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การจดัการอาชีวศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา 
ถอดความจาก   พระราชภาวนา 

(หลวงพ่อทตัตชีโว) 
รองเจ้าอาวาสวดัพระธรรมกาย 

 

ความหมายแท้จริงของการศึกษา 
 

 การศึกษา (มิติหลกัการ)  คอื การพฒันาผูเ้รยีนใหม้กี าลงัใจท าความด ี(ใหค้วามส าคญักบั
การสรา้งนิสยั) 
 การศึกษา (มิติปฏิบติัการ)  คอื การพฒันาและปลกูฝงั  นิสยัใฝรู่ ้ ใฝด่ ี มคีวามสามารถ มี
ความรบัผดิชอบ 

 

ท าไม  การศกึษาจงึตอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหม้กี าลงัใจท าความด ี             
๑.  เพราะมนุษยท์ าความชัว่จะเอาชวีติเป็นเดมิพนั:- ดื่มเหลา้ท าใหเ้ป็นตบัแขง็ได ้ ยงัพบว่ามคีน 
                                                                ดื่มเป็นจ านวนมาก 
     ส่วนการท าความดมีกัจะเหยาะแหยะจงึตอ้งรบีฝึกผูเ้รยีนใหม้กี าลงัใจท าความด ีก่อนความชัว่เขา้ 
     ครอบง า จนหมดก าลงัใจท าความด ี
๒.  นิสยัด ี              มกี าลงัใจท าความด ี รงัเกยีจการท าความชัว่ 
     นิสยัไมด่ ี           ไมม่กี าลงัใจท าความด ีมแีต่ก าลงัใจท าความชัว่ 
     ข้อสงัเกต   หากไมถู่กสอนใหพ้จิารณานิสยัตน  ยิง่เรยีนมาก  รูม้าก  เก่งมาก  ยิง่ไมรู่จ้กัตน 
 

 ท าไม    จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งนิสยัดีๆ  
 เน่ืองจากทุกวชิาในโลกไมบ่รสิุทธิ ์  มกัมผีลขา้งเคยีง (Side effect)  คอื  แถมนรก-บาป จงึตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งนิสยัดีๆ      
เรยีนกฎหมาย  อาชพี ทนายความ  ตอ้งพสิจูน์ใหผู้ว้่าจา้งเป็นคนถูก  บางครัง้อาจสรา้งหลกัฐานโดย
                 สอนใหล้กูความพดู ฯ 

       ผูพ้พิากษา   ตอ้งตดัสนิตามหลกัฐาน  หากไดร้บัขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิ หรอื 
     ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ  การตดัสนิจากหลกัฐานอาจท าใหค้นผดิเป็น 
     คนถูก 

เรยีนเกษตร     อาชพี เกษตรกร   เพื่อผลผลติทีด่ที าใหจ้ าเป็นตอ้งฆา่ศตัรพูชื  คา้สตัวเ์ป็นอาชพี 
เรยีนศลิปะ      อาชพี  ศลิปิน       ตอ้งใชจ้นิตนาการสงู ตอ้งเขา้ถงึบทบาท ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลง 
       อารมณ์อยา่งรวดเรว็ การหาสิง่ชดเชยท าใหม้คี่าใชจ้่ายสงูและอาจ 
                                           ท าสิง่ ทีผ่ดิ 
 
 



 2 

เรยีนการศกึษา   อาชพี ครตูอ้งสัง่ (น า ท าใหด้เูพื่อสรา้งทกัษะและนิสยั)  และสอน (แนะ  ใหค้วามรู)้ 
    ถา้คร ูแนะไมด่ ี น าไมด่ ี     =   โจรปลน้ความรูข้องศษิย ์
             แนะด ี   น าไมด่/ีไมไ่ดน้ า   =   ลกูจา้งสอนหนงัสอื 
             แนะด ี   น าด ี              =   ปชูนียบุคคล (อาชพีทีบ่รสิุทธิ)์ 
 

 แหล่งท่ีมาของก าลงัใจในการท าความดี 
 ๑.  ผูอ้ื่นให ้
 ๒.  ตนเองสรา้งดว้ยการมองตนเองใหเ้ป็น  ท าสมาธแิละเขา้ใจสมัมาทฐิ ิ๑๐ 
 การมองตนเองใหเ้ป็น  เพื่อเหน็อทิธพิลของนิสยัต่อตนเองใหช้ดั  แลว้หดัพจิารณานิสยัตนเอง
ใหล้กึ  ตัง้ใจฝึกพฒันานิสยัตนเองใหใ้ฝรู่ ้ ใฝด่ ี มคีวามรบัผดิชอบยิง่ๆ ขึน้ไป  เริม่จาก 
 ๑.  มองตน  มององคป์ระกอบของชวีติ  คอื  กาย + ใจ  (มองอวยัวะทุกชิน้จนรูจ้กัรปูรา่ง) 
      -  มองกายตนเอง        โครงสรา้ง  ทีอ่ยู ่ หน้าที ่ การท างาน  ว่าแต่ละชิน้ส าคญัอยา่งไร 
                                             และประสานงานกนัอยา่งไร          
      -  มองใจตนเอง          แมย้งัไมเ่หน็ใจ กต็อ้งสงัเกตที ่ ๑. คุณสมบตัขิองใจ (ดหูน้า ๑๗)  

            ๒. การท างานของใจ (ดหูน้า ๑๘)      
 ๒.  เหน็ตน  เหน็ดว้ยใจตนเองว่า 
      ๒.๑  ใจเป็นนายของกาย  จงึสัง่กายใหท้ ากริยิาต่างๆ ได้ 
      ๒.๒  นิสยั  เป็นนายของใจอกีชัน้หนึ่ง 
      ๒.๓  นิสยั เป็นโปรแกรม ด-ีชัว่ ประจ าตวัคนแต่ละคน 
      ๒.๔  นิสยัส าคญักว่าความรูว้ชิาการ ตลอดจนความร ่ารวย  รปูร่างหน้าตา 
 ๓.  พิจารณาตน  คอื  พจิารณานิสยัของตนว่า 
       ๓.๑  ตนมนีิสยัด ี– ไม่ด ีอะไรบา้ง 
       ๓.๒  กจิกรรมประจ าวนัใด  เป็นเหตุใหเ้กดินิสยัด ี– ไมด่นีัน้ๆ 
       ๓.๓  สถานทีเ่กดินิสยัด ี– ไมด่นีัน้ๆ อยูท่ีไ่หน 
       ๓.๔  อะไรคอือุปกรณ์ส าหรบัใหเ้กดินิสยัด ี– ไมด่นีัน้ๆ 
       ๓.๕  ใคร คอื บุคคลตน้แบบใหเ้กดินิสยัด ี– ไมด่นีัน้ๆ 
 ๔.  พฒันาตน  คอื  พยายามปรบัปรงุแกไ้ขนิสยัตนโดยชอบ  ๔  ลกัษณะ คอื 
       ๔.๑  ก าจดันิสยัไมด่เีก่าๆ ใหห้มดไป 
       ๔.๒  ป้องกนันิสยัไมด่ไีมใ่หเ้กดิขึน้ใหม่ 
       ๔.๓  ปลกูฝงันิสยัดีๆ  ทีย่งัไม่มใีหเ้กดิขึน้ 
       ๔.๔  รกัษานิสยัดีๆ  ทีม่อียูแ่ลว้และท าใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป 
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       คณุ-โทษของนิสยัดี – ไม่ดี 
 

            นิสยัดี         นิสยัไม่ดี 
     การคดิ  พดู  ท าดเีป็นปกต ิ       ความรูว้ชิาการ     การคดิ  พดู  ท าไมด่เีป็นปกต ิ
              เท่ากนั 
ความสุข  บุญ  มติรแทเ้กดิต่อเนื่อง      นิสยัอาจ         ความทุกข ์ บาป มติรเทยีมเกดิต่อเนื่อง 
          ไมเ่หมอืนกนั 
 ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิต่อเนื่อง         ผลของการ        ความคดิท าลายเกดิต่อเนื่อง 
            กระท ายอ่ม  

ความส าเรจ็รออยู่         แตกต่างกนั              ความลม้เหลวรออยู่ 
 
 

ก าเนิดนิสยั 
เหน็บ่อยๆ             กระชุ่มกระชวย   
ไดย้นิบ่อยๆ               คดิซ ้าๆ          กระฉบักระเฉง 
ดมบ่อยๆ  จ าได ้    พดูซ ้าๆ       เคย  คุน้  ชนิ                นิสยัด ี
ลิม้รสบ่อยๆ     ท าซ ้าๆ      
จบัตอ้งบ่อย           กระทบกระทัง่ 
             ชา 
                  ดา้น 
                นิสยัไมด่ ี  
 

การจดัการอาชีวศึกษา 
 

การอาชีวศึกษา (สมัมาอาชีวะ)  คอื  การพฒันาผูเ้รยีนใหม้กี าลงัใจท าความด ี มกี าลงัใจ
พฒันาฝีมอืในการประกอบอาชพี 

 

