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วิถีพุทธ วิถีไทย หัวใจพอเพียง 
	 หากพิจารณาจากบริบทของ	 โรงเรียน
วัดธรรมาราม	 เราพบว่าเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	 ที่มีลักษณะกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท	 สภาพสังคมในชุมชนมีทั้งปัญหา 
ยาเสพติดและการพนัน	 ปัญหาครอบครัว	
และส่งผลถึงพฤติกรรมของนักเรียนท�าให้
มีนิสัยก ้าวร ้าว	 แข็งกระด ้าง	 ขาดวินัย	 
ที่ส�าคัญ	 การพัฒนาทางด้านความคิดจิตใจ	
และระเบียบวินัยของนักเรียนในแต ่ละ 
ช่วงวัย	 จากอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
เป็นไปแบบแยกส่วน	ขาดช่วงขาดตอน	ท�าให้
การพัฒนาไม่ได้ผล	
	 ทางคณะครูจงึมคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า	 
การใช้หลกัพระพทุธศาสนาจะช่วยกล่อมเกลา 
ความคิดจิตใจของเด็กให้มีความอ่อนโยน	

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

โรงเรียนวัดธรรมำรำม
วินัยน�ำสู่วิถีคุณธรรม

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

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

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

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

เช็คระบบไฟฟ้าให้ผู้สูงอายุในชุมชน	 ท�าให้
เกดิการยอมรบัของชมุชน	ผูป้กครองนกัเรยีน
กม็คีวามภาคภมูใิจ	ทีน่กัเรยีนมจีติอาสาอย่าง
เห็นได้ชัด
	 อย่างไรก็ตาม	 ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค
ปัญหาของการจัดกิจกรรมต่างๆ	ปัญหาใหญ่
ของท่ีนี่คือ	 การท�าความเข้าใจกับทุกภาค
ส่วน	ซึ่งทางโรงเรียนใช้วิธีการพูดคุย	อธิบาย	
ท�าความเข้าใจ	เช่น	การใช้ช่วงเวลาพกักลางวนั 
พูดคุยกับท�าความเข้าใจอย่างเป็นกันเองกับ
คุณครู	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทางเดียวกัน	
	 ในอนาคต	โรงเรยีนแห่งนีจ้ะยงัยนืหยดั
ท�ากจิกรรมดีๆ 	เหล่านีต่้อไป	พร้อมกบัพฒันา
รูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ	 ใน
เครือข่ายเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน
ของตน
 
	 ตอนนี้คุณธรรม	 ความดี	 ความมีวินัย
ได้ผลิดอกออกผลท่ีนี่แล้ว	 และจะกลายเป็น
คุณธรรมท่ีมีความยั่งยืนต่อไป	 เพราะท้ัง
โรงเรยีน	ชมุชน	วดั	และหน่วยงานอืน่ๆ	ต่างก็
ให้ความร่วมมอืกนัเป็นอย่างด	ีเพือ่สร้างเมลด็
พันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป




