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แนะน�ำองค์กร
	 ศนูย์คณุธรรม	เป็นองค์การมหาชนในก�ากบัของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2554	 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา	ลงวันที่	 9	มิถุนายน	2554	และเป็นองค์การมหาชนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่	 3	บริการ
สาธารณะทั่วไป	มีวิสัยทัศน์	“เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สู่สังคมสันติสุข”	 มีเป้าหมายให้ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม 
ส่วนรวมและประเทศชาติ	โดยมวีตัถปุระสงค์การจัดตัง้เพือ่ขับเคลือ่นการปฏบัิตใิห้สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	สนับสนุน
การรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 รวมทั้งจัด 
ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย	 
รวมถึงด�าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย	 ค้นคว้า	 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและนานาชาติ	 เผยแพร่องค์ความรู้	 รณรงค์	 
ปลกูจติส�านึกด้านคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัเครอืข่ายทางสงัคม	และเป็นศนูย์ข้อมลูเกีย่วกบัการ
พัฒนาคณุธรรมความดี	ตลอดจนส่งเสรมิการสร้างและพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรมจรยิธรรม	 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
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พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ค�ำนิยม 
	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและหัวใจของการ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2564)	 โดยใช้
กระบวนการ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการรับรู ้และตระหนักในการร่วม
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจากมุมมองใหม่	 ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
ได้มีส ่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	 สร้างค่านิยมและจิตส�านึกที่ดี 
ที่เกิดจากตนเอง	 อันเป็นการสร้าง	 “ความเชื่อ”	 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู ่ความดี 
ที่หน่วยงาน	 องค์กร	 และชุมชนปรารถนาร่วมกัน	 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกลไก 
ประชารัฐให้ครอบคลุมทุกมิติ	 โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรม 
น�าการพัฒนาที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ	
	 ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	
ขอขอบคุณศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ที่ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือเล่มนี้	 เพื่อสนับสนุน
กระบวนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เต็มพื้นที่ 	 ครอบคลุมทุกภูมิภาคตามแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 โดยได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู้	 70	 ชุมชน/องค์กรคุณธรรมที่ใช้
กระบวนการระเบิดจากข้างในและน�าหลักคุณธรรม	4	ประการ	ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	 
มาประยุกต์ใช้จนได้รับการยอมรับว่า	 เป็นชุมชน/องค์กรคุณธรรมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ต่อสาธารณชน	 ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแนวความคิดและหลักปฏิบัติในการท�างานที่ก่อให้เกิด
คุณธรรมทั้งกับตนเอง	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ	จากหนังสือ	องค์ความรู้ชุด องค์กรคุณธรรม 
สร้างคนดี สังคมดีเล่มนี้
	 70	 ชุมชน/องค์กรคุณธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ในหนังสือเล่มน้ี	 สามารถ
พัฒนาและขยายผลสู่การเป็นต้นแบบชุมชน/องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยได้อย่าง 
มีพลังและเกิดความเปลี่ยนแปลงสู ่สังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้	 
เกิดจากความร่วมใจกันสร้างความดีให้กับสังคมของสมาชิก	 ภายใต้การน�าที่มีคุณภาพและ 
ความมุ่งมั่นผูกพันของผู้น�าหน่วยงาน	องค์กร	และชุมชน	หนังสือ	องค์ความรู้ชุด องค์กรคุณธรรม 
สร้างคนดี สังคมดี	 จึงเป็นประโยชน์ส�าหรับหัวหน้าหน่วยงานและองค์กรในการน�าตัวอย่าง 
การสร้างองค์กรคุณธรรมแบบ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 ด้วยหลักคุณธรรม	 4	 ประการ	 ไปประยุกต์
ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 อันจักส่งผลให้เกิดความตระหนักด้านคุณธรรม	 และ 
สร้างการรับรู ้ให้สังคมได้เกิดแรงบันดาลใจ	 ตลอดจนส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 
และด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป
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ค�ำน�ำ
	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ได้ให้ความส�าคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2559	 –	 2564)	ที่ใช้กระบวนการ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 
เพือ่เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมในการแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้พือ่ปลกูฝังคณุธรรม	สร้างค่านยิม
และจิตส�านึกที่ดี	น�าไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน	อันส่งผลให้ประเทศชาติ	และประชาชน
มีความมั่นคง	 สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา	มั่งคั่ง	 เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย	 และยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.2559-2564)	 ที่เน้น 
การวางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรมในสงัคมไทย	โดยเฉพาะสถาบนัทีส่�าคญั	เช่น	ครอบครวั	
การศึกษา	ศาสนา	เศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	สื่อ	และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ	โดยให้ความส�าคัญ
กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	 ซึ่งการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ให้ได้ผลด	ีจ�าเป็นต้องมหีลกัคดิ	แนวทาง	เครือ่งมอื	ทีถ่กูต้อง	และการมตีวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม	จะช่วยให้ 
การด�าเนินการรวดเร็วและเกิด	 “ความเชื่อ”	 เพื่อการน�าไปสู่การปฏิบัติด้วยความเต็มใจ	 เนื่องจาก 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ดี	มีบทเรียนที่ชัดเจน
	 ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	มบีทบาทพนัธกจิทีส่�าคญัคอื	การพฒันาความรูแ้ละนวตักรรม
การส่งเสริมคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย	 และส่งเสริมการรวมพลังเครือข่ายทาง 
สังคมในการขับเคลื่อนคุณธรรมสังคมไทย	 ซ่ึงกว่าสิบปีที่ผ่านมา	 ศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกับภาคี 
เครือข่ายคณุธรรม	สร้างรปูแบบ	และองค์ความรูก้ารส่งเสรมิคุณธรรมขององค์กรและชมุชนทีห่ลากหลาย	 
โดยเฉพาะการส่งเสรมิคณุธรรมทีเ่น้นหลกัการ	“ระเบดิจากข้างใน”	ตามหลกัการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9
	 เพื่อให้หน่วยงาน	องค์กร	และชุมชน	สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	ฉบับที่	1	
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 ศูนย์คุณธรรม	 ได้รับค�าแนะน�าจากพลอากาศเอก	 วีรวิท	 
คงศักดิ์ 	 ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 1	 
ให้น�าความรู ้ของศูนย์คุณธรรมมาสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 ดังนั้น	
ศูนย์คุณธรรม	 จึงได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู ้	 70	 ชุมชน/องค์กร	 ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้น 
การใช้กระบวนการระเบดิจากข้างใน	และน�าคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	ซึง่ศนูย์คณุธรรม
ได้สังเคราะห์มาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
รัชกาลที่	9	มาส่งเสริมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ	องค์ความรู้ชุด	องค์กรคุณธรรม	สร้างคนดี	สังคมดี	70	
ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม	“ระเบิดจากข้างใน”	ขึ้น
	 ศูนย์คุณธรรม	หวังว่า	หนังสือเล่มนี้จะได้สร้างแรงบันดาลใจ	และเป็นความรู้ส�าหรับบุคคลและ
องค์กรที่มีบทบาทหรือสนใจในการสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย	 และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)
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ต้นแบบควำมสุขบนควำมพอเพียง

บ้านหนองกลางดง	 52

ชุมชนพึ่งตนเองและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง	 56

(ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)

โรงเรียนวิถีพุทธภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเรียนรู้เพื่อควำมเป็นไท
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 60

“งอกงำมด้วยปัญญำบนฐำนคิดชุมชน”

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจ�ารุง	 64

สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	

ยั่งยืนบนควำมพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้	 68

ภูมิปัญญำสร้ำงจิตอำสำสู่ควำมพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง		 72

“วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม”

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อค�าเดื่อง	ภาษี	 76

วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน	 80

หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอยเท้ำพ่อหลวง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน	 84

แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านคา	 88

ปัญญำที่มำจำกควำมพอเพียง

องค์กรคุณธรรมด้ำนวินัย

ชุมชนบ้านดอนโพ	 94

บทเรียนชีวิต : กำรจัดกำรหนี้สินชุมชนบ้ำนดอนโพ

บุรีรัมย์	 98

สังคมสันติสุข...ดอกผลจำกธรรมนูญ 9 ดี

บ้านโนนศิลา	จังหวัดบุรีรัมย์	 102

ธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้ำงอนำคตที่ดีให้ลูกหลำน

โรงพยาบาลบางแก้ว	 106	

คนบำงแก้วสุขภำพดี ขับขี่ปลอดภัย
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สำรบัญ
โรงเรียนกันตังพิทยากร	 110

คุณธรรมกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา	 114

ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษำ พัฒนำคุณธรรมบนฐำนครอบครัวในโรงเรียน

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง	 118

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้ำงเด็กดีมีวินัย

โรงเรียนนฤมลทิน	ธนบุรี	 122

มีวินัย ใฝ่อำสำ เพำะต้นกล้ำคุณธรรม

โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา		 126

พัฒนำคุณธรรมควำมดี ตำมรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	 130

บำงมูลนำกโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง	 134

คุณธรรม...จุดเริ่มต้นของควำมส�ำเร็จ

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม	 138

สถำนศึกษำกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 142

เก่งบวกดี สร้ำงพลังไทยพัฒนำชำติ

โรงเรียนวัดธรรมาราม	 146

วินัยน�ำสู่วิถีคุณธรรม

โรงเรียนวัดสามหลัง	 150

ศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 154

พัฒนำคุณธรรมควำมดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

สภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือก	 158

ฟื้นวิถีชุมชนลำวเวียงด้วยทุนควำมดี

องค์การบริหารส่วนต�าบลชะมวง	 162

ชะมวงน่ำอยู่ ผู้คนปลอดภัย จำกวินัยใกล้ตัว
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องค์กรคุณธรรมด้ำนสุจริต

ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง	 168

บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง	 172

เทศบำลธรรมำภิบำล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

เทศบาลต�าบลหนองบัว	 176

มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	 180

“ดอนแก้ว” ต�ำบลแห่งควำมซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภำวะดี

องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง	 184

เมื่อสุจริตน�ำ ชุมชนก็เป็นสุข

องค์การบริหารส่วนต�าบลสมอแข	 188

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้	 192

ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

องค์กรคุณธรรมด้ำนจิตอำสำ

กลุ่มบริษัทเอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย		 198

ร่วมพัฒนำบ้ำนเกิด…จิตอำสำเพื่อสังคมไทยเป็นสุขอย่ำงยั่งยืน

กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล	 202

หมู่บ้ำนดินยิ้ม...คุณธรรมจำกก้อนดิน

กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	 206

สุขทุกข์เรำไม่ทิ้งกัน

กองทุนเวลาเพื่อสังคม(Time	Bank	Society)	 210

สะสมเวลำแห่งควำมดี ด้วยจิตอำสำ
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สำรบัญ
ชุมชนขยะหนองแขม	 214

ปลูกจิตอำสำจำกกำรแก้ปัญหำร่วมกัน

ชุมชนบางบัว	 218

ซื่อตรง จิตอำสำ เพื่อชุมชนมั่นคง

ชุมชนราชทรัพย์	 222

ต้นแบบชุมชนเมืองสำนสำมัคคี

ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม	 226

ธนำคำรสะสมทุนควำมดีของชุมชน

บริษัท	ริกิ	การ์เม้นส์	จ�ากัด	 230

บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ควำมสุข” ในกำรบริหำรงำน

บริษัทไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 234

อำนุภำพแห่งควำมดีสร้ำงสังคมเป็นสุข

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	 238

จิตอำสำ...เชื่อมใจสู่ชุมชน

บ้านนาท่อม	 242

ปั่นจักรยำนฝึกจิตอำสำ

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย	 246

“มูลนิธิพุทธฉือจี้” องค์กรจิตอำสำต้นแบบ

มูลนิธิหัวใจอาสา	 250

หนุนสร้ำงกำรมีหัวใจอำสำและกำรแบ่งปันในสังคม

โรงพยาบาลบางมูลนาก	 254

โรงพยำบำลคุณภำพสู่โรงพยำบำลคุณธรรม

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง	 258

ต้นแบบกำรพัฒนำ “จิตอำสำเพื่อสังคม”

โรงเรียนศรีสังวาลย์	 262

เด็กดีมีจริยธรรม โรงเรียนสร้ำงได้

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม	 266

สร้ำงสรรค์สังคมจิตอำสำ “หนองแวง LOVE MODEL”
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วัดลานแซะ	 270

จิตอำสำจำกสำยใยศรัทธำ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	 274

ต้นแบบอำชีวะเพื่อสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	(สยามเทค)	 278

ต้นแบบสุภำพชนคนอำชีวะ

ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม		โรงพยาบาลโพธาราม	 282

จิตอำสำนอกรั้วโรงพยำบำล

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง	 286

เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์เยำวชน...สร้ำงควำมสุขให้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร	(โรงเรียนร่มเงาบุญ)			 290

เสียสละ พอเพียง น�ำสุขสู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าประดา	 294

จำกต�ำบลบริหำรจัดกำรตนเอง สู่ต�ำบลคุณธรรม

สถานที่ติดต่อองค์กรคุณธรรมด้านพอเพียง	 298

สถานที่ติดต่อองค์กรคุณธรรมด้านวินัย	 299

สถานที่ติดต่อองค์กรคุณธรรมด้านสุจริต	 301

สถานที่ติดต่อองค์กรคุณธรรมด้านจิตอาสา	 301

ข้อมูลหนังสือ	 304
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พอเพียง
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 ควำมพอเพียงในกำรด�ำเนินชีวิต แบบทำงสำยกลำง 

มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้ในกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ 

มีควำมพอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ไม่ประมำท สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
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	 เดิมต�าบลคลองตัน	 มีล�าคลองที่ไม่
สามารถไหลผ่านทะลุติดต่อกับต�าบลใดได้
นอกจากคลองด�าเนินสะดวก	จงึเป็นทีม่าของ	
ค�าว่า	“คลองตัน”
	 คลองด�าเนนิสะดวก	เป็นคลองสายหลกั
ส�าคัญ	 เชื่อมต่อกับคลองสาขาจ�านวนมาก
ของอ�าเภอบ้านแพ้ว	 และเชื่อมต่อระหว่าง
แม่น�้าแม่กลองกับแม่น�้าท่าจีน	 มีประตูน�้า
ชลประทานก้ันเปิดปิด	 เพื่อกันน�้าเค็มจาก
แม่น�้าท่าจีนในบางฤดู	 ไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาใน
เรือกสวนไร่นา	ท�าให้การเกษตรเสยีหาย	การ
ท�าประตูน�้าก้ันคลอง	 จึงท�าให้คลองตันและ
เป็นที่มาของชื่อต�าบลนี้

กองทุนสวัสดิกำรชำวบ้ำนต�ำบลคลองตัน
เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเอง เพื่อชุมชนเป็นสุข

 ต�ำบลคลองตัน เป็นต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร เดิมเป็นต�ำบล
ที่ขึ้นกับ อ�ำเภอบ้ำนบ่อ ต่อมำใน พ.ศ. 2488 ทำงรำชกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำรำษฎรของ
คลองด�ำเนินสะดวกหนำแน่นมำก จึงยุบอ�ำเภอบ้ำนบ่อบำงส่วน อ�ำเภอสำมพรำนบำงส่วน 
มำรวมตั้งอ�ำเภอขึ้นใหม่ ชื่ออ�ำเภอบ้ำนแพ้ว ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสำคร 

 คุณสรุนชุ บญุจนัทร์	รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองตัน	 เล่าว่า	 ชาวบ้าน 
ที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ	 ท�าสวนผลไม	้ 
ท�าไร่	ท�านากุ้ง
	 ในอดีตชุมชนคลองตันก็เหมือนชุมชน
เกษตรอื่นๆ	 ที่ประสบปัญหาการใช้สารเคมี
ในการท�าการเกษตรจนส่งผลต่อสุขภาพ	
ประชากรร้อยละ	 90	 มีสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด	 ระบบนิเวศสูญเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติ	 รวมถึงจากการเก็บข้อมูลของ 
ชาวบ้านในต�าบลคลองตันเพียงร้อยละ	 60	
ของจ�านวนหลงัคาเรอืนท้ังหมดพบว่ามหีนีส้นิ 
รวมกันถึง	 123	 ล้านบาท	 ส่วนเด็กเยาวชน 
คนรุ่นใหม่มีปัญหาติดเกม	ติดสื่อออนไลน์	
	 จนกระทั่ง	11	ปีที่แล้วเมื่อเกิดกองทุน
สวัสดิการชาวบ้านต�าบลคลองตันขึ้น	 จึง
เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ	 โดย
ยืนอยู่บนเป้าหมายเดียวกันคือ	 เพื่อสร้าง
ความสงบสุขท่ียั่งยืนให้เกิดข้ึนในชุมชน	
และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
การพัฒนาตนเองของสมาชิกและคนใน
ชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง	เพื่อสร้างสังคมที่ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน	 ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	

งานเป้าหมายตัวชี้วัดความสุข	ณ	เมืองทองธานี
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กองทุน…จัดระบบบนฐำนคุณธรรม
	 แรกเร่ิมเดิมทีชุมชนคลองตันมีการ 
ขบัเคลือ่นพฒันาชมุชนไปอย่างขาดเป้าหมาย	
จนวันหนึ่งเมื่อผู ้น�าชุมชนและแกนน�าได้ 
เรียนรู้ว่าหากจะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ต้องมีการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
นี่จึงเป็นที่มาให้เกิดการเรียนรู ้การจัดท�า
กองทุนสวัสดิการ	 ที่สนับสนุนโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
	 ด้วยเหตุน้ีวันที่	 1	 มีนาคม	 2549	 คือ	
จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะน�าพาชุมชนไปสู่การ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนในทุก
ด้านให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านต�าบลคลองตัน
ที่ไม่ได้ดูแลแค่ในด้านการเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	
การศึกษา	 วัฒนธรรมเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมถึง 
สิ่งแวดล้อม	 และการสร้างรายได้ให้คนใน
ชุมชนอีกด้วย	 นี่จึงเป็นที่มาที่ท�าให้ชุมชน 
แห่งนี้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
มาปรับใช้	ไปพร้อมๆกัน
	 ข้อดอีย่างชดัเจนของทีน่ีค่อื	ผูน้�าชมุชน
ที่สนใจใฝ่หาความรู้	 และพาแกนน�าไปอบรม
เพื่อมาปรับปรุงการท�างานของกลุ่ม	ช่วงแรก
ของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการฯ	คุณสุรนุช 
บุญจันทร์ และคุณวีรวรรณ เกรียท่าทราย

ประธานกองทุนฯ	ใช้ความสามารถในการเป็น
นักจัดรายการวิทยุชุมชนชักชวนชาวบ้านทั้ง
ในต�าบลคลองตันและต�าบลอื่นๆให้เข้าร่วม	
ท�าให้จ�านวนสมาชิกที่เริ่มต้นมีเพียง	 20	 คน	
เพิ่มเป็น	 100	 คน	 ภายในระยะเวลาเพียง	 
2	เดือน	
	 เมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้นการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณธรรมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	
ทางผู ้น� ากลุ ่มจึ งไปศึกษาแนวทางจาก 
ศูนย์คุณธรรมเพื่อน�ามาปรับใช้	 นอกจาก
นั้นยังได้ไปศึกษาดูงานที่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลคลองนกกระทุง	 ต�าบลคลอง
นกกระทุง	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 
ซึ่งมีจุดเด่น	 เรื่องการท�างานเป็นทีม	 เน้น
การดูสมาชิกตอนมีชีวิตอยู่มากกว่าตอนตาย	
เช่น	 การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา	 การ
พัฒนาอาชีพของสมาชิก	 รวมถึงได้ไปฝึกฝน
เรื่องการพัฒนาชุมชนท่ีสถาบันอาศรมศิลป์	
เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญให้ชุมชนท�า
เรื่องเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานการรับรอง
อย่างมส่ีวนร่วม	(Participatory	Guarantee	
Systems	:PGS)	
 
	 ในด้านการจัดการและการบริหาร
องค์กร	คณุสรุนชุเล่าว่า	ทางกองทุนสวสัดกิาร
ชาวบ้านต�าบลคลองตัน	 ใช ้ เครื่องมือท่ี 
หลากหลายในการท�าความเข้าใจโครงการ
ต่างๆร่วมกัน	 เช่น	 การจัดท�าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสุข	 ซ่ึงเป็นแนวทางของท่าน 
อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม	การประสาน 
ผ่านกลุ ่มแกนน�าต่างๆ	 ท้ังแกนน�าท่ีเป็น 
ผู้น�าท้องถ่ิน	 ผู้น�าทางธรรมชาติ	 ช้ีแจงผ่าน 
หอกระจายข่าวของหมูบ้่าน	การประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านเวทีประชาคม	

มอบเงินสมาชิกสวัสดิการ	เจ็บ
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	 ส ่ วนการบริหารจัดการ	 กองทุน
สวัสดิการฯ	 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความ 
รับผดิชอบชดัเจน	โดยประชมุสรปุงานอย่างน้อย 
เดือนละ	1	ครั้ง	หรือตามความจ�าเป็นรวมทั้ง
มีการจัดท�าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่	 เช่น	 การ
จดัท�าบญัชแียกประเภท	สรปุรายรบั-รายจ่าย 
ประจ�าเดือน	 และชี้แจงให้สมาชิกรับทราบ
อย่างโปร่งใส	

มุ่งส่งเสริมดูแลผู้สูงอำยุ และเยำวชน
	 กล่าวได้ว่า	จดุเด่นของกองทนุสวสัดิการ
ชาวบ้านต�าบลคลองตัน	 ซึ่งช่วยสร้างความ
ส�าเร็จในการท�างาน	 คือความร ่วมแรง 
ร่วมใจของชาวบ้าน	 และการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีต่างๆ	 เช่น	 องค์การบริหาร
ส ่วนต�าบลคลองตัน	 มูลนิธิสาธารณสุข 
แห่งชาติ	 วัด	 โรงเรียน	 ฯลฯ	 โดยกิจกรรมที่
ท�าให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน	เช่น	
	 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	 จากงบประมาณ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์จงัหวดัสมทุรสาคร	เพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจและความส�าคัญของการดูแล 
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อย

โอกาส	 จนท�าให้เกิดเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ที่บ้าน	 จ�านวนหมู่บ้านละ	 3	 คน	 รวม	 5	
หมู่บ้าน	จ�านวน	15	คน	
	 การจัดตั้งชมรมสภาเด็กและเยาวชน
ต�าบลคลองตัน	 โดยเริ่มจากการจัดท�าเวที
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กและ
เยาวชนกับกลุ ่มพี่เลี้ยง	 เน้นกระบวนการ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กๆ	 ทุกคน	
สร้างความรู้ความเข้าใจ	 "การเป็นพลเมือง"	
สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	
ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การเรียนรู้เรื่องภัยจาก 
สือ่ออนไลน์	การพนนั	รวมถงึการสร้างสภาวะ
ผู้น�าให้กับเยาวชน	เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืน
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป	

เกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง สร้ำงเครือข่ำย
สุขภำพดี 
	 ท่ีส�าคัญ	 ท่ีนี่ยังส่งเสริมกลุ ่มเกษตร
อินทรีย์คลองตันให้เกิดการเรียนรู้และเห็น
ความส�าคญัของการท�าการเกษตรแบบลด	ละ	 
เลิกสารเคมี	 ด้วยการลงมือท�าให้เห็นเป็น
ตัวอย ่างท่ีแปลงนาสาธิตของคุณสุรพล  
ฉลภิญโญ ต่อมาจึงมีการรวมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์คลองตัน	 และจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรู
พืชชุมชนต�าบลคลองตัน	ตามมา	
	 รวมถึงมีการบูรณาการท�างานร่วมกับ
เกษตรจังหวัดโดยกลุ่มอารักขาพืชจังหวัด
สมุทรสาคร	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์	 ด้วยการอบรมให้ความรู ้ 
เรือ่งการพฒันาผลติเชือ้สดไว้ขยาย	(เช่น	เชือ้สด 
ไตรโคเดอร์มา	บีที	บิวเวอร์เรีย)	เพื่อให้ต�าบล
แห่งนี้	 เป็นจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ร่วมกับ
เครือข่ายอีก	 3	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลสวนส้ม	
ต�าบลหนองบัว	และต�าบลสวนหลวงอีกด้วย

อบรมเด็กและเยาวชนเรื่องการพนัน
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	 หลังจากมีการเรียนรู ้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเครือข่ายต่างๆ	 เพิ่มเติม
ท�าให ้สมาชิกเริ่มมีพลังในการเดินหน ้า
เรื่องการท�าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
การรับรองอย่างมีส ่วนร่วม	 (PGS)	 เกิด
กระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับภาคี
เครือข่าย	 ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน	
กติการ่วม	 มีการทดลองลงแปลง	 ฝึกให้ลง
ความเห็นในเอกสาร	ร่วมกับเจ้าหน้าส่งเสริม
จากสวนเงินมีมาอีกทั้งมีการจัดเวทีวิเคราะห์
ข้อมูล	โดยการสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลคลองตันและงบประมาณจาก	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ	(สสส.)	โดยแม่ข่ายองค์การบรหิารส่วน 
ต�าบลท่างาม	อ�าเภออนิทร์บุรี	จังหวดัสิงห์บุรี
	 รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ใน
แวดวงเสวนาเร่ืองการท�าระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม	(We	
Organic	PGS)	กับเครือข่ายต่างๆ	ในห่วงโซ่
เกษตรอินทรีย์	เช่น	สามพรานโมเดล	เลมอน
ฟาร์ม	เครอืข่ายเกษตรทางเลอืก	มลูนิธเิกษตร
อนิทรย์ีไทย	และกลุม่ผกูป่ินโตข้าว	รวมถงึการ
เรียนรู้ประสบการณ์กับคุณแม็ททิว	 จอห์น	
จากเครือข่ายคีย์สโตน	จากประเทศอินเดีย

		 ปัจจุบันคลองตันมีชาวบ้านท�าเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน	12	ราย	พื้นที่รวม	70	กว่า
ไร่	 โดยเกษตรกรแต่ละรายจะปลูกพืชแบบ
ผสมผสานแตกต่างกันไป	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 
ชะอม	 สะเดา	 กล้วย	 ตะไคร้	 ฝรั่ง	 บวบ
เหลีย่ม	บวบหอม	ดอกขจร	ฯลฯ	นอกจากนัน้	 
เกษตรกรอินทรีย์ที่นี่ยังเห็นร่วมกันว่าตลาด
อินทรีย ์ที่มีความยั่งยืน	 ควรให้ผู ้บริโภค
สามารถเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก	 เพื่อจะได้
เข้าใจเรื่องวิธีการผลิต	และเกิดความมั่นใจใน
การซื้อผลผลิตอีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 ระหว่างการท�างาน
อุปสรรคปัญหาที่กลุ ่มแกนน�าประสบคือ	
ปัญหาการเมืองท้องถ่ิน	 ท่ีมีผลประโยชน์เข้า
มาเกีย่วข้อง	ทางแกนน�าแก้ปัญหาด้วยการไม่
ตอบโต้โดยตรง	แต่จะชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง
ให้ชาวบ้านรบัทราบ	รวมถงึทีผ่่านมาบางช่วง
สมาชกิของกลุม่ลดลงด้วยเหตผุลหลายอย่าง	
โดยเฉพาะการขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการฯ	
ทางแกนน�าจงึได้แก้ไขด้วยการอธบิาย	พดูคยุ
ชี้แจง	 ท�าให้ปัจจุบันจ�านวนสมาชิกของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนชาวบ้านต�าบลคลองตัน
อยู่ที่	500	กว่าคน	
 
	 ในอนาคต	กองทุนสวสัดกิารฯ	มแีผนงาน 
ท่ีจะพัฒนาพัฒนาคน	 พัฒนางาน	 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	
ด้วยการทบทวนการท�างานเป็นระยะ	 และ
ยกระดับการด�าเนินงานสู ่การเป็นองค์กร
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลอื่นๆ	ต่อไป

อบรมการท�าปุ๋ยไส้เดือน
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เคล็ดลับควำมสุข ที่อยำกแบ่งปัน 
	 แม้เราจะทราบกันดีว่าปลายทางของ
ชวีติคอืความตาย	แต่ในระหว่างทีม่ชีวีติอยูน้ั่น	 
การใช้ชวีติอย่างมคีณุค่า	ไม่ประมาท	พอเพยีง	
และมีน�้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลับเป็น 
สิ่งส�าคัญยิ่งกว่า	
	 ต�าบลพญาขัน	 มีทั้งหมด	 10	 หมู่บ้าน	
มีประชากรราว	 1,700	 กว่าครัวเรือน	 รวม	 
5,791	คน	ส่วนใหญ่ท�าการเกษตรท�านา	ปลกูผกั 
เลีย้งสตัว์	โดยมวีดัเขาแดงตก	และวดัเขาแดง
ออกเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	
	 การรวมกลุ่มในการท�าความดีร่วมกัน 
ของคนที่นี่	 เริ่มต้นมาจากการที่คุณสกล 
กาฬสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 ต�าบลพญาขัน	 เล็งเห็นว่า

กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต�ำบลพญำขัน
ปรุงควำมสุข ด้วยพอเพียงและจิตอำสำ

 ว่ำกันว่ำ ควำมสุขในกำรใช้ชีวิตของคนเรำ ไม่มีสูตรส�ำเร็จ แต่มีสูตรหนึ่งที่ชำวบ้ำน
ในต�ำบลพญำขัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้ลองปรุงแล้วพบว่ำท�ำให้ชีวิตมีควำมทุกข์
น้อยลง และท�ำให้เข้ำอกเข้ำใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมำกขึ้น และชำวพญำขันยินดีแบ่งปัน 
สูตรปรุงควำมสุขนี้แก่ทุกคน 

คนในชุมชนน่าจะมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	
จึงต้ัง	“กองทนุบญุ”	ซึง่เป็นกองทนุสวสัดกิาร
ชุมชนต�าบลพญาขันข้ึน	 เริ่มแรกมีเงินใน
กองทุน	เป็นจ�านวน	35,965	บาท	โดยไม่ได้
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการแต่
อย่างใด	เป็นแต่เพยีงการออมเงนิร่วมกนัของ
ชาวบ้าน	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั	ทัง้ใน
ยามล�าบาก	เจ็บป่วย	หรือตอนสิ้นชีวิต	
	 จากจุดเล็กๆ	 จุดนี้	 แต่กลับก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนอย่างเห็น
ได้ชัด	เกิดความรักสามัคคี	การมีส่วนช่วยกัน
คิดช่วยกันท�าของคนในชุมชน	 หลังจากนั้น
ชาวบ้านต�าบลพญาขัน	 ก็ได้ร่วมกันตั้งชมรม
ผูส้งูอายขุึน้ในหมูบ้่านควนถบ	ต�าบลพญาขนั	
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เพือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลู	และท�ากจิกรรมร่วมกนั
ของผู้สูงวัยขึ้น	
	 ภายหลังสมาชิกของชมรมผู ้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	 “กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลพญาขัน”	 ที่มีการขับเคลื่อน
โดยคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม	 รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น	 ส่งผลให้ชุมชน
มีเงินหมุนเวียนในการท�ากิจกรรม	 โดยมี
ยอดเงินกองทุนสวัสดิการสะสมเป็นเงิน
จ�านวน	 3,931,646.93	 บาท	 ซึ่งส่วนใหญ่
เน้นสนับสนุนด้านสวัสดิการในการประกอบ
อาชีพเป็นหลัก	ต่อมามีการปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ	และการบริหารจัดการกองทุนใหม่	
และเปิดรับสมาชิกใหม่อย่างกว้างขวาง	 โดย
สมาชกิทกุคนต้องออมเงนิวนัละ	1	บาท	หรอื
ต้องจ่ายเงนิสมทบกองทนุปีละ	365	บาทต่อปี	 
เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกที่เป็นผู ้ยากไร้	 
ผู้พิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 ในต�าบลพญาขัน
ตามอุดมการณ์	“ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่าง
มีศักดิ์ศรี” 
 
	 กระบวนการที่เกิดขึ้นน้ี	 เป็นรากฐาน
ส�าคัญที่ท�าให้ชาวบ้านที่นี่เห็นคุณค่าของ 
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 มีน�้าใจเอื้อเฟื ้อ 

ต่อกัน	 และน�ามาสู่การเข้าร่วมโครงการกับ
ศนูย์คณุธรรม	โดยยดึหลกัด้านความพอเพยีง	
และจิตอาสาตามมา	 จนได้รับโล่รางวัลของ	
ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ด้านการจัดการดูแลเด็ก
และเยาวชน	ผู้สูงอายุ	

เรียนรู ้ควำมพอเพียง จิตอำสำด้วย 
“กองทนุสวสัดกิำรชมุชนต�ำบลพญำขนั”
	 แรงบันดาลใจส�าคัญที่ท�าให้คุณสกล 
กาฬสุวรรณ	 ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ ่ม
ของชาวบ้าน	 ก็เพราะอยากเห็นสังคมไทย
อยู่อาศัยร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข	 พึ่งพา 
อาศยัซ่ึงกันและกัน	รูจ้กัแบ่งปันในสิง่ท่ีตวัเองม	ี 
และสิ่งที่คนอื่นขาด	
	 เมื่อพบว่าคนในชุมชนเริ่มเรียนรู้เรื่อง
การออมมากขึน้	ค�าว่าความพอเพยีงกต็ามมา	 
เพราะเมื่อคนในชุมชนตระหนักและมีความ
เข้าใจ	ท�าให้รูจ้กัสร้างหลกัประกนัความมัน่คง	
และหนนุเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี	เช่น	เรียนรู้ว่าตนเอง
ต้องมีเงินไว้รักษาตัวยามเจ็บป่วย	 จึงต้อง
เก็บหอมรอมริบเงินส่วนหนึ่งไว้	 และเรียนรู้
ว่าสิ่งส�าคัญในชีวิตไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว
และชุมชน	
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	 การรวมกลุ่มท�าให้สมาชิกในชุมชนได้
มาพบปะพูดคุยกัน	 การบริหารงานที่ท�าด้วย
ความบริสุทธิ์	 โปร่งใส	 มีการท�าสมุดควบคุม
บัญชีสมาชิก	 ท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	 จัดท�า
เอกสารทกุอย่างให้เป็นปัจจุบนั	และแยกออก
เป็นหมวดหมู	่โดยวธิกีารจ่ายเบีย้สวสัดิการให้
กบัสมาชกิเป็นในรปูแบบของการให้กรรมการ
ตัวแทนประจ�าหมู่บ้าน	 ยืมเงินจากเหรัญญิก
จ�านวน	3,000	บาทต่อหมูบ้่าน	เพือ่น�าไปจ่าย
ให้สมาชกิก่อน	หลงัจากน้ันจึงน�าใบส�าคัญการ
จ่ายมาหักลบกลบหนี้กับกองทุนฯ
	 ส ่วนเงินสวัสดิการที่น�ามาจ ่ายนั้น
ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต	 เช ่น	
คลอดบุตร	ทุนการศึกษา	ทุนรักษาพยาบาล
กรณีประสบอุบัติเหตุ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 
พัฒนาอาชีพ	 เงินลงทุนเพื่อ จัดงานท�า
ประเพณีต่างๆ	 รวมทั้งเงินค่าท�าศพสมาชิก
ที่เสียชีวิต	 และเพื่อสร้างความมั่นคงและ
ยัง่ยนืของกองทนุฯ	ปัจจบุนัได้มกีารปรบัปรงุ
ระเบียบการจ่ายเงินในกรณีเสียชีวิตของ

สมาชิกให้ลดลง	 เพราะต้องการ	 “ดูแลคนมี
ชีวิตอยู่	 ให้มากกว่าการดูแลคนตาย”	 ด้วย
ตระหนักว่าช่วงที่คนเราใช้ชีวิตนั้น	มีภาระค่า
ใช้จ่ายและความจ�าเป็นมากกว่า	
	 ทุกวนันี	้เป้าหมายของกองทุนฯประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 สามารถสร้างความ
ร่วมมอืร่วมใจกนัของคนในชมุชน	ท�าให้ชมุชน
ต�าบลพญาขนั	กลายเป็นชมุชนทีส่งบสขุ	ทัง้นี้
ก็เน่ืองมาจากการที่ชาวบ้านเข้าใจและเห็น
ความส�าคัญของกองทุนฯ	 ท�าให้เมื่อมีการ 
ไหว้วานขอแรง	 หรือขอความร่วมมือเรื่องใด 
ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 เช่น	 
การท�าบุญประจ�าปี	“ผโีหม”	ซ่ึงเป็นการท�าบุญ 
ให้กับสมาชิกที่ เสียชีวิตไปแล้ว	 ที่ส�าคัญ
สมาชิกมีความสนิทแนบแน่นมากข้ึน	 จาก 
การร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ	เช่น	ออกก�าลงักาย	
สวดมนต์ไหว้พระ	ฯลฯ	
	 ส่วนอุปสรรคในการท�างาน	 เกิดข้ึนมา
จากคนส่วนน้อยที่อาจมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก	ไม่พอเพยีงในสิง่ทีจ่ะได้รบัจากกองทนุฯ	
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แต่เมื่อมีการชี้แจง	 และแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจดัการอย่างโปร่งใส	ปัญหานีก้ห็มดไป	 
รวมถึงการที่ประชาชนบางส่วนในต�าบล 
พญาขันยังไม ่ ได ้ เข ้ามาเป ็นสมาชิกทุก 
ครัวเรือน	 ซ่ึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

ปลูกฝังกำรออม น�ำภูมิปัญญำสู่ควำม
พอเพียง
	 นอกจากน้ียังมีการขยายผลน�าเงินใน
กองทุนฯ	 จ�านวน	 20,000	 บาทไปต่อยอด	
โดยท�าโครงการธนาคารขยะร่วมกับโรงเรียน
วัดควนถบ	ให้นักเรียนน�าขยะรีไซเคิลมาขาย	
และน�าเงินที่ได้ฝากไว้ที่โรงเรียน	 เมื่อสิ้นป ี
กองทุนฯ	จะเติมเงินในบัญชีให้เด็กแต่ละราย
เป็นการให้ก�าลังใจในการออม	ซึ่งโครงการนี้
จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและจะขยายให้
ครอบคลมุทกุโรงเรยีนในต�าบลพญาขนัต่อไป	
	 อย่างไรก็ตาม	 หากจะนับถึงความ 
พอเพียงและงานจิตอาสาอีกอย่างที่ชาวบ้าน
ที่นี่ร่วมกันท�า	 คือการร่วมกันส่งเสริมการใช้ 
ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน	 โดยคณะท�างาน
กองทุนฯได ้ร ่วมพูดคุยวิ เคราะห ์พบว ่า	 
ชาวบ้านในชุมชนต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมาก
ในการรักษาความเจ็บป่วย	 ทั้งที่พื้นที่ต�าบล
พญาขันมีจุดเด่นในเรื่องพืชสมุนไพร	 โดย 

วัดเขาแดงตก	 มีภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ
เรือ่งการดแูลความเจบ็ป่วยทางกาย	เช่น	แผล
พพุอง	หรอือบุตัเิหตจุากการบาดเจบ็	ส่วนวดั
เขาแดงออก	เช่ียวชาญการรกัษาโรคทางจติใจ	
	 เมื่อเห็นร่วมกันท่ีจะใช้สมุนไพรรักษา
โรค	ชาวบ้านก็ช่วยกันท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไว้ใช้เองในครัวเรือน	เมื่อได้รับผลดีก็ได้น�าไป
เสนอในงานสมัชชาคุณธรรม	 ท่ีวัดลานแซะ	
ต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ	
เพือ่ขยายความรูสู้เ่ครอืข่ายอืน่ๆ	อกีด้วย	ท้ังนี้
กองทนุได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	50,000	บาท
จากการเสนอโครงการปรุงยาสมุนไพรใช้ใน
ครัวเรือนอีกด้วย	
	 ทุกวันนี้	 หากถามว่าเคล็ดลับความสุข
ของคนต�าบลพญาขันคืออะไร	 สิ่งที่เห็นได้
อย่างชัดเจน	คือ	ความมีคุณธรรม	พอเพียง	มี
จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกัน	ซึ่งเป็นพลังส�าคัญ
ที่ขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้กลายเป็นชุมชน
ตวัอย่าง	ทัง้ในแง่ของการท�างานอย่างโปร่งใส	
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินปีละ	
2	 ครั้ง	 และมีการรายงานสถานะการเงินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
ประจ�าจงัหวดัรายไตรมาส	รวมถงึมกีารสร้าง
ความยัง่ยนื	และการเหน็ความส�าคญัของการ
ท�าความเข้าใจ	รบัรูข้องคนในชมุชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน



20 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

	 เดมิพ่อวจิติร	ปลกูข้าวโดยใช้สารเคม	ีแต่
ได้เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์เมื่อ	25	ปีที่แล้ว	 
ด้วยเชื่อมั่นว่าถ้าบ�ารุงดินให้ดี	ปราศจากสาร
เคมดิีนจะมีความอุดมสมบรูณ์สงู	เพราะหวัใจ
ของเกษตรอนิทรย์ีคอืดนิและสภาพแวดลอ้ม	
ปัจจุบันพ่อวิจิตรท�าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนที่
ราว	 100	 ไร่	 มีทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 นาข้าว	
ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พืชสมุนไพร	ผัก	รวมถึงเลี้ยง
สัตว์	 อย่างไก่ไข่ที่น�าน�้าบอระเพ็ดมาผสม 
ให้ไก่กินจนได้รับผลผลิตดี	
	 แม้จะเรียนจบแค่มัธยมศึกษาปีที่	 6	
แต่ด้วยความเป็นผู้น�าที่มีอยู่ในตัว	 และเคย
ใช้ชีวิตเป็นครูดอยในพื้นที่ภาคเหนือ	 ท�าให้
พ่อวิจิตรกลายเป็นที่ปรึกษาของคนในชุมชน
ในหลายๆเรื่อง	 รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้เกิด	
“เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”	ที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

เครือข่ำยคุณค่ำข้ำวคุณธรรม
ปลูกข้ำวบนแผ่นดิน ปลูกคุณธรรมในใจคน

 “ดินดีมีกลิ่นหอม หอมแบบนวลๆ ไม่เตะจมูก” พ่อวิจิตร บุญสูง ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ของจังหวัดยโสธรกล่ำว ขณะใช้มือโกยดินใต้ต้นไม้ใหญ่ก�ำมือหนึ่งขึ้นมำดม พร้อมอธิบำย
ว่ำดินของภำคอีสำนจะเป็นดินปนทรำย ถ้ำเป็นดินดี ดินอุดมสมบูรณ์จะมีสีน�้ำตำลเข้ม 

เมื่อปัญหำ…ก่อเกิดเป็นปัญญำ 
	 เส ้นทางการท�าเกษตรอินทรีย ์ของ
ชุมชนแห่งนี้มีต้นตอมาจากปัญหา	 ความ 
พอเพียงท่ีได้เรียนรู ้ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงช่ัว 
ข้ามคืน	 แต่ผ่านความผิดพลาด	 และการ 
เริ่มต้นเพื่อรับมือปัญหาด้วยปัญญา	
	 เมื่อ	 30	 ปีก่อน	 ทางราชการได้จัดท�า 
โครงการอีสานเขียว	 ด้วยการแนะน�าให้
เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของ 
พชืผลทางเกษตรในภาคอสีาน	ผลการด�าเนนิ
การตามโครงการนี้ในระยะแรกสามารถ 
เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง	 แต่ต่อมา
เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
ระบบนเิวศของพืน้ท่ีอสีานดนิเริม่แข็งกระด้าง	
สตัว์น�า้ในพืน้นาทีเ่คยมสีญูหายไปหมด	ยาฆ่า
แมลงท่ีใช้ปราบศตัรพูชืได้ท�าลายสตัว์ชนดิอืน่
ที่เคยช่วยปราบศัตรูพืชตามธรรมชาติด้วย	 
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ระบบนเิวศจงึเริม่ถกูท�าลาย	และผลทีต่ามมา	คอื	 
ชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบ่อยขึ้น	
แม้สารเคมจีะช่วยเพิม่ผลผลติทางการเกษตร	
แต่ขณะเดียวกันก็เพ่ิมค่าใช้จ่าย	 และมีสาร
ตกค้างที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
	 ในป ี 	 2533	 มาซาโนบุ 	 ฟูกู โอกะ	 
นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ ่น	 ได้มา 
เยือนประเทศไทยและให้ความรู ้เกี่ยวกับ
เกษตรธรรมชาตท่ีิอ�าเภอกดุชมุ	จังหวดัยโสธร	 
การบรรยายครั้งนี้	 ส่งผลให้เกษตรกรมีการ
รวมตัวกันเป็น	 “เครือข่ายเพื่อนธรรมชาติ”	
เพื่อส ่งเสริมและจัดจ�าหน่ายข ้าวปลอด 
สารพิษให้กับผู้บริโภค	 ต่อมาในปี	 2537	 
ได้จดัตัง้เครอืข่ายกลุม่เกษตรกรจังหวดัยโสธร
เพื่อท�าเกษตรปลอดสารพิษทางเคมี	 และได้
ยกระดับจากข้าวปลอดสารพิษเป็น	 “ข้าว
อินทรีย์”	แบบรับรองมาตรฐานในปี	2542
	 จากนั้น	กว่า	10	ปีที่ผ่านมา“เครือข่าย
คณุค่าข้าวคณุธรรม”	โดยการน�าของพ่อวจิิตร	
ในนามเครือข่ายของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ	 
วดัป่าสวนธรรมร่วมใจ	ต�าบลกระจาย	อ�าเภอ
ป่าติ้ว	 จังหวัดยโสธร	 ได้เกิดขึ้น	 โดยได้รับ
ความร่วมมอืจากสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สนับสนุนสร้าง
เอกลกัษณ์ให้กบัข้าวหอมมะลท่ีิผลติ	ด้วยการ
ชูสโลแกนเรือ่งคณุธรรมของชาวนาผูผ้ลติข้าว	
เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลกัในการพฒันาคน
และผลผลิตควบคู่กันไป

ศีล 5…ต้นทำงสู่ควำมพอเพียง  
	 พ่อวิจิตรได้เล่าให้ฟังว่า	 แรงบันดาลใจ
ส�าคัญที่ท�าให้อยากขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม
ด ้านความพอเพียงไปกับการท�าเกษตร
อินทรีย์นี้	 มาจากการที่โรงสีข้าวปฏิเสธการ
รับซ้ือข้าวหอมมะลิของชาวนาเพราะไม่มี
คุณภาพ	 ตอนนั้นแม้การท�าเกษตรอินทรีย ์
จะเริม่แพร่เข้ามาแล้ว	ตวัพ่อวจิติรกท็�าเกษตร
อินทรีย์	 แต่ชาวนาทั่วไปที่นั่นก็ยังท�านาข้าว
แบบใช้สารเคมี	 ใช้ต้นทุนสูง	 รวมถึงข้าวที่ได้
ไม่มคีณุภาพ	มคีวามชืน้และสิง่ปลอมปนมาก	
ด้วยเหตนุีจ้งึน�ามาสูท่างแก้ด้วยวธิกีารปลกูฝัง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ชาวนาโดยมีเป้าหมายเล็กที่อยากเห็นคือ	
คนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 มี
สุขภาพที่ดี	ส่วนเป้าหมายใหญ่คือ	อยากเห็น
สงัคมไทยเป็นสงัคมของความเอือ้เฟ้ือแบ่งปัน	
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รูจั้กความพอเพยีง	ซือ่สตัย์สจุริตต่อกนั	เพราะ
เมือ่ทกุอาชพีประกอบอาชพีด้วยศีลด้วยธรรม	
ปัญหาในสังคมก็จะได้ลดลง	
	 ด้วยเหตุนี้	พ่อวิจิตรจึงร่วมกับพระคุณ
เจ ้าพรหมมา สุภทฺโท	 รองเจ ้าอาวาส 
วัดป่าสวนธรรม	 ในนามเครือข่ายของมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ	 จัดตั้ง	 “เครือข่ายคุณค่าข้าว
คณุธรรม”	ในปี	2549	โดยได้รบัการสนับสนุน
ทางวิชาการจากชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 	 36	 จังหวัด	
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์โดยน�าจุดแข็งด้านคุณธรรม
มาใช้	 ภายใต้ค�าขวัญ	 “ศีลเด่น	 เป็นงาน	 
ชาญวิชา”	 ชูสโลแกนเรื่องคุณธรรมของ
ชาวนาผู้ผลิตข้าว	 เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
หลกัในการพฒันาคนและผลผลติควบคู่กนัไป	 
ภายใต้กรอบความคิด	 “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”	 เพื่อน�าผลผลิตเกษตรอินทรีย์
จากชาวนาไปสู่ผู ้บริโภคคนสุดท้ายอย่างมี
คุณภาพ	
	 ตามแนวคิดนี้ 	 เกษตรกรสมาชิก 
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมต้องพัฒนา
ตนเองให้ม	ี“คณุธรรม”	ด้วยการต้ังปณิธานว่า	 
“จะถือศีล	5	และลดอบายมุข	3	ประการ	คือ	
ไม่ดื่มสุรา	 ไม่สูบบุหรี่	 และไม่เล่นการพนัน”	
พ่อวิจิตรบอกว่า	 หากปฏิบัติได้ทั้ง	 3	 อย่าง

ที่ว่านี้	 ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะพออยู่พอกิน	 
มีความพอเพียง	เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ความ
พอเพยีงด้วยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	และเหน็ผล
ชัดเจนอีกด้วย	 อย่างท่ีพระคุณเจ้าพรหมมา 
บอกว่า	"ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ๆ คอื ฐานะ
ดขีึน้ ไม่มหีนี ้แม้หาเงนิไม่ได้มาก แต่มกีนิโดย
ไม่ต้องซื้อ เราไม่เน้นว่ามีเงินมาก แต่ให้มีกิน
ในแปลงนา ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหาร"
	 กระบวนการของการเข้าสู่การรักษา
ศีล	5	ของชาวนากลุ่มนี้	เริ่มต้นจากชาวบ้าน
ที่ตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่าย	 ต้องเข้ารับการ
อบรมปฐมนิเทศที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจเป็น
เวลา	 5	 วัน	 เพื่อเรียนรู้การครองตนให้อยู่ใน 
ศีลธรรมอันดีและศึกษาวิธีการท�าเกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ	 พระคุณเจ้าพรหมมา
อธิบายว่า	 การรักษาศีลและลดอบายมุข	
เป็นการ	“ลดค่าใช้จ่าย”	ที่ได้ผลอย่างเป็นรูป
ธรรม	 ซึ่งถ้าเลิกอบายมุขและการเที่ยวกลาง
คืนก็จะยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

กำรบริหำรจัดกำร
	 แต่ค�าถามส�าคัญ	 คือ	 เราจะทราบได้
อย่างไรว่าชาวนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มนี้จะมี
คุณธรรมอย่างแท้จริง	 ค�าตอบคือที่นี่มีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยแกนน�าคนส�าคัญ	
ได้แก่	ผู้น�ากลุ่มชาวนาและพระสงฆ์ในชุมชน
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เป็นผู ้สอนหลักธรรมให้กับสมาชิกในกลุ ่ม	
นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลผลิต
อินทรีย์ตามมาตรฐานของโครงการ	 โดยม	ี
“การตรวจที่แปลงนาระดับเพื่อนบ้าน และ 
การตรวจศีลท่ีวัด” 	 การตรวจศีลที่วัด	 
พระคุณเจ้าได้ประยุกต์การปลงอาบัติของ
พระมาใช้	ด้วยการให้เกษตรกรที่ผิดพลาดใน
การรักษาศีล	 มาสารภาพความผิดที่กระท�า
กับพระและสัญญาว่าจะไม่ท�าเช่นนั้นอีก	
 
	 ส�าหรับการรับรองคุณภาพนั้น	 จะ
ท�าในแต่ละปี	 หากไม่ผ่านการตรวจสอบใน
เรื่องความเป็นข้าวอินทรีย์บริสุทธิ์และการ 
รักษาศีล	ปราศจากอบายมุข	จะไม่ได้รับการ
รับรองและรับผลผลิตเข้าขายในโครงการ	
หากปีต่อไปปรับปรุงคุณภาพก็จะได้รับการ
รบัรองและสามารถส่งผลผลติเข้าโครงการได้	
	 ในด้านการบริหารโครงการ	 พ่อวิจิตร
เล่าว่า	 ได้น�าระบบสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่มด้วย
การน�าหลักความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและ
กนัมาใช้	อปุสรรคปัญหาทีผ่่านมา	เช่น	สมาชกิ
บางรายไม่ปฏบิตัติามสญัญากใ็ช้วธิกีารพดูคุย 
ไกล่เกล่ีย	 ใช้ระบบสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบ 
พี่น้องในการพูดคุยตักเตือน	 นอกจากนั้น	
การใช้ราคาข้าวอินทรีย์ที่สูงจูงใจให้ชาว

บ้านมาร่วมเป็นสมาชิกในตอนแรก	 ก็ต้อง 
ประสบปัญหาเมื่อมีการรับจ�าน�าข้าวของ
รัฐบาล	 แล้วในท้ายท่ีสุดข้าวราคาตกต�่า	
ท�าให้สมาชิกบางส่วนลดหายไป	 ทุกวันนี้จึง
เหลือเฉพาะสมาชิกท่ีเข้มแข็งจริงๆ	 ซ่ึงมาก 
เพียงพอท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการ
ท�าเกษตรอินทรีย์	
	 ความส�าเร็จของเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรมเกิดข้ึนได้ด้วยการเช่ือมโยงท้ังผู้คน
และความรู้ในหลายๆ	 ส่วน	 ทั้งผู้น�าชุมชน	
ชาวบ้านและพระภิกษุท่ีน้อมน�าค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักยึดเหนี่ยวใน
การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน	
นอกจากนัน้	การน�าความรูด้้านเกษตรอนิทรย์ี
มาปฏบิตัจินเหน็ผลจรงิ	จนเกดิแบบอย่างทีด่ี	 
ก็ท�าให้เครือข่ายฯนี้สามารถขยายผลไปสู ่
สังคมในวงกว้างอีกด้วย
 
	 สุดท้าย	 การสร้างความยั่งยืนของ 
เครือข่ายฯ	 มาจากความพยายามในการ
ถ่ายทอดวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
รุ่นใหม่	 ด้วยการให้ความรู้ผ่านต้นแบบของ
เครือข่ายฯ	 ท่ีแม้ตอนนี้จะไม่ได้มีมากอย่างท่ี
คดิ	แต่กเ็ป็นแสงสว่างแห่งความหวงัให้ชมุชน
แห่งนี้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง
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ชุมชนคลองลัดมะยม
ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 ในกรุงเทพมหำนคร ชุมชนคลองลัดมะยมซึ่งเป็นท่ีรู้จักในนำม “ตลำดน�้ำคลอง 
ลัดมะยม” ถือได้ว่ำเป็นชุมชนริมน�้ำต้นแบบกำรจัดกำรตนเองโดยคนในชุมชน จนเกิดควำม
ยัง่ยนืทัง้ในเรือ่งสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิชมุชน พลงังำนทำงเลอืก รวมถงึด้ำนอืน่ๆ ในแต่ละปี  
มีคนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแห่งน้ี
เป็นจ�ำนวนมำก 

	 คลองลดัมะยมนีด้้านทศิเหนอืตดิคลอง
บางระมาด	ด้านใต้ติดกับคลองบางพรม	เป็น
คลองลัดเหมือนทางลัด	 มะยมก็คือต้นมะยม
ซึ่งปลูกกันมากในอดีต	(สมัยสุนทรภู่	ใช้ค�าว่า	
บางพรหม)	น�า้ในคลองลกึประมาณเมตรกว่า	
ส่วนตลาดน�้าคลองลัดมะยมมีอาณาบริเวณ
กว้างขวาง	 โดยแบ่งเป็นสองฝั่งถนน	 (มีถนน
ตัดผ่าน)	 มีร้านของกินมากมายหลากหลาย
ประเภททัง้ของคาวของหวาน	สามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวได้นับพันๆ	คน

หำกไม่รื้อฟื้น…ก็ล่มสลำย 
	 หากจะบอกว่าตลาดน�้าคลองลัดมะยม	
และการพัฒนาชุมชนแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมา
จาก	 “ความเสื่อม”	 ก็คงไม่ผิดนัก	 ตอนนั้น

ความเป็นชุมชนริมน�้าใกล้ล่มสลาย	ขยะและ
สวะลอยริมคลองเต็มไปหมด	
 ลุงชวน ชูจันทร์	 ประธานประชาคม
ตลาดน�้าคลองลัดมะยม	 และปราชญ์ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	 ลูกชาวนาชาวสวนใน 
พื้นที่นี้	 ที่ศึกษาเล่าเรียนจนจบจากคณะ
นิติศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์	 
เล่าย้อนให้ฟังถึงอดีตราวปี	 2515	 ว่ายุคนั้น 
ชาวบ้านแขวงบางระมาด	 ยังมีคลองใส	 
ชาวบ้านท�านา	ต่อมาจากนากเ็ปลีย่นเป็นสวน
ปลกูพชืสมนุไพรเครือ่งต้มย�า	ทัง้ขงิ	ข่า	ตะไคร้	
มะกรูด	มะนาว	ฯลฯ	
	 ต่อมาราวปี	 2535	 เศรษฐกิจไทยเข้า
สู ่ยุคฟองสบู ่	 พื้นที่สวนถูกขายกลายเป็น
หมู่บ้านจัดสรร	วิถีชีวิตของคนที่นี่เริ่มเปลี่ยน	
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สิ่งแวดล้อมแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด	น�้าในคลอง
เน่า	ขยะก็เพิ่มมากขึ้น	
	 ลุงชวนซึ่งเป็นคนในพื้นที่	 แต่ไม่ได้เป็น
ชาวสวน	 เพราะหลังเรียนจบก็ท�างานเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ต่างจังหวัดเฝ้ามอง
ปรากฏการณ์น้ีด้วยความเป็นห่วง	จนปี	2538	
ลุงชวนลาออกจากงานกลับมาเป็นชาวสวน
อีกครั้ง	 เพราะคิดว่าคงต้องลงมือท�าอะไร 
บางอย่าง	เพือ่ฟ้ืนชวีติทีม่ัน่คงดีงามของชมุชน
คืนกลับมา	 แต่เมื่อความเป็นชุมชนก�าลังจะ 
ล่มสลาย	 สิ่งที่ลุงชวนท�าได้คือ	 ต้องเสียสละ 
ให้คนอื่นเห็น	 มุ่งมั่นท�าอย่างจริงจัง	 โดยไม่ 
คิดว่าตนเองจะได้ผลประโยชน์อะไร	

เปลี่ยนชุมชน...ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เรำท�ำได้
	 เมือ่มองย้อนกลบั	เราพบว่าสิง่ทีล่งุชวน
ท�าเป็นสิ่งเล็กๆ	 แต่สามารถเปลี่ยนชุมชนได้
มากกว่าที่ท่านคิด	
 “ตอนที่กลับมาท�าสวนพบว่า ชุมชน 
ริมน�้าก�าลังย�่าแย่ จึงเริ่มจากการเก็บขยะ
เท่าที่จะท�าได้ เริ่มท�ามาเรื่อยๆ โดยชวนเด็ก
นักเรียนมาพายเรือเก็บขยะ ท�าเอกสารแจก
ชาวบ้าน และขอความร่วมมอืจากชมุชน เพือ่
รณรงค์รกัษาน�า้รมิคลองให้สะอาดและคงอยู่
นานๆ แม้จะมีข้อจ�ากัดเรื่องเงิน และชุมชนที่
หายไปมาก ท�าให้การฟ้ืนฟนูัน้ยากล�าบากขึน้ 
แต่เราก็รวบรวมเท่าที่ได้”
		 	แรกๆ	ส่ิงทีล่งุชวนท�ามอีปุสรรค	เพราะ
ชาวบ้านไม่ได้เข้าใจมากนักว่า	 “ท�าไปเพื่อ
อะไร”	 แต่เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้น	 น�้าในคลองเริ่ม
สะอาด	ชาวบ้านเห็น	“สวนเจียมตน”	 ของ
ลุงชวนเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนเริ่ม
ฟ้ืนฟูตวัเองแบบเงยีบๆ	ชาวบ้านเริม่หนัมาท�า
เกษตรแบบผสมผสาน	มผีลไม้	พชืผกัสมนุไพร

ที่ปลูกได้มากขึ้น	 แต่ยังขาดแหล่งที่จะขาย	 
ลงุชวนจงึเริม่ชักชวนพี่ๆ 	น้องๆ	ก่อตัง้ตลาดน�า้ 
คลองลัดมะยม	 โดยใช้ท่ีดินของตัวเองแค่	 2	
งาน	 เป็นที่ตั้งของตลาดในปี	 2547	 โดยมี
จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองและ
ธรรมชาติ	 เป็นตลาดของชาวสวนในละแวก
นั้น	ตลอดจนรื้อฟื้นกิจกรรมภายในชุมชนให้
กลับมาอีกครั้ง	 ภายหลังเมื่อชาวบ้านเห็นถึง
ผลดีที่เกิดขึ้นก็ร่วมกันน�าที่ดินของตนมาท�า
เป็นตลาดเพิ่มกว่า	30	ไร่	
	 ปี	2550	นบัได้ว่าเป็นปีทีผู่ค้นรูจ้กัตลาด
แห่งนีอ้ย่างกว้างขวาง	จากจดุเลก็ๆ	ท่ีตัง้ใจจะ
รกัษาคลอง	ชมุชนรมิน�า้	ขยายวงกว้างออกไป	 
องค์กรต่างๆ	 ให้ความสนใจ	 และเข้ามาท�า
กิจกรรมต่างๆ	กับคนในท้องที่มากขึ้น	ท�าให้
ตลาดน�า้คลองลดัมะยมมทิีศทางในการเตบิโต
ที่ดีขึ้น	ลุงชวนเล่าถึงตลาดน�้าคลองลัดมะยม
ในช่วงต้นว่า	เมือ่ก่อตัง้ตลาดแรกๆ	ใช้ไม้ไผ่มาท�า 
สะพาน	 ท�าเป็นตลาดเล็กๆ	 ให้คนในชุมชน
น�าของที่มีในสวนมาขายในวันเสาร์	 อาทิตย	์
ส่วนวันธรรมดาก็ท�าสวน	 แต่ท�าไปสัก	 2	 ปี	
ตลาดเริม่ซบเซา	สิง่ก่อสร้างทีท่�าข้ึนกผ็พุงั	จน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามาให้ค�าแนะน�า	จึง
ท�าให้ขยายตลาด	เพิม่กจิกรรมระหว่างชมุชน
กับลูกค้า	 และปรับปรุงภูมิทัศน์	 ชีวิตชีวาจึง
เริ่มกลับมาสู่ตลาดน�้าคลองลัดมะยมอีกครั้ง	
 “ตอนเปิดใหม่ๆ มีชาวบ้านมาร่วม
ประมาณ 20 คน ติดป้ายตามข้างถนนบ้าง 
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แจกเอกสารตามงานต่างๆ บ้าง โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ใช้ระบบ
ปากต่อปาก บางอาทติย์แม่ค้ามาเยอะนักท่อง
เที่ยวก็ไม่มี บางอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาเยอะ
แม่ค้าก็ไม่มา ร่อแร่จะเกิดไม่เกิดอยู่หลายปี  
แต ่เนื่องจากพื้นที่ขายของของตลาดน�้า 
ค่อนข้างโปร่ง ไม่แออดั มคีวามเป็นธรรมชาติ 
ร่มรื่น และเงียบสงบ นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ
 จนกระทั่งปี 2550 ได้รับรางวัลชุมชน
ท่องเที่ยวดีเด ่น จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ก็เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว
โดยทั่วไป ในปี 2554 ก็ได้รางวัลชมเชย
การบริหารจัดการน�้าโดยชุมชนตามแนว 
พระราชด�าริ  จากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์” 
	 ชุมชนแห่งน้ีให้ความส�าคัญกับการ
รักษาแหล่งน�้า	 เพราะวิถีชีวิตผูกพันกับน�้า	
หากน�้าสะอาด	 ก็เท่ากับว่าชีวิตของคนที่นี่
มีความปลอดภัย	 ล่าสุดได้รับงบประมาณ
จากธนาคารออมสินและทิพยประกันชีวิต	 2	
ล้านบาท	เพื่อซื้อเรือขุดส�าหรับขุดลอกคลอง	
เก็บขยะที่อยู่ก้นคลอง	 มูลนิธิอุทกพัฒน์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้เงินมาซื้อเรือเก็บ
ขยะ	3	ล�า	ถังดักไขมัน	100	ชุด	 เพื่อบ�าบัด
น�้าใช้ก่อนที่จะทิ้งลงคลอง	

เปลี่ยนวิธีคิด…พัฒนำคน จุดเริ่มต้น
ควำมส�ำเร็จ
	 ลุงชวนเล่าว ่า	 หลักส�าคัญของการ
พฒันาตลาดน�า้คลองลดัมะยมแบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง	คอื	ได้น�าพระราชด�ารสัของในหลวง
รัชกาลที่	 9	 ที่ว่า	 ต้องยอมขาดทุนเพื่อก�าไร	
ตั้งแต่น้ันก็ได้ตั้งมั่นเรื่อยมาว่า	 แม้จะขาดทุน
เป็นจ�านวนเงิน	 แต่ได้รอยยิ้มกลับมาทุกครั้ง
ก็สุขใจแล้ว
	 หากจะว ่าไปแล ้ว	 หลายชุมชนใน
ประเทศไทยมวีถิชีวีติรมิน�า้ทีน่่าอนรุกัษ์	แต่ก็
ต้องล่มสลายไป	ส�าหรบัชมุชนคลองลดัมะยม	
ลุงชวนบอกว่า	ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ
ในการรื้อฟื้นชุมชนแห่งนี้มาจากการท�าให้
คนในชุมชนเห็นความเปลี่ยนแปลง	 โดยผู้น�า
ต้องเสียสละก่อน	 ขาดทุนก่อน	 ไม่ใช่หวังจะ
ท�าเพือ่ก�าไรตัง้แต่ต้น	ต้องท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง	
และต้องท�าให้คนในชุมชนเห็นว่าท�าเพื่อ 
ส่วนรวมอย่างแท้จริง	 ที่ส�าคัญต้องเปลี่ยน 
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ทีว่ธิคีดิของคนให้ท�างานร่วมกนัเพือ่ส่วนรวม 
ให้ได้	นอกจากการอบรมดูงาน	พูดคุยท�าความ
เข้าใจ	ผู้น�าท�าให้เห็น	คนในชุมชนต้องเรียนรู้
ในการท�างานร่วมกัน	
 “คนเราท�างานร่วมกันได้ ต้องอาศัย
ความซ่ือสัตย์ที่มีต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย มี
จิตส�านึกเพ่ือส่วนรวม เมื่อไหร่ ก็แสดงว่า
คุณธรรมเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนก็มีความสงบสุข 
ความยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านท�างาน 
ร่วมกันได้ ไม่ได้เกิดเพราะใครคนใดคนหนึ่ง 
ตอนน้ีเราสามารถรวมตัวเป็นวสิาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวเชงิเกษตรตลาดน�า้คลองลดัมะยม 
เกดิการท�างานอย่างเป็นระบบ และต่อไปกจ็ะ
มีสหกรณ์ของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านท�างาน
ร่วมกันอย่างมคีณุภาพ มอีงค์กรทีเ่ป็นสากลที่
จะมกีารสบืทอดการท�างานอย่างต่อเนือ่งได้” 
	 ตลาดน�า้ในวนัทีเ่ปิดตลาดจะไม่อนุญาต
ให้พ ่อค้าแม่ค ้าขายบุหรี่ 	 และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 และไม่อนุญาตให้ลูกค้าน�ามา

ดื่มด้วย	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเงิน	 และ
เพือ่ลดการทะเลาะววิาทอกีทางหนึง่ในระยะ
แรกก็ถูกต่อต้านมาก	 แต่วันนี้ทุกคนเข้าใจให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	
	 อกีท้ังยงัเน้นการปลกูฝังในเดก็ให้เรยีนรู้ 
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งจะท�า
ให้เด็กๆ	 เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของการท�างาน
ท่ีไม่มุง่หวงัผลก�าไร	และยงักระจายงานสูก่ลุม่
เดก็ๆ	ให้มรีายได้เสรมิ	ผ่านกจิกรรมต่างๆ	เช่น	
ช่วยพ่อแม่ขายของ	 พายเรือพานักท่องเที่ยว
ชมกิจกรรมใกล้ตลาด	 อีกท้ังท่ีนี่ยังเพิ่มการ
เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนที่มาท่องเที่ยวด้วย
กิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การท�าของเล่นจากทาง
มะพร้าวให้เป็นดาบ	 การท�าว่าว	 ต่อเรือจิ๋ว	 
ฝึกท�าอาหารคาว	และขนมหวาน	
	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดตั้งศูนย์การ
เรยีนรูคู้ช่มุชน	พร้อมด้วยพพิธิภณัฑ์ตลาดน�้า 
คลองลัดมะยม	 รวบรวมของเก่าเครื่องมือ 
ท�ามาหากินของคนริมน�้าไว้ให้คนรุ ่นหลัง 
เข้ามาศึกษาหาความรู้
	 ทั้งหมดนี้	คือ	ต้นแบบของตลาดน�้าวิถี
ไทย	 ท่ีก่อเกิดมาจากความพร้อมเพรียงของ
คนในชุมชน	ซึ่งมีความแตกต่างจากตลาดน�้า
แบบ	“จดัตัง้”	อย่างเหน็ได้ชดั	นอกจากความ
มั่นคงยั่งยืนแล้ว	 นี่ยังเป็นวิถีชีวิตที่พิสูจน์
ให้เห็นว่า	 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน�าความสุขสงบมาสู่ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
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วัด...แหล่งเรียนรู้และทดลอง
	 ถ้านบักนัทีเ่งนิ	ชาวบ้านหวันาไม่ใช่กลุม่
คนที่รวยที่สุด	หรือหากจะนับกันที่การครอบ
ครองที่ดินก็ไม่ได้มีมากที่สุด	
 
	 แต่สิง่ทีม่คีณุค่ากว่าน้ัน	คือความสงบสขุ 
ของคนในชุมชน	 ที่กินอิ่มนอนอุ่น	 ไม่มีเงิน 
สกับาทกย็งัอยูไ่ด้	เพราะชวีติแวดล้อมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 ในน�้ามูล 
มปีลา	ในป่าเขาอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพชืพรรณ 
หลากชนิด	 จิตใจมีความสงบด้วยพระธรรม
ค�าสอนของพระครูบวร สังฆรัตน์	เจ้าอาวาส
วัดจ�าปา	 พระนักพัฒนาที่น�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	มาสู่ชุมชนแห่งนี้	
	 ค�าสอนที่พระที่นี่เทศน์ไม่ใช่เรื่องบุญ
บาปแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ได้น�าหลักคิด 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปูเป็นพื้นฐาน
ให้ชาวบ้าน	 หลังจากนั้นใครสนใจใคร่เรียนรู	้
ลงมอืปฏบัิตเิรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีงก็มาเรยีนรู้ 
ได้ที่วัด	 ซึ่งกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่	
มีทั้งการปลูกผัก	 เลี้ยงสัตว์	 มีการฝึกอาชีพ
ให้ชาวบ้านตามบริบทของชุมชน	 รวมท้ัง 
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์การเรียนรู้วัดจ�าปา	
ที่รวบรวมข้าวของของผู้คนในอดีตไว้ที่นี่	

ชุมชนหัวนำ
สังคมในอุดมคติที่มีอยู่จริง
 หำกจะมีชุมชนไหนในประเทศไทย สำมำรถท�ำให้เรำพอจะมองเห็นภำพสังคมในฝันได้
อย่ำงชดัเจนมำกทีส่ดุ หนึง่ในนัน้น่ำจะเป็น ชมุชนหวันำ ต�ำบลหนองแก้ว อ�ำเภอกนัทรำรมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
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	 นอกจากวัดจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว	ยงัท�าหน้าทีก่ล่อมเกลา 
จิตใจของผู้คนให้อยู ่ในศีลในธรรม	 ไม่ว่า 
จะมีกิจการงานใดที่จัดขึ้นที่วัด	 ก็จะไม่มี
เรื่องอบายมุขหรือสิ่งของมึนเมา	 ทุกวันพระ
ชาวบ้านร้านค้าก็ไม่ขายสิ่งเหล่านี้	 ชาวบ้าน
ที่นี่ถือศีลไว้ประจ�าใจกันมาอย่างยาวนาน	
ค�าว่า	 “คุณธรรม”	 จึงเป็นเรื่องที่แทบไม่
ต้องบอกกล่าว	 จนมารุ่นลูกรุ่นหลาน	 ด้วย
ความที่ชาวบ้านที่นี่มีเชื้อสายลาวที่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม	 จึงมีการสืบทอด
เรื่องการแต่งกาย	 การร่ายร�า	 การท�าอาหาร	
รวมไปถึงจิตใจที่ใฝ่ในพระธรรมไปยังคน 
รุ่นใหม่อีกด้วย	

ชุมชนเข้มแข็ง…ตั้งต้นจำกศีล 
จำกธรรม 
 พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท	 แห่งวัด
จ�าปา	 เล่าว่า	หากจะนับว่าสิ่งใดคืออุปสรรค
ปัญหาของชมุชนแห่งน้ี	กน่็าจะเป็นเรือ่งความ
ห่างไกลความเจริญ	 เพราะอยู่ห่างจากตัว
อ�าเภอราว	25	กโิลเมตร	ถอืได้ว่าเป็นหมูบ้่าน
ปิด	เพราะเป็นหมู่บ้านที่เข้าทิศทางใต้ได้ทาง
เดยีว	ส่วนทศิเหนือเป็นป่าถาวรทีติ่ดกบัแม่น�า้
มูล	มองไปอีกฝั่งก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานี	
	 แม้ความห่างไกลความเจริญดูเหมอืนจะ
เป็นอปุสรรคในการพฒันาของหมูบ้่าน	แต่ใน
ขณะเดียวกันการที่ยังเป็นสังคมแบบปิด	 ก็มี

ข้อดทีีท่�าให้ชาวบ้านยงัไม่ได้รบัเอาความเป็น
วัตถุนิยมมาเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิต
มากนัก	 ถึงขนาดที่พูดได้ว่า	 แม้ชาวบ้านที่นี่
จะไม่มเีงนิตดิตวัสกับาท	แต่กไ็ม่อดตายอย่าง
แน่นอน	
	 ชาวบ้านท่ีนี่ใช้หลักธรรมชาติในการ
ท�างาน	 เมื่อจะท�ากิจกรรมใดก็จะนัดประชุม
วางแผนกันที่วัดจ�าปาพูดคุยปรึกษาหารือ
กันอย่างพี่อย่างน้อง	 โดยมีคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกมาท�าหน้าที่ดูแล
ทุกข์สุขร่วมกันในเรื่องต่างๆ	เช่น	
	 การรักษาป่าชุมชน	 จากที่ทางเข ้า
หมู่บ้านด้านทิศใต้เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ราว	
100	 ไร่	 ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันท�ารั้วให้เห็น 
เด่นชดัยาวกว่า	1	กโิลเมตร	เพือ่ลดการบกุรกุ	
ส่วนป่าชุมชนด้านทิศใต้อีก	 22	 ไร่	 เป็นท่ีตั้ง
ของวัดจ�าปา	 ในอดีตเป็นป่าไผ่ไม่ใช่ป่าถาวร	
จนเมือ่	6	ปีทีผ่่านมาท่านเจ้าอาวาสได้ร่วมกบั 
ชาวบ้านตัดป่าไผ่แล้วพลิกฟื ้นกลายเป็น 
ป่าชุมชนด้วยการช่วยกันปลูกไม้เนื้อแข็ง
หลากหลายชนิด	ทั้งต้นพะยูง	ตะเคียน	มะค่า	
ประดู่	 สักทอง	ส่วนยางนากว่า	 100	ต้นที่มี
อยู่ในป่าแต่เดิมนั้นมีอายุไม่ต�่ากว่า	 300	 ปี 
เลยทเีดยีว	ทกุวนันีป่้าผนืนีก้�าลงัอดุมสมบรูณ์	
ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่สูงกว่า	 7	 เมตร	 ส่วน 
ป่าชุมชนด้านทิศเหนือก็กลายเป็นแหล่ง
อาหารอันอุดมสมบูรณ์มีทั้งเห็ด	 หน่อไม้	
แมลง	 และผักป่า	 ให้ชาวบ้านได้เก็บกินทั้งปี	
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พระสมุห์เอกนรินทร์เล่าว่า	 ข้อดีอย่างหน่ึง
ของการมีต้นไม้ใหญ่แวดล้อม	ท�าให้ช่วยเป็น
เกราะก�าบังลมฝนได้เป็นอย่างดี	

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งต่อควำมรู้ด้วย
กำรเทศนำธรรม 
	 หากเดินเข้าไปในวัด	 นอกจากความ
ร่มร่ืนสงบเย็นแล้ว	 เราจะพบว่าที่นี่ยังเป็น
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงทีเ่ป็นต้นแบบได้
เป็นอย่างด	ีในแต่ละปีมทีัง้ชาวบ้านในหมูบ้่าน	
และคนภายนอกมาศึกษาดูงานเป็นจ�านวน
มาก	 ความดีข้อนี้ส่วนหนึ่งต้องยกให้ท่าน 
เจ้าอาวาส	 ผู้น�าเรื่องการเป็นอยู่ที่พอเพียง 
นีม้าเผยแพร่ให้ชาวบ้านผ่านการเทศนาธรรม 
กว่า	 40	 ปี	 จนราว	 5	 ปีให้หลังมานี้	 ที่นี่จึง 
เป ิดเป ็นศูนย ์ เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเต็มรูปแบบ
  
 “ส่ิงส�าคัญคือ เราต้องท�าให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง ชาวบ้านจึงจะเกิดความศรัทธา 
เช่ือมัน่ มคีวามมุง่มัน่ในการลงมอืท�า ท�าอะไร
ท�าจรงิ ท�าเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะเรือ่งของ
ความเสียสละ เราต้องมองออกไปนอกรั้ว
ก�าแพงวดั เมือ่เหน็ความล�าบากของญาตโิยม
ต้องออกไปช่วยเหลอื 3 เสาหลกั คอื บ้าน วดั  
โรงเรยีนต้องร่วมมอืกนั” พระสมห์ุเอกนรนิทร์
กล่าวถึงปัจจัยของความส�าเร็จที่ เกิดขึ้น 
ในหมู่บ้านหัวนา	

	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของชาวบ้าน	
ท�าให้ชมุชนแห่งนีก้ลายเป็นชมุชนต้นแบบใน
หลายๆ	ด้าน	โดยเฉพาะเป็นชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ
กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	
	 ชาวบ้านหัวนานอกจากท�านาบัว	 ปลูก
ถั่วลิสง	เลี้ยงปลานิล	ปลาทับทิมในกระชังริม
แม่น�า้มลูแล้ว	กน็�าความรูจ้ากแปลงสาธติการ
ปลูกผัก	เพาะเห็ด	เลี้ยงปลา	เลี้ยงกบ	เลี้ยงไก่
จากวัดจ�าปาไปท�าต่อที่บ้าน	
	 แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ	 ที่วัดแห่งนี้
ยังได้ปลูกมันป่า	ทั้งมันนก	มันน�้า	มันแซง	ที่
แม้ไม่เป็นที่นิยมของตลาด	แต่ก็น่าอนุรักษ์ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไป	 รวมถึงปลูกเผือก
กลอยซ่ึงมีอยู ่มากในแถบนี้ไว้ในโครงการ 
เพื่อเป็นศูนย์เพาะพันธุ์แจกจ่ายให้ชาวบ้าน	
อกีด้วย	ด้วยพลงัของชาวบ้านท�าให้หน่วยงาน 
ต่างๆ	 เข้ามาให้การสนับสนุนมากมาย	 เช่น	
พัฒนาชุมชน	อ�าเภอ	จังหวัด	อย่างโครงการ	
365	วันศรีสะเกษพัฒนา	ที่ได้งบประมาณมา
จากจังหวดัในการพฒันาฝึกอาชีพให้ชาวบ้าน
เพิม่เตมิ	เช่น	การรือ้ฟ้ืนการทอผ้า	การท�าขนม
โบราณ	ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
(ททท.)	มาให้การสนบัสนนุเป็นการท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน	 ด้วยการอบรมความรู ้ให ้กับ 
มัคคุเทศน์น้อย	 ซึ่งเป็นเยาวชนในหมู่บ้าน	
เพ่ือสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมให ้
คนภายนอกได้รับรู้
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งำนโฮมบุญ สืบวฒันธรรม สำนควำมดี
	 จุดเด่นที่ส�าคัญอีกอย่างของที่นี่	 คือ
การที่สามารถรักษาวิถีด้ังเดิมของตนเองไว ้
ได้อย่างเหนียวผ่านงานโฮมบุญข้าวใหม่ 
ปลามัน	 วัฒนธรรมลุ่มน�้ามูล-ชี	 หรือเรียก 
อีกอย่างว่า	 ตลาดโบราณนาจ�าปา	 ที่จัดขึ้น	 
2	วัน	ในช่วงศุกร์	เสาร์	ราวสัปดาห์แรกหรือ
สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน	 โดยท�า
ติดต่อกันมา	4	ปีแล้ว
	 เหตุที่ เป ็นเดือนนี้ 	 เพราะเป ็นช ่วง 
น�้าหลากมีปลาสารพัดชนิด	 แถมเป็นช่วงที่
ปลามีเนื้อมันอร่อยมากที่สุด	 ส่วนข้าวก็เป็น
ข้าวใหม่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมีความหอม	
	 งานน้ีจัดขึ้นที่วัดจ�าปาอย่างยิ่งใหญ่	 มี
การแสดงของชาติพันธุ์ชนเผ่าอื่นๆ	 ที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ	 ทั้งส่วย	 เขมร	 ลาว	
เยอ	วนัแรกเป็นการแสดงศลิปวฒันธรรมกว่า	
20	ชุด	เช่น	การฟ้อนกลองตุ้ม	การร�าผีแถน	
การร�าต�าตะ	การเป่าสะไน	ฯลฯ	มนีทิรรศการ	
การออกบูธ	แสดงสินค้าของอ�าเภอต่างๆ	ทั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ	 และมีการถวายสังฆทาน
ข้าวใหม่ปลามันแด่พระสงฆ์	 ส่วนอีกวันเป็น
วัฒนธรรมแห่งสายน�้าการแข่งขันเรือยาว
โบราณ	ที่มีอายุกว่า	100	ปี	ด้วยคนจ�านวน	
40	 ฝีพาย	 นับเป็นการละเล่นช่วงน�้าหลากที่
สืบทอดมาอย่างยาวนาน	
	 หากจะถามหาความยั่งยืนถึงสิ่งดีงาม
ที่เกิดขึ้นที่น่ี	 เราพบว่าการสร้างความเข้าใจ

ให้กับชาวบ้านแบบใกล้ชิดของพระ	 ทั้งใน
กิจการงานวัด	 การเทศนาธรรม	 การร่วมกัน
ตักบาตรทุกวันพระ	 รวมถึงการสืบทอดสิ่งดี
งามให้เยาวชนรุ่นหลัง	น่าจะเป็นค�าตอบของ
ค�าถามนี้ได้ดีที่สุด	
	 สุดท้ายพระสมุห์เอกนรินทร์สรุปว่า
 “คุณธรรมท่ีส�าคัญท่ีจะน�าพาชีวิตไปสู่
ความสุข คือการที่คนมีศีล มีธรรม มีความ
สามคัค ีจะน�าไปสูก่ารประกอบสมัมาชพี รวม
ทัง้หากพระสงฆ์เข้าใจในสขุทกุข์ของญาตโิยม 
เป็นท่ีพึ่งให้ได้ เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาก็จะ
สามารถเป็นท่ีพึ่งทางใจให้กับผู้คนในสังคม
ได้ต่อไป”
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	 ตัง้แต่เช้าตรู	่ชาวบ้านแต่ละชมุชนจะน�า
ไม้ไผ่มาประกอบเป็นโครงของต้นดอกไม้	แล้ว
น�าดอกไม้สดชนิดต่างๆ	 มาประดับตกแต่ง
อย่างสวยงาม	 จากนั้นจึงน�าต้นดอกไม้ไปแห่
รอบพระอุโบสถในช่วงค�า่	ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะต้อง
ท�าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน	 ดังนั้นการแห่
ต้นดอกไม้จึงเป็นประเพณีที่ต้องอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของคนในชมุชนเป็นอย่างมาก

 “กำรแห่ต้นดอกไม้” เป็นงำนประเพณขีองชำวจงัหวดัเลย ท่ีจดัขึน้ทุกปีในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ชำวบ้ำนมีควำมเชื่อว่ำกำรท�ำต้นดอกไม้มำเป็นพุทธบูชำจะท�ำให้เกิดสิริมงคล 
แก่ชีวิต ชุมชนอยู่ดีมีสุข เรือกสวนไร่นำอุดมสมบูรณ์ บ้ำนเมืองมีควำมร่มเย็น และเป็น 
กำรแสดงถึงควำมเสื่อมใสศรัทธำในพระพุทธศำสนำที่สืบทอดกันมำยำวนำนกว่ำ 400 ปี

ต�ำบลแสงภำ
ชุมชนต้นแบบด้ำนคุณธรรม

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต�าบลแสงภา 
อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	มีการจัดงานแห่
ต้นดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	 เพราะต้น
ดอกไม้ของที่นี่จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ใด	 ต้นที่
ใหญ่ที่สุดมีความกว้างถึง	 3	 เมตร	 สูงถึง	 15	
เมตร	 ใช้ไม้ไผ่ประกอบเป็นโครงสร้างตั้งแต่	
10	-	40	ล�า	และใช้ดอกไม้สดประดับตกแต่ง
เป็นจ�านวนมาก	 ต้นดอกไม้ยิ่งมีขนาดใหญ่
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มากเท่าไร	 ยิ่งต้องอาศัยความสามัคคี	 ความ
เสียสละ	 และการมีส่วนร่วมของชาวต�าบล
แสงภามากขึ้นเท่านั้น	 ซึ่งพวกเขาก็สามารถ
ท�าออกมาได้อย่างดีในทุกๆ	ปี	 จนกลายเป็น 
ที่ รู ้จักในกลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ต ้องการมา
สัมผัสวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า	พร้อมกันนั้น
ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวต�าบลแสงภา	 ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็น	 “ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม	
จริยธรรม”	อีกด้วย

ต�ำบลแสงภำ...ชุมชนต้นแบบด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม
	 นอกจากความสามัคคีเป ็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันของคนในชุมชนแล้ว	นายสมบัติ 
ชดิทดิ ก�านนัต�าบลแสงภา และประธานสภา
วฒันธรรม อ.นาแหว้ จ.เลย	เลา่ว่า	ตัง้แตร่ับ
ต�าแหน่งก�านันของต�าบลแสงภา	มาเป็นเวลา
ร่วม	 30	 ปี	 ยังไม่เคยมีการก่อคดีอุกฉกรรจ์	
หรือคดีที่มีความรุนแรงถึงกับต้องขึ้นโรง 
ขึ้นศาลเกิดขึ้นในพื้นที่เลย	 “ต้นทุนที่ส�าคัญ
ของชุมชนเราก็คือ ชาวบ้านมีความเคารพ

ศรทัธาในพระพทุธศาสนา มคีวามเชือ่ในเรือ่ง
บญุ ศลี ทาน ทกุวนัโกนและวนัพระ ชาวบ้าน
จะถือศีลอย่างเคร่งครัด ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด 
แล้วยังหยุดงานส่วนตัว มาช่วยกันท�างาน
ส่วนรวม เช่น พัฒนาชุมชนหรือวัดวาอาราม
ให้สะอาดเรียบร้อย 
 นอกจากนีเ้วลามงีานบวช งานศพ หรอื
งานประเพณี ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ 
ในการงดเหล้า งดอบายมุขต่างๆ ผลดีท่ี
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ตามมาก็คือ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
เกดิขึน้ โดยเฉพาะเวลาจดังานบญุประเพณทีีม่ี 
วงดนตรหีมอล�ามาเล่น กไ็ม่มกีารชกต่อยกนั
ของพวกเดก็หนุม่ๆ เพราะเราจะปลกูฝังเสมอว่า  
ไม่ว่างานอะไรกแ็ล้วแต่ ทกุคนถอืเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแล”
	 ความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน	
ท�าให้ต�าบลแสงภาได้รบัคัดเลอืกให้เป็นชมุชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด	 เป็นหมู่บ้านศีล	 5	
ตัวอย่างระดบัภาค	และเป็นหมูบ้่านคณุธรรม
ต้นแบบ	 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาว
ต�าบลแสงภาเป็นอย่างมาก	

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
จำกบทเรียนในอดีต...
	 ย้อนกลับไปในปี	 2528	 พื้นที่ป่าใน
ต�าบลแสงภาได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่
สัมปทานเพื่อตัดไม้	 สร้างความกังวลให้กับ
ชาวบ้านจะเดือดร้อน	 หากแหล่งน�้าและ
แหล่งอาหารจากธรรมชาติจะถูกท�าลายไป	 
ชาวบ้านจึงรวมตัวกันคัดค้านทุกวิถีทางเพื่อ
เรียกร้องให้มีการยกเลิกสัมปทาน	 ใช้เวลา

ด�าเนินการถึง	 2	 ปี	 ก็มีค�าสั่งยกเลิกในท่ีสุด	
และจากเหตกุารณ์นีเ้องท�าให้ชาวบ้านแสงภา
หนัมาให้ความส�าคญัในการดแูลรกัษาป่ามาก
ขึ้น	พวกเขาพร้อมใจการเลิกตัดไม้	 เลิกท�าไร่
เลือ่นลอย	หนัมาปลกูป่าเพิม่มากข้ึน	และออก
กฎระเบยีบของชมุชนในการใช้ประโยชน์จาก
ป่าโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ	
	 ในเวลาต่อมา	 พื้นท่ีป่าเหล่านั้นได้
กลายเป็นอุทยานแห่งชาติภูสนทรายที่อุดม
สมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรดนิ	น�า้	ป่า	ท่ีชาวบ้าน 
ได้พึง่พาอาศยั	โดยเฉพาะแหล่งน�า้ดืม่น�า้ใช้ซึง่
ได้จากประปาภูเขาที่มีตลอดทั้งปี	ไม่เคยขาด	
และยังมีอาหารธรรมชาติจากป่าท่ีชาวบ้าน
สามารถหาอยูห่ากนิได้ทกุฤดกูาล	นอกจากนี้	 
ชาวบ้านส่วนหนึง่ยงัสามารถสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
	 บทเรียนในอดีตได ้หล ่อหลอมให ้ 
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการร่วมมือร่วมใจ
กัน	 เสียสละก�าลังและเวลาส่วนตัวเพื่อสร้าง
ประโยชน์ส่วนรวม	 เพราะเห็นผลแล้วว่าจะ
น�ามาซ่ึงประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว
ในที่สุด	 ก�านันสมบัติเล่าว่า	 “เป้าหมายที่
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ส�าคัญก็คือความสุขของคนในชุมชน ไม่ว่าจะ
ท�าอะไรก็ตาม เราจะไม่เอาวัตถุสิ่งของหรือ 
เงินทองเป็นตัวต้ัง แต่จะมุ่งเน้นไปที่ความ
ร่มเย็นเป็นสุข ชาวบ้านมีความปลอดภัย  
ไม่ขัดแย้งกัน อยู่กันอย่างพอเพียง ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง สามัคคีกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะ
ต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานได้สืบทอดต่อไป  
ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน” 
	 ความภมูใิจอกีด้านหนึง่ของต�าบลแสงภา	 
น่ันก็คือการได้เข้าร่วม	 “โครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้”	 ซึ่งเป็นโครงการตามแนว 
พระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ที่มีเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแนวความคิดของชาวบ้านให้หันมา
ร่วมกันปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง	
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว	 โดยเน้นการ
ท�าเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีผลผลิต
เพียงพอจ�าหน่าย	 สร้างรายได้ตลอดทั้งป	ี
ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านร้อยละ	 80	 ของต�าบล
แสงภาสมัครใจเข้าร่วมโครงการ	ท�าให้หลาย
ครอบครัวมีความเป็นอยู ่ที่ ดีขึ้นจากการ 
ปลูกพืชเศรษฐกิจส่งให้กับโครงการ	มีหนี้สิน 
ลดลง	 อีกทั้งยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการ 
เลิกใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร	

 “ทุกวันนี้ชาวบ้านมีความพึงพอใจใน
ชีวิตและความเป็นอยู ่ของพวกเขา แต่ละ
ครอบครวัมทีีท่�ากนิไม่เกนิ 50 ไร่ แต่กเ็พยีงพอ  
สามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้ตาม
สมควร แม้จะไม่ถึงกับร�่ารวย แต่ก็ไม่มี 
โรคภัยไข้เจ็บจากการใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่า
แมลง ซึ่งสารเคมีเหล่านี้นอกจากจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังท�าให้ดินเสื่อม 
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม” ก�านันสมบัติกล่าว
	 แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ	 ในชนบทที่อยู่
ตามแนวชายแดน	 แต่ชาวต�าบลแสงภาก็
สามารถใช้ชวีติได้อย่างสงบสขุ	ยดึมัน่ในหลกั
คุณธรรม	จริยธรรม	สามารถรักษาอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเอาไว้ได้
อย่างเหนียวแน่น	 ซ่ึงปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้
เกิดความส�าเร็จในชุมชน	 ส่วนหนึ่งมาจาก
การท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ	 โดย 
ไม่แบ่งแยก	ท้ังภาคส่วนท้องถ่ิน	ได้แก่	องค์การ 
บริหารส่วนต�าบลแสงภา	ภาคส่วนท้องที่	คือ	
ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อีกทั้งหน่วยงานราชการ
ต่างๆ	 และภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะ	
พร้อมเสียสละแรงกายแรงใจในการท�างาน
ร่วมกนัเพือ่ส่วนรวม	ท�าให้ต�าบลแสงภากลาย
เป็นชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	
อย่างเช่นทุกวันนี้...
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   เคยได้ยินคนเขำพูดกันว่ำ ‘ท�ำดีได้ดีมีที่ไหน’ หรือ ‘ท�ำดีไม่เห็นจะได้ดีเลย’ เรำก็
เอำมำคิดนะว่ำ มันต้องไม่ใช่อย่ำงนั้น ‘ท�ำดีก็ต้องได้ดีสิ’ที่นี่เรำจึงเอำควำมดีมำเป็นเครดิต
ค�ำ้ประกนัเงนิกู ้ใครมีควำมดมีำกกม็เีครดติมำก สำมำรถขอกูเ้งนิได้โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์
ค�ำ้ประกนั แต่เอำควำมดคี�ำ้ประกนั เพรำะฉะนัน้ ‘ถ้ำเป็นคนด ีทกุคนมศีกัดิศ์รเีท่ำกนั’...  

ชุมชนต�ำบลหนองสำหร่ำย
ชุมชนแห่งควำมดีและควำมสุข

	 คือแนวคิดของคุณศิวโรฒ จิตนิยม 
ประธานสถาบันการเงินชุมชนต�าบลหนอง
สาหร่าย อ�าเภอพนมทวน	จงัหวดักาญจนบรุ	ี
ซึ่ งได ้ รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	 จาก 
ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 จากการ
เป็นผู้น�าที่เสียสละ	 ช่วยเหลือคนในชุมชนให้
สามารถปลดแอกจากปัญหาหนี้สินที่มีมูลค่า
รวมกว่า	100	ล้านบาท	โดยใช้	“ความดี”	เป็น
เครื่องมือของการพัฒนา	และมี	“ความสุข”	 
เป็นเป้าหมายร่วมกัน

จุดเริ่มต้นสู่เส้นทำงแห่งควำมสุข
	 หนองสาหร่ายคือแผ่นดินถิ่นเกิดที่ 
คุณศิวโรฒได้อยู่อาศัยและเติบโตมาตั้งแต ่

เล็กจนโต	ภาพหนองสาหร่ายในความทรงจ�า 
ของเขาเต็มไปด้วยความสุข	 อยู ่กันอย่าง
ญาติมิตร	ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย	หาอยู่หากิน
กันได้ไม่อัตคัดขัดสน	 จนกระทั่งเมื่อความ
เจริญรุกเข้ามาถึงหนองสาหร่าย	 พร้อม
กับค่านิยมที่ต้องเร่งสร้างความมั่งคั่งทาง 
การเงิน	 ท�าให้วิถีชีวิตของชาวหนองสาหร่าย
เปลี่ยนแปลงไป	
 
 “เห็นญาติพี่น้องของเราต้องเร่งหาเงิน
หาทอง จากเคยท�านาปีละหนก็ต้องเพิ่มรอบ
เพื่อให้ได้ผลผลิตมากข้ึน ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ 
ยาฆ่าแมลง มหีนีม้สีนิกนัแทบทกุคน ไม่มใีคร
มีความสุขเลย ซ่ึงมันต่างจากเมื่อก่อนมาก... 
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แต่ก่อนตอนยังเล็กๆ ก็เคยเป็นเด็กวัด โตขึ้น
มาอีกหน่อยก็บวชเณร พออายุครบ 20 ก็
บวชพระ เรยีกว่าแทบทัง้ชวีติได้อาศยักนิข้าว
ของชาวบ้าน พอนึกถึงบุญคุณของข้าวที่เขา
เอามาท�าบุญใส่บาตรก็เกิดความรู้สึกอยาก
จะตอบแทนบุญคุณ อยากให้เขามีความสุข
เหมอืนเมือ่ก่อน กเ็ลยต้องลกุขึน้มาท�าเรือ่งน้ี” 
คุณศิวโรฒเล่า	

	 ในปี	 2548	 เขาจึงชักชวนคนในต�าบล
หนองสาหร่ายมาพูดคุยกันอย่างจริงจังว่า 
จะท�าอย่างไรให้สิ่งดีๆ	 กลับคืนมา	 โดยได้ใช้
เวทีประชุมประจ�าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน
ทั้ง	 9	 หมู่บ้าน	 ในการรวบรวมความคิดเห็น
ของผู ้น�าชุมชนและชาวบ้าน	 จนน�าไปสู ่ 
การก�าหนดตัวชี้วัดของชุมชนมีเป้าหมายคือ
การพฒันาคนในต�าบลด้วย	“ความดี”	เพือ่น�า
ไปสู่	“ความสุข”ร่วมกัน	โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกคนในต�าบล	 ซึ่งในที่สุดได้
พัฒนาออกมาเป็น“23	ความดี	67	ตัวชี้วัด”	
ได้แก่	
	 1.ผูน้�าด/ีผูต้ามด	ี2.สขุภาพด	ี3.อาชพีด	ี
4.กลุ่มองค์กรดี	5.สวัสดิการดี	6.ครอบครัวดี	
7.สามัคคีดี	8.จิตใจดี	9.มีสัจจะดี	10.เรียนรู้ดี	 
11.มีความกตัญญูดี	 12.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายดี	 13.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมดี	 

14.ประหยัด/อยู่แบบพอเพียง	15.เก็บออมดี	 
16.นิยมไทย	 ใช ้ของไทย	 17.วิถีชี วิต
ประชาธิปไตย	 18.มีวินัยดี	 19.ตรงเวลา 
20.ละเว้นสิ่งเสพติดอบายมุข	 21.มีมารยาท
และวัฒนธรรมไทย	 22.มีส่วนร่วมดี	 23. 
สิ่งแวดล้อมดี

ควำมดี คือต้นทุนแห่งควำมสุข
	 ชาวต�าบลหนองสาหร่ายส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	จงึไม่มสีวสัดกิาร
ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย	 ชราภาพ	พิการ	 และ 
เสียชีวิต	 อีกทั้งปัญหาหนี้สินที่สร้างความ 
เดือดร้อนให้กับชาวชุมชนเป็นจ�านวนมาก	 
ท�าให้เกดิแนวคดิในการจดัตัง้กองทนุสวสัดกิาร 
ชมุชนต�าบลหนองสาหร่ายขึน้	โดยบรูณาการ 
กองทุนต่างๆ	 ในชุมชนเข้าด้วยกัน	 เพื่อจัด 
สวัสดิการให้ครอบคลุม	อาทิ	กลุ่มออมทรัพย์	 
กองทุนหมู ่บ ้าน	 สถาบันการเงินชุมชน
วสิาหกจิชมุชน	เป็นต้น	มอีงค์การบรหิารส่วน
ต�าบลหนองสาหร่ายสนับสนุนงบประมาณ 
เข้ากองทุนปีละ	100,000	บาท	และให้สมาชิก
ร่วมออมเงินสมทบเป็นรายปี	(ยกเว้นสมาชิก
ที่พิการและด้อยโอกาสทางสังคม)
 
	 นอกจากการจัดสวัสดิการตอบแทน
ตั้งแต่เด็กเกิดใหม่	การแต่งงาน	การตั้งครรภ์	
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ทุนการศึกษา	 กีฬา	 ทุนการประกอบอาชีพ	
การเจ็บป่วย	ผู้พิการ	ผู้ติดเชื้อ	ผู้สูงอายุ	และ
การเสียชีวิตแล้ว	 ยังมีการจัดสรรที่ดินท�ากิน
ครอบครัวละ	2	ไร่	ส�าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็น	
“คนดีศรีสังคม”	อีกด้วย	
	 ในการกู ้ยืมเงินของสถาบันการเงิน
ชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย	 สมาชิกสามารถ
น�าความดีทั้ง	23	ความดี	67	ตัวชี้วัด	มาเป็น
ทุนค�้าประกันได้	 โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม
การจดบันทึกความดีในรูปแบบ	 “ธนาคาร
ความด”ี เพือ่สะสมรวบรวมความดีของแต่ละ
บคุคล	ความดเีหล่าน้ีสามารถใช้เป็นเครดิตใน 
การกู้ยืมเงิน	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์	 เช่น	มีความดี  
4 ข้อ กู้เงินได้ไม่เกิน	20,000	บาท
 มีความดี 11 ข้อ	 กู ้ เงินได้ไม่เกิน	
80,000	 บาท	 โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้า
ประกัน	
 มีความดี 15 ข้อ กู ้เงินได้ไม่เกิน	
100,000	 บาท	 โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้า
ประกันและถ้าวงเงินกู้ไม่เกิน	 10,000	 บาท	
ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย

 มีความดี 23 ข้อ และตัวชี้วัดรวม  
67 ข้อ กู้เงินได้ไม่เกิน	 300,000	บาท	 โดย 
ไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและถ้าวงเงนิกู้ 
ไม่เกิน	20,000	บาท	ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย
 
	 จากการด�าเนนิงานของกองทนุสวสัดกิาร 
ต�าบลหนองสาหร่ายร่วมกับสถาบันการเงิน
ชุมชน	 และธนาคารความดี	 ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาไปสู ่เป้าหมายที่ชุมชนร่วมกัน 
ก�าหนดไว้	 คือ	 “ชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข”	 ซ่ึง
เป็นรูปธรรมเด่นชัด	 คือสามารถน�าไปสู่การ
ปลดหนี้นอกระบบได้ถึง19,300,000	 บาท
และสามารถสร้างระบบสวัสดิการที่เข้มแข็ง
และมั่นคงตั้งแต่เกิดจนตาย		
 
	 นอกจากนี้ชุมชนยังเกิดการด�ารงชีวิต 
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	การท�าเกษตร
ผสมผสานปลูกผักไว ้กินเองไม ่น ้อยกว่า	 
7	 ชนิด	 สามารถลดรายจ่ายของต�าบลได้
ป ีละประมาณ	 5,000,000	 บาท	 มีการ
ปลูกต้นไม้	 มุ ่งลดการใช้สารเคมีเพื่อฟื ้น
คืนระบบนิ เวศน ์ของชุมชนกลับคืนมา	 
มีการคัดแยกขยะ	 น�ามาท�าเป็นปุ๋ยชีวภาพ	
ไม่เผาตอซังข้าวและอ้อยเพื่อสร้างอากาศที่ดี	 
ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ต�าบลมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น	 
มีดินอุดมสมบูรณ์	 น�้าในล�าคลองสะอาด	 กุ้ง
หอยปูปลากลับมา	 ความสุขของชุมชนก็
กลับคืนมาตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ีได้
วางเอาไว้
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
	 นับเป็นเวลากว่า	20	ปี	ในการร่วมแรง
ร่วมใจกันของชาวต�าบลหนองสาหร่าย	 ใน
การพลิกฟื้นวิกฤติของชุมชนที่เต็มไปด้วย
ความทุกข์	 ให้กลับมามีความสุขร่วมกันอีก
ครั้งบนฐานของการท�าคุณงามความดี	 โดยมี
คณุธรรมเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาซึง่ปัจจยั
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 คือการที่
ผูน้�ามคีวามเสยีสละ	มคีวามเข้าใจปัญหาอย่าง
ถ่องแท้	 และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่
ในการแก้ไขปัญหา	 พร้อมกับการรวบรวม
ผู้น�าทีมี่จติอาสามาเป็นสภาผูน้�าองค์กรชมุชน
ต�าบลหนองสาหร่ายที่ใช้ชื่อว่า	สภา	79	หรือ
สภาคุณธรรม

 “เป้าหมายของการพฒันาต้องชดั และ
ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกคน ซึ่งของ
หนองสาหร่ายคือการมีความสุขร่วมกัน ท่ี
ส�าคัญจะต้องมีความสามัคคี มีส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์ สุดท้าย
คือต้องพึ่งตนเองให้ได้มากท่ีสุด ถึงจะท�าให้
ชุมชนของเราหลุดจากกับดักต่างๆ ได้
 ถึงวันนี้ต้องใช้ค�าว่า ‘ภูมิใจ’ ที่เกิดมา
ชาติหนึ่ง สามารถท�าได้อย่างนี้ เรา 1 คน 1 
ชวีติ สามารถท�าได้ เมือ่เราท�าได้ทีอ่ืน่กท็�าได้ 
ถ้าทุกคนท�าแบบนี้คนไทย 70 กว่าล้านคน
จะมีความสุขไปพร้อมๆ กัน” คุณศิวโรฒ
กล่าวทิ้งท้าย
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   วิถีชีวิตที่งดงำมของชำวบ้ำนบ้ำนควนกุฎ ต�ำบลควนมะพร้ำว อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ยังอยู่ในควำมทรงจ�ำของผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองใส ผู้ใหญ่บ้ำนนักพัฒนำ
รำงวลัแหนบทองค�ำปี 2550 และคนดศีรเีมอืงลุงปี 2553 อยูเ่สมอมำ และเป็นแรงบนัดำลใจ 
ส�ำคัญที่ท�ำให้เขำอยำกสร้ำงชุมชนเล็กๆแห่งน้ีให้มีควำมสุข ผู้คนใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม
เหมือนครั้งอดีต  

บ้ำนควนกุฎ
ควำมสุขที่ร่วมกันออกแบบ

 “สมัยก่อนเราอยู่กันแบบพี่น้องถ้อย
ทีถ้อยอาศัย มีงานศพงานแต่งเราก็ไปช่วย
กัน ไม่ได้ช่วยแรงอย่างเดียว มีข้าวสารเราก็
ใส่หม้อเขียวไปช่วยงาน มีมะพร้าวเราก็หิ้ว
ไปให้แม่ครัวท�าแกง หลังจากน้ันก็ไม่ต้องมี
ใครมาบอกว่าต้องท�าอะไร ใครถนัดผ่าฟืน  
เด็ดพริก ปอกหอมกระเทียม ต�าเครื่องแกง 
ล้างถ้วยล้างชามก็ปลีกตัวไปท�าตามความ
ถนัดของตัวเอง โดยที่เจ้าภาพไม่ต้องจ้าง  
ไม่ต้องใช้เงิน แต่ปัจจุบันนี้ภาพแบบนี้ก�าลัง
หายไป ผมจึงอยากเห็นสังคมที่มีความสุข
แบบนั้นกลับมาอีกครั้ง” 

	 แรงบันดาลใจจากชีวิตในวันเก่าของ
ผู้ใหญ่สมศักดิ์	 ท่ีอยากจะเห็นคนในชุมชนใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง	 มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน	
ไม่ตกอยู่ภายใต้ค่านิยมของสังคมทุนนิยมจะ
เป็นจริงได้ไหม	 เราลัดเลาะไปหาค�าตอบยัง
บ้านควนกุฎ	แดนดินถิ่นสะตอกันเลย	

ผู้น�ำที่ดีต้อง “ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น” 
	 ก่อนหน้าที่บ ้านควนกุฎจะเข้าร ่วม
โครงการส ่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมกับศูนย์คุณธรรม	 ชุมชนแห่งนี้เป็น
ชมุชนทีม่คีวามเข้มแข็งมาแต่เดมิ	จากการทีม่ี 
ผูน้�าชมุชน	คอื	ผูใ้หญ่สมศกัดิ	์มคีวามคดิอ่าน
ก้าวไกล	เมือ่สนใจสิง่ใดก็จะลงมอืท�าด้วยตวัเอง	 
ลองผิดลองถูก	ฝ่าวงล้อมของความไม่เชื่อมั่น 
ของลูกบ้าน	 จนสามารถพูดได้ว่า	 เคล็ดลับ
ความส�าเร็จท่ีส�าคัญของการริเริ่มท�าเรื่อง
ใหม่ๆ	คือ	“การท�าให้ดู	อยู่ให้เห็น”	นั่นเอง	
	 ความจริงแล้ว	 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็เหมือน
ลกูหลานชาวนาทัว่ไป	ทีพ่่อแม่แบ่งมรดกเป็น
ที่ดิน	 4	 ไร่ไว้ให้ท�ากิน	นอกจากสร้างบ้านใน
ที่ดินผืนนี้แล้ว	 เขาก็ใช้ผืนดินที่เหลือท�าการ
เกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว	 แต่
จุดเปลี่ยนส�าคัญก็เกิดขึ้น	 เมื่อมีโอกาสรับรู้ 
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รับฟังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ทางราชการ	
 “ได้ยินเขาคุยกันในหน่วยงานราชการ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนที่พูดเรื่องนี้ 
ไม่ได้ลงมอืท�า เราไม่มตัีวอย่างของคนทีท่�าจรงิ  
ผมเองก็คิดว่า ถ้าเราจะเริ่มท�าอะไรใหม่ๆ  
คงต้องใช้เงินทุน จึงพับความคิดนี้ไป จนวัน
หนึง่ได้อ่านหนงัสอื แล้วพบพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 
ที่ตรัสว่า  
 ‘การท�างานอย ่าหยิบเอาความ
ขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงท�างานท่ามกลาง

ความขาดแคลนให้บรรลุผล ท�าด้วยความ
เต็มใจและซื่อสัตย์’
 เป็นข้อความที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ผมกว่็าได้ ท�าให้มแีรงฮดึกล้าทีจ่ะลกุขึน้มาท�า 
สิง่ใหม่ๆ ไปศกึษาดงูานเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง  
แล้วน�ามาท�าที่บ้านด้วยการปรับที่นา 2 ไร่ไว้
ท�านา ท�าบ่อขนาดเล็ก 2 บ่อ ขอบบ่อปลูก
มะม่วง มะนาว มะพร้าว ไผ่ ข้างๆ บ่อท�า
คอกหมู คอกเป็ด คอกวัว ท�าโรงเรือนปุ๋ย
หมักชีวภาพ” 
	 เมือ่ลงมอืท�างานอย่างจรงิจงั	ไม่รอคอย
ความช่วยเหลอื	และไม่น�าความขาดแคลนมา
เป็นเงือ่นไข	ท่ีสดุผูใ้หญ่สมศกัดิกั์บท่ีดนิแค่	4	ไร่	 
ก็กลายเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ท�าให้ลูกบ้านหันกลับมา
เรียนรู้ดูงานและน�าไปท�าที่บ้านของตัวเอง
ได้อย่างมั่นใจ	 ท่ีส�าคัญท�าให้คนในชุมชนเกิด
ความหวังที่จะท�าสิ่งดีอื่นๆ	ตามมาอีกด้วย

เมื่อเชื่อมั่น ควำมร่วมมือก็ตำมมำ 
	 อาจกล่าวได้ว่าอุปสรรคในการท�างาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่
สมศักดิ์	คือ	ความเชื่อมั่น	ทั้งความเชื่อมั่นใน
ตนเองเมือ่ลงมอืท�าครัง้แรก	และความเช่ือมัน่
ของชาวบ้านที่มีต่อตัวของเขา	 แต่เมื่อลงมือ
ท�าจนส�าเร็จ	 ความเช่ือมั่นท้ังต่อตัวเองและ
ของชาวบ้านก็กลับมา	 ดังนั้นการท่ีจะชวน
ชาวบ้านมาร่วมกนัสร้างความพอเพยีงด้วยวถิี
เกษตรอินทรีย์	 ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง
จึงมีความเป็นไปได้	
 “การจะท�าเกษตรอินทรีย ์ ท่ี ไม ่ ใช ้
ยาฆ่าแมลงต้องท�าด้วยกนัทัง้ชมุชน ไม่ใช่คนใด 
คนหนึง่ท�า จงึต้องเอามติเิรือ่งสงัคมมาแก้ด้วย 
วิธีการของผมคือ ชวนคนทั้งชุมชนมาร่วมท�า 
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โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้ง
ชุมชน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน  
ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ เพื่อ 
เป้าหมายให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก 
ใช้ยา ใช้สารเคมี มาท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
 เรามเีป้าหมายใหญ่ร่วมกนัคอื การเป็น
ชมุชนเกษตรยัง่ยนื เราสร้างความยัง่ยนืในสิง่ที่
ท�าด้วยการคดิท�าไปในแนวทางทีถ่กู ถ่ายทอด
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่กัน ส่งต่อ
ความรู้ไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ผมเชื่อมั่นว่า  
การเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ในทุกด้าน คือ 
หัวใจของการพัฒนา โดยชุมชนจะต้องมี
แผนพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ตามความต้องการ
ของชุมชน” 
	 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังได้อธิบายขยายความ
กับชาวบ้านอีกว่า	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	
ไม่ใช่การท�าเกษตรอินทรีย์แต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่
ประมาทในการใช้จ่าย	การมกีนิมใีช้ไม่เป็นหน้ี 
อีกด้วย	 นี่จึงน�าไปสู ่การวางแผนในระดับ
ครอบครัวต่อไป

เริ่มแก้ที่หนี้สิน...แล้วยังแก้ได้อีก
หลำยเรื่อง 
	 วธิกีารแก้ปัญหาหนีส้นิของชาวบ้าน	ซึง่
มแีทบทุกครวัเรอืนในตอนนัน้	คอื	ตัง้เป้าหมาย	 
และรวมกลุ่มพูดคุย	ท�าความเข้าใจ	และเก็บ
ข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์ทั้งรายรับ	
รายจ่าย	 หนี้สิน	 แล้วน�ามาร่วมกันออกแบบ
การเก็บออม	
	 เริม่จากการเรยีนรูก้ารท�าบัญชีครวัเรอืน	 
แล้วน�ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุของการ
เป็นหนี้	 ช้ีให้เห็นปัญหา	 รูรั่วของเงิน	 แล้ว
ท�าให้ชาวบ้านอยากแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง	
พร้อมเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช�านาญ
มาช่วยกันชี้แนะแนวทาง	
	 เมื่อได้แนวทางแล้ว	 ก็ให้ความรู ้กับ
ชุมชนด้วยการพูดคุยท่ีหอกระจายข ่าว	 
ใช้เสียงตามสายเป็นกระบอกเสียงเพื่อให ้
ชาวบ้านมีความเข้าใจตรงกัน	พร้อมทั้งจัดให้
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซ่ึงน�าไปสู่การจัดท�า
แผนระดับครอบครัว	 แผนระดับชุมชน	และ
แผนระดับเครือข่ายองค์กร	 และน�าไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป	
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	 ส�าหรับแผนระดับครอบครัว	มีการลด
รายจ่าย	ด้วยการปลูกผักสวนครัว	เลี้ยงปลา	
เลี้ยงหมู	ใช้ปุ๋ยชีวภาพ	ท�าน�้ายาล้างจาน	สบู่
ไว้ใช้เอง	 มีการเพิ่มรายได้ด้วยการท�าไข่เค็ม
สมุนไพร	ด้านการออม	คนในชุมชนสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตของหมู่บ้าน	เป็นการออมของตนเองและ
ครอบครัวคนละ	30-2,000	บาทต่อเดือน	มี
เป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิก	
และน�าไปสูก่ารสร้างสวสัดิการให้คนในชมุชน	
ปัจจบุนักลุ่มออมทรพัย์เจรญิเติบโต	จนมกีลุม่
จติอาสาเกดิขึน้หลายกลุม่	เพือ่คอยช่วยเหลอื
กันในชุมชน
	 ส่วนแผนระดบัชุมชนของทีน่ี่เรียกได้ว่า	 
สร ้างความยั่งยืนในการท�างาน	 เพราะ
เมื่อคนในชุมชนเห็นผลดีของการเดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ก็น�าไปสู ่การ 
ตั้งกลุ ่มท�านาอินทรีย์	 กลุ ่มปลูกผักปลอด 
สารพิษ	 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในชุมชน	
โรงสีชุมชน	และกลุ่มต่างๆ	อีกมากมาย	เมื่อ
คนรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานที่มาช่วยงานเกษตร
ของพ่อแม่เห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ดี	 ก็รับ
มาสานต่อ	 ก่อให้การรวมกลุ่มมีความยั่งยืน	
เพราะเป็นการรวมกลุ่มที่ไม่ได้มีหน่วยงาน
ไหนมาจัดตั้ง	 แต่เกิดจากความคิด	 และการ
ลงมือท�าของคนในชุมชนเอง	

	 ส่วนแผนระดบัเครอืข่ายองค์กร	ผูใ้หญ่
สมศักดิ์ได้ท�างานขับเคลื่อนทั้งภายในและ
ภายนอก	 ทั้งเป็นวิทยากรในศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนกุฎ	 และเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ	 ซ่ึงช ่วย
ประสานท้ังความรู ้และความร่วมมือ	 เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 สร้างเป็น
เครอืข่ายทีแ่ตกกระจายไปหลายชมุชน	หลาย
จังหวัด

เคล็ดลับควำมส�ำเร็จ
	 เคล็ดลับความส�าเร็จท่ีเห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ	 การคิดอย่างเป็นระบบ	 และ 
ขับเคลื่อนแผนงานร่วมไปกับชุมชน	 การ
บรหิารเครอืข่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ	การพฒันา
ที่ต่อเนื่อง
	 ที่ส�าคัญจากการท�างานกลุ่มเล็กๆ	 ก็
สามารถสร้างผลสะเทอืนไปสูส่งัคมในวงกว้าง	
เพราะการรวมกลุม่ของคนในชมุชน	ช่วยสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น	 เมื่อสังคมในหน่วยย่อย
ทีส่ดุมคีวามสขุ	กช่็วยต่อจิก๊ซอว์ความอยูเ่ยน็
เป็นสขุของคนในสงัคมให้เชือ่มต่อกนัมากขึน้	
	 ถึงวันนี้	ชุมชนบ้านควนกุฎ	คือชุมชนที่
ออกแบบความสุขได้ด้วยตัวเอง	เพราะความ
ร่วมแรงร่วมใจ	 ร่วมคิดร่วมท�า	 และสามารถ
ส่งต่อความสุขนี้ให้คนในสังคมต่อไป	
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 พระศรีวสุนธรำ หรือที่เรียกขำนกันในนำม “พระแม่ธรณี” เป็นที่เคำรพนับถือว่ำเป็น
เทพแห่งพื้นแผ่นดิน มีปรำกฏในต�ำนำนทั้งศำสนำพรำหมณ์ ฮินดู และพุทธ โดยเชื่อว่ำ 
แผ่นดินเป็นจุดก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก จึงเปรียบเสมือน “มำรดำ” ผู้หล่อเลี้ยงโลก 
และยกย่องเป็นเทพีผู้ค�้ำจุนโลก เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมอุดมสมบูรณ์