 วตัถปุระสงคข์องการจดัการอาชีวศึกษา 
 ๑.  ผูไ้ดร้บัการศกึษา  สามารถดแูลตนเองใหป้ลอดภยั  และประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง  
ครอบครวั  สงัคม  ใหเ้ป็นสุขได ้
 ๒.  สรา้งลกัษณะนิสยัทีด่งีาม  เหมาะสมใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการศกึษา  เพื่อการพฒันาตนเอง  
ครอบครวั  หมูค่ณะ  ใหส้งัคม (ปิดนรกใหม้ดิ-เปิดสวรรคใ์หก้วา้ง) 
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คณุลกัษณะผูจ้บการศึกษาระดบัอาชีวะ 

เป้าหมายชีวิตบนดิน   เพื่อตัง้หลกั  ตัง้ฐานได ้
๑.  อ ุ- อฏุฐานสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ - หาเป็น) 

    คอื  เป็นผูข้ยนั  ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งช่วยกนัท านัน้  ประกอบดว้ยปญัญาเป็น
เครือ่งพจิารณาอนัเป็นอุบายในการงานทีจ่ะตอ้งช่วยกนัท านัน้ 
 

 
 
๒.  อา - อารกัขสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา - เกบ็เป็น) 
    คอื  ท าอยา่งไร  โภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร ไดม้าโดยธรรมเหล่านี้ของ

เรา จงึจะไมถู่กพระราชารบิ  โจรไมล่กั  ไฟไมไ่หม ้ น ้าไมพ่ดัไป  ทายาทผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมล่กัไป 
 

 
 

 

 

๑.  ขยนั 
๒.  ฉลาด 

๑.  สะสมทรพัย ์                            ๒.  ป้องกนักรรมสิทธ์ิ 
๓.  ป้องกนัอนัตรายแก่ทรพัย ์      ๔.  ถนอมทรพัยเ์ป็น (ใช้เป็น) 
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๓.  ก -  กลัยาณมิตตตา  (ความเป็นผูม้มีติรด ี- สรา้งเครอืขา่ยคนด)ี 
    คอื  วางตวัเหมาะสม  เจรจา  สนทนากบัคนในหมู่บา้นหรอืในนิคมทีต่นอาศยัอยู่จะเป็น

คหบด ี บุตรคหบด ี คนหนุ่มผูเ้ครง่ศลี  หรอืคนแก่ผูเ้คร่งศลีกต็าม     ตอ้งเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศรทัธา  
ถงึพรอ้มดว้ยศลี  ถงึพรอ้มดว้ยจาคะ (เสยีสละ)  และถงึพรอ้มดว้ยปญัญา 

 

   
 
๔.  ส -  สมชีวิตา (ความเป็นอยูเ่หมาะสม – ใชเ้ป็น)  
     คอื  รูท้างเจรญิแห่งโภคทรพัยแ์ละทางเสื่อมแห่งโภคทรพัย ์ แลว้เลีย้งชพีแต่พอเหมาะ  

ไมใ่หฟุ้่มเฟือยนกั ไมใ่หฝื้ดเคอืงนกัดว้ยคดิว่า  “ดว้ยการใชจ้า่ยอยา่งนี้  รายรบัของเราจกัเกนิรายจา่ย 
และรายจ่ายของเราจกัไมเ่กนิรายรบั” 
 

  
  เป้าหมายชีวิตบนฟ้า  เพื่อปิดนรกใหม้ดิ เปิดสวรรคใ์หก้วา้ง 
 ๑.  ศ – สทัธาสมัปทา  (ศรทัธา) 
      คอื  เช่ือเพราะหมดสงสยั ด้วยการศึกษาและปฏิบติั  เชื่อปญัญาเครือ่งตรสัรูข้อง
ตถาคตว่า  พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้      ๑) เป็นพระอรหนัต ์     ๒) ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ        
๓) เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ (นิสยั ,ความประพฤตดิงีาม)      ๔) เสดจ็ไปด ี     ๕) รูแ้จง้โลก    
๖) เป็นสารถ ี (ครฝึูก) ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม   ๗) เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย      
๘)  เป็นพระพุทธเจา้     ๙) เป็นพระผูม้พีระภาค (แบ่งย่อย) 
 ๒.  ศี – สีลสมัปทา  (ศีล) 
    เป็นผู ้ ๑) เว้นขาดจากการฆ่าสตัว ์  ๒) เว้นขาดจากการลกัทรพัย ์  ๓) เว้นขาดจาก
การประพฤติผิดในกาม    ๔) เว้นขาดจากการพดูเทจ็     ๕) เว้นขาดจากการเสพของมึนเมา 
 ๓.  จา – จาคสมัปทา  (จาคะ - เสียสละ) 
      มใีจปราศจากความตระหนี่อนัเป็นมลทนิ  มจีาคะอนัสละแลว้  มฝีา่มอืชุ่มยนิดใีนการสละ  
ควรแก่การขอ  ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รองเรอืน 
 ๔.  ป – ปัญญาสมัทปา  (ปัญญา) 
     เป็นผูม้ปีญัญา คอื  ประกอบดว้ยปญัญาเป็นเครือ่งพจิารณา  เหน็ทัง้ความเกิดและความ
ดบัอนัเป็นอริยะ  ช าแรกกิเลสให้ถึงความส้ินทุกขโ์ดยชอบ 
 

 

 

 

 

 

๑.  สร้างเครือข่ายคนดีได้ 
๒.  ซึมซบั (คอยศึกษา) 
ความดีได้ 

  บริหารทรพัยด้์วยราย
เหลือ 



 6 

 หลกัสตูรการอาชีวศึกษา  สมรรถนะทีห่ลกัสตูรการอาชวีศกึษาทุกหลกัสตูรควรบรรจ ุ คอื 
๑. การสร้างกลัยาณมิตร (การสร้างเครือข่ายคนดี)     ดว้ยการปลกูฝงัคุณลกัษณะผูน้ า 

ดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ (ทาน   ปิยวาจา    อตัถจรยิา – ท าประโยชน์ให ้  สมานตัตตา – การวางตวั
สม ่าเสมอ)  และความส าเรจ็ของการสรา้งเครอืข่าย  คอื  ปลกูฝงัใหทุ้กคนมคีุณสมบตันิกัสรา้งเครอืขา่ย  
ไดแ้ก่ 
      ๑.๑  เป็นผูม้ศีรทัธา     ๑.๒  เป็นผูม้ศีลี 
      ๑.๓  เป็นผูม้หีริ ิ(อายบาป)    ๑.๔  เป็นผูม้โีอตตปัปะ (กลวันรก) 
      ๑.๕  เป็นพหสูตู (ปญัญาจากการฟงั)   ๑.๖  เป็นผูม้จีาคะ (เสยีสละ) 
      ๑.๗  เป็นผูม้ปีญัญา (เหน็การเกดิ-ดบัจากภาวนา)  ๑.๘  เป็นผูม้คีวามมกัน้อย 
 ๒.  การบริหารงาน 
 ๓.  การรกัษาสขุภาพกาย 
 ๔.  ปลูกฝงัศีลธรรม  เพื่อสรา้งนิสยัดีๆ   รกับุญ  กลวับาป  สิง่เหล่านี้จะท าใหม้คีวามเขา้ใจ
ถูกตอ้งเกีย่วกบัเรือ่งโลกและความเป็นไปของชวีติตามความเป็นจรงิ      
 

 

เป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษา 
 
 

      
 
๑.  หาครดูใีหเ้จอ 
๒.  ฟงัค าครใูหช้ดั           
๓.  ตรองค าครใูหล้กึ 
๔.  ท าตามครใูหค้รบ 
 
         
 
           
         
 
 
 
 
    

   ทกัษะวิชาชีพ 

 มีปัญญา 

 นิสยัดี 

ท ำทำน    

วนัิย 

เคำรพ 

อดทน 

ใช้ทรัพย์เป็น 

สัมมำทฐิิ ๑๐ 

  ทางโลก 

ภำวนำมัยปัญญำ (สมำธิ) 
  ทางธรรม 

ฝึกงำน 

   การจดัการ 
   อาชีวศึกษา 

หำทรัพย์เป็น 

รักษำทรัพย์เป็น 

สร้ำงเครือข่ำยคนดีเป็น 

รักษำศีล ๕ , ๘  เป็นปกติ 
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ท                  การพฒันาทกัษะวชิาชพีแก่ผูไ้ดร้บัการศกึษา   จะไดจ้ากการฝึกงาน  การฝึกงาน
นัน้จะตอ้งมคีร ู ถา้ไมม่คีรแูมจ้ะท าไดแ้ต่กย็ากทีจ่ะท า   

หลกัการเรียนการสอน (วฒิุธรรม 4) 
 ๑.  หาครดีูให้พบ   (สปัปุริสงัเสวะ)  ครดูจีะเป็นต้นแบบทีด่ที ัง้ดา้นนิสยัและความสามารถ
วชิาชพี 
      ๑.๑  ครดีูคือใคร 
  ครดีู  คือ  ครท่ีูรู้จริง  ปฏิบติัได้  สอนได้จริง 
 
 
 
              ช้ี      คอื ชีใ้หเ้หน็ชดัว่าจะสอนอะไร  
              ชวน คอื ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ
              ชม    คอื เรา้ใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ
             เชียร ์ คอื ปลอบชโลมใจใหส้ดใส รา่เรงิ 
 
