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บทคัดย่อ 
 ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า คุณค่าของมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดคือศักยภาพในการเรียนรู้
ผ่านการฝึกเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเหมาะสม มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปล่อยวางจิตจากเหตุแห่งทุกข์ (ความเศร้าหมองและความชอบ/ไม่ชอบ) ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญา หรือมรรค 8  อย่างไรก็ตาม ในวิถีการฝึกทั้งหลายนั้น รากฐานส าคัญ
ที่ผู้ฝึกทุกคนควรปฏิบัติตามซึ่งเป็นหนทางเดียวเท่านั้น คือแนวทางปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ ซึ่งเป็นการ
ฝึกเจริญสติทีมุ่่งก ากับดูแลองค์ประกอบหลักทั้งสี่ด้านของการด าเนินชีวิต ได้แก่ กาย เวทนา จิต และ
ธรรม อาจกล่าวได้ว่าศักยภาพในการฝึกตนนี้ คือข้อได้เปรียบซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับโอกาสนี้ 
ไม่ว่ามนุษยแ์ต่ละคนจะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตาม ศักยภาพนี้ก็ยังคงมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน 

 การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อสติของเราได้รับการบ่มเพาะมาอย่างเต็มที่ เราสามารถ
ฝึกตนอย่างถูกต้องและประสบผลส าเร็จจากการฝึกได้โดยอาศัยปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่ 
กัลยาณมิตร (มิตรที่ช่วยน าพาไปสู่ปัญญาและธรรม) และโยนิโสมนสิการ (การพิจารณาใคร่ครวญ 
สะท้อนย้อนมองตนอย่างถึงกุศลและปัญญา) ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ถึงวิธีที่จะเรียนซึ่งก่อเป็น
รูปร่างขึ้นนี้อาจเหมาะแก่การน ามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง แล้วเราจะ
ประยุกต์และบูรณการแนวคิดการฝึกเจริญสติเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่างไร? แม้ที่ผ่าน
มาโรงเรียนวิถีพุทธหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งที่สังกัดรัฐบาลและที่เป็นเอกชน จะได้ท าการทดลอง 
ประเมิน และรายงานผลที่น่าพอใจไว้ในรายงานผลการวิจัย บทความ และกิจกรรมรายงานผลต่างๆ 
แต่เราแทบไม่พบรายงานที่ระบุถึงประสิทธิภาพของการประยุกต์การฝึกเจริญสติในโรงเรียนแต่อย่าง
ใด นอกจากนัน้โรงเรียนวิถีพุทธที่มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546 และมี
จ านวนโรงเรียนสูงสุดถึง 24,212 แห่งในปี พ.ศ. 2554 นั้น ปัจจุบันโรงเรียนที่ด าเนินการจริงได้มี
จ านวนลดลงเหลือเพียง 1,000 แห่งเท่านั้น แม้ว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองภายใต้
แนวคิด หลักการและทิศทางที่ชัดเจนจากค าชี้แนะของพระภิกษุผู้เป็นปราชญ์ที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ
พระพรหมคุณาภรณ์ ร่วมกับหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการก าหนดไว้เป็นแนวทางเฉพาะแก่โรงเรียนวิถีพุทธก็ตาม  โรงเรียนวิถีพุทธที่เป็น
โรงเรียนเอกชน เช่นโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้ทุ่มเทก าลังในการปรับโครงสร้างระบบโรงเรียนมุ่งเน้นให้เกิด
ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างพ้ืนที่และระบบที่เอ้ือต่อการบูรณาการฝึกเจริญสติให้อยู่ในทุกบริบทภายใน
โรงเรียน เพ่ิมเติมจากการฝึกอบรมเจริญสติตามแบบแผน ในด้านของความเชื่อมโยงเชิงวิชาการ ทั้ง
หลักสูตรเชิงคุณค่า กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ได้ถูกจัดวางไว้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครูผู้สอนในการดูแลชั้นเรียนอย่างใส่ใจต่อเป้าหมายเชิงคุณค่า 
พร้อมไปกับกระบวนการปัจจัยน าเข้า ผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีประชุมหลัง
ปฏิบัติการ (AAR) และก่อนปฏิบัติการ (BAR) ควบคู่กันไป เพ่ือให้คณะครูผู้สอนมีโอกาสฝึกสะท้อนผล
อย่างมีสติ ซึ่งต้องอาศัยความตระหนักรู้ในความหมายที่กว้าง อีกนัยหนึ่งความเชื่อมโยงสัมพันธ์
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ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง วัดหรือพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ด้านปฏิบัติภาวนาได้ช่วยหนุนเสริม
การสร้างบ้านวัดโรงเรียน เป็นชุมชนการเรียนรู้เชิงคุณค่า ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดพ้ืนที่
และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการฝึกสติและการฝึกสะท้อนผลอย่างมีสติได้ง่ายขึ้นส าหรับการแบ่งปันและ
การเรียนรู้ในหมูก่ัลยาณมิตร 

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอเนื้อหาหลักสองส่วน ส่วนแรกจะลงรายละเอียดจากการ
ถอดรหัสประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งในด้านของการวิเคราะห์ บริหาร
จัดการ และสร้างระบบปฏิบัติการในวัฒนธรรมโรงเรียน จากกระบวนการถอดรหัสประสบการณ์ของ
โรงเรียนรุ่งอรุณ พบว่าปฏิบัติการแรกเริ่มของโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องอาศัยการฝึก
เจริญสติ ซึ่งทุกคนส านึกในคุณค่าอย่างแท้จริง ส่วนที่สองคือความหมายของระบบคุณค่าที่น าไปให้
โรงเรียนวิถีพุทธ 27 แห่งได้รู้จัก โรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 27 แห่งที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน” เมื่อเร็วๆ นี้ ต่างได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐาน
ไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 3 ปี โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้จะน าเสนอและทดลอง
ใช้ระบบเชิงคุณค่าส าคัญ เวทีและกิจกรรมซึ่งสามารถน าไปใช้ในระบบปฏิบัติการทั่วไปของโรงเรียน 
แผนงานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยค่อยๆ คุ้นชินกับระบบการสะท้อนผลอย่างมีสติในกลุ่มท างาน
ทั้งที่เป็นห้องเรียนและกิจวัตรประจ าวัน หลังจากระยะเวลา 2 ปี โรงเรียนต้นแบบแต่ละแห่งสามารถ
สนับสนุนให้โรงเรียนอ่ืนอีก 3 แห่งพัฒนาและสร้างพ้ืนฐานชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งโดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ โรงเรียนแต่ละแห่งควรที่จะสามารถจัดสรรโอกาสให้แก่หุ้นส่วนของตนได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้สามารถฝึกตนได้อย่างสม่ าเสมอ ผ่าน
กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จนสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบบวรของตนเองขึ้นได้ 

 ในนามของคณะวิจัยโรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้เขียนได้ท างานร่วมกับคณะวิจัยในการถอดรหัส 
วิเคราะห์ และวางเค้าโครงข้อค้นพบเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่าส าคัญๆ ขึ้นเพ่ือน าเสนอ
บทความในที่ประชุมนี้ ทางคณะวิจัยมีความยินดีที่การเขียนบทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่
ก าลังด าเนินต่อไป  

 ค าส าคัญ: 

 1. การฝึกเจริญสติ 
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
 3. กัลยาณมิตร 
 4. โยนิโสมนสิการ 
 5. ระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า 
 6. ชุมชนการเรียนรู้เชิงคุณค่า 
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 1. การฝึกเจริญสติ อ้างถึงมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “นี่คือหนทางตรงทาง
เดียวของการปฏิบัติที่น าไปสู่การหลุดพ้น ค าว่า “สติ” ในภาษาบาลีแปลว่า “การระลึกรู้ตน” ซึ่ง
โดยทั่วไปหมายถึงการระลึกรู้ตนเป็นขณะๆ หรือรู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ ณ เวลาขณะนั้นๆ อย่างไรก็
ตาม เราควรหมายไว้ว่า ค าว่า “สติ” ในพระสูตรนั้น เป็นค าประสมของ “สติสัมปชัญญะ” ซึ่งหมายถึง 
“ความเข้าใจอย่างถ่องแท้” หรือ “ปัญญาในการกระท า” โดยในบทความนี้ ผู้เขียนนิยมใช้ตาม
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมกว่าของค าว่าสติสัมปชัญญะ มากกว่าความหมายของ “สติ” ตาม
ล าพังเมื่อพูดถึง “การฝึกเจริญสติ” ตามค าสอนของพระพุทธเจ้า สติปัฏฐานประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบหลักดังนี้ 

 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้กายและอากัปกิริยาของตน 

 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้ในผัสสะและการรับรู้ทั้งทางกายและทางใจ 

 3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้ในพฤติกรรมของจิตและการตอบสนองต่อผัสสะ
ทั้ง 6 

 4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรู้ในอริยสัจ 4 และการตระหนักในตนเอง 

 2. โรงเรียนวิถีพุทธ ณ ที่นี้มีทั้งโรงเรียนเอกชนที่เลี้ยงตนเองได้และโรงเรียนในสังกัดของ
รัฐบาล แนวคิด “โรงเรียนวิถีพุทธ” นั้นเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นหนึ่งใน 5 นวัตกรรมเพ่ือปฏิรูป
การศึกษาของไทย โดยโรงเรียนวิถีพุทธจะมุ่งเน้นการยกระดับจิตใจและปัญญาของนักเรียน โรงเรียน
รุ่งอรุณได้มีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาและจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย
ส าคัญบางประการ เช่น การอบรมโค้ชชิ่งทีมให้กับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ : ปฏิบัติภาวนาเพ่ือสร้าง
สัมมาทิฏฐิ ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้เริ่มด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ “การปฏิรูปโรงเรียนวิถี
พุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร”  มีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ ทั้งหมด 
27 แห่ง เป็นโรงเรียนน าร่องตัวแทนของโรงเรียนวิถีพุทธ การแบ่งปันประสบการณ์กันระหว่าง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลได้รับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 3. กัลยาณมิตร มิตรและผู้แนะน าทางจิตปัญญา (จิตวิญญาณสูงสุดของความเป็นครู) 
ประกอบด้วย 7 ลักษณะดังนี้ 

1) ปิโย หมายถึง เป็นที่รัก ที่น่าเอ็นดู 

2) ครุ หมายถึง เป็นที่น่าเคารพ ที่น่านับถือ (ได้รับการชื่นชม) 

3) ภาวนีโย หมายถึง เป็นที่ได้รับการอบรม ที่เป็นแบบอย่างได้ 

4) วตฺตา หมายถึง เป็นที่ปรึกษาได้ 

5) วจนกฺขโม หมายถึง เป็นผู้ฟังที่ดี 
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 6) คมฺภีรญฺจกถกตตฺา หมายถึงสามารถชี้แจงเรื่องท่ีลึกซึ้งให้เข้าใจได้ 

 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย หมายถึงไม่ชักน าไปสู่ความเหลวไหลหรือเสื่อมเสีย 

ในการวิจัยนี้ได้ใช้ความหมายของค าว่ากัลยาณมิตรในหลายๆ บทบาทที่มีอิทธิพลต่อ เด็ก
นักเรียน โดยเฉพาะในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 4. โยนิโสมนสิการ ตามค าอธิบายของ Steve Weissman ปี พ.ศ.2554 ค าบาลี “โยนิโส
มนสิการ” หมายถึง “การพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา ที่ช่วยให้เราสามารถบูรณาการสมาธิและสติ
ทีเ่จริญขึ้นจากการอบรมตามแบบแผน สู่การเจริญภาวนาในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาความเห็นชอบ
กับความด าริชอบซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าเป็นความคิดเห็นที่น าไปสู่การหลุดพ้นอิสระจากความ
ทุกข์ใจทุกข์กาย นี่คือพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาวาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ” 
Weissman อ้างถึงงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ ว่า “โยนิโสมนสิการ คือปัจจัยทางจิตที่ช่วยให้
เกิดปัญญา มีความส าคัญยิ่งในวิปัสสนา...และโยนิโสมนสิการยังท าหน้าที่เป็นเครื่องเชื่อมระหว่างสติ
กับปัญญา น าพากระแสความคิดให้เป็นไปในหนทางที่ปัญญาท างานและบังเกิดผลได้ เป็นวิธีการซึ่ง
โดยตัวมันเองอยู่แนวทางไปสู่ปัญญา และเป็นเครื่องมือที่ต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนเพ่ือให้ใช้งานกับ
ปัญญาอย่างบังเกิดผล ดังความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีนัยถึงทั้งการสะท้อนย้อนมองตนและปัญญา 
อีกนัยหนึ่ง คือ การใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างแยบคาย” พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายไว้ในหนังสือ 
“รุ่งอรุณของการศึกษา” ว่า “เมื่อถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบของกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ 
การศึกษาจะเกิดขึ้นตามมาทันที” โรงเรียนรุ่งอรุณได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมทั้งสองข้อนี้ในฐานะ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เชิงคุณค่าในมนุษย์ 

