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๔๐ ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ทรงบรรยายเรื่อง

ในการประชุมวิชาการเรื่องสี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร



2 ทรงบรรยาย



 เม่ือปีท่ีแล้วก็ได้ตกลงกันว่าปีนี�ทาง สพฐ. จะเป็น 

เจ้าภาพจัดงาน เดิมสมัยท่านเลขาธิการบุญรักษ์๑  

บอกไว้ ว่ าจะขอให้ พูดเ ร่ืองเ ก่ียวกับการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก็เตรียมไว้อย่างนั�น  

แต่เกิดส่ิงท่ีไม่คาดคิดคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื โควดิ ๑๙ ต้องเล่ือนการประชมุมา  

ไกลถึงเดือนตุลาคม แล้วสองสามวันมานี�ก็มีคนมาบอกว่า  

เราจะจัดเร่ืองท่ีโครงการ กพด. ครบ ๔๐ ปี ก็จะกล่าวไป

พร้อม ๆ กัน

 แต่เดิมนั�นคิดว่าจะทำาเน้นไปในเร่ืองสุขภาพ

อนามัยและอาหารโภชนาการ เน่ืองจากสมัยนั�นท่ีได้ 

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในทุกแห่งของประเทศ  

เห็นว่าเด็กและเยาวชนประสบปัญหาเร่ืองอาหารโภชนาการ 

และสุขภาพอนามัยมาก คิดว่าจะเร่ิมต้นท่ีโรงเรียน  

มีโรงเรียนหลายสังกัดท่ีมาชวนทำางานด้วยกัน 

๑ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

 การศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3๔๐ ปีี กพด.



 แต่ว่าในท่ีสุดทำาในโรงเรียน ตชด.  

สะดวกท่ีสุด เพราะว่ามีโรงเรียนใน

สังกัดไม่มากนักพอท่ีจะทำาได้ เร่ิมต้น

ท่ี ๓ โรงเรียนก่อน ทำาจนกระท่ังอยู่ตัว  

ตอนแรกก็ไม่ได้บอกใคร ตอนหลัง

มีประชุมหารือกันว่าเราจะทำายังไงดี  

เร่ิมต้นตอนแรกมีพวกผูู้้ใหญ่มาช่วย  

ก็มีทั�งทางด้านครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยด้วย แล้วก็มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ตอนแรกอธิการบดีสมัยนั�น  

เหมือนกับต่อว่าว่ามีอะไรทำาไมถึงไม่คุย

กันตั�งแต่ต้นจะได้ช่วย ก็เรียนท่านไปว่า 

ตอนนั�นเป็นเด็ก ๆ แล้วก็เ ร่ิมงาน  

ยังไม่แน่ใจว่าการทำางานในรูปแบบนี� 

จะประสบความสำาเร็จแค่ไหน ถ้าท่าน 

4 ทรงบรรยาย



มาร่วมด้วยจะเหมือนกับคบเด็กสร้างบ้านถ้างานไม่ได้ผู้ล แต่ถ้าได้ผู้ลดีแล้ว 

จึงมาปรึกษาหารือ ฝ่่ายกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นำาไปปรึกษากับฝ่่ายต่างประเทศ

ท่ีหาหน่วยงานต่างประเทศมาช่วยด้วย นอกจากนั�นทางกระทรวงศึกษาก็มี 

หน่วยงานท่ีช่วยมากคือ วิทยาลัยเกษตรช่ือเรียกสมัยนั�น แล้วต่อมาทางเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตรก็มาช่วยค่อนข้างจะมาก และขยายเป็นกรมต่าง ๆ  

ในกระทรวงศึกษาธิการ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงตรงนั�นก็ถือว่าเป็น 

จุดเร่ิมของ กพด. 

5๔๐ ปีี กพด.



 ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ มีพระชนม์ครบ ๕ รอบ  

มีข้าราชการจากทาง สพฐ. สมัยนั�นเป็นการประถมศึกษา ท่านมาคุยด้วยอยู่หลายวัน 

ว่าเราจะทำาให้จริงจังเป็นระบบ ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในโครงการเท่านั�น จะให้ 

ทุกโรงเรยีน ก็เป็นจุดเร่ิมต้นของอาหารท่ีให้งบประมาณเก่ียวกบัเร่ืองอาหารกลางวนั 

ของนักเรียนทุกสังกัด ดูการดำาเนินการก็ก้าวหน้าไปเป็นลำาดับ จากรายงานท่ีทุกฝ่่าย 

ส่งมาเห็นว่านักเรียนจำานวนมากมีอาหารการกินดีขึ�น ภาวะโภชนาการสุขภาพ

อนามัยดีขึ�น รวมทั�งดูแลสุขภาพในด้านอ่ืน ๆ ด้วย บางคนจะภูมิใจว่านักเรียน 

มีนำ�าหนักเกินเกณฑ์์และอ้วน แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจมาก เพราะวา่การมี 

อาหารเกินเกณฑ์์นั�นอาจจะรับประทานคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันมากเกินไป  

แล้วขาดโปรตีน เกลือแร่และวิตามินก็เป็นได้ และยังมีเร่ืองท่ียังมีส่วนสูงน้อย  

ซ่ึึ่งหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเร่ืองของกรรมพันธ์ุ ซ่ึึ่งพ่อแม่ตัวเล็ก เด็กก็ต้อง 

ตัวเล็ก แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีท่ีเป็นอย่างนั�น ในทางวิชาการก็ถือว่าเป็นช่วงท่ีเราดูแล 

ในด้านโภชนาการยังไม่ครบถ้วน คือในระยะยาวยังไม่ได้ดูแล 

6 ทรงบรรยาย



 นักเรียนเหล่านี�ต่อมามีให้รับทุนการศึกษาเรียนต่อให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะสูงได้  

ตอนแรกนั�นเร่ิมต้นว่าการศึกษาภาคบังคับจะเร่ิมจากประถมศึกษาปีท่ี ๖ ไปถึง

ตอนนั�น ม.๓ และต่อมาเป็น ม.๖ และต่อไปคิดว่าตอนแรกก็เอาแค่ ม.๓ ก่อน  

ต่อมาก็เล่ือนเป็น ม.๖ และสุดท้ายน่ีมีนักเรียนท่ีจบปริญญาเอกก็มี แล้วแต่กำาลัง

ความสามารถหรือความสนใจของแต่ละคน แล้วเด็กพวกนี�ก็ได้ปฏิิบัติงานหลาย ๆ  

อาชีพตามความถนัด กลับมาเป็นครูท่ีบ้านเกิดหรือว่ากลับมาทำากิจกรรมชมรม

นักเรียนเก่า คนท่ีมีทุนทรัพย์ก็มาบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนหรือรุ่นน้อง ๆ  

ให้พัฒนาต่อไป ก็เป็นผู้ลของการดำาเนินโครงการเหมือนกัน

7๔๐ ปีี กพด.



