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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

โปรดกระหมอม พระราชทานพระราชนิพนธเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แก 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ เพื่อลงพิมพในหนังสือ ๔๐ ป 

โรงเรียน ตชด. และพระราชทานภาพถายฝพระหัตถ ที่ทรงบันทึกภาพเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ พระราชนิพนธเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนหลังจากป ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เพื่อลงพิมพในหนังสือ 

ดวยความจงรักและภักดี ๕๐ ป โรงเรียน ตชด.   

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมให  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ 

พระราชนิพนธดังกลาว มาจัดพิมพเปนหนังสือ “พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” เพื่อเผยแพรแกผูสนใจทั่วไป 

 
 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 มีนาคม ๒๕๕๑ 
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ผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอใหขาพเจาเขียนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน ตชด. เนื่องใน

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป ของการตั้งโรงเรียน ขาพเจาคิดเรื่องนี้อยูนาน เนื่องจากความคิดในการ 

ตัง้โรงเรยีนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมของตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปการะของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่รูจักกันในชื่อ โรงเรียน ตชด. มีมาตั้งแตขาพเจายังไมเกิด 

ขาพเจามาเกี่ยวของกับโรงเรียน ตชด. ไดอยางไร เปนเรื่องที่หลายคนสงสัย การเขียนเรื่องอะไรก็ตาม 

ผูเขียนสวนมากมักจะอดไมไดที่จะสอดแทรกเรื่องของตนเองเขาไป ซึ่งอาจทำใหผูอานรำคาญได 

ขาพเจาก็เปนคนเชนนั้นเสียดวย คิดอยูนานจึงตัดสินใจเขียนใหดีที่สุดเทาที่จะทำได 

ขาพเจาโตขึ้นมาในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

แงที่วา ประชาชนพี่นองรวมชาติในเขตทุรกันดารหางไกลการคมนาคมมีความเปนอยูที่ยาก

ลำบาก ไดรับบริการของรัฐนอย ตองประสบภัยอันตรายจากโจรผูรายและการสูรบ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใชเวลาสวนใหญเสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทองที่เหลานี้ เพื่อพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหแกราษฎรในดาน

ตางๆ เชน การประกอบอาชีพเพื่อใหเกิดรายได การรักษาพยาบาล การศึกษา การแกไขปญหาขอ

ขัดของตางๆ ฯลฯ  ขาพเจามีหนาที่ในการสัมภาษณประชาชนเพื่อพระราชทานความชวยเหลือ มี

ผูตั้งคำถามวาทราบไดอยางไรวาคนนั้นคนนี้เปนคนยากจนจริง อาจจะมากราบบังคมทูลความเท็จ 

สวมเสื้อผาปอนๆ ใหดูยากจน เราใชเกณฑวา สิง่ใดทีเ่ราพอจะชวยเหลอืเขาไดโดยไมสรางความ

เดอืดรอนกับคนอื่นเราก็ชวย รายที่ตองชวยกอน คือ รายที่มีปญหาเรื่องสุขภาพ เพราะมองเห็น

ไดพอสมควร ถาพอมีประสบการณก็จะทราบวาคนไหนเจ็บปวย เรื่องนี้เสแสรงไดยาก การที่ได

รูไดเห็นอยางกวางขวางเชนนี้ ทำใหขาพเจาตั้งความหวังวาเมื่อโตเปนผูใหญจะตองมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาตางๆ ใหได 

ในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย ขาพเจามีความรูสึกวาผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

เห็นจะเปนเด็กๆ พวกเด็กนักเรียนที่ซูบผอม อาหารการกินไมสมบูรณเชนนี้ จะเอาเรี่ยวแรง

และสมองที่ไหนมาเลาเรียน โตขึ้นอาจจะไมมีเรี่ยวแรงทำงานทำมาหากิน ก็ตองทุกขยากยิ่งขึ้น 
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ผูใหญเลาวาในสมัยกอนอาหารไมขาดแคลนถึงแคนี้ เปนเพราะประชากรยังไมมาก ทรัพยากร 

ธรรมชาติก็ยังไมถูกทำลาย หิวขึ้นมาก็ยังจับกบ จับเขียด ขุดเผือกมันกินได วิธีการชวยเหลือที่

ขาพเจาคิดไดในเวลานั้น ก็คือติดตอกับองคการการกุศลที่ใหทุนอาหารกลางวัน ทุนเหลานี้ผูตั้งหวังวา

จะหมุนเวียนได แตสวนใหญก็หมุนไมได เพราะไมมีใครมีเงินพอซื้ออาหาร กับอีกวิธีคือ นำผลไมไป

ปลูก ขาพเจาลองแลว แตก็ไมแนใจวาจะมีคนดูแลตนไมผลพวกนั้นแคไหน 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เราสูญเสียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือประชาชนทานหนึ่งคือ 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาหญิงวิภาวดีรังสิต หลังจากนั้นขาพเจาไดสนทนากับ ม.จ.ปยรังสิต  

พระสวามี ซึ่งตั้งพระทัยจะออกไปชวยราษฎรในภาคใตที่พระองคเจาหญิงวิภาฯ เคยทรงงานไว  

ทานวาแทนทีจ่ะเอาของไปแจกเดก็ นาจะจดัการใหเดก็ปลกูพชื เลีย้งสตัว ขาพเจาจงึไดความคดิ 

มาอีก แตยังไมทันไดปฏิบัติอยางไร 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ขาพเจาไดทราบถึงโครงการวัสดุอุปกรณการสอนสำหรบัครโูรงเรยีนชาวเขา

และประชาชนไกลคมนาคมของตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปการะของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนน ีที่ศาสตราจารยสำเภา วรางกูร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกลอง

อุปกรณการศึกษาใหโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายหลังขาพเจาไดรวมโครงการกับเพื่อนซึ่ง

เปนนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร โดยอาสาเปนฝายจัดของตางๆ 

ขาพเจาเริ่มวางแผนงานโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยคิดวาเราควร

สอนวิชาเกษตร และใหนำผลิตผลทางการเกษตรมาปรุงอาหาร พรอมทั้งสอนความรูเบื้องตน

ดานโภชนาการดวย เชน เรื่องอาหาร ๕ หมู เมื่อหารือไปตามสถานศึกษาตางๆ รูสึกวายังมีขอสงสัย

วาการใหเด็กทำการเกษตรทำใหเสียเวลาในการศึกษาภาควิชาการ และสงสัยวาเราจะประเมินผล 

อยางไร การชั่งน้ำหนักวัดสวนสูงก็ยังไมแนนอน จะเจาะเลือดดูปริมาณสารตางๆ ก็ไมมีใครยอม 

ใหเจาะ 

ในที่สุดขาพเจาคิดขึ้นมาไดวา เรานาจะเริ่มงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คงจะ

พอพูดกันได ถือไดวาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเปนตัวแทนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

นอกจากจะทำงานโครงการอาจารยสำเภาแลว ขาพเจาก็คุนเคยกับตำรวจตระเวนชายแดนมา

ตั้งแตยังเล็กๆ เวลาไปหัวหินก็คุนเคยกับพวกคายนเรศวร คายมฤคทายวัน ที่เชียงใหมอยูบน 

พระตำหนักภูพิงค ตำรวจ ตชด. ก็มาตั้งคายในบริเวณที่เราเรียกกันวา ดอยบวกหา เพื่อถวายอารักขา 

ตำรวจเหลานั้นทำชิงชา ใชกิ่งไมทำตุกตารูปสัตวใหขาพเจาเลนทุกวัน สมเด็จยาพาพวกเราเด็กๆ ไป

ปกนิกกับ ตชด. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จยา 

สมเด็จปาก็ทรงสงเสริมโรงเรียน ตชด. ซึ่งใหโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาแกเด็กในถิ่น

ทุรกันดาร เต็มไปดวยภัยอันตราย ครูธรรมดาเขาไปไมถึง พระราชทานพระราชทรัพยและทรัพยที่มีผู

ทูลเกลาฯ ถวายชวยสรางโรงเรียน ขาพเจาปรึกษาผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในขณะนั้น 

คือ พล.ต.ท.ประเนตร ฤทธิฎาชัย ทานก็เห็นดวยกับความคิดขาพเจา ขาพเจาปรึกษาเรื่อง 

การเกษตรกับ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ซึ่งเปนเพื่อนรวมชั้นของพี่สาวขาพเจาที่โรงเรียนจิตรลดา 

ขณะนั้นเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.จันทรวิภา เห็นวานาจะทดลองสักสองสามแหง
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กอน เราเลือกโรงเรียน ๓ โรงเรียน ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ 

(ภาคตะวันตก) ซึ่งไมไกลเกินไป เราพอจะไปดูแลได โรงเรียนที่เลือกก็ไมเอาชนิดที่กาวหนาดีมากอยู

แลว เพราะจะเหมือนชุบมือเปบ ไมไดชวยอะไรเลย ไมเลือกที่แยมาก เพราะวาเรามีประสบการณนอย

คงจะสูไมไหว เริ่มทำโครงการทดลอง ๓ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เรียกกันวาโครงการ

อาหารกลางวัน ผักสวนครัว ปการศึกษา ๒๕๒๔ ขยายไปทั่วประเทศ เรียกชื่อวาโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เริ่มตน เราใชวิธีจัดประชุมอบรมครูดานการเกษตรและโภชนาการ หลักสูตรก็ชวยๆ กันคิด 

มีเรื่องการปลูกผัก ผลไม การทำปุยหมัก ขอควรระวังในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การขยายพันธุ

ไมวิธีตางๆ เชน การติดตา ตอกิ่ง ปกชำ ดานโภชนาการสอนการประกอบอาหารและการถนอม

อาหารอยางงายๆ วิทยากรก็หายาก ไดพวกอาจารยเกษตรเปนสวนมาก เรื่องโภชนาการยิ่งหาผูมา

ชวยไดยาก ขาพเจายังรูจักคนนอย คนที่คิดวาจะขอความชวยเหลือเขาก็คงไมไวใจขาพเจาวาจะ 

ลุกขึ้นมาทำอะไร อาจารยไพวรรณ วรางกูร ภรรยาอาจารยสำเภาจึงเขามาชวย อาจารยชวยเรื่อง

โภชนาการมาตั้งแตตน ทั้งดานวิชาการ และหาคนอื่นมาชวยเหลือ ทั้งยังไดออกไปชวยเหลือเองถึงที่

จนทุกวันนี้ 

เริ่มตนทีเดียวเราคอยๆ ทำไปอยางชาๆ ดวยความระมัดระวัง ไมบอกใหใครทราบ

มากนกั นอกจากในวงของคนรูจกั มผีูใหญทีเ่ปนทีป่รกึษาสำคญัทีส่ดุ คอื พระองคเจาจกัรพนัธเพญ็ศริิ 

ผูไปตรวจงานก็มีคณะของ ดร.จันทรวิภา และเจาหนาที่เกษตรของสำนักพระราชวัง ในระยะตน 

เดินทางไปพรอมกับคณะของอาจารยสำเภาดวยรถกระบะ ตชด. ขาพเจาไมกลาไปตรวจงานดวย

ตนเอง เพราะกลัวความลับแตก เงินทองที่ใชก็ออกเองเปนสวนใหญ มีคนชวยบาง เชน เถาแกที่ขาย

จอบ พอทราบวาเราทำอะไรกันก็ใหฟรี แถมสิ่งอื่นเทาที่จะหาได (ภายหลังเมื่อมีอายุก็เลิกขายจอบ 

หันมาพิมพหนังสือธรรมะภาษาจีนเผยแพร) เราพยายามใชจายอยางประหยัดที่สุด เพื่อเปนคา

เมล็ดพันธุ (บางครั้งมีปญหาเพราะสมัยนั้นเมล็ดพันธุผักในทองตลาดบางทีก็เกาเก็บ เปอรเซ็นต 

การงอกต่ำ) เครื่องมือการเกษตร เชน บัวรดน้ำ จอบก็ซื้อแตหนาจอบใหไปตอดามกันเอง เครื่องครัว

