โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา
พัฒนาคุณธรรมความดี ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ผมว่าประเทศไทยเรามีต้นทุนที่ดีมาก เรามีความพร้อมเรื่องทรัพยากรต่างๆ
มีดิน น�้ำ อากาศที่บริสุทธิ์ และที่ส�ำคัญเรามีอดีตพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาชาญ
เป็นอย่างมาก แม้จะสิ้นพระองค์ไปแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้ให้ไว้ คือ ‘หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นสิ่งที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมเราเป็นอย่างมาก สามารถ
น�ำมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงไม่นิ่งนอนใจ เราเห็นคุณค่า
ของสิ่งเหล่านี้ เราจึงพยายามปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กนักเรียนให้ได้...

นับเป็นเวลา 7 ปีแล้วที่ อาจารย์สมพร
อาษา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนน�ำ้ เกลีย้ งวิทยา
อ.น�้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ได้น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มา
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคุณธรรม
ความดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว นั ก เรี ย น และยั ง
พิสูจน์ให้เห็นว่า การด�ำเนินตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง
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ปัญหาอันเกิดจากความไม่พอ...

“ความไม่พอมีพอกิน” จากปัญหาทีด่ นิ
ท�ำกินทางการเกษตรไม่เพียงพอ เป็นแรง
ขับดันที่ท�ำให้ชาวบ้านต้องดิ้นรนขวนขวาย
ละทิ้งครอบครัว อพยพโยกย้ายเพื่อไปขาย
แรงงานในเมืองใหญ่ ทิ้งลูกไว้เพียงล�ำพังกับ
ปู่ย่าตายาย ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เด็กๆ ใน
วัยหัวเลี้ยวหัวต่อขาดความรักความเอาใจใส่
ขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่
แล้ว ปัญหาที่ตามมาก็คือพฤติกรรมอันไม่

พึงประสงค์ ตัง้ แต่เรือ่ งเล็กๆ อย่างการแต่งกาย
ไม่เรียบร้อย พูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีระเบียบ
วินัย ไปจนถึงขั้นร้ายแรงคือการใช้ยาเสพติด
โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยาซึ่งรับรู้สภาพ
ปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด จึงน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หา โดยสร้างหลักสูตรการเรียนรู้
“วิชาเศรษฐกิจพอเพียง” บ่มเพาะคุณธรรม
ความดีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้กับ
เด็กนักเรียนตามความหมายของความพอเพียง
ซึง่ ประกอบไปด้วยความพอประมาณ ความ
มี เ หตุ มี ผ ล มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว ภายใต้
เงื่ อ นไขของการตั ด สิ น ใจและการด� ำ เนิ น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรม

เพาะเห็ดในโรงเรือน ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐาน
การเลีย้ งปลาดุก ฐานการท�ำพรมเช็ดเท้าจาก
เศษผ้า เป็นต้น ซึ่งแต่ละฐานจะใช้เวลาเรียน
ประมาณ 4-5 สัปดาห์ เมื่อครบตามหน่วย
การเรียนรู้แล้วก็จะหมุนเวียนไปเรียนฐานอื่น
ต่อไป ดังนั้นใน 1 ปีการศึกษา นักเรียนแต่ละ
ห้องจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
วิชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกัน 8 ฐาน และ
เมือ่ ครบ 3 ปี นักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนครบ
ทั้ง 24 ฐาน
อาจารย์เอกชัย จันมนตรี ครูผู้ดูแล
ฐานกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าเศรษฐกิจพอเพียง
เล่าว่า “ชุมชนนี้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ท�ำ

ฐานการเรียนรู้เพื่อชีวิต วิชาเศรษฐกิจ อาชีพเกษตร แต่ปัญหาใหญ่ของชุมชนก็คือ
พอเพียง
ที่ดินท�ำกินมีไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงมีแนวคิด

ในคาบเรียนสุดท้ายของวันพฤหัสบดี
นักเรียนโรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา ตั้งแต่ชั้น
ม.1 - ม.6 รวม 24 ห้องเรียน จะแยกย้ายกัน
ไปเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 24 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายกันไป เช่น ฐาน
ธนาคารขยะ ฐานการปลู ก มะนาวในท่ อ
ซีเมนต์ ฐานปุ๋ยและน�้ำหมักชีวภาพ ฐานการ

ว่า ในเมือ่ เรามีทดี่ นิ จ�ำกัด ท�ำอย่างไรเราจึงจะ
มีรายได้ไม่จ�ำกัด เลยน�ำรูปแบบของเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่มาทดลองท�ำ
ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็น
ตัวอย่างให้กับชาวบ้าน ในการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ ที่ มี อ ยู ่ น ้ อ ยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ภายใต้หลักการของเรา คือ กินอิ่ม นอนอุ่น
ทุนมี หนี้หมด...”
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“ทั้ง 24 ฐานที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ เป็น
ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ได้
ทัง้ หมด โดยเฉพาะอาชีพเกษตร มีทงั้ การปลูก
ผัก เลีย้ งสัตว์ ท�ำนา ซึง่ ในฐานกิจกรรม ‘นา 1 ไร่
รายได้ 1 แสน’ จะเป็นการน�ำองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริงในพื้นที่
ของโรงเรียน ดังนัน้ ฐานนีจ้ งึ เป็นฐานกิจกรรม
หลักที่เด็กทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้”

นา 1 ไร่ รายได้ 1 แสน

พื้ น ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง ของโรงเรี ย นถู ก ปรั บ
เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่เต็มไป
ด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย โดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวนาปีที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จนครบ
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหว่านด�ำไปจนกระทั่ง
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เก็บเกี่ยวผลผลิต และเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล
ท�ำนาแล้วก็จะปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน เช่น
ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง หมุนเวียนไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ยังมีกล้วย มะละกอ ชะอม
ที่ปลูกไว้ตามริมรั้ว ซึ่งให้ผลผลิตตลอดทั้ง
ปี มีมะนาวที่ปลูกไว้ในท่อซีเมนต์ สามารถ
บังคับให้ออกผลในฤดูแล้งซึง่ เป็นฤดูทมี่ ะนาว
มีราคาแพงได้ อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา เลี้ยง
ไก่ไข่ เป็ดไข่ กบ หมูปา่ ฯลฯ ซึง่ กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ ท�ำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การหารายได้
ให้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งแม้จะมีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ก็
สามารถมีรายได้นบั แสน หากรูจ้ กั การบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นั่นเอง
“เป้าหมายหลักก็คือการเปลี่ยนความ
คิด เปลี่ยนทัศนคติ ให้เขาเห็นประโยชน์
ของพื้นที่ที่เขามีอยู่ แม้จะมีน้อยแต่สามารถ
ท�ำให้เกิดรายได้หมุนเวียนได้ ท�ำให้เขาเกิด
ความรักพืน้ ทีข่ องตนเอง และไม่ละทิง้ ถิน่ ฐาน
บ้านเกิด ซึ่งตรงนี้โรงเรียนสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ ซึ่ง
ตอนนี้ก็มีโครงการขยายผลสู่ชุมชน มีการ
จั ด อบรมแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
การท�ำเกษตรผสมผสานให้กับผู้ปกครองที่
สนใจ และมีหลายรายที่น�ำไปใช้จริง สามารถ
หารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องอพยพ
ไปเป็นแรงงานรับจ้างที่อื่น” อาจารย์เอกชัย
กล่าวเสริม

เรียนรู้คุณธรรมจากการท�ำงาน

นอกจากการฝึกทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวติ ให้กบั นักเรียนแล้ว จุดประสงค์สำ� คัญของ
การพัฒนาคุณธรรมความดีผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คือการปลูกฝัง

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อันได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด
สามัคคี มีนำ�้ ใจ โดยมีจดุ เน้นเพือ่ พัฒนาเด็กๆ
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข สู่ความ
เป็ น พลเมื อ งดี ข องสั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ตามนโยบายค่านิยมไทย 12 ประการ
อาจารย์สมพรเล่าถึงความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นว่า “เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน
เวลาที่ เขาท� ำ งานร่ ว มกั น เขาจะเกิ ด ความ
สามัคคี เวลาทีเ่ ขาเหนือ่ ย เขาจะเห็นอกเห็นใจ
กัน จากเด็กที่เคยทะเลาะวิวาท ตีกัน ตอนนี้
ไม่มเี ลย นอกจากนีเ้ ขายังเกิดความรับผิดชอบ
มากขึ้น มาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาเลี้ยงปลา
เลี้ยงหมู ดูแลพืชผักของพวกเขา ความขยัน
ความซื่อสัตย์ มีวินัย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก
การท�ำงาน จากการลงมือปฏิบัติจริง
การท�ำงานทุกอย่างล้วนต้องมีปัญหา
อุปสรรคทัง้ นัน้ ทีส่ ำ� คัญต้องมุง่ มัน่ ไม่ทอ้ ถอย
ถ้าเราเห็นคุณค่าของงบประมาณทีล่ งไป เราก็
จะท�ำให้ถึงที่สุด ไม่ใช่ท�ำแบบไฟไหม้ฟาง ใน
ฐานะที่เป็นผู้บริหารผมก็จะมีนโยบายให้กับ
คุณครูว่า เวลาที่คิดจะท�ำอะไรก็แล้วแต่ ให้
ท�ำในเชิงของการพัฒนา ไม่ใช่ท�ำแบบเดิมๆ
ซ�้ำๆ อยู่อย่างนั้น ไม่ได้อะไร ถ้าท�ำแล้วต้อง
ให้เกิดประโยชน์ยาวนาน เกิดการต่อยอด
ได้ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้เรามาก็จะ
คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างแท้จริง”
นับตั้งแต่ปี 2554 ที่โรงเรียนน�้ำเกลี้ยง
วิทยาได้มีการด�ำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นา
คุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อปลูกจิตส�ำนึก
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม

ทั้ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นจริ ย ธรรมให้ กั บ
เยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และในปี 2556 โรงเรี ย นยั ง ได้
รับการต่อยอดการสนับสนุนกิจกรรมจาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จนกระทั่งทุกวันนี้ โรงเรียนน�้ำเกลี้ยง
วิ ท ยาได้ ก ลายเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม มีเครือข่ายต่างๆ ทั้งจาก
โรงเรียนและชุมชนมาเรียนรู้ดูงานมากมาย
นับเป็นอีกแรงหนึ่งในการสานต่อพระราช
ปณิธาน “ความพอเพียง” และหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช เพื่ อ น� ำ มาซึ่ ง ประโยชน์ สุ ข ของ
สังคมต่อไป
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