ถุุงยัังชีีพเพ่�อการศึึกษาพระราชีทาน

8 ทรงบรรยาย



 ผู่้านมามีช่วงท่ีเกิดโควิด ๑๙ มีอะไรเกิดขึ�นมากมาย ท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดคือ

เร่ืองของโรงเรียนท่ีมีหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนต้องปิด และ

เด็กต้องอยู่ท่ีบา้น เด็กจำานวนมากในโครงการ กพด. ไม่สามารถท่ีจะเรียนได้ เพราะ

ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรทัศน์ จึงนึกถึงถุงยังชีพเพ่ือการศึึกษา

ท่ีเคยทำาตอนนำ�าท่วมเม่ือสิบปีมาแล้ว มีสมุดเคร่ืองเขียน หนังสือท่ีเน้นภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ เอกสารสอนเร่ือง โควิด ๑๙ เมล็ดถ่ัวเขียวท่ีจะสอนเพาะถ่ัวงอก  

เมล็ดพันธ์ุพืช แล้วก็อยากจะสอนเร่ืองบัญชี เร่ืองสหกรณ์ท่ีถือว่าน่าจะเป็นหลัก 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ได้ ของขวัญท่ีให้อย่างอ่ืนก็มีของใช้ส่วนตัว เช่น หน้ากากอนามัย  

สบู่ อาหารอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว นำ�ามัน ส่วนของเก่ียวกับความสะอาด นอกจากสบู่  

ยาสระผู้มแล้ว ก็มีเจลล้างมือ พยายามให้แต่ละโรงเรียนมีท่ีล้างมือ ถ้าเป็นช่วงท่ี

ยังไม่มีโอกาสล้างมือ ก็เป็นเจลล้างมือ และส่ิงท่ีจะใช้ทำาความสะอาดโต๊ะเก้าอี�  

ลูกบิดประตู เป็นต้น ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษานี�จะแจกจ่ายให้นักเรียนทุกคน 

ในพื�นท่ีห่างไกล ครูจะเป็นคนนำาไปให้ ส่วนมากเดินเข้าไป บางทีก็น่ังเรือ น่ังรถ  

เดินเข้าไปแจกท่ีบ้าน และไปสอน ตรวจการบ้านท่ีบ้านนักเรียน เขาให้ใบงานมา  

บางแห่งก็ลำาบากเพราะไม่รู้จะเอากระดาษท่ีไหนเป็นหม่ืน ๆ แสน ๆ แผู่้น

9๔๐ ปีี กพด.



กิจกรรมเรียันร้�การเพาะถัุ�วงอก

10 ทรงบรรยาย



นักเรียันโรงเรียัน ตชีด.บ้�านนำ�าอ�อม

ช่ีวยัผู้้�ปกครองปลู้กพ่ชีผัู้ก

 นอกจากถ่ัวงอกแล้วยังแจกเมล็ดพันธ์ุผัู้กให้นักเรียนไปปลูกท่ีบ้าน เป็นอาหาร

ในครอบครัวลดรายจ่ายเป็นรายได้ ช่วงท่ีปิดโควิด ท่ีโรงเรียน ตชด.บ้านนำ�าอ้อม  

นักเรียนช่วยผูู้้ปกครองปลูกพืชผัู้ก ได้รับประทานด้วย และได้เอามาแบ่งเพ่ือน ๆ  

ท่ีเหลือเอาไปขายราคาถูก และลงบัญชีครัวเรือนไว้ตามหลักบัญชี ขายได้เงิน 

ก็เอาไปซืึ่�อกับข้าว แบ่งใส่กระปุกเอาไว้

11๔๐ ปีี กพด.



 ก่อนท่ีโรงเรียนจะเปิดเทอมพอดีได้อ่านหนังสือพิมพ์เยอรมันซ่ึึ่งมาถึงเรา 

ค่อนข้างช้า หนังสือพิมพ์เขาจะประกวดวาดภาพเรียงความให้นักเรียนทั�งโลก  

แต่เราส่งไม่ทันแล้ว เราเพ่ิงอ่านหนังสือพิมพ์ เราก็จัดของเราเองดีกว่า ประกวด

ภาพวาดและเรียงความเพ่ือให้นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึึ่งกันและกัน 

ในช่วงโควิด ๑๙ ทั�งครูท่ีไปแนะนำาและนักเรียนทำากันได้ดีและรวดเร็วมาก แสดงถึง 

ความพร้อมของนักเรียนและครู ผู้ลงานของนักเรียนทั�งภาพวาดและเขียนเร่ือง 

เรียงความนั�นมีมาประมาณ ๑,๘๐๐ ชิ�น มีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นกรรมการ  

แล้วจัดประกวดกัน และได้มอบรางวัลตอนท่ีไปเย่ียมโรงเรียนใน กทม. เม่ือดู 

ผู้ลงานเหล่านี�เห็นว่าเป็นงานท่ีทำาได้ดีมาก เข้าใจว่าตัวเองควรจะทำาอย่างไร  

ของเยอรมันเขาให้เขียนว่า เม่ือก่อนนี�ชีวิตเป็นอย่างไร เม่ือมีโควิดเป็นอย่างไร  

ให้หวังว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร พูดง่าย ๆ ว่าให้เข้าใจเร่ืองของเชื�อโควิด

โคโรนา ๒๐๑๙ เสียก่อน

12 ทรงบรรยาย



นักเรียันได�รับ้พระราชีทานรางวัลู
ระดับ้ดีเด่น จำานวน ๓๑ รายั แลูะระดับ้ดี จำานวน ๓๗๐ รายั

ณ โรงเรียันคลูองหนองใหญ่่ (ทองคำา ปานขำำาอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
วันที� ๒๗ กรกฎาคม พ.ศึ. ๒๕๖๓

13๔๐ ปีี กพด.



นิทรรศึการการประกวดภาพวาดแลูะเรียังความ
ณ หอศิึลูปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที� ๒๕-๓๐ สิงหาคม พ.ศึ. ๒๕๖๓

14 ทรงบรรยาย



15๔๐ ปีี กพด.



 ในถุงยังชีพมีเร่ืองนอกจากให้เรียนหนังสือแล้ว เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมากคือ  

ให้จดบันทึกหรือให้หัดเขียนหัดอ่าน เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ ซ่ึึ่งไทยเราได้ทำาอาจจะ 

น้อยกว่าต่างประเทศ เม่ือวันก่อนหลานชายท่ีเรียนอยู่ท่ีเยอรมันมาคุย เอางานท่ี 

เขาทำาท่ีโรงเรียนมาให้ดู โรงเรียนเขาให้ไปไหนหรือทำาอะไรเขาก็ให้เขียนจดบันทึก 

มีภาพวาดประกอบ หรือมีภาพถ่าย นอกจากเน้นวิชาการแล้ว ยังเน้นงานฝี่มือด้วย  

เป็นเร่ืองท่ีฝ่ร่ังเขาหัดกันมาตลอดเวลา รู้สึกว่าดี ก็มาอ่าน หลานถามว่ารู้ 

ภาษาเยอรมันด้วยหรือ ก็บอกว่าพออ่านได้บ้าง

16 ทรงบรรยาย



 จากรายงานเห็นว่า ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาท่ีแจกจ่ายไปนั�นเป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีมีประโยชน์ และยังช่วยพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ  

ตลอดจนพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยให้นักเรียนได้ในระดับหน่ึง  

แต่ท่ีทำาน่ีก็ยังยากท่ีไม่สามารถให้ทุกคนได้ ก็พยายามให้มากท่ีสุด ในโครงการ 

ของเรา นอกจากเงินท่ีมอียู่เองก็มหีลายคนท่ีช่วยบริจาค ถือว่าเป็นงานท่ีเราช่วยกัน 

รวมทั�งท่าน รมช. ก็ช่วยบริจาคด้วย

 โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนท่ีใกล้บ้านนักเรียน ท่ีบางโรงเรียนก็จัดนักเรียน

และจัดคุณครูมาดูแลแปลงผัู้กบ้าง แต่บางโรงเรียนน่ีไม่ได้ทำาเลย เพราะไม่เข้าใจว่า 

จะเอายังไงดี เหมือนว่าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ไม่เข้า ซ่ึึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหา เม่ือกลับมา 

ก็ต้องปรับปรุงทำาแปลงผู้กั ทำาคอกสัตว์ใหม่ท่ีเสียหาย มีบางโรงเรียนครูบอกว่าเขา

จะเป็นครูหลังม้าแต่ไม่ได้ข่ีม้าจริง ๆ ข่ีมอเตอร์ไซึ่ค์ไปดูแลเด็ก ๆ ตามบ้านหรือว่า

น่ังรถไป มีครูหลายท่านท่ัวประเทศบอกมาว่าจะทำาเป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีจะผู้ลิต

อาหารชุมชน อย่างโรงเรียน ตชด. ค่อนข้างจะพร้อมท่ีจะทำาอาหาร

17๔๐ ปีี กพด.



18 ทรงบรรยาย



 ในโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนท่ีไม่มีคุณครูเกษตรจึงทำาให้ทำาได้ยาก เลยขอให้ 

กลุ่มทหารพันธ์ุดี คือทหารพันธ์ุดีน่ีใคร ๆ นึกว่าเป็นพันธ์ุของทหาร ฟัังแล้วก็ขำา  

แต่จริง ๆ  เปน็ทหารท่ีเป็นคนดี เป็นคนมีความสามารถ และมพัีนธ์ุพืชท่ีดี พันธ์ุสัตว์ท่ีดี  

ปรับปรุงดินให้ดี ปรับปรุงระบบนำ�าให้ดี ก็เข้ามาช่วยกัน จนป่านนี�ก็ยังอยู่ และ

รายงานทุกวันว่าเขาเหล่านั�นได้ทำาอะไรบ้างกับครูและนักเรียน บางทีก็ไปปรับท่ี  

เปล่ียนแปลงทำาเล้าไก่ บ่อปลา ช่วยทำาความสะอาดโรงเรียน ประกอบอาหารให้เด็ก  

สร้างท่ีพักครู สร้างห้องนำ�า ครูก็พาทหารพวกนี�เข้าไปรู้จักบ้านนักเรียน และสอนให้

นักเรียนและผูู้้ปกครองทำางานต่าง ๆ เหล่านี�โดยตรง

19๔๐ ปีี กพด.



 เรื ่องโภชนาการสุขภาพอนามัย คือเรื ่องพลศึึกษา  ก็ได้ทำา ช่วยให้ 

สอดคล้องกับเร่ืองอาหารท่ีรับประทาน  ให้ออกกำาลังกายถูกต้องสอดคล้องกัน  

เร่ืองของอนามัย ตอนแรกทำาเด็กวัยเรียนประถมศึกษา ต่อมามีอาจารย์หลายท่าน

แนะนำาว่าต้องทำาชั�นเด็กเล็กและชั�นอนุบาลด้วย ต่อมาก็ยังไม่พอ ต้องเด็กแรกเกิด

ถึงประมาณ ๓ ขวบ ก่อนเข้าโรงเรียนเด็กเล็กและชั�นอนุบาล ก็พยายามไปดูอนามัย

พวกนั�น แต่ท่านก็ตอบมาว่าให้ดูหญิงมีครรภ์ด้วย อันนี�ชักเร่ิมลำาบาก ท่ีทำาตอนแรก 

ค่อนข้างจะหนักใจว่าจะดูไม่ออกว่าใครตั�งครรภ์ใครไม่ตั�งครรภ์ ในท่ีสุดก็พยายาม 

ร่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขก็พอจะทราบ และช่วยกันดูแลด้านอาหาร 

20 ทรงบรรยาย



และโภชนาการ ก็แก้ไขเร่ืองปัญหาทุพโภชนาการได้ ต่อมาได้รับคำาแนะนำาอีกว่า  

ต้องก่อนท่ีจะตั�งครรภ์ จะทำายังไง สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอันนี�ย่ิงยาก แต่ก็เพราะว่า 

นักเรียนท่ีเราสอนมีจำานวนมากท่ีเป็นเด็กเล็ก ยังไม่ตั�งครรภ์อีกนาน ทีนี�ก็เร่ือง

อีกกลุ่มหน่ึง เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กมัธยม เด็กวัยรุ่นเราเป็นกลุ่มท่ีเขาจะถูกละเลย 

ในเร่ืองสุขภาพอนามยัหรืออาหาร ถือว่าโตแล้วดูแลตัวเองได้ แต่ท่ีจริงแล้วก็ยังไม่ถึง 

ท่ีจะดูแลตัวเองได้ดี ก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพอนามัยด้วย เราจะดูเร่ืองช่ังนำ�าหนัก  

วัดส่วนสูง เพราะตัวเลขท่ีช่ังวัดมาเป็นตัวเลขท่ีมีความหมาย หากตัวเลขวัดมาผิู้ด  

ก็จะทำาให้แปลผู้ลคลาดเคล่ือนได้ ทำาให้ไม่รู้สถานการณ์โภชนาการท่ีแท้จริง

21๔๐ ปีี กพด.



 เร่ืองความสะอาดนั�นจะสำาคัญท่ีสุดสำาหรบัหอพักนักเรียนกินนอน เรากจ็ะมี

โรงเรียนของ สพฐ. ท่ีมีนักเรียนจำานวนมากต้องมาพักอยู่ท่ีโรงเรียน ก็พยายามท่ีจะ

แก้ไขปรับปรุง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามเณรท่ีอยู่ท่ีวัดก็ต้องปรับปรุง

กันไปถึงวัด เรียกว่ารวมทั�งของส่วนตัว เสื�อผู้้า ผู้้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผู้้าห่ม 

มุ้งหมอน ซัึ่กให้สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็นอับ อยู่ในระยะเว้นห่างเพ่ือป้องกันโควิด  

อย่างนี�เป็นต้น ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม เจ้าหน้าท่ีของโครงการก็จะไปดูอนามัย 

ส่ิงแวดล้อมว่าโรงเรียนขาดเหลืออะไร ก็จะแก้ไขพัฒนาปัญหา เช่นว่าบางทีอาจจะ

ขาดนำ�าสะอาด เป็นเร่ืองท่ีแก้ไขยากท่ีสุด ก็พยายามทำา

22 ทรงบรรยาย



23๔๐ ปีี กพด.



 ส่วนอีกอย่างจะต้องเรียกว่าเก่ียวกับสุขภาพ คือในโรงเรียน ตชด. มีสุขศาลา  

เป็นการรักษาพยาบาลทางไกล ซ่ึึ่งติดต่อไปถึงโรงพยาบาลได้ ยังดีท่ีโรงเรียน ตชด.  

เข้าไปปฏิิบัติงานแล้วก็ได้ช่วยรักษา ได้รักษาชีวิตของคนหลายคน ยังมีเร่ืองท่ีช่วย

ในห้องพยาบาล มีเร่ืองกระทรวงสาธารณสุขได้มาคัดกรองพัฒนาการของเด็ก  

โดยกรมสุขภาพจิต เม่ือคัดกรองแล้วก็ได้พัฒนาซ่ึึ่งได้ผู้ลดีเกินคาด

24 ทรงบรรยาย



 เร่ืองคุณภาพการศึกษา คือ เร่ืองพุทธิศึึกษา เราต้องให้ความรู้ให้มากขึ�น  

ฝึ่กสมอง ท่ีว่ายังใช้ความคิดวิเคราะห์กันไม่ได้ดี แล้วก็คิดว่าวิธีการท่ีจะแก้ได้ดี

ท่ีสุดคือทำาโครงงานวชิาการ เชน่ โครงงานวทิยาศาสตร ์จะบรูณาการกบัศิลปกรรม 

และอ่ืน ๆ ก็พยายามหาวิธีการต่าง ๆ แม้แต่การศิลปะ ศิลปะการฟ้ัอนรำา  

ศิลปะพื�นบ้าน พวกนี�เป็นเร่ืองการศึกษา ตอนหลังนี�มีเร่ืองวิทยาศาสตร์ เช่น  

ท่ีเด็กสนใจกันมาก มีกระดานท่ีเรียกว่า kidbright เป็นบอร์ดสมองกลฝ่ังตัว  

ให้เด็กได้ศึกษาเร่ืองปัญญาประดิษฐ์ เร่ือง AI เร่ืองพวกนี� เด็กเขาจะมีโครงการ 

ท่ีใช้ร่วมกับเร่ืองของเกษตรกรรม เร่ืองการถนอมอาหาร และเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก 

ตามจินตนาการ และวิชาการท่ีเขาได้เรียนจากวิชาอ่ืน ๆ มา

25๔๐ ปีี กพด.