 5. ระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า แม้ว่ารูปแบบการฝึกเจริญสติโดยทั่วไปตามแนวทางของสติ
ปัฏฐาน 4 ซึ่งคนไทยชื่นชมยกย่องอย่างสูงในแง่ของการฝึกเฉพาะตัวบุคคล แต่กลับถูกมองข้ามจาก
บุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธ เนื่องจากข้อจ ากัดในคาบเวลาเรียนและภารกิจโรงเรียนที่ล้นมือบุคลากร
ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการฝึกฝน เมื่อพิจารณาจากค าสอนของพระพุทธองค์ถึงสติปัฏฐาน 4 แล้ว 
นอกเหนือจากการท าสมาธิเพ่ือเจริญสติตามแบบแผนทั่วไปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้นแล้ว 
การฝึกสติในชีวิตจริงก็มีความจ าเป็นเช่นกัน กระบวนการต่อเนื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการ
ฝึกรู้เท่าทันตนควรที่จะมีอยู่ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ในทุกช่วงจังหวะลมหายใจเข้า-ออก หากเรา
เปลี่ยนความคิดจากที่มองการฝึกสติเป็นเพียงการท าสมาธิทั่วไปดังท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจมาเป็นการฝึกที่
ท าได้ ณ ขณะหนึ่งขณะใด ทุกที่ทุกเวลาแล้ว เราจะพบได้ว่าเราสามารถฝึกเจริญสติได้แทบทุกโอกาส 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการประยุกต์การฝึกสติลงในระบบของโรงเรียนนั้น มีความเป็นไปได้ที่ทาง
โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้น าของโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีโอกาสแบ่งปัน
ประสบการณ์และฝึกเจริญสติร่วมกันในเวทตี่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น จะดีกว่าไหม? หากหลอมรวมกิจกรรม
ฝึกสติที่เลือกสรรหรือออกแบบมาให้เข้าไปอยู่ในภารกิจส าคัญทางวิชาการต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวจะส่งประสิทธิผลอย่างมากต่อคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงการบ่มเพาะจิตใจ
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ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง และระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน 
โครงการวิจัยนี้ได้พยายามถอดรหัสกิจกรรมและเวทีแห่งสติต่างๆ จากประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่ง
อรุณ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาให้เป็นปัจจัยที่หลากหลายต่างๆ ส าหรับทดลองในโรงเรียนวิถีพุทธ
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ด้วยระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า 

 6. ชุมชนการเรียนรู้เชิงคุณค่า ในความเป็นจริงแล้ว ศัพท์เฉพาะค านี้มีที่มาจากความหมาย
ดั้งเดิมของค าว่า “สังฆะ” ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงชุมชนอันประเสริฐที่พระสงฆ์รักษาวินัยในตนหรือ
เคารพซึ่งกันและกันภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีของโรงเรียนวิถีพุทธ แนวคิดในการสร้างชุมชน
กัลยาณมิตรนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในท านองเดียวกันกับลักษณะความสัมพันธ์ของ “บ้าน-วัด-
โรงเรียน” ในการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถจัดสรรการเรียนรู้แบบองค์รวมได้นั้น โรงเรียน
แต่ละแห่งต้องการพันธมิตรที่ดีส าหรับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง และแบ่งปันการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกันขยายขอบเขตไปถึงสังคมวงกว้าง 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 แม้ระบบโรงเรียนไทยสมัยแรกเริ่มในอดีตได้รับการอุปถัมภ์มาเป็นเวลายาวนาน จากวัดและ
พระสงฆ์ในแต่ละเขตแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มด าเนินการระบบโรงเรียน
ในปี ค.ศ. 1897 เป็นที่น่าเสียดายว่าข้อดีของการเรียนการสอนตามแบบของวัดไม่ได้ถูกถ่ายโอนหรือ
บูรณาการเข้ากับระบบสามัญซึ่งเป็นหลักสูตรและการสอนตามมาตรฐานของชาติตะวันตก มีเพียง
รายวิชาที่ว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้สอน ยิ่งไป
กว่านั้น ทั้งวัดและพระสงฆ์ยังจ าต้องรับเอาระบบโรงเรียนสามัญเข้ามาไว้ในการบริหารจัดการของตน
เนื่องจากครอบครัวที่ยากจนยังนิยมส่งบุตรหลานให้บวชเรียนเป็นสามเณรเพื่อมีโอกาสได้รับการศึกษา
ในระบบสามัญอย่างเต็มที่ พร้อมๆ กับการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป โรงเรียนวัดใน
ลักษณะนี้มีชื่อว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้เนื้อหาของศาสนาพุทธได้ถูกจ ากัดหรือบังคับให้
อยู่ภายในกรอบของการฝึกตามแบบแผน หรือไม่ก็เป็นการเรียนรู้เชิงประเพณีซึ่งมักใช้แนวทางจาก
ภายนอกสู่ภายในมากกว่ากระบวนการเรียนรู้จากภายในออกสู่ภายนอกอย่างที่ควร 

 อย่างไรก็ดี ภายหลังที่การปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือแก้ปัญหา
ผลการศึกษาที่ด้อยคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือก้าวไปข้างหน้าสู่มาตรฐานใหม่ระดับโลก โรงเรียนวิถี
พุทธได้เป็นหนึ่งใน 5 นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั่วประเทศ ในปีแรก ค.ศ. 
2003 มีโรงเรียนเพียงหนึ่งร้อยแห่งเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ  4 ปีต่อมา ใน ค.ศ. 2007 จ านวนตัวเลข
ได้เพ่ิมข้ึนอย่างคาดไม่ถึง โรงเรียนรัฐบาลจ านวนมากถึง 21,764 แห่งเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยมีส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมกับก าลังสนับสนุนหลักจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนวิถีพุทธเอกชนจ านวนหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนทอ
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สี โรงเรียนหนูน้อย (โรงเรียนสยามสามไตร) และโรงเรียนรุ่งอรุณ ในฐานะหุ้นส่วนที่ปรึกษา เมื่อ
พิจารณาว่าภารกิจนี้เป็นโอกาสอันดีในการทดลองใช้แบบแผนใหม่ที่ได้จากการประยุกต์หลักพุทธ-
ธรรมเข้าในบริบทโรงเรียนสามัญ ทางมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดฝึกอบรมพิเศษ
ให้แก่คณะผู้บริหารของโรงเรียนในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2007 ถึงเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 
2008 ภายใต้ชื่อ “ผู้บริหารโค้ชชิ่งทีมโรงเรียนวิถีพุทธ : การสร้างความรู้ใหม่ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” 
ประกอบด้วย ทีมผู้เข้ารับการอบรม 174 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน พระสงฆ์ และครูแกนน า รวมบุคลากรส าคัญทั้งสิ้น 1,359 ท่าน ต่อมาการฝึกอบรมครั้งที่สอง
ได้จัดขึ้นเพ่ือติดตามและประเมินผลผ่านการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในวงประชุมสัมมนา
ระหว่างคู่โรงเรียน โดยการใช้กระบวนการทบทวน-สะท้อนผลที่เรียกว่า “การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ : จากโค้ชชิ่งทีมสู่ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้” และในปีต่อมา
จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมมีจ านวนลดลง แต่ทางมูลนิธิฯ ยังคงสนับสนุนโรงเรียน
เหล่านั้นให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละโรงเรียนโดยการส่งเรื่องเล่าของตน
ลงในวารสาร “รู้-ต่ืน-เบิกบาน” 

 นอกจากนี้ระหว่างให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธในโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ 
บทเรียนที่ได้จากโครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญซึ่งท้าทายความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวนโรงเรียนวิถีพุทธลดลงเหลือไม่เกิน 19,000 แห่ง เช่นเดียวกับ
งบประมาณสนับสนุนลดลงจาก 150 ล้านบาท เหลือเพียง 10 ล้านบาท จากรายงานของส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ในปี ค.ศ. 2014 การลดลงของจ านวนโรงเรียนวิถีพุทธสะท้อนให้เห็นถึง
ความเสี่ยงและความท้าทายที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ อันมีผลกระทบที่ควรพิจารณา
ตรวจสอบ รายงานการวิจัยบางฉบับยังกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่นรายงานการวิจัยในปี ค.ศ. 
2009 ของ พัชราภรณ์ เทิดทูนไพศาล และ สุจินดา บวรกิติวงศ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนวิถีพุทธ: การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ” ซึ่งได้น าเสนอทั้งความส าเร็จและความ
ขาดการพัฒนาที่สืบเนื่องกับปัจจัยส าคัญสี่ประการได้แก่ 1.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.ความเป็นผู้น า
ของผู้บริหาร ระบบการบริหารและวัฒนธรรมองค์กร 3.ปัจจัยทางด้านบุคลากร (ความรู้และ
ความสามารถในการสอนและการจัดกิจกรรม จรรยาบรรณและแรงบันดาลใจ รวมถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล) และ 4.ปัจจัยภายนอก การประสานงานและการสนับสนุนจากชุมชน 
นอกจากนี้ในงานวิจัยอ่ืนที่ได้ทบทวนการท างานของโรงเรียนแต่ละแห่งก็ได้รายงานผลที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เมือ่มองจากภาพรวมแล้วเราควรเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์และตระหนักถึงผลกระทบที่
ตัวบ่งชี้เหล่านี้ส่งถึงกันและกัน และด้วยมุมมองเช่นนี้ เราสามารถสังเกตเห็นตัวเชื่อมหรือปัจจัยที่ขาด
หายไป ซึ่งอาจช่วยป้องกันจุดอ่อนของแต่ละปัจจัย หรืออาจช่วยสร้างพลังศรัทธาและพละก าลังที่จะ
ก้าวไปให้ถึงจุดหมายขึ้นมาแทนที่ นั่นคือภาวนา 4 อันได้แก่การพัฒนาด้านศีล จิต และปัญญา ซึ่ง
แท้จริงแล้วคือกระบวนการของสติปัฏฐาน 4 นั่นเอง ในกรณีของโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่าย
โรงเรียนวิถีพุทธเอกชนบางแห่ง ทางคณะวิจัยได้พบการปฏิบัติภาวนาในกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่
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ปรากฏชัด อันส่งผลถึงการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ตนเอง การตระหนัก
ในคุณค่าแห่งตน และการสะท้อนย้อนมองตนเองด้วยสติปัญญา หรือการพิจารณาใคร่ครวญในทุก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 โรงเรียนรุ่งอรุณไม่ลังเลที่จะใช้โอกาสนี้สะท้อนตนเองถึงการประยุกต์การเจริญสติส าหรับ
ปฏิบัติในทุกมิติเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงในโรงเรียนวิถีพุทธที่ยังต้องเพ่ิมมิติการธ ารงรักษาและความ
ยั่งยืน เรายิ่งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่าในโครงสร้างส าหรับ
รองรับปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จนถึงระดับที่ระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่าไดร้ับการติดต้ังในการจัดการ
ด้านวิชาการ ขับเคลื่อนวงจรตามตารางปฏิบัติงานประจ าของโรงเรียนต่อเนื่องชัดเจนและก่อรูปเพ่ือ
เสริมสร้างการตระหนักรู้ตนเอง และก้าวข้ามความเผลอหลงด้วยความมีวินัยในตนเอง บรรลุถึงผลที่
น่าพอใจบางประการ ที่หมุนเกลียววงจรการปรับปรุงตนเองของผู้ปฏิบัติภาวนาแต่ละคนให้ค่อยๆ 
เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ 

 ในทางกลับกัน การถ่ายทอดข้อดีดังกล่าวจากประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณไปสู่โรงเรียน
วิถีพุทธอ่ืนๆ นั้นอาจไม่ง่ายนัก ปีนี้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือท าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 ปี เรื่อง “การปฏิรูปของโรงเรียนวิถีพุทธไปสู่
ความเป็นชุมชนบวร” และได้น าเสนอรูปแบบสามประสาน บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือชุมชนการเรียนรู้
วิถีพุทธอย่างยั่งยืนต่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 27 แห่ง เครื่องมือในการวิจัยโดยมากได้มาจาก
ความส าเร็จและข้อค้นพบจากการทดลองในโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งจะได้ทบทวนและขยายความไว้ในงาน
เขียนชิ้นนี้ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 จากการทบทวนและสืบค้นบทความกับผลการวิจัยในหัวข้อคล้ายคลึงกับหัวข้อ “การ
ประยุกต์การฝึกเจริญสติในโรงเรียนวิถีพุทธของไทย” มีข้อมูลสองหมวดหมู่ ได้แก่ “การปฏิบัติที่มีมา
ก่อน” และ “การปฏิบัติที่สืบเนื่องต่อมา” ของแนวคิดวิถีพุทธในโรงเรียน บทความนี้จะน าเสนอ
หมวดหมู่ทั้งสองในล าดับที่กลับกัน กล่าวคือ “การปฏิบัติสืบเนื่องต่อมา” จะขยายความไว้ในหัวข้อ 
“การถอดรหัสประสบการณ์ 20 ปี ของโรงเรียนรุ่งอรุณ จากการประยุกต์การฝึกเจริญสติในโรงเรียน” 
ในขณะที่ “การปฏิบัติที่มีมาก่อน” ในโรงเรียนวิถีพุทธอ่ืนจะกล่าวถึงภายหลังในหัวข้อ “การ
ด าเนินงานระบบโรงเรียนบวรแห่งสติ” ในโรงเรียนวิถีพุทธของไทย ค าอธิบายหัวข้อข้างต้นจะอยู่ใน
เนื้อความต่อไปนี้: 
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การถอดรหัสประสบการณ์โรงเรียนรุ่งอรุณจากการประยุกต์การฝึกเจริญสติภายในโรงเรียน 

 การน าการเจริญสติมาใช้ในระบบปฏิบัติการของโรงเรียน ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้ รับ
ประสบการณ์ผ่านคุณค่าหลักสี่ประการไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี คุณค่าหลักทั้งสี่
ประการนี้ได้รับการติดตั้งอยู่ในทุกส่วนของโรงเรียน เปรียบดังร่างกาย หัวใจ ลมหายใจ และศีรษะ 
ทั้งหมดนี้ได้ถูกวางระบบเป็นวงจรที่ เชื่อมโยงถึงกันดังปรากฏในภาพแผนภูมิที่ 1: ถอดรหัส
ประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณในการประยุกต์และบูรณาการพุทธธรรมในระบบโรงเรียน ซึ่งจะ
อธิบายในย่อหน้าต่อไปนี้ 

 คุณค่าหลักที่ 1: ชุมชนการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือชุมชนไตรสิกขา คือร่างกายของรุ่งอรุณ 

 คุณค่าหลักที่ 2: การปฏิบัติธรรม สติปัฏฐาน 4 ไปจนถึงมรรค 8 คือหัวใจของรุ่งอรุณ 

 คุณค่าหลักที่ 3: กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ คือลมหายใจของรุ่งอรุณ 

คุณค่าหลักที่ 4: ระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า หลักสูตรแผนการเรียนการสอน การประเมินเพ่ือ
การพัฒนา และการสะท้อนผลการท างานของครูผู้สอน คือศีรษะของรุ่งอรุณ 

 
แผนภูมิที่ 1: ถอดรหัสประสบการณ์ของโรงเรยีนรุ่งอรณุในการประยุกต์และบูรณาการพุทธธรรมในระบบโรงเรียน 

1) คุณค่าหลักที่หนึ่งในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ไตรสิกขา การเรียนรู้แบบองค์รวม–ไตรสิกขาเป็น
กรอบแนวคิดแรกๆ ที่ประยุกต์มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณถือเป็น 
“สัมมาทิฏฐิ” ในการศึกษา แท้จริงแล้ว ไตรสิกขา หรือ “ศีล-สมาธิ-ปัญญา” เป็น 3 หมวดหมู่ย่อจาก
มรรค 8 ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ระบุไว้ใน “พุทธธรรม”  มรรค 8 นี้เป็นที่รู้กันดีว่า
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คือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความจริงอันสูงสุด หรือการบ่มเพาะชีวิตให้ถึงความเป็นเลิศ
ผ่านองค์ประกอบตามวิถีของมรรคทั้ง 8 การฝึกฝนและปฏิบัติควรเป็นไปตามล าดับจาก ศีล-วาจาชอบ 
การงานชอบ และเลี้ยงชีพชอบ ถึงสมาธิ- ความเพียรชอบ สติอันชอบและสมาธิชอบ ไปจนถึงปัญญา-
ความเห็นชอบ และความด าริชอบ 

 พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า ธรรมข้อนี้เป็นทางสายกลางที่น าไปสู่นิพพาน และหากพิจารณาถึง
สิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตมนุษย์แล้ว เราควรตระหนักว่าเราคู่ควรที่จะใช้ชีวิตและเรียนรู้ “ภาวะ
สูงสุดแห่งตน” ผู้ที่ก าลังด าเนินวิถีฝึกตนตามมรรค 8 ทุกคนเรียกว่า “เสขะบุคคล” หรือ ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเมื่อผู้ใดด าเนินไปจนสุดเส้นทางและถึงนิพพาน ผู้นั้นก็จะกลายเป็น “อเสขะบุคคล” 
สืบเนื่องจากค าบาลีว่า “สิกขา” เมื่อแปลเป็นภาษาสันสกฤตคือค าว่า “ศึกษา” ซึ่งเป็นค าที่ใช้แสดง
ความหมายของการศึกษาในภาษาไทย โรงเรียนรุ่งอรุณได้พยายามตรวจสอบกลับไปถึงความหมาย
ของค าว่าการศึกษา จนมาถึงต้นก าเนิดคือค าว่า “สิกขา” เพ่ือค้นหาประโยชน์ส าหรับการถ่ายโอนวิถี
การเรียนรู้แบบองค์รวมเข้ามาในระบบโรงเรียน หมายความว่าบทบาทของการศึกษาควรไปได้กว้าง
ขึ้นและลึกซึ้งขึ้นจนถึง “ชีวิตคือการเรียนรู้” หรือ “การเรียนรู้คือชีวิต” มากกว่าที่จะเป็นเพียงการ
สอนสาระวิชาอย่างจ ากัดในชั้นเรียน 

 ด้วยความศรัทธาอย่างหนักแน่นในหลักการเรียนรู้วิถีพุทธ “ไตรสิกขา” โรงเรียนรุ่งอรุณได้ให้
ความหมายของการศึกษาว่าเป็น “การเรียนรู้คือชีวิต หรือชีวิตคือการเรียนรู้” ในช่วงเริ่มต้น แนวคิดนี้
เป็นคุณค่าหลักที่  1 ของโรงเรียน ระบบการเรียนรู้แบบองค์รวมมาพร้อมกับระบบคุณค่านี้ 
องค์ประกอบของสองปัจจัยหลักซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและภายใน คือ “กัลยาณมิตรและโยนิโส
มนสิการ” เพ่ือ “การเริ่มต้นขึ้นของการศึกษา” ได้ถูกผนวกไว้เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบองค์รวม
ด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียน  นอกจากนีแ้นวคิดนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงพ้ืนฐาน
ธรรมชาติการเรียนรู้ที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ซึ่งพระธรรมปิฎกได้วิเคราะห์ไว้ใน “รุ่งอรุณแห่ง
การศึกษา” ที่เขียนขึ้นในปี 2002 ว่าการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนคนนั้นสามารถ
จัดการความสัมพันธ์อันชอบควรระหว่างตนกับผู้อ่ืน รวมถึงกับสิ่งแวดล้อมของตนซึ่งต้องอาศัยทักษะ
การเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะชีวิต ฯลฯ อันควรน ามาปรับใช้อย่าง
ที่สุดเพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น นอกจากทักษะเหล่านั้น ผลลัพธ์เชิงคุณค่าที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นเช่น วินัยหรือการจัดการตนเอง การจัดการทีม การแบ่งปันและการให้ความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และความพอเพียงในการด ารงชีวิต ฯลฯ  สามารถบ่มเพาะขึ้นมาหากคัดเลือก
และจัดสรรกิจกรรมทางคุณธรรมให้ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติ 

 ด้วยทัศนคติเช่นนี้ ทางโรงเรียนรุ่งอรุณจึงนิยมใช้ค าว่า “การศึกษาแบบองค์รวม” เป็น
แนวทางหลักของระบบโรงเรียน แน่นอนว่าเราได้รับเอาหลักสูตรมาตรฐานเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเชิง
คุณค่าของหลักสูตรสถานศึกษา ตามทัศนะแบบองค์รวม เมื่อเป็นเช่นนั้นทางโรงเรียนจึงประสบกับ
อุปสรรคบางประการในช่วงปีแรกๆ ซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจเมื่อเผชิญกับค าตอบรับว่า “เข้าใจได้ยาก” 
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ทั้งจากทางผู้ปกครอง หรือทีมท างานฝ่ายวิชาการและฝ่ายจัดการของโรงเรียน คณะผู้บริหารของ
โรงเรียนรุ่งอรุณได้เลือกหนทางง่ายที่สุดในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยเปิดให้สัมผัสตรง
กับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ รูปแบบของห้องเรียนสาธิตจัดขึ้นเพ่ือเป็นจุดส าคัญของการ
ทดลองให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ คณะผู้บริหารและครูผู้สอนประสงค์ที่จะ
แบ่งปันร่างของแผนการสอนแบบองค์รวมหรือแบบบูรณาการสู่คุณค่า ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการ
พัฒนาเป็นผังตารางส าหรับครูใช้ในการออกแบบแผนการสอน ผู้ปกครองเองก็ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมในห้องเรียนต้นแบบเพ่ือสัมผัสกับการเรียนแบบองค์รวมราวกับได้มาเป็นนักเรียนในห้องเรียน
จริง นอกจากนี้ห้องเรียนลักษณะนี้ได้ถูกน าไปทดลองในห้องเรียนจริงที่มีนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท าการบันทึกเทปวิดีโอไว้เพ่ือใช้ในการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการหรือ
สะท้อนผลกิจกรรม จากกระบวนการทดลองนี้เราจึงตระหนักว่าตอนส าคัญที่สุดของการน าลงปฏิบัติ
ตามหลักพุทธธรรมอันทรงคุณค่าอย่างมีพลังมากที่สุดนั้นเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง กล่าวคือยิ่งนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะยิ่งเข้าใจจริงเรื่องการเรียนรู้แบบองค์รวมมากขึ้น 
ต่อมาการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือพฤติกรรมการฝึกท างานเป็นกลุ่มนี้ก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของ
โรงเรียน โดยแทบทุกคนในโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิด
ชุมชนการเรียนรู้ขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมห้องเรียนแบบองค์รวมที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรค
ส่วนมากพบได้จากกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาในแผนการสอนและการจัดการห้องเรียนซึ่งยิ่งเน้นความ
เป็นองค์รวมเพียงใด ศักยภาพความตระหนักในตนของครูผู้สอนก็ยิ่งมีน้อยเพียงนั้น ทั้งนี้ไม่ใช่ปัญหา
เรื่องของการขาดความรู้ในเนื้อหาที่สอน หากแต่เป็นข้อจ ากัดของศักยภาพภายในที่ครูผู้สอนจะเรียนรู้
โดยบูรณาการสู่คุณค่าได ้ครูผู้สอนจินตนาการแทบไม่ออกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน แม้ว่าได้เตรียม
แผนการสอนมาอย่างดี อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ทุกครั้งที่ครูผู้สอนด าเนินการตามแผนการสอนในแต่ละชั้น
เรียน ครูผู้สอนมักเฝ้าสนใจกับการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการมากกว่าสมรรถนะการเรียนรู้ของ
นักเรียนซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในแผนการสอนของครู ครูผู้สอนรู้สึกว่าแผนการสอนของตนไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ แต่มองไม่เห็นตัวเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างตนเองกับสถานการณ์จริงที่อยู่
รอบตัว ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของครอบครัวเช่นกัน ผู้ปกครองไม่เข้าใจว่า
ตนคาดหวังผลอันใดจากบุตรหลาน ทั้งท่ีช่วงเวลาขณะนั้นมีค่ากับการแบ่งปันและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ
บุตรหลาน อุปสรรคข้อนี้ได้ปรากฏเป็นที่ตระหนักในปีแรกของการเปิดเรียน ซึ่งทางโรงเรียนพิจารณา
ว่าเป็นโอกาสสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไตรสิกขาที่มีการฝึกฝนแบบน าตนเอง ด้วยจุดประสงค์
เพ่ือช่วยให้ทั้งครูและผู้ปกครองได้พัฒนาศักยภาพในการรู้ทันตนและตระหนักในคุณค่าตนเอง ทั้งนี้
เพ่ือให้ครูสามารถรับมือกับห้องเรียนแบบองค์รวม อีกทั้งเพ่ือให้ทางครอบครัวมีความเชื่อมั่นในคุณค่า
และมีความสัมพันธ์ที่ดกีับบุตรหลานของตนมากขึ้น 

 ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลว่าท าไมโรงเรียนรุ่งอรุณสนับสนุนทั้งครูผู้สอน ทีม
ผู้บริหารและผู้ปกครองของโรงเรียนให้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตั้งแต่ปีแรกของการเปิดโรงเรียนเป็นต้นมา 
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คณะผู้บริหารของโรงเรียนเชื่อว่าการตระหนักในแนวคิดนี้จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง
ขึ้นและประณีตขึ้น ทั้งยังให้แนวทางที่ชัดเจนต่อการตอบรับกับบทบาทหน้าที่ด้านในของจิต การ
ตระหนักถึงมิติแบบองค์รวมช่วยให้ผู้บริหารและคณะครูบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดเข้ากับ
การพัฒนาเชิงคุณค่า แทนที่จะแยกออกไปจากหลักสูตรและงานประเมินผลการเรียนการสอน 

ในท านองเดียวกัน บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาเชิงคุณค่าควรเน้นความส าคัญของ
ครอบครัวต่อการส่งเสริมลักษณะนิสัยการเรียนรู้แบบน าตนเอง วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนหรือความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักไตรสิกขานี้ จะช่วยให้คณะผู้บริหารของโรงเรียน ครู และผู้ปกครองตั้ง
วัตถุประสงค์ที่ควรบรรลุจากการเรียนรู้ของนักเรียนได้ไกลกว่าเป้าหมายเพียงแค่ผลคะแนนสอบและ
ปริญญาบัตรเท่านั้น ทั้งยังมีบทบาทที่ถูกต้องในการเป็นหลักสนับสนุนนักเรียนผ่านความสัมพันธ์ที่มี
โดยตรง เมื่อไม่นานมานี้แนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมของโรงเรียนรุ่งอรุณส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้
เชิงคุณค่า 

2) คุณค่าหลักที่สอง: สติปัฏฐาน 4 – ศัพท์บาลีค านี้ประกอบด้วยค าว่า “สติ” การระลึกรู้ตัว 
กับ “ปัฏฐาน” ซึ่งแปลว่า “ที่ตั้ง” เข้าด้วยกัน ค าเต็ม สติปัฏฐาน 4 หมายถึง ที่ตั้งท้ัง 4 ส าหรับการบ่ม
เพาะสติ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของการฝึกสติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าที่โรงเรียนรุ่งอรุณได้น าเข้ามา
ให้กับชุมชนการเรียนรู้แบบองค์รวม 

สติปัฏฐาน 4 ในมหาสติปัฏฐานสูตรถือเป็นวิธีการฝึกส าคัญที่สุดและจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติ
ภาวนาที่เริ่มต้นด าเนินตามวิถีมรรค 8  สติปัฏฐาน 4 คือค าสอนถึงที่ตั้งทั้ง 4 แห่งสติ หรือสี่ฐานของ
การปลูกสติประกอบด้วย 

