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ค าน า 

 
 
โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมอืการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน

ภาคใต้ ครั้ งที่  1 “เด็กดี  ผู ้ใหญ่ใจดี  ที่ ปักษ์ใต ้” สรส.จัดท าขึ้ นเ พ่ือ  

(1) บนัทึกรอ่งรอยการเรียนรูร้่วมกนัของเด็ก เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วย
บ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชน
ใ น ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น  ใ ห้ ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ค่ า  มี ศั ก ด์ิ ศ รี  

(3)  น าเสนอวิธีการประยุกต์ใชก้ารจัดการความรูข้องเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน
ท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือขา่ยปฏิบติัการ (4) น าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี 
(best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ี
ภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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จากใจ...คนเลา่เรื่อง 

 
 
 เขียนท่ีเมืองคอน 

 ในขณะท่ีนัง่คิดอะไรไปเร่ือยเป่ือย คิดถึงภาพของตลาดนัด คิดถึงภาพ

ของการไปเรียนรูจ้ากแหล่งบ่มเพาะต่างๆ คิดถึงน้องๆ ท่ีเราไปคุย ไปสัมผัส 

สุดท้ายเราก็มีค าถามว่า พ่อแม่หวังอะไรจากลูก ครูหวังอะไรจากนักเรียน 

สังคมหวังอะไรจากเยาวชนของชาติ เราค่อยๆ ไล่เรียงความคิดไป แลว้ก็

วนเวยีนอยูก่บัค าถามเหล่าน้ี จนมาพบกบัอีกค าถามหน่ึงซ่ึงผุดขึ้ นมาเหมือนจะ

ลอ้กับสามค าถามแรก แลว้เด็กๆ ล่ะหวงัอะไรจากพ่อแม่ โรงเรียน และสังคม 

นัง่คิดอยูพ่กัใหญ่ ไม่พบค าตอบของตัวเอง แต่ทุกคนท่ีอยูใ่นฐานะเยาวชน พ่อ

แม่ ครู ผูห้ลักผูใ้หญ่ในสงัคมน่าจะตอบได ้ถามต่อไปวา่ เราก าลงัคิดสวนทาง

กนัอยูห่รือไม่ เปล่าเลย เราไม่ไดคิ้ดสวนทางกนั เรามีเป้าหมายอยูท่ี่เดียวกัน 

คือ ความงอกงาม แลว้อะไรล่ะท่ีแตกต่าง ตรงน้ีคงตอ้งช่วยๆ กนัคิดใหล้ะเอียด

รอบคอบ ส าหรบัฉนัเองแลว้ ค าตอบก็คือ วิธีการกบัการส่ือสาร คุณจะคิดต่าง

ก็ได ้
 แลว้ก็อยากจะถามทุกๆ คนต่อวา่ เด็ก ครอบครวั โรงเรียน สงัคม เรา

จะมีวธีิการอยา่งไร เราจะส่ือสารกนัอยา่งไรใหม้าพบกนั และสรา้งสรรคก์นัไป

ใหถึ้งจุดท่ีเราต่างคาดหวงัซ่ึงกนัและกนั 

 
สายฝน 

19 ธนัวาคม 2551 
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วดั...สรา้งคนใหเ้ตม็คน 

 
 

 
 

พุทธศาสนา เป็นสถาบันส าคัญอีกสถาบันหน่ึงในสามสถาบันหลัก

ของชาติไทย อนัไดแ้ก่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์มีประชาชนชาวไทยกวา่รอ้ยละ 90 
เคารพนับถือ  เป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยและวถีิชีวติของคนไทย  

อย่างไรก็ตาม ความเจริญและความเส่ือมของพุทธศาสนาน้ัน พระ

พุทธองคฝ์ากไวก้บัพุทธบริษัท 4 แต่โดยทัว่ไปประชาชนมกัจะมองวา่พระสงฆ์
เป็นผูร้บัผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวทั้งหมด เพราะถือกันว่าพระสงฆคื์อ ทายาท 

หรือสาวกท่ีจะเป็นผูป้ฏิบัติตามหลักธรรมค าสัง่สอนและเป็นผูสื้บสาน เป็นปู

ชนียบุคคลของอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธทุกคน และเป็นผูน้ าทางดา้นจิตใจ วดั

จึงเป็นศูนยก์ลางแห่งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้

ของประชาชน ในอดีตพระภิกษุสงฆมี์ฐานะเป็นครบูาอาจารยแ์ละผูฝึ้กอบรม

หลักธรรมใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนทุกเร่ือง ทั้งดา้นจิตใจ ดา้นความเป็นอยู่

หรืออาชีพ และยงัมีฐานะเป็นโรงเรียน  
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แมปั้จจุบนัความเป็นศูนยก์ลางในบางเร่ืองจะลดลงแต่ความส าคญัยงั

มีอยู่ บทบาทของวดัยงัมีความเขม้ขน้อยู่ค่อนขา้งมาก ทั้งในบทบาทดา้นจิต

และวิญญาณของชุมชนและสังคม บทบาทดา้นพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชน 

บทบาทด้านเศรษฐกิจชุมชน บทบาททางด้านการศึกษา ฉะน้ันวัดจึงเป็น

ศูนยก์ลางการพฒันาและการศึกษา เพ่ือใหม้นุษยทุ์กคนเกิดการเรียนรู ้การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เป็นคนดีตามหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา เพราะการเรียนรูคื้อกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี

ค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกอบรมขดัเกลาส่ิงท่ี

มนุษยไ์ดร้บั จึงเป็นหน้าท่ีของสงัคมและวดัท่ีตอ้งจดัประสบการณ์ท่ีดี และเอ้ือ

ต่อวถีิการด ารงชีวติ 
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ความงดงาม ในมุมที่แตกตา่ง 
 
 

 
 

วดัโพธิวงศาราม ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.จุฬาภรณ ์ 

 “อุ...แม่เจา้...วดัหรือน่ี” 

 เสียงอุทานมาจากขา้งใน (ใจ) นอกจากความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยท่ี

หาพบไดใ้นวดัท่ีมีการดแูลกนัอยา่งดีแลว้ วดัโพธิวงศารามยงัมีมากกวา่น้ัน  

แมจ้ะมีเณรกวา่ 60 รูปอาศัยอยู่ แต่ท่ีน่ีกลับยงัคงความเป็นระเบียบ

ไวไ้ดข้นาดน้ี ขยะสักช้ินก็หาไม่พบ เคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ ถูกจดัเก็บใหเ้ขา้ท่ี

เขา้ทางไดอ้ยา่งน่าท่ึง 
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 วนัท่ีเราเขา้ไปท่ีวดั เป็นวนัท่ีมีการทอดกฐินเพ่ือสรา้งหอฉันของวดัซ่ึง

ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 โดยสรา้งไปแลว้กวา่ 70% เหลืออีก 30% จึงจะ

แลว้เสร็จ แต่ไม่มีทุนทรพัยจ์ะสรา้งต่อ มีญาติโยมมาร่วมทอดกฐินเยอะมาก ดู

จากทั้งองคก์ฐินและจ านวนผูท่ี้มารว่ม วดัท่ีวา่กวา้งขวาง แคบไปถนัดตา ไม่วา่

จะไปมุมไหนก็พบญาติโยมต่างนัง่พักผ่อน พูดคุยกัน บางคนมาท าบุญและก็

ถือโอกาสมาเยี่ยมเณรน้อย ซ่ึงอาจเป็นลกูหรือหลานท่ีมาบวชเรียนอยูว่ดัน้ีไป

ดว้ย ท าใหห้าโอกาสท่ีจะคุยกับพระอาจารยแ์ละสามเณรไดย้ากเต็มที อีกทั้ง

น้องๆ ท่ีเคยเป็นศิษยเ์ก่าของท่ีน่ียงัไม่มา ก็เลยใชโ้อกาสน้ีส ารวจแง่มุมของวดั

และเก็บภาพเท่าท่ีจะพอมีเวลา 

 บอกไดเ้ลยวา่ ถา้ถูกปิดตาแลว้พามา

ท้ิงใหอ้ยู่ในมุมใดมุมหน่ึง ท่ีไม่เห็นโบสถ์ เมรุ 

หอฉัน พอเปิดตาออกก็จะคิดว่าตัวเองคงอยู่

ในรีสอรท์ท่ีไหนสกัแหง่  

เพราะส่ิงท่ีเห็นคือ ความสวยงามร่ม

ร่ืนของสถานท่ี มีมุมสวนหย่อมตกแต่งด้วย

ศิลปะปนูป้ัน น ้าพุ ไมด้อกไมป้ระดับ ทางเดิน

ใตซุ้ม้ไมเ้ล้ือยท่ีปกคลุมอยู่ดา้นบนศีรษะ ร่ม

เงาของแมกไมก้ ากับใจใหน่ิ้งสงบไดอ้ย่างน่า

ประหลาด ศาลา ท่ี นั่ง  ถูกออกแบบให้

ลอ้มรอบตน้ไทรใหญ่ท่ีขึ้ นตระหง่านอยู่กลาง

ลานธรรม  

ทุกส่ิงก่อสรา้งจดัตั้งวางไวอ้ยา่งลงตัว น่าท่ึงว่าน่ีคือฝีมือของเณรและ

พระอาจารยท่ี์ลงทั้งแรงกายแรงสมองจดัตกแต่งวดัเอง ซ่ึงถา้จา้งสถาปนิก หรือ

คนแต่งสวนน่าจะตอ้งจา่ยหลายตงัคอ์ยู ่
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มุมงามๆ ท่ีพบนอกจากจะเป็นภมิูทศัน์ของวดัท่ีสงบน่ิง เหมาะกบัการ

ปฏิบัติธรรม มุมงามๆ อีกหน่ึงก็คือ วตัรปฏิบัติของสามเณร แมว้่าในวนัน้ีจะ

เป็นวนัท่ีวุ่นวายมากวนัหน่ึง มีงานการท่ีตอ้งท ามากมาย แต่เราก็ไม่เห็นเณร

รปูไหนน่ิงเฉยดูดาย ต่างขมีขมนัช่วยกันท างานอยา่งเต็มท่ี ตั้งแต่การตอ้นรบั

ญาติโยม อ านวยความสะดวกต่างๆ ทุกรปูท าหน้าท่ีท่ีตนเองไดร้บัมอบหมาย

อย่างตั้งอกตั้งใจ แมจ้ะอยู่ในวัยเด็ก /วัยรุ่นท่ี
น่าจะต้องซุกซนหรือกระโดกกระเดกบา้งไป

ตามวยั อดคิดไม่ไดว้า่ ผา้เหลืองน่ีขลงัจริง ต่อ

ใหเ้ด็กเกะกะ เกกมะเหรกแค่ไหน พอเขา้สู่

สมณะเพศแลว้กลบัดอู่อนโยน นุ่มนวลไดอ้ยา่ง

น่าอัศจรรย ์พระอาจารยมี์วิธีกล่อมเกลา บ่ม

เพาะตน้กลา้เหล่าน้ีอยา่งไร 
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โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั วดัสระเรยีง อ.เมือง 

 ท่ามกลางความวุน่วายของเมืองนครศรีธรรมราช รถราขวกัไขว ่ผูค้น

สาละวนวุน่วายอยูใ่นภารกิจของตนเอง ทวา่ ณ ฝัง่ตรงขา้มวดัพระธาตุซ่ึงเป็น

วดัชื่อดงัของจงัหวดั กลบัเงียบสงบ แมจ้ะเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนพระปริยติัธรรม

สามญัก็ตาม 

วดัสระเรียง นับเป็นความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงกับวดัพระบรมธาตุ 

วรวิหารท่ีมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูม้ากด้วยจิตศรทัธา

แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย แมใ้นวนัท่ีสายฝนไหลรินไม่หยุดอยา่งเช่น

วนัน้ีก็ตามที 

 เราเขา้ไปนัง่น่ิงอยูห่น้าพระอุโบสถ เพ่ือรอทีมงานอีกท่านหน่ึง ก่อนท่ี

จะเขา้ไปขออนุญาตคุยกับท่านเจา้อาวาสวดั รถท่ีรบัส่งสามเณรจากวดัต่างๆ 

จอดสงบน่ิง รอคอยเวลาท่ีเณรจะกลบัลงมาข้ึนรถหลงัจากเลิกเรียน เงียบจริงๆ 

ไม่มีเสียงโหวกเหวก โวยวายเหมือนโรงเรียนทัว่ไป  

ท่ีน่ี แมจ้ะไม่มีการจดัปรบัภูมิทัศน์ไดส้วยงามเท่ากบัวดัโพธิวงศาราม

ท่ีเราไปมาเม่ือวาน แต่ความเป็นระบบ ระเบียบก็ยงัเห็นได ้การจดัภูมิทัศน์ก็

กระท าเท่าท่ีพ้ืนท่ีพอจะมีให ้ดว้ยพ้ืนท่ีวดัมีเพียง 3 ไร่ 1 งาน ส่ิงก่อสรา้งทั้งท่ี

เป็นอาคารเรียน โบสถ์ กุฏิ (ท่ีน่ีจะเป็นตึกเสียเป็นส่วนใหญ่) หอฉัน อาคาร

อ านวยการ อาคารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ก็ดูจะยึดพ้ืนท่ีไป

เกือบหมดแลว้ 
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สังคมรายรอบของวัดเป็นสังคมเมือง ท่ีกล่าวไปแลว้ว่าเ ต็มไปด้วย

ความสับสนวุ่นวาย เป็นอีกมุมท่ีแตกต่างจากสังคมชุมชนชนบทของวดัโพธิ

วงศาราม มีส่ิงยัว่ยุต่างๆ ท่ีใกลท่ี้สุดดูเหมือนจะเป็นรา้นสะดวกซ้ือ แบรนด์ดัง

จากต่างประเทศท่ีเขา้มาตีรา้นขายของช าในเมืองไทยจนแตกกระเจิง เด็กรุ่น

ไหนๆก็ตาม ต่างจ่อคิวเป็นลูกคา้ของของรา้นสะดวกน้ีอย่างถว้นหน้า แมแ้ต่

หลานของผูเ้ขียนเองก็ไม่เวน้ เม่ือถามวา่จะไปซ้ืออะไรท่ีนัน่ ค าตอบก็คือ ขนม

ถุง ลกูอม สารพดัของกิน ทั้งๆท่ีบา้นตวัเองก็ขายอยู ่เอ๊ะ น่ียงัอยูท่ี่วดัหรือเปล่า 

