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บทคัดย่อ

 ครูมืออาชีพต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ (1) สอนด้วย 
ความชัดเจนแจ่มแจ้ง (2) มีความมุมานะพยายามที่จะสอน ด้วยความกระตือรือร้น และ เป็นตัวอย่างที่ดี 
(3) เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอ รู้จักวิเคราะห์ผู้เรียน (4) เป็นผู้ฝึกนักเรียนที่มีความสงบเสงี่ยม มีจิตใจสร้างสรรค์ 
และติดต่อสื่อสารที่ดี (5) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีนิสัยที่ดี (6) ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปในทางที่ดี  
สอนให้ผูเ้รยีนมเีป้าประสงค์ในชวิีต ให้ความเหน็อกเห็นใจศษิย์ มคีวามอดทน อดกลัน้ (7) มคีวามรับผดิชอบ 
เป็นทรพัยากรบคุคล (8) ท�างานอย่างมรีะบบ รูจ้กัการสงัเคราะห์สิง่ใหม่ ๆ  มวีธีิสอนทีน่่าสนใจ เป็นผูเ้ล่าเรือ่ง
ราวที่ดี และสรุปความที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจศิษย์ (9) เป็นผู้คงแก่เรียน (10) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ
มีลักษณะของความเป็นบิดามารดา (11) สร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดริเร่ิม รู้จักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (12) ท�าให้สุขภาพของศิษย์คืนสู่ปกติ กู้ชื่อเสียงให้ศิษย์ที่เสียหาย ทบทวนความรู้แก่ศิษย์ (13)  
โน้มน้าวศิษย์ในการเรียนการสอน (14) เป็นผู้ที่น่าไว้วางใจ มีความนุ่มนวลอ่อนโยน มีความสามารถพเิศษ

เฉพาะทาง และ (15) มนี�า้ใจนกักีฬา นบัถือตนเอง บงัคับตนเองได้ มคีวามภาคภูมใิจ และประจกัษ์ตนเอง

ค�าส�าคัญ: จิตวิญญาณความเป็นครู

ABSTRACT

 Professional teachers should have teaching spirit. Their characteristics should comprise: 
(1) Teaching clearly. (2) Enthusiasm and good exempla. (3) Active person and ability in student 
analysis. (4) Calm, Coach, effective communication and creative mind. (5) Good health and habit. 
(6) Enhancing student’s goal, empathy, and endurance. (7) Responsibility resource person. (8) 
Systematic approach, synthesis, storyteller, summary and sympathy. (9) Scholastic person. (10) 
Personal development and parenthood. (11) Inspiration, information, initiative and understanding 
individual difference. (12) Student’s rehabilitation and review. (13) Influence and inquiring Student’s 
mind. (14) Trustworthy, talent and specialization. (15) Sportsmanship, self-respect, self-esteem, 
self-control and self-actualization. 

Keywords: Teachers spirits
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บทน�า

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลย

เดช รัชการที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 

แก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็ม

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีลักษณะของครูที่ดี

ตอนหนึ่งว่า

 “ครูที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้กระท�าแต่ความดี 

ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น และ

อดทน ต้องส�ารวม ระวังความประพฤติของตนเอง

ตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอนัดีงาม ต้องปลกีตัว 

ปลีกใจออกจากความสบาย และความสนุกรื่นเริง

ที่ไม่ควรแก่เกียรติภูมิ ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่ว

แน่ ต้องสือ่สตัย์ รกัษาความจรงิใจ ต้องเมตตา หวงั

ด ีต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ�านาจอคติ 

ต้องอบรมปัญญาให้เพ่ิมพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้าน

วิทยาการ และความรู้ในเหตุผล” 

 ในการที่จะเป็นครูมืออาชีพได้น้ัน ผู้ที่จะ

เป็นครูมืออาชีพต้องรู้จักความหมายของค�าว่าครู

ก่อน ว่าหมายถึงอะไร ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้

หลากหลาย กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง

ได้รบัการขนานนามว่า “บรมคร”ู เพราะว่าพระองค์ 

ทรงมีองค์ประกอบ สามประการที่พัฒนาถึงขั้น

สูงสุดแล้ว ที่เรียกว่า พุทธคุณสามประการ คือ (1) 