และเครื่องปรุงอาหารที่ทำเอาเองไมได และสงเงินไปใหสำหรับใชจาย ดานวิชาการและการจัดการก็มี

คนชวยมากขึ้น เชน อาจารยพิสิษฐ ศศิผลิน ขณะนั้นเปนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดมาชวยให

ความรูในเรื่องการจัดการวางแผนงาน แยกประเภทของโครงการวากาวหนามาก กาวหนาปานกลาง 

กาวหนานอย ซึ่งตองใชวิธีการจัดการตางกัน นอกจากนั้นยังชวยสงเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไป

แนะนำการปลูกพืชที่จะทยอยใหมีผลิตผลไดบริโภคตลอดปหมุนเวียนไปในแปลง และเจาหนาที่เคหกิจ

เกษตรที่จะไปดูแลเรื่องโภชนาการและใหสิ่งของจำเปนตางๆ เมื่อพนจากหนาที่ราชการแลวไดมาชวย

เปนที่ปรึกษาของโครงการ ตอนแรกเราไมไดเคี่ยวเข็ญใหเลี้ยงอาหารเด็กไดทุกวัน (หมายถึง ๕ วัน) 

บางโรงเรียนเลี้ยงไดเดือนละครั้ง บางโรงเรียนไดสัปดาหละครั้ง หรือ ๓ ครั้ง ที่ไดทุกวันก็มี ปจจุบันนี้ 

โรงเรียนในโครงการเลี้ยงเด็กไดทุกวัน ทุกโรงเรียน แถมยังไดเงินคาอาหารจากกระทรวงศึกษาธิการ 

มื้อละ ๕ บาทตอคน 
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การเลี้ยงอาหารระยะแรกไมไดใชเฉพาะผักจากแปลงเพาะปลูกเพียงอยางเดียว

เนื่องจากขณะนั้นยังมีปริมาณไมพอ ไดใชพืชผักพื้นเมืองที่ชาวบานปลูกไวหรือผักและใบไม ของปา 

ที่พอจะไปเก็บมาไดดวย ปจจุบันขาพเจาจึงจัดใหมีโครงการพฤกษศาสตรในโรงเรียน ทั้งโรงเรียน

ประถมและมัธยม ใหเด็กนักเรียน ครู และผูปกครองไปสำรวจหาพืชพื้นเมืองมาปลูกในโรงเรียน ศึกษา

ตามหลักวิทยาศาสตร ทำหอพรรณไมในโรงเรียนที่จริงเพื่อเนนวาพืชในทองถิ่นมีอะไรที่รับประทานได 

พืชพวกนั้นมีชื่อทางพฤษศาสตรอยางไร และเอาไปวิเคราะหที่มหาวิทยาลัยมหิดลวามีคุณคาทาง

โภชนาการอยางไร 

เหตทุีต่อนแรกทีเ่ริม่โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ขาพเจาไมอยากบอกใครมาก 

เพราะเราไมคอยมีประสบการณในการทำงาน ถาบอกผูใหญแลวเราทำไมสำเร็จ ผูใหญจะวา

เอาได เราก็เสีย 

ราว พ.ศ. ๒๕๒๔ โครงการชักจะดีเปนเรื่องเปนราวแลว ก็หารือกับผูอื่น จึงไดความชวย

เหลือจากกรมปศุสัตว (เลี้ยงเปด ไก หมู) กรมประมง (ขุดบอเลี้ยงปลา) เปนตน ดานกระทรวง

ศึกษาธิการไดความชวยเหลือจากกรมอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตร) อยูแลว การทำโครงการพวกนี้

ตองแนใจวามีทุนหมุนเวียนใหพอ เชน เรื่องอาหารสัตว ไมใหครูตองชักเนื้อ ทานผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ คุณอบ ทองไขมุกต ทราบเร่ืองก็ไปเลาใหคุณพูนศรี ภรรยาของทาน ซึ่งทำงาน

อยูที่กรมวิเทศสหการ วานาจะหาทางชวยโครงการนี้ พอดีมีองคการเอกชนเยอรมัน แจงความ

ประสงคจะชวยโครงการในลักษณะนี้ คุณพูนศรีปรึกษากับคุณอภิลาส โอสถานนท ขณะนั้นเปนอธิบดี

กรมวิเทศสหการ และประธานมูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา ติดตอคุณมนตรี โกศัลวัฒน รองผู

อำนวยการหนวยอาสาสมัครเยอรมันประจำประเทศไทย ประสานงานทางดานเยอรมันใหเราไดทุน 

ตอนที่ขาพเจาไปเยอรมนี ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ไดไปชี้แจงโครงการใหองคการเอกชนหลายองคกร แถมมี

นักขาวพาไปออกทีวีเยอรมันดวย โครงการโรงเรียน ตชด. จึงไดทุนจาก German Agro Action  โดย

ใชชื่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนชนบทหางไกล (ที่ใชชื่อโครงการนี้ เพราะเขาไม

ใหใชชื่อโรงเรียน ตชด.) เปนเวลา ๑๐ ป เมื่อไดทุน พระองคเจาจักรพันธฯ ทรงแนะนำเรื่องการเปด

บัญชีธนาคาร และการทำรายงานใหเยอรมันรูการจายเงินและความกาวหนาของโครงการ 

เมื่อพน ๑๐ ปแลว คุณอภิลาส ขณะเปนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณพูนศรี ทองไขมุกต 

ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นวาเงินที่ไดรับหมดลง จึงรับเปนผูดำเนินการหาทุน ทำใหได

ทุนที่เรียกวา กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือที่เรียกยอๆ วา กพด. ในขณะนี้ 

ในชวงนี้อาจารยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและเอกชนหลายทานก็มาสนับสนุนโครงการ ทำให

สามารถขยายงานออกไปไดกวางขวางขึ้น 

อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของแตละโรงเรียนก็ไมเทากัน เนื่องดวยปจจัยหลายๆ อยาง 

เชน ที่ตั้งของโรงเรียน ขนาดและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ เผาของนักเรียน ฯลฯ มีครูใหญโรงเรียน 

ตชด. ปรารภกับขาพเจาวางานของเขาจะไปสูของโรงเรียนอื่นไดอยางไร ที่ดินสำหรับเพาะปลูกก็มี

นอย ดินก็ไมดี แตบางแหงมีที่ถึงกับทำนาได ก็ตองใหกำลังใจวาแตละแหงตางกันหมด เราจะไมมี

การเอาใครไปเปรียบเทียบกัน โรงเรียนหนึ่งไปขอใชที่ของหมูบานซึ่งเปนที่วางเปลา ไมไดใช
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ประโยชนอะไรมาปลูกผัก เมื่อไดผลแลวชาวบานเอาคืนไปใชปลูกผักบาง ก็บอกกับเขาวา

ดีแลว เพราะแสดงวาโรงเรียนสามารถจูงใจและเปนตัวอยางใหชาวบานได บางคนเห็นวาการ

สอนวิชาเกษตรใหแกนักเรียนที่เปนบุตรหลานเกษตรกรจะมีประโยชนไดอยางไร เด็กเขารูดีกวาเรา 

ขาพเจาชี้แจงวาบางเรื่องเปนเทคนิคใหมที่จะชวยใหเพาะปลูกดีขึ้น สิ่งที่เห็นไดชัดวามีประโยชนใน

การเพาะปลูกขนาดเล็กๆ คือ การทำปุยหมัก ลดการใชปุยเคมีได หรือการลดสารเคมีที่ใชกำจัดศัตรู

พืช ถาจำเปนตองใชยากำจัดศัตรูพืช ใชอยางไรจึงจะปลอดภัย 

ราว พ.ศ. ๒๕๓๐ ขาพเจาไปอินเดีย ไดไปศึกษาเรื่องการใชสะเดาเปนยากำจัดศัตรู

พืชที่ปลอดภัย กลับมาก็ทดลองสงเสริมการปลูกสะเดา มอบกลาสะเดาใหแกโรงเรียน ตชด. 

และใหใชสะเดาในการกำจัดศัตรูพืช ปรากฏวาไดผลบาง ปจจุบันเกษตรจังหวัดบางจังหวัดนำ

สารสกัดจากสะเดาไปมอบใหโรงเรียน ไดผลดี ขาพเจาเคยเห็นบางโรงเรียนเอาสาบเสือมา

หมักเปนยาปราบศัตรูพืช จึงขอใหเจาหนาที่เกษตรไปทดลองวาจะไดผลจริงหรือไม ไดทราบวาไดผล

กับศัตรูพืชบางอยาง 

การที่มีเด็กหลายเผาในโรงเรียนทำใหสงเสริมโภชนาการยาก วัฒนธรรมการกินของ

แตละเผาตางกัน เราตองไปลองกินอาหารกับชาวบาน เพื่อใหทราบรสนิยมของเขาและ

ดัดแปลง เติมของมีประโยชนเขาไป (ปจจุบันไมสูเปนปญหานัก นักเรียนปรับตัวในเรื่องการบริโภค

ไดดีขึ้น) ขณะนั้นผูที่ทำโครงการอาหารกลางวันมักจะใชวิธีเก็บเงินเด็ก สวนเด็กที่ไมมีเงินจริงๆ จะให

มารับจางทำงานแลกขาว ขาพเจาไมชอบวิธีการน้ีเลย ดวยเหตุผลหลายอยาง โครงการที่ขาพเจาทำ

ในโรงเรียน ตชด. จัดในลักษณะที่ทุกคนในโรงเรียนที่เปนเด็กปกติไดรับประทานเทากัน ทุกคนจะตอง

ผลัดเวรกันมาชวยดูแลครัวรวมกับครูเปนการฝกหัด ภายหลังมีผูปกครองอาสาสมัคร (สวนใหญเปนผู

หญิง แตผูชายก็มีบาง มักเปนศิษยเกา) ผลัดเวรมาชวยดูแลบุตรหลานของตนเอง และเจาพนักงาน

เคหกิจเกษตรมาดูแลจัดการอาหาร แนะนำการจัดครัวใหถูกสุขลักษณะ การวางของใหเปนระเบียบ 

ของตางๆ ตองจัดใสภาชนะใหมิดชิด เพื่อไมใหสัตวตางๆ มารบกวน 

สำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางโภชนาการตองมีอาหารเสริมพิเศษ แตแรกเงินที่ใหไปเปน

พิเศษ ทางกองกำกับการ ตชด. จัดซื้อไขให ตอมาเลี้ยงไกไขและเอาไขเขาโรงครัว นอกจากนั้นมีการ

เพิ่มโปรตีนดวยการใหดื่มนมถั่วเหลือง ในขณะนั้นนักวิชาการแนะนำใหนมถั่วเหลืองแกเด็กขาดอาหาร 

วิธีการก็ยุงยากมาก ตองเอาเมล็ดถั่วเหลืองมาตม แลวบดดวยโมหิน แลวจึงมากรองเอาแตน้ำ กากที่

เหลือมีผูนำไปทำขนม ขาพเจาตื่นเตนเรื่องนมถั่วเหลืองมาก จนวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู

หัว มีพระราชกระแสใหขาพเจาไปพูดและสาธิตเรื่องนมถั่วเหลืองที่จังหวัดบุรีรัมย ทรงเตือน 

ใหซอมไวกอน ปกติขาพเจาดีแตสั่งคนอื่นใหทำโนนทำนี่ คราวนี้ลงมือเองทุกขั้นตอน จึงรูซึ้ง

วาการโมถั่วเหลืองดวยโมหินไมใชของงาย มีผูแนะนำใหใชเครื่องบดกาแฟ ซึ่งมีราคายอมเยากวา

โมหิน บางโรงเรียนก็ใชกัน แตขาพเจาเองไมถนัดไปกวาโมหิน เพราะรูสึกวามันเบาไปและไมคอยแข็ง

แรง โรงเรียนที่มีไฟฟาก็ใชเครื่องบดไฟฟา ขายที่เวิ้งนครเกษม นอกจากเรื่องการบด แมแตจะหาเมล็ด

