คืนสูเหยา

กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ เชียงใหม ไนท ซาฟารี

กําหนดการ

งานคืนสูเหยา “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา”
๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ เชียงใหม ไนทซาฟารี
๑๘.๐๐ น.

- ลงทะเบียน รับของที่ระลึก
- Welcome Drink
- วงดนตรีบรรเลงเพลง
- พิธีกรประชาสัมพันธงานเลี้ยง

๑๙.๐๐ น.

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- นําเสนอสื่อผสม ๕๐ ปเมตตาศึกษา เกี่ยวกับการสืบสานเจตนารมณของพระพุทธพจนวราภรณ
- ประธานจัดงาน กลาวรายงานตอประธานในพิธี
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแกผูสนับสนุนในการจัดงาน กลาวชื่นชมการจัดงาน
และกลาวเปดงาน
- ศิษยเการวมรองเพลงมารชเมตตาศึกษา

๒๐.๐๐ น.

- รับประทานอาหาร จับรางวัลหางบัตร และชมการแสดงตามอัธยาศัย
- การแสดงดนตรี วงรักษอินทนนท และวงนกแล โดย อ.สมเกียรติ สุริยราช
- การแสดงจากชมรมรักษศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม โดย อ.เสถียร นันทวงศ

๒๓.๐๐ น.

- ปดงาน

เพลงมารชเมตตาศึกษา
สวาง เรืองสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาเมตตาเชียงใหม
เทพกวีทานดีเหลือชวยเกื้อกูล
เปนสถานศึกษาอันทรงคุณ
ศิษยเกาใหมรวมใจทุกทิศทาง
นับเปนศรีเวียงพิงคมิ่งลานนา
ขอเทิดเกียรติคุณเมตตาศึกษาเชียงใหม

ยุวพุทธรวมใจไดเกื้อหนุน
ไดใหความอบอุนหนุนแนะทาง
ครูอาจารยเกื้อกูลอยูมิหาง
พวกเราตางสามัคคีมีนําใจ
ทั่วทิศามีที่เปรียบได
ตราบนทีปงใหญหยุดไหลเอย

เพลงภูมิใจเมตตา

ชิตชล จรรยสืบศรี

เมตตาศึกษา ของเรา เราภาคภูมิใจ เราตั้งใจใฝเรียน
เมตตาศึกษา จะชู ความรูคูธรรม จําไวเปนอาจิณ
จะหนักจะเบา เทาไหร เราตั้งใจเรียน เพียรพากไปใหรุงเรือง
จะจดจะจํา ทุกคํา ครูยําครูเตือน เตือนใหเราไดดี
เรียนดี แตไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี
พวกเราจําหลักสี่ขอนี้ เราถึงมีวันนี้สืบมา
ตั้งปณิธาน สัญญา วาจะไมลืม คืนหวนมาบานเรา
กลับมารวมใจ ชวยกัน สรางฝนวันหนา เพื่อเมตตาของเรา
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บทบรรณาธิการ
เมตตาศึกษากอตั้งมากวาครึ่งศตวรรษ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๒ (วันวิสาขบูชา) ถึงปนี้ก็
ยางเขาที่ที่ ๕๒ ศิษยเมตตาศึกษารุนที่ ๔๗ กําลังสําเร็จการศึกษา จํานวนศิษยเกากวา ๔,๖๐๐ คนที่ผาน
รัว้ เหลือง - นาํ เงินของเราไปสูท ตี่ า ง ๆ ตัวเลขเหลานีเ้ ปนจํานวนไมนอ ยสําหรับองคการกุศลทีก่ อ ตัง้ ตามอุดมคติ
รับเด็กที่มีสมบัติ “เรียนดี ไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี” มาใหไดรับการศึกษา ผลงานเหลานี้
กระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลก สรางความภูมิใจแกพระเดชพระคุณหลวงพอ “พระพุทธพจนวราภรณ”
และครูบาอาจารยเปนอยางยิ่ง
การจัดงาน “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” เปนการประกาศคุณงามความดีของหลวงพอ สรางจิตสํานึก
ของศิษยเมตตาศึกษาใหหวนกลับมาชืน่ ชมในสถาบันของเรา และกลับมาชวยเหลือเกือ้ กูลรุน นอง ๆเพือ่ สืบทอด
เจตนารมณของหลวงพอใหยั่งยืน ขอขอบคุณพี่นองและผองเพื่อนที่รวมกันคิดรวมกันทําดวยความมุงมั่น
ต อ งการให ง านมี รู ป แบบที่ ส มบู ร ณ ต อ งใช เวลาใช ค วามเสี ย สละระดมความคิ ด และความสามารถ
อยางหลากหลาย โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก และขอบคุณผูมีอุปการคุณที่ชวยเหลือใหการจัดงาน
ครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ศิ ษ ย เ มตตาศึ ก ษาทุ ก คนที่ มี วั น นี้ แ ละได มี โ อกาสมาพบกั น ในงานพบปะ
สังสรรคครั้งนี้ ขอใหระลึกเสมอไปวา ไมวาวันนี้เราจะเปนอยางไร มีสถานะอยางไรก็ตาม เรามีจุดเริ่มตน
โดยเปนลูกของหลวงพอดวยกัน เราเปนศิษยของครูบาอาจารยเดียวกัน เราเปนทายาทของเหลือง-นําเงิน
เราเปนพี่เปนนองของกันและกัน และจะเปนตลอดไป
หลวงพอมุงมั่นกอตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษาดวยคุณธรรม “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเปนเครื่อง
คําจุนโลก” ครูบาอาจารยไดพยายามสรางพวกเราดวยปรัชญาของโรงเรียนวา “สรางคนใหมีคุณธรรม เพื่อ
คําจุนสังคม” ดังนั้นเมื่อเราสําเร็จเปนศิษยเมตตาศึกษาแลว หลวงพอไดมอบความเปน “เจาของโรงเรียน”
ไวใหพวกเราทุกคน เราตองกลับมาสืบทอดเจตนารมณของเมตตาศึกษา ชวยกันสรางทายาทเมตตาศึกษา
ตอไป อยางไมสิ้นสุด เพื่อนอมเปนกตัญู กตเวทิตาคุณแดหลวงพอและครูบาอาจารยตลอดไป
กองบรรณาธิการ
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หลวงพอกับเมตตาศึกษา
สนิท บุญแลน
ดวยดวงจิตคิดสรรปนเด็กนอย

จากปาดอยแดนไกลใหผองศรี

เพื่อชาติปาวกลาวยลวาคนดี

สรางสังคมบานพงพีใหทันการณ

ทานจึงรวมเบิกทางสรางฐานราก

นําเด็กจากทุงกวางตางสถาน

มาฝกหัดดัดนิสัยใหรูงาน

วิชาการทานจัดใหไดเลาเรียน

ดวยความรักดูแลดั่งแมพอ

เอาใจจอใหบุตรหลานไดอานเขียน

คอยแนะนําพรําวาตั้งหนาเพียร

เหลานักเรียนจึงขนานทานอีกนาม

วา “หลวงพอ”ประหนึ่งพอผูกอราง

ทานสรรสรางอนาคตลดขวากหนาม

ปูลาดแนวแผวถางทางเตียนงาม

ใหศิษยตามกาวไปดังใจจง

ใหออกสูโลกกวางอยางองอาจ

ใหเปรื่องปราดทันสังคมสมประสงค

มีหลักฐานการงานอันแสนมั่นคง

และดํารงชีพตนเปนคนดี

จากวันนั้นจวบจนวันนี้เดือนปผาน

สี่สิบแปดขวบกาลทานไมหนี

ทานยังมั่นสรรสรางทุกอยางพลี

เพื่อเด็กที่ยากไรในสังคม

คํา “หลวงพอ”กับ “เมตตา”จึงมาคู ปรากฏอยูครั้งประเดิมเริ่มปฐม
เหลาประชาเห็นผลสรางตางชื่นชม

ลวนนิยมงานหลวงพอกอทํามา

จึงรวมมือรวมใจใหแตตน

รวมกุศลวิทยาทานการศึกษา

สละทรัพยบํารุงดวยชวยเมตตา

กุมาราจึงไดเรียนอานเขียนกัน

มาบัดนี้ดวยเวลาพาผาน

กายสังขารลวงไปไมคืนผัน

ควรหรือยังทั้งเราทานประสานกัน

ชวยบุกบั่นรับชวงตอหลวงพอเรา

ทานเคยหนักใหพักกายสบายทาน

เรามาสานสรางตอไปไมขลาดเขลาเพื่อ

“เมตตา” ดํารงไปไดนานเนา

“หลวงพอ” เราจะสุขใจไปชั่วนาน...
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พระพุทธพจนวราภรณ (หลวงปูจันทร กุสโล)
พระพุทธพจนวราภรณ นามเดิม จันทร แสงทอง เกิดเมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เปนบุตรของ นายจารินตะ
และ นางแสง แสงทอง เมื่ออายุได ๑๕ ป ไดบรรพชาเปน
สามเณร ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เมื่ออายุครบ ๒๐ ป ไดทําการอุปสมบท ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร
ไดรบั ฉายาวา “กุสโล” พระพุทธพจนวราภรณ ไดมรณภาพลงเมือ่
วันศุกรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเวลา ๑๘.๓๓ น.
ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร ดวยโรคถุงลมโปงพองและโรคปอด

การศึกษา
พระพุทธพจนวราภรณ ไดเขาเรียน จนไดรับวิทยฐานะ นักธรรมเอก ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ และ เปรียญธรรม ๕
ประโยค ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ นอกจากนี้ยังไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางดาน การพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
หลายแหงของไทย ไดแก
พ.ศ. ๒๕๓๐ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๒ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๒ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. ๒๕๓๘ ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท จากมหาวิทยาลัยแมโจ
นอกจากนี้ทานยังไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ เปนศิลปนแหงชาติ ดานวัฒนธรรมสาขาภูมิปญญาชาว
บาน และพระสงฆนักพัฒนาดีเดน เปนตน