กลบัมา กลบัมา 

เล่าเร่ืองวดัสระเรียงใหไ้ดรู้จ้กัพอสงัเขปก็แลว้กนั 

เล่ากันว่า นับตั้งแต่พระเจา้ธนกุมารและเจา้หญิงเหมชาลาไดฝั้งพระ

ธาตุไวท่ี้หาดทรายแกว้ ต่อมา พ.ศ.1100 ไดมี้กษัตริยพ์ระนามว่า พญาศรี

ธรรมโศก ท่ี 1 ได้ท าการสรา้งพระเจดีย ์ในการ

สรา้งพระเจดียพ์ระองค์ไดส้ัง่ใหขุ้ดดินจากบริเวณ

วดัสระเรียง ต่อมาปี พ.ศ.1861 พระเจา้ศรีมหา

ราชาผูค้รองเมืองนครศรีธรรมราชไดป้ฏิสังขรณ์ 

โดยการเสริมพระเจดีย์ให้สูงขึ้ นท าให้เกิดสระ

เพ่ิมขึ้ น ปี พ.ศ.1880 พระเจา้ศรีราชาก็ไดจ้ดัตั้งวดัรอบๆ บริเวณวดัพระธาตุ

ขึ้ น หน่ึงในน้ันคือ วดัสระเรียง 

วดัสระเรียงไดร้บัอนุญาตจดัตั้ง “โรงเรียน
พระป ริยั ติ ธ รรมสามัญ ” เ ปิ ดสอนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย ส าหรับพระภิกษุ 
สามเณร ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.640/2537 โดย

สภาก า ร ศึ กษ าส งฆ์  แ ล ะ ใ บอ นุญาต เ ล ข ท่ี 

53/2537 โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพระสิริ

คณ าภ รณ์  ( ด ร . พ ร ะ ม ห า สั ง ค ม  โ ฆ ส โ ก ) 

ผูอ้ านวยการเป็นผูเ้ร่ิมก่อตั้ง 



 12 

ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง คือ หน่ึง ส่งเสริมนโยบายรัฐบาล
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอง ช่วยเหลือเยาวชนท่ีดอ้ย

โอกาสทางการศึกษา ใหไ้ดร้บัการศึกษาเท่าเทียมกบัเยาวชนเหล่าอ่ืน 

เจา้อาวาสรปูปัจจุบนั คือ พระครพูรหมเขตคณารกัษ์ 

ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 320 รูป ท่านเจา้อาวาสบอกว่า จ านวน

สามเณรลดลงทุกปีๆ โดยตั้งแต่เร่ิม ปี 2537 มีสามเณร 120 รปู ปี 2547 – 
48 จ านวนมากสุด 535 รูป แลว้ก็เร่ิมลดจ านวนลงเร่ือยๆ โดยมีเหตุปัจจัย

จาก หน่ึง จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสมากขึ้ น สอง ภาวะสังคมเปล่ียน ไม่มี

แรงจงูใจ ถา้พ่อแม่ไม่สนับสนุนจริงๆ เยาวชนท่ีจะเขา้มาบวชเรียนน้อย  

อ.จิรวทิยเ์สริมวา่ อยูท่ี่ตวัเด็กดว้ยตอ้งมีใจ สงัคมขา้งนอกท าใหร้อ้น 

 

วดัป่ายาง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 

เป็นวดัแหง่สุดทา้ยของเมืองนครท่ีเราตามไปดู วนัท่ีเราไปก าลงัมีการ
ประชุมเตรียมเพ่ือรับคณะผูเ้ขา้รับการอบรมในตอนบ่าย คณะท างานดูจะมี

หลากหลายวยัผสมกนัไป 

วัดป่ายาง เป็นท่ีรู ้จักกันอย่าง

กวา้งขวางในแวดวงของเกษตรกร และ

ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะผูท่ี้ด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

ท่ีตั้งของกลุ่มสจัจะสะสมทรพัยเ์พ่ือพฒันา

คุณธรรมครบวงจรชีวิต รวมทั้งยังเป็น

ศูนยเ์รียนรู ้ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรียภ์าคใต ้และเป็นแหล่ง

ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละสารชีวภาพดว้ย 
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หลงัจากนัง่สนทนากบั พระอธิการสุวรรณ์ คเวสโก 

พกัหน่ึง ท่านก็ใหท่้านช่ืนพาเราเดินชมรอบๆ วดั เร่ิมจาก

หอ้งครวั  มีบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ตอ้งบอกว่าบ่อหมัก ไม่ใช่

ถังหมัก หรือแบบโดมท่ีเราเคยเห็นกัน แลว้ก็ใช้งานไดจ้ริง 

อีกจุดคือถังน ้ าสม้ควนัไม ้มีฝารูปกรวยครอบในลักษณะ

หงายขึ้ น สงสัยว่าท าไมไม่ครอบใหฝ้ากรวยคว า่ลง ถึงบาง

ออ้เม่ือท่านยกใหด้ ูปรากฏวา่ใตจุ้ดยอดของกรวยมีชามรอง

น ้ าอยู่หน่ึงใบ น ้ าท่ีว่าก็คือไอน ้ าของน ้ าสม้ควันไมซ่ึ้งเม่ือ

ระเหยขึ้ นแลว้จบัตัวเป็นน ้า น ้าก็จะหยดลงถว้ย มีประโยชน์

คือ ใชด่ื้ม โดยผสมกบัน ้าผ้ึง ท่านช่ืนบอกวา่แกเ้ครียด นอน

ไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ได้ บ ารุงตับ เป็นน ้ าเพ่ือ

สุขภาพ เป็นความรูใ้หม่จริงๆ เพราะเรารูเ้พียงวา่น ้าสม้ควนั

ไมมี้ประโยชน์ในทางก าจดัศัตรพืูช ปลวก แลว้ก็บ ารุงตน้ไมเ้ท่าน้ันเอง ไม่มีท่ี

ไหนน ามาด่ืม ท่านบอกวา่คิดเอง ทดลองเองเม่ือ 2 – 3 ปีมาแลว้ ไดผ้ล  

จากน้ัน ท่านก็พาไปดูฐานแก๊ส

ชีวภาพท่ีท าจากถัง 200 ลิตรท่ีเราคุน้เคย

เป็นอย่างดี หาดูไดท้ัว่ไปในกลุ่มท่ีท าเร่ืองน้ี 

แต่ท่ีเพ่ิมขึ้ นมาใหม่ก็คือ แหล่งเก็บแก๊สท่ีได้

จากการหมัก ซ่ึงโดยปกติแลว้แก๊สส่วนเกิน

จะถกูบว้นท้ิง แต่ท่านสามารถแท้ๆ  ลองทาย

ดูวา่ท่านใชอ้ะไรเก็บแก๊ส เฉลยเลยแลว้กัน ยางในรถยนต์ค่ะ บอกแลว้วา่ท่าน

สามารถ มาวดัน้ีบอกไดเ้ลยไม่มีอะไรเป็นของเหลือใช ้ทุกอย่างถูกน ามาใช้

ประโยชน์หมด ต่อดว้ยฐานไบโอดีเซล น่ีก็ตอ้งท่ึงอีก เพราะในกระบวนการ

ผลิตนอกจากจะไดไ้บโอดีเซลไปใชแ้ลว้ ยงัไดส้บู่ไปใชล้า้งจานอีกดว้ย  

ระหวา่งท่ีเดินไปท่านก็พดูถึงแนวคิดของวดัดว้ยวา่  
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“ท่ี น่ีจะสอนให้คนคิดพ่ึงตนเอง โดยการสอนให้ท าในสิ่ งง่ายๆ 
สามารถท าไดเ้อง คนเราติดในความสะดวกสบาย ก็เลยเป็นเหยื่ อนายทนุซ่ึง

ตามล่า ครอบง  า ยึดครอง เขาเอาไดห้มด การจดัการของนายทนุก็คือท าให้

สะดวก ท าใหส้บาย หัวนายทนุเป็นหัวขี้โกง ลงทนุน้อยๆ เอาก าไรเยอะ เราก็

มาแก ้ตราบใดท่ีชาวบา้นไม่คิดพ่ึงตนเองก็จนอย ูน่ั่นแหละ ตอ้งพ่ึงตนเอง คิด

เอง ท าเอง ทนุนิยมบรหิารแบบแยกส่วน แต่ท่ีน่ีบรหิารแบบองค์รวม ถา้คิด

แบบแยกสว่นมนัอย ูไ่ม่ได ้ยิ่ งคิดแยกสว่นก็เขา้ทางนายทนุ ต่างคนต่างคิด ต่าง

ท า แต่พอมาคิดแบบองค์รวมก็คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับ

ผลประโยชน์ เดนิกา้วไปพรอ้มๆ กันเพ่ือสูเ่ป้าหมาย” 

จากน้ันก็ไปดฐูานคนเอาถ่าน รูไ้หมคะวา่ถ่านบริสุทธ์ินอกจากจะเป็น

เช้ือเพลิงท่ีทรงประสิทธิภาพแลว้ ยงัใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดด้ว้ย อยากให้

มาดู ถ่านท่ีไดจ้ากไมไ้ผ่เอามาใส่หมอนหนุนนอน แกโ้รคไมเกรน ดูดสารเคมี
ในหอ้งนอน ในตูเ้ย็น ในน ้ า ถา้เอาไปใส่น ้ าด่ืมก็ดูดสารเคมีในร่างกายดว้ย 

ท่านยกเอาปรชัญาบทหน่ึงขึ้ นมากล่าวใหฟั้งวา่ 

“ดิน น ้า ลม ไฟ ใครสรรคส์รา้ง ธรรมชาติจดัวางอยา่งยิ่งใหญ่ ขุนเขา 
สายน ้ า ต านานไพร สรรพส่ิงมีแต่ใหไ้ม่เรียกรอ้ง เพียงแต่มนุษย์ส านึกใน

คุณค่า ไม่กอบโกยไล่ล่าเป็นเจา้ของ ธรณีไม่มีใหใ้ครครอง ควรจะตอ้งทดแทน

คุณแผ่นดิน สรา้งดินใหส้มบูรณ์ดีมีชีวิต สรา้งผลผลิตตน้ทุนอยู่กันได ้สรา้ง

นิเวศวิทยาน่าช่ืนใจ สรา้งตนใหเ้ป่ียมบุญดว้ยคุณธรรม เศรษฐกิจซ่อมเสริม

ชุมชนเขม้แข็ง ..... กินทุกอยา่งท่ีปลกู ปลกูทุกอยา่งท่ีกิน ท าทุกอยา่งใช ้ใชทุ้ก

อยา่งท่ีท า” (ขาดไปหน่ึงประโยคตามไม่ทัน วา่งๆ แลว้จะตามล่าหาประโยคท่ี
หายไป) 

“เราท ามาเรื่ อย มีหน่วยงานขา้งนอกเขา้มาด ูสนับสนุนงบประมาณให้

ใชใ้นการฝึกอบรม ในศนูยเ์องอย ูน่ิ่งๆ ไม่ได ้ก็ตอ้งหาความรูเ้พ่ิมเติม ใหท้ าได ้

งา่ยๆ ประโยชน์สงู ประหยดัสดุ” 
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ต่อกันดว้ยฐานปุ๋ยหมัก 7 วนัใชง้านได ้ท่ีน่ีไม่ท าปุ๋ยกอง แต่จะใส่ถุง

ปุ๋ย แลว้วางบนชั้นไม ้เพ่ือใหปุ๋้ยท่ีผลิตคายความรอ้นออกมา จึงเป็นท่ีมาของ

การน าไปใชไ้ดไ้ว แลว้ท่านก็พาไปดูขา้วหอมพ้ืนเมือง มีโรงสีซ่ึงชุมชนเองก็มา

พ่ึงพา นาท่ีท าท่านก็เช่าในพ้ืนท่ี 20 ไร ่เสียค่าเช่าใหเ้จา้ของ 

ไปจนกระทัง่ถึงโรงปุ๋ยป่ันเม็ด ใหญ่โต ท่ีน่ีสรา้งได้จริงๆ สรา้งเงิน 

สรา้งคน สรา้งงาน ปุ๋ยผลิตส่งขายไปขา้งนอก ยี่หอ้ ดอกล าดวน จากโรงปุ๋ยก็
ไปชมแปลงผักในมุง้ มีสปริงเกอร์พ่นน ้ าแบบหมอก ปลอดสารพิษ 100% 
แปลงกลว้ยท่ีมีผักกูดแซม แปลงผักชะอม กระท่อมเห็ดนางฟ้า ผลผลิตท่ีไดก็้

ส่งเขา้โรงครวั 

สุดทา้ยแลว้ โรงผลิตน ้ าด่ืม ระบบ RO (เป็นน ้าท่ีปลอดภัยจากสาร
ต่างๆ) ใชน้ ้าบาดาลในการผลิต ติดยีห่อ้ “บา้นเรา” มีรถส่งน ้า 2 คนั มีคนงาน 
มีผูจ้ดัการพรอ้ม...แม่เจา้ 
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สงฆ ์อริยะผูส้รา้ง 
 
 

 
 
เรามีโอกาสไดส้นทนากบัท่านเจา้อาวาสของวดั 3 แห่ง คือ หลวงพ่อ

สุวรรณ คเวสโก วัดป่ายาง เจา้อธิการชาติชาย สารานุรกฺโข (สาระรกัษ)์ 

วดัโพธิวงศาราม และพระครูพรหมเขตคณารกัษ ์วัดสระเรียง ทั้ง 3 ท่าน

ต่างมีมุมมองท่ีน่าสนใจยิง่ต่อการสรา้งคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมบรูณ์ 

พระตอ้งน าสงัคม 

หลายคนอาจเคยคิดว่า พระควรจะถือศีล

ปฏิบัติธรรมอยู่ในวดัเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันน้ีมีพระใน

ท้องถ่ินหลายแห่งท่ีมาท างานร่วมกับชุมชน เพราะ

ตอ้งการใหค้นในชุมชนอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื สามารถเป็นท่ี

พ่ึ ง ให้กับชาวบ้าน  หลวงพ่อ สุ วรรณ คเวส โก  ได้ใช้หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา อันไดแ้ก่ สัจจะ ทมะ ขนัติ จาคะ ในการบริหาร พัฒนาคน 

ชุมชน และองคก์ร ใหไ้ปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์คือ การเป็นคนดี 
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ท่านพดูถึงหน้าท่ีของพระท่ีควรมีต่อสงัคมในยุคปัจจุบนัวา่ 

“เราเป็นผูน้ า ผ ูส้อน ตอ้งคิดวา่สิ่ งท่ีท าอย ูม่ันถกูหรอืผิด ประเทศไทย
นับถือศาสนาพุทธมาตั้งนาน ถามว่าท าไมยิ่ ง เละ มันต้องให้ค าตอบ 

