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บูรณาการ คือ การนําศาสตร์ต่างๆ ทีม( คี วามสัมพันธ์เกีย( วข้องกับการผสมผสานกัน เพื(อให้การจัดการเรียน
การสอนเกิดประโยชน์สงู สุด การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเน้นองค์รวมของเนื9อหา มากกว่าองค์ความรูข้ องแต่ละ
รายวิชาและเน้นทีก( ารสร้างความรูข้ องผูเ้ รียนมามากกว่าการให้เนื9อหาโดยตัวครู ซึง( การบูรณาการทางพระพุทธศาสนา
เพื(อการศึกษาถือว่าเป็ นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้เรียนได้ศกึ ษา อบรมบ่มจิตใจก่อให้เกิด ศีล สมาธิ และ
ปั ญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว่า เป็ นศาสตร์แห่งปั ญญา หมายถึงความรูอ้ นั บริสทุ ธิทีA เ( กิดจากจิตของผูฝ้ ึ กปฎิบตั ิ
จึงกล่าวได้ว่า ปั ญญา คือ รัตนะ และให้แสงสว่างคือความมีสติรอบรู้ ซึง( ความรอบรูไ้ ด้มาจากการศึกษาประสบการณ์ท(ี
ได้ยนิ ได้ฟัง ฝึกฝนให้แต่ละสาขาวิชาเกิดความรอบคอบ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผลมีค่านิยมทีด( ตี ่อสังคม
ตนเอง และครอบครัว วิเคราะห์และแยกแยะความถูกต้องได้ ฉะนัน9 การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาการศึกษา จึงเป็ นสิง( ที(ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องให้ความสําคัญร่วมมือร่วมใจกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื(อ
ส่ง เสริม คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมให้เ กิด ค่ า นิ ย มที(ดีข9ึน เกิดความเสีย สละต่ อ ส่ว นรวม ส่ง เสริม การฝึ ก สมาธิ พัฒ นา
นวัตกรรม เช่น บันทึกความดีแผนทีภ( ูมปิ ั ญญาพังงา บูรณาการภูมปิ ั ญญาท้องถิน( เรื(อง ตุง (ภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ล้านนา
กับรายวิชาต่างๆ เพื(อสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมทางพระพุทธศาสนา และยึดหลักการสอนตามรอยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ เรื(อง ปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้พอเพียง พอดี ประมาณตนและมีภูมคิ ุม้ กันบนความ
รอบรูค้ ่คู ุณธรรม
คําสําคัญ: การบูรณาการพระพุทธศาสนา, การศึกษา

Abstract
Integration means putting science in a relationship that involves a mixture of the teaching effect.
The integrated teaching will focus on the integration of content more than knowledge of each subject and
focused on building knowledge of the students than the content from the teacher whereof the integrated of
religious education is to create constitutes virtue and ethics promotion. Educate the people to study the
mind beget precepts, meditation and intelligence that means pure knowledge caused by self directed
instruction. It said that intelligence is precious and lighting that aware of the omniscient consciousness
whereof attainments derived from the experience of hearing and listening. Trained for each discipline to solve
the problem correctly and logically very good values for yourself your family and in society. The practitioners
can analyze and digest the rightness or falsity. The Buddhism integrating teaching and educational
development should through administrator executive committee and teachers. They need to focus and
unanimous participate in learning activities for the purpose of virtue and ethics promotion and for the better
∗

อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลําปาง

values. The sacrifice to public encourage the meditation innovation as People Mapping of PUNG NGA
Province integration of local knowledge like worship flag in the Northtern style (TONG LANNA). Folk
wisdom with subjects to continue the tradition of Buddhism and principles taught by the King footprint King's
philosophy of Sufficiency Economy. Our King tough us about adequacy sufficiency to know one's standing or
merits and immunity on knowledge morality including teaching to pay homage respect to the monks and
seniors. Thai youth instilling moral and ethical to be humble the body, speech and mind as a good citizen.
Key words: Integrating Buddhism, education.
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จากกลอนทีไ( ด้แต่งขึน9 นี9ผเู้ ขียนแสดงให้เห็นว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานัน9 เป็ นการสร้างดวงจิตให้ผ่องใส
และปลูกฝั งคุณธรรมลงในจิตวิญญาณของเยาวชนไทยให้มคี วามงดงาม บริสุทธิ A โดยมีการพัฒนาตนจากการฝึ กศีล
สมาธิ ปั ญญา ซึง( เป็ นหลักธรรมคําสังสอนขององค์
(
สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้ามาช้านาน หากได้ฝึกฝนปฏิบตั จิ ะทําให้
เกิดผลดี และสร้างเยาวชนทีม( คี ุณภาพให้แก่ชาติ

ความหมายของการบูรณาการ
บูรณาการ หมายถึง การนําศาสตร์ต่างๆ ทีม( คี วามสัมพันธ์เกีย( วข้องกับการผสมผสานกัน เพื(อประโยชน์ใน
การดํา เนิ นการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงเป็ นการนํ า เอาความรู้ส าขาวิชาต่ างๆ ที(ส มั ผัสกันมา
ผสมผสานกัน เพื(อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สงู สุด การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเน้นองค์รวมของ
เนื9อหา มากกว่าองค์ความรูข้ องแต่ละรายวิชาและเน้นทีก( ารสร้างความรูข้ องผูเ้ รียนมามากกว่าการให้เนื9อหาโดยตัวครู

ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ มี ดังนีK
1. เป็ นการบูร ณาการระหว่ างความรู้แ ละกระบวนการเรียนรู้ 2. เป็ น การบูรณาการระหว่า งพัฒนาการ
ทางด้านความรูแ้ ละทางด้านจิตใจ 3. เป็ นการบูรณาการระหว่างความรูแ้ ละการปฏิบตั ิ 4. เป็ นการบูรณาการระหว่างสิง( ที(
อยู่ในห้องเรียนกับสิง( ทีเ( ป็ นอยู่ในชีวติ จริง และ 5. เป็ นบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ2
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47.

หลักการสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง

การจัดการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการ

จัดประการณ์ตรง
ให้กบั ผูเ้ รียน
จัดบรรยากาศที(
ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
กล้าคิด กล้าทํา

เน้นการปลูกฝั งจิต
สํานึก ค่านิยมและ
จริยธรรมทีถ( ูกต้อง
ให้ผเู้ รียนได้รว่ ม
ทํางานกลุ่ม

จึงกล่าวได้ว่า การบูรณาการคือการนํ าศาสตร์แขนงต่างๆ มาผสมผสานกันเพื(อทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ท(ี
หลากหลาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการสอน ดังจะขอยกตัวอย่าง การบูรณาการพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

ความหมายของการศึกษา
การศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน การฝึ กฝน อบรมจากความหมายของการศึกษาคือ การศึกษาเล่าเรียน
ตลอดชี วิ ต 3 ไม่ มี ว ัน สิ9น สุ ด เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ที( ทุ ก คนจะต้ อ งมี ค วามรู้ เ พื(อ การอยู่ ร อด และตามหลัก คิ ด ของ
พระพุ ท ธศาสนา คือ ความเจริญ ทัง9 ด้า นร่ า งกายและจิต ใจ ทางสัง คม อารมณ์ แ ละสติปั ญ ญา คิด เป็ น ด้ว ยปั ญ ญา
การศึกษาจึงช่วยให้คนเป็ นมนุ ษย์ทม(ี กี ารพัฒนาศักยภาพของตนให้สงู ขึน9 แต่การพูด ทํา คิด อะไรจะถูกต้องสมบูรณ์
ขึน9 อยู่กบั จิตวิญญาณทีร( บั เข้าไปสังสมไว้
(
จิตทีม( ปี ั ญญา ทีม( คี ุณธรรมยังต้องตัดสินปั ญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึง
กล่าว ได้ว่าการศึกษาจึงอยู่ทก(ี ารพัฒนาจิตให้มสี มาธิและเกิดปั ญญา ซึง( เป็ นแสงสว่างนําทางไปสู่การพัฒนาตนเองใน
ทีส( ดุ

การศึกษาพระพุทธศาสนาในอิ นเดีย
จากการศึกษาถึงบทบาทของครูในอดีต ระบบกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองมีนักปราชญ์และผู้รู้เป็ นที(ปรึกษา
กิจการนานาประการของกษัตริย์ ผูร้ ทู้ างด้านวิทยาการและพิธกี ารต่างๆ นัน9 ก็คอื ราชครูหรือปุโรหิต สําหรับผูเ้ ชีย( วชาญ
วิทยาการบางคนที(ไม่ได้ถวายตัวเข้าสู่ราชสํานักก็มกั จะตัง9 สํานักเพื(อถ่ายทอดวิทยาการแก่กุลบุตรทัวๆ
( ไป ชนชัน9
ปกครองและชนชัน9 สูงในสังคมก็สง่ บุตรหลานไปเล่าเรียนเพื(อกลับไปดูแลมรดกของบิดามารดาต่อไปดังทีเ( รียกว่าส่งบุตร
หลานไปสู่สาํ นักทิศาปาโมกข์ บทบาทของครูในฐานะผูร้ อบรูแ้ ละถ่ายทอดวัฒนธรรมลักษณะนี9มใี นทุกสังคมทัวโลกใน
(
อดีตกาลจะขอย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธกาลสมัยพระเจ้าสุทโธทนะเป็ นผูค้ รองนครกบิลพัสดุไ์ ด้ให้เจ้าชายสิทธัตถะ
พระราชโอรสทรงศึกษาศิลปวิทยาการเมื(อพระชนมายุ 7 พรรษา ในสํานักของพระอาจารย์ท(มี ชี (อื เสียงหลายสํานักได้
อบรมสังสอน
(
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ในเวลาต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้สงสอนและประกาศ
ั(
ศาสนาโดยพระองค์เองหรืออัครสาวกไปประกาศศาสนาตามแคว้นต่างๆ จนบางคนทีไ( ด้สดับรับฟั งพระธรรมได้สาํ เร็จ
เป็ นอรหันต์ แต่ผเู้ ขียนได้ศกึ ษาพระพุทธดํารัสในพุทธกาลเรื(องการศึกษาและได้นํามาเปรียบเทียบว่าลักษณะลําดับการ
ปฏิบตั ิในแนวเดียวกันหากผู้เรียนต้องการเป็ นผูเ้ ชีย( วชาญต้องปฏิบตั ไิ ด้ทงั 9 ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ดังพระพุทธ
ดํารัสต่อไปนีK “พระภิ กษุทงั K หลาย มหาสมุทรย่อมลึกไปตามลําดับ ลาดลงตามลําดับไม่โกรธชันเหมือนภูเขา
ขาดฉันใด ธรรมวิ นัยนีK กฉ็ ันนันK มีการศึกษาตามลําดับ การปฏิ บตั ิ ตามลําดับ การบรรลุธรรมตามลําดับลุ่มลึก
ตามลําดับ” จากความหมาย ของพระพุทธดํารัส ประจักษ์ชดั ว่าเมื(อประมาณสองพันกว่าปี ยังมีความทันสมัยในความ
ลุ่มลึกทางการศึกษาพระองค์ทรงเข้าใจถึงการจัดระเบียบการศึกษา ได้อย่างลงตัว ความยากง่ายของการศึกษา ขึน9 อยู่
กับกระบวนการปฏิบตั ิตามขัน9 ตอนและมีความตัง9 ใจมานะบากบัน( จึงจะมีผลลัพธ์แ สดงออกมามีคุณ ลักษณะที(พึง
ประสงค์ออกมาอย่างชัดเจน ใช่การมีความรูใ้ นหนังสือเพียงอย่างเดียวแล้วไม่นํามาเป็ นตัวอย่าง4
การเผยแพร่การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ได้รบั ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากพระเจ้า
อโศกมหาราช และพระสงฆ์ท(ีสําคัญ บรรดาพระสงฆ์สาวกได้เดินทางไปยังภาคต่างๆ ของอินเดีย และได้ประกาศ
พระพุทธศาสนาด้วยการใช้ภาษาต่าง ๆ แก่คนทุกระดับทัง9 รํ(ารวยและยากจน
กิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาดังกล่าวนี9 ทําให้พระพุทธศาสนาได้รบั การนับถืออย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง สิง( สําคัญอีกประการหนึ(ง ซึ(งมีผลกระทบต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจาก
พระราชามหากษัตริยห์ ลายพระองค์

