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ฝกจนกระทั่งเด็กสามารถที่อยูในปากงู ทานเคยไปดูท่ีสวนโมกข ทาจะเห็นภาพวาดและคําบรรยายคืออยูในโลก
เหมือนกับล้ินงูอยูในปากงูคือในปากงูมีพิษ แตล้ินงูอยูในปากโดยไมโดนพิษราย เปรียบเหมือนเราอยูในโลกโดยไมโดน
พิษรายจากสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม ซ่ึงเราทุกคนเผชิญกันหมดเลย ลูกศิษยเราทุกคนก็ตองเผชิญกับส่ิงที่มีพิษ
มากกวาน้ีอีก 

 

เพราะฉะนั้นเรื่องของการฝกทักษะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงตองอยูภายใตสภาพความเปนจริงของ
ชีวิตที่ทาทาย แลวตอไปเราตองเตรียมความพรอมใหเขาไปเผชิญกัน ความทาทายนี้ซ่ึงมันยิ่งกวาปจจุบันเสียอีก ในสมัย
พวกเราไมมีความทาทายกับโซเชียลมเีดีย อินเทอรเน็ต แตลูกศิษยเราเจอมาก  ซ่ึงเราจะเห็นวาลูกศิษยเราบางคนที่ไมมี
ทกัษะชีวิต เขาก็ติดเกม ติดเน็ต ติดเฟสบุค ประเด็นเหลานี้ที่อยากใหทานครูท้ังหลาย ชวยกันลองไปคิดตอวาท่ีเรากําลัง
พยายามทําใหเด็กเรียนรู ทําใหเด็กมีทักษะชีวิตแบบนี้แปลวาอะไร  จริงๆ แลวเขาไดอะไร ยกตัวอยางครูสมชาย ฝก
นักเรียนเลยบอกวา ส่ิงตอไปนี้ไมดี ไมควรทํา เพราะวามันเปนชีวิตที่เกินพอดี ไมเปนเศรษฐกิจพอเพียง เด็กจําได เด็ก
ทองได สิบอยาง แตถามีอยางที่ 11 ขึ้นมา เด็กไมรูแลว เพราะมันเปนสิ่งที่รายยิ่งกวาน้ันเยอะ คําวา “ราย” ในที่นี้
หมายความวา มันซอนตัว ซอนรูปอยูมิดชิดเลย เหมือนกับของดี แตจริงๆ แลวมันมีพิษตอชีวติที่พอเพียง ถาไมมองแบบ
ชีวิตที่พอเพียงก็อาจจะดี นี่คือความทาทาย  

 

ผมพยายามที่จะบอกวาเร่ืองความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มันไมไดนิ่งอยูกับที่ มัน
จะตองตีความ ในความหมายที่ตรงกับชีวิตจริง สภาพจริงของสังคมที่เด็กจะตองเผชิญในปจจุบัน และใหเขา
มีทักษะที่จะไปเขาใจในอนาคต นี่คือความทาทาย มาถึงตอนนี้เราก็มาสูโลกความเปนจริงที่วาเราจะชวยกัน
ทําอยางไรที่จะใหมหาวิทยาลัยที่เปน “โคช” ชวยกันทําใหโรงเรียนที่กําลังสรางเนื้อสรางตัวที่จะเปนศูนยการ
เรียนรู สามารถบรรลุได พวกเราที่เปนกองเชียร ก็คิดวาวิธีการที่ออกแบบใหมีโรงเรียนจํานวนหนึ่งเปนศูนย
เรียนรู และดําเนินการตอไปเปนส่ิงที่มีคุณคากับมหาวิทยาลัย มีคุณคาตอบานเมืองเปนหลัก  

 

