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บทบาทของของสถาบันการศึกษา
ตอการพัฒนาจิตใจ

ในชวงสามทศวรรษทีผ่ า นมา สังคมไทยไดเปลีย่ นแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก เนือ่ งดวยกระแสของคลืน่ ลูกทีส่ ามและสีท่ โี่ หมกระหน่าํ อยาง
ไรแรงตาน ทําใหสังคมไทยไดกลายเปนสังคมคาบลูกคาบดอก จะเปน
สังคมอุตสาหกรรมก็ไมใช สังคมเกษตรกรรมก็ไมเชิง มิหนําซ้าํ คนไทยยัง
มิไดเตรียมตัวใหเขมแข็งเพียงพอทีจ่ ะสามารถรับกระแสขาวสารทีถ่ าโถม
ปนเป ทัง้ ทีเ่ ปนสาระความรู การโฆษณาชวนเชือ่ และการครอบงําจูงใจ
ทีบ่ ดิ เบือนไปจากความเปนจริง สังคมไทย มิไดถกู รุกรานโดยแนวคิดวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมเทานัน้ หากแตวถิ ชี วี ติ ไทยทีม่ คี รอบครัวอันอบอุน
ชุมชนทีเ่ อือ้ อาทรตอกันและอยูร ว มกันอยางสันติ ก็กลับกลายเปนความ
แตกแยกแกงแยงแขงขัน ชีวิตคนเริ่มเครียด ชุมชนออนแอ สังคมขาด
ความสงบสุข ในขณะทีโ่ ครงสรางพืน้ ฐานของประเทศพัฒนาไปรวดเร็วนัน้
โครงสรางพืน้ ฐานของคนกลับลาหลังและถอยหลังไปสูค วามปาเถือ่ นอยาง
นากลัว
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๑

การขึน้ ตนบทความนี้ ดูจะเปนการมองสังคมในแงรา ย แทจริงแลว
ทุกวงการไมวา จะเปนวงการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมตางก็
ตระหนักถึงปญหาดังกลาว และพยายามรวมกันสรางความเขมแข็ง สราง
ดุลยภาพและศักยภาพใหแกคน ชุมชน และสังคมอยางตอเนื่อง คําวา
“โลกาภิวัตน” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” “การปฏิรูป” “การรื้อปรับระบบ” ได
ถูกนํามาวิเคราะหถกเถียงในทุกวงการและทุกกลุม วิชาชีพเพือ่ สรางสรรค
ภาพชีวติ และสังคมไทยใหมคี วามสุข มัน่ คง และอยูอ ยางสันติ
เมือ่ ใดก็ตาม สังคมเผชิญภาวะวิกฤต วิถชี วี ติ ของคนมีแตความ
เสีย่ งทุกขยาก มีระดับชนชัน้ ทีเ่ หลือ่ มล้าํ หลอกหลวง เอารัดเอาเปรียบกัน
สถาบันการศึกษามักจะถูกมองวาไรประสิทธิภาพ ไมสามารถสรางและ
พัฒนาคนใหมสี ติปญ
 ญาความสามารถดีพอ จนกาวทันปรับตัวไดกบั ความ
เปลี่ยนแปลง ยิ่งเมื่อเจาะประเด็นเฉพาะลงไปที่การพัฒนาจิตใจของคน
ดวยแลว สถาบันการศึกษาก็มกั ตกเปนจําเลยวามุง แตสอนหนังสือ แตมิ
ไดสอนคน
สําหรับบทความนี้ จะนําเสนอเฉพาะเรือ่ งการศึกษา และเพือ่ เปน
การกําหนดกรอบความคิดใหแคบเขา จึงมุง เฉพาะประเด็นบทบาทของ
สถาบันการศึกษาตอการพัฒนาคนดานจิตใจ
สถาบันการศึกษา หมายถึง แหลงเรียนรูที่จัดสิ่งแวดลอม
กระบวนการ เนือ้ หาสาระกิจกรรม วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาการ
ของมนุษย มีวตั ถุประสงคใหผเู รียนเกิดคุณสมบัตทิ างสรางสรรค สถาบัน
การศึกษามิไดจาํ กัดอยูเ ฉพาะอาคารสถานที่ หากหมายรวมถึงบุคลากร
ทุกประเภท เชนครูผสู อน บุคคลทีส่ นับสนุนการสอน ผูร ใู นชุมชน นักเรียน
นักศึกษา ผูป กครอง สือ่ อุปกรณ วัสดุการสอน หลักสูตรการเรียนการสอน
ทีก่ าํ หนดสาระของการเรียนรู ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือวัตถุประสงคและกิจกรรม
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การเรียนรูต ลอดกระบวนการ สถาบันการศึกษาทีก่ ลาวถึงในบทความนี้
หมายรวมถึงองคกรระดับนโยบายการบริหารการศึกษา สถานศึกษา
ระดับตางๆ ตัง้ แตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาประเภทตางๆ เชน อาชีวศึกษา การฝกหัดครู การศึกษา
พิเศษ เปนตน สถาบันการศึกษานั้นมีทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ซึง่ นับวันจะประสานสัมพันธเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการเรียนรู

การพัฒนาจิตใจเปนภารกิจสําคัญของการพัฒนามนุษย
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนา
มนุษยวา “...ทันทีทมี่ นุษยรจู กั คิดเขาก็เริม่ มีการศึกษาและเมือ่ นัน้ ปญญา
ก็เกิดขึน้ ตัวแกนสําคัญของการพัฒนาก็คอื ปญญา เพราะทําใหรจู กั สิง่ ทัง้
หลาย และรูท จี่ ะปฏิบตั ติ อ สิง่ นัน้ อยางไร แตพรอมกับทีป่ ญ
 ญาเกิดขึน้ นัน้
ก็มกี ารปรับตัวเกิดขึน้ ทัง้ องคาพยพ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมีดลุ ยภาพ
ครบทัว่ องครวม คือมิใชพฒ
ั นาปญญา พฤติกรรมก็พฒ
ั นาดวย พฤติกรรม
จะเปลีย่ นไป แลวจิตใจก็พฒ
ั นาดวย คือจิตใจเปลีย่ นแปลง เชนเปลีย่ นจาก
ความอยากดวยตัณหามาเปนความอยากดวยฉันทะ (ความอยากทีส่ นใจ
ใฝรมู ใิ ชความอยากเสพรสชาติ) เปนตน และมีความสุขความพอใจอยาง
ใหมเกิดขึน้ นัน้ คือพอใจเมือ่ ไดทาํ ตามทีป่ ญ
 ญาบอก ไดทาํ ตามเหตุผลที่
ดี เ กิ ด ความสุ ข พอใจด ว ยฉั น ทะ เป น การพั ฒ นาจิ ต ใจ เพราะฉะนั้ น
การพัฒนาจะเปนไปพรอมกันทัง้ ๓ ดาน คือ พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต
ใจ และพัฒนาปญญา การพัฒนาทัง้ ๓ อยางนีจ้ ะตองอิงอาศัยเสริมซึง่ กัน
และกันจะแยกออกจากกันไมไดในกระบวนการพัฒนามนุษย...” ๑
ขอความขางตนนี้ไดแสดงความหมายและความสําคัญของการ
พัฒนาจิตใจอยางชัดเจน จุดประสงคทแี่ ทจริงของการศึกษานัน้ คือ ให
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บุคคลมีความรู ความคิด ความสามารถ และความดี จุดประสงคทงั้ ๔ นี้
ผสมกลมกลืนกันอยางสมดุล เกิดเปนศักยภาพของมนุษย เปน “...บรม
ศึกษา ทีช่ ว ยใหมนุษยกาํ จัดเสียซึง่ สัญชาติญาณอยางสัตว คือความเห็น
แกตวั ” ๒
ยิง่ มนุษยฉลาดขึน้ เพราะมีการศึกษาสูง เขากลับมีความคิดและ
การกระทําต่ําอยูในระดับสัญชาตญาณ ขาวเหตุการณจากสื่อประเภท
ตางๆ จึงกลบเกลือ่ นไปดวยการแกงแยงชวงชิง กดขีข่ ม เหงกัน สังคมไทย
กลายเปนสังคมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ปญหายาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม
ทางเพศ การฉอราษฎรบงั หลวง การจีป้ ลน และการคากําไร โดยขายชีวติ
และแรงงานของคนทีด่ อ ยกวาออนแอกวา เหตุการณเหลานีไ้ ดสรางความ
สํานึกและความตระหนักแกผกู าํ หนดนโยบายและวางแผนประเทศ แนว
โนมของการพัฒนาไดหนั มาเนนการพัฒนาคนและสังคม ควบคูไ ปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
แผนพัฒนาคนและสังคมไดกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของคนได ๔ แนวทางคือ (๑) แนวทางดานประชากร
(๒) แนวทางการพัฒนาจิตใจ (๓) แนวทางการพัฒนาสติปญ
 ญา ทักษะ
ฝมือและการมีงานทํา (๔) แนวทางการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
ในสวนของแผนการพัฒนาจิตใจนัน้ มีความมุง หมายซึง่ สามารถนํามาใช
เปนตัวบงชีผ้ ลการพัฒนาจิตใจอยางครบถวน ๓ ดาน คือ (๑) พัฒนาให
คนเกงที่มีปญญา ใฝรู รูจักคิด มีเหตุผล ขยันขันแข็ง รูจักพึ่งตนเอง
มีจติ สํานึกรับผิดชอบสวนรวม สังคมและประเทศชาติ (๒) พัฒนาใหเปน
คนดี ทีม่ เี มตตา กรุณา กตัญูรคู ณ
ุ สามัคคี ซือ่ สัตยสจุ ริต ละเวนอบาย
มุข มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีความเปน
ประชาธิปไตย (๓) พัฒนาใหเปนคนทีม่ คี วามสุข มีสมาธิ สงบเยือกเย็น
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แจมใสราเริง พอใจในสิง่ ทีม่ แี ละยินดีในสิง่ ทีท่ าํ
การพัฒนาจิตใจเปนแผนพัฒนาที่ตองอาศัยรวมมือกันจากทุก
ฝาย ทัง้ สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัวและชุมชน องคกรของรัฐและ
เอกชน สถาบันการเมือง และสถาบันสื่อสารมวลชนดวย ทุกสถาบัน
ดังกลาวตองมีความเขมแข็งในตัวเอง และพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูล
กันทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาประชาชนใหบรรลุความมุงหมายของแผนพัฒนาจิตใจที่อางไว
ขางตน
เมือ่ พิจารณาถึงสาระการเรียนรู หรือเนือ้ หาของหลักสูตรในระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทัง้ ในและนอก
ระบบโรงเรียน ตลอดจนระดับอุดมศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยที่จํากัด
จํานวนรับนิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเปด จะเห็นไดวาหลักสูตร
ทุกระดับไดมเี นือ้ หาและจุดประสงคทนี่ าํ ไปสูก ารพัฒนาจิตใจ แตอาจใช
คําทีแ่ ตกตางกันไป เชน การสรางเสริมลักษณะนิสยั กิจกรรมจริยศึกษา
กิ จ กรรมสร า งนิ สั ย การพั ฒ นาค า นิ ย ม การเสริ ม สร า งและสื บ ทอด
วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
หรือผูบ าํ เพ็ญประโยชน เปนตน
ในระดับการศึกษาปฐมวัยนั้น นอกจากจะมีการเตรียมความ
พรอมทางสติปญ
 ญาแลว การพัฒนาเด็กในดานสังคม อารมณ และจิตใจ
ก็มคี วามสําคัญเชนกัน ทุกกิจกรรมไดมกี ารสอดแทรกคุณธรรมใหเด็กได
เรียนรู ไมวา จะเปนกิจกรรมฝกทักษะ กิจกรรมการเลน กิจกรรมดนตรี
ศิลปะ การเรียนรูเ รือ่ งธรรมชาติ สิง่ แวดลอม เด็กปฐมวัยไดรบั อิทธิพลทัง้
ทางบานและโรงเรียนในเรือ่ งของกิรยิ ามารยาท ความเมตตากรุณา ความ
ซือ่ สัตย ขยัน ประหยัด อดทน รับผิดชอบ และการมีระเบียบวินยั
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ
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หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกาํ หนดจุดหมาย
ขอ ๑ ไววา ใหผเู รียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ยั ในตนเอง ปฏิบตั ติ น
ตามหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนาหรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
นอกจากการจัดเนือ้ หาสาระวิชาแกน ดานสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมแลว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดระบุ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ
สังคม
นอกจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรม เชน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การฟงธรรม การฝกสมาธิ การบรรพชาเปน
สามเณรระหวางปดภาคฤดูรอน และการรวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ยังไดจัดทําชุดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรมดานความขยัน
หมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม
ความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย การมีระเบียบวินยั เคารพ
กฎหมาย ชุดการสอนดังกลาวนีม้ คี วามสอดคลองตอเนือ่ งกับสือ่ สําเร็จรูป
เพื่อพัฒนาคุณธรรมในระดับประถมศึกษา ซึ่งปลูกฝงคุณธรรม เรื่อง
การเปนลูกทีด่ ี การเปนศิษยทดี่ ี การเปนเพือ่ นทีด่ ี การเปนพลเมืองทีด่ ี
และการเปนมนุษยทเี่ ต็ม
นอกจากนี้ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดเรื่อง
ของคุณธรรมไวเปนวิชาบังคับในหลักสูตรทุกระดับ ไมวา นักศึกษาจะใช
วิธีเรียนโดยเขาชั้นเรียน เรียนดวยตนเอง หรือใชวิธีศึกษาทางไกล
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นักศึกษาทุกคนตองเขากิจกรรมพบกลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
เวลาที่กําหนดให อยางนอยภาคเรียนละ ๑๘ ครั้ง นักศึกษาจะตอง
ผานการประเมินของครูวามีคุณลักษณะดานความรับผิดชอบตอหนาที่
เสียสละ ซือ่ สัตย ตรงตอเวลาและสามัคคี
สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่มีสัดสวนทาง
ดานมนุษยศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม เปนวิชาบังคับและวิชาเลือกในทุก
ศาสตรและวิชาชีพ มีการเนนจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรและ
ผูป ระกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั และคุณธรรมเปนจุด
เนนเดนชัดขึ้นมากในทุกมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษามีโอกาสเขารวม
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รกิ จ กรรมอาสาสมั ค รและวิ ช าชี พ มี ก ารเน น
จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรและผู้ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั และคุณธรรม เปนจุดเนนเดนชัดขึน้ มากในทุก
มหาวิทยาลัย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยทีอ่ าจารยทปี่ รึกษา
ของชมรมเปนผูแ นะแนวทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงเสริมโครงการ
พัฒนาจิตใจในรูปแบบตางๆ เชน โครงการคายพัฒนาจิต โครงการ
นิทรรศการธรรมทายาท โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมผูน าํ
นักศึกษา โครงการสงเสริมคุณธรรม โครงการปรัชญา-ธรรมสัญจร
เปนตน
ก อ นที่ จ ะเสนอบทบาทของสถาบั น การศึ ก ษาต อ การพั ฒ นา
จิตใจ ผูเขียนใครขอเสนอปรากฏการณบางอยางที่เกิดขึ้นในกระบวน
การจัดการศึกษา ซึง่ นาจะนํามาเปนฐานในการคิดแนวทางปรับปรุงตอไป
ทัง้ นีม้ ไิ ดหมายความวาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาทีม่ อี ยูจ ะไมดี
ไปเสียทัง้ หมด คุณปู การของการศึกษาทีม่ ตี อ การผดุงสังคมนัน้ มีอยูม าก
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ
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ปรากฎการณทางการศึกษาที่เสนอตอไปนี้ เปนจุดออนที่ตองสราง
แนวทางใหมมาแกปญหาใหชัดเจน ซึ่งจะขอยกตัวอยางมาเพียงบาง
ประเด็น

ความรูเลิศล้ํา คุณธรรมต่ําลง
ภารกิจของสถาบันการศึกษาประสบผลสําเร็จในเชิงปริมาณ เชน
เด็กอายุ ๓-๕ ขวบ มีโอกาสไดรบั การเตรียมความพรอมเพิม่ ขึน้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ในหลายกลุ ม
ประสบการณ สถิตกิ ารรูห นังสือของคนไทยจํานวนถึงรอยละ ๙๗ นักเรียน
ทีเ่ รียนจบระดับประถมศึกษาไดรบั การขยายโอกาสใหศกึ ษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มขึ้น เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาตามความ
ถนัดและความสามารถทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน
มากขึน้ อยางเห็นไดชดั จนกลาวไดวา คนไทยในปจจุบนั มีการศึกษาสูงขึน้
แนนอน
เมื่อวิเคราะหถึงคุณภาพของการศึกษาในกระแสความเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทยปรากฏวาเกิดสภาวะลาหลังทางการ
ศึกษา (Education Lag) อยางชัดเจน กลาวคือ ไดมีการกาวรุกทาง
วัฒนธรรม การครอบงํา วิธคี ดิ การผันแปรวิถชี วี ติ ความเชือ่ การเลียน
แบบตามสมัยนิยม และการแขงขัน ชวงชิงในกลุม คนอยางรุนแรงรวดเร็ว
อยางยิง่ จนการศึกษาทัง้ ระบบและกระบวนการไมสามารถปรับตัวตามได
ทัน เยาวชนเกิดความสับสนในเกณฑตดั สินดี-ชัว่ , ถูก-ผิด ปทัสถานทาง
ศีลธรรมที่เปนเนื้อหาสาระในโรงเรียนกับคานิยมที่ยอมรับกันในสังคม
มีความแตกตางกันมากเมื่อมองดานผลประโยชนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
อยางฉาบฉวย
การสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการเรียนการสอนดูจะเปน
เรือ่ งจริงจัง แตการปฏิบตั ยิ งั ไมเอาจริงเอาจัง มีความคิดทีข่ ดั แยงกันอยู
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ในเรือ่ งการสอนศีลธรรมกับการสอนศาสนาวิธสี อนทีด่ เู ครงเครียดแปลก
แยกจากชีวิตจริง พื้นฐานทางความคิดของครูแตกตางจากพื้นฐานทาง
ความคิดของนักเรียน การประสานความคิดของคนรุน เกาและคนรุน ใหม
ยังไมกลมกลืนกัน จึงไมนาแปลกใจวาคนที่สําเร็จการศึกษาในระดับสูง
และมีจรรยาทางวิชาชีพกํากับอยู ยังคงใจบาปหยาบชาและเปนอาชญากร
มากมายในสังคม