     ๑.๒  ครดีูจะต้องระวงัไม่ให้เกิดความล าเอียง  ความล าเอยีงเกดิขึน้เพราะ 
  -  เพราะรกั     

-  เพราะชงั 
  -  เพราะกลวั ( กลวัศษิยฉ์ลาดกว่า  รูม้ากกว่า ฯ)    

-  เพราะโง่ (โงเ่พราะอารมณ์  ,ขอ้มลูส่งมาไมช่ดั ไมพ่อ ฯ) 
 
 
 

      ๑.๓  คณุสมบติัของครดีู คือ 
  ๑)  จดัการศกึษาใหต้นเองส าเรจ็  เช่น  พระพุทธเจา้ จดัการศกึษาใหต้นเอง โดยเอา
ชวีติเป็นเดมิพนัในการจดัการศกึษาใหต้นเอง แมจ้ะถูกโจรไล่  ถูกใส่ความ  ถูกต่อตา้น กไ็มท่อ้ถอย 
  เมือ่เป็นครกูต็อ้งเอาชวีติเป็นเดมิพนั ควรหาความรูแ้ละทดลองดว้ยตนเอง 
  ๒)  ประสบความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาใหม้หาชนแลว้  คอื  สามารถประกนัความ
ประพฤตแิละความรูใ้หศ้ษิยไ์ด ้ เช่น 
  การสอนของพระพุทธเจา้  ผูไ้ดร้บัการศกึษาไดร้บัการประกนัความส าเรจ็ คอื 
   พระอรหนัต ์   หมดกเิลส   ๑๐๐ % 
   พระโสดาบนั  หมดกเิลส     ๘๐ % 
  การสอนของครสูายอาชพี  จะตอ้งประกนัว่าลกูศษิยส์ามารถน าไปประกอบอาชพีได ้ 

  สอนได้จริง 

   รู้จริง   ท าได้จริง
เคำรพ 

   ทนัททีีรู้่ว่ำผดิจะต้องขอโทษ 

ครดีูท่ีน่าเคารพ 

ทกัษะวิชาชีพ 
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 ๒.  ฟังค าครใูห้ชดั (สมัธมัมสัสวนะ)  คอื  ผูไ้ดร้บัการศกึษาจะตอ้งจบัเนื้อความไดค้รบ  
สามารถใหค้ าจ ากดัความไดช้ดัเจน  วธิกีารหาค าจ ากดัความแบบงา่ยๆ คอื  การตัง้ค าถามในการเรยีน
แต่ละเรือ่งว่า  “เรยีนอะไร” ภาษาองักฤษใชค้ าว่า “What”         
            “เกีย่วขอ้งกบัใคร” ภาษาองักฤษใชค้ าว่า “Who”      
                “สถานทีเ่กี่ยวขอ้ง”ภาษาองักฤษใชค้ าว่า “Where”   
เช่น  วนิยั คอือะไร ? , วนิยัของนกัเรยีน วนิยัของครเูป็นอยา่งไร  เมือ่อยูใ่นสถานศกึษาควรปฏบิตัิ
อยา่งไร  
        เคารพ คอือะไร ?   ,        อดทน คอือะไร ?    เป็นตน้ 
 ๓.  ตรองค าครใูห้ลึก (โยนิโสมนสิการ)  เมือ่ไดฟ้งัค าครชูดัแลว้  จะเขา้ใจลกึซึง้ขนาดไหน  
อยูท่ีก่ารพจิารณาตรติรอง  ตอ้งตรติรองจนกระทัง่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องเรือ่งนัน้ๆ ว่าท าไปท าไม 
วธิกีารหาวตัถุประสงคข์องเรือ่งต่างๆ  อยา่งงา่ยๆ คอื การตัง้ค าถามว่า “ท าไม” ภาษาองักฤษใชค้ าว่า 
“Why”  เช่น  ท าไมตอ้งมวีนิัย  ?  ,  ท าไมตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระ ? , ท าไมตอ้งช่วยเหลอืงานบา้น  ?   
เป็นตน้  
 ๔.  ท าตามครใูห้ครบ  (ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ)  เมือ่รูแ้ลว้ตอ้งน าไปปฏบิตัใิหค้รบถ้วน  
ปฏบิตัจินเกดิความช านาญ  จะตอ้งรูว้ตัถุประสงคท์ุกระดบัแม่นย า  เรยีนรูก้ารปฏบิตัจิากการตัง้ค าถาม 
“อยา่งไร”    ภาษาองักฤษใชค้ าว่า “How” เพื่อใหรู้ก้ระบวนการ  สามารถเลอืกวธิทีีด่ทีีสุ่ดไปท า   ฝึก
ปฏบิตัจินไดผ้ลงานทีต่อ้งการ  เรยีนรูแ้ละสรา้งนิสยัดีๆ  เหมอืนครู 
 

รู้วตัถปุระสงคท์ุกระดบัแม่นย า        ตัง้ค าถาม How ในการทดลอง 

            ปฏิบติังานหลายๆ ครัง้ เพือ่หาเทคนิคทีด่ี
  
 

 
ได้นิสยัดีๆ เหมือนคร ู      เลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุไปท า 
 
              ได้ผลงำนสมใจ 
 

 

 
 

ครมูหีน้าทีท่ ัง้แนะน าใหท้ า  น าใหด้ ู อยูใ่หเ้หน็  และเป็นก าลงัใจ 
 
   

นิสยั (จรณะ) คอื  พฤตกิรรมซ ้าๆ  ทีท่ าเป็นประจ า จนกระทัง่ตดิ  หลงัจากตดิกจ็ะท าเช่นนัน้
เป็นประจ า  หากไมไ่ดท้ าอกีกห็งดุหงดิ  นิสยัจงึเป็นโปรแกรม บุญ – บาป เฉพาะตวั    

นิสยัดีๆ  คอื ภมูคิุม้กนัของใจ  ไมใ่หโ้รคภยัไขเ้จบ็ (กเิลส) มาเบยีดเบยีน 

ท าตามครใูห้ครบ 

ภาคปฏิบติั  คือ  หวัใจของความส าเรจ็ของการจดัการอาชีวศึกษา 
 

การสร้างนิสยัดีๆ 
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นิสยัดีๆ    สามารถสรา้งไดจ้ากการฝึกงาน       การฝึกงานทีด่จีะตอ้งเคน้ศกัยภาพของความดี
ในตวัผูไ้ดร้บัการศกึษาออกมาใหไ้ด ้ ศกัยภาพนัน้ คอื  วนิยั  เคารพ  อดทน 
 ๑.  วินัย  (ว ิ = วเิศษ , นยั  =  สภาพต่างๆ ,  วนิยั =  สภาพทีท่ าไปวเิศษ) 
 วินัย  คอื  กฎระเบยีบของสงัคม  และเป็นเงือ่นไขทีผ่กูใหค้ดิ วินัยเป็นเร่ืองของความเตม็ใจ 

วนิยัทีค่วรบ่มเพาะประกอบดว้ย 
- วินัยว่าด้วยการแสดงความเคารพ  ผูเ้รยีนจะตอ้งรูว้่าท าไมตอ้งไหว ้ การไหวเ้มือ่ท า

บ่อยๆ  จะกลายเป็นความจรงิใจในการเคารพ 
- วินัยว่าด้วยความสะอาด  ถา้สถานที ่ อุปกรณ์  หรอืแมแ้ต่รา่งกายสกปรกจะเป็นสิง่ที่

น าไปสู่เรือ่งการจบัผดิ      สะอาดจะมกีารจบัถูก (ชื่นชม  ยนิด)ี 
- วินัยว่าด้วยความเป็นระเบียบ 
- วินัยว่าด้วยความตรงต่อเวลา   เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอื 
ทีก่ล่าวมา  คอื  วนิยัหลกัๆ  สถานศกึษาแต่ละแห่งอาจเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 
วนิยัทัง้หมด หากไดร้บัการเพาะบ่มจะกลายเป็น ศีลประจ าตวัได ้ คอื  ความรบัผดิชอบ 
วนิยัเป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งนิสยัดีๆ   วนิยัเป็นเรือ่งของการฝึก  หดั  จดั  ท า  การปฏบิตั ิ  

การระมดัระวงั  การขดัเกลา  เมือ่ควบคุมไดถู้กส่วน กายและวาจากส็งบมผีลใหใ้จสงบภายใน  พรอ้ม
เขา้ถงึธรรม ( ประเทศญีปุ่น่ใชว้นิยัเป็นส่วนเสรมิในการสรา้งความเป็นชาต ิ/ ความรกัชาต ิ) 

๒.  เคารพ  (เคารพ  =   คารวะ =  ความซาบซึง้พระคุณ) 
การสรา้งนิสยัมากดว้ยความเคารพ  จะตอ้งไปหาความดใีนเรือ่งเหล่านี้ 
- เคารพพระรตันตรยั จะท าใหไ้ดเ้ขา้ถงึธรรม 
- ความเคารพคร ูจะท าใหไ้ดว้ชิาดีๆ   ทกัษะดีๆ   นิสยัดีๆ   
- ความเคารพสถาบนั จะท าใหเ้กดิความสามคัค ี ความเป็นชาต ิ การเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
- ความเคารพวิชาชีพ  (จะเกดิขึน้เมือ่ครมู ัน่ใจว่าสิง่ทีส่อนลกูศษิยส์ามารถเอาไปเลีย้งชพี 

