหต	ุหาเงยีบๆ	 ว่าอะไรทีท่�าให้เขาเป็นอย่างนัน้เพือ่จะช่วยเขา	ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้

กับเด็กมันมีสาเหตุทั้งนั้น”
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“ครูไม่ใช่คนที่จะไปตัดสินเด็ก แต่ครูเป็นผู้ที่เปิด

โอกาสให้เด็กได้พูดคุยกัน เพื่อให้เขาเข้าใจด้วย

ตัวเอง เรียนรู้เอง แล้วให้เขาตัดสินกันเองด้วย

ว่าจะเอาอย่างไร ครูต้องรู้ตัวว่าตนไม่ใช่ตัวชี้วัด 

(Indicator) หรอืผูบ้งการ (Dictator) แต่เราเปน็

ผูอ้ำานวยความสะดวกใหเ้ด็กได้พฒันาความคิด”
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	 “เราช่วยเขาได้	ช่วยได้จรงิ	ถงึแม้เด็กทีเ่รียนไม่ได้	เกเรหรืออย่างไรกต็าม	ถ้าเขาได้รับความรัก

ความเห็นใจจากเรา	เขาจะค่อยๆ	ปรับตัว	แต่ถ้าเราลงโทษ	ดุ	หรือแม้แต่พูดอะไรแรงๆ	อย่านึกว่า

เดก็ทีเ่ขาไม่โต้ตอบเขาไม่คดินะ	เขาคดิและเขากแ็อบน้อยใจโดยเราไม่รู้เลย	แล้วเขากจ็ะแหนงหน่าย

ครู	ไม่อยากเข้าใกล้	ถึงเวลาที่คุณสอนจะเห็นว่าเด็กคนไหนที่ชอบเลี่ยงออกไป	ไม่ค่อยอยากพูดกับ

ใคร	จับตาเอาไว้ว่าเราจะต้องช่วยเขาตรงไหน	เพราะคนทีไ่ม่พดูเป็นคนทีอ่ดัอัน้	พวกทีโ่พล่งๆ	โวยวาย

เราปรามได้	 แต่พวกไม่พูดพวกนิ่งน่าเป็นห่วงกว่า	 เขานิ่งเขาอาจต้องการความรักจากเรามากกว่า	

เชื่อเถอะว่ำถ้ำคุณให้ควำมเอำใจใส่ ควำมรักและเมตตำ นักเรียนก็จะพัฒนำตัวเองได้”

	 “ในเดก็เลก็เขาท�าอะไรกต็าม	มนัคอืบทเรยีน	ไม่ว่าจะเล่นอะไร	อย่างเช่นท�าไม้กระดกแล้ววาง

ยางลบไว้ข้างหนึง่	แล้วกต็ทีีอ่กีข้างให้ยางลบกระเดน็ไป	อนันีเ้ราจะถอืว่าเดก็ผดิเพราะว่าไม่ตัง้ใจฟัง

หรือ	 เหตุอาจเป็นเพราะครูสอนไม่ชัดเจน	 ท�าให้เด็กไม่เข้าใจ	 อีกอย่างคือการเล่นนี้มันสนุก	 

มันแปลกดี	เด็กเขาไม่รู้ตัวว่าเขาได้ใช้พลังนิ้วของตัวเองท�าให้ยางลบเคลื่อนที่ได้	เพราะฉะนั้นครูจะ

ต้องไม่โกรธ	การที่เด็กเล็กได้เล่นก็คือเขาได้เรียนรู้”

	 “ชั่วโมงโฮมรูมเป็นนาทีทองที่เราจะสอนเด็ก	 เราลองชวนเด็กมาสังเกตส่ิงต่างๆ	 จดบันทึก	 

วนันีเ้หน็อะไรทีไ่ม่ชอบใจ	ของใครกไ็ด้	เพือ่ให้ครรูบัรูพ้ฤตกิรรมโดยรวม	ครจูะได้เข้าถงึและแก้ปัญหา

ต่างๆ	ได้	กรณีร้องไห้	ท�าไมเด็กจึงร้องไห้	ถ้าหากเป็นเพราะโดนเพื่อนแกล้ง	เราก็เข้าไปบอกเด็กใน

ชั่วโมงโฮมรูมว่า	รู้ไหมว่าคนที่ถูกแกล้งเขารู้สึกอย่างไร	และคนที่แกล้งละรู้สึกอย่างไร	เราจะไม่ระบุ

ว่าใครตีหรือแกล้งใคร	เพราะเดี๋ยวก็จะมีคนมาสารภาพเอง”

	 “ครูไม่ใช่คนที่จะไปตัดสินเด็ก	 แต่ครูเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยกัน	 เพื่อให้เขาเข้าใจ

ด้วยตัวเอง	 เรียนรู้เอง	แล้วให้เขาตัดสินกันเองด้วยว่าจะเอาอย่างไร	ครูต้องรู้ตัวว่าตนไม่ใช่ตัวชี้วัด	

(Indicator)	หรอืผูบ้งการ	(Dictator)	แต่เราเป็นผูอ้�านวยความสะดวกให้เด็กได้พฒันาความคดิ	หาก

เราได้เข้าไปช่วยเขาเช่นนี้	ก็เหมือนเราช่วยให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความมั่นใจในตัวเอง”
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	 “อยากเห็นครูมีจิตใจที่อ่อนโยนกับเด็ก	 ไม่คิดรังแกเด็ก	 เพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นบุคคล 

ที่อ่อนอาวุโสกว่าเรามากมาย	เด็กเขาเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีแล้วเราจะเอาอะไรกันนักกันหนา	ตัวเราเอง

บางทียังไม่ได้ดังใจตัวเองเลย”

	 “อยากเหน็ครทุูกคนในประเทศไทยเอาความโกรธทิง้ไว้ข้างทาง	ก่อนเข้าห้องเรยีนต้องไม่โกรธ	

ต้องไม่หงุดหงิด	ต้องไม่อารมณ์เสีย	เพราะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่	คุณจะไปใส่กับเด็กโดยไม่รู้ตัว	และ

เด็กเขาก็รับความรู้สึกนี้มา	เขากเ็อาไปใส่กบัพ่อแม่	ไปใส่กับเพื่อน	ทุกค�าที่คุณพูด	ทุกอย่างที่คุณท�า	

เด็กเขารับไปแล้วเอาไปท�าต่อ”		

	 “ถ้าคุณอยู่กับเด็กแล้วคุณมีอารมณ์ชื่นบาน	 มีความรู้สึกดีๆ	 ทุกครั้งที่พบเด็ก	 มันจะท�าให ้

คุณเองก็สดชื่น	 อาจารย์ขอฝากแต่เพียงว่า	 เวลาที่เราหงุดหงิดหรืออะไรก็ตาม	 ก่อนที่จะเข้าไป 

ที่ห้องเรียนให้นึกเห็นหน้าเด็กที่ไร้เดียงสา	 ไม่รู้อะไรเลย	 แล้วเราจะเอาของเน่าๆ	 ไปใส่ให้เด็กได้

อย่างไร	เราต้องท�าความสะอาดเสยีก่อน	เราต้องมองเดก็	คดิถงึเดก็ว่าเขามาหาเราด้วยความรกั	เรา

ต้องให้ความรกัตอบ	เขามาหาเราด้วยความหวงัว่าเราจะช่วยเขาได้	เรากต้็องช่วยเขา	เขำมำหำเรำ

ด้วยควำมคิดว่ำเรำคือเพื่อน เพื่อนคือที่พึ่ง ที่ปรึกษำ คืออะไรทุกอย่ำงที่เขำต้องกำร เรำให้เขำ

ได้เพียงนั้น คือเอำใจเด็กมำใส่ใจเรำ”

	 “ก่อนเข้าห้องเรยีนเราต้องลมืไปว่าเราโกรธใคร	และตอนออกจากห้องเรยีนเราต้องถามตัวเอง

ว่า	 เราโกรธใครหรือไม่	 ถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นลืมมันเสีย	 เพราะคนที่เราโกรธเขาก็เป็นตัวเขา	 

วันหลังเราอาจจะชอบเขาก็ได้	เราต้องไม่มองเขาในแง่ลบ	ทุกๆ	คนมีค่าควรแก่การนับถือ	สิ่งที่เขา

ท�าอาจจะไม่ถูกใจเรา	แต่มันเป็นสิ่งที่เขาชอบ	วันหนึ่งเรากับเขาจะเข้าใจกัน	เข้าหากันได้	ถ้าเรามี

ความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน	 ถ้าเราคิดดี	 ความคิดดีนั้นจะเป็นเกราะกันตัวให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข”
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สัมภาษณ์และเรียบเรียง:  ครูอารี จันทร์แย้ม, ครูกนกพร ศิวารักษ์, ครูจิตโสมนัส สิยาชีพ, ครูชลทิพย์ โพธิ์ชู, ครูเชษฐพงศ์ 

รอตฤดี, ครูนววรรณ นิชโรจน์, ครูเนาวรัตน์ เมืองกรุง, ครูปรานี สุภาภพ, ครูปิยสิทธิ์ เมินแก้ว, ครูปิยะธิดา สกุลโพน,  

ครูปิยะพร มงคลศิลป์, ครูรัชนีวรรณ เฉียวกุล, ครูฤตถิรา จันทร์เจริญ, ครูสมพร รู้แสวง, ครูสิริพัฒ ใหม่เอี่ยม, ครูโสรญา 

ป้องวงษ์, ครูอัฐนันท์ พรมพาดี, ครูอุไรวรรณ คุ้มหรั่ง, ครูเอกภพ ศรีรักษา

 “ไม่มีใครที่จะสอนตัวเรำได้ดีกว่ำตัวเอง แต่เรำจะท�ำอย่ำงไรถึงจะสอนตัวเองได้ เรำก็ต้อง

รู้จักเก็บเกี่ยว เห็นอะไรก็เอำมำคิด ทุกอย่างมันมีทั้งลบทั้งบวก	เห็นอะไรลบก็เอามาคิด	แล้วคิดให้

เป็นบวก	 สมมติว่าเราเห็นใครท�าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ชอบ	 แต่เราคิดบ้างไหมเขาอาจจะมี

เหตุผล	 เขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างที่ท�าอย่างนั้น	 หาเหตุผลให้ได้ว่าท�าไมเขาถึงท�า 

อย่างนั้น	ท�าไมเขาถึงท�าอย่างนี้	อย่าคิดลบ	เห็นอะไรก็ตามให้คิดบวกไว้”

151ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



อำจำรย์อมรำ (สำขำกร) อร่ำมรัตนทิพย์

“หัวใจของการภาวนาอยู่ที่หยุด การฝึกจิตจริงๆ อยู่ที่การฝึก

ให้หยุด หยุดบาป เด็กหยุดได้เร็วกว่าเรา เราไม่หยุด เราบอก

เราหยุดแล้ว แต่ยังอยู่ในหัว เพราะฉะนั้นลมหายใจจะช่วยให้

หยุดและมีสมองปลอดโปร่ง”

“คนเรำมีศรัทธำ มีไมตรี เป็นปัจจุบัน จะสถิตเป็นควำมดีที่ไม่มีวันดับสูญ”

อำจำรย์อมรำ (สำขำกร) อร่ำมรัตนทิพย์ อาจารย์ผู้แนะน�าการปฏิบัติภาวนาแก่คณะครูอาจารย์	

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณมาตลอด	๒๐	 ปี	 และเป็นผู้ชี้น�าการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่

รุง่อรณุด้วยวลอีมตะท่ีเป็นอนุสตท่ีิว่า	“พ่อแม่คอืต้นแบบ	ลกูคอืส�าเนาถกูต้อง”	ปัจจบุนัเป็นประธาน

มูลนิธิสวนพุทธธรรม	จ.พระนครศรีอยุธยา	ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านก่อตั้ง	และเป็นผู้เผยแผ่

ธรรมะให้แก่ผู้ใฝ่ในการเรียนรู้จักตนเอง

๑๕
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	 “๑๙	 ปีที่คุ้นเคยกับโรงเรียนรุ่งอรุณ	 ตั้งแต่อาจารย์ประภาภัทรกับคุณครู	 และได้มีโอกาส 

คุ้นเคยกับเด็กๆ	 และต่อจากเด็กๆ	 ก็คุ้นเคยกับผู้ปกครอง	 เพราะฉะนั้นใน	 ๓	 ส่วนนี้	 คุณป้าเห็น

พัฒนาการท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ	 บ้าน	 โรงเรียน	 มีสื่อสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 ชื่นใจ	 ครูเองก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เร่ือยๆ	 ครูท�าหน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง	 เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องส�าคัญ	 คุณครูมีความสนใจเรื่องจิตใจ	 

ทั้งของตัวเอง	 ของเพื่อนครู	 และท้ังของเด็กๆ	 แต่ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์	 ย่อมมีอารมณ์พอใจบ้าง	 

ไม่พอใจบ้าง	คนที่ฝึกจิตดีแล้วจะไม่หลงอารมณ์นั้นนาน	เราย่อมมีอารมณ์กันทุกคน	ดีบ้าง	ไม่ดีบ้าง	

โดยเฉพาะเป็นครู	ตั้งใจดี	ยิ่งตั้งใจดีเท่าไรก็ยิ่งมีความหงุดหงิดมากเท่านั้น	มีความคาดหวังสูง	แต่ว่า

เราต้องนึกถึงสติอีกตัวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในหน้าแรกของปฏิทินแห่งสติ	ปี	๒๕๕๙	เป็นค�าตรัส

ของพระพุทธเจ้าจริงๆ	หน้าเดียวเลยใช้ได้ทั้งปี	มีสติ มีสัมปชัญญะ มีควำมเพียร น�ำควำมพอใจ 

ไม่พอใจออกไปเสียจำกใจ เพื่อใจเรำจะได้มั่นคงและเป็นกลำงขึ้น ควำมมีสติคือกำรระลึกได้  

ไม่หลงไปกับอำรมณ์อดีตและอนำคต ดูแค่ปัจจุบัน ไปยึดอดีตไม่ได้ นี่คือกำรดูแลจิตใจ ถ้ำเรำ

ดูแลจิตใจเรำได้ เรำจะดูแลคนอื่นได้ด้วย คือหัวใจเลยนะ”

ปฏิทินแห่งสติ ปี ๒๕๕๙ 
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	 “การด�าเนินชีวิตของครูรุ่งอรุณ	 โชคดีท่ีได้ยินค�าตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆ	 จาก 

ครูบาอาจารย์หลายๆ	 ท่าน	 ค�าตรัสของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์	 ท่านให้น�าความพอใจ-ไม่พอใจ 

ออกไป	 แล้ววางใจเป็นกลางๆ	 ใจกลางๆ	 สบาย	 มีความมั่นคง	 มีความสุข	 คิดถึงอดีตแล้วเหนื่อย	

คิดถึงอนาคตก็กังวล	จะอยู่รุ่งอรุณให้มีความสุขนั้นต้องท�าอย่างไร”	

	 “ปัจจบัุนเราอยูรุ่ง่อรณุ	เราควรมศีรทัธาทีแ่น่นแฟ้น	ศรทัธาต่ออาชพีคร	ูศรทัธาต่อค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า	 ศรัทธาต่อพระธรรม	 ศรัทธาต่อสถาบันสงฆ์	 โดยเฉพาะอริยสงฆ์	คนเรำมีศรัทธำ  

มีไมตรี เป็นปัจจุบัน จะสถิตเป็นควำมดีที่ไม่มีวันดับสูญ อยู่อย่างมีศรัทธำต่อค�ำสอนของ

พระพุทธเจ้ำ ท่านสอนเราให้อยู่ให้เป็นสุข	 ให้มีไมตรีต่อกัน	 คราวใดที่เราไม่มีไมตรี	 แสดงว่าเรา 

ลงจากมนุษย์ไปแล้ว	พอเราลงไป	เราก็พูดแบบที่เราลงไป	ไม่ใช่สัมมาวาจา	เพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบัน

เรามีศรทัธาและไมตรต่ีอค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ต่ออาชพีของเรา	เราจะไม่มคี�า	“บ่น”	ออกมาเลย	

บ่นแล้วได้อะไร	ไม่บ่นดีกว่า	บ่นแล้วไม่ได้อะไร	ได้แค่ระบาย	ต่อไปนี้ถ้าอยากบ่น	คิดได้	ไม่บ่นดีกว่า	

ท�าอย่างไรเราจะอยู่กันเป็นสุข”	

	 “หนูลองหายใจเข้าให้ลึก	 ไม่ต้องต้ังใจมาก	 หายใจเข้าให้ลึกเป็นธรรมชาติ	 เก็บลมไว้ในตัว	 

จิตวิญญาณคือธาตุรู้	มารับรู้ที่ลมนะ	แล้วลมจะค่อยๆ	กระจายออกไป	ไปตามแขน	ตามขา	ขึ้นไป

ถึงศีรษะแล้วออกไปหมดเลย	 ถ้าเอารู้มาอยู่กับลม	 ลมที่เข้าและออกละเอียดๆ	มันจะเกิดอะไรขึ้น	

มันทิ้งเรื่องราวในอดีตได้	 เราต้องฝึกอย่างนี้	 สังขารคือความนึก	 ความคิด	 มันอยู่ติดกับวิญญาณ	 

มันก็รวมมาอยู่อย่างนี้	เดี๋ยวก็คิด	เดี๋ยวก็คิด	เพราะฉะนั้นท่านสอนให้เรารู้จักแยกเสียบ้าง	เอามาอยู่

กับลม	ลมมันอยู่นอก	แล้วเห็นหรือไม่	เอารู้มาอยู่กับลม	มารู้สิ่งที่ละเอียดๆ	วันละ	๓	ครั้ง	เหมือน

กินยาวันละ	๓	มื้อ”

	 “เรื่องของครูที่เวลาเราสอน	เราบอกให้เด็กท�าดี	เหมือนกับคนบ่น	เราจะแยกอย่างไรระหว่าง

การบ่น	หรือการบอกให้ท�าดีอย่างนั้นอย่างนี้	พระพุทธเจ้าบอกเรื่องสัมมาวาจาไว้ว่าเป็นความจริง	

เป็นประโยชน์	คนฟังชอบใจ	ถ้ายังไม่ชอบใจเวลานี้	ก็รอเวลา	ถ้าเรารอเวลาสักนิดหนึ่ง	ภาษาที่ใช้

สื่อต่างกัน	 เพราะเด็กๆ	 เขาไม่เยอะเหมือนผู้ใหญ่นะ	 เขาอาจจะดื้อ	 แต่ดื้อครู่เดียว	 เขาก็ไปสนุก 

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ154



155ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



“หวัใจของการฝึกจติ กค็อืการหยดุนัน่เอง ถ้าฝึก

ไปเรื่อยๆ ก็จะหยุดได้เร็วขึ้น หน้าตาจะผ่องใสขึ้น

มาเอง วาจาของเราก็จะเรียบร้อยสมกับเป็นครู 

เป็นต้นแบบ เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ ผู้เจริญ”
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อย่างอืน่	แต่เรายงัเกบ็ไว้หมด	เพราะฉะนัน้ท�าอย่างไรเราจะไม่เกบ็ตรงนี	้เลกิกดดนัตวัเอง ครลู�ำบำก

เพรำะครกูดดนัตวัเอง คดิว่ำจะเอำสิง่ดีๆ  ให้เดก็ แต่เดก็เขำลมืแล้ว เหมอืนครบู่นคนเดยีว ฟุง้ซ่ำน

คนเดียว แล้วเรำก็เหนื่อยคนเดียว แต่เด็กลืมแล้ว แปลว่ำเขำอยู่ในกุศลแล้ว แต่ครูยังกรุ่น 

อยู่เลย ท�ำอย่ำงไรครถูงึจะออกมำจำกควำมกรุน่ทีเ่ป็นสงัขำรปรงุแต่ง ท�ำอย่ำงไรครจูะออกจำก

สงัขำรให้เรว็ ต้องแยกมำอยู่ที่ลมเสียบ้ำง เป็นตัวช่วย และไม่เปลืองอุปกรณ์”

	 “หัวใจของการภาวนาอยู่ที่หยุด	การฝึกจิตจริงๆ	อยู่ที่การฝึกให้หยุด	หยุดบาป	เด็กเขาหยุด

ได้เร็วกว่าเรา	แต่เราไม่หยุด	เราบอกเราหยุดแล้ว	แต่ยังอยู่ในหัว	เพราะฉะนั้นลมหายใจจะช่วยให้

สมองปลอดโปร่งจริงๆ	 ชีวิตเราไม่ต้องบ่น	 นิ่งๆ	 บ้างก็ได้	 ระหว่างบ่นกับนิ่ง	 คิดว่าเด็กเขาจะชอบ 

อันไหน	 เราเป็นผู้น�า	 เรานิ่งเขาก็นิ่งด้วยนะ	 ถ้าเราบ่นแปลว่าข้างในเราดิ้น	 เขาก็ดิ้นด้วย	 แปลว่า 

ตกนรกไปด้วยกนั	ชวีติไม่ควรอยูใ่นนรก ชวีติควรอยูบ่นสวรรค์ มนษุย์สมบตั ิสวรรค์สมบตั ิมนษุย์ 

ทุกคนเกิดมำเพื่อควำมบริสุทธิ์ ก็ควรจะมีศีลเป็นเบื้องต้น มีเมตตำ มีไมตรี สรุปก็คือ มีสติ มีสติ

ที่เป็นตัวช่วยจริงๆ คือ สัมมำสติ สติที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ ใจจะมั่นคง มุ่งมั่นที่จะไม่หลงไปกับ

ควำมไม่พอใจ ควำมพอใจ เดก็ซนกจ็ะไม่หลงไปกบัความไม่พอใจ	เฉยได้	นิง่ได้	แสดงว่าเมตตาเกดิ

แล้ว	เราคยุกบัเขาดีๆ 	กไ็ด้	แม้ว่าเราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้เราโกรธ	แต่เราหยดุได้	เพราะหวัใจของ

กำรฝึกจิต ก็คือกำรหยุดนั่นเอง ถ้ำฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะหยุดได้เร็วขึ้น หน้ำตำจะผ่องใสขึ้นมำเอง 

วำจำของเรำก็จะเรียบร้อยสมกับเป็นครู เป็นต้นแบบ เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ ผู้เจริญ”

	 “ในท่ามกลางการสนทนา	เราต้องใช้ประสาทตา	ประสาทหู	ร่างกายจิตใจตื่น	ถ้าอยู่ในสมาธิ

จะได้ยิน	 แต่ไม่ได้ฟัง	 ถ้าใครอยู่ในอิริยาบถต่างๆ	 กัน	 พระพุทธเจ้าตรัสค�าค�าเดียวว่า	 “ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลาย”	 ให้ทุกคนเกิดความพร้อม	 ต่ืนหมดเลยประสาททุกส่วน	 ยิ่งเราดูแลเด็กๆ	 เราต้องต่ืน	 

ต้องพร้อม	 การเจริญสติไม่ใช่เฉพาะเรื่องยืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	 แต่คือชีวิตจริง	 ที่สัมผัสกับความร้อน	 

ใจเป็นกลางต่อความร้อน	ไม่หลงไปกบัอากาศร้อน	อากาศร้อน	ไม่ได้เปิดแอร์	เราย่อมกระวนกระวาย

ถูกหรือไม่	แต่ถ้าเราไม่หลงไปกับอากาศร้อน	ความกระวนกระวายก็ไม่เกิด	อยู่ได้	เป็นอย่างนั้น”
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“การดำาเนินชีวิตก็ทางสายกลางอีกเหมือนกัน 

กลางต่ออารมณ์ทั้งหลาย นำาความพอใจ ไม่พอใจ

ออกไป ท้ายที่สุดแห่งชีวิตคือความไม่ประมาท  

ทั้งในเบื้องต้น ทั้งในท่ามกลาง และในที่สุด” 
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สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูชาลี มโนรมณ์, ครูชลธิชา พุ่มนวม, ครูวิทยา ศฤงคาร, ครูบิลกีส สุนทรพงษ์, ครูธัญลักษณ์  

สุนทรมัฏฐ์, ครูชัชวัสส์ นาคคุ้ม, ครูภัทราพร พิมพ์หมื่น, ครูศักดิ์พัฒน์ อยู่สุข

	 “ตาก็เหมือนกัน	เราเห็นเด็กซนมากเลย	มันเข้ามากระทบใจเราก่อนใช่หรือไม่	ใจเราก็หลงไป

เหมือนความร้อนนั่นละ	แต่ถ้าเราหยุดได้	เรามั่นคงได้	เราดูแลใจเราได้	ไม่หลงไปกับอารมณ์ที่เด็ก

ซน	เรานิ่ง	เดี๋ยวเด็กก็นิ่ง	เพราะความเป็นมนุษย์มีธาตุรู้เหมือนกัน	ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่	ถ้าเราคอย

ก�ากับเขา	 เราก็จะไม่เห็นตัวจริงเขา	 ถ้าเราให้เขามีอิสระ	 แล้วเราคอยบอกด้วยค�าพูดดีๆ	 เขาก็จะ

ซมึซบัสิง่เหล่านัน้ไป	ลกูกเ็หมอืนกนั	ลกูศษิย์กเ็หมอืนกนั	พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เดินทางสายกลาง	

เราบงัคบัลกูศษิย์เรา	ลกูศษิย์เรากห็าทางด้ิน	ปล่อยมากไป	กไ็ปเลย	กำรด�ำเนนิชีวติก็ทำงสำยกลำง

อีกเหมือนกัน กลำงต่ออำรมณ์ทั้งหลำย น�ำควำมพอใจไม่พอใจออกไป ท้ำยที่สุดแห่งชีวิตคือ

ควำมไม่ประมำท ทั้งในเบื้องต้น ทั้งในท่ำมกลำง และในที่สุด” 

	 “นอกจากเรือ่งการทีค่รดูแูลลกูศษิย์แล้ว	รุง่อรณุตอนนีม้คีรใูหม่ๆ	เข้ามาเยอะ	เรือ่งทีอ่ยากฝาก

ให้คุณครูท�าต่อไปคือ	คนยิ่งเยอะยิ่งต้องหากิจกรรมที่ท�าให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ต้องหาศูนย์รวม

ให้ได้	จะต้องมีแกน	คนยิ่งเยอะยิ่งต้องอาศัยแกน	กิจกรรมที่จะรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันจ�าเป็นมาก	

ถ้าไม่มีกิจกรรม	 ไม่มีส่วนร่วมกัน	 ก็จะต่างคนต่างคิด	 ซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณที่ประสบความส�าเร็จมา 

โดยล�าดับ	คุณป้ามองเห็นจุดหนึ่งคือการร่วมแรงร่วมใจของครูทั้งหมด	ของผู้ปกครอง	ของเด็ก	ที่มี

ส่วนร่วมกัน	มีใจเป็นอย่างเดียวกัน	ยิ่งคนมากขึ้นเท่าไร	ถ้าเราหาจุดร่วมให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้	

จะเป็นองค์กรทีใ่หญ่แต่ว่ามปีระสทิธภิาพ	กจิกรรมหนึง่ทีด่มีากๆ	กค็อื	คอนเสร์ิต	เป็นกจิกรรมทีด่มีาก	

อยากให้ท�าต่อเนื่อง	เป็นกิจกรรมที่เชื่อมทุกคน	ป้าชื่นใจมากเลย	จะว่าเป็นธรรมะก็มีธรรมะแทรก

อยู่ในนั้น	เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องท�าโจ่งแจ้ง	ท�าผ่านกิจกรรมดีๆ	ก็ได้”
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รองศำสตรำจำรย์ ดร. กรรณิกำร์ สัจกุล

“โรงเรียนรุ่งอรุณใช้หลักธรรมะปฏิบัติก่อร่างสร้างฐานขึ้นมา 

เป็นกิ่ง เป็นก้าน เป็นสาขา เพราะว่าโรงเรียนรุ่งอรุณมีราก

ของต้นไม้ต้นนี้ คือธรรมชาติ ธรรมชาติคือหลักธรรมะที่

พระพุทธเจ้าท่านสอน”

“รำกของโรงเรียนรุ่งอรุณคือธรรมชำติ”

รองศำสตรำจำรย์ ดร. กรรณกิำร์ สจักลุ ครูของครูผู้ใช้ชวีติความเป็นครูปลูกจิตศรัทธาลูกศษิย์ลูก

หาให้ภาคภูมิและกตัญญูต่อภูมิปัญญาของชาติไทย	 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรุ่งอรุณ	 และเป็นที่ปรึกษาของ

โรงเรียนมาโดยตลอด	 โดยเป็นครูผู้ให้หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่ชีวิตแก่

ครูรุ่งอรุณมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

๑๖

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ160



	 “๒๐	ปีแห่งความเจรญิเตบิโตของโรงเรียนรุ่งอรุณ	เหมอืนการเจริญเติบโตของต้นไม้	การเติบโต

ของสรรพสิ่ง	 และการเติบโตของมนุษย์ปถุชน	 ท่ีส่ังสมความเป็นตัวเป็นตน	 ส่ังสมองค์ความรู้ด้าน

การศกึษา	และผ่านการลองผดิลองถูกมามาก	โรงเรยีนนีเ้ป็นโรงเรยีนแห่งความฝัน	ความฝันทีเ่ตบิโต

ขึ้นมาจากฝันของผู้ก่อตั้ง	 รศ.ประภาภัทร	 นิยม	 อาจารย์ธีรพล	 นิยม	 จากครูท่ีเข้ามาอยู่ท่ีรุ่งอรุณ	 

และจากครูบาอาจารย์ที่มาช่วยกัน	 อาทิ	 อาจารย์หม่อมดุษฎี	 บริพัตร	ณ	 อยุธยา	 ศาสตราจารย์

กิตติคุณสุมน	 อมรวิวัฒน์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี	 บุญซื่อ	 และอีกหลายท่าน	 ทุกคนผ่าน

ประสบการณ์ของการศึกษามาอย่างแก่ก�่า	 ทุกคนมีความฝัน	 แล้วระดมความฝันเข้ามาสานต่อให้

เป็นความจรงิ	ซึง่ฝันจะเป็นจรงิได้ต่อเมือ่คนเอาความฝันนัน้มาปฏบิติั	คนทีก่ล้าหาญเท่านัน้ทีจ่ะท�า

โรงเรยีนตามความฝันได้	เพราะว่ากรอบของกฎหมายการศกึษา	กรอบของวฒันธรรมประเพณ	ีและ

กรอบของสังคมไม่เอื้อให้เราสามารถท�าโรงเรียนตามความฝันได้มากนัก	 เมื่อ	 ๒๐	 ปีท่ีแล้วโอกาส

น้อยมากทีโ่รงเรยีนไทยจะกล้าก้าวออกมาจากกรอบท่ีสังคมหรือกฎหมายทางการศกึษาวางกรอบเอาไว้”

	 “เมื่อพูดถึงค�าว่าบูรณาการ	จริงๆ	แล้วชีวิตมนุษย์หรือเด็กคนหนึ่ง	ไม่ได้ถูกเอามาเฉพาะแขน	

เฉพาะขา	เวลาเขามาเรียนหนังสือ	เขามาทั้งองคาพยพ	เขามาทั้งร่างกายและจิตใจ	ตรงนี้คือความ

ดคีวามงามของโรงเรยีนรุง่อรณุทีใ่ส่ใจในตัวเด็กแต่ละคนต้ังแต่ศรีษะจรดเท้า	และเหน็ว่าเด็กทกุคน

มคีวามดคีวามงาม	มรีากของความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์อยูแ่ล้ว	เพราะฉะนัน้เดก็ทกุคนมคีวามเป็นมนษุย์

ทีส่มบรูณ์อยูแ่ล้วตัง้แต่ก�าเนดิเกดิมา	โรงเรยีนถ้าคดิด	ีท�าด	ีจะกล่อม-เกลา	อบ-รม	บ่ม-เพาะ	ปลกู-ฝัง	

เด็กแต่ละคนด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุมีผล	ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ	นี่คือสิ่งที่โรงเรียนรุ่งอรุณท�า”

 “โรงเรียนรุ่งอรุณใช้หลักธรรมะปฏิบัติก่อร่ำงสร้ำงฐำนขึ้นมำ เป็นกิ่ง เป็นก้ำน เป็นสำขำ 

เพรำะว่ำโรงเรียนรุ่งอรุณมีรำกของต้นไม้ต้นนี้ คือธรรมชำติ ธรรมชำติคือหลักธรรมะ 

ท่ีพระพุทธเจ้ำท่ำนสอน ธรรมชาติคือธรรมะ	 ธรรมะคือธรรมชาติ	 สองค�านี้เป็นจิตวิญญาณของ

โรงเรียนรุ่งอรุณ	ธรรมะตัวนี้คือธรรมชาติ	ธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัวเรา”

	 “อาจารย์สุมนท่านพูดเสมอว่า	 เด็กเติบโตขึ้นมาจากเมล็ดพันธุ์พืชที่หลากหลาย	หยอดเมล็ด

พันธุ์พืชลงหลุมไป	เมล็ดพันธุ์พืชเหมือนกันเป๊ะ	บางต้นเติบโตขึ้นมาอย่างน่ารักน่าเอ็นดู	ทุกคนจะ

ช่วยกันประคับประคองด้วยความรัก	ทะนุถนอม	อีกต้นออกมาทั้งแคระทั้งแกร็น	โผล่จากดินขึ้นมา
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ไม่ทันไรตาย	อาจารย์สุมนบอกเสมอว่า	ต้นไม้จากเมล็ดพันธุ์ที่มาจากแหล่งเดียวกัน	เท่าๆ	กัน	เรา

ต้องเอาเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายที่เติบโตมาทั้งแคระ	 ทั้งแกร็น	 ทั้งสวยและไม่สวย	 ไปส่งให้โรงเรียน	

โรงเรียนรุ่งอรุณมีหน้าที่ท�าให้เมล็ดพันธุ์ที่เขาเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ	เติบโตขึ้นมาไม่เหมือนกันนั้น	

ให้เติบโตอย่างงดงามให้ได้”

	 “อาจารย์สุมน	อาจารย์กิติยวดี	ใช้ค�าว่า	“อบ”	และ	“รม”	ความหมายของค�าว่า	“อบ”	กับ

ค�าว่า	“รม”	ชัดเจน	ยกตัวอย่างขนมกลีบล�าดวน	ต้องอบไหม	อบแล้วอร่อยไหม	อร่อย	แต่พอไหม	

ไม่พอ	ต้องรม	ถงึจะหอมหวล	ก่อนอบกม็แีป้ง	เกลอื	น�า้ตาล	และน�า้มนัหม	ูการบรูณาการหมายความ

ว่าเรารวมส่วนผสมสี่อย่างเข้าด้วยกัน	แล้วเอาเข้าไปอบ	อบออกมาอร่อย	แต่ยังท�าให้ดี	ให้สมบูรณ์	

ให้น่ารับประทานได้ไม่ถึงที่สุด	 เราต้องรมด้วยควันเทียนให้หอมด้วย	 ข้ันตอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ 

ไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ว่า	อบอย่างเดียวไม่พอ”

	 “คนหนึง่คนมส่ีวนผสมเยอะ	แต่การศกึษาไปท�าให้เด็กคนหนึง่ไม่เป็นขนมกลบีล�าดวนทีห่อมอร่อย

น่ารบัประทาน	บางคนออกมาเป็นแป้งเฉยๆ	บางคนออกมาเป็นน�า้ตาล	หวานบ้าง	ไม่หวานบ้าง	บาง

คนออกมาเป็นน�า้มนัหม	ูบางคนกไ็ม่ใช่น�า้มนัหม	ูเป็นน�า้มนัพชื	น�า้มนัมะพร้าว	ขัน้ตอนกระบวนการ

ก่อนจะเป็นส่วนผสมเข้าไปอบ	คือกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษา”

	 “พอขนมเสรจ็แล้ว	เราต้องการซือ้ขนมกลีบล�าดวน	กลีบล�าดวนทีเ่ราจะซ้ือต้องสวย	ต้องหอม	

ต้องอร่อย	รุ่งอรุณท�าตรงนี้	และกว่าจะท�าตรงนี้ได้	โรงเรียนต้องวิจัยและพัฒนา	(Research	and	

Development)	 ท�าตั้งแต่ปีแรก	 และท�ามาตลอด	 ๒๐	 ปี	 ถ้าบันทึกการท�าวิจัยและพัฒนานี้ไว ้

กจ็ะได้ทฤษฎกีารศกึษาไทยหลายทฤษฎ	ีสมมตปีิละทฤษฎ	ี๒๐	ปี	ก	็๒๐	ทฤษฎ	ีเขยีนและบนัทกึไว้	

แล้วประกาศให้สังคมรับรู้	 ยกตัวอย่างขนมกลีบล�าดวน	 โรงเรียนรุ่งอรุณก็มองกลับมาว่าขนมกลีบ

ล�าดวนของเราอร่อยเพราะอะไร	สวยหอมเพราะอะไร	ถามว่าโรงเรียนอื่นท�าอย่างนี้ได้ไหม	ก็ได้แต่

ท�าไมไม่ท�า	 เพราะไม่อดทนที่จะรอ	 รอว่าลองเอาแป้งนี้มาผสมแป้งนั้นไหม	 ไม่อร่อยเปลี่ยนใหม่	

น�้ามันหมูซื้อมาแล้วยังใช้การไม่ได้	 ต้องเอามาเจียวด้วยตัวเอง	 เจียวจนได้ใบประกาศรับรองว่า 

สด	ใหม่	สะอาด	นี่คือ	โรงเรียนรุ่งอรุณท�าอะไรเองโดยผ่านการกลั่นกรองทุกขั้นตอน	ฉะนั้นกว่าจะ

ผลิต	 ต้องลงมือท�าด้วยตัวเอง	 ลองผิดลองถูก	 กว่าจะได้แป้งให้คนปั้นนั้นยาก	 แล้วปั้นเหมือนขนม
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“๒๐ ปีของโรงเรียนรุ่งอรุณเป็น ๒๐ ปีที่งดงาม  