เมือ่ ครอบครัวบกพรอง การศึกษาก็ตอ งเติมเต็ม
การพัฒนาคนมีกระบวนการตอเนือ่ งตลอดชีวติ และเปนภารกิจ
รวมกันของครอบครัว สถานการศึกษา สถาบันศาสนา สือ่ มวลชน องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ และองคกรเอกชนในรูปแบบตางๆ
วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ทําใหประชากรในชนบทตองอพยพยาย
ถิน่ สูเ มืองใหญ ผูใ ชแรงงานในชนบทพากันเดินทางไปทํางานในตางแดน
ความบีบคัน้ ทางเศรษฐกิจทําใหครอบครัวแตกแยกและออนแอลง แมแต
ในสังคมเมือง พอแมก็ตองไปทํางานนอกบาน ยิ่งกระแสบริโภคนิยม
รุนแรงขึน้ คนในสังคมถูกหลอกลอใหซอื้ ของฟุม เฟอยจนตกเปนทาสของ
ระบบเงินผอน ความเครียดในครอบครัวก็ทวีคูณ พอแมทอดทิ้งลูกให
วาเหว เลนของเลน ดูโทรทัศนลําพัง ดังมีคํากลาวประชดประชันวา
“คนเปนสัตวเลือดเย็นที่เลี้ยงลูกดวยเงิน” สภาพเชนนี้ทําใหเกิดปญหา
ชองวางระหวางวัย คนรุน ปูย า ตายาย รุน พอแม ลุงปา นาอากับรุน ลูกหลาน
ใชชวี ติ ตางแบบตางวิถี พูดภาษาเดียวกันแตเปนคนละความหมาย ทําให
ตางก็ไมเขาใจความคิดของกันและกัน และปรับตัวใหอยูรวมกันไมไดดี
สมาชิกแตละคนในครอบครัวหมกมุน อยูก บั ปญหาของตน ขาดทีป่ รึกษา
ขาดแบบอยาง ขาดคนทีจ่ ะไววางใจและรวมกันแกปญ
 หา
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เมือ่ ครอบครัวบกพรอง ยอมเปนหนาทีข่ องสถานศึกษาตองชวย
กันเติมเต็ม เด็กและเยาวชนใชเวลาอยางนอย ๑๘๐ วันใน ๑ ป และอยาง
นอย สัปดาหละ ๓๐ ชัว่ โมง อยูท โี่ รงเรียนเขาไดพบเพือ่ นมากมาย เขามี
ครูหลายคนไดทาํ กิจกรรมหลากหลาย และเกิดประสบการณการเรียนรู
หลายเรือ่ ง สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศและสิง่ แวดลอมทีจ่ ะใหโอกาส
ไดซมึ ซับความมีระเบียบ ความสะอาด ความแจมใสราเริงและสุนทรียภาพ
นักเรียนทีโ่ ชคดีจะมีเพือ่ นทีช่ ว ยสรางเสริมความอบอุน ใจ ความสุขสําราญ
และความคิดสรางสรรค เขานาจะไดพบครูที่เปนกัลยาณมิตร มีเมตตา
พรอมทีจ่ ะชีแ้ นะและชวยเหลือใหเขาละเวนจากทางเสือ่ มและรูแ นวทางที่
จะพัฒนาตนเอง
บาน วัด และโรงเรียน จึงมีหนาทีร่ ว มกันพัฒนาคนทัง้ ทางดาน
พฤติกรรม จิตใจ และสติปญ
 ญา

การศึกษาขาเขยงเก็งกอย
ประเด็นการจัดการศึกษาทีข่ าดความสมดุล ซึง่ ไดมกี ารวิพากษ
วิจารณอยางมากเมือ่ วิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานัน้ พอ
จะหยิบยกตัวอยางสัก ๓ เรือ่ งตอไปนี้
๑. การจัดเนือ้ หาสาระทีเ่ นนกระบวนการเรียนรูเ พียงอยางเดียว
คือ ความรูเ พือ่ สอบแตขาดความรูเ พือ่ การพัฒนาชีวติ “...การศึกษามุง เนน
ใหคนแสวงหาปจจัยเลี้ยงชีวิตมากกวาการเรียนรูเพื่อแสวงหาวิถีชีวิตที่
ชอบที่ควร...” ๓ พระโสภณคณาภรณไดอธิบายวิธีการจัดการศึกษาวา
“...การศึกษาตองทําใหผูเรียนมีทวีจักขุ คือสองตาที่มองเห็นสองดาน
รูทั้งคดีโลกและรูคดีธรรม คือรูทั้งสิปป (สัมมาชีพ) และวิชชา (สัมมา
ปฏิบตั )ิ ...” ๔
๑๐ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

กระบวนการศึกษาไดทาํ ใหผเู รียนตาสวางทัง้ สองขางหรือไม?
๒. เมือ่ นักเรียนจบการศึกษา เขาไมรเู รือ่ งอดีต และไมวางแผน
เพือ่ อนาคต กระบวนการศึกษาในทุกระดับมีวธิ กี ารทีว่ างแนวใหนกั เรียน
มุง เรียนเนือ้ หาทีก่ าํ หนดใหตายตัว ขาดตัวอยางและกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาส
ใหนกั เรียนไดศกึ ษาความรุง โรจนและความลมเหลว ของเหตุการณ บุคคล
ชนชาติในอดีต อีกทัง้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนอยครัง้ ทีจ่ ะปลุกเรา
ใหผเู ขียนมีแรงจูงใจใฝรแู ละมุง วางแผนเพือ่ อนาคต นักเรียนนักศึกษาจึง
มักจะถูกคอนแคะวา “อดีตก็ไมเรียนรู อนาคตก็ไมเล็งแล”
ความภูมิใจในความสําเร็จทางการศึกษา คือ ประกาศนียบัตร
และปริญญาบัตรใชหรือไม ความสํานึกตระหนักและภาคภูมใิ จทีเ่ ปนคน
ไทย ความหวงใยตอความกาวหนาของสังคมและชาติบานเมือง มีมาก
เพียงใดในจิตใจของผูส าํ เร็จการศึกษา
จากกระบวนการศึกษาที่จัดกิจกรรมสวนใหญเปนการบรรยาย
และอานเขียนเรียนหนังสือ นักเรียนนักศึกษาคุน เคยกับวิธกี ารฟงและจด
สิง่ ทีค่ รูพดู นักเรียนและนักศึกษาถูกวัดและประเมินผลการเรียนเพียงดาน
เนือ้ หาเปนอันดับแรก ทางดานการปฏิบตั เิ ปนอันดับรอง สวนการวัดใน
ดานวิธกี ารคิดวิเคราะห, วิธกี ารตัดสินใจแกปญ
 หา, สุนทรียภาพ คุณธรรม
และวัฒนธรรมนัน้ มีนอ ย ทัง้ นีเ้ พราะผูเ รียนมิไดมโี อกาสดวยการวิเคราะห
จากกรณีตวั อยาง สถานการณจาํ ลอง บทบาทสมมุติ ไมคอ ยมีกจิ กรรม
ทีใ่ ชกระบวนการกลุม เพือ่ รวมกันคิดรวมการวางแผนและรวมกันทํานาย
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กิจกรรมดังกลาวนีล้ ว นแตชว ยสรางวุฒภิ าวะใหแกผเู รียน
ภาพของวันงานรับประกาศนียบัตร และภาพของบัณฑิตในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ไดแสดงชัดเจนถึงวุฒิภาวะของผูสําเร็จการ
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๑๑

