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	 ด้วยเหตุนี้เอง โรงเรียนบ้านจับไม้  
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	จึงหยิบยกทุนความดี 
ของชุมชนมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมของนักเรียน	โดยมีเป้าหมาย
ส�าคัญเพื่อหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นผู ้ที่มี 
จิตอาสา	และรู้จกัการใช้ชวีติอย่างพอเพยีงโดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชน

 เพรำะตระหนักดีว่ำ โรงเรียนเป็นสถำบันของสังคม ชุมชนที่มีหน้ำที่หลักในกำรอบรม
สั่งสอนเด็กและเยำวชนเพื่อให้พวกเขำเป็นสมำชิกที่ดี มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้ชีวิต 
ได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งประสบกำรณ์ที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้นั้นมิใช่อยู่แต่เฉพำะในโรงเรียน 
หำกแต่ชุมชนจะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้กับลูกหลำนของพวกเขำด้วย

ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้ำนจับไม้

ภูมิปัญญำสร้ำงจิตอำสำสู่ควำมพอเพียง

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

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

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

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

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

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

	 ปี	 2556	 ได้เข้าร่วมกับศูนย์คุณธรรม	
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมในเขตพื้นที่การ
ศึกษาน�าร่อง	 โดยรวมโรงเรียนแกนน�าใน
ระดับจังหวัดหนองคาย	 และจังหวัดบึงกาฬ	
จัดข้ึนท่ีจังหวัดบึงกาฬ	 ขณะเดียวกันก็มี
โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรมจากภาคกลาง	 คือโรงเรียน
บ้านหนองตาบ่ง	ภาคใต้	คือโรงเรียนต้นบาก	 
และโรงเรียนต ้นแบบในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านจบัไม้	โรงเรยีน
หนองแวงวิทยา	 จังหวัดมุกดาหาร	 โรงเรียน 
น�้าเกลี้ยงวิทยา	 จังหวัดศรีสะเกษ	 โรงเรียน
หนองหล่มหนองเหล่า	 โรงเรียนบ้านกาบิน
จังหวัดอุบลราชธานี	 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนท่ี
จะขยายผลให้แก่โรงเรียนต่าง	ๆ	
	 ปี	 2557	 ได้น�าโรงเรียนบ้านจับไม้	
และโรงเรียนเครือข่าย	 เข้าร่วมงานสมัชชา
คุณธรรม	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ที่โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา	 จังหวัดศรีสะเกษ	
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการขบัเคลือ่น
คุณธรรมสู่สาธารณชน
 
	 จากนั้นเดือนตุลาคม	 ปี	 2557	 นาย
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