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ในประเทศของตนทั้งสิ้น จึงต้องดิ้นรนหาทางพัฒนา 

แบบลองผิดลองถูกกันตลอดมา

 ในฐานะที่ไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

โลก  จึงสมควรที่ผู้บริหารการศึกษา  ครู  อาจารย์  พระภิกษุ  

และประชาชน  จะได้หันมาร่วมกันศึกษาหลักธรรมในส่วนที่

ว่าด้วยการศึกษาให้เต็มท่ี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ

ศึกษาของชาติสืบไป  นี้คือที่มาของ “หลักคิดการศึกษา 

ที่ถูกต้อง”

(พระภาวนาวิริยคุณ)

รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

คำานำา
 ถ้ามนุษย์ไร้ทุกข์ ก็ไม่ต้องจัดการศึกษา แต่เพราะ 

ทุกคนล้วนมีทุกข์ติดมาแต่เกิดท้ังสิ้น จึงจ�าเป็นต้องจัด 

การศึกษาขึ้น

 ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีศาสดาใดกล้าประกาศ 

ว่า ตนรู้และสามารถก�าจัดทุกข์ทั้งมวลได้เด็ดขาด  มีแต่

พระพุทธองค์เท่านั้น  ที่ทรงท�าหลักสูตรการศึกษาเพื่อก�าจัด

ทุกข์ของพระองค์ได้เบ็ดเสร็จ ท้ังยังสามารถก�าจัดทุกข์

มนุษยโลกได้ผลดียิ่งอีกด้วย

 ขณะนี้ทุกประเทศทัว่โลก ไม่เว้นแม้ประเทศซึง่เคยเป็น

ผู้น�าด้านการศึกษา  ต่างประสบทุกข์จากปัญหาการศึกษา 
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๑. จักรวาลอันเป็นที่อยู่อาศัยนี้ ความจริงก็คือ 

“คุกมหึมาที่กักขังสัตว์โลกไว้ สัตว์โลกทุกชีวิตล้วนเป็น

นักโทษรอการประหาร เพราะทุกชีวิตต่างมีทุกข์จากการ

เวียนเกิด แก่ เจ็บ ตายไม่รู้จักจบอยู่ในจักรวาลนี้”

๒. คุกนี้มีกฎเหล็กประจ�าคุก คือ “กฎแห่งกรรม” ที่ว่า

 ใครท�าดี   ได้ดี    คือ  ทุกข์ลดลง  

 ใครท�าชั่ว  ได้ชั่ว  คือ  ทุกข์เพิ่มขึ้น

๓. ในคุกมหึมานี้ มีกิเลส กฎไตรลักษณ์ กามคุณ ๕ และ 

ทกุข์ภายใน-ภายนอกกาย  เป็นเครือ่งมอืบงัคบัสตัว์โลก 

ให้ละเมิดกฎแห่งกรรม

๑. ความจริงของโลกและชีวิต ๔. มีกิเลสซึ่งอุปมาเสมือน Microchip ฝังไว้ในใจ  เพื่อบังคับ

บัญชาสัตว์โลก ให้ คิด-พูด-ท�าชั่ว  จะได้ละเมิดกฎแห่ง

กรรม ทุกข์ของสัตว์โลกจะได้เพิ่มมากขึ้น
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๕. คุกมหึมานี้ มีกฎไตรลักษณ์เป็นเครื่องมือบังคับสัตว์โลก 
ให้ยิ่งเป็นทุกข์ทุรนทุรายทางกายและใจ  ๓ ประการ  คือ

 ๑) อนิจจัง บังคับกายใจให้ไม่เที่ยง  ไม่ถาวร
 ๒) ทุกขัง บังคับให้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  ต้องแก่  
เจ็บลงไปทุกวัน

 ๓) อนัตตา บังคับให้ไม่ใช่ตัวตนถาวร  ไม่สามารถ
ควบคุมตนได้  ในที่สุดต้องตาย

สัตว์โลกจึงยิ่งละเมิดกฎแห่งกรรม คือ ยิ่งท�ากรรมชั่ว  
จึงยิ่งเพิ่มทุกข์ให้กับตนเอง
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๖. มีกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าใคร่ น่า
พอใจ เป็นเหยื่อล่อ

• ที่ได้ก็เป็นทุกข์  เพราะหลงหมกมุ่นในการที่ต้อง
รักษาและต่อสู้แสวงหายิ่งๆ ขึ้นไป

• ที่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ เพราะต้องทรุนทรุายแสวงหา 
ให้ได้มา