พระพุทธศาสนาศาสตร์แห่งปัญญา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งปั ญญา หมายถึง ความรู้อนั บริสุทธิแA ละโลกุตรปั ญญา ซึ(งเกิดจากจิตที(
บริสุทธิอย่
A างยิง( การอุบตั ิขน9ึ แห่งพระพุทธศาสนาเป็ นผลแห่ง “อธิปัญญา” ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเปี( ยมด้วย
โลกุตรปั ญญา และสติปัญญาอันเยีย( ม ซึง( เป็ นเครื(องมือกําจัดกิเลสและอวิชชาทัง9 ปวงโดยสิน9 เชิง
ในคําสอนของพระพุทธศาสนา มีคาถาภาษาบาลีอยู่มากมาย ซึง( ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาปั ญญา ต่อไปนี9
คือ คาถาภาษาบาลีซง(ึ กล่าวถึงปั ญญา
1. ป}ฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปั ญญาเป็ นแสงสว่างในโลก)
2. นตฺถิ ป}ฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปั ญญาไม่ม)ี
3. ป}ฺญาย ปริสชุ ฺฌติ (บุคคลย่อมบริสทุ ธิด้A วยปั ญญา)
4. ป}ฺญา นรานํ รตนํ (ปั ญญา คือ รตนะของคน)5

ความหมายของปัญญา
คําทีม( คี วามหมายในกลุ่มเดียวกับปั ญญา มีตวั อย่างเช่น สติปัญญา ฉลาด เชาวน์ปัญญา ซึง( มีการใช้ทงั 9 ใน
ความหมายทีแ( ตกต่างกันหรือใช้เป็ นคําแทนกัน นักวิชาการได้ให้ความหมายของปั ญญาดังนี9
ความรู้ หมายถึง สิง( ทีส( งสมมาจากการศึ
ั(
กษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง9 ความสามารถ
เชิงปฏิบตั แิ ละทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศทีไ( ด้รบั มาจากประสบการณ์ สิง( ทีไ( ด้รบั มาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด
หรือการปฏิบตั ิ องค์วชิ าในแต่ละสาขา
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ ความรูท้ วั ( ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

4

วิภาวรรณ ปั ญจรัตน์, พืนK ฐานวิ ชาชีพครู, (ลําปาง: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง, 2552) (อัดสําเนา), หน้า 22-23.
ธรรมรักขิต, พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น, 2537), หน้า 88-89.

5

สติ ปั ญ ญา หมายถึง ปั ญ ญารอบคอบ ปั ญ ญารู้คิด (สติ หมายถึง ความรู้ส ึก ความรู้ส ึก ตัว ความรู้ส ึก
รับผิดชอบ)
ฉลาด หมายถึง เฉียบแหลม ไหวพริบดี ปั ญญาดี
เชาวน์ หมายถึง ปั ญญาหรือความคิดฉับไว ปฎิภาณไหวพริบ6
จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งปั ญญาซึ(งผู้เรียนสามารถนํ าไปแก้ปัญหาด้วยมีเหตุผล มี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล พัฒนาคนด้วยมโนธรรมสูง มีไหวพริบในการครองตน รอบคอบ มีความรูส้ กึ ตัวแยกความจริง เท็จ ดี
ชัว( ถูก ผิด ควร หรือไม่ควรมีประโยชน์หรือมิโทษ ปั ญญาจึงตรงข้ามกับโมหะ ซึง( แปลว่า ความหลง ความไม่รู้ ความ
เข้าใจผิด มีการใคร่ครวญอย่างรอบคอบ สามารถสร้างผลงานได้

การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนาเพือพัฒนาการศึกษา
1. การจัดการเรียนรูเ้ พื(อพัฒนาจริยธรรม
เป็ นกระบวนการเรียนรูม้ ุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เข้าใจบทบาทและหน้าทีข( องตนทีพ( งึ ปฎิบตั ติ ่อผูอ้ (นื และสังคม
โดยรวมทีอ( ยู่ในปทัสถานของสังคมซึง( จะก่อให้เกิดสันติสขุ แก่สงั คม
2. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พื(อพัฒนาจริยธรรม
2.1 ผูส้ อนจะต้องวิเคราะห์ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูเ้ รียนเสียก่อนว่าอยู่ในระดับใด ซึ(งอาจจะทํา
การวิเคราะห์โดยการเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง อ่านกรณีศกึ ษา แล้วให้ผเู้ รียนบอกเหตุผลเชิงจริยธรรมของตนเองหรือของตัว
ละครในเรื(อง หรือจากการสังเกตพฤติกรรมก็ได้
2.2 ผูส้ อนควรจัดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้ยนิ ได้ฟังการบอกหรือให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับทีส( งู ขึน9 กว่า
ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมทีเ( ขามีอยู่
2.3 ผู้สอนควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบกับปั ญหาที(ขดั แย้งกับระดับความคิดของผู้เรียนเอง เพื(อจะ
นําไปสู่การพัฒนาแนวคิดในระดับที(สงู ขึน9 โดยผูส้ อนจะเป็ นผูช้ 9นี ําเพื(อให้ผูเ้ รียนมีความเห็นคล้อยตามไปในทิศทางที(
ปรารถนา

การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาจริ ยธรรมสามารถนําเสนอเป็ นแผนภูมิได้ดงั นีK 7
1.
ญหา
๑. ขัขัน9 ้นนํนําาเสนอปั
เสนอปญหา

2. ขัน9 แบ่งกลุ่มผูเ้ รียน

3. ขัน9 นําเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย

4. ขัน9 อภิปรายกลุ่มย่อย

5. ขัน9 สรุปเหตุผลของผูเ้ รียน

6

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชันส์
( , 2546), หน้า 232, 678, 115, 333
และ 370.
7
สุวทิ ย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา, วิ ธีการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะ, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์. 2545), หน้า 82, 186, 187.

ตัวอย่างการบูรณาการการสอนเพือพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
1. ยกระดับจิ ตใจด้วยสมาธิ
การจัดการเรียนการสอนในเรื(องที(ละเอียดอ่อนและเป็ นนามธรรมอย่าง “คุณธรรม จริ ยธรรม” หรือ
Moral Education ดูจะท้าทายความสามารถของครูไม่น้อย เพราะการทีผ( ูเ้ รียนจะเข้าใจ ยอมรับ ศรัทธา และน้อมรับ
“คุณค่า” เหล่านัน9 มาปฏิบตั เิ ป็ นวิถชี วี ติ นัน9 ไม่อาจเกิดขึน9 ได้เพียงการพูดบอกเล่าจากครูส่ศู ษิ ย์ หรือให้นักเรียนหาอ่าน
แล้วทําความเข้าใจจากตําราเล่มต่างๆ เท่านัน9 แต่ตอ้ งอาศัยการจัดกิจกรรมและเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ ห(ี ลากหลาย ที(
สําคัญคือ ต้องสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันทัง9 โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหารครูผสู้ อน หลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนที(เอื9อต่อการพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน
“สมาธิ ” ก่อเกิ ด “ความสงบ”
จากรายงานการวิจยั หลายๆ ชิน9 พบว่า “การทําสมาธิ” ช่วยให้เกิดความสงบ จิตใจแจ่มใสเบิกบานช่วยใน
การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม ทัง9 ยังช่วยพัฒนาความจําและความสามารถในการคิด โรงเรียนสัตยาไสจึงร่าง
หลักสูตรสมาธิขน9ึ เพื(อนํามาใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมการฝึก
สมาธิ จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส(ี ่งเสริมสมาธิ จัดกระบวนการเรียนรู้วชิ าคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์โดยเน้นกิจกรรมสมาธิ
บูรณาการเรื(องคุณธรรมจริยธรรม กับสาระการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระ ตลอดจนเชื(อมโยงสมาธิเข้ากับชีวติ ให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญและมีทศั นคติทด(ี ตี ่อการทําสมาธิ
เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความเป็ นมนุษย์ การเรียนรูใ้ นแต่ละวันทีโ( รงเรียนสัตยาไสจะเริม( ต้นด้วยวิชาคุณค่าความ
เป็ นมนุษย์ เป็ นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้ รียนต่อเนื(องหลังจากได้รบั การยกระดับจิตใจในช่วงเช้ามืด โดยจะ
เรียนรูเ้ กีย( วกับคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการคือ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และ
อหิงหา ใช้เวลาวันละ 40 นาที
บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระหว่างวัน ครูจะบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
เข้าไปในสาระการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระตามความเหมาะสม
ยกย่องคนทําดี ครูจะพูดยกย่องชื(นชมนักเรียนทีท( ําดีให้นักเรียนทีเ( ป็ นเพื(อนๆ พีๆ( น้องๆ และครูได้รบั
ทราบ เด็กทีร( บั คําชมจะรูส้ กึ ภูมใิ จ และมีแรงบันดาลใจทีจ( ะทําความดีต่อไปขณะทีน( กั เรียนคนอื(นๆ จะรูส้ กึ อยากทําดีบา้ ง
เพื(อจะได้การยอมรับและยกย่องจากคนอื(นๆ
เชื(อมโยงสมาธิเข้ากับชีวติ อธิบายให้นักเรียนเห็นความสําคัญของสมาธิ เชื(อมโยงเรื(องสมาธิเข้ากับ
ชีวติ ประจําวันของนักเรียน เช่น ถ้าพ่อครัวไม่มสี มาธิอาหารอาจจะออกมาไม่อร่อย ถ้านักกีฬาขาดสมาธิกบั เกมการแข่ง
อาจจะเล่นได้ไม่ดี ประสบความพ่ายแพ้ และอาจเกิดอันตรายกับร่างกายได้ เป็ นต้น วิธกี ารนี9จะทําให้นักเรียนมีทศั นคติ
ทีด( ตี ่อการทําสมาธิและนํามาปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ
นอกจากนี9ทางโรงเรียนยังได้จดั กิจกรรมการเรียนรู้ทส(ี ่งเสริมสมาธิ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม กับกิจกรรมภายนอกและจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจ เพื(อให้นักเรียนเรียนรูท้ จ(ี ะช่วยเหลือซึง(
กันและกัน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทีเ( อือ9 ต่อการพัฒนายกระดับจิตใจ กล่าวคือ โรงเรียนตัง9 อยู่ในชนบททีร( ายล้อมไป
ด้วยภูเขา ป่ าไม้และแม่น9ํา การอยู่ใกล้ชดิ ธรรมชาติเช่นนี9มผี ลให้นกั เรียนรูส้ กึ สงบและเกิดสมาธิได้ด8ี

2. บันทึ กคนดีแผนที ภูมิปัญญาพังงา เป็ นการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริ มสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพจริ ยธรรมผูเ้ รียน
8

การยกระดับจิตใจด้วยสมาธิ, สานปฎิ รปู , 8 (87): 20-21, กรกฎาคม 2548.

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียนเป็ นจุดเน้นทีส( าํ คัญเป็ นอันดับแรกในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียนมีวธิ กี ารดําเนินการได้หลายแนวทางทัง9 ทีก( ําหนดไว้ในหลักสูตร ใน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหรือกิจกรรมนักเรียนต่างๆ โดยจุดหมายปลายทางของการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมให้กบั ผูเ้ รียน
ได้ผลน้อยลง นอกจากนัน9 สภาพสังคมในปั จจุบนั ซึง( เป็ นสังคมเน้นวัตถุนิยม ทําให้ศลี ธรรมเสือ( มโทรมลงมาก ผูเ้ รียนแม้
จะได้รบั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงต้องแสวงหาวิธกี ารทีไ( ด้ผลยิง( ขึน9 ในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียนสถานศึกษาส่วนใหญ่รบั โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธมาดําเนินการ และยังริเริม( ดําเนินการ
กิจกรรมอื(นๆ เช่น ค่ายคุณธรรม การสอนธรรมศึกษา การฝึกสมาธิ เป็ นต้น
แนวทางใหม่ๆ ที(ควรนํ ามาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนัน9 ได้แก่การให้ผู้เรียนเรียนรู้
คุณ ธรรมจริย ธรรมจากบุ ค คลที(ผู้เ รียนรู้จ ัก เคารพ ศรัทธา ซึ(งหากครูแ ละผู้บ ริห ารสถานศึก ษาจะได้ช่ ว ยกัน ก็จ ะ
ตรวจสอบกลันกรองให้
(
เกิดความเหมาะสมแล้ว เชื(อว่าคุณความดีของบุคคลทีผ( ูเ้ รียนรูจ้ กั เคารพ ศรัทธานัน9 จะซึมซับใน
ตัวผูเ้ รียนตลอดไป จึงเป็ นทีม( าของแนวคิด “แผนทีค( นดี หรือแผนทีค( วามดี (People Mapping) ที( ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ได้กล่าวแผนทีศ( กั ยภาพมนุษย์ (Human Mapping) โดยเห็นว่าเป็ นจุดใหญ่ทพ(ี ลิกผันสังคม เพราะ “ศีลธรรมพืน9 ฐานคือ
การเคารพศัก ดิศA รีคุ ณ ค่า ความเป็ นคนของคนทุก คนอย่ า งเท่ า เทีย มเมื(อ นักเรีย นเข้า มาเรียนในโรงเรีย นและจะมี
ความรู้สกึ ว่าชาวบ้านไม่มเี กียรติ การศึกษาเคารพความรู้ในตําราแต่ไม่เคารพความรู้ในตัวคน ซึ(งที(จ ริงคนทุกคนมี
ความรู้ใ นตัว ที(ไ ด้จ ากประสบการณ์ ชีวิต ได้ ม าจากการทํ า งาน ความรู้ใ นตัว คนที(ไ ด้ จ ากการทํ า งาน ได้ม าจาก
ประสบการณ์ ล้วนมีค่าทัง9 นัน9 หากเริม( จากศีลธรรมพืน9 ฐาน คือการเคารพศักดิศรี
A คุณค่าความเป็ นคน จะเป็ นรากฐานของ
สิง( ดีๆ เป็ นรากฐานของประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยต้องอยู่บนพื9นฐานทางศีลธรรม ฉะนัน9 การเคารพศักดิศรี
A
คุณค่าของความเป็ นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นรากฐานของสิทธิมนุ ษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิคนพิการ
ความยุตธิ รรมในสังคม การพัฒนาทีเ( คารพศักดิศรี
A ของผูค้ นนี9 ไม่ยากเลยถ้าระบบศีลธรรมกลับมา กล่าวคือถ้าคิดว่าคน
ทุกคนมีความรูอ้ ยู่ในตัว โรงเรียนก็ตงั 9 อยู่ในพืน9 ที( ในตําบลหนึ(งมี 4-5 โรงเรียน มีคนประมาณ 5,000-10,000 คน ในแต่
ละตําบลมี 10 หมู่บา้ นสามารถทําแผนทีศ( กั ยภาพมนุษย์ทุกคนในตําบลว่าแต่ละท่านมีความรูอ้ ยู่ในตัว”
วัตถุ ประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนด้วย
นวัตกรรม “บันทึกความดี แผนทีภูมิปัญญาพังงา” คือ เพื(อประยุกต์แนวคิด “แผนทีคนดี” “แผนทีศ( กั ยภาพมนุ ษย์”
และการส่งเสริมภูมปิ ั ญญาท้องถิน( มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรม “บันทึกคนดี แผนทีภ( ูมปิ ั ญญาพังงา”
เพื(อส่งเสริม สถานศึกษาในเขตพื9นที(การศึกษาพัง งาพัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมผู้เ รียนด้วยนวัต กรรม “บันทึกคนดี
แผนภูมปิ ั ญญาพังงา” แล้วเพื(อประเมินนวัตกรรมประเมินผลการดําเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมผูเ้ รียนด้วยนวัตกรรม “บันทึกคนดี แผนภูมปิ ั ญญาพังงา” และเผยแพร่นวัตกรรม
กระบวนการสํารวจ สังเกต รับรู้และบันทึกข้อมูลสารสนเทศของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึง( เป็ น “คนดีมภี ูมิ
ปั ญญา” เพื(อระบุถงึ คุณค่าความสามารถ และความดีงามตามความเป็ นจริงในระดับโรงเรียน หมู่บา้ น ชุมชน ท้องถิ(น
ซึง( เป็ นศีลธรรมพืน9 ฐานของสังคม นอกจากนี9ยงั ประกอบด้วยมิตอิ (นื ๆ ทีเ( ป็ นความรู้ ความคิด และเป็ นประสบการณ์ทย(ี งั
เป็ นประโยชน์ควรแก่การถ่ ายทอด และนํ าไปสู่การปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง หลากหลายรูปแบบในบริบทต่ างๆ เป็ น
วิธกี ารทีจ( ดั การเรียนรูค้ ่คู ุณธรรมจริยธรรมแก่ผเู้ รียนอย่างแปลกใหม่และได้ผล รวมทัง9 นําภูมปิ ั ญญามาช่วยจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรีย นส่วน “คนดี มี ภูมิ ปัญ ญา” หมายถึง บุค คลหรือ คณะบุค คลซึ(งมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิปั ญญาอัน เป็ น
ประโยชน์ในการดํารงชีวติ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน( โดยมีการปฏิบตั ติ นและมีผลงาน
เป็ นทีย( อมรับ
ขัน9 ตอนการดําเนินการ “บันทึกคนดี แผนทีภ( ูมปิ ั ญญาพังงา” มีการดําเนินการรวม 5 ขัน9 ตอน คือ
ขันK ตอนที 1 การสร้างองค์ความรู้ “แผนที(คนดี แผนทีศ( กั ยภาพมนุ ษย์” และพัฒนานวัตกรรม “บันทึกคนดี
แผนทีภ( ูมปิ ั ญญาพังงา”

ขันK ตอนที 2 การส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียนด้วยนวัตกรรม “บันทึกคนดี แผนทีภ( ูมิ
ปั ญญาพังงา”
ขันK ตอนที 3 การประชุมสัมมนา การประเมินผล และเผยแพร่นวัตกรรม
ขันK ตอนที 4 การส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียนด้วยนวัตกรรม “บันทึกคนดี แผนทีภ( ูมิ
ปั ญญาพังงา”
ขันK ตอนที 5 การประเมินผล และเผยแพร่นวัตกรรม ปี ท(ี 2

ผลการดําเนิ นการทีเกิ ดขึKน คือ
1. การพัฒนานวัตกรรม “บันทึกคนดี แผนทีภูมิปัญญาพังงา” ดําเนินการพัฒนานวัตกรรม “บันทึกคนดี
แผนที ภูมิปัญ ญาพังงา” ภายใต้หลัก การบูร ณาการ “แผนที คนดี หรือแผนที ความดี ” และ “แผนที ศักยภาพ
มนุ ษย์” เข้าด้วยกัน เพื(อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน9 พืน9 ฐาน สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระการเรียนรูอ้ (นื ทีบ( ูรณา
การเข้าด้วยกัน รวมทัง9 การจัดกิจกรรมนักเรียนโดยนักเรียนเป็ นผูด้ าํ เนินกิจกรรม ค้นหา ยกย่อง และจัดทําแผนที( “คน
ดีมีภมู ิ ปัญญา” ด้วยความคิดริเริม( สร้างสรรค์ของนักเรียนเองจนเกิดความสําเร็จในการทีน( ักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามแบบอย่างของคนดีมีภูมิปัญญา ด้วยวิธีต่างๆ เพื(อให้เกิดการเรียนรู้ท(ีเป็ นประโยชน์ ใ นการบริหารและการจัด
การศึกษาทีค( ุณธรรมนําความรูแ้ ละยกระดับการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้เกิดผลสําเร็จต่อไป9
2. การบูรณาการภูมิปัญญาท้ องถิ นที เกี ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวล้านนา
เรืองการบูรณาการตุงภูมิปัญญาท้องถิ นล้านนากับ 8 กลุ่มสาระ ดังต่อไปนีK
ตุง การบูรณาการภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ทีเ( กีย( วกับประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวล้านนาและทีม( า
การศึกษาถ่ายทอดกันมาซึง( ผูเ้ ขียนได้นําการสอนและบูรณาการตุงภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ล้านมา ซึง( ตุง หรือ ภาษาล้านนา
เรียกว่า “ทุง” เป็ นเครื(องใช้ประดับตกแต่งในการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ซึง( เกีย( วกับทางศาสนาเป็ นพุทธบูชา ตรงกับ
ภาษาบาลีว่า “ปฎากะ” หรือ “ธงตะขาบ” เป็ นงานหัตถศิลป์ ของชาวล้านนาซึง( สร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็ น
ผลงานสร้างสรรค์ทม(ี หี ลากหลายชนิดทําด้วยไม้ กระดาษ เหล็ก สังกะสี หิน ทอง เงิน ทองเหลือง ทองแดง เป็ นต้น มี
ความวิจติ รงดงามมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ซึง( บรรพบุรุษมีเจตนารมณ์ทจ(ี ะสร้างขึน9 เพื(อให้ลกู หลานได้สบื สานตุงล้านนาให้
คงอยู่คู่ลา้ นนามาหลายชัวอายุ
( คนแล้ว ซึง( ผูเ้ ขียนต้องการสืบสานเจตนารมณ์โดยบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ เพื(อสืบ
ทอดตุง ภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ล้านนาเผยแพร่ให้เป็ นทีร( จู้ กั และให้คงอยู่ค่ลู า้ นนาและประเทศไทยสืบไปตราบนานเท่านาน
จากการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตุงล้านนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ล้านนากับ 8 กลุ่มสาระ
ถือได้ว่าเป็ นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสบการณ์ทงั 9 ทางตรงและทางอ้อมให้ผู้เรียนมีความรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จในตุงล้านนาซึ(งเป็ นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเป็ นภูมปิ ั ญญาท้องถิน( และสืบสานให้คงอยู่ต่อไปในทุก ๆ
สาระกลุ่ม 8 สาระจึงมีสว่ นทีจ( ะช่วยกันส่งเสริมผลักดันและส่งเสริมตุงล้านนาให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนซึง(
เป็ นทัง9 ศาสตร์และศิลป์ สร้างปั ญญาเห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมปิ ั ญญาท้องถิน( และเป็ นการสืบสานตามประเพณี
และวัฒนธรรมเกีย( วกับพระพุทธศาสนาควรจัดการศึกษากับภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ซึง( ครู อาจารย์ควรสืบสาน ดังนี9
ภูมิปัญญาท้องถิ นไทยวิ ไลลักษณ์
เป็ นวัฒนธรรมคู่ไทยมาช้านาน
9

โลกรูจ้ กั เลืองชือระบือขาน
ให้ลูกหลานได้สืบสานตลอดมา

วิพล นาคพันธ์, “การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนบันทึกคนดี แผนที(ภูม ิ
ปั ญญาพังงา” วิ ทยาจารย์, 108 (3) : 50-52; มกราคม 2552.

ครู-อาจารย์จงช่วยกันอนุรกั ษ์
ส่งเสริมปราชญ์รนุ่ ปู่ ย่า ตาและยาย
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ น
อนุรกั ษ์มรดกไทยร่วมใจกัน

ภูมิปัญญาท้องถิ นจักไม่สูญหาย
นําความรูม้ าขยายเผยแพร่กนั
แหล่งเรียนรู้ แหล่งทํากิ น มาสร้างสรรค์
หากมุ่งมันสานศิ ลป์ ไทยได้ยงยื
ั น
ผูแ้ ต่ง
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3. การเรียนการสอนและกิ จกรรมทางพระพุทธศาสนาทีพัฒนาการศึกษาแล้วยังมีการ
จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิ จพอเพียง”
ดังนีK
หลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิ จพอเพียง” มีดงั นีK
1. ให้ทุกคนและทุกชุมชนได้ดาํ เนินชีวติ ไปในทางสายกลาง ซึง( เป็ นแนวทางทีป( ราชญ์ทงั 9 หลาย ได้สอนกันมา
นาน เช่น พระพุทธเจ้าก็สอนเรื(องนี9ทเ(ี รียกว่า มัชฌิมาปฏิทา คือ มรรคมีองค์ 8 สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ
2. หลักการของปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ความพอประมาณ พอดี ความมีเหตุผล ความ
มีภูมคิ ุม้ กันผลกระทบทัง9 จากภายนอกและภายใน
3. เป้ าประสงค์ คือ ให้เกิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลีย( นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง9 ด้านวัตถุ สังคม สิง( แวดล้อม และวัฒนธรรมจากภายนอกได้เป็ นอย่างดี
4. เงื(อนไขของหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” มีดงั ต่อไปนี9
4.1 ต้องเสริมสร้างพืน9 ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเพราะเจ้าหน้าที(ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจให้มี
สํานึกในคุณธรรมความซื(อสัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เ(ี หมาะสม
4.1 การดําเนินชีวติ ด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ
4.3 มีความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง( ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และดําเนินทุกขัน9 ตอน10
ผูเ้ ขียนขอแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื(องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในวันที( 5
ธันวาคม 2557 นี9 เรื(องหลักการปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” พระองค์มพี ระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยทัง9
ประเทศ ดังนี9
“เศรษฐกิ จพอเพียงหล่อเลีKยงชาติ
นํKาพระทัยพ่อหลวง เอืKออาทร
หลักการว่าประพฤติ ดีมีเหตุผล
มีแกนกลางเป็ นหลักธรรมคําK จุนใจ

เหล่าทวยราษฎร์ซาบซึKงใจในคําสอน
คลายทุกข์รอ้ นเป็ นสุขพ้นทุกข์ใจ
ประมาณตนใช้พอเพียงเลียK งชีพได้
เศรษฐกิ จจะก้าวไกลไทยรุง่ เรือง”
ผูแ้ ต่ง
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วิภาวรรณ ปั ญจรัตน์, พืนK ฐานวิ ชาชีพครู, (ลําปาง: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง 2552) (อัดสําเนา), หน้า 73-76.

สรุปหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิ จพอเพียง” เพื(อศึกษาวิธกี ารคิดและวิธฝี ึ กปฏิบตั ิเพื(อพัฒนา
ตนเองและของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพื(อความอยู่ดีมีสุขร่วมกันของทุกคนบนแผ่นดินไทย ค้นหาทางเดินที(
ถูกต้องกันใหม่ โดยยึดหลักความพอเพียง ความพอดี คือ สันโดษ การศึกษาเรื(องหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจ
พอเพียง” จะทําให้เกิดความรู้จริงในสิง( ที(ทําให้มคี ุณธรรม คือ ความขยัน อดทน มุ่งมันและซื
(
(อสัตย์ สุจริต มีความรู้
ความคิด และการกระทําทีพ( อประมาณ มีเหตุมผี ล ภูมคิ ุ้มกัน มีการระวังตน ไม่ประมาท รูจ้ กั ระวังตนเองและดําเนิน
ชีวติ อย่างมีสติรอบคอบพร้อมยอมรับความจริงด้วยหลักคุณธรรม ปรับปรุงบ้านเกิดภูมปิ ั ญญาท้องถิน( ให้เกิดความยังยื
( น
ในด้าน ทรัพยากรคนและทรัพยากรธรรมชาติและสร้างคุณค่าให้เกิดขึน9 ในชุมชนของตน ลักษณะนี9เรียกว่า การปฏิบตั ิ
ตามหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
สรุป การบูรณาการพระพุทธศาสนาเป็ นการปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กบั การสอนโดยใช้กจิ กรรม
การสอนทีห( ลากหลาย เช่น การสอนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยการ “บันทึกคนดี แผนทีภ( ูมปิ ั ญญาพังงา การบูร
ณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ “ปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง” บูรณาการพระพุทธศาสนาส่งเสริมพิธกี รรม
ประเพณีลา้ นนา เรื(อง การบูรณาการตุงภูมปิ ั ญญาล้านนากับ 8 กลุ่มสาระ การยกระดับจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ นอกจาก
ทีก( ล่าวมาแล้วผูส้ อนควร สอดแทรกคุณธรรม เคารพผู้มพี ระคุณในการพัฒนาจริยธรรมโดยการไหว้ กราบ พระภิกษุ
หรือครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ หากผู้ส อนในสถานศึก ษาสอดแทรกหลักธรรมคํา สอน ในรายวิช าต่ างๆ บูรณาการ
พระพุทธศาสนากับการศึกษาจะเกิดการพัฒนาด้านจิตใจทําให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมด้วยเหตุผลดังที(กล่าว
มาแล้ว จะทําให้การบูรณาการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษาได้รบั ผลสําเร็จเป็ นทีน( ่ าพอใจ นําเยาวชนไทย
ก้าวไกล การศึกษาไทย ประเทศไทยก้าวไปอย่างสดใสและงดงามสิง( สําคัญคือเกิดความผาสุกในชีวติ เพราะ “คุณธรรม
คําK จุนโลก”
บูรณาการพระพุทธศาสตร์การศึกษา
ทรงคุณค่าด้วยหลักธรรมลําK สมัย
สร้างเยาวชนประพฤติ ดี มีวินัย
มีหลักใจ ศีล สมาธิ คู่ปัญญา
หยังรู้ ในสัจจะธรรม “คําK จุนโลก”
ดับทุกข์โศก งดอบายคลายปัญหา
นําจิ ตใจให้ผอ่ งใสทุกชีวา
พุทธศาสตร์ลาํK เลิ ศค่าพัฒนาใจ
ครู อาจารย์ ควรส่งเสริมการศึกษา
แทรกคุณธรรมทุกวิ ชาเป็ นหลักใหญ่
สร้างคุณค่าแห่งชีวิต “อุทิศใจ”
เพือชาติ ไทย เยาวชนไทยให้ “งดงาม”
ผูแ้ ต่ง
รองศาสตราจารย์วภิ าวรรณ ปั ญจรัตน์

เอกสารอ้างอิ ง
การยกระดับจิตใจด้วยสมาธิดา้ นปฎิรปู . สานปฏิ รปู . 8 (87) : 20-21; กรกฎาคม 2548.
ธรรมรักขิต. พระพุทธศาสนาศาสนาแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร; รวมสาส์น. 2537.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร: นามมีบคุ ส์ พับสิเคชันส์
( ,
2556.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนทีเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ. กรุงเทพมหานคร: แอลทีเพรส, 2542.
วิพล นาคพันธ์. การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมผูเ้ รียนบันทึกคนดีแผนทีภ( ูมิ ปั ญญาพังงา.
วิ ทยาจารย์. 108 (3): 50-52; มกราคม 2552.

วิภาวรรณ ปั ญจรัตน์. ตุงภูมิปัญญาท้องถิ นล้านนา. ลําปาง: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง. 2552.
. พืนK ฐานวิ ชาชีพครู. ลําปาง: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง, 2552.
สุวทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา. วิ ธีการจัดการเรียนรูเ้ พือพัฒนาทักษะ. พิมพ์ครัง9 ที( 4. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์
, 2545.