บ้ำนนำอีสำน
หัวใจรักษ์ธรรมชำติ น�ำสู่ควำมพอเพียง

 พ ่อเ ล่ียม บุตรจันทา 	 เกษตรกร
ต้นแบบของความพอเพียง	 แห่งบ้านนา
อีสาน	ต�าบลท่ากระดาน	อ�าเภอสนามชัยเขต	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ได้ยึดเอาความศรัทธา
ที่มีต่อธรรมชาติ	 โดยเฉพาะพระแม่ธรณีมา 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองด้วยจิตใจ 
ที่ดีงาม	 ไม่อยากใช้ชีวิตท�าร้ายแม่พระธรณี	
ท�าให้ชาวไร่ผู้เคยท�าไร่ใช้สารเคมี	 เปลี่ยนมา 
เป็นการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์	 ปลูกต้นไม้นับร้อย 
นับหมื่นต้นลงบนที่ดินของตัวเอง	 เท่านั้น 
ยังไม่พอ	 ยังเผื่อแผ่ความรู ้ของตัวเองให  ้
เพื่อนบ้าน	รวมถึงผู้ที่สนใจไปในวงกว้าง	
 
	 พ ่อเลี่ยมบอกว ่าคุณธรรมความดี	
ความพอเพียง	 เกิดขึ้นเมื่อจิตเราคิดจะให	้ 

โดยเฉพาะการให้กับแผ่นดิน	 “ไม่เคยคิด 
มาก่อนว่าการท�าความดีกับพระแม่ธรณี  
จะท�าให้ชีวิตดีข้ึน แรกๆ ท่ีท�าเกษตรแบบ 
พอเพียง แบบไม่ท�าร้ายธรรมชาติ ก็คิด 
ไม่ออกว่าจะน�าเงินที่ไหนมาใช้หนี้ แต่พอท�า
จรงิๆ แล้ว เงนิกม็าเอง หนีท้ีเ่คยเป็นกป็ลดได้ 
แถมยังท�าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข สังคม
ที่เราอยู่มีความสุขไปด้วย” 

อดีต…บทเรียนแห่งควำมผิดพลำด
	 	 พ่อเลี่ยมและภรรยาเป็นชาวบุรีรัมย์	 
ที่จ�าเป ็นต ้องขายท่ีดินมรดกของพ่อแม่	 
เพ่ือมาตั้งหลักใหม่ท่ีฉะเชิงเทราในปี	 2530	
เพราะพ่อเลี่ยมใช้ชีวิตผิดพลาดท้ังกินเหล้า	
เล่นหวย	เล่นโป	
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	 หลังขายที่ ได ้แล ้วก็มี เงินติดตัวมา	 
1	แสนบาท	จงึซ้ือทีดิ่นทีบ้่านนาอสีานจ�านวน	
50	ไร่	ราว	8	หมื่นบาท	ส่วนเงินที่เหลือก็ใช้
ตั้งตัวท�าไร่ข้าวโพด	ไร่ถั่วเหลือง	แต่ท�าได้ราว	
8-9	ปี	ปัญหาเดมิกเ็กดิอกี	เป็นหนีเ้ป็นสนิจาก
การท�าไร่	 ทั้งจ้างคนงาน	 จ้างรถแทรกเตอร์	
รายได้ไม ่พอรายจ่าย	 ด้วยความเครียด	 
พ่อเลี่ยมก็หันไปหาเหล้ายาเหมือนเดิม	ท�าให้
ทะเลาะกับภรรยาทุกวัน	 ที่สุดภรรยาทน 
ไม่ไหว	 เลยยื่นข้อเสนอว่ามี	 2	 ทางให้เลือก	
คือเลือกภรรยาและลูก	 หรือจะเลือกเหล้า	 
พ่อเลี่ยมเห็นว่าถ้าเลือกเหล้า	 ชีวิตตัวเอง 
พังสลายแน่ๆ	 จึงตัดสินใจเลิกเหล้าอย่าง
เด็ดขาด	 และหันสู ่ ชี วิ ตวิถี ใหม ่ 	 ด ้ วย 
พ่อเลี่ยมเป็นคนรักการเรียนรู ้	 แม้จะจบ 
ป.4	 แต่ความคิดความอ่านนั้นก้าวหน้ากว่า
คนอื่นๆ	 ประกอบกับได้มีโอกาสไปอบรมหา 
ความรู ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับผู ้ใหญ่
วิบูลย ์  เข็มเฉลิม 	 ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน	 ผู ้บุกเบิกการท�าสวนวนเกษตรที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จากการไปอบรมครั้งนั้น 
ค�าพูดหนึ่งของผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ว่า	 “เกษตรกร
ไม่รู้จักตัวเอง”	ท้าทายความคิดของพ่อเลี่ยม
เป็นอย่างมาก
	 พ่อเล่ียมกลับมาขบคิด	 พร้อมกับน�า
การท�าบญัชคีรวัเรอืนมาใช้กบัครอบครวัอย่าง
จริงจัง	 ท�าให้เห็นว่าเงินส่วนใหญ่ในแต่ละปี

หมดไปกับเหล้าถึงหลักหมื่น	 ส่วนภรรยาก็
หมดเงินไปกับพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูก
เองได้	พ่อเลีย่มจงึตระหนกัได้ว่า	ความไม่รูจ้กั 
ตัวเองท่ีผู้ใหญ่วิบูลย์พูดคืออะไร	 ประกอบ
กับได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู ้น�าของ 
พลตรีจ�าลอง	 ศรีเมือง	 จึงท�าให้เกิดก�าลังใจ
ในการมุ่งสู่เส้นทางแห่งกสิกรรมธรรมชาต	ิ 
ดงันัน้ราวปี	2540	พ่อเลีย่มจงึเริม่เปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตครั้งใหญ่	
	 จากพื้นที่	50	ไร่	พ่อเลี่ยมก็แบ่งที่ดินให้
น้องๆ	จนเหลือที่ดินท�ากินของตัวเอง	13	ไร่	
ตั้งใจจะไม่ปลูกพืชเพื่อขายอีกต่อไป	 แต่จะ
ปลกูเพือ่กนิแบบวนเกษตร	คอื	ท�าการเกษตร
เพือ่ชวีติและสิง่แวดล้อม	โดยแบ่งการใช้พืน้ที่
ตามภมูทัิศน์	คอืท่ีดอนปลกูผกั	ท่ีลุม่ท�านาข้าว	 
พร้อมขุดบ่อเลี้ยงปลา	 ท่ีเหลือก็ปลูกเป็น 
สวนป่า	 ปลูกต้นไม้หลายพันธุ ์ผสมกันไป
ให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ	 รวมถึงเลิกใช้ 
ปุ๋ยเคมี	เลิกใช้ยาฆ่าแมลงที่ท�าลายดิน	
	 ราคาผลผลิตจะขึ้นหรือจะลง	พ่อเลี่ยม
ก็ไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไป	 เพราะถึงอย่างไร 
ตัวเองและครอบครัวไม ่มีวันอดตาย	 มี 
อาหารกิน	 3	 มื้ออย่างแน่นอน	 พ่อเลี่ยม 
พบว่าเกษตรแบบผสมผสานท�าให้ครอบครัว 
มีความสุขอีกครั้ง	 พ่อแม่ลูกได้มาถอนหญ้า	
พรวนดิน	 รดน�้าต้นไม้ด้วยกัน	 ความสุขท่ี 
เกดิข้ึนท�าให้พ่อเลีย่มตัง้ชือ่สวนของตนเองว่า	
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“ออนซอน”	ใครไปใครมากช็ืน่ชม	ประทบัใจ	 
สมชื่อ
	 ที่จริง		 ตอนท�าเกษตรแบบวนเกษตร
แรกๆ	 หนี้ของพ่อเลี่ยมยังไม่ได้หมดไป	 ต้อง
เข้าโครงการพักช�าระหนี้ของ	 ธกส.พร้อมกับ
เป็นเกษตรกรต้นแบบที่คอยให้ความรู ้กับ
เกษตรกรคนอื่นๆ	แต่เพียง	3	ปีหลังจากนั้น	
หนี้สินที่มีนับแสนก็ค่อยๆ	 หมดไป	 ทั้งนี้จาก
การไม่สร้างหนี้เพิ่ม	 การลดรายจ่าย	 รวมถึง
รายได้ที่มาจากการท�าการเกษตร	
 “คนคิดว่าท�าเกษตรพอเพียง แสดงว่า
ต้องจน ต้องไม่มีเงินใช้หนี้ แต่ถ้าลองท�าจริง
จะรูว่้า เราไม่ต้องหมดเงนิกบัสารเคม ีกบัการ
จ้างคน ผมปลูกข้าว ขายข้าว 5 ไร่ ได้เงินปีละ
แสนกว่าบาท เพราะท�าเป็นข้าวกล้องงอกขาย 
ข้าวเปลือก 10 กิโล ท�าเป็นข้าวกล้องงอกได้ 
8 กิโล กิโลละ 60 บาท โรงสีผมก็ท�าเอง เป็น
โรงสีมือหมุนที่ประกอบเอง” 
	 สิ่งส�าคัญของการท�าเกษตรพอเพียง
ของพ่อเลี่ยมคือการพึ่งตนเองใน	 5	 อย่าง	
คือ	1.ไม่ต้องซื้อข้าวกิน	2.มีกับข้าวพร้อมทั้ง 
ผักปลา	 3.ของใช ้ในบ้านทั้งแชมพู	 สบู ่	
น�้ายาล้างจานท�าใช้เองได้	 4.มียาใช้จากพืช
สมุนไพรที่ปลูกไว้	หนักหนาจริงๆจึงจะพึ่งยา 
โรงพยาบาล	5.ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี	ยาฆ่าแมลง

เพราะท�าปุย๋อนิทรย์ีใช้เอง	ทัง้หมดนีพ่้อเลีย่ม
บอกว่า	 ท�าให้เรารู้สึกอิสระ	 ไม่เป็นทาสของ
เงินอีกต่อไป

ควำมรู้ปันกันได้ ด้วย “กำรท�ำให้ดู 
ชวนให้ท�ำ” 
	 เมื่อสิ่งที่ท�าสามารถเป็นต้นแบบให้ 
คนอื่นได้	 พ่อเลี่ยมจึงกระจายความรู ้ด้วย
การเป็นวิทยากร	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
ต่างๆ	 น�าความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงาน
ที่เกาหลีใต้	 และที่ภูฏานมาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย	 มีการใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ 
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ในรปูแบบของกลุม่
ออมทรพัย์	ธนาคารข้าว	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	 
ป่าชุมชน	 โดยท่ีนี่ประสบความส�าเร็จในการ
ท�าป่าชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว	 
เมื่อมีการรวมกลุ ่มพ ่อเลี่ยมก็ได ้อธิบาย	
แนะน�าความรู ้ด ้านเกษตรพอเพียงกับ 
ชาวบ้านไปด้วย	
	 รวมถึงช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
รอบข้าง	 โดยพื้นที่	 13	 ไร ่ของพ่อเลี่ยม 
เป็นเหมือนโชว์รูมให้ผู ้มาเยือนได้เห็นว่า
เศรษฐกจิพอเพยีง	ต้องท�าอย่างไรแล้ว	บางคน 
ก็อยากได้พืชพันธุ ์ไปปลูกท่ีบ้าน	 ท�าให้มี
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	 
เพาะต้นไม ้ไว ้ขายผู ้มาเยือนในลักษณะ	 
“ร ่วมกันคิด	 แยกกันท�า	 รวมกันขาย”	 
ใครมาศกึษาดงูานท่ีบ้านพ่อเลีย่มแล้ว	อยากได้ 
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ต้นไม้พันธุ์อะไร	ถ้าที่บ้านไม่มีหรือมีไม่พอ	ก็
จะแนะน�าให้ไปซื้อกับสมาชิกในกลุ่ม	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในการท�างานเผยแพร่
ความรู้	 แม้พ่อเลี่ยมอยากให้คนน�าไปท�าตาม	
แต่มแีค่เพยีง	10	เปอร์เซน็ต์เท่าน้ันทีไ่ด้ท�าจรงิ	 
อุปสรรคส�าคัญประการหน่ึงพ่อเลี่ยมคิดว่า
มาจากการทีช่าวบ้านยงัไม่ได้เปลีย่นความคดิ	 
โดยเฉพาะวิธีคิดในการพึ่งตนเอง	 ท�าให้เกิด
ความแตกสลายของการรวมกลุ ่มได้ง ่าย	 
ดังนั้นการให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอ	ต้องน�า
ปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย	
	 ส�าหรับพ่อเลี่ยมความส�าเร็จที่ได้รับ	
นอกจากความสุขของครอบครัวที่มาจาก 
ลูกคนโตเรียนจบด้านเกษตร	คนเล็กเรียนจบ
แพทย์แล้ว	ยังมีความสุขจากการท�าให้สังคม
รอบข้าง	 ทั้งชุมชนและสังคมโดยรวมมีความ
อยู่เย็นเป็นสุข	 ท�าให้ธรรมชาติได้ฟื้นกลับมา
อีกครั้ง	 ในสวนป่าของพ่อเลี่ยมมีต้นไม้กว่า	
500	สายพนัธุ	์เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูน	มทีัง้หน่อไม้	เหด็
สารพัดชนิดที่พ่อเลี่ยมไม่เคยหวง	 ชาวบ้าน 
ทุกคนสามารถมาเก็บหาไปกินได้	
	 ตอนน้ีลูกๆ	 ทั้งสองได้มาช่วยพ่อเลี่ยม
ท�าสวน	 ครอบครัวได ้อยู ่กันพร ้อมหน้า	 
อีกทั้งยังได้ร ่วมกันท�าดีเผยแพร่แบ่งปัน 
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น	พ่อเลี่ยมบอกว่า	สิ่งเหล่านี้
จะเป็นประจกัษ์พยานทีก่่อให้เกดิความยัง่ยนื	
คนจะรู้จะเห็นว่าการท�าเกษตรแบบน้ีสร้าง
ความสุขได้อย่างไร	
	 พ่อเลี่ยมบอกว่าทุกวันนี้	 มีคนหลาย
กลุ ่มที่เริ่มสนใจวิถีทางนี้	 แต่การจะท�าให้
ส�าเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 ส�าเร็จของเรา	
อาจง่ายกว่าส�าเร็จของชุมชน	 สังคม	 ดังนั้น	
ส�าหรับพ่อเลี่ยมความส�าเร็จจึงมาจากการที่
คนในครอบครวัเหน็ร่วมกนัในการใช้ชวีติแบบ 

พอเพียง	ส่วนความส�าเร็จของชุมชนก็มาจาก
การที่คนในชุมชนน�าไปปฏิบัติ	 เกิดเป็นการ
รวมกลุ่ม	และเห็นผลดีร่วมกันนั่นเอง	
	 ปัจจุบันมีกิจกรรมตามฤดูกาลภายใน
สวนออนซอน	 จากการเปิดให้บุคคลทั่วไป 
เข้ามาร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้สอนตัง้แต่	1	คน 
เป็นต้นไป	 เป็นกิจกรรมตามฤดูกาล	 เช่น	 
ฤดูฝนสอนท�านา	 ปลูกต้นไม้	 ขยายพันธุ์พืช	
ฤดูแล้ง	 สอนตัดแต่งกิ่งไม้ในสวน	 เผาถ่าน	 
ท�าน�้าตาลอ้อย
	 อีกประมาณ	 4-5	 ปีข้างหน้า	 ท่ีนี่จะ
ท�าบ้านพักแนวธรรมชาติจากไม้ท่ีปลูกไว้ใน
สวนออนซอนเอง	ขนาดพักได้	1-2	คน/หลัง	
รองรับแขกกลุ่มละ	 10	 คนต่อเดือน	 เพื่อให ้
เหน็ภาพการพึง่ตนเองภายในพืน้ที	่ในเรือ่งของ 
ที่อยู่อาศัย	สอนปลูกผัก	และอื่นๆ	ตามความ
สนใจ	
 นี่คือภาพของความสุขภายในสวน
แห่งนี้ ที่รอผู้สนใจไปเรียนรู้ร่วมกัน
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 ผู้ใหญ่วิชาญ วัฒนวิเชียร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่	 8	 บ้านบุ่งเข้	 ต�าบลหนองแสง	 อ�าเภอ
ปากพล	ีจงัหวดันครนายก	บอกว่าความตัง้ใจ
ในการเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่	 มาจากความ
คิดที่ว่า	 “อยากสร้างเด็กหลังเขา	 ให้มาน่ัง 
แถวหน้า”	
	 บ้านบุ่งเข้ในอดีตห่างไกลความเจริญ	
เป็นหมูบ้่านหลงัเขา	เพราะอยูห่ลงัตีนเขาใหญ่	
เส้นทางคมนาคมในอดีตเป็นดินลูกรัง	 มีรถ
ประจ�าทางวิง่แค่สายเดยีว	ส่วนตวัผูใ้หญ่วชิาญ	 
แม้จะเป็นคนในพื้นที่	 แต่ก็ออกจากบ้านไป
ท�างานกรุงเทพฯ	ตั้งแต่ยังเด็ก	จนตอนหลังมี
กิจการท�าเบาะหนังรถยนต์ส่งไปประกอบที่
ประเทศมาเลเซยี	เมือ่สามารถลมืตาอ้าปากได้	 

 หำกเรำขับรถจำกตัวเมืองนครนำยก ไปเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล ประมำณ  
16 กิโลเมตร ถึงสี่แยกประชำเกษม เลี้ยวขวำมำทำงวัดคีรีวัน จะเห็นบ้ำนบุ่งเข้โฮมสเตย์  
อยูท่ำงด้ำนขวำมอืของถนน ทีน่ีไ่ม่เพยีงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร แต่ยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้  
และต้นแบบของควำมพอเพียงอีกด้วย

บ้ำนบุ่งเข้
ต้นแบบควำมสุขบนควำมพอเพียง

ผู้ใหญ่วิชาญก็คิดถึงเด็กๆ	 ในหมู่บ้านท่ีขาด
โอกาสทางการศึกษา	 จึงตั้งกองทุนด้วยเงิน
ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ	ใน
หมูบ้่านมาตัง้แต่ปี	2538	ก่อนทีจ่ะมาลงสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน	
	 ภายใน	 5	 เดือนหลังจากที่ เข ้ามา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 หมู ่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับโล่
พระราชทานหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็นเป็นสุข	 ในปี	 2557	 จากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		ใน
ปี	2558		ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง	30	
ครัวเรือนต้นแบบ	 จากกรมการพัฒนาชุมชน	
กระทรวงมหาดไทย	 และในปี	 2559	 ได้รับ
รางวัลบ้านสวยเมืองสุข	ระดับภาค	จากกรม
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การปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ถือเป็น
เครือ่งรบัประกนัความเป็นชมุชนต้นแบบด้าน
ความพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 เชื่อว่าความส�าเร็จนี้ไม่ได้มาจากการมี
ผู้น�าที่ดีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่น่าจะ
มปัีจจยัอืน่ๆ	ช่วยสนบัสนนุ	ซึง่น่าสนใจศกึษา
เป็นอย่างยิ่ง	

บุ่งเข้…ทรัพยำกรธรรมชำติ 
วิถีวัฒนธรรมน�ำสุข 
	 จุดอ่อนในอดีตของบ้านบุ่งเข้	 ปัจจุบัน
ได้กลายเป็นจุดเด่น	การที่หมู่บ้านอยู่หลังเขา
ท�าให้ที่นี่มีอากาศที่บริสุทธิ์	 เย็นสบายทั้งปี	 
รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่เป็น
ไทยพวน	100	เปอร์เซ็นต์	ท�าให้เป็นหมู่บ้าน
ที่น่ามาท่องเที่ยวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	
	 แต่ในจุดแข็งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่ส�าคัญ
คือ	ชาวบ้านที่นี่เป็นเกษตรกรท�านาเป็นหลัก	
หาหน่อไม้บนภูเขาปีละครั้ง	 ในการท�านา 
ชาวบ้านใช้สารเคมีอย่างหนัก	 นอกจากจะ
ต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้ว	 ยังส่งผลเสียต่อ
สุขภาพอีกด้วย	
	 เมื่อผู ้ใหญ่วิชาญได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 เขาได้ประกาศวิสัยทัศน์กับ 
ลูกบ้านว่าจะ	“เดินตามรอยพ่อ”	ในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่	 9	
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเยี่ยม	 ตั้งแต่
ปี	 2537	 และเกิดโครงการตามพระราชด�าร	ิ
มีการสร้างอ่างเก็บน�้าคลองสีเสียดไว้ให้ 
ชาวบ้าน	เพือ่สานต่อแนวทางทีใ่นหลวงท�าไว้	
ผู้ใหญ่วิชาญจึงคิดจะน�าแนวทางนี้มาพัฒนา
หมู่บ้านต่อไป	
	 แต่การจะเริ่มต้นน�าเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียงมายังหมู ่บ้านได้นั้น	 ผู ้ใหญ่บ้าน
บุ่งเข้มองว่า	 คนเป็นหัวหน้าต้องเข้าใจและ
ปฏบิตัเิป็นแบบอย่างก่อน	เขาจงึไปเรยีนรูก้บั
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ แห่งศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติสองสลึง	 ที่อ�าเภอแกลง	 จังหวัด
ระยอง	 ซ่ึงท�าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า	
30	ปีแล้ว	
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	 3	 วัน	 2	 คืนท่ีนั่น	 ท�าให้ผู้ใหญ่ได้ทั้ง
แนวคิดและวิถีปฏิบัติ	 โดยเฉพาะเรื่องป่า	 3	
อย่างประโยชน์	 4	 อย่างที่เขาน�ามาปรับใช้
ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ป่ากว่า	 90	 ไร่	 ที่มีการ
ขุดแก้มลิง	ท�าให้เหลือพื้นที่ป่า	70	กว่าไร่	ซึ่ง
ล่าสุดมีการท�าความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน
กับชาวบ้าน	 ให้ที่นี่เป็นป่าท่องเที่ยวชุมชน 
เชิงอนรุกัษ์และศกึษาพนัธุไ์ม้สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ 
ทุกคนช่วยกันดูแล	 และเพื่อเป็นการป้องกัน
การลักลอบตดัไม้หวงห้าม	อย่างเช่น	ไม้พะยงู
ออกไปจากพื้นที่	
	 ป่า	3	อย่าง	ประโยชน์		4	อย่าง	ที่ชาว 
ต�าบลหนองแสงช่วยกันปลูกในพื้นที่ป่า	มีทั้ง
ไม้ยืนต้นอย่างยางนา	 ไม้กินผลอย่างทุเรียน	
และไม้กนิใบอย่างพชืผกัสวนครัว	ใครอยากได้ 
ผกัท�ากบัข้าว	 กส็ามารถไปเกบ็มาใช้ได้	 ส่วน
หน่อไม้ไผ่ตงเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปหาได้ 
ปีละครั้ง	

เปลี่ยนควำมคิด…ด้วยตัวอย่ำง 
	 อย่างไรก็ตาม	 การน�าวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพยีงไปยงัชมุชนทีใ่ช้สารเคมใีนการท�าการ
เกษตรนั้นถือเป็นเรื่องยาก	 แต่ผู้ใหญ่ก็มีวิธี
การเฉพาะตัว	 ด้วยการน�าตัวอย่างของคน
ที่ใช้สารเคมีจนส่งผลต่อสุขภาพมาเล่าให ้
ลกูบ้านฟังถงึผลกระทบทีต่ามมา	เช่น	ลกูบ้าน
คนหน่ึง	 เมื่อเท้าที่เป็นแผลสัมผัสน�้าและดิน
ในที่นาของตัวเอง	 ปรากฏว่าจากแผลเล็กๆ	
กลายเป็นแผลติดเชื้อ	และต้องตัดขาในที่สุด

	 ผูใ้หญ่บอกว่าปัญหาส�าคญัของแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงคือ	 มีคนอยากท�า	 แต่ไม่มี
คนน�า	 โชคดีท่ีทุกวันนี้ในต�าบลหนองแสงซ่ึง
มีทั้งหมด	9	หมู่บ้าน	มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 
ท�าให้มีคนรุ ่นใหม่กลับมาใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง	 บางคนท�าโครงการขยะ
แลกปุ๋ย	(อินทรีย์)	บางคนน�าแพะมาเลี้ยง	ซึ่ง
นอกจากเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้แล้ว	
ยังช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยววิถีเกษตร
อินทรีย์ได้อีกด้วย
	 เคล็ดลับความส�าเร็จในการท�างาน 
อีกอย่างของที่นี่	 คือ	 หากคิดจะท�าอะไรแล้ว 
ผูน้�าต้องพดูคยุให้ชาวบ้านเข้าใจและเหน็ด้วย	 
การท�าเรื่องความพอเพียงก็เช ่นเดียวกัน	
นอกจากชาวบ้านจะเข้าใจแล้ว	ต้องน�าไปปฏบิตัิ	 
อย่างเช่น	 เรื่องการใช้เงิน	 แม้ว่ารัฐบาลจะมี
เงินกองทุนหมู่บ้าน	หมู่ละ	5	ล้านบาท	แต่ที่นี่ 
กใ็ช้เงนิท่ีได้มาอย่างมหีลกัการ	คอื	หากชาวบ้าน 
ไม่ได้ออมเงินในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 ก็จะ 
ไม่สามารถกูย้มืเงนิก้อนนีไ้ด้	นอกจากนัน้ยงัมี
การส่งเสรมิให้ชาวบ้านท�าบัญชคีรวัเรอืนด้วย	
	 นอกจากความพอเพียงแล้ว	 ชาวบ้าน 
ที่นี่ยังใส่ใจกับความมีวินัย	 ด้วยมองว่าจะ 
ช่วยให้การท�างานต่างๆ	ประสบความส�าเร็จ
 “เวลามีประชุม ทุกคนจะรู้หน้าท่ีของ
ตัวเอง ประกาศบอกกล่าวไปแล้ว กม็าประชมุ 
โดยไม่ต้องไปตามถึงบ้าน หรือเรื่องการคัด
แยกขยะ ทุกคนก็ช่วยกันท�าอย่างจริงจัง เมื่อ
เห็นคุณค่าของขยะ บางคนก็จะมีถุงใส่หน้า
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รถจักรยานเจอขยะที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ก็
จะเก็บไปขาย ชุมชนของเราก็สะอาด ใครมา
เที่ยวก็ชื่นชม 
 นอกจากนั้นเราคิดถึงอนาคตว่า หาก
ไม่มคีนรุ่นพ่อแม่แล้ว คนรุน่หลงัควรได้เรยีนรู ้
สิ่งที่คนรุ่นก่อนท�า เราจึงสนับสนุนให้พ่อแม ่
น�าลูกหลานมาเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะ 
ต่อไปพวกเขาก็จะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ผมคิดว่าวิธีการนี้จะสร้าง
ความยั่งยืนให้กับแนวทางที่เราวางไว้ได้” 

ต้นแบบ…ธรรมนูญควำมสุขชุมชน 
	 เม่ือพูดถึงโฮมสเตย์บ้านบุ่งเข้	 พบว่า
มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักเพราะมีเครือข่ายการ
ท�างานเป็นระบบ	 นอกจากบ้านบุ่งเข้แล้ว	 
โฮมสเตย์ของที่นี่ยังขยายตัวไปยังหมู่บ้าน
ต่างๆ	โดยจดัท�าเป็นโครงการ	เช่น	“มาวนัเดยีว 
เที่ยว	 9	 วัด”	 ซึ่งเป็นวัดในต�าบลหนองแสง
ทั้ง	 9	 หมู่บ้าน	 เช่น	 วัดโพธิ์ศรี	 ซึ่งโบสถ์ 
หลงัแรกก่อสร้างสมยัพระเจ้าตากสนิมหาราช	
วัดหนองแสงที่เป็นจุดพักทัพ	 มีอาวุธที่ใช้
ในการออกศึก	 โดยผู้ใหญ่มองว่าการจัดการ 
ท่องเที่ยวนี้ 	 จะท�าให ้ เกิดการกระจาย 
รายได้	ชาวบ้านท้ัง	9	หมูบ้่านสามารถน�าของดี
ของตนมาจ�าหน่าย	 เช่น	 ไม้กวาดดอกหญ้า	 
ขนมคาบหมู	 ขนมดาดไฟซึ่งเป็นขนมของ 

ชาวไทพวน	หรอืการท�าขนมปัง	คกุกี	้หรอืการ
จัดท�าอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว	
	 ทกุวนันี	้ชมุชนแห่งนีไ้ด้จดัท�าธรรมนญู
ความสขุชมุชนข้ึน	โดยการส่งเสรมิของมลูนธิิ
หัวใจอาสา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และศูนย์คุณธรรม	เป็นหลักปฏิบัติที่เกิดจาก
ความเหน็พ้องต้องกนัของคนในชุมชน	เพือ่ให้
ชมุชนเกดิความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	เช่น	เป็นต�าบล
ทีร่กัษาภมูปัิญญา	วฒันธรรม	ภาษา	ประเพณ	ี
และวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่	เด็กและเยาวชน	
เป็นคนดี	รักษาประเพณีตามวิถีไทยพวน	
	 อย่างไรก็ตาม	หลายครั้งที่การท�างานมี
อุปสรรคปัญหา	 แต่ผู้ใหญ่บ้านกลับมองเห็น 
เป ็นโอกาส	 เช ่น	 ที่นี่มีการขุดดินลูกรัง 
ไปขายจนกลายเป็นบ่อลึกขนาดใหญ่	สูงกว่า	 
20	 เมตร	 ผู ้ ใหญ่ก็ใช ้จุดนี้ท�าเป ็นแหล่ง 
ท่องเท่ียว	 สร้างแพทางเดินให้นักท่องเท่ียว 
ได้ชม	 “แกรนด์แคนยอน”	 แบบบ้านๆ	 ที่มี
น�้าใสชวนมอง	 พร้อมหาเสื้อชูชีพที่ชาวบ้าน
ทีน่ีเ่ยบ็เองมาไว้ให้บรกิารเพือ่ความปลอดภยั
อีกด้วย	
 
	 วันนี้นอกจากบ้านบุ่งเข้ไม่ใช่หมู่บ้าน
หลังเขาท่ีล้าหลังแล้ว	 ยังเป็นชุมชนตัวอย่าง
ที่มีคุณค่าน่าศึกษาเรียนรู้อีกด้วย
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บ้ำนหนองกลำงดง
ชุมชนพึ่งตนเองและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

	 หลังจากได้รับเลอืกตัง้เข้ามาเป็นผูใ้หญ่
บ้านในปี	 2539	นายโชคชัย ล้ิมประดิษฐ์ 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่	 7	 บ้านหนองกลางดง	 ต. 
ศิลาลอย	อ.สามร้อยยอด	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
ก็เร่ิมต้นกระบวนการแก้ไขวิกฤติชุมชนด้วย
การรวบรวมชาวบ้าน	 เปิดเวทีประชุมเพื่อ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน	 รวมทั้งมีการเปลี่ยน
แนวความคิดของชาวบ้าน	 ให้คิดว่าปัญหาที่
เกดิข้ึนภายในชมุชนนัน้เป็นปัญหาของทกุคน	
ไม่ใช่ปัญหาของผู้น�าเพียงคนเดียว	น�าไปสู่จุด
เร่ิมต้นของการแก้ปัญหาชมุชนโดยชมุชนเอง	
 “ในการประชุมก็ชวนคนในหมู่บ้านคุย
ถึงปัญหาที่มี ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร สาเหตุ
จริงๆ แล้วก็คนในหมู่บ้านเรานี่แหละที่ท�าตัว
ให้มีปัญหา ก็เลยเกิดการก�าหนดกฎเกณฑ์ ต้ัง
กตกิาในการแก้ไขปัญหาเรือ่งต่างๆ กเ็ป็นการ

   สภำพหมู่บ้ำนตอนนั้น เรียกง่ำยๆ ว่ำ ‘เละเทะ’ ต่ำงคนต่ำงอยู่ 
มีทั้งปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรพนันเต็มหมู่บ้ำนไปหมด และที่ส่งกระทบ 
ก็คือ โจรขโมย ข้ำวของหำยไม่เว้นแต่ละวัน... รู้สึกว่ำ ‘บ้ำนเรำไม่น่ำอยู่’  
มันเป็นวิกฤติที่ท�ำให้คิดว่ำ ‘จะต้องออกจำกตรงนี้ให้ได้’...  

เริ่มต้นการรวมกลุ ่มเกิดข้ึนครับ”	 ผู ้ใหญ่
โชคชัยเล่า
	 เริ่มจากปัญหายาเสพติดท่ีชาวบ้านได้
จดัล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วนในการแก้ปัญหา	
มีการจัดเวรยาม	 และออกตรวจตราร่วมกัน
อย่างจริงจัง	รวมถึงช่วยกันแจ้งเบาะแส	และ
ดูแลบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดกัน	 ในที่สุด
ก็สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้
ภายในระยะเวลาเพียง	 3	 ปี	 ซ่ึงความส�าเร็จ
ในการร่วมกับชาวบ้านปราบปรามยาเสพติด
ให้หมดไปนี้	 ท�าให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา
ในการท�างานของผู้ใหญ่โชคชัยมากข้ึน	 และ
ในขณะเดียวกันก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การแก้ปัญหาของชาวบ้าน	ซึง่ท�าให้เกดิความ
มั่นใจใน	 “กระบวนการมีส่วนร่วม”	 ของ
ชุมชนมากขึ้น	



53องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ฟื้นประชำธิปไตยในชุมชน ด้วยกำรมี 
ส่วนร่วมของทุกคน 
	 การได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ชุมชน
ไม้เรียง	 อ.ฉวาง	 จ.นครศรีธรรมราช	 โดยมี
นายประยงค์	 รณรงค์	 หรือน้ายงค์	 ปราชญ์
ชาวบ้านและผูน้�าอาวโุส	ทีรู่จ้กักนัดใีนแวดวง
งานพัฒนา	เป็นผูถ่้ายทอดความรูต่้างๆ	ให้นัน้	
ท�าให้ผู้ใหญ่โชคชัยเกิดแนวความคิดในการ 
จัดตั้ง	 “สภาผู้น�าชุมชน”	 ขึ้น	 โดยมีตัวแทน
จากกลุ่มอาชีพ	 14	 อาชีพ	 ในหมู่บ้าน	 เช่น	 
ผูใ้ช้แรงงาน	เกษตรกร	พ่อค้า	ฯลฯ	แต่ละกลุม่
คดัเลอืกตวัแทนกลุม่ละ	4	คน	รวมเป็น	56	คน	
และมผีูน้�าทีเ่ป็นทางการ	3	คน	คือ	ผูใ้หญ่บ้าน	
และสมาชิก	อบต.	2	คน	รวมทั้งหมด	59	คน	
จึงเรียกสั้นๆ	ว่า	“สภา	59”	
	 หน้าที่หลักของสภา	59	คือการเตรียม 
ข ้อมูลของชุมชนทั้ ง เรื่ อ งป ัญหาที่ เกิ ด
ขึ้นในชุมชน	 เป็นเรื่องที่ชาวบ้านอยากรู ้	
เก่ียวข้องกับปากท้องความเป็นอยู	่และจัดท�า 
ร่างการประชุม	 เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการ
ประชมุประจ�าเดอืนของชาวบ้าน	หรอืเรยีกว่า	 
“สภาประชาชน”	 โดยที่ผู้น�ามีหน้าที่รับฟัง
ปัญหา	 และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดง 
ความคดิเหน็	วเิคราะห์	วางแผน	และตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาร่วมกัน
	 ผู้ใหญ่โชคชัยเล่าว่า	 “ก่อนการประชุม
ทุกๆ เดือนของชาวบ้าน จะมีการประชุม

สภาผู้น�าก่อน เพื่อก�าหนดวาระการประชุม
ของชาวบ้าน ทบทวนว่ารอบเดือนที่ผ่านมา 
มีป ัญหาอะไร มีการวางกฎเกณฑ์กติกา
ในการแก้ไขอะไรบ้าง ใช ้สภาผู ้น�าเป ็น 
ผูก้�าหนด เปรยีบง่ายๆ กเ็หมอืนรฐับาลหมูบ้่าน  
เราร่างกฎระเบียบข้อบังคับ เสร็จแล้วก็ต้อง
น�าไปผ่านสภาประชาชน ก็คือการประชุม 
ชาวบ้านท้ังหมูบ้่านอกีครัง้หนึง่ ว่ากฎเกณฑ์ท่ี
เราก�าหนด ชาวบ้านเหน็ด้วยมัย้ สิง่ทีเ่หน็ด้วย 
ก็เอามาใช้ สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีการปรับแก ้
จนเป็นที่พอใจร่วมกัน
 ผมมองว่านี่แหละครับท่ีท�าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยชุมชนเกิด คนมีความรู้สึกว่า 
เขามส่ีวนร่วมทีท่�าให้ชมุชนเกดิความสขุ ตรงนี ้
เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลย คือการ
มีส่วนร่วมของคนทั้งหมู่บ้าน เหมือนกับที่
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อาจารย์ประเวศ วะสี เคยพูดไว้บ่อยๆ ว่า 
การสร้างพระเจดย์ีต้องสร้างจากฐาน เราต้อง
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของชุมชน
จริงๆ นั่นก็คือ ชาวบ้าน นั่นเอง”
	 ทกุครัง้ทีม่กีารประชมุสภาประชาชนจะ
มกีารถ่ายทอดสดผ่านเสยีงตามสาย	ท�าให้ผูท้ี่
ไม่มโีอกาสได้เข้าร่วมประชมุสามารถรบัทราบ
ข้อมูลต่างๆ	 โดยถ้วนหน้ากัน	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	
2539	 จนถึงปัจจุบัน	 มีการจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือนไม่เคยขาด	 เปิดโอกาสให ้
ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น	 ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลในการพูดคุยกัน	 ถือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลาย	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างของกันและกันได้

ใช้ข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือแก้ปัญหำ
	 จากเวทีประชุมพูดคุยของชาวบ้าน
หนองกลางดงที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวัน
อาทิตย์แรกของเดือน	 ท�าให้ผู ้ใหญ่โชคชัย
พบว่า	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแสดง
ความคิดเห็น	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
และการแก้ปัญหาที่ตรงจุด	 จึงน�าไปสู่การ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บ	 “ข้อมูลชุมชน”	

โดยใช้สภาผู้น�าชุมชนเป็นกลไกหลักในการ
ท�างาน	 ซ่ึงข้อมูลท่ีได้มาจะบอกได้ว่าปัญหา
ของตนเองคืออะไร	 และศักยภาพของชุมชน
อยู่ตรงไหน	
	 เริ่ มจากชวนชาวบ ้ านมาร ่ วม กัน
ออกแบบสอบถาม	ค�าถามคอืชาวบ้านอยากรู้ 
อะไร	 จากนั้นก็ลงมือเก็บข้อมูลโดยมีการ
ท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน	 เพราะชาวบ้าน
กงัวลว่าจะได้รบัผลร้ายจากการให้ข้อมลู	เมือ่
ได้ข้อมูลแล้วก็รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล	
โดยมีคนภายนอกมาช่วยท�าแผนที่ข ้อมูล
และแผนที่ความคิด	 จัดระบบข้อมูลให้ง่าย 
ต่อความเข ้าใจ	 ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
วิเคราะห์และรับรู ้ข้อมูล	 โดยเชิญหัวหน้า
ครอบครัวทุกบ้านมาร่วมประชุม	 และร่วม
วิพากย์วิจารณ์หาจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน

แผนชุมชนพึ่งตนเองบ้ำนหนองกลำงดง
	 ผลจากการเกบ็ข้อมลูชมุชนครัง้นี	้ท�าให้
เกิด	“แผนชุมชนพึ่งตนเอง”	 ของชาวบ้าน
หนองกลางดงขึ้น	 ซึ่งความต้องการหลักของ
ชาวบ้าน	 คือการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีรวมกัน
ถึง	 13.8	 ล้านบาท	 จึงมีการระดมความคิด
และร่วมกันหาทางออกได้	4	แนวทาง	คือ	
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 1. การลดต้นทุนการผลิต	โดยการลดใช้
สารเคม	ีแล้วเปลีย่นเป็นไปใช้ปุย๋ชวีภาพแทน	
 2. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต	 โดยการ
แปรรูปสับปะรด	 จากเดิมในพื้นที่ปลูก
สับปะรด	631	 ไร่	แต่ผลผลิตลูกเล็กขาย
ไม่ได้ราคา	 จึงของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเพื่อสร้างโรงกวนสับปะรด	
จนสามารถเพิ่มมูลค่าได้	1	-	2	ล้านบาทต่อปี	
 3. การประหยัดรายจ่าย	 ตั้งร้านค้า
ชุมชนและปั๊มน�้ามันชุมชนขึ้น	เป็นการชะลอ
เงินไหลออกจากชุมชนอย่างได้ผล	
 4. การตั้งกลุ ่มออมทรัพย์	 เพื่อเป็น
แหล ่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ า 	 และเป ็นทุน
สวัสดิการให้กับชาวบ้าน	
 
	 จากการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกันอย่าง
จริงจัง	 ท�าให้เห็นผลของความเปลี่ยนแปลง	
คอื	คนในชมุชนมรีายรับเพ่ิมขึน้	มหีน้ีสนิลดลง	 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
 “แผนที่เกิดขึ้นน้ี มันเหมือนเป็นแผน
แม่บทของชุมชน ซึ่งครอบคลุมไปทุกเรื่อง 
ตั้งแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย ทุกเรื่องเลย ส่วนกิจกรรมสนองแผน

ก็เป็นการระดมคนในหมู่บ้านมาออกแบบ
ร่วมกนัว่าแผนทีม่อียูเ่นีย่ เราจะท�าให้ประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างไร เราจะท�าอะไรได้บ้าง 
สรุปก็คือ เราพัฒนาคนก่อน แล้วใช้คนมา
พัฒนาแผน...
 ความส�าเร็จเหล่านี้ถ้านับเป็นรางวัล ก็
กว่า 30 รางวลั ในเวลากว่า 20 ปี เกดิเป็นการ
รับรู้จากคนภายนอกเข้ามาเรียนรู้ในชุมชน  
เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู ้ขึ้นมา นับถึงวันนี้  
ผมรับแขกมากว่า 4,000 คณะได้แล้วครับ 
ท�าให้คนในหมู่บ้านเราเองมีความเชื่อมั่นว่า 
สิ่งท่ีเราท�ามันแก้ทุกข์ของตัวเองได้จริง และ
เกิดความภาคภูมิใจท่ีคนภายนอกมาเรียนรู้
ด้วย” ผู้ใหญ่โชคชัยเล่าเสริม	
 
	 แม้ทกุวนันี	้ผูใ้หญ่โชคชยัจะเกษยีณอายุ
ราชการจากการเป็นผูใ้หญ่บ้านหนองกลางดง
มา	4	ปีแล้ว	แต่กระบวนการท�างานต่างๆ	ของ
ชุมชนยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 สะท้อน
ถึงความยั่งยืนในการพัฒนาบนฐานราก
อันมั่นคง	 และทุนความดีที่ชาวบ้านหนอง 
กลางดงร่วมกันสร้างสมเพื่อส่งต่อให้กับ 
ลูกหลานต่อไป
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	 “ในเรือ่งพระมหาชนก พระองค์ปรารถนา 
ก ่อตั้งปูทะเลย ์มหาวิชชาลัยเพื่ออบรม 
สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาให้มีความรู้ มีปัญญา 
มีคุณธรรม เช่นเดียวกับประเทศไทย หาก
เราจะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่ เราจะต้อง
สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ด้วยการศึกษาที่มีความ
เป็นไท ไม่ใช่การศึกษาที่สอนให้เราไปเป็น
ทาสทนุนิยมเหน็เงินเป็นพระเจ้า ซึง่หลกัสตูร
ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือหลักปรัชญา

   ในบทพระรำชนิพนธ์เรื่องพระมหำชนก ในหลวงรัชกำลท่ี 9 ทรงกล่ำวถึง 
ต้นมะม่วงที่ให้ผลประโยชน์มำกมำย แต่ชำวเมืองมิถิลำกลับพำกันรุมทึ้งท�ำลำย ทั้งๆ ที่ชอบ
กินผลของมัน นั่นเพรำะพวกเขำขำดควำมรู้ ขำดปัญญำในกำรดูแลรักษำ เปรียบเหมือน
ประเทศไทยของเรำทีม่พีร้อมทกุอย่ำง ทัง้ทรพัยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม ดนิ น�ำ้ อำกำศ
ที่บริสุทธิ์ แต่เรำเองกลับไม่รู้คุณค่ำและไปท�ำร้ำยธรรมชำติ...  

โรงเรยีนวถิพีทุธภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง และกำรเรยีนรูเ้พ่ือควำมเป็นไท

โรงเรียนปูทะเลย์มหำวิชชำลัยมำบเอื้อง 
                                 (ศูนย์กำรเรียนกสิกรรมธรรมชำติมำบเอื้อง)

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในรัชกาล
ที่ 9 จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง โรงเรียน 
ปูทะเลย ์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง หรือ  
ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 เพือ่เป็นการ
กอบกู้ประเทศไทยด้วยการเผยแพร่ความรู้
เหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป...”	
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 หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ	 เล่าถึงแรง
บนัดาลใจในการก่อตัง้โรงเรยีนปทูะเลย์มหา
วิชชาลัยมาบเอื้อง (ศูนย์การเรียนกสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง)	 โดยมี	 ดร.วิวัฒน์	
ศัลยก�าธร	 หรืออาจารย์ยักษ์	 ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ	เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดนี้ 
และได้นิมนต์หลวงพ่อสังคมซึ่งมีองค์ความรู้
ในการจัดการศึกษา	 ทางเลือกมาร่วมก่อตั้ง
โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยขึ้น	 ที่อ�าเภอ
บ้านบึง	 จังหวัดชลบุรี	 เพื่อเป็นต้นแบบใน
การจัดการศึกษาทางเลือกให้แก่นักเรียน 
และเยาวชน	ผ่านการเรยีนรูแ้ละลงมอืท�าจรงิ
ตามศาสตร์พระราชา	

โรงเรยีนวถิพีทุธภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพียง
	 เป็นเวลากว่า	5	ปีแล้ว	ทีโ่รงเรยีนได้เปิด 
ท�าการเรียนการสอน	 โดยน้อมน�าแนวคิด
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว	ในรัชกาลที่	9	มาเป็นปรัชญา	
และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีน
การสอน	ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญ	4	ประการคือ	
1.เป็นคนดี	 มีวินัย	 2.สามารถพึ่งตนเองได้	 
3.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจนเป็นที่พึ่ง 
ให้กับผู้อื่นได้	 และ	 4.มีความกตัญญูกตเวท ี
ต่อบิดามารดา	ผู้มีพระคุณ	และแผ่นดิน	

	 แนวทางการเรียนการสอนจะมุ่งเน้น
การเรียนรู้แบบบูรณาการ	 มีภาคทฤษฎีคือ	
วิชาในหลวงของเรา	 และภาคปฏิบัติคือ	
วิชาฐานงานกสิกรรมธรรมชาติ	 ซ่ึงท้ังสอง
วิชาสามารถถอดออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ	
ได้ครบทั้ง	8	สาระการเรียนรู้	โดยผ่านวิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มและการท�าโครงงาน	 เพื่อให้ 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้
ด้วยตนเอง	 กระตุ ้นให้เกิดการค้นคว้าหา 
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ	ท�าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ทั้งยังเกิดการช่วยเหลือ
พึง่พากนัในกลุม่	จนกลายเป็นชมุชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างเกื้อกูลอีกด้วย	

	 หลวงพ่อสังคม	 ธนปัญโญ	 (ขุนศิริ)	
ประธานฝ่ายสงฆ์ของโรงเรียนปูทะเลย์มหา
วิชชาลัย	 เล่าว่า	 “โรงเรียนของเรามีเด็ก
นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ไปจนถึง
อุดมศึกษา มีนศ.ระดับปริญญาจากภูฎาน  
4 คน มัธยมจากลาว 1 คน รวมแล้วประมาณ 
70 คน ซึ่งเด็กๆ และนศ.มีทั้งอยู่ประจ�าและ
ไปๆมาๆ ท่ีอยู่ประจ�ากับเราจะได้ฝึกฝนเป็น
อย่างมาก พวกเขาต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 มานั่ง
สมาธติอนต ี5 พอ 6 โมงเช้ากเ็ดนิตามหลวงพ่อ 
บิณฑบาต เรียกว่าได้ท�าบุญกริยาวัตถุ 10 
ตั้งแต่เช้าจนค�่า ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะฝึกให้
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เด็กๆ เป็นคนดีมีวินัย เพราะเป้าหมายแรก
ของเรา เด็กต้องเป็นคนดีมีวินัยก่อนสิ่งอื่นใด 

 ที่นี่เราจึงเน้นเรื่องคุณธรรมน�าความรู้ 
เด็กต้องเป็นคนด ีมคีวามรู ้อยูเ่ป็นสขุ ทีส่�าคัญ
พวกเขาจะต้องพึ่งตนเองได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
ด้านต่างๆ ที่นี่เราจึงสอนให้พวกเขารู้จักการ
ปลกูกนิ ปลกูอยู ่ปลกูใช้ ท�านาได้ ท�าปุย๋เองได้ 
ท�าน�้ายาอเนกประสงค์ใช้ เผาถ่านเป็น สร้าง
บ้านดนิเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยัเองได้ ซึง่เด็กๆ จะ
ได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ เหล่าน้ีด้วยการลงมอืท�าจรงิ
ด้วยตัวของเขาเองโดยการแนะน�าของครู ผู้รู้
หรือผู้ปกครองให้ค�าปรึกษา จนเขามองเห็น
หนทางที่เขาชอบจริงๆ ก็จะมุ่งเน้นเชี่ยวชาญ
ไปทางนั้น”
 
ครูจิตอำสำวิชำชีวิต
	 บนพ้ืนที่ราว	 46	 ไร่	 ในศูนย์เรียนรู ้
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	 คือห้องเรียน
ธรรมชาติที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นทุกวัน	
(ยกเว้นวันโกนและวันพระ	 ซึ่งเป็นวันหยุด
ของนักเรียนที่นี่	 เขาจะพักผ่อนวันโกนเต็มที่
และเตรียมตัว	ปฏิบัติวิปัสนาวันพระโดยแต่ง
ชุดขาวตลอดทั้งวันที่วัด)	โดยมีเหล่านักเรียน	
“ลูกปูน้อย”	 ที่คอยเดินตาม	 “พ่อปู	 แม่ปู”	 
ซึง่นอกจากจะมคีณะครทูีอ่ยูป่ระจ�าแล้ว	ส่วน
หนึง่ยงัมคีรอูาสาจากวชิาชพีต่างๆ	ทีส่ละเวลา	
แรงกาย	 แรงใจ	 เข้ามาแบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆ	พร้อมกับเป็น 
พี่เลี้ยงคอยพาท�ากิจกรรมต่างๆ	 ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนร่วมเรียนรู้ไป
ด้วยกัน	

	 บทบาททีส่�าคญัของคร	ูนอกจากจะเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ	
แล้ว	ยงัคอยเป็นทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�า	ท�าให้ 
เด็กๆ	 สามารถต่อยอดทางความคิด	 รู้จักตั้ง
ค�าถามเพื่อค้นหาค�าตอบ	และพยายามเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหา	โดยเฉพาะทกัษะ
ในการใช้ชีวิตที่เน้นความเรียบง่าย	 เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น	เปิดใจยอมรับความแตกต่างของ
สิ่งรอบข้าง	 และสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	
ครอบครัว	และเป็นคนดีของสังคม

กำรเรียนรู้เพื่อควำมเป็น “ไท”
	 การจัดองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบ	 “บวร”	 ยังหล่อหลอมให้เด็กๆ	
ได้เติบโตข้ึนท่ามกลางบรรยากาศแห่งการ
เกื้อกูลระหว่าง	“บ้าน	วัด	โรงเรียน”	ซึ่งเป็น
วิถีชุมชนแบบดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีมีมา 
ช้านาน	เดก็ๆ	จงึได้เรยีนรูร้ะบบความสมัพนัธ์
แบบชุมชนเครือญาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 
ไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตวั	หรอืเหน็แต่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง	

	 หลวงพ่อสงัคมได้กล่าวถงึเป้าหมายของ
การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความเป็น	 “ไทย”	 ของ
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โรงเรยีนปทูะเลย์มหาวชิชาลยัว่า	“การศกึษา
สมัยน้ี ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในแนวทาง
ตะวันตกที่สอนให้คนหลงใหลในวัตถุนิยม 
เรียนจบออกมาพากนัไปอยูใ่นเมอืง ทิง้พ่อแม่
ปูย่่าตายาย ละทิง้ถิน่ฐานบ้านเกดิ แต่ของเรา 
เป้าหมายทีส่�าคญัข้อหน่ึงกคื็อ เมือ่เด็กๆ เรยีน
จบแล้ว เขาจะต้องกลับไปรับใช้บ้านเกิดของ
เขา ด้วยวิชาความรู้และทักษะต่างๆ ที่เขามี 

 ดังนั้นถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เขาชอบ หรือ
เขารักที่จะท�า เราก็จะส่งเสริมให้เขาได้เรียน
รู้อย่างลงลึกจนเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น บางคน
ชอบการท�านา มีความฝันว่าอยากปลูกข้าว
อินทรีย์ให้ได้ผลผลิตมากๆ เท่ากับข้าวที่ปลูก
ด้วยปุย๋เคม ีเขากจ็ะต้องศกึษาให้ลกึในเรือ่งนี้
ว่าต้องใช้ข้าวพนัธุอ์ะไร ปลกูแบบไหน จนเขา
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้าวไปเลย บาง
คนพ่อแม่เป็นครูหากเขาอยากเป็นครแูน่นอน
เขาย่อมเป็นครูที่ดีได้ 
 
 หากเขาอยากเก่งเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเรา
จะส่งเสริมให้เขาไปให้ไกลที่สุดในสาขานั้นๆ  
โดยไม ่ทิ้ งความสามารถในการท�าเรื่อง 
พืน้ฐานทีส่�าคญัทีส่ดุ คือจิตใจทีม่ศีีลธรรมและ
สามารถพ่ึงตนเองด้วยการปลูกกินปลูกอยู่
ปลูกใช้ พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อน นี่แหละ
ที่เราคาดหวัง และเมื่อเขามีความรู้ในเรื่องที่ 
เขาเชี่ยวชาญแล้ว เขาจะต้องเอาความรู ้ 
กลับไปช่วยเหลือผู้อื่น กลับไปรับใช้บ้านเกิด 

ของเขา เขาจะต้องรูจ้กักตญัญกูตเวทต่ีอพ่อแม่  
ต่อผู้มีพระคุณ ต่อชาติบ้านเมือง และกตัญญู
ต่อโลกต่อแผ่นดินไทยในที่สุด

 ความคาดหวังของเราคือ เด็กๆ เหล่า
นี้จะเติบโตข้ึนเป็นปัญญาชนท่ีเปี่ยมไปด้วย
สัมมาทิฐิ มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแสงสว่างน�าทางชีวิต เป็นคนที่เข้มแข็ง
ท่ีลุกข้ึนมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ปกป้องชมุชนของเขาด้วยความรู ้
ความสามารถที่เขามี และที่ส�าคัญคือเป็น 
คนที่รู้จักให้ เช่นเดียวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 
ของเรา ท่ีทรงเป็นแบบอย่างของการให้ตลอด
ทั้งพระชนม์ชีพของพระองค์ ข้อแรกสุดของ
ทศพิธราชธรรมก็คือ ทาน หมายถึง การให้ 
หลกัการทรงงานของพระองค์ท่าน Our loss 
is our gain ขาดทุน คือ ก�าไร นั่นก็คือ การ
ให้ และการเสียสละ นั่นเอง

 ดังนั้น สิ่งที่เราพยายามท�าอยู่ในตอนนี้
กค็อื การขยายโรงเรยีนปูทะเลย์มหาวชิชาลยั
ไปยังจังหวัดอื่นๆ ให้มีโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้น
อีกหลายๆ แห่งในประเทศไทยของเรา หรือ
แม้แต่ต่างประเทศ อันจะเป็นการน�าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา ‘คน’ ให้ถึงที่สุด
ของความสุขและความเป็นอิสรภาพอย่าง
แท้จรงิ สมดงัทีพ่ระองค์ได้รบัรางวลัสงูสดุจาก 
UN ด้านการพัฒนามนุษย์นั่นเอง”
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	 นอกจากที่ 	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	
ยั งมีพื้นที่ จัดการศึกษาภาคบัง คับอยู ่ที่
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้	 สมเด็จย่า	
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มศว	 แม่แจ่ม	 จังหวัด
เชียงใหม่	 โดยโรงเรียนสาธิตแห่งนี้	 ถือเป็น
โรงเรียนสาธิตต้นแบบ	 ในการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กชาติพันธุ ์ที่มาจากพื้นที่ห ่างไกล	 
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตาม 
พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร 
บรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

 วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำ 
คณะวิชำ ถือเป็นวิทยำลัยที่มีชื่อเรียกว่ำ โพธิวิชชำลัย เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
และมีสถำนที่ตั้งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงไปจำก 18 คณะที่มีอยู่ใน มศว  
โดยมีพื้นที่จัดกำรศึกษำอยู่ในพื้นที่ภูมิรัฐศำสตร์ 4 จังหวัดชำยแดนท่ีติดกับ 4 ประเทศ 
เพือ่นบ้ำน โดยขณะนีเ้ปิดท�ำกำรอยู ่2 แห่ง คอื หลกัสตูรกำรจดักำรภูมิสังคมจดักำรเรยีน
กำรสอนระดบัอดุมศกึษำทีว่ทิยำลยัโพธวิชิชำลยั มศว สระแก้ว ตดิกบัรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
(พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่วิทยำลัยโพธิวิชชำลัยแม่สอด มศว ตำก ติดเมียนมำร์  
(พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย
“งอกงำมด้วยปัญญำบนฐำนคิดชุมชน”

 รองศาสตราจารย์อ�านาจ เย็นสบาย 
ได้ให้ข้อมูลว่าช่ือโพธิวิชชาลัย	 ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์	 หนังสือ	
“พระมหาชนก”	 ซ่ึงคณะกรรมการโครงการ
ก่อตั้ง	 ได้น�าชื่อ	 “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”	
กับ	 “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย”	 จากหนังสือ 
พระมหาชนก	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิารยทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัพจิารณา	โดย
ในที่สุดที่ประชุมยุทธศาสตร์	มศว	ก็เสนอชื่อ 
ในการจัดตั้งเป็น	 “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”	ซึ่งนอกจาก
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ชือ่แล้ว	ยงัได้น�าสาระส�าคญัเรือ่งความอดทน	
ความมานะบากบั่น	 ความเพียรพยายาม	
ความไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคมาเป็น 
ข้อเตือนใจในการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย	 เพื่อให้
บรรลุจุดหมายการจัดตั้งสถานศึกษาบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรศึกษำสีเขียว
	 มศว	 เห็นคุณค่าและความส�าคัญใน
การปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในฐานะที่
เป็นปรัชญาที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน	เป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจที่ยึดโยงกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม	จริยธรรมความดีงามการจัดการ
ชีวิตความเป็นอยู ่ที่ เป ็นสัมมาชีพ	 ต้ังแต่
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพึง่ตน	จนถงึเศรษฐกจิ
พอเพียงขั้นก้าวหน้า	 โดยแม้จะเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม	 ก็เป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ที่อยู่ร่วมกับ
ชุมชนสังคมได้อย่างสันติสุข
		 การขบัเคลือ่นแนวคิดการจัดการศึกษา
สีเขียว	 หรือสร้างคนบนฐานคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 
ผ่านกระบวนการความร่วมมือแบบภาค 
เครือข ่าย	 หรือองค ์กรเบญจภาคีในป	ี
2549-2551	 ที่จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	ภาคีภาควิชาการ	 เช่น	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 การศึกษานอกระบบ	
(กศน.)	ภาคีภาคราชการและความม่ันคง 

เช่น	ผูว่้าราชการจงัหวดั	ภาคภีาคเอกชน	เช่น	 
บริษัท	 น�้าตาลขอนแก่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
(KSL)	ภาคภีาคประชาสงัคมและสือ่	เช่น	NGO	 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ	 และสื่อมวลชนใน
พื้นที่	และภาคีภาคประชาชน	เช่น	ชาวบ้าน
และปราชญ์ในชุมชน
	 ทั้งนี้	โพธิวิชชาลัย	มีเป้าหมายจัดตั้งใน
พื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์จังหวัดชายแดนที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	คือ	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด
สระแก้ว	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินมา
เปิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มศว	สระแก้ว	เมื่อ
วันที่	 28	 มกราคม	 2551	 ก่อนด�าเนินการ
รับนิสิตรุ ่นแรก	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2552	
และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดตาก	ด�าเนินการรับ
นิสิตตั้งแต่การศึกษา	2554	 เป็นต้นมา	และ
ในอนาคตมีแผนที่จะไปจัดตั้งในพื้นที่จังหวัด
สตูล	 น่าน	 และอุตรดิตถ์	 รวมถึงมีแผนจะ
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เปิดรับนิสิตในหลักสูตรผลิตครูชาติพันธุ ์ 
คืนถิ่นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในปีการ
ศึกษา	2561	อีกด้วย
	 หลักสูตรการเรียนการสอนของโพธิ
วิชชาลัย	 ปัจจุบันมี	 2	 สาขาวิชา	 คือ	 สาขา
วิชา	 การจัดการภูมิสังคม	 และสาขาวิชา	
การจัดการภูมิวัฒนธรรม	 ส�าหรับการเรียน
การสอน	 นิสิตชั้นปีที่	 1	 และ	 2	 เรียนที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	
และนิสิตชั้นปีที่	 3	 และ	 4	 ศึกษาในพื้นที ่
จัดตั้ง	 ซึ่งทุกสาขามุ่งเน้นกระบวนการเพื่อ
ผลิตบัณฑิตคืนถิ่น	 อันเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิรูปประเทศไทยสู่การพัฒนาชุมชนแบบ
ยั่งยืน
	 โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทาง
ภูมิสังคม	 เป็นการศึกษาที่ค�านึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศ	 และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัย
ใจคอของผู้คน	 ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน	 ส่วน
สาขาวิชา	การจดัการภมูวิฒันธรรม	เป็นสาขา
ท่ีสร้างนิสิตเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม
และศิลปะ	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ
ป่าต้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ	สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 เรียกได้ว่า	นิสิตทีเ่รยีนจบจากโพธวิชิชาลยั 
จะได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 ทั้งศึกษา 
ภูมิสารสนเทศทั้งเรียนรู้ศาสตร์	 6	 มิติ	 เลี้ยง
ควาย	 ท�านา	 ขึ้นเขาลงห ้วย	 ท�าแผนที	่ 
เรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 เรียนวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จนได้รับการ
ขนานนามว่า	 "บัณฑิตเดินตามรอยศาสตร์
พระราชา"

ลงพืน้ทีศ่กึษำปัญหำทีแ่ท้จรงิของชมุชน
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่เริม่ต้นจดัการศกึษาที่
เรยีกได้ว่าแปลกใหม่ในสงัคม	อปุสรรคปัญหา
ย่อมมีมากเป็นธรรมดา	แต่รองศาสตราจารย์
อ�านาจ	 เย็นสบาย	 และทีมงานไม่ได้มองว่า
เป็นปัญหาแต่อย่างไร	กลบัยดึหลกัความเพยีร
ในการท�างานให้ส�าเร็จเป็นที่ตั้ง
 “ตอนแรกเราจะไปตั้งวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัยท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่พบปัญหา
เรื่องแนวความคิดความไม่เข้าใจของภาคี
ต ่างๆ ว ่าการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป ็นหลักสูตรในการเรี ยน 
การสอนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะส�าเร็จได ้
หรือไม่ เมื่อท่ีนั่นท�าไม่ได้เราก็ไม่ล้มเลิก
ความตั้งใจ เพราะนี่เป็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีต้องการ
จัดการความรู ้เพื่อชุมชน เพื่อคนในสังคม 
ที่สุดเราจึงผลักดันให้เกิดขึ้นได้ที่จังหวัด
สระแก้ว
 ต่อมาเรื่องท�าอย่างไรหลักสูตรจึงจะ 
เป็นที่ยอมรับ เราก็เริ่มจากการเรียนรู้ปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชนเพื่อน�ามาเป็นหลักสูตร 
เราเริ่มจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนซึ่งเป็น
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ฐานราก ส่วนเรือ่งอาจารย์ทีม่าสอน เน่ืองจาก
สาขาที่เราสอนเป็นสิ่งใหม่ อาจจะยังไม่มี
อาจารย์ที่จบด้านนี้โดยตรง นอกจากดูเรื่อง
แนวคิดที่ไปด้วยกันได้แล้ว เราก็ดูเรื่องความ
เข้าใจและความมานะทุ่มเทเป็นหลัก
 เราเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีปีแรก เมื่อปี 2552 รุ่นแรกนี้เรา
เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดสระแก้วมา
เรียน เพื่อสร้างฐานความรู้ ให้คนในชุมชน
ที่วิทยาลัยไปก่อตั้ง โดยที่นี่มีทั้งอุทยานแห่ง
ชาติปางสีดา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัด
สระแก้ว มีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นฐานในการ
เรียนการสอนพอปีหลังก็เปิดกว้างให้กับ 
ทุกคนที่สนใจผ่านระบบแอดมิชชัน
 ส่วนทีว่ทิยาลยัโพธวิชิชาลยั   มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก นิสิตส่วนใหญ่
จะเป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ตอนน้ีมีนิสิต
จบไป 3 รุ่นแล้ว บางส่วนจบไปท�างานใน
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการ
เพื่อสังคม บางส่วนท�างานในมูลนิธิ โครงการ
ตามพระราชด�าริ หรือท�างานด้านการพัฒนา
ชุมชน”

บรกิำรสงัคม สร้ำงแรงบนัดำลใจให้นสิติ
	 ยิ่งไปกว่านั้น	กล่าวได้ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัด 
ของโพธิวิชชาลัย	 คือการท�างานบริการ
สังคมอย่างเข้มข้น	 ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ	
หลากหลายด้าน	 เช่น	 การขอความร่วมมือ 

หน่วยทหารพัฒนา	 กรมทหารราบท่ี	 21 
รักษาพระองค์	 เพื่อขออนุมัติใช้โรงสีข้าว
พระราชทาน	 บ้านคลองทราย	 ต�าบลหนอง
ตะเคียนบอน	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัด
สระแก้ว	 เป็นฐานการศึกษาเรียนรู ้ของ
วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั	และให้บรกิารแก่ชุมชน
ในหลายมติ	ิเช่น	การเป็นสถานทีส่ข้ีาวบรกิาร
แก่ประชาชน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ผ่าน
โครงการสัมมนา	การฝึกปฏิบัติ
	 ที่ส�าคัญโพธิวิชชาลัย	 ยังกลายเป็น 
สถานทีห่ล่อหลอมสร้างแรงบันดาลใจให้นสิติ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง	 19	
คณะ	ให้เป็นผู้มีใจรักในการท�างานเพื่อสังคม	
ผ่านการเข้าค่าย	4	วัน	3	คืนที่นี่อีกด้วย
	 รองศาสตราจารย์อ�านาจกล่าวว่าโพธิ
วิชชาลัยสอนให้คนปลูกข้าวเป็นก็จริง	แต่แท้
ที่จริงแล้วก�าลังปลูกคน	 สร้างคนที่มีความรู้
และคุณธรรมเพื่อน�าพาตนเอง	 ชุมชน	 และ
สังคมให้ฝ่าวิกฤติสังคมไปให้ได้	 การจัดการ
ศึกษารูปแบบนี้ไม่อาจวัดจุดคุ ้มทุนท่ีก�าไร	
แต่วัดจากการสร้างคนดีให้เพิ่มขึ้นในสังคม	
เพราะนี่คือต้นทุนมนุษย์ที่ส�าคัญ
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   ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชด�ำริของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 พวกเรำเริ่มที่ตัวเอง ท�ำด้วย 
ตัวเองกันก่อน ต่อมำได้พำกันรวมกลุ่มเพื่อควำมแข็งแรง และได้เชื่อมโยง
ร้อยเรียงกันเป็นเครือข่ำยเพื่อให้เกิดพลังของกำรท�ำงำน  

ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรธรรมชำติบ้ำนจ�ำรุง
สภำองค์กรชุมชนต�ำบลเนินฆ้อ

 คุณชาติชาย เหลืองเจริญ	 ประธาน
สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	 เล่าแนวคิด
การท�างานกว่า	 ๒๐	 ปีในการน้อมน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในต�าบล 
เนินฆ้อ	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ด้วยน�้า
เสยีงมัน่คงและมัน่ใจถงึสิง่ทีไ่ด้พสิจูน์แล้วด้วย
การปฏิบัติจริง	
	 น่ีเป็นอีกหน่ึงพืน้ทีข่องพีน้่องประชาชน	
ที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	ได้พากนัการรวมตัวท�างาน	
ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	จนท�าให้เกิดสังคม
ที่อยู่เย็นเป็นสุข	 ชีวิตที่มั่นคง	 พึ่งพาตนเอง
บนความพอเพียง	และอยากส่งต่อความสุขนี้ 
ให้กับทุกคนที่มาเยือนที่มหาวิทยาลัยบ้าน
นอก	บ้านจ�ารุง	ด้วยโค้ดลับสั้นๆ	ว่า	“ไม่รวย
แต่มั่นคง”

จุดเริ่มต้นของควำมพอเพียง 
	 ปัจจบุนัศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรธรรมชาติ
บ้านจ�ารงุ	เป็นทีต่ัง้ของศนูย์ประสานงานสภา
องค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	 แต่กว่าจะหลาย
เป็นสภาองค์กรชุมชน	 ฯ	 ได้นั้น	 ชุมชนแห่ง
นี้มีการรวมตัวและร่วมท�างานกันมาอย่าง
ยาวนาน	
	 แนวคิดเริ่มต้น	 มาจากความต้องการ 
เงินทุนเพื่อใช้เป็นกองกลางในการพัฒนา
ชุมชน	 โดยเป็นกองทุนของชุมชนเอง	 เพื่อ
การบริหารชุมชนแบบพึ่งตนเอง	 จึงเกิดการ
ระดมหุน้ขึน้เป็นครัง้แรก	เมือ่ปี	2529	โดยขอ
ความร่วมมอืจากชาวบ้านในการซือ้หุน้	ได้เงนิ 
ทั้งสิ้น	 30,000	 บาท	 โดยน�าเงินท่ีได้ไปตั้ง 
ร้านค้าชุมชน	จ�าหน่ายสนิค้าแปรรปูของชุมชน	
	 จนกระทั่ง	 ปี	 2543	 ได้มีกระบวนการ
ส�ารวจข้อมูลครัวเรือนอย่างจริงจัง	 ท�าให้พบ

ยั่งยืนบนควำมพอเพียง
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ปัญหาส�าคญั	คอื	เกษตรกรในชมุชนใช้สารเคมี
กันมาก	 จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิด
สารพษิตกค้างในผลผลติ	ปัญหาดังกล่าวท�าให้
ชาวบ้านเป็นโรคภมูแิพ้	มสีขุภาพแย่ลง	ต้นทนุ
การผลิตสูงขึ้น	 จึงเกิดการทบทวนตัวเอง 
และคิดแก้ไขปัญหา	 น�าไปสู่การรณรงค์ให้
ชาวบ้านตระหนักถึงความส�าคัญของการลด
ใช้สารเคมี	จัดตั้ง	“กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน”	ท�า
โครงการเกษตรอินทรีย์	 และก่อต้ัง	 “ศูนย์
การเรยีนรู้เกษตรธรรมชาตบ้ิานจ�ารงุ”	ขึน้มา	
	 ต่อมาปี	 2548	 เกิด“เครือข่ายองค์กร
ชมุชนบ้านจ�ารุง”	เพือ่เชือ่มโยงการท�างานกบั
กลุ่มกิจกรรมอื่นๆ	 ได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น	
โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
มาขยายแนวทางการท�างานไปยังกลุ่มคนใน
หมู่บ้านอื่นของต�าบลเนินฆ้อและพื้นที่ใกล้
เคียง	 มีเวทีเชื่อมประสานงานกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ	 ทุกวันที่	 15	 ของเดือน	 โดยก�าหนด
ประเด็นในการพัฒนา	 4	 เรื่อง	 คือ	 คน	 ดิน	
น�้า	 ป่า	 ซ่ึงได้ใช้เวลาในการเรียนรู้และสร้าง
กระบวนการท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย	ด้วย

การปรบัเปลีย่นวธิคีดิ	การรวมกลุม่	การสร้าง
ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจฐานราก	 ท�าให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

“มหำวิทยำลัยบ้ำนนอก” ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้
	 จนกระทั่งปี	 2551	 ได้ยกระดับการ
ท�างานจากเครอืข่ายสูก่ารจดัตัง้	“สภาองค์กร
ชุมชนต�าบลเนินฆ้อ”	 หรือท่ีเรียกกันติดปาก
ท่ัวไปว่า	 “มหาวิทยาลัยบ้านนอก”	 มีกลุ่ม
กิจกรรมที่หลากหลายถึง	40	กลุ่ม	 เช่นกลุ่ม
ธนาคารชุมชน	 ชักชวนคนท่ีมีเงินไม่มากนัก	
ออมเงนิทกุวนัศกุร์	ท�าให้คนตวัเลก็ทีไ่ม่มพีลงั
ทางสังคม	มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยฐานการ
ออม	และระบบเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่	กลุม่เกษตร
พื้นบ้าน	 ลด	 ละ	 เลิกใช้สารเคมีอย่างจริงจัง	 
มผีกัพืน้บ้าน	และผลไม้อนิทรย์ีกนิตลอดทัง้ปี	 
กลุ่มสวัสดิการเครือข่ายชุมชน	 ที่ปัจจุบัน
ดแูลกนัเองตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ตาย	ท�าให้
การใช้ชีวิตมีความมั่นคงอย่างแท้จริง	 รวม
ไปถึง	 กลุ่มธนาคารต้นไม้	 ชักชวนสมาชิก
มาสร้างความมั่นคงให้กับตนเองด้วยการ
ปลูกต้นไม้	 3	 อย่าง	 ไม้กินได้	 ไม้โตเร็ว	 และ
ไม้เศรษฐกิจในสวนผลไม้และสวนยางพารา	
นอกจากนี้ยังมี	 กลุ่มเลี้ยงตะพาบน�้า	 กลุ่ม
ตลาดสีเขียว	 กลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา	
กลุม่งาน	ฒ	ผูเ้ฒ่ากบัเตาเผาถ่าน	กลุม่มหาลยั 
บ้านนอกโฮมสเตย์	 บ้านจ�ารุง(มาตรฐาน 
โฮมสเตย์ไทย)	ฯลฯ	
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	 กล่าวได้ว่า	มหาวทิยาลยับ้านนอก	เป็น
โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ�ากัด	 โดยเฉพาะ
ชุดความรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง	โดยใช้ขบวน
องค์กรชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการท�างาน
 “ในวนัข้างหน้าเราอยากเป็นชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ เป็นสังคมที่เรียนรู้ที่ไร้ขีดจ�ากัด 
อยากเป็นแหล่งเรยีนรูข้องทกุคนทีส่นใจ เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการรู้เท่ารู้ทัน และมี
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
แท้จริงในทุกๆด้าน”	 ประธานสภาองค์กร
ชุมชนต�าบลเนินฆ้อกล่าว	

5 ห่วงโซ่ 3 ระดับ
	 “สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ”	 มี
แนวทางและกระบวนการในการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นระบบโดยสภาฯจะท�าหน้าที่
เชื่อมโยงให้ชาวบ้านในต�าบลเนินฆ้อเข้าสู ่
ห่วงโซ่การรวมกลุ่มทั้งหมด	5	ห่วงโซ่	
	 เริ่มจาก	ห่วงโซ่แรก	 ห่วงโซ่การผลิต	
เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ท�าสวนผล
ไม้	 สวนยางพารา	 เลี้ยงหอยนางรม	 ฯลฯ	 
ห่วงโซ่ที่สอง	 เป็นระบบการแปรรูปผลผลิต	
เช่น	 กลุ่มชาวบ้านที่ท�ากะปิ	 น�้าปลา	 ผลไม้
แปรรูป	ทุเรียนทอด	ขนุน	ผลไม้อื่น	ๆ	ฯลฯ	
ห่วงโซ่ที่สาม	เป็นกลไกตลาด	เปิดตลาดเพื่อ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างสม�่าเสมอ
ที่ตลาดสีเขียว	 ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ธรรมชาติบ้านจ�ารุง	 ในเนื้อท่ีกว่า	 10	 ไร	่ 
ห่วงโซ่ท่ีสี่ เป็นการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน	 โดยมีกลุ ่มโฮมสเตย ์บ ้านจ�ารุ ง	
(มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย)	 เป็นกลุ่มกิจกรรม
หลักในการเช่ือมโยงเรื่องของการท่องเท่ียว	
และห่วงโซ่ที่ห้า	 กลุ ่มสื่อชุมชนท�าหน้าที่
สื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่อง	
	 สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนนิฆ้อให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสาร	 บอกต่อเรื่องราวดีๆ	
ของตนเองให้สังคมภายนอกรับรู้	 ช่วงแรกๆ	
มีการกระจายข่าวผ่านวิทยุชุมชน	 การถ่าย
ท�าเรื่องราวต่างๆ	 กันเอง	 ต่อมาเมื่อมีผู้ผลิต
สื่อเดินทางมายังชุมชนนี้มากขึ้น	 ท�าให้เกิด
การสื่อสารท่ีเป็นระบบมากข้ึนและช่วยเป็น 
กระบอกเสียงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี	
	 คณุชาตชิาย	เหลอืงเจรญิ	เล่าว่า	จดุเด่น
ทีท่�าให้การเชือ่มโยงเครอืข่ายของทีน่ีป่ระสบ
ความส�าเร็จ	 มาจากการที่ชาวบ้านมีโอกาส 
พดูคยุกนัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	ซึง่แบ่ง
ได้เป็น	3	ระดบั	คอื	1.ระดบัท่ีพบปะพดูคยุกนั 
อย่างไม่เป็นทางการในทุกครั้ง	ทุกเวลาที่พบ
กัน	 2.ระดับกลุ่มต่างๆ	 ที่นัดพบปะกันเสมอ	
และ	3.ระดบัองค์กรชมุชน	ทีม่ตีวัแทนมาร่วม 
พูดคุย	 ณ	 “เวทีสภาองค์กรชุมชนต�าบล 
เนนิฆ้อ”	ในทกุวนัที	่15	ของเดอืนเป็นเวลาราว	 
2	ชัว่โมง	ซึง่ชาวบ้านทีน่ีม่เีป้าหมายร่วมกนัใน
การท�างานคือ	หนึ่ง	อยากสร้างสังคมเป็นสุข	
ช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนั	สอง	อยากมชีีวติท่ีมี
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ความมัน่คง	สาม	อยากพึง่พาตนเองได้	และสี	่
อยากเผยแพร่เรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้คนในชาติและคนทั่วโลกได้รับรู้
ว่าเป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้กับ
สังคมไทยและสังคมโลก	“ไม่รวย แต่มั่นคง
อย่างยัง่ยนื”	แม้ว่าต้องใช้เวลา	แต่ทกุคน	ทกุ
อาชีพสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง	

สังคมอุดมคติที่ทุกคนร่วมสร้ำง
	 หากถามถงึปัญหาอปุสรรคของการรวม
กลุม่	เราพบค�าตอบว่า	“ไม่ม”ี	อย่างหนกัแน่น	
ทัง้ทีค่วามจรงิไม่น่าเป็นไปได้	แต่คณุชาตชิาย	
เหลืองเจริญได้ขยายความให้ฟังว่า	 ด้วยการ
ด�าเนินงานที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้
การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่	เพราะมวีธิคีดิ
ในการท�างานทีช่ดัเจน	เริม่จากตนเอง	ท�าจาก
เล็กไปหาใหญ่	ง่ายไปยาก	คุยกันไปท�ากันไป	
ใครสะดวกก็มาช่วยกัน	 ใครไม่สะดวกก็ไม่ว่า
กัน	และที่ส�าคัญการรวมกลุ่มของที่นี่มีความ
ยัง่ยนื	ไม่ได้ท�างานในนามบคุคลใดบคุคลหนึง่	
แต่ขับเคลื่อนด้วยขบวนองค์กรชุมชน	 การ
รวมกลุ่ม	 ซึ่งทุกคนถือว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วน
ร่วม	 และมีหน้าที่ในการด�าเนินงานของกลุ่ม
ให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง	
 
	 ย้อนกลับไปในอดีต	 ผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่
เล่าว่า	 ต�าบลเนินฆ้อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม	
มีน�้าไหลตลอดทั้งปี	 ลักษณะเช่นนี้จึงเหมาะ

แก่การท�านา	ท�าสวนผลไม้	สวนยางพารา	ที่
ลุ่มต�่าในทุ่งนามีดินเหนียวสีด�า	 ท�านาได้ผลดี	
ท่ีดอนบนเนินมีดินสีแดงมันปู	 เหมาะแก่การ
ปลูกผลไม้และยางพารา	 ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน
ป่าให้เป็นบ้าน	 เปลี่ยนบึงให้เป็นเรือกสวนไร่
นา	 บนเนินเป็นสวนผลไม้และสวนยางพารา	
สังคมเกษตรกรรมเล็ก	ๆ	จึงผุดขึ้นที่นี่
	 มาถึงวันนี้	 ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการ
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ได้
แสดงผลชัดเจนท่ีองค์กรชุมชนแห่งนี้	 และ
ท�าให้เห็นว่าความพอเพียงส่งผลต่อคุณธรรม
ด้านอื่นๆ	 ของชีวิต	 เช่น	 การท�าเกษตร
อินทรีย์ท�าให้เราไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	 ไม่
ท�าลายสขุภาพของคนอืน่	การเหน็คณุค่าของ
มติรภาพ	การอยูอ่าศยัแบบพึง่พงิกนัมากกว่า
การให้ค่าของเงิน	 ท�าให้ทุกคนในชุมชนให้
ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี	 การโอบอ้อม
อารียินดีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้
คนอื่นๆ	 ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือน
ได้ทั้งความรู้และความอบอุ่น	อบอวลไปด้วย
มิตรภาพ
 
	 สังคมอุดมคติท่ีหลายคนใฝ่ฝันเกิดข้ึน
แล้วทีน่ี	่ทีต่�าบลเนนิฆ้อ	ต�าบลทีอุ่น่หนาฝาคัง่ 
ไปด้วยผู้คนที่คิดท�าเพื่อส่วนรวม	 พูดภาษา
เดียวกัน	และมีหัวใจเดียวกัน
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	 ด้วยเหตุนี้เอง โรงเรียนบ้านจับไม้  
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	จึงหยิบยกทุนความดี 
ของชุมชนมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมของนักเรียน	โดยมีเป้าหมาย
ส�าคัญเพื่อหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นผู ้ที่มี 
จิตอาสา	และรู้จกัการใช้ชวีติอย่างพอเพยีงโดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชน

 เพรำะตระหนักดีว่ำ โรงเรียนเป็นสถำบันของสังคม ชุมชนที่มีหน้ำที่หลักในกำรอบรม
สั่งสอนเด็กและเยำวชนเพื่อให้พวกเขำเป็นสมำชิกที่ดี มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้ชีวิต 
ได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งประสบกำรณ์ที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้นั้นมิใช่อยู่แต่เฉพำะในโรงเรียน 
หำกแต่ชุมชนจะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้กับลูกหลำนของพวกเขำด้วย

ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้ำนจับไม้

ภูมิปัญญำสร้ำงจิตอำสำสู่ควำมพอเพียง

ชุมชนวิถีพุทธ– โรงเรียนวิถีพุทธ
	 บ้านจบัไม้นบัเป็นชมุชนวถิพีทุธทีค่นใน
ชมุชนมจีารตีปฏบิตัค่ิอนข้างเคร่งครดัในด้าน
คุณธรรม	 เช่น	ทุกวันพระมีการท�าบุญถือศีล	
ละเว้นการฆ่าสตัว์ตดัชีวติอย่างเดด็ขาด	แม้แต่
การใช้แรงงานสตัว์ในกจิกรรมการเกษตร	โดย
เฉพาะวัว	ควาย	ก็งดเว้น	เป็นต้น	สอดคล้อง
กับโรงเรียนบ้านจับไม้ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ
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โรงเรยีนวถิพีทุธ	ตามนโยบายโรงเรยีนน�าร่อง
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ซึ่ ง เน ้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและทักษะการใช้ชีวิต	 โดยน�า 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการ 
ในกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
ไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 และมี 
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
เป็นเด็กดี	 มีคุณภาพ	 ยิ้มง ่าย	 ไหว ้สวย	 
เปี่ยมด้วยจิตอาสา
	 อีกทั้ง	โรงเรียนบ้านจับไม้ยังได้เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายกับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 โดยเริ่มจากการเข้าร ่วมอบรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตว ่าด ้วยแนวทาง
การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ณ	 สถาบันฝึกอบรมผู้น�า	 จังหวัด
กาญจนบุรี	 ในปี	 2549	 และเข้าร่วมศึกษา 
ดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ 	 ประเทศไต้หวัน	 
ในปี	2550	
 อาจารย์ไกรสร พิมพ์ประชา อดีต 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ผู้ริเริ่มการน�าองค์กร
เข ้าร ่วมเป็นเครือข ่ายกับศูนย ์คุณธรรม	 

เล่าว่า	“ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากแหล่งเรยีนรู ้
ด้านคุณธรรมเหล่านี้จุดประกายให้เราเห็น
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมท่ีต่างไปจาก
เดมิ ซึง่เมือ่ก่อนเราคดิว่าการพฒันาคณุธรรม
ก็คือการน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธ
ศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว 
แต่จริงๆ แล้วการปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี มี
ความขยนั ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ อกีทัง้จติอาสา 
เขาสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆ เรื่องรอบตัว
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงชุมชน 
บ้านจับไม ้เป ็นชุมชนวิถีพุทธ ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ 
ดังนั้นเราจึงน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงเข้ามาสูร่ะบบโรงเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะหล่อหลอม 
ให้พวกเขาเกิดคุณธรรมความพอเพียง”

ก้ำวสู่โรงเรียนวิถี “ควำมพอเพียง”
	 เมื่อน�าทุนความดีของชุมชนเช่ือมโยง
เข้ากับจุดมุ ่งหมายของโรงเรียนในการท�า
โครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมในตัวนักเรียน	
จึงเกิดความร่วมมือจากชุมชนในการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	 อย่างเต็มที่ 	 เห็นได้จาก
กิจกรรม	“การสร้างเสริมวิถีชีวิตพอเพียง” 
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ	 และการเลี้ยงสัตว์	 เพื่อน�ามา
ปรุงเป็นอาหารกลางวัน	 โดยมีครูภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ	
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ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้การ
พึ่งพาตนเองด้านอาหาร	 และเป็นการฝึกฝน
ทักษะชีวิตแล้ว	 กิจกรรมเหล่านี้ยังช ่วย 
บ่มเพาะคุณธรรมความอดทน	 ความขยัน	
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 	 และอุปนิสัย	
“ความพอเพียง”	ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกด้วย	
	 นอกจากพชืผกัสวนครวัทีป่ลกูหมนุเวยีน 
ตามฤดูกาลอย่างผักบุ้ง	 คะน้า	 กวางตุ้งแล้ว	
ปัจจุบันโรงเรียนยังต่อยอดการท�าโครงการ
อย่างต่อเน่ือง	 ภายใต้น�าของ	 อาจารย์ 
ชุติกาญจน์ ผาสุก ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
คนปัจจุบัน	 ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
สะสมประสบการณ์ให้กับชีวิต	เช่น	การปลูก
มะนาวในวงบ่อซเีมนต์	และการผลติก้อนเชือ้
เห็ด	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้การ
แปรรูปผลผลิต	 เช่น	 การน�ากล้วยที่ปลูกอยู่
ตามริมรั้วมาท�าขนมกล้วยฉาบ	เป็นต้น

โรงเรียนส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
	 ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนซึ่งเอื้อเฟื ้อเกื้อกูลกัน 
มานาน	 นับตั้งแต่การก่อสร้างโรงเรียนที่ 
ชาวบ้านระดมแรงช่วยกนัด้วยจติอาสา	เป็นต้น 
ทุนทางสังคมที่โรงเรียนน�ามาขับเคลื่อน
โครงการ	“โรงเรยีนส่งเสรมิครอบครวัอบอุน่ 
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” 
เป้าหมายเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท�าความดี

โดยใช้การจักสานและทอเสื่อเป็นเครื่องมือ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว	
	 การสานกระติบใส่ข้าวเหนียวและการ
ทอเสื่อ	 เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดกัน
มาหลายชั่วอายุคน	 อีกทั้งยังเป็นอาชีพเสริม
ทีส่ร้างรายได้อย่างดใีห้กบัชมุชนโรงเรยีนบ้าน
จับไม้จึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการจักสาน
กระติบข้าวเหนียวและการทอเสื่อ	 เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนแบบครบวงจร
จากครภูมูปัิญญาท้องถิน่	ซึง่เป็นปู	่ย่า	ตา	ยาย
ในชมุชนท�าให้เกดิทกัษะอาชพีตดิตวั	สามารถ
สร้างรายได้โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์
และยังเป็นการสร้างคุณธรรมพื้นฐานให้กับ
นักเรียน	ทั้งความมานะเพียรพยายาม	ความ
อดทน	ความรับผิดชอบ	
	 นอกจากนี้	การที่เด็กๆ	ซึ่งเป็นเยาวชน
คนรุน่ใหม่ได้เรยีนรูจ้ากคนเฒ่าคนแก่	จะช่วย 
ลดช่วงว่างระหว่างวัย	ท�าให้เกิดความอบอุ่น
ใกล้ชิด	 เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็ง
มากขึ้นในครอบครัวและชุมชน	 อีกทั้งคร ู
ภูมิป ัญญาเหล ่านี้ 	 ยั ง เป ็นต ้นแบบที่ดี 
ในการเป็นจติอาสา	เสยีสละแรงกายและเวลา
เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆ	อีกด้วย	

ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ
กำรขยำยเครือข่ำย
	 ในปี	 2552	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 ได ้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
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ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้เป็น “ศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรม”	 ส�าหรับกลุ่มคณะ
ต่างๆ	 ที่มาศึกษาดูงาน	 ซึ่งภายในอาคารได้
จัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ	 อันเกิดจากการ
ถอดบทเรยีนในกระบวนการพฒันาคณุธรรม
ของโรงเรียนบ้านจบัไม้	โดยเฉพาะการพฒันา
หลักสูตรท้องถิน่ด้วยการมส่ีวนร่วมของคนใน
ชุมชน	 โดยใช้การจักสานและการทอเสื่อ 
เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตอาสาสู่วิถีความ
พอเพียง
	 ปี	 2555	 โรงเรียนบ้านจับไม้ได้ขยาย
เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น	 ด้วยการเชิญชวนให้
โรงเรียนลกูข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านหนองยาง	
และโรงเรียนบ้านหนองววัชมุ	น�ารปูแบบและ
วิธีการของหลักสูตรท้องถิ่นการสานกระติบ
ข้าวเหนียวและการทอเสื่อไปใช้	ซึ่งได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ
	 การท�างานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน
บ้านจับไม้	 พบทั้งป ัญหาอุปสรรคต่างๆ	
มากมาย	แต่ส่ิงส�าคญัทีท่�าให้โครงงานประสบ
ผลส�าเร็จ	 คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
ทัง้ชมุชน	คร	ูนักเรยีน	และหน่วยงานภาคต่ีางๆ	
ที่พร้อมจะก้าวเดินและพัฒนาไปด้วยกัน	 
จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีเครือข่าย
ต่างๆ	 มาเรียนรู้	 ต่อยอดขยายเป็นเครือข่าย
คณุธรรมในการบ่มเพาะความดีงามให้เกดิขึน้
ในชุมชนอื่นๆ	ต่อไป

	 ปี	 2556	 ได้เข้าร่วมกับศูนย์คุณธรรม	
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมในเขตพื้นที่การ
ศึกษาน�าร่อง	 โดยรวมโรงเรียนแกนน�าใน
ระดับจังหวัดหนองคาย	 และจังหวัดบึงกาฬ	
จัดข้ึนท่ีจังหวัดบึงกาฬ	 ขณะเดียวกันก็มี
โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรมจากภาคกลาง	 คือโรงเรียน
บ้านหนองตาบ่ง	ภาคใต้	คือโรงเรียนต้นบาก	 
และโรงเรียนต ้นแบบในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านจบัไม้	โรงเรยีน
หนองแวงวิทยา	 จังหวัดมุกดาหาร	 โรงเรียน 
น�้าเกลี้ยงวิทยา	 จังหวัดศรีสะเกษ	 โรงเรียน
หนองหล่มหนองเหล่า	 โรงเรียนบ้านกาบิน
จังหวัดอุบลราชธานี	 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนท่ี
จะขยายผลให้แก่โรงเรียนต่าง	ๆ	
	 ปี	 2557	 ได้น�าโรงเรียนบ้านจับไม้	
และโรงเรียนเครือข่าย	 เข้าร่วมงานสมัชชา
คุณธรรม	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ที่โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา	 จังหวัดศรีสะเกษ	
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการขบัเคลือ่น
คุณธรรมสู่สาธารณชน
 
	 จากนั้นเดือนตุลาคม	 ปี	 2557	 นาย
ไกรสร	พมิพ์ประชา	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้าน
จับไม้	 จึงได้ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน
บ้านแบง	 จึงได้น�าโรงเรียนบ้านแบงเข้าเป็น
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม	 ต่อจาก
โรงเรียนบ้านจับไม้	จนถึงปัจจุบัน
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ก้ำวสู่ “ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
เศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธำต ุ
ดอยผำส้ม”
	 การออกบิณฑบาตทุกเช ้า	 ท�าให  ้
พระสรยุทธ	 ชยปัญโญ	 และพระสังคม	 
ธนปัญโญ	 ซ่ึงช่วยกันบุกเบิกและพัฒนา
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม	 ได้แลกเปลี่ยน 
พูดคุยกับชาวบ้านที่ท�าบุญตักบาตร	 ท�าให้
ได้รับรู้ความทุกข์อันเกิดจากการท�ามาหากิน
เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง	 เนื่องจากชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 นิยม

 เมื่อปี 2548 พระครูสุพรหมธรรมำภิวัฒน์ หรือพระสรยุทธ ชยปัญโญ เจ้ำอำวำส
วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม ได้น�ำชำวบ้ำนขึ้นมำฟื้นฟูบูรณะดอยผำส้ม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐำน
พระบรมสำรรีกิธำตุ ในเขตพืน้ทีร่อยต่อต�ำบลแม่สำบและต�ำบลยัง้เมิน อ�ำเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ น�ำไปสู่กำรร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนำเป็นกระบวนใหญ่ จนกระทั่งกลำยเป็น  
“วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม” ศูนย์รวมจิตใจของชำวบ้ำนที่เปี่ยมไปด้วยควำมสงบและ
งดงำมในปัจจุบัน ทั้งยังน�ำไปสู่กำรจุดคบไฟส่องน�ำทำงสว่ำงให้กับชำวบ้ำนที่ก�ำลัง  
“หลงผิด” ให้พบทำงออกของทุกข์จำกกำรท�ำมำหำกินอีกด้วย

ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

“วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม”

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างสตรอว์เบอร์รี	 ดอก
เก็กฮวย	 และพืชเมืองหนาว	 ซ่ึงต้องใช้สาร
เคมีในปริมาณท่ีสูง	 อีกท้ังต้นทุนการผลิตก็
สูงขึ้นเรื่อยๆ	 ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต�่าลง	
รายได้จงึไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายในครอบครวั	
ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาหนี้สินและโรคภัย 
ไข้เจ็บรุมเร้า
	 พระสรยทุธจงึน้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	 เรื่อง	 “บวร”	 ซ่ึงหมายถึง	 บ้าน	
วัด	 โรงเรียน	 มาใช้เป็นหลักในการฟื้นฟูและ
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พัฒนาชาวบ้าน	โดยอาศัยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง	 และเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	
น�าไปสู่การจดัตัง้	“ศนูย์การเรยีนรูเ้ชิงปฏบิตัิ
การเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุ 
ดอยผาส้ม”	เน้นการท�ากิจกรรมหลัก	4	ด้าน	 
คือ	 1.การอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	 2.การพึ่งพา
ตนเองในด้านเกษตรอินทรีย์	 3.การอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน	 และ4.การ
จัดการศึกษารูปแบบใหม่	

พลังภำคีหนุนเสริม ขับเคลื่อนศูนย์กำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
	 ปี	 2551	 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)	ได้ให้การสนับสนุนวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้มในการท�าโครงการศูนย์การเรียนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างเสริม
คุณธรรมน�าวิถีชีวิตชุมชน	 และการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมและแนวทางพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
คนดี	 โดยมีการสร้างฐานเรียนรู้ให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่ใกล้เคียง	5	ต�าบล	และเยาวชนใน	9	
โรงเรยีน	ได้มาเรยีนรูเ้ชงิปฏบิติัการในฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ	ได้แก่	
 ฐานรักษ์ป่า	 การจัดท�าธนาคารต้นไม้	
ปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง	 เพื่อใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	
 ฐานรักษ์น�้า	 สร้างฝายชะลอน�้า	 ไม่ให้ 
เกิดการพังทลายของหน้าดิน	 ลดการเกิด 
น�้าท่วมจากน�้าป่า	

 ฐานรักษ์แม่	 เรียนรู ้การท�าน�้าหมัก
ชีวภาพและการท�าเกษตรอินทรีย์	
 ฐานคนมีน�้ายา	 เรียนรู ้การท�าน�้ายา
อเนกประสงค์ต่างๆ	 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน	
 ฐานคนเอาถ่าน	เรยีนรูก้ารเผาถ่านและ
เก็บผลผลิตเป็นน�้าส้มควันไม้	
 ฐานพออยู่พอกิน	 เรียนรู้การปลูกพืช
แบบผสมผสาน	ร่วมกับการปลูกพืชอินทรีย์	
 ฐานคนเลี้ยงสัตว ์ 	 กิจกรรมเลี้ยง 
หมูหลุม	ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูแบบประหยัด	
 ฐานคนมีไฟ	 เรียนรู้การท�าไบโอดีเซล
จากน�้ามันท่ีใช้แล้วในครัวเรือน	 และน�ามูล
สัตว์มาท�าเป็นไบโอแก๊สใช้แทนก๊าซหุงต้ม	
 ฐานนาอินทรีย์	 เรียนรู้การปลูกข้าว
อนิทรย์ี	เพือ่ช่วยให้คนในชมุชนได้บรโิภคข้าว
อย่างปลอดภัย
	 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากศูนย์คุณธรรม	
ในการขยายองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จากวัดสู่ชุมชน	 และยังเช่ือมโยงชุมชนต่างๆ	
ให้ร่วมกันเป็นเครือข่ายพหุชุมชน	 เพื่อสร้าง
การเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงขัน้ก้าวหน้า
ให ้กับชาวบ ้านแต ่ละชุมชน	 ซึ่ งมีความ 
แตกต่างหลากหลาย	ให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน	“เศรษฐกจิ
ชุมชน”	 มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านแต่ละ
ชุมชนผลิตของใช้ที่จ�าเป็น	 ส่วนที่เหลือน�าไป
ขายในราคาไม่แพงให้กับชุมชนอื่นๆ	 ท่ีไม่ได้
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ผลิตใช้เอง	 เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน	
โดยชุมชนจะน�ารายได้จากการขายสินค้ามา
ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	

“ขบวนบุญ” ดูแลคน ดูแลธรรมชำติ
	 ขบวนบุญเป็นรูปแบบการขับเคลื่อน
ทางสังคมที่ เน ้นการสร ้างสังคมคนบุญ 
บนฐานความเชื่อที่ว ่า	 “ยิ่งให้ยิ่งได ้รับ”	
ด้วยการเชิญชวนให้คนในเมือง	 ท�าบุญด้วย
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 จากฝีมือ 
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน�้า	เช่น	
ข้าวกล้อง	 ผักปลอดสารพิษ	 ปุ ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ	น�้ายาอเนกประสงค์	กล้วยทอด	ฯลฯ	
ซ่ึงเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย
จะขายในราคาทุน	ท�าให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้า
คุณภาพในราคาประหยัด	 และรายได้จาก
การจ�าหน่ายสินค้าจะน�าไปใช้ในกจิกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
เช่น	การปลูกป่า	สร้างฝายชะลอน�้า	ท�าแนว
ป้องกันไฟป่า	เป็นต้น	
	 ขบวนบญุนัน้ไม่เน้นทีก่ารตลาด	ยอดขาย 
สินค้าหรอืผลผลิตในเชงิปรมิาณ	แนวคดิหลกั
ของขบวนบุญคือการท�าให้ชุมชนสามารถ 
ช่วยเหลอืตนเองได้มากทีส่ดุ	ใช้และกนิในสิง่ที่ 
สามารถท�าได้เอง	 ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก	

และก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน	 ดังนั้นผล
ก�าไรที่ได้จึงน�ามาใช้เป็นกองทุนสาธารณ 
ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละชมุชน	
กว่า	20	ชมุชนในเครอืข่ายเศรษฐกจิพอเพยีง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม	 เช่น	 เกิดการ
พัฒนาและแปรรูปสินค้าชุมชนท่ีหลากหลาย
จากวัตถุดิบพื้นบ้าน	 เกิดการสร้างงานใน
ชุมชน	 เกิดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ
เกดิกลุม่แม่บ้านทอผ้าปกาเกอะญอทีเ่ข้มแขง็	
เกดิการรวมตวัของเกษตรกรผูป้ลกูผกัอนิทรย์ี	
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ ์ข้าวท้องถิ่น	 ฯลฯ	 โดยมี
นักเรียน	 Home	 School	 วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม	 เป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
 
กำรจดักำรศกึษำอย่ำงพอเพยีง : Home 
School วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม 
	 โจทย์ปัญหาข้อหนึง่ท่ีสร้างความทุกข์ให้
กับชาวบ้านอย่างมาก	 ก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การส่งลกูหลานเข้าไปเรยีนหนงัสอืในตวัเมอืง	
แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วพวกเขากลับละทิ้ง
ถิ่นฐานบ้านเกิด	เข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างใน
เมืองใหญ่	 ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่และ
รากเหง้าของตนเอง	สุดท้ายก็หนีไม่พ้นวงจร
แห่งความทุกข์	 จึงเป็นท่ีมาของการจัดการ
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ศึกษาในรูปแบบของ	 Home	 School	 ขึ้น	 
โดยมีฐานการเรียนรู้อยู่ที่ชุมชน	 ซึ่งนักเรียน
ต้องค้นหาความรู้จากการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงในเรื่องต ่างๆ	 ที่ตนเองสนใจ	 
เป้าหมายคือการน�าความรู้มาพัฒนาตนเอง
และท้องถิน่	สามารถพึง่ตนเองได้	และด�าเนนิ
ชวิีตได้อย่างมคีวามสขุตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง	
  
	 พระสรยุทธได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ
สร้างชาติโปร่งใส	สร้างไทยซื่อตรงว่า	“แรกๆ 
เด็กก็งงว ่าท�าไมไม ่มีชุดนักเรียน ท�าไม 
ไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ เขา ไปๆ มาๆ ก็เข้าใจ
ว่าการเรียนรู้ไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นห้องสีเ่หลีย่ม 
การเรียนรู้อยู่ในคอกหมู ในนา ในป่า เรียนรู้
ได้ทั้งนั้น ส�าคัญอยู่ที่วิธีคิด เพราะการเรียน
หนังสือทั่วๆ ไป เขาไม่ได้ฝังอุดมการณ์วิธีคิด
ว่าจบมาแล้วเอาความรูไ้ปท�าอะไร แต่เราปลกู
ฝังอดุมการณ์ ปลกูฝังวธิคิีดว่าคุณมาเรยีนเพือ่
อะไร เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ดูแลป่า ดูแลน�้า
ของชุมชน เพราะถ้าพวกเขาไม่อยู่ดูแล แล้ว
ใครจะดูแล...” 
	 Home	 School	 วัดพระบรมธาตุดอย
ผาส้ม	เปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	
โดยมีพระ	 ครูจิตอาสา	 และชาวบ้าน	 เป็น 
ผู้ให้ความรู้และพาท�ากิจกรรมต่างๆ	 รวมถึง
พาเดก็ๆ	ไปศกึษาดูงานในสถาบนัและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่างๆ	 เช่น	 โครงการพิเศษ 
สวนเกษตรเมืองงาย	 ดูการเพาะเห็ด	 ท�าปุ๋ย	
เกษตรอินทรีย์	 เกษตรผสมผสานรวมไปถึง 
การแปรรูป	 หรือการเข้าอบรมการเลี้ยงแพะ	
หมหูลุม	ไบโอแก๊ส	การท�าเกษตรปลอดสารพษิ 
ที่คณะเกษตรศาสตร์	 โรงเรียนชาวนาจังหวัด
เชียงราย	เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ
	 กิจกรรมโครงการต่างๆ	 ท่ีศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงวดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม	 
ได้ด�าเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า	 10	 ปี 
นั้น	 เกิดผลส�าเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 คือ
ชาวบ ้านแกนน�าในชุมชนสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	 ลดรายจ่าย	 
มีรายได้เพิ่ม	 หนี้สินลดลง	 มีสุขภาพที่ดี	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์มากข้ึน	 เกิดความร่วมมือและ
สามัคคีกันของคนในชุมชนในการร่วมกันท�า
กิจกรรมส่วนรวม	
	 ทุกวันนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้กลายเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ	 ของการ 
สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และ
พฒันาสงัคม	โดยใช้หลกัอรยิสจัสี	่“ทุกข์	สมทัุย	
นิโรธ	 มรรค”	 เป็นกระบวนการท่ีท�าให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อหาทางดับทุกข์และสร้างสุข 
อย่างยั่งยืน	 ตามแนวทางของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 ก่อเกิดพลังคุณธรรม	 
ความรัก	 ความสุข	 ความสามัคคี	 และการ
สร้างส�านกึสาธารณะร่วมกนัของคนในชมุชน 
ท้องถิน่	ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิ
ดิน	 น�้า	 ป่า	 เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง
ต่อไป
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 พ่อค�าเดื่อง ภาษี	 ปราชญ์ชาวบ้าน
ของจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศก้องด้วยแววตา 
มุง่มัน่มากว่า	50	ปีทีจ่ะเดินตามฝันของตัวเอง	 
พลิกฟื้นผืนดินกว่า	 200	 ไร่	 ให้อุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยพนัธุไ์ม้นบัหมืน่ต้นทีเ่ติบโตอย่างมัน่คง
ในวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ	

	 พ่อค�าเดือ่งไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์	ไม่ได้ 
หล่อเหลาขนาดซูเปอร์สตาร์	 แต่ความที่เป็น
คนคิดชอบ	 พูดชอบ	 ท�าชอบ	 เป็นคนช่าง
สังเกตและช่างทดลอง	 รวมถึงความเอาจริง
เอาจงัในการลงมอืท�า	ท�าให้ปราชญ์สายเลอืด 
อีสานท่านนี้กลายเป็นไอดอลของคนยุค
เดียวกันและคนรุ่นใหม่อีกมากมาย	

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนพ่อค�ำเดื่อง ภำษี

วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง

 บ้ำนผมจะเป็นอำณำจักรสีเขียวหมื่นปี ผมจะสร้ำงดำวดวงใหม่บนโลกใบเดิม  

	 ความพอเพียงที่พ่อค�าเดื่องสร้างผ่าน
วถิชีวีติของตวัเอง	ได้แพร่กระจายไปยงัคนใน
ชุมชนท้ังใกล้และไกล	 เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อ
สร้างสังคมคุณธรรมที่มีความพอเพียงอย่าง
เป็นระบบ	ในนามเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่
มทีัง้คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน	 เพื่อเป้าหมายที่ส�าคัญคือ	การน�า
พาบุรีรัมย์ไปสู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก	 และ
เพ่ือสร้างประเทศไทยให้กลายเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	ดนิด�าน�า้ชุม่	และสามารถ
ส่งต่อทรพัยกรนีไ้ปยงัคนรุน่ลกูรุน่หลานต่อไป	
	 แผนการสร้างอาณาจักรสีเขียวหมื่นปี 
เกิดขึ้นได้อย่างไร	 และท�าให้คนในชุมชน
และคนในประเทศไทยรู ้จักความพอเพียง 
ได้เพียงใด	 สามารถเรียนรู ้ได ้ท่ีศูนย์การ 
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้านพ่อค�าเดือ่ง	ภาษี	
บ้านโนนเขวา	ต�าบลหวัฝาย	กิง่อ�าเภอแคนดง	
จังหวัดบุรีรัมย์	

วิถีคนกล้ำ…เริ่มจำกผีบ้ำแล้วกลำยเป็น
แบบอย่ำง 
	 เส้นทางไปยังบ้านของพ่อค�าเดื่องค่อน
ข้างสลับซับซ้อนส�าหรับคนต่างถิ่น	 แต่โชคดี
มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นผู้น�าทาง	สถานศึกษาแห่งนี้ท�าหน้าที่เก็บ
ข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านทั่วบุรีรัมย์	 ท�าให้
รู้จักมักคุ้นกับพื้นที่เป็นอย่างดี	
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	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น
เมืองแห่งปราชญ์	 เพราะนอกจากจะมีคน
เก่งเป็นจ�านวนมากแล้ว	 ยังยึดโยงกันเป็น 
เครือข ่ายขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไป 
ด้วยกันอีกด้วย	
	 หนึง่ในปราชญ์คนส�าคัญ	คือ	พ่อค�าเด่ือง	 
ซ่ึงมีผลงานปรากฏในสื่อมากมาย	 ก่อนจะ
กลายเป็นปราชญ์อย่างเช่นทุกวันนี้	ชาวบ้าน 
ที่ไม่เข้าใจวิธีคิด	 เรียกพ่อค�าเดื่องว่าผีบ้า	 
เพียงเพราะสิ่งที่ท�าแตกต่างและสวนกระแส
สังคม	
	 เมื่อหลายสิบปีก่อน	 พ่อค�าเดื่องเป็น
เหมือนเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
อย่างปอ	มันส�าปะหลัง	 ถั่วลิสง	อ้อย	ยาสูบ	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 แต่ยิ่งท�ามากเท่าไหร่ยิ่ง 
เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นเท่านั้น	 เมื่อหนี้สิน
พอกพูนก็หันหน้าไปหาเหล้ายาจนชีวิตเกือบ
จะล้มไม่เป็นท่า	 โชคดีได้สติยั้งคิดว่านี่ไม่ใช่
ทางออกของปัญหา	เมือ่สมัมาทฏิฐิ	หรอืความ
คดิชอบเกดิขึน้	สิง่อืน่ๆ	ในชวีติกเ็ปลีย่นแปลง
ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ	

	 พ่อค�าเดื่องใช้แรงบันดาลใจจากชีวิต 
ตัวเองมาเป็นก�าลังใจในการผลักดัน	 โดยใช้ 
วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ	 ที่นอกจากจะเป็น 
การท�าการเกษตรแบบไม่ไถพรวนดิน	 ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี	 ไม่ก�าจัดวัชพืช	 ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้ว
ยังเน้นถึงการเข้าใจความหลากหลายของ 
พืชพรรณ	 ความหลากหลายของดิน	 น�้า	
สายลม	 แสงแดด	 และยึดหลักพุทธศาสนา 
ในการเชือ่มโยงธรรมชาตแิละชวีติเข้าด้วยกนั
	 ยิ่ ง เ มื่ อ ไ ด ้ รั บ ก า รสนั บสนุ น จ าก 
ศูนย์คุณธรรมเมื่อ	5	ปีก่อน	พ่อค�าเดื่องก็ยิ่ง
ประจักษ์ชัดว่างานที่ตนเองท�าสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมในเรื่องความพอเพียงอย่าง
แท้จริง	ท่านสะท้อนให้เห็นถึงที่มาของความ
ตั้งใจในการท�างานว่า	 “สิ่งแวดล้อมกับหลัก
คุณธรรมเป็นเรื่องท่ีไปด้วยกัน คนต้องมี
คณุธรรมความเอือ้อาทรต่อโลก ต้องมเีมตตา
ต่อโลกนี้ ต้องลดกิเลสความอยากได้ใคร่มีลง 
แล้วรู้จักการให้ให้มากขึ้น ไม่ได้ให้แต่เฉพาะ
กับคน แต่ต้องเป็นผู้ให้กับโลกด้วย เราจึง
จะสามารถส่งต่อสังคมท่ีร่มเย็นเป็นสุขให้ 
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ลกูหลานต่อไปได้ อาณาจกัรเขยีวหมืน่ปีไม่ใช่
อะไรเลย ก็คือการให้กับโลกน้ีที่ผลสะท้อน
กลับคือความสุขของคนนั่นเอง” 
  
หลักสูตรของคนไร้ทุกข์ ที่สุขด้วย
พอเพียง 
	 เมื่ อคิดที่ จะสร ้ างอาณาจักรแห ่ ง 
ความสุขให้เกิดขึ้น	พ่อค�าเดื่องเริ่มต้นจากจุด
เล็กๆ	คือ	เริ่มที่ตัวเอง	ด้วยการทดลองสร้าง
ทีน่าให้เป็นเมืองทีป้่องกนัตนให้ปลอดภยัจาก
ศัตรู	โดยใช้แนวคิดที่ว่า	
 “ผมปลูกแนวไผ่เป็นรั้วรอบเชิงเทิน 
เวลาศัตรูบุกมาเช่น ลมพัดมาแรงๆ ก็จะเจอ
แนวไผ่ปะทะไว้ ถัดเข้ามาจะเป็นร่องน�้าซึ่งมี
หอย กุง้ ป ูปลา อยูเ่ตม็ไปหมด เปรยีบเสมอืน
อาวุธยุทโธปกรณ์ ถัดเข้ามาจะมีทหารเกณฑ์
เรยีกมารบได้เรว็ เช่น กล้วย ถดัเข้ามามนีายสบิ  
เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า ถัดเข้ามาจะเจอนายร้อย  
เช่น มะม่วง กระท้อน ต่อมาจะเจอนายพัน 
เช่น มะพร้าว โดยมีนายพล เช่น ยางนา 
ตะเคียนทอง ต้นตาล ห้อมล้อมจอมพล คือ 
ครอบครัวเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ”
 
	 เมื่อผลดีเกิดขึ้นในผืนดินของตนเอง	
จากการใช้วถิเีกษตรธรรมชาตจินท�าให้ดนิด�า
น�้าชุ ่ม	 ปลดหนี้ให้ตัวเองได้	 จนเกิดความ
สุขทางกาย	 ทางใจ	 ทางสังคม	 และทางจิต
วิญญาณ	 ท�าให้พ่อค�าเดื่องไม่สามารถตัด
ช่องน้อยแต่พอตัวเสพสุขแต่เพียงล�าพัง
และครอบครัว	 แต่ได้ขยายเครือข่ายใน 
ก่ิงอ�าเภอแคนดงอย่างกว้างขวาง	 ทั้งในด้าน
เกษตรกรรมพึ่งพาตนเอง	 เกิดกองทุนหม	ู
กองทุนเล้ียงกบ	 เลี้ยงปลา	 กลุ่มออมทรัพย	์
กลุ่มแม่บ้าน	 กลุ่มเพาะเห็ด	 กลุ่มเยาวชน	 

มีแกนน�าส�าคัญๆ	 เกิดขึ้นมา	 เช่น	 พ่อบุญมี	 
ทองหล ่อ 	 นายพิทักษ ์ 	 แม ่สวย	 ฯลฯ	 
ความมั่นใจในการขยายเครือข่ายร่วมกับ 
พ่อผาย	 สร้อยสระกลาง	 และพ่อสุทธินันท์	
ปรัชญพฤทธิ์	 ปราชญ์สามใบเถาแห่งจังหวัด
บุรีรัมย์	 ในรูปแบบของโรงเรียนชุมชนอีสาน	
กลายเป็นก้าวย่างการต่อยอดที่ส�าคัญของ
เครือข ่ายการเรียนรู ้สู ่การพึ่งพากันเอง	 
หน่ึงล้านครอบครัวในภาคอีสาน	 พร้อมกับ
เกดิโครงการเดก็รกัถ่ิน	1	ล้านคน	กระจายเตม็
อีสาน	โดยมีหลักสูตร	วปอ.	(ภาคประชาชน)	
เป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อความยั่งยืนจากคน 
รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  
	 พ่อค�าเดือ่งเล่าว่า	วปอ.(ภาคประชาชน)	
ย่อมาจาก	 “วิทยากรกระบวนการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพา
กันเองภาคประชาชน”	 เป็นหลักสูตรอบรม
ส�าหรับเกษตรผู้ที่มีรายรับไม่สมดุลกับราย
จ่าย	 ผู้ท่ีต้องการปลดหนี้	 ผู้ท่ีประสบปัญหา
จากการปลกูพชืเชงิเดีย่ว	ผูท้ีข่าดทนุความสขุ	 
ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองจากท่ี	
"อยู่ร้อนนอนทุกข์"	 มาเป็น	 "อยู่เย็นเป็นสุข"	
ด้วยหลักการง่ายๆ	นั่นคือ	"ความพอเพียง"
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	 หลักสูตรนี้จะมีเกษตรต้นแบบ	 หรือ
เกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จจากการท�า
เกษตรประณีต	 1	 ไร่	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ต่างๆในการท�าเกษตร
ประณตี	รวมทัง้ช่วยปรบัเปลีย่นความคดิของ
เกษตรกรเป้าหมาย	 (ผู้เข้าอบรม)	 ให้มุ่งไปสู่
วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง	 และให้เข้าใจว่าทุน
ชีวิตไม่ได้มาจากเงิน	แต่มาจากทุนทางสังคม	
ทุนทางความคิด	 ที่ส�าคัญมาจากทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังเช่นสุภาษิตโบราณที่
กล่าวว่า	"ทรัพย์ในดิน	สินในน�้า"
 
	 ในการท�างานนี้มีการแต ่งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้ค�าแนะน�า	และคณะ
กรรมการขับเคลื่อนเพื่อท�าโครงการต่างๆ	
และท�าหน้าที่ให ้ก�าลังใจเกษตรกรที่ เพิ่ง 
เริม่ต้นปรบัเปลีย่นตัวเอง	และเพ่ือให้เกดิความ
ยัง่ยนืทกุปีจะมกีารจัดงาน	“เยอืนถิน่	แผ่นดิน
ปราชญ์”	 มีการตั้งหัวข้อเสวนาในปีนั้นๆ	 ให้ 
น่าสนใจ	เช่น	ยางนามค่ีากว่าทองค�า	ไผ่กูโ้ลก	ฯลฯ	 
มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมว่า
เมื่อคนในบุรีรัมย์ร่วมใจกันปลูกต้นไม้นับ
ล้านๆ	ต้น	พื้นที่สีเขียวจะเพิ่มมากขึ้นเพียงใด	 
นอกจากนั้นยังพูดคุยถึงวิธีการปลดหน้ีจาก

การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย	 กล่าวได้
ว่าความส�าเร็จของการขยายผลเรื่องความ 
พอเพียงในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นได้เพราะ
ความขยันขันแข็งของปราชญ์ชาวบ้านท่ี 
ยดึโยงกนัท�างาน	รวมทัง้แบบอย่างทีด่ทีีก่่อให้
เกิดกระแสแห่งการคิดดี	คิดถูกที่เพิ่มมากขึ้น	
ซึ่งสะท้อนให้คนรุ่นใหม่อีกหลายคนท่ีสนใจ
กลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินถิ่นเกิดอีกด้วย	
	 ส่วนอุปสรรคส�าคัญในการท�างานเพื่อ
ขบัเคลือ่นชวีติพอเพยีง	พ่อค�าเดือ่งเล่าว่า	คอื
นโยบายของรัฐท่ีบางครั้งเป็นการสนับสนุน 
ให้คน	“ไม่รู้จักพึ่งตนเอง”	
 “โครงการที่เราท�า ต้องการให้คนเรียน
รู้ความอดทน แต่สักพักโครงการของรัฐก็มา
แจกเงิน มาบอกว่าให้ใช้ปุ๋ยเคมี มาบอกว่าให้
พึ่งรัฐแทนที่จะคิดพึ่งตัวเอง เราต้องพยายาม
แก้ไขปรับความคิดความเช่ือชาวบ้านกันใหม่
ให้เห็นไปในทางที่ถูก”
 
