
::: ขอคิดสําหรับ
ครูอาจารย-ลูกศิษย :::

โดย.. สวนวิชาการทั่วไป

บทความและขอคิดตาง ๆ  ขางลางนี้  ขาพเจาไดคัดเลือกและเรียบเรียงมาจากหนังสือ 
“ครูพันธุใหม”  ของ  ดร.โชคชัย  ชยธวัช   เพื่อนํามาฝากทุก ๆ ทานที่ทํางานอันเกี่ยวของกับระบบการ
ศึกษา  โดยเฉพาะทุกทานที่ตองรับสถานะ ”ครู-อาจารย” และ “ลูกศิษย”  โดยเพียงแตหวังวาจะเปน
ประโยชนทางความคิด  สติปญญา  ตลอดจนจิตใจของทุกทานบางไมมากก็นอย…

“…..ไมมีทานใดยิ่งใหญเทากับทานทางปญญา…..
การใหปญญาคนนั้น  เปนทานที่ยิ่งใหญที่สุด
เพราะปญญา…..  เปนหนทางสูการสรางอาชีพ

สรางชีวิต  การดําเนินชีวิตของคน
เพราะฉะนั้น  สิ่งที่ครูไดทํานั้น….
เปนสิ่งที่มีคายิ่งใหญที่สุดในโลก….”

การใหความรูกับลูกศิษย  การจุดประกายใหลูกศิษยเปนคนที่มีไฟที่จะตอสูในชีวิตนั้น  จะเปน
หัวใจสําคัญของความสําเร็จของลูกศิษยในอนาคต

ปจจุบันนักจิตวิทยาไดวิเคราะหมนุษยดวยการวัดความสามารถ 3 สวน  ไดแก
            1. ความสามารถทางปญญา  หรือไอคิว (INTELLIGENT  QUOTIENT)
            2. ความสามารถทางอารมณ  หรืออีคิว (EMOTION  QUOTIENT)
            3. ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  หรือเอคิว (ADVERSITY  QUOTIENT)
 เพราะฉะนั้นในคนหนึ่ง ๆ จะประสบความสําเร็จในชีวิตไดหรือไมตองมีสวนผสมของไอคิว  อีคิว  
และเอคิวไดอยางลงตัวเหมาะสมพอดี ๆ  คนที่มีไอคิวมากแตมีปญหาทางเอคิว  หรือมีปญหาทางอีคิวก็
สําเร็จยาก  หรือคนที่อะไร ๆ อยางใดอยางหนึ่งดีเกินไปแลว  อีกสองอยางแยเลยก็สําเร็จไมไดเชนกัน
 หากถามันดีทั้งหมดเปนสิ่งที่ดี  แตถามันดีปานกลางแลวสมดุลหมด  ก็คือวาดีและดีมาก  
เพราะฉะนั้นการสรางศิษย  จึงจําเปนที่จะตองใหศิษยมีความคิดที่จะสู  มีไฟในการที่จะดิ้นรนตอสูใน
ชีวิตตนเองใหประสบความสําเร็จ…..
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“ในคนหนึ่งๆ…..
จะประสบความสําเร็จ

ในชีวิตหรือไม  ตองมีสวนผสม
ของไอคิว  อีคิว  และเอคิว

ไดอยางลงตัวเหมาะสม  พอดีๆ………
คนที่มีไอคิวมากแตมีปญหาทางเอคิว

หรือมีปญหาทางอีคิว…..
ก็สําเร็จยาก…..”

 ดังนั้นบุคคลซึ่งมีสถานะเปน….ครู….จึงมีภารกิจที่ตองพัฒนา….ลูกศิษย….ทุกคนใหเปน 
พลเมืองที่ดี   อันเปนผลใหประเทศชาติ  ศาสนา  ตลอดจนทั้งโลกมีความเจริญรุงเรือง  รมเย็น  เปน
ความสงบสุข

 “…….หนาที่ภารกิจในความเปนครู”
คือแหลงความรู

รวบรวมทําความเขาใจกับขอมูล
แลวเอามาทําเปนการปอน

ความรูใหกับลูกศิษย
ดวยจิตวิญญาณของครู
ผูใหทางทางปญญา…..”