ที่พูดมาท้ังหมดเพื่อท่ีจะกราบเรียนวา “ศูนยการเรียนรู”ณ พ.ศ.2555 สามารถทําไดอยางนี้ แลวทีมของ
อาจารยรจนาไปประเมินวาโอเค คุณเปนศูนยไดแลว ป 2555, 2556, 2557  ก็ยังทําเหมือนเดิม  คงไมใช แตศูนยการ
เรียนรูแปลวา คนอื่นมาเรียนรู และตัวเองตองเรียนรูดวย เพราะสังคมมันเปล่ียนไปเรื่อย ความทาทาย
เปล่ียนไปเรื่อย เพราะฉะนั้นศูนยเรียนรูตองมีศักยภาพที่จะปรับตัวเอง ปรับวิธีการทั้งหลาย เพื่อใหเด็กมี
ความสามารถรับมือกับชีวิต ความทาทาย ส่ิงเยายวนทั้งหลายในอนาคตผมอยากเรียนวาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปน packaging ที่งดงาม เปนส่ิงที่ดี สวนตัวผมนึกถึงสมัยเปนเด็กเรารอดมาจากความเยา



ยวนทั้งหลาย เพราะเราไดรับการฝกที่ดี การฝกเหลานั้นจริงๆ แลวก็คือการฝกทักษะที่จะใหมีชีวิตที่พอเพียง
นัน่เอง ลงทายมันคือทักษะชีวิต เพราะฉะนั้นเมื่อไหรกต็ามถาเราลงไปสูของจริง ทกุอยางมันจะงาย 

 

             สุดทายขออนุญาตฝากอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนพี่เลี้ยง โรงเรียนทั้งหลาย ขอใหชวยกันคิดสักนิดหนึ่งวา เมื่อ
เลยจากกี่หวงกี่เง่ือนไขไปแลว จะเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูชีวิตจริงของทานไดอยางไร ทานในที่นี้ก็
คือครูและนักเรียน ที่จริงผมบอกตัวเองตลอดเวลาวาตองฝกทุกวัน  เพราะบางเรื่องเรานึกไมออกวามันหลอกเรา 
เพราะฉะนั้นคําถามก็คือวา มันเขาสูชีวิตจริงของเราอยางไร เราตีความจากชีวิตของเราอยางไร แลวมันเขาสูการปฏิบัติ
อยางไร แลวที่อยากใหตรวจสอบ เมื่อทานไดทําความเขาใจ แลวฝกปฏิบัติ มันกอผลดีตอทานอยางไร ทาน
ในที่นี้ก็คือครูและอาจารย แลวคําถามตอก็คือวา ลูกศิษยเราไดอะไรตอชีวิต อันนี้นาจะเปนโจทยที่คิดตอวา 
การที่จะเปนศูนยเรียนรูแปลวาอะไร การที่จะเปนครูอยูในศูนยเรียนรูแปลวาอะไร การที่จะมีการแชรแลวก็
ไปทําใหโรงเรียนอื่นๆ มีทักษะนี้แปลวาอะไรทักษะนี้ป 2555 เปนอยางนี้  แลวทักษะในป 2557- 2558 จะเปน
อยางไร  
 

ถาไมมีโครงการนี้แลว ศูนยตางๆ และโรงเรียนตางๆ จะเปนอยางไร ซ่ึงคําตอบก็คงไมมีใครตอบ วาเลิกสิ แต
ไมใชนี่มันชีวิตเรา ถาอยางนั้นตองถามตอวา ถาอยางนั้นแลวจะเปนอยางไร อีก 20, 30, 50 ปขางหนา จะเปนอยางไร 
ลงทายมันยอนกลับเขาสูการเปนโรงเรียน การเปนมหาวิทยาลัยก็คือการเปน“ชุมชนแหงการเรียนรู”เราพยายามจะชี้
วาจริงๆ แลวมันเชื่อมโยงสูการเรียนรู สวนที่มาเกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือทักษะชีวิต ทีจ่ะสูกับสภาพชีวิตที่มี
มายา มีส่ิงที่มาเยายวนเยอะ ขออนุญาตฝากไวเทาน้ีกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