ไดจ้รงิ)  จะท าใหม้ปีระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้    สงัคมสงบสุข 
- เคารพความเป็นมนุษยข์องตนและคนอ่ืน  อยา่ดถููกคน  จะรวมพลได้ 
การสร้างวินัยและความเคารพ  จะตอ้งสรา้งจาก การปฏิบติังาน ตามกฎระเบยีบของ 

สถานศกึษา ,มาตรฐานทีก่ าหนด ฯ 
๓.  อดทน   (อด = ไมไ่ด ้, ทน = ไมอ่ยากไดแ้ต่กต็อ้งได ้, อดทน = ยนืหยดั ไมท่อ้ถอย แม ้

อะไรจะเขา้มา) 
 

ความอดทน  แบ่งไดเ้ป็นระดบั  ดงันี้ 
- อดทนต่อความล าบากตรากตร าได้  เช่น  แดด  ลม  ฝน 
- อดทนต่อควำมป่วย-ไข้ 

- อดทนต่อการกระทบกระทัง่ (ทนคน  ผา่นการท างานเป็นทมี) 
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- อดทนต่อความยัว่เย้า , เย้ายวน  ทนต่อกิเลส  อบายมขุ ดว้ยการท าบุญ  บ าเพญ็
ประโยชน์ ท า 

สมาธ ิ รกัษาศลี (ความมัน่คงทางจติใจจะเกดิขึน้เมือ่รกัษาศลี)   
ความอดทนของผู้มีสมัมาอาชีวะ  คอื   ฝึกงานทุกอย่างใหเ้ป็นโดยไมเ่ลอืกงานว่าต ่าหรอืสงู   

ยาก หรอืงา่ย 
 

 
 

ปัญญา  ประกอบดว้ย  ปญัญาทางโลก  และปญัญาทางธรรม   
ปัญญาทางโลก  ประกอบดว้ย การหาทรพัยเ์ป็น  รกัษาทรพัยเ์ป็น  สรา้งเครอืข่ายคนดเีป็น   

ใชท้รพัยเ์ป็น  ไดจ้ากศกึษาวชิาการต่าง ๆ  และการตดิตามข่าวสารทนัโลก 
ปัญญาทางธรรม  ประกอบดว้ย  สมัมาทฐิ ิ10    ภาวนามยัปญัญา(สมาธ)ิ    ท าทาน     

รกัษาศลี ๕ ,๘ เป็นปกต ิ(ความมัน่คงทางจติใจจะเกดิขึน้เมือ่รกัษาศลี เพราะศลีจะควบคุมกาย  วาจา
ใหเ้ป็นปกต)ิ 

ปัญญา เกดิขึน้ได ้  ๓ วธิ ี  
๑.  สตุมยัปัญญา  ปญัญาเกดิจากการฟงั  การท่อง  การจ า 
๒.  จินตมยัปัญญา  ปญัญาเกดิจากการคดิ  การไตรต่รอง  การฝึกจนช านาญ  ประสบการณ์ 
๓.  ภาวนามยัปัญญา  ปญัญาเกดิจากการท าภาวนา  ท าสมาธใิหใ้จน่ิงแลว้เหน็จากภายใน  
     (ใจทีบ่รสิุทธิผ์ุดผ่อง  ไมม่กีเิลสปราศจากความเศรา้หมอง เหมาะแก่การใชง้าน) 
และมปีญัญาอกีชนิด  คอื  สหชาติปัญญา  เป็นปญัญาทีเ่กดิจากการสะสมบุญในแต่ละชาต ิ

(ตน้ทุนเก่า) 
 

ขัน้ตอนความส าเรจ็ท่ีแท้จริงของการจดัการอาชีวศึกษา 
 

                                                  เรียนรู้ดี 
      (สมัมาอาชีวะ) 
                   เกิดนิสยัใฝ่รู้ 

  เกิดนิสยัใฝ่ดี 
           มีก าลงัใจท าความดี 
            ด้วยตนเองเกิดขึ้น 
            เข้าใจสมัมาทิฐิ ๑๐ 

 

 

 

 

 

ปัญญา 
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สมัมาอาชีวะ  คอื  การพฒันาผูเ้รยีนใหม้กี าลงัใจ  ส าหรบั 
 ๑.  ท าความด.ี..............................................หาบุญตดิตวั 
 ๒.  พฒันาฝีมอืในการประกอบอาชพี..........หาทรพัยเ์ลีย้งชวีติ 
บญุ  คอื พลงังานบรสิุทธิ ์เกดิทีใ่จมนุษย ์เกดิทุกครัง้ทีต่ดัใจไมค่ดิชัว่  พดูชัว่  ท าชัว่  โดยให้ 

ทาน  ท าใจใสๆ  บุญจงึเป็นบ่อเกดิแห่งความสุขและความดงีาม ท าน้อยกม็คีุณ ท าปานกลางกม็คีุณ 
ท ามากกม็คีุณ    

หวัใจของบญุ  คอื  ละชัว่  ท าด ี ท าใจใหใ้ส 
คณุยาย (มหารตันะอบุาสิกาจนัทร ์ ขนนกยงู)  เปรยีบเทยีบบุญว่าเหมอืนกบัไฟฟ้า  ถงึแม ้

จะมองไมเ่หน็แต่กค็งมอียู่ 
 คณุยายสอนคนงาน เร่ือง ปลกูต้นไม้คิดอะไรบ้าง หลวงพ่ออยูใ่นเหตุการณ์จงึไดข้อ้คดิใน
ครัง้นี้ดว้ย 
 คนงานท่ี       ค าตอบ         ผลท่ีได้ 
อายงุาน ๑ ปี       ตน้ไมอ้ยา่ตาย  โตเรว็ๆ จะไดไ้มต่อ้งรดน ้าจะได้   ท างานไปไดค้วามเครยีด ไดง้าน 
      ท างานในรม่         ไดเ้งนิ 
อายงุาน ๒ ปี     ตน้ไมโ้ตเรว็ๆ อกีหน่อยนกกาไดอ้าศยั  ไดร้ม่เงา   ไมเ่ครยีด  ไดง้าน  ไดอ้ารมณ์ด ี 
    เวลาท างาน         ไดเ้งนิ 
เป็นพ่อ-แมแ่ลว้   ใครมาวดัรกัจะฟงัเทศน์บนศาลากไ็ด ้ทีโ่คน     ไดง้าน  ไดอ้ารมณ์ด ี ไดบุ้ญ 

  ตน้ไมก้ไ็ด ้ลกูๆทีม่ากจ็ะมาเล่นใกล้ๆ พ่อ แมไ่ด้     ไดเ้งนิ 
หวัหน้าคนงาน   ตัง้ใจใหโ้ตเรว็ๆ และจดัใหส้วย  พระพุทธเจา้     ไดง้าน  ไดอ้ารมณ์ด ี ไดบุ้ญมาก 
ม ี๒ คน   บรรลุธรรมทีต่น้โพธิ ์ต่อไปขา้งหน้าใครมานัง่     ไดเ้งนิ 

  โคนตน้จะไดบ้รรลุธรรม 
 

        ข้อคิดท่ีได้ 
 

 

สมัมาทิฐิ  ๑๐  ท าใหเ้ขา้ใจถูกเรือ่งโลกและชวีติ คอื แสงเงินแสงทองของชีวิต 
หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ ๔   ความจริงประจ าโลก ๖ 
 
 

 
 
 
 

 
 

๑.  ทำนมผีลจริง 
๒.  กำรสงเครำะห์มีผลจริง 
๓.  กำรบูชำมผีลจริง 
๔.  ผลวบิำกแห่งกรรมที่ 
     ท ำดี - ช่ัวมีผลจริง 

๑.  โลกนีม้ีจริง 
๒.  โลกหน้ำมีจริง 
๓.  มำรดำมีจริง 
๔.  บิดำมีจริง 
๕.  โอปปำติกะมีจริง 
๖.  พระพุทธเจ้ำมีจริง 

   ท ำงำนช้ินเดียวกัน  ตั้งใจไม่เหมือนกัน   ผล (บุญ) ไม่เหมือนกนั 
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 หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ 4 
 ๑.  ทานมีผลจริง 
 ชวีติจะเป็นสุขได ้ ชาวโลกต่างตอ้งรูจ้กั แบ่งปนักนัอยู ่ ปนักนักนิ ปนักนัใชอ้ย่างเหมาะสม ถูก
วธิ ีต่างไมห่วงแหนกกัตุน เอาเปรยีบแยง่ชงิกนันัน่คอื  เขา้ใจถูกว่า  ทานมีผลจริง  และยงัเป็นการ
ป้องกนั แกไ้ข ปัญหาเศรษฐกิจ อยา่งถูกวธิ ี

๒.  การสงเคราะห์มีผลจริง 
จะเป็นสุขได ้ชาวโลกต่างตอ้งไมท่อดทิง้  ซ ้าเตมิผูต้กทุกขไ์ดย้าก  แต่ช่วยเหลอืกนัจนสุด