1. “กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน” การฝึกสติระลึกรู้กายและอากับกิริยาของกาย 

2. “เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน” การฝึกสติระลึกรูค้วามรู้สึกหรือผัสสะที่มากระทบ 

3. “จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน” การฝึกสติระลึกรูจ้ิตและความนึกคิด 

4. “ธรรมนุปัสสนา สติปัฏฐาน” การฝึกสติระลึกรู้ความจริงของธรรมชาติ ทั้งที่เป็นไปในเชิง
บวกหรือลบ 

ตามค าสอนของพระพุทธองค์ สติปัฏฐานเป็นหนทางตรงหรือหนทางเดียวที่อบรมพัฒนาจิต
ไปสู่นิพพาน และแน่นอนว่าการฝึกสตินี้เป็นรากฐานเริ่มต้นส าหรับการฝึกจิตทุกรูปแบบ 

การฝึกเจริญสติในโรงเรียนรุ่งอรุณ 

 กลวิธีหรือวิธีการฝึกเจริญสติแบบต่างๆ ใช้กันอยู่หลากหลายในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
บุคลากรของโรงเรียนรุ่งอรุณเองต่างก็ผ่านการอบรมจากครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณสายต่างๆ ตาม
ทางเลือกของตน อย่างไรก็ตาม เราพึงระลึกตามค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า การฝึกสตินั้นมักจะมา
ควบคู่กับ “สัมปชัญญะ” ซึ่งหมายถึงความเข้าใจที่ชัดเจนหรือปัญญาในการกระท า จากการรวมเอา
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การฝึกฝนทั้งสองประการเข้าด้วยกัน ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้น าเสนอท้ังการเจริญภาวนาตามแบบแผน
และการฝึกอยู่ในกิจวัตรประจ าวัน ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระสูตรว่า แม้ในทุกการกระท า
หรือการเคลื่อนไหวรา่งกายและจิตใจก็เป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับฝึกสติได้ ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกการเคี้ยว
ค าข้าว การดื่ม การแปรงฟัน การก้าวเดิน การนั่ง การล้มตัวลงนอน การเคลื่อนไหวมือ และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ต่างก็สามารถน ามาใช้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คุ้นเคยกับพฤติกรรมจิตระลึกรู้  นอกจาก
การฝึกเหล่านี้ สัมปชัญญะจะเป็นเครื่องน าทางในการตรวจตราและละวางจากความยึดติดในสิ่งที่ชอบ
และไม่ชอบได้ด้วยความรู้ การฝึกตามแบบแผน เช่น การฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 หรือ 7 หรือ 9 
วันหรือมากกว่านั้น เป็นสิ่งจ าเป็นในการลับคมทักษะพ้ืนฐานในการรู้สึกตัว ขณะที่การฝึกในกิจวัตร
ประจ าวันมีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้อย่างรู้สึกตัวในชีวิตจริง การฝึกเจริญสติทั้งสองรูปแบบใน
โรงเรียนรุ่งอรุณได้กลายเป็นหนทางตรงส าหรับการสร้างกัลยาณมิตรที่มีโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีอิทธิพล
มากที่สุดในการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้แบบองค์รวมดังที่จะขยายความในย่อหน้าถัดไป 

 3) คุณค่าหลักที่สามในโรงเรียนรุ่งอรุณ: กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ สองปัจจัยจ าเป็นต่อ
การฝึกสติปัฏฐานและความก้าวหน้าในไตรสิกขา ความหมายทั่วไปของกัลยาณมิตรตามค านิยามใน
พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุตฺโต) นั้นหมายถึงการเป็นมิตรที่ดี (ครูทางจิตวิญญาณผู้มี
ปัญญา) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง 7 ประการดังนี้ 

1) ปิโย หมายถึง เป็นที่รัก ที่น่าเอ็นดู 

2) ครุ หมายถึง เป็นที่น่าเคารพ ที่น่านับถือ (ได้รับการชื่นชม) 

3) ภาวนีโย หมายถึง เป็นที่ยกย่อง ที่ได้รับการอบรม ที่เป็นแบบอย่างได้ 

4) วตฺตา หมายถึง เป็นที่ปรึกษาได้ 

5) วจนกฺขโม หมายถึง เป็นผู้ฟังที่ดี 

6) คมฺภีรญฺจกถกตตฺา หมายถึง สามารถชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ 

7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชักน าไปสู่ความเหลวไหลหรือเสื่อมเสีย 

โยนิโสมนสิการ    

เป็นการสะท้อนผลอย่างมีสติ หรือระบบการคิดไตร่ตรอง 10 แบบ      พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ปยุตโต) พระภิกษุผู้เป็นปราชญ์ที่ได้รับการเคารพ กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม (2007) ว่า โยนิโส
มนสิการเป็นกรอบวิธีคิดท่ีอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกมากว่า2,500 ปี ประกอบด้วยวิธีคิด 10 วิธี ได้แก่ 
1. การคิดเร้าคุณธรรม  2. การคิดรู้เท่าทันสามัญลักษณ์  3. การคิดโดยมุ่งเน้นความเป็นปัจจุบัน  4. 
การคิดแก้ปัญหาแบบอริยสัจสี่  5. การคิดแบบวิภัชชวาท แยกแยะประเด็นไปบนข้อเท็จจริง  6. การ
คิดแยกแยะองค์ประกอบ  7. การคิดสืบสาวเหตุปัจจัย  8. การคิดแบบอรรถ-ธรรมสัมพันธ์ เชื่อมโยง
แนวทางและจุดประสงค์   9. การคิดประเมินคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  10.การคิดเปรียบเทียบคุณ-
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โทษ-ทางออก เมื่อศึกษาจากโยนิโสมนสิการ เราสามารถมองเห็นได้ว่าธรรมะข้อนี้มีนัยส าคัญต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญสติปัฏฐานหรือการฝึกเจริญสติตามแบบแผนอย่างไรบ้าง ด้วยการเพ่ิม
พลังภายในเป็นเท่าทวีคูณจากคุณลักษณะภายนอกที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้ฝึกสามารถแผ้วถางทางให้
ตนเองเกิดสัมมาทิฏฐิและเข้าสู่เส้นทางเดียวกับมรรค 8 ได้อย่างไม่ต้องสงสัย 

 จากค าส าคัญที่ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นบทความ ความหมายของธรรมะคู่นี้กระจ่างขึ้นระดับ
หนึ่ง มุมมองที่ส าคัญ คือ ธรรมะคู่นี้เป็นเกลียววงจรการปฏิบัติที่เป็นพลวัต เมื่อมองบทบาทของปัจจัย
ภายนอกและภายในทั้งสองต่อการปฏิบัติภาวนา หมายความว่าผู้ฝึกสามารถที่จะเป็นมิตรทางจิต
วิญญาณที่มีปัญญาทั้งต่อผู้อ่ืนและต่อตนเองได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อคนคนหนึ่งสามารถที่จะให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาหรือด ารงอยู่ปัจจุบันด้วยตน ที่ประกอบด้วยวินัยในตน รู้เท่าทันตน ย้อน
มองตนเองด้วยสติปัญญาแล้ว คนคนนั้นสามารถที่จะกลายเป็นกัลยาณมิตรส าหรับผู้อ่ืนได้ไม่ว่าจะ
ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้ตระหนักถึงผลสองด้านนี้แล้ว ควรหรือไม่ที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ
ผู้ปกครองควรเริ่มต้นที่ตนเองก่อน เพ่ือที่จะเป็นหรือมีคุณลักษณะพร้อมมาจากภายในส าหรับเป็น
กัลยาณมิตรให้กับตนเอง ณ ขณะด ารงสภาวะกัลยาณมิตรจะมีผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิดหลากหลาย
ระดับ ตัวอย่างเช่น คุณแม่ท่านหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งได้รับความเครียดจากครอบครัว
ขนาดใหญ ่ลูก สามี และย่า จนกังวลมากว่าจะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นได้ แต่หลังจากที่เธอ
ได้เข้าร่วมกลุ่มภาวนากับผู้ปกครองท่านอ่ืนและได้ฝึกเจริญสติภาวนาแล้ว เธอพบว่าตัวเองรู้เท่าทันตน
มากขึ้น และเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อสถานการณ์ภายนอก ความสามารถในการย้อนมอง
ตนเองได้ค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจนสามารถที่จะรู้ทันและไม่ไหลไปตามกระแสความรู้สึกและผัสสะต่างๆ เธอ
พอใจกับมุมมองใหม่ในการด ารงอยู่ด้วยสติ และสามารถรับมือกับปัญหาเดิมเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย 
ดูเหมือนว่าทางครอบครัวของเธอก็ได้สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และได้สะท้อนการกระท าที่เริ่ม
หันกลับมามองพฤติกรรมของตนเอง ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นได้ชัดถึงเกลียววงจรที่เป็นพลวัตของ
กัลยาณมิตรแห่งสติซึ่งสามารถประยุกต์ใช้การเจริญสติในชีวิตและสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังได้
แสดงให้ เห็นว่าการเป็นกัลยาณมิตรนั้นสามารถน าพาให้ผู้คนรอบตัวเข้ามาสู่ วิถีการปฏิบัติ
ชีวิตประจ าวันอย่างมีสติโดยอัตโนมัติ 

 เมื่อเราได้ตระหนักถึงหน้าที่พิเศษของปัจจัยทั้งสองนี้แล้ว โรงเรียนรุ่งอรุณจึงตัดสินใจน า
หลักการนี้เข้ามาในกระบวนการฝึกสติ แท้จริงแล้วคือการฝึกสติปัฏฐานในโรงเรียน โดยจัดเวทีการฝึก
เจริญสติอย่างสม่ าเสมอไว้ให้ อีกจุดประสงค์หนึ่งเพ่ือให้โรงเรียนรุ่งอรุณสามารถเตรียมความพร้อม
ให้แก่บุคลากรของทางโรงเรียนในการส่งต่อการเรียนรู้แบบองค์รวมภายในโรงเรียน บุคลากรทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนมีโอกาสปฏิบัติในหลายๆ เวที หลายๆ กิจกรรม แม้แต่ใน
โครงสร้างการท างานภายในโรงเรียน ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเวทีส าหรับฝึก
เจริญสติภายในโรงเรียน ยังมีข้อธรรมะส าคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งควรท าความเข้าใจให้กระจ่าง คือ โยนิโส
มนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ที่มีบทบาทส าคัญพอๆ กับกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกส าหรับการ
ฝึกเจริญสติ 
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 อีกความหมายหนึ่งของโยนิโสมนสิการตามการตีความของ Steve Weissman ในปี 2011 
ค าบาลี “โยนิโสมนสิการ” ถอดความแล้วหมายถึง “การสะท้อนย้อนมองด้วยสติปัญญา” ซึ่งช่วยให้
เราสามารถบูรณาการสมาธิภาวนาและการเจริญสติตามแบบแผนลงสู่ชีวิตประจ าวันได้ ช่วยสร้าง
ความเห็นชอบและความด าริชอบซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็นปัญญาที่น าไปสู่การปล่อยวางจาก
ความทุกข์ใจและทุกข์กาย เป็นเบื้องต้นของการพัฒนาวาจาชอบ การงานชอบ และเลี้ยงชีพชอบ 
ค าอธิบายนี้ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งส าหรับให้ผู้ฝึกน าทักษะการคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือการท างาน 
ณ จุดนี้เราได้มาถึงประเด็นที่ว่าโรงเรียนรุ่งอรุณตีความและน าปัจจัยนี้มาใช้ในระบบของโรงเรียน
อย่างไร อย่างไรก็ดีได้มีรายงานการวิจัยหนึ่งว่าด้วย “การบูรณาการกรอบพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการกับวงจรการแก้ปัญหา: การวิจัยเชิงปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ” รายงานโดย นาย
อโณทัย เหมาะเจาะ และคณะในปี ค.ศ. 2013 โดยมุ่งประเด็นไปที่การใช้ชุดวิธีคิดนี้ร่วมกับหลักพุทธ
ธรรมอ่ืนๆ ในกิจวัตรประจ าวันของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้อ านวยการและครูของโรงเรียน 
ทางทีมวิจัยได้พบหลักฐานแน่ชัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของผู้น า วัฒนธรรม นโยบาย และกระบวนการ
โรงเรียนซึ่งเป็นไปตามหลักพุทธธรรม รวมถึงกรอบวิธีคิดโยนิโสมนสิการ ขณะที่ครูผู้สอนต่างฝึกฝน 
และน าหลักธรรมเหล่านั้นไปใช้ในกิจวัตรประจ าวันของตน คณะวิจัยได้บรรยายถึงการน าหลักธรรม
ส าคัญๆ ทางพุทธศาสนาลงใช้ในโรงเรียน รวมถึงแผนการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน วัฒนธรรม
องค์กร และการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน นอกจากนี้คณะผู้บริหารของโรงเรียนต่างท าหน้าที่
เป็นต้นแบบและเป็นผู้ฝึกครูผู้สอนท่านอ่ืนในการประยุกต์ใช้หลักธรรมและกรอบวิธีคิดตามแนวทาง
โยนิโสมนสิการ รายงานการวิจัยยังได้กล่าวถึงการที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวางหลักพุทธธรรมไว้ใน
หลายๆ สภาวะแวดล้อม เช่น ให้ครูผู้สอนได้ฝึกวิธีคิดตามแนวทางโยนิโสมนสิการในวงประชุม การ
ฝึกอบรม การน าเสนอแผนการสอน และอ่ืนๆ การส่งครูผู้สอนทุกคนไปฝึกปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทาง
ธรรมที่มีชื่อเสียงภายนอกโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบูรณาการแนวคิดวิถีพุทธเข้ากับ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน ในด้านการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน
ไม่เพียงแต่บูรณาการแนวคิดโยนิโสมนสิการลงในผังการออกแบบเท่านั้น แต่ยังคอยซักถามครูผู้สอน
ให้คิดและเชื่อมโยงจุดประสงค์ในการสอนกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการเรียนการสอนในช่วงระหว่างการ
น าเสนอแผนการสอนด้วย (ประภาภัทร  นิยม “โรงเรียนรุ่งอรุณ ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม”, 
2011) โดยสรุปแล้ว ในขณะที่คณะผู้บริหารของโรงเรียนตั้งใจใช้บทบาทการเป็นกัลยาณมิตรและน า
ทุกปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วงจรการท างานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมจะถูก
จัดวางลงในภารกิจของโรงเรียนและหมุนรอบไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ผลก็คือภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน
จ าต้องผ่านการออกแบบให้มีกิจกรรม เวที และระบบที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งจะไดน้ าเสนอในย่อหน้าถัดไป 