๒ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

 เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน๒ ก็ได้ไปเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านปากลา ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นการเดินทางไปเย่ียมโรงเรียน ตชด. 

ครบ ๑,๐๐๐ ครั�งพอดี  ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองกัน 

26 ทรงบรรยาย



27๔๐ ปีี กพด.



 ท่ีผู่้านมาเร่ืองคุณภาพการศึกษาพยายามท่ีสุดในเร่ืองการอ่านออกเขียนได้  

เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นพื�นฐานของทุกเร่ือง วิชาสาระอ่ืน ๆ ก็ต้องอาศัย 

การอ่านออกเขียนได้ถึงจะทำาให้ศึกษาฟัังได้รู้เร่ือง อย่างท่ี สพฐ. ไปเย่ียมโรงเรียน

แห่งหน่ึงซ่ึึ่งตอนนั�นไม่ได้ไปดูกิจการศึกษาหรอก แต่ว่าไปดูปัญหาโรงเรียนถูกนำ�าท่วม 

ต้องช่วยแก้ไขให้ใหม่ มีเด็กในชั�นเล็ก ๆ บางคนมีปัญหาอ่านเขียน แต่คนท่ีช่วยแก้ไข

ปัญหามากกลายเป็นครูคณิตศาสตร์ ท่านก็คิดโจทย์เลขท่ีช่วยให้เด็กหัดอ่านเขียน

ไปในตัว คือสอนทั�งคณิตศาสตร์สอนทั�งภาษาไทยไปด้วย ก็ถือว่าเป็นวิธีการท่ีดี

 หลายโรงเรียนยังมีอุปกรณ์ไม่พอ ทั�งทีวี จานดาวเทียม กล่องรับดาวเทียม 

หรือว่าคอมพิวเตอร์ ก็พยายามช่วยจัดหาเท่าท่ีทำาได้ แต่ช่วงปิดเทอมก็จะลำาบาก  

ครูนักเรียนไม่กล้าเข้าโรงเรียน แม้แต่หนังสือห้องสมุดก็ยังหยิบไม่ได้ ส่วนโรงเรียน

พระปริยัติธรรมช่วงนั�นก็หยุดเรียนเช่นกัน ก็ช่วยกันถวายเงินให้พระอาจารย์ไปดู

นักเรียนท่ีต้องไปอยู่ตามวัดท่ีตัวเองบวช  ไดอ้าศัยเร่ืองของทวีี  เพราะวา่ทีวีหาง่ายกว่า 

คอมพิวเตอร์  ได้ซืึ่�อ smart TV แจกไปท่ีวัดท่ีมีสามเณรจำาพรรษา เด็กในชุมชนท่ี 

28 ทรงบรรยาย



ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาขอเรียนด้วย ตอนซืึ่�อเจ้าของบริษัททีวีทราบเร่ืองก็เลย 

บริจาคให้ แล้วก็มีคนมาร่วมบริจาคให้ด้วย สามเณรก็ได้เรียนตามระบบ DLTV  

และยังได้เรียนอีกหลายวิชาโดยการท่ีใช้เสียบ thumb drive ได้ ก็เสียบวิชาต่าง ๆ  

เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บาลีท่ีเณรควรจะเรียน มีบาลีไวยากรณ์ 

และหลักสัมพันธ์ สอนแปลพระธรรมบท อรรถกถา เป็นต้น

29๔๐ ปีี กพด.



 โรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนเอกชนสอนศึาสนาอิสลามในภาคใต้ก็ได้ 

จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบส่ือสารสองทาง โดยมีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

เป็นโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนอีกหลาย ๆ โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลายทาง  

นักเรียนได้เรียนกับครูท่ีตรงสาขา ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือโรงเรียนเหล่านี�ไม่มีห้องปฏิิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์ ก็ไปปรับปรุง และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ก็ได้ช่วยให้

นักเรียนได้ทำาแล็บ ปกตินักเรียนจะเรียนกับทางหนังสือ ก็ได้พัฒนาศักยภาพ 

ในการเรียนรู้สาระหลักได้ดีขึ�นมาก ขณะนี�ได้เล่าเร่ืองนี�ให้ท่านองคมนตรีดาว์พงษ์  

รัตนสุวรรณ ซ่ึึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาได้เข้าใจเร่ืองแบบนี� ท่านก็ไปดูท่ีโรงเรียน 

แล้วก็นำาไปจัดให้มีโรงเรียนต้นทางอีกหลายแห่ง

30 ทรงบรรยาย



31๔๐ ปีี กพด.



 เร่ืองของศึนูย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภููเขา เป็นเร่ืองการศึึกษานอกระบบ

และการศึึกษาตามอัธยาศัึย มีครูอาสาได้บรรจุเป็นข้าราชการและมีความม่ันคง

ในชีวิตหลายคน แต่เดิม กศน. จะสอนการศึกษาผูู้้ใหญ่ให้พูดอ่านเขียนได้ แต่ว่า

ตอนหลังครูก็จะเก่งในทางสอนเด็กมากกว่า พยายามชวนท่านว่าให้กลับไปสอน 

ทั�งเด็กทั�งผูู้้ใหญ่ กลายเป็นว่าเด็กก็ช่วยครูสอนปู่ย่าตายายตัวเองด้วย ก็เป็น

หลักสูตรทบทวน เพราะผูู้้ใหญ่หลายคนเรียนมานานแล้วลืมไปแล้ว นอกจากนั�น 

ก็สอนวิชาชีพเช่นเร่ืองของสร้างป่า สร้างรายได้ ก็เป็นงานท่ีสำาคัญของ กศน.

32 ทรงบรรยาย



33๔๐ ปีี กพด.



 โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตอนนั�นสัก ๑๐ กวา่ปีมาแล้ว ก็บอกว่า 

แม้จะอยู่ในกรุงเทพฯ ก็อยากเข้าโครงการด้วย ก็มาร่วม มีความก้าวหน้ามากขึ�น  

ต้นปีนี�ก็ขยายเพ่ิมอีก เวลาเย่ียมก็ใช้วิธีเย่ียมไปตามจุด แล้วบางโรงเรียนและ 

โรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงก็มาพบ มารายงานการปฏิิบัติงานให้ด้วย ช่วงท่ีปิดเรียน 

นักเรียนก็ออกตามผูู้้ปกครองไปเรียนไปไหน ครูแถวนี�ก็พยายามติดตามนักเรียน  

ได้ทราบว่านักเรียนได้ไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืน

34 ทรงบรรยาย



35๔๐ ปีี กพด.



 โรงเรียนและศูึนย์ส่งเสริมพัฒนาเขาเรียกว่าเด็กวัยเตาะแตะในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ก่อนเรียกกันว่าโครงการต้วมเตี�ยมเลี�ยงเตาะแตะ คือ 

ผูู้้สูงอายุมาอาสาสอนหรือดูแลเด็กเล็ก ซ่ึึ่งบางทีพ่อแม่ไปทำางานอยู่ต่างจังหวัดหรือ 

ทำางานกรงุเทพ ฯ แตท่่านต้วมเตี�ยมพวกนี�หลัง ๆ บางทก็ีสนใจเก่ียวกบัการฝึ่กอาชีพ

มาก เช่น ทอผู้้า และทอได้ดีมากก็มี นอกจากท่ีขายดีมากคือผู้้าเหมือนผู้้าผู้วยหรือ 

ผู้้าห่มแล้ว ก็ยังต้องซืึ่�อมาใช้เวลาหนาวได้ดีมาก แต่ว่าเจรจากันว่าเราจะผู้ลัดเวร 

มาเลี�ยงเตาะแตะบ้าง และช่วงท่ีว่างก็ไปทำาทอผู้้าและทำากิจกรรมท่ีมีรายได้อ่ืน ๆ  

ก็จะมีเร่ืองของท่านต้วมเตี�ยมเหล่านี� เช่น ตามองไม่ค่อยเห็น ก็ตรวจตาแล้วแจกแว่นตา  

มีบางคนท่ีตาดีไม่บกพร่องอะไรแต่ว่าน้อยใจท่ีคนอ่ืนเขาได้แว่นตา คนท่ีตาดีไม่ได้ 

ก็เลยต้องให้เป็นกำาลังใจ  ให้แว่นท่ีไม่มีกำาลังขยายใส่ จะได้เหมือนกับคนอ่ืน

ศ้ึนย์ัส่งเสริมแลูะพัฒนาเด็กวัยัเตาะแตะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท�องถิุ�น

36 ทรงบรรยาย



โรงเรียันในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท�องถิุ�น

37๔๐ ปีี กพด.



