นักเรียนที่ดีของครู
“ศิษยยอมไมใหญไปกวาครู แตศิษยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนอยางสมบูรณแลว ก็จะเปนเหมือนอยางครู”
ปใหม ๒๕๕๔ ไดผานมา หลายวันแลว อีกไมกี่วันก็ จะถึงวันครู ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ครูขอมอบคําสอนให
ลูกศิษยทุกคนไดอานและถาเห็นวาเปนประโยชนก็นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน แตครูเชื่อวาจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนเอง
นักเรียนทุกคนตางไดรับโอกาสที่ดี ทุกคนตางๆมีครูกันทั้งสิ้น หากเราไมมีครูที่จะเปนผูอบรมสั่งสอนใหความรู
พวกเราทุกคนคงจะเปนคนโงเขลา
นั ก เรี ย นทราบไหมว า คุ ณ ครู ทุ ก คนที่ ส อนเรา ท า นอบรมสั่ ง สอนเราเพื่ อ อะไร ก็ เ พื่ อ เราทุ ก คนจะมี ค วามรู
ความเขาใจ และใชความรูนั้นไปในการดําเนินชีวิตในโลกปจจุบันที่เราตองอาศัยอยูนี้
นักเรียนทราบไหมวา คุณครูทุกคนรักพวกเรา ไมมีครูคนใดที่ตองการใหลูกศิษยเปนคนโงเขลา ไมมีครูคนใด
ที่เกลียดชังลูกศิษย นี้คือหัวใจของครูทุกคน
ดังนั้นในฐานะที่เราเปนนักเรียน เราตองตระหนักอยูเสมอวา การที่คุณครูดุดา วา กลาวตักเตือน เรานั้น ไมใชทาน
ไมรักพวกเรา แตเพราะรักเราทุกคนจึงสั่งและสอนเรา เหตุฉะนั้นขอใหนักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเลาเรียน พัฒนาชีวิตของ
ตนเอง ตามที่คุณครูอบรมสั่งสอน ครูทุกคนมีความตองการใหลูกศิษยทุกคนเปนนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะฉะนั้น เราทราบแลววาวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกๆปเปนวันครู ขอใหนักเรียน เตรียมของขวัญเล็กนอยให
คุณครูของเรา ดวยการสงการดวันครู หรือเขียนคําอวยพรครูใหกับคุณครูของเรา มอบดอกไมแกครู เทานี้ก็เปนสิ่งที่นํา
ความชื่นใจ และกําลังใจมาใหครูของเราแลว และทานก็จะมีกําลังใจที่จะอบรมสั่งสอนเราตอไป
อยางไรก็ตามสิ่งที่ครูอยากจะแบงปนใหพวกเราคือ การที่เราจะเปนนักเรียนที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางนอยชีวิตของเรา ควรเปนนักเรียนที่ดี ๔ ดานที่สําคัญและแสดงออกถึงการเปนนักเรียนที่ดีของครู
๑. ชีวิตที่มีวินัย เชื่อฟง แบบทหาร จงทนการยากลําบากดวยกันกับทหารที่ดี ไมมีทหารคนใดที่เขาประจําการแลวจะยุง
อยูกับงานฝายพลเรือน ดวยวาเขามุงที่จะทําใหผูบังคับบัญชาพอใจ การจะเปนทหารที่ดีไดตองยอมทนการยากลําบาก
สองเรื่องใหญดังนี้
(๑) ตองฝกฝนอยางมีวินัย
(๒) ตองเชื่อฟงทําตามที่หัวหนาสั่งการ
การฝ กฝนที่ มีวิ นัย สิ่ งที่ ขาดไม ได คื อ การเชื่อ ฟง การที่ จะเป นนั กเรีย นของครู ตอ งเชื่ อฟ งครู การเชื่อ ฟง เกิ ด จาก
การไววางใจ เมื่อเราเชื่อมั่นวา คุณครูรักเรา ใหสิ่งที่ดีกับเรา เราจึงควรยินดีและพรอมที่จะเชื่อฟงครูทุกเรื่องและทุกเวลา
ดังนั้น นักเรียนที่ดีของครูตองมีวินัยในการดําเนินชีวิต ตองเชื่อฟงคุณครูอยางไมมีขอแม
๒. ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา แบบนักกีฬา นักกีฬาจะมิมีโอกาสชนะถาเขาไมแขงขันตามกติกา
นักกีฬาที่ดีตองมีการฝกฝนตนเองใหอยูในกรอบกติกาที่ตั้งไว และในเวลาที่แขงขันก็ตองปฏิบัติใหตรงตามที่กติกา
ที่กําหนดไว และเปาหมายที่นักกีฬาตั้งไวคือชัยชนะ สําหรับนักเรียนแลว กติกาที่ดีของเรา คือ คุณธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือได นักเรียนที่ดีของครูตองมีคุณธรรม รักษากติกาเปนมาตรฐานสูงสุดของการดําเนินชีวิต เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่
ผิดไปจากคุณธรรม เราจะไมทํา ตัวอยางเชน นักกีฬาที่มุงแตชัยชนะอยางเดียว ก็อาจใชยาโดปเอาเปรียบผูแขงขันคนอื่น
ซึ่งนับเปนการกระทําที่ไรคุณธรรม และเปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง

~๒~

นักเรียนที่ดีของครู แนนอนเปาหมายของนักเรียนคือ ความสําเร็จและความรูในวิชาการตางๆ แตทุกสิ่งที่เราทํา
เราจะต องคํ านึง ถึงหลักคุ ณธรรม ไม ใชมี ความรูแ ละนํ า ความรูนั้นไปทํ าลายคนอื่น นําความรูไ ปใช ในสิ่ งที่ไ มถูก ตอ ง
นี้ก็ไมใชจุดมุงหมายของการที่เราศึกษาเลาเรียน
๓. ชีวิตที่มีความอดทน ทํางานหนัก แบบชาวนา กสิกรผูตรากตรําทํางานก็ควรเปนคนแรกที่ไดรับผล
กสิกรชาวไรชาวนา เปนบุคคลที่สมควรแกการยกยองเพราะพวกเขาทํางานหนักดวยความอดทน นักเรียนของครู
ทุกคนก็ตองเปนคนที่มีความอดทนสูงและตองขยันเรียน ไมมีกสิกรคนใดที่ตองการผลผลิตมากๆแตขาดการลงทุนลงแรง
แลวเขาจะไดผลผลิตนั้นหรือไม นักเรียนก็เชนเดียวกัน เราตองการเกรด ๔ แตเราขาดความอดทน ขาดความขยันในการอาน
หนังสือ การแสวงหาความรู เราจะไดเกรด ๔ ไดอยางไร
๔. ชีวิตที่เตรียมการเรียน แบบคุณครูเตรียมการสอน
นักเรียนที่ดีไมเพียงตองมีชีวิตที่เชื่อฟงครู ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา หรือตองอดทนและขยันเทานั้น สิ่งสําคัญ
ที่นักเรียนตองสําแดงอยางเดนชัด คือ เปนคนที่เตรียมในการเรียน คุณครูมาสอนเรา คุณครูก็ตองมีการเตรียมการอสอนเรา
ฉันใด เชนเดียวกันการที่เราจะเปนนักเรียนที่ดี เราตองมีการเตรียมการเรียนฉะนั้น บอยครั้งที่เราขาดการเตรียมการเรียน
มีนั ก เรี ย นจํ า นวนไมน อ ยที่ ไ มท ราบวา วั นนี้ จ ะเรี ย นอะไร หรือ บางคนทะเลากั บครู ครู บอกวา วั นนี้ เ ธอทํา ไมไม เรี ย น
เด็กนักเรียนก็บอกวา ผมเตรียมตารางการสอนครับ ผมไมไดเตรียมตารางการเรียน
เราควรจะมีการเตรียมการเรียนของเราเสมอวา นั้นคือตองคิดวาเราจะเรียนอะไรตอ ตองเตรียมอะไรบางกอนที่จะ
เขาเรียน ไมใชปลอยตนเองไปวันๆหรือรอใหครูมาสอนเทานั้น เราจะตองเตรียมการเรียนไปพรอมกับการสอนของครู
ไปดวย ความสําเร็จ ความรูก็จะบังเกิดผลในชีวิตของเรา
นักเรียนที่ดีที่มีชีวิตทั้ง ๔ แบบนี้ คือ
๑. ชีวิตที่มีวินัย เชื่อฟง แบบทหาร
๒. ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา แบบนักกีฬา
๓. ชีวิตที่มีความอดทน ทํางานหนัก แบบชาวนา
๔. ชีวิตที่เตรียมการเรียน แบบคุณครูเตรียมการสอน
ลูกศิษยที่อานแลวนําไปฝกปฏิบัติตนใหเปนไปตามแนวทางของการเปนนักเรียนที่ดี ๔ แบบ ขางตนคงจะเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต และ มีหลักเกณฑและวิธีการที่จะนําพาเราไปสูความสําเร็จ เมื่อชีวิตของเรายังอยูในวัยเรียน และ
ถาเราฝกปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอจะนําพาชีวิตเราไปสูความเจริญรุงเรือง และประสบความสําเร็จในชีวิตอีกดวย ครูหวังวา
สิ่ ง ที่ ค รู ไ ด ค น คว า หามาให นี้ ค งจะเป น ประโยชน ม ากกว า คํ า อวยพรป ใ หม ๒ ๕๕๔ ที่ ส วยหรู เข า หู ซ า ยทะลุ หู ข วา
แลวก็หายไป
อย า ลื ม วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป น วั น ครู โรงเรี ย นจะจั ด งานให นั ก เรี ย นได แ สดงความกตั ญ ู กั บ ครู
ในวันศุกรที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขอเชิญชวนนักเรียนไดจัดทําการดอวยพรคุณครูที่เรารัก เพื่อเปนกําลังใจใหกับคุณครู
ผูซึ่งทํางานหนัก ที่อดทนอบรมสั่งสอนเราใหเปนคนดี
ดวยความปรารถนาดี

(นายสําเร็จ แกวกระจาง)
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