เหมือนกับการศึกษาน่ีแหละ ยิ่ งศึกษาสงูเท่าไหร ่ท าไมนาจึงรา้ง มันตอ้งตั้ง

โจทยข์ึ้นมา น่ีก็เหมือนกันชาวพทุธ พระเยอะ วัดเยอะแลว้ท ำไมคนไม่ดีขึ้น 

ถำ้วัดยงัเป็นอยู่อย่ำงน้ีสังคมเจ๊ง พระตอ้งเปล่ียนบทบำท แลว้ตอ้งมีควำม

เช่ือดว้ยว่ำ พระเป็นผูแ้กปั้ญหำของประเทศ แต่วา่พระไม่ใช่พระวนัน้ี ไม่ใช่

วธิีคิดแบบน้ี ตอ้งเป็นสัมมำทิฐิ ไม่ใช่มำบวชเพื่อหำผลประโยชน์ มันตอ้ง

มำบวชเพื่อพฒันำสังคม มำเป็นผูน้ ำ ไม่เอา ไม่หวงั ไม่มี ไม่เป็น อยา่งน้ีมัน

จงึจะถกู” 

จ า ก น้ั น ท่ า น ไ ด้ เ ล่ า ถึ ง

กระบวนการอบรมคน (ทั้งผู ้ใหญ่ และ

เด็ก) ของท่ีน่ีวา่ ใน 4 คืน 5 วนั ผูเ้ขา้รบั

การอบรมจะได้รับกระบวนการฝึกทั้ ง

ร่างกายและจิตใจ ใหท้ั้งธรรมะ ใหท้ั้งวิธี

ปฏิบติัจริง ท่านบอกวา่เหมือนการเอาเขา้

เตาหลอม จุดไฟ มันละลายเปล่ียน

พฤติกรรม แต่ว่าท่ีผ่านมามกัจะอบรมไม่ถูกวิธี คือ ฝึกอบรมแบบทัว่ๆ ไป ไป

สมัมนา ไปคุยตามงบประมาณตามโครงการ แต่ไม่มีกระบวนการท่ีจะฝึกจิต 

ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียด เป็นการเปล่ียนวธีิคิด  

ท่ีวดัป่ายางเน้นการเปล่ียนวิธีคิด เพราะวา่ท าแทนกนัไม่ได ้ตอ้งรูเ้อง 

คิดเอง ท าเอง หน้าท่ีของวดัคือ ใหเ้ขาคิดถูก ท าอยา่งไรก็ได ้วิธีไหนก็ไดข้อให้

เขาคิดถูก คือ ตอ้งคิดตรงตามความเป็นจริง ยอมรับตามความเป็นจริงว่า 

ความเป็นจริงของมนุษย ์เกิดมาตาย บางคนคิดวา่เกิดมาเพ่ือความร า่รวย แต่

มนัไม่ใช่ความเป็นจริง ถา้คิดวา่เกิดมาตอ้งตายเร่ืองอ่ืนๆ ก็ไม่มีความจ าเป็น  
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“เอาแค่วา่ ใหอ้ย ูอ่ยา่ใหต้าย อยา่ใหเ้จบ็มากนัก อย ูอ่ยา่ใหท้รมานมาก
นัก มนัก็แค่น้ัน มนัก็ปลงตก เขาเรยีกวา่ คิดตก” 

ดัง น้ันเม่ือมาถึงวัด ท่านก็จัด

ก ลุ่ ม  แ บ่ ง เ ป็ น สี  มี พ่ี เ ล้ี ย ง อั น เ ป็ น

คณะท างานของวดัคอยดูแล น าเขา้สู่ฐาน

การเรียนรูต่้างๆ โดยใชก้ระบวนการ เชา้

บรรยาย บ่ายพาท า ค า่สรุป 

 

ความเห็นต่อสถานการณ์ของเยาวชนในสงัคมปัจจุบนัน้ี ท่านมองวา่ 

“อาตมาฝึกอบรมเด็ก ก็มักจะถามอย ูท่กุร ุน่วา่ เด็กมีปัญหาจริงไหม 
เรื่ องท่ีมนัเกิดในสงัคม เขาบอกวา่มี เดก็มีปัญหา แต่เขาถามกลบัวา่แลว้ผ ูใ้หญ่

มีปัญหาไหม เด็กมันตั้งค าถาม เด็กมันเป็นตั้งแต่ในพงุแม่ไหม การพนัน ไม่ 

ใครล่ะท า ผ ูใ้หญ่ เท่ียวตีเท่ียวรบก็ผูใ้หญ่ เด็กมันไม่ไดเ้ป็นมาตั้งแต่อย ูใ่นพงุ 

เพราะฉะน้ันผูใ้หญ่เป็นคนท าใหมี้ปัญหา ตอ้งแกท้ั้งหมดไม่ใช่แกท่ี้เด็กอยา่ง

เดยีว ตอ้งแกท่ี้ผ ูใ้หญ่” 

จึงเรียนถามต่อไปวา่ การศึกษาจะช่วยไดห้รือไม่ 

“ควำมเส่ือมทัง้หลำยทัง้ปวง ปัญหำทัง้หลำยทัง้ปวงคือเกิดมำจำก
กำรศึกษำ แตว่่ำเรำไม่เคยพูดถงึ เรำพูดเรือ่งกำรเมืองอย่ำงเดียว ดีเลวอยู่

ท่ีรฐับำล อยู่ท่ีกำรเมือง แต่จริงๆ ผิดท่ีกำรศึกษำ เป็นตวัท ำลำย เพรำะ

มันท ำลำยวิธีคิด ท่ีเขาบอกวา่การศึกษา ครคืูอผูน้ าทางจิตวิญญาณ น่ีคือ

เม่ือก่อน แต่เดี๋ ยวน้ีครสูอนจา้ง การศึกษามันกลายเป็นธุรกิจไปแลว้ เขา

ท าลายไดผ้ล ตา่งชาติมาท าลายไดผ้ล เรำตอ้งกำรใหส้ังคมไทยดีขึ้นมำตอ้ง

ไปแกท่ี้กำรศึกษำ เหมือนกับท่ีเราท า เป็นโรงเรยีนเหมือนกัน เป็นทางเลือก

ทางหน่ึงท่ีจะกระตุน้คนใหมี้จิตส านึก เพรำะว่ำกำรศึกษำท่ีเป็นชีวิตจริงๆ 
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มนัตอ้งท ำใหค้นตื่น ไม่ใช่ท ำใหค้นหลับ เป้ำหมำยของคนก็คือมนุษย์ เกิด

มาแลว้ตอ้งเป็นมนุษยใ์หส้มบรูณ์ท่ีสดุ บางคนจบด๊อกเตอรม์ันกิน มันโกง 

ซาตานยงัสูไ้ม่ได ้ตอ้งจบัท่ีการศึกษา จบัท่ีเดก็ พอจบัเดก็ตอ้งจบัการศึกษา”  

ท่านบอกว่าหนทางท่ีจะตอ้งท าก็

คือ ต้องท าให้เด็กมีสติ มีความรู ้สึก 

อยา่งนอ้ยใหม้นัติดไป ท าอย่างต่อเน่ือง 

เรียนตลอดชีวิต ต้องแนะน า ให้คน

เรียนรูอ้ย่างถูกตอ้ง ท่ีส  าคัญพ่อแม่เอง

ตอ้งยอมท่ีจะเหน่ือย ยอมท่ีจะอดทน

สอนสัง่เพ่ือใหล้กูเป็นคนดี ก่อนจะปิดทา้ยวา่ 

“เราไม่มีสิทธิ์ ท่ีจะด่าเขา มีแต่บอกเขา แต่วธิีบอกมันขึ้นอย ูก่ับวา่เรา
บอกอยา่งไรท่ีใหเ้ขารบัได”้ 

สรา้งยากนั้นหรอื คือ สรา้งคน  

จากความประทับใจในคราวแรกท่ีเขา้มา

วดัโพธิวงศาราม คือ ภูมิทัศน์ของวดัท่ีแตกต่างไป

จากวดัอ่ืนๆ จึงเรียนถามท่านเจา้อาวาสถึงเหตุผล

ของการจดัสภาพวดัใหเ้ป็นอยา่งท่ีเห็น มีท่ีมาท่ีไป

อยา่งไร ท่านใหค้ าตอบวา่ 

“จดัไปตามฐานะ ตรงน้ีเป็นชนบท จ  าพวกทนุต่างๆ ท่ีเราจะเอามา
สรา้งเสนาสนะมนัมีนอ้ย วดัน้ีเริ่ มจากศนูยคื์อไม่มีอะไร เม่ือก่อนวดัอัตคัดกวา่

น้ีเยอะ มีศาลาหลงัเดียว ก าแพงอะไรก็ไม่มี กลางคืนหมานอน กลางวนัเณร

เรยีนหนังสือ ท่ีพกัก็ไม่มี อาศัยตีนโลง เอามาตอกเป็นลงัไมใ้ส่หนังสือ มีกฏุิ 3 

หลัง ขนาด 3 x 3 เมตร พอรบัเณรมา สถำนกำรณ์มันเปล่ียนไป เรำตอ้ง

แปรสภำพวัดให้เป็นไปตำมทุนท่ีมี อำศัยท ำให้ร่มรื่น ปลกูตน้ไม ้ดินท่ีน่ี
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เป็นหิน ไม่มีอินทรียวตัถ ุขดุศอกหน่ึงวนัหน่ึงไม่เสรจ็ จอบหักหมด เราตอ้ง

อาศัยหนา้ดนิ อาศัยใหก้ านันเอาหน้าดินมาให ้ปขูา้งบนแลว้ปลกูพืช เณรดแูล 

ใสปุ่๋ ย ท่ีน่ังรอบๆ น้ีรบับรจิาคปนูจากโยม” 

วดัโพธิวงศารามเป็นวดัเก่าแก่แต่รา้งมานาน กระทัง่ ปี พ.ศ. 2525

กรุงเทพฯ ครบ 200 ปี ไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูขึ้ นมาใหม่ เร่ิมมีการพฒันาอยา่งจริงจงั มี

การบวชเณรครั้งแรกในโครงการ บรรพชาสามเณรฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี 

โดยเปิดรบัเด็กดอ้ยโอกาส ไม่ไดร้ับการศึกษามาเขา้ร่วมโครงการ หลังจาก

หมดโครงการน้ีแลว้ ยงัเหลือสามเณรท่ีไม่ลาสิกขาจ านวน 35 รูป ท่านเจา้

อาวาสรปูเก่าจึงไดติ้ดต่อไปยงัวดัแจง้เพ่ือเปิดโรงเรียนสาขา ก็ไดร้บัการตอบรบั

ใหเ้ปิดหอ้งเรียนขึ้ น 1 หอ้ง มีครทูั้งท่ีเป็นพระ และฆราวาสมาเป็นครอูาสา แต่

เม่ือเปิดไปได ้2 รุ่น ก็ตอ้งปิดตัวลง เน่ืองจากท่านเจา้อาวาสรูปเดิมมีปัญหา

ส่วนตวั ในปี พ.ศ.2539 เม่ือท่านเจา้อาวาสรปูปัจจุบนัมารบัช่วงต่อ จึงเปิดรบั

เณรใหม่อีกครั้ง ท่านเทา้ความใหฟั้งวา่ 

“พอมาเป็นเจา้อาวาสก็เริ่ มงาน
แบบสมภารรปูเก่าท่านท าไว ้การบวชครัง้

แรกเราก็รบัเฉพาะคนท่ีตอ้งการศึกษาต่อ

ระดับมัธยมตน้ มัธยมปลาย ถา้เราจะ

เปิดบวชภาคฤดรูอ้น อบรมทั่วไป ไม่มี

ก าลงั ก็เอาเฉพาะคนท่ีจะเรยีนต่อ ท าอย ู ่

2 – 3 ปี หน่ึงเดือนแรกเราตอ้งอบรมเสขิยวัตร อบรมการเขา้ถึงการเป็น
สามเณร อปุนิสยั การนุ่งการห่ม เปิดเรยีนก็ไปเรยีนปกติ ก็มีพระ เณรจากวดั

สระเรยีงเขา้มาช่วยบา้ง จึงเปิดบวชเณรภาคฤดรูอ้น เปิดกวา้งขึ้นส าหรบัเด็ก 

เยาวชนท่ีอย ู ่ป.5 ป. 6 ม.1” 

การรบับวชสามเณรของวดัจะรบัใน 2 ประเภท คือ  
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บวชช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูรอ้น) ระยะเวลา 1 เดือน เพ่ืออบรม หา

ความรู ้หาประสบการณ์ แต่ไม่เรียนต่อ  

บวชเพ่ือเรียนต่อ บวชพรอ้มกนักบัสามเณรภาคฤดรูอ้น  

แต่เม่ือท ามา 2 – 3 ปี ก็ตอ้งหยุดไป เพราะไม่มีทุน ก็ตอ้งรบัเฉพาะ
คนท่ีศึกษาต่อ และในระยะ 3 ปีนับยอ้นหลังจากปัจจุบนัก็เปิดรบัเยาวชนเพ่ือ

บวชอบรมทัว่ไป ท่านเล่าต่อไปถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ นวา่ 

“ท่ีหนักก็คือ เณรท่ีอย ูก่ับเราปีหน่ึงประมาณ 40 – 50 รปู เม่ือช่วง
ภาคฤดรูอ้นเรารบัเณรใหม่เขา้มา เราตอ้งเอาเณรท่ีอย ูก่ับเราบวกเพ่ิมเขา้ไป

ดว้ย ชว่งเปิดเทอมเราไม่หนัก หนักเฉพาะวนัอาทิตยเ์ราตอ้งท าอาหารเอง ทนุ

ก็ไม่มี ช่วงภาคฤดรูอ้นก็อาศัยก าลงัศรทัธาของโยม อาศัยการบิณฑบาต ตอ้ง

แกปั้ญหาวนัต่อวนั มองไม่เห็นลู่ทางวา่จะใช้จ่ายอยา่งไรใหล้งตัวได ้รายจ่าย

มากกวา่รายรบั ปีท่ีผา่นมา 113 รปู ไม่รวมพระพ่ีเลี้ยงอีก 7 – 8 รปู ของเรา
ภาคฤดรูอ้นมันหนักกวา่วดัอ่ืนๆ ซ่ึงเขามาหนักแค่เดือนเดียว ของเราทั้งปีอย ู่

ประมาณ 45 รปู เราหนักทัง้ 12 เดอืน หนักมากอย ู ่1 เดอืน การดแูลก็อาศัย

พระพ่ีเลี้ยง ใชศิ้ษยท่ี์เรียนปรญิญาตรีอย ูเ่ป็นหลกั อาตมาก็ดแูลอย ู่รอบนอก 

เรื่ องอาหารการกิน เจบ็ไขไ้ดป่้วย สวสัดกิาร ติดตอ่ประสานงานเรื่ องการดงูาน

หลงัจากการอบรม”  

ส าหรับเณรท่ีบวชเพ่ือเรียนต่อ

น้ัน ได้อาศัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สามัญ วดัสระเรียง เป็นสถานท่ีเรียน ซ่ึง