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๗

ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ “พระครูวินัยโกศล”
เปนพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระวินัยโกศล”
เปนพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวินยาภรณ”
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพกวี”
เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมดิลก”
เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ “พระพุทธพจนวราภรณ”
ทานไดดํารงตําแหนงเจาคณะภาค ๔-๕-๖-๗ ฝายธรรมยุติ
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พระพุทธพจนวราภรณกบั การพัฒนาชนบท
สํ า หรั บ งานด า นการพั ฒ นานั้ น ได เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๐๐
เมื่อพระพุทธพจนวราภรณ ไดรับอาราธนาจากนายอําเภอเมืองเชียงใหม
ใหไปแสดงธรรมอบรมประชาชนในเขตอําเภอเมือง ทานไดพบปญหา
เกี่ยวกับการศึกษาวา มีนักเรียนจํานวนไมนอยที่จบการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 แลว แตไมไดเรียนตอ เนื่องจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง
มี ฐ านะยากจน จึ ง ไม ส ามารถส ง เสี ย บุ ต รหลานให เรี ย นต อ ได ท า นจึ ง
เกิดแรงบันดาลใจ ดําเนินการกอตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษา และขออนุญาต
จัดตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา ใหการศึกษาเด็กชั้นประถมปที่ ๕ จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยไมเก็บคาใชจายใด ๆ จากประสบการณในการ
ดําเนินงานโรงเรียนเมตตาศึกษามาเปนระยะเวลา ๑๕ ป ทานไดเกิด
ความคิด ขึ้นมาวา การใหการศึกษาแกนักเรียนที่พอแมผูปกครองมีฐานะ
ยากจน ก็็เปนการสรางโอกาสให
โ ใ แก เยาวชนทีี่ดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษามากขึ้น มีทางที่จะชวยตัวเองและครอบครัว
ไดในอนาคต แตในขณะเดียวกันในสังคมชนบทสวนใหญที่ยังมีปญหาความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความรู
นอย ขาดทุนทรัพยที่จะนํามาลงทุนประกอบอาชีพ และขาดผูนําในการดําเนินชีวิต
เหตุที่เปนแรงบันดาลใจอีกประการหนึ่งคือ ประชาชนสวนใหญเปนชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา การนับถือ
พระพุทธศาสนาของชาวไทยมุงแตแสวงหาบุญ ทําบุญดวยความปรารถนาสุขในโลกหนา ไมไดนําพระธรรมคําสั่งสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาปฏิบัติหรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน แมแตการแกปญหาความยากจน ก็จะแกดวย
การทําบุญ ไมคํานึงถึงเหตุแหงความยากจนที่สําคัญคือ การหมกมุนในอบายมุข ไดแก การเปนคนเกียจคราน นักเลงการ
พนัน นักเลงสุรา ยาเสพติด ฟุมเฟอย ไมรูจักประมาณการในการใชจาย เปนตน
เยาวชนไทยชายหญิ ง ในชนบท เมื่ อ ขาดโอกาส
ทางการศึกษามีความรูนอย ความกระตือรือรน เพื่ออนาคต
ของชีวิตก็ไมมี สวนมากจะเปนคนวางงาน มักจะหมกมุนไป
ในทางอบายมุข ดื่มสุรา เลนการพนัน สวนเยาวสตรีก็ดิ้นรน
ไปทํางานในเมือง บางคนประกอบอาชีพเปนหญิงบริการ
เพราะความยากจน พระพุทธพจนวราภรณไดเล็งเห็นวา
การจะแกปญหาดังกลาว จะตองแกไขที่ตนเหตุของ ปญหา
ได แ ก การทํ า ให ค นชนบทขยั น ประหยั ด เห็ น โทษของ
อบายมุข เสียสละ และการเสริมสราง กิจกรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี การพัฒนาชนบทนั้นจะตองพัฒนาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและทาง ดานจิตใจพรอมกัน สรุปแรงดลใจที่ทําใหพระพุทธพจนวราภรณ กอตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ไดแก
๑. เห็นชาวชนบทที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
๒. เห็นชาวชนบทที่วางงาน หมกมุนอยูแตเรื่องอบายมุข
๓. เห็นชาวชนบทที่ประสบปญหาความอดอยากยากจน
๔. ไดทราบเรื่องเยาวสตรีที่ไปประกอบอาชีพเปนหญิงบริการ
ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๕๑๗ พระพุทธพจนวราภรณ (ขณะนั้นทานมีสมณศักดิ์เปน พระราชวินยาภรณ) จึงไดรวม
มือกับชาวพุทธกลุมหนึ่งที่มีศรัทธา และตองการอุทิศตัวเองเพื่อสนับสนุนการดําเนิน งานทางดานชนบท จัดตั้ง “มูลนิธิ
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ศึกษาพัฒนาชนบท” ขึ้น และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนลําดับที่ ๙๑๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอมาเมื่อ
ทานไดรับแตงตั้งใหไปรักษาการเปนเจาอาวาส วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จึงไดยายที่ทําการมูลนิธิ
ไปอยูที่วัดปาดาราภิรมยเปน การถาวรตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ งานพัฒนาของมูลนิธิฯ ไดดําเนินกาวหนาขึ้นมาเปนลําดับ
ดวยการพัฒนาแบบผสมผสานและครบวงจรในระดับหมูบาน โดยขยายขอบเขตของพื้นที่ดําเนินงานอยูใน ๓ จังหวัด คือ
เชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน มีความมุงหมายที่จะสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ การศึกษาและสิ่งแวดลอม
อันหมายถึงทองถิ่นของเกษตรกรที่ยากจนในชนบทใหอยูดีกินดี มีความรูความสามารถในการปรับปรุงแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชน มีการรวมกลุมกันทํางาน ชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีจิตสํานึกในการพิทักษทรัพยากร และผล
ประโยชนของคนในชุมชนรวมกัน รวมทั้งรูจักดําเนินชีวิตใหถูกตองตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา
การดําเนินงานสนับสนุนและสงเสริมกลุมเปาหมายใหบรรลุผลได ทางมูลนิธิฯ ไดวางแนวทางในการสงเสริมไว
ดังตอไปนี้ (สมนึก ถิระผะลิกะ, ๒๕๓๘)
๑. สงเสริมองคกรชาวบานใหเขมแข็ง เนื่องจากตระหนักวา การพัฒนาแบบรวมศูนยจากสวนกลาง ทําใหคนใน
ชุมชนถูกลดศักยภาพลงเรื่อยๆ ภูมิปญญาทองถิ่นเลือนหายไป องคกรชาวบานเดิมออนตัวลง ชาวบานเกิดความรูสึก
พึ่งพาความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น ดังนั้นมูลนิธิฯ เห็นวาการแกไขปญหาชุมชนจําเปนตองใหความ
สําคัญกับการสงเสริมอํานาจการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนเปนสําคัญ
๒. ใหการศึกษาที่เหมาะสมกับคนในชุมชน เปาหมายที่สําคัญก็เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของคนในชุมชน รวมมือกัน
แกไขปญหาในชุมชนที่ตนอาศัยอยู ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตโดยอาศัยการศึกษานอกระบบเขาชวย
๓. วัดหรือพระสงฆ คือผูนําในการพัฒนาสังคม เพื่อสงเสริมใหพระสงฆเขามามีบทบาทในการพัฒนา ทั้งในฐานะ
ของผูชี้แนะการประพฤติปฏิบัติใหแกประชาชน ไมใหหลงใหลไปกับกระแสวัตถุนิยมจนเกินขอบเขต และในฐานะของผู
สงเสริมการแกไขปญหาปากทองของคนยากจนที่ยังไมสามารถพึ่งตนเองได หลักการดําเนินงานของมูลนิธิศึกษาพัฒนา
ชนบท คือ “สงเสริมกสิกร มุงสอนวิทยา ดํารงศาสนา พัฒนาทองถิ่น”
(๑) สงเสริมกสิกร มุงสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุม จัดตั้งองคกรชาวบานใหเขมแข็ง กอตั้งกองทุน
หรือสถาบันในทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยหลักการและวิธีการสหกรณ สงเสริมกิจกรรม โครงการทางการเกษตรกรรม
ในหนวยเกษตรพัฒนา สงเสริมกิจกรรมโครงการทางดานงานหัตถกรรม งานฝมือในหนวยเมตตานารี
(๒) มุงสอนวิทยา มุงใหการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปญญาความรู ทักษะ ความสามารถในการผลิต และ
การบริหาร การจัดการในรูปแบบการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน การสาธิต โดยมีเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ เปนคูคิด
ประสานงาน และใหคําปรึกษา
(๓) ดํารงศาสนา การนําหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชในการพัฒนาชนบท
เพื่อแกปญหาทางดานจิตใจ ในรูปแบบของการอบรมสอดแทรกธรรมะ ขอคิดตามโอกาสตางๆ โดยประธานมูลนิธิฯ (พระ
พุทธพจนวราภรณ) ตัวแทนพระสงฆที่อยูในชุมชน เจาหนาที่ พรอมกับคัดเลือกธรรมะมาเปนคุณสมบัติของสมาชิก
รวม ๔ ขอ คือ
(๑) เพิ่มพูนความขยัน (ขยัน)
(๒) แขงขันกันประหยัด (ประหยัด)
(๓) ฝกหัดทําความดี ซื่อสัตย)
(๔) สามัคคีรวมชาติ (สามัคคี)
สนับสนุนใหพระสงฆมสี ว นรวมในการพัฒนาชุมชนในดานการจัดใหมกี ารศึกษาอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และสนับสนุนกิจกรรมที่พระสงฆแตละรูปคิดขึ้น หรือดําเนินการอยูและสอดคลองกับนโยบายของมูลนิธิฯ ดวยการจัดตั้ง
“กลุมสังฆพัฒนาชุมชนลานนา” ขึ้นมา
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๖
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(๔) พัฒนาทองถิ่น มุงสนับสนุนใหชาวบานในชนบทเกิดสํานึกที่รักและหวงแหนอาชีพ เพื่อนบาน
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม ไมคิดละทิ้งถิ่นฐาน มีการอนุรักษพัฒนาฟนฟูอยูอยางตอเนื่อง ภายใตความคิดที่วา
“ไมหลงของเกา ไมเมาของใหม” (ธันยวัฒน รัตนสัค, 2546)
สําหรับการดําเนินงานภาคปฏิบัตินั้น มูลนิธิฯ แบงการดําเนินงาน
ออกเป น ๓ หน ว ยงาน คื อ หน ว ยเกษตรพั ฒ นาหน ว ยเมตตานารี
และสํ า นั ก งานมู ล นิ ธิ ศึ ก ษาพั ฒ นาชนบท (อธิ นั น ท อํ า บุ ญ , ๒๕๔๐)
โดยหนวยเกษตรพัฒนา เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมูบานเขต
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน โดยมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสนาม
เขาไปเปนผูประสานงานประจําหมูบานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน
หนวยเกษตรพัฒนามีเปาหมายที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกที่เปน
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีความรู ความสามารถทางการผลิต และการ
จัดการผลผลิตงานทางดานการเกษตรกรรม ทั้งในระบบการเกษตรเชิง
อนุรักษ และการเกษตรแผนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดองคกร
เพื่อสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูบาน และมีการรวมตัวกัน
เปนกลุมเครือขายตามรูปแบบและวิธีการสหกรณ โดยประกอบดวยโครงการตางๆ ไดแก โครงการสงเสริมและฝกอบรม
ทางดานการเกษตร และการจัดการกลุม โครงการเงินทุนหมุนเวียน โครงการศูนยเด็กกอนวัยเรียน โครงการธนาคาร
ควาย – วัว โครงการธนาคารขาว หนวยเมตตานารี เปนหนวยงานที่มุงสงเสริมกลุมเปาหมายที่เปนเยาวสตรี และ
แมบานใหมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรวมกับงานในหนวยเกษตรพัฒนา โดยเนนการรวมกลุมสตรี และสงเสริมความรู
วิชาชีพหัตถกรรม และงานฝมือประเภทตางๆ เพื่อเปนอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว นอกเหนือจากงานภาค
เกษตรกรรม
พระพุทธพจนวราภรณไดดําริวาสังคมพัฒนาที่แทจริง คือ เศรษฐกิจและจิตใจ ตองแกไขพรอมกัน การแกไข
ปญหาสังคมจะตองใหความสําคัญตอกลุมคนที่มีปญหามากที่สุดลําดับแรก นั่นคือ กลุมคนที่ยากจนโดยเฉพาะที่อยู
ในชนบท ปญหาสังคมเมืองที่กําลังแออัดดวยการพัฒนาวัตถุจนเกินขอบเขต และการหลั่งไหลเขามาของคนในชนบท
เปนเครื่องยืนยันชัดเจนวาการพัฒนาชนบทที่ผานมาประสบความลมเหลว คนในชนบทไมสามารถพึ่งตนเองและมิไดรับ
การสงเสริมใหสามารถครองชีพไดอยางปกติ บนพื้นฐานอาชีพการเกษตร เมื่อชาวบานในชนบทถูกละเลย อีกทั้งแนวคิด
การพัฒนาในลักษณะกอใหเกิดความรูสึกพึ่งพาความชวยเหลือจากภายนอก เชนนี้ทําใหตองถูกเอารัดเอาเปรียบอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาชนบทอย า งแท จ ริ ง จึ ง อยู ที่ ก ารส ง เสริ ม ให เ กิ ด การรวมตั ว ของชาวบ า นให เ ป น องค ก ร
อยางเขมแข็ง มีอํานาจตัดสินใจในการเลือกวิธีทางการพัฒนาใหสอดคลองกับปญหาของชุมชนของตนเอง องคกร
หรือหนวยงานภายนอกจะตองทําหนาที่ในการเอื้ออํานวยใหชาวบานเกิดความรูสึกพึ่งตนเอง ไมกําหนดแบบแผนการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนในลักษณะตายตัว ดังที่นิยมปฏิบัติทั่วไปเชนนี้ จึงจะเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนอยางแทจริง
ปจจุบันมูลนิธิฯ เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการยอมรับในการพัฒนาชนบทมากองคกรหนึ่งทั้งในระดับ
ภูมิภาคเดียวกัน และในระดับประเทศ รวมทั้งไดรับการยกยองในหมูองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรสาธารณกุศลจาก
ตางประเทศหลายองคกร การดําเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลายี่สิบป ไดเปนตัวอยางหนึ่งของการสรางพลังชุมชน
โดยการนําหลักคําสอนทางระพุทธศาสนามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ไดทําใหชุมชนในชนบทที่เขารวมโครงการมี
ความเขมแข็ง ลดการพึ่งพาจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได
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สารจากผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษา
สีลํ กิเรว กลฺยาณํ
ผูรักษาศีลได เปนความดี
ศีล คือ การสํารวมระวังตั้งใจที่จะรักษากายและวาจาให
เปนระเบียบเรียบรอยจัดไดวาเปนความดีความชอบประกอบ
ดวยสัมมาปฏิบัติ ศีลของคฤหัสถไดแก เบญจศีล คือ ศีล ๕ และ
อุโบสถศีล คือ ศีล ๘ ศีลเปนหลักเบื้องตนแหงการปฏิบัติธรรมไป
สูทางสวรรคและพระนิพพานไดในที่สุดเหมือนการศึกษาที่จะ
ตองเริ่มจากชั้นประถมไปถึงมัธยมแลวจึงถึงขั้นอุดมศึกษา ดัง
นั้นศีลจึงเปนบรรทัดฐานสําหรับใหคนประพฤติดีหนีความชั่ว
ทําตัวพนจากกิเลสตัณหาอยางหยาบที่จะเกิดขึ้นทางกายและ
วาจา เพราะศีลนั้น เปนขอปฏิบัติสําหรับรักษากายและวาจาใหเรียบรอย ผูที่รักษาศีล ๕ ไดทุกๆวันตลอดปจะ
มีแตความสงบเรียบรอยไมสรางความเดือดรอนใด ๆ ใหแกตนเองและสวนรวมหากประชาชนสักครึ่งประเทศ
พรอมใจกันรักษาศีล ๕ อยางเครงครัด เชื่อแนวาอาจจอสามารถลดปญหาอาชญากรรมลงไดไมนอยเลย
มีพระบาลีที่มาในขุททกนิกายเถรคาถาไดกลาวสรรเสริญผูมีศีลไวดังนี้
อิเธว กิตฺตึ ลภติ
เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน
สพฺพตฺถ สุมโน ธีโร สีเลสุ สุสมาหิโต.
ผูมีปญญา มั่นคงดีแลวในศีล ยอมไดรับชื่อเสียงในโลกนี้
ละโลกนี้ไปแลวยอมดีใจในสวรรคหรือยอมดีใจในที่ทั้งปวง
ในเวลาที่พระทานใหศีลจบลง ในตอนทายของศีลจะเปนบทสรุปศีลอันเปนการแสดงถึงอานิสงส
ของศีลวา “อิมานิ ปฺจ สิกฺขาปทานิ, สีเลน สุคตึ ยนฺติ, สีเลน โภคสมฺปทา, สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ, ตสฺมา สีลํ
วิโสธเย” แปลวา ศีลทั้ง 5 ประการนี้ ผูใดรักษาดีแลว ผูนั้นยอมไปสูสุคติได ผูนั้นยอมไดโภคสมบัติ ผูนั้น
ยอมเขาถึงพระนิพพานไดเพราะศีล เพราะฉะนั้นพึงชําระศีลของตนใหบริสุทธิ์
ฉะนั้นขอใหทานสาธุชนนําเรื่องศีลไปพิจารณาและนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเจริญ แกตนสืบไป
พระราชเจติยาจารย
เจาอาวาสวัดเจดียหลวงวรวิหาร
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คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

สารจากประธานมูลนิธิเมตตาศึกษา
เหลียวหลังมองโรงเรียนเมตตาศึกษา ใจหวนระลึกถึง
โรงเรียน ซึ่งตั้งอยูหองสมุดพุทธสถานหลังคามุงดวยหญาคา
อยูสี่แยกวัดอุปคุต ไฟเขียวไฟแดงในปจจุบัน (ในอดีต พ.ต.อ.ธานี
วีระเดชะ ผูกํากับยืนตรงกลางถนน ทําหนาที่ตํารวจจราจร
อยูใกลจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดเกิดความคิดจาก
ผูกอตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา ไดรับอุปถัมภผูมีใจบุญทั้งหลาย
เปนตนวา พระเดชพระคุณพระวินัยโกศล จันทร กุสลมหาเถระ
(พระพุทธพจนวราภรณ) รองเจาอาวาสวัดเจดียหลวง คณะ
หอธรรม นายสุวรรณ กฤษธรรม รองผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน นายวิวัฒน ชัยรัตน ศึกษาธิการ
อําเภอเมืองเชียงใหม นายอุทัย โกมลมิศร ยุวพุทธิกสมาคม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม นายกระดิ่ ง โอวาทสาร ประชาสงฆ จั ง หวั ด นายสุ น ทร จั น ทรวงศ หลาย ๆ ท า น
และผูอุปถัมภโรงเรียน คือ คุณนายกิมเฮียง นวกร ผูสรางอาคารเรียนนวกรและไดอุปถัมภจากพระเดช
ญาติโยม ผูปกครองนักเรียน และสาธุชนเปนจํานวนมาก ไดมีจิตรเมตตาชวยเหลือสงเคราะหโรงเรียน
จึงไดเปดการเรียนการสอนตั้งแตปแรก จนถึง ๕๐ ป ปจจุบันนี้ ผูเขียนไดสอบวิชาหนาที่พลเมืองศีลธรรม
ชั้นประถมปที่ ๕ – ๖ – ๗ บุพพการีเหลานั้นลมหายตายจาก ลูกเมตตาศึกษาไปแลว ลูกเมตตาจะกลาว
จะพูด จะขอขอบพระคุณวาอยางไรดี ทุกคนคงจะคิดดวยจิตใตสํานึก หวนระลึกคิดถึง ลูกเมตตาศึกษาบาง
คนคงถึงแกกรรมไปแลวก็มี ความตายไมมีเครื่องหมาย ไมมีนายประกัน จะตายวันไหนไมสามารถรูได
โรงเรียนเมตตาศึกษาทั้งที่ตั้งอยูพุทธสถานก็ดี ตั้งอยูที่ซากเกาวิหารวัดสุขขมิ้นก็ดี บุพพการีไดสอน
ผลิตผลงานการศึกษา ตั้งแตชั้นประถมตน มัธยมปที่ ๓ นักเรียนเรียนจบแลว ไดไปเรียนตอโรงเรียนอื่น ๆ
ไดไปสมัครเปนตํารวจ ทหาร ครูอาจารย นายแพทย ตลอดจนพอคาประชาชน จึงไดสํานึกถึงบุพพการี
เมตตาศึกษาที่ไดจัดสรรหา การศึกษาเลาเรียน มอบเปนมรดกการศึกษา ใหเกิดปญญา เปนทรัพยอันประ
เสริฐ ดียิ่งกวาแกวแหวนเงินทอง เหมือนพุทธโอวาทขอที่วา “ปฺญารตนํ เสตฐํ” ปญญาเปนแกวอันเสริฐ
ในโอกาสที่โรงเรียนเมตตาศึกษา ไดมีอายุถึง ๕๐ ป ที่เรียกวา หาทศวรรษ ครึ่งรอยป คณะครู
นักเรียน กรรมการมูลนิธิเมตตาศึกษา สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา ผูปกครองนักเรียน สาธุชน
ทั่วไป และลูกเมตตาทุกรุน ไดกระทําบุญเฉลิมฉลอง ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูมีคุณดังที่กลาวมา ขอให
ทานผูมีพระคุณเหลานั้น มีสุข ความเจริญโดยทั่วกันทุกคนเทอญ
พระพุทธิสารโสภณ
เจาอาวาสวัดลานนาญาณสังวราราม
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดงาน
นับเปนเกียรติยิ่งของกระผมที่ไดรับความไววางใจจากสมาคมศิษยเกา
โรงเรียนเมตตาศึกษา ใหทําหนาที่ในการประสานงาน อํานวยการ และจัดการให
มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรคระหวางศิษยเกา, ครอบครัว และมิตรสหายพรรคพวก
เพื่อนฝูงของศิษยเกาเมตตาศึกษา ประจําป ๒๕๔๔
ครั้ ง แรกเมื่ อ ได รั บ สั ญ ญาณจากสมาคมศิ ษ ย เ ก า ฯ กํ า หนดให ศิ ษ ย
เกาเมตตาศึกษารุนที่ ๑๐ เปนหัวหอกวางแผนจัดงานเลี้ยงศิษยเกาประจําปนี้
ในเบื้องตนนั้นกระผมก็ไดมาหารือกับพรรคพวกเพื่อนฝูงในรุนเดียวกันวา เราเห็น
เหมาะสมกันอยางไรและมั่นใจแคไหนวาจะมีศักยภาพสามารถจัดงานขึ้นมาได
อยางเปนระเบียบเรียบรอยและสมบูรณยิ่ง ตอเมื่อไดรับทราบขอคิดห็น และความ
เห็นชอบของเพื่อนแตละคนแลว ทําใหกระผมรูสึกยินดีและทราบซึ้งใจตลอดจนมี
ความมั่นใจวาการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรคจะตองประสบความสําเร็จเรียบรอย
โดยราบรื่นแนๆ ทั้งยังจะกอใหเกิดประโยชนตอศิษยเกาเมตตาศึกษาทุก ๆ คน
ประการสําคัญที่พวกเราภาคภูมิใจยิ่งในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ก็คือ ไดกระทําการ
สนองตอบเจตนารมณของหลวงพอของเรา ในอันทีจ่ ะใหลกู ศิษยเมตตาศึกษาทุก ๆ
คนมีความรักใครปรองดองสามัคคี มีนําใจชวยเหลือกันและกัน และหันมาใสใจดูแลโรงเรียนเมตตาศึกษาของพวกเรากันใหมากขึ้น โดย
เฉพาะในยามที่ไมมีหลวงพอคอยดูแลอีกแลว
โอกาสที่ศิษยเกาเมตตาศึกษาจะไดเวียนมาพบปะโดยพรอมเพียงกันนั้นไมงายดังที่คิด เพราะทุกทานตางมีหนาที่การงาน
มีครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาพวกเราจะมีวันนัดพบกันเปนประจําทุกๆ วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปแลวก็ตาม แตในครั้งนี้นับ
เปนกิจกรรมพิเศษที่จัดแยกออกมาตางหากเปนบทบาทพิสูจน และทาทายความรูสึกของลูกศิษยเมตตาศึกษาทุก ๆ คนวา ในเมื่อบัดนี้เสา
หลักของสถาบันเมตตาศึกษาที่สรางเสริมตกแตงพวกเรามาใหเปนผูเปนคนที่มีคุณคา สามารถดํารงตนอยูในสังคมกับคนอื่น ๆ ไดอยางเทา
เทียมกัน ไมเปนรองใครๆ ไดนั้น บัดนี้ไดละสังขารแลว อุดมการณที่หลวงพอทานไดสั่งสมไวในตัวพวกเราทุกคนก็นาจะถึงเวลาแลวที่จะ
ตองถูกนําออกมาใชใหเปนประโยชนกับสถาบันโรงเรียนเมตตาศึกษาและสังคมตอไป
การมาพบปะพูดคุยกันในหมูพรรคพวกเพื่อนฝูง พี่ ๆ นอง ๆ และครูบาอาจารย ในงานเลี้ยงพบปะสังสรรค “กึ่งสตวรรษเมตตา
ศึกษา” ในครั้งนี้นั้น นาจะยังประโยชนใหศิษยเกาเมตตาศึกษาแตละคน และสถาบันโรงเรียนเมตตาศึกษา ไดบางมามากก็นอย
ความเปนพี่ ความเปนนอง ความเปนเพื่อนฝูงก็ดี และการมีนําใจไมตรี และความสมานสามัคคีของพวกเราทุกคนที่ผูกพันกัน
มาในความเปนเมตตาศึกษาและลูกศิษยหลวงพอองคเดียวกัน จึงทําใหเกิดวันนี้ขึ้นมาไดอยางสวยหรู ทั้งยังทําใหเชื่อมั่นอยางแทจริงไดวา
ศิษยเกาเมตตาศึกษาทุกรุน ทุกคน ทําอะไรไดอีกมากมาย มากกวาที่คาดคิดไว จนสามารถกลาวไดวา “ไมมีอะไรที่ลูกศิษยของหลวงพอ
อยางพวกเราเมื่อรวมมือกันทําแลวจะทําไมสําเร็จ เมื่อทําแลวทุกอยางตองสําเร็จดวยดี และสมบูรณแบบ”
ความสําเร็จในการจัดงานเลี้ยงสังสรรคครั้งนี้ตองขอขอบคุณพี่ ๆ นอง ๆ พรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งในและนอกสถาบันเมตตาศึกษา
รวมทั้งผูหลักผูใหญที่เคารพนับถือทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนเงิน งบประมาณ และออกรานอาหาร ตลอดจนรางวัลหางบัตร ขอขอบคุณ
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา ที่เปนศูนยกลางในการดําเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารยโรงเรียนเมตตาศึกษาทุกทาน
ที่ทุมเทเสียสละแรงกายแรงใจ โดยมิเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ในการประสานงานกับศิษยเกาแตละทานและขอขอบคุณยิ่งกับพี่ๆ นองๆ
และครูบาอาจารย ที่คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา และคอยเปนกําลังใจใหกับคณะกรรมการจัดงาน มาโดยตลอด นําใจไมตรีของทุกทานใน
ครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานจะจดจําไวไมรูลืม

พันเอกอุทัย ชัยชนะ
ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 7

๑๑

๑๒

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

สารจากประธานเปดงาน

ภายหลังจากสิ้นบุญของพระเดชพระคุณหลวงพอผูกอตั้งเมตตา โรงเรียนเมตตาศึกษาก็มาถึงจุด
เปลี่ยนที่ตองอาศัยความเสียสละของผูบริหารและคณะครู ระดมสมองชวยกูเมตตาใหกาวหนาตอไปใหสม
ดังปณิธานที่หลวงพอไดหวังไว และใหสมกับพระเกียรติขององคพระอุปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใหเมตตาพรอมที่จะกราบทูลเสด็จเยือน เปนสถาบันการกุศลที่เปยมดวยศรัทธา
ดวนที่สุด....ตองใหนักเรียนมีคุณสมบัติขอที่สี่ ที่หลวงพอไดมอบไวไห
แลวทุกอยางก็จะกลับไปสูจุดที่เราเคยภูมิใจในอดีต ขยายรับนักเรียนหญิงและยกไปสูระดับมัธยม
ปลายโดยไมตองลังเลใจอีกตอไป
สวาง เรืองสวัสดิ์
ครูอาวุโส
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สารจากนายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา
ในโอกาสครบรอบ 50 ป ของโรงเรียนเมตตาศึกษาทาง
คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติใหมีการจัดงานคืนสูเหยาขึ้นโดย
ใหชื่องานวา “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” เพื่อรวบรวมศิษยเกา
ใหเปนปกแผน คณะกรรมการสมาคมฯ จึงไดมอบหมายใหศิษย
เการุนที่ 10 โดยมีคุณภาณุพงศ ไชยวรรณ เปนผูประสานงาน
และดําเนินการจัดงานคืนสูเหยาขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ เชียง
ใหมไนทซาฟารี ซึ่งมีพันเอกอุทัย ชัยชนะ ศิษยเการุนที่ 10 (ผู
บังคับการกรมทหารราบที่ 7) เปนประธานจัดงาน
จากความรวมมือรวมใจของ พันเอกนเรศร จิตรักษ
อาจารยสมเกียรติ สุริยราช (ศิษยกิตติมศักดิ์) และศิษยเกา
ทุกรุน ทําใหงานครั้งนี้ออกมายิ่งใหญ และดีที่สุดเทาที่เคยจัดมา
ผมขอชื่นชมดวยใจ
ผมอยากฝากความหวงใยของหลวงพอ ในบั้นปลายชีวิตของหลวงพอนั้น หลวงพอไดออกปาก
มอบหมายใหศิษยเมตตาศึกษาทุกคนสํานึกในความเปน เจาของ โรงเรียน “หื้อหมูเฮาทุกคนชวยกั๋นเนอ”
เพราะหลวงพอทานทราบดีวาทานไมสามารถจะอยูรักษาเมตตาศึกษาไดตลอดไป
ดังนั้นในฐานะที่พวกเราทุกคนมีสวนเปน “เจาของ” ตองตระหนักไวในใจเสมอวา ตองกลับมาชวย
เหลือใหโรงเรียนของเรากาวหนาสถาพร เพื่อเปนสถาบันที่จะสรางความภาคภูมิใจ และเพื่อเชิดชูผลงาน
ของหลวงพอใหอยูคูเชียงใหมตลอดไป
ดวยความหวงใยเมตตาศึกษา
และขอชืนชมคณะกรรมการจัดงานเปนอยางยิ่ง
อนุพันธ โตวัชรกุล
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา

๑๓

๑๔

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

สารจากผูอํานวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา
หากจะเปรียบโรงเรียนเมตตาศึกษาเปนตนไม เมตตา
ศึกษาก็เปนตนไมใหญที่แตกกิ่งกานสาขาใหรมเงาและลูกผล
มาชานาน และนับวันการแตกกิ่งกานก็จะชาลง ลูกผลก็จะเล็ก
ลง ไปตามกาลเวลาจําเปนตองมีการบํารุงรักษาใหนําใหปุยอยู
เสมอ จึงจะรักษาสภาพเดิมอยูได
การที่ศิษยเกาเมตตาศึกษา โดยเฉพาะรุนที่ ๑๐ ได
รวมกันจัดกิจกรรม “คืนสูเหยากึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ขึ้น
มาในครั้งนี้ ถือวาไดมาชวยบํารุงรักษารดนําตนไมใหญตนนี้
ใหมีความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ภาพของศิษยเกาแตละคน
แตละรุนมาพบกัน ภายใตบรรยากาศของขุนเขา แมกไมและ
แองนํา ประดับดวยแสงไฟสีตาง ๆ ในยามคําคืน ที่จะเกิดขึ้น
ชางเปนภาพที่ประทับใจยิ่ง
กระผมในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนขอขอบคุณศิษยเกาทุกคนที่ไดมีสวนรวมทําใหงานนี้สําเร็จตาม
ประสงค แสดงถึงศักยภาพของศิษยเกาเมตตาศึกษาวาเรามีความสามารถที่จะทําได ไมนอยหนากวาศิษย
เกาสถาบันใหญ ๆ ใด ๆ เลย นั่นแสดงถึง ความรักและความกตัญูที่มีตอสถาบัน อีกทั้งความสมัครสมาน
สามัคคี ความเปนพี่เปนนองที่มีตอเลือดเหลืองนําเงินดวยกัน
ทายที่สุดนี้กระผมขอฝากโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ แหงนี้ใหศิษยเกาไดชวยดูแลบํารุงรักษา
ใหคงคุณภาพอยูเชนนี้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน
ดวยรักและชื่นชม
สนิท บุญแลน
ผูอํานวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา
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สารจากครูอาวุโส
เป น ความตั้ ง ใจลึ ก ๆ ขณะที่ ข า พเจ า กํ า ลั ง เรี ย นอยู ใ น
เมตตาศึ ก ษาว า อยากกลั บ มาเป น ครู ข องโรงเรี ย นนี้ ห ากสํ า เร็ จ การ
ศึกษาจากโรงเรียนเมตตาศึกษาไปแลว แมเมื่อสําเร็จไปแลวไปเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ยังวกกลับมาเลือกเรียนตอสายอาชีพครู
ที่วิทยาลัยครูเชียงใหม เมื่อสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม
แลวไดมากราบหลวงพอและกราบเรียนทานวา “หลวงพอครับผมขอ
มาเปนครูที่โรงเรียนเมตตาศึกษาครับ” ขาพเจาเห็นแววตาแสดงความ
ยินดีของหลวงพออยางเดนชัดตอคําขอของขาพเจา นับตั้งแตนั้นมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2511 ขาเจาไดมาเปนครูของลูกศิษยมากมาย ปนั้น
รุนที่ 5 ยังเรียนอยูชั้น ม.ศ.3 แตขาพเจาไมไดสอนพวกเขา ไดมาเปน
ครูประจําชั้น ม.ศ.2 คือรุนที่ 6 และเปนครูเรื่อยมาจนถึง 30 เมษายน
2552 ลองนับดูวากี่ปกี่รุน
ตลอดระยะเวลาแหงการเปนครูของขาพเจา ไดรวมกับเพื่อนๆและครูรุนนองปลูกปนศิษยเมตตาฯตามแนวทาง
ของหลวงพอมาตลอด ไดรวมกันสรางไดรวมกันสรรคฝาฟนอุปสรรคนานาประการเพื่อใหเมตตาศึกษาเปนอาณาจักรแหง
การเรียนรู สรางคนใหมีคุณธรรมโดยมีหลวงพอเปนหลักยึดมั่นทั้งอุดมการณและความเสียสละ
“เรียนดี ไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี”
คุณลักษณะสี่ขอที่หลวงพอใหไวเพื่อแสดงคุณลักษณะของนักเรียนเมตตาศึกษา เปนคําขวัญอมตะที่ใชไดทุกสมัย
ดูผิวเผินก็เปนคําธรรมดา ๆ และออกจะตําหนิขอที่สองที่วา ไมมีทุน แตหลวงพอทานอธิบายไววา ไมมีทุนคือความยากจน
จนแลวตองเจียม รูฐานะของตัวเอง ใชจายใหสมฐานะ รูจักประหยัดมัธยัสถ เรามาจากครอบครัวที่ยากจนตองมุมานะ
สรางตนเองใหพนจากความจนใหได ดวยการศึกษาเลาเรียนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทานมีขอคิดในกรณีนี้ปรากฏใน
มงคลชีวิตประสิทธิ์พรหลาย ๆ ขอ เชน “จนเงินจนทองไมเปนปญหา เทากับจนปญญาและจนใจ” “อยูอยางรวยจะไมมี
วันรวย อยูอยางจนจะไมมีวันจน” “เปนอยูเทาที่มีดีกวาเปนเศรษฐีเงินผอน” ฯลฯ
ในคําขวัญสี่ขอดังกลาว หลวงพอบอกพวกเราเสมอวาลําดับความสําคัญใหเรียงจากหลังมาหนา คือขอสําคัญ
ที่สุดคือ “ความประพฤติดี” คือตองการใหเปนคนดีกอน แลวอยางอื่นจะตามมาอยางครบถวน ในความเปนดีนั้นมี
คุณลักษณะอยางอื่นแฝงอยูอยางมากมาย เชนความซื่อสัตย ความเพียร ความเสียสละมีจิตสาธารณะ การรูจักเปนผูนํา
และเปนผูตาม ความเคารพ และที่สําคัญหลวงพอเนนที่การรูจัก”ไหว” นักเรียนเมตตาศึกษาตองไหวเปน การไหวเปน
กิริยาแหงความนอบนอม เปนคนรูจักการยอมรับฐานะของบุคคล เปนคนเปดกวางตอทุกคน แสดงมิตรไมตรี เปนที่รัก
ใครของทุกคนฯลฯ
ความภูมิใจของครูก็คือ การไดสรางลูกศิษยที่มีคุณธรรม มีความรู กาวสูสังคมดวยความมั่นใจ รุนแลวรุนเลา
จากเบาหลอมตามปณิธานของหลวงพอ “เรียนดี ไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี” และครูก็ภูมิใจและดีใจเปน
สองเทาทวีคูณที่ลูกศิษยไดกลับมาชวยเหลือโรงเรียนเมตตาศึกษา ชวยเหลือรุนนอง ขออนุโมทนาในสปริตเหลือง-นําเงิน
ที่เขมขนของทุกคน ขอฝากโรงเรียนเมตตาศึกษาใหอยูในหัวใจของเราทุกคนตลอดไปดวย

สวาง โกษารัตน
ครูอาวุโส

๑๕

๑๖

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

สารจากประธานชมรมผูปกครอง-ครู

กระผมรูสึกภาคภูมิใจที่โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ กอตั้งขึ้นมาครบ 50 ป จนถึงปนี้
เปนปที่ 52 แลว มีศิษยเกาจบออกไปแลวมากมายหลายสิบรุน และศิษยเกาที่จบออกไปไดกลับเขามา
ใหการชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนอยางตอเนื่องตลอดมา
การที่ศษิ ยเการวมมือกันจัด “งานคืนสูเหยากึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ครั้งนี้ ชมรมผูปกครองครูขอ
สนับสนุนเต็มที่ และถือเปนนิมิตหมายที่ดีที่ชมรมผูปกครองครูและสมาคมศิษยเกาของโรงเรียนจะไดรวมมือ
ชวยกันสานตอ เจตนารมณของหลวงพอ ใหโรงเรียนเมตตาศึกษาเปนโรงเรียนที่ดี มีชื่อเสียง และเปน
ตัวอยางที่ดีพรอมในทุก ๆ ดานตลอดไป
ดวยความปรารถนาดี
นายโกมล อุตเถิน
ประธานชมรมผูปกครอง-ครู โรงเรียนเมตตาศึกษา
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สารจากศิษยเกาอาวุโส
รู สึ ก ชื่ ม ชมยิ น ดี แ ละภู มิ ใจในศิ ษ ย เ ก า เมตตาศึ ก ษารุ น 10
ที่เปนกําลังหลักในการจัดงานใหญ “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ในครั้งนี้
การจั ด งานที่ เ อาคนมารวมกั น มาก ๆ และเป น กิ จ กรรมที่ ไ ม ห วั ง
ผลประโยชน ใ ดๆ เช น นี้ หากไม มี จิ ต ใจที่ ก ล า แกร ง ไม มี ค วามรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการและไมมีประสบการณ ก็อยากที่จะ
ประสบความสําเร็จอยางนาพึงพอใจ แตรุน 10 มีประสบการณจัดงาน
ในลักษณะนี้มากอน จึงมีความเชื่อมั่นวาการจัดงานครั้งนี้จะประสบ
ความสําเร็จอยางแนนอน เพราะนอกจากศิษยเการุน 10 จะเปนรุนที
เปนตัวอยางในการผนึกกําลังกันอยางเหนียวแนนแลว ยังไดมอบหมาย
ให พั น เอกอุ ทั ย ชั ย ชนะ ผู บั ง คั บ การกรมทหารราบที่ 7 ค า ยกาวิ
ละ เชียงใหม (ศิษยเการุนที่ 10) ผูมีความรูความสามารถ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง และสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ โรงเรี ย นเมตตาศึ ก ษา
มาโดยตลอดเปนประธานในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดสนับสนุนโรงเรียน พวกเราชาวเมตตาศึกษาไดทําตอเนื่องกันมาโดยตลอด นับแต
เมื่อครั้งั้ผมเปนประธานชมรมศิษยเกาคนแรกเมื่อหลายสิบปกอน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตามยุคสมัย กระทั่งมาเปน
สมาคมศิษยเกา การจัดงาน “คืนสูเหยา” เราไดวางเวนกันมานานโอกาสนี้เปนโอกาสสําคัญที่พวกเราชาวเมตตาศึกษา
จะมารวมพลังกัน เพื่อสรางสรรคความรักความสามัคคี ความเปนนําหนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะที่พวกเราเปน “เมตตา
ทายาท” ที่จะสืบทอดเจตนารมณของหลวงพอ (พระพุทธพจนวราภรณ) และกรรมการผูรวมกันกอตั้งโรงเรียนเมตตา
ศึกษา ใหสมกับที่หลวงพอไดเขียนไวไนหนังสือที่ระลึก 30 ป โรงเรียนเมตตาศึกษา ขณะดํารงสมณศักดิ์ “พระเทพกวี”
วา “...หลวงพอมีความรูสึกปติยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดเห็นการแสดงออกที่สอถึงเจตนาความรักและความปรารถนาดีที่มีตอ
โรงเรียนเมตตาศึกษาของศิษยเกาแตละรุน ทําใหหลวงพอหาคําตอบไดชัดขึ้นโดยลําดับวา เจาของโรงเรียนเมตตาศึกษา
คือศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษานั่นเอง...ขอฝากโรงเรียนเมตตาศึกษาไวกับคณะศิษยเกาทุกรุนไวในฐานะที่เปน “เมตตา
ทายาท” หวังใจเปนอยางยิ่งวา ศิษยเกาทุกคนจะทําตนเปน “อติชาตบุตร” ทําใหกิจการของโรงเรียนเมตตาศึกษาเจริญ
กาวหนาสถิตสถาพรอยูในลงการศึกษาตลอดกาลนาน...”
ผมในฐานะศิษยเกาอาวุโส (รุน 1 เลขที่ 2) ขอเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และขออวยพรใหการจัด
งาน “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ประสบความสําเรจอยางดียิ่ง ขอขอบคุณศิษยเกาทุกคน ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

ทวี พิงสุวรรณ
ผูชวยผูจัดการโรงเรียนเมตตาศึกษา

๑๗

๑๘

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

สารจากศิษยเกาอุปถัมภ
เมื่ อ ข า พเจ า ได เข า มาเรี ย นอยู ใ นเมตตาศึ ก ษาประมาณป
๒๕๐๘ เข า มาศึ ก ษารุ น ที่ ๗ ได มี ก าสนี้ เ พราะว า วาสนามั น ให
โดนกําหนดไววาจะเปนและตองเปนตามที่กําหนด ซึ่งเปนที่รูกันอยู
วาเด็กเมตตาตอง เรียนดี ไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี
ส ว นใหญ ที่ ผ มเห็ น ก็ เ ป น อย า งนั้ น มาเสี ย ส ว นใหญ จนเรี ย นจบ
จะขอข า มไปจนถึ ง เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล ว เพราะชี วิ ต ๖ ป ที่ อ ยู ใ น
เมตตาศึกษา คงมีคนพูดและรับรูทันในหมูพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ กัน
อยูแลว ทุกคนก็ตองรีบหาทุนเพื่อเรียนตอ ตอนจบมาก็ตองใชความ
เปนมวยวัดมาจัดระเบียบชีวิตเพราะเรียนจากโรงเรียนวัด ขจัดความ
ยากจนใหพนไปเร็ว ๆ จากชีวิตอะไรก็ได ขอใหดํารงตนเปนมนุษย
ที่ ต อ งอดทน คื อ ต อ งร า งกายดี พ ร อ มที่ จ ะต อ สู กั บ ชี วิ ต ต อ
ไป หากความประพฤติ ไ ม ดี ก็ ค งอยู ใ นสั ง คมกว า ง ๆ ลํ า บาก
และชีวิตก็คงตองเขาไปอยูในตรอกซอกซอยที่แคบ ๆ ไมสามารถอยูกับสิ่งใหม ๆ ในสังคมดี ๆ ยาก ตัวขาพเจาเอง
ก็ ต อ งยอมรั บ ไม มี โ อกาสเรี ย นต อ เลยเพราะต อ งเข า ไปเป น ผู นํ า พาครอบครั ว ช ว ยพ อ ซึ่ ง ชราภาพ เนื่ อ งจาก
แตงงานชาความที่ตองเปนผูนําแตเด็กก็เลยเปนมันทุกอยาง ทําในทุกเรื่อง ที่ตองทําตองคิด บางครั้งตองทํากอนคิด
กวาจะรูตัวก็ตองเปลี่ยนหลักของชีวิตบอยครั้ง แตนี่หละครับสิ่งที่ตองคิดถึงเมตตาศึกษา คิดถึงหลวงพอเปนที่พึ่ง
ออกโรงเรี ย นมาใหม ๆ ป ๒๕๑๔ – ๒๕๒๐ ไม เ คยได คิ ด ถึ ง ถิ่ น เก า และครู บ าอาจารย เ ลยเหมื อ นว า วติ ด ลมบน
พอไดโอกาสตั้งตนใหมีสติ รับรูได ชีวิตผานเบญจเพสบวชแลว ตั้งตนไดดวยสติปญญาอันนอยนิดก็คอย ๆ มุงเขาสูชีวิต
ที่เปนธรรมมากขึ้น ชีวิตมันพลิกผันขึ้นจนฝามรสุม มาจนถึงทุกวันนี้ได มันเปนเรื่องมหัศจรรยจริง ๆ ลืมตามาดูอีกที
เมตตาครบ ๕๐ ป ไปหยก ๆ อายุเราก็เกือบ ๖๐ ป แลวความผูกพันกับเมตตาศึกษา ๔๓ ป มันเร็วเหมือนติดดาวเทียม
แตถาไมรูสึกนึกคิดก็คงงั้น ๆ ถาตรองดูใหละเอียดรอบคอบถี่ถวน มันมีความสําคัญอันยิ่งยวด เหมือนเกิดขึ้นมาใหมเปน
ครั้งที่สอง ก็วาได ณ สถานศึกษาอันสําคัญแหงนี้
ขาพเจาจะไมขอกลาวคําซํา ๆ เดิม ๆ วา อันขาพเจาเปนศิษยหลวงพอ หรือศิษยเมตตาศึกษา อาศัยขาววัด
อาศัยที่วัดเรียนหนังสือจนจบ แลวไดอะไร หรือทําอะไรลงไปบางขอผานไปเลย แตสิ่งที่ผานมา ๕๐ ป มีอะไรใหม ๆ
เกิดขึ้นมาบาง ใครอยากเห็นเมตตาศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางกาวหนาสรางสรรค ยกมือขึ้น รับรอง พรึบยกกันเต็ม
หองประชุม แตพอยกมือลงกลับบานใครบานมันก็เหมือนเดิมทุกอยาง ตัวใครตัวมัน
ศิษยเมตตาศึกษามีความรักความสมัครสมานสามัคคีถือวา จปร.อยางไงก็อยางงั้น แตยังไมไดพาเมตตาศึกษา
เทคออฟสักที เรามาชวยกันเข็นใหมันขึ้น ใชสติปญญา ความรอบรู ความเปนเด็กวัด และเปดโอกาสใหพวกเราที่อยากทํา
อยากคิด อยากเห็น อยากสารพัดรอยแปด รวมลงมือกันปรุงแตงใหเมตตาศึกษา ของหลวงพอ ที่ทานไดมุงหมายไวสราง
คนดีมีคุณภาพ ใหสมเจตนารมณ ของทานเถอะ เพื่อเด็กที่จะมีอนาคตในขางหนา เปลี่ยนหนากันเขามารับใชหลวงพอ
ของเราในเมตตาศึกษากันเถอะ เพื่อมีโอกาสหลับตื่นขึ้นมาในวันใหมเขาไปยืนในลานหนาเสาธงคงจะไดเห็นอาสาสมัคร
นอง ๆ หนาใหม ๆ แกรง ๆ อัจฉริยะที่เปนคลื่นรุนใหมมาเปนกําลังแทนพี่ ๆ ที่ควรจะเกษียณตัวเองไปอยูเปนกําแพง
ดานหลังพรอมใหการสนับสนุน ใหคนรุนใหมเขามารับไมบางเถอะ รุนเกาไฟมันมอดแลว ชวยใหสถาบันอันเกาแกที่ทรง
คุณคาแหงนี้มันมีมนตขลังเหมือนหลวงพอยืนถือไมเรียวหนาเสาธงตลอดไปเถอะครับ

ธํารงคเดช อินทนิเวศน
ศิษยเกาอุปถัมภ

Reunion
The Half-Century of Mettasuksa

ความฝนของผม ตออนาคตเมตตาศึกษา
โรงเรียนเมตตาศึกษาของเรานี้ผานมาเปนเวลา ๕๐ ปแลว เวลา
๕๐ ปที่ผานมาสถานที่แหงนี้ไดสรางลูกศิษยมากมาย ศิษยทุก ๆ คน
ของโรงเรี ย นเมตตาศึ ก ษานี้ ไม ว า ทั้ ง ศิ ษ ย เ ก า หรื อ ศิ ษ ย ใ หม
ศิ ษ ย ทุ ก ๆ คน ต า งก็ มี ค วามคิ ด ว า อยากให โรงเรี ย นของพวกเรา
ในอนาคตเปนตามความฝนของตนเอง ผมคิดวาบางทีความฝนของ
ผมที่มีตออนาคตของโรงเรียนอาจจะตรงกับศิษยเกา หรือศิษยใหม
หลาย ๆ คนก็เปนได แตผมวาความฝนของศิษยทุกๆ คน จะเปนกําลัง
สําคัญที่จะผลักดันใหโรงเรียนของเราใหพัฒนากาวไปในอนาคต
ผมฝนวาถาอยากใหโรงเรียนของเรากลายเปนโรงเรียนชาย
ล ว นที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ทั้ ง ด า นกี ฬ า, วิ ช าการ
แลวละก็ ทางโรงเรียนของเราจะตองเริ่มตนจากการปรับเปลี่ยนผูนํา
ผูนําที่ดีจะตองมีวุฒิการศึกษาสูง, มีภาวะผูนํา, เขาใจผูอื่น เมื่อปรับผูนํา
ใหดีแลวก็เขาสูสถานที่ สถานที่ควรจะกวางกวานี้และสะอาด เหมาะสมกับการเปนโรงเรียน ผมเคยคิดวาทางผูนําความ
จะหาสถานที่ที่สามารถจะสรางระดับการศึกษา คือมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และที่สําคัญ
คือสถานที่จัดทําสนามกีฬา เพราะปจจุบันนี้สนามกีฬาที่เรามีคลายกับสนามเอนกประสงค ที่จะเลนกีฬาใดก็ได แตเพราะ
วาสาเหตุนี้เมื่อมีกีฬาใดกีฬาหนึ่งกําลังใชสนามอยูอีกกีฬาก็จะไมสามารถเลนได ดังนั้นเรื่องถานที่ก็เปนอีกปจจัยที่ควร
ไดรับการปรับปรุงพัฒนา สวนเรื่องตอมาคือ คุณภาพของนักเรียน ตองเริ่มตั้งแตการรับนักเรียน คือตองผานการสอบที่
เขมงวด เหมือนอยางที่หลวงพอพุทธพจนวราภรณของพวกเราชาวเมตตาศึกษาเคยทําคือ คัดเอาแตที่ดี ๆ มีคุณภาพ
เทานั้น ถึงแมอาจจะมีนอยในปจจุบันแตก็ถือวาเปนกําลังสวนใหมที่เริ่มสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนของเราและกลับไป
เปนเหมือนเมตตาศึกษาในอดีต ที่ผมเคยไดยินไดฟงศิษยเการุนตน ๆ พูดใหผมฟงไววา เมื่อกอนโรงเรียนของเราถึงแม
จะมีนักเรียนนอยแตนักเรียนทุกคนเปนเด็กนักเรียนที่คุณภาพสามรถที่จะแขงขันกับโรงเรียนดังๆสมัยกอนไดอยางสูสี
และสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน ผมก็คิดตามที่รุนพี่พูดก็อยากใหโรงเรียนของเราเปนอยางนั้นอีกครั้ง เพราะในปจจุบันนี้เด็ก
นักเรียนที่อยากเขาเรียนโรงเรียนของเราอยางเต็มใจเริ่มลดจํานวนลงแลว ดังนั้นเราตองกลับไปใชหลักการเกาที่หลวงพอ
ของพวกเราทํามาตั้งแตรุนแรกๆ และคอยๆลดลงใหกลับมาอีกครั้ง เพื่ออนาคตของเมตตาของพวกเราอีกตอไปขางหนา
สิ่งที่ผมไดวาดฝนเอาไว ถาไมไดมีคนอานมันก็จะไมเกิดขึ้น และมันก็อาจจะเปนสิ่งกําหนดอนาคตของเมตตา
ของพวกเราอีกดวย ดังนั้น ถามีคนอานแลวเขาใจสิ่งที่ผมอยากจะใหเมตตาเปน อีกทั้งยังคิดจะวาเห็นดวยกับความฝน
ความคิดของผม และถาไดลองทําอยางที่ผมฝนไว ผมวาไมแนโรงเรียนของเราอาจจะกลับไปเปนเหมือนเดิม และกาวหนา
เจริญรุงเรือง และเปนสถานที่ที่สรางคนใหมีคุณธรรม เพื่อคําจุนสังคมอยางที่หลวงพอตั้งไวแนๆครับ

ด.ช.พิทักษชน ตนหมั้น
ประธานนักเรียน
วาที่ศิษยเการุนที่ ๔๗

๑๙

๒๐

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

ความฝนของผม ตออนาคตเมตตาศึกษา
“เรียนดี ไมมีทุน รางกายสมบูรณ ความประพฤติดี” ผานมา
กวา ๕๐ ปแลวที่โรงเรียนเมตตาศึกษาไดเปดการเรียนการสอนตาม
ความเมตตาของพระพุทธพจนวราภรณ ผูกอตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา
มุงเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแตขาดคุณทรัพย ไดมีโอกาส
เขามาเรียนฟรีและไดรับการปลูกฝงคุณธรรมอันดีงาม ตามคําขวัญ
ของหลวงปู ที่ ไ ด แ ต ง มาแล ว กว า 50 ป ที่ ไ ด เ กริ่ น นํ า ไปข า งต น
ซึ่ ง นั ก เรี ย นเมตตาศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ เ กริ่ น มาจึ ง จะ
ถือไดวาเปนเลือดของเมตตาศึกษาเต็มตัว ตอจากนี้ไป เมตตาศึกษา
จะกาวตอไปไดอยางไรใครคือผูซื้ออนาคตเมตตาศึกษา
การที่ จ ะทํ า ให เ มตตาศึ ก ษาของเราเดิ น ก า วต อ ไปได ดี นั้ น
ไมไดขึ้นอยูกับใครคนใดคนหนึ่งแตหมายความวาเรา ศิษยเมตตาศึกษา
ทุ ก คนต อ งร ว มกั น ฝ า ฟ น อุ ป สรรค ต า ง ๆ นานาและต อ งช ว ยกั น
ประคั บ ประคองเมตตาศึ ก ษาให ค งอยู แ ละก า วหน า ต อ ไปให ดี ที่ สุ ด ผมเคยได ฟ ง บุ ค ลากรท า นหนึ่ ง เคยพู ด ไว ว า
“กั๋วเมตตาจะลม หมูเฮาตองจวยกั๋นนอย” อยางแรกที่ผมไดยินคําๆนี้คือมีความรูสึกหดหูและไมสบายใจเปนอยางมาก
แตคําคํานี้กลับทําใหผมคิดไดวา ผมจะตองไมเปนผูที่ทําใหเกิดเหตุการณในคําพูดนี้ขึ้น คือจะพยายามสรางชื่อเสียงของ
เมตตาศึกษาใหผูคนภายนอกไดรูจักและชื่นชมในสถาบันนี้ และมีอีกหลาย ๆ คนไดสรางชื่อเสียงใหเมตตาศึกษา
เปนที่รูจักของคนทั่วไป แตในทางกลับกัน ผมรูสึกวาตอนนี้ยังคงมีเพื่อนักเรียนบางคนยังไดทําความเสื่อมเสียใหแก
โรงเรียน ทั้งทางดานพฤติกรรมตางๆ ที่ไมพึงประสงค ซึ่งสิ่งนี้เองจะเปนตัวฉุดดึงความกาวหนาของเมตตาศึกษา
จะพัฒนาคนเหลานี้ใหดีขึ้นได แตอยูที่จะพัฒนาหรือไมอยางไร
อนาคตของเมตตาศึกษา ผมอยากใหมีอนาคตที่ดี ตองการใหโรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี
ยิ่งไปกวานี้ อาจจะใชเวลาบางก็ไมเปนไร เพื่อผลลัพธที่ดีและแสดงถึงศักยภาพของคณะครูจัดการสอนดีแคไหน นักเรียน
เรียนแลวมีความเขาใจมากนอยเพียงใด แตเพื่อคุณภาพดานตางๆ ของโรงเรียนดีขึ้น ไมเพียงที่จะตองพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนเทานั้น คณะผูบริหารยังคงตองพัฒนาคุณภาพและปลูกฝงคุณธรรมที่ดีใหแกนักเรียนมากกวานี้อีกดวย
ผมรับรองไดวา อนาคตของโรงเรียนเมตตาศึกษาจะสวางสดใสขึ้นแนนอน
ความหวังสุดทายที่จะทําใหเมตตาศึกษากาวตอไปในอนาคตที่ดีได คือเราทุกคนจักตองทําตนเมตตาตอสถาบัน
อันสูงสงของเรา กลาวคือ ขอใหเราชาวเมตตาศึกษาทุกคนหันมารวมใจกันสรางคุณภาพที่ดีในดานตางๆ ควรรวมกัน
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ อันเปนการขัดขวางความเจริญกาวหนาของสถาบันเมตตาศึกษาของเราและผมเชื่อไดวาหากเรา
ทุกคนรวมมือรวมใจกันทําเชนนี้ไดแลวนั้น ความสดใสในอนาคตของเมตตาศึกษาที่ทุกคนไดหวังไวจะอยูไมไกลเกินเอื้อม
อยางแนนอน

ด.ช.ชยกร มงคลสวัสดิ์
ตัวแทนศิษยปจจุบัน, วาที่ศิษยเการุนที่ ๔๗

Reunion
The Half-Century of Mettasuksa

ภาพกิจกรรม 4 สี

๒๑

๒๒

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

ภาพกิจกรรม 4 สี

Reunion
The Half-Century of Mettasuksa

ภาพกิจกรรม 4 สี

๒๓

๒๔

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

Reunion
The Half-Century of Mettasuksa

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พบปะสังสรรคของศิษยเกา พรอมครอบครัว และครู อาจารย ทั้งในอดีต และปจจุบัน
เปนกิจกรรมหารายไดสนับสนุนโรงเรียนเมตตาศึกษา
เปนกิจกรรมรวมพลังความสามัคคี และแสดงศักยภาพศิษยเกาเมตตาศึกษาใหเปนที่ประจักษ
เพื่อแสดงความกตัญูตอหลวงปูจันทร กุสโล และเชิดชูสถาบัน รร.เมตตาศึกษา
เพื่อเปนแบบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามแกศิษยเมตตาศึกษา ที่สามารถนําไปยึดถือปฏิบัตติ อไปได
เพื่อพัฒนาเมตตาศึกษาใหมีบทบาทในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางมั่นคง และยั่งยืนสืบไป

ขั้นตอนและกําหนดเวลาทํางาน
๕ พ.ย. ๕๓
๓๐ พ.ย. ๕๓
๓ ธ.ค. ๕๓
๑๙ ธ.ค. ๕๓
๒๕ ธ.ค. ๕๓

ตน ม.ค. ๕๔
ปลาย ม.ค. ๕๔
ตน ก.พ. ๕๔

๑๙ มี.ค. ๕๔

- กระจายขาวสาร และแจงเตือน
- ประชุมวางแผนขั้นตน ณ บก.ร.๗
- เรียบเรียงขอมูลนําเสนอแผนงานขั้นตน/ซักซอม
- ๐๙.๐๐ น. ประชุมกรรมการสมาคมศิษยเกา ณ รร.เมตตาศึกษา
- ประชุมศิษยเกาเมตตาศึกษา ครั้งที่ ๑
- ๐๙.๐๐ น.
- สักการะบูชา หลวงปู เพื่อความเปนสิริมงคล
- นําเสนอขอมูล และแผนงานขั้นตน
- จัดตั้งคณะทํางาน
- แบงมอบงาน
- ประสานงาน/มอบหมายงาน/วางแผนรายละเอียด
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2
- คณะทํางานสรุปแผนงานและความกาวหนา
- หารือปญหาขอขัดของ
- แจกจายบัตรงานเลี้ยง
- จัดตั้งคัทเอาท และติดโปสเตอร
- ประสานงาน/เตรียมงาน
- ทําสัญญาจัดเลี้ยง
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค “กึ่งศตวรรษ เมตตาศึกษา”

๒๕

๒๖

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

ประกาศเกียรติภูมิ “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา”
๑.
๒.
๓.
๔.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

อาจารยสวาง
นายเจริญ
อาจารยสวาง
นายทวี
อาจารยสุทิตย
อาจารยเสถียร
อาจารยอาจ
พันเอกเกษม
นายภานุพันธ
นายอนุพันธ
นายอุดม
นายจรัล
นายอัษฏาง
อาจารยทะนงศักดิ์
นายเรืองฤทธิ์
อาจารยสนิท
วาที่ ร.ต.อาทิตย
นายอารัญ
นายเจริญ
นายธํารงเดช
นายสินอาจ
นายสุรชาติ
อาจารยประเสริฐ
นายปรีชา
นายวิรัช
นายชุมพล
นายเชาวลิต
อาจารยบุญเลียว
นายประสงค
นายภัทรภณ
อาจารยสุเทพ
พันเอกเกษม
นายแพทยโชติ
นายจํารัส
นายแสวงชัย
นายวิเชียร
พ.ต.อ.สมสงา
นายสําราญ
พ.ต.ท.เอกรัฐ
ร.ต.อ.วิเชียร

เรืองสวัสดิ์
ตาคํา
โกษารัตน
พิงคสุวรรณ
ปกรณ
นันทวงศ
เขื่อนจินดา
บัวเจตธรรม
ชัยรัต
โตวัชระกุล
ชอเฟอง
มโนเพชร
ทองหลา
มณีวรรณ
อนุพันธพงศ
บุญแลน
เรืองวุฒิ
สิทธิขัติย
วงศษายะ
อินทรนิเวศน
ลําพูนพงศ
เจิดจํารัส
อธิพรหม
บัววิรัตนเลิศ
ใจเสมอ
ชมศิลป
คันธวงค
หินศรีสุวรรณ
เลียวหิรัญ
พูนลาภยศ
ประพันธศรี
ทองสิงห
นิสูง
มณีวรรณ
มูลรัตน
เชิดชูตระกูลทอง
ชรินทร
พงษปวง
พัฒนสมบัติ
ผอนจตุรัส

ครูอาวุโส
ครูอาวุโส
เมตตาศึกษา รุน ๑
เมตตาศึกษา รุน ๑
เมตตาศึกษา รุน ๑
เมตตาศึกษา รุน ๑
เมตตาศึกษา รุน ๑
เมตตาศึกษา รุน ๒
เมตตาศึกษา รุน ๒
เมตตาศึกษา รุน ๒
เมตตาศึกษา รุน ๓
เมตตาศึกษา รุน ๔
เมตตาศึกษา รุน ๔
เมตตาศึกษา รุน ๕
เมตตาศึกษา รุน ๖
เมตตาศึกษา รุน ๖
เมตตาศึกษา รุน ๖
เมตตาศึกษา รุน ๖
เมตตาศึกษา รุน ๗
เมตตาศึกษา รุน ๗
เมตตาศึกษา รุน ๗
เมตตาศึกษา รุน ๗
เมตตาศึกษา รุน ๘
เมตตาศึกษา รุน ๘
เมตตาศึกษา รุน ๙
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๐
เมตตาศึกษา รุน ๑๑
เมตตาศึกษา รุน ๑๑
เมตตาศึกษา รุน ๑๒
เมตตาศึกษา รุน ๑๒
เมตตาศึกษา รุน ๑๓
เมตตาศึกษา รุน ๑๓
เมตตาศึกษา รุน ๑๓
เมตตาศึกษา รุน ๑๓
เมตตาศึกษา รุน ๑๔

Reunion
The Half-Century of Mettasuksa
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

นายกิตติภัทร
นายเจริญ
จ.ส.อ.จงรักษ
อาจารยไพรัตน
นายสุชาติ
นายสมบูรณ
พ.ต.อ.นิรันดร
นายเรวัตร
นายสําราญ
นายศตพล
นายสุริยันต
นายสุคํา
นายไชยพร
นายคุณวัฒน
ส.ต.ท.สมเกียรติ
นายวสันต
นายนิรันดร
นายชโยธิต

บุญชวย
ฟองศรี
บุญเลา
รัตนดิลกกุล
ออมอารีย
สมชนะ
นามสุวรรณ
อินตะกอน
จันตะคะรักษ
บุญทาคํา
เรือนสติ
ศิริโรจนมณี
ผองพักตร
ขอดคํา
วงศสุวรรณ
จันทรชัย
จันทรชัย
นําดอกไม

เมตตาศึกษา รุน ๑๕
เมตตาศึกษา รุน ๑๕
เมตตาศึกษา รุน ๑๕
เมตตาศึกษา รุน ๑๖
เมตตาศึกษา รุน ๑๖
เมตตาศึกษา รุน ๑๗
เมตตาศึกษา รุน ๑๘
เมตตาศึกษา รุน ๑๙
เมตตาศึกษา รุน ๒๐
เมตตาศึกษา รุน ๒๑
เมตตาศึกษา รุน ๒๒
เมตตาศึกษา รุน ๒๓
เมตตาศึกษา รุน ๒๔
เมตตาศึกษา รุน ๒๕
เมตตาศึกษา รุน ๒๖
เมตตาศึกษา รุน ๓๑
เมตตาศึกษา รุน ๓๒
เมตตาศึกษา รุน ๓๓

๒๗

๒๘

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

เรื่อง

ประกาศ
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานกึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา ในวันเสารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เชียงใหม ไนท ซาฟารี

ดวยสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา ไดจัดงานคืนสูเหยา ชื่องาน “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ฉลองครบรอบ
๕๐ ป การกอตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณ (จันทร กุสโล) เปนผูกอตั้งโรงเรียน
เมตตาศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. พบปะสังสรรคของศิษยเกาพรอมครอบครัว และครู อาจารย ทั้งในอดีตและปจจุบัน
๒. เปนกิจกรรมหารายไดสนับสนุนโรงเรียนเมตตาศึกษา
๓. เปนกิจกรรมรวมพลังสามัคคี และแสดงศักยภาพศิษยเกาเมตตาศึกษาใหเปนที่ประจักษ
๔. เพื่อแสดงความกตัญูตอหลวงปูจันทร กุสโล และเชิดชูสาบัน โรงเรียนเมตตาศึกษา
๕. เพื่อเปนแบบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามแกศิษยเมตตาศึกษา ที่สามารถนําไปยึดถือปฏิบัติตอไปได
การจัดงานดังกลาว ทางสมาคมฯ ไดเรียนเชิญแขกผูมีเกียรติทั่วจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียงเขารวมงาน
เพื่อเปนเกียรติตองานครั้งนี้ ดังนั้นใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ประธานอํานวยการ
๑.๒ รองประธานอํานวยการ (๑)
๑.๓ รองประธานอํานวยการ (๒)
๑.๔ กรรมการ
๑.๕ กรรมการ
๑.๖ กรรมการ
๑.๗ กรรมการ
๑.๘ กรรมการ
๑.๙ กรรมการ
๑.๑๐ กรรมการ
๑.๑๑ กรรมการ
๑.๑๒ กรรมการ
๑.๑๓ กรรมการ
๑.๑๔ กรรมการ
๑.๑๕ กรรมการ
๑.๑๖ กรรมการ
๑.๑๗ กรรมการ
๑.๑๗ กรรมการ และเลขานุการ
๑.๑๘ ผูชวยเลขานุการ

นายอนุพันธ
โตวัชรกุล
อาจารยสวาง โกษารัตน
อาจารยสนิท บุญแลน
อาจารยเสถียร นันทวงศ
อาจารยถวิล กาวิล
อาจารยสินอาจ ลําพูนพงศ
นายธํารงคเดช อินทนิเวศน
อาจารยประเสริฐ อธิพรหม
อาจารยปรีชา เหลืองหิรัญ
นายชัยภูมิ
กีฬาแปง
อาจารยจํารัส มณีวรรณ
นายสําราญ
จันตะคะรักษ
นายกิตติภัทร บุญชวย
นายสุชาติ
ออมอารีย
นายสตภัทร
หิรัญพิรุฬห
นายศตพล
บุญทาคํา
นายโชติวัฒน สิทธิปญญา
นายภาณุพงศ ไชยวรรณ
พันเอกอุทัย
ชัยชนะ
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๒. คณะทํางาน
๒.๑ สวนอํานวยการ
๒.๑.๑ ประธานจัดงาน
พันเอกอุทัย
ชัยชนะ
๒.๑.๒ รองประธานคณะทํางาน (๑)
อาจารยสินอาจ ลําพูนพงษ
๒.๑.๓ รองประธานคณะทํางาน (๒)
อาจารยประเสริฐ อธิพรหม
๒.๑.๔ รองประธานคณะทํางาน (๓)
อาจารยเสถียร นันทวงศ
๒.๑.๕ ที่ปรึกษา (๑)
อาจารยสวาง เรืองสวัสดิ์
๒.๑.๖ ที่ปรึกษา (๒)
อาจารยสวาง โกษารัตน
๒.๑.๗ ที่ปรึกษา (๓)
อาจารยเจริญ ตาคํา
๒.๑.๘ ที่ปรึกษา (๔)
อาจารยอาจ เขื่อนจินดา
๒.๑.๙ ที่ปรึกษา (๕)
อาจารยสุทิตย ประกรณ
๒.๑.๑๐ เลขานุการ
อาจารยธนกร นพเกตุ
๒.๑.๑๑ ผูชวยเลขานุการ
นางสาวภัคจิรา เหมะกูล
๒.๒ สวนปฏิบัติการ
๒.๒.๑ กรรมการฝายสถานที่ และตกแตงสถานที่
๑) นายภัทรภณ พูนลาภยศ
๒) ด.ต.พันธชาติ พันธวัง
๓) นายประสงค เลียวหิรัญ
๔) นายชัยภูมิ
กีฬาแปง
๕) อาจารยสุทิตย ประกรณ
๖) นายสุพจน
สัมพันธสภาวะ
๒.๒.๒ กรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
๑) พันธทอุดม
บุญปน
๒) รอยตรีวรชาติ อรุณภาส
๓) นายภัทรภณ พูนลาภยศ
๔) นายวิชิต
แซเตียว
๕) นายสุวัฒน
ชีวังกูร
๖) นายเรวัตร
วันทนียวงศ
๒.๒.๓ กรรมการฝายพิธีการ เวที ระบบแสงเสียง
๑) อาจารยบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
๒) พันเอกนเรศวร จิตรักษ
๓) อาจารยประเสริฐ อธิพรหม
๔) อาจารยเสถียร นันทวงศ
๕) อาจารยสุทิตย ประกรณ
๖) อาจารยสมเกียรติ สุริยราช
๗) นายสุชาติ
รัตนไพบูลย

๒๙

๓๐

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

๒.๒.๔ กรรมการฝายดนตรีและการแสดง
๑) อาจารยสมเกียรติ สุริยราช
๒) อาจารยเสถียร นันทวงศ
๓) ร.ต.วรชาติ
อรุณภาส
๒.๒.๕ กรรมการฝายผลิตและแจกจายบัตรเชิญ
๑) นายชุมพล
ชมศิลป
๒) อาจารยธนกร นพเกตุ
๓) อาจารยหัสฤมล กันทะพรม
๔) นางสาวภัคจิรา เหมะกูล
๒.๒.๖ กรรมการฝายหาสปอนเซอร เชิญ และตอนรับแขกบุคคลสําคัญ
๑) อาจารยถวิล กาวิล
๒) นายภาณุพงศ ไชยวรรณ
๓) พันเอกอุทัย
ชัยชนะ
๔) นายนพพร
บัวเจตธรรม
๕) อาจารยเจริญ ตาคํา
๖) อาจารยอาจ เขื่อนจินดา
๗) อาจารยเจริญ วงศษายะ
๘) นายฤชุชัย
โปธา
๙) คณะครูโรงเรียนเมตตาศึกษา
๒.๒.๗ กรรมการฝายโลที่ระลึก ของชํารวย และรางวัลหางบัตร
๑) นายอักษร
สุนทรเวช
๒) นายสาคร
พรหมเสน
๓) อาจารยสุทิตย ประกรณ
๔) อาจารยถวิล กาวิล
๕) นายโชติวัฒน สิทธิปญญา
๒.๒.๘ กรรมการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
๑) อาจารยสุเทพ ประพันธศรี
๒) อาจารยอาจ เขื่อนจินดา
๓) อาจารยสุทิตย ประกรณ
๔) อาจารยประเสริฐ อธิพรหม
๕) อาจารยเสถียร นันทวงศ
๖) อาจารยสินอาจ ลําพูนพงศ
๗) อาจารยจํารัส มณีวรรรณ
๘) นายฤชุชัย
โปธา
๙) คณะกรรมการตัวแทนศิษยเการุนที่ ๑ - ๔๗
๒.๒.๙ กรรมการฝายจัดทําสื่อผสมและงานนําเสนอ
๑) อาจารยสวาง โกษารัตน
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๒) นายชวลิต
คันธวงศ
๓) อาจารยธนกร นพเกตุ
๔) นายโชติวัฒน สิทธิปญญา
๒.๒.๑๐ กรรมการฝายควบคุมงบประมาณ การเงิน และกฎหมาย
๑) นายอักษร
สุนทรเวช
๒) นายอนุพันธ
โตวัชรกุล
๓) อาจารยปรีชา เหลืองหิรัญ
๔) นางสาวภัคจิรา เหมะกูล
๒.๒.๑๑ กรรมการฝายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
เครือนันตา
๑) ด.ต.สิงหคํา
๒) จ.ส.ต.พิเชษฐ อริยศักดิ์
๓) อาจารยวิฑูรย อุปนโน
๒.๒.๑๒ กรรมการฝายกิจกรรมอื่น ๆ
๑) บูชาภาพถายหลวงพอ
- นายแสวงชัย มูลรัตน
- อาจารยเจริญ ตาคํา
๒) ถายภาพ
- จ.ส.อ.จงรักษ บุญเลา
- จ.ส.อ.วิเชียร ศรีพระจันทร
๓) ชมไนทซาฟารี
- จ.ส.อ.จงรักษ บุญเลา
๔) มุมเด็ก
- จ.ส.อ.ประเสริฐ คํายาวงศ
- จ.ส.อ.สมหวัง
- ส.อ.อนุพล หลี้แซม
๕) บริการโตะ VIP
- พันโทอุดม บุญปน
- ส.อ.อาทิตย อินตะ
- ส.อ.เดโชวัตร หลวงฤทธิ์
- พลทหาร ร.๗ ๒๐ นาย
๖) บันทึกภาพในบริเวณงาน เพื่อนําเสนอ (ถายทอดสดบนจอภาพ)
- ส.อ.ธชายุทธ คํามีผล
- ส.อ.ภัทราวุธ ณ เชียงใหม
- พลฯ ธนกานต
- พลฯ ธนพล ธนกิจ
๗) ลงทะเบียนและบริการทั่วไป
- ศิษยเการุนที่ ๔๔

๓๑

๓๒

คืนสูเหยา
กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา

- ศิษยเการุนที่ ๔๕
- ศิษยเการุนที่ ๔๖
- คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา
๒.๒.๑๓ ฝายกองอํานวยการจัดงาน
๑) พันเอกอุทัย
ชัยชนะ
๒) พันเอกนเรศวร จิตรักษ
๓) นายภาณุพงศ ไชยวรรณ
๔) นายอักษร
สุนทรเวช
๕) พันโทอุดม
บุญปน
๖) อาจารยถวิล กาวิล
๗) อาจารยเสถียร นันทวงศ
๘) จ.ส.อ.ประเสริฐ คํายาวงศ
๙) จ.ส.อ.จงรักษ บุญเลา
๓. สวนสนับสนุน
๓.๑ ฝายแรงงาน
พันเอกอุทัย
ชัยชนะ
๓.๒ เครื่องมือสื่อสาร
อาจารยคุณวัฒน ขอดคํา
๓.๓ ระบบแสงสีเสียง
อาจารยสมเกียรติ สุริยราช
๓.๔ ซุมอาหาร เตนท โตะ เกาอี้
ด.ต.พันธชาติ พันธวัง
๓.๕ การปฐมพยาบาล
นายเจริญ
ฟองศรี
ใหคณะกรรมการแตละฝายทําหนาที่ แนะนํา ใหคําปรึกษา เพื่อใหงานคืนสูเหยา “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา” ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงดวยดี
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายอนุพันธ โตวัชรกุล
(นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา)
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ผูใหการสนับสนุนงาน “กึ่งศตวรรษเมตตาศึกษา”
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

หมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล
ดร.อุดรพันธ
จันทรวิโรจน
คุณทัศนัย
บูรณุปกรณ
คุณทัศนีย
บูรณุปกรณ
คุณประพันธ
บูรณุปกรณ
ผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๗
ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗
พลเอก ดร.พิชาญเมธ มวงมณี
พลตรีสุรเชษฐ
ชัยวงศ
พลตรีเกษม
ธนาภรณ
พลตรีปรากร
ชลยุทธ
พลตรีประตินันท
สายหัสดี
พลตํารวจโทชัยยะ
ศิริอําพันธกุล
จันทะพิงค
พลตํารวจตรีสมศักดิ์
พันเอกสายัณห
เมืองศรี
พันเอกโกศล
ประทุมชาติ
พันเอกโอม
สิทธิสาร
พันเอกวิสิทธิ์
เดชสกุล
พันเอกอโณทัย
ชัยมงคล
พันเอกธีระ
ผดุงสุนทร
พันเอกจิตติวัศร
ศรสุวรรณ
พันเอกเชิดชัย
สุคนธสิงห
พันเอกพัฒนา
มาตรมงคล
พันโทณรงคฤทธิ์
ปาณิกบุตร
พันโทชายแดน
กฤษณสุวรรณ
พันเอกเจษฎา
เงินกอบทอง
พันโทวรา
อุตรพงษ
พันโทยุทธพงศ
เพื่อนฝูง
พลตํารวจตรีสมพล
อัครเดโชชัย
พล.ต.อรรคเดช
ครุธเวโช
พ.ต.อ.ยุทธพล
แกวเจริญ
พ.ต.อ.ภาณุเดช
บุญเรือง
พ.อ.ปณิธาน เงาแกว
พันเอกอรรถพร
เปาประจักษ
พันเอก นพพร
เรือนจันทร

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานสโมสรเชียงใหมเอฟซี
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม
รองแมทัพภาคที่ ๓
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
ผูบัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๓๓
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๕
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
หัวหนากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๓๓
ผบ.ศฝ.มทบ. ๓๓
สัสดีจังหวัดลําพูน
ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖
ผูอํานวยการศูนยขาวยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓
ผูบังคับการกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗
ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗
ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
ผูบังคับกองพันทหารปนใหญที่ ๗
ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ ๓
ผูบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๕
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ
ผกก.ตชด. ๓๓
รอง ผบก.ภ.จว.ช.ม.
เสนาธิการศูนยสงครามพิเศษ
เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๔

๓๓

สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๐๓ ถนนพระปกเกลา ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๐๕๓-๘๑๔๕๗๐, ๐๘๑-๑๑๑๖๓๔๙ http://www.mettaalumni.com