 เหนืออ่ืนใดผลของการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ไม่ว่ามากหรือน้อยนั้น มีเพียงผู้ฝึกเท่านั้นที่จะ
สามารถเห็นผลการปฏิบัติในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดเฉพาะตน (ปจฺจตฺต ) ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้
และประสบผลนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อสติของคนคนนั้นได้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างเต็มที่ ไม่เป็นที่สงสัย
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เลยว่า นี่คือความได้เปรียบและโอกาสเฉพาะของมนุษยท์ุกคน ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของทุนนี้ได้ขึ้นอยู่กับ
ว่าใครลงแรงด้วยความเพียรพยายามมากเท่าใด 

กิจกรรมการภาวนา 

 จากย่อหน้าข้างต้นที่ได้อธิบายถึงความพยายามของโรงเรียนรุ่งอรุณในการก าหนดทิศทางที่
ชัดเจนและเข้าใจง่ายในเรื่องของชุมชนการเรียนรู้แบบองค์รวมตามหลักไตรสิกขา ทางโรงเรียนได้
พยายามค้นหาผลลัพธ์ของวิธีทีป่ฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สองประเด็นส าคัญที่
พระพรหมคุณภรณ์ (ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรมและเล่มอ่ืนๆ เช่น รุ่งอรุณแห่งการศึกษา 
ประการแรกท่านชี้ให้เห็นว่าในบรรดาองค์แห่งมรรคทั้ง 8 ความเห็นชอบมาก่อนเป็นอันดับแรก 
ประการที่สอง ปัญญาเกิดเมื่อปัจจัยหลักส าคัญทั้งสอง คือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ มา
ประกอบเข้าด้วยกัน หากมองจากด้านการจัดการโรงเรียน ข้อเสนอแนะทั้งสองนี้มีความโดดเด่นซึ่งจะ
ไดอ้ธิบายต่อไป 

 บทบาทหลักในโรงเรียน – ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ทีม่ีพลังที่สุดให้แก่นักเรียน หากน าทางนักเรียนไปอย่างระมัดระวังด้วยทัศนคติที่เป็นกัลยาณมิตรและ
การเสริมพลังในเชิงบวก ในพ้ืนที่หรือเวทีการเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม กัลยาณมิตรสามารถเอ้ืออ านวยให้
ผู้เรียนได้รับก าลังใจสูงสุด แม้เราตระหนักว่าไม่มีทางลัดหรือวิธีการส าเร็จรูปใดๆ ที่จะท าให้คนคนหนึ่ง
กลายเป็นกัลยาณมิตร อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้บริหารของโรงเรียน ครูใหญ่ ผู้ปกครอง และครูผู้สอน
สามารถใช้ทุกขณะที่อยู่ตรงหน้าครหูรือนักเรียนของตนผู้ซึ่งพร้อมที่จะท้าทายพฤติกรรมจิตในการรู้ทัน
ตนและตระหนักในคุณค่าของตนทุกเม่ือ ขึ้นอยู่กับว่าไดใ้ช้ช่วงเวลาขณะนั้นอย่างมีสติอย่างไร 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา คณะผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนรุ่งอรุณได้ผ่านการ
อบรมเพ่ือเสริมสร้างสติสัมปชัญญะจากการปฏิบัติภาวนาต่างๆ ตามแต่ทางเลือกของแต่ละคน 
โดยเฉพาะคณะผู้บริหารนิยมเข้าฝึกเจริญสติเป็นเวลา 7-10 วันติดต่อกัน อย่างน้อยปีละครั้งในวัดป่าที่
เงียบสงบ ยิ่งได้พัฒนาคุณภาพการรู้เท่าทันตนและวินัยในตนได้มากเท่าไร ก็พบว่าภาระหนักจากการ
ท างานก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น ทั้งมีชีวิตที่เป็นสุขง่ายขึ้น ในช่วงหยุดพักปิดภาคการศึกษา กลุ่มครูที่มี
แรงบันดาลใจในตนเองนิยมใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการฝึกเจริญสติตามศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือวัดต่างๆ 

 เมื่อไม่ก่ีปีก่อนหน้านี้ ผู้เขียนและครอบครัวได้ตัดสินใจสร้างศูนย์ปฏิบัติขึ้นในบริเวณใกล้ๆ กัน
กับโรงเรียน เพ่ือจัดสรรสถานที่สัปปายะส าหรับการปฏิบัติภาวนา “คุรุสติสถาน” จึงจัดตั้งขึ้นเป็น
อนุสรณ์สถานแดพ่ระอาจารย์ค าเขียน  สุวัณโณ ผู้เป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติที่ทางโรงเรียนเคารพนับ
ถือมากที่สุดซึ่งได้มรณภาพไปในปีเดียวกันนั้น ศูนย์นี้สามารถรองรับผู้ฝึกปฏิบัติธรรมจ านวนทั้งหมด 
60 คนได้ในแต่ละครั้ง พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาเตรียมไว้ครบ
ครันส าหรับผู้ฝึกปฏิบัติธรรมแบบเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะ ตารางกิจกรรมการอบรมจัดไว้ทุกเดือน และ
เปิดส าหรับบุคลากรทั้งของทางโรงเรียนและบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ทางศูนย์สามารถด าเนินการได้โดย
ความกรุณาของพระภิกษุสงฆ์ผู้ได้อาสาเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรช่วยชี้น าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องให้แก่
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ผู้เข้าอบรม ความเชื่อมต่อเหล่านี้ได้ค่อยๆ หยั่งรากระหว่างที่น าเสนอกิจกรรมการฝึกเจริญสติและยื่น
ขอความช่วยเหลือจากผู้ให้การอบรมที่ตรงตามแนวทาง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามีพระอาจารย์และครู
ผู้เปี่ยมประสบการณ์ท่ีเคยอบรมให้เรายินดีสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรม 

ชุมชนกัลยาณมิตร 

 ณ ปัจจุบัน ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งภายในโรงเรียนและเครือข่ายภายนอกก่อร่างขึ้นเป็น
ชุมชนกัลยาณมิตรได้ระดับหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าผลด้านชุมชนบ้าน-วัด-โรงเรียน ส่วนใหญ่มาจาก
กิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่และต่อเนื่องที่จัดให้กับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้บริหาร จากการตระเตรียมกัลยาณมิตร ความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติจริงด้าน วาจาชอบ การงานชอบ และความเห็นชอบ สามารถสร้างประโยชน์ต่อกิจกรรม
การเรียนรู้และตัวผู้เรียน  ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ
อธิบายไดด้ังต่อไปนี้ 

 ในล าดับแรก “ห้องเรียนพ่อแม่ผู้มีสติ” เป็นกิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
โรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้ปกครองใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่จ านวน ๓๐ ชั่วโมง ทุกวัน
สุดสัปดาห์เป็นเวลา 9 สัปดาห์ต่อเนื่องกันก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาแรก ควรจะดีกว่านี้ไหม หาก
กิจกรรมเหล่านี้ได้บูรณาการเข้ากับการฝึกเจริญสติด้วย? ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์เบื้องต้น
ระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานนั้นควรเป็นไปในลักษณะไว้วางใจต่อกันสูง เราลองมาจัดกิจกรรม
เพ่ือท้าทายความรู้เท่าทันตนของผู้ปกครองดู เช่น หากผู้ปกครองมีเวลาจ ากัดในการทานข้าวกลางวัน
กับบุตรหลาน ผู้ปกครองจะจัดการตนเองอย่างไรไม่ให้ตนเข้มงวดกับบุตรหลานมากหรือน้อยเกินไป? 
ในอีกกรณีหนึ่ง การเล่นกีฬาในสนามตามเงื่อนไขของทีม ผู้ปกครองสามารถสังเกตว่าตนเองก าลังบั่น
ทอนความมุ่งม่ันของบุตรหลานโดยการตัดสินใจแทนหรือปิดโอกาสบุตรหลานที่จะได้ท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองหรือไม่? การสนทนาสะท้อนมองตนเองอย่างมีสติในกิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ย้อนกลับ
มามองพฤติกรรมจิตของตนเอง  เช่น ตนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นบุตรหลานไม่สามารถจัดการตนเองให้
เรียบร้อยในเวลาอาหารกลางวันอย่างท่ีคาดไว้ และปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไร 
ค าถามต่อไปนี้มีความจ าเป็นในการเปิดใจผู้ปกครองให้พร้อมส าหรับการพิจารณาด้วยสติ ยกตัวอย่าง
เช่น หากผู้ปกครองสามารถย้อนเวลากลับไปจนถึงตอนต้นได้ ผู้ปกครองอยากท าหรือไม่ท าอะไรบ้าง? 
เราสามารถคาดเดาได้ว่าผู้ปกครองอาจตอบว่าอยากจะให้ตนมีสติมากกว่านี้ กิจกรรมใดๆ ก็ตามต่าง
สามารถจัดขึ้นได้ในห้องเรียนผู้ปกครองหรือห้องเรียนครูเพ่ือให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เข้าถึงคุณค่าของการรู้ทันตนเองและการตระหนักในตนได้ เมื่อนั้นทั้งผู้ปกครองและครูผู้สอนจะ
สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่บุตรหลานหรือนักเรียนของตนได้ ปัจจุบันนี้กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้ปกครองจัดสรรกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอในวาระพิเศษของโรงเรียน ผู้ปกครองมัก
นิมนต์พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักมาแสดงธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า หรือน าฝึกปฏิบัติธรรม
ในชีวิตประจ าวัน ทุกๆ สองปีทางกลุ่มผู้ปกครองจะจัดพิธีอุปสมบทให้แก่นักเรียนชายเพื่อบวชเณรและ
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เดินทางไปศึกษาพระธรรมที่ประเทศอินเดีย กิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาสติสัมปชัญญะในตน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

 ล าดับที่สอง “ครูผู้มีสติ” 1) การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในวงสนทนากัลยาณมิตร: ปฏิบัติการ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ทีมครูแกนน า ครูผู้สอน และบุคลากร ในการบ่มเพาะความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อกัน การประชุมและวงสนทนาจัดขึ้นสม่ าเสมอระหว่างทีมงานในวาระโอกาสต่างๆ ตั้งแต่การ 
“แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์” ในการประชุมประจ าปีก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ การประชุมพบปะกันพร้อม
หน้าทั้งหมดนี้ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนได้เข้าถึงคุณค่าแห่งตนที่มี
ความหมายไม่เพียงแต่เฉพาะต่อในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังยกระดับความเป็นมนุษย์เพ่ือการด ารงชีวิต
ทั้งมวลอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ช่วยให้บทบาทของการเป็นองค์กรไม่แสวงก าไรของโรงเรียนและบทบาทของ
แตล่ะบุคคลในฐานะหุ้นส่วนที่ผูกพันและมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลกันกระจ่างชัดขึ้น การรับฟังเรื่องราวที่
เสริมสร้างแรงบันดาลใจจากคนในชุมชนนั้นมักกระตุ้นแรงจูงใจภายในของแต่ละบุคคลได้เสมอมา ทั้ง
กิจกรรมด้านดนตรี และกิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับงานจริยศิลป์และหัตถกรรมทั้งหลายต่าง
ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ประณีตและมีเหตุผลได้อย่างดี 

 “ครูผู้มีสติ” 2) ครูผู้เป็นกัลยาณมิตรนับเป็นผู้ที่มีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด ไม่เพียงใน
ด้านศักยภาพการเรียนรู้เท่านั้น แต่รวมถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และที่ส าคัญที่สุดคือ
รากฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ในย่อหน้าข้างต้นได้กล่าวถึงการที่โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดให้มีกิจกรรม
ปฏิบัติภาวนาส าหรับครูทุกท่านตั้งแต่ปีแรก รวมถึงค่ายปฏิบัติสมาธิภาวนาเพ่ิมเติมตามทางเลือกของ
แต่ละคน อย่างไรก็ตามกิจวัตรประจ าวันนั้นมีความหมายต่อการเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตสมจริง
กว่า ทุกปัจจุบันขณะของความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนนับเป็นช่วงเวลาที่มีค่าส าหรับการ
ฝึกฝนซึ่งควรรู้สึกขอบคุณและจัดการด้วยความระมัดระวัง ครูใหญ่ทั้งสามท่านของโรงเรียน ตั้งแต่
โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาต่างเห็นชอบในการจัดเวทีสะท้อนผลภายใน
ตารางการท างานประจ าสัปดาห์ที่ใช้ “การสะท้อนเชิงคุณค่าก่อนและหลังปฏิบัติการ” เพ่ือให้
ครูผู้สอนฝึกฝนการรู้เท่าทันตนและการตระหนักในตน อาศัยการชี้แนะจากครูใหญ่ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ฝึก
และผู้เอ้ือให้เกิดการสนทนาอย่างมีวัตถุประสงค์ เมื่อไม่นานมานี้กระบวนการนี้ได้รับการติดตั้งอย่าง
ถาวรในระบบโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การรักษาสมดุลระหว่างจุดประสงค์ทั้งสองของการจัดการ
ห้องเรียนกับการจัดการตนเองยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับครูใหญ่ของโรงเรียนเสมอมา 