ครูเปนเบาหลอม  เปนผูนํา  ชี้นําทางความคิดของบรรดาลูกศิษย  และเปนผูสรางชาติ เยาวชน   
สรางสังคม   ในโลกที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง  ตางคนตางตองขยันในทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่
คับขัน  ตางคนตางตองขยันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตน   ครู….เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ตองปรับตัว

ขอหามในความเปนครู
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ตามสภาวะในการกาวทันโลกทันสมัยเปนครูยุคใหมยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อคุณภาพของความ
เปนครูขาพเจาจึงไดคัดเลือกขอหามในการเปนครูในบางสวน ของ  ดร.โชคชัย  ชยธวัช มาฝาก

…..เปนผูใหที่หวังผลประโยชน…..

 ครูที่ดีจะมีแตให  ไมไดหวังผลตอบแทนใดๆจากบรรดาลูกศิษย เพราะครูเปนปูชนียบุคคลที่ให
แนวคิด  ความรู  เปนที่เคารพนับถือของบรรดาลูกศิษย  ทุกที่จะมีวันไหวครู  ใหบรรดาลูกศิษยไดรําลึก
ถึงพระคุณครู  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชา  ดังคําบูชาครูที่ทองในวันไหวครู

ดังนั้น  จิตสํานึกของความเปนครู  จึงหามเอาบทบาทและภารกิจของผูให  มาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนใสตน จะทําใหความศักดิ์สิทธิ์เคารพยําเกรงจะหมดไปในครู
คนนั้นๆ

                        …..ไมมีการเตรียมตัวสอน…..
 ครู…ที่ชอบสักแตวาสอน พอถึงชั่วโมงเวลาที่ตองทําการสอน ก็เพียงแตหยิบเอา 
ตํารามาเปดอานสอนไปพอใหหมดเวลา  ขาดการวางแผนในการสอน  เตรียมตัว   เตรียมเนื้อหาในการ
สอนลูกศิษย

อยางนี้ไดชื่อวาเปนครูเพียงแตชื่อเทานั้น  ไมมีวิญญาณในความเปนครูผูให…..
                                                           ครูผูรู………….
                                                           ครูผูเตรียมพรอม………
                                                           ครูผูทันกาลทันสมัย……….

…..ถาเปนเพียงแต  ครูที่สักแตสอน ๆ  ลูกศิษยจะไดอะไร  รับอะไร  ไมสนใจ  หมด
เวลาก็จบกันไป  ส้ินเดือนก็รับเงินเดือน..…
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…..ครูประเภทเตาลานป…..

ขอหามขอนี้มีความสําคัญในความเปนครู   เพราะครูนั้นเปนผูใหความรู  หากความรูที่ใหไมทัน
เหตุการณ  ทันเวลา   ลาสมัยเทากับเปนการฆาลูกศิษยของตนเอง   โดยไมนาใหอภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นในโลกที่มีความรู  ขอมูลขาวสารมีมากมายใหมสดทุกวัน  ครูตองทันสมัย  จะอยูเพียงเพื่อ
รอวันตายไปวันหนึ่งคงไมได

ครูไทยสวนใหญ  มีไมกี่ทานที่ขวนขวายเพิ่มเติมหาความรู  วิชาการ  จึงนาสงสารเยาวชนไทย  
หากเบาหลอมแหงองคความรูมีขอบกพรองเสียแลว ปญญาความรูของเยาวชนไทย จะไปไดสักแค
ไหน…

คนที่จะแกไขและตอบปญหานี้ได  คือ  ครู  ครูที่จิตวิญญาณแหงความเปนครู  เปนแหลง
รวมความรูที่ทันสมัยทันโลก  ไมใชครูประเภทเตาลานป

…..หากินกับลูกศิษย…..
ครูที่เปนอสูรรายใชบทบาทในความเปนครู  ผูที่ลูกศิษยใหความเคารพ

นับถือ  แสวงหาผลประโยชนกับลูกศิษยทุกรูปแบบที่ทําได  เชน
                             -เอาสินคามาขายกับลูกศิษยโดยบังคับซื้อ
                             -อางวาเก็บเงินสะสมของหาง  โดยเก็บเงินจากลูกศิษย
                             -เรียกผลประโยชน  ถาอยากสอบไดคะแนนหรือเกรดดี

เปนตัวอยางที่พบในหนาหนังสือพิมพ ที่เปนเครื่องเตือนสติใหกับบรรดาครูใหไดระลึกรูวา  อยา
ทําลายเกียรติภูมิ  และศักดิ์ศรีของความเปนครู  เพียงแตสนองกิเลสตัณหาของตนเอง  เพราะมันทําให
วงการครูเสียหายไปดวยกันหมด  จากหยดน้ําเพียงหยดเดียวที่ไมดี  ดังนั้นตองพึงงดและไมปฏิบัติโดย
เด็ดขาด
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…..ครูประเภทไรเหตุผล…..
ในการสื่อสาร  ส่ือความกับลูกศิษย  ครูจะ
ตองเปดโอกาสใหลูกศิษยไดใชความคิด

หากทําผิดมีโอกาสแกตัว  แกไขแจงเหตุและผล  วาเกิดเพราะเหตุใด  ทําไมจึงเกิดความผิดพลาด
 ครูตองใหโอกาส…..
 ครูตองสอน…..
 ครูตองชี้นําและสรุปปญหา  หาทางออก  บอกในทางที่ดีใหแกลูกศิษยได  ไมใชคิดวา
ธุระไมใช ไมอยากยุง  ไมอยากเดือดรอน  ไมตองแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลใด ๆ  ปลอยใหปญหามัน
ผานไปกับลูกศิษย  โดยไมทําอะไรเลย

                                            …..ครูดีแตสอนไมใชที่ปรึกษา…..
 หากครูคิดเพียงวาหนาที่ครู  คือเกิดมาเพื่อแคสอน ๆ  สอบเสร็จก็จบ
 มันไป  ไมไดมีพันธะทางใจในความเปนครูกับศิษยกันตอไป  ครูใน
ปจจุบันเปนกันมาก  ไมไดเอาใจใสกับลูกศิษยเทาใดนัก  นับวันจะหางเหินกันไป  หางออกไปมากขึ้น  
จนความผูกพันทางใจไมคอยมี  จะมีเพียงผูสอนกับผูเรียน…..
 ครูที่ดี  ตองเปนทั้งพี่และเพื่อนของลูกศิษยที่คอยดูแล  ชี้แนะทางที่ดี  เปนที่ปรึกษาปญหาให 
ลูกศิษยไดทุกเรื่อง  เหมือนพอแมคนที่สองของลูกศิษย

 …..ทายสุดเปนคําคมและขอคิดสําหรับทั้งบรรดาครูอาจารยตลอดจน 
ลูกศิษยทุกทาน…..
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 ครู  คือ  ผูให
 ผูให…ความรู
 ผูให…สติปญญา

ผูให…ความคิดสรางสรรค
ผูให…ความเปนคนดี
ผูให…อนาคตของลูกศิษย
การใหที่ยิ่งใหญของครู  คือ  ใหอยางไมไดหวังสิ่งใดๆ

ลูกศิษย
 ลูกศิษย  คือ  ผูรับการถายทอด
 ลูกศิษย  คือ  ลูกไกในกํามือ
 ลูกศิษย  คือ  อนาคตของชาติ

ลูกศิษย  คือ  ความหวังของพอแม
ลูกศิษย  คือ  ผูสรางชื่อเสียงใหกับครูและโรงเรียน
ลูกศิษย  คือ  แหลงรับความรู
แตลูกศิษยไมใชแหลงแสวงหาผลประโยชน หรือเปนบันไดสนองกิเลสตัณหา

ครูผูจุดประกาย
ประตูสูความเปนครูที่ประสบความสําเร็จ………
คือ  ความสําเร็จของลูกศิษย
ความลมเหลวของครู…………
คือ  ความลมเหลวของลูกศิษย
ครูผูจุดประกาย  คือ  ครูที่จะไดทั้งความภาคภูมิใจและความสุขใจ
ที่เห็นลูกศิษยเปนคนดีของสังคม

คําคมคําครู

คําคมและขอคิดสําหรับครูอาจารย-ลูกศิษย
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ผูปกครอง
 ผูปกครอง  คือ  ผูปกปองและรักอยางสุดชีวิตที่มอบใหกับลูกศิษย

ผูปกครอง  คือ  ผูมีความรักจนตาบอดไรเหตุผล
ผูปกครอง  คือ  คูตอกรของครู
ผูปกครอง  คือ  ผูควบคุมความประพฤติของครู
ผูปกครอง  คือ  กระจกเงาของครู
ผูปกครอง  คือ  ผูทําลายครู…?

เรือจาง
เขาเรียกใช  เมื่อขามฝงไป  ก็ไสหัวถีบ
เขาถึงฝง   ไมร้ังรอ  ขอขอบคุณ
เขาไมสนใจ  ไมใสใจ  ในเรือจาง
เขาหาทาง  ถึงฝง  ดังประสงค
เขาถึงที่หมาย  ปลายทาง  อยางอาจอง
เขาก็คง  ไมรู   ครูชี้ทาง
เขาเปรียบครู  ดังเรือจางแคนั้นหรือ

ตํารา
ตํารา  อยูที่ครู
ตํารา  คือ  ผูใหความรู
ตํารา  คือ  แหลงขอมูล
ตํารา  คือ  แหลงหากิน
ตํารา  คือ  แหลงขอมูลในการวัดอนาคต
ตํารา  คือ  เครื่องมือในอาชีพครู
แตอยาใหตํารามาเหนือกวาความรูที่ครูจะให

 โรงเรียน
โรงเรียน  คือ  สถานที่สรางเยาวชนใหเปนคนดี
โรงเรียน  คือ  แหลงรวมความรู
โรงเรียน  คือ  สถานที่บมเพาะความถี่
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โรงเรียน  คือ  สถานที่สรางอนาคตของชาติ
แตโรงเรียนกําลังจะขาดสิ่งเหลานี้
เพราะโรงเรียนไมมีชีวิต  ไมมีความคิด
คนจะคิดและสรางใหโรงเรียนยิ่งใหญ
เปนแหลงกําเนิดอนาคตของชาติ  คือ
ครู…เปนหัวใจ

สะพานแหงอนาคต
ศิษยหลายคน  เดินผานขามไป  สูจุดหมาย
ศิษยหลายคน  ขามหายไปกับ  ความสําเร็จ
ศิษยมากมี  ที่ขามไป  สูผูนําของประเทศ
ศิษยเยอะแยะ  ที่ขามไป  สูเจาของธุรกิจ
ศิษยหลายตอหลายมากมี  ที่ขามไปโดยตรง  ใชสะพานไปสูอนาคต
คนที่เปนสะพานไปสูความสําเร็จไมใชใครที่ไหน  คือ  ครู

หลุมดํา…ของการศึกษา
ความโงเขลา  เบาปญญาของคนที่เรียกวาครู
ความหลงตัวเองของคนที่เรียกวาครู
ความอวดตน  วารูดี  ของคนที่เรียกวาครู
ความไมทันโลก  ทันความรู  ของคนที่เรียกวาครู
สักแตเรียกวาครู  ของคนที่เรียกวาครู
หลุมดําจะตองถูกลบเลือนและหายไปจากการศึกษา
จึงตองพัฒนาทั้งการกระทํา  ความคิด  ความรู
ของคนที่เรียกวา  ครู

ปริญญา
ส่ิงปรารถนาแหงการศึกษา
ตางไขวควาใหไดมา
แตใชวาจะไดมาอยางงาย
ตองเหนื่อยกายเหนื่อยแรงแสวงหา
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ตองอุตสาหตองทําจําใหได
ไมใชไกลไปเกินฝนถาหมั่นทํา
แลวจะนําทําใหใจเบิกบาน
นาสําราญตางเรียกขานขนานนาม
งามปญญาวันไดมาปริญญาบัตร

 เรียนกันทั้งชีวิต
โรงเรียนชีวิตไมมีที่ส้ินสุด
ตองเรียนกันตั้งแตลืมตาดูโลกจนลาโลกไป
ไมมีใครเปนครูผูชนะ
ที่คอยแนะใหฟนฝาปญหาได
ครูคนแรก  พอแม  แกแลวจากไป
ครูใสวิทยา  พนเวลาก็ลาไป
จะคงเหลือไว  ครูตนเอง
ที่อยูคูกับตนเอง  ตลอดไปจนวันสิ้นลมหายใจ

ครู
แสงเรืองๆ  ที่สองประเทืองอยูทั่วแดนไทย
คือแมพิมพนอยใหญ
พวกครูไทยในแดนแหลมทอง
ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนไดเวลา
ใหศิษยรออยูพรอมหนา
ตองรีบมาทําการสอน
เหนื่อยยากอยางไร  ไมเคยไดมา  หยุดพอพักผอน
โรงเรียนในดงปาดอน
จะโหยออนใหนอยใจ
ของครู  ใครๆ ก็รูวาตองหนักหนา
ครูก็ภูมิใจที่  ส่ังสอนศิษยมา  เปนหลายป