เณรจะตอ้งเสียค่ารถเอง เฉพาะค่ารถใน

เดือนหน่ึงประมาณ 8,000 บาท ต่อมา 

ดร.มหาสังคม ผู้อ านวยการโรงเรียนใน

สมยัน้ันจึงไดจ้ดัรถบสัรบัส่งสามเณรให ้ 
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“อำตมำไม่ให้เณรอยู่ในเมือง แม้จะมีสัปปำยะอำหำร (ควำม

สมบูรณท์ำงอำหำร) แต่อุปนิสัยมันไม่ได  ้เณรก็คือเด็ก วยัร ุน่ เพราะฉะน้ัน

การเปลี่ ยนแปลงทางสภาวะจิตมันก็คลา้ยกัน วางตวัไม่เป็นสมณะ  เป้ำหมำย
ของเรำ อบรม ใหก้ำรศึกษำเด็ก เรำตอ้งกำรใหเ้ขำออกไปเป็นคนดีของ

ประเทศ” 

 นอกจากการเรียนภาคปกติในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแลว้ ช่วงปิด

เทอมท่านก็พยายามเสาะหาวิชาเสริมใหเ้ณร และคิดว่าน่าจะเอาเร่ืองศิลปะ 

วาดเขียน ซ่ึงจะเพ่ิมสมาธิ เป็นการสรา้งเสริมสมอง ใหเ้ด็กมีความรูน้อก

หอ้งเรียน  

“พอดีไดดู้โทรทัศน์ ก็หาเบอรข์องช่องท่ีรายการออก ก็โทรไปหาท่าน 
ท่านตอบรบั พาราไดซฟ์ารม์ เป็นงานปนูป้ันท่ีท าจากวสัดุรีไซเคิล แต่มีเง่ือนไข

วา่ตอ้งหาท่ีพกัเอาเอง หาวดัท่ีใหพ้ักยาก ไดพ้กัท่ีวดัอุบลวราราม นนทบุรี ไป 

22 รูป ใช้ทุนจากโยม คนละ 500 บาท โยมก็ช่วยกันบริจาคให้ เรียน

ประมาณ 20 วนั ก็ไดง้านท่ีสามารถน ามาพฒันาวดัได ้หินเทียม ขอนไมเ้ทียม 

ป้ายไมเ้ทียม เราก็ไปเรียนรูส้่วนผสม วิธีการ แลว้ก็มาเพ่ิมทักษะกันภายหลัง 

เณรท่ีไปรุ่นแรกก็มาสอนรุ่นน้อง ผลท่ีออกมาคือความเอ้ือเฟ้ือ ไปป้ันใหต้าม

โรงเรียน ตามวดัต่างๆ ใหเ้ขาออกวสัดุ เณรออกแรง ก็ไปท าวนัอาทิตยซ่ึ์งเณร

ไม่ตอ้งไปโรงเรียน หรือตามบา้นต่างๆ ส่ิงท่ีไดเ้พ่ิมมาอีก คือ ความรบัผิดชอบ 

ประสบการณ์ในการท างาน ความช านาญพิเศษ” 

นอกจากงานปนูป้ันแลว้ ท่านยงัสนใจส่งเณรไปเรียนการท าตัวหนอน

ปูพ้ืนท่ีศูนยฝึ์กอาชีพ แต่ติดกรอบอยู่ว่าท่ีนั่นก าหนดคุณสมบัติของผูเ้รียนไม่

ครอบคลุมมาถึงสมณะเพศ ใหเ้ฉพาะนักเรียน นักศึกษา กลุ่มชุมชน ท่านมอง

วา่ แลว้เณรไม่ใช่เยาวชนหรือ แตกต่างกันแค่ห่มจีวร เด็กท่ีบวชทั้งหมดไม่ได้

บวชตลอดชีวติ  
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“เป้ำหมำยกำรสรำ้งเณรคือ เม่ือจบออกไปอยู่ตรงไหนก็ใหเ้ขำเป็น
คนดี เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ถำ้มีครอบครัวก็เป็นสำมีเป็นพ่อท่ีดี สังคม

น่ำจะภูมิใจแลว้ ท่ีมำเป็นเณร 2 – 3 ปี อะไรบำ้งท่ีจะติดมือออกไป ตรงน้ี
เรำตอ้งกำรใหเ้ณรมำเรยีนรู ้แตต่อ้งเดนิตอ่ไม่สิ้นความพยายาม ท่านยงัมอง

อีกวา่ ครเูปลี่ ยนไป ขา้ราชการเปลี่ ยนไป ท างานเชา้ชามเย็นชาม ไม่ไดเ้ป็น

ขา้ราชการ ขา้ราชการคือขา้รบัใชพ้ระเจา้อย ู่หัว ท างานถวายพระเจา้อย ู่หัว 

พระเจา้อย ู่หัวท่านทรงงานหนักขนาดไหน ถา้เราจะไปทางเกษตร ขอใหเ้ขา

สอนการเลี้ยงปลาดกุ มันก็ไม่เหมาะกับเณร เพราะเป็นสิ่ งมีชีวิต พอถึง 3 

เดอืนขาย เอาไปฆา่ ทางดนตรก็ีไม่เหมาะ” 

ท่านมองว่า ยุคสมัย โลกมันเปล่ียนแปลง การเรียนรูต้อ้งเรียนรู ้

เพิ่ม ถา้พระเณรเขา้มาแบบเชา้เอนเพลนอน แลว้ออกไปแบบพลเมือง

พิการ ลา้งถว้ยก็ไม่เป็น ซกัผา้ก็ไม่เป็น ออกไปท าอะไรไม่เป็น สงัคมไม่พิการ

หรือ ท่านจึงฝึกเด็กใหเ้ป็น ใหท้ันโลก ช่วยเหลือตัวเองได ้แคล่วคล่อง

ว่องไว กา้วหนา้ บทบาทพระเณรไม่ใช่แค่มาสวด น่ีคือเยาวชนท่ีจะออกไป

รกัษาประเทศชาติตอ่ไป ถา้เรียนแตใ่นต าราไปไม่รอดตอ้งเรียนนอกต ารา

ดว้ย ถา้มาวนัอาทิตยก็์จะเห็นวา่เณรไม่ไดห้ยุด ตอ้งจบัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เวลามี

งานมีการ จะวางเณรใหร้บัผิดชอบ 

ในส่วนของการดแูลสามเณรในวดัน้ัน... 

ท่ี น่ี มีประธานรุ่น ประธานวัด 

ประธานวัดเป็นผู้ดูแลแทนเจา้อาวาส มี

ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ก็ดูแลแกไ้ข ถ้าเป็น

เร่ืองใหญ่ก็ใหม้าถึงเจา้อาวาส เช่น การ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอนอยู่ๆ  คละกนัไม่ใหแ้ยก

อยู่ เ ป็น รุ่น  ท่ีวัด มีธรรมเนียมว่า  ถ้า

โรงเรียนเปิดเช้ารุ่งขึ้ น คืนก่อนน้ันต้อง



 24 

เรียนหนังสือ เอาการบา้นมาช าระ เอารายงานมาท า เตรียมตัวส าหรับวัน

พรุ่งน้ี ประมาณชัว่โมงคร่ึง โดยจะมีเณรท่ีรบัหน้าท่ีตีระฆงัอยู ่จะมีสญัญาณว่า 

หน่ึงครั้งท าอะไร สองครั้งท าอะไร สามครั้งท าอะไร เป็นท่ีรูก้นัทั้งวดั ไม่ว่าจะ

ท าอะไรตีก่ีทุ่มก็แลว้แต่ตอ้งบวกชัว่โมงคร่ึงเสมอ ท่ีอ่านหนังสือตอ้งไปตามท่ีวดั

จดัให ้เป็นการจดัระบบระเบียบ ความรบัผิดชอบ กิจวตัรตอ้งเป็นระบบ ท่าน

เจา้อาวาสจะติดตามเสมอ  

“ตรงน้ี ม.2 ม.1 เยอะหน่อยก็แบง่เป็น 2 ท่ี ม.3 ไปอีกท่ีหน่ึง ส่วน ม.
ปลายถือวา่โตแลว้ใหจ้ดัสรรเวลาเอง จะไม่อย ูใ่นภาคบังคับเหมือนเณรเล็กๆ 

สามารถแยกแยะอะไรไดด้ีกวา่ เราจะปทูางไวต้ั้งแต่ ม.ตน้ เพราะ ม.ปลาย

ปัญหาจะนอ้ยกวา่ เดก็เริ่ มโตแลว้ ถา้หยอ่นเราจะตึง ถา้เณรอย ูป่านกลาง หรอื

ค่อนขา้งดี เราก็จะเฉยๆ จะไม่ค่อยประชมุ ถา้เกิดหยอ่นจะประชมุทันที แลว้

ประชมุทีก็ครึ่ งคืน ก็จะพดูทกุเรื่ อง พดูทั้งเป็นบคุคล และส่วนรวม ส่วนใหญ่ก็

จะพดูใหฟั้งถึงขอ้ดีขอ้เสื่ อม บพุการ ีความตั้งใจของพ่อแม่ท่ีใหเ้รามาอย ูต่รงน้ี 

เราหวนกลับไปถามพ่อแม่วา่เราท าแบบน้ีรบัไดไ้หม ถา้ท่านเห็นจะดีใจหรือ

รอ้งไห ้ก็ใชห้ลกัของความกตัญญ ูใหเ้ขานึกถึงพ่อแม่ นึกถึงขา้วแดงแกงรอ้น

ของญาติโยมท่ีเขาอตุสาหส์นับสนุนเรามา ท าแบบน้ีเป็นบาปเป็นกรรมไหม ถา้

ดื้อก็มีมาตรการอ่ืน” 

ถ้า โรง เ รียนปิด  ไม่ต้อ งอ่ าน

หนังสือ แต่ใหส้วดมนต์ ตรงน้ีประธานรุ่น

จะมีบทบาท แต่ละรุ่นใหฝึ้กสวดมนต์ (ม.

1  ต้อ ง เ รี ย นค า พ ร  ใ ห้พ ร หลั ง ฉั น

ภัตตาหาร สวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร ์

สวดมาติกา (บงัสุกุล) สวดบทพาหุง ม.2 

ม.3 เจริญพระพุทธมนต์) ท่ีน่ีจะไปสวด

ธรรมทาน เป็นนโยบายของวดัตั้งแต่ปี 2525 มนัเป็นหน้าท่ีของพระเณร โดย

จะสวดฟรีเฉพาะอภิธรรม ถ้านิมนต์ไปบังสุ กุ ลก็รับปัจจัยมาเ พ่ือเป็น
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ทุนการศึกษา ท่ีน่ีเณรจะไม่ถือเงินจะฝากบัญชีหมด ฝากกับวัด เจา้อาวาส

รบัผิดชอบหมด มีสมุดฝากอยา่งเป็นระบบ วา่แลว้ท่านก็เดินไปเอาสมุดมาใหด้ ู

มีกฎระเบียบอยู่ท่ีปกสมุดดา้นใน มีใบเบิกพรอ้ม ดา้นหลังสมุดเป็นรหัสว่า

ได้มาอย่างไร ออกไปด้วยเร่ืองอะไร ท่านเห็นแบบของธนาคารก็น ามา

ดัดแปลงท าเป็นของวดั มีระเบียบว่าตอ้งส่งใบเบิกก่อน 3 ทุ่ม พอ 3 ทุ่มก็มา

เก็บ แลว้ท่านก็จะดูว่าเหตุผลในการเบิกเหมาะสมหรือไม่ ถา้ไม่เหมาะสมจะ

เรียกเณรมาพบ ถา้เหมาะสมก็จะจดัให ้ลงบญัชี น าเงินหนีบไวใ้นสมุด แลว้มา

ตั้งบนโต๊ะ ตอนเชา้ก่อนไปโรงเรียนเณรก็จะมากราบ แลว้ก็เอาสมุดไป  

นอกจากน้ียงัมีการจดัการเร่ืองสวสัดิการ เคร่ืองใชไ้มส้อย ผงซกัฟอก 

ยาสีฟัน เม่ือก่อนวดัแจก สัก 5 เดือนเห็นผลเสีย บางคนไม่เห็นคุณค่าของ

ส่ิงของ สบู่หล่นก็ไม่เก็บ ท้ิง ไปเบิกใหม่ ยาสีฟันบีบเล่นบา้ง ก็เลยเปล่ียนมาให้

ซ้ือ แต่ราคาต า่ เช่น สบู่กอ้นละ 3 บาท ใหเ้ขาเห็นคุณค่า ใหก้ลบับา้นเดือนละ

ครั้ง ยกเวน้กรณีเรง่ด่วน เช่น ญาติเสีย  

“จะไม่ใหไ้ปคลกุคลท่ีีบา้น จะเนน้ใหพ้่อแม่มาวดัมากกวา่ บางคนก็มา
เยี่ ยมบอ่ย บางคนปีหน่ึงมาครัง้หน่ึง บางคนเขาคิดวา่พน้จากอกเขามาก็ดี เรา

ตอ้งยอมรบัวา่สงัคมมนัเป็นอยา่งน้ีจรงิๆ เด็กส่วนมากท่ีมาอย ูท่ี่น่ีมักจะมาจาก

ครอบครวัท่ีมีปัญหา พ่อแม่เป็นเอดสต์ายหมดก็มี เราท างานโดยตรงเลย เขา

อย ูใ่นกลุม่เสี่ ยงมาก่อน รฐัมักจะแกปั้ญหาท่ีปลายเหต ุเราท าในสิ่ งท่ีรฐัมองไม่

เห็น” 

เรียนถามท่านต่อไปวา่ ใชเ้วลานานไหมกวา่ท่ีจะเห็นว่าเด็กท่ีมาบวช

เกิดความเปล่ียนแปลง ท่านบอกวา่จะเห็นตอน ม.5 เรารูสึ้กว่านานมาก เกิด

ค าถามวา่ท าไมใชเ้วลาขนาดน้ัน ท่านตอบว่า มันไปตามยุคสมัย ส าคัญท่ีสุด

คือพ่อแม่ บางคนพดูกบัลกูไม่เอาหลกัธรรมมาพดู มาถึงถามเลยวา่อยูไ่ดไ้หม 

ท่านกล่าวต่อไปว่า ถา้คนเราจะช่วยเหลือสงัคมจริงๆ เกิดมาอุทิศ

ตัวเพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อความสุขของผู ้อ่ืน หรือเห็นปัญหาของ
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ประเทศชาติ มันเกิดจากคน ทรัพยากรมนุษยส์  าคัญท่ีสุด จุดท่ีอยู่และ

ท างานไดดี้ท่ีสุดก็คือ พระ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงจิตใจของคน ทุกชุมชน  ทุก