ต่างก็ละเมิดกฎแห่งกรรม...เพิ่มทุกข์ให้แก่ตน 
๗. ในคุกมหึมานี้  

• ใช้ความทุกข์ภายในกาย  คือ  ความหนาว-ร้อน 
หิว-กระหาย ปวดอึ-ฉี่  บีบคั้นกายให้กระสับ
กระส่าย   

 ความทกุข์ทัง้ ๒ ท�าให้คน-สตัว์ยิง่ละเมดิกฎแห่งกรรม  
คอืย่ิงท�ากรรมชัว่....ทกุข์ก็ยิง่เพิม่ขึน้
๘. เป้าหมายสูงสุดของชวิีต คือ การก�าจดัทกุข์ให้ส้ินไปอย่างถาวร
๙. มรรคมีองค์ ๘ คือ วิธีการก�าจัดทุกข์ให้สิ้นไปอย่างถาวร                    
๑๐. ในกายมนุษย์มีธรรมชาติบริสุทธิ์ สงบ ประณีต ละเอียด
ชนิดหนึ่งสถิตประจ�า เป็นของเฉพาะตน เรียกว่า ธรรม 
 ธรรมนี้มีลักษณะใสและสว่างย่ิงกว่าแสงอาทิตย์ 
ยามเที่ยงวัน แต่ชุ่มเย็นยิ่งกว่าแสงจันทร์เพ็ญยามราตรี หาก
ใครปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ ได้ถกูส่วนสมบรูณ์ ใจของผูน้ัน้ย่อม
นุม่นวล ละเอยีดอ่อน สามารถบรรลธุรรมได้ แล้วอาศยัธรรม
นัน้ก�าจดักเิลสให้สิน้ไป เช่นเดยีวกบัดวงอาทติย์ฆ่าก�าจดัความ
มืดในโลกให้สิ้นไปได้ฉันนั้น• ใช้ความทกุข์ภายนอก  คอื  ภยัจากธรรมชาต ิ เช่น  

น�้าท่วม  ไฟไหม้  แผ่นดินไหว ฯลฯ  บีบคั้นซ�้าเติม
ให้ยิ่งทุรนทุราย  อดอยาก
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สรุปความจริงของโลกและชีวิต

๑. ชีวิตเป็นทุกข์  แต่ละชีวิตต่างต้องทนทุกข์เสมือนนักโทษ 

รอประหาร  คือ เกิดแล้วต่างก้าวไปสู่ความแก่-เจ็บ-ตาย อยู่

ในคุกคือโลกนี้ ภาวะนี้เรียกว่า “ทุกข์”

๒. ต้นเหตแุห่งทกุข์ทัง้หลายคือกเิลส ซึง่ฝังอยูใ่นใจ กเิลสนี้

บังคบัใจให้เกิดตัณหา  คือทะยานอยากในสิ่งต่างๆ ไม่รู้จบ 

และคิดอยากในทางร้ายๆ จึงส่งผลให้พูดร้ายๆ ท�าร้ายๆ 

ตามมา ภาวะนี้เรียกว่า “สมุทัย”
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๓. นิพพาน คือภาวะที่ความทะยานอยากและทุกข์ดับลง

สามารถเข้าถึงได้ด้วยการก�าจัดกิเลสออกจากใจให้หมดสิ้น 

เรียกว่า “นิโรธ”

๔. มรรคมีองค์ ๘ เป็นวิธีการหรือข้อปฏิบัติอย่างเหมาะสม

และต่อเนื่องเป็นระบบ สามารถก�าจดักเิลสให้หมดไปจากใจได้ 

เรยีกว่า มรรค หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า “มชัฌิมาปฏปิทา” 

แปลว่า ทางสายกลาง

เซลล์ เกิด-ตาย

 หนาว-ร้อน

 หิว-กระหาย

 ปวดอึ-ปวดฉี่

หากปฏิบัติผิด

- เสียสุขภาพ-ทรัพย์

- เสียเวลา-นิสัย

หากนิสัยเสีย

 ไม่ส�ารวมกาย

 ไม่ส�ารวมวาจา

เหตุท�าลายสังคม

โลภ โกรธ หลง ฝังอยู่ในใจ

 เป็นนักโทษวัฏสงสาร     

 อยู่ใต้กฎแห่งกรรม

เป็นเหตุทุกข์ทั้งมวล

หากนิสัยเสีย

ไม่ส�ารวมอาชีพ

เป็นเหตุท�าลายเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม

ทุกข์ ๔ 
ของมนุษย์

๓
ทุกข์จากการ
หาเล้ียงชีพ

๔
ทุกข์จาก
 กิเลส

๒
ทุกข์จาก

การอยู่ร่วมกัน

๑
ทุกข์จากสรีระ

ทุกข์ ๔ ของมนุษย์
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 เป็นทุกข์ที่ไม่มีใครท�าให้