พระปัญญาคุณหรือความรู้ (2) พระวิสุทธิคุณ หรือ

ความประพฤตดิ ี(3) พระกรณุาคุณ คือ ความสงสาร 

ความทนไม่ได้ที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่น พุทธทาส

พิกขุ ก็ได้เคยกล่าวไว้ว่า ค�าว่าครูเป็นค�าท่ีสูงมาก

เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ และน�าวิญญาณไป

สูค่ณุธรรมเบือ้งสงู ครจูะต้องเป็นคนทีม่คีวามรู ้และ

ความคิดที่ดี กอปรด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 

เป็นบุคคลที่เรียกว่า ไตรภาคี คือประกอบด้วยองค์

ประกอบส�าคัญสามประการคือ ประการแรกความ

รู้ดี ประการที่สองความประพฤติดี ประการสุดท้าย

คือมีคุณธรรมที่ดี 

 และในเรื่องความเป็นครูนี้ เนาวรัตน์ พงษ์

ไพบูลย์ กวีรางวัลซีไรท์ และศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศลิป์ เคยได้กล่าวไว้ว่า ครคูอืใคร ในบทกลอน

อันไพเราะว่าครูคือใคร ดังต่อไปนี้ 

   ใครคือ ครู ครูคือใครในวันนี้

 ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

 ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์  

 ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

   ครูคือผู้ชี้น�าทางความคิด 

 ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

 ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร  

 ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

   ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ 

 ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

 ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์  

 มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

   ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง  

 สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

 สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง 

 ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

(เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2531)

 

 และยังม ีเสฐยีรพงษ์ วรรณปก ราชบณัฑิต

สาขาศาสนศาสตร์ ได้เคยแสดงผลงานเขียนเก่ียว

กับครูไว้ว่า

   ครูต้องเป็นครูทุกขณะจิต   

 ต้องรู้โลกรู้ชีวิตแจ่มแจ้ง   

   ต้องมีปฏิภาณโวหารแสดง   

 ต้องเป็นแหล่งก้าวหน้าวิชาการ  
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   ต้องสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ

 มิเพียงถือชอล์กปากกาพาเขียนอ่าน   

   ต้องอุทิศชีวิตจิตวิญญาณ    

 ให้แก่งานปลูกฝังในทางดี  

   ครูต้องเป็นคนดีและคนเก่ง    

 ครูต้องเคร่ง จริยะ มาตรฐาน   

   เป็นประทีป เจิดจรัส ชัชวาล 

 ส่องน�าวิญญาณของปวงชน

 

 คร ูหมายถึง บคุคลซึง่ประกอบวิชาชพีหลกั

ด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานการศึกษา

ปฐมวัย ในสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าระดับปริญญา ท้ังใน

หน่วยงานท่ีเป็นของรัฐ และของเอกชน ส่วน

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ นั้น หมายถึง บุคคล

ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ หรือ

ปฏิบตังิานทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการจดัการเรยีนการสอน 

การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วย

งานการศึกษาต่าง ๆ โดยที่ในการประกอบวิชาชีพ

ครู ผู ้ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ (ข้อ

ก�าหนดเก่ียวกับความรู้ และประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องมีเพียงพอท่ีสามารถจะน�าไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพได้)

 ครท่ีูดต้ีองรูจ้กัมาตรฐานการปฏิบติังาน ซึง่

หมายถึงว ่า  ครูต ้องรู ้ ข ้อก�าหนดที่ เ ก่ียวกับ

คุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ

งาน และการพัฒนางานเพ่ือให ้ เ กิดผลตาม

วตัถปุระสงค์ หรือเป้าหมายของงานครู รวมทั้งต้อง

เป็นผู ้ที่รู ้จักฝึกฝนตนเองให้มีทักษะ หรือความ

ช�านาญให้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และจะต้องรู้จัก

มาตรฐานในการปฏิบัติตนด้วย คือมีความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีครู

จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษา ส่งเสริม และธ�ารงไว้

ซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียง และสถานภาพในการ

ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธาแก่

ศิษย์ ชุมชน และสังคม อันจะน�ามาซึ่งศักดิ์ และศรี

แห่งวิชาชีพครู

จิตวิญญาณของความเป็นครู (TEACHERS 

SPIRITS)

 การเป็นครูมืออาชีพน้ัน ครูควรต้องมีจิต

วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ มีความเด็ดเดี่ยว 

มุ่งมั่น และองอาจ ซึ่งจะขอเรียกรวม ๆ เป็นชื่อย่อ

ว่า Teachers Spirits และพอจะอธิบายได้ตามตัว

อักษรภาษาอังกฤษดังกล่าวได้ว่า

 T  หมายถงึ การสอน (Teaching) หมาย

ตวัครู (Teacher) และหมายถึงเวลา (Time) ในการ

เข้าปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้ตรงเวลา ในการ

สอน ครูต้องสอนให้เข้าใจแจม่แจ้ง สอนศลิปวทิยา

การให้แก่ศิษย์จนหมดส้ินโดยไม่ปิดบัง หิโตปเทศ 

ซึ่งเป็นนามปากกาของ เสฐียรโกเศศ หรือพระยา

อนุมานราชธน นักการศึกษา และนักปราชญ์คน

ส�าคญัของไทยได้เคยกล่าวไว้ว่า “ผูท้ีใ่ห้ในสิง่ทีเ่ลศิ 

ย่อมได้ในสิ่งที่เลิศอีก” และสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ทรงกล่าวถึง ลีลา 

(Style) ในการสอน หรือพุทธวิธีในการสอน หรือ

เทศนาวิธีส่ีประการ (The Buddha’s Style or 

manor of teaching) ซึ่งด�าเนินไปได้อย่างได้ผลที่

ดี (พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),2556) คือ 

 1.  สนัทสัสนา ชีแ้จงให้เหน็ชดั หมายความ

ว่า จะสอนอะไรก็ต้องชี้แจง จ�าแนก แยกแยะ 
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อธิบาย และแสดงเหตผุลให้เหน็ชดัเจน ชดัแจ้ง จน

ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังเหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับ

ตาของตน (elucidation and verification) 

 2. สมาทปนา หมายถึง ชวนใจให้อยากรับ

เอาไปปฏบิตั ิคอืสิง่ทีค่วรหดัท�า ควรปฏิบติั บรรยาย

แนะน�าให้มีความซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความ

ส�าคัญที่จะต้องฝึกฝน พากเพียรด้วยความอดทน 

จนใจยอมรับอยากลงมือท�า หรือน�าไปปฏิบัติ 

(incitement to take upon oneself; inspiration 

towards the goal)

 3. สมุตเตชนา คือ การเร้าใจให้อาจหาญ

แกล้วกล้า หมายถึงการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น

เกิดความอุตสาหะ มีความมั่นใจ มีก�าลังใจที่แข็ง

ขัน ตั้งมั่นที่จะท�าให้ส�าเร็จให้จงได้ สู้งานอย่างไม่

ห ว่ันระย ่ อ  ไม ่ กลั ว เห น่ือยยาก  (u rg ing ; 

encouragement; animation, fil l ing with 

enthusiasm)

 4. สัมปหังสนา หมายถึง การปลอบ

ประโลมใจ (ศษิย์) ให้สดชืน่ ร่าเรงิ แช่มชืน่ เบกิบาน 

โดยชี้ให้เห็น แสดงให้เห็นผลดี หรือคุณประโยชน์ที่

จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส�าเร็จยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป ท�าให้ผู้ฟังมีความหวัง และร่าเริงเบิกบานใจ 

(gladdening; exhilaration; filling with delight 

and joy) และยังมีอรรถกถาชี้แจงเพ่ิมเติมอีกด้วย

ว่า (1) ปลดเปลื้องความเขลา หรือความมืดมัว (2) 