ศึกษา บัณฑิตทัง้ ชายหญิงหลายคนยังไรเดียงสา อุม ตุก ตาหมี ถือลูกโปง
ประดุจเด็กอนุบาล เมือ่ เปนเชนนีจ้ ะหวังอะไร ไดกบั การเตรียมตัวแบกรับ
ภาระหนักของวิชาชีพและของชาติบา นเมือง
๓. การพัฒนาสติปญ
 ญาความสามารถใหแกผเู รียนนัน้ เนนการ
พัฒนาสมองซีกซายมากกวาสมองซีกขวา
ประมวล คิดคินสัน (อางใน มนตทวิ า ชัยพิพฒ
ั นานันท : ๒๕๓๐)
อธิบายเรือ่ ง “สมอง” สรุปไดวา ในกะโหลกศีรษะเดียวของมนุษยมสี มอง
ซอนกันอยูถ งึ สามสมอง สมองแรกคือสมองดึกดําบรรพ ควบคุมการหาย
ใจ การไหลเวียนของโลหิต การยอยอาหาร การสืบพันธุ สมองที่สอง
คือ สมองลิบคิ (Limbic) สมองนีท้ าํ ใหเรารูจ กั ความรัก ความสนิทสนม
นโนธรรมและสุนทรียภาพ สมองทีส่ ามคือ สมองใหม หรือสมองอารยะ
เปนที่สถิตของประสาทควบคุมอิริยาบถอันจงใจ การรับรู ความรูสึก
นึกคิด ความจํา ฯลฯ ทําใหมนุษยเรียนรูไ ด
สมองอารยะแบงออกเปนสองซีก สมองซีกซาย เชีย่ วชาญเรือ่ ง
ถอยคําภาษาเหตุผลเชิงตรรกะ การคิด สัญลักษณ และการตัดสินใจ
สวนสมองซีกขวาถนัดเรื่องรูปราง แบบการเคลื่อนไหว จังหวะ ดนตรี
จินตนาการ ศิลปะ งานฝมอื และความคิดสรางสรรค
เมือ่ พิจารณาถึงคานิยมทางการศึกษา ทัง้ ผูบ ริหาร ครู และผูป ก
ครอง จะยกยองนักเรียนที่มีความถนัดสูงทางการอานเขียนเรียนเลข
ถือวาเปน “คนเกง” ดังคําสอนที่วา “ศิษยเกงเลข ครูรกั เปนหนักหนา”
แตนกั เรียนทีถ่ นัดทางศิลปะ ดนตรี มีจนิ ตนาการและความคิดสรางสรรค
มีแนวโนมทีจ่ ะสอบตกไดในระบบการวัดผลทีค่ ดิ คะแนนรวม
อุดม แตพานิช นักแสดงและนักเขียนที่มีพรสวรรคเดนมาก
๑๒ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

หนังสือที่เขาเขียนเปนหนังสือขายดีที่สุดติดตอนับสิบสัปดาหไดเคยให
สัมภาษณวา เขาสอบวาดเขียนตกเพราะเขาวาดรูปผลมะมวงเปนสีชมพู
ทุกวันนี้เราเดินสวนกับคนที่ไดรับการพัฒนาสมองซีกเดียว
จํานวนสักเทาใด และตัวเราเองทีม่ ปี ริญญาตอทายชือ่ อยูเ สมออยูน มี้ สี มอง
โตเพียงขางเดียวหรือไม?
จินตนาการ ศิลปะ ดนตรี เปนความงามทีก่ ลอมเกลาจิตใจและ
อารมณใหคลายความหยาบกระดาง เปนสือ่ สรางไมตรี และความเขาใจ
กันและกันในหมูช น เปนความสุขทีแ่ สวงหาไดงา ยและบุคคลสามารถสราง
สรรคขนึ้ เองได
สถานศึกษาบางแหงไดใหความสนใจในเรือ่ งนี้ แตยงั มีอกี จํานวน
มากทีเ่ คีย่ วเข็ญเด็กอยางเอาเปนเอาตาย เพือ่ ใหนกั เรียนสอบผานหมวด
วิชาทีก่ าํ หนดไวในการสอบเขาระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ไป

กระบวนการศึกษาสอนใหนกั เรียนเปนไทยก็ไมได
เปนฝรัง่ ก็ไมเหมือน
การศึกษาเปนกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม แตดังที่ไดกลาว
แลววา การทีโ่ รงเรียนมุง ยึดเอาหลักสูตรแมบทจากสวนกลางเปนสรณะ
จึงทําใหการใชหลักสูตรทองถิน่ ยังไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอ นักเรียนขาด
โอกาสที่จะสัมผัสกับธรรมชาติและสัมพันธกับคุณคาทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น นักเรียนในชนบทจึงพยายามใชชีวิตแบบคนในชุมชนเมือง
นักเรียนในเมืองใหญพยายามเลียนแบบวัฒนธรรมทุนนิยม ทัง้ เรือ่ งการ
กินอยู การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ และวิธคี ดิ ทีผ่ ดิ เผินฟุง เฟอ ทัง้
นี้เพราะการศึกษามิไดปลูกฝงใหนักเรียนเขาถึงรากเหงาอันงดงามของ
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๑๓

ทองถิน่ ทีต่ นอยู และการศึกษายังไมเขมแข็งพอทีจ่ ะทําใหผเู รียนสามารถ
เลือกรับปรับตัวใหไดคณ
ุ ลักษณะทีด่ ขี องคนในวัฒนธรรมอืน่ เชน นิสยั
รักการอาน รักความยุตธิ รรม มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั รูจ กั พึง่ ตนเอง
เปนตน
นักเรียนยิ่งเรียนสูงขึ้นเทาใด ก็ยิ่งจะออกหางไกลจากมาตุภูมิ
ของตน นักเรียนนักศึกษาทีเ่ ปน “คนเกง” ก็จะถูกลอดวยอามิสสินจางให
ทํางานอยูใ นมหานคร
เราจะปลอยใหคนที่ลมเหลวและพลาดหวังจากการสอนแขงขัน
เทานัน้ หรือ ทีจ่ ะรอนเรเซซังกลับบานเพือ่ คอยโชคชะตาใหไดกลับสูเ มือง
ใหญอกี ครัง้
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกระบวนการพัฒนามนุษย
ทีต่ อ งอิงอาศัยกันและประสานกันอยางกลมกลืน เปรียบเสมือนเสนเชือก
สามเสนทีพ่ นั เกลียวเปนหนึง่ จึงจะมีความเหนียวแนนสามารถฉุดรัง้ ใหคน
หลุดพนจากหลมลึกของความเขลา เมือ่ บุคคลละทิง้ ความเห็นแกตวั และ
ความโลภเสียได ความเจริญทางจิตใจยอมเกิดขึน้ อยางแนนอน

การพัฒนาจิตใจโดยหลักทางศาสนา กระบวนการศึกษา
และฐานทางวัฒนธรรม
๑๔ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

บทบาทของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ :
ศักยภาพที่ตองมีและทําได
ในยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง เปน
ชวงหัวเลีย้ วหัวตอของแนวคิดหลักทางการศึกษา ทีต่ อ งปรับเปลีย่ นจาก
“ภารกิจโดดเดีย่ ว” มาสู “ภารกิจประสานสัมพันธ” ของทุกองคกรในสังคม
กําหนดวัตถุประสงคหลักรวมกัน วางแนวทางและปฏิบตั งิ านรวมกันอยาง
สอดคลองกลมกลืน มีการติดตามผลเพือ่ พรอมจะปรับปรุงแกไข
สุมน อมรวิวฒ
ั น (๒๕๓๓) ไดเสนอองคประกอบของพืน้ ฐานการ
ศึกษาวาตองพรอมดวย วัฒนธรรม ปญญาธรรม และ เมตตาธรรม อัน
เปนคุณลักษณะทีแ่ ท ดัง้ เดิมของคนไทยและสังคมไทย
วัฒนธรรมเปนแบบวิถีชีวิตไทยที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม ทัง้ ทีเ่ ปนเพือ่ นมนุษยทรัพยากรธรรมชาติ และความเจริญทาง
เทคโนโลยี วั ฒ นธรรมบ ง บอกถึ ง ความผู ก พั น กั น ในครอบครั ว และ
วงศาคณาญาติ ทีต่ า งก็มหี นาทีร่ บั ผิดชอบตอกันและกัน สังคมไทยมีพลัง
ภูมิปญญาที่แสดงออกและสั่งสมไวเปนศักดิ์ศรีของมนุษยและความสงา
งามของชาติ อันไดแก ภาษา ศิลปะ ประเพณี พิธกี รรม ทีเ่ กิดผลสราง
สรรคการพัฒนาจิตใจ
ปญญาธรรม คือ ขุมความรู หลักการและระบบความคิดที่คน
ไทยไดรวบรวมสะสมจากประสบการณอนั ยาวนาน ภูมปิ ญ
 ญาไทยดาน
การเกษตรไดแสดงถึงความเขาใจลึกซึง้ ในธรรมชาติ เขาใจการเกิดกอและ
การเสือ่ มสลายของดินน้าํ ลมไฟ พืช สัตว และทุง นา ปาเขา แมนา้ํ ลําธาร
ความรูใ นหลักของการครองเรือน หลักการอยูร ว มกันในสังคมความรูเ รือ่ ง
สรีระของมนุษย จิตใจ การกิน การอยู การนุง หม และการรักษาโรค ฯลฯ
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๑๕

หลักความรูดังกลาวไดถูกถายถอดสืบตอกันมาและสรางสรรคขึ้นใหม
อยางแยบยลและกลมกลืนกัน การสัง่ สอนฝกฝนอบรมบมนิสยั เปนวิธสี อน
แบบไทยที่นาจะนํามาใชในการพัฒนาจิตใจ ทั้งนี้โดยการปรับปรุงให
เหมาะกับสภาพของสังคม
เมตตาธรรม เปนแกนหลักของการอบรมบมนิสัย ผูเรียนจะ
เรียนไดดถี า เกิดศรัทธาคือความเชือ่ สนใจ และเห็นความสําคัญของสาระ
ทีก่ าํ ลังเรียน ผูเ รียนยอมเรียนอยางมีความสุข เกิดฉันทะในกระบวนการ
เรียน ถาพบวาครูของเขาเปนกัลยาณมิตร เปนผูท เี่ ขายอมรับนับถือไววาง
ใจและพึง่ พาปรึกษาได เมตตาธรรมชวยสรางความสมดุลระหวางความ
รู (วิชชา) และความรัก (กรุณา) ในการศึกษา
วัฒธรรมเปนวิธีดําเนินชีวิต ปญญาธรรมเปนฐานของการดํารง
ชีวติ ทีด่ ี เมตตาธรรมเปนพลังหนุนใหคนรูจ กั พัฒนาตนเองและพรอมทีจ่ ะ
พัฒนาผูอ นื่ ใหมชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้
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ปณิธานของสถานศึกษา
ปณิธาน หรือ ประณิธาน หมายถึง การตั้งความปรารถนา
ปณิธานของสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ จะบงบอกวา การจัดการ
ศึกษาของแหลงนัน้ ปรารถนาใหผเู รียนมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางไร ปณิธานมิได
มีไวเพียงเพือ่ ติดประกาศไวหนาสถาบันเทานัน้ หากแตจะตองไดรบั การ
ตีความกําหนดใหเปนกระบวนการจัดการศึกษาโดยตลอด

๑๖ ศ.สุมน อมรวิวฒ
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ผูเ ขียนขอยกตัวอยาง ปณิธานของสถานศึกษา ซึง่ เกิดผลไดจริง
เปนคุณลักษณะของนักเรียนที่สําเร็จจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ดังปรากฎในคําแปลพระราชบันทึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยู
หัว ตอนหนึง่ ดังนี้
“...สําหรับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ขาไมเปนหวงการปน
นักเรียนชั้นมัธยมใหเปนเทวดาเหมือนกันหมดทุกคน ไดคะแนน
กันคนละหลายพันคะแนน เทาการสรางเด็กหนุม ทีข่ ยันขันแข็งและ
สะอาดทัง้ ทางรางกายและจิตใจ เตรียมพรอมทีจ่ ะรับภาระตางๆ ซึง่
จะมีมาในอนาคต ขาไมตอ งการนักเรียนตัวอยางทีส่ อบไลไดเกียรติ
นิยมทุกๆ ครั้ง ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได ที่อยากไดนั้น
คือเยาวชนทีเ่ ปนสุภาพบุรษุ ซือ่ สัตยสจุ ริตมีอปุ นิสยั ใจคอดี และขา
จะไมโศกเศราเลย ถาเจามารายงานวา เด็กคนหนึง่ เขียนหนังสือไม
คลองคิดเลขซอนไมเปนและไมรวู ชิ าเรขาคณิตเลย ถาขารูว า เด็ก
คนนัน้ ไดศกึ ษาพอทีจ่ ะรูว า เปนลูกผูช ายคืออะไร และขีแ้ ยคืออะไร
ขาไมอยากไดยนิ คน “คนฉลาด” บนอีกวา ปญญาทวมหัว เอาตัว
ไมรอด สิ่งที่ขาตองการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือ ใหการ
ศึกษาเปนเครือ่ งทําใหเด็กเปนเยาวชนทีน่ า รักและเปนพลเมืองดี
ไมใชทาํ ลายบุคลิกภาพเสียหมดโดยบรรทุกหลักสูตรและระบบการ
ตางๆ ลงไป ขาตองการใหการศึกษาเปนสิ่งงดงาม จนทําให
เด็ ก ที่ อ อกไปแล ว หวนกลั บ มาคิ ด ถึ ง ในวั น ข า งหน า ด ว ยความ
ภาคภูมใิ จ...”
ศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล ไดอธิบายเพิ่มเติมวา
“...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั มีพระราชประสงคทจี่ ะใหครู
อบรมสั่งสอนนักเรียนมิใชเพื่อทําโจทยเรขาคณิตไดเทานั้น แตเพื่อให
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๑๗

นักเรียนเติบโตเปนบุคคลที่สามารถรับผิดชอบ ทําการงานและ ใหผูอื่น
นับถือในสังคม การใหการศึกษาแบบนีน้ นั้ เรามิอาจวัดผลไดดว ยการสอบ
ซอมหรือสอบไล...” ๕
การยกตัวอยางคําแปลพระราชบันทึกบางตอนขางตนนี้ ผูเ ขียน
ประสงคทจี่ ะแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั มี
พระปรีชาญาณทางการศึกษาอยางยิ่งคําวา “วิสัยทัศน” ยังไมมีใชใน
พ.ศ. ๒๔๕๓ แตสามารถกลาววา พระราชปณิธานทีท่ รงแสดงไว เปน
วิสยั ทัศนทางการศึกษาอยางชัดเจน
โรงเรี ย นต า งๆ ล ว นมี คํ า ขวั ญ ประจํ า โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาประเภทตางๆ ลวนมีปณิธานของสถาบัน
ที่บงบอกอุดมคติในการจัดการศึกษา ประเด็นสําคัญคือสถาบันเหลานี้
จะตองสามารถนําอุดมคติมาสูก ารปฏิบตั ใิ หเห็นผลไดจริง
คงไมมโี รงเรียนใด ติดคําขวัญไววา “การสอบเขามหาวิทยาลัย
ไดคอื ดวงดาวทีเ่ ราจะไปใหถงึ ”
วาแตคาํ ขวัญขอนีค้ อื ปณิธานแฝงของสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสวนใหญใชหรือไม?

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี
ชวยพัฒนาจิตใจไดสว นหนึง่
กระบวนการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม มีปจจัย ๒ ประการ
หลักที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ปจจัยของการเรียนรู
ดั ง กล า วนี้ คื อ (๑) ป จ จั ย ภายนอกได แ ก ศรั ท ธา และ ปรโตโฆสะ
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(๒) ปจจัยใน คือ โยนิโสมนสิการ (วิธคี ดิ โดยถูกตองแยบคาย)
ปรโต โฆสะ เปนสิง่ เราจากภายนอก ไดแก สิง่ แวดลอม บรรยากาศ
แรงจูงใจ เหตุการณ กิจกรรมตอบสนอง และความเปนกัลณมิตรของครู
ผูบ ริหารและบุคลากรในสถานศึกษา ควรจัดบริเวณอาคารสถาน
ทีใ่ หมรี ะเบียบ สะอาด สวยงาม มุง เนนใหผเู รียนไดสมั ผัสและสัมพันธกบั
ธรรมชาติ เพือ่ เขาจะไดสงั เกต ซึมซับและเคยชินตอสภาพแวดลอมทีด่ ี
การจัดบรรยากาศการเรียนรูท สี่ อดคลองกับกิจกรรมการเรียนในบทเรียน
เชน มีสวนดอกไม สวนครัว บอปลา มีปา ยแสดงชนิดและการเติบโตของ
สัตวประเภทตางๆ มีศาลาอานหนังสือ มุมหนังสือ มุมดนตรี ทีน่ งั่ ฟงเพลง
นักเรียนสามารถใชเวลาวางทํากิจกรรมที่ชอบทั้งทางดานภาษา วิทยา
ศาสตร สังคม ศิลปะ พลานามัย และสุนทรียภาพ ทุกคนชวยกันสราง
ชวยกันรักษา และเรียนรูร ว มกัน
หองเรียนที่แทจริงมิไดจํากัดอยูเพียงหองสี่เหลี่ยมที่ฝากั้นลอม
รอบ หากแตเปดกวางออกสูผ คู น ชุมชน และธรรมชาติแวดลอม หองเรียน
อยูท โี่ รงอาหาร ทีล่ านวัด ทีท่ งุ นา ทีโ่ บสถ ทีใ่ ตตน ไม ฯลฯ ขอเพียงแต
ครู ไ ด จั ด แนวทางให เ กิ ด ความสนใจใฝ รู เมื่ อ ห อ งเรี ย นเป ด กว า ง
บทเรียนและหัวใจของผูเ รียนก็เปดรับเอาสาระความจริงทีเ่ กิดขึน้ ไดเห็น
กับตา สัมผัสมากับมือมากลัน่ กรองเก็บเปนประสบการณทมี่ คี ณ
ุ คา
หองเรียนธรรมชาตินั้นกวางใหญ ธรรมชาติไดใหบทเรียนมาก
มายในทุกกลุม ประสบการณเพราะนักเรียนจะไดเห็นความเปลีย่ นแปลง
ความเจริญเติบโต การเกิด-ดับ ความรวงโรย ไดเห็นความสัมพันธของ
สรรพสิง่ การปรับตัว การตอสูเ พือ่ ความอยูร อดของมนุษย สัตว พืชพันธุ
ทามกลางปรากฏการณทางธรรมชาติ นักเรียนมีโอกาสซึมซับคุณลักษณะ
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๑๙

