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-----------------------------ดังที่ท่านที่ปรึกษาได้กล่าวมาว่า ได้ดาเนินการโครงการนี้มา ๓๗ ปี ซึ่งนับว่าเป็นเวลานาน ฉะนั้นใน
เวลาปฏิบัติมาตอนแรกก็จะมี ครูโรงเรียน ตชด. และก็มีผู้ร่วมปฏิบัติไม่มากนัก แต่ต่อมาก็มีผู้ที่มาช่วยเหลืออยู่
เป็นอันมาก ก็จึงต้องมาทบทวนกัน เช่น จริงๆ ที่เรียกว่าอบรมครู ตชด. นั้น ไม่ใช่เป็นการอบรมแต่อย่างเดียว
แต่เป็นการเล่าสู่กันฟังว่า มีโครงการใหม่ ๆ อะไรบ้าง แล้วก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้ได้ผล ในตอนนี้ก็เป็นช่วง
ที่เสร็จแผนระยะที่ ๔ ไปแล้ว ก็กาลังทาแผนระยะที่ ๕ เมื่อกี้ก็กาลังอ่านอยู่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง และก็ อาจจะ
มีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง แต่หลักใหญ่ ๆ ที่เราทาและก็ยึดปฏิ บัติมาตลอดคือ ในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่เป็น
เรื่องเริ่มต้นขึ้นก่อน เพราะว่า ตอนแรกที่ไปดูนั้น เรื่องสุขภาพอนามัยที่มีปัญหานั้นที่จริงก็เห็นง่ายกว่า เรื่อง
การศึกษา เพราะว่าก็เห็นตัวผู้ที่มีสุ ขภาพอนามัยไม่ดี ไม่แต่ว่าเห็นสภาพทั่วๆ ไปของท้องที่ ก็เรียกว่าเป็นเรื่อง
สุขาภิบาล ถ้าบางแห่งยังไม่ดีนักก็ต้องปรับปรุงให้ดี ต่อมาเป็นเรื่องการศึกษานั้น ตามแผนที่ เขียนไว้ก็พูดว่าให้
เป็นการศึกษาแบบที่โบราณ ที่เราใช้กันมา ได้แก่การศึกษา ๔ ประเภท พุฒิศึกษา หมายถึงการศึกษาทางด้าน
ความรู้ สติปัญญา วิชาการ แล้วก็ อย่างที่สองคือ จริยศึกษา แม้แต่ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ใน
ประเทศทั่วโลกที่เขาพูดกันเดี๋ยวนี้ว่าเป็นยุคแห่งอุตสาหกรรม ๔.๐ คือต้องเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบดิจิตอลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อมนุษย์ ต่อสังคมไปอีกมากหลาย คือวิชาการที่เรียนนี้ก็อาจจะต้อง
เปลี่ ย นแปลงไป บางที เ ขาบอกว่ า อาชี พ บางอย่ า งอาจจะลดความส าคั ญ ลง อาจจะมี อ าชี พ บางอย่ า งมี
ความสาคัญ มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในการกาหนดแบบนี้ เขาก็ยังพูดว่าสิ่งที่สาคัญยิ่งคือจริยศึกษา คนยิ่งมี
อุปกรณ์เครื่องช่วย มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ สิ่งที่ต้องยึดถือเอาไว้ก็คือ ความดี ความเห็นแก่
ส่วนรวม เห็นแก่สังคม ที่จะต้องช่วยเหลือตนเอง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และก็ต้องช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะ
ท าได้ และมี น้ าใจ เรื่ อ งนี้ ก ลายเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ สุ ด และที่ เ รากล่ า วมาแล้ ว ที่ ส าคั ญ ก็ คื อ เรื่ อ งพุ ฒิ ศึ ก ษา
จริ ยศึกษา หัตถศึกษา ก็ห มายถึงการใช้ความรู้ ที่มีอยู่ นามาปฏิบัติการแบบทาจริง เพื่อให้รู้จริง เรื่องนี้ก็