ถั่วดีๆ ก็ไมใชงาย ขาพเจาเคยซื้อมาและเปดดู ปรากฏวาตองเลือก เพราะวามีสิ่งปลอมปนกอนหิน

กอนกรวดอยูในกระสอบไมนอย ตอมาจึงไดเมล็ดอยางดีจากกรมวิชาการเกษตร มาปจจุบันนี้สะดวก

มาก เพราะมีผงถั่วเหลืองซึ่งเปนผลผลิตยี่หอ “ดอยคำ” ของโครงการหลวง นอกจากนมถั่วเหลืองจะ
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เตรียมยากแลว เด็กบางคนไมชอบเลยบอกวาเหม็น ตองใชใบเตยกลบกลิ่น ใสน้ำตาล ซึ่งตองใหเปน

พิเศษ เพราะวาแพง ครูที่ปรุงบางทีก็ใสน้ำตาลมากเกินไป ทำใหหวานเจี๊ยบ และน้ำตาลหมดเร็ว ตอง

จัดสูตรใหตายตัว อยางไรก็ตาม ผงถั่วเหลืองเปนที่นิยมและใชมาในโรงเรียน ตชด. จนทุกวันนี้ ภาย

หลังขาพเจาไดศึกษาวา การใหนมวัวจริงๆ เด็กจะไดสารอาหารเพิ่มอีกหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

แคลเซียมซึ่งเปนธาตุที่จำเปนสำหรับรางกาย ขาพเจาจึงไปซื้อนมผงเปนกระสอบมา เมื่อเปดกระสอบ

ใชแลว ใหเทนมผงที่เหลือใสภาชนะที่มีฝาปดแนนหนา กระทรวงศึกษาฯ และสาธารณสุขมีนโยบายให

นมกลองยูเอชทีดวยเหตุผลหลายอยาง อยางหนึ่งที่ทราบมา คือ แมวาแพง แตสามารถควบคุม

คุณภาพและปริมาณได การชงนมผง ถาชงไมเปน เก็บไมดี จะสกปรกและชื้น จับกันเปนกอน แต

ขาพเจาคิดวานมผงมีคุณคาอาหารดี ราคายอมเยา ขนสงงาย การชงนมไมดี ขาพเจาก็เคยพบดวย

ตนเอง ที่โรงเรียนใหเด็กอนุบาลชงนมเอง เละไปหมด ขาพเจาเชื่อใจวา ครู ตชด. จะดำเนิน

การไดเรียบรอยและเปนระบบ 

นอกจากเรื่องของการเกษตร เรื่องโภชนาการแลว ขาพเจาไดมีสวนสงเสริมดานคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียน ตชด. ดวย ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ขาพเจามีโอกาสหารือเรื่องโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนกับอาจารยพนอม แกวกำเนิด ขณะนั้นเปนอธิบดีกรมการฝกหัดครู อาจารยพนอมให

วิทยาลัยครูชวยในเรื่องอบรมเทคนิคการสอนแกครู สงนักศึกษาฝกสอนไปชวย เริ่มตนที่วิทยาลัยครู

หมูบานจอมบึง และขยายไปทุกวิทยาลัย วิทยาลัยครูหรือสถาบันราชภัฏไดชวยอีกหลายเรื่อง เชน 

การจัดสถานที่ จัดหองสมุด จัดชั้นเด็กเล็ก และประเมินผลการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาแลว มีสติปญญาดีพอสมควร แตไมมีทุนทรัพย ขาพเจาก็จะ

พยายามใหเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๓๑) บางคนก็ไปอยูกับญาติที่บานอยูใกล

โรงเรียน อยูวัด อยูหอพัก ฝากบานครูบาอาจารยท่ีพอจะอาศัยได กลุมหนึ่งไดอาศัยเขาโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห ซึ่งเปนโรงเรียนประจำของรัฐสำหรับนักเรียนที่อยูในเขตทุรกันดาร หรือเด็กกำพรา 

นักเรียนไมตองเสียคาเลาเรียน เพราะรัฐเปนผูจายทั้งคาเลาเรียน คาอาหาร คาเสื้อผา และคาใชจาย

อื่นๆ แตนักเรียนที่ขาพเจารับมาจากโรงเรียน ตชด. แตละคนนัน้ ขาพเจาเสยีคาใชจายเทากบังบ

ประมาณรัฐบาลตอหัว เมื่อถึงเวลาปดภาคเรียนก็ผลัดกันมาเขาคายอบรมความรูตางๆ และแนะแนว

การศึกษา พรอมกับการประชุมครู ตชด. ซึ่งจะมีทุกป ขณะนี้นักเรียนหลายคนเรียนถึงระดับ

อุดมศึกษา เมื่อจบแลวก็จะออกไปประกอบอาชีพตางๆ เปนประโยชนตอชาติบานเมืองสืบตอไป 

ขาพเจาไมไดกำหนดวาเขาจะตองชดใชทุน อยากใหเขามีชีวิตที่รุงเรืองแจมใส แตก็หวังวา

ระหวางที่เรียนอยู เวลามีโอกาสกลับบาน จะไดไปเยี่ยมโรงเรียนเกา ครูเกา เผื่อจะมีขอแนะนำ

ดีๆ เปนประโยชนกับนักเรียนรุนนองบาง 

มีเด็กอยูกลุมหนึ่งที่ไมสามารถเรียนตอได เนื่องจากสติปญญาไมดี หรือที่มีมากที่สุด คือ ไมมี

สัญชาติ เรียนตอไมได ก็ขอใหอาจารยจากกรมอาชีวศึกษา ฝกอาชีพ (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๓๑) ตางๆ แก

ศิษยเกา ชาวบานที่สนใจ คณาจารยไดชวยสอนใหเด็กนักเรียนดวย วิชาที่สอนศิษยเกาและชาวบาน 

มุงเนนใหเปนประโยชนในการประกอบอาชีพสำหรับเด็กนักเรียนใหเปนพื้นฐานในการทำงานตอไป 

งานที่ฝกมีหลายอยาง เชน การตอไฟฟา การแกเครื่องยนต การทำอิฐบล็อก การเกษตร การตัดเย็บ
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เสื้อผา ตัดผม การทำอาหาร การประดิษฐ เปนตน อยางไรก็ตาม การฝกอาชีพระยะสั้นที่จะทำให

ผูเรียนสามารถประกอบอาชีพไดนั้นไมใชเรื่องงาย ยิ่งเปนเรื่องของการประดิษฐ หรือสิ่งที่จะ

ตองขาย เรื่องของการหาตลาดทำไดยาก 

ผูบัญชาการ ตชด. ทานหนึ่ง จึงมีแนวคิดเรื่องการตั้งศูนยฝกอาชีพแตละภาค นักเรียนที่คัด

เลือกมาตองอยูที่ศูนยเกือบป หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพคอนขางจะเขมขน เนื่องจากพวกนี้เปน

นักเรียนประจำจึงมีโอกาสเรียนหนังสือตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จะไดมากไดนอย

ตามแตสติปญญาของแตละคน 

เรื่องสหกรณโรงเรียน (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๓๔) ก็เปนงานหนึ่งที่ขาพเจาพยายามจัดใหมีขึ้นทุกแหง 

เมื่อเริ่มโครงการขาพเจากำชับไววาผลผลิตที่เกิดจากงานเกษตรหามขายเด็ดขาด ตองใหนักเรียน 

รับประทานเพื่อบำรุงรางกาย ซึ่งเปนจุดประสงคหลักของโครงการ ถึงแมวาจะมีปริมาณเกินกวาที่จะ

บริโภคไดหมด ก็ใหทำการถนอมอาหารเก็บไว หรือแจกใหนักเรียนไปรับประทานที่บาน ตอมาเมื่อ

โครงการประสบความสำเร็จพอสมควรแลว ก็ยอมใหขายไดสวนหนึ่งเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน ให

โครงการบางสวนเลี้ยงตัวเองได ทั้งนี้ตองไมใหมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการ เมื่อมีการซื้อขาย ก็

ตองเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ ขาพเจามีความเห็นวาระบบที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ

พื้นที่ที่เปนที่ตั้งโรงเรียน ตชด. มากที่สุด ก็คือ ระบบสหกรณ เพราะแตละคนมีเงินนอย เมื่อรวมกัน

จึงพอลงทุนธุรกิจใดๆ ได ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาก็มีบทที่วาดวยการสหกรณอยูแลว จึง

สนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน กรมสงเสริมสหกรณ (สหกรณจังหวัด สหกรณอำเภอ) ไดมา

ชวยจัดกิจกรรมสหกรณ โดยใหสหกรณ (จริงๆ) ที่อยูใกลเคียง ชวยเปนพี่เลี้ยงดูแลแนะนำ ให

กรรมการสหกรณเด็กนักเรียนไปดูงานถาเปนไปได สวนใหญจัดเปนสหกรณรานคา และสหกรณออม

ทรัพย มีรานคาขายของใชจำเปน ขาพเจาคิดวาถาจะซื้อของมาใชในโรงเรียนก็ใหซื้อผานสหกรณ ก็

จะไดเปนราคาขายสง ในการที่จะขายสินคาตางๆ แมแตขายของจากแปลงเกษตรเขาโรงครัวก็ใหผาน

สหกรณ การที่จะรวมมือกันหาตลาดผลิตภัณฑก็ตองใหกรรมการสหกรณรับทราบ 

การฝกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ ทำใหเด็กไดฝกหัดทักษะหลายอยาง คือ หัดมา

ประชุมกัน ใชเหตุผลโตเถยีงกนั อนัเปนการฝกหดัการอยูในสงัคมประชาธปิไตย เมื่อประชุมก็ให

มีการจดบันทึกการประชุม เปนการฝกหัดเขียนหนังสือ ฝกหัดขาย เมื่อขายก็ตองรูจักการทำบัญชี ซึ่ง

ก็เปนอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร เรื่องบัญชีนี้ขาพเจาเห็นวาสำคัญมาก เพราะชวยฝก

ความละเอียดถี่ถวน ความเปนระเบียบเรียบรอย เชน เขียนผิดแลวจะลบไมได ตองขีดฆาแลว

เซ็นชื่อกำกับ ขาพเจาไดรวมกิจกรรมของยุวเกษตรกร ตั้งแตยังเปนเด็กนักเรียนมัธยมตน ตอมาภาย

หลังจึงมีโอกาสไดแนะนำเด็กสมาชิกยุวเกษตรกรในกิจกรรมบางอยาง ก็เนนในเรื่องบัญชีของกลุม 

การที่ขาพเจาใหเด็กมารายงานการดำเนินงานของสหกรณเพื่อฝกใหมีความกลาในการพูด ฝกการ

อาน กรมสงเสริมสหกรณมีกิจกรรมใหเด็กทำหลายอยาง เชน ใหเรียงความเกี่ยวกับสหกรณ ใหเขียน

ภาพเรื่องสหกรณ สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนนอยต่ำกวาชั้นประถมปที่ ๔ กรมสงเสริมสหกรณ

เขาก็ไมไดเนนเรื่องการสหกรณเขมงวดนัก เพียงแตใหรองเพลงเกี่ยวกับสหกรณ ใหเลนเกม เนื่องจาก

บางหมูบานทีเ่ราไปตัง้สหกรณโรงเรยีน ไมมรีานคาของหมูบาน หรอืหมูบานอยูในถิน่ทรุกนัดาร 
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มาก หนาฝนไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดเลย สหกรณโรงเรียนจึงมีบทบาทในการ

บริการชาวบานดวย บางครั้งกิจการรานคาสหกรณเจริญรุงเรืองมาก เด็กนักเรียนและครูพากัน

ไปขายของ ทำใหละเลยเรื่องการเรียนการสอน ก็ตองเตือนกัน 

ชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก เริ่มตนโรงเรียน ตชด. มีเด็กเล็กพวกที่ติดตามพี่มาโรงเรียน เพื่อใหพี่