 ล าดับที่สาม “บทสนทนาอย่างมีสติระหว่างครูและผู้ปกครอง” เวทีนี้ก าหนดจัดขึ้นตามการ
นัดหมาย เนื่องจากความเห็นชอบและความไว้วางใจระหว่างครูกับผู้ปกครองเป็นเรื่องส าคัญ มิฉะนั้น 
นักเรียนอาจตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่มองไม่เห็น ซึ่งจะปิดกั้นการสร้างวินัยในตนเองและการ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารอันดีระหว่างกัน 
ครูผู้สอนควรได้รับการชี้แนะและฝึกใช้ทักษะการสนทนา แน่นอนว่าในการเผชิญหน้าสนทนากันนั้น 
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การรับฟังกับการพูดอย่างมีสติด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการนั้นเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง บรรดาครูที่ได้ผ่านการฝึกมาอย่างเพียงพอต่างสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวทีนี้
และยังประโยชน์แก่คู่สนทนาของตนได้ ในทางกลับกัน ผู้ที่มีทักษะด้านนี้น้อยกว่าจะพบอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากขึ้นหรือสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไป ในความเป็นจริงแล้ว 
เวทีนี้ควรเป็นโอกาสอันดีส าหรับครูและผู้ปกครองฝึกสติของตนและสร้างความสัมพันธ์ให้งอกงามขึ้น
เพ่ือช่วยสนับสนุนนักเรียนให้มทีักษะเดียวกันนี้ 

 ล าดับที่สี่ “กัลยาณมิตรผู้สร้างแรงบันดาลใจ” นอกจากกิจกรรมการประชุมและวงสนทนา
ต่างๆ ระหว่างครูประจ าชั้นกับครูประจ าวิชาแล้ว ยังมีกลุ่มครูสอนวิชาพิเศษที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจอย่างเกิดผลกระทบต่อนักเรียน ตัวอย่างเช่น ครูในคาบวิชา “ยิ่งว่าศิลปะ” “ยิ่งกว่ากีฬา” 
และ “ดนตรีกับการละเล่น” ครูวิชาพิเศษเหล่านี้ก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการรู้เท่าทันตนเองและการ
บรรลุคุณค่าในตนเองอยู่เป็นนิจผ่านกิจกรรมการสอนทางศิลปะ กีฬา และดนตรีของตน ทันทีที่
ครูผู้สอนตระหนักถึงด้านคุณค่าและผลกระทบที่มีต่อตนเองและผู้เรียน เมื่อนั้นครูเหล่านี้จะสามารถ
เป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือเป็นสื่อส าหรับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเป็นเพียงผู้ส่งสาส์นของ
เนื้อหาความรู้เท่านั้น จากประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณ พัฒนาการของกัลยาณมิตรที่ แท้ผู้
สามารถปลุกพลังการเรียนรู้จากภายในตัวนักเรียนให้ตื่นขึ้นได้นั้นมาจากการสนทนาอย่างมีสติและ
การแบ่งปันกิจกรรมทางศิลปะ กีฬา และดนตรีอยู่เป็นนิจ ไปพร้อมๆ กับนักเรียนหรือท้าทายศักยภาพ
ของนักเรียนด้วยแบบฝึกที่ยากและซับซ้อนกว่าที่ครคูาดว่าจะท าได้ 

4) คุณค่าหลักที่สี่ของโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า 

 ระบบปฏิบัติการทางวิชาการชุดนี้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรและแนวทางจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการเชิงคุณค่า เพ่ือเป็นเครื่องน าทางอย่างเป็นระบบให้แก่ภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งทาง
คณะวิจัยแนะน าเป็นอย่างยิ่งให้โรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 27 แห่งน าไปปรับใช้ในระบบปฏิบัติการของ
โรงเรียนของตน เนื่องจากตัวแปรนี้จะช่วยพิสูจน์ผลของการเป็นผู้ปฏิบัติวิถีพุทธ ในความเป็นจริงแล้ว 
คุณค่าหลักข้อนี้คือผลผลิตและผลลัพธ์จากคุณค่าหลักทั้ง 3 ข้อข้างต้น เนื่องจากองค์ประกอบเฉพาะ
ด้านที่เป็นรูปธรรมหรือระบบย่อยในชุดนี้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นจากคุณค่าหลัก 3 ประการ 
ระบบย่อยทั้ง 5 ระบบประกอบด้วย 

 VOS1) ระบบหลักสูตรเชิงคุณค่า ภารกิจนี้เป็นแนวนโยบายที่จ าเป็นประการแรกของ
โรงเรียนตั้งแตเ่ริ่มต้น เป็นตัวชี้วัดการท างานตัวส าคัญที่บ่งบอกว่าผู้บริหารโรงเรียนตระหนักในการน า
แก่นสาระของพุทธธรรมลงในพันธกิจหลักของโรงเรียนอย่างแท้จริง และส่งผลกระทบต่อครูผู้สอนและ
นักเรียนได้มากแค่ไหน 

 ระบบนี้จ าเป็นต้องได้รับเลือกเป็นตัวแปรหลักตัวหนึ่งส าหรับยกระดับคุณภาพครูผู้สอนและ
พัฒนาการของนักเรียน เพ่ือที่จะเข้าใจระบบวิชาการนี้ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การมองเห็นตัวเชื่อมระหว่าง



 
 

19 
 

หลักสูตรมาตรฐานกับการติดตั้งแก่นคุณค่าในโรงเรียน อาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งทีมวิจัยและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

 แน่นอนว่าทางโรงเรียนรุ่งอรุณเองก็ได้พบกับความท้าทายจากข้อด้อยในจุดอ่อนของหลักสูตร
และการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกๆ จากการเล็งเห็นช่องว่างระหว่างหลักสูตรและการปฏิบัติจริงใน
การเรียนการสอนภายในห้องเรียน ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้ตัดสินใจเติมเต็มช่องว่างนี้โดยการจัด
กระบวนการของ “หลักสูตรและการออกแบบแผนการสอนเชิงคุณค่า” ขึ้นก่อนเริ่มภาคการศึกษาแต่
ละภาค เพ่ือให้เป็นระบบปฏิบัติการทางวิชาการปกติของโรงเรียน ภารกิจนี้เรียกร้องครูผู้สอนทุกท่าน
ในโรงเรียนเข้าร่วมงานเป็นทีม เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถฝึกประยุกต์ใช้หลักสูตรพ้ืนฐานเข้ากับหลักสูตร
เชิงคุณค่าของโรงเรียน หรือลงปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนตามแผนการสอน 

 หากกล่าวโดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางอาจเป็นแนวทางเบื้องต้นหรือมาตรฐาน
ขั้นต่ าเท่านั้น ไม่ใช่เป็นบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับการปฏิบัติในชั้นเรียน ผู้อ านวยการของโรงเรียนคือ
บุคคลเดียวที่ควรน าเรื่องนี้มาพิจารณาและน าทางครูผู้สอนให้ทบทวนหลักสูตรพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้
ครูผู้สอนเข้าใจได้มากพอและสามารถหมายเอาแนวทางจุดประสงค์ไว้ส าหรับการออกแบบแผนการ
เรียนการสอนของตนได้ แม้ว่ากระบวนการทางวิชาการนี้จะเป็นวิธีคิดที่เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
ก็ตาม แต่ก็ยากที่จะพบเห็นในระบบปฏิบัติการของโรงเรียนสามัญ หากโรงเรียนวิถีพุทธเข้าใจถึงระบบ
วิธีคิดที่เป็นเหตุและผลดังวิธีคิดโยนิโสมนสิการ ทางโรงเรียนจะสามารถยกระดับคุณภาพไปสู่
มาตรฐานที่เหนือกว่าที่คาดคิดเอาไว้ได้ 

 VOS2) ระบบการออกแบบแผนการสอนเชิงคุณค่า ตัวชี้วัดการท างานอีกตัวหนึ่งคือความ
เข้าใจของครูผู้สอนในเรื่องของแก่นคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงมาจากหลักพุทธธรรมว่ามีมากน้อยอย่างไร ความ
เกี่ยวข้องนี้ควรที่จะได้รับการยอมรับจากครูก่อนเริ่มการสอนภายในชั้นเรียน ครูควรเป็นบุคคลส าคัญ
ที่สุดผู้ตัดสินใจว่าสิ่งใดจ าเป็นที่จะส่งต่อให้กับนักเรียนของตนในแต่ละชั้นเรียน ในการเตรียมครูให้มี
ความพร้อมส าหรับการสอนในชั้นเรียน ท าไมเราจึงไม่ให้ครูออกแบบแผนการสอนด้วยตัวเอง โดย
ค านึงถึงคุณค่าต่างๆ ซึ่งอยู่เบื้องหลังการเรียนรู้เนื้อหาวิชานั้นกับการปลูกฝังคุณลักษณะให้อยู่ภายใน
ตัวนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะเรื่องนั้นๆ ประเด็นเหล่านี้ครูผู้สอนควรพิจารณาและระบุ
อย่างเป็นระบบดังเป็นวัตถุประสงค์ในทุกๆ แผนการสอน แม้ว่าภารกิจนี้แลดูท าได้ยากส าหรับ
ครูผู้สอน แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นโอกาสพิเศษในการฝึกคิดอย่างมีสติหรือโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นการ
สะท้อนผลอย่างมีสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในวิธีปฏิบัติ ครูใหญ่จ าเป็นต้องฝึกและจัดเวทีของ
ทีมงานขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถช่วยเหลือกันและกันในภารกิจการออกแบบแผนการสอน บทบาท
กัลยาณมิตรของครูใหญ่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความส าเร็จทั้งแก่แผนการสอนเชิงคุณค่าและความมี
สติสัมปชัญญะของครูผู้สอน 

อย่างไรก็ดี ด้วยระบบปฏิบัติการนี้สมรรถนะพิเศษของครูผู้สอนค่อยๆ งอกงามขึ้นจากการ
ออกแบบแผนการสอนเชิงคุณค่า ครูผู้สอนใช้ผังตรวจที่เรียกว่า “แผนการสอนหน้าเดียว” เป็นเครื่อง
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น าทางซึ่งสอดคล้องตามกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ – กระบวนการ – การ
ประเมินผลที่จ าเป็นต้องระบุผลผลิตและผลลัพธ์เชิงคุณค่าอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับหัวข้ออ่ืนใน
กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน การประเมิน
และแผนการวัดผลรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ทีต่อบรับกับวัตถุประสงค์ทั้งหลาย ตัวอย่างของผังหน้าเดียว
ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง เป็นผังที่ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้น ามาใช้ตั้งแต่ช่วงปีแรกๆ  
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ระบบการวางแผนการสอนเชิงคุณค่าประการที่สองนี้นับเป็นเครื่องมือที่มุ่งตรงสู่การเรียนรู้ที่
บูรณาการคุณค่าตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการสอน ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายการ
บรรลุผลไว้สามประการ นอกจากเป้าหมายด้านความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้ว ผล
ที่ควรบรรลุข้อที่ส าคัญที่สุดคือความส าเร็จด้านการสร้างคุณค่าในตนเอง โดยการใช้ผังตารางนี้ 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องระบุและบูรณาการด้านคุณค่าลงไปในทุกๆ แผนการสอน เช่นเดียวกับการ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาหรือระบบการวัดผลซึ่งสามารถสะท้อนได้ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักเรียน 

 อาจกล่าวได้ว่าผังตารางเชิงคุณค่านี้เป็นกรอบการท างานชุดแรกที่จัดขึ้นเพ่ือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการด้านคุณค่าอย่างเป็นระบบของการสอนในชั้นเรียน ครูรุ่งอรุณทุกท่านต่างได้ผ่าน
การฝึกออกแบบแผนการสอนของตนไปบนหัวข้อที่น าไปสู่คุณค่าทุกครั้งในช่วงเริ่มต้นของแต่ละภาค
การเรียน ทุกๆ แผนการสอนต่างน ามาเสนอในที่ประชุมหลักของแต่ละโรงเรียนเพ่ือให้ครูผู้สอน
สามารถแบ่งปันและเรียนรู้ในเวทีประชุมก่อนปฏิบัติการ ซึ่งพบว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการออกแบบ
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แผนการสอนเชิงคุณค่าคือ การที่ครูผู้สอนไม่มีการใคร่ครวญอย่างใส่ใจเพียงพอกับความหมาย
เบื้องหลังเนื้อหาความรู้นั้นๆ และเป็นไปได้ว่าขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ขณะที่ในกรณีของครูผู้
มีสตินั้นสามารถวิเคราะห์และถอดรหัสประเด็นส าคัญจากหัวเรื่องใดๆ ก็ตามที่อาจส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความหมายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ มีข้อสังเกตว่าการท างานของสมองส่วนเชื่อมโยงและต่อติด
ในการใหค้วามหมายเชิงคุณค่าอาจเกิดข้ึนได้เมื่อความมีสติสัมปชัญญะของคนคนนั้นตั้งมั่นอย่างดีแล้ว 