 ร่างกายเติบโต - ทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่  

   อยู่อาศัย ยารักษาโรค

 ร่างกายสกปรก - กระสับกระส่ายเป็นนิจ ต้องขับถ่าย

    เปื่อยเน่า เป็นรังของโรค ต้องตายในที่สุด

 หากดูเบา ย่อมทุกข์หนัก แม้ไม่มีใครท�าร้าย คือต้อง

   เสียทรัพย์ เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียนิสัย

๑. ทุกข์จากสรีระ

หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง 18

 นิสัยเสียที่อันตรายมากเพราะน�าไปสู่นิสัยเสียอื่น ๆ 

   ทั้งหมด คือ 

       ๑. ชอบความสกปรก

       ๒. ชอบความไม่เป็นระเบียบ

       ๓. ชอบความไม่สุภาพ

       ๔. ชอบความไม่ตรงเวลา



๒.๑ ความไม่ส�ารวมกาย นอกจากฆ่าสตัว์ ลกัทรพัย์ ประพฤติ

ผิดในกามแล้ว ยงัมคีวามประพฤตไิม่ควรทางกายทีอ่าจท�าลาย

ตนเองและสังคมได้ คือ

  การไม่ควบคุมอิริยาบถ๔ คือ ยืน - เดิน - นั่ง - นอนไม่

    สุภาพเรียบร้อย

  การไม่ควบคุมกริยาน่ารังเกียจไม่ให้รบกวนผู้อื่น เช่น   

     ขาก ควัก แคะ แกะ เกา หยิบ ยื่น โยน ขว้าง ฯลฯ ไม่

     เกรงใจใคร

   การไม่มีสัมมาคารวะ เช่น ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้หญิง 

     สมณะเท่าที่ควร

  ไม่รู้จักกาลเทศะ ฯลฯ

๒. ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน
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  การไม่รักษาระเบียบวินัยในที่ท�างาน เช่น ท�างานไม่

     เต็มก�าลัง เข้างานสาย เลิกงานก่อนเวลา ฯลฯ

๒.๒ ความไม่ส�ารวมวาจา นอกจากการพูดเท็จให้เข้าใจผิด 

พูดส่อเสียดให้แตกแยก พูดค�าหยาบให้ระคายใจ พูดเพ้อเจ้อ

ให้เสียเวลาแล้ว การพูดที่อาจท�าลายตนเองและเพาะปัญหา

สังคมได้คือ 

   การพูดสวน พูดแย้ง แย่งพูด ตวาด ฯลฯ ให้หงุดหงิด

   การพูดเรื่องโสโครกน่ารังเกียจ เรื่องที่น่าปิดบังกลางที่

     ประชุม ชอบน�าความลับผู้อื่นมาเปิดเผย

   การพูดล้อเล่น ว่าร้าย ติเตียนบุคคล - สิ่งของที่ผู้อื่น

      เคารพนับถือ

   การพูดล่วงเกิน ไม่ชอบขอโทษ ไม่ชอบขอบคุณ ฯลฯ
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        ขณะประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ หากใครนิสัยมักง่าย  

ชอบสกปรก ไร้ระเบียบ ไม่สุภาพ ไม่ตรงต่อเวลาก็จะยิ่ง

ไม่รู้จักประมาณ ไม่เห็นใจผู้อื่น ไม่อายบาป ไม่กลัวบาป       

จึงน�าไปสู่ความเห็นแก่ได้ต่างๆ เช่น

   การหาผลประโยชน์ตนบนความทุกข์ความยากของผู้อื่น

   การเอาเปรียบกันในงาน

   การท�าลายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ตน - พวกพ้อง

    ฯลฯ

    โลกจึงต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อมไม่รู้จบ

๓. ทุกข์จากการหาเลี้ยงชีพ
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๒.ความจริงเรื่องการศึกษา 

กิเลสจึงเป็นศตัรแูท้จริงของสตัวโลกทั �งมวล

 ทาํใจให้ขุ่นมวั

  ไม่ตายตามกาย  ฝังอยู่ในใจ  บงัคบัใจให้ทาํกรรมชั �วรํ�าไป

กิเลส

เหน็ผิดๆ
ได้ยินผิดๆ
ได้กลิ�นผิดๆ
ได้ลิ�มรสผิดๆ
ได้สมัผสัผิดๆ

 เป็นธาตชุนิดหนึ�ง
   สกปรกมาก  ละเอียดมาก  

เหน็ได้ด้วยธรรมจกัษุ

 มี พิษบังคับใจให้คิด
โลภ - โกรธ - หลง ฯลฯ

 ฝังอยู่ในใจตั �งแต่ยงั
อยู่ในครรภ ์ เหมือน
ตะกอนในนํ�า

๔. ทุกขจ์ากกิเลส

คิดชั �ว

พดูชั �ว
ทาํชั �ว

เกิดบาป
ทุกขน์านาชนิด
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๒. ความจริงเรื่องการศึกษา
1. สาเหตุให้เกิดการศึกษา การศึกษาเกิดขึ้นเพราะชีวิตนี้

เป็นทกุข์  หากทัง้โลกปราศจากทกุข์กไ็ม่จ�าเป็นต้องมีการ

ศกึษา ทีจ่รงิชาวโลกส่วนมากแม้มทีกุข์กม็องไม่เหน็ทกุข์ 

แม้เห็นทุกข์ก็เพียงบางส่วนคือ

 ๑) บางคน ตนเองมีทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทุกข์

 ๒) รูว่้าตนเองเป็นทกุข์ แต่ไม่รูต้้นเหตแุท้จรงิแห่งทกุข์

 ๓) รู้ต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นดับได้หรือไม่

 ๔) รู้ว่าทุกข์ดับได้ แต่ไม่รู้วิธีการดับทุกข์อย่างถาวร

หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง 26

๒. เป้าหมายการศึกษา  คอื การดบัทกุข์ทุกชนดิโดยสิน้เชิง

อย่างถาวร  มใิช่ดบัทกุข์ได้เพยีงบางส่วนเป็นครัง้คราว  

แล้วกลบัมาเป็นทกุข์อีก

๓. หลักการจัดการศกึษา คอื ต้องฝึกผูเ้รยีนให้เป็นผูไ้ม่ประมาท 

๓ ประการ 

 ๑) ไม่ประพฤติละเมิดกฎแห่งกรรม

 ๒) ประพฤติตนตามหลักมรรคมีองค์ ๘ 

 ๓) ปฏิบัติกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ 

 โดยปฏิบัติให้ ถูกต้อง  จริงจัง  ต่อเนื่องและเต็มใจ  

ย่อมดับทุกข์ทุกชนิดได้โดยสิ้นเชิงอย่างถาวร



หลักการพัฒนาคน
๑. พัฒนาให้รอบด้าน  คือ  ครบ ๖ มิติ

 ๑. มิติศีลธรรม  

 ๒. มิติวิชาการ

 ๓. มิติสังคม  

 ๔. มิติด�ารงชีวิต

 ๕. มิติอาชีพ  

 ๖. มิตินันทนาการ

๒. พัฒนาจากการปฏิบัติกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติให้ถูกต้อง 

    ตามมาตรฐาน

 กายภาพ  ยึดกฎวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

 จิตภาพ    ยึดกฎแห่งกรรมเป็นหลัก
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มิติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมชีวิตจริง

๑. ศีลธรรม

   (สัมมาทิฐิ 

   สัมมาสมาธิ)

• มเีป้าหมายชวีติถกูต้อง

• สร้างก�าลังใจไปให้ถึง 

  เป้าหมายชีวิต

• ฝึกจ�าแนกถูก-ผิด      

  ด-ีชัว่ บญุ-บาป ตาม   

  หลักกฎแห่งกรรม

• เจริญภาวนา ฯลฯ

๒. วิชาการ

   (สัมมาสังกัปปะ)

• คิดวิเคราะห์ถูกต้อง

  ตัดสินใจถูกต้อง 

- กายภาพ 

   ยึดกฎวิทยาศาสตร์

- จิตภาพ 

   ยึดกฎแห่งกรรม 

• อ่านออก เขียนได้

• เรียงความ

  ย่อความเป็น ฯลฯ

๓. สังคม

   (สัมมาวาจา)

• สร้างมิตรแท้เป็น

• สร้างมิตรภาพเป็น   

  โดยไม่ละเมิด               

  กฎแห่งกรรม

• ดูคนเป็น

• เลือกคบคนเป็น

• ฝึกมารยาทสังคม

        ฯลฯ

กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ
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กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ

มิติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมชีวิตจริง

๔. ด�ารงชีวิต

   (สัมมากัมมันตะ)

• ควบคุมตนเองเป็น

• รักษาสุขภาพเป็น

• ปัด กวาด เช็ด ถู เป็น

• ยืน เดิน นั่ง นอน     

  ถูกสุขลักษณะ 

        ฯลฯ

๕. อาชีพ

   (สัมมาอาชีวะ)

•  เห็นคุณค่า  

   อาชีพสุจริต 

• ฝึกงานอาชีพ

• ช่วยงานชุมชน  

         ฯลฯ

๖. นันทนาการ

    (สัมมาวายามะ 

    สัมมาสติ)

• พัฒนาความเป็นตัว

  ของตัวเอง

• ฝึกความมีสติ

• ฝึกท�างานที่ตนถนัด

  ฯลฯ

๓.ความหมายของการศึกษาที่แท้จริง 
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๓. ความหมายของการศึกษาท่ีแท้จริง
 การศึกษา  คือกระบวนการที่ท�าให้ผู้เรียนมีความ

พยายามก�าจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรด้วยตนเอง  โดย

ไม่ละเมิดกฎแห่งกรรม กระบวนการนี้ประกอบด้วย

 ๑. กระบวนการท�าให้รู้ทุกข์ของตนเอง

 ๒. กระบวนการท�าให้รู้เหตุแห่งทุกข์ของตนเอง

 ๓. กระบวนการท�าให้รู้การดับทุกข์ของตนเอง

 ๔. กระบวนการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตนเองตาม

            หลักมรรคมีองค์ ๘
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 โดยยึดหลักทุกข์ ๔ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต

ประจ�าวันของผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน  แต่ละเพศ  แต่ละวัย

เป็นตัวตั้ง

 การปฏิบัติตนเพื่อการดับทุกข์ให้ได้จริง  ต้องเริ่มต้น

จากการดับทุกข์ที่ปฏิบัติได้ง่ายของผู้เรียน  เช่น การอ่านไม่

ออก  เขียนไม่ได้  ขาดอาหารกลางวัน  สุขภาพไม่แข็งแรง  

อาบน�้าไม่เป็น  แปรงฟันไม่เป็น ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนมีก�าลังใจ

ที่จะดับทุกข์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยตนเอง

๔.ความจริงเรื่องหลักการจัดการศึกษา
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๔. ความจริงเร่ืองหลักการจัดการศึกษา
หลักการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง  ผู้บริหารและครูต้อง

ยึดหลักความจริงต่อไปนี้  คือ

๑. สถานที่เรียนต้องร่มรื่น  สงบ  สะอาด ปราศจาก  

สัตว์ร้าย-คนร้าย  และอบายมุข

๒. ผู้เรียนต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและ 

ปัจจัย ๔ ที่เหมาะสม  ไม่อัตคัด  ฝืดเคือง

๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  และชุมชน  ต้องมีความเห็น 

ถูกว่านิสัยดีของศิษย์ส�าคัญกว่าความรู้วิชาการ

๔. ต้องมีครูดี-พระดีเป็นต้นแบบ  ทุ่มเทอบรมสั่งสอน  

บ่มนิสัยศิษย์อย่างจริงจัง
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๕. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  ต้องมีความ

สามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

๖. ครูดีต้อง ฝึกผู้เรียนให้ฉลาดคิดในเรื่องทุกข์ ตาม

สมควรแก่เพศและวัยจนกระทั่ง

  - รู้จักทุกข์ของตนเอง

  - รู้จักเหตุแห่งทุกข์ของตนเอง

  - รู้จักความดับทุกข์ของตนเอง

  - รู้จักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ของตนเอง

ใช้ความรูจ้ากวชิาท่ีเรยีน-กจิกรรมชวีติจรงิเป็นบทฝึก
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๗. ครูดนีัน้ต้องฉลาดฝึกผู้เรยีนให้รูจ้กัตนเองมากท่ีสดุ 

โดยฝึกให้ผูเ้รยีนแก้ปัญหาทกุข์ของตนเองด้วยการ

ท�ากิจกรรมชวีติจรงิ เพือ่เหน็ทกุข์ ๔ ตามความเป็น

จริง  คือ ทกุข์ในสรรีะ  ทุกข์จากการอยูร่่วม  ทกุข์

จากการประกอบอาชพี  และทกุข์จากกเิลส  ตลอด

จนเหน็ต้นเหตุแห่งทกุข์ การดับทกุข์  และวธิปีฏบิตัิ

ให้พ้นทกุข์

๘. การจะก�าจัดทุกข์ได้  ศิษย์ต้องได้รับการบ่มเพาะ

และปลกูฝัง คณุธรรมพืน้ฐาน ๓ และนสัิยบณัฑิต ๕  

ดังนี้
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๒. ฝึกให้รักการพ่ึงตนเอง โดยให้ท�างานด้วยตนเอง สนุก 

และเหน็คณุค่าของการท�างานนัน้ ๆ  แล้วบงัเกดิเป็นคณุธรรม 

คือ ความอดทน

๓. ฝึกให้รักการจับถูก รังเกียจการจับผิดผู้อื่น  รักการแก้ไข

ตนเอง รกัการยกย่องคนดมีฝีีมอื  แล้วบงัเกดิเป็นคณุธรรม 

คือความเคารพ

 ๑. ความมีวินัย 

 ๒. ความอดทน 

 ๓. ความเคารพ    

โดยฝึกผู้เรียน ๓ ประการ  คือ

๑. ฝึกให้รักการควบคุมตน ซึ่งเป็นการท�าความดีสากล 

ขัน้พืน้ฐาน ๔ คอื

 ๑) รักความสะอาด  ๒) รกัความเป็นระเบยีบ

 ๓) รักความสุภาพนุ่มนวล ๔) รักความตรงเวลา

  รังเกียจการเอาแต่ใจตัว ไม่ท�าร้ายท�าลายตนเอง 

คนอื่น  สิ่งของ แล้วบังเกิดเป็นคุณธรรม คือ ความมีวินัย

คุณธรรมพื้นฐาน ๓
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นิสัยบัณฑิต ๕
 หลังจากบ่มเพาะปลกูฝังคณุธรรมพืน้ฐาน ๓ อย่าง

ดแีล้ว  จากนัน้ต้องฝึกผูเ้รยีนให้ต้ังใจปฏิบตักิจิกรรมชวีติจรงิ 

๖ มติ ิใน ๕ ห้องชวิีตทัง้ทีบ้่าน วดัและโรงเรียน เพ่ือให้เกดินิสยั

บณัฑติ ๕ คอื

  ๑. ใฝ่ควบคุมตนเอง  

  ๒. ใฝ่รักษาสุขภาพ  

  ๓. ใฝ่เรียนรู้ 

  ๔. ใฝ่ท�าดีตามกฎแห่งกรรม  

  ๕. ใฝ่เจริญภาวนา

๑. 
ใฝ่ควบคุม

ตนเอง  

นิสัย
บัณฑิต ๕  

๕.
ใฝ่เจริญ
ภาวนา  

๒. 
ใฝ่รักษา
สุขภาพ  

๔.
ใฝ่ท�าดีตาม
กฎแห่งกรรม 

๓.
ใฝ่เรียนรู้   
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๙. คุณธรรมพื้นฐาน ๓ นิสัยบัณฑิต ๕  และนิสัย 

รักความพยายามก�าจัดทุกข์ของตนเองให้หมด 

สิ้นไป ซึ่งเป็นเป้าหมายการศึกษานี้   โรงเรียน 

จะท�าได้ส�าเร็จก็ต่อเมื่อ

 • โรงเรียนก�าหนดกิจวัตรที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

   เหมือนๆ กันทั้งโรงเรียน

 • ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนต้องร่วมมือ ปฏิบัติ 

   กจิกรรมชวีติจรงิ ๖ มติใิห้เป็นกจิวตัร  จนกลาย  

      เป็นนิสัย โดยฝึกตามล�าดับขั้นการพัฒนานิสัย
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ลำาดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท ้                                                                                

คุณธรรมพื�นฐาน ๓

ฝึกมรรค ๘  ผ่านกิจกรรม ๖ มิติ  ใน ๕ ห้องชีวิต

นิสัยดีพื�นฐาน ๓

นิสัยบัณฑิต ๕

ความดีพื�นฐาน ๔
๑-สะอาด         ๒-เป็นระเบียบ 
๓-สุภาพ           ๔-ตรงต่อเวลา

๑-นิสัยรักการควบคุมตนเอง  
๒-นิสัยรักการพึ�งพาตนเอง  
๓-นิสัยรักการจับถูก

๑-ใฝ่ควบคุมตนเอง     ๒-ใฝ่รักษาสุขภาพ  
๓-ใฝ่เรียนรู ้   ๔-ใฝ่ทําดีตามกฎแห่งกรรม  
๕-ใฝ่เจริญภาวนา