เรียนหนังสือได ครูจะรวมเด็กพวกนี้ไวดวยกัน และชวยกันเลี้ยงดูใหรับประทานอาหาร ตอมาความคิด

แพรหลายในเรื่องการตั้งศูนยพัฒนาเด็ก ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานที่รับผิดชอบอยู และการ

ตั้งชั้นอนุบาลชนบทในโรงเรียนประถมศึกษาตอเนื่องจากการที่ทางโรงเรียนประถมตองเอาเด็กที่ครบ

เกณฑการศึกษาชั้นประถมศึกษาแลว แตมาเรียนเลยไมคอยรูเรื่อง เพราะครอบครัวไมพูดภาษาไทย 

ตองเรียนเด็กเล็กไปกอนปหนึ่งเพื่อสอนภาษาไทย ขาพเจาจึงมีความหวังวา โรงเรียน ตชด. ทุก

แหงควรมีชั้นเด็กเล็กหรืออนุบาล แตก็ไมควรตั้งพรวดเดียวรอยแปดสิบแหง ควรทยอยตั้งเทา

ที่มีความสามารถจะดูแลได สถาบันราชภัฏชวยแนะนำและอบรมผูดูแลเด็ก ซึ่งสวนใหญเปนคนใน

หมูบานหรือศิษยเกาโรงเรียน ตชด. ขาพเจาเห็นวาการตั้งชั้นเด็กเล็กเปนประโยชน เพราะเปนการลด

ภาระผูปกครอง ชวยสอนใหเด็กมีระเบียบ เมื่อขึ้นชั้น ป. ๑ ก็จะสอนงายขึ้น ที่สำคัญคือ การดูแล

สุขภาพเด็ก ถาไดเด็กมาอยูในการดูแลของเรายิ่งเร็วที่สุดยิ่งดี ปญหาเด็กภาวะโภชนาการ

บกพรองจะลดลงมาก ขอสังเกตคือ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหลายแหงมีเด็กประถมปลายนอย

มาก แตเด็กอนุบาลเปนรอยคน มีถึงขนาดที่ชาวบานในหมูบานไกลๆ (ที่เห็นเปนชาวเผามง) เอา

ลูกๆ เปนสิบๆ คนมาเรียนอนุบาลโรงเรียน ตชด. โดยมาตั้งเปนคายในเขตโรงเรียน มีผูปกครองผลัด

เวรกันมาดแูลลูก 

แนวคิดเรื่องการสอนใหเด็กบานไกล เปนโครงการที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรงเรียน ตชด. 

หลายโรง  ตั้งอยูในเขตปาเขา การคมนาคมลำบาก บางแหงมีแตทางลำลอง ใชไมไดตลอดป 

ขาพเจาเคยไปเยี่ยมโรงเรียนในชวงที่มีฝนตก ถนนเปนโคลน เดินแลวลื่นแพรดๆ เหมือนเลน

สกี บางแหงที่สูงชันมาก ระยะทางระหวางโรงเรียนที่ทางราชการกำหนดไว ๖ กิโลเมตร ไมมีใครเดิน

ถึงไดทันเวลาเรียน  ฉะนั้นเด็กหลายคนตองมาอยูกับครู ผูปกครองจะมาชวยสรางโรงนอนอยางงายๆ 

มีที่นอนเรียงกันเปนแถว เอาอาหารมาใหบาง เด็กเพาะปลูกเองบาง กองกำกับการสงขาวมาใหบาง 

ขาพเจาใหบาง อาหารที่รับประทานเด็กๆ ก็ทำกันเอง ถามีที่ก็จะชวยสรางหอนอนที่มั่นคงขึ้น 

โรงเรียนที่มีนักเรียนบานไกลมากๆ มักมีทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย แตที่มีนอยๆ มักจะรับแตเด็กชาย 

เพราะเรามีแตครูชาย 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ มาแลว ขาพเจาไปเยี่ยมโรงเรียน ตชด. แหงหนึ่ง มีทางดินเล็กๆ เขาไปรถ

ติดหลม กวาจะถึงตองเข็นรถกัน พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปที่นั้นอีก คราวนี้มีถนนลูกรังเขาไป เดินทางสะดวกขึ้น 

แตตนไมสองขางทางถูกตัดหายไปมาก ถามชาวบานหมูบานนั้น เขาบอกวาเขาไมไดตัด มีคนเผาอื่น 

จากหมูบานอื่นมาตัด ขาพเจาไมไดเห็นวาเปนเรื่องที่จะตองสอบสวนกัน นึกขึ้นมาแตวา ทำอยางไรที่

จะใหเด็กตัวนอยๆ ลูกศิษยของเรา มีความรูความคิดในการปกปกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เก็บไวใชเปนประโยชนตอตัวเขาไดดีทีส่ดุ กบัทัง้จะตองใหเขาหาความรูจากทรพัยากรธรรมชาต ิ

รอบตัวเขา อันเปนสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ไมตองไปซื้อหามาจากที่ไหน ขาพเจาไมชอบ
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วิธีการที่คนตองการอนุรักษธรรมชาติ แตชอบเสนอภาพที่นาเกลียดนากลัว เชน โครงกระดูก

สัตวถูกฆา ตนไมถูกเผาเปนตอตะโก เพื่อใหคนมาปลงอสุภกรรมฐานเกิดความสลดสังเวช 

ในโรงเรียน ตชด. โครงการที่จัดมุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจสภาพธรรมชาติ (พ.ศ. 

๒๕๓๐) รูแลวจะไดรักและเขาใจ กิจกรรมที่ทำประสานกับโครงการปาชุมชนที่เขามีอยูแลว ใหครูพา

เด็กเขาไปศึกษาธรรมชาติวิทยาวาในปามีอะไรบาง พืช สัตว หิน ดิน เปนอยางไร มีความสัมพันธกัน

อยางไร บางแหงก็รวมกับชุมชนปลูกตนไมในเขตที่กันไวเปนปาชุมชน หลายแหงที่ไดผลเพราะผูนำ

ชุมชนซึ่งเปนกรรมการศึกษาของโรงเรียนเปนผูนำในการปกปกรักษา ผูมาชวยเหลือโครงการมีทั้ง

หนวยงานของรัฐและเอกชน ยกตัวอยางเชน องคการเอกชนจากญี่ปุน มีศาสตราจารยทางวิชาการ

ปาไมและวิชาพฤษศาสตรมาดวย เขามาสอนวิธีการปลูก และใหเด็กนักเรียนใชเครื่องมือทางดาน 

อุตุนยิมวัดสภาพสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณน้ำฝนดวย ปญหาสำคัญอยางหนึ่ง คือ การที่ดินถูกกัดเซาะ

ทำลาย เปนเหตุใหแรธาตุที่มีประโยชนในดินถูกชะไปกับน้ำ เมื่อพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ  

การเพาะปลูกก็ไมดี เราก็ไมไดผลผลิตพอบริโภค บางทีดินริมบอเลี้ยงปลาก็ถลม ทำใหบอตื้นเขิน 

เมื่อ ๔ - ๕ ปมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำริใหใชหญาแฝกในการ

แกไขปญหาดินกัดเซาะพังทลาย ขาพเจาไดทราบวาทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

รับพระราชดำริมาปฏิบัติโดยตรง มีการปลูกขยายพันธุหญาแฝกในบริเวณกองกำกับการ หรือใน

พื้นที่ของ ตชด. หลายแหง แตกระนั้นปริมาณหญาแฝกก็ยังไมเพียงพอ หนวยงานที่ชวยในเรื่องนี้ คือ 

กรมพัฒนาที่ดิน ไดนำหญาแฝกไปปลูกในโรงเรียน ตชด. บางสวนอยูในแปลงขยายพันธุ บางสวน

ปลูกในพื้นที่ตามรูปแบบภูมิประเทศที่สูงชัน ตามขอบบอ หรือในลำหวยเปน check dam เพื่อควบคุม

กระแสน้ำ แตกอนยังไมไดผลทั่วถึง ระยะระหวางตนกวางเกินไปเพราะวากลาของหญาแฝกยังมีไมพอ 

ปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินผลิตกลาไดเพิ่มมากขึ้น โครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จยาซึ่งผลิตตนกลา

หญาแฝกดวยการเพาะเนื้อเยื่อ สามารถขนสงไดสะดวกรวดเร็ว เราก็สามารถใชหญาแฝกในโครงการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ตชด. ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หญาแฝกยังมีประโยชนอยาง

อื่นอีกหลายอยาง คือ เปนวัตถุดิบในการประดิษฐสินคาหลายอยางที่มีตลาดแลว อาจทำใหนักเรียน 

ผูปกครอง และศิษยเกามีรายไดตอไป นอกจากนั้นยังมีการวิจัยประโยชนหญาแฝกอีกหลายอยาง 

เชน ผลิตอาหารสัตว เปนปุย กรองสารพิษ ฯลฯ 

เรื่องสุขภาพอนามัยที่ผานมาเปนเรื่องของการแกไขการขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาด

โปรตีนและพลังงานเปนสวนใหญ ที่จริงแลวนักเรียนจะไดสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายหลาย

อยางจากผักผลไม เชน ไดวิตามินและเกลือแร นอกจากการอบรมเรื่องโภชนาการที่โครงการจัดเวลา

ประชุมครู ตชด. แลว ครูหลายนายเคยไปอบรมดานอนามัย บางคนถึงกับออกไปทำคลอดให 

ผูปกครองนักเรียนได และใหเฝาระวังโรคอื่นที่ชาวบานมักจะเปน เชน โรคมาลาเรีย (สนับสนุนให

นอนมุง) โรคเทาชาง โรคพยาธิ โรควัณโรค และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ โรคทองรวง โรคฟน โรคหิด 

เหา การรักษาความสะอาด และเรื่องอนามัยทั่วๆ ไป 

เชาวันหนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ขาพเจาเปดวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย มีบทความของ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคเออ ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีน ขาพเจานึกไปถึงเมื่อสิบปกอน 
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ขาพเจาเคยตามเสด็จไปที่หมูบานไกลๆ แถวจังหวัดแมฮองสอน มีหมูบานที่คนเกือบทั้ง

หมูบานดูเปนคนมีสติไมสมประกอบ เปนภาระของคนปกติ ขาพเจาคิดวาโรคเออคงเปนอยางนี้

เอง ตอจากนั้นขาพเจาไดไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตที่มีการขาดสารไอโอดีนมาก 

ไดหารือกับอาจารยไพวรรณ อาจารยพิสิษฐ คุณกิตติ (สำนักพระราชวัง) วาเราจะพอมีทางบรรเทา

ปญหานี้อยางไรบาง โดยจะเริ่มตนงานในโรงเรียน ตชด. ตามเคย คณะทำงานก็ไดไปศึกษาแนวทางใน

การทำงาน การออกสำรวจและหาขอมูลซึ่งก็ไมงายนัก เนื่องจากขาดสถิติ ภาคกลางและภาคใต ซึ่ง

เราไปสำรวจกันเอง ฝกอบรมใหครู ตชด. ตรวจนักเรียน แนะนำการใชไอโอดีนหยดในน้ำ ใชเกลือ

ไอโอดีน โรงเรียนตชด. ที่สำรวจกันนั้นจำนวนนักเรียนขาดสารไอโอดีนเกิน ๗๐ - ๘๐% ถึง ๑๐๐% ก็มี 

ถึงจะมีปญหาอุปสรรคมากมาย ในสามปที่เราพยายามแกไขปญหาลดลงไดมาก ในบางจุดเจาหนาที่

สาธารณสุขแกดวยการใหยาเม็ดแกหญิงมีครรภและเด็กนักเรียน ๖ เดือนตอครั้ง ปรากฏวาไดผลดี แต

ก็คงไมไดตามเปาของกระทรวงสาธารณสุขที่จะแกปญหาใหไดภายใน ๔ ปขางหนา จะไดแคไหนก็ตาม 

ก็ถือวาเรามีสวนรวมในการแกปญหาระดับชาตินี้  

สำหรับสารอาหารอื่นที่มีผูแนะนำวาควรจะรณรงคแกปญหาอยางเรงดวน ไดแก การขาด

ธาตุเหล็ก และการขาดวิตามินเอ เจาหนาที่สาธารณสุขใหเหล็กและวิตามินรวมแกหญิงมีครรภ ใน

โรงเรียน ตชด. เราใหวิตามินรวมบาง แตเฉพาะเหล็กกับวิตามินเอนั้นเราพยายามเนนสารที่มีอยูใน

อาหารชนิดตางๆ เชน ผักใบเขียว ผลไมสีเหลือง เปนตน 

ในระยะเริ่มตนกอนขาพเจาเกิด ตำรวจตระเวนชายแดนออกไปชายแดนเพื่อรักษา

พระราชอาณาเขต และชวยเหลืออาณาประชาราษฎร ไดชวยสอนหนังสือเด็ก รักษาพยาบาลผู

เจ็บปวย แนะนำการงานอาชีพ ใหประชาชนชายแดนมีความมั่นคงในชีวติ โดยมีสิทธิที่จะดำรง

รักษาวัฒนธรรมประเพณีของเผาพันธุไว จนมีการตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเปน

ทางการใน พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนเวลา ๔๐ ปมาแลว สถานการณทั่วไปของประเทศในปจจุบัน

กาวหนาเปลี่ยนแปลงไปมาก แตในชายแดนหางไกลการคมนาคม ยังมีประชาชนกลุมเล็กกลุม

นอยที่รอโอกาสที่จะไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ ๑๐๐ กวาปมาแลว พระราชปณิธานนี้จะสัมฤทธิ์ผลเมื่อใด? 