มีกรอบในการอบ รม บ่ม เพาะ ปลูก ฝัง อธิบายคำา

ว่า “อบ” ตวัหนึง่ อธบิายคำาว่า “รม” ตวัหนึง่ อธบิาย

คำาว่า “บ่ม” ต้องวิจัย ต้องรู้วิธีการบ่มซึ่งมีหลายวิธี 

แต่บ่มของรุ่งอรุณเป็นแบบไหน เมล็ดที่ออกมาจาก

การบ่มของเราเป็นอย่างไร  คำาของการศกึษาไทยนัน้

งดงามและมีความหมายทั้งสิ้น”
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คุกกี้ได้ไหม	ไม่ได้	ต้องกลีบล�าดวน	ปั้น	๔	กลีบได้ไหม	ไม่ได้	ต้องเลือกมา	๓	กลีบ	แล้วต้องมีเกสร

เล็กๆ	ตรงกลางด้วย	พอท�าแล้วไม่สวยก็ต้อง	Research	and	Development	ใส่สีลงไปไหม	สีชมพู

อ่อน	สีส้มอ่อน	หรือสีเขียวอ่อนดี	นี่คือสุนทรียะทางใจ	ทางกาย	ทางปาก	บูรณาการตรงนี้เข้าไป	

ทกุอย่างต้องกลัน่และกรองจากสมองและหวัใจ	แล้วคนกข้็องใจ	เรือ่งอะไรชวีติต้องท�าให้ยากล�าบาก	

แต่เราจะท�าขนมกลีบล�าดวนนะ	ไม่ได้ท�าคุกกี้	เพราะฉะนั้นขั้นตอนการปลูกต้นไม้หรือขั้นตอนการ

ท�าขนมกลีบล�าดวนเป็นสิ่งซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของโรงเรียนรุ่งอรุณ”

	 “๒๐	ปีของโรงเรียนรุ่งอรุณเป็น	 ๒๐	ปีที่งดงาม	 มีกรอบในการอบ	 รม	 บ่ม	 เพาะ	 ปลูก	 ฝัง	

อธิบายค�าว่า	“อบ”	ตัวหนึ่ง	อธิบายค�าว่า	“รม”	ตัวหนึ่ง	อธิบายค�าว่า	“บ่ม”	ต้องวิจัย	ต้องรู้วิธีการ

บ่มซึ่งมีหลายวิธี	 แต่บ่มของรุ่งอรุณเป็นแบบไหน	 เมล็ดท่ีออกมาจากการบ่มของเราเป็นอย่างไร	 

ค�าของการศึกษาไทยนั้นงดงามและมีความหมายทั้งสิ้น”

	 “ขอเล่าตอนสอนหนังสือที่สาธิตจุฬาฯ	 เมื่อ	 ๕๐	 ปีที่แล้ว	 ตอนนั้นสอนเรื่องพันท้ายนรสิงห์	 

เป็นกรณีศึกษาเรื่องการเคารพกฎมณเฑียรบาลและกฎหมาย	แล้วมีเด็กคู่หนึ่งบอกว่าเขารับไม่ได	้

เลยถามเขาว่าไม่เข้าใจเรื่องอะไร	เขาบอกว่า	“พระเจ้าเสือน่าจะทรงทราบว่าพันท้ายนรสิงห์เก่งจึง

ทรงยกโทษให้ และให้ป้ันรปูป้ันฟันคอแทน แต่พนัท้ายนรสงิห์ไม่เอา ยอมตาย จะยอมตายเพือ่อะไร

ผมไม่เข้าใจ ตอนนัน้พม่าล้อมอยธุยาอยู ่ท�าไมพนัท้ายนรสงิห์ไม่คดิบ้างว่าถ้าเขายงัมชีวีติอยู ่อยธุยา

อาจจะไม่เสยีกรงุกไ็ด้”	ฟังแล้วตกตะลงึกนัทัง้ห้อง	ครูกต็กตะลึง	ไปไม่ถกูเลย	เพราะฉะนัน้การสอน

ให้เด็กคิดนั้นส�าคัญ	 และการใช้เหตุผลก็มีความส�าคัญ	 การอภิปรายถึงเหตุและผลร่วมกันก็ส�าคัญ	

ท�าให้รู้ว่าการสอนประวิติศาสตร์ไม่ได้ให้จ�าประวัติศาสตร์	 แต่สอนประวัติศาสตร์ให้ตอบค�าถามได	้

หาเหตุผลมาคุยกันได้	 ท�าไมอย่างนั้น	 ท�าไมอย่างนี้	 อาจารย์สุมนสอนว่าให้ใช้หลักโยนิโสมนสิการ

และกาลามสูตร	อย่าเชื่อคนสอน	อย่าเชื่อที่ครูบอก	อย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง	จนกว่า

จะมีเหตุผลมาจ�านน	กาลามสูตรเอาไว้เป็นกรอบแนวคิด	นี่คือวิธีการสอนแนวใหม่	ท�าให้การสอนมี

ชีวิต	ซึ่งเท่ากับว่าครูต้องเปิดใจกว้าง”

	 “นอกจากนั้นขอให้มีความเคารพศรัทธาในศาสตร์ท่ีเราสอน	 และต้องรู้ให้ลึก	 รู้ให้ลุ่มลึก	 ให้

เป็นฐานพอที่จะน�าศาสตร์ของตนไปเป็นเครื่องมือท�าสิ่งต่างๆ	ต่อไป	เพราะศาสตร์ทุกศาสตร์สร้าง
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คน	ศาสตร์ทุกศาสตร์สร้างปัญญา	สร้างชีวิตมนุษย์	แยกไม่ออกเลยแม้แต่ศาสตร์เดียว	เหนือสิ่งอื่น

ใดแล้วศาสตร์ท่ีเราเรียกว่าความเป็นครูนั้นยิ่งใหญ่มาก	 เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ	 เป็นครูหัวใจเพชร	

ครูหัวใจทองค�า	ครูหัวใจมรกต	และครูหัวใจแก้ว”	

	 “โรงเรยีนรุง่อรณุมศีาสตร์เฉพาะตวั	มศีลิป์เฉพาะตัว	มกีารเรียนการสอนทีเ่ป็นทัง้ศาสตร์และ

ศิลป์ที่ถูกต้องดีแล้ว	 แต่อยากให้ย้อนมองว่าตะกอนที่เราลงแรงไปจากการวิจัยและพัฒนานั้น 

อยู่ตรงไหนแล้ว	ฐานมีหรือยัง	ซึ่งตะกอนในความหมายในที่นี้คือ	“ราก” รำกของโรงเรียนรุ่งอรุณ

คือธรรมชำติ รุ่งอรุณต้องจับทำงธรรมชำติเอำไว้ให้มั่น ธรรมชำติคือธรรมะของพระพุทธเจ้ำ 

ธรรมชำติของมนุษย์ ธรรมชำติของวิธีคิด หลัก “โยนิโสมนสิกำรกับกำลำมสูตร” คือทำงที่ถูก

ที่สุดของกำรศึกษำ และ สุ จิ ปุ ลิ คือวิธีกำรสอนที่ทันสมัยเสมอ	 ทันสมัยตั้งแต่อดีตชาต ิ

จนถึงปัจจุบัน	ในปัจจุบันครูต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสอนมาก	ถ้านึกอะไรไม่ออกให้ใช้ฐาน	

สุ	จิ	ปุ	ลิ	ถามเขาให้เขาได้แสดงความคิดเห็น	และอย่าลืมเรื่องจินตนาการ	เพราะคนแต่ละคนย่อม

มีวิธีคิดต่างกัน	ถ้าเราใช้วิธีการของปุจฉา-วิปัสสนาแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุป	หรือสรุปแล้วก็อาจ

จะยังไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายเสมอไป”

	 “ครูต้องจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคล	เอกัตบุคคลคือความเป็นเฉพาะบุคคล	ครูต้อง

ดเูดก็เป็นเอกตับุคคลให้ได้	ไม่ว่าในห้องจะมเีดก็กีค่น	แต่ส่วนใหญ่ครมูกัจะสนใจแต่เดก็หน้าห้องกบั

เดก็หลงัห้อง	เพราะนกัเรยีนหลงัห้องมกัเกเร	ครกูใ็ห้เกรดเอฟไป	นกัเรยีนหน้าห้องขยนัหน่อย	เรยีน

เก่ง	ครูก็ให้เกรดเอ	นักเรียนกลางห้องกลายเป็นนักเรียนด้อยโอกาส	ครูไม่ค่อยสนใจ	ก็ได้เกรดบีได้

เกรดซี	การเรียนรู้แบบบูรณาการเหมือนนิ้วมือของเราที่ไม่เหมือนกันสักนิ้วเดียว	แต่ก็ขาดนิ้วใดนิ้ว

หนึ่งไม่ได้	เราจะกลายเป็นคนพิการทันที	เพราะฉะนั้นบูรณาการคือเราต้องท�าให้ห้องเรียนของเรา

เป็นมือที่สมบรูณ์	โดยให้ความสนใจเด็กเป็นรายบุคคลด้วย”	

	 “ชาวรุง่อรณุน่ารกัตรงทีท่กุคนมฐีานในการพฒันาเดก็ให้เป็นไปตามความฝันของโรงเรยีน	และ

เป็นไปตามธรรมชาตทิีเ่ป็นหวัใจของรุง่อรณุ	ซึง่ครตู้องปรบัตวัพอสมควร	รุง่อรณุไม่ได้แปลกแยกไป

จากการด�ารงชีวิตปกติของมนุษย์	สมมติว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัว	ครอบครัวต้องประกอบไปด้วย

อะไรจึงจะอบอุ่น	ความเป็นพี่เป็นน้อง	ปู่ย่าตายาย	พี่ป้าน้าอา	และครอบครัวของเราเป็นครอบครัว
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ใหญ่	มีพีน้่องเยอะหน่อย	มลีกูหลานเยอะหน่อย	ควำมเป็นครอบครวัผกูพนักันแบบสงัคมไทยต้อง

อำศัยหลำยหัวใจเข้ำไปโอบเอื้อเกื้อกูลและช่วยกันประคับประคอง ดังนั้นควำมเป็นครูของ

โรงเรยีนรุง่อรณุทีจ่ะต้องจรรโลงไว้ คอื ควำมรกัควำมผกูพนัฉนัเครอืญำต ิ(Seniority)	ความเป็น

ครอบครัวของห้องเรียนหนึ่ง	ของโรงเรียนหนึ่ง	ไม่ใช่สักแต่เป็นครูกับนักเรียนเท่านั้น”	

	 “เราก�าลังเริ่มปลูกต้นไม้	โรงเรียนของเราประกอบด้วยต้นไม้เล็กๆ	ซึ่งกว่าจะประคับประคอง

ให้เตบิโตข้ึนนัน้ยาก	ท�าให้นกึถึงสมเดจ็ย่าทีต่รสักบัครโูรงเรยีน	ตชด.ว่า	“เด็กนกัเรยีนคอืต้นบานชืน่

ของฉัน	 ต้องทะนุถนอมอุ้มชู	 คอยที่จะตกแต่ง	 หมั่นพรวนดิน	 ใส่ปุ๋ย	 เด็ดใบที่เน่าเสียออกไป”	 

หากรุ่งอรุณคือแสงสว่าง	 แสงสว่างที่สวยที่สุดในโลกไม่มีแสงสว่างใดจะเปรียบเทียบกับแสงอรุณ	

ท้องฟ้าจะสวยในตอนเช้า	 ให้ความรู้สึกสดชื่นและแจ่มใส	 ผู้คนจึงมีความสุขและเบิกบานรับอรุณ	

เพราะฉะนัน้การท่ีจะท�าให้โรงเรยีนเป็นสถานทีท่ีม่คีวามสขุ	 เหมอืนกบัการตืน่ขึน้มาแล้วอรณุเบกิฟ้า	

ครูกับนักเรียนต้องมีช่องว่างระหว่างกันให้น้อยที่สุด”

	 “ขอให้ครูโรงเรียนรุ่งอรุณมีความตั้งใจจริงและท�าสิ่งต่างๆ	 ด้วยความรัก	 รักเด็ก	 รักโรงเรียน	

รักสังคมไทย	 ขณะนี้สังคมไทยมีปัญหามาก	 เพราะว่าคนไม่ค่อยมีเหตุผล	 เปราะบาง	 สังคมจึงเกิด

ความร้าวฉานหรือแตกร้าวได้ง่าย	 เพราะฉะนั้นการปลูกฝังให้เด็กคิดแบบมีวิจารณญาณและมีเหตุ

มีผล	 จึงเป็นส่วนส�าคัญมากในการเรียนการสอน	และถ้าจะสอนให้เด็กมีเหตุผล	 ตัวครูจะต้องเป็น

ก่อน	 โชคดีที่โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเอง	 เราต้องเชื่อว่า

นักเรียนทุกคนมีศักยภาพ	และเราต้องช่วยดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้	ถ้ำครูเป็นคนดี ควำม

ดีและค�ำสอนของครูหนึ่งคนที่กระจำยออกไปสู่เด็กนักเรียนแต่ละคนนั้นมีค่ำมหำศำล ฝากให้

โรงเรยีนรุง่อรณุเป็นจดุเลก็ๆ	ในสงัคมไทย	และขออวยพรให้ประสบความส�าเร็จ	สานฝันให้เป็นจริง

ด้วยวิถีของครูรุ่งอรุณที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมทุกคน”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์, ครูทิวา เสมวิมล, ครูวนิษฐี สร้อยสุวรรณ, ครูภัทรี อรรถยุกติ,  

ครูณัชกฤษฏิฌาน์ แก้วละเอียด, ครูประสิทธิ์ โชคกัลยา, ครูพรพรรณ มีบุญเสมอ, ครูพงษ์ศักดิ์ ลาบุตร
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“เปิดใจกว้ำงที่จะเอำชนะตัวเอง”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัชดำ สุตรำ นักการศึกษาที่ใช้ชีวิตความเป็นครูและครูใหญ่จนวัยเกษียณ	 

ได้เข้ามาเป็น	“ครูของครู”	รุ่งอรุณ		โดยเป็นที่ปรึกษาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

ระดับประถมศึกษา	ให้ค�าปรึกษา	ให้ค�าชี้แนะในด้านวิชาการ	และเป็นก�าลังใจสนับสนุนในทุกด้าน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัชดำ สุตรำ

“คนอยู่ที่นี่ด้วยความศรัทธา ศรัทธาต่องานที่ท�า ต่อวิชาชีพครู 

และครูหลายคนที่นี่ไม่ได้เรียนครูมา ที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตครู 

สร้างครู วิชาชีพครูเป็นวิชาที่เรียนรู้กันได้ถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้”

๑๗
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	 “ต้ังแต่ปีแรกท่ีเข้ามาจนถึงปัจจุบัน	 เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในหลายๆ	ด้าน	 

ในด้านกายภาพ	 โรงเรียนดูเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้น	 มีอาคารใหม่ใหญ่โตซึ่งงามมาก	 และยังเป็น

อาคารทีเ่ป็นอาคารใจกว้าง	คอืไม่ได้เป็นห้องเรยีนอย่างเดียว	แต่มบีรเิวณทีใ่ช้เป็นพืน้ทีก่จิกรรมส่วน

กลาง	 ทุกอาคารเป็นอาคารท่ีน่าอยู่เหมือนบ้าน	 นอกจากนี้มีพื้นที่ซึ่งเป็นสนามเป็นเรื่องเป็นราว	 

มเีครือ่งเล่นให้เดก็เพิม่ขึน้มากมาย	เดก็ได้ใช้พลังเต็มท่ีในทุกๆ	ด้าน	ได้เหน็ความต้ังใจ	ความพยายาม	

ความรกัของผูใ้หญ่ในโรงเรยีน	ทีจ่ดัการทกุอย่างให้เด็กได้มพัีฒนาการทีดี่ทกุด้าน	ห้องสมดุกดู็ดี	น่า

อยู่น่าอ่าน	เห็นถึงความพยายามที่จะจัดการกับข้อบกพร่องทั้งหลายที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ดีขึ้น”	

	 “นบัเป็นโชคดทีีโ่รงเรยีนท�าทกุอย่างได้เอง	ผูด้แูลโรงเรยีนรูห้มดทกุอย่างว่าต้องแก้ไขตรงไหน	

อนุบาลก็น่าอยู่	 จนเป็นประถม	 ขยับไปเร่ือยๆ	 ทุกอย่างเห็นถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรักของผู้ใหญ่ 

ที่มีต่อเด็ก	 ต่อวงการศึกษา	 แล้วก็มีสถาบันอาศรมศิลป์ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน	 เพื่อให้ครูได้ฝึกตน

เพ่ิมความรู้	 ดีทีเดียวในแง่ท่ีสามารถไปในเป้าหมายที่ชัดเจนได้	 ว่าเราต้องการอะไร	 จะท�าอะไร	 

ในขณะเดยีวกนักม็กีารเจอืจานคนภายนอกเข้ามา	และครูของรุ่งอรุณกย็งัไปรับรู้ไปดูทีอ่ืน่เขาเหมอืน

กนั	กถ็อืว่าเป็นการท�างานด้วยความรกัและความใจกว้าง	ด้วยความปรารถนาดีต่อการจัดการศกึษาจรงิๆ”

	 “ในด้านของบุคลากร	 ได้เห็นถึงความเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ	 คืองอกงามขึ้นในศักยภาพ	 

มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาตวัเอง	เท่าทีอ่ยูม่าน่าจะเป็น	๑๐	ปี	กห็ลงเสน่ห์ทีน่ี	่ชอบเวลาเดินเข้ามา	

ชอบเดินดูต้นไม้	อาคารที่เงียบสงบ	ร่มรื่น	 เข้ามาแล้วมีความสุข	ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส	มีอัธยาศัย

ไมตรี	เด็กก็มีชีวิตที่อิสระของเขา	มีการดูแลซึ่งกันและกัน	อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปในความสามารถ

ที่ตัวเองมีอยู่”

	 “ต้องขอบคณุโรงเรยีนทีใ่ห้โอกาสนัง่ทบทวนว่าในตัวเรามนัมอีะไรอยูบ้่างท่ีจะไม่ตายไปกบัเรา	

และมีโอกาสได้ถ่ายทอดให้กบัคนรุน่หลงัๆ	เผือ่ว่าเขาจะได้เรยีนลดัขึน้มาสกัหน่อย	เพราะเรากเ็รยีน

มาตลอดชีวิตของเรา	เรียนถูกเรียนผิด	เรียนผิดมาก็เยอะ	และค่อยเรียนถูกมากขึ้น	เคยทั้งถูกและ

ผดิมาตลอด	เมือ่มโีอกาสกถ่็ายทอดประสบการณ์ให้เขาเอาไปคดิประยกุต์ใช้	ไม่ใช่ให้ท�าตามกนั	รูส้กึ

ว่าคนอยู่ที่นี่ด้วยควำมศรัทธำ ศรัทธำต่องำนที่ท�ำ ต่อวิชำชีพครู และครูหลำยคนที่นี่ไม่ได้เรียน
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ครมูำ ทีน่ีจึ่งเป็นแหล่งผลติคร ู สร้ำงคร ู วชิำชพีครเูป็นวชิำทีเ่รยีนรูก้นัได้ถ้ำเรำเปิดใจทีจ่ะเรยีนรู้ 

ไม่คิดว่าฉันเก่งในศาสตร์ของฉัน	 เพราะว่าพวกที่เก่งในศาสตร์ของฉันแต่ละคนเข้ามาเจอเด็กก็ตาย

ทกุราย	เพราะว่าศาสตร์ชัน้สงูปรญิญาตรี	ปรญิญาโท	มาเจอศาสตร์ประถมเข้า	บางทกีล็มืหมดแล้ว

ว่าตนเองเคยเรียนประถมมาอย่างไร	ลืมไปหมดแล้วว่าเด็กประถมเขาเรียนกันอย่างไร	เพราะเรียน

แต่ชั้นสูงๆ	 กันมา	 เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้คือคนที่เปิดใจกว้ำงที่จะเอำชนะตัวเองให้ได้ว่ำฉันจะ

ต้องท�ำได้ ฉนัจะต้องมหีนทางท�างานกบัเด็กได้เป็นอย่างดี	เพราะฉะนัน้กเ็ชือ่ใจได้ว่าหลายคนมคีวาม

มุ่งมั่นมาก	น�้าตาตกก็มี	จนกระทั่งน�้าตาแห้งไป”

	 “นี่ก็เป็นความสุขเหมือนกับเราอยู่กันอย่างพ่ีน้อง	 ลูกหลาน	 แล้วมีความศรัทธาให้แก่กัน	 

มีความเชื่อมั่นให้แก่กัน	อาจารย์เองมีความศรัทธาว่าคนทุกคนปรับตัวได้	คือเรียนรู้ได้	ครั้งหนึ่งไม่รู้	

สองครั้งก็ยังไม่รู้	จะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่จะรู้มากขึ้น	เข้าใจหนทางมากขึ้น	คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าครู

มองตวัเองออกกค็งวเิคราะห์ตวัเองออกด้วยว่า	กว่ำครจูะรูอ้ะไรก็ต้ังนำน แล้วจะหวงัอะไรจำกเด็ก 

เด็กก็ต้องกำรเวลำเหมือนกันในกำรที่จะคลิกข้ึนมำ มันต้องมีจังหวะคลิก คนทุกคนมีจังหวะที่

จะต้องคลกิ เพรำะฉะนัน้คนทีจ่ะจัดกำรให้เกิดจงัหวะกำรคลกิข้ึนมำต้องพยำยำมหำอบุำยต่ำงๆ 

นำนำ เหมือนกับที่อาจารย์คุยกับครูทั้งหลายที่อยู่กันมาว่า	แต่ละคนจะคลิกแต่ละตอนได้ก็ใช้เวลา	

เราก็ได้เห็นว่าครูไม่ยอมแพ้กัน	นั่นคือพัฒนาการที่เห็น	และหวังว่าต่อไปภายหน้าจะค่อยๆ	เติบโต

ขึ้นไปเรื่อยๆ”

	 “อีกสิ่งที่เห็นคือความมั่นใจที่ทุกคนมี	หลายคนมั่นใจมากขึ้น	ที่นี่คือสื่อแห่งกำรฝึกครู เรียน

รู้จำกกำรปฏิบัติ ครูใหญ่เป็นหัวหน้าที่ยอดเหลือเกิน	เป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนที่อื่น	เพราะครูใหญ่

ไม่ต้องไปวุ่นเรื่องบริหารนานาชนิด	 แต่มาให้ความสนใจกับคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่	 

และสามารถเป็นพี่เลี้ยง	เป็นผู้นิเทศได้เต็มที่ในทุกโอกาส	ทุกสถานการณ์	เพราะที่นี่เป็นองค์กรที่มี

ส่วนกลางดแูลสนบัสนนุรอบด้าน	ไม่ว่าจะเป็นการเงนิ	การจดัการ	การสือ่สารองค์กร	อาคารสถานที่	

มีฝ่ายจัดการให้หมด	ถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปครูใหญ่ต้องท�าเองทุกอย่าง	และต้องวุ่นกับเรื่องมากมาย	

ที่นี่จึงสามารถพัฒนาการเรียนการศึกษา	พัฒนาเด็กได้เร็ว	ได้เต็มที่	จากที่เราเองเคยอยู่โรงเรียนมา
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“ขอให้มุ่งม่ันทำางานเพือ่เด็กให้ดีทีส่ดุ ซึง่การจะทำาให้

เด็กดีได้นั้น ก่อนอื่นครูต้องพยายามคิดในสิ่งซึ่งเรา

กไ็ม่ค่อยจะรูเ้ท่าไร แล้วจะต้องไปสอน ดงันัน้เราต้อง

สอนตัวเราเองให้ได้ก่อน ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อน 

ให้ได้คำาตอบให้ครบหมดก่อน… ถ้าตัวเองรู้แจ้ง  

รู้กระจ่างแล้ว เมื่อไปเจอเด็ก ปัญญาก็จะเกิด”
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แล้วรู้ว่างานและปัญหาสารพัดต้องอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น	 แต่ท่ีนี่ไม่ต้อง	 ท�าให้โรงเรียน

สามารถจดัการกบัเรือ่งพฒันาการของเดก็	ของครู	และความปลอดภยั	มคีวามคล่องตัวในการท�างาน

อย่างเต็มที่	 วางแผนกิจกรรมต่างๆ	 ได้อย่างเต็มท่ี	 นี่คือส่ิงดีท่ีบางคนอาจจะนึกไม่ถึง	 แต่คนท่ีเคย 

อยู่ในโรงเรียนอื่นมาแล้วจะรู้ว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากส�าหรับการท�างาน”

	 “นอกจากนี้คือการท�างานท่ีเป็นทีม	 คือประชุมกันได้ทุกสถานการณ์	 ทุกโอกาส	 ทุกเรื่อง	 

เพราะเราต้องสุมหัวกันคิด	 สุมหัวกันท�า	 เมื่อท�าแล้วก็ประเมิน	 จึงเป็นการเรียนถูกเรียนผิดกันไป	

บางทีอาจจะผิดไป	พลาดไปบ้าง	แต่ก็เป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	นั่นก็แก้ไขพัฒนา

กันไป	เราเองจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม”

	 “ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นในการท�างานแบบนี้	ขอให้มีควำมศรัทธำในกันและกัน	 มีความเข้าใจ	 

คือ	 เข้าใจตนเอง	 เข้าใจคนอื่น	คนก็มีทั้งแง่ที่เราชอบหรือไม่ชอบ	 เด็กก็เหมือนกัน	มีสารพัดแง่มุม	

เพราะเขามาจากครอบครัวที่หลายๆ	แบบ	เพราะฉะนั้นการที่ครูที่นี่พยายามเข้าใจเด็ก	จะท�าให้ครู

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ร่วมงานด้วย	 และเราเห็นความมีน�้าใจที่จะช่วยเหลือกัน	 

มีความผูกพัน	 ความห่วงใย	 ได้เห็นเองในขั้นตอนของการท�างานร่วมกัน	 มันมีมาเอง	 แต่ละคนก็มี

บุคลิกที่ต่างกันไป	ซึ่งทุกคนก็เข้าใจซึ่งกันและกัน	นี่ละคือสังคม”

	 “ดงันัน้ขอให้มุง่มัน่ท�างานเพือ่เดก็ให้ดทีีส่ดุ	ซึง่การจะท�าให้เดก็ดไีด้นัน้	ก่อนอืน่ครตู้องพยายาม

คิดในสิ่งซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไร	 แล้วจะต้องไปสอน	 ดังนั้นเราต้องสอนตัวเราเองให้ได้ก่อน	 

ต้องถามตวัเองให้ได้ก่อน	ให้ได้ค�าตอบให้ครบหมดก่อนว่าสิง่ทีเ่ราจะไปสอนในวนันีค้อือะไรบ้าง	และ

จะเกี่ยวกับอะไรรอบข้างรอบตัวอย่างไรบ้าง	ถ้าตัวเองรู้แจ้ง	รู้กระจ่างแล้ว	เมื่อไปเจอเด็ก	ปัญญาก็

จะเกิด	ตัวอย่างเช่น	เวลาที่อาจารย์มาคุยกับครู	คุยไปคุยมา	พอเสนอว่า	“ก็ลอง	ลองดูอย่างนี้สิ”	

เขากบ็อกว่า	“เอ...นีค่ดิได้อย่างไร	ท�าไมหนคูดิไม่ได้	ท�าไมอาจารย์คดิได้”	อาจารย์กบ็อกว่า	“อกีไม่นาน 

ก็คิดได้”	 ประสบการณ์จะช่วยเรา	 เมื่อผ่านมาเยอะๆ	 เราจะรู้เอง	 เราจะรู้ทางหนีทีไล่ได้เองว่า	 

ถ้าเจออันนี้ขึ้นมา	มันต้องคิดแล้ว	มันเป็นอย่างนี้	มันน่าจะเป็นเพราะอะไร	เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มี

ทุนอยู่ในตัวเองมากพอเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	เกี่ยวกับสิ่งที่เราก�าลังจะคุยกับเด็ก	เราก็วนได้แคบๆ	เรา
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กว็นไปได้ไม่ไกลมากนกั	แต่ถ้าเราสัง่สมอะไรในตัวเราเยอะๆ	มนัจะช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิ

ขึ้นได้ฉับไวและทันสถานการณ์มากขึ้น”

	 “ข้อส�าคัญคือ	นอกจากตัวเองรู้ตัวเองแล้ว	ต้องรู้จักคนที่เราต้องจัดการกับเขาให้ได้มากที่สุด	

ต้องรู้จักเด็กที่เราจะสอนเขาให้ได้มากท่ีสุด	 ว่าเขามีอะไรท่ีเป็นปมอยู่ในตัวเขาบ้าง	 เราจะได้ไม่ไป 

ผูกปมให้มันแน่นขึ้น	แต่จะช่วยให้ปมนั้นมันคลี่คลายให้ได้	 เพราะคนทุกคนต้องการก�าลังใจ	 เด็กก็

ต้องการก�าลังใจ”

	 “โรงเรียนมีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ	 ในเชิงการจัดการมากขึ้น	 เห็นความใจกว้างของ

โรงเรยีนในการส่งเสรมิคร	ูโดยสร้างความสขุให้กบัครกู่อน	แล้วงานกจ็ะตามมาเอง	เมือ่ต้องการอะไร

ก็พูดกัน	มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยให้โรงเรียนมั่นคงแข็งแรง	อาจารย์ประภาภัทรท่านกว้าง	

เปิดหูเปิดตา	กว้างไประดับประเทศ	ท่านเห็นอะไรที่ชัดเจนดีแล้ว	แล้วมีผู้ปฏิบัติการระดับครูใหญ่	

ระดับหัวหน้างานทั้งหลายก็กว้างที่จะรับนโยบายซึ่งเป็นสิ่งที่ดี	ท�าอย่างนี้ไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆ”

	 “บางครั้งบอกกับครูว่า	 ต้องมองว่าเราขาดอะไรบ้างในแง่ของปัจจัยในการด�ารงชีวิต	 ในการ

เป็นคนท่ีจะอยูอ่ย่างมคีวามสขุ	 เราต้องสามารถจดัการกบัรายได้เราให้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติให้ได้	

แต่นอกเหนือจากนั้น	 เราต้องดูในส่วนที่เราสบายใจว่าสามารถกลบความคับข้องใจได้หรือไม่	 

ถ้ากลบได้ก็ดีแล้ว	 ความคับข้องใจนั้นเราต้องมีความฉลาดพอที่จะคลายให้ได้ด้วยตัวเราเอง	 หรือ

ด้วยทีมของเราเอง	เราต้องรู้จักจัดการกับปัญหาที่มีอยู่	ทุกคนต่างก็มีปัญหา	ให้จัดการปัญหาส่วน

ตวัให้ได้	อย่าให้ปัญหาส่วนตวัมากระทบกบังานส่วนรวม	แค่นีก้ดี็แล้ว	มคีวามสุขแล้ว	บคุลากรทีอ่ืน่

เขาไม่ได้อย่างนี้นะ	ที่นี่ดีแล้ว”

	 “ครูอย่าใจร้อนที่จะเอาความรู้ทั้งก้อนไปให้เด็ก	 ต้องใช้อุบายท�าให้เด็กสร้างความรู้ขึ้นมาเอง	

กว่าจะได้อุบายมันก็ไม่ใช่ง่ายๆ	 ต้องอาศัยประสบการณ์	 อาศัยความช�านาญ	การเรียนผิดเรียนถูก	

ดังนั้นถ้าครูจะพลาดไปบ้างก็ธรรมดา	 ต้องให้อภัยตนเอง	 คนทุกคนกว่าจะมารู้ได้	 ต้องไม่รู้มาก่อน	

แต่เราต้องอย่าให้มันพลาดซ�้าอีก	แล้วต้องมองจุดผิดพลาดเหล่านั้น	หาทางที่จะปรับแก้	และที่นี่ดี

ตรงที่เราไม่ได้แก้อยู่คนเดียว	เราสามารถปรึกษากันได้	อย่างในหนึ่งชั้นสอนด้วยกัน	ครูก็มาเป็นทีม	
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มาคุยปรึกษาหารือกัน	เป็นเพื่อนกัน	นี่คือสิ่งซึ่งควรต้องเกิด”

	 “ถ้าเราเป็นคนใจกว้าง	เราจะยอมรบัรูจ้ากคนอืน่ได้	เรารบัการประคองจากคนอืน่ได้	นัน้แหละ

ตัวเราส�าคัญ	เพราะอย่างอื่นมันพร้อมหมดแล้ว	ส่วนที่โรงเรียนนี้ให้ได้มากกว่าที่ไหนๆ	จะให้ได้แล้ว	

ตวัครเูองกต้็องถามตวัเราว่า	แล้วเราได้ให้อะไรกบัโรงเรยีน	ให้อะไรกบัคนอืน่ในโรงเรยีนได้มากน้อย

แค่ไหน	ถ้าให้ไม่ได้	เราก็ไม่ควรจะอยู่ในสังคมเหล่านี้	เราคิดแต่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว	เราไม่ควรจะ

อยู่กับสังคมที่เจือจานกันช่วยเหลือกัน”

	 “ด้วยการที่เราท�างานอย่างเปิดกว้างเช่นนี้	 เราคงปรับไปได้กับการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่

จะเกดิขึน้	แล้วเราคงจะมสีต	ิมปัีญญา	ทีจ่ะรับกบัการเปล่ียนแปลงทัง้หลายได้	ให้เด็กของเรารับกบั

การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้	เพราะเราไม่ได้แคบ	เราเปิดกว้างอยู่แล้ว”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูชาลี มโนรมณ์, ครูพัชรีย์ เพลินเพลงเพราะ, ครูมาลี อินทวัฒน์, ครูจินตนา น�าศิริโยธิน,  

ครูรติพรรณ อ้นทอง, ครูธนากร อนันต์สิทธินนท์, ครูเพราะพร ประมุขสรรค์
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ดร.วิชิต ชี้เชิญ

“สอนคนให้เป็นคนดี มีไหวพริบ มีสติ มีสมาธิ รู้เท่าทัน 

นี่คือความเป็นมวย ดังนั้นเป็นมวย ไม่ใช่เป็นนักมวย”

“ครูต้องเป็นมวย”

ดร.วิชิต ชี้เชิญ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปรมาจารย์กีฬาไทยศึกษาและพลศึกษาเพื่อสังคม	และ

ได้รบัการยกย่องให้เป็นครภูมูปัิญญาสาขาศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัในปี	พ.ศ.๒๕๔๘	ของส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	ท่านเป็นผู้วางรากฐานหลักสูตรและสอน	“มวยไทยและกระบี่-กระบอง”	

เพื่อพัฒนากายและจิตของโรงเรียนรุ่งอรุณ	ทั้งยังเป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพวิถีไทยมานานกว่า	๙	ปี	

(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๘)	และเป็นอาจารย์สถาบนัอาศรมศลิป์		ในปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ท่านได้รบัการพจิารณา

คัดเลือกให้เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ	 สาขาผู้มีผลงานกิจกรรมนันทนาการดีเด่น	

ประเภทการเล่นเกมและกีฬา	ของกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๘
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	 “การศึกษาของไทยยังมาไม่ค่อยถูกทาง	 เราไม่ได้สืบทอดสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราท�ามา	 เรื่องการ

ศึกษาที่ปู่ย่าตายายเราท�ามาจะเน้นเรื่องคน	 สอนคนให้เป็นคนดี	 ลูกเคารพพ่อแม่	 ศิษย์เคารพครู	

ซื่อสัตย์	กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน	แล้วสิ่งนี้ก็ท�าให้ไทยเราเป็นเอกราช”	

	 “ผมยอมรับท่านอาจารย์ประภาภัทร	 นิยม	 ในฐานะเป็นผู้น�าทางการศึกษาที่	 “เป็นมวย”	 

ท่านเป็นนักออกแบบการศึกษาที่เป็นมวยที่สุด	 โรงเรียนนี้สอนคน	ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามา

อยูแ่ล้วกม็คีวามสขุในการท�างาน	นกัเรยีนทีจ่บไปสะท้อนให้เหน็ว่า	“คนดไีม่ใช่คนโง่”	เป็นคนฉลาด	

รูเ้ท่าทนั	จะเหน็ได้ว่าลกูศษิย์ของโรงเรยีนรุ่งอรุณเขารู้เท่าทนัคนอืน่	แต่ไม่แสดงออก	เขาปรับตัวให้

อยูใ่นบรบิทของสงัคม	ทีโ่ดดเด่นคอืการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดขีองชาต	ิเป็นก�าลงัส�าคญัของสงัคม”

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นแห่งเดียวที่สอนมวยให้นักเรียน	และสอนคนให้เป็นมวย	คือไม่ได้ใช้เอา

ไปต่อสู้	แต่สอนให้คิดเป็น	พูดเป็น	ฟังเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และรู้วัฒนธรรมไทย	พร้อมที่จะก้าวไปสู่

สังคมโลกอย่างสง่างาม	แบบนี้ที่เขาเรียก	“คนเป็นมวย”	ซึ่งมีสอนอยู่แห่งเดียวในรุ่งอรุณ”

	 “รุ่งอรุณไม่ได้สอนมวยให้เป็นกีฬา	แต่สอนเป็นภูมิปัญญา	เป็นวัฒนธรรม	แล้วผสมผสานกัน

หลากหลาย	เช่น	เอาไปใช้ในเรื่องแรง	เรื่องไดนามิค	ฟิสิกส์นี่ใช้เยอะมาก	สิ่งนี้อาจารย์ประภาภัทร

เป็นผูท้ีม่องเหน็ชดัเจน	แล้วสนบัสนนุ	ท่านเข้าใจว่าทีส่อนนีไ่ม่ได้สอนไปรบราฆ่าฟันกบัใคร	แต่สอน

ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้คนไทยมีความสมบูรณ์	 เป็นความพิเศษในสายเลือดของมนุษย์พันธุ์ไทยที่

เป็นนกัตดัสนิใจ	แก้ปัญหาได้เรว็	ถ้าคนไทยแก้ปัญหาไม่เร็ว	เรากรั็กษาชาติไม่ได้	ดูจากพระเจ้าอยูห่วั

เป็นตัวอย่าง	 ตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย	 ลงมาอยู่กับอาณาประชาราษฎร์	 เหมือนพ่อกับลูก	 จนถึง

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ท่านทรงเป็นนักแก้ปัญหาตลอด	 ให้ตลอด	 เสียสละตลอด	 นี่คือ

มนุษย์พันธุ์ไทย”	

	 “สมัยก่อนผมเข้าไปอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษา	แล้วเป็นโค้ชกรีฑาทีมชาติไทย	ผมมีความศรัทธา

ในกรีฑา	 ซึ่งเป็นกีฬาที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร	 แข่งขันด้วยการเอาชนะตัวเอง	 ท�าสถิติของตัวเอง 

ขึ้นมา	 แต่ขณะท่ีเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษ	 สุภาพสตรี	 เวลาเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ	 

ก็ยังโกง	ขอสารภาพว่าผมเองจบพลศึกษา	ที่บอกว่ากีฬาๆ	 เป็นยาวิเศษ	ผมชักไม่แน่ใจ	 เพราะว่า

เวลาจะเอาแพ้เอาชนะมันไม่ได้สอนคนดี	 แต่สอนคนเห็นแก่ตัว	 เจ้าเล่ห์แสนกล	 เอารัดเอาเปรียบ	
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พอมาเห็นก็ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า	แล้วมันจะวิเศษได้อย่างไร”

	 “ผมเริม่สงัเกตการเรยีนรูศ้ลิปะการต่อสู้ของไทย	เร่ิมรู้ว่าศลิปะการต่อสู้ของไทยไม่เหมอืนกบั

ชาติอ่ืน	 ครูไทยสอนว่า	 เวลาเขาฟันมาให้ยกรับ	 อย่าไปรับตรงๆ	 รับแล้วผ่อน	 เพื่อสลายพลังเสีย 

เสร็จแล้วเวลาโต้ตอบ	อย่าไปท�าแบบโหดร้าย	ให้พลิกมือแล้วแตะ	แล้วเฉือน	ปาดให้แผลยาว	เพื่อ

ให้คู่ต่อสู้ตกใจ	ปาดแผลยาวแต่ไม่ถึงกับตาย	โอ้โห	ความศรัทธาของผมเข้าไปในหัวใจ	ท�าไมปู่ย่าตา

ยายเราถึงเมตตาอย่างนี้	 ก็มาวิเคราะห์ว่านี่ละคืออิทธิพลของพระพุทธศาสนา	 นี่คือค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า	ให้มีเมตตา”

	 “ถ้าเราถอดสลักความเป็นมวย	นี่คือ	สอนคนให้เป็นคนดี มีไหวพริบ มีสติ มีสมำธิ รู้เท่ำทัน 

นี่คือควำมเป็นมวย ดังนั้นเป็นมวย ไม่ใช่เป็นนักมวย	 แต่ว่าทักษะของมวยมันเป็นตัวเชื่อมโยง	

ท�าให้คนเอาไปใช้ได้	มวยนี้เวลาสอน	ถ้าโกรธคือแพ้	โกรธไม่ได้	พอไม่โกรธก็มีสติที่จะแก้	เขาพูดถูก

ไหม	เขาว่าอย่างไร	 เราจะตอบว่าอย่างไร	อย่างนี้เขาเรียกคนเป็นมวย	แล้วก็คลี่คลายสถานการณ์	

ท�าให้เขาเข้าใจ	 ปัญหาทุกเรื่องถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าใจ	 มันก็ไม่มีเรื่อง	 แต่ถ้าต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน	 

มุ่งแต่จะเอาแพ้เอาชนะกัน	มันก็ไม่คุยกัน	บ้านเมืองเราแตกแยกก็เพราะอย่างนี้”

 “ครจูะต้องเข้ำใจ ครนูีถ้่ำโกรธเมือ่ไร ครูก็แพ้ลกูศษิย์ อนัน้ีคอืครูไม่มสีติ ไม่เป็นมวย ดังน้ัน

ครตู้องเป็นมวย ต้องรูเ้ท่ำทนั แล้วรูจ้กักำรโต้ตอบ เหมอืนกับหยดุควำมรุนแรงด้วยควำมนุ่มนวล  

ค�ำว่ำเป็นมวยกับกำรมีสติคือสิ่งเดียวกัน”

	 “ค�าว่าเป็นมวยนีค้ลมุหมดเลย	การเข้าไปอยูใ่นสังคม	การพูดการจา	เข้าไปด้วยความนอบน้อม

ถ่อมตน	มีสติ	มีสมาธิ	บุคลิกภาพต่างๆ	มันอยู่ในขอบข่ายของความเป็นมวยทั้งสิ้น	คนดีไม่ใช่คนโง่

หรอก	 แต่ไม่ใช่ว่าพอเรียนเก่งแล้วอวดฉลาด	 เอาเปรียบ	พอเอาเปรียบคนอื่นได้	 มันก็เข้าอีหรอบ	

สตัว์โลกตามธรรมชาต	ิคอืความเหน็แก่ตัว	ความดุร้าย	ความเอารัดเอาเปรียบ	ปลาใหญ่กนิปลาเล็ก	

นั่นละคือยังไม่หลุด	ยังอยู่ในวังวนของวัฏจักรสัตว์โลก	แต่พระพุทธเจ้าท่านเหนือ	ท่านหลุด	นี่เป็น

ปรัชญาที่เป็นหลักของโรงเรียนรุ่งอรุณ”

	 “ถ้าถามผมว่าท�าไมเอามวยมาสอน	กเ็พราะว่ามวยมนัสอนการแก้	คนโกรธมนัท�าได้หมด	แม้แต่

ฟันกัด	 ข่วน	 หยิก	 หัวโขก	 แต่ว่ามวยนั้นสอนแก้	 เขาท�าอย่างนี้จะแก้อย่างไร	 พอมันแก้ๆๆ	 แล้ว 
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“ท่านบอกว่าคนเราต้องมี ๓ ใจ ใจแรกคือใจสะอาด 

พอใจสะอาดเป็นนจิ กจ็ะมองดทูกุอย่างโดยไม่คดิโลภ 

ไม่ทำาอะไรใคร ใจที่สองคือใจสงบ พอใจสงบก็มีสติ  

มสีมาธ ิ ใจทีส่ามคอืใจสนุก ใจสนุกมันทำาให้คนอยูไ่ด้ 

มันมีความหวัง… สามใจนี้คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ180



ความคิดจะตามมา	 เขาพูดมาอย่างไร	 เราจะแก้ว่าอย่างไร	 อย่างนี้ต่างหากเล่าที่มวยสอน	 มันเป็น

เครื่องมือ	ไม่ใช่เอาไปเล่นกีฬา	แต่เป็นเครื่องมือท�าให้แก้ปัญหาเป็น”

	 “มวยนี่เป็นแค่เครื่องมือ	แต่คนสอนต้องเข้าใจว่าจะหยิบอะไรมาสอน	ไม่จ�าเป็นต้องหยิบมวย

มาสอน	 หยิบอะไรก็ได้ที่เป็นการแก้ปัญหา	 หยิบดนตรีมาก็ได้	 ค�าว่าเป็นมวยไม่ใช่ว่าเป็นแค่มวย	 

อย่างคนที่เล่นดนตรี	มีสมาธิมาก	มีจิตจดจ่อ	ถ้าไม่เช่นนั้นก็เล่นไม่ได้หรอก	เพี้ยน	และสมาธิต้องใช้

เวลานานมากกว่าจะถึงขั้นที่มันอยู่ในเนื้อในตัว	 พออยู่ในเนื้อในตัวแล้วมันไปได้โดยสัญชาตญาณ	 

ผมนับถือนักดนตรี	 เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีจิตจดจ่อ	 ศิลปินก็เช่นกัน	 เวลาท�าเขามีสติ	 เขามี 

ความสุข	อย่างเด็กที่เขาชอบวาดรูป	เขาอยู่ได้เป็นชั่วโมงๆ	เพราะเขามีสมาธิ	เหล่านี้เป็นเครื่องมือ

ที่ครูต้องเข้าใจ”

	 “ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม	มาร์ติน	ท่านเป็นบิดาของวงการพลศึกษา	ท่านบอกว่าคน

เราต้องมี	๓	 ใจ	 ใจแรกคือใจสะอาด	พอใจสะอาดเป็นนิจ	ก็จะมองดูทุกอย่างโดยไม่คิดโลภ	ไม่ท�า

อะไรใคร	ใจที่สองคือใจสงบ	พอใจสงบก็มีสติ	มีสมาธิ	ใจที่สามคือใจสนุก	ใจสนุกมันท�าให้คนอยู่ได้	

มันมีความหวัง	พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	ความสุขอย่างใดเท่าความสงบไม่มี	สามใจนี้คือ	ผู้รู้	ผู้ตื่น	

ผู้เบิกบาน	 ใจสะอาดน้ีมีศีล	 คิดอะไรดีๆ	 เห็นอะไรไม่ท�าให้เกิดบาป	 ใจสงบ	 มีสติ	 ใจสนุกนี่ส�าคัญ	 

คนทั้งโลกก็ชอบสนุก	เราลืมความสนุกไม่ได้	แต่ใช้มันให้อยู่ในความพอเหมาะพอควร”

	 “พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าประมาท	ดังนั้นอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลเราก็รีบท�า	 อย่างการ

มาน่ังคุยกันอย่างนี้	 เรียกว่าแลกเปลี่ยนกัน	 เป็นสุนทรียธรรม	 คุยแล้วได้ความรู้ดีๆ	 ความรู้สึกดีๆ	 

ก็เป็นบุญได้	 พอคิดเป็นมุมบวกอย่างนี้ก็มีก�าลังใจ	 พอเราอยู่คนเดียว	 มีสมาธิ	 เราเปล่งวาจาดังๆ	

เทวดานางไม้เขาได้ยิน	 เขาก็อนุโมทนาบุญด้วย	 เราสวดมนต์ก็สวดดังๆ	 ใครจะฟังไม่ฟังเราไม่รู้	 

แต่เราสวดให้เรามีก�าลังใจ	 มีความรู้สึกว่าใจเราสบาย	 ดังนั้นพอเราท�าอะไรไป	 เรากลับมาส�ารวจ 

ตัวเอง	เราท�าหน้าที่เราครบหรือยัง”

	 “ครตู้องรูจ้กัวางใจว่าเราจะท�าให้ถกูใจเราร้อยเปอร์เซน็ต์ยงัท�าไม่ได้	แล้วเดก็เขามาจากสงัคม

ที่แตกต่างกัน	 นิ้วมือเราเองยังไม่เท่ากันเลย	 ครูต้องเข้าใจ	 การที่ครูส�ารวจความคิดของตัวเอง	 

ครูจะวางได้ระดับหนึ่ง	แล้วค่อยๆ	ท�าไป”
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“ครูต้องสำารวจตัวเองบ่อยๆ แล้วความเป็นมวย

จะเริ่มมา หมั่นดูตัวเองบ่อยๆ ดูความคิด ดูความ

รู้สึก พอรู้ว่าเราคิดอะไร เขาเรียกว่า รู้ทันความ

คดิ รูท้นัจติ คดิทันโลก คำาว่ารูท้ันจติคดิทนัโลกนี้

เป็นเรื่องใหญ่ พอเรารู้ตัวเอง เราจะรู้ว่ามันเป็น

อย่างนี้เอง โลกมันก็เป็นอย่างนี้เอง”

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ182



	 “ถ้าเราเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ	เราจะมีความสุขกับการหาสิ่งต่างๆ	มาสอนลูกศิษย์	จะคิดจะ

สอนอะไรต้องไตร่ตรอง	เวลาสอนก็สอนด้วยความสุข	พอเราตั้งว่าจะแบ่งปัน	เราต้องการให้	ถือว่า

เราได้บญุ	เราได้สัง่สมบารม	ีคนทีจ่ะมโีอกาสได้ส่ังสมบารมเีหมอืนครูนีย้าก	เพราะครูได้ส่ังสมบารมี

ทุกชั่วโมงที่สอน	แต่ถ้าเราให้สิ่งที่ผิด	ให้ตามความเชื่อของเราโดยไม่ศึกษาไตร่ตรอง	นี่เป็นบาป”

	 “ครูต้องส�ารวจตัวเองบ่อยๆ	 แล้วความเป็นมวยจะเริ่มมา	 หมั่นดูตัวเองบ่อยๆ	 ดูความคิด	 

ดูความรู้สึก	 พอรู้ว่าเราคิดอะไร	 เขาเรียกว่า รู้ทันควำมคิด รู้ทันจิต คิดทันโลก ค�าว่ารู้ทันจิต 

คิดทันโลกนี้เป็นเรื่องใหญ่	 พอเรารู้ตัวเอง	 เราจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอง	 โลกมันก็เป็นอย่างนี้เอง	

พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้	 พระพุทธเจ้าสอนเร่ืองจริงทั้งนั้น	 แต่ขณะที่พระองค์ตรัสของจริง	

พระองค์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อ	 ดังนั้นคนเป็นครูจะต้องรู้ว่าความจริงคืออะไร	 ไม่ใช่เป็นความคิด	 

ถ้าเป็นความคิดจะเข้าข้างตัวเอง	คนที่เขาฝึกจิตบ่อยๆ	เขาจะไม่ได้คิด	คิดแล้วจะไม่ถูก	แต่ต้องเกิด

จากการเห็นจริง”

	 “พระพทุธองค์ท่านบอกว่าเกดิมากม็ทีกุข์ใช่ไหม	ทกุคนมทีกุข์เป็นของตวัเอง	แต่ถ้าเราคดิให้ทนั	

มนัจะผ่อนลง	คนทีรู่จ้กัวาง	คดิได้ว่ามนัเป็นได้	เด๋ียวมนักห็ายได้	เกดิข้ึนมา	เด๋ียวมนักห็าย	แล้วค่อยๆ	

คิดไป	ใจจะสบาย	เหมือนเวลาเราเครียดแล้วถอนหายใจโดยไม่รู้ตัว	การถอนหายใจนี่มันค่อยยังชั่ว

ขึ้นนะ	หรือคนที่เป็นนักกีฬาเวลาลงสนาม	มันจะมีความตื่นเต้น	หรือนักวิ่งระยะสั้น	พอจะวิ่ง	เสียง

กรรมการบอก	“เข้าที่”	มันจะเกิดภาวะ	“เฮ้อ!	เอาละ	เป็นไงเป็นกัน”	พอเริ่ม	เฮ้อ!	มันไปได้แล้ว	 

นี่คือการตัดสินใจเข้าสู่สภาวะพร้อมเผชิญสิ่งที่จะเข้ามา	 เขาเรียกว่าคิดทางบวก	 ถ้าครูมีตัวนี้เยอะ	

ครูจะเป็นครูที่อารมณ์ดี	 สนุก	 วางเป็น	พอมีเรื่องเครียดจากบ้านแล้วตัดทิ้งได้	 ท�าตรงหน้าให้สนุก	

เห็นเด็กแล้วมองเด็กในแง่บวก”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง:  ครูสกุณี บุญญะบัญชา, ครูณัฏฐสุดา ดอนเส, ครูอาฤญช์ ฤชุตา, ครูชฎาภรณ์ พิพุทธางกูร,  

ครูเอกลักษณ์ เล้าเจริญ, ครูพรรณราย จันทร์แสงฟ้า, ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว, ครูอรรณกมล สวัสดี, ครูอดิเรก สมบัติวงศ์,  

ครูคมสัน เสมวิมล, ครูศักดา ปะกะตา, ครูทิพย์วิมล คงม่วง
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อำจำรย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

“นี่คือหน้าที่ของครู ในการที่จะท�าให้คนเข้าถึงคุณค่า 

รู้คุณค่าที่แท้ของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา”

“ธรรมชำติส่วนดีของมนุษย์นี้มีสูง”

อำจำรย์ผ่อง เซ่งกิง่ ครชู่างโบราณผูห้ลงใหลและสบืสานการเขยีนภาพสฝีุน่แบบโบราณบนดนิสอพอง

กาวเม็ดมะขาม	ท่านเป็นอาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์	และหัวหน้าชุมชนบ้านช่าง	โรงเรียนรุ่งอรุณ	

ผู้มีคุณูปการในการวางรากฐาน	 “จริยศิลป์”	 ศิลปะภาวนาข้ึนในชุมชนรุ่งอรุณ	 ให้วิถีชีวิตของ 

พวกเราโอบล้อมด้วยสนุทรยีะ	ช่วยพฒันาชวีติด้านใน	และกล่อมเกลาจติใจไปสูค่วามงาม	ความจรงิ	

ความดี

๑๙
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	 “เราบงัเอญิไปวดัภเูขาทองทีอ่ยธุยาอกีคร้ัง	หลังจากทีเ่ราเคยไปสมยัเรียนประวติัศาสตร์ศลิป์

กบัสไตล์ศลิปะของไทยตอนปี	๓	ทีศ่ลิปากร	ตอนนัน้แหวกป่าไม้เข้าไปดลูาย	เขาเรยีกว่าลายปนูป้ัน	

ในสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ	พอครัง้นีเ้ราได้ไปเหน็	เรากราบเลย	กราบแล้วกราบอกี	ท�าไมท่านถงึ

เก่งขนาดนี้	อนันีค้อืต่อจติวญิญาณ	คอืการต่อจิตต่อใจ	เราชืน่ชมในครูบาอาจารย์	ครูคอืคนทีค่ดิค้น

ศาสตร์เหล่านั้นมาให้เรารับรู้	อย่างศิลปินก็คนที่ผลิตผลงานไว้ให้เราได้เห็น	นั่นละคือครูบาอาจารย์

ของเรา”

	 “การได้ไปเห็นฝีมือของครูบาอาจารย์ที่เป็นมือหนึ่ง	ที่เขาตื่นตัวขึ้นมา	ท�าให้ได้เห็นธรรมชาติ

ของจติ	ถ้าคณุพจิารณาสิง่เหล่านัน้แล้วจติเดมิของคณุปรากฏขึน้	จติมนัประภสัสรมนัจงึท�าให้เกดิขึน้	

จิตท�าหน้าที่เอง	อย่าไปคิดว่าเราเป็นนายของจิต	จิตเขาเป็นนายเราอยู่	เพียงแต่เราไปกลบนายเรา

ไว้ด้วยกิเลสหรือด้วยอะไรต่างๆ	 ไปผูกไปมัดเขาไว้	 ให้เขาแน่นิ่งอยู่	 เมื่อไปแกะพันธนาการนั้น	 

จิตเดิมจึงได้เกิดขึ้นมา”

 “จิตที่จดจ่อมำก แล้วมีสมำธิต่อเนื่อง เป็นจิตประภัสสร เราอาจจะดูธรรมชาติ	 ดูใบไม้ 

ใบหญ้า	อยู่ๆ 	มนักเ็ปลีย่นไป	หมายถงึความรูส้กึของเราเปลีย่น	มนัสวยงาม	เกดิความประทบัใจใหญ่โต	