ปลดเปลือ้งความประมาท (3) ปลดเปลือ้งความอดื

คร้าน และ (4) สัมฤทธิก์ารปฏิบัติ หรืออาจจดจ�าไว้

สั้น ๆ  ง่าย ๆ  ว่า ชี้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุก

ให้ร่าเรงิ หรอืแจ่มแจ้ง หรอืจงูใจให้แกล้วกล้าร่าเรงิ

 E  หมายถึง ความกระตือรือร้น ความ

มีศรทัธาท่ีแรงกล้า (enthusiasm) หมายถึงความ

เอาใจใส่ (empathy) ในงานสอน และเอาใจใส่ศิษย์ 

หมายถึงการเน้นความส�าคญั (emphasis) ของเรือ่ง

ที่สอน (teach) และเรื่องที่ฝึก (train) หมายถึง วิธี

การที่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ และการสังเกต โดย

ไม่ได้อาศยัวิทยาศาสตร์ หรอืทฤษฎี นอกจากน้ันครู

ควรต้องเป็นตัวอย่าง (example) ที่ดีแก่ศิษย์ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูด การสื่อสาร การ

สนทนา และการปฏิบัติตนในลักษณะอื่น ๆ 

 A  หมายถึง ผูก้ระตุน้ (activator) ครเูป็น

ผู้กระตุ้นเตือนให้ศิษย์ขยันขันแข็ง มีวินัย ตัวครเูอง

เป็นผู้ทีด่�าเนนิการสอนทีม่คีวามกระตอืรอืร้น ยึดถือ

หลกัการ ยึดถือทฤษฎี (activist) เป็นผูท้ีจ่ดักิจกรรม

การเรียนการสอนทีห่ลากหลาย (activity) และเป็น

นักแสดง (actor, actress) ที่ดีในการสอน เป็น 

ผู้ที่มีความเฉียบแหลม มีไหวพริบดี (acute) เป็น 

ผูท้ีม่คีวามชืน่ชมศรทัธา และเลือ่มใส (admiration) 

ในวิชาชีพครู ครูควรต้องวิเคราะห์ (analysis)  

ผู้เรียน โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(individual difference) และลีลาการเรียนรู ้ที ่

แตกต่างของแต่ละบคุคล (individual learning style) 

 C  หมายถงึ ผู้มใีจสงบเยือกเย็น (calm) 

“ใช้ความสงบ สยบความเคล่ือนไหว” ผู้กระตุน้ศษิย์

ในลักษณะที่เรียกว่า เป็น catalytic agent ครูเป็น

ผู้ฝึกสอน (coach) เป็นผู้จุดเทียนส่องน�าวิญญาณ 

หรือส่องทาง (candle) ครูเป็นผู้มีความรอบคอบ 

ระมดัระวัง ละเอียดถ่ีถ้วน และประณีต (carefulness) 

ตลอดจนเป็นผูม้คีณุสมบติั (characteristic) ทีด่ใีน

การเป็นครู เช่น สอนดี พูดดี มีมารยาท มีขันติธรรม 

มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และควรจะ

ต้องมอีกี 8 C คอื (1) มคีวามคดิเก่ียวกับการวิพากษ์ 

วิจารณ์ (critical thinking) และการแก้ปัญหา 

(problem solving) (2) มีความคิดสร้างสรรค์ และ

มวีธีิการใหม่ ๆ  มนีวัตกรรมใหม่ มกีารน�าส่ิงใหม่เข้ามา 
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มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ (creativity innovation) 

(3) มีความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม – ต่างวัฒนธรรม 

(Cross - Cultural understanding) (4) มกีารร่วมมอื

กับการท�างานร่วมกับผู้อื่น ท�างานเป็นทีม และมี

ความเป็นผู้น�า (collaboration, team work and 

leadership) (5) มคีวามรูเ้รือ่งการตดิต่อสือ่สาร และ

รูเ้ท่าทันสือ่ (communication and media literacy) 

(6) ทักษะการด�าเนินอาชีพ และการหาความรู ้ 

(careers and learning skills) (7) การค�านวณ 

(computing literacy) การรู ้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and 

computing and Technology: ICT literacy) และ 

(8) มคีณุธรรม เมตตา กรณุา สงสาร (compassion) 