ความรูค้วามสามารถ เพื่อแกไ้ข บรรเทาทุกขเ์หล่านัน้  นัน่คอื เขา้ใจถูกว่า การสงเคราะหห์รือยญัมี
ผลจริง  และยงัเป็นการป้องกนั แกไ้ข ปัญหาสงัคม อยา่งถูกวธิ ี

๓.  การบชูามีผลจริง 
ชวีติจะเป็นสุขได ้ ชาวโลกต่างตอ้งรงัเกยีจการจบัผดิ แต่รกัการจบัถูก  คอื คน้หาความดขีอง

กนัและกนั  พบแลว้กป็ระกาศคุณความดนีัน้ๆใหส้งัคมทราบ  เป็นการยกยอ่งใหเ้กยีรต ิใหก้ าลงัใจกนั 
ใหท้ าความดยีิง่ๆขึน้ไป  นัน่คอืเขา้ใจถูกว่า การเซ่นสรวงบชูามีผลจริง  เป็นการป้องกนั แกไ้ข 
ปัญหาการเมือง อยา่งถูกวธิ ี

๔.  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีท าดี - ชัว่มีผลจริง 
ชวีติจะเป็นสุขได ้ ชาวโลกต่างตอ้งไมท่ าอะไรดว้ยความล าเอยีงเอาแต่ใจตวั  รูช้ดัว่ากรรมด ี– 

ชัว่เป็นอย่างไร จงึเวน้การท ากรรมชัว่ ทัง้กาย-วาจา-ใจ โดยเดด็ขาด  เลอืกท าเฉพาะกรรมดเีท่านัน้ 
เพราะตระหนกัว่า หากตนท ากรรมด ีตนเองนัน่เหละยอ่มไดร้บัผลเป็นความสุข หากท ากรรมชัว่ยอ่ม
ไดร้บัผลเป็นความทุกข ์ นัน่คอืเขา้ใจถูกว่า ผลวิบากแห่งกรรมดี – ชัว่ท่ีท าแล้วมีจริง  และการเลอืก
ท าแต่ความดเีป็นการป้องกนั แกไ้ข ปัญหาการปกครอง อยา่งถูกวธิ ี

การปลกูฝงั  หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุทัง้ 4 ประการ  แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
อยา่งจรงิจงั โดยไมจ่ ากดัเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ วยั ยอ่มเป็นการป้องกนั- แกไ้ข ปัญหาเศรษฐกิจ -
สงัคม - การเมือง - การปกครอง  ไดโ้ดยตรงอย่างถาวร ทัง้ในระดบัรากหญา้และระดบัโลก 

หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุทัง้ 6 
 ๑.  โลกน้ีมีจริง 
 ความสุข-ทุกข ์ เจรญิ-เสื่อม ทีบุ่คคลไดร้บัขณะน้ี หาไดเ้กดิขึน้เองลอยๆ หรอืผูว้เิศษตนใด
บนัดาลหรอืสาปแช่งไม ่ต่างเกดิจากผลกรรมทีต่นเองปฏบิตัติาม หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ 4 
ในอดตีชาตแิละอดตีในชาตนิี้ ว่าถูกตอ้ง-ผดิพลาดมากน้อยเพยีงใดนัน่คอืเขา้ใจถูกว่า โลกน้ี คอืตวัเรา
เองยอ่ม มีท่ีมาจริง 

๒.  โลกหน้ามีจริง 
 โลกหน้า คอื ตวัเราเองยอ่ม มีท่ีไปจริง คอืเขา้ใจถูกว่าคนเรา ตายแลว้จะยงัไมส่ญู เพราะยงั 
ไมห่มดกเิลส ต่างตอ้งไปเกดิใหมอ่กี แต่จะเกดิด ี– รา้ยขึน้กบัผลกรรมทีต่นปฏบิตัติาม   หลกัการ 
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ด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ 4   ตัง้แต่ปจัจบุนัน้ีจนกระทัง่วนัละโลก ว่าถูกตอ้ง –ผดิพลาดเพยีงใด  รวมกบั
ผลกรรมในอดตีทีย่งัตามมา หาไดเ้กดิขึน้เองลอยๆ หรอืผูว้เิศษตนใดบนัดาลหรอืสาปแช่งไม่ 

๓.  มารดามีจริง 
 มารดา มพีระคุณต่อบุตรเพราะ 1) เป็นผูใ้หช้วีติ  2) เป็นตน้แบบกายมนุษยใ์ห ้ 3) อบรมสัง่
สอนบุตรใหป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ตามหลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ 4     แต่มารดายอ่มมโีทษต่อ
บุตร เพราะไมอ่บรมสัง่สอนบุตรตามหลกัการด าเนินชวีติ ฯ ให ้นัน่คอืเขา้ใจถูกว่า มารดามีพระคณุ – 
โทษแก่บตุรจริง ตามการกระท าของตน 

๔.  บิดามีจริง 
 บดิา มพีระคุณต่อบุตรเพราะ 1) เป็นผูใ้หช้วีติ  2) เป็นตน้แบบกายมนุษยใ์ห ้ 3) อบรมสัง่สอน
บุตรใหป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ตามหลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ 4     แต่บดิายอ่มมโีทษต่อบุตร 
เพราะไมอ่บรมสัง่สอนบุตรตามหลกัการด าเนินชวีติ ฯ ให ้นัน่คอืเขา้ใจถูกว่า บิดามีพระคณุ – โทษแก่
บตุรจริง ตามการกระท าของตน 

๕.  โอปปาติกะมีจริง 
 นรก –สวรรค ์มจีรงิ  สตัวน์รก และชาวสวรรคอ์ายยุนืมากเป็นลา้น – โกฏปีิ สตัวน์รกเป็นทุกข์
มาก  แต่ชาวสวรรคเ์ป็นสุขมาก  ซึง่ต่างเกดิจากกรรมชัว่ – ดทีีต่นเองท าไวส้มยัเป็นมนุษย ์สตัวน์รก – 
ชาวสวรรค ์ต่างเกดิปุ๊บโตเตม็ทีป่ ับ๊ ไมต่อ้งผ่านวยัทารก ต่างอยูด่ว้ยผลกรรมชัว่ – ดทีีต่นเองท าไว ้
ใครๆจงึตอ้ง ไมป่ระมาทในการด าเนินชวีติ โดยค านึงถงึทุกข ์– สุขทีต่อ้งรบัหลงัความตายอกีดว้ย จงึ
ตอ้งท าบุญเผื่อไวม้ากๆ เพื่อความสุขในโลกหน้า นัน่คอืเขา้ใจถูกว่า สตัวท่ี์เกิดแบบโอปปาติกะมีจริง  

๖.  พระพทุธเจ้ามีจริง 
 เป็นธรรมชาตวิ่า สมยัใดหากสมณะพราหมณ์ผูใ้ดประพฤตดิ ี ปฏบิตัชิอบ  กลัน่ใจตนเองให้
ผ่องใสเป็นนิจ  โดยถวายชวีติเป็นเดมิพนัยอ่มรูแ้จง้แทงตลอดเรือ่งโลกน้ี และโลกหน้าดว้ยปญัญาอนัยิง่
เองของท่านได ้ ยิง่กว่านัน้ท่านยงัมนี ้าใจตระเวนสัง่สอนชาวโลกใหรู้แ้จง้แทงตลอดในธรรมทัง้หลาย
ตามท่านอกีดว้ย  ชาวโลกขนานนามพระองคท์่านดว้ยความเคารพยิง่ว่า  พระพุทธเจา้  นัน่คอืเขา้ใจ
ถูกว่า  พระพทุธเจ้ามีจริง  ชาวโลกทัง้หลายสมควรถอืพระองคท์่านเป็นคร ู และประพฤตดิปีฏบิตัิ
ชอบตามพระองคท์่านดว้ย เพื่อใหช้วีติปลอดภยัและเป็นสุขเช่นท่าน 
 การจดักจิกรรมส่งเสรมิสมัมาทฐิ ิ๑๐   ใหป้ระชาชนไดป้ฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมสม ่าเสมอ
จนกลายเป็นนิสยั ทัง้หลกัการด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ ๔   และความจริงประจ าโลก ๖   คอื 
ความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาของประเทศชาตนิัน้ๆ อยา่งแทจ้รงิ 
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          กระบวนการจดัการอาชีวศึกษา 
 

       เพราะเข้าใจสมัมาทิฐิ ๑๐ 
 

เจริญสมัมาสมาธิ 
 

             ก าลงัใจท าความดีด้วยตนเองเกิดขึ้น 
         วินัย 

        สถาบนั  คร ู ต้องรีบจดักิจกรรมเพาะนิสยัใฝ่ดี              เคารพ 
         อดทน 

    นิสยัใฝ่รู้ของนักเรียนเกิดขึ้น 
 

   นักเรียนท่ีมีนิสยัใฝ่รู้ – ใฝ่ดี   จึงจะรกัการเรียนรู้ 
 
                                   ครจึูงต้องจดักระบวนการเรียนรู้ได้ส าเรจ็ 
 
                                            การอาชีวศึกษาจึงจะมีคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
       ท าอยา่งไรจงึจะท างานเป็น 

 

                                           ต้องลงมือปฏิบติัทุกขัน้ตอน 

 