กลุ่มคนถา้จะท างานดว้ยความศรทัธาสูพ้ระไม่ได ้ดว้ย หน่ึง ความศรทัธา สอง 

ระเบียบวนัิย  

คนท่ีเขา้มาก็มีศักด์ิศรี ถา้เด็ก 2 คนถูกจบัเร่ืองยาเสพติด หรือพ่อแม่

เป็นเอดส์ตายทั้งคู่เลย คนหน่ึงไปอยู่สถานสงเคราะห ์อีกคนหน่ึงมาเป็นเณร 

ศกัด์ิศรีไม่เท่ากนั ทั้งๆ ท่ีเบ้ืองหลงัเหมือนกนั ถามว่าสภาวะจิตของเด็กท่ีไป

อยู่สถานสงเคราะห ์เขาก็มีปมดอ้ย คิดว่าตวัเองเป็นขยะสงัคม เป็นคนท่ี

ตายแลว้ก็เริ่มประชดสงัคม ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ในขณะท่ีเด็กอีกคน

ท่ีมาบวชจะต่างกัน วัดจะช่วยเยียวยาจิตใจ เขามาอยู่ในวัดมีศักด์ิศรี ใคร

เห็นก็ไหว ้พูดเพราะ แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แลว้แต่ตอ้งใหเ้กียรติเขา เณร

จะใชก้ารอะลุ่มอล่วย การพดูการเตือน สอนธรรมเขา้ไป ศกัด์ิศรีในการเป็นอยู่

ก็เรียกวา่มีหิริโอตปะ ตอ้งประพฤติตวัใหเ้หมาะสม  

การบวชเป็นเณร ท่านจึงมักจะพูดเสมอว่า ศาสนาตอ้งพึ่งได ้

ไม่ใช่บวชมาเพื่อเรียนหนังสืออย่าง

เ ดียว  ต้อ ง เ ป็ นแบบอย่ า งของ

เยาวชน ต้องสามารถอบรมเด็ก

ประถมได้ เอาความรู ้ท่ี ได้เ รียน 

นั กธ รรมต รี  โท  เ อก ไปสอนได ้

สามารถท่ีจะเป็นพ่ีเ ล้ียงเณรรุ่น

นอ้งๆ ได ้สามารถท่ีจะเผยแผ่ธรรม 

พดูธรรมะใหญ้าติโยมฟังได ้ 

“มาจดุน้ีเดก็ท่ีเขา้มาคือ เดก็ท่ีเหลอืจากการคัด เป้าหมายท่ีอาตมาตัง้
ไวผ้ิดหมด เพราะเด็กเหลา่น้ีสติปัญญาอย ูใ่นระดบัล่าง พ้ืนฐานครอบครวัไม่ด ี

ทีน้ีจะพลกิขึ้นมาเป็นคนแบบท่ีเราตัง้ความหวงัไว ้เป็นนักเผยแพรธ่รรม เขา้ใจ 
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มีจนิตนาการ มีวาทศิลป์ มนัก็จะมีบา้งท่ีเป็นชา้งเผอืก 100 รปู มี 2 รปู ถา้รฐั

โอบอุม้เราก็จะสามารถขยายไปสู่กลุ่มเด็ก อ่ืนๆ ได ้ก็จะมีศาสนทายาทท่ีมี

คณุภาพ ศาสนาสามารถพ่ึงได ้มหาเถรสมาคมก็ไม่กระตือรือรน้ ไม่เห็น

ความส าคัญ และอบจ.ก็น่าจะมีบทบาทส าคัญในการชว่ยเหลอืวดั”  

จากน้ีก็เลยเถิดไปถึงเร่ืองการเมือง จึงได้ทราบว่าท่านเป็นพระท่ี

ติดตามข่าวสารบา้นเมืองอยูต่ลอด มีการวิเคราะห์พรรคการเมืองบางพรรคท่ี

เป็นท่ีช่ืนชอบของคนใตด้ว้ย แต่จะมีเน้ือหาอย่างไร ดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหน ไป

สนทนากบัท่านเองก็แลว้กัน ท่านกล่าวสืบต่อไปถึงสถานะของโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมในปัจจุบนัวา่ 

“โรงเรียนปริยัติธรรม รฐัไม่ให้
ควำมส ำคัญ จริงๆ โรงเรยีนปรยิตัิน่าจะ

เป็นโรงเรียนของรฐับาล เรานับถือพทุธ

ศาสนามาตั้งแต่สมัยอยธุยา สมัยนาน

มาแลว้ การศึกษาสายน้ีมีมาตัง้แต่ไหนแต่

ไร แต่ถกูจัดใหอ้ย ู่ล  าดับทา้ยสดุ คร ูสื่ อ ทกุอยา่งมันไม่มี ความจริงโรงเรยีน

แบบสายสามัญมีความรูค้ ู่คณุธรรม สรา้งคนอยา่งมีระบบ ยกฐานะโรงเรยีน

ปริยตัิธรรมท่ีมีไม่ก่ีโรงทั่วประเทศ ยกระดับใหเ้ป็นโรงเรียนของรฐั มันเป็น

เอกลกัษณข์องประเทศ ท ำไมประเทศอ่ืนเขำส่งเสรมิชัดเจน ถำ้รฐัส่งเสริม

อุปถมัภ ์ลูกของโยมทัง้หลำยก็อยำกเขำ้มำอยู่ โรงเรยีนปรยิตัเิป็นโรงเรยีน

ท่ีเด็กสอบเขำ้ท่ีโน่นก็ไม่ไดท่ี้น่ีก็ไม่ได ้แลว้ก็เก็บตกเด็กท่ีมีปัญหำ เด็กเก็บ

กด ทีน้ีพอเขา้มากวา่จะเกลี้ยกล่อมไดม้ันเป็นเรื่ องท่ียากมากๆ เป็นเด็กท่ีถกู

คัดออกมา เป็นเดก็ท่ีสภาวะไม่ปกติ มาอย ูร่ว่มกัน พอมาอย ูใ่นกรอบแมแ้ต่เด็ก

ปกติยงัปฏิบตัิยากเลย แลว้เด็กหวัดื้อมันจะยากขนาดไหนคิดด ูถำ้เกิดเรำให้

โรงเรยีนปรยิัติธรรมยกระดบัขึ้นมำ โยมเขำก็อยำกใหลู้กเขำ้มำเรยีน ลูก

ไดมี้ควำมรู ้มีคุณธรรม ควำมปลอดภัยเรื่องควำมเสียหำย ยำเสพติด ชู้

สำว ควำมเส่ียงไม่มี เพรำะพระดูแลอยู่” 



 28 

สรา้งศาสนทายาท  
พฒันาชาตดิว้ยศีล สมาธิ ปัญญา วิชาการกา้วหนา้ 

 

 

 

 

 

 

ทีน้ีมาดูแง่มุมความคิดของ พระครพูรหมเขตคณารกัษ์ ผูอ้ านวยการ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสระเรียงบา้ง  

เม่ือตอนตน้ไดเ้ล่าถึงความเป็นมาของโรงเรียนแลว้ แลว้กระบวนการ

เรียนการสอนของท่ีน่ีเขาท าอยา่งไรกนั 

1. การศึกษาในระบบ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 มีวิชาบังคับแกน คือ ภาษาไทย ค ณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี และธรรมวินัย และความรูส้ายสามัญ

ควบคู่กันไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. การศึกษานอกระบบ โรงเรียนมีนโยบายวา่ วิชาแผนกธรรมและ

แผนกบาลีถือเป็นวชิาหลกัของวชิาทั้งปวง นักเรียนทุกรปูตอ้งเรียนแผนกธรรม 

ซ่ึงมี 3 ระดับ คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก เม่ือ

สอบนักธรรมชั้นเอกไดแ้ลว้ใหเ้รียนแผนกบาลีต่อไปซ่ึงมี 9 ประโยค ผูท่ี้ไม่ตอ้ง
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เรียนแผนกบาลี คือ ผูท่ี้สอบไดเ้ปรียญธรรม 4 ประโยคแลว้ การจดัการเรียน

แผนกบาลีจะจดัเวลาไวใ้นภาคบ่ายของการเรียนตามปกติ สลับกับการเรียน

วชิาสามญั คือ ภาคเชา้เรียนวิชาสามญั ภาคบ่ายเรียนแผนกบาลี และช่วงเย็น

เรียนวชิาสามญั 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น เป็นการศึกษาศาสนธรรม

ระยะสั้น จัดเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้น มุ่งใหเ้ด็กและเยาวชนชายได้

ใกลชิ้ดพระพุทธศาสนา เรียนรูชี้วิตของผูบ้รรพชา รวมทั้งเป็นการอบรมบ่ม

นิสัยใหผู้บ้รรพชารูจ้กัผิดชอบชัว่ดี และการควบคุมจิตใจใหม้ัน่คง โดยใหเ้ด็ก

และเยาวชนสมคัรเขา้บรรพชาระยะสั้นประมาณ 1 เดือน หลกัสูตรท่ีสอนมีทั้ง

การใหค้วามรูพิ้เศษ เรียนรูห้ลักพระพุทธศาสนา การยึดปฏิบัติธรรมด้าน

จิตใจ ทั้งการท าสมาธิและเจริญสติตามหลกัพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย การท่ีวัดเป็นแหล่งเรียนรู ้ถ่ายทอด 

สืบสายประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ เป็นแหล่งเรียนรู ้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ศิลปวทิยาการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ ชาวพุทธจะตอ้งเขา้

วดัปฏิบัติธรรมในวดัใกลบ้า้น อย่างน้อยในวนัส าคญัทางประเพณี การจดัศา

สนพิธีในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา การปาฐกถาธรรม หรือการแสดงพระ

ธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ โดยเฉพาะในช่วงเขา้พรรษา ก็ เป็นการให้

ความรู ้ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี และใหค้ติค าสอนเพ่ือการด าเนินชีวิต จึง

เป็นการศึกษาตามอธัยาศัย แมจ้ะไม่ไดจ้ดัใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้รียนรู ้แต่การจดั

กิจกรรมชุมนุมใหส้ามเณรไดเ้ลือกเรียนรูต้ามความสนใจ ซ่ึงมีหลายชุมนุม 

เช่น ชุมนุมแกะลายกระจก ชุมนุมแกะหนังตะลุง ชุมนุมรกัความสะอาด ชุมนุม

นักเทศน์ ชุมนุมเว็ปไซด์ ชุมนุมรักการอ่าน ในคาบสุดท้ายประจ าสัปดาห ์

ก่อใหเ้กิดผลงานเป็นช้ินงานเพ่ือประโยชน์ใชส้อบภายในวดัหลายช้ินหลาย

รายการ 

ท่านพระครขูยายความเพ่ิมเติมวา่ 
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“การสอน มีสายวทิย ์ศิลป์ค านวณ 
ศิลป์ภาษา เราไม่มีสายตรงวิทยค์ณิต ใน

เรื่ องของแผนกธรรม บาล ีสามญั เราก็เรยีน

ทั้ง 8 กลุ่มสาระเหมือนกัน ยกเวน้ศิลปะ 

ดนตรเีราไม่มี แต่วชิาต่างๆ น้ีสามารถท่ีจะ

เทียบโอนได ้อย ูใ่นกรอบของกระทรวง (ท่ีน่ี

เป็นรปูแบบของการศึกษาสงเคราะห)์ ของ

เรำจะเนน้สรำ้งศำสนทำยำทก็คือ พระ 

เณร กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน กิจกรรมเสริมหลักสตูร ภมิูปัญญา

ทอ้งถิ่ น เณรจริงๆ ก็มีกิจกรรมเยอะ เช่น 

ผกูผา้ ร ุ่นพ่ีไปเรียนแลว้ก็กลับมาสอนรุ่น

น้องสืบทอดกันมา ท่ีไหนใหเ้ณรช่วยก็ไป

ช่วย ในเรื่ องของช่วยเหลืองานสังคม จะมี

สายท่ีไปช่วยพอประมาณอย ู่ กิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียนขอ้หน่ึงก็คือ ใหนั้กเรียนไป

เรียนแกะหนังตะลุง มีชุมนุมต่างๆ เช่น 

ชมุนุมแกะกระจก แกะหนังตะลงุ ชมุนุมนักเทศน์ ชมุนุมรกัความสะอาด” 

ท่านเล่าต่อไปถึงเร่ืองงบประมาณท่ีไดร้ับ

การสนับสนุนมาว่า เม่ือเร่ิมต้นเปิดไม่ได้รับการ

สนับสนุนทางด้านงบประมาณ แต่จะไปขอ

สนับสนุนจากบา้นญาติโยม เพ่ือเป็นเงินเดือนของ

ครู ต่อมาคุณเกนหลง การะเกศ ไดต้ั้งมูลนิธิเพ่ือ

ช่วยเหลือ มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียนท่ีเรียน

เก่ง นักเรียนท่ีเรียนต่อระดับปริญญาตรี (33 รูป 

เรียนอยู่ท่ีมหาจุฬา กรุงเทพฯ) ระดับปริญญาโท 
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(5 รูป) แต่ก็ช่วยได้ไม่มาก ต่อมาได้รับการสนับส นุนจากส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ เป็นค่าใชจ้า่ยของนักเรียน เงินเดือนครู 

“ปัจจุบันได ้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ ก็ ไม่ เ พียงพอ เช่น 
ค่าอาหาร ตกหวัละ 30 บาท (แต่รฐัให ้25 บาท) แกด้ว้ยสายป่ินโต ขา้วสาร

วนัละ 1 กระสอบ จะมีรถออกวนัละ 2 คันไปรบัป่ินโตมาถวายพระเณร มีญาติ

โยมท่ีอถุัมป์เป็นรายเดือนมาเป็นค่าอาหาร เงินเดือนครเูอาจากค่าหัวของ

นักเรียนท่ีรฐับาลสนับสนุนจากส านักงานพทุธมาเป็นค่าจา้ง จ  านวนคร ู18 

ท่าน รวมครพิูเศษอีก 5 ท่าน ศิษยเ์ก่าท่ีเป็นพระก็มาชว่ยสอน ขา้ราชการปลด

เกษียณก็มาชว่ยสอนถวายเป็นวทิยาทาน” 

ท่านกล่าวสืบไปว่า ก าลังผูท่ี้เขา้มาดูแล ผูอุ้ปถัมภ์น้อยมาก คนไม่

เขา้ใจ ไม่เห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรม ไม่เหมือนกับการสรา้งโบสถซ่ึ์งระดม