กลายเป็นเรื่องสาคัญ หรือเรื่องการใช้มือ ที่จะทางานฝีมือ งานช่างต่าง ๆ งานช่างนี่ก็จะเลยไปถึงความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเวลานี้ก็ถือว่าเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักการ นอกจากใช้มือเป็นทักษะ ความคล่องแคล่ว
ในการทางานแล้ว รู้จักทาเรียกว่ามีฝีมือ แล้วก็ต้องมีความรู้ความคิดที่สร้างสรรค์ ที่จะคิดให้ก้าวหน้าขึ้นไป นี่ก็
อยู่ในหัตถศึกษา ส่วนที่อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหลักการศึกษา ๔ ประการ ก็คือ พละศึกษา ซึ่งกลายเป็นเรื่องต้นที่

เราเริ่มงานกันนี้ คือให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักรักษาตัวในด้านอาหารให้ถูกต้อง ป้องกันโรคไม่ให้เจ็บใคร่ได้ป่วยต่าง ๆ
โครงการของเราเรื่มทางานตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดา ผู้ร่วมมือต้องเป็นมารดาและครอบครัว เพื่อให้เด็กกาเนิด
มา เป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะดีได้ ทางโรงเรียนจะเป็นอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก ก็ต้องทาเรื่องนี้ต่อไป
ในเวลานี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ ทางราชการก็เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติงานออกไป แล้วโลกของเรา
เดี๋ยวนี้มีอะไรก็ต้องเกี่ยวข้องโลกนี้ เข้าไปทั้งโลก บางทีอยู่คนละซีกโลก แต่ว่าด้วยเหตุต่างๆ ที่มีอยู่ วิทยาการ
ใหม่ๆ ที่ติดต่อ รวดเร็วทั่วถึง เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เขาก็พูดกันที่มีความร่วมมือกัน ในเรื่องที่จะดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ ม ารดา อย่ า งที่เ ราท ากัน มานาน ส่ ว นกระทรวงศึ ก ษา เมื่ อ เปิ ดเทอมมาใหม่ นี้ ก็ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
การศึกษา เตรียมประถม ก่อนอนุบาลก็เป็น ๓ ปี และก่อนหน้านั้นเขาก็มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. ก็
ดูแลในเรื่ องของศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ ก ซึ่งก็ต้องมีวิธี การอุปกรณ์ใหม่ ๆ อย่างที่ ผู้ บัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดนเขาพูดว่า เขาก็จะอบรมกัน เพื่อให้มีช่วงที่ก่อนประถมศึกษา ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีมากขึ้น
ในช่วงประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ตชด. และก็ต่อจากโรงเรียนประถมศึกษา ก็เข้า
มาในส่วนที่เป็นโรงเรียนเอกชน และรัฐบาล สพฐ. เพราฉะนั้น เป็นยุคของการร่วมมือกันที่ว่าจะต้องทาให้
ร่วมกัน บางส่วนถ้า ไปทาในที่เดียวกันก็ถือว่าเป็น การช่วยกันร่วมกันอย่างหนึ่ง แต่ก็ต้องระวังไม่ให้การทางาน
เข้าไปซับซ้อนกัน ทาให้เสียบุคลากรที่เรามีอยู่น้อย ก็จะต้องขยายให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เพราะฉะนั้นวิชาการต่าง ๆ ในที่อื่นเขามีเราก็ พยายามเรียนรู้ ให้ มากที่สุด ที่จะพยายามให้แก้เรื่องอ่านออก
เขีย นได้ เพราะว่าเป็น เรื่องที่สาคัญ ถ้าเรา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถใช้สื่อที่จะนามาเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเอง และก็จะทาให้อ่านออกเขียนได้ บางคนอาจจะเถียงว่าสมัยนี้สมัยโลกาภิวัตน์ เขาไม่ต้อง