วินัย  อดทน  เคารพคุณธรรมพื�นฐาน ๓

ฝึกมรรค ๘  ผ่านกิจกรรม ๖ มิติ  ใน ๕ ห้องชีวิต

นิสัยดีพื�นฐาน ๓

นิสัยบัณฑิต ๕

ความดีพื�นฐาน ๔
๑-สะอาด         ๒-เป็นระเบียบ 
๓-สุภาพ           ๔-ตรงต่อเวลา

๑-นิสัยรักการควบคุมตนเอง  
๒-นิสัยรักการพึ�งพาตนเอง  
๓-นิสัยรักการจับถูก

๑-ใฝ่ควบคุมตนเอง     ๒-ใฝ่รักษาสุขภาพ  
๓-ใฝ่เรียนรู ้   ๔-ใฝ่ทําดีตามกฎแห่งกรรม  
๕-ใฝ่เจริญภาวนา

วินัย  อดทน  เคารพ

ลําดับขั�นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้

๑-ใฝ่ควบคุมตนเอง   ๒-ใฝ่รักษาสุขภาพ

๓-ใฝ่เรียนรู้     ๔-ใฝ่ท�าดีตามกฎแห่งกรรม

๕-ใฝ่เจริญภาวนา

การพัฒนาโรงเรียน

พัฒนากายภาพ เพิ�มความสามารถบุคลากร

พัฒนาสถานที�

สะอาด          สงบ

ร่มรื�น            ปลอดภัย

มีอุปกรณ์จําเป็น

ปฏิบัติกิจกรรมชีวิตจริงครบ ๖ มิติ

ศีลธรรม                ดํารงชีวิต

สังคม                     วิชาการ

อาชีพ                     นันทนาการ 

โรงเรียนมาตรฐานศีลธรรม-วิชาการ

ผู้อํานวยการ ครู. นักเรียน มีนิสัยบัณฑิต ๕                  

โรงเรียน สะอาด ปลอดภัยจากอบายมุข  สัตว์ร้าย

โรงเรียนมาตรฐานศีลธรรม-วิชาการ

ผู้อํานวยการ ครู. นักเรียน มีนิสัยบัณฑิต ๕                  

โรงเรียน สะอาด ปลอดภัยจากอบายมุข  สัตว์ร้าย

การพัฒนาโรงเรียน                                                                                
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ตารางออกแบบกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิต ิเพ่ือพัฒนาครอบครัว                                                                                     