เงินไดม้าก ยงัมองภาพของการสรา้งเณรรูปหน่ึงใหจ้บการศึกษาดีๆ และ

ไปเป็นคนดีของสังคมไม่ออก แทบจะไม่มีใครมาร่วมดว้ยเลย บางกลุ่มก็มี

ความพรอ้ม เช่น ชมรมรกับา้นเกิด ตรงน้ีคือหวัใจของการพฒันา หวัใจของ

ศาสนาคือการพฒันาคนตรงน้ี ตอ้งท าความเขา้ใจกนัอีกมาก 

นอกจากน้ีปัญหาส าคัญ คือ นักเรียนค่อนขา้งจะอ่อน เด็กท่ีเขา้มา

เหมือนกับว่าถูกคัดท้ิงมาแลว้ ม.1 ยงัอ่านหนังสือไม่ออก ตอ้งมาสอนเสริม

ใหม่  เร่ืองต่อมาก็คืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือต่างๆ วดัตอ้งด้ินรนหา 

ทอดผา้ป่า บางทีก็ไม่ค่อยพอ ค่าน ้าค่าไฟเดือนหน่ึงไม่ต า่กว่า 30,000 บาท 

ค่าน ้ามันรถท่ีตอ้งรบัส่งพระเณร รบัป่ินโตประมาณ 35,000 บาท เพ่ิมภาระ

จากปกติเยอะ ครูเองไม่ค่อยมัน่คงเท่าไหร่ ถา้สอบบรรจุไดก็้ไป โรงเรียนตอ้ง

หาครใูหม่ ซ่ึงจ านวนนักเรียนเป็นตวัผกผนัอยา่งยิง่ต่องบประมาณ 

ตรงน้ีอยากจะปิดทา้ยดว้ยแนวคิดของ นพ.ประเวศ  วะสี ต่อบทบาท

ของพระสงฆ ์และวดัต่อสงัคมไทย ซ่ึงท่านไดจ้ าแนกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
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1. พระสงฆ์ เป็นผู้สรา้งชุมชนสงฆ์ใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วตัถุประสงค์ของการบวช เป็นไปเพ่ือเรียนรู ้คือ การเรียนรูพุ้ทธธรรม การ

เรียนรูส้งัคมปัจจุบนั การเรียนรูก้ารติดต่อส่ือสาร 
2. การศึกษาของสงฆ ์เป็นเร่ืองท่ีควรก าหนดอยู่ในนโยบายของรฐั 

ในแผนการศึกษาของชาติ มหาวิทยาลยัสงฆ ์และมหาวิทยาลยัทางโลกควรจะ

รว่มกนัพฒันาหลกัสตูรส าหรบัการศึกษาสงฆ ์
3. การท าวดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน ความส าคัญของวดัคือการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ดังน้ัน ถา้วดั

เขม้แข็งจะท าใหโ้ครงสรา้งของชุมชนเขม้แข็งไปดว้ย 
4. วดักบัการจดัการศึกษา หากวดัสามารถจดักระบวนการเรียนรูท่ี้

สามารถพฒันาคนใหเ้ต็มศกัยภาพได ้จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
5. พระสงฆก์บัการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัติวธีิ 
6. วดักบัการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม วดัควรเป็นตน้แบบในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน 
7. การบริหารจัดการวัด วัดเป็นทรัพยากรอันทรงค่าของสังคม 

ดังน้ันระบบการบริหารจัดการท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ตาม

อุดมการณ์แห่งพุทธศาสนา  จึงเป็นอุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้อาวาส คณะ

สงฆ์ รัฐบาล และผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือในการจรรโลงพระศาสนาเพ่ือ

สงัคมต่อไป  

 



ใตร้ม่กาสาวพสัตร ์
 
 

  
 

นอกจากการสนทนากับเจ ้าอาวาสทั้ ง 3 วัดแล้ว เรามี โอกาสได้

สนทนาต่อกับสามเณร อดีตสามเณร และน้องเยาวชนท่ีท างานในวัดด้วย 

ตามมาดกูนัวา่ เขาและเธอเป็นอยูอ่ยา่งไรภายใตร้ม่กาสาวพสัตรน้ี์ 

รูธ้รรม รูโ้ลก  

สามเณรเอกพงษ์ ทองขาว เป็น

รองประธานวดั บวชเขา้ปีท่ี 6 แลว้ เหตุ

จูงใจ คือ เห็นรุ่นพี่ท่ีบา้นมาบวชก็เลย

อยากบวช เห็นเขาห่มจีวรกลับบา้นก็

อยากมาบวช รู ้สึกว่าเขาเรียบร้อยขึ้ น 

เป็นผูใ้หญ่ข้ึน พดูจาก็ดีขึ้ น เม่ือก่อนด่าพ่อ

ลอ้แม่ ส าหรบัตัวเณรเองตอนท่ียงัไม่ได้

บวชก็เท่ียวเล่นไปเรื่อยๆ ตามประสาเด็ก ขับรถซ่ิง ถือได้ว่าเกเร
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พอสมควร แตพ่อหลงัจากมาบวช ก็ดีข้ึนกว่าเดิม ผูป้กครองเห็นเขาก็ดีใจ

ท่ีบวช รูจ้กัแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกมากข้ึน 

เณรเล่าถึงการใชชี้วิตในวดัว่า ทุกอย่างอาจารยจ์ะใหท้ าเอง เช่น ซัก

ผา้ ลา้งจาน ตอ้งรบัผิดชอบหน้าท่ีของตัวเอง อาหารกลางวนัสามเณรก็ตอ้งท า

เอง อาจารยไ์ม่ใหฆ้ราวาสท าให ้การเรียนก็จะไปเรียนวนัจนัทรถึ์งวนัเสารท่ี์วดั

สระเรียง ปิดวนัอาทิตยก์บัวนัพระ มีรสบสับริการให ้

“ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งงำน กับเรื่องธรรมะ เรื่ องงานเหมือนอยา่งท่ีบอกคือ 
ซกัผา้ ลา้งจาน เม่ือก่อนท ำไม่เป็น ถำ้อยู่บำ้นส่วนใหญจ่ะเป็นผูป้กครองท ำ

ให ้ตอ้งมำท ำเองหมด หุงขำ้ว ท ำกบัขำ้ว งำนปูนป้ัน หลวงพ่อสอนเกือบทกุ

เรื่ อง ตอนมาบวชใหม่ๆ ก็เป็นเดก็ยงัไม่ร ูเ้รื่ องราวอะไร ท่ำนตอ้งสอนเกือบทุก

เรื่อง กิริยำมำรยำท วำจำ ควำมประพฤติทุกอย่ำง อาจารยด์บุา้ง แต่การ

ลงโทษของอาจารย์จะไม่ใชอ้ารมณ์ มันจะมีกฎว่าถา้ท าผิดแบบน้ีจะโดน

เท่าไหร”่  

การอยู่ท่ีน่ีจะแบ่งเป็นโซน (กุฏิ) จะมีหวัหน้ากุฏิรบัผิดชอบท าความ

สะอาดตอนเชา้ จะมีประธาน รองประธาน แลว้จะมีประธานวดัอีกทีหน่ึง เป็น

การดแูลกนัแบบเป็นขั้นๆ ไป มีหลายกุฏิ เช่น กุฏิคุณแม่ กุฏิคุณยา่ เณรท่ีอยูก็่

จะอายุคละกนัไป หวัหน้ากุฏิส่วนมากก็จะเป็น ม.ปลาย ก็จะดูแลกนัเอง ตอน

เชา้ๆ กลบัมาจากบิณฑบาตก็จะมา กวาดขยะรดน ้าตน้ไมห้น้ากุฏิของตวัเอง  

เณรท่ีจบชั้น ม.ปลายไป มีทั้ง 2 ทาง คือ ไปเรียนต่อในทางโลก กับ

บวชเรียนต่อท่ีมหาจุฬา ปีหน่ึงจบสกั 4 – 5 รปู บางปีก็ 7 รปู แลว้แต่จ านวน
สามเณรท่ีบวชในแต่ละปี 

เณรท่ีเราสนทนาดว้ยสอบเขา้คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษิณ

แลว้ แต่ยงัไม่ทราบผล เณรบอกวา่ตัวเองอ่อนภาษาองักฤษ จึงเลือกท่ีจะเรียน

เศรษฐศาสตร ์ 
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เราถามถึงเร่ืองการปรบัตัวหลงัจากสึกออกไปใชชี้วิตในทางโลก เณร

บอกวา่ ก็ตอ้งปรบัตัว เพราะตอนท่ีบวชเขา้มาแรกๆ ก็ปรบัตัวเหมือนกนั ตอน

แรกท่ีมาอยูย่งัเด็กมาก ก็อยู่ไดไ้ม่ตอ้งปรบัตัวมาก แต่ต่อไปน้ีทุกคนจะเห็นว่า

เราเป็นผูใ้หญ่มากขึ้ นจะตอ้งปรบัตัว อยู่ท่ีน่ีก็คลา้ยๆ กบัอยูบ่า้น พระอาจารย์

จะดูแลมาก ถา้วนัไหนว่างๆ พระอาจารยจ์ะเรียกสามเณรแต่ละรุ่นไปอบรม

หน้ากุฏิ ส่วนมากจะเป็นตอนเย็นท่ีกลับมาจากโรงเรียน เณรบอกว่ารูว้า่ท่าน

เหน่ือย เพราะตอ้งดูแลเด็กๆ เณรก็คือเด็ก เด็กก็ซนธรรมดา เณรในฐานะท่ี

เป็นพ่ีก็ช่วยท่าน โดยการตักเตือนน้องเณรในการกระท าท่ีไม่สมควร น้องเณร

ส่วนใหญ่ก็จะเช่ือฟัง  

สามเณรรุ่นพ่ีทั้งท่ีสึกออกไปแลว้ และท่ียงัไม่สึกแต่ไปเรียนต่อท่ีอ่ืนก็

กลบัเขา้มาช่วยงานวดั ในช่วงปีใหม่ ทอดกฐิน บวชเณรภาคฤดูร ้อน ญาติโยม

ในหมู่บา้นก็มาช่วย เม่ือคืนท าขนมจากก็มาช่วยจนตี 3 ตี 4 ท่ีโยมมาทอดกฐิน

เยอะส่วนใหญ่จะมาเพราะศรัทธาเณร ก็คือ ในงานศพ เณรจะไปสวดธรรม

ทานใหฟ้รี  

เสียดาย เณรตอ้งไปฉนัเพล จึงคุยกนัไดเ้ท่าน้ี 

เกราะป้องกนัความเสีย่ง 

สามเณรอดิศักด์ิ เสน่หา ประธานนักเรียนโรงเรียน

ปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง ปีการศึกษา 2551 และ

สามเณรวนัชยั ทุมธารา ประธานวดัสระเรียง ทั้งสองรูปบวช

เรียนอยู่ในวดัสระเรียงมาตั้งแต่ตน้ โดยสามเณรวนัชัยบวช

ก่อนหน่ึงปี 

เหตุผลท่ีมาบวชเรียนก็คือ มีรุ่นพ่ีมาบวชน าก่อนแลว้ 

ผนวกกับมีความศรทัธา สภาพครอบครัว มีพ่ีน้องมาก การ

ส่งเสริมดา้นการศึกษาไม่เต็มท่ี ก่อนมาบวชก็คิดหนัก อยู่ท่ี

บ้านจะได้เล่นสนุก แต่พอมาบวชแล้วก็ได้ประสบการณ์ 
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เปรียบเทียบกับถา้อยู่บา้นก็เท่ียวกับเพ่ือนไปวนัๆ แต่พอมาบวชก็ไดไ้ปสวด

บงัสุกุลในท่ีอ่ืนๆ เท่ากับการไปเท่ียวในตัว การบวชเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วย

ส่งเสริมใหก้ารศึกษาไปไดไ้กล ซ่ึงสามเณรทั้งสองรูปท่านตั้งความหวงัไวว้่า

อยากเรียนต่อในระดบัสงูๆ เม่ือจบออกไปแลว้จะไดมี้งานท า 

“มีความตั้ งใจท่ีอยากจะหาส่ิงดีๆ ให้กับชี วิต สร ้างความ

ภาคภูมิใจใหค้รอบครวั ในตวัเองก็มีส่ิงดอ้ยอยู่ก็อยากหาจุดเด่นใหพ้บ ก็

ใชก้ารศึกษาเป็นหนทาง มันเป็นส่ิงท่ีจะท าใหค้วามฝันของเราเป็นจริงได  ้
ถา้ยังอยู่ในศาสนาก็ช่วยศาสนาไปตามก าลังของตนเอง จะทะนุบ ารุง

ศาสนาใหดี้ เป็นการทดแทนคุณธรณีสงฆท่ี์ช่วยใหมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน 

แต่ถา้สึกออกไปก็ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และกลับมาช่วยเหลือศาสนา

ตอ่ไป” 

ตอ้งบอกกันตรงๆ ว่า แมจ้ะนับถือศาสนาพุทธอยู่ก็ตามที แต่ด้วย

ความเป็นคนหา่งวดัของผูเ้ขียนเอง ท าใหต้อ้งตั้งขอ้สงัเกตซ่ือๆ กบัสามเณรทั้ง

สองรูปวา่ วยัรุ่นตามปกติแลว้ตอ้งการความอิสระ รกัสนุก คึกคะนอง แต่เม่ือ

ตอ้งเขา้มาอยูใ่นสมณะเพศแลว้ ท่านมองอยา่งไร 

“กรอบของพระเณรมี 2 ชั้น คือ พระธรรมวินัย และลักษณะของ

ทำงโลกทั่วไป เณรไม่สำมำรถท่ีจะท ำเหมือนเด็กทั่วไปได ้แต่บำงส่ิงท่ีเณร

สำมำรถท ำไดเ้ด็กทั่วไปก็ไม่สำมำรถท ำได ้เชน่ ศาสนพิธีต่างๆ ในวนัส าคัญ 

เราจะร ูเ้รื่ องมากกว่า กำรบวชก็ไดอ้ย่ำงเสียอย่ำง ท่ีเสียไปก็คือ ควำม

สนุกสนำนเหมือนอย่ำงเด็กทั่วๆ ไป ในลกัษณะของการบวชเณรคือ ตัง้แต ่

13 – 18 ปี ซ่ึงช่วงระยะเวลาน้ีเป็นช่วงของวยัรุน่ วยัร ุน่ก็ยอ่มตอ้งการความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ยอ่มท่ีจะตอ้งการมีโลกส่วนตัว มีอิสระมากกวา่ เป็น

เณรตอ้งอยู่ในกรอบ แต่กรอบนั้นก็คือ เกรำะป้องกันท่ีให้เรำอยู่ได ้คือ 

หน่ึง ศีล 10 ขอ้ 227 ขอ้ สอง ความเสี่ ยง เด็กขา้งนอกมีความเสี่ ยงท่ีจะติดสิ่ ง

เสพติด หรอือบุัติเหตมุากกวา่ ถา้เด็กขา้งนอกหันมาเขา้วดัเขา้วาบา้งความ
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เสี่ ยงก็จะลดลง แต่พอหนัมาดโูลกยคุปัจจบุนัเด็กวยัรุน่จะห่างวดั จะเขา้ผบัเขา้