 การเพ่ิมโอกาสทางการศึึกษา ได้พยายามหาพื�นท่ีให้นักเรียนได้เรียน 

จากประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา  ในกรณีล่าสุดท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการ  

คือ กศน. ได้ช่วยมาก ก็คือโรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคี ตำาบลโมโกร อำาเภออุ้มผู้าง  

ตอนแรกคิดว่าจะทำาโรงเรียน ตชด. มัธยมเหมือนบางแห่ง แต่ทางโรงเรียน ตชด.  

มีครูไม่ครบ แต่ก่อนต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนอุ้มผู้างวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยม

ประจำาอำาเภอ ต้องเดินทางมากกว่า ๓๐ กิโลเมตร หรือต้องไปอยู่โรงเรียนประจำา

ทำาให้ต้องห่างครอบครัว ท่ีโรงเรียนอุ้มผู้างวิทยาคมก็เป็นโรงเรียนท่ีมีนักเรียน

จำานวนมาก หอพักจำากัด สร้างเท่าไรก็ไม่พอ ทาง สพฐ. ก็จับโรงเรียนโมโกรวิทยาคม  

อยู่ท่ีตำาบลโมโกร ก่อนท่ีจะสร้างเสร็จ ครูจากโรงเรียนอุ้มผู้างวิทยาคมเดินทาง 

มาช่วยสอนนักเรียนมัธยม  โดยใช้โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคีไปช่ัวคราวก่อน

38 ทรงบรรยาย



 ส่วนเร่ืองงานอาชีพและสหกรณ์ เป็นเร่ืองหัตถศึึกษา คือการใช้ฝี่มือ  

เป็นการใช้ฝี่มือสัมพันธ์กับพุทธิศึึกษา คือใช้สมอง ใช้สมองกับมือให้สัมพันธ์กัน  

สำาหรับเด็กเล็กเป็นการใช้กล้ามเนื�อมัดเล็กให้ฝึ่กงานละเอียดได้ เป็นประโยชน์ 

กับการเขียนหนังสือในอนาคต ฝึ่กนิสัยความอดทนและสมาธิ เม่ือเรียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้มีความรู้และทัศนคติท่ีดีในการทำางาน 

39๔๐ ปีี กพด.



 งานอาชีพมีหลายอย่าง  ท่ีทำา ด้วยตัวเองได้และท่ี เราเ น้นมากคือ 

เร่ืองการเกษตร งานช่างต่าง ๆ เม่ือนักเรียนมีความรู้ก็ถ่ายทอดให้ครอบครัวของ 

ตัวเองและในชุมชนต่อไปได้ เม่ือทำาอาชีพก็ต้องเก่ียวข้องกับการค้าขายการทำาธุรกิจ  

สมัยนี�ก็ทำาด้วยคอมพิวเตอร์ เด็กต่าง ๆ  โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเขาทำาได้และขายแล้วก็ 

ไปทำาช่วยกับชุมชนและครอบครัวได้ ก็ยังเห็นว่าระบบสหกรณ์นี�เหมาะสมท่ีสุด  

40 ทรงบรรยาย



ศิษย์เก่าหลายคนออกไปประกอบอาชีพและรวมกลุ่มกันตั�งเป็นสหกรณ์  

และฝ่กึปฏิิบัติจริงในโรงเรยีนและฝึ่กทำาธุรกิจการบัญชี ก็ต้องได้รู้ว่าฝึ่กความโปรง่ใส  

ความซ่ืึ่อสัตย์ มีจิตสาธารณะคิดถึงส่วนรวม มีเด็กเล่าว่าผูู้้ปกครองมีอาชีพในการ

ขายของ แต่ก็ซืึ่�อของมาขาย ซืึ่�อมา ขายได้ก็ขายไป ขายหมดก็ซืึ่�อใหม่ ไม่เคยรู้เลย

ว่าตัวเองได้เงินเท่าไรหรือเสียเงินไปเท่าไร เม่ือนักเรียนเรียนสหกรณ์เร่ืองพวกนี� 

ทำาใหช่้วยไดม้าก เปน็การพฒันาจริยศึึกษาร่วมไปดว้ย เพราะเรามโีครงการสหกรณ์ 

ท่ีเรียกว่าสหกรณ์คุณธรรม คือนักเรียนจะลงบัญชีเอง หยิบของจะเอาอะไรก็ 

หยิบเอง จ่ายเงินเอง ลงบัญชีเอง ไม่ต้องมีคนมาควบคุม เท่าท่ีทดลองมาหลายปี 

ไม่มีเงินหาย แต่ถ้าเด็ก ๆ  ท่ียังลงทะเบียนไม่ได้ น้อง ๆ  อนุบาล พ่ี ๆ  ท่ีเป็นเวรก็ช่วยกัน

41๔๐ ปีี กพด.



 การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่ง 

มีการทำาโครงการเขาเรียกว่าโครงการข้อ ๗ น่ีคือขยายการพัฒนาจากโรงเรียน 

สู่ชุมชน อันนี�ได้ประโยชน์มากตอนช่วงโควิด เพราะว่าถ้าโรงเรียนเข้าไม่ได้ก็ไปทำา 

ในชุมชนก่อน ท่ีเห็นชัดมากคือด้านการเกษตรหลาย ๆ เร่ือง โรงเรียนผู้ลิตกล้าไม้  

เก็บเมล็ดพันธ์ุ พันธ์ุข้าวก็แจกจ่ายให้ราษฎรทำาการเกษตร ปลูกพืชและเลี�ยงสัตว์  

เท่าท่ีไปถามมามีรายได้ค่อนข้างสูง ด้านสุขภาพอนามัย นอกจากเผู้ยแพร่เร่ือง

สุขภาพอนามัยในโรงเรียน พยายามทำาเร่ืองนำ�าสะอาด แก้เร่ืองป้องกันสารเคมี

ปะปน ป้องกันเชื�อแบคทีเรียต่าง ๆ คือ รักษาความสะอาดไปให้ชุมชนเข้าใจด้วย 

โรงเรียนกับชุมชนก็เกื�อหนุนกันด้วยแล้ว ยังมีเร่ืองสหกรณ์ให้ทำาบัญชีท่ีพยายามเน้น 

บางแห่งชุมชนจะเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็มาเป็นสมาชิกห้องสมุด เอาหนงัสือไปอ่าน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิษย์เก่า ทำาให้ไม่ลืมหนังสือ โรงเรียนน่ีก็ท่ีทำาเร่ืองทหารพันธ์ุดี  

ก็เอามาเลี�ยงเป็ด เลี�ยงไก่ เลี�ยงปลา เลี�ยงหมู เลี�ยงแพะ เลี�ยงกบ เลี�ยงกระต่าย  

มีผัู้ก มีข้าว มีผัู้กทั�งเป็นซุ้ึ่มทั�งเป็นแปลงผัู้ก เร่ืองพวกนี�ก็เข้าชุมชน 

42 ทรงบรรยาย



43๔๐ ปีี กพด.