โลกในยุคโลกาภิวัตนจะเดินไปในทิศทางใด รวดเร็วเพียงใด ภารกิจ “บำบัดทุกข

บำรุงสุข” ยังคงเปนหนาที่และเกียรติศักดิ์ของตำรวจตระเวนชายแดน และของเราทุกคน 

หมายเหตุ บทความนี้เขียนจากความทรงจำ เพื่อประกอบหนังสือที่ระลึกที่ตำรวจตระเวน

ชายแดนจัดพิมพขึ้น จึงไมไดกลาวถึงรายละเอียดการฏิบัติการที่อยูในรายงาน

การประชุม หรือที่ผูอื่นไดกลาวไวแลว ยังมีงานอื่นๆ และบุคคลอื่นที่ชวยใหงาน

สำเร็จลุลวงไปดวยด ีที่ไมไดกลาวถึงในบทความอีกจำนวนมาก 
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ขณะนี้เปนเวลาถึงสิบปหลังจากที่เขียนเรื่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบรอบ ๔๐ ป 

นึกไมถึงวากาลเวลาผานไปรวดเร็วเชนนี้ โรงเรียน ตชด. มีการดำเนินการกวางขวางขึ้น เขาไปในที่

ทุรกันดารหางไกลการคมนาคมมากกวาเดิม สถานที่ทุรกันดารหางไกลการคมนาคมเหลานี้ เจาหนาที่

ของเราไดไปสำรวจหาหมูบานทีป่ระชาชนยนิดทีีจ่ะใหบตุรหลานของตนมีวิชาความรู และแสดงความ

จำนงที่จะใหสรางโรงเรียน เราหารือเพื่อแบงงานกันระหวาง ตชด. กับการศึกษานอกโรงเรียน และ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาหนวยงานไหนเหมาะสมจะรับผิดชอบพื้นที่ใด สวนที ่ ตชด.  

รับผิดชอบ เรียกวา โรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยา ตชด. เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงพัฒนา 

เปนโรงเรียน ตชด. เต็มรูป ถึงแมจะมีผูบริจาคเงินคากอสราง คาอุปกรณการเรียน อุปกรณสื่อสาร 

การครัว การเกษตร มีผูดูแลการกอสรางแตผูปกครองนักเรียนก็มาชวยออกแรงกอสรางเพื่อแสดงวา

ตองการโรงเรียนจริงๆ  

โรงเรียน ตชด. ในปจจุบัน นอกจากจะมีครูเปนตำรวจตระเวนชายแดน ยังมีครูพลเรือน และ

ผูดูแลเด็ก ครู ตชด. ที่สอนถึงจะไมไดจบระดับปริญญาตรีทุกนาย แตก็มีความรูและชำนาญการสอน 

ขณะนีเ้รยีนตอเปนสวนใหญ ศษิยเกาหลายคนสอบคดัเลอืกเขารบัราชการตำรวจในโครงการครทุายาท 

มีทั้งตำรวจหญิงและตำรวจชาย กอนหนานี้ครู ตชด. มีเฉพาะครูชาย เด็กนักเรียนคงอยากมีครูหญิง

บาง พวกตำรวจหญิงที่อารักขาขาพเจาเลาวา ตอนไปตรวจพื้นที่เตรียมรับขาพเจา เด็กเคยพูดกับ 

เขาวาเมื่อไหรพี่จะมาสอนหนู 

ในระยะแรก ตำรวจหญิงฝกไวเฉพาะเปนผูดูแลเด็กเล็กเทานั้น ครุทายาทเหลานี้ ไดฝกวิชา

ตำรวจและฝกการสอน รวมทั้งไดอบรมวิธีการสอนวิชาและกิจกรรมตางๆ เชน การเปนครูพยาบาล 

ครูสหกรณ และเมื่อสอนแลวมักเรียนตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

เนื่องจากงานที่ขาพเจาทำเกี่ยวกับโรงเรียน ตชด. เปนงานตอเนื่อง จึงจำไมไดแนชัดวางาน

ไหนเปนงานใหม งานไหนเปนงานเกา ผูใดสนใจก็อานเรื่องเกาในหนังสือตำรวจตระเวนชายแดน ๔๐ 

ป ที่นำมาพิมพไวในเลมนี้ดวย บทความนี้เปนการเขียนตอจากที่เขียนไปแลวเมื่อ ๑๐ ปกอน 
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การเกษตรเปนกิจกรรมสำคัญของโครงการตั้งแตเริ่มตนถึงปจจุบัน เราวางแผนการผลิตให

เขากับแผนรายการอาหาร บางครั้งผลผลิตไมออกมาตามที่กำหนดไวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแผน

รายการอาหารบาง การผลิตแบงออกเปนเนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ผัก ผลไม  มีการกำหนดปริมาณ

อาหารที่นักเรียนควรจะบริโภค ครูตองคำนวณอยางละเอียดเพื่อกรอกแบบรายงานผลผลิตทางการ

เกษตรและปริมาณวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารกลางวันเปนรายเดือน (ถาไมสามารถผลิตไดตาม

มาตรฐาน มีทุนจัดซื้อใหครบถวน) 

เปด ไกและไขไกถืออยูในหมวดเนื้อสัตวที่ผลิตไดมากที่สุด เมื่อโรคไขหวัดนกระบาดใน

ประเทศไทย โรงเรียนเกือบทั้งหมดไมไดอยูในเขตพื้นท่ีระบาดเพราะอยูในถิ่นหางไกลการคมนาคม  

แตโรงเรียนปรับปรุงเลาไกใหถูกตองตามหลักที่ราชการแนะนำคือ ไมใหนกจรจัดเขาไป หรือถายมูลลง

ไปได ผูที่จะเขาในเลาจะตองสวมเสื้อคลุม ใสรองเทาบูต เหยียบน้ำยาฆาเชื้อ เมื่อถึงชวงที่ตองปลดไก 

ก็ใหระงับการเลี้ยงรุนใหมจนกวาจะแนใจวาปลอดภัยจึงนำไกรุนใหมมา 

มีการเลี้ยงสตัวประเภทอื่น เชน สุกรและโค ที่ทำไดเปนล่ำเปนสันมากที่สุด คือ การเลี้ยงปลา 

มีทั้งเลี้ยงปลาในบอดิน เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในบอซีเมนต และบอพลาสติก การขุดบอดิน

ไมใชวาขุดไดทุกพื้นที่ บางแหงขุดแลวเก็บน้ำไมได หรือน้ำแหงไมมีน้ำตลอดป โรงเรียนบางแหงตั้งอยู

ในที่สูง อากาศหนาวเย็น ปลาไมกินอาหารจึงไมเติบโต กรมประมงแนะนำใหคลุมบอไว หรือวาหาพันธุ

ที่ทนความเย็น เชน ปลาจีน บอเลี้ยงปลาบางโรงเรียนลึกเกินไปจับปลาไดยาก 

โรงเรียน ตชด. มักจะปลูกถั่วไมไดเพราะพื้นที่นอย สภาพไมคอยเหมาะสม ครูตองจัดซื้อมา

ใหนกัเรียน 

ผักและผลไมมักมีเพียงพอ คือ จะมีผักและไมผลหลายชนิด ในระยะนี้เมล็ดพันธุผักมีคุณภาพ

ดีขึ้น ถาอากาศและดินเหมาะสมมักขึ้นไดดี โรงเรียนบางแหงนำผักพื้นเมืองมาปลูกดวย บางโรงเรียนที่

มีผลผลิตเหลือก็ใหถนอมอาหาร เชน ดองเก็บไว เปนตน ชาวบานชวยนำตนที่ตนเองปลูกไวมาให

นักเรียน หรือวาทางโรงเรียนใหเมล็ดพันธุไปปลูก การปลูกผักทดลองหลายๆ วิธี เชน เมื่อมีปญหา

พื้นที่ไมพอ หรือน้ำทวมก็ปลูกในภาชนะตั้งหรือแขวน มีปญหาศัตรูพืชก็ใชวิธีดักแมลงดวยถุงสีเหลือง

ทากาวเหนียว และการปลูกผักกางมุง ดินไมดีก็ใชการกออิฐ/ซีเมนตกั้นเปนแปลงและเอาดินดีมาใส มี

การปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส (Hydroponics) หรือผักไรดิน มีการใชศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชที่

เรียกวา ตัวห้ำตัวเบียน เปนแมลงหรือเชื้อราบางชนิด มีการใชสาร พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน ทำปุย

ชีวภาพ ยาไลแมลง และยาดับกลิ่น เปนตน 

ในระยะหลังกรมสงเสริมการเกษตรดำเนินโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนใหทั่วถึงยิ่งขึ้น ที่

จริงยุวเกษตรกรในโรงเรียน ตชด. ทำไดงายกวายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพราะวาสมาชิกรวมกันอยู

ในที่เดียวกันเปนกลุมกอน นอกจากนั้นกิจกรรมเกษตรก็มั่นคงมาแลวเปนเวลาหลายป อาจจะมีขอ

ดอยตรงที่สมาชิกเด็กเกินไป สอนเทคนิคที่ยากซับซอนไมไดมากนัก ไดแตทำใหดูใหเคยเห็นเอาไวก็เปน

สิ่งที่ดี ดังนั้นขาพเจาหวังวากรมสงเสริมการเกษตรจะไมทิ้งงานยุวเกษตร ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของการ
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ศึกษานอกโรงเรียน กลุมแมบานเกษตรและกลุมเกษตรกรซึ่งเปนองคกรประชาชนที่สงเสริมการ

ศึกษาตลอดชีวิตและสรางความมั่นคงในความเปนอยู ขาพเจาไดเสนอความคิดวาควรจะฝกหัดให

นักเรียนและประชาชนอานเอกสารสงเสริมของกรมฯ รวมทั้งเอกสารสงเสริมอื่นๆ แลวเอามาทำเองให

ได พรอมกันนั้นใหเก็บเอกสารเหลานี้ไวที่หองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียน 

มีการนำพืชใหมๆ มาทดลองปลูก เชน ไมผลเมืองหนาว การใชพืชพื้นเมืองเปนตนตอ และ

นำพันธุดีมาตอ เปนตน ในเขตที่ปลูกยางไดก็สอนเรื่องยาง ตั้งแตการปลูกจนการทำยางแผน ไม

ประดับที่จะเปนรายได ไดแก การขยายพันธุและผสมพันธุบอนสีซึ่งทดลองสอนในโรงเรียนทางภาคใต 