กำรเรียนรู้จำกกำรฝึกอำชีพทีเ่กดิขึน้ในตัวผู้เรียน 
 

         ใช้                      What                                                            Why 

ก าหนดนิยาม      Who                งำน                    ช่วยก าหนดวตัถปุระสงค ์
           Where           

 
    How 

เลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ 
 

 ภำคปฏิบัติ คือ หัวใจของควำมส ำเร็จ 

ปฏิบัติซ ้ำๆ จนกระทัง่คุ้นแล้วติดเป็นนิสัย 
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ผูเ้รียนจะต้องได้รบัการฝึกให้ตัง้ค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบ  จะท าให้การปฏิบติังานนัน้มี
ความหมาย 

ตวัอย่าง  น ้าพรกิทีด่มีลีกัษณะอยา่งไร   น ้าพรกิกะปิท าใหอ้รอ่ยไดอ้ยา่งไร    ท าไมจงึตอ้ง
เลอืกท าน ้าพรกิกะปิ 

 

สภาพแวดล้อมท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ 
                              คน       วตัถ ุ
ผูอ้ านวยการ        ไมก้วาด  ผา้ขีร้ ิว้ 
คร ู         ตกึเรยีน  หอ้งท างาน 
เสมยีน         หอ้งฝึกปฏบิตั ิวสัดุฯ 
คนขายของ ฯ       วฒันธรรม   :-ท าใหส้ะอาด น่าอยู่ 
:- พดูด ี ท าด ี ปรารถนาด ี    วธิสีอน     น่าเรยีน 
           วธิฝึีก 

       การประชุม  รอ้งเพลง  สวดมนต์ 
 

 

                   
 

สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งบรรยากาศ คอื  
-   หลกัสตูรหรอืครดู ี  
-   สถานทีส่ะอาดหรอือากาศด ี  
-   อาหารด ี  
-   บรูณาการการเรยีนการสอนด ี(สอนสิง่ทีม่ปีระโยชน์) 

 

 

ความรู้ได้มาอย่างไร 
ธรรมชาติมนุษย ์
 .  เกดิมาพรอ้มกบั    ความไม่รู้ 
 .  ทุกอยา่งเรยีนรู ้ ในภายหลงั 
 .  ทีว่่ารูแ้ลว้  มกัรู้ผิดๆ 
 .  จงึตอ้ง  เปล่ียนทฤษฎีบ่อยๆ  
 

คนส่วนมาก ไม่รู้ว่า ตนเอง      ยงัไม่รู้ 
เช่น ก่อนเกิด มาจากไหน ไม่รู้ 
 เกิดมาท าไม   ไม่รู้ 
 ตายเม่ือไหร่   ไม่รู้ 
 

  ส่ิงแวดล้อม 

กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน 
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เพราะความไม่รู้ 
๑.  เมือ่ถูกมรณภยัคุกคาม  จงึป้องกนัไมถู่ก  แกไ้ขไมไ่ด ้ แมไ้ดก้ไ็มท่นั 
๒.  ความทุกขเ์กดิจาก...............................ซึง่เป็นทุกขป์ระจ า  และความทุกขอ์ื่นๆ  ซึง่เป็น

ทุกขจ์ร  จงึบบีคัน้ไมเ่คยว่างเวน้ 
๓.  นกัปราชญจ์งึตระหนกัว่ามนุษยต์กอยูใ่นทะเลทุกขแ์ละความกลวั 

 
มอีะไรบา้งไหม  หากเข้าถึงหรอืไดค้รอบครองยอ่มท าให ้
 หายไม่รู้ 
     หายทกุข ์    Unknown Factor 

  หายกลวั 
 

Unknown Factor 
 
                เช่ือว่ามีเพราะ            เช่ือว่าไม่มีเพราะ 

       -  มมีดืกม็สีว่างแก้            -  ถา้มกีค็งพบแลว้ 
       -  มรีอ้นกม็คีวามเยน็แก้ 
       -  มไีมรู่-้ ทุกข ์–กลวั กต็อ้งมวีธิแีกไ้มรู่ ้– ทุกข ์– กลวั เพยีงแต่ยงัไมพ่บ 

 
มนัน่าจะอยู่นอกตวัมนุษย ์       อยูใ่นตวัมนุษย ์
 
มนุษยเ์ขา้ถงึ   มนุษยเ์ขา้ถงึเองได้  เขา้ถงึดว้ยการ.................    เขา้ถงึดว้ยการ......... 
เองไมไ่ด ้   ดว้ยกายเนื้อ     
    ดว้ยใจ 
 

Unknown Factor 

- The  Truth 

-  Supreme  Knowledge 

 -  Goodness  ,  God 

  -  Dharma 

   -  Nirvana 

    -  Sacral 

     ฯลฯ 
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มนุษยป์ระกอบด้วย กาย + ใจ   (ก่อนตรสัรู)้ 
     
     กายเนื้อ  ประกอบดว้ย  ธาตหุยาบ  ๔  ชนิด 
ธาตุดนิ   ส่วนทีเ่ป็นของแขง็  เนื้อ  กระดกู  ฯลฯ 
ธาตุน ้า    ส่วนทีเ่ป็นของเหลว  เลอืด  น ้าเหลอืง ฯลฯ 
ธาตุลม   ส่วนทีเ่ป็นลมในตวั  ออกซเิจน  คารบ์อนไดออกไซด์  ฯลฯ 
ธาตุไฟ   ส่วนทีเ่ป็นความอุ่น  พลงังาน ฯลฯ 
ธาตทุัง้ ๔ จะต้องรกัษาให้สมดลุ  กายจึงจะปกติ 
กายมนุษยมี์ลกัษณะพิเศษ คือ   ยามยนื เดนิ นัง่ กายตัง้ตรง  ยามนอนกน็อนไดท้ัง้หงาย

และคว ่า  รปูรา่ง ขนาด สดัส่วน อวยัวะ เหมาะสมในการท าความด ี
หลกัสตูรทุกหลกัสตูรจะต้อง มีความรู้ในการรกัษาสขุภาพของตวัเอง 
 

ใจ  เป็น  ธาตลุะเอียด    มอี านาจในการรู ้
 ชื่อเตม็  วิญญาณธาต ุ   (วญิญาณ  =  รู)้ 
 อาศยัอยูใ่นกาย  ขณะมชีวีติอยู่ 
 

 

หากใจเตลิดแลว้  ควบคุมยาก   เช่น  ถา้โกรธแลว้ควบคุมยาก 

คณุสมบติัของใจ 
๑.  อสรรี ไมใ่ช่กาย  ไมม่สีรรีะเหมอืนกาย  เป็นดวง 
๒.  เอกจร เกดิขึน้ทลีะดวง  คดิไดท้ลีะเรือ่ง 
๓.  คุหาสย ตอ้งอาศยักายเป็นบา้น 
๔.  ทุรงคม ชอบเทีย่วแมไ้กล – เดนิทางไดเ้รว็ 
๕.  สุทุททส เหน็ไดแ้สนยาก 
๖.  ทุนนคคห หากเตลดิแลว้ควบคุมยาก เช่น ถา้โกรธแลว้ควบคุมยาก 
๗.  ลห ุ เกดิดบัตลอดเวลา  ลา้น ลา้นครัง้ / ลดันิ้วมอื  
๘.  ผนทน คดิเรือ่งไมค่วรคดิ คอื คดิหมกัหมมในรปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 
๙.  จปล ชอบคดิกวดัแกว่ง เหมอืนลงิ 
๑๐. ทุรกข รกัษาใหม้ัน่คงไดย้าก 
๑๑. ทุนนิวารย หา้มคดิไดย้าก  เช่น โกรธ 
๑๒. ปภสสร มคีวามสว่างอยูใ่นตวั  ตอ้งคน้ใหพ้บ (ความสว่างจะลดลงเรือ่ยๆ เนื่องจาก

กเิลส) 
๑๓. ทนต ฝึกไดไ้มม่ทีีส่ ิน้สุด 
 

 
 

กาย 

ใจ 

    ใจเป็นนาย     กายเป็นบา่ว 
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สตูรความส าเรจ็ 
            เช้า   บ่าย                 ค าตอบท่ีได้ 
เจา้นาย ต ิ     ๑  ครัง้      ชม  ๑  ครัง้    เพื่อนถามว่าเจา้นายเป็นอยา่งไร       เอาแต่ใจ 
เจา้นาย ต ิ     ๑  ครัง้      ชม ๒  ครัง้    เพือ่นถามว่าเจา้นายเป็นอยา่งไร       ผเีขา้ผอีอก 
เจา้นาย ต ิ     ๑  ครัง้      ชม ๓  ครัง้    เพือ่นถามว่าเจา้นายเป็นอยา่งไร       ใชไ้ด ้ มเีหตุผล 
 ฉะนัน้ห้ามติใครตอนเช้า หากจะติใคร ต้องหาทางยกความดีขึ้นมาเพ่ือให้เค้ารู้ก่อนติ 
(ต ิ1 ครัง้จะตอ้งหาส่วนดชีม  ๓ ครัง้) 
 การเตอืนลกูศษิย ์ ตอ้งดเูวลา  อารมณ์ของผูท้ีจ่ะถูกตก่ิอน เราเองเมือ่ถูกใครต ิจะต้องขอบคุณ
เขา(อยา่ตเิตยีนเขากลบั  ถา้เขามสีิง่ไม่ด ี จะตกิต็อ้งขา้มวนัไปก่อน) 
 