 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมตามท่ีท่านเลขาบุญรักษ์ขอไว้ เป็นเร่ือง

ท่ีอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน จะคู่กัน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำามาเร่ือย ๆ ช่วงแรก

ท่ีทำาเม่ือ ๔๐ ปี ปัญหาท่ีเราจะเห็นเหมือนกับขัดแย้งกันคือด้านเกษตรกรรมกับ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เราต้องพยายามไม่ให้มีการตัดไม�ทำาลูายัป่า เผู้าป่า 

ทำาไร่เลู่�อนลูอยั บางคนกเ็อาไมไ้ปใช ้ต้องพยายามสอนนกัเรียนใหฟั้ัง เพราะหวงัว่า 

เม่ือโตขึ�น นักเรียนจะได้พิจารณาว่าการทำาลายป่านั�น เป็นการทำาลายสมบัติของโลก 

และของชาติ โลกกับชาติอาจจะไกลตัว ไม่น่าสนใจ ท่ีจริงคือสมบัติของตัวเอง 

น่ันแหละ

44 ทรงบรรยาย



 ป่าทึบก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีต้นไม้ใหญ่น้อยหลายชนิด  

เป็นท่ีอาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยท่ีล้วนแต่พ่ึงพาอาศัยกัน มีต้นไม้มากอากาศจะเย็นลง  

เร่ืองนี�เป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ได้ เพราะว่าเคยไปวัดอุณหภูมิอย่างเช่นในศูนย์ศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาหลายแห่ง เช่น ท่ีห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ก็วัดอุณหภูมิ 

ตั�งแต่ต้นท่ีไม่มีต้นไม้เลย โกร๋นไปหมด มาตอนนี�อุณหภูมิลดไปมาก เท่ากับ 

อากาศเย็นลง ทำาให้ไม่ขาดนำ�า จึงเรียกกันว่าป่าต้นนำ�า เม่ือมีฝ่นตกลงมา ป่า 

ช่วยรักษานำ�าไว้ รากของต้นไม้โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชพื�นเมืองเป็นรากท่ีแข็งแรง  

ยึดดินไว้ไม่ถล่มลงมาให้เป็นอันตราย พืชเป็นอาหาร เป็นยา เหมือนกับบางที 

เป็นซูึ่เปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้าน มีทุกอย่าง และมีประโยชน์อ่ืน ๆ

45๔๐ ปีี กพด.



 สมัยสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร รัชกาลท่ี ๙ ทรงสอนให้ปลูกป่า ๓ อย่าง

ประโยชน์ ๔ อย่าง ป่าไม้กินผู้ล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ อย่างท่ี ๔ ไม้เหล่านี�จะช่วย

อนุรักษ์ดินและนำ�า

 การปลูกป่าแบบญ่ีปุ่นมิยาวากิ คือ ศาสตราจารย์มิยาวากิท่ีไปสอนและ

ไปพบท่านท่ีญ่ีปุ่น ท่านอยู่ท่ี Yokohama แต่ว่าเวลานี�ก็ชราภาพมากแล้วก็ไม่ได้ 

ทำางานอะไร ตอนแรกทา่นบ่นว่า โอย๊ คนอะไรไมดี่ ถามวา่ฉันไม่ดียังไง ท่านบอกวา่ 

ดูแต่ดาวเทียมอยู่ในห้องแล็บ เปล่า ไม่ได้ดูดาวเทียมอยู่ในห้องแล็บอย่างเดียว  

ออกมาดปู่า ดูดิน ดูนำ�าด้วย ถึงได้เอามาดูว่าสอดคล้องกับดาวเทียมหรือเปล่า ท่าน

บอกว่าถ้าอย่างนั�นใช้ได้ ก็ไม่โกรธแล้ว การปลูกป่าจะพยายามปลูกป่าเหมือนกับ 

ป่าจริง ๆ คือ ไม่เรียงเป็นแถว และให้มีระดับเรือนยอดต่าง ๆ กัน ตามระบบนิเวศ

ของป่าไม้ธรรมชาติในท้องถ่ินนั�น ถ้าให้ดีอายุของกล้าไม้ท่ีเรามาปลูกก็ควรจะให้

ต่างกันจะได้มีตลอดเวลา เหมือนอย่างเช่นการปลูกพืชผัู้กเพ่ือให้มีกินตลอดปี  

โดยไม่ปลูกทีเดียวพร้อมกันทั�งหมด จะทยอยปลูก เด็กนักเรียนก็ได้เข้าใจ ในโอกาส

ท่ีเหมาะสมแนะนำาให้นักเรียนและผูู้้ปกครองปลูกป่า และก็หากล้าไม้มาสนับสนุน

ปลู้กป่าแบ้บ้มิยัาวากิปลู้กป่า ๓ อย่ัาง ประโยัชีน์ ๔ อย่ัาง
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 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญท่ีจะกล่าวถึงต่อไปคือทรัพยากรนำ�า ท่ีผู่้านมา 

สองปีมานี�ฝ่นไม่ค่อยจะตกต้องตามฤดูกาล มีปัญหาในการเพาะปลูก บางพื�นท่ี 

ก็นำ�าท่วม บางพื�นท่ีก็นำ�าแล้งและนำ�าท่วมไปพร้อม ๆ กัน การอนุรักษ์นำ�ามีอยู่หลายวิธี 

ในระดับใหญ่ คือการทำาอ่างเก็บนำ�าชลประทานระดับใหญ่และระดับกลาง การปลูก

ต้นไม้เพ่ือให้เกิดความชุ่มชื�น ต้นไม้ พืชท่ียึดหน้าดินไว้ไม่ให้ดินถล่มลงไปในแหลง่นำ�า  

ทำาให้แหล่งนำ�าตื�นเขิน พืชเล็กท่ีรากตรง ยาว และแข็งแรงรักษาดินและนำ�าไว้ได้ดี 

อีกอย่างท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีคือหญ้าแฝ่ก เราต้องเลือกพืชท่ีปลูกให้เหมาะสมกับ

จำานวนนำ�าท่ีดีด้วย บางท่ีทำาอ่างเก็บนำ�าหรือกักนำ�าเอาไว้ มาหลาย ๆ ปีให้หลัง 

นำ�าไม่พอ ปัญหาอย่างหน่ึงก็คือปลูกพืชท่ีใช้นำ�ามาก ทำาให้นำ�าท่ีมีอยู่ไม่พอ ต้องหา 

นำ�าหรือว่าต่อท่อมาจากท่ีอ่ืน พื�นท่ีบางแห่งไม่เหมาะสมท่ีจะทำาอ่างเก็บนำ�า ท่ีทำาได้ 

ก็คือการขุดสระหรือขุดลอกแหล่งนำ�าท่ีมีอยู่แล้ว เรียกว่าแก้มลิง หรือสระท่ีมีขุด 

บางแห่งก็มีเจอนำ�ามาก เจอตานำ�า บางสระมีนำ�าน้อยและขุ่น ก็กำาลังศึกษาดูว่ามี 

ตัวแปรอย่างไรท่ีทำาให้นำ�ามีคุณภาพดีและมีปริมาณมาก เร่ืองนำ�าอีกลักษณะหน่ึง 

คือ บ่อบาดาลหรือบ่อนำ�าใต้ดิน แหล่งตื�นบางแห่งก็ขุดเจอนำ�า บางแห่งก็ขุดไม่เจอ  

ก็กำาลังดูว่าตัวแปรท่ีทำาให้นำ�าท่ีมีปริมาณพอเพียงและคุณภาพดีคืออะไร

47๔๐ ปีี กพด.



 แหลง่นำ�าท่ีใช้เป็นนำ�าด่ืม ประกอบอาหาร ก็ต้องไม่มีโรคไม่มีพยาธิ ไม่มีสารเคมี

ท่ีเป็นอันตราย สารพวกนี�มักมากับสารเคมีอุตสาหกรรมหรือสารเคมีการเกษตร  

หรือท่ีมีสายแร่ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ก็พยายามแก้ไขบางอย่าง เช่น การกรอง  

นำ�าบริโภคใช้กรองและต้ม ต้องต้มพอเดือด บางแห่งท่ีไปแนะนำาต้มเป็นช่ัวโมง ๆ  

จะไม่เหลือนำ�าอยู่ในหม้อเลย มีคนเผู้ลอแบบนี�ด้วย ก็พยายามให้ต้มพอสมควร 

 สอนนักเรียนให้เป็นยุวชลกร คือเป็นนักชลประทานรุ่นเยาว์ โรงเรียน 

และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมชลประทานจัดหลักสูตรอบรมเร่ือง

การประหยัดนำ�า การดูแลรักษาฝ่ายหรือแหล่งนำ�า
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 เร่ืองทรัพยากรดิน ถ้าดูและบำารุงดินเป็นอย่างดี จะทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์

เหมาะสำาหรับเพาะปลูก เท่าท่ีทำากันมาคือปลูกพืชสลับ ไม่ปลูกอย่างเดียวซึ่ำ�าซึ่าก 

ปลูกพืชบำารุงดิน เช่น พืชตระกูลถ่ัวสลับด้วย เช่น ปอเทือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวพร้า 

การทำาปุ�ยัแลูะนำ�าหมักชีีวภาพ
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 นอกจากวิธีท่ีกล่าวมาแล้ว ก็จะศึกษาดินลักษณะต่าง ๆ มีวิธีบำารุงดินต่าง ๆ  

กรมพัฒนาท่ีดินมีคำาแนะนำาดี ๆ ให้ เช่น จุลินทรีย์หลายชนิด สารท่ีเรียกว่า พด.  

มีหลายชนิดท่ีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ท่ีตรวจดิน การทำาปุ�ย การทำานำ�าหมักชีวภาพ  

สารกำาจัดศัตรูพืชท่ีไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของคน นอกจาก 

เจ้าหน้าท่ีของกรมแล้วก็ยังฝึ่กหัดอาสาสมัครให้ปฏิิบัติงานท่ีเรียกว่าหมอดินอาสา  

ถ้าเป็นเด็กเรียกว่ายุวหมอดิน นอกจากนั�นการป้องกันการกัดเซึ่าะของดิน เช่น  

ทำาทางให้นำ�าไหล ใช้หญ้าแฝ่กซ่ึึ่งเป็นพืชท่ีมีระบบรากแข็งยาวทะลุดินท่ีแข็งได้  

ป้องกันนำ�าเซึ่าะ

การฝึึกอบ้รมให�คร้จากภ้ฏานเร่�อง การตรวจดิน เพ่�อนำาเอากลัูบ้ไปสอนนักเรียันต่อไป
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 ภููมิอากาศึ เดี�ยวนี�ก็จะได้ยินเสมอว่าพรุ่งนี�อากาศเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ในเร่ืองความร้อนความหนาวท่ีกล่าวกันว่าฝ่นไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำาให้ 

ไม่สามารถปลูกพืชท่ีเคยปลูกได้  ทำาให้เกิดศัตรูพืชท่ีไม่เคยมีมาก่อน

 ความร้อน นอกจากจะมีผู้ลทางการเกษตรแล้ว ยังทำาให้นอกประเทศไทย  

ทำาให้นำ�าแข็งและหิมะท่ีอยู่ขั�วโลกละลาย เขาว่ากันว่านำ�าทะเลจะสูงขึ�นอีกหลายเมตร  

ประเทศท่ีเป็นเกาะแบน ๆ ก็จะถูกนำ�าท่วม

 การแก้ไขเร่ืองนี�ทำายาก ต้องคิดในระยะยาว สร้างชุมชนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  

เห็นแก่ส่วนรวม เช่น  ไม่เผู้าป่า เผู้าไร่นา แก้ปัญหารถพ่นควันดำา เป็นต้น เคยไปเจอ  

นาท่ีอยู่ใกล้ ๆ โรงเรียน เขาเผู้านา ไฟัท่ีเผู้านาก็แลบเข้ามาในโรงเรียน มาเผู้าเล้าไก่ 

ทั�งเล้าเลย ท่ีรู้ว่ามีถูกไฟัเผู้าเพราะว่าไปดูบัญชีของโรงเรียน ปรากฏิว่าทำาไมขาดทุนมาก

ในเร่ืองไก่ เพราะว่าไก่ถูกเผู้าไปหมดแล้ว ไม่ทราบว่าจะไปทำาไก่อบฟัางหรืออะไร

หรือเปล่า ก็ต้องพยายามแก้ไขเร่ืองนี�
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 เร่ืองพลังงานก็เป็นเร่ืองท่ีอธิบายยาก แต่ก็เป็นทรัพยากรท่ีต้องอนุรักษ์ 

อย่างย่ิง เรามีนำ�ามันและก๊าซึ่ธรรมชาติ แต่ก็ไม่พอใช้เอง ต้องใช้พลังงานทางเลือก  

เช่นท่ีเรียกว่าไบโอก๊าซึ่หรือพลังงานชีวภาพ ใช้มูลสัตว์หมัก ต่อท่อมาใช้หุงต้ม  

ใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึึ่งเวลานี�พลังงานแสงอาทิตย์กำาลังเป็นเร่ืองท่ี

น่าจับตามองท่ีสำาคัญมาก แต่ปัญหาคือว่าเราใช้ไฟัฟ้ัามากขึ�น เน่ืองจากแต่ก่อนนี� 

ใช้เป็นแสงในการปอ้งกันความมืด แต่เดี�ยวนี�มีไฟัฟ้ัาต่าง ๆ  มากมายท่ีจะต้องใช้ไฟัฟ้ัา  

แล้วพลังงานแสงอาทิตย์น่ีก็ต้องดูแลเร่ืองแบตเตอร่ีให้ดี บางคนก็ใช้แบตเตอร่ี 

ได้นาน เพราะว่าสามารถดูแลรักษาได้ดี บางคนดูแลไม่ดี เดี�ยวเดียวก็เส่ือมคุณภาพ  

ไบ้โอก๊าซหร่อพลัูงงานชีีวภาพ
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 อากาศึก็เป็นทรัพยากรสำาคัญ แต่ก่อนไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ต่อมา 

มีการเผู้าป่าและในเมืองรถยนต์ปล่อยควัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผูู้้ค้นคว้า 

เร่ืองฝุ่่นขนาดเล็กท่ีเรียกว่าพีเอ็ม ๒.๕ ท่ีมีปัญหาต่อสุขภาพ ทางเดินหายใจ ผิู้วหนัง 

ระบบสมอง หัวใจและหลอดเลอืด พาสารพษิเข้าร่างกาย เวลาเปน็มาก ๆ เรากต้็อง

ใส่หน้ากากแบบนี� มีคนเอาหนา้กากมาใหแ้ล้วก็เหลือ ช่วงนี�หน้ากากหายาก ก็ไปค้น

ของเก่า ๆ มาใส่ได้ ตอนนี�ไปศึกษาฟัังวิทยุ อ่านหนังสือ เขามีฝุ่่นท่ีเรียกว่า พีเอ็ม ๐.๑ 

ย่ิงมีขนาดเล็กกว่าพีเอ็ม ๒.๕ คนก็ไม่ได้ศึกษากันอย่างแพร่หลายว่าจะมีผู้ลอย่างไร

ต่อร่างกาย และป้องกันอย่างไร อาจจะต้องจำาช่ือนี�ไว้ แล้วก็ฟััง ๆ เอาไว้ 

นอกจากนั�นยังมีพลังงานใช้แรงคน เช่น ปั�นจักรยานสูบนำ�า เห็นตามโรงเรียน 

เขาให้เด็กอ้วน ๆ ไปข่ีจักรยานสูบนำ�า นับว่าได้ประโยชน์ ๒ อย่าง คือออกกำาลังกาย 

เพ่ือลดพุงด้วย ตอนนี�ใช้เคร่ืองใช้ไฟัฟ้ัาต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคยไปแจก 

คอมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียน  เขาบอกใช้ได้เฉพาะหน้าแล้ง  หน้าฝ่นใช้ไม่ได้  ส่วนอีกโรงเรียน 

ใช้พลังนำ�า ใช้ได้เฉพาะหน้านำ�า หน้าแล้งใช้ไม่ได้ อย่างนี�เป็นต้น

53๔๐ ปีี กพด.



