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 “ครูเป็นดั่งพ่อแม่คนที่สองของศิษย์”
 ค�ำกล่ำวนี้ไม่ห่ำงไกลจำกควำมจริงเลย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูโรงเรียนกันตังรัษฎำ
ศึกษำ อ.กันตัง จ.ตรัง ที่นอกจำกจะประสิทธิ์ประศำสตร์วิชำควำมรู้ให้แก่ลูกศิษย์แล้ว  
ยังคอยอบรมสั่งสอน ดูแลเอำใจใส่ และให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด เสมือนพ่อแม่ 
ดูแลลูกแท้ๆ ของตนเอง

โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ
ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษำ พัฒนำคุณธรรมบนฐำนครอบครัวในโรงเรียน

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

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

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

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

ครอบครัว ก.ร.ศ. พอเพียง เพำะเลี้ยง
พลเมืองคุณธรรม 
	 หลังเข ้ารับต�าแหน ่งผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาในป ี 	 2559	
อาจารย์โชต ิจติขาว	ได้สานต่อและสนบัสนนุ
การด�าเนินกิจกรรมครอบครัวกันตังรัษฎา
ศึกษาด้วยแรงศรัทธาแห่งความมุ่งมั่นและ 
เจตนารมย์ท่ีเกิดข้ึนจากรากฐานของชีวิต	
โดยมุ ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม	 “ความ 
พอเพียง” เพื่อเป็นคุณธรรมพื้นฐานของ



116 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

การด�าเนินชีวิตที่จะน�าไปสู่การเกิดคุณธรรม 
ด้านอืน่ๆ	ท�าให้ลกูนกัเรยีนในครอบครวักนัตัง
รษัฎาศกึษาเป็นเยาวชนทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม	
เป ็นคนดี	 มีประโยชน์ต ่อสังคมหลังจบ 
การศกึษา	ภายใต้โครงการทีช่ือ่ว่า	“ครอบครวั  
ก.ร.ศ. พอเพยีง เพาะเลีย้งพลเมืองคณุธรรม 
(K.R.S:	Sufficiency	Family	-	Cultivating	
Moral	citizen)	”
 “นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน โรงเรียนก็อยากจะปลูกฝังให้เขาได้
รูจั้กความพอเพียง จงึรเิริม่ด้วยกจิกรรมง่ายๆ 
ด้วยการปลูกผักสวนครัว ตอนนี้ ครอบครัว
แต่ละครอบครัวมีการปลูกผักสวนครัวชนิด
ต่างๆ ในกระถาง อาทิ พริกชี้ฟ้า กะเพรา 
โหระพา ตะไคร้ และอื่นๆ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ จะเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
ส�าหรบัการด�าเนนิชวีติของลกูนักเรียนของเรา  
นอกจากนี้ ผักสวนครัวในกระถางเหล่านี้ยัง

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

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

ศึกษาภายใต้การบริหารสถานศึกษาของ 
ผู้อ�านวยการโชติ	 จิตขาว	 ได้ริเริ่มรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่ชื่อว่า	“K.R.S.	Family	 
School”	 ซ่ึงเป็นเสมือนยุทธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนแห่งน้ี	 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อพัฒนาทุกคนในครอบครัวกันตังรัษฎา
ศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม	 มีสัมพันธภาพ
การอยู่ด้วยกันอย่างอบอุน่	และท�าให้โรงเรยีน
เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป
	 องค์ประกอบของ	 “K.R.S. Family 
School”	ต่างๆ	เหล่านี้	มุ่งเป้าหมายส�าคัญ
ไปสู่คุณภาพของผู้เรียนในครอบครัวกันตัง
รัษฎาศึกษาที่ต้องมีความรู ้คู ่คุณธรรมเมื่อ
จบการศึกษาออกไป	 “ต้องยอมรับว่าลูก
นักเรียน ก.ร.ศ.ของเรา ไม่ใช่เด็กเกรด A ใน
เร่ืองของวิชาการ เราไม่ได้คาดหวงัให้พวกเขา 
เป็นแพทย์ วิศวกร เราต้องการเพียงเห็น
ลูกนักเรียนของเรามีอาชีพที่ดี และที่ส�าคัญ
ต้องเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งน้ีเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและ
ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษาที่ต้องปลูกฝัง
ทักษะชีวิตและคุณธรรมให้แก่พวกเขา ซึ่ง
พวกเราจะต้องท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถ
ท�าได้...”	อาจารย์โชติกล่าวทิ้งท้าย




