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 ท่ามกลางความเลวร้ายต่างๆ และความเสื่อมทรามนานาประการใน
สงัคมไทยที่สั่งสมยดืเยื้อเรื้อรงัมายาวนาน และได้มาปะทเุป็นวกิฤตกิารณ์
ขั้นรนุแรงในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา ฝ่ายผูใ้หญ่กม็ปัีญหาความขดัแย้งแตกแยก 
การเข่นฆ่าท�าลายล้างกนั ก่อจลาจล โกงกนิคอรปัชั่น การท�าธรุกจิใต้ดนิ
ที่ผดิกฎหมายทั้งในเรื่องเพศ อบายมขุการพนนั สรุายาเสพตดิ ฯลฯ ฝ่าย
เยาวชนก็มีความเสื่อมทรามทางศีลธรรมตามรอยผู้ใหญ่ไม่น้อยหน้ากัน  
มพีฤตกิรรมที่เป็นปัญหาร้ายแรงทั้งทางด้านเพศ ความรนุแรง ยาเสพตดิ  
ไปจนถึงปัญหาในชีวิตประจ�าวันเช่นการทุจริตสอบ การขาดความ 
รับผิดชอบ พึ่งตนเองได้น้อย ติดเกม อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯลฯ  
พ่อแม่ที่สมควรจะสร้างครอบครัวให้เป็นเบ้าหลอมที่ดีในการเลี้ยงดูแล
ลูกให้มีทักษะชีวิต ศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาท และพึ่งพาตนเองได้  
กจ็�ากดัตนเองเป็นแค่ “นกัหาเงนิเลีย้งลกู” ครแูละผูบ้รหิารในสถานศกึษา
ที่มหีน้าที่อบรมสั่งสอนทั้งทางด้านความรูค้วบคู่ไปกบัคณุธรรม ให้ลูกศษิย์ 
เตบิโตไปเป็นคนเตม็คน จนไปถงึขั้นเป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์ กจ็�ากดัตนเอง
เป็นแค่ “นักสอนวิชา” พระสงฆ์ที่มหีน้าที่อบรมสั่งสอนศลีธรรมกถ็ูกกนั
ออกจากหน้าที่นี้ไปนาน จนเมื่อพยายามดงึท่านกลบัมาช่วยกเ็กดิปัญหา
ทั้งความบกพร่องเรื่องสมณสารปูและองค์ความรู ้ไปจนถงึวธิกีารถ่ายทอด
ที่ไม่สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีแนวโน้มจะจ�ากัด
ตนเองเป็นแค่ “นกัธรุกจิค้าบญุและพธิกีรรม” เดก็และเยาวชนที่เตบิโตมา
ในสงัคมเช่นนี้จะเป็นอย่างไรกนัต่อไป อปุมาเหมอืนพวกเขาได้เข้ามาอยู่
ในสถานที่อนัมดืมดิ ไม่รู้ทศิทาง ไม่รู้ว่าจะหาทางออกไปทางไหนได้เลย
 
 นับเป็นเวลากว่า ๖ ปีแล้วที่นวัตกรรมการเรียนรู้คุณธรรมเชิงรุก 
ที่มีชื่อว่า “โครงงานคุณธรรม” หรือ Moral Project ได้เกิดขึ้นเพื่อ 
ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างได้ผลเป็นรูปธรรมมากมาย 

หลายกรณ ี เสมอืนเป็น “แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด” จดุเลก็ๆ  
ที่ได้ประกายใจให้คนเล็กคนน้อยทั้งหลายได้เชื่อมั่นว่าตนเองนั้นก็
สามารถสร้างแสงสว่างขึ้นมาด้วยมือของตนเองได้ เพื่อส่องน�าทางและ
พาเดก็และเยาวชนของเราให้ก้าวข้ามพ้นจากอปุสรรคสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย 
ไปสูท่างออกที่ปลอดภยัและงดงามได้ หนงัสอืเล่มนี้ได้ท�าหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวของคุณครูไสวที่น�าพาเด็กๆ ให้เรียนรู้ผ่านการท�าโครงงาน
คุณธรรม ไปตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถแก้ไขปัญหาที่หมักหมม
มายาวนานในโรงเรียนได้ส�าเร็จซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจ 
เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�าโครงงานคุณธรรมตั้งแต่ต้นเริ่มได ้
อย่างเพลดิเพลนิและแจ่มแจ้ง
 
 ขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาและบุญกิริยาของคณะท�างานหนังสือ
เล่มนี้ ที่ได้รบัการรเิริ่มและสนบัสนนุอย่างดยีิ่งจากศนูย์คณุธรรม (องค์การ
มหาชน) ตลอดจนคณะคณุครูและนกัเรยีนที่ท�าโครงงานคณุธรรมที่ผ่าน
มาทั้งหมดกว่า ๑๒,๐๐๐ โครงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หยบิยกมาอ้างองิ
ไว้ในหนงัสอืเล่มนี้ ขออ�านาจแห่งบญุกศุลนี้ได้เป็นปัจจยัเกื้อกลูให้ทกุท่าน
ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ได้เกิดความประจักษ์แจ้งว่า “เราไม่จ�าเป็นต้องยอม
จ�านนต่อความเลวร้ายในสงัคมอนัมดืมดินี้อกีต่อไป เรากส็ามารถจะลกุขึ้น 
มาช่วยกันเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราก้าวเดินไปสู่ทางออกที่ปลอดภัย
และงดงามได้เช่นกนั”

สัมโมทนียกถา

(พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว�โส)
ประธานโครงการพฒันาโครงงานคณุธรรม

เฉลมิพระเกยีรต ิพทุธชยนัตเีฉลมิราช
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 “โครงงานคุณธรรม” เป็นนวัตกรรมการท�าความดีเชิงรุก ซึ่ง 
พระมหาพงศ์นรนิทร์ ฐติวโํส ประธานกลุม่กลัยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวถิพีทุธ 
(กคพ.) ได้รเิริ่มคดิค้นขึ้น ในปี ๒๕๔๘ เพื่อตอบโจทย์วกิฤตกิารณ์ทาง 
ศลีธรรมของเยาวชน โดยส่งเสรมิให้เยาวชนได้รวมกลุม่ ร่วมกนัเหน็ปัญหา  
คดิค้นทางแก้ และลงมอืท�าด้วยตนเอง น้อมน�าพระธรรม และพระราช
ด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มาสู่การปฏบิตั ิ จนสามารถน�า
ไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศลีธรรม และส่งเสรมิการ
บ่มเพาะความดมีคีณุธรรมอย่างเป็นรปูธรรม และเป็นระบบ รวมทั้งขยาย
การมสี่วนร่วมไปสู่บคุคลต่างๆ ในสถานศกึษา ชมุชน และสงัคมวงกว้าง
 
 ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นคุณูปการที่จะเกิดแก่เยาวชน
และสังคมไทยของ รองศาสตราจารย์บุญนํา ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธในขณะนั้น และอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการบริหาร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ก่อให้เกิด 
การร่วมส่งเสรมิและสนบัสนนุการท�าความดขีองเดก็และเยาวชน ระหว่าง 
ศนูย์คณุธรรม ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 
กลุม่กลัยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวถิพีทุธ (กคพ.) ภายใต้ชื่อ “โครงการพฒันา 
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต”ิ 

 โดยจัดท�าในรูปแบบของโครงการประกวด โครงงานคุณธรรม

เฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท�าด ีถวายในหลวง”ขึ้นในปี ๒๕๔๙ 
เกิดเป็นผลส�าเร็จมากมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการครอบคลุม 
ทั้ง ๑๘๕ เขตการศึกษาทั่วประเทศ เกิดเยาวชนแกนน�าที่ได้เรียนรู้ 

คณุธรรมผ่านการท�าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสงัคม โดยเฉพาะปัญหาของ
เยาวชนด้วยตวัเยาวชนเอง รวมแล้วไม่ต�่ากว่า ๗๒๐,๐๐๐ คน
 
 หนงัสอื“มุง่สูเ่ป้า เข้าถงึแก่น โครงงานคณุธรรม”เล่มนี้ เป็นคูม่อืใน 
การด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรม โดยท�าการถอดองค์ความรูจ้ากพระมหา 
พงศ์นรินทร์ ผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องโครงงานคุณธรรม และครูที่ด�าเนินงาน
โครงงานคณุธรรมอย่างต่อเนื่อง เรยีบเรยีงแนวคดิ รูปแบบ กระบวนการ
เรียนรู้ และเทคนิควิธีการท�าโครงงานคุณธรรมให้ประสบความส�าเร็จ 
สามารถน�าไปใช้ได้จริง น�าเสนอผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
ตวัละครสมมตทิี่ชื่อ ครูไสว เพิ่มกรอบท้ายบท สรปุย่อเนื้อหาวชิาการที่
แทรกในเนื้อเรื่อง ในลกัษณะหนงัสอื How to เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน
และสะดวกต่อการน�าไปใช้ได้เป็นอย่างดี
 
 ดงันั้น หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้อ่านหนงัสอืเล่มนี้ทกุคนจะสามารถ
น�าองค์ความรู้ แนวคิดในการพัฒนาสังคมไทยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า  
โครงงานคุณธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สงัคมไทยอย่างยั่งยนืต่อไป
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 หนังสือ มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น “โครงงานคุณธรรม” ได้จัดพิมพ ์
เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับความสนใจจากครู 
อาจารย ์ นักเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป ็นจ�านวนมาก  
เพื่อเรยีนรูห้ลกัคดิ กระบวนการในการท�าโครงงานคณุธรรมที่เกดิประโยชน์
การเรยีนรู้ที่เป็นแก่นความรู้อย่างแท้จรงิ ศูนย์คณุธรรม จงึจดัพมิพ์เพิ่ม 

เป็นครั้งที่ ๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณธรรม 
เชงิพื้นที่จงัหวดั

 โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู ้
คุณธรรมเชิงรุก ที่ใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กได้อย่างดียิ่ง  
เพราะโครงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีโจทย์หรือปัญหาที่ผู ้เรียนต้องการ 
ค�าตอบ เป็นกระบวนการที่มีเหตุและผล ฝึกให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งต่างๆ 
รอบตวั เหน็ความเชื่อมโยงของทกุสิ่งเข้าด้วยกนัและเรยีนรู้ว่าทกุปัญหา
มีวิธีการแก้ไข ส่วนผลลัพธ์จะดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมถึงความยั่งยืนที่จะไม่ให้ 
เกิดปัญหานั้นซ�้าๆ อีก ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ฉะนั้นการท�าโครงงานคุณธรรมไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาเล็กๆ ของ
กลุ่มเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างการเรียนรู้ที่จะ 
จัดการปัญหาด้วยหลากหลายวิธีการ และหากวิธีการใดสามารถสร้าง 
การเรียนรู ้หรือยอมรับได้ของสังคมนั้นๆ หากขยายผลท�าทั้งสังคม 
กจ็ะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยนื 

 ศูนย ์คุณธรรม ได ้ด�า เนินงานส ่ง เสริมคุณธรรมเชิ งพื้นที่  
จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดที่มีกระบวนการสนับสนุนให้องค์กร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคชุมชน ภาคประชาสังคมและ 
ทุกภาคส่วน มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความดีในรูปแบบต่างๆ  
เชื่อมโยง ถักทอไปสู ่สังคมคุณธรรม จึงมีแผนต่อยอดส่งเสริมใช้ 
กระบวนการโครงงานคณุธรรม เป็นเครื่องมอืส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
ให้สถานศึกษาในจังหวัดคุณธรรม ให้เป็นจังหวัดที่เด็กและเยาวชน 
มสี่วนร่วม รบัผดิชอบแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

 ศูนย์คุณธรรม ขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจ  
ตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของหนังสือมุ ่งสู ่เป้า เข้าถึงแก่น  
“โครงงานคุณธรรม” น�าไปใช้ส่งเสริมการท�ากิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ให้เดก็และเยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หนงัสอืเล่มนี้ 
จะช่วยสร้างการเรยีนรู ้จดุประกายความคดิ การเรยีนรูปั้ญหาด้วยปัญญา 
ที่จะจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย 
ไปสู่สงัคมคณุธรรม

ค�าน�า

(นายสิน สื่อสวน)
ผู้อ�านวยการศูนย์คณุธรรม

การพิมพ์ ครั้งที่ ๕
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สารบัญ

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ๑๒

 ครูไหวในวนัวาน ๑๕ 

 อย่าท�าร้ายความด ีอย่าปล่อยให้ความดโีดดเดี่ยว ๑๗

 ลูกแกะเทวดาล้อมหมาป่าให้สิ้นฤทธิ์ ๑๙

 ธรรมะบนัดาลใจสู่ธรรมะปฏบิตั ิ ๒๑

ร่วมกัน ท�าดี อย่างมีปัญญา ๒๔

 แรกรู้จกัโครงงานคณุธรรม ๒๗

 จดุเริ่มต้นและเส้นทางอนังดงาม  ๓๓

 “โครงงานคณุธรรม” โครงงานชวีติที่คดิอย่างวทิย์ ๓๔

ปฏิบัติการ “สร้างลูกแกะเทวดา” ๓๖

 ปัญหาที่อยากแก้ สิ่งดทีี่อยากท�า ๓๙ 

 รวมกลุ่มกลัยาณมติร ๔๕

 ระดมความคดิตอบค�าถาม ๕  ข้อ ๕๐

 เรยีนรู้จากการลงมอืท�า ๕๖

 ล้มเหลว...มใิช่เรื่องเลวร้าย ๕๗

 น้อมน�าพระราชจรยิวตัรสู่การปฏบิตั ิ ๖๓

 พระธรรมน�าทาง ๖๙

 สร้างการมสี่วนร่วม ๗๒

 ประเมนิผล วดัระยะ ปรบัทศิทาง ๗๙

 ต่อยอดกจิกรรม เหนี่ยวน�าความด ี ๘๑

 พลกิวกิฤตเป็นโอกาส ๘๖ 

 สร้างทายาทสบืทอดมรดก ๙๑

 “โครงงานคุณธรรม” การประกวดที่แตกต่าง ๙๔

 เปลี่ยนทศันคตติ่อการประกวด ๙๗

 เตรยีมตวั เตรยีมใจก่อนไปประกวด ๙๙ 

 ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชวีติ ๑๐๒

 ผลการประกวดที่รอคอย ๑๐๔

 การประกวดคอืการปฏบิตัธิรรม ๑๐๖

ภาคผนวก  ๑๑๐ 

 แก่นการเรยีนรู้ “ร่วมกนั ท�าด ีอย่างมปีัญญา” ๑๑๑ 

 ๖ ขั้นตอนในการท�าโครงงานคณุธรรม ๑๑๗

 รายงานโครงงานและสื่อน�าเสนอโครงงาน  ๑๒๑

 ตวัอย่าง สรปุย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ  ๑๒๔

 ตวัอย่าง ผงัสรปุมโนทศัน์ฯ แบบตารางวเิคราะห์ ๑๒๖

 ค�าถาม ๕ ข้อ   

 สถานที่ตดิต่อ  ๑๓๐

 ประวตัแิละผลงานพระมหาพงศ์นรนิทร์ ฐติว�โส ๑๓๑

 คณะกรรมการโครงการจดัท�าหนงัสอืถอดองค์ความรู้  ๑๓๔

 “โครงงานคณุธรรม”
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ครูไหวในวันวาน
 
 ฉัน...ครูไสว ที่เด็กๆ มักเรียกเติมท้ายด้วยความรักใคร่สนิทสนม  
ให้เป็นคณุครูหวั่นไหวบ้างล่ะ คณุครูสว่างไสวบ้างล่ะ หรอืบางทกีใ็ห้เป็น
นางเอกในบทประพนัธ์ชื่อดงัจากปลายปากกาของคณุผกาวด ีอตุตโมทย์ 
ไปซะเลย กเ็รื่อง ครูไหวใจร้าย นั่นไง 
 แม้ภาพลักษณ์ภายนอกของฉันกับครูไหวในเรื่องจะต่างกันโดย 
สิ้นเชงิ แต่จติวญิญาณของความเป็นคร ูความรกัและหวงัดใีนลกูศษิย์นั้น
ไม่ได้ไกลห่างกนัเลย ยิ่งเมื่อเป็นครูไหวในยคุ ๒๐๐๐ ยคุที่กระแสสงัคม
อนัเชี่ยวกราก ได้ไหลบ่ามาสูช่นบทอนัเคยเงยีบสงบ หลากปัญหาถาโถม
เข้ามา ทั้งเดก็ตดิเกมในโลกออนไลน์ เดก็แว้น ยกพวกตกีนั เพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร ร่วมยคุร่วมสมยัไปกบัเดก็ในเมอืงกรงุ
 บ่อยครั้งที่ฉนัต้องขึ้นโรงพกัเพื่อประกนัตวันกัเรยีน หลายคราที่ต้อง
ตื่นขึ้นกลางดกึออกไปช่วยตระเวนหาลกูศษิย์ เมื่อมปีลายสายจากพ่อแม่
ผู้ปกครองโทรศพัท์มาด้วยน�้าเสยีงร้อนรน ว่าลูกยงัไม่กลบัเข้าบ้าน และ
เป็นปกตทิี่ต้องเป็น “กาวใจ” ให้กบัพ่อแม่ลูกซึ่งไม่เข้าใจกนั 
 แม้จะเป็นสุขใจทุกครั้ง เมื่อสามารถประคับประคองเหล่าบรรดา 
ลกูศษิย์ให้รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน 
และการงานตามล�าดับ หลายคนสร้างความชุ่มชื่นใจให้กับครูคนนี้ด้วย
การหวนกลับมาคารวะด้วยความซาบซึ้งถึงความห่วงใยที่เราเคยฉุดรั้ง
เขาในอดตี 

แทบไม่น่าเชือ่ว่า ในวนัที่ฉนัรู้สึกท้อแท้ 
เหนือ่ยหน่าย อบัจนหนทางในการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืนให้กบัลูกศิษย์ที่ฉนัรกั ฉนัจะได้พบ
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เมือ่ค้นไปเจอค�าว่า 

“โครงงานคุณธรรม” จากอินเตอร์เน็ต 
ค�าที่เปรยีบเสมือนกุญแจส�าคญั ไขทางตนั
ไปสู่หนทางในการเปลี่ยนชวีิตของเยาวชน 
ครอบครวั และสงัคมมาแล้วทั่วประเทศ 

และรวมถึงตวัฉนัในเวลาต่อมา
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 นั่นเป็นน�้าทพิย์รนิรดใจในวนัที่เหนื่อยล้า แต่ขณะเดยีวกนักม็องเหน็
ว่าเพยีงการตั้งรบัเฉพาะหน้า ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร เพราะ
ไม่ว่าจะทุม่กายเทใจลงไปเพยีงใด ปัญหากย็งัวนเวยีนเกดิขึ้นราวกบัเป็น
วฏัจกัร วนเวยีนอยูเ่ช่นนั้น จงึรูส้กึราวกบัเดนิหลงทางอยูใ่นอโุมงค์ที่แคบ
ยาว มองไม่เหน็แสงที่จะน�าพาไปสูท่างออก ท�าอย่างไรจงึจะสามารถสร้าง
เยาวชนให้เป็นคนด ีมภูีมต้ิานทานต่อกระแสสงัคมด้านเสื่อมที่เพิ่มจ�านวน
และทวคีวามรนุแรงขึ้นทกุท ีขณะเดยีวกนักต็ระหนกัด ีว่าการเปิดแนวรบ
ตามล�าพงั ด้วยหนึ่งสมอง สองมอื เหน็ทจีะไม่ทนัการณ์ 

 “เธอกอ็ย่าซเีรยีสนกัเลย เราเป็นครู มหีน้าที่สอนวชิาความรู้ เราก็
ท�าอย่างเตม็ที่แล้ว ที่เหลอืกป็ล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองบ้าง
เถอะ” เพื่อนร่วมอาชพีเคยบอกและปลอบเตอืนด้วยความหวงัด ี
 ขณะที่ในอีกฟากหนึ่ง ฉันก็มักได้ยินจากปากพ่อแม่ผู ้ปกครอง 
เช่นกนัว่า “โอ๊ย ครู ล�าพงัแค่หาเงนิเลี้ยงลูก ส่งลูกเรยีน กเ็หนื่อยสายตวั
แทบขาดแล้ว หน้าที่อบรมบ่มนสิยักค็งต้องฝากให้ครูดูแลแล้วล่ะ”
 ถ้าครูจ�ากัดบทบาทตัวเองไว้แค่นักสอนวิชา ส่วนพ่อแม่ก็ตีกรอบ
บทบาทของตนเป็นเพยีงนกัหาเงนิเลี้ยงลูก 
 แล้วใครล่ะ จะเลี้ยงลูกหลานไทย! 

 ฉันก้มลงอ่านพระบรมราโชวาทที่ติดไว้บนโต๊ะท�างานอีกครั้ง  
เพื่อตอกย�้าหน้าที่ของครูที่ยดึถอืมาโดยตลอด บอกกบัตวัเองว่าเมื่อยงัรกั
จะเป็นครู กจ็ะพยายามท�าหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์ที่สดุ 

อย่าท�าร้ายความดี 
อย่าปล่อยให้ความดีโดดเดี่ยว
 
 ในอดตี ด้วยความที่อยากให้นกัเรยีนเป็นคนรูจ้กัรกัษาเวลา รบัผดิชอบ 
ต่อหน้าที่ว่าจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถว และส่งการบ้านตาม 
ก�าหนด ฉนัจงึมกัลงโทษเดก็ที่มาสาย หรอืไม่ส่งการบ้าน ด้วยการให้ไป
เก็บขยะบ้างล่ะ ท�าเวรบ้างล่ะ หรือถ้าหนักหน่อย ประเภทสายซ�้าซาก 
หรอืไม่เคยรู้จกัว่า “การบ้าน” คอือะไร กจ็ะได้ไปขดัห้องน�้าโรงเรยีน  
 นั่นเพราะเข้าใจว่าเป็นการท�าโทษแบบ ๒ อนิ ๑ หรอืได้ประโยชน์
สองสถานในการณ์เดยีว คอืท�าให้เกดิการหลาบจ�า และขณะเดยีวกนัก็
มผีลพลอยได้ คอืช่วยท�าความสะอาดให้กบัส่วนรวมไปด้วยในตวั แต่ผล 

“... ผู ้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู ้ในทางวิชาการและ 

ในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่  จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม 

จรรยาและวฒันธรรม รวมทัง้ให้มคีวามส�านกึรบัผดิชอบในหน้าทีด้่วย…. ”

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓  



มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น

18

มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น

19

กค็อื คนที่มาสายอย่างไร ไม่ส่งการบ้านอย่างไร กย็งัเป็นอย่างนั้น อย่างด ี
กเ็พลาๆ ไประยะหนึ่ง แล้วกลบัมามพีฤตกิรรมเหมอืนเดมิ ความสะอาด
ของส่วนรวมก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ประการใด เพราะเด็กท�ากันด้วยความจ�าใจ
จ�ายอม จงึท�าเพยีงลวกๆ พอให้พ้นๆ ไป
 ในส่วนของการยกย่องชื่นชมยนิด ีฉนักไ็ม่เคยละเลย หากใครสอบ
ได้คะแนนด ีหรอืท�าความดแีม้เพยีงเลก็ๆ น้อยๆ กจ็ะประกาศให้เพื่อนๆ 
ร่วมยนิด ี ปรบมอืให้ และให้น�าไปเป็นแบบอย่าง เพราะคดิมาตลอดว่า
นั่นคือการสร้างค่านิยมการท�าความดีให้เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยเริ่ม
จากสงัคมเลก็ๆ ในห้องเรยีน แต่ผลที่ได้รบักใ็นท�านองเดยีวกนั มเีพยีง
ส่วนน้อยที่ฮกึเหมิอยากเป็นผู้ที่ได้รบัการยกย่องบ้าง แต่ส่วนใหญ่มกัจะ
หนกัไปทางยกเพื่อนที่ดขีึ้นหิ้งไว้ แยกจ�าพวกเป็นคนอกีประเภทหนึ่ง ส่วน
ตวัเองกเ็หมอืนเดมิ 
 ตอนนั้น ฉนัได้แต่แปลกใจว่าท�าไมวธิกีารท�าโทษ หรอืแม้แต่ยกย่อง
เช่นนี้จงึไม่ได้ผล และที่ส�าคญัควรจะปรบัเปลี่ยนวธิกีารเป็นอย่างไร จน
กระทั่งได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายจากค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม
ระดบัภาค ในเวลาต่อมา 

 พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว�โส ประธานผู้ริเริ่มบุกเบิกโครงงาน
คุณธรรม ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) พระ
วิทยากรค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม กล่าวให้ผู้เข้าอบรมได้ฉุกคิด 
ถงึข้อควรระวงัในการท�าความดทีี่ส�าคญั คอื อย่าท�าร้ายความดี และ

อย่าปล่อยให้ความดีโดดเดี่ยว 

 “การไม่ท�าความดกีแ็ย่พอแล้ว แต่ที่แย่ไปกว่านั้น คอืนอกจากจะไม่
ท�าความดีแล้ว ยังท�าร้ายความดีเสียอีก น�าความดีไปใช้เป็นบทลงโทษ 
ตัวอย่างของการท�าร้ายความดีที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ ก็เช่น การขัดห้องน�้า  
เกบ็ขยะ สิง่เหล่านีเ้ป็นการท�าความดใีช่หรอืไม่ แต่ท�าไมเรากลบัน�ามา 

ใช้เป็นวิธีในการท�าโทษเด็ก เวลาที่เด็กท�าผิด เป็นการสร้างทัศนคติ 
เชงิลบต่อการท�าความดใีห้กบัเดก็ๆ 

 อีกวิธีคิดที่ผิดมาโดยตลอดคือ เด็กมีเป็นพันๆ คน แต่เรายกย่อง
เดก็ดเีพยีง ๑-๒ คน ยกย่อง เชดิชู และให้รางวลั เพื่อหวงัจะให้คนอื่นๆ 
ท�าตาม แต่ความเป็นจรงิคนท�าตามไหม ไม่ท�า ซ�้าท�าให้คนที่ได้รบัการ
ยกย่องเป็นแบบอย่างกลายเป็นคนแปลกประหลาดในสายตาเพื่อน  
 แล้วอย่างนี้ คนจะอยากท�าความดีไหม 

 ความดจีงึไม่เป็นค่านยิมในสงัคมไทย คนดใีนสงัคมไทยจะเป็นคน
กลุ่มน้อยที่ถูกแรงเสยีดทานของสงัคม จนท�าให้คนท�าดรีู้สกึว่า ท�าดตี้อง
ท�าเงยีบๆ อย่าไปเปิดเผย อย่าไปเล่าให้คนเขาฟังมาก เหน็ไหมว่าค่านยิม
ความดใีนสงัคมไทยตดิลบขนาดไหน เรื่องของการท�าความดหีรอืยกย่อง
คนท�าความด ีจงึต้องท�ากนัหลายๆ คน อย่าไปท�าน้อยๆ ยกย่องคนเพยีง 
๑-๒ คน อย่าไปท�าให้มนัโดดเดี่ยว อย่าปล่อยให้ความดโีดดเดี่ยว 
 ความดจีงึปล่อยให้โดดเดี่ยวตามยถากรรมไม่ได้ เพราะถ้าเราปล่อย
ตามยถากรรมอทิธพิลกลุม่จะไปรบัใช้ความชั่ว พทุธศาสนาเชื่อว่ามนษุย์
จะดไีด้ต้องผ่านการฝึกฝน อบรม พฒันา มกีระบวนการเรยีนรู้ที่ถูกต้อง  
และถ้าเราจัดเป็นกระบวนการกลุ่ม อิทธิพลกลุ่มก็จะช่วยท�าให้เกิด 
ค่านยิมในการท�าความด ีหลกัการของโครงงานคณุธรรมที่เราสื่อสารกนั
ทั่วประเทศง่ายๆ ๓ ค�า คอื ร่วมกัน ท�าดี อย่างมีปัญญา”

ลูกแกะเทวดา ล้อมหมาป่าให้สิ้นฤทธิ์ 

 “ใครเคยฟังนทิานเรื่องฝูงลูกแกะกบัหมาป่าบ้าง” พระมหา
พงศ์นรินทร์ หรือที่ผู้เข้าอบรมเรียกกันติดปากว่า ‘พระอาจารย์’ 
ถามขึ้น
 เหล่าครูและนกัเรยีน สมาชกิค่ายยกมอืกนัให้พรึ่บพรั่บ
 “ในเรื่องใครชนะ” พระอาจารย์ถามต่อ
 “หมาป่า” ทกุคนตอบเป็นเสยีงเดยีว
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ธรรมะบันดาลใจสู่ธรรมะปฏิบัติ
 
 “วนัส�าคญัทางพทุธศาสนาที่ลงท้ายด้วยค�าว่า บชูา มวีนัอะไรบ้าง” 
พระอาจารย์ถามขึ้น
 “มาฆบชูา วสิาขบชูา อาสาฬหบชูา” เหล่าลกูศษิย์ร่วมด้วยช่วยกนั
ตอบ เสยีงดงัฟังชดัด้วยความมั่นใจ
 “วนัไหนตรงกบัข้างขึ้น ข้างแรมเท่าไหร่”
 “มาฆะ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓, วิสาขะ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖,  
อาสาฬหะ ขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๘” เสยีงตอบเริ่มแตกแถว ไม่เป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีว เพราะไล่เรยีงล�าดบัไม่เหมอืนกนั 
 “เสียงส่วนใหญ่ตอบเรียงจากวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และ
อาสาฬหบชูา เพราะเราใช้วธิจี�าเรยีงล�าดบั จากเดอืนน้อยไปหาเดอืนมาก
ใช่ไหม ท�าไมต้องจ�า เพราะเราเชื่อมโยงไม่ได้ ความรูเ้ราไม่พอ สงัเกตไหม 
เรามักจะรู้สึกว่า พรมแดนความรู้ของเรามีความมืดกั้นความรู้แต่ละ 

 “เคยคดิไหมว่าท�าไม ทั้งที่แกะมจี�านวนมากกว่า ตวักโ็ตกว่า 
แกะที่โตเตม็ที่ ตวัอ้วนใหญ่กว่าหมาป่าตั้งเยอะ ทั้งใหญ่และเยอะ
กว่า แต่เวลาเจอกนั เหตใุดแกะจงึแพ้” พระอาจารย์ตั้งค�าถาม
ชวนให้คดิ
 “เพราะมันไม่สามัคคีกัน ต่างตัวต่างหนี ไม่รวมกลุ่มกัน” 
นกัเรยีนคนหนึ่งตอบขึ้น
 “เพราะมันโง่ ไม่รู้วิธีเอาชนะ” นักเรียนชายคนหนึ่งตอบ 
ด้วยความมั่นใจ
 “เพราะมันไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถเอาชนะได้” 
นกัเรยีนหญงิคนหนึ่งร่วมแสดงความคดิเหน็
 “เดก็ไทยและครอบครัวไทยคอืแกะ ปัญหาทีท่�าร้ายคือ

หมาป่า จรงิๆ แล้วปัญหามนัน้อยกว่าฝูงแกะตัง้เยอะ ไม่เช่น

นัน้เกดิกลยีคุไปแล้ว แต่เพราะเราไม่รวมกลุม่ ไม่ฉลาด และ

ไม่สามคัคกีนั หมาป่าจงึยงัจบัแกะไปเป็นเหยือ่ได้อยูเ่รือ่ยๆ ”  
พระอาจารย์เปรยีบเทยีบให้คดิ

 เค้าลางของการสร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคมให้กับเหล่าลูกศิษย์ที่รัก 
เริ่มปรากฏร�าไรขึ้นในใจ ท�าให้รู้สกึราวกบัเหน็แสงแรกส่องผ่านช่องเลก็ๆ  
เข ้ามาในอุโมงค์ที่แคบยาว “การท�าความดีต ้องท�าเป็นหมู ่คณะ  
ด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ” แต่กระบวนการควรจะเป็นเช่นไร 
เป็นสิ่งที่จะต้องศกึษาต่อไป
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ส่วนไว้ จนเราไม่กล้าที่จะเชื่อมโยงความรู้อย่างจรงิจงั เพราะความรู้เรา
ไม่พอ ไม่มใีครให้เราเหน็ภาพรวมทั้งหมด และไม่เคยเชื่อมโยงให้เหน็ว่า
ความรู้เหล่านี้มคีณุค่าอยู่ในวถิชีวีติอย่างไร 
 นี่คือ สาเหตุที่ท�าให้เด็กไทยเก่งสู้ชาติอื่นไม่ได้ เพราะเราถูกดึง
ศักยภาพออกมาด้านเดียว เราถูกสอนโดยเขียนขึ้นกระดานให้ดู ให้
ท่องจ�าเพื่อให้สอบได้ เป็นความจ�าระยะสั้น เรียนด้วยความขมขื่นเป็น 
ยาขม ท�าให้แค่พดูค�าว่า คณุธรรม เดก็ไทยกส็ะกดจติตวัเองด้วยทศันคติ
ด้านลบแล้วว่าน่าเบื่อ ทั้งที่บอกว่าคนไทยเราเป็นชาวพทุธ แต่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงน�าค�าสอนทางพทุธศาสนามาใช้ในวถิชีวีติ
 อย่างกรณีที่ยกตัวอย่าง ถ้าคิดอย่างเชื่อมโยงตามเรื่องราวล�าดับ
ชวีติของพระพทุธเจ้า คอืประสูต ิตรสัรู้ กจ็ะเรยีงวสิาขบูชาขึ้นก่อน และ 
เมื่อตรัสรู ้แล้วได้ไปแสดงปฐมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ก็คือ 
วนัอาสาฬหบูชา 

 ทีนี้ถามใหม่ พระพุทธเจ้าใช้เวลาเดินทางกี่วันกว่าจะไปถึงเมือง
ที่ปัญจวัคคีย์อยู่ เพื่อแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์จนบรรลุ” พระ
อาจารย์สรปุและถามขึ้นอกีครั้ง 
 มเีพยีงเสยีงงมึง�า และตามมาด้วยความเงยีบเป็นค�าตอบ 
 พระอาจารย์จึงเฉลย “ตรัสรู้เดือน ๖ อาสาฬหบูชา เดือน ๘  
ห่างกนั ๖๐ วนั แต่ถ้าศกึษาพทุธประวตัจิะทราบว่าภายหลงัตรสัรูพ้ระองค์
ไม่ได้เสดจ็ไปแสดงปฐมเทศนาทนัท ีแต่ประทบัในที่ต่างๆ ๗ แห่งๆ ละ ๗ 
วนั รวม ๔๙ วนั 
 ๖๐ - ๔๙ = ๑๑ วนั แสดงว่าพระพทุธเจ้าเดนิทางจากพทุธคยา
เมอืงที่ตรสัรู ้เพื่อไปโปรดปัญจวคัคย์ีทั้งห้า ที่เมอืงสารนาถ ซึ่งห่างออกไป 
ถงึ ๒๐๐ กโิลเมตร โดยใช้เวลาไม่เกนิ ๑๑ วนั เป็นการเดนิทางไปตาม
ล�าพงั ท่ามกลางแดดอนัแผดร้อน ไกลถงึ ๒๐๐ กโิลเมตร ภายใน ๑๑ วนั  
เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ซึ่งเคยมีคุณต่อพระองค์ในช่วงที่พระองค์
บ�าเพญ็เพยีร 

 เหตใุดพระพทุธเจ้าจงึยอมล�าบากเช่นนั้น 
 นั่นกเ็พราะความเป็นคร ูล�าบากแค่ไหนกท็�าได้ เพือ่ให้ลกูศษิย์

มีปัญญา 

 ขอมอบเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ครูทุกคน การเป็นครูเป็นการ
เสียสละ ท�าความดีให้ปัญญาแก่ผู้คน ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
กองทพัธรรมต้องพึ่งพาครูให้น�าโลกทศัน์แบบพทุธ โลกทศัน์แห่งปัญญา
ไปใช้ในวชิาของตนเองให้ได้ นี่เป็นตวัอย่าง ว่าท�าอย่างไรจะสอนให้มพีลงั 
มอีรรถรสในการสื่อสาร และเชื่อมโยงอยู่ในวถิชีวีติ
 เราบอกว่าเมอืงไทยเป็นเมอืงพทุธ แต่เราเคยน�าพระธรรม ค�า

สอนในพระพทุธศาสนาซึง่พสิจูน์แล้วว่าเป็นความจรงิ มาใช้ในการ

แก้ปัญหา ในการสร้างแรงบนัดาลใจในการท�าความดบ้ีางหรอืไม่” 
พระอาจารย์กล่าวทิ้งไว้ให้คดิ

 ครูเป็นผู้เสยีสละ ทาํความดใีห้ปัญญาแก่ผู้คน 
 อมื...ฟังแล้วรูส้กึรกัและภาคภมูใิจในอาชพีของตวัเองขึ้นมาอกีอกัโข 
กับอีกมุมมองหนึ่งที่พระอาจารย์ได้จุดประกายความคิดขึ้นในวันนั้น  
ให้ธรรมะสร้างแรงบันดาลใจในการท�าความดี น�าธรรมะสู่การปฏิบัติ 
น�าไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต แต่โดยส่วนตัวกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น  
ก็เมื่อได้ลงมือท�าโครงงานคุณธรรมไปแล้วเป็นปีทีเดียว นี่กระมัง  
พระอาจารย์จงึเรยีกว่า ธรรมะปฏบิตั ิคอืต้องปฏบิตั ิเมื่อปฏบิตัจินเหน็ผล 
ด้วยตนเอง แล้วจงึจะเข้าใจ
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แรกรู้จักโครงงานคุณธรรม