	 ทุกวันนี้บุรีรัมย์	 ได้รับการจดจ�าว่าเป็น
เมืองแห่งปราชญ์	 เมืองที่ไม่ยอมจ�านนต่อ
ปัญหา	 เมืองของคนมีปัญญาท่ีจะน�าพาชีวิต
ไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป



80 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

   ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงงำนโดยไม่เห็นแก่ควำมเหน็ดเหน่ือยเพื่อประชำชน 
ชำวไทย พระองค์เคยมีกระแสพระรำชด�ำรัสว่ำ พระองค์จะมีควำมสุขได้ ก็ต่อเมื่อคนไทย 
มีควำมสขุ ดงันัน้เป้ำหมำยทีเ่รำตัง้ไว้กค็อื กำรสร้ำงควำมสุขอย่ำงยัง่ยนืในชมุชน...  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน

หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอยเท้ำพ่อหลวง

	 กว่า	15	ปี	ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วิถีชุมชนหนองกระโดนมน	 อ�าเภอหนอง
หญ้าไซ	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีได้ด�าเนนิงานตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความมุ่งมั่น	จนสามารถ
เปลีย่นแปลงหมูบ้่านหนองกระโดนมน	ชมุชน
ที่เคยเต็มไปด้วยปัญหา	 ให้พลิกฟื้นกลับมา
อยู่เย็นเป็นสุขได้	ด้วยการ	“เดินตามรอยเท้า
พ่อหลวง”	
 คุณเกษมชัย แสงสว่าง	ฝ่ายประสาน
งานและประชาสัมพันธ์	 ศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน	เล่าให้ฟัง
ถงึจดุเร่ิมต้นของการเข้าสูก่ระบวนการพฒันา
ว่า	จากการจดัท�าแผนแม่บทชมุชนในปี	2544	

ท�าให้ชาวบ้านหนองกระโดนมนค้นพบปัญหา
ร่วมกัน	คือหนี้สินจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว
ที่ต้องพึ่งพาปุ๋ยและยาเคมี	ท�าให้มีต้นทุนการ
ผลิตสูง	หน�าซ�้ายังเกิดปัญหาสุขภาพตามมา
 “เราเคยตรวจสารเคมีในเลือดของ 
ชาวบ้าน 97 คน มถีงึ 90 คน ทีต่รวจพบสารเคมี  
ท�าให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักร่วมกัน  
ว่าจะต้องลด ละ เลิก ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง  
แล้วหันมาท�าเกษตรกรรมยั่งยืนแทน” 
 
เปลี่ยน “ปัญหำ” ให้เป็น “ปัญญำ” 
 ก�านันแมน ภูผา	 ผู้น�าชุมชนในสมัย
นั้น	เป็นผู้ริเริ่มน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
มาปรับใช ้กับวิ ถี ชี วิ ตของคนในชุมชน	 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานต่างๆ	อย่าง
กองทุนเพื่อสังคม	 และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จึง
น�าไปสู่การแสวงหา	“องค์ความรู”้	ด้านอาชพี
เกษตรกรรม	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ท�าให้ชุมชนสามารถต่อสู้กับปัญหาได้	
	 กลุ ่มแกนน�าชุมชนได ้เข ้าไปศึกษา 
เรียนรู้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
โดยมอีาจารย์ววิฒัน์	ศัลยก�าธร	เป็นผูถ่้ายทอด 
ความรู ้และจุดประกายความคิดในการ
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีมาสู ่การท�า
เกษตรแบบพึ่ งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	 เกิดแรงบันดาลใจในการ
ก่อตั้งศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
หนองกระโดนมนขึ้น	 เพื่อเผยแพร่องค์ความ
รู้เหล่านี้ให้ชาวบ้านได้น�าไปปรับใช้	 เปลี่ยน
ปัญหาด้วยปัญญาที่เกิดจากการลงมือท�า
	 คณุเกษมชยัเล่าว่า	“เป้าหมายแรกของเรา 
ก็คือคนในหมู่บ้าน ถ้าเราสามารถสร้างความ 
เข้าใจให้กบัคนในหมูบ้่านของเราได้ ทกุคนได้ 
รับรู้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 
การท�างานมันจะเคลื่อนไปในทางเดียวกัน 
 หลังจากที่คนในหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม
แล้ว กม็หีน่วยงานต่างๆ ติดต่อเข้ามามากมาย 
ต้องการให้เราเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับ
ชาวบ้านจากที่ต่างๆ ซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
ออกแบบหลักสูตรไว้หลากหลาย ตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม อย่างการอบรมต้น
กล้าอาชีพ ก็เป็นหลักสูตรติวเข้ม 8 วัน 7 คืน 
หรือ 5 วัน 4 คืน แต่ถ้ากลุ่มไหนมีเวลาจ�ากัด 
ก็มีหลักสูตร 1 วัน หรือครึ่งวันไว้รองรับ”

ศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน... 
ตำมรอยพ่อ
	 พื้นท่ีโดยรอบของศูนย์เรียนรู ้เกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมนเต็มไป
ด้วยฐานการเรียนรู ้ต่างๆ	 เช่น	 ฐานคนมี
น�้ายา	 -	 เรียนรู้การท�าน�้ายาอเนกประสงค์
ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 ฐานคน
เอาถ่าน	 -	 เรียนรู้วิธีการเผาถ่านด้วยเตาเผา
ประสิทธิภาพสูง,	ฐานเกษตรอินทรีย์ คนมี
ฮอร์โมน	-	เรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	สาร
ไล่แมลงจากสมุนไพร	 ฮอร์โมนจากผักผลไม้,	
ฐานการคัดแยกขยะ	-	เรียนรู้วิธีการคัดแยก
ขยะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด	เพิ่มมูลค่าจาก
ขยะให้เป็นทองค�า,	 ฐานหมูหลุม	 -	 เรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากมูลหมู	 และการด�าเนิน
งานของกลุม่เลีย้งหมขูนุทีป่ระสบความส�าเรจ็	
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จนสามารถจดัสวสัดกิารให้กบักลุม่ของตนเอง
ได้	ซึง่แต่ละฐานจะมวีทิยากรชาวบ้านคอยให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้า
ร่วมอบรม	
	 นอกจากนี้ยังมีฐาน 1 ไร่แก้จน	 ที่ผู้
เข้าร่วมอบรมจะได้เห็นรูปธรรมของการน�า
ความรู ้มาสู ่การปฏิบัติจริงในแปลงเกษตร
ผสมผสาน	 ทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว	์ 
รวมถงึการด�าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงของชาวบ้านหนองกระโดนมน	ซึ่งมี
หลายครอบครัวที่สามารถเป็นตัวอย่างของ
ความส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
	 คณุเกษมชยัเล่าว่า	“หลงัจากทีช่าวบ้าน
ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยและยาเคมี ประมาณ 2  
ปีแรก ผลผลิตจะลดต�่าลง คนที่เขาท�าเคมีได้ 
ข้าวไร่ละเกวียน (100 ถัง) เราท�าได้ไร่ละ  
50-60 ถงั แต่ได้เงินพอๆ กนั เพราะต้นทนุเรา
ถกูกว่า เราไม่ต้องซือ้ปุย๋ซือ้ยา แถมยงัขายข้าว

ได้ราคาดีกว่าอีกต่างหาก เพราะข้าวของเรา
เป็นข้าวปลอดสารพิษ พอเข้าปีที่ 3 จุลินทรีย์
ทีเ่ราใส่ลงไปในดนิเริม่มากข้ึนๆ ท�าให้ดนิดข้ึีน 
ความอุดมสมบูรณ์ก็กลับมา มีบางคนท�านา 
21 ไร่ ได้ข้าวถึง 27 เกวียน ก็เป็นตัวอย่าง
ที่ท�าให้ชาวบ้านที่ยังลังเล ไม่แน่ใจ หันมาใน
แนวทางนี้กันหลายคน” 
	 ป ัจจุบันนี้บ ้านหนองกระโดนมนมี 
โรงสีข้าวชุมชนท่ีรองรับข้าวจากกลุ่มนาข้าว
ปลอดสารพิษ	ซึ่งมีสมาชิกกว่า	50	ครัวเรือน	
ในแต่ละปีมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	
ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มข้ึน	 ภาระหนี้สิน
ลดลง	และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ก้ำวต่อไปเพื่อควำมยั่งยืน
	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่น
ใหม่	 ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการ
ด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 อีกทั้งปัญหา
และอปุสรรคทีพ่บ	คอืความเปลีย่นแปลงของ
สภาวการณ์ต่างๆ	เช่น	ปัญหาภัยแล้ง	วิกฤต
เศรษฐกจิ	ฯลฯ	ท�าให้ชุมชนเกดิความอ่อนไหว 
และเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ดังนั้น
การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 จึงต้องท�า
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อย่างต่อเนื่อง	 และต้องศึกษาหาองค์ความรู ้
ใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อรองรับปัญหาใหม่ๆ	 ที่
เข้ามา	 และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้
อย่างแท้จริง
	 การมีส ่วนร ่วมของภาคส่วนต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน	 ผู ้น�าชุมชน	 องค์กร
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 เป็น
ปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญที่ท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	
สามารถด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น	 โดยได้
น้อมน�าหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มาเป็น
หลกัในการท�างาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งประกอบด้วย	“3	ห่วง	
2	เงื่อนไข”	คือ	“ความพอประมาณ	มีเหตุผล	
มีภูมิคุ ้มกัน”	 บนเงื่อนไข	 “ความรู้”	 และ	
“คุณธรรม”	
 “ก้าวต่อไปของชมุชนกค็อืการเชือ่มต่อ 
กับตลาดให้มากขึ้น เพื่อรองรับผลผลิต 
ของกลุ่มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้ฯ 
จะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่าง 
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นการผลิตจะต้องมี
คณุภาพ และต้องไม่หลอกลวง ไม่คดโกง หรอื 
เอาเปรียบผู้บริโภค ยึดมั่นในหลักการผลิต

อย่างมีคุณธรรม เพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจส�าคัญ
ที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืน...”	 คุณเกษมชัย
กล่าวทิ้งท้าย
	 ศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
หนองกระโดนมนนับเป็นองค์กรเครือข่ายที่
ท�างานร่วมกบัศนูย์คณุธรรมมาอย่างต่อเนือ่ง	
จนหมูบ้่านหนองกระโดนมนได้รบัคดัเลอืกให้
เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
เป็นหมู่บ้านคุณธรรมตัวอย่างด้านการลด	ละ	 
เลิกการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	รวมถึงการลด	ละ	เลิกอบายมุข	
จากการเข้าร ่วมโครงการวัดปลอดเหล้า	
รณรงค์ให้ชมุชนร่วมมอืกนัจดังานกฐนิ	ผ้าป่า	
และงานประเพณีปลอดเหล้าจนประสบ 
ผลส�าเร็จ	 กลายเป็นวิถีปฏิบัติของชุมชน 
ท่ีสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข	 สมดังเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้...
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 คณุสมชาย หลวงละ	หวัหน้าศนูย์เรยีนรู้ 
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน	พูดประโยคนี้ใน
วนัทีช่กัชวนชาวบ้านกว่า	200	คน	มาประชมุ
ร่วมกันที่บ้านของเขา	 ซึ่งก็คือ	 ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน	 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่	
2	ต�าบลห้วยไผ่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

สถำนกำรณ์สร้ำงจิตอำสำ
	 คุณสมชายไม ่ ใช ่ผู ้น�าชุมชนอย ่าง
เป็นทางการ	 แต่มีความเป็นผู ้น�าชุมชน
เพราะสถานการณ์บังคับ	 หลายปีที่ผ่านมา 
ชาวบ้านใน	5	ต�าบล	คือ	ต�าบลน�้าพุ	ต�าบล
อ่างหิน	 ต�าบลห้วยไผ่	 ต�าบลดอนแร่	 และ

   ต่อไปนี้ ถ้ำเรำไม่เริ่มต้นแก้ปัญหำน�้ำในห้วยทับใต้เน่ำเสีย เรำก็จะอยู่กัน
ไม่ได้แล้วนะ ไม่มีใครช่วยเรำได้ ถ้ำเรำไม่ช่วยตัวเอง  

ศนูย์เรยีนรูช้มุชนคณุธรรมบ้ำนดอยดิน
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข

ต�าบลอ่างทอง	จงัหวดัราชบรุ	ีต้องประสบกบั
ปัญหาน�้าในห้วยทับใต้เน่าเสียจนไม่สามารถ
น�ามาใช้ในการเกษตรได้	 มิหน�าซ�้าชาวบ้าน 
ที่เลี้ยงปลาอยู่ใกล้ล�าห้วย	 ก็ประสบปัญหา
ปลาที่เลี้ยงไว้ตาย	 สาเหตุเพราะฟาร์มเลี้ยง
สุกรและโรงงานปล่อยน�้าเสียลงสู่ล�าห้วย	
 
	 แรกทีเดียวชาวบ้านต่างทยอยกันไป
ร้องเรียนทั้งกับหน่วยงานราชการ	ทั้งเจ้าของ
กจิการ	รวมถงึร้องเรยีนผ่านสือ่	แต่ผลทีไ่ด้รบั
กลบัเป็นความเฉยเมย	เมือ่เป็นเช่นนีช้าวบ้าน
กส็ดุจะหาทางออก	ปล่อยให้ปัญหานีเ้รือ้รงัมา
เป็นเวลา	3-4	ปี	
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	 จนกระทั่งวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่ง
มายังหมู่บ้านดอยดิน	เพือ่สร้างสถานทีป่ฏบิติั
ธรรม	 เมื่อเดินไปที่ล�าห้วยใกล้ๆ	 ก็พบว่าน�้า
เป็นสดี�า	ส่งกลิน่เน่าเหมน็และมปีลาตาย	ท่าน
จึงเอ่ยปากกับคุณสมชายว่า	 “ให้รวมตัวกับ
ชาวบ้าน	ช่วยชีวิตปลาพวกนี้ด้วย”	
	 ความจริงแล้วคณุสมชายเป็นเกษตรกร
ท�าสวนปลูกมะม่วงอยู่ที่บ้านดอยดิน	 ต�าบล
ห้วยไผ่	 ความรู้ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ	
ยังไม่กระจ่างมากนัก	 มีแต่จิตอาสาที่อยาก
ท�าเพ่ือส่วนรวม	 เพราะคิดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมา
ท�าอะไร	 วันหนึ่งข้างหน้าผลกระทบจะส่งต่อ
รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
	 โชคดีที่ ได ้ คุณสยาม จิตรบวร 	 ผู ้
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนมาช่วย
ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการ
ท�างานร่วมกัน
	 เรยีกได้ว่าปัญหาน�า้ในห้วยทบัใต้เน่าเสยี	 
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้ใครเพียงคนใดคน
หนึ่งเป็นพระเอกเพื่อแก้ปัญหา	แต่ต้องอาศัย
จิตอาสาและความพอเพียงของชาวบ้านใน
การร่วมแรงร่วมใจกันจัดการปัญหาน้ี	 แล้ว
ชาวบ้านจะใช้วิธีไหน	 เพื่อจะได้ไม่เกิดความ

ขัดแย้งอย่างรนุแรง	เราไปดกูารแก้ไขปัญหานี้ 
อย่างสันติวิธีกัน	

จดักำรปัญหำด้วยข้อมลู…ไม่ใช่อำรมณ์
	 เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน	 หากใช้อารมณ์ใน
การตัดสิน	 ปัญหามักจะบานปลาย	 เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้ง	 คุณสยามแนะน�าว่า	 หาก
จะแก้ปัญหาก็ต้องน�าข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูด	
แสดง	ชี้แจง	จึงจะเกิดผลดีในการเรียกร้อง	
	 นี่จึงเป็นท่ีมาให้มีการน�ากระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยยดึหลกัไม่ให้เกดิความขัดแย้ง	
โดยเริ่มจากการเปิดเวทีสะท้อนปัญหา	 ให้ 
ชาวบ้านท่ีประสบปัญหาท้ัง	 5	 ต�าบล	 มานั่ง
พูดคุยเพื่อส�ารวจข้อมูลความเดือดร้อน	 ว่า
สาเหตุของปัญหามาจากจุดใด	และที่ผ่านมา
มีการต่อสู้เรียกร้องอย่างไรบ้าง	
	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2558	ผลจากการ
ประชุมส�ารวจพบว่า	 ชาวบ้านบางส่วนได้
ท�าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการ	
บางส่วนไปคุยกับเจ้าของกิจการ	 แต่ปัญหา
ยังไม่ได้รับการแก้ไข	 และยังค้นพบว่าการใช้
อารมณ์ในการเจรจาโดยขาดข้อมูลไม่ส่งผล
ดีแม้แต่น้อย	 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว	
คุณสมชาย	 มีโอกาสเข้าร่วมเวทีและร่วม
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กิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม	 จึงได้น�าแนวคิดที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	มาผสมผสานกลายเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาคอื	ต้องแก้ไขปัญหาโดย
ยึดหลักไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และอยู่ร่วม
กันได้ ทีมงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต้อง 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ แกนน�าแก้ไข
ปัญหาต้องไม่น�าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา 
	 จากนั้นได้ตั้งคณะท�างานคนรักษ์น�้า
ห้วยทับใต้ขึ้น	 แบ่งบทบาท	 ใช้คนให้ถูกกับ
งาน	ตามความถนัดของแต่ละคน	จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน	 โดยใช้สถานที่บ้านดอยดิน
เป็นศูนย์ฯ	 ในการรวบรวมข้อมูล	 วางแผน	
จัดประชุม	 ประสานงานหน่วยงาน	 เพ่ือให้
เป็นคนกลางในการเจรจา	 จัดท�าบันทึกการ
ประชุม	 มติการประชุมไว้ทุกครั้ง	 และได้
ก�าหนดเป้าหมาย	ตัวชี้วัดขึ้นมา	ดังนี้	
 เป ้าหมาย 1 ปี	 คือ	 “ดินดี	 น�้าด	ี 
ผักดี”	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 ดูได้จากถ้าดินดี  
ต้องมีไส ้เดือนกลับมาอยู ่อาศัย	 ถ้าน�้าดี  
น�้าในล�าห้วย	ต้องใสสะอาด	ใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรได้ถ้าผักดี	 พืชผักที่ปลูกต้อง
ให้ผลผลิตดี	 และลดการใช้สารเคมีลง	 ส่วน
เป้าหมายในอนาคต	 คือการที่ล�าห้วยแห่งนี ้
มีความบริสุทธิ์สะอาดและสามารถชี้แจงถึง 

ค่าความบรสิทุธิส์ะอาดให้ชาวบ้านรบัทราบได้	 
โดยทางชุมชนได ้ขอความร ่วมมือไปยัง 
กรมทรัพยากรน�้าและกรมบาดาลในการส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
	 ราวเดือนกุมภาพันธ์	 2559	 จากการ
ส�ารวจ	ชาวบ้านพบว่าน�า้ในล�าห้วยทบัใต้กลบั
มาใสสะอาดใช้ในการอปุโภคใช้รดน�า้พชืผกัได้	 
น�้าเสียในสวนสาธารณะได้รับการบ�าบัด	 ดิน
เริ่มมีไส้เดือนมาอาศัย	แมลงต่างๆ	ที่แต่ก่อน
ไม่เคยมี	 เช่น	 หิ่งห้อย	 และผีเสื้อบางชนิด 
เริ่มกลับมา	ผักให้ผลผลิตดีไม่เสียหาย	
	 นอกจากนี	้ยงัเกดิการรวมกลุม่ท�าน�า้ยา
อเนกประสงค์ชวีภาพ	เกดิกลุม่ท�าปุย๋น�้าหมกั
ชีวภาพ	ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาฯลฯ	ที่ส�าคัญ
คือ	 ชุมชนและฟาร์มฯอยู่ร่วมกันได้	 กลับ
มาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกัน	 ช่วยเหลือ
กิจกรรมชุมชน	จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	
และกรอบแนวคดินี	้ต�าบลชมุชนอืน่ทีป่ระสบ
ปัญหาแบบเดียวกันได้น�าไปปรับใช้ในชุมชน
ต�าบลตนเองต่อไป

เรียนรู้จิตอำสำ พอเพียง ผ่ำนปัญหำ 
	 คุณสมชายเล่าว่า	จุดเด่นส�าคัญที่ท�าให้
ชุมชนจัดการปัญหาได้ส�าเร็จมาจากการท่ี
ชมุชนแห่งนีเ้ข้าใจถงึปัญหาร่วมกนั	และใช้วธิี
การจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง	 เมื่อ
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ชาวบ้านตระหนักว่าแกนน�าต้ังใจมาท�างาน
โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ	 จึงให้ความ 
ร่วมมือเป็นอย่างดี	 ที่ส�าคัญเมื่อผู้มีอ�านาจ
หน้าที่โดยตรงเข้ามาช่วยเหลือประสานงาน	
ปัญหาที่ว่ายากก็ค่อยๆ	คลี่คลายลงได้	
 
	 ส�าหรับงานจิตอาสาที่ชาวบ้านร่วม
กันท�า	 นอกจากการระดมวิธีการแก้ปัญหา
แล้ว	 ยังช่วยกันขุดลอกผักตบชวาในล�าห้วย	
แล้วน�าผักตบชวามาท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 โดยมี
กรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้	 ผลดีที่เกิดขึ้น	 
นอกจากชาวบ้านที่นี่จะมีความเข ้มแข็ง	
รักชุมชนของตนเองแล ้ว	 ยังท�าหน ้าที่
สอดส่องเป็นหูเป็นตาในการดูแลล�าห้วย	 
หากช่วงไหนมีการปล่อยน�้าเสียลงสู ่ล�าน�้า	 

ชาวบ้านกจ็ะแจ้งมายงัศนูย์ฯให้รบัทราบทนัที	 
ที่ผ่านมาหากฟาร์มหรือโรงงานไหนปล่อย 
น�า้เสยีลงสูล่�าห้วย	กจ็ะต้องรบัผดิชอบเยยีวยา
ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านท่ีได ้รับความ 
เดือดร้อนอีกด้วย		
	 ส่วนเรื่องความพอเพียง	 ชาวบ้านที่นี่
ได้เรียนรู้ว่าความละโมบ	การท�าธุรกิจโดยไม่
ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมจะส่งผลเสียตามมา	
แต่การท�าเกษตรอนิทรย์ีทีค่�านงึถงึดนิ	น�า้	จะ
ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาอีกครั้ง	
	 คุณสมชายบอกว่าอุปสรรคปัญหา
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาคือ	 การที่บางภาค
ส่วนของรัฐไม่ให้ความร่วมมือ	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ปัญหานีก้ห็มดไป	หากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
กันต่อสู้	ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา
 
	 ชุมชนทั้ง	 5	 ต�าบล	 ได้ร่วมกันจัดงาน	
“บวชล�าห้วย”	 ร่วมกันในเดือนสิงหาคม	
2560	เพื่อยืนยันว่า	พวกเขาจะไม่ทิ้งล�าห้วย
ทับใต้ให้ต้องเผชิญกับวิกฤติอีกต่อไป	 และ
เพ่ือบอกต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานว่าล�าน�้าแห่งนี	้
จะเป็นตัวแทนของความร่วมแรงร่วมใจของ
ชาวบ้านสืบต่อไปอย่างยั่งยืน
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	 น่ี คื อ ป รั ชญาที่ พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ทรงชี้แนวทางการ
ด�าเนินชวิีตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะ
เวลานาน	 แต่ทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นแค่เพียง
การท่องจ�า	หากไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ
 คุณฉัตรชัย ธนิกกุล	 นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านคา	 อ�าเภอบ้านคา	 

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือกำรพัฒนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำงและ
ควำมไม่ประมำท โดยค�ำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในตวั ตลอดจนใช้ควำมรู ้ควำมรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตดัสินใจ  
และกำรกระท�ำ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนคำ
ปัญญำที่มำจำกควำมพอเพียง

จงัหวดัราชบรุ	ีเล่าว่าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของในหลวงแท้ทีจ่รงิคอื	หลกัธรรมะเพือ่การ
ใช้ชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข	 ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาไหนก็สามารถน�าไปปฏิบัติได้	
	 ด้วยอยากเห็นชาวชุมชนบ้านคาอยู่ดี
มีสุข	 นายก	 อบต.สองสมัยคนนี้จึงท�าหน้าที่
ประสานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันของ
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เจ้าหน้าที่	 อบต.	ชาวบ้าน	หน่วยงานของรัฐ	
และหน่วยงานของเอกชน	 เพื่อร่วมกันสร้าง
สังคมที่อุดมไปด้วยการแบ่งปัน	 ทั้งแบ่งปัน
ความรู	้แบ่งปันความคดิ	แบ่งปันแรงกายแรงใจ	 
โดยยนือยูบ่นพืน้ฐานของความพอเพยีง	และ
จิตอาสา

คนไร ้ ใบ (ปริญญำ) ต ้นแบบของ 
คนคุณธรรม 
	 นายก	 อบต.บ้านคา	 เล่าถึงแนวคิดใน
การสร้างสังคมคณุธรรมให้เกดิขึน้ในชมุชนว่า	 
ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้น 
ในใจคน	 การเรียนการสอนต้องมุ ่งเน้นไป 
ทีก่ารพฒันาคนให้ยดึหลกัเหตุผล	หลกัปัญญา	
แต่ทุกวันน้ีกลับพบว่าการเรียนการสอน 
ในระบบ	สอนให้คนเป็นคนเก่งมากกว่าเป็นคนดี	 
เราจึงพบเห็นปัญหาสังคมมากมาย	
	 แต่จากการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรบัใช้	กลบัค้นพบว่าท�าให้ชมุชน
มีความเป็นสุข	 คนในชุมชนมีงานท�า	 ปัญหา
สังคมลดลง	 ครอบครัวมีความอบอุ ่นและ
พอเพียง	พ่อแม่	ปู่ย่า	ตายายได้อยู่กันพร้อม
หน้า	 จากแต่ก่อนที่เคยเห็นว่าคนเรียนดีเป็น
เรื่องน่ายกย่อง	 ตอนนี้การเป็นคนดีกลับ 
น่ายกย่องยิ่งกว่า	 เพราะการเป็นคนดี	 มา
พร ้อมกับการเป ็นคนมีจิตส�านึก	 เมื่อมี
จิตส�านึกก็จะคิดถึงคนอื่น	 คิดถึงการให้ทั้ง
กับผู้คน	และสิ่งแวดล้อม	

 “ผมได้พบเจอหลายคนทีเ่รยีนจบแค่ ป.4  
หรือ ป.6 แต่เป็นคนดี แบ่งปันความรู้ให้ 
คนอื่ นๆ ท� า ให ้ เริ่ มสั ง เกตว ่ าบางครั้ ง 
ใบปรญิญาก็ไม่ได้มคีวามหมาย อย่างเจ้าหน้าท่ี 
ที่ท�างานในโรงเรียนควาย ของจังหวัดราชบุรี 
แม้จะจบแค่ ป.6 แต่กระบวนการคิดและ 
การท�างานของเขา ผมคิดว่ามีค่า เป็นปัญญา
ที่เกิดจากการท�างานจริง และผมอยากจะน�า
แนวคดิการท�างานแบบนีไ้ปสูโ่รงเรยีนบ้านคา 
วิทยา ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นพบความชอบ 
ในการท�าอาชีพจากการได้ลองปฏิบัติจริง”

พอเพียง…ต้องมำจำกจิตส�ำนึก
	 นอกจากวิธีคิดที่ว่า	 ใบปริญญาไม่ได้
สะท้อนความรูท้ีแ่ท้จรงิของคนเราแล้ว	นายก	
อบต.ยงัน�าแนวคดิทีส่�าคญัในการท�างาน	เพือ่
มุ ่งให้คนในองค์กรและชาวบ้านเข้าใจและ
ปฏิบัติตัวสู่ความพอเพียงไปพร้อมๆ	กัน	
 “เรื่องความพอเพียงอาศัยแต ่การ
พูดอย่างเดียวไม่ได้ แรกเริ่มเราต้องท�าให ้
ชาวบ้านเหน็เป็นตวัอย่าง เพือ่ให้เกดิจติส�านกึ
ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งผมคิดว่านี่คือหลักใหญ่
ของการสร้างความยั่งยืนในการท�างาน เช่น 
จะท�าอะไรดีๆ สักอย่าง เราก็อาจจะไม่ต้อง
รองบประมาณ หรือรอให้คนเห็นพร้อมกัน
ทั้ง 10 คน มี 2-3 คนเห็นด้วยก็เริ่มท�าก่อน 
พอคนอืน่เหน็ว่าด ีเดีย๋วเขากจ็ะมาช่วยกนัท�า
เอง เช่น การพัฒนาหมู่บ้านในช่วงวันพ่อและ
วนัแม่ทีเ่ราท�า 10 กว่าปีมานี ้ชาวบ้านจะรูก้นั
ว่าสิ่งที่เราท�าเราได้ ดังนั้นแทบไม่ต้องบอก
ว่าใครต้องท�าอะไร ผู้หญิงท�ากับข้าว ผู้ชายก็
เตรียมจอบพร้าไปตัดหญ้า ก�าจัดผักตบชวา 
ท�าเสรจ็กก็นิข้าวปลาอาหารด้วยกนั ได้พดูคยุ 
ปรึกษาหารือกัน” 
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	 หากใครเคยไปเยือน	 อบต.บ้านคา	
คงจะเห็นว่า	อบต.แห่งนี้ไม่ได้หรูหรา	ใหญ่โต
โอ่อ่า	ส่วนหนึ่งเพราะนายก	อบต.ที่นี่เห็นว่า	 
ในเมื่อยังมีชาวบ้านที่ยากจน	เดือดร้อน	การ
มท่ีีท�างานใหญ่โตกม็แีต่สิน้เปลอืงงบประมาณ	
ที่ส�าคัญงานส่วนใหญ่ของ	 อบต.คือการออก
ไปพบปะรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน	
ไม่ใช่งานน่ังโต๊ะแต่อย่างใด	แม้แต่ห้องท�างาน
ของนายก	 อบต.ของที่ น่ีก็ไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วนโอ่โถง	 แต่กลับนั่งรวมกับปลัด	 อบต.
และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ	 เพื่อสะดวกในการ 
พูดคุยปรึกษางาน	 ใครไปใครมาก็แนะน�าให้
รู้จกัได้อย่างเป็นกนัเอง	ยิง่ไปกว่านัน้กไ็ม่ต้อง
กลวั	ว่าจะมผีูรั้บเหมามาปิดประตูคยุเรือ่งเงนิ
ใต้โต๊ะ	โครงการนั้น	โครงการนี้แต่อย่างใด
	 ทัง้หมดนี	้คอืการทีค่นเป็นหวัหน้าท�าให้
เห็นเป็นแบบอย่าง	 รวมไปถึงการใช้ข้าวของ
เครื่องใช้รถราของทางราชการที่นายก	อบต.
บอกว่า	ถ้าเรามีจิตส�านึกของความพอเพียงก็
จะท�าให้ช่วยกันดูแลเสมือนเป็นของตน	
 “ผมมักจะสอดแทรกเรื่ อ งความ 
พอเพียงให้คนในองค์กร ด้วยการยกตัวอย่าง
คนที่ประสบความส�าเร็จ แต่ไม่ได้ใช้ชีวิต
หรูหราฟุ ่มเฟือยว่าเขามีความสุขอย่างไร 
ส่วนใหญ่เราคุยกันแบบพ่ีน้อง ไม่ได้สั่งการ

แบบเจ้านายลูกน้อง มีอะไรเราก็จะบอกเล่า
เพื่อให้เขาได้ซึมซับความคิดเกี่ยวกับความ
พอเพียง ซึ่งความจริงส่วนใหญ่รู้กันดี เพราะ
ต้องท�าเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ เราก็
จะชี้แจงให้เขาฟังว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท 
ก็คือ การต้องรู ้จักตัวเองว่าควรท�าอะไร 
แค่ไหน มีเงินเท่านี้ก็ต้องนึกถึงอนาคตท่ีต้อง
ส่งลูกเรียน นึกถึงวันที่เจ็บป่วยด้วย” 

ชำวบ้ำนต้อง “เหน็ภำพชดั” เพือ่เป้ำหมำย 
เดียวกัน
	 นอกจากอบต.แห่งนี้จะเห็นว่าคนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้ว	 จุดเด่นที่
ส�าคัญของที่นี่คือ	 การให้เวทีกับคนที่อยาก
จะท�าดีเพื่อสังคม	และสร้างการมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้น	อย่างเช่น	การที่เจ้าหน้าที่	อบต.เห็น
ร่วมกันในการพัฒนาวัดป่าพระธาตุเขาน้อย	 
ซึ่งเป็นวัดท่ีมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์	
เทสรังสี	 มีต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูก	 เป็นวัด
ใหญ่ที่มีพระน้อย	 ทาง	 อบต.ก็เปิดโอกาสให้
จัดท�าโครงการ	 พร้อมชักชวนชาวบ้านมา
ร่วมด้วย	
	 ยิ่งไปกว่านั้นชุมชนแห่งนี้ยังให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	 เพราะ
เห็นว่าสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลกระทบกับชีวิต
ความเป็นอยู่	 เริ่มจากการสังเกตพบว่าน�้าใน
ล�าห้วยมักจะแห้งขอดในหน้าแล้ง	 ซึ่งเป็น 
ผลมาจากการท่ีไม่มีต้นไม้และพืชคลุมดิน 
ช่วยซับน�้าในดิน
 “เราท�าให้ชาวบ้านเห็นภาพร่วมกัน 
อย ่ า งชัด เจนว ่ า  สิ่ งแวดล ้อมทุกวันนี้
เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของเรา เพื่อทุกคนจะได้เดินไปยังเป้าหมาย
เดียวกัน ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร
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ทั้งปลูกสับปะรด พืชไร่ มัน ยางพารา ไม้ผล  
และพืชผักริมน�้า พอถึงหน้าแล้งน�้าก็ไม ่
เพียงพอในการท�าการเกษตร เราก็ชักชวน
ชาวบ้านมาปลูกต้นไม้ริมห้วย เช่น ไผ่ แฝก 
สะเดา ขี้เหล็ก มะม่วง ฯลฯ เพราะหากมี
ต้นไม้ ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน เราพา
ชาวบ้านปลกูทีริ่มห้วยมะหาด รมิห้วยน�า้ขาว 
ปลูกแบบผสมผสานกันไปหลากหลายชนิด 
เพ่ือให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาติ
ในระบบนิเวศ” 
	 นายก	 อบต.เสริมว่า	 หัวใจส�าคัญที่จะ
ท�าให้งานที่คิดท�าประสบความส�าเร็จ	 ต้อง
มาจากการรู ้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
รอบด้านเพือ่จะได้รบัทราบปัญหา	หลงัจากนัน้ 
ก็ร่วมกันประเมินว่าสิ่งไหนท�าได้	 สิ่งไหน
ท�าไม่ได้	 ก็ต้องรอจังหวะเวลา	 ต้องประเมิน
ศักยภาพของตัวเอง	และเครื่องมือ	เพราะถ้า
หากคิดไม่รอบด้านก็จะขาดแรงขับเคลื่อน	ที่
ส�าคัญต้องท�าแบบค่อยเป็นค่อยไปจากเล็ก
ไปหาใหญ่	และต้องรูจ้กัหาคนทีจ่ะมาร่วมคดิ	
ร่วมท�า	หรือบางครั้งก็เป็นการร่วมทุนเพื่อให้
โครงการที่ตั้งใจไว้เดินหน้าไปได้	
	 	เช่นที่ผ่านมา	อบต.เคยจัดงาน	เดิน-วิ่ง	
การกุศลเพ่ือหาเงนิให้โรงพยาบาลบ้านคา	แต่
เนื่องจากไม่มีเงินทุน	 ทาง	 อบต.จึงขอความ

สนับสนุนจากโรงงานสับปะรดที่อยู่ในพื้นที่	
ด้วยการยืมเงินทุนจ�านวน	1	แสนบาทเพื่อใช้
ในการผลิตเสื้อ	1,000	ตัว	หลังจากเสร็จสิ้น
งานก็น�าเงินไปคืน	และน�าก�าไรที่ได้ไปพัฒนา
โรงพยาบาลต่อไป	
	 อย่างไรก็ตาม	อุปสรรคใช่ว่าจะไม่มี	แต่
มีแล้ว	“ไม่ได้เป็นปัญหา”	เช่น	คนที่เห็นต่าง	
มองว่าสิ่งที่ท�าไม่ได้ประโยชน์	 นายก	อบต.ก็
จะเปิดโอกาสให้ช่วยคิดทางออกอื่นๆ	แทนที่
จะคิดว่าคนเห็นต่างเป็นศัตรู	 ก็กลายเป็นได้
มิตร	ได้มีคนช่วยคิดแก้ปัญหาแทน	
 “ผมจะบอกเขาว่าผมก็โง่ ผมไม่ทราบ
จะท�าอย่างไร แต่ผมปล่อยให้เป็นแบบนี ้
ไม่ได้ คณุมวีธิกีารอืน่ท่ีดกีว่านีไ้หม บอกผมมา
ได้เลย ผมโยนค�าถามกลับไปแบบนี้ คนไหน 
มีวิธีการที่ดีกว่าผมก็รับฟัง” 
 
	 ท้ังหมดนีท่ี้เกดิข้ึนท่ีต�าบลบ้านคา	ท�าให้
เราเห็นว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน	เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพูด	
และท�างานร่วมกันแบบพี่น้อง	โดยใช้ชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง	 และจิตอาสาสามารถ
สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง
แท้จริง
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วินัย



93องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 กำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง

ในกำรผลักดันชีวิตให้ก้ำวหน้ำ วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตำม

จริยธรรม จรรยำบรรณ และเคำรพต่อกฎหมำย 
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	 การต่อสู้อันยาวนานกว่า	 20	 ปี	 ของ 
ชาวบ้านดอนโพ	 ต�าบลบ้านสิงห์	 อ�าเภอ
โพธาราม	จงัหวัดราชบุร	ีในการจัดการปัญหา
หนี้สินของชุมชน	 อันเกิดจากการบริหาร
จัดการที่ผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐ 
และบริษัทเอกชน	 ด้วยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน	 จึงเป็นบทเรียนอันมีค่าและ
เป็นตัวอย่างของการใช้กระบวนการพัฒนา
คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชน	

ที่มำของหนี้สินชุมชนบ้ำนดอนโพ
	 ย้อนกลับไปกว่า	 30	 ปีก่อน	 ในช่วงป	ี 
2528-2530	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย
การผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 โดย
มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของตลาด	 

 “กำรไม่มีหนี้ เป็นลำภอันประเสริฐ” ยังคงเป็นค�ำกล่ำวท่ีใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และให ้
ควำมหมำยตรงกบัควำมเป็นจรงิเสมอมำ เพรำะปัญหำหนีส้นิเป็นสำเหตอุนัดบัต้นๆ ทีท่�ำให้ 
ผู้คนเกิดควำมเครียด จนน�ำไปสู่ควำมทุกข์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
หำกเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อเองทั้งหมด...

ชุมชนบ้ำนดอนโพ
บทเรยีนชวีติ : กำรจดักำรหนีส้นิชมุชนบ้ำนดอนโพ

ผลผลิตทางการเกษตรจ�าพวกผักผลไม  ้
ซึ่งเป็นที่ต ้องการของต่างประเทศ	 ยังมี
ปริมาณการส่งออกน้อยกว่าท่ีตลาดต้องการ	
เพราะคุณภาพยังต�่ากว่ามาตรฐาน	
 
	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ได้เหน็ถงึปัญหานีม้าตลอด	
จึงคิดที่จะส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร
เพื่อส่งออกร่วมกับภาคเอกชน	 โดยเช่ือมโยง 
การให้สินเช่ือกับการวางแผนการเกษตร	
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจ�าหน่ายอย่าง 
ครบวงจร	ธ.ก.ส.	จงึร่วมกบับรษิทันวิเจนเนอร์ 
เรชั่น	ฟาร์มโปรดิวส์	จ�ากัด	จัดท�า	“โครงการ
นิคมเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกร่วมกับ 
ภาคเอกชน”	 ขึ้น	 โดยเริ่มต้นโครงการใน 
ภาคตะวันตกเป็นแห่งแรกที่ทุ่งดอนโพ	
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	 ในตอนนั้นคนรุ่นหนุ่มสาวราว	80	ชีวิต	 
ที่ เ พ่ิงจบการศึกษาทางด ้านเกษตรจาก 
ทัว่ประเทศ	และผ่านการคดัเลอืกจากโครงการ	
ได้พากนัเดนิทางมาทีน่คิมเกษตรกรรมแห่งนี้ 
ด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่	 ซึ่งใน 
ขณะนัน้มกีารโฆษณาว่า	ผูท้ีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิ
ของโครงการจะได้รับการจัดสรรที่ดิน	พร้อม
บ้านหน่ึงหลัง	 แปลงที่ดินท�ากินเป็นพื้นที่
พัฒนาแล้ว	มีการชลประทานตลอดปี	มีดินดี	
การคมนาคมสะดวก	ซึง่บรษิทัเอกชนนัน้จะมี
ศนูย์ปฏบิตักิาร	และมพีนักงานประจ�าในพ้ืนที่
เพื่อประสานงานด้านการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด	 ควบคุมการคัด
คุณภาพของผลผลิต	 จัดการเร่ืองการบรรจุ
หบีห่อ	และการขนส่งไปยงัจุดหมายปลายทาง	 
รวมทัง้ให้บรกิารเครือ่งจกัรอปุกรณ์การเกษตร 
ที่มีขนาดใหญ่	เช่น	รถไถ	เครื่องพ่นยา	เครื่อง
รดน�้า	ฯลฯ	
	 ทั้งนี้เกษตรกรทุกคนจะต้องสมัครเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านสิงห์	 และ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
จะเป็นผู ้ซื้อที่ดินแปลงเกษตรกรรมและ
ที่อยู่อาศัยพร้อมบ้านพัก	 โดย	 ธ.ก.ส.	 จะ
เป็นผู้ให้สินเชื่อทั้งหมด	 ในวงเงินกู้จ�านวน	
27,329,000	บาท	โดยคิดอัตราดอกเบี้ยและ
ก�าหนดการช�าระคืน	 ซึ่งเกษตรกรจะต้องให้
จ�านองทีด่นิทีต่ัง้โครงการ	และให้สมาชกิกลุม่
เกษตรกรทั้งหมดค�้าประกันหนี้	

เมื่อสิ่งที่หวังไม่ได้เป็นไปอย่ำงตั้งใจ 
	 เมือ่สมาชกิทกุคนเข้ามาอยูใ่นโครงการ
ในเดือนมีนาคม	 2531	 ปรากฏว่า	 นอกจาก
วิถีความเป็นอยู่มีความยากล�าบากเนื่องจาก
ความไม่พร้อมของระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	
ทั้งไฟฟ้า	 น�้าประปา	 และถนนหนทางแล้ว	
ทีม่ากกว่านัน้คอืปัญหาปัจจยัพืน้ฐานทางการ
เกษตรที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการผลิต	 ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสภาพดินเป็นกรดมาก	 ท�าให้ไม้ผล
ที่ปลูกแคระแกร็น	 ระบบการชลประทาน 
ทีย่งัไม่พร้อม	น�า้ทีใ่ช้เพาะปลกูเป็นน�า้กระด้าง	
ท�าให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ	 ทางกลุ ่ม
เกษตรกรจงึได้กูเ้งนิท้ังระยะสัน้และระยะยาว
จาก	 ธ.ก.ส.	 มาลงทุนปรับปรุงสภาพดินและ
มีการปรับปรุงวิถีการผลิตใหม่	 แต่ก็ยังเกิด
ปัญหาขึ้นซ�้าซาก	 เกษตรกรได้เพียรพยายาม
ในการปลูกพืชผักต่างๆ	แต่ก็ไม่ประสบความ
ส�าเร็จเท่าที่ควร	
	 ต่อมาบริษัทเอกชนก็ละทิ้งโครงการ
ไป	 เนื่องจากความผิดพลาดในการบริหาร
จดัการโครงการ	อกีทัง้	ธ.ก.ส.	มไิด้ด�าเนนิการ
ในการหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกร	 และละทิ้งโครงการไป
เช่นเดียวกัน	 ท�าให้เกษตรกรซึ่งประสบกับ 
ปัญหาการผลิตมาโดยตลอดจึงมีรายได้ 
ไม่เพียงพอ	 เริ่มทยอยลาออกจากโครงการ	
บางคนละทิ้งแปลงดิ้นรนไปหาอาชีพเสริม
จากข้างนอกโครงการ	 เพราะการผลิตใน
โครงการไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลย	
	 หนี้สินที่กู้จาก	ธ.ก.ส.	นับตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการและกู้เพิ่มเรื่อยมา	 อีกท้ังดอกเบ้ียท่ี
เพิ่มขึ้นทุกๆ	วัน	รวมเป็นเงิน	137,516,532	
บาท	 ได้สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวง 
ให้กับกลุ ่มเกษตรกร	 น�าไปสู ่การเจรจา
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ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ	 ธ.ก.ส.	 หลายครั้ง	
ด้วยระยะเวลาที่ยืดเยื้อยาวนานหลายปี	 ซึ่ง
เกิดการฟ้องร้องด�าเนินคดีในที่สุด	

กระบวนกำรหำควำมรู ้และกำรมส่ีวนร่วม
	 ปี	 2549	 ได้มีโอกาสร่วมท�างานวิจัย
โครงการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ
เยาวชนบ้านดอนโพ	โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(สกว.)	ฝ่ายวจิยัเพือ่ท้องถิน่	ซึง่ม	ีคณุพมิพ์วมิล  
บุญดีเพิ่มสุขเจริญ	 หนึ่งในสมาชิกกลุ ่ม
เกษตรกรบ้านสิงห์เป็นหัวหน้าโครงการ	
ชักชวนเด็กและเยาวชนบ้านดอนโพเรียนรู้ 
ชุมชนของตัวเองผ่านการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	 ท�าให้เด็กและเยาวชนได้รู้ประวัติ 
การเกิดของหมู่บ้าน	 ได้รู ้ที่มาขององค์กร
ภายในชุมชน	 รวมถึงปัญหาต่างๆ	 ในชุมชน	
จากน้ันจึงเกิดการตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน
บ ้านดอนโพขึ้น	 โดยมีการท�ากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	เกบ็ขยะ 
ในชมุชน	โครงการพีส่อนน้อง	โครงการปฏบิติั
ธรรมนั่งสมาธิ	 เกิดธนาคารเด็กดอนโพ	 เกิด
กิจกรรมท�านาร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี	 เป็นต้น	 ซึ่ง
หลงัจากจบงานวจิยัในโครงการแรก	กต่็อเน่ือง 
ด้วยงานวจิยัโครงการแนวทางการแก้ปัญหา
หนี้สินของชุมชนบ้านดอนโพ	 ซึ่งน�าไปสู ่
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคนใน
ชุมชน	 และการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการกินการอยู ่ของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
	 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน	 ท�าให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ท่ีส�าคัญ	
คือชุดข้อมูลของชุมชนดอนโพ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข ้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากความ 
ล้มเหลวของโครงการ	 ซึ่งต่อมาข้อมูลเหล่านี้
ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากในข้ันตอนของการ
ขึ้นศาล	 โดยมีมูลนิธิเพื่อผู ้บริโภคให้ความ 
ช่วยเหลือในเรื่องคดีและการเจรจาหาข้อยุติ	
รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละหาทางออก
ร่วมกับเครือข่ายประชาคมสภาพลเมือง
จังหวัดราชบุรี	 รวมถึงองค์กรภาคีต่างๆ	 ท่ีมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 กระบวนการเรยีกร้องต่อสูข้องเกษตรกร 
บ้านดอนโพในการจัดการปัญหาหนี้สินของ
ชุมชนกินเวลายาวนานกว่า	20	ปี	ซึ่งในที่สุด
ปี	2556	ธ.ก.ส.	ได้ถอนฟ้องเกษตรกรทั้งหมด
รวม	 19	 คดี	 และปรับโครงสร้างหนี้จาก
จ�านวนเกือบ	2	ล้านบาทต่อราย	เหลือเพียง
รายละ	130,000	บาท	
	 บทเรียนจากการเรียนรู้ชุมชนและการ 
แก้ปัญหาหนีส้นิของชมุชนบ้านดอนโพ	ท�าให้
ได้ข ้อสรุปร่วมกันในแนวทางการจัดการ 
หนีส้นิคอื	1.การสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน 
เพือ่บรโิภคเอง	มใิช่เพือ่ขายอย่างเดยีว	2.การ
จัดระบบการออมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ
ชุมชนเองในการช�าระหนี้	 3.การสร้างรายได้ 
จากอาชีพเกษตรในรูปแบบการผลิต ท่ี 
เหมาะสมของบ้านดอนโพ	4.การสร้างจติส�านกึ	 
ทัศนคติ	 และความตระหนักของลูกหลานใน
เรื่องการกินการอยู่ด้วยความพอเพียง
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	 ทุกวันน้ีชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการผลติเพือ่ขายเพียงอย่างเดียว	มาสูก่าร
ผลิตเพ่ือบริโภค	 เน้นการปลูกทุกอย่างที่กิน	 
กินทุกอย่างที่ปลูก	 เปลี่ยนจากใช้สารเคม	ี 
หันมาท�าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย	์
โดยมีหลายครอบครัวได้ท�าบัญชีครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง	 และมีหลายคนประกาศเลิก 
สูบบุหรี่และเลิกด่ืมเหล้าตลอดชีวิต	 เพราะ
ข้อมูลที่ได้รับรู้จากการท�าบัญชีครัวเรือน	
	 คณุพมิพ์วมิลเล่าว่า	“สามพีีเ่ป็นคนหน่ึง 
ทีเ่ลกิเหล้า เพราะเขาเหน็ตวัเลขว่าเดอืนหนึง่ 
ปีหน่ึง เขาเสียเงินไปเท่าไหร่ แล้วมันเป็น 
สิง่ฟุม่เฟือย กเ็ลยตดัสนิใจเลกิ เหมอืนได้สามี
ใหม่เลย (หัวเราะ) ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น  
ตั้งแต่เปลี่ยนระบบการผลิตจากเชิงเดี่ยวมา
เป็นเกษตรผสมผสาน สุขภาพดีขึ้นเพราะ
ไม่ใช้สารเคมี เกิดกลุ ่มผลิตผักและผลไม้
ปลอดภัยขึน้มา และก�าลงัจะขยบัเป็นอนิทรย์ี 
อย่างที่บ้านก็ปลูกพืชที่หลากหลาย มีกล้วย 
มะพร้าว ฝรั่ง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ 
ท�านาด้วย ผลผลติทีก่ลุม่ผลติได้กจ็ะส่งให้กบั
โรงพยาบาลโพธาราม เพือ่เอาไปท�าอาหารให้
ผู้ป่วย ความคิดก็คืออยากแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ให้
กบัคนอืน่ และท�าด้วยความซือ่สตัย์ต่อกนัของ
คนในกลุ่ม” 

สร้ำงภูมคิุม้กนัด้วย “วนิยั” ทำงกำรเงนิ
	 แนวทางที่ส�าคัญข้อหนึ่งในการจัดการ
หน้ีสินคือ	 การจัดระบบการออมเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก	 ท�าให้เกิดการจัด
ตัง้กลุม่ออมทรพัย์เครดติยเูนีย่นบ้านดอนโพ
ขึน้	โดยมจีดุประสงค์ในการระดมเงินออมเพ่ือ
ใช้ส�าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อ	ซึ่งคิด
อตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม	และผลก�าไรทีไ่ด้จะ
ถูกจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่สมาชิก
 “ทุกวันที่ 12 ของเดือน จะเป็นวันออม
ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ และวนันัน้เราจะมากนิ
ข้าวด้วยกัน แต่ละคนจะเอาผลผลิตจากสวน
ของตวัเองมาด้วย พวกส้มโอ กล้วย ฝรัง่ หรอื
พืชผักสวนครัว มะกรูด มะนาว พริก กะเพรา 
โหระพา ใส่ถุงวางไว้ ใครอยากได้อะไรก็หยิบ
ไป เหมือนเป็นธนาคารอาหาร เอาอาหารมา
แลกกัน แบ่งปันกัน การช่วยเหลือกันแบบนี้
จะท�าให้ชมุชนของเราเข้มแขง็และสามคัคกีนั
มากขึ้น”	คุณพิมพ์วิมลเล่า
	 นอกจากจะเป็นการพึ่งตนเองในระดับ
ชุมชนแล้ว	 ยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในกลุ่มสมาชิก	 ก่อให้เกิดความรักและ
ความสามัคคีกันมากขึ้น	 ที่ส�าคัญยังเป็นการ	 
“ปลกูฝังวนิยัทางการเงนิ”	สร้างนสิยัรกัการออม	 
สมาชิกจะต้องมีการออมเงินอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ	 รวมถึงการใช ้จ ่ายอย่าง
ประหยัดด้วย	 ซึ่งวินัยทางการเงินนี้เองจะ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชีวิต	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากปลูกฝังให้เกิดข้ึนในกลุ ่มเด็ก
และเยาวชน	ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง	“ธนาคาร
เด็กดอนโพ”	 ขึ้น	 และมีการเปิดให้เด็กและ
เยาวชนบ้านดอนโพได้ออมเงนิกนัเป็นประจ�า
ทุกเดือน	นับเป็นเวลาถึง	10	ปีมาแล้ว
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	 ส่วนของจงัหวดับรุรีมัย์	คณุเสร ีศรหีะไตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	 ได้น�าขบวนทัพ	
เริ่มจากการให้หน่วยงานราชการต่างๆ	 และ
ชาวบ้านเรียนรู้ร่วมกัน	วิเคราะห์สถานการณ์
ด้านคุณธรรมในพื้นที่	วางเป้าหมายการฟื้นฟู	
และด�าเนินการเชื่อมโยง	 ครอบครัว	 ชุมชน	
หมู่บ้าน	โรงพยาบาล	โรงเรียน	โรงพัก	ขยาย
ระดับสู่ต�าบล	 อ�าเภอ	 เขต	 จากนั้นจึงขยาย
พ้ืนที่สู ่ภาคจังหวัด	 เพื่อผลักดันให้จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นสังคมคุณธรรมเต็มรูปแบบ	ผู้คน
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง	พึ่งพาตนเองได้	

ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวใจ “ธรรมนูญ
หมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี”
	 โดยเมื่อวันที่ 	 22	 ตุลาคม	 2557	 
ผูว่้าราชการจงัหวัดบรุรีมัย์	พร้อมด้วยหวัหน้า
ส่วนราชการ	นายอ�าเภอ	ประธานชมรมก�านัน

 ในช่วงที่ผ่ำนมำ ศูนย์คุณธรรมได้วำงเป้ำหมำยขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม โดยผ่ำนกลไกจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเริ่มน�ำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
รำชบุรี พิจิตร และพัทลุง

บุรีรัมย์
สังคมสันติสุข...ดอกผลจำกธรรมนูญ 9 ดี

ผู ้ใหญ่บ้านทุกอ�าเภอ	 และประชาชน	 ได้
ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน	พร้อมน�า
ธรรมนญูหมูบ้่าน	9	ด	ีจ�านวน	2,546	หมูบ้่าน	
38	 ชุมชน	 เข้าท�าพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 
เพือ่ให้เกดิความศกัดิส์ทิธิต่์อหน้าพระเจ้าใหญ่
อายเุก่าแก่กว่า	300	ปี	ท่ีวดัหงส์	บ้านศรีษะแรด	 
ต�าบลมะเฟือง	อ�าเภอพทุไธสง	จงัหวดับรุรีมัย์	
ที่เลื่องช่ือความศักดิ์สิทธิ์เรื่องสาบาน	 ก่อนท่ี 
ทุกหมู่บ้าน	 ทุกชุมชนจะน�ากลับไปใช้เป็น
แนวทางการดูแลกันเองในหมู่บ้านชุมชน
	 ท่ีผ่านมา	 จากการท�างานประสานกัน
ทุกฝ่าย	ท�าให้เกิดโมเดลที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน	 หรือชุมชนเมือง
ผ่านโมเดลการพฒันาจงัหวดับุรรีมัย์รายกรณ	ี 
หรือบี-ซีเอ็ม โมเดล (Buriram Case  
Management Model B-CM Model)	จน
เกดิเป็น	“ธรรมนญูหมูบ้่านสนัติสขุ 9 ดี”	คอื	
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 1.เป็นคนดี	 ด้วยการส่งเสริมให้เคารพ
กฎกติกา	
 2.ปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมอื
ยึดหลักบ้าน	วัด	และหน่วยงานราชการ	
 3.รายได้สมดุล	 ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองด้วยการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้	
 4.สุขภาพแข็งแรงดี	 ด้วยการร่วมมือ 
จากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
 5.สิ่งแวดล้อมดี	 ด้วยการท�าชุมชนให้
สะอาด	 จัดการเร่ืองแยกขยะ	 ตัดหญ้าตาม
ถนนหนทาง	
 6.สงัคมอบอุ่น ทกุคนในหมูบ้่านได้ดูแล
ลูกหลานอย่างใกล้ชิด	
 7.หลุดพ ้นอาชญากรรม	 จัดให ้มี 
เวรยามหมู่บ้าน	คอยออกตรวจพื้นที่	
 8.การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง 
ให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กองทุน	 เวลามีกิจกรรมก็น�าเงินของกองทุน
มาพัฒนาชุมชน	
		 และดีข ้อสุดท้าย	 คือ	 9.การสร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการช่วยงานในหมู่บ้าน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา	 โดยให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์สูงที่สุดทุกกลุ่มอาชีพ	ทั้งหมดนี้ถือ

เป็นคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน	อีกทั้ง
เป็นเครือ่งมอืและแนวทางสร้างสนัตสิขุความ
เจริญอย่างมั่นคง	 ยั่งยืนในทุกหมู่บ้าน	 และ
ชุมชนเมือง
 “ท�าอย่างไรจะท�าให้ฐานรากเข้มแข็ง 
เรื่องนี้ส�าคัญที่สุด เมื่อเกิดอะไรขึ้นหาก
ฐานไม่แน่น ก็เหมือนโดนพายุโคลงเคลง 
ประเทศไทยต้องการสันติสุข หน้าที่ผมคือ 
ปูฐานสังคมให้แน่น”	ผู้ว่าฯบุรีรัมย์กล่าว
	 โดยกุญแจส�าคัญของความส�าเร็จ	 คือ	
กฎหมูบ้่าน	ซึง่เกดิจากการระดมสมองร่วมกนั	
สิง่ท่ีได้มาท้ังหมดคอื	ธรรมนญูหมูบ้่านสนัตสิขุ	
9	ดี	ซึ่งไม่ใช่กฎหมาย	แต่เป็นจารีตประเพณี	 
ท่ีทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตาม	 ภายใต้
การน�าของคณะกรรมการหมูบ้่าน	(กม.)	และ
คณะกรรมการชุมชนเมือง	(กชช.)	เป็นกลไก
ขับเคลื่อนสร้างบุรีรัมย์สันติสุข	 โดยผู้ว่าฯ
บุรีรัมย์อธิบายว่า	
	 ดีที่	 1	 คือ	 เป็นคนดี	 ซึ่งเป็นเหมือน
กระดุมเม็ดแรก	 เน้นการกลัวบาป	 วิธีท�าคือ	
เอาความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวช่วยการประชุม
จะต้องปฏิญาณสาบาน	 12	 ข้อก่อนทุกครั้ง	
ฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มนับหนึ่งและเห็นชอบ
ร่วมกันที่หมู่บ้าน	
	 ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ก็จะอยู่
ในดีที่	 3	 (รายได้สมดุล)	 ต้องยึด	 2	 ขา	 คือ	
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เศรษฐกิจพื้นฐานให้เน้นไปที่พืชอาหาร	 ขาย
ไม่ได้แต่ก็ไม่อดตาย	 เพราะมีข้าวกิน	 เสมือน
มตู้ีเยน็ข้างบ้าน	เอทเีอม็ข้างกาย	แต่ต้องปลกู	
2	อย่าง	ทั้งเพื่อกินกับเพื่อขาย	 เช่น	ต้องท�า
ข้าวออร์แกนิก	 ซ่ึงตอนนี้ก�าลังขับเคลื่อนท�า
นาแปลงใหญ่คู่กับธรรมนูญ	 9	 ดี	 ที่อ�าเภอ 
กะสงั	ปลูกในเชงิอตุสาหกรรมพืน้ทีไ่ม่ต�า่กว่า	 
5	พนัไร่	ซึง่ปลกูเพือ่ขายเมลด็พันธุด้์วย	ค�าถาม
ก็คือนอกจากปลูกข้าวแล้วจะท�าอะไรต่อ	 
ดังน้ันต้องมีรายได้เสริมเข้ามา	 ไม่ว่าจะเป็น 
ผ้าไหม	 หรือโอทอปต้องพัฒนาให้ต่อเนื่อง	
รวมทั้งต้องพึ่งพาตนเองก่อน	 ซึ่งก็คือ	 ดีที่	 8	
การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง	 ต้องหางบฯ
กันเอง	 เช่น	 การรับมือภัยแล้ง	 โดยชาวบ้าน
ทอดผ้าป่า	 ลงขันกันซื้อน�้ามัน	 เพื่อใช้สูบน�้า
จากล�าน�้ามาเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง	
	 ขณะเดียวกันยังได้เสนอให้จดทะเบียน	 
“ข้าวภูอัคนีบุรีรัมย์”	 เป็นข้าวจีไอ	 (GI)	
หรือข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า 
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์	เพราะเป็นข้าวหอมมะลิ 
ท่ีปลูกจากดินภูเขาไฟมีสารอาหารครบถ้วน	
นอกจากนั้น	 ยังเน้นเร่ืองความปลอดภัย	
เพราะบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา	 มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยอะ	ตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้
เปิดด่านถาวรช่องสายตะก	ูและยกระดบัเป็น
สนามบินนานาชาติด้วย 
 “สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมนูญ 9 ดี 
เช่น งานศพ งานวัด หรือการจัดงานที่บ้าน 
จะไม่มีการกินเหล้า เล่นการพนัน ไม่มีการ

ทะเลาะวิวาท คดีต่าง ๆ แทบจะไม่เกิดขึ้น
เลย คดีอาชญากรรมลดลง ไม่มีเด็กแว้น หรือ
มอเตอร์ไซค์ซิ่ง เงินโครงการต�าบลละ 5 ล้าน 
ก็ให้ท�าแหล่งน�้าเพื่อแก้ภัยแล้ง ส่วนโครงการ
ต�าบลละ 1 ล้านของกระทรวงเกษตรฯ กผ่็าน
กรรมการหมูบ้่าน ประเมนิความโปร่งใสได้สงู
ถึง 98 เปอร์เซ็นต์”

ต้นแบบธรรมนูญ 9 ดี ต�ำบลสี่เหลี่ยม 
	 ในการขับเคลื่อนธรรมนูญ	 9	 ดีของ
จงัหวดับรุรีมัย์	พบว่าทีต่�าบลสีเ่หลีย่ม	อ�าเภอ
ประโคนชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งมีด้วยกัน	 8	
หมู่บ้าน	 เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนที่
ท�างานอย่างเหนยีวแน่นในทกุภาคส่วน	ท�าให้
เกิดผลดีอย่างชัดเจน	
	 โดยธรรมนูญแต่ละข้อ	หน่วยงานต่างๆ	
ก็จะแบ่งกันรับผิดชอบแตกต่างกันไป	 เช่น	
ก�านัน	และผูใ้หญ่บ้านกเ็น้นไปทีธ่รรมนญูข้อที่	 
7	 และ	 9	 เรื่องอาชญากรรม	 กับสร้างความ 
เข ้มแข็งของหมู ่บ ้าน	 พัฒนากรเน้นไปที ่
ธรรมนูญข ้อท่ี	 3	 สร ้างรายได ้ ท่ีสมดุล	 
โรงพยาบาลเน้นไปทีธ่รรมนญูข้อที	่4	สขุภาพดี	
 ก�านันพลกฤต เพ็งประโคน	 ก�านัน
ต�าบลสี่ เหลี่ยม	 ซ่ึงอาศัยอยู ่ ในหมู ่ ท่ี 	 8	 
บ้านโคกเพชรเล่าว่า	 กระบวนการท�างานท่ี
ส�าคัญในการน�าธรรมนูญ	 9	 ดีไปใช้คือการ
พูดคุย	 ท�าความเข้าใจร่วมกัน	 ในภาพรวม
ของอ�าเภอประโคนชัย	 เราจะช่วยกันทุกๆ	 
หน่วยงาน	 อย่างเช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
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สขุภาพต�าบล	เราจะแบ่งเป็นโซนๆ	ถ้าโซนไหน 
มีงานเราก็จะไปช่วยกัน	 ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนก็เช่นเดียวกัน	 พัฒนากรรับผิดชอบ
ส่วนนี้	 มีงานอะไรที่ให้พี่น้องในต�าบลร่วม	
พัฒนากรอีกต�าบลกจ็ะมาช่วยดูแลร่วมมอืกนั	
นอกจากน้ัน	 ปัญหาหนึ่งที่เราแก้ไขได้ดี	 คือ	
ทุกเย็นวันศุกร์เรามีการตั้งจุดตรวจ	 เพื่อลด
ปัญหาวัยรุ่นแข่งรถประลองความเร็ว	
 
	 ทั้งนี้ในธรรมนูญ	9	ดีนั้น	หมู่บ้านแต่ละ
แห่งก็เน้นไปในแต่ละด้านแตกต่างกัน	 ตาม
ศกัยภาพ	เช่น	หมู่ที	่3	เน้นธรรมนูญข้อที	่1	คน
ดี	ด้วยการท�าความดี	ปฏิบัติตามหลักศาสนา	
ลดละเลิกเหล้า	บุหรี่	และอาชญากรรม	ด้วย
กิจกรรมต่างๆ	เช่นสวดมนต์ข้ามปี	
	 หมู่ที่	1	เน้นธรรมนูญข้อที่	3	เรื่องราย
ได้สมดุล	 เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	 มีการออมเงินและดูแล
กันเอง	 สามารถเป็นต้นแบบให้หมู ่อื่นๆ	 
ได้อีกด้วย	
	 หมู่ที่	 8	 เน้นธรรมนูญข้อที่	 5	 เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์	 มีการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย	 คัดแยกขยะ	 อนุรักษ์ธรรมชาต	ิ
ห้ามบุกรุกท�าลายป่าสาธารณะ	 ห้ามผู ้ใด 
ก่อมลพิษทั้งทางเสียง	ทางอากาศ	ทางน�้า
	 หมู่ที่	 4	 เน้นธรรมนูญข้อที่	 6	 สังคม
อบอุ ่น	 โดยคณะกรรมการหมู ่บ้านมีการ
ประชุมกันทุกเดือน	 เพ่ือหาแนวทางในการ
อยู่ร่วมกัน	ชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็ร่วมแก้ไข	

มกีารคดักรองสขุภาพให้ประชาชน	ให้ความรู ้
เกี่ยวกับยาเสพติด	 มีการจัดฝึกอบรมอาชีพ	
เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	 ครอบครัวจะได้
เข้มแข็ง	
	 จากการท�างานทีผ่่านมา	ก�านนัพลกฤต 
เล่าว่า	 อุปสรรคปัญหาแทบจะไม่มี	 หากจะ
มีบ้างก็เป็นเรื่องของการท�าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน	 แต่
อาศัยการพูดคุยสม�่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ	 ท้ัง
เวทีระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับต�าบล	ท�าให้
ไม่มปัีญหาใดๆ	ทีส่�าคญัชาวบ้านเหน็ผลดขีอง
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้	จึงท�าให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด
	 กล่าวได ้ว ่าป ัจจัยความส�าเร็จของ
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้ของที่นี่	คือการให้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน	มีการประสาน
งานกัน	 และสามารถเช่ือมโยงความร่วมมือ
จากในระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	ไปจนถึง
ระดับจังหวัดได้	 โดยมีหัวหน้างานทุกหน่วย
ทุกฝ่ายท�างานประสานกัน	 ท�าให้กิจกรรม 
ที่ท�า	 มีการร่วมคิด	 ร่วมท�ากันมาตั้งแต่ต้น	 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการน�าไปปฏิบัติ
 
	 ทั้งหมดนี้	 คือตัวอย่างแนวคิดที่น�า
มาใช้กับหมู่บ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 จังหวัดที่
สอดรับกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลดี	 
ที่จังหวัดต่างๆ	 น่าจะน�าไปเป็นแบบอย่างได้
เช่นเดียวกัน
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ภำพอดีต…ที่ต่ำงจำกปัจจุบัน
	 ชาวบ้านโนนศิลาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีท�านา	ท�าไร่อ้อย	ส่วนใหญ่มฐีานะยากจน	 
ชาวบ้านบางส่วนจึงไปท�างานในกรุงเทพฯ	
เงินที่ได้มาจากการท�างานส่วนหนึ่งก็หมดไป
กับการกนิเหล้าเมายา	คนในหมูบ้่านไม่เคารพ
กฎระเบยีบใดๆ	ในงานศพงานประเพณต่ีางๆ	
มีการเล่นการพนัน	 มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง	
เด็กวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดัง	 ขับรถเร็ว	 เมื่อมี
การตักเตือนก็จะขว้างปาสิ่งของใส่บ้านผู้น�า
ชุมชน	มหิน�าซ�า้ลูกบ้านกแ็บ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย	
เวลาขอความร่วมมอือะไรกข็าดความร่วมแรง
ร่วมใจ	มีแต่ขัดแข้งขัดขา	หาเรื่องมาบั่นทอน
ก�าลังใจในการท�างานซึ่งกันและกัน	

 ปี 2557 ธรรมนูญ 9 ดี ได้ถูกน�ำไปขยำยผลในหลำยหมู่บ้ำนของจังหวัดบุรีรัมย์ 
แต่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้ำนที่น�ำไปปฏิบัติจริงจนเกิดผลดี แต่ที่บ้ำนโนนศิลำ ต�ำบลยำยแย้มวัฒนำ 
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กลับสำมำรถฝ่ำวงล้อมของค�ำว่ำอุปสรรคปัญหำ 
น�ำธรรมนูญ 9 ดีไปใช้ จนประสบควำมส�ำเร็จ สร้ำงสุขให้กับชุมชนจนทุกวันนี้ 

บ้ำนโนนศิลำ จังหวัดบุรีรัมย์
ธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้ำงอนำคตที่ดีให้ลูกหลำน

	 ก�านันหญิงคนเก่ง	สมพงษ์ สืบบุญ	ซึ่ง
อาศัยอยู่ในบ้านโนนศิลา	และเป็นก�านันของ
ต�าบลยายแย้มวัฒนา	เล่าให้เห็นภาพในอดีต
ของหมู่บ้านแห่งนี้	 ท่ีไม่ต่างจากอีกหลาย
ชุมชนที่มีปัญหาเรื้อรัง	 ดูแล้วเหมือนหมด
หนทางแก้ไข	 แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป	 
เมื่อมีการน�าธรรมนูญ	 9	 ดี	 มาปรับใช้ใน
หมู่บ้านอย่างจริงจัง	โดยก�านันสมพงษ์เล่าว่า	
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้อย่างได้ผล	ต้องใช้
ทั้งพระเดชและพระคุณมาเป็นกุศโลบายใน
การท�างาน	
 “เราใช้วิธีโน้มน้าวใจให้ชาวบ้านปฏิบัติ
ตามธรรมนูญ 9 ดี ใช้พระเดชมากล่าวอ้าง  
ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน เราต้อง
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ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการ 
เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข รวมถึง 
ต้องใช้พระคณุ จากในอดีตทีเ่ราพดูคุยปรกึษา
ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด ท�าให ้
ชาวบ้านเกิดความเคารพเกรงใจ หลังจากนั้น  
เราต้องพูดคุยท�าความเข้าใจ และท�าให ้
ชาวบ้านเห็นถึงข้อดีต่างๆ ของธรรมนูญ 9 ดี 
ซึ่งมีข้อปฏิบัติ 99 ข้อ”
	 ส่วนกระบวนการในการน�าธรรมนูญ	 
9	 ดี	 มาปฏิบัติในหมู่บ้านแห่งนี้	 เริ่มจากเมื่อ
ก�านันสมพงษ์ได้รับทราบเกี่ยวกับธรรมนูญ	
9	ด	ีกท็�าความเข้าใจให้ถ่องแท้	แล้วจงึน�ามาสู่
เวทปีระชาคมของหมูบ้่าน	เรยีกลกูบ้านทกุคน 
มาร่วมประชุม	 แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าจะมี
การน�าหลักคิดนี้มาใช้	
 “เราอ่านธรรมนญู 9 ดี และกฎระเบยีบ 
99 ข้อ ให้ชาวบ้านฟัง แล้วให้ชาวบ้านยกมือ
รับรอง เมื่อรับรองเสร็จมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทุกคนร่วมกัน รวมถึงมีการสาบานตนว่าจะ
ถอืศลี 5 ท�าด ีละชัว่ กลวับาปทีว่ดั นอกจากนัน้  
เพือ่ให้การท�างานได้ผล เรากไ็ด้จัดต้ังชาวบ้าน 
ที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันเป็น ‘คุ้มบ้าน’ 
ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 4 คุ้ม คุ้มละ 20-25 ครัว
เรือน โดยแต่ละคุ้มมีประธานคุ้มละ 1 คน 
และมีคณะท�างานอีก 6 คน ช่วยท�างานใน
ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายสื่อสาร

วัฒนธรรม ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข้อดขีองการตัง้เปน็คุม้ คอื เราจะได้รบัทราบ 
ปัญหาท่ีแท้จริงของชาวบ้าน และก่อนท่ี
ป ัญหาจะมาถึงเวทีประชาคมหมู ่บ ้านท่ี 
มีเดือนละครั้ง ประธานคุ้มและคณะท�างาน
ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนได้”
	 วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชาวบ้าน
ในแถบอีสาน	ที่อยู่อาศัยกันเป็นคุ้ม	มีการตั้ง 
บ้านเรือนรวมกันอยู่หลายๆ	หลังเป็นหมู่อยู ่
ในละแวกเดียวกัน	 ช ่วยให ้สามารถน�า
ธรรมนูญ	9	ดี	ไปปฏิบัติอย่างได้ผล	ชาวบ้าน
มีการเลือกผู้น�าคุ้มกันเอง	 ซึ่งเป็นผู้น�าตาม
ธรรมชาติ	 เป็นผู้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพ
ศรัทธา	 ส่วนคณะท�างานของคุ ้มก็มาจาก 
ชาวบ ้านท่ีมีจิตอาสาอยากท�างานเพื่อ 
ส่วนรวม	 เมื่อแต่ละคุ้มมีความเข้มแข็ง	 การ
รวมตวักนัท�างานเพือ่หมูบ้่าน	หรอืการเคารพ
กฎกติกาเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องยาก
	 แต่อปุสรรคปัญหาของทีน่ี	่ใช่ว่าจะไม่มี
เสียทีเดียว	 ปัญหาใหญ่คือ	 ความแตกแยกท่ี
มีมาแต่เดิมจากการเล่นพรรคเล่นพวก	 แต่
ถือว่าเป็นส่วนน้อย	 เมื่อคนหมู่มากปฏิบัติ
ตาม	 คนส่วนน้อยนี้ก็ไม่ได้ส ่งผลมากนัก	 
รวมถึงวัยรุ ่นบางส่วนท่ีไม่ได้มารับทราบ
ข้อปฏิบัติ	 ท�าให้มีการฝ่าฝืน	 หากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง	 ผู้น�าชุมชนตักเตือนแล้วไม่ได้ผล 
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ก็จะแจ้งหน่วยงานราชการ	 เช่น	 ต�ารวจ	 
มาช่วยจัดการ	
 
ธรรมนูญ 9 ดี สู่กำรปฏิบัติ
	 ก� า นันสมพงษ ์ เล ่ าว ่ า 	 เมื่ อทุกคน 
รับทราบ	 และท�าความตกลงร่วมกันที่จะน�า
ธรรมนูญ	9	ดี	มาใช้ในชุมชน	คราวนี้ก็ได้เวลา
ลงมือปฏิบัติ	เริ่มจาก
 ดีข้อที่ 1 เป็นคนดี ชาวบ้านอธิษฐาน
จิตท�าดี	 ข้อน้ีเมื่อปฏิบัติแล้ว	 สิ่งที่เห็นได้ชัด 
คือ	 คนที่ติดเหล้าก็เลิกเหล้าเมายา	 ตอนนี้
เรียกได้ว่าต�าบลยายแย้มวัฒนาปลอดการ 
พนนัทัง้ต�าบล	การพนนัในงานศพไม่ม	ีเพราะ 
ที่นี่ท�าเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 งานไหนยังเล่น
ก็มีการตักเตือน	 หากยังไม่เชื่อฟังก็มีการ 
บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ทั้ง
อ�าเภอ	 ต�ารวจเข้ามาจับกุมลงโทษ	 ท�าให้
ปัญหาเล่นการพนันในงานศพหมดไป	
 ดีข้อที่ 2 มีปัญญาดี	เมื่อเป็นคนดีแล้ว	
ต้องมีปัญญาด้วย	 จึงจะท�าให้ชีวิตมีความสุข	
ต้องหมั่นหาความรู้	 หน่วยงานราชการมา 
ส่งเสริมหรือไปดงูานทีไ่หนกร็ูจ้กัน�ามาปรบัใช้	 
เช่น	 ไปเรียนรู ้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแล้วก็น�ามาปรับใช้กับตัวเอง	 น�ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในหมู่บ้านหรือใน
ต�าบลใกล้เคียง	
 ดีข้อที่ 3 รายได้สมดุล	นอกจากอาชีพ
หลกัแล้ว	ชาวบ้านทีน่ีย่งัท�าเกษตรผสมผสาน	
ปลูกผักสวนครัว	รู้จักเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	

ท�าให้มีเงินเก็บมากขึ้น	อย่างที่ก�านันสมพงษ์
เรียกว่า	มี	“ตู้เย็นข้างบ้าน	เอทีเอ็มข้างกาย”
 ดีข้อท่ี 4 สุขภาพแข็งแรง	 ส่วนใหญ่
ชาวบ้านท่ีนี่เป็นโรคเบาหวาน	 ความดัน 
โลหิตสูง	ไขมันในเลือดสูง	ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือ
การให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรค	 เช่น	 การประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายของหมู ่บ ้าน	 ให ้เห็นข ้อดี
ของการรับประทานข้าวกล้อง	 ชักชวนให ้
ออกก�าลังกาย	 แต่ป ัญหาที่พบคือ	 หาก 
ออกก�าลังกายคนเดียวที่บ้าน	 บางคนก็อาย	
หรือไม่มีแรงจูงใจในการท�า	 ล่าสุดมีการ 
ท�าเรือ่งขอท�าลานออกก�าลงักายประจ�าหมูบ้่าน	 
เพื่อให้ชาวบ้านได้มาออกก�าลังกายร่วมกัน
 ดีข้อที่ 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์	 ที่
หมู่บ้านแห่งนี้	 สนับสนุนให้ชาวบ้านทุกคน
ปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยปีละ	1	ต้น	ทั้งปลูก
ภายในบ้าน	หรอืตามท้องไร่ท้องนา	ส่วนเรือ่ง
ขยะ	ชาวบ้านกจ็ะช่วยกนัก�าจดั	โดยไม่ต้องรอ
รถเทศบาล	ขยะอันตรายก็จะน�าไปรวมกันที่
ศาลาให้เทศบาลมาเก็บ	ส่วนขยะชิ้นไหนเก็บ
แยกจ�าหน่ายได้ก็จะแยก	
 ดีข้อท่ี 6 สงัคมอบอุน่	คอืการสร้างสงัคม
แห่งการพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 โดย
เฉพาะคนด้อยโอกาสในชุมชน	เช่น	ผู้สูงอายุ 
ที่ไม่มีลูกหลานดูแล	หรือหากมีใครเจ็บป่วยก็
จะมกีารเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจ	นอกจากนัน้	ใน
ทกุวนัท่ี	11	ของเดอืน	ชาวบ้านท้ัง	4	คุม้	จะมา
ประชมุร่วมกนั	ใครมปัีญหาอะไรกน็�ามาเล่าสู่
กันฟัง	เพื่อหาทางแก้ไข	เช่น	ปัญหาวัยรุ่นกับ
ยาเสพติด	ที่ต้องช่วยกันทั้งผู้ปกครอง	คนใน
ชุมชน	ผู้น�าชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
 ดีที่  7 หลุดพ้นจากอาชญากรรม  
ที่นี่มีการดูแลรักษาความสงบของหมู่บ้าน	 
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มกีฎระเบยีบ	และมชีาวบ้านทีอ่าสาเข้ามาท�า
หน้าที่เป็นเวรยามหรือที่เรียกว่า	ชุดคุ้มครอง
หมู่บ้าน	 (ชคบ.)	 หากใครฝ่าฝืนกฎก็จะมีบท
ลงโทษอย่างชดัเจน	ตัง้แต่ระดบักฎทางสงัคม	
เช่น	การไม่ให้ความช่วยเหลือคนที่ละเมิดกฎ	 
ไม่ให้กู ้ยืมเงินกองทุนในหมู ่บ้าน	 ในกรณี
ทะเลาะวิวาท	หลังจากมีการไกล่เกลี่ยระดับ
หมู่บ้าน	 คู่กรณีต้องเสียค่าปรับคนละ	 500	
บาท	 ในกรณีทะเลาะวิววาทในงานมหรสพ	
ต้องรับผิดชอบด้วยการเสียค่าใช้จ่ายการจ้าง
มหรสพทั้งหมด	
 ดท่ีี 8 มกีองทุนพึง่พาตนเอง	ทีห่มูบ้่าน
โนนศิลา	มีกองทุนต่างๆ	หลากหลาย	ทั้งเพื่อ
น�ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและน�า
มาใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 มีทั้ง
กองทุนให้กู ้ยืมเงินและออมเงินไปในเวลา
เดียวกัน	 กองทุนที่มีในหมู่บ้านนี้คือ	 กองทุน
เงินล้าน	กองทนุกลางหมูบ้่าน	กองทนุแม่บ้าน
เกษตรกร	 (พอเพียง)	 กองทุนกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง	 กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 กองทุน
พัฒนาสตรี	กองทุนมิยาซาวา	
	 ทุกกองทุนมีการท�างานที่โปร่งใส	 และ
มีระบบการตรวจสอบที่ดี	 เช่น	กองทุนกลาง
ของหมู่บ้าน	 ในการน�าเงินมาใช้ต้องมีการ
ประชุมประชาคม	 ท�าบันทึกว่าจะน�าเงินไป 
ใช้จ่ายเรื่องอะไร	 จ�านวนเท่าไหร่	 มีการต้ัง 
คณะกรรมการท�างานด้านน้ีโดยเฉพาะ	มวีาระ 
การท�างาน	4	ปี	

	 ส่วนกองทุนเงนิล้าน	เป็นกองทุนให้กูย้มื	
ในแต่ละปีกองทนุจะได้ก�าไร	7-8	หมืน่บาท	มี
การหักก�าไร	5	เปอร์เซ็นต์เข้ากองทุน	น�าเงิน
ที่ได้ไปบ�ารุงวัด	ซ่อมแซมประปาของหมู่บ้าน
โดยไม่ต้องพึ่งพาเทศบาล	 ช่วยเหลืองานศพ	
เยี่ยมคนป่วย	สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส	ฯลฯ	
ส่วนการระดมทนุของกองทนุมหีลายรปูแบบ	
เช่น	 การขายบัตรเพื่อให้ชาวบ้านจับปลาใน
บ่อสาธารณะ	 การซื้อแม่พันธุ์หมูให้ชาวบ้าน
เลีย้งแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวบ้านทีเ่ลีย้งและ
น�าก�าไรเข้ากองทุน
 ดีที่ 9 คณะกรรมการเข้มแข็ง	 คณะ
กรรมการหมู่บ้านที่นี่จะนัดประชุมทุกวันที่	6	
ของเดือน	 เพื่อรับทราบรับฟังปัญหาร่วมกัน	
ทุกคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการมีจิตอาสา
อยากท�างานเพื่อส่วนรวม	 มีการให้ก�าลังใจ	
และยกยอ่งคนทีท่�าความดี	เพื่อเป็นแรงเสรมิ
ในการท�างาน	

 กล่าวได้ว่าการท�างานอย่างเป็นระบบ
นี ้ท�าให้เกดิความเข้มแขง็และสนัตสิขุอย่าง
ย่ังยืน และธรรมนญู 9 ดี ของท่ีนีคื่อแบบอย่าง 
ความส�าเร็จในการท�างานประสานร่วมกัน 
ท้ังหน่วยงานราชการ ผู ้น�าชุมชน และ 
ชาวบ้าน โดยมเีป้าหมายเดยีวกนั เพือ่แก้ไข 
ปัญหาของชุมชน และน�าพาชุมชนไป 
สู่สังคมแห่งความร่มเย็นเป็นสุข
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	 ทั้งหมดนี้คือพื้นที่	 จ�านวนประชากร
ที่โรงพยาบาลบางแก้ว	 ต้องดูแลในฐานะ 
โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอและหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	“คนบางแก้ว
สุขภาพดี	ขับขี่ปลอดภัย”	โครงการซึ่งน�าเอา
คุณธรรมด้านความมีวินัย	 มาใช้แก้ไขปัญหา
การจราจรจนประสบผลส�าเร็จ	
 
มองทำงแก้แบบ 360 องศำ 
 คุณสุนทร อรุณโณ	 นักจัดการงาน
ทั่วไป	 ระดับช�านาญการ	 หรือที่คนทั่วไป
เรียกว่า	“พ่อบ้าน”	ของโรงพยาบาลบางแก้ว	
เล่าว่า	“กว่า 4 ปีที่ท�าโครงการ คนบางแก้ว

 อ�ำเภอบำงแก้วเป็นอ�ำเภอเล็กๆ ในจังหวัดพัทลุง มีประชำกร 26,000 คน ในท้องที่
อ�ำเภอบำงแก้ว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต�ำบล 
ท่ำมะเดื่อ เทศบำลต�ำบลบำงแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำปะขอ และองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลโคกสัก 

โรงพยำบำลบำงแก้ว
คนบำงแก้วสุขภำพดี ขับขี่ปลอดภัย

สุขภาพดี ขับข่ีปลอดภัย แม้ในเชิงสถิติจะ
ไม่ได้ลดจ�านวนอุบัติเหตุลงอย่างเด่นชัด แต่
ผลลัพธ์ที่ดีที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปาก 
คือ ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลง 
อย่างเห็นได้ชัด จากท่ีผู ้ประสบอุบัติเหตุ
ต้องนอนโรงพยาบาล ก็เหลือแค่ท�าแผลแล้ว 
กลับบ้าน ท่ีส�าคัญชาวบ้านมีการท�า พ.ร.บ. 
รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ช่วยลด
ปัญหาต่างๆ ในการให้บริการได้มาก
 ความจริงแล้ว สิ่งที่เราเน้นเป็นหลัก
ในการดูแลสุขภาพ และต้องมาก่อนคือ  
คนบางแก้วสุขภาพดี เราเห็นความส�าคัญ 
ในแง่ที่ว่าหากชาวบ้านสุขภาพดี จะท�างาน 
ขับรถ ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย ส่วนการจะ
ขับขี่ปลอดภัยได้นั้นก็ต้องมีวินัย และเคารพ
ในกฎระเบยีบ ใช้ชวีติไม่ประมาท ยทุธศาสตร์
ทีเ่ราวางไว้คอื การน�าพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหนหากเป็นคนบางแก้วเราจะดูแลให้ดี
ที่สุด ไม่คิดแยกส่วนและคิดเชื่อมโยงในการ
แก้ปัญหา ใช้มุมมองแบบ 360 องศาในการ 
ขบัเคลือ่นงาน มองให้ออกว่าทุกส่วนกระทบกัน 
อย่างไร เชื่อมโยงกันอย่างไร แล้วเราก็ท�า 
หน้าท่ีประสานกันให ้ได ้ ในแบบเข ้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา” 
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	 นี่คือแนวคิดของผู้บริหารที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างได้ผล	 ด้วยการใช้หลัก	 5	 ดี	 ที่ 
ทีมงานทุกคนพร้อมใจท�าไปด้วยกันคือ	 คิดดี	
พูดดี	ท�าดี	คบคนดี	และไปสถานที่ดี	 โดย	5	
ข้อนี้จะท�าให้ปัญหาต่างๆ	ลดลง	
	 ในการด�าเนินโครงการ	 “คนบางแก้ว
สุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย”	ด้วยการเพิ่มวินัย 
จราจร	 ทางโรงพยาบาลบางแก้วได้มีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	
โดยได้รับการสนับสนนุจากส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 
รวมทั้งโครงการนี้	ยังอยู่ในแผนงานโครงการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	 ของศูนย์คุณธรรม	
เพื่อน�าไปสู่	“เมืองลุง	เมืองบายใจ”	ปี	2559	
ในสโลแกนที่ว่า	“เมืองลุง	เมืองบายใจ	มีวินัย
บนความพอเพียง”	โดยเน้นการสร้างวินัย	3	
เรื่อง	 ได้แก่	 วินัยการจราจร	วินัยการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม	 (ขยะ)	 และวินัยความพอเพียง
เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 ใส่ผ้าไทย 
ในทุกโอกาส

แก้ปัญหำด้วยควำมเข้ำใจ เข้ำถงึ พัฒนำ 
	 เหตุท่ีโรงพยาบาลบางแก้วต้องการ
สร ้างวินัยจราจร	 ลดปัญหาอุบัติเหตุลง
เนื่องจาก	 จากการเก็บสถิติของโรงพยาบาล
ในแต่ละเดือน	พบว่าอ�าเภอบางแก้วมีปัญหา
เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง	 เป็นผลมา 
จากการขาดวินัยในการขับขี่	 ที่ส�าคัญยังมี
ความไม่เข้าใจเรือ่งการต่อ	พ.ร.บ.รถยนต์และ
จักรยานยนต์
 “ชาวบ้านมองว่าการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์
และมอเตอร์ไซค์ เป็นเรื่องยุ ่งยากล�าบาก 
ความจริงจ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่ถ้าเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า
นี้หลายเท่า เราต้องช้ีแจงให้ชาวบ้านเห็น
ความส�าคัญตรงนี้ โดยการให้ผู้น�าในหมู่บ้าน
ช่วยช้ีแจง รวมถึงให้กรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึน 
เช่น ไม่ต่อ พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุ ให้เป็น 
อุทธาหรณ์เตือนใจคนอื่นๆ แบบปากต่อปาก 
และประกาศเสียงตามสายของวิทยุชุมชน” 
	 อกีท้ังในการท�างานขับเคลือ่น	แทนการ
ประชมุหวัหน้าส่วนราชการทีอ่�าเภอ	กเ็ปลีย่น
มาเป็นที่โรงพยาบาลบางแก้ว	 นอกจาก 
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เจ ้าหน้าที่ที่มาประชุมจะได้วัดความดัน	 
ช่ังน�้าหนักแล้ว	 ยังมีโอกาสได้เยี่ยมเยือน 
ชาวบ้านในพ้ืนทีท่ีเ่จบ็ป่วยอกีด้วย	ซึง่เป็นการ
สานสมัพนัธ์ทีด่ขีองเจ้าหน้าทีห่น่วยงานรฐักบั
ชาวบ้านไปในตัว	
	 ด้วยสัมพันธภาพที่ดี	 เข้าถึงใจชาวบ้าน	 
ช่วยให้ทีผ่่านมาแม้โรงพยาบาลจะมงีบประมาณ 
ในการท�ากิจกรรมน้อย	 แต่กลับไม่เป ็น
อุปสรรคของการท�างาน	
 “เม่ือเราขอแรงสนบัสนนุ ชาวบ้านยนิดี
ช่วยเกินกว่าที่เราต้องการด้วยซ�้า หรือทาง 
โรงพยาบาลต้องการเงนิทนุท�าอะไร ชาวบ้าน
ก็จะเข้ามาสอบถามว่าจะจัดทอดผ้าป่าระดม
ทุนเมื่อไหร่ ยินดีช่วย ทั้งหมดนี้มาจากการที่ 
ชาวบ้านเห็นว่าเราตั้งใจจริงในการท�างาน” 

5 แยกปัญญำ ลดอุบัติเหตุ
	 หลักการในการณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
ของที่นี่	คือ	“5 แยกปัญญา”	ก่อนสตาร์ทรถ 
ต้องตั้งสติ	 โดยมี	 5	 ทางเลือกของชีวิต	
ได้แก่	 บ้าน-กลับถึงที่หมายโดยปลอดภัย	 
โรงพยาบาล-เกดิการบาดเจบ็	สถานตี�ารวจ-
ต้องขึน้โรงพกัเป็นเรือ่งเป็นราว	หมอพืน้บ้าน	- 
ต้องไปหาหมอกระดูกให้บีบนวดรักษา	 และ
วัด-เสียชีวิตจนต้องมาเผาที่วัด	

	 ในการท�างานมีการน�าข้อมูลเชิงสถิติ
ตัง้แต่	ปี	2555	จนถึงปัจจุบัน	มาเปรยีบเทียบกัน	 
และน�าปัญหาย้อนเข้าสูใ่นระดบัอ�าเภอ	เสนอ
กับนายอ�าเภอ	 และใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งโดยให้
โรงพยาบาลบางแก้วเป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานงาน	
 “ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่ 
ช่วยกนัรณรงค์เรือ่งวนิยัจราจร เพราะเมือ่เกดิ
อุบัติเหตุ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง เช่น รถล้มโดย
ไม่สวมหมวกกันน็อค ท�าให้ศีรษะกระแทก
พื้น หากสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุได ้  
กส็ามารถจะลดค่าใช้จ่ายลงอกีด้วย”	พ่อบ้าน
โรงพยาบาลบางแก้วกล่าว	
	 ก า ร ร ะดมคว ามช ่ ว ย เ หลื อ จ าก 
หน่วยงานต่างๆ	 เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันท่ีจะท�าให้อ�าเภอ
บางแก้วเป็นอ�าเภอที่มีความสุข	ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทจ�าหน่ายรถ	 ที่สนับสนุนโดยการให	้
พ.ร.บ.ฟรีกับลูกค้าที่มาซื้อรถ	สนับสนุนเรื่อง
การถ่ายน�้ามันเครื่องและการซ่อมแซมรถ
เล็กๆน้อยๆ	ฟรี	บริษัทประกันภัย	แจกหมวก
กันน็อคให้กับชาวบ้าน
 เทศบาลต�าบลบางแก้ว	และเทศบาล
ต�าบลท่ามะเดื่อ	 ช ่วยสนับสนุนการลด
อุบัติเหตุ	 ด้วยการท�าป้ายแสดงจุดแยก	 จุด
อนัตราย	มกีารฝึกซ้อมแผนอบุตัเิหตหุมูอ่ย่าง
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ต่อเน่ือง	การอบรมทมีกูช้พีโดยการสนบัสนนุ
ของโรงพยาบาล	 ให้ความรู้คนในชุมชนเรื่อง	
พ.ร.บ.	 รวมทั้งการดูแลเบื้องต้น	 ติดป้าย
จราจร	 และป้ายรณรงค์เรื่องการสวมหมวก
กันน็อค	ช่วยปรับภูมิทัศน์ที่มีผลกับอุบัติเหตุ
ทางการจราจร	เช่น	การปรับลดความสูงของ
เกาะกลางถนน	การซ่อมแซมถนน	
	 ส่วนวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	ช่วย
สร้างวินัยให้นักศึกษาด้านการจราจร	 เช่น
การสวมหมวกกันน็อค	 อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ	
ด้วยนโยบายให้คะแนนด้านกิจกรรมเพิ่ม
หากนักศึกษามีใบขับขี่	 รวมทั้งให้นักศึกษา 
จติอาสาตัง้จดุบรกิารประชาชนในช่วงเทศกาล	
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้
	 ในส่วนของสถานีต�ารวจภูธรบางแก้ว 
ได้ให้ความสนับสนุนในการตั้งด่านเพื่อลด
อุบัติเหตุ	 ส่วนโรงเรียนระดับประถมและ
มธัยมในอ�าเภอบางแก้ว	ต่างกใ็ห้ความส�าคญั
ในการส่งเสริมสุขภาพ	 สร้างลักษณะนิสัยให้
นักเรียนขับขี่มีวินัยและปลอดภัย	นอกจากนี้
วดับางแก้วผดงุธรรม	กม็บีทบาทส�าคัญในการ
ให้หลักธรรมและสติเพื่อการขับขี่ปลอดภัย	 
ในช่วงเทศกาลและวนัส�าคัญทางศาสนาต่างๆ	
อีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	ในการท�างาน	ย่อมมีผู้ที่
ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง	 หากแต่คุณสุนทรเห็นว่า

ไม่ใช่อุปสรรค	 เพราะการท�างานที่นี่ยึดหลัก
คิดดี	 ไม่จับผิดใคร	 ใครไม่ให้ความร่วมมือ	 
ก็จะให้หัวหน้าในส่วนนั้นๆ	 ช ่วยพูดคุย	 
ชี้ให้เห็นถึงข้อดี	
	 ส่วนปัจจัยความส�าเร็จในการท�างาน
นั้นมาจากการท�างานเป็นทีม	 ที่ร ่วมคิด	 
ร่วมท�า	และร่วมรับผล	ซึ่งการท�างานบนฐาน
คิดนี้	คือกุญแจส�าคัญในการท�าให้โครงการนี้
เกิดความยั่งยืนต่อไป	
 “ทีผ่่านมาในการท�างาน หากเกดิปัญหา
ตรงไหน เราก็น�าส่วนนั้นมาคุยในท่ีประชุม 
ใครคือเจ้าภาพรับผิดชอบ ปัญหานี้เกิดจาก
อะไร และต่อไปเราจะช่วยกนัจดัการอย่างไร”
	 ล่าสุด	 ทางโรงพยาบาลบางแก้วยังคิด
โครงการใหม่ๆ	 มากมาย	 เพื่อสามารถให้
บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรอบด้าน	 
เช ่น	 โครงการรถตรวจสุขภาพประจ�าปี
เคลื่อนท่ี	 เพื่อตรวจคัดกรองคนท่ีมีแนวโน้ม
จะเจ็บป่วย	 ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ	 จะได้ลดความเสี่ยง
ในการรักษาพยาบาล	 และลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลอีกด้วย	
	 ทั้งหมดนี้ 	 สามารถตอบได ้ว ่าหาก 
โรงพยาบาลใช้แนวทางเข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา	
ผลท่ีได้นั้นคุ้มค่าและน่าจะเป็นค�าตอบของ
อีกหลายหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
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 “ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีเยอะ
ข้ึนเรือ่ยๆ นัน้ ท�าให้ทศันยีภาพทีส่วยงามของ
แหล่งท่องเที่ยวในอ�าเภอของเรา มันกลาย
เป็นไม่น่าด ูเลยมคีวามคดิว่าอยากจะปลกูฝัง 
จิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ 
โดยเร่ิมจากโรงเรียนก่อน แล้วขยายไปใน
ชุมชน พอดีมีโครงการ ‘ลดเมืองร้อน ด้วย
มือเรา’ เข้ามา ก็เลยเข้าร่วมกิจกรรม เป็น 
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้โรงเรียนและชุมชนเกิด
ความเปลี่ยนแปลง...” ผู้อ�านวยการยุภาเล่า

 อ�ำเภอกันตัง ได้ชื่อว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติอันงดงำมแห่งหนึ่งของ
ภำคใต้ และยังเป็นเมืองประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญของจังหวัดตรัง ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวพำกัน
หลั่งไหลเข้ำมำเยี่ยมชมอ�ำเภอกันตังเป็นจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงบันดำลใจให้  
ผู้อ�ำนวยกำรยุภำ พรเศรษฐ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนกันตังพิทยำกร น�ำพำคณะครูและ
นกัเรียนท�ำกจิกรรมเกีย่วกบักำรอนรุกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม พร้อมไปกบักำรบ่มเพำะ
คุณธรรมในตัวนักเรียนให้งอกงำม

โรงเรียนกันตังพิทยำกร
คุณธรรมกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กันตังพิทยำกร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรำ
 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 
เป็นกิจกรรมที่บริษัท	 โตโยต้า	 มอเตอร	์
ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และมูลนิธิสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย	 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา
นับตั้งแต่ปี	 2548	 เพื่อสร้างความตระหนัก
ต่อปัญหาโลกร้อน	 และกระตุ้นให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชน
ในการร ่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และร่วมรักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป	
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	 ในปีที	่12	ของการจัดโครงการ	โรงเรยีน
กันตังพิทยากรได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท
โรงเรยีน	โดยมกีารบรหิารจดัการการอนรุกัษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ	
น�าไปสู ่การลดภาวะโลกร ้อนอย ่างเป ็น 
รูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ	 5	 ด้าน	 ได้แก	่ 
การลดขยะ,	 การลดใช้ไฟฟ้าและพลังงาน,	
การเดินทางอย่างยั่งยืน,	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	
และการอนุรักษ์น�้า	

ลดเมืองร้อนด้วยกำรลดขยะ
	 ทุกๆ	 เช้า	 ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ	
นักเรียนทุกชั้นเรียนทั้ง	 46	 ห้อง	 และครูที่
ปรึกษาแต่ละห้อง	จะเข้าประจ�าพืน้ทีท่ีแ่บ่งไว้	
46	โซน	เพือ่ช่วยกนัเกบ็ขยะ	ท�าความสะอาด	
และมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร	 โดย 
ใช้หลัก	3Rs	คือ	
 Reduce	 หรือการลดการใช้	 มีการ
รณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
ในโรงอาหาร	 จากเดิมที่เป็นถุงพลาสติก
ก็เปลี่ยนมาใช้จานแทน	 และยังรณรงค์ให้
นักเรียนรับประทานอาหารให้หมดเพื่อลด
ปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้ง	 ในกิจกรรม	 
“กินอาหารให้หมด	 ลดโลกร้อน”	 อีกทั้ง
ยังน�าระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 
E-Office	มาใช้ในการรับส่งเอกสารทาง 
ราชการ	เพือ่ลดปรมิาณการใช้กระดาษอกีด้วย	

	 ส่วนกระดาษหน้าเดยีวทีใ่ช้แล้วจะเข้าสู่
กระบวนการ	Reuse	หรอืการใช้ซ�า้	เพือ่น�าไป
ใช้ให้ครบทัง้สองหน้า	มกีารน�าเศษภาชนะมา
ใช้ปลูกต้นไม้	 และการประดิษฐ์ชุดนาฏศิลป์
สร้างสรรค์จากเศษวัสดุ	 รวมถึงกิจกรรม
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ	 เช่น	 ดอกไม ้
จากหลอด	ดอกไม้จากกระดาษ	ดอกไม้จาก
ถุงน�้ายาปรับผ้านุ ่ม	 กรอบรูปจากถาดไข่	
แจกันจากเศษกระดาษ	 กระเป๋าจากไวนิลท่ี
ใช้แล้ว	เป็นต้น	
 
	 ส�าหรับขยะประเภทเศษใบไม้และ
เศษอาหารที่ย่อยสลายได้	 เด็กๆ	 จะน�าไป
เข้ากระบวนการ	Recycle	หรือการน�ากลับ
มาใช้ใหม่	 โดยน�าไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ	
ใช้บ�ารุงต้นไม้และผักสวนครัวในโรงเรียน	
ส่วนกระดาษท่ีใช้แล้วท้ังสองหน้าก็น�าไป
สร้างสรรค์งานศิลปะ	เปเปอร์มาเช่	เป็นต้น	
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	 นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรม
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการลดขยะในโรงเรียนแล้ว	 
ยงัขยายออกสู่ชมุชนรอบโรงเรยีน	ผูอ้�านวยการ 
ยุภา	 เล่าว่า	 “เด็กๆ พากันไปส�ารวจใน 
ชุมชนรอบๆ โรงเรียนด้วย ซึ่งในชุมชนเรามี 
ต้นจากขึ้นอยู่เยอะมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะ
ตัดยอดจากเอาไปใช้ประโยชน์ แต่จะมส่ีวนใบ
ที่เหลือทิ้งเป็นขยะ เด็กๆ ก็เกิดไอเดียขึ้นมา
ว่าน่าจะเอามารไีซเคลิได้ เลยท�าเป็นกระดาษ 
สาจากใบจาก แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็น
ดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงเด็กๆ ก็ท�ากันได้สวยงาม 
เวลามีแขกมาเยี่ยมชมโรงเรียน เราก็จะเอา
ดอกไม้เหล่าน้ีมาประดับตกแต่ง ไม่ต้องซื้อ
ดอกไม้สดเลย และเรายงัน�ามาท�าเป็นดอกไม้
จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
 เป ้าหมายของเราก็คือ เด็กๆ เขา 
ได้เรียนรู ้ แล้วน�าไปขยายต่อให้กับชุมชน 
นอกจากจะท�าให้ชุมชนเราสะอาดแล้ว ยัง
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย ซึ่งทุกๆ เรื่อง
ที่เราปลูกฝังให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนก็จะให้
เขาน�ากลับไปใช้ที่บ้าน อย่างการรณรงค์ให้
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า นกัเรยีนท�าสติก๊เกอร์
รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าไปติดไว้ตามห้องเรียน 
มีมาตรการการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น 
ถอดปล๊ักทันทีเมื่อเลิกใช้ มีเวลาที่เปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ พอทุกคนปฏิบัติตามก็

เหน็ผล ค่าไฟของโรงเรยีนลดลง จากนัน้เดก็ๆ  
ก็เอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ที่บ้าน เขาจะแข่งขัน
กันว ่าบ ้านของใครจะสามารถลดค่าไฟ
ได้มากกว่ากัน เอาบิลล์ค่าไฟมาดูกันเลย  
อย่างนี้เป็นต้น” 

ปลูกฝังคุณธรรมผ่ำนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์
	 ความส�าเรจ็ของโครงการกันตงัพทิยากร	 
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	 เกิดจากการผลักดัน 
และให ้ความส�าคัญของคณะผู ้บริหาร	 
มีแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	 คณะครูและ
นักเรียน	 รวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ีอกีทัง้มหีน่วยงาน 
ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความ
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ส�าคัญและให้ความร่วมมือ	 เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 ความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรที่เกิดขึ้นนั้น	
เป็นเพราะทุกคนได้เล็งเห็นคุณค่าและความ
ส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	
ซ่ึงนอกจากจะเกิดความตระหนักและส�านึก
รักในแผ่นดินถิ่นเกิดแล้ว	 การท�ากิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้กับ
เด็กนักเรียนอีกด้วย
 
 “คุณธรรมที่เราเน้นในโครงการน้ี ซึ่ง
เดก็ๆ จะได้เรยีนรูผ่้านการลงมอืท�าด้วยตัวเอง 
มีอย่างน้อย 6 ประการ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และสามัคคี 
ยกตัวอย่างเรื่องการแบ่งโซนท�าความสะอาด
ในโรงเรยีน เดก็ๆ เขาจะได้ฝึกความรับผดิชอบ  
ความมีวินัย และความสามัคคี ทุกคนจะต้อง
ช่วยกันท�า หรืออย่างการลดขยะโดยใช้หลัก 
Reduce Reuse Recycle ก็เป็นการฝึก
ความพอเพยีงอย่างชดัเจน การปลกูต้นไม้เพิม่ 
พ้ืนทีส่เีขยีวทัง้ในโรงเรยีนและในชมุชน ซึง่เรา

ท�ากันเป็นประจ�า เช่น การพากันไปปลูกป่า 
ชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ก็เป ็นการฝึก 
จิตอาสาให้กับนักเรียน
 ความเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนที ่
เห็นได้ชัดก็คือ พวกเขามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มีวินัย โดยเฉพาะเรื่องของการรักษา
ความสะอาด เรียกได้ว่าในโรงเรียนแทบไม่มี
ขยะเลย ทีส่�าคญัคอืมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม เวลาท่ีเรามอบหมายให้พวกเขา
ท�ากิจกรรมอะไรก็ตาม เขาจะคิดก่อนว่าจะ
ใช้วัสดุอะไรที่ไม่ท�าร้ายธรรมชาติและไม่สิ้น
เปลือง นั่นหมายความว่าเขามีความพอเพียง
และมีจิตใจที่นึกถึงส่วนรวม นึกถึงผู ้อื่น”  
ผู้อ�านวยการยุภากล่าว
 
	 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนผ่านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกันตังพิทยากร	
เปรียบเสมือนการบ่มเพาะต้นกล้าที่มีหัวใจ
อันงดงาม	 เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าต้นกล้าเหล่า
นี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา	 เป็นที่
พึ่งพิงให้กับชุมชนและโลกใบนี้...
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 “ครูเป็นดั่งพ่อแม่คนที่สองของศิษย์”
 ค�ำกล่ำวนี้ไม่ห่ำงไกลจำกควำมจริงเลย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูโรงเรียนกันตังรัษฎำ
ศึกษำ อ.กันตัง จ.ตรัง ที่นอกจำกจะประสิทธิ์ประศำสตร์วิชำควำมรู้ให้แก่ลูกศิษย์แล้ว  
ยังคอยอบรมสั่งสอน ดูแลเอำใจใส่ และให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด เสมือนพ่อแม่ 
ดูแลลูกแท้ๆ ของตนเอง

โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ
ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษำ พัฒนำคุณธรรมบนฐำนครอบครัวในโรงเรียน

		 	 สาเหตุที่ เป ็นเช่นนี้ก็เพราะพ่อแม	่ 
ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่	 ต้องดิ้นรน
ในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว	
บ้างท�าสวนยางพารา	ท�าการประมงขนาดเลก็	 
และรบัจ้างทัว่ไป	ซึง่มรีายได้ไม่มัน่คงแน่นอน	
ท�าให้ผู ้ปกครองต้องดิ้นรนออกไปท�างาน
นอกพื้นที่	ปล่อยลูกให้อยู่เพียงล�าพังกับปู่ย่า	 
ตายาย	เด็กๆ	จึงเกิดความว้าเหว่	ขาดความ
อบอุ่น	 ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่	 
และสุ ่ม เสี่ ยงที่ จะเกิดพฤติกรรมอันไม ่ 
เหมาะสม	
	 จึงเป็นที่มาของ	 “ครอบครัวกันตัง
รัษฎาศึกษา”	 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ในตัวนักเรียนบนฐานความรักความอบอุ่น
ของครอบครัวในโรงเรียน	

ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวกันตังรัษฎำ
ศึกษำ
	 ย้อนกลับไปก่อนปี	 2553	 อาจารย์ 
มนทิพย์ ทรงกติพิศิาล	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ในขณะนั้น	ได้คิดริเริ่มโครงการ	“ครอบครัว
กันตังรัษฎาศึกษา พัฒนาเยาวชนคนดี  
รับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีวินัย”	ขึ้น	 โดยได้รับ
การเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)	 ในการแก้ปัญหาการขาดความรัก
ความอบอุน่ของนกัเรยีน	ซึง่มมีากกว่าร้อยละ	
50	ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง	ดังนั้น
ครูจึงต้องท�าหน้าที่เสมือนพ่อแม่ให้กับเด็กๆ	
โดยสร้างครอบครัวขึ้นในโรงเรียน	
	 ในแต่ละครอบครวั	จะประกอบด้วยครู	
1	คน	ท�าหน้าทีเ่ป็นพ่อครหูรอืแม่คร	ูคอยดแูล
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ให้ค�าปรึกษาลูกๆ	เฉลี่ยครอบครัวละ	18	คน	
มีตั้งแต่น้อง	ม.1	จนถึงพี่	ม.6	ซึ่งทุกสัปดาห์
แต่ละครอบครวัจะมาเจอกนั	1	ครัง้	เพือ่พบปะ
พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน	 
และช่วยเติมเต็มความรักความอบอุ่นที่ขาด
หายไป	 ก่อเกิดเป็นความผูกพันระหว่างครู
กับศิษย์	 และเกิดความสามัคคีกลมเกลียว
ระหว่างพี่กับน้องในโรงเรียนอีกด้วย	

พัฒนำคุณธรรมจำกกำรท�ำงำน 
บนฐำนครอบครัว
	 นอกจากการพบปะพูดคุยแล้ว	 สิ่ง
ส�าคัญที่พ่อครู	แม่ครู	ต้องปลูกฝังให้กับลูกๆ	
คอืทกัษะชวิีตและการประกอบอาชพีต่างๆ	ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตของลูกๆ	
นักเรียนในอนาคต	 ดังนั้น	 แต่ละครอบครัว
จะเลือกกิจกรรมที่คนในครอบครัวสนใจ	
เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกันในคาบเรียน
ครอบครัวอบอุ่น	 เช่น	 การประดิษฐ์ดอกไม้
จากวัสดุต่างๆ	 การท�าขนม	 การเลี้ยงนก
กระทา	 การเลี้ยงกบ	 การเลี้ยงปู	 ฯลฯ	 โดย
มีพ่อครู	 แม่ครู	 คอยให้ค�าปรึกษาและฝึกฝน
ลูกๆ	นักเรียนทุกคน	
	 การท�ากิจกรรมต่างๆ	 บนฐานความ
สัมพันธ์ของครอบครัว	นอกจากจะเกิดความ
รักใคร่สามัคคีแล้ว	 เด็กๆ	 ยังได้เรียนรู้การ
ท�างานร่วมกันท่ีต้องใช้ความอดทนอดกลั้น	
มีวินัย	 และรับผิดชอบต่อหน้าที่	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการ	“ครอบครัววิถีเขา	ทุ่ง	เล”	

ที่ฝึกให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู ้อาชีพการเลี้ยงนก
กระทา	การเลี้ยงกบ	การเลี้ยงปูด�า	พร้อมกับ
ยังส่งเสริมให้นักเรียนน�าทักษะอาชีพต่างๆ	
กลับไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย	
		 การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็น
ครอบครัว	 ท�าให้ทุกคนมีความรัก	 ความ
อบอุ ่น	 และความสุขในครอบครัวแห่งนี	้ 
ส ่งผลให ้ระยะต ่อมาได ้มี โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	กิจกรรม
ครอบครัวนันทนาการ	 ครอบครัวศาสนิก 
สัมพันธ ์	 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม	 โครงการนวัตกรรมโรงเรียน
ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน	 เป็นต้น	 การ
ด�าเนินโครงการต่างๆ	 เหล่านี้	 ครอบครัว 
กันตังรัษฎาศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรมให้เกิด 
แก่ลูกนักเรียน	 ซึ่งผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
ทุกท่านได้สนับสนุนเป็นอย่างดี	 จนกระท่ัง
ถึงปัจจุบัน	

ครอบครัว ก.ร.ศ. พอเพียง เพำะเลี้ยง
พลเมืองคุณธรรม 
	 หลังเข ้ารับต�าแหน ่งผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาในป ี 	 2559	
อาจารย์โชต ิจติขาว	ได้สานต่อและสนบัสนนุ
การด�าเนินกิจกรรมครอบครัวกันตังรัษฎา
ศึกษาด้วยแรงศรัทธาแห่งความมุ่งมั่นและ 
เจตนารมย์ท่ีเกิดข้ึนจากรากฐานของชีวิต	
โดยมุ ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม	 “ความ 
พอเพียง” เพื่อเป็นคุณธรรมพื้นฐานของ
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การด�าเนินชีวิตที่จะน�าไปสู่การเกิดคุณธรรม 
ด้านอืน่ๆ	ท�าให้ลกูนกัเรยีนในครอบครวักนัตัง
รษัฎาศกึษาเป็นเยาวชนทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม	
เป ็นคนดี	 มีประโยชน์ต ่อสังคมหลังจบ 
การศกึษา	ภายใต้โครงการทีช่ือ่ว่า	“ครอบครวั  
ก.ร.ศ. พอเพยีง เพาะเลีย้งพลเมืองคณุธรรม 
(K.R.S:	Sufficiency	Family	-	Cultivating	
Moral	citizen)	”
 “นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน โรงเรียนก็อยากจะปลูกฝังให้เขาได้
รูจั้กความพอเพียง จงึรเิริม่ด้วยกจิกรรมง่ายๆ 
ด้วยการปลูกผักสวนครัว ตอนนี้ ครอบครัว
แต่ละครอบครัวมีการปลูกผักสวนครัวชนิด
ต่างๆ ในกระถาง อาทิ พริกชี้ฟ้า กะเพรา 
โหระพา ตะไคร้ และอื่นๆ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ จะเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
ส�าหรบัการด�าเนนิชวีติของลกูนักเรียนของเรา  
นอกจากนี้ ผักสวนครัวในกระถางเหล่านี้ยัง

สามารถน�ามาตกแต่งสถานท่ีภายในโรงเรียน
ของเรา ปัจจุบัน กระถางผักสวนครัวได้
ประดับตกแต่งอยู ่ตามอาคารต่างๆ ซ่ึงมี
ความสวยงามพร้อมกับสามารถรับประทาน
ได้ด้วย”	อาจารย์โชติกล่าว
	 นอกจากนี้	 อาจารย์สุพจน์ตรศักด์ิ  
หนูขาว	 ครูผู้ดูแลโครงการได้กล่าวเสริมว่า	
“ในอนาคต โรงเรียนก�าลังมีแผนโครงการ
ที่จัดสรรพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อขยาย
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวไปสู ่การด�าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบไร ่นาสวนผสมตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะท�าให้โครงการครอบครัว 
ก.ร.ศ.พอเพียง ด�าเนินกิจกรรมเพื่อให ้
ทุกคนในครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา ท้ัง 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกนักเรียน ได้เรียนรู้คู่คุณธรรมในการ
ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ท้ังระบบ ท้ังการปลูก
พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และท�า
นาข้าว นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก ่
ทุกคนในครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษาและ
ชุมชนรอบโรงเรียนมากขึ้นด้วยในอนาคต” 

ก.ร.ศ. ครอบครัวคุณธรรม 
	 จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกันตังรัษฎา
ศึกษา	 (ก.ร.ศ.)	 ที่ว่า	“โรงเรียนกันตังรัษฎา
ศึกษาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
ทุกคนมีคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”	 โรงเรียนกันตังรัษฎา
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K : Kingdom of knowledge and 
  morality 
  อาณาจักรแห่งความรู้คู่คุณธรรม 
R : Relationship of warm living 
  สัมพันธภาพของการอยู่ด้วยกัน
  อย่างอบอุ่น 
S : School for community and 
  society 
  โรงเรียนเพื่อชุมชนและสังคม
F : Founder of family 
  ต้นแบบครอบครัว
A : Active activity 
  การด�าเนินกิจกรรมเชิงรุก
M : Morality base 
  ใช้คุณธรรมเป็นฐาน
I : Innovation integration 
  การบูรณาการเชิงนวัตกรรม
L : Learning sufficiency economy 
  for life skill 
  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทักษะชีวิต
Y : Youth for best society 
      เยาวชนเพื่อสังคมที่ดี
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K.R.S.	Family	School