 H  หมายถงึ ครตู้องมีสขุภาพด ีทัง้สขุภาพ

ทางกาย และสขุภาพจติ “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว” 

หรือ “sound mind in the sound body” ครูต้องมี

จิตใจที่สดชื่นแจ่มใส คิดบวก คิดแต่สิ่งที่ดีงาม  

เรยีกว่ามจีติเชงิบวก (optimism) เสมอ และจะต้อง

มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สะอาด และเรียบร้อย 

เช่น ผม ปาก ฟัน เครื่องแต่งกาย รองเท้า เสื้อผ้า 

สามารถปรบัตวัให้เข้ากับศษิย์ได้เป็นอย่างด ีไม่ก่อ

ความเดือดร้อนให้กับตัวเอง และผู้อื่น

 E หมายถงึ ครคูวรต้องมคีวามรูเ้ก่ียวกับ

นิเวศวิทยา คือ ชีววิทยาท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนกับสิง่แวดล้อม หรอืสงัคมวิทยาท่ีเก่ียวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างคนกับสิง่แวดล้อม (ecology) 

หรือเรียกว่าเป็น ecologist นั่นเอง

  ครคูวรต้องเป็นผูใ้ห้การศกึษาได้ สอนได้ 

(educable) เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับทฤษฎี และ 

วิ ธีการของการศึกษาเป ็นนักศึกษาศาสตร ์ 

(educationist) เป็นผู้มคีวามสามารถ มปีระสิทธิภาพ 

(efficient) มีความพยายามอุตสาหะ (effort) เป็น 

ผู้ยืดหยุ่นได้ (elasticity, flexibility) มีความดีเลิศ, 

ความงดงาม, ความเรยีบร้อย และความสละสลวย 

(elegance) มีการให้ก�าลังใจ (encouragement) 

มีความอดทน, ความทนทาน และความอดกล้ัน 

(endurance) ครูเป็นผูม้เีสน่ห์ ท�าให้ศษิย์ปราบปล้ืม 

เป ็นผู ้ วิ เศษ เป ็นผู ้ส ่งเสริมศิษย ์ให ้ก ้าวไกล 

(enhancement )  เป ็นผู ้ มีความหนักแน ่น 

(emphatical ly) เป ็นผู ้มีความกระตือรือร ้น 

(enthusiasm) ครูต้องอธิบาย (explanation)  

ต้องส�ารวจตรวจวินิจฉัยศิษย์

 R  หมายถึง 3 Rs คือ ครูต้องอ่าน (reading) 

มาก เขียน (writing) มาก และครูต้องรู้เลขคณิต 

(arithmetic) ด้วย ครูต้องมีความรับผิดชอบ 

(responsibility) 

 S หมายถึง ครูต้องรู ้จักสังเคราะห์ 

(synthesis) สิ่งใหม่ ๆ  ครูต้องย่อเรื่อง (synopsis) 

ได้ ครูต้องสรุปความ (summary) ได้ ครูต้องท�างาน

อย่างมีระบบ (systematic approach) ครูต้องเป็น

ผู้เล่าเร่ืองราวได้ (storyteller) ครูต้องรู้จักเลือก 

(selecting) ครูต้องรู้จักเข้าสมาคม (society)  

ครูต้องเป็นผู้ใจเย็น สงบ (self-collected) มีการ

บังคับใจตนเอง (self-command) มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง (self-confidence) รู้จักละอายตนเอง 

(self-concious) และเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ 

(scholarly) 

 P  หมายถึง ครูต้องมีความคิดเชิงบวก 

(positive thinking) มีการพัฒนาตนเอง (personal 

development)  มีลักษณะการเป ็นพ ่อแม ่ 

(parenthood) 

 I  หมายถึง ครูต้องมีความคิดริเริ่ม 

(initiative) ต้องรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(individual difference) 
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 R หมายถึง ครูต้องเป็นผู้ท่ีน่านับถือ 

น่าเคารพย�าเกรง (respectful) มีความรับผิดชอบ 

(responsibility) รูจ้กับ�ารงุขึน้มาใหม่ (resuscitation) 

ครตู้องมกีารซกัซ้อม (rehearsal) ครตู้องรูจ้กัอบรม

ศิษย์ ให้สมบูรณ์ (ศิษย์ที่เสียหายแล้ว) เช่น เสพยา 

(rehabilitation)

 I  หมายถึง ครตู้องสร้างแรงบนัดาลใจ 

(inspiration) แก่ศิษย์ในการเสาะแสวงหาความรู้ 

และก�าหนดเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางของชีวิต

 T  หมายถึง ครตู้องมีความน่าไว้วางใจ 

เชื่อถือได้ (trustworthiness) 

 S  หมายถึง ครูต้องมีความเป็นหน่ึง

เดียวกัน (sodality) ต้องมีจิตวิญญาณ มีปัญญา 

(spirituality) ในความเป็นครู ครูต้องมีใจเป็น

นักกีฬา (sportsmanship) มีการนับถือตนเอง  

(self-discipline) มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

(self-esteem)

บทสรุป

 ในท้ายท่ีสุดอาจสรุปได้ว่า Teaching is 

more than imparting (communication) 

knowledge. It is inspiring change. การสอน 

ย่ิงใหญ่กว่าการติดต่อสื่อสารธรรมดา ๆ มันเป็น 

สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงใน

ตัวคนทั้งทางด้านความคิด เจตคติ และการปฏิบัติ

ได้ ดงัพุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ท่ีกล่าวถึงวิธีการ

สอนแบบต่าง ๆ ว่า (เสฐียรพงษ์ วรรรณปก. มติชน

รายสัปดาห์ ฉบับท่ี 14-20 กรกฎาคม 2560)  

“การสอนคนแม้ในเรื่องเดียว ก็ต้องมีรูปแบบแห่ง

การสอนหลายแบบ จึงจะประสบความส�าเร็จตาม

ต้องการ เพราะคนนั้นมีหลายประเภท หลากหลาย

ความสนใจ และพ้ืนภูมคิวามหลงั” พระพุทธเจ้าเอง

เมื่อทรงสอนเวไนยสัตว์ ทรงน�าเอาการสอนต่าง ๆ 

มาสอนตามความเหมาะสม แบบการสอนเหล่านี้ 

คือ 

 1. การสอนแบบสนทนา (สากัจฉา หรือ

ธรรมสากัจฉา) เป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยท่ีสุด พระองค์

ชอบใช้วิธีนี้ อาจเป็นด้วยว่า ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น ท�าให้การเรียนการสอนสนุก ไม่รู้สึก

ตนว่าก�าลังเรียน หรือก�าลังถูกสอน แต่จะรู้สึกว่า 

ตนก�าลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่าง

สนุกสนาน ในการสนทนานั้น พระพุทธองค์จะทรง

ท�าหน้าทีน่�าสนทนา คอืท�าหน้าท่ีซกัถาม โยนปัญหา

ให้ขบคิด แล้วตะล่อมเข้าสู ่จุดสรุป หาประเด็น 

ที่ต้องการ บางที่เพียงตรัสเป็นนัย ๆ คู่สนทนาอาจ

สรุปได้เอง

 2. แบบบรรยาย พระองค์ทรงใช้การสอน

แบบน้ีเสมอ ส่วนมากจะเป็นโอกาสท่ีผูฟั้งมารวมกัน

มาก ๆ ดงัทีท่รงแสดงพระธรรมเทศนาในพระเชตวัน

มหาวิหารในช่วงบ่ายของทกุวนั และทีน่่าสงัเกตคอื 

ผู้ฟังมักจะมีพ้ืนความรู้ หรือความเข้าใจเก่ียวกับ

เรือ่งนัน้ในขัน้พ้ืนฐานมาบ้างแล้ว มาฟังการบรรยาย

เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน  

ดังเมื่อทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คร้ังแรกก็ใช้วิธี

บรรยาย ทรงบรรยายถึงความล้มเหลวในการปฏิบตัิ 

สองแนวทางคอื การทรมานกาย กับการหมกมุน่อยู่

ในกามคุณ เสร็จแล้วก็ทรงชี้ทางสายกลาง แล้ว 

ทรงแสดงอริยสัจ สี่ประการโดยละเอียดพิสดาร 

ด้วยเหตนีุ ้ธรรมจกัรกัปปวัตนสตูร (พระธรรมเทศนา

กัณฑ์แรกว่าด้วยอรยิสจัสี ่จงึเป็นแบบบรรยายล้วน

 3. แบบตอบปัญหา ผู้ถามปัญหาอาจถาม

ด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง บางคนถามเพ่ือ

ต้องการค�าตอบในเรือ่งทีส่งสยัมานาน บางคนถาม

เพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่ บางคนถามเพื่อข่ม 
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หรือปราบให้ผู ้ตอบอับอาย บางคนคนถามเพื่อ

เทยีบเคยีงกับความเชือ่ หรอืค�าสอนในลทัธิศาสนา

ของตน และพระพุทธองค์ทรงทราบว่า การตอบ

ปัญหาใด ๆ  ต้องดลูกัษณะของปัญหา และเลอืกวิธี

ตอบให้ถูกต้อง เหมาะสมด้วย พระพุทธองค์จึงทรง

จ�าแนกปัญหาไว้ 4 ประการคือ (1) ปัญหาบางอย่าง

ต้องตอบตรงไปตรงมา (เอกังสพยากรณียปัญหา 

ตัวอย่างท่ีชัดเจนทางพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ  

คืออะไร มีเท่าไร ค�าตอบคือ อริยสัจ คือความจริง 

อันประเสริฐ 4 อย่าง ค�าตอบอย่างนี้เรียกว่า  

เอกังสยากรณ์) (2) ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถาม

ก่อนจึงตอบ (ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา) ไม่พึง

ด่วนตอบทันท่ีในแง่ใดแง่หน่ึง เพราะอาจตอบพลาดได้ 

(3) ปัญหาบางอย่างต้องแยกค�าตอบ (วิพัชชพยา

กรณียปัญหา) ค�าถามที่คลุม ๆ อย่าพ่ึงด่วนตอบ 

ตอบไปก็มีแต่ความผิดพลาด ต้องแยกตอบเป็น

เรื่อง ๆ เป็นประเด็นประเด็น ๆ ไป และ (4) ปัญหา

บางอย่างต้องตดับทไปเลย ไม่ตอบ (ฐปณียปัญหา 

หรืออัพยากตปัญหา) มีบางเรื่องบางประเด็นตอบ

ไปก็เท่านั้น สู้ตัดบทเสียดีกว่า เช่น ปัญหาที่ชอบให้

ทะเลาะกับคนอื่น หรือปัญหาท่ีตอบไปแล้วก็ไม่

ท�าให้ดีขึ้น 

 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ท�าหน้าที่ที่ดี

ในการสอน เป็นครูที่สอนดี มีความรู้คู ่คุณธรรม  

เข้าท�านอง เก่งและดี และสอนอย่างมีความสุข  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นครูมืออาชีพ

นั่นเอง และขอจบลงด้วยการบูชาพระคุณของ 

ครูว่า

 ข้าขอกราบไว้คุณ ท่านครูผู้อารี

กรุณาและปราณี อุตสาห์สอนทุกทุกวัน

ยังไม่รู้ก็ได้รู้ ส่วนของครูสอนทั้งนั้น

ความจริงทุกสิ่งสรรพ์ ดีชั่วชี้ให้ชัดเจน

จติมากด้วยเอ็นดู อยากให้รูเ้หมือนแกล้งเกณฑ์

รักไม่ล�าเอียงเอน อยากให้แหลมฉลาดคม

เดิมมืดไม่รู้แน่ เหมือนเข้าถ�้าเที่ยวคล�างม

สงสัยแลเซอะซม กลับสว่างแลเห็นจริง

คุณส่วนนี้ จึงยกไว้ในที่ยิ่ง

เพราะเราพึ่งท่านจริง จึงได้รู้วิชาชาญ

เหตุนี้เราทั้งหลาย ควรน้อมไหว้ครูอาจารย์

เป็นนิจนิรันดร์กาล ประเสริฐแท้แน่นอนเอย
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