 โครงสร้างของใจ    แบ่งเป็นชัน้ๆ เหมอืนลกูมะพรา้ว  
 

การรบัอารมณ์      รบั         รปู  รส  กลิน่  เสยีง  สมัผสั 

        จ า     บนัทกึไดต้ัง้แต่ รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 

        คิด     ทบทวนเมือ่คดิกลบัอกีครัง้ 

        รู้  จะกลบัมารู ้(พบเจอมากกว่า  1 ครัง้) 
 

 

 

 

ส่ิงท่ีต้องระวงัเก่ียวกบัใจ 
หากตกอยูใ่ตอ้ านาจกิเลส  ใจจะถูกบงัคบัให ้
๑.  คดิในเรือ่งทีไ่มค่วรคดิ  (ถ้าคิดไม่ดี  ให้หยดุเลย  ถ้าคิดซ า้  กจ็ะติดเลย) 
๒.  เปลีย่นเรือ่งคดิจากเรือ่งหนึ่งไปอกีเรือ่งหนึ่งเรว็มาก  ทัง้ทีเ่ร ือ่งเดมิยงัคดิไม่จบกเ็ปลีย่น

เรือ่งคดิถีม่าก  ใจจงึมดืลงๆ ลา้งา่ย  เหนื่อยงา่ย  เสยีคุณภาพในการรบัรู้ 
กิเลส  หมายถงึ  ความอยาก  เป็นธาตุชนิดหน่ึงทัง้ละเอยีด  ทัง้สกปรก   ฝงัตวัอยูใ่นเน้ือใจ

ตัง้แต่เกดิ    ถา้มวีตัถุภายนอกมากระทบ  ยัว่  ย ุ กเ็หมอืนกวนน ้าใหขุ้น่  เกดิการคดิโลภ   คดิโกรธ  
คดิหลง  ท าใหใ้จเศรา้หมอง  เป็นทุกข ์ เสยีคุณภาพการเหน็  การจ า  การคดิ  การรู ้ เน่ืองจากใจคุ้น
กบักิเลสเหมือนกบัปลาคุ้นน ้า (กเิลสฝงัใจขา้มชาต ิ กเิลสไมต่ายตามเรา  ตามไปบบีคัน้ใจชาตหิน้า) 

บางคนไมรู่จ้กัเลอืกรบัสิง่ดีๆ  เพราะกเิลส 
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    มดืมดิ   ทุรนทุราย 
    อ่อนลา้  ซมึเซา 

     ใจขุ่นมวั  หยาบ ฯลฯ  
 
    ซมึซบั  หมกัดอง 
     ห่อหุม้  ยอ้มทา ฯ 
     กดักรอ่น 

              บบีคัน้    ใจขาดประสทิธภิาพ  (ครตูอ้งช่วย) 
 

  ๑. ไมเ่ลอืกรบั รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั  คดิโลภ  โกรธ 
  ๒.  จ าแต่สิง่ผดิๆ    หลง  ตามขอ้มลู 
  ๓.  คดิแต่สิง่ผดิๆ    ผดิๆ ทีส่ ัง่สม 

   ๔.  รูแ้ต่สิง่ผดิๆ 
 

เหตท่ีุท าให้กิเลสคกุคามใจ 
๑.  สุขภาพกายไมด่ ี  เช่น   ปวดหวั  ปวดฟนั  เป็นไข ้ ฯลฯ 
๒.  ความไมส่ ารวมอนิทรยี ์ เช่น  มอง - ฟงั - ดมกลิน่ - ลิม้รส – สมัผสั 
๓.  สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุไม่ด ี เช่น  ไกล - ใกลเ้กนิ ,  มดื - สว่างเกนิ , ดงั - ค่อยเกนิ ,  

หอม - เหมน็ , หวาน - ขมเกนิ , นุ่ม - กระดา้งเกนิ 
๔.  ใกลค้นพาล 

 ท าไมใจไม่อยู่ในตวั       ทางแก้ 
 ๑.  ปล่อยปละละเลยมาตัง้แต่เดก็จนเคยชนิ          เอาใจมาเกบ็ไว ้
 ๒.  มสีิง่ทา้ทาย (ความอยาก , ความตอ้งการ)          โลภ  หลง        ทีศู่นยก์ลางกาย 
 ๓.  ไมไ่ดส้ิง่ทีต่อ้งการ           โกรธ  หลง 
 ความทุกขท์ุกชนิดของคนและสตัว ์ ลว้นเกดิจากการยอมแพก้เิลสมาชาตแิลว้ชาตเิล่าทัง้สิน้  
เมือ่ ยอมแพ ้  ใจกแ็ล่นออกไปนอกตวั  ไปตดิเหยือ่             ก่อกรรมชัว่           ท าใหเ้กดิทุกข ์
 การก าจดักเิลสใหห้มดสิน้เดด็ขาดได ้จงึเป็นความสุขและหน้าทีท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวโ์ลกนัน่คอื 
 

 
 

ส่ิงท่ีต้องฝึกเก่ียวกบัใจ คอื  สมัมาสมาธ ิ เพราะยิง่ฝึก  ใจยิง่สว่าง  ยิง่แจ่มใส  ยิง่สุข  ยิง่
สงบ  มแีต่ความชุ่มชื่น  เบกิบาน 

 

 

 

 

 กเิลส คิดร้ายๆ 

ท าร้ายๆ 

พดูร้ายๆ ตนเดือดร้อน 

    เกิดบาป 

 ผูอ่ื้นเดือดร้อน 

 ใจขาดสติ 

หมดกิเลส  กห็มดกิจ 



 20 

สมาธิ  หมายถงึ  สภาพใจทีต่ ัง้มัน่  สงบนิ่งภายในตวั   
๑.  หลบัตาเบา ๆ  ใหอ้ยูใ่นท่าทีผ่่อนคลาย ขาขวาทบัขาซา้ย วางมอืขวาบนมอืซา้ยใหน้ิ้วชี้

ขา้งขวาจรดน้ิวหวัแม่มอืขา้งซา้ย 
๒.  อยา่บงัคบัใจ   เพยีง วางใจเบาๆ ตรงศูนยก์ลางกาย 
การท าสมาธิช่วยให้ผอ่นคลาย  ดงันี้            

               ๑      
                             
                                                                                     
                                                                                        ๒ 

                                                                                               
             ๓  

                                                                                 ๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ธรรม    มคีวามหมาย  ๓  ประการ  คอื 
 ๑.  ส่ิงท่ีพระพทุธเจ้าตรสัรู้  เป็น  Pure  Nature  เช่น  มรรคมีองค ์๘  ท าใหห้ายทุกข ์ หาย
ไมรู่ ้ หายกลวั 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

ก าหนดนิมิต,ลม
หายใจ,ดวงแก้ว,
องคพ์ระเบาๆ    

ใช้พลงังานลดลง
  

 ต้องการใช้
ออกซิเจนลดลง 

อตัราการเผาผลาญ 
พลงังานลดลง 

ร่างกายผ่อนคลาย 

อตัราการหายใจ
ลดลง 

ใจผอ่นคลาย สบายสขุ เร่ิมสว่างภายใน 

สงบภายใน 

ใช้พลงังานลดลง 

 ๑. สมัมาทิฐิ 
(เหน็-เข้าใจถกู) 

 ๒.  สมัมาสงักปัปะ 
      (คิดถกู) 

๓. สมัมาวาจา 
    (พดูถกู) 
 

๔. สมัมากมัมนัตะ 
        (ท าถกู) 

๕. สมัมาอาชีวะ 
    (เล้ียงชีพถกู) 

๖.  สมัมาวายามะ 
     (พยายามถกู) 

๗.  สัมมำสติ 
    (ระลกึถูก) 

        สมัมาสมาธิ 
ตัง้ใจถกู(ศนูยก์ลางกาย) 
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๒.  ค าสอนของพระพทุธเจ้า  มี  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ เมือ่ใครประพฤตปิฏบิตัติาม
อยา่งถูกตอ้ง  เครง่ครดัแลว้  ใจของผูน้ัน้  ยอ่มละเอยีดอ่อนเขา้ถงึ และเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบั
ธรรมชาตบิรสิุทธิ ์ กจ็ะสามารถเขา้ถงึนิพพาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ๓.  นิสยัดีๆ ท่ีเกิดขึ้น  หลงัจากปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้า (ข้อท่ี ๒)     เมือ่
ปฏบิตัติาม   ค าสอนไดถ้งึระดบัใด  กเ็รยีกชื่อนิสยัดีๆ  ตามระดบัผลการปฏบิตัธิรรมนัน้ๆ  เช่น 
 
 -  หากปฏบิตัไิดร้ะดบัปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น  เรยีกว่า  มีคณุธรรม 
 -  หากรกัษาศลีไดด้ว้ย  กเ็รยีกว่า  มีศีลธรรม 
 -  หากความประพฤตอิื่นๆ  ดตีามอกีดว้ย  กเ็รยีกว่า  มีจริยธรรม  ตามความประพฤติ
ระดบันัน้ๆ 
 

