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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม
กระบวนการสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี จึงเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานความร ่วมมือกับทุกภาคส่วนในการด�าเนินการสร ้างความเข ้มแข็งใน
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ จนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในหลายพื้นที่

หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” 
จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ท�าให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ พร้อมน�าเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ส�าหรับเผยแพร่เป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทแรง
กาย แรงใจให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ในการด�าเนินงานพัฒนาคุณธรรมในองค์กรจนเกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่
สนใจใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรมความดีให้เกิดในสังคมไทยต่อไป 

(นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม

ค�ำน�ำ



สารบญั
ศนูย์กำรเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิำรเศรษฐกจิพอเพยีง วดัพระบรมธำตดุอยผำส้ม 
ต�ำบลยัง้เมนิ อ�ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่

ถอดบทเรยีนต้นแบบศนูย์กำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนเชงิคณุธรรม
กจิวจิยัเพือ่พฒันำท้องถิน่มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชยีงใหม่

ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้ำงสขุบ้ำนเกำะทงั
เทศบำลนำโหนด  อ�ำเภอเมอืง   จงัหวดัพทัลงุ

ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม  46 
ถนนจรญัสนทิวงศ์ แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรงุเทพมหำนคร

กำรถอดบทเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรยีนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรงุ อ�ำเภอเมอืง จ.ตรงั 

โรงเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุี  
ถนนจรญัสนทิวงศ์ เขตบำงกอกน้อย กรงุเทพมหำนคร

ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม โรงเรยีนบ้ำนหนองตำบ่ง หมูท่ี ่4 
ต�ำบลวงัขนำย  อ�ำเภอท่ำม่วง  จ.กำญจนบรุี

ศนูย์กำรเรยีนโรงเรยีนต้นแบบด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม (บำงมลูนำกโมเดล)
โรงเรยีนบำงมลูนำกภมูวิทิยำ ต�ำบลบำงมลูนำก  อ�ำเภอบำงมลูนำก จงัหวดัพจิติร

ศนูย์เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้ำนจบัไม้ 
ต�ำบลเฝ้ำไร่ อ�ำเภอเฝ้ำไร่ จงัหวดัหนองคำย

สงัเครำะห์ ประมวลภำพรวมควำมรูก้ำรเสรมิสร้ำงคณุธรรมและจรยิธรรม
ของศนูย์กำรเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้เชงิคณุธรรมจรยิธรรม
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ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีง
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม ต�าบลยัง้เมนิ 
อ�าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่

สบืสานยาวนาน ต�านาน 
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นต้นแบบ
ของการสร้างความร่วมมือการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาวัด ตลอดจนวัดเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาสังคม โดยการใช้
หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค เป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้  
ค้นหาตัวตนของตนเอง เพื่อหาทางดับ

ดอยผาส้มหรือม่อนผาส้มนั้นมี
ยอดอยู ่สูงกว่าพื้นดินกว่ากิโลเมตร มี
ลกัษณะเป็นภเูขาหนิขนาดใหญ่ ดอยแห่งนี้
มีความส�าคัญกับชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ชาวบ้านเนื่องจากมีป่าต้นน�้าและมีตาน�้า
ที่มีน�้าออกให้ชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินและ
ท�าการเกษตรตลอดปี ที่ว่าได้ชื่อดอยผา
ส้มนั้น เนื่องจากน�้าที่ไหลผ่านชั้นหินออก
จากตาน�า้ มรีสชาตฝิาดออกเปรีย้ว ตาน�า้นี้
เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้เคารพบูชาและ 
ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากน�้าที่ออก
มาจากตาน�้านั้นสามารถใช้รักษาโรค
ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นกลาก เกลื้อน หูด 
หรือแผลพุพองต่างๆ ได้ อีกทั้งบนดอย
ผาส้มปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของวดัพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านอังคาย
รอยต่อต�าบลแม่สาบและต�าบลยั้งเมิน
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การเดิน-
ทางเข้าสูว่ดัสามารถเดนิทางโดยรถส่วนตวั

กลไกการขบัเคลือ่น กระบวนการ การแก้ไขปัญหา

บ้าน
ทุกข์ : มีภาระหนี้สิน 
ปัญหาสุขภาพ 

หลักพุทธธรรมและแนวทาง
พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
“ฟื้นฟู อนุรักษ์ ธรรมชาติ

เพื่อธรรมชาติดูแลคน”

ขบวนบุญ
คนดูแลธรรมชาติ 
ธรรมชาติดูแลคน

การพึ่งพาตนเอง
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

สร้างสุขให้ครอบครัว

ธุรกิจเพื่อสังคม
พัฒนาคน สร้างส�านึก

สาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ระบบสารสนเทศ  (Website)   
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ระบบสารสนเทศ  (Website) 

คนในเมือง
• ผู้บริโภค
• คนในเมือง
• ผู้บริโภค 

พัฒนาวิถีการ
พึ่งตนเอง

“ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
ก�าไรคือขบวนบุญ”

• ฐานคนมีน�้ายา
(ผลิตของใช้ในครัวเรือน
• ฐานคนเอาถ่าน 
(ลดค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังาน)
• ฐานพออยู่ พอกิน
(พึ่งตนเองด้านอาหาร)
• ฐานเลี้ยงสัตว์ 
(ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร)
• ฐานคนมีไฟ 
(พลงังานทดแทนไบโอดเีซล)
• ฐานการท�าเกษตรอนิทรย์ี

สมุทัย: เกษตรเชิงเดียว 
ใช้สารเคมีมาก ต้นทุนสูง

นิโรธ : ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

มรรค : ให้ความรู้-เปลี่ยนวิธี
คิด สร้างโอกาสให้ลงมือท�า-
เปลี่ยนวิถีสู่ความพอเพียง 

โรงเรยีน วดั

อริยสัจ 4

ดิน

น�้า

ป่า

และรถโดยสารประจ�าทางจากจังหวัด
เชยีงใหม่ ใช้เส้นทางเดนิรถสะเมงิ - ยัง้เมนิ 
(ถนนห้วยทรายขาว) ผ่านหมู่บ้านแม่สาบ 
- แม่ขาน - หาดส้มป่อย - อมลอง  
หลังจากนั้นจึงถึงวัดพระธาตุดอยผาส้ม 

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู ่ใน
อ�าเภอสะเมิงมาช้านานเมื่อครูบาศรีวิชัย
ได้จาริกมาที่สะเมิง ท่านได้ร่วมกับครูบา
อุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ในที่เดิมเมื่อ
ราวกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ต่อมาในปี พ.ศ. 
2548 คณะสงฆ์น�าโดยพระพุทธพจนวรา-
ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
ได้ร่วมกันบูรณะพุทธสถานแห่งนี้ให้มีชีวิต
ชีวาขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความศรัทธา
จากชาวบ้านอมลอง อังคาย และยั้งเมิน 
ทั้งยังมีศรัทธามาจากพุทธบริษัทจากทั่ว
สารทิศ ร่วมกันสร้างพระมณฑปจัตุรมุข
ครอบพระสถูปน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น 

พุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
พระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 
2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อปีพ.ศ. 
2549 ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
มีพระสรยุทธ ชยปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส 
และมีการบูรณะฟื้นฟูวัดพระธาตุดอยผา
ส้มอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ 
ทั้งแรงกาย แรงใจ ก�าลังทรัพย์ ชาวบ้าน
มาท�าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จาก
ชาวบ้านที่อยู ่ในบริเวณใกล้เคียงมาโดย
ตลอด

ต�าบลยั้งเมินและต�าบลแม่สาบ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับวัดพระบรมธาตุดอย
ผาส้ม ประชากรส่วนใหญ่ แต่เดิมพื้นที่
ต�าบลมีชาวไทยใหญ่ (ไต), ลั้ วะม ้ง 
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ปัจจุบันพื้นที่ที่ชาวไทย
ใหญ่และลั้วะอาศัยอยู ่ ได ้มีคนเมือง
อพยพมาจากอ�าเภอสันป่าตอง ประตู 
สวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ และจาก
จังหวัดน่าน เข้ามาตั้งรกรากอาศัยเมื่อ
หลายร้อยปีมาแล้ว มีภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูง ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน
ตามเนินเขา หุบเขา และบนภูเขาสูง 
วิถีชีวิตของชาวบ้านในต�าบลยั้งเมินและ
ต�าบลที่อยู่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ 
ปลูกสตรอเบอร์รี่ ปลูกดอกเก๊กฮวย และ
ปลูกพืชผักเมืองหนาว เพื่อส่งขายตลาด

ทกุข์ ทีส่ร้างสขุอย่างยัง่ยนื โดยองค์ความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพึง่ตนเอง การลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ 
โดยการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรม- 
ชาติ เมื่อคนดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติจะ
ดูแลคนในชุมชน ใช้กลไก “บวร” บ้าน 
วัด โรงเรียน และชุมชนเป็นหลักในการ

ขับเคลื่อน จนกระทั่งท�าให้เกิดการเชื่อม
โยงกันเป็นเครือข่าย “ขบวนบุญ” และ
พัฒนายกระดับสู ่ “ธุรกิจเพื่อสังคม” 
ท�าให้เกดิพลงัคณุธรรม ความรกั ความสขุ 
ความสามคัค ีสร้างส�านกึสาธารณะ ร่วมกนั
ของคนในชุมชนท ้องถิ่นในการดูแล 
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า 
เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงต่อไป 
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สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว ลักษณะ
การท�าการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการ
ใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงมาก ต้นทุนการ
ผลิตที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ซื้อ
เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างแรงงาน 
ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต�่า รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่นับวัน
จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�าวัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้
กบับตุรหลาน ค่าลงทนุการเกษตร เหล่านี้
ท�าให้ต้องมีการกู ้ยืมเงินทั้งจากกองทุน
หมู ่บ ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพาณชิย์ 
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพื่อ
การเกษตรและเป็นค่าใช ้จ ่ายในชีวิต
ประจ�าวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สิน
พอกพูนขึ้นทุกๆ ปีเป็นดินพอกหางหมู
และกลายเป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชน  
ในขณะทีท่รพัยากรธรรมชาต ิ ดนิ น�า้ ป่า 
ซึ่งเป็นฐานในการท�ามาหากินของชาว

บ้านเริ่มเสื่อมโทรม ป่าไม้ที่ลดลง แหล่ง
น�้าที่ไม่เพียงต่อต่อการท�าเกษตรกรรม
เป็นปัญหาสะสมที่ เริ่มส่งผลกระทบต่อ
การท�ามาหากินของชาวบ้านเริ่มมีความ
ยากล�าบากขึ้นเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา 
พระธรรมคุต หรือ พระสรยุทธ ชยปัญโญ
และพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ เป็น
เรี่ยวแรงส�าคัญในการฟื ้นฟูศาสนาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู ่
รอบๆ วัด กิจวัตรในการออกบิณฑบาต
ทุกเช้าท�าให้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับชาว
บ้านที่ท�าบุญใส่บาตร พระอาจารย์ทั้งสอง
ได้รับรู้ความทุกข์ที่เป็นปัญหารวมๆ ของ
ชาวบ้าน ทั้งการท�ามาหากิน เลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีเกษตร-
กรรม ที่ ส ่ วนใหญ ่ปลูกพืช เชิ ง เดี่ ยว 
เป็นการท�าเกษตรที่เน้นการใช้สารเคมี 
พึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก ราคา

ผลผลิตขึ้นอยู ่กับพ่อค้าคนกลาง เกิด
ปัญหาหนี้สินรุมเร้า ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ผ่อนทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากหนักให้เบา 
และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ จึงหากุศโลบายใน
การดึงให้ชาวบ้านออกจากทุกข์ โดย
น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “บวร” ซึ่ง
หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้เป็น
หลักในการฟื้นฟูและพัฒนาชาวบ้านที่มา
ท�าบญุในวดั ทัง้ได้อาศยัแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
โดยใช้หลักอริยสัจสี่เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคือ ทุกข์ : ค้นหาทุกข์ของ
ตนเองให้เจอ สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร  นิโรธ :  หาทางดับทุกข์  
มรรค : แนวทางการปฏิบัติที่น�าไปสู่เหตุ
แห่งทุกข์ และได้ท�ากิจกรรมเพื่อเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  4  ด้าน 
ดังนี้

1 2 3 4
การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ โดยรวมกนั
กับชาวบ ้านอนุรักษ ์ป ่ าไม ้ 
ต้นน�้าล�าธาร ด�าเนินการท�า
ฝายแฝก ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการรณรงค์สร้างฝาย
ต ้ นน�้ า  ล� า ธ า ร  และแฝก  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และกองก�าลงัจากกองทพัภาคที ่3 
และอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์ต้นน�้า
และรักษาความชุ่มชื้น

การพึ่งพาตนเองและใช้เป็น
แนวป้องกันไฟเปียก ในด้าน
เกษตรอินทรีย ์ จัดท�าน�้ายา
อเนกประสงค์โดยใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพและขยะวิทยา ได้ท�า
ปุ๋ยหมัก น�้ายาฮอร์โมนต่างๆ 
ยาขับไล่แมลง และการจัดการ
แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับ
การสนบัสนนุจากโครงการชวีถิี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ-
ไทย และชมรมเพือ่นช่วยเพือ่น

การอนุ รั กษ ์ พลั ง ง านและ
พลังงานทดแทน ผลิตไบโอ
ดเีซลจากเมลด็ทานตะวนั สบูด่�า 
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มโรง
น�้าตาลไทยรุ่งเรื่อง โครงการ
อนุรักษ์พลังงานในวัด ศูนย์-
วิจัยพืชไร ่นครราชสีมา วัด
พยัคฆาราม และมหาวิทยาลัย
นอร์ทเชียงใหม่

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
โดยการบรูณาการ 8 สาระการ-
เรียนรู ้เข้าสู ่บริบทชุมชนของ
ตนเอง ทั้งยังน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงและไอซที ีมาประยกุต์
ใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
อย่างแท้จริง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักพัฒนา
นวัตกรรม ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 
และมหาวทิยาลยันอร์ทเชยีงใหม่

แผนภาพแสดงการใช้ “บวร” กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

บ้าน
ทุกข์ : ค้นหาทุกข์
ของตนเองให้เจอ  

อนุรักษ์ป่าต้นน�้า
อนุรักษ์เหมืองฝาย

การพึ่งพาตนเอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

การจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่

สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร

นิโรธ :  หาทางดับทุกข์  

มรรค : แนวทางการปฏิบัติ
ที่น�าไปสู่เหตุแห่งทุกข์   

โรงเรยีน วดั

อริยสัจ 4

ศนูย์คณุธรรม : พลงัภาคหีนนุเสรมิพลงั “บวร” 
ขบัเคลือ่นศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

การก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาวัด
พระธาตุดอยผาส้ม เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548  โดยมีพระธรรมคุต และพระ
อาจารย์สงัคม ธนปัญโญ เป็นแกนน�าหลกั
ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนารวมทั้ง
การท�ากิจกรรมอื่นๆ ด ้านพัฒนาสิ่ ง
แวดล้อม  พระภิกษุทั้งสองรูปได้ตระหนัก
เห็นป ัญหาร ่วมของชาวบ้านจึงได ้น�า
แนวคิดเรื่องความพอเพียงแปลงเป็นวิธี
การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยช่วง
แรกเน้นการให้ความรู้ เรื่องใกล้ตัว ได้แก่ 
เรื่องการอนุรักษ์ป่า ฟื้นดิน ลดการพึ่งพา
ภายนอก และเปลี่ยนแปลงค่านิยมทาง
ทุนนิยม 

ต่อมาปี พ.ศ.2551 ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)  ได้ให้การสนับสนุน 

วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มในการท�า
โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การสร้างเสริมคุณธรรมน�าวิถี
ชวีติชมุชน และการประยกุต์ใช้หลกัพทุธ-
ธรรมและแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคนดี 
ในช่วงนั้นมีการท�ากิจกรรมต่างๆ โดยมี
กิจกรรมหลักคือการสร้างฐานเรียนรู ้ให้
คนในพื้นที่ใกล้เคียง 5 ต�าบล ได้แก่ 
ต�าบลแม่สาบ  ต�าบลสะเมิงใต้  ต�าบลยั้ง
เมิน ต�าบลบ่อแก้ว ต�าบลสะเมิงเหนือ 
และเยาวชนในโรงเรียน 9 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านอมลอง โรงเรียนบ้านปางขุม 
โรงเรยีนบ้านแม่ยางห้า โรงเรยีนบ้านแม่แว  
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ขะปู  
โรงเรยีนบ้านยัง้เมนิ โรงเรยีนบ้านแม่ตะละ 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ซึ่งฐานเรียนรู ้
ต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นนั้นมีทั้งหมด 9 ฐาน 
ได้แก่
 
ฐานที่ 1 ฐานรักษ์ป่า เป็นกิจกรรมการ
จัดท�าธนาคารต้นไม้ การปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง คือได้ประโยชน์จากป่า
เป็นรายวนั รายเดอืน หรอืรายปี เป็นกองทนุ
สะสมไว้ให้ลูกหลาน โดยพระอาจารย์
สงัคมเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติร่วมกันเป็นรูปธรรมในพื้นที่เกือบ 
100 ไร่ ที่อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ฐานที่ 2 ฐานรักษ์น�้า เป็นการสร้างฝาย 
ชะลอน�า้ ไม่ให้เกดิการพงัทลายของหน้าดนิ 
ลดการเกิดน�้าท่วมจากน�้าป่า สร้างการมี
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ส ่วนร ่วมทั้ งคนนอกชุมชนและคนใน
ชุมชนมาร่วมกัน ปัจจุบันมีฝายเล็กๆ 
ที่ช ่วยชะลอน�้าอยู ่ไม ่น ้อยกว่าพันฝาย 
และมีฝายขนาดใหญ่ดาดปูน 6 ฝายซึ่งจัด
สร้างโดยมีวิศวกรออกแบบและช่วยก�ากับ
ดูแล

ฐานที่ 3 ฐานรักษ์แม่ เป็นกิจกรรมสร้าง
การเรียนรู้การท�าน�้าหมักชีวภาพและการ
ท�าเกษตรอินทรีย์

ฐานที่ 4 ฐานคนมีน�้ายา เป็นกิจกรรม
สร ้ า งการ เ รี ยนรู ้ เ รื่ อ งการท� าน�้ า ยา
อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน 
ได้แก่ น�้ายาซักผ้า น�้ายาล้างจาน น�้ายา
ปรบัผ้านุม่ สบู ่เพือ่ให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
 
ฐานที่ 5 ฐานคนเอาถ่าน เป็นกิจกรรม
การเรียนรู ้ เรื่องการเผาถ ่านและเก็บ
ผลผลิตเป็นน�้าส้มควันไม้ โดยใช้ต้นไม้ 

กิ่งไม้มาเผาถ่าน น�้าส้มควันไม้ที่ได้น�าไป
ใช้ในการไล่แมลงที่มากัดกินพืชที่ปลูกได้
 
ฐานที่ 6 ฐานพออยู่พอกิน  เป็นกิจกรรม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกับการ
ปลูกพืชอินทรีย ์ เพื่อให ้ชุมชนได้เห็น
ว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก 
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความหลากหลาย
ของพืชที่ปลูก ดินไม่เสียเหมือนกับการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ฐานที่ 7 ฐานคนเลี้ยงสัตว์ เป็นกิจกรรม
การเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูแบบ
ประหยัด เลี้ยงด้วยเศษอาหารในครัว
เรือน มูลหมูสามารถน�าไปใช้เป็นปุ๋ยให้
กับพืช หรืออาจจะสามารถน�ามาใช้เป็น
ก๊าซหุงต้มในกรณีที่มีมาก
 
ฐานที่ 8 ฐานคนมีไฟ เป็นฐานเรียนรู ้
เกี่ยวกับการท�าไบโอแก๊ส โดยให้ชาวบ้าน
น�าน�้ามันที่ใช้แล้วในครัวเรือนมาเป็นวัสดุ

ศนูย์การเรยีนรูฯ้ เศรษฐกจิพอเพยีง : วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
“ฟื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ
เพื่อธรรมชาติดูแลคน”

พัฒนาวิถีการพึ่งตนเอง
“ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

ก�าไรคือขบวนบุญ”

• ฐานคนมีน�้ายา
(ผลิตของใช้ในครัวเรือน)
• ฐานคนเอาถ่าน 
(ลดค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังาน)
• ฐานพออยู่ พอกิน
(พึ่งตนเองด้านอาหาร)
• ฐานเลี้ยงสัตว์ 
(ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร)
• ฐานคนมีไฟ 
(พลงังานทดแทนไบโอดเีซล)
• ฐานการท�าเกษตรอนิทรย์ี

ฐาน
รักษ์แม่

ฐาน
รักษ์ป่า

ฐาน
รักษ์น�้า

แผนภาพแสดงความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ฯ 
วัดพระบรมธาตุวัดดอยผาส้ม 

ฐานเรียนรู ้ต ่างๆ ที่ ได ้ด�าเนิน
กิจกรรมมีผู้มาเรียนรู้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเนื่องจากทางวัดมีการฝึกอบรม
ให้กับผู ้ที่สนใจในแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงหลายรุ่น และนอกเหนือจากการฝึก
อบรมจากฐานเรียนรู้แล้ววัดจึงมี Home 
School เพื่อลดการพึ่งพิงระบบทุนนิยม 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนสูง 
วิชาที่เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้น�าไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ�าวัน  Home School จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ได้
เรียนรู ้สิ่งดีๆ ในชุมชนและอยู ่พัฒนา
ชุมชนตนเองมากกว ่าออกไปอยู ่นอก
ชุมชน นักเรียนต้องค้นหาความรู้จากการ
เรียนรู้และการปฏิบัติจริง น�าความรู้มา

พัฒนาตนเองและท้องถิ่น สามารถพึ่ง
ตนเอง และด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษได้   
ปัจจุบันเปลี่ยนจากชื่อ Home School  
เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม ”เปิดสอนในระดับมัธยมต้น
และระดับมัธยมปลายกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 
9 ฐาน มีการด�าเนินการมาเรื่อยๆ อาจจะ
มีน�้าหนักในแต่ละกิจกรรมไม่เท่ากันแล้ว
แต่สถานการณ์ของช่วงเวลาและความ
ต้องการเรียนรู ้ของชุมชนและเยาวชน 
รวมทั้งความต้องการของผู้ที่จะมาเรียนรู้ 

เ ป ิ ด ส อ น นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมปลาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง

และเรียนไปด้วยกันโดยแบ่งการเรียนรู ้
เป็น 3 ช่วง คือ “เปิดทางฝัน ”ซึ่งจะน�า
เด็กๆ ไปดูงานที่ต่างๆ เพื่อค้นหาตัวเอง
ช่วงที่ 2 เป็น“การก่อร่างสร้างฐาน” คือ
การน�าความสนใจจากความรู้ต่างๆ มา
หลอมรวมกับจินตนาการ 

สูก่ารปฏบิตักิารทดลองด้วยตนเอง 
ศูนย์การเรียนรู้ Home School ช่วงแรก
นั้นมีทั้งแปลงพืชอินทรีย์เล็กๆ และเลี้ยง
หมูหลุม 3-4 ตัว ส่วนช่วงสุดท้ายคือ 
“เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ ”เข้ากับสิ่งรอบตัว 
เป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลักสูตรนี้
ใช้มาตรฐานทาง ความรู้ ปณิธาน และ
ต้องไปสอบวัดระดับความรู ้ที่ เขตการ
ศึกษาจั งหวัด เชี ยงใหม ่ เป ็นระยะๆ 
นอกจากนี้ในตารางเรียนรอบสัปดาห์จะมี
สองวันเรียนวิชาสามัญเหมือนนักเรียนใน 
หลักสูตรปกติ ส่วนอีกสองวันเรียนเกษตร
กับเข้าฐานปฏิบัติงาน และจะต้องมีวัน
หนึ่งเรียนกับพระอาจารย์ ส�าหรับสถานที่
เรียนนอกจากเรียนที่ศูนย์การเรียนรู ้ใน
ชุมชนที่ชาวบ้านเป็นผู้บริจาคที่นาให้ บาง
ครั้ งก็ ไป เรี ยนตามร ่มไม ้และแม ่น�้ า  
ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนย์การเรียนกับส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนแห่งแรกใน
ประเทศไทยป ัจจุบัน มี เด็กนักเรียน 
ทั้งคนไทยและชนเผ่ารวม 13 คน 

ขยายองค์ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
จากวัดสู่ชุมชน 

ปี พ.ศ.2554 วัดพระบรมธาตุดอย
ผาส ้มได ้ รับการสนับสนุนจากศูนย ์
คุณธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่าย (บวร) สู่การขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�าเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงชุมชน 9 
ชุมชน โดยวัดสนับสนุนงบประมาณกับ

ในการท�าไบโอแก๊ส ใช้กับเครื่องจักรชนิด
ต่างๆ เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร ซึ่ง
ฐานนี้ก็จะเชื่อมโยงกับฐานคนเลี้ยงสัตว์
คอื น�ามลูสตัว์มาท�าเป็นไบโอแก๊ส ใช้แทน
ก๊าซหุงต้ม
 
ฐานที่ 9 ฐานนาอินทรีย์เป็นฐานเรียนรู้
การปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนได้รู้ถึง
ประโยชน์ของการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ให้
ระบบนิเวศเป็นผู้จัดการกับแมลงศัตรูพืช
ตามห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ท�าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย บริโภคอย่างปลอดภัย
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แต่ละชุมชนเพื่อท�ากิจกรรมในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท�าปุ ๋ย
ชีวภาพ สหกรณ์ข้าวกับปกาเกอะญอ  
ธนาคารชวีติ น�า้ยาอเนกประสงค์ การผลติ
น�้ามันพืช ธนาคารขยะ การท�าปุ๋ยอินทรีย์  
การท�ากสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า
ชุมชน 1 ไร่คุณธรรม แต่ละกิจกรรมมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมี
ผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันบาง
กิจกรรมก็ยังมีการด�าเนินการอยู่แต่บาง
กิจกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ส�าหรับกิจกรรม
ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น การท�าข้าว
อินทรีย์ ธนาคารขยะรีไซเคิล การปลูกป่า
และท�าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า การ
สร้างฝายชะลอน�้า การท�าปุ ๋ยอินทรีย์  
การท�าน�้ ายาอเนกประสงค ์ ส�าหรับ
กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติมขึ้นเพื่อปรับให้
เข ้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมคือการปลูก
กล้วย เพื่อน�ามาท�ากล้วยทอดกรอบเป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่ และการสร้าง
ศูนย์อโรคยา บริเวณศูนย์เรียนรู้เดิม เพื่อ
ช่วยเหลือคนในชุมชนด้านสุขภาพโดยใช้

ยาสมุนไพรเป็นหลัก มีแพทย์ทางเลือกให้
คนในชุมชนได้ใช้บริการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายพหุชุมชนเชื่อม
โยงสู ่การพึ่งตนเอง สร้างรายได้ 
สร้างขบวนบุญดูแลธรรมชาติ

ป ี  พ.ศ .2555 ศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ
ให้วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มด�าเนิน
โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นก ้าวหน้าระดับเครือข ่ายพหุชุมชน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร ้างแหล่งเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะสามารถถอดองค์
ความรู้ในระดับพหุชุมชนที่เชื่อมร้อยกัน

เป็นเครือข่าย โดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน และขั้น
ก้าวหน้าในการด�าเนินงาน พัฒนาความ
ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ดิน น�้า ป่า 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน มิให้เงินไหลออก
นอกระบบ และด้านสังคม คือความ
สัมพันธ์รู ้รักสามัคคีอุ้มชูกันภายในเครือ
ข่าย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และสร้างความเข้ม
แข็ ง ให ้กับ เครือข ่ าย จนถึ งขั้ นที่ จะ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีนี้ 
วัดได้สร้างการเรียนรู ้ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียงขั้นก้าวหน้าให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง 
5 เขต ได้แก่ 1) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 2) ชุมชนบ้านแม่ยาง
ห้า ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะนอก ร.ร. ตชด. 
รั ปปาปอร ์ ต  ต .บ ่ อแก ้ ว  อ .สะ เมิ ง   
ต .แม ่ แดดน ้ อย และต .บ ้ านจันทร ์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา 3) ชุมชนบ้านแม่เลย 
ชุมชนบ้านนาฟาน ชุมชนบ้านแม่ปะ 
ต.สะเมิงเหนือ ชุมชนบ้านใหม่ต้นผึ้ง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 4) ชุมชนเทศบาลสะ
เมิงใต้ร.ร.สะเมิงพิทยาคม ต.สะเมิงใต้ 
อ.สะเมิง  5) ชุมชนบ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน 
อ.แม่วางชุมชนบ้านป่าคานอกและห้วย
หญ้าไทร ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง

การพึง่ตนเอง : การท�ากจิกรรมหลกัร่วมกนั
ของเครือข่ายพหุชุมชนคือ การพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับชุมชนเรื่องการพึ่งตนเอง 
ในการท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืช
ผักพื้นบ ้านไว ้กินเอง การผลิตน�้ ายา
อเนกประสงค์ สบู่ แชมพู การถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้ งท�าการเก็บข ้อมูลการอุปโภค 
บริโภคภายในพื้นที่ เช่น การใช้น�้ายาล้าง
จาน น�้ายาซักผ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการผลิต 
ใช้เองในชุมชน

เศรษฐกจิชมุชน : ในรปูแบบ “ขบวนบญุ”  
การผลิตของใช้ที่จ�าเป ็นในครอบครัว 
ส่วนที่ เหลือขายในราคาไม่แพงให้กับ
คนในชุมชนที่ไม่ได้ผลิตใช้เองเพื่อลดราย
จ่ายให้กับคนในชุมชน โดยใช้รูปแบบ
ธุรกิจที่เรียกว่า“ขบวนบุญสร้างรายได้ให้
ค รอบครั วที่ เ หลื อ เผื่ อ แผ ่ กลั บคื นสู ่
ธรรมชาติ” คือขายสินค้าชุมชนในราคา
ต ้นทุน ให ้คนในเครือข ่ายใช ้สินค ้า
คณุภาพด ีราคาประหยดัให้กบัคนในชมุชน

ขบวนบุญดูแลคนและดูแลธรรมชาติ :    
มีการจัดสรรเงินก�าไรจากการจ�าหน่าย
สินค้าน�าไปสบทบกองทุนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ใช้ในภารกิจปลูกป่า 
สร้างฝายชะลอน�้า ท�าแนวกันไฟป่า แต่
ปัญหาที่พบคือ สมาชิกคนในเครือข่าย 
ยังนิยมซื้อสินค้าที่มียี่ห้อคุ้นเคย และเป็น
สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตจ�านวนมากได้
ในราคาถูก โมเดลการใช้สินค้าเป็นสื่อให้
คนเกิดตระหนักถึงความส�าคัญของ
ธรรมชาติอย่าง “ขบวนบุญ” กลับไม่ได้
รบัความสนใจส�าหรบัคนในพืน้ที ่คนต้นน�้า 
ซึ่งเป็นคนอยู่ใกล้ป่าไม้แหล่งทรัพยากร
ส�าคัญของชีวิต

ในขณะเดียวกันมีกลุ่มคนในเมือง 
ได้รับรู้เรื่องราวโมเดลธุรกิจ “ขบวนบุญ” 
จากการบอกต่อและการมาร่วมกันท�า
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าและเกิดความ
เข้าใจในวิถี “ขบวนบุญ” ที่ช ่วยดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ ปลอดภัยส� าหรับตนเอง
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด 
“กิ จกรรมบุญ” คื อ คนในเมื องรับ
จ�าหน่ายสินค้าของคนต้นน�้า อย่างเช่น 

ผักปลอดสาร ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และ
น�้ายาอเนกประสงค์  และถ่ายทอดเจตนา
ของคนต้นน�้าในวงกว้าง เกิดการระดม
กองบุญรักษาป่าและขยายตัวขบวนบุญ
เชิญชวนคนในเมืองเข้ามาเป็นอาสา-
สมัครช่วยสร้างฝายเกิดเป็นเครือข่ายคน
ปลายน�้า (คนเมือง) ช่วยเหลือคนต้นน�้า 
(คนชนบท) จึงเป็นที่มาของโครงการที่
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้มในปี พ.ศ. 2556 

จากเศรษฐกิจ “ขบวนบุญ” พัฒนา
สู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ด�าเนินการมา
ย่างเข้าปีที่ 6 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) สนับสนุนให ้มีการพัฒนา 
ยกระดับจากการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็น
ขบวนบุญ ก้าวเข ้าสู ่พัฒนาธุรกิจเพื่อ
สังคม ปี พ.ศ.2556 เพื่อสร้างช่องทาง 
การตลาดของสินค้าจากชุมชนสู่สื่อและ
เว็ปไซค์โดยมีการพัฒนากิจกรรมจากฐาน
เรียนรู้ต่างๆ การผลิตสินค้าให้ชุมชนได้
ใช้เองในราคาถูกออกสู ่สังคมภายนอก 
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
คนบุญด้วยช่องทางสังคมออนไลน์ ซึ่ง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งขั้นพื้นฐาน
และก้าวหน้าบนโลกไซเบอร์ คือเว็บไซต์ 
(Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ กิจกรรม บทเรียน และบุคคล
ต้นแบบ ในการเสริมสร้างเครือข่ายคน
บญุให้ขยายเป็นวงกว้างเกดิการขบัเคลือ่น
แนวคิดและภาคปฏิบัติของขบวนบุญ 
(Soc ia l Ente rp r i se) ที่น�าบุญและ
คุณธรรมความกตัญญูต ่อทรัพยากร-
ธรรมชาติเป็นตัวตั้งในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อสังคม และเสริมหนุนเครือข่ายเดิมให้
เข ้มแข็งและขยายเครือข ่ายใหม ่ให ้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส�าหรับ
แนวคิดหลักในส ่วนของขบวนบุญคือ  
ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้
มากทีส่ดุ ใช้และกนิในสิง่ทีส่ามารถท�าได้เอง 
ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ไม่เน้นการตลาด
หรือผลผลิตเชิงปริมาณหรือก�าไรที่ได้จาก
การร่วมบุญในขบวนบุญ ดังนั้นผลก�าไรที่
ได้จึงน�ามาใช้เป็นกองทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยชุมชน นักเรียนของ
ศูนย์การเรียนวัดดอยผาส้ม เป็นหลักใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการจริง 

เป้าหมายของการขายสินค้าของ
ขบวนบุญ ไม่ได้อยู ่ที่ปริมาณยอดขาย 
หรือจ�านวนการผลิตที่มากมาย แต่เน้น
เรื่องการท�าเองใช้เอง และขยายแนวคิด 
การท�าเองใช้เองไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้ได้ใช้
ของใช้ในชีวิตประจ�าวันที่มีราคาไม่แพง
และไม่ติดกับยี่ห้อซึ่งเป็นระบบทุนนิยม 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้น
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ขบวนบุญ จึงไม่ได้วางแผนด้านการตลาด
หรือเน้นการขาย แต่เน้นการประชา-
สมัพนัธ์แนวคดิ วธิกีาร ช่องทางทีจ่ะขยายผล
เพื่อให้เกิดแนวคิดท�าเองใช้เองมากขึ้น
เนื่องจาก “ขบวนบุญ”เน้นเรื่องการท�าเอง
ใช้เอง เน้นการผลิตสิ่งที่เป็นปัจจัย 4 ที่ใช้
ในชีวิตประจ�าวัน เสื้อผ้า ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ผลิตจากหม้อห้อมใช้เอง ปลูกผักกินเอง 
แบ่งปันกัน เหลือจึงจะขาย ผลิตภัณฑ์
เด่นของขบวนบุญคือ กล้วยทอดกรอบ  
แชมพู สบู่ กระเทียม สมุนไพร หรือข้าว
อินทรีย์ มีรูปแบบในการด�าเนินการโดย
การรวมกลุ่มกันตามความสนใจ ช่วยกัน
ระดมเงินหุ้นเพื่อน�าเงนิมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทนุท�าผลติภณัฑ์
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ปัจจบุนัวดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม
เป็นเครือข่ายกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง ชลบุรี (มหาลัยคอกหมู) ที่เป็น
ศูนย์เรียนรู้เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เช่นเดียวกัน แต่ส�าหรับในชุมชนของ
ต�าบลแม่สาบและต�าบลยั้งเมินนั้นเริ่มเกิด
ความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันในทางดีขึ้น 
วัดมีเครือข่ายเพิ่ม ชุมชนก็เริ่มเปิดใจที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น จนกลายเป็นความ
ภูมิใจของขบวนบุญเมื่อชาวบ้านเริ่มเข้า
มาช่วยกิจกรรมในวัดมากขึ้น ช่วยเหลือ
งานต่างๆ ในวัดมากขึ้น แต่สิ่งที่จะต้อง
ฝ่าฟันต่อไปคือ ปรับทัศนคติให้คนใน
ชมุชนเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัให้มากขึน้ 
บนความศรัทธาต ่ อค� าสอนในหลัก
พระพุทธศาสนาและความศรัทธาต่อพระ
อาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ ที่คอยชี้แนะ
แนวทางที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาด้านการบรหิารจดัการ
การเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์สินค้า
ขบวนบุญ ซึ่งแบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่หนึ่งจะน�ามาใช้ในการลงทุน
ต่อยอดท�าผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย ส่วนที่
สองเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบของค่า
จ ้างและเงินป ันผล ส ่วนที่สามมีการ

จัดสรรเงินก�าไรที่ได ้จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปท�าบุญกับวัดพระบรม
ธาตุดอยผาส้ม เพื่อน�ามาสร้างเป็นกอง
ทุนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ใช้ในการสร้างฝาย ท�าแนวกันไฟและ
พัฒนาวัดด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันขบวน
บุญก็เป็นเหมือนจุดรวมเงินที่จะให้ชาว
บ้านยืมเงินไปลงทุนในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่มีการแบ่ง
ก�าไรจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายแล้ว ก�าไร 50 % จะคืนสู่
ขบวนบุญโดยการท�าบุญ ส�าหรับเงินที่คืน
กลับไปสู ่ขบวนบุญในรูปแบบของการ
ท�าบุญจะมีการตกลงกันระหว่างสมาชิก
แล้วโดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน

โครงสร้างชัดเจน บริหารเข้มแข็ง
ของศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรม-
ธาตุดอยผาส้ม 

การบริหารจัดการโครงการตลอด
ระยะเวลาที่ด�าเนินโครงการกับศูนย ์
คุณธ ร รม  ( อ งค ์ ก า รมหาชน )  นั้ น  
วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มมีการจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะท�างานซึ่งมาจากศูนย์ปฏิบัติการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ 
(บวร.) และเครือข่าย บ-ว-ร ในพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งต�าแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้าง
ยังคงอยู่เช่นนี้ทุกปี แต่รายชื่อคณะท�างาน
ก็ จ ะ เปลี่ ยน ไปตามความถนั ดของ
กรรมการแต่ละคนในแต่ละปี

ส�าหรับกระบวนการท�างานจริงนั้น
แต่ละคนก็ช่วยเหลือกัน ท�างานเป็นทีมไม่
ได ้ยึดติดในต�าแหน ่ ง รวมทั้ ง เมื่ อมี
กิจกรรมต่างๆ คนในชุมชนที่ไม ่ได ้มี
ต�าแหน่งตามโครงสร้างก็จะมาช่วยกัน
ท�างานด้วยเช่นกัน เมื่อมีการท�ากิจกรรม 
พระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ จะนัด
หมายผู้เกี่ยวข้องมาร่วมท�าความเข้าใจใน
การท�ากิจกรรม เนื่องจากวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้มเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น
จุดรวมคน ถือเป็นทุนทางสังคมที่มีอยู ่
เดิม ดังนั้นการท�างานทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างฝาย ปลกูต้นไม้  การท�าแนว
กันไฟ การท�าน�้ายาอเนกประสงค์ ฯลฯ 
ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น รวมทั้งสามารถดึง
เครือข่ายจากภายนอกที่สนใจกิจกรรม
ต่างๆ ของวดัเข้ามาในชมุชนอกีด้วย

 
วดั ชมุชน  หน่วยงานและสิง่แวดล้อม
เชื่อมร้อยกันอย่างไร

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ
สามารถเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างเข้า
ด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธรรมชาติ 
วัด และคนนอกชุมชน

 
สิ่งแวดล้อม :  เชื่ อมโยงชุมชน คน
ภายนอกชุมชน หน่วยงานที่สามารถ
สนับสนุนงบประมาณหลายๆ หน่วยงาน 
จากการท�ากจิกรรมการสร้างฝายชะลอน�้า
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมๆ แล้ว
นับเป็นพันฝาย มีผู้คนซึ่งมีจิตอาสาสลับ-
สบัเปลีย่นกนัเข้ามาช่วยสร้างฝายชะลอน�า้
ไม่เคยขาดตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 
เป็นต้นมา ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างฝาย 
คือ ป่าไม้เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ป่ามีความ

ฝ่ายนโยบาย
และบริหาร
โครงการ

ฝ่ายติดตาม
และประเมนิผล

ผู้ประสาน
โครงการ

น.ส.ธชาพร 

ที่ปรึกษา
ศูนย์

คุณธรรม

ประธาน
คณะท�างาน

ฝ่ายแผนงาน
และกิจกรรม

พระบุญ

ชุ่มชื้นมากขึ้นการซึมซับน�้าของดินดีขึ้น
ปริมาณ ของน�้าในการใช้เพื่อการเกษตร
เริ่มเพียงพอในบางพื้นที่ซึ่งเดิมนั้นไม่มีน�้า
เพียงพอ รวมทั้งการเกิดไฟป่าในบางพื้นที่
น ้อยลง เนื่อง จากป่ามีความชุ ่มชื้น  
แหล่งอาหารในป่าเพิ่มขึ้น ยังประโยชน์ให้
กับคนรอบป่าได้อาศัยใช้ประโยชน์ได้ 
โดยไม่หวังแต่ใช้ประโยชน์จากป่าเพียง
อย่างเดยีว แต่ยงัรูจ้กัการอนรุกัษ์ให้ป่าคงอยู่
ไปยงัลกูหลานต่อไป

ชุมชน : เป ็นกลไกในการสร ้างความ
สัมพันธ์ต ่างๆ เพราะชุมชนเป็นผู ้ขับ
เคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น จากการ
เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม ท�าให้
ชุมชนเข้ามาท�ากิจกรรม 1 ไร่ คุณธรรม
ปลูกพืชผักสวนครัว โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์  
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมทั้ง
มีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนด้วยการร่วมกันสร้างฝาย 
ร่วมกันท�าแนวกันไฟป่า รอบๆ บริเวณป่า
ชุมชนในอ�าเภอสะเมิง และส�าหรับคน
ชุมชนนั้น ไม่เพียงแค่เฉพาะคนในพื้นที่
สะเมิงเท่านั้น ยังมีจากชาติพันธุ์อื่น เช่น 
ปกาเกอะญอ ซึ่งน�าข้าวมาขายให้กับ
ขบวนบุญและมาช่วยใช้แรงงานในการ
สร้างฝายชะลอน�า้ และการท�าแนวกนัไฟป่า
 
หน่วยงานภายนอก : เป็นหน่วยงานที่
เข ้ ามาร ่วมสนับสนุนกิจกรรมต ่างๆ
ของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งมักจะมาช่วย
สนับสนุนงบประมาณและก�าลังคนในการ
สร้างฝายชะลอน�้าและการสร้างแนวกัน
ไฟ เช่น บรษิทั เทพผดงุพรมะพร้าว จ�ากดั
กลุ่มจิตอาสา VeryGood บริษัท Mektec 
Manufacturing  สโมสรโรตารี่คลับ และ
โรตารี่จังหวัดเชียงใหม่ กองพันสัตว์ต่าง 
(ค่ายตากสิน) กรมการสัตว ์ทหารบก  
ค่ายกาวิละ กรมทหารราบที่ ๗ เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สาบและ 
ยั้งเมิน True Learning Center สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  กลุ่มแม่วังออฟโรด  

ชมรมจิตอาสารุ่งอรุณ ชมรมธุรกิจภาค
เ ห นื อ  ส ห พั น ธ ์ ช ม ร ม ภ า ค เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยต ่างๆ และอีกหลายๆ  
กลุ ่มที่เป็นกลุ ่มจิตอาสาซึ่งมีศรัทธากับ
แนวทางการพัฒนาชุมชนของวัดพระบรม
ธาตุดอยผาส้ม

วัด : เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นพื้นที่สร้างการ
เรียนรู้ให้กับชุมชน เยาวชน และรวมผู้คน
ที่มีจิตอาสาให้มาร่วมกันท�าประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม เป็นโรงเรียน เป็นบ้านหลัง
ที่สองส�าหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ 
ในการท�าพธิทีางศาสนา มผีูน้�าทางความเชือ่ 
ความศรัทธา คือเจ้าอาวาส ที่คอยช่วย
ดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชนให้เป็นไป
ตามวิถีพอเพียงตามแนวทางและบริบท
เดิมของชุมชน

ความส�าเร็จที่เพียงพอกับชีวิตที่
พอเพียง 

จากการเชื่อมโยงหลักค�าสอนของ
พุทธศาสนา น�าหลักของอริยสัจ 4 มาเป็น
แนวทางในการแก้ไปปัญหาและพัฒนา
ตนเองของพระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ
และพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ซึ่งมี
ความพยายามทีจ่ะพฒันาชาวบ้านในพืน้ที่

ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วม
กันพัฒนาวัด ท�าบุญ ทั้งในวันส�าคัญและ
วันพระ เมื่อชาวบ้านได้มาวัด มีการพูด
คุยกับพระอาจารย์ทั้งสอง เล่าสู่กันฟังถึง
ป ัญหาและวิถีการด�า เนินชี วิต เมื่ อ 
พระอาจารย์ได้ฟังปัญหาของชาวบ้านและ
คิดวิเคราะห์ร่วมกัน พบปัญหารวมๆ คือ 
ปัญหาวิกฤติหนี้สินจากการท�าเกษตร
เชิงเดี่ยวโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปัญหาการแข่งขัน
กันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และ
ป ัญหาสุขภาพที่ ได ้รับจากการใช ้ยา 
ฆ่าแมลง เมื่อมีการวิเคราะห์และสรุป
ป ัญหาร ่วมกันแล ้วจึ งช ่ วยกันคิดหา
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็น
เครื่องมือในการหลอมรวมชาวบ้านใน
การท�ากิจกรรมให ้ เป ็นแกนน�า เป ็น
ตัวอย่างให้คนอื่นๆ ในชุมชนได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง เมื่อชาวบ้านได้มาท�ากิจกรรม
ต่างๆ ได ้รับการเพิ่มพูนความรู ้จาก
การพาไปศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการในแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในที่ต ่างๆ และสามารถน�า
แนวคิดมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง
การใช้จ่ายเงิน  ลดความฟุ่มเฟือย ใช้และ
กนิในสิง่ทีท่�าเองปลกูเอง เช่น น�า้ยาล้างจาน 
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น�้ายาซักผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม ปลูกผักสวน
ครัวกินเอง เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 
เลี้ยงปลา ท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากมูลสัตว์
ที่เลี้ยง ชีวิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น หนี้สินที่สะสมก็ลดลงโดยใช้
เวลาไม่มาก รวมทั้งชุมชนได้โอกาสจาก
โรงงานน�้าพริกในพื้นที่จ ้างคนในพื้นที่
ปลูกกระเทียมส่งวัตถุดิบให้กับโรงงาน
ผลิตน�้าพริก จึงท�า ให้ชุมชนมีอาชีพที่
สร้างรายได้ทีม่ัน่คงอกีทาง  

ผลส�าเรจ็ทีเ่หน็ชดัเจน คอื ชาวบ้าน
แกนน�าในชุมชนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ หนี้สิน
ลดลง มีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  
เกิดความร่วมมือกันในชุมชน จากการท�า
กิจกรรมส่วนรวม เช่นการสร้างฝายชะลอ
น�้า การสร้างแนวกันไฟ เพื่อช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ไว้ให้ลูกหลานและ
คนปลายน�้าที่ต้องใช้ประโยชน์ พื้นที่เกิด
ภาคีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งในส่วน
ของรัฐและเอกชน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน
ทั้ ง เงินและแรงงานในการสร ้างฝาย  
สร้างแนวกันไฟ และสนับสนุนสินค้า
ต่างๆ ในขบวนบุญ โดยทั้งหมดนี้มีวัด
พระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นจุดศูนย์รวม
และเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใน
ความส�าเร็จของโครงการและหลายๆ 
กิจกรรม จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม ที่มีผู้สนใจในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

การต่อสู้อะไรก็ ไม่ยิ่งใหญ่เท่าสู้กับ
ใจตนเอง

การเปลี่ ยนแปลงแนวคิดและ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติเป็นสิง่ทีย่ากหากใจไม่
กล้าพอ หรอืไม่มแีรงบนัดาลใจอนัแรงกล้า
ที่ต้องการจะเปลี่ยนชีวิต จากแนวทางใน
แบบทุนนิยมมาเป็นแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
ในสมยัรุน่ปู ่ย่า ตายาย แต่ดอยผาส้มกย็งัมี
คนกล้าที่เป็นแกนน�ามาจากชุมชนต่างๆ 
ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่น้อย
กว่า 15 ชุมชนในอ�าเภอสะเมิง แม้จะ
ไม่ใช่ทั้งหมดของคนในชุมชน แต่ก็ถือได้
ว ่าแกนน�าเหล่านี้เป็นผู ้กล้าหาญ และ
ต้องการจะออกจากระบบทุนนิยม และ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจนสามารถฝ่าฟัน
ความล�าบาก ความยากจนไปได้ อยู่บน
แนวทางของความพอเพียง ส�าหรับคนที่
ประสบความส�าเร็จแล้ว ต้องการขยายผล
ไปสู่คนอื่นๆ ในชุมชน การบอกเล่าความ
ส�าเร็จของตนเองให้กับเพื่อนฟังเป็นเรื่อง
ยาก การสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน
โดยที่ไม่ได้เป็นผู้น�าทางความคิดในชุมชน
นั้น ยิ่ ง เป ็น เรื่ องยาก ดั งนั้นการท�า
กิจกรรมในชุมชนจะไม่มีการบังคับ ใคร
สนใจเข้าร่วมได้ตามสมัครใจ ไม่มีการ
แบ่งหรือกีดกัน แต่เนื่องจากการด�าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่
เห็นผลช้า อีกทั้งยังต้องปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากง่ายๆ เช่น อยากกินก็ซื้อกิน  
มาเป็นกินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กิน 

ท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อรับรู้รายรับรายจ่าย
ของตนเอง เหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะสร้าง
วินัยในตนเอง ดังนั้นการขยายกลุ่มคนที่
จะมาเข ้าสู ่ขบวนบุญจึงเป ็นเรื่องยาก 
กุศโลบายในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหน่วย
งานและคนนอกชุมชน ที่ต้องการแสวงหา
วถิชีวีติทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ หรอืหาผูก้ล้า
หรือคนรุ ่นใหม่ที่ต ้องการปรับเปลี่ยน
ตนเอง โดยมาใช้แนวคิดแนวปฏิบัติของ 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เยาวชนในพื้นที่สามารถเข้า
มาเรียนรู ้แบบเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ใน  
“ศูนย์การเรียนวัดพระบรมธาตุดอยผา
ส้ม” ซึ่งเปิดให้เรียนรู้ในระดับมัธยมต้น
และมัธยมปลาย และในปี 2556 ได้มีการ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อในสังคม
ออนไลน์ไปยงัคนกลุม่ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
เพื่อให้เป็นจักรกลหนึ่งในการร่วมกันขับ
เคลื่อนขบวนบุญ และขบวนบุญจะขับ
เคลื่อนไปถึงไหนอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ศรัทธาบุญที่จะเกิดขึ้น

 
พ่อจันสี : เดิมเคยปลูกสตรอว์เบอร์รี่ 
เพราะเป็นอาชีพเดิมของคนในหมู่บ้าน 
ช่วงแรกปลูกราคาดี แต่พอปลูกมาเรื่อยๆ
โดยใช้ปุ๋ยเคมี สภาพของดินก็เสื่อมโทรม
ลงจนผลผลิตเริ่มไม่มีคุณภาพและได้
ปริมาณไม่มากพอ ปลูกสตรอว์เบอร์รี่มา
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยปลูกตามเพื่อน
บ้านเนื่องจากราคาดี แต่ปลูกไปเรื่อยหนี้
สินก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความ
โลภ ขยายพื้นที่ปลูกโดยการกู้เงินมาปุ๋ย 
ซื้อยา จ้างคนมาช่วย แต่เมื่อปลูกมากขึ้น 
ผลผลิตกลับลดลง ต้นไม่โต เริ่มเป็นหนี้
จากการกู้สหกรณ์การเกษตร กู้กองทุน
ต่างๆภายในหมู่บ้าน เป็นหนี้ประมาณ 3 
แสนบาท เมื่อเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น แต่
ก็ได้มาช่วยงานที่วัด ได้พูดคุยกับพระ 
อาจารย์สรยุทธ ถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น
และหาทางออกไม่ได้ พระอาจารย์จึงได้
ชักชวนให้มาร่วมโครงการ 1 ไร่คุณธรรม 
ในปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ในปี 2554 ตอนนั้นเริ่มปรับ
เปลี่ยนการปลูกพืช เริ่มปลูกกล้วย ปลูก
พืชอย่างอื่น และปลูกสตรอว์เบอร์รี่โดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลหมู) ที่ได้จากการเลี้ยงหมู
หลุมซึ่ งได ้รับการสนับสนุนจากศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปลูกแฝกเพื่อ
น�ามาจักเป็นตับๆ ขายใช้มุงหลังคา อีก
ทั้งหยุดกู้เงิน และปัจจุบันในปี 2556 นี้ 
หนี้สินที่มีก็หมดลงจากการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต แต่ก็ถือว่าได้รับโอกาสจากการปลูก
กระเทียมส่งโรงงานน�้าพริกที่เข้ามาติดต่อ
ให้ชาวบ้านปลูกกระเทียมเพื่อส่งโรงงาน  
และยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องของ
การสีข้าวที่เป็นสินค้าในขบวนบุญ
 
แม่อมร : แม่อมรเคยปลูกดอกเก๊กฮวย 
แต ่ก็ เลิกเนื่องจากพื้นที่การปลูกดอก
เก๊กฮวยนั้นต้องถางป่า เป็นการท�าลายป่า 
ต่อมาปลูกหญ้าหวาน สตรอว์เบอร์รี่ก็เคย
ปลูกเหมือนพ่อจันสี แต่ก็เลิกแล้วเพราะ
เป็นหนีเ้หมอืนกนั ตอนนีก้ป็ลกูข้าว ปลกูผกั 
สมยัทีย่งัไม่ได้เข้าโครงการ 1 ไร่ คณุธรรม 
ตอนนั้นก็เป็นหนี้อยู่ แต่ปัจจุบันนี้หนี้สิน 
ก็ไม่มีแล้ว รวมทั้งหยุดกู ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) หยุดกู้
เงินในหมู่บ้าน ตอนนี้มาเข้าขบวนบุญ ก็
เริม่เข้ามาหาสมนุไพรในป่า ปลกูสมนุไพร
ในบริเวณบ้าน ปลูกแฝก เข้ามาร่วมใน
โครงการ 1 ไร่คุณธรรม เนื่องจากต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตอนนั้นเลี้ยงหมูกับ 
เลี้ยงวัว เลี้ยงเพื่อเอาลูกไว้และให้แม่พันธุ์
กับคนอื่นๆ ที่จะเลี้ยงต่อไป
 
พี่อานง  พุทธโส : ก่อนที่จะเข ้าร ่วม
โครงการ 1 ไร่ คุณธรรมนั้น เป็นคนกลาง
ในการรบัสนิค้าในชมุชนไปขาย โดยเฉพาะ 
สตรอว ์ เบอร ์ รี่่  ตอนนั้ น เป ็นหนี้ อยู ่
ประมาณ 5 แสน เนื่องจากไปกู้เงินมาให้
ลูกสวนใช้ก่อน เมื่อเป็นหนี้สะสมมากขึ้น 
ก็ได้มีการพูดคุยกับพระอาจารย์สรยุทธ  
ก็หยุดทุกอย่าง และเข้าเป็นสมาชิก 1 ไร่ 
คุณธรรม ปัจจุบันปลูกกล้วย เลี้ยงหมู  

กล้วยที่ปลูกก็น�ามาทอดขายเป็นสินค้าใน
ขบวนบุญ ท�าปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันเหลือหนี้
อยู่ประมาณ 1 แสนบาท การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากความไม่
ยอมรับในวิถีชีวิตแบบพอเพียงว่าจะพอ
กินหรือไม่ การที่จะปรับนั้นต้องอาศัยใจ
เป็นหลัก ต้องมีใจที่หนักแน่น เพราะต้อง
มาเก็บผักขายทีละ 10 บาท 20 บาท เคย
เก็บสตอเบอรี่ขายกิโลละเป็นร้อยสองร้อย 
ระยะเวลาที่จะท�าใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่ถ้า
ความเป็นอยู่หรือถ้าจะเปลี่ยนชีวิตไปเลย 
ประมาณ 5 ปี
 
พี่ชนัตฎา สาธุจิตร : ก ่อนเข ้ าร ่ วม
โครงการ 1 ไร่คุณธรรม เป็นคนกลางรับ
ซื้อสตรอว์เบอร์รี่จากชาวบ้านไปขายต่อ 
ตอนนั้นเป็นหนี้ประมาณล้านกว่าบาท 
โดยกู้เงินมารับซื้อสตรอว์เบอร์รี่และปลูก
สตรอว์เบอร์รี่ ช่วงปี 2553 มีการอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพที่วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม เลยได้เข้ามารู้จักโครงการ 1 
ไร่คุณธรรม ปัจจุบันท�าเรื่องขยะรีไซเคิล 
และปลูกผักกินเอง ปลูกแฝกขาย ปัจจุบัน
หนี้เหลือ ประมาณ 5 แสนบาท เนื่องจาก
หยุดกู้เพิ่ม และค่อยๆ ใช้หนี้ไปตามก�าลัง 
เนื่องจากกู้ภายในหมู่บ้าน เช่น เงินใน
กองทุนหมู่บ้าน
 
นักเรียน Home School รุ่น 1 : ได้มี
โอกาสขึ้นมาที่วัดตอนที่เป็นเด็ก ขึ้นมากับ
ป้าๆ ได้มาเจอกับหลวงพ่อ ท่านก็สอน 
ท�านั่นท�านี่หลายอย่าง พาไปท�าปุ๋ย ไป
ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ หลังจากจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 หลวงพ่อก็ชวนมาเรียนใน
หลักสูตร Home School เราอยากเรียน
อะไรก็ได้เรียน จบมาเราก็ท�างานได้สิ่งที่
เรียนก็ช่วยเหลือพ่อแม่และช่วยเหลือทาง
บ้านเราได้ ก็คิดว่าน่าจะสนุกดี ก็ชวน
เพื่ อนๆ มาเรี ยน พ ่อแม ่  ก็ เข ้ า ใจ 
สนับสนุน เนื่องจากมีประสบการณ์จากพี่
ชายที่ไปเรียนนอกชุมชน ทุกเดือนก็จะมา
ขอเงินพ่อแม่ใช้ ซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัว

ล�าบาก ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจเรื่อง
ค่าใช้จ่ายหากต้องไปเรียนนอกชุมชน ถ้า
เรียนอยู่ที่นี่ก็จะลดค่าใช้จ่ายและช่วยงาน
ที่บ ้านได ้ด ้วย การเรียนจะเรียนเป ็น
โครงการของตนเอง อย ่างเช ่น การ
แปรรูปข ้าว ก็จะมีการทดลองท�าไป
เรื่อยๆ 

สิ่งที่แต่ละคนท�า คนในชุมชนไม่
เห็น เนื่องจากยังไม่เปิดใจและไม่เข้าใจ
ว่าปลูกแค่นี้ อยู ่แบบนี้จะมีกินมีใช้ได้
อย่างไร จะร�่ารวยได้อย่างไร นี่คือมุมมอง
ของคนในชมุชน แต่ส�าหรบักจิกรรมต่างๆ 
ที่ด�าเนินการภายในชุมชนก็ยังคงด�าเนิน
ต่อไป มีการผลิตสินค้าต่างๆ ขายใน
ขบวนบุญ โดยมีคนภายนอกเข้ามาช่วย
เหลอื สนบัสนนุสนิค้าต่างๆ ได้แก่ แชมพู 
สบู่  ข้าวอินทรีย์ กล้วยทอด  และสตอเบ
อรี่ตามฤดูกาล สินค้าเหล่านี้ สมาชิกใน
ขบวนบุญจะใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งจากเงิน
หุ ้นที่สมาชิกร่วมกันลงหุ ้น เมื่อขายได้
ก�าไรเท่าใดก็จะแบ่งกลับมาที่ขบวนบุญ
เป็นการท�าบุญครึ่งหนึ่งของก�าไร ส่วนที่
เหลืออีกครึ่งก็จะกลับสู่ระบบการผลิตต่อ
ไป ซึ่งระบบนี้ก็เป ็นระบบที่ช ่วยสร้าง
ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบให้กับ
สมาชิกด้วยเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ชุมชนอาจ
จะไม่รู ้ตัวว่าก�าลังร่วมกับขบวนบุญ คือ 
การที่ ขบวนบุญรับซื้ อผลผลิตต ่างๆ  
ในชุมชนของชาวบ้าน เช่น ข้าว กล้วย  
กระเทียม กลุ่มขบวนบุญก็มีรายได้จาก
การขายปุ๋ยให้กับชาวบ้านที่ปลูกกระเทียม 

นอกจากกิจกรรมเดิมที่ได้ท�าแล้ว
ในปัจจุบันยังมีการเพิ่มเติมเรื่องกิจกรรม
เพื่อสุขภาพชื่อว่า บ้านอโรคยา ซึ่งเปิด
บริการการดูแลสุขภาพทางเลือกแบบใหม่ 
ให้บรกิารนวดผ่อนคลาย กดจดุ ครอบแก้ว 
ยาสมุนไพรต่างๆ เช่น หญ้าหวาน เม็ด
มะรุมแห้ง ยาเขียวส�าหรับนวด น�้าหมัก
ลูกยอ ท�าลูกประคบ ผู้ให้บริการก็ได้รับ
การสอนจากที่ต ่างๆ ให ้สามารถให ้
บริการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
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ถอดบทเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชงิคณุธรรม กจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรม 

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง
เป็นที่ช่วยประสานงานและ เจ้าหน้าที่
ประจ�าในแต ่ละโครงการที่กิจวิจัยฯ 
ด�าเนินงาน

กิ จ วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD)  
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตามค�าสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัย ในอดีตกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเกิดจากการท�างาน
ด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ มีเป้าหมายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท ้องถิ่ น  มีผู ้ วิ จั ยหลัก
ประกอบด้วย ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ   

ผศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง ผศ.กมลทิพย์ ค�าใจ 
ดร.กาญจนา สุระ และทีมงานดูแล
โครงการ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่
ภายใต้โครงสร้างของสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมี ผศ.วีระศักดิ์  
สมยานะ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์
มีภารกิจหลักคือ ด�าเนินการวิจัยเชิงการ
จัดการโดยการน� าศาสตร ์ของหลัก
เศรษฐศาสตร์ หลักของบัญชี หลักของ
การบริหารจัดการ และหลักนิเทศศาสตร์
มาปรับประยุกต์ใช้ หรือที่เรียกว่า R&D 
(Research and Development)

การมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของ
ชุมชนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการของภาครัฐมีมากมาย
หลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะแต่ละ
โครงการจะเป็นไปในรูปแบบของนโยบาย

จากข้างบนลงสู่ล่างเท่านั้น จึงท�าให้รัฐ 
ไม่เคยมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของชุมชน 
ฉะนั้น สิ่งที่จะมาเชื่อมระหว่างภาครัฐ
และชุมชนก็คือ ผู้ที่เข้าใจในงานด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นกิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (OKRD) จึงได้ท�าการวิจัยเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการ 
บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสได้
เรียนรู้จากการลงพื้นที่ร่วมกันกับอาจารย์
ในการท�าวิจัย 

การด�าเนินงานของกิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มีการประสานงานและ
สร ้างความร ่วมมือกับศูนย ์คุณธรรม 
(องค ์การมหาชน) ในการส ่ ง เสริม 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมใน
ชุมชน และการสร้างหลักธรรมาภิบาลใน
การดูแลธุรกิจของชุมชน โดยอาศัยหลัก
ของความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และมี
วนิยัระหว่างสมาชกิในชมุชน ความสภุาพ 
สามัคคี และมีวินัยต่อส่วนรวม รวมถึง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในท้องถิ่น

ป ี พ.ศ. 2552 เกิดการจัดท�า
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม (MEC) จ�านวน 32 
ศูนย์ และมีการขยายผลการด�าเนินงาน
ของเครอืข่ายการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิเชงิคณุธรรม 
สู่จังหวัดที่ใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคเหนือ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
พะเยา จังหวัดล�าพูน และจังหวัดล�าปาง 

มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2554 คณะท�างานของกิจวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้น�าองค์ความรู้
และผลการด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
แต่ละแห่งมาเผยแพร่ผ่านเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ (Website) ของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลใน
มินิไซต์ (Minisite) ท�าให้เกิดการเผยแพร่
องค์ความรู้และข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ 
มีผู ้เข้ามาสืบค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดการเผยแพร่องค์ความรู ้ในการ
ด�าเนินธุรกิจชุมชนเคียงคู่คุณธรรมให้กับ
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องต่อ
การน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตาม
สภาพบริบทของชุมชนนั้นๆ ท�าให้เว็บ- 
ไซต์ของ Minisite ได้รับความนิยมโดยมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการ

ในช่วงปี พ.ศ. 2555  จึงมีการยก
ระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุ มชน เชิ งคุณธรรมด ้ วยการจั ดท� า

ภาพแสดงการด�าเนินงานโครงการสรรค์สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ประสานงาน/ลงพื้นที่
พบปะ/ติดตามผลกับ
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

ประสานงานกับผู้น�า
เชิญชวนเข้าร่วม

โครงการ

การจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่ 

Website

ให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา

และให้ก�าลังใจ

การพัฒนา/จัดระบบ
โครงสร้างและการ
บริหารจัดการศูนย์

ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

อบรมให้ความรู้
เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืน ประจ�าศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัด
เชียงใหม่ (The Potential Development 
to Manage the Best Practice of 
Chang Mai Moral Study Center to be 
Sustainable : PDCA Moral project) 
โดยแต่ละศูนย์ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ 
เฉพาะในจั งหวัด เชียงใหม ่  4 แห ่ ง 
ประกอบด้วย 
1. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอสันป่าตอง 
2. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง  
3. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอแม่แตง 
4. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอแม่อาย 

เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้การ
ประกอบอาชีพที่เคียงคู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชนในชุมชน รวมทั้งประชาชนที่

สนใจทั่วไปได้เรียนรู ้ และฝึกปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งผล 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมของกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการ 
ส่งเสริม ดังนี้  1) การลงพื้นที่ เยี่ยม 
กลุ ่มต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพในการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  2) 
ประสานงานกับแกนน�าเพื่อให้สมัครเข้า
ร ่วมโครงการฯ 3) การให ้ค�าแนะน�า
ปรึกษาและให้ก�าลังใจกับผู ้น�าในการ
ด�า เนินกิจกรรมต ่างๆ ภายในกลุ ่ม  
4) การพาผู้น�าไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 5) การอบรมให้ความรู้เพิ่ม
เติม 6) การจัดระบบโครงสร ้างการ
ท�างาน และการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ 7) การจัดประกวดศูนย์การเรียนรู้  
8) การจดัท�าฐานข้อมลูของศนูย์การเรยีนรู้
เชงิคณุธรรมเพือ่การเผยแพร่ทาง Website
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พัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรม หลักสูตรการถ่ายทอด
คุณธรรมและจริยธรรมผ่านศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ

ปี พ.ศ. 2556 คณะท�างานของ 
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ตระหนักเห็น
ความส�าคัญของการต่อยอดการด�าเนิน
งานโครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ สู ่ความยั่งยืน
ประจ�าศูนย ์การเรียนรู ้ เชิ งคุณธรรม
ต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ จากปี พ.ศ. 
2555 จึงได้จัดท�าโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพเครือข ่ายการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืนประจ�าศูนย์การเรียน
รู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีที่ 2 (The Potential Develop-
ment to Manage the Network of the 
Best Practice of Chiang Mai Moral 
Study Center to be Sustainable: 
PDCA Moral project Phase 2: PDCA 
Phase I I)” ด ้วยกระบวนการพัฒนา
โครงการตามรูปแบบการพัฒนาแบบครบ
วงจร (Plan, Do, Check and Action) 

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและต่อยอด
การด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เชิง
คุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

ในบทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพที่เคียงคู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร ่วมกับ
เครือข่ายโรงเรียนในชุมชนของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง จ�านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ (1) โรงเรียนวัดสามหลัง ต�าบลบ้าน
กลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) โรงเรียนบ ้านป ่าตาล ต�าบลสัน 
ผักหวานอ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) โรงเรียนบ้านป่าแดง ต�าบลบ้านหลวง 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ  
(4) โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา ต�าบล
อินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่กี  
1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านกลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชยีงใหม่ กับการบริการชุมชน โดยมีผล
สัมฤทธิ์ของโครงการคือ ให้โรงเรียน 
ใน เ ขตพื้ นที่ ข อ งศู น ย ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ ฯ  
ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดท�าร่าง

แผนหลักสูตรการถ่ายทอดคุณธรรมและ
จริยธรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่เด็กนักเรียน 
พร ้อมกับการน�าไปสู ่ การทดลองใช ้
หลักสูตรในพื้นที่จริง ซึ่งจะท�าให้โรงเรียน
เหล่านั้นเกิดแนวทางและกระบวนการใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับความคิด
และคุณธรรมในจิตใจของเด็กนักเรียน
ด ้วยวิถีการประกอบธุรกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
อันจะท�าให ้ เด็กนัก เรียนเติบโตเป ็น
อนาคตของชาติอย่างมีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรม Happy Work Place หนึ่งปัจจัย
ความส�าเร็จของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมจึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของธุรกิจชุมชนควบคู่กับคุณธรรม 
โดยจะเกิดประโยชน ์ต ่อชุมชนอย ่าง
มหาศาล และสร ้างค ่านิยมให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
ชุมชนพร้อมกับการส�านึกรักบ้านเกิด 
สุดท้ายทุกคนก็จะรู้ว่า การท�างานอยู่ใน
ชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุข

ได้เช่นกัน หากแต่จะต้องช่วยเหลือกัน
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความน่าอยู่
และเกิดวิถีชีวิตแห่งความสุขให้ได้ จนเกิด
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนสู ่
ภายนอกชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันทั้งในเรื่องของวัตถุและจิตใจ

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม มีเครือข่ายในจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งสิ้น 32 ศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่ 
16 อ�าเภอ โดยได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
และภายนอกชุมชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
อีกทั้งยังพร้อมที่จะขยายเครือข่ายไปยัง
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะเป็นการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ให้มีวงกว้างมากยิ่งขึ้น และในอนาคต
อาจจะไปสู่ระดับประเทศ การด�าเนินงาน
เหล่านี้จะน�ามาซึ่งความคาดหวังสูงสุด
ของคนไทย คือ “การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นยั่งยืน”บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม

 
ความหมายของ “เศรษฐกจิชมุชนเชงิ
คณุธรรม” หลกัธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการ ความขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด มีวินัยระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน ความสุภาพ สามัคคีและมี
วนิยัต่อส่วนรวม 

จากการประมวลภาพรวมของ
ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ  
จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย  
1) ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต� าบลบ ้านกลาง อ� า เภอสันป ่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรมประจ� าต� าบลสันผั กหวาน 
อ�าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  3) ศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ้าน
เป้า อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  4) 
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบล
บ้านหลวง อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่  
พบว่าศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง 4 แห่งนี้ 
มี วั ตถุประสงค ์หลักคื อการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นพื้นที่ส�าหรับให้คนใน
พื้นที่มีอาชีพที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องออกไปหา
รายได ้จากภายนอกชุมชน อีกทั้งยัง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนทั้งใน
และนอกชุมชนอีกด้วย องค์ความรู้ที่ศูนย์
เรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบน�าเสนอความ
รู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน มีความหลาก
หลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช ่น  
องค์ความรูก้ารประกอบอาชพี องค์ความรู้
ด ้านภูมิป ัญญา และองค์ความรู ้ด ้าน
เศรษฐกิจชุมชน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

• ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมบ้านกลาง เป็นกลุ่มที่พัฒนา
ขึ้ นม าจ ากกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน  มี
ประสบการณ์ด ้านการประกอบอาชีพ  
เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มาศึกษาดู
งานจะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูป
กล้วยชนิดต่างๆ ล�าไยอบแห้ง การท�าน�้า
ล�าไย การท�าข้าวแต๋น การท�าข้าวเกรียบ
ธัญพืช ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนได้โดยใช้สิ่งที่มีอยู ่ในชุมชนมา
แปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์  ในกระบวนการ
ผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม 
แทรกเรื่องของคุณธรรมด้านความรับผิด
ชอบ ความอดทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และความซื่อสัตย์
เนื่องจากความซื่อสัตย ์ เป ็นคุณธรรม
ส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อรายได้
ของกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน ในอดีตชาวบ้านมี
การรวมกลุ ่มศิลปกรรมดินเผาบ ้าน 
ป่าตาล มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
การป ั ้นอิฐมอญ ป ั ้นคนโท หม ้อน�้า 
กระปุกออมสิน แจกัน แต่ต่อมามีการ
ปรับรูปแบบการผลิตให ้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด จึงมีการปรับรูปแบบ
การผลิตมาเป็นการปั้นตุ๊กตาดินรูปแบบ
ต ่างๆ ท�าให ้มีองค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
หัตถกรรมโดยกลุ ่ มดินยิ้ มหรือกลุ ่ ม

หัตถกรรมปั้นดิน ผู้เข้ามาศึกษาดูงานจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดิน วิธีการปั้น 
ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา และในเชิง
เรียนรู ้ด้านเศรษฐกิจการค�านวณรายได้
จากการปั้นตุ๊กตาขายเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาชีพอื่นๆ รวมทั้งเวลาที่สอนการปั้นก็จะ
สอนเรื่องคุณธรรม ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์ งานเกี่ยวกับการปั้นท�าให้มีสมาธิ  
ถ้าท�าด้วยใจรักจะท�าให้ท�าด้วยความสุข
และสร้างงาน สร้างอาชีพได้

  
• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านเป้า กลุ ่มแม่โจ้บ้านดินเป็น 
กลุ ่มที่ท�ากิจกรรมเกี่ยวการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ การท�าธุรกิจชุมชนด้านแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีโฮมสเตย์บ้านดิน
บริการนักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
ในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการใช้
ชีวิตพอเพียงจากการท�าเกษตรอินทรีย์ 
และการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เน้น
เรื่องสภาพแวดล้อมดี ความเงียบสงบ 
อาหารดีมีความปลอดภัย รวมทั้งสอน
เรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งหากมีความซื่อสัตย์
แล้วก็จะน�ามาซึ่งความเชื่อใจของลูกค้า
และรายได้ของกลุ่มเช่นกัน 

• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านหลวง ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต�าบล
บ้านหลวง เป็นกลุม่ทีม่อีงค์ความรูเ้กีย่วกบั
การใช้ชีวิตที่เน้นเรื่องความพอเพียงที่มี 
รูปธรรมค่อนข้างชัดเจน ผู้ที่มาศึกษาดู
งานจะได้เรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น  
การเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ดหอม  
ซึง่เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างราย
ได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งยัง
สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมความซื่อสัตย์
และการรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้
ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถอืในสนิค้า

การถ่ายทอด
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านธุรกิจชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลบ้านกลาง

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลสันผักหวาน

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลบ้านหลวง

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม
ต�าบลบ้านเป้า

โรงเรียน
บ้านวัดสามหลัง

โรงเรียน
บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา

โรงเรียน
บ้านป่าตาล

โรงเรียน
บ้านป่าแดง
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องค์ความรู้
เศรษฐกิจชุมชน

คุณธรรม
จริยธรรม

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์
• การปั้นดิน
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์

• ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
• ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย  
   สามัคคี

ปัจจัยที่ท�าให้กิจวิจัยเพื่อพัฒนา 
ท้องถิน่สูค่วามส�าเรจ็ พฒันาศกัยภาพ
ทมีงานและการเชือ่มร้อยหน่วยงาน
ประสานเครอืข่าย 

สถาบนัวจิยัและ พฒันามหาวทิยาลยั
ราชภัฎเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542 นับเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษ   
มีการด�าเนินงานโครงการต ่างๆ จน
กระทัง่มกีารต่อตัง้กจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่
ซึ่งมีทีมงานที่มีศักยภาพ โดยยึดหลักใน
การท�างานคือ การเปิดโอกาสให้คนรุ่น
ใหม่ซึ่งเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ที่มีความสนใจในงานวิจัยได้มี

โอกาสมาบริหารโครงการ ใช้ระบบการ
บริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ 
มีอ�านาจในการตัดสินใจและวางแผน
จัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
และมีการประชุมร ่วมกันเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม 

โครงการต่างๆ ที่กิจวิจัยฯ ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพราะหน่วยงานไว้วางใจ เชื่อมั่น
ผลการวิจัยหรือผลการด�าเนินโครงการที่
ผ ่านมาของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
เชื่อมั่นใน ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ และทีม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม

สามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ดูแลธุรกิจของชุมชน  ยึดหลักของ

ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
และมีวินัย ระหว่างสมาชิกในชุมชน 
ความสุภาพ สามัคคี และมีวินัยต่อ
ส่วนรวม รวมถึงความกตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณในท้องถิ่น

บูรณาการ
การเรียนการสอนสู่นักเรียน

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอด

คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ผ่าน

“Website OKRD และ Mini site”

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
• จัดโครงสร้างและการบริหาร
   จัดการกลุ่ม
• การจัดสรรผลประโยชน์
• การท�ากิจกรรมและการตลาด

กิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

เป้าหมาย กระบวนการ ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จัดท�าฐานข้อมูล
ศูนย์การเรียนรู้

อบรมให้ความรู้

การศึกษาดูงาน

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอ
สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่  