ทีอ่ อ นโยน เมตตา กลาหาญ ธรรมชาติเปนฉากเปนสถานการณ และเปน
บทเรียนทีไ่ มรจู บ โปรดอยาเก็บเด็กไวในหองเรียนทีค่ บั แคบเทานัน้
เทคโนโลยีที่รุดหนาไดชวยใหโรงเรียนมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
และสอนเนือ้ หาบทเรียนไดรวดเร็ว สือ่ โสตทัศนและสือ่ อิเล็กทรอนิกส ชวย
ใหครูมีเวลาจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติและพัฒนาอารมณจิตใจไดมากขึ้น
ครูจงึ ตองใชเวลาในการชีแ้ นะ ปลุกเราใหเกิดการเรียนรู กิจกรรมการเรียน
ทามกลางธรรมชาติ สงเสริมใหใจครูและใจศิษยสงถึงกันไดงาย เพราะ
ธรรมชาติมีลักษณะที่เปนจริงตางจากเทคโนโลยีซึ่งเปนสิ่งประดิษฐและ
สิง่ เทียม
ขอใหโรงเรียนคือแหลงเรียนรูที่รื่นรมย หลีกเลี่ยงความรุนแรง
ความเครียด และปราศจากความหวาดกลัว สถานศึกษาทุกระดับตองเปน
แหลงวิทยาการที่ปลุกเราใหเกิดความมุมานะ พากเพียร ในการคิดแก
ปญหา และเขาถึงสุนทรียภาพ นี่คือบทบาทหนึ่งสถานศึกษาตอการ
พัฒนาจิตใจ

การจัดกิจกรรมหลากหลายเพือ่ พัฒนาจิตใจ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา คือการจัดกิจกรรมเรียนรู เทคนิค
และวิธจี ดั การเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษานัน้ มีมากมาย หากจะ
อธิบายแยกแยะก็เปนตําราเลมใหญ ในบทความนีจ้ ะขอยกตัวอยางการ
จัดกิจกรรมทีเ่ นนการพัฒนาจิตใจ ควบคูห รือสอดแทรกไปกับการพัฒนา
ผูเ รียนในดานอืน่ มาสัก ๓ กิจกรรมดังตอไปนี้
๑. กิจกรรมการถายทอด กิจกรรมประเภทนีเ้ ปนกิจกรรมหลัก
ของการสอนตามหลักสูตร และการสอนในชัน้ เรียน ความคิดพืน้ ฐานของ
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กิจกรรมการถายทอด คือ เชือ่ วาครูอาจารยมคี วามรูค วามสามารถและ
ประสบการณมากกวาศิษย จึงถายทอดหลักการวิธกี ารและคุณสมบัตทิ พี่ งึ
ประสงคใหศษิ ยไดรบั รูแ ละเรียนรูอ ยางถูกตอง วิธกี ารถายทอดสวนใหญ
คือบอกใหฟง ทําใหดู เตือนใหรู ฝกใหเปน แนะใหอา น ถามใหตอบ และ
แกไขใหถูก
การจั ด กิ จ กรรมถ า ยทอดมิ ใ ช กิ จ กรรมที่ ล า สมั ย หรื อ เป น
กิจกรรมที่มักจะถูกคอนแคะวาเผด็จการแตอยางใด ถาครูอาจารยจัด
กิจกรรมใหถกู ตองตามทฤษฎีการเรียนรู เชน เนือ้ หาสาระใหสอดคลอง
กับวัยและความสนใจของศิษย มีการเสริมแรง ใชสอื่ การสอน เชน กรณี
ตัวอยาง ภาพ เพลง เกม นิทาน ฯลฯ มาประกอบกิจกรรมฝกปฏิบัติ
สม่าํ เสมอ สอดแทรกคติสอนใจ อธิบายคุณคา และแลกเปลีย่ นความคิด
เห็ น กั น ระหว า งครู กับศิ ษ ย กิจกรรมการถายทอดนี้ถา ครู ตั้ ง ใจสอน
มีเมตตา และเปนแบบอยางทีด่ กี น็ บั วาเปนกิจกรรมหลักทีใ่ ชไดผลอยูแ ลว
ในสถานศึกษา
๒. กิจกรรมการฝกหัดอบรมและปรับพฤติกรรม กิจกรรม
ประเภทนีม้ คี วามคิดพืน้ ฐานเรือ่ งความแตกตางระหวางบุคคล และเชือ่ วา
พฤติกรรมมนุษยจะดี-ชั่วอยางไร เปนเพราะความคิดและจิตใจของเขา
กิจกรรมฝกหัดอบรมมีลักษณะเปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียน
ปฏิบัติ ครูคอยสังเกต บันทึกและปรับปรุงแกไขการปฏิบัตินั้นๆ เชน
การฝกหัดฝกฝนดานดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป ดานกิรยิ ามารยาท ดานการ
ประดิษฐ ดานการทํางาน ดานการใชภาษา ฯลฯ กิจกรรมนีม้ ไิ ดมงุ แตผล
ของงานแตมงุ สรางลักษณะนิสยั ตลอดกระบวนการทํางาน เชน ความรับ
ผิดชอบ ความพากเพียร ความตัง้ ใจ ความละเอียด ประณีต วิธกี ารแสดง
อารมณ เจตคติ กิรยิ าวาจาทีเ่ หมาะสม นอกจากนีค้ รูยงั ตองสงเสริมใหศษิ ย
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๒๑

เกิดจินตนาการและไมสะกัดกัน้ ความคิดสรางสรรคของนักเรียนอีกดวย
เมื่อครูเอาใจใสติดตามสังเกตกระบวนการทํางานของศิษย ครู
ยอมพบขอบกพรองทีต่ อ งแกไขและชีแ้ นะแนวทางทีจ่ ะปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานของเขา กระบวนการปรับพฤติกรรมนี้อาศัยหลักจิตวิทยาและหลัก
คุณธรรมควบคูกันไป ทั้งนี้เพื่อมิใหการปรับพฤติกรรมเปนการทําราย
ทําลายจิตใจของผูเ รียน
ปจจุบันไดมีปญหาเรื่องความรุนแรงและความกาวหนาเกิดขึ้น
บอยในสถานศึกษา บางกรณีเกิดขึน้ เพราะนักเรียนมีปญ
 หาถูกกดขีบ่ งั คับ
จากครอบครัว ถูกขมเหงรังแกจากเพือ่ น หรือถูกชักจูงใหหลงผิด ครูจงึ
ตองจัดกิจกรรมกลุม สัมพันธ กิจกรรมสถานการณจาํ ลอง บทบาทสมมุติ
หรือศึกษากรณีตวั อยาง เพือ่ ใหนกั เรียนไดฝก การแกปญ
 หา และเสริมแรง
ใหนกั เรียนสามารถปรับพฤติกรรมไดอยางตอเนือ่ ง
กิ จ กรรมฝ ก หั ด อบรมและปรั บ พฤติ ก รรมจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอเมือ่ มีลกั ษณะครบ ๔ ประการ คือ
๒.๑. เปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนไดแลกเปลีย่ นแลกปฏิสมั พันธกนั
(interaction)
๒.๒. เปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนมีสว นรวม (participation)
๒.๓. เปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนสนใจและตัง้ ใจจริง
(concentration)
๒.๔. เปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนนําผลไปใชไดและประจักษผล
(application)
การปรับพฤติกรรมทีก่ า วราวรุนแรง พฤติกรรมการเสพติดและ
พฤติกรรมผิดเพีย้ นทางเพศนัน้ ครูเปนคนสําคัญเทาๆ กับพอแม ครูตอ ง
๒๒ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