หวัใจพระพทุธศาสนา 
- สพัพปา  ปัสส  อกรณัง 

การไมท่ าบาปทัง้ปวง    (ละชัว่  มโนทุจรติ   กายทุจรติ   วจทีุจรติ) 
- กสุลสัสปูสมัปทา 

การท าความดใีหถ้งึพรอ้ม (ท าด ี  มโนสุจรติ   กายสุจรติ   วจสีุจรติ) 
- สจิตตปริโยทปนัง 

การท าใจใหผ้่องใส 
- เอตงั  พทุธานสาสนัง 

ทัง้   ๓  อยา่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจา้ทุกพระองค์ 
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มาตรฐานการตดัสินความดี – ความชัว่  
 (ปฐมสญัเจตนิกสตูร) 

 การตดัสินความดี - ความชัว่ขัน้ต้น  คอื 
 ๑.  เบญจศลี   เบญจธรรม 
    กาย    เวน้จากการฆ่า  ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิในกาม  
 ๒.  กุศลกรรมบถ ๑๐ วาจา   เวน้จากการพดูเทจ็  พดูส่อเสยีด  พดูค าหยาบ  พดูเพอ้เจอ้ 
    ใจ   ไมค่ดิโลภอยากไดข้องเขา ไมค่ดิพยาบาทปองรา้ยเขา 
 ๓.  ดเูหตุ  / ดผูล     ความเหน็ชอบตามท านองคลองธรรม (ท าดไีดด้ที าชัว่ไดช้ัว่) 
       ดเูหตุ   คอื  ท าดว้ย โลภะ  โมหะ  โทสะ 
          ดผูล   คอื  ท าสิง่ใดแลว้ไมต่อ้งรอ้นใจภายหลงั  (เยน็เขา  เยน็เรา) 
    รอ้นเขา  รอ้นเรา 
    รอ้นเขา  เยน็เรา 
    เยน็เขา  รอ้นเรา 
 ท าดีได้ดี   ท าดไีดด้นีัน้  ท าดตีอ้งประกอบไปดว้ย 
 ถูกด ี คอื  มคีวามรูด้ ี และนิสยัด ี  ท าถูกวตัถุประสงคข์องงาน เช่น เพาะนิสยัดใีหศ้ษิย์ 
(ไมถู่กด ีเช่น ขยนั แต่โง)่ 
 ถงึด ี คอื  ปรมิาณของงานต้องมากพอ  (ไมเ่ป็นผกัชโีรยหน้า) 
 พอด ีคอื  อยา่เกนิงบประมาณ  /  ก าลงั  /  เวลา 
ตวัอย่างเช่น  การซกัเสือ้ 
 ถูกด ี คอื  ส่วนทีส่กปรกทีสุ่ดตอ้งสะอาด (คอ)   
 ถงึด ี คอื  ขยีผ้า้ 10 ครัง้ยงัไมส่ะอาด   ตอ้งขยีผ้า้ 20 ครัง้ถงึสะอาด  จงึตอ้งขยี ้20 ครัง้ 
 พอด ีคอื  ขยีผ้า้ 20 ครัง้ คอืพอด ี /  ขยี ้100 ครัง้ เกนิพอด ี
 การให้ผลของความดีต้องใช้เวลา 
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กฎแห่งกรรม 
กรรม  หมายถงึ  การกระท าโดยเจตนา 

 

    

         อายพุระ       ก าลงัพระในการศึกษา         อายุศาสนา          ชาวโลกเป็นสขุ 

                             
       เจบ็ปวด          พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ลูก  เมีย  

                           จองเวร  
  โป้งเดียว        ตาย       มีผลต่อ       
           บาป        ต ารวจ     การพิจารณาตดัสินใช้เงิน ๒ ล้าน       
         นรก         อยัการ         เป็นภาษีของประชาชน 
             ศาล         ติดคกุจนกว่าจะตาย(กินข้าวหลวง) 

ภาษาในโลกน้ีแบง่เป็น 
 ๑.  ภาษาใจ     ภาษาใจ  (รู้ได้เฉพาะตวั) 
 ๒.  ภาษาพดู      
 ๓.  ภาษาเขียน     ภาษาพดู (ติดศพัท)์ 

                                   ภาษาเขียน  (ติดไวยากรณ์) 

 
ข้อควรระวงัในการส่ือสาร  (เขยีนไมต่รงกบัทีพ่ดู) 
    

              
        
            ภาษาเขียน 

 

 

ส่ิงท่ีเกิดพร้อมการตรสัรู้ 
 ๑.  เหน็ใจตนเอง  และใจสตัวโ์ลก  ด้วยตาทิพย ์
 ๒.  เหน็กิเลสในใจตนเอง  และสตัวโ์ลก 
 ๓.  เหน็การเวียนว่ายตายเกิด 
 ๔.  เหน็กศุล ซ่ึงเป็นเหตแุห่งบญุ – ความดี  และเหน็อกศุลซ่ึงเป็นเหตแุห่งบาป – ความ
ชัว่  จึงได้มาตรฐานตดัสินความดี – ความชัว่ มาให้ชาวโลก 
 ๕.  เหน็กฎแห่งกรรม 
 ๖.  เหน็นรก – สวรรค ์ สตัวน์รก  เทวดา  นางฟ้า 
 ๗.  เหน็อวิชชา  ซ่ึงเป็นรากเหง้าของกิเลสและความชัว่ทุกชนิด 

ภาษาใจ 
ภาษา
พดู 

ข้าว ๑ ทพัพี 
ตกับาตร 
มลูค่า ๕ บาท 

ยงิคนตำย 
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 ๘.  เหน็อริยสจั 4 
 ๙.  เหน็ว่ากิจแท้จริงของมนุษย ์ คือ  การก าจดัทุกข ์ ก าจดักิเลสให้ส้ินไป 
 ๑๐. เหน็ – เข้าถึง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระนิพพาน  ซ่ึงเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ  อยู่ใน
กายมนุษย ์ และน าความสขุท่ีแท้จริงมาให้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าบรรยายธรรมของพระภาวนาวริยิคุณ  (หลวงพ่อทตัตชโีว) ใน “การสมัมนาปฏบิตัธิรรมเพื่อ
ขบัเคลื่อนศลีธรรมสู่สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา”     ณ  สวนพนาวฒัน์    
อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชยีงใหม ่  ครัง้ที ่๑  ระหว่างวนัที ่๑๓ – ๑๕  พฤศจกิายน ๒๕๕๑   

  ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๒ – ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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สารถึงผูอ่้าน 
 โครงการฟ้ืนฟูศลีธรรมโลกเกดิขึน้จากด ารขิองพระราชภาวนาวสิุทธิ ์(หลวงพ่อธมัมชโย)    เจา้
อาวาสวดัพระธรรมกาย โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเลง็เหน็ประโยชน์ของโครงการทีม่ ี
ต่อการพฒันานกัเรยีน นกัศกึษา บุคลากร  จงึท าความร่วมมอืกบัชมรมพุทธศาสตรส์ากล เกดิโครงการ 

R- V- Star ขึน้  เปิดใหส้ถานศกึษาทีส่นใจสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการ   โครงการนี้สอศ. ได้
ด าเนินการเป็นปีที ่๒  บทความทีน่ าเสนอนี้เกดิขึน้จากความรว่มมอืดงักล่าว  ในการพฒันาผูบ้รหิาร
และครตูน้แบบของสถานศกึษาทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ ฯ   ทีส่วนพนาวฒัน์  อ าเภอฮอด จงัหวดั
เชยีงใหม่ 
  

หลวงพ่อทตัตชโีว  ท่านเป็นตน้แบบของครทูีด่ ี   และเมตตาส านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาเป็นพเิศษ   เนื้อหาทีท่่านเทศน์จงึเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการอาชวีศกึษา   ขอ้มลูที่
ท่านเทศน์อดัแน่นดว้ยคุณภาพ  การเทศน์ของท่านน่าฟงัมาก   จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเกบ็รายละเอยีดมา
ถ่ายทอดไดอ้ย่างครบถว้น  ดว้ยเหตุผลทีว่่า เมือ่ฟงัแลว้กอ็ยากรูต่้อไปว่าท่านจะกล่าวถงึเรือ่งอะไร   
และไมม่เีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้อบรมท่านอื่นมอีารมณ์ขุน่มวัเพราะมผีูไ้ปขดัจงัหวะการเทศน์
ของท่าน  ประกอบกบัไมไ่ดน้ าเทปบนัทกึเสยีงไปดว้ย  ดงันัน้หากมเีนื้อหาใดทีผู่อ่้านไมแ่น่ใจว่าถูกตอ้ง 
ความผดิพลาดนัน้เกดิจากการน าเสนอของผูเ้ผยแพร่มคีวามคลาดเคลื่อน   หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ
ตดิต่อทีศู่นยป์ระสานงานโครงการ R- V- Star  ของวดัพระธรรมกาย   ซึง่มเีอกสาร  สื่อต่างๆ ทีน่่าสนใจ
อกีมากมาย        

 

 
เอกสารเผยแพร่เม่ือวนัท่ี  ๑๖  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

     ปรบัแก้เม่ือ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
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