 โครงงานแรกที่ได้รูจ้กั ชื่อโครงงาน “ครอูาสาน้อย” ปัญหานกัเรยีน
ไม่ส่งการบ้าน ปัญหาร่วมสมยัที่สร้างความหงดุหงดิใจให้กบัครใูนทกุยคุ 
แต่เดก็ๆ โครงงานนี้สามารถร่วมกนัแก้ปัญหานี้อย่างได้ผล ท�าให้น้องๆ 
ส่งการบ้านครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์

แรกทเีดยีว ด้วยความสนใจและสงสยั 
น�าพาให้ฉนัค้นหาและรู้จกักบัโครงงานคุณธรรม 

ผ่านทาง www.moralproject.net 
เมือ่คลิกเข้าไปที่ [VDO โครงงานคุณธรรม] 

ก็จะได้พบกบัตวัอย่างโครงงานคุณธรรมมากมาย
มโีครงงานน่ารกัๆ ที่เริม่ต้นจากเรือ่งใกล้ตวั 

และขยายผลไปสู่โรงเรยีน 
ชุมชน และสงัคมได้อย่างน่าอศัจรรย์ใจ

หลายตวัอย่างทเีดยีว

 • ครูอาสาน้อย 

  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม  

  จังหวัดพิษณุโลก 

 หลังเลิกเรียนเด็กๆ จากโรงเรียนวัด
กระบังมังคลาราม จังหวัดพิษณุโลก จะรีบ

กลบับ้านของตวัเองเพื่อสวมบทบาทเป็นครูอาสาน้อย สอนน้อง
ท�าการบ้านทุกวัน สถานที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนน้อยอาจเป็นใต้ถุน 
อบต.ใต้ถนุบ้าน หรอืกระต๊อบเลก็ๆ ในชมุชน 
 โรงเรียนน้อยเกิดจากท�าโครงงานคุณธรรม เมื่อแกนน�า
นักเรียนกลุ่มหนึ่ง อยากช่วยแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้านซึ่ง
สูงถงึ ๘๓.๓ เปอร์เซน็ต์ และเมื่อลงไปเกบ็ข้อมูลเชงิลกึ กพ็บว่า
ส่วนใหญ่ท�าไม่ได้จงึไม่อยากท�า
 แกนน�าจึงเปิดรับสมัครรุ่นพี่ชั้นมัธยมมาเป็นครูอาสาน้อย 
สอนการบ้านให้น้องในชุมชนตนเอง โดยแบ่งเป็นกลุ ่มตาม 
คุ้มบ้าน คณุสมบตัขิองครูอาสาน้อยที่ส�าคญัอนัดบัแรกคอืการมี
จติอาสา ส่วนความเก่งในวชิาใดไม่ส�าคญั เนื่องจากเชื่อว่าถ้ามี
จติอาสา อะไรกท็�าได้
 ปัจจบุนัมโีรงเรยีนน้อยเปิดสอนในชมุชนทั้งหมด ๘ แห่ง โดย
ครูอาสาน้อยจะสอนการบ้านให้น้องๆ จากทกุโรงเรยีนในทกุเยน็และ
เป็นผู้ด�าเนนิการการเรยีนการสอนเองทั้งหมด
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 นี่เป็นโครงงานคณุธรรมที่ท�ามากว่า ๓ ปีแล้ว โดยมคีรูและ
พระสงฆ์เป็นที่ปรกึษา หลงัจากเหน็เดก็ๆ ท�างานอย่างจรงิจงัมา 
ระยะหนึ่ง ชมุชนกเ็ข้ามาสนบัสนนุทั้งอปุกรณ์และสถานที่ บางวนั 
จติอาสาในชมุชนกม็าสอนการฝีมอื สอนท�าอาหาร หรอืภมูปัิญญา 
พื้นบ้าน 
 บรรยากาศในห้องเรียนของครูอาสาน้อยวันนี้มีแต่รอยยิ้ม
และเสยีงหวัเราะ เพราะไม่เพยีงแต่ท�าการบ้านจนเสรจ็ ยงัมนีทิาน 
และเกมการเล่นให้น้องๆ ได้เล่นอกีด้วย
 ทกุวนันี้นกัเรยีนในโรงเรยีนส่งการบ้านครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ 
เกดิความรกัความผูกพนัระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งเกดิความรกั
ความสามคัค ีความสขุ อบอุ่นในชมุชน 
 “ปลื้มใจค่ะ ที่เราสามารถน�าความรูท้ี่เรามอียูไ่ปท�าประโยชน์
ให้กบัคนอื่นได้”
 “ครูอาสาน้อย กค็อืคนตวัน้อยๆ อย่างผมนี่ล่ะครบั อาสา
ที่จะมาเป็นครู แล้วมนักเ็ป็นได้จรงิๆ ครบั ”ครูอาสาน้อยทั้งสอง
กล่าวด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมใิจ
 คือผลของการทําโครงงานคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกนัของเดก็ๆ คร ูชมุชน เพื่อร่วมกนับ่มเพาะเดก็ๆ ให้เป็นคนด ี 
คนเก่ง ของชมุชน สงัคมต่อไป

ใช้บ้าง เพราะไม่ใช่แค่ประหยดัเงนิ แต่ยงัได้สอนให้ศษิย์เป็นคนดด้ีวยการ
ลงมอืปฏบิตัอิกีด้วย

ห้องน�้าที่อาสารบัผดิชอบให้ดทีี่สดุ
 “เมื่อก่อนห้องน�้าของเราจะทรดุโทรมมาก”
 “มกีลิ่น และสกปรกมาก”
 “ท�าให้เรารู้สกึว่า โอ้ย ไม่อยากจะเข้าห้องน�้าแบบนี้”
 นั่นคือภาพในอดีตที่วันนี้ไม่เหลือร่องรอยอีกแล้ว ทุกวันนี้ 
ห้องน�้าของโรงเรียนกลายเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนด้วย 
ฝีมอืเดก็ๆ หลงัการทอดผ้าป่าข้าวเปลอืก เพื่อระดมทนุมาปรบัปรงุ 
สร้างห้องน�้าใหม่ได้ส�าเรจ็
 นกัเรยีนห้อง ม.๕/๑ ได้ความคดิในการพฒันาสานต่อ ท�า
เป็นโครงงานอาสาสมัครดูแลรักษาห้องน�้าขึ้น จากกลุ่มเล็กๆ 
ขยายไปชกัชวนน้องๆ ม.ต้น มาร่วมกนัเป็นเครอืข่ายจติอาสาพา
ห้องน�้าสะอาด แบ่งหน้าที่กนัรกัษาความสะอาดห้องน�้าโรงเรยีน
ทั้ง ๗๐ ห้อง ทกุวนั 
 กลายเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีอาสาสมัครเข้าร่วม

มากที่สุดในโรงเรียน

 “จะมาเชด็พื้น ล้างห้องน�้า ล้างโถส้วม เชด็ให้สะอาดทกุอย่าง  
ตั้งแต่กระจก พื้น เพดาน ทุกอย่างต้องสะอาด ก็แบ่งเวรกัน  
ใครจะท�าตรงไหน มีคนดูแล มีคนควบคุม” ประธานหัวหน้า 
โครงงานให้รายละเอยีด

 โครงงานต่อไปที่ได้ดูวดีโิอคอื โครงงาน “จติอาสาพาห้องน�้าสะอาด” 
งานล้างห้องน�้าที่เรามกัมองว่าเป็นบทลงโทษถกูหยบิขึ้นมาเป็นเครื่องมอื
ในการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสา สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสมบัติ 
ส่วนรวมได้อย่างชาญฉลาด จนเมื่อดูจบ ฉนัได้แอบตั้งชื่อเล่นให้โครงงานนี้ 
ว่า “ส้วมสร้างคณุธรรม” และอยากให้คณุครูและผู้อ�านวยการโรงเรยีน
ทั่วประเทศ ที่ทุกวันนี้ยังต้องเสียเงินจ้างคนงานท�าความสะอาดห้องน�้า
โรงเรยีนเดอืนละหลายหมื่นบาท ได้น�าแนวคดิของโครงงานนี้ไปประยกุต์

 • จิตอาสาพาห้องน�้าสะอาด 

  โรงเรยีนมหาชนะชยัวทิยาคม  

  จังหวัดยโสธร 

 ดอกไม้ใบเตยฝีมือเด็กๆ น�าไปจัด
วางไว้ในห้องน�้า ส่งกลิ่นหอมเยน็ให้ความ
รู้สกึสดชื่น หนึ่งในความตั้งใจ ที่จะดูแล
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 “ถ้าเผื่อว่าห้องน�้าน่าใช้ คนที่เข้าห้องน�้าจะมีความสุข”  
รองประธานโครงงานกล่าว
 จากเรื่องจติอาสาท�าความสะอาด เดก็ๆ ขยายไปเชื่อมกบั 
รุน่พี่ชมุนมุเกษตร ที่อาสาเข้ามาท�าน�้า EM จากเศษผกัผลไม้เหลอืทิ้ง 
ในโรงอาหาร ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดทั้งน�้ายาเคมีที่ไม่เป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม
 “น�้ายาที่ใช้ เราเน้นความประหยดั ท�าเองได้กท็�า” ประธาน
โครงงานให้รายละเอยีดเพิ่มเตมิ
 ส่วนอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยๆ เช่น ถุงขยะ ใยขัด 
หัวเชื้อน�้ายาล้างมือ ไม้ถูพื้นที่ช�ารุด เครือข่ายจิตอาสาก็ใช้วิธี 
ตั้งกระปกุคณุธรรมขอรบับรจิาคจากผูใ้ช้ห้องน�้าด้วยความสมคัรใจ
 “เวลาเข้าแล้วสบายใจ ถือว่าคุ้มนะคะ แค่ ๑ บาท เพื่อ
สนบัสนนุคนที่ท�าความสะอาด” หนึ่งในผูใ้ช้บรกิารให้ความคดิเหน็
 เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในโรงเรียน วัฒนธรรมจิตอาสา  
ที่ทกุๆ คนเข้ามามสี่วนอาสา มสี่วนดูแลรบัผดิชอบต่อสมบตัขิอง
ส่วนรวมร่วมกนั 
 “ห้องน�้าเปลี่ยนไปเยอะเลย พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไป
มากเลย เดี๋ยวเด็กกลุ่มนั้นก็อาสาท�าห้องนี้ เด็กกลุ่มนี้อาสาท�า
ห้องนั้น” อาจารย์ที่ปรกึษาโครงงานแสดงความชื่นชม
 เริ่มต ้นจากการทําความดีเล็กๆ กลับก ่อให ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงงานคุณธรรมที่ 
ส่งเสรมิคนด ีมใีจอาสา และเสยีสละเพื่อส่วนรวม

 • รณรงค์รักนวลสงวนตัว 

  โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ที่ชมรมเพื่อนใจวัยรุ ่น ปัญหาความรัก
หนักอกได้ถูกระบายออกมาให้เพื่อนๆ พี่ๆ ฟัง

การรับฟังอย่างเข้าใจด้วยความจริงใจตามประสาคนวัยเดียวกัน 
และพร้อมช่วยเหลอื ท�าให้น้องๆ กล้าเดนิเข้ามาปรกึษา 
 นี่คือหนึ่งในโครงงานรักนวลสงวนตัว ที่นักเรียนชั้น ม.๖ 
กลุ่มสานฝันคิดท�าขึ้น เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ใกล้ตวัและก�าลงัรนุแรง
มากขึ้น
 โดยมข้ีอมลูจากสาธารณสขุ อ�าเภอปรางค์กูว่่า เยาวชนอายุ
ต�่ากว่า ๑๘ ปี ฝากครรภ์ ท�าคลอด ท�าแท้ง เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ คน 
มนีกัเรยีนปรางค์กูอ่ยูใ่นกลุม่เสี่ยงประมาณ ๔๐๐ คน จากนกัเรยีน
ทั้งหมด ๑,๘๐๐ คน
 “มองไปทางไหนกน้็องเราทั้งนั้น เราทนไม่ได้ที่จะเหน็น้องเรา
เสยีอนาคต เพื่อนกค็ดิเช่นกนัค่ะ กย็ากมากค่ะ แต่ท�าแล้วกต็้อง
ท�าให้ดทีี่สดุค่ะ” หนึ่งในสมาชกิกลุ่มสานฝัน ชั้น ม.๖ กล่าว
 กิจกรรมหลากหลายจึงเกิดตามมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
รณรงค์ให้ข้อมูลผ่านเสยีงตามสาย การจดัค่ายคณุธรรม การตดิ
แผ่นป้ายให้ข้อคดิเตอืนสต ิให้รูจ้กัเลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุต่อตนเอง รวมทั้ง 
การพาน้องๆ ตัวแทนชั้น ม.ต้น ที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เรียนรู้
ประสบการณ์จากเพื่อนวัยเดียวกันที่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่
ชั้น ม.๒ ทกุวนันี้ไม่มงีานท�า และต้องเลี้ยงลูกสาววยั ๒ เดอืน 
ตามล�าพงั 
 “เพราะเราไม่ตั้งใจเรียน ท�าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คิด 
สดุท้ายกเ็ป็นอย่างที่เหน็นี่แหละค่ะ”

 โครงงานที่ท�าให้ฉนัทึ่งมากที่สดุ คอื โครงงาน “รกันวล สงวนตวั” 
ด้วยเหตผุลว่าเรื่องเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรที่ผูใ้หญ่อย่างเราๆ แก้ไม่ตก  
แต่เดก็ๆ กลบัสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหน็ผล 
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 บทเรยีนชวีติครั้งใหญ่ถกูถ่ายทอดออกมาจากใจ กลายเป็น
ประสบการณ์ร่วมที่ท�าให้หลายๆ คนเริ่มคดิได้
 “หนูกอ็ึ้งอยู่สกัพกั หนูไม่คดิว่ามนัจะมจีรงิ เขาไม่มโีอกาส
ได้เรียน แต่หนูมี หนูก็จะกลับไปตั้งใจเรียน ไม่เที่ยวเหมือนที่พี่ 
เขาท�า” หนึ่งในผู้ร่วมรบัรู้ประสบการณ์เผยความในใจ
 วนันี้ที่โรงเรยีนปรางค์กู ่ปัญหาใหญ่และยาก เริ่มคลี่คลาย
จากจุดเริ่มของเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่ลุกขึ้นท�าสิ่งที่ท�าได้ และท�า
อย่างต่อเนื่องเตม็ก�าลงั จงึมพีลงัฉดุรั้งให้อกีหลายคนเปลี่ยนเส้นทาง
ชวีติได้ทนัก่อนที่จะสายเกนิไป 
 “หลายคนมีพฤติกรรมดีขึ้น เวลาไปกับกลุ่มเพื่อนผู้ชาย  
กไ็ม่ค่อยเหน็แอลกอฮอล์ ช่วยให้เขามคีณุภาพชวีติที่ด ีมอีนาคต 
ที่ด ีเรากภ็ูมใิจครบั” ประธานกลุ่มสานฝัน ชั้น ม.๖ กล่าวพร้อม
แววตาเปี่ยมสขุ
 “ท�าให้น้องๆ รูจ้กัภาวะเสี่ยง รูจ้กัการป้องกนัดแูลตนเอง เหน็
คุณค่าของตนเอง ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการแก้ไขปัญหาของสังคมค่ะ” หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสานฝัน
กล่าวพร้อมรอยยิ้ม
 “จะท�าให้ดทีี่สดุ และจะท�าต่อไปค่ะ” อกีหนึ่งสมาชกิกล่าวย�้า
 เพราะเยาวชนมศีกัยภาพ มพีลงัสร้างสรรค์ พวกเขาจงึเป็น
ความหวงัในการสร้างอนาคตที่งดงามต่อไป

จุดเริ่มต้นและเส้นทางอันงดงาม
 
 ตลุาคม ๒๕๔๘ พระมหาพงศ์นรนิทร์ ฐติว�โส คดิรเิริ่มจดัค่าย “วยั
ใส ใจสะอาด Smart Camp” ขึ้น เป็นค่ายขนาดใหญ่ที่รวมพระภกิษ ุครู 
และนกัเรยีนจากทั่วประเทศมาเรยีนรูร่้วมกนั หนึ่งในกจิกรรมเด่นของค่าย
คอืการจดักระบวนการกลุม่ให้เยาวชนร่วมกนัคดิท�าความด ีแล้วน�าเสนอ 
มหีลายความคดิที่น่าสนใจเหน็ได้ถงึการคดิดแีละคดิเป็นของเยาวชนไทย 
 ความคิดดีและคิดเป็นเหล่านั้น ได้รับการต่อยอดจนเป็นรูปเป็น
ร่างมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ส่วนหนึ่งต้องยกคุณความดีให้กับพระ
วทิยากรท่านหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสงัเกตและปรารภกบัพระมหาพงศ์นรนิทร์ว่า  
 “แม้เยาวชนเหล่านี้จะคดิท�าสิ่งดีๆ  เพยีงใดกต็าม กค็งไม่ได้ท�าจรงิ 
เพราะผู้ใหญ่ในโรงเรยีนคงไม่หนนุและคงไม่ให้เงนิเดก็ท�างาน” 
 พระมหาพงศ์นรนิทร์จงึประกาศพนัธะสญัญาต่อเยาวชนในค่ายว่า  
 “จะหาหนทางทีจ่ะท�าให้ผูใ้หญ่สนบัสนนุ และจะหาเงนิมาให้

เยาวชนทุกคนท�าความดีให้ได้”

 

 ตวัอย่างโครงงานที่เหน็ท�าให้พอจะสรปุได้ว่า โครงงานคุณธรรม คือ  

โครงงานความดีเชิงรุก ที่เด็กคิด เด็กเลือก เด็กท�า ในรูปแบบของ

โครงงานกลุ่ม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท�าให้เกิดการเรียนรู้ถึงการ
ท�าความดี เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมการ 
บ่มเพาะความดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบ ขยายการมสี่วนร่วมไปยงับคุคลต่างๆ ในโรงเรยีนและชมุชน
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 จากวันนั้นสู่วันนี้ โครงงานคุณธรรมนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา 
ขึ้นในปี ๒๕๔๘ โดยกลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวถิพีทุธ (กคพ.) เพื่อ 
ตอบโจทย์วิกฤตการณ์ทางศีลธรรมของเยาวชน และท�าให้กระบวนการ
เรยีนรูค้ณุธรรมในหมูเ่ยาวชนเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ และเข้าถงึจติวทิยา 
การเรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยท�าให้เด็กและเยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู ้ในปัญหาของตนเองด้วยตนเอง มีแรงบันดาลใจในการ 
แก้ปัญหาและอาสาท�าความดดี้วยความรู้สกึเป็นเจ้าของ และเกดิความ
ภาคภูมใิจมคีวามสขุใจในการท�าความดนีั้นด้วยตนเอง 
 นวัตกรรมดังกล่าวนี้ ทางส�านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กคพ.  
ได้น�าเข้ามาทดลองใช้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ตั้งแต่ปลายปีการ
ศึกษา ๒๕๔๘ ในรูปแบบของโครงการประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง” โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งเกิดเป็นผลส�าเร็จ
มากมาย จนท�าให้ทาง สพฐ. ได้ก�าหนดเป็นแผนงานประจ�าปีต่อเนื่อง 
มาทุกปีจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า ๖ ปีแล้ว จึงท�าให้ประเด็นเรื่อง 
การท�าความด ีส�านกึความเป็นพลเมอืง และจติอาสา-สาธารณะ กลายเป็น 
ค่านยิมในหมูก่ลุม่เยาวชนไทยไปทั่วประเทศ และก่อใหเ้กดิโครงการและ
กจิกรรมในลกัษณะคล้ายคลงึกนัของหน่วยงานต่างๆ ตามมาอกีมากมาย

“โครงงานคุณธรรม” โครงงานชีวิตที่คิดอย่างวิทย์

 พระอาจารย์ ได้เคยกล่าวถงึแนวคดิเบื้องหลงัการออกแบบโครงงาน
คณุธรรมไว้ว่า
 “โครงงานคณุธรรมถกูออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ ค�าท้าทายที่ว่า
เดก็ไทยไม่ใฝ่ด ีใฝ่ต�่า ท�าชั่ว มั่วเพศ เสพยา ละอายการท�าด ีท�างานเป็น
ทมีไม่เป็น คดิวเิคราะห์ไม่ได้ 

 โดยการสร้างเงื่อนไขให้เขาใช้ปัญหาจริงที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ไม่
ว่าในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในชุมชน น�ามาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
วางแผน แสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเป็นกลุ่ม ด้วยกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ จงึพบทางออกของปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งไม่เพยีงช่วยให้
เข้าใจปัญหานอกตวัเท่านั้น นี่ยงัเป็นโอกาสให้เดก็ๆ ได้เชื่อมโยงสู่ตนเอง 
สะท้อนเข้าสู่การเรียนรู้ด้านในของชีวิต จนท�าให้คุณธรรมงอกงามขึ้น
ภายในจติใจของตนเองได้ในที่สดุ อนัจะเป็นการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ
ชีวิตควบคู่คุณธรรม ด้วยวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะหลักการ
แก้ปัญหาในโครงงานคณุธรรม คอื อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์-เหน็ปัญหา 
สมุทัย-หาสาเหต ุนิโรธ-ผลที่ต้องการ มรรค- วธิใีนการแก้ปัญหา เช่น
เดยีวกบัหลกัทางวทิยาศาสตร์”
 โครงงานคุณธรรม จึงเป็นกระบวนการที่นําพาให้เด็กไทยสามารถ
ทาํโครงงานจรงิในชวีติ ด้วยวธิคีดิอย่างวทิยาศาสตร์
 
 ตวัอย่างความส�าเรจ็ของโครงงานคณุธรรม ซึ่งสามารถทั้งแก้ปัญหา
ความเสื่อมทางศีลธรรมและสร้างเสริมความดี ประกอบกับเส้นทางอัน
งดงามของโครงงานฯ ที่ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องมากว่า ๖ ปี เป็นเครื่อง
ยนืยนัว่าวธิกีารนี้ได้รบัการพสิจูน์ว่าเป็นไปได้จรงิ ครั้งแล้ว...ครั้งเล่า สร้าง
ความมั่นใจให้ฉนัอยากจะลองท�าโครงงานคณุธรรมอย่างจรงิจงั
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ปัญหาที่อยากแก้ สิ่งดีที่อยากท�า

 เช้าวนัรุง่ขึ้น ชั่วโมงเรยีนวชิาพระพทุธศาสนาของฉนัคกึคกัเป็นพเิศษ 
ด้วยมโีครงงานคณุธรรมเป็นเหตุ
 “นกัเรยีนวนันี้เราจะมาเรยีนพระพทุธศาสนาแบบใหม่กนั รบัรองไม่
ง่วงหลบัสปัหงก” ฉนัเกริ่นน�า
 “อ้าว น่าเสยีดาย ผมคดิว่าจะได้ผ่อนพกัตระหนกัรูใ้นวชิานี้เสยีอกี” 
นกัเรยีนท้ายห้องแกล้งแหย่ว่าจะหาเหตหุลบัในห้อง เสยีตั้งแต่คาบเรยีน
แรกของวนั
 “เสียใจด้วยจ้ะ แต่ครูว่าเรื่องที่เราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันนี้เป็น 
ต้นไป สนกุกว่าผ่อนพกัตระหนกัรูเ้ยอะเลยนะ พระพทุธศาสนาเรยีนแต่ทฤษฎ ี
ก็ยากน่าเบื่อเนอะ” พอครูรู ้ทันความคิดเท่านั้นแหละ เหล่าลูกศิษย ์
พยกัหน้าหงกึหงกั เป็นแนวร่วมอย่างถ้วนหน้า 
 “งั้นต่อไป...เรามาเรยีนรูธ้รรมะสูภ่าคปฏบิตักินัดกีว่า” ฉนัชกัชวนต่อ
 “อ๊ะ อ๊ะ ครจูะมาชวนนั่งสมาธอิกีแล้วสคิรบัเนี่ย เดี๋ยวผมกค็ารวะครู
แต่เช้าหรอกครบั” พ่อขาประจ�าท้ายห้องรบีคดัค้านและขมขู่ ว่าจะหลบั
ให้ครดูแูบบทเีล่นทจีรงิ ขณะที่หลายคนไม่พดูแต่ท�าท่าเบื่อหน่ายอย่างไม่
เกรงใจกนั
 “อย่าเพิ่งท�าหน้าเบ้ ไม่ได้จะให้นั่งสมาธค่ิะ แต่นบัจากนี้เราจะเรยีน
ธรรมะจากการปฏบิตั ิ เรยีนแล้วเอาไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้จรงิ หรอืที่
เรยีกว่า ‘ธรรมะ in action’ 
 เริ่มจากวนันี้ครูจะให้พวกเธอเป็นนกัส�ารวจ แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย 
๔-๕ คน ส�ารวจภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหาที่อยากแก้ หรอืสิ่งดีที่อยากท�า 

 นกัเรยีนอาจจะเริ่มจากพฤตกิรรมของเพื่อนนกัเรยีนที่อยากปรบัปรงุ 
อยากช่วยให้เขาดขีึ้น โดยดูจากคตพิจน์ประจ�าโรงเรยีนของเรา หรอืไม่ก็
คณุธรรมพื้นฐาน ๙ ประการ เป็นตวัตั้งกไ็ด้ค่ะ อ้าว! ท�าหน้ามเีครื่องหมาย
ค�าถามซะแล้ว คณุธรรมพื้นฐาน ๙ ประการมอีะไรบ้างคะ” 

หลงัจากได้ไตร่ตรองแล้วว่าการท�า
โครงงานคุณธรรมมแีต่ได้กบัได้ หากประสบ

ความส�าเร็จก็จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานความเสือ่ม
และเสริมภูมิความดใีห้กบัลูกศิษย์ เช่นเดยีวกบั

รุ่นพี่โรงเรยีนอืน่ๆ เปรยีบเสมือนการฉดีวคัซนีที่ให้ผล
ป้องกนัในระยะยาว หรือหากไม่ส�าเร็จ ก็จะได้เรยีนรู้ 
จากความผดิพลาด ให้ความผดิพลาดเป็นคร ูซึง่ย่อม
ดกีว่าการตั้งรบัด้วยการแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นรายบุคคล ดงัเช่นที่ผ่านมา ที่ไม่ต่างกบั
การให้ยารกัษาตามอาการ เมือ่คิดได้ดงันั้น 

จึงไม่รอช้าที่จะเริม่ลงมือในทนัที
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สลดใจกบัการฆ่า และเมตตาสงสาร คณุครแูละนกัเรยีนกลุม่เลก็ๆ ใน 
โรงเรียนชลบุรีสุขบท จึงเข้าไปช่วยเหลือดูแล ก่อนพัฒนามาเป็น
โครงงานคุณธรรมรักษ์สัตว์ รักษ์สังคม ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้การ
วางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการลงพื้นที่ส�ารวจ 
ท�าทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง (ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลพบว่า
สนุขัที่ถกูทอดทิ้งมโีอกาสรอดชวีติเพยีง ๑๙ เปอร์เซน็ต์) เพื่อตดิตาม
ช่วยเหลอืได้อย่างทั่วถงึ จดักลุม่เรื่องอาการเจบ็ป่วยและวธิกีารดแูล
รักษาที่ถูกต้อง โดยมีรุ่นพี่สัตวแพทย์อาสามาถ่ายทอดความรู้ให ้
ทั้งทฤษฎแีละฝึกปฏบิตัจิรงิภาคสนาม โดยเดก็ๆ เป็นก�าลงัส�าคญั
ในการดูแล ป้อนยา ตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 “เข้าไปฉดียา ฉดีวคัซนีให้ ฉดียารกัษาขี้เรื้อนให้จนสภาพเขา
เป็นปกต”ิ หนึ่งในสมาชกิชั้น ม.๔ เล่าถงึกจิกรรมที่มสี่วนร่วม
 
 การลงไปช่วยมีภาระค่ายา ค่าวัคซีนจ�านวนมาก เด็กๆ จึง
เริ่มหาทนุโดยท�าของที่ระลกึ ระดมทนุทั้งจากโรงเรยีนและชมุชน 
 “ได้ท�างานร่วมเป็นทีม ได้ฝึกความเป็นผู้น�า และได้ฝึก
กระบวนการคดิ” ประธานกลุ่ม
 “ได้ครบั ได้แน่นอน ความเมตตา และความอดทน” พระที่
ปรกึษาโครงงานกล่าวยนืยนั
 “โครงงานท�าให้หนูพัฒนาตัวเองได้ จากที่เคยเที่ยวเล่นไป
วนัๆ กเ็ปลี่ยนมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์” สมาชกิชั้น ม.๔ กล่าว
 “ชุมชนได้แบ่งปันภาระปัญหาการทิ้งสุนัข และได้ปลูกฝัง
คุณธรรมด้านความเมตตาให้กับคนในชุมชนด้วยครับ” ประธาน
กลุ่มกล่าว
 สุนัขที่ได้รับการฟื้นฟูจนสุขภาพดีจะมีเด็กๆ และผู้ปกครอง
รบักลบัไปเลี้ยงที่บ้าน มกีารกระจายความรูเ้รื่องการดแูลสตัว์เลี้ยง 

 “ขยนั ซื่อสตัย์ ประหยดั มวีนิยั มนี�้าใจ สภุาพ สะอาด สามคัค ี 
นบัอย่างไรกไ็ด้ ๘ ค่ะ ข้อที่ ๙ คอือะไรคะ” นกัเรยีนช่วยกนัไล่เรยีงจน
ครบ ๘ ประการจนได้ 
 “คณุธรรมพื้นฐานข้อที่ ๙ กตญัญ ูค่ะ นอกจากเรื่องพฤตกิรรมแล้ว 
จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม จติอาสา กไ็ด้ค่ะ ลองดูตวัอย่างจากวดีโิอโครงงาน 
คณุธรรมของพี่ๆ  โรงเรยีนอื่นก่อนไปส�ารวจค่ะ โครงการแรก “โครงงาน

รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม ของโรงเรยีนชลบรุสีขุบท จงัหวดัชลบรุคี่ะ” 

 • รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม 

 โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี

 ลกูสนุขัไร้เดยีงสาเหล่านี้ถกูน�ามาปล่อยทิ้งที่วดั เช่นเดยีวกบั
สนุขัจรจดัในชมุชนที่เจ้าของไม่ต้องการอกีจ�านวนมาก ก่อปัญหา
ให้กบัวดัและโรงเรยีนซึ่งมพีื้นที่อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั

 “สภาพสุนัขทั้งในวัดและในโรงเรียนเป็นขี้เรื้อนหมดเลย 
มดลูกกเ็ป็นหนอง”
 “ถ้าเกดิเราไม่เข้าไปช่วย มนัจะมกีารฆ่ากนัครบั”
 “ผมเคยไปลากศพสุนัขที่โดนยาเบื่อครับ ตายกันเป็นกอง
เลย มงีานทกีจ็ะเบื่อท”ี
 จากสภาพที่พบเห็น ท�าให้นักเรียนและครูเกิดความรู้สึก 
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ลงสูช่มุชน พร้อมๆ กบัระดมความร่วมมอืจากสตัวแพทย์ อาสาสมคัร  
ผู้น�าชมุชน เปิดหน่วยท�าหมันฟรีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ทุกวันนี้
สามารถควบคุมจ�านวนสุนัขได้ตามเป้า หยุดการฆ่าลงได้อย่าง 
สิ้นเชงิ จ�านวนสตัว์รอดชวีติเมื่อเดก็ๆ เข้ามาดูแลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซน็ต์
 “ถามว่าเหนื่อยไหม ถ้าใจเราสู้ แค่เหน็หมายิ้ม หมาสบาย 
เราก็ไม่เหนื่อยแล้วครับ” ประธานโครงงานกล่าวพร้อมรอยยิ้ม 
แห่งความสขุ

 นักเรียนดูวีดิโอด้วยแววตากระตือรือร้น ชื่นชมในความคิดริเริ่ม 
และความทุม่เทของพีๆ่  แต่กแ็อบหวั่นใจว่าดเูป็นประเดน็ที่ใหญ่และยาก 
ฉนัให้ก�าลงัใจไปว่าทกุโครงงานกเ็ริ่มจากจดุเลก็ๆ เช่นกนั และยกตวัอย่าง
โครงงานเล็กๆ แต่น่ารัก เช่น โครงงานจิตอาสาพาห้องน�้าสะอาด  
พร้อมกบัแสดงความเชื่อมั่นในศกัยภาพความดทีี่มอียู่ในทกุคน 
 “แต่ของผมความดีหลบใน สงสัยต้องหานานหน่อยล่ะครับครู” 
นกัเรยีนสดุที่รกัของฉนัไม่วายปล่อยมขุ
 “กย็งัดทีี่ยงัมหีลบอยู่ค่ะ ขดุขึ้นมาใช้งานได้แล้วค่ะ”
 แต่เอาเข้าจรงิ การส�ารวจภายในห้องเรยีน บรเิวณโรงเรยีนกเ็ป็นไป
อย่างขะมักเขม้น และยังต่อเนื่องไปถึงการส�ารวจชุมชนรอบๆ โรงเรียน 
ในตอนเยน็หลงัเลกิเรยีนของวนัต่อๆ มาอกีหลายวนั 

 “อ้าว... หลังจากไปส�ารวจแล้ว พวกเราเห็นอะไรบ้างที่เป็น

ปัญหาที่อยากแก้ไข หรือมีสิ่งดีอะไรที่อยากท�าเพิ่มเติมบ้างคะ” 
ฉนัทวงถามถงึสิ่งที่มอบหมายไว้ในสปัดาห์ถดัมา
 “คตพิจน์โรงเรยีนเรา เน้นวนิยั ใฝ่คณุธรรม แต่สงัเกตจากแถวเดก็
ที่มาโรงเรยีนสายยงัยาวออกไปนอกโรงเรยีนอยูท่กุวนั แสดงว่าเรายงัขาด
วินัยกันอยู่มาก กลุ่มเราเลยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กมาสายค่ะ” 
นกัเรยีนกลุ่มแรกน�าเสนอ

 “เรามีกระดาษเอกสารการเรียนที่ใช้แล้วอยู่เยอะมากครับ น่าจะ
เอาไปบรจิาคท�าเป็นกระดาษหน้าที่ ๓ ท�าเป็นหนงัสอือกัษรเบรลล์ให้คน
ตาบอดครบั” อกีกลุ่มเสนอด้วยจติอาสา

 “ตอนกลางวันไม่มีใครอยู่ดูแลคุณตาคุณยายในชุมชนเลยครับ 
เพราะลูกหลานไปเรยีน ไปท�างานกนัหมด เราน่าจะมกีจิกรรมช่วยคลาย
เหงาและให้คณุตาคณุยายรู้สกึมคีณุค่านะครบั” เป็นอกีความคดิที่ชวน
ชื่นใจ

 เพื่อให้นกัเรยีนเหน็ ว่ามปีระเดน็ปัญหาหลากหลายประเภทให้เลอืก 
ท�าได้ตามความสนใจ จากจิตอาสาเพื่อชุมชน ในโครงงานรักษ์สัตว์  
รักษ์สังคม ฉันจึงต่อด้วยวีดิโอตัวอย่างโครงงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง 
ของเพื่อนในโรงเรยีนที่ขยายสู่ชมุชนอย่างได้ผล 
 “โครงงานลด ละ เลิก บุหรี่-เมรัยฯ”

 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดล�าปาง 

 โครงงานที่เกิดจากการเห็นปัญหาว่าเพื่อนต้องออกจากการเรียน
เพราะตดิเหล้า จงึท�าการส�ารวจกลุ่มเสี่ยงที่มพีฤตกิรรมกนิเหล้าสูบบหุรี่
เป็นรายบคุคลแล้วคดิค้นนวตักรรม ๙ ภารกจิพชิติบหุรี่-เมรยั ทั้งเพื่อนด ี
กลัยาณมติรคอยแนะน�าตกัเตอืน เยี่ยมบ้าน ค้นตวันกัเรยีนทกุคนไม่ให้

น�าบุหรี่ติดตัวมาโรงเรียน มีสายลับสีขาวคอย 
สอดส่อง ปฏบิตัธิรรมให้เกดิการไตร่ตรองปลกูจติ
ส�านึก จัดแสดงผลงานโครงงานให้ชุมชนได้รับรู้ 
และสร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างครู นกัเรยีน และ
ผู้ปกครอง จนช่วยให้เพื่อนกลุ่มเสี่ยงเลิกเหล้า
เลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จ และยังขยายกิจกรรมเชิงรุก 
ไปสูช่มุชน ให้ลกูเหนี่ยวน�าพ่อแม่ให้เลกิเหล้าเลกิ
บหุรี่ได้ส�าเรจ็อกีด้วย 
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 “ทางกลุม่พบว่าภูเขาขยะท้ายโรงเรยีนส่งกลิ่นเหมน็มากค่ะ รบกวน
การเรียนของห้องที่อยู่ใกล้กองขยะ และแมลงวันก็ตอมจนเกรงจะเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรค เนื่องจากขยะมีเป็นจ�านวนมาก รถขนขยะที่มาเก็บ
เพยีงสปัดาห์ละ ๒ ครั้งเกบ็ไม่ทนั พวกเราคดิว่าเราน่าจะเริ่มจากปัญหา
ใกล้ตัวก่อนนะคะ ก่อนที่ขยายออกไปยังส่วนอื่นๆ” นักเรียนกลุ่มหญิง
ล้วนบอกอย่างมุ่งมั่น