โรงเรียนที่มีพื้นที่มาก บางทีปลูกขาว เกี่ยวขาว สีขาว จนถึงหุงขาว พื้นที่ตั้งของโรงเรียน ตชด. หลาย

แหงอยูในที่หางไกลและทุรกันดาร มีขาวไมพอบริโภค ตองใหศิษยเกาแสดงการทำนา ทดลองวิธีใหมๆ 

ตางๆ เชน ปลูกขาวนาปรัง ปลูกขาวสลับกับถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต ระหวางที่ยังเพิ่มผลผลิตไมไดก็ใชวิธี

หุงขาวผสมกลวย แตอยางหลังนี้ยังไมเปนที่นิยม ตองหาสูตรใหม 

การที่จะทำการเกษตรไดนั้น ตองมีน้ำ ในโรงเรียน ตชด. น้ำกินน้ำใช และน้ำในการเกษตรมา

จากน้ำฝนที่เก็บไว ประปาภูเขา น้ำในลำธาร น้ำในบอ และน้ำบาดาล การขุดน้ำบาดาลบางครั้งก็ไม

พบน้ำปริมาณที่เพียงพอหรือคุณภาพดี อยางไรก็ตามโรงเรียน ตชด. ไดรับความชวยเหลือจากทั้ง

เอกชนและหนวยราชการเสมอมา (เชนในการขุดบอดินและบอบาดาล) 

การเพาะเห็ด มีการสอนเทคนิคตางๆ ตั้งแตการบรรจุวัสดุปลูกลงในถุงพลาสติก การนึ่งถุง 

การเขี่ยเชื้อเห็ด และการดูแลรักษา สวนใหญเพาะเห็ดนางฟาและเห็ดนางรม แตมีบางแหงเพาะเห็ด

หอมและเห็ดฟาง 

ผลผลิตทางการเกษตรเหลานี้นอกจากจะใชเขาโรงครัวประกอบเลี้ยงนักเรียนโดยปกติแลว 

ยังขายใหชาวบานผานทางสหกรณ กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติเดินทางออกไปไหนไมได อาหารที่ผลิตใน

โรงเรียนก็พอใหครู นักเรียนประทังชีวิตกันได 

เรื่องการสหกรณ ดำเนินการอยางเดิม เนนเรื่องการทำงานดวยกัน สรางระบบการทำบัญชีที่

ถูกตอง มีกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูชวยสอนคณะกรรมการนักเรียนจะมี

โอกาสดูงานสหกรณจริงๆ  และไปทัศนศึกษา มีการประกวดการจดบันทึกการประชุมสหกรณและ

การทำบัญชี สหกรณโรงเรียนมีกิจกรรม รานสหกรณ สหกรณการเกษตร  และสหกรณออมทรัพย 

นักเรียนที่ทำงานเกษตรจะตองทำบัญชีของกิจกรรมแตละอยางและการขายผลผลิตเขาสหกรณเพื่อ

เขาโรงครัว มีการออกแบบวิธีการบัญชีสวนนี้เพื่อใหทุกฝายทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง และ 

อบต.เขาใจการเรียนรูและการทำบัญชีมีประโยชน เพราะจะชวยใหเรารูวาเราตองลงทุนทำกิจกรรม

ตางๆ เทาไร มีรายไดเทาไร เมื่อคำนวณแลวไดกำไรขาดทุนเทาไร ตองรูจักตั้งราคาของที่เหมาะสม 

กำไรจากการดำเนินการจะแบงเปนหลายสวน เชน เก็บไวลงทุนตอ ปนผลใหแกสมาชิก ตอบแทน

กรรมการ เมื่อทำกิจกรรมสหกรณโรงเรียนไดแลว นักเรียนจะรูจักทำบัญชีฟารม ครัวเรือน และบัญชี

สวนตัว ปจจุบันโรงเรียนบางแหงเริ่มศึกษาวิธีการลงบัญชีดวยคอมพิวเตอร  แตยังใหตรวจสอบดวย

วิธีคำนวณและลงบัญชีในสมุดอยางเดิม 
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การออมทรัพยเปนเรื่องที่จำเปนมาก เพราะจะชวยใหรูจักการวางแผนชีวิตไมใชจายเกินกวา

ที่ตนมี และพอมีใชเมื่อมีความจำเปน เชน เมื่อเจ็บไข 

การทำกับขาว เจาหนาที่การเกษตรกับแมบานที่ทำอาหาร ชวยกันคิดรายการอาหาร  

แมบานมักจะเปนผูปกครองนักเรียน ปจจุบันแมบานหลายคนเปนศิษยเกาจึงเขาใจเรื่องประโยชน 

 ของอาหาร และสุขภาพอนามัยที่จะไปปฏิบัติที่บานได 
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ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ

ในดานสุขภาพของนักเรียน ปจจุบันมีตัวชี้วัดมากกวาแตกอน ถือตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุขที่เขามีกราฟมาใหเทียบวาเด็กอายุเทานี้ควรมีน้ำหนักและสวนสูงเทาไหร ครูตอง

วัด คำนวณ และกรอกแบบรายงานเชนเดียวกัน ไดแก น้ำหนักตามเกณฑอายุ แบงเปนระดับเด็กเล็ก 

และเด็กประถมแตละชั้น ตองรายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก น้ำหนักนอย คอน

ขางนอย ปกติ คอนขางมาก สวนสูงก็เชนเดียวกัน แบงเปนเตี้ย คอนขางเตี้ย ปกติ คอนขางสูง แต

กอนนี้เราวัดสวนสูงเพื่อจะเปนมาตรฐานสำหรับคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมเทานั้น ปจจุบันเราดูความ

เตี้ยเพื่อดูวาเด็กมีปญหาโภชนาการสะสมเปนระยะยาวหรือไม (เด็กน้ำหนักนอยพอบำรุงรางกายไดพัก

หนึ่งก็มักจะเขาตามเกณฑ แตวาเด็กเตี้ยแกยากกวา) เทาที่สังเกตดูขณะนี้ปญหาเตี้ยมีมากกวาปญหา

น้ำหนักนอย ขณะนี้ปญหาลดไปกวาเดิมมากมีพวกน้ำหนักเกินบางเล็กนอย ครูแนะนำเรื่องอาหารและ

การออกกำลังกาย 

ที่จริงขาพเจารูสึกวาการคำนวณน้ำหนักและสวนสูงเปนวิธีการงายๆ ไมแมนยำนัก ครูมัก

อธิบายวาเด็กบางคนตัวเล็กเพราะวาพอแมตัวเล็ก (เปนกรรมพันธุ) ที่จริงก็แข็งแรงดี มีปญหาที่เราไม

ทราบอายุแทจริงของเด็กบางคน (ปจจุบันนี้จะทราบเปนสวนใหญเพราะเรามีโครงการติดตามตั้งแต

แรกเกิด) อีกอยางหนึ่ง คือ เด็กที่ไดรับอาหารถูกตองแลว แตการออกกำลังกายไมถูกตองก็แกปญหา

ไดไมดีเทาที่ควร เรื่องนี้ขาพเจาปรึกษาผูมีความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

เราวัดภาวะคอพอกในนักเรียนดวยวิธีตรวจคอ ผูตรวจ คือ ครู ที่ไดรับการอบรมแลว และ

เจาหนาที่อนามัยชวยกัน ในขณะนี้ ปญหาลดกวาเดิมมากแทบไมพบเด็กคอโตแลว ในหมูบานไมได

เห็นคนเปนโรคคอพอก มีกอนหอยจากคอเหมือนสมัยกอน อานพบในหนังสือพิมพวาประเทศไทยมีคน

ขาดไอโอดีนกวาครึ่งหนึ่งของประชาชน มีผูเลาวาผูวิจัยใชวิธีตรวจปสสาวะ อาจจะทำใหพบปญหา

มาก ขณะนี้ยังไมไดตกลงกันวาจะใชวิธีใดแกไขปญหา ปจจุบันทางโรงเรียนใชวิธีสอนเรื่องการขาด

ไอโอดีนใหเด็กและใหกินอาหารที่ใชเกลือไอโอดีนปรุงและดื่มน้ำหยดไอโอดีนแมแตในโรงเรียนที่ไม

ปรากฏอาการคอโต 

การเจ็บปวยอื่นๆ ที่ขอใหครูชวยดูแลเก็บสถิติกรอกแบบรายงานมี โรคทองรวง โรคหวัด 

มาลาเรีย และหนอนพยาธิ พบหนอนหลายชนิด เชน พยาธิปากขอ ไสเดือน แสมา ใบไมตับ ใบไม

ลำไส ตัวตืด 

ขาพเจามักไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตที่มีมาลาเรียชุกชุม เมื่อหลายปมาแลวขาพเจาเห็นวาโรคนี้

เปนอุปสรรคแกการเรียนการสอน จึงตองรวมมือกับฝายตางๆ ทั้งทางสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

มหิดล และอื่นๆ แตแรกซื้อกลองจุลทรรศนมา ภายหลังไดรับบริจาคของที่หนวยงานไมไดใชแลวแตยัง

ใชได อบรมครู ตชด. ใหตรวจเลือดและรักษาเบื้องตนได การดำเนินการไดผลดี ทั้งยังมีการสงเสริมให

ชาวบานนอนในมุงชุบสารไลยุง (ชนิดที่ตวัยาไมเปนอันตรายตอรางกายมนุษย) การใชมุงกรุหนาตาง

ประตูจัดใหนักเรียนเรียนเรื่องมาลาเรีย ทำหนังสือภาพ (เปนการฝกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทำ

โครงงานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโรคนี้ ตอมามีโครงการอื่นที่เขาใชคนพื้นบานตรวจหาผูปวยโดยใชชุด

ตรวจสำเร็จรูป แบงเบางานจากครูไปบาง แตกลองยังมีประโยชนในการตรวจโรคอื่นไดดวย 
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สาเหตุที่ขาพเจาเห็นเรื่องหนอนพยาธิสำคัญ เพราะหลายปมาแลวตอนที่ไปเยี่ยมโรงเรียน ยัง

มีเด็กขาดอาหาร จึงคิดขึ้นมาวาทำงานโภชนาการมานานแลวแตไมไดผลดีเทาที่ควร อาจมีพยาธิใน

ทอง หรือสุขภาพฟนไมดี จึงกินไมได เคี้ยวไมออก เมื่อตรวจจริงจังเห็นวามีพยาธิมากจริงๆ คนหนึ่งมี

หลายชนิดในตัว ตองถายยา ใหสวมรองเทา กอนรับประทานอาหารตองลางมือ เปนตน ขณะนี้

สถานการณดีขึ้นพยาธิปากขอมักทำใหเลือดจางจึงตองเฝาระวัง (มีโครงการเสริมธาตุเหล็กใหหญิง 

มีครรภและเด็กเล็กอยูแลว เด็กนักเรียนใหในรายที่เลือดจาง) สวนปญหาฟน คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยตรวจฟนอยางละเอียด มีเด็กฟนเสียมาก แตวาไมนามีผลกระทบใหขาด

อาหาร 

สถานีอนามัยเขามาชวยตรวจนักเรียน เขามีหนาที่ดูแลรักษาประชาชน เก็บสถิติทางระบาด

วิทยาของเขตรับผิดชอบอยูแลว ในโรงเรียน ตชด. มีครูที่รับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยเปนครู

พยาบาลทำงานรวมกัน 

ในหนังสือ ตชด. ๔๐ ป ขาพเจาไดเลาถึงโครงการสอนระดับเด็กเล็กหรือปฐมวัยวาจัดทำเพื่อ

ใหเด็กอนุบาล (อายุ ๓ หรือ ๔ ป) พรอมที่จะเรียนตอระดับประถม และจะไดมีโอกาสบำรุงสุขภาพ

เด็กเหลานี้กอนที่เขาวัยเรียน (ในระดับอนุบาลนี้คณาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมา

แนะนำวิธีการสอน) ขาพเจาไดหารือเรื่องการบำรุงสุขภาพกับศาสตราจารยสกริมชอว กรรมการ

นานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ทานบอกวาดูแลเพียงแคเด็กอนุบาลยังไมพอ เราจะตอง

เริ่มตั้งแตดูแลหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร เด็กแรกเกิดถึง ๓ ป (๐ - ๓) อีกดวย จึงมอบหมายใหครู

ทำงานรวมกับอนามัยสำรวจน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักและสวนสูงของเด็ก ๐ - ๓ ป พรอมทั้งชวยดูแล

สุขภาพของบุคคลเปาหมาย ตองไปเยี่ยมถึงบาน 

การทำงานเชนนี้ถึงจะมีพวกสาธารณสุขชวยก็ไมใชงาย พวกที่ทำงาน World Food Program 

เคยเลาประสบการณวาไดรับมอบหมายจากทาง UNICEF ใหดูแลหญิงมีครรภตั้งแตตั้งครรภออนๆ 

คือ สองสามเดือนแรก ที่จริงเปนสิ่งที่ดีมาก แตวาเราจะไปรูไดอยางไรวาใครตั้งครรภ บางทีหญิงเหลา

นั้นยังไมรูเลยวาตนเองตั้งครรภ ขาพเจาก็มีประสบการณทำงานอยางเดียวกันนี้จึงคิดวาจะตองสอนตั้ง

แตอยูในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว เคยทำหลักสูตรทดลองใช แต

โรงเรียน ตชด. สวนใหญเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา เด็กยังเล็กกวาจะไปมีครอบครัวและตั้งครรภ 

ก็คงลืมที่สอนไปหมดแลว เรื่องหญิงมีครรภยังมีอีกปญหาหนึ่ง คือ เราอยากจะบำรุงรางกายของหญิง

มีครรภ แตคนสวนใหญไมกลาบำรุงรางกายมากเกรงวาเด็กในทองจะตัวโตและคลอดยาก ท่ีจริงก็

อันตรายอยางที่ชาวบานคิดเพราะชุมชนที่เราไปทำงานมักอยูไกลโรงพยาบาล ถาคลอดไมออกไมมี

เครื่องมือสมัยใหมชวยเหลือเลย ผาทองก็ไมได จึงใหแตวิตามินและแรธาตุเปนหลัก และมุงบำรุงหญิง

ใหนมบุตรเพื่อใหคุณภาพน้ำนมดี 

โรงเรียนหลายแหงตั้งอยูในหมูบานที่หางไกลสถานพยาบาล ครูตองทำคลอดหรือสอนให

หมอตำแยทำคลอดใหสะอาด มีกรณีที่มารดาเสียชีวิตและทารกเสียชีวิตอยูบางแตไมมากนัก กรณีหนึ่ง

ที่ไดเห็นคือแมเสียชีวิต พี่สาวซึ่งอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จึงตองทำหนาที่เลี้ยงนองแรกเกิด วันแรกๆ 

ครูตองเอานมที่โรงเรียนมาผสมใหเจือจางชวยเลี้ยงเด็ก ภายหลังหานมเด็กออนมาไดจึงมอบใหพี่เอา

01-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   2001-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   20 5/28/08   11:29:24 AM5/28/08   11:29:24 AM



à¡ÕèÂÇ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹μÓÃÇ¨μÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹ 

21

ไปเลี้ยงที่บาน ขณะนี้นองแข็งแรงดี เดินไดแลว มาโรงเรียนกับพี่ทุกวัน กินนมชนิดเดียวกับที่โรงเรียน

ใชไดแลว 

ปจจุบันนี้มีโครงการใหม คือ โครงการสุขศาลาสำหรับโรงเรียนที่อยูในถิ่นหางไกลการ

คมนาคม เปนโครงการนำรอง ถาโครงการดำเนินไปไดจะชวยแกไขปญหาสุขภาพไปไดสวนหนึ่ง 

นอกจากโครงการที่มีระบบประจำแลวยังมีหนวยแพทยอาสาสมัคร มาดำเนินการตรวจรักษา

นักเรียนและราษฎรเปนครั้งคราว เชน คณะแพทยศาสตร มศว. และแพทยจังหวัด แพทยอำเภอตางๆ 

แพทย ตชด. และสำนักงานตำรวจแหงชาติ จัดการสงผูปวยเขาโรงพยาบาลตามควร 
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ดานคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนวัดผลวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ถาวิชาไหนคะแนนนักเรียนไมดีก็

พยายามแกไขปญหาขอบกพรอง เชน อบรมวิธีการสอนใหครู ใหครูเรียนวิชาที่ไมชำนาญเพิ่มเติม ครู

สอนเสริมใหนักเรียน และเพิ่มสื่อการสอนโรงเรียนไดเขากลุมโรงเรียนและไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกับโรงเรียนอื่นที่อยูใกลเคียง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียน ตชด. ไดเขาสอบ

ขอสอบระดับชาติ (National Test หรือ NT) เหมือนโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ขณะนี้คะแนนยังไมดีนัก 

โรงเรียน ตชด. หลายโรงเรียนรวมมือกับโรงเรียนมัธยมในเมืองแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง 

มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่จับคูมารวมทำกิจกรรม มิใชวาโรงเรียนมัธยมเปนฝายใหความรูแต

ฝายเดียว มีอยูแหงหนึ่งฝายโรงเรียนมัธยมมาชวยสอนคอมพิวเตอร และมาศึกษาการเพาะเนื้อเยื่อพืช

จากโรงเรียน ตชด. เพราะโรงเรียนเขายังไมมีกิจกรรมนี้ 

โรงเรียน ตชด. ที่มีชั้นมัธยมศึกษากม็ี เชน โรงเรียนมัธยมนายาวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่

นาโต จังหวัดเชียงราย เปนที่ซึ่งขาดแคลนโรงเรียนมัธยม ที่นายาวสอนถึงชั้นมัธยมปลายแลว มีทั้งที่

เนนวิชาการและเนนอาชีพ 

ในปจจุบันนี้ นโยบายการศึกษาของไทย คือ ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนจบมัธยมปลายหรือ

อยางนอยมัธยมตน ขาพเจาพยายามสงเสริมใหนักเรียนเรียนสูงที่สุด อยากใหทุกคนเรียนตอชั้นมัธยม 

แตวาในการปฏิบัติจริงบางทีก็ทำไมไดเนื่องจากนักเรียนมีปญหาสุขภาพ สติปญญาไมดี ไมสนใจการ

เรียน ตองทำงานเลี้ยงชีพ หรือชวยครอบครัว โยกยายที่อยูอาศัย ฯลฯ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน

สามัญไมไดครูจะแนะนำใหเรียน กศน. 

ขาพเจาไมสามารถสงนักเรียนศึกษาตอไดทุกคน เลือกจำนวนหนึ่งที่เทาที่จะสงได แตแรกเงิน

ที่สงเด็กเรียนมาจากรายไดจากการเขียนหนังสือ ภายหลังมีผูบริจาคเพิ่มเติม มีนักเรียนเรียนตอชั้น

มัธยมและปริญญาตรี ภายหลังมีบางคนเรียนปริญญาโท วิชาที่เรียนมีหลายสาขา ในปการศึกษา 

๒๕๕๐ มีศิษยเกาโรงเรียน ตชด. เขาเรียนแพทยเปนคนแรก ขาพเจาทดลองสงนักเรียนไปจีนและ

อินเดีย และอาจจะใหไปที่อื่นตามความเหมาะสม 

ในสมัยกอน ขาพเจามักจะสงนักเรียนไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ปจจุบันนี้ผูปกครอง

นักเรียนบางคนไมอยากใหลูกไปเรียนไกล มีโรงเรียนประถมขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ

ที่มีหอพัก โรงเรียนประจำของเอกชนที่มีมาตรฐานสูงหลายโรงเรียนใหทุนนักเรียนโรงเรียน ตชด. ไป

เรียน ขาพเจาขอใหเจาหนาที่ติดตามชวยเหลือนักเรียน ตชด. ที่ไปเรียนโรงเรียนอื่น ทั้งโรงเรียน

รัฐบาล โรงเรียนเอกชน (สวนใหญเปนโรงเรียนคริสต) โรงเรียนพระปริยัติธรรม (มีเครือขายโรงเรียน

พระปริยัติธรรมของจังหวัดนาน สอนเณรใหเรียนความรูเรื่องพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติอยูในศีล 
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ในธรรม แตขณะเดียวกันก็มีความรูสายสามัญอยางดี สามารถเขารวมกิจกรรมวิชาการกับเยาวชนวัย

เดียวกัน เชน การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรในกิจกรรมระดับชาติ) และเครือขายโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม (พัฒนาความรู เชน ความรูครูดานการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ พัฒนา

โรงเรียนดานการเกษตร อาชีพอื่นๆ การสหกรณ การอนามัย) ทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมและ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เลือกเอาโรงเรียนที่มีนักเรียนจบจากโรงเรียน ตชด.  

โรงเรียน ตชด. สวนใหญอยูบริเวณชายแดน มีนักเรียนที่มีสถานะตางๆ กันจำนวนมากที่ยัง

ไมมีสัญชาติไทย เรื่องสถานะของบุคคลเปนเรื่องซับซอนมาก แตกอนนี้เด็กไรสัญชาติไมมีสิทธิเขา

ศึกษา ปจจุบันผอนผันใหเด็กเรียนได แตก็ไมมีโอกาสรับราชการหรือรับสวัสดิการบางประการ คร ู 

ตชด. จึงมีหนาที่อีกอยาง คือ ออกไปสำรวจสถานะบุคคลของนักเรียน เพื่อทำรายงานเสนอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ เผื่อจะมีวิธีชวยเหลือ 

ขณะนี้มีการสนับสนุนใหนักเรียนที่เปนศิษยเการวมกันเปนชมรม เพราะโรงเรียน ตชด. ตั้ง

มา ๕๐ ป ศิษยเกาหลายคนมีหนาที่การงานมั่นคง เปนเจาของบริษัท ตำรวจ ครู กำนัน ผูใหญบาน 

อบต. พระสงฆ  โตะอิหมาม  โตะครู ฯลฯ มาชวยพัฒนาโรงเรียน แนะนำนักเรียนปจจุบันในดาน 

การเรียน หาทุนชวยโรงเรียน และมาฝกอาชีพ เพื่อใหมีความรูไปประกอบอาชีพใหดีขึ้น 

การอาชีวศึกษาของจังหวัดตางๆ ชวยสอนอาชีพและการฝมือใหครู นักเรียนและศิษยเกา 

วิชาชีพ เชน งานแกเครื่องยนต งานเดินสายไฟ งานตัดผม งานเกษตร การทำอาหาร งานประดิษฐ

นั้นพยายามเลือกใชวัสดุในทองถิ่น ถานักเรียนสามารถทำของใชเองหรือขายไดก็จะดีมาก ปจจุบัน

ขาพเจารับของฝมือนักเรียนและแมบานในพื้นที่ใกลเคียงมาจำหนายที่รานภูฟา โรงเรียนไหนมีครูเปน

ชาง หรือมีใจรักศิลปะยิ่งดีมาก เพราะครูจะไดปลูกฝงความรักศิลปะ ความคิดสรางสรรค และทักษะ

การทำงานใหเด็กนักเรียน  
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หองสมุดเปนที่เก็บหนังสือและสื่อความรูตางๆ ถือไดวาเปนศูนยสารสนเทศและเปนสมองของ

โรงเรียน 

นักเรียนทุกชั้นเรียนใชกิจกรรมหองสมุดประกอบการเรียน และเพื่อความบันเทิง ครูใช

เตรียมการสอน เพื่อคนควาหาความรูทั่วๆ ไป และความบันเทิง ศิษยเกา และประชาชนก็มาใชได ครู

นักเรียนฝกเปนบรรณารักษ จัดหนังสือเปนหมวดหมู จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เด็กสงเสียงตาม