 มีเร่ืองท่ีเคยได้อ่าน เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ภาษาเยอรมัน คือ  

Die Zeit เขากลา่วว่าโลกเรานี�มีโรคระบาดใหญกั่นหลายครั�ง ส่วนใหญเ่ป็นโรคท่ีตดิ

มาจากสัตว์ เป็นเพราะการจัดการเลี�ยงสัตว์สุขลักษณะไม่ดี เป็นสัตว์ท่ียีนใกล้ ๆ กัน  

เลี�ยงในปริมาณแน่นเกินไป โรคกระจาย เชื�อแบคทีเรียต้านยาปฏิิชีวนะ และเป็น

โรคของสัตว์ท่ีติดต่อถึงมนุษย์ได้ เช่น โรค SARS โรคหวัดนก เป็นต้น ดังนั�นจึงต้อง

เน้นยำ�าและสอนนกัเรียนในโรงเรยีนเร่ืองสุขาภิบาลสัตว์ ต้องดูแลคอกสตัว์โรงเรอืน

ให้สะอาดด้วย

 ตลาดค้าสัตว์ป่า ท่ีเอามากิน ผูู้้ขายจับใส่กรงซ้ึ่อน ๆ กัน ถ่ายมูลบ่อเกิดไวรัส 

มนุษย์ติดได้ นำาโรคใหม่ ๆ เข้ามา
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 การท่ีนำาโรคระบาดเข้ามานี� ปัญหาอย่างหน่ึงคือการทำาลายพื�นท่ีธรรมชาติ  

เช่น  ไวรัสชนิดหน่ึง มาจากค้างคาวแอฟัริกาในป่าลึก เข้าร่างกายคนทำาให้คนเป็นโรค  

ท่ีแอฟัริกาเรียกว่าอีโบลา ค้างคาวนี�มีอันตรายมากเป็นโรคอีโบลาทำาให้คนตาย

มากมาย เด็กเอาค้างคาวมาเล่น กินผู้ลไม้ท่ีค้างคาวกินเหลือ ถางป่าสร้างบ้าน 

ในท่ี ๆ ค้างคาวเคยอยู่ เอเชียกับแอฟัริกาท่ีจะมีปัญหาแบบนี� สัตว์อีกชนิดท่ีเป็น

พาหะนำาโรคคือ ลิงชนิดต่าง ๆ นักวิชาการฝ่ร่ังศึกษาเชื�อโรคท่ีอยู่ในลิงหลายชนิด

ในป่าแอฟัริกา จะแพร่มาสู่ค้างคาว บางทีก็เข้าสู่อูฐ อย่างท่ีโรคท่ีเขาเรียกว่า MERS  

ท่ีมาจากตะวนัออกกลาง  เปน็โรคตดิแบบนี�  จากคา้งคาวมาสู่อฐู  ค้างคาวพวกนี�เขามี 

เชื�อโรค  ถ้าไม่ป่วยไม่เป็นไรสบายดีก็อยู่กันได้  แต่พอเข้าคนปั�บจะป่วยหนักเสียชีวิต

 องค์การอนามัยโลกจึงกำาหนดเร่ืองท่ีเรียกว่าสุขภูาพหน่ึงเดียว หมายถึง  

สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ สุขภาพของโลกนี�คือส่ิงแวดล้อม ก็เป็นหน่ึงเดียว  

ต้องดูแลทุก ๆ อย่างด้วยกัน อีกอย่างคือไม่ว่าคนชาติไหนก็เป็นสุขภาพหน่ึงเดียว  

ดูแลสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน สุขภาพของส่ิงแวดล้อม ถ้าเราไปยุ่ง เปล่ียนแปลง 

ระบบนิเวศ รุกป่าก็จะเป็นอันตราย ถึงเราจะเลี�ยงสัตว์ ต้องเลี�ยงให้สะอาด 

เป็นที่สำาคัญ เรื่องการบ้านของอาจารย์บุญรักษ์ก็ขอจบแค่นี�
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 สรุปว่า ศิษย์ของเราบรรจุเป็นครู สพฐ. ก็มาก จะเป็นกำาลังสำาคัญส่วนหน่ึง

ในการทำางานในทศวรรษใหม่ต่อไป การเป็นครู ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิึษย์  

ต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั�งกายทั�งใจ มีศีลธรรมท่ีดีงาม ต้องใฝ่่รู้  รู้จักการอ่าน  แสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ�นอีก ก็ค่อนข้างหนักใจ มีคนขอให้ 

พูดเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต  ในปัจจุบันยังไม่ค่อยทราบเลยให้พูด 

ในอนาคตอีก ส่วนมากเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิด ไม่เพียงเฉพาะอาชีพครูเท่านั�น 

อาชีพอ่ืน ๆ ก็ต้องพยายามหาความรู้เพ่ิมเติม

 ดังนั�นแนวทางท่ีจะเดินทางในทศวรรษใหม ่จึงต้องเตรียมเด็กของเรานักเรียน

ของเราให้เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมด้วยพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ

พลศึกษา ต้องมีทักษะพื�นฐานท่ีโบราณเรียก สุ จิ ปุ ลิ “สุ” คือ ฟััง “จิ” คือ พอฟัังแล้ว 

ก็ต้องคิดตาม “ปุ” คือ พอฟัังแล้วยังไม่เข้าใจต้องถาม “ลิ” คือ ลิขิต เม่ือถามเสร็จแล้ว  

คิดแล้ว ก็จดเอาไวเ้พ่ือใหติ้ดตัวไป สามารถเอาขอ้มูลมาใชไ้ด้ทุกเวลา เม่ือสำาเรจ็การ 

ศึกษาระดับสูงย่ิงขึ�น  สามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี�ยงตนเอง  เป็นท่ีพ่ึงของ 

ครอบครัว สร้างชุมชน  นำาประเทศให้ก้าวสู่อนาคตอย่างม่ันคง  และพร้อมจะร่วม 

มือกับชุมชนระหว่างประเทศ

56 ทรงบรรยาย



 ตอนนี�ถ้ามีอะไรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล่าเรียนเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก เพราะ

เม่ือเรามีความรู้ สามารถท่ีจะทำาอาชีพท่ีดีได้ ท่ีมีประโยชน์ ช่วยตัวเองและช่วยสังคม

อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ไม่ให้ไปทำาเป็นมิจฉาชีพ หรืออาชีพท่ีผิู้ด ๆ แล้วก็ในเร่ืองท่ีว่า

ต่างชาติลงทุนหรือไม่ลงทุนในประเทศ มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ท่ีเขาพูดกันว่าค่าแรง 

เราแพง เขาเลยไปลงทุนท่ีอ่ืนท่ีค่าแรงถูก ได้ไปคุยกับผูู้้จัดการโรงงานชาวอเมริกัน  

เขาย้ายเข้ามาในประเทศไทย เขาบอกว่าคนไทยมีความรู้ เช่น วิศวกรเป็นวิศวกร

ท่ีเก่งมีความสามารถอย่างมาก ถ้าเราไม่เรียนหนังสือ ไม่พยายามปรับปรุงตัวเอง  

เขาออกไปไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวความแพงของค่าแรงเรา แต่เพราะเราทำาให้เขา

เห็นว่าเราไม่มีความสามารถ เร่ืองนี�เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีเราต้องสร้างความสามารถ 

ในตัวเอาไว้หรือความสามารถของเยาวชนรุ่นหลัง ประเทศเราก็จะเจริญรุ่งเรือง  

ม่ังค่ัง ก็ขอจบไว้แค่นี�

“สุ” ค่อ ฟััง “จิ” ค่อ คิด

“ปุ” ค่อ ถุาม “ลิู” ค่อ จด
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