มิติ วัตถุประสงค์
สถานที�ฝึกนิสัยในโรงเรียน

หน้าเสาธง ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องสมุด ห้องอื�นๆ

ศีลธรรม
• มีเป้าหมายชีวิตที�ถูกต้อง

• สร้างกําลังใจไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต

สวดมนต์ไหว้

พระ ฯลฯ

นั�งสมาธิก่อน

เรียน

ดํารงชีวิต
• รักษาสุขภาพเป็น

• ใช้สอยปัจจัย ๔ และทรัพย์เป็น 

ไม่เป็นทาสสิ�งฟุ่มเฟือย

สังคม
• สร้างมิตรเป็น

• สร้างมิตรแท้เป็น  โดยไม่ละเมิดกฎ

แห่งกรรม

วิชาการ
• คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห ์    

• คิดวิจารณ์เป็น  โดยอิงหลัก

วิทยาศาสตร์และกฎแห่งกรรม

อาชีพ • เห็นคุณค่าอาชีพสุจริต

นันทนาการ • พัฒนาความเป็นตัวของตนเอง

มิติ วัตถุประสงค์
สถานที�ฝึกนิสัยในโรงเรียน

หน้าเสาธง ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องสมุด ห้องอื�นๆ

ศีลธรรม
• มีเป้าหมายชีวิตที�ถูกต้อง

• สร้างกําลังใจไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต

สวดมนต์ไหว้

พระ ฯลฯ

นั�งสมาธิก่อน

เรียน

ดํารงชีวิต
• รักษาสุขภาพเป็น

• ใช้สอยปัจจัย ๔ และทรัพย์เป็น 

ไม่เป็นทาสสิ�งฟุ่มเฟือย

สังคม
• สร้างมิตรเป็น

• สร้างมิตรแท้เป็น  โดยไม่ละเมิดกฎ

แห่งกรรม

วิชาการ
• คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห ์    

• คิดวิจารณ์เป็น  โดยอิงหลัก

วิทยาศาสตร์และกฎแห่งกรรม

อาชีพ • เห็นคุณค่าอาชีพสุจริต

นันทนาการ • พัฒนาความเป็นตัวของตนเอง

มิติ วัตถุประสงค์
สถานที�ฝึกนิสัยในครอบครัว

ห้องนอน ห้องนํ�า ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร
ห้อง

ทํางาน

ห้อง

อื�นๆ

ศีลธรรม
• มีเป้าหมายชีวิตที�ถูกต้อง

• สร้างกําลังใจไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต

นั�งสมาธิ ล้าง

ห้องนํ�า

ดํารงชีวิต
• รักษาสุขภาพเป็น

• ใช้สอยปัจจัย ๔ และทรัพย์เป็น  

ไม่เป็นทาสสิ�งฟุ่มเฟือย

สังคม
• สร้างมิตรเป็น

• สร้างมิตรแท้เป็น  โดยไม่ละเมิดกฎ

แห่งกรรม

วิชาการ
• คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห ์    

• คิดวิจารณ์เป็น  โดยอิงหลัก

วิทยาศาสตร์และกฎแห่งกรรม

อาชีพ • เห็นคุณค่าอาชีพสุจริต

นันทนาการ • พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง

มิติ วัตถุประสงค์
สถานที�ฝึกนิสัยในครอบครัว

ห้องนอน ห้องนํ�า ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร
ห้อง

ทํางาน

ห้อง

อื�นๆ

ศีลธรรม
• มีเป้าหมายชีวิตที�ถูกต้อง

• สร้างกําลังใจไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต

นั�งสมาธิ ล้าง

ห้องนํ�า

ดํารงชีวิต
• รักษาสุขภาพเป็น

• ใช้สอยปัจจัย ๔ และทรัพย์เป็น  

ไม่เป็นทาสสิ�งฟุ่มเฟือย

สังคม
• สร้างมิตรเป็น

• สร้างมิตรแท้เป็น  โดยไม่ละเมิดกฎ

แห่งกรรม

วิชาการ
• คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห ์    

• คิดวิจารณ์เป็น  โดยอิงหลัก

วิทยาศาสตร์และกฎแห่งกรรม

อาชีพ • เห็นคุณค่าอาชีพสุจริต

นันทนาการ • พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง

ตารางออกแบบกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ เพื่อพัฒนาโรงเรียน                                
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ห้องนํ�า
พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร

ห้องมหาพิจารณา

๒

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

๕ ห้องชีวิต
พื�นที�ทํากิจกรรม - เกิดนิสัย

ห้องนอน
พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป

ห้องมหาสิริมงคล

๑

ห้องนํ�า
พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร

ห้องมหาพิจารณา

๒

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องอาหาร
พัฒนานิสัยรู้ประมาณ

ห้องมหาประมาณ

๓

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องแต่งตัว
พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ

ห้องมหาสติ

๔

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

ห้องทํางาน
พัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ

ห้องมหาสมบัติ

๕

๕ ห้องชีวิต
พื�นที�ทํากิจกรรม - เกิดนิสัย

ห้องนอน
พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป

ห้องมหาสิริมงคล

๑

๕ ห้องชีวิต พื้นที่ทำากิจกรรม-เกิดนิสัย                              
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๑. ท�าไมต้องจัดการศึกษา เพราะมีความทุกข์เต็มโลก 

เต็มจักรวาล การศึกษาเท่านั้นเป็นเครื่องมือก�าจัดทุกข์

๒.   การศกึษา คอื กระบวนการทีท่�าให้ผูเ้รยีนมคีวามพยายาม 

ก�าจัดทุกข์ ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรด้วยตนเอง

๓.  อะไรคือเป้าหมายของการศึกษา

 เพื่อก�าจัดทุกข์สัตว์โลกให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
๔. เส้นทางสู่เป้าหมายการศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ๑) พัฒนากายภาพสถานศึกษา  

 ๒) พัฒนาบุคลากรโดยปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘  

     จากกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ เพื่อ 

(๑) สร้างนิสัยรักความสะอาด รักระเบียบ 

     รักความสุภาพ  รักการตรงต่อเวลา

(๒) สร้างนิสัยรักการพึ่งตนเอง 

     รักการจับถูกผู้อื่น    

(๓) มีคุณธรรม ๓ วินัย เคารพ อดทน 

(๔) สร้างนิสัยบัณฑิต ๕