สายเผยแพรขาว อานหนังสือใหนองๆ ฟง มีการประกวดหองสมุดดีเดนใหรางวัลเปนกำลังใจ บาง

โรงเรียนมีคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอร บันทึกทะเบียนหนังสือ เปด CAI คือ แผนซีดีที่ใชประกอบ

การสอนวิชาการตางๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร วิชาเหลานี้หาครู

ชำนาญไดยาก ทั้งครูและนักเรียนจะศึกษาไดจากสื่อ และการสืบคนจากอินเตอรเน็ต 

การใชสื่อการเรียนใหมๆ เชน การสอนทางไกลผานดาวเทียมชวยใหนักเรียนไดเรียนวิชาที่

ครูอาจจะไมถนัด และครูจะมีโอกาสเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนดวย 

คอมพิวเตอรขณะนี้ยังมีนอยอยู แตก็มีผูบริจาคใหบาง ครูสอนการใชคอมพิวเตอรใหเปน

ประโยชน และใหสอดคลองกับการเรียนวิชาตางๆ เชน ใชพิมพเอกสาร ทำบัญชี คนขอมูล เสนอ

ขอมูล หาความรู ปญหาคือ สมัยปจจุบันมีเครื่องมือที่ตองใชไฟฟามากขึ้น โรงเรียนสวนใหญตั้งอยูใน

เขตที่สายไฟฟาไปไมถึง บางแหงตองใชไฟฟาพลังน้ำ บางแหงตองใชไฟฟาพลังแสงอาทิตยหรือใช

น้ำมันปนไฟ ผูใชตองมีความรูในการถนอมเครื่องมือ เชน แบตเตอรี่ใหใชไดนานๆ  
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การเพาะเนื้อเยื่ออยางงาย ไมตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพง ในชวงแรกนี้ครูนักเรียนยังไม

ชำนาญ พืชที่เลี้ยงในขวดจึงติดเชื้อราเสียเปนสวนมาก แตก็ไมเปนไร งานนี้ชวยใหเกิดการเรียนรูวามี

วิธีขยายพันธุพืชหลายวิธี เมื่อไมประสบความสำเร็จตองหาเหตุผลวาเปนเพราะอะไร แกปญหา

อยางไร เชื้อราที่เขาไปอยูในขวด มีลักษณะแตกตางกันหรือไมอยางไร อาจเปนการศึกษาเรื่องเชื้อรา

อีกอยางหนึ่ง ทักษะดานนี้ชวยงานเพาะเห็ดไดดีขึ้น ตอไปจะใหโรงเรียนที่รวมกิจกรรมนี้เปรียบเทียบ

ประสบการณกัน เด็กโรงเรียนมัธยมสามารถผลิตกลาไมสำหรับใชในหมูบานดวยการเพาะเนื้อเยื่อ 

(วิธีการซับซอนกวาที่สอนเด็กประถม) 

การแขงขันหุนยนต เปนกิจกรรมที่โรงเรียน ตชด. หลายแหงทำไดดี เด็กนักเรียนเอาไมหรือ

เศษวัสดุมาตอเปนรูปและออกแบบใหเหมาะสมกับกิจกรรม เชน ใหวิ่งแขงกัน ชักคะเยอ เก็บของ  

ทำเครื่องเขยาหลอดทดลอง ฯลฯ ใสแบตเตอรี่ เด็กตองคิดเหตุผลไดวาหุนพวกนี้ทำไมจึงแพ ทำไม 

จึงชนะ โตขึ้นก็จะทำงานประดิษฐไดดี ไดแนะนำเด็กวาการออกแบบนั้นนอกจากจะใหใชการไดแลว

ควรจะทำใหสวยงามดวย 

การทำโครงงานเสนอในโอกาสตางๆ เชน โครงงานวิทยาศาสตร นำความรูจากชีวิตจริงมา

ใหนักเรียนคนควาจากหนังสือและสัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่น แลวมารวบรวมบรรยายใหเพื่อนๆ ฟง 

เชน เรื่องโรคมาลาเรีย เรื่องการยอมผาดวยสีธรรมชาติ จุดมุงหมายของโครงงาน คือ ใหนักเรียนเห็น

วาสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวัน อธิบายไดตามหลักวิทยาศาสตร เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ฯลฯ  
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ปจจุบันมีโครงการพัฒนาครูที่ยังสอนอยูในพื้นที่ใหมีความรู และมีวุฒิสูงขึ้นโดยไมตองลา

เรียน คือ ครู ตชด. ครู สพฐ. ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม และครู กศน. ที่รับมาตั้งแตยังไมจบ

ปริญญาตรี หรือใหครูที่จบปริญญาตรีแลวเรียนปริญญาโท วิธีการคือ ตองใหครูที่มีความประสงคจะ

เรียนไปในสถานที่นัดพบที่มีเครื่องรับสัญญาณทางไกล ฟงการสอนจากแมขาย คือ สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเหลานี้ทำสื่อการเรียนใหดวย ครูบางคนไมสามารถขาดงานสอน 

ไปได บางกรณีจึงจัดใหเก็บวันหยุดงานเอาไวแลวหยุดหลายๆ วันติดกันเพื่อไปเรียน ครูเรียนทางไกล

เหลานี้ตั้งใจเรียนมาก บางทานบนวายาก หรือบนวาบางครั้งสถานที่นัดพบมีปญหา เชน ไฟดับเสีย

เวลาเรียน ทำใหเครื่องใชไมได ตองเตรียมเครื่องปนไฟเอาไวใหพรอม 
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¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ ÔáÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ในการอนุรักษธรรมชาติ เด็กควรจะมีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เชน เรื่องปา น้ำ ดิน 

ทั้งจากนักวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น มีกิจกรรมปลูกปา ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช เชน การให

นักเรียนเดินไปตามเสนทางที่กำหนดไว พรอมทั้งใหบันทึกภาพและจดชื่อพืชประเภทใดประเภทหนึ่งวา

พบกี่พันธุ ชื่อพื้นเมืองเรียกวาอะไร  มีชื่อวิทยาศาสตรวาอยางไร ศึกษาจากหนังสือหรืออินเตอรเน็ต

วา ในประเทศไทยมีพืชประเภทนี้กี่พันธุ ฯลฯ การใชหญาแฝกอนุรักษดินและน้ำ เมื่อรูเรื่องและคุนเคย

กับสภาพธรรมชาติเหลานี้ ก็จะรักษาไวไมทำลายพรอมทั้งสงเสริมฟนฟูใหดีขึ้น 

ในการอนุรักษวัฒนธรรม มีการเรียนดนตรี นาฏศิลป ศิลปหัตถกรรม มีการศึกษา

วรรณกรรม เรื่องราวของทองถิ่น และจดบันทึกไวใหนักเรียนปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี และ 

รวมงานเทศกาลตางๆ  
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¼Å§Ò¹´Õà´‹¹·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ÀÙÁÔã¨

ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นหรือในกลุม

โรงเรียนสังกัดโรงเรียน ตชด. ดวยกันเอง และไดรับรางวัลจากกิจกรรม เชน การแขงกีฬา การ

ประกวดดานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ การจดรายงานการประชุมสหกรณ การทำบัญชีสหกรณ การ

ตอบปญหาวิชาการ การเขียนเรียงความ การเปนครูดีเดน ผูบริหารดีเดน การแขงขันหุนยนตทั้งใน

กองกำกับ และเคยไปแขงขันไดรางวัลในตางประเทศ 
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¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅÊÙ‹ºØ¤¤ÅÍ×è¹  
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¡Ñºμ ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐâÅ¡ÒÀÔÇÑμ¹� 

ขณะนี้โรงเรียน ตชด. เปนที่ดูงานของหนวยงานตางๆ ทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางประเทศ 

เรียกไดวาเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญ โรงเรียนบางแหงมีเนื้อที่มาก ไดจัดเปนลักษณะสถานีเรียนรูใหผูมา

ชมเลือกศึกษาไดตามความสนใจ งานพัฒนาชวยเหลือประชาชนขยายจากโรงเรียนไปสูชุมชน 

โรงเรียนชวยเหลือพัฒนางานอาชีพใหประชาชน ทั้งอาชีพเกษตร อาชีพหัตถกรรมและบริการ รวม

ทั้งชวยดานการตลาด 

ขาพเจาไดนำความรูและประสบการณจากโรงเรียน ตชด. ไปชวยงานในโรงเรียนสังกัดอื่น 

เชน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม โครงการในตางประเทศ เชน ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม มองโกเลีย เปนวทิยากรให

องคการระหวางประเทศ เชน World Food Program และยู เนสโก รวมทั้งเปนขอมูล 

ที่ขาพเจาใชในการบรรยายทั้งในประเทศและตางประเทศหลายครั้ง ตอไปอาจจะมีโครงการรวมมือ

และแลกเปลี่ยนกัน เชน โครงการระหวางประเทศไทยและประเทศจีน เปนตน ขาพเจาจึงสนับสนุนให

ผูที่มีหนาที่ดำเนินการในโรงเรียน ตชด. เขียนบันทึกทำเปนตำราและสื่อตางๆ เพื่อเปนวิทยาทานเปน

ประโยชน สรางโอกาสความเทาเทียมในชีวิตใหแกชาวโลก 

ความรูหลายอยางเปนประโยชนแกตัวขาพเจาเอง ถึงจะอายุมากแลว แตก็ยังชอบและตอง

เรียน เพราะมีวิชาและความรูใหมๆ ที่ไมเคยเรียนมากอน หรือบางเรื่องเคยเรียนและทองจำ แตก็ไม

เคยมีโอกาสนำมาประยุกตใชในงานจริง เชน เรื่องการวัดคา pH ของดิน การปรับปรุงดินโดยใชปุย 

N P K การสำรวจธรณีวิทยาสำหรับขุดบอน้ำบาดาลที่ใชวิธีวัดคาความตานทานไฟฟา การคำนวณ

ความลาดชันของพื้นที่ ฯลฯ ความรูตางๆ ทำใหเกิดความพึงพอใจสวนตัว ครูนาจะใชสิ่งเหลานี้เปนสื่อ

การสอนได 

ในหนังสือโรงเรียน ตชด. ครบรอบ ๔๐ ป ขาพเจาไดกลาวถึงเรื่องความเสมอภาคที่วานี้เปน

เปาหมาย ถึงทำไมไดก็ตองใหใกลเคียง ในสังคมปจจุบันประเทศที่พัฒนากาวหนาไดตองมีประชาชนที่

มีการศึกษา ในโลกยุคโลกาภิวัตนมีสิ่งทาทายใหม เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทำใหคนในโลก

พบกันและเชื่อมโยงกันได ยิ่งทำใหมองเห็นความแตกตางกันทั้งสภาพความเปนอยู และความคิด ความ

เห็น ความตองการของคนก็ตางๆ กัน ผูที่จะทำงานพัฒนาตองคิดพิจารณาใหรอบคอบมากขึ้น แต

ขาพเจายังมั่นใจวาแนวทางที่เราทำงานกันมาตลอดยังใชไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตทุรกันดาร  ❦ 
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ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 

âÃ§àÃÕÂ¹μÓÃÇ¨μÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹ºŒÒ¹»Ò¡ÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ  
ÇÑ¹·Õè òñ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. òõôø 

01-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   3501-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   35 5/28/08   11:29:52 AM5/28/08   11:29:52 AM



36
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ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 

âÃ§àÃÕÂ¹μÓÃÇ¨μÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹¤çÍ¡¹ÔÊä·ÂÏ ¨Ñ§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã 
ÇÑ¹·Õè ñ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � ¾.È. òõôù 

01-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   4401-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   44 5/28/08   11:30:20 AM5/28/08   11:30:20 AM



45
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ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑμ¶� ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 

âÃ§àÃÕÂ¹μÓÃÇ¨μÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹ºŒÒ¹ÃØ¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ã� 
ÇÑ¹·Õè ñò ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. òõôù 

01-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   5901-PAGE 8.25- x 11.5-.indd   59 5/28/08   11:31:23 AM5/28/08   11:31:23 AM



60
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