 ก้าวผ่านปฏิบัติการของการออกแบบแผนการสอนนี้ไป ครูผู้สอนบางท่านได้ตระหนักถึง
ข้อจ ากัดของตนด้านการตีความอย่างมีความหมาย จึงเพ่ิมความกระตือรือร้นมากขึ้นในการฝึกสติ
เพ่ือที่จะทันกับงานได้ง่ายขึ้น ประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้ช่วยยืนยันถึงการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เชิงคุณค่าของโรงเรียนรุ่งอรุณที่ไปด้วยกันกับพลังของสติ เมื่อไม่นานมานี้คณะวิจัยประสงค์จะวาง
กรอบงานนี้ให้เป็นหนึ่งในตัวแปรหลักที่ เรียกว่า ระบบหลักสูตรแบบบูรณาการเชิงคุณค่าและ
ปฏิบัติการออกแบบแผนการสอน 

 นอกจากนั้นหลักสูตรสถานศึกษาที่ออกแบบเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในทุกมิตินั้น ไม่ได้มีเพียง
เนื้อหารายวิชาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกก าหนดและบูรณาการเข้า
ด้วยกันกับการฝึกเจริญสติทางใดทางหนึ่ง ทั้งในกิจกรรมภาคสนาม หน่วยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
หรือโครงงานสังคม และนวัตกรรมการเรียนรู้อ่ืนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ได้รับการเตรียมการอย่างดีให้เข้ากับระบบ “แผนการสอนเชิงคณุค่า”  

 VOS3) ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนแห่งสติ ระบบนี้เป็นอีกข้ันหนึ่งส าหรับครูผู้สอน
สามารถน าการฝึกสติมาใช้ในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์จริง ตามค ากล่าวเชิง
ทฤษฎีทีว่่า ระบบวิชาการหลักภายในโรงเรียนอิงอยู่กับหลักสูตรและวิธีการสอนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไร
ก็ตาม ระบบการศึกษาสามัญมักนิยมพ่ึงพาหลักสูตรแกนกลางและหนังสือหรือแบบฝึกหัดส าเร็จรูป
เพียงอย่างเดียว วิธีการเช่นนี้ได้น าไปสู่การเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน การ
สอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ท าให้ครูผู้สอนมองไม่เห็นนักเรียนได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าหลักสูตรจะผ่านการ
จัดเตรียมมาอย่างเพียบพร้อมเพียงใด ครูผู้สอนแทบจะไม่สามารถหาประโยชน์จากหลักสูตรเหล่านั้น
ได้ เนื่องจากไม่สามารถดูแลนักเรียนแต่ละคนได้ แม้ว่านวัตกรรมต่างๆ จะได้รับการแนะน าและปรับ
ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่แล้ว แต่กลับพบว่าสามารถใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวและไม่มีความยั่งยืนพอที่จะท า
ให้เกิดผลได้ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าผลกระทบของระบบวิชาการใน
โรงเรียนไม่สามารถยืนหยัดเพียงล าพังหากครูผู้สอนขาดความมุ่งมั่นและขาดการประยุกต์ใช้อย่างมีสติ
ในห้องเรียน 

 ครูผู้สอนส่วนใหญม่ักเผชิญกับปัญหาการเผลอหลงไปจากวัตถุประสงค์ตามแผนการสอนของ
ตนขณะยืนอยู่หน้าชั้นเรียน แม้ว่าครูผู้สอนจะเตรียมแผนการสอนมาเป็นอย่างดี แต่ ก็ยังต้องมีทักษะ
พิเศษของการจัดการชั้นเรียนซึ่งนักการศึกษาส่วนใหญ่ควรทราบ อย่างไรก็ตามความส าเร็จสูงสุดของ
การจัดการชั้นเรียนนั้นขึ้นอยู่กับว่า ครูผู้สอนพ่ึงพาปัจจัยภายนอก เนื้อหาวิชา และสื่อการสอน รวมถึง
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เวลาอันจ ากัดที่ต้องจบบทเรียน น้อยกว่าปัจจัยภายในของการมีสติสัมปชัญญะที่จะเห็นและตระหนัก
ถึงการปรากฏอยู่ของนักเรียนตรงหน้าของตนมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงต้องการครูผู้
มีสติที่สามารถรับมือกับวัตถุประสงค์ตามเนื้อหา ทักษะ และคุณค่า มากพอๆ กับความพร้อมในการ
เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณได้ทดลองห้องเรียนแห่งสติมาเป็นเวลานาน ครูที่ได้รับความ
เชื่อมั่นมากที่สุดมักเป็นครูผู้รับมือกับการสอนและการเรียนรู้จนส าเร็จอย่างมีสติ ครูผู้มีสติกับแผนการ
สอนที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีนั้นสามารถช่วยส่งเสริมนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและชี้น านักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ควรบรรลุจากการเรียนรู้ได้ส าเร็จ โดยเฉพาะใน
เรื่องของผลลัพธ์เชิงคุณค่าของแต่ละบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะความตระหนักคุณค่า
ในตนและคุณลักษณะของความใส่ใจใคร่ครวญผ่านชั้นเรียนแห่งสติ ครูที่มีทักษะสามารถจัดสรรพ้ืนที่
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแบ่งปันความสร้างสรรค์และความตั้งใจอย่างมีจุดหมายกันได้เอง
มากขึ้นและหลากหลายขึ้น นี้เป็นโอกาสอันส าคัญในการฝึกจิตด้วย “ความเห็นชอบมาก่อนเป็นอันดับ
แรก” ซึ่งค าว่า “ความเห็นชอบมาก่อนเป็นอันดับแรก” นี้ได้กล่าวถึงไปแล้วในย่อหน้าผ่านมาที่อ้างถึง
ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัติด้วยปัญญาของพระพรหมคุณาภรณ์ ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้
คัดเลือกระบบของห้องเรียนแห่งสติด้วยความมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นเหตุบรรลุถึงการ
ฝึกเจริญสติได้มากขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้น ทุกคนจึงตระหนักได้ว่าการฝึกเจริญสติสามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียนโดยครูที่มีสติอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะของผู้มี
ความเห็นชอบให้กับนักเรียนได ้

 VOS4) ระบบประเมินผลเพ่ือพัฒนา ภารกิจนี้นับว่าเป็นหนทางเหมาะสมในการช่วยนักเรียน
ให้พัฒนาการเรียนรู้ของตนจากแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การประเมินผลที่
วางแผนมาเป็นอย่างดีควรบรรจุอยู่ในการออกแบบแผนการสอนเช่นเดียวกันกับที่ระบุกิจกรรมการ
เรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียน วงจรการออกแบบบทเรียนที่สมบูรณ์เช่นนี้นั้น ที่จริงแล้วเป็นการประยุกต์วิธี
คิดอย่างเป็นระบบลงในปฏิบัติการของการจัดการชั้นเรียน เนื่องจากผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้นสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งทางครูผู้สอนควรคัดเลือกมาล่วงหน้าและจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
เมื่อกระท าเช่นนั้นแล้ว ครูผู้สอนสามารถคาดหวังผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตามมาได้ทันทีหลังจบชั้นเรียน 
ด้วยระบบวิธีคิดนี้ ครูผู้สอนเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงความเชื่อมโยงของเหตุและผล ซึ่งแน่นอนว่า
ครูผู้สอนจ าต้องมีทักษะที่มากพอสมควรในการสะท้อนผลด้วยสติปัญญา หากปราศจากการฝึกเจริญ
สติแล้ว ความสามารถที่จะใช้โยนโิสมนสิการก็เกิดขึ้นได้ยาก 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้แนะน า การประเมินผลเพ่ือพัฒนาและมอบอ านาจ
ผู้เรียนไว้ในหนังสือ “การประเมินเพ่ือมอบอ านาจในการเรียนรู้: การประเมินผลเพ่ือพัฒนาและมอบ
อ านาจผู้เรียน, 2014” ซ่ึงทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้พบแนวทางสร้างสรรค์ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการสอนและการเรียนรู้อย่างมีสติในชั้นเรียน และใส่ใจกับวัตถุประสงค์ในการเรียนที่เป็น
ผลลัพธ์ของนักเรียนมากกกว่ามาตรฐานทั่วไป ในช่วงต้น โรงเรียนรุ่งอรุณได้ใช้บันทึกหลังการสอนจาก
บันทึกของครูผู้สอน ที่เป็นข้อสังเกตในความสามารถของนักเรียนแต่ละคน อย่างไรก็ตาม บันทึก



 
 

24 
 

สังเกตการณ์นี้จ าเป็นต้องมีโครงร่างทีเ่ป็นแนวทางตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการสอน 
ดังนั้นจึงง่ายขึ้นส าหรับครูรุ่งอรุณที่จะท าการประเมินผลอย่างเอาใจใส่มากขึ้นดังที่ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช แนะน า และในเมื่อครูผู้สอนได้วางวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
“คุณค่า” ไว้ก่อนแล้วในแผนการสอน จึงเป็นการง่ายที่ครูผู้สอนจะสามารถปรับบันทึกข้อสังเกตของ
ตนให้มุ่งเน้นไปที่ “ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน” ได้ ด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าของบันทึกที่
สร้างสรรค์กว่า ครูผู้สอนเองก็พัฒนาการสะท้อนผลด้วยสติปัญญามากขึ้น รวมถึงความสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยนในที่ประชุมทบทวนผลหลังปฏิบัติการได้ เนื่องจากบันทึกสังเกตการณ์ที่สร้างสรรค์นี้
สามารถสะท้อนให้เห็นบทบาทของครูผู้สอนในกิจกรรมภายในห้องเรียนรวมถึงการออกแบบแผนการ
สอนอีกด้วย ทั้งนี้เราพึงระลึกไว้ว่าบนพ้ืนฐานของการรับฟังและพูดอย่างมีสติแล้ว ครูผู้สอนสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์และผลจากความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยง่ายในการสนทนา
ทบทวนผลหลังปฏิบัติการ ซึ่งแน่นอนว่าช่วยสนับสนุนพัฒนาการของทั้งครูผู้สอนและนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพผ่านการงานที่ท าประจ าในชั้นเรียน 

 VOS5) ระบบการสะท้อนผลเชิงคุณค่า วงสนทนาสะท้อนผลของครูผู้สอนในที่ประชุม
ทบทวนผลทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการนั้นได้กล่าวถึงมาพอสมควรในย่อหน้าข้างต้น ระบบนี้ได้เตรียม
ไว้เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนที่อยู่ในกระบวนการท างาน 

 ระบบเชิงคุณค่า 4 ประการที่น าเสนอไปแล้วเบื้องต้นสามารถจัดเป็นปัจจัย “น าเข้า” ใน
กระบวนการเรียนการสอนจ าต้องมี “ผลผลิต” เพ่ือเป็นองค์ประกอบสมดุลของระบบ ระบบการ
สะท้อนเชิงคุณค่าหรือระบบการประเมินผลนี้จ าเป็นส าหรับการต่อเติมวงจรของการวางแผน-ลงมือ
ท า-ตรวจสอบ-ปรับปรุงให้สมบูรณ์ เป็นอีกโอกาสอันดีที่จะประยุกต์การฝึกจิตเพ่ือท าให้กระบวนการนี้
ประณีตและเหมาะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับ “การประเมินผลเพ่ือพัฒนา” ในขณะเดียวกัน 
ทีมครูผู้สอนสามารถเติบโตเข้มแข็งขึ้นผ่านเวทีนี้ โดยการจัดการประชุมทบทวนผลทั้งก่อนและหลัง
ปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องลงในตารางการท างานเช่น สัปดาห์ละครั้งนั้นอาจสามารถส่งผล
ต่อทั้งคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ดีขึ้น และคุณภาพการฝึกสติสัมปชัญญะในครูผู้สอน 

 นอกจากนี้ เวทีการประชุมทบทวนผลก่อนและหลังปฏิบัติการซึ่งน าโดยครูใหญ่ที่เป็น
กัลยาณมิตรได้เปิดพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับการแบ่งปันและเรียนรู้ด้วยกันจากผลของการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนของแต่ละคน ไม่ว่าส าเร็จหรือล้มเหลวต่างน ามาสะท้อนกันอย่างตรงไปตรงมาและให้
ความส าคัญในฐานะบทเรียนจากประสบการณ์ของครูผู้สอน แน่นอนว่าการพูดอย่างมีสติและการฟัง
อย่างลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งส าคัญ บางครั้งครูผู้สอนบางท่านรู้สึกว่าตนต้องการผู้นิเทศช่วยสังเกตการเรียน
การสอนในห้องเรียนของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีอุปสรรคบางด้านที่ยังมีข้อกังขาในการสะท้อนผล ใน
กรณีเช่นนั้นปฏิบัติการ “ครูคู่ฝึก” ได้ถูกจัดไว้ในระบบ ยกตัวอย่างเช่น ครูคู่ฝึกท่านหนึ่งได้รับ
มอบหมายให้ช่วยเหลือกลุ่มห้องเรียนอนุบาลกลุ่มละ 4 ห้อง ทันทีที่คุณค่าต่างๆ เช่นการพูดอย่างมีสติ
และการฟังอย่างลึกซึ้งได้น ามาใช้ในกิจกรรมสะท้อนผลเป็นประจ า ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถได้รับผลที่
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เหนือคาดขึ้นได้ ไม่เพียงแคก่ารปรับแกก้ารท างานในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาการรู้เท่าทัน
ตนและการตระหนักในคุณค่าตนได้อีกด้วย เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ กิจกรรม
อ่ืนๆ ต่างได้รับการออกแบบมาอย่างระมัดระวังเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นด้านคุณค่าในครูผู้สอนให้
เป็นไปในเชิงบวก 

การด าเนินแบบแผนบวรแห่งสติในโรงเรียนวิถีพุทธ: การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและ
การฝึกเจริญสติในระบบโรงเรียน 

 ระบบโรงเรียนเป็นระบบขององค์กรที่พิเศษและซับซ้อน เนื่องจากเป็นองค์กรที่รวมผู้คน
เกี่ยวข้องจากหลายกลุ่มอายุ หลายบทบาทการเรียนรู้ รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน กับความคาดหวังในคุณภาพผลผลิตและผลลัพธ์ของนักเรียน เมื่อมองในมุมกลับ 
สภาพการณ์ที่ยากล าบากเช่นนี้ยิ่งต้องการการพัฒนาโรงเรียนด้วยวัฒนธรรมเชิงคุณค่าเพ่ือให้ทันกัน 
ภายใต้เงื่อนไขการมีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน สามารถสร้างโอกาสให้
โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางส่งพลังขับเคลื่อนสู่ทุกมิติของเครือข่ายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรการ
เรียนรู้ที่มีสติ โรงเรียนวิถีพุทธอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกันกับโรงเรียนรุ่งอรุณที่ได้พยายามพัฒนาชุมชนเชิง
คุณค่าและเครือข่ายที่เรียกว่าชุมชนบ้าน-วัด-โรงเรียนของตนขึ้น ดังนั้น ในการที่จะให้ระบบบูรณาการ
เชิงคุณค่าดังที่ออกแบบมานั้นสามารถตอบโจทย์ตามจุดประสงค์ได้ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์กันอย่าง
ละเอียดและวางรากฐานบนความเข้าใจในหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง แน่นอนว่าตัวชี้วัดตาม
จุดประสงค์เหล่านี้อาจกลายเป็นตัวแปรในการวิจัยได้พอๆ กับเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จของโรงเรียน 

 ในการถอดรหัสจากประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
หนึ่ง” และเป็น “องค์กรไม่แสวงผลก าไร”  ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมเชิงคุณค่าที่ท ากันมาอย่าง
ประณีตสามารถสังเคราะห์ลงในแนวทางการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 27 โรง 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ในการเริ่มกระบวนการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ชุดค าถาม 3 ชุด
เป็นเครื่องช่วยใคร่ครวญและจัดระเบียบสาระที่ถอดรหัสมาจากประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณเพ่ือ
ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของตนเองดังต่อไปนี้ 

 ค าถามแรก: โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนาการตีความจากหลักพุทธธรรมและย่อยกรอบแนวคิดที่
เหมาะสมกับหุ้นส่วนพันธมิตรส่วนใหญ่ให้เห็นภาพและเห็นชอบด้วยอย่างไร คุณค่าหลักเหล่านั้นคือ
อะไร? ค าตอบส าหรับค าถามข้อนี้นั้นสามารถพบไดง้่ายจากตอนที่กล่าวถึงหลักการและความเป็นมา 

 ค าถามท่ี 2: กระบวนการหรือกิจกรรมใดที่สามารถรองรับด้านคุณค่า และสามารถน ามาปรับ
ใช้ในระบบปฏิบัติการทั่วไปของโรงเรียน ซึ่งหุ้นส่วนทั้งหลายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้? อะไรคือ
ประตูทางเข้าหรือฐานที่ส าคัญที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีปฏิบัติทั้งหมด? ค าตอบส าหรับค าถามส่วน
แรกนั้นตามรอยได้ง่ายจากแผนภูมิและค าอธิบายแผนภูมิโดยละเอียด แต่การตอบค าถามส่วนที่สอง
ควรมาจากการตัดสินใจตามแต่ละบริบทของโรงเรียน 
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 ค าถามที่ 3: อะไรคือความท้าทายที่ยากที่สุดของโรงเรียนรุ่งอรุณ? และทางโรงเรียนได้มีการ
จัดการอย่างไร? ค าตอบต่อค าถามข้อนี้จะถูกน ามาอภิปรายในย่อหน้าสุดท้ายของบทความนี้ 

 อย่างไรก็ตาม ในการตอบค าถามข้างต้นนั้น เราควรค านึงถึงผลกระทบหลักสองประการจาก
การน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ประการแรก คณะผู้น าวิถีพุทธเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึง
ความตระหนักในเรื่องคุณค่าว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกหุ้นส่วนไม่เฉพาะนักเรียนในโรงเรียน ประการที่
สอง วิธีการฝึกปฏิบัติควรท าได้ง่ายและเป็นไปได้ เช่นเป็นระบบ เวทีและกิจกรรมที่ชัดเจนส าหรับ
งานวิจัยที่มาจากการน าเสนอของกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 27 แห่ง หมายความว่าทาง
โรงเรียนต่างๆ ควรที่จะตีความแนวคิดและคุณค่าหลักของโรงเรียนเองและควรที่จะได้รับการส่งเสริม
ในการออกแบบวิธีการเหล่านั้นด้วยตนเอง 

 จากผลกระทบตามเป้าหมายทั้งสองประการ การออกแบบกรอบแนวคิดส าหรับด าเนินตาม
แนวทางบวรแห่งสติในโรงเรียนวิถีพุทธแสดงด้วยรูปแบบจ าลองดังปรากฏในแผนภูมิด้านล่าง 
แบบจ าลองนี้ผ่านการจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบอย่างระมัดระวังตามคุณค่าหลักที่ส าคัญและเวที
หรือกิจกรรมที่ได้ประยุกต์และทดลองใช้ในโรงเรียนรุ่งอรุณมาเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี 

 แน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้อาจเป็นองค์ประกอบของตัวแปรที่จ าเป็นต่อกระบวนการวิจัย
ซึ่งมุ่งเน้นที่การน าหลักพุทธธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน กรอบแนวคิดนี้จะประกอบด้วย
ระบบแก่นคุณค่าหลักทั้ง 3 ระบบพร้อมทั้งส่วนย่อยของระบบนั้นๆ ดังปรากฏในแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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 ระบบเชิงคุณค่าหลักท่ี 1: การเรียนรู้แบบองค์รวมนั้นประกอบด้วยระบบปฏิบัติการเชิงคุณค่า
ทั้ง 5 ระบบด้วยกัน VOS1) ระบบหลักสูตรเชิงคุณค่า VOS2)ระบบการออกแบบแผนการสอนเชิง
คุณค่า VOS3)ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนแห่งสติ  VOS4) ระบบประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และ VOS5) วงประชุมสะท้อนผลอย่างมีสติ 
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 ระบบเชิงคุณค่าหลักท่ี 2: ชุมชนกัลยาณมิตร (และโยนิโสมนสิการ) ประกอบด้วย 5 เวทีแห่ง
กัลยาณมิตรได้แก่ KP1) ห้องเรียนพ่อแม่ผู้มีสติ KP2) ครูผู้มีสติ KP3) บทสนทนาอย่างมีสติระหว่างครู
และผู้ปกครอง KP4) จริยศิลป์เพื่อการภาวนา และ KP5) กิจกรรมจิตอาสา 

 ระบบคุณค่าหลักที่ 3: การปฏิบัติธรรมประกอบด้วยกิจกรรมภาวนา 4 กิจกรรม CA1) การ
เจริญสติตามแบบแผน CA2) การสวดมนต์และสนทนาธรรมประจ าวันยามเช้า CA3) การภาวนาในชั้น
เรียน CA4) กิจกรรมตามประเพณีทางพุทธศาสนา 

 กรอบแนวคิดที่ได้เสนอไว้ข้างต้นพร้อมทั้งโครงสร้างระบบเชิงคุณค่าหลักทั้ง 3 ระบบนั้นได้
น ามาจัดเป็นกลุ่มให้ง่ายกว่าแก่นคุณค่าดั้งเดิมของโรงเรียนรุ่งอรุณเพ่ือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 27 
โรง สามารถศึกษาและเชื่อมโยงเข้ากับบริบทในโรงเรียนของตนได้ง่าย องค์ประกอบของตัวแปรที่
ส าคัญเหล่านี้จัดระเบียบไว้เป็นล าดับเพื่อให้ง่ายขึ้นส าหรับการเริ่มต้น 

 ระบบเชิงคุณค่าหลักระบบแรกน าเสนอไตรสิกขาในฐานะเวทีการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่ง
โรงเรียนวิถีพุทธส่วนมากคุ้นเคยและเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้ว อนึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าระบบย่อยทั้ง 5 ก็
เป็นหัวใจแห่งความส าเร็จที่โรงเรียนส่วนใหญ่ควรบรรลุ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอาจจัดสรรผังตาราง
อย่างมีรายละเอียดตามค าขอได้ ในขณะที่โรงเรียนบางแห่งอาจออกแบบผังตารางนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้
ค าอธิบายโดยละเอียดของระบบเชิงคุณค่าท้ัง 5 ระบบนั้นได้แจกแจงไว้ในตอนที่แล้ว 

 ในส่วนของคุณค่าหลักที่สองและสามที่เป็นเรื่องของชุมชนกัลยาณมิตรพร้อมด้วย 5 ระบบ
ย่อย และการปฏิบัติธรรมกับ 4 กิจกรรมภาวนา เวทีและกิจกรรมที่ได้น าเสนอไว้เป็นสิ่งที่โรงเรียนวิถี
พุทธบางโรงอาจไม่คุ้นเคย แต่ก็ยังนับเป็นกุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ข้อเสนอประการแรกนั้นดู
เหมือนจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ส าหรับข้อเสนอสองประการหลังนี้ค่อนข้างเป็นกระบวนการเชิงปฏิบัติ 
ซึ่งหากไม่มีกระบวนการ 2 อย่างหลังนี้ ก็คงยากท่ีทางโรงเรียนจะบรรลุจุดประสงค์ตามหลักพุทธธรรม
ได ้

 นอกจากกรอบแนวคิดที่ได้เสนอไปแล้ว ระหว่างกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทาง
คณะวิจัยจะจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือความเข้าใจใน
ความหมายและลงรายละเอียดแนวทางของแก่นคุณค่าเหล่านั้นให้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามจะไม่เป็น
กิจกรรมส าเร็จรูป ดังเช่น ซองกาแฟแบบ 3 ส่วนผสมใน 1 ซอง  มีเพียงบางตัวอย่างน าเสนอในที่
ประชุมปฏิบัติการหรือตัวอย่างประสบการณ์เพ่ือการแบ่งปันและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเท่านั้น 
หมายความว่า 3 ระบบที่จัดหมวดหมู่ตามล าดับรวมทั้งเวทีและกิจกรรม ควรเป็นที่พิจารณาอย่าง
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ก่อนที่จะคัดเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งหมดหรือ
บางส่วนจากแต่ละคุณค่าหลักภายในโรงเรียนนั้นๆ โดยเงื่อนไขที่แต่ละโรง เรียนควรท าตามคือ
เครื่องมือต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้เลือกน ามาใช้นั้นควรมาจากทั้ง 3 หมวดหมู่ดังกล่าว เนื่องจากชุด
คุณค่าหลักทั้งสามประการนี้ต่างเชื่อมโยงถึงกันและกันจึงจ าเป็นต้องน าลงปฏิบัติในวงจรพลวัต
เดียวกันเพ่ือบรรลุผลที่พึงได้รับ 
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 ในย่อหน้าสุดท้ายเราจะมาใส่ใจกันที่ชุดค าถาม 3 ข้อดังได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ชุดที่  1 และ 2 
ชี้แจงพอเป็นที่กระจ่างสมควรแล้ว เหลือเพียงชุดที่  3 ที่ยังคงต้องหาค าตอบ จากประสบการณ์ใน
โรงเรียนรุ่งอรุณ นี้ถือเป็นประเด็นที่แม้จะอธิบายได้ยากแต่ก็นับเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งของ
ความท้าทาย ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะครูผู้สอนและผู้บริหารนั้น ต่างมีเจตนาที่ดีและได้ท างาน
หนักเพ่ือสร้างโรงเรียนที่ดีส าหรับพัฒนาการของนักเรียนทุกคน และเจตนาดีงามสูงส่งนี้มักมาพร้อม
ความคาดหวังในผลส าเร็จที่สูง ส่งผลให้ท่านมีบทบาทอยู่ในฐานะผู้ประสบความส าเร็จไปโดยไม่รู้ตัว 
ซึ่งท าให้ท่านได้รับทุกข์ยากและหมดก าลังลงได้ง่าย ในสถานการณ์เช่นนี้ ความส าเร็จของโรงเรียนวิถี
พุทธอาจเกิดขึ้นได้ยากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ จุดอ่อนเช่นนี้มักเกิดขึ้นได้ในจิตที่ก าลังสติน้อยกว่าจิตที่เป็น
กุศลหรือจิตที่กร้าวแกร่ง  ปรากฏการณ์สะท้อนให้เห็นว่ากัลยาณมิตรที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ
เมื่อกระท าการด้วยโยนิโสมนสิการซึ่งผ่านการบ่มเพาะมาอย่างดีจะมีบทบาทส าคัญที่ช่วยเปลี่ยน
ปัญหาต่างๆ ให้เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกเจริญสติได้ บทสรุปสุดท้ายของบทความนี้ “จงหมั่นฝึกตนใน
ทุกขณะดังลมหายใจ” จนกว่าท่านสามารถเข้าถึงความเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง 
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