ศึกษาภายใต้การบริหารสถานศึกษาของ 
ผู้อ�านวยการโชติ	 จิตขาว	 ได้ริเริ่มรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่ชื่อว่า	“K.R.S.	Family	 
School”	 ซ่ึงเป็นเสมือนยุทธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนแห่งน้ี	 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อพัฒนาทุกคนในครอบครัวกันตังรัษฎา
ศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม	 มีสัมพันธภาพ
การอยู่ด้วยกันอย่างอบอุน่	และท�าให้โรงเรยีน
เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป
	 องค์ประกอบของ	 “K.R.S. Family 
School”	ต่างๆ	เหล่านี้	มุ่งเป้าหมายส�าคัญ
ไปสู่คุณภาพของผู้เรียนในครอบครัวกันตัง
รัษฎาศึกษาที่ต้องมีความรู ้คู ่คุณธรรมเมื่อ
จบการศึกษาออกไป	 “ต้องยอมรับว่าลูก
นักเรียน ก.ร.ศ.ของเรา ไม่ใช่เด็กเกรด A ใน
เร่ืองของวิชาการ เราไม่ได้คาดหวงัให้พวกเขา 
เป็นแพทย์ วิศวกร เราต้องการเพียงเห็น
ลูกนักเรียนของเรามีอาชีพที่ดี และที่ส�าคัญ
ต้องเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งน้ีเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและ
ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษาที่ต้องปลูกฝัง
ทักษะชีวิตและคุณธรรมให้แก่พวกเขา ซึ่ง
พวกเราจะต้องท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถ
ท�าได้...”	อาจารย์โชติกล่าวทิ้งท้าย
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ควำมเป็นมำของกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรพัฒนำ
	 นับตั้งแต่	 อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ ์
ย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีน	เมือ่ปี	2550	
และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าองค ์กรเครือข ่ายคุณธรรมด ้าน 
จติอาสา	โดยคณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)	 ท�าให้อาจารย์สุรพล	 
ได้รบัคดัเลือกให้ไปศกึษาดูงาน	ณ	มลูนธิพิทุธ
ฉือจี้	 ประเทศไต้หวัน	ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบ
ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมหลากหลาย
ด้าน	 อาจารย์สุรพลได้ตกผลึกทางความคิด	
มองเหน็ว่า	“วนัิยและความรบัผิดชอบ”	คอื

 ทุกคร้ังก่อนเข้ำห้องเรียน เด็กๆ จะค่อยๆ ถอดรองเท้ำแล้วน�ำมำวำงเรียงกันเป็น 
แถวยำวอย่ำงเป็นระเบียบเรยีบร้อย เป็นภำพทีเ่หน็จนเจนตำในโรงเรยีนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรงุ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งนับเป็นเวลำสิบปีมำแล้วท่ีโรงเรียนได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ปลูกฝัง “ควำมมีวินัย” ลงในหัวใจของเด็กนักเรียน

โรงเรียนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรุง
โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้ำงเด็กดีมีวินัย

คณุธรรมขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญัอย่างมาก	
และเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนโรงเรยีนต้นบากฯ	ยงัไม่
ค่อยได้รับการฝึกฝน	
	 อาจารย์สุรพลเล่าว่า	 “แรงบันดาลใจ
ส่วนหนึ่งก็คือเสียงจากผู้ปกครอง หลายคน
บอกว่าลูกๆ ของเขาขาดความรับผิดชอบ 
ขาดความมีวินัยในตนเอง ครูเองก็สะท้อน
ว่าเด็กๆ มักจะมาโรงเรียนสาย การเข้าแถวก็ 
ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องคอยว่า
กล่าวกันเป็นประจ�า ตอนไปดูงานที่ฉือจี้ ก็ได้
เห็นความแตกต่างของเด็กนักเรียนไต้หวัน
กับเด็กของเรา แค่เรื่องเล็กๆ อย่างการถอด
รองเท้า ก็สะท้อนให้เห็นความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแล้ว” 
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วินัยเริ่มต้นที่ “รองเท้ำ” 
	 หลังจากที่อาจารย์สุรพลได้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากการศกึษาดูงาน
ทีม่ลูนธิพิทุธฉอืจีใ้ห้กบับคุลากรครใูนโรงเรยีน	
ทกุคนต่างเหน็ชอบร่วมกนัว่าจะใช้	“รองเท้า”	
มาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณธรรมให้กับ
เด็กนักเรียน
	 จากที่เคยถอดรองเท้าวางระเกะระกะ	
ไม่เรียบร้อย	 อีกทั้งยังเหยียบรองเท้าของ
เพื่อน	ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ทาง
โรงเรียนจึงออกกฎระเบียบใหม่	เมื่อนักเรียน
ถอดรองเท้าแล้ว	 ให้หยิบรองเท้ามาวางเรียง
กันเป็นแถว	 โดยวางส้นรองเท้าให้ชิดกับ
ผนังห้องเรียน	 และเมื่อต้องการสวมรองเท้า	 
จะต้องหยิบรองเท ้ามานั่ง	 แล ้วสวมให ้
เรียบร้อยเสียก่อน
	 แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ	 แต่สามารถน�า
ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงใหญ่ได้	เพราะเมือ่เดก็ๆ	
ได้รับการฝึกฝนทกุวนักเ็กดิความเคยชนิ	และ
เห็นประโยชน์ของการเรียงรองเท้าอย่างเป็น
ระเบียบ	คือนอกจากจะดูสวยงามแล้ว	 เวลา
ใส่รองเท้ายังเกิดความสะดวกสบายและ 
หาง่ายมากขึ้น	 ดังนั้นจากที่เด็กๆ	 ต้องท�า
เพราะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับ	 ก็เปลี่ยนมา

ท�าด้วยความเต็มใจ	เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
ตดิตวัจนกลายเป็นนสิยั	และเป็นวนิยัทีค่่อยๆ	
เติบโตขึ้นในตัวเด็ก

วนิยัทีท่�ำด้วยใจ คือวินยัท่ีถำวรและยัง่ยนื 
	 นอกจาก	“วนิยัรองเท้า”	ทีเ่ดก็นกัเรยีน
ต้นบากฯ	 ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นวิถีชีวิตแล้ว	
ยังมี	 “วินัยการเข้าแถว”	 จากแต่ก่อน	 เวลา
เข้าแถวเคารพธงชาติ	 เด็กๆ	จะวางมือที่ไหล่
ของเพือ่นเพือ่จดัแถวให้เป็นแนวตรง	กย็กเลกิ
การวางมอืท่ีไหล่	แต่ให้ใช้สายตากะระยะและ
เล็งให้ตรง	วิธีนี้จะท�าให้เด็กๆ	เกิดความใส่ใจ
ในการเข้าแถวมากขึ้น	
	 เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน	 นักเรียนก็ 
จะได้ฝึก	“วนิยัการรบัประทานอาหาร”	เมือ่
รับอาหารมาแล้ว	 เด็กๆ	 จะมานั่งรอเพื่อนท่ี 
โต๊ะจนกว่าจะครบ	 10	 คน	 จึงจะลงมือ 
รบัประทานอาหารได้	เป็นการฝึกความอดทน
ในการรอ	และฝึกความตรงต่อเวลา	ไม่มาสาย	 
เพราะจะท�าให้เพือ่นรอนาน	ขณะรบัประทาน
อาหารจะต้องไม่ส่งเสียงดัง	 ไม่ท�าอาหาร
หกจากจาน	 และต้องรับประทานไม่ให ้
เหลือ	 เป็นการฝึกให้รู้จักความพอประมาณ	 
ตักอาหารมาแต่พอดี	 และเมื่อรับประทาน



120 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

อาหารเสร็จแล้ว	 เด็กๆ	ก็จะล้างจานเอง	น�า
ไปวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ฝึก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและการพึ่งตนเอง
 “วินัยการรักษาสาธารณสมบัติ” 
เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 
ส่วนรวมของโรงเรียน	 คือการช่วยกันปิดน�้า	
ปิดไฟ	ปิดพดัลม	ปิดโทรทศัน์	ปิดคอมพวิเตอร์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจาก
ห้องเรียน	 แถมยังช่วยลดค่าน�้า	 ค่าไฟฟ้า 
ให้กับโรงเรียนได้อีกด้วย	
 “วนัิยทีฝึ่กฝนบ่อยๆ ซ�า้ๆ จนกลายเป็น
นิสัย จะเป็นวินัยที่ยั่งยืนและถาวร แต่ทั้งนี้ 
ท้ังนั้นต้องท�าด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ว่าท�า
เพราะถูกบังคับ หรือท�าเพื่อให้ผ่านไป ดังนั้น 
ที่โรงเรียนน้ี ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
ไม่เฉพาะเด็กนักเรียน ผู ้อ�านวยการก็ต้อง
ท�าให้เป็นแบบอย่าง ครกูต้็องท�าให้เด็กๆ เหน็  
เด็กก็จะท�าตามด้วยความเต็มใจ อยากท�า
เพราะท�าแล้วเห็นผลว่ามันดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น
 อย่างผมเอง ก่อนออกจากห้องต้อง
ส�ารวจความเรียบร้อย ปิดไฟ ปิดพัดลมหรือ
ยัง จากน้ันก็จะปิดห้องเอง รับผิดชอบห้อง
ของตัวเอง นักการภารโรงไม่ต้องเสียเวลามา
คอยปิดให้... ถ้าเดก็ๆ เขาฝึกความรบัผดิชอบ

ต่อตนเองด้วยวินัยต่างๆ เหล่านี้ ฝึกบ่อยๆ 
ซ�้าๆ วินัยจะกลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขา” 
อาจารย์สุรพลกล่าว
 
จำกโรงเรียนขยำยผลสู่ชุมชน
	 การพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กจะท�า
เฉพาะแค่ในโรงเรียนไม่ได้	 เพราะเวลาส่วน
ใหญ่ของเด็กๆ	นั้นอยู่ที่บ้าน	ดังนั้นเป้าหมาย
ของโรงเรียนต้นบากฯ	 คือการขยายผลไปสู่ 
ครอบครัวของนักเรียน	 โดยให้ผู ้ปกครอง 
มอบหมายงานบ้านให้กบันกัเรยีนทกุคน	เพือ่ให้ 
เด็กๆ	 ได้ฝึกความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย	
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 “วิถีชีวิตของผู ้ปกครองที่นี่ เขาต้อง
ออกจากบ้านไปกรีดยางตั้งแต่ตีสอง กว่าจะ
กลับบ้านก็สาย ดังน้ันก่อนที่เด็กๆ จะออก
จากบ้านเพ่ือมาโรงเรียน อย่างน้อยเขาจะ
ต้องรับผิดชอบเร่ืองการปิดไฟ ปิดน�้า ช่วย
ผู้ปกครองประหยัด ช่วยท�างานบ้านเล็กๆ 
น้อยๆ กเ็ป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 
ถ้าครอบครัวไหนไม่มีงานบ้านให้ลูกท�าจริงๆ 
ก็ให้ซื้อต้นกุหลาบให้เขาสักต้นหน่ึง ให้เขา
ดูแลรดน�้าทุกๆ วัน จะช่วยปลูกฝังให้เด็กเกิด
ความรับผิดชอบ เกิดวินัยในครอบครัวขึ้น” 

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้ำงเด็กดีมีวินัย 
	 จากประสบการณ์การท�าโครงการต่างๆ	
ร่วมกับศูนย์คุณธรรมตลอดระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้	 โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารุงได้ยกระดับการท�ากิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างคุณธรรม	 มาสู่การเป็น	 “ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” 
ให้กับโรงเรียนต่างๆ	 ที่สนใจเข้ามาศึกษา 
ดูงาน	 รวมถึงเป็นพี่ เลี้ยงให้กับโรงเรียน 
เครือข่าย	 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่าย 
มากถึง	30	โรงเรียนในจังหวัดตรัง	ทั้งนี้ปัจจัย

ความส�าเร็จท่ีส�าคัญก็คือ	 การมีผู้บริหารท่ีมี
วิสัยทัศน์	 และเป็นผู้น�าในการลงมือท�า	 โดย
ยึดหลัก	“รู้	รัก	สามัคคี”	
 “ทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีเป้าหมาย
ร่วมกัน รู้ว่าเราก�าลังท�าอะไร และรักในสิ่งที่
เราท�า เพราะท�าแล้วเกิดประโยชน์ สุดท้าย
ต้องสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน นี่คือ
ศาสตร์ของพระราชาท่ีโรงเรียนเราน้อมน�า 
มาใช้จนเกิดความส�าเร็จ” อาจารย์สุรพล
กล่าวทิ้งท้าย
 
	 ทุกวันนี้อาจารย์สุรพลและคณาจารย์
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง	 ยังคงมุ่งมั่น
ทุ ่มเทในการหล่อหลอมลูกศิษย์รุ ่นแล้ว 
รุ่นเล่าให้เป็นเด็กดีมีวินัย	 มีความรับผิดชอบ	
และมีคุณธรรมด้านต่างๆ	 เพื่อเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลงที่อยากเห็น	 คือการเติบโตไป
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	เป็นก�าลังส�าคัญที่
จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	
และอยู่ดีมีสุขในอนาคต	
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โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
มีวินัย ใฝ่อำสำ เพำะต้นกล้ำคุณธรรม

	 นี่คือแรงบันดาลใจส�าคัญ	 ที่ท�าให ้
อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนนฤมลทิน	 ธนบุรี	 โรงเรียนเอกชน
ที่เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับเตรียม
อนุบาล	 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 อยาก
ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมคุณลักษณะของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนเอกชนแห่งนี	้ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเดก็ทีค่รอบครวัมีความพร้อม	ให้สามารถ
เป็นคนดีเพื่อช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป	

	 ด้วยความทีอ่าจารย์มาณวกิาเคยศกึษา
ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี	 ซึ่งสอนให้รักเพื่อน
มนุษย์ตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิก	 บวกกับความเป็นนักกิจกรรม
มาต้ังแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	 ท�าให้เธอ 
เลง็เห็นว่าการจะสอนเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม
ให้นักเรียนวัยประถม	 ไม่น่าจะใช่การเข้าวัด 
ฟังธรรม	 นั่งสมาธิ	 แต่น่าจะเป็นการแปร
เปลีย่น	“กจิกรรม”	ทุกอย่างในชีวติประจ�าวนั
ของเดก็	ให้กลายเป็นการฝึกฝนเรือ่งคณุธรรม	
ผ่านการปฏิบัติ	 โดยมีคุณครู	 พ่อแม่	 ชุมชน	
คอยให้ก�าลังใจและเสริมแรงด้านบวก	 โดย
คณุธรรมพืน้ฐานทีจ่ะช่วยสร้างเดก็ให้เป็นคน
ดขีองทีน่ี	่คอืความมวีนิยั	และจติอาสานัน่เอง	
 

  เมื่อเป็นคนดีแล้ว 
กำรเป็นคนเก่ง

จึงไม่ใช่เรื่องยำก  

   ควำมเป็นไปในปัจจุบัน ท�ำให้เรำไม่สำมำรถสอนเด็กๆ แค่เรื่องวิชำกำร 
อย่ำงเดยีวได้อกีต่อไป เพรำะไม่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำของสงัคม สงัคมทกุวนันี ้ต้องกำร
ผู้ใหญ่ที่มีควำมรู้และมีคุณธรรม ถ้ำเด็กคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงพ่อแม่ คนรอบข้ำง หรือ
สังคม เขำก็จะรักแต่ตัวเอง ท�ำให้ขำดควำมเป็นมนุษย์ที่แท้  

อาจารย์มาณวิกา	สงวนวงศ์	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนฤมลทิน	ธนบุรี
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แปร “กิจกรรม” ให้กลำยเป็นคุณธรรม 
	 โรงเรียนนฤมลทิน	 ธนบุรี	 มีปณิธาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนหลัก
คุณธรรม	 (Intellectual	 Development	
on	 the	 basis	 of	Morality)	 มาตั้งแต่ต้น	
กระบวนการที่ส�าคัญของโรงเรียนนี้	 คือ 
การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมใน
ระบบการเรียนการสอนปกติ	 รวมถึงการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	
กับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน	 บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	
“ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�าสอน” 
	 ก้าวแรก	 เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ
วิจัยสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ของ
เยาวชนไทย	 มีการท�ากิจกรรมปิยวาจา	 เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กพูดไม่มีหางเสียง	 พูดไม่
ไพเราะติดแบบอย่างภาษาจากการ์ตูนญี่ปุ่น	
ตดิภาพยนตร์เกาหล	ีโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ถือเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลัก	
	 กระบวนการเรียนรู ้ 	 เกิดขึ้นโดยครู
ร่วมกันคิดกับนักเรียนตั้งเป็นชมรม	 และ
เลือกครูเป็นที่ปรึกษา	 ส่วนกิจกรรมและการ
รณรงค์ให้เด็กๆ	 ร่วมกันคิดและลงมือด้วย
ตนเอง	ซ่ึงได้ออกมาเป็นกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์
หลายกิจกรรม	 เช่น	 การเขียนบัตรค�าค�าที่

ไพเราะเป็นที่คั่นหนังสือ	 เพื่อเดินแจกเพื่อน
ในโรงเรียนให้เกิดความใส่ใจในการใช้ค�าพูด	
หรือการท�าละครเชิงคุณธรรมมาน�าเสนอใน
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน	 เพื่อให้
เกดิการเรยีนรูป้รบัพฤตกิรรมผ่านการดลูะคร	
	 ส�าหรับกิจกรรมท่ีเน้นเรื่องความมีวินัย
อย่างชัดเจน	 คือ	“ข้าวหมดจานหนูท�าได้” 
ท�าให้เดก็สามารถรบัผดิชอบการรบัประทาน
อาหารของตนเองโดยไม่เหลอืเป็นเศษอาหาร	
เป็นการสร้างความรบัผดิชอบ	ความมวีนิยัต่อ
ตนเอง	และการคิดถึงผู้อื่น	
	 รวมถึงโครงการ	“ธงเขียวเชิดชูวินัย”  
ท่ีมกีระบวนการในการจดัท�าเริม่จากคณุครใูน
ฝ่ายปกครองช่วยกนัออกแบบวธิกีาร	และการ
ให้คะแนน	 เพื่อปรับปรุงการมาโรงเรียนสาย	
การไม่ส่งงาน	รวมถึงวินัยในการเข้าแถว	โดย
ทางโรงเรยีนจะมอบธงเขยีวให้กบัห้องเรยีนที่
มีระเบียบวินัยมากที่สุด	
	 โครงการนี้ประสบความส�าเร็จ	 และ
กลายเป็นโครงการท่ีมีความยั่งยืน	 เพราะ
กระตุ้นให้เด็กสนุกที่จะท�า	 ทุกวันจันทร์ต้น
เดือน	 เด็กๆ	 จะรอลุ้นว่าห้องของตัวเองจะ
ได้ธงเขียวหรือไม่	 และการจะได้ธงเขียวนั่น
หมายถึงทุกคนในห้องต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�า	เป็นการสร้างพลังสามัคคีได้อีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าโครงการจะดีและ
น่าสนใจมากแค่ไหน	 แต่หากท�าเป็นประจ�า
นานๆ	 เข้า	 เด็กๆ	 ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย	 
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ดังน้ันคุณครูจึงต้องหากลยุทธ์ในการสร้าง
ความน่าสนใจในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	แทนทีจ่ะ
ให้สติ๊กเกอร์รูปดาวเป็นรางวัล	 ก็อาจเปลี่ยน
เป็นรูปดอกไม้	หรือตัวการ์ตูนต่างๆ	หรืออาจ
เปลี่ยนรางวัลเป็นสิ่งอื่นๆ	แทน

“เขียน เขียน เขียน…สร้ำงคุณธรรม
น�ำชีวิต” 
	 แรกเริ่ม	 เมื่อตั้งต้นจะท�าโครงการที่ 
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม	 โรงเรียน
เ อกชนแห ่ ง นี้ 	 ไ ด ้ รั บ โ อก าสที่ ดี จ า ก 
ศูนย ์คุณธรรมให ้ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิ 
พุทธฉือจี้ไต้หวัน	หลังจากนั้นทีมคุณครูก็ร่วม
เวิร์คชอปกับศูนย์คุณธรรมเพื่อคิดโครงการ
	 ความน่าสนใจของโรงเรียนนฤมลทิน	
ธนบรุ	ีคอื	เมือ่ส่งตวัแทนไปศกึษาดงูานทีไ่หน	
หรือรับฟังค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	
ทีมครู	 นักเรียนจะช่วยกันคิดโครงการใหม่ๆ	
สะท้อนถงึการเอาใจใส่	ต้ังใจอย่างเต็มที	่โดยมี
เป้าหมายทีส่�าคญัคอื	อยากให้เด็กๆ	เป็นคนที่
มวิีนยัและใช้การมวีนิยัในการพฒันาตนเองให้
เป็นคนเก่ง	 คนดีที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือ
สังคมตามศักยภาพของตัวเองต่อไป	
	 “เราไปดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้มา	 ก็ได้
ไอเดียมาคิดโครงการ	 และได้ฟังอาจารย ์
นราทิพย์	 พุ ่มทรัพย์	 (ผู ้อ�านวยการศูนย์
คุณธรรมในขณะนั้น)	 เล ่าให ้ฟ ังว ่าเด็ก

เวียดนามมีการบ ้าน	 5	 ข ้อ	 ที่ ใส ่ ใจกับ
ผู ้คนรอบข้าง	 เรื่องราวรอบตัว	 เรื่องราว 
รอบโลก	 เราก็ได้แรงบันดาลใจ	 คิดเป็น 
โครงการสปา (SPA: Student& Parent  
Assignment)	 ขึ้นมา	 เป ็นโครงการที่ 
ให้นักเรียนและผู ้ปกครองได้ท�าการบ้าน 
ร่วมกัน	 โดยสอนให้เด็กอ่านข่าว	 เลือกข่าว 
ที่น ่าสนใจ	 แล้วเขียนมาส่งคุณครูในวัน
จันทร์	 SPA	 ของใครน่าสนใจเราก็คัดเลือก
มาให้เด็กอ่านหน้าเสาธง	 เด็กๆ	 ก็จะมีความ
กระตอืรอืร้นอยากมายนือ่าน	กจ็ะตัง้ใจเขยีน	
กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆ	 จะได้ฝึกการเขียน	
ฝึกจับใจความส�าคัญ	 ยังท�าให้เป็นคนรู้กว้าง	 
รู้รอบ	 รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร	 คิดวิเคราะห์
เป็นอีกด้วย”	ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าว	
	 กิจกรรมการเขียนยังไม ่หมดเท่านี	้
เพราะนกัเรยีนทีน่ีท่กุคนจะมสีมดุสมาร์ทคดิส์	
(Smart	Kids)เป็นของตัวเอง	ซึ่งปลูกฝังเรื่อง
จิตอาสาอย่างเหนียวแน่น	 รวมถึงคุณธรรม
ด้านอืน่ๆ	เช่น	ซือ่สตัย์	รบัผดิชอบ	พอเพยีง	รกั
และรับใช้อันเป็นคุณธรรมหลักของโรงเรียน
แห่งนี้	 และการฝึกทักษะการเขียนบันทึก
ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาเด็กไทยเขียนภาษา
ไทยไม่ถูกต้อง	 เพราะติดการใช้ภาษาในโลก
ออนไลน์ได้อีกด้วย	
	 ใน	 1	 ปีการศึกษา	 นักเรียนโรงเรียน
นฤมลทิน	 ธนบุรี	 ต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ	
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ที่ท�าลงในสมุดเล่มนี้	 โดยมีพ่อแม่ลงนาม
เพื่อรับทราบทุกกิจกรรม	 และทุกครั้งที่
ท�างานต่างๆ	 เด็กๆ	 ต้องมานั่งสรุปหรือ
ไตร่ตรอง(Reflection)	ว่าได้อะไร	 เห็นอะไร	
เรียนรู้อะไร	 เป็นการสอนถอดองค์ความรู้ 
ในสิ่งที่ท�าตั้งแต่ยังเล็ก	
	 กิจกรรมที่บันทึก	 เช่น	 การจดบันทึก 
มอร ์ น่ิงทอล ์ค	 (Morning	 Talk)	 ของ 
ผูอ้�านวยการทกุวนัจนัทร์	หรอืหากไปเข้าค่าย 
ลูกเสือ	เนตรนารี	ก็ต้องระบุว่าเข้าร่วมกี่ฐาน	
ฐานอะไรบ้าง	 และได้เรียนรู้เรื่องอะไร	 การ
แสดงออกถงึความกตัญญูทีท่�าทีบ้่านเป็นเรือ่ง
อะไร	 อะไรที่อยากท�าบ้าง	 ท�าไมจึงอยากท�า	 
โดยสมุดสมาร์ทคิดส์นี้จะสามารถเป็นสมุด
ที่คุณครูใช้ส�าหรับประเมินความใฝ่รู ้ของ
นักเรียน	 รวมถึงยังสามารถเห็นพัฒนาการ
ด้านการเขียนอีกด้วย	
	 อกีกจิกรรมทีช่่วยกระตุ้นการท�าความดี	 
คือ	 ให้นักเรียนแต่ละคนรับสติ๊กเกอร์ความด ี
ที่เป ็นรางวัลเมื่อท�าดีบางอย่างแล้วแปะ
สติ๊ก เกอร ์บนบอร ์ดขนาดใหญ ่ภายใน
ห้องเรียน	 ทุกคนในชั้นเรียนจะได้เห็นว่า
เพื่อนท�าความดีอะไรบ้าง	 ท�าให้ทุกคนอยาก
ท�าความดีให้เหมือนกับเพื่อนๆ	ที่ส�าคัญคนที่
ท�าความดไีด้รอบด้าน	และท�าคะแนนได้สงูสดุ
ในแต่ละชั้นปีก็จะได้รับเสื้อเด็กดี	 (เสื้อสีฟ้า)	
ใส่มาโรงเรียน	 นับเป็นกลวิธีในการเผยแพร่
ความดแีละชืน่ชมคนดทีีเ่รยีบง่ายและได้ผลดี

อุปสรรคและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคปัญหาท่ีส�าคัญ
ระหว่างการท�าโครงการด้านคุณธรรม	 คือ
ความไม่คุ้นเคย	 ไม่เคยท�า	 ต้องลองผิดลอง
ถูกของครูบาอาจารย์และบุคลากร	 ซึ่งมีการ
แก้ปัญหาด้วยการน�าวทิยากรมาให้ความรูใ้น
การท�ากจิกรรมต่างๆ	เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	
	 กว่า	10	ปีของการท�าโครงการคณุธรรม	
ทุกวันนี้นอกจากนักเรียนนฤมลทิน	 จะมี
ระเบียบวินัย	 มีจิตอาสาท่ีมาจากใจแล้ว	 ผล
การเรียนยังดีข้ึน	 สามารถสอบโอเน็ตได้
คะแนนในระดับที่สูง	ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า	เมื่อ
เป็นคนดแีล้ว	การเป็นคนเก่งจงึไม่ใช่เรือ่งยาก	
	 นับว่าปัจจัยความส�าเร็จของโรงเรียน
เอกชนแห่งนี	้เริม่มาจากผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	
และผู ้ปกครองที่ร ่วมใจท�างานเป็นหนึ่ง
เดียวกัน	 ซ่ึงหากจะว่าไปแล้วก็มีผลกระทบ
กันเป็นลูกโซ่	เพราะหากนักเรียนมีวินัย	มีจิต
อาสา	 คุณครูก็จะได้เด็กท่ีตั้งใจเรียน	 ไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยกับการสอน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ได้ลูกหลานท่ีท้ังเรียนเก่งและมีอุปนิสัยท่ีดี	
ส่วนโรงเรียนเองก็ได้รับชื่อเสียง	 ผู้ปกครอง
ส่งลกูหลานมาเรยีน	ทัง้หมดนีค้อืคณุค่าทีห่าก
ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันบ่มสร้างให้เกิดขึ้น
ในตัวเยาวชนของชาติ	เราก็จะได้คนคุณภาพ
ที่มาช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
อย่างแน่นอน
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   ผมว่ำประเทศไทยเรำมีต้นทุนที่ดีมำก เรำมีควำมพร้อมเรื่องทรัพยำกรต่ำงๆ 
มีดิน น�้ำ อำกำศที่บริสุทธิ์ และที่ส�ำคัญเรำมีอดีตพระมหำกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชำชำญ 
เป็นอย่ำงมำก แม้จะสิ้นพระองค์ไปแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้ให้ไว้ คือ ‘หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นสิ่งที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมเรำเป็นอย่ำงมำก สำมำรถ
น�ำมำแก้ปัญหำของบ้ำนเมืองได้ดีที่สุด เพรำะฉะนั้นโรงเรียนจึงไม่นิ่งนอนใจ เรำเห็นคุณค่ำ
ของสิ่งเหล่ำนี้ เรำจึงพยำยำมปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กนักเรียนให้ได้...  

โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยำ 

พัฒนำคุณธรรมควำมดี ตำมรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

	 นับเป็นเวลา	7	ปีแล้วที่	อาจารย์สมพร 
อาษา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนน�า้เกลีย้งวทิยา 
อ.น�้าเกลี้ยง	 จ.ศรีสะเกษ	 ได้น้อมน�าหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	มา
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณธรรม
ความดีให ้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน	 และยัง
พิสูจน์ให้เห็นว่า	การด�าเนินตามหลักแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถช่วยแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง

ปัญหำอันเกิดจำกควำมไม่พอ...
	 “ความไม่พอมพีอกนิ”	จากปัญหาทีด่นิ
ท�ากินทางการเกษตรไม่เพียงพอ	 เป็นแรง
ขับดันที่ท�าให้ชาวบ้านต้องดิ้นรนขวนขวาย	
ละทิ้งครอบครัว	 อพยพโยกย้ายเพื่อไปขาย
แรงงานในเมืองใหญ่	 ท้ิงลูกไว้เพียงล�าพังกับ
ปู่ย่าตายาย	ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เด็กๆ	ใน
วัยหัวเลี้ยวหัวต่อขาดความรักความเอาใจใส่	
ขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่
แล้ว	 ปัญหาที่ตามมาก็คือพฤติกรรมอันไม่ 
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พงึประสงค์	ตัง้แต่เรือ่งเลก็ๆ	อย่างการแต่งกาย 
ไม่เรียบร้อย	 พูดจาไม่ไพเราะ	 ไม่มีระเบียบ
วินัย	ไปจนถึงขั้นร้ายแรงคือการใช้ยาเสพติด
	 โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยาซึ่งรับรู้สภาพ
ปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด	 จึงน้อมน�าหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา	โดยสร้างหลกัสตูรการเรยีนรู้	 
“วิชาเศรษฐกิจพอเพียง”	 บ่มเพาะคุณธรรม
ความดีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้กับ
เดก็นักเรียนตามความหมายของความพอเพยีง	 
ซึง่ประกอบไปด้วยความพอประมาณ ความ
มีเหตุมีผล มีภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว	 ภายใต้
เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด�าเนิน
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรม

เพาะเห็ดในโรงเรือน	ฐานการเลี้ยงไก่ไข่	ฐาน
การเลีย้งปลาดกุ	ฐานการท�าพรมเชด็เท้าจาก
เศษผ้า	 เป็นต้น	ซึ่งแต่ละฐานจะใช้เวลาเรียน
ประมาณ	 4-5	 สัปดาห์	 เมื่อครบตามหน่วย
การเรียนรู้แล้วก็จะหมุนเวียนไปเรียนฐานอื่น
ต่อไป	ดังนั้นใน	1	ปีการศึกษา	นักเรียนแต่ละ
ห้องจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ	 ในหลักสูตร
วิชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกัน	 8	 ฐาน	 และ
เมือ่ครบ	3	ปี	นกัเรยีนทกุคนกจ็ะได้เรยีนครบ
ทั้ง	24	ฐาน
 
 อาจารย์เอกชัย จันมนตรี ครูผู้ดูแล
ฐานกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเศรษฐกจิพอเพยีง	 
เล่าว่า	 “ชุมชนนี้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ท�า

ฐำนกำรเรียนรู้เพื่อชีวิต วิชำเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 ในคาบเรียนสุดท้ายของวันพฤหัสบดี	
นักเรียนโรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา	 ต้ังแต่ชั้น	 
ม.1	-	ม.6	รวม	24	ห้องเรียน	จะแยกย้ายกัน 
ไปเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง	 24	 ฐาน	 ซึ่งแต่ละฐานจะมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายกันไป	เช่น	ฐาน
ธนาคารขยะ	 ฐานการปลูกมะนาวในท่อ
ซีเมนต์	ฐานปุ๋ยและน�้าหมักชีวภาพ	ฐานการ

อาชีพเกษตร แต่ปัญหาใหญ่ของชุมชนก็คือ
ที่ดินท�ากินมีไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงมีแนวคิด
ว่า ในเมือ่เรามทีีด่นิจ�ากดั ท�าอย่างไรเราจงึจะ
มีรายได้ไม่จ�ากัด เลยน�ารูปแบบของเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่มาทดลองท�า
ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็น
ตัวอย่างให้กับชาวบ้าน ในการบริหารจัดการ
พื้นท่ีท่ีมีอยู ่น ้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ภายใต้หลักการของเรา คือ กินอิ่ม นอนอุ่น 
ทุนมี หนี้หมด...”
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 “ทั้ง 24 ฐานท่ีเด็กๆ ได้เรียนรู้ เป็น
ทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี ซึง่สามารถน�าไปใช้ได้
ทัง้หมด โดยเฉพาะอาชพีเกษตร มทีัง้การปลกู
ผกั เลีย้งสตัว์ ท�านา ซึง่ในฐานกจิกรรม ‘นา 1 ไร่  
รายได้ 1 แสน’ จะเป็นการน�าองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริงในพื้นที่
ของโรงเรยีน ดงัน้ันฐานนีจ้งึเป็นฐานกจิกรรม
หลักที่เด็กทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้”

นำ 1 ไร่ รำยได้ 1 แสน
	 พื้นที่ส ่วนหนึ่งของโรงเรียนถูกปรับ
เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่เต็มไป
ด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย	 โดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวนาปีที่เด็กๆ	 จะได้เรียนรู ้จนครบ 
ทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การหว่านด�าไปจนกระทั่ง

เก็บเกี่ยวผลผลิต	 และเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล
ท�านาแล้วก็จะปลูกพืชอื่นๆ	 ทดแทน	 เช่น	
ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	หมุนเวียนไปเรื่อยๆ	
	 นอกจากนี้ยังมีกล้วย	 มะละกอ	 ชะอม	
ที่ปลูกไว้ตามริมรั้ว	 ซึ่งให้ผลผลิตตลอดทั้ง
ปี	 มีมะนาวท่ีปลูกไว้ในท่อซีเมนต์	 สามารถ
บงัคบัให้ออกผลในฤดแูล้งซึง่เป็นฤดทูีม่ะนาว
มีราคาแพงได้	อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา	เลี้ยง
ไก่ไข่	เป็ดไข่	กบ	หมปู่า	ฯลฯ	ซึง่กจิกรรมต่างๆ	
เหล่านี้	 ท�าให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้การหารายได้ 
ให้ได้ตลอดทั้งปี	ซึ่งแม้จะมีพื้นที่เพียง	1	ไร่	ก็
สามารถมรีายได้นบัแสน	หากรูจ้กัการบรหิาร
จัดการพื้นท่ีขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
นั่นเอง
 “เป้าหมายหลักก็คือการเปลี่ยนความ
คิด เปลี่ยนทัศนคติ ให้เขาเห็นประโยชน์
ของพื้นท่ีท่ีเขามีอยู่ แม้จะมีน้อยแต่สามารถ
ท�าให้เกิดรายได้หมุนเวียนได้ ท�าให้เขาเกิด
ความรกัพืน้ท่ีของตนเอง และไม่ละท้ิงถ่ินฐาน
บ้านเกิด ซึ่งตรงนี้โรงเรียนสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ ซึ่ง
ตอนนี้ก็มีโครงการขยายผลสู่ชุมชน มีการ
จัดอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การท�าเกษตรผสมผสานให้กับผู้ปกครองท่ี
สนใจ และมีหลายรายที่น�าไปใช้จริง สามารถ
หารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องอพยพ
ไปเป็นแรงงานรับจ้างที่อื่น” อาจารย์เอกชัย	
กล่าวเสริม

เรียนรู้คุณธรรมจำกกำรท�ำงำน 
	 นอกจากการฝึกทักษะอาชีพและทักษะ
ชวีติให้กบันกัเรยีนแล้ว	จดุประสงค์ส�าคญัของ
การพัฒนาคุณธรรมความดีผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	 คือการปลูกฝัง
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คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ	อันได้แก่	ขยัน	
ประหยัด	 ซื่อสัตย์	 มีวินัย	 สุภาพ	 สะอาด	
สามคัค	ีมนี�า้ใจ	โดยมจีดุเน้นเพือ่พฒันาเดก็ๆ	
ให้เป็นคนดี	มีความรู้	 และอยู่ดีมีสุข	สู่ความ 
เป็นพลเมืองดีของสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ตามนโยบายค่านิยมไทย	12	ประการ
	 อาจารย์สมพรเล่าถงึความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นว่า	 “เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน 
เวลาที่เขาท�างานร่วมกันเขาจะเกิดความ
สามคัค ีเวลาทีเ่ขาเหน่ือย เขาจะเหน็อกเหน็ใจ
กัน จากเด็กที่เคยทะเลาะวิวาท ตีกัน ตอนนี้ 
ไม่มเีลย นอกจากน้ีเขายงัเกดิความรบัผดิชอบ
มากขึ้น มาโรงเรียนแต่เช้าเพ่ือมาเลี้ยงปลา 
เลี้ยงหมู ดูแลพืชผักของพวกเขา ความขยัน 
ความซื่อสัตย์ มีวินัย สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นจาก 
การท�างาน จากการลงมือปฏิบัติจริง
 การท�างานทุกอย่างล้วนต้องมีปัญหา
อปุสรรคทัง้น้ัน ทีส่�าคญัต้องมุง่มัน่ ไม่ท้อถอย 
ถ้าเราเหน็คณุค่าของงบประมาณทีล่งไป เราก็
จะท�าให้ถึงที่สุด ไม่ใช่ท�าแบบไฟไหม้ฟาง ใน
ฐานะที่เป็นผู้บริหารผมก็จะมีนโยบายให้กับ
คุณครูว่า เวลาที่คิดจะท�าอะไรก็แล้วแต่ ให้
ท�าในเชิงของการพัฒนา ไม่ใช่ท�าแบบเดิมๆ 
ซ�้าๆ อยู่อย่างนั้น ไม่ได้อะไร ถ้าท�าแล้วต้อง
ให้เกิดประโยชน์ยาวนาน เกิดการต่อยอด
ได้ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้เรามาก็จะ 
คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างแท้จริง”
 
	 นับตั้งแต่ปี	 2554	ที่โรงเรียนน�้าเกลี้ยง
วิทยาได้มีการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม	ภายใต้การสนบัสนนุจากส�านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 เพื่อปลูกจิตส�านึก
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	พร้อม

ทั้งปลูกฝังจิตส�านึกด้านจริยธรรมให้กับ
เยาวชนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิ
พอเพียง	 และในปี	 2556	 โรงเรียนยังได้
รับการต่อยอดการสนับสนุนกิจกรรมจาก 
ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	
	 จนกระท่ังทุกวันนี้	 โรงเรียนน�้าเกลี้ยง
วิทยาได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	มีเครือข่ายต่างๆ	ทั้งจาก
โรงเรียนและชุมชนมาเรียนรู้ดูงานมากมาย	
นับเป็นอีกแรงหนึ่งในการสานต่อพระราช 
ปณธิาน	“ความพอเพยีง”	และหลกัการทรงงาน 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	 เพื่อน�ามาซ่ึงประโยชน์สุขของ
สังคมต่อไป
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จดุเริม่ต้นโรงเรยีนต้นแบบด้ำนคณุธรรม
	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2553	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	 ซึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี	 และเป็นศิษย์เก่า
ของโรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม	ได้รบัฟัง 
ข้อมูลจากชาวบ้านในตลาดถึงพฤติกรรม
อันไม ่พึงประสงค ์ของนักเรียนโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคมในรุ่นปัจจุบัน	 โดยมี
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมหลายประการ	
เช่น	 พูดจาไม่สุภาพ	 ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ	
ไม่เข้าแถวซือ้อาหาร	มาโรงเรยีนสาย	แต่งกาย
ไม่เรียบร้อย	 ไม่มีสัมมาคารวะ	 ไม่มีจิตอาสา	
ทุจรติในการสอบ	อกีทัง้ยงัมปัีญหายาเสพตดิ	
สูบบุหรี่	ดื่มสุรา	ทะเลาะวิวาท	มีเพศสัมพันธ์

 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร เป็นโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำที่เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนมำยำวนำนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 โดยมีเป้ำหมำย
หลักคือกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพอยู่ในระดับสูง โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำน
วิชำกำรอันเป็นที่ประจักษ์ จำกกำรที่นักเรียนสำมำรถสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำและ
สำยอำชีพได้ในระดับที่น่ำพอใจ จึงท�ำให้มีศิษย์เก่ำหลำยต่อหลำยท่ำนที่สร้ำงชื่อเสียงอันดี
อยู่ในแวดวงวิชำชีพต่ำงๆ มำกมำย 

โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม
บำงมูลนำกโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

ก่อนวัยอันควรจนน�าไป
สู่การตั้งครรภ์ระหว่าง
เรียน	เป็นต้น
 อาจารย์อภิชาฎ 
พงษ์ภู	่รองผูอ้�านวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม	 เล่าว่า	 “ท่าน

องคมนตรีในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกไม่สบายใจ
เป็นอย่างมาก กเ็ลยปรารภกบัท่านปราโมทย์ 
โชติมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก ่ารุ ่นน้อง และ
เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนั้น  
จากนัน้ท่านปราโมทย์กแ็นะน�าศนูย์คณุธรรม 
ว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งขณะนั้นมีอาจารย์นราทิพย์ 
พุ่มทรัพย์ เป็นผู้อ�านวยการ ก็เลยเกิดความ
ตกลงร่วมมอืกนั 3 หน่วยงาน คอื ส�านกังานผู้
ตรวจการแผ่นดนิ ศนูย์คณุธรรม และโรงเรยีน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งอาจารย์เกษม 
นวมครฑุ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ในขณะนั้น” 
	 เป็นที่มาของโครงการพัฒนาโรงเรียน
ต ้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	 ที่มี 
เป้าหมายส�าคัญคือ	 การส่งเสริมจิตส�านึก
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ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ
ครูและนักเรียน	 จนกระทั่งสามารถพัฒนา
เป็นต้นแบบ	 หรือ	 โมเดล	 ในการขยายผล 
ไปยังโรงเรียนต่างๆ	ได้

ขับเคลื่อนสู่ “บำงมูลนำกโมเดล” 
	 กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนั้น	 
เร่ิมต้นจากการประชุมหารือผู ้ เกี่ยวข้อง 
ทกุระดบั	ทัง้ฝ่ายบรหิาร	คร	ูนกัเรยีน	กรรมการ
สถานศึกษา	 ผู ้ปกครอง	 และชุมชนรอบ
โรงเรียน	เพือ่ระดมความคดิความเหน็ร่วมกนั	
น�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์ของโครงการ	
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์	 3	 ด้าน	 ได้แก	่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนานักเรียน 3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม	โดยใช้กจิกรรมหลกั	6	
กจิกรรม	เพือ่ให้เกดิการสร้างรปูธรรมของการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม	 ได้แก่	 1.การเสริม
สร้างระเบียบวินัย 2.การเสริมสร้างความดี 
3.การส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 4.การ
พัฒนาจริยธรรม 5.การส่งเสริมจิตอาสา 
6.การพัฒนาโรงเรียนสีขาว	 และก�าหนด 
เป้าหมายในการสร้างคณุธรรมจรยิธรรมหลกั
ที่จะเกิดขึ้นกับครูและนักเรียน	 3	 ประการ	
คือ	 ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ	 และ
ความพอเพยีง โดยเรยีกในภาพรวมว่า	ระบบ	
3-6-3	อนัน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่น	“บางมูลนาก
โมเดล”	ภายใต้กิจกรรมเสริมหนุนต่างๆ	

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมครูและ
แกนน�านักเรียนโดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้
จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เช่น	
หลักสูตรการบริหารสถานศึกษาอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 หลักสูตรผู ้น�า
เยาวชนจิตอาสา	หลักสูตรโครงงานคุณธรรม	
หลักสูตรส ่งเสริมคุณธรรมความดี	 การ
พัฒนาการคิดเชิงระบบ	 รวมถึงการศึกษา 
ดูงานในแหล่งเรียนรู ้ต้นแบบ	 อย่างมูลนิธิ 
พุทธฉือจี้ประเทศไต้หวัน	เป็นต้น	
	 โรงเรียนยังได ้ก�าหนดพฤติกรรมท่ี 
บ่งช้ีความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ท้ัง	 3	 ด้าน	
คือ	 ผู ้บริหารและครูต้องไม่เบียดบังเวลา
ราชการ	ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนกัเรยีน
และโรงเรียน	 ตรงต่อเวลา	 รับผิดชอบใน
หน้าท่ี	มจีติอาสา	สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน
ต้องสะอาด	 ร่มรื่น	 สวยงาม	 รวมท้ังชุมชน	 
ผูป้กครอง	ต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วย	
 “ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 
เราท�า Focus group เพื่อค้นหาปัญหาใน
กลุ่มของครูและหาทางออกร่วมกัน รวมถึง
การขอความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการเข้าแถวในตอนเช้า บางที 
แดดร้อน ครกูจ็ะยนืหลบอยูต่ามใต้ต้นไม้บ้าง 
เราก็ขอความร่วมมือให้ครูมายืนอยู่กับเด็ก 
รวมถึงผู้บริหารด้วย ทุกคนจะอยู่ในสนาม
ด้วยกนัหมด หรอืปัญหาครมูาสาย กข็อความ 
ร่วมมือให้มาเช้าข้ึน ซ่ึงผู้บริหารจะต้องเป็น
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แบบอย่าง ทกุวนัน้ี 7 โมงเช้า ผูบ้รหิารจะต้อง
มายนือยูท่ีห่น้าโรงเรยีนแล้ว และไม่เกนิ 7 โมง
ครึ่ง ครูและนักเรียนทุกคนต้องเข้าโรงเรียน
หมดแล้ว” อาจารย์อภิชาฎเล่า

พัฒนำนักเรียนด้วย “โครงงำน
คุณธรรม”
 “โครงงานคุณธรรม”	 เป็นเคร่ืองมือ
ส�าคัญในการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียน	 เพราะเป ็นกลไกที่ช ่วยพัฒนา
นักเรียนทางด้านการคิด	 การวางแผนงาน	
และการท�างานร่วมกันในหัวข้อเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม	 ผ่านกระบวนการกลุ่มที่
ลงมือปฏิบัติงานจริง	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม	และก่อเกิด
คุณธรรมจริยธรรมขึ้นภายในตัวนักเรียนเอง	
 
	 อาจารย์อภิชาฎเล่าว่า	 “เริ่มจากให้
นักเรียนแต่ละห้องค้นหา ‘ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท�า’ ห้องละกี่โครงงานก็ได้ 
แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 2 โครงงาน ตาม
จ�านวนครูที่ปรึกษา แต่เราจะเน้นว่าทุกๆ 
โครงงานจะต้องเกิดจากความคิดความสนใจ
ของนักเรยีนเอง เป็นเรือ่งทีเ่ขาอยากท�าจรงิๆ 
ไม่ใช่ท�าเพราะครสูัง่ จึงจะเกดิความยัง่ยนืและ

มคีวามสขุในการท�า ดงันัน้บทบาทของครคูอื
เป็นคนที่คอยอ�านวยการ ให้ค�าปรึกษา 
 แต่ละห้องก็ท�าแตกต่างกันไป อย่าง
เช่น โครงงานแซนด์วิชจิตอาสา เด็กๆ เขา 
ช่วยกันท�าแซนด์วิชไปขายท่ีตลาดนัด ก�าไร 
ที่ได ้ก็น�าไปช่วยเหลือกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กที่
ขาดแคลน หรืออย่างห้อง ม.5/3 โครงงาน
ศูนย์บูรณาการสิ่งแวดล้อม ท�าเรื่องการ 
คัดแยกขยะ ซ่ึงพวกเขาสามารถขายขยะ
ได้เงินเป็นแสนเลยนะ แล้วพอสิ้นปีก็จัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน อย่างโครงงาน
ขยะนีก้ท็�าต่อเนือ่งมาทกุปี ปีนีก้เ็ป็นรุน่ที ่5-6 
แล้ว และในแต่ละปีเราจะมีการจัดตลาดนัด
โครงงานคณุธรรม รวมกนัทัง้โรงเรยีนกม็ ี100 
กว่าโครงงาน ซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่ 7 แล้ว” 

ควำมร่วมมือคือปัจจัยควำมส�ำเร็จ
	 ปัจจยัท่ีท�าให้การขับเคลือ่นบางมลูนาก
โมเดลประสบความส�าเรจ็นัน้	คอืกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	ท้ังฝ่าย
บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 กรรมการสถานศึกษา	
ชุมชน	 และผู้ปกครอง	 ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วย
กนัอย่างแข็งขันกบัทางโรงเรยีนในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	 อีกท้ังผู้บริหาร
และทมีน�ายงัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัคณะครู
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และนักเรียน	โดยครแูละนกัเรยีนเองกม็คีวาม
มุ่งมั่นตั้งใจจริงในการด�าเนินโครงการ
	 อาจารย์อภิชาฎเล่าว่า	 “บางโรงเรียน
อาจจะหวงห ้ามไม ่ให ้ผู ้ปกครองเข ้ามา
ยุ่มย่ามในโรงเรียน แต่โรงเรียนของเราเปิดให้ 
ผูป้กครองสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลา บางที
พอส่งลูกเสร็จเขากจ็ะเข้ามาเดินดู เดินส�ารวจ
ตรงโน้นตรงน้ี คือพอเขาเข้ามาบ่อยๆ มา 
รับรู ้ป ัญหาของโรงเรียน เขาก็จะเข ้าใจ
โรงเรียนมากขึ้น รู้ว่ามีจุดไหนดี จุดไหนต้อง
แก้ไขปรบัปรงุ ซึง่เรามกีลุม่ผูป้กครองจิตอาสา
ที่คอยเข้ามาดูแลเป็นประจ�า อย่างประตูพัง 
ก๊อกน�้าเสีย เขาก็จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนช่วย
ซ่อมให้ โรงเรียนไม่ต้องจ้างช่างเลย ผูป้กครอง
เองเขาก็ภูมิใจที่เขาได้ช่วยเหลือโรงเรียน เคย
มีผู้ปกครองขอขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงเลยนะ 
ขอร้องนักเรียน ขอร้องลูกๆ ว่าอย่าไปถีบ
ประตู อย่าไปถีบก๊อกน�้าเลย พ่อจะได้ไม่ต้อง
มาซ่อมบ่อยๆ (หัวเราะ)”
	 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ท�าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ	
ในอ�าเภอบางมูลนาก	 เพื่อช่วยกันพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น “ทุก
วันน้ีพอหลัง 2 ทุ่ม จะเงียบเลย ไม่มีเสียง 
รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นให้ได้ยินเลย 
เพราะมีต�ารวจคอยดูแลให้เรา หรือถ้ามี 

ร้านเกมที่เปิดเกินเวลา เราสามารถแจ้ง 
ปลัดอ�าเภอ แจ้งวัฒนธรรมอ�าเภอ ให้เขาไป
จัดการร้านเกมได้เลย” อาจารย์อภิชาฎเล่า
 
	 ถึงวันนี้นับเป็นปีท่ี	 7	 แล้ว	 ท่ีโรงเรียน 
บางมูลนากภูมิ วิทยาคมได ้ขับ เคลื่ อน 
“บางมลูนากโมเดล”	จนเกดิความเปลีย่นแปลงขึน้ 
อย่างเห็นได้ชัด	 และเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ	 
จ�านวนมากได ้มาศึกษาดูงาน	 และน�า
บางมลูนากโมเดลไปขยายผลต่อในหลายพืน้ที่	
 “แต่ไม่ใช่ว่าพอเป็นโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรมจริยธรรมแล้ว นักเรียนของเรา 
จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่ใช่นะ เพราะเด็ก 
ม.1 และ ม.4 เข้ามาใหม่ทุกปี ท�าให้ปัญหา 
ยาเสพตดิยงัมอียู ่ทะเลาะววิาท ชูส้าวยงัมอียู่  
เราต้องยอมรับ เพราะการพัฒนาคือการ
ยอมรับความจริง แล้วจากนั้นก็มาดูว่าจะ
แก้ไขอย่างไรมากกว่า...” อาจารย์อภิชาฎ
กล่าวทิ้งท้าย
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	 ความสุขในชีวิตของคนเรา	 จะเกิดข้ึน
ได้ด้วยคุณสมบัติใด	 เราไปตามหาค�าตอบ
ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรีกันเลย	

เด็กมีคุณธรรม สร้ำงคนดีให้ชุมชน 
	 โรงเรียนบ ้านตะโกล ่าง	 ก็ เหมือน
โรงเรียนในต่างจังหวัดท่ัวไป	 ท่ีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในด้านการเรียนการสอนไม่ได้
ครบครันอย่างโรงเรียนในเมืองใหญ่	 แต่สิ่งที่
ต่างออกไปคือ	 ความใส่ใจของผู้อ�านวยการ 
และคุณครูที่มีใจจะพัฒนาเด็กของตนให้

 เมื่อก่อนเรำเชื่อกันว่ำ คน “เก่งเรียน” น่ำจะประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตมำกกว่ำคนที่
เรียนไม่เก่ง แต่ทุกวันนี้เรำเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ำ ควำมเก่งไม่สำมำรถกำรันตีควำมส�ำเร็จ 
ในชีวิตได้มำกนัก เพรำะชีวิตของคนเรำประกอบไปด้วยปัจจัยต่ำงๆ มำกมำย และควำมเก่ง
ในทำงวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถท�ำให้เรำมีควำมสุขได้ 

โรงเรียนบ้ำนตะโกล่ำง
คุณธรรม...จุดเริ่มต้นของควำมส�ำเร็จ
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มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยิ่งยวด	 เพราะ
ตระหนักดีว่า	 หากจะพัฒนาเด็กให้เก่งกล้า
สามารถทางวชิาการน้ันเป็นไปได้ยาก	แต่หาก
พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมให้เกดิขึน้ในตวัเดก็
ตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว	 สิ่งเหล่านี้จะติดตัวกลาย
เป็นนิสัย	พฤติกรรม	และทัศนคติที่ดี	ส�าหรับ
ใช้ในการท�างานและด�ารงตนในสงัคมได้อย่าง
มีภูมิต้านทาน	 และน�าไปสู่ชีวิตที่ดีงามและมี
ความสุขต่อไป	
 อาจารย์เฉลยีว เถ่ือนเภา	ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง	 กล่าวว่า	 ความรู้ทาง
วิชาการเป็นเรื่องที่สอนกันได้	 แต่คุณธรรม
จริยธรรมหากไม่สอนตั้งแต่อายุน้อยๆ	 โตขึ้น	
เด็กเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคม	
 “นักเรียนท่ีนีอ่าจจะไม่เก่งเรือ่งวชิาการ 
แต่เราสอนและลงมือท�าเรื่องคุณธรรมอย่าง
เข้มข้น โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และการมีจิตอาสา 
 จากประสบการณ์ในการท�างานที่ 
ผ่านมา เราพบว่าเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม 
ไม่มจีติอาสาช่วยเหลอืสงัคม เมือ่โตไปกจ็ะไม่
สามารถครองตวั ครองตนได้ เราจงึเชือ่มัน่ว่า 
หากสร้างเดก็มคีณุธรรมขึน้มาหน่ึงคน เท่ากบั
สร้างคนดีให้ชุมชน และยังช่วยสร้างความ
สงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย เรามองผล
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งผลดีต่อตัวเด็ก 
ชุมชน และสังคม นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
เราท�าสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง”

	 จากการลงมอืลงแรงของครบูาอาจารย์
และผูบ้รหิาร	ในการปลกูฝังคณุธรรมให้เกดิขึน้ 
ในตัวนักเรียน	 ส่งผลให้นักเรียนที่จบออกไป 
จากท่ีนี่เป็นท่ีต้องการของสังคมภายนอก	
ทั้งสถานศึกษาในระดับอาชีวะ	 และสถาน
ประกอบการท่ีต่างเช่ือมั่นว่าเด็กๆ	 ท่ีจบจาก
โรงเรียนบ้านตะโกล่างแห่งนี้	 คือ	 “เด็กด	ี 
มีคุณธรรม”	
	 แต่การจะก่อร่างสร้างสิ่งดีๆ	ให้เกิดขึ้น
ได้นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย	อาจารย์เฉลยีวเล่าว่า	เมือ่
เกิดความคิดท่ีจะพัฒนาเด็กๆ	 ให้มีคุณธรรม
แล้ว	คณุครแูละผูบ้รหิารกเ็ริม่ต้นด้วยการออก
เดนิทางไปหาแรงบนัดาลใจด้วยกนัทีโ่รงเรยีน
บางมลูนากภมูวิทิยาคม	จงัหวดัพจิติร	ซึง่เป็น
โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม	
	 หลังจากเก็บเก่ียวความรู ้มาได้แล้ว	
คณะครแูละผูบ้รหิารกม็านัง่ระดมความคดิหา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน	 ค้นหาปัญหาท่ีอยาก
แก้ไข	และมองหากจิกรรมทีจ่ะสร้างคณุธรรม
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน	

ครูสะท้อนเด็ก…เด็กสะท้อนครู 
	 ที่ สุดคณะครูก็ เลือกที่ จะสร ้างให ้
นักเรียนที่นี่มีภูมิคุ้มกันใน	 3	 ด้านคือ	 ความ
รับผิดชอบ	 ซื่อสัตย์	 และจิตอาสา	 โดยน�า
แนวคิดนี้มาปรึกษากับแกนน�านักเรียน	 เพื่อ
ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ	
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	 จุดเด่นของการระดมความคิดของที่นี่
คอื	“การช่วยกนัสะท้อนความคดิ”	ระหว่าง
ครแูละนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนสะท้อนว่าอยาก
ให้ครทู�าเรือ่งอะไร	อย่างไร	บ้างเพือ่สนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ	ของนักเรียน	ในขณะเดียวกัน	
ครูก็สะท้อนให้นักเรียนเห็นว่ามีเร่ืองอะไรที่
ท�าได้	 เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม	หลังจาก
หาข้อปฏิบัติร่วมกันได้แล้ว	 ก็น�าไปสู่การคิด
รูปแบบกิจกรรม	
 “ในการคิดกิจกรรม เราเปิดโอกาสให้
เด็กได้มองตัวเอง มองครู ครูได้มองตัวเอง 
และมองเด็ก ต่างก็ช่วยกันมอง ไม่ใช่การ
สั่งการจากครูว่าอยากให้ท�าอะไร เพราะใน
เร่ืองการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
ไม่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นที่ท�า ครูก็ต้องมี
ส่วนร่วม”	ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าว	
 
	 โดยกิจกรรมที่คิดขึ้นของโรงเรียน
แห่งนี้จะเน้นคุณธรรมครบทั้ง	 3	 ด้าน	 เช่น	
“กิจกรรมสุขาน่าใช้”	 ที่สะท้อนทั้งความ 
รบัผดิชอบ	ด้วยการให้นกัเรยีนท�าความสะอาด 
สุขาตามที่ได้รับมอบหมาย	 ความซื่อสัตย	์
ด้วยการรายงานการท�าความสะอาดสุขา 
ตามความเป็นจรงิ	ส่วนจติอาสา	วดัผลจากการ 
ท่ีนักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ห้องน�า้	โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นเวรทีร่บัผดิชอบ	

	 ส่วนคณุครมูส่ีวนช่วยดแูล	เมือ่นกัเรยีน
ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ	 เช่น	 เมื่อพบ
เจอห้องน�า้ช�ารดุกจ็ดัหาอปุกรณ์เพือ่ซ่อมแซม	
หรือหากน�้ายาท�าความสะอาดหมด	 ก็ช่วย
จดัหามาให้	เรยีกได้ว่าการสร้างคณุธรรมของ
ที่น่ี	 เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของท้ังครู
และนักเรียนนั่นเอง	

คณุธรรม…ต้องท�ำทุกวัน ทกุที ่ทกุเวลำ 
	 นอกจากนัน้โรงเรยีนแห่งนีย้งัมกีจิกรรม 
อื่นๆ	 อีกมากมาย	 เช่น	 กิจกรรมจิตอาสา 
พาสะอาด	 ที่ให้เด็กๆช่วยกันเก็บกวาดใบไม้	
ขยะในโรงเรียน	 กิจกรรมธนาคารความดี
ที่ ให ้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี	
ใครท�าความดีอะไรก็น�ามาเล่าหน้าเสาธง	
ประกาศเสียงตามสาย	 เพราะที่นี่ยึดแนวคิด
ที่ว่า	“เรื่องดีๆ	ต้องขยาย”
 กิจกรรมชูธงชูคุณธรรม	 ใช้ธงเป็น
สัญลักษณ์ในการเดิน	 โดยบูรณาการเรื่อง
ความรับผิดชอบ	คนที่ท�าหน้าที่ถือธงต้องท�า
หน้าท่ีของตัวเองให้ดี	 เรื่องจิตอาสาเวลาเจอ
ขยะระหว่างทางต้องช่วยกันเก็บ	 และเรื่อง
ความซือ่สตัย์	เมือ่เจอของมค่ีาต้องน�ามามอบ
ให้ครูตามหาเจ้าของ	
	 เด็กๆที่นี่สนุกกับการคิดกิจกรรมต่างๆ	
เช่น	 ดินสอพอเพียง	 ที่น�าเศษดินสอมาท�า



137องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ดอกไม้	 หรือลูกปัดน้อยร้อยคุณธรรม	 ที่น�า
การร้อยลูกปัดมาฝึกสมาธิ	รวมถึงล่าสุด	ด้วย
ความที่โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	 ทาง
โรงเรียนจึงตั้งซุ้มหน้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ	
ฝึกขายของ	 หัดบันทึกก�าไร-ขาดทุน	 รวมถึง
สนับสนุนให้เด็กๆ	ท�าวารสาร	“ขายดี”	เล่ม
ละ	1	บาท	เพื่อบอกเล่าความดีของนักเรียน
ในโรงเรียนอีกด้วย	
	 อาจารย์เฉลียวเล่าว่า	 สิ่งใดก็ตาม	 ถ้า
อยากให้เกิดความยั่งยืน	 ต้องท�าบ่อยๆ	 ให้
เป็นนิสัย	 การปลูกฝังคุณธรรมก็เช่นเดียวกัน	
ต้องท�าให้เป็นกิจวัตร	 ต้องท�าทุกวัน	 ทุกที	่
ทุกเวลา	 และที่ส�าคัญต้องได้รับความร่วมมือ
จากทกุฝ่าย	ไม่เฉพาะคร	ูและนกัเรยีนเท่านัน้	
เพราะการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนยัง
เชือ่มโยงไปถงึผู้ปกครอง	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 เพราะหากผู้ปกครองไม่เข้าใจ	
เห็นว่าการเก็บขยะไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียน	
กิจกรรมเสริมคุณธรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได	้
หรือหากเจ้าหน้าที่	 อบต.ไม่เข้าใจ	 ก็จะไม่ได้
รับการสนับสนุน	และให้ความช่วยเหลือตาม
ที่โรงเรียนร้องขอ	
	 หากจะถามว ่า	 กว ่าโรงเรียนบ้าน 
ตะโกล่างจะท�าโครงงานกิจกรรมขึ้นมาได้
นั้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง	 คงไล่ได้ตั้งแต่ 
ขาดคน	 ขาดวัสดุอุปกรณ์	 ขาดความรู้	 ขาด

เงินทุน	ขาดอาคารสถานที่	ฯลฯ	แต่ที่สุดเรา
ก็ได้เห็นว่าในท่ามกลางความ	“ขาด”	นั้น	ได้
ผลักดันให้ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน
หาทางคดิแก้ปัญหาเพือ่สร้างเดก็ดมีคีณุธรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างดีเยี่ยมจนต้อง
ขอบคุณความ“ขาด”	 เพราะสิ่งท่ีเพิ่มเข้ามา
ล้วนได้รับการคัดสรรว่าดีงาม	เหมาะสมที่จะ
บ่มเพาะปลูกฝังให้เด็กๆ	 ท่ีนี่เติบโตเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป
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	 คือเสียงกล่าวปฏิญญา	 “โรงเรียน
สุจริต”	 ที่ดังกึกก้องอย่างพร้อมเพรียงกัน 
ในทุกๆ	 เช ้า	 ของคณะครูและนักเรียน 
โรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมทัง้	1,556	คน	ซึง่ยนื 
เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู ่ที่ 
หน้าเสาธง	 เป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ช ่วย 
ปลกูฝังค่านยิมความซือ่สตัย์สจุรติลงในหวัใจ
ของเด็กๆ
	 การปลูกฝังคุณธรรมความดีในด้าน
ต่างๆ	 ถือเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อ.บ้านม่วง 
จ.สกลนคร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“รับผิดชอบ  
ส า มั ค คี  มี วิ นั ย  ใ ส ่ ใ จ จิ ต อ า ส า ”  
ซ่ึงเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การ
สร้างเด็กและเยาวชนที่มี	“ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ	 ซึ่ง

   ...หนึ่ง เรำจะร่วมกันป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ สอง เรำจะ 
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน สำม เรำจะสร้ำงเครือข่ำย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน...  

โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม
สถำนศึกษำกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด	 จนกระทั่ง 
ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
ความดีในระดับประเทศ

กจิวตัรแห่งควำมด ีบ่มเพำะ
ควำมรบัผดิชอบต่อสังคม
	 เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล ้ว	
นักเรียนแต่ละห้องจะเดินเรียงแถวกันอย่าง
เป็นระเบียบ	 ไปยังพื้นที่ที่แต่ละห้องได้รับ
มอบหมาย	 เพื่อท�ากิจกรรม	 5	 ส.	 เมื่อไปถึง
ทุกคนจะช่วยกันเก็บกวาดใบไม้และขยะ
ต่างๆ	จนสะอาดภายในเวลาไม่เกิน	10	นาที	
ก่อนเข้าห้องเรยีน	ซึง่กจิกรรม	5	ส.	ทีน่กัเรยีน
ช่วยกันท�าทุกๆ	 วันนั้น	 เป็นการปลูกฝัง 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ	 คือจิตใจท่ีรู้จัก
การให้และการเสยีสละ	มคีวามร่วมมอืร่วมใจ
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ในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 ดังน้ัน	 
การสละแรงกายเพยีงเลก็น้อยเพือ่ให้โรงเรยีน
สะอาดสวยงาม	จึงเป็นการบ่มเพาะจิตส�านึก
ในการเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
และไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาส่วนรวม
	 หลังจากท�ากจิกรรม	5	ส.	แล้ว	นกัเรยีน
แต่ละห้องจะเดินเรียงแถวกันอย่างเป็น
ระเบียบเพื่อกลับเข้าห้องเรียน	 ภาพการ 
เดินแถวเรียงหนึ่งของนักเรียนบ้านม่วง
พิทยาคมเป็นภาพที่เห็นจนชินตา	 เริ่มตั้งแต่
เดินเข้ามาที่โรงเรียนในตอนเช้า	 การเดิน
เปลี่ยนห้องเรียนในระหว่างวัน	 การต่อแถว
ซื้ออาหาร	 จนกระทั่งเดินออกจากโรงเรียน
ในตอนเย็น	 ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีร่วมกัน
ของโรงเรียนในการฝึกวินัยให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน	 เช่นเดียวกับการเรียงรองเท้าอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยที่หน้าห้องเรียน	 เมื่อ

เด็กๆ	 ได้รับการฝึกจนเป็นนิสัย	 วินัยเหล่านี ้
ก็จะติดตัวพวกเขาไปตลอด	
	 	 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย	 “โรงเรียน
สุจริต”	 ซ่ึงเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	
โดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	
ท�าให้โรงเรียนมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
เสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติให้กบันกัเรยีน	
เกิดค่านิยมในการไม่ลอกข้อสอบ	 ไม่ลอก
การบ้าน	 และส่งงานทันเวลา	 รวมถึงการจัด
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	 และการสร้าง
ความเข้มแข็งคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน	 และ	 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย	 เพื่อสร้าง 
แกนน�าในกลุ ่มนักเรียน	 และเป็นต้นแบบ
ในการท�าความดี	 ป ้องกันการทุจริตทุก 
รูปแบบ	 อีกทั้งยังสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน	 และประสาน
การท�างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในการ 
แก้ปัญหาดังกล่าว	
 อาจารย ์ สุ ริ เ ยนทร ์  วงศ ์ภาค� า  
รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคม 
เล่าว่า	 “ครูจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียน ไม่โกงเวลา ต้องมาให้ตรงเวลา  
เข้าห้องเรียนตรงเวลา ออกจากห้องเรียน 
ตรงเวลา ซึง่โรงเรยีนเรามคีรฝูรัง่มาสอน 5 คน 
เขาก็ท�าเป็นแบบอย่าง” 
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 “ในเร่ืองโรงเรียนสุจริต เราจะต้องดู 
ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงบประมาณของโรงเรียน  
การจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องให้มีความสุจริต ไม่มี
การสร้างข้อมูล ต้องท�าตามความเป็นจริง 
และมกีารวดัความสจุรติของนักเรียนด้วย เช่น 
มีการเก็บของที่หายแล้วแจ้งให้ครูทราบ เป็น
สถิติเท่าไหร่ เป็นต้น”

ต้นทนุแห่งควำมดี ต้นแบบในกำรดแูลสงัคม
	 ทกุๆ	ปี	โรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมได้จัด
พิธีไหว้ครู	 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความ
เคารพเทดิทนูครูบาอาจารย์	ผูถ่้ายทอดสรรพ
วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรัก	 ความ
เมตตา	 และปรารถนาดี	 รวมถึงพิธีประดับ
เข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีและมีความประพฤติที่ดีงาม	โดยม ี
พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาส 
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ  
มาเป็นประธานในพิธีทุกปี	
	 พระเทพญาณวิศิษฏ์	 พื้นเพเป็นชาว
อ�าเภอบ้านม่วง	 ได้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน
ในด้านต่างๆ	 มาโดยตลอด	 จึงเป็นที่เคารพ
นบัถอืและเป็นดัง่ศนูย์รวมดวงใจของคณะคร	ู
นักเรียน	 และที่ส�าคัญยังเป็นต้นแบบในการ
ท�าความดีด้วยจิตสาธารณะและจิตส�านึก
รักบ้านเกิด	 ดังจะเห็นจากการสนับสนุนใน
การสร้างอาคารของโรงเรียน	 และสนับสนุน

กิจกรรมโครงการต่างๆ	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณงามความดี	 และด�าเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อีกทั้งยังให้ข้อคิด	
แนวทางในการน้อมน�าหลักคุณธรรมมาเป็น
หลักยึดในการด�าเนินชีวิต	 โดยเฉพาะการมี
วินัย	ความอดทน	และความสามัคคี	
 
	 นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัร่วมกบัวดัในพืน้ที	่
จัดกจิกรรมเข้าค่ายธรรมะทุกๆ	ปี	ในช่วงต้นปี
การศึกษาของนักเรียนชั้น	ม.1	และ	ม.4	โดย
ไปฝึกปฏิบัติที่วัดเป็นเวลา	 3	 วัน	 เพื่ออบรม
คุณธรรมจริยธรรมกับพระอาจารย์	และมีรุ่น
พี่จิตอาสาท่ีมีประสบการณ์ในจัดค่ายธรรมะ	
ซึ่งจัดตั้งกันในนามกลุ่ม “ปสล.หนุนธรรม  
น�าชีวิต” คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ ่นน้อง	
นอกจากนี้	 แกนน�ากลุ่ม	 ปสล.	 หนุนธรรม	
น�าชีวิต	 ยังได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมจิตอาสา	
อบรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียน
ประถมในกลุ ่มขยายโอกาสอีกหลายแห่ง
ในพื้นท่ีใกล้เคียง	 โดยได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
อีกด้วย

ต่อยอดควำมดี ขยำยเครือข่ำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในปี	 2554	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
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โรงเรยีนบ้านม่วงพิทยาคม	ในการท�าโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	 โดยจะร่วมกัน
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	 สร้าง
องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหาร	ครู	 
บุคลากรทางการศึกษา	 และนักเรียน	 ใน
การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
ความดี	 มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม	 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
คอื	“คณุธรรมทกุพืน้ที	่ความดีทัง้โรงเรยีน”	มี
การฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารสถานศึกษา
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 การอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม	 การอบรม
หลักสูตรผู้น�าเยาวชนจิตอาสา	 การบริหาร
จดัการโครงการส่งเสรมิคณุธรรมความด	ีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝัง
คุณธรรม	เป็นต้น	
 
	 ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ส ริ มหนุ น 	 จ า ก 
ศูนย์คุณธรรม	ท�าให้เกิดการต่อยอดกิจกรรม
ต่างๆ	 ในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้น	 ที่ส�าคัญคือการขยายเครือข่าย
ไปยังโรงเรียนต่างๆ	 ในพ้ืนที่ใกล้เคียง	 โดย
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้เป็นแม่ข่าย
ในการขยายแนวคิดเรื่องสถานศึกษาที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้กับ	7	 โรงเรียน	
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 
อีกทั้งยังขยายไปสู่ชุมชนด้วย	

งำนด้ำนกำรเกษตรจำก
พระมหำกรุณำธิคุณ 
	 เมื่อ เดือนมีนาคม	 2559	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ ้านม ่วงพิทยาคม	
พระองค์ทรงสนพระทัยป่าไม้หลังโรงเรียน
เป็นกรณีพิเศษ	 เสด็จพระราชด�าเนินเข้าไป
ในป่าไม้ด ้วยพระองค์เอง	 และรับสั่งว ่า	 
“ให้รักษาป่าไม้นี้ให้เป็นป่าชุมชน	 ชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ห้ามตัดไม้ทุก
ชนดิ”	ซึง่ป่าไม้นีเ้ป็นป่าเสือ่มโทรมอยูใ่นพืน้ท่ี
เขตราชพัสดุของโรงเรียน	 จ�านวน	 214	 ไร	่ 
กรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาดูแล
บ�ารุงรักษาฟื ้นฟูสภาพป่าไม้เป็นอย่างดี	
และโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้
สร้างแหล่งน�้าท่ีมีความจุ	 70,000	 ลูกบาศก์
เมตร	 พร้อมด้วยระบบประปาเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร	 ทาง
โรงเรยีนได้สนองงานตามพระราชด�ารโิดยการ 
ขับเคลือ่นงานด้านการเกษตร	ท้ังเพาะปลกูพชื 
และเลี้ยงสัตว์อย่างเต็มที่	 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้	 และเป็นการฝึกทักษะทาง
อาชีพเกษตรที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้	
	 ถงึวนันีโ้รงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมยงัคง 
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนาคุณธรรม	
จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างเข้มแข็ง	 เพื่อ
บ่มเพาะต้นกล้าทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ด้วยความมีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ	คือหน้าที่ส�าคัญของสถาน
ศึกษาซ่ึงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้ท�า
อย่างสมภาคภมู	ิในการสร้างพลเมอืงทีจ่ะเป็น
ความหวัง	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
สังคม	ประเทศชาติต่อไป
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	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้	 คือ 
แรงบันดาลใจส�าคัญ	 ที่ท�าให้โรงเรียนพิจิตร
อินเตอร์	จังหวัดพิจิตร	โรงเรียนเอกชนที่เปิด 
การเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึง

มธัยมศกึษาตอนต้น	ได้รบัรางวลัสถานศกึษา
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา	 และ
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมมีความ
มุง่มัน่ในการสร้างคนเก่ง	ให้มคีวามเป็นมนุษย์
ที่ถึงพร้อมด้วยความดีงาม
 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์…ไม่ได้เก่งอย่ำงเดียว 
แต่ต้องดีด้วย 
	 ในสังคมทั่วไปเราอาจพบคนเก่งได้
มากมาย	 แต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยนั้นอาจมี
ไม่มากนัก	ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว	จึง
เป็นจุดเริ่มต้นให้	แพทย์หญิง ดร.วณิชชา 
ภัทรประสิทธิ์	 ผู ้อ�านวยการและผู ้จัดการ
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 เข้าร่วมขับเคลื่อน
โรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม	 ในปี	
2558	ควบคู่กับการเป็นโรงเรียนรักษาศีลห้า	 
จากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของ 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนายสุรชัย ขันอาสา 
ที่ต้องการให้จังหวัดพิจิตรเป็น	“พิจิตรเมือง
แห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี” 
	 ดร.วณิชชาเล่าว่า	 เป้าหมายส�าคัญ 
ในการเข้าร่วมโครงการ	กด้็วยต้องการพฒันา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 พัฒนาคร	ู 
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	 กล้า
แสดงออก	 มีความสามารถทางด้านศิลปะ	
และกีฬา	 เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และ 
แขง็แรง	ควบคูไ่ปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม
และสามารถใช้ชวีติในสงัคมอย่างมคีวามสขุ  
โดยคุณธรรมเป้าหมาย	คอื	สมัมาคารวะ วนิยั 
และรับผิดชอบ 

   เด็กๆ นอกจำกจะต้องเรียนควำมรู้แล้ว ยังต้องหัดท�ำกำรงำนและท�ำควำมดี 
ด้วย เพรำะกำรท�ำงำนจะช่วยให้มีควำมสำมำรถ มีควำมขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และ 
กำรท�ำดีนั้น จะช่วยให้มีควำมสุข ควำมเจริญ ทั้งยังป้องกันตนไว้ ไม่ให้ตกต�่ำ  

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เก่งบวกดี สร้ำงพลังไทยพัฒนำชำติ

พญ.ดร.วณิชชา	ภัทรประสิทธิ์	ผอ.และผจก.
โรงเรียน	และ	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย	

องคมนตรี	บุคคลต้นแบบของคนพิจิตร
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ปฏิบัติกำร 6 ป
		 เมื่อตั้งใจที่จะให้โครงการแห่งความดี
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน	 แนวทางปฏิบัติจึงมี
การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ด้วย	6	ป	
คือ	ปลุก ประมวล เปลี่ยน แปลง ประกาศ 
ประเมินผล	 ตามแนวทางที่	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	 นายแพทย ์ เกษม	 วัฒนชัย	
องคมนตรีได้ให้ค�าแนะน�าไว้	
	 เริ่มจากการปลุก	 ที่ท�าให้ทุกคนตื่นมา
รับรู้รับฟังส่ิงดีๆร่วมกัน	 ด้วยการปลุกความ
คิดให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการสร้าง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน	ขั้นตอนนี้มีทั้ง
การพดูคยุร่วมกนั	การบรรยายให้ความรูข้อง
ผู้เชี่ยวชาญ	รวมถึงการไปดูงาน	ณ	โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม	จังหวัดพิจิตร	
	 หลังจากนั้นมีการ	ประมวลพฤติกรรม
ทีพ่งึประสงค์และไม่พงึประสงค์ของผูบ้รหิาร	
ครู	 นักเรียนและสรุปร่วมกัน	 แล้วน�ามา 
สู ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เพ่ือให้เกิด
คณุธรรม	3	ข้อ	คอืสมัมาคารวะ	วนิยั	รบัผดิชอบ	 
โดยแปลงสู ่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	 
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน	 เช่น	 
จัดท�าเป็นโครงงานคุณธรรม	 ให้นักเรียน 

ร่วมกนัคดิปัญหาเลก็ๆ	ทีอ่ยากแก้	และความด ี
ที่ต้องการท�า	
	 เมื่อชัดเจนกับแนวทางแล้ว	 ก็มีการ
ประกาศปฏญิาณก่อนลงมอืปฏบิตั	ิด้วยการที่ 
ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง	เพื่อให้เกิด
ความเห็นพ้องและร่วมดูแลนักเรียนตั้งแต่
ก่อนเข้าโรงเรียน	 รวมถึงในการท�ากิจกรรม
ตอนเช้าหน้าเสาธง	

สัมมำคำรวะ วินัย รับผิดชอบ…หัวใจ
ของกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ 
	 ดร.วณิชชา	 เล่าว ่าจุดเด่นส�าคัญที่
ท�าให้โครงการด้านคุณธรรมของโรงเรียน
พิจิตรอินเตอร์ประสบความส�าเร็จ	 คือ	การ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนไปพร้อมๆ กัน	 ทั้ง 
ผู้บริหาร	บุคลากร	นักเรียน	รวมถึงต้องได้รับ 
ความเข้าใจจากผู้ปกครอง	ชุมชน	หน่วยงาน
ต้นสังกัด	 และภาคีเครือข่าย	 เพื่อน�าไปสู ่ 
เป้าหมายท่ีอยากให้เกิดข้ึน	 คือ	 การพัฒนา
องค ์กรเป ็นโรงเรียนคุณภาพ	 โรงเรียน
คุณธรรม	 โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 และใช้ระบบการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล	

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	
โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนรักษาศีลห้า

ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
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ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

 “ผู้บริหารต้องมีความรู้ มีภาวะผู้น�า 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ครูเป็น
ผู ้ให ้ข ้อแนะน�า ดูแลนักเรียนด้านความ
ประพฤต ิปฏบิตั ิและการด�าเนินการ นกัเรยีน  
ท�าโครงงานคุณธรรมในกลุ่มเล็กๆ แล้วขยาย
ผลไปยังนักเรียนกลุ่มอื่นและทั่วทั้งโรงเรียน  
ผู ้ปกครอง มีส่วนร่วมในการคิด ด�าเนิน
งานและก�ากับติดตาม ชุมชนต่ืนตัวให้การ
สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น” 
	 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จัดระดมสมอง
จากผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ทุกฝ่ายจากปัญหาที่อยากแก้และความดี
ที่อยากท�า	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิด
คุณธรรมส�าคัญ	3	ประการ	คือ	สัมมาคารวะ 
วินัย รับผิดชอบ	 ที่โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 
ได้แปลงเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของผู้บริหาร	
ครูอาจารย์	และนักเรียน	อย่างผสมกลมกลืน	
	 เริ่มจากการมีสัมมาคารวะ	 ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
กล่าวทักทายผู้ปกครอง	 ครู	 นักเรียนด้วย
มิตรภาพ	รับไหว้ผู้ปกครอง	ครู	นักเรียนด้วย
ความเต็มใจ	 ส่วนครูเป็นแบบอย่างที่ดี	 โดย 
ยิม้ไหว้สวสัดผู้ีบรหิาร	เพือ่นคร	ูผูป้กครอง	และ 
รับไหว้นักเรียน	 พร้อมทั้งสอนวิธีการไหว ้
ทีถ่กูต้องให้แก่นกัเรยีน	นกัเรยีนยิม้	ไหว้สวสัดคีรู	 
ผู้ปกครอง	เพื่อนพี่น้อง	รู้จักขอบคุณ	ขอโทษ	

ค้อมตวัขณะเดนิผ่านผูใ้หญ่	และพดูจาไพเราะ
อ่อนหวาน
	 ด้านความมีวินัย	 เริ่มจากผู้บริหารมี
ความตรงต่อเวลา	 จัดระเบียบการบริหาร
งานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	 ส่วนคร ู
เข้าสอนตรงเวลา	 ปฏิบัติตนถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน	 นักเรียนมีความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยในการเดนิแถวเข้าโรงเรยีน	
ร่วมท�ากิจกรรมหน้าเสาธง
	 ด ้ านความรับผิดชอบ 	 ผู ้บริหาร 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่	 ให้ค�าปรึกษา
และนิเทศก์การท�างานของรองผู ้อ�านวย
การ	 หัวหน้ากลุ่มสาระ	 หัวหน้างานครู	 และ
บุคลากร	 ครูมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	 เช่น	
การรับผิดชอบการอยู ่เวรตามท่ีโรงเรียน
ก�าหนด	 รับผิดชอบในช้ันเรียนของตนเองท่ี
ประจ�าชั้น	 นักเรียนรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย	 แยกประเภทขยะ	 ทิ้งขยะลงใน
ถังขยะ	 มาโรงเรียนแต่เช้า	 ท�าการบ้านและ
ส่งงานครูตรงเวลา	
	 จากผลการด�าเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรม 
เพียงหนึ่งภาคเรียนพบว่า	 เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มากข้ึน	 เข้าแถวเป็นระเบียบ	
ทิ้งขยะในถังขยะ	 มีสัมมาคารวะ	 ยิ้ม	 ไหว	้
ทักทาย	 สวัสดี	 ขอโทษ	 ขอบคุณแก่คุณครู	
ผู้ปกครองและเพื่อน	 และรับผิดชอบส่งงาน
ตรงเวลา	รูจ้กัควบคมุเวลาทีใ่ช้ในการเล่นเกม	
ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	รู้จักประหยัดอดออม	
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น	 เช่น	
การช่วยพ่อแม่ท�างานบ้านแทนการเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์	
	 ท่ีส�าคญันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา
ปีที่	 6	 มีคะแนน	 O-NET	 สูงขึ้นในทุกกลุ่ม 
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โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนรักษาศีลห้า

ระดมสมองสร้างคุณธรรมโรงเรียน

สาระวิชา	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
สาม	มีคะแนน	O-NET	สูงขึ้น	3	จาก	5	กลุ่ม
สาระวิชา	

ฝ่ำปัญหำสู่ควำมยั่งยืน
	 อย่างไรก็ตาม	 ระยะแรกในการท�า
โครงการก็ประสบปัญหาบ้างเล็กน้อย	 ใน
การท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเริ่ม
ด�าเนินงาน	 เน่ืองจากผู้ปกครองเกรงว่าจะ
กระทบงานด้านวิชาการ	 โรงเรียนจึงได้น�า
ข้อมูลของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม	
เช่น	โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	มาเป็น
ตัวอย่างในการท�าความเข้าใจ	จากนั้นได้เชิญ
ผู ้แทนผู้ปกครองไปศึกษาดูงานและอบรม
เชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม	 ที่โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม	 และน�ามาขยายผล
เครอืข่ายผูป้กครองในโรงเรยีนพจิติรอนิเตอร์
	 ส่วนปัจจยัทีจ่ะท�าให้โครงการคณุธรรม
มีความยั่งยืน	 ดร.วณิชชา	 กล่าวว่า	 คือ	 การ
พัฒนาองค์กรสู ่“สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน”	 เป็นการพัฒนากระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน	เพื่อเป้าหมายการสร้าง
คนดีสู ่สังคม	 ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

สมดุลของการพัฒนา	 เพื่อน�าไปสู่ความอยู่ดี
มีสุขของครู	 บุคลากรและนักเรียน	 และเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป	 ภายใต้แนวคิด 
พื้นฐาน	 “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

	 ทุกวันนี้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 กลาย
เป็นที่จดจ�าของคนทั่วไปว่าเป็นโรงเรียนที่
สร้างคนดีและคนเก่งให้กับสังคม	 และท�าให้
สังคมรอบข้างเห็นว่า	การเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นระบบ	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน	สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	และเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
เชิงคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี
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วิถีพุทธ วิถีไทย หัวใจพอเพียง 
	 หากพิจารณาจากบริบทของ	 โรงเรียน
วัดธรรมาราม	 เราพบว่าเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	 ที่มีลักษณะกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท	 สภาพสังคมในชุมชนมีทั้งปัญหา 
ยาเสพติดและการพนัน	 ปัญหาครอบครัว	
และส่งผลถึงพฤติกรรมของนักเรียนท�าให้
มีนิสัยก ้าวร ้าว	 แข็งกระด ้าง	 ขาดวินัย	 
ที่ส�าคัญ	 การพัฒนาทางด้านความคิดจิตใจ	
และระเบียบวินัยของนักเรียนในแต ่ละ 
ช่วงวัย	 จากอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
เป็นไปแบบแยกส่วน	ขาดช่วงขาดตอน	ท�าให้
การพัฒนาไม่ได้ผล	
	 ทางคณะครูจงึมคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า	 
การใช้หลกัพระพทุธศาสนาจะช่วยกล่อมเกลา 
ความคิดจิตใจของเด็กให้มีความอ่อนโยน	

 “วนิยั” เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ทีช่่วยท�ำให้สงัคมมคีวำมสงบสุข เรำพบว่ำหำกคนในชำติ
มีวินัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะส่งผลให้มีวินัยติดตัวเมื่อเจริญเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับท่ีโรงเรียน 
วัดธรรมำรำม หมู่ที่ 4 ต�ำบลนำข้ำวเสีย อ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง ที่ใช้แนวคิดสร้ำงวินัย
ให้นักเรียน เป็นจุดเริ่มต้นในกำรช่วยแก้ไขปัญหำอีกหลำยๆ ด้ำน

โรงเรียนวัดธรรมำรำม
วินัยน�ำสู่วิถีคุณธรรม

สุภาพ	 และมีระเบียบวินัยได้	 เพราะเช่ือว่า	
แม้นักเรียนทุกคนจะมีท่ีมาต่างกัน	 แต่เมื่อ
เกดิเป็นคนกย่็อมสอนได้	โดยครแูละนกัเรยีน
ต้องมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	สิง่ทีท่กุคนอยาก
เห็นร่วมกัน	 คือ	 การสร้างเด็กให้มีคุณธรรม
ด้วยการสอนให้รูจ้กัมวีนิยัในตนเองก่อน	โดย
ปรับรูปแบบการด�าเนินการของโรงเรียนเป็น	
“โรงเรียนวิถีพุทธ”	ตั้งแต่ปี	2549	เป็นต้นมา	
 อาจารย์กฤช กาหยี	 ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนวัดธรรมาราม	 เล่าว่าการสร้างเสริม
คุณธรรมเริ่มต้นจากการสร้างวินัยให้เกิด
ขึ้นในตัวนักเรียน	 โดยบูรณาการให้มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ด้วยหลักการท่ีว ่า	 
“วิถีพุทธ วิถีไทย หัวใจพอเพียง”	 คือ 
ยึดแนวทางของการพึ่งพาตนเองในด้าน
ต่างๆ	 ด้วยการสอนให้นักเรียนรู ้จักความ
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พอเพียง	 มีความนอบน้อมและยึดขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตามหลักพุทธ
ศาสนา	 เพื่อรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 
โดยบรูณาการการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ทัง้การ
เรียนการสอนในห้องเรยีน	และนอกห้องเรยีน
มาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการ 
เสริมสร้างวินัยและคุณธรรมอย่างเป็นระบบ	
โดยมีเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาการ 
เรียนรู้คือ	ท�าให้นักเรียนเป็นคนดี	มีคุณธรรม	
มีความสง่างามในตนเอง	 มีจิตใจอ่อนโยน	
เป็นที่รักของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 คุณครู	 และ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน	 มีผลการเรียนดีขึ้น	
และเป็นคนที่รู้จักใช้	รู้จักออม	รู้จักประหยัด	 
ใช้ชีวิตที่มีความพอเพียง
	 อาจารย์กฤชเล่าว่า	 ความมีวินัยเป็น
เรื่องนามธรรม	 แต่ที่โรงเรียนวัดธรรมาราม
น�ามาปรับใช้จนเกิดความส�าเร็จได้ก็ด้วย
การท�างานประสานกันอย่างกลมกลืนของ
ส่วนต่างๆ	 ตั้งแต่ผู ้อ�านวยการโรงเรียน
และคุณครู	 ที่เห็นความส�าคัญและเป็นผู ้ 
จุดประกายความคิดนี้ไปสู่นักเรียนได้อย่างดี	 
เพราะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักเรียน
มากที่สุด	 ส่วนนักเรียนเมื่อครูให้ความรัก
ความใส่ใจก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ยิ่ง
เมื่อเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการท�าความดี	
	 ด้านผู้ปกครองเป็นผู้ที่คอยให้ก�าลังใจ	
ทั้งครู	 และนักเรียน	 โดยมีความเข้าใจในการ

ด�าเนินงานของโรงเรียน	 และเป็นแรงผลัก
ที่คอยหนุนเสริมให้การด�าเนินงานส�าเร็จ	
ส่วนชุมชนนอกจากยอมรับเข้าใจในการ
ด�าเนินงานแล้วก็ยังช่วยสะท้อนการท�างาน
ของโรงเรียนอีกด้วย	 สุดท้ายวัด	 ซึ่งให้ความ
อนุเคราะห์หลายด้าน	 ทั้งสถานที่ในการ 
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆ	 มีพระ 
เป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินงานของครู	 เป็น
ศนูย์กลางของการขบัเคลือ่นแบบชมุชนปฏบิตั	ิ 
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
แบบวิถีพุทธอย่างแท้จริง

กระบวนกำรบรูณำกำร “วินยั” สู่วิถีชีวิต
	 การสร้างวนิยัของโรงเรยีนวดัธรรมาราม	 
เป็นไปอย่างผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
นักเรียน	 จนท�าให้นักเรียนไม่รู ้สึกว่าต้อง 
ฝืนท�า	 หรือเป็นเรื่องล�าบากแต่อย่างใด	
ส่วนหนึ่งเพราะโรงเรียนแห่งนี้มีต้นแบบท่ีดี
จากการเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับ
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง	 ต�าบลนาพละ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง	ซึ่งได้รับการส่งเสริม
การด�าเนินงานจากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 ในการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับ 
นักเรียน	 เมื่อได้แนวคิดที่ดีแล้ว	 จึงน�ามา 
ผสมผสาน	 และออกแบบให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนวัดธรรมาราม	
	 โดยการน�าเรือ่งวนิยั	มาเป็นคณุธรรมหลกั 
ของโรงเรยีน	ใช้แนวทางในการท�างานด้วยการ 
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ก�าหนดบทบาทหน้าที่คุณครูผู ้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน	 ก�าหนดและจัดกิจกรรมย่อย
ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู ้	 และ
ที่ส�าคัญ	 ให้อยู ่ในแผนการเรียนการสอน	 
บูรณาการการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมประจ�าวัน
	 กิจกรรมที่โรงเรียนนี้	“ท�าง่าย	แต่ได้ผล
มาก”	 คือการสร้างเสริมวินัยให้กับเด็กด้วย
กิจกรรม “วินัยรองเท้า”	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เป็นการปลูกฝังความมีวินัยให้เด็ก	 ด้วยการ
จัดวางรองเท้าให้สวยงาม	 เวลาถอดรองเท้า
เก็บหันส้นรองเท้าเข้าผนัง	อย่างเป็นระเบียบ	
และเวลาใส่ให้หยบิออกมาแล้วนัง่ใส่	ท�าให้ได้
ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
		 ส่วนกิจกรรมกระถางคุณธรรม	 ช่วย
ปลูกฝังความรับผิดชอบให้เด็กนักเรียน	 ผ่าน
การปลูกพืชผัก	 ต้นไม้	 เช่น	 พริก	 มะเขือ	
ว ่านหางจระเข ้ 	 พร ้อมทั้ ง เชื่อมโยงกับ 
การเรียนรู้ในห้องเรียนเรื่องการเจริญเติบโต
ของพชื	นักเรียนช่วยกนัคดิหาวธิทีีจ่ะปลกูพชื
ให้เจริญเติบโตงอกงาม	 ซึ่งเป็นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ 
ควบคูก่บัการสร้างเสรมิคณุธรรมไปพร้อมกนั	

ช่วยให้นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ	เป็นคนช่าง
สังเกต	และที่ส�าคัญเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่อย่างเห็นได้ชัด	เพราะในขณะที่รดน�้า
ต้นไม้ของตน	 นักเรียนก็จะช่วยรดน�้าต้นไม้
ของเพื่อนด้วย	เพราะจิตใจที่อยากเห็นต้นไม้
ทุกต้นมีความสวยงาม
		 นอกจากนั้น	กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย  
ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เดก็กล้าแสดงออก	 
และมจีติใจอ่อนโยน	เมือ่พบคร	ูแขกทีม่าเยอืน	
นักเรียนจะกล่าวค�าทักทายด้วยความสุภาพ
จนติดเป็นนิสัย	 กิจกรรมนี้ผลที่ได้สะท้อน
ออกมาเป็นค�าชมจากพ่อแม่ผูป้กครองรวมถงึ 
ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเป็นอย่างดี	
 กิจกรรมท�าสมาธิก ่อนเข ้า เรียน 
เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิและมีสติใน
การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียน	 ส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ	 เป็นการ
สืบสานประเพณีของวิถีพุทธ	 มีการแบ่งสาย 
ตามชั้นเรียน	 เวียนกันไปวัดทุกวันพระ	 
รวมถึงวันส�าคัญทางศาสนา	 โดยให้นักเรียน
น�าปิ่นโตใส่อาหารไปวัดด้วย	 เหมือนกับชีวิต
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จริงที่ปฏิบัติกับครอบครัว	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
นอกจากเป็นการฝึกให้เด็กได้รู ้จักท�าบุญ	
รู้จักแบ่งปันแล้ว	 ยังท�าให้เด็กได้ซึมซับความ
เป็นวิถีพุทธ	 แบบคนไทย	 ตามแนวทางของ
โรงเรียนวัดธรรมาราม	 ที่ส ่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนทุกคนได้ประพฤติ	 ปฏิบัติตามหลัก
พุทธศาสนา	ซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของโรงเรียนที่
อยู่กับวัดมาโดยตลอด	 ส่งผลให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม	เป็นคนที่มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
		 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ	 อีก
มากมายที่ล้วนแล้วช่วยสร้างความมีวินัย	
ความรับผิดชอบ	 และช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
ของเด็กๆ	 ให้มีความอ่อนน้อม	 เอื้อเฟื ้อ 
เผื่อแผ่	 เช่น	 กิจกรรมออมวันนี้	 ดีวันหน้า	
กจิกรรมเข้าค่ายพุทธบตุร	บางครั้งมีกจิกรรม
จิตอาสาภายนอก	 ซึ่งนักเรียนร่วมกันคิดขึ้น 
มาเอง	เช่น	รุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีความรู้ 
เรื่องไฟฟ้าร่วมกันไปให้การช่วยเหลือตรวจ

เช็คระบบไฟฟ้าให้ผู้สูงอายุในชุมชน	 ท�าให้
เกดิการยอมรบัของชมุชน	ผูป้กครองนกัเรยีน
กม็คีวามภาคภมูใิจ	ทีน่กัเรยีนมจีติอาสาอย่าง
เห็นได้ชัด
	 อย่างไรก็ตาม	 ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค
ปัญหาของการจัดกิจกรรมต่างๆ	ปัญหาใหญ่
ของท่ีนี่คือ	 การท�าความเข้าใจกับทุกภาค
ส่วน	ซึ่งทางโรงเรียนใช้วิธีการพูดคุย	อธิบาย	
ท�าความเข้าใจ	เช่น	การใช้ช่วงเวลาพกักลางวนั 
พูดคุยกับท�าความเข้าใจอย่างเป็นกันเองกับ
คุณครู	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทางเดียวกัน	
	 ในอนาคต	โรงเรยีนแห่งนีจ้ะยงัยนืหยดั
ท�ากจิกรรมดีๆ 	เหล่านีต่้อไป	พร้อมกบัพฒันา
รูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ	 ใน
เครือข่ายเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน
ของตน
 
	 ตอนนี้คุณธรรม	 ความดี	 ความมีวินัย
ได้ผลิดอกออกผลท่ีนี่แล้ว	 และจะกลายเป็น
คุณธรรมท่ีมีความยั่งยืนต่อไป	 เพราะท้ัง
โรงเรยีน	ชมุชน	วดั	และหน่วยงานอืน่ๆ	ต่างก็
ให้ความร่วมมอืกนัเป็นอย่างด	ีเพือ่สร้างเมลด็
พันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป
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 “ครอบครัวของเด็กๆ ที่น่ีส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน ก็เลยเกิดความเป็นห่วงว่า ถ้า
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มี
โอกาสได้เรียนต่อ พวกเขาจะท�ามาหากินกัน
อย่างไร ครูและผู้ปกครองก็เลยระดมความ
คิดกันว่า เด็กๆ ควรจะได้รับการฝึกทักษะ
อาชพีทางด้านเกษตรกรรม เพราะเป็นบรบิท
ของชุมชนที่น่ี ก็เลยก�าหนดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนใหม่ คือยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม” 
อาจารย์ศฤงคารเล่าถึงแรงบันดาลในการเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

 ควำมตั้งใจอันแน่วแน่ที่อยำกจะพัฒนำโรงเรียนเล็กๆ ที่มีนักเรียนเพียง 48 คน ให้
สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้ในชุมชนโดยไม่ถูกยุบ เพรำะเป็นโรงเรียนที่ก�ำลังเข้ำขั้นวิกฤต ท�ำให้
อำจำรย์ศฤงคำร แป้นกลำง ที่เข้ำมำรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมหลัง 
อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ ในปี 2554 ตัดสินใจปฏิรูปแนวควำมคิดในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนที่เน้นควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียว มำสู่กำรฝึกทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ
ควบคู่กันไปด้วย 

โรงเรียนวัดสำมหลัง
ศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม
	 	การเข้าร่วมโครงการ	“สร้างนวตักรรม
เพื่อการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม”	กับ
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม่ สนบัสนนุโดยศนูย์คณุธรรม	
(องค์การมหาชน)	 ท�าให้โรงเรียนวัดสามหลัง
ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ท่ีศูนย์การเรียนรู้ 
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ ้านหลวง 
อ.แม่อาย	 จ.เชียงใหม่	 ซึ่งครูและนักเรียน
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�า
อาชีพเกษตรกรรม	 และการท�าธุรกิจชุมชน
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เชิงคุณธรรมที่ประสบความส�าเร็จ	 หลังจาก
นั้นก็น�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียน	
	 ทุกวันพุธ	ตั้งแต่	09.00-11.30	น.	เป็น
เวลาทีเ่ดก็ๆ	ทัง้โรงเรยีนจะได้ฝึกทกัษะอาชพี
ทางด้านเกษตรในกิจกรรมยุวชนเกษตร 
เชิงคุณธรรม	ชั้นอนุบาลปีที่	 1-2	 เรียนรู้การ 
เพาะถัว่งอก,	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-2	เรยีนรู้ 
การปลูกผักปลอดสารพิษ,	 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 3	 เรียนรู ้การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 เรียนรู ้การผลิต 
น�้าหมักชีวภาพและการท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์,	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 เรียนรู ้การเพาะ 
เหด็นางฟ้า	และชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เรยีนรู ้
การปลกูพชืไฮโดรโปนกิส์และการเลีย้งหมหูลมุ	
	 การลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยมี
ครูคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�าปรึกษา	 ท�าให้ 
เด็กๆ	 สามารถเรียนรู้จนท�าได้	 ท�าเป็นทุก 
ขั้นตอน	 เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่น�ามา
ประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนได้	 
และที่ส�าคัญไปกว่าน้ัน	 พวกเขายังได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจากการท�างานร่วมกัน 
อีกด้วย	
	 อาจารย์ศฤงคารเล่าว่า	 “ทุกเช้าและ
ทุกเย็น เด็กๆ จะมารดน�้าผักในแปลงของ
ตัวเอง คนที่ดูแลกบก็ต้องมาให้อาหารกบที่ 
เขาเลี้ยงไว้ ไม่อย่างนั้นกบก็จะตาย สิ่งเหล่านี้ 
เป ็นการฝ ึกเด็กให ้ เกิดวินัย และความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง เขาได้ฝึก
ความขยัน อดทน เพราะถ้าขี้เกียจ และไม่
สามารถอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ ก็
ท�าอาชีพเกษตรไม่ได้ แต่ที่ส�าคัญเราต้อง
สร้างบรรยากาศให้เด็กๆ เขาท�าด้วยความ
สนุกด้วยนะ อย่างเด็กอนุบาลท�าเรื่องเพาะ
ถั่วงอก ให้เขาคอยรดน�้าและคอยดูความ

เปลีย่นแปลงของเมลด็ถัว่ทีง่อกขึน้เรือ่ยๆ เขา
ก็จะตื่นเต้น หรืออย่างเด็กที่เลี้ยงกบก็จะเห็น
ว่ากบของเขามันตัวโตขึ้นทุกวันๆ เขาจะต้อง
ดูแลเอาใจใส่มันให้ดี อย่างนี้เป็นต้น เป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจากการท�างาน โดยที่ครู 
ไม่ต้องสอน...” 

ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
	 ผลผลิตต่างๆ	 ของนักเรียน	 ไม่ว่าจะ
เป็นถัว่งอก	เหด็นางฟ้า	ผกัปลอดสารพษิตาม
ฤดูกาล	 เช่น	 ผักบุ้ง	 กวางตุ้ง	 ผักสลัด	 ฯลฯ	 
ส่วนหนึ่งโรงเรียนจะรับซ้ือเพื่อน�าไปท�า
อาหารกลางวันให้กับเด็กๆ	 ส่วนที่เหลือจะ 
น�ามาวางขายทีร้่านค้าเลก็ๆ	ด้านหน้าโรงเรยีน	
	 นอกจากนี้ทุกวันพุธที่ 	 2	 และ	 4	
ของเดือน	 โรงเรียนยังจัดตลาดนัดเกษตร 
ส่งเสริมสุขภาพขึ้น	 เพื่อจ�าหน่ายผลผลิตของ
นักเรียน	 ซึ่งมีทั้งผลผลิตทางการเกษตรและ
อาหารต่างๆ	 เช่น	 ข้าวแต๋น-ขนมพื้นบ้าน 
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ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	
แล้วน�ามาท�าขายเป็นของฝากประจ�าโรงเรยีน	
ทั้งยังมีอาหารปรุงสดอย่างส้มต�า	 ก๋วยเตี๋ยว	
ขนมครก	 ลูกชิ้นทอด	 ฯลฯ	 ซึ่งแต่ละร้านค้า
จะมีเด็กๆ	 ช่วยกันท�า	 ช่วยกันขาย	 บริหาร
จัดการกันเองทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การวางแผน
การขาย	 ไปจนถึงการคิดบัญชีหลังการขาย	
และผลก�าไรทีไ่ด้ก็จะฝากเข้าธนาคารโรงเรยีน	
	 น่ีคือการเรียนรู ้การท�าธุรกิจชุมชน 
เชงิคณุธรรม	เพราะนอกจากจะได้ฝึกการเป็น 
ผู้ประกอบการแล้ว	 เงื่อนไขส�าคัญของแต่ละ
ร้านค้ากค็อื	“ความซือ่สัตย์”	ทีน่กัเรยีนต้องยดึถอื

 “เราเน้นให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ 
อย่างผักก็ต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษจริงๆ 
ไม่ใช ่ว ่าเอาผักที่ใช ้สารเคมีมาปลอมปน  
อีกอย่างคือต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ขายของ
เกินราคา หรือเอาของท่ีไม่มีคุณภาพมาขาย 
อย่างนี้ก็ไม่ได้ ถ้าเราฝึกให้เด็กเขาได้เรียนรู้ 
คณุธรรมในการประกอบอาชพี เขากจ็ะโตไป
เป็นพ่อค้า แม่ค้าที่ดี... เพราะเป้าหมายของ
เราไม่ได้หวังให้เขาท�ามาหากินได้เท่านั้น แต่
เราอยากให้เขาเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข” อาจารย์ศฤงคาร
กล่าว

บูรณำกำรสู่กำรเป็นศูนย์เรียนรู้
เชิงคุณธรรมต้นแบบ
	 จากกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ในนักเรียนผ่านโครงการยุวชนเกษตรเชิง
คณุธรรมและการท�าธรุกจิชมุชนเชงิคณุธรรม	
ท�าให้โรงเรียนวัดสามหลังได้รับเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบ	“เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ 
เชงิคณุธรรมต้นแบบจังหวดัเชียงใหม”	ท้ังยงั 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนต่างๆ	 
ที่สนใจมากมาย	



153องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

	 ป ัจจัยความส�าเร็จของโรงเรียนที่
ส�าคัญ	 คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 ศิษย์
เก่า	 และชุมชน,	 เครือข่ายศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลบ้าน
กลาง	 อบต.บ้านกลาง,	 ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอสันป่าตอง,	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	
6	 จังหวัดเชียงใหม่,	 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	สาขาทุง่เสีย้ว	อ�าเภอ
สันป่าตอง,	 และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่	 ร่วมกับศูนย์
คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 โดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	
ร่วมติดตาม/ตรวจสอบ	ร่วมปรับปรุง/พัฒนา	
และร่วมชื่นชม
	 เกิดเป็นผลส�าเร็จเชิงประจักษ์	 คือ
รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	 มากมาย	
แต่เหนือส่ิงอืน่ใด	คอืความไว้วางใจจากชมุชน
ในการส่งลูกหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน 
แห่งนี	้ท�าให้ปัจจบัุนมนัีกเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่า	
100	คนแล้ว

ขยำยผลสู่ควำมยั่งยืน 
	 แม้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนผู้อ�านวยการ
โรงเรียนไปแล้ว	 โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์  
ถาอินทร์	 เข้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนคนใหม ่ 	 แต ่กิจกรรมและการ 
ด�าเนินการต่างๆ	 ก็ยังไม่ล้มเลิก	 ทั้งยังมีการ
ต่อยอดขยายผลในกลุ ่มผู ้น�ายุวชนเกษตร 
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
 อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น	 ครูผู้ดูแล
โครงการยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม	 เล่าว่า	
“อาจารย์วีระศักดิ์ได้ให้นโยบายว่า เด็กๆ 
จะต้องท�ากิจกรรมที่หลากหลายขึ้น และ 
ส่งเสริมให้เดก็ๆ ได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง

มากขึน้ ซึง่ตอนนีเ้รากจ็ะฝึกเดก็ทีเ่ป็นแกนน�า
ยุวชนเกษตร จากที่เน้นแต่พี่ประถมปลาย 
คือ ป.4-ป.6 ก็ขยายมาที่กลุ่มน้องๆ ป.1-ป.3  
ด้วย เพื่อที่เขาจะได้สานต่องานของพี่ๆ ได้ 
และจากการสงัเกต เวลาแกนน�ายวุชนเกษตร
ประชุมกัน น้องๆ ก็สามารถด�าเนินการ
ประชุม หรือน�าเสนอแทนรุ่นพี่ๆ ได้”
	 ทุกวันนี้โรงเรียนวัดสามหลังสามารถ
ยืนหยัดอยู ่ ได ้อย ่างสมภาคภูมิ ในฐานะ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 และเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู  ้
เชิงคุณธรรมในการฝึกนักเรียนให้มีทักษะ
อาชพี	และหล่อหลอมคณุธรรมในการด�าเนนิ
ชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม
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 ดร.มนทพิย์ ทรงกติพิศิาล	ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 กล่าวถึงความส�าคัญ 
ในการพัฒนาคุณธรรมในนักเรียนที่น�าไปสู่
การร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

บ่มคุณธรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติ
 “สิ่งที่เราต้องการที่สุดและได้รับจาก
ศนูย์คณุธรรมเป็นอย่างมาก จากทีไ่ด้ร่วมเป็น
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ก็คือองค์ความรู้
ในการพัฒนาคุณธรรมในเยาวชนทั้งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆที่ประสบ
ความส�าเร็จ และความรู้ที่ทางศูนย์คุณธรรม
ได้ท�าวิจัย รวบรวม และเผยแพร่ไว้

   คนดี ส�ำคัญมำกกว่ำคนเก่ง เรำต้องสร้ำงคนให้เป็นคนดีก่อนจึงจะเป็น
ประโยชน์กบัสงัคมมำกกว่ำเป็นคนเก่งแต่ไม่ด ีซึง่จะสร้ำงปัญหำให้สังคมส่วนรวม นกัเรยีน
โรงเรียนวิเชียรมำตุจะต้องเก่งและดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม ถ้ำเปรียบกับตำชั่งก็คือทั้ง 
สองข้ำงจะต้องสมดุล เป็นอัตลักษณ์ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนวิเชียรมำตุ
พัฒนำคุณธรรมควำมดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

 เมื่อก่อน ในการพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียน เราจะใช้การอบรมโดยพระสงฆ์เป็น
เวลา 2-3 วัน แต่เกิดลักษณะที่ว่ารู้แต่ไม่ท�า  
 
 แนวคิดที่เราได้จากศูนย์คุณธรรมที่
ชัดเจนมากเลยคือการบ่มเพาะคุณธรรม 
จะเกิดข้ึนได้ต้องให้ปฏิบัติ เช่น ถ้าจะสร้าง
ความรับผิดชอบต้องมีโครงการข้ึนมาฝึกให้
เขารบัผดิชอบ ท�าจรงิจงั ท�าซ�า้ๆ จงึจะปลกูฝัง 
ให้คุณธรรมเกดิขึน้ได้ การใช้กจิกรรมบ่มเพาะ
ต่อเนื่องกันตลอด จะช่วยให้พฤติกรรมดีข้ึน 
และใช้หลากหลายกิจกรรมมาเสริมกันก็จะ
เกิดคุณธรรมครบทุกด้าน” 

ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีคือหนึ่งวิถีสร้างคนดีให้สังคม	“กิจกรรมของหายได้คืน”
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 “ส ่วนใหญ่เรามักจะทุ ่มเวลา ทุ ่ม 
งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาเด็กเกเร ซึ่ง
ที่จริงมีจ�านวนน้อย แล้วก็ยังไม่ได้ผล แต่ผม
เปลี่ยนเป็นกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนรู ้
ทางวิชาการ ให้ท�ากิจกรรมส่งเสริมเด็กดี  
เปลี่ยนทั้งระบบให้ความส�าคัญกับกลุ ่มดี 
มากกว่ากลุม่เกเร ให้ความดเีป็นจดุร่วม และจงู 
เข้าสู่ระบบการเรียน เด็กเกเรก็จะปรับตัวเอง 
การทะเลาะวิวาทลดลง เรื่องยกพวกตีกันนี่
ไม่มีเลย”ดร.มนทิพย์	 เผยแนวคิดที่ผ่านการ
พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติมาจนสัมฤทธิ์ผล	
	 กระบวนการคิดและรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กดีที่ทางโรงเรียนวิเชียรมาตุจัดขึ้น
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สง่ำงำมอย่ำง “ลูกแม่แก้ว” 
	 โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 ก�าเนิดขึ้นจาก 
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศรพีชัรนิ
ทราบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง	 ที่ทรงมีพระราชปรารภเมื่อครั้งเสด็จ
ประพาสจังหวัดตรัง	ว่าต�าบลทับเที่ยงมีพื้นที่
ภูมิท�าเลเหมาะสมดี	 เห็นทีจะเจริญก้าวหน้า
เป็นชุมชนใหญ่	 ในอนาคตควรมีสถานศึกษา 
ไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตร	 กุลธิดาสืบไป	 
จึงได ้พระราชทานทรัพย ์ส ่วนพระองค	์ 
เพื่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานนามว่า	

“วเิชียรมาตุ”	ซึง่หมายถงึ	“พระราชชนนขีอง 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
	 อีกทั้ง	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	
กระท�าพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ	 เมื่อวันที่	
3	 พฤษภาคม	 2460	 หลังจากท่ีจังหวัดตรัง 
ได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าในทะเบียน
โรงเรียนของจังหวัด	 ในวันท่ี	 1	 กรกฎาคม	
2459
	 ทางโรงเรยีนจงึถือเอา	วนัท่ี	1	กรกฎาคม	
ของทกุปี	เป็นวนัคล้ายวนัพระราชทานก�าเนดิ
โรงเรียน	 เพื่อให้ครู	 นักเรียน	 บุคลากรได้
แสดงออกถึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนักเรียน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 ขนานนามพระองค์ว่า	
"แม่แก้ว"	และเรียกตัวเองว่า	“ลูกแม่แก้ว”
 อาจารย์วาสนา พลายเพ็ชร	อาจารย์
ผู้รบัผดิชอบโครงการ	เล่าว่า	เพือ่ให้ลกูแม่แก้ว 
สง่างามทัง้ด้านความรู	้และความด	ีคอื	บคุลกิด	ี 
มีวินัย	 สามัคคี	 มีจิตอาสา	 กตัญญู	 ซ่ือสัตย์
สจุรติ	รกัษส์ิ่งแวดล้อม	สมกบัก�าเนิดโรงเรียน
อันภาคภูมิ	ทางโรงเรียนจึงบ่มเพาะคุณธรรม
ด้วยโครงการสง่างามอย่างลูกแม่แก้ว	 ใน
หลากกิจกรรมท่ีหนุนเสริมต่อเนื่องกันไป
ตลอดทั้งปีการศึกษา

กิจกรรมทอดผ้าป่า	100	ปี	วิเชียรมาตุ น้องใหม่ในรั้วน�้าเงิน-ขาว
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	 เริม่ตัง้แต่การเข้ามาเป็นนักเรยีนใหม่ชัน้	
ม.1	และ	ม.4	นักเรียนจะได้เข้า	ค่ายคณุธรรม 
ภายในค่ายนักเรียนจะได้รู ้จักเพื่อนใหม่ใน
ชั้นเดียวกัน	 ความเป็นมาและอัตลักษณ์ของ
โรงเรยีน	ได้ฝึกถอนสายบวั	ถวายบงัคม	กล่าว
ค�าปฏิญาณ	 ปลูกฝังส�านึกรักและภาคภูมิใจ
ในสถาบนัตามหลกัสูตรวเิชยีรมาตศุกึษาและ
สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ ่นน้อง	 โดยสภา
นักเรียนและพี่ๆ	 แต่ละช่วงชั้นจะมาต้อนรับ
น้องใหม่ของตน
	 นอกจากภายในค่ายแล้วหลักสูตร
วิเชียรมาตุศึกษายังเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สาระสังคม	 ส�าหรับนักเรียนชั้น	 ม.1	 และ	 
ม.	4	ที่เริ่มขึ้นในปี	2559	ก�าหนดลงในตาราง
เรียนสัปดาห์ละ	 1	 คาบ	 เพื่อความต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ	 เนื้อหาวิชาจะเน้นให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในสถาบันและหล่อหลอม
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 “สง่างาม
อย่างลูกแม่แก้ว”	คือ	มีวินัย	ใฝ่รู้	รักสามัคคี	 
มารยาทงาม	 กตัญญู	 ซื่อสัตย์	 มีจิตอาสา
พัฒนาสังคม	 ทั้ งจากการบรรยายและ 
จากการให้นักเรียนท�าโครงงาน	 เช่น	 ส�ารวจ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	พัฒนาสถานที่
 “เราอยากให้เดก็ของเราได้เหน็ถงึความ
ส�าคญัของการเป็นนกัเรยีนวเิชยีรมาตุ มคีวาม
ภาคภูมิใจและน�าคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
มาไว้ในวิชานี้ ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า  

ให้สมกับที่สังคมซึ่งมีศิษย์เก่าอยู่จ�านวนมาก
คาดหวัง และคอยดูแลเป็นหูเป็นตาอยู ่” 
อ.วาสนา	กล่าว
 กจิกรรมนกัเรยีนน่ารกั	เป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ	มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่
มีจิตอาสา	กิริยามารยาทงาม	ผลการเรียนไม่
ต�่ากว่าเกรด	2	 โดยให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความดีของตน	 และครูที่ปรึกษาและเพื่อน
ในห้องเป็นผู้คัดเลือก	เทอมละ1	ครั้ง	ปีละ	2	
คน/ห้อง	 ต่อไปจะน�าข้อเขียนของนักเรียนที่
ได้รับรางวัลมาจัดบอร์ดเพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่คนอื่นๆ	
 โครงการของหายได้คืน	เป็นโครงการ
ทีส่่วนประชาสมัพนัธ์ของโรงเรยีนเป็นผูจ้ดัท�า 
ขึ้น	 เม่ือนักเรียนเก็บของได้จะน�าไปให้ห้อง
ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ	 หากยัง
ไม่มผีูม้ารบัจะเกบ็ใส่ตูไ้ว้	เมือ่ครบปีการศกึษา
หากยังไม่มีผู้มารับจะเอาไปท�าบุญ	 และเข้า
กองทุนของสมเด็จพระศรีฯ	 ทางโรงเรียน
จะเชิดชูเกียรติผู ้ ท่ีน�าของมาส่ง	 เพื่อเป็น
ตัวอย่างท่ีท�าให้นักเรียนเห็นว่าสังคมนี้มีคน
ซื่อสัตย์	เป็นโครงการด้านความซื่อตรงที่ได้
รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556	ซึ่ง
ศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจัดขึ้น
	 นอกจากการน�าความภาคภูมิใจใน
โรงเรียน	 การเชิดชูคนดีมาเป็นเบ้าหลอม
คุณธรรมให้กับนักเรียนแล้ว	 ทางโรงเรียน

กิจกรรมปลูกประชาธิปไตยให้แผ่นดินด้วย
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้

คณะคร	ูนกัเรยีนรวมใจเป็นหนึง่		พฒันาชมุชน
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ยังคิดกิจกรรมท�าดีแบบบูรณาการที่ต่อยอด
จากต้นทุนที่มีอยู่	 ได้อย่างน่าสนใจอีกหลาย
โครงการ	หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมสานสัมพันธ์
พฤกษา

ต้นไม้..สื่อกลำงสำนสัมพันธ์ 
สร้ำงคุณธรรม
	 จากการที่โรงเรียนมีพื้นที่ถึง	 300	 ไร่	
และมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	
จึงมีต้นไม้มากเป็นทุน	 ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษาขึ้นในปี	 2559	
ใช้ต้นไม้เป็นสื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกัน	 โดยให้นักเรียนในแนวดิ่งตั้งแต่	 ม.1	 
ม.2	ม.3	ม.4	ม.5	ม.6	กลุ่มละ	6	คน	แบ่ง
ตามเลขที่่ดูแลต้นไม้	 1	 ต้น	 ทั้งหมดได้	 400	 
กว่ากลุ่ม	ดูแลต้นไม้	400	กว่าต้น	
	 ทุกสัปดาห์	 จะมีในคาบเรียนที่ ให ้
นักเรียนไปดแูลสวนพฤษศาสตร์	โดยนกัเรยีน
แบ่งหน้าทีร่บัผิดชอบหมนุเวยีนกนัเอง	แต่ละ
กลุ่ม	 ศึกษาพันธุ์ไม้ของตนตามแบบฟอร์ม 
ของสวนพฤษศาสตร์	สงัเกตลกัษณะ	การดูแล
ที่เหมาะกับต้นไม้แต่ละต้น	
	 ขณะที่ดูแลต้นไม้	 นักเรียน	 6	 คนใน
แต่ละปีการศกึษา	ยงัได้ช่วยดูแลซึง่กนัและกนั
ในลกัษณะรกัเพ่ือน เคารพพี ่ดแูลน้อง	ทัง้ใน
เรือ่งของการเรยีน	และความประพฤติ	ช่วยให้
ปัญหาในเร่ืองการปกครอง	การทะเลาะววิาท	
พลอยลดน้อยลงไปด้วย
	 จากจุดแข็งของทางโรงเรียนที่ศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง	 ในอนาคตอันใกล้กิจกรรมนี้
จะขยายไปสูก่ารสานสมัพนัธ์ระหว่างศิษย์เก่า
และศษิย์ปัจจบุนั	ให้ศิษย์เก่ามาร่วมสนบัสนนุ
ปุ๋ย	สนับสนุนพันธุ์ไม้	ต้นไม้	 1	ต้นก็จะมีคน
ดูแลเพิ่มขึ้น	 ทั้งจากรุ ่นพี่ที่จบออกไปและ 

น้องใหม่ที่เข้ามา	 ต่อไปต้นไม้	 1	 ต้น	 อาจมี 
คนดูแลถึง	40	คน	
	 กจิกรรมสานสมัพนัธ์พฤกษาจงึเป็นการ
บ่มเพาะคุณธรรมในเรื่องของความเสียสละ	
ความสามัคคี	 ความมีวินัย	 รักสิ่งแวดล้อม	 
มจีติอาสา	รกัสามคัคใีนรุน่พีรุ่น่น้อง	และสาน
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 
ไว้ในกิจกรรมเดียว

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
	 อ.วาสนากล่าวว่า	การด�าเนินโครงการ
ทุกอย่างแม้จะกระจายความรับผิดชอบแต่
ต้องร่วมมือกัน	 และคณะครูต้องรักเพื่อน	
เคารพพี่	ดูแลน้อง	เช่นเดียวกับนักเรียน	ดูแล
ทุกข์สุขของกันและกัน	 อีกท้ังผู ้น�าให้การ
สนับสนุนด้านนโยบาย	และคอยเสริมแรงให้
ขวัญก�าลังใจ	ติดตามความคืบหน้า	
	 ขณะที	่ผอ.มนทพิย์มองในภาพกว้างว่า	
ความส�าเรจ็เกดิจากความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร
และคณะครู	 น�าจุดเด่นจุดดีของแต่ละคนมา
ร่วมกัน	 และพัฒนาส่งเสริมในบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี	 ให้โอกาสบุคลากรได้ท�างาน	
และเปิดให้เครอืข่ายภายนอก	เช่น	ผูป้กครอง	
ศิษย์เก่า	เข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นและ
มีผลต่อการดึงความร่วมมือของคนภายใน	
 ด้วยปัจจัยท้ังหมดนี้จึงท�าให้โรงเรียน
วิเชียรมาตุ ยังคงพัฒนาคุณธรรมความดี 
คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว” ไว้จนทุกวันนี้

กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษา	ปลูกป่าโกงกางให้กับ
ชุมชน
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	 เล่ากันว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ขณะด�ารง 
พระอสิรยิยศต�าแหน่งเจ้าพระยามหากษตัรย์ิศกึ 
ได้เดินทางยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์	 แห่ง
อาณาจักรล้านช้าง	 และได้กวาดต้อนชาว
เวียงจันทน์ให้มาอาศัยอยู่บริเวณชุมชนแห่ง
หนึ่ง	 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่	 5	 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวเสด็จ
ประพาสบริเวณชุมชนแห่งนี้	 ชาวชุมชนมี
ความเก่งในวิชาชีพการเลี้ยงม้า	โค	กระบือไว้
ใช้งานและเป็นเครื่องบรรณาการแก่เจ้านาย
ชั้นสูง	 พระองค์ทรงเห็นว่าม้าของชุมชนเป็น
ม้าที่มีลักษณะดี	สวยงาม	เหมาะส�าหรับเป็น

 ต�ำบลบ้ำนเลือก อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี เป็นต�ำบลท่ีร�่ำรวยไปด้วยต้นทุน 
ทำงวัฒนธรรม ด้วยเป็นชุมชนลำวเวียงที่ผู้คนยังสำมำรถสืบทอดสิ่งดีงำมมำจนถึง 
รุ่นลูกรุ่นหลำน

สภำองค์กรชุมชนต�ำบลบ้ำนเลือก
ฟื้นวิถีชุมชนลำวเวียงด้วยทุนควำมดี

ม้าศึกหรือม้าส�าหรับใช้ในราชการงานทั่วไป	
จึงทรงคัดเลือกม้าจากชุมชนแห่งนี้	 และเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ความดีของชุมชน	 จึงได้มีการ
ขนานนามว่า	“ชุมชนบ้านเลือก”	ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
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	 ต�าบลบ้านเลือก	 มี	 9	 หมู่บ้าน	 สภาพ
แวดล้อมของต�าบลบ้านเลือกมีลักษณะเป็น
ที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น�้าแม่กลอง	 และมีคลอง
ชลประทานส่งน�้า	 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เลี้ยงโคนม
	 ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในยุคก่อน	
ชาวชุมชนบ้านเลือกไม่ทราบจุดหมายปลาย
ทางของการพัฒนามากนัก	 จนกระทั่งเมื่อ
ก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือกขึ้น	
ชาวบ้านที่นี่ก็เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการ
ท�างาน	รู้ทิศทางและเห็นคุณค่าของรากเหง้า
ความเป็นลาวเวยีงของตน	ทีจ่ะน�าพาชวีติไปสู่
ความสขุ	โดยยดึวถิชีวีติทีม่คีวามพอเพยีงและ
มีวินัยมาเป็นหลักในการท�าสิ่งดีๆ	 ให้เกิดขึ้น
ในชุมชน	

สภำองค์กรชุมชน…สภำที่เชื่อมร้อย
ควำมสุขคนในชุมชน 
 อาจารย์วิฑูรย ์ ศรีเกษม	 แกนน�า
สภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือก	 เล่าถึง
ประสบการณ์งานพัฒนาของขบวนองค์กร
ชุมชน	 ให้ฟังว่า	 ในต�าบลบ้านเลือกได้มีการ
จัดตั้งองค์กรชุมชนต่างๆ	 ขึ้นมากมายใน
แต่ละหมู่บ้านและในจ�านวนองค์กรชุมชน
ต่างๆ	 เหล่านั้น	 ก็ได้มีการพัฒนาจากองค์กร
ชุมชนมาสู่การจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชน	
โดยมีการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน	 จัดเวที 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 “เราส่งตัวแทนชุมชนต�าบลบ้านเลือก 
จ�านวน 8 คน ไปอบรมการท�าแผนแม่บท
ชุมชนกลับมา ทุกคนต่างเห็นเป ็นเสียง
เดียวกันว่า แผนแม่บทชุมชนจะสามารถน�า
ไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาความยากจน หรือปัญหาการขาด
ความสามัคคีภายในชุมชน”
	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าตัวแทนชุมชน
จะเห็นพ้องต้องกัน	 แต่กลับพบอุปสรรค
ปัญหาใหญ่	 คือ	 ชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจ	
เพราะเกรงแกนน�าชุมชนจะมาหาฐานเสียง
ทางการเมอืง	จนเมือ่ชาวบ้านพบว่าแกนน�ามี
การท�างานจรงิ	โดยไม่ได้หวงัผลทางการเมอืง	
ปัญหานี้จึงหมดไป
	 ส่วนการก่อเกิดสภาองค์กรชุมชนบ้าน
เลอืกนัน้	มสีาเหตมุาจากการจดักระบวนการ
ของแผนแม่บทชมุชน	ท�าให้เหน็ถงึปัญหาของ
คณะท�างานในการเชือ่มโยงงาน	การประสาน
งาน	 การขับเคลื่อนงานของชุมชนไม่เพียง
พอ	จึงได้มีแนวคิดในการดึงกลุ่มต่างๆ	ที่ผ่าน
การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนเข้ามา
ท�างาน	เพื่อจะได้ขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์	 โดยมีภาคีท่ีร่วมกันขับเคลื่อน	
เช่น	 เทศบาล	อสม.ผู้น�าชุมชน	 โรงเรียน	 วัด	
ชุมชน
	 โดยสภาองค ์กรชุมชนบ้านเลือกม ี
จุดประสงค์หลักในการท�างานเพื่อต้องการ 
ให้เกดิความสามคัคใีนชุมชน	เกดิการรวมกลุม่	 
แก้ไขปัญหาความยากจน	 ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีงานท�า	มีอาชีพเสริม	มีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา	 วัฒนธรรมชุมชน	 เช่น	 การจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้วัดในชุมชนเป็น
สถานท่ีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็ก
ภายในชุมชน	 โดยมีพระและผู้เฒ่าผู้แก่ใน
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ชุมชนเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การ
สานกระบุง	ตะกร้า	การท�าเครื่องมือจับสัตว์
น�้า	 การท�าของเล่นแบบโบราณ	 การสาน
ปลาตะเพียน	 รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	 เช ่น	 การอนุรักษ์ 
ล�าตาคต	 ไม่ให้มีการทิ้งน�้าเสียลงชุมชน	 โดย
การท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียในชุมชน	 การผลิต
แก๊สหุงต้ม	การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลโค	ต่อมา
มีการจัดท�าเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ชุมชน	 เรื่องเยาวชนจิตอาสา	 และการฟื้นฟู
อาชีพของชุมชน	 โดยมีศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนเข้ามาสนับสนุน	

วินัย…จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ 
	 อาจารย์วิฑูรย์เล่าว่า	 การท�างานของ
ชาวบ้านที่น่ียึดหลักส�าคัญคือความพอเพียง
และความมีวินัย	 บนฐานของการท�างานเป็น
เครือข่าย	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การ
ท�างานของชาวชมุชนบ้านเลอืกประสบความ
ส�าเร็จ	

	 ความมีวินัยท่ีชัดเจนของท่ีนี่	 คือ	 การ
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง	 ท�าให้
ชุมชนสามารถเคลื่อนงานได้ด้วยก�าลังของ
ภาคประชาชนเอง	ไม่ต้องรอความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐเพียงอย่างเดียว	 ประชาชนมี
ความสมานสามัคคี	 ปรองดองกัน	 ชุมชน
เกิดความสงบสุข	 เวลามีกิจกรรมประชาชน
ก็ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ	 เพราะ
การมีสภาองค์กรชุมชนท�าให้ประชาชนได้
พบปะกันอยู ่บ ่อยๆ	 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 เมื่อ
มีความสนิทสนมคุ ้นเคยกัน	 ชาวบ้านก็
ท�างานด้วยความสมัครใจ	 ด้วยใจที่ เป ็น
สาธารณะ	 ที่ส�าคัญชาวต�าบลบ้านเลือกได้
มีการก�าหนด	 “ตัวชี้วัดความสุขมวลรวม 
ชุมชนท้องถิ่น”	 ไว้	 9	 ข้อ	 ซึ่งเป็นดั่งแผนที่
น�าทางความสุขให้คนที่นี่อีกด้วย	

ตัวชี้วัดควำมสุขมวลรวมของชุมชน
บ้ำนเลือก
	 สภาองค์กรชมุชนต�าบลบ้านเลอืก	ได้น�า
แนวทางการจัดท�าตัวชี้วัดความสุขมวลรวม 
ชมุชนท้องถิน่	มาจากสภาองค์กรชมุชนต�าบล
หนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัด
กาญจนบุรี	 ที่นั่นเรียกกระบวนการนี้ว ่า	
กระบวนการจัดท�าตัวช้ีวัดความดี	 แต่ต�าบล
บ้านเลอืกเรยีกว่า	“กระบวนการจดัท�าตวัชีว้ดั
ความสขุมวลรวมชมุชนท้องถิน่”	เพือ่เป็นการ
สืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานปณิธานของ
ท่านอาจารย์ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 ปราชญ์
คนส�าคัญของไทยท่ีขับเคลื่อนเรื่องความ
สุขมวลรวมประชาชาติ	 (Gross	 National	 
Happiness	:	GNH)	โดยพยายามน�าแนวคิด	
และประสบการณ์จากภูฏาน	 มาประยุกต์ใช้
กับสังคมไทยในระดับชุมชนท้องถิ่น
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	 กระบวนการจัดท�าตัวชี้วัดความสุข
มวลรวมชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน
ต�าบลบ้านเลือก	 เริ่มด้วยสมาชิกสภาฯ	 ได้มี
การส�ารวจค้นหาสิง่ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของ
ชุมชน	 (ทุนทางสังคม)	 ซึ่งเป็นกระบวนการ
ค้นหาและสร้างการยอมรับความดีของคน
และชมุชนด้วยความชืน่ชม	และส�ารวจปัญหา
ส�าคญัของชมุชน	จากน้ันจึงมาร่วมกนัก�าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา	จนได้“ตวัช้ีวดัความสขุ
มวลรวมชุมชนท้องถิ่น”	9	ข้อ	คือ	
	 1.	คนในต�าบลมีสุขภาพแข็งแรง	 กินดี	
อยู่ดี	
	 2.	คนในต�าบลมีความสามัคคี	
	 3.	คนในต�าบลมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง	
และหนี้สินลดลง	
	 4.	คนในต�าบลมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและต�าบล	
	 5.	เป็นต�าบลต่อต้านยาเสพติด	 และ
อบายมุข	
	 6.	เป็นต�าบลทีอ่นุรักษ์วฒันธรรม	ประเพณี	 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 7.	มีผู้น�าซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 มีคุณธรรม	 
มีความคิดสร้างสรรค์	และเสียสละ	
	 8.	คนในต�าบลมีสวัสดิการชุมชนที่ดี	
	 9.	กลุ ่มองค์กรในต�าบลบ้านเลือกมี
ความเข้มแข็ง
	 โดยเฉพาะในด้านของการเป็นต�าบล
ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 ชาวชุมชนต�าบลบ้านเลือกจึงได้
ท�ากิจกรรม	 3	 อย่างที่น่าสนใจคือ	 การจัด
กจิกรรมประเพณฟ้ืีนเวยีงประจ�าปีของชมุชน	
มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนพา
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญทาง
ศาสนา	 รณรงค์เร่ืองการแต่งกาย	 ใช้ภาษา
ท้องถิ่นจัดเสียงตามสายในชุมชน	 และตั้ง

กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน	 นอกจากนั้นยังมีการจัด
ตั้งหลักสูตรท้องถิ่น "เป็นลาวให้เป็น"	 เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโบสถ์	
เน้นให้เด็ก	 เยาวชนในต�าบลบ้านเลือกได้
รู้จักตัวตน	 รากเหง้า	 ภาษาและวัฒนธรรม 
ลาวเวยีง	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากแผนงาน
ขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้า
ที่แท้จริง	มูลนิธินโยบายสุขภาวะ	(มนส.)
	 รวมถึงมีการก่อตั้ง	 “หอวัฒนธรรม 
ลาวเวยีงศูนย์เรยีนรูช้มุชนต�าบลบ้านเลอืก” 
เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมข้าวของเครื่องใช้
ของชุมชนและศิลปวัตถุ	 ที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวลาวเวยีงในชมุชนต�าบล 
บ้านเลือก	 เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไป	 โดยได้รับการสนับสุนนจากส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู ้	 (องค์การ
มหาชน)	หรอื	TK	park	ร่วมกบัสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรือ	พอช.
 
	 วันนี้	 ชุมชนบ้านเลือกมองเห็นทั้งข้อดี
และข้อด้อยของตนเองอย่างเด่นชัด	จึงน�ามา 
สู ่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด	 การดึงทุก 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมาประสานงานร่วมกัน	 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 ท�าให้มองเห็น
อย่างชัดเจนว่า	 สิ่ง ท่ีร ่วมกันท�านั้นจะมี 
ความยั่งยืนมั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน	
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ขำนรับ “จังหวัดคุณธรรม”
	 จากแนวคิดที่ว่า	 “สังคมคุณธรรมจะ
เกิดขึ้นได้จริง	ต้องท�าในระดับพื้นที่”	จนเกิด
เป็น	4	จังหวัดคุณธรรมน�าร่อง	ประกอบด้วย	 
พิจิตร	 บุรีรัมย์	 ราชบุรี	 และพัทลุง	 และ
ได้เริ่มขับเคล่ือนเมื่อปลายปี	 2557	 โดยม ี
ศูนย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนนุในด้านองค์ความรู	้การประสานงาน	
และส่งเสริมการด�าเนินงานด้านอื่นๆ	
	 นบัจากวนันัน้ได้เกดิกระแสความต่ืนตัว 
ในวงกว้าง	 มีอีกหลายจังหวัดที่สนใจเข้าร่วม	 

 ใครที่เดินทำงไปยังต�ำบลชะมวง อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คงแปลกใจที่ถังขยะ
ซ่ึงปกตจิะมใีห้เหน็ทัว่ไปตำมทีต่่ำงๆ นัน้หำยำกเสยีเหลอืเกนิ แต่แทนทีจ่ะมขียะทิง้เกลือ่นให้เหน็
เพรำะไม่มถีงัขยะรองรบั พืน้ทีต่�ำบลชะมวงกลับมสีภำพท่ีสะอำดเรยีบร้อยเป็นอย่ำงมำก จน
เป็นพื้นที่ตัวอย่ำงในกำรจัดกำรขยะให้ใครๆ ได้ไปศึกษำดูงำนกัน ที่นี่ท�ำได้อย่ำงไรน่ำสนใจ
ไม่น้อยเลยทีเดียว

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลชะมวง
ชะมวงน่ำอยู่ ผู้คนปลอดภัย จำกวินัยใกล้ตัว

เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเกิดการเชื่อมโยงและ
ขยายผลไปสูเ่ครอืข่ายระหว่าง	โรงเรยีน	ชมุชน	
โรงพยาบาล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ขณะเดียวกันใน	4	จังหวัดคุณธรรมน�าร่องก็
เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน
	 ดงัเช่น	องค์การบรหิารส่วนต�าบลชะมวง	 
ซึ่งเป็นหนึ่งใน	31	ต�าบล	1	โรงพัก	ที่เข้าร่วม 
เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม	 ขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของจังหวัดพัทลุง	 ซึ่งทาง	
อบต.ชะมวงเองมกีารด�าเนนิการและกจิกรรม
ด้านการพัฒนาชุมชนหลายด้านอยู ่ เป ็น 
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ทุนเดิม	 โดยกิจกรรมที่สอดคล้องกับจังหวัด
คุณธรรม	ได้แก่	เรื่องการส่งเสริมวินัยจราจร	
และวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อม	 และได้
รณรงค์เร่ืองการใส่ผ้าไทยผ้าถิน่	ในทกุวนัศกุร์	 
เพิ่มเติมขึ้นมา	เพื่อบรรลุเป้าหมาย	“เมืองลุง	 
เมืองบายใจ	 มีวินัยบนความพอเพียง”	 ของ
จังหวัดพัทลุง

ถังขยะที่หำยไป กับวินัยที่เพิ่มขึ้น
	 ภายในต�าบลชะมวงมีประชากรเกือบ	
9,000	คน	ใน	16	หมู่บ้าน	และในเรื่องวินัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม	(ขยะ)	ถือเป็นผลงาน
โดดเด่น	ผลงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลชะมวง	 จากเดิมที่มีการแจกถังขยะให้
แก่บ้านเรือนในต�าบล	 แต่ก็ประสบปัญหาว่า
ขยะยังล้น	 ซ�้ายังมีคนจากนอกพื้นที่เอาขยะ
ใส่รถกระบะมาฝากทิ้งไว้เพิ่มเติมอีกด้วย	
 นายกอธิวัฒน์ ขุนทอง	นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลชะมวง	 จึงเปลี่ยนไปแก้
ปัญหาที่ต้นเหตุ	 คือลดขยะตั้งแต่ต้นทาง	 
จดัโครงการ	“บ้านเรอืนสะอาด ชะมวงน่าอยู่ 
ผู้คนปลอดโรค”	พร้อมกับได้รับงบประมาณ
จัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการ	
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง”	 จึงได้บูรณาการทั้งสองโครงการ
ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม	ขึ้น	

	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้เริ่มโครงการ 
“บ้านเรือนสะอาด	ชะมวงน่าอยู่	ผู้คนปลอด
โรค”	 อบต.ได้ด�าเนินการเรื่องวินัยในการ
จดัการสิง่แวดล้อม	จ�านวน	1	หมูบ้่าน	คอืหมูท่ี่	 
16	 และในปีพ.ศ.	 2557	 ได้ขยายน�าร่องใน	 
4	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ที่	3	หมู่ที่	7	หมู่ที่	11	และ
หมู่ที่	13	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน	
ได้ขยายน�าร่องครบท้ัง	 16	 หมู่บ้าน	 ได้รับ 
งบจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต�าบลชะมวง	 ส่วนโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ได้รับ
งบจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	
295,100	 บาท	 โดยน�าร่องใน	 3	 หมู่บ้าน	
คือ	หมู่ที่	 2	หมู่ที่	 10	และหมู่ที่	 11	 เพื่อให้
เกิดชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ	 คนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมากข้ึน	 ท้ังขยะอินทรีย์	 ขยะรีไซเคิล	
และขยะอันตราย	มีการจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณขยะ	เพื่อน�ามาใช้ประกอบการจัดท�า
แผนต่อไป
	 เริ่มต้นโดยการให้ความรู ้กับ	 อสม.	
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน)	
เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงชาวบ้าน
ได้อย่างทั่วถึง	 หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่นักเรียนและ
จัดท�าธนาคารขยะในโรงเรียนวัดพิกุลทอง	
เพื่อสร้างวินัยให้กับเด็ก	 และขยายผลไปสู่
ครอบครวั	จากการท่ีเดก็ๆ	กลบัไปบ้านแล้วไป
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พดูคยุให้ผู้ใหญ่ฟัง	ท�าใหม้ีการคดัแยกขยะใน 
ครัวเรือนมาขายที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ของ 
สิ้นเดือน	มีการน�าเด็กนักเรียนไปศึกษาดูงาน 
เร่ืองการจดัการขยะทีโ่รงเรยีนอนบุาลบางแก้ว	 
และน�ามาบูรณาการปรับใช้เป็นของตนเอง	
โดยเริ่มจากการน�าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์
เป็นสิ่งของต่างๆ	 การท�าน�้าหมักชีวภาพจาก
ขยะเปียกหรือขยะอนิทรย์ี	ซึง่จากการด�าเนนิ
การดังกล่าว	ท�าให้ปริมาณขยะต้นทางลดลง	
	 ขณะเดียวกัน	 ทาง	 อบต.ก็มีการจัด
เก็บถังขยะกลับคืน	 เพื่อจัดท�าเป็น”ถนน
ปลอดถังขยะ”	 โดยมีแนวคิดให้ชาวบ้าน
น�าถุงพลาสติกหรือกระสอบมาใส่ขยะแทน 
ถงัขยะ	โดยการน�ามาวางหน้าบ้านของตนเอง
ตามวันเวลาที่ก�าหนดในการจัดเก็บขยะของ
แต่ละหมูบ้่าน	เมือ่ท�าอย่างต่อเนือ่งประชาชน
ก็จะทราบว่าวันไหนที่รถขยะมาเก็บ	 ก็จะน�า
ขยะที่เก็บไว้ที่บ้านมาวางรอให้เก็บ	 จึงไม่มี
ขยะให้เห็นเกลื่อนกลาดอยู่ทุกวัน	ทาง	อบต.
เองก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการ
ขยะ	 ส่วนขยะที่คัดแยกไว้ก็ให้แต่ละหมู่บ้าน
บรหิารจดัการกันเอง	ส�าหรบัหมูท่ี	่10	บรหิาร
จัดการเงินที่ขายขยะรีไซเคิลได้	 น�ามาเป็น 
กองกลางในการจดัซ้ืออาหารว่างให้กบัผูท้ีม่า
ร่วมประชุมประจ�าเดือน	
	 เมื่อสิ้นสุดโครงการได ้สรุปผลการ
ประกวดการจัดการขยะในระดับหมู ่บ้าน	
ระดบัต�าบล	ประกวดบ้านผูน้�า	และมกีารมอบ
เกียรตบิตัรเชดิชเูกยีรติให้ในวนัที	่12	สงิหาคม	
เพื่อให้ผู้น�าท�าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้าน	

	 ผลของโครงการ “บ้านเรือนสะอาด 
ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค”	 ท�าให้โรค 
ไข้เลอืดออกซ่ึงเคยมถึีง	100	ราย/ปี	ลดลงเหลอื	 
10	 ราย/ปี	 เป็นตัวอย่างให้หลายหน่วยงาน 
มาศึกษาดงูาน	ได้รบัการประเมนิเป็นโครงการ 
ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ระดับ
ประเทศ	 จาก	 กฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย)
	 เมื่อดูปลายทางของความส�าเร็จของ
โครงการนี	้ดเูหมอืนจะไม่ใช่เรือ่งยาก	แต่หาก
เมื่อแรกเริ่มในปี	2558	ที่เริ่มเก็บถังขยะออก
จากชมุชนนัน้เกดิการไม่ยอมรบัอยูพ่อสมควร	
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 แต่
เมื่อด�าเนินการไประยะหนึ่งพร้อมท้ังมีการ
รณรงค์สร้างความเข้าใจไปอย่างต่อเนื่อง	 ก็
ท�าให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยน	
	 ปัจจุบัน	 นอกจากปริมาณขยะท่ีลดลง	
ยังสามารถลดการใช้โฟมในพื้นท่ีของ	 อบต.
ชะมวงลงได้ด้วย	 และในอนาคตจะลดการ
ใช้ถุงพลาสติกลง	 โดยรณรงค์ให้ลูกค้าถือ
ปิ่นโตมาใส่อาหารแทนถุงพลาสติก	 และทาง	
อบต.มอบรางวัลให้กับร้านอาหารท่ีไม่ใช้ถุง
พลาสติก

วินัยจรำจร สร้ำงควำมปลอดภัย
	 จากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ที่มีมาก
ในช่วงเทศกาล	 จากการเมาสุรา	 ขับรถเร็ว	 
และไม่สวมหมวกนิรภัย	 ทาง	 อบต.จึงคิดหา 
ทางลดอุบัติเหตุลง	 โดยจัดตั้งด่านชุมชน
ของต�าบลชะมวงขึ้น	 เป็นจุดตรวจ	 เตือน	 
หรือสกัดบนถนนสายรองในพื้นที่	 ทั้งหมด	
10	 ด่าน	 ได้แก่	 ถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้าน	
โดยคนในชุมชนเอง	 มีการตั้งคณะท�างาน
แต่ละจุดตรวจ	 จัดเวรผลัดเปลี่ยนกันไป
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ดูแล	 โดยไม ่ได ้จับกุมเพียงแต ่ เน ้นการ 
ตักเตือน	 เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยใน
ชมุชน	ลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อการเกดิอบุติัเหตุ
ทางถนน	เป็นกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัแนวคดิ
เมืองลุง	เมืองบายใจ	มีวินัยบนความพอเพียง	
ด้านวินัยจราจร
	 เร่ิมจากสาธารณสุขมีโครงการป้องกัน
อุบัติภัยจากท้องถนน	 จากน้ันจึงได้เปิดรับ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่อาสาเข้า
มาร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งจากความมีจิตอาสา
ของคนในชุมชน	 ท�าให้มีภาคีจากหน่วยงาน
ต่างๆ	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต�าบล	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล)	 อปพร.
(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)	 อสม.	
(อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน)	และ	
ชรบ.(ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน)	 ผู้ที่
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน	 และกลุ่ม
อาสาสมัครอื่นๆ	อาสาเข้ามาช่วยด�าเนินการ	
 
	 จากน้ันได ้มีหนังสือค�าสั่ งจากนาย
อ�าเภอเพื่อดูแลผู ้ที่มาช่วยท�างานในด่าน
ชุมชน	 เมื่อมีการตั้งด่านชุมชน	 คนในชุมชน
เริ่มมีจิตส�านึกด้านวินัยจราจรเพิ่มขึ้น	เพราะ
ช่วยเป็นด่านแรกในการให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชน	 โดยมีหลัก	 3	 ด้านในการตั้งด่านคือ	
เตรียม	ตั้ง	และติดตาม	คือเตรียมคน	เตรียม
ความพร้อมในทุกด้าน	 ต้ังด่าน	 จากนั้นจึง
ติดตามผลจากการตั้งด่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง

	 ผลพวงท่ีตามมาจากตั้งด่านชุมชน	 คือ	
เมื่อด�าเนินการแล้วเกิดการขยายไปยังต�าบล
อืน่ๆ	ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมในพืน้ท่ีลดลง

เคล็ดลับสู่ควำมส�ำเร็จ
	 นายกอธิวัฒน์	 กล่าวว่า	 สิ่งส�าคัญใน
การด�าเนินการเรื่องต่างๆ	ในชุมชนนั้น	ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม	 หรือการ
ท�าด่านชุมชน	 จะต้องมีการประชุมท�าความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน	
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์
ที่หน่วยงาน	 และชุมชนจะได้รับจากการ
ด�าเนินโครงการ	นอกจากนี้	ผู้น�าเองก็เป็นอีก
ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือจาก 
เครือข่าย	
 “เวลาผมออกชุมชน ไปเยี่ยมบ้าน 
ผู้สูงอายุ อสม., อพปร.กลุ่มจิตอาสา ก็จะ 
ขอความร่วมมอื แต่เวลาท�างานเราต้องท�าด้วย  
ต้องเดินน�าหน้า ไม่ใช่สั่งอย่างเดียว ถ้าผู้น�า
สั่งให้คนอื่นท�า แต่เราไม่ท�า เขาก็จะไม่ท�า 
และเมื่อเขาให้ร่วมมือแล้ว เราต้องยกย่อง 
เชิดชูเกียรติเขา จิตอาสาไม่ได้ต้องการอะไร
มาก แค่การชื่นชมและก�าลังใจ เพราะทุก
โครงการจะส�าเร็จไม่ได้เลย หากขาดความ
ร่วมมอืและจติอาสาของคนในชมุชน ”	นายก
อธิวัฒน์	กล่าว
 
	 โครงการ	 “บ้านเรือนสะอาด	 ชะมวง 
น่าอยู่	 ผู้คนปลอดโรค”	 นอกจากจะส่งผล 
ตามช่ือโครงการแล้ว	 ยังก่อให้เกิดคุณธรรม
ด้านความมีวินัยกับคนในพื้นที่	 เกิดจิตอาสา	
และความสมานสามคัค	ีสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ	ได้ต่อไป
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สุจริต
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 ควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัด

ในกำรรักษำควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมทั้งปวง 

กล้ำปฏิเสธกำรกระท�ำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น

ที่จะท�ำให้ส่วนรวมเกิดควำมเสียหำย 
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จดุเริม่ต้นของหมูบ้่ำนแห่งกำรท่องเทีย่ว
	 ย้อนกลับไปในปี	 2539	นายธีรเมศร์ 
ขจรพัฒนภิรมย์	 หรือที่ชาวบ้านเรียกกัน
ติดปากว่า	“พ่อหลวงพรหมมินทร์”	คือผู้น�า
คนส�าคัญที่ชักน�าคนในชุมชนแม่ก�าปองให้
รู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ซึ่งขณะนั้นยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน
 “สมัยนั้นหมู ่บ ้ านแม ่ก� าปองยั งมี
สิ่งที่ต ้องพัฒนาอีกเยอะมาก โดยเฉพาะ

 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชำติป่ำเขำล�ำเนำไพร มีน้อยคนนักที่ไม่รู ้จัก  
“บ้ำนแม่ก�ำปอง” หมูบ้่ำนเลก็ๆ กลำงหบุเขำ แวดล้อมไปด้วยทรพัยำกรอันอุดมสมบูรณ์ของ
ป่ำฝืนใหญ่ในเขตอ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย 
และชำวต่ำงชำติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมำเยือนเป็นจ�ำนวนมำก นับตั้งแต่ปี 2543 ที่ได้ 
เปิดเป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจนถึงทุกวันนี้ชุมชนบ้ำนแม่ก�ำปองยังคงรักษำ 
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตแิละฐำนทรพัยำกรของตนเองไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น พร้อมกับ
ควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่นับวันยิ่งเข้มแข็งมำกขึ้น 

ชุมชนบ้ำนแม่ก�ำปอง
บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

สาธารณูปโภคต ่างๆ ซ่ึงชุมชนเราไม ่ม ี
งบประมาณของตนเอง ดั งนั้น เมื่ อผม 
เข้ามาเป็นผูใ้หญ่บ้าน กค็ดิว่าจะแก้ไขอย่างไร  
มัวแต่รอความช่วยเหลือจากภายนอกท่ีจะ 
เข้ามาก็คงไม่ได้ ก็เลยมาคิดว่าชุมชนเรามี
อะไรดี มีจุดเด่นอะไร
 เรามีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เพราะเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
เขตป่าต้นน�้า ซ่ึงเป็นจุดก�าเนิดของน�้าตก 
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แม่ก�าปอง ชมุชนเรามวีถิชีวีติทีต่่างจากทีอ่ืน่ๆ 
โดยเฉพาะอาชีพเก็บใบเมี่ยงที่สืบทอดกันมา
นาน เรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ นิสัยใจคอของ
คนในชุมชนก็ค่อนข้างดีอยู่ ก็คิดว่าทุนต่างๆ 
เหล่านีท้ีเ่ราม ีหนไีม่พ้นเรือ่งของการท่องเทีย่ว  
แต่ต้องเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์หรอืการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่จะ
ไม่ท�าลายต้นทุนของเรา” 
	 ชุมชนบ้านแม่ก�าปองใช้เวลา	 4	 ปี	
ในการเตรียมความพร้อม	 ทั้งการศึกษา
แนวทางของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
ชุมชนต่างๆ	 เช่น	 หมู ่บ้านคีรีวง	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 การท�าความเข้าใจกับ
คนในชุมชนถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดเป็น
หมูบ้่านท่องเทีย่ว	รวมถงึการสร้างกฎระเบยีบ
ร่วมกัน	 จากนั้นจึงได้ท�าการเปิดเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ	 ตั้งแต่วันที่	 10	
ธันวาคม	2543	เป็นต้นมา

บริหำรจัดกำรด้วยหลกั “ธรรมำภบิำล” 
	 นอกจากการเที่ยวชมความงามของ
ธรรมชาติแล้ว	 นักท่องเที่ยวยังได้ศึกษาวิถี
ชีวิตของชุมชน	 จากการกิน	 การอยู่อาศัยใน
บ้านพักแบบ	“โฮมสเตย์”	ของชาวบ้าน	โดย

มีการปรับปรุงบ้านพักส่วนตัวให้เป็นที่พัก
เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักค้าง
คืนแบบอยู่ร่วมกับเจ้าของบ้าน	 และชุมชน
ยังมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาหารเลี้ยง
นักท่องเที่ยว	 เป็นไกด์ท้องถิ่น	 นักดนตรี 
พื้นบ้าน	รวมถึงการเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มแปรรูปกาแฟ	หมอนใบชา	
เครื่องดื่มสมุนไพร	นวดแผนโบราณ	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้รายได้ที่เกิดจากการด�าเนินงาน
ของกลุม่ต่างๆ	เมือ่หกัค่าใช้จ่ายแล้วจะน�าเข้า	 
“สหกรณ์บ้านแม่ก�าปอง”	โดยมคีณะกรรมการ 
ของสหกรณ์เป็นผู ้ดูแลและบริหารจัดการ 
รายได้ของชุมชน	 ซึ่งชาวบ้านแม่ก�าปอง
ทัง้หมดต่างเป็นสมาชกิของสหกรณ์	และทกุปี
จะมกีารแบ่งเงนิปันผลคนืให้แก่สมาชิกทุกคน	
อีกท้ังยังมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ	
สามารถยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย	 เพื่อน�าไป
พฒันากจิการของกลุม่	หรอืพฒันาผลติภณัฑ์
ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
	 ทุกๆ	 เดือน	 คณะกรรมการจะมีการ
ประชุมชี้แจงรายรับ	 รายจ่าย	 และการ 
กระจายผลประโยชน์ของชุมชน	 รวมท้ัง
วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน	และเมือ่ได้ข้อสรปุแล้วก็จะประกาศให้
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สมาชกิในชมุชนได้รบัทราบ	หรอืบางกรณหีาก
เกิดข้อข้องใจสมาชิกก็จะปรึกษาหารือกัน	 
ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความไว้เนื้อ 
เชือ่ใจใน	“ความโปร่งใส”และการกระจายรายได้ 
อย่าง	“ยตุธิรรม”	ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี	

บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
	 เป้าหมายหลักของการด�าเนินกิจกรรม
การท่องเทีย่วเชงินิเวศของหมูบ้่านแม่ก�าปอง	 
คือ	 สมาชิกในชุมชนต้องการอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ภายหลังจากที่ได้เปิด
เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว	
สมาชิกในชุมชนยิ่งเห็นคุณค่าและความ
ส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

มากยิง่ขึน้	มกีารสร้างกฎระเบยีบการอยูอ่าศยั
ร่วมกันท่ีต้องไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
เช่น	 การไม่ท้ิงขยะหรือสิ่งสกปรกลงสู่แม่น�้า
ที่ไหลผ่านบ้านแต่ละหลัง	 มีการแยกขยะ	 
มีการตรวจตราและดูแลนักท่องเท่ียวไม่ให้
รุกล�้าท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	รวมทั้งการ
สร้างที่พักอาศัยที่ต้องสอดคล้องกับระบบ
นิเวศ	เป็นต้น	
	 สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนัก
ในการดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
อธัยาศยัไมตรขีองเจ้าบ้านทีด่	ีมคีวามซือ่สตัย์	
ไม่โก่งราคาสินค้าจนเกินพอดี	 และมีความ
จริงใจในการให้บริการ	สร้างความประทับใจ
ให้กบันกัท่องเทีย่วทีต่่างกลบัมาเยอืนบ้านแม่
ก�าปองซ�้าแล้วซ�้าอีก	
 นายประทีป นงค์ยา	 ผู้ใหญ่บ้านบ้าน 
แม่ก�าปองคนปัจจบุนัได้กล่าวว่า	“ปัจจยัส�าคญัที ่
ท�าให้หมูบ้่านมคีวามยัง่ยนืด้านการท่องเทีย่ว
ในปัจจุบัน คือ เป็นการด�าเนินกิจกรรมจาก
ความต้องการของคนในชุมชนท่ีลุกข้ึนมา
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่เหมือนกับท่ีอื่นๆ 
ที่เกิดจากการกระตุ้นของภาครัฐท�าให้การ
ด�าเนินกิจกรรมไม่ยั่งยืน และท่ีส�าคัญคือเรา
จะต้องท�าให้ชุมชนเรามีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนให้นานท่ีสุดเพราะ
มันคือประโยชน์ของพวกเรา คือรายได้ท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว ซ่ึงทุกวันนี้ท่ีมีกินมีใช้ 
ก็เพราะการท่องเท่ียว ดังนั้นเราต้องยื้อ 
สิ่งเหล่านี้ให้อยู่กับเราให้นานชั่วลูกชั่วหลาน 
หรือนานที่สุดเท่าที่จะนานได้” 

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
	 ความไม่เข้าใจของคนในชุมชน	 คือ
อปุสรรคส�าคญัในช่วงเริม่ต้นของการด�าเนนิการ	 
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ผู ้น�าชุมชนได้ใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่น
เข้ามาสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน	 โดยได้
รับทุนวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)	 อีกทั้งยังมีศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	มหาวิทยาลัยพายัพ	
เป ็นพ่ีเ ล้ียงในการให ้ค�าแนะน�าปรึกษา	
ท�าให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ	 ไปได้	 
จนทุกวันนี้ชุมชนบ้านแม่ก�าปองได้กลายเป็น 
แบบอย่างในการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	
และเป็นศูนย์เรียนรู ้ในด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน	
	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนบ้านแม่ 
ก�าปองสามารถด�าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง	
คือ	 ผู้น�าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 มี
ความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาของ
ชุมชน	 สามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนา
ชมุชนด้วยทนุดภีายในทีม่อียู่	มคีวามเสยีสละ	
ซื่อสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงาน	
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 ใน
การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	 การจัดการ
ขยะมูลฝอย	การรักษากฎระเบียบต่างๆ	ของ
ชมุชน	และการต้อนรบัดูแลนักท่องเทีย่ว	ฯลฯ	
ความร่วมมือและสามัคคีกันอย่างเข้มแข็ง
ของชาวบ้านแม่ก�าปอง	 ท�าให้จากหมู่บ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน	ไม่มีไฟฟ้า	ไม่มีถนน	 
บางครัวเรือนไม ่มีอาชีพเป ็นหลักแหล่ง	
สามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจนสามารถ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ช่วยแก้ไขปัญหา
การว่างงานและการออกไปหางานท�านอก
พ้ืนที่ในกลุ่มวัยแรงงาน	 เกิดการพัฒนาด้าน
อาชพีเสริม	เดก็เยาวชนรุน่ใหม่เมือ่ส�าเรจ็การ
ศึกษา	เริ่มกลับมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนมากข้ึน	
ท�าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น	และคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนก็ดีขึ้นตามมา
 “สิ่งที่ชุมชนเราได้ร่วมสร้าง ร่วมท�ากัน
มากว่า 20 ปี ทุกวันนี้มีความภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่งที่หมู่บ้านประสบความส�าเร็จจนได้
รับรางวัลระดับประเทศ ท�าให้เรามีก�าลังใจที่
จะท�าสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สิ่งที่ภูมิใจอีก
อย่างหนึ่งก็คือ คนในชุมชนแม่ก�าปองทุกคน
มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด รู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ 
เพราะตราบใดท่ีเราสามารถรักษา ‘คุณค่า’ 
ไว้ได้ ‘มูลค่า’ ก็จะไม่หาย และสิ่งนี้ก็จะ 
หล ่อเลี้ ยงชาวแม ่ก� าปอง ไปจนชั่ วลูก 
ช่ัวหลาน...” นายธีรเมศร์	 อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านแม่ก�าปองกล่าวทิ้งท้าย
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 ต�ำบลบ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ล�ำพูน นับเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง 
ของภำคเหนือ เพรำะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ท�ำให้เทศบำลต�ำบล 
บ้ำนกลำงซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ เป็นองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จัดเก็บภำษีได้มำกที่สุดในจังหวัดล�ำพูน ดังนั้นจึงเป็นธรรมดำอยู่เองท่ีเทศบำลต�ำบล 
บ้ำนกลำงจะถูกเพ่งเล็งในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณต่ำงๆ จำกองค์กรหน่วยงำนที่
ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

เทศบำลต�ำบลบ้ำนกลำง
เทศบำลธรรมำภิบำล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

	 แต่ถงึกระนัน้	เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ก็สามารถพิสูจน ์ เจตนารมณ์ที่ยึดมั่นใน
การท�างานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อตรงโปร่งใส	 ด้วยรางวัลแห่ง
เกียรติยศและความภาคภูมิใจอันมากมาย
นับไม่ถ้วน	

ยึดมั่นธรรมำภิบำลเพื่อประชำชน
 “หลักธรรมาภิบาล”	หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี	 คือมีความถูกต้อง	 มี
ความยุติธรรม	 และมีคุณความดีอย่างยิ่งนั้น	
เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองรางวัล	ป.ป.ช.ต่อเนื่อง	4	ปี	
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และสังคมอย่างมีความสงบสุข	 เกิดความ
รู้รักสามัคคี	 โปร่งใส	 มีส่วนร่วม	 สามารถ
ประสานประโยชน์	 และคลี่คลายปัญหา 
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี	 และพัฒนาสังคมให้มี
ความยั่งยืน	ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญที่เทศบาล
ต�าบลบ้านกลางน�ามาใช้ในการบริหารงาน	
ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได ้วางไว ้	 คือ	 
“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ	 เศรษฐกิจ
พัฒนา	 การศึกษาชั้นน�า	 วัฒนธรรมดีงาม	 
ธรรมาภบิาลเพือ่ประชาชน	เป่ียมล้นคณุภาพ
ชีวิต”
 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายก
เทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง	 ซึ่งเป็นผู ้น�า
องค์กรที่มีนโยบายอันชัดเจนในการบริหาร
งานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อตรง
โปร่งใส	 กล่าวว่า	 “ปัจจุบันปัญหาบ้านเมือง
เราหลากหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อย
ปละละเลยในการตรวจสอบ กลุ่มคนทุจริต
สามารถเข้าถึงอ�านาจต่างๆ ได้โดยง่าย และ
สามารถควบคุมการด�าเนินงานต่างๆ ได้ จน
ท�าให้เกิดปัญหาใหญ่คือการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึง่เป็นปัญหาทีท่�าลายสงัคมอย่างรนุแรงและ
ฝังรากลึกมานาน ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืนน้ัน คนในสังคมต้องมีค่านิยมใน

การรักความดี และไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
 ตัวผมเองคงไม ่ได ้ เป ็นนายกฯ ได ้
ตลอดกาล ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญก็คือการปลูก
ฝังจิตส�านึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวเจ้าหน้าที่ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ�าของ
เทศบาล ไปจนถึงชาวบ้าน ประชาชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ถือ
เป็นหัวใจส�าคัญ ดังนั้นการสนับสนุนของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ท�าในเรื่องนี้ 
ก็ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้
	 หลักธรรมาภิบาลที่ส�าคัญข้อหนึ่งคือ
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงโปร่งใส	
เทศบาลต�าบลบ้านกลางจึงเปิดกว้างให้
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท�างานขององค์กรได้	 ซ่ึงการ
ขับเคลื่อนงานของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง
นั้น	 ประกอบไปด้วยความร่วมมือระหว่าง
คณะผูบ้รหิารเทศบาล	โดยมนีายกเทศมนตรี
ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย	 ประธานสภา
เทศบาลต�าบลบ้านกลางท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
และพิจารณาการท�างานของเทศบาล	 
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ปลัดเทศบาลท�าหน้าที่น�านโยบายของ 
คณะผู ้บริหารมาด�าเนินการ	 ภายใต้การ 
ตรวจสอบของสภาเทศบาล	ซึง่เป็นการบริหาร
งานที่ต่างฝ่ายเป็นอิสระ	 มีหน้าที่ถ่วงดุลและ 
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั	ซึง่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการท�างานได้	 เช่น	 การใช้จ่าย 
งบประมาณ	 รายรับ	 รายจ่ายประจ�าป ี	 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ	เป็นต้น
	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้มีการจัด
ท�าแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ซึ่ง
มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน	 มีการ
บริหารจัดการที่ดี	 และเน้นการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน	 นอกจากน้ี	 ยั งมีการจัด ต้ัง 
ศูนย ์ กฎหมายชุ มชน เทศบาลต� าบล 
บ้านกลาง เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์	 และ
แจ้งเหตุการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานมิชอบ
หรือทุจริตต่อหน้าที่	 และที่ส�าคัญมีการสร้าง 
เครือข่ายความซ่ือตรงบ้านกลาง	 เพื่อ 
ขบัเคล่ือนความซือ่ตรง	โปร่งใส	และพอเพยีง 
ในพื้นที่ 	 โดยร ่วมมือกับภาคีเครือข ่าย 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 และ
ประชาชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงแห่งชาติ	 ซ่ึงจากการด�าเนินงานที่ 
ผ่านมา	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางไม่เคยถูก
กล่าวหาว่าทจุรติคอร์รปัชนั	หรอืถกูร้องเรยีน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันมิชอบเลย	 

ในทางตรงข ้ามกลับได ้รับความร ่วมมือ 
อันดีจากประชาชนในพื้นท่ีในการบริหาร
งานเทศบาล	 ท�าให้เกิดความฉับไว	 โปร่งใส	
และเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมท่ีทุกฝ่าย
พึงพอใจ	
	 ผลส�าเรจ็จากการท�างานในเชงิประจกัษ์นี	้ 
ท�าให้เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้รับรางวัล
มากมาย	 อาทิ	 รางวัลองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินดีเด่น	 และเป็นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 หรือ	 ป.ป.ช.	 มาหลายปีติดต่อกัน	 
อีกทั้งได ้รับรางวัลองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	 รางวัลพระปกเกล้า	 รางวัล
สุดยอดองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้าน
สตรีและครอบครัว	 จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และรางวัล
คุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กร	 ปี	 พ.ศ.	
2556	 จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	
เป็นต้น

โครงกำรเทศบำลใสสะอำด
	 ในปี	 2554	 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง
ได้ด�าเนินโครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี  
ท�าดี มีคุณธรรม	 โดยได้รับการเสริมหนุน
จากศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ในการ
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สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนสังคมควบคู่กับปลูกฝังจิตส�านึกความ
ซื่อตรงแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มเดก็และเยาวชน	โดยสอดแทรกคุณธรรม 
ความซื่อตรงลงไปในหลักสูตรและกิจกรรม
นอกห้องเรยีน	เช่น	กจิกรรมความรูคู่้คุณธรรม	
ห้องเรียนคุณธรรม	หมู่บ้านคุณธรรม	
	 จากนั้นในปี	2555	ได้ต่อยอดขยายผล
จนเป็น	“โครงการเทศบาลใสสะอาด สร้าง
ความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม”	 โดย
เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	จ�านวน	7	กิจกรรมด้วยกัน	คือ	1.การ
จัดอบรมให้ความรู ้ผู ้น�าคุณธรรม	 2.การ
สร้างพนักงานจิตอาสาท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 3.ผ้าป่าขยะรีไซเคิล	 4.การเสริมสร้าง
ผู้น�าคุณธรรม	 5.การเสริมสร้างคุณธรรมน�า
ประชาสขุใจ	6.การเสรมิสร้างและยกย่องคนดี	
หรอืคนดศีรีบ้านกลาง	7.การพฒันาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชนในด้านผู้น�าคุณธรรม	
	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ขยายผลสู่
การจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เช่น	กิจกรรม	
“ต้นไม้แห่งความดี”	 โดยให้เจ้าหน้าที่เขียน
ความดีของตนเองลงบนใบโพธิ์แห่งความ
ดีแล้วตั้งจิตอธิษฐาน	 จากนั้นได้รวบรวม 
ใบโพธิไ์ปหล่อเป็นพระพทุธรปูเพือ่เป็นเครือ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป	

	 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล	
ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานจ้างของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง	ผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
ดีเด่น	
	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต�าบล	
เพื่อสร้างค่านิยม	 และการเชิดชูคุณธรรม	
จริยธรรม	 ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุก
ภาคฝ่าย	
	 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ส่งเสริมคุณธรรม	ความซื่อตรง	โปร่งใส	และ
พอเพียง
	 กิจกรรม	“คนดีศรีบ้านกลาง”	ส่งเสริม 
และยกย่องชาวบ้านในชุมชนบ้านกลางซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนว่าเป็นคนดี	
มีความเสียสละ	 มีความซื่อตรง	 เพื่อสร้าง
บุคคลต้นแบบท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้ 
คนท�าความดี	บ�าเพ็ญประโยชน์	และอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม	เป็นต้น	
 
	 นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมโรงเรียน 
สีขาว “โตไปไม่โกง”	ที่มุ่งบ่มเพาะคุณธรรม
แก่เดก็และเยาวชนเกีย่วกบัคณุค่าแห่งความดี	 
5	 ประการ	 คือ	 ความซ่ือสัตย์	 การรักความ
เป็นธรรม	การกระท�าอย่างรับผิดชอบ	การมี
จิตส�านึกรักษาประโยชน์ส่วนรวม	และการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ซึ่งกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กและเยาวชนนั้น	 เป็นเสมือน
การวางรากฐานอันส�าคัญท่ีจะช่วยให้ชุมชน
บ้านกลาง	 สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น	
“สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อตรง”	ได้ในที่สุด
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 นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาล
ต�าบลหนองบวั เล่าถงึตัวอย่างหน่ึงในหลายๆ	
เรื่องของวิถีปฏิบัติที่ชาวเทศบาลต�าบล
หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	 ได้ปฏิบัติ
สบืต่อกนัมายาวนาน	หล่อหลอมจนกลายเป็น 
วัฒนธรรมองค์กรอันเข้มแข็ง	 และเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนอย่างแท้จริง

“วัฒนธรรมองค์กร” ควำมเข้มแข็งที ่
เริ่มต้นจำกภำยใน
	 ปี	2542	เทศบาลต�าบลหนองบัวได้รับ 
การยกฐานะเป ็นเทศบาลต�าบล	 ดูแล

   ที่นี่ไม่มีเวลำปิด เพรำะเปิดท�ำกำรตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเย็น 18.00 น.  
เป็นต้นไป มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรยำม 4 คน ที่น่ีไม่มีห้องน�้ำของผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี  
มีแต่ห้องน�้ำของประชำชนที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ที่นี่ไม่มีที่จอดรถส่วนตัวของนำยกฯ,  
ปลัด, ผอ.กอง ฯลฯ เพรำะที่จอดรถทุกที่เป็นพื้นที่ของทุกคน และเกือบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
เทศบำลต�ำบลหนองบัวไม่เคยมีฎีกำเบิกเงินล่วงเวลำส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนเลย  
ทั้งที่กลับบ้ำน 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม เป็นประจ�ำ... 

เทศบำลต�ำบลหนองบัว
มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

ประชากรในพื้นท่ีกว่า	 6,000	 คน	 นับเป็น
เวลาเกือบ	 20	 ปี	 ในการท�างานร่วมทุกข ์
ร ่วมสุขของคณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล	 จนก่อเกิด
เป็นวิถีวัฒนธรรมขององค์กรในการช่วยกัน
ท�างาน	ด้วยความเสียสละ	ทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจ	โดยถอืประโยชน์ส่วนรวมและความสขุ 
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
 การมีส่วนร่วม	 และการให้คุณค่า 
ของคนท�างานอย่างเท่าเทยีม	ถอืเป็นหลกัคดิ 
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ส�าคญัของเทศบาลต�าบลหนองบวั	ปลดัสวนา 
เล่าว่า	“แม้จะแตกต่างกันด้วยต�าแหน่งและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ในการท�างานน้ัน  
ทัง้ 61 ชวีติของเทศบาลต�าบลหนองบวั ไม่ว่า 
จะเป็นปลัด หรือคนงาน ถ้าเราท�าหน้าที ่
ของเราอย่างเต็มที่แล ้ว ทุกคนมีคุณค่า 
เท่าเทยีมกนั เราคิดอย่างน้ันนะคะ และทีน่ี่เรา 
จะช่วยกันท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
งานส่วนรวมหรืองานที่เกี่ยวกับประชาชน  
เราจะช่วยกัน อย่างเช่นมีเหตุไฟไหม้ เรา
จะออกพื้นที่ไปช่วยกันหมดเลย ทั้งนายกฯ  
ผู้บริหาร ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
ท�าอยู่ฝ่ายเดียว โดยหลักปฏิบัติของพวกเรา 
คือ งานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ภายนอกถือว่าเป็นงานส่วนรวม”
	 เทศบาลต�าบลหนองบัวยังให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 โดย
เฉพาะการส่ือสารภายในองค์กร	มกีารพบปะ
พูดคุย	 ประชุมหารือกันเป็นประจ�าทุกเช้า 
วนัจนัทร์	วนัพธุ	และวนัศุกร์	ทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการตามแต่วาระโอกาส	ซึง่จะ
เน้นการสือ่สารทีใ่ช้เวลาเพยีงสัน้ๆ	แต่มคีวาม
ชัดเจนและแม่นย�า	 ท�าให้เกิดความเข้าใจ	
และส่งผลให้การด�าเนินงานต่างๆ	 ประสบ 
ความส�าเร็จมากขึ้น	 สามารถแก้ปัญหาที่
ติดขัด	และจัดปรับแผนงานได้อย่างรวดเร็ว
	 นอกจากนี	้การเสยีสละ	และไม่เหน็แก่ 
ประโยชน์ส่วนตน	 ยังเป็นค่านิยมที่เห็นได้ 

อย่างเด่นชัด	 จากการทุ ่มเทท�างานของ 
ทุกหน่วย	 “ได้เวลาเลิกงาน 4 โมงครึ่งแล้ว  
แต่แทบจะไม่มใีครลกุออกจากโต๊ะเลยถ้างาน 
ยังไม่เสร็จ บ่อยครั้งท่ีอยู ่กันจนดึก และ
เป็นทีมบริหารด้วยซ�้าท่ีกลับเป็นทีมสุดท้าย  
วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ กไ็ม่ค่อยได้หยดุกนั เพราะ
เราจดักจิกรรมให้กบัเดก็ๆ แทบทกุอาทติย์ ซึง่
เจ้าหน้าท่ีของเราก็เต็มใจมาช่วยกัน เพราะ
เราคิดเสมอว่า สิ่งท่ีเราท�ายังเทียบไม่ได้กับ
ท่ีพ่อหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้เสียสละให้กับ 
คนไทยเลย
 อาหารที่เหลือจากศูนย์เด็กเล็ก ก็เป็น
ที่รู้กันว่าจะไม่มีใครเอากลับบ้าน ไม่เบียดบัง 
เอาไปกินเอง แต่เราจะตักใส่ถุงเอาไปให้ 
คนแก่ คนจน คนยากไร้ในชุมชน และเรายัง
เอาผกัสวนครวัทีป่ลกูไว้หลงัส�านกังาน มาท�า
อาหาร”	ปลัดสวนาเล่าเสริม

“ผูน้�ำองค์กร” แบบอย่ำงของกำรท�ำงำน
ด้วยหลักคุณธรรม 
	 ผูน้�าหรอืผูบ้รหิาร	เปรยีบเสมอืนแม่แบบ 
ที่จะช่วยหล่อหลอมคนในองค์กรให้อยู ่ใน
กรอบแห่งคุณงามความดี	 การท่ีผู ้บริหาร
ของเทศบาลต�าบลหนองบัว นายปัญญา  
สตัยกาญจน์ นายกเทศมนตรตี�าบลหนองบวั 
มีนโยบายชัดเจนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล	 มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
ท่ีมีความซ่ือตรง	 โปร่งใส	 ท�าให้ผู้เกี่ยวข้อง
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ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแนวนโยบาย	 จนเกิด
เป็นความร่วมมอืของบุคลากรในเทศบาลและ
ประชาชน	ในทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการ	
	 ปลัดสวนากล่าวว่า	 “หัวใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือผู้บริหาร เพราะ
เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไป
ในทางที่ดี เราโชคดีที่มีผู้บริหารที่มีคุณธรรม 
ท่านไม่เคยสั่งให้เราท�าอะไรที่ผิดระเบียบ
เลย แถมยังช่วยดูแลให้ค�าแนะน�า และ
คอยตักเตือนเราด้วยซ�้า ในฐานะที่ท่านมี
ประสบการณ์เป็นนายกฯ มาตลอด 5 สมัย 
 วิธีคิดหลายๆ อย่างเราถูกบ่มเพาะมา
จากท่าน อย่างเช่นในการท�าโครงการต่างๆ 
เราจะคิดถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ท�าลงไป ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ท�า 
ภายใต้กฎหมายรองรับ มีความโปร่งใส 
ยอมรับได้ และท�าภายใต้การมีส่วนร่วม 
ท่านจะบอกเสมอว่าให้พวกเราท�างานด้วย
ความภาคภูมิใจ เพราะเราเข้ามาได้ด้วย 
ความสามารถและสมอง ไม่ได้ใช้เงินเข้ามา  
ดังน้ันจึงไม่ต้องถอนทุน ขอให้ท�างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต” 

จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส
	 ภารกิจหลักด ้านหนึ่ งขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
ซึง่ในการจดับรกิารสาธารณะดงักล่าวจ�าเป็น
ต้องท�าการ	 “จัดซ้ือจัดจ้าง”	 เพื่อให้ได้มาซ่ึง
พัสดุต่างๆ	 เช่น	การก่อสร้าง	การลอกคลอง
สาธารณะ	การจัดระบบประปา	การส่งเสริม
การศึกษา	การดูแลสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	
	 แต่ในข้ันตอนการด�าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างนั้นกลับพบว่า	 มีเรื่องร้องเรียนไปยัง
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เกี่ยวกับการ	“ทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้าง”	เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ถกูมองในแง่ลบ	และเป็น
อุปสรรคส�าคัญของการพัฒนา
	 ด้วยเหตุผลนี้เอง	 ท�าให้เทศบาลต�าบล
หนองบัวได้ริเริ่มแนวคิดในการป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรเกี่ยวกับงานพัสดุด้าน
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การจัดซื้อจัดจ้างขึ้น	 โดยได้ร่วมกันก�าหนด
แนวทางมาตรการต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส	 ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานของเทศบาลต�าบลหนองบวั	
ภายใต้ชื่อ	“โครงการส่งเสริมความซื่อตรง 
โปร่งใส งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง”
 
	 เทศบาลต�าบลหนองบัวได ้ค ้นคิด
นวัตกรรมป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง	 โดยก�าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆ	 ขึ้นเพื่อ
ป้องกันการทุจริต	 ท�าให้เกิดความโปร่งใส 
ในการปฏบิตังิาน	เริม่จากจดัประชมุบคุลากร	
และร ่วมกันก�าหนดแนวคิดในการสร ้าง
นวัตกรรมป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง	 เช่น	 การประทับตราสัญลักษณ์ของ
เทศบาลก�ากับด้านหัวกระดาษในเสนอราคา
ทุกใบ,	 จัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มาซื้อเอกสาร 
จดัซือ้จดัจ้างเป็นรายตวัเฉพาะราย,	ถ่ายภาพ
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอนแนบตดิ
ฎีกาเบิกเงิน	 และยังก�าหนดให้มีประชาชน 
เข ้าร ่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก 
ขั้นตอน
	 มาตรการเหล่านี้ส ่งผลให้เกิดความ
โปร่งใส	 ปลอดทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง	 มี 
การแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	 
เกดิความคุม้ค่า	ประหยดังบประมาณ	เกดิการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาล	 และเกิดงานบริการสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม	

	 โครงการส่งเสริมความซ่ือตรง	 โปร่งใส	
งานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ประสบผลส�าเร็จ
เป็นอย่างดี	 จนได้รับรางวัลการบริหาร
จดัการทีด่ ีปี 2558	(รางวลัที	่1	ประเภททัว่ไป	
กลุ ่มเทศบาลต�าบล)	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรฐัมนตร	ีอกีทัง้เทศบาลต�าบลหนองบวั
ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต	 จาก	 ป.ป.ช.	 ถึง	 3	 ปีติดต่อกัน	 
ท�าให้มอีงค์กรหน่วยงานต่างๆ	มาศกึษาดงูาน
มากกว่า	1,620	องค์กร	
	 นอกจากนี้ เทศบาลต�าบลหนองบัว 
ยงัให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ 
ของครอบครัวและชุมชน	 โดยจัดกิจกรรม
ให้คน	 3	 วัย	 คือ	 เด็กและเยาวชน	 พ่อแม	่ 
ผู้ปกครอง	และปู่ย่าตายาย	ได้มีความใกล้ชิด
ผูกพัน	 สร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
องค์ความรู้และงบประมาณสมทบบางส่วน
จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ท�าให้
การด�าเนนิการมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้	โดยเปิด
พืน้ท่ีของส�านกังานเทศบาลให้เป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรม	เช่น	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�า
ขนมพื้นบ้าน	 จากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานใน
ชุมชน,	 การชวนเด็กๆ	 ท�ากิจกรรมจิตอาสา	
เยีย่มบ้านผูป่้วยและคนชรา,	กจิกรรมสภาเดก็
และเยาวชน,	กลุ่มดนตรีไทย	เป็นต้น
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 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	 และ	ดร.อุบล  
ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต�าบลดอนแก้ว	 คือผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 
คนส�าคญัทีมี่ส่วนในการวางรากฐานอนัมัน่คง
ให้กับองค์กร	 ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและ 
เอาจริงเอาจังในการป้องกันการทุจริตทุก 
รูปแบบ	 ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังคุณธรรม 
ความซ่ือตรง	โปร่งใส	ความเอือ้อาทร	ซือ่สตัย์
สุจริต	ให้เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและในชุมชน
	 ปลัดอุบลเล่าถึงแรงบันดาลใจว่า	 “เรา
มักจะได้ยินจากข่าวอยู ่เสมอว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชัน

 แม้จะมิใช่เป้ำหมำยสูงสุดของกำรท�ำงำน แต่รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจอันมำกมำย
นับไม่ถ้วนที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับจำกองค์กร
และหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเครื่องหมำยกำรันตีได้อย่ำงดี ถึงผลส�ำเร็จของกำรท�ำงำนด้วย 
ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้ำงสุขภำวะของคนในชุมชน และก้ำวสู่กำรเป็นชุมชนคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลดอนแก้ว
“ดอนแก้ว” ต�ำบลแห่งควำมซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภำวะดี

มากทีส่ดุ ท้องถ่ินไม่ด ีท้องถ่ินโกง ซึง่พอได้ยนิ 
อย่างนั้นก็รู ้สึกไม่สบายใจ เลยท�าให้เกิด 
แรงบันดาลใจอยากจะท�าท้องถิ่นของเราให ้
เป็นองค์กรท่ีสะอาด ปลอดการทุจรติคอร์รปัชัน 
อย่างเดด็ขาด ตอนนัน้มนัเป็นเหมอืนอดุมคติ 
ท�าได้หรือไม่ ไม่รู้ แต่ที่รู้คือต้องเริ่มที่ตัวเอง
ก่อน ก็เลยเริ่มต้นจากการดีไซน์องค์กรของ
เราว่าจะต้องเป็นอย่างไร” 

“อบต.สีขำว” ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
	 อบต.ดอนแก้วเริม่ต้นสร้างความโปร่งใส
ในองค์กร	ด้วยการแก้ปัญหาความเลือ่มล�า้ใน
องค์กร	 โดยเฉพาะด้านการบริหารงาน	 วาง
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หลักเกณฑ์การรับคนเข้าท�างานที่ใช้ระบบ
คุณธรรม	ไม่มีระบบฝาก	รับคนพิจารณาคน
เข้าท�างาน	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์เป็นเกณฑ์ในการพจิารณา	และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถ
สมัครเข้ามาเพ่ือรับการคัดเลือก	 หรือสอบ 
คัดเลือกได้	
	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกแผนกของ	อบต.ดอนแก้ว	ยังได้ปฏิญาณ
และบันทึกเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชันว่า	 “จะท�างานด้วย 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อต้าน การทุจริต  
มคีวามโปร่งใส และมส่ีวนร่วมทกุระดบั”	โดย
ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล	คอืมคีวามถกูต้อง 
ตามกฎระเบียบ	มีคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	 
โปร ่งใส	 มีส ่วนร ่วม	 มีความคุ ้มค ่าและ
สร้างสรรค์	 อีกทั้งยังน้อมน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	
เพราะหากคนในองค์กรมีความพอเพียง	 
พอประมาณ	 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่	 ไม่โลภ
อยากได้ของผูอ้ืน่มาเป็นของตนเอง	ไม่ฟุง้เฟ้อ	
และรู้จักการประหยัดอดออมแล้ว	 จะเป็น
เกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างดี	
	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็น	"อบต.สีขาว” ที่
มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส	 ซึ่งไม่เพียง 

ปลอดคอร ์รัปชัน	 หากยังเป ิดกว ้างให ้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ท�างานของ	อบต.ดอนแก้ว	 โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจ�าต�าบลดอนแก้ว	 ท�าหน้าท่ี
เสมอืน	ป.ป.ช.ต�าบลซึง่เรยีกว่าคณะกรรมการ
ธรรมาภบิาลต�าบลดอนแก้ว (กธ.ต.ดอนแก้ว) 
ซ่ึงเป็นอาสาสมัครท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผู ้แทน
ชุมชนในการสอดส่อง	 เฝ้าระวัง	และรณรงค์
สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร	
และชุมชน
	 ผู้แทนชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ�านาจบริหาร	 การใช้จ่ายงบประมาณของ
ท้องถ่ิน	การรบัรูง้บประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 
และการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา	 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ 
โดยง่ายและสะดวก	ผ่านช่องทางสือ่สารต่างๆ	
เช่น	วทิยชุุมชน	และอนิเทอร์เนต็	ตามแนวคดิ	
"อบต.รูอ้ะไร ประชาชนต้องรูส้ิง่นัน้" จงึเป็น
ทีม่าของนวตักรรม	"องค์กรระบบเปิด"	(Open	
System	Organization)	 เป็นการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย	 
ท้ังกิจกรรม	 "PR	 360	 องศา"	 ซ่ึงเป ็น 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ	รวมทั้ง	"Donkaew	GIS"	คือการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลู	GIS	ให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน	
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 อบต.สีขาว	
นอกจากส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการแล้ว	 ประชาชนยังมีโอกาส
เสนอความต้องการ	และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้โดยตรงต่อนักการเมืองท้องถิ่นด้วย

มุ่งสู่กำรเป็น “ชุมชนคุณธรรม”
	 เป้าหมายส�าคญัของ	อบต.ดอนแก้ว	คอื
การขยายหลักคุณธรรมความซื่อตรงสู่ชุมชน
อย่างต่อเน่ือง	โดยมกีารด�าเนนิโครงการต่างๆ	 
เพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น
ต้ังแต่เด็กปฐมวัยจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่	 เพื่อ 
หล่อหลอมชุมชนแห่งนี้ให ้เป ็น	 “ชุมชน
คุณธรรม”	
 “นโยบายของท่านนายกฯ ที่มีความ
ชัดเจน จริงจัง และไม่ปิดกั้นความคิดของ
คนในชุมชน หน�าซ�้ายังให้เกียรติชาวบ้าน  
รับฟังความคิดความเห็นของทุกคน ใครมี
เหตุผลที่ดีกว่าก็ท�าตามนั้น สิ่งเหล่านี้เป็น 
จุดแข็งที่ท�าให ้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในตัวผู้น�า และให้ความร่วมมือในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 เราค่อยๆ สร้างจิตส�านึกความซื่อตรง
ให้กับชุมชนผ่านวิธีการหลายอย่าง อย่าง
เช่น โครงการตลาดสีเขียวที่เปิดให้ชาวบ้าน
น�าผกัปลอดสารพษิมาวางขายในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลดอนแก้ว ซึ่งเป็นตลาด
ที่ไม่มีคนขาย มีแต่คนซ้ือ ใครอยากซ้ืออะไร
ก็หยิบสินค้าไป มีราคาติดอยู่ มีกระป๋องเงิน
วางอยู่ จ่ายเงินเอง ทอนเงินเอง ซ่ึงวิธีการ
เหล่านีจ้ะค่อยๆ ขัดเกลาเขาให้มคีวามซือ่สตัย์ 
ซื่อตรง อย่างน้อยก็กับตัวเอง เพราะเขาจะ
รู้อยู่แก่ใจตัวเอง และเรายังน�าวิธีการแบบนี้
ไปใช้ในร้านค้าในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ให้กับเด็กๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นรากฐานส�าคัญของการเติบโตเป็นคนดี
ในสังคมต่อไป”	ปลัดอุบลเล่า	

“ดอนแก้ว” ต�ำบลแห่งสุขภำวะ 
	 วิสัยทัศน ์ในการพัฒนาของ	 อบต. 
ดอนแก้ว	 คือการเป็นต�าบลที่มีสุขภาวะดี 
ครบทั้ง	4	ด้าน	อันได้แก่	
 1. สุขภาวะทางกาย	 หมายถึง	 การ
มีร ่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	 มีเศรษฐกิจ 
พอเพียง	มีสิ่งแวดล้อมดี	ไม่มีอุบัติภัย	เป็นต้น	
 2. สุขภาวะทางจิต	 หมายถึงจิตใจท่ี
เป็นสุข	 ผ่อนคลาย	 ไม่เครียด	 คล่องแคล่ว	 
มีความเมตตา	กรุณา	มีสติ	มีสมาธิ	เป็นต้น	
 3. สขุภาวะทางสงัคม	หมายถงึ	การอยู่ 
ร่วมกันด้วยดี	 ในครอบครัว	 ในชุมชน	 ในท่ี 
ท�างาน	 ในสังคม	 ในโลก	 ซ่ึงรวมถึงการมี
บริการทางสังคมที่ดี	มีความสามัคคีในชุมชน
และมีสันติภาพ	เป็นต้น	
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 4. สขุภาวะทางปัญญา	หมายถงึความ
สุขอันประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจสูง	 เข้าถึง
ความจริงทั้งหมด	 ลดละความเห็นแก่ตัว	 
หรือประโยชน์ส่วนตน	 เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและชุมชน	 มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู ้อื่น	 มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา	 เพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชน	 สังคม	 รวมถึงประเทศชาต	ิ
เป็นต้น
	 โดย	 อบต.ดอนแก้ว	 ร่วมกับส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 โดยส�านักสนับสนุนภาวะชุมชน	
(ส�านัก	 3)	 ร่วมกันเปิดตัว	 “มหาวิชชาลัย
ดอนแก้วสร้างสุข”	 ขึ้น	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
ต่อยอดมาจากแนวคิดของศูนย์บูรณาการ 
การดูแลสุขภาพชุมชน	 โดยสังเคราะห  ์
ออกมาเป็นหลกัสูตรการจัดการสขุภาพชมุชน	
เพื่อให้คนในต�าบลตลอดจนคนภายนอก 
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
	 ปลัดอุบลเล่าว่า	“การสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ต่างๆ ท�าให้ต�าบลของเรามี
แหล่งเรียนรู้ขึ้นมากมาย อย่างเช่น การดูแล 
ผู ้ป ่วยและคนพิการ การบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน  
รวมถึงการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซื่อตรง 
โปร่งใส ดงัน้ันเราจงึอยากจะขยายการเรยีนรู ้
ไปสู่ภายนอกให้มากขึ้น โดยการจัดท�าเป็น
หลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือให้คนที่สนใจ 
เข้ามาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

มาช่วยในเรื่องการให้ความรู ้ด้านวิชาการ  
บวกกบัประสบการณ์ชมุชนทีเ่ราม ีท�าให้ผูท้ีม่า 
เรียนรู้ได้รับประโยชน์กลับไปขยายผลต่อ”
	 จากการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล	และ
การป้องกันการทุจริต	 ท�าให้	 อบต.ดอนแก้ว	 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริต	 จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.),	
รางวัลพระปกเกล ้าทองค�าและรางวัล 
เชิดชูเกียรติท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีสุดด้านความ
โปร่งใส	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากสถาบันพระปกเกล้า,	 รางวัลคุณธรรม
แห่งชาติประเภทองค์กร	 จากศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 และโครงการ	 อบต.สีขาว	 
ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	 ประเภท
โครงการ,	 ซ่ึง	 ดร.อุบล	 ยะไวทย์ณะวิชัย	 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	 
ได้รบัรางวลัคณุธรรมแห่งชาต	ิประเภทบุคคล	
รวมถงึรางวลัข้าราชการต้นแบบ	“ข้าราชการ
ไทยใจสขีาว”	จากคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 
อีกทั้ง	รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีถึง	14	ปีติดต่อกัน	จาก
กระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงรางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจเหล่านี้	 ถือเป็นการ 
การันตีได้อย่างดีถึงการเป็น	 “อบต.ซ่ือตรง	
โปร่งใส”	อย่างแท้จริง
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	 องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง	 
ตั้งอยู่ที่หมู่	 2	ต�าบลวัดขวาง	อ�าเภอโพทะเล	
จงัหวัดพิจติร	ต�าบลน้ีมปีระชากรกว่าห้าพนัคน	 
มีประธานสภา	อบต.	คือ	คุณสนม พงษ์ไทย 
นายก	 อบต.	 คือคุณดิเรก สังขจันทร์	 และ 
ปลัด	อบต.คือ	คุณสายสุณี จงอยู่สุข
	 ต�าบลวัดขวาง	 เรียกชื่อตามชื่อวัด	 ซึ่ง 
ตั้งอยู ่บริเวณฝั ่งขวาของแม่น�้าพิจิตรเก่า	
(แม่น�้าน่านเดิม)	 มีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมา
บรเิวณนีเ้ป็นโค้งคุง้แม่น�า้น่าน	มเีกาะอยูก่ลาง
แม่น�า้	การเดนิทางในสมยัก่อนชาวบ้านใช้เรอื
แพเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา	ยามน�้าลด
เรือแพของชาวบ้านมักจะติดอยู่ในบริเวณนี	้ 
บางครัง้ตดิอยูห่ลายวนั	ต้องลงเรอืหาทีพ่กัแรม	 
หาอาหาร	 หาฟืน	 บางคนเห็นเป็นชัยภูมิ 

 พจิิตร เป็นจังหวัดทีอ่ยูท่ำงภำคเหนอืตอนล่ำง หรอืภำคกลำงตอนบน มคีวำมหมำยว่ำ  
“เมืองงำม” ตั้งอยู่ระหว่ำงจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น�้ำน่ำนและ 
แม่น�้ำยมไหลผ่ำน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำน่ำน เป็นเมืองเก่ำแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ที่เหมาะสม	 จึงได้ชักชวนกันตั้งบ้านเรือน 
จนเกิดชุมชนขึ้นในบริเวณนี้	
	 ครั้นเมื่อมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นเป็น
ชุมชนใหม่	 หลวงพ่อไข่และชาวบ้านผู้มีจิต
ศรัทธาจึงได้สร้างวัดข้ึนติดบริเวณโค้งคุ้งน�้า
แห่งนี้	 และเนื่องจากบริเวณวัดตั้งอยู่ติดโค้ง
คุ้งน�า้	ชาวบ้านท่ีใช้เรอืแพเดนิทางสญัจรไปมา
เมือ่เดนิทางใกล้ถงึบรเิวณโค้งคุง้น�้าจะเหน็ว่า
วดัสร้างขวางแม่น�า้อยู	่จงึเรยีกชือ่วดัแห่งนีว่้า	
วดัขวางน�า้	แต่ต่อมาเรยีกกนัตดิปากสัน้	ๆ 	ว่า	
"วัดขวาง"
	 ชาวต�าบลวัดขวางในวันนี้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สงบสุข	 ผู้คนมีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจาก	 อบต. 
วัดขวางได้แทบจะทุกด้าน	 เพราะเจ้าหน้าท่ี 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลวัดขวำง
เมื่อสุจริตน�ำ ชุมชนก็เป็นสุข
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ที่นี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน	และท�างานโดยยดึหลกัความโปร่งใส
และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมน�ำองค์กร
สู่กำรพัฒนำ 
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ที	่9	มพีระบรมราโชวาทเกีย่วกบัความซือ่สตัย์
สุจริต	 (พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ใน
หนังสือวันเด็ก	ปีพุทธศักราช	2531)	ความว่า	
	 ซ่ือสัตย์สุจริตมีความหมายว่า	 ความ
ประพฤตดิ	ีความประพฤตชิอบ	ประพฤตติรง
และจริงใจไม่คิดคดทรยศ	 ไม่คดโกง	 และไม่
หลอกลวง	คนจะได้ชื่อว่ามีความสัตย์	 ต้องมี
ความจริง	5	ประการ	คือ	จริงต่อการงาน	จริง
ต่อหน้าที	่จริงต่อวาจา	จรงิต่อบคุคล	และจรงิ
ต่อความดี	 คือมุ่งประพฤติแต่ความดีจนติด
เป็นนิสัย	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
 คุณไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย	 รองนายก	
อบต.วัดขวางเล่าว่า	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้การ
ท�างานของอบต.ประสบความส�าเร็จมาจาก
การมีผู ้น�าที่มีความซื่อสัตย์	 ยุติธรรมไม่มี
ความล�าเอียง	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ไม่แทรกแซง
การท�างาน	และพร้อมรบัฟังความคิดเหน็ของ 
ทุกส่วน	 ผลักดันให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
	 อย่างไรก็ตาม	ในการท�างานของ	อบต. 
แน่นอนว่ามีอุปสรรคปัญหา	 เช ่น	 เรื่อง 
เจ้าหน้าที	่มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัทัง้แนวคดิ	 
และวิธีการท�างาน	 แต่หากผู้น�าบริหารงาน
ด้วยความยุติธรรม	 คนท�าความดีได้รับการ
เชิดชู	 ได้เพ่ิมเงินเดือน	 คนท�าไม่ดีได้รับการ
ตักเตือน	ผลที่ตามมาอย่างชัดเจนของ	อบต. 
วัดขวาง	 คือการได้รับความร่วมมือจาก

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 พนักงานทุกส่วนเป็น
อย่างดี	 สามารถขจัดปัญหาความไม่เข้าใจ
ต่างๆ	ได้	
	 เมื่อข ้าราชการเจ ้าหน้าที่พนักงาน	
อบต.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว	 การดึง 
ศกัยภาพของแต่ละคนมาท�างานเพือ่ส่วนร่วม
กจ็ะท�าได้อย่างราบรืน่	หลงัจากนัน้การพฒันา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในด้านต่างๆ	 ให้
ดีข้ึน	 ก็จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคง	
ยั่งยืน	 เพราะเป็นการท�างานที่มาจากองค์กร
ที่เข้มแข็ง	
 นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข	ปลัด	อบต.
วัดขวาง	 กล่าวว่า	 เป้าหมายส�าคัญในการ
ท�างานของ	 อบต.ยึดหลักประสาน	 ท�างาน
เป็นระบบ	เคารพความคิดเห็น	มุ่งเน้นความ
โปร่งใส	ใส่ใจการพฒันาคน	บรกิารประชาชน
ด้วยความเตม็ใจ	การใช้ความโปร่งใส	ยตุธิรรม
มาเป็นหลักในการท�างาน	 สร้างบุคลากรให้
มีความร่วมแรงร่วมใจ	 สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน	 น�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุข	
และน�าพาต�าบลไปสู่การเป็นต�าบลคุณธรรม	
น�าพาจังหวัดไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม	
และน�าพาประเทศให้มีความสงบสุข	
	 ภาคประชาชน	 มี	 “เวทีปรับทุกข์  
สร้างสขุ เพ่ือชาวต�าบลวดัขวาง”	ซ่ึงเป็นเวที
ที่คณะกรรมการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ต�าบลวัดขวางก�าหนดข้ึน	 เพื่อเป็นเวทีกลาง
ในการสื่อสารระหว่างชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชน	
หัวหน้าหน่วยงานภายในต�าบล	 โดยมี	 CEO	
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง	
เวทีนี้จัดขึ้นทุกวันที่	10	ของเดือน	โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	ท�าให้
ได้เห็นบริบทของชุมชนทุกหมู่บ้านตลอดจน 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	 ผู ้น�า
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ชุมชน	หรือหน่วยงานราชการ	แล้วมาช่วยกนั 
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน	 
หรือเป็นเวทีชื่นชมยินดีกับประชาชน	 ผู้น�า
ชุมชน	 หน่วยงานราชการในต�าบลของเราก็
น�ามาชืน่ชม	เล่าสู่กนัฟัง	เป็นเวทปีระสานงาน
ของชุมชนทุกภาคีเครือข่ายในต�าบลวัดขวาง	
	 นอกจากนั้นในการประชุมสภาของ	
อบต.วดัขวาง	จะเชญิผูน้�าชมุชน	หวัหน้าส่วน
ราชการ	แกนน�าชุมชน	องค์กรต่างๆ	เข้าร่วม
ประชุมสภาของ	 อบต.วัดขวาง	 เพื่อรับฟัง
แนวทางการด�าเนินงานของ	 อบต.	 วัดขวาง	
รับฟังระเบียบของทางราชการ	 รับทราบ
แนวทางการท�างานที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้
ตลอดจนได้เชิญเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง/โครงการ	 หรือบางกรณีไม่สามารถ
ใช้เงินงบประมาณของทางราชการได้	 ก็จะมี
การระดมทุนจากประชาชนในพื้นที่	 ซึ่งมีจิต
เป็นกศุล	ใจบญุ	ชอบช่วยเหลอืกนัอยูแ่ล้ว	เช่น	
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	 การซ่อมแซม
โบราณสถาน	 โบราณวัตถุในวัดต่างๆ	 ของ
ต�าบล	หรือการช่วยเหลอืผูย้ากไร้ในต�าบล	กม็ี
กจิกรรมสอยดาวการกศุลเพือ่น�ารายได้มาซือ้
วัสดุ	อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือกันเอง	
ซึ่งระเบียบของทางราชการไม่สามารถจัดซื้อ
ให้ได้	 เช่น	 ที่นอนลม	 ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปของ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 เป็นต้น	 ท�าให้ชุมชนต�าบล 
วัดขวาง	เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
	 สิ่งที่	 อบต.วัดขวางให้ความส�าคัญ	 คือ
การประสานงานและการมีส่วนร่วม	 เพื่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	
จากข้อมูลพบว่าชาวบ้านที่นี่ท�าการเกษตร
เป็นหลัก	 ส่วนใหญ่ท�านา	 ท�าสวน	 แต่พบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า	 ทาง	 อบต.คิดแก้
ปัญหาด้วยการหาทางช่วยลดต้นทุนการ
ผลติ	ด้วยการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�า
เกษตรอนิทรย์ี	มกีารสอนการท�าปุย๋หมกัจาก 
ผักตบชวา	 มีการตั้งกลุ่มข้าวปลอดภัย	 ผลิต
ข้าวคุณภาพปลอดสารพิษ	 ทั้งข้าวหอมมะลิ	
ข้าวหอมปทุม	
	 นอกจาก	 อบต.วัดขวางจะมีระบบการ
ส�ารวจตรวจสอบโครงการต่างๆ	 โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมเหมอืน	อบต.อืน่ๆ
แล้ว	 ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีนี่คือ	 การสื่อสาร	
เมื่อจะท�าโครงการใด	 อบต.ก็จะให้ชาวบ้าน
ท�าประชาคม	 ท�าแผน	 ท�าโครงการ	 แล้วน�า
ความคืบหน้าของการท�างานมาประกาศให้
ชาวบ้านทุกคนรับทราบผ่านหอกระจายข่าว
ของต�าบล	 เช่น	 ประกาศเรื่องจัดซ้ือจัดจ้าง	
ท�าสัญญาด�าเนินการ	 ท่ีส�าคัญในการตรวจ
สอบการท�างาน	 ชาวบ้านก็สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้	 เช่น	 โครงการท�าถนนคอนกรีต	
ชาวบ้านช่วยกันดูแลความเรียบร้อย	หากท�า
มาถึงหน้าบ้านของตน	 แล้วพบว่าไม่สมบูรณ์
เรียบร้อย	ชาวบ้านก็สามารถแจ้งมายัง	อบต.
เพื่อด�าเนินการแก้ไขได้
 
อบต.ยุคใหม่ โปร่งใสไม่โกงกิน
	 อย่างไรกต็าม	ภาพของ	อบต.ทีเ่หน็ผ่านสือ่ 
มักเป็นภาพการโกงกิน	 ในส่วนนี้รองนายก	
อบต.บางขวางกล่าวว่า	 เป็นแรงบันดาลใจ
ส�าคัญ	 ที่ท�าให้อยากแก้ไขปฏิรูป	 โดยต้อง 
เริม่จากการปรบัทศัคตขิองคนทีจ่ะมาท�างาน
ในด้านนีใ้ห้คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั	
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และคิดถึงการใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษี
ของประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด	
	 ตวัอย่างหน่ึงของการใช้เงินงบประมาณ
อย่างคุม้ค่า	คอื	การที	่อบต.น�างบประมาณไป
ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในบึงสาธารณะ	 หลัง
จากน้ันมอบหมายให้ชาวบ้านดูแลด�าเนนิการ
ต่อไป	โดยชาวบ้านที่นี่ได้ช่วยกันดูแล	ตั้งเวร
ยาม	 ก�าหนดการใช้น�้าส�าหรับท�าการเกษตร	 
เมื่อถึงเวลา	 1	 ปี	 ก็เปิดขายบัตรเพื่อให  ้
ชาวบ้านสามารถจับปลาได้	 และน�าเงินที่ได้
ปีละกว่า	2	แสนบาท	เข้ากองทุนเพื่อพัฒนา
ชุมชนต่อไป
	 แม้โครงการนีจ้ะเป็นโครงการเลก็ๆ	แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ	 ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง	 ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง	
เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ	
และได้เรียนรู้วิธีการท�างานที่ต้องอาศัยการ
ท�างานเป็นทีม	
	 นอกจากน้ัน	ทีน่ีย่งัมโีครงการดีๆ	ทีเ่น้น
ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
อีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย	 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	
	 ในแง ่ของการสร ้างจิตใจที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	ทาง	อบต.วัดขวางได้ขอความ
ร่วมมอืจากทางฝ่ายศาสนาเข้ามากล่อมเกลา	
สร้างความละอายเกรงกลัวต่อบาปให้กับ 
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่	 อบต.ด้วยการจัด
ปฏบิตัธิรรม	ถอืศีล	3	วนั	2	คืน	ในช่วงเทศกาล
ส�าคัญทางศาสนา	 โดยที่นี่ให้ความส�าคัญกับ
เด็ก	 เยาวชน	 และผู้สูงอายุ	 มีการชักชวน
ให้เด็กเข้าวัดปฏิบัติธรรม	 น้อมน�าจิตใจให้
มีคุณธรรมตั้งแต่ยังเล็ก	 และยังเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์กับคนวัยอื่นๆ	อีกด้วย	

	 กล่าวได้ว่า	 อบต.วัดขวางคือ	 อบต. 
ยุคใหม่ที่ลบภาพเดิมๆ	 ในแง่ร้ายออกไป	
แล้วเติมภาพการท�างานท่ีโปร่งใส	 ซื่อสัตย์
ยุติธรรมเข้ามาแทนท่ี	 นอกจากจะดึงการม ี
ส ่วนร ่วมของชาวบ ้านมาได ้แล ้ว	 การ 
ตรวจสอบกนัเองของเจ้าหน้าทีท่ัง้ฝ่ายบรหิาร	
สภา	และพนกังานของทีน่ีก่ท็�ากนัอย่างเข้มข้น	 
รวมถึงยังดึงให้สภาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการ
จัดท�า	“สภาบริการประชาชน”	 ให้สมาชิก
สภาอบต.เข้ามาท�าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อสามารถ 
รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน	 และได้เข้าใจการ
ท�างานของอบต.ในส่วนอื่นๆ	
	 ที่ผ่านมา	 หลังจาก	 อบต.บางขวางได้
รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้เป็น
ต�าบลคุณธรรม	 ก็ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเรียนรู้
อบรมในด้านต่างๆ	 ท้ังการไปศึกษาดูงาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	
จังหวัดเชียงใหม ่	 ท�าให ้ เห็นแบบอย ่าง 
ในการน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้กับ
ชุมชน	 รวมท้ังยังได้เรียนรู้เก่ียวกับเครื่องมือ	
ตัวช้ีวัด	 การประเมินการท�าโครงการอย่าง
เป็นระบบ	ท�าให้เห็นว่าผลที่ได้ของโครงการ
ต่างๆ	มีทั้งในแง่เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
สุขภาพและในด้านอื่นๆ	 ได้อีกด้วย	 และ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน	ทาง	
อบต.กจ็ะน�าสิง่เหล่านีไ้ปใช้ในการด�าเนนิงาน 
ต่อไป	 เพราะพิสูจน์แล้วว่า	 สามารถน�าไป
ใช้ได้จริง	
 
 ทั้งหมดนี้ท�าให้เราเห็นกระบวนการ 
และวธิกีารที ่อบต.วดัขวางน�ามาให้ สามารถ
เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบั อบต.ทัว่ประเทศต่อไป 
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 ความถูกต้องและโปร่งใส คือสิ่งที่ 
นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสมอแข	 ยึดมั่นมาตลอดในการ
ท�างานรับใช้ประชาชนชาวสมอแข	 อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	 จนได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด ่น	 ด้านการป้องกันการ
ทุจริต	ประจ�าปี	พ.ศ.	2553	และ	2554	จาก
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 อีกทั้งยัง
ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมความซื่อตรงโปร ่งใสจาก 
ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ทั้งในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสมอแข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต

   เวลำใครชวนท�ำอะไรทีม่นัไม่ด ีโดยเฉพำะเรือ่งทีม่แีนวโน้มจะเกดิกำร
ทุจริต ก็จะนึกอยู่เสมอว่ำ ‘องค์กรของเรำได้รับรำงวัลดีเด่นด้ำนกำรป้องกัน
ทุจริตนะ’ ถึงใครไม่รู้แต่ใจเรำนี่แหละรู้ กับลูกน้องเองก็เหมือนกัน จะย�้ำกับ 
พวกเขำเสมอ ‘จะท�ำอะไรกต็ำม ต้องท�ำให้ถกูต้อง’ เพรำะถ้ำเรำท�ำอย่ำงถกูต้อง 
โปร่งใสแล้ว ก็จะเกิดควำมสบำยใจ และไม่มีใครมำว่ำเรำได้...  

	 รางวลัและความภาคภมูใิจต่างๆ	เหล่านี้ 
ไม่สามารถสร้างได้เพียงเพราะเป็นนโยบาย
หรอืค�าสัง่จากผูบ้รหิารองค์กรเท่านัน้	หากแต่
ต้องเกิดจากจิตส�านึกและการลงมือท�าอย่าง
เอาจริงเอาจัง	 โดยเฉพาะการท�าให้เห็นเป็น
แบบอย่างของนายกฯทองม้วน	 ตลอดระยะ
เวลา	8	ปี	ของการท�างาน

ถูกต้องและโปร่งใส...จำกนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ
	 จากประสบการณ์การท�างานเป ็น
ข ้าราชการการเมืองมาหลายสมัยของ 
นายกฯ	ทองม้วน	ท�าให้มองเห็น	“ด้านมืด”	 
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ของวงการการเมืองซึ่งแฝงเร้นไปด้วยผล
ประโยชน์และการทุจริตจนส่งผลเสียไปถึง
ประชาชน	 นายกฯทองม้วนจึงเกิดความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง
การท�างานขององค์กรเสียใหม่	 เพื่อเป็นที่พึ่ง
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง	 ดังนั้นเมื่อเข้า
รับต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
สมอแข	ในปี	2552	นายกฯทองม้วนจึงได้มอบ
นโยบายส�าคัญในการท�างานแก่ผู้ปฏิบัติคือ	
ท�างานทกุอย่างด้วยความถกูต้องและโปร่งใส	
 “เรื่องทกุเรือ่ง ถ้านายกฯรู้ ปลดักต็้องรู้ 
เราจะไม่มลัีบลมคมในกนัระหว่างฝ่ายบรหิาร
กับฝ่ายข้าราชการ เวลามีปัญหาอะไรจะต้อง
เอามาคุยกันทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาไปด้วย
กัน ที่ส�าคัญคือการเปิดกว้าง ให้อิสระกับคน
ท�างานอย่างเตม็ที ่โดยเฉพาะผอ.กอง หวัหน้า
ฝ่ายต่างๆ เราจะให้เกยีรติซึง่กนัและกนั อย่าง
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ก็บอกเสมอว่า
ท�าให้ถูกต้อง ตรงไปตรงมา จะได้เกิดความ
สบายใจและงานต่างๆ ก็ไม่ติดขัด 
 การรับคนเข้าท�างานก็ต้องท�าอย่าง 
ถกูต้องตามระบบระเบยีบ เป็นขัน้ตอน พจิารณา 
ตามความสามารถ ไม่มกีารเรยีกรบัเงนิ ไม่ใช่ว่า 
เด็กคนนี้เป็นญาตินายกฯ แล้วจะต้องได้งาน
หรือเข้ามาโดยที่ไม่ต้องท�าอะไร เพราะที่น่ี
ไม่มีเด็กนายกฯ ถึงแม้จะเป็นลูกเป็นหลาน 

กต้็องปฏบัิตเิหมอืนคนอืน่ๆ แล้วเวลาประเมนิ
ผลงานก็เอาเนื้องานมาจับจริงๆ ใครมีความ
ผิดก็ว่าไปตามผิด ถ้าเป็นความผิดร้ายแรง 
ก็เอาออกเลย ไม่ต้องเกรงใจใคร เพราะ 
นายกฯ ไม่ได้เอาเงินใครมาสักบาท...”

กล้ำหำญและเปิดเผย
	 ทุกๆ	 เดือนจะมีวงการประชุมที่	 อบต.
สมอแข	 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น	 เพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 ในชุมชน	
และเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตงิาน	
โดยจะเชญิผูน้�าท้องถิน่	ท้องที	่และหน่วยงาน
ต่างๆ	เข้าประชมุร่วมกนั	เช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	 
เกษตรต�าบล	อาสาพัฒนาชุมชน	อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 โรงเรียน	 ฯลฯ	 
เพื่อมารับทราบข่าวสารความคืบหน้าใน
การท�างานด้านต่างๆ	 ของ	 อบต.	 รวมถึง 
รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข	ซึ่งหาก
ผูร่้วมประชมุมคี�าถามหรอืมข้ีอสงสยัเกีย่วกบั
โครงการใด	 เจ้าหน้าท่ีกองงานท่ีเก่ียวข้องก็
สามารถชี้แจงได้ทันที	
	 นายกฯ	ทองม้วนเล่าว่า	“ในการท�างาน
เราต้องกล้าทีจ่ะเปิดเผยทกุอย่าง ทกุเรือ่งต้อง
สามารถชี้แจงได้ พูดง่ายๆ คือเรามานั่งให้เขา
ถาม ท�าไมโครงการนี้ถึงล่าช้า ใช้งบประมาณ
ไปเท่าไหร่ ด�าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
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เจ้าหน้าที่กองช่าง กองคลัง ก็ต้องมาชี้แจงว่า
ตดิขัดตรงขัน้ตอนไหน มปัีญหาอะไร ท�าไมถงึ
ยงัท�าไม่ได้ เรือ่งไหนเราท�าดี บางทเีขากช็มนะ 
แต่บางเรือ่งเขากต่็อว่า ซึง่เรากย็นิดีทีจ่ะรบัฟัง
ความคิดเห็นของเขาด้วยความเต็มใจ 
 พอท�าแบบนี้กลับกลายเป็นว่า ลดเรื่อง
ปัญหาการร้องเรียนไปได้มากเลย โดยเฉพาะ
เรื่องการทุจริตในองค์กร ไม่มีการร้องเรียน
เรื่องนี้ไปที่ศูนย์ด�ารงธรรมเลย เพราะทุกคน
เข้าใจในสิ่งที่เราท�า แล้วยังเกิดความเห็นอก
เหน็ใจกนัมากขึน้ ทัง้หน่วยงานภายในองค์กร
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ท�างานร่วมกัน” 

องค์กรต้นแบบด้ำนกำรป้องกนักำรทจุรติ 
 นอกจากการแต่งตัง้คณะกรรมการ	5	คน	 
เพ่ือเป็นทมีตรวจสอบการท�างานของนายกฯ	 
โดยเฉพาะแล้ว	 อบต.สมอแข	 ยังมีมาตรการ	
11	 ข้อ	 ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร	
ซึ่งถือเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้องท�าตาม	 เช่น	 
ผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และพนักงาน	ต้องไม่ใช้ 
ยานพาหนะของทางราชการเพื่อประโยชน ์
ส่วนตัว/	 ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ 
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของ	อบต.	
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผูบ้รหิาร	ส่วนสมาชกิ
สภา	 และพนักงานส่วนต�าบลตั้งแต่ระดับ	
6	 ขึ้นไป	 ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อ

สาธารณชน	 โดยการปิดประกาศให้ทราบ 
โดยทั่วกัน	เป็นต้น	
	 นายกฯ	 ทองม้วน	 เล่าถึงปัจจัยความ
ส�าเร็จของการเป็นองค์กรสีขาวว่า	 “แรกๆ 
ก็ยากนะท่ีจะท�าให้ทุกคนในองค์กรเห็นด้วย
กับความคิดของเรา แต่พอเราท�าให้เห็นเป็น
แบบอย่าง ท�าเป็นให้เขาเห็นว่า นายกฯ ก็ท�า 
ผู้บริหารทุกคนก็ท�า แล้วท�าอย่างเคร่งครัด
และเสมอต้นเสมอปลายด้วย เขาก็จะท�าตาม 
แต่ถ้าเราเอียง หรือปากว่าตาขยิบ มันก็จะ
รวนกันไปหมด ดังนั้นการเป็นต้นแบบของ 
ผู้บริหารเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก
 ทุกเช้าวันจันทร์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี  
และพนักงานทุกคน จะมาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติพร้อมกัน เพื่อสร้างจิตส�านึกรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ จากนั้นก็จะมีการพูดคุย มอบ
นโยบายต่างๆ จากผู้บริหาร ทั้งนายกฯ และ
ปลดั เรากจ็ะใช้เวทีนีใ้นการเน้นย�า้พวกเขาอยู่ 
เสมอว่า ‘องค์กรของเราเป็นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริตนะ ทุกเรื่องต้องท�าอย่าง 
ถูกต้อง’ เมื่อเราย�้าบ่อยๆ เข้า เขาก็จะเข้าใจ
และให้ความส�าคญั จนกลายเป็นความร่วมมอื 
ร่วมใจในที่สุด” 
	 ผลจากการใช้มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรอย่างเคร่งครัด	 นอกจากจะ
ได้รับการยอมรับจากประชาชนในด้านความ
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โปร่งใสขององค์กรแล้ว	ยงัท�าให้	อบต.สมอแข	
ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต	 ประจ�า
ปี	 พ.ศ.	 2557	 จาก	ป.ป.ช.	 ท�าให้ปัจจุบันนี้	 
อบต.สมอแข	 ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
ดูงานด ้านการป ้องกันการทุจริตให ้กับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลต่างๆ	 ที่สนใจ	
และร่วมกับส�านักงาน	ป.ป.ช.จังหวัด	ในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพษิณโุลก	ตระหนกั
และร่วมสร้างองค์กรเครือข่าย	 ที่มีแนวทาง
หรือมีการป้องกันการทุจริต	

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
	 ไม่เฉพาะคุณธรรมด้านความซื่อตรง 
โปร่งใสเท่านั้น	 อบต.สมอแข	 ยังส่งเสริม
ให้บุคลากรและชาวต�าบลสมอแขได้รับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ	 ด้าน	 
ดงันัน้จงึมโีครงการและกจิกรรมต่างๆ	เกดิขึน้ 
มากมาย	เช่น	
	 •	 การจัดตั้งและขับเคลื่อนธนาคาร
ความดี	 เพื่อให้สมาชิกเกิดความตระหนัก	
และมีจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
	 •	 การจัด	“มุมคุณธรรม”	ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 เพื่อเป็น

แหล่งเรยีนรูด้้านคณุธรรมจรยิธรรมของต�าบล	
ท�าให้เกิดความตระหนักถึงการท�าความด	ี
มีจิตส�านึกที่ดี	 ไม่ประพฤติหรือกระท�าการ
ทจุรติ	โดยได้รบัการสนบัสนนุหนงัสอืเอกสาร
ส่ิงพิมพ์	 CD	 ด้านคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับ
เรียนรู้จากศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)
	 •	 การอบรมเด็กนักเรียนให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักค�าสอนของพุทธศาสนา	 ระเบียบ
วินัย	 ศีลธรรม	 คุณธรรมจริยธรรมและความ
สามัคคี	ตามโครงการค่ายพุทธบุตร
	 •	 โครงการฝึกอบรมเพิม่วสิยัทศัน์และ
พฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีท้่องถิน่	เพือ่ให้
ผู้บริหาร	 สมาชิกสภา	 ผู้น�าชุมชน	พนักงาน
ส่วนต�าบลและพนักงานจ้าง	 ท�างานอย่างมี
ความสุขตามหลักพุทธศาสนา	เป็นต้น	
	 นายกฯ	 ทองม้วนได้กล่าวทิ้งท้ายถึง
การท�างานบนเส้นทางนี้ว่า	 “คนทั่วไปมัก
จะมองภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7,000 กว่าแห่งท่ัวประเทศ ว่าเป็นองค์กรท่ี
เต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน มีการทุจริต และ 
แฝงเร้นไปด้วยผลประโยชน์ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้
ว่ามีอยู่จริง แต่ก็ไม่ใช่ทุกแห่งที่เป็นอย่างนั้น 
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนน้อย แต่เราก็อยาก
จะเป็นปลาทีว่่ายทวนน�้า ท�าให้เหน็ว่ามนัเป็น
ไปได้ และเราเองเชื่อว่าทุกที่ท�าได้ ถ้ามีความ 
ตั้งใจจริงๆ...”
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 คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง	นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้	 2	 สมัย	 เล่าว่า	 
ในอดตี	อบต.เสมด็ใต้	ซึง่ต้ังอยูท่ีต่�าบลเสมด็ใต้	 
อ�าเภอบางคล้า	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ม	ี“ชือ่เสยี”	 
เลื่องลือไปทั้งจังหวัด	 เพราะการบริหาร
จดัการทีไ่ม่มธีรรมาภบิาล	ท�าให้มกีารฟ้องร้อง	 
ร้องเรยีนกนัไปมาของเจ้าหน้าทีแ่ละชาวบ้าน	 
ท�าให้หน่วยงานราชการต่างๆ	 มาตรวจสอบ 
อยู ่ เสมอ	 เรียกได ้ว ่าแค ่เอ ่ยชื่อเสม็ดใต ้	 
ภาพลบก็ปรากฏทันที	
 
	 ด้วยเป็นคนในพื้นที่	 แม้เรียนจบ	 ม.3	
แล้วไปอยู่ที่กรุงเทพฯ	เป็น	10	ปี	แต่ความรัก 
บ้านเกิด	 อยากเห็นชุมชนที่ตัวเองเติบโต

 หำกติดตำมข่ำวสำรตำมสื่อต่ำงๆ เรำจะพบว่ำภำพรวมขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล หรือ อบต.นั้น มีข่ำวในด้ำนลบออกมำหลำกหลำยรูปแบบทั้งโกงกิน ทุจริตเรียก
รับเงิน โกงกำรสอบ เรียกว่ำโกงทุกรูปแบบก็ว่ำได้ จนมีค�ำเรียก อบต.ในเชิงล้อเลียนว่ำ 
“อบต.ย่อมำจำก อมทุกบำททุกสตำงค์”

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเสม็ดใต้
ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

มีความสงบร่มเย็น	 พึ่งพาอาศัยกันอย่างม ี
ความสุข	 นี่จึงเป ็นแรงบันดาลใจให้คุณ 
กิตติพงศ ์ตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เพราะมีใจตั้งต้น
จะเป็นผู้น�าให้กับชุมชนมาตั้งแต่แรก	 ดังนั้น
แนวทางในการท�างานของเขาจึงชัดเจนว่า	
จะท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ไม่โกงกิน	
และจะท�าให้ชุมชนเสม็ดใต้เป็นสังคมที่มี
ความสุขให้ได้	
	 แต่การแก้ไขระบบที่ไม่ดีและเกาะกิน
มาอย่างยาวนานไม่ใช่เรื่องง่าย	 หลายชุมชน
ไม่อาจสวนกระแสของความชัว่ร้าย	แต่	อบต.
เสม็ดใต้กลับท�าได้	 จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง	
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ประกำศนโยบำยชดัเจน…ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย
	 คุณกิตติพงศ์เล่าว่าแรกเริ่มที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนายก	อบต.เสม็ดใต้	นโยบายแรก
ที่ประกาศอย่างชัดเจนคือ	 อบต.จะท�างาน
ด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 มีธรรมาภิบาล	
และเราจะท�างานโดยไม่มกีารแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 
ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนของใคร	 แต่ต้องคิดว่า	
เราคือคนของประชาชน	
 “ผมต้องท�าความเข้าใจกับบุคลากรที่
ท�างานกับ อบต.ใหม่ทั้งหมด ทั้งข้าราชการ 
ลูกจ ้างว ่าคนที่ เราต ้องดูแลเอาใจใส ่คือ
ประชาชน เมื่อท�างานที่นี่ต ้องไม ่มีการ 
แบ่งพรรคแบ่งพวก ถ้าใครรู้สึกอึดอัดและ
คิดว่าจะไม่สามารถท�างานได้ เรายินดีท�า
เรื่องย้าย หาที่ท�างานใหม่ให้ เพราะหาก
ไม่ท�าความเข้าใจแบบน้ีต้ังแต่ต้น เราจะไม่
สามารถท�างานอื่นๆอีกมากมายร่วมกันได้” 
	 เมื่อประกาศจุดยืนชัดเจน	นายก	อบต.
คนใหม่ก็เริ่มขับเคลื่อนงานด้วยใจเต็มร้อย	
พร้อมแรงสนับสนุนจากชาวบ้านที่อยากเห็น 
เสม็ดใต ้กลับมาร ่มเย็นเป ็นสุขอีกครั้ ง	
ประกอบกบัทีส่�านักงานกองทนุสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	หนุน	อบต.ให้จัดท�า 
โครงการ	 ต�าบลสุขภาวะซึ่งเป็นโครงการที ่
คณุกติตพิงศ์เหน็ด้วยเป็นอย่างมากในการน�า
มาเป็นหลักในการท�างานด้านต่างๆ	 เพราะ
ต�าบลสุขภาวะมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ	 เพื่อ

พฒันายกระดบัความเข้มแข็งให้กบัชุมชนและ
ท้องถิน่	ให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	
ท้ังด้านสงัคม	การศกึษา	วฒันธรรม	เศรษฐกจิ	
สิ่งแวดล้อม	 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 เน้นสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเอง	
สร้างสังคมเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน	
	 คุณกิตติพงศ์ในฐานะนายก	 อบต.
เสม็ดใต้รับเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการ
ท�างานทุกด้าน	 โดยเริ่มจากการสร้างองค์กร
ท่ีท�างานให้เป็นองค์กรท่ีมีความสุข	 หรือการ
สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในที่ท�างานก่อน	โดย
เขาตีความว่า	 การท่ีคนท�างานจะมีความสุข	 
ก็ต้องรักงานที่ท�า	 ท�างานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส	 มาท�างานตรงเวลา	 และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	
 “ตอนแรกทกุคนตดิการท�างานแบบเดมิ  
คือ เข้างานสาย แต่มาลงเวลาการท�างาน
ตรงเวลา ผมเลยบอกว่า ให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง 
เข้างานเวลาไหนก็เขียนเวลานั้น แล้วเรามา
ดูกัน พอน�าข้อมูลการบันทึกการท�างานมาดู
ร่วมกันทั้งองค์กร เราก็จะเห็นว่าใครโกงเวลา
งาน เขาก็รับรู้ว่าต้องปรับปรุงตัว เพราะคน
ที่โกงเวลางาน แปลว่า ไม่มีความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีของตัวเอง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้นผมเน้นว่า อบต.
คือสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการกับชาวบ้าน
ในชุมชนได้ทุกเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดย
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วันเสาร์อาทิตย์เราจะจัดเวรกันมาท�างาน 
ส่วนวันธรรมดา ทุกคนต้องเต็มใจให้บริการ
ประชาชน ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีมิตรไมตรี 
แม้แต่ชาวบ้านที่เราเชิญมาประชุมทุกเดือน 
แม่บ้านที่ท�าหน้าที่ดูแลก็ต้องให้เกียรติและ
ดูแลเป็นอย่างดี” 

หวัใจส�ำคญั คอื กำรรบัฟังควำมคดิเหน็
ของชำวบ้ำน 
	 เมื่อสร้างหมุดหมายในการท�างานของ
คนในองค์กรให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได้แล้ว	
นายก	 อบต.กิตติพงศ์ก็เดินหน้ารับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทั้ง	6	หมู่บ้านในต�าบล
เสม็ดใต้	 ด้วยการออกท�าเวทีประชาคม	 เพื่อ
หาความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน	

 “ในแต่ละปีเราต้องท�าแผนพัฒนา
ให้เสร็จในเดือนมิถุนายน ดังนั้นหลังปีใหม่
เป็นต้นมา เราก็ให้เจ้าหน้าท่ีของ อบต.ออก
ท�าเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิ เพราะเราเชือ่ว่าคนในชมุชน
ต้องเข้ามามส่ีวนร่วม ต้องให้ข้อมลู เพือ่เราจะ
ได้ท�าแผนพฒันาทีแ่ก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ”
	 เพราะการท�างานของ	 อบต.มักมีข้อ
ครหาเรื่องความสุจริต	 ความโปร่งใส	 ดังนั้น
ในการจัดซื้อจัดจ้างของที่นี่	 ทาง	 อบต.จึง 
ขอให้มีตัวแทนประชาคมหรือชาวบ้าน	 2	
ท่าน	มาร่วมในการประมูลงาน	และตรวจรับ
งานต่างๆ	ด้วย	
	 เรยีกได้ว่า	ประเดน็ส�าคญัท่ี	อบต.เสมด็ใต้ 
ให้ความส�าคัญอย่างสูงสุดคือการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในทุกด้าน	 ทั้งด้านการ
แสดงความคิดเห็น	 หาข้อสรุปในเรื่องต่างๆ	
วางแนวทางแก้ไข	 การส�ารวจตรวจสอบ	 
ดังที่นายกกิตติพงศ์	 กล่าวว่าทุกครั้งที่เชิญ
ชาวบ้านมาแสดงความคิดเห็นเรื่องใดก็ตาม	 
สิ่งส�าคัญคือ	 ต้องพยายามให้ชาวบ้านได้
มีโอกาสพูดมากท่ีสุด	 ไม่ใช่ให้	 อบต.พูด	
นอกจากนั้นเมื่อชาวบ้านต้องการเรื่องอะไร	
ต้องรับฟัง	 แล้วน�ามาสู่การหาแนวทางการ
จัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทันที	 นั่น
หมายความว่าทกุความคดิเหน็ของชาวบ้าน 
อบต.แห่งนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ 
 
	 ความจรงิหากจะส�ารวจตรวจดหูน่วยงาน 
ย่อยใน	อบต.เสม็ดใต้	ก็พบว่ามีทั้งส�านักปลัด	
กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษา	ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
กองสวัสดิการสังคม	 ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับ	
อบต.อื่นๆ	
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	 แต่สิ่งที่ต่างออกไป	 คือ	 คนท�างานใน
แต่ละหน่วยงานทีน่ีท่�างานด้วยใจและท�างาน
ประสานกนัเป็นอย่างด	ีนายกกติตพิงศ์	บอกว่า 
เจ้าหน้าที่ที่นี่บางคร้ังก็ต้องท�างานล่วงเวลา	
เช่น	 การนัดพบปะชาวบ้านเพื่อขอความ 
คดิเหน็	ทาง	อบต.จะสอบถามเวลาทีช่าวบ้าน
สะดวก	อาจเป็นนอกเวลางาน	แต่เจ้าหน้าที่
ทุกคนก็เต็มใจให้ความร่วมมือ
	 ทีส่�าคญั	นายกกติตพิงศ์	ยงับอกว่าในการ
ท�างานไม่ได้ใช้ตนเองเป็นที่ตั้ง	 วันหนึ่งวันใด 
หากไม่ได้บริหารงานที่นี่แล้ว	 องค์กรต้อง 
ขบัเคลือ่นไปอย่างยัง่ยนื	เพราะได้วางรากฐาน
ที่ดีไว้	 ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด	 คือ	 เมื่อ
ใครคนใดคนหนึ่งลาออก	 งานก็ยังสามารถ 
เดินหน้าต่อไปได้
 “ทีผ่่านมาผู้บรหิารกองสวสัดิการสงัคม
ลาออกจากราชการ ผมให้รองปลัดไปรักษา
การแทน ปรากฏว่าการท�างานของกองก็ยัง
เดินหน้าได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มองค์กร
ต่างๆ มีความเข้มแข็ง ชาวบ้านสามารถอยู่ได้
ด้วยตวัเอง เมือ่ระบบดี ต่อให้วนัหนึง่เราไม่อยู่ 
ทุกอย่างก็ยังท�าหน้าที่ต่อไปได้” 
 
	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคปัญหาส�าคัญ
ที่	 อบต.แห่งน้ีประสบคือ	 เรื่องงบประมาณ	
เพราะให้ความใส่ใจในหลายด้าน	 ทั้งด้าน
สาธารณสุข	อาชีพ	การศึกษา	ฯ	งบประมาณ
ที่มีในปัจจุบันจึงต้องเฉลี่ยไปในแต่ละด้านจึง
ไม่เพยีงพอ	นอกจากน้ันยงัมปัีญหาขาดแคลน
บุคลากร	 ซ่ึงขณะนี้ก�าลังอยู่ในช่วงจัดสอบ	
เพื่อรับบุคลากรเพิ่ม	
	 แต่ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาจะมากแค่ไหน	 
กระแสสังคมรอบข้างจะเป็นอย่างไร	 แต่	
อบต.เสม็ดใต้ก็ฝ่าวงล้อมของสิ่งไม่ดีมาได้

ด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที	่
อบต.	รวมถึงความตื่นตัวของชาวบ้านในการ
สร้างความเข้มแขง็ด้วยตวัเอง	จนท�าให้	อบต.
สามารถส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆให้
ประสบความส�าเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย	
เช่น	รางวลัผูใ้หญ่บ้านดเีด่น	รางวลัการพฒันา
ระบบเครอืข่ายและสมชัชา	นวตักรรมของคน
ไทยใจอาสา	 รางวัลองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ดีเด่น	 ด้านการป้องกันการทุจริต,	 ด้าน
วัฒนธรรม	 รางวัลสตรีท�างานภาคเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบดีเด่น	ฯลฯ	
	 ทั้งหมดนี้	จึงอธิบายได้ว่า	อะไรที่ท�าให้	
อบต.เสม็ดใต้	เป็นอบต.ที่มีคุณธรรม	มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	 และผลของการท�าความดีนั้น	
ที่สุดแล้วก็จะสะท้อนกลับไปสู่สังคมนั่นเอง
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จิตอาสา
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 กำรเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสำธำรณะและอำสำ

ลงมือท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อันมิใช่หน้ำที่ของตน ด้วยควำมรัก 

ควำมสำมัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชำติ 

โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท�ำควำมดีเพื่อควำมดี เอื้ออำทรต่อคนร่วมสังคม 

ท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
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	 แต่ในทางปฏิบัติ	 มีเพียงไม่กี่องค์กรที่
สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้หนึ่งในนั้นคือ	กลุ่มบริษัท 
เอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย	ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบริษัท	 อาซาฮีกลาส	 จ�ากัด	
ประเทศญีปุ่น่	ประกอบด้วยบรษิทั กระจกไทย 
อาซาฮี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภัณฑ์ จ�ากัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี 
โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท 
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

 หลำยปีมำนี้ ค�ำว่ำซีเอสอำร์ (CSR : Corporate Social Responsibility ) เป็นค�ำที่ 
คุ้นหูเรำมำกขึ้น เรำต่ำงรับรู ้ว่ำ ซีเอสอำร์ หมำยถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร เป็นกำรด�ำเนนิกจิกำรภำยใต้หลกัจรยิธรรมและกำรจดักำรท่ีด ีโดย
รบัผดิชอบสงัคมและสิง่เเวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร อันน�ำไปสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยนื

กลุม่บรษิทัเอจซี ี(AGC Group) ประเทศไทย
ร่วมพฒันำบ้ำนเกดิ ...จติอำสำเพือ่สงัคมไทยเป็นสุขอย่ำงยัง่ยนื

ที่สร ้างการท�างานด้านจิตอาสาได้อย่าง 
ต่อเนื่องและติดตามผลอย่างแท้จริงผ่าน 
โครงการฑูตความดี	เอจีซี	(AGC)
 
ทูตควำมดี AGC เดินตำมรอยเท้ำพ่อ
	 “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา	 แต่ควรจะ
ให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู ้จักวิธีตกปลา 
จะดีกว่า”	
	 พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่	 9	
สะท้อนให้เห็นว่า	หากเราน�าสิ่งของไปให้เขา	
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เขาก็จะได้เพียงสิ่งของ	 เมื่อใช้แล้วก็หมดไป	
แต่ถ้าเราสอนอาชพีให้กบัพวกเขา	เขากจ็ะน�า 
ความรู้น้ันไปพึ่งพาตัวเองได้	 แล้วยังน�าไป 
ถ่ายทอดต่อๆ	 กัน	 ท�าให้พวกเขาเหล่านั้น
พึ่งพาตนเองได้
	 ด้วยเห็นความส�าคัญในแง่นี้	ท�าให้กลุ่ม
บริษัทเอจีซี	 (AGC	 Group)	 ประเทศไทย	 
จัดท�าโครงการ	 AGC	 พัฒนาบ้านเกิดอย่าง 
ต่อเนือ่ง	สูปี่ที	่7	ด้วยการฝึกฝนเดก็ๆ	ในชนบทให้	 

ทัง้ระดบัผูบ้รหิาร	พนกังาน	โดยมกีารเชือ่มต่อ
กบัเครอืข่ายนอกบรษิทั	เพือ่ท�าให้โครงการที่
ตั้งไว้ประสบความส�าเร็จ	
 “ซีเอสอาร์ในวันนี้ เราเห็นแล้วว่า
ไม่ใช่เรื่องของการให้วัตถุ สร้างอาคาร มอบ
อปุกรณ์การเรยีน แต่คอืการช่วยกนัพฒันาไป
จนสดุทางเพือ่ให้คนหรอืองค์กรนัน้ช่วยเหลอื
ตัวเองได้ แล้วกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป 
เรามองถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อกันไปรุ่น

“เรียนเพื่อรู้	 ท�าด้วยรัก	 ฝึกฝน	 ปฏิบัติและ 
ต่อยอด”	 ใน	 3	 โครงการ	 เพื่อน�าไปพัฒนา
บ้านเกิดของพวกเขาต่อไป	 คือ	 โครงการ
ศิลปะพัฒนาบ้านเกิด โครงการแพทย์ 
แผนไทยพฒันาบ้านเกิด และโครงการดนตรี
เพื่อการพัฒนา 
 คุณจูน กังวานนวกุล	 ผู้จัดการฝ่าย	
CSR	 ของบริษัท	 กระจกไทยอาซาฮี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เล่าว่า	 การจะน�าพาองค์กรไปสู่
ความส�าเรจ็	แน่นอนทีส่ดุว่าคนในองค์กรต้อง
มีคุณธรรม	 คุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการ
ตระหนักในคุณค่าของการท�าความดี	 เห็นว่า 
การท�าความดีจะท�าให้เกิดความสุขขึ้นใน
สังคม	ด้วยเหตุนี้การท�า	ซีเอสอาร์ของที่นี่จึง
เกดิขึน้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบคุลากร

ต่อรุ่น เราจึงต้องท�างานด้วยใจ ยิ่งได้ไปเห็น
ความล�าบากของคนอื่น ความเสียสละของ
คุณครูในพื้นท่ี เราเลยยิ่งต้องท�าโครงการ
ต่างๆ โดยคิดถึงความต่อเนื่องและผลที่จะได้
รับจริงๆ”

3 โครงกำรเพื่อเด็กไทย 
	 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย	
พบว่าเด็กในชนบทไทยมักขาดโอกาสทั้งใน
เรื่องการศึกษา	 การเรียนรู ้นอกห้องเรียน	
การฝึกอาชีพ	 ด้วยเห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาชาติ	 พัฒนา
สังคม	บริษัทฯจึงเชื่อมต่อกับคุณครูในชนบท	
เพือ่ค้นหาความต้องการทีแ่ท้จรงิ	จนได้พบว่า
เดก็ไทยมคีวามสามารถทางศลิปะ	หากมกีาร
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ส่งเสรมิจะช่วยให้เขาสามารถฝึกฝนตนเองจน
สร้างรายได้มาเลีย้งครอบครวัอกีด้วย	โดยทาง 
บริษัทฯ	 เข้าไปท�าโครงการใน	 3	 โรงเรียน
หลักๆ	 คือ	 ที่โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค	์
จังหวัดชลบุรี	โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม	และ
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย	จังหวัดกาญจนบุรี
	 แรกที เดียวโครงการนี้มีอุปสรรค	
เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีฐานะยากจน
อยากให้ลูกลาออกมาช่วยท�างานเพื่อหาเงิน
เลี้ยงครอบครัว	 จนเมื่อทางโครงการและ
คุณครูท�างานร ่วมกันอย ่างแข็งขัน	 จน 
ผู้ปกครองเห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ	 จะน�า
ไปสู่การมีอาชีพ	 สามารถมีรายได้ในอนาคต
จึงยอมให้เด็กๆ	มาเรียน	
 “คุณครูต้องทุ่มเทมาก โครงการน้ีจึง
เกิดได้ บางครั้งครูก็ช่วยเหลือเด็กๆจนแทบ
ไม่มกีนิ อย่างทีบ้่านห้วยมาลยั ครโูอ๋-อรพนิทร์  
ห้วยหงษ์ทอง เสียสละมากๆ เพราะเด็กๆ ที่
บ้านห้วยมาลัยมีฐานะยากจน เป็นกะเหรี่ยง
อยูช่ายขอบ นามสกลุกไ็ม่ม ีเราจงึคดิว่าถ้าจะ
ช่วยเขากต้็องช่วยให้เขามรีายได้ พึง่พาตนเอง
ได้ก่อน แรกๆ เราก็ท�าความรู้จักกับเด็กๆ พา

พวกเขาไปเทีย่วทะเล ครัง้นัน้เราได้เหน็แววตา 
ของเดก็ๆ มคีวามสขุมาก นีจ่งึเป็นแรงบนัดาล
ใจส�าคัญ ที่ท�าให้เราอยากช่วยเหลือให้เขา
สามารถพึ่งพาตนเองได้” 
 โครงการศิลปะพัฒนาบ้านเกิดจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 7	 แล้ว	 
ส่งผลให้เด็กๆ	 ในระดับประถม	 มัธยมศึกษา
และมหาวิทยาลัย	 จากพื้นท่ีชนบทห่างไกล	
และชาติพันธุ์ต่างๆ	 ประมาณ	 50	 คน	 ได้มี
โอกาส	มีอาชีพ	สามารถสร้างรายได้	เป็นทุน
ศึกษาเล่าเรียน	ท�าให้ตนเองและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
	 ในกระบวนการท�างาน	กลุม่บรษิทัเอจซีี	 
(AGC	Group)	ประเทศไทย	ได้ร่วมมอืกบัภาคี
เครือข่าย	 สนับสนุนอุปกรณ์ในการวาดภาพ	 
จัดหาศิลปินไปฝึกสอน	 พาไปดูงานและ
นิทรรศการศิลปะเพื่อเปิดโลกทัศน์	 พร้อม
ทั้งจัดหาช่องทางและส่งเสริมการจ�าหน่าย
ผลงานของเด็กๆ	 และด ้วยความมานะ
ฝึกฝนวาดภาพของเด็กๆ	 ท�าให้พวกเขาส่ง 
ผลงานเข้าร่วมประกวดต่างๆ	จนได้รบัรางวลั
มากมาย	เด็กๆ	เหล่านี้ปูทางก้าวไปสู่การเป็น
ศิลปินด้วยน�้าพักน�้าแรงของตนเอง	หลายคน
ฝันที่จะได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 ใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง	 บางคนก็ต้องการ
เป็นครูสอนศิลปะ	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	
พวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือเพียงตัวของเขาเอง	
แต่เขายังได้น�าทักษะเหล่านั้น	 กลับไปสอน
เขียนภาพให้กับรุ ่นน้องและเด็กนักเรียนที่
บ้านเกิดอีกด้วย	
	 อีกหนึ่งโครงการคือโครงการแพทย์
แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	
โครงการย่อย	คอื	โครงการนวดแผนไทย	และ
โครงการสวนสมุนไพร	
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	 นับเป็นเวลา	 4	 ปีแล้วที่โครงการนวด
แผนไทยเกิดขึ้น	ซึ่งท�าให้เห็นพัฒนาการของ
เด็กๆ	 ในโครงการเป็นอย่างดี	 จากแรกๆ	 ที่
นวดไม่เป็น	นวดยงัไม่ได้น�้าหนกั	วนันีพ้วกเขา
สามารถกลายเป็นหมอนวดมอือาชพี	ด้วยการ
ฝึกฝนและเพิม่พนูความรู	้โดยแพทย์ผูช้�านาญ
จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ	ท�าให้สามารถนวด
บ�าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้	ท�าให้เด็กๆ	
ได้ทั้งทักษะการนวด	 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
และอนุรักษ์ภมูปัิญญาไทย	โดยเมือ่มงีานหรอื
กจิกรรมต่างๆ	กลุม่เด็กๆ	นวดแผนไทยกจ็ะไป
ออกร้านให้บรกิาร	ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัของสงัคม
ในวงกว้าง	
	 ส่วนโครงการสวนสมุนไพร	 ด�าเนิน
การมา	 3	 ปีแล้ว	 โดยได้รับเกียรติ	 จาก	 
รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา	 ในการออกแบบ
และควบคุมการด�าเนินงาน	 ให้โรงเรียนใน
โครงการจดัพืน้ทีเ่ป็นสวนสมนุไพรแห่งความรู้	
เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นทราบถึงคุณค่า	ได้รับความ
รู้และกระตุ้นความสนใจ	 นอกจากน้ี	 ยังได้
จัดให้เด็กๆ	 ไปเรียนรู้ดูงานที่สวนสมุนไพร
ของปราชญ์ชาวบ้าน	 เช่น	 มหาลัยบ้านนอก	
แหล่งเรียนรู้นอกต�าราที่บ้านจ�ารุง	 จังหวัด
ระยอง	 เพื่อน�ามาต่อยอดกิจกรรมที่โรงเรียน
ของตนเอง	
	 ส่วนโครงการที่	 3	 คือโครงการดนตรี
เพ่ือการพัฒนา	 กลุ ่มนักเรียนที่ เข ้าร ่วม
โครงการนี้เป็นนักเรียนที่มีใจรักดนตรี	 ทาง
กลุ่มบริษัทเอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	
จงึส่งเสรมิให้พวกเขามทีกัษะทางดนตรอีย่าง
มอือาชพี	โดยจดัหาครผููเ้ชีย่วชาญ	และเครือ่ง
ดนตรี	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้	 พัฒนาการ
ของเด็กๆ	ในโครงการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	จาก
เดก็บางคนทีไ่ม่มพีืน้ฐาน	ได้รบัการฝึกฝนและ

พัฒนาจนสามารถเข้าร่วมประกวดดนตรี	จน
ได้รบัรางวลัเหรยีญทองในงานศลิปหตัถกรรม
นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
	 จากการท�าโครงการท�าให้กลุ่มบริษัท 
เอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	เล็งเห็นว่า 
การพัฒนาโครงการนี้ให ้เกิดความยั่งยืน 
ควรใช้ฐานความคิด	3	อย่างคือ	หนึ่ง สร้าง
ความฝัน	 ท�าให้พวกเขามีความฝันอันเต็ม
เปี ่ยมจนเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่น	
แสดง	และฝึกฝนจนเก่ง	สอง เปิดโอกาสให้
เข้าร่วม	เช่น	การรบัสมคัรเดก็ใหม่ในโครงการ
ผ่านการออดิชั่น	มาเป็นตัวกระตุ้น	และสาม 
พฒันาองค์รวมสูม่อือาชพี	ฝึกฝนให้เกดิการ
พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ	 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	
ด้วยการฝึกให้มีวินัยจากการฝึกซ้อม	 เพื่อไป
ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้
	 ทั้ งหมดนี้คือสิ่ งที่ เกิดขึ้นมาอย ่าง 
ต่อเนื่อง	และส่งผลดีต่อสังคมตามมา	เพราะ
เมื่อเด็กๆ	 เหล่านี้เติบโต	 พวกเขาก็จะเรียนรู้
เรือ่งการให้	ทัง้กบัคนใกล้ตวัและคนในชมุชนที ่
พวกเขาอยู่ต่อไป	 นับได้ว่า	 นี่คือความส�าเร็จ
ก้าวหนึง่ของการท�า	ซเีอสอาร์ของกลุม่บรษิทั
เอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
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   ตุ๊กตำดินเผำรูปร่ำงต่ำงๆ มีทั้งเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชำย และสัตว์น่ำรักๆ อย่ำง 
ช้ำงน้อย แกะน้อย หมูอ้วน ฯลฯ ต่ำงมีรอยยิ้มสดใสอยู่บนใบหน้ำ ท�ำให้ผู้ที่ได้พบเห็น
อดยิ้มตำมไปด้วยไม่ได้... นี่คือเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของผลงำนเครื่องปั ้นดินเผำ  
“กลุม่ประตมิำกรรมดนิยิม้บ้ำนป่ำตำล” ต�ำบลสนัผกัหวำน อ�ำเภอหำงดง จงัหวดัเชยีงใหม่  

กลุม่ประตมิำกรรมดนิยิม้บ้ำนป่ำตำล
หมู่บ้ำนดินยิ้ม...คุณธรรมจำกก้อนดิน

หมู่บ้ำนดินยิ้ม
	 ชาวบ ้านป ่าตาลสืบทอดอาชีพท�า
เครื่องปั ้นดินเผามานานกว่า	 100	 ปี	 ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอิฐมอญ	
คนโท	 แจกัน	 และกระปุกออมสิน	 ในปี	

2537	 ได้เกิดแนวคิดในการปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึน้	โดยหนัมาป้ันตุก๊ตารปูร่างต่างๆ	
ส�าหรับตกแต่งบ้านและสวน		
	 ต่อมา	นายธนพล สายธรรม	 ได้ริเริ่ม
เติมรอยยิ้มให้กับตุ๊กตาน่ารัก	 มีชีวิตชีวาขึ้น	
เขาเล่าถึงแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานว่า	
 “ส�าหรบัผมเอง การป้ันดนิเป็นงานทีท่�า
แล้วเรามีความสุข จึงอยากจะส่งต่อความสุข
ให้กับคนอื่นๆ ด้วย เลยเติมรอยยิ้มลงไปใน
งานปั้นตุ๊กตา เพราะรอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์
ของมิตรภาพและความจริงใจ เวลาที่เราเห็น
ใครยิ้มเราก็มักจะยิ้มตาม ดังนั้นคนที่มาเห็น
ตุ๊กตาของเรายิ้มอย่างมีความสุข เขาก็จะยิ้ม
และมีความสุขไปด้วย” 
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	 แนวคิดในการป ั ้นตุ ๊กตาดินยิ้มได  ้
แพร่หลายไปในชมุชน	จนเกดิการรวมตวักนัเป็น 
กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล	 โดย 
จดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน	และกลายเป็น	 
“หมู่บ้านดินยิ้ม”	ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	

สู่กำรเป็นธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
	 ในปี	 2552	 กลุ่มประติมากรรมดินยิ้ม
บ้านป่าตาลได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายการเรยีนรู้ 
เศรษฐกจิเชงิคณุธรรม	4	จงัหวดัภาคเหนอื	โดย
ได้ท�างานร่วมกับ	รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ  
ผู ้อ�านวยการ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ซึ่งเป็น 
หน่วยงานทีไ่ด้ประสานและสร้างความร่วมมอื
กับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ในการ 
ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาคณุธรรม
ในชุมชน	 และการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
ในการดูแลธุรกิจของชุมชน	
 
	 จากการท�างานร่วมกันดังกล่าว	 จึงได้
พัฒนาเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ประจ�าต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่”	 ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้การประกอบอาชีพที่
เคียงคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน	

รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป	 ได้เรียนรู ้
และฝึกปฏิบัติจนสามารถส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
	 กระท่ังในปี	 2555	 มีการยกระดับ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
เชิงคณุธรรม	ด้วยการจดัท�า	“โครงการพฒันา
ศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
เชิงคณุธรรมประจ�าต�าบลสูค่วามยัง่ยนืจงัหวดั
เชียงใหม่”	 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ประจ�าต�าบลสันผักหวาน	 ได้รับคัดเลือกให้
เป็น	1	 ใน	4	แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ต่อยอดสูก่ารเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู ้ด้านธุรกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ	 มีความขยัน	 ซ่ือสัตย์	
ประหยัด	 มีวินัยระหว่างสมาชิกในชุมชน	 
มีความสุภาพ	สามัคคี	และมีวินัยต่อส่วนรวม
 
เรียนรู้คุณธรรมจำกงำนปั้น
	 นอกจากนักท่องเที่ยว	 และกลุ่มผู้ที่มา
ศึกษาดูงาน	 ซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจาก
ชุมชนต่างๆ	 แล้ว	 แต่ละปี	 ยังมีเด็กนักเรียน
เป็นจ�านวนมากทีม่าเรยีนรูก้บัศนูย์การเรยีนรู้ 
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลสันผักหวาน	 โดย
เฉพาะโรงเรียนบ้านป่าตาล	 อ�าเภอหางดง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้บรรจุให้เป็นหลักสูตร 
ท้องถิ่นในการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
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	 ทกุสปัดาห์โรงเรยีนจะเชญิพ่อคร	ูแม่คร	ู 
ซึ่งเป็นช่างปั ้นดินจากศูนย์ฯ	 มาถ่ายทอด
ความรู ้ในการท�าอาชีพปั ้นดินให้กับเด็ก
นักเรียน	 โดยจะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน 
ไปจนสามารถปั้นออกมาเป็นตัวตุ๊กตาได้	
	 นายธนพล	หรอืครเูอกของเดก็ๆ	เล่าว่า	 
“พวกเด็กๆ ชอบการปั ้นดินให ้ เป ็นรูป 
เป็นร่างต่างๆ อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เรา
จะสอนเรือ่งคณุธรรมให้กบัเขา โดยสอดแทรก
ให้เขาเห็นจากสิ่งที่เขาท�า อย่างขั้นตอนการ
นวดดิน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงและใช้เวลา
มากกว่าจะนวดดนิให้ได้ที ่เรากจ็ะสอดแทรก
ไปว่า ขัน้ตอนน้ีพวกเขาจะต้องใช้ความอดทน 
และสามัคคีกันท�างาน 
 พอมาถึงขั้นตอนการปั้น กว่าจะปั้นให้
ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ต้องมีความอดทน 
ต้ังใจ มคีวามขยนั และต้องมคีวามเพียร ความ
อุตสาหะ ปั้นออกมาแล้วไม่สวยก็ปั ้นใหม่ 
หมัน่ฝึกฝนจนกว่าจะป้ันได้ ซึง่เด็กๆ ส่วนใหญ่
กส็ามารถป้ันออกมาเป็นตัวตุ๊กตาได้ และเป็น
ตุ๊กตาที่มีรอยยิ้มด้วย 
 แต่ก็มีบ้างบางคนที่เบื่อ ไม่สนใจเรียน 
เรากด็วู่าเป็นเพราะอะไร รปูแบบทีใ่ห้ป้ันอาจ
จะยากไป เราก็ปรับให้ง่ายขึ้น หรือให้เขาได้
ลองปั้นตามจินตนาการของเขาเอง เขาก็จะ
สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น” 

จำกหลักสูตรในโรงเรียนสู่กำรเป็น
มืออำชีพ
	 หลงัจากทีอ่าจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง  
เข้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
ป่าตาลในปี	 2558	 ได้สานต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กๆ	 ให้เข้มข้นข้ึน	 โดยรวบรวม
นกัเรยีนทีม่ใีจรกัในงานป้ันจ�านวน	30	คน	ไป
เรียนรู้กระบวนการปั้นดินกับครูเอกที่ศูนย์ฯ	
ในวนัเสาร์และวนัอาทติย์	เป็นเวลา	8	สปัดาห์	
ซึ่งครูเอกได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ
ปั้นดินให้กับเด็กๆ	อย่างละเอียดทุกขั้นตอน	
	 อาจารย์ศฤงคารเล่าถึงความตั้งใจว่า	 
“เป้าหมายของโรงเรียนก็คือ การสร้าง 
มืออาชีพให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นช่างปั้น 
ตัวน้อยท่ีสามารถสานต่อภูมิปัญญาและ
อาชีพของชุมชนได้ ดังนั้นเด็กๆ ที่เราส่ง
ไปเรียนงานปั้นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาลกับ 
ครูเอกหรือพ่อครูสง่าและคณะจนมีความรู้
ในการปั้นอย่างดีแล้ว จะกลับมาถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียน โดยท่ี
ทุกสัปดาห์นักเรียนท้ังโรงเรียน จะได้ฝึกฝน
การปั้นดินจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนได้ อย่างเรามีเด็กนักเรียน 200 คน 
แต่ละสัปดาห์เราก็จะมีตุ ๊กตาดิน 200 ตัว  
ที่สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้” 
	 ทกุวนันี	้สนิค้าตุก๊ตาดนิป้ันฝีมอืนกัเรยีน
โรงเรียนบ้านป่าตาลมีวางจ�าหน่ายในตลาด
ถนนคนเดินหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่	
นอกจากรายได้	 เด็กๆ	 ยังได้ซึมซับเรื่อง 
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ความรับผิดชอบในการท�างานตามหน้าที่
ของแต่ละคน	โดยเฉพาะงานป้ันและงานลงสี 
ตุ๊กตาที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อน	
และความตั้งใจในการสร้างผลงานให้ออกมา
สวยงาม	ส่วนนักเรยีนทีดู่แลด้านการออกร้าน
จ�าหน่ายสนิค้ากไ็ด้เรียนรูเ้ร่ืองความซือ่สตัย์ใน
การค้าขาย	และการบรหิารจดัการรายได้ของ
กลุ่มอย่างโปร่งใสอีกด้วย
 “ความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก จากการ
ที่เด็กๆ ได้รับการพัฒนาคุณธรรมผ่านการ 
ปั้นดินก็คือ พวกเขามีความอดทน มีความ
ขยัน มีสมาธิจดจ่อมากขึ้น เพราะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่ามันส่งผล
ต่อการเรียนในห้องเรียนของเขาด้วย เมื่อเขา
ตั้งใจเรียนมากขึ้น ขยัน และมีสมาธิมากขึ้น 
การเรียนของเขาก็ดีขึ้น 
 เด็กอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กหลังห้อง เรา 
พบว่าหลายคนมีใจรักในการปั้น เขาอาจจะ 
ไม่เก่งทางด้านวชิาการกจ็รงิ แต่เขามทีกัษะใน 
การป้ันเป็นอย่างด ีบางคนมฝีีมอืดมีาก ซึง่ถ้า
เราส่งเสริมเขาให้พฒันาในด้านนี ้มนัจะกลาย
ไปเป็นอาชีพของเขาได้ในอนาคต”	 อาจารย์
ศฤงคารกล่าว
 
ก้ำวต่อไปสู่ควำมยั่งยืน
	 การท�างานร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่
ท�าให้ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่
อื่นๆ	 ได้ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอด
การด�าเนินกิจกรรมของศูนย์	นับเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยัความส�าเรจ็ในการพฒันาศกัยภาพของ
ศูนย์ฯ
	 ขณะเดียวกัน	 การท�างานร่วมกันเป็น
เครอืข่าย	ยงัท�าให้เกดิการเอือ้ประโยชน์ซึง่กนั
และกัน	นายธนพลเล่าว่า	“แต่ละศูนย์ฯ ที่มา
เรียนรู้ร่วมกัน เราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  
พอเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็ท�าให้เรามี
ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น อย่างศูนย์การเรียนรู้
แม่โจ้บ้านดิน อ�าเภอแม่แตง มีนักท่องเที่ยว
ที่อยากจะมาดูเรื่องงานปั้นดิน ก็จะประสาน
มาท่ีศูนย์ฯ เรา นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้อย่าง 
ครบวงจร เราเองได ้ เป ็นที่รู ้จักในกลุ ่ม 
นักท่องเท่ียวมากข้ึน ชุมชนก็ขายสินค้าได้ 
มากข้ึน ท�าให้ชาวบ้านมรีายได้เพิม่ข้ึน มคีวาม
เป็นอยู่ดีขึ้น...”
	 	 ที่ส�าคัญ	 การถ่ายทอดความรู้ในการ
ปั้นตุ๊กตาดินยิ้มให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่มี
ใจรัก	 ยังเป็นการปูทางสู่อนาคตในการสาน
ต่ออาชีพของชุมชน	 ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด
ภูมิปัญญาอันมีค่าของบรรพบุรุษ	 พร้อมกับ
การปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้เกิดข้ึนใน
สังคมต่อไป
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 บ้ำนทุ่งโม่ง เป็นหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งใน อ.วังทรำยพูน จ.พิจิตร ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มี 
เชื้อสำยอีสำน ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่น ท�ำสวนมะม่วง ท�ำนำ

กลุ่มออมทรพัย์สวสัดกิำรบ้ำนทุง่โม่ง
สุขทุกข์เรำไม่ทิ้งกัน

	 ค�าว่าทุ ่งโม่ง	 เป็นค�าในภาษาอีสาน	
หมายถึง	ทุ่งนาที่มีแอ่งน�้าเป็นเวิ้งกว้าง	คล้าย
หนองน�้าแต่ใหญ่กว่า	
 คุณวิชิต ส�าแดงเดช ประธานกลุ่ม
ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้านทุง่โม่ง	เล่าว่าสภาพ
ปัญหาเดมิของบ้านทุง่โม่ง	คือ	การท�ามาหากนิ
ขาดเงินทนุ	จนต้องกูห้นีย้มืสนิมาจากนายทนุ	
และเกิดการตกเขียวข้าว	ซึ่งหมายถึง	วิธีการ
ท่ีนายทุนให้เงินแก่ชาวนา	 หรือชาวไร่กู้เมื่อ
ข้าวในนาลัดใบ	(ผลิใบออก)	โดยตกลงกันว่า 
ชาวนาชาวไร่จะให้ข้าวเปลือกแก่นายทุน 
แทนเงินหลังจากนวดข้าวแล้ว

เรียนรู้จำกผู้ส�ำเร็จ
	 ด้วยเห็นถึงปัญหานี้	 ท�าให้แกนน�า
ในหมู ่บ้านรวมตัวกัน	 ตั้งกลุ ่มออมทรัพย์
สวัสดิการบ้านทุ ่งโม่ง	 ในปี	 2523	 มีการ 

ลองผดิลองถูกกนัมาตลอดเวลา	แต่ท�าอย่างไร
ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เนื่องจากการพบปะ
พูดคุยของสมาชิกมีแค่ปีละครั้ง	แถมก�าหนด
เงินปันผลสูง	 อัตราร้อยละ	 24	 บาทต่อป	ี
ท�าให้สมาชิกกลุม่ออมทรพัย์ท่ีเข้ามาส่วนใหญ่ 
หวังผลประโยชน์จากเงินปันผลอย่างเดียว	
	 	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2525-2526	 มี
อาสาสมัครจากองค์กรพัฒนาเอกชนโดย
ไม่แสวงหาผลก�าไร	 จากโครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท	 เข้ามาท�างาน
ในหมู่บ้าน	 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในการ
แก้ไขปัญหาหนีส้นิ	ปัญหาการพฒันาคณุภาพ
ชวีติ	โดยการกระตุน้	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิ
การรวมกลุ่ม	สร้างเวทีให้เกิดการเรียนรู้	เพื่อ 
แก้ปัญหาในชุมชน	 พาไปศึกษาดูงานกับ 
ครูชบ ยอดแก้ว	 ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์



207องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

	 อีกทั้งยังได้พบกับ	พระอาจารย์สุบิน 
ปณีโต	 “เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์	 เพื่อ
พฒันาคณุธรรมครบวงจรชวีติ”	จงัหวดัตราด	
หนึ่งในต้นแบบกลุ่มการเงินชุมชนที่นับได้ว่า
ประสบความส�าเร็จ	มีด�าเนินการมายาวนาน 
กว่า	21	ปี	และพระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม
ซึ่งขับเคลื่อนงานออมทรัพย์ที่จังหวัดจันทบุรี
	 หลงัจากศกึษาดูงานอยูร่าว	5	ปี	ในทีส่ดุ
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	ก็ได้น�า
แนวทางที่ไปเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาการ
ท�างานในชุมชนของตนเอง	แก้ไขปัญหาเรื่อง
สมาชิกขาดคุณธรรมในการรวมกลุ่มโดยดึง
เรื่อง	 “จิตอาสา”	 เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ท�างาน	

คุณธรรมน�ำหน้ำ สัญญำตำมหลัง
	 ประธานกลุม่ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้าน
ทุ่งโม่งเล่าว่า	 แนวคิดหลักในการเกิดขึ้นของ
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	มาจาก
แนวคิดที่จะ	 “ให้”	 ไม่ใช่แนวคิดที่จะ	 “รับ”	
อนัดบัแรกของการรบัสมาชกิใหม่จึงไม่ใช่เรือ่ง
จ�านวนเงนิต้องมาก	คนต้องสมคัรเข้ามาเยอะ	
แต่เป็นเรื่องการท�าความเข้าใจเรื่องคุณธรรม	
มีสัจจะ	 มีความซื่อสัตย์	 หากชาวบ้านเป็น
สมาชิกของกลุ่มอื่นอยู่แล้วก็จะไม่รับ	
	 แม้ที่ผ ่านมาในแต่ละปีจะมีสมาชิก 
เพิ่มขึ้นจ�านวนน้อย	 ไม่ถึงปีละ	 100	 คน	 
แต่คุณวิชิตบอกว่า	 ขอคัดคุณภาพเป็นหลัก	
ขอให้คนทีเ่ข้ามาม	ี“คณุธรรมน�าหน้า	สญัญา

ตามหลัง”	 หมายถึง	 มีจิตใจเอื้ออาทรต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหลัก	การเซ็นสัญญา 
รับทราบข้อปฏิบัติต่างๆ	เป็นเรื่องรอง	เพราะ
สุดท้ายก็ต้องมาดูกันเรื่องน�้าจิตน�้าใจอยู ่ดี	 
เช่น	การกู้เงินตามความเหมาะสมของตัวเอง	 
การมีจิตอาสาเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกท่ี 
ได้รับความล�าบาก	การไม่แสวงหาประโยชน์
จากการเข้ามาเป็นสมาชิก	

สวัสดิกำรในทุกช่วงชีวิต
	 หากจะว ่าไปแล้วจุดประสงค์หลัก
ของการกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้	 ก็ไม่ได้ต่าง
จากลุ ่มออมทรัพย์อื่นๆ	 ทั่วไปที่มีรูปแบบ
คณะกรรมการบริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์
ส�าคัญ	 เพื่อให้สมาชิกมีเงินออม	 มีกองทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพในพื้นที	่
เพื่อแก้ไขปัญหาการกู ้ยืมเงินนอกระบบ	
เพื่อให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่ม	 เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม	 เพื่อจัดสวัสดิการให้
ประชาชน	 เช่น	 การเกิด	 แก่	 เจ็บ	 รวมถึง	 
เสียชีวิต	 โดยกลุ ่มออมทรัพย์สวัสดิการ 
บ้านทุ่งโม่ง	 แบ่งสวัสดิการเป็นเงินรับขวัญ 
เ ด็ กแรก เกิ ด 	 เ มื่ อ สมาชิ กคลอดบุ ต ร 
กลุ่มออมทรัพย์จะมอบเงินให้	15	เปอร์เซ็นต์
ของเงินออมสมาชิก	 เพื่อเป็นสวัสดิการ 
ขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร	
	 ส�าหรับผู้สูงอายุ	 นอกจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ได้รับจาก	 อบต.วังทรายพูนแล้ว	
สมาชกิยงัได้จดัสิง่ของเครือ่งใช้ไปมอบให้	เช่น	
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ข้าวสาร	ของใช้จ�าเป็นอื่นๆ	เป็นการปันน�้าใจ
ให้กับผู้สูงอายุ	 คืนความสุขให้ชุมชน	 ส่วน
สมาชิกที่เจ็บป่วย	 กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการ
บ้านทุ่งโม่ง	 จะมอบเงินให้	 15	 เปอร์เซ็นต์
ของเงินออม	 เพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว
ให้กบัสมาชกิ	โดยน�าเงนิจากการจดัสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปี	 มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก	
สุดท้ายเมื่อสมาชิกเสียชีวิต	 ได้มีการตั้ง
สวัสดิการเพื่อดูแลสมาชิกเมื่อเสียชีวิต	 มอบ
เงินให้กับญาติ	จ�านวน	40,000	บาท
	 แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือ	 กลุ่มออมทรัพย์ 
แห่งนี้	 ยังเห็นคุณค่าเรื่องการศึกษา	 จึงจัด
แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลน	
 “บ้านเราเป็นบ้านนอก บางครอบครวัมี
ฐานะยากจน เกิดปัญหาเด็กออกจากโรงเรยีน

กลางคัน เด็กไม่อยากเรียน เนื่องจากไม่มีเงิน 
รวมถึงการกินอยู่ด้อยโภชนาการ ท�าให้เด็ก
เรียนไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง เลยไม่เรียนดีกว่า 
ออกมาท�างานตั้งแต่เด็ก หลายคนก็เลือก
แต่งงานมีลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิง จริงอยู่ว่า 
การศึกษาไม่ได้ท�าให้คนเป็นคนดี แต่การ
ศกึษาท�าให้คนมคีวามรูเ้อาไปประกอบอาชพี
ต่างๆ การศึกษาฝึกสมองให้คิดแบบมีเหตุผล 
เป็นระบบมากขึ้น รู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันคน
มากขึน้ กลุม่ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้านทุง่โม่ง 
จงึได้ตัง้เป็นกองทนุเพือ่การศกึษาเดก็ยากจน
แต่เรียนดี โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 
500 บาท ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชน”  
คุณวิชิตกล่าว

ฝ่ำอุปสรรคสู่ควำมยั่งยืน
		 อย่างไรก็ตาม	ช่วงแรกๆ	ของการก่อตั้ง 
กลุ ่มออมทรัพย์ฯมีชาวบ้านบางส่วนไม่ 
เห็นด้วย	 คุณวิชิตเล่าว่านี่คืออุปสรรคใหญ ่
ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้	
 “เมือ่ก่อนคนในชุมชนหวงัผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท�าให้บางคนคิด
จะมาหาผลประโยชน์ ท�าให้คนที่จะสมัคร
สมาชิกเกิดความไม่มั่นใจ จนเมื่อเราผ่าน
กระบวนการพูดคุย ท�าความเข้าใจ คนที่
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ไม่เห็นด้วยตอนแรก ตอนน้ีเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง
แล้ว”
 
	 อย่างไรก็ตาม	 ในอนาคตความยั่งยืน 
ของกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่งจะ 
เกดิขึน้ได้	กด้็วยคนรุ่นหลงัสบืทอดเจตนารมณ์
นี้ต่อไป	 ด้วยเหตุนี้	 กลุ่มออมทรัพย์แห่งนี	้ 
จึงได ้ รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
พัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์	
จังหวัดพิจิตร	ร่วมกับวัดทุ่งโม่ง	โรงเรียนบ้าน 
ทุง่โม่ง	และชาวบ้านทุง่โม่ง	หมูท่ี	่7	พร้อมด้วย 
บ้านใกล้เรือนเคียง	 จัดกิจกรรมในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อเป็นการปลูก 
จติส�านึก	ให้เยาวชน	และนกัเรยีน	มคีณุธรรม	
รู ้รักสามัคคี	 และเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป

	 คุณวิชิ ตทิ้ งท ้ ายว ่ า 	 การท� ากลุ ่ ม 
ออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่งส�าเร็จได	้ 
ก็เพราะคณะกรรมการบริหารมีคุณธรรม	 
รับผิดชอบ	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	
ยึดถือสัจจะ	 ที่ส�าคัญส ่วนใหญ่เข ้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	หรือช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกด้วยกัน	 ท�าให้เกิดความรักเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน	
 
	 จากเรื่องราวของกลุ ่มออมทรัพย ์
สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	เราพบค�าตอบที่ส�าคัญ
แล้วว่า	 แม้เงินจะส�าคัญ	 แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่า
คือ	 เรื่องของน�้าใจและคุณธรรม	 ที่จะท�าให้
การรวมกลุ่มเกิดผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
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 “มนุษย์เรำมีมำกกว่ำเงิน เรำมีควำมสำมำรถ และมีเวลำ”
 นีค่อืค�ำกล่ำวของ ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์นกัคดิ นกัเขยีน อำจำรย์มหำวทิยำลยั 
ที่ได้รับเชิญไปบรรยำยทั้งในและต่ำงประเทศทั่วโลกกว่ำ 2,200 ครั้ง ใน 70 ประเทศ  
และปัจจุบันเป็นนักวิชำกำรอำวุโสของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด (Harvard University)

กองทนุเวลำเพือ่สงัคม (Time Bank Society)

สะสมเวลำแห่งควำมดี ด้วยจิตอำสำ

	 ดร.เกรียงศักดิ์เป็นผู ้มีความรู ้ความ
สามารถอย่างเอกอุคนหนึ่งของประเทศไทย	
ท่านส�าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตรด้ีวย
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 มีปริญญาโทและเอก
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกหลายใบ	แต่
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่ง
แล้ว	 ท่านยังอุทิศท�างานจิตอาสาเพื่อสังคม
ไทยมาอย่างต่อเนือ่งกว่า	30	ปี	หนึง่ในนัน้คอื
การเป็นประธานและผูก่้อต้ังโครงการกองทนุ
เวลาเพื่อสังคม	 (Time	 Bank	 Society)	 ซึ่ง 
ท�าหน้าที่เชื่อมร้อยผู้รับและผู้ให้ไว้ด้วยกัน	
 “คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน แต่
คนไทยจะเคยชนิกบัการบรจิาคเงนิ ไม่เป็นไร
ตัวไม่ว่างก็บริจาคเงินแทนได้ แต่จริงๆ แล้ว 

ทุกคนมีเวลา และเราก็บริหารเวลาได้ แค่
จัดสรรเวลาของตัวเองให้ดี แล้วเราจะมีเวลา
เหลือ ไปท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
อีกมาก”	ดร.เกรียงศักดิ์กล่าว	

ชวนมำบรจิำคเวลำว่ำง เดอืนละ 3 ชัว่โมง 
	 ดร.เกรียงศักดิ์เช่ือว่า	 คนเรามีความ
สามารถท่ีแตกต่างกัน	 และอาจน�าความ
สามารถนั้นมาช่วยเหลือผู ้อื่นได้	 ผ่านการ
ใช้เวลาว่างในชีวิตประจ�าวันที่มีอยู่	 ซึ่งหาก
คนจ�านวนมากสละเวลาว่างของตัวเองมา
คนละนิดละหน่อย	ก็จะเกิดเป็น	“พลังเวลา”	 
ที่มีคุณค่ามหาศาล	 หนุนน�าให้สังคมของเรา
แข็งแกร่งขึ้นมาได้
 “หากวันนี้ทุกคนบริจาคเวลาว่างของ
ตนอย่างน้อยเพียงเดือนละ 3 ช่ัวโมง แล้ว
สามารถขยายไปอย่างน้อย 1,000,000 คน 
กองทุนเวลาเพื่อสังคม จะมีจ�านวนเวลารวม
ถึง 3 ล้านชั่วโมงต่อเดือน และถ้าเป็น 30 
ล้านคน เวลาในการท�างานจิตอาสาก็จะเพิ่ม
เป็น 90 ล้านช่ัวโมงต่อเดือน ถือเป็นพลัง
ของเวลาในการท�าความดีเพื่อสังคมส่วนรวม
ที่มีค่ามหาศาลมาก ซึ่งสามารถท�าให้สังคม
ไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น ลดภาระของภาครัฐได้ใน
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ระยะยาวและยังเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม
ที่ยั่งยืน ท�าให้สังคมมีการกล่อมเกลาให้เกิด
ความละมุนขึ้น การกระทบกระทั่งมีน้อยลง 
สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพ”
	 เมื่อ	 30	 ปีที่แล้ว	 การท�างานจิตอาสา
ยังไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักในสังคมไทยมากนัก	
อุปสรรคใหญ่นี้	 ดร.เกรียงศักด์ิใช้วิธีการทั้ง
แนวกว้าง	 ให้ข้อมูลแนวทางการท�างานของ
กองทุนฯกระจายออกไปผ่านสื่อต่างๆ	 และ
แนวแคบ	 ด้วยการใช้สื่อบุคคลที่มาท�างาน 
จติอาสาให้ช่วยบอกต่อกนัไปแบบปากต่อปาก	
	 หากแต่ด้วยอุปนิสัยของคนไทย	 ท�าให้
อุปสรรคที่แท้จริงของงานจิตอาสาคือ	 หนึ่ง	
คนไทยไม่วางแผนการใช้เวลาในชีวิต	 มีเวลา
แต่ให้ไม่ได้	 สอง	 สัญญาแล้วไม่ท�า	 เพราะ
ยดึถอืว่ายดืหยุน่ได้	จึงไม่ค่อยท�าตามทีส่ญัญา	
สาม	 ไม่มีวินัย	 สามารถยกเลิกสิ่งที่ต้ังใจได้
ง่ายๆ	
 
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้อุปสรรคปัญหาใน
การท�างานจิตอาสาจะมีรอบด้าน	 แต่ด้วย 
เป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างจิตอาสาให้
กลายเป็นแนวทางกระแสหลักในสังคม	 เกิด 
การตระหนักรู ้ถึ งความส�า คัญของงาน 

จติอาสา	ท่ีสดุในวนันี	้นอกจากบรษิทัต่างๆ	จะ 
รวมใจกนัท�างานจติอาสาในลกัษณะซเีอสอาร์	
(CSR)	 แล้ว	 งานของกองทุนเวลาเพื่อสังคม
ก็พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นเช่นเดียวกัน	 โดย
ปัจจุบันพัฒนารูปแบบเป็นแอปพลิเคชันให้
ผู้ให้และผู้รับสามารถสื่อสารความต้องการ
ระหว่างกันได้โดยตรง	

จัดข้อมูลจิตอำสำเป็นระบบ สื่อทันสมัย
ผ่ำนแอปพลิเคชัน
 คุณจารุวรรณ ชาญเดช	ประธานฝ่าย
กิจกรรม	 กลุ่มจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน	
โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม	 ที่รับหน้าที่
สานงานต่อจากผู้ก่อตั้งเล่าว่า	 กองทุนเวลา
เพื่อสังคมมีระบบหรือวิธีการ	 ท่ีจะให้อาสา
สมัครแต่ละคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามความสนใจ	
โดยการใช้ช่องทางเว็บไซต์และออนไลน์แจ้ง
กจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายตามความสนใจ
ของผู้คน	 ขณะที่กิจกรรมอีกส่วนจะเป็นการ
น�าเสนอจากเหล่าจิตอาสา	 และผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ	 ซ่ึงล่าสุดได้พัฒนาเป็นการ
ส่ือสารผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารระหว่างผู้ให้
และผู้รับ	(ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา)	
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	 กองทุนเวลาจะจัดระบบสารสนเทศ	
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่
อาสาสมคัรแต่ละคนได้ท�างานช่วยเหลอืสงัคม
ผ่านกองทนุฯ	แล้วท�าการค�านวณออกมาเป็น
หน่วยคะแนนที่สามารถนับได้	ระดับคะแนน
สะสมที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับ	 จะถูกใช้
เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดรางวัลในรูปแบบ
ต่างๆ	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างานเพ่ือ
สงัคมต่อไป	และจงูใจให้คนอืน่	ๆ 	อยากเข้ามา 
ร่วมท�างานกับกองทุนฯ	อย่างต่อเนื่อง
	 ตลอดจนการท�าหน ้าที่ ในการจัด
โครงการต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	
โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ	 ที่ต้องการ
อาสาสมัครไปช ่วยงาน	 เช ่น	 โครงการ
ห้องสมุดส�าหรับคนจน	 โครงการหนังสือ 
มือสอง	 โครงการอ่านหนังสือลงแผ่นซีดีให้ 

คนตาบอดฟัง	โครงการสอนภาษาอังกฤษให้
เด็กในชุมชน	 การให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ
และครอบครัว	 การช่วยซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย	
การสร้างสิ่งของถาวรให้แก่คนในชุมชน	
 “ช่วงท่ีประเทศไทยเกิดสึนามิ น่าจะ
เป็นช่วงเวลาท่ีท�าให้คนไทยเข้าใจเรื่องงาน
จิตอาสามากข้ึน กองทุนเวลาเพื่อสังคมมี
อาสาสมัครหลากหลายวัย หลากหลายกลุ่ม 
เราเชื่อว่าความสามารถฝึกได้ ความรู้เรียนได้  
แต่คณุธรรมต้องปลกูฝังตัง้แต่ยงัเลก็ ถ้าคนใน
ครอบครัว ในชุมชน มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ 
ความสุขส ่วนตัวเพื่อประโยชน์ส ่วนรวม 
สังคมแทบไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาบังคับให ้
ต้องท�า” 
	 สิ่งส�าคัญท่ีทางกองทุนเวลาเพื่อสังคม
เน้นย�้าเสมอ	คือ	การลงมือปฏิบัติ	เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างแท้จรงิ	เพราะเช่ือว่าการให้ท่ี
ท�าให้เกดิความซาบซ้ึงและมคีวามสขุ	เป็นการ
ให้ที่ต้องทุ่มแรงกายแรงใจของตัวเองลงไป	
ไม่ใช่การให้แค่เงินทองแต่เพียงอย่างเดียว	
 “หากให้เงินเราจะมีความสุขในระดับ
หนึ่ง แต่ถ ้าเราให้ด ้วยการลงมือท�าด้วย 
ตัวเอง ความรู้สึกของเราจะลึกซึ้งยิ่งกว่า ช่วง
ที่เกิดน�้าท่วม เราจัดกิจกรรมปั้นอีเอ็มบอล 
ตอนนั้นมีจิตอาสามาเยอะมาก เพราะเขา
จะมาช่วงเวลาไหนก็ได้ สิ่งที่เห็นคือ ความ
เป็นครอบครัวเกิดข้ึนได้ในการท�าเพื่อสังคม 
เพราะเขามากนัทัง้ครอบครวั ได้เหน็ความรกั
ความผกูพนัในครอบครวั พ่อแม่ได้สอนลกูให้
เป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็ก ได้บอกลูกว่า ไม่ต้อง
รอให้เขาท�างานมีเงินก่อน แต่วันนี้ก็สามารถ
ท�าเพื่อสังคมได้ เด็กๆ ก็ภูมิใจ ฉะนั้นการท�า
เพื่อสังคมไม่ใช่แค่สังคมที่ได้ แต่ตัวเขาและ
ครอบครัวก็ได้ด้วย”
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	 คุณจารุวรรณเล่าว ่า	 ตัวอย่างของ 
ความคิดสร้างสรรค์	 หนึ่งในการให้ของ 
กองทนุเวลาเพือ่สังคม	เช่น	การท�า	“โครงการ 
ปากแหว่งเพดานโหว่”	 ช่วยเหลือเด็กๆ	 ที่
เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้มีชีวิตใหม่	 
ที่ไม่ได้เร่ิมจากการเปิดรับบริจาคระดมทุน	 
แต่เป็นการระดมหมอและพยาบาลอาสา	
รวมถงึจติอาสาทีจ่ะพาน้องเข้ามารกัษาตวัใน
กรุงเทพ	 จิตอาสาที่เปิดบ้านให้พัก	 จิตอาสา
ที่มารับช่วงต่อพาไปโรงพยาบาล	 จิตอาสา
ที่คอยดูแลระหว่างการพักฟื้น	 ตลอดจนจิต
อาสาส่งตัวน้องกลับบ้าน	ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้อง
ใช้เงนิมากมาย	ใครมอีะไรกม็าช่วย	ทีส่�าคัญไม่
ต้องเป็นลักษณะที่หนึ่งคนแบกทุกอย่างหมด	
แต่ทุกคนมีส่วนมาช่วยกันได้
 
	 เพื่ อ ให ้ เกิดความยั่ งยืนในการท�า
กิจกรรม	กองทุนเวลาเพื่อสังคมเห็นถึงความ
ส�าคัญในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ	 ของอาสาสมัคร	 นั่นหมายความว่า	
บางงานอาจใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้	 แต่ต้อง
อาศยัความรูด้้วย	เช่น	การให้ความรูก้บัอาสา
สมัครก่อนเข้าไปท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน
ในสถานพินิจ	 รวมถึงตัวอาสาสมัครเองต้อง
ประเมินศักยภาพ	 วัย	 เพศ	 รวมถึงเวลาของ
ตนเองในการท�ากิจกรรม	 เพื่อที่จะไม่กลาย
เป็นภาระในการท�ากิจกรรมนั้นๆ	อีกด้วย	
	 เมื่ อสั งคมยั งมีผู ้ ที่ ต ้ องการความ 
ช่วยเหลือ	คณุจารวุรรณมองว่า	กจิกรรมด้าน
จิตอาสาก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน	
สิ่งที่ท�าให้งานจิตอาสาประสบความส�าเร็จ	
นอกจากการจัดการที่ดี	 ความจริงใจในการ
ช่วยเหลือไม่หวังเงินทองสิ่งใดแล้ว	 ปัจจัย
ส�าคัญคือความเข้าใจของคนที่มาท�าหน้าที่

จิตอาสา	 ที่รู ้ว ่างานจิตอาสาต้องเสียสละ 
ทัง้แรงกายแรงใจ	ไม่ใช่งานสบาย	บางครัง้ต้อง
ยอมเหนื่อย	ยอมหิว	ยอมสกปรกเลอะเทอะ
เพื่อให้งานส�าเร็จ	
 
 ส�าหรับคนท่ีไม่กลัวล�าบากกาย และ
อยากได้ความสขุใจ ลองไปค้นหากจิกรรมที่
เหมาะกบัตวัเองได้ทีก่องทนุเวลาเพือ่สงัคม 
ไม่แน่ว่า 3 ชั่วโมงที่ใช้ไปในเดือนนี้ อาจ
เปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิตก็เป็นได้
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   ผมเชื่อว่ำกำรท�ำบุญกับมนุษย์เป็นกำรท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่  
ผมให้ที่นี่ชนิดหมดตัว ให้เวลำ ให้ควำมคิด ไม่เคยคิดมำหำผลประโยชน์  
ควำมตั้งใจจริงและเวลำเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดี 

ชุมชนขยะหนองแขม
ปลูกจิตอำสำจำกกำรแก้ปัญหำร่วมกัน

 คุณบรรจง แซ่อึ้ง	ชาวไทยเชื้อสายจีน	
ผู ้จัดการสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะ
หนองแขม	 จ�ากัด	 เล่าให้ฟังถึงการท�างาน 
จิตอาสากับชุมชนที่ประกอบอาชีพเก็บขยะ
ขาย	 อยู ่อาศัยแบบชุมชนแออัด	 และไม่มี
ใครอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวว่า	 เมื่อ	 25	ปีที่แล้ว	
เขาคิดสนุก	 อยากท�างานอาสาสมัครร่วมกับ
คนในชุมชนและคนจากภายนอก	 เพื่อท�าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ดีขึ้น
 “ผมมีอาชีพท�าฟาร์มไก่ อาศัยอยู่ใน
ที่ดินฝั ่งตรงข้ามกับชุมชน เห็นชุมชนนี้มา 
ตั้งแต่เด็กๆ มีเพื่อนอยู่ในชุมชนนี้ด้วย พอจะ 
รู ้ จักคนในชุมชน และการที่ เป ็นคนไทย 
เชือ้สายจนีมาอาศยัในแผ่นดนิไทยกค็ดิอยาก
ท�าประโยชน์ให้ประเทศ”
	 จากจุ ด เริ่ มของความตั้ ง ใจนี้ เ อ ง	
นอกจากท�าให้คุณบรรจงได้รับการยอมรับ

จากชมุชนแล้ว	ยงัท�าให้คนในชุมชน	โดยเฉพาะ 
กลุ่มแกนน�า	 ผู้มีส่วนร่วมในการท�างานด้าน
ต่างๆ	 ได้เรียนรู ้แนวการท�างานจิตอาสา	 
ทั้งการแก้ไขปัญหาของชุมชน	 การท�างาน
แบบมส่ีวนร่วม	การประสานความร่วมมอืกบั 
หน่วยงานต่างๆ	ได้ตระหนักถึงคุณค่า	ความ
สามารถ	 และค้นพบศักยภาพของตนเอง	
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
	 จากจิตอาสาของคนคนหนึ่ง	แตกหน่อ
แตกกอ	กระจายเป็นส�านึกจิตอาสาให้คนอีก
มากมายได้อย่างไรน่าสนใจไม่น้อยเลยทเีดยีว	

กองขยะ ทีม่ำกบัปัญหำยำเสพตดิ 
	 แทบไม ่น ่าเช่ือว ่า	 ชุมชนกองขยะ
หนองแขม	 ที่มีแต่ปัญหามากมาย	 จะถูก
เปลีย่นให้กลายเป็นชมุชนทีน่่าอยูเ่หมอืนเช่น
ทุกวันนี้	
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	 เมื่อ	 25	 ป ีที่แล ้ว	 ชุมชนกองขยะ
หนองแขมเป็นชุมชนแออัด	 ต้ังอยู่บนถนน
พุทธมณฑลสาย	 3	 หรือเพชรเกษม	 104	
ชมุชนเกดิขึน้ปลายปี	พ.ศ.	2520	จากการย้าย
บริเวณที่ทิ้งขยะจากดินแดง	 มา	ณ	 สถานที ่
ปัจจุบัน	 ผู้ที่มีอาชีพเก็บขยะจึงย้ายตามมา
อยูอ่าศยัใกล้บริเวณโรงงานก�าจดัขยะมลูฝอย
หนองแขม	โดยในแต่ละวนัมกีารน�าขยะมาทิง้
ประมาณ	3,200	ตัน
	 ในระยะแรก	 ชาวบ ้านที่มาอาศัย 
ปลูกบ้านอยู่รอบกองขยะ	บุกรุกอาศัยอยู่บน 
ที่ดินของเอกชน	 และมูลนิธิเกษตราธิการ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยคนในชมุชน
ปลูกบ้านชั้นเดียว	 ท�าจากเศษวัสดุ	 ไม้	 และ
สังกะสีเก่า	 สภาพชุมชนมีน�้าท่วมขัง	 มีกลิ่น
เน่าเหม็น	 กลายเป็นชุมชนแออัด	 ไม่มีไฟฟ้า	
ประปาเข้าถึง	คนในชุมชนมีปัญหายาเสพติด	
ปัญหาสุขภาพอนามัย	 เด็กและเยาวชนไม่ได้
รบัการศกึษา	นอกจากน้ี	คนในชมุชนยงัเผชญิ
กับปัญหาการถูกไล่รื้ออีกด้วย	
	 นี่คือสภาพปัญหาของชุมชนแห่งนี้ที่
คุณบรรจงพบพาน	 ปัญหาแรกที่เขาเข้ามา
ช่วยประสานงานคือ	 การช่วยแก้ไขปัญหา
เรื่องพิษสุนัขบ้า	 เมื่อคนในชุมชนเกิดความ 
ไว้วางใจแล้ว	 คุณบรรจงก็ท�างานช่วยเหลือ 
ในด้านอื่นตามมา	เริ่มจากขอความช่วยเหลือ 
ไปที่ ศูนย ์สั งคมพัฒนาอัครสั งฆมณฑล
กรุงเทพฯ	 สนับสนุนเงินทุนน�าไม้และวัสดุที่
จ�าเป็นมาสร้างศูนย์ชุมชน	เพื่อใช้จัดกิจกรรม

และเป็นพื้นที่ส่วนกลางพบปะประสานงาน
ในชุมชน	 พร้อมกับติดต่อไปที่คณะซิสเตอร์
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	
(The	 congregation	 of	 the	 Sisters	 of	
the	Sacred	Heart	of	Jesus	of	Bangkok)	 
เพือ่ขอนกับวชหญงิหรอืซสิเตอร์มาสนบัสนนุ 
การพัฒนาเด็กเล็กและคนชราในชุมชน
	 เนื่องจากอาคารส�านักงานชุมชนสร้าง
อยู่บนพื้นท่ีเช่า	 จึงสามารถขอเลขท่ีท�าการ
ส�านักงานได้	 ศูนย์พัฒนาสังคมจึงสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและประปา	
ต่อจากนั้นจึงจัดสรรให้คนในชุมชนใช้	 โดย
เก็บค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้าในราคาถูก
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2545	 ชุมชนเริ่มให้
ความส�าคัญกับปัญหายาเสพติด	 โดยคณะ
กรรมการชุมชน	 และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขตหนองแขม	ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลายครั้ง	 ประกอบกับรัฐบาล
มีมาตรการปราบปรามอย่างจริงจัง	 แกนน�า
และสมาชิกบางส่วนของชุมชนจึงปรึกษา
หารือร่วมกัน	 คุณบรรจงเล่าว่าแนวทางของ
การจัดการปัญหาของที่นี่	 คือเน้นคืนคนดี
กลับสู่สังคม	 โดยไม่ใช้ความรุนแรง	 ส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีความรู้	 เรียนรู้เข้าใจสภาพ
ปัญหาต่างๆ	 ท่ีประสบอยู ่	 สนับสนุนให้ม ี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ท้ังผู ้ท่ีเคยต้องโทษจากการค้า 
ยาเสพติดหรือผู้เสพ



216 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 “ตอนน้ันคนในชมุชนจาก 176 ครวัเรอืน  
มีถึง 40 คน ที่ต้องโทษในคดียาเสพติดด้วย
ความยากจน คนที่ติดคุกก็ไม่มีใครไปเยี่ยม 
ผมเลยท�าโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�า 
ได้รับงบสนับสนุนจาก ปปส.(ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
นอกจากนัน้ ผมยงัท�าโครงการบ้านหลงัทีส่อง 
พาเด็กๆ ในชุมชนไปท�ากิจกรรมอื่นๆ เช่น  
ไปเที่ยวบ่อเลี้ยงปลาของผมที่นครไชยศรี  
ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตการท�างาน พาเขาหนีไป
จากยาเสพติด รวมถึงได้ท�าโครงการกลุ่ม 
ผู้พ้นโทษ เพ่ืออบรมสร้างงานสร้างอาชพีหลงั
พ้นโทษ ท�าโครงการเครอืข่ายแม่ทีม่ลีกูตดิยา 
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก สสส.(ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เรา
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับแม่เพื่อพา
ลูกเลิกยา ให้ลูกยอมรับการบ�าบัดในที่สุด” 
	 คณุบรรจงเล่าว่า	อปุสรรคปัญหาส�าคัญ
ของที่นี่คือ	 ขาดเงินทุน	 และขาดความรู้	 
มีแต่แรงงาน	 ดังน้ันการแก้ไขปัญหาของที่นี่
จึงยึดให้ความรู้และพูดคุย	 ช่วงแรกของการ
เข้าไปชุมชนแห่งนี้	 ชาวบ้านบางส่วนมองว่า 
คุณบรรจงเข้ามาท�างานเพื่อหาผลประโยชน์	
แต่เมื่อเวลาผ่านไป	 การท�างานที่จริงใจ	
ปราศจากการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง	 ท�าให้
คุณบรรจงและกลุ่มแกนน�าที่เข้ามาท�างาน 
ได้รับความไว้วางใจ	

 “เราต้องเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาให้ได้ 
แล้วถงึจะท�างานได้ส�าเรจ็”	คณุบรรจงบอกว่า 
นอกจากความร่วมมือของคนในชุมชนแล้ว	
การแก้ไขปัญหาของที่นี่ให้ได้ผลดี	 เราต้อง
เข ้าใจถึงความต้องการของคนในชุมชน	 
ที่ส�าคัญต้องประสานงานขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานทีเ่หน็ความส�าคญัของปัญหาด้วย

มบ้ีำน มคีวำมมัน่คง มชีวีติทีด่ขีึน้ 
	 การด�าเนินงานต ่อมา	 คือการแก ้
ปัญหาถูกไล่ที่	 เนื่องจากบริเวณที่ชาวบ้าน 
เข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่นั้น	 บุกรุกทั้งที่ดินของ
ทางราชการและของเอกชน	 คุณบรรจงและ
ศูนย์สังคมพัฒนาได้ติดต่อกับมูลนิธิเกษตรา 
ธกิารและเอกชนเจ้าของทีด่นิ	เพือ่ขอเช่าและ
ซื้อที่ดิน	ให้คนในชุมชน	
	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2546	 รัฐบาลมี
โครงการบ้านมั่นคง	 ช่วยให้ชาวบ้านมีบ้าน
เป็นของตัวเอง	 โดยมีการด�าเนินงานตาม 
ขั้นตอนต่างๆ	 คือแกนน�าชุมชนเปิดประชุม
เวทีชุมชน	 เพื่อช้ีแจงให้คนในชุมชนทราบ
เกี่ยวกับโครงการบ้านมั่งคง	 ว่าเป็นโครงการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัคนจนในชมุชนแออดั	โดยมี
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
หรือ	 พอช.	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	 โดย
ส่งเจ้าหน้าที่มาท�างานร่วมกับคนในชุมชน	
และเป็นแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์ฯ	 กู้เงินเพื่อ
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ด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 33	 ล้านบาท	 ซึ่ง
สามารถสร้างบ้านได้	145	หลัง	
	 แกนน�าชุมชนได้พาคนในชุมชนไป
ดูงานโครงการบ้านมั่นคงในชุมชนต่างๆ	 
ต่อจากน้ัน	 มีภาคีเข้ามาร่วมงานกับชุมชน	
ในด้านการออกแบบผังระบบสาธารณูปโภค	 
บ้านพักอาศัย	 สนับสนุนข้อมูลและกิจกรรม
ต ่างๆ	 เช ่น 	 มูลนิธิคุณพุ ่ม 	 ภคินีคณะ 
พระหฤทัยฯ	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(องค์การมหาชน)	 ส�านักงานพัฒนาชุมชน 
เขตหนองแขม	มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์	ฯลฯ
 
	 ที่ส�าคัญ	 ยังมีหน่วยงานต่างๆ	 เข้ามา 
หนุนเสริมระบบการท�างานของชุมชน	 เช่น	
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 สอนท�าบัญชีรายรับ-รายจ ่าย 
ครัวเรือน	 เพ่ือเป็นการสร้างวินัยในการ 
ออมเงิน	 มหาวิทยาลัยธนบุรี	 และการศึกษา
นอกโรงเรียน	 (กศน.)	 ได้ส่งเสริมความรู ้
เร่ืองการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้าน	 เช่น	 
การซ่อมกระเป๋า	ซ่อมรองเท้า	ซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า	รวมถงึมหาวทิยาลยัธนบรุ	ีมาประดษิฐ์
และตดิตัง้เคร่ืองซกัผ้าพลงังานแสงอาทติย์ให้
ชาวบ้าน	สามารถซกัผ้าได้ครัง้ละ	45	กโิลกรมั
	 ชาวบ้านทีน่ีไ่ด้เรยีนรูก้ารท�างานร่วมกนั	
โดยหลักๆ	แบ่งเป็น	กรรมการบ้านมั่นคง	กับ
กลุ่มออมทรัพย์	 จดทะเบียนเป็น	“สหกรณ์

เคหสถานชมุชนกองขยะหนองแขม จ�ากดั” 
มีการสร้างโรงขยะรีไซเคิลเป็นแหล่งรับซื้อ
ขยะจากชาวบ้าน	 แล้วน�าเงินท่ีได้ไปเป็น
ทุนหมุนเวียนอีกด้วย	
	 กล่าวได้ว่าปัจจบุนั	ชมุชนแห่งนีส้ามารถ
สร้างความเข้มแข็ง	 ยั่งยืน	 ในการจัดการ
ปัญหาร่วมกนั	ด้วยการสร้างระบบการท�างาน
ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 และโปร่งใส	 รักษา 
ผลประโยชน์ส ่วนรวม	 ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
	 มาวนันี	้ชุมชนขยะหนองแขมกลายเป็น 
องค์กรตัวอย่างที่ใครต่อใครต้องมาเรียนรู ้
วิธีการท�างาน	 และยังได้รับการยอมรับจาก
คนในสังคม	 ว ่าเป็นชุมชนที่มีระบบการ
ท�างานที่ดีจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย	เช่น	 
โล่เกยีรตยิศการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง	 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และ 
โล ่เกียรติยศชุมชนคุณธรรม	 จากมูลนิธ	ิ
ดร.เทียม	โชควัฒนา	อีกด้วย	
 
	 ท้ังหมดนี้	 เกิดข้ึนได้ด้วยใจอาสา	 แม้
จะตั้งต้นจากคนหนึ่งคน	 แต่หลังจากนั้น	 
จิตอาสาอีกหลายดวงก็เกิดข้ึน	 เพื่อท�าให้
ชุมชนแห่งนี้น ่าอยู ่ร ่วมกัน	 ทั้งชาวบ้าน 
ในชุมชนและคนภายนอกอีกมากมายท่ี 
อยากเห็นสังคมนี้มีความร่มเย็น
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 ภำพของชุมชนบำงบัว ที่เคยท�ำนำท�ำไร่ยังชีพแบบพอเพียง ผูกพันแน่นแฟ้น 
ฉันญำติมิตร เมื่อ 70-80 ปีก่อน ค่อยๆ เลือนหำยไป กับกำรขยำยและเติบโตของกรุงเทพฯ 
มีกำรเวนคืนที่รอบชุมชนเพื่อตัดถนน สร้ำงอำคำรหน่วยงำน พื้นที่ในชุมชนมีขนำดเล็กลง 
และถอยร่นไปอยู่ริมคลองบำงบัว หลังกองกำรภำพ กรมทหำรสื่อสำร 

ชุมชนบำงบัว
ซื่อตรง จิตอำสำ เพื่อชุมชนมั่นคง

	 พร้อมกับที่มีแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาเช่า
ช่วงอยู่อาศัยกันมากขึ้น	 ผู้คนต่างคนต่างอยู	่
บ้านเรือนหนาแน่น	บางส่วนปลูกสร้างรุกล�้า 
ลงไปในล�าคลอง	กีดขวางทางน�้า	น�้าในคลอง
เน่าเสีย	 จึงมีกระแสข่าวมาตลอดว่าทาง
ราชการจะท�าการรื้อย้ายชุมชนด้วยมองว่า
เป็น	“ผู้บุกรุก”	ที่ดินของกรมธนารักษ์	และ
สร้างความเสื่อมโทรมให้กับคลองบางบัว
 
“คนกับคลองต้องอยู่คู่กัน” 
 ร้อยเอกประภาส แสงประดับ	หนึ่งใน
แกนน�าชุมชน	 เล่าว่า	“ครอบครัวแม่ยายผม
เกิดที่นี่ ผมเองมาอยู่ที่นี่ได้ 20 กว่าปี ตั้งแต่
แรกที่ผมเข้ามาที่ชุมชนบางบัว เห็นเด็ก 
ดมกาว เด็กตีกัน เวลาน�า้ขึ้น คนในชุมชนก็
กระวนกระวายเกรงน�้าจะท่วมบ้าน ต้องย้าย

ข้าวของขึ้นสูง โดนไล่ที่ ชาวบ้านอยู่แบบผวา
หวาดกลัว ไม่มีความมั่นคง เห็นแล้วผมก็
เหน็ใจ และคดิว่าถ้าเราไม่ลกุรวมตวักนัขึน้มา 
รุ่นลูกหลานก็จะต้องมาเจอสภาพแบบนี้อีก” 
	 แทนการอยูด้่วยความหวาดผวาต่อการ
ถูกขับไล่	 จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชน	
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนสามารถอยู่ได้โดย 
สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วย	
	 เดิมทีบ้านในชุมชนบางบัวแต่ละหลัง
ไม่มีบ้านเลขที่	 ต้องอาศัยต่อพ่วงมิเตอร์
ไฟฟ้า	น�้าประปาในราคาแพง	เมื่อทาง	กทม.	 
มีนโยบายให้ท�าผังชุมชน	 จัดแจ้ง	 และจัดตั้ง 
ชุมชน	 เพื่อออกเลขท่ีบ้านช่ัวคราว	 ให้ไปขอ 
มิเตอร์น�้าประปา	 ไฟฟ้า	 จึงเกิดการรวมตัว
และเกิดแกนน�าชุมชนตามธรรมชาติขึ้น	 
ในนาม	 “กลุ ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
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ชมุชนบางบวั”	เลอืกคณะกรรมการออมทรพัย์ 
เพื่อน�้าไฟ	 ด�าเนินการให้คนที่อยู ่ในชุมชน	
ออมทรัพย์เดือนละ	100	บาท/ครอบครัว	จน
สามารถติดตั้งไฟฟ้า	ประปาได้	
	 ต่อมากลุ่มออมทรัพย์นี้	 ได้ท�าหน้าที่ 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการจัดการที่ดิน	
แก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู ่อาศัยของคน 
ในชุมชนให้เกิดความมั่นคง	 ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	
	 ชุมชนบางบัวและชุมชนแนวคลอง
บางบัวทั้ง	 12	 ชุมชน	 รวมตัวกันจัดตั้งเป็น	
“เครอืข่ายพฒันาสิง่แวดล้อมคลองบางบัว” 
มอีงค์กรเอกชน	DANCED	และมลูนิธชิมุชนไท	 
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ	 เพื่อฟื ้นฟ ู
สิง่แวดล้อมและน�้าในคลองบางบวัให้มสีภาพ
ที่ดีขึ้น	โดยเก็บขยะขึ้นจากคลอง	ทอดผ้าป่า
ขยะ	 บ�าบัดน�้าเสียในครัวเรือนก่อนทิ้งลง
ล�าคลอง	 ท�าน�้าหมักชีวภาพ	 ปลูกผักบุ้งเพื่อ
ดักขยะในล�าคลอง	
	 นอกจากนี้	 ยังเชื่อมโยงการด�าเนินงาน
เข้ากบัเครือข่ายขบวนองค์กรชมุชนระดับเขต
บางเขน	 จ�านวน	 16	 ชุมชน	 ขับเคลื่อนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับเมืองร่วมกัน	

บ้ำนมั่นคง ชุมชนบำงบัว
	 โครงการบ้านมั่นคง	 เป็นนโยบายของ
รัฐบาลในช่วงปี	2546	เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของคนจนเมืองและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ไทย	 ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง	 ถูกต้อง
ตามกฎหมาย	 โดยการสนับสนุนของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	
	 โครงการบ้านมั่นคง	 ชุมชนบางบัว	
เริ่มจากจัดเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจ
โครงการ	เลอืกตัง้คณะกรรมการ	และก�าหนด 

ระเบียบข้อบังคบัของ	“กลุม่ออมทรพัย์เพือ่ที่ 
อยูอ่าศยัชมุชนบางบวั”	เพือ่จดัการให้สมาชกิ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าในการก่อสร้าง
บ้านและสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	ส�ารวจข้อมลู
ชุมชน	 ก�าหนดคุณสมบัติและจัดสรรสิทธ ิ
อยู่อาศัย	
	 ขั้นตอนนี้ท�าให้พบว่า	 ชุมชนบางบัวมี
พืน้ทีใ่หญ่พอส�าหรบัจดัสรรทีด่นิให้กบัทกุคน	 
รวมถึงมีพื้นท่ีสาธารณะได้อย่างเหมาะสม	
จึงเลือกการจัดการที่ดินด้วยการรื้อสร้าง
ใหม่บนท่ีดินเดิม	 จัดท�าผังชุมชนใหม่	 และ
ออกแบบบ้านตามความต้องการของคนใน
ชุมชน	 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 ท�าให้เกิด	 “การยกคนขึ้นบก”	 มีการ 
เสียสละแบ่งปันที่ดินของตนให้กับผู้ที่มีบ้าน
รุกล�้าแนวคลอง	 เพื่อให้ทุกคนได้อาศัยอยู ่
ในชมุชนร่วมกนั	จากนัน้ได้ประชมุยนืยนัสทิธ ิ
เพือ่เลอืกแปลงท่ีดนิในผงัชุมชนใหม่ตามความ 
สมัครใจ	 ขณะเดียวกันทางชุมชนได้เจรจา
ขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์	 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักงานเขตบางเขนในการ
ประสานงาน	ได้เป็นผลส�าเร็จ
	 ในการถอดแบบบ้าน	 และหาวัสดุ
ก่อสร้าง	คณะกรรมการกลุม่ออมทรพัย์	สมาชิก	 
และช่างชมุชน	ได้ร่วมกนัส�ารวจ	เปรยีบเทยีบ 
ราคาวัสดุก ่อสร ้าง	 และสืบหาร ้านค้าท่ี
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จ�าหน่ายสินค้าในราคาถูก	 เพื่อจัดท�าราคา
กลางของกลุ ่มฯ	 แจ้งให้สมาชิกทราบโดย
ทั่วกัน	 โดยสมาชิกสามารถซื้อวัสดุเองหรือ
ซื้อผ่านตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์	 แต่ต้องไม่
เกินราคากลางที่กลุ ่มจัดท�าขึ้น	 ทั้งนี้คณะ
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
สั่งจ่ายเงินให้ตามระเบียบของกลุ่ม	
	 ในขั้นตอนของการรื้อย้ายและก่อสร้าง	
นับเป็นความเสียสละ	 และความเป็นผู้น�าที่
ถือประโยชน์ของชุมชนเป็นส�าคัญ	 เมื่อบ้าน
ที่ ร้ือย้ายหลังแรกในชุมชนบางบัวคือบ้าน
ของเครือข่ายผู ้น�าชุมชนที่ขนาดใหญ่และ 
มีกิจการห้องเช่าจ�านวนมาก	 นับเป็นจุด 
เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความมั่นใจ 
ให้กบัสมาชกิชมุชน	ท�าให้โครงการบ้านมัน่คง 
ด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว	 พร้อมทั้งได้รับ 
การสนับสนุนรถขยะขนย้ายวัสดุก่อสร้าง 
จากส�านักงานเขตบางเขน	 การวางระบบ
ระบายน�า้จากส�านักงานระบายน�า้	การตดิตัง้
ไฟฟ้าและประปาทั้งหมดในชุมชน	 จากการ
ไฟฟ้าและการประปา	
	 ปัจจุบัน	 ชุมชนบางบัวได้ด�าเนินการ 
ก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ทุกหลังคาเรือน
และมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ของชุมชนอย่างครบถ้วน	 ด้วยการบริหาร
จัดการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ	 ที่สร้างความ
เชือ่มัน่ให้คนในชมุชนเข้าร่วมโครงการได้ครบ
ทุกหลังคาเรือน	 และเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง

จนเสร็จสิ้นตามแผนโครงการได้ภายในระยะ
เพียงไม่กี่ปี	 ถือเป็นตัวแบบความส�าเร็จใน	
“การพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด	ด้วย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจัดการ
ตนเองของชุมชน”	 ท่ีมีความโดดเด่นและได้
รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางจากหน่วยงาน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เห็นได้
จากการได้รับเชิญจากสถาบันสมิธโซเนี่ยน	
(Smithsonian	 Institution)	 ให้ชุมชน
บางบัว	 (หลังกองการภาพ)	เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการด้านการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยของ
ชุมชนแออัด	 ในงานวันท่ีอยู ่อาศัยโลก	 ณ	 
กรุงวอชิงตัน	 ดีซี	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
ในปี	พ.ศ.	2550	ตลอดจนหน่วยงาน	สถาบัน
วิชาการ	และเครือข่ายชุมชน	ที่มีความสนใจ
เกีย่วกบัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั	มาศกึษาดงูาน
อย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชนบางบัวมาจนถึงในปัจจุบัน
	 แต่กว ่าจะมาถึงวันนี้ 	 รอ.ประภาส 
เล่าว่า	“แกนน�าบางคนถูกเดก็ขายยามาไล่ฟัน 
ที่บ้านเพราะตัดช่องทางท�ามาหากิน โดน
ท�าร้าย รถโดนขูดขีด โจมตีว่าคณะกรรมการ
ออมทรัพย์เอาเงินไปใช้จนหมด จึงแก้ปัญหา
ด้วยการปรับโครงสร้าง ใช้กระบวนการ 
กลุ่มย่อย ขยายแนวร่วม เกาะติดลูกบ้านเป็น 
กลุ่มย่อยๆ การออกแบบผัง การจัดกิจกรรม
ก็จะใช้กลุ ่มย่อย สร้างความรู ้สึกร่วมเป็น
เจ้าของโครงการ แทนที่จะเป็นเพียงคณะ
กรรมการ 10 กว่าคน” 
	 แม้จะไม่มีค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน	 แต่
เมื่อถามถึงสิ่งที่คณะกรรมการได้รับจาก
การทุ่มเทท�าด้วยจิตอาสา	 และความซ่ือตรง	
รอ.ประภาส	ตอบทันทีว่า	“ผมภูมิใจที่ได้เห็น
เด็กชวนครูมาบ้าน ไม่คิดเหมือนกันว่าจะม ี
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วันนี้ได้ เมื่อก่อนเด็กๆ ในชุมชนไม่อยากพา
เพือ่น หรอืให้ครมูาเยีย่มบ้าน เพราะว่าเขาอาย  
แต่เดี๋ยวน้ีเขาภูมิใจ ไม่มีใครกล้าเรียกเราว่า
พวกสลัมแล้ว เรามีศักด์ิศรี ที่ส�าคัญการมี
ภาระหน้ีจากการก่อสร้างบ้านก็ท�าให้คนใน
ชุมชนกระตือรือร ้น หนี้นอกระบบอื่นๆ  
ก็ลดลง” 
	 ปัจจุบัน	 เม่ือการก่อสร้างบ้านด�าเนิน
การเสร็จส้ิน	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ชุมชนบางบัวจึงเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า	 (4%ต่อปี	 โดย	 1%ของ
ดอกเบี้ยจ�านวนน้ีจะน�าไปสมทบในกองทุน
สวัสดิการชุมชนบางบัว)	 ส�าหรับผู ้ที่ยังคง
รักษาสถานภาพสมาชกิด้วยการออมเดือนละ	 
100	บาท/ครอบครัว	เช่นเดิม	
	 ส่วนด้านที่อยู่อาศัยทางชุมชนได้จัดตั้ง	 
สหกรณ์เคหสถานเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัคลองบางบวั  
ให้สมาชิกได้ถือหุ ้นร่วมกัน	 50	 บาท/หุ ้น	 
และสมทบค่าเช่าที่ดินเดือนละ	 50	 บาท/
หลังคาเรือน	 ท�าหน้าที่ดูแลในเรื่องสินเชื่อที ่
กู้มาสร้างบ้าน	และค่าเช่าที่ดินเป็นหลัก

กองทุนสวัสดิกำรชุมชนบำงบัว
	 อีกหน่ึงความเอื้ออาทรที่คนในชุมชน
บางบัวมีให้แก่กัน	 คือ	 กองทุนสวัสดิการ
ชมุชนบางบวั	โดยสมาชกิในชมุชนออมคนละ	 
30	บาท/เดือน	บวกกับเงินสมทบ	1%	จาก
ดอกเบี้ยเงินกู ้กลุ ่มออมทรัพย์ฯ	 เพื่อเป็น

สวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิต	 ไม่ว่าจะ 
แต่งงาน	 บวช	 คลอดบุตร	 เจ็บป่วย/นอน 
โรงพยาบาล	 หรือตกงาน	 ตลอดจนร่วมเป็น
เจ้าภาพในการฌาปนกิจศพ	 แม้จ�านวนเงิน
จะไม่มากนัก	 แต่สามารถช่วยบรรเทาใน 
เบื้องต้น	 และเป็นการช่วยเหลือกันภายใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการ
	 ที่ส�าคัญ	 การด�าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ	 และกลุ่มสวัสดิการชุมชน	 ได้ก่อให้
เกดิวนิยัการออมแก่สมาชกิ	ผ่านการท�าบญัชี
ครวัเรอืน	และฝึกความรบัผดิชอบในการผ่อน
ช�าระสินเช่ือในการสร้างบ้าน	 มีการจ้างงาน
กับผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างในชุมชน	 ซึ่ง
พัฒนาเป็นกลุ่ม	 Home	 Service	 Center	
รับก่อสร้าง	 ปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 ท้ังในและ
นอกชุมชน	 บริหารงานในรูปแบบของคณะ
กรรมการและกลุ่มสมาชิก
	 วันนี้แม้ชุมชนบางบัวจะพ้นจากค�าว่า	
“ผู้บุกรุก”	สู่	“ผู้บุกเบิก”	แล้ว	แต่ชุมชนยัง
คงไม่หยุดที่จะพัฒนา	 “เป้าหมายที่มากกว่า 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง และสวัสดิการทางสังคม 
คือ การพัฒนาคนที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชน 
ตอนนี้พยายามประสานหน่วยงานภาคี 
เข้ามา เช่น สกว.(ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย) มาท�าวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน 
หรือให้คนในชุมชนไปเรียนรู้ภายนอก เช่น 
พาผู้สูงอายุไปไหว้พระ พาเยาวชนไปปลูก
ป่า อยากให้คนในชุมชนเปิดรับและไป 
เรียนรู้จากภายนอก เพื่อน�ามาพัฒนาอาชีพ
และสภาพแวดล้อมในชุมชน ขณะเดียวกัน 
คนในชุมชนมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน 
อยูด่มีสีขุ ท�าให้ชมุชนและสงัคมดขีึน้ ผมตัง้ใจ 
ว่าต้องส�าเรจ็สกัวนั”	รอ.ประภาส	กล่าวอย่าง
มุ่งมั่น
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	 แม้การรวมตัวกันของคนในชุมชน
เมืองไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะต่างมีวิถีชีวิตที ่
เร่งรีบ	 แต่ชุมชนราชทรัพย์ท�าให้เราเห็นว่า	 
สิง่เหล่านีไ้ม่ได้เป็นอปุสรรคในการสร้างชมุชน
ท่ีสงบสขุ	เพราะผู้น�าและชาวบ้านทีน่ีย่ดึหลกั
คณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ	และน้อมน�าหลกั
เศรษฐกจิพอเพียงมาปรบัใช้กบัชมุชนของตน	
จนสามารถแปรเปลีย่นชมุชนทีเ่คยเสือ่มโทรม
ให้เป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้	

 วันนี้เมื่อเอ่ยถึงชุมชนรำชทรัพย์ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เป็นที่รับรู้กันว่ำเป็น
ชมุชนทีผู่ค้นมคีวำมสำมคัค ีช่วยเหลือเกือ้กลูอย่ำงแขง็ขนั ทัง้ในแง่เศรษฐกจิ และกำรร่วมกนั 
สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน จำกควำมร่วมมือน้ีท�ำให้ชุมชนรำชทรัพย์ ได้รับรำงวัล 
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเขตบำงซื่อ และได้รับรำงวัลชุมชนเข้มแข็งสร้ำง 
กรุงเทพยั่งยืน (ภำคกรุงเทพเหนือ) รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสุขของผู้คนในพื้นที่ 
ดว้ยกำรปลกูพืชผักสวนครวัรั้วกินได้ภำยในครัวเรือน และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่อำคำร
ศนูย์กำรเรยีนรู้ชมุชน ซึง่สะท้อนถงึกำรช่วยเหลอืเกือ้กูลและเอ้ืออำทรระหว่ำงกันของคนใน
ชุมชน จนเป็นควำมสุขที่เกิดจำกชุมชนอย่ำงแท้จริง

ชุมชนรำชทรัพย์
ต้นแบบชุมชนเมืองสำนสำมัคคี

พลิกฟื้นชุมชนด้วยแรงสำมัคค ี
 คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์	ประธาน
ชมุชนราชทรพัย์	เล่าว่า	พืน้ท่ีของชุมชนแห่งนี้ 
เป็นของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย ์ 	 ความสัมพันธ ์ของคนในชุมชน 
ช่วงแรกเป็นแบบต่างคนต่างอยู	่แบ่งตามพืน้ที่
ในซอย	เป็นต้นซอย	กลางซอย	ท้ายซอย
	 ในปี	2539	ชาวชมุชนราชทรพัย์เตรยีม
กระบวนการจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ	
เพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ	 จาก
หน่วยงานภาครฐั	โดยตัง้ต้นจากการท�าแผนที่
ชุมชน	 จนกระท่ังได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชน
ในปี	 2542	 ในอดีตมีเหตุการณ์น�้าท่วมและ 
ไฟไหม้ท�าให้ชาวชุมชนราชทรัพย์เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปกป้องดูแลชุมชนของ
ตัวเอง	 ด้วยการท�าสะพานไม้ใช้เดินทางใน
ชุมชน	และร่วมกันท�าแนวกันน�้าจากแม่น�้า
 “ชุมชนราชทรพัย์ตัง้อยูย่่านบางโพ เป็น
พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และนนทบุรี 
ทิศเหนือติดคลองบางโพธิ์ขวาง ทิศใต้ติด
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วัดบางโพโอมาวาส ทิศตะวันออกติดถนน
ประชาราษฎร์สาย 1 ส่วนทิศตะวันตกติด
แม่น�้าเจ้าพระยา ผู้คนที่มาอาศัยที่น่ีมีครบ
ทกุภาค รวมถงึมีแรงงานต่างชาติทีม่าเช่าบ้าน
อยู่ที่น่ีด้วย เราก็ดูแลพวกเขาตั้งแต่การเกิด 
การเรียนของลูกๆ การรักษาพยาบาลต่างๆ” 
ประธานชุมชนอธิบายให้เห็นความแตกต่าง
หลากหลายของคนในชุมชน	

แรงสนับสนุนจำกภำยนอก
	 ข้อดีของชุมชนแห่งนี้	 นอกจากจะมี
ผู ้น�าที่เข้มแข็ง	 ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาชีวิตของตนเอง	 ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังได้ภาคีสนับสนุนเข้า
มาช่วยเหลอืมากมายหลายหน่วยงาน	เช่น	วดั	
โรงเรียน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
กศน.	 โดยเฉพาะส�านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่เข้ามาพัฒนาชุมชน	 เริ่ม
ท�าโครงการบ้านมั่นคงและกลุ่มออมทรัพย์	
ส�านักงานเขตบางซื่อที่มาช่วยเหลือแนะน�า
วิธีคัดแยกขยะ	 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม	
น�าต้นเฟื่องฟ้ามาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม 
ริมคลอง	 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้
ชุมชนแห่งนี้เกิดความสะอาด	สวยงาม	

 “เมื่อก่อน ชุมชนราชทรัพย์สกปรก
มาก มีถังขยะใบใหญ่ๆ วางหน้าบ้าน 38 ใบ 
การมีถังขยะมากๆ นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะ นั่น
หมายความว่าคนในชุมชนนั้นไม่รู้จักการคัด
แยกขยะ ที่ส�าคัญมีถังขยะมาก ก็สกปรกมาก 
มีของเสียกลิ่นเน่าเหม็นมากตามไปด้วย เมื่อ
ดฉินัได้รบัเลอืกเป็นประธานชมุชนในปี 2551 
ก็ได้ขอค�าแนะน�าจากส�านักงานเขตบางซื่อ
ในการจัดการปัญหานี้ ต้องบอกว่าส�านักงาน
เขตแห่งนี้ท�างานอย่างแข็งขันมาก ได้มาสอน
การคัดแยกขยะให้คนในชุมชน สอนให้เห็น
คุณค่าของขยะ เท่านั้นยังไม่พอยังมารับแลก
ขยะรไีซเคลิถึงในชมุชน เป็นแรงจงูใจส�าคญัที่
ท�าให้ชาวบ้านอยากคัดแยกขยะ 
 นอกจากนั้น ด้วยความท่ีชุมชนของ
เราอยู่ติดคลองบางโพขวาง ซึ่งเป็นคลองที่
มีความยาวขนานไปกับพื้นที่ของชุมชน ทาง
ส�านักงานเขตก็จัดหาต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกใน
กระถาง เรียงเป็นแถวยาว แต่ตรงนี้ก็ท�าให้
เราได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน เพราะหลังจากส�านักงานเขตน�าต้น
เฟื่องฟ้ามาปลูกได้ไม่นาน ชาวบ้านเริ่มคิด
ว่าแทนที่จะเป็นไม้ดอก ก็อยากจะปลูกพืช
ผักสวนครัวในกระถางแทน ดังนั้นทุกวันนี้
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ภาพของชุมชนราชทรัพย์จึงกลายเป็นชุมชน
สีเขียวมีทั้งมะกรูด ตะไคร้ มะนาว กะเพรา 
พริก แตงกวา สารพัดผักที่ช่วยเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เหนียวแน่น 
ยิ่งกว่าเดิม จากที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ได้คุยกัน 
มากขึน้เพราะได้แบ่งปันผกัสวนครวัระหว่างกนั”  
ประธานชุมชน	หญิงเก่งที่อุทิศตัวท�างานเพื่อ
สังคม	เล่าด้วยท่าทีเป็นกันเอง	
	 พร้อมขยายความให้ฟังถึงเรื่องปัญหา
ปากท้องของคนในชมุชนทีส่่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง	มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	
ด้วยเหตุนี้	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์จึงได้พยายามช่วยเหลือส่งเสริมให้ไป
ศึกษาดูงาน	 เพื่อน�ากลับมาเป็นแนวทางใน
การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน	
 “ปกติประธานชุมชนจะได้รับคัดเลือก
ไปดงูาน แต่ของเรา เราเลอืกคนในชมุชนทีม่ใีจ
อยากเรยีนรู ้อยากพฒันาตนเองไปด้วย เพราะ
เมื่อไปแล้วเขาก็จะน�ามาท�าจริงและสอน 
คนอ่ืนได้ด้วย เราไปมาหลายทีม่ากโดยเฉพาะ
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
จนที่สุดก็เร่ิมคิดกันว่าเราจะซื้อก้อนเชื้อเห็ด
มาเพาะขาย จึงมีการรวมตัวกันราว 7-8 
คน โดยใช้เงินตั้งต้นจากเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
ได้ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.33 บาทต่อปี  
ก�าหนดคืนปีครึ่ง”	 ประธานชุมชนเล่าถึง 
จดุเริม่ต้นของการสร้างรายได้เพิม่ให้กบัคนใน
ชุมชน	พร้อมอธิบายกระบวนการท�างานว่า

	 เมื่อได้เงินทุนมาแล้ว	 ก็เริ่มต้นด้วย
การสร้างโรงเพาะเห็ด	 โดยอาศัยไม้เหลือใช้
จากโรงไม้ใกล้บ้าน	 ส่วนการก่อสร้างก็อาศัย
ผูช้ายในชุมชนช่วยกนัสร้าง	หลงัจากนัน้กแ็บ่ง
หน้าที่กันท�างาน	 ทั้งคนรดน�้า	 คนเก็บเห็ดที่
ต้องใช้ความช�านาญ	 รวมถึงคนน�าไปขาย	 ท่ี
ช่วงแรกๆ	เป็นการน�าไปขายหน้าโรงเรียนวัด
บางโพโอมาวาส
	 หลังจากนั้น	 ชุมชนแห่งนี้ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน	 จึงมีการปรับปรุง
โรงเพาะเหด็	ส่งชาวบ้านไปเรยีนรูก้ารแปรรปู
เห็ดกับสมาคมเชฟกระทะเหล็ก	 สอนการ
ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 การท�าการตลาด	
รวมไปถึงวิธีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
สินค้า	 ท�าให้สินค้าของท่ีนี่ได้รับความสนใจ	
เช่น	 ข้าวเกรียบเห็ด	 ปั้นสิบไส้เห็ด	 ถุงทอง	 
น�้าพริกเห็ด	 เฉาก๊วยเห็ด	ฯลฯ	 รวมถึงสินค้า
อื่นๆ	เช่น	น�้ายาล้างจาน	กระเป๋าสาน	จนทุก
วนันีมี้ชาวบ้านเป็นสมาชกิเข้าร่วมถงึ	25	ราย	
สร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนนับหมื่นบาท	
 
	 นอกจากนี้	 ชุมชนยังเกิดความภาค
ภมูใิจจากรางวลัสขุภาวะของ	กทม.ทีท่กุคนมี 
ส่วนร่วม	 ท�าให้มีโครงหลังคาคลุมกันฝน 
บังแดด	 สามารถท�ากิจกรรมและรองรับคน
ได้ถึง	100	คน	ถือเป็นชุมชนเดียวใน	50	เขต
ที่ท�าการก่อสร้างได้	
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ควำมส�ำเร็จ มำจำกจิตอำสำของคน 
ในชุมชน 
	 ประธานชมุชนแห่งนีเ้ล่าว่า	ก่อนทีช่มุชน 
ราชทรัพย ์จะประสบความส�าเร็จอย ่าง 
ทกุวนันีใ้ช่เรือ่งง่าย	ความแตกต่างหลากหลาย 
ของคนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมือง	 ท�าให้การรวม
กลุ่มท�าได้ยาก	 แต่เหตุที่สิ่งดีๆ	 เกิดขึ้นได	้ 
ก็เพราะชาวบ้านเห็นร่วมกัน	 ว่าเราต้อง 
ลุกขึ้นมาท�าด้วยตัวเอง	 หลังจากนั้นเมื่อมี
หน่วยงานต่างๆ	มาสนับสนุนจึงเป็นแรงผลัก
ดันให้เกิดขึ้นได้	 แม้ว่าจะมีจุดอ่อนที่ส�าคัญ
คือ	 คนที่มาร่วมมักเป็นผู้สูงอายุและเยาวชน	
เพราะคนในวยัท�างานไม่มเีวลา	แต่อย่างน้อย
ก็ยังมีตัวเชื่อมให้แต่ละครอบครัวได้เข้าใจใน
สิ่งที่ชุมชนท�า	
 “อุปสรรคของเราคือ การที่จะหลอม
รวมคนในชุมชนให้มาท�ากิจกรรมด้วยกัน แต่
เราค่อยๆ ให้ชาวบ้านรับรู้ว่าสิ่งที่ท�าจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างไร เมื่อมี
โครงการอะไร หรือต้องใช้เงินเรื่องใด เราจะ
ติดประกาศ มีเสียงตามสายบอกกล่าวเป็น
อาทิตย์ ส่วนหนึ่งเราอยากท�าให้เกิดความ
โปร่งใส สองเราอยากให้เกิดความร่วมมือ  
อกีอย่างเราอยากให้เกดิความยัง่ยนืในสิง่ทีท่�า 
 นอกจากคนในวัยสูงอายุแล้ว เราก็
ชกัชวนคนรุ่นหลงัมารบัรูร้บัทราบการท�างาน

ด้วย โดยพยายามเสาะหาคนที่มีจิตอาสา  
มีความเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติมาร่วมกันคิด 
เพราะต่อไปพวกเขาต้องเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการดูแลชุมชน เรามีศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีพื้นที่ 108 
ตารางวา มีลานท่ีเราท�าเป็นลานประชุม มี
อาคาร 2 ชั้น เป็นที่ท�าการชุมชน และเป็นที่
ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุน
สวัสดิการวันละบาท เมื่อจะคิดท�าอะไรเราก็
มารวมกลุ่มกันที่นี่” 
	 ประธานชุมชนราชทรัพย์เล่าว่า	 การ
ท�างานเพื่อชุมชนทั้งผู้น�าและชาวบ้านต้อง
มีใจอาสาเป็นตัวตั้ง	 และพร้อมจะเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลง	 ท่ีส�าคัญต้องยึดถือ
คุณธรรม	 ท�างานอย่างสุจริต	 เพราะความมี
คุณธรรมจะท�าให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	 ท�าอะไร	
ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้	
	 ในอนาคตอันใกล้เมื่อรถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงินมาถึง	 ซึ่งจะอยู ่ห่างจากชุมชนแค่
เพียง	300	เมตรเท่านั้น	ชาวบ้านที่นี่มองเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ในหลากหลายด้าน	 ท้ังในด้านท่ีเป็นข้อด	ี
ท�าให้การเดินทางสัญจรสะดวกมากขึ้น	และ 
ข้อด้อยท่ีอาจมาพร้อมกับความพลุกพล่าน
จอแจของสังคมเมือง	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ชาวบ้านที่นี่ก็พร้อม
รับมือกับสิ่งต่างๆ	เพราะที่ผ่านมาพวกเขาได้
ผ่านบททดสอบมาหลากหลายรูปแบบ	 และ
พร้อมจับมือแก้ปัญหาไปด้วยกัน
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 พระครูสุจิณกัลยาณธรรม	 เจ้าอาวาส
วัดศรเีมอืงมลู	อ�าเภอพาน	จังหวดัเชยีงราย	ได้
กล่าวถึงแรงบันดาลใจในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิด
การก่อตัง้	“ธนาคารความดตี�าบลหวัง้ม”	ขึน้	 
ซ่ึงกลุม่แกนน�าชมุชนต�าบลหวัง้มต่างเหน็ด้วย	
เนื่องจากขณะน้ันชุมชนก�าลังเผชิญปัญหา
การแพร่ระบาดของอบายมขุในรปูแบบต่างๆ	
ทั้งเหล้า	 บุหรี่	 และการพนัน	 ดังนั้นแกนน�า
ชุมชน	 น�าโดยนายวินัย เครื่องไชย นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม	 จึงสานต่อ

ธนำคำรควำมดีต�ำบลหัวง้ม
ธนำคำรสะสมทุนควำมดีของชุมชน

   ธนำคำรควำมดีต�ำบลหัวง้มนั้น เกิดขึ้นจำกควำมสับสนและค�ำถำมท้ำทำย 
ในกำรร่วมท�ำดีของคนต�ำบลหัวง้ม ได้แก่ ควำมดีคืออะไร ควำมดีมีจริงหรือไม่ ท�ำดีแล้วได้
อะไร ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยกำรท�ำให้ควำมดีที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคน ซึ่งเป็น
นำมธรรมให้เป็นรูปธรรม สำมำรถจบัต้องได้ ใช้ได้ กนิได้ และมจีดุหมำยให้ทกุคนท�ำควำมดี 
เพื่อควำมดี ท�ำควำมดีเพื่อควำมสุขที่เกิดจำกใจที่เป็นสุขตำมแนวทำงแห่งพระพุทธศำสนำ 
ซึ่งก็คือนำมธรรมอีกครั้งหนึ่ง  

แนวความคิดจนสามารถก่อตั้งธนาคารความ
ดีต�าบลหัวง้ม	ในวันที่	28	ธันวาคม	2550	
	 นบัเป็นเวลาร่วมสบิปีทีธ่นาคารความดี
ต�าบลหัวง้มได้เปิดท�าการ	เพื่อรับฝากความดี 
ของคนในชุมชน	 โดยมีหลักการส�าคัญ	 คือ	
“ท�าความดีสร้างค่าความเป็นคน	ยามขัดสน
เราให้แลกเป็นสิ่งของ”

เมื่อท�ำดีย่อมได้ดี
	 รูปแบบการด�าเนินงานของธนาคาร
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ความดปีระยกุต์มาจากธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป	
คือมีการเปิดบัญชีสะสมความดี	 ให้สมาชิก	
“ฝากความดี”	 โดยจะตีค่าการท�าความดี
ต่างๆ	เป็นคะแนนความดี	เช่น	การร่วมประชมุ
ประชาคมหมู่บ้านได้ครั้งละ	 15	 ความดี,	 
งดซื้อหวยได้งวดละ	30	ความดี,	งดเหล้าเข้า
พรรษาได้	300	ความดี	เป็นต้น
	 สมาชกิสามารถน�าความดไีปฝากได้ทัง้ที ่
ส�านักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู ่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหัวง้ม	 และที่สาขาย่อยของเเต่ละ
หมู่บ้าน	 โดยที่ส�านักงานใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่
ประจ�าคอยรับฝากความดี	 และที่สาขาย่อย
จะมีผู้จัดการสาขา	 คอยท�าหน้าที่จดบันทึก
และรับฝากความดี	 เช่น	 ท�าความสะอาด
ชุมชน	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 หรือร่วมบริจาค
ในกิจกรรมการกุศล	ปัจจุบันธนาคารแห่งนี้มี
สมาชิกจ�านวน	2,740	คนแล้ว
	 คะแนนความดีที่สะสมไว้น้ัน	 สมาชิก
สามารถ	“ถอนความดี”	ได้	โดยเป็นสิ่งของ
ต่างๆ	 ที่ได้รับบริจาคเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งมี
ข้อแม้ว่าสมาชิกจะต้องมีความดีสะสมอย่าง
น้อย	250	ความดี	แต่ต้องเหลือคะแนนความ
ดีไว้ในบัญชีอย่างน้อย	 100	 ความดี	 ทั้งนี้	 

การแลกสิ่งของต ่างๆ	 ด ้วยความดีเป ็น
กศุโลบายทีท่�าให้คนในชมุชนหนัมาประพฤติ
ปฏิ บัติ ในสิ่ ง ท่ีดีบนพื้นฐานความเช่ือว ่า	 
“ท�าดย่ีอมได้ด”ี	หรอื	“ความดเีป็นสิง่จบัต้องได้”	 
นั่นเอง	
 จิตติกาญจน์ เครื่องไชย	 เจ้าหน้าที่
ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม	 เล่าว่า	“สิ่งของ
ต่างๆ ที่ธนาคารเราให้ชาวบ้านน�าความดี 
มาแลก หรือว่ามาถอนความดี ส่วนใหญ่จะ
ได้รับบริจาคจากวัด เป็นพวกเครื่องสังฆทาน
ต่างๆ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง 
หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งช่วงแรกๆ  
ชาวบ้านกจ็ะนยิมมาถอนความดกีนั แต่เดีย๋วนี้ 
แทบไม่ค่อยมใีครมาถอนเลย หลายคนบอกว่า 
ท่ีไม่อยากถอนเพราะเสียดายยอดความดี  
อยากสะสมไว้เยอะๆ เป็นความภูมิใจของเขา  
ท�าให้เราเห็นว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ท�าดีเพื่อ
หวังสิ่ งของตอบแทน อันนี้ ก็ เป ็นความ
เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน”
	 ทกุวนันี	้ชาวบ้านมกัจะน�าคะแนนความด ี
มาแลกเป็นผ้าไตรและผ้าบังสุกุล	 เพื่อน�าไป
ใช้ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลศพและพิธีฌาปนกิจ	ซึ่ง
เมื่อเสร็จจากพิธีดังกล่าวแล้ว	 ทางวัดจะน�า
ผ้าไตรและผ้าบังสุกุลที่ชาวบ้านถวาย	 มา 
บรจิาคให้กบัธนาคารความด	ีเพือ่ใช้หมนุเวยีน
กันในชุมชน	 ช่วยให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้
จ่ายไปได้มาก

ขับเคลื่อนชุมชนด้วย “ควำมดี” 
	 ในการด�าเนินกิจกรรมธนาคารความดี
ของต�าบลหัวง้ม	ได้ยึดหลัก	“บวร”	คือ	บ้าน	
วัด	 ราชการ	 โดยท่ีทุกภาคส่วนได้ท�างาน
ประสานกัน	 และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นฐาน	
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 นายพันธุ ์ดี  พรหมเทศ	 รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง ้ม	 เล่าว่า	
“ธนาคารความดีเปรียบเสมือนเป็นก้านร่วม  
คือเป็นฐานที่สามารถเชื่อมต่อทุกกิจกรรม
ของหน ่ วยงานต ่ า งๆ อย ่ า งงานด ้ าน
สาธารณสุขที่ปกติมีการรณรงค์ให้คนเลิก
เหล้า เลิกบุหร่ี ลดความอ้วน ลดเบาหวาน
ความดนั เขากเ็อาตรงน้ีมาเป็นคะแนนความดี  
ใครท�าได้ ก็ได้คะแนนความดีไป อย่างนี้
เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เราบูรณาการแทบทุกเรื่อง 
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นตัวขับเคลื่อน” 
	 นอกจากนี้	 ธนาคารความดียังมีการ	
“คืนก�าไรให้ชุมชน”	 โดยการน�าสิ่งของและ
เงินที่ได้รับบริจาคเข้าโครงการ	 มอบให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาส	ผู้ยากไร้	ผู้สูงอายุในชุมชน	เป็น
จ�านวน	5	รายต่อเดอืน	โดยจะหมนุเวยีนไปใน	
13	หมูบ้่าน	อกีทัง้ยงัมอบทนุการศกึษาให้กบั
เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย	์
เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ด้วยกันเอง	 ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ผลก�ำไรท่ีงอกงำมของ “ธนำคำรควำมด”ี 
	 จากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า	
10	ปีของธนาคารความด	ีท�าให้เกดิการขยาย
พ้ืนที่และกลุ ่มเป้าหมายไปยังสถานศึกษา	
ด้วยการตั้ง	 “ธนาคารความดี”	 ในโรงเรียน	
ครอบคลุมทั้ง	3	แห่งในพื้นที่	 เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนรุน่ใหม่เป็นผูท้ีม่จิีตสาธารณะ	

คิดดี	 ท�าดี	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาคนที่มี
คุณภาพในอนาคต
	 นอกจากนี้ยังเกิดความเปลี่ยนแปลง
มากมายในต�าบลหัวง้ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทิศทางท่ีดข้ึีน 
ของคนในชุมชน	 เช่น	 การให้ความร่วมมือ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมมากขึ้น	ปัญหา
ความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้ง 
ลดน้อยลง	เพราะมกีารลด	ละ	เลกิ	อบายมขุกนั
มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่การลดการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซ่ึงปัจจุบันในงานบุญ
ต่างๆ	 และงานศพที่จัดขึ้นในต�าบลหัวง้มจะ
ไม่มกีารเลีย้งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	อกีทัง้ยงัม ี
ชาวบ้านท่ีตั้งสัจจะอธิษฐานในการเลิกบุหรี่
และเลิกเหล้าตลอดชีวิตเป็นจ�านวนมากขึ้น	
ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ท้ังนี้ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการขับ
เคลื่อนกิจกรรมของชุมชนคือ	 ผู้น�าชุมชนที่
เข้าใจและเห็นความส�าคัญในปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชน	 จนน�าไปสู่การร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ	
ที่ส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ซ่ึงอยู่
บนฐานของความเชื่อและความศรัทธาใน 
คุณงามความดี	 ท�าให้ธนาคารความดีต�าบล 
หัวง ้มสามารถด�าเนินกิจการมาได้อย่าง 
เข ้มแข็ง	 จนเป็นต้นแบบในศึกษาดูงาน 
เกิดการน� า ไปพัฒนาต ่อยอดขยายผล	 
สร้างธนาคารความดีให้เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี
ทั่วประเทศ
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3 “เมนคูวามด”ี ท่ีธนาคารฯได้ก�าหนดไว้ในการแลกคะแนนความด ีท�าให้เหน็การขบัเคลือ่น
งานด้านต่างๆ ในชุมชนที่บูรณาการเข้าด้วยกันบนฐานของธนาคารความดี 

ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง	 ต้นละ	 10	 ความดี

ลดการใช้ถุงพลาสติก	 วันละ	 	 1	 ความดี

พบกันวันพระ	(วันเข้าพรรษา)	 วันละ		 10	 ความดี

สวดมนต์ก่อนนอน		 ครั้งละ	 	 3	 ความดี

บริจาคทรัพย์กับโครงการ	1	วัน	1	บาท	5	บาท	 ต่อ	 		1	 ความดี

งดทานเนื้อสัตว์			 วันละ	 10	 ความดี

งดซื้อหวย	(ลอตเตอรี่)	 งวดละ	30	 ความดี

เมนูที่ 1 “ท�ำดีถวำยในหลวง”

“คนดีไม่มีพุง”	ลดพุง	1	นิ้ว		 รับ	 50	 ความดี

“งดเหล้าเข้าพรรษา”	ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		 รับ	 300	 ความดี

ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เข้าพรรษา	 รับ	 500	ความดี
ให้เลือด	ให้ชีวิต	บริจาคโลหิตทุก	1	ซีซี		 รับ	 			1		ความดี

ท�าดีเพื่อลูก	เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	อย่างน้อย	6	เดือน		 รับ	 300	 ความดี

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน�้าตาลได้ไม่เกิน	130	
ติดต่อกัน	6	เดือน	 รับ	 300	 ความดี

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ควบคุมระดับความดัน
ได้ไม่เกิน	120/80	ติดต่อกัน	6	เดือน	 รับ	 300	ความดี

เมนูที่ 2 “คนดี คิดดี ท�ำดี สุขภำพดี”

ร่วมประชุม	 ครั้งละ	15	ความดี
	 •	 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต�าบล
	 •	 รับฟังการประชุมสภา	อบต.หัวง้ม	 	 	
	 •	 การประชุมอื่นที่	อบต.หัวง้ม	จัดขึ้น

ร่วมกิจกรรม ครั้งละ	15	ความดี
	 •	 กิจกรรม/โครงการต่าง	ๆ	ที่จัดโดย	อบต.หัวง้ม
	 •	 การฝึกอบรม/สัมมนา	ที่จัดโดย	อบต.หัวง้ม
	 •	 งานรัฐพิธี/ประเพณี	ที่จัดโดย	อบต.หัวง้ม

ร่วมเป็นคณะกรรมการ คนละ	30	ความดี
	 •	 คณะกรรมการด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 คณะกรรมการจัดท�าและติดตามแผนพัฒนาสามปี
	 •	 คณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดย	อบต.หัวง้ม

ร่วมตรวจสอบ ครั้งละ	50	ความดี
	 •	 ร่วมตรวจสอบการด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 แจ้งเบาะแส	ข่าวสารการทุจริต

เมนูที่ 3 “คนดี มีส่วนร่วม สร้ำงควำมโปร่งใส ไร้ทุจริต”
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	 เป็นตัวอย่างของกิจกรรมเล็กๆ	ที่ทาง
บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 คิดสรรมาเพื่อ
สร้างสุขให้กับพนักงานทุกคนในทุกวัน	 และ
ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจน่าศึกษา	 
ซ่ึงน�ามาทั้งความสุขของคนท�างานและ 
ความส�าเร็จขององค์กร

จุดเริ่มของกำรสร้ำงสุขในองค์กร
	 บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี	ในอ�าเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	 เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ ่นที ่
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 ด�าเนินธุรกิจ 
สิ่งทอ	 ตัดเย็บชุดชั้นในชาย/หญิง	 ชุดออก
ก�าลงักาย	เสือ้ยดื	เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูเพือ่ส่งออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่น	 อเมริกา	 และประเทศ 

 ทุกเช้ำ ก่อนเข้ำสู่อำคำรโรงงำน พนักงำนจะได้กำรทักทำยจำกหัวหน้ำงำนที่ตั้งแถว
รอต้อนรับ ก่อนที่จะคึกคักกับออกกำยบริหำรร่วมกัน และหลังจำกท�ำงำนมำเกือบตลอด
ทั้งวัน ในช่วง 15.00 น. พนักงำนจะได้ผ่อนคลำยกับกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ ที่ทำง
บริษัทจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เช่น กิจกรรมท�ำสมำธิ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ

บริษัท ริกิ กำร์เม้นส์ จ�ำกัด
บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ควำมสุข” ในกำรบริหำรงำน

ในแถบยุโรป	ด้วยจ�านวนพนักงานเกือบ	600	
คน	 และ	 1	 ใน	 3	 เป็นแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน	
	 แม้ภายในบรษิทัจะมคีวามหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ	แต่ริกิ	การ์เม้นส์	ก็มีวัฒนธรรม
เดียวในการบริหารองค์กรคือ	ใช้	“ความสุข”	
เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 
มคีวามสขุท้ังทางร่างกายและจติใจ	และมกีาร
ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการท�างาน
สร้างสุขในองค์กร	
	 จุดเริ่มต้นของการสร้างสุขในบริษัท	 
เกิดจากบริษัทมีอัตราการลาออกของ
พนักงานสูง	สาเหตุส่วนหนึ่งจากการกระทบ
กระทั่งระหว่างเพื่อนร่วมงาน	ท�าให้พนักงาน
ไม่มีความสุขในการท�างาน	 จนส่งผลไปถึง 
ผลประกอบการของบริษัท
	 ในปี	 2552	 คณะท�างานจึงหาทาง 
แก้ปัญหาดงักล่าว	และเลง็เหน็ว่ากระบวนการ
สร้างสุขในองค์กรจะช่วยสร้างความสุขให ้
เกดิขึน้กบัพนกังาน	จงึจดัตัง้	“คณะกรรมการ
สร้างสขุ”	ซึง่ต่อมาเรยีกว่า	“ทมีสร้างสขุ”	ขึน้

เดินหน้ำ สร้ำงสุข
	 เริ่มแรกทางทีมได ้มีการวิ เคราะห ์ 
จดุอ่อน	จดุแข็งขององค์กร	พบว่าจดุอ่อนของ
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บริษัท ริกิ กำร์เม้นส์ จ�ำกัด
บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ควำมสุข” ในกำรบริหำรงำน

องค์กรเกิดจากการท�างานที่รีบเร่งตามยอด 
สั่ งซื้อ 	 ท�าให ้พนักงานป ิดกั้นที่ จะบอก 
ความรู้สึกภายใน	 แต่จุดแข็งคือพนักงานให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็น
อย่างดี	 ทางทีมจึงมุ ่งไปที่การสร้างสุขให้
กับพนักงานด้วยกิจกรรม	 โดยคิดกิจกรรม
สร้างสุขที่มีความหลากหลาย	 ครอบคลุม	
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพนักงาน	 เช่น	
กิจกรรมหน้ากากยิ้ม	 เพียงเพิ่มการสกรีน
รอยยิ้มไว ้บนหน้ากาก	 อุปกรณ์ส�าคัญที่
พนักงานในโรงงานสิ่งทอทุกคนจะต้องสวม
เพ่ือป้องกันฝุ ่นละออง	 ก็กลับช่วยสร้าง 
รอยยิ้มให้กับพนักงานในเวลาเครียดได้อีก
ทางหน่ึง	 กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 
รณรงค์ให้พนักงานลดเหล้าและบุหรี่		
 กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ	 จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุก	 3	 เดือน	 โดยบริษัทจัดพื้นที่ให้
พนักงานได้น�าสิ่งของมาให้เพื่อนพนักงาน
ได้จับจ่ายในราคาย่อมเยา	 จนในระยะหลัง
เมื่อความสัมพันธ์ของพนักงานดีขึ้น	จากการ 
ซ้ือขายก็แปรเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ไปโดยปริยาย
 กิจกรรมคนดีศรีริกิ	 เป็นกิจกรรมที่
ให้เขียนเรื่องเล่าความดีของเพื่อนพนักงาน	 
ส่งมาที่ทีมสร้างสุข	 ผู้ที่เขียนจะได้รับรางวัล
เป็นเสื้อยืดคนดีศรีริกิ	ส่วนเพื่อนที่ท�าความดี 
จะได้รับพระพุทธรูปไปบูชา	 และได้รับการ
เผยแพร่ความดผ่ีานทางคลปิวดีิโอ	กจิกรรมนี้ 

ท�าให้พนักงานได้สังเกตและเห็นความดีของ
คนอื่น	แม้ความดีเล็กๆ	เช่น	ความประทับใจ
ทีเ่พือ่นแกะซองขนมให้	ทีส่�าคญัคอืเกดิความ
สัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน	
	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรมสร้างสุข
ในริกิ	 การ์เม้นส์	ประสบความส�าเร็จ	คือทีม
สร้างสุขได้สื่อสารกับพนักงานถึงประโยชน์
ในการร่วมกิจกรรม	 นอกจากนี้ทีมสร้างสุข
ยงัให้ความส�าคญัคอืการประเมนิผลกจิกรรม	
โดยจะประเมนิความสขุเบ้ืองต้นของพนกังาน
ก่อนเริ่มกิจกรรม	 และหลังจากร่วมกิจกรรม
ในทุกกิจกรรม	 เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน	 และ
บูรณาการเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างาน

วัดควำมดี ด้วยควำมสุข
	 หากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่า
กิจกรรมสร้างสุขของบริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	
ไม่ใช่การให้สิ่งของ	รางวัล	หรือความบันเทิง	
เป็นส�าคัญ	 หากแต่เป็นการสร้างสุขจากการ
ท�าดี
 “คนเราโดยพื้นฐานเป็นคนดีอยู ่แล้ว 
เพียงแต่อาจจะดีไม่ทุกวัน หรืออาจจะดีไม่
สมบูรณ์ เหมือนค�ากล่าวท่ีว่า Nobody is 
perfect แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ท�าความดี เรา
จะเกิดปีติขึ้นในใจ ซึ่งนั่นก็คือความสุข หรือ
หากเราท�างานด้วยความซ่ือสัตย์ เราก็จะ
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ไม่มีความทุกข์จากสิ่งที่เราต้องปกปิดไว้ เรื่อง 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรา คนอื่นไม่รู้ แต่ 
ตัวเราเองก็รู้” 
 คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร	
บริษทั	ริกิ	การ์เม้นส์	จ�ากดั	กล่าวถงึแนวคิดใน
การวัดความดีด้วยความสุข	ซึ่งคุณจรูญได้น�า
ดชันสีขุภาวะองค์กรมาปรับเป็นแบบประเมิน
ความสุขทีเ่รียกสัน้ๆ	ว่า	HMI	(Happy	Moral	
Index)	 เป็นอีกหน่ึงตัวช่วยให้พนักงานได้
ส�ารวจและประเมินตนเองในแต่ละเดือน	 
นอกเหนือไปจากการประเมินเมื่อร ่วม
กิจกรรม
	 แบบประเมินความสุขจากการท�าดี	
จะประเมินใน	 7	 มิติ	 คือ	 ดีต่อตนเอง	 ดีต่อ
ครอบครัว	ดต่ีอเพ่ือนบ้าน	ดีต่อเพือ่นร่วมงาน	
ดีต่อผู้บังคับบัญชา	 ดีต่อองค์กร	 ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
	 แต่ละมิติจะมีประเด็นในการประเมิน	
6-9	ข้อ	เพื่อประเมินทั้งในด้านการพูดดี	คิดดี	
และท�าดี	รวมทั้งหมด	56	ข้อ	ให้เราประเมิน
แล้วให้คะแนนตนเอง	 1-5	 ตามว่าแต่ละ

ประเดน็ในการประเมนินัน้	เราท�าบ่อยเพยีงใด	 
โดย	1	=	น้อย	(ไม่เคย)	และ	5	=	มาก	(บ่อย)	
 มิติดีต ่อตนเอง	 มีตัวอย่างประเด็น
ในการประเมิน	 เช่น	 1.เตือนตนเองให้มีสต	ิ
2.อ่อนน้อมถ่อมตน	
 มิติดีต่อครอบครัว	 ประเด็นในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.พาสมาชิกในครอบครัวไป 
กนิข้าวนอกบ้านหรอืท�าบญุร่วมกนั	2.มนี�า้ใจ
ช่วยเหลืองานบ้าน
 มิติดีต่อเพ่ือนบ้าน	 ประเด็นในการ
ประเมนิ	เช่น	1.ยิม้และทกัทายเมือ่พบเจอกนั	
2.เคารพสิทธิส่วนบุคคล	ไม่รุกล�้าอาณาเขต
 มิติดีต่อเพื่อนร่วมงาน	ประเด็นในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.ยิ้มแย้มแจ่มใส	 รู้จักโอภา
ปราศรยั	2.ช่วยแนะหรอืสอนงานท่ีเรามคีวาม
ช�านาญให้	
 มติดิต่ีอผูบ้งัคบับญัชา	ประเดน็ในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.ให้ความเคารพอย่างจริงใจ 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 2.ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
 มิติดีต ่อองค ์กร 	 ประเด็นในการ
ประเมิน	เช่น	1.รักษาเวลา	ท�างานด้วยความ 
ขยันขันแข็ง	 2.ให้บริการหรือพูดจากับผู้มา
ติดต่องานอย่างสุภาพ	
 มติิดีต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ประเดน็
ในการประเมิน	 เช่น	 1.เสียสละหรืออุทิศ
เวลาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	
2.เคารพสิทธิของผู้อื่น	
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	 แบบประเมินนี้ไม่มีผลต่อการประเมิน
ผลงานของพนักงานแต่อย่างใด	 แต่เมื่อได้มี
การตรวจสอบตวัเอง	ท�าให้พนกังานหลายคน 
ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตนเองยังละเลยหรือหลงลืม 
ในเรื่องใดก็จะปรับปรุง	 หรือปฏิบัติ	 เช่น	
เดือนน้ียังไม่ได้พาสมาชิกในครอบครัวไป 
รบัประทานอาหารร่วมกนั	กจ็ะพาไป	เป็นต้น

ดอกผลของควำมสุข
	 หลังจากการจัดกิจกรรมสร ้างสุข
ในองค์กร	 ความสัมพันธ์ของพนักงานใน
แผนกต่างๆ	 ดีขึ้น	 พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะ
อยู่คนละแผนก	 ปัญหาการกระทบกระทั่ง
ลดน้อยลง	เมื่อพนักงานมีความสุขก็ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้นตามไปด้วย	
 “มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจ�ากัด 
หากมีความสุขในการท�างาน มีความสุขใน
การด�าเนินชีวิต เขาก็จะสามารถใช้ศักยภาพ
ของเขาได้อย่างเตม็ทีใ่นการท�างาน”	คุณจรญู	
กล่าว
	 นอกจากประสิทธิภาพการท�างานแล้ว	
พนักงานยังมีจิตอาสามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 
ดังตัวอย่างการอาสาเข้าร่วมทีมสร้างสุข	ร่วม

สร้างสรรค์กจิกรรมสร้างสขุให้เพือ่นพนกังาน	
หรือร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างแข็งขัน
ในการปลูกดอกดาวเรือง	 ร่วมในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	
	 ท้ังความสุขท่ีเกิดข้ึนในตัวพนักงานเอง	
ยงัส่งผ่านจากองค์กรไปสูใ่นระดบัชมุชน	ดงัที่
ได้ออกไปร่วมขุดลอกผกัตบชวาในชุมชน	หรอื
น�าความรูค้วามช�านาญในเรือ่งการมดัย้อมทีม่ี
ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	
 
	 ขณะเดียวกัน	 เมื่อบริษัทใช้วัฒนธรรม	
“ความสุข”	ในการขับเคลื่อนองค์กร	จนเกิด
วัฒนธรรมแห่งการให้	 ให้เกียรติให้คุณค่า
กับพนักงานทุกคนในทุกระดับ	 ผลสะท้อน
สู่บริษัทจึงเป็นท้ังด้านผลประกอบการ	 และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	1	ในเครือข่าย
คุณธรรมในจังหวัดราชบุรี
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50 ปีควำมดีไม่เสื่อมคลำย 
	 50 	 ป ี ที่ ผ ่ านมา 	 บริ ษั ท ไลอ ้ อน	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ได้ยึดถือแนวทางใน
การด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาของ	 ดร.เทียม	
โชควัฒนา	 ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการ 
ในเครือสหพัฒน์	 คือ	 ความซื่อสัตย์สุจริต	
โปร่งใส	เป็นธรรม	โดยตระหนักถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุกลุม่	ตามค่านยิมหลกัขององค์กร
คอื	“ธรุกจิคูค่ณุธรรม”	โดยบรษัิทได้เข้าร่วม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ทุจรติ	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงาน
ทุกคนของบริษัทยึดถือเป็นบรรทัดฐานใน
การท�างาน	 โดยได้ประกาศต่อสาธารณชน

 บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เดิมมีชื่อว่ำ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์
ออย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น  
เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบัน
บริษัทได้ผลิตเครื่องอุปโภคในครัวเรือนมำกมำยหลำยอย่ำง ทั้งผงซักฟอก ยำสีฟัน น�้ำยำ
ปรับผ้ำนุ่ม ครีมอำบน�้ำ น�้ำยำล้ำงจำน ฯลฯ 

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อำนุภำพแห่งควำมดีสร้ำงสังคมเป็นสุข

ว่าจะร่วมกันปกป้ององค์กรคนดีให้	 "ปลอด
คอร์รัปชัน"	ไม่สนับสนุน	ไม่ส่งเสริม	ไม่ยินดี	
ในการกระท�าใดๆ	 อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 ร่วม
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ	ให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง	มีความสงบสุข
	 โดยเมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2549	
อันเป็นวันขึ้นครองราชสมบัติครบรอบ	60	ปี	 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์	 
ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมใจกันปฏิญาณ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าจะเป็นคนดี	
คิดดี	พูดดี	ท�าดี	รู้รักสามัคคี	มีความซื่อสัตย์	
สจุริต	จะท�าดเีพือ่ประโยชน์ตน	เพือ่ประโยชน์

นั่งสมาธิ	ณ	ห้องพระโพธิสัตว์
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ท่าน	 เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคม	
และประเทศชาติ
	 เพื่อปฏิบัติตามปณิธานดังกล่าว	บริษัท
จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง	“องค์กรคนดี”	 ขึ้น	 โดย 
ผู้บริหารและพนักงานของที่น่ีได้ร่วมกันท�า 
กิจกรรรมความดีต่างๆ	 มากมาย	 รวมทั้ง
ได้สัมผัสถึงคุณค่าของการยึดเอาคุณธรรม
เป็นหัวใจในการท�าธุรกิจว่า	 นอกจากจะเกิด 
ความสุขใจในการท�าความดีแล้ว	 อานุภาพ
ของความดียังเสริมสร้างสมรรถภาพของ
การท�างานให้เพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	 
โดยเห็นจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ	 
สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	
ของประเทศทุกปี	 สิ่งนี้ยิ่งตอกย�้าความมั่นใจ
ในภารกิจอันแน่วแน่ที่จะผลิตสินค้า	 และ
บริการเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค	 สังคม	
และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปอย่างมั่นคง

ทุนควำมดี…ที่มีมำแต่เริ่มต้น 
 คณุวรรณา ธรรมร่มด ีผูจ้ดัการบรหิาร	
ส�านักกรรมการผู ้จัดการ	 บริษัทไลอ้อน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เล่าว่า	ที่ผ่านมาบริษัท
ยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กรคือ	 “ธุรกิจ
คู่คุณธรรม”	ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์	พันธสัญญา	
และวัฒนธรรมองค์กรจึงมุ ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน	
	 ก่อนหน้านี้ในปี	 2532-2540	 บริษัทม	ี
“ชมรมธารบญุ”	ซึง่ก่อต้ังขึน้	เพือ่ให้พนกังาน
ได้ร่วมกันท�าบุญในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ทอด
ผ้าป่า	ทอดกฐิน	ท�าหนังสือธรรมะ	
	 จนปี	2545-2548	บริษัทได้พัฒนาเป็น
โครงการคนดี	 พร้อมกับการปรับองค์กรใช้
หลักการบริหารองค์กรคนดี	 (Humanized	 
Organization)	 โดยให้	 “พนักงานเป็น

ศูนย์กลาง”	 ของการพัฒนาและด�าเนินงาน
ทุกอย่าง	 ถึงปี	 2549	 บริษัทจึงได้ร่วมกัน 
จัดตั้ง	“องค์กรคนดี”	ขึ้นมา
 “คุณธรรมเป็นแก่นท่ีส�าคัญ เราพบว่า
มีหลายองค์กรล้มหายตายจากไปเพราะขาด
คุณธรรม มีงานวิจัยค้นพบว่า บริษัทที่ก่อตั้ง
มายาวนานที่สุดในโลก คือ 1,400 ปี เป็น
บรษิทัในประเทศญีปุ่่นท่ีท�าธรุกจิเกีย่วกบัการ
บูรณะวัด มีหลักส�าคัญในการบริหารธุรกิจ
คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
ซื่อตรง”

4 กิจกรรม ท�ำดีตำมต้องกำร
	 ด้วยเหตุที่เห็นคุณค่าของคุณธรรมเป็น
อย่างมาก	 บริษัทไลอ้อน	 จึงด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	ในบริษัทอย่างมีหลักการ	โดยยึดความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของพนกังานเป็นทีต่ัง้	โดยมี
การตั้งคณะท�างานขึ้นมา	4 กลุ่มกิจกรรม	มี
หวัหน้ากลุม่เป็นพนกังานในฝ่ายต่างๆ	ท่ีอาสา
มาท�างาน	
	 กลุม่ทีห่นึง่	คอืกลุม่คุณธรรม จรยิธรรม 
ท�ากิจกรรมตักบาตรทุกวันจันทร์	(ส�านักงาน	
กทม.)	 และทุกวันศุกร์	 (โรงงานท่ีศรีราชา)	
โดยทางบริษัทจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มา
บิณฑบาต	 นอกจากนั้น	 ท่ีบริษัทยังมีห้อง
สวดมนต์ส�าหรับพนักงาน	 เพื่อท�าใจให้สงบ
นิ่งท้ังก่อนและหลังเลิกงาน	 รวมถึงช่วงบ่าย	
2	ของทุกวัน	จะเป็นช่วงพักใจ	5	นาที	 โดย

ตักบาตร
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บริษัทจะปิดไฟ	 ให้พนักงานนั่งท�าสมาธินิ่งๆ	
ที่โต๊ะท�างาน	 และก่อนประชุมก็จะมีการท�า
สมาธิร่วมกันอีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุน
ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม	 โดยไม่นับเป็น 
วันลาอีกด้วย	
	 กลุ ่มที่สอง	 คือ	 กลุ ่มพระโพธิสัตว์ 
เน้นปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้ให้	 ได้แรง
บันดาลใจมาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้	องค์กรการ
กุศลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน	 ซึ่งท�ากิจกรรม
จิตอาสาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ	 
ทางบริษทัไลอ้อนได้จดักองทนุพระโพธสิตัว์ขึน้	 
โดยพนักงานระดมทุนจากการเปิดท้าย
ขายของ	 และเงินที่ได ้จากโครงการขยะ
ทองค�า	 ที่พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะเพ่ือ
น�าไปขาย	 เพื่อน�าเงินที่ได้ไว้ช่วยเหลือเพื่อน
พนักงาน	 หรือคนที่เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะที่ 
โรงงานศรีราชา	 พนักงานน�าเงินที่ได ้ไป 
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง	 ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ 
อยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง
	 กลุ ่มที่สาม	 คือ กลุ ่มแฮปปี ้  เอท 
(Happy 8)	โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากคูม่อื
ความสขุ	8	ประการในทีท่�างานของส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 น�ามาสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความ
สุขกาย	ใจ	จิตวิญญาณ	และสังคม	ได้แก่	3	อ	 
(อาหาร	ออกก�าลังกาย	อารมณ์)	เพื่อลด	3	ส 
(คอเลสเตอรอลสูง	ความดันโลหิตสูง	น�้าตาล
ในเลือดสูง)	 ด้วยการท�าโครงการส่งเสริมให้
พนักงานกินข้าวอินทรีย์	 โดยบริษัทไปหา
แหล่งปลูกข้าวอินทรีย์มาจากต่างจังหวัด	
	 นอกจากนั้น	 ยังส่งเสริมให้โรงอาหาร
ในบริษัทใช้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นทางเลือก
ให้พนักงาน	 โดยเฉพาะท่ีโรงงานศรีราชามี
การส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์โดยเปลี่ยน
สนามหญ้าของออฟฟิศเป็นแปลงผัก	 และ
ต่อไปจะพัฒนาท่ีนี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ของชุมชนต่อไป	 ส่วนส�านักงานที่
กรงุเทพฯ	บรษิทัสนบัสนนุให้เกษตรกรท่ีปลกู
พชืผกัอนิทรย์ีทีค่ลองจนิดา	อ�าเภอสามพราน	
จังหวดันครปฐมมาจ�าหน่ายผกัผลไม้ในบรษิทั	
	 ในส่วนของการออกก�าลังกาย	 ทาง
บรษิทัมกีฬีาหลากหลายประเภทให้พนกังาน
เลือกตามความชอบ	 เช ่น	 วิ่ ง	 ฟุตบอล	
แบดมินตัน	 เต้นซุมบ้า	 โยคะ	 แอโรบิก	 โดย

(บน)	เยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน	(ล่าง)	ขยะทองค�า (บน)	แปลงผักอินทรีย์	(ล่าง)	สถานที่ออกก�าลังกาย
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เฉพาะโรงงานทีศ่รรีาชา	บรษัิทได้สร้างโรงยมิ
ขนาดใหญ่ไว้ส�าหรับการออกก�าลังกาย	 เพื่อ
สร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน	
	 กลุ่มที่ส่ี	 คือ	กลุ่มชุมชนคนดี	 บริษัท
และพนักงานเหน็ความส�าคญัของชมุชนทีอ่ยู่
รายรอบ	 ด้วยเห็นว่าบริษัทท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
ยาสีฟัน	 แปรงสีฟัน	 จึงท�าโครงการเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กนักเรียนและ
ผู้สูงวัย	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 เช่น	ตราด	
สรุนิทร์	ยะลา	มทีัง้การสอนแปรงฟันอย่างถกู
วิธีและให้บริการในการขูดหินปูนและอุดฟัน	
	 นอกจากน้ัน	 จากการสัง เกตของ
พนักงาน	พบว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มาบิณฑบาต
ที่บริษัทมีปัญหาเรื่องน�้าหนักตัวมาก	 จึงเกิด
โครงการตรวจสุขภาพให้พระภิกษุสงฆ์	 รวม
ถึงอธิบายให้ท่านทราบถึงประโยชน์ของการ
เลอืกฉนัอาหารทีเ่ป็นพชืผกั	รวมทัง้สนบัสนนุ
ให้มีการปลูกผักที่วัดพระประทานพร	 และ 
วัดจุกกะเฌอ	 ท่ีอยู ่ใกล้โรงงานในอ�าเภอ
ศรีราชา	 เพ่ือให้ญาติโยมได้น�าไปประกอบ
อาหารถวายพระภิกษุสงฆ์

เคล็ด (ไม่)ลับ สู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
	 คุณวรรณาเล่าว่า	 ทั้ง	 4	 กลุ่มกิจกรรม	
ได้ท�าโครงการอีกมากมาย	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ 
เกิดมาจากความคิด	 ความต้องการของ
พนักงาน	 ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทสั่งให้ท�า	 พนักงาน
แต่ละคนสามารถเลือกท�ากิจกรรมต่างๆ	 
ที่ถูกจริตของตัวเองได้	นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญ

ที่ท�าให้โครงการต่างๆ	 มีความยั่งยืน	 และ
ในอนาคตเมื่อมีพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาก็จะ 
ช่วยกันสืบต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป	
	 อย่างไรก็ตามในแง่ของอุปสรรคปัญหา	
คุณวรรณาบอกว่า	 ไม่มีเลยก็ว่าได้	 เพราะ 
วิธีการท�างานที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆ	 ในชีวิต
ประจ�าวัน	 ไม่ต้องใช้งบประมาณสูงๆ	 มี
กิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกท�า
	 ส ่วนป ัจจัยท่ีท�าให ้ส�าเร็จ	 มาจาก 
มีผู ้ช่วยจุดประกาย	 เช่น	 องค์กรภายนอก 
ทั้งหลาย	 ทั้งศูนย ์คุณธรรม	 มูลนิธิพุทธ 
ฉอืจี	้ฯลฯ	ทีส่�าคญัคอื	ความตัง้ใจของผูบ้รหิาร 
ระดับสูงที่	 “ให้โอกาส”	 พนักงานได้เลือก 
ท�ากิจกรรมตามความชอบ	“สร้างบรรยากาศ”	 
ด้วยการสนับสนุนให้ท�ากิจกรรมดีๆ	 ต่างๆ	 
รวมถึงยังมีลานธรรม	 มีต้นไม้พูดได้ที่แขวน
ป้ายธรรมะสั้นๆ	ไว้รอบๆ	บริษัทเพื่อเตือนใจ
พนกังาน	และ	“สร้างต้นแบบท่ีด”ี	ยกย่องคนดี	 
ส่งเสริมคนเก่ง	 ประกาศเป็นบุคคลตัวอย่าง 
ในด้านต่างๆ	ท�าให้คนดอียากท�าความดยีิง่ๆ	ขึน้	 
ส่วนคนอื่นๆ	ก็ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่า	คนที่
ท�าความดีได้รับผลดีตอบแทน	รวมถึงการตั้ง
คณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ	 ข้ึนมาท�างาน	
ท�าให้เห็นแนวทางที่ชัดเจน	
 
	 ทั้งหมดนี้	 รวมเป็นความส�าเร็จ	 และ
ความยั่งยืนของโครงการ	 ท่ีจะน�าพาบริษัท	
ชุมชน	และสังคมให้มีความสงบสุขต่อไป

ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและผู้สูงอายุ
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	 โดยทั่วไปบริษัทเอกชน	 ก ่อตั้งขึ้น 
ก็เพื่อหวังก�าไร	 แต่ในปัจจุบันพบว่าความ
กระตอืรอืร้นในสิทธต่ิางๆของผูบ้รโิภค	ท�าให้
บรษิทัเหน็ความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
กลุ ่มต ่างๆ	 ที่มีผลกระทบต่อบริษัทมาก 
ยิ่งข้ึน	 ที่ผ่านมาจึงมีบริษัทเอกชนมากมาย 
ท�าโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น
	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	 เอสเอสไอ	 (SSI)	บริษัทผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	 รายใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ด้วยก�าลังการผลิต	

 จิตอำสำหรือ จิตสำธำรณะ หมำยถึง จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม จิตของคนที่รู้จักควำม
เสยีสละ ควำมร่วมมอื ร่วมใจ ในกำรท�ำประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)
จิตอำสำ...เชื่อมใจสู่ชุมชน

4	ล้านตันต่อปี	รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง
	 โดยโรงงานทั้งหมดของกลุ่มเอสเอสไอ	
ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอ่าวไทย	ณ	
อ�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ซึง่
มีชุมชนรายรอบ	 ทางบริษัทฯ	 จึงเล็งเห็นว่า
ความเจริญเติบโตของบริษัทต้องเดินควบคู่
ไปกับความร่มเย็นเป็นสุขของคนในสังคม
	 บริษัทเอสเอสไอ	 ค�านึงถึงผลกระทบ 
ที่ อ า จมี ต ่ อทรั พย ากรธ ร รมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล ้อมรวมถึงชุมชน	 จึ งให ้ความ 
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บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)
จิตอำสำ...เชื่อมใจสู่ชุมชน

ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมและชุมชน	 ดูแลและรักษา
ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ตามหลัก
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	
ตามแนวคิด	 “สร้างสรรค์	 ความแข็งแกร่ง”	
โดยมีพันธกิจคือ	“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิต
เหลก็และบริการทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	สร้าง
คุณค่าร่วม	 และความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย”	
	 ถึงวันน้ี	 กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท 
เอสเอสไอลงมอืท�าในนาม	“เอสเอสไอ อาสา”  
สามารถสร้างความยั่งยืนสงบสุขให้สังคมได้
อย่างไรนั้น	เรามีเรื่องราวดีๆ	มาเล่าให้ฟัง

เอสเอสไออำสำ…เชื่อมโยงใจสู่ชุมชน 
 คณุผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน์	ผูจั้ดการ
ทั่วไป	 ส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และ
สื่อสาร	 กลุ่มบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	(SSI)	เล่าถึง

แนวคิดในการท�างานเพื่อสังคมว่า	 จิตอาสา
เป็นการตระหนักรู้	ว่าเราจะท�าสิ่งใดเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม	 และจิตอาสามีหลาย
ระดับตั้งแต่บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร	 หรือ
ในระดบัประเทศ	คนไทยมนี�า้ใจหรอืจติอาสา
มาช้านาน	 ความช่วยเหลือท่ีให้กันมาจากใจ	
ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงจิตใจของ
คนในชุมชนไว้ด้วยกัน	
 “เอสเอสไอ เราด�าเนนิธรุกจิมาเป็นเวลา 
25 ปีแล้ว โดยตั้งรกรากที่อ�าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานจิตอาสาของเรา
ในช่วงแรกเป็นในลกัษณะของการคดิและท�า 
โดยที่ชุมชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม อย่างไร
ก็ตาม เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เราได้พัฒนาระบบงาน
กจิกรรมอาสามารองรบั ด้วยแนวคดิ ‘ร่วมคดิ 
ร่วมท�า ร่วมระดมทรัพยากร’ จากชุมชนและ
พนักงาน
 เรามีการสร ้างงานให ้คนในพื้นที่
บางสะพานและใกล้เคียง พนักงานกว่า 75 
เปอร์เซ็นต์เป็นคนในพื้นท่ี ท่ีช่วยเช่ือมร้อย
กิจกรรมอาสาระหว่างองค์กรและชุมชนซ่ึง
เป็นถ่ินอาศัยดั้งเดิมของตน ท�าให้รู ้ความ
ต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนนั้นๆ”	 คุณ 
ผดุงศักดิ์กล่าว	
	 ทั้งนี้	 นับตั้งแต่ปี	 2550	 เอสเอสไอ	
ได้ด�าเนินกิจกรรม	 เอสเอสไออาสาใน	 2	
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โครงการใหญ่	คือ	“โครงการ 100 ความดี 
พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”	 ซึ่งจบ	 100	
โครงการในปี	2555	และด�าเนินงานต่อเนื่อง
ใน	“โครงการ 25 ป ีเอสเอสไอ 250 ความดี 
พันดวงใจอาสา”	 ระยะด�าเนินงาน	 10	 ปี	
โดยปัจจุบันด�าเนินงานไปแล้ว	163	โครงการ	
	 โครงการที่ เอสเอสไอด�า เนินการ	
สามารถแบ่งออกได้เป็น	 5 ประเภทใหญ่ๆ	
คือ	ด้านศาสนา เช่น	 เอสเอสไออาสาช่วย
ซ่อมแซมวัด	 ด้านการศึกษา	 เช่น	 อาสา
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก	 ทาสีก�าแพง
โรงเรียน	 ด้านความปลอดภัยชุมชน	 เช่น	
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงอาหารใน
โรงเรียน	ด้านสาธารณประโยชน์	เช่น	อาสา
ร่วมพัฒนาแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่า	และด้าน
สุขภาพและกีฬา	 เช่น	 อาสาสร้างหลังคา 
พ้ืนทีอ่อกก�าลงักายประจ�าหมูบ้่าน	และอาสา
สร้างเวทีลานแอโรบิก	
	 กระบวนการท�างานที่ท�าให้เอสเอสไอ
อาสา	 สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
มั่นคง	 คือ	 การดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
เข้ามาเป็นบทบาทที่ส�าคัญ	 มีการสื่อสาร
ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการด�าเนิน
กิจกรรม	 คนในชุมชนสามารถหารือกับ
พนักงานของบริษัทที่อาศัยอยู ่ ในพื้นที่
เดียวกัน	 ซึ่งจะน�าเสนอปัญหาต่างๆ	 ผ่าน
มายังเวทีการท�างานของอนุท�างานกิจกรรม
อาสาของบริษัท	

	 อนทุ�างานกจิกรรมอาสาของบรษิทั	เป็น
ตัวแทนของพนักงานฝ่ายงานต่างๆ	 ในการ
ร่วมกันพิจารณาตามแนวทางท่ีก�าหนด	 ท้ัง
รูปแบบกิจกรรม	 ประเภทของทรัพยากรที่
ต้องใช้	การมส่ีวนร่วมของชมุชน	ทมีสนบัสนนุ
ในงานต่างๆ	 เพื่อความไม่ทับซ้อน	 และการ 
กระจายประโยชน์ในแต่ละพื้นที่	 รวมถึงการ 
ประเมนิงาน	โครงการทีผ่่านคณะอนทุ�างานนี ้
จะส่งให้ผู ้บริหารพิจารณาอนุมัติสนับสนุน
การด�าเนินการต่อไป	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
พื้นที่ในเขต	7	ต�าบล	ของอ�าเภอบางสะพาน
และอ�าเภอใกล้เคียง	
	 ท่ีส�าคัญ	 ทีมอาสาท่ีนี่ยังมีการจัดเก็บ
ข้อมลูทีเ่ป็นระบบแบบเรยีลไทม์	แสดงจ�านวน
โครงการทีด่�าเนนิการแล้ว	เทยีบกบัเป้าหมาย	
พร้อมมูลค่าที่มอบให้กับชุมชน	
	 นอกจากนั้น	 ท่ีผ่านมาทีมอาสาพบว่า 
การท�างานร่วมกับชุมชนได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี	 เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ	 ชุมชนก็
แสดงน�้าใจด้วยการดูแลเรื่องข้าวปลาอาหาร
อย่างเตม็ท่ี	รวมถึงพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นซึ่งกันและกัน	ท�าให้พนักงานที่ไปท�างาน 
จิตอาสาเกิดความประทับใจและมีก�าลังใจ 
ในการท�าความดี	

ภำรกิจจิตอำสำ…ที่มำจำกใจพนักงำน
	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคส�าคัญในการ
ท�างานจิตอาสาของที่นี่	 คือ	การมีทรัพยากร
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อันจ�ากัด	 ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ
ช่วยเหลือชุมชนได้ทั้งหมด	 จึงต้องแก้ปัญหา
ด้วยการจัดล�าดับตามความส�าคัญและความ
จ�าเป็นเร่งด่วน	รวมถงึบางโครงการ	พนกังาน
จิตอาสาที่ไปช่วยเหลืออาจไม่มีความรู้ความ
ช�านาญ	จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วย
งานอื่น	เพื่อให้โครงการนั้นๆ	ส�าเร็จ
	 ที่เอสเอสไอ	 เราพบว่าที่ น่ีให้ความ
ส�าคัญกับงานจิตอาสาอย่างยิ่งยวด	 โดยน�า
ภารกิจเพื่อประโยชน์ของสังคมมาเป็นเกณฑ์
ในการประเมินผลงานของพนักงานด้วย	
อย่างไรกต็าม	ส่วนใหญ่พนกังานท�างานอาสา
ด้วยใจมากกว่าจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตน	
ท�าให้การท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของที่นี่ประสบ
ความส�าเร็จ
	 นอกจากนี	้การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียอื่นๆ	ทั้งผู้บริหาร	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 นับตั้งแต่
กระบวนการคิด	 การน�าเสนอโครงการ	 การ
ระดมทรพัยากร	การลงมอืปฏบิติั	และติดตาม
ผลของการด�าเนินงานว่าได้รับผลประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 ล้วนเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนให้กิจกรรมอาสาของที่นี่ประสบ
ความส�าเร็จ
	 สุดท้ายคุณผดุงศักด์ิย�้าว่า	 เอสเอสไอ 
ไม่ได้มองงานจติอาสาเป็นเพยีงแฟชัน่	เพราะ
หากเป็นเช่นนั้นทุกอย่างที่ท�าไปก็ไร้ความ
หมายและขาดความต่อเนื่อง

 “ค�าตอบของเราคือ ต้องสร้างให้เป็น
วฒันธรรมองค์กรและท�างานอย่างเป็นระบบ 
สร้างกระบวนการให้ชัดเจนจึงจะเกิดความ
ยั่งยืนได้ ปัจจุบันพนักงานของเราสามารถ
รเิริม่ ให้ค�าแนะน�า จบัไม้จบัมอื รวมท้ังสือ่สาร
กับชุมชนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการ
พัฒนากิจกรรมจิตอาสา ซ่ึงส่งผลให้เกิดงาน
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากมาย 
 เราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เอสเอสไอ
มีการขยายเครือข่ายอาสาไปยังผู้มีส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวข้องมากมาย เช่น กิจการในกลุ่ม
เหลก็สหวริยิา คู่ค้า หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
สื่อมวลชน จนท�าให้ปัจจุบันบริษัทในกลุ่ม
เหล็ก สามารถด�าเนินงานจิตอาสาได้อย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี”
 
	 จิตอาสาส�าหรับที่นี่	 ไม่ใช่การท�างาน
แบบผกัชีโรยหน้า	ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลอื 
ชั่วครั้งชั่วคราว	 ไม่ใช ่การท�างานเพื่อให  ้
มีภาพออกสื่อ	 แต่เป็นจิตอาสาที่สร้างการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	 ผล
ที่ได้รับกลับมานั้น	 ไม่สามารถประเมินค่า
เป็นตัวเงิน	 แต่เป็นความยั่งยืนมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และความยั่งยืนของ
สงัคม	ทีส่่งผลกระทบกนัเป็นลกูโซ่	เมือ่ชมุชน
มีความสงบร่วมเย็น	 สังคมก็มีความสงบสุข
ตามมานั่นเอง
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 ต�ำบลนำท่อม เป็นต�ำบลเล็กๆ อยู ่ ในเขตชนบทชำนเมือง ของอ�ำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้นกว่ำ 4 พันคน  

บ้ำนนำท่อม
ปั่นจักรยำนฝึกจิตอำสำ

 พ้ืนที่ของต�าบลนี้ทอดยาวไปตามถนน
เพชรเกษม	 เส้นทางพัทลุง-ตรัง	 ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร	ชวีติของคนในชนบท
ดูเหมือนจะเงียบสงบ	แต่ความจริงแล้วก�าลัง
ถูกรุกคืบด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์	 คนใน
วัยท�างานทิ้งถิ่นฐานไปท�างานในเมืองใหญ่	
ท้ิงลูกหลานวัยเรียนให้อยู ่กับปู ่ย ่าตายาย	
สังคมในหมู่บ้านเป็นแบบต่างคนต่างอยู่	ขาด
การร่วมกันคิดร่วมกันท�ามากขึ้นๆ	 ทุกวัน	
สัมพันธภาพของคนในครอบครัว	และชุมชน
อ่อนแอ	เด็กๆ	ในหมู่บ้านไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใหญ่	 แม้กระทั่งชื่อของผู้ใหญ่บ้านก็กลาย
เป็นเรื่องยาก	
	 ด้วยเห็นถึงปัญหานี้อย่างชัดเจน	ท�าให้
คณุถาวร คงศร ีหวัหน้าศูนย์พัฒนาครอบครวั	
ต�าบลนาท่อมเกดิแนวคดิทีจ่ะสร้างครอบครวั

ให้มคีวามเข้มแขง็	เพือ่ผลกัดนัให้เยาวชนเป็น
ผู้มีคุณลักษณะของพลเมืองไทยที่มีจิตอาสา	
กล้าแสดงออก	 มีความสุข	 สามารถแบ่งปัน
ความช่วยเหลือให้แก่คนอื่นๆ	ในสังคมได้	
	 จติอาสาของทีน่ีไ่ม่เหมอืนทีไ่หน	เพราะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการปั่น	 ปั่น	 และปั่นจักรยาน
ผ่านแม่น�้าล�าคลอง	 ผ่านสวนยางที่ร่มรื่นไป
ยังสถานที่ที่พ่อแม่ลูก	รวมถึงคนในชุมชนที่มี
ใจอาสาพากันไปท�ากิจกรรมด้วยกัน

นำท่อม…สำนฝันสู่ “ชุมชนบำยใจ” 
	 แรงบันดาลใจส�าคัญที่ท�าให้คุณถาวร	
ชกัชวนคณะท�างานของศนูย์พฒันาครอบครวั
ในชมุชนต�าบลนาท่อม	(ศพค.)ให้ท�าโครงการ
ครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์ โครงการที่
ชักชวนคนในต�าบลนาท่อมให้มาปั่นจักรยาน
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ไปท�ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในเช้าวัน
อาทิตย์	 เกิดมาจากการเห็นปัญหาทางสังคม
ที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉพาะปัญหา
ส่ิงแวดล้อมทั้งเรื่องแหล่งน�้า	 และปัญหา
ขยะ	 ปัญหาคนในชุมชนขาดจิตส�านึก	 และ
คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน	 ชุมชนขาดกติกา	
ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย	
	 เมือ่คดิจะแก้ปัญหาใหญ่ระดับน้ี	การจะ
ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแก้ไขนั้นท�าได้
ยาก	 ประกอบกับคุณถาวรท�างานเกี่ยวกับ 
ด้านเด็กและครอบครัว	 จึงเล็งเห็นว่าหาก
เด็กๆ	 ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวสนใจ
ท�ากิจกรรมใด	 ก็จะเป็นสื่อกลางที่ช่วยดึง 
สมาชิกคนอื่นๆ	 ในครอบครัวให้เข้ามาร่วม
ได้ไม่ยาก	 ด้วยเหตุนี้	 ทางคณะท�างานซึ่ง
ประกอบด้วยชาวบ้านหลากหลายอาชีพ	 ทั้ง
ผู ้ใหญ่บ้าน	 เจ้าหน้าที่เทศบาล	 เจ้าหน้าที	่
อสม.	คณุครโูรงเรยีนวดันาท่อม	และโรงเรยีน
วัดโคกแย้ม	 และหลายภาคส่วนจึงร่วมกัน
ระดมความคดิจนเกดิเป็นโครงการครอบครวั 
สานฝันวันอาทิตย์ 
	 กระบวนการเกิดขึ้นของโครงการดีๆ	 
ของทีน่ี	่มคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก	นอกจาก
ทุกคนจะร่วมกันคิด	 และร่วมกันท�าแล้ว	 

การสร้างบรรยากาศการประชมุทีเ่ป็นกนัเอง	 
เป็นสิง่ท่ีส�าคญัไม่น้อย	หลายครัง้ท่ีการประชุม
อย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นในร้านน�้าชา
ประจ�าหมูบ้่าน	บางครัง้หมนุเวยีนพลดัเปลีย่น
ไปยังห้องประชุมกลางทุ่งนาของชุมชนต่างๆ	
ไม่น่าเช่ือว่า	เมือ่บรรยากาศมคีวามผ่อนคลาย	
เรือ่งดีๆ 	มากมายกพ็รัง่พรอูอกมาจากสมาชกิ
ในหมู่บ้าน	
	 แรงสนับสนุนที่ ส� าคัญของชุมชน 
นาท่อม	 นอกจากศูนย์พัฒนาครอบครัวที่
จัดกิจกรรมเพื่อยึดโยงคนในชุมชนแห่งนี้อยู่
เป็นประจ�าแล้ว	 ยังมีองค์กรหน่วยงานต่างๆ	
ให้งบประมาณสนับสนุนอยู่เป็นประจ�า	 การ
ท�ากิจกรรมต่างๆ	 จึงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	 
ชาวบ้านท่ีนี่จึงคุ ้นเคยและร่วมมือกับการ
ระดมความคิดเห็นเป็นอย่างดี	
 
	 ต้นปี	 2558	 จังหวัดพัทลุงเข้าร่วม 
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับศูนย์คุณธรรม	
กระท่ังเกิดเป็น“เมืองลุง เมืองบายใจ”  
ร่วมกันวางแผนและหาค�าตอบจากโจทย	์ 
จะท�าอย่างไรให้คนสบายใจ	 โครงการของ
ชุมชนนาท่อม	 จึงเป ็นอีกหนึ่งโครงการ 
ที่ ได ้รับแรงสนับสนุนจากศูนย ์คุณธรรม	 
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โดยชุมชนเลือกที่จะใช้เรื่องของจิตอาสาเป็น
ตัวน�า	 เพราะมองว่าหากคนในชุมชน	 โดย
เฉพาะคนรุ่นใหม่หากมีจิตอาสาแล้ว	 การคิด
ท�าเรือ่งดแูลสิง่แวดล้อม	หรอืช่วยเหลอืเกือ้กลู
กันด้านอื่นๆ	ก็จะส�าเร็จได้ไม่ยากนัก
	 ส ่วนเป ้าหมายส�าคัญของการท�า
โครงการครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์ก็คือ
การน�าพาชุมชนบ้านนาท่อมให้กลายเป็น	
“ชมุชนบายใจ”	สังคมในอดุมคตทิีท่กุคนอยู ่
อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข	 เอื้ออาทรกัน	
ช่วยกนัดแูลทรัพยากรธรรมชาต	ิเมือ่มปัีญหา
อะไรก็รู้จักให้อภัยกัน	ไม่ใช้ความรุนแรง	
	 แต่ก่อนที่บ้านนาท่อมจะเป็นชุมชน 
บายใจได้นัน้	คนในชมุชนมองว่าสิง่ส�าคัญทีน่่า
จะเกิดขึ้นคือ	 คนในชุมชนควรได้รู้จักมักคุ้น
และร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	ด้วยกัน	นั่นจึงเป็นที่มา
ให้เกิดการปั่นจักรยาน	ที่ได้ทั้งการออกก�าลัง
กาย	และการไปท�าสิ่งดีๆ	ร่วมกัน	

ปั่น ปั่น จักรยำนไปท�ำจิตอำสำด้วยกัน 
	 ก่อนที่จะมีโครงการครอบครัวสานฝัน 
วันอาทิตย์	 ทางศูนย์พัฒนาครอบครัวเคยท�า
โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อให้ครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ	มีการสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์
ครอบครัวโดยให ้ช ่วยกันคิดว ่าป ัจจุบัน	
สถานการณ์ครอบครัวในชุมชนเป็นอย่างไร	
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนในครอบครัว	

พ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครองได้พูดคุยกันถึงการ 
กระท�าท่ีดีและไม่ดีท่ีเกิดในครอบครัว	 ให้
ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข	 ผลท่ีได้รับจากค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์	 คือ	 ครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ท่ีดี	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก
กนั	ชมุชนมคีวามตืน่ตวัในการท�างานด้านการ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	 ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่ดีต่อการท�าโครงการครอบครัว
สานฝันวันอาทิตย์ในเวลาต่อมา
 
	 โครงการครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์	
เริ่มด้วยการชักชวนกันปั่นจักรยานเพื่อออก
ก�าลังกาย	 ซึ่งท�าให้ได้พบปะพูดคุยระหว่าง
กันของคนในชุมชน	 เมื่อท�าเป็นโครงการ
ครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์	 แทนที่จะปั่น
จักรยานอย่างเดียวก็ชวนคนหลากหลายวัย
ที่สนใจมาท�ากิจกรรมจิตอาสา	 ท�าให้เด็กๆ
มีโอกาสได้รู ้จักพูดคุยกับผู ้ใหญ่เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดี
	 หลั งจากพูดคุยท�าความเข ้าใจถึง 
เป้าหมายร่วมกันแล้ว	 ทางกลุ่มได้ก�าหนด
เส้นทางจักรยานที่จะผ่านแต่ละหมู ่บ ้าน	 
มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวทาง
รายการวิทยุที่รู้จักกันดีในจังหวัดพัทลุง	 คือ	
รายการหนนูุย้คยุข่าว	เวลา	6.00	น	จดุเริม่ต้น
คอื	ทีเ่ชงิสะพานหน้าวดัหยูาน	พร้อมกตกิาว่า
แกนน�าในแต่ละวันจะบอกจุดหมาย	 และจะ
ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปั่นด้วย	
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	 คุณถาวรเล่าว่า	 กิจกรรมปั่นจักรยาน
ในวันอาทิตย์จะไม่ค่อยซ�้ากัน	 แต่จุดหมาย
หลักคือการสร้างส�านึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นใน
ตัวเยาวชน	 ท�าให้กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าท�า
ในสิ่งดีๆ	 กิจกรรมที่ว่าน้ี	 เช่น	 ปั่นเยี่ยมชม 
สถานที่	 วัด	 โรงเรียน	 เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์	
ปั ่นชมสถานที่แหล่งเรียนรู ้ต ่างๆ	 และที่
ขาดไม่ได้คือ	 การปั่นจักรยานรณรงค์รักษา 
สิ่งแวดล้อมของต�าบลนาท่อม	
 “ครอบครัวจักรยานจะร่วมกนัเกบ็ขยะ
ริมถนนสาธารณะ เพือ่สือ่สารให้รูว่้าคนต�าบล
นาท่อมมคีวามรบัผดิชอบ มกีารรณรงค์สร้าง
จติส�านึกของผูใ้ช้เส้นทางไม่ให้ทิง้ขยะรมิถนน
สาธารณะในต�าบลนาท่อม จนปัจจุบันทาง
เทศบาลจดัท�าป้ายประกาศเป็นเขตอภยัทาน
ขยะทุกหมู่บ้าน คณะท�างานของครอบครัว
จกัรยานฯ ประกอบไปด้วย ก�านนัช้าง ป้าเน่ง 
ป้าปู ป้าเยาว์ และลุงถาวร ใน 4 คนนี้แต่ละ
วันต้องมาอย่างน้อยหนึ่งคนถ้าใครจะหยุด
ต้องฝากคนอื่นไว้ ขาดพร้อมกันไม่ได้ เด็กจะ
ไม่มีความเชื่อมั่นในการน�าทีม เพราะการน�า
ทมีบางครัง้คณะท�างานต้องประสานเจ้าภาพ
ในพื้นที่ก่อนล่วงหน้า”
 
	 จากการป ั ่นจักรยานรณรงค ์ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อม	 ได้สร้างความสนใจให้เด็กๆ	 ใน
ชุมชนคิดท�าละครหุ่นเงา	 เรื่อง	 “สืบชะตา
คลองนาท่อม”	ซึง่เป็นเรือ่งราวล้อเลยีนผูใ้หญ่

ที่สอนให้เด็กมีจิตส�านึกเรื่องการไม่ทิ้งขยะ	
สามารถเรียกเสียงหัวเราะ	 และสร้างความ
ประทบัใจให้ผูว่้าราชการจงัหวดั	และหวัหน้า
ส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
	 คุณถาวรกล่าวว่า	 โครงการคุณธรรม
ท่ีท�านี้	 มีความยั่งยืนได้ก็ด้วยความเข้าใจ
และเห็นประโยชน์	 คุณค่าของคนในชุมชน	
มีการเผยแพร่สิ่งที่ท�าผ่านการถ่ายท�าวิดีโอ	 
แผ่นพับต่างๆ	 เป็นการ	 “คืนข้อมูล”	 กลับ 
สู ่ชุมชน	 ซึ่งส ่งผลให ้มีการสนับสนุนให ้ 
ลกูหลานท�ากจิกรรมเหล่านีอ้ย่างต่อเนือ่ง	แต่
อย่างไรกต็าม	ปัจจบัุนอปุสรรคปัญหาท่ีส�าคญั	
คอื	การทีเ่ยาวชนเริม่เตบิโตและไปเรยีนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น	ท�าให้ขาดแกนน�าเยาวชนที่จะ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง	 จึงต้องแก้ไขปัญหานี้
ด้วยการสร้างเยาวชนต้นแบบอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่รุน่เลก็ๆ	และต้องท�าอย่างต่อเนือ่งต่อไป
 
	 วันนี้	ความฝันของชุมชนนาท่อม	ที่จะ
เป็นชุมชนบายใจ	 ใกล้ความจริงเข้ามาทุกท ี
ใครท่ีได้ไปเยอืนท่ีนีต่่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่า	 
ที่ นี่ คื อชุมชนที่ ร ่ ม เย็น เป ็นสุข 	 ผู ้ คนมี
อัธยาศัยไมตรี	 เด็กๆ	 ในชุมชนมีความคิด	
กล้าแสดงออก	 สะท้อนภาพในอนาคตของ 
ชุมชนนาท่อม	ว่าจะสามารถเป็นชุมชนในฝัน 
ได้เลยทีเดียว
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	 การได้พบเห็นความยากล�าบากของ
ผู ้ยากไร้ที่ไม ่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล	 
จนต้องเสียชีวิตลงอย่างน่ารันทด	 ท�าให้
ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน	 ภิกษุณีชาว
ไต้หวัน	เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ใน
การก่อตั้งองค์กรการกุศลขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์คนยากไร้เหล่านี้	 ในนาม	“มูลนิธิ
พุทธฉือจี้”

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน องค์กรจิตอำสำ
ต้นแบบ
	 มลูนิธพิทุธฉอืจีน้บัเป็นองค์กรการกศุล
ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน	 มีสมาชิกกว่า	 

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
“มูลนิธิพุทธฉือจี้” องค์กรจิตอำสำต้นแบบ

6	 ล้านคน	 (เกือบ	 1	 ใน	 4	 ของประชากร
ไต้หวนั)	และมสีาขาใน	47	ประเทศ	มสีมาชกิ
ประมาณ	10	ล้านคน	และอาสาสมัครอีกราว	
1	ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วโลก
	 เป็นเวลากว่า	 50	 ปีมาแล้ว	 ที่ฉือจี้
ได ้ด�าเนินกิจกรรมการกุศลและสาธารณ 
ประโยชน์มากมาย	ดังเช่น	
	 -	 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ประสบภัย
ธรรมชาติท้ังในประเทศไต้หวันและประเทศ 
อื่นๆ	ที่ต้องการความช่วยเหลือ	
	 -	 ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้และ
ออกเยี่ยมเยียนถึงที่บ้าน	
	 -	 ก ่อตั้ ง โรงพยาบาลฉือจี้ 	 คลินิก

 ...กำรเสียสละท�ำให้เรำสัมผัสได้ถึงกำรใช้ร่ำงกำยของเรำให้เป็นประโยชน์
ใจก็จะเปิดกว้ำงและห่ำงไกลควำมทุกข์...”

“...ตำต้องสอดส่ำยดูว่ำใครต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ใบหน้ำต้องยิ้มแย้ม และปำกต้องพูดแต่สิ่งดีๆ... 

วาทะธรรมท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน 
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เคลื่อนที่	 เครือข่ายงานด้านการแพทย์	 และ
หน่วยแพทย์อาสา	 เพื่อให้บริการแก่ผู้ยากไร้
แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	
	 -	 ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถงึมหาวทิยาลัย	โดยเน้นการปลกูจิตส�านกึ
แห่งความรักและความเมตตา	
	 นอกจากนี้ยังก ่อตั้งสถานีโทรทัศน์
ต้าอ้าย	 เพื่อผลิตสื่อและรายการส่งเสริม
คุณธรรม	 โดยใช้เงินสนับสนุนที่ได้จากการ
บริจาค	 และรายได้จากขยะรีไซเคิล	 ซึ่งเป็น
ภารกิจด้านหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม	
เป็นต้น	
	 กจิกรรมต่างๆ	ของฉอืจี	้ล้วนขบัเคลือ่น
ไปได้ด้วยพลังของอาสาสมัคร	 ซึ่งมีหลักการ
ท�างานส�าคัญคือ	 มุ่งเน้นการท�าความดีด้วย
การลงไปช่วยเหลอืผูค้น	โดยไม่จ�ากดัเชือ้ชาต	ิ 
ศาสนา	 เป ็นการช ่วยเหลือโดยไม ่หวัง 
สิง่ตอบแทนใดๆ	โดยยดึมัน่ในหลกัพรหมวหิาร	 
4	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	
 
	 หลายปีที่ผ่านมา	 มีคณะศึกษาดูงาน
จากประเทศไทย	 ซึ่งมาจากหลากหลาย
วงการวิชาชีพมากมายหลายคณะ	 ได้เดิน
ทางไปศึกษาดูงาน	 เรียนรู้การท�างานด้าน 
จติอาสาทีม่ลูนธิพิทุธฉอืจ้ีประเทศไต้หวนั	โดย 
ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นหน่วยงาน 
หนึง่ทีใ่ห้การสนบัสนนุ	อกีทัง้ยงัลงนามความ
ร่วมมอืกบัมลูนธิพิทุธฉอืจ้ี	เพือ่จัดท�าหลกัสตูร

การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความดีร่วมกัน	 โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยน
วธิกีารส่งเสรมิความดขีองมลูนธิพิทุธฉอืจีแ้ละ
ศูนย์คุณธรรมให้มีมากขึ้น

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 
	 มูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันในประเทศไทย	
ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2538	จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2541	 มีหลักการเหมือนกับ 
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ท่ีประเทศไต้หวัน	 โดยมุ ่ง
เจริญรอยตามแนวทางของท่านธรรมาจารย์ 
เจิ้งเหยียน	 มีปณิธานยึดหลักการให้เกียรติ
ต ่อสรรพชีวิตและมวลมนุษย ์ 	 มุ ่ งการ
สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้อื่นตามหลัก
มนุษยธรรม	โดยไม่ยุ ่งเก่ียวทางการเมือง	
ไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์	 ศาสนา	 ถ่ินฐาน	 และ
วัฒนธรรม	
 
 คณุสชุน แซ่งเฮง กรรมการมลูนธิพิทุธ
ฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย	 เล่าว่า	 “ฉือจี้
เป็นองค์กรพทุธทีไ่ม่ใช่แค่นัง่หลบัตาท�าสมาธิ
อย่างเดียว แต่เป็นองค์กรพุทธภาคปฏิบัติ  
พาท�า คือพาไปเห็น พาไปท�า พาไปเห็นคนที่
ตกทุกข์ได้ยาก และพากันท�าความดีโดยการ
ช่วยเหลือคนเหล่านี้ 
 การสอนของฉือจี้มี  3 ขั้นตอนคือ 
1.พูดให้เข้าใจ 2.ท�าให้เข้าถึง 3.ปลูกฝังให้
อยู ่ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งอาสาสมัครฉือจี้ 
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ทุกคนจะถูกปลูกฝังว่า คนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เป็นผูม้พีระคณุกบัเรา เราต้องให้ความเคารพ  
นอบน้อม เพราะการที่ เราได้ช ่วยเหลือ 
คนเหล่านี้ เป็นโอกาสที่เราได้ท�าความดี ได้
พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ใน
ตัวเรา ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรา” 

ภำรกิจ 4 ด้ำนของมูลนิธิพุทธฉือจี้
	 กว่า	 20	 ปีของการท�างานในฐานะ
องค์กรการกุศล	 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันใน
ประเทศไทย	 ซ่ึงมีอาสาสมัครราว	 200	 คน	
ได้ด�าเนินงานตามภารกิจหลัก	4	ด้าน	ดังนี้
 ภารกิจการกุศล	-	ปัจจุบันอาสาสมัคร
ฉือจี้ได้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้	 หรือ
ครอบครัวบุญคุณ	 กว่า	 500	 ครอบครัว	
ใน	 7	 จังหวัด	 โดยทีมอาสาสมัครจะออก
ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเหล่านี้ เดือนละ	
1	 ครั้ง	 คุณสุชนเล่าว่า	 “เราต้องดูด้วยว่า
ครอบครัวไหนต้องการอะไร บางครอบครัว
ท�าอาหารเองได้ เราก็น�าข้าวสารไปให้เขา 
บางครอบครัวไม่ได้ท�าอาหารเอง ก็น�าเงินไป
ให้เขา เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน หรือบางคน
ร่างกายไม่แขง็แรง ต้องไปหาหมอเป็นประจ�า 
เราก็น�าเงินไปให้เขาเป็นค่ารถไปหาหมอ คือ
ให้ในสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเขา 

 เวลาที่ เราไปเยี่ยมเขา เราไปดูแล
ปรนนิบัติเขาด้วย บางคนอายุมากแล้ว 
เป็นปู่ย่าตายาย ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ 
อาสาสมัครก็ไปบีบไปนวด ไปช่วยป้อนข้าว 
ช่วยท�าความสะอาดบ้านให้ เราถือว่า 500 
ครอบครัวนี้ เป็นโรงเรียนสอนชีวิตให้กับเรา  
โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ เป ็นเด็กรุ ่นใหม่ 
เขาจะได้เรียนรู ้เรื่องความกตัญญูและการ
ตอบแทนบุญคุณ...” 

 ภารกิจการรักษาพยาบาล –	 มูลนิธิ 
พุทธฉื อจี้ มี เ ค รื อข ่ า ยแพทย ์ จิ ตอาสา
ครอบคลุมทั่วโลก	 มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอาสาสมัครท่ี
ให้การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยท่ีขาดแคลน
ค่าใช ้จ ่าย	 ซ่ึงมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต ้หวันใน
ประเทศไทยได้จัดโครงการบริการชุมชน
เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยเปิดให้มีการรักษา
พยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย	 ทั้งคลินิก 
ทันตกรรม	 คลินิกโรคตา	 คลินิกโรคท่ัวไป	
คลินิกแพทย์แผนจีน	 คลินิกจิตเวช	 และมี
บริการตัดผมฟรีอีกด้วย
 
 “ไม่ว่าใครที่เข้ามาหาเรา จะยากดีมี
จนอย่างไร แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร  
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จะดูแลเหมือนกันหมด เพราะศาสนาพุทธ
ถือว่าทุกชีวิตทัดเทียมกัน ดังนั้นผู้ป่วยที่มา
หาเรา บางครั้งเป็นชาวต่างชาติที่ลี้ภัยเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยก็มี ซึ่งบางเดือนมีผู้มารับ
บรกิารมากกว่า 700 คน แพทย์ พยาบาล และ
อาสาสมคัรท�างานกนัหนักมาก แต่ทกุคนกท็�า
ด้วยความเต็มใจ”	คุณสุชนเล่า

 ภารกิจการศึกษา	 –	 มูลนิธิพุทธฉือจ้ี 
ให ้ความส�าคัญกับการสอนคนรุ ่นใหม	่ 
ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมความเมตตาและมี
ความสุขในการเสียสละเพื่อผู ้อื่น	 จึงสร้าง
โรงเรียน	 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศไต้หวัน	และในส่วนของประเทศไทย	
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ได้ถูกสร้างภายใต้แนวคิดนี้โดยเปิดท�าการ
เรียนการสอนตั้งแต่	 พ.ศ.2548	 เป็นต้นมา	 
ยึดหลัก	“พรหมวิหาร	4	คือ	 เมตตา	กรุณา	
มุทิตา	 อุเบกขา”	 เป็นปรัชญาของโรงเรียน	
ปัจจุบันมีนักเรียนต้ังแต่	 ป.1-ม.6	 จ�านวน
กว่า	 1,000	 คน	 ซึ่งไม่เพียงเน้นการศึกษา
ด้านวิชาการความรู้	 ยังเน้นจริยธรรมเป็น
ธงน�า	 ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน	 และหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข	

 ภ า รกิ จ วัฒนธร รม อัน ดี ง าม  –	
"มารยาท"	 เป็นหลักพื้นฐานของการเป็น
มนุษย์	 ไม่เพียงช่วยขัดเกลาชีวิตให้งดงาม	
แต่ยังช่วยจุดประกายเมล็ดพันธุ์แห่งความ
ดีงามในจิตใจ	 ดังนั้นมูลนิธิพุทธฉือจี้จึงเน้น
การรักษามารยาทซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม	 
ทั้งการยืน	นั่ง	เดิน	นอน	การแต่งกายที่สุภาพ
เรียบร้อย	การพูดจาไพเราะ	และการยิ้มแย้ม
จากหัวใจอยู่เสมอ
	 นอกจากนี้มูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันใน
ประเทศไทยยังมีกิจกรรมสอนศิลปะการจัด
ดอกไม้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจอยากจะเรียนรู	้
ซ่ึงสุนทรียะแห่งความงามและศิลปะการจัด
ดอกไม้จะช่วยขัดเกลาจติใจให้อ่อนโยน	ดงีาม	
และเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต

	 มลูนธิพิทุธฉอืจีถื้อเป็นตวัอย่างของการ
ปฏบิตัอินัดงีามทีส่ามารถน�ามาปรบัประยกุต์
ใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมได้หลาก
หลายรูปแบบ	 ซึ่งทุกวันนี้อาสาสมัครมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ทั่วโลกยังคงปฏิบัติภารกิจด้าน 
ต่างๆ	อย่างมุง่มัน่เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเพือ่น
ผู้ทุกข์ยากด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 และ 
ถกัทอเป็นพลงัแห่งความดทีีข่บัเคลือ่นโลกใบนี้ 
ให้งดงามต่อไป
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   “เรำควรท�ำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิงกัน เป็นสังคมท่ีมองเห็น 
ควำมทุกข์และควำมสุขของคนอื่นร่วมกัน มีควำมเอ้ืออำทร ไม่นิ่งดูดำยเม่ือเห็นผู้อ่ืน 
เป็นทุกข์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน...  

มูลนิธิหัวใจอำสำ
หนุนสร้ำงกำรมีหัวใจอำสำและกำรแบ่งปันในสังคม

	 น่ีคือค�ากล่าวของอาจารย์ไพบูลย์ 
วัฒนศิริธรรม	 ผู ้ก ่อต้ังมูลนิธิหัวใจอาสา	
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ที่แม้ท่าน
จะจากไปแล้วกว่า	 5	 ปี	 แต่แนวคิดในการ
ท�าความดีเพื่อสังคมของท่านก็ยังด�ารงอยู ่
ผ ่านคู ่ชีวิตคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการ	และคณุกรรชิต สขุใจมิตร
ผู้อ�านวยการ
	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	 28	
เมษายน	 2551	 โดยประธานคณะก่อตั้งคือ
อาจารย์ไพบูลย์	 พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ที่
อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุข	มี
เจตจ�านงค์เพื่อให้ค�าปรึกษา	จัดกระบวนการ
เรียนรู้	 ส่งเสริมหรือด�าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ
ในงานพัฒนาสังคม	 ที่รวมถึงการพัฒนา
งานอาสาสมัคร	 การส่งเสริมการท�าความด	ี 
การสร้างเสริมสุขภาพ	 การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น	การพัฒนาประชาสังคมและอื่นๆ	มี
การจัดสรรงบประมาณจากรายได้และการ
บริจาค	สนับสนุนเป็นกองทุนแต่ละแผนงาน	
โดยมีแผนงานส�าคัญ	5	แผนงานหลัก	
	 หนึ่งในแผนงานของมูลนิธิฯ	 ซึ่งสร้าง
หัวใจอาสาให้เกิดข้ึนในสังคม	 คือแผนงาน 
ส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการให้และ
การแบ่งปันในสังคม	มี	 “กองทุนส่งเสริม
การมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม”	
รองรับ	 มีโครงการส�าคัญคือ	โครงการเสริม
สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือการพัฒนา
องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (HAPPY 
HEART TO HAPPY SOCIETY)	เน้นการ
เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายองค์กรแห่งการให้เพื่อสังคมใน
ภาคธุรกิจ	โดยมีองค์กรแห่งการให้ที่เข้าร่วม
โครงการกว่า	400	องค์กร
	 มูลนิธิหัวใจอาสาท�างานขับเคลื่อน 
จิตอาสาให้เกิดขึ้นในรูปแบบใด	 ท�าไมหลาย
องค์กรจึงสนใจเข้าร่วมโครงการเราไปหา 
ค�าตอบนี้ด้วยกัน
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ชวนกันมำคิดมำคุย…แล้วขับเคลื่อน
สังคมไปด้วยกัน 
	 คุณกรรชิต	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิหัวใจ
อาสาเล่าว่าบทบาทหลักของมูลนิธิฯ	คือการ 
กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ
ในสังคมอย่างลุ่มลึก	 มีการขยายผล	 และมี
การน�ากลยทุธ์ต่างๆมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม
 “เราชวนคนในองค์กรต่างๆ มาคิด 
มาคุยมาขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่างๆ  
ร่วมกัน กระตุ ้นให้เกิดการลงมือท�า และ 
ส ่งเสริมให ้ ส่ิงที่ดีนี้แผ ่ขยายไปในสังคม  
จนกลายเป็นกระแสแห่งความดี”	 คุณกรรชติ
กล่าว
	 หากจะว่าไปแล้ว	 แรงบันดาลใจส�าคัญ
ที่ท�าให้มูลนิธิฯ	 ท�างานสนับสนุนในเร่ือง	 
“จิตอาสา”	มาจากแนวคิดในการสร้างสังคม
ที่มีความเข้มแข็ง	 อยู่เย็นเป็นสุข	 โดยต้อง
ค่อยๆ	ท�าไปทีละนิดๆ	และขับเคลื่อนไปด้วย
กันเป็นเครือข่าย	 แม้ไม่เห็นผลในระยะสั้น	 
แต่มูลนิธิฯ	 เชื่อว่าในอนาคต	 ผลที่เกิดขึ้นจะ
กลายเป็นกระแสที่ดีในสังคม	
	 เริ่มต้นมูลนิธิฯได้ร่วมกับ	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 
ขบัเคล่ือน	เร่ือง“องค์กรแห่งความสขุ”	ทีเ่ป็น 
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างม ี

เป้าหมาย	 และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร	 เพื่อให้คนมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	น�าพาองค์กรไปสู่ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ	
คือ	 การสร้างหัวใจอาสา	 หัวใจแห่งการให	้
ของบุคลากรภายในองค์กรออกไปสู่สังคม	
(Happy	Heart	to	Happy	Society)	โดยทาง
มูลนิธิฯมีบทบาทในการจัดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู	้การเช่ือมโยงเครอืข่าย	ถอดองค์ความรู	้ 
พัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการให้

เมื่อคนมีควำมสุข สังคมก็ต้องสุขด้วย 
	 จากจุดนี้	มูลนิธิฯมองว่าเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีในการต่อยอดในการเสริมสร้างเครือข่าย
จิตอาสา	 เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคม
อย่างยั่งยืน		(Happy	 Heart	 to	 Happy	
Society)	 เพราะเมื่อคนมีความสุขแล้ว	 ต้อง
รู้จักให้กับสังคมด้วย	
 “เมื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว  
เราน่าจะขยบัเป็นองค์กรคณุธรรมแห่งความด ี
ด้วย โดยมูลนิธิฯจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่อง 
‘การให้’อย่างมีกลยุทธ์ ชวนกันขับเคลื่อนใน
ประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม ตอบโจทย์
ของสังคมอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาเราจะพบว่า 
องค์กรต่างๆมีการท�า Corporate Social 



252 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

Responsibility ( CSR ) แต่มักจะเห็นแต่ 
‘กิจกรรม’ มากกว่า ‘ผล’ที่เกิดขึ้น เช่น การ
ปลูกป่าชายเลน หรือการยิงเมล็ดพันธุ์พืช 
พนักงานในองค์กรได้ท�ากิจกรรมดีๆ ร่วมกัน 
แต่ผลที่ได้รับอาจไม่ดีอย่างที่คาดคิด ต้นไม้
ที่ปลูกหรือยิงเข้าไปในป่าเจริญเติบโตน้อย  
เราจึงชวนองค์กรต่างๆมาท�าในเร่ืองการให้
อย่างมีกลยุทธ์ คือ เป็นการให้ที่สร้างสังคม 
น่าอยู่ สร้างสังคมเข้มแข็งได้ เราท�าหน้าที่
ในการขายไอเดีย กระตุ้นส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการ องค์กรต่างๆท�ากิจกรรมที่ม ี
ผลกระทบต่อสังคม รวมถึงเชื่อมโยงองค์กร
ต่างๆ เป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดองค์ความรู้ระหว่างกันอีกด้วย” 
	 กระบวนการท�างานของมูลนิธิฯ	 เริ่ม
จากการเป็นตัวกลางในการพูดคุยท�าความ

เข้าใจกบัองค์กรต่างๆ	ซึง่ตวัแทนส่วนใหญ่จะ
เป็นฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นๆ	 หลังจากนั้น
จะมีการอบรม	พาไปศึกษาดูงาน	แล้วน�ามา
ถอดองค์ความรู้	เพื่อน�ามาสร้างเป็นกิจกรรม
ในองค์กรของตัวเอง	 เมื่อท�ามาได้สักระยะ	
แต่ละองค์กรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	
ถ้าประเด็นไหนทางสังคมน่าสนใจ	 องค์กร
ต่างๆสามารถร่วมท�ากันได้	 ทางมูลนิธิฯก็จะ
ประสานให้เกิดการร่วมมือ	

จิตอำสำ…ก่อกำรดีเพื่อสังคม 
	 ท่ีผ่านมากิจกรรมหนึ่งท่ีทางมูลนิธิฯ
สนับสนุนคือ	 การที่องค์กรเอกชนเข้าไป
ท�ากิจกรรมกับเด็กๆ	 ในสถานพินิจ	 ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความยั่งยืน	 มีกระบวนการเป็น 
ขั้นตอน	 เริ่มจากการไปเสริมสร้างทัศนคติ 
เชิงบวกในการใช้ชีวิต	 มีการฝึกอบรมอาชีพ	
และสุดท้ายมีการรับเข้าท�างานในสถาน
ประกอบการ
	 นอกจากนั้น	 ยังมีโครงการที่ให้องค์กร
ต่างๆ	 ชักชวนพนักงานให้น�าเสื้อผ้าข้าวของ
เครื่องใช้ที่อยู ่ในสภาพดี	 มาบริจาคที่ร้าน 
ปันกัน	 ของมูลนิธิยุวพัฒน์	 เพื่อที่ทางร้าน
จะน�าไปจ�าหน่ายและน�าเงินที่ได้ไปใช้ใน
โครงการทุนการศึกษา	 “ส่งน้องเรียน	 สร้าง
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เด็กดี”	 ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและ 
ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 6	 รวมถึงโครงการพัฒนาเยาวชน	 และ
โครงการพัฒนาครู
	 รวมถึงโครงการห้องสมุด	 4	 มิติ	 ที่จะ
ท�าให้เดก็ด้อยโอกาสในชนบทได้พฒันาทกัษะ
ต่างๆ	ที่แบ่งออกเป็น	มุมดู	ประกอบด้วย	ทีวี	
สื่อมัลติมีเดีย	ส�าหรับเด็ก	เช่น	ซีดี	วีซีดี	(เช่น	
สารคดี	 เพลงเรียนภาษาอังกฤษ)	 มุมอ่าน 
รวบรวมหนังสือที่เหมะสมส�าหรับเด็ก	 ตาม
ค�าแนะน�าของหน่วยงานวชิาการ	เช่น	หนังสอื
นิทาน	 ภาพประกอบวรรณกรรมเยาวชน	 
มุมเขียน	 ท�าให้เด็กๆปลดปล่อยจินตนาการ
สู่กระดาษด้วยการวาดภาพระบายสี	 ส่วน 
มุมเล่น	 มีของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ
ส�าหรับเด็กปฐมวัยของเล่นที่เสริมสร้างการ
ท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	เช่น	เกม	crossword	
ตัวต่อพยัญชนะ	
 
	 คณุกรรชติเล่าว่า	ความยัง่ยนืของการท�า
โครงการต่างๆ	เกดิขึน้ได้กด้็วยการสือ่สารทีด่ี
ในองค์กร	มกีารเปิดเป็นเวทมีาเล่าถงึความสขุ	 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ของพนักงาน	 ซึ่งช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง	 ที่ส�าคัญ	 เมื่อคนท�างานมีความสุข	 
และมีคุณธรรม	 องค์กรได้รับเสียงชื่นชม
จากคนภายนอก	 ผลประกอบการที่ดีขึ้น	 
ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
สังคมตามมาในที่สุด	
	 อย่างไรกต็าม	โครงการทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ 
ไม่อาจส�าเร็จได้หากขาดความร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในองค์กร	สิง่ส�าคัญคือ	ความตระหนกั
ว่าตัวเองสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคม

ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสังคม
อย่างแท้จริง	 ท่ีผ่านมาอาจมีอุปสรรคปัญหา
บ้าง	เช่น	ผู้บริหารในบางองค์กรไม่เห็นความ
ส�าคญั	ทางมลูนธิฯิ	มองหาทางแนวทางในการ
แก้ไขปัญหานี้	 ด้วยการจัดเสวนาพูดคุยกับ 
ผูบ้รหิารโดยเฉพาะเพือ่ท�าความเข้าใจมากขึน้	
	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 พยายามน�าปัญหา
ทางสังคม	 มาเป็นตัวตั้ง	 แล้วชักชวนองค์กร
น้อยใหญ่มาร่วมแรงร่วมใจกันคิดหากลยุทธ์
ในการเป็นผูใ้ห้	เพือ่ตอบโจทย์ทางสงัคมอย่าง
แท้จริง	 และวันนี้ความส�าเร็จก็เกิดข้ึนอย่าง
ชัดเจนแล้วในหลายองค์กร	 ซ่ึงสะท้อนเป็น
ผลดีต่อสังคมนั่นเอง	
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	 เคร่ืองนอน	 มุ ้งครอบกันยุง	 ที่ทาง 
ห้องคลอดจัดเตรียมไว้ให้ญาติที่มาเฝ้าคลอด
ฉุกเฉิน	หรือญาติผู้ป่วยแผนกอื่นได้ยืมใช้
	 เคร่ืองดื่ม	 ขนม	 ที่ทางห้องฉุกเฉิน 
จัดเตรียมไว ้ให ้ ผู ้ รับบริการรับประทาน 
รองท ้องโดยไม ่คิดมูลค ่ า 	 เมื่ อ เห็นว ่ า 
โรงพยาบาลอยู่ไกลจากตลาด	 หาซื้ออาหาร
รับประทานไม่สะดวก	 หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้า	
รองเท้าที่รับบริจาคมาจัดเตรียมไว้ให้ใส่กลับ
บ้าน	หากเครื่องแต่งกายของผู้ป่วยและญาติ
ขาดหรือเปื้อนเลือดจากอุบัติเหตุ
	 เป็นตัวอย่างการบริการด้วยหัวใจจาก
บุคลากรโรงพยาบาลบางมูลนาก	 จังหวัด
พิจิตร	 ในโครงการ	 “โรงพยาบาลคุณธรรม”	 
ที่ สร ้ างสุขให ้กับผู ้ รับและผู ้ ให ้บริการ 
จนงอกงามเป็นคุณธรรมทุกพื้นที่	 ความดี

 กระเป๋ำใส่สำยอำหำร ที่เจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยหญิงร่วมกันคิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให ้
สำยอำหำรไม่เลือ่นหลดุจำกต�ำแหน่งขณะญำตพิลกิตะแคงตวั ช่วยให้ผูป่้วยไม่ต้องเจบ็ตวัซ�ำ้ 
จำกกำรใส่สำยอำหำรใหม่

โรงพยำบำลบำงมูลนำก
โรงพยำบำลคุณภำพสู่โรงพยำบำลคุณธรรม

ทั้งโรงพยาบาลและก�าลังแผ่ขยายความดีที่ 
สร้างสุขนี้ออกสู่สังคมวงกว้าง

คุณภำพที่มำกับควำมเครียด 
	 โร งพย าบาลบา งมู ลน าก 	 เ ป ็ น 
โรงพยาบาลขนาด	90	เตียง	ผ่านการรับรอง
เป ็นโรงพยาบาลคุณภาพแห ่งแรกของ
จังหวัดพิจิตรและภาคเหนือตอนล่าง	 และ
ผ่านการประเมินซ�้าเพื่อรับรองคุณภาพ	 
(Re-Accreditation)	ถึง	3	ครัง้	ท้ังยงัพยายาม
สนองต่อนโยบายส่งเสรมิการพฒันาเครอืข่าย
สขุภาพระดบัอ�าเภอ	(DHS	:	District	Health	 
System)	 หลอมรวมพลังเครือข่ายทุกฝ่าย 
ในการดูแลคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง	 และ
นโยบายการให้บริการด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์	ของกระทรวงสาธารณสุข
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	 พร ้อมไปกับคุณภาพของการให ้
บริการ	 สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารโรงพยาบาลไม่เคย 
ละเลยก็คือความสุขของบุคลากร	 เมื่อ 
เห็นว่าการประเมินคุณภาพด้วยตัวชี้วัดใน
ทุกเรื่องอยู่ตลอดเวลา	 ได้สร้างความกดดัน
ให้บคุลากรจนเกดิความเครยีด	จึงได้พยายาม
น�ากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมรื่นเริง	
มาช่วยให้บุคลากรผ่อนคลายขึ้น	แต่ก็ยังคงมี
ความเครียดอยู่	 ทั้งนี้ด้วยสัดส่วนของผู้ให้ต่อ
ผู้รับบริการ	 และธรรมชาติของงานบริการ
สาธารณสุขที่มีความกดดันสูง	ที่สุดจึงมาพบ
ค�าตอบของทุกโจทย์ความต้องการในการ
ด�าเนินงาน	“โรงพยาบาลคุณธรรม”

สู่กำรเปลี่ยนแปลง
	 ในการประชุม	HA	National	Forum	
2556	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย	 ได้น�าเสนอผลส�าเร็จของ
การพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ	 และเสนอ
แนวคิดให้คณะแพทย์พัฒนา	 “โรงพยาบาล
คุณธรรม”	ขึ้น
 ทพ.ไพรัช กาวประเสริฐทันตแพทย์
ช�านาญการ	โรงพยาบาลบางมูลนาก	ซึ่งเป็น
คนพิจิตรโดยก�าเนิด	 ได้ทราบถึงความส�าเร็จ
ของโรงเรียนคุณธรรม	และรับรู้ถึงพลังสังคม
ในการพัฒนาคุณธรรมความดีของคนอ�าเภอ
บางมูลนาก	 จึงเกิดแนวคิดร่วมกับทีมงาน 
จัดท�าโครงการ	 “โรงพยาบาลคุณธรรม”ขึ้น	
โดยมีนพ.ดิเรก ข�าแป้น	 ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลในขณะนั้นและศิษย์เก่าโรงเรียน

บางมูลนากภูมิวิทยาคม	 ให้การสนับสนุน 
ต่อมา	นพ.วศิษิฎ์ อภสิทิธิว์ทิยา	ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลคนปัจจุบัน	 ได้บันทึกข้อตกลง
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	 ในการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมสู ่สังคมคุณธรรม	 และสานต่อ
โครงการจนสัมฤทธิ์ผล

เครื่องมือส�ำคัญ “5 เมล็ดพันธุ์ควำมดี” 
	 จากการไปถอดบทเรียนโรงเรียน
คุณธรรมท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	
พบว่าแม้จะเป็นองค์กรที่ต่างกัน	แต่สามารถ
ประสบความส�าเร็จ	 สู ่การเป ็นองค ์กร 
คุณธรรมได้	 หากด�าเนินตาม	 5	 เมล็ดพันธุ์
ความดี	คือ	
 1.  ร่วมกนัหาอตัลกัษณ์หรอืคณุธรรม
หลักขององค์กรท่ีจะยึดถือร่วมกัน	 โดยให้ 
เจ้าหน้าท่ีทุกคน	ทุกระดบัได้มส่ีวนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น	 จากคุณธรรมที่แต่ละคน
อยากท�า	รวมกนัเป็นอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน	 
หลายๆ	 หน ่วยงานเป ็นอัตลักษณ์ของ
องค์กร	 ท�าให้ได้อัตลักษณ์ของโรงพยาบาล
บางมูลนาก	คือ	เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ  
จากนัน้บคุลากรแต่ละระดบั	ได้แก่	กรรมการ
บรหิาร	หวัหน้ากลุม่งาน	และบุคลากร	ก�าหนด
พฤติกรรมบ่งช้ีของคุณธรรมนั้นๆ	 กันข้ึนเอง 
ภายในกลุ ่ม	 และประกาศให้สาธารณชน 
รับรู้อย่างเป็นทางการ	เพื่อใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติได้ตามพฤติกรรมบ่งชี้นั้นๆ
 2.  สร้างแกนน�าที่มีความเข้าใจและมี
พลังในการขับเคลื่อนโครงการจนประสบผล
ส�าเร็จ	ในกรณีของโรงพยาบาลบางมูลนากมี
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แกนน�า	3	กลุม่	คอื	กลุม่ผูบ้รหิาร	หวัหน้างาน	 
และเจ้าหน้าที่	 นอกจากนี้ทั้ง	 3	 กลุ่ม	 ยังมี 
กลุ่มย่อยที่รวมตัวกันตามความสมัครใจ	และ
กลุ่มตามหน่วยงานอีกด้วย	
 3.  สร้างโครงงานคุณธรรมที่มาจาก	
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” 
ด�าเนินการจนเกิดผล	 และถอดบทเรียนมา
เป็นคุณธรรมที่ต้องการ	 โดยโครงงานจาก
ปัญหาที่อยากแก้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ	 เช่น	 ในหน่วยงานมี
ปัญหาทีต้่องแก้ไขหลายปัญหา	กน็�า	1	ปัญหา
มาท�าเป็นโครงงาน	 ส่วนปัญหาที่เหลือก ็
ท�าตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติ	
	 ยกตัวอย่าง	 กลุ่มงานกายภาพบ�าบัด	
ท�าโครงงานศูนย์	 3	 วัยใกล้ใจ	 ใกล้บ้าน	 
จดัตัง้ศนูย์ฟ้ืนฟขูึน้ในโรงพยาบาลระดับต�าบล	 
เพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย	ุคนพกิาร	ผูป่้วย 
ระยะฟื ้นฟู	 กระตุ ้นพัฒนาการเด็กพิการ
และพัฒนาการล่าช้า	 ช่วยให้เข้าถึงบริการ 
โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
อ�าเภอ
	 ส่วนโครงงานจากความดทีีอ่ยากท�า	คอื	 
โครงงานท�าความดีอะไรก็ได้	ตามความสนใจ	
อย่างกลุ่มงานบริหารจัดท�าเหรียญโปรยทาน	
และพานดอกไม้	 ส�าหรับให้ญาติที่มารับศพ 
ผู้ป่วยเสียชีวิตฉุกเฉิน	
	 หรือบางหน่วยงานอาจท�าโครงงาน 
ทั้ง	 2	 ลักษณะ	 เช่น	 ห้องคลอดท�าโครงงาน 
ถงุตวงเลอืด	ทีท่�าได้ง่ายและประหยดั	ช่วยให้

ประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดได้สะดวก
เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที	 เป็นโครงงาน
จากปัญหาที่อยากแก้	 และท�าโครงงาน 
มุ้งเอื้ออาทร	 ให้ญาติผู้ป่วยยืม	 เป็นโครงงาน
ความดีที่อยากท�า	ก็ได้เช่นกัน
 4. จัดตลาดนัดคุณธรรม	เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม	 แบ่งปันความรู้	 และแลกเปลี่ยน
พฒันาแนวทางการสร้างคณุธรรมทีป่รารถนา
ตามแนวคิด	“ท�าดีต้องมีแชร์”	“ท�าดีมีที่ยืน”	
และ”ท�าดีก็อปปี้ได้"	 โดยทางโรงพยาบาลจะ
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงปลายกันยายน	
 5. มีกัลยาณมิตร	 ที่สนับสนุนและให้ 
ก�าลังใจในการท�าความดีอย ่างต ่อเนื่อง	 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

คณุธรรม...คณุภำพท่ีมำพร้อมควำมสขุ 
 คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ	พยาบาล
วิชาชีพช�านาญการ	 หนึ่งในแกนน�าโครงการ
โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาล
บางมูลนาก	 เล่าว่า	 “โครงงานคุณธรรม
ของโรงพยาบาลบางมูลนากเป็นการน�างาน
ประจ�ามาท�าให้มีคุณภาพข้ึน และเพิ่มการ 
ใส่จิตใส่ใจลงไป จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน 
อกีทัง้โครงงานในปีก่อนๆ กจ็ะเป็นงานประจ�า
ในปีต่อมา จึงมีโครงงานเกิดขึ้นใหม่ทุกปี  
เราน�าโครงงานที่เห็นว่าดีไปต่อยอดกันได้
 ทั้ งยังเป ็นโครงงานที่มีทั้ งคุณภาพ
และคุณธรรม เพราะมีคุณภาพเหมือน 
โครงงานโดยทั่วไป คือ PDCA (Plan- 
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Do-Check-Action) แต่เพิ่มคุณธรรมด้วย
การหาค�าตอบของ 2 ค�าถาม คือ 1.ใช้
คณุธรรมอะไรจงึจะท�าให้โครงงานนีส้�าเรจ็ได้ 
(เมตตา เสียสละ หรือรับผิดชอบ) และ 2.ท�า
โครงการนี้แล้วมีความรู้สึก สุข ทุกข์ อื่นๆ 
อย่างไร” 
	 อีกทั้ง	 การด�าเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม	 เป็นการประเมินผลตนเองตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่บุคลากรแต่ละระดับได้
ตกลงร่วมกัน	และประกาศออกไปเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม	 หากไม่ได้ 
ตามเกณฑ์ก็มีการแจ ้งผลการประเมิน 
ให้ทราบ	 เพื่อแก้ไขตามความสมัครใจ	 จึง 
ไม่สร้างความกดดันและความเครียดเหมือน
การประเมินคุณภาพแบบเดิมๆ	 แต่ผลกลับ
ออกมาอย่างน่ายินดี	นพ.วิศิษฎ์	เล่าว่า
 “ในปี 2558 โรงพยาบาลบางมูลนาก
สามารถเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม
ได้อย่างแท้จริง มีกัลยาณมิตรที่มาเยี่ยมชม 
ศกึษาดงูาน เชญิผูอ้�านวยการและบคุลากรไป
เป็นวิทยากรทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ
มากกว่า 20 หน่วยงาน และจากการเรียนรู้
ภายในองค์กรเอง เราสมัผสัได้ว่าโรงพยาบาล
ของเรามีต้นทุนคุณธรรมสูงขึ้นในทุกระดับ 
คนภายในองค์กรพูดคุยกันมากขึ้น มีน�้าใจ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู ้ รับบริการ 
มากขึ้น ข้อร้องเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
นึกถึงองค์รวมในการให้บริการมากขึ้น การ
ประชุมที่เคยเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย 

ตอนนี้เราเบรกกันค�าเดียวว่า “เมตตา”  
พวกเราก็ข�าเฮกันได้ทั้งห้อง บรรยากาศ 
ผ่อนคลายลงทันที เราช่ืนชมกันด้วยความ
จริงใจมากขึ้น มีจิตอาสาที่เสียสละตนเอง
ท�างานเพือ่องค์กรส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ 
เรามีการต่อยอดความคิดกันโดยไม่หวง"
	 ในวันนี้	ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก	 เรา
จึงได้เห็นโครงงานคุณธรรมจากที่เคยท�าเพื่อ
ผู้ป่วยและญาติ	 เริ่มแผ่ขยายสู่องค์กรและ
เพือ่นร่วมงาน	ดงัเช่น	การสอนแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธีให้กับเจ้าหน้าท่ีแผนกอื่นๆ	 ของแผนก
ทันตกรรม	เมื่อสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่แผนก
อื่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟัน	 หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ท�าโครงงานคืนความสุข 
ให้โรบอต	 อาสาท�าความสะอาดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน	เพื่อลดการติดเชื้อ	
 “โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง  
โรงพยาบาลท่ีมีกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมโดยสมัครใจ ในการใช้หลักคุณธรรม
มาแปลงเป็นพฤติกรรมและกิจกรรมทั้งหมด
ในโรงพยาบาล ซึง่จะท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่น 
ทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลคุณธรรมจึงไม ่ใช ่การ 
นุ่งขาวห่มขาว ท�าสมาธิกันทั้งวัน แต่เป็นการ
ปลุกความดีที่มีอยู ่ในแต่ละคนออกมาเป็น
คุณธรรมหลักขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นใน
การท�าความดี เพื่อขยายผลไปสู่คุณธรรม
อื่นๆ ในการด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข” นพ.วิศิษฎ์	กล่าวสรุป
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	 เป็นเวลากว่าสิบปีที่ชาวชุมชนบ้าน
หนองตาบ่ง	น�าโดยอาจารย์ววิรรธน์ วรรณศริิ  
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ได้ช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมแห่ง	 “การให้”	 จนกลาย
เป็นสังคมแห่ง	 “ความสุข”	 อย่างที่ทุกคน
ปรารถนา	ด้วยเครือ่งมอืส�าคญัคอื	“จิตอาสา
เพื่อสังคม”

เส้นทำงสู่กำรพัฒนำจิตอำสำเพื่อสังคม
	 เมื่อป ี	 2550	 โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาบ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจ้ี	 องค์กร

   อยำกให้นักเรียนของเรำมีจิตอำสำเป็นพื้นฐำนของชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว  
มองเหน็ผูอ่ื้นก่อนทีจ่ะมองเหน็ตวัเอง และได้รบัควำมสขุจำกกำรให้ นัน่คอืกำรให้โดยไม่หวงั 
ผลตอบแทน ถ้ำเดก็ๆ เขำได้ซมึซบัสิง่เหล่ำนีไ้ปเรือ่ยๆ จนโตเป็นผูใ้หญ่ พวกเขำจะเป็นผูใ้หญ่ 
ที่มีควำมสุข และสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งควำมสุข  

โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง
ต้นแบบกำรพัฒนำ “จิตอำสำเพื่อสังคม”

การกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน	 ซึ่งมี
อาสาสมัครกว่า	2	แสนคน	อุทิศตนช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา	
 
	 จากการศึกษาดูงานครั้งนั้นได้สร้าง
แรงบันดาลใจในการคิดโครงการสร้างเสริม
คุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ	 โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ให้การสนับสนุน	 ซึ่งโรงเรียนได้เลือกใช้
กระบวนการ	“จิตอาสาเพื่อสังคม”	 ในการ
ปลกูฝังคณุธรรมให้กบัเดก็นกัเรยีน	และขยาย
ผลต่อไปยังชุมชน
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 “การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท�าได้
หลายวิธี แต่เราเลือกใช้วิธีจิตอาสา เพราะ
กิจกรรมจิตอาสาจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้
อ่อนโยน รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ซ่ึงชุมชนบ้านหนองตาบ่งมีต้นทุนทางด้านนี้ 
อยู่แล้ว สังเกตได้จากเวลาขอความร่วมมือ 
จากชาวบ้านให้มาร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ 
อย ่างการพัฒนาชุมชน หรือช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย พวกเขาจะมาช่วยกันด้วย
ความเตม็ใจ และจากทีไ่ด้ไปดูงานทีฉ่อืจ้ี เรือ่ง
อาสาสมคัรทีท่�างานต่างๆ ด้วยจติอาสา กเ็กดิ
ความประทับใจ เลยน�ามาปรับใช้ในบริบท
ของบ้านหนองตาบ่ง” อาจารยว์วิรรธน์กลา่ว

กจิกรรมสร้ำงสรรค์ จติอำสำเพือ่สงัคม 
	 เดิมที โรงเรียนบ ้านหนองตาบ ่งมี
กิจกรรม	 “ครูอาสา”	 เพื่อแก้ปัญหาเด็กติด
เกมอยู่ก่อนแล้ว	 โดยกลุ่มครูอาสาคอยดูแล
ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาอ่านหนังสือแทน
การเล่นเกมส์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	
	 โรงเรียนจึงเร่ิมต้นจากการต่อยอดทุน
ดีที่มีอยู่	 ด้วยการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม 
ครอูาสาทีห่ลากหลายมากขึน้	โดยการจัดกลุม่
ครูที่มีความถนัดในแต่ละเรื่อง	 เช่น	 ครูที่มี 
ความสามารถในการวาดภาพ	 จัดดอกไม้สด	 
ร้อยมาลัย	 ท�าดอกไม้แห้ง	 สอนท�าอาหาร	
ฯลฯ	มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	
ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว	 ผลจาก
กิจกรรมครูอาสายังเป็นการเรียกศรัทธาของ
คนในชมุชน	จงึเกดิการร่วมกนับริจาคข้าวของ 
ต่างๆ	 ให้กับโรงเรียน	 อีกทั้งยังมีผู้ปกครอง
ที่อาสาเข้ามาเป็นครู	 ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เด็กๆ	อีกด้วย	

	 พลังจิตอาสาท่ีส่งต่อจากครูสู่ลูกศิษย	์
ท�าให้เกิดกิจกรรม	 “ยุวชนจิตอาสา”	 ขึ้น	
โดยมีเด็กนักเรียนเป็นแกนน�าในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านต่างๆ	 เช่น	 การช่วยกันเก็บ
ขยะในที่สาธารณะ	ท�าให้ขยะในชุมชนลดลง
อย่างเหน็ได้ชดั	หรอืในช่วงทีว่ดัมงีานบญุ	เช่น	
งานทอดกฐิน	 ผ้าป่า	 เด็กๆ	 จะรวมตัวกันไป
ช่วยท�าความสะอาดวัด	และบ่อยครั้งที่มีงาน
บ�าเพ็ญกุศลศพเกิดขึ้นในชุมชน	 เด็กๆ	 ก็จะ
ไปช่วยกันบริการน�้าดื่มและอาหารว่างให้กับ
แขกที่มาร่วมงาน	 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างโรงเรียน	วัด	และชุมชน	
	 นอกจากนี้	 เด็กๆ	 และผู้ปกครองยัง 
ช่วยกันท�าอาหารไปเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
ท่ีเป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ซ่ึงอยู่ในการดูแล
ของวัดวังขนายทายิการาม	 โดยเด็กๆ	 จะ
ปฏิบัติเหมือนเป็นลูกหลาน	ช่วยป้อนอาหาร
ให้กับผู้ป่วย	พูดคุยเพื่อคลายความเหงาและ 
ความกังวลใจให้กับผู้ป่วย	 ท�าให้พวกเขาเกิด
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การเรียนรู้ในการช่วยเหลอืดแูลผูอ้ืน่	ทีส่�าคญั
คือสร้างความตระหนักเรื่องความกตัญญู
กตเวที	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และมีจิตใจ
อ่อนโยน	
	 การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาเหล่านี	้ 
ท�าให้เดก็ๆ	ได้สมัผสักบัของจรงิ	และลงมอืท�า
ด้วยตนเอง	ซึง่เมือ่ได้ฝึกปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ	
จะช่วยหล่อหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	 เช่น	 ช่วยพ่อแม่
ท�างานบ้านมากขึ้น	 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตัวเองมากขึ้น	กล้าแสดงออก	รู้จัก
การแบ่งปันและเสียสละ	เป็นต้น	
	 การสร ้างจิตอาสาเพื่ อสั งคมของ
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งได้ขยายผลไปสู ่
ชุมชน	เกิดเป็นพลัง	“ชุมชนจิตอาสา”	ของ
กลุม่ชาวบ้านหนองตาบ่งทีอ่ทุศิตนเข้ามาช่วย
เหลือกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนเป็นประจ�า	
อย่าง	 “โครงการพลังจิตอาสาพาครอบครัว
อบอุ่น”	 ที่เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มความรักความ
อบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดผู ้ปกครอง
คอยดูแล	 มีชาวบ้านอาสาเข้ามาเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์ให้กับเด็กๆ	 กลุ่มนี้	 โดยโรงเรียนจะ
คดักรองเดก็ทีม่ปัีญหาครอบครวั	แล้วจับคู่กบั
พ่อแม่อุปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติตรงกัน	เช่น	เด็ก
ทีเ่ล่นฟตุบอลเก่งจะจบัคู่กบัพ่อแม่อปุถมัภ์ทีม่ี

ความถนดัด้านกฬีา	เป็นต้น	ซึง่พ่อแม่อปุถัมภ์
จะให้การช่วยเหลือโดยให้	 “ความรักและ
เวลา”	 เข้ามาดูแล	พูดคุยให้ก�าลังใจ	และให้
ค�าแนะน�าปรึกษาในการด�าเนินชีวิต	

ศูนย์กำรเรียนรู้ “โรงเรียนจิตอำสำ”
	 ผลส�าเร็จจากกระบวนการหล่อหลอม	
“จิตอาสาเพื่อสังคม”	 จนเกิดครูจิตอาสา	
เยาวชนจิตอาสา	 และชุมชนจิตอาสา	 ท�าให้
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกลายเป็นตัวอย่าง
ของการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสา	 และ
ยกระดับเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู ้โรงเรียน 
จติอาสา” มโีรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ	มา
ศึกษาดูงานโดยเฉลี่ยปีละกว่า	20	คณะ	และ
ยังเป็นสถานที่จัดค่ายกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมในตัวนักเรียน
	 นอกจากนี้	 ยังสามารถขยายเครือข่าย
จิตอาสาไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย	 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุร	ี
ที่ เดิมทีเด็กในโรงเรียนมีกิริยามารยาทที่ 
ค่อนข้างแข็งกระด้าง	 แต่เมื่อได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายปลูกต้นกล้าจิตอาสา	 และกลับ
ไปท�ากจิกรรมจติอาสาในพืน้ท่ีของตนเองเป็น
เวลา	1	ปี	เช่น	การท�าความสะอาดวดั	เยีย่มบ้าน 
ผู้สูงอายุ	 นวดและป้อนข้าวให้กับผู้สูงอายุท่ี
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ไม่มญีาตพิีน้่องคอยดูแล	ฯลฯ	ท�าให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กๆ	 เปลี่ยนไปเป็นเด็ก 
ที่มีความอ่อนโยนและนอบน้อมมากขึ้น

กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
	 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง	ตัง้อยูใ่นพืน้ที่
หมู่	 4	 ต�าบลวังขนาย	 ซึ่งไม่มีวัด	 และไม่มี
ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน	 โรงเรียนจึง
เป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของ
ชุมชน	ท�าให้มีการพบปะกันระหว่างโรงเรียน
และกลุ ่มแกนน�าชุมชนบ่อยครั้งจนเกิด 
สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น	 เมื่อโรงเรียนขอ
ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ	กม็กัจะ 
ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากชุมชนเป็น 
อย่างมาก	ดงันัน้	“การมส่ีวนร่วม”	ของภาคส่วน 
ต่างๆ	 ในชุมชนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 
การด�าเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
ประสบความส�าเร็จ
	 อาจารย์วิวรรธน์เล่าว่า	 “ความยั่งยืน
ของโครงการขึ้นอยู่กับชุมชน หากชุมชนมอง
ว่าเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องส�าคัญก็จะเกิดการ
สานต่อด้วยตัวของเขาเอง และในที่สุดก็จะ
เกิดความยั่งยืน อย่างทุกวันนี้ในกลุ่มแกนน�า
จะมกีารประชมุปรกึษาหารอืกนัทกุเดือน ใคร
มปัีญหาอะไรกจ็ะเอามาพดูคุยแลกเปลีย่นกนั  

ให้ทุกคนได้รู้เท่าๆ กัน เพราะทุกคนต่างเป็น
เจ้าของโครงการเหมือนกัน หรือเวลาท่ีมีคน
มาดูงานด้านจิตอาสา ชาวบ้านจะมาช่วยกัน 
เยอะมาก เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของ 
ทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนหรือของใคร
คนใดคนหนึ่ง อันนี้ผมถือว่าประสบความ
ส�าเร็จ” 

	 ทุกวันนี้โรงเรียนและชาวชุมชนบ้าน
หนองตาบ่ง	 ยังคงด�าเนินกิจกรรมด้านจิต
อาสาต่างๆ	อย่างแข็งขัน	เพื่อสานต่อปณิธาน
ในการสร้างจิตอาสาให้เต็มพื้นที่	 พร้อมไป
กับปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
บ้านหนองตาบ่ง	บ่มเพาะ	“ต้นกล้าจิตอาสา
เพื่อสังคม”	เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า	พวกเขาจะ 
เติบโตเป็นไม้ใหญ่แห่งการให้	 โดยไม่หวัง 
ผลตอบแทน...
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   คนเรำทุกคนฝึกฝนได้ ควำมพิกำรไม่ใช่อุปสรรคในกำร
ฝึกฝนตนเองให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมำคำรวะ  

โรงเรียนศรีสังวำลย์
เด็กดีมีจริยธรรม โรงเรียนสร้ำงได้

	 ค�ากล ่าวนี้ของครู โป ้ - ทิพย ์ภาพร  
เนตรแก้ว	 ครูผู้สอน	 และปฏิบัติหน้าที่รอง 
ผู ้อ�านวยการ	 กลุ ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรยีน	โรงเรยีนศรสีงัวาลย์ สะท้อน

ให้เหน็ถึงแนวคดิในการฝึกฝนพฒันานกัเรยีน
ของท่ีนี	่โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนัในสทิธิ
ของความเป็นมนษุย์	ท่ีมองว่าคนทุกคนฝึกฝน
ได้	 แม้จะมีความพร้อมของสภาพร่างกาย 
แตกต่างกันก็ตาม	
		 โรงเรียนศรีสังวาลย์	 เป็นโรงเรียนใน
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ต้ังอยู ่ ท่ีอ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุร	ี
ให้การศึกษาส�าหรับคนพิการระดับก่อน
วัยเรียน	 และวัยเรียนทั้งระบบประจ�า	 และ 
ไปกลับ
	 เมือ่คนท่ีมแีขนขาร่างกายปกติ	สามารถ
บ่มเพาะจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นทั้งทาง
กาย	 วาจา	 ใจได้	 แล้ว	 ท�าไมคนที่มีความ
พกิารจะฝึกฝนตนเองไม่ได้…นีค่อืโจทย์ตัง้ต้น
ทีโ่รงเรยีนแห่งนีใ้ช้ความพากเพยีร	และความ
เอาใจใส่ของครูบาอาจารย์	 สร้างนักเรียนผู้มี
ความพิการ	ให้มีความสุภาพ	อ่อนโยน	พูดจา
ไพเราะ	 ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ออกมาจากใจได้
ส�าเร็จ	

เริ่มต้นที่…เรำมำสวัสดีกัน 
 “เพราะความพิการหรือเปล่านะที่ท�า
ให้เด็กๆ ไม่ท�าความเคารพคุณครู หรือเป็น
เพราะ ‘ใจ’ของเขาที่ไม่อยากแสดงความ
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เคารพ”	ความคดิน้ีแวบเข้ามาในความคิดของ
ครูโป้	เมื่อมองไปยังเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ศรีสังวาลย์	 แล ้วพบว่าเด็กที่นี่ เวลาเจอ 
ครูบาอาจารย์ก็จะก้มหน้างุดๆ	 เมื่อมีแขก 
มาเยี่ยมก็ไม่มีนักเรียนคนไหนยกมือไหว้	 
หรือพูดจาทักทายด้วยสีหน้าแววตาที่แจ่มใส	
	 หลังจากคิดทบทวนแล ้วยังไม ่พบ 
ค�าตอบทีพ่อใจ	ครโูป้กข็อความร่วมมอืร่วมใจ
จากครูคนอืน่ๆในโรงเรยีนมาร่วมท�าวจิยัแบบ
ไม่เป็นทางการด้วยกัน	เพื่อค้นหาว่าสาเหตุ	
	 ผลจากการระดมสมอง	พบว่า	ร่างกาย
ที่พิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแสดงความ
อ่อนน้อมถ่อมตนของนักเรียนเลย	 เพราะ
บางคนแม้จะมีความพิการ	เช่น	มือเกร็ง	แต่
ก็ยังสามารถพูดคุยทักทายได้	 ดังนั้น	 สาเหตุ
ที่เด็กๆ	 ไม่แสดงความเคารพหรือทักทาย 
คนอืน่	น่าจะมาจากการทีโ่รงเรยีนไม่ได้อบรม
บ่มสอนในสิ่งที่ถูกที่ควรมากกว่า	
	 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 คุณครูทั้ง
โรงเรียนจึงร่วมมือร่วมใจกันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้นักเรียนด้วยการพูดจาทักทายและ
สวัสดีกัน	 รวมถึงยังสอนให้นักเรียนทุกคน
พูดจาทักทาย	 และสวัสดีคุณครูทุกครั้งที่ได้

พบเจอกัน	 เมื่อนักเรียนรุ่นน้องเจอหน้ารุ่นพี ่
ก็ต้องทักทาย	 และไหว้อย่างสวยงาม	 ส่วน
รุ่นพี่ก็ต้องยกมือรับไหว้และทักทายรุ่นน้อง
เช่นเดียวกัน	 จนท่ีสุดเมื่อสิ่งท่ีท�านี้กลายเป็น
ธรรมชาติ	 และกิจวัตรประจ�าวันของคนทั้ง
โรงเรียน	เมื่อมีใครมาเยี่ยม	เด็กๆ	ในโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ก็จะเข้าไปพูดคุยทักทายด้วย
สีหน้าแววตาที่ยิ้มออกมาจากใจอย่างแท้จริง	
	 ทัง้หมดนี	้จงึเป็นบทสรปุทีด่ขีองคณุครู
ในโรงเรียนว่า	 คนเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างท่ี
ดีของนักเรียน	 คนเป็นครูต้องทวนซ�้าย�้าคิด	 
เพือ่ปลกูฝังสิง่ท่ีดใีห้เกดิข้ึนในใจนกัเรยีน	และ
ท�าให้เห็นว่าแม้จะเป็นคนพิการก็สามารถ
พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตัวเอง
ให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 มีกิริยา
มารยาทที่งดงามน่าชมได้	

ปลกูคุณธรรม เท่ำกบัสร้ำงคนดสีูส่งัคม 
	 หลงัจากเหน็ผลดขีองการอบรมสัง่สอน
ให้นักเรียนมีคุณธรรมแล้ว	 เมื่อทางโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้ท�า
โครงการโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิง
คณุธรรม	ครใูนโรงเรยีนกช่็วยกนัคดิโครงการ
เพือ่น�ามาพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของเดก็ๆ	
ในโรงเรยีน	โดยมแีนวคดิหลกัว่า	“ท�าอย่างไร	
โรงเรียนศรีสังวาลย์จึงจะสามารถสร้างคนด ี
สู่สังคม”	
	 นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนท�า
โครงการต่อมาคือ	 “ศรีสังวาลย์สร้างคนด ี
สูส่งัคม :นทิานสนามหญ้า”	ทีม่าจากปัญหา 
ที่ว่า	 เด็กที่มีความพิการมักไม่กล้าแสดงออก	
ไม่กล้าพูด	 กล้าสบตา	 ทางโรงเรียนจึงคิด
กิจกรรมที่ท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง
ด้วยการ	 “เล่านิทาน”	 โดยเริ่มจากการให้
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นักเรียนที่เป็นกรรมการนักเรียนมาช่วยกัน
เขียนพล็อตเรื่อง	วาดรูป	เขียนการ์ตูน	โดยมี 
พี่เอ๊าะ-ผดุง ไกรศรี นักวาดการ์ตูนผู้สร้าง
สรรค์หนูหิ่นอินเตอร์ให้เป็นที่รู้จัก	 ช่วยเหลือ
ให้นิทานหลายๆ	 เรื่องที่เด็กๆ	 ช่วยกันคิด	
กลายเป็นซีรีย์ที่มีความสนุกสนาน	 เมื่อเขียน
เร่ืองเสร็จแล้ว	 นักเรียนต้นแบบก็จะน�าไป
ฝึกแสดง	 พอถึงเช้าวันศุกร์	 พี่ๆ	 จะมาแสดง
ให้น้องๆ	 ดูที่สนามหญ้าเดือนละครั้งหรือ 
สองครั้ง	ส่วนน้องๆ	ก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคอย
ช่วงเวลานี้มาก	
	 ส่วนใหญ่เรื่องราวที่เด็กๆ	 น�ามาเล่า
เป ็นนิทาน	 คือ	 เรื่องราวใกล้ตัวในชีวิต
ประจ�าวัน	เช่นเรื่อง	“ของหายได้คืน”	ดังนั้น 
นอกจากเด็กๆ	 จะได้ความสนุกสนานแล้ว	

ยังได้ซึมซับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปโดย
ปริยาย	 เมื่อแสดงท่ีโรงเรียนจนเกิดความ
มั่นใจแล้ว	 คุณครูก็ชักชวนเด็กๆ	 ให้ไปแสดง
ยังโรงเรียนด้อยโอกาสอื่นๆ	 แรกๆ	 เด็กๆ	 
ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะท�าได้	 เพราะโดยปกติ
เด็กท่ีมีความพิการจะมีความอาย	 ไม่กล้า
แสดงออกอยู่มากกว่าเด็กทั่วไป	แต่เมื่อได้ยิน
เสยีงปรบมอื	ค�าชืน่ชม	เสยีงหวัเราะจากคนดู	 
ก็กลายเป็นพลังผลักดันให้พวกเขากล้า
แสดงออก	โดยไม่มีค�าว่า	“ความพิการ”	มา
ลดทอนก�าลังใจอีกต่อไป	
	 จากจดุเริม่ต้นทีอ่ยากสร้างวนิยัให้เดก็ๆ	
ด้วยการไหว้	 มาวันนี้โรงเรียนศรีสังวาลย ์
สามารถสร้างเด็กให้กล้าแสดงออก	 โดยมอง 
ข้ามความพิการของตัวเองได ้	 โดยมีคร ู
เป็นต้นแบบร่วมคดิร่วมท�า	มกีารสร้างนกัเรยีน
ต้นแบบ	 ขยายเครือข่ายจากชั้นอนุบาล 
ไปยังชั้นอื่นๆ	 แผ่ขยายกลายเป็นโรงเรียนที ่
คิดเห็น	และท�าไปในทิศทางเดียวกัน	
	 นอกจากนั้น	 ด ้วยความพิเศษของ
โรงเรียนแห่งนี้	ที่ผู้คนมักจะน�าของมาบริจาค 
อยู่เนืองๆ	ท�าให้เด็กๆ	มีข้าวของเครื่องใช้เกิน
ความจ�าเป็น	เพราะด้วยความพกิารบางอย่าง 
ท�าให้	เด็กๆ	ไม่สามารถใช้สิ่งของบางอย่างที่
ได้รับบริจาคมาได้	เช่น	ดินสอสีแท่งสั้นที่เด็ก
จับไม่ถนัดมือ	 หรือของบางอย่างเก่าเกินไป	 
เด็กๆ	 ก็ไม่อยากได้	 คุณครูจึงคิดโครงการ	
“ธนาคารจิตประภัสสร”	 ขึ้น	 เพื่อเป็น
ธนาคารรับฝากสิ่งของที่ไม่ใช้ของนักเรียน	
เมื่อรวบรวมได้มากพอก็จะชักชวนนักเรียน
ไปบรจิาคให้เดก็ๆ	ในโรงเรยีนด้อยโอกาสอืน่ๆ	
ท�าให้เขาเห็นว่าของท่ีเขาไม่ใช้	 สามารถเป็น
ประโยชน์กับคนอื่นได้	 และท�าให้เด็กๆ	 เห็น
คุณค่าของสิ่งของ	และรู้จักการแบ่งปัน
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ควำมพิกำรไม่ใช่ “ปัญหำ” 
	 ความตั้ ง ใจของคุณครู ในโรงเรียน 
ศรีสังวาลย์นอกจากอยากจะสร้างเด็กๆ	ให้มี
วินัยแล้ว	 ยังอยากให้นักเรียนที่มีความพิการ
รักและเอาใจใส่ร่างกายของตนเอง	 สร้าง
บุคลิกภาพที่ดีให้เกิดขึ้น	 โดยไม่น�าความ 
พิการมาเป็นข้อจ�ากัดของชีวิต	 ดังน้ันเด็กๆ	
ที่น่ีนอกจากจะมีมารยาทสุภาพเรียบร้อย	
ยิ้มแย้มแล้ว	การแต่งตัวก็ต้องสะอาดสะอ้าน	

	 อย่างไรก็ตาม	ความยากล�าบากหนึ่งใน 
การท�าโครงการคร้ังน้ี	 คือ	 ความพิการของ
นักเรียนน่ันเอง	 เพราะนักเรียนที่นี่บางคน	
“เรียนไป	 ผ่าตัดไป”	 ต้องเข้ารับการรักษา
เป็นระยะ	บางคนต้องรับการผ่าตัดเพื่อแก้ไข 
ความผิดปกติของร่างกายปีละ	 3-4	 ครั้ง	 
แต่ละครั้งที่เด็กๆ	 กลับมาจากการรักษา	
คุณครูต้องช่วยกันฟื ้นฟูระดับสติปัญญา 
กันใหม่	 ท�าให้สิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคบ้าง	
แต่ก็ไม่เกินก�าลังความสามารถของคุณคร	ู
นอกจากนั้น	 บางครั้งที่มีการรับคุณครูใหม่
เข้ามา	กว่าจะปรบัความคดิทศันคตใิห้เป็นไป
ในทางเดียวกันก็ต้องใช้เวลา

	 หากจะบอกว่าความส�าเรจ็ของโรงเรยีน
ศรีสังวาลย์เกิดมาจากอะไร	สิ่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 ทั้ง
คณะผู้บริหาร	 คุณครู	 ร่วมถึงผู ้ปกครองที่
บางส่วนก็พักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรียนท่ี
ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ	 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม	
	 ทุกวันนี้โรงเรียนศรีสังวาลย์	 ได้พิสูจน์
ให้คนภายนอกเห็นแล้วว่า	 “เด็กพิการทุก
คนมีศักยภาพท่ีจะเป็นคนดีได้ไม่ต่างจาก 
คนท่ัวไป”	อยูท่ี่ว่าคณุคร	ูและทุกคนท่ีรายล้อม 
พวกเขาจะช่วยกนัสร้างสิง่ดีๆ 	นีใ้ห้เกดิข้ึนมาก
น้อยเพียงใดเป็นส�าคัญ 
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	 ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นแรงกระตุ ้น
ส�าคัญที่ท�าให ้	 อาจารย ์ธนิต ทองอาจ  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  
ได ้ริ เร่ิมโครงการ	 “สานสายใยร ่วมใจ
สร้างสรรค์สงัคมจติอาสา หนองแวง LOVE 
MODEL” ขึ้นในปี	2554	และเป็นจุดเริ่มต้น
ของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเสริมสร้างเด็กดี
มีจิตอาสา	 พร้อมกับการสร้างเสริมความรัก
ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชุมชน	

หนองแวง LOVE MODEL - รปูแบบกำร
เสริมสร้ำงเด็กดีมีจิตอำสำ
	 อาจารย์ธนิตได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ
ในการท�าโครงการว่า	 “ได้อ่านหนังสืออยู่ 

   สภำพปัญหำของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม อ�ำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดำหำร ไม่ต่ำงจำกโรงเรียนในชุมชนชนบททั่วไปที่ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐำนะยำกจน 
พ่อแม่จึงต้องไปท�ำงำนต่ำงจังหวัดเพื่อหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว บ้ำงก็แตกแยก 
หย่ำร้ำง เป็นสำเหตุให้นักเรียนขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
อันไม่พึงประสงค์ เช่น กำรมำโรงเรียนสำย และกำรยกพวกตีกันของนักเรียนต่ำงหมู่บ้ำน  

โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม
สร้ำงสรรค์สังคมจิตอำสำ “หนองแวง LOVE MODEL”

เล ่มหนึ่งของมูลนิธิพุทธฉือจี้ซึ่งมีเนื้อหา 
เกีย่วกับจติอาสา อ่านแล้วรูส้กึได้แรงบันดาลใจ  
และเห็นช่องทางที่เราจะสามารถแก้ปัญหา
ของเด็กๆ ได้ ก็เลยเอามาปรึกษากับครูใน
โรงเรียน ครูก็เห็นดีด้วย เพราะการปลูก 
จิตอาสาให้กับนักเรียน จะท�าให้พวกเขารู้จัก
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท�าประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม มีน�้าใจ มีความเข้าใจ เห็นใจ  
เป็นผู้ให้ และรู ้จักช่วยเหลือผู ้อื่นมากข้ึน  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้ชุมชนเกิดความรัก 
ความอบอุ่น ตัวเด็กนักเรียนเองก็เกิดความ 
ภาคภูมิใจในการท�าสิ่งดีๆ” 
	 โรงเรียนได้ออกแบบให้นักเรียนท�า
กิจกรรมร ่วมกันเป ็นครอบครัวใหญ่ใน
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โรงเรียน	หรือครอบครัวสัมพันธ์	ซึ่งมีอยู่ด้วย
กัน	 4	 ครอบครัว	 แต่ละครอบครัวประกอบ 
ไปด้วยพ่อคร	ูแม่คร	ูและสมาชกิในครอบครวั	
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 โดยมี
นักเรยีนแกนน�าท�าหน้าทีเ่ป็นพีใ่หญ่คอยดแูล
น้องๆ	ในครอบครัว	
	 จากน้ันแต่ละครอบครัวจะช่วยกันคิด
หาโจทย์ปัญหาทีอ่ยากแก้	หรอืความดีทีอ่ยาก
ท�า	ทั้งในบ้าน	วัด	โรงเรียน	และชุมชน	โดย
จะท�าในรูปแบบโครงงานคุณธรรม	 ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์	
สังเคราะห์	 รู้จักตั้งค�าถาม	อีกทั้งยังฝึกภาวะ
ความเป็นผู้น�า	 และความกล้าแสดงออก 
อีกด้วย	

กิจกรรมเด็กดีมีจิตอำสำ
	 ทุกครอบครัวจะก�าหนดแผนการท�า
กิจกรรมของตนเอง	ซึ่งครอบคลุมทั้ง	4	พื้นที่	
คือ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	ชุมชน	เพื่อปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรมให้กับครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	
และชุมชน	 ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ	รู้จักเป็น 
ผู ้ ให ้ 	 เสียสละก�าลั งแรงกายในการท�า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ดังเช่น
 กิจกรรมสร ้างสรรค ์จิตอาสาใน
โรงเรียน	 ทุกๆ	 เช้า	 เมื่อครูและนักเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมาถึงโรงเรียน	
พวกเขาจะเข้าประจ�าการในเขตพืน้ที	่จากนัน้ 
ก็ช่วยกันเก็บกวาดท�าความสะอาดจนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	

 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในวัด 
หลายครอบครวัพากนัไปท�าความสะอาด	เกบ็
กวาดใบไม้	 และจัดข้าวของต่างๆ	 ในวัดให้
เป็นระเบียบ	นอกจากนี้	ยังช่วยกันเขียนป้าย 
เตือนใจ	รณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม	แล้วน�า
ไปติดไว้ที่ต้นไม้ในวัด	
 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในชุมชน 
เด็กๆ	 ชวนกันปั ่นจักรยานออกไปเยี่ยม 
ผู ้ สู งอายุ ในชุมชน	 ซึ่ งมีหลายคนที่ อยู ่ 
เพยีงล�าพงัเพราะลกูหลานต้องออกไปท�างาน
นอกพืน้ที	่พวกเขาจงึเข้าไปชวนพดูคยุเพือ่ให้
คลายเหงา	และช่วยบีบนวดให้ผูส้งูอายเุหล่านี้ 
รูส้กึผ่อนคลาย	การท�ากจิกรรมแผนทีค่วามด	ี
ค้นหาคนดีในชุมชน
 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในบ้าน 
นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยเหลืองานบ้าน 
อย่างน้อย	1	อย่าง	นอกจากจะช่วยผ่อนแรง 
ให้กับพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองแล้ว	 ยังเป็นการฝึก 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับ 
มอบหมาย	อีกด้วย
	 กิจกรรมเด็กดีมี จิตอาสา ท่ีแต ่ละ
ครอบครัวได้สร้างสรรค์ขึ้นมา	 ส่งผลให้
นกัเรยีนหลายคนมพีฤตกิรรมท่ีดข้ึีนอย่างเหน็
ได้ชดั	อาจารย์ปณุยาพร ผวิข�า ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ	เล่าว่า	“เดก็ๆ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนั 
ท�ากิจกรรมอย่างเต็มท่ี และมีความสุขใน
การท�ากิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่พวก
เขาคิดเอง ท�าเอง ไม่ได้ถูกบังคับ ซึ่งต่างจาก 
เมื่อก ่อนที่ต ้องคอยท�าตามค�าสั่งของครู  
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เขาจึงไม่มีความใส่ใจในการท�า แต่นี่เขาเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรม เพราะเขา
ออกแบบของเขาเอง ความต้ังใจหรือความ
เอาใจใส่ก็เลยมีมากขึ้น”
	 อาจารย์ธนิต	 เล่าเสริมว่า	“พฤติกรรม
เชงิบวกของนักเรียนมีมากขึน้ ปัญหานกัเรยีน
มาโรงเรียนสายค่อยๆ ดีขึ้นทุกปี ปัญหาการ
ทะเลาะเบาะแว้งยกพวกตีกันของนักเรียน
จากปี 2554 ซึ่งปีนี้ไม่มีให้เห็นเลย เพราะ
การที่เด็กๆ ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้พวก 
เขาเกิดความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความ
สามัคคีกันมากขึ้น ผู ้ปกครองหลายคน 
ก็ภาคภูมิใจที่ลูกๆ ช่วยงานบ้าน โรงเรียนเลิก 
กร็บีกลับมาท�างานบ้าน มรีบัผดิชอบ ชมุชนเอง 
ก็มีความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นแกนน�า 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ เพราะเขาเหน็แล้วว่า
เรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจน” 

ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน สู่กำรสร้ำงสรรค์
สังคมจิตอำสำ
	 จากปัญหาและอปุสรรคส�าคญัของการ
ด�าเนินโครงการในช่วงแรก	 คือ	 “ความไม่
เข้าใจ”	 ของครูในโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และ
ชุมชน	 จึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจงกัน
บ่อยครัง้เพือ่ท�าความเข้าใจถงึจุดประสงค์ของ
การท�าโครงการ	จนเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน	 และน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 อย่างเต็มที่	 เพื่อให้
เกิดผลดีต่อลูกหลานในชุมชน	 ทั้งนี้โรงเรียน

ได้มียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	 
3	ด้าน	คือ	
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคร ู	 ผ่าน	 
(5	ร)	คอื	ร่วมใจ	ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมเป็นแบบอย่าง
 ยุทธศาสตร ์ ท่ี 2 พัฒนานักเรียน  
(3	พลังรัก	Power	of	 love)	คือ	รักตัวเอง	
(คิดดี	พูดดี	ท�าดี)	 รักผู้อื่น	 (รักพ่อแม่	 เพื่อน	
ครู)	 รักส่วนรวม	 (รักโรงเรียน	 รักชุมชน	 
รักวัฒนธรรมไทย)
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
“คุณธรรมทุกพื้นท่ี	 ความดีท้ังโรงเรียน”	 ให้
เป็นสังคมจิตอาสา	 โดยก�าหนดให้เป็นพื้นท่ี
เป้าหมายในการท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่ง
นอกจากนกัเรยีนจะได้รบัการพฒันาคณุธรรม
ด้านจิตอาสาแล้ว	 พื้นท่ีเป้าหมายเหล่านี้ยัง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนา	 เกิดความ 
ร่วมมือร่วมใจ	ประสานเป็นภาคีที่เข้มแข็งใน
การสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา
 
	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังยึดแนวทางใน
การด�าเนินกิจกรรม	ซึ่งมีด้วยกัน	6	ด้าน	หรือ	
6	 สายใยรัก	 ได้แก่	 1.	 สร้างเสริมจิตอาสา	 
2.	พฒันาระเบียบวนิยั	3.	ใส่ใจคณุงามความดี	 
4.	 มากมีความกตัญญู	 5.	 เชิดชูจริยธรรม	
จรรยา	 6.	 พัฒนาครอบครัวคุณธรรมอย่าง
ยัง่ยนื	ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	คอื	นกัเรยีน
เป็นผูท้ีม่จีติอาสา	มคีวามซือ่สตัย์	มวีนิยั	และ
รักความเป็นไทย
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เช่ือมโยงเครือข่ำยขยำยสังคมจิตอำสำ 
“หนองแวง LOVE MODEL”
	 ก้าวเข้าสูปี่ท่ี	7	แล้ว	ทีโ่รงเรียนหนองแวง 
วิทยาคมได้ท�าโครงการสร้างสรรค์สังคม
จิตอาสา	 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เรื่อยมาทุกๆ	ปี	
ซ่ึงแต่ละปีจะมีการต่อยอดกิจกรรมจิตอาสา
เพิม่มากขึน้	เช่น	กจิกรรมสร้างสรรค์จติอาสา
สู่แผนที่ความดี	 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสา
น�าพาธุรกิจคุณธรรม	 กิจกรรมค่ายเด็กดีวิถ ี
พอเพียง	 รวมถึงการเข้าร่วมงานสมัชชา 
เครือข่ายคุณธรรมภาคอีสาน	เป็นต้น	
	 การท�ากิจกรรมด้านจิตอาสามาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน	 ท�าให้โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคมได้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนา
คุณธรรมด้านจิตอาสา	 มีโรงเรียนต่างๆ	
มากมายมาศกึษาเรยีนรู	้และเชือ่มโยงกนัเป็น
เครอืข่ายเพือ่ขยายสงัคมจติอาสาให้กว้างขึน้	 
โดยมีโรงเรียนลูกข่ายในความรับผิดชอบ	 8	
โรงเรียน	 ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัด
มุกดาหาร	6	โรงเรียน	และโรงเรียนในจังหวัด
นครพนม	 2	 โรงเรียน	 ที่น�า	 “หนองแวง	 

LOVE	MODEL”	ไปเป็นแบบอย่างการปฏบัิติ
ในการพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาให้กับ
นักเรียน	
	 อาจารย์ธนิตได้กล่าวท้ิงท้ายถึงความ
รู ้สึกที่ได้ด�าเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
ว่า	 “ผมมีภาคภูมิใจมากครับ ทุกวันนี้ผมมา
โรงเรียนด้วยความสุข ครูและเด็กๆ ก็เช่นกัน 
ทุกๆ คนช่วยกันท�าให้บรรยากาศในโรงเรียน
เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ ่น ความ 
เอื้ออาทร ซ่ึงไม่เพียงแต่ในโรงเรียนเท่านั้น 
ความรู้สึกเช่นนี้ยังขยายไปทั่วชุมชน ท�าให้
ชุมชนของเราเต็มไปด ้วยความรักและ 
ความสุขที่ เกิดจากการให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน การให้ด้วยจิตอาสา สมกับค�าว่า 
หนองแวง LOVE MODEL ครับ” 

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงเด็กดีมีจิตอำสำ “หนองแวง LOVE MODEL” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู	 ผ่าน	 (5	 ร)	
คือ	 ร่วมใจ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้
ปัญหา	ร่วมเป็นแบบอย่าง
ยุทธศาสตร์พัฒนานักเรียน	(3	พลังรัก	
Power	of	 love)	คือ	รักตัวเอง	 (คิดดี	
พดูด	ีท�าด)ี	รกัผูอ้ืน่	(รกัพ่อแม่	เพือ่น	คร)ู	 
รักส่วนรวม	 (รักโรงเรียน	 รักชุมชน	 
รักวัฒนธรรมไทย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
“คณุธรรมทกุพืน้ที	่ความดทีัง้โรงเรยีน”

1)	สร้างเสริมจิตอาสา
2)	พัฒนาระเบียบวินัย
3)	ใส่ใจคุณงามความดี
4)	มากมีความกตัญญู
5)	เชิดชูจริยธรรม	จรรยา
6)	 พัฒนาครอบครัวคุณธรรม
อย่างยั่งยืน

ซื่อสัตย์
มีวินัย
รักความเป็นไทย

3 ยุทธศำสตร์ 6 สำยใยรัก 3 คุณธรรม
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   วัดลำนแซะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต�ำบลนำขยำด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
มีเนื้อที่รำว 30 ไร่ มองจำกภำยนอกวัดแห่งนี้ดูไม่แตกต่ำงจำกวัดท่ัวไปท่ีเรำพบเห็น  
หำกแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ต่ำงหำกที่ท�ำให้วัดลำนแซะมีชื่อเสียงขจรขจำยไปไกล  

วัดลำนแซะ
จิตอำสำจำกสำยใยศรัทธำ

 พระครศูาสนกจิจาทร (ชอบ โชตปิาโล)  
หรือหลวงพ่อชอบ	 เจ้าอาวาสวัดลานแซะ	
พระนักพัฒนาผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้าง 
สิ่งดีๆ	 ให้กับสังคม	 กล่าวว่า	 “ท�างานหูจี้
ตาลายแหละ	 แต่แหลงไม่เก่ง”	 ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นว่าท่านมีความมุ่งมั่นในการท�างาน	
และถนัดท�ามากกว่าพูด	คุณงามความดีอะไร
ที่เคยท�า	 เมื่อท�าจนส�าเร็จแล้วก็ไม่ได้จดจ�า	
เพราะคิดว่ายังมีงานอีกมากมายที่รออยู่	
	 ส่วนหน่ึงที่ท�าให้วัดลานแซะ	 เป็นที่
รู้จักก็เพราะที่นี่สื่อสารธรรมะผ่านสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ทางคลื่นความถี่	
88.50	เมกะเฮริตซ์	และทางคลืน่ความถี	่102	
เมกะเฮิรตซ์	แต่ที่มากกว่านั้นคือ	วัดแห่งนี้ยัง

ได้ชือ่ว่าท�างานด้านจติอาสาอย่างเข้มข้น	โดย
ไม่ได้ยึดเอาตัวเงินเป็นท่ีตั้ง	 หากแต่สามารถ
ดึงดูดผูค้นทัง้ใกล้และไกลมาช่วยเหลอืกจิการ
งานของวัดด้วยความศรัทธา	
	 ศรัทธาท่ีว่านี้	 เป็นความศรัทธาด้วย 
เหตุใด	เราตามไปค้นหาความจริงด้วยกัน

เริ่มต้นที่…เกิดมำชำตินี้ต้องไม่เปล่ำดำย 
	 หลวงพ ่อชอบ	 เจ ้าอาวาสของวัด 
ลานแซะ	คอืตวัแปรส�าคญัท่ีท�าให้เกดิการรวม
ศูนย์รวมใจของคนในพื้นท่ี	 และสร้างศรัทธา
จากญาตโิยมทีม่าท�าบญุทีว่ดั	ท่านเล่าว่าชวีติ 
วัยเด็กไม่ได้ล�าบาก	 แต่ตัวท่านชอบท�าให้ 
ตัวเองล�าบากด้วยการไปท�างานช่วยเหลือ 
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คนอื่น	 โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่	 ที่ส�าคัญ 
ยังชอบไปอยู ่วัดมาต้ังแต่เด็กๆ	 เมื่อบวช
เป็นพระภิกษุ	 จิตใจที่ชอบช่วยเหลือท�างาน 
จิตอาสาก็ท�าให้ท่านมองทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่	 
“เราท�าได ้ 	 ช ่วยได ้	 เราต ้องท�า”	 นี่คือ 
แรงบนัดาลใจส�าคัญทขีบัเคลือ่นให้คนคนหน่ึง
กลายมาเป็นพระนักพัฒนาในที่สุด
	 เกือบ	 30	 ปีที่บวชเป็นพระภิกษุ	 ท่าน
ตัง้เป้าหมายไว้ว่าอยากท�าให้ญาตโิยมทีม่าวดั 
รู ้จักการ	 “ปล่อยวาง”	 และเรียนรู ้ว ่าแท้ 
ทีจ่รงิไม่มอีะไรเป็นของของเราเลยทัง้ลกู	เมยี	
ญาติมิตร	 ทรัพย์สินสิ่งมีค่า	 สิ่งที่อาจจะเป็น
ของเรามากหน่อยก็คือ	 ความสุข	 ความทุกข์	 
และสุขภาพของตัวเราเท่าน้ัน	 นอกน้ันเป็น
เรือ่งนอกตวั	ตายไปกน็�าไปไม่ได้	ท่านจึงอยาก
ให้ญาติโยมใช้ชีวิตนี้อย่างไม่เปล่าดาย	แต่ทิ้ง
ความดีไว้ให้กับโลกใบน้ีแทนข้าวของมีค่าที่
คนเราใฝ่หา
	 โครงการแรกๆ	ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้	จึง
ไม่ใช่การสร้างถาวรวัตถุอันใด	 แต่หลวงพ่อ 
ใช้โอกาสจากการทีญ่าติโยมนมินต์ไปบรรยาย
ธรรมะให้นักเรียนฟัง	 เชิญชวนให้ครูน�า
นักเรียนในโรงเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
ที่วัด	 เพราะท่านเล็งเห็นว่า	 ยิ่งนับวันคน
รุ ่นใหม่ก็ยิ่งห่างจากพ่อจากแม่	 ห่างจาก 
พระธรรมค�าสอน	อย่างน้อยๆ	ท่านอยากจะ

ชีช้วนให้เดก็ๆ	รูจ้กัว่าวดัมหีน้าตาเป็นอย่างไร	
กุฏิพระเป็นแบบไหน	 โบสถ์ใช้ท�าอะไรบ้าง
เท่านั้น	
	 เมื่อตั้งใจจะท�าโครงการ	 หลวงพ่อก็มี
การบริหารจัดการโดยมีสถานีวิทยุเป็นสื่อ	
รวมท้ังมีผู้ช่วยท่ีอาสามาช่วยกันท�างานท่ีนี่
หลายคน	 หลายกลุ่ม	 กลุ่มแรกคือพระที่มา
บวชที่วัดแห่งนี้	 ซึ่งทราบเป็นอย่างดีว่าถ้า
มาบวชที่นี่ทุกรูปต้องท�างาน	 กลุ่มที่สองคือ	
ญาติโยมท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดและพักอาศัย
อยู่ที่นี่	 กลุ่มที่สามคือ	 เด็กวัด	 ที่ทางวัดส่ง 
ให ้ เรียนจนจบปริญญาตรีและหลวงพ่อ
ชักชวนให้มาท�างานควบคุมดูแลสถานีวิทย	ุ
กลุ่มท่ีสี่	 คือญาติโยมท่ีอาสามาช่วยงานเป็น
ครั้งคราวไป	 ทั้งหมดนี้คือจิตอาสาที่มาช่วย
ท�างานให้วดัด้วยจติศรทัธา	ศรทัธาว่าหากท�า
ในสิ่งที่ดี	สิ่งดีๆ	ก็จะเกิดตามมานั่นเอง
	 ในแต่ละปีจะมเีดก็ๆ	มาปฏบิตัธิรรมทีน่ี่
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	ราว	8,000-10,000	คน	 
รุ่นละราว	 200-300	 คน	 เมื่อถามหลวงพ่อ
ว่าเงินค่าใช้จ่าย	 อย่างค่าน�้าค่าไฟ	 ค่ากินอยู	่
ท่ีท่านบอกว่าราว	 40,000	 บาทต่อเดือน	 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ	 
ซึง่รวมแล้วราว	100,000	บาทต่อเดอืนนัน้	ได้
จัดหามาอย่างไร	 ท่านตอบอย่างอารมณ์ดีว่า	 
มาจากความศรัทธาของชาวบ้าน	
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	 ที่วัดแห่งนี้	 “ต้ังใจ”	 ให้มีกล่องรับ
บริจาคแต่เพียงน้อย	 แต่กลับได ้รับเงิน
บริจาคในแต่ละเดือนเป็นจ�านวนมาก	 นั่น
เป็นเพราะส่วนหนึ่งเมื่อผู้คนได้รับทราบข่าว
คราวของโครงการต่างๆ	ผ่านสถานวีทิย	ุหาก
มีจิตศรัทธาก็จะเดินทางมาท�าบุญที่วัดเพื่อ
สนบัสนนุการท�างานของวดัโดยไม่ต้องร้องขอ	

ร่วมเป็นองค์กรคณุธรรมกบัศนูย์คณุธรรมเมือ่	 
4	 ปีก่อน	 ท่านเล่าว่าวัดแห่งนี้ได้ท�างานโดย
ยึดคุณธรรมด้านจิตอาสามาตั้งแต่ต้น	 โดย
ตั้งใจให้วัดแห่งนี้เป็นที่บ�าบัดกายบ�าบัดใจ
ของชาวบ้าน	
	 บ� า บัดกายก็ด ้ วยการใช ้อาคาร ท่ี 
โรงพยาบาลควนขนุนมาสร้างไว้ในวัด	 ซ่ึงใน
อดีตใช้เป็นสถานที่สอนนวด	มาใช้เป็นคลินิก
สมุนไพรส�าหรับครอบครัว	 เปิดบริการทั้ง
นวดสมุนไพร	 และอบตัวด้วยสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรค	 โดยทางวัดได้แบ่งพื้นที่ส�าหรับ
ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในคลินิกอีกด้วย	 คลินิก
สมุนไพรฯ	 แห่งนี้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีมี
ความรูม้าให้บรกิารนวดและสอนให้กบัเพือ่น
ที่อยากมีอาชีพนี้ไปด้วย	เป็นการสร้างรายได้	
และสร้างความสุขในการเป็นผู้ให้ไปในเวลา
เดียวกัน
	 ส่วนบ�าบัดใจก็ด้วยการท่ีทางวัดจะจัด
พระภิกษุทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง	 มาจัดรายการ
ธรรมะให้ญาติโยมฟังทางสถานีวิทยุ	 โดย
หลวงพ่อจะตื่นตั้งแต่ตี	 4	 มาจัดรายการ
ท�าวัตรเช้า	 ระหว่างวันก็จะมีพระภิกษุมา
บรรยายธรรมะสลับกันไป	 และปิดรายการ
ตอน	4	ทุ่ม	ท่านบอกว่าความตั้งใจในการท�า
รายการวทิย	ุกด้็วยนกึถึงคนท่ีไม่มคีวามพร้อม
ในการมาวัด	 เช่น	 คนเฒ่าคนแก่ท่ีชราภาพ	
ผู้พิการทั้งหลาย	 ท่านว่า	 เหมือนยกวัดไป
ไว้ท่ีบ้าน	 ส่วนผลตอบรับที่ได้นั้นดีเกินคาด	
นอกจากจะเป็นการบอกกล่าวกจิกรรมต่างๆ	
ของวดัแล้ว	ยงัก่อให้เกดิความสบายใจกบัคน
ที่ไม่มีโอกาสไปวัด	 หลวงพ่อเล่าว่า	 คนไข้ติด
เตียงคนหนึ่งบอกกับท่านว่า	“ได้ฟังรายการ
ธรรมะแล้วสบายใจเหมือนได้ข้ึนสวรรค์” 
เรียกได้ว่ารายการธรรมะของท่ีวัดลานแซะนี้

บ�ำบัดกำย บ�ำบัดใจ…เชิญมำที่วัด
 “เวลาท�าอะไรเราอย่าไปคิดเรื่องเงิน 
แต่ให้ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ผลออกมา
ก็จะเป็นธรรมชาติ”	 หลวงพ่อพูดถึงกิจการ
งานต่างๆ	 ที่ชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันท�าว่า
จะเกิดผลดีเมื่อไม่มีเงินมาเป็นที่ตั้ง	 ก่อนจะ
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เป็นทีรู่จ้กัและมชีือ่เสยีงในหมูผู่ฟั้งชาวพทัลงุ
เลยทีเดียว	
	 นอกจากนี้	หลวงพ่อยังได้เตรียมการไว้
เพ่ือให้เกดิความย่ังยนื	แม้ในเวลาทีท่่านไม่อยู่
แล้ว	ไม่ว่าจะเป็นทายาททางธรรม	หรอืระบบ
การบริหารจัดการซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในการ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน	
	 หากถามหลวงพ ่ อ ว ่ า 	 อะ ไรคื อ
กระบวนการในการชกัชวนชาวบ้านมาท�างาน
จติอาสา	ท่านว่าสิง่แรกคอืการท�าความเข้าใจ
และท�าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะ
ท�าว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขาหรือชุมชน	และ
ทีส่ดุจะส่งผลต่อสงัคมทีเ่ราอยูไ่ด้อย่างไร	หลงั
จากน้ันพระต้องท�าเป็นแบบอย่าง	 ถ้าอยาก
ให้วัดสะอาด	 พระทุกรูปก็ต้องจับไม้กวาด 
มากวาดลานวัด	อยากให้เกดิอะไรกต้็องท�าให้
เห็น	 ไม่ใช่การพูดแต่เพียงอย่างเดียว	 เมื่อ
พุทธศาสนิกชนเห็นว่าท�าจริง	 ก็จะเกิดความ
ศรัทธาให้ความร่วมมือในที่สุด	
	 อย่างไรก็ตาม	 หลวงพ่อเล่าว่าไม่ใช ่
ทกุคนจะเหน็ด้วยกบัสิง่ทีท่่านท�า	บางคร้ังอาจ 
มีเสียงต�าหนิติเตียน	 รวมถึงบางครั้งก็มีการ
แสดงให้เหน็ถงึความอจิฉารษิยาตามธรรมดา
ของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่	 แต่หลวง
พ่อบอกว่า	“มารไม่มี บารมีไม่เกิด”	 ถ้าคิด
ว่าสิ่งนั้นดี	 จงท�าต่อไปและใช้สิ่งนี้กระตุ้นให้
เราท�าสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ส�าเร็จ	 ส�าหรับหลวงพ่อ
อุปสรรคปัญหาจึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นใน
การท�างาน	ยิ่งเมื่อผลดีประจักษ์	คนที่ไม่เห็น
ด้วยก็จะเข้าใจ	โดยไม่ต้องอธิบาย	
	 เมือ่ไปทีว่ดัแห่งนี	้เราจะสงัเกตได้ว่าทกุ
คนช่วยกันท�างาน	พระช่วยกันกวาดลานวัด	
เด็กวัดช่วยงานท้ังในห้องบันทึกเสียง	 และ
รอบๆ	วัด	อุบาสกอุบาสิกาไม่มีใครนั่งปล่อย

เวลาไปเปล่าประโยชน์	 สมกับที่หลวงพ่อ 
บอกว่า	“ทุกคนต้องท�างาน ไม่มีใครได้อะไร
มาฟรีๆ 
 ท่ีนี่เราเน้นอยู ่ด ้วยกันด้วยความรัก
ความเข้าใจเหมือนคนในครอบครัว เด็กวัดที่
เราส่งเรยีน เราให้ความรกัความอบอุน่ ทกุคน 
รู ้หน้าท่ีช่วยกันท�างาน เมื่อเรียนจบแล้ว 

บางส่วนเรากช็กัชวนมาช่วยงาน มาเป็นก�าลงั
หลักของวัดต่อไป”
	 ท้ังหมดนี้	 คงเป็นค�าตอบได้ดีว่าท�าไม 
วัดแห่งนี้จึงมีความส�าเร็จในการสร้างพลัง
ศรัทธาให้คนหลากหลายวัย	หลากหลายเพศ
มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสรรค์สร้างสิ่งดีๆ	 ให้
เกิดขึ้นที่นี่
	 ค�าตอบท่ีได้…	 ไม่ได้มาจากพระรูปใด 
รูปหนึ่ง	แต่เป็นเพราะผลดีที่ทุกคนรู้ว่าท�าไป
เพื่ออะไรนั่นเอง
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	 วันนี้	 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	 ได้
แปรเปลีย่นพลังของคนหนุม่สาวในรัว้อาชวีะ
ให้กลายเป็นพลังบวก	 พลังความดี	 ด้วย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม	 ท�าให้นักศึกษา

 ภำพของนักศึกษำอำชีวะผ่ำนสื่อที่เรำเห็นจนชินตำ คือภำพของกำรตีรันฟันแทง 
ทะเลำะววิำทเสยีเลอืดเสยีเนือ้ จนกลำยเป็นภำพจ�ำทีท่�ำให้พ่อแม่หลำยคนไม่อยำกส่งลกูเรยีน
ด้ำนนี้ ทั้งที่ในควำมเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีทักษะด้ำนงำนช่ำงเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ถึงขนำดขำดแคลนก็ว่ำได้ 

วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
ต้นแบบอำชีวะเพื่อสังคม

ที่นี่มีคุณลักษณะเด่นชัดคือ	 มีวินัย มีความ
พอเพียง และมีจิตอาสา	อย่างแท้จริง	
	 วทิยาลยัแห่งนี	้สามารถปลกูเมลด็พนัธุ์
ที่ดีงามในใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร	 เราไปฟัง 
ค�าตอบนั้นกันเลย	

พระผู้ทรงเป็นแรงบันดำลใจ 
	 วิทยาลัยเทคนิคโพธารามมีนักศึกษา
ถึง	1,500	คน	ซึ่งแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน
ความพร้อมของครอบครวั	รวมถงึตวันกัเรยีน	
ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจน	 ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควรและ 
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เกิดปัญหาการหย่าร้าง	 ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและนักศกึษาออกกลางคนั	บางส่วน
วางตัวไม่เหมาะสม	 ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย	 สัมมาคารวะ	 ความพร้อมในการ
เรียนรู้	จิตอาสา	และความอดทน		
	 การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อวิทยาลัย
เทคนิคโพธาราม	 ได้รับคัดเลือกเป็นสถาน
ศึกษาเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา 
โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์	
สนับสนุนช่วยเหลือทั้งนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	
และโรงเรียน	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบ
สร้างคนดีคืนสู่สังคม	 และช่วยให้นักเรียน
จ�านวนมากได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับ	
ปวช.ที่วิทยาลัยแห่งนี้	
 อาจารย์สามารถ ค้วนเครือ	 หัวหน้า
งานกิจกรรมนักเรียน	 นักศึกษา	 หัวหน้างาน
ปกครอง	หวัเรีย่วหวัแรงหลกัในการขบัเคลือ่น
เรื่องคุณธรรมในสถานศึกษาแห่งนี้	 กล่าวว่า	
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์
น้ีเอง	 ที่เป็นแรงบันดาลใจให้วิทยาลัยท�า
โครงการคุณธรรม	 สร้างคนดีให้บ้านเมืองให้
สมกบัทีพ่ระองค์ทรงสละทรพัย์ส่วนพระองค์
เป็นทนุการศกึษา	รวมทัง้ยงัอยากให้นักศึกษา
เดินตามแบบอย่างคนดีที่ท�างานเพื่อชาติ
บ้านเมืองอย่าง	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	 องคมนตรี	 ซึ่ง 

คอยให ้ค�าชี้แนะที่ดี ในการท�าโครงการ
คุณธรรมมาโดยตลอดอีกด้วย

ร่วมคิด ร่วมท�ำ สู่จุดหมำยเดียวกัน
	 การด�าเนินโครงการวิทยาลัยคุณธรรม	
เริ่มจากการศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	จังหวัด
พิจิตร	 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม	 การเขียนแผนการเรียน
รู ้คุณธรรม	 จริยธรรมแก่คณะครู	 อบรม
นักเรียนแกนน�า	

	 วทิยาลยัคณุธรรมเป็นรปูธรรมท่ีชัดเจน
ข้ึนเมื่อคณะผู ้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 และ
นักศึกษา	 ประชุมปรึกษาหารือ	 วิเคราะห์
ถึง	 “ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	
จนสรุปออกมาเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
เทคนิคโพธาราม	 คือ	 “วินัย พอเพียง  
จิตอาสา”	 โดยมีตัวบ่งชี้ของผู้บริหาร	 ครู	
บคุลากรทางการศกึษา	และนกัเรยีน	นกัศกึษา	
เป็นเป้าหมายในการด�าเนนิวทิยาลยัคณุธรรม
อย่างชัดเจน
 อาจารย ์ชูศักดิ์  นายะสุนทรกุล  
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	กล่าว
ว่า	 กิจกรรมด้านคุณธรรม	 ล้วนเกิดมาจาก

วิทยาลัย
คุณธรรม
จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 1 
ตระหนัก

ขั้นตอนที่ 2 
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 
ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผล
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การร่วมกันระดมสมองของนักศึกษา	และครู
อาจารย์	เพือ่ปรบัเปลีย่นความคดิ	พฤตกิรรม
ของนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่ดี
	 ทีผ่่านมา	นกัศกึษาคิดกจิกรรมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน	 โครงการขยะคุณธรรม	
โครงการแปลงเกษตรคุณธรรม	 โครงการ
ห้องครัวคุณธรรม	 โครงการของหายได้คืน	
โครงการจอดรถให้เป็นระเบียบ	 โครงการ
ยืนเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบ	โครงการ
รักษาห้องน�้าให้ถูกสุขลักษณะ	 ฯลฯ	 โดย
กิจกรรมทัง้หลายทีว่่าน้ีได้หลอมรวมนักศึกษา
ทีน่ีใ่ห้มบีคุลกิภาพของผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม
อย่างเด่นชัด	
	 ส่วนครูบาอาจารย์ก็ท�ากิจกรรมด้าน
คณุธรรมเช่นเดยีวกนั	เช่น	ลดการมาสายเพือ่
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา	
 “เหตุที่เราให้ทั้งครูและนักศึกษาท�า
โครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน 
เพราะเรามองว่าพฤติกรรมที่ดีที่เราอยาก
ให้เกิดขึ้น จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติแต่
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ในเมื่อเราท�าให้ที่นี่เป็น 
‘สถานศกึษาคณุธรรม’ดังนัน้ทกุคนในองค์กร
ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน 

 เราอยากท�าเรื่องนี้ให้เกิดความยั่งยืน 
ท�าให้เป็นปัจจบุนัตลอดไป ไม่ใช่ท�าเฉพาะกจิ 
ท�าให้เหมอืนเป็นสิง่ท่ีต้องท�าในชีวติประจ�าวนั 
ดังนั้นในการวางแผนท�ากิจกรรมคุณธรรม 
เรามีการท�าความเข้าใจกับท้ังครู นักศึกษา 
นักการภารโรง ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ 
ผู้ปกครองเรามีการพูดคุยเพื่อรับทราบตั้งแต่
วันมามอบตัวนักศึกษา เช่น ใน 1 เดือน
หากนักศึกษามาสายเกิน 5 วัน ทางเราจะ
เรียกผู้ปกครองมารับทราบทุกอย่าง ทุกส่วน
ต้องเดินไปตามเป้าหมายเดียวกัน”	 อาจารย ์
ชูศักดิ์กล่าว	

วินัย พอเพียง จิตอำสำ…พลังอำชีวะ
รุ่นใหม่ 
	 แรกเริม่	เมือ่นกัศกึษาและอาจารย์ตกลง
ร่วมกนัทีจ่ะสร้างอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
ด้วยค�าว่า	“วนิยั”สิง่ทีต่ามมาคอืการปฏบิตัทิี่
สอดคล้องในชีวิตประจ�าวัน	 ตั้งแต่การไม่มา
เรียนสาย	 การแต่งกายที่เรียบร้อย	 ทรงผมที่
ถูกระเบียบ	 ท่ีส�าคัญเมื่อผ่านประตูโรงเรียน
เข้ามา	 ก็จะมีคุณครูรอรับเพื่อทักทายและ
ตรวจดูความเรียบร้อยถึง	4	จุดด้วยกัน	
 “วินัยของเราไม่ใช่เรื่องไกลตัว เริ่มจาก 
สิ่งที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน นักศึกษาเดิน 
เข้ามาภายในวิทยาลัยเจอครูท่ีไหนต้องไหว้ 
เมื่อไหว้บ่อยๆ ก็ติดเป็นนิสัย การมีสัมมา
คารวะจะติดตัวเขาไปข้างนอก เมื่อไปใช้ชีวิต 
เมือ่ไปท�างาน คนทีรู่จ้กัอ่อนน้อมถ่อมตนจะมี
แต่คนเอน็ดเูมตตา”	อาจารย์สามารถกล่าวถงึ 
จดุอ่อนของนกัศกึษา	ทีเ่มือ่ได้ปรบัแก้แล้ว	ได้
รบัเสยีงชืน่ชมสะท้อนกลบัมาอย่างเหน็ได้ชดั	
	 นอกจากนั้น	“วินัย”	 ของที่นี่ยังได้รับ
การตีความเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ในการถอดรองเท้าก่อนเข้าชั้นเรียนอีกด้วย	
มองดเูหมอืนเป็นเรือ่งง่าย	แต่ในความเป็นจรงิ
แล้วต้องงัดกลยุทธ์มาใช้เลยทีเดียว
 “เราเริ่มจากการให้ครูและนักศึกษาที่
ตึกพาณิชย์ถอดรองเท้าก่อนตึกอื่น เพราะ
นักศึกษาสาขานี้จะมีความเป ็นระเบียบ
เรยีบร้อยอยูแ่ล้ว สามารถเป็นแบบอย่างทีดี่ให้
กบัสาขาอืน่ๆ ได้ ส่วนนักศึกษาทีเ่รยีนด้านช่าง 
ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆ เรา
ก็ไม่ได้ให้ถอดรองเท้า เพราะต้องระมัดระวัง
เรื่องความปลอดภัย”	อาจารย์สามารถกล่าว	
	 ส่วนโครงการด้าน	“จติอาสา”	นัน้เกดิขึน้ 
สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาที่นี่	
เพราะมีชมรมวิชาชีพ	 ที่ออกไปให้บริการกับ
สังคมอยู่แล้ว	เมื่อจะฝึกนักศึกษาในด้านนี้	จึง
มีโจทย์ใหม่ให้ชมรมอื่นๆ	 กว่า	 20	 ชมรมว่า	
ต้องท�าโครงการจติอาสาด้วย	ส�าหรบัโครงการ
จิตอาสาซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างถือเป็น
โครงการที่นักศึกษามีการท�างานกับชุมชน
อย่างเด่นชัด	คือ	โครงการช่วยเหลือซ่อมแซม
บ้านเรือนและอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากวาตภัยหลายร้อยหลังคาเรือน
	 โครงการน้ีนอกจากจะได้รบัเสยีงชืน่ชม
จากคนในชุมชนแล้ว	 นักศึกษาอาชีวะที่เคย
ถูกมองในด้านลบ	 ก็กลับรู้สึกภาคภูมิใจ	 เห็น
คุณค่าของตัวเอง	 และเป็นแรงเสริมด้านบวก
ที่อยากจะท�าความดีในสังคมต่อไป	

	 ส่วนโครงการด้าน	“ความพอเพยีง” ที่
ให้ผลดีที่สุด	และท�าให้เกิด	“กระแสความดี” 
ในวิทยาลัยแห่งนี้คือ	โครงการของหายได้คืน	
ซึ่งนักศึกษาต่างช่วยกันน�าของหายมามอบ
ให้ครูเพื่อหาเจ้าของกว่า	 100	 รายการ	 โดย
แรงจูงใจที่ส�าคัญ	 คือ	 การได้รับค�าชมหน้า
เสาธง	และการได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นฝงู 
ครูบาอาจารย์	
	 การรู้จักพอเพียงในแง่นี้	 จึงเป็นความ
รู้จักพอ	 ไม่ละโมบอยากได้ของคนอื่นมาเป็น
ของของตน	 รู้จักระงับจิตใจไม่ท�าในสิ่งที่ไม่ดี	
และเมื่อรู้จักพอ	เราก็จะรู้จักให้นั่นเอง	
	 อย่างไรก็ตาม	 ช่วงแรกของการท�า
โครงการด้านคุณธรรม	 อุปสรรคปัญหาท่ี
ส�าคัญคือความไม่เข้าใจ	 และไม่เห็นด้วย
ของบุคลากรบางส่วน	 แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยและร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	 จน
เห็นผลดีท่ีเกิดกับองค์กรและนักศึกษา	 คนท่ี
ไม่ร่วมท�าก็หันมาให้ความร่วมมือ	
	 ทุกวันนี้	 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กลายเป็นแหล่งศกึษาต้นแบบในระดบัอาชวีะ	 
ที่มีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก	ยิ่งท�าให้
นักศึกษาที่นี่เห็นว่า	 การประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี	เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่อง	และ
อยากจะส่งต่อความดีนี้ให้รุ่นน้องสืบต่อไป
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วิทยำลยัเทคโนโลยสียำม (สยำมเทค)
ต้นแบบสุภำพชนคนอำชีวะ

 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนชิ	ผูอ้�านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 (สยามเทค)	กล่าว
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างเยาวชนของ 
ชาติในร้ัวอาชีวะให ้ เป ็นคนต ้นแบบที่มี 
จิตอาสา	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติ 
พิเศษแต่อย่างใด	เพราะคนธรรมดาๆ	ทุกคน 
สามารถเป็นคนดีได ้	 หากตั้งใจจริงและ 
มีกระบวนการในการหล่อหลอม

จำกวิกฤติสู่จิตอำสำบริกำรชุมชน
	 มหาอุทกภัยในปี	2554	ส่งผลให้ชุมชน
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลประสบ
ปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย	 ข้าวของเครื่องใช้ 
เสียหาย	 ขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภคและ
บริโภค	ขณะน้ันทางวทิยาลยัเองกเ็ป็นหนึง่ใน 
ผูป้ระสบภยั	แต่คณาจารย์และนกัศกึษากลุม่
หนึ่งที่มีจิตอาสาเห็นร่วมกัน	ว่านักศึกษาเป็น
ผู้มีก�าลัง	 มีความสามารถ	มีทักษะช่วยเหลือ

สังคมได้	 จึงร่วมกันจัดท�าโครงการ	“อาชีวะ 
จติอาสาบรกิารชมุชนสูส่งัคม”	หรอืทีเ่รยีกว่า	 
อาชีวะจิตอาสา	 “D-Club”	 ออกพื้นท่ี 
ช่วยเหลือและบริการประชาชนในชุมชน
เขตธนบุรี	 โดยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ	
เช่น	 นักศึกษาแผนกบัญชีท�าในเรื่องหาการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ	 การโรงแรม 
ท�าอาหารไปช่วยเหลือ	 นักศึกษาช่างไฟฟ้า 
ช่วยตรวจซ่อมไฟฟ้า	 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	 
แผนกช่างยนต์ไปซ่อมรถยนต์	รถจกัรยานยนต์ 
ที่น�้าท่วม	
	 จิตอาสาในครั้งนั้นก่อให้เกิดการเพิ่ม
จ�านวนของอาสาสมัคร	การท�างานอย่างเป็น
ระบบ	และความสุขของผู้เกี่ยวข้อง	ที่ส�าคัญ
จุดประกายให้เกิดการสร้างสุภาพชนคน
อาชวีะ	หรอือาชีวะสายพนัธุใ์หม่ในเวลาต่อมา
 “ปี 54 สังเกตได้ว่าทุกคนมีจิตส�านึก
ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น เช่นเดียวกับวิสัย

   เรำอยำกสร้ำงคนต้นแบบ ท่ีไม่ต้องเป็นผูว้เิศษ แต่เป็น 
คนธรรมดำที่สำมำรถเป็นคนดีได้  
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คนไทยส่วนใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น
อยู่ตลอดเวลา แต่ท�าอย่างไรให้เขามีความ
กล้า มีความเป็นผู้น�าที่จะออกมาช่วยเหลือ
ผู้อื่น การพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมเป็น
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า
ท้าทายและจ�าเป็น และผมเชื่อว่าสังคมยัง
ต้องการคนที่มีจิตใจดีและพร้อมที่จะก้าวสู่
การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อีกเป็น
จ�านวนมาก”	รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าว

 W	 (Work-related	 Competency)	
สมรรถนะทางวิชาชีพ	 นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน	มาตรฐานอาชีพ	สามารถน�าความรู้
ความสามารถทักษะอาชีพของตนไปใช้ช่วย
เหลือสังคมชุมชนได้
 I (Information	Technology)	ทักษะ
ด้านสารสนเทศ	 สามารถหาความรู้	 พัฒนา
ตนเองได้ตลอดเวลา

สุภำพชนคนอำชีวะ 
	 บุคลากรสายอาชีวะนับเป ็นก�าลัง
ส�าคัญของประเทศก�าลังพัฒนา	 แต่ไทยกลับ
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพ
ในจ�านวนหลักหลายแสนคนต่อปี	 เนื่องจาก
การทะเลาะวิวาทและการใช้ความรนุแรงของ
นักศึกษาอาชีวะส่วนน้อยที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาอาชีวะโดยรวม	
	 จากสถานการณ์ดังกล่าวผนวกกับ
เห็นความส�าคัญของจิตอาสา	 ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามจึงคิดจะเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของนักศึกษาอาชีวะ	 สร้างสุภาพชนคน
อาชีวะ	 โดยคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาใน
เรื่องจิตอาสาและปรับบุคลิกภาพ	ให้พร้อมที่
จะออกไปช่วยเหลือสังคม	พัฒนาตนเองเป็น
ผู้น�าอาชีวะหรือผู้น�าสังคม	 โดยสุภาพชนคน
อาชีวะจะต้องมี	4	สมรรถนะ	ตาม	W-I-S-E	
Medel	คือ

 S	(	Social	Service	and	Discipline)	
เป็นสมรรถนะด้านคุณธรรม	 วินัย	 และการ
บริการ	 พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์
ได้ยากและพร้อมจะบริการทุกภาคส่วน
 E	 (English	 and	 Language	 Skill)	
ทักษะในการสื่อสารท่ีดี	 พร้อมท่ีจะใช้ภาษา
ต่างประเทศและภาษาไทยอย่างคล่องแคล่ว	
สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้น�าได้
	 กระบวนการในการสร้างสุภาพชน 
คนอาชีวะ	เริม่จากการคดัเลอืกนกัศกึษา	ปวส. 
ปี	1	โดยประชาสมัพนัธ์เชญิชวน	และอาจารย์
เป็นแมวมองไปหา	 เพื่อเป็นแกนน�าชักชวน
เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 น้องๆ	 ท�าความดีในสถาบัน	
ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 รถยนต	์
จักรยานยนต์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ
 “ช่วงแรกอยากท�าเพือ่ให้นกัศกึษาเป็น
ผู้ให้ และมีประสบการณ์จริงในการท�างาน 
เมื่อซ่อมได้ส�าเร็จก็เป็นความภาคภูมิใจ และ
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เป็นการพัฒนาให้เขาออกไปท�างานได้จริง 
แต่ส่ิงทีไ่ด้กลับมามากกว่าทีคิ่ด ทัง้การท�างาน
เป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกัน
และกันระหว่างนักศึกษาต่างแผนก เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดภาวะผู้น�าจากการ
ต้องตดัสนิใจเมือ่เจอสถานการณ์ สิง่เหล่าน้ีคือ
โลกแห่งความเป็นจริง ในการที่จะฝ่าฟันเป็น
ผู้น�าของกลุ่ม และเป็นที่คาดหวังของสังคม
ได้”	รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าวถึงผลที่ชวนชื่นใจ

จิตอำสำที่งอกเงยและยั่งยืน
	 ยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
คุณธรรม	 วิทยาลัยแห่งนี้ก็ปรับเปลี่ยนมุม
มองด้วยการคิดโครงการที่จะท�าให้การสร้าง
คณุธรรมมคีวามยัง่ยนื	เกดิความร่วมมอืร่วมใจ
ระหว่างวิทยาลัย	นักศึกษา	และชุมชนอย่าง
แท้จริง	 จึงเป็นที่มาให้เกิดเครือข่ายอาชีวะ
จิตอาสาดี-คลับ ( D-Club) ขึ้น	 ขยายสู่ 
โรงเรียนมัธยมเครือข ่าย	 12	 โรงเรียน	 
ในละแวกเดียวกัน 	 เพื่ อ ให ้สะดวกแก ่
การท�างาน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดราชบพิธ	
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	 (ทวีวัฒนา)	 ใน 
พระราชปูถมัภ์	โรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรม	
โรงเรยีนฤทธณิรงค์รอน	โรงเรยีนวดัพทุธบชูา	
โรงเรียนวัดอินทาราม	โรงเรียนจันทร์ประดิษ 
ฐารามวิทยาคม	 โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์	
โรงเรียนสวนอนันต์	 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	 และโรงเรียนราชวินิต
บางแคปานข�า	

	 โดยทางวิทยาลัยจะมีสัญญาพันธกิจ
กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง	 12	 แห่ง	 ที่เข้าร่วม
โครงการพี่สอนน้อง	 สอบถามความต้องการ
ของชุมชน	 และเจรจากับทางโรงเรียนว่า
ต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านใดเพื่อ 
ช่วยเหลอืสงัคม	จากนัน้อาจารย์และพีอ่าชวีะ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร	 ด�าเนินการสอนน้อง
มัธยม	 และประเมินผลจากการลงชุมชน	
ลงมือปฏิบัติจริง	 ซ่ึงหลายครั้งไปลงพื้นท่ีใน
ต่างจังหวัดเพื่อได้สัมผัส	 มีปฏิสัมพันธ์และ
เรยีนรูช้มุชนในอกีด้านหนึง่	และเมือ่โรงเรยีน
ใดมีความพร้อมก็ให้จัดตั้งเป็นชมรมความดี	 
หรือ	D-Club	ขยายผลสู่โรงเรียนอื่นต่อไป	
	 จุดเด ่นของกลุ ่ม	 “D-Club” คือ 
กระบวนการท�างานที่มีการวางแผนอย่าง
เป็นขั้นตอน	 โดยเฉพาะในการลงพื้นที่เพื่อ
ท�ากิจกรรม	มีคณะท�างานของกลุ่ม	D-Club	
ท�าหน้าที่ในการกลั่นกรองผู ้ที่จะลงพื้นที	่
โดยพิจารณาจากพฤติกรรม	 ความตั้งใจ	
และความขยันในการท�ากิจกรรม	 ไม่เอารัด 
เอาเปรียบคนอื่น	 รวมทั้งพิจารณาจ�านวน
อาสาสมัครให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	 
ที่ส�าคัญ	 นักศึกษามีความถนัดด้านช่างที ่
ต่างกัน	 จึงต้องพิจารณามอบหมายงานตาม
ความถนัดของแต่ละคน	
	 ผลสะท้อนกลับจากการท�างานด้าน
จิตอาสาเห็นได้ชัดจากชุมชนพื้นท่ีให้ความ
ร่วมมือ	ท�าอาหารมาเลี้ยง	คอยอ�านวยความ
สะดวก	 ชุมชนเกิดความผูกพันกับนักศึกษา
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นักศึกษา

ความรู้
ภาคทฤษฎี

ความรู้ภาค
ปฏิบัติ

บริการชุมชนและ
บ�าเพ็ญประโยชน์
	 •	 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
	 •	 บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
	 •	 การจัดกิจกรรมสันทนาการ

ความยั่งยืน
และขยายผล

โครงการอาชีวะ
จิตอาสา	

บริการชุมชนสู่สังคม

•	 ช ่วยเหลือผู ้ประสบ 
	 ภัยพิบัติ	มหาอุทกภัย
•	 ระบบพี่สอนน้อง
•	 ออกค่ายจิตอาสา

ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย	12	โรงเรียน

ศูนย์	D	Club	
พัฒนาเครือข่าย
เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม

•	 จัดโครงสร้างระบบการท�างานฝ่าย 
	 จดัหา	ฝ่ายบรกิาร	ฝ่ายสนัทนาการ
•	 การสร้างความร่วมมือกับ
	 หน่วยงานภาคี	(ศูนย์คุณธรรม)
•	 การขยายการจัดตั้งชมรม	D	Club	 
	 ในโรงเรียนที่มีความพร้อม

ส่งเสริมให้นักศกึษามคีณุธรรมและจรยิธรรมในการช่วยเหลอื
ผูอ้ืน่	และเป็นผูใ้ห้ด้วยจติสาธารณะ	เกิดความภูมใิจในตนเอง	
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง	 รวมทั้งการ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมต่อไป

เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรพัฒนำยกระดับ

แผนภำพแสดงกระบวนกำรด�ำเนินกิจรรมของวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม

อาชีวะ	 และนักศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีกับ
ชุมชน	 รวมถึงได้พัฒนาตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ และอุปสรรค
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาอุปสรรคในการ
ท�าความดีน้ันมีอยู่บ้าง	 เช่น	 วิทยาลัยต้อง
ระมัดระวังความปลอดภัยในระหว่างน�า
นักศึกษาออกท�ากิจกรรมในพื้นที่	 ความ
เข้าใจผิดของโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าใจว่า
วิทยาลัยต้องการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย	 ทางกลุ่มจึง
สอนน้องๆ	ในชั้นอื่นๆ	ยกเว้น	ม.3	และ	ม.6
	 รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าวว่าปัจจยัส�าคญัที่
ท�าให้การท�าโครงงานคุณธรรมมีความส�าเร็จ
นั้นมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ซึ่ง
หมายถึง	ศูนย์คุณธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 ภาคชุมชนและ
โรงเรียนเครือข่ายต่างๆ	 ท�าให้นักศึกษามี

ความตื่นตัว	 จนสามารถสร้างเครือข่ายไปยัง
โรงเรยีนอืน่ๆ	ท่ีสดุจงึมกีารจดัตัง้ศนูย์	D-Club	 
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาตามมา	
	 กล่าวได้ว่า	 แรงจูงใจส�าคัญท่ีท�าให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม	 มาจาก
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและภาคภูมิใจ
ในวิทยาลัย	เห็นคุณค่าของตัวเองว่าสามารถ
ท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่ได้	รวมทัง้ครอูาจารย์
ในวิทยาลัยก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวของ
นักศึกษาท่ีเป็นคนมีจิตอาสา	 และเป็นผู้ท่ีมี
ศักยภาพในการท�างานสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ผู้อื่นได้	
	 สิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจน	 คือ	 วิทยาลัยแห่งนี ้
มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างคนด ี
สูส่งัคม	ยิง่เมือ่ได้แรงสนบัสนนุกย็ิง่ก่อเกดิการ
เรียนรู้	 กลายเป็นองค์ความรู้ท่ีสถานศึกษา
อื่นๆ	น�าไปต่อยอดได้	โดยประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบทพื้นที่และนักศึกษาของตนต่อไป
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 โรงพยำบำลส่วนใหญ่มัก “ตั้งรับ” กับควำมเจ็บป่วยของประชำชน แต่ส�ำหรับ 
โรงพยำบำลโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ที่นี่ท�ำงำน “เชิงรุก” เพื่อแบ่งปันควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพในแนวทำงกำรแพทย์ผสมผสำนให้กับชำวบ้ำนในพื้นท่ี และจังหวัดใกล้เคียง  
รวมไปถึงเดินทำงไปให้ควำมช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอีกด้วย

จิตอำสำนอกรั้วโรงพยำบำล

	 จุดตั้งต้นของ	 “จิตอาสา”	 ที่นี่มาจาก
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	ทั้งแพทย์	พยาบาล	
เจ้าหน้าที่	และยังขยายผลของความดี	ท�าให้
ชาวบ้านคนธรรมดาๆ	 ในหลากหลายอาชีพ
ที่สนใจการแพทย์แบบผสมผสานเข้ามาเป็น 
จิตอาสาอีกด้วย	
	 ความเป็นมาจติอาสานอกรัว้โรงพยาบาล	 
และสิ่งที่ท�าให้งานจิตอาสาในคร้ังน้ีประสบ
ความส�าเร็จเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียว	

จุดตั้งต้น ของจิตอำสำ 
 คุณภาณุ นาคงาม	 พยาบาลวิชาชีพ 
เล่าว่าจดุตัง้ต้นของความด	ีเกดิขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	
2545	ได้มีกลุ่มคนในโรงพยาบาลลุกขึ้นตอบ
ค�าถามของกลุ่มที่ว่า	“การที่เราปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยเหลือประชาชนในเขตต�าบลโพธาราม

ศูนย์ธรรมชำติบ�ำบัดวิถีธรรม 
โรงพยำบำลโพธำรำม

โดยวิธีการทางการสาธารณสุขนั้น ไม่ได ้
ตอบโจทย์ปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม กับบุคคลเหล่านั้นได้” 
ด้วยการชวนกันออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน	
โดยการน�าของคุณธนวรรณ สินประเสริฐ 
พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ	แผนกจกัษวุทิยา	
พร้อมด้วยสมาชิกแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	
สมาชกิในโรงพยาบาลหลายแผนก	รวม	20	คน	 
เริ่มออกให้บริการในวันหยุดราชการในพื้นท่ี
ใกล้เคยีงโรงพยาบาลเพือ่ตรวจรกัษา	ส่งเสรมิ	
ป้องกัน	ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชาวบ้าน
	 หลังจากออกพื้นที่บ ่อยครั้ งอย ่าง 
ต่อเนือ่ง	กช่็วยกระตุน้จติส�านกึของสมาชกิใน
โรงพยาบาลให้มจีติอาสาเพิม่ข้ึน	เครอืข่ายเริม่
เติบโตขึน้มาเป็นประมาณ	40-50	คน	ทมีกลุม่
จิตอาสาเริ่มท�ากิจกรรมเป็นมาตรฐานและมี
ระบบมากขึ้น	 มีการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน	 รวมท้ังตั้งเป็น	“ชมรมอาสา
อุ้มรักษ์” 
	 จน	 พ.ศ.	 2549	 ปีท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ	60	ปี	อาสาสมัครจิตอาสาใน
ทีมชมรมอาสาอุ้มรักษ์	ได้ออกช่วยเหลือดูแล
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ด้านสุขภาพประชาชนที่บริเวณพระบรมรูป 
ทรงม้า	 หลังเสร็จงาน	 ทุกคนมีความสุข	 
อิ่มเอมใจ	 และจับมือปฏิญาณตนขอเป็น 
ส่วนหน่ึงของจติอาสาน้อยนดิของประเทศไทย	 
จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้ง	เท่าที่จะท�าได้อย่าง
เตม็ความสามารถ	ในทกุพืน้ที	่“ขอเป็นข้ารอง
พระบาททุกชาติไป”
	 หลังจากเหตุการณ์นั้น	 กลุ่มมีการออก
ช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วประเทศไทย	
เช่น	จังหวัดอยุธยา	อ่างทอง	สิงห์บุรี	ลพบุรี	
นครราชสีมา	 ปราจีนบุรี	 นครศรีธรรมราช	
กรุงเทพฯ	 เป็นต้น	 และยังคงออกช่วยเหลือ
ในพื้นที่	ตามงานส�าคัญต่างๆ	ทั้งภายในและ 
ภายนอกพ้ืนที่ 	 โดยปฏิบัติการนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการเช่นเดิม	

ก�ำเนิด “ศูนย์ธรรมชำติบ�ำบัดวิธีธรรม”
	 ต ่อมานายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว  
นายแพทย์ช�านาญการด้านโรคหัวใจ	 ได้
มีโอกาสไปศึกษา	 “การแพทย์วิถีธรรม”	 
ตามแนวทางของหมอเขียว-ใจเพชร กล้าจน  
ซึ่งน�ากระบวนการทางพระพุทธศาสนา	
มาผนวกกับการแพทย ์ผสมผสานแบบ 
พึ่งตนเอง	ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
นายแพทย์วัชระจึงน�ามาปรับใช้ในพื้นที่
อ�าเภอโพธาราม	ผลจากการด�าเนินโครงการ
พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก	 จากการ

วิจัยเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
โพธาราม	 พบว่ามีการลดการใช้ยาแผน
ปัจจุบัน	และชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น
	 จนปี	2555	นายแพทย์สุภัค ปิติภากร 
ได้ย้ายจากจังหวัดเชียงราย	มาด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม	 ท่านมี
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา	 และมี
ความสนใจในแนวทางการแพทย์วิถีธรรม	 ท่ี
นายแพทย์วัชระน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ท�างาน	 ประกอบกับลุงละอองและป้ามาลี	
ชาวโพธาราม	มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ	ถวาย
ที่ดินจ�านวน	 38	 ไร่	 แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สมเด็จพระ
เทพรัตนฯ	ทรงรับพื้นที่	และพระราชทานให้ 
โรงพยาบาลโพธารามดูแลเพื่อความยั่งยืน	 
ในที่สุดนายแพทย์สุภัคจึงน�าพื้นที่นั้นมา 
จดัสร้างอาคาร	“ศูนย์ธรรมชาติบ�าบดัวถิธีรรม  
โรงพยาบาลโพธาราม”	 โดยใช้งบประมาณ
จากผู้มีจิตอาสาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	
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แนวทำงกำรท�ำงำนของจิตอำสำ 
	 คุณภาณุเล่าว่า	 กระบวนการท�างาน
ของจิตอาสา“ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	
โรงพยาบาลโพธาราม”	เป็นไปอย่างสมัครใจ	 
และท�างานบนพื้นฐานของความสุขใจใน
การเป็นผู ้ให้	 แรกเริ่มของการท�ากิจกรรม	 
มีอุปสรรคปัญหาที่ส�าคัญคือเรื่องความรู  ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการแพทย์วถิธีรรม	ทีอ่าสา
สมัครแต่ละคนอาจจะมีความรู ้ไม่มากนัก	 
แต่เมื่อค่อยๆ	 สั่งสมจากการเรียนรู้ร่วมกัน	
จากการไปลงมือปฏิบัติ	ปัญหานี้ก็หมดไป
	 โดยปกติทั่วไป	 การออกไปให้ความ
รู ้แก ่ชาวบ้านของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุข	 
มักเป็นลักษณะการน�าความรู้ไปให้ชาวบ้าน	 
แต ่ ก า รท� า ง า น ขอ ง อ า ส า สมั ค ร ข อ ง 
ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	 เป็นไปใน
ลักษณะของการแบ่งปันความรู้	 และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน	 และ
ใช้การสังเกตว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่สนใจ
เรือ่งใด	กจ็ะขยายความรู้เร่ืองน้ัน	ส่วนรปูแบบ
การท�างานจะยดึหลกั	“ทีไ่หนมีการรวมกลุม่ 
ก็ไปทีน่ัน่”	เช่น	หากมกีารประชมุของหมูบ้่าน	
หรือตามงานบุญ	 งานวัด	 อาสาสมัครของ
ศูนย์ฯ	 ก็จะขอร่วมกลุ่มพูดคุยในวันนั้นด้วย	
และแบ่งปันความรู้ของตนเองเกี่ยวกับการ
แพทย์บ�าบัดวิถีธรรม	 แนะน�าชักชวนให้หัน

มาดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย	 ตั้งแต่การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ	 การดูแลสุขภาพตาม
แนวทางของหมอเขียว	 เช่น	 การปรับสมดุล
ร้อนเย็นของร่างกาย	 ด้วยการรับประทาน
อาหารและน�้าสมุนไพร	 วิธีกัวซาขูดสารพิษ	
การพอกสมุนไพรดูดสารพิษ	 สนับสนุนให ้
ชาวบ้านปลูกสมุนไพรที่ช ่วยปรับสมดุล
ร่างกาย	เช่น	ต้นย่านาง	อ่อมแซบ	หญ้าหวาน	
ใบเตย	ฯลฯ	
	 ขณะเดียวกัน	 การที่อาสาสมัครของ
ศูนย์ฯ	 เปิดรับฟังความรู้ความคิดเห็นของ 
ชาวบ้าน	 ขณะที่ไปให้ความรู้	 ก็ท�าให้อาสา
สมัครได้รับความรู้ในการดุแลสุขภาพแบบ 
พื้นบ้านจากชาวบ้านกลับมาด้วย
	 คณุภาณเุล่าว่าการออกเผยแพร่ความรู้ 
ในชุมชนต่างๆ	 นอกจากอาสาสมัครซ่ึงเป็น 
เจ ้าหน ้า ท่ีของโรงพยาบาลแล ้ว	 ก็ยังม ี
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อาสาสมัครที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่มีความ
สนใจมาร่วมด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แล้ว	 ชาวบ้านที่มีความ
สนใจยังกลายเป ็นผู ้รู ้หรือวิทยากรของ 
ชมุชนน้ันๆ	ท�าให้เกดิความยัง่ยนืในการน�าไป
ปฏิบัติ	ยิ่งเมื่อเห็นผลดีต่อสุขภาพก็ยิ่งเชื่อมั่น
ในแนวทางทีว่่า	“ทุกคนคอืหมอรกัษาตวัเอง
ที่ดีที่สุด”	 ท�าให้เวลาเจ็บป่วยเล็กน้อย	 เช่น	
เป็นหวัด	แทนที่จะต้องไปหาหมอ	ก็สามารถ
น�าสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้	ที่ส�าคัญการน�า
แนวทางแพทย์วิถีธรรมของหมอเขียวมาใช	้
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ท�างานวิจัยไป
พร้อมๆ	 กัน	 เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
สมุนไพรที่น�าไปใช้	 และเพ่ือยืนยันถึงความ
ปลอดภัยอีกด้วย
  
	 ทางกลุ ่มไม่เพียงเข้าไปเป็นจิตอาสา
เฉพาะในหมู ่บ้านเท่านั้น	 แต่ยังเข้าไปใน
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียงด้วย	 เพราะ
ส่วนใหญ่คนที่ท�างานลักษณะนี้มักมีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ	ทางอาสาสมัครก็จะเข้าไป
แนะน�าเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามแนว
แพทย์วิถธีรรม	เพือ่เป็นการช่วยป้องกนัความ
เจ็บป่วยจากสารพิษต่างๆ	
	 นอกจากนี	้ทมีอาสาสมคัรของศูนย์ฯ	ยงั
ออกช่วยเหลอืในยามเกดิภยัพบิติั	เช่น	ในช่วง

ที่ผ่านมา	เกิดน�้าท่วมที่จังหวัดสกลนคร	ก็ได้
เดินทางไปให้ความช่วยเหลือ	 น�าน�้ามันเขียว
ไปมอบให้ชาวบ้านเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ	
สอนวธิกีารนวดกดจดุแก้อาการปวดเข่า	และ
แนะน�าเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ	
เพื่อใช้บ�าบัดอาการป่วย	
 
	 ทีมอาสาสมัครทุกคนทราบดีว่า	 การ
เกิดข้ึนของศูนย์ฯและการท�างานท่ีส�าเร็จ 
ราบรืน่นัน้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของคน
ทุกฝ่าย	ท้ังผูอ้�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม
ทุกๆ	ท่าน	นับจากอดีตจนปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล	หน่วยงานต่างๆ	 ในอ�าเภอ
โพธาราม	 รวมถึงชาวโพธารามทุกคนท่ีมีจิต
อาสา	 เห็นความส�าคัญของการสร้างสังคมที่
มคีวามสขุร่วมกนั	โดยยดึแนวทางการท�างาน
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	
ที่มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
	 วันนี้	 แม้ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	
โรงพยาบาลโพธารามจะไม่ได้มอีาคารทีโ่อ่อ่า	
เครื่องอ�านวยความสะดวกครบสมบูรณ์	 แต่
การท�างานของเหล่าอาสาสมัครท่ีขับเคลื่อน
ด้วยใจ	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาโดย
ตลอดได้แผ่ชื่อเสียงขจรขยายไปไกล	เหมือน
กลิ่นหอมของความดี	 ที่ผู ้คนต่างก็ยกย่อง
ชื่นชมนั่นเอง
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ห้องสมุดใต้ถุนบ้ำน 
	 บ้านไม้ใต้ถนุสงู	ท่ามกลางสวนยางพารา 
เลก็ๆ	ในพืน้ทีบ้่านเกาะทงั	ต.นาโหนด	อ.เมอืง	
จ.พัทลุง	เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเด็กๆ	ละแวก
นั้นว่า	 นอกจากจะเป็นบ้านของคุณเตือนใจ	
หรือ	“ป้าป้อม”	ของพวกเขาแล้ว	ที่นี่ยังเป็น
ห้องสมดุทีม่หีนังสือดีๆ 	มากมายให้เลอืกอ่าน
 “ถอดหัวใจของคนเป็นแม่ออกมาคิด 
นะว่า เราอยากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ให้
กับลูก อยากให้ลูกได้ท�ากิจกรรมดีๆ กับเรา  
แต่เราคงจะตามลูกไปข้างนอกไม่ได้ทุกที่  
ถ้าอย่างน้ันกท็�าทีบ้่านเถอะ เลยปรบัใต้ถนุบ้าน 

 ภำพของลูกชำยวัยซนก�ำลังนั่งปั้นดินเหนียวอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้ำบันไดบ้ำน 
เด็กๆ พำกันส่งเสียงหัวเรำะคิกคักสนุกสนำน แม้หน้ำตำจะดูมอมแมมแต่ก็เปี่ยมไปด้วย 
รอยยิ้มแห่งควำมสุข... เป็นภำพที่สร้ำงแรงบันดำลใจส�ำคัญที่ท�ำให้ คุณเตือนใจ ชูอักษร 
หันมำปรับสภำพแวดล้อมในบ้ำนของตัวเองให้เป็นพื้นท่ีสร้ำงสรรค์ส�ำหรับลูกๆ และยัง
ขยำยไปสู่กลุ่มเด็กในชุมชน จนกระทั่งทุกวันนี้กลำยเป็น “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้ำงสุข 
บ้ำนเกำะทัง” ที่ซึ่งหล่อหลอมให้เด็กๆ หลำยต่อหลำยคนได้เติบโตขึ้นมำด้วยควำมรัก 
และควำมสุข

ศนูย์เรยีนรู้ชุมชนสวนสร้ำงสขุบ้ำนเกำะทงั
เปิดพืน้ทีส่ร้ำงสรรค์เยำวชน...สร้ำงควำมสุขให้ชมุชน

ให้เป็นมุมหนังสือเล็กๆ เพราะลูกท้ัง 2 คน
ชอบอ่านหนังสือ ไปไหนมาไหนก็มักจะซื้อ
หนังสือกลับมาฝากลูก เวลามีเด็กๆ มาเล่น
ที่บ้าน ทุกคนก็จะมาเปิดหนังสือของน้อง
ปราย (ลูกชาย) ครั้งหนึ่งเราถามเด็กๆ ว่าเคย
ซื้อหนังสือกันบ้างไหม ค�าตอบคือ ‘ไม่’ เลยมี
ความคดิว่า อยากส่งเสรมิให้เดก็ๆ รกัการอ่าน 
พยายามคิดว่ามีท่ีไหนบ้างท่ีสนใจเรื่องนี้บ้าง 
ก็นึกถึง ‘ศูนย์คุณธรรม’”
	 จากท่ีเคยร่วมงานกับศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 นับตั้งแต่ปี	 2549	 ผ่าน
กิจกรรม “สืบค้นคนท�าดี แผนที่คนดี”	และ 
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งานด้านศาสนาสัมพันธ์	เชื่อมโยงคน	3	วัย	3	
ศาสนา	โดยได้รับการสนบัสนนุจาก	สสส.	ซึง่ทกุ
โครงการมุง่เน้นทีก่ารพฒันาเดก็และเยาวชน
เป็นส�าคัญ	 ท�าให้นอกจากเกิดผลลัพธ์อันดี
จากการท�าโครงการต่างๆ	แล้ว	ยังเกิดความ
สัมพันธ์อันเหนียวแน่น	 ระหว่างคุณเตือนใจ 
และกลุ่มเด็กๆ	 ในพื้นที่อีกด้วย	 ดังนั้นเมื่อ
เกิดแนวคิดในการสร้างห้องสมุดเพื่อรองรับ
กลุ่มเด็กที่มาท�ากิจกรรมที่บ้าน	 คุณเตือนใจ
จึงประสานงานและหารือกับศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 จนกระทั่งเกิดโครงการ	
“ห้องสมดุใต้ถนุบ้าน”	ขึน้ในปี	2553	–	2554
ที่ห้องสมุดใต้ถุนบ้านแห่งนี้	 หนังสือมากมาย
หลายร้อยเล่มจัดเรียงไว้บนชั้นอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 แยกตามหมวดหมู่หรือ
ประเภทของหนงัสอือย่างชดัเจน	เด็กๆ	ทกุคน
จึงมีหนังสืออ่านอย่างเพียงพอและสามารถ
เลือกอ่านได้ตามความต้องการ	 ซึ่งหนังสือ
ทุกเล่มได้ผ่านการคัดสรรในด้านเนื้อหาที่
ต ้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ช่วงวัยของเด็กๆ	
	 นอกจากน้ียงัเกดิ	“ห้องสมุดเคลือ่นท่ี” 
ที่ออกไปให้บริการในชุมชนอีกด้วย	 โดยใน
ช่วงวนัหยดุ	เดก็ๆ	ทีม่จีติอาสาจะรวมกลุม่กนั
ไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง	 บางคนสายตา
ฝ้าฟางไม่สามารถอ่านหนังสือได้	 บางคน
เป็นผู้ป่วยตดิเตยีง	บางคนเป็นคนด้อยโอกาส
ที่อยู ่ติดบ้าน	 ดังนั้นเมื่อเด็กๆ	 เข้าไปอ่าน

หนังสือให้ฟัง	จึงช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้คลาย 
ความเหงา	เกดิความเพลดิเพลนิ	สร้างรอยยิม้
และความสุข	ทั้งยังเป็นการสานสายใยความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อแก่แม่เฒ่าและลูกหลาน 
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย	

อ่ำน เรียน กิน เล่น เป็นกำรสร้ำงสุข
	 นอกจากกิจกรรมการอ่านแล้ว	 ที่บ้าน 
ของคุณเตือนใจยังเต็มไปด ้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์มากมายท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆ	 ได้
ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์	 และยังส่งเสริม
ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผ่านการ	“อ่าน	เรียน	กิน	
เล่น”	 ซ่ึงเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ	
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เช่น	 “หมากหลุม”	 ซึ่งเป็นการละเล่นเกม 
พื้นบ้านทางภาคใต้,	 การท�า	 “พวงมโหตร”	
เครื่องแขวนโบราณท�าจากกระดาษสี	 น�ามา
พับและตัดเป็นรูปต่างๆ	ใช้ในงานมงคล,	การ
ท�าขนมและอาหารพื้นบ้าน,	 การร้อยลูกปัด	
เป็นต้น	
	 คณุเตอืนใจเล่าว่า	“ความรูม้อียูร่อบตวั 
รอบบ้าน มีทั่วชุมชนของเรา เราอยากได้
อยากรู้เร่ืองอะไรก็เดินไปหา ไปคุยไปแลก
เปลี่ยนได้ เช่น เราอยากรู้เรื่องสมุนไพร ก็ไป
หาปราชญ์ชุมชนที่ท�าเรื่องสมุนไพร อยากรู้
เรื่องมโนราห์สื่อพื้นบ้านก็ไปหาศิลปินที่อยู่
ในชมุชน อยากรู้เร่ืองอาหารสขุภาพกช็วนกนั
มาทดลองท�าเลย ความรู้ก็เกิดขึ้นในระหว่าง
ที่เราท�า...”
 “ห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้กลายเป็นพืน้ที่
เสรีที่เด็กๆ อยากจะท�ากิจกรรมอะไรก็มา  
ใช้พื้นที่นี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป  
การอ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหาร 

การกนิต่างๆ ท่ีนีก่ม็ใีห้ จดุศนูย์รวมของเดก็ใน
ต�าบลนาโหนดคอื ‘บ้านป้าป้อม’ ผูป้กครองเอง 
ถ้าเขารู ้ว ่าลูกๆ มาท่ีบ้านป้าป้อม เขาก็
สบายใจเพราะเขาไว้ใจเรา ดังนั้นสิ่งส�าคัญ
ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ก็คือ ‘ภาพลักษณ์ 
ที่ดี’ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่
ก้าวร้าว มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซึ่งเด็กๆ 
เองกต้็องมสีิง่เหล่านีด้้วย เขาจะค่อยๆ ซมึซบั
จากเรา จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
ดังนั้นเด็กๆ ที่มาที่นี่ ไม่ใช่มาเล่นสนุกอย่าง
เดียว แต่เขามาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ในตัวของเขาเอง”

ขยำยพื้นที่สร้ำงสรรค์... บ่มเพำะเด็กดี
มีคุณธรรม
	 การส่งเสริมให้เด็กๆ	 มีอิสระในการคิด	
เปิดโอกาสให้ลงมือท�า	และได้แสดงออกตาม
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม	โดย
มีคุณเตือนใจคอยดูแล	 ให้ก�าลังใจ	 และให้ 
ค�าแนะน�าปรึกษา	 ท�าให้เกิด	 “กลุ่มแกนน�า
เด็กและเยาวชนคนรุน่ใหม่”	ซึง่เป็นก�าลงัหลกั
ในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	
	 ในปี	 2555	 หลังจากที่ศูนย์เรียนรู ้ 
สวนสร ้างสุขบ ้านเกาะทังเข ้าร ่วมเป ็น 
ส่วนหนึ่งของภาคีพื้นที่สร้างสรรค์	 หรือที่ 
เรยีกกันว่า	“พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั”	โดยสถาบันสือ่เดก็ 
และเยาวชน	(สสย.)	ภายใต้การสนบัสนนุของ	
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สสส.	 คุณเตือนใจและกลุ่มแกนน�าเด็กและ
เยาวชนกข็ยายแนวคิดการสร้างพ้ืนทีก่จิกรรม
สร้างสรรค์สู่ระดบัอ�าเภอ	และจงัหวดั	รวมถงึ
จงัหวดัใกล้เคยีง	ซึง่ได้น�ารปูแบบของกจิกรรม	
“อ่าน	เรียน	กิน	 เล่น	 เป็นการสร้างสุข”	มา
เป็นต้นแบบในการจัดงาน	 จนสามารถสร้าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	
โดยในปี	2560	มีเครือข่ายรวมกันมากถึง	30	
เครือข่าย
 “มีเด็กที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้
ถึง 4,200 คน และเราสามารถสร้างแกนน�า 
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มากถึง 
1,100 คน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้เขาได้เรียนรู ้
กระบวนการต่างๆ ในการท�างาน การวางแผน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เขารู้บทบาท
ของตัวเอง และสามารถประเมินตัวเองได้  
ที่ส�าคัญคือได้เรียนรู้ความเป็น ‘พลเมือง’ มี
จิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง ครอบครัว และสังคม เป็นพลเมือง

ท่ีสามารถสร้าง ’ความเปลี่ยนแปลง’ ท่ีดีให้
เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาได้ นี่เป้าหมายที่
อยากเห็น”	คุณเตือนใจกล่าว
	 ป ัจจุบันในจังหวัดพัทลุงก�าลังเกิด
กระแส	“คนเมอืงลงุ	นุง่ผ้าถงุไทย”	เนือ่งจาก
เดก็เยาวชนทีม่าร่วมกจิกรรมพืน้ทีส่ร้างสรรค์	
ได้ใช้ผ้าถุงเป็นสื่อ	 เป็นเครื่องมือสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	 จากย่า	 ยาย	 แม่	 
สู่ลูกสู่หลาน	 ผ้าถุงจึงมีค่ามากกว่าผ้าถุง	 ท่ี
สร้างแรงบันดาลใจให้คนในจังหวัดพัทลุง	
เด็กๆ	 วัยรุ ่นไปจนถึงวัยผู ้ใหญ่หันกลับมา
นุ ่งผ้าถุงกันมากข้ึน	 ไม่เพียงนุ ่งอยู ่ ท่ีบ้าน
เท่านั้น	 แต่นุ่งออกไปไหนมาไหนด้วยความ
ภาคภูมิใจ	 นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของ	 “ความ
เปลี่ยนแปลง”	 เล็กๆ	 ซึ่งเกิดข้ึนจากความ
คิดและการท�าของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้	 
ที่ช่วยกันรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ความเป็นไทย	
 
 “ถ้าเราเปิดพื้นท่ีให้เด็กๆ เหล่านี้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอสิระ เรา
ก็จะค้นพบสิ่งดีๆ มากมายในตัวของพวกเขา 
ขอเพียงไว้ใจเขาและให้โอกาสเขา แล้วเขาก็
จะเป็นคนที่สังคมเราพึ่งพาได้ในอนาคต...” 
คุณเตือนใจกล่าวทิ้งท้าย
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เสียสละ และพอเพียงคือทำงรอด
	 สภาพทั่วไปของบ้านดอนนูด	 ต�าบล
ควนขนุน	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ	เป็น
พื้นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นดอน	มีต้นไม้เลื้อย
ซึ่งเป็นสมุนไพรหลายชนิด	 มีล�าน�้าเหมาะใน
การท�าการเกษตร	 ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จึง
มีอาชีพท�านา	โดยมีที่ดินท�ากินไม่เกิน	10	ไร่	
ต่อครัวเรือน
	 ทีผ่่านมาเมือ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ท�าให้ชาวบ้านดอนนูดทีเ่คย
มนี�า้ใจช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	กลบัต่างคนต่างอยู	่ 
“ต่อกันติดได้ยาก”	 เมื่อคิดจะท�าอะไรก็ไม่มี
ใครให้ความร่วมมือ	 งานบุญงานกุศลก็มีแต่
คนเฒ่าคนแก่	 คนหนุ่มสาววัยแรงงานไม่ได ้
เข้าร่วม	นานวันเข้าก็เริ่มท�าให้ห่างเหินกันไป

 “ศีลธรรมไม่กลับมำ โลกำจะวินำศ” วำทะของท่ำนพุทธทำสภิกขุท่ีได้กล่ำวไว้นี้  
เป็นควำมจริงแท้มำโดยตลอด ถึงวันนี้ เรำต่ำงเห็นแล้วว่ำหำกโลก ประเทศ ชุมชน 
ขำดคุณธรรม ทุกควำมดีงำมที่ก่อเกิดมำในโลกก็นับวันแต่จะเสื่อมถอยลง 

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนำโรงเรียนใต้ต้นไทร 
(โรงเรียนร่มเงำบุญ)

เสียสละ พอเพียง น�ำสุขสู่ชุมชน

โดยไม่รูต้วั	ท�าให้พดูคยุได้ยาก	เมือ่เกดิปัญหา
ขึ้นในหมู่บ้าน	ก็ท�าให้เกิดรอยร้าวได้ง่าย	
	 ด ้วยลักษณะทางกายภาพ	 อาชีพ
ของชาวบ้าน	 และสภาพสังคมของชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้	ผู้ใหญ่วิรุณ สุขนวล 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	ตารุณ	หรือ	ผู้เฒ่ารุณ	
ซึง่ปัจจบุนั	อายกุว่า	70	ปี	ท่านเป็นนกัพฒันา
ที่ท�างานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 คนท้ัง
จังหวัดรู้จักท่านเป็นอย่างด	ี ถือเป็นผู้น�าตาม
ธรรมชาติคนส�าคัญในบ้านดอนนูด	 มองว่า	 
“เราต้องอยู ่กันแบบช่วยเหลือกันอย่างพี ่
อย่างน้อง ยดึหลกัความเสยีสละ และเศรษฐกจิ 
พอเพียงมาปรับใช้ เราจึงจะสามารถอยู่รอด 
และรกัษาวฒันธรรมทีด่งีามของชมุชนไว้ได้”
	 ผูใ้หญ่วริณุจงึเริม่ลงมอืผลกัดนักจิกรรม
ต่างๆ	แบบสู้ไม่ถอย	เมื่อแกนน�าหมู่บ้านเห็น
ถึงความตั้งใจจริงในการน�าความเจริญมาสู่
หมู่บ้าน	 และต่างเห็นตรงกันว่าหากไม่ลงมือ
แก้ไข	 ชุมชนก็คงจะแย่ลงทุกวัน	 จึงมีการ
พูดคุยสนทนากันแบบไม่เป็นทางการตาม
ร้านน�้าชา	 ชักชวนชาวบ้านให้ท�าในสิ่งท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ร่วมกันก่อน	 เพื่อสร้าง
ความสามัคคีจากจุดเล็กๆ	 คือ	 การร่วมกัน
สร้างถนนหนทาง	 สร้างสาธารณประโยชน์
ต่างๆ	ขึน้	ทีส่ดุเมือ่ชาวบ้านเหน็ความเอาจรงิ 
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เอาจังในการพัฒนาชุมชนของผู ้ใหญ่วิรุณ
และแกนน�า	 จึงเลือกผู้ใหญ่วิรุณเป็นผู้ใหญ่
บ้าน	 และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ	 โดย
ช่วงแรกเป็นการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 โดย 
ไม่อาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก	
	 เมื่อความสามัคคีเริ่มฟื ้นกลับคืนมา	
โครงการอื่นๆที่คิดท�าร่วมกันก็ค่อยๆ	เกิดขึ้น	
จนท�าให้ชาวบ้านดอนนูดและหมู่บ้านใกล้
เคียงที่เคยต่างคนต่างอยู่	 กลับมามีจิตอาสา	
ร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	 ให้เกิดขึ้นในชุมชน	 โดยมี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร	
(โรงเรียนร่มเงาบุญ)	 เป็นศูนย์กลางในการ
ท�ากิจกรรมและเป็นดั่งศูนย์รวมใจก็ว่าได้	 
จนในภายหลังเมื่อมีโครงการต่างๆ	 เข้ามา	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริม
ความเข้มแข็ง	 ผนวกกับความร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวบ้านที่นี่	 จึงท�าให้โครงการต่างๆ	
ส�าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี	

ผูกใจให้ยึดมั่นในคุณค่ำของควำมดี 
	 หากสืบสาวไปในอดีต	 จะพบว่าชุมชน
บ้านดอนนูด	 เป ็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ม ี
ครูบาอาจารย์พระภิกษุที่มีชื่อเสียงมาสร้าง
ความเจริญไว้	 คือ	 หลวงปู่ทวดปะขาว	 ซึ่งมี
อภนิิหารแก่กล้าและเป็นทีเ่คารพศรทัธาของ
คนในแถบน้ี	 แต่มายุคนี้	 ชื่อเสียงของท่าน
เร่ิมเลือนหาย	 ชุมชนแห่งนี้จึงช่วยกันรื้อฟื้น 

ความดีงามท่ีอยู ่คู ่ ชุมชนให้คืนมาอีกครั้ง	 
ด้วยการด�าเนินการให้มีการปั้นรูปหลวงปู่ 
ทวดปะขาวประดิษฐานไว้ท่ีศาลา	 เพื่อเป็น 
สญัลกัษณ์ของความดมีคีณุธรรม	ให้ชาวบ้าน
ได้ระลึกถึงต่อไป	
	 แต่ก่อนที่จะเกิดรูปปั้นหลวงปู่ปะขาว	
ชาวบ้านที่นี่ ได ้ เชิญชวนบุคคลส�าคัญใน 
ท้องถิ่น	 ทั้งพระสงฆ์	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 และผู้ที่
เป็นแกนน�าต่างๆ	 มาร่วมหารือกัน	 เพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ที่เป็นความรู้	 และ 
ส่งเสริมคุณธรรมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	เป็นการร่วมคิด	 
ร่วมสร้าง	เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของดีที่มีอยู่
ในชุมชนร่วมกัน	

ในวิกฤตมีิโอกำส…กำรก่อเกดิศูนย์เรยีนรูฯ้
	 หากกล่าวถึงท่ีมาของศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร(โรงเรียนร่มเงา
บุญ)	 คงต้องเริ่มในปี	 2540	 เมื่อศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดสุวรรณชัย	 ก�าลังจะปิดตัวลง	
เพราะมีเด็กเล็ก	 เพียง	 5	คน	และครูพี่เลี้ยง
เพียง	 2	 คนเท่านั้น	 คุณสมชาย ชุมพาที 
พัฒนาการอ�าเภอควนขนุนสมัยนั้น	 ได้เชิญ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือหาแนวทาง
ในการด�าเนินการรับมือกับวิกฤตินี้	 โดยเชิญ
ท้ังผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านันต�าบลควนขนุน	 ผู้ทรง
คุณวุฒิประจ�าหมู่บ้าน	สุดท้ายผลจากการหา
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แนวทางร่วมกันนี้ผู้ใหญ่วิรุณได้ตัดสินใจมอบ
ที่ดินเพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จ�านวน	
2	 ไร่	 และต่อมามีการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านดอนนูดขึ้น	
	 ภายหลังเมื่อองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิน่เข้ามามบีทบาท	ในการบรหิารจดัการ
มากขึ้น	 ตามแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง	
ชุมชนพ่ึงตนเอง	 จึงได้มีการรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนนูด	 กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านดอนนูดเข้าด้วยกัน	 เพื่อขยายโอกาส 
ในการเรยีนรู	้โอกาสในการพฒันา	และพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน	 พร้อมเปลี่ยนเพิ่มชื่อใหม่
เป็น	 “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้
ต้นไทร (โรงเรียนร่มเงาบุญ)” 
	 หลังจากนั้นเป ็นต้นมา	 กิจกรรมที่
เกิดขึ้นที่นี่ก็มีความหลากหลาย	 แต่มุ ่งสู  ่
เป้าหมายเดยีวกันคอืเพือ่สร้างสงัคมทีเ่ป็นสขุ	
เช่น	กิจกรรมคน 3 วัย	ที่มาจากสภาพชีวิต
ในปัจจุบันที่ผู้สูงวัยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 ใน
ขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ก็ค่อยๆ	มีระยะห่าง
ออกไป	 ส่วนคนในวัยท�างานก็มุ่งมั่นกับการ
ท�างาน	 จนไม่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 จึงมี
การจัดกิจกรรมน�าเด็กไหว้พระสวดมนต์ทุก
วันศุกร์	 เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเล่านิทาน
ให้เด็กฟังก่อนเที่ยงวัน	 รวมทั้งเชิญปราชญ์ 
ชาวบ้าน	 คือ	 คุณยายทับ	 เกิดด�า	 บ้านดอน
ศาลา	 คุณยายมิตร	 มากแสง	 บ้านโคกวา	 
มาร้องเพลงขับกล่อมเด็กนอนก่อนนอน 
กลางวันในทุกวันศุกร์	 และได้ขยายผลต่อให้

ยั่งยืน	ด้วยการบันทึกเสียงในรูปแบบแผ่นซีดี	
ไว้เปิดขับกล่อมเด็กทุกวัน
	 ด้วยเห็นความส�าคัญของคนดีที่จะ
พฒันาชมุชน	ชาวบ้านทีน่ีย่งัได้ช่วยกนัส�ารวจ	
“คนดีศรีดอนนูด”	 ซึ่งเป็นแบบอย่างคนดี
มีคุณธรรม	 เป็นที่ยอมรับนับถือของคนใน
ชุมชน	ด้วยการจัดกิจกรรม	“คนดีศรีดอนนูด	 
เทิดไท้องค์ราชัน”	 5	 ธันวาคม	 จุดเทียนชัย
ถวายพระพร	มอบประกาศเกยีรตคิณุให้คนดี
ศรดีอนนดูเหล่านัน้	ซึง่ได้ด�าเนนิการคดัเลอืก
มาแล้วทั้งสิ้น	36	คน	

ปลูกจิตส�ำนึกเยำวชน ขยำยผลสู่ชุมชน
ใกล้เคียง
	 นอกจากนั้น	 ทางศูนย์เรียนรู ้ฯยังได้
ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการชุมชน	
ชกัชวนโรงเรยีนใกล้เคยีงร่วมด�าเนนิโครงการ
ดูแลแหล่งน�้าล�าคลองและสิ่งแวดล้อม	 มี
การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน	 ให้ความรู ้
เรื่องประโยชน์	 และพิษภัยของขยะมูลฝอย	
ปัจจุบันคุณศฤงคาลว์ ชูศรี	 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
บ้านดอนนูด	 ได้ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ	วิทยาเขตป่าพะยอม	(พัทลุง)	ร่วมท�า
โครงการพืชสมุนไพรใกล้น�้าเพ่ือสุขภาพ 
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และโครงการตรวจคุณภาพน�้าคลองท่า
แนะ และคลองป่าพะยอม	ทั้งสองโครงการ
เป็นการสร้างจิตส�านึก	 และกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชน	 พร้อมผู้น�ารุ่นใหม่	 พัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกัน	 และขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้
เคียง	 นอกจากในต�าบลควนขนุนคือ	 ต�าบล
ปันแต	และต�าบลมะกอกเหนอื	โดยได้รบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในปี	 2551-
2553	
 
	 ส่ิงที่น่ายินดีของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้	 คือ	
การได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆ	 ด้าน	
เช่น	 การได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลหนองพ้อ	 
รวมถึงโรงเรียนวัดดอนศาลา	 โรงเรียน 
วัดควนพลี	 โรงเรียนบ้านโคกวา	 โรงเรียน 
ดอนศาลาน�าวิทยา	 ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคน	 ในแต่ละปี 
เป็นเงินกว่า	80,000	-	100,000	บาท	เพื่อน�า
มาใช้ในการด�าเนินงานต่อไป	
	 หากจะกล่าวถึงความส�าเร็จของ	“ศูนย์
เรียนรู้และพัฒนาโรงเรยีนใต้ต้นไทร	(โรงเรยีน
ร่มเงาบุญ)”	สิ่งที่ค้นพบคือการท�างานที่สอด
ประสานกันเป็นอย่างดีของคนในชุมชนที่มี 
จดุหมายเดยีวกนั	ทีอ่ยากเหน็คุณธรรมความดี 

ที่คนรุ ่นเก่าได้สร้างไว้	 ตกทอดถึงรุ ่นลูก 
รุ่นหลาน	 การมีผู้น�าท่ีเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง
กับการสร้างเสริมคุณธรรม	 มีวิสัยทัศน์และ
น�าพาชมุชนไปสูจ่ดุหมายทีต่ัง้ไว้จนได้รบัการ
ยอมรับด้วยดีจากสังคม	 และยังคงท�างาน
เพื่อชุมชนแม้ในวันนี้จะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ตาม	 นอกจากนี้	 ยังมีการขยายผล 
การด�าเนินงานออกไปสู ่ ชุมชนรอบข้าง	
สร้างเครือข่ายการท�างาน	 พร้อมร่วมมือกัน 
ขับเคลื่อนการท�างานเชิงบูรณาการ

	 เมื่อได้ขึ้นชื่อว ่าเป็นชุมชนหมู ่บ ้าน	 
เราค้นพบว่าไม่สามารถให้ใครเพียงคนเดียว
เป็นฮีโร่	 ท�างานพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความ
สงบสุขได้	 แต่ต้องอาศัยพลังจากชาวบ้าน 
ทุกคนในการสร้างสังคมที่ผาสุกร่วมกัน
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 ต�ำบลล�ำประดำ ตัง้อยูใ่นอ�ำเภอบำงมลูนำก จงัหวดพจิติร พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่ำบลุม่  
ประชำกรจำก 688 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร เช่น กำรท�ำนำที่มี
พื้นที่ 20,000 กว่ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝนพื้นที่บำงแห่งเกิดภำวะน�้ำท่วม ส่วนในฤดูแล้ง 
มีปัญหำขำดแคลนน�้ำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลล�ำประดำ
จำกต�ำบลบริหำรจัดกำรตนเอง สู่ต�ำบลคุณธรรม

	 ชาวบ้านที่ น่ีส่วนใหญ่อพยพมาจาก
จงัหวดัสระบรุ	ีในอดตีอยูอ่าศัยร่วมกนัอย่างมี
น�า้ใจ	แต่ด้วยภาวะของสงัคมเมอืงทีแ่ผ่เข้ามา	 
ท�าให้เกิดการสะสมเงินทองในระบบทุนนิยม	
เกิดการแข่งขัน	 ผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย	
ข้าวที่ เคยท�าพอมีพอกินก็ท�าเพื่อขายใน 
ปริมาณมากๆ	 เน้นใช้สารเคมี	 ท�าให้คนใน
ชุมชนเจ็บป่วย
 
	 ต�าบลล�าประดาห่างจากตัวอ�าเภอแค่	
17	กิโลเมตร	แต่ด้วยในอดีตถนนหนทางเป็น
ดินลูกรังเมื่อเข้าหน้าฝนทางเฉอะแฉะ	 ท�าให้
คนภายนอกไปมาหาสู่ล�าบาก	 ต้องใช้เวลา 
เดินทางเป็นครึ่งวัน	 มาทุกวันน้ีเปลี่ยนเป็น
ถนนลาดยาง	ความเจรญิต่างๆ	กเ็ข้าถงึได้ง่าย	
คนหนุ่มสาวในหมูบ้่านออกไปท�างานในเมอืง	
ทิ้งเด็กและคนชราไว้กับบ้าน

	 ทั้งหมดนี้	 เกิดขึ้นในต�าบลล�าประดา	
และต� าบลอื่ นๆ	 อีกมากมาย	 เหมือน 
หนังม้วนเดิม	 ปัญหาเดิมๆ	 ท่ีบางคนบอก
ว่าหมดหนทางแก้ไข	 แต่คนต�าบลล�าประดา 
ไม่คิดเช่นนัน้	หากกลบัพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า
 “ปัญหาของคนล�าประดา คนล�าประดา 
ก็ต้องแก้ไขเอง”
	 นี่จึงสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของคนท่ีนี	่ ท่ี
ไม่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างนอก	
แต่กลับมองว่า	 หากมีปัญหาใดเกิดข้ึน	 คน 
ล�าประดาย่อมรู้ทางแก้ดีท่ีสุด	 สิ่งส�าคัญคือ
คนล�าประดาต้องรู้จัก	 “คิดพึ่งตนเอง”	 และ	
“ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า”	นั่นเอง	
	 คนล�าประดา	มวีธิบีรหิารจดัการตนเอง
อย่างไร	 และขยายผลเป็นต�าบลคุณธรรมได้
เพราะเหตุใด	 ลองไปฟังแนวทางขององค์กร
ต้นแบบนี้ด้วยกัน	
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กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน คอื “หวัใจ” 
ส�ำคัญ 
	 หากมีคนเห็นต่างหรือเห็นขัดแย้งกับ 
สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด	 ผู้น�าองค์กรบางคนอาจ
คิดว่าไม่จ�าเป็นต้อง	“ใส่ใจ”	แต่ไม่ใช่ส�าหรับ
ผู ้น�าอย่างคุณสมบัติ ประโยชน์ดี	 นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าประดา	 อย่าง
แน่นอน	 ในการท�างานหากเจออุปสรรค
ปัญหาคอื	ความเห็นต่าง	นายกสมบติั	จะใช้วธิี
การรบัฟังความคดิเหน็นัน้	และใส่ใจกบัความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั	
ทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่าง	
	 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในต�าบลล�าประดาทีท่�าอย่างเข้มข้น	 
และจริงจังมาตลอด	 ปรากฏชัดเป็นความ 
เข ้มแข็งของคนในชุมชน	 ที่หากต้องท�า
กจิกรรมต่างๆ	กไ็ม่จ�าเป็นต้องอาศัยหน่วยงาน 
ข้างนอก	หรืองบมาสนับสนุนมากนัก	เพราะ
เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจ	เห็นประโยชน์
ร่วมกัน	อย่างแท้จริง	การงานต่างๆ	ก็อาศัย
แรงกายแรงใจของคนในชุมชนท�าให้ส�าเร็จ
ขึ้นมานั่นเอง
	 นายกสมบัติเล่าว่า	 ทุกคนในชุมชน	 
“มีสิทธ์ิมีเสียงเท่ากัน”	 โดยต�าบลล�าประดา
มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน	
ด้วยธรรมนูญต�าบล	4	ด้านคือ	หนึง่-เศรษฐกจิ	

สอง-สังคม	สาม-สิ่งแวดล้อม	และสี่-สุขภาพ	
โดยแต่ละส่วนจะมคีณะกรรมการท�างาน	เพือ่
ผลักดันกิจกรรมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
ให้เดินไปในมิติเดียวกัน	
 “เราบ่มเพาะความคิดในการท�างาน
ในกระบวนการแบบมีส่วนร่วมมาเป็น 10 ปี 
แต่ละเดือนมีท้ังเวทีย่อยและเวทีกลาง เวที
ย่อยคือการประชุมของมิติต่างๆ ใน 4 ด้าน 
ส่วนเวทีกลางเป็นเวที ‘วาระประชาชนคน
ล�าประดา’ ที่ในแต่ละครั้งจะมีญัตติเข้ามา  
ที่ประชุมใช้เวทีนี้ในการแก้ปัญหาอย่างตรง
จุดที่สุด เป็นการแก้ปัญหาโดยคนในชุมชน  
เราเห็นปัญหาร่วมกัน แก้ด้วยกัน ตรงไหน 
ใช้งบ อบต.ช่วยได้เราก็จะจัดการทันที” 
 
	 จดุส�าคญัในการประชุมของท่ีนีค่อื	“การ
ให้ชาวบ้านทุกคนได้แสดงความคิดเห็น”	 
โดยมีกติกาส�าคัญในการพูดคุยว่า	 ผู้ด�าเนิน
การประชุมต้องพยายามให้คนที่ไม่ได้พูด	 
“มโีอกาสพดู”	และพดูได้คนละไม่เกนิ	2	นาที	
ดังนั้น	 แม้ว่าจะพูดเก่งหรือไม่เก่งก็พูดได้ใน
เวลาเท่าเทียมกัน	
	 โดยธรรมนูญใน	 4	 ด้านท่ีว่านี้	 มีการ
ท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด	คือ	
 ในด้านเศรษฐกิจ	 เมื่อชาวบ้านกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 อบต.	 ส�านักงาน
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เกษตร	 เห็นร่วมกันว่าปัญหาเศรษฐกิจของ
คนที่น่ีเป็นเรื่องของหนี้สิน	 ความยากจน	
การปลูกพืชผลการเกษตรที่รายได้ไม่พอ 
รายจ่าย	 และค้นพบว่าการลงทุนทางการ
เกษตรด้วยการใช้สารเคมี	 ท�าให้ต้นทุนสูง
และส่งผลต่อสุขภาพ	จึงมีการน�าความรู้เรื่อง
การท�าเกษตรอินทรีย์	ด้วยการท�าปุ๋ยชีวภาพ 
ไว้ใช้กันเอง	 เช่น	 การท�าปุ ๋ยหมักฟางข้าว	 
รวมถึงการท�าลานตากข้าว	 การคัดเมล็ด 
พันธุข้์าว	ท�าเครือ่งสีข้าว	การจดัหาน�า้ท�าการ
เกษตร	 ท�าให้เกษตรกรลดต้นทุน	 มีรายได้ 
เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ชุมชนและภัยแล ้ง	 ด ้วยหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างยั่งยืน	 ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ปลูกต้นไม้	ท�าเกษตรสวนครวัเพือ่ลดรายจ่าย	

 ในด้านสังคม	 มีการสร้างบรรยากาศ
ของสังคมที่เกื้อกูลกัน	 ให้ความช่วยเหลือคน
ท่ีเจ็บป่วย	และผูส้งูอาย	ุมกีารออมวนัละบาท	
น�าเงินที่ได้ไปช่วยเหลือญาติของผู้ที่เสียชีวิต	
เวลาใครเจบ็ป่วยกไ็ปเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจกนั	
 
 ในด้านสิง่แวดล้อม	ชาวบ้านทีน่ี่ช่วยกนั
ดูแลล�าน�้าคูคลองให้ใสสะอาด	มีการเก็บขยะ
ริมถนน	 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม 
ให้ชุมชน	
 

 ในด้านสุขภาพ	ชาวบ้านที่นี่มีการรวม
กลุม่ออกก�าลงักาย	ทางหน่วยงานสาธารณสขุ	
มีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ	 เพราะเห็น 
ร่วมกันว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา	

จำกชุมชนเข้มแข็ง สู่ชุมชนคุณธรรม 
	 นายกสมบัติเล่าว่า	 ชุมชนที่นี่มีความ 
เข ้มแข็งได้ก็เพราะมีการพูดคุยกันอย่าง
สม�า่เสมอ	มปัีญหาอะไรกน็�าเข้าสูเ่วท	ีอย่างไร
ก็ตาม	 ในอนาคต	 ต่อให้ตนไม่ได้เป็นนายก	
อบต.หรือจะมีข้าราชการหน่วยงานไหน 
โยกย้ายมาท�างานท่ีนี่	 ชาวล�าประดาก็ยัง
สามารถช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา	แก้ไขปัญหา
ของตนเองได้	 เพราะได้เรียนรู้ที่จะท�างาน
ร่วมกันมาแล้ว	 นี่จึงเป็นการพึ่งตนเองอย่าง
เข้มแข็ง	 ที่จะช่วยให้ล�าประดายืนได้อย่าง
มั่นคงต่อไป	
 
	 โดยที่ผ่านมา	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิด
จากการประชุมหารือ	 สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของที่นี่	 เช่น	 การเห็นร่วมกันที่
จะแก้ปัญหาศัตรูของนาข้าว	 คือ	 หนู	 ด้วย
วิธีธรรมชาติ	 แทนท่ีจะใช้สารเคมี	 จึงมีการ
ประกาศให้ประชาชนรบัทราบว่า	ห้ามจบังสูงิ
และนกต่างๆ	ท่ีจะช่วยก�าจดัหน	ูผลปรากฏว่า
ผ่านไปราว	2	ปี	จ�านวนของหนูก็ลดลง
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	 นอกจากนี้	 ที่นี่ยังห้ามเล่นการพนัน 
ในวัด	 แม้ทุกวันน้ีจะท�าได้ไม่เต็มร้อย	 แต่ก ็
ลดลงเป็นจ�านวนมาก	 รวมถึงห้ามทะเลาะ
วิวาทในงานพิธีต่างๆ	 หากเกิดการทะเลาะ
วิวาทขึ้น	ก็ตั้งกติการ่วมกันว่าคู่กรณีต้องจ่าย
ค่าปรับค่าเสียหาย	
	 ที่ส�าคัญที่นี่ยังมีการบริหารจัดการ 
ภัยแล้งด้วยการระดมกันหาแหล่งน�้า	 ดึง 
เข้าสวนเข้านาของตนเองและคนอืน่ๆ	โดยใน
ส่วนนี้	อบต.ให้การสนับสนุนค่าน�้ามันรถของ
คนที่มีจิตอาสา	ที่ช่วยเดินทางไปหาแหล่งน�้า
ในจุดต่างๆ
	 จากการท�างานแบบมีส ่วนร ่วมนี	้ 
ส่งผลให้คนในต�าบลล�าประดา	 เกิดการ
ท�างานร่วมกัน	 ชาวบ้านปรับค่านิยมจากที่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเอง	มาเป็นการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม	 ผู้คนเริ่มเห็นว่าการ
มีคุณธรรมจะท�าให้สังคมมีความสุข	 จาก
ชุมชนที่พึ่งตนเอง	 ชุมชนแห่งนี้เริ่มพัฒนา
ตนเองเป็นชมุชนแห่งคณุธรรมไปพร้อมๆ	กนั	 
เกิดเป็น	 “ชมรมจิตอาสาพัฒนาต�าบล”  
ทีม่กีารท�ากจิกรรมร่วมกนัในด้านอืน่ๆ	ตามมา	 
เช่น	การระดมคนในชุมชนเพื่อปรับปรุงถนน
หนทาง	 พื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องอาศัย 
งบประมาณของรัฐ	
 

	 กล่าวได้ว่า	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชุมชน
แห่งนี้ประสบความส�าเร็จในการจัดการ
ตนเอง	 มาจากการมีผู้น�าที่ดี	 เห็นคุณค่าของ
การพดูคยุแลกเปลีย่นอย่างจรงิจงั	หน่วยงาน 
ต่างๆ	 ให้ความร่วมมือสนับสนุน	 และเดิน
หน้าจับมือกันไปในทิศทางเดียวกัน	 ส่วนคน 
ล�าประดาเอง	 ได้ใช้ฐานของจิตใจท่ีเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่มาพัฒนาพื้นที่	 รวมทั้งพัฒนาตนเอง
ให้มจีติสาธารณะ	เหน็แก่ประโยชน์ของชุมชน
เป็นหลักไปพร้อมๆ	กัน

	 ทุกวันนี้	คนล�าประดา	มีความสุข	และ
กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ	
มากมาย	และยังคงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างความ
ดีให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน



298 องค์กรคุณธรรม สร้ำงคนดี สังคมดี

องค์กรคุณธรรมด้ำนพอเพียง 

กองทุนสวัสดิการชาวบ้านต�าบลคลองตัน 
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โทร.09-8017-8131	
e-mail	:	thawonr_15634@yahoo.co.th
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
20	ม.2	ต.นาโส่	อ.กุดชุม	จ.ยโสธร	35140
พ่อวิจิตร บุญสูง	โทร.08-7872-1672
ชุมชนคลองลัดมะยม 
30	ม.15	ถนนบางระมาด	แขวงบางระมาด	
เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	10700
ลุงชวน ชูจันทร์ 
ประธานประชาคมตลาดน�้าคลองลัดมะยม	
โทร.08-9215-2659	
e-mail	:	latmayom@hotmail.com
ชุมชนบ้านหัวนา 
วัดจ�าปา	บ้านหัวนา	ต.หนองแก้ว	อ.กันทรารมย์	

สถำนที่ติดต่อ

จ.ศรีสะเกษ	33310	
พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท 
วัดจ�าปา	โทร.08-7986-5990	
e-mail	:	aeknarin2122@msn.com
FB	:	วัดจ�าปา	บ้านหัวนา
ต�าบลแสงภา 
ก�านนัสมบตั ิชดิทดิ
ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอนาแห้ว
65	ม.1	ต.แสงภา	อ.นาแห้ว	จ.เลย	42170
โทร.08-4789-3162,	04-207-9414
บ้านนาอีสาน 
สวนออนซอน
411	บ้านนาอสีาน	ม.16	ต.ท่ากระดาน	อ.สนามชัยเขต	 
จ.ฉะเชิงเทรา	24160	
พ่อเลี่ยม บุตรจันทา	โทร.08-4711-6099
บ้านบุ่งเข้
120	ม.8	ต.หนองแสง	อ.ปากพลี	
จ.นครนายก	26130
ผู้ใหญ่วิชาญ วัฒนวิเชียร	โทร.08-0792-1122
บ้านหนองกลางดง
คุณโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน	ม.7	
100	ม.7	บ้านหนองกลางดง	
ต.ศิลาลอย	อ.สามร้อยยอด	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77180	โทร.08-1763-8507
โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย 
(ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)	
114/1	ม.1	ต.หนองบอนแดง	อ.บ้านบึง	
จ.ชลบุรี	20170	
FB	:	โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง
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พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ (ขุนศิริ) 
ผู้ร่วมก่อตั้ง/ประธานฝ่ายสงฆ์	(บวร.มาบเอื้อง)
โทร.08-9574-2528	
e-mail	:	thanapanyo@gmail.com	
ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร	(อาจารย์ยักษ์)	
ผูร้บัใบอนญุาตก่อตัง้โรงเรยีน	โทร.08-1735-1430
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	
114	สุขุมวิท	23	แขวงคลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110
รองศาสตราจารย์อ�านาจ เย็นสบาย 
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	โทร.08-1170-2063
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจ�ารุง 
(มหาวิทยาลัยบ้านนอก)
สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ
70	ม.7	ต.เนินฆ้อ	อ.แกลง	จ.ระยอง	21110
คุณชาติชาย เหลืองเจริญ 
ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	
โทร.08-7817-8030
e-mail	:	chartchai04@gmail.com
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ 
ม.3	บ้านจบัไม้	ต.เฝ้าไร่	อ.เฝ้าไร่	จ.หนองคาย	43120
อาจารย์ไกรสร พิมพ์ประชา 
ผูอ้�านวยการโรงเรียนบ้านแบง	โทร.08-1964-4026	
e-mail	:kaison_ppcha@hotmail.com
ครูเกษร พลเรืองเดช	ครูโรงเรียนบ้านจับไม้	
โทร.08-2835-5277	
e-mail	:	kesorn3806@gmail.com
ครูพิสมัย กองธรรม	ครูโรงเรียนบ้านจับไม้	
โทร.08-061-2662	
e-mail	:	Phissamai_k@hotmail.com
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านพ่อค�าเดื่อง ภาษี 
40	ม.8	ต.หัวฝาย	กิ่ง	อ.แคนดง	จ.บุรีรัมย์	31150	
พ่อค�าเดื่อง ภาษี	โทร.08-1876-5906
ศนูย์เรียนรู้เกษตรอนิทรย์ีวถิชีมุชนหนองกระโดนมน 
56	ม.11	ต.หนองโพธิ์	อ.หนองหญ้าไซ	
จ.สุพรรณบุรี	72240	

คุณเกษมชัย แสงสว่าง 
(ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์)	
โทร.09-8256-9188
ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
บ้านอมลอง	ต.ยั้งเมิน	อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	50250	
พระครสูพุรหมธรรมาภิวฒัน์ (พระสรยทุธ ชยปัญโญ) 
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
โทร.08-9926-3877	
e-mail	:	doiphasom@gmail.com
FB	:	วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม	Doi	Pha	Som	
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริบ้านดอยดิน 
178	ม.2	ต.ห้วยไผ่	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000
คุณสมชาย หลวงละ	หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ฯ	
โทร.08-9508-5770,	08-5701-2805		
e-mail	:	namoil2805@gmail.com	
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนกุฎ 
ม.15	ต.ควนมะพร้าว	อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองใส	โทร.08-1608-9416
สถาบันการเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย 
ต.หนองสาหร่าย	อ.พนมทวน	จ.กาญจนบรุ	ี71140
คุณศิวโรฒ จิตนิยม 
ประธานสถาบนัการเงนิชมุชนต�าบลหนองสาหร่าย
โทร.08-1763-7341	
e-mail	:	sjitniyom@gmail.com
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านคา
200	ม.1	ต.บ้านคา	อ.บ้านคา	จ.ราชบุรี	70180
คุณฉัตรชัย ธนิกกุล	นายก	อบต.บ้านคา	
โทร.0-3272-1008	
e-mail	:	bankha@bankha.go.th

องค์กรคุณธรรมด้ำนวินัย

ชุมชนบ้านดอนโพ
คุณพิมพ์วิมล บุญดีเพิ่มสุขเจริญ 
เกษตรกรบ้านดอนโพ
65	ม.11	ต.บ้านสิงห์	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	70120	
โทร.08-5425-7479
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บ้านโคกเพชร 
ม.8	 บ้านโคกเพชร	 ต.สามเหลี่ยม	 อ.ประโคนชัย	
จ.บุรีรัมย์	31140
ก�านันพลกฤต เพ็งประโคน	โทร.08-6250-0548
บ้านโนนศิลา 
ม.8	ต.ยายแย้มวัฒนา	อ.เฉลิมพระเกียรติ	
จ.บุรีรัมย์	31170	
ก�านันสมพงษ์ สืบบุญ	โทร.08-1878-9249
โรงพยาบาลบางแก้ว 
ม.1	ต.ท่ามะเดื่อ	อ.บางแก้ว	จ.พัทลุง	93140
คุณสุนทร อรุณโณ 
นักจัดการงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ	
โทร.08-1275-0940
e-mail	:	montada2524@outlook.com	
โรงเรียนกันตังพิทยากร 
282	ถ.ตรังคภูมิ	ต.กันตัง	อ.กันตัง	จ.ตรัง	92110
อาจารย์ยุภา พรเศรษฐ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน
โทร.	08-6741-4241,	0-7525-1100
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 
ม.9	ต.บ่อน�้าร้อน	อ.กันตัง	จ.ตรัง	92110	
โทร.07-529-2058
อาจารย์โชติ จิตขาว	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.09-5256-3995
อาจารย์สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว 
โทร.	09-3139-2917
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง
ม.7	ถ.ตรงั-น�า้ผดุ	ต.นาพละ	อ.เมอืง	จ.ตรงั	92000
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
โทร.	0-7557-4406,	08-9042-4908	
e-mail	:	surapon2501@gmail.com
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 
107/6	ถ.จรัญสนิทวงศ์	25	แขวงบางขุนศรี	
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700
อาจารย์มาณวกิา สงวนวงศ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
โทร.0-2411-1573	,	08-1348-	6911
โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา 
ต.น�้าเกลี้ยง	อ.น�้าเกลี้ยง	จ.ศรีสะเกษ	33130

อาจารย์สมพร อาษา	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.	08-9844-7209	
e-mail	:	somporn.ars@gmail.com	
ครูเอกชัย จันมนตรี โทร	08-1725-4048	
e-mail	:	akachai.jan@gmail.com
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
75	 ถ.ชูเชิดน่าน	 ต.บางมูลนาก	 อ.บางมูลนาก	
จ.พิจิตร	66120
อาจารย์อภิชาฎ พงษ์ภู่ รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.06-4352-6561
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  
ม.8	บ้านตะโกล่าง	ต.สวนผึ้ง	อ.สวนผึ้ง	
จ.ราชบุรี	70180	โทร.0-3291-9552
อาจารย์เฉลียว เถื่อนเภา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.08-9014-4342	
e-mail	:	tkl.030@hotmail.com
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
172	ม.2	ต.ม่วง	อ.บ้านม่วง	จ.สกลนคร	47140
รอง ผอ.สรุเิยนทร์ วงศ์ภาค�า	โทร.08-1768-7531
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 
4/324	 ถ.สระหลวง	 ต.ในเมือง	 อ.เมืองพิจิตร	
จ.พิจิตร	66000	
พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน โทร.	08-1888-9030	
e-mail	:	wpataraprasit@yahoo.com
โรงเรียนวัดธรรมาราม  
96	ม.4	ต.นาข้าวเสีย	อ.นาโยง	จ.ตรัง	92170	
อาจาย์กฤช กาหยี	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.	06-2619-2595	
อาจารย์ประทีป ชัยเพชร โทร	08-6266-1164
โรงเรียนวัดสามหลัง
ต.บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่	50120	
โทร.	0-5348-1017
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง 
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสามหลัง	
201/22	 หมู่บ้านเต็มสุข	 ต.บ้านแหวน	 อ.หางดง	
จ.เชียงใหม่	50230	โทร.	08-9954-0878	
e-mail	:	Sringkann@hotmail.com
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อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น 
ครูโรงเรียนวัดสามหลัง	โทร.	08-2889-3567
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
188	ม.12	ต.โคกหล่อ	อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง	92000
โทร.	0-7550-0605
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.	08-9724-1216
สภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือก 
ต.บ้านเลือก	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี
อาจารย์วิฑูรย์ ศรีเกษม 
แกนน�าสภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือก	
โทร.	09-2939-5404
องค์การบริหารส่วนต�าบลชะมวง 
ม.1	ต.ชะมวง	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	93110
โทร.	0-7462-2457
คุณอธิวัฒน์ ขุนทอง	นายก	อบต.ชะมวง	
โทร.	08-1959-3493

องค์กรคุณธรรมด้ำนสุจริต

ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง
78/1	ม.3	ต.ห้วยแก้ว	อ.แม่ออน	จ.เชยีงใหม่	50130
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ 
โทร.	08-5675-4598,	06-2192-9656	
e-mail	:	kampongcoffee@hotmail.com
ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
201	ม.9	ต.บ้านกลาง	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	51000	
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง 
นายกเทศมนตรตี�าบลบ้านกลาง	
โทร.	0-5309-0711
ส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองบัว 
ม.1	ต.หนองบัว	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	71190		
e-mail	:	nongbua_kan@hotmail.com
คุณสวนา ลีนะกุล	 ปลัดเทศบาลต�าบลหนองบัว	
โทร.08-1300-0890
ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว
200	ม.4	ต.ดอนแก้ว	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	50180

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย	ปลัด	อบต.ดอนแก้ว
โทร.0-5312-1585,	0-5312-1574	
e-mail	:	donkaewlocal@gmail.com
องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง 
9	ม.2	ต.วัดขวาง	อ.โพทะเล	จ.พิจิตร	66130
คุณยุทธภูมิ วงษ์ส�าราญ 
หวัหน้าส�านกัปลัด	อบต.วดัขวาง	
โทร.08-4753-2425
องค์การบริหารส่วนต�าบลสมอแข 
476	ม.3	ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์	ต.สมอแข	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000	โทร.0-5598-7100-1
คุณทองม้วน พันธุรี	นายก	อบต.สมอแข	
โทร.06-1629-9938
e-mail	:	netphasom2512@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้
111	ม.4	ต.เสมด็ใต้	อ.บางคล้า	จ.ฉะเชงิเทรา	24110
คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง	นายก	อบต.เสม็ดใต้
โทร.	09-8552-5555,	0-3858-4130	

องค์กรคุณธรรมด้ำนจิตอำสำ

กลุ่มบริษัทเอจีซี 
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ�ากัด (มหาชน) 
คุณจูน กังวานนวกุล	ผู้จัดการฝ่ายซีเอสอาร์	
โทร.08-1565-9292	
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ�ากัด
คุณกันยา เจียรวัฒนกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	
โทร.08-4555-4862
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
คุณวัชระ พันธิตพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองบริหาร	
โทร.	08-4154-8959
บรษิทั เอจซี ีเทคโนโลย ีโซลชูนัส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
คุณนัยนา พจมานวิมล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร	
โทร.08-1869-9318	
กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล 
ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมประจ�าต�าบลสนัผกัหวาน	
9/1	 ม.4	 บ้านป่าตาล	 ต.สันผักหวาน	 อ.หางดง	
จ.เชียงใหม่	50230
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คุณธนพล สายธรรม โทร.08-2745-6164	
e-mail	:	Sringkann@hotmail.com	
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล	
201/22	 หมู่บ้านเต็มสุข	 ต.บ้านแหวน	 อ.หางดง	
จ.เชียงใหม่	50230	โทร.	08-9954-0878	
e-mail	:	Sringkann@hotmail.com
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง 
บ้านทุ่งโม่ง	ม.6	ต.หนองปลาไหล	อ.วังทรายพูน	
จ.พิจิตร	66180	
คุณวิชิต ส�าแดงเดช	โทร.08-9906-4036	
คุณวิราวรรณ ยกแก้ว	โทร.09-8829-8947
e-mail	:	yokkhaew@hotmail.com
กองทุนเวลาเพื่อสังคม
87/110	อาคารโมเดร์นทาวน์	ชั้น	14	
ถ.สุขุมวิท	63	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110
คุณจารุวรรณ ชาญเดช 
ประธานฝ่ายกิจกรรม	 กลุ่มจิตอาสาเพื่อเด็กและ
เยาวชน	โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม
โทร.06-4050-8674	
คุณบุญญาพร ไชยเดช	ผู้ประสานงาน	
โทร.08-6004-5542	
e-mail	:	K.chaiyadet@gmail.com
ชุมชนกองขยะหนองแขม
ซอยพุทธมณฑลสาย	3	ซอย	5
แขวงหนองค้างพล	ูเขตหนองแขม	กรงุเทพฯ	10160
คุณบรรจง แซ่อึ้ง	โทร.08-1440-2088
ชุมชนบางบัว 
ม.6	ถ.พหลโยธิน	ซ.พหลโยธิน	49/2	
แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
รอ.ประภาส แสงประดับ 
ประธานสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย
คลองบางบัว	
โทร.08-7503-4658
ชุมชนราชทรัพย์ 
แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800

คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ 
ประธานชุมชนราชทรัพย์	โทร.09-0962-9654
ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม 
คุณพันธุ์ดี พรหมเทศ	รองนายก	อบต.หัวง้ม	
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม	
345	ม.13	ต.หัวง้ม	อ.พาน	จ.เชียงราย	57120	
โทร.	0-5363-5224-5,	09-3259-8733
คุณจิตติกาญจน์ เครื่องไชย 
เจ้าหน้าที่ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม	
โทร.	08-7542-1262	
e-mail	:	jittikan_pong@hotmail.com
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ�ากัด
155/30	ม.4	นคิมอตุสาหกรรมราชบรุ	ีต.เจด็เสมยีน	
อ.โพธาราม	ราชบุรี	70120	
คุณจรูญ ศิริสรณ์	กรรมการบริหาร	
โทร.08-1944-9303
คุณสุภาพร แดงสา	Safety	Officer	
ทีมสร้างสุข	ฝ่ายติดตาม	ประมวล	และเก็บข้อมูล
โทร.08-1342-4468
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
666	ถนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	
เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
คุณวรรณา ธรรมร่มดี 
ผู้จัดการบริหาร	ส�านักกรรมการผู้จัดการ	
โทร.08-1918-3230	,09-0880-7961	
e-mail	:	wanna_t@lion.co.th	
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 
316	ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่	9	
แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
คุณสุชน แซ่งเฮง	กรรมการมลูนธิฯิ	
โทร.	0-2328-1161,	08-1439-6018
มูลนิธิหัวใจอาสา
2044/23	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10310	โทร.0-2318-3959
คุณกรรชิต สุขใจมิตร	ผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ
โรงพยาบาลบางมูลนาก
2	ม.	9	ต.หอไกร	อ.บางมลูนาก	จ.พจิติร	66120
โทร.0-5663-1131-2	โทรสาร.0-5663-1131	ต่อ	103
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นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	โทร.08-6445-6330
คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ 
พยาบาลวิชาชีพ	ช�านาญการ	โทร.08-2774-1228
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
ม.4	ต.วังขนาย	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี	71110
อาจารย์วิวรรธน์ วรรณศิริ	ผู้อ�านวยการโรงเรียน
โทร.08-9916-2859	
e-mail	:	wiwat06@hotmail.com
โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
78/11	ต.บางตลาด	อ.ปากเกรด็	จ.นนทบรุ	ี11120
โทร.0-2583-	8434	
e-mail	:	swnschool@gmail.com	
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
ต.หนองสูงใต้	อ.หนองสูง	จ.มุกดาหาร	49160
อาจารย์ธนิต ทองอาจ	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
โทร.	09-3519-9365	
e-mail	:	9tanit@gmail.com
อาจารย์ปุณยาพร ผิวข�า	ครูผู้รับผิดชอบโครงการ	
โทร.08-1060-3546	
e-mail	:	pun_punyaporn@yahoo.co.th
วัดลานแซะ 
3	ม.1	ถ.ใสยวญ-โรงรม	ต.นาขยาด	อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง	93110	
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล)
โทร.08-1958-9690	โทรสาร	0-3463-1231
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
53	ม.3	ต.บ้านฆ้อง	อ.โพธาราม	จ.ราชบรุ	ี 70120	
อาจารย์ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล	ผู้อ�านวยการ	
โทร.0-3223-1013
อาจารย์สามารถ ค้วนเครือ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน	นักศึกษา	
หัวหน้างานปกครอง	
โทร.08-9743-6622
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
46	ซอยจรัญสนิทวงศ์	9	แขวงวัดท่าพระ	

เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	10600
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
โทร.0-2878-5000,	0-2864-0358	
ศนูย์ธรรมชาตบิ�าบดัวถิธีรรม โรงพยาบาลโพธาราม 
(หน้าวัดพระศรีอารย์)	ม.	9	ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	70120
คุณภาณุ นาคงาม	พยาบาลวิชาชีพ	
โทร.08-1019-2996
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต�าบลนาท่อม 
ม.8	ต.นาท่อม	อ.เมืองพัทลุง	จ.พัทลุง	93000	
คุณถาวร คงศรี โทร.09-8017-8131
e-mail	:	thawonr_15634@yahoo.co.th
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง 
59	หมู่	5	ต.นาโหนด	อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000	
คุณเตือนใจ ชูอักษร โทร.	08-9658-1505
e-mail	:	pomtuenjai@gmail.com	
FB	:	Tuenjai	Chooakson
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร
(โรงเรียนร่มเงาบุญ)
บ้านดอนนูด	ม.2	ต.ควนขนุน	อ.ควนขนุน	
จ.พัทลุง	93110
คุณถาวร คงศรี	โทร.09-8017-8131
ส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่	 :	 28/1	 อาคารประภาวิทย์	 ถนน
สุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โรงงาน	:	9	ม.7	ถ.กลางนา-ยายพลอย	ต.แม่ร�าพึง	
อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	77140
คุณศศิธร พิริยกิจ 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี
จ�ากัด	(มหาชน)	
โทร.0-2238-3063	ต่อ	1209,	08-1565-9784
องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าประดา
ม.1	ต.ล�าประดา	อ.บางมูลนาก	จ.พิจิตร	66120
คุณสมบัติ ประโยชน์ดี	นายก	อบต.ล�าประดา	
โทร.08-1888-4506
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ที่ปรึกษา
พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์		 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
นายสิน	สื่อสวน	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม

คณะท�างาน
นายยงจิรายุ	อุปเสน	 	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	
นายประมวล	บุญมา	 	 หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
	 	 สมัชชาคุณธรรม
นางสาวธัญลักษณ์	ศรีสง่า	 	 หวัหน้ากลุม่งานนวตักรรมองค์ความรูเ้พือ่สร้างสงัคมคณุธรรม
นางสาวจีระวรรณ์	บรรเทาทุกข์		 นักวิชาการ	
นางสาวภัททิรา	วิริยะสกุลธรณ์		 นักวิชาการ
นางสาวอสมา	ปัทมะสังข์	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรติกร	มีหมั่น	 	 เจ้าหน้าที่โครงการ	

หนังสือองค์ควำมรู้ชุด องค์กรคุณธรรม สร้ำงคนดี สังคมดี 

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ	 978	-	616-7988-05-4	
สิ่งพิมพ์ล�าดับที่   																								7/2560
จัดพิมพ์ครั้งแรก		 	 ตุลาคม	2560
จ�านวนพิมพ์		 	 2,000	เล่ม

บรรณาธิการ		 	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

ผู้เขียน/เรียบเรียง 	 	 นางอารีณะ	วีระวัฒน์	
	 	 นางสาวเสาวลักษณ์	ศรีสุวรรณ
	 	 นางสาวนิภา	ใจเรือน	
เจ้าของผลงาน
ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (CMMU)	 
ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศพัท์	0-2644-9900	โทรสาร	0-2644-4901	www.moralcenter.or.th	
FB	:	moral	center,	moral	spaces

ศิลปกรรม ด�าเนินการผลิต
บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	14/999	ม.13	ต.บางบัวทอง	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110	
โทรศัพท์	08-5150-6989,	08-1348-4914		e-mail	:	areenaw@yahoo.com



ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
69/16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2644 9900 โทรสาร 0 2644 4901-3
www.moralcenter.or.th

Facebook : moral center, moral spaces




