MPD กับปณิธานของผู้เป็ นครู

๑. บทนํา
*ปณิธาน, ประณิ ธาน คือ การตังความปรารถนา, ความมุ่งมาตรปรารถนา ตรงกับคําว่า Wish, Determination, Resolution,
Aspiration ซึ งเกิดจากความคิด ความอยากมีอยากเป็ นอย่างมีเหตุผล บอกกล่าวได้ อธิ บายได้ มีความงดงาม ดูดีเป็ นปกติ แต่
การปฏิบตั ิจริ งนันยังไม่แน่ นกั ว่าจะทําได้มากน้อยเพียงไร ดังเช่น การดืมสุ ราไม่ดีทาํ ให้ขาดสติและก่ออาชญากรรมได้ ทุก
คนรับรู ้จาํ ได้ทุกคน เพราะญาติพีน้อง ครู อาจารย์ทุกระดับทุกคนก็สอนสั ง แต่ในทางการประพฤติปฏิบตั ิ ...คนทุกเพศทุกวัย
ทุกระดับจนถึงผูน้ าํ ประเทศ วัยรุ่ นจนถึงวัยแก่เฒ่า...ก็ดืมสุ รากันทัวโลก...แม้นกั บวชก็มีไม่นอ้ ยทีแอบดืมสุ รากัน ดังนัน เมือ
มีปณิ ธานแล้ว จําเป็ นต้องพัฒนาให้ฝังรากลึกไปถึงจิตใต้ สํานึก(Subconscious) จะทําได้อย่างไร?
*กระบวนการพัฒนา ก็คือ จากปณิ ธาน ต้องพัฒนาให้เป็ น อนุสติ (Constant Mindfulness) แล้วต้องพัฒนาอนุ สติให้เป็ น
ฌาน (Serene Contemplation) เมื อจิ ตเป็ นฌานในอนุ ส ติ จึ งจะฝั ง รากลึ กถึ ง จิ ต ใต้ สํ านึ ก (Subconscious) แล้ว จึ งเป็ น
จิตสํ านึกปกติ (Common Mindfulness) ซึ งมีความแข็งแกร่ งเหนืออารมณ์ไม่เปลียนแปลงง่าย
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การพั ฒ นาครู ให้ มี ป ณิ ธานและให้ พั ฒ นาสู ง ขึ นจนเป็ นจิ ตสํ านึ กปกติ ได้ ต้ องใช้ วิ ธี การพั ฒ นาจิ ต MPD (Mind Power
Development) ซึงนอกจะได้ ปณิ ธานเป็ นจิตสํ านึ กแล้ ว จะได้ ผลพลอยได้ อันเป็ นคุณประโยชน์ ยิงใหญ่ หลายประการตามมา
อย่ างอั ตโนมั ติ เช่ น ความสุ ขทางจิต, จิ ตอบอุ่น, สุ ข ภาพกาย+จิ ต, I.Q., E.Q., Creativity, etc. รายละเอีย ดวิธี การจะได้
นําเสนอต่อไป
๒. ปณิธาน
ปณิ ธานของความเป็ นครู ทีดีพงึ มีพึงเป็ นไปตามสาระในบทเพลง “รางวัลให้ ครู” ซึ งเป็ นลิขสิ ทธิของสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา ซึ งควรจะเผยแพร่ สู่มหาชนไม่น่าสงวนลิขสิ ทธิแต่อย่างใด เป็ นบทเพลงทีมีความไพเราะมาก มีสาระความทีพึงเป็ น
ปณิธานของผู้มีอาชีพครูทุกคน ขอนําเสนอทังข้อวิเคราะห์และวิพากษ์ ตามสมควร ดังต่อไปนี

เนือเพลง
*ทุกคําบ่นว่า คือความปรารถนาดี
ใช้ความเมตตาปราณี คอยชีหนทางเดินให้
ร้อยเหนือยพันหนัก กลันเป็ นรักและห่วงใย
เพือทําหน้าทียิงใหญ่ เป็ นคนผูใ้ ห้วิชา
*ทุ่มเทเพือศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู
แสงเทียนเพือการเรี ยนรู ้ ยังสู ้ยงั ส่ องเรื อยมา
ให้ศิษย์ถึงฝั ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา
เหนือยกายและใจ ทว่า เป็ นสุ ขอยูท่ ุกนาที
*ความภูมิใจมิได้อยูใ่ นพานไหว้ครู
แต่อยูใ่ นวันทีรู ้ว่าศิษย์นนไปได้
ั
ดี
เรื อจ้างลําแกร่ ง ยังพายสุ ดแรงทีมี
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วนั นี ยังพิมพ์คนดี...สุ ดแรงหัวใจ
*ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคําชืนชมเชิดชู ไม่ตอ้ งให้ครู กไ็ ด้
รู ้ถูกรู ้ผิด มีชีวิตทีสดใส
สิ งนันทีครู ฝันใฝ่ เพือเป็ นแรงใจให้ครู
รู ้ถูก รู ้ผิด มีชีวิตทีก้าวไกล
เป็ นคนทีดีให้ ได้ นันคือ "รางวัลให้ ครู"

วิเคราะห์ วิพากษ์
*ครู ไม่ได้บ่นว่าแบบพ่อแม่ทวไป
ั แต่เป็ นคําสั งสอนแนะนํา
ทีมีเหตุผลให้มีความพยายามให้ผเู ้ รี ยนรั บและปฏิบตั ิได้ อาจ
ต้องซํายําเตือน บ่อยจนมีผล
-ผูป้ ระพันธ์ใช้ได้ไพเราะมาก
-“วิ ช า” มี ค วามหมายแคบ ควรใช้ “วิ ช ชา” ซึ งหมายถึ ง
ความรู ้และ”ปัญญา” ซึ งสําคัญมากของคน
*ท่อนนี มีสาระสมบูรณ์ ครู ทีดีพึงมีนาํ ใจสู ง บทประพันธ์ที
ไพเราะกินใจ ครู พึงใฝ่ ใจปฏิบตั ิแม้จะเหนือย ก็มีความสุ ข

*เป็ นปณิ ธาน เพือศิษย์เป็ นสําคัญ
-ใช้คาํ ได้งดงามไพเราะ
-ครู พิ ม พ์ ใ ห้ ผู ้เ รี ย นพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละศัก ยภาพที
แตกต่างกัน...ให้เป็ นคนดีของสังคม เป็ นแบบอย่างแก่คนรุ่ น
หลังได้
*ผู ้เรี ย นที มี ปั ญหา ครู พึ งเอาใจใส่ เป็ นพิ เศษให้ เขาพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา...ไม่หวังคําชมใดๆ
*รู ้ ถู ก รู ้ ผิ ด มี ชี วิ ต ที สดใสและก้า วไกล คื อ คุ ณ ภาพของ
การศึ กษาที แท้ จ ริ ง ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ประกั น ที
ผลผลิต คือผู้เรียน
*สรุ ปบทเพลงนี จะเป็ นบทเพลงอมตะ..เพราะเป็ นปรั ชญา
เป็ นจิตวิญญาณครู ทีครูพึงมีพึงเป็ นต่ อไปในสั งคมไทยชั ว
กาลนาน...

*หมายเหตุ เพลงนีมีผขู ้ บั ร้อง-ปาน ธนพร ผูป้ ระพันธ์- ไม่ปรากฏ
บทเพลงนี มี ชือว่า “รางวัลของครู ” ผู ้ประพันธ์ไม่ปรากฏในโลกไซเบอร์ -หาไม่พบ อย่างไรก็ตามท่านผูน้ ี เป็ น
ปราชญ์ ทีควรได้รับการยกย่องอย่างยิง...บ่งบอกได้ชดั เจนว่า เป็ นปณิ ธาน เป็ นปรัชญาของผูม้ จี ิตวิญญาณความเป็ นครู
ปั ญหาอยู่ทีว่าทําอย่างไรจึ งจะซึ มซั บซาบเข้าไปสู่ จิตของครู ปัจจุบันทุกระดับการศึ กษา ทุกสาขาอาชีพ ซึ มซั บ
ซาบเข้าไปสู่ จิตของนั กศึ กษาวิชาชี พครู และซึ มซั บซาบเข้าไปสู่ จิตของผูม้ ีความรู ้ ในสาขาวิชาชีพอืนที จะเข้ ามาประกอบ
วิชาชีพครู
ครู ปัจจุบนั กับนักศึกษาวิชาชีพครู พอมีหวังทีจะซึ มซาบซับได้มากขึน ด้ วยกระบวนการ MPD.
กลุ่มครู ไทยทีถูกลอยแพ...คือกลุ่มครู ระดับอุดมศึกษาไทยในสายวิชาชีพอืน ได้แก่ กฎหมาย, รั ฐศาสตร์ , แพทย์,
วิศ วกรรม, เศรษฐศาสตร์ , พาณิ ชศาสตร์ , บริ ห ารธุ รกิ จ , เป็ นต้น มี ความเป็ นครู น้ อยที สุ ด ยกเว้ น ท่ านที เป็ นครู ด้ วยจิ ต

วิญ ญาณตังแต่ เกิด (Born Teacher) ซึ งหลายท่านมีความเป็ นครู สู งมาก อย่ างไรก็ตามไทยยังไม่ มีกระบวนการสนั บสนุ น
พัฒนาสร้ างความเป็ นครูให้
๓. ครูทีมีปณิธานทีงดงามเท่ านันทีบรรดาศิษย์จะระลึกถึงคุณ
ครู พึงบําเพ็ญความดี ความดีต่อศิษย์ ประการใดบ้าง จึ งได้ชือว่ามี คุณูประการ และเป็ นปูชนี ยบุ คคลของศิษย์ ไม่
เพ้อ เจ้อ ...ไปถึ งผู้นํ าจิ ตวิ ญ ญาณ (Spiritual Guide) เพราะเป็ นเรื องของบุ คคลระดับ ศาสดา หรื อ ผู้นํ าทางศาสนาในยุค
ปัจจุบัน ทีสู งสุ ด เท่านันทีพอเป็ นได้
ครูปัจจุบันและอานาคต เป็ นคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกง แต่เหนื อกว่าเล็กน้อย ทีต้องบําเพ็ญความดี ๔ ประการ
ต่อไปนี
๑ เมตตา คือความรักความหวังดีในฐานะผูใ้ หญ่ทีใกล้เคียงกับญาติ เท่านัน อย่างมีขอบเขตด้วยปัญญา คือความคิด
ทีถูกต้องไม่เกินขอบเขต
๒. พัฒนาอุปนิ สัยรักการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ตลอดชีวิต Life –long Education เพราะเป็ นคุณสมบัติสําคัญที
จะรู ้เท่าทัน และอยูร่ อดปลอดภัยในสังคม
๓. มีปัญ ญา (Thinking Ability – แปลเป็ นอย่างอืนจะไม่ เข้าใจ พัฒนาไม่ได้) สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และทังระยะสันและระยะยาวได้
๔.มีศีลธรรม (Morality) หมายถึงการประพฤติปฏิบตั ิทีถูกต้องดีงามเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่กระทบผูอ้ ืนให้
เดือดร้อน ทีดีมากกว่าคือ ต้องดีต่อตนเองและผูอ้ ืนด้วย ถ้ าดีต่อผู้อืนอย่างเดียวแต่ ตนเองลําบากเดือดร้ อนครอบครัวทุกข์ ยาก
เป็ นวิสัยของนักบวชต้องไม่มีครอบครัว เป็ นเรื องทีศิษย์ตดั สิ นใจเอง ครู ไม่ได้ปรารถนาสู งถึงเพียงนัน
*ความภูมิใจมิได้อยูใ่ นพานไหว้ครู
แต่อยูใ่ นวันทีรู ้ ว่าศิษย์นนไปได้
ั
ดี
เรื อจ้างลําแกร่ ง ยังพายสุ ดแรงทีมี
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วนั นี ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคําชือชมเชิดชู ไม่ตอ้ งให้ครู กไ็ ด้
รู ้ถูกรู ้ผิด มีชีวิตทีสดใส
สิ งนันทีครู ฝันใฝ่ เพือเป็ นแรงใจให้ครู
*ความภูมิใจมิได้อยูใ่ นพานไหว้ครู
แต่อยูใ่ นวันทีรู ้ ว่าศิษย์นนไปได้
ั
ดี
เรื อจ้างลําแกร่ ง ยังพายสุ ดแรงทีมี
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วนั นี ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคําชือชมเชิดชู ไม่ตอ้ งให้ครู กไ็ ด้
รู ้ถูกรู ้ผิด มีชีวิตทีสดใส
สิ งนันทีครู ฝันใฝ่ เพือเป็ นแรงใจให้ครู
รู ้ถูกรู ้ผิด มีชีวิตทีก้าวไกล
เป็ นคนดีให้ได้ เพือเป็ นรางวัลให้ครู