เรียนก็ได้ ภาษาไทย ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในสภาพของบ้านเมืองเรา ก็ยังไม่ได้ เราอยู่แล้วเราทากันเอง
มานานแล้ว ส่วนที่จะทาให้เราก้าวหน้า ได้มากก็คือภาษาไทย นอกจากนั้นก็เป็ นเรื่องของความที่เราจะสื่อสาร
กันเองในประเทศ ให้ได้ดียิ่งขึ้น และได้ความช่ว ยเหลื อ แต่ว่าเราก็จะทิ้ง เรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้ เรื่องของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ที่จะต้องทาให้เราเข้าใจเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มชนของเรา แล้วก็พัฒนากลุ่มชนให้
ยั่งยืน เราก็ต้องรู้เรื่องของพื้นบ้านมากขึ้น แล้วก็สิ่งที่สาคัญมากที่จะต้องฝากไว้แก่เยาวชนรุ่นนี้และก็ผู้ใหญ่ที่
จะดูแลเยาวชน คือเรื่องการดูแลทรัพยากรของชาติ จะเป็นพืช สัตว์ ต้นไม้ เรื่องน้า ดิน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ดูแลชีวิตของเรา และเป็นสมบัติของเราที่ เราจะต้องหวงแหนที่จะต้องรัก ถ้าไปทาลายจะเป็นเรื่องที่น่า
เสียดาย อย่างเคยไปในเขตตะวันตกของประเทศจีน เป็นทะเลทราย และตอนนี้เขาก็ต้องปลูกพืช เพราะว่า
ทราย นี้ เป็นทะเลทราย ทรายก็ปลิวไปทับสิ่งที่เขาจะขยายความเจริญ ทาทางรถไฟ ถนนไป ตอนแรกยังไม่
ตระหนักในเรื่องเหล่านี้ ตัดต้นไม้ห มด แล้วก็จะต้องมาฟื้นฟูใหม่ ถ้าต้นไม้หมดน้าก็หมด ก็ไม่สามารถที่จะ
เพราะปลูกหรือทาอะไรต่อไป ต้องปลูกต้นไม้ และก็ต้องทาทางน้า ใช้งบประมาณอย่างมากมาย เขาก็บอกให้
ฟังถ้าทาผิดไปแล้วจะกลับไปใหม่เป็นเรื่องที่ยาก เขาบอกว่าถ้า เรายังมีของดีอยู่รักษา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทากันมาและก็เห็นว่าสาคัญนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันทั่วโลกเราก็ควรจะทา ที่
ตอนนี้ก็ให้ศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์ และก็เชื่อการศึกษาที่จะต่อไป แต่บางทีก็มีคอมพิวเตอร์ ก็มีสื่ออินเตอร์เน็ต
แต่ว่าถ้าเราใช้สื่อเหล่านี้ไม่เป็น ใช้แต่ในเรื่องเล่น เรื่องบันเทิงอย่างเดียว หรือว่าในการกล่าวร้ายคนก็มีนะ ก็ไม่
มีป ระโยชน์ ต่อเรา ก็ต้อ งใช้ให้ เ ป็ น ในการที่จะสื บค้นความรู้ต่าง ๆ สื บค้ นนั้นก็ต้อ งใช้ความรู้อยู่ดี ต้องใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ถ้ายิ่งรู้มากก็ยิ่งสืบค้นมากหรือจะต้องสืบค้นมาพยายามจดจาสิ่งต่าง ๆ เพราะว่า
อย่างนักเรียนยังเป็นเด็ก ๆ นี่ยังความจาดีกว่าผู้ใหญ่ และก็ต้องศึกษา ลองคิดต่อว่าสิ่งที่เราประสบ ได้พบ ได้
ความรู้มานั้น จะเอาไปทาต่อ และเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปอย่างไร เหล่านี้ ผู้ใหญ่ต่าง ๆ ก็
ตอนนี้เขาก็ได้มาร่วมกันหลายท่าน และก็ที่มาช่วยกันทางาน ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ขอให้ทั้งผู้ใหญ่และ
ทั้งเด็กในที่นี้มีความสุข ความเจริญและก้าวหน้าและก็มีความสบายทั้งร่างกายและจิตใจสืบต่อไป