การก่อเกิด : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านกลาง : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2552 มีคณะกรรมการทั้ งหมด 
จ�านวน 16 คนตั้งอยู่ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต เลขที่ 65/4 
บ้านสันกอเก็ต หมู่ 10 ต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ 053-481052 มีค�าขวัญ/
สโลแกนประจ�าศูนย์ฯ คือ “บ้านกลาง 
ข้าวแต๋นน�้าล�าไย สมุนไพรธรรมชาติ” 
และมีคุณธรรมประจ�าศูนย์ฯ คือ “ชุมชน
เกื้อหนุน ส�านึกบุญคุณท้องถิ่น” ประธาน

ตวัอย่างรปูธรรม
ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมต้นแบบ

1 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้าน
สันกอเก็ต “นางศรีนวล มะโนปัญญา” 
เป ็นผู ้จัดการศูนย ์ฯ ท�าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการงานและควบคุมการด�าเนิน
งานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งบูรณาการการ
ท�างานร่วมกันกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ

พัฒนาการ...ความก้าวหน้า : กลุ่มเริ่ม
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540  โดยเริ่มต้นจาก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินแรก
เ ริ่ มป ระมาณ 5  พั นบาท จากนั้ น 
มาเปลี่ยนเป ็นกลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกร  
มีสมาชิกประมาณ 40 คน และมีการ 
ออมทรัพย์ร่วมกันของสมาชิก ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา การท�ากจิกรรมของกลุม่ช่วงแรก 
คือ ท�าร้านค้าชุมชน ขายสินค้าอุปโภค

บริโภค ข้าวสาร และท�าพริกลาบกับดอง
กระเทียมขาย แต่ท�าได้ระยะหนึ่งต้องเลิก
ท�า เพราะขาดทุน ในป ี พ.ศ. 2542  
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันคิดว่า
จะสามารถท�าอะไรเองได้บ้างตามที่ถนัด  
จึงปรับเปลี่ ยนมาผลิตข ้าวแต ๋นเป ็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม และเนื่องจากใน
ชุมชนมีสวนล�าไย กลุ ่มจึงหันมาท�าน�้า
ล�าไยและขายดีขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2545 
กลุ่มเริ่มมีตลาดที่มั่นคงมากขึ้น คนเริ่ม
ติดใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์ จึงมีการ
ผลิตเพิ่มขึ้น  ปี พ.ศ. 2546 กลุ่มเริ่มได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยให้ความรู ้
และส่งเสรมิการท�าล�าไยอบแห้ง สนบัสนนุ
การสร ้ างอาคารและอุปกรณ ์ต ่ างๆ  

งานด ้ านความรู ้ ความสามารถทาง
วิชาการและการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน หน ่วยงานท ้องถิ่น จนเป ็นที่
ยอมรับในพื้นที่ภาคเหนือ  

นอกจากนี้การท�างานของกิจวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งให้ความส�าคัญกับ
การเชื่อมร้อยหน่วยงานประสานเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมในระดับต่างๆ 
เป ็นพลั ง ในการพัฒนาศูนย ์ เ รี ยนรู ้
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ทั้งด้าน 
การวิจัยและพัฒนา การอบรมให้ความรู้ 
การสนบัสนนุงบประมาณหลายหน่วยงาน เช่น 
1. สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยั
พะเยามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยั
พายัพ  
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้แก่  
ศูนย ์ส ่ ง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 
จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานส ่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
(SMEs) ส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  ส�านักงานพัฒนา
ชุมชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
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ในการผลิต การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) สนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความ
รู ้เรื่องการแปรรูป กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนเรื่องการพัฒนามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ์  ส� านักงานพัฒนาชุมชน 
สนับสนุนเรื่องการท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน
พัฒนาบรรจุภัณฑ ์  ส ่ ง เสริมการท�า
กิจกรรมของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม 
และส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP 
ครั้งแรกได้ในมาตรฐานระดับ 3 ดาว และ
กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจน
ได้เป็นสินค้า OTOP มาตรฐานระดับ  
4 ดาว ส�านักงานสาธารณสุขสนับสนุน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานโรงเรือน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสนับสนุนการสร้างอาคารเพื่อ
การผลิต ให้งบอุดหนุนกลุ่มเป็นเงินปีละ 
10,000 บาท 

ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ ่มผลิต 
เพื่อจ�าหน่าย ได้แก่ ข้าวเกรียบธัญพืช 
ข้าวแต๋นกล้วยทอดกรอบรสต่างๆ กล้วย
ฉาบ การท�างานร่วมกันของสมาชิกจะมี
การตั้งกติการ่วมกันไว้ในกลุ ่ม คือ จะ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขยัน ไม่เอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน ประหยัด อดทน กตัญญู   
การตัดสินว ่าใครมีคุณธรรมเรื่ องใด
สามารถดูได้ที่พฤติกรรมของสมาชิกใน
กลุ่ม เช่น มีอะไรก็แบ่งปันกันกิน การไป
โรงทานด ้วยกัน เสียสละเวลา งาน
เทศกาลปีใหม่ก็จะซื้อของไปเยี่ยมเยียน
คนที่เคารพนับถือ เป็นต้น ปี พ.ศ. 2553 
เริ่มจดทะเบียนกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิ ตทาง เกษตรบ ้ านสั นกอ เก็ ต 
ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม 124 คน มีการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ท�าให้ยอด
ขายของกลุม่เพิม่ขึน้ทกุปี

เข้าสู่เส้นทางศูนย์การเรียนรู้ : เมื่อปี 
2550 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ (กิจวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ได้พานักศึกษามาดู
งานและได ้มารู ้จักกลุ ่มเป ็นครั้ งแรก 
ซึ่งหมู่บ้านบ้านสันกอเก็ต เป็นหมู่บ้านที่
ได้รับรางวัลความพอเพียง จึงมีการพูด

คุยให้ความรู้ จัดเวทีเรื่องจะอยู่อย่างไรให้
มีคุณธรรมและมีความพอเพียง ภายใต้
โครงการที่ท�าร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต�าบลและขอดูกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน
สันกอเก็ต จากนั้นมีการจัดเวทีพูดคุย
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแนวคิด ให ้
แนวคิดเรื่องความพอเพียง เมื่อมีการท�า
กิจกรรม อีกทั้งบ้านสันก่อเก็ต หมู่ 10  
ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหาร
ส ่วนต�าบล ให ้เป ็นหมู ่บ ้านที่มีความ
สามคัค ีภายหลงัจงึได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
ของ OKRD (กิจวิจัยฯ) ผลจากกิจกรรม
พูดคุยในเวที ป ้านวล แกนน� ากลุ ่ม  
เริ่มคิดว่ากิจกรรมที่ท�าอยู่ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นสามารถสร้างรายได้และมีอาชีพ
โดยได้อยู ่ที่บ ้านแต่ตนเองจะสามารถ
สืบทอดไปสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างไร 
เมื่อมีค�าถามเช่นนี้ จึงมีการเริ่มฟื ้นฟู
ภู มิ ป ัญญาที่ มี ใ นชุ มชนให ้ เ กิ ดการ
ถ่ายทอดสูเ่ยาวชน โดยตัง้กลุม่กจิกรรมว่า“ 
กลุ ่มยายสอนหลาน ”สอนท�ากิจกรรม
สอนฟ้อนดาบ ท�าสมุนไพรพื้นบ้าน และ
การพูดภาษาพื้นเมือง โดยใช้ปราชญ์ชาว
บ้านสอน เยาวชนในชุมชนจะเลือกเรียน
กิจรรมที่ตัวเองสนใจ ปัจจุบัน มีคนสนใจ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งก็มีเด็กจากต่าง
อ�าเภอมาเรียนรู ้ในกลุ ่มบ่อยๆ โดยใช้
เวลาศึกษาดูงานประมาณ 1 วัน มีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมในการสอนเด็กๆ
ที่มาดูงานเชิงปฏิบัติการที่กลุ่ม เช่น เวลา
ที่จะสอนเด็กในแต่ละขั้นตอนก็จะสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมให้เกิดความเข้าใจ 
หากท�าข้าวแต๋น ต้องใช้ความขยัน ความ
อดทน ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ไม่เอาสิ่ง
ปลอมปนอะไรมาใส่ หรือหลังจากหัดท�า
ขนมแล ้ว ก็จะให ้ เด็กน�าขนมไปให ้ 
ผู ้ปกครอง และสอนว่าการที่เด็กน�าไป
ของไปให้ผู ้ปกครองนั้นเป็นการแสดง
ความรักความกตัญญู กตเวที

ความส�าเร็จในมุมมองของตัวเอง : ใน
ด้านของเศรษฐกิจคือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมให้กับ
เด็กในการประกอบอาชีพ โดยสอนให้รู้ว่า
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามต้อง

ซื่อสัตย์กับงานและคนที่เราท�างานด้วย มี
ความขยัน มีความอดทน และสิ่งที่กลุ่ม
จะท�าต่อไปในอนาคตคือ การพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบการตลาดให ้ดีขึ้น และ
พัฒนาทีมงานให้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งจะ
เน้นเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มก็
พยายามจะช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
ไม่รอหน่วยงานมาช่วย แต่หากหน่วยงาน
ใดมีการสนับสนุนก็จะเขียนโครงการ
เข้าไปขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา
ด้านต่างๆ แรงบันดาลใจส�าคัญของกลุ่ม
ที่มีความส�าเร็จในวันนี้ ปัจจัยแรกคือ 
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ซึ่งเป็นคนที่
สร้างแรงบันดาลใจและให้ก�าลังใจกับ 
ป้านวลซึ่งเป ็นแกนน�ากลุ ่ม ท�าสิ่งดีๆ  
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเวลาที่รู ้สึกว่ามี
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ 

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ก้าวแรกของศนูย์เรยีนรู ้: ศนูย์การเรยีนรู้
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 โดยมีคุณทองใบ เล็กนามณรงค์  
เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้แม่โจ้บ้านดิน กลุ่มมีการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มจักสาน แรกเริ่มมีการตั้ง
กลุ ่มรวบรวมสมาชิกได้ 12 คน มีการ
ปรึกษาหารือกันว่าควรจะพัฒนาชุมชน
ของตนเองอย่างไร และได้ข้อสรุปร่วมกัน
ว่าควรท�าเรื่องเกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก
ปลอดสาร เพราะมีความเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตเดิมที่เคยท�าการเกษตร นอกจากนี้
ในบริเวณบ้านแม่โจ้มีต้นแบบบ้านดิน 
ของคณุโจน จนัได ทีม่าใช้ชวีติแบบพอเพยีง
ที่บ้าน เป้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และกลุ่ม
ได้เรียนรู ้วิถีชีวิตของคุณโจนและน�ามา
ปรับใช้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ
การท�าโฮมสเตย์

ช่วงแรกสมาชิกร่วมกันท�าเกษตร
อินทรีย์ เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมสมัย

ปู่ย่าตายาย ซึ่งการท�าเกษตรในแนวทาง
นั้นก็สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แต่พอเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปใช้เกษตรแบบ
เคมีมากขึ้น เกิดปัญหาร่วมของชุมชนคือ
ชาวบ้านเริ่มเป็นหนี้มากขึ้น จึงร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและชักชวนกันมาปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต ตั้งกลุ ่มขึ้นมาแรกเริ่มมี
สมาชิก 12 คน มีการระดมหุ ้น แต่
สมาชิกหลายคนก็มองแต่ผลตอบแทนที่
จะได้รับ พอไม่ได้เงินก็ถอนหุ้นออก จาก
นั้นกิจกรรมของกลุ ่มก็ล้มลุกมาเรื่อยๆ 
จนกระทั่ งมาจดทะ เบี ยนกลุ ่ ม เป ็ น
วิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสอนมวยไทย การปลูกผักอินทรีย์  
การท�าโฮมสเตย์วันนี้กลุ่มยังเหลือสมาชิก
อยู่ประมาณ 10 คน จึงมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียนการเป็นสมาชิกใหม่ โดยไม่มีการ
ระดมหุ้นเป็นเงินเพื่อป้องกันการถอนเข้า
ถอนออก แต่สมาชิกต้องมีการออมเงิน 
และมีการน�าเงินออมไปใช ้ประโยชน์ 
น�าผลก�าไรมาแบ่งกัน เช่น เรื่องการรับ
ลูกค้าโฮมสเตย์ จากบ้านของแต่ละคน 
และการมาช่วยงานในศูนย์ฯ หากมีลูกค้า
มาพัก เช่น การบริการเครื่องเสียง หรือ
การท�าอาหาร 

ปี พ.ศ. 2551-2552 กลุ่มเสนอชื่อ
หมู่บ้านแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าเรื่อง
วิสาหกิจชุมชนกับโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ซึ่งมี ผศ.ดร.
วีระศักดิ์  สมยานะ เป็นผู้ด�าเนินโครงการ  
แต่โครงการเกิดความไม่ต่อเนื่องเพราะ
นายก อบต. คนเก่าหมดวาระ แต่กลุ่มยัง
คงตดิต่อประสานขอค�าปรกึษาจากอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง ต่อมา ต้นปี พ.ศ. 2552  
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีการด�าเนิน
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม บ้านแม่โจ้จึงเข้าร่วม
และได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป ็นหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมี
ความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากโครงการไทยเข ้มแข็ง
จ�านวน 2 ล้านบาท แต่การท�ากิจกรรมมี
การหยุดชะงักลงเนื่องจากไม่ได้รับงบ
ประมาณ ชาวบ้านเริม่ท้อและหมดก�าลงัใจ 

ประมาณปลายปี พ.ศ. 2552- 
เข้าสู่ปี 2553 กลุ่มวิสาหกิจของบ้านแม่โจ้ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบ จากนั้น
กลุ่มก็หาจุดเด่นของตนเอง ร่วมกันหาทุน
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เรื่องการ
แกะสลัก การเพิ่มพูนความรู ้ เรื่องป ่า  
เรื่องการจักสาน มีการสนับสนุนโดยการ
ให้ชาวบ้านไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ต่างๆ มีการพาชาวบ้านไปอบรมบ่อยๆ
ชาวบ้านดีใจที่บ้านของตนเองจะได้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้นแบบที่มี
การจัดงานเพื่อเปิดตัวหมู่บ้าน และเริ่มมี
การฟื ้นฟูด�าเนินการกลุ ่มแม่โจ้บ้านดิน
แบบโฮมสเตย์ โดยเริ่มที่บ ้านของคุณ
ทองใบ เล็กนามณรงค์ โฮมสเตย์ของที่นี่
มี 2 รูปแบบให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ความสงบเลือกคือ รูปแบบบ้านดิน และ
รูปแบบบ้านที่อยู ่อาศัยตามวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน

ปัญหาอุปสรรค : สิ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่
มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกลุม่ คอื ความ
ไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการของกลุ่ม 
การแบ่งปันผลก�าไร ซึ่งบางครั้งไม่ได้ออก
มาในรูปแบบของเงิน อีกทั้งความไม่
เข้าใจแนวคิดของกลุ่มในการด�าเนินงาน 
เรื่องวิถีเกษตรอินทรีย์ การท�าโฮมสเตย์  
เนื่องจากยังไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นแบบดั้งเดิม 
ปัจจุบันคนในชุมชนก็ยังไม่มั่นใจเรื่องการ
ท�าบ้านดินหรือการท�าโฮมสเตย์ คนใน
ชุมชนก็ยังใช ้เงินเป ็นที่ตั้งส�าหรับการ
ประสานงานกับท้องถิ่นก็ยังเป็นอุปสรรค
เนื่องจาก นายกอบต.คนปัจจุบันไม ่
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มมากนัก

โอกาสส�าคัญ : โอกาสดีของบ้านแม่โจ้
บ้านดิน คือ คนภายนอกส่วนใหญ่รู ้จัก
บ้านดินของคุณโจน จันได จึงติดต่อเข้า
มาพักและได้รู ้จักกับบ้านแม่โจ้ แต่ใน
อนาคตถ้าบ้านแม่โจ้มีการปรับเปลี่ยนเป็น
วิถีเกษตรอินทรีย์ มีอากาศดี อาหารดี  
จะสามารถสร้างเป็นจุดแข็งให้กับบ้านแม่
โจ้ได้ เนื่องจากคนเมืองต้องการอาหาร 

และอากาศที่ดีเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันชาว
บ้านก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาสู่วิถีเกษตร
อินทรีย์ ประมาณ 30 ครัวเรือนจากร้อย
กว่าครัวเรือนในหมู่บ้าน ผลที่ได้จากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต คือ สุขภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นผักปลอดสาร ประหยัด 
สามารถปลูกพืชผักทุกอย่างที่กินได้และ
กินในสิ่งตนเองปลูก แผนการประชา- 
สัมพันธ์กิจกรรมต่อไปหากมีผู้มาศึกษาดู
งานก็จะพาไปดูบ้านต้นแบบที่ปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ
แต่ละบ้าน นอกจากจะได้เงนิส่วนแบ่งแล้ว
ยงัได้ขายผกั ได้พฒันาตนเองเป็นวทิยากร 
เกิดอาชีพเสริม และหมู ่บ ้านเกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดี มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น งบประมาณไทยเข้มแข็ง  
จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าของหมู่บ้าน มี
คลองชลประทานในสมเด็จพระเทพฯ 
พระราชทาน มีอ่างเก็บน�้าในหมู่บ้าน สิ่ง
ต่างๆ ล้วนมาจากผลของการได้รับคัด
เลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ความภาค
ภูมิใจของกลุ่มคือ แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ที่รวมตัวกัน แต่สามารถท�าให้เกิดหลาย
สิ่งหลายอย่างในทางที่พัฒนาขึ้นในชุมชน 
“กลุ่มโฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน”
 
ก้าวเข้ามาในวิถีของกลุ่ม : กิจวิจัยเพื่อ
พฒันาท้องถิน่ โดย ผศ.ดร.วรีะศกัดิ ์สมยานะ  
เป็นผู ้ที่ท�าให้กลุ ่มและคุณทองใบเล็ก  
รามณรงค์ มีความเชื่อมั่น และมีแรง
บันดาลใจการท�างานอย่างต่อเนื่อง แม้
เวลาที่มีปัญหาท้อถอย ผศ.ดร.วีระศักดิ์  
สมยานะ และทีมงานของกิจวิจัยฯ ก็ยัง 
เป็นที่ปรึกษา ให้ก�าลังใจกับกลุ่มและคุณ
ทองใบตลอดมา สิ่งที่กิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่มองเหน็ศกัยภาพ คอื เป็นกลุม่เลก็ๆ 
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถรวมตัวกันผลัก
ดันเรื่องโฮมสเตย์ให้เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านได้ 
จึงพัฒนาแนวคิดเรื่องคุณธรรมในการท�า
วิสาหกิจชุมชน (โฮมสเตย์) ให้มีความรับ
ผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ความสามัคคี 
ความมีน�้าใจ ความขยัน ความประหยัด
และอดทนระหว่างกันในชุมชน ต่อมา 
ปลายปี พ.ศ. 2554 กิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เข้ามาชักชวนเข้าร่วมโครงการ

2

26 27



ของวิสาหกิจชุมชน โดยให้เลือกแนวทาง
การพัฒนาว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือ
เป็นศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตกลงเลือกเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน โดยเปิดพื้นที่ของกลุ่ม
เป ็นโรงเรียนรองรับชุมชนและเด็กๆ  
มาเรียนรู ้ แลกเปลี่ ยนประสบการณ ์  
เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการให้คนใน
พื้นที่รู ้จักตัวตนของตนเอง รู ้จักถิ่นฐาน
ของตัวเอง มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้ไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้เด็กมาสืบทอด
ภูมิปัญญา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้บ้านดินเป็น
พื้นที่เรียนรู ้ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
ฝึกปฏิบัติกับเด็กในชุมชน คือ เด็กมี
ความสนใจที่จะมาท�ากิจกรรมและมี
ความสุขที่ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม แต่ก็มี
ปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ ค่าอาหาร ค่า
เดินทางของเด็กๆ ที่มาร ่วมกิจกรรม 
เนื่องจากเป็นกลุ ่มเด็กทั่วไปในชุมชน 
ไม่มีหน่วยงานหรือโรงเรียนสนับสนุน

หน่วยงานภาคีที่มาช่วยเสริมแรง : กลุ่ม
แม่โจ ้บ ้านดินได้รับการสนับสนุนจาก
หลายๆ หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน
ผ่านโครงการไทยเข้มแข็งในการเป็น
หมู ่บ้านต้นแบบ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์สนับสนุนเรื่องการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน บริษัทไทยออยล์และ
กระทรวงพลังงานสนับสนุนการสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าในชุมชนผลิตกระแสไฟฟ้า
ขายให้กับการไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลโดยการเจาะเลือดตรวจสาร
ตกค ้ าง กิจวิ จั ย เพื่ อพัฒนาท ้องถิ่ น  
เป็นเครือข่ายท�าโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิชมุชนเชงิคณุธรรม มหาวทิยาลยั
ราชมงคลล้านนาช่วยท�าป้ายบอกทางเข้า
มายังกลุ ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎพายัพ
และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้น�าความรู้ต่างๆ 
มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากิจกรรมของ
ศูนย์ ได้แก่ เทคนิคการปั้นดิน เทคนิค
การสร ้างฐานรากของบ ้านดิน การ
ออกแบบลายบนเสื้อสกรีนมาเรียนรู้เรื่อง
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติจากชาวบ้าน 
ในส่วนของสถาบันการศึกษานั้นเป็นการ

แลกเปลี่ยนกันระหว่างความรู้เชิงวิชาการ
และความรู ้ด ้านภูมิป ัญญาของคนใน
ชุมชน
 
จุดเด่น....เห็นได้ชัด : ทางกลุ่ม เห็นว่า
จุดเด ่นที่บ ่งบอกตัวตนของชุมชนคือ  
บ้านดิน ส�าหรับเกษตรอินทรีย์ก็คงต้องรอ
เวลาการขยายผลระยะหนึ่งก่อนเพราะยัง
ไม่เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่ แต่ก�าลัง
ปรับเปลี่ยนให้จุดเด่นเรื่องบ้านดินลดลง
เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น โดยอาจจะท�างานเป็นเครือข่ายกับ
ศีรษะอโศก สร้างหลักสูตรการล้างพิษ
เช ่นเดียวกับศีรษะอโศก รับลูกค ้าที่
ต้องการดูแลสุขภาพโดยเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่าย เพราะธุรกิจกับชุมชนต้องเดิน
ไปด้วยกัน ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ 
เป็นจุดเด่นของผู ้น�าในกลุ ่ม คือ คุณ
ทองใบ เป็นคนที่จริงจังในการสร้างและ
พัฒนาอาชีพในชุมชน จุดเด่นอีกด้านคือ 
เป็นหมู่บ้านที่สะอาด ปลอดภัย มีน�้าใจ
และมีความสามัคคี และจุดเด ่นด้าน
อาหาร คือ เมี่ยงบ้านดิน น�้าสลัดบ้านดิน 
ที่เป็นอาหารเด่นของบ้านดินที่คนมาพัก
บอกต่อกนัแบบปากต่อปาก ถงึความอร่อย
และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีคน
มาเรียนรู้การท�าเมี่ยงบ้านดินอีกด้วย
 
ความภาคภูมิใจ : แม่โจ้บ้านดิน เป็นชื่อ
เรียกที่ติดปากและเป็นที่รู้จักมากขึ้น คน
บ้านแม่โจ้ไปอยู่ที่ไหนก็บอกใครๆ ได้ว่า
อยู่ที่บ้านแม่โจ้ และที่บ้านแม่โจ้มีบ้านดิน
ที่เป็นโฮมสเตย์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการความ
เงียบสงบและวิถีชีวิตแบบพอเพียงมา
เรียนรู้วิถีชีวิต เด็กในชุมชนเกิดจิตส�านึก
รักบ้านเกิด ถิ่นเกิดของตนเอง อีกทั้งยังมี
หมู ่บ้านอื่นในต�าบลเริ่มท�าบ้านดินเช่น
เดียวกัน รวมทั้งมีการปลูกผักแบบเกษตร
อินทรีย์ แต่ยังไม่ได้มาเป็นเครือข่ายกัน
 
เยาวชนในชมุชน : เยาวชนในชมุชนบางคน
เคยท�างานนอกชุมชน แต่เมื่อมองเห็นว่า
ชุมชนของตนเองสามารถพัฒนาได้เพราะ
มีศักยภาพที่ดี จึงตัดสินใจลาออกจาก
งาน เนื่องจากการท�างานเป็นมนุษย ์ 

เงินเดือนก็เหมือนเป็นทาสของคนอื่น 
เพราะนายจ้างมักจะเห็นลูกจ้างไม่สู้ ไม่มี
ทางไป เขาก็จะกดคนท�างานอย่างเดียว 
จึงคิดว่ากลับมาอยู่ที่บ้านมาพัฒนาบ้าน
เราดีกว่า ถึงการก้าวย่างนั้นจะช้า แต่สัก
วันหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้น และดีกว่า
ที่จะไม่มีการเริ่มต้น ลองเส้นทางใหม่ดี
กว่าที่จะเดินบนทางสายเดิม ซึ่งมองเห็น
ทุนเดิมที่มีอยู ่ ในชุมชนคือโฮมสเตย ์ 
และคิดว่าน่าจะน�าความรู้ที่มีมาประยุกต์
ใช้และพัฒนาต่อยอดไปได้ ถึงแม้ว่ายังจะ
ไม่เห็นค�าตอบที่ชัดเจน อย่างน้อยสิ่งที่ท�า
ก็ท�าให้ตัวเองมีความสุข ทั้งยังมีความเชื่อ
ที่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ตอนนี้มีการเริ่มต้น
กิจกรรมวัยโจ๋ แม่โจ้บ้านดิน โดยชวน
เดก็ๆ ในหมูบ้่านมาท�ากจิกรรมอนรุกัษ์ป่า 
ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
กิจกรรมผ้าป่าด้วยฝ่าเท้า ท�าโรงไฟฟ้า 
ให้หมู่บ้าน ฟื้นฟูฝายชะลอน�้า

คุณทองใบ  เล็กรามณรงค์ : ความในใจ
ที่อยากบอกกับหน่วยงานภายนอกคือ 
หากมีหน่วยงานมาสนับสนุนเรา อยากให้
มาเดินเป็นเพื่อนเราก่อนแล้วค่อยทิ้งเรา
ไป ช่วยประคับประคองเราไปก่อนสักพัก
หนึ่งก่อน เช่น เรื่องการท�ากิจกรรมของ
เยาวชน หน่วยงานต่างๆ จะมาน�าพาพี่
เ ดิ น ไปกับกลุ ่ ม เยาวชนได ้ อย ่ า ง ไ ร  
ท�าอย่างไรจะมัดรอยต่อให้แน่น ความ
มั่นคงของรุ่นต่อรุ่นที่จะท�ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่จ�าเป็นที่ต้องมาให้เงิน อาจจะ
มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง เช่น มาท�างานวิจัยที่
ชุมชนของเรา ก็ได้ 

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอ
แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่

ก้าวแรกของศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบ  
2 แห่ง แห่งบ้านหลวงแม่อาย  : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 มคีณะกรรมการทัง้หมด 27 คน 
เป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านหลวง ตัวแทนจากอ�าเภอแม่อาย 
กลุ ่มคนในชุมชนบ้านป่าก๊อ (หมู ่บ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง) และกลุ ่ม เพาะ 
เห็ดหอมของต�าบลบ้านหลวง (หมู่บ้าน 
เห็ดหอม) ผลิตภัณฑ์ของศูนย ์ฯ คือ 
ผลผลิตทางการเกษตร
 
1. บ้านป่าก๊อ เดิมก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู ้ พื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นโรง 
สีข้าวมาก่อน ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการ
สนับสนุนจาก อบต.เป็นงบประมาณใน
โครงการ SML เพือ่ซือ้เครือ่งสข้ีาว ด�าเนนิ-
การในกิจการโรงสีข้าวมาเรื่อยๆ จนถึง
ปัจจุบัน กลุ ่มมีรายได้จากแกลบกับร�า  
ใช้ร�า เพื่อเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ในการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวนั้น ใช้ระบบการประมูล 
ก�าไรส่วนหนึ่งแบ่งเข้าเป็นรายได้ของ
หมู่บ้าน มีการขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การ
เลี้ยงหมูหลุม  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา ปลูก
ผัก ท�าปุ๋ยอินทรีย์  และพัฒนาให้สามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ
มาดงูานได้ ภายในศนูย์ฯ มคีณะกรรมการ
ดูแล ในส่วนของหมู่บ้านก็จะมีการบริหาร
จัดการการเงินของตนเอง คือ สถาบัน
การเงินชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชมุชนเชงิคณุธรรมประจ�าต�าบลบ้านหลวง 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกรูป
แบบ ในส่วนของคุณธรรมคือการสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมให้กับเด็กๆ เวลามี
เด็กมาศึกษาดูงาน ให้ความรู้เรื่องความ
พอเพียง สร้างแรงจูงใจโดยแสดงรายได้ที่
มาจากการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การขายลูกหมู  
เมื่อเด็กค�านวณรายได้ก็จะกลับไปเล่าให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองฟัง บางครอบครัวพาพ่อ
แม่มาดูงานที่กลุ ่มอีกครั้ง มาดูเรื่องหมู 

มาขอพันธุ์หมูไปเลี้ยง ส�าหรับการเลี้ยง
หมูหลุม ในหมู่บ้านหากมีคนต้องการเป็น
สมาชกิต้องมาเข้าเงือ่นไขการออม ขายหมไูป
แล้วต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีก หากไม่มีการ
ฝากแต่ก็ต้องมีการออมอย่างน้อยเดือนละ 
100 บาท เป็นกองทุนหมูหลุม ผู้เลี้ยงหมู
หลุมจะต้องมีเงินฝาก ต้องมาดูวิธีการท�า
คอกหมู ท�าอาหารหมู ท�าอย่างไรไม่ให้
คอกหมูมีกลิ่น และอีกหนึ่งอาชีพคือการ
เก็บใบตองตึงมาท�าหลังคาเพื่อขายให้
คนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้
อีกทางของคนในชุมชน

รู้จักกันกับกิจวิจัยฯ : เนื่องจากศูนย์การ
เรียนรู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านศูนย์
การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่ ประมาณปี 2551 ตอนนั้นมี
ศูนย์การเรียนรู ้ได้รับรางวัลทั้งหมด 32 
ศูนย์ หลังจากที่ได้รับรางวัลก็เริ่มการ
พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู ้ ให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในชุมชน และมีคนเริ่มเข้ามาดู
งานมากขึน้ เนือ่งจากมกีารประชาสมัพนัธ์
ข ้อมูลในเว็บไซต ์ของ OKRD ท�าให ้ 
เริ่มมีหน่วยงานจากพื้นที่ในภาคอื่นๆ 
มาดงูาน เช่น กศน.นนทบุรี  หน่วยงาน
ของทหาร

ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง : เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เด็กจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่ท�า
อยูใ่นชวีติประจ�าวนั เช่นเรือ่งความรบัผดิ-
ชอบในการปลูกผักสวนครัว และบูรณา-
การรายวิชาอื่นๆ ด้วยเมื่อเด็กได้มาดูงาน 
แต่การศึกษาจะเน้นเรื่องของแนวทางการ
ด�าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแทนองค ์การบริหารส ่วนต�าบล
บ้านหลวง : การสนับสนุนชาวบ้าน  นั้น
จะต้องมีความเห็นจากชาวบ้านเป็นหลัก 
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของกลุ ่มนี้คือ มีความ
พยายามที่จะท�างานให้เป็นรูปเป็นร่าง  
มีความตั้งใจจริง อยากท�าโรงสี อยากท�า
วิสาหกิจชุมชนที่ก่อประโยชน์ให้กับคนใน
หมู่บ้าน กลุ่มที่ อบต.สนับสนุนอยู่ก็จะมี
กลุ่มเห็ดหอม และกลุ่มป่าชุมชนบ้านใหม่

โพธิ์งาม อบต.พยายามจะสนับสนุนให้มี
หมูบ้่านละ 1 กลุม่ ตามบรบิทของหมูบ้่าน 
จุดเด่นของบ้านป่าก๊อคือ มีความสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่ยังต้องพัฒนา
ต่อคือ การพัฒนาศักยภาพคน เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถเป็น
วิทยากรในชุมชนได้
 
ภาคีที่ดี...ที่ช่วยเสริมหนุน : หน่วยงานที่
เข ้ามาสนับสนุนศูนย ์ฯ ที่ชัดเจนคือ 
องค ์การบริหารส ่วนต�าบลบ้านหลวง 
ในการสนับสนุนโรงเรือนสีข้าว ซื้อเครื่อง
สี ข ้ า ว  เป ็ นพี่ เ ลี้ ย งที่ ช ่ วยดู แลกลุ ่ ม 
สนับสนุนเรื่องการพาไปศึกษาที่ต ่างๆ 
เช่น แม่แตง ห้วยฮ่องไคร้ และมีพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอแม่อายเป็นหน่วยงานที่พา
คนในพื้นที่อื่นๆ มาศึกษาดูงานเรื่อง
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของบ ้ านป ่ าก ๊ อ 
พฒันากรจากอ�าเภอเชยีงดาว อ�าเภอแม่แตง 
อ�าเภอแม่ริม ส�านักงานพัฒนาสังคมฯ 
จังหวัดก็พาเครือข ่ายอื่นๆ มาดูงาน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 
(ธกส.) และหน่วยงานภาคีที่ส�าคัญคือ 
สสส. เนื่องจากบ้านป่าก๊อได้รับคัดเลือก
จากอ�าเภอแม่อาย สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนากลุ ่ม เน ้นการอบรมให้
ความรู้ โดยมีเกษตรอ�าเภอให้ความรู้ด้าน
การเกษตร และปศุสัตว์มาช่วยเรื่องการ
เลี้ยงหมู เลี้ยงโค   

 
การบริหารจัดการกลุ่ม การด�าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีการ
ด�าเนินการที่มี โครงสร ้างชัดเจนตาม
โครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน และมี
ความเกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการ
กจิกรรมต่างๆ ของหมูบ้่าน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
กรรมการ เลขาฯ เหรัญญิก  การบริหาร
จัดการคนแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด 
ส�าหรับเรื่องการเงิน เมื่อมีการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในกลุ่ม หากมีก�าไรก็จะแบ่งส่วน
หนึ่งเข้าไปสู ่เงินกองกลางของหมู ่บ้าน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านโดย
ไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนในการ
บริจาคเงินอีกครั้ง เช่น กลุ ่มเลี้ยงหมู 
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สมาชกิทีไ่ด้รบัพนัธุห์มไูปเลีย้งเมือ่ได้ลกูแล้ว 
ขายลูกหมูไปแล้วต้องใช้ทุนหมุนเวียนเอา
ไปซื้อหมูมาเลี้ยงอีกครั้งและหมุนเวียน
พันธุ์หมูให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ต่อไปเพื่อ
สร้างรายได้ กลุ่มโรงสีข้าว รับจ้างสีข้าว
ให้กับคนในหมู่บ้าน เมื่อได้ก�าไรก็จะส่ง
ไปเข้าเงินกองกลางของหมู่บ้านทุกปี
  
ความส�าเรจ็ ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมชดัเจน คอื
เด็กในโรงเรียนที่มาดูกิจกรรมของกลุ ่ม  
มีการน�าความรู้ที่ได้ไปขยายผลที่บ้านของ
ตนเองโดยเฉพาะเด็กชาวเขา เช่น การ
ปลูกผักสวนครัวในบ้าน การเลี้ยงหมูหลุม
เพื่อขายหมูและขายมูลหมู เด็กเป็นสื่อที่ดี
มากในการสือ่สารเรือ่งดีๆ  ไปยงัผูป้กครอง 
เพราะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เลี้ยงหมูจากการเลี้ยงปล่อยให้หากินเอง  
มาเลี้ยงในคอกแทน และในการดูงานจะ
มีการแทรกเรื่องคุณธรรมไปสู ่เด็ก คือ 
หลังจากที่ได ้พาไปดูงานแล้ว ก็จะให้
นักเรียนเขียนรายงานว่าได้รับความรู้เรื่อง
ใดบ้าง ได้รับคุณธรรมเรื่องใดบ้าง หาก
ต้องประกอบอาชีพแบบในลักษณะแบบ 
นี้จะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง เช่น ความ
รับผิดชอบ อดออม การลดรายจ ่าย 
สร้างรายได้ และจากแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ต้องปลูกผักกินกัน สิ่งที่สังเกต
ได้คือ คนอายุยืนขึ้น การตายน้อยลง 
คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่วิถีชีวิตเดิมมาก
ขึ้น และมีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ
แต่ก็ยังไม่เต็มพื้นที่ทั้งต�าบล
 
ปัญหาอุปสรรค เป็นสิ่งที่มีอยู ่ในการ
ท�างานทุกอย่าง เริ่มจากความไม่ลงตัวกัน
ระหว่างชาวบ้านและท้องถิ่น ซึ่งเป ็น
ความวิตกกังวลของชาวบ้านบ้านป่าก๊อ
เนื่องจากปกติจะได้รับการสนับสนุนจา
กอบต.มาเป็นระยะเวลาทีต่่อเนือ่ง แต่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารอบต. การ
สนบัสนนุอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
แต่กลุ่มก็จะต้องยืนอยู่ด้วยตนเองให้ได้ 
เพราะกลุ่มก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านความ
พอเพยีงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

แผนต่อไปในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน คนรุ่นแรกในชุมชนที่เป็นแกนน�า
ในการด�าเนินการอยู่นั้น มีความต้องการ
ที่จะสร้างคนรุ ่นต่อไปเพื่อให้มาช่วยใน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ ที่มีใน
ชุมชน เพื่อให้ความรู้ที่มีอยู่สามารถเป็น
ประโยชน์แก่คนที่จะมาเรียนรู้
 
2. กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหลวง กลุ ่มเพาะ
เห็ด เริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 มาจาก
อ้ายสุรินทร์ มีสมาชิก 11 คน และได้ไปดู
งานการท�าเห็ดจากโครงการหลวง เมื่อมา
รวมกลุ่มกัน อบต.ก็ให้ทุนมาช่วย จ�านวน 
20,000 บาท และกลุม่เพาะเหด็ คณุตวงพร 
โปธิ ก็แยกมารวมกลุ่มกันเองในปี 2550 
เนื่องจากอ้ายสุรินทร์ได้แยกตัวไปท�าสวน
ส้ม ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน การบริหาร
จัดการกลุ ่ม ประกอบด้วยประธานคือ 
คุณตวงพร โปธิ มีรองประธาน กรรมการ 
เลขาฯ และเหรัญญิก มีการประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง นอกจากมีโครงการหรือมีคน
จะมาดูงานก็จะประชุมกันเพิ่มเติม ใน
กลุ่มมีการกู้เงิน ธกส.มาเป็นเงินกองกลาง
ในการท�าเห็ด ปัจจุบันเน้นการท�าก้อน
เห็ดขายกับตลาดภายนอก และเป ็น
คนกลางในการรับซื้อดอกเห็ดมาขายเพื่อ
สร้างรายได้ รวมทั้งยังสร้างกิจกรรมใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ 
ในชุมชนมาท�าก ้อนเห็ดในช ่วงเสาร ์
อาทิตย์และช่วงปิดเทอม