บารม์ากกวา่ สมัยก่อนพ่อแม่จะพาลกูเขา้วดั แต่ในยคุปัจจบุนัพ่อแม่จะตามใจ

ลกูในสิ่ งของท่ีเป็นวตัถ ุเช่น โทรศัพท ์รถจกัรยานยนต ์เป็นยคุของเทคโนโลย ี

เป็นความตอ้งการความสขุของตวัเองไปวนัๆ โดยไม่คิดถึงปัจจยัเหตท่ีุมันเสี่ ยง

ตอ่สภาพการด าเนินชีวติ ตวัเองสามารถละไดแ้ค่บางสว่น เพราะยงัเป็นเด็กแม้

จะอย ูใ่นสภาพของการเป็นเณรก็ตามแต”่ 

ฟังแลว้ก็อ้ึงๆ กบัความคิดอ่านของท่าน มาตามติดความคิดของท่าน

ต่ออีกสกันิด ท่านวา่ ส่ิงท่ีไดจ้ากการบวชเป็นพิเศษก็คือ การกล่อมเกลาจิตใจ 

ดังพุทธภาษิตท่ีว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จากคนหยาบกระดา้งใหเ้ป็นคน

อ่อนโยน จากคนแข็งกระดา้งใหเ้ป็นคนอ่อนหวาน จากคนท่ีซุกซนใหเ้ป็นคนท่ี

มีความเรียบรอ้ย อีกส่ิงหน่ึงก็คือ การไดย้กระดับจิตของตนเองใหสู้งข้ึน 

การท่ีจะชนะคนอ่ืนไดต้อ้งชนะจิตของเรา จากการนั่งฟังแลว้ก็คิดตามจึงได้

ค าตอบวา่ น่ีเองใช่ไหมท่ีท าใหท่้านสามารถคิดต่างท าต่างไดแ้มว้่าท่านจะยงั

เด็กอยูก็่ตาม 

แลว้การอยู่ร่วมกันของเณรในวดัล่ะ เพราะมาจากหลายถ่ินหลายท่ี 

มาจากสภาพครอบครวัท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างกนั  

“มีหลักธรรมท่ีใชใ้นกำรอยู่รว่มกัน คือ ควำมสำมัคคี ในส่วนหน่ึง
เพราะว่า มีท่ีมาหลากหลาย ตอ้งมาท าใหเ้ป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้น รกักัน มี

ความผกูพัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตอ้งพดูใหเ้ขา้ใจตรงกันว่า เราอย ู่ใน

สถานภาพแบบน้ีเราควรปฏบิตัิอยา่งไร ตอ้งใชค้วำมอดทนในกำรสั่งสอนกัน 

ทั้งพระอาจารย ์และพ่ีเณร ตอ้งใชก้ลยทุธต์่างๆ ในการตักเตือนกัน ถา้หนัก

มากๆ ก็มีการลงโทษกันแต่ก็อย ู่ในขอบเขตท่ีพอจะท าได ้เช่น การท าความ

สะอาดวดั” 
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ดังน้ัน ทั้งพระ สามเณรในวดัจึงมีความ

เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกัน ซ่ึงหาไดย้ากมากในสังคม

ข้างนอก มีปัญหาก็ช่วยเหลือกันและกัน ครู

อาจารยช์่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ขา้เรียน เป็นการต่ออนาคตของ

เด็กคนหน่ึงซ่ึงฐานะทางบา้นค่อนขา้งล าบาก ให้

เห็นแสงสว่างขา้งหน้า อีกทั้งการท่ีเจา้อาวาสคอย

ดแูลเป็นอยา่งดี มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได ้ยาม

เจ็บไขไ้ดป่้วยท่านก็ดูแลช่วยเหลือ เณรบอกกบัเรา

วา่ ท่านเป็นเสมือนพ่อ 

นอกจากภาระในการเรียน การปฏิบติัหน้าท่ีทางศาสนาแลว้ เณรยงัมี

ส่วนในการช่วยเหลือสังคม เช่น น าส่ิงของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ าท่วม 

เป็นการใหท้าน การใหค้วามรูใ้นโอกาสต่างๆ เช่น สอนธรรมศึกษาใหน้้อง

นักเรียนชั้นประถมศึกษา (รร.พระธาตุ อนุบาลจงัหวดั วดัโพธ์ิเสด็จ ท่าศาลา) 

ค่ายพุทธบุตร เป็นพ่ีเล้ียงแก่เณรเล็กๆ ตามวดัท่ีมีโครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดรูอ้น ผลพลอยไดจ้ากการท างานก็คือ ฝึกการกลา้ตัดสินใจในบางเร่ือง  

ฝึกทักษะการพูด การคิด ฝึกการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า รูจ้กัผูค้นมากขึ้ น ตอ้ง

หาความรูเ้พ่ิมเติมในดา้นต่างๆ เช่น นิทานธรรม การท าความเขา้ใจเด็กในทุก

ช่วงอายุ  
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น าสูชี่วิตที่ดี 

ในส่วนน้ีเป็นการพูดคุยกบัน้องๆ ท่ีลาสิกขามาแลว้ ชยั เปียก เจมส ์
ต่างเป็นศิษยเ์ก่าของวดัโพธิวงศารา ส่วนกุง้ เป็นศิษยเ์ก่าวดัพระนคร 

 

 

 

 

กุง้ สมพร  ทองเพ่ิม อายุ 27 ปี โตกว่าเพ่ือน พูดจาชัดเจน ฉะฉาน 

เป็นท่ีเคารพของน้องๆ น าความคิดของน้องๆ ได ้แมจ้ะไม่ไดบ้วชเรียนท่ีวดั

โพธิวงศาราม แต่ก็มีความใกลชิ้ดกบัวดั เพราะบา้นอยูท่ี่น่ี  

ชัย ศักด์ิชัย  พิทักษ์วงศ์ อายุ 21 ปี ดูเป็นคนสนุกสนาน แต่เวลา

พดูจามีหลกัการเหตุผล  

เปียก สุรินทร ์ เพชรทอง อายุ 21 ปี เป็นคนเจา้คารมคมคาย ช่าง

จดจ าพุทธสุภาษิต พดูออกมาตอ้งคิดตามเขา  

เจมส์ สมศักด์ิ  มาสุวรรณ อายุ 22 ปี เป็นคนค่อนขา้งเงียบ ไม่ค่อย

ออกความคิดเห็น (หรือเป็นบุคลิกเม่ือเจอคนหน้าแปลกก็ไม่ทราบได)้ 

เราคุยกนัยอ้นไปตั้งแต่สมยัท่ีน้องๆ ยงัเป็นเณร เหตุจงูใจในการบวช 

ชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างท่ีเป็นสามเณร ซ่ึงจะไม่เล่าเร่ืองระหว่างน้ัน แต่

อยากจะเล่าเร่ืองของน้องๆ วา่หลงัลาสิกขาออกมาแลว้เป็นอยา่งไรมากกวา่ 

กุง้เล่าใหฟั้งว่า เม่ือลาสิกขาแลว้ก็ไปเรียนไสใหญ่ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั นครศรีธรรมราช) ยงัเคยชินกบัความเป็นสมณะ

อยู ่ดไูดจ้ากพฤติกรรมของตวัเอง เช่น เพ่ือนผูห้ญิงเขาส่งหนังสือให ้กุง้จะไม่รบั

จากมือแต่จะใหเ้พ่ือนวางให ้เพ่ือนก็สงสยัวา่เป็นอะไร  
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“มนัเกรง็ ตอนปีหน่ึงปีสอง ความเคย
ชินกับชีวิตเดิม แต่ก็ไม่ถึงขั้นคนแปลก แต่

เพ่ือนก็จะมองออกวา่ตอ้งมีอะไรสกัอยา่ง แลว้

รุน่พ่ีจะตอ้งมารดีผา้ใหท่ี้หอพัก พ่ีรหัส เราไม่

เคยรดีก็รดีไม่เป็น ตอนเขา้แถวพ่ีเขาก็ถามวา่

ท าไมไม่รดีเสื้อ เราก็บอกวา่อยากรดี แต่รดีไม่

เป็น เขาก็ตามมารดีใหท่ี้หอ เพ่ือนเรยีก มหา แลว้ก็มีสะพายยา่ม แต่ไม่ใช่ยา่ม

ท่ีวดันะ เป็นยา่มท่ีวยัรุน่เขาสะพาย มันติด เวลาเขา้แถวก็รบีไปเขา้อย ูร่ะหวา่ง

ผูช้าย ถา้ไม่รีบเดี๋ ยวจะไดท่ี้ติดกับผูห้ญิง เวลาเดินก็ใหผ้ ูห้ญิงไปก่อน ตอ้ง

ปรบัตวัปีสองปี” 

ส าหรบัชยับอกวา่ ส่ิงท่ีติดตวัไป คือ งานฝีมือ ปูนป้ัน เอาความรูท่ี้

ไดไ้ปท ากระถางตน้ไม ้ลายไม ้เอาไปจดัสวน ท าใชเ้องยงัไม่ถึงขั้นไปเปิด

กิจการเอง นอกจากน้ีก็ยงัไดเ้รียนรูก้ารอยู่ร่วมกับคนอ่ืน การอยู่ในสงัคม 

ควรจะมีสัมมาคารวะ ค าพูด ปรัชญาในการท างาน  เช่น ตรงต่อเวลา 

อาจารยมี์คติว่า ไม่มีความจนในหมู่คนขยนั ตอนน้ีเรียนอยูร่าชมงคล ไสใหญ่ 

ปี 2 พอลาสิกขาแลว้ก็ใชชี้วติเหมือนเพ่ือนๆ ทุกอยา่ง วัดสอนทั้งทางโลกทาง

ธรรม สอนหนังสือ เรียนคอมพิวเตอร ์แต่ผูท่ี้บวชมาแลว้รูม้ากกว่าตรง

หลกัธรรมท่ีอาจารยส์อน  

“การบวชดีมากหลายคนไม่มีโอกาสแบบน้ี เป็นมมุสวา่ง นิสัยผิดกัน 
ค าพดู การใหเ้กียรติคน”  

เม่ือชยัเวน้ท่ีวา่งใหแ้ลว้กุง้จึงเสริมขึ้ นวา่ ส าหรบัเขาเองมองวา่ส่ิงท่ีติด

ตวัมา ก็คือ พ้ืนฐานทางจิตใจ คิดไม่เหมือนกบัคนท่ีไม่บวชก็คือ กลัน่กรองเขา้

มาแลว้ชั้นหน่ึง  



 41 

“ถา้เราไม่บวชก็ไม่ไดเ้รยีนตอ่ เราไม่มีทนุการศึกษา ท่ีส  าคัญเราสมัคร
ใจท่ีจะบวชไม่ไดถ้กูพ่อแม่บังคับ ทกุคนท่ีมาอย ู่ก็อย ู่ดว้ยความสมัครใจก็อย ู่

ดว้ยกันได”้ 

ส่วนเปียกก็บอกวา่ คนท่ีบวชเรียนมาเขา้ไดห้มดตั้งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ 

เป็นความรูสึ้กนึกคิดท่ีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อยู่ในวัด จะรูว้่าอยู่กับคนแก่ท า

ตัวอย่างไร อยูก่ับเด็กควรท าตัวอยา่งไร แต่เขาเองก็ไม่แน่ใจวา่วยัรุ่นในสงัคม

ขา้งนอกเขาจะรูไ้หมวา่ ควรจะท าตวัอยา่งไรในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  

เม่ือออกมาอยูใ่นสังคมขา้งนอกแลว้ กุง้บอกกบัเราว่า ส่ิงท่ีเขาไดเ้ห็น 

ไดส้ัมผัส เขามองว่าเป็นความน่าสงสาร โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในวยัหวัเล้ียว

หวัต่อ อยากใหเ้ขาใชชี้วิตใหคุ้ม้ค่ากวา่ท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงกวา่ท่ีพ่อแม่จะประคบประ

หงมใหเ้ขาโตมาไดข้นาดน้ัน พอเขาอยูใ่นวยัคะนอง เขาใชชี้วิตแบบส้ินเปลือง

มากๆ เอาบุหร่ี สุรา มาท ารา้ยตัวเอง ในขณะท่ีพ่อแม่น าของดีๆ มาใหเ้ขากิน

เขาโตขึ้ นมา แต่เขาคิดไม่ได ้กุง้ยงับอกอีกวา่ ช่วยอะไรไม่ไดม้าก ดูแลว้ก็คิดวา่ 

ท่ีเราอยู่อีกดา้นหน่ึงเป็นความโชคดีของเรา แต่ถา้เราจะไปบอกเขาว่าน้องท า

อยา่งน้ีไม่ดีนะ ปากแตกแน่ เราโชคดีท่ีไม่ไดไ้ปสมัผสักับตรงนั้น น่ีคือแง่ท่ี

ไม่ดีขา้งนอก อบายมุข เราไปสัมผสัตอนท่ีเราสามารถแยกแยะได้แลว้ว่า

เราควรจะเอาตวัเองเขา้ไปไหม 

แมว้า่จะลาสิกขามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ ต่างคนต่างแยกยา้ย

ไปตามภาระหน้าท่ีของตนเอง แต่วดัก็ยงัคงเป็นศูนยก์ลางใหพ้วกเขากลับมา

รวมกนัท ากิจกรรม เราก็สงสยัไปเร่ือยวา่ท าไม ท่ีเห็นโดยทัว่ๆ ไปรวมถึงตัวเอง

ดว้ย ลาแลว้ลาเลย เจมสใ์หค้ าตอบสั้นๆ แต่มีความหมายในตัวเองวา่ ตอนอยู่

ในวัด กินข้าวหม้อเดียวกัน  เรารักกัน แต่พอไปอยู่ขา้งนอกมีแต่ความ

แก่งแย่งชิงดี มันไม่มีความรกั กุง้ก็เลยเสริมว่า ตอนท่ีเขาลาสิกขา เขาเองไม่

คิดจะลาสิกขาเลย มีความผูกพนั แต่ดว้ยเหตุผลว่า ท่ีบา้นท าเกษตร เขาเองก็

ใจรกังานทางดา้นน้ีอยู่แลว้ มีความคิดว่าจะสอบเขา้เรียนทางดา้นเกษตร ถา้
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สอบไดก็้เรียน แต่ถา้สอบไม่ไดก็้จะบวชเรียนต่อระดับปริญญาตรี ดังน้ัน แมจ้ะ

ลาสิกขามาแลว้ก็ตามถา้มีกิจกรรมอะไรท่ีวดัก็จะกลบัไปช่วย  

“เม่ือคืนพวกน้ีก็กลบัมาเยอะแยะ 10 กวา่คน เราผกูพันกันมากกวา่
โรงเรยีนปกติท่ีพอตกเยน็ก็กลบับา้นใครบา้นมัน แต่ท่ีน่ีเราอย ูกิ่นดว้ยกันทั้งปี 