 “ครภูมูใิจในตวันกัเรยีนทกุคนนะคะที่ตั้งใจในการส�ารวจครั้งนี้ และ
มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาน�าเสนอกันอย่างหลากหลาย ทุกความคิด
สามารถสานต่อให้เป็นกิจกรรมท�าดีได้หมดเลย เพียงแต่ว่าเราจะเลือก
ท�าอะไรก่อนหลัง ว่าแต่เราจะเลือกด้วยวิธีไหนกันดีคะ” ฉันให้นักเรียน
เป็นผู้เลอืกประเดน็ที่จะท�าด้วยตวัเอง เพื่อให้เขารู้สกึเป็นเจ้าของยิ่งขึ้น
 “โหวตกันดีไหมครับ” นักเรียนคนหนึ่งน�าเสนอ และอีกหลายคน 
เหน็ด้วย เราจงึอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในแต่ละประเดน็ปัญหา
อกีครั้ง ก่อนที่จะโหวตลงคะแนนเสยีงตามหลกัประชาธปิไตย
 ผลปรากฏว่า จิตอาสาดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน กบั การแก้ปัญหา

ภเูขาขยะในโรงเรยีน มคีะแนนเสยีงเท่ากนั เพื่อให้นกัเรยีนชดัเจน ผกูพนั
กบัประเดน็ปัญหาที่จะตั้งเป็นประเดน็โครงงานคณุธรรมยิ่งขึ้น ฉนัเลยได้
โอกาสชกัชวนให้นกัเรยีนโต้วาท ี น�าเหตผุล ข้อมูลสถติ ิ ข้อเด่น-ข้อด้อย 
ความเป็นไปได้ ความเร่งด่วน ของทั้งสองปัญหามาถกกนั ใครมเีหตผุล
ข้อมลูที่ดกีว่า โน้มน้าวใจให้เพื่อนมาเป็นแนวร่วมไดด้กีวา่กเ็ลอืกเรื่องนั้น
เป็นประเดน็ปัญหาที่จะท�าโครงงานคณุธรรมร่วมกนั
 
 ที่สดุจากการโต้วาท ีการแก้ปัญหาภูเขาขยะในโรงเรยีนกไ็ด้รบัการ
ตั้งเป็นประเด็นท�าโครงงาน ด้วยเหตุผลของการเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็น
ประเด็นใกล้ตัวที่ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ 
หากเลือกปัญหานี้เป็นประเด็นก็น่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
เป็นอย่างดี

รวมกลุ่มกัลยาณมิตร
 
 แม้ประเด็นปัญหาในการท�าโครงงานจะเริ่มต้นในชั่วโมงเรียน แต่
เมื่อถงึคราวจะลงมอืจรงิ เรากไ็ม่สามารถใช้เวลาในชั่วโมงเรยีนได้ตลอด 
เพราะมีเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรเป็นตัวบังคับ ว่าแต่ละคาบเราจะต้อง
เรยีนเรื่องอะไร หวัข้อไหน 
 ในชั่วโมงเรยีน ฉนัจงึน�าแนวคดิเรื่องน้อมน�าธรรมะสูก่ารปฏบิตั ิมา
ใช้เป็นเทคนคิในการสอนเนื้อหาตามหลกัสูตร เช่น เปลี่ยนจากการสอน
ข้อธรรมะหรอืพทุธประวตัทิี่ท่องปาวๆ สอบเสรจ็นกัเรยีนกล็มื มาเป็นการ
สนทนาธรรม ให้นกัเรยีนน�าปัญหาในชวีติประจ�าวนั หรอืหวัข้อข่าวมาพดู
คยุถกประเดน็กนัว่าเราจะใช้ธรรมะข้อใดในการแก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น
 ข่าววยัรุ่นขบัรถซิ่งชนคนตายบาดเจบ็ระนาว ขาดธรรมะข้อใด
 เพื่อนอกหกั จะใช้ธรรมะใดข่มใจ 
 หวังดีกับเพื่อน แต่เพื่อนกลับไม่เห็นความดี พรหมวิหาร ๔  
จะช่วยได้อย่างไร ฯลฯ 
 ผลคอืบรรยากาศการเรยีนในชั้นห้อง ทกุคนมสี่วนร่วมมากขึ้น เดก็
เข้าใจเนื้อหาได้อย่างไม่ต้องท่องจ�า เสยีงบ่นจากนกัเรยีนในท�านอง ‘เรยีน
ไปกไ็ร้ค่า ไม่มรีาคาให้ใช้งาน’ กน็้อยลง 
 ที่ส�าคัญการถกในแต่ละปัญหาที่เรายกขึ้นมาหาทางออกตามแนว
อรยิสจั ๔ ถงึทกุข์ สาเหตแุห่งทกุข์ เป้าหมาย และแนวทางแก้ไข เป็น
แบบฝึกหดัที่ช่วยให้เราได้ลบัคมความคดิร่วมกนัอยูเ่สมอ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากในการท�าโครงงาน
 ขณะเดียวกันการเรียนการสอนแบบนี้ ท�าให้ฉันต้องค้นคว้าอ่าน
หนังสือธรรมะมากขึ้น ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอเพื่อให้หูตา 
กว้างไกล และที่ส�าคญัยงัท�าให้ได้ไปปรกึษาข้อธรรมะกบัพระครทูี่วดัใกล้
โรงเรยีนอยู่เป็นประจ�า แม้วธิกีารสอนแบบนี้จะเหนื่อยมากขึ้นกจ็รงิ แต่ 
กร็ู้สกึว่าได้ความรู้มากขึ้น ได้พฒันาตวัเองไปด้วยในตวั
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 ส่วนประเด็นโครงงานแก้ไขปัญหาภูเขาขยะในโรงเรียน เรามาท�า
ร่วมกันในตอนเย็นหลังเลิกเรียน โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มพลพรรคตาม
ความสมคัรใจ เพราะโครงงงานคณุธรรมเป็นการท�างานร่วมกนัในระยะ
ยาว ความสมคัรใจจงึเป็นเรื่องส�าคญัที่ควรมาเป็นอนัดบัแรก 
 ตามหลกัจติวทิยากล่าวไว้ว่า ปฐมวยั เดก็จะเชื่อพ่อแม่มากที่สดุ 
 พอเข้าโรงเรยีนกจ็ะเปลี่ยนมาเป็นเชื่อฟังคณุครูมากที่สดุ สงัเกตได้
ว่าถ้าพ่อแม่สอนบอกอะไรที่ไม่ตรงกบัครู เขากจ็ะยดึตามค�าครูเป็นหลกั 
 แต่พอถงึวยัรุ่น เพื่อนจะเป็นผู้ที่มอีทิธพิลต่อชวีติมากที่สดุ เป็นวยั
ที่เชื่อเพื่อน 
 โครงงานคุณธรรมเข้าใจจิตวิทยาตามวัยข้อนี้ดี จึงใช้อิทธิพลกลุ่ม
เพื่อนมาเหนี่ยวน�าและสร้างค่านยิมให้ร่วมกนัท�าดี

 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนจะรวมกลุ่มกัน และ 
วัยที่เพื่อนมีบทบาทส�าคัญ ลักษณะของกัลยาณมิตรจึงเป็นเรื่องที่เรา
หยบิยกขึ้นมาเป็นบทเรยีน
 “กลัยาณมติรมลีกัษณะอย่างไรคะ” ฉนัถามน�าก่อนเข้าบทเรยีน
 “เพื่อนที่น่ารกั สวย หล่อ ครบั/ค่ะ” นกัเรยีนแกล้งตอบกนัยกใหญ่
 “เกอืบถูกค่ะ ‘กลัยาณ’ หมายถงึ งาม, ด ีส่วน ‘มติร’ หมายถงึ 
เพื่อนที่รกัใคร่สนทิสนมคุ้นเคย ดงันั้นกัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า 

เพ่ือนทีด่,ี เพือ่นทีง่าม หรือเพือ่นทีรั่กใคร่คุน้เคยทีด่,ี เพือ่นรกัใคร่

คุ้นเคยที่งาม

 กลัยาณมติร ไม่ได้หมายถงึเพื่อนที่ดตีามความหมายทั่วไปเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นผู้เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรม มคีวามตั้งใจประพฤตปิฏบิตัธิรรม 
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คอยตักเตือน ชักน�าไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม 
สังเกตได้ว่าเมื่อคบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุพบเจอแต่ความดีงามและ
ความเจรญิ เมื่อกี้ที่นกัเรยีนตอบ ครูถงึบอกว่าเกอืบถูก เพราะถ้าน่ารกั 
สวย หล่อที่ใจกใ็ช่เลยค่ะ แต่ถ้าสวย หล่อ แค่หน้าตากไ็ม่ผ่านมาตรฐาน

ของกัลยาณมิตรนะคะ นี่ค่ะคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ไว้เป็นเกณฑ์ 
ในการเลอืกคบเพื่อนค่ะ”
 “ไว้เป็นมาตรฐานเลอืกคบครไูด้ไหมครบั” หวัโจกหลงัห้องไม่วายแซว
 “ได้ค่ะ ถ้าเหน็ครูยงัขาดคณุสมบตัขิ้อไหนกส็ะกดิเตอืนได้เลย แต่
ต้องมจีติวทิยาในการเตอืนนะคะ อย่าเตอืนต่อหน้าสาธารณชน ขายหน้า
เขา ให้มาเตอืนกนัเบาๆ มาบอกกบัครูโดยตรงเท่านั้นนะ” 

 คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (มิตรดีหรือมิตรแท้)

 ๑. น่ารัก ชวนให้สบายใจและสนทิสนม ชวนให้อยากเข้าไป 
  ปรกึษาไต่ถาม (ปิโย)

 ๒. น่าเคารพ ท�าให้เกดิความรู้สกึอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และ 
  ปลอดภยั (ครุ)

 ๓. น่าเจริญรอยตาม คือมีความรู้ความสามารถและทรง 
  ภูมิปัญญาแท้จริง อีกทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตน 
  อยู ่เสมอ น่าเอาอย่างท�าให้ระลึกและเอ่ยอ้างถึงด้วย 
  ความซึ้งใจ (ภาวนีโย)

 ๔. บอกสอนเป็น คอืรูจ้กัพดูให้ได้ผล รูจ้กัชี้แจงให้เข้าใจ รูว่้า 
  เมื่อไหร่ควรพดูอย่างไร คอยให้ค�าแนะน�าว่ากล่าวตกัเตอืน  
  เป็นที่ปรกึษาที่ด ี(วตฺตา จ)
 ๕. อดทนต่อถ้อยค�า คอืพร้อมที่จะรบัฟังค�าปรกึษา ซกัถาม  
  ข้อเสนอ และข้อวิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่เบื่อ  
  ไม่ฉนุเฉยีว (วจนกฺขโม)

 ๖. ไขสิง่ยาก คอืสามารถอธบิายเรื่องยุง่ยากซบัซ้อนให้เข้าใจ 
  และให้เรยีนรูเ้รื่องราวที่ลกึซึ้งยิ่งขึ้นไป(คมภฺรีญ ฺจ กถ� กตตฺา)

 ๗. ไม่น�าผิดทาง คอืไม่แนะน�าในเรื่องที่เหลวไหล ผดิท�านอง 
  คลองธรรม หรอืชกัจูงไปในทางเสื่อมเสยีหรอืไม่เหมาะสม 
  กบัสถานะ(โน จฏฺฐาเน นิโยชเย)
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 นอกจากคณุสมบตัแิล้ว จ�านวนสมาชกิผู้รบัผดิชอบโครงงานกเ็ป็น
เรื่องส�าคญั จากการศกึษาข้อมูล พระอาจารย์ (พระมหาพงศ์นรนิทร์) ได้
แนะน�าและให้เหตผุลในเรื่องนี้ไว้อย่างชดัเจนว่า
 “โครงงานคุณธรรมจะไม่มีทางส�าเร็จเลยถ้าท�าคนเดียว หรือหาก
เป็นกลุ่มงานเลก็ๆ แค่ ๒-๓ คน อย่างโครงงานวทิยาศาสตร์กท็�าส�าเรจ็
ได้ยาก เพราะโครงงานคณุธรรมเป็นโครงงานที่ต้องลงมอืท�าอยา่งจรงิจงั 
เพราะฉะนั้นต้องเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ระวังอย่าให้คนเกินปริมาณงานหรือ
งานล้นเกนิก�าลงัคน จะไม่เกดิการเรยีนรู้เท่าที่ควร 
 เริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดจึงควรจะมีเยาวชนแกนน�า ๘-๑๐ คน  

เป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน มีที่ปรึกษาอีก ๓ คน คือผู้บริหาร  

คร ูและพระสงฆ์ หากท�างานไปสกัระยะหนึ่งแล้วมผีูส้นใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้น  
อาจแบ่งเป็น ๓ ระดบั คอื กรรมการผู้รบัผดิชอบโครงงาน (ไม่ควรน้อย
กว่า ๕ คนหรอืเกนิกว่า ๑๕ คน) สมาชกิระดบัแกนน�า และสมาชกิทั่วไป
ที่ไม่จ�ากัดจ�านวน ส�าหรับที่ปรึกษานั้นหากจะต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น กอ็าจเชญิบคุคลส�าคญัในฝ่ายต่างๆ มาเป็นที่ปรกึษาเพิ่มขึ้นได้ 
อย่างเช่น ผู้น�าท้องถิ่น ปราชญ์หรอืผู้ทรงภูมปิัญญาในท้องถิ่น

ในทางธรรมให้รูจ้รงิแจ่มแจ้ง เพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กบัเดก็ได้จรงิๆ เงื่อนไขนี้ 
จงึเป็น win-win solution 
 ขณะเดียวกันโครงงานคุณธรรมเป็นงานที่ใหญ่และบุกเบิกจึงต้อง
เชญิผู้บรหิาร คอื ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเป็นที่ปรกึษาด้วย เพื่อเป็นกองหนนุ  
หรอือย่างน้อยที่สดุกไ็ม่สกดัดาวรุ่งตั้งแต่ต้นทาง
 แต่ผูบ้รหิารกบัพระอาจารย์กห่็างกบัเดก็เกนิไป จงึต้องมคีรทูี่ปรกึษา
เป็นตัวเชื่อม ครูที่ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้ 
โครงงานคณุธรรมไปสู่ความส�าเรจ็
 ทั้งหมดจึงเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แต่ละฝ่ายมารวมกลุ่ม และหัน
ด้านบวกของแต่ละคนออกมาหากนัให้มากที่สดุ”

 กลุม่กลัยาณมติรพชิติภเูขาขยะหลงัโรงเรยีน กเ็ช่นกนั เราเริ่มก่อตวั 
เป็นรูปเป็นร่างขึ้น จากกลุ่มที่ส�ารวจและน�าเสนอเรื่องนี้เป็นประเด็น
ปัญหา ๔ คน ขอสมัครเข้าร่วมเพราะเห็นดีเห็นงามกับเหตุผลในการ
โต้วาท ีอกี ๒ คน ชวนเพื่อนสนทิที่เลง็แววแล้วว่าหวัคดิก้าวไกล มุ่งมั่น
ท�าจรงิ มาร่วมขบวนการได้อกี ๒ คน ส่วนที่เหลอืสมคัรใจที่จะเป็นสมาชกิ
ทั่วไปแบบไม่จ�ากดัจ�านวน พร้อมออกปากปวารณาอาสาให้ความร่วมมอื
กบักลุ่มแกนน�าในทกุเรื่องอย่างเตม็ที่ แหม...ช่างน่าชื่นใจ
 “เอ้า! ตอนนี้เรากม็แีกนน�าครบ ๙ คนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแบ่ง
หน้าที่ความรบัผดิชอบกนั” ฉนัรบีรกุคบืในขณะที่นกัเรยีนก�าลงัมไีฟ เข้า
ท�านองตเีหลก็เมื่อแดง กนิแกงเมื่อร้อน 
 “เดี๋ยวค่ะ ครูคะ พวกเรานบักนัอย่างไร แกนน�ากม็ ี๘ คนเองนะคะ 
ท�าไมครูนบัได้ ๙ ล่ะคะ”
 “คนที่ ๙ ก็...ครูไงคะ ครูขอพ่วง ๒ ต�าแหน่งนะคะ เป็นทั้งครูที่
ปรกึษาโครงงาน และเป็นสมาชกิคนที่ ๙ เพราะในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ขยะ ครูกไ็ม่ได้มคีวามรู้มากไปกว่าพวกเธอ แต่สญัญาว่าจะเป็นกองหนนุ
ที่ด ีแล้วเราจะเรยีนรู้ไปด้วยกนัค่ะ”

 การให้นกัเรยีนไปนมินต์พระอาจารย์เป็นที่ปรกึษา เป็นกศุโลบายให้
เด็กได้เข้าวัดด้วยท่าทีที่หวังพระเป็นที่พึ่ง น้อมน�าพระธรรมมาใช้ในการ 
คิดท�าโครงงาน ส่วนพระอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์เป็นแขนเป็นขาในการท�า 
ความดผ่ีานโครงงาน แต่ขณะเดยีวกนัพระอาจารย์กต้็องทบทวนใฝ่หาความรู้  
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ระดมความคิดตอบปัญหา ๕ ข้อ

 หลังจากได้กลุ่มแกนน�าผู้รับผิดชอบโครงงานแล้ว เราก็ปรึกษา
หารือจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันตามคุณสมบัติที่เหมาะสม จน 
ทกุคนมตี�าแหน่งถ้วนหน้ากนั อนัได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
เหรญัญกิ ประชาสมัพนัธ์ และสวสัดกิาร ต�าแหน่งละ ๑ คนบ้าง ๒ คน
บ้าง ตามแต่พจิารณาว่าหน้าที่แต่ละต�าแหน่งหนกัเบาเพยีงใด
 ก่อนจะไปเชื้อเชิญอาจารย์ใหญ่และพระอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษา 
เราเลยคิดกันว่าน่าจะระดมความคิดการด�าเนินโครงงานให้ชัดเจนก่อน
ว่าจะท�าอะไร อย่างไรบ้าง โดยใช้ค�าถาม ๕ ข้อต่อไปนี้เป็นแนวทางใน
การหาค�าตอบ

 “แหม...ครูครับ ร่วมรุ่นนะครับ ร่วมรุ่น แต่...พวกเราก็ยินดีครับ" 
หัวโจกคนเดิมได้ที เรียกเสียงฮาจากเพื่อนพ้องได้ครืนใหญ่ สร้าง
บรรยากาศในการเริ่มงานที่สนกุสนานเป็นกนัเอง

 ในตอนนั้น ฉันไม่ได้พูดเพียงแค่ให้ฟังดูดี แต่ฉันคิดและคอย

บอกเตือนตนเองเช่นนั้นจริงๆ เพื่อคอยก�ากับกาย ใจ ความคิด 

การกระท�า ไม่ให้เผลอไปบอกสั่งนักเรียนว่าให้ท�าเช่นนั้น เช่นนี้ 

เพราะหัวใจของโครงงานคุณธรรม คือเยาวชนเป็นผู้คิดริเริ่มด้วย

ตนเอง ท�าเอง เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ

ตามค�าสั่งของครู 

 ๑. “ปัญหา” ที่เลอืกเป็นประเดน็เริ่มต้นท�าโครงงาน คอือะไร 
 ๒. ปัญหานั้นม ี“สาเหตุ” มาจากอะไร 
 ๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคอือะไร 
  - เป้าหมายเชิงปริมาณ กลุ ่มคนที่ต ้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคอืใคร นกัเรยีนชั้นไหน จ�านวนเท่าไร 
  - เป้าหมายเชงิคุณภาพ ต้องการให้เกดิพฤตกิรรมอย่างไร หรอื
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร
 ๔. “ทางแก้” หรอืวธิกีารด�าเนนิงานเพื่อไปสูเ่ป้าหมายนั้น มแีผนงาน  
อย่างไรบ้าง
 ๕. การด�าเนนิงานโครงงานดงักล่าวนั้น มกีารใช้ “หลักธรรมและ

แนวพระราชด�าริ” อะไรบ้าง

 แกนน�าผู้รับผิดชอบหรือจะว่าไปทุกคนในโรงเรียนของเรา ล้วน 
ทราบดถีงึสภาพภูเขาขยะที่ท้ายโรงเรยีน โดยไม่ต้องเดนิไปดูให้เสยีเวลา 
เพราะเจ้าภเูขาขยะที่กองสงูท่วมรั้วหลงัโรงเรยีน ส่งกลิ่นเตะจมกูไกลออก
มาหลายเมตร ท�าให้ต้องวิ่งหนภีายใน ๑๐ วนิาท ีด้วยกลิ่นอนัสดุจะทน 
และทศันะอจุาดตา หลงัจากรถขยะไม่ได้มาเกบ็ทกุวนั
 หากจะมองถึงสาเหตุโดยผิวเผินดูเหมือนว่าปัญหานี้จะเกิดจากรถ
ขยะไม่ได้เข้ามาเก็บ เป้าหมายคือท�าให้ภูเขาขยะหายไป ฉะนั้นทางแก้
จงึเพยีงช่วยกนัเกบ็ขึ้นรถขนขยะไปทิ้งที่อื่น

กลุ่มกลัยาณมติร (เริ่มต้น) = เยาวชนแกนน�าผู้รบัผดิชอบ
  โครงงาน ๘-๑๐ คน
 + ครูที่ปรกึษาโครงงาน+ผู้บรหิาร
  โรงเรยีน
 + พระสงฆ์ที่ปรกึษา
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 จากการระดมความคดิ เราเหน็พ้องต้องกนัว่าแท้จริงแล้วขยะยัง

มคีณุค่าแห่งความเป็นทรพัยากร วธิกี�าจดัขยะทีด่ทีีส่ดุกค็อืการน�า

กลับมาใช้ใหม่ และหยุดการสร้างขยะ เราจึงตั้งชื่อโครงงานนี้ว่า  
“โลกนี้ไม่มีขยะ” ด้วยนัยยะว่าขยะทุกชิ้นยังมีคุณค่าสามารถน�ากลับ
มาใช้ใหม่ได้ 

 การค้นหาสาเหตุที่มาและต้นตอของขยะ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ตรงจดุ ก่อให้เกดิกิจกรรมตามรอยขยะ ขึ้น เราคดิกนัว่าเหน็ทจีะต้อง
ขอความช่วยเหลอืจากแม่บ้าน และเมื่อต้องขอความร่วมมอืจากบคุลากร
ในโรงเรยีน เราจงึเหน็ควรได้เวลาไปเชญิผูอ้�านวยการมาเป็นที่ปรกึษา ถอื
เป็นการให้เกยีรตผิูใ้หญ่ และเพื่อความราบรื่นเรยีบร้อยในการท�ากจิกรรม
ในโรงเรยีน หรอืการขอความร่วมมอืจากฝ่ายต่างๆ
 เราขอความร่วมมอืจากแม่บ้าน ให้ตดิที่มาและวนัที่ของขยะที่น�ามา
ทิ้ง จากนั้นเรากค็ดัแยกขยะ แล้วรวบรวมข้อมลู เกบ็สถติว่ิามขียะประเภท
ไหน ปริมาณเท่าไหร่ และมาจากส่วนใดของโรงเรียนบ้าง เพื่อไว้เป็น
ฐานข้อมูลใช้อ้างองิ และเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลหลงัด�าเนนิกจิกรรม เป็น 
ตวัวดัผลกจิกรรมของเราได้ผลดเีพยีงใด ควรจะปรบัวธิกีารอย่างไรให้ได้
ผลดยีิ่งขึ้น 

 แต่เพียงแค่ข้อมูลตั้งต้นก่อนด�าเนินกิจกรรม ก็ท�าเอาผู้รับผิดชอบ
โครงงานอึ้งกบัตวัเลข
 
 ปริมาณขยะในโรงเรียนของเราสูงถึง ๒๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
 “โอ้โห!! แต่ละวัน เราร่วมกันสร้างขยะมากมายก่ายกองขนาดนี้
เชยีวหรอื” นกัเรยีนแกนน�าหลายคนอทุานออกมาในท�านองเดยีวกนั ได้
ผลในการตอกย�้าสร้างความตระหนกักบัปัญหาขยะล้นโรงเรยีนเพิ่มขึ้นมา
อกีทาง นอกเหนอืจากใช้ในการเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานที่จะตามมา

 แต่เมื่อกลุม่เราได้มาวเิคราะห์และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัอย่าง
จรงิจงั กม็คี�าถามหนึ่งเกดิขึ้น 
 “ต่อให้เราเก็บภูเขาขยะออกไปหมดแล้ว เราจะแน่ใจได้

อย่างไรว่าภเูขาขยะลกูใหม่จะไม่เกดิขึน้อกี” ใครคนหนึ่งเปิดประเดน็ขึ้น
 “ออื... กจ็รงินะ มนักไ็ม่ต่างกบัคนกวาดถนน ต่อให้กวาดจนเกลี้ยง
กย็งัมขียะมาท�าให้ถนนสกปรกอยูท่กุวนั เพราะว่ายงัมคีนทิ้ง” แกนน�าอกี
คนให้ความคดิเหน็สนบัสนนุ

 ฉันเสนอแนะให้ค้นหาสาเหตุของปัญหา เนื่องจากเป็นขั้นตอน
ส�าคัญ ดังที่ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าพระธรรมวิทยากร  
ฝ่ายบรกิารฝึกอบรม ส่วนธรรมนเิทศ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั ได้เคยกล่าวไว้ว่า
 “โครงงานคณุธรรมจะมุง่ให้แก้ปัญหาที่สาเหต ุเพราะฉะนั้นจ�าเป็น
อยูเ่องที่ต้องหาสาเหตกุ่อน ถ้าหาสาเหตไุม่เจอกแ็ก้ไม่ถกู ยกตวัอย่างเช่น 
ถ้าเหน็เศษกระดาษอยู่ในสนาม ถ้าคดิโครงงานง่ายๆ กพ็านกัเรยีนเกบ็
เศษกระดาษ แต่ถ้าคดิอย่างเป็นโครงงานจะต้องคดิก่อนว่าเศษกระดาษ
เกดิจากอะไร เพราะถ้าไปเกบ็เศษกระดาษเลย เกบ็วนันี้ พรุ่งนี้กม็อีกี วนั
ต่อๆ ไปกม็อีกี เกบ็ไปจนตลอดชวีติที่อยู่ในโรงเรยีน ตั้งแต่เข้า ม.๑ จน 
ถงึ ม.๖ แต่ถ้าค้นสาเหตจุรงิๆ แล้วไม่จ�าเป็นต้องไปเกบ็ทกุวนั แต่มาดูว่า
เศษกระดาษมนัเกดิจากอะไร เกดิจากใคร แล้วกไ็ปปฏบิตักิารหรอืด�าเนนิ
กจิกรรมกบัคนที่ทิ้ง หรอืสาเหตทุี่ท�าให้มเีศษกระดาษ แล้ววนัพรุ่งนี้กจ็ะ
ไม่มกีระดาษอกีเลย แล้วไม่ต้องไปเดนิเกบ็ เพราะได้แก้ปัญหาที่สาเหตแุล้ว”
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 “ครูคะ หนวู่าดูๆ  ไปแล้วมนัเหมอืนแผนที่เลยนะคะ ส่วนปฏทินิงาน
ก็เหมือนตารางนัดหมายว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นๆ ในเวลาเท่าไหร่” 
นักเรียนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น เมื่อเห็นผังมโนทัศน์และปฏิทินงาน
ที่เขยีนเสรจ็แล้ว 
 “แล้วเวลาท�างานจรงิ เราต้องยดึตามแผนที่นี้ตลอดเลยหรอืเปล่าคะ”  
นกัเรยีนอกีคนถามขึ้น 
 “คนอื่นๆ คดิว่าอย่างไรคะ” ฉนัโยนค�าถามให้ทกุคนได้มสี่วนร่วม
แสดงความคดิเหน็
 “ผมคดิว่านี่เป็นแผนที่ความคดิก่อนท�างานจรงินะ มนักค็งเหมอืน
เวลาเราออกแบบการเดินทางไว้ก่อนว่าจะไปเส้นทางไหน แต่พอ 
เดนิทางจรงิมนัอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคดิ อาจมกีารตดัถนนใหม่ มทีางลดั 
หรอือาจจะก�าลงัซ่อมทาง ปิดถนน เรากต้็องปรบัเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครบั”  
ท่านประธานโครงงานของเราให้เหตผุลชวนฟัง 

 เมื่อถงึเวลาท�างาน เรากม็กีารปรบัเปลี่ยนแผนที่ความคดิและปฏทินิ
การท�างานของเราอีกหลายครั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อมูลที่
พบเจอ จรงิดงัที่ประธานว่าไว้

ค�าถาม ๕ ข้อสู่แผนที่ความคิด

 ๑. เหน็“ปัญหา” = เหน็ทุกข์

 ๒. สบืสาวไปหา“สาเหตุ” ของปัญหา = สมุทัย

 ๓. วาง“เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหา = นิโรธ 

 ๔. เหน็“ทางแก้” = มรรค

 ๕. การด�าเนนิงานโครงงานดงักล่าวนั้น มกีารใช้ “หลกัธรรม

และแนวพระราชด�าริ” อะไรบ้าง
 น�าค�าตอบของค�าถาม ๕ ข้อ มาเขียนเป็นผังมโนทัศน์  
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกจิกรรมในโครงงานคณุธรรม

 “อย่างนี้ โครงงานของเราก็เป็นปัญหาใหญ่และหนักเหมือนกัน 
นะครบัเนี่ย” นกัเรยีนชายอารมณ์ด ีที่ตอนนี้พ่วงต�าแหน่งประชาสมัพนัธ์
ของโครงงาน ยิ้มข�าๆ กบัค�าว่า ‘ใหญ่และหนกั’ ของปัญหาที่มคีวามหมาย 
ตรงตัวด้านขนาดและน�้าหนักจริงๆ มากกว่าความหมายด้านความ 
ยิ่งใหญ่หนกัหนาในการแก้ไข
 ฉนัยิ้มร่วมไปกบัความมอีารมณ์ขนัของนกัเรยีน ก่อนจะใหก้�าลงัใจ
ทกุคนว่า
 “โครงงานจะใหญ่ จะเล็ก จะหนกั หรือจะเบาไม่ใช่เรือ่งส�าคัญ  

ถ้านักเรียนมีใจใฝ่ดี ท�าจริงจังอย่างเป็นระบบ ทุกโครงงานยิ่งใหญ่

หมดค่ะ”

 ผลจากการเก็บข้อมูลท�าให้เราทราบว่า ขยะจากทุกแห่งหน 
ในโรงเรียน มีประเภทและปริมาณแตกต่างมากน้อยกันออกไป เช่น  
ในครวัเป็นขยะเศษอาหารเสยีเป็นส่วนใหญ่ ขยะจากอาคารเรยีนมกัเป็น
พวกกระดาษเอกสาร ขยะในโรงอาหารส่วนใหญ่เป็นพวกถงุขนม ขวดน�้า
พลาสตกิ ฯลฯ
 “ขยะเกิดจากเราทุกคนในโรงเรียน งั้นผมว่าเป้าหมายของเรา  
น่าจะเป็นการที่ทกุคนช่วยกนัลดปรมิาณขยะลง” รองประธานเสนอความ
คดิเหน็
 “เราควรจะตั้งเป ้าหมาย ทั้งระยะสั้นในแต่ละเดือน และ 
เป้าหมายระยะยาว เช่นในแต่ละเทอมว่าปรมิาณขยะควรจะลดลงเหลอื
เท่าไหร่” เหรัญญิกของเรา ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านตัวเลขและสถิต ิ
น�าเสนอ
 “เราจะสร้างกิจกรรมอะไรมารณรงค์ให้คนมามีส่วนร่วมกันดีคะ” 
นั่นเป็นอกีประเดน็ที่น่าสนใจ
 เราช่วยกันระดมความคิดเห็นจนตอบปัญหาครบทั้ง ๕ ข้อ แล้ว
เขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ (mind map) ฉนัเสนอให้ท�าเป็นปฏทินิงานเพื่อให้
พวกเราตดิตามความคบืหน้าในการท�างานได้สะดวกและไม่หลงทาง
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เรียนรู้จากการลงมือท�า
 
 แม้จะมผีงัมโนทศัน์หรอืแผนที่ความคดิน�าทางแล้วกต็าม แต่ในทาง
ปฏบิตัทิกุอย่างเป็นเรื่องใหม่หมดส�าหรบัเรา แม้แต่การคดัแยกขยะที่เรา
เคยคิดว่าเราทราบดีแล้ว แต่เอาเข้าจริงก็ชักไม่แน่ใจจนต้องหาความรู้ 
กันใหม่ ท�าให้เราได้ทราบว่าแม้แต่การแบ่งขยะเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ  
คอื ขยะเปียก กบัขยะแห้งกย็งัมกีารเข้าใจผดิกนัอยู่
 “ถุงพลาสติกใส่น�้าหวาน เป็นขยะเปียกหรือขยะแห้ง” ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของเราถามขึ้นมาลองภูมเิพื่อนในเยน็วนัหนึ่ง
 “ขยะแห้ง” เพื่อนคนหนึ่งตอบ หลงัจากคดิอยู่สกัครู่
 “ถงุใส่น�้า ถงุกเ็ปียกส ิท�าไมไม่เป็นขยะเปียกล่ะ” อกีคนวเิคราะห์
 “เฉลย...ถงุพลาสตกิใส่น�้าหวานจดัเป็นขยะแห้งจ้ะ เพราะขยะแห้ง 

หมายถึงขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  
เศษผ้า ส่วนขยะเปียก หมายถงึขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็น
วสัดจุากธรรมชาต ิเช่น เศษอาหาร พชื ผกั ใบไม้” เจ้าของค�าถามเฉลย  
 ถือเป็นการทบทวนความรู้ให้แม่นย�า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่ม 
ของเราให้ความใส่ใจ เพราะคดิเสมอว่าความรูค้อืประทปีน�าทาง หากท�า
โดยขาดความรู้ โอกาสผดิพลาด หลงทางกจ็ะเกดิขึ้นโดยง่าย 
 จากการคัดแยกขยะท�าให้เราทราบว่าขยะส่วนใหญ่ คือ ขยะ
เศษอาหารที่มาจากโรงครัว เราจึงขอให้แม่ครัวแยกเศษอาหารใส่ถังที่ 
เตรยีมไว้ เอาไปให้คนเลี้ยงปลาใช้เป็นอาหารปลาต่อไป 
 ส่วนขยะย่อยสลายง่าย จ�าพวกเปลอืกไข่ ก้านผกัแขง็ๆ กระดาษ
ทชิชู ไม้เสยีบลูกชิ้น กลุ่มแกนน�าช่วยกนัค้นข้อมูลว่าสามารถน�าไปหมกั
กับน�้าชีวภาพท�าเป็นปุ๋ยหมักได้ เปลือกผลไม้ที่มีรสหวานก็สามารถน�า
ไปหมักกับกากน�้าตาลเป็นน�้าหมักชีวภาพ จึงได้ประสานความร่วมมือ
กบัชมุนมุเกษตรกรรมในโรงเรยีน จนได้ปุย๋หมกัไว้ใช้กบัต้นไม้ในโรงเรยีน 
และน�้าหมกัชวีภาพใช้ท�าความสะอาดแทนน�้ายาท�าความสะอาด

 เพียงแยกขยะเศษอาหารและขยะย่อยสลายง่ายไปใช้

ประโยชน์ ก็ท�าให้ปริมาณขยะต่อวันลดลงไปคร่ึงหนึ่งเลยทีเดียว 

สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับแกนน�าและผู้ร่วมขบวนการเป็นที่สุด

 เรารุกคืบสู่วงกว้างด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้สมาชิกทุกคนใน
โรงเรยีนร่วม ลด ละ เลกิการสร้างขยะ ด้วย ๓ R คอื
 Reduce ลดการใช้ เช่น ลดการใช้ถงุพลาสตกิ กล่องโฟม เพื่อลด
ปรมิาณขยะ
 Re-use น�ากลบัมาใช้ซ�้า เช่น ใช้กระดาษสองหน้า 
 Recycle น�าขยะกลบัไปสูก่ระบวนการแปรรปู เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น  
คดัแยกขยะที่รไีซเคลิได้ ส่งขายไปรไีซเคลิ
 เรารณรงค์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย และสื่อแผ่นป้ายมากมาย 
จนเรยีกได้ว่าต้นไม้แทบจะทกุต้น บอร์ดแทบจะทกุบอร์ดในโรงเรยีน ไม่มี
สกัพื้นที่จะไม่มขี้อความรณรงค์ให้ความรู้จากกลุ่มเรา เราทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ ท�าสื่อกนัอย่างหนกั จดัเตรยีมถงัขยะแยกประเภทขยะไว้อย่างด ี 
แบ่งออกเป็นถังขยะเปียก ส่วนขยะประเภทที่รีไซเคิลได้ จ�าพวก แก้ว 
กระดาษ โลหะ พลาสตกิ กจ็ดัถงัแต่ละประเภท ระบดุ้วยภาพอย่างชดัเจน
 ทุกคนล้วนวาดหวังไว้ว่าวิธีนี้น่าจะประสบความส�าเร็จ

