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บทคัดย่อ
ดวงประท ีปท ี่ส ่องช ัชวาลในดวงใจของน ักเรียน ณ จ ุดศ ูนย ์กลางโลกบนขวานทองแห ่งร ่มพระบรมโพธิ 

สมภารนับเน ื่องอสงไขยของรักรวาลคือดวงแก้วรันบรีส ุทธ ิทเป ียมด้วยคุณค่าของความเป ็นครูหาความสว่างที่อย ู่ 
เหนือปญญาไม่มี ในระนาบเส้นศูนย์ส ูตรฟ ้านี้ครูค ือผู้เปล่งประกายความสว่างช่วยนำพาศิษย์ให ้พ ้นจากความมีด 
ดั่งปวงด้วยปญญาที่อยู่เหนือโลกแห่งโลกุตระ ประกอบด้วยคุณค่าของความเป็นครู 3 ประการ คือ 1) ความบรีสุทธิ 
ของจิตใจที่ม ีความเลื่อมใสเบิกบาน อดทน ม ีศรัทธาต่อว ิชาช ีพ 2) ความเมตตาและความรักที่ม ีต ่อการอบรมปม 
วิชาต่อศิษย์ด้วยความจริงใจ ปรารถนาดี มีความเบิกบานผ่องใส มีปญญารู้และเข้าใจ และ 3) การระลึกในทุกขณะ 
จิตด้วยบุญแห่งปญญาญาณ จิตใจก็เอิบอิ่มผ่องใสว่าที่เราได้เป็นครูนี้ด ีแล้ว การปลูกสร้างแห่งการศึกษานั้นเกิดผล 
เป ็นประโยชน ์ เจริญงอกงามแก่น ักเร ียนผ ู้เป ็นด ั่งเมล ็ดพ ้นธุของแผ ่นด ีนท ี่จะเป ็นปจรัยส ่งเสริมความรู้ค ู่ค ุณธรรม 
รันกอปรด้วยกุศลบุญแห่งความดีถ ่ายทอดเป็นคุณค่าสู่ส ังคมการเรียนรู้ แบ่งปน กตัญฌู ในพิมานรัตนาของคุณค่า 
ความเป็นครูดราบเท่าธุลีดิน

โลกน ี้ม ีความผ ันผวนไม ่ช ัดเจนซ ับซ ้อนและคล ุมเคร ือมากกว ่าท ี่เคยม ีในย ุคก ่อนๆ ครูจึงคาดว่าจะต้อง 
เผชิญกับความท้าทายที่เรารังไม ่เคยเห ็นในรันน ี้ในโลกของด ีจ ิด ้ล "ความไม ่แน ่นอน" อาจส่งผลกระทบอย่างมาก 
ต ่อความเปราะบางของระบบค ุณ ค ่าแห ่งความงามของเราในร ัฒ นธรรมทางส ังคมในปจจ ุบ ัน  เราอาจสูญเสีย 
บางอย่างเก ี่ยวก ับความคงอยู่ของระบบคุณค่า และการนำพาผ ู้เร ียนส ู่ช ีว ิตร ันสมบ ูรณ ์ ท ี่บางครั้งการกระทำผิด 
ทางศ ีลธรรมในร ันน ี้อาจเป ็นเพราะเราส ูญ เส ียค ุณ ธรรมหรือความรู้ส ึกท ี่ม ีต ุณ ค ่าซ ึ่งอาจเป ็นเพราะเราไม ่ร ู้ต ัวว ่า 
สูญเสียระบบคุณค่าที่เคยอาศัยอยู่ก ับเราหลายชั่วอายุคน ความดีงามและคุณค่าของความเป็นครูร ักรังคงรักษาไว้ 
ซ ึ่งความด ั่งน ั้น  ศรัทธา และจ ิตใจร ันบ ร ีส ุทธ ิแม ่โลกจะเป ล ี่ยนแป ลงไป แต ่คร ูร ังคงไว ้ซ ึ่งความร ่ม เย ็น เป ็นส ุข  
ในดวงหฤท้ยของศิษย์ตราบนิรันดร

คำสำคัญ: คุณค่าของความเป็นครู ดวงประทีปส่องซัชวาล

Abstract
The lights that shine in the hearts of students at the center of the world in Thailand from the 

past time were teachers helps bring the disciple from all darkness to wisdom of shine that consists of 3 
values of teachers: 1) purity of the mind that is cheerful, patient, faithful to the profession 2) mercy and
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love for the training of the subject to the disciple with sincerity, good wishes, cheerfulness, luminosity With 
knowledge and understanding and 3) thinking of the mind is happy Because that we have become teachers 
The construction of education is beneficial growing up for the students who are like the seeds of the land 
that will be a factor to promote knowledge, morality and merit with merit, merit of goodness, conveying 
value to society, learning, sharing gratitude in the value of teachers as long

The world is now more volatile, uncertain, complex and ambiguous than it was in the previous 
generations. Teachers are thus expected to shoulder a difficult task of educating our future generations to 
face the challenges we have not yet seen today. เท the Digital world, the “uncertainty” is perhaps making 
deep impact on fragility of our value systems in today’ s social culture. We are not “certain” about the 
persistence of our current value systems that have worked for US.  Yet, we have been unable to provide 
anything substantial or concrete reference to our students for their making life decisions. If one sees moral 
delinquency in today, it is perhaps not because we have lost our moral virtue or consciousness. It is 
perhaps because we have been unaware of our loss of value systems that had lived with US many 
generations. The goodness and value of being a teacher will still maintain the faith and pure heart, even 
though the world has changed, but the teacher still maintains the peace in the heart of the students forever 
and ever.

Keywords: Value of Teachers, Heart of the Universe

บทนำ
ถิ่นไทยในป่ากว้าง 

แสงวัฒนธรรมใด 
เห็นเทียนอยู่รำไร 
ครูนั่นแหละอาจสร้าง เสกให้

ห่างไกล 
ส่องบ้าง 
เล่มหน่ึง
ชัชวาล (ม.ล.ปีน มาลากุล)

ขอน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
ถึงองคมนตรีในปี 2555 ว่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีนํ้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งข้นกัน แต่แข้งกับ 
ตัวเอง และให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจ้ดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความ 
สานัคศึ” [1] การศึกษาจึงถูกบูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างมีความหมายและเข้าสู่ยุคดิจิกัลที่ตัองผสาน 
คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกันอย่างดงาม และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 10 
ที่พระองค์มีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชกัฏรั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมี 
กำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยากัยราชกัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่น 
จริงๆ จ้งๆ ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทิวไป และข้อสำกัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาสัยราชกัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนา 
ประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากรั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้ 
อย่างมาก [2]

ปจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง 
ข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
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