ปัญหาที่ส�าคัญ การขยายสมาชิก ถ้า
สมาชิกมีมากเกินไปก็จะมีปัญหาด้าน
ความคิด จึงไม่ได้คิดจะขยายสมาชิก 
ท�างานกับคนที่เข้าใจ ปัญหาที่พบอีกเรื่อง 
คือ สมาชิกน�าเห็ดของตนเองไปขายนอก
กลุ่ม เพราะต้องการก�าไรต่อกิโลมากกว่า  
และน�าส่วนที่เหลือมาขายให้กับกลุ่ม ครั้ง
ละครึ่งกิโล หรือ 1 กิโล เป็นปัญหาของ
กลุม่ทีท่�าให้คนท�างานต้องแก้ไขและบัน่ทอน
ก�าลังใจ ผลที่ตามมาคือ เห็ดมีคุณภาพ
ลดลง ปริมาณไม่เพียงพอ ร่วมถึงการไม่
เข้าร่วมกิจกรรมและความพร้อมเพรียง
ของสมาชิกลดน้อยลง บางส่วนมีหนี้สิ้น
อยู่ แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น สมาชิก

จะมีเห็ดส่งมาขายไม่มาก และส่วนใหญ่มี
การประกอบอาชีพหลักอยู ่แล้ว ท�าให้
สินค ้ายังไม ่พอกับความต้องการของ
ตลาด
 
เข ้าสู ่วิสาหกิจชุมชนเชิงคุณธรรม : 
ปลายปี 2551 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ 
และทีมงานได้เข้ามาร่วมท�างานกับกลุ่ม
พากลุ่มไปออกงานต่างพื้นที่บ่อยๆ และ
ช่วยการสร้างแนวคิด การท�างานพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรง 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พาไป
ศึกษาดูงานกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่ท�างาน
กับกิจวิจัย จ�านวน 32 ศูนย์ และให้ไป
เป็นวิทยากร ประสานงานต่างๆ ในพื้นที่  
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ลูกหลานใน
หมู ่บ้านได้รับความรู ้และเพิ่มทักษะใน
การท�าก้อนเห็ดขาย อีกทั้งยังได้เรียนรู ้
เรื่องของความรับผิดชอบ การอดออม 
การสร้างรายได้ การไม่เอาเปรียบลูกค้า 
ต้องท�าสินค้าอย่างมีคุณภาพ
 
ความส�าเร็จ กลุ่มเห็ดมีการท�าก้อนเห็ด
ขาย โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเด็ก
ในชุมชนการเรียนรู ้การท�าก้อนเห็ดนั้น
ท�าให้เด็กรู ้จักการท�างาน สร้างรายได้ 
เกิดความขยัน รับผิดชอบ ได้มารวมกลุ่ม
กัน มีแรงจูงใจในการท�างาน อีกทั้งยังได้
ออกรายการทีวีสู้เพื่อฝัน ท�าให้กลุ่มเป็นที่
รู ้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่
รู้จักผ่านสื่อของ OKRD
 
จุดเด่น การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สามารถ
เป็นอาชีพหลักได้ มีความจริงใจกับลูกค้า
และผู ้มาศึกษาดูงาน ไม ่หวงความรู ้ 
สินค้ามีคุณภาพ เห็ดสดและเหี่ยวช้า  
เก็บไว้ได้นานกว่า มีหน่วยงานที่มาช่วย
สนับสนุน พัฒนาสังคม มาช่วยเรื่องสร้าง
ห้องน�้าที่ถูกสุขลักษณะ วิสาหกิจชุมชน
มาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ ่มธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) และ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ให้ 
งบประมาณสนับสนุน และอบต.ต่างๆ 
ในละแวกใกล้เคียง เชิญไปเป็นวิทยากร
ในพื้นที่ เมื่อหน่วยงานต่างๆ เข้ามา  

กลุ่มก็ได้รับประโยชน์ ได้รับการพัฒนาตัว
เอง เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
แผนการด�าเนินการต่อ คือ การพัฒนา
คนรุ่นต่อไปขึ้นมาช่วยท�างาน แต่ส�าหรับ
เรื่องการขยายสมาชิกก็ยังไม่มีแผนเรื่องนี้
เพราะต้องการคนที่มีใจมากๆ มาท�างาน
จริงๆ คือต้องเป็นคนที่มีความเสียสละ  
มีความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงาน ทั้งเรื่องการเงินและ
การบริหารจัดการ จึงจะด�าเนินการตาม
แนวทางเดิม แต่ก็จะให้ความรู ้กับผู ้ที่
สนใจ และการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
กลุ่มต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสนัผกัหวาน อ�าเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

ก้าวแรกของศูนย์การเรียนรู้ฯ : ศูนย์
การเรียนรู ้ฯ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีคณะ
กรรมการทั้งหมดจ�านวน 21 คน เป็น
ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบลสัน
ผักหวาน ตัวแทนจากสถานศึกษาใน
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่
อ�าเภอหางดง และกลุ่มประติมากรรมดิน
เผาบ้านป่าตาล

ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตอนนั้นย้อนไปประมาณ 80-90 ปี ใน
ชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ปั้นอิฐมอญ ปั้นคนโท 
หม้อน�้า กระปุกออมสิน แจกัน ท�าเป็น
อาชีพสืบทอดกันมา จนกระทั่งปี 2542-
2543 มีการเริ่มต้นตั้งกลุ ่มศิลปกรรม 
ดินเผาบ้านป่าตาล ก็ปรับเปลี่ยนมาปั้น
ปฏิมากรรมเป็นตุ๊กตารูปต่างๆ เป็นอาชีพ
เสริมต่อมาจนกระทั่งปี 2547-2548 เริ่ม
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและส่งผล
งานของหมู่บ้านเข้าประกวด OTOP ในปี 
2551 แรกเริ่มจัดตั้งมีสมาชิกประมาณ  
70 คน การรับสมาชิกใหม่ จะมีการคิด
ค่าสมัคร 100 บาท กลุ่มมีโครงสร้างการ
บริหาร คือ ประธาน รองประธาน เลขาฯ 
เหรัญญิก และกรรมการ ป ัจจุบันมี
ประมาณ 11 คน  ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ 

เมื่อมีคนมาศึกษาดูงานที่กลุ่ม ก็จะได้รับ
ค่าวิทยากรและได้ขายสินค้า การดูแล
สมาชิกคือ น�ารายได้มาซื้อของส่วนรวม
ในการพัฒนาศูนย์ฯ เงินของกลุ ่มส่วน
ใหญ่จะหมุนเวียนภายในกลุ่มปั้นตุ๊กตา 
แต่หากเป็นเงินหมุนเวียนที่ช ่วยเหลือ
สมาชิกก็จะเป็นเงินของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่ง
มีคณะกรรมการบริหารคนเดียวกันกับ
กลุ่มปั้นดิน มีผู้ที่มาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ 
ประมาณ 10 ครั้ง หากเป ็นนักเรียน
นักศึกษาก็จะมาดูวิธีการท�า รูปแบบ  
การตลาด หากเป ็นหน ่วยงานเช ่น 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมา
ดูแหล่งผลิต

 
กิจวิจัยฯ...พาสู่เวทีจังหวัด : ทางกลุ่ม
ได้ร่วมท�างานกบักจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่ 
โดยเริ่มจากการเข้าประกวดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ 
เป็นคณะกรรมการ จนกระทั่ง กลุ่มเริ่ม
เป็นที่รู ้จักก็มีเด็กมาเรียนรู ้จ�านวนมาก 
บางครั้งประมาณ 200 คน ท�าให้ไม ่
สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไร
ก็ตาม ทางกลุ่มก็ได้สอนเด็กได้เรียนรู้ถึง
ภูมิป ัญญาที่ ได ้ เคยท�ามา สอนความ
อดทน สอนความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ สอน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ในการท�าตุ ๊กตาขาย และความกตัญญู 
ศูนย์การเรียนรู้สอนให้คนมีความอดทน 
และมีความเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้าน

ความภูมิใจ : งานปั ้นดินนั้นเป็นงานที่
ต ้องมีใจรักและมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถฝึกสมาธิ คลายเครียดและคลาย
วิตกกังวลได้ หมู่บ้านป่าตาลสามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู ้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมการปั ้นดินเผาแห่งหนึ่งใน
เชียงใหม่ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งในเชียงใหม่ เนื่องจากมีการจัดงาน
มหัศจรรย์ดินยิ้ม ในรูปแบบถนนคนเดิน 
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นงานที่
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้สอนเด็กให้รู ้จัก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่สามารถน�า

มาประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพสร้าง
รายได้เลี้ยงตนเอง และพัฒนามาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านป่าตาล
มาหลายปีเพื่อน�ามาเผยแพร่และสืบทอด
ภูมิปัญญา มีโรงเรียนมงฟอร์ด เชียงใหม่ 
มาดูงานที่กลุ่มฯ ทุกปี เพื่อเรียนรู้เรื่องราว
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ความรู ้สึกของเด็กที่ ได ้ เรียนรู ้
กิจกรรมปั้นดิน คือ เกิดความสนุกสนาน 
ได้ฝึกศิลปะการปั้น ได้ฝึกสมาธิและฝึก
ความมีน�้าใจโดยการแบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อน
เมื่อต้องท�างานร่วมกัน

ภาคี : กรมวิทยาศาสตร์การบริการมาให้
ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน ได้แนะน�าให้ตั้งกลุ ่มเพื่อ
รวมตัวกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่วยเหลือ
กัน  เทศบาลต�าบลสันผักหวาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ให้การสนบัสนนุงานเปิดบ้านมหศัจรรย์
ดินยิ้ม และกรมส่งเสริมบัญชีสหกรณ์ได้
เข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องการท�าบัญชี

จุดด้อยที่ต้องพัฒนาต่อ : เรื่องรูปแบบ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีรูป
แบบซ�้าๆ เก่าๆ การบริหารจัดการกลุ่ม
ทั้งด้านการประสานงานในการให้คนนอก
มาศึกษาดูงาน และเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยขึ้น เช่น เรื่องเตาเผาตุ๊กตา
ที่ควรมีขนาดใหญ่ขึ้น
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สภาพทัว่ไปของ “บ้านเกาะทงั”
บ ้ าน เกาะทั ง  หมู ่  5  ต� าบล 

นาโหนด อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่ประชาชนส่วนใหญ่อพยพ
มาจากต�าบลกงหรา อ�าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ซึ่งต ่อมาต�าบลกงหราหลายก
ฐานะเป ็นอ� า เภอกงหราในป ัจจุบัน  
ย้อนอดีตไปประมาณแปดสิบปีที่ผ่านมา
ครอบครัวของนายเอียด  ชูอักษร เป็นรุ่น
แรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดิน
ท�ากินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ท่านเป็นบุค
คลที่ มี ความรู ้ เ รื่ อ งการใช ้ สมุนไพร 
ไสยศาสตร์ และพิธีกรรม ชาวบ้านรู้จัก
เรยีกว่าแพทย์เอยีด หลงัจากนัน้ไม่นาน กไ็ด้
มกีารชวนเพือ่นบ้าน คอืตระกลูจนัทร์เทพ 
มาตั้งรกรากเป็นเพื่อนบ้านกันอยู ่กัน 2 
ครอบครัว และต่อมาก็มีคนอพยพเข้ามา

ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั
เทศบาลนาโหนด  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านวังปริง หมู่ 8 
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านโคกว ่าว หมู ่ 7  
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่วงช้าง หมู่ 
9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งวาด หมู่ 3 
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรเพศ
ชาย 352 คน เพศหญิง 350 คนจ�านวน
ครัวเรือน 195 ครัวเรือน เนื่องจาก
หมู ่บ ้ านมีลักษณะเป ็นพื้ นที่ ร าบลุ ่ ม 
ลักษณะลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก 
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากร
ส ่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางด ้าน

เกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา ท�าสวนยาง 
สวนผลไม้รับจ้าง ค้าขาย โดยการท�า
อาชีพ เกษตรกรรมอาศัยน�้ าฝนจาก
ธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ มี  2 
ฤ ดู ก า ล  คื อ  ฤ ดู ร ้ อ น กั บ ฤ ดู ฝ น  
ส่วนวิถีการด�าเนินชีวิตมีพื้นฐานมาจาก
ศ า ส น า  ช า ว บ ้ า น เ ก า ะ ทั ง นั บ ถื อ
ศาสนา  3  ศาสนา ประกอบด้วยศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์  

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้าน
เกาะทงั

ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวนสร้างสุข
บ้านเกาะทัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่
ในสวนยางพาราเล็กๆ มีแกนน�าคือ  
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี (ลูกสาวของผู้ที่มา
บุกเบิกบ้านเกาะทังครั้งแรก) มีเนื้อที่
ประมาณ 7 ไร่ มีลักษณะเป็นบ้านไม้
ใต้ถุนสูง ฝากั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ ใช้พื้นที่
ใต้ถนุบ้านเป็นห้องสมดุทีม่หีนงัสอืหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้เด็กมาอ่านหนังสือและ
ท�ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างนิสัย
การอ่านให้กับเยาวชนต�าบลนาโหนด อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชน ท�า
กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และมี
การเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ท ้องถิ่น มี เป ้าหมายเพื่อให ้ เด็กและ
เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด  
ติดเกม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ 
บนพื้นฐานความคิดที่ว่า “เรียน กิน เล่น 
เป็นการสร้างสุข”

ผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง
คุณเตือนใจ 

สิทธิบุรี

ศาสนา-
สัมพันธ์

เชื่อมโยงคน 
3 วยั 3 ศาสนา

ห้องสมุด
ใต้ถุน/

โครงการ
สายใยรัก

พื้นที่นี้...ดีจัง พัทลุงยิ้ม
ค่ายเรียนรู้
วิถีชีวิตและ
วิถีชุมชน

สบืค้นคนท�าดี
แผนที่คนดี

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556พ.ศ. 2553-
2554

พ.ศ. 2549-
2550

ประสบการณ์
ก า ร ท� า ง า น
องค์กรพัฒนา
เอกชน ท�างาน
ด้านการพัฒนา 
ด้านสื่อสิ่งแวด-
ล้อม

สสส.
ศูนย์คุณธรรม/
โครงการสายใย
รักในครอบครัว

สถาบนัสือ่เดก็และ
เยาวชน : (สสย.) 
และ สสส.

หน่วยงานพฒันา
ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน

จดัสรรเงนิปันผล 
กลุ่มออมทรัพย์
เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
จัดสวัสดิ  การ
ใ ห ้ กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

ศูนย์คุณธรรม

ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ

สร้างความเข้าใจ
ความเชื่อและวิถี
ปฎิบัติ  “ความ
แตกต่าง” เพื่อ
การอยู ่ร่วมกัน
อย่างสนัตสิขุ

พื้นที่สีขาว และ
กิจกรรมสร้าง-
สรรค์เดก็ เยาวชน
ต้นแบบโครงการ
สานสายใยรกั 3 
วั ย ข ย า ย ผ ล
ระดบัประเทศ

อนุรักษ์ เรียนรู้
วถิชีวีติ วถิชีมุชน 
และภูมิป ัญญา
ชมุชนท้องถิน่

เชื่อมโยงเครือ-
ข ่ า ย ก า ร จั ด
กิจกรรมระดับ
จังหวัดเป็นพลัง
ในการสร้างสขุ

กระบวนการเรยีน
รู้ประวัติศาสตร์
วถิชีวีติ วถิชีมุชน
สร้างความสัม- 
พนัธ์ระหว่างเดก็ 
ครอบครวั ชมุชน 
ความรกั ครอบ- 
ครวัอบอุน่

สร้างเสรมิ กระตุน้ 
ให้ก�าลงัใจ สร้าง
คนต้นแบบในการ
ท�าความดีของ
ชุมชนท ้องถิ่ น 
บรรจแุผนปฏบิตั-ิ
การประจ�าปีของ
จงัหวดัพทัลงุ

เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข
เปิดพื้นที่ท�ากิจกรรม เรียนรู้ สร้างสรรค์  โดยการเชื่อมโยง  

เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นพลังหนุนเสริม 
ห้องสมุดใต้ถุน  พื้นที่นี้ ดีจัง... สวนยางยิ้ม  พัทลุงยิ้ม

แผนภาพแสดงจงัหวะก้าวศนูย์เรยีนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั

ประมาณปี พ.ศ. 2543 จังหวัด
พัทลุงมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�า
ชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
ของประเทศออสเตรเลยี คณุววิฒัน์ หนมูาก 
แกนน�างานพฒันาทีต่�าบลคหูาใต้ เครอืข่าย
เก่าแก่เครอืข่ายหนึง่ในจงัหวดัพทัลงุ เป็นผู้

ที่ได้ชักชวนให้คุณเตือนใจ สิทธิบุรี หรือ 
ป้าป้อมของเดก็ๆ ในชมุชนได้มโีอกาสเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน 
นับเป็นย่างก้าวแรกที่เข้ามาในงานพัฒนา
ชมุชนบ้านเกดิของตนเอง ซึง่เป็นช่วงเวลา
เดียวกันกับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านเกาะ
ทังประสบปัญหาต้องยุบเลิกกลุ่มพอดี จึง
เกิดความคิดร่วมกันกับคนในชุมชนที่

ต้องการฟื ้นฟูกลุ ่มออมทรัพย์ น�าคณะ
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะทังเข้า
ร่วมอบรม ในระหว่างการอบรมมีการคุย
กับแกนน�าแต่ละคนคิดหาแนวทางในการ
ฟื้นฟูกลุ่มและจะต้องกลับมาพัฒนาบ้าน
ของตนเองให้ได้  
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ค่ายเดก็เรยีนรูว้ถิชีวีติและวถิชีมุชน...
เชื่อมโยงพลังครอบครัว โรงเรียน 
ชมุชน    

ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกลุม่
ออมทรพัย์ ร่วมกนัถอดบทเรยีน วเิคราะห์
จดุอ่อน จดุแขง็ อปุสรรค โอกาส ของกลุม่
ออมทรพัย์ เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการพฒันา
กลุม่ออมทรพัย์ และใช้ข้อมลูต่างๆ มาพดู
คุยกับชาวบ้านที่สนใจท�ากลุ่มออมทรัพย์ 
ให้มารวมกลุ่มกันอีกครั้ง กระทั่งเกิดกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 11 บ้านต้นไทร กับกลุ่ม 
ออมทรัพย์หมู่ 5 บ้านเกาะทงั สองกลุ่มนี้
ท�างานต่อเนื่องมา 2 ปี โดยที่คนท�างาน
ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเงินปันผลให้กับ
สมาชกิ ต่อมาปีที ่3 คณะกรรมการมกีาร
พูดคุยกันว่า เงินผลประโยชน์จากการท�า
กลุ่มออมทรัพย์ถ้าจะน�ามาปันผลให้กับ
สมาชิกจะได้น้อย ดังนั้นคณะกรรมการ
กลุ่มจึงตกลงร่วมกันว่าจะน�าเงินปันผลมา
เป็นสวสัดกิารชมุชน  น�าไปสร้างกจิกรรมที่
มีประโยชน์กับเยาวชนในชุมชน เริ่มต้น
จากการจัดค่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
เพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคน 3 วยั  3 ศาสนา 
ในชมุชน ดงันัน้จงึเกดิค่ายให้กบัเดก็ชือ่ว่า 
“ค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตตนเอง” โดยใช้ระยะ
เวลาภายในวนัเดยีว มกีารพาเดก็ไปยงัจดุ
เรยีนรูต่้างๆ ในชมุชน เช่น สวนสมนุไพร  
สวนสมรมย์ วัด การท�ากิจกรรมในปีแรก
ตัง้เป้าหมายไว้ 60 คน แต่มเีดก็มาเข้าร่วม 
กิจกรรม 162 คน มีครูด�า ซึ่งเป็นคนมา
ช่วยดแูลในช่วงนัน้ 

ปีต่อมากลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลติได้มกีารจดัสรรผลก�าไรมาเป็นการจดั
สวัสดิการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
บ้านเกาะทงั และต�าบลนาโหนด ปรบัการ
จดัค่ายแบบวนัเดยีวเป็นแบบค้างคนืเพือ่ให้
เด็กเรียนรู้วิถีชุมชนตามค�าขวัญของต�าบล 
คือ “เห็ดทอดนาโหนด รุ่งโรจน์ยางพารา 
หานบัวตระการตา เลื่องลือชาข้าวเล็บนก  
มรดกเขาหลักโค” เพื่อให้เด็กที่เข้าค่าย

เรยีนรูว้ถิชีวีติของชมุชน และศกัยภาพของ
ชมุชน การเข้าค่ายเดก็มคีรขูองศนูย์เดก็เลก็
เป็นก�าลงัส�าคญัทีช่่วยดแูล มผีูป้กครองทีม่ี
รถท�าหน้าทีร่บัส่งพาเดก็ไปเข้าค่าย และได้
รบัความร่วมมอืจากต�ารวจตระเวนชายแดน
สนับสนุนที่พัก ให้เด็กพักค้างคืนที่ศูนย์
ปฏิบัติธรรมพรุหารบัว มีเด็กเข ้าร ่วม
กิจกรรมประมาณ 300 คน กิจกรรมที่
ส�าคัญในการเข้าค่ายคือ พาเด็กลงศึกษา
วถิชีมุชนเพือ่ให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวดีๆ  ของ
แต่ละหมู่บ้าน หลังจากเรียนรู้แล้วแต่ละ
หมู ่บ ้านก็จะจัดอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ  
ผลจากการเข้าค่ายท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้
ทีจ่ะพฒันาชมุชนของตนเอง โดยเริม่ทีจ่ะ
ร ่วมกันพัฒนาพรุหารบัว เด็กและผู ้
ปกครองตื่นตัวและเห็นความส�าคัญของ
การจัดค่ายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิถี
ชุมชน จากจุดเริ่มต้นของการจัดท�าค่าย
เดก็เพือ่เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนาในการ
สร้างแนวทางการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ 
ท�าให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง
สขุบ้านเกาะทงั

 
ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก...เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนา 
สร้างกจิกรรมศาสนสมัพนัธ์ สูปี่ที ่3 

ประมาณ พ.ศ. 2549  มกีารพฒันา
ยกระดบักจิกรรมเพือ่ให้เดก็และเยาวชนท�า
กจิกรรมร่วมกนั คอื “กจิกรรมสบืค้นคนท�าดี 
แผนทีค่นด”ี การท�ากจิกรรมครัง้นีศ้นูย์การ
เรยีนรูไ้ด้รบังบประมาณจากศนูย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) ในการท�ากจิกรรมครัง้นี้
มกีารขยายกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ท�าให้เกิดเครือข่ายท�ากิจกรรมร่วมกัน 5 
ต�าบลได้แก่ ต�าบลเกาะหมาก ต�าบล
ต�านาน ต�าบลศรีนรินทร์ ต�าบลนาโหนด  
และต�าบลล�าสินธุ์ พร้อมกับเกิดการขยาย
งานการท�ากจิกรรมร่วมกบักลุม่อาสาสมคัร
สาธารณสขุ (อสม.) ซึง่มทีัง้หมด 91  คน 
ในการขบัเคลือ่นงานเรือ่ง “อาหารสขุภาพ
ในชุมชน” วิธีการคือ กลุ ่มอสม.แต่ละ

หมู่บ้านจะร่วมกันส�ารวจผักพื้นบ้านใน
ชุมชน และมีหมอสมุนไพรเป็นผู้ให้ข้อมูล
เกีย่วกบัประโยชน์และสรรพคณุของพชืผกั
แต่ละชนดิว่าสามารถท�าอาหารอะไรได้บ้าง 
ร่วมกนัประเมนิว่าเป็นผกัหายากของชมุชน
หรือไม่ จากนั้นน�าผักแต่ละชนิดมาสรุป 
ร่วมกันว่าสามารถท�าเป็นเมนูอาหารได้กี่
ชนิด ผลการส�ารวจพบผักประมาณ 200 
กว่าชนดิ และน�าข้อมลูมาเผยแพร่ในชมุชน
ถึงประโยชน์ที่ ได ้รับจากพืชผักต ่างๆ 
ในชุมชนจากนั้นชาวบ้านเกิดการเปลี่ยน
พฤตกิรรม คอื การปลกูผกัจะลดการใช้ปุย๋
เคมีลง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น คนเริ่มปลูก
ผักเพิ่มขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมมากินผักมาก
ขึ้น จนกระทั่งความส�าเร็จที่เห็นเป็นรูป
ธรรมคือ โรงพยาบาลสั่งซื้อผักจากชุมชน
ไปใช ้ เป ็นวัตถุดิบให ้กับผู ้ป ่วยในโรง
พยาบาล  อกีทัง้ยงัสามารถเชือ่มโยงความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู ้สูงอายุใน
ชมุชน 

ต่อมาปี พ.ศ. 2550   ศนูย์เรยีนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง ท�างาน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การใหาชน) 
เรือ่งของแผนทีค่นด ีเพือ่สบืค้นความด ี80 
คน 80 ความด ี  โดยมภีาคพีฒันาท�าร่วม
กันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
และกศน. มีคน 3 วัยในชุมชนมาร่วมกัน
ท�ากจิกรรม ได้แก่ เดก็ อสม. และผูส้งูอายุ 
ร่วมกนัก�าหนดเงือ่นไขของคนดทีีจ่ะสบืค้น
ในชมุชน เช่น เป็นคนทีม่จีติอาสา มคีวาม
รู้เรื่องสมุนไพร เป็นครูนอกระบบหรือครู
ภูมิปัญญา มีแนวทางการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่ก�าหนดเงือ่นไขแล้ว
จึงด�าเนินการสืบค้นคนดี เมื่อสืบค้น 
แล้วเสรจ็ กจ็ดังานเชดิชคูนดแีละเชญิผูว่้า
ราชการจังหวัดมามอบประกาศนียบัตร
ยกย่องคนดี สถานที่ใช ้จัดกิจกรรมที่ 
พรหุารบวั มผีูเ้ข้าร่วมงานประมาณ 3,000 
คน ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดการขยายผลไปใน
ระดบัจงัหวดั เนือ่งจากผูว่้าราชการจงัหวดั
เหน็ว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีน่าสนใจและควรขยาย

ผลให้เกิดคนดีทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง โดย
บรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปีใน
ระดบัจงัหวดั  

ต่อมามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เรื่องปัญหาการแบ่งแยกศาสนา
พุทธกับมุสลิมในชุมชน ในขณะนั้นศูนย์
คณุธรรม  (องค์การมหาชน)  ก�าลงัท�างาน
เรือ่งศาสนกิสมัพนัธ์ คณุเตอืนใจ สทิธบิรุี 
รับทราบข้อมูลและเห็นตัวอย่างการท�า
กจิกรรม จงึประยกุต์น�าเอาความรูจ้ากการ
ท�าโครงการศาสนสมัพนัธ์สร้างสขุในชมุชน 
เชือ่มกบัโรงเรยีนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ใช้
กจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์จากการบรโิภค 
เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมที่
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ร่วมกัน และ
การให้ความรูเ้รือ่งของศาสนาแต่ละศาสนา
เบือ้งต้น เรยีนรูพ้ธิกีรรม วถิชีวีติของแต่ละ
ศาสนา เน้น “เรยีน กนิ เล่น เป็นการสร้าง
สุข” ซึ่ ง โครงการดังกล ่าวได ้รับการ
สนับสนุนจาก สสส. ในช่วงแรกของการ
ด�าเนินงานใช้พื้นที่ของศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เกาะทัง เป็นศูนย์ประสานงานและจัด
กจิกรรมต่างๆ ใช้กจิกรรมทีเ่ป็นเครือ่งมอื
ในการเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจและอยู่ร่วม
กนัของชาวพทุธและมสุลมิ เช่น กจิกรรม
ผกัพืน้บ้าน กจิกรรมศาสนสมัพนัธ์การเผย
แพร่สร้างความเข้าใจทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาอสิลาม 

ห้องสมดุใต้ถนุบ้าน....ห้องสมดุมชีวีติ 
กจิกรรมสร้างสรรค์ เชือ่มโยงจากเดก็
สูผู่ส้งูอายุ 
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี : “การท�ากิจกรรม
ต่างๆ ตอนนัน้กไ็ปใช้ใต้ถนุอนามยั ใช้ลาน
วัดท�ากิจกรรม แต่งานมันเยอะก็เลยปรับ
มาท�าที่บ้านที่เป็นสวนยาง เพราะพื้นที่
กว้าง ใช้ใต้ถนุบ้านนีล่่ะเป็นลานเล่นให้กบั
เด็กๆ ที่ท�ากิจกรรม แล้วก็เริ่มมาจับเรื่อง
เด็กเป็นหลัก รวมทั้งหลังช่วงการปันผล
ประจ�าปีของกลุ่มออมทรัพย์ที่ป้าป้อมร่วม
ด�าเนนิงานอยูน่ัน้ ได้แลกเปลีย่นและตกลง

ร่วมกันว่าจะน�าเงินปันผลที่ปกติจะแบ่งให้
แก่สมาชิกเป็นจ�านวนเงินเท่าๆ กันนั้นไป
สร้างกิจกรรมการจัดค่ายเด็กและเยาวชน
ในพืน้ทีแ่ทน เพือ่สร้างการเรยีนรูแ้ละสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน 3 วัย 3 
ศาสนา ในชุมชนจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 มีการ
ขยายกจิกรรมศาสนกิสมัพนัธ์สู ่“ห้องสมดุ
ใต้ถุนบ้าน” เนื่องจากในช่วงท�ากิจกรรม
ต่างๆ ตามโครงการศาสนสัมพันธ์ใช้
กุศโลบายชวนเด็กมาเล่นที่บ้าน เมื่อถึง
เวลาเรียนก็ไปเรียนที่โบสถ์ ที่วัด ที่มัสยิด  
เมื่อถึงเวลาเล่นก็มาเล่นที่บ้านในสวนยาง  
เมื่อเล่นที่บ้านก็จะมีหนังสือให้อ่าน เด็ก
สนใจอ่านหนงัสอืทีม่อียูเ่พิม่ขึน้ ในระยะต่อ
มาจึงมีความคิดว่าควรจะมีการท�าห้อง

สมุดให้มีหนังสือที่หลากหลายให้เด็กได้
อ่าน จงึมกีารประสานกบั กศน. ท�าให้ได้
รับการสนับสนุนหนังสือเข ้าห ้องสมุด 
นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน หารือกับ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และจัด
ท�าโครงการห้องสมุดใต้ถุน การด�าเนิน
โครงการห้องสมดุใต้ถนุได้รบัการสนบัสนนุ
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กโดย
ต้องมีการพาเด็กไปศึกษาดูงานและเพิ่ม
เติมความรู ้เกี่ยวกับการจัดท�าห้องสมุด  
โดยไปพกัค้างทีท่ะเลน้อยประมาณ 200 คน 
กิจกรรมที่ท�าคือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เรื่องการอ่าน ให้เด็กเขียนห้องสมุดในฝัน
เพื่อวางแผนร่วมกันสร้างห้องสมุด มี
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้โดยให้เด็ก
เลือกหนังสือที่ตนเองอยากอ ่านตาม
รายการชือ่หนงัสอื เมือ่เดก็อ่านหนงัสอืจะ
ต้องมบีนัทกึหลงัการอ่าน ให้ผูป้กครองลง
ลายมือชื่อรับทราบ ให้เด็กอ่านและสรุป
การเรียนรู้ว่าอ่านแล้วได้อะไร ห้องสมุด
ใต้ถุนบ้านจึงเสมือนเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
เด็กๆ ได้อ่านหนังสือที่สอดคล้องกับวัย
และความต้องการ อ่านแล้วออกไปเป็น
ห้องสมดุเคลือ่นที ่บรกิารผูส้งูอาย ุหรอืคน
ด้อยโอกาสในชมุชน
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 หนงัสอืและสือ่ต่างๆ ในห้องสมดุ
ใต้ถนุบ้าน ต้องสอดคล้องกบัวยัและความ
ต้องการ อ่านแล้วเด็กๆ สามารถออกไป
เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่หรือห้องสมุดมีชีวิต
แก่ชุมชนได้ ทั้งนี้ ยังให้บริการผู้สูงอายุ 
หรือคนด้อยโอกาสในชุมชน ทุกอย่างที่มี
ใต้ถนุบ้าน รอบใต้ถนุบ้าน สามารถใช้เป็น
สือ่เพือ่การเรยีนรู ้นอกจากนีม้กีารฟ้ืนฟสูือ่
พืน้บ้าน “มโนราห์” ให้กลบัมามชีวีติอกีครัง้ 
รวมทั้งฟื้นฟูการท�าขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ การละเล่นถิน่ไทยใต้ ให้คงอยูก่บั
ชุมชนต่อไป ต่อมาปีที่ 2 มีการเชื่อมโยง
การท�ากิจกรรมของห้องสมุดใต้ถุน ไปที่
โรงเรียน ชวนโรงเรียนวางแผนเรื่องการ
สร้างนิสัยรักการอ่านและท�าโครงการ
ย่อยๆ เพื่อไปจัดการตัวเองในการพัฒนา
ห้องสมดุของตนเอง ร่วมกนัเป็นเครอืข่าย
รกัการอ่าน กจิกรรมทีส่่งเสรมิการอ่าน เช่น 
กิจกรรมเล่านิทานและทายปัญหาในช่วง
เวลาพักเที่ยง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
เดก็ว่า หากตอบปัญหาชงิรางวลัถกูกจ็ะได้
รับใบประกาศและรางวัล นอกจากนี้ยังมี
ห ้องสมุดตู ้ เย็นที่ โรงเรียนบ้านต้นไทร 
เนือ่งจากคนในชมุชนน�าตูเ้ยน็ทีเ่สยีแล้วมา
ให้โรงเรียน โรงเรียนจึงน�ามาท�าห้องสมุด 
ตูเ้ยน็ ตดิป้ายว่าตูปั้ญญา และมมีมุหนงัสอื
ร่วมด้วย เด็กนักเรียนชอบมาก จึงขยาย
จากโรงเรียนมาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ต้นไทร มห้ีองสมดุตูเ้ยน็ มกีารน�าหนงัสอื
การ์ตนู หนงัสอืนทิานมาไว้ในตูเ้ยน็ พอเดก็
ว่างวางกระเป๋าได้กร็บีเปิดตูเ้ยน็หยบิหนงัสอื
มาอ่าน เป็นการท�าให้เด็กสนใจการอ่าน
เพิม่มากขึน้ 

ในอนาคตทางศูนย์ฯ จะขยาย
กิจกรรมเพิ่มเติม โดยการน�าเอาความรู้
จากชุมชนที่มีอย ่างหลากหลาย อาทิ  

การแกะสลักหยวกกล้วย เทคนิคการร้อย
ลูกปัด การแกะรูปหนังตะลุง หรือความรู้
อื่นๆ น�ามาให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยกัน
ด�าเนนิการ สบืค้น เสาะหา เรยีนรู ้ทดลอง 
และปฏิบัติจริง จัดท�าเป็นสื่อเคลื่อนไหว 
ภาพนิง่ หนงัสอืท�ามอื หนงัสัน้ ฯลฯ จากนัน้
ให้เดก็ๆ น�าผลงานทีผ่ลติได้มาแลกเปลีย่น
กนั โดยมผีูรู้ม้าช่วยเตมิเตม็เรือ่งราวทีผ่่าน
การบอกเล่าของเด็กๆ ซึ่งสื่อเหล่านี้ จะ
กลายเป็นชดุองค์ความรู ้ทีจ่ะคงอยูใ่นห้อง
สมดุใต้ถนุต่อไป

ปัจจุบันบริเวณใต้ถุนบ้านของคุณ
เตอืนใจ สทิธบิรุ ีเป็นห้องสมดุของชมุชนที่
มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และท�ากิจกรรม
ยามว่างของเดก็ เยาวชน และคนในชมุชน 
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนทั้ง 
โครงการปิดเทอม เปิดตา เปิดใจ กบัการ
ละเล่นพื้นฐานลานสร้างสุข โครงการปิด
เทอม เปิดตา เปิดใจ กับขนมพื้นบ้าน
อาหารท้องถิ่น โครงการศาสนสัมพันธ์กับ
การสร้างสุขในชุมชน โครงการมโนราห์
เรยีน ร้อง ร้อย ร�า สือ่สร้างสขุ ฯลฯ โดย
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชมุชน เชือ่มโยงคน 3 วยั ทัง้เดก็เยาวชน 
และผู ้ใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อสร้าง
ความรักความอบอุ่นในชุมชน เพื่อเป็น
เกราะป้องกนัปัญหาสงัคมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
และค่อยๆ กลายเป็น “สวนยางยิ้ม” ใน
ทีส่ดุ

คุณเตือนใจ สิทธิบุรี ได้กล่าวว่า 
“ห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้กลายเป็นพืน้ทีเ่สรี
ที่เด็กๆ อยากจะท�ากิจกรรมอะไรก็มาใช้
พืน้ทีน่ีร่้วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการวาดรปู การ
อ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหารการ
กินต่างๆ ที่มีให้ จุดศูนย์รวมของเด็กใน

ต�าบลนาโหนด คือ “บ ้านป ้าป ้อม”  
ถึงแม้ว่าบางครั้งเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน 
เด็กๆ ก็สามารถที่จะแวะเวียนมายังบ้าน
ป้าป้อมได้ตลอดเวลา จุดเด่นที่ส�าคัญคือ 
เดก็ได้รบัความรกัและก�าลงัใจจากเจ้าของ
บ้าน ได้แสดงออกตามความต้องการของ
ตนเอง มอีสิระในการคดิและได้ท�าในสิง่ที่
ตนเองคิดท�าให้ใต้ถุนบ้านแห่งนี้เป็นที่ที่มี
ความสุขและเป็นที่ที่เด็กๆ รู้จักกันทั้งนา
โหนดอีกทั้งเป็นพื้นที่สีขาวที่ผู ้ปกครอง
ให้การสนับสนุนที่ลูกของตนเองจะมาท�า
กิจกรรมที่นี่ และพร้อมที่จะมาร่วมท�า
กิจกรรมกับลูกหากมีเวลาว่าง ท�าให้ห้อง
สมุดใต้ถุนบ้านไม่เป็นแค่พื้นที่ของเด็กแต่
เป็นพื้นที่ของครอบครัวอีกด้วย ความ
ส�าเรจ็ของห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้คอืความ
สขุของเดก็ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน แต่ผลต่อ
เนื่องที่เป็นความส�าเร็จในระดับสังคมนั้น 
คอื พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีศัมิ์ 
พระวรชายาฯ ได้ทรงลงพื้นที่มาดูเรื่อง
อาหารพื้นบ้านในโครงการของสายใยรัก 
และรัฐมนตรีก็ยังลงพื้นที่มาดูห้องสมุด
ใต้ถนุบ้าน”

“เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวหมอน 
เป็นเด็กมัธยม ค่อนข้างเกเร ภาพลักษณ์
เด็กเป็นอย่างนั้นแต่เด็ก เมื่อมาอยู่กับเรา
ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปเลย อย่างเช่น เจ้า
ตูม เป็นเด็กเกเรมากเลยนะ แต่ท�าไมตูม
มาอยู ่ที่นี่ มานอนกับเพื่อน มาวาดรูป  
น้องเพชร ตัวขนาดตึกมานอนคว�่าอยู่ที่นี่ 
แม่เขามาเห็นร้องไห้เลยนะ มาเห็นเพชร
นอนวาดรปูทีน่ี ่ถามเขาว่าร้องไห้ท�าไม เขา
บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะมาอยู ่ที่นี่แล้วดูมี
ความสขุ เดก็เกเรเมือ่อยูข้่างนอกจะเปลีย่น
บทบาทเลยถ้ามาอยูท่ีน่ี ่อย่างเช่นหมนู้อย
เป็นเด็กบกพร่องทางการอ่าน แต่ถ้าถาม