ล้มเหลว...มิใช่เรื่องเลวร้าย
 
 แต่แล้ว...ทุกเย็นที่ไปคัดแยกขยะ เราจะพบว่าขยะในแต่ละถัง 
ยังปะปนกันไปหมด พวกเราต้องคัดแยกกันใหม่เป็นเวลานาน ซ�้าร้าย 
เมื่อเวลาผ่านไป...จากวนัเป็นสปัดาห์ จากสปัดาห์เป็นเดอืน 
 ครบ ๑ เดือน ปริมาณขยะลดลงน้อยมากอย่างน่าใจหาย  

สวนทางกับใจพองฟูฮึกเหิมของเหล่าแกนน�าที่ฝ่อแฟบลงทันใด 
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 เอ...ครูโครงงานมือใหม่หัดท�าอย่างฉันจะปลอบใจเด็กอย่างไรด ี
นึกถึงโครงงานที่สะดุดในระยะแรกเริ่มด�าเนินการเช่นเดียวกัน ใช่แล้ว!! 
โครงงานเดก็ไทยไม่แต่งหน้า 
 ดังนั้นในการประชุมที่เรามักท�าเป็นประจ�าทุกครั้งเมื่อจบแต่ละ
กิจกรรม เพื่อปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้น (ทราบภายหลังว่าการประชุม
ในลกัษณะนี้มชีื่อเรยีกว่า After Action Review หรอืเรยีกย่อๆ ว่า AAR 
ถือว่าเราได้ท�ากันไปตามธรรมชาติโดยที่ยังไม่รู้จักชื่อเรียกขานด้วยซ�้า)  
ในคราวนี้ฉันจึงชักชวนนักเรียนให้ดูวีดิโอตัวอย่างโครงงานเด็กไทย 
ไม่แต่งหน้าร่วมกัน เพื่อชี้ชวนเปรียบเทียบถึงความยากล�าบากในการ 
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

 “ผู้หญิงน่ะแต่งหน้า อาจารย์ที่เข้ามาสอนว่าทุกคนเลย 
ผมไม่ได้แต่งหน้าก็ต้องนั่งฟังไปด้วย จนบางทีไม่ได้เรียนเลย” 
อาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง ม.๓/๓ เล่าถึงความรู้สึกของนักเรียน
ชายที่ได้รบัผลกระทบ
 
 โครงงานเลก็ๆ เดก็ไทยไม่แต่งหน้า พกพาความสวยด้วย

จติใจ จงึเริ่มขึ้นในห้อง ๓/๓ ท�าให้เดก็ได้คดิทบทวนตนเอง ยอมรบั
ว่าสิ่งที่ตนเองท�านั้นละเมิดกฎระเบียบ และตกลงว่าจะแก้ไข  
ทุกอย่างด�าเนินไปด้วยดีบนแผ่นกระดาษ แต่ในทางปฏิบัติจริง
กลบัมปีัญหา 
 “ท�าไม่ได้เลย ขาดไม่ได้เลย กระจก แปรง หว ีน�้ายาอทุยั” 
หนึ่งในสมาชกิทาปากแดงกล่าวสารภาพ
 “ถ้าให้พูดมันง่าย แต่เลิกท�ามันยาก” อีกคนกล่าวถึง 
ความยากในการปรบัพฤตกิรรม
 
 วงเปิดใจคุยระหว่างเพื่อนกับเพื่อนจึงเกิดขึ้นหลายครั้ง  
เกดิกฎกตกิาและท�าข้อตกลงร่วม ทั้งไม่พก ไม่แต่ง ไม่ทา ใครน�า
เครื่องส�าอางมาจะถูกยดึ 
 “เราจะต้องวัดใจเรา และวัดใจคนในห้องว่าจะท�าได้ไหม” 
หนึ่งในนักเรียนหญิงที่เคยแต่งหน้าทาปากแดงบอกความมุ่งมั่น
ตั้งใจ
 “อย่างที่เพื่อนพดู คอืมนัต้องท�า” คนที่เคยกล่าวว่ายากเปิดใจ 
สนบัสนนุ
 “เมื่อก่อนเรากเ็ป็นเหมอืนเขา เราเลกิยาก เขากเ็ป็นอย่างเรา  
เขาก็เลิกยาก แต่ทั้งเขาและเราก็ท�าส�าเร็จได้ ถ้าเพื่อนไม่เดิน 
ไปด้วยกนั ถ้าเพื่อนคนไหนหยดุก้าวหนึ่ง โครงงานของเรากเ็ดนิ

เด็กไทยไม่แต่งหน้า โรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท

 “หน้าต้องขาว ปากต้องแดง แก้มต้องชมพู คิ้วต้องคม”
 “ขอแค่ได้ส่องกระจก”
 “อยากแต่งตอนไหน แต่งเลย”
 “เทรนญี่ปุ่นก�าลังเข้ามา ทาปากแดงก�าลังฮิต ถุงเท้ายาว 
กระโปรงสั้น ใช่เลย”
 นี่คือภาพในอดีตของเด็กที่ได้ชื่อว่ามีปัญหามากที่สุด แต่ง
หน้าเข้ม ทาปากแดง ไม่สนใจเรยีน จนกระทั่งโรงเรยีนมนีโยบาย
ให้ทกุห้องท�าโครงงานคณุธรรมขึ้น โดยให้เดก็ๆ คดิประเดน็ปัญหา
จากวนิยัใกล้ตวั
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ต่อไปไม่ได้หรอกค่ะ” อีกหนึ่งอดีตสาวน้อยปะแป้งทาปากพูดถึง
เพื่อนด้วยความเข้าอกเข้าใจ และภาคภูมใิจที่สามารถท�าได้ส�าเรจ็

 ความรกั เข้าใจ เชื่อใจ และให้ก�าลงัใจกนัและกนั เป็นตวัแปร
ส�าคัญที่พาทุกคนก้าวข้ามอุปสรรค เอาชนะใจตนเองได้ส�าเร็จ  
เมื่อท�าสิ่งดแีล้วได้รบัการยอมรบั เดก็ๆ จงึมองเหน็คณุค่าในตนเอง 
เป็นสิ่งที่ส�าคญักว่าความสวยที่เปลอืกผวินอก 
 “ตอนนั้นที่แต่งหน้าหนูกไ็ม่ได้คดิอะไร รู้แต่ว่าท�าแล้วมั่นใจ 
แต่ตอนนี้กค็ดิว่าเรยีนดกีว่า ท�าให้เรามคีณุค่ามากขึ้น” อดตีสมาชกิ
สาวน้อยแต่งหน้ากล่าวอย่างภูมใิจในการเปลี่ยนแปลง
 “ใบหน้าใสๆ ตามวยัเดก็ของเรากน็่ารกัแล้วล่ะค่ะ” อกีหนึ่ง
สมาชกิบอกถงึทศันคตทิี่เปลี่ยนไป
 “สิ่งที่เขาท�าดแีล้ว เราต้องรบีชื่นชมเขา” อาจารย์ที่ปรกึษา
ของเหล่าลูกศษิย์ที่เคยรกัสวยรกังามจนเกนิวยักล่าว
 “ก็ปลื้มใจค่ะ เพราะปกติไม่ค่อยมีคนชมหนูหรอก เดี๋ยวนี้ 
กค็งไม่มใีครจ�าคนปากแดงคนนั้นได้แล้วล่ะค่ะ”

 คือหนึ่งในโครงงานคุณธรรมดีๆ ที่ได้ใช้การมีส่วนร่วม 
ของนักเรียนเป็นพลังเชิงบวก ร่วมกันคิดแก้ปัญหาวินัยด้วยตัว
เดก็ๆ เอง จนนาํไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าภูมใิจ

 “ไม่อย่างนั้น พระมหาพงศ์นรนิทร์ พระอาจารย์ผู้คดิรเิริ่มโครงงาน
คุณธรรมขึ้นมา เป็นประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เห็น 
โครงงานคณุธรรมมานกัต่อนกั ท่านจะบอกหรอืคะว่า ‘จากประสบการณ์
ของผู้ทาํโครงงานทกุคน พบว่า เมื่อรณรงค์ เชญิชวนให้คนอื่นทาํ สกัพกั
จะเกดิแรงกดดนัทางสงัคม ว่ารณรงค์ให้คนอื่นทาํ แล้วตวัเองล่ะทาํหรอืยงั  
ฉะนั้น ๑ เดอืนแรก จงึเป็นช่วงของการเรยีนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงคนอื่น
ต้องเริ่มที่ตวัเอง 
 อกี ๑ เดอืนเป็นช่วงล้างความเคยชนิเดมิๆ มาสู่ความเคยชนิใหม่ 
การเปลี่ยนพฤตกิรรมความเคยชนิอย่างน้อยต้องใช้เวลา ๒๑ วนัต่อเนื่อง 
ถ้าเรื่องที่ยากๆ จะใช้เวลามากกว่านั้น’ และด้วยเหตผุลนี้ไงคะ ที่ท�าให้
โครงงานคุณธรรมก�าหนดว่าต้องท�าอย่างต่อเนื่องจริงจังมาไม่น้อยกว่า 
๒ เดอืน” ฉนัยกค�าพูดของพระอาจารย์มาปลอบขวญัเดก็ๆ 

 เดก็ๆ เปิดใจ บ้างย้อนกลบัมามองตวัเอง บ้างกใ็ห้ก�าลงัใจเพื่อน
 “ส�าหรับกลุ่มเรา เราเริ่มที่ตัวเองแล้วนะคะ ก่อนที่จะไปรณรงค ์
เชญิชวนให้คนอื่นท�า”
 “แต่นี่เราเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะ พระอาจารย์ยังบอกเลยว่าต้องท�า
อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า ๒ เดอืน แล้วคนอื่นๆ เขาไม่ได้มาคดัแยกขยะด้วย 
ตัวเองเหมือนพวกเรา เขาไม่ได้เห็นภาพเหมือนที่เราเห็น ว่ายังมีขยะ
มากมายที่ยงัไม่ควรทิ้งให้เป็นขยะ เขาจงึไม่รู้สกึเหมอืนที่เรารู้สกึ” 
 “หากเราเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ เหมือนที่น้องๆ โครงงาน 
เด็กไทยไม่แต่งหน้าเขาคิดได้ เราคงจะไม่โกรธคนที่ยังทิ้งขยะปนกัน 
มั่วไปหมด แล้วเรากค็งจะท�าโครงงานนี้ด้วยความสบายใจขึ้น มคีวามสขุ
มากขึ้น เพราะไม่ต้องไปมวัแต่นกึโกรธเขา”

 เมื่อเห็นว่าสีหน้าแต่ละคนเริ่มดีขึ้น ขวัญและก�าลังใจเริ่มกลับมา  
ฉันจึงชักชวนให้ช่วยกันย้อนมองกลับไป ว่าการท�างานของเราพลาด 
ตรงไหน ควรจะท�าอะไรเพิ่มเตมิ

 ภายหลังแลกเปลี่ยนกันถึงสิ่งที่ได้เห็นจากตัวอย่างโครงงานนี้  
ท�าให้เดก็ๆ เหน็ร่วมกนัว่าการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม แม้แต่พฤตกิรรมของ 
ตนเองซึ่งตระหนักแล้วว่าเป็นปัญหาก็ยังเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้เวลา  
ในการปรับเปลี่ยน เนื่องจากแต่ละคนมีความเคยชินดั้งเดิม และยิ่ง
เป็นการพยายามไปปรบัพฤตกิรรมคนอื่นกจ็ะเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า 
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 เราช่วยกันวิเคราะห์ว่าการที่สมาชิกในโรงเรียนยังให้ความร่วมมือ
น้อยมาก ต่อกจิกรรมลด ละ เลกิ การสร้างขยะ แสดงว่า ข้อมลูไม่ท�าให้

คนเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องลงปฏิบัติ ต้องลงมือท�า 

 “ที่เขายงัทิ้งขยะปนๆ กนัอยู่ ไม่แยกประเภทตามที่เราจดัเตรยีมถงั 
ไว้ให้ อาจจะเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติที่ให้เขาท�ายังไม่ละเอียดพอ 
หรอืเปล่า” หนึ่งในแกนน�าตั้งข้อสงัเกต
 “เราน่าจะมกีารคดัแยกที่มากกว่าการตั้งถงัทิ้งขยะ” มเีสยีงเสนอแนะ 
ขึ้นในที่ประชมุ
 “เราควรชักชวนให้คนอื่นๆ มามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะให้ 
มากขึ้น ดไีหมคะ” อกีหนึ่งข้อเสนอจากสาวเสยีงใสประจ�ากลุ่ม

 ท่ามกลางความรู ้สึกของเด็กๆ ที่ท้อแท้ว่าโครงงานล้มเหลว  
ฉันกลับเห็นความงดงามซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความ 
ผิดพลาด การเปิดใจรับฟังและฟื้นคืนก�าลังใจร่วมกัน ตลอดไปจนถึง 
การคิดปรับปรุงหาแนวทางใหม่ นี่กระมังที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า 
“จุดที่งดงามที่สุดของทุกโครงงาน คือ ช่วงของความไม่ส�าเร็จ”  
หากโครงงานของเราเป็นต้นไม้ ดอกอ่อนกค็งเริ่มผลใิห้เหน็บ้างแล้ว

AAR = After Action Review กระบวนการกลุม่ตั้งวง เปิดใจพดู
คยุกนัในบรรยากาศแบบกลัยาณมติร เป็นสิ่งส�าคญัที่จะท�าให้ทมี
หลอมรวมใจเข้าด้วยกนั และฝ่าฟันช่วงเริ่มต้นไปด้วยกนัได้ อกีทั้ง
เป็นการร่วมกนัย้อนมองเพื่อปรบัปรงุการท�างานให้ดขีึ้น

น้อมน�าพระราชจริยวัตรสู่การปฏิบัต ิ

 “ครูไหวเคยบอกพวกเราว่า โครงงานคุณธรรม เป็นโครงงาน
เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง ใช่ไหมคะ” ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
คนเก่งของเราถามขึ้น ด้วยท่าทางกระตอืรอืร้น แววตาเป็นประกาย 
 “ค่ะ” ฉนัตอบ พร้อมกบัพยกัหน้ารบั คดิในใจว่าน่าจะมไีอเดยีเดด็ๆ 
อกีเป็นแน่ 
 “ถ้างั้น หนคูดิว่าเราน่าจะประชาสมัพนัธ์ค�าขวญันี้ออกไป เป็นการ
สร้างพลงัให้ทกุคนในโรงเรยีนเหน็ว่าการที่เขาคดัแยกขยะไม่ใช่แค่ท�าเพื่อ
โรงเรยีนสะอาดเท่านั้น แต่เราก�าลงัท�าความดถีวายในหลวงร่วมกนัค่ะ” 
 นั่นปะไร ฉนัคาดการณ์ไว้ไม่ผดิ สงสยัจะเพราะในการท�าโครงงาน
เราคลกุคลกีนัมาก จนเริ่มรู้ใจ
 “จรงิด้วย...แล้วถ้าจะให้ชดัเจนยิ่งขึ้น เราควรมสีื่อสร้างแรงบนัดาลใจ  
อย่างพระราชจรยิวตัร ด้าน ‘ความประหยดั’ ข้อที่เราเขยีนไว้ในผงัมโนทศัน์ 
ไง ถ้าเราน�าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดๆ มาจัดท�าสื่อรณรงค์ น่าจะ 
ซื้อใจสมาชกิในโรงเรยีนเราได้นะครบั” รองประธานเสนอสนบัสนนุ
 “ดคี่ะ ครูขอชื่นชมความคดินี้นะ น�าสิ่งที่เราวางแผนมาใช้งานจรงิ 
จะได้ไม่เป็นว่าวางแผนกค็อืแผน ที่วางไว้ หรอื แพลนนิ่ง (planning) ก็
คอืแพลนที่วางไว้นิ่งๆ เหมอืนที่คนเลี่ยงบาลชีอบพูดกนั”
 นักเรียนฟังด้วยสีหน้ายิ้มๆ จะด้วยเห็นขันกับคนที่ช่างพลิกแพลง 
ค�าพูด หรอืเคยเป็นหนึ่งในนกัวางแผน กไ็ม่ทราบได้
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 “ส่วนรูปธรรมชัดๆ ครูคิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยากนะคะ เพราะไม่ว่า
เรื่องไหน ในหลวงของเรา ท่านกท็รงสอนด้วยการปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
เสมอมา พระราชจรยิวตัรของพระองค์หลายเรื่องที่ได้เหน็ผ่านห ูได้รูผ่้าน
ตา ล้วนสร้างแรงบนัดาลใจให้เจรญิรอยตามได้เป็นอย่างด ีขึ้นอยู่กบัว่า
ใครจะย้อนคดิ และน�าไปปฏบิตัหิรอืไม่ 

 เรื่องแรกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของลกูกตญัญ ูเสยีดายจงั
ค่ะ ที่นกัเรยีนโตไม่ทนัเหน็สมเดจ็ย่า แต่ถ้าลองไปดูสารคดเีทดิพระเกยีรต ิ
อ่านหนังสือพระราชประวัติ หรือดาวน์โหลดในเว็บดูนะคะ นักเรียนจะ
สมัผสัได้เลยว่าในหลวงทรงเคารพรกั และเทดิทนูแม่อย่างที่สดุ การแสดง
ความรักระหว่างในหลวงและสมเด็จย่าเป็นภาพที่ตราตรึง สร้างความ 
อิ่มเอมใจแก่ผู้พบเหน็ไม่รู้ลมื

 เวลาสมเดจ็ย่าเสดจ็ไปไหน ในหลวงจะทรงประคองตลอด คราใดที่ 
สมเด็จย่าป่วย ไม่ว่าจะมีพระราชภารกิจมากมายเพียงใด เสร็จจาก 
พระราชภารกจิดกึดื่นขนาดไหน ท่านกไ็ปเฝ้าแม่วนัละหลายชั่วโมง ทกุวนั 
ไม่ได้ขาด ท่านเป็นกษตัรย์ิ เป็นพระเจ้าแผ่นดนิ ยงัมเีวลาให้กบัแม่ มาเขน็
รถเขน็ให้แม่ ป้อนข้าว ป้อนน�้า ป้อนยาให้แม่ด้วยพระองค์เอง ให้ความ
อบอุ่นแก่แม่ เลี้ยงหวัใจแม่ 

 ก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนม์ปีเศษ ตอนนั้นสมเด็จย่าอายุ ๙๓ 
ในหลวงเสดจ็จากวงัสวนจติรไปวงัสระปทมุตอนเยน็ สัปดาห์ละ ๕ วัน 

ไปกนิข้าวกบัแม่ ไปคยุกบัแม ่ไปท�าให้แม่ชุ่มชื่นหวัใจ และที่เว้นไป ๒ วนั 
เพราะในหลวงถอืศลี ๘ วนัพระ ต้องงดข้าวเยน็เลยไม่ได้ไปหาแม่ อกีวนั
หนึ่งที่เหลอือาจจะกนิข้าวกบัพระราชนิ ีกบัคนใกล้ชดิ 
 กนิข้าวเสรจ็นั่งคยุกบัแม่ ตรสักบัแม่ว่าตอนเลก็ๆ แม่เคยสอนอะไร
ที่ส�าคญั ‘อยากฟังแม่สอนอกี’ 

 ท่านทรงเป็นกษตัรย์ปกครองประเทศ แต่อยากฟังแม่สอน ไม่
เพยีงแต่ขอให้แม่สอน ในหลวงยงัทรงจดค�าสอนของแม่ลงกระดาษอย่าง
ตั้งใจ แล้วคนทั่วไปล่ะคะ อย่าว่าแต่จะขอให้แม่สอนเลย เวลาแม่สอน แม่
เตอืน เป็นอย่างไร ตะคอกแม่ ตวาดแม่ กระทบืเท้าใส่แม่ ซ�้าพูดให้แม่
ช�้าใจ เบื่อจะตายอยู่แล้ว พูดซ�้าซาก น่าร�าคาญ”
 
 พอถึงตอนนี้ ฉันเหลือบตาดูปฏิกิริยาของเหล่าลูกศิษย์ มีบางคน
หลบตาต�่า ก้มหน้างดุ แต่ทกุคนยงัมที่าทสีนใจ ฉนัจงึเล่าต่อ
 “หลายสิ่งที่สมเด็จย่าสอนในหลวงเป็นคุณอนันต์ต่อคนไทยทั้ง
ประเทศตราบจนทกุวนันี้ อย่างเมื่อในหลวงเลก็ๆ อยากได้จกัรยาน เพราะ
เหน็เพื่อนมกีนั สมเดจ็ย่าให้เกบ็เงนิค่าขนมหยอดกระปกุ พอปีใหม่จงึให้
แคะกระปกุดวู่ามเีงนิเท่าไหร่ แล้วสมเดจ็ย่ากส็มทบทนุแถมให้ เพื่อให้พอ
ซื้อจกัรยาน ส่วนที่แถมนะ มากกว่าเงนิในกระปกุอกี 
 สมเด็จย่าท่านสอนอะไร ท่านสอนให้ประหยัด สอนว่าอยาก

ได้อะไรต้องเริม่จากตวัเรา ค�าสอนนัน้ตดิตวัในหลวงมาจนทกุวนันี้

 ว่ากนัว่าในสวนจติรเนี่ย คนทีป่ระหยดัทีส่ดุ คอืในหลวง ประหยดั
ที่สดุ ทั้งน�้า ทั้งไฟ เรื่องฟุง้เฟ้อ ฟุม่เฟือย ไม่มเีลย ห้องทรงงานของในหลวง
ที่เกดิโครงการพระราชด�าร ินบั ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ เป็นเพยีงห้องเลก็ๆ 
ขนาด ๓ X ๔ เมตร มเีพยีงอปุกรณ์เครื่องใช้ที่จ�าเป็นในการท�างาน ไม่มี
เฟอร์นเิจอร์หรูหราเลยสกัชิ้น

 พวกเราเคยสังเกตไหมคะ เวลาท่านเสด็จไปไหนจะมีอุปกรณ์ ๓ 
อย่างตดิตวัเสมอ อปุกรณ์ ๓ อย่างนั้น คอือะไรบ้างคะ” 
 “แผนที่ กล้องถ่ายรูป แล้วก็...ดินสอไม้ค่ะ” สาวนักอ่านตัวยงใน
กลุ่มเราตอบได้อย่างว่องไว
 “แผนที่ที่เหน็ ท่านทรงตดั และประกอบต่อกนัด้วยพระองค์เองนะคะ 
 ท่านทรงศกึษาแผนที่ข้อมูลของพื้นที่ที่ท่านลงไปทรงก่อนงานเสมอ เพื่อ
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ทราบถงึปัญหาและสามารถแนะน�าแนวทางการแก้ไขให้กบัหน่วยราชการ
และราษฏร นี่ท่านก็ก�าลังสอนด้วยการเป็นแบบอย่างอีกเหมือนกัน  
สอนให้เราศกึษาและรูจ้กัการวางแผนจดัการแก้ไขกบัปัญหาโดยใช้ความรู ้
ที่ได้เรยีนมาให้เกดิประโยชน์
 กล้องถ่ายรปู เครื่องบนัทกึความทรงจ�าที่ดเีพื่อน�าไปศกึษาต่อ สมอง
เราไม่สามารถจดจ�ารายละเอยีดทกุๆ อย่างได้หมด จงึควรใช้อปุกรณท์ี่มี
ให้เป็นประโยชน์
 ดนิสอไม้ ท่านทรงใช้ดนิสอไม้แทนที่จะใช้ปากกา เพื่อที่หากเขยีน
ผิดจะได้ลบ เขียนใหม่ได้ง่าย ไม่เปลืองกระดาษ และยังแฝงแง่คิด  
ว่าคนเราสามารถท�าผดิได้เสมอ แต่ต้องรู้จกัแก้ไขให้ดขีึ้น
 มีเรื่องเล่าจากในวัง ว่าในปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ ๑๒ 
แท่ง ใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งกุด เมื่อกุดก็ใช้ด้ามต่อเพื่อใช้ดินสอจน 
หมดแท่ง

 พระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับ 

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทีท่รงพระราชทานเพือ่ราษฎรผูย้ากไร้

อยู่เป็นนิจ

 นั่นเพราะ ทรงได้รับการปลูกฝังให้รู ้จัก "การให้" มาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า "กระป๋อง

คนจน" หากทรงน�าเงินไปท�ากิจกรรมแล้วมีก�าไร จะต้องถกู "เกบ็ภาษ"ี 

หยอดใส่กระปกุนี้ ๑๐ เปอร์เซน็ต์ ทกุสิ้นเดอืน สมเดจ็ย่า 
จะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋องนี้ 
ไปท�าอะไร เช่น มอบให้โรงเรยีนตาบอด มอบให้เดก็
ก�าพร้า หรอืท�ากจิกรรมเพื่อคนยากจน
 พระราชจรยิวตัร ‘ด้านความประหยดั’ ที่นกัเรยีน
คิดจะน�ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในโรงเรียนของเรา ครูแนะน�าให้ลองหา 
อ่านบทความเรือ่งของในหลวงทีเ่ราคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู,้ หนงัสอื “หยดุ 

ความเลวทีไ่ล่ล่าคุณ” เขยีนโดย พ.อ.(พเิศษ) ทองค�า ศรโียธนิ, เจ้านาย

เล็กๆ-ยุวกษัตริย์ เล่มนี้สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 
พี่สาวแท้ๆ ของในหลวงเป็นผูเ้ขยีน มเีรื่องราวน่ารกัๆ ของทั้งสามพระองค์
เมื่อครั้งยงัทรงพระเยาว์ อ่านไปยิ้มไปเชยีวค่ะ
 ครูอยากบอกว่า ย่ิงอ่าน ย่ิงรูจ้กั ย่ิงรกัในหลวง แล้วจะรูส้กึอยาก 

ท�าความดีถวายท่านให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับความรัก ความรู้ และ

ความดีที่พระองค์ท่านทุ่มเทให้กับเราทุกคนตลอดมา” ฉันกล่าว 
ทิ้งท้ายไว้หลงัการประชมุ AAR ในวนันั้น

 น่าเสียดายที่แม้สื่อทุกแขนงจะเผยแพร่โครงการในพระราชด�าร ิ 
พระราชด�ารสั และพระราชจรยิวตัรอนังดงาม เพื่อเชดิชูและแสดงความ
จงรกัภกัดใีนพระองค์ท่านอยูม่ไิด้ขาด แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าคนไทยจ�านวน
มากยงัมพีฤตกิรรมที่ตรงกนัข้ามกบัสิ่งที่พระองค์ทรงสอน 
 ไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งเฟ้อเห่อไปกับวัตถุนิยมที่สวนทางกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสุนัขจรจัดที่สวนทางกับเรื่องคุณทองแดง 
จ�านวนพ่อแม่วยัชราถูกทอดทิ้งที่มแีนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทกุปี ซึ่งตรงกนัข้าม
กบัความเป็นลูกกตญัญูที่พระองค์ทรงสอนอย่างสิ้นเชงิ 
 พระอาจารย์เคยวิเคราะห์ว่า แม้ในหลวงจะทรงเป็นกัลยาณมิตร
ในการเป็นแบบอย่าง และค�าสอนของท่านจะได้รับการเผยแพร่ออกไป 
เรียกได้ว่าคนไทยได้รู้และได้เห็นสิ่งที่ในหลวงทรงสอน แต่ไม่ได้น�ามาสู่
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การเรยีนรู้การพฒันาเยาวชนและพลเมอืงไทย เพราะขาดกระบวนการ

เรียนรู้ ด้วยเหตนุี้โครงงานคณุธรรมจงึก�าหนดให้อญัเชญิพระราชด�ารสั
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดการศึกษาพระราชด�าร ิ 
พระราชด�ารัส และผลงานของพระองค์ มาเป็นแบบอย่างในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน เกิดเป็นความรักในความรู้ ความดี ความสามารถ 
ที่มอียู่ในพระองค์ 

 ฉันก็ได้แต่หวัง ว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่านที่ตนเอง 
มโีอกาสได้รูไ้ด้เหน็ คงพอจะเป็นจดุเริ่มต้นค้นหาและสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กบันกัเรยีนได้บ้าง

 ผลที่เกิดขึ้นดีเกินคาด 
 เมื่อเยน็วนัหนึ่ง เดก็ๆ น�าโปสเตอร์มาอวดด้วยความท่าทภีาคภมูใิจ 
โปสเตอร์นั้นเป็นภาพหลอดยาสพีระทนต์เปล่าของในหลวง ซึ่งแบนราบ
โดยตลอดคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบรเิวณคอหลอดยงัปรากฏรอย
บุ๋มลกึลงไปเกอืบถงึเกลยีวคอหลอด จากการที่พระองค์ทรงใช้ด้ามแปรง
สพีระทนต์ช่วยรดีและกดจนเป็นรอยบุ๋ม บรเิวณด้านล่างของโปสเตอร์มี
ข้อความชวนคดิ 

 “มีบางคนอ่านแล้วน�้าตาซึมด้วยล่ะค่ะ” เลขาโครงงานท�าหน้าตา
ล้อเลยีน มองไปที่ประธาน แต่ประธานท�าเป็นไม่สนใจ เล่าต่ออย่างมุง่มั่น
 “ดีมากเลยครับ ได้รูปธรรมที่น�ามาเป็นแบบอย่างได้เยอะมาก  
แล้วเราก็คิดกันว่าแบบอย่างจากในหลวงสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้  
กน็่าจะสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนอื่นๆ ในโรงเรยีนได้เช่นกนั 
 จากการประชุม AAR ครั้งก่อนที่เราคิดกันว่า คนเราจะเปลี่ยน
พฤติกรรม ถ้าเขาได้ลงมือปฏิบัติ ได้มีประสบการณ์ร่วมเดียวกับเรา  
ขั้นแรกเราจะสร้างแนวร่วมทางความคิดด้วย ๒ กจิกรรมครบั 
 กจิกรรมแรก ชื่อ กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ เน้นการให้ข้อมูล 
ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจด้วยสื่อ โปสเตอร์ที่เอามาให้ครูดูนี่ เป็นสื่อ 
ชิ้นแรกที่เราจะใช้ในกจิกรรมนี้ครบั”
 “ออื...น่าสนใจมากเลยค่ะ แหม...ครูไปอบรม ๒-๓ วนั กลบัมางาน 
คบืหน้าไปเยอะเลยนะ แบบนี้เหน็ทคีรูจะต้องไม่อยูบ่่อยๆ แล้วล่ะค่ะ ล้อเล่น 
นะคะ แล้วกจิกรรมที่สองล่ะคะ” แม้ปากจะขอหยอกเอนิเดก็ๆ เสยีหน่อย 
พอให้หายคดิถงึ แต่ในใจฉนักร็ู้สกึชื่นชมอย่างจรงิใจ

พระธรรมน�าทาง
 
 “กิจกรรมที่สองชื่อ กิจกรรมบรรยายธรรม ‘ธรรมะจากขยะ

ในมือ’ ค่ะ เราจะไปนิมนต์พระครูที่ปรึกษามาช่วยบรรยายธรรมให้กับ
สมาชิกทุกคนในโรงเรียนของเราฟัง ว่าการทิ้งขยะให้ถูกที่ การคัดแยก
ขยะ ท�าให้เราเรยีนรู้ธรรมะข้อใด หรอืก�าลงัปฏบิตัธิรรมข้อใดอยู่ เหมอืน
ตอนที่เรานิมนต์ท่านมาเป็นที่ปรึกษา แล้วท่านเทศน์ให้เราฟังไงคะ หนู
ยงัจดไว้เลยนะคะ นี่ไงคะ ท่านสอนว่า
 เมตตา ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสขุ 
 กรุณา ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความทกุข์ 
 สององค์ธรรมนี้เกื้อกูลส่งต่อช่วงให้กนั 

 แก่นแท้ของการประหยัด ไม่ใช่ไม่ยอมใช้เลย แต่ต้องรู้จักใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

 “พวกเราได้ไปอ่านแบบอย่างจากในหลวงตามที่ครูแนะน�าแล้วครบั” 
ท่านประธานเอ่ยขึ้น
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 กรณุา ทาํให้เกดิความพยายามเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ "ตดิลบ" 
ให้พ้นจากการตดิ “ลบ” ขึ้นมาเป็น “ศูนย์”  ส่วนเมตตา เป็นการพยายาม
ทาํให้ดขีึ้นไปอกี  คอืจากสภาวะที่เป็น "ศูนย์" ให้ขึ้นไปเป็น "บวก"
 ในยามปกติ (ในทางกุศล) เราจะวางใจเมตตาเป็นพื้นนิสัย คือ
ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นนั้นมีความสุข ความสําเร็จ ความเจริญ
งอกงาม  อย่างเช่น พ่อแม่ก็หวังให้ลูกเติบโตขึ้นมามีร่างกายสมบูรณ ์
แขง็แรง มคีวามรู้มคีวามสามารถ มกีารงานที่ด ีมคีรอบครวัที่ด ีเป็นต้น
 แต่พอเกิดภาวะที่ผิดจากปกตินี้ไป เกิดปัญหา เกิดอุปสรรค เกิด
อบุตัเิหต ุเกดิโรคภยัไข้เจบ็ จติจากเมตตากจ็ะทาํให้ไหวไป 
 ถ้าไปทางอกุศลก็เครียด กังวล กลัว กล่าวโทษกัน ท้อ ซึมเศร้า 
ฯลฯ  
 ถ้าไปทางกศุล กค็อื "กรณุา" ปรารถนาให้พ้นจากปัญหาอปุสรรค
เหล่านั้น ก็จะนําไปสู่เจตนาเป็นความคิด คําพูด การกระทํา ที่แก้ไข 
ช่วยเหลอืขวนขวายต่างๆ นั่นเอง

 แต่ที่หนูจ�าแม่นที่สุด คือ ท่านอนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พวกเรา 
คดิท�าโครงงานนี้ แสดงว่าพวกเรามจีติอนัเป็นกศุล มคีวามกรณุาและเมตตา  
ปรารถนาให้ทุกคนพ้นทุกข์จากปัญหาขยะเน่าเหม็น กลับสู่สภาวะปกต ิ
คอืเป็นสขุอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่สะอาด ท�าให้หนเูป็นปลื้ม จนไปคดัแยก
ขยะอยู่ได้เป็นเดอืน นั่งคดัไปเวลาเหมน็ๆ เหนื่อยๆ กค็ดิว่าก�าลงัท�าบญุ 
ก�าลังท�าความดี ท�าแล้วเราก็ได้อยู่ในที่สะอาดไปด้วย แต่ก็ยอมรับค่ะ 
ว่าบางทอีดฮึ่มๆ ไม่ได้เหมอืนกนั เลยต้องหาทางเพิ่มจ�านวนคนมเีมตตา
กรณุาค่ะ ถ้าเราน�าเรื่องของความเมตตา กรณุานี้ มาสร้างแนวร่วมทาง
ความคดิกบัสมาชกิในโรงเรยีนเรากน็่าจะได้นะคะ”
 
 สุดท้ายฉันชวนแกนน�าทั้งหมดไปนมัสการพระครูที่ปรึกษาด้วยกัน  
เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเข้าวัดให้กับนักเรียน และถือได้ว่า 
วันนั้นภารกิจทะลุเป้าหมาย เพราะนอกจากท่านพระครูจะรับนิมนต์ 

เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมให้แล้ว ท่านยังแนะน�าข้อธรรมะเพิ่มเติม 
ที่เราสามารถน�าไปใช้ในการไปประชาสัมพันธ์ขยายแนวร่วมกับสมาชิก
ในโรงเรยีน 
 
 ที่ส�าคญัคอืน�าไปขายไอเดยีกบัผู้บรหิาร ว่าโครงงานนี้จะช่วยสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนบ้าง ซึ่งหาไม่ได้
อย่างแน่นอนจากการท�าให้โรงเรียนสะอาดด้วยการจ้างรถมาขนขยะไป
ทิ้ง ส่งผลให้การด�าเนนิงานต่อมาได้รบัการสนบัสนนุจากผู้บรหิารด้วยด ี

 หลกัธรรมที่พระครูให้เพิ่มเตมิ ได้แก่ 
 หลกับญุกริยิาวตัถ ุข้อเวยยาวจัจมยั บญุส�าเรจ็ด้วยการขวนขวาย
ช่วยเหลือ  คือการช่วยเหลือท�าการงาน ในท�านองงานจิตอาสาต่างๆ 
นั่นเอง
 วนัิย คอื การประพฤตติามกฎระเบยีบของโรงเรยีน เช่น ไม่ให้ทิ้งขยะ 
ในที่ไม่สมควร หรอืปฏบิตัไิด้ตามก�าหนดที่ให้ทิ้งหรอืแยกขยะด้วยวธิขีั้น
ตอนอย่างไร
 ความรับผดิชอบ คอื ตนเองได้กนิได้ใช้อะไรแล้ว รบัผดิชอบเศษขยะ 
ที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของตน ไม่ทอดธุระหรือผลักภาระไปให้คนอื่น
ต้องมารบัผดิชอบแทน

 ผลทีเ่กนิเป้าหมายอีกอย่างในวนันัน้ คือฉนัสงัเกตเหน็ว่าการ

มาวดับ่อยๆ ช่วยให้เดก็ๆ ไม่เคอะเขนิ รูจ้กัทีจ่ะใช้ค�าพดู วางตวัได้

อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ ท�าเอาฉนัอดไม่ได้ทีจ่ะยิม้อย่างเอน็ดู
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สร้างการมีส่วนร่วม

 จากที่เราพบแล้วว่า ข้อมูลไม่ท�าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องลง
ปฏิบัติ ต้องลงมือท�า ขณะที่เราเปิดกลยุทธ์สร้างแนวร่วมทางความคิด 
จาก ๒ กจิกรรมแรกนี้ เราจงึจดักิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม มารองรบัการสร้างแนวร่วมจากการลงปฏบิตัไิปพร้อมๆกนั 
โดยเปิดรับสมาชิกทุกคนในโรงเรียน ไม่เกี่ยงว่าเป็นครูหรือนักเรียน ให้
มาร่วมกนัเป็นอาสาสมคัร คดัแยกขยะที่เกดิขึ้นในแต่ละวนั เพื่อช่วยกนั
รวบรวมข้อมูล ร่วมรบัรู้ และแก้ไขปัญหา
 
 ด้วยการรวบรวมข้อมูล ท�าให้เราสามารถติดตามประเมินผลได้ 
โดยง่าย เราพบว่าการใช้ถงัขยะแยกประเภทไม่ค่อยได้ผล ยงัมขียะปนกนั 
อยู่มาก กว่าจะถงึการคดัแยกที่ปลายทาง ขยะที่บดูเนา่ได้กส่็งกลิ่นเหมน็ 
ซ�้าพาให้ขยะที่ปนกันอยู่ทั้งหมดสกปรกไปด้วย จุดทิ้งขยะสาธารณะ
ภายในโรงเรียนทั้งหมดจึงเปลี่ยนจากถังขยะแยกประเภทมาเป็นสถานี
รีไซเคิลแทน เพื่อให้เอื้อต่อการท�าความสะอาดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ตั้งแต่ต้นทาง

 สถานรีไีซเคลิ ดหูน้าตาคล้ายเคาน์เตอร์ขายของขนาดย่อมๆ ได้รบั
การออกแบบให้มช่ีองชั้น อา่งล้างขยะ ราวตาก ไม้หนบี พร้อมข้อแนะน�า
ไว้อย่างพร้อมสรรพ
 ๑. แยกเศษอาหารและขยะย่อยสลายง่ายไว้ท�าปุ๋ยหมกั
 ๒. ล้างบรรจภุณัฑ์ให้สะอาด
 ๓. ผึ่งให้แห้ง ก่อนส่งรไีซเคลิ

 ช่วงเริ่มต้น ได้มกีารแนะน�าการใชส้ถานรีไีซเคลิอย่างละเอยีด ชนดิ
ท�าให้ดูทกุขั้นตอน และให้สมาชกิทกุคนได้ลองปฏบิตั ิเพื่อทดสอบความ
เข้าใจ 

 ส่วนการทิ้งขยะบนอาคารเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะส�านักงานที่
รไีซเคลิได้ จ�าพวกกระดาษ A4 กระดาษหนงัสอืพมิพ์ ลวดเยบ็กระดาษ 
รบิบิ้น เชอืก ฯลฯ ได้ให้สมาชกิแต่ละชั้นร่วมกนัคดิว่าจะคดัแยกขยะเป็น
กี่ประเภท อย่างไรบ้าง แล้วจดัเตรยีมชั้นคดัแยกขยะไว้ที่บรเิวณโถงของ
แต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงงานนี้ให้แก่ทกุคน 

 เส้นทางเดนิของขยะภายในโรงเรยีนเราเมื่อมกีารบรหิารจดัการ จงึ
เป็นว่าขยะย่อยสลายง่ายส่งไปโรงหมักปุ๋ย เศษอาหารกลายเป็นอาหาร
ปลาอนัโอชะ ส่วนขยะอื่นๆ ที่สมาชกิในโรงเรยีนล้างและทิ้งที่ชั้นคดัแยก
ขยะ และสถานรีไีซเคลิ จะมายงัโรงคดัแยกขยะท้ายโรงเรยีน อดตีที่ตั้ง
ของภูเขาขยะ ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอาสาสมัคร
ที่มาช่วยคดัแยกขยะในแต่ละวนั 
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 โรงคดัแยกขยะ แลดูเผนิๆ เหมอืนศาลาขนาดย่อม มหีลงัคาแบบ
เพงิหมาแหงน เพื่อประหยดัค่าก่อสร้าง มผีนงั ๓ ด้าน ด้านหน้าเปิดโล่ง 
เพื่อช่วยให้ระบายอากาศได้ดไีม่มกีลิ่นอบั และสะดวกในการท�างานเมื่อ
อาสาสมคัรมารวมกนัอยู่หลายๆ คน และสะดวกในการขนย้ายขยะเข้า
ออกจากโรงคดัแยก 
 
 ภายในโรงคัดแยกขยะ จัดเตรียมภาชนะขนาดใหญ่ไว้รองรับขยะ
แต่ละประเภท มฝีาปิดเพื่อป้องกนัสตัว์มาซกุซ่อน แรกๆ กแ็บ่งออกเป็น
ประเภทคร่าวๆ ตามแต่ว่าขยะชิ้นนั้นผลติมาจากวสัดใุด เช่น พลาสตกิ 
โลหะ แก้ว กระดาษ

 จากภาชนะขนาดใหญ่ จึงเริ่มมีการจัดช่องชั้นตามหมวดย่อยของ
ประเภทขยะที่เพิ่มเตมิขึ้น แรกๆ หลายคนเข้าใจว่าเราแบ่งแยกประเภท
อย่างละเอยีดเพื่อให้ขายได้ราคา แต่นั่นไม่ใช่จดุมุ่งหมายที่เราต้องการ

 “ครไูหวครบั เราเกบ็แม้กระทัง่ลวดเยบ็กระดาษด้วยหรอืครบั 

ขายได้หรือครับ” 

 ครูที่มาร่วมเป็นอาสาสมคัรถามขึ้น หลงัจากเหน็ลวดเยบ็กระดาษ
กล่องใหญ่บนชั้นคดัแยกขยะ
 “ขายได้ค่ะ แต่เราไม่ได้เก็บไว้ขาย เราอยากให้ลวดเย็บกระดาษ
เหล่านี้กลับไปเกิดใหม่อย่างมีประโยชน์มากที่สุด เราเลยเก็บไว้บริจาค
ให้สมาคมคนพกิารทางการเคลื่อนไหวเอาไปท�าขาเทยีมค่ะ”

 “ครูไหวครบั อย่างขวดแยมนี่ ผมยงัเข้าใจนะครบั ว่าเวลาคดัแยก
ต้องแยกประเภทขวดกบัฝา เพราะขวดเป็นแก้ว ฝาขวดเป็นอลมูเินยีม แต่
ขวดน�้าพลาสตกินี่สคิรบั เราแยกเป็นขวดขุน่กบัขวดใสแล้ว แค่นี้กข็ายได้
ราคาตามประเภทพลาสตกิแล้วไม่ใช่หรอืครบั ท�าไมแบบขวดใสต้องแยก
เป็นฝาขวด ขวดน�้า และสลากพลาสตกิอกีล่ะครบั ทั้งหมดกเ็ป็นพลาสตกิ
อยู่แล้วนี่ครบั” นกัเรยีนอาสาสมคัรถามขึ้นด้วยความแปลกใจ

 “นี่ ค�าถามนี้ต้องให้พี่เขามาตอบเลย พี่เขาศกึษามาตั้งแต่ต้น ตอบ
ได้ดกีว่าครอูกี” ฉนัโยนค�าถามไปที่นกัเรยีนแกนน�ารุน่พี่ รุน่พี่ตอบได้ทนัที

 “ทั้ง ๓ ส่วนนี้ถึงจะเป็นพลาสติก แต่ก็เป็นพลาสติกคนละชนิด
กันนะน้อง น�าไปรีไซเคิลได้ผลิตภัณฑ์ต่างประเภทกัน ยิ่งเราคัดแยก
ประเภทละเอียดเท่าไหร่ ก็จะเหลือไปรวมกันที่ภูเขาขยะน้อยลงเท่านั้น 
จุดประสงค์ที่เราคัดแยกขยะ ไม่ได้มุ่งเพื่อแปรขยะเป็นเงิน แต่เรา

ท�าเพื่อส่งเขาไปเกิดใหม่ด้วยการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด เงินจาก

การขายขยะเป็นเพียงผลพลอยได้ 

 แต่เมื่อได้ท�างานกนัไปเรื่อยๆ ได้ศกึษามากขึ้น เรากส็ามารถจดัแบ่ง
ได้ละเอยีดขึ้น เช่น 
 กระดาษ แบ่งออกเป็นกระดาษ A4 กระดาษหนงัสอืพมิพ์ กระดาษ
กล่อง 
 แก้ว แบ่งเป็นแก้วส ีกบัแก้วใส 
 พลาสตกิ แบ่งเป็นพลาสตกิใสกบัพลาสตกิขุน่ พลาสตกิกรอบบรรจุ
ขนม ถงุพลาสตกิ
 โลหะ แบ่งเป็นอลมูเินยีม สงักะส ีเหลก็ ทองเหลอืง ฯลฯ กระป๋องน�้า
อดัลมท�าจากอลูมเินยีม แต่กระป๋องกาแฟ กระป๋องนมข้นท�าจากสงักะสี
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 แต่ตอนหลังนี่คนรับซื้อเขาก็งอแง อย่าว่าแต่จะซื้อ ยกให้ฟรียังไม่
อยากจะเอาเลย แล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าถ้ายกให้แล้วขยะมันจะได้ไป 
เกิดใหม่ที่โรงงานรีไซเคิลจริง หรือเขาจะเอาไปทิ้งเมื่อพ้นตาเราแทน 
เราเลยใช้วิธีรวมให้ได้มากพอ แล้วติดต่อขายตรงไปที่โรงงานรีไซเคิล
พลาสตกิรายใหญ่เลย” รุ่นพี่ล�าดบัเรื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 
 ฉันเลือกที่จะให้นักเรียนรุ่นพี่ตอบค�าถามแทน เพื่อทดสอบความ
เข้าใจของแกนน�า เพราะนั่นเป็นหวัใจของกจิกรรม เป็นเหตผุลที่เราเลอืก
ที่จะท�าโรงคัดแยกขยะเพื่อเน้นการลดปริมาณขยะด้วยการส่งเขาไปเกิด
ใหม่ด้วยการรไีซเคลิ แทนที่จะท�าเป็นกจิกรรมธนาคารขยะ  ซึ่งเน้นการ
แปรขยะเป็นเงนิ ท�าให้ล้างเกบ็กนัแต่ขยะที่มรีาคา แต่ขยะที่มรีาคาน้อย
กจ็ะถูกทิ้งให้ไปกองอยู่ที่ภูเขาขยะเหมอืนเดมิ

 อย่างฉลากพลาสตกิ ถงุพลาสตกิใส่อาหาร ถงุก๊อบแก๊บเนี่ย ซาเล้ง
เขาไม่รบัซื้อหรอกนะ ไม่ใช่ว่ามนัรไีซเคลิไม่ได้ รไีซเคลิได้แน่นอน แต่กว่า
จะรวมได้สกักโิล มนัใช้พื้นที่ในการขน การเกบ็มาก เขาค�านวณแล้วว่า
เอาพื้นที่และค่าขนส่งเหล่านี้ ไปเกบ็ไปขนขยะที่ชิ้นเลก็แต่ราคาต่อกโิลสงู 
จะได้เงนิคุ้มมากกว่า เขาเลยไม่รบัซื้อขยะถงุพลาสตกิ” 
 แกนน�าอธิบายจากความรู้ที่ค่อยๆ เพิ่มพูนตามการค้นคว้าและ
ประสบการณ์

 “อ้าว...แล้วเราท�าอย่างไรกบัขยะที่เขาไม่รบัซื้อล่ะครบั” อาสาสมคัร
คนเดมิยงัไม่วายสงสยั
 “ครไูหวเคยต่อรองกบัคนรบัซื้อ ว่าเราจะเกบ็ไว้ให้มนี�้าหนกัมากพอ 
และแพค็ให้แน่นหนาเรยีบร้อย จะได้ขนส่งไปได้ง่ายไม่เปลอืงที่ และชั่งได้
น�้าหนกัเวลาเขาไปขายให้โรงงานรไีซเคลิขยะ แต่กย็งัไม่ค่อยมใีครยอมซื้อ 
 ดทีี่เราคดัแยกขยะอย่างละเอยีด ไม่มกีารปนประเภทกนั และขยะ
ของเราสะอาด คนรบัซื้อเขากอ็ยากได้กนั เพราะซื้อแล้วไปขายต่อโรงงาน
รไีซเคลิได้เลย ไม่ต้องไปแยกไปล้างให้เสยีเวลาอกี ท�าให้เราพอจะต่อรอง
ได้ ว่าเราจะขายให้กับรายที่รับซื้อทุกอย่างทั้งหมด ไม่ใช่รายที่เลือกซื้อ
เฉพาะขยะที่ขายได้ราคาเท่านั้น 

 เป้าหมายอกีข้อหนึ่งที่เราตั้งโรงคดัแยกขยะ คอื เพื่อฝึกสติ 

 ในแต่ละวนัหลงัจากที่อาสาสมคัรคดัแยกขยะเรยีบร้อยแล้ว ฉนัและ
แกนน�าจงึมกัจะผลดักนัท�ากจิกรรมย้อนคดิ ชวนเหล่าอาสาสมคัรพดูคยุ
เพื่อให้ย้อนฝึกสตกิ่อนสร้างขยะ
 “ขอบคณุทกุคนนะคะที่มจีติอาสามาคดัแยกขยะ เหนื่อยไหมคะ”
 “เหนื่อยจนพูดไม่ออกแล้วครับ” อาสาสมัครตอบ พร้อมยืนยัน 
ความเหนื่อยทางสหีน้า
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 “ถ้ามขียะน้อยลง เรากค็งเหนื่อยน้อยลงเนอะ ท�าอย่างไรให้มขียะ
น้อยลง”
 “ลดการใช้ ใช้เท่าที่จาํเป็นค่ะ” 
 “พูดง่าย แต่เวลาท�าน่าจะไม่ง่ายนกัใช่ไหมคะ สตชิ่วยได้ค่ะ ก่อน
จะใช้อะไรถามตวัเองก่อนว่าจ�าเป็นต้องใช้ไหม ใช้สิ่งอื่นทดแทนที่ไม่ต้อง
ทิ้งให้เป็นขยะได้ไหม 
  ก่อนจะทิ้งอะไร ถามตวัเองว่ามนัสมควรจะทิ้งหรอืยงั สิ่งที่จะทิ้ง
คอือะไร สมมตวิ่าเป็นพลาสตกิ พลาสตกิมาจากอะไรคะ”
 “มาจากปิโตรเลยีม มาจากนํ้ามนั” 
 “แล้วน�้ามนัเกดิจากอะไรคะ”
 “เกดิจากซากพชืซากสตัว์ที่ตายทบัถมกนัมาหลายล้านปี” 
 “เหน็ไหมคะ เราทกุคนรู้ เพราะเราเรยีนกนัมาตั้งแต่ชั้นประถม แต่
ความรู้ตรงนี้ถูกลมืไป เราเอาความสะดวกสบายมาแทนที่ ว่าแต่แล้วเรา
จะใช้อะไรแทนพลาสตกิดลี่ะคะ”
 “ใช้ถงุผ้า ปิ่นโต แทนครบั”
 “ลองไหมคะ กล้าไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงตวัเอง เหมอืนที่ทกุวนันี้
เรากล้าที่จะล้างขยะที่เกดิจากตวัเราใช้ แล้วคดัแยกประเภทขยะส่งเขาไป
เกดิใหม่ด้วยการรไีซเคลิ เพราะถ้าไม่คดัแยกเขากจ็ะไปรวมกนัอยู่ที่ภูเขา
ขยะ”

 เมื่อท้าทายแล้ว เราก็มีกิจกรรมรองรับอีกหลายกิจกรรม

ประเมินผล วัดระยะ ปรับทิศทาง

 เย็นวันศุกร์ปลายเดือนหลังการคัดแยกขยะ กลุ่มกัลยาณมิตรของ
เราได้ประชุมประเมนิความก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน เหมอืนเช่นที่เคย
ท�าเป็นประจ�าทกุเดอืน
 
 “ตัวเลขปริมาณขยะของเราลดลงไปมากเลยเกือบได้ตามเป้าที่ตั้ง
ไว้แล้วค่ะ ส่วนอาสาสมคัรกเ็พิ่มมากขึ้น น่าดใีจจงัค่ะ” ฝ่ายเลขานกุาร
รายงานตวัเลขปรมิาณขยะในแต่ละวนั และจ�านวนอาสาสมคัรที่เข้าร่วม
กจิกรรมในรอบเดอืนที่ผ่านมา
 “แสดงว่าการคดัแยกขยะได้ผลน่าพอใจ แต่มวีธิไีหนที่จะทาํให้เรา
ลดปรมิาณขยะได้มากกว่านี้ไหม” ประธานเปิดประเดน็

 “เราเคยค้นข้อมูลพบว่า ที่จรงิแล้วการลดขยะที่เสยีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สดุใน ๓ R คอื Reduce ลดปรมิาณการใช ้ไมต่้องมคี่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม
เลย แถมประหยดัเพิ่มขึ้นด้วย แต่ต้องใช้จติส�านกึและสตใิห้มาก” 
 สาวน้อยหลังห้องที่ปกติสมัครใจจะเป็นผู้ปฏิบัติ และถนัดสร้าง
บรรยากาศในการท�างานให้ครึกครื้น วันนี้พกวิชาการมาเพียบ ท�าเอา
เพื่อนๆ ตะลงึ นั่งฟังอย่างตั้งใจ
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 “ถดัมาก ็Re-use ถ้าต้องใช้กพ็ยายามหาวธินี�ากลบัมาใช้ซ�้า หรอื
ใชใ้หมใ่หคุ้้มค่าที่สดุกอ่นทิ้ง วธินีี้ประหยดักว่ารไีซเคลิ เพราะไม่ตอ้งผ่าน
การแปรรูป อย่างเช่น ใช้น�้าสดุท้ายในการซกัผ้าไปถูบ้าน แล้วเอาน�้าที่ใช้
ถูบ้านแล้ว ไปรดน�้าต้นไม้อกีท ีหรอือย่างกระดาษหนึ่งแผ่น ใช้ซ�้าได้เป็น 
กระดาษ ๔-๖ หน้า” 

 “ทาํอย่างไรน่ะ” เพื่อนๆ ถามขึ้นเกอืบจะพร้อมกนั 
 “หน้าที่ ๑-๒ ใช้ดนิสอเขยีนก่อน (สอี่อนกว่า) พอจะใช้ซ�้าให้เป็น
หน้าที่ ๓-๔ กใ็ช้ปากกาเขยีน(สเีข้มกว่า) บางคนใช้เป็นกระดาษหน้าที่ ๕-๖  
ก็มีนะ คือรอบแรกเขียนด้วยดินสอ รอบที่สองเขียนด้วยปากกาน�้าเงิน 
แล้วรอบที่สามเขียนด้วยปากกาหมึกแดง แต่เราลองดูแล้ว เราว่ามัน 
จะอ่านยากไปหน่อยน่ะ” 
 “อ๋อ...มน่ิาล่ะ เราถงึเหน็เธอใช้กระดาษทดเลขซะเป็นสรีุง้ขนาดนั้น” 
เพื่อนเอ่ยขึ้นอย่างเพิ่งจะเข้าใจ
 “ใช่สจ๊ิะ ก่อนจะไปแนะน�าใครกต้็องเริ่มที่ตวัเองก่อน จรงิป่ะ แต่ถ้า
เป็นกระดาษพมิพ์เอกสารกใ็ช้ได้ ๓ หน้า คอืพมิพ์หน้า-หลงั แล้วกบ็รจิาค
ไปตอกอกัษรเบรลล์ให้คนตาบอดได้
 ส่วน R สดุท้าย Recycle นี่แหละสิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายมากที่สดุใน 
๓ R เพราะต้องไปผ่านกระบวนการระดบัอตุสาหกรรมถงึจะได้ผลติภณัฑ์
ใหม่กลบัมาใช้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดนีะ กย็งัดกีว่าทิ้งโดยไม่คดัแยกเลย” 

 “ที่จรงิเรื่อง ๓ R นี่เราเคยรณรงค์ให้ความรู้ไปแล้วนะ ตอนที่เริ่ม
ทําโครงงานใหม่ๆ ช่วงที่ขยะปนกันไปหมดจนพวกเราแทบจะแยกไป
ร้องไห้ไปนั่นไง จําได้ไหม แล้วคราวนี้เราจะทําอย่างไรให้เรื่องนี้ได้ผล”  
เลขาฯ ผู้มคีวามจ�าเป็นเลศิเท้าความขึ้นมา เพื่อปรบัปรงุการท�างาน

 “แต่เราคิดว่าเพราะตอนนั้นเรารณรงค์ให้ความรู้เป็นหลัก ยังไม่มี
กระบวนการ ไม่มีกิจกรรมรองรับที่จะไปปลูกจิตส�านึก มันเลยไม่ค่อย 

ได้ผล ผดิกบัตอนนี้เรามทีั้งสถานคีดัแยกบนห้องเรยีน สถานรีไีซเคลิ โรงคดั 
แยกขยะ ทกุกจิกรรมเหล่านี้ท�าให้ทกุคนต้องมสีต ิมจีติส�านกึ ถ้าเราเพิ่ม
หรือปรับกิจกรรมโดยใช้ความรู้ตรงนี้มาคิดก็น่าจะยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้นนะ” 
เหรญัญกิกลุ่มเราพูดอย่างมหีลกัการ
 “ถ้าอย่างนั้น จากข้อมลูนี้ ผมว่าเราน่าจะเพิ่มกจิกรรมด้าน Reduce 
ลดการใช้ ไม่ให้เกดิขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่วนเรื่อง Re-use ใช้ซํ้า เอากลบัมา
ใช้ใหม่ สามารถเริ่มจากขยะที่เดมิเรามกัจะคดัส่งไปรไีซเคลิเลย กห็าวธิี
เอากลบัมาใชใ้หม่ให้มากที่สดุก่อน ถ้าไม่ได้แล้วจรงิๆ ค่อยส่งไป Recycle 
อย่างนี้ดไีหมพวกเรา” ประธานเสนอ ซึ่งได้รบัการตอบรบัเป็นเอกฉนัท์

การวิจัยปฏิบัติการอย่างง่าย 

= ส�ารวจ เก็บข้อมูล ประมวลผล สรุปผล

การท�างานเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
ประเมนิตนเอง น�าผลการประเมนิมาพจิารณาปรบัปรงุแก้ไข เพิ่มเตมิ 
หรอืต่อยอดขยายผล

ต่อยอดกิจกรรม เหนี่ยวน�าความดี
 

 จากการระดมความคิดเห็นในวันนั้น พยายามหาความรู้เพิ่มเติม 
ใช้ปัญญาพจิารณาในเวลาคดัแยกขยะ ท�าให้เราสามารถน�าขยะกลบัมา 
ใช้ใหม่ได้อกีหลายประเภท อาทเิช่น 
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 ลวดสปริงจากปากกาที่ใช้หมดแล้ว บริจาคให้กับโรงเรียนประถม
ใกล้ๆ น�าไปประดษิฐ์หุน่ยนต์ ซึ่งนกัเรยีนที่เก่งด้านวทิยาศาสตร์ของเราเอง  
อาสาหาวธิกีารประดษิฐ์และลงไปสอนน้องๆ ด้วยตวัเอง
 
 กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าบรจิาคให้กบัโรงเรยีนคนตาบอด 
ตามที่เคยมผีูเ้สนอตั้งแต่แรก ให้เป็นประเดน็ปัญหาจากสิ่งดทีี่อยากท�า ซ�้า
ไปได้ไกลกว่าการบรจิาคสิ่งของไม่ใช้แล้ว เกดิเป็นกจิกรรมต่อเนื่องขึ้นอกี 
๑ กจิกรรม ชื่อว่า “กจิกรรมจติอาสา กระดาษหน้าที ่๓” เนื่องจากเมื่อ
นกัเรยีนน�ากระดาษไปบรจิาคแล้วเกดิจติอาสาอยากแบ่งเบาภาระของครู
ผู้สอน จงึขอเรยีนประดษิฐ์อกัษรเบรลล์กบัครูโรงเรยีนสอนคนตาบอด 
 
 แม้ว่าทกุตวัอกัษรที่ตอกลงไป ล้วนต้องใช้ความตั้งใจ สมาธ ิความ
ใจเยน็ และความอดทน 
 แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความอิ่มเอมใจ เมื่อได้เห็นว่าสื่อการสอน
จากความตั้งใจ สามารถสร้างการเรยีนรู้ให้กบัผู้พกิารทางสายตาได้จรงิ 

 ส่วนแนวคิดด้าน Reduce เกิดเป็นกิจกรรมรณรงค์ซ้ือ-ขายไม่

สร้างขยะ ให้แม่ค้าที่มาขายของในโรงเรียน สมาชิกในโรงเรียนลดการ
ใช้บรรจภุณัฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง 
 
 “หนูเอากล่องอาหารมาใส่ เอ้า...ป้าแถมขนมให้อกีชิ้นค่ะ” แม่ค้า
บางคนหวัใส ทั้งสนบัสนนุกจิกรรมและได้ใจลูกค้าไปพร้อมกนั
  
 “ถงุหิ้วพลาสตกิ ใบละ ๑ บาท ซื้อได้ที่ห้องประชาสมัพนัธ์” 
 คอืข้อความที่ตดิไว้ใกล้บรเิวณร้านค้าในโรงเรยีน ลดความสะดวก
สบายในการหามาใช้และเพิ่มความรับผิดชอบด้วยการเสียเงินเพิ่มหาก
ต้องการถงุหิ้ว 

 “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจพกถุง...(ผ้า) มาโรงเรียน” 

 นี่ล่ะ ข้อความรณรงค์เชญิชวนให้หนัมาใช้ถงุผ้าของขาโจ๋เจ้าประจ�า 
แกนน�าจากเดก็หลงัห้องของฉนัเอง แม้จะเกอืบหมิ่นเหม่ แต่กส็ร้างความ
สนใจได้ด ีเพราะวยัรุ่นเขาวยัเดยีวกนั พูดจาภาษาเดยีวกนั

 นอกจากนั้น เขา...คนนี้นี่แหละที่รวมพลพรรคคนรกัดนตร ีแปลงเนื้อ
ร้อง ใช้ท�านองเพลงฮติ เป็นเพลงรณรงค์เรื่อง ๓ R บ้างล่ะ คดัแยกขยะ 
บ้างล่ะ บางเพลงไม่ได้แต่ง ไม่ได้แปลง แต่กไ็ปสรรหามาร้อง อย่างเพลงนี้

ขยะจะทิ้งท�าไม
(ท�านองเพลง คุณล�าไย)

จดจ�าพ่อบ้านแม่เรือน ต้องเตือนตวัเองเอาไว้
ขยะจะทิ้งท�าไม ถ้าเก็บเอาไว้ขายได้เรือ่ยมา
ของดกี็มมีากมาย ถ้าเก็บเอาไว้ ขายได้เธอจ๋า
ของพวกนี้ บางทกี็มรีาคา จะทิง้ฉนักไ็ม่ว่า ก่อนจะปาคดิดใูห้ไกล
  
*ถามจริงๆ เธอกองทิ้งไว้ท�าไม กองให้ใคร ถึงได้เกะกะลูกตา
ฉนัอยากรู้ วนัไหนกองสูงขึ้นมา เธอนั่นหนา จะเรยีกมนัว่าอะไร

**ขวดเหล้า ขวดเบยีร์มากมาย เกะกะจะตาย ละไม่ยอมเก็บกนั
หม้อข้าว ถ้วยชามกาละมงั  บุบเบี้ยวผุผงั ละก็ยงัขายดี
พวกเรา ทั้งหญิงทั้งชาย ก็แล้วท�าไม ไม่ช่วยกนัล่ะนี่
ของเก่าขายแล้วได้เงิน ละเป็นหยงับ่เอิ๊น กนัล่ะคุณพี่

***ควรหรือจะม ีของที่รวบรวมตรงนั้น ของพวกนี้ เก็บให้ดีๆ  รวมกนั
ขายไปได้ทุกวนั แล้วตวัท่านจะทนัสมยั 
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****เศษเหล็กทั้งแบนทั้งกลม ให้เก็บสะสมเอาไว้
กระเป๋าก็จะสบาย เราเองก็จะสบาย แล้วท�าไมไม่คิดดูให้ดี
คิดๆ ดูให้ดีๆ  คิดๆ ดูให้ดี
(ดนตร.ี..............................)
ซ�้า */ **/ ***
.
 “แหม...ที่เธอท�าทั้งหมดนี่ เกือบเป็น ‘โครงงานสื่อคุณธรรม’ 

ได้เลยนะเน่ีย” ฉันชื่นชมด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ อดข�าไม่ได้กับความ
ทะเล้นที่แปลงให้เข้ากบังานได้อย่างลงตวั
 “เป็นอย่างไรเหรอครบั สื่อคณุธรรม แล้วทาํไมถงึว่า เกอืบ ล่ะครบั” 
พ่อตวัดทีี่ท�าให้ฉนัหวัเราะจนปวดแก้ม ถามด้วยความสงสยั
 “โครงงานสื่อคุณธรรมกค็อืโครงงานที่ผลติสื่อ สร้างคณุธรรม  
แต่ที่ครูว่าเกือบเป็น ก็เพราะถ้าจะให้เป็นโครงงานต้องไม่ใช่แค่ผลิตสื่อ 
แต่ต้องมทีี่มาของความคดิ ว่าท�าไมถงึผลติสื่อคณุธรรมนี้ มแีผนงานการ
ผลติ กระบวนการน�าไปใช้ ตดิตามประเมนิผลว่า สื่อที่เกดิขึ้นนี้ท�าใหเ้กดิ
ผลดอีย่างไรต่อผู้รบัสื่อ สื่อที่ผลติขึ้นสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้จรงิ
หรอืเปล่า 
 ครวู่าเธอกม็คีรบทกุข้อเลยนะ เพยีงแต่ยงัไม่ได้ประเมนิผล หรอืเขยีน
ออกมาให้เป็นหลักการเท่านั้นเอง” ฉันอธิบายความหมายของโครงงาน
สื่อคณุธรรม จนเจ้าตวัท�าหน้าปูเลี่ยนๆ 
 “ไม่ไหวล่ะครับครู ผมก็แค่อยากทําสนุกๆ ช่วยสร้างบรรยากาศ 
ชวนให้คนอยากมาเป็นอาสาสมัคร มาร่วมโครงงานที่เราทําอยู่นี่ ก็พอ 
แล้วครบั” พ่อหนุ่มนกัเพลงของฉนัปฏเิสธทนัควนั แล้วรบีเดนิหนไีปเลย
 
 “ไม่เป็นไร”...ฉนัคดิในใจ ไว้ค่อยๆ ตะล่อมชวนวนัหลงั วนันี้แค่เดก็
กลุ่มหนึ่งที่ปกตเิรยีนๆ โดดๆ หนัมาสนใจช่วยคดัแยกขยะ ใช้สิ่งที่เขารกั
เชญิชวนให้คนท�าดดี้วยวธิขีองเขา แค่นี้กน็่ายนิดมีากแล้ว 

 กว่าหลายเดอืนที่ผ่านมา ถ้ามองจากเป้าหมาย ว่าปรมิาณขยะลด
ลง สมาชิกในโรงเรียนทุกคนช่วยกันลดปริมาณขยะ แกนน�าและอาสา
สมคัรร่วมกนัท�างานจติอาสาเพื่อส่วนรวม สมาชกิในโรงเรยีนมพีฤตกิรรม
ด้านความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น ก็ถือได้ว่าโครงงาน
ของเราบรรลเุป้าหมาย
 ที่เกนิคาดคอืกจิกรรมความดไีด้เตบิโตขยายผล ออกลูกออกหลาน
หลากรูปแบบตามความถนดัและความสนใจของแต่ละคน อย่างกระดาษ
หน้าที่ ๓ หรอืสื่อคณุธรรม และคดิว่าต่อๆ ไปกจ็ะคงมมีากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าได้ 
พฒันาเป็นโครงงานกจ็ะมคีวามยั่งยนืยิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้นของทกุคนที่เข้าร่วมโครงงานคณุธรรม
 เดก็เรยีนเริ่มมจีติอาสา น�าความเก่งที่มแีบ่งปันออกสู่สงัคม ไม่เก่ง
แต่ในต�าราอกีต่อไป
 คนที่ชอบเป็นผู้ตามกเ็ริ่มกล้าที่เสนอความคดิเหน็ มคีวามคดิรเิริ่ม
มากขึ้น 
 หนุม่นกัเพลงที่เดมิเอาแต่ร้องเพลงเกี้ยวสาว หรอืไม่กก่็อกวนเพื่อน 
หนัมาร้องเพลง แต่งค�าขวญัให้คนมาร่วมกจิกรรมท�าด ีซ�้าท�าได้ดเีสยีด้วย 
ถอืว่าได้ใช้พรสวรรค์ในทางสร้างสรรค์ 
 
 หรอืแม้กระทั่งตวัฉนัเอง เดก็ๆ ยงัเคยทกัเลยว่า 
 “เดี๋ยวนี้ ครไูหวสวยขึ้นนะครบั สงสยัเพราะยิ้มบ่อยขึ้น” หน่วยแนวหน้า 
กล้าทกัขึ้นในวนัหนึ่ง
 “ท�าไม แต่ก่อนครูหน้าบึ้งตลอดเลยเหรอ” ฉนัถามด้วยสหีน้ายิ้มๆ 
อยากรู้ทศันคตขิองเดก็ มากกว่าจะหลงคารม
 “กไ็ม่ถงึกบัตลอดหรอกครบั เพยีงแต่ครดูเูครยีด ผมเลยไม่ค่อยกล้า
เข้าใกล้ กลวัรงัสอี�ามหติแผดเผา” ไม่พูดเปล่ายงัท�าหน้าสยองประกอบ
เสยีอกี
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พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 
 ในชวีติของการเป็นคร ูฉนัไม่เคยคดิเลยว่าจะต้องพบเจอกบั

เหตุการณ์ในวันนี้  

 เหตุการณ์ที่ผู ้ปกครองมาชี้หน้ากล่าวหาต่อหน้าสาธารณชน  
ว่าแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก น�าเด็กมาเป็นเครื่องมือสร้างรายได้  
เขาส่งลูกมาเรียนหนังสือ เพื่อมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดี ไม่ได้เพื่อโต
ไปเป็นคนขายขยะ การให้เด็กไปคัดแยกขยะท�าให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จากขยะสกปรก ซ�้าขู่ว่าหากยงัไม่หยดุให้เดก็คดัแยกขยะ เขาจะไปฟ้อง 
ผู้อ�านวยการให้ไล่ฉนัออก พูดๆๆ เสรจ็กส็ะบดัหน้าพรดืกลบัไป โดยไม่
ยอมรบัฟังค�าชี้แจงใดๆ ทั้งสิ้น 

 “นายกพ็ูดเกนิไป ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ คอืหนูรู้ว่าที่จรงิครูดเุพราะ
หวงัด ีแต่มนักท็�าให้เราเกรงว่าจะไปท�าอะไรผดิ ให้ครูดเุอาน่ะค่ะ” 
  
 นี่ถ้าไม่มโีครงงานเป็นตวัเชื่อมให้เราคลกุคลสีนทิสนมกนั เดก็ๆ ก็
คงไม่กล้าเปิดใจบอก ยังมีนิสัยอีกบางอย่างที่เด็กไม่ได้บอก แต่ฉันรู้ตัว
เองด ีนั่นคอื นสิยัใจร้อน ชอบจดัการ กด็้วยความหวงัดนี่ะแหละ อย่าง
ตอนที่นกัเรยีนถามเรื่องท�าไมต้องแยกขวดน�้าใส ฝา และฉลากพลาสตกิ
ออกจากกัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงจะรีบตอบทันที ไม่ปล่อยให้นักเรียน
แกนน�าได้ตอบหรอก เพราะเกรงนักเรียนจะตอบผิด แต่เดี๋ยวนี้ฉันพบ
ด้วยตัวเองแล้วว่าให้เด็กได้ลองผิดลองถูกดีกว่า เพราะไม่ว่าจะผิดหรือ
ถูก ประสบการณ์นั้นกส็อนให้เขาเรยีนรู้ได้ทั้งนั้น 
 การท�างานร่วมกนัอย่างเปิดใจ ท�าให้เราได้รบัรูถ้งึมมุมองของวยัรุน่
มากขึ้น เข้าใจเขามากขึ้น แล้วเขากเ็ข้าใจเรามากขึ้นเช่นกนั 
 
 วันนี้จึงเป็นอีกวันที่ฉันรู้สึกว่าฟ้าสดใสเป็นพิเศษ หลังจากที่ทุ่มเท
ทาํโครงงานจน ’ตะวนัไม่ลบั กลบับ้านไม่เป็น’ มาหลายเดอืน

 ฉันยืนอึ้งด้วยความงุนงงอยู่ชั่วครู่ น�้าตาเอ่อขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ 
จนต้องรบีเดนิกลบัไปที่ห้องพกัครู 
 
 เมื่อตั้งสตไิด้ฉนัย้อนถามตวัเองว่ารูส้กึอย่างไร โกรธ เสยีใจ ผดิหวงั 
อย่างนั้นหรอื 
 ไม่ใช่...ก็แค่ตกใจและอับอายที่โดนกล่าวหาท่ามกลางสายตาของ
ผู้คนมากมาย
 แต่ไม่เสียใจ ไม่ได้ผิดหวัง เพราะไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะได้รับการ
ชื่นชมจากใคร สิ่งที่คาดหวงัจากการท�าโครงงาน คอืเดก็ๆ ได้เรยีนรู้ผ่าน
การลงมอืท�ากจิกรรมในโครงงานที่เขาคดิขึ้นเอง 
 ไม่โกรธ เพราะคดิว่าที่ผู้ปกครองพูดเช่นนั้น เพราะเขาไม่รู้ ว่าจรงิๆ 
รายได้จากการคัดแยกขยะกลับมาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน น�ากลับมาท�าโครงงานอย่างไรบ้าง เขาไม่ทราบว่าโครงงานนี้
เป็นอย่างไร เพราะเขาไม่เคยเห็น ไม่เคยมาสัมผัสว่าการคัดแยกขยะ
เป็นอย่างไร ขยะแต่ละชิ้นที่ล้างตากมาแล้ว สภาพโรงคัดแยกขยะที่จัด
เป็นหมวดหมู่มีฝาปิดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ�้าเรายังไม่ประมาท  
มอีปุกรณ์ป้องกนัทั้งหน้ากาก ถงุมอืพร้อมสรรพ เราไม่ได้ปล่อยให้นกัเรยีน
ไปคดัแยกขยะสกปรกชวนให้ตดิเชื้อขนาดที่เขาเข้าใจ

 ใช่แล้ว...เพราะเขาไม่รู้ 

 ถ้าเช่นนั้น...

 เราก็ควรท�าให้เขาได้มาร่วมรับรู้ มาสัมผัส เช่นเดียวกับ

สมาชิกในโรงเรียน

 นักเรียนแกนน�าพากันมาปลอบใจฉันกันยกใหญ่เมื่อทราบถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนถึงขนาดพาลโกรธ 
ผู้ปกครองท่านนั้น 
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 “อย่าไปโกรธเขาเลย เขาพกไฟมา พูดเสร็จเขาเย็นลง เขาก็ไป  
แล้วเราจะเอาไฟมาใส่ไว้ในใจเราต่อท�าไม ครวู่าน่าจะขอบคณุผูป้กครอง
ท่านนั้นด้วยซ�้า” ฉนับอกไปตามความคดิ
 “ขอบคณุหรอืคะ” 
 “ขอบคณุหรอืครบั” 
 ทกุคนท�าหน้างนุงง
 “ค่ะ” ฉนัย�้าค�าด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น “ขอบคณุเขา เพราะเขาท�าให้
ครคูดิได้ว่าถงึเวลาแล้วที่เราจะขยายโครงงานของเราไปสูบ้่านและชมุชน 
และขอบใจพวกเราด้วย”
 “ขอบใจที่พวกหนูเป็นห่วงครูน่ะหรอืคะ”
 “นั่นกส็่วนหนึ่ง แต่ที่อยากขอบใจจรงิๆ คอืขอบใจที่ท�าให้ครูรบัมอื
กบัเรื่องวนันี้ได้แบบนี้ บอกตามตรงเลยนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนครูคงจะโกรธ
มาก แต่เพราะพวกเราสอนครู”
 “พวกผมนี่น่ะครบั”
 “ใช่ค่ะ จ�าตอนแรกๆ ที่เราเริ่มรณรงค์ให้คัดแยกขยะได้ไหม  
ทแีรกนกัเรยีนโกรธ ผดิหวงั ที่คนอื่นๆไม่ให้ความร่วมมอื แต่พอคดิได้ว่า  
เขาไม่ได้ร่วมประสบการณ์เดียวกับเรา เขาไม่รู้ การเปลี่ยนพฤติกรรม
ต้องใช้เวลา เราต้องให้ความรู้ ให้โอกาส และให้เวลาเขา พวกเรากเ็ลกิ
โกรธ เลกิผดิหวงั เอาสมองมาคดิว่าจะท�าอย่างไรต่อดกีว่า ท�าให้โครงงาน 
เราคบืหน้าขึ้น
 ต่อให้ตอนมีโรงแยกขยะแล้วก็เถอะ ใหม่ๆ ก็มีคนมาเยาะเย้ย
ถากถางเราอยู่เรื่อยว่าจะจบไปเป็นซาเล้งรบัซื้อของเก่าเหรอ นกัเรยีนยงั
ยิ้มรบั แล้วชวนคนที่ว่านั่นแหละมาเป็นซาเล้งพทิกัษ์โลกด้วยกนัเลย เนี่ย 
ครูกเ็รยีนรู้จากพวกเธอนั่นแหละ 
 สังเกตไหมคะ ทุกครั้งที่มีปัญหาถ้าเราตั้งสติในการรับมือ ที่สุด
ปัญหานั้นจะลับปัญญาให้แหลมคมขึ้น มิน่าล่ะ รุ่นพี่ครูเขาถึงเคยบอก 
ไว้ว่า ให้ เห็นปัญหาเป็นขนมหวาน รับประทานแล้วจะได้ปัญญา  

มนัเป็นอย่างนี้นี่เอง”
 

 จากเหตกุารณ์ในวนันั้น โครงงานคณุธรรมของเราจงึได้ขยายออก
นอกรั้วโรงเรยีนเชื่อมไปสูบ้่าน เริ่มด้วยเมื่อผูอ้�านวยการโรงเรยีนเหน็ชอบ  
ให้เป็นอีกหัวข้อในการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันเปิดเทอม น�าเสนอ 
โครงงานว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียน ในการปลูกฝัง
คุณธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวนักเรียนเอง พร้อมเชิญชวนให้ 
ผู้ปกครองร่วมเป็นอาสาสมัคร และน�ากลับไปท�าต่อที่บ้าน เพื่อให้การ 
ปลูกฝังคุณธรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเป็นไปอย่างครบวงจร และ
สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั
 
 ต้องขอบคณุผูป้กครองหลายท่าน ที่ลกุขึ้นตอบค�าถามประชาสมัพนัธ์
ของเรา ถงึความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานหลงัจากเข้าร่วมโครงงาน 
 
 “ตั้งแต่โรงเรยีนมโีครงงานคดัแยกขยะ เดี๋ยวนี้รู้จกัประหยดัมากขึ้น 
ไม่กนิทิ้งกนิขว้าง บอกทิ้งไปกลายเป็นขยะ กว่าจะย่อยสลายหมดใช้เวลา
นาน”
 “อาสาช่วยงานบ้านมากขึ้น บอกไม่อยากทิ้งไว้ให้เป็นภาระแม่  
รู้แล้วว่าคนท�าน่ะเหนื่อย”
 “เดี๋ยวนี้รูจ้กัจดัเกบ็ข้าวของเป็นหมวดหมู ่เป็นระเบยีบเรยีบร้อยขึ้น
เยอะเลยค่ะ”
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 “เดี๋ยวนี้เยน็ๆ ไม่ค่อยหนไีปร้านคอมฯ เล่นเกม แล้วค่ะ บอกมาช่วย
พี่ๆ  แยกขยะสนกุกว่า ไม่เสยีสตางค์ด้วย”
 “สนใจการเรยีนดขีึ้นครบั เหน็ใจว่าพ่อท�างานส่งเขาเรยีนกค็งเหนื่อย
เหมอืนตอนเขามาคดัแยกขยะ แล้วพี่ๆ  ที่เป็นแกนน�ากค็อยแนะน�าแต่สิ่ง
ที่ด ีให้ประพฤตติวัให้ด”ี
 
 ค�ากล่าวเหล่านี้ช่วยยืนยันกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี 
ว่าโครงงานของเราไม่ได้เพยีงสอนวธิคีดัแยกขยะให้กบัเดก็ แต่โครงงาน
ยังได้ท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องจิตอาสา ความรับผิดชอบ และวินัย 
อกีด้วย
 โดยมีภูเขาขยะที่ค่อยๆ มลายหายไปและไม่เกิดภูเขาขยะลูกใหม่
เป็นประจกัษ์พยาน ซึ่งแสดงด้วยภาพถ่ายและสถติติวัเลขของ ปริมาณ

ขยะในโรงเรียนที่ลดลงจากวันละกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม เหลือเพียง 

วนัละ ๒๐ กโิลกรมั สร้างความตื่นตาตื่นใจในผลส�าเรจ็ใหก้บัผูป้กครอง
อกีค�ารบหนึ่ง
 (ในอีกด้านหนึ่งก็ท�าให้นักเรียนแกนน�าที่เมื่อแรกท�าโครงงาน 
เป็นไม้เบื่อไม้เมากบัการส�ารวจ เกบ็บนัทกึข้อมูล ประมวล และสรปุผล  
ได้เห็นถึงประโยชน์ของสถิติในด้านการจัดแสดงผลงานที่ชัดแจ้ง  
นอกเหนอืจากไว้วดัการบรรลเุป้าหมาย ปรบัปรงุงานในคราวนี้ด้วย)
 เมื่อเราเชญิชวนให้ผูป้กครองได้เยี่ยมชมการคดัแยกขยะบนอาคาร
เรียนของนักเรียนแต่ละชั้น และให้นักเรียนพาผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานี
รไีซเคลิ โรงคดัแยกขยะ จงึได้รบัการตอบรบัแสดงความสนใจด้วยดี

 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ความชื่นชมสนใจไม่ได้หยุดอยู่แค่วันปฐมนิเทศ 
เมื่อวนัต่อๆ มาเริ่มมผีูป้กครองมาร่วมเป็นอาสาสมคัรคดัแยกขยะร่วมกบั 
นักเรียน และที่น่ายินดียิ่งขึ้นคือมีผู้ปกครองน�าขยะที่คัดแยกจากที่บ้าน
มาบรจิาคให้กบัโรงเรยีน เพราะนั่นแสดงว่าโครงงานโลกนี้ไม่มขียะได้เริ่ม
รกุคบืเข้าไปถงึที่บ้านแล้ว

สร้างทายาทสืบทอดมรดก
 

 “เทอมหน้านกัเรยีนกจ็ะจบกนัหมดแล้ว ครูคงเหงาแย่เลย” ฉนัเอ่ยขึ้น  
เพราะรู้สกึเช่นนั้นจรงิๆ และเพื่อหยั่งเชงิดกูารวางแผนงานในอนาคตของ
เหล่าแกนน�า
 “ไม่เหงาหรอกค่ะ เราแต่ละฝ่ายมทีายาทไว้เป็นตวัแทนกนัหมดแล้ว 
น้องๆ ที่มาเป็นอาสาสมคัรนี่แหละค่ะ แววดหีลายคน”
 “ครับ เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มให้น้องๆ เป็นหัวหน้าในการคัดแยกขยะแต่ 
ละวันกันเองแล้วครับ อ้อ...น้องเขาคิดกิจกรรมมาเสนอที่ประชุมด้วย 
นะครบั เอ้า...น้องมาเล่าเองเลยดกีว่า”
 “ผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู ้ปกครองเอาขยะมาบริจาค แล้วก็มาช่วย 
คดัแยกขยะกนัมากขึ้น ถ้าเราท�าเป็นกจิกรรมเชญิชวนให้เขาบรจิาคขยะ 
เพื่อน�าเงินมาซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดที่ถูกน�้าท่วมเสียหายไปจะดีไหม
ครบั” นกัเรยีนรุ่นน้องเสนอแนวคดิ 
 “เออ...เข้าท่าแฮะน้อง น่าจะมคีนในชมุชนหนัมาคดัแยกขยะที่บ้าน
มากขึ้น แล้วนักเรียนก็จะได้หนังสือเข้าห้องสมุดไว้อ่านด้วย” ประธาน
ชื่นชม ท�าเอาน้องยิ้มปลื้ม
 “ครูเสนอว่าเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บ-ว-ร คือบ้าน-วัด-
โรงเรยีน เราจดัเป็นผ้าป่าการศกึษาดไีหมคะ” 
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 “ผ้าป่าการศกึษาเป็นอย่างไรคะ” 
 “คือทางวัดรับผ้าป่าเพื่อรวบรวมเงินให้แก่โรงเรียน น�าไปพัฒนา 
การศกึษา ทนีี้แทนที่เราจะรบัท�าบญุเป็นเงนิใส่ซองผ้าป่า กร็บัเป็นผ้าป่า
ขยะแทน คือให้ชาวบ้านน�าขยะมาบริจาค เราเอาเงินที่ขายขยะได้ไป
ท�าบญุ แล้วทางวดักใ็ห้โรงเรยีนกลบัมาพฒันาการศกึษา อย่างนี้นกัเรยีน
คดิว่าอย่างไรคะ” ฉนัอธบิายเพิ่มเตมิพร้อมขอความคดิเหน็
 “ถ้าอย่างนั้นผมว่ายิ่งดีนะครับ ชาวบ้านจะได้ท�าบุญโดยไม่ 
เดอืดร้อนเรื่องเงนิ เพราะที่ผ่านมาชมุชนกไ็ด้รบัความเสยีหายจากน�้าท่วม
เหมอืนกนั” ฝ่ายสวสัดกิารสนบัสนนุ
  “แหม...ทั้งคนในชุมชนได้ร่วมคัดแยกขยะมากขึ้น ได้ท�าบุญ
โดยไม่เดือดร้อน โรงเรียนได้หนังสือใหม่เข้าห้องสมุด วัดได้มีส่วนร่วม  
เป็น win-win solution เลยนะคะเนี่ย” เลขาฯ สรปุ

 เมื่อทกุคนเหน็ด้วยในหลกัการ การคดิงานให้เป็นรปูร่างชดัเจนและ
แบ่งงานกันตามความสมัครใจจึงตามมา เราตกลงให้นักเรียนรุ่นน้อง 
ผู้ริเริ่มเสนอความคิดเห็นเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ เพื่อให้เขารู้สึกเป็น
เจ้าของอย่างแท้จริง ขณะที่ฉันและแกนน�าคอยให้ค�าปรึกษาและการ
สนบัสนนุอย่างเตม็ที่ 

 ครั้นไปกราบนมสัการพระคร ูท่านชื่นชมความคดิในการจดักจิกรรม
ครั้งนี้ว่าเป็นการขยายโครงงานสูช่มุชนให้กว้างขึ้นและแก้ปัญหาเรื่องการ
ขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาหนังสือได้ดี จึงรับกิจนิมนต์ด้วยถือเป็นการที่
สงฆ์ได้ร่วมสงเคราะห์การศกึษา ทั้งยงัแนะน�าให้เราท�าการประชาสมัพนัธ์
ให้ด ีเนื่องจากยงัอาจเป็นเรื่องใหม่ส�าหรบัคนในชมุชน 
 การทอดผ้าป่าขยะครั้งนี้จึงได้ทั้งการสร้างความเป็นเจ้าของในรุ่น
รบัมรดก และสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างบ้าน-วดั-โรงเรยีน ในคราวเดยีว 

เทคนิคสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

 • คิดริเริ่มเอง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยการให้ 
  เยาวชนคิดริเริ่มด้วยตนเองว่าจะท�าความดีอะไร คิดแก้ 
  ปัญหาเรื่องอะไร 
 • มีส่วนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะทั้งหมดหรือ 
  บางส่วนก็ได้ เมื่อสังเกตเห็นเยาวชนเริ่มใส่ใจ เริ่มตั้ง 
  ค�าถาม อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรรีบสนับสนุนให ้
  เข้ามามสี่วนร่วม
 • เน้นทีก่ารปฏบิตังิานจรงิ แม้ไม่ใช่รุน่ก่อตั้ง แต่มบีทบาท 
  ส�าคัญในทีมที่ต้องลงไปขลุกไปคลุกกับงานอย่างจริงจัง  
  กจ็ะเกดิความผกูพนัจากการลงมอืท�า จนสร้างความรูส้กึ 
  เป็นเจ้าของ
 • ท�าให้ภาคภูมิใจในงานและผลของงาน การชื่นชม 
  ด้วยวาจา หรือท่าทีนิยมยกย่องผ่านสายตา รอยยิ้ม  
  การอยู่เคยีงข้างให้ก�าลงัใจ ทั้งขณะที่ก�าลงัลงมอืท�างาน  
  และขณะที่ได้รับผลส�าเร็จจากการท�างาน จะท�าให้เกิด 
  ความภาคภมูใิจ และรูส้กึเป็นเจ้าของโครงงานเพิ่มมากขึ้น
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“โครงงานคุณธรรม” 

การประกวดที่แตกต่าง
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ตั้งแต่ท�าโครงงานคุณธรรม 
ฉนัได้ท�าหลายสิง่หลายอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน 
ได้เป็นผู้บุกเบิกริเริม่ท�ากิจกรรมนอกเวลาเรยีน 
ได้กลบัไปเป็นนกัเรยีนอกีครั้งเพราะต้องค้นหา
ความรู้มากมายที่ไม่รู้ ท�างานร่วมกบัชุมชนทั้งที่
ไม่เคยท�ามาก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งอะไร 

ทุกครั้งฉนัท�าด้วยกระตือรือร้น มั่นใจ ไม่มคีวาม
ลงัเลเลยแม้แต่น้อย ยกเว้นครั้งนี้ เมือ่มคี�าสั่ง

จากผู้บริหารให้ส่งโครงงานคุณธรรม
เข้าประกวด

เปลี่ยนทัศนคติต่อการประกวด

 ฉนัมทีศันคตมิาโดยตลอดว่าการประกวด คอื การเอารางวลัมาเป็น
เครื่องล่อให้เกดิการแข่งขนั เป็นการกระตุน้กเิลส สร้างความรษิยา ให้กบั
ผู้เข้าแข่งขนั เพราะเหน็ผู้เข้าร่วมประกวดคนอื่นเป็นคู่แข่ง โดยเฉพาะยิ่ง
เป็นการประกวดความดีด้วยแล้ว ฉันยิ่งคัดค้านใหญ่เพราะคิดว่านั่นจะ
เป็นการสร้างให้คนท�าดีโดยหวังผลรางวัล หากไม่มีรางวัลก็จะไม่ท�ากัน
ต่อไป
 เมื่อได้รับค�าสั่งให้ส่งโครงงานคุณธรรมเข้าประกวด ฉันจึงรู้สึก 
ขัดแย้งในตัวเองเป็นที่สุด แต่ก็ไม่ทราบจะกล่าวถ้อยค�าใดบ่ายเบี่ยง  
เมื่อผู้บริหารให้เหตุผลแกมบังคับว่า “เพียงเราน�าเสนอสิ่งดีที่เราท�าจริง 
เพื่อสร้างชื่อเสยีงให้โรงเรยีน ครูไหวจะท�าไม่ได้เชยีวหรอื”

 ที่สุดฉันจึงตัดสินใจค้นเบอร์โทรศัพท์ครูที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเคย 
เข้าร่วมการประกวด จากท้ายเล่มของหนังสือ “บันทึกความส�าเร็จ 
เยาวชนไทยท�าดี ถวายในหลวง ปีที่ ๓” ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
โครงงานคณุธรรม www.moralproject.net นั่นเอง
 ทั้งที่ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน แต่เมื่อฉนับอกเล่าถงึที่มา และปรกึษา
ความในใจ ครรูุน่พี่ท่านนั้นกลบัให้ค�าแนะน�าด้วยความเอื้ออาทร ท่านให้ 
ก�าลังใจ รายละเอียดของเอกสารและการเตรียมตัว ประโยชน์ที่เด็กๆ  
จะได้รับจากการเข้าร่วมประกวด ไม่ว่าจะผ่านการประกวดหรือไม่  
หรือผ่านเข้าสู่การประกวดระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะเบื้องต้นหากผ่าน 
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การประกวดระดับเขตพื้นที่แล้ว ก็จะได้เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมค่าย
พัฒนาโครงงานระดับภูมิภาค ตอนนั้นฉันยังนึกภาพไม่ออกว่าค่ายที่ว่า 
จะดีอย่างไร แต่ที่จ�าได้แม่นย�าประโยคหนึ่ง คือท่านบอกว่า ส�าหรับ 
การประกวดโครงงานคณุธรรมแล้ว 

 การประกวดไม่ใช่การแข่งขนั การประกวดคอืการปฏบิตัธิรรม

 ประกอบกับเมื่อได้อ่านข้อคิดของพระมหาวิชาญ สุวิชาโน 
ประธานค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าฝ่ายบริการ
ฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จากหนงัสอืเล่มเดยีวกนันี้ 
 “การจัดค่ายทั้งหมดที่ผ่านมา อาตมาได้เห็นและคลุกคลีกับเด็กๆ 
ที่ทาํความดจีากทั่วทกุภาคของประเทศ จนมั่นใจว่า โครงงานคณุธรรมฯ  
นี้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ ช่วยฝึกให้พวกเราได้คิด ได้ทําความดี 
อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สดุ ค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมฯ จงึเป็นค่าย
ที่มอีานสิงส์มากกว่าค่ายคณุธรรมทั่วไปมาก เพราะหลงัจากจบค่ายแล้ว 
พวกเขายงัได้ทาํความดผี่านโครงงานฯ ต่อเนื่องยาวนานต่อไป
 หน้าที่ของพระวิทยากร นอกจากการจัดกระบวนการในค่าย  
ให้เยาวชนรกั สามคัคกีนั มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ต่อยอดพฒันาการทาํ 
โครงงานซึ่งกันและกันแล้ว ที่สําคัญที่สุด คือ ต้องสร้างแรงบันดาลใจ  
และพลังศรัทธาในการทําความดีให้ทุกๆ คน เพราะเยาวชนนอกจาก
เรียนรู้วิชาแล้ว ยังต้องหัดรวมกลุ่มกันทําความดีอย่างมีปัญญาด้วย  
การทําความดีในโรงเรียน ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เป็นการลดละความ
เหน็แก่ตวั ฝึกเป็นผูน้าํในการทาํความด ีและช่วยปลกูฝังความรกัถิ่นฐาน 
บ้านเกดิ เมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นคนด ีเป็นผู้นาํที่ดขีองสงัคม
 พระอาจารย์อยากบอกเดก็ทกุคนว่า หากลกูๆ จะทาํความดต้ีองทาํ
ตั้งแต่ตอนนี้ ฝึกตั้งแต่อยูใ่นวยัเรยีน หากตอนนี้อ้างว่าต้องเรยีน เรยีนหนกั 

เรยีนยาก โตขึ้นกจ็ะอ้างว่าต้องทาํงาน งานหนกัไม่มเีวลามาทาํอะไรดีๆ  
ให้สังคมอีกเช่นกัน แต่เท่าที่พระอาจารย์เห็นลูกๆ ที่ทําโครงงานทุกคน
มีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถทําโครงงานได้โดยไม่เสียการเรียน  
แถมหลายคนยังมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีก ซึ่งอาจนับเป็นผลมาจากความ
ดทีี่ทาํและความเพยีรอนับรสิทุธิ์”
 
 ท�าให้ฉันคิดว่า หากเด็กๆ ได้ร่วมกระบวนการค่ายเช่นนี้ ได้ฟัง
ถ้อยค�าเหล่านี้ คงจะเป็นพลงัในการต่อเชื้อความดใีห้ลกุโชนต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน จงึไม่ลงัเลอกีต่อไปที่จะส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด

เตรียมตัว เตรียมใจก่อนไปประกวด

 ฉันไม่ลืมว่าโครงงานนี้เป็นงานของเด็กๆ ฉันเป็นเพียงสมาชิกคน
หนึ่งเท่านั้น การจะเข้าประกวดจึงต้องขึ้นกับการตัดสินใจของเด็กๆ  
เป็นส�าคญั (แม้ว่าฉนัจะให้ข้อมูลด้านบวกเพื่อโน้มน้าวใจอยู่บ้างกต็าม) 
 ที่สดุเดก็ๆ ตดัสนิใจที่จะเข้าร่วมประกวด 
 “ที่จรงิครจูะบอกว่าจากความตั้งใจด ีทุม่เทท�าจรงิ และการเกบ็ข้อมลู
อย่างเป็นระบบของพวกเรา ท�าให้โครงงานของเราผ่านการคดัเลอืกจาก
ระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่เข้าไปสู่ระดับภูมิภาคแล้ว ที่เราจะเตรียมตัว 
คือไปเข้าค่ายภูมิภาคเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ  
ต่างโรงเรยีน ไปบอกเล่าความดทีี่เราท�า ให้เพื่อนๆ โรงเรยีนอื่นร่วมรบัรู้  
เราจะได้ไปพบเพื่อนใหม่เพื่อเป็นเครือข่ายความดีให้กันและกัน การท�า 
ความดจีะได้ไม่โดดเดี่ยว” ฉนัเตรยีมความคดินกัเรยีนก่อนเป็นอนัดบัแรก

 ส่วนในด้านเอกสารนั้น เราเริ่มจากการดู ‘ประเด็นพิจารณาให้
คะแนน’ ไม่ใช่เพื่อให้ได้คะแนนมาก แต่เพื่อสอบทานดูว่าโครงงาน 
ของเรามคีณุสมบตัคิรบถ้วนหรอืไม่ ยงัขาดในส่วนใดอยู่บ้าง
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 ประเด็นพิจารณาให้คะแนนโครงงาน

 ๑. ริเริ่มจากเยาวชนเอง (คดิเองท�าเองมาก) คิดใหม่ 

  ไอเดียดี มแีง่มมุน่าสนใจ 
 ๒. คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส�าคัญ (ให้คะแนนมาก 
  เป็นพิเศษส�าหรับโครงงานที่มุ ่งแก้พฤติกรรมเสี่ยงหรือ 
  ส่งเสรมิจติอาสา)
 ๓. ขยันท�างาน มุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชัด (น�าท�า 
  เป็นแบบอย่าง) 
 ๔. เกิดผลส�าเร็จ แก้ไขปัญหาได้ พัฒนาคุณธรรมกลุ่ม 
  เป้าหมายได้
 ๕. ผู้ท�าเองเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่าง 
  ที่ดมีากขึ้น 
 ๖. เกบ็ข้อมูลวเิคราะห์ ประมวลผลเป็นสถติไิด้ด ี
 ๗. ใช้หลกัธรรม/พระราชด�ารไิด้ถูกต้อง-เหมาะสม 
 ๘. ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้สอดคล้องกันและ 
  สมเหตุผล 

 ๙. งบประมาณพึ่งตนเองได้มาก-ประโยชน์สูงประหยดัสดุ
 ๑๐. สร้างการมสี่วนร่วมของทกุฝ่ายได้มาก (บวร)
 ๑๑. โครงงานมีการสานต่อไปได้อีกนาน (เช่น มีรุ ่นน้อง 
  สบืต่อ)
 ๑๒. น�าเสนอออกมาจากใจ จรงิใจ มใิช่แค่ท่องจ�ามา
 ๑๓. กริยิามารยาทในการน�าเสนอดูดนี่าประทบัใจ
 ๑๔. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน�าเสนอ

 “ถ้าดูตามนี้ โครงงานเรากค่็อนข้างจะตรงตามเกณฑ์อยู่เหมอืนกนั
นะคะ” รองประธานเสนอความคดิเหน็
 “ถ้าตามเอกสารที่ระบสุิ่งที่ให้น�าไปในวนัเข้าค่ายระดบัภูมภิาค คอื 
รายงานโครงงาน (๒๐-๕๐ หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก), สรุปย่อ 

โครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ A4 ,แผ่นพับน�าเสนอโครงงาน  
(๑ หน้ากระดาษ A4 หน้า-หลงั) สื่อ Presentation (Powerpoint หรอื VCD),  
แผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน และเวบเพจ น�าเสนอโครงงานผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต โดยไปโพสต์ที่ www.facebook.com/moralprojectpage  
ลงทะเบยีนที่ เวบ็บลอ็กโครงงานฯ www.moralproject.net 
 ด้านเอกสารโครงงาน เรายงัขาดรายงานกบัสรปุย่อโครงงานอยูเ่ลยค่ะ  
แต่ยงัดทีี่มตีวัอย่างให้ด้วย(ดูภาคผนวก) น่าจะพอไหวค่ะ” เลขาฯ ส�ารวจ
ด้านเอกสาร
 “ส่วนแผ่นพบั แผ่นป้ายนทิรรศการ แล้วกพ็รเีซนเตชั่นที่ท�าไว้ตอน
ปฐมนเิทศผูป้กครอง ปรบันดิหน่อยกใ็ช้ได้ครบั น่าจะใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวนี้ 
มีรุ่นน้องมาช่วยหลายคน เวบเพจก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับมีน้องที่คล่อง 
ด้าน IT ช่วยได้” ประชาสมัพนัธ์กล่าวเสรมิ
 “ในใบสมคัรเขาให้ระบเุยาวชนที่จะไปเข้าค่ายระดบัภมูภิาค ๓ คน 
ด้วยนะครบั เราจะส่งใครไปบ้างล่ะครบั” ประธานดูรายละเอยีด
 
 กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราระดมความคิดเห็นกัน เพราะมี 
บางคนน�าเสนอเก่ง แต่ไม่ใช่ตวัหลกัของโครงงาน กบับางคนขลกุอยู่กบั
โครงงานแต่ถนดัท�ามากกว่าน�าเสนอ และแล้วเรากไ็ด้ข้อสรปุ 
 “จากเกณฑ์โครงงานคุณธรรมเน้นคนที่ท�างานจริงจัง ถ้าอย่างนั้น
เราเอาคนที่ลงขลุกกับงานไปดีกว่าไหมครับ เพราะเขาจะพูดทุกอย่าง 
จากประสบการณ์ จากใจ จากความรูส้กึมากกว่า ส่วนเรื่องพดูยงัไม่เก่งก็
ฝึกเอา ไม่ต้องลลีาดแีค่สื่อสารได้เข้าใจกน่็าจะโอเคนะครบั จะได้เป็นขวญั
และก�าลงัใจให้กบัคนท�างานด้วย” จงึเป็นอนัว่ากลุม่ของเราตกลงตามนั้น
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 การเขยีนรายงานเป็นอกีหนึ่งประเดน็ยาขมส�าหรบัเดก็ๆ เพราะแม้
จะมหีวัข้อแนะน�าไว้แล้วว่าจะต้องเขยีนอะไรบ้าง แต่เอาเข้าจรงิกย็งัเกรง็
ที่จะเขยีน ด้วยเกรงจะเขยีนสื่อสารออกมาได้ไม่ดหีรอืไม่ครบถ้วน 
 
 “คิดซะว่าเขียนเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง เพราะครูที่ปรึกษารุ่นพี่ยังเล่า
เลยนะคะ ว่าบางโครงงาน เขาเขยีนบทน�าในส่วนที่มาและความส�าคญั  
ตามความรู้สกึของเขาจรงิๆ น่ะแหละ พระอาจารย์ที่เป็นกรรมการยงัชม
เลยว่าเขยีนได้น่ารกั เหน็ภาพ และสื่อสารตรงประเดน็ด ีเขาเขยีนอย่าง
นี้ค่ะ ‘หนูเหน็พ่อกบัแม่กลบัจากทาํนา ท่านปวดเมื่อยทกุวนั หนูกอ็ยาก
จะช่วยให้ท่านคลายปวดเมื่อย จึงอาสานวดให้ แต่ด้วยความที่นวด 
ไม่เป็น นวดแล้วพ่อกลับยิ่งปวดยิ่งขึ้น หนูก็เลยไปหัดนวดจากแม่หมอ 
ในหมู่บ้านจนนวดเป็น คราวนี้พ่อบอกว่านวดด ีนวดแล้วหายปวดเมื่อย 
หนูเลยนวดให้พ่อทุกวัน เวลานวดพ่อจากข้างหลังก็จะได้กอดพ่อด้วย’ 
เป็นโครงงานที่น่ารกัมากค่ะ ลกูได้แสดงความกตญัญดู้วยการนวดให้พ่อ
แม่ทุกวัน จนขยายออกไปสู่การนวดคนในชุมชน เกิดเป็นความงดงาม 
สร้างสายสมัพนัธ์ที่ดใีนครอบครวัและในชมุชน
 โครงงานคุณธรรมเน้นการลงมือท�าจริง และสื่อสารให้เข้าใจค่ะ  
ไม่ได้ต้องการวิทยานิพนธ์ที่เลิศหรูอลังการ ดูแต่แผ่นป้ายนิทรรศการ 
โครงงานสิคะ แนะน�าให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดมาท�า เพื่อประหยัด จัดเก็บ
ง่าย พกพาสะดวก แต่ที่เน้นจรงิๆ น่ะคอืเนื้อหาที่น�าเสนอให้มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ สื่อสารได้เข้าใจ” ฉนัให้ก�าลงัใจเดก็ๆ พร้อมแนะให้เหน็แก่น
ของสิ่งที่ท�าแทนการยดึตดิกบัรูปแบบ 

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
 
 ค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิมทีั้งหมด ๘ ค่าย ๘ 
ภมูภิาค ครอบคลมุเขตพื้นที่การศกึษาทั้ง ๑๘๕ เขตทั่วประเทศ โครงงาน 
ของเราอยู่ในค่ายภาคกลาง-ตะวนัออก 

 ภายในค่ายนี้มพีระภกิษ ุเดก็นกัเรยีน และคร ูมาอยูร่่วมกนันบัร้อย
ชวีติ กจิกรรมภายในค่ายเป็นแบบ ๓ in ๑ คอื เป็นค่ายปลูกฝังคณุธรรม
ให้กับเยาวชนแกนน�าโครงงาน เรียกว่า ค่ายผู้น�ายุวชนกัลยาณมิตร 
ผนวกกับนิทรรศการโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค เป็นการ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อการพฒันา และการประกวดโครงงานคุณธรรม 
เข้าด้วยกนั
 
 นทิรรศการจดัขึ้นอย่างเรยีบง่าย ทกุโรงเรยีนได้รบัการจดัสรรพื้นที่ 
มแีผ่นป้ายนทิรรศการ และแผ่นพบัท�ามอืที่แต่ละโครงงานจดัเตรยีมเป็น
เครื่องมอืในการน�าเสนอ เราผลดักนัเดนิเยี่ยมชมและให้คะแนนโครงงาน
ของเพื่อนๆ 
 ถงึคราวโครงงานของเราน�าเสนอ พระอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการ
ถามขึ้นมาว่า “ท�าไมโครงงานนี้จึงไม่น�าขยะกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการ
ประดษิฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้อย่างที่เขานยิมท�ากนับ้างล่ะ”
 ตัวแทนของเราตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด ฉันเดินเลี่ยงออกมาส่ง 
ก�าลงัใจอยู่ห่างๆ แต่ไม่ได้ให้เขาเหน็เพราะเกรงจะท�าให้เสยีสมาธิ
 “การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ อย่างการประดิษฐ์ร่มจากถุง 
น�้ายาซักผ้า ผลิตหมวกจากกล่องนม เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่เราจะน�าขยะ
มาประดิษฐ์ได้สักเท่าไหร่ แต่ละบ้านก็คงต้องการใช้ร่มเพียงไม่กี่คัน 
หรือหมวกเพียงไม่กี่ใบ ไม่ทันต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
การประดิษฐ์จึงเป็นการย้ายที่ขยะได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น โครงงาน 
ของเราจึงคิดแก้ปัญหาขยะที่ต้นตอของปัญหาคือการปลูกจิตส�านึก 
ให้กบัทกุคน และให้ทกุคนได้ปฏบิตัอิยู่ในวถิชีวีติประจ�าวนัมากกว่าครบั 
แต่ขณะนี้มคีณุยายในชมุชนจะมาสอนการประดษิฐ์สิ่งของจากขยะ เราก็
ยนิดคีรบั ถอืเป็นกจิกรรมเสรมิที่ช่วยเชื่อมบ้านและโรงเรยีน คณุยายเองก็ 
จะได้ไม่เหงาด้วยครบั” 
 เพื่อนๆ โครงงานอื่นปรบมอืให้กบัค�าตอบของนกัเรยีนกนักราวใหญ่ 
ท�าเอาฉนัอดปลื้มใจไม่ได้ ที่เขาเข้าใจแนวคดิของโครงงานอย่างถ่องแท้ 
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 โครงงานหลากหลายละลานตา สร้างความอิ่มเอมใจ ได้เรียนรู ้
แลกเปลี่ยนกันทั้งแนวคิด แนวทางสร้างสรรค์กิจกรรม การแก้ไข
ปัญหา ได้แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้เป็นเครือข่ายกันต่อไป
ที่ส�าคัญคือการที่เราได้เปิดใจกว้างรับรู ้ความดีและชื่นชมในความด ี
ของคนอื่น 
 นี่ล่ะส่วนหนึ่งของบรรยากาศการประกวด นี่ถ้าฉันไม่ได้มา 
คงเสียดายน่าดู โชคดีที่อคติไม่บดบังใจไปทั้งหมด น่าขอบคุณครู 
โครงงานที่โทรศพัท์ไปปรกึษาเป็นที่สดุ 
 

ผลการประกวดที่รอคอย

 ในส่วนของค่ายผู้น�ายุวชนกัลยาณมิตร เด็กๆ ต่างสนุกสนานกับ
กิจกรรมละลายพฤติกรรม หลอมหลวมใจ สร้างความเป็นผู้น�า-ผู้ตาม  
ได้ทั้งเสียงหัวเราะและน�้าตา สมดังเจตนาที่พระอาจารย์ พระวิทยากร 
ท่านสู้อุตส่าห์ทุ่มเทจัดกิจกรรมมาให้ จนมาถึงช่วงของการประกาศผล
รางวัลที่ทุกคนรอคอย เสียงพระมหาพงศ์นรินทร์ พระอาจารย์ของพวก
เราดงัขึ้น ท่ามกลางเดก็ๆ ที่นั่งรอฟังด้วยความใจจดใจจ่อ

 “พระอาจารย์ขอบอกให้พวกเธอได้ฟังและจ�าไว้ว่า การประกวด
โครงงานคุณธรรมนี้ ไม่ใช่การแข่งขัน  การประกวดไม่ใช่การแข่งขัน  
การประกวดไม่เท่ากับการแข่งขัน แต่การประกวดคือการปฏิบัติ

ธรรม

 สิ่งที่มีความส�าคัญน้อยที่สุด แต่เป็นภาระมากที่สุดและน่าเบื่อ
ที่สดุ ในสายตาของพระอาจารย์ที่จดัท�าโครงการนี้กค็อื การประกวดและ
ประกาศผลการประกวด  แต่พวกเธอจะรู้สกึว่าการประกวดส�าคญัที่สดุ 
ใช่ไหม เอาล่ะ  ต่อไปนี้คือการปฏิบัติธรรม”
 เดก็ๆ ตื่นเต้น นั่งตวัตรง ตั้งใจฟัง

 “แต๊น แต๊น...” เสียงเพลงแห่งความตื่นเต้นแบบคุ้นเคยก่อนการ
ประกาศผลการประกวดทั้งหลายดังขึ้น แต่พระอาจารย์กลับชวนคุยต่อ 
 “ตอนนี้พวกเธอพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่า พวกเธอท�าความดีไปเพื่อ
อะไร” ท่านทิ้งช่วงให้คดิ
 “แรกๆ เธออาจจะคดิท�าเพื่อหวงัคะแนน หวงัรางวลั  ดขีึ้นมาหน่อย 
ก็หวังสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็น ‘ตัวปลอมหมดเลย’ 
แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเธอคดิว่าท�าความดไีปเพื่ออะไร
 “ทาํเพื่อสงัคม”
 “ทาํเพื่อตวัเอง”
 ฯลฯ 
 เดก็ๆ พยายามคดิหาค�าตอบ
 
 เสียงเพลง “ความดีเพื่อความดี” ดังขึ้น 

เราทุกคนล้วนมาจากต่างฐานถิน่

ใจถวิลมุ่งมั่นมาท�าความด ี

เพือ่พ่อหลวงของเรา...เพือ่ชาติไทยของเรานี้

ก�าลงักายที่มจีะสู้ไป

แม้เธอและฉนั ไม่เคยเรยีนรู้ที่มา

แม้ต่างภาษา แต่เราเชือ่มใจถึงใจ

ถกัทอความฝันร่วมกนั ด้วยพลงัจากหวัใจ

ท�าความดกีนัต่อไป เพือ่ความดี

 “ตกลงเราท�าความดเีพื่อ...” พระอาจารย์ถามขึ้นอกีครั้ง
 “ความด”ี เดก็ๆ ตอบด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่นมั่นใจ
 “แล้ว  ท�าความดเีพื่อความด ีนี่มนัคอือะไรล่ะ”  พระอาจารย์ถาม
แล้วให้เวลาคดิ ก่อนจะเฉลย
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 “ท�าความดเีพื่อความด ีกค็อื ไม่ต้องเพื่ออะไรอกีต่อไป ท�าความดี 
ก็เพียงแค่ให้ความดีได้เกิดขึ้น ก็พอแล้ว ให้ความดีได้เกิดขึ้นที่ไหน  
ให้ความดีเกิดขึ้นที่ในใจของเรา และเห็นความสุขจากความดีที่เกิดขึ้น 
ในใจของเรา นั่นกเ็พยีงพอแล้ว เอาล่ะ ต่อไปนี้คือการปฏิบัติธรรม”
 
 เดก็ๆ ตื่นเต้นตั้งใจฟังขึ้นมาอกีครั้ง เข้าใจว่าการประกาศผลคงจะ
เริ่มขึ้นแล้ว
 
 จดุมุง่หมายของการประกาศผลในวนันั้น ไม่ได้อยูท่ี่ผลการประกวด
เป็นส�าคัญ พระอาจารย์จึงมีเทคนิคในการประกาศผลที่ไม่เหมือนใคร 
เพื่อให้เดก็ได้ปฏบิตัธิรรมจรงิๆ จากเรื่องของโลกธรรม ๘ ที่เกดิจากการ
ประกวด ซึ่งมคีรบหมดทั้ง  ได้ลาภ-เสือ่มลาภ กค็อื  ได้เงนิรางวลั-ไม่ได้ 
เงินรางวัล ได้ยศ-เสื่อมยศ ก็คือ ได้ต�าแหน่งเข้ารอบ-ไม่เข้ารอบ 
สรรเสริญ-นินทา กค็อืค�าชื่นชมเมื่อได้เข้ารอบหรอืรบัรางวลั ค�าต�าหนิ
หรอืบ่นว่าเมื่อตกรอบ ไม่ได้รางวลัอย่างที่หวงั สุข-ทุกข์ ทั้งกายและใจ  
ตั้งแต่ระหว่างท�าโครงงานจนมาถึงตอนประกาศผลนี้ หลักพรหม
วิหารธรรม ๔ ได้ถูกน�ามาใช้ฝึกให้เป็นวิปัสสนาอย่างง่าย ส�าหรับผู้ที่ 
ก�าลังฟังผลการประกวด ให้เห็นสภาวะจิตใจของตนเอง และพัฒนา 
ให้กลายเป็นทกัษะชวีติต่อการแข่งขนัได้ต่อไป 

การประกวดคือการปฏิบัติธรรม

 เมื่อกลับถึงโรงเรียน แกนน�าที่ไม่ได้ไปร่วมค่ายต่างรอคอยผลการ
ประกวดด้วยสหีน้าตื่นเต้น หลายค�าถามพรั่งพรจูนเราตอบกนัแทบไม่ทนั 
 “ไปประกวดเป็นอย่างไรบ้าง”
 “โครงงานของเราเข้ารอบไหม”
 เมื่อเห็นสีหน้ายิ้มแย้มของพวกเรา ต่างก็คาดเดากันว่าโครงงาน 
ของเราจะต้องชนะการประกวดอย่างแน่นอน

 “เราได้...เข้าร่วมประกวด แต่...ไม่ได้รางวลั” 
 “อ้าว...ไม่ได้รางวลัเหรอ” หลายคนมสีหีน้าผดิหวงั บางคนนิ่งเงยีบ 
ขณะที่บางคนถงึกบัท�าท่าจะร้องไห้
  “แล้วทาํไมพวกเธอยงัยิ้มหน้าระรื่นกนัขนาดนี้ล่ะ”คนที่ตั้งสตไิด้เรว็ 
ถามกลบัมา
 “ก็เราได้สิ่งดีๆ มากมายจากค่ายกลับมา ขาไปเราก็มุ่งแต่แข่งขัน
เอาชนะเหมอืนกนันะ แต่ค่ายท�าให้เราได้เหน็ว่าการแข่งขนัเป็นสิ่งที่สร้าง
ความน่ารังเกียจ ขยะแขยง สกปรก เศร้าหมองขึ้นในใจเราขนาดไหน  
ก่อนการประกาศผล พระอาจารย์จึงได้ให้ตัวช่วยในการป้องกัน 
ความเศร้าหมอง”
 “ตวัช่วยอะไรน่ะ” น�้าเสยีงของผู้ถามยงัเจอืความขุ่นมวั
 “พระอาจารย์ให้พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
อย่างไรล่ะ ท่านบอกให้เรา
 เมตตา วางใจว่าทกุโครงงานท�าได้ด ีได้ประสบความส�าเรจ็ ได้เข้า
รอบ สงัเกตใจตนเองว่ารู้สกึอย่างนี้ได้จรงิไหม  หรอืรู้สกึแช่งโครงงานอื่น
อยู่ว่าให้คนอื่นตกรอบ จะรู้สกึดหีรอืร้าย เป็นจติใจแบบพระเอกนางเอก
หรอืตวัโกงกไ็ม่เป็นไร  แค่สงัเกตเหน็จติของเราให้ชดั เท่านั้น
 กรุณา เราควรวางใจที่จะคอยช่วยเหลือกัน เวลาโครงงานใด 
เกดิปัญหา กช่็วยเหลอืเขา  ไม่ใช่ว่าเหน็บอร์ดเพื่อนตก กป็ล่อยไปไม่ช่วยเกบ็  
หรือเห็นเขาถูกกรรมการประเมินถามแล้วตอบไม่ได้ ก็นึกสมน�้าหน้า 
เขาหรอืเปล่า  สงัเกตจติใจตนเองให้ชดัว่า จติใจเราเป็นอย่างไร
 มทุติา เรายนิดกีบัทกุๆ ความด ีทกุๆ โครงงานของเพื่อนได้จรงิไหม 
เวลาฟังผลประกาศ แล้วโครงงานไหนเข้ารอบ แล้วเราตกรอบนี้ ยนิดกีบั
เขาได้ไหม  หรอืคดิว่า โถ ฟลุค๊หรอืเปล่า ไม่เหน็น่าจะเข้ารอบ ดไีม่ด ีพาล
มาโกรธกรรมการที่ตดัสนิอกี  สงัเกตจติใจของตนเองนะ ว่าเป็นอย่างไร
 อเุบกขา  หากเราไม่สามารถจะเมตตาได้  ไม่สามารถจะกรณุาได้ 
ไม่สามารถจะมทุติาได้  เราลองมาหยดุตั้งหลกัที่ อเุบกขา ก่อน  เฝ้ามอง 
เฝ้าสงัเกต ภาวะในจติใจของเรา ซึ่งกค็อื การมสีตเิหน็จติใจของตนเอง 
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ในปัจจบุนัขณะนั่นเอง  หากจติใจไปทางบวกไม่ได้  กใ็ห้จติใจมาตั้งหลกั
ที่ตรงกลางๆ ก่อน ด้วยการสงัเกตจติของเรานั่นเอง   และหากเกดิจติ 
ไปทางลบ  รษิยา เสยีใจ ท้อแท้ เรากม็สีตเิหน็ และละวางด้วยการไม่ไป
ปรงุแต่งต่อ ให้กลบัมาวางใจที่อเุบกขา คอืวางใจเป็นกลางๆ ”
 “แล้วพวกเธอทาํใจได้จรงิหรอื” 
 “ถามว่าผิดหวังไหม ก็นิดหน่อยนะ ไม่มากอย่างที่คิด คงเพราะ 
ก่อนหน้านั้นเราได้เห็นโครงงานของเพื่อนโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยกระมัง  
ว่าเขากท็�าดจีรงิๆ เรายงัชื่นชมเขาเลย”
 
 “นักเรียนก�าลังคิดถึงผลการแข่งขันใช่ไหม คืออย่างนี้ค่ะ ครูก็ได้
เรียนรู้จากค่ายครั้งนี้เช่นกันว่า ถ้าเป็นการแข่งขัน เราจะเห็นคนอื่น
เป็นคู่แข่ง เห็นคนอื่นท�าได้ดีกว่าก็จะริษยาได้ง่าย และท�าให้เราเสียใจ
ได้มากเวลาตกรอบ ทั้งๆ ที่เราท�าความดี ถ้าเราเสียใจที่เราความด ี 
ก็จะกลายเป็นการท�าร้ายความดีอีกแล้ว ฉะนั้นหากไปเน้นแข่งขันก็คือ
ไปท�าร้ายความดี
 ตรงกนัข้ามถ้าเป็นการประกวด  เราอาจไม่ได้แข่งกบัใครเลยกไ็ด้  
เพราะการประกวดเป็นการประเมินตามเกณฑ์  ท�างานมาก-น้อย  
แก้ปัญหาได้มาก-น้อย บรรลุผลตามเป้าหมายได้มาก-น้อย  เกิดการ
เรียนรู้คุณธรรมได้มาก-น้อย  สร้างความมีส่วนร่วมได้มาก-น้อย ฯลฯ  
มีเกณฑ์การประเมินอยู่ ทุกการท�าความดี ดีหมด ทุกการท�าโครงงาน
เป็นเรื่องดหีมด 
 การประเมนินั้นเป็นด้านของการเรยีนรู ้และการเฟ้นหาตวัอย่างที่ด ี
ที่จะเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ ่นน้องที่จะมาท�า 
โครงงานรุ่นต่อๆ ไป  ทางโครงการจึงจ�าเป็นต้องจัดการประกวดหรือ 
การประเมินขึ้นมา ไม่ได้ต้องการให้แข่งขันความดีกัน ความดีไม่ควร 
เอามาแข่งกนั ทกุความด ีดหีมด จะดมีากดนี้อย กค็อืความดทีี่เราต้อง
ชื่นชมอนุโมทนาทุกๆ ความดี  แต่การประเมินไม่ได้มาตัดสินว่า “ดี”  
ของคนนั้นดีกว่า “ดี” ของคนนี้ ไม่ใช่ การประกวดเป็นเรื่องของ 

การประเมินตามเกณฑ์ในแต่ละด้าน” ฉันช่วยอธิบายเพื่อดึงความรู้สึก
เดก็ๆ กลบัมา
 “แสดงว่าเรายงัจะทาํโครงงานนี้กนัต่อไปใช่ไหมคะ” 
 “แน่นอน เพราะพวกเราได้สัญญากับพระอาจารย์ทุกรูป และ
สญัญากบัตวัเองไว้แล้วว่า ไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นอย่างไร พวกเรา
จะท�าความดตี่อไป จะท�าโครงงานต่อไป ไม่ว่าจะท�าเองหรอืหากจบแล้ว
ส่งต่อให้รุน่น้องท�ากต็าม..เพราะพวกเราท�าความดเีพื่อความด ีเหมอืนดงั
เพลงนี้”

ความดเีพือ่ความดี
เราทุกคนล้วนมาจากต่างฐานถิน่

ใจถวิลมุ่งมั่นมาท�าความดี

เพือ่พ่อหลวงของเรา...เพือ่ชาติไทยของเรานี้

ก�าลงักายที่มจีะสู้ไป

แม้เธอและฉนั ไม่เคยเรยีนรู้ที่มา

แม้ต่างภาษา แต่เราเชือ่มใจถึงใจ

ถกัทอความฝันร่วมกนั ด้วยพลงัจากหวัใจ

ท�าความดกีนัต่อไป เพือ่ความดี

เยาวชนไทย ท�าดถีวายในหลวง

รวมใจทุกดวงมาช่วยกนั

แก้ปัญหาที่ม ีเพือ่พรุ่งนี้ของเรานั้น

ให้เป็นวนัที่สุขสนัต์ของคนไทย

ท�าความดกีนัต่อไป...เพือ่...ความดี
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แก่นการเรียนรู้
“ร่วมกัน ท�าดี อย่างมีปัญญา”
 
 กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์ของโครงงานคุณธรรมนั้น 
เกดิจากการร่วมกนั ท�าด ีอย่างมปีัญญา
 ร่วมกัน = สร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก่อน เป็นปัจจัย 
เริ่มต้นที่ส�าคัญที่สุด จึงต้องออกแบบและจัดวางเงื่อนไขให้เกิดการ 
รวมกลุ่มกัน โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างและความสัมพันธ์ในกลุ่ม  
ให้สามารถดงึด้านบวกของแต่ละคนออกมาหากนัให้ได้มากที่สดุ
 
 ท�าด ี= ใฝ่ด-ีคดิด-ีท�าด ีได้เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน จากการ 
จดัวางเงื่อนไขกระบวนการกลุม่เรยีนรู ้(group learning) ท�าให้อทิธพิลกลุม่
ชี้น�าค่านิยมไปในทางใฝ่ดี คิดดี ก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสุข 
ร่วมทกุข์ แบ่งปันและช่วยเหลอืกนัอย่างเป็นกลัยาณมติร ท�าให้เกดิการ 
ซึมซับความดีจากกันและกัน พร้อมๆ กับมีการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ท�างานจรงิ (learning by doing)ที่ต้องเผชญิสถานการณ์ความยากล�าบาก  
ต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมและพัฒนา
เป็นคุณธรรมและทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม  
ความอดทน ความไม่กลวัปัญหา ความสามคัคไีปด้วยกนั

 อย่างมีปัญญา = มีกระบวนการทางปัญญาเกิดขึ้นตลอดสาย 
ตั้งแต่เริ่มต้นระดมความคิด การสังเกตส�ารวจสภาพปัญหา ปัญญา
ตระหนกัรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วสบืสาวถงึสาเหต ุ การค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มเติม การรวบรวมประมวลข้อมูล 
ปัญญาคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท�าความคิด 
ให้ชัดและเป็นระบบ การคิดวางแผนงาน การร่างโครงงาน การปรับ
ประยกุต์จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม การตดิตามด�าเนนิงาน ปรบัปรงุ
งาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประเมนิผลสรปุผล และการน�าเสนอ 
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แบบจ�าลองการศึกษา ๑-๒-๓-๔ นี้อาจเรียกชื่อเป็นธรรมอีกหมวดหนึ่งได้ว่า 
“กระบวนการ ๓ ป ต่อเนื่อง” 
ลูกศร A : ปริยัติ, ลูกศร B : ปฏิบัติ, ลูกศร C : ปฏิเวธ, ลูกศร D : ต่อเนื่อง

ที่มา: Phramaha Pongnarin Thitavamso, “An Analytical Study of Process of Learning in 
Theravada Buddhism,” Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2005

แบบจ�าลองระบบการศึกษาอย่างง่าย

การศึกษา ๑-๒-๓-๔ : 1-2-3-4 Wholistic Education

กัลยาณมิตร

เพื่อนดี
๑

(ตั้งต้น)

สัทธา+โยนิโสมนสิการ 
(ปัจจยัภายใน)

ปรโตโฆสะ
(ปัจจยัภายนอก)

ปัจจยั ๒ (ภายนอก-ภายใน)

      ๒
(เตรยีมการ - ด�าเนนิการ - พฒันาการ)

ปัญญา

จิตใจ

พฤติกรรม

ไตรสกิขา
๓

(ผลต่อเนื่อง)

ปัญญา

จิตใจ

สังคม

กาย

ภาวนา ๔
๔

(ผลผลติ)

a b c+

d

ตลอดจนสตปัิญญาที่จะเท่าทนัและสามารถวางใจต่อโลกธรรมทั้ง ๘ ที่มา
ถูกต้องสมัผสัใจได้อย่างฉลาดและเป็นกศุลได้ในที่สดุ 
 กระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงงานคุณธรรม ได้พัฒนาและปรับ
ประยกุต์มาจากกระบวนการเรยีนรู้วถิพีทุธ ซึ่งใช้แบบจ�าลองของวงรอบ 
๑-๒-๓-๔ ที่หมนุเวยีนรอบพฒันาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนัประกอบด้วย 
(๑) กระบวนการกลัยาณมติร
(๒) การเปิดการเรยีนรู้ภายใน(ปรโตโฆสะ สู่สทัธาและโยนโิสมนสกิาร)
(๓) กระบวนการเรยีนรู้อย่างเป็นองค์รวม (ตามหลกัไตรสกิขา-ภาวนา๔) 
(๔) กระบวนการพฒันาแบบเวยีนรอบต่อเนื่อง
 จึงท�าให้กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน 
เกดิขึ้นควบคู่กนัไป ดงัแผนผงัของแบบจ�าลองด้านล่างนี้

 ๑.เพื่อนดี (กระบวนการกัลยาณมิตร) เป็นขั้นตอนตั้งต้นที่ส�าคญั 
เนื่องจากจะช่วยน�า ช่วยสนับสนุน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
สทัธาในการท�าความด ี
 ด้วยการดงึปัจจยัภายนอก (ภาษาพระเรยีกว่าปรโตโฆสะ) ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นหนงัสอื ต�ารา สื่อ เสยีงของคร ูมากระตุน้เปิดการเรยีนรูภ้ายใน คอื 
ความสนใจใฝ่รู ้ (สร้างสัทธา) และความใส่ใจที่จะไปคิดพิจารณา  
(โยนโิสมนสกิาร)

 ๒)ปัจจยั ๒ ปัจจยัภายนอก=ปรโตโฆสะ และปจัจยัภายใน=สทัธา
+โยนโิสมนสกิาร

 สทัธา หรอื ความสนใจใฝ่รู้ ม ี๓ ระยะ 
 ระยะที่ ๑ สทัธาในตวับคุคล คอื สทัธาในกลัยาณมติร ครูที่ปรกึษา 
จึงต้องสร้างให้เด็กเกิดความสัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเราก่อน  
ไม่เช่นนั้นพูดอะไรเขากไ็ม่ฟัง

 ระยะที่ ๒ สัทธาในธัมม์จากสทัธาในตวับคุคล ถ้าบคุคลนั้นเป็น
กลัยาณมติรแท้กจ็ะถ่ายโอนสทัธาในตนเอง มาสูส่ทัธาในค�าสอน วธิกีาร 
ความรู้ ความด ีความสามารถ กฎกตกิา ฯลฯ หรอืเรยีกรวมๆ ว่า“ธมัม์” 
หรอื “ธมัมวนิยั” ดงัจะเหน็แบบอย่างได้จากการที่พระพทุธเจ้า ทรงสั่งสอน 
สาวกให้ความส�าคญัต่อพระธมัมวนิยัเป็นศาสดาแทนพระองค์

 ระยะที่ ๓ สัทธาในตนเอง คือ เมื่อสัทธาในธัมม์ ได้ข้อมูล  
ได้เรยีนรู้ ได้ขบคดิพจิารณา ได้ทดลองปฏบิตั ิจนเกดิ “สทัธาในตนเอง” 
ซึ่งย่อมาจากสัทธาในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ถ้าถงึขั้นนี้กจ็ะ
อยากลงมอืท�า หรอือย่างส�านวนไทยที่ว่า “ร้อนวชิา”หากเขายงัไม่มั่นใจ 
ไม่กล้าลอง ครูที่ปรึกษาต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และมิติของจิตใจ  
ให้เขามั่นใจเป็นล�าดบั เขาจงึจะกล้าที่จะลงมอืท�า
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 เพื่อให้ไปถึงขั้นตอนของการเปิดการเรียนรู ้ภายใน ในขั้นตอน
ที่ ๒ นี้ให้เป็นตัวออกสตาร์ทที่ได้ผล โครงงานคุณธรรมจึงได้วาง

เงือ่นไขให้อ้างองิหลกัธรรมและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว 

 รกัในหลวง เปลี่ยนความรกัในตวัพระองค์เป็นรกัในความรู ้ความด ี 
พระปรีชาสามารถที่มีอยู่ในพระองค์ท่านผ่านพระราชด�ารัส เป็นการ
ถ่ายโอนสทัธาในตวับคุคลไปสู่ค�าสอน ความรู้ และความด ีให้พระองค์
เป็นกัลยาณมิตรในการท�าความดีของเยาวชนทั้งชาติ น�าพระราชด�ารัส 
ของท่านมาใช้ในวถิชีวีติ
 รักในพระพุทธเจ้า ถ่ายโอนสัทธาจากตัวบุคคลมาสู ่ธัมมวินัย  
น�าธมัมวนิยัที่พระองค์สอนมาใช้ในการแก้ปัญหา

 ๓)ไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรยีนรู้อย่างเป็นองค์รวม คอื ครบ
ทั้งพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ(สมาธิ) ปัญญา (ปัญญา) ระหว่างการท�า 
โครงงานคณุธรรม

 ศีล ถ้าระหว่างการท�างานเกดิความขดัแย้ง หากไปเบยีดเบยีนกนั
ด้วยกาย ด้วยวาจา จนสัมพันธภาพแตกหักก็ท�างานต่อด้วยกันไม่ได้  
ในทางตรงกันข้ามแม้จะขัดแย้งแต่ถ้ามีศีลไม่เบียดเบียนกันด้วยกาย  
ด้วยวาจา รักษาความสัมพันธ์ไว้ ก็จะยังคงท�างานด้วยกันต่อไปได้ 
นอกจากนี้ การมวีนิยัในการท�างาน การเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ในประเด็นที่ท�าโครงงาน เช่น ฝึกในเรื่องมารยาทก็เกิดพฤติกรรมด้าน
มารยาทที่ดีขึ้น เขาทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เคยแยกขยะ ท�าให้เขาทิ้งขยะ 
ได้เป็นที่แยกขยะเป็น เขาเคยหนเีรยีนมาสายบ่อยกท็�าให้เขาเลกิหนเีรยีน 
มาตรงเวลา อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้าน

พฤติกรรม หรอืศลีนั่นเอง

 สมาธิ หรือกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้านจิตใจในการ
ท�างานที่ต้องลงมอืท�าจรงินั้น ผู้เรยีนรู้ต้องมใีจตั้งมั่น แน่วแน่ โดยเฉพาะ
ในช่วงแรกๆที่ยังไม่ประสบความส�าเร็จ ต้องใช้ความอดทน ความขยัน
หมั่นเพยีรพยายาม ฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ไปให้ได้ ซึ่งระหว่าง
นั้นผู้เรียนรู้จะเกิดการซึมซับและผูกพันในงานและคุณธรรมที่เป็นหัวใจ
ของโครงงานของตนเอง ยิ่งผูกพนักบัโครงงานมากเท่าไร เขากจ็ะยิ่งหยั่ง
รากลึกในความดีงามมากเท่านั้น ซึ่งความดีงามหรือคุณธรรมที่เกิดขึ้น 
ในจติใจของผู้เรยีนรู้นั่นเองที่เป็นสิ่งส�าคญัมากที่สดุ ทางพทุธศาสนาเรยีก
จติใจแบบนี้ว่า “กศุลจติ” ซึ่งน�ามาซึ่ง “ความสขุ” ที่แท้จรงิ

 ปัญญา เกิดขึ้นตั้งแต่การมองเห็นปัญหา สืบสาวหาสาเหตุมาได้ 
วางเป้าหมาย คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร และเวลาท�าจริงจะแปรจาก
นามธรรมเป็นรูปธรรมได้อย่างไร มปีัญหาเฉพาะหน้าจะแก้อย่างไร และ
เวลาจะสื่อสารกับผู้คนก็ต้องใช้ปัญญา การประเมินผลก็ต้องใช้ปัญญา 
การท�าบอร์ด น�าเสนอกต็้องใช้ปัญญา หรอืที่สดุของที่สดุมาเจอค่ายของ
พระอาจารย์ การประกวดโครงงานกต้็องใช้ปัญญาที่จะพาให้พ้นโลกธรรม 
๘(ลาภ-เสื่อมลาภ,ยศ-เสื่อมยศ,สรรเสริญ-นินทา,สุข-ทุกข์)ให้เห็นว่ากิเลส
จากการแข่งขนั มนัอบุาทว์ น่ารงัเกยีจ มโีทษ อย่างไร มปัีญญาเหน็สภาวะ 
ในจติใจของตนเองในช่วงประกาศผลการประกวด เป็นต้น เป็นกระบวน

การเรียนรู้และพัฒนาทางปัญญาทั้งสิ้น

 ๔) การพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง (ภาวนา ๔ สู ่

กัลยาณมิตร) แทบทกุโครงงานมกัจะสรปุบทเรยีนส�าคญัว่า การจะไป
เปลี่ยนแปลงผู้อื่น ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ก่อน (กายภาวนา และ ศีลภาวนา) และระหว่างที่เขาได้เรียนรู้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเอง กท็�าให้เขาได้เกดิการเรยีนรู้คณุความดหีรอืคณุธรรม
จากภายใน(จิตภาวนา) ที่ค่อยๆ ซึมซับ และสั่งสมเป็นประสบการณ์ 
เป็นปัญญาญาณหยั่งรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองท�านั้น(ปัญญาภาวนา)
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๖ ขั้นตอนในการท�าโครงงานคุณธรรม
 
 ๑) กระบวนการกลุม่กลัยาณมติร (Good Team Learning) เป็นการ
ใช้อทิธพิลกลุม่เพื่อนซึ่งมพีลงัมากที่สดุต่อผูท้ี่อยูใ่นวยัเยาวชน มากระตุน้
สร้างค่านิยมท�าความดีร่วมกัน ตามหลักคิดที่ว่า “อย่าปล่อยให้ความ
ดีโดดเดี่ยว” โดยเริ่มต้นก�าหนดให้มีแกนน�าเยาวชน ๘-๑๐ คนเป็นผู ้

รบัผดิชอบโครงงาน จากนั้นก�าหนดให้พวกเขาต้องแสวงหากลัยาณมติร
เพิ่มเตมิ โดยนมินต์พระอาจารย์ เชญิผูบ้รหิารและคณุครมูาเป็นที่ปรกึษา
โครงงาน
 ส�าหรบัในระดบัโรงเรยีนหรอืห้องเรยีน การก�าหนดจ�านวนคนในกลุม่ 
เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงบริบทของโรงเรียนด้วย อาจปรับลดหรือ
เพิ่มจ�านวนผู้รบัผดิชอบโครงงานกไ็ด้ (แต่ไม่ควรเกนิกว่า ๑๕ คน) โดย
ต้องค�านึงถึงปริมาณงาน ปริมาณคน และศักยภาพของผู้เรียนให ้
เหมาะสม หากมผีูส้นใจเข้าร่วมโครงงานเพิ่มขึ้น อาจแบ่งเป็น ๓ ระดบั คอื  
กรรมการผู้รบัผดิชอบโครงงาน สมาชกิระดบัแกนน�า และสมาชกิทั่วไป
ที่ไม่จ�ากดัจ�านวน

 ๒) การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ (Realization 
& Inspiration) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่กัลยาณมิตรอย่างคุณครูที่ปรึกษาหรือ
วทิยากร จะต้องสร้างกระบวนการกลุ่มเรยีนรู้ (ระดมความคดิ อภปิราย
ถกเถยีงแลกเปลี่ยน คดิวเิคราะห์เชื่อมโยง การตดัสนิใจร่วมกนั ความเป็น
ประชาธิปไตย ฯลฯ) จนผู้เรียนเกิดความตระหนักชัดในประเด็นปัญหา 
ที่เลอืกมา ด้วยการยอมรบัในเหตใุนผลของทกุคนในกลุ่มว่าถงึเวลาแล้ว 
ที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไป  
รวมทั้งต้องสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการคิดท�ากิจกรรม 
ความดต่ีางๆ อย่างมคีวามหวงัและก�าลงัใจ ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นที่ส�าคญัที่สดุ 
ของการท�าโครงงานคณุธรรม

เมื่อเขาได้รับการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน(ภาวนา๔) เขาก็จะสามารถ 
เป็นกลัยาณมติรที่สมบูรณ์ขึ้น อนัจะก่อเกดิเป็นวงจรขบัเคลื่อนที่ทรงพลงั
ให้เกดิการเวยีนรอบต่อเนื่องไปสูข่ั้นต่อๆ ไป น�าพาให้เพื่อนคนอื่นๆ ได้เกดิ 
การเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องขยายวงออกไปได้ไม่สิ้นสุด เป็นวัฎจักร 
แห่งความเจรญิ หรอือปุมาดั่งการเขน็กงล้อธมัมจกัรนั่นเอง

 ดงัตวัอย่างโครงงานรักษ์สัตว์ รักษ์สังคม ของโรงเรยีนชลบรุสีขุบท 
อ้างองิเรื่องคณุทองแดง การที่ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา
สุนัขจรจัด และท�าให้คนไทยมีค่านิยมในสุนัขพันธุ์ไทย ชื่อไทย อ้างอิง
หลกัธรรม “เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา” ในวนันี้ที่เดก็ๆ ท�าโครงงานนี้ 
อย่างเป็นล�่าเป็นสนั ชวนพี่ๆ สตัวแพทย์ที่มหาวทิยาลยั ชวนชาวบ้านใน
ชมุชน พ่อแม่ นกัธรุกจิ ซึ่งอาสาสมคัรมาท�างานร่วมกนั ฉะนั้นกระแสวง
รอบจงึหมนุแล้วหมนุอกี 
 พระบาทพระเจ้าอยูห่วั แม้พระองค์ท่านจะอยูห่่างไกล ผู้ท�าโครงงาน 
อาจจะไม่เคยเจอพระองค์จริง แต่แบบอย่างและค�าสอนของพระองค ์
กท็รงเป็นกลัยาณมติรให้เดก็ๆ ได้ หรอืแม้แต่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าที่ได้
ปรนิพิพานมาแล้วมากกว่า ๒,๕๐๐ ปี พระธรรมของพระองค์กส็ามารถ
เป็นกัลยาณมิตรให้กับเด็กๆ ได้เช่นกัน หากผ่านกระบวนการเรียนรู ้
ที่ถูกต้อง
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 ขั้นตอนนี้ ครูที่ปรึกษาหรือวิทยากร อาจท�าได้ด้วยการฉายสื่อ
ตวัอย่างโครงงานคณุธรรมที่สร้างแรงบนัดาลใจ การลงพื้นที่ไปทศันศกึษา 
การอภปิรายปัญหาจากข่าวหรอืความเป็นจรงิใกล้ตวั แล้วน�ามาเรยีนรูใ้น
กลุม่เพื่อตอบค�าถาม ๕ ข้อ (ปัญหา, สาเหต,ุ เป้าหมาย, ทางแก้, หลกัธรรม/ 
พระราชด�าร ิซึ่งดไูด้ในคู่มอืโครงงานคณุธรรมจาก www.moralproject.net)  
แล้วสรุปออกมาเป็นผังมโนทัศน์ จากนั้นให้เวลาไปส�ารวจค้นคว้า 
ข้อมูลในรายละเอยีดเพิ่มเตมิเพื่อจดัท�าเป็น ร่างโครงงาน (โครงร่าง) ซึ่ง
ในระดบัโรงเรยีนหรอืห้องเรยีนนั้น ควรออกแบบเป็นแบบฟอร์มอย่างง่าย
ไม่กี่หน้า เพื่อให้ไม่เกดิความเหนื่อยหน่ายท้อถอยแก่ผูเ้รยีนในช่วงเริ่มต้น
ท�าโครงงาน

 ๓) การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าจริง (Learning by doing) ด้วย 
ความเพยีรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ เดอืน ส่วนนี้เป็นส่วน
ส�าคญัมากที่สดุ ในการเรยีนรูแ้ละบ่มเพาะให้เกดิคณุธรรมจากภายในตวั 
ผู้เรยีนเอง การฝ่าฟันปัญหาอปุสรรคความยากล�าบาก การเผชญิความ
ขดัแย้ง การก้าวข้ามความขดัแย้ง การเอาชนะความท้อแท้เหนื่อยหน่าย 
การเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดล้มเหลว การฟ้ืนคนืก�าลงัใจ-แรงบนัดาลใจ 
ความรบัผดิชอบ ความขยนัอดทน การมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างาน ความ
รูส้กึผกูพนัเป็นเจ้าของงาน ฯลฯ หากระยะเวลาการท�างานจรงิน้อยกว่า ๒ 
เดอืน ผู้เรยีนจะไม่อาจเรยีนรู้คณุธรรมจากภาวะเหล่านี้ได้ จงจ�าสจัธรรม
จากโครงงานคุณธรรมไว้ว่า “จุดที่งดงามที่สุดของทุกโครงงาน คือ 

ช่วงของความไม่ส�าเร็จ”  

 ครูที่ปรึกษาควรหลีกเลี่ยงการบอกสั่งให้ท�าหรือคิดแทน แต่ควร
จะต้องสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ในขั้นตอนนี้เป็นระยะๆ ในลักษณะ 
AAR (after action review) ในบรรยากาศแบบกลัยาณมติร (ไม่มุ่งกล่าว
โทษเอาผดิกนั) ตั้งวงเปิดใจคยุกนั ปรบัความเข้าใจกนั ขอบคณุขอโทษ
และให้อภยักนั ซึ่งเป็นเรื่องส�าคญัอย่างยิ่งที่จะฝ่าฟันช่วงเริ่มต้นไปจนกว่า
จะหลอมรวมใจกนัได้จรงิ เรยีกว่าจนกว่าจะท�างานเป็น dream team กนั

ได้จรงิๆ   และครูที่ปรกึษาควรใช้เทคนคิการก�าหนดปฏทินิงานให้แต่ละ
โครงงานได้มกีารรายงานความก้าวหน้าอย่างง่ายในทกุ ๑ เดอืน

 ๔) การวจิยัปฏบิตักิารอย่างง่าย (Mini Action Research) โครงงาน
คณุธรรมนั้นเน้นการลงมอืท�าความดอีย่างเป็นระบบ จงึต้องมกีารส�ารวจ 

เก็บบันทึกข้อมูล ประมวลผล สรุปผล เพื่อประเมนิการท�างานว่าได้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่? รวมทั้งการประเมิน
ตนเอง แล้วน�าผลการประเมนิทั้งหมดมาย้อนพจิารณาเพื่อปรบัปรงุแก้ไข
ข้อบกพร่อง และการต่อยอดขยายผลต่อไป
 การวิเคราะห์ประเมินผลนี้ อาจเป็นส่วนที่เกินกว่าทักษะและ
ความสามารถของผู้เรียนบางกลุ่ม ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลืองาน
ในส่วนนี้ได้ แต่มีข้อที่ต้องค�านึงส�าคัญว่าต้องเป็นการช่วยแบบเติมทุน
ประสบการณ์ให้ผู้เรยีน เมื่อช่วยแล้วผู้เรยีนต้องเรยีนรู้ไปด้วย แม้อาจจะ 
ค�านวณเองไม่ได้แต่ต้องเข้าใจและอธิบายข้อมูลสถิติต่างๆ ได้ว่ามี 
นัยส�าคัญอย่างไร ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องช่วยกันประมวลสรุปข้อมูล
ทั้งหมดเป็นรูปเล่มโครงงานฉบบัสมบรูณ์ (คล้ายงานวจิยั ๕ บท แต่มคีวาม 
แตกต่างในบทการศกึษาวเิคราะห์ ดูได้ใน คู่มอืโครงงานคณุธรรม)
 ส�าหรับในระดับโรงเรียนหรือห้องเรียน ควรปรับให้เป็นแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า หรอืรายงานสรปุผลอย่างง่าย เพื่อลดความยุง่ยาก 
และจ�านวนหน้าของรายงานลง ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลือง 
งบประมาณมากเกนิไป และจะช่วยท�าให้ผูเ้รยีนไม่รูส้กึเบื่อหน่ายกบัการ
ท�าความดีด้วย  หากโครงงานใดมีความโดดเด่นที่เข้ารอบมาสู่ระดับ
ภูมภิาคจงึค่อยปรบัให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ในภายหลงั

 ๕) สื่อสารเพื่อสืบสานความดี (Communication for Continuity) 
การสื่อสารเผยแพร่ข้อมลูเรื่องราวการท�าโครงงานและผลของการท�างาน
สู่สาธารณะ อย่างน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้าย
นิทรรศการ วิดีทัศน์หรือพรีเซนเตชั่นในเวลาจ�ากัด เวบบล็อคหรือเพจ 
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รายงานโครงงานและสื่อการน�าเสนอโครงงาน

รายงานโครงงาน

 จดัพมิพ์ให้มจี�านวนหน้า ๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวม
ปก โดยแสดงเนื้อหา บทและหวัข้อต่างๆ ตามที่ก�าหนด ดงันี้ (ดูตวัอย่าง
โครงงานระดบัประเทศ ที่ www.moralproject.net)
(๑) ปกหน้า

 • ปกนอก 

  - แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, 
  - ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รบัผดิชอบโครงงาน
  - ชื่อสถานศกึษา
  - ชื่อสงักดั โดยระบสุพท.
  - พิมพ์ระบุว่า รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด 
   โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิประจ�าปีการศกึษา...... ระดบั 
   มัธยมศึกษา ที่จัดโดย กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้าง  
   เครอืข่ายวถิพีทุธ (กคพ.) 
 • ปกใน 

  - แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
  - รายชื่อสมาชิกกลุ ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานโดยระบ ุ 
   ชื่อ-นามสกลุ ต�าแหน่ง ชั้นเรยีน
  - ชื่อ-ฉายา-นามสกุลพระสงฆ์ที่ปรึกษา โดยระบุวัดและที่ตั้ง 
   ของวดั หมายเลขโทรศพัท์/E-mail
  - ชื่อผู้บริหารและครูที่ปรึกษาโดยระบุ ต�าแหน่ง หมายเลข 
   โทรศพัท์/E-mail
  - ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ 
   เวบ็ไซต์(ถ้าม)ี
(๒) กิตติกรรมประกาศ แสดงการขอบคณุบคุคล คณะ องค์กรต่างๆ ที่
สนบัสนนุการท�าโครงงาน เป็นต้น

เฟซบุค๊ เพื่อเป็นการสื่อสารความด ีบอกต่อองค์ความรูใ้นการแก้ปัญหาต่างๆ  
เผยแพร่วิธีการและบทเรียนในการท�าความดี อันจะเป็นการเสริมสร้าง 
ค่านิยมการท�าความดี สร้างแรงบันดาลใจในการท�าความดีให้กับผู้อื่น
ต่อๆ ไป ซึ่งจะเป็นการสบืสานความดตี่อไปได้ไม่สิ้นสดุ
 ครูที่ปรึกษาควรสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ในการถอดบทเรียน
การท�างาน เช่นการวเิคราะห์จดุอ่อนจดุแขง็ (SWOT) โครงงานของตนเอง 
เป็นระยะๆ เพื่อปรบัฐานความคดิและทนุประสบการณ์การเรยีนรูใ้นกลุม่
เยาวชนผูร้บัผดิชอบทกุคนให้ใกล้เคยีงกนั ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นขั้นตอน
การน�าเสนอ เพราะจะท�าให้ทุกคนในกลุ่มสามารถน�าเสนอได้ (ไม่ใช่ 
เฉพาะคนที่พดูเก่งเพยีง ๑-๒ คนที่ฝึกให้ท่องมาเท่านั้น) ครูที่ปรกึษาสมควร 
จะเปิดโอกาสให้กบัทกุคนและหาสถานการณ์จรงิให้ได้น�าเสนอบ่อยๆ

 ๖) การสร้างทีมใหม่เพื่อสืบต่อต่อยอด (Next Team Building)  
เป็นกระบวนการส�าคญัที่ครทูี่ปรกึษาและรุน่พี่โครงงานมกัประสบปัญหา
มากที่สดุ การเลอืกตวับคุคลที่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงงานในตอนต้นหากเป็น 
รุ่นพี่ที่อยู่ชั้นปีสดุท้าย เช่น ม.๖ ม.๓ ป.๖ ทั้งหมด จะท�าให้ไม่มรีุ่นน้อง
สบืต่อในระดบัแกนน�าผู้รบัผดิชอบ ดงันั้นการรบัสมคัรสมาชกิ การสร้าง
ความมสี่วนร่วมให้สมาชกิ การแบ่งงานให้รบัผดิชอบเช่น งานด้านธรุกจิ
คุณธรรมเพื่อจัดหาทุน งานด้านสื่อสารความดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น เพื่อค่อยๆ ยกระดบัให้สมาชกิทั่วไปพฒันาเป็นระดบัแกนน�า ใน
ช่วงระหว่างการด�าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการท�าโครงงานต่อในช่วง 
ภาคเรยีนที่ ๒ จงึเป็นเรื่องส�าคญัยิ่ง โดยครูที่ปรกึษาและรุ่นพี่โครงงาน
ต้องค�านงึถงึจติวทิยาการเรยีนรูแ้ละมกีศุโลบายที่ด ีในการสร้างความรูส้กึ 
มส่ีวนร่วมเป็นเจ้าของให้แก่รุน่น้อง ซึ่งสามารถท�าได้ด้วยการการสอบถาม 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การน�าข้อเสนอแนะไปใช้ การร่วมสุข 
ร่วมทุกข์กันทั้งจากความผิดพลาดและความส�าเร็จ การตั้งวงคุยเปิดใจ 
การสงัสรรค์และสนัทนาการระหว่างการท�างาน การเปิดโอกาสให้เริ่มรบั
ผดิชอบงานในบางกจิกรรม การให้ช่วยคดิทบทวนและปรบัปรงุงานเดมิ 
การให้รุน่น้องช่วยต่อยอดหรอืคดิค้นกจิกรรมใหม่ๆ เป็นต้น เป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรบัโครงงานที่ประสบความส�าเรจ็และต้องการสบืต่อไปได้ไม่สิ้นสดุ
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(๓) บทคัดย่อ สรุปย่อเนื้อหาและประเด็นส�าคัญของโครงงานเป็น 
ความเรยีงใน ๑ หน้ากระดาษ (ดูตวัอย่างหน้า ๑๒๔-๑๒๕)
(๔) ผังมโนทัศน์ สรปุภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเป็นผงัมโนทศัน์ ใน 
๑ หน้ากระดาษ (ดูตวัอย่างหน้า ๑๒๖-๑๒๗)
(๕) บทที่ ๑ บทน�า

 ๑.๑ ที่มาและความส�าคญั (อธบิายความเป็นมา แรงบนัดาลใจ หรอื
เหตผุล ที่ท�าให้คดิท�าโครงงาน ขึ้น)
 ๑.๒ วตัถปุระสงค์ (แสดงจดุมุง่หมายของการท�าโครงงาน เป็นรายข้อ  
ไม่ควรเกนิ ๕ ข้อ)
 ๑.๓ ขอบเขตการศกึษาเรยีนรู้ (ระบ ุกลุ่มเป้าหมาย ก�าหนดระยะ
เวลาและสถานที่ ในการด�าเนนิการโครงงาน)
(๖) บทที่ ๒ การด�าเนินการโครงงาน

 ๒.๑ วิธีการด�าเนินงาน (อธิบายวิธีการด�าเนินงาน, แสดงแผนผัง 
ขั้นตอนการด�าเนนิงาน ,แสดงปฏทินิหรอืก�าหนดการด�าเนนิงาน และ/หรอื  
มรีูปภาพประกอบ)
 ๒.๒ งบประมาณ (แสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นรายหมวด
และยอดรวม) 
 ๒.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณทีี่มกีารระดมทนุหรอืหางบ
ประมาณเพิ่มเตมิขึ้นเอง ให้อธบิายถงึวธิกีารระดมทนุหรอืการเข้าถงึแหล่ง
งบประมาณนั้นโดยย่อด้วย)
 ๒.๔ อปุสรรคความผดิพลาดและการแก้ปัญหา (อธบิายถงึอปุสรรค
ปัญหาหรอืข้อขดัข้องต่างๆ ที่เกดิขึ้นในการด�าเนนิการโครงงาน และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วสรปุเป็นบทเรยีนที่ได้จาก การเผชญิปัญหานั้นๆ)
(๗) บทที ่๓ ผลการด�าเนนิงาน (แสดงผลการด�าเนนิงานโดยการอธบิาย
พร้อม รูปภาพ และ/หรอื มสีถติ ิตาราง หรอืแผนภูม ิประกอบ)
(๘) บทที่ ๔ การศึกษาวิเคราะห์

 ๔.๑ ปัญหาและสาเหต ุ(ประมวลข้อมลูสภาพปัญหา แล้ววเิคราะห์
สบืสาวหาสาเหตขุองปัญหา)
 ๔.๒ เป้าหมายและทางแก้ (วเิคราะห์เชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงาน 
กบัวธิกีารด�าเนนิงาน ว่าเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างไร อย่าง
เป็นเหตเุป็นผล)
 ๔.๓ หลักการและหลักธรรมที่น�ามาใช้ (แสดงหลักธรรมและแนว 
พระราชด�าร ิหรอืหลกัวชิาการต่างๆ ที่น�ามาใช้ พร้อมอธบิายความหมาย
โดยย่อ แล้วอธบิายเชื่อมโยงกบัโครงงาน อย่างสอดคล้องเป็นเหตเุป็นผล)
 ๔.๔ ประเมนิผลการด�าเนนิงาน (แสดงหรอือธบิายเหตผุลว่า ผลการ 
ด�าเนนิงานเป็นไปตาวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงงานหรอืไม่ เพยีง
ใด เพราะเหตใุด และ/หรอื แสดงสถติปิระกอบ(ถ้าม)ี)
 ๔.๕ การประเมนิตนเอง (สมาชกิกลุม่เยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน
ทกุคน แสดงความคดิเหน็และความรู้สกึต่อการพฒันาตนเอง หรอืความ
ประทบัใจต่อสิ่งที่ได้เรยีนรู้ระหว่างการด�าเนนิการโครงงาน)
 ๔.๖ การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น (แสดงความคิดเห็นเชิง
วเิคราะห์ ค�าวจิารณ์ และข้อเสนอแนะ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา อาจารย์
และพระสงฆ์ที่ปรกึษาโครงงาน ๓ ท่าน และ/หรอื บคุคลอื่นที๋เกี่ยวข้อง
อกีไม่เกนิ ๕ คน เช่น ผู้ปกครอง, เพื่อนนกัเรยีนคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชกิ
กลุ่ม, คนในชมุชน)
(๙) บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ สรุปผลการด�าเนินการโครงงาน (อธิบายสรุปภาพรวมของ
โครงงานทั้งหมดเชื่อมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงงานคณุธรรม) 
 ๕.๒ แผนการด�าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ (แผนการ
ด�าเนนิงานในภาคการศกึษาต่อไป) 
(๑๐) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

(๑๑) ภาคผนวก (ถ้ามี)



กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน : 
๑. นายธรีพล ชายเมอืง 
 ม.๖ ประธาน
๒. นายสทุธพิงษ์ ติ๊บจ่อ 
 ม.๖ รองประธาน
๓. นางสาวขวญัฤด ีชุ่มชมุภู 
 ม.๖ รองประธาน
๔. นางสาวเบญจมาศ สมมะโน 
 ม.๖ เลขานกุาร
๕. นางสาวบษุยารตัน์ สงิห์ค�าโล 
 ม.๖ เหรญัญกิ
๖. นางสาววลิาวรรณ ศรงีาม 
 ม.๖ ประชาสมัพนัธ์
๗. นางสาวนภุา ลาวเชยีง 
 ม.๖ สวสัดกิาร
๘. นางสาวอรพรรณ สเีมอืง  
 ม.๖ สวสัดกิาร

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระครูวิรุฬห ์
พพิฒันกจิ เจ้าอาวาสวดัห้วยรนิ 
ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายมานพ แสนทว ี
ผู้อ�านวยการโรงเรยีน
ครูที่ปรึกษา : นายศานตกิรศิ์ วงค์เขยีว
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย

จ�านวนครู ๒๔ คน จ�านวนนกัเรยีน ๔๗๙ 
คน แยกเป็น ช่วงชั้นที่ ๓ รวม ๓๕๓ คน 
ช่วงชั้นที่ ๔ รวม ๑๒๔ คน
ตดิต่อ ครูศานตกิรศิ์ 
โทร. ๐๘๑ ๒๘๘ ๗๒๘๓
fb โครงงาน: 
facebook.com/moralprojectpage007

สนับสนุนโดย  - กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อการเสรมิสร้างเครอืข่ายวถิพีทุธ (กคพ.)
 - ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศูนย์คณุธรรม)
 - ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  (โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ)

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรต ิประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัมธัยมศกึษา
โครงงาน “ ลด ละ เลิก บุหรี่ – เมรัย สานสายใย เทิดไท้องค์ราชันย์ ”
(Stop Drinking and Smoking, Make Homesweet and Unanimity

to Pay His Majesty’ s Loyalty)
โดยเยาวชนกลุ่ม “ดวงตาเห็นธรรม” โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

ต�าบลเวียงมอก อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง
สพท. ล�าปาง เขต ๒

หลกัธรรมส�าคญั : ศลี ๕ , อบายมขุ ๖ , ไตรสกิขา
พระราชด�าร ิ/ พระราชด�ารสั : บวร (บ้าน วดั โรงเรยีน) และ เศรษฐกจิพอเพยีง 
(การสร้างภูมคิุ้มกนั)

ประเด็นปัญหาหลัก : นักเรียนดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ อันเนื่องจากนักเรียนคบเพื่อน 
กลุม่เสี่ยง หลงผดิ และมพีฤตกิรรมลอกเลยีนแบบ ผูป้กครองไม่มเีวลาดแูลลกู ตามใจลกู 
และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี สภาพชุมชนดื่ม-สูบไม่เลือกที่ ไม่ตระหนักถึงปัญหาและ 
ผลกระทบและไม่มีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งชุมชนมีเป็นพื้นที่เสี่ยง ( มีร้านค้าขายเหล้า-บุหรี่ 
จ�านวน ๗ ร้าน) และนกัเรยีนห่างเหนิธรรมะที่ใช้ในการขดัเกลาจติใจ
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาและนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
(จ�านวน ๒๒ คน)
กจิกรรมเด่น : คณะกรรมการโครงงานฯได้สานต่อกจิกรรมในภาคเรยีนที ่๑ ประกอบ 
ด้วย กจิกรรม “แกนน�าผู้ก่อการดกีลัยาณมติร ( D+ )” กจิกรรม “กระบอกเสยีงแห่ง
ธรรม” กจิกรรม “บรสิทุธิ์ใจ ค้นได้ทั่วตวั” กจิกรรม “รู้แจ้ง เหน็กรรม” (อบรมธรรมะ-
วิปัสสนา) และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมภาคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย ( ๑) กิจกรรม  
“ สายลบัสขีาว ” (๒) กจิกรรม “ ปลกูจติส�านกึลด ละ เลกิ เหล้า – บหุรี่” ( ๓) กจิกรรม 
“ น�าสื่อความด ีสู่ชมุชน” และ ( ๔) กจิกรรม “ สานสายใยครู สู่รั้วบ้าน” กจิกรรม
เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งการติดตามพฤติกรรม แก้ไขปัญหา และปลูกจิตส�านึกการ 
ลด ละ เลกิ บหุรี่-เหล้าของนกัเรยีนและนกัเรยีนกลุม่เสี่ยงอย่างเป็นปัจจบุนัและใกล้ชดิ
จากสายลบัสขีาวและแกนน�าผูก่้อการดกีลัยาณมติร อกีทั้งได้โดยอาศยัการมส่ีวนรว่ม
จากครูประจ�าชั้น ผู้ปกครอง และทกุฝ่ายในชมุชน
ผลที่เกิดขึ้น : นักเรียนมีค่านิยมในการลด ละ เลิก บุหรี่-เมรัยจากการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย ตามแนวพระราชด�าริบวรและหลักพุทธวิถี และสรุปผลสัมฤทธิ์ใน
ภาคเรยีนที่ ๒ พบว่า นกัเรยีนกลุ่มเสี่ยง ๒๒ คน มพีฤตกิรรมปลอดจากเหล้า-บหุรี่ 
รวม ๑๘ คน ร้อยละ๘๑.๘๑ ( เพิ่มจากภาคเรยีนที่ ๑ ร้อยละ ๙.๐๘) และมพีฤตกิรม
ไม่ปลอดจากเหล้า-บหุรี่ รวม ๔ คน ร้อยละ ๑๘.๑๙ ( ภาคเรยีนที่ ๑ จ�านวน ๓ คน 
ร้อยละ ๒๗.๒๗ ค่าเฉลี่ยลดลงจากเดมิร้อยละ ๙.๐๘ ) 

(ตวัอย่าง) สรุปย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ A4



(ตัวอย่าง) ผังสรุปมโนทัศน์โครงงานคุณธรรม แบบตารางวิเคราะห์ค�าถาม ๕ ข้อ 
(ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้-หลักธรรม/พระราชด�าริ)

ชื่อโครงงาน: “ลูกแกะเทวดา ล้อมหมาป่าให้สิ้นฤทธิ์” พิชิตปัญหาบุหรี่สุรา 
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง กลุ่ม: ลูกแกะขั้นเทพ โรงเรยีน: ไตรสิกขาวิทยา

(๒) สาเหตุ

ปัจจัยภายใน

นร.มคีวามหลงผดิ, ค่านยิมผดิตามเพื่อน, 
อยากรู้อยากลอง
นร.ขาดความรู ้ขาดความตระหนกั ในพษิ
ภยัของบหุรี่ สรุา ยาเสพตดิ
นร.ไม่เคารพย�าเกรงในกฏระเบียบของ
โรงเรยีน
นร.ขาดธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใน
จติใจ ไม่ค่อยเข้าวดั-ปฏบิตัธิรรม

(๑) ปัญหา

- นกัเรยีนกลุม่เสี่ยง จ�านวน ๓๐ คน 
 มพีฤตกิรรมดื่มเหล้า สูบบหุรี่
- เพื่อนนกัเรยีนมแีนวโน้มลอกเลยีนแบบ 
 พฤตกิรรมเพื่อนกลุ่มเสี่ยงในทาง  
 ไม่ดเีพิ่มขึ้น

(๓) เป้าหมาย

- นกัเรยีนกลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด ๓๐ คน 
 ลด ละ เลกิ พฤตกิรรมเสี่ยงลงได้
 โดยอย่างน้อย ๒๕ คน เลกิดื่มเหล้า
 สูบบหุรี่ลงได้เดด็ขาด ภายในภาค
 การศกึษาที่ ๑
- นกัเรยีนทั้งโรงเรยีน ๑,๒๐๐ คน 
 เป็นกลัยาณมติรต่อกนั ช่วยกนัเฝ้าระวงั 
 พฤตกิรรมเสี่ยงปฏเิสธการดื่มเหล้า 
 สูบบหุรี่ได้
- นร .กลุ ่ ม เสี่ ย ง  ๓๐ คน+แกนน� า 
 กลัยาณมติร ๓๐ คน ร่วมกนัท�างาน
 จติอาสาต่อส่วนรวม
- นกัเรยีนในโรงเรยีนมพีฤตกิรรมใช้เวลา 
 ว่างให้เป็นประโยชน์

(๔) ทางแก้

- จดัอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนกั 
 ในโทษภยัของบหุรี่ สรุา ยาเสพตดิ
- จดัรายการ “จะเป็นคนด ีฉนัสญัญา”  
 ทางเสยีงตามสายของโรงเรยีน
- ตั้งกลุม่ “เพื่อนแท้” ดแูลเพื่อนกลุม่เสี่ยง 
 เป็นรายบคุคลด้วยพลงับวก จนกว่า
 จะเลกิ 
- จดัตั้งเครอืข่ายเฝ้าระวงั “สายลบัสขีาว”  
 รายงานพฤตกิรรมเสี่ยงทั้งในและนอก ร.ร.

ปัจจัยภายนอก

อทิธพิลเพือ่นกลุม่เสี่ยง ชกัชวน และสร้าง 
ค่านยิมผดิๆ 
ครอบครัวไม่ค่อยดูแล เอาใจใส่ ขาด
ความเข้าใจในวยัรุ่น
ผู้ปกครอง/คนในชุมชน เป็นแบบอย่าง
ไม่ด ีดื่มเหล้า สูบบหุรี่ ให้พบเหน็ได้ในที่
สาธารณะ
ชมุชนมพีื้นที่เสี่ยง เช่น ร้านขายเหล้าบหุรี่ 
ถงึ ๑๐ ร้าน อยู่ใกล้โรงเรยีนถงึ ๕ ร้าน 
โรงเรียน วัด ชุมชน ไม่มีพื้นที่หรือให้
โอกาสวัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
หรอืมไีม่พอ

- จดัตั้งกลุ่มนกัเรยีนอาสาสุ่มตรวจค้น  
 ทกุวนัตอนเช้า “บรสิทุธิ์ใจค้นได้ทั่วตวั”
- เพื่อนแท้ ไปเยี่ยมบ้าน กลุ่มเสี่ยง 
 เป็นประจ�าสปัดาห์ละ ๒ – ๓ ครั้ง
- นกัเรยีนกลุ่มเสี่ยง ๓๐ คน นกัเรยีน  
 แกนน�า “เพื่อนแท้” ๓๐ คน 
 ร ่ วมกั นท� า งานจิ ตอาสาบ� า เพ็ญ 
 ประโยชน์ในโรงเรยีนทกุเช้า 
 ที่โรงพยาบาลทกุวนัเสาร์ และที่วดั
 ทกุวนัอาทติย์
- ประชมุร่วม ครู ผู้ปกครอง นร. 
 กบัหน่วยงานในชมุชน ต�ารวจ   
 สาธารณสขุ ผู้ใหญ่บ้าน ก�านนั 
 ให้รับทราบและตระหนักชัดในปัญหา  
 ให้ช่วยกนัแก้ปัญหาและเฝ้าระวงั
- จดักจิกรรม “ครอบครวัสามคัค ี
 เล่นกฬีา พาเข้าวดั ปฏบิตัธิรรม” 
 ทกุส.-อา.ต้นเดอืน

(๕) หลักธรรมที่ขาด/บกพร่อง ที่ควรปลูกฝัง: ศลีข้อที่ ๕, หลกีเว้น “อบายมขุ”, สงัคห
วตัถ ุ๔ (ทาน, ปิยวาจา, อตัถจรยิา, สมานตัตตา), ไตรสกิขา (ศลี, สมาธ,ิ ปัญญา)
พระราชด�าริ/พระราชด�ารัส ที่อัญเชิญมาใช้: บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ), 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (พอประมาณ, มเีหตผุล, มภีูมคิุ้มกนั)
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แผ่นพับ (Brochure) สรุปโครงงาน

 สรปุโครงงานทั้งหมดลงใน ๑ แผ่นกระดาษขนาด A4 ที่พบั ๓ ส่วน 
พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยออกแบบและพิจารณาเลือกเนื้อหา 
รูปภาพ ตารางหรอืแผนภูมปิระกอบ ให้สวยงามส�าหรบัเผยแพร่
 
สื่อ Presentation ทางคอมพวิเตอร์หรอื VCD น�าเสนอโครงงาน

 เล่าเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเด็นส�าคัญของโครงงานลงใน
สื่อ Presentation ทางคอมพิวเตอร์ในระยะเวลาไม่เกิน ๗ นาที โดย
สามารถจัดท�าเป็นภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ (VCD) หรือ เป็นแผนภาพ
การน�าเสนอ ด้วยโปรแกรมจ�าพวก presentation เช่น Powerpoint กไ็ด้

แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน

 แสดงภาพรวมและสรุปสาระส�าคัญของโครงงานทั้งหมด ได้แก่ 
ชื่อโครงงาน สถานศกึษา รายชื่อที่ปรกึษาและกลุ่มเยาวชนผู้รบัผดิชอบ 
โครงงาน บทคดัย่อ ผงัมโนทศัน์ วธิกีารด�าเนนิงาน ผลการด�าเนนิงาน 
ข้อมูลสถติ ิการประเมนิผลสรปุผล เป็นต้น 
 มุง่เน้นการจดัแสดงเป็น แผนผงั แผนภูม ิรปูภาพ ตาราง สญัลกัษณ์ 
ฯลฯ ที่ท�าให้ผูช้มเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ ใช้ความคดิสร้างสรรค์และเทคนคิ
ทางศลิปะมาช่วยน�าเสนอให้เกดิการสื่อความได้ง่าย ชดัเจน และน่าสนใจ 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

วัสดุที่แนะน�า: ใช้พลาสตกิลูกฟูกหนา ๓ หรอื ๕ 
มม. ถ้าท�าได้ถูกต้องตามที่ก�าหนดจะสามารถพับ
แผ่นป้ายสลบักนัได้เป็น ๔ ทบ มลีกัษณะเป็น Big 
Book ขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๕ เซนตเิมตร ดงัรูป

๖๐ ซม.
๑๒๐ ซม.

๖๐ ซม.ชื่อโครงงานคุณธรรม

รอยที่พบัหกักลาง
ไปด้านหลงัได้

๖๕ ซม.

๖๐ ซม.

๖๕ ซม.

ปกหน้าโครงงาน
ปกหลงัโครงงาน
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สถานที่ติดต่อ

กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

 ศูนย์ประสานงานการประกวดโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
 โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ (ดร.บรรเจอดพร)
 ส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 
 ส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศกึษาธกิาร กทม. ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐-๒๒๘๐-๕๕๖๐ 
 โทรสาร ๐-๒๒๘๑–๕๒๑๖
 อเีมล์ moralproject@gmail.com

ศูนย์ประสานงานด้านการเงินและบัญชี

 มูลนธิโิรงเรยีนรุ่งอรณุ (คณุโชตกิา)
 ๓๙๙ ซอยอนามยังามเจรญิ ๒๕ 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทยีน 
 กรงุเทพฯ ๑๐๑๕๐
 โทร. ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๘-๕๔ ต่อ ๑๐๒ 
 โทรสาร ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๑ 

เว็บไซต์โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 www.moralproject.net, 
 www.facebook.com/moralprojectpage

ประวัติและผลงาน พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว�โส

 • ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

 • ประธานโครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรติ 

“เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง”

 • วทิยากร และทีป่รกึษาการจดัท�าโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ  

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของกระทรวงศกึษาธกิาร

 
 จ�าพรรษาอยู่วดัสทุศันเทพวราราม ราชวรมหาวหิาร บวชเรยีนมา
นานกว่า ๑๔ พรรษา จากเริ่มแรกที่คดิจะบวชเพยีง ๒ เดอืน 
 
 พระมหาพงศ์นรนิทร์เป็นพระหนุ่มไฟแรง ที่เน้น “ธรรมะ in Action”  
คอืน�าธรรมะมาสูภ่าคปฏบิตั ิเพื่อใช้แก้ปัญหาชวีติ มาท�าให้ชวีติดขีึ้น จงึเน้น 
สร้างกระบวนการในการน้อมน�าพระธรรมมาใช้ในการด�าเนินชีวิต 
ผ่านโครงการและโครงงานต่างๆ เช่น โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ และโครงงาน 
คณุธรรม 
 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ คือโครงการที่โรงเรียนที่น�าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน โดยครูเป็นผู้
ก�าหนดวางกรอบกจิกรรม 
 
 ส่วนโครงงานคณุธรรม เป็นนวตักรรมการเรยีนรูใ้หม่ที่ท�าให้เยาวชน
ลกุขึ้นมาเป็นเจ้าของโครงงานหรอืเจ้าของความด ีที่เยาวชนรวมกลุ่มกนั 
ร่วมกนัเหน็ปัญหา คดิค้นทางแก้ และลงมอืท�าอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการมาสาย ไม่ส่งการบ้าน ตดิเหล้าบหุรี่ เสยีตวั ผู้สูงอายใุนชมุชน
ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ นับหลายหมื่นโครงงาน จนสามารถสร้างเยาวชนไทย 
ท�าด ีอย่างมปีัญญาให้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ เกดิการแก้ปัญหาสงัคม
และศลีธรรมเสื่อมทรามโดยเยาวชนเองได้อย่างน่าภาคภูมใิจ 
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 จุดเริ่มต้นในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ผ ่านโรงเรียนวิถีพุทธ 
และโครงงานคุณธรรมของท่าน เกิดจากแนวคิดและประสบการณ์ 
ที่ค่อยๆ สั่งสมเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการคดิเชงิระบบจากการท�าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เมื่อครั้งเป็นนักเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
สมทุรปราการ 
 
 การบูรณาการของสหวิชาจากการที่มีโอกาสเข้าร ่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยถวายงานในโครงการแก้มลิง โครงการในพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหา
บณัฑติวศิวกรรมศาสตร์เคม ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า ธนบรุ ี
 
 การได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งในช่วงของการบวชเรียน ประกอบ
กบัได้อ่านงานด้านการศกึษาของพระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุโฺต) 
ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจส�าคญัที่ก่อให้เกดิปณธิานอย่างแรงกล้า ว่าจะท�าให้
พระพทุธศาสนากลบัมามบีทบาทต่อการศกึษาไทยอกีครั้ง จงึปฏเิสธการ
ลาสกิขาไปท�างานด้านวศิวกรรมเคมตีามสายงานทางโลกที่มตี�าแหน่งรอ
อยู่ และเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท พทุธศาสตรมหาบณัฑตินานาชาต ิ 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
 
 ในระหว่างที่ศึกษาต่อได้ท�าการวิจัย ท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนากบัการศกึษา และส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์นี้เองที่สร้างคณุปูการ
สูแ่วดวงการศกึษาเมื่อร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิาร ในการท�างานโครงการ
โรงเรยีนวถิพีทุธ และคดิค้นต่อยอดจนเป็นการประกวดโครงงานคณุธรรม
เฉลมิพระเกยีรตขิึ้นในปี ๒๕๔๙ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากศนูย์คณุธรรม
 
 “สมมติว่าเราทดลองทางเคมีเก่งมาก หรือทําการออกแบบถัง
ปฏกิรณ์ทางเคมเีก่งมาก มนักไ็ม่ได้ช่วยชวีติใครได้สกัเท่าไหร่หรอก สงัคม
ดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ หรือผลงานของเราจะได้รับรางวัล ได้รับการ

ยกย่อง แต่มนักไ็ม่มผีลกระทบต่อการแก้ปัญหาสงัคมให้ดขีึ้น พอเราได้
มาอยู่ตรงนี้ได้ทํางานอย่างที่ทําอย่างนี้ คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ใน
การที่จะทาํให้ปัญหาสงัคมลดลง” 
 
 โครงงานคณุธรรมที่ด�าเนนิการตอ่เนื่องมาจวบจนปัจจบุนัยาวนาน
ถึงกว่า ๖ ปี แต่ละปีมีโครงงานเกิดขึ้นประมาณ ๑๒,๐๐๐ โครงงาน 
แต่ละโครงงานมีเยาวชนแกนน�าอย่างน้อยประมาณ ๑๐ คน แสดงว่า
จะมเียาวชนที่ได้เรยีนรู้คณุธรรมผ่านการท�าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสงัคม 
โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนด้วยตวัเยาวชนเอง ๗๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งได้
เรยีนรู้การท�างานจติอาสา ทุม่เทให้กบัการท�าความด ีซึ่งต่างกบัการเรยีน
ในกระแสหลกัที่ได้แต่เพยีงความรู้ทางวชิาการ
 
 “อาตมาตั้งใจอยากทําให้เด็กกลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะศรัทธา
ในความดีก็คือศรัทธาในพระธรรมนั่นเอง ขณะนี้ มีเด็กมีครูมาเป็น 
อาสาสมคัรช่วยงาน ทั้งที่เราไม่มค่ีาตอบแทนให้ ไม่ใช่เพราะรูจ้กัพระมหา
พงศ์นรินทร์ แต่เพราะเขารู้แล้วว่าโครงงานทําให้ลูกศิษย์ดีขึ้นได้ ทําให้
เราดใีจว่าธรรมะของพระองค์ปรากฏเป็นอศัจรรย์ แก้ไขปัญหาได้จรงิ”

๑๓๒
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การถอดองค์ความรู้พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ 
โครงงานคุณธรรม “มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น 
โครงงานคุณธรรม”

แหล่งข้อมูล

พระมหาพงศ์นรนิทร์ ฐติว�โส ประธานโครงการพฒันา
  โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
       “เยาวชนไทย ท�าด ีถวายในหลวง”
พระมหาวชิาญ สวุชิาโน  หวัหน้าพระธรรมวทิยากร 
  ฝ่ายบรกิารฝึกอบรม ส่วนธรรมนเิทศ 
  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
  ราชวทิยาลยั
อ.ชะบา อ่อนนาค ครูที่ปรกึษาโครงงานคณุธรรม 
  “รกัษ์สตัว์ รกัษ์สงัคม”
  โรงเรยีนชลบรุสีขุบท
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 • บันทึกความส�าเร็จ “เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง”/ 
กรงุเทพฯ : ศูนย์คณุธรรม., ๒๕๕๐.
 • บันทึกความส�าเร็จ ๒ เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง.--
กรุงเทพฯ : ศูนย ์ส ่งเสริมและพัฒนาพลังแผ ่นดินเชิงคุณธรรม  
(ศูนย์คณุธรรม),๒๕๕๑.
 • บันทึกความส�าเร็จ ๓ เยาวชนไทย ท�าดี ถวายในหลวง.--
กรุงเทพฯ : ศูนย ์ส ่งเสริมและพัฒนาพลังแผ ่นดินเชิงคุณธรรม  
(ศูนย์คณุธรรม),๒๕๕๒.
 • บนัทกึความส�าเร็จปีที ่๕ เยาวชนไทย ท�าด ีถวายในหลวง.--
กรงุเทพฯ : ศูนย์คณุธรรม(องค์การมหาชน),๒๕๕๕.

 • คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนา 

โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท�าด ีถวายในหลวง” 

ปี ๒๕๕๒. : www.moralproject.net

ที่ปรึกษา

พระมหาพงศ์นรนิทร์ ฐติว�โส ประธานโครงการพฒันา
    โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ
นางสาวนราทพิย์ พุ่มทรพัย์ กรรมการบรหิารศูนย์คณุธรรม
ดร. ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ผู้อ�านวยการศูนย์คณุธรรม
นายสมพงษ์ ฟังเจรญิจติต์  ผู้ทรงคณุวฒุิ

คณะท�างาน

นายวรวฒุ ิแสงเฟือง ผู้จดัการฝ่ายยทุธศาสตร์
นางสาวพนดิา สตัถาสาธชุนะ หวัหน้ากลุ่มงานวจิยัและ
    จดัการความรู้
นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร นกัวชิาการ
นางสาวกธิญิา สขุประเสรฐิ นกัวชิาการ
นางสาวอสมา ปัทมะสงัข์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป
นางสาวชตญิา บวัหลวง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป

ผู้สนใจสบืค้นหนงัสอื มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น “โครงงานคุณธรรม” 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moralcenter.or.th 
หรอื dl.moralcenter.or.th



เวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า
การท�าความดไีม่เคยโดดเดี่ยว...

เพราะประจกัษ์ชดัแล้วว่าความดยี่อมเหนี่ยวน�าความดี
รางวลัไม่ใช่เป้าหมาย...

เพราะตระหนกัลึกแล้วว่าเราท�าดเีพือ่ความดี

ถึงวนันี้
การท�าความดขีองเราทุกคน

จึงไม่เคยหยุด ไม่หวั่นไหว ไม่ย่อท้อ
ปัญหา อุปสรรค คือ อาหาร

ที่เราทุกคนกินเพือ่สร้างปัญญาร่วมกนั

พรุ่งนี้
การท�าความดจีะมากขึ้น กว้างขึ้น
เหนี่ยวน�า หนุนเนือ่ง ไปไม่สิ้นสุด





หนังสือที่เยาวชนทุกคนควรอ่านเพื่อปลดปล่อยพลังความดีที่ซ่อนอยู่
หนังสือที่ผู้ปกครองทุกคนควรอ่านเพื่อร่วมเพิ่มเยาวชนคนดี

หนังสือที่ครูทุกคนควรอ่านเพื่อพบสุขแท้ของการเป็นครู

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น “โครงงานคุณ
ธรรม”