กลายเป็นภาพงาม	นั่นคือเขาประภัสสร	คือจิตเราประภัสสรเกิดขึ้นมาได้เอง”

	 “เราไปเก็บของ	เก็บอะไรมาแล้วเราก็มาใช้	แล้วท�าให้มันมีคุณค่า	ให้เห็นคุณค่าของมันให้ถึง 

ที่สุด	 เรามีโยนิโสมนสิการ	 มันถึงเข้าไปสู่คุณค่า	 จิตประภัสสรมันเข้าถึงคุณค่าด้วยตัวมันเองโดย

อัตโนมัติ	ธรรมชาติส่วนดีของมนุษย์นี้มีสูง	แต่ถูกอ�าพราง	ถูกบีบบังไว้	ถูกมัดไว้	ถูกถ่วงไว้โดยไม่ให้

ลุกขึ้นมาท�างาน	แต่ว่าเมื่อคนแกะพันธนาการนั้นได้	อาจจะผ่านครูหรือผ่านใครก็แล้วแต่	มันมาถึง

จุดนั้นเหมือนกัน	นี่คือหน้ำที่ของครู ในกำรที่จะท�ำให้คนเข้ำถึงคุณค่ำ รู้คุณค่ำที่แท้ของสรรพสิ่ง

ที่อยู่รอบตัวเรำ”

	 “พวกเราเสพตดิตกึขนาดใหญ่	เราอยูก่บัตกึขนาดใหญ่	แล้วเรานีเ่ป็นมดเลยนะ	มนัเป็น	Giant	

scale	ทีเ่ราชนิ	เพราะว่าคนทกุคนนัน้ต่างถกูสังคมหล่อหลอม	เรากไ็ปเปรียบเทยีบว่าตึกขนาดใหญ่

นัน้คอืน�า้ตาล	เดีย๋วนีเ้รากนิชากนิกาแฟ	อะไรกแ็ล้วแต่ทีช่งด้วยน�า้ตาลนี	่หรือกนิอาหารนี	่เขากเ็ติม
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น�้าตาลให้เราเรื่อยจนลิ้นเราติดรสหวาน	 จึงไม่มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองว่าการรับรสทางลิ้น

ดั้งเดิมของเรานั้น	เรารับรสหวานประมาณไหนที่เหมาะสมกับลิ้นของเรา	ที่เป็นธรรมชาติสดใหม่”

	 “อยากให้เรายกเลกิรสหวาน	มาเดนิใน	Human	scale	อย่างทีว่ดัเทพธดิาราม	เรายกเลกิภาพ

พวกนั้นให้หมด	เรามาท�าตัวเป็นคนธรรมดา	แล้วเราอยู่ใน	Scale	ปกติ	คือ	Human	Scale	ไปที่

กุฏิของสุนทรภู่	 แล้วทุกคนก็เข้าใจสิ่งที่น�าเสนอนี้	 นี่คือกระบวนการล�าดับการเรียนรู้	 ให้ถอนสิ่งที่

เรำเคยชิน วำงไว้ ทิ้งไว้ก่อน แล้วก็ไปรับรู้สิ่งที่เรำต้องไปเผชิญ”

	 “สัดส่วน	 (Scale)	ของวัด	อย่างวัดเทพธิดาราม	เป็น	Human	Scale	ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ

เรยีนรูต่้อ	และฟ้ืนความเป็นมนษุย์ในตวัด้วย	มนัเป็นไปพร้อมๆ	กนั	พอเราไปล้ิมรส	Human	Scale	

ความเป็นมนุษย์ในตัวเราเขยิบขึ้นมา	 ไม่อย่างนั้นเราก็เป็นมดอยู่นั่นละ	 แล้วเราก็ไม่อยากจะไปยุ่ง

อะไรเพราะเราถูกทับเป็นมดอยู่	 แต่พอเราเท่ากับตัวตนจริงของเรา	 แล้วเข้าไปอยู่กับอาคารที ่

ตอบสนองอย่างนี้	ความเป็นมนุษย์มันก็ฟื้นขึ้นมาและมีความพร้อมในการเรียนรู้”

	 “การท่ีครูจะท�าอย่างน้ันได้	 ครูจะต้องเป็นแท็งก์	 (Tank)	 ของวิชา	 ครูต้องไปหาวิชามาใส่ใน 

แทง็ก์ของครใูห้มากพอทีจ่ะปล่อยวชิาออกมาโดยไม่ขดัเขนิ	แล้วถงึขัน้	Improvise	ได้เลย	เหน็อะไร	

เห็นอย่างไรก็พูดอันน้ันอันน้ีได้เลย	 ของเราไม่ยากเพราะเราสมาทานศิลปะอยู่	 แล้วเราก็มีครูบา

อาจารย์	 ท่านอังคาร	 กัลยาณพงศ์	 อาจารย์สุมน	 ศรีแสง	 อาจารย์อรุณ	 โลหะชาละ	 นี่สอน

ประวตัศิาสตร์ศลิป์	เวลาเรยีนท่านพาไปดูของจริงแล้วกพู็ดวพิากษ์วจิารณ์ให้ฟัง	อนันีไ้ม่อยูใ่นต�ารา	

เขาเรียกว่าเรียนรู้จากคน	เรียนจำกคน รู้จำกสถำนที่ รู้จำกควำมเป็นจริงแวดล้อมเรำ	ไม่ได้เรียน

จากต�ารา	 หนังสือก็เป็นส่วนประกอบของอันนั้นได้	 ไม่ได้บอกว่าเรียนหนังสือไม่ได้	 หนังสือก็เป็น

ข้อมูลที่ดีอย่างหนึ่ง	แต่ถ้าเราไปเรียนตามหนังสือทั้งหมด	ถ้าไม่เรียนจากคน	มันก็จะเป็นแค่ข้อมูล	

แล้วไม่รู้ว่ามือไหน	มือหนึ่ง	มือสาม	มืออะไรไม่รู้ที่ออกมา	มันต้องไปตรวจสอบ	แต่ถ้ากลับมาที่คน	

มันจะเป็นมือหนึ่งเสมอ”

	 “นี้คือวิถีที่รุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ใช้	 วิธีนี้เป็นการเรียนจากคน	 เรียนผ่านการปฏิบัติ	

แล้วเก็บความรู้ทีหลัง	 เราสามารถจะบอกกล่าวกับผู้อื่นได้ว่า	 การจัดการศึกษาที่รุ่งอรุณเป็นมา
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“โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นศิลปะที่สามารถพูดได้  

ไม่ใช่เป็นศิลปะที่แขวนไว้แล้วให้ผู้ดูไปอ่านเอา

เอง ซึ่งจะเกิดอาการรู้บ้างไม่รู้บ้าง รุ่งอรุณเป็น 

Picture talk… เป็นศิลปะที่ดูแล้วมีความ 

อิ่มเอิบ มีความรู้ความเข้าใจ มีความแจ่มชัดใน

ตัวเอง”
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อย่างไร	มคีณุค่าอยูต่รงไหนบ้าง	น�าพามนษุย์เข้าไปสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีแท้อย่างไรบ้าง	มนัเป็นศลิปะ

ทีพ่ดูได้ไปถึงขนาดนัน้	โรงเรียนรุ่งอรณุเป็นศลิปะทีส่ำมำรถพดูได้ ไม่ใช่เป็นศลิปะทีแ่ขวนไว้แล้วให้

ผูดู้ไปอ่ำนเอำเอง ซึง่จะเกดิอำกำรรูบ้้ำงไม่รูบ้้ำง รุง่อรณุเป็น Picture talk แต่ว่ำจะถกูผดิกแ็ล้ว

แต่พิจำรณำ เป็นศิลปะที่ดูแล้วมีความอิ่มเอิบ	มีความรู้ความเข้าใจ	มีความแจ่มชัดในตัวเอง”

	 “ถ้าเราได้ฝึกสต	ิความคมชดัในการน�าเสนอมอียูแ่ล้ว	สามารถพดูออกมาเป็นภาษาและทกุคน

สามารถรับรู้ได้	ภาษาที่ท่านพระครูบุญชยากร	วัดไชยศรี	จังหวัดขอนแก่น	เคยน�าเสนอ	“เรียนรู้ค่า

ของ	มองค่าของคน”	มันผนวกกันพอดี	“เรียนรู้ค่าของ”	เหมือนเราให้เขียนคอนทัวร์	 (Contour)	

ต้องให้เรารู้ค่าของสิ่งเหล่านั้น	 ว่ามันเป็นไปอย่างไร	 ต้องมองให้เห็นลักษณะรายละเอียดต่างๆ	 

“มองค่าของคน”	คือภาวะที่เราก�าลังท�า	เพราะการศึกษานี่	ครูต้องแจ่มใส	เพราะสิ่งภายในที่อยู่ใน

ตัวและสิ่งภายนอกมันผสานกัน	และสอดคล้อง	มันไม่งงซึ่งกันและกัน	อันนี้เป็นสิ่งส�าคัญ	ดังนั้นสติ

จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้เข้าไปถึงศิลปะนั้นได้อย่างลึกซึ้งด้วยตนเอง”

	 “ศิลปะเป็นสื่อที่ง่ายที่สุดอยู่แล้ว	 เรามาเข้าใจทีหลังว่าท�าไมท่านพุทธทาสท่านย�้าพูดอยู่เรื่อย

ว่า	“ธรรมะ	ธรรมชาติ”	ธรรมะกับธรรมชาติมันอันเดียวกัน	เว้นแต่คัดเหลี่ยม	หยิบเหลี่ยมมันขึ้นมา

พิจารณา	ว่ายังเป็นธรรมชาติแท้อยู่หรือเปล่า	หรือว่ามันยกระดับมาเป็นธรรมะด้วย	เห็นไหม	อันนี้

มันก็ตีคู่กันมาอย่างนี้”

	 “อาจารย์บัณฑิต	ผดุงวิเชียร	ท่านบอกว่าอาจารย์ศิลป์	(ศ.ศิลป์	พีระศรี)	เคยบอกไว้ว่า	แม้แต่

ลมก็มีอนาโตมี่	(Anatomy)	นี่มันลึกซึ้งมากเลย	ลมนี่เราไม่เห็นตัวตน	แล้วท�าไมอาจารย์ศิลป์บอก

ว่ามันมีอนาโตมี่	ท่านบอกว่าเห็นได้จากที่มันพัดต้นไม้ใบหญ้า	มันก็เกิดมีลักษณะขึ้นมา	แต่ถ้าไม่มี

สิ่งเหล่านั้นเราก็จับอนาโตมี่ของลมไม่ได้	 อันนี้คือการที่จะเรียนว่าธรรมชาติกับศิลปะมันเป็นของ 

ตคู่ีกัน	ทนีีธ้รรมะมนัยกระดบัขึน้มาอกีระดบัหนึง่	โดยเอาภาวนาไปใส่ในสิง่นี	้ในธรรมชาตกิบัศลิปะ

เอาภาวนาเข้าไปใส่	พอภาวนาป๊ับ	มนักจ็บัทัง้คูข่ึน้มาเป็นเอกภาพและเป็นองค์รวม	๓	ส่วนนีค้อืองค์

รวมสูงสุด”

		 “เราอยากให้ประเทศไทยพฒันารสนยิมของคน	ท�าให้เขาเกดิโอกาสมากขึน้	ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
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ในการงาน	โอกาสการด�ารงชีวิต	โอกาสทางความรื่นรมย์มีความสุขในชีวิตประจ�าวัน	อยู่ด้วยความ

รืน่รมย์	ไม่ได้อยูด้่วยความทุกข์ยากอย่างเดียว	ไม่ต้องแบกรบัภาระโลกอย่างเดียว	มนัมคีวามรืน่รมย์

อยู่ในชีวิตด้วย	อย่าขังแช่”

	 “เวลาไปไหน	 ให้สังเกต	 เราดูอะไร	 ไม่ดูแล้วเป็นปกติ	มองแล้วอ่านว่าที่มองอยู่นี้มันคืออะไร	

มันไม่เหมอืนเดมิอย่างไร	อย่าไปมองอะไรขงัแช่ทีเ่หมอืนเดมิ	ให้เกดิประสบการณ์ใหม่	จะสอนอะไร	

วชิาไหน	กอ็ย่าให้มนัเหมอืนๆ	เดมิ	ให้มันมปีระสบการณ์ใหม่กบัเรา	เราเอาประสบการณ์ใหม่นัน้ไป

ใส่ในเดก็	อย่าไปขงัแช่	อย่าเป็นน�า้ทีม่นัเน่า	ไม่เอา	เอาน�า้ใหม่เติมตลอดเวลา	เอาอากาศใหม่น�า้ใหม่

มาเติมให้ตลอดเวลา	อย่าไปปกติกับสิ่งที่มันเป็นปกติ	บางทีมันขังแช่”

	 “ครนูีเ้ป็นนกัออกแบบ	(Designer)	แต่ไม่ใช่ไปสร้างงานสถาปัตยกรรม	สร้างในเดก็เลย	ให้เขา

ทัง้มคีวามสขุด้วย	เรยีนรูด้้วย	สนกุด้วย	ครูต้องเป็นดีไซเนอร์	บทเรียนนีต้้องดีไซน์	ไม่ใช่ไปฉวยอะไร

มาบอกกไ็ด้นะ	ไม่ใช่	จะมาท�าขีร้ิว้ขีเ้หร่ไม่ได้นะ	ต้องมดีไีซน์	ดไีซน์การสอน	ครกูระทัง่ต้องเล่นละคร

เป็น	เห็นอะไรจับฉวยให้ติด	มี	Sense	จับให้ได้	ครูต้องมี	Sense	มีสายตา”

	 “หาวธิกีารมาย่อยสิง่ทีเ่ราจะสอนให้เป็นกระบวนการทีไ่ม่ยาก	เข้าถงึได้ง่าย	มนักเ็ป็นประโยชน์

ส�าหรับคนที่จะมาเรียนรู้ต่อมือจากเรา	 คือตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้มาก	 เขาแค่รู้ว่าท�าอย่างนี้แล้ว 

มันมีความรู้สึกดี	 นี่ประการแรกเลยนะ	 ยังอาจไม่ได้พัฒนาฝีมือ	 แต่เมื่อเขารักท่ีจะท�าแล้ว	 ทักษะ 

มนัย่อมเกดิขึน้	ท�ำอย่ำงไรให้เขำชอบก่อน ให้เขำรกัก่อน แล้วทกัษะจะเกดิตำมมำเอง หรอืความรู้

ที่หนาแน่นมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ	 เขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 เราเป็นผู้อ�านวยการให้เกิด

บรรยากาศการเรียนรู้ตรงนั้นเท่านั้นเอง”

		 “แรงบันดาลใจส�าคัญมาก	แล้วมาประกอบกับครูดีไซน์เป็น	พอคู่นี้มาเข้าคู่กัน	 รู้สึกมันเข้าที่

เข้าทาง	ไปได้แล้ว	ปล่อยมือ	วางมือเลย	ให้เขาเดินไปเลย	เขามีเครื่องมือแล้ว”

	 “ครูต้องรู้จักวางใจให้เป็น	 วางใจว่าครั้งนี้เราได้แค่นี้	 การเรียนไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้เรียน 

กันอีก	มันก็เรียนกันหลายครั้ง	เราก็เปิดโอกาสให้เขา	อย่าไปประเมินแบบอยากได้มาก	ครูชอบไป

จัดแจง	พอจัดแจงไม่ได้ดั่งใจ	ครูถอยเลยทีนี้”
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	 “เราพอใจบ้าง	ไม่พอใจบ้าง	เวลาเราไม่พอใจ	เราก็มาพิจารณาที่ตัวเราเองว่าเราไม่พอใจเรื่อง

อะไร	 มันอาจจะเป็นภาวะเราเอง	 บางทีไม่ได้เป็นภาวะข้างนอก	 แต่บางทีมันก็เป็นภาวะข้างนอก

ด้วย	เรากต้็องพจิารณา	แต่ว่าเราไม่ไปตดัสนิ	เรารอก่อน	รอให้เหน็ว่าผลจรงิๆ	คอืตรงไหน	แล้วเดีย๋ว

ค�าตอบมนัจะมาเอง	เพยีงแต่เราอดทนเท่านัน้เอง	หรอืว่าเราวางเฉยเป็น	เราไม่เข้าไปประเมนิอะไร

อย่างเร่งด่วน”

 “ชื่อของโรงเรียนเป็นมงคลอย่ำงยิ่ง “รุ่งอรุณ” เมื่ออำทิตย์อุทัยอยู่ โยนิโสมนสิกำรและ

กัลยำณมิตรย่อมเกิดขึ้น เชื่อมสองอย่ำงนี้เรำก็ไปพ้นจำกจิตที่เศร้ำหมอง จิตที่มัวหมอง หรือจิต

ที่ตกไปอยู่กับกิเลส”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง:  ครูสกุณี บุญญะบัญชา, ครูณัฏฐสุดา ดอนเส, ครูอาฤญช์ ฤชุตา, ครูชฎาภรณ์ พิพุทธางกูร,  

ครูเอกลักษณ์ เล้าเจริญ, ครูพรรณราย จันทร์แสงฟ้า, ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว, ครูอรรณกมล สวัสดี, ครูอดิเรก สมบัติวงศ์,  

ครูคมสัน เสมวิมล, ครูศักดา ปะกะตา, ครูทิพย์วิมล คงม่วง

191ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ



อำจำรย์ธีรพล นิยม

“มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนา

ศักยภาพไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าหากว่ามีการจัดการเรียนรู้ 

มีการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเชื่อมั่น

ในตัวเขา”

“กำรศึกษำที่แท้คือกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น”

อำจำรย์ธีรพล นิยม	ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป์	 (สถาปัตยกรรม)	และรองอธิการบดีสถาบัน

อาศรมศิลป์	ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่ยุคเริ่มต้น	และอีกบทบาทใน

ฐานะผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณที่ร่วมก้าวเดิน	ให้ความเห็นและชี้แนะให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด

๒๐

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ192



	 “หากพูดถึงความเติบโตและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณ	 คงต้องดูจาก 

ความคิดเห็นของศิษย์เก่าท่ีจบไปแล้วว่าเขาเป็นอย่างไร	ฟังจากคนที่เขาจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา	ในแวดวงของผม	ผมสอนสถาปัตย์	ผมไปตรวจวิทยานิพนธ์ที่คณะสถาปัตย์จุฬาฯ	

ก็มีศิษย์เก่ารุง่อรณุเรยีนอยู	่เขากท็�าได้ดนีะ	เขาท�าได้เป็นระดบัต้นๆ	ของคณะ	อาจารย์ทีน่ัน่สะท้อน

ให้ฟังว่า	 เด็กนักเรียนที่จบไปจากรุ่งอรุณเขามีความเป็นตัวของตัวเอง	 มีท่าทีในการเรียนรู้แบบ 

สบายๆ	 รู้เป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองในการท�างานแต่ละชิ้น	 มีบทบาทเป็นนักกิจกรรม	 

เป็นผู้น�า	เด็กของเรามีความเข้าใจสังคม	และมีบทบาทที่ส�าคัญในการมีส่วนร่วมกับสังคม	และเห็น

ได้ชัดในความเป็นตัวของตัวเอง		และปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี”

	 “ในด้านการบริหารจัดการและบุคลากรในโรงเรียน	 รู้สึกว่าบุคลากรมีความเข้มแข็งมากขึ้น	 

มีคนอยู่กับองค์กรมานาน	แสดงว่าองค์กรมีข้อดี	มีแรงจูงใจที่จะท�าให้คนอยู่นานมีความสุข	ในเรื่อง

อาคารสถานที่	ความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น	เพราะทุกคนต่างร่วมไม้ร่วมมือกันดี”

	 “ยกตวัอย่างลกูชายผม	(ครวูนัใหม่	นยิม)	ตัง้แต่เริม่เรยีนชัน้อนบุาลจนถงึประถมศกึษา	ทางครู

และโรงเรยีนบอกว่าไม่น่าจะเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้	พอมาเรยีนทีน่ี่	(รุง่อรณุ)	ท�าให้สามารถพสิจูน์

ระบบการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนว่าสามารถทีจ่ะพัฒนาศกัยภาพของเด็ก	การจัดการเรียน

รูส้อดคล้องกบัศกัยภาพของเดก็ทีเ่น้นเร่ืองการดูแลเด็กเป็นรายบคุคล	แล้วเรากเ็ชือ่ว่าโดยธรรมชาติ

ในความเป็นมนุษย์ของทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้	ลูกผมก็เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่ง”

	 “เป็นความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนำศักยภำพไปได้ไม่มี

ท่ีส้ินสุด ถ้ำหำกว่ำมกีำรจดักำรเรยีนรู ้มกีำรจดัสิง่แวดล้อมในกำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสม และเชือ่มัน่

ในตัวเขำ”

	 “เรามองเด็กเป็นรายบุคคล	 แล้วก็เอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ	 แต่ละคนมีเงื่อนไขในการเรียนรู้ที่

แตกต่างกนั	เราไม่ได้ไปกดดนัเดก็	เราเปิดโอกาสให้เขามอีสิระในการเรียนรู้	โรงเรียนเราจัดการเรียน

การสอนด้วยวธิกีารเรยีนจากปัญหาจรงิๆ	(Problem-based	Learning)	ด้วยการลงมอืท�า	ด้วยการ

ไปเผชิญกับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้	ซึง่ที่จริงก็มงีานวจิัยทีบ่อกอยูแ่ลว้ว่าการเรยีนรูด้้วยการ
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ลงมือท�ามันตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนมากกว่าการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือแบบท่องจ�า	

การฟังการบรรยาย	 (Lecture-based	Learning)	และอีกด้านหนึ่งคือการเตรียมความพร้อมด้าน

จิตใจ	คอืเรือ่งของสมาธ	ิเรือ่งของสตซิึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัทีเ่รามกีารฝึกเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั	และให้

จิตใจมีความพร้อมที่จะรับการเรียนรู้	นี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่น	แล้วก็มีเรื่องการสร้าง

ทัศนคติและเป้าหมายในการเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนรู้นี้มันมีประโยชน์ต่อตัวเรา

อย่างไร	มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร”

	 “ท�าให้นักเรียนของเรามีลักษณะท่ีพิเศษอีกอันหนึ่ง	 คือเรียนในส่ิงท่ีรู้สึกว่าตัวเองชอบและ 

มีทักษะ	เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนสอดคล้องกับตัวเอง	ไม่ได้เรียนไปตามค่านิยม	ในเรื่องการให้คุณค่า

ระหว่างกัน	เราไม่ได้ให้ค่าไปตามกระแสหลักทั่วไปที่ว่าคนเก่งคือคนที่เข้าหมอ	เข้าวิศวะ	หรือคณะ

ยอดนิยมท่ีคะแนนสูงๆ	 เราเห็นว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง	 สามารถที่จะท�าประโยชน์ได้ในทางที ่

ตัวเองถนัด	 เราไม่ส่งเสริมการเอาเงินเป็นตัวตั้งในการไปเรียน	 ใครมีทักษะในเรื่องอะไรก็ไปเรียน

อย่างนั้น	เคารพความหลากหลาย	ใครมีทักษะในเรื่องไหนเราก็ชื่นชมกัน	เด็กรุ่งอรุณก็จะเฉยๆ	นะ	

ผมสังเกตว่าใครจะไปเรียนหมอ	ใครจะไปเรียนดนตรี	ใครจะไปเรียนพาณิชย์	ใครจะไปเรียนอะไรก็

แล้วแต่ความถนัด	แล้วเขาก็ชื่นชมเพื่อนๆ	เขาอย่างที่เพื่อนเป็น”

	 “ในแง่ของศกัดิศ์รขีองความเป็นคนกไ็ม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าใครท�าอะไร	แต่ขึน้อยูก่บัว่าท�าอะไรแล้ว

เรามีความสุข	มีประโยชน์ส�าหรับตัวเอง	และมีประโยชน์ส�าหรับคนอื่นหรือเปล่า”

	 “อานสิงส์ของการจดัตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุขึน้มา	ทีน่อกเหนอืจากการสร้างสรรค์นกัเรยีนให้เป็น

เยาวชนทีด่ขีองสงัคมแล้ว	เรายงัได้น�าเอาบทเรียนทีเ่ราได้เรียนรู้ไปมบีทบาทในสังคม	เช่น	โรงเรียน

เราได้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ	 ในโครงการ	 การเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย

เก่ียวกบัการปฏริปูการศกึษาของประเทศทีสั่มฤทธิผ์ลตามเหตุปัจจัย	เช่น	โรงเรียนคณุธรรม	โรงเรียน

วถิพีทุธ		โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน	(คนืครูให้ศษิย์)	โครงการปฏรูิปกระบวนการ

เรียนรู้สู่ห้องเรียน	(คืนครูให้ศิษย์)	โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน	(คืนครูให้ศิษย์)”
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“อนาคตมันก็อยู่ที่วันนี้ ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด ฝึกฝนใจ

อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ทำาการงานอย่างเต็มที่

ด้วยความเบิกบาน ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่จะทำาให้

อนาคตมีความเจริญงอกงามและมั่นคงยิ่งขึ้น” 

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ196



	 “เราเชือ่ว่า	กำรศกึษำทีแ่ท้คอืกำรพฒันำควำมเป็นมนุษย์ให้สงูข้ึน	คอืการเข้าใจตนเอง	เข้าใจ

ด้านในของตัวเราเอง	 เห็นความจริงของชีวิตและธรรมชาติ	 สามารถพึ่งพาตนเองทางจิตใจได้	 เมื่อ

เป็นเช่นนี้เราก็จะมีทักษะในการเข้าใจโลก	 เข้าใจสังคม	 เข้าใจเรื่องของความรู้ต่างๆ	 สามารถที่จะ

ด�าเนินชีวิตและการงานได้อย่างมีความสุข	 เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้	 จุดสูงสุดของกำรศึกษำคือ 

กำรศึกษำที่เป็นไปเพ่ือพ้นทุกข์ อันนี้เป็นหลักพุทธของเรำ ซึ่งเป็นแกนส�ำคัญของกำรจัด 

กำรศึกษำของที่นี่”

	 “เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าเราเกิดมาท�าไม	 เราจะเรียนรู้ไปเพ่ืออะไรแล้ว	 มันจึงเป็นเร่ือง 

ทีต่รงทีส่ดุทีม่นษุย์ควรจะต้องพฒันาตนเองไป	เรากม็คีวามมัน่ใจว่าเรามาถูกทางแล้ว	ซ่ึงตัวท่ีจะเหน็

ได้ชัดก็คงต้องมาดูผลว่านักเรียนของเรามีความสุขไหม	 มีความเข้าใจในการที่เราเกิดมาเป็นคน	 

เราจะพัฒนาตนเองไปในทางไหน	แค่ไหน	บุคลากรและครูมีความสุขหรือว่ามีพัฒนาการในเรื่องนี้

มากน้อยแค่ไหน	 ซึ่งผมคิดว่าเรามาในทางนี้กันได้มากทีเดียว	 ประชาคมของเราอยู่กันด้วยความ 

มศีลี	มธีรรม	มกีารพฒันาตน	ฝึกตน	การดดู้านใน	ดกูารเปลีย่นแปลงของตวัเราเองเป็นหลกั	มากกว่า

ที่จะไปโทษหรือไปติเตียนคนอื่น	นี่ก็เป็นหลักในการเรียนรู้ของเรา	 เราสอนเด็กของเรา	ทั้งครูและ

พนักงานของเราว่าการแก้ไขอะไรต่างๆ	ต้องแก้ไขจากตัวเราก่อน”

	 “อยากให้ครตูระหนกัถงึการฝึกฝนตนเอง	พยายามเอางานทีท่�ามาเป็นเหตปัุจจยัในการฝึกตน

ให้ดีขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	ฝึกสติ	ฝึกปัญญา	ฝึกเมตตา	กรุณา	อะไรทั้งหลายที่เป็นคุณธรรม	ที่เป็น

ประโยชน์ต่อความเป็นครู	ความเป็นคน	ให้เกดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั	แล้วถ้าเราพึง่ตนเองได้ทางจติใจ	

เรากจ็ะสามารถเป็นทีพ่ึง่ของเดก็ได้	และนีค่อืเหตปัุจจยัทีจ่ะท�าให้เรามคีวามสขุในชวีติและการงาน”

 “อนำคตมันก็อยู่ที่วันนี้ ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด ฝึกฝนใจอยู่กับปัจจุบันอย่ำงมีสติ ท�ำกำรงำน

อย่ำงเตม็ทีด้่วยควำมเบกิบำน ซึง่จะเป็นหลักประกันทีจ่ะท�ำให้อนำคตมคีวำมเจริญงอกงำมและ

มัน่คงยิง่ขึน้  ฝึกตรงนีใ้ห้ดกีพ็อแล้ว	มสีติอยูก่บัปัจจุบนันะ	แน่นอนทีสุ่ด	มัน่คงและปลอดภยัทีสุ่ด”

สัมภาษณ์และเรียนเรียง: ครูชัชฎาภรณ์ ศิลปะสุนทร, ครูเบญจพร บุกบุญ, ครูชนัญญา เมธีพุทธิพงศ์, ครูอัญชลี  

กนกกันทรากร, ครูทศวรรษ พุ่มศรีชาย, ครูวารินทร์ เสมสูงเนิน
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รองศำสตรำจำรย์ประภำภัทร นิยม

“การสร้างการศึกษาแบบนี้สร้างคน สร้างเด็กรุ่นใหม่ ที่มี

รากของตนเอง... ต้องปลูกเขาจากเมล็ดพันธุ์ในตัวเขาจริงๆ 

ให้มันงอกออกเป็นราก เป็นล�าต้น เขาต้องมีรากของเขาเอง 

ไม่ใช่ไปอาศัยรากของคนอื่น สังคมจึงจะอยู่ได้”

“โรงเรียนรุ่งอรุณมีแนวทำงกำรเรียนรู้หลำยแบบ...แต่วิชำของพระพุทธเจ้ำ 

ทุกอย่ำงรวมลงได้หมด”

รองศำสตรำจำรย์ประภำภทัร นยิม ผูก่้อตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุ		และเป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนรุง่อรณุ

คนแรก	 ต่อมาเมื่อโรงเรียนรุ่งอรุณครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 ท่านได้ก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์	 สถาบัน

อุดมศึกษาทางเลือก	 และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์	 และคณะกรรมการ

บริหารและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	 ท่านเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

ผูม้บีทบาทร่วมในการปฏริปูการศกึษาของประเทศตลอดมา	และเป็นผูใ้ห้ความส�าคญักบัการศกึษา

วิถีพุทธ	ซึ่งเป็นการศึกษาแบบองค์รวม	(Holistic	Education)
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	 “เวลาท�างาน	เราไม่ถนดัทีจ่ะตัง้เป้าหมายสดุท้าย	เราจะดวู่ามอีะไรทีค่วรท�าได้บ้าง	มเีหตปัุจจยั

หลายอย่างที่เอื้ออ�านวยให้เราได้ท�าสิ่งนี้	แล้วเราก็ลองท�า	เรามองภาพใหญ่ๆ	ไว้	ก่อนเปิดโรงเรียน

เมื่อ	๒๐	ปีที่แล้ว	เราเปิดชั้นอนุบาล	๑	ประถม	๑	ชั้นคละ	ป.๒	-	ป.๔	และมัธยม	๑	พร้อมกันเลย	

คนกห็าว่าบ้า	คอืท�าได้อย่างไร	ส่วนมากกต้็องเร่ิมอนบุาลก่อน	แล้วขยายไปประถม	แล้วกม็ธัยม	เรา

ก็บอกว่าถ้าเราคิดไม่เสร็จ	 คิดไม่ชัดตั้งแต่ต้น	 เราก็ท�าไม่ได้เหมือนกัน	 เราอยากเห็นว่าเด็กเขาจะ

เติบโตไป	แล้วเขาจะเป็นอย่างไร	ถ้าเราไม่มีนักเรียนตัวจริง	เราก็นึกภาพไม่ออกอีก	เราไม่สามารถ

จะคาดเดาได้ว่าค�าตอบสุดท้ายคืออะไร	 แต่รู้ว่าเราเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้เรียนตามระบบทั่วๆ	 ไป	

(Conventional	 System)	 เราเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 (Student	 Centered)	 มากกว่า	 

เราเตรียมท�าหลักสูตรไว้	๒	ปี	(ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	–	๒๕๓๘)	พอปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	ก็เอาหลักสูตรมาน�า

เสนอโดยเชญินกัการศกึษา	นกัวชิาการด้านอืน่ๆ	มาร่วมแสดงความคดิเหน็	ปรากฏว่าหลักสูตรกใ็ช้

ไม่ได้ทั้งฉบับ	 ดังนั้นการตั้งเป้าหมายอะไรแล้วจะได้ตามเป้าหมาย	 มันไปทีละขั้นๆ	 มันไม่ได้เป็น

ค�าถามเบ็ดเสร็จ	ไม่มีใครมาสร้างพิมพ์เขียว	(Blue	Print)	ให้	เราต้องสร้างขึ้นมาเอง	ไม่มีใบสั่ง	ไม่มี

แบบแผนอะไรที่ใครท�าเอาไว้แล้วเราจะไปเอามาด�าเนินการต่อ”

	 “ช่วงนั้นคุณหมอประเวศ	วะสี	เป็นแรงบันดาลใจให้ท�า	ท่านคอยเรียกเราไปประชุมเวลาทาง

สภาการศกึษาจดัสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งนวตักรรมการศกึษา	ตอนนัน้สอนอยูท่ีจ่ฬุาฯ	คณะสถาปัตย์	

โดยมากคนท่ีมาฟังมาจากทางศึกษาศาสตร์	 เราก็เป็นตัวแปลกประหลาดพอสมควร	ฟังไปฟังมาก็

ไปถามอาจารย์หมอประเวศว่า	 “ครูไทยมีความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษามากแต่ท�าไมไม่เกิด”	

อาจารย์หมอประเวศบอกว่าคนรูม้เียอะ	แต่คนท�าไม่ม	ีเสรจ็แล้วท่านกถ็ามว่า	“แล้วคณุจะท�าไหมล่ะ””

	 “เราเป็นประเภทรู้น้อย	พอมาท�าโรงเรียน	อาจารย์ก็เลยรับครูที่ไม่ได้จบสายครู	ส่วนใหญ่ครู

ของเราไม่ได้จบศกึษาศาสตร์	ถือว่าทุกคนสามารถเรยีนรูเ้องได้	แล้วโดยศาสตร์ของแต่ละคนท�าอะไร

ได้เยอะอยูแ่ล้ว	จากนัน้กล็องท�าแผนการก่อตัง้โรงเรยีน	และท�าแผนการศกึษาการลงทนุ	(Feasibility	

Study)	 การท�าโรงเรียนเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีก�าไร	 เพราะฉะนั้นคนที่จะให้กู้ก็หายาก	 ถ้ากู้ธนาคาร

ดอกเบี้ยก็แพง	 จึงต้องพยายามหาทางให้ได้ดอกเบี้ยต�่าๆ	 โดยไปคุยกับสถาบันการเงิน	 แต่ก็ติด
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กฎหมาย	 ห้ามสถาบันการเงินไปลงทุนทางด้านการศึกษาเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ก�าไร	 อาจารย์

ไม่ยอม	 จึงไปขอคุยกับผู้จัดการธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยคุณไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 พาไปคุย	

ทางธนาคารฯ	กพ็จิารณาแล้วไม่อนมุตั	ิไม่ให้สถาบนัการเงนิร่วมลงทนุ	ฉะนัน้เรากต้็องตดัสนิใจกูใ้ห้

น้อยที่สุด	ท�าไปทีละอาคาร	เราจะเปิดโรงเรียน	แต่โรงเรียนยังไม่เสร็จเลย”

	 “โรงเรยีนรุง่อรณุเกดิขึน้มาจากความเมตตาของผู้ใหญ่	ผู้รู้	ปชูนยีบคุคลของประเทศหลายต่อ

หลายท่าน	อุ้มชูกันมา	เพราะเป็นของใหม่	เพราะฉะนั้นก็ต้องนึกภาพย้อนกลับไปว่า	มันไม่ใช่เรื่อง

ที่จะวางเป้าหมายทีเดียวแล้วจะท�าได้เลย	 เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ	 ทุกเรื่องมี

อปุสรรคหมดเลย	ตอนวางแผนกร็ูแ้ล้วว่าเราเปิดชัน้อนบุาล	ประถม	มธัยม	ชัน้ประถมจะยงัไม่มใีคร

กล้าเข้ามาเรียน	 เพราะไม่มีใครรู้จัก	 มัธยมยิ่งไม่ค่อยมี	 แต่ชั้นอนุบาลเรามีพื้นฐานเดิมคือโรงเรียน

อนบุาลรกัลกู	ซึง่เขาจะย้ายเดก็มาท่ีนี	่เขาจะเป็นทนุทีส่�าคญั	แต่ว่าผูป้กครองกไ็ม่แน่ใจว่า	ถ้าเปลีย่น

จากอนุบาลรักลูกย้ายมาเป็นรุ่งอรุณจะใช่หรือเปล่า	เราก็ต้องเรียกว่าเปิดโรงเรียนคล้ายๆ	เปิดบ้าน	

ตอนนั้นโรงเรียนยังไม่เสร็จ	 จึงไปเช่าที่ส�านักงานหมู่บ้านบ้านสวนริมคลองบางมดเป็นส�านักงาน

ชั่วคราว	กางเต็นท์ท�าเป็นห้องเรียนจ�าลองให้ผู้ปกครองดู	จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาง่ายๆ	เพียงแต่รู้

ว่าระบบการศึกษาเดิมมันท�าให้เด็กไม่ได้คิดอะไร	 ไม่ได้เรียนด้วยตนเอง	 เป็นผู้เรียนแบบ	Passive	

Learner	 คือนั่งรอรับอย่างเดียว	 และอาการนั่งรอรับก็เหมือนถูกกระท�า	 ถูกใส่	 พอถูกใส่	 ทักษะ	

(Skill)	ของการเรยีนรูม้นัจะลดลงทนัที	เราไม่อยากให้เดก็ต้องเผชญิปัญหาอย่างนัน้	กค็ดิว่าธรรมชาติ

การเรียนรู้ของคนพร้อมอยู่แล้ว	 เว้นแต่ว่าเราต้องให้โอกาสเขาเท่านั้นเอง	 ซึ่งโอกาสต้องมาจากครู	

จากระบบการเรียนที่ต้องกลับทางกัน	 ไม่ใช่ไปป้อน	 แต่ต้องให้ลงมือเรียนรู้ผ่านการกระท�าด้วย 

ตวัของเขาเอง	พดูตอนนัน้ไม่มใีครรูเ้รือ่งเลย	ไม่มใีครเข้าใจ	เราจงึท�าหนงัสอืเล่มเลก็ออกมา	เล่มแรก

คอื มลินิทปัญหา เริม่ไปหาภูมปัิญญาอะไรทีส่ามารถเป็นตวัแทนการบอกกล่าวได้	เป็นเชงิสญัลกัษณ์	

ต่อมาก็ท�าเรื่อง พระมโหสถ	หมายถึงเด็กที่มีปัญญา	เป็นปีแรกที่แจกหนังสือ	การท�าหนังสือแจกมี

ความหมายเป็นการบอกกล่าวว่าเราคิดอะไร	เราก�าลังท�าการศึกษาแบบไหน	แต่ตอนนั้นเรายังไม่มี

เนื้อหาของเราเอง	เราก็ต้องไปเอาเนื้อหาภูมิปัญญามาจากที่บรรพบุรุษเราได้สั่งสมเอาไว้”
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“วธิกีารสอนของพระพทุธเจ้า ท่านเปรยีบเปิดของควำา่

ให้หงายขึ้น ให้แสงสว่างในที่มืด ที่มืดก็สว่าง ท่านรู้ว่า

คนนั้นกำาลังติดข้องหรือติดใจในเรื่องอะไร รู้ว่าคน 

คนนัน้อยากรูอ้ะไร เราจะล่วงรู้ได้เรากต้็องถาม  เพราะ

ไม่ได้มีทิพยจักษุหรือญาณพิเศษอย่างพระองค์ท่าน 

และเราต้องสังเกต ต้องตั้งคำาถามให้เป็น”
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	 “จากเริ่มต้นท�าโรงเรียน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	จนถึงปัจจุบัน	ค�าว่า	“ท้อ”	ไม่มีในสารบบของ

อาจารย์	 อาจารย์เป็นคนท่ีรู้สึกสนุกกับการได้ท�าอะไร	 ได้เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาไป	 รู้สึกสนุก	 

ก็ท�าไปเรื่อยๆ	แต่ก็ไม่ได้ฮึกเหิมมาก	ไม่ได้คิดว่าประมาท	แต่ก็สนุกกับการที่ได้ท�า	แล้วก็เป็นเรื่องที่

คิดว่าแก้ปัญหาพวกนีย้งัดกีว่าไปแก้ปัญหาอย่างอืน่	แล้วกฉ็ลาดขึน้นะ	อาจารย์เป็นคนบคุลกิไม่ค่อย

หวั่นไหวกับอะไรมาก	ไม่ค่อยพิรี้พิไร	 เราเจอปัญหาหนักๆ	มาเยอะ	แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปโทษ

ใคร	มันเป็นเรือ่งธรรมดา	คนไม่เข้าใจเยอะมากนะ	แล้วโดนโต้กลบัสารพดัอย่าง	ไม่ได้ราบรืน่เหมอืน

ดั่งรุ่นทุกวันนี้	ในช่วง	๕	ปีแรกฝุ่นตลบแต่ก็สนุกดี”

	 “โรงเรียนรุ่งอรุณมีแนวทางการเรียนรู้หลายแบบ	 เช่น	วอลดอร์ฟ,	Open	Approach	ฯลฯ	

แต่วชิาของพระพทุธเจ้า	ทุกอย่างรวมลงได้หมด	อธบิายได้หมดทกุเรือ่ง	พระพทุธเจ้าเป็นบรมศาสดา	

เป็นอาจารย์เอกของโลก	สอนได้ทั้งมนุษย์ทุกชนิด	ทั้งเทวดาและพรหม	วิชาของพระพุทธเจ้าหรือ

แนวทางการสอนของท่าน	เราใช้เป็นหลกัเลย	เหมอืนกบัทีท่่านเปรยีบเทยีบไว้ว่า	“รอยเท้ำช้ำงเป็น

รอยเท้ำช้ำงใหญ่ รอยเท้ำสัตว์อื่นทุกชนิดรวมลงไปในรอยเท้ำช้ำงได้หมด” วิธีกำรสอนของ

พระพุทธเจ้ำ ท่ำนเปรียบเปิดของคว�่ำให้หงำยข้ึน ให้แสงสว่ำงในที่มืด ที่มืดก็สว่ำง ท่ำนรู้ว่ำ 

คนนัน้ก�ำลังตดิข้องหรอืตดิใจในเรือ่งอะไร รูว่้ำคนคนนัน้อยำกรูอ้ะไร เรำจะล่วงรูไ้ด้เรำกต้็องถำม 

เพรำะไม่ได้มีทิพยจักษุหรือญำณพิเศษอย่ำงพระองค์ท่ำน และเรำต้องสังเกต ต้องตั้งค�ำถำม 

ให้เป็น อย่างหนึ่งที่ท่านท�าเสมอคือท่านเลือกสอนเฉพาะเจาะจง	 (Tailor	Made)	 ที่เราเรียกว่า 

ตัดรองเท้าตามขนาดเท้า	ไม่ใช่ตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้า	แต่การศึกษาที่จัดท�ากันอยู่	เขาตัดรองเท้า

เอาไว้เบอร์เดียว	 แล้วเขาก็เอาเท้าคนอื่นมาตัดทิ้ง	 ใครใหญ่เกินไปก็ตัดทิ้ง	 ใครหลวมเกินไปก็ใส่ไป	

แล้วท่านไม่ได้สอนตรงๆ	 ท่านจะสอนด้วยวิธีการตั้งค�าถามย้อนกลับเข้าไป	 หรืออุปมาอุปไมยเรื่อง

นั้นๆ	 กับเรื่องซึ่งเขาควรจะเข้าใจได้	 ความรู้ที่ท่านมีอยู่เป็นความรู้ที่ปริมาณมหาศาล	 คุณภาพก ็

ลึกซึ้งมาก	 ถ้าท่านใช้สิ่งนี้ไปอธิบาย	 คนก็ไม่เข้าใจหรอก	 ท่านก็ต้องแปลงให้พอค�าที่เขาจะเคี้ยวได้	

วิธีแปลงของท่านคือการตั้งค�าถาม	เหมือนที่ท่านถามลูกสาวช่างท�าหูกทอผ้า	“เธอมาจากไหน	เธอ

จะไปไหน”	 ลูกสาวช่างท�าหูกมีสติปัญญา	 จึงตอบว่า	 “ไม่ทราบพระเจ้าค่ะ	 มาจากไหนก็ไม่ทราบ
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พระเจ้าค่ะ	 จะไปไหนก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะ”	 ในหนังพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก	 จะมีบท 

แบบนี้อยู่เยอะ	 เพราะฉะนั้นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนวัตกรรมต่างๆ	 ถ้าเราอยากเป็นครู 

ที่เก่ง	 ต้องอ่านและหาอุปกรณ์มาเปรียบเทียบ	 สอนของยากให้ง่าย	 สอนของที่ลึกล�้าให้เข้าใจได้	 

พอมนีวตักรรมอะไรมา	อาจารย์สบายเลย	ปรบัใช้ได้หมด	ลองสงัเกตดู	ไม่มอีะไรเลยทีไ่ม่ใช่	ทกุอย่าง

มีประโยชน์หมด	 ถ้ามันเป็นของดีแล้ว	 อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าน�าทางไว้ให้ใช้ได้หมด	 

มันจะรู้ไปเอง	มันเหมือนอยู่ในครรลองของสัมมาทิฏฐิ”	

	 “การเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	เขาก็ไม่ได้อธิบายทฤษฎีก่อน	ทฤษฎีมา

ทีหลัง	 ก็เหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายทฤษฎีก่อน	 พระพุทธเจ้าใช้วิธีการต้ังค�าถาม	 Open	 

Approach	ก็เหมือนกัน	เขาจะน�าเรื่องหรือตัวอย่างมาก่อน	เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กสนใจ

เรียนเรื่องนั้นก่อน	เช่น	“ท�าไมสีน�้าอัญชันมันเปลี่ยนได้”	“ก็เพราะมันโดนมะนาว”	โดยถามขึ้นมา

ก่อน	ทกุคนกพ็ยายามจะตอบด้วยแนวคดิของตนเอง	Open	Approach	จะเป็นแบบนัน้	พอแนวคดิ

ออกมา	ครกูจ็ะรวบรวมโดยให้เดก็	๔-๕	คนออกมาน�าเสนอ	ซึง่เดก็ทกุคนกไ็ม่เหมอืนกนั	เดก็ทัง้ห้อง

กจ็ะได้ดูและเรยีนรูไ้ปด้วย	หลงัจากน้ันกจ็ะให้ถกกนั	จากตวัอย่างความคดิของเดก็ๆ	กเ็ป็นการขยาย

การเรยีนรูอ้อกไป	เดก็กจ็ะสรปุได้เองว่าทฤษฎมีนัว่าอย่างไร	สมการมนัเป็นอย่างไร	มนัย้อนทางนะ	

เด็กก็สรุปได้ด้วยตนเอง	 เรียกว่าได้เรียนจริงๆ	 แต่เราสามารถน�ามาปรับใช้กับบริบทของเรา	 และ 

ไม่ใช่แต่วิชาคณิตศาสตร์	ที่จริงมันใช้ได้ทุกวิชา”

	 “ส่วนเรกจิโอ้	 เอมิเลีย	 (Reggio	 Emilia)	 เป็นแนวการเรียนการสอนของอิตาลีที่น�ามาใช้กับ

กิจกรรมอนุบาล	 เด็กท�าโครงงานได้	 สร้างภาษา	 สร้างความหมายได้	 สร้างต�าราได้ด้วยตนเอง	 

เราอยากให้เด็กเรียนรู้	สร้างภาษาด้วยตนเอง	ให้ความหมายได้ด้วยตนเอง	อะไรที่ดีในครรลองของ

สัมมาทิฎฐิ	เราไม่ติดเรื่องยี่ห้ออยู่แล้ว	เพราะบางอย่างเขาคิดมาแล้ว	เราโชคดีมากที่เขาคิดมาแล้ว	

เราก็เอามาใช้เป็นทางลดัด้วยซ�า้ไป	จงึเป็นพืน้ฐานทีว่่าท�าไมโรงเรยีนรุง่อรณุจงึเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ	

และเราเป็นวิถีพุทธด้วยการเรียนการสอน	และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นที่นี่เยอะแยะไปหมด”
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	 “ครูที่นี่ไม่ใช่เป็นครู	๒๔	ชั่วโมงนะ	เขาเป็นครูตลอดเวลา	ไม่ใช่แค่ชั่วโมงการท�างาน	ครูที่นี่ดี	

หายาก	 ทุ่มเทมากมายให้กับเด็ก	 หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไม่มีข้อจ�ากัด	 เหมือนพ่อแม่ท�าให้ลูก	

หน้าที่พ่อแม่ไม่มีข้อจ�ากัด	 ท�าได้มากมาย	 แค่ไหนก็ท�าได้	 ท�านอกเวลาในเวลาท�าได้	 พ่อแม่เป็นได้

หมด	ครูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน	ครูเป็นครู	ครูคือผู้สถาปนาลูกศิษย์ขึ้นมาให้เขากลายเป็นมนุษย์	

สถาปนาความเป็นมนุษย์ให้เขา”

	 “การที่ครูท�างานที่เรียกว่า	“ปฏิบัติงานเหมือนปฏิบัติธรรม”นั้น	ค�านี้ถ้าผู้ถามถามด้วยความ

รู้สึกอยากจะรู้	 ด้วยความรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ	 เราก็ยอมรับว่าเราไม่เข้าใจ	 แล้วก็ถามใหม่ให้ได้รับ 

ค�าตอบอีกทีหนึ่ง	 อยากฟังอีกครั้งหนึ่ง	 อันนี้เป็นการลดความดื้อรั้นของตนเอง	 เป็นการยอมรับว่า

เราไม่รู้ก็ได้	ไม่เป็นไร	การเป็นนักเรียนแบบนี้	เป็นนักเรียนตัวน้อยๆ	ท�าให้ได้เรียนรู้มาก	เป็นธรรมะ	

เป็นการลดตัวตน	อ่อนน้อม	ยอมเรียน	ไม่ต้องไปปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียว	เวลำเรำท�ำงำน เรำ

มีธรรมะในใจ มันจะง่ำยขึ้น ปฏิบัติงำนก็เหมือนปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัว เวลำที่เรำดุนักเรียน 

ต้องดุแบบมสีต ิไม่ใช่โกรธแค้นเขำ เรำไม่ได้โกรธคดิว่ำเขำไม่ด ีแต่ถ้ำหนำมำกต้องถำกกนัหน่อย 

เรำต้องท�ำงำนด้วยท่ำที แล้วก็เป็นเรื่องที่เรำต้องท�ำงำนกับจิตใจของเรำ อำรมณ์ของเรำ รับรู้

อำรมณ์ของเรำ เรำไม่ใช่ท�ำอะไรเพียงผิวเผิน รู้ว่ำอะไรมันมำจำกอะไร มันมำจำกไหน เป็นมำ

อย่ำงไร” 

 “ทุกสิ่งทุกอย่ำง จริงที่สุด คือ อริยสัจ ๔ เป็นหลักที่ดีที่สุดในโลก	ที่ไม่ใช่เอาไว้ท่อง	ต้องเอา

มาใช้ในชีวิต	“ทุกข์มีไว้รู้”	 เป็นผลมาจากอะไร	 มาจากเหตุอะไร	“เหตุมีไว้ให้ละ”	 แก้ไม่ได้แล้ว	 

ผลมันเกดิขึน้แล้ว	อย่าท�าเหตทุีเ่ป็นทกุข์	เป็นทกุข์กอ็ย่าท�า	กร็ูเ้ฉยๆ	เรากไ็ม่ต้องกงัวลกบัทกุข์	รูเ้หตุ

อะไรที่ต้องท�าได้	ท�าเหตุให้ถูก	ผลก็จะถูก	นั่นคือ	ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม”	

	 “ลักษณะของเด็กรุ่งอรุณที่เรียนจบไปแล้ว	 มีบุคลิกภาพ	 มีความโดดเด่น	 มีศักยภาพในการ

เรียนรู้	 ถ้าครูมีความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพในการเรียนรู้	 เด็กก็จะได้อันนั้นไป	 และเด็กมีบุคลิกนั้น

จริงๆ	 เขาไปที่ไหน	เขาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 เขาไม่ลังเลที่จะเรียนรู้	ถ้าเขา 

ไม่เข้าใจเขาก็จะถาม	 ขอความคิดเห็น	 และเชื่อมโยงความคิดได้	 รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ	 อะไรเป็นผล	

ค�ำครู	๒๐	ปี	รุ่งอรุณ206



เกี่ยวข้องกับอะไร	รู้ที่มาที่ไป	รู้ว่าคุณค่าอยู่ที่ไหน	นั่นละที่ครูใส่ไว้ในเด็ก	ได้ผล	สามารถใช้ศักยภาพ

ของเขาในการท�างานกับคน	บุคลิกการเรียนรู้ชัดเจน	ไม่ลังเลที่จะเรียน	มีความสุข	เจอปัญหาไม่ใช่

ความทุกข์	เพราะปัญหาคือการเรียนรู้	เป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้”

	 “การที่แนวทางการศึกษาแบบโรงเรียนรุ่งอรุณจะไปเกิดที่ภายนอกหรือจะไปช่วยขับเคลื่อน

ระบบการศกึษาข้างนอกนัน้	การทีเ่ราท�าโรงเรยีนมา	๒๐	ปี	เป็นสิง่ทีเ่รากเ็ผือ่แผ่คนอืน่มาตลอด	เรา

เปิดโรงเรียนให้คนมาดูงานเยอะมาก	จัดอบรมให้ทั้งในโรงเรียนและไปอบรมข้างนอก	เช่น	เราช่วย

โรงเรียนเทศบาลขอนแก่น	๑๑	 โรงเรียน	 ไปท�าวิจัยในโรงเรียน	ท�ามาหมดทุกอย่าง	 ใครอยากท�า	

อาจารย์ก็จะช่วย”

	 “บ้านเมอืงเราอยูใ่นระหว่างการเปลีย่นแปลง	เราไม่รูว่้าไปได้ราบรืน่ดหีรอืไม่ด	ีแต่สิง่ทีจ่ะพยงุ

ให้สังคมมีรากฐานอยู่ได้	ก็คือ	กำรสร้ำงกำรศึกษำแบบนี้ สร้ำงคน สร้ำงเด็กรุ่นใหม่ ที่มีรำกของ

ตนเอง ควำมแข็งแรงก็จะเกิดขึ้น เด็กๆ เติบโตไป อย่ำให้เป็นแค่ไปต่อตำ ทำบกิ่ง แต่ต้องปลูก

เขำจำกเมล็ดพันธุ์ในตัวเขำจริงๆ ให้มันงอกออกเป็นรำก เป็นล�ำต้น เขำต้องมีรำกของเขำเอง 

ไม่ใช่ไปอำศัยรำกของคนอื่น สังคมจึงจะอยู่ได้ ซ่ึงท�าไม่ยาก	 แค่เอาเมล็ดพันธุ์ไปหย่อนใส่ในดิน 

ทีด่	ีดแูลเลก็น้อย	แล้วเขากเ็ตบิโตเอง	แต่ละเมลด็เขาจะมรีากของเขาเอง	เขากจ็ะเตบิโตเป็นมะนาว	

เป็นชมพู่	 ของเขาเอง	 เราแค่ท�าหน้าที่พรวนดินให้อุดม	 อย่าให้แดดร้อนเกินไป	 พายุแรงเกินไป	 

เราก็แค่ท�าหน้าที่	 ไม่ต้องไปสร้างระบบการศึกษาที่ออกมาเป็นมะยมเหมือนกันทุกต้นแล้วเอามา

ทาบกิ่ง	ซึ่งท�ายากกว่ากันเยอะเลย	แถมมันไม่แข็งแรง	เดี๋ยวมันก็ล้ม”

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ครูเสมอแข พัวภูมิเจริญ, ครูราวรรณ ญาณเพ็ชร, ครูธิดารัตน์ ฮงสวัสดิ์, ครูดวงเพ็ญ ชูนาม,  

ครูปาญิกา ปลั่งกลาง, ครูรัตนา วจนะศิริ, ครูณัฐนันท์ จิตต์เพชร, ครูกายทิพ สายเชื้อ, ครูเอกราช แพรม่วง, ครูวรวุฒิ  

พลหินกอง
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