ตั้งใจดีและเขาใจจริง ประเด็นสําคัญที่สุด คือ ครูตองไมเปนผูกาวราว
รุนแรง เสพติด และผิดเพีย้ นทางเพศเสียเอง
๓. กิจกรรมการคิดวิเคราะห ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา
จิตเปนกระบวนการทํางานของสมองทีก่ อ ใหเกิดปฏิกริ ยิ าตอสิง่ เรา ครอบ
คลุมไปถึงความรูส าํ นึก อารมณ ความคิด บุคลิกภาพ และเจตคติทที่ าํ
ใหคนมีพฤติกรรมแตกตางกัน
พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมไววา มนุษยเรานีป้ ระกอบดวยรูป
นาม รูปคือกาย สวนนามคือจิต ซึง่ ทําหนาที่ ๔ อยาง คือ ๑. รับ (เวทนา)
๒. จํา (สัญญา) ๓. คิด (สังขาร) และ ๔. รูแ จง (วิญญาณ) ในภาษาไทย
เรามักใชควบคูไ ปกับคําวา “ใจ” เพราะจิตนัน้ ไมมรี ปู มองไมเห็น เมือ่ ใช
คําวากอนเนื้อทําหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกาย จิตใจนั้นเชื่อมโยง
ไปสูส มองมิใชหวั ใจ จิตใจนัน้ มีความสําคัญทีส่ ดุ พฤติกรรมทัง้ หมดของ
มนุษยจะดีหรือชั่วก็เพราะจิตใจเปนตน เปนประธาน การพัฒนาจิตใจ
จึงเปนกระบวนการทีต่ อ งพัฒนาทัง้ การรับ-การจํา-การคิด และการรับรูแ จง
เห็นจริง
กิจกรรมการคิดวิเคราะห เปนวิธหี นึง่ ทีช่ ว ยพัฒนาจิตใจ กิจกรรม
นีเ้ ปนการฝกไดผเู รียนสามารถคิดพิจารณาความแตกตาง ความถูกตอง
คุณคา ความสัมพันธ ความเชือ่ ถือได ความชัดเจน เหตุผล และสามารถ
แปลความคิดเปนการกระทํา (หรือพฤติกรรม) ไดโดยถูกตอง ตามคานิยม
ประเพณี ศีลธรรม และกฎหมายของสังคมนัน้
กิจกรรมฝกคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมทีส่ อดแทรกอยูใ นกิจกรรม
การถายทอดและกิจกรรมสัง่ สอนฝกอบรม กิจกรรมนีค้ รูจดั บรรยากาศและ
สิง่ เราโดยใชสอื่ ขาวเหตุการณ กรณีปญ
 หา และสถานการณจาํ ลอง เพือ่
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๒๓

ฝกทักษะในการรวบรวมขอมูลขาวสาร การใชเหตุผลแลกเปลี่ยนกัน
การประเมินคุณคา การเลือก และการตัดสินใจ เพือ่ นําไปสูผ ลการปฏิบตั ิ
ทีต่ งั้ จุดประสงคไว
สุมน อมรวิวฒ
ั น :๒๕๓๐ ไดสรุปวิธคี ดิ จากหนังสือพุทธธรรมของ
พระราชวรมนี (ป.อ.ปยุตฺ โต) แลวนํามาประยุกตเปนสาระของการสอน
ใหคดิ ในวิชากระบวนการคิด (thinking process) ดังตอไปนี้

ผูค ดิ เปนตองฝกวิธคี ดิ แบบตาง ๆ คือ
คิดสืบคนตนเคา
คิดทบทวนตน-ปลาย
คิดจําแนกหมวดหมู
คิดประจักษลกั ษณสามัญ
คิดแบบแกปญ
 หา
คิดจุดหมายอางอิง
คิดทัง้ คุณและโทษ
คิดทางออกเหตุการณ
คิดคุณคาทีแ่ ท
คิดปลุกเราคุณธรรม
คิดความจริงถีถ่ ว น
คิดลําดับสําคัญ
คิดจําแนกคําถาม
คิดเพือ่ รูแ จงใจ

๒๔ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

คิดสืบสาวตลอดสาย
คิดโยงสายสัมพันธ
คิดรูเ หตุผลนัน่
คิดเทาทันความจริง
คิดคนควาทุกสิง่
คิดไมทงิ้ หลักการ
คิดประโยชนแกนสาร
คิดประมาณผลกรรม
คิดมุงแกจิตต่ํา
คิดมุง นําปจจุบนั
คิดแยกสวนสิง่ สรรพ
คิดสัมพันธปจ จัย
คิดตอบตามเงือ่ นไข
คิดสรางนิสยั ใฝธรรม

หากสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ จั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นรู จั ก คิ ด ได
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาจิตใจยอมเกิดผล คือผูเ รียนมีสขุ ภาพจิตดี
(mental health) มีสมรรถภาพจิตดี (mental formation) และมีจติ ตัง้ มัน่
เกิดคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค (mentality or concentration)

กระบวนการกัลยาณมิตรในสถานศึกษา
การเรียนรูนอกจากจะเกิดขึ้นโดยการสั่งสอนและการฝกปฏิบัติ
แลว คนเรายังเรียนรูโ ดยกระทําตามแบบอยางทีต่ นเห็นซ้าํ และคิดวาเปน
แบบอยางทีด่ ี นัน่ คือ การเรียนรูโ ดยการเลียนแบบ (modelling) นอกจาก
นั้นสถานศึกษาทุกระดับยังมีบุคลากรหลายประเภท เชน ผูบริหาร ครู
วิทยาการ กรรมการโรงเรียน เจาหนาที่ และนักเรียนยังมีเพือ่ นวัยเดียว
กันอยูจ าํ นวนมาก ความสัมพันธระหวางกลุม คนตางๆ เหลานี้ ทัง้ ทีเ่ ปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือความสัมพันธระหวางกลุมคน บางครั้ง
ดําเนินไปดวยดี มีลกั ษณะรวมแรงรวมใจกัน แตบางครัง้ อาจเกิดปญหา
ขัดแยง เกิดเหตุการณไมพงึ ประสงค ทําใหบคุ คลตองเรียนรูพ ฤติกรรม
ของคนอืน่ เรียนรูว ธิ คี ดิ วิธกี ารแสดงออก เรียนรูก ารปรับตัวและการจูง
ใจคนอืน่ เพือ่ จะไดอยูใ นสถานศึกษาดวยกันอยางมีความสุข การเรียนรู
เชนนีเ้ รียกวา การเรียนรูท างสังคม (Social learning)
ผู บ ริ ห ารและครู ต อ งเข า ใจแนวคิ ด พื้ น ฐานของกระบวนการ
กัลยาณมิตร ๕ ประการซึง่ นําไปสูก ารเรียนรูท างสังคม แนวคิดนัน้ คือ
“... ๑. สันติสุขของสังคมเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีน้ําใจชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน
๒. การเรียนรูเ กิดขึน้ ไดทงั้ โดยตนเองและการเรียนรูจ ากผูอ นื่
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๒๕

๓. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การแนะนํา การชีป้ ระเด็นและการ
เสนอวิธกี ารของกลุม ยอมชวยปญหาไดดกี วาการคิดหรือการกระทําตาม
ลําพัง
๔. คุณธรรมนั้นเสริมสรางไดดวยการเตือนตนเอง บังคับตนเอง
และการที่มีผูคอยเตือนชี้แนะ ชวยเหลือ ยอมทําใหบุคคลสามารถคิด
ปฏิบตั ไิ ดถกู ตองมากขึน้
๕. เมื่อบุคคลเผชิญปญหา ความทุกขความไมพึงพอใจ ความรัก
ความโกรธ ความหลง ยอมทําใหเขาขาดเหตุผล มีอคติ และขาดความ
รอบคอบ การมีผคู อยชีแ้ นะดวยหลักการทีด่ ี ยอมทําใหแกปญ
 หาไดด.ี ..”
ผูบ ริหารและครูจงึ เปนผู “ชีท้ างบรรเทาทุกข และชีส้ ขุ เกษมศาสนต”
แกศษิ ย ครูควรเปลีย่ นทัศนะใหมจากการเปนสัง่ ผูค วบคุม ผูล งโทษ ผูม ี
อํานาจเหนือ มาเปนผูค อยชีแ้ นะและชวยเหลือศิษย การพัฒนาจิตใจนัน้
เปนเรื่องที่ละเอียดออน หากตลอดเวลาอันยาวนานในสถานศึกษา
นักเรียนนักศึกษาไดอยูใ นสังคมกัลยาณมิตร เขายอมไดรบั ประสบการณ
อันมีคา ทางจิตใจ ซึง่ ถือวาเปนจุดประสงคทสี่ าํ คัญมากของการศึกษา
กอนจบบทความนี้ ผูเขียนขอสรุปแนวคิดและทิศทางการพัฒนา
จิตใจ ไดดงั นี้
การพัฒนาจิตใจเปนภารกิจเรงดวนของสถาบันการศึกษาที่ตอง
แกไขสภาวะทุพพลภาพทางจิตใจของคนบางสวนในสังคม แนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาจิตใจคือ
๑. การพัฒนาคน เริม่ ตนทีก่ ารพัฒนากายและจิตไปพรอมกันตาม
นัยแหงพุทธธรรม คนมีใจเปนใหญซงึ่ อาจบันดาลผลตอความวิวฒ
ั นและ
ความวิบตั ขิ องทุกอยางในสังคม
๒. การพัฒนาจิตใจตองใชกระบวนการอบรมเลีย้ งดู กระบวนการ๒๖ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

ศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางศาสนาไปพร้อมกันอยางผสมผสานกลมกลืน
๓. คนเปนเวไนยะ คนสวนใหญสามารถไดรบั การพัฒนาใหเปนคน
เกงและคนดีได
๔. วัยทองของการบมเพาะจิตอันไพบูลย ตองเริม่ ตนตัง้ แตปฏิสนธิ
ถึง ๖ ป และตอเนือ่ งไปตลอด ซึง่ จะมีผลยัง่ ยืนไปจนมนุษยเติบใหญถงึ
วัยแกเฒา
๕. การพัฒนาจิตใจ มีลกั ษณะซึมซับคอยเปนคอยไป โดยการเรียน
รูจ ากแบบอยางจากการฝกฝนตนเอง จากการกระทําและวิเคราะหผลของ
การกระทํา วิธกี ารเรียนรูท ถี่ กู ตองจะพัฒนาจิตใจคนทีละนอยๆ ฝงแนน
ยัง่ ยืน การพัฒนาจิตใจจึงมิใชกจิ กรรมแบบ “จุดพลุ” ทีโ่ ดงดังและมอดเร็ว
เหมือนไฟไหมฟาง
๖. ในสังคม “ภาราสารถี ใครไมมีปราณีใคร” เชนปจจุบัน จิตใจ
มนุษยถกู สังคมบริโภคนิยมครอบงํา ยัว่ ยุ ใหเห็นแกตวั และทะยานอยาก
อยางรุนแรง การพัฒนาจิตใจจึงเปน กระบวนการทีท่ วนกระแส ตอง
ทุม เทรวมพลังทุกฝายจึงจะประสบความสําเร็จ
๗. การพัฒนาจิตใจทีไ่ ดผลดีทสี่ ดุ คือ การทีบ่ คุ คลนัน้ ฝกฝนตนเอง
คนอืน่ ทําใหเพียงจัดสภาพแวดลอม ใหขา วสาร จัดกิจกรรมการเรียนรูใ ห
อยางมีประสิทธิภาพเทานัน้ การสรางศรัทธาใหคนยอมรับและเรียนรูด ว ย
ตนเอง จึงสําคัญมาก ถาบุคคลใดมีมจิ ฉาทิฏฐ หลงตนเอง ใครเลาจะชวย
พัฒนาได โมหะเปนอุปสรรคทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการพัฒนาจิตใจ
๘. ครูอาจารยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาจิตใจไดใน
ทุกสาขาวิชาไมจําเปนตองจํากัดอยูเฉพาะสาขาวิชามนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรเทานัน้
บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๒๗

บทความนี้ เ รี ย กร อ งให ทุ ก ฝ า ยที่ มี ห น า ที่ พั ฒ นาจิ ต ใจได
รวมพลังกันและมีเจตคติทดี่ ตี อ กัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในสถาน
ศึกษา เด็กมากกวารอยละหาสิบตองแตกแยกออกไปจากระบบการศึกษา
เพียงชัว่ เวลา ๖ ป เด็กอีกสวนหนึง่ โชคดีเรียนจบมัธยมศึกษา เยาวชน
สวนนอยที่มีชัยชนะในยุทธภูมิอุดมศึกษา เราเรียกคนกลุมนอยนี้วา
“บัณฑิต” โดยทีไ่ มแนใจนักวาบัณฑิตเหลานีเ้ ปนมนุษยทสี่ มบูรณเพียงใด
ใครเลาจะปลูกตนกุหลาบลงในผืนดินอันแลงรอนและแตกระแหง
ใครจะฉุดลากใหตน กุหลาบเติบโต ผลิใบระบัด
ใครจะบีบเคนใหกุหลาบผลิดอกแยมบาน
ใครจะเติมกลิ่นหอมและสีอันสดสวย
หากไรโอชะแหงดิน ความชุม เย็นของน้าํ และแสงระวีอรุณ
ปราศจากลมรืน่ มาไล และมือทีล่ ดิ ใบใหโปรงงาม
ธรรมชาติสรางชีวติ ทีละนอย ทีละนอย เนิน่ นาน
มนุษยชวยปรุงแตงดวยรักและอาหาร
ฉันใด เยาวชน
ธรรมชาติสรางชีวิตรางกายและจิตใจแกเขา
เติบโตขึน้ เปนตัวเขา ใครเลาจะฝน
แตดวยความรักและความรูในวิถีของการศึกษา
แตงแตมวิญญาณของเขาใหประณีต แจมกระจางออนโยน
ทีละนอย ทีละนอย เนิน่ นาน
เพือ่ เขาจะเปนมนุษยทรี่ ู รูส กึ รูเ พือ่ จะสูเ พือ่ อิสรภาพ
หลุดพนจากอะไร
ความเขลา โฉดชัว่ เห็นแกตวั ความทะยานอยาก
ความโกรธ ความหลงผิด
เพือ่ เขาจะเปนผูร ู ผูร กั ผูใ ห
นีค้ อื มนุษย นีค่ อื การศึกษา นีค่ อื ปญญา นีค่ อื ศีลธรรม
ปราศจากสิง่ นี้ มนุษยและเดียรัจฉาน จะตางกันไฉน

๒๘ ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น ราชบัณฑิต

เชิงอรรถ
๑. พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร (พุทธศาสนา
กับการพัฒนามนุษย), โครงการพัฒนาตน, มหาวิทยาลัยมหิดล,
พิมพครัง้ ที่ ๓, พฤศจิกายน ๒๕๓๗, น. ๒๓
๒. พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาของโลกปจจุบัน คําบรรยายกลุมนิสิต
นักศึกษาบวชภาคฤดูรอ น ณ สวนโมกขพลาราม,
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. จัดพิมพในหนังสือ
คุณความดีของชีวติ , คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
สุมน อมรวิวฒ
ั น บรรณาธิการ, ๒๕๒๓, น. ๒
๓. สุมน อมรวิวัฒน, การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ,
โครงการตํารา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, พิมพครัง้ ทีส่ อง, ๒๕๓๐
๔. พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐตญาโณ), คําบรรยายวิชาพุทธ
ปรัชญาการศึกษา, ภาควิชาสารัตถศึกษา,
สาขาวิชาพืน้ ฐานการศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖
๕. ม.ล.ปน มาลากุล คําแปลพระราชบันทึก พระบรมราโชบายในการ
จัดตัง้ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จากหนังสือพระบรมราโชวาท
กับวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, ๒๕๑๙,
น ๑๒๗-๑๒๘
๖. สุมน อมรวิวัฒน, กระบวนการกัลยาณมิตร ฝกจิตใจใหมีน้ําใจ
คําบรรยายในที่ประชุมสํานักธรรมศาสตรและการเมือง เมื่อวัน
อั ง คารที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๗, วารสารราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
ฉบับผนวก เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๗, น.๕๘

บทบาทของของสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาจิตใจ ๒๙

ใครเลาจะปลูกตนกุหลาบลงในผืนดินอันแลงรอนและแตกระแหง
ใครจะฉุดลากใหตน กุหลาบเติบโต ผลิใบระบัด
ใครจะบีบเคนใหกหุ ลาบผลิดอกแยมบาน
ใครจะเติมกลิน่ หอมและสีอนั สดสวย
หากไรโอชะแหงดิน ความชุม เย็นของน้าํ และแสงระวีอรุณ
ปราศจากลมรืน่ มาไล และมือทีล่ ดิ ใบใหโปรงงาม
ธรรมชาติสรางชีวติ ทีละนอย ทีละนอย เนิน่ นาน
มนุษยชว ยปรุงแตงดวยรักและอาหาร
ฉันใด เยาวชน
ธรรมชาติสรางชีวติ รางกายและจิตใจแกเขา
เติบโตขึน้ เปนตัวเขา ใครเลาจะฝน
แตดว ยความรักและความรูใ นวิถขี องการศึกษา
แตงแตมวิญญาณของเขาใหประณีต แจมกระจางออนโยน
ทีละนอย ทีละนอย เนิน่ นาน
เพือ่ เขาจะเปนมนุษยทรี่ ู รูส กึ รูเ พือ่ จะสูเ พือ่ อิสรภาพ
หลุดพนจากอะไร
ความเขลา โฉดชัว่ เห็นแกตวั ความทะยานอยาก
ความโกรธ ความหลงผิด

เพือ่ เขาจะเปนผูร ู ผูร กั ผูใ ห
นีค้ อื มนุษย นีค่ อื การศึกษา นีค่ อื ปญญา นีค่ อื ศีลธรรม
ปราศจากสิง่ นี้ มนุษยและเดียรัจฉาน จะตางกันไฉน