อย ูก่ันตลอด พอมีงานอะไรของวดัก็จะกลบัมาตลอด นอกจากจ  าเป็นจรงิๆ ไม่

ไดม้า ยงัคิดอย ูว่า่ ถา้มีโอกาสไดท้ดแทนบญุคณุศาสนาท่ีท าใหเ้ราไดเ้ติบโต
ขึ้นมา จะท าโดยไม่ลงัเล” 

นอกจากการกลับมาช่วยงานการของวัดแลว้ พวกเขายงัมีกิจกรรม

ร่วมกันในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การช่วยเหลือกัน อย่างคนในทีมจะปลูกผักก็ไป

ช่วยกนั ปลกูเสร็จก็เล้ียงน ้า ขนม โดยไม่ตอ้งเสียค่าจา้ง ชยัใหเ้หตุผลวา่เงินท า

ใหเ้สียเพ่ือน เสียอะไรหลายๆ อยา่ง  

พอดีวา่ในช่วงท่ีเราก าลงัคุยกนัอยูน้ั่น เป็นงานทอดกฐินของวดั มีเสียง

แว่วๆ มาว่า ไดเ้กือบลา้นแลว้ จึงถามว่า ท าไมจึงมีคนมาท าบุญเยอะจัง กุง้

บอกวา่ ชาวบา้นเขารูว้่าเจตนารมณ์ของวดัคือ เล้ียงลูกเณร ท่ีๆ เขาท าคนให้

เป็นคน มองขา้งนอกก็เป็นคนจริงแต่ว่าในแก่นแท้ของเขา เขาจะเป็นคนก่ี

เปอรเ์ซ็นต์ แต่ตรงน้ีเขามองว่าท่ีท่ีท าคนใหเ้ป็นคน หมายถึงว่า เอามาหล่อ

หลอมใหมี้การศึกษา ใหมี้สัมมาคารวะ ใหรู้จ้ ักวางตัวในสังคม คนก็เลยมา

ท าบุญ ไม่ตอ้งไปชกัชวนอะไรมาก เขารูว้ตัถุประสงคแ์ลว้เขาจะมากนัเอง  มัน
จะเป็นตัวช้ีวดัไดว้่า วดัน้ีท าอะไรอยู่ เจา้อาวาสบริหารอยา่งไร มีเป้าหมาย มี

โครงการอะไร คุณภาพของวดั น้องๆ เองก็ใจจดจ่อ ก็เลยถามฝากไปวา่ ส่ิงท่ี

อยากใหอ้าจารยเ์สริมใหก้ับสามเณรรุ่นน้องน้ันมีอะไรบา้ง กุง้มองว่า น่าจะ

เสริมในเร่ืองอาชีพ เขายกตัวอย่างใหฟั้งว่าตอนท่ีเขาเรียนในเมืองจะมีศูนย์

พฒันาฝีมือแรงงานของภาคใตต้อนล่างมาอบรมให ้มีหลกัสตูรช่างไฟ ช่างยนต ์
ช่างก่อสรา้ง ปูกระเบ้ือง ดว้ยว่าเณรบางรูปเม่ือจบ ม.3 ม.6 อาจจะไม่ไดไ้ป

เรียนต่อ จะไดมี้อาชีพติดตวัไปเล้ียงตวัเองได ้



 43 

ขอ้คิดส าคญัในการด าเนินชีวิตของแต่ละคน อยากจะถ่ายทอดใหล้อง

น าไปปฏิบติัด ูชีวติจะดีขึ้ นหรือไม่ ตอ้งหาค าตอบเอง 

ชยั...คิดดี ท าดี พดูดี และพอเพียงเพ่ือจะเพียงพอ 

เปียก...หัวใจเศรษฐี ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เล้ียงชีวิต

พอเหมาะ เอามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

กุง้...ใช้หลักง่ายๆ ก็คือ ความขยัน อดทน ใช้หลักของธรรมชาติ 

หลักธรรมท่ีไดม้าจากตอนบวช ไม่ตอ้งท างานอะไรท่ีใหญ่ตัว ท าน้อยๆ แต่

ต่อเน่ืองตลอด  

เจมส.์..รกัเดียวใจเดียว น้องเจมสต์อบดว้ยถอ้ยค าท่ีง่ายๆ แต่ก็แฝง
ดว้ยคุณธรรมอยูใ่นที 

มีสว่นช่วยสงัคม 

หลงัจากเดินทวัรว์ดัป่ายาง โดยมีท่านชื่นเป็นผูน้ าชมแลว้ เราก็เตรียม

ตัวลาท่านไปท าธุระท่ีอ่ืนต่อ แต่ฝนเจา้กรรมดันเทมาเสียก่อน ท่านช่ืนเองก็

ตอ้งไปฉันเพล จึงฝากใหน้้องๆ เจา้หน้าท่ีช่วยดูแล หาน ้ า หาอาหารใหกิ้น

พลาง ก็เลยถือโอกาสเก็บความคิดของน้องเขาเสียเลย 

เธอช่ือ อรอุมา บุญภักดี อายุ 

23 ปี จบบัญชีท่ีหาดใหญ่ พ้ืนเพเป็นคน

จังหวัดกระบ่ี มาท างานท่ีวัด 2 ปีแล้ว 

โดยเร่ิมตน้เธอสมัครเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม

สจัจะ ผ่านการอบรม แลว้จากน้ันก็เขา้มา

ท างาน เธอบอกว่า การท างานท าใหเ้ธอ

ไดรู้ห้ลายๆ อย่าง พ่ึงตนเองได ้พ่อท่าน 
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(เจา้อาวาส) เน้นใหเ้ราพ่ึงตนเองได ้วิธีคิดก็เปล่ียนไปดว้ย เม่ือก่อนใชชี้วิตไป

วนัๆ ท าอะไรก็ไดใ้หมี้เงินใชจ้่าย พอมาอยูต่รงน้ีเราเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้ น 

รูจ้กัออม ไม่ใชจ้า่ยฟุ่มเฟือย 

เราถามว่าแลว้ไม่คิดออกไปท างานขา้งนอกเหมือนคนอ่ืนๆ น้องเขา

ตอบวา่ ไม่ เม่ือก่อนเธอเองก็ท างานขา้งนอก เป็นลกูจา้งเขา ไม่อิสระ  

เม่ือมาท างานท่ีวดั ก็ท าหน้าท่ีลงทะเบียน ท างานดา้นเอกสาร บางที

ก็เป็นวิทยากรบา้งเวลาท่ีมีคนเขา้มารบัการฝึกอบรม ส่วนชีวิตท่ีบ้านเธอก็น า

ความรูท่ี้ได้จากวัดไปปฏิบัติ เช่น การท าน ้ ายาอเนกประสงค์ใช้เอง เธอ

เปรียบเทียบวา่ เม่ือก่อนเสียเงินซ้ือน ้ายาลา้งจาน/ผงซกัฟอกไปหลายบาท พอ
เอาไปท าใชท่ี้บา้นมันลดค่าใชจ้่ายลง เงินก็เหลือ ชอบไปหา้ง แต่เด๋ียวน้ีไม่

อยากไป  เพราะไดรู้ว้า่ไปซ้ือของท่ีหา้งแลว้เงินไหลออกนอกประเทศ  

“พอเรำไดรู้ข้อ้มูล ฟังท่ำนบ่อยๆ เรำก็ปรบัตัวไปโดยอัตโนมัต ิ

ท่ำนใหเ้รำเปล่ียนวิธีคิดก่อน ไม่ใช่ใหเ้รำท ำเลย ใหเ้รำค่อยปรบัตวัเอง” 

เธอบอกวา่ชีวติของเธอดีขึ้ นเร่ือย สามีก็เขา้มาท างานท่ีโรงงานปุ๋ย มา

เป็นพ่ีเล้ียงใหแ้ก่ผูเ้ขา้มาฝึกอบรม ตอนแรกเขาก็ไม่เขา้ใจ หาวา่เราบา้ ท่านก็

ใหเ้ขา้รบัการอบรม พอผ่านการฝึกอบรม เดิมสามีด่ืมเหลา้ สูบยา พอเขา้มา

ท างานก็ไม่ด่ืม ส่วนบุหร่ีก็ลดลง ครอบครวัก็เขา้ใจกัน เงินไม่ใช่ว่าเหลือมาก 

แต่ก็คิดวา่อยูไ่ด ้ดีกวา่เขา้ไปท างานในเมือง ไดเ้งินวนัละ 200 บาท ค่ารถไป

กลบัก็ตกวนัละ 100 บาทแลว้ ค่ากิน ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ก็เยอะ พอมาอยูอ่ยา่งน้ี

ไม่ตอ้งใชจ้า่ยเงินอะไร นาก็ท าเอง 

เธอเล่าต่อไปวา่ ท่ีน่ีมีเด็กวยัรุน่มาท างานหลายคน ถามวา่ ท าไม เธอ

ถ่ายทอดความคิดของพ่อท่านตามท่ีเธอเขา้ใจว่า พ่อท่านอยากใหเ้ด็กท่ีจบ

สูงๆ มีความรูก้ลบัมาพฒันาบา้นเกิดตวัเอง พ่อท่านเองก็ไม่รูว่้าจะอยู่ได ้

อีกก่ีปี แต่เด็กวัยรุ่นอนาคตยงัไกล ท่านอยากสรา้งเด็กรุ่นใหม่ขึ้ นมาแทน
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ท่าน ท่านก็ใหบ้ริหารเองหมด มีหลายคนท่ีอยู่ไม่ได ้เพราะยงัปรบัตวั ปรบั

วิธีคิดไม่ได ้แตค่นท่ีอยูไ่ดก็้อยู ่ชีวิตเขาก็ดีข้ึน 

ท่านมองเห็นว่าอนาคตขา้งหนา้ การศึกษาท าใหเ้ด็กนักเรียนท า

อะไรไม่เป็น ท่ีน่ีเปิดใหเ้ด็กไดม้าเรียนรู ้เด็กตอนแรกเขา้มาก็ไม่รบั เขาวา่ไม่

อยากมาอยู่ท่ีวดั ไม่รูส้นุกตรงไหน ตอ้งฟังเทศน์ฟังธรรม แต่พอเขามาอยู่มัน

ไม่ใช่แบบท่ีเขาคิดเลย แลว้ก็มากนัเร่ือยๆ พากนัมา ท่ีพ่อท่านท าท่านก็ไม่ได้

หวังอะไร หวังแค่ว่าใหค้นท่ีเขา้มาเปล่ียนความคิด สามารถพึ่งตนเองได ้

ท่านไปเป็นวิทยากรท่ีโน่นท่ีน่ีท่านก็ไม่รบัเงิน  

สถานพินิจก็เคยพาเด็กเขา้มาอบรม เขาว่าถา้ทางท่ีดีอย่าท าผิด เขา

มาเล่าประสบการณ์ใหฟั้ง เขาหนัหลงักลบัแลว้จะไม่หนัหน้าเขา้ไปอีก พ่อท่าน
สอนใหเ้ราเปิดใจ ใหใ้กลชิ้ดกับเขา พอเปิดใจแลว้ก็ดีข้ึน เขาก็เหมือน

วยัรุน่ธรรมดาทัว่ไป มนัสรา้งหลายอยา่ง ความรู ้อาชีพ ความสมัพนัธ ์เอา

มาเขา้เตาหลอมเตาเดียวกัน สามารถพูดคุยกันไดใ้นบางเร่ือง เด็กก็มองว่า

สมัยน้ีท่ีเขาบอกว่าเด็กมีปัญหา เขาว่าเด็กไม่ใช่มีปัญหาแต่ผูใ้หญ่เอา

ปัญหามาใหเ้ด็ก ปัญหาท่ีเกิดไม่ใช่เกิดจากเด็กแต่เกิดจากผูใ้หญ่  ถ้า

ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆ จะไดป้ลูกฝังไปเร่ือย เด็กถา้เราสอนเขาจะไปเร็วกว่า

ชาวบา้น ชาวบา้นน ้าลน้แกว้แลว้ ไม่สามารถใส่ไปไดแ้ลว้ เด็กต่อไปขา้งหน้า

เขา้สู่เมือง เป็นลกูจา้งอยา่งเดียว 

ท่านชอบใหเ้ด็กเขา้วดั ท่านมักบอกว่าเวลาเด็กรอ้งก็อย่าด่าอย่าว่า 

เด็กเท่าน้ีมันซึมเขา้ไปเอง วนัน้ีไม่เห็น แต่จะเห็นในขา้งหน้า เด็กสมัยหน้าน้ี

ล าบากอยา่งแรง ล าบากกวา่คนรุน่เรา เม่ือเธอไดร้บัรูร้บัฟังมากๆ ก็มาคิด  

“เม่ือก่อนตัวเองก็ชอบความสบาย ไม่ต้องท าอะไรก็ขอใหมี้เงินใช ้
ขนาดมีครอบครวัแลว้ก็ยงัขอเงินพ่อแม่ใช ้พอเขา้มาอยูใ่นวดัก็คิดวา่ท่ีท ามาผิด 

ท าไมไม่พ่ึงตนเองใหไ้ด ้อยากใหล้กูเป็นอยา่งท่ีเราเป็นอยูต่อนน้ี” 
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ศรทัธาแห่งธรรมของสาธุชน เปรียบเสมือนสายธารท่ีจะตอ้งไหล

รวมกันหลายเป็นแม่น ้ าสายใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงชีวิตหลายๆชีวิตใหอุ้ดม

สมบูรณ์ แต่การท่ีจะรวบรวมเอาก าลังแห่งศรัทธามารวมกันอยู่ในจุด

เดียวกันไดน้ั้น จะตอ้งมีศูนยก์ลางเช่ือมโยงจิตใจของคนเหล่านั้นไว ้จน

สามารถท าใหจ้ากพ้ืนท่ีอนัรกรา้งว่างเปล่า กลายเป็นศาสนสถานท่ีอนัเป็น

ท่ีรูจ้กัและเชิดหนา้ชูตาของชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชมาจนถึงทุกวนัน้ี  

เยาวชนชายหลายคนไดส้ละชีวิตฆราวาสเข้ามาอุปสมบถใน

พระพุทธศาสนา และไดรู้ซ้ึ้งถึงสัจธรรมแห่งชีวิตแลว้ว่า ความสุขใด

มากมายหม่ืนแสนย่อมมลายหายไปไม่ยัง่ยืน เหมือนความสุขแห่งพระ

บวรพทุธศาสนา ภายใตร้ม่กาสาวพสัตรอ์นักวา้งใหญไ่พศาลน้ีหามีไม่ 
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