หมนู้อยว่า หนงัสอืเล่มไหนวางอยูต่รงไหน 
ท�าไมเขาหาเจอ เขาอ่านไม่ได้แต่เขาอาศยั
ความจ�า สิง่ทีเ่ขาท�าได้ดคีอื วาดรปูได้สวย
มาก เขาไปดหูนงัต�านานสมเดจ็พระนเรศวรฯ 
เขากลบัมาวาดรปูให้ป้าป้อมด ูป้าป้อมกใ็ห้
ก�าลงัใจชมว่าวาดรปูได้สวย”  
คุณวิวัฒน์  หนูมาก : “เราจะตอบแทน
เด็กนะ คือ เจ้าของบ้านมีความโอบอ้อม
อารี มีน�้าใจ เป็นกันเอง ไม่หยาบกับเด็ก 
คอืพดูด ีอย่างลกูผมนีถ้่าป้อมพดูเขาจะฟัง 
แต่ถ้าผมพดูเขาจะต้องคดิก่อน ป้อมนีเ่ขา
จะมเีสน่ห์กบัเดก็ อย่างเดก็บ้านผมนีเ่ขายงั
นึกถึงป้าป้อม อยากจะมาบ้านป้าป้อมอีก 
คอืป้อมเขาเข้าใจเดก็ กจิกรรมหลกัของทีน่ี่
คือ การท�ากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลาย
ส�าหรบัเดก็ๆ เนือ่งจากเดก็มาจะได้เล่นจะ
ได้กนิ มอีปุกรณ์ไว้ให้ท�ากบัข้าวกนิ มขีอง
เล่น มีหนังสือให้อ่าน มีภาพให้ระบายสี 
สุดท้ายก่อนไปจากที่บ้านก็มีการกอดกัน 
ขยายผลจากห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาสู ่
ชมุชน”    

“พืน้ทีน่ีด้จีงั... เรยีนรูภ้มูปัิญญาท้อง-
ถิน่สร้างความสขุร่วมกนัระหว่างเดก็ ผู้
ปกครอง ชมุชน” 

จากการที่ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวน
สร้างสขุบ้านเกาะทงั เป็นพืน้ทีส่ขีาว ทีเ่ปิด
โอกาสให้เดก็ๆ ครอบครวั ชมุชน มาร่วม
กันท�ากิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 
2555 จึงมีการเชื่อมโยงประสานงานกับ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. ภายใต้
การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกันจัดท�า
โครงการ “พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั” ซึง่บ้านเกาะทงั
ได้ด�าเนินการโครงการ โดยมีศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ในพืน้ทีเ่ป็นผูด้�าเนนิการหลกั และ
มาใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง

สขุบ้านเกาะทงั ในการจดักจิกรรม ส�าหรบั
รูปแบบของพื้นที่ นี้ ดี จั งที่ ผ ่ านมานั้น 
เป็นการจดังานโดยมกีารจดักจิกรรมต่างๆ 
เช่น สอนให้เดก็ท�าขนมพืน้บ้าน กจิกรรม
กลางแจ้ง เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา  
ปิดตาตหีม้อ การระบายสภีาพ การฉกีปะ
กระดาษร่วมกับผู้ปกครอง เป็นพื้นที่ที่ให้
เด็ก ผู ้ปกครอง และครูได้ร ่วมกันท�า
กิจกรรมอย่างมีความสุข และร่วมสร้าง
ความผูกพันระหว่างชุมชน ผู ้ปกครอง
ชมุชนกบัโรงเรยีนศนูย์เดก็เลก็แต่ละพืน้ทีม่ี
การท�ากิจกรรมในโครงการพื้นที่...นี้ดีจัง
ทุกศูนย์ แต่กิจกรรมที่ด�าเนินการกับเด็ก
อาจต่างกนัไปตามความต้องการของแต่ละ
ศูนย์ อาจจะเป็นการละเล่นที่เป็นการ
สบืสานประเพณ ีเช่น การร�ามโนราห์ การ
เชิดหนังตะลุง และจากการท�ากิจกรรมนี้ 
มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองของเด็กว่า 
ควรมีการท�ากิจกรรมอย่างนี้ในช่วงเวลา
ของวันเด็กด ้วยเพราะเป ็นกิจกรรมที่
สามารถสร้างความสขุให้กบัเดก็ได้

พืน้ที.่..นีด้จีงั จากสวนยางยิม้ขยาย
ผลสูพ่ทัลงุยิม้ 

หลังจากที่ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวน
สร้างสขุบ้านเกาะทงั เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของภาคพีืน้ทีส่ร้างสรรค์  หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
“พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั” คณุเตอืนใจ สทิธบิรุ ีกท็�า
กจิกรรมร่วมกบัโรงเรยีน วดั อนามยั หลงั
จากนัน้กข็ยายแนวคดิการสร้างพืน้ทีส่ร้าง- 
สรรค์สู่หมู่บ้าน อ�าเภอ และจังหวัดใกล้
เคียง จากแนวคิดที่จะขยายงาน จึงเกิด
งานระดบัจงัหวดั “พทัลงุยิม้” ขึน้เมือ่วนัที่ 
24 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ สวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา พทัลงุ เป็นเวที
ให้คนทีม่แีนวคดิคล้ายกนัมาพบกนั

คุณเตือนใจ สิทธิบุ รี  เล ่ าว ่ า  
“ตอนแรกที่จะท�าในเมืองก็กังวลบ้าง 
เพราะใช้พลังเยอะและมีเงื่อนไขไม่น้อยที
เดียว แต่ก็อุ ่นใจเพราะเรามีเครือข่าย
พืน้ที.่..นีด้จีงั ในต�าบลต่างๆ ทีเ่ราไปร่วม
ท�ากจิกรรมไว้แล้ว พอเริม่ลงมอืท�ากม็กีาร
ขยายกลุ ่ม ทั้งคนร่วมจัด คนที่มาร่วม
เรียนรู้ มีทั้งโรง เรียน ชุมชน ที่ส�าคัญก็
คือคนขาดพื้นที่แบบนี้ ไม่เคยมีกิจกรรม
ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ท�าร่วมกัน พอ
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วค�าตอบคือ
มนัใช่สิง่ทีเ่ขาค้นหาอยู”่

ภาคร่ีวมจดังานครัง้นีม้ทีัง้ศนูย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนเมือง ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรยีนต�าบล สถาบนัครอบครวัเข้ม
แข็งพัทลุง และทีมงานชุมทางเขียนด้วย
แสง และเพือ่นเครอืข่ายชมุชน ภายในงาน
มกีารแสดงและการละเล่นต่างๆ เช่น  ลเิก
ฮูลู จ.พัทลุง  ละครใบ้ จากกลุ่มมาหยา 
จ.กระบี่ Orchestra โรงเรียนสตรีพัทลุง 
ละครสร้างสรรค์ จากกลุม่ข้าวย�าละครเร่  
จ .ป ั ตตานี  หุ ่ น เ ง า  กลุ ่ มลู กขุ นน�้ า 
จ.นครศรธีรรมราช วงดนตร ีวงโฮป แฟมลิี่ 
ซุ้มกิจกรรมตามรอยขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ จ.พทัลงุ ถงุผ้าเกบ็รกั เขม็กลดัชิน้
เดยีวในโลก ผ้ามดัย้อมเกบ็สขุ เพ้นท์สก้ีอน
หนิ-ผ้าบาตกิ กงัหนัความรู ้ว่าวไทย ทชิชู่
มหศัจรรย์ ศลิปะชใูจ ตุก๊ตาปนูปลาสเตอร์ 
ชวนน้องกนิผกั โปสการ์ดเดนิทางของกลุม่
ศลิปินเขยีนด้วยแสง การร้อยลกูปัดหลากสี   
โมบายดนิเผา มกีารส่งเสรมิการอ่าน การ
เล่านิทานพื้นเมือง นิทานทุ่งซ่า ของเล่น
เดนิทาง นวดแลกเล่า นทิานมชีวีติ ฯลฯ

นอกจากนี้ คุณเตือนใจ สิทธิบุรี  
ยงัได้กล่าวเสรมิว่า “เราได้คยุกบัเพือ่นใหม่ 
สิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นบวกท�าให้คน
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ท�างานได้คิดได้วางแผนต่อว่าจะท�าอะไร
ต่อ แล้วในงานนี้ท�าให้เราได้เพื่อนใหม่ 
ทัง้นกัพฒันารุน่ใหม่ เครอืข่ายศลิปิน เมือ่
ถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกัน จะร่วมกันท�า
เรือ่งดีๆ  เหล่านีต่้อ เขากจ็ะแสวงหาเพือ่น  
เราเองก็ต้องการเพื่อน มันจึงลงตัวพอด ี 
พอเขาเห็นกิจกรรมที่เราท�า เขาก็อยาก
ท�างานกบัเรา ถ้าใครจะท�างานกบัพีน่ดัมา
เลย ไม่ต้องคอยหลายวัน นัดแล้วลงมือ
ท�างานร่วมกนัเลย”

 “การจัดงานครั้งนี้ได้มากกว่าเป้า
ที่เราตั้งไว้มาก มากกว่าที่เราคิดไว้อีก 
เป้าหมายงานในครั้งนี้ที่ตั้งไว้เดิมแค่ชวน
เพื่อนเครือข่ายยิ้มในพัทลุงที่เราเคยยิ้ม
สัญจรไปด้วยกัน มาพบ มารวมกัน มา
แลกเปลี่ยนกัน โดยจะชวนกลุ่มเรียนรู้ใน
พืน้ทีย่ิม้สญัจรมาเรยีนรูร่้วมกนัเท่านัน้  แต่
เมื่อถึงเวลาที่จะจัดงานจริงๆ ทางทีมงาน
มาคยุกนัเพือ่เตรยีมงาน เราชวนเพือ่นกลุม่
ใหม่มาด้วย ก็เกิดการเพื่อนชวนเพื่อน  

ท�าให้ในงานมีความหลากหลายทั้งบนเวที
และในลานเล่น ลานแบ่งปัน”

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้าน
เกาะทงั : บรหิารจดัการตามวถิชีมุชน

การบริหารจัดการ วิธีการท�างาน  
ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม องิวถิชีวีติประจ�าวนั
พดูคยุกนั กนิข้าวด้วยกนั พบปะพดูคยุกนั
ตามสถานที่ต่างๆ คนท�างานไม่มีการจัด
โครงสร้างทีเ่ป็นทางการแต่เป็นการท�างาน
ในรูปแบบของทีมงาน การท�ากิจกรรม
แต่ละครั้งจะมีการคิดและระดมสมอง  
ร ่วมก�าหนดจัดทีมท�างานในการแบ่ง
บทบาทหน้าทีท่�างาน การกจิกรรมไม่ได้มี
การวางแผนตามปีงบประมาณเหมือนเช่น 
งานราชการหรอืหน่วยงานอืน่ๆ แต่ท�ากนั
ไปคิดกันไปตามสภาพปัญหาที่เจอหรือ
ตามสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ  การท�างาน
ในชมุชนจะไม่มวีธิกีารหรอืการก�าหนดกฎ
กตกิาหลกัเกณฑ์ทีแ่น่นอน แต่เป็นการร่วม
ท�างานด้วยกันอย่างเต็มใจและสมัครใจ
โดยใช้วิธีการการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กับผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น เสียงตามสาย 
โทรศพัท์ ท�าหนงัสอืเชญิ หรอืบอกเล่ากนั
ด้วยปากต่อปาก จากความส�าเรจ็ของเกาะ
ทงัทีค่ณุเตอืนใจเรยีกว่า เกาะทงั โมเดลนัน้ 
มีการขยายผลวิธีการไปใช้ยังหมู ่บ ้าน
สายใยรกัแห่งครอบครวัทีน่าปะขอ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง และต่อไปห้องสมุด
ใต้ถุนบ้าน หรือหมู ่บ้านสายใยรักของ 
เกาะทังซึ่งจะไม่ได้มีอยู่ที่เกาะทังที่เดียว  
รูปแบบนี้จะไปเกิดที่อื่นด้วยทั่วประเทศ 
เนือ่งจากโครงการนีส้นใจความเป็นเกาะทงั 
ความเป็นห้องสมุดใต้ถุนบ้าน และสนใจ
กจิกรรมศาสนสมัพนัธ์ 

ทมีงานทีท่�างานด้วยกนั ม ี2 แบบ 
คอื เพือ่นในชมุชน เป็นทมีทีช่่วยกนัท�างาน

ใครว่างกม็าช่วยกนัท�างาน ส่วนอกีทมีแบบ
ทีส่อง คอื ทมี เครอืข่าย หน่วยงานต่างๆ 
ทีท่�างานร่วมกนั การท�างานของทีน่ีค่อืคยุ
กนัได้ทกุเรือ่งไม่ใช่คยุกนัแต่เรือ่งงานเพยีง
อย่างเดียว คนท�างานมีความเป็นกันเอง 
ทุกคนในแต่ละเครือข่ายมีความเต็มใจ 
ที่จะท�างานร่วมกัน เพื่อนศูนย์เด็กเล็กก็ 
เช่นเดียวกัน มาช่วยงานทุกครั้ง มาก่อน 
กลบัทหีลงั ทกุคนเตม็ใจทีจ่ะท�างานเพือ่ให้
ชุมชนและเด็กๆ ในชุมชนมีความสุข  
มกีลไกทีไ่ม่ผกูมดัใครเป็นพเิศษ

 
เยาวชนพัฒนา ชุมชนร่มเย็น เน้น
ความยัง่ยนื 

การเปลีย่นแปลงของเยาวชนทีเ่กดิ
ขึน้หลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ที่แก ้ไขปัญหา
ระหว่างเด็กไทย พุทธ มุสลิม ส่งผลให้
เยาวชนในพืน้ทีไ่ด้รูจ้กักนัมากขึน้ มคีวาม
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็นเพื่อน เกิด
ความเข้าใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ เกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นและยอมรับงานของผู ้อื่น  
เดก็ในชมุชนต้องการพืน้ทีท่ีส่ร้างความสขุ
ให้กับตนเองตามวัยและต้องการความรัก
และการสัมผัสจากคนที่เขาคิดว่าเขาไว้ใจ
ได้และมคีวามรกัให้เขา อาจจะแสดงออก
โดยการกอดหรอืพดูให้ก�าลงัใจ ซึง่บางครัง้
เดก็ไม่ได้รบัจากผูป้กครองของตนเอง 

สานเครอืข่ายสร้างสงัคมยัง่ยนื 
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุบ้าน

เกาะทงั มกีารท�ากจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวาม
หลากหลาย และมีการท�างานร่วมกับ
หลายๆ หน่วยงานทั้งในพื้นที่และกับ
องค ์กรหน ่วยงานที่ช ่วยสนับสนุนงบ
ประมาณ กจิกรรมต่างๆ สามารถเชือ่มโยง

กนัได้ทัง้ในรปูแบบของกจิกรรม คน และ
งบประมาณ โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ภายในพืน้ที ่อนัได้แก่ โรงเรยีนและชมุชน  
ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส ่ง
เสริมสุขภาพต�าบลนาโหนด ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง (กศน.) 
หน่วยงานภาคท้ีองถิน่ อบจ./อบต. ดงันัน้
การน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาภาพรวมของ
ชุมชนมักจะมีทางออกเสมอ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนงบ
ประมาณ เช่น ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) แผนงานสือ่
สร ้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นต้น  
จดุแขง็ของทีน่ีค่อื การมทีมีทีเ่ข้มแขง็และ
มคีวามถนดัทีส่ามารถต่อยอดความส�าเรจ็
ได้ มีเครือข่ายต่างๆ และมีทุนทางสังคม 
อืน่ๆ ทีม่ค่ีามากกว่าเงนิ เป็นเบือ้งหลงัของ
ความส�าเร็จที่ส�าคัญ ผลส�าเร็จที่ท�าให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจ 
คือ เด็กและผู้ปกครองมีความสุข การท�า
กจิกรรมทกุครัง้ ทัง้ศนูย์เดก็เลก็ บคุลากร
ในโรงเรยีน มาอยูด้่วยช่วยงานกนัตัง้แต่เริม่
งานจนจบงาน นี่คือสิ่งที่เป็นก�าลังใจที่
ท�าให้ทีมงานสามารถท�างานต่อไปได้  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไม่มีทุน
สนบัสนนุ แต่มคีวามคดิทีเ่ป็นระบบ และมี
ก�าลงัหลกัคอืทมี อสม. ทีม่คีวามเข้มแขง็ 

สิ่งที่ศูนย์ฯ จะท�าต่อไปในอนาคต 
ระยะแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
จะด�าเนินงานต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม 
โดยการเชื่อมในส่วนของเนื้อหากิจกรรม  
และขอการสนับสนุนงบประมาณจากทาง 
สสส. ด�าเนินการแผนสื่อสร้างสุขภาวะ
เยาวชน ทีม่ภีารกจิงานในประเดน็ของเดก็
และเยาวชน มีกลุ ่มเป้าหมายเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านต้นไทร 

ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นที่จะด�าเนินการ
ต่อในเรื่อง หนังตะลุง และจะมีการเชื่อม
โยงงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี 

ความภมูใิจในบ้านของเรา 
• สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่

อืน่ๆ ส�าหรบัโครงการในรปูแบบคล้ายกนั 
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมกับ 
พืน้ทีอ่ืน่ๆได้ 

•  เด็ ก ในชุ มชนมีความกล ้ า
แสดงออกและมีความเป็นผู ้น�ามากขึ้น  
เช่น น้องหมแูดง นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านหวั
หมอน มาท�ากิจกรรมกับห้องสมุดใต้ถุน
บ้านตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จน
ป ั จจุบั น เ รี ยนในระดับอุ ดมศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตอนนี้น ้อง
สามารถเป็นทมีวทิยากรกระบวนการในการ
จดักจิกรรมเดก็ จดักจิกรรมสนัทนาการให้
เดก็ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น ปนูซเีมนต์ 
ตอนปี 2555 จนได้รบัรางวลัคนดแีทนคณุ
แผ่นดิน ตัวแทนของภาคใต้ ของหนังสือ
เครอืเนชัน่

• เกิดพื้นที่ดีนี้...ดีจังในทุกพื้นที่  
ทีม่คีวามพร้อมสามารถจดักจิกรรมให้เดก็
มคีวามสขุ ผูป้กครองมคีวามสขุ 

• แกนน�าในพื้นที่คือคุณเตือนใจ 
เป็นคนที่รู ้จักการให้ เป็นผู้ให้ เสียสละ  
เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ท�าให้คนในพื้นที่เกิด
ความศรัทธา พร้อมที่จะร่วมท�างานไป
ด้วยกัน

 
ปัญหาใหญ่ทีย่งัแก้ไขไม่ลงตวั 

เมือ่ชมุชนเป็นคนท�างาน กลุม่คนที่
ท�างานไม่ได้มกีารจดัโครงสร้างการท�างาน
ที่เป็นทางการ ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่มักจะ
เจอเสมอ คือ การขอเอกสารประกอบ

ต่างๆ ของกลุ่มที่แสดงถึงความเป็นกลุ่ม
หรือการเป็นนิติบุคคล เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานในการจัดท�าห้องสมุด เมื่อเป็น
ห้องสมุดต้องมีบรรณารักษ์ ต้องมีองค์
ประกอบของห ้องสมุดอื่นๆ เพราะ
เนื่องจากกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ  
ไม่ได้จดทะเบียน แต่ในอนาคตก็อาจจะดี
ขึ้นเพราะหน่วยงานต่างๆ เริ่มปรับตัวมา
ท�างานทีเ่ป็นอสิระมากขึน้ เช่น กศน.เริม่มี
โครงการบ้านอจัฉรยิะ ซึง่เป็นโครงการทีจ่ดั
ท�าขึ้นโดยใช้แนวคิดเดียวกับห้องสมุด
ใต้ถนุบ้าน 

ต้นก�าเนดิ...เกดิงานประสานภาคี 
จากโครงการต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ 

ได้ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน ไม่ว ่า 
จะเป็น แผนที่คนดี ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน 
หรอืกจิกรรมอืน่ๆ กต็ามแต่ มกีารต่อยอด
แตกกิง่ ขยายผลออกมาเป็นกจิกรรมใหญ่ๆ 
ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และระดับ
ประเทศ ในระดับชุมชนนั้น ได ้แก ่ 
โครงการบ้านอัจฉริยะ ที่น�าหลักคิดจาก
ห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาใช้ หลักสูตรศาสน
สัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าค่ายแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นชมุชน น�าเดก็ต่างศาสนามาเรยีน
รูร่้วมกนัประสบความส�าเรจ็ สามารถน�าไป
ใช้เป็นหลักสูตรในโรงเรียน รวมไปถึง
โครงการพืน้ทีน่ี.้..ดจีงั ระดบัจงัหวดั ได้แก่ 
โครงการคนดีศรีพัทลุง ซึ่งพัฒนามาจาก
โครงการ 80 คนด ีโดยผูว่้าราชการจงัหวดั
พัทลุงได ้น�าเรื่องนี้ไปเป ็นแผนจังหวัด
ด�าเนินการเรื่องการคัดสรรคนดีประจ�า
จังหวัดพัทลุงทุกปี และในระดับประเทศ 
ได้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่
น�ารปูแบบของบ้านเกาะทงัไปใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ
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ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  46 ถนนจรญัสนทิวงศ์ 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตั้งอยู ่
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการอดุมศกึษา เพือ่ผลติบณัฑติ
ด้านวิชาชีพขั้นสูงในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู ้ความ
สามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
หลากหลายสาขาวิชา โดยมุ ่งหวังให้

นักศึกษามีทั้งทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ มคีณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุค
อตุสาหกรรม (Industrialization) ต้องการ
บคุคลกรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในทกัษะ
วิชาชีพขั้นสู ง บนปรัชญา วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามเป็นกลจักรความรู้สู่การ
พัฒนาประเทศไทย มีปณิธาน มุ่งมั่นจัด 
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ้ และความสามารถ 
ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สูส่ากล และเป็นกลจกัรแห่งความรูสู้ท่กัษะ
อาชีพอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีนักศึกษา
จ�านวน 4,267 คน มผีูบ้รหิาร คร ูอาจารย์ 
รวม 315 คน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
วิทยาลัยได้ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ความช�านาญให้กบันกัศกึษา 
โดยใช้การบริการชุมชนเพื่อให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู ้ เกิดทักษะที่มาจากการ
ลงมอืปฏบิตัร่ิวมกนักบัชมุชนบรเิวณรอบๆ 
วิทยาลัย จากการบริการชุมชน เพื่อ
บ�าเพญ็ประโยชน์ เข้าสูก่ระบวนการพฒันา
จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและการสร้าง
เครอืข่ายท�าให้เกดิการจดัตัง้ศนูย์ D-Club 
พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม มีภารกิจเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือ 
ผู ้อื่น และเป็นผู ้ให ้ด ้วยจิตสาธารณะ  
เกิดความภูมิใจในตนเองและเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง รวมทั้ง
การเผยแพร่ความรูสู้ส่งัคมต่อไป

โรงเรียนช่างกลสยาม โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย สู ่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
ประเทศไทยคือก้าวสู ่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม มีการน�าเข้าความรู ้และ
เทคโนโลยจีากต่างประเทศเข้ามาสูป่ระเทศ
อย่างต่อเนือ่ง แต่ยงัขาดแคลนบคุลากรทีม่ี
คณุภาพ มคีวามรู ้และทกัษะทีพ่ร้อมส�าหรบั
การขับเคลื่อนประเทศของเราสู่เส้นทาง
อตุสาหกรรมทีมุ่ง่หวงั จากปัญหาดงักล่าว
ดร.ณรงค์ มงคลวนชิ ผูอ้�านวยการวทิยาลยั
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เป็นผู้ที่ได้
ประสบปัญหาดังกล่าว และตระหนักเห็น
ความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สืบ
เนือ่งมาจากในช่วงปี พ.ศ. 2500 ผูก่้อตัง้ได้
ท�าธรุกจิเรือ่งยานยนต์ ทางด้านการซ่อมรถ 

บริการชุมชน
และบ�าเพ็ญประโยชน์
• ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
• บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
• การจัดกิจกรรมสันทนาการ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือ 
ผู ้อื่นและเป็นผู ้ ให้ด้วยจิตสาธารณะ เกิดความภูมิใจในตนเอง  
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง รวมทั้งมีการเผย
แพร่ความรู้สู่สังคมต่อไป

โครงการอาชีวะ
จิตอาสา

บริการชุมชนสู่สังคม

ศูนย์ D-Club  
พัฒนาเครือข่าย

เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม

แผนภาพแสดงกระบวนการด�าเนินกิจรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เป้าหมาย กระบวนการ การพัฒนายกระดับ

นักศึกษา

ความรู้
ภาคทฤษฎี

ความรู้
ภาคปฏิบัติ

• ระบบพี่สอนน้อง
• ออกค่ายจิตอาสา
• ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
มหาอุทกภัย

• จัดโครงสร้างระบบการท�างาน  
ฝ่ายจัดหา ฝ่ายบริการ 
ฝ่ายสันทนาการ
 • การสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานภาคี (ศูนย์คุณธรรม)
• การขยายการจัดตั้งชมรม D-
Club  ในโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อม

ความยั่งยืน
และขยายผล 

ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย 12  โรงเรียน

การสอนขับรถยนต์ ธุรกิจการน�าเข้ายาน
ยนต์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย 
การท�าธรุกจิดงักล่าวเริม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะ
ในตลาดแรงงาน 

ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดการจุด
ประกายความคดิในเรือ่งการจดัตัง้โรงเรยีน
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให ้มีคุณภาพ  
ดงันัน้จงึได้มกีารหารอืกบักระทรวงศกึษาฯ
เพื่อตั้งโรงเรียนช่างกลเอกชนขึน้มาเพือ่ให้
เด็กที่ ไม ่มี โอกาสได ้ เรียนช ่างกลของ
โรงเรยีนภาครฐั เป็นการให้โอกาสคนท�าให้
เกิดการพัฒนาและสร้างอาชีพ มากกว่า
การท�าธรุกจิการศกึษา จงึได้ก่อตัง้สถาบนั
อาชวีศกึษาเอกชน ทีใ่ห้บรกิารความรูท้าง
ด ้านช ่างอุตสาหกรรม แห ่งแรกของ
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยใช้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” จัดให้มีการ-

เรยีนการสอนวชิาชพี  3  แผนก คอื แผนก
ช่างเครือ่งยนต์และดเีซล แผนกช่างไฟฟ้า 
และแผนกช่างวทิย-ุโทรคมนาคม ใช้เวลา
เรียนตามหลักสูตร 3 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2524 มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
เทคโนโลยสียาม (ช่างกล)” เพือ่ให้มคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัสตูร โดย
เพิม่สาขาวชิาด้านพาณชิยกรรมและมกีาร
ขยายเนื้อที่เพิ่ม และมีการสร้างอาคาร
เรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงต่อการเพิ่มขึ้น
ของจ�านวนนกัศกึษาอย่างต่อเนือ่ง

ต่อมาปี พ.ศ. 2548 มีการจัดตั้ง 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ซึ่งมีพื้นที่ติด
กับโรงเรียนเทคโนโลยีสยามโดยแยกพื้นที่
ทั้งสองสถาบันอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจัด 
การศกึษาต่อเนือ่งส�าหรบันกัเรยีนทีจ่บการ
ศึกษาจากทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 
โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน
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เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจที่รองรับทุก
หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนเทคโนโลยี
สยาม แล้วจึงขยายสาขาวิชาที่ เป ็นที่
ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ไทยเพิม่เตมิ โดยมุง่เน้นจดัการศกึษาให้มี
ความต่อเนือ่งและเท่าเทยีมกนั ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2554 มีพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน 2554 (ฉบบัแก้ไข) ประกาศราชกจิ
จานเุบกษา ลงวนัที ่9  มถินุายน 2554 จงึ
มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี 
(สยามเทค)” เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เพือ่ผลติบณัฑติด้านวชิาชพีขัน้สงูในระดบั
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เปิด
บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่หลาก
หลาย โดยค�านงึถงึความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และเป็นการ
เชื่อมต่อโลกแห่งการศึกษาและโลกแห่ง
งานทีแ่ท้จรงิเพือ่ตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายยิ่งขึ้นของสังคม มีการขยาย
พื้นที่เพิ่มปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่   
250 ตร.ว. และมกีารก่อสร้างอาคารเรยีนเพิม่ 
เพื่อรองรับการพัฒนาตามแผนงานของ
โรงเรยีน อาคารอเนกประสงค์นีเ้ป็นอาคาร 
15 ชั้น ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วย 
ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร และส�านกังาน

อาชีวะสายพันธุ์ใหม่ สร้างความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ จากการบ�าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและสังคม 

 ปณิธานของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามคือ มุ ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานในการพฒันาเศรษฐกจิ และ
สังคมของประเทศสู่สากลและเป็นกลจักร
แห่งความรูสู้ท่กัษะอาชพีครบวงจร ดงันัน้
หลกัสตูรการเรยีนการสอนจงึเป็นการเรยีน
รู้แบบบูรณาการที่มุ ่งเน้นการเรียนรู้จาก
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัคิวบคูก่นั มกีาร

จัดให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น
ในช ่วงสิบป ีที่ผ ่านมา นักศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงมีการจัด
บรกิารชมุชนในเขตธนบรุ ีซึง่มพีืน้ฐานของ
การเป็นผู้ให้และผู้รับ จิตอาสา มีการท�า
กจิกรรมบรกิารซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครือ่งใช้
ไฟฟ้า บริการซ่อมมอเตอร์ไซค์ ซึ่งให้
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ 
สร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  
ในขณะที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
บรกิารของนกัศกึษาในสาขาวชิาชพีต่างๆ  

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
เสริมเพื่อให ้นักศึกษาเรียนรู ้ด ้านการ
บ�าเพญ็ประโยชน์ โดยการใช้กจิกรรมของ
ลกูเสอืเป็นเครือ่งมอืให้เกดิกจิกรรมบ�าเพญ็
ประโยชน์ สร้างจติอาสา จนกระทัง่ท�าให้
เกิดการรวมตัวกันของนักศึกษาแผนก 
ยานยนต์ ตั้งชมรมอาสาพัฒนายานยนต์  
ขึน้ในปี พ.ศ. 2542 โดยนกัศกึษาจะร่วมกนั
ท�าโครงการ กจิกรรมต่างๆ เช่น การแข่ง
แรลรี ่ท�าคาราวานปลกูป่า การตัง้กล่องรบั
บริจาคและน�า เงินไปช ่วยสาธารณะ
ประโยชน์ในโครงการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยาม
ยาก หลังจากนั้นกิจกรรมก็ปรับปรุงไป

เรือ่ยๆ ตามความสนใจของสมาชกิชมรม
จติอาสา จนกระทัง่นกัศกึษาในแผนกอืน่ๆ
ก็มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมจิต ต่อมา
วทิยาลยัเทคนคิสยาม ได้เข้าร่วมเป็นเครอื
ข่ายของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ท�าให้เกิดการท�ากิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชมอย่างต่อเนื่อง รูปธรรมที่
เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมจิตอาสามา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ การจัดตั้ง
ธนาคารออมสินในวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
การออมของนกัศกึษา ทัง้นีอ้นัเนือ่งมาจาก
สภาพและสถานะของนักศึกษาในระดับ
ปวช.และปวส. ที่ยังเป ็นเยาวชนยังมี
พฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกิน
ความจ�าเป็นตามสภาพของสงัคม และการ
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือ
สงัคมยงัน้อยมาก ทางวทิยาลยัเทคโนโลยี
สยามได้ตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ 
จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นใน
ปีพ.ศ.2553 เพื่อสนับสนุนการออมแก่
นักศึกษา แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจาก
นกัศกึษามากนกั ท�าให้คณะผูบ้รหิารวทิยา-
ลัยฯ เห็นว่า จะต้องมีการสนับสนุนให้
นกัศกึษาเหน็คณุค่าของการออม 

นอกจากการเสริมสร้างความรู ้ 
ประสบการณ์ให้นักเรียนนักศึกษาจาก 
โดยการใช้บริการชุมชนเป็นเครื่องมือดังที่
กล่าวถึงข้างต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2552  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้น�าแนวอาชีวะ
สู่โมเดลรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์มาจาก
ความคิดของ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช  
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม  
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับโลก
โลกาภวิตัน์ในปัจจบุนั อกีทัง้ภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกจิและปัญหาแรงงาน ทีจ่ะต้อง
พัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถ 
และมสีมรรถนะให้สอดคล้องตรงกบัความ
ต้องการของตลาดวิชาชีพในยุคปัจจุบัน 
พร้อมกับสามารถไปแข่งขันภายนอก
ประเทศได้ ซึ่งแนว “อาชีวะสู่โมเดลรูป
แบบใหม่” “อาชวีะสายพนัธุใ์หม่” มโีมเดล
อยู่ 4 สมรรถนะ ได้แก่ W I S E (WISE 
Model for Competitive Workforce)  
แบ่งเป็น W (Work-related Competency) 
คื อ สมรรถนะทางวิ ชาชีพ รวมทั้ ง
ประสบการณ์ทักษะ และการผ่านทดสอบ
ทางวชิาชพี, I คอื Information Technology 
เป็นสมรรถนะสารสนเทศ รวมทัง้การค้นพบ 
และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
แ ล ะ ร ะ บบ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสทิธภิาพ, S คอื Social Service and 

Discipline เป็นสมรรถนะด้านคุณธรรม 
วินัย และการบริการ และ E คือ English 
and Language Skill เป็นสมรรถนะด้าน
ภาษาองักฤษและการสือ่สาร โดยสามารถ
ใช้ภาษาสากลและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

อาชีวะโมเดลหรืออาชีวะสายพันธุ์
ใหม่ เกดิจากการศกึษา คดิค้น และพฒันา 
โดยดร.จอมพงศ์ มงคลวนชิ ผูอ้�านวยการ
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม ซึง่เป็นความร่วม
มือวิจัยทางด้านการศึกษากับทางมหา-
วิทยาลัยฮาร์วาร์ดครั้งเมื่อเรียนอยู่ที่นั่นได้
น�าแนวคิดนี้มาต่อยอด เพื่อที่จะพัฒนาผู้
ประกอบวชิาชพีการพฒันานกัศกึษาในการ
แข่งขนัสูร่ะดบัสากล โดยหลกัสตูรจะสอน
แบบบรูณาการ คอืมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนเรยีนทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู ่กันไป ทั้งการ
ฝ ึกงานนอกสถานที่   กิจกรรมเสริม
หลกัสตูร และการทดสอบสมรรถนะต่างๆ 
จากมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เพือ่สร้างความ
เข้มแขง็และความเป็นผูน้�าทางวชิาชพี ทีผู่้
เรียนสามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ หรือจะไป
เป ็นผู ้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรก็จะต้อง
เป็นไปตามแผน W I S E เหมือนกัน  
ซึ่งโมเดลจะต้องใช้ระยะเวลาที่จะผลิต

บคุลากรให้ได้ตามโมเดล W I S E ในแต่ละ
สาขาวชิา

 
ก้าวสู่งานพัฒนาอาชีวะจิตอาสาที่
มองความยัง่ยนื 

การให้บริการชุมชนในเขตธนบุรี  
มีการด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบที่
ผ่านมา รวมทัง้มกีารท�ากจิกรรมของชมรม
อาสาพัฒนายานยนต์ ซึ่งการท�ากิจกรรม
เป็นการท�าเป็นครัง้ๆ ไป ยงัไม่เป็นรปูธรรม
มากนกั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2554 มกีาร
ประสานความร ่วมมือและได ้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ท�าให้เปลี่ยนมุมมองของการท�า
กิจกรรมเพื่อการบริการชุมชนที่คิดถึง
ความยัง่ยนื โครงการ กจิกรรม ใครกท็�าได้ 
แต่ทีม่ากกว่านัน้คอื จะท�าอะไรแล้วให้เกดิ
ความยัง่ยนื และท�าอย่างไรทีท่ัง้หมดไม่ได้
เกิดจากผู้บริหารหรือคณาจารย์เป็นคนท�า
เพยีงฝ่ายเดยีว แต่ต้องเกดิจากความร่วมมอื
ร ่วมใจระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ
นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้
เกดิความยัง่ยนื อนัเกดิจากการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

WISE
(WISE Model for 

Competitive Workforce)

 I  
(Information 
Technology)

  E 
(English and 

Language Skill)

 W  
(Work-related 
Competency)

S 
(Social Service 
and Discipline)

อาชีวะสู่โมเดลรูปแบบใหม่

สมรรถนะทางวิชาชีพ 
รวมทั้งประสบการณ์ทักษะและการ

ผ่านทดสอบทางวิชาชีพ

สมรรถนะด้านคุณธรรม
 วินัย และการบริการ

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร
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ชุมชน

โรงเรียน นักศึกษา

รูปภาพแสดงการบูรณาการพลัง 
จติอาสา

โดยในช่วงแรกของการก้าวเข้ามา
เป็นเครือข่ายเสริมสร้างจิตอาสาร่วมกับ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปี  
พ.ศ. 2554 ในการส่งเสริมจิตอาสาให้กับ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้
พยายามสร้างความตระหนกัให้นกัศกึษามี
จติส�านกึในการเป็นผูใ้ห้เพือ่ทีจ่ะลดปัญหา
เรื่องของการทะเลาะวิวาทด้วย แต่ปัญหา
อาชีวะในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นต�านาน
มายาวนาน เราไม่ตเีขา เขากต็เีรา ฉะนัน้
การที่สยามเทคจะน�านักเรียนไปท�างาน
เรื่องจิตอาสาทั้งโรงเรียนเป็นเรื่องที่ยาก
ล�าบาก ค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง   
วทิยาลยัจงึได้พยายามทีจ่ะเปลีย่นพลงัของ
เด็กที่จะไปบู ๊ ทะเลาะวิวาทกัน ให้มา
เป็นการบูง๊านทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคมแทน  
จึงท�าให ้ เกิดการจัดตั้งศูนย ์คุณธรรม 
อาชวีะจติอาสา “D-Club” และปัจจบุนัได้
ท�าโครงการร่วมกันภายใต้ โครงการส่ง-
เสริมคุณธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างอาชีวะจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่
สงัคม เพือ่ส่งเสรมิและปลกูจติส�านกึสร้าง

นิสัยรักการออม ความพอเพียง และส่ง
เสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการช่วย
เหลือผู ้ อื่นและการเป ็นผู ้ ให ้ด ้วยจิต
สาธารณะ

อาชีวะจิตอาสาฯ “D-Club” รวม
พลงัจติอาสาสร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่
บรกิารโรงเรยีนและชมุชน

ดังที่กล่าวถึงข้างต้นว่ารูปแบบการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาให้ความส�าคญัของการ
ฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริงให้กับ
นกัศกึษา ดงันัน้จงึมนีโยบายทีใ่ห้นกัศกึษา
ออกให้บรกิารชมุชนต่างๆ ทีอ่ยูบ่รเิวณรอบ
วทิยาลยัเป็นเวลาต่อเนือ่งกนัมานานนบั 10 
ปี โดยการลงพื้นที่ของนักศึกษาเป็นการ
บริการชุมชนและการบ�าเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนต่างๆ อาทิ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ และอปุกรณ์เครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และได้รับความร่วมมือกับ
ชุมชนเป็นอย่างดี เช่น ชุมชนปกอรุณ 
ชุมชนโคกกระเทียม ส�านักงานเขต
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ นอกจากนีย้งั
เกิดประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับโรง
เรียนอื่นๆ เช ่น เทคโนโลยีบางกะปิ  

จนกระทั่งเกิดแกนน�านักศึกษาเรื่องจิต
อาสาของวทิยาลยัในการท�ากจิกรรมต่างๆ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554  เกดิภยัพบิตัิ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
กรงุเทพ และปรมิณฑลได้กลาย เป็นพืน้ที่
ประสบมหาอทุกภยัตดิต่อกนัเป็นเวลานาน
หลายเดือน ชุมชนส่วนใหญ่ประสบกับ
ปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย บ้านเรือน และ 
ข้าวของเครื่องใช้เสียหาย ขาดแคลนน�้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค จากสถานการณ์ 
ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นท�าให้คณาจารย์และ
นกัศกึษาทีม่จีติอาสาร่วมกนัออกพืน้ทีเ่พือ่
ช่วยเหลือและบริการประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ในเขตธนบรุ ีและมกีารท�าโครงการ 
“อาชีวะจิตอาสาบริการชุมชนสู ่สังคม” 
หรือเรียนว่า อาชีวะจิตอาสาฯ D-Club   
เป็นการรวมกลุ่มของทางคณาจารย์และ
นักศึกษาที่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 
รวมพลังเป็นชมรม เพื่อให้คณาจารย์และ
นักศึกษาที่มีจิตอาสาได้น�าเอาความรู้ด้าน
วชิาชพีทีเ่รยีนมาออกหน่วยเพือ่ช่วยเหลอืผู้
ประสบอุกทกภัย โดยการบริการซ่อม
อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และ
การซ่อมเครือ่งยนต์ นอกจากนีย้งัมกีารจดั
ท�าถงุยงัชพีเพือ่แจกจ่ายให้กบัชมุชนต่างๆ 
รวมถึงการร่วมกับชุมชนท�าความสะอาด
โรงเรยีน วดั และพืน้ทีน่�า้ท่วมอืน่ๆ  

อ า ชี ว ะ จิ ต อ า ส า ฯ  D -C l u b   
เป็นการรวมกลุ ่มของนักเรียนที่มีความ
สนใจในการท�ากจิกรรมต่างๆ และเป็นผูท้ี่
มีจิตอาสานักเรียนมีความสุขในการท�า
กจิกรรม เช่น การลงพืน้ทีท่�ากจิกรรมช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม การช่วยซ่อม
เครื่องไฟฟ้าที่ถูกน�้าท่วม ท�าลวดหนาม
ล้อมพื้นที่ กิจกรรมเหล่านี้นักศึกษาจะได้
เรียนรู ้และฝึกทักษะตนเองจากการได้
บรกิารและการช่วยเหลอืสงัคม ได้ทัง้ความ
รู ้ความสขุ และเพือ่น ท�าให้นกัศกึษาชอบ
กิจกรรมดังกล่าว ิส่วนกิจกรรมหลักของ
กลุ ่ม D-Club คือจิตอาสาสอนตาม
โรงเรยีนต่างๆ ทีเ่ครอืข่ายเสนอมาเป็นการ

สอนรายชั่วโมง กลุ ่มอาชีวะจิตอาสาฯ 
D-Club  กจ็ดัคนไปร่วมและลงพืน้ทีต่าม
โรงเรยีนเครอืข่าย สอนน้องหลายๆ ชัน้ปี 
ยกเว้น ม.3 และ ม.6 เนือ่งจากแก้ไขปัญหา
ภาพลักษณ์การดึงตัวนักเรียนมาเรียนที่
สยามเทค หรือการหาลูกค้าเข้าโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรหนังสือดีๆ 
เพือ่น�าหนงัสอืไปบรจิาคให้กบัโรงเรยีนต่างๆ 

ในการลงพืน้ทีเ่พือ่ท�ากจิกรรมจะมี
คณะท�างานของกลุม่ D-Club ท�าหน้าทีใ่น
การกลั่นกรองคนเพื่อลงพื้นที่ท�ากิจกรรม 
ซึ่งในการกลั่นกรองจะมีการพิจารณาจาก
พฤติกรรม ความตัง้ใจ และความขยันใน
การท�ากจิกรรม ไม่เอาเปรยีบเพือ่น และใช้
ปริมาณงานที่จะลงไปท�างานเป็นตัวตั้งว่า
ต้องการคนกี่คนที่จะลงไปท�างาน อีกทั้ง
เด็กช่างมีความถนัดต่างกัน ต้องดูความ
ถนดัของแต่ละคนด้วย การท�ากจิกรรมใน
การออกค่ายคอื การสอนเรือ่งการแกะสลกั 
การจดัช่อดอกไม้ในงานต่างๆ ซ่อมเครือ่ง
ปรบัอากาศ ซึง่ความส�าเรจ็ทีเ่หน็ได้ชดัเกดิ
จากปัจจัยส�าคัญคือความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ซึ่ งหมายถึง ศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม  
ภาคชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ 
ร่วมถึงวิทยาลัยสยามเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
แกนน�าและเป็นผู ้ประสาน การได้ท�า
กจิกรรมทีต่่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม ท�าให้
นักเรียนเริ่มมีความตื่นตัวและขยายวง
กว ้างในกลุ ่มที่จะไปร ่วมท�ากิจกรรม  
จากการท�าโครงการอาชวีะจติอาสาบรกิาร
ชุมชนสู ่สังคม ท�าให้มีการจัดตั้งศูนย์  
D-Club เพือ่การพฒันาเครอืข่ายจติอาสา 
(ดงัจะกล่าวในรายละเอยีดต่อไป) 

การท�ากจิกรรมดงักล่าวนกัศกึษาที่
เข้ามาอยูใ่นชมรมและได้ท�ากจิกรรมต่างๆ 
ช่วยเหลอืชมุชน และไปสอนน้องทีโ่รงเรยีน
เครือข่าย ต่างเกิดความภาคภูมิใจในตัว
เองและภาคภูมิใจในตัวของของวิทยาลัย 
ทีต่นเองสามารถไปท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่
ได้ รวมทั้งครู และอาจารย์ในวิทยาลัย 

กเ็กดิความภาคภมูใิจในตวัของนกัศกึษาที่
เป ็น เด็กที่มีจิตอาสา และเป ็นผู ้ที่มี
ศักยภาพในการท�างานสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ผูอ้ืน่ได้ 

อาจารย์ : “ส�าหรับวิชาคอมพิว- 
เตอร์ ไม่รูว่้าจะออกไปบรกิารชมุชนอย่างไร 
ชุมชนเองก็ไม่ใช่ว่ามีคอมพิวเตอร์ทุกบ้าน 
เราก็มองว่าคนทุกคนมีเรื่องศีล คือความ
เป็นปกติ คนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าคือคนผิดปกติ 
ฉะนั้นเราจึงคิดว่า จะท�าให้อย่างไรให้
คนในสังคมมองเห็นว่าคนที่ท�าความดีคือ 
การท�าเรื่องปกติ คนที่ไม่ท�าความดีต่าง
หากคือ คนที่ผิดปกติ ฉะนั้นการที่เราจะ
เสนอข้อมูลตรงนี้ท�าให้สังคมเกิดความ
ตระหนกั ท�าให้สงัคมเหน็ว่าการท�าความดี 
การท�าจิตอาสาเป ็นค่านิยมที่ถูกต ้อง  

และคอมพวิเตอร์เป็นสือ่ทีส่ามารถกระจาย
ได้เร็ว ทางแผนกคอมพิวเตอร์จึงมีความ
คดิและความมุง่หวงัว่า ถ้าเรามเีนือ้หาดีๆ  
มีการส่งเสริมเรื่องที่เยาวชนไปท�าเรื่อง 
จติอาสา กจ็ะท�าให้สงัคมรบัรูใ้นวงกว้างขึน้
แผนกคอมพิวเตอร์มองว่าการท�าความดี
นัน้เป็นเรือ่งปกต ิเป็นทีร่บัรูก้นัในวงทีก่ว้าง
อยูแ่ล้วนอกจากนีท้างแผนกยงัให้นกัศกึษา
ท�าเวบ็ไซต์ เพือ่เผยแพร่ความด ีท�าสารคดี
ความดปีระกวดกนัอกีด้วย” 

นักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก : 
“ส�าหรับโครงการการประกวดสื่อความดี 
(Smart Digital Media Award) เป็นการ
ประกวดจากผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนทั่ว
ประเทศ ซึง่หนมูองว่าในอนิเตอร์เนต็ มสีือ่
มากมายหลายอย่าง มีข้อมูลแย่ๆ และ
ด้านลบมากมาย ถ้าเราใช้สือ่เป็นเครือ่งมอื
ในการเผยแพร่ความดี โดยใช้เนื้อหาของ
ทางวทิยาลยัให้เดก็วยัรุน่ไทยได้เรยีนรูเ้รือ่ง
ความดีโดยการประกาศความดีให้ใน
โรงเรยีนได้ทราบโดยทัว่กนัก่อน และแผนก
คอมพิ ว เตอร ์ ยั งมี ก า รลงพื้ นที่ ส อน
คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเครือข่ายอีก
ด้วยค่ะ” 

นักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก : 
“หลงัจากทีป่ระกวดสารคดแีล้ว ได้รางวลั 
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น้องๆ กม็าคยุด้วยและบอกว่าอยากท�าได้
เหมือนพี่ๆ บ้างจัง ถ้าน้องไปเรียนตามที่
เรยีนเอกชนจะเสยีค่าใช้จ่ายเยอะ ผมกเ็ลย
คยุกบัเพือ่นๆ ว่าใครจะมาช่วยกนัสอนน้อง
บ้างกม็เีพือ่นๆ มาช่วยเยอะ ผมกป็ระกาศ
ผ่าน เฟซบุ๊ก ชักชวนรุ่นน้องที่สนใจมา
เรยีน” 

นักศึกษาการโรงแรม : “ดใีจทีไ่ด้
มีโอกาสไปสอนน้องโรงเรียนเครือข่ายใน
การจดัดอกไม้ และแกะสลกัผกัผลไม้” 

สร้างเครือข่ายขยายพลังอาชีวะ 
จติอาสาร่วมกบัศนูย์คณุธรรม  

ดงัทีก่ล่าวถงึข้างต้นว่า จากการท�า
โครงการอาชีวะจิตอาสาบริการชุมชนสู่
สังคม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจึงมีการ
ประสานความร ่วมมือและได ้รับการ
สนบัสนนุจากศนูย์คณุธรรม ในการด�าเนนิ
การจัดตั้งศูนย์ D-Club เพื่อการพัฒนา
เครือข่ายจิตอาสา และเป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ร่วมกับ
โรงเรยีนในเครอืข่ายจ�านวน 12  โรงเรยีน
โดยการท�าบนัทกึความเข้าใจ (MOU) โดยมี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมมาเป็น
ประธานในพิธีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555  
ในด้านการขยายพลังอาชีวะจิตอาสา                     
มีโรงเรียนเครือข่าย 12 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรยีนวดัราชบพธิ  โรงเรยีนทปัีงกรวทิยา
พัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดอินทาราม  โรงเรียนจันทร์
ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนกสิณธร
อนุสรณ์ โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ โ รง เ รี ยนมั ธยมวัดสิ งห ์  
โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข�า  

โรงเรียนเครือข่ายที่กล่าวถึงเป็น
เครอืข่ายทีม่กีารท�ากจิกรรมร่วมกนัมาก่อน
ที่จะมาขับเคลื่อนงานด ้านคุณธรรม  
โดยวิทยาลัยสยามเทคโนโลยีได้มีการส่ง
อาจารย์ และนกัศกึษาไปช่วยสอนวชิาชพี

ในโรงเรียนต่างๆ เช่น การแก้เครื่องยนต์  
การซ่อมเครือ่งไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ การแกะ
สลัก หลังจากที่มีการตั้งกลุ่มอาชีวะจิต
อาสา D-Club ยงัคงมกีารท�ากจิกรรมและ
ความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายเดมิเชือ่มโยงกนั
เรือ่ยมา มรีะบบพีส่อนน้องเพือ่ให้เกดิการ
เรยีนรู ้มพีืน้ฐานทกัษะอาชพี กลุม่ D-Club 
จะส่งสมาชิกในกลุ่มไปท�าหน้าที่สอนตาม
ศนูย์ฝึกอาชพีของแต่ละโรงเรยีน  ท�าหน้าที่
ให้ความรู้ น�าอุปกรณ์ เครื่องมือไปให้ฝึก
ปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูความรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีการสาน
ต่อการท�ากจิกรรมของศนูย์ D-Club ท�าให้
เกิดการท�าโครงการต่อยอดจากโครงการ
ศนูย์ D-Club เพือ่การพฒันาเครอืข่ายจติ
อาสา มาเป็นโครงการศูนย์ D-Club            
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชมุชนสูส่งัคม เป็นการขยายผลการจดัตัง้
ชมรม D-Club ในโรงเรียนเครือข่ายที่มี
ความพร้อม 6 โรงเรียน โดยการจัด
โครงการท�างานอย่างเป็นระบบ ประกอบ
ด้วยฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัหา ฝ่ายสนัทนาการ  
เพื่อเป็นหน่วยอาสาของนักเรียนนักศึกษา 
ผู้มีจิตอาสาสนใจในการบริการสังคมให้
เกิดขึ้นในโรงเรียนเครือข่าย โดยมีภารกิจ
คือ การบริการตรวจสภาพกระแสไฟฟ้า
ภายในอาคารบ้านเรือน การซ่อมแซม
อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า ซ่อมจกัรยานยนต์  
สอนการท�าบัญชีครัวเรือน การจัดดอกไม้ 
แกะสลัก การท�าอาหารเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ช ่วยเหลือผู ้อื่นและเป ็นผู ้ ให ้ด ้วยจิต
สาธารณะ เกดิความภมูใิจในตนเอง และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง 
รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยมี
กระบวนการคือ มีการอบรมให้ความรู้แก่
อาจารย์ นกัเรยีน นกัศกึษาของโรงเรยีนใน
เครือข่าย การจัดตั้งชมรม D-Club ใน
โรงเรียนเครือข่ายที่มีความพร้อม มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมด้านวิชาชีพให้กับ
นักเรียนแกนน�าจิตอาสา การออกค่ายจิต

อาสาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่
องค์ความรู ้ของศูนย ์ร ่วมกับโรงเรียน 
เครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 

อาชวีะจติอาสา เพือ่พฒันาตนเอง 
การเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดจิต

อาสาของวทิยาลยัสยามเทคโนโลยเีป็นวสิยั
ทัศน์ของวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึง 
อุดมการณ์และปณิธานของการสร้างเด็ก
อาชีวะให้รู้จักการเป็นผู้ให้และมีคุณธรรม 
และควรจะเป็นเงื่อนไขในการเรียนการ
สอนของเดก็เพือ่ฝึกและสร้างเรือ่งจติอาสา
ให้เกิดความตระหนักในใจและกลายเป็น
วิถีปฏิบัติ เป็นแบบแผนที่ดีงาม อีกทั้งยัง
เป็นการแสดงภาพลกัษณ์ทีด่ขีองนกัศกึษา
อาชวีะ 

การที่นักเรียนลงพื้นที่ท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ตามชุมชนต่างๆ สิ่งที่
เหน็ได้ชดัคอื ชมุชนให้ความร่วมมอืในการ
ลงพื้นที่มาก เช่น การท�าอาหารมาเลี้ยง
หรือการอ�านวยความสะดวกต่างๆ และ
เมือ่ลงพืน้ทีไ่ปอกีครัง้ชมุชนกม็คีวามรูส้กึที่
ดีกับนักศึกษามากขึ้น และนักศึกษาก็มี
ความรูส้กึทีด่กีบัชมุชนรอบข้างด้วย ทัง้ยงั
ได้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองอีกด้วย 
เนื่องจากได้ลงไปเห็นปัญหาจริงในพื้นที่
จรงิรอบโรงเรยีน สามารถเปลีย่นความคดิ
ของทั้งตัวนักศึกษาเอง และความคิดของ
ชมุชนทีม่ต่ีอนกัศกึษารวมทัง้ต่อโรงเรยีน 

นักศึกษา : “การท�ากิจกรรมนี้
เป็นการดูภายนอกโรงเรียนว่าเขามีปัญหา
อะไร เราช่วยอะไรได้บ้าง เป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ตนเอง เช่น การซ่อมเครื่อง
มือต่างๆ บางกรณีไม่เคยเจอก็จะไปถาม
อาจารย์ว่าอาการเป็นอย่างนี้จะต้องท�า
อย่างไร เปลีย่นตวัไหนบ้าง ซ่อมตวัไหนบ้าง 
รวมทัง้การจดัเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ เวลาที่
ลงพืน้ทีใ่นชมุชนหรอืโรงเรยีนเครอืข่าย สิง่
ที่ได้จากการลงพื้นที่ คือ “ได้รอยยิ้มของ
ชุมชน” ได้ประสบการณ์ต่างๆ จากการ

ซ่อมอุปกรณ์ ซึ่งต้องเสียสละเพราะต้อง
แลกกบัการเสยีโอกาสในการเรยีนบางวชิา” 

ปัญหาทีย่งัแก้ไขไม่ได้ 
เมื่อนักศึกษาได้รับการเพาะบ่ม

เรื่องจิตอาสามาเป็นระยะเวลานานและ 
เมื่อได้ลงมือท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชมุชน และรวมทัง้โรงเรยีนเครอืข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง จะท�าให้เกิดความรับผิดชอบ มี
ความเป็นผูใ้ห้มากขึน้ และมคีวามต้องการ
ที่จะลงพื้นที่ท�าประโยชน์เพิ่มมากขึ้น แต่
การพานกัศกึษาไปลงพืน้ทีน่ัน้เป็นเรือ่งยาก                     
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปท�ากิจกรรม 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
เนื่องบริบทของโรงเรียนอาชีวะแถวหน้าที่
มชีือ่เสยีง ท�าให้เวลาจะไปไหนมาไหนต้อง
ระวังตัว การไปลงพื้นที่นอกรั้วโรงเรียน 
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องรกัษาความปลอดภยั
ทัง้เดก็และคร ูเครือ่งแบบหรอืชดุนกัศกึษา
หรืออะไรก็ตามที่บ่งบอกถึงสถาบันต้อง
เปลี่ยนเป็นชุดธรรมดา และไม่ไปรถของ
โรงเรยีน

ส�าหรับปัญหาอีกเรื่องที่เกิดขึ้นคือ 
ความเข้าใจผดิระหว่างโรงเรยีนลกูข่ายและ
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม ในการลงพืน้ทีไ่ป
ให้ความรู้น้องๆ ในโรงเรียนที่เป็นสมาชิก
เครอืข่าย มคีวามเข้าใจว่าเป็นเรือ่งของการ 
แย่งชิงเด็กไปเรียนในโรงเรียนในระดับสูง
ต่อไป โรงเรียนบางแห่งหรืออาจารย์ 
บางคนในโรงเรียนยังเข้าใจว่า สิ่งที่ท�า
เป็นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัให้
นกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่ายได้มทีางเลอืก
ในการเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวคือ ใช ้วิธีการให้ความรู ้กับเด็ก
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1,2 และ 4 
เพือ่ป้องกนัความเข้าใจผดิ และไม่กระทบ
กับกิจกรรมหลักของโรงเรียน รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างผู้ประสานงานของ
โรงเรียนลูกข่าย ส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีผู้
ประสานงานเพยีงคนเดยีว ท�าให้เกดิความ
ผดิพลาดขึน้ได้ในบางครัง้ และอาจจะเกดิ

ความไม่ต่อเนื่องในการท�ากิจกรรมได้เช่น
กนั 

ความคาดหวังต่อศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) คอื เข้าไปสร้างความรู้
ความเข้าใจบทบาทการเสรมิหนนุเครอืข่าย
ของศนูย์คณุธรรมให้โรงเรยีนเครอืข่ายของ
สยามเทคได้เกดิความรูค้วามข้าใจมากขึน้ 
เนื่องจากบางโรงเรียนอาจจะสามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองและมีศักยภาพใน
การด�าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากสยามเทคก็อาจจะไม่
สามารถไปท�างานกับแต่ละโรงเรียนตลอด
ไปได้ 

รวมทั้งเรื่องเวลาในการลงพื้นที่ท�า
กิจกรรมซึ่งบางครั้งตรงกับเวลาที่เป็นการ
เรียนการสอนปกติ ของนักเรียนบางคน 
บางคนกเ็ลอืกทีจ่ะไปท�ากจิกรรมและมาหา
อาจารย์เพิม่เตมิทหีลงัส�าหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ตั้งใจในการท�าทั้งกิจกรรมและการเรียน 
แต่เดก็บางคนเลอืกทีจ่ะออกไปท�ากจิกรรม
แล้วไม่สนใจการเรียน อย่างไรก็ตามเด็ก
บางคนก็ สามาถรแก้ไขปัญหาได้โดยการ
ขอเลื่อนการท�ากิจกรรม เช่น ขอไปร่วม
กิจกรรมในครั้งต่อไป ส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นคือ การเวียนเด็กไปท�า
กจิกรรมเพือ่ไม่ให้เดก็ต้องขาดเรยีนในวชิา
หลกับ่อย 

นักศึกษา : “การปลูกฝังเรื่องจิต
อาสาควรท�าเรือ่งนีใ้ห้เป็นเรือ่งสนกุและน่า
สนใจ อาจารย์กเ็หมอืนเพือ่นเหมอืนพีน้่อง 
ทีจ่ะช่วยคดิช่วยท�า ไม่ใช่ว่าฉนัเป็นอาจารย์
นะเธอก็มีหน้าที่ท�าไป อันนี้จะไม่ใช่เป็น
เรื่องจิตอาสา การท�างานถ้าท�าด้วยความ
สนกุ ท�าด้วยความเตม็ใจ กด็กีว่าทีจ่ะต้อง
บงัคบัเดก็ให้ไปท�ากจิกรรม เพราะจะไม่มี
ใครชอบ ไม่มีใครสนุก ส�าหรับกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรม
หนึง่ทีส่ามารถสอนให้เดก็ท�ากจิกรรมอย่าง
มคีวามสขุได้”

ครู : “ส�าหรับการท�างานกับโรง- 
เรียนเครือข่ายนั้น สยามเทค มีความมุ่ง

หวังจะเห็นเด็กที่ท�ากิจกรรมร่วมกันกับ
วิทยาลัยสามารถเป็นแกนน�าในโรงเรียน
ของเขาได้ในเรื่องของจิตอาสา เพราะ
ความแตกต ่างของระบบการศึกษา  
สยามเทคมุง่หวงัเรือ่งการสอนให้เดก็ท�าเป็น 
แต่ระบบการศกึษาแบบสามญัมุง่เน้นไปใน
แต่ละรายวิชา แต่สิ่งที่ไม่มีคือ ครูช่างใน
โรงเรยีนของลกูข่าย เมือ่สยามเทคไปสอน
และถอยออกมา เด็กที่เราไปฝึกให้เป็น 
แกนน�าไว้ขาดที่ปรึกษา และไมได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง นี่คืออีกปัญหาและจะเป็น
ปัญหาต่อเนื่องไปในอนาคต ส่วนปัจจัยที่
ท�าให้ประสบความส�าเร็จอีกเรื่องในการ
ท�างานคอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน หรอืผูอ้�านวย
การโรงเรยีน หากผูบ้รหิารเหน็ด้วย งานก็
จะสามารถเดินไปได้อย่างราบรื่นและเกิด
ความส�าเรจ็ได้ง่ายขึน้” 

แผนงานต่อไปในแนวทางจติอาสา 
การท�ากิจกรรมที่ผ่านมา ครูคิด

กจิกรรมให้เดก็เป็นหลกั เนือ่งจากมคีวาม
คิดว่า เด็กควรได้รับการปลูกฝังเรื่องจิต
อาสา เมื่อจบออกไปจากสถาบันเด็กก็ได้
รับประสบการณ์เรื่องนี้ติดตัวออกไปด้วย 
เมื่อคณะครูเห็นปัญหาเรื่องนี้ จึงมีความ
เหน็ร่วมกนัว่า ควรจะให้เดก็เสนอโครงการ
ขึ้นมาเองผ่านทางกลุ่ม D-Club โดยมี
เดก็ๆ ในแต่ละแผนกเป็นคนช่วยกนัคดิให้
เป็นโครงการใหญ่ๆ ซึง่เกดิจากตวัของเดก็
เอง เดก็น่าจะเป็นแกนน�าได้แล้ว ครกูน่็าจะ
เป็นที่ปรึกษาเต็มตัวได้แล้ว นี่คือสิ่งที่เรา
อยากจะท�าให้อนาคต

ส�าหรับการขยายความรู้จากเด็ก
แกนน�าในโรงเรยีนเครอืข่ายเมือ่เราไปสอน
วชิาช่างต่างๆ แล้วนัน้ จะท�าอย่างไรให้เดก็
นักเรียนแกนน�าในโรงเรียนเครือข ่าย
สามารถขยายผลในโรงเรียนของตนเองได้ 
ซึง่อาจจะเป็นรปูแบบของการตัง้เป็นชมรม 
ถือเป็นเรื่องที่วิทยาลัยต้องคิดต่อว่าจะ
วางแผนเรือ่งนีต่้อไปอย่างไร
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การถอดบทเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ อ�าเภอเมอืง จ.ตรงั  

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงเป็น
โรงเรียนเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า  
50 ปี แต่ละปีหล่อหลอมชีวิตน้อยๆ กว่า 
150 คน และในช่วง 6 ปีทีผ่่านมามกีารขบั
เคลื่อนสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)  เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“ก้าวทนัเทคโนโลย ีมคีณุธรรม จรยิธรรม 
อนุรักษ์ความเป็นไทย และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด�ารง
ตนอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ” การเสรมิ-
สร้างคุณธรรมของโรงเรียนต้นบากราษฎร์

บ�ารุงมีจังหวะก้าวของการเริ่มต้นจากการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น ความมีวินัย จากการ
ท�ากิจกรรมการถอดและวางรองเท ้า  
การเข้าแถว การท�าความสะอาดโรงเรยีน 

หลกัในการด�าเนนิงานคอื วนิยัทีท่�า
ด้วยใจคอืวนิยัทีถ่าวรและยัง่ยนื ในจงัหวะ
ก้าวต่อๆ มา ของการปลกูฝังคณุธรรมคอื
การเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติ อาทิ  
การเรยีนรูค้ณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ ขยนั 
ประหยัด อดทน มีวินัย จากการลงมือ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ลดค่าใช้จ่าย การเรยีนรูค้ณุธรรมด้านการ
การออมเงิน การท�าปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ  
การเรยีนรูค้ณุธรรมจากการสร้างครอบครวั
อบอุ่น จนกระทั่งท�าให้โรงเรียนต้นบาก
ราษฎร์บ�ารุงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการ
สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบให้กับ
นักเรียน โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
ครอบครวัอบอุน่ ดงัสรปุภาพรวมดงันี้

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง
โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ ตัง้อยู่

หมู ่ 7 ต�าบลนาพละ อ�าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านต้นบาก 
เป็นโรงเรียนที่ตั้งมานานนับครึ่งศตวรรษ 
สร้างครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2503 เริม่จากโรง
เรียนเล็กๆ เปิดสอนนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที ่1 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มี
นกัเรยีน 61 คน คร ู2 คน ต่อมาในปีมกีาร
ก่อสร้างอาคารเรยีนเพิม่เตมิ ในช่วงปี พ.ศ. 
2525 มกีารขยายพืน้ทีข่องโรงเรยีนเพิม่ขึน้ 
โดยชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันซื้อที่ดิน
บรจิาคให้โรงเรยีน จ�านวน 2 ไร่ 3 งาน 33 
ตารางวา จากนั้นโรงเรียน ก็เริ่มขยาย  
มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม สร้างสนาม
ฟตุบอล และสนามวอลเลย์บอลในบรเิวณ
โรงเรยีน ในพ.ศ. 2534 ได้รบังบประมาณ

ถอดรองเท้า 
วางรองเท้า

เข้าแถวรับประทาน
อาหาร

ท�าความสะอาด
ห้องเรียน/โรงเรียน

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

สร้างครอบครัว
อบอุ่น

เสรมิสร้างคณุธรรมพืน้ฐาน กระบวนการ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

ความ
รบัผดิชอบ

ขยันออมเงิน 

ประหยัดมีวินัย

อดทน

• การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
• สร้างทีมแบ่งบทบาทหน้าที่
• ติดตามความก้าวหน้า 
• แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
• บริหารจัดการโปร่งใส
• ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้องถิ่นและภาคี
พัฒนาอื่นๆ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์คุณธรรม 
• ขยายเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน “กระบวนการสร้างคุณธรรมพื้นฐานและปัจจัยสู่ความส�าเร็จ”

พฒันาจงัหวดั สร้างอาคารเรยีน จ�านวน 4 
ห้องเรยีน ชัน้ล่างใช้ส�าหรบัเป็นห้องประชมุ   
นับตั้งแต่ก ่อตั้งโรงเรียนมามีผู ้บริหาร
โรงเรียนมาแล้ว 8 คน ปัจจุบันเปิดสอน
นกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 - ชัน้ประถมปีที ่6 มี
ครผููส้อนรวมทัง้สิน้ 14 คน มนีกัเรยีนในปี
การศกึษา 2555 จ�านวน 149 คน เป็นผูช้าย 
73 คน หญิง  76  คน  มีวสิยัทศัน์ของ
โรงเรยีน คอื ก้าวทนัเทคโนโลย ีมคีณุธรรม 
จรยิธรรม อนรุกัษ์ความเป็นไทย และพฒันา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด�ารงตนอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ ดงันัน้
ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารงุจงึมกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้
บรรลเุป้าหมาย อาท ิโรงเรยีนวถิพีทุธ และ
การท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ อบต. วัด 
ชมุชน มาอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี้ยั งมีนายทวีศักดิ์   
สงชู นายกอบต.นาพละ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามส่ีวนร่วมช่วยเหลอื
โรงเรียนศึกษาต้นบากราษฎร์บ�ารุง ส่วน
ใหญ่จะเป็นการใช้สถานที่ของโรงเรียนจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก  
กจ็ะมกีจิกรรมต่างๆ เป็นซุม้อาหาร มเีวที
ร�าวง เป็นงานทีร่วมคนในชมุชนทัง้เดก็และ
ผูป้กครองให้มารวมกนัทีโ่รงเรยีน เป็นการ
สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดี ระหว ่างบ ้าน 
โรงเรียน และท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี 
กจิกรรมอืน่ๆ อกี เช่น กจิกรรมการรณรงค์
เรือ่งไข้เลอืดออกเป็นต้น
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เครือข่ายกิจกรรม : ต้นทางสู่การ
เสริมสร้างคุณธรรมความมีวินัย
และรับผิดชอบในโรงเรียน พลิกมุม
มองเกี่ยวกับวินัย จากกฎระเบียบ 
บังคับให้ท�ามาสู่วินัยที่ท�าด้วยใจคือ
วินัยที่ถาวรและยั่งยืน

พ.ศ. 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 
ทรวิโรฒ โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย 
คณะศกึษาศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมอื
กบักบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิ
เชงิคณุธรรม ส�านกังานบรหิารและพฒันา
องค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) จัดท�า
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าองค์กร
เครือข่ายคุณธรรมด้านจิตอาสา ซึ่งมีการ
ก�าหนดพื้นที่น�าร่องในการจัดท�าโครงการ
ครอบคลมุพืน้ที ่4 ภาค ประกอบด้วย ภาค
เหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โรงเรียนต้น
บากราษฎร์บ�ารุง น�าโดยอาจารย์สุรพล 
มสุกิพนัธ์ เป็นโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก
ให้เป็นพืน้ทีน่�าร่องจากภาคใต้ เนือ่งมาจาก

โครงการเพชรในตมทีโ่รงเรยีนบ้านเขาหลกั  
จงัหวดัตรงั นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเข้า
มาท�ากิจกรรมกับโรงเรียนบ้านเขาหลัก 
หลงัจากที ่ อาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์ ย้าย
มาเป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนต้นบากราษฎร์
บ�ารุง ก็ได ้มีการการประสานงานใน
โครงการ ท�าให้โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารุงมีโอกาสเข้าร ่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน�าเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านจติอาสา  

อาจารย์ลัดดาวัลย์ พรศิริวงศ์  
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง กล่าวถึง 
สาเหตทุีอ่าจารย์สมปองเลอืกโรงเรยีนนีใ้น
การท�าโครงการเนื่องจากผู ้น�าเป็นหลัก  
ถ้าผูน้�าโรงเรยีนยนิดร่ีวมโครงการ กถ็อืว่า
สามารถไปได้ ตอนนั้นอาจารย์สมปองได้
น�านักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
ทรวิโรฒไปท�ากิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขา
หลกั หลงัจากนัน้ท่านกห็าโรงเรยีนทีจ่ะเข้า
ศูนย์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
กลุ่มเยาวชน ท่านจึงมาเลือกโรงเรียนเรา 

อกีทัง้โรงเรยีนของเรากไ็ด้รบัการสนบัสนนุ
ด้านต่างๆ จากชุมชนด้วย เนื่องจาก
กิจกรรมบางกิจกรรมชุมชนก็มาใช้พื้นที่
โรงเรียนในการท�ากิจกรรม เช่น นายก
องค ์ การบริ หารส ่ วนต� าบลนาพละ  
ซึง่ให้การสนบัสนนุตลอดมาในขณะทีด่�ารง
ต�าแหน่ง ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ 
การพานกัเรยีนไปปลกูต้นไม้ การเกบ็ขยะ
ในชมุชน การรณรงค์ป้องกนัการเกดิโรคไข้
เลอืดออก 

จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ท�าให้อาจารย์สุรพล ได้รับคัดเลือกให้ไป
ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศ 
ไต้หวัน การไปศึกษาดูงานในครั้งนั้นถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดเรื่อง
ของการสร้างความรับผิดชอบ การมี
ระเบยีบวนิยั การตรงต่อเวลา ในระหว่างที่
ศกึษาดงูานท�าให้เกดิค�าถามว่า มลูนธิพิทุธ
ฉอืจี ้ ฝึกคนในเรือ่งเหล่านีอ้ย่างไร แต่เมือ่
ได้เข้าไปศกึษาดงูานในสถานทีต่่างๆ แล้ว 
ท�าให้ค้นพบด้วยตนเองระหว่างที่ศึกษาดู
งาน ต้องถอดรองเท้าใส่ถงุผ้า และเดนิถอื
ไปยงัทีต่่างๆ จงึคดิได้ว่านีค่อืวธิกีารหนึง่ที่
จะฝึกให้คนเกดิความรบัผดิชอบ อย่างน้อย
ก็ต ่อตนเอง ที่จะต้องรับผิดชอบดูแล
รองเท้าของตนเอง

ดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองไทย  
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ได้มกีาร
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน 
อาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์  จงึน�าเอาแนวคดิ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบใน
โรงเรยีนของตนเอง หลงัจากทีป่ระชมุสรปุ
งานกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์จึง ได้มีการจัด
ประชุมกับบุคลากรครู ในโรงเรียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์  
ข้อคิดจากการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้    
ท�าให้คณาจารย์มีมติร่วมกันว่าจะสร้าง
คณุธรรมพืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งความรบัผดิชอบ 
โดยใช้การถอดรองเท้าและการวางรองเท้า
เป็นเครือ่งเมือ่ในการสร้างคณุธรรมดงักล่าว 
มกีารตดิตามพฤตกิรรมของนกัเรยีนในการ
ถอดรองเท้าและวางรองเท้าในโรงเรยีน 

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
พบข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนไทยและ
นักเรียนไต้หวัน คือที่ ไต ้หวันจะถอด
รองเท้าแล้ววางรองเท้าให้ทางส้นเท้าตดิกบั
ผนัง แต่นักเรียนไทยจะถอดรองเท้าและ
เดินเข้าห้องวางระเกะระกะ อีกทั้งยัง
เหยียบรองเท้าของเพื่อน ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงปรับพฤติกรรม
นกัเรยีน คอื เมือ่นกัเรยีนถอดรองเท้าแล้ว  
การหยิบรองเท้าวางจะต้องให้ส้นรองเท้า
หนัเข้าหาผนงัและวางให้เป็นที ่เมือ่จะสวม
รองเท้า จะต้องหยิบรองเท้านั่งสวมให้
เรยีบร้อย รวมทัง้วางรองเท้าให้เป็นที ่เรือ่ง
ของวนิยัรองเท้าเป็น 1 ในหลายๆ กจิกรรม
เสรมิสร้างวนิยัในโรงเรยีน 

อาจารย์สะอ้าน ศินารักษ์ ได้
อธบิายว่าทีท่างโรงเรยีนเลอืกใช้วนิยัในการ
วางรองเท้าเนื่องจากคิดว่าการวางรองเท้า
เป็นวถิชีวีติของนกัเรยีน ทีจ่ะท�าให้เกดิเป็น
พฤติกรรมใหม ่ ได ้  โดยการพัฒนา
พฤติกรรมเด็กนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการดู
งานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
กิจกรรมนี้ เป ็นกิจกรรมง ่ายๆ ที่ เด็ก

สามารถท�าได้ เป็นเรือ่งปกตขิองเดก็อยูแ่ล้ว 
แม้ว่าจะเป็นเรือ่งเลก็ๆ แต่กเ็ป็นเรือ่งทีจ่ะ
น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
ได้ เพราะการถอดรองเท้าจะต้องมขีัน้ตอน
ของการถอด การหยิบไปวาง และให้ส้น
รองเท้าหนัไปหาผนงั ซึง่เปลีย่นแปลงจาก
นิสัยเดิมของเด็ก แต่ก่อนอาจจะถอดติด
ผนงัเหมอืนกนั คอืเอามอืค�า้ผนงัและถอด
แล้วกไ็ปเลย ตรงนีไ้ม่ได้เกดิวนิยั จงึท�าให้
โรงเรียนอยากที่จะฝึกเด็ก เมื่อเราฝึกเด็ก
ทกุวนัๆ เดก็กจ็ะเกดิความเคยชนิ เปลีย่น- 
แปลงพฤติกรรม มีระเบียบวินัยมากขึ้น 
ส�าหรับเรื่องเข้าแถว เมื่อก่อนก็มีการเข้า
แถวอยูแ่ล้วแต่มกีารวางมอืทีไ่หล่เพือ่น จงึ
จดัใหม่ให้เดก็ไม่ต้องวางมอื แต่จะต้องจดั
ให้ตรงกับเพื่อน ตรงนี้บางทีเป็นจุดเล็กๆ 
ที่มองไม่เห็นว ่าเป ็นการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมเดก็จนเดก็มวีนิยัได้โดยทีเ่ขาไม่รู้
ตวั ปฏบิตัติามข้อตกลงเลก็ๆ ทีเ่ขาได้ให้
กับเราไว้โดยที่เด็กมองไม่ออกว่าเป็นกฎ
กติกามารยาท ตรงนี้คือเกร็ดความรู้หาก
ใครจะน�าไปใช้เป็นเรือ่งส�าคญัและต้องดแูล
เดก็อย่างใกล้ชดิ ให้ค�าแนะน�า ชมเดก็บ้าง 

จนเกดิเป็นนสิยัทีเ่ปลีย่นแปลงและน�าไปใช้
ในชีวิตจริงได้ ส�าหรับระยะเวลาในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เดก็บางคนใช้เวลา
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไม่นาน เนือ่ง 
จากเป็นเดก็หวัอ่อน เชือ่ง่าย แต่บางส่วนก็
ยังมีที่ทางโรงเรียนต้องดูแลตักเตือน ต้อง
จดพฤติกรรม แอบดูพฤติกรรมเด็ก 
เนือ่งจากเหล่าคณาจารย์รูอ้ยูแ่ล้วว่าเดก็คน
ไหนที่ไม่อยากท�าตาม แต่ก็ต้องค่อยๆ
เตือนกันไป จนกระทั่งท�าจนเป็นนิสัย 
ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดอืน จากนัน้มนีกัเรยีน
เข้าร่วมมากขึน้ และพฤตกิรรมของเดก็กด็ขีึน้ 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างวินัย
ในการรบัประทานอาหาร อาจารย์สะอ้าน  
ศนิารกัษ์ กล่าวว่า การรบัประทานอาหาร
เป็นอกีเรือ่งทีส่ร้างนสิยัได้ยากมาก เพราะ
เวลาเด็กกินข้าวเด็กจะยังติดคุยอยู ่บ้าง  
รับประทานอาหารไม่หมดจาน กินเหลือ 
การสร้างวนิยัจากการรบัประทานอาหารมี
การก�าหนดกตกิาเอาไว้ว่า การรบัประทาน
อาหารของนกัเรยีน คอื ไม่ดงั ไม่หก และ
ไม่เหลอื เวลาเข้าแถวรบัประทานอาหารจะ
ต้องไม่เสยีงดงัและต้องมรีะเบยีบ กจิกรรมนี้
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเกอืบ 1 ปี จากปี 
2550 มาถึ งป ี  2551 พฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นจะดีขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง 
แต่พอมาถงึระยะเวลาหนึง่พฤตกิรรมทีไ่ม่ดี
ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นครูจึงต้องคอย
สังเกตโดยให้หัวหน้าชั้นเป็นผู ้ตักเตือน 
โดยใช้กจิกรรมจติอาสาพีด่แูลน้อง

กิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยให้เกิด
ด้านอืน่ๆ อาท ิวนิยัในการเรยีน ความรบั
ผดิชอบในหน้าที่ วินยัในการใช้ดแูลรักษา
สิง่ทีเ่ป็นสาธารณะหรอืส่วนรวม การเสรมิ
สร้างการมีวินัยในครอบครัว (พ่อแม่เป็นผู้
ขบัเคลือ่นดแูลวนิยัในบ้าน) สร้างเสรมิวนิยั
ในบ้าน (วินัยต่อตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว) และเมื่อมีการสร้างเสริมวินัย
ด้านต่างๆ แล้ว กม็กีารเยีย่มเยอืนครอบครวั
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย เพื่อค้นหาต้นแบบ
ครอบครวัเสรมิสร้างเดก็ดมีวีนิยั ส่งเสรมิให้
เด็กรู้จักการแก้ปัญหาขาดวินัยในโรงเรียน
โดยการท�าโครงงาน เสรมิสร้างวนิยัการออม 
และส่งเสรมิเรือ่งจติอาสา พีด่แูลน้อง

การถอดและ 
วางรองเท้า

ให้เป็นระเบียบ

พื้นฐานต่อ
ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง

มารยาท
ในการรับประทาน

อาหาร

การท�าความ
สะอาดโรงเรียน

การเข้าแถว
และการจัดแถว

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน
“จังหวะก้าวแรกสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นๆ”
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เสริมสร้างการเรียนรู ้คุณธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากโรงเรียนสู ่ครอบครัว ความ
ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย

ต่อมาปี พ.ศ. 2551  โรงเรยีนได้ยก
ระดับการท�ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบสู ่การเรียนรู ้การ
ด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง จากพืน้ฐานของ
คุณธรรม ความขยัน ประหยัด อดทน  
มีวินัย โดยการเชื่อมโยงการท�ากิจกรรม
จากโรงเรียนสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั โรงเรยีนจงึมกีาร
จัดท�าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกินอยู่
อย่างพอเพยีง ทัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจาก
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) การด�าเนนิ
งานโครงการดงักล่าวเน้นกระบวนสร้างการ
เรยีนรูก้ารด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอ
เพยีงให้กบัแกนน�านกัเรยีน ผูป้กครอง และ
ชมุชน เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมด้านความขยนั 
ประหยัด มีวินัยในการด�าเนินชีวิต เป็น
แหล่งเรยีนรู ้การลดรายจ่าย เช่น การปลกู
ผัก/เลี้ยงปลา เพื่อการบริโภค ปลูกฝัง
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพาเดก็
นกัเรยีนไปดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง ณ บ้าน
หน�าควาย ต�าบลนาท่ามเหนอื จงัหวดัตรงั 
และกลับมาท�ากิจกรรมลงมือปฏิบัติเอง 
เป็นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง อาทิ 
การปลูกต้นไม้ ปลูกผักและท�าปุ ๋ย ให้
ชมุชนมาเรยีนรูก้ารท�าน�า้ยาล้างจาน น�า้ยา
อเนกประสงค์ ปลูกต้นไม้เคลื่อนที่ มีผู้
ปกครองมาเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนและน�าไปผลติ
ใช้ทีค่รวัเรอืนตนเอง และน�าผลผลติมาจ�าหน่าย 
เช่น เครือ่งดืม่สมนุไพร ซึง่การขายผลผลติ
เป็นวธิกีารทีท่�าให้นกัเรยีนเรยีนรู ้และสร้าง
รายได้ น�าเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน ซึง่ผล
ทีเ่กดิขึน้จากการท�ากจิกรรมคอื เกดินกัเรยีน
แกนน�า เกดิผูป้กครองและครอบครวัต้นแบบ
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงและจติอาสา โรงเรยีน
สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอ
เพยีง ชมุชนสามารถเป็นวิทยากร และครัว
เรือนสามารถผลิตของใช้เองได้

ความขยัน

คุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
การด�าเนินชีวิตพอเพียง

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ 
ท�าน�้ายาล้างจาน ท�าปุ๋ยอินทรีย์

ประหยัด อดทน มีวินัย

รูปภาพแสดงคุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้การด�าเนินชีวิตพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการร ้อยรัดดวงใจสายใย
ครอบครัวอบอุ ่น เรียนรู ้การท�า
กจิกรรมพึง่ตนเองร่วมกนั พ่อ แม่ ลกู

ปี พ.ศ. 2552 ทศิทางการส่งเสรมิ
คุณธรรมของโรงเรียนให้ความส�าคัญของ
การสร้างครอบครวัอบอุน่ จงึมกีารด�าเนนิ
โครงการร้อยรัดดวงใจสายใยครอบครัว
อบอุน่ ซึง่เน้นเรือ่งการเสรมิสร้างกจิกรรม
ครอบครัวอบอุ ่นและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมกับลูกรัก โดยมีส่วนร่วมจากพ่อ
แม่ผู ้ปกครอง ครู ปฏิบัติตนตามหลัก 
ศาสนธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�ารง
ชีวิตและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว อันจะส่งผลให้เกิด
สายใยรักครอบครัวอบอุ่น โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น บันทึกพฤติกรรมหน้าที่ของ
นกัเรยีน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หน้าทีร่บั
ผดิชอบ ยกย่องครอบครวัอบอุน่ สร้างวนิยั
ทางการเงนิ พ่อแม่เป็นแบบอย่าง นกัเรยีน
ได้รู้คุณค่าของเงิน การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เช่น การท�าผ้าบาตกิ การเลีย้งปลา 
เลีย้งกบ การท�าปุย๋หมกั การปลกูผกัหวาน

ประสานรกั พ่อแม่ลกูปลกูกระเจีย๊บ ร่วม
คิดร่วมท�าน�้ายาอเนกประสงค์ การเลี้ยง
ปลาหางนกยูงชะลอการแพร่ยุงลาย การ
ปลูกไม้ประดับประทับใจ การปลูกผักผัก
สวนครัว และ จิตอาสาครอบครัวอบอุ่น 
นักเรียนร่วมท�ากิจกรรมอาสาพัฒนาร่วม
กบัครอบครวัอืน่ เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีต่อกัน ความส�าเร็จที่เกิดจากโครงการ
ร้อยรัดดวงใจคือ นักเรียนสามารถเป็น
วทิยากรได้ในเวลาทีม่คีนมาศกึษาดงูานใน
โรงเรียน เด็กสามารถพูดได ้ทุกเรื่อง 
โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบครอบครัว
อบอุน่ ได้รบัโล่จากท่านนายกรฐัมนตร ีต่อ
มาในปี พ.ศ. 2556 จากการที่ เด็กๆ
สามารถปลกูผกัเองได้ เดก็เกดิความรบัผดิ
ชอบในการดแูลแปลงผกัของตนเอง หน่วย
งานภายนอกก็ เห็นถึ งศักยภาพของ
โรงเรยีนมากขึน้ 

ศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบด้านการ
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย โรงเรียน 
ต้นบากราษฎร์บ�ารุง  ขยายผลการ
เ ส ริ ม ส ร ้ า ง พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมด้านวินัยความรับผิด
ชอบและความซื่อสัตย์

จากประสบการณ์การท�าโครงการ
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ท�าให้เกดิประสบการณ์ ความรูเ้กีย่วกบัการ
เสริมสร้างคุณธรรม ดังนั้นปี พ.ศ. 2553 
จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 2556) โรงเรยีน
ต้นบากบ�ารุงราษฎร์ ได้พัฒนายกระดับ
การท�ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  
มาสู ่การจัดท�าโครงการศูนย์การเรียนรู ้
ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย  
เพือ่การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมด้านวนิยั 
ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ของ
นักเรียน เน้นการปลูกฝังวินัยความรับผิด
ชอบ และความซือ่สตัย์ต่อตนเอง สร้างการ
มส่ีวนร่วมทีบ้่าน วดั  โรงเรยีน  ขยายผลก
ระบวนการสร้างเสริมเด็กดีมีวินัยของ
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงไปสู่โรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครอบครัวต้นแบบ

จิตอาสา

วินัยทางการเงิน 
(ออมเงิน)

เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ครอบครัว
อบอุ่น

สร้าง

เครือข่าย จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ยและโรงเรียนบ้าน
หนองหมอ โดยให้นกัเรยีนในเครอืข่ายเข้า
มาศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นท�ากจิกรรม
กับนักเรียนโรงเรียนต้นบางราษฎร์บ�ารุง  
โรงเรยีนมนีบรุ ีและโรงเรยีนวดับ�าเพญ็เหนอื 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียน
ด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพ “ศนูย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมี
วินัย ”เน ้นการพัฒนาศักยภาพองค ์
ประกอบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู ้ ได้แก่ 
ค้นหาครอบครวัต้นแบบ สร้างหลกัสตูรใน
การเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย สร้างความ
เข ้ าใจในเรื่ องการเสริมสร ้ างวินัยที่
บ้านสร้างแหล่งเรียนรู ้ให้ได้มาตรฐาน  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ที่มาเยี่ยมชม
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องมคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้ยีย่มชมศนูย์การเรยีน
รู้ เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรพัฒนาฐาน
การเรียนรู้ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผลจากการท�า
กจิกรรม คอื ได้ครอบครวัต้นแบบ จ�านวน 

30 ครอบครวั และเกดิการพฒันาฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
ฐานโครงงาน เป็นต้น 

ต่อมาปี 2556 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริม
สร้างเดก็ดมีวีนิยั ได้เน้นเรือ่งส่งเสรมิมวีนิยั 
และมส่ีวนร่วมไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน วดั
และโรงเรยีน ในการเสรมิสร้างเพือ่พฒันา
เยาวชนให้เป็นเด็กดีมีวินัย มีความรับผิด
ชอบ มคีวามซือ่สตัย์ ทัง้ทีบ้่าน ในโรงเรยีน 
และในชุมชน ใช้คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นฐาน โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
โดยทางโรงเรียนมีเครือข่ายที่มาร่วมงาน
ด้านคณุธรรมอยูด้่วยกนั หลายโรงเรยีนเช่น 
โรงเรยีนวดัโพธิท์อง จงัหวดันครศรธีรรมราช  
โรงเรียนกันตังรัษฎา โรงเรียนย่านตาขาว  
โรงเรยีนบ้านหนองมวง โรงเรยีนบ้านหนอง
เจด็บาท โรงเรยีนบ้านหนองยวน โรงเรยีน
บ้านหนองเรี้ย โรงเรียนบ้านหนองหมอ  
โรงเรยีนมติรภาพที ่31 “วดัทุง่หวงั” และ
อกีหลายๆ โรงเรยีน ในจงัหวดัตรงั การที่
โรงเรยีนเหล่านีไ้ด้เข้ามาร่วมเป็นเครอืข่าย
ท�างานคุณธรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการ
เชือ่มโยง ขยายความรูด้งัต่อไปนี้

• โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่ง
หวัง” : เป็นเครอืข่ายของโรงเรยีนต้นบาก
ราษฎร์บ�ารุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เนื่อง- 
จากผู้อ�านวยการคนปัจจุบันเคยร่วมงาน
กบัอาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์ ตัง้แต่อาจารย์
สุรพล เป็นผู้อ�านวยการอยู่ที่โรงเรียนบ้าน
เขาหลกั จงึได้ตดิตามมาเยีย่มโรงเรยีนต้น
บากราษฎร ์บ�ารุง และได้เห็นการท�า
กจิกรรมของโรงเรยีนเหน็การเปลีย่นแปลง
ของโรงเรียนมากขึ้น จึงส่งบุคคลากรใน
โรงเรยีนมาเข้าร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีนต้น
บากฯ โรงเรยีนได้เข้าร่วมและน�าความรูท้ี่
ได้มาขยายผลให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรยีน เช่น การวางรองเท้า การท�าเรือ่ง
เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสามารถฝึกเดก็
ให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ อีกเรื่องคือวินัย
การออมทรพัย์ วนัละ 1 บาท เป็นการสร้าง
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วินัย และออมเพื่อประหยัด เพื่อเก็บเงิน 
จนกระทั่งในป ี 2555 ศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) มีความเห็นว่าโรงเรียน
วัดทุ่งหวังสามารถที่จะด�าเนินงานได้ด้วย
ตนเอง จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการกับ
ทางโรงเรยีนโดยตรง เน้นเรือ่งเศรษฐกจิพอ
เพยีง การปลกูผกั เลีย้งไก่ เลีย้งปลา เพือ่
สร้างทักษะชีวิตและสร้างทางเลือกให้กับ
นกัเรยีนในอนาคต ปัจจบุนัมโีรงเรยีนใกล้
เคยีงสนใจและเข้ามาเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนมาก
ขึ้นอีกทั้งยังสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
โรงเรยีนอกีด้วย สิง่หนึง่ทีเ่หน็คอื โรงเรยีน
เครือข่ายมีความเติบโต ได้รับการพัฒนา
จากทั้งโรงเรียนแม่ข่ายและศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

• โรงเรียนบ้านหนองยวน : เริ่ม
รูจ้กัศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และ
โรงเรยีนต้นบากฯ มาหลายปี เนือ่งจากเป็น
ทีมท�างานเดียวกันกับอาจารย์สุรพล ใน
ช่วงทีอ่ยูโ่รงเรยีนเขาหลกั และเมือ่อาจารย์
สุรพล ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน 
กไ็ด้น�าเรือ่งราวดีๆ  มาเล่าให้ฟัง ท�าให้ทาง
โรงเรียนบ้านหนองยวนรับทราบข้อมูล
ความเคลือ่นไหว และเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
ของโรงเรียนต้นบากฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องการพูดที่ไม่ไพเราะ  
เรื่องระเบียบวินัย การเดินแถวไม่เป็น
ระเบียบ การวางรองเท้า ความซื่อสัตย์ 
และความรับผิดชอบ โดยพาเด็กๆ มาดู
งานที่โรงเรียนต้นบากฯ และวางแผนน�า
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนต้นบากฯ ไปปรับ
ใช้ในโรงเรยีน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน 

ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาของการ
เสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง  
ด�าเนินการฝึกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มผีลทีเ่กดิขึน้
อย่างเป็นรปูธรรมคอื นกัเรยีนของโรงเรยีน

ต้นบากราษฎร์บ�ารุงมีวินัยในการถอด
รองเท้า มคีวามรบัผดิชอบต่อรองเท้าของ
ตนเอง และรองเท้าของผู้อื่นที่วางอยู่ก่อน 
จนกลายเป็นการปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรม
ปกตทิีม่วีนิยัในชวีติประจ�าวนั ซึง่การปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมนกัเรยีนนัน้ไม่ใช่เพยีงแค่
การถอดรองเท้า แต่รวมไปถงึการเข้าแถว
ในการรับประทานอาหาร และกิจกรรม
อืน่ๆ เช่น เรือ่งการปลกูฝังเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีง การประหยดั อดออม  

โรงเรียนต ้นบากราษฎร ์บ�ารุ ง 
ด�าเนนิโครงการกบัศนูย์คณุธรรม (องค์การ
มหาชน) มาอย่างต่อเนือ่งและมจีดุยนืเน้น
เรือ่งของการสร้างความมวีนิยั ความรบัผดิ
ชอบ และความพอเพยีงให้กบัเดก็อย่างต่อ
เนื่อง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปใน
รปูแบบใดกต็ามแต่เมือ่ด�าเนนิกจิกรรมแล้ว
ก็จะมีการสรุปพร้อมทั้งสอนให้เด็กรู ้ว่า
กิจกรรมที่ตนเองได ้ท�านั้นสร ้างเสริม
คณุธรรมเรือ่งการสร้างวนิยั ความรบัผดิชอบ 
และความพอเพียงได้อย่างไร เมื่อท�าไป
แล้วเกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเองอย่างไร 
และสามารถน�าไปปรับใช้ในอนาคตข้าง
หน้าได้อย่างไร อกีทัง้ยงัสามารถยกระดบั
โรงเรยีนให้เป็นต้นแบบการเรยีนรูด้้านวนิยั 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
สามารถเป็นต้นแบบทีข่ยายผลไปสูโ่รงเรยีน
เครอืข่ายต่าง  ๆในพืน้ทีภ่าคใต้ ทีม่คีวามสนใจ
ในการขบัเคลือ่นเรือ่งคณุธรรมไปด้วยกนั

นางอารี  จันทร์แก้ว ผู้ปกครอง
นกัเรยีน ได้เล่าว่า ลกูน�าเรือ่งการจดัรองเท้า
ไปท�าที่บ ้าน และลูกพูดเพราะมากขึ้น  
มีความกตัญญูมากขึ้น สามารถดูแลคน
เฒ่าคนแก่ทีบ้่านตนเองได้ และมใีจรกัการ
ออมมากขึน้ 

ผู้ปกครองนักเรียน ลกูมคีวามรบั
ผิดชอบมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น มีความ
เปลีย่นแปลงเยอะ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจากครอบครัวที่อบอุ่น 
และเป็นผลจากโรงเรียนที่สอนลูกให้รู้จัก
หน้าทีข่องตนเอง 

อาจารย์สะอ้าน  ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ�าโรงเรียนได้กล่าวว่า จากเสียง
สะท้อนของผูป้กครองทีว่่าลกูมพีฤตกิรรมที่
ดขีึน้นัน้เนือ่งจากโรงเรยีนได้ปลกูฝังและฝึก
ให้เกิดการท�าบ่อยๆ คอยดูแลตักเตือน 
การท�ากิจกรรมต่างๆ ท�าให้เด็กได้ซึมซับ
เรือ่งดีๆ  และสามารถน�าไปใช้ทีบ้่านได้ ฟัง
เสยีงสะท้อนของผูป้กครองทกุปีๆ หลงัจาก
ทีเ่ริม่ท�าโครงการ ตวัอาจารย์สะอ้านกแ็อบ
ปลื้มอยู่ เพราะที่ครูทุกคนช่วยกันนั้นเกิด 
ผลขึน้ทีต่วัเดก็ในทางทีด่ขีึน้ 

น้องจ๊ะจ๋า : นักเรียนของทาง
โรงเรียนได้เล่าว่า จากการท�ากิจกรรมที่
ผ่านมา สิ่งที่แม่ได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริง 
น้องจ๊ะจ๋าได้ปฏิบัติตามค�าที่คุณครูสอน 
เมื่อกลับไปที่บ ้าน พ่อแม่ก็ได ้สั่งสอน 
เช่นเดียวกันว่า ถ้าอยู ่บ้านต้องช่วยท�า
กับข้าวช่วยท�าอาหาร สิ่งที่น้องจ๊ะจ๋าชอบ
มากที่สุดซึ่งครูได้สอนคือ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เลี้ยงปลาดุก ท�าน�้ามันมะพร้าว 
จากนั้นน�าไปขายในตลาดและโรงเรียน  
ท�าให้ตอนนีน้้องจ๊ะจ๋าสามาถรเกบ็เงนิออม
ได้ 12,000 บาทแล้ว รวมทัง้ชอบเรือ่งการ
สร้างวนิยัวางรองเท้าด้วย

น้องวิศนี  สงชู  กเ็ป็นนกัเรยีนอกี
คนหนึ่งที่ได้ท�ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลกูต้นไม้ 1 คน 1 ต้น 1 กระถาง น้องวศินี
เล่าว่า ตนเองชอบเรื่องการวางรองเท้า 
เพราะท�าให้ดมูวีนิยั มรีะเบยีบ และมคีวาม
เรียบร้อย และยังได้บอกอีกว่า คุณครูได้
สอนเรื่องการพูดจาสุภาพไพเราะ สอนให้
ช่วยเหลอืงานบ้านและงานโรงเรยีน

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอีกหนึ่งคนที่มี
บทบาทส�าคัญได้กล่าวชมเชยว่าโรงเรียน
ต้นบากฯ มนีกัเรยีนทีม่สีมัมาคาราวะ ไม่
ว่าจะเจอที่ไหนก็จะยกมือไหว้ เรื่องของ
ความมีวินัยก็มีความเคร่งครัด เด็กส่วน
ใหญ่มคีวามซือ่สตัย์และเป็นเดก็ดี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 
การที่โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง

สามารถสร้างกระบวนการเสริมสร้างและ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา 
เนือ่งจากครใูนโรงเรยีนมคีวามเป็นหนึง่เดยีว 
เป็นทมีงานทีเ่ข้มแขง็ มคีวามสามคัค ีถงึ
แม้ว่าบางครัง้การด�าเนนิโครงการต่างๆ จะมี
กจิกรรมทีห่ลากหลาย แต่ครแูละบคุคลากร
ในโรงเรียนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็น
งานทีเ่พิม่เข้ามา เนือ่งจากส่วนหนึง่เป็นการ 
บูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน
และสามารถน�าเอาผลงานไปตอบการประกนั
คุณภาพการศึกษา การท�ากิจกรรมต่างๆ
เป็นการท�างานที่สอดแทรกอยู่ในการเรียน
การสอน โดยจะต้องมกีารสอดแทรกเรือ่ง
ของคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ บรูณาการ
กบัวชิาปกต ิ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ สอน
การปลกูต้นไม้ กจ็ะมกีารให้แสง ให้ปุย๋ น�า
สองกระถางมาเปรียบเทียบกัน และสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมไปด้วย อีกทั้งยังมี
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านครอบครัวต้นแบบ
เพื่อดูแลกัน เรียนรู้ เรื่องต่างๆ ร่วมกัน 
เช่น การท�าผ้าบาติก รวมไปถึงมีการให้
นกัเรยีนไปเยีย่มบ้านกนัเองและดแูลกนัเอง 
เช่น พี่สอนน้อง โดยมีครูคอยดูแลอีกขั้น
หนึง่ด้วย เพือ่ทีจ่ะสัง่สอนให้นกัเรยีนยงัอยู่
ในกรอบของคุณธรรมที่ต้องการให้เรียนรู้  
ผลพลอยได้จากการเยี่ยมบ้านอีกเรื่องคือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
ต้นแบบ และการสอนสอดแทรกเรื่องการ
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเยี่ยมบ้านคือ
การน�ามาเขยีนเรยีงความ นอกจากนีย้งัมี
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็อืน่ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสร้างทีมงานและการแบ่ง
บทบาทหน้าทีก่ารบรหิารจดัการ และวธิกีาร
ท�างานของโรงเรียน ต้นบากราษฎร์บ�ารุง
นั้น อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละคนใน
โรงเรียนดูแลกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
และแต่ละปีกจ็ะแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

การเป็นผูป้ระสานงานโครงการสลบัสบัเปลีย่น
กันไปเพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม  
โดยการสร้างความเข้าใจ พดูคยุ หาวธิกีาร
แก้ไขปัญหา มีข้อตกลง มีกติการ่วมกัน 
ดึงผู ้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย โดยนัด
ประชมุผูป้กครองนกัเรยีนเพือ่ชีแ้จงการท�า
กิจกรรม ชี้แจงบทบาทของผู ้ปกครอง 
บทบาทของโรงเรียน บทบาทของเด็กที่มี
ต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเดก็ให้เป็นไปใน
แนวทางทีด่ขีึน้

2. การติดตามการด�าเนินงาน
สม�่าเสมอ โดยจัดประชุมสรุปงานร่วมกัน
เพือ่ให้บคุลากรทกุท่านได้รบัทราบถงึความ
ก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม มกีารคดิระดม
สมองร่วมกนัในการแก้ปัญหาทีพ่บระหว่าง
ทางในการท�ากจิกรรม

3. การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและนอกชมุชน 
การท�ากจิกรรมแต่ละครัง้จะมส่ีวนร่วมของ
ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น เช่น นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาพละ ผู ้ใหญ่บ้าน  
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง

มาร่วมด้วยทุกครั้ง เช่น การจัดกิจกรรม 
วันเด็ก การศึกษาดูงานในโรงเรียน  
มีส�านักงานพลังงานจังหวัดเข้ามาสนับ
สนุนเรื่องเตาเผาขยะ ท�าให้ได้รับรางวัล
แชมป์น�า้ส้มควนัไม้จากภาคใต้ และขยาย
ไปในระดับประเทศ ได ้ เหรียญทอง 
มีส�านักงานพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้และ
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้และท�าน�้าหมัก
ชวีภาพ บรษิทัเซฟรอน สนบัสนนุกจิกรรม
ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม เช่น การลดการใช้
พลังงานการท�าปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ 
การใช้น�้ายาอเนกประสงค์ และการร่วม
กจิกรรมกบัชมุชน การปลกูป่า ปลกูต้นไม้ 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) การจัด
กจิกรรมคาราวานและเปิดบ้านคณุธรรมใน
ปีต่างๆ ซึง่นอกจากจะท�าให้หน่วยงานได้
ใกล้ชดิโรงเรยีนแล้ว ยงัท�าให้เกดิการเรยีนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม ่ๆ  
จากโรงเรยีน รวมถงึได้เผยแพร่องค์ความรู้
ของโรงเรยีนไปสูส่าธารณะ
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โรงเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  ถนนจรัญสนิทวงศ์   
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร

ปรชัญาหลกัในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีคอื 
พฒันาภมูปัิญญา บนพืน้ฐานของคณุธรรม  
“Intellectual Development on the Basis 
of  Morality” จากหลกัปรชัญาดงักล่าวได้น�า
ไปสู ่การจัดการศึกษาที่มุ ่ งพัฒนาให ้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
สามารถน�าความรูม้าใช้ในการคดิและการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ประเมินทางเลือก
และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม กริยามารยาท
สภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมกบัความเป็นไทย  
เพื่อด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สขุ โดยมกีระบวนการคอื มุง่สร้างเดก็และ
เยาวชนที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการ
คุณธรรมและจริยธรรมในระบบการเรียน
การสอนปกติ และมีการเข้าร่วมโครงการ
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม กบัศนูย์ส่งเสรมิ
และพัฒนาพลังแผ ่นดินเชิงคุณธรรม  
(ศูนย์คุณธรรม) ส�านักงานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
คุณธรรมนั้นจะท�าโดยการผ่านกระบวน- 
การปฏิบัติกิจกรรมสู ่การเรียนรู ้จริ ง  
และสร้างแบบอย่างที่ดีปรากฏให้เห็น  
บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า “ตวัอย่างทีด่มีค่ีา
กว่าค�าสอน” 

ก้าวย่าง 40 ปี โรงเรยีนฤมลทนิ ธนบรุี 
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เป็น

โรงเรียนเอกชน ที่สังกัดส�านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
เปิดท�าการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  

ถงึประถมศกึษาปีที ่6 การก่อตัง้โรงเรยีนมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติตาม
ความเชื่อของคริสต์ศาสนานิกายโรมัน 
คาทอลกิ โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเกดิขึน้
ครั้งแรกในชื่อว่า นฤมลทิน ซึ่งมาจาก
พระนามของแม่พระองค์อปุถมัภ์ทางศาสนา
ครสิต์ มคีวามหมายว่า ผูป้ราศจากมลทนิ 
ในภาษาองักฤษใช้ค�าเตม็ว่า Our Lady of 
Immaculate ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบุรี (พ.ศ. 2473-2544) คือ นายมสาร   
วงศ์ภกัด ีซึง่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา-
ตร ีBachelor of Commerce จาก Univer-
sity of Ottawa ประเทศแคนาดา พ.ศ. 
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เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งพระนคร ซอ
ยมติตคาม ถนนสามเสนใน เขตดสุติ บน
พืน้ที ่200 ตารางวา จดัการเรยีนการสอน
ชัน้อนบุาลถงึชัน้ประถม 7 เปิดสอนตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2506 มคีรทูัง้หมด 14 คน นกัเรยีน 
450 คน โดยตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา 
โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนจนท�าให้เป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของ
คนทัว่ไปเป็นอย่างด ีต่อมาได้ขยายกจิการ
ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับและเพิ่มระดับการ
ศึกษาขึ้นไปถึงชั้นมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 
2512 มก่ีอสร้างโรงเรยีนนฤมลทนิ แห่งที ่2 
ขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ถือเป็นต้นก�าเนิด
ของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีบนเนือ้ที ่3 
ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา จดัการศกึษาตัง้แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนประมาณ 475 คน ครู 21 คน 
อาคารเรียนที่เปิดใช้ในสมัยนั้นเป็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 3 ชัน้ 1 หลงั และโรง
อาหาร อกี 1 หลงั รองรบันกัเรยีน 990 คน 
บริหารงานโดยมีนายมสาร วงศ์ภักดี  

เป ็นผู ้รับใบอนุญาต และนางวันทนา  
วงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ พ.ศ. 
2524 ได้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร
เรยีนห้อง-เรยีนให้มากขึน้ สามารถรองรบั
นกัเรยีนได้เพิม่เป็น 1,395 คน ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2532 ได้ท�าการก่อสร้างอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 5 ชัน้ แทนอาคารครึง่
ตึกครึ่งไม้ของอนุบาลเดิม และได้ปรับ
ขยายอัตราความจุการรับนักเรียนเป็น 
1,975 คน ในปี 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์ 
มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นผู ้อ�านวยการ
โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุี

เส ้นทางก้าวสู ่ โครงการพัฒนา
คณุธรรม จรยิธรรม เริม่จากปิยวาจา
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านที่หลาก
หลาย กบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงั
แผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม) 

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มีการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียม
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 การสอนใน

ระดับอนุบาลเน้นการเรียนรู ้ โดยผ่าน
กระบวนการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอด
แทรกวิชาการโดยอาศัยนวัตกรรมที่หลาก
หลาย เช่น Hi/Scope, Cooperative Art. 
Project Approach เป็นต้น  ส่วนในระดบั
ประถมศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เน้นการลงมือปฏิบัติ 
วางพืน้ฐานทีเ่พยีบพร้อมในด้านการเรยีนรู้
และทกัษะชวีติทีส่�าคญัเพือ่ก้าวสูก่ารศกึษา
ต่อในชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรที่หลาก
หลายตามความต้องการของชมุชน ได้แก่ 
หลกัสตูรสามญั (Standard Programme) 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Engl ish  
Programme) หรือที่รู ้จักกันในอีกชื่อว่า 
หลกัสตูรสองภาษา (Bilingual Programme) 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส�าหรับนักเรียนทุกคน เช ่น 
คอมพวิเตอร์ ว่ายน�้า เทควนัโด คย์ีบอร์ด 
บลัเล่ต์ นาฏศลิป์ ศลิปะ เป็นต้น ผลผลติที่
คาดหวงัจากการจดัการเรยีนการสอนตาม
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นคือ การผลิต

56 57



นักเรียนที่เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อม
คุณธรรม ตามคติพจน์ที่โรงเรียนยึดถือ 
เป็นแนวทางส�าคญันอกจากนีท้างโรงเรยีน
ยังมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักคณิตศาสตร์ 
ทีส่ามารถใช้ภาษาและเทคโนโลย ีเพือ่การ
สือ่สารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม  
จรยิธรรม โดยทางโรงเรยีนมกีารบรูณาการ
ในระบบการเรียนการสอนปกติเรื่อยมา  
อีกทั้งยังเน้นกริยามารยาทที่เรียบร้อย
เหมาะสมกับความเป็นไทย เชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก มบีคุลกิภาพทีด่ ีรกั
การออกก�าลงักาย รวมถงึมสีขุภาพอนามยั
และสขุนสิยัทีด่ี

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548  เป็นต้นมา
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้เข้าร ่วม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) ทั้งนี้เกิดจากการชักชวนของ
อาจารย์มนัส ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าให้รู้จัก
กบั ดร.สวุมิล ซึง่ท�างานวจิยัชือ่ “เร่งสร้าง
คุณลักษณะที่ดีในเยาวชนไทย” โรงเรียน

นฤมลทิน ธนบุรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เกบ็ข้อมลู โดยจะมนีสิติปรญิญาโทมาเกบ็
ข้อมูล ท�าให้มีโอกาสในการพูดคุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และมีการชักชวนให้
ทางโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ ซึง่นบัว่าเป็น
โอกาสดี เพราะโรงเรียนก�าลังหาแนวทาง
การเชื่อมโยงการท�างานกับหน่วยงาน
ภายนอกสูส่งัคมทีก่ว้างขึน้   

หลังจากนั้นอาจารย์ตัวแทนจาก
โรงเรยีนได้เข้าร่วมการประชมุทีจ่ฬุาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั และได้มกีารชกัน�าให้รูจ้กักบั
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในการประชุม
เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน 
หากเข้าร่วมโครงการวิจัยในการยกระดับ
คุณภาพเยาวชนไทย จึงท�าให้ผู ้บริหาร
โรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเห็น
แนวทางในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม
ในโรงเรยีน จงึเข้าร่วมโครงการดงักล่าว มุง่
เน้นการด�าเนินโครงการคือ การปลูกฝัง
คณุธรรมผ่านกระบวนการปฏบิตักิจิกรรมสู่
การเรยีนรูจ้รงิ “การพฒันาตนสูก่ารพฒันา
สงัคม” ซึง่มจีงัหวะก้าวดงัต่อไปนี้ 

ก้าวแรก เริม่จากการเรยีนรู ้มกีาร
จัดท�าโครงการวิจัย เริ่มเสริมสร้างคุณ- 
ลักษณะของเยาวชนที่พึงประสงค์ของ

เยาวชนไทย ในชื่อโครงการ “เด็กดีศรี 
นฤ.ธ” มกีารท�ากจิกรรมปิยวาจา เพือ่แก้ไข
ปัญหาเด็กพูดไม่มีหางเสียง ติดการ์ตูน
ญีปุ่น่ ตดิหนงัเกาหล ีโดยมกีลุม่เป้าหมาย
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลกั ครใูนโรงเรยีนจงึได้ร่วมกนั
คิดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งเป็นชมรม เด็ก
จะต้องรณรงค์กันเอง โดยให้เด็กเลือกครู
เป็นทีป่รกึษา ส�าหรบักจิกรรมทีท่�า เดก็ๆ  
กจ็ะร่วมกนัคดิ เช่น การเขยีนบตัรค�า ซึง่
เป็นค�าทีไ่พเราะ ท�าเป็นทีค่ัน่หนงัสอืให้เดก็
เดินแจกเด็กด้วยกัน หรือการท�าละครเชิง
คณุธรรมมาน�าเสนอในช่วงพกัรบัประทาน
อาหารกลางวนั

จากการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์
คุณธรรม ท�าให้โรงเรียนได้รู้จักกับค�าว่า
สมัชชา และ ปฏิญญา เกิดการเล็งเห็น
ความส�าคญัของค�าว่าคนดมีากกว่าคนเก่ง 
ในช่วงแรกของการท�าโครงการทางโรงเรยีน
จะมีการติดตามประเมินผล และมีการ
สนบัสนนุให้มพีีเ่ลีย้ง ท�าให้พบว่าโรงเรยีน
สามารถท�างานร่วมกันได้ทั้งโรงเรียน มีผู้
ปกครองเป็นส่วนร่วม และได้รบัการยกย่อง
ให้เป็น 1 ใน 5 ของตวัอย่างทีด่ ีในด้านการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียน และได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ให้ครใูนโรงเรยีนเป็นตวัแทนเพือ่
ไปเรียนรู้ดูงานศึกษาแนวทางต่างๆ ที่มูล
นธิพิทุธฉอืจี ้ประเทศไต้หวนั จ�านวน 2 คน 
ท�าให้ทางโรงเรยีนได้ทราบว่าแนวทางต่างๆ 
นัน้ ไม่ต่างกนักบัหลกัค�าสอนของคาทอลกิ 
จงึสามารถน�าเรือ่งทีไ่ปเรยีนรูม้าปรบัใช้ได้
หลายเรือ่ง และได้จดัให้เรยีนรูก้ารถอดองค์
ความรู ้และได้เป็นเข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอื
ข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนประชา
นเิวศน์

หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ด�าเนิน
โครงการนฤมลทนิร่วมใจ เทดิไท้องค์ราชนั 

น้อมน�าคุณธรรมสู ่ชีวิตที่พอเพียง และ
โครงการนฤมลทินร้อยดวงใจ ใฝ่กตัญญู  
รูร้กัสามคัค ีสูว่ถิไีทย มกีารด�าเนนิกจิกรรม
ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ “ข้าวหมดจานหนู
ท�าได้”  มวีธิกีารคอื ให้นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่มีจิตอาสา  
จัดท�าโครงการรณรงค์ให ้นักเรียนใน
โรงเรียนรับประทานอาหารให้หมดจาน 
เป็นการสร้างวนิยัในการรบัประทานอาหาร
ให้พอดี มีการใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือ 
นิว้โป้งหมายถงึมาก ถ้าชสูองนิว้ นิว้โป้งกบั
นิว้ชีแ้สดงว่าต้องการข้าวปานกลาง และถ้า
ชนูิว้ก้อยแสดงว่าต้องการข้าวน้อย และเมือ่
นักเรียนเลือกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว  
ครูก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิด
ชอบสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ คือต้องรับ
ประทานอาหารให้หมดจานเพือ่ไม่ให้เหลอื
เศษอาหารทิง้ ในกจิกรรมนีไ้ด้มกีารบรูณา
การกบัเนือ้หาหลกัสตูรในวชิาคณติศาสตร์  
มีการจดบันทึกสถิติจ�านวนปริมาณเศษ
อาหารที่ เหลื อทุกวัน และมีการท� า
แบบสอบถามว่าเหตุใดจึงรับประทาน
อาหารไม่หมด รวมถึงมีการให้รางวัลแก่
นกัเรยีนทีร่บัประทานอาหารหมด ซึง่ถอืว่า

เป็นการท�าความด ีมกีารน�าเศษอาหารมา
ท�าเป็นปุย๋ ผลทีเ่กดิขึน้คอื เดก็สามารถรบั
ผดิชอบการรบัประทานอาหารของตนเองได้ 
ไม่เหลอืเป็นเศษอาหาร เดก็ทานอาหารได้
เยอะขึน้ และมคีวามสขุในการรบัประทาน
อาหาร เป็นการสร้างความรับผิดชอบ 
ความมีวินัยต่อตนเอง และเป็นการคิดถึง 
ผูอ้ืน่ นอกจากนีย้งัเป็นการลดจ�านวนปรมิาณ
เศษอาหารจากวนัละประมาณ 100 กโิลกรมั 
ให้เหลอืเพยีง 20-30  กโิลกรมั 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในตัวผู้
เรียนให้มีจิตอ่อนโยนพร้อมแบ่งปันน�า้ใจสู่
บคุคลผูด้้อยโอกาสกว่าในสงัคม กจิกรรม
จิตอาสาถือเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน
นฤมลทินธนบุรี มีกิจกรรมที่ส�าคัญ อาทิ
การบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ในและนอกโรงเรยีน 
โดยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มีจิตอาสา ดูแลท�าความสะอาด
บริเวณที่ตนเองรับผิดชอบตลอดปีการ
ศกึษา ท�าให้สถานทีใ่นโรงเรียนสะอาดน่า
อยู ่ และสวยงาม นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที ่2-3 มกีารออกไปพฒันา
พืน้ทีบ่รเิวณวดับางเสาธง โดยจดัเกบ็กวาด

ท�าความสะอาดบริเวณเขื่อนริมน�า้หน้าวัด  
ส่วนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ออกไปพัฒนาพื้นที่บริเวณลานวัด
บางเสาธง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมสร้างชมุชนน่าอยู่

การยกระดับการท�ากิจกรรมใน
ล�าดบัต่อมาคอื การท�าโครงการนฤมลทนิ
สานสมัพนัธ์สายใยรกัครอบครวัอบอุน่ตาม
แนวคดิวถิไีทย และโครงการนฤมลทนิพอ
เพยีงเพือ่พ่อ “บ่มเพาะคณุธรรมสูส่งัคมไทย” 

จากรูปธรรมของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ท�าให้
โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยม 
“รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์”  
ในโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีส่ร้าง
คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมดเีด่นปี 2552 ของมลูนธิธิารน�า้ใจ 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสถานศึกษา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นปี 
2552 ของศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่น-
ดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ครูในโรงเรียนยังได้รับการอบรม
และพัฒนาด้านต่างๆ จากการท�างานกับ
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เช่น  
การท�าเอกสารรายงานและการจดัการการ
เงนิในโครงการ การบรหิารจดัการโครงการ 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ส่วนของการท�ากจิกรรมและการเงนิต่างๆ 
มีกระบวนการ วิธีการเรียนการสอนที่
สอดคล ้องกับความต ้องการของเด็ก 
และสามารถต่อยอดไปในชัน้เรยีนต่อไปได้  
เกิดกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น มี เครือข ่าย
โรงเรยีนเพิม่ขึน้

จากคณุธรรมพืน้ฐานสูก่ารพฒันา
ยกระดับการพัฒนาทักษะชีวิต  
“Life Skills in 21st Century”

จากการเสริมสร้างคุณธรรมพื้น
ฐานเริม่จากการคดิด ีพดูด ีและมคีวามรบั
ผดิชอบ เพือ่เป็นการปลกูฝังให้เยาวชนเป็น
เด็กรักดี หรือรักที่จะเป ็นคนดีและมี
คุณภาพให้นักเรียน “เก่ง ดี มีความสุข” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เมื่อเกิดรูปธรรมความ
ส�าเร็จให้เห็นจากจากการได้รับรางวัลซึ่ง
เป็นก�าลงัใจให้ทางโรงเรยีน ในช่วงปี พ.ศ. 
2556 โรงเรยีนจงึเกดิแนวคดิการพฒันายก
ระดบั ต่อยอดการท�ากจิกรรมร่วมกบัศนูย์
คณุธรรม (องค์การมหาชน) เป็นโครงการ
พฒันาคณุภาพชวีติของนกัเรยีนให้มทีกัษะ
การเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า “พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างศิษย์สู่ศตวรรษที่ 21” (Life 
Skills in 21st Century) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่สร้างการเรยีนรูท้กัษะชวีติ และวฒัน- 
ธรรมความซื่อสัตย์ รับผิดขอบ พอเพียง 
รกัและรบัใช้ให้เกดิขึน้ในสถานศกึษา รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ  Life Skills in 21st  
Century เป็นโดยการสร้างกระบวนการ
เรยีนรูห้รอืการบ่มเพาะคณุธรรมจากความ
แก่นแท้ของความเข้าใจ (Head) เพื่อให้
เกิดการการยอมรับ (Heart) และน�าไปสู่

การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการสอนแบบ 
Inductive Method ทีเ่ริม่จากการน�าเสนอ
แบบ เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเอง  และ
การผลิตความรู้รวบยอดในรูปแบบต่างๆ 
ในการด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่
ใช้ตวัย่อว่า “LVR” 

L  : การพฒันาองค์รวมเพือ่เตรยีม
ความพร้อมสูส่งัคมแห่งปัญญา 

v  : การบ่มเพาะด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ 
พอเพยีง รกัและรบัใช้

R  : การสร้างทักษะในด้านการ
ไตร่ตรอง (Reflection) 

องค์ความรู ้ที่ส�าคัญในการสร้าง
ทกัษะชวีติประกอบด้วย ทกัษะการคดิเชงิ
สร้างสรรค์ ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ ทักษะการจัดการ
กบัความเครยีด และทกัษะการเข้าใจผูอ้ืน่ 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคล

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวมรีปูแบบ
กระบวนการหลักๆ 3 ส่วนประกอบด้วย  
1) การพัฒนาครูในโรงเรียน ทั้งการด้าน
การพัฒนาทักษะเติมเต็มความรู ้ การ
พฒันาแผนการสอนแบบองค์รวม และการ
ค้นหาครูต้นแบบ “ Smart Teachers”  
2) การพัฒนานักเรียน เน้นการจัดค่าย
กิจกรรมเพื่อปลูกจิตส�านึก และมีการ
ยกย่องส่งเสริมนักเรียนต้นแบบ “Smart 
Kids” 3) การขยายเครือข่ายสร้างแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ “ทักษะชีวิต” เพื่อ
ท�าให้เกดิการเตมิเตมิความรู ้และการแลก
เปลีย่นประสบการณ์สูง่านสมชัชาคณุธรรม
ในล�าดบัต่อไป 

จากกระบวนการต่างๆ ที่ปรับ
เปลี่ยนจนสามารถกลายเป ็นวิถีของ

โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเช่น กจิกรรมกนิ
ข้าวหมดจาน ยิ้มไหว้พูดจาอ่อนหวาน
ไพเราะ หรือการท�ากิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะชีวิตที่บูรณาการกับหลักสูตรการ
เรยีนการสอน กระบวนการพฒันาเดก็ของ
โรงเรียนมีหลากหลาย ประกอบกับ
โรงเรียนมีเครือข ่ายโรงเรียนเอกชนที่ 
เข้มแขง็ ดงันัน้จงึมกีารชกัชวนให้โรงเรยีน
เครือข่าย จ�านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนเศรษฐ
บุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนรุจิ เสรี 
โรงเรียนจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาล
สดุารตัน์ ใช้เป็นต้นแบบในการจดักจิกรรม
ของแต่ละโรงเรียนในส่วนของการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและจากการลงมอืปฏบิตัิ
จริง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการเรยีนรูข้องเดก็

ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของแหล่งเรยีนรู้
การส่งเสรมิ คณุธรรมจรยิธรรม เพือ่
ปลกูฝัง คนด ีเก่ง และมคีวามสขุ

ปัจจยัความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิคอื เดก็
และผูป้กครอง ทัง้คณุภาพในตวัเดก็ สิง่ที่
เกิดขึ้นกับตัวเด็ก วิธีการคิดและวิธีการ
ปฏิบัติของเด็ก ทั้งหมดนี้มีความเปลี่ยน- 
แปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ว ่า สมศ. มา
ประเมินภายใน หรือ สทศ. มาประเมิน
ภายนอกกก็ล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า เดก็มี
ความกล้าที่จะตอบค�าถาม กล้าที่จะคิด 
กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม
ตามวยั มรีะบบมรีะเบยีบมากขึน้ คดิเป็น
และสามารถบรหิารจดัการได้มากขึน้ รูจ้กั
ทีจ่ะออกมาหน้าห้องและเป็นตวัแทนแสดง
ความคดิเหน็ของห้องตนเอง ส�าหรบัความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ มีการเปิดรับ
ความคดิเหน็ของคนอืน่ และยอมรบัความ
คดิเหน็ของเพือ่นร่วมงานมากขึน้ เนือ่งจาก

ผ่านกระบวนการการท�างานร่วมกัน มอง
เหน็สิง่ดีๆ  ความคดิดีๆ  ของเดก็ว่ามคีวาม
หลากหลาย และมคีวามแตกต่างบางครัง้ดี
กว่าความคิดของครูอีกด้วย ส�าหรับผู ้
บรหิาร หลงัจากทีท่�าโครงการแล้วกม็กีาร
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็นและคิดค้นวิธีการท�างานมากขึ้น
แล้ว จึงวางบทบาทจากผู้ด�าเนินโครงการ
มาเป็นที่ปรึกษาแทน หลังจากที่ได้ให้
นโยบายการท�างานไปแล้ว คนท�างานก็มี
ความสุข เพราะยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนท�างาน ท่านอื่นๆ คุยกันแบบพี่ๆ 
น้องๆ ซึง่ก่อนหน้าทีจ่ะมาท�าโครงการร่วม
กับศูนย์คุณธรรม ครูที่โรงเรียนนั้นยังไม่มี
ความกล้าแสดงออกเท่ากับปัจจุบันนี้ 
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจที่สุดคือ 
การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารให้
พอดี โดยใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือดัง
ความหมายที่กล่าวไปข้างต้น และเมื่อ
นกัเรยีนเลอืกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว ครู
ก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ
เด็กสามารถรับผิดชอบการรับประทาน
อาหารของตนเองได้ ไม่เหลือเป็นเศษ
อาหาร รบัประทานอาหารได้เยอะขึน้ และ

มคีวามสขุในการรบัประทานทานอาหาร 
ค�าแนะน�าของทางโรงเรียนที่

ต้องการบอกให้พื้นที่อื่นๆ ท�างานให้เกิด
ความส�าเรจ็เหมอืนกนั คอื อนัดบัแรกต้อง
ท�าให้บคุลากรเกดิความเป็นหนึง่เดยีว มอง
เหน็เป้าหมายเดยีวกนั ดบูรบิทของตนเอง 
ดูพื้นฐานของตนเองว ่า เป ็นอย ่างไร 
ต้องการแก้ปัญหาด้านไหน มีวิธีการที่จะ
ด�าเนนิการอย่างไร จากนัน้จงึร่วมกนัลงมอื
ท�างาน สรปุผล และปรบัปรงุพฒันางานไป
เรือ่ยๆ 

ครู : “การด�าเนินโครงการต่างๆ 
ผู้อ�านวยการจะเป็นคนให้หัวข้อในการท�า
กจิกรรม แต่ละกลุม่กจิกรรมกจ็ะร่วมกนัคดิ
ว่าจะท�าอย่างไร เช่น การพูดจาไม่สุภาพ  
ก็ช ่วยกันคิดว ่าค�าไหนที่ไม ่สุภาพและ
เปลีย่นเป็นค�าสภุาพว่าอย่างไร และร่วมกนั
ณรงค์การใช้ค�าสภุาพในโรงเรยีน พอคนทีท่�า
คดิเอง กจิกรรมทีท่�ากจ็ะราบรืน่ แต่ถ้าหาก
ผู ้บริหารบังคับก็จะมีสะดุด เพราะคน
ท�างานจะต้องรอค�าสัง่ต่อ การให้โจทย์และไป 
คดิวธิกีารเองกจ็ะสามารถท�างานได้สบายใจ”

ครู : “ความส�าเรจ็ทีเ่หน็ได้ชดัจาก
การท�างานอย่างต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) คอื ผูป้กครองนกัเรยีน

เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั เนือ่งจากมกีาร
ท�ากจิกรรมร่วมกนั ส่งผลให้โรงเรยีนและผู้
ปกครองเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น 
โรงเรียนเปิดกว้างรับผู้ปกครองมาให้ร่วม
ท�ากิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้น กิจกรรมที่
ประสบความส�าเร็จมากที่สุดที่ท�ามาคือ 
กจิกรรมครอบครวัอบอุน่” 

ความภมูใิจจากใจผูป้กครอง
นายจมุพต วนิยวรพล :  ผมเป็น

ผู้ปกครองของ ด.ญ.มณธิรา วินยวรพล 
น้องมน และนางสาวเมลาน ีวนิยวรพล ซึง่
ทัง้ 2 คนเป็นศษิย์เก่าของทีน่ี ่ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมาตัง้แต่ทีล่กูสาวทัง้ 2 คนของ
ผมได้รบัการศกึษาทีโ่รงเรยีนแห่งนี ้ผมต้อง
ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร คุณครู
และบุคลากรทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่ให้
ความรู ้อบรมบ่มนสิยัให้ลกูสาวทัง้สองเป็น
คนดี มีความรู ้คู ่คุณธรรมสมกับกับ
เจตนารมณ์ของทางโรงเรียนลูกๆ ได้รับ
ความอบอุ่นจากสังคมในโรงเรียนรั้วฟ้า-
ขาวได้รบัการดแูลจากทางโรงเรยีนเสมอืน
ครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวที่ใหญ่
และอบอุ่นมากๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ได้วางรากฐานทางการศึกษาที่มีความ
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มัน่คงมากให้กบัลกูสาวทัง้ 2 ของผม ท�าให้
ลูกๆ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนชั้นน�าของประเทศ
สดุท้ายนีผ้มและครอบครวัขอขอบพระคณุ
ทางโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี คณะผู ้
บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกท่านอีก
ครั้ง แม้ว่าลูกสาวทั้ง 2 คนจะส�าเร็จการ
ศึกษาจากที่นี่ไปแล้วก็ตาม แต่ผมและ
ครอบครัวก็จะจดจ�าโรงเรียนนี้ตลอดไป 
เนื่องจากเป็นความประทับใจซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข ้ามา ถึงตลอดจน  
วนัสดุท้ายทีล่กูๆ เรยีนจบ สิง่ต่างๆ เหล่านี้
จะคงอยูใ่นความทรงจ�าของครอบครวัวนิย
วรพลตลอดไป”

คณุแม่เดก็หญงิพมิพศิา แตงมณ ี: 
“ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจให้ลกูได้เรยีนทีโ่รงเรยีน
นฤมลทนิ ธนบรุ ีดฉินัและครอบครวัได้ยนิ
ชื่อเสียงของโรงเรียนมานานจากค�าบอก
เล่าของคนรอบข้าง รวมทัง้ได้รบัค�าแนะน�า
จากคณุอาจิว๋ซึง่เป็นท่านอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรยีนอนบุาลบ้านสวนว่า “โรงเรยีนแห่งนี้
มีความเอาใจใส่ในด้านวิชาการควบคู่กับ
คณุธรรม” ถงึแม้ว่าจะเป็นโรงเรยีนศาสนา
ครสิต์ แต่ทางโรงเรยีนกใ็ห้ความส�าคญักบั
กจิกรรมทางพทุธศาสนาด้วย ด้วยเหตผุลนี้
จึงท�าให้ดิฉันตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้เป็น
สถานศึกษาของลูกตลอดระยะเวลาที่น้อง
พิมเรียนอยู ่ที่โรงเรียนแห่งนี้ น้องพิมมี
ความรู้ความสามารถ และมีความรับผิด
ชอบในการเรยีน รวมทัง้หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากทางบ้าน กจิกรรมต่าง ๆ ทีท่าง
โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรม
บรูณาการ สามารถท�าให้เดก็ๆ น�าความรู้
ไปใช้กับสังคมปัจจุบันได้ดี อีกทั้งคณะผู้
บรหิาร และครทูกุท่านกค็อยดแูลเอาใจใส่
ให้ค�าปรกึษา ืและมคีวามเป็นกนัเอง ดฉินั
คดิว่าผูป้กครองท่านอืน่กม็คีวามประทบัใจ
เช่นเดยีวกนั ถงึแม้ครบูางท่านอาจเข้มงวด

แต่นัน้กเ็พือ่หวงัให้นกัเรยีนทกุคนมรีะเบยีบ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอ
ชมเชยเจ้าหน้าทีท่ีค่อยให้บรกิารทางจราจร
มคีวามตัง้ใจในการท�างานมากค่ะ ยิม้แย้ม
ตลอดเวลาแม้ว ่าจะเหนื่อยสักแค่ไหน 
สุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณคณะ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านที่
คอยดูแลนักเรียนทุกคน ดิฉันหวังว่าทาง
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จะยังคงมุ่งมั่น
รักษาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อผลิต
นักเรียนที่ดีสู่สังคมตลอดไป”

ร่วมด้วยช่วยกนัสร้างสรรค์คณุธรรม 
การบริหารจัดการ และวิธีการ

ท�างาน จะใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม มกีาร
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมกีารประชมุท�าความเข้าใจกบัคณะครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 
ก่อนที่จะมีการท�ากิจกรรมต่างๆ ครูเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เกดิความส�าเรจ็ เนือ่งจากได้มกีาร
ปรับความคิดให้ตรงกัน มีเป้าหมายเป้า
เดียวกันและเดินไปพร้อมๆ กัน มีการ
ประเมนิการท�างานกนัเป็นระยะในระหว่าง
คนท�างานด้วยกันเอง เพื่อหาปัญหาและ
ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

โรงเรียนดีมีคุณธรรมน�าหน่วยงาน
ประสานใจ

ทางโรงเรียนได้รับการศนับสนุน 
จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ  
เครือข่ายสนับสนุนและร่วมมือพัฒนาการ
ศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานเขต
บางกอกน้อย กองทัพเรือส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชนศูนย์คุณธรรม 
(องค ์การมหาชน) คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สมาคมสภาการ
ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิธาร

น�า้ใจ สมาคมอนบุาลศกึษาแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสือ่การสอน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วิ โรฒ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โรงพยาบาล
ศริริาช โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ปัญหาอปุสรรคทีม่กัมาเยอืน 
ระหว่างทางในการท�างานทีผ่่านมา 

ปัญหาต่างๆ ย่อมเกดิขึน้ โดยปัญหาใหญ่
คอื เรือ่งของการไม่เคยท�า ไม่เคยรู ้ลองผดิ
ลองถกูกนั แต่กส็ามารถแก้ปัญหาได้ โดยผู้
บรหิารได้น�าวทิยากรมาให้ความรูใ้นการท�า
กจิกรรมต่างๆ เพิม่พนูความรูแ้ละมาช่วย
สร้างแรงบนัดาลใจ ส�าหรบัปัญหาอกีเรือ่ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคือ ผู ้ปกครองรู ้สึก
ว่าการเขยีนรายงานมบ่ีอยเกนิไป แต่มาใน
ระยะหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีและได้
เรยีนรูร่้วมกนักบัลกู ซึง่ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิ
ขึ้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้จากการแก้ไข
ปัญหาที่พบในระหว่างทาง ส�าหรับปัญหา
ด้านเอกสารหรอืภาระงานทีเ่พิม่มากขึน้คอื 
ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ที่เก็บจากการท�า
กิจกรรมของนักเรียน มีเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ด�าเนินกิจกรรม ดังนั้นจึงได้มี
การแก้ปัญหาโดยสร้างเครือ่งมอืในการเกบ็
ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับครูและนักเรียนไว้
ตามช่วงเวลาที่ท�างาน ทั้งเชิงสถิติ และ
เอกสารส�าคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการค้นหา 

ความภมูใิจและก้าวต่อไปของนฤมลทนิ 
การท�างานด้านคณุธรรมจะต้องท�า

ต่อเนื่องและตอกย�้าเด็กอยู ่ตลอดเวลา 
โดยที่กิจกรรมที่ท�าสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและไม่เป็นภาระงานที่

เกนิก�าลงัของครผููส้อน ซึง่การด�าเนนิการที่
ผ่านมาคือการบูรณาการกิจกรรมลงไปใน
แผนการสอนและแผนกิจกรรมหลักสูตรที่
ต้องท�า เป็นการสร้างและพฒันาทกัษะให้
เด็กเกิดทั้งความเก่งและความดี กระบวน
การบูรณาการกิจกรรมเข้าสู่การเรียนการ
สอนถือว่าโรงเรียนสามารถท�าได้และ
ประสบความส�าเร็จ การต่อยอดความ
ส�าเร็จจะน�าปัญหาที่พบมาร่วมกันหาทาง
แก้ไข และประเมนิวธิกีารแก้ไขว่าสามารถ
แก้ไขได้จรงิหรอืไม่ เดก็กเ็ป็นสิง่ทีโ่รงเรยีน
ภูมิใจมากที่สุด ไม ่ว ่าจะเป ็นการท�า

กิจกรรมภายใน หรือกิจกรรมภายนอก 
เช่น การเขยีนเรยีงความหรอืบทความสัน้ๆ
ของเดก็ ซึง่สงัเกตได้ว่าเดก็มพีฒันาการใช้
ภาษาเขยีนของตนเอง แผนการท�างานต่อ
ไปคือ การพัฒนากิจกรรมให้มีกระบวน  
การที่สั้นและง่ายมากขึ้น เด็กสามารถจัด
ระบบและจัดกระบวนการทางความคิดได้  
ความภมูใิจอกีเรือ่งหนึง่กค็อื ค�าถามจากผู้
ที่มาดูงานที่โรงเรียน ที่ถามว่า “ครูที่นี่
ท�าไม super จงั สามารถท�าอะไรต่อมอิะไร
ได้เยอะแยะ” ซึ่งค�าตอบของทางโรงเรียน
คือ ครูมีใจในการท�างาน เนื่องจากเห็น

เด็กดี 
ศรีนฤ.ธ

กิจกรรม
เปิดกรุของเก่า

กิจกรรม
การบ้าน SPA

ขยายสู่
เครือข่าย 7 

โรงเรียน

กิจกรรม Family Project 
และ กิจกรรมคลินิกเติมฝันปันรัก

กิจกรรม Parents as Teachers 
และ กิจกรรม Classroom Visit

กิจกรรม
หนึ่งเหรียญ
เพื่อโลกสวย

กิจกรรม
จิตอาสาสู่

สังคมภายนอก

บูรณาการ
คุณธรรม
ในแผนการ

เรียนการสอน

กจิกรรมการมส่ีวน
ร่วมของผูป้กครอง

พฒันาการเรยีนรูล้กู

กจิกรรมครอบครวั
สขุสนัต์ชวนกนัไปวดั 
และกจิกรรมคนคอ

เดยีวกนั

กิจกรรมแสง
ธรรมน�าชีวิต

กิจกรรมสาน
สายใยรัก

กิจกรรมหนู
ท�าได้ “กินข้าว

หมดจาน”

กิจกรรม
หนึ่งมือน้อย

สร้างโลกสดใส

“ปิยวาจา”
การพูดจาด้วย
ความไพเราะ

อ่อนหวาน พูด
ด้วยความ

จริงใจ ไม่พูด
หยาบก้าวร้าว 
พูดในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์

 เด็กที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม 
“สมบัติผู้ดี”

ปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จัก 

รักผู้อื่น
รักษ์โลก 

ตามแนวพระ
ราชด�ารัส 

“วิถีชีวิตแห่ง
การด�ารง
ที่สมบูรณ์ 

ยึดทาง
สายกลาง

“ความกตัญญู
กตเวที คือ 

เครื่องหมาย
ของคนดี” 
สร้างความ

ตระหนักด้าน
ความกตัญญู

ต่อผู้มี
คุณความดี 

ผู้มี
อุปกระคุณ 
และกตัญญู
ต่อส่วนร่วม

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

ร่วมท�ากจิกรรม
สัมพันธ์ใน

โรงเรียน ท�าให้
เด็กเกิดเจตคติ

ที่ดี 
กระตือรือร้น
ต่อการเรียน

มากขึ้น

อบรมบ่มเพาะ
ให้เด็กๆ

สามารถด�ารง
ชีวิตอย่าง
สมดุลทาง
เศรษฐกิจ 

สังคม 
สิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม 
น�าความรู้ไป
ถ่ายทอดใน
ครอบครัว

นักเรียน
พัฒนา

กระบวนการ
คดิและสามารถ

น�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
ตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพยีง และครู
สามารถสอด

แทรกเทคนิคไป
ในการเรียน

การสอน

ให้ความรู้และ
แนวทาง

พัฒนา“ทักษะ
ชีวิตกับการ

เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 
ผ่านกิจกรรม
และสอดแทรก

คุณธรรม
จริยธรรม

ที่ได้รับผ่าน
กิจกรรม

พัฒนา
แผนการสอน 

สร้างครู
ต้นแบบ  
นักเรียน

ต้นแบบ ผ่าน
กระบวนการ
พัฒนาทักษะ

ชีวิตผ่าน
กิจกรรม และ

ขยายกิจกรรม
ต้นแบบลงสู่

โรงเรียน
เครือข่าย

เด็กดี 
ศรีนฤ.ธ

นฤมลทิน 
เทิดไท้องค์

ราชัน 
น้อมน�า

คุณธรรม
สู่ชีวิต

พอเพียง

นฤมลทิน
ร้อยดวงใจ 
ใฝ่กตัญญู 

รู้รักสามัคคี 
สู่วิถีไทย

นฤมลทิน
สานสัมพันธ์

สายใยรัก
ครอบครัว

อบอุ่น 
ตามแนวคิด 

วิถีไทย

นฤมลทิน
พอเพียง
เพื่อพ่อ 
บ่มเพาะ

คุณธรรม 
สู่สังคมไทย

นฤมลทิน
แหล่งเรียนรู้
วิถีพอเพียง

นฤมลทิน
แหล่ง

เรียนรู้เชิง 
บูรณาการ

นฤมลทิน
แหล่ง

เรียนรู้เชิง 
บูรณาการ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แผนภาพแสดงกระบวนการสร้างการเด็กดีศรีนฤมลทิน

ความส�าเรจ็จากเดก็  การเพาะบ่มคณุธรรม 
ทีเ่ด่นชดัของโรงเรยีน คอืเรือ่งวนิยั ทัง้ของ
ครูและนักเรียน โดยครูมีทั้งความรับผิด
ชอบและมีวินัย วิธีคิดของครู ได ้ถูก
ถ่ายทอดลงสูเ่ดก็เดก็ๆ ท�าให้เกดิกจิกรรม
ดีๆ  ทีส่ามารถพฒันาเดก็ได้ ซึง่โรงเรยีนก็
จะยงัคงด�าเนนิการ และพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ 
กิจกรรมที่ส ่งผลกับนักเรียนน้อยทาง
โรงเรยีน กจ็ะปรบัเปลีย่นให้มคีวามเหมาะ
สมต่อไป
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ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง หมูท่ี ่4 
ต�าบลวงัขนาย  อ�าเภอท่าม่วง  จ.กาญจนบรุี

ผอ.ววิรรธน์ วรรณศริ ิ: “การปลกู
ฝังคณุธรรม จรยิธรรม ให้เดก็ท�าได้หลาย
วิธี แต่เราเลือกใช้วิธีจิตอาสา เพราะ
ต้องการสอนให้เด็กรู้จักการให้โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน เมื่อเขาได้เรียนรู ้จากการ
ปฏบิตัจิรงิ เขาสามารถซมึซบัได้เอง ท�าให้
จิตใจดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อ กิจกรรมจิต
อาสาสร้างความเป็นมนุษย์ที่อ ่อนโยน 
เอือ้เฟ้ือต่อสรรพสิง่ด้วยใจทีเ่มตตา กรณุา 
การเรยีนรูน้อกห้องเรยีนโดยการสมัผสัจรงิ 
ส่งผลให้เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านหนองตา
บ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฝึกกระท�า

กิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติ สิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งให้กับ
ตัวเองตลอดไป ไม่ด�ารงชีวิตแบบขาดสติ 
รู้จักคิด รู้จักให้ ซึ่งจะท�าให้สังคมอยู่ร่วม
กนัอย่างสงบสขุต่อไป” ยิง่ให้...ยิง่ได้...ยิง่
เพิม่พลงั...สร้างการให้อย่างยัง่ยนื   

การสร้างจติส�านกึปลกูฝังคณุธรรม
เพือ่ให้เดก็เป็นคนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม 
ทางโรงเรียนได้ใช้ “จิตอาสาเพื่อสังคม” 
เป็นเครื่องมือในการลงมือปฏิบัติ โดย

ประสาน 4 พลงัสร้างสรรค์จติอาสาเข้าด้วย
กนัคอื บ้าน วดั โรงเรยีน ชมุชน โดยให้
เดก็นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ
ท�าซ�า้อย่างสม�า่เสมอ เป็นกระบวนการหล่อ
หลอมให้เดก็เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
โดยไม่ต้องมกีารบงัคบั กจิกรรมสร้างสรรค์
จิตอาสาจึงประกอบด้วย ครูจิตอาสา  
ยุวชนจิตอาสา และชุมชนจิตอาสา  
เพื่อท�าให้เมล็ดพันธุ ์แห่งความดีเจริญ
งอกงาม เติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่มีจิตอาสา
งอกงามตามวัย เป็นสังคมแห่งความดูแล
ช่วยเหลอืเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั

โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง....โรงเรยีน
เลก็  ๆแต่งดงาม 

โรงเรียนบ ้านหนองตาบ ่งเป ็น
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตัง้
อยูห่มูท่ี ่4 ต�าบลวงัขนาย  อ�าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแห่งนี้ได้สอน
นักเรียนบ้านหนองตาบ่งและหมู่บ้านใกล้
เคียงมานานกว่า 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 22  
กนัยายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ช่วงแรก
ของการก่อตั้งโรงเรียนอาศัยที่ดินบริจาค
ของผูใ้หญ่บญุหลวง ธรรมชาต ิบนพืน้ที ่90 
ไร่ มีนายข�า บุญชู เป็นครูใหญ่คนแรก   
ต่อมาถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ 
และขุดคลองส่งน�้าตามโครงการของเขื่อน
แม่กลอง ท�าให้ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียน
เหลอืประมาณ 27 ไร่ เปิดท�าการสอนตัง้แต่
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถม
ศกึษาปีที ่ 6  มนีกัเรยีนประมาณ 117  คน 
ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน นักการ
ภารโรง 1 คน  ค�าขวญัประจ�าโรงเรยีนคอื   
“รูเ้วลา รูห้น้าที ่มคีวามสามคัค”ี  ปัจจบุนั
มนีายววิรรธน์  วรรณศริ ิ เป็นผูอ้�านวยการ
ท�าหน้าที่บริหารโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2543  
ปัจจบุนัโรงเรยีนมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
โดยได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีน ชมุชน 
และหน่วยงานภาคพีฒันาภายนอก 

ศิษย์เก่าเชื่อมโยงพลังค่ายอาสา
พฒันาโรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง 

ปี พ.ศ. 2544 ศษิย์เก่าโรงเรยีนบ้าน
หนองตาบ่ง ได้เข ้าศึกษาต่อในระดับ
อดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั-
ศรนีครนิทรวโิรฒ และเรยีนวชิาการพฒันา
สงัคมกบัอาจารย์สมปอง ใจดเีฉย อาจารย์
ประจ�าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ของทาง
มหาวทิยาลยัขณะเดียวกันอาจารย์สมปอง 
ใจดีเฉย ก็ได้ท�างานร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) และมีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ค่ายอาสา โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาหาก
เรยีนจบมธัยมจากทีไ่หนให้ไปจดัค่ายอาสา
พัฒนาที่นั่น เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนา
กิจกรรมและพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นจึงมี
การจัดค่ายอาสาในโรงเรียนบ้านหนองตา
บ่งขึ้นครั้งแรก มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยั มาเข้าค่ายจ�านวน 60 คน  
โดยพกัค้างคนืในโรงเรยีน ซึง่ขณะนัน้เป็น
เรื่องใหญ่มากที่โรงเรียนขนาดเล็กจะจัด
ทีพ่กัให้กบัคน 60 คน แต่ชาวบ้านกร่็วมกนั
จดัเตรยีมสถานที ่และช่วยพฒันาโรง-เรยีน
เพือ่รบัรองนกัศกึษาทีจ่ะมาเข้าค่าย ท�าให้
นักเรียนในโรงเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ
พี่ๆ  ซึง่เป็นศษิย์เก่า ท�าให้นกัเรยีนซึง่เป็น
รุน่น้องเกดิแรงบนัดาลใจในการเรยีน เนือ่ง 
จากอยากท�ากจิกรรมเหมอืนรุน่พีท่ีม่าเข้าค่าย  

หลังจากนั้นก็มีนักศึกษาเข้ามาจัด
ค่ายเฉลี่ยปีละ 3-4 ครั้ง ในการจัดค่าย
แต่ละครั้งชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน ท�ากิจกรรมกับนักศึกษาทุกครั้ง 
เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่โรงเรียนและ
นักเรียนได้รับจากการเข้าค่าย ดังนั้น 
ทุกครั้งที่โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ คนใน
ชุมชนจะให้ความร่วมมือร่วมใจ และให้
ความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะช่วยได้ เช่น ร่วมกนั
ท�าอาหารเลีย้งนกัศกึษาทีม่าเข้าค่าย และ
ร่วมท�ากจิกรรมกบันกัศกึษา 

การที่โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งมี
นักศึกษามาจัดค่ายบ่อยครั้ง ส่งผลให้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ อาท ิค่ายวทิยาศาสตร์ ค่ายภาษา
อังกฤษ มีกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมค่าย
อาสาของมหาวทิยาลยัต่างๆ แต่เนือ่งจาก
โรงเรียนมีนักเรียนจ�านวนไม่มาก จึงได้
ชกัชวนโรงเรยีนเครอืข่ายเข้ามาร่วมกจิกรรม
ด้วย เมื่อมีกิจกรรมมากขึ้น โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งกเ็ริม่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 

เส้นทางสู่การพัฒนาจิตอาสาเพื่อ
สงัคม

ในปี  พ.ศ. 2549  โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก มี
อาจารย์สมปอง ใจดเีฉย และผูอ้�านวยการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในสมัย
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นั้นอย่าง นางสาวนราทิพย์ พุ ่มทรัพย์  
มาเข้าร่วมงาน ท�าให้เห็นภาพการท�างาน
ร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนและชมุชนทีช่ดัเจน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตาบ่งได้รบัการคดัเลอืกให้ไปศกึษาดงูานที่
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รุ่นที่ 2 
ตามหลักสูตรของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) โดยได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมศกึษาดู
งานจ�านวน 2 คน ความประทบัใจในความ
เป็นพุทธของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่แม้กระทั่ง
โรงพยาบาลก็ยังมีความเป็นพุทธ รวมไป
ถึงกระบวนการการศึกษาที่มีการบ่มเพาะ
เรื่องของจิตอาสามาตั้งแต่ระดับประถม
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้เห็นว่าอาสา
สมัครทั้งความเป็นกันเองให้เกียรติผู้อื่น
ยกย่องผูอ้ืน่เสมอ 

 หลงัจากทีต่วัแทนโรงเรยีนกลบัมา
จากศึกษาดูงาน ก็ได้น�าเอาความรู ้มา
ถ่ายทอดให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
โดยมกีารจดัเวทปีระชมุผูป้กครอง เล่าเรือ่ง
ราวดีๆ ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน 
และให้ด ูVTR ของมลูนธิพิทุธฉอืจี ้ให้เหน็
ถงึความเป็นพทุธทีแ่ท้จรงิ เน้นการพฒันา
จิตใจจากการปฏิบัติและการท�างาน   
โรงเรยีนจงึเริม่คดิแผนงานโครงการเกีย่วกบั

การสร้างคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนผ่าน
กิจกรรมต ่างๆ โดยที่ศูนย ์คุณธรรม 
ได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน ทางมหา- 
วทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้บริหาร
จัดการ โดยมีอาจารย ์สมปองเป ็นผู ้
ประสานงานโครงการ เริม่จากการพฒันา
โรงเรยีนทัง้ 4 ภาค ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบ 
4  แห่ง ประกอบด้วย  ภาคใต้ : โรงเรยีน
ต้นบากราษฎร์บ�ารุง (ตรัง) ภาคเหนือ :  
โรงเรียนห้วยโผ (แม่ฮ่องสอน) ภาคตะวัน
ออก : โรงเรยีนอนบุาลตราด (ตราด) และ
ภาคตะวันตก : โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
(กาญจนบรุ)ี ทัง้หมด 4 โรงเรยีน

ผอ.ววิรรธน์ วรรณศริ ิ: “จบัเป็นพี่
น้องกันเลย เดินพร้อมกัน ศูนย์คุณธรรม 
(องค ์การมหาชน) ให ้เขียนแผนงาน
โครงการ เราก็เขียนโครงการประมาณจัด
ค ่ายพุทธศาสนา เมื่อถึงเวลาพัฒนา
โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นกิจกรรมก็ 
สัง่ให้หยดุเลย ให้กลบัไปบ้านใหม่ เพราะ
คิดได้ไม่พอทางเราก็เก็บโครงการมาคิด
ใหม่”

ก้าวแรกเริ่มต้นต่อยอดจากทุนเดิม
สร้างพลงัครอูาสา

การเริ่มต้นเป็นการต่อยอดจากทุน
เดิมที่ทางโรงเรียนมีอยู่คือ ในช่วงปี พ.ศ.  
2548-2549 ก่อนทีจ่ะได้เดนิทางไปศกึษาดู
งานที่ประเทศไต้หวัน โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือตอนเย็น 
เพือ่แก้ปัญหาเดก็ตดิเกม ทีไ่ปเล่นร้านเกม
ในตลาด มีวิธีการสร้างแรงจูงใจกิจกรรม
คอื หากใครอ่านหนงัสอืกจ็ะได้รบัประทานขนม 
มีน�้าหวานให้ดื่ม ไม่อ่านก็จะไม่ได้ดังนั้น
เด็กอยากรับประทานขนมก็จะมาอ่าน
หนงัสอื นอกจากนีย้งัมกีารส่งเสรมิให้เกดิ
กจิกรรมครอูาสา โดยจดักลุม่ครทูีม่คีวาม
ถนดัในแต่ละเรือ่งไปสอนเดก็ๆ เช่น ครทูีม่ี
ความสามารถในการวาดภาพ จดัดอกไม้สด 
ร้อยมาลยั ท�าดอกไม้แห้ง ประดษิฐ์ต้นเงนิ
ต้นทอง สอนท�าอาหารเป็นต้น และในช่วง
เวลาเดยีวกนันี ้โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่งได้
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตาม
นโยบายของส�านักคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.) กาญจนบรุ ีเขต 1 และท�ากจิกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ
เดยีวเช่นเดยีวกนั

ครทูกุคนในโรงเรยีนจะร่วมกนัเป็น
ครูจิตอาสา ท�ากิจกรรมทุกเย็น ตั้งแต่ 
16.30-17.30 น. โดยจดักลุม่กจิกรรมต่างๆ
เพื่อสอนนักเรียน เช่น สