โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

คุณธรรม...จุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จ
เมื่อก่อนเราเชื่อกันว่า คน “เก่งเรียน” น่าจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่
เรียนไม่เก่ง แต่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่า ความเก่งไม่สามารถการันตีความส�ำเร็จ
ในชีวิตได้มากนัก เพราะชีวิตของคนเราประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย และความเก่ง
ในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้เรามีความสุขได้
ความสุขในชีวิตของคนเรา จะเกิดขึ้น
ได้ด้วยคุณสมบัติใด เราไปตามหาค�ำตอบ
ที่โรงเรีย นบ้ านตะโกล่า ง อ� ำ เภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรีกันเลย

เด็กมีคุณธรรม สร้างคนดีให้ชุมชน

โรงเรี ย นบ้ า นตะโกล่ า ง ก็ เ หมื อ น
โรงเรี ย นในต่ า งจั ง หวั ด ทั่ ว ไป ที่ สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกในด้านการเรียนการสอนไม่ได้
ครบครันอย่างโรงเรียนในเมืองใหญ่ แต่สิ่งที่
ต่างออกไปคือ ความใส่ใจของผู้อ�ำนวยการ
และคุ ณ ครู ที่ มี ใจจะพั ฒ นาเด็ ก ของตนให้
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มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า งยิ่ ง ยวด เพราะ
ตระหนักดีว่า หากจะพัฒนาเด็กให้เก่งกล้า
สามารถทางวิชาการนัน้ เป็นไปได้ยาก แต่หาก
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึน้ ในตัวเด็ก
ตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว สิ่งเหล่านี้จะติดตัวกลาย
เป็นนิสัย พฤติกรรม และทัศนคติที่ดี ส�ำหรับ
ใช้ในการท�ำงานและด�ำรงตนในสังคมได้อย่าง
มีภูมิต้านทาน และน�ำไปสู่ชีวิตที่ดีงามและมี
ความสุขต่อไป
อาจารย์เฉลียว เถือ่ นเภา ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กล่าวว่า ความรู้ทาง
วิชาการเป็นเรื่องที่สอนกันได้ แต่คุณธรรม
จริยธรรมหากไม่สอนตั้งแต่อายุน้อยๆ โตขึ้น
เด็กเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคม
“นักเรียนทีน่ อี่ าจจะไม่เก่งเรือ่ งวิชาการ
แต่เราสอนและลงมือท�ำเรื่องคุณธรรมอย่าง
เข้มข้น โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ และการมีจิตอาสา
จากประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานที่
ผ่านมา เราพบว่าเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม
ไม่มจี ติ อาสาช่วยเหลือสังคม เมือ่ โตไปก็จะไม่
สามารถครองตัว ครองตนได้ เราจึงเชือ่ มัน่ ว่า
หากสร้างเด็กมีคณ
ุ ธรรมขึน้ มาหนึง่ คน เท่ากับ
สร้างคนดีให้ชุมชน และยังช่วยสร้างความ
สงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย เรามองผล
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งผลดีต่อตัวเด็ก
ชุมชน และสังคม นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
เราท�ำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง”

จากการลงมือลงแรงของครูบาอาจารย์
และผูบ้ ริหาร ในการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึน้
ในตัวนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนที่จบออกไป
จากที่ นี่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของสั ง คมภายนอก
ทั้งสถานศึกษาในระดับอาชีวะ และสถาน
ประกอบการที่ต่างเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ที่จบจาก
โรงเรียนบ้านตะโกล่างแห่งนี้ คือ “เด็กดี
มีคุณธรรม”
แต่การจะก่อร่างสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
ได้นนั้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย อาจารย์เฉลียวเล่าว่า เมือ่
เกิดความคิดที่จะพัฒนาเด็กๆ ให้มีคุณธรรม
แล้ว คุณครูและผูบ้ ริหารก็เริม่ ต้นด้วยการออก
เดินทางไปหาแรงบันดาลใจด้วยกันทีโ่ รงเรียน
บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม จังหวัดพิจติ ร ซึง่ เป็น
โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วความรู ้ ม าได้ แ ล้ ว
คณะครูและผูบ้ ริหารก็มานัง่ ระดมความคิดหา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ค้นหาปัญหาที่อยาก
แก้ไข และมองหากิจกรรมทีจ่ ะสร้างคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

ครูสะท้อนเด็ก…เด็กสะท้อนครู

ที่ สุ ด คณะครู ก็ เ ลื อ กที่ จ ะสร้ า งให้
นักเรียนที่นี่มีภูมิคุ้มกันใน 3 ด้านคือ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา โดยน�ำ
แนวคิดนี้มาปรึกษากับแกนน�ำนักเรียน เพื่อ
ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ
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จุดเด่นของการระดมความคิดของที่นี่
คือ “การช่วยกันสะท้อนความคิด” ระหว่าง
ครูและนักเรียน โดยนักเรียนสะท้อนว่าอยาก
ให้ครูทำ� เรือ่ งอะไร อย่างไร บ้างเพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ในขณะเดียวกัน
ครูก็สะท้อนให้นักเรียนเห็นว่ามีเรื่องอะไรที่
ท�ำได้ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม หลังจาก
หาข้อปฏิบัติร่วมกันได้แล้ว ก็น�ำไปสู่การคิด
รูปแบบกิจกรรม
“ในการคิดกิจกรรม เราเปิดโอกาสให้
เด็กได้มองตัวเอง มองครู ครูได้มองตัวเอง
และมองเด็ก ต่างก็ช่วยกันมอง ไม่ใช่การ
สั่งการจากครูว่าอยากให้ท�ำอะไร เพราะใน
เรื่องการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ไม่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นที่ท�ำ ครูก็ต้องมี
ส่วนร่วม” ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกล่าว
โดยกิ จ กรรมที่ คิ ด ขึ้ น ของโรงเรี ย น
แห่งนี้จะเน้นคุณธรรมครบทั้ง 3 ด้าน เช่น
“กิจกรรมสุขาน่าใช้” ที่สะท้อนทั้งความ
รับผิดชอบ ด้วยการให้นกั เรียนท�ำความสะอาด
สุขาตามที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์
ด้ ว ยการรายงานการท� ำ ความสะอาดสุ ข า
ตามความเป็นจริง ส่วนจิตอาสา วัดผลจากการ
ที่นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ห้องน�ำ 
้ โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นเวรทีร่ บั ผิดชอบ
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ส่วนคุณครูมสี ว่ นช่วยดูแล เมือ่ นักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เมื่อพบ
เจอห้องน�ำ้ ช�ำรุดก็จดั หาอุปกรณ์เพือ่ ซ่อมแซม
หรือหากน�้ำยาท�ำความสะอาดหมด ก็ช่วย
จัดหามาให้ เรียกได้วา่ การสร้างคุณธรรมของ
ที่นี่ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทั้งครู
และนักเรียนนั่นเอง

คุณธรรม…ต้องท�ำทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนัน้ โรงเรียนแห่งนีย้ งั มีกจิ กรรม
อื่นๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรมจิตอาสา
พาสะอาด ที่ให้เด็กๆช่วยกันเก็บกวาดใบไม้
ขยะในโรงเรี ย น กิ จ กรรมธนาคารความดี
ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ส มุ ด บั น ทึ ก ความดี
ใครท� ำ ความดี อ ะไรก็ น� ำ มาเล่ า หน้ า เสาธง
ประกาศเสียงตามสาย เพราะที่นี่ยึดแนวคิด
ที่ว่า “เรื่องดีๆ ต้องขยาย”
กิ จ กรรมชู ธ งชู คุ ณ ธรรม ใช้ ธ งเป็ น
สัญลักษณ์ในการเดิน โดยบูรณาการเรื่อง
ความรับผิดชอบ คนที่ท�ำหน้าที่ถือธงต้องท�ำ
หน้าที่ของตัวเองให้ดี เรื่องจิตอาสาเวลาเจอ
ขยะระหว่างทางต้องช่วยกันเก็บ และเรื่อง
ความซือ่ สัตย์ เมือ่ เจอของมีคา่ ต้องน�ำมามอบ
ให้ครูตามหาเจ้าของ
เด็กๆที่นี่สนุกกับการคิดกิจกรรมต่างๆ
เช่น ดินสอพอเพียง ที่น�ำเศษดินสอมาท�ำ

ดอกไม้ หรือลูกปัดน้อยร้อยคุณธรรม ที่น�ำ
การร้อยลูกปัดมาฝึกสมาธิ รวมถึงล่าสุด ด้วย
ความที่โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ทาง
โรงเรียนจึงตั้งซุ้มหน้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ
ฝึกขายของ หัดบันทึกก�ำไร-ขาดทุน รวมถึง
สนับสนุนให้เด็กๆ ท�ำวารสาร “ขายดี” เล่ม
ละ 1 บาท เพื่อบอกเล่าความดีของนักเรียน
ในโรงเรียนอีกด้วย
อาจารย์เฉลียวเล่าว่า สิ่งใดก็ตาม ถ้า
อยากให้เกิดความยั่งยืน ต้องท�ำบ่อยๆ ให้
เป็นนิสัย การปลูกฝังคุณธรรมก็เช่นเดียวกัน
ต้องท�ำให้เป็นกิจวัตร ต้องท�ำทุกวัน ทุกที่
ทุกเวลา และที่ส�ำคัญต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ไม่เฉพาะครู และนักเรียนเท่านัน้
เพราะการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนยัง
เชือ่ มโยงไปถึงผูป้ กครอง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะหากผู้ปกครองไม่เข้าใจ
เห็นว่าการเก็บขยะไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียน
กิจกรรมเสริมคุณธรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้
หรือหากเจ้าหน้าที่ อบต.ไม่เข้าใจ ก็จะไม่ได้
รับการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือตาม
ที่โรงเรียนร้องขอ
หากจะถามว่ า กว่ า โรงเรี ย นบ้ า น
ตะโกล่างจะท�ำโครงงานกิจกรรมขึ้นมาได้
นั้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง คงไล่ได้ตั้งแต่
ขาดคน ขาดวัสดุอุปกรณ์ ขาดความรู้ ขาด

เงินทุน ขาดอาคารสถานที่ ฯลฯ แต่ที่สุดเรา
ก็ได้เห็นว่าในท่ามกลางความ “ขาด” นั้น ได้
ผลักดันให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
หาทางคิดแก้ปญ
ั หาเพือ่ สร้างเด็กดีมคี ณ
ุ ธรรม
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย มจนต้ อ ง
ขอบคุณความ“ขาด” เพราะสิ่งที่เพิ่มเข้ามา
ล้วนได้รับการคัดสรรว่าดีงาม เหมาะสมที่จะ
บ่มเพาะปลูกฝังให้เด็กๆ ที่นี่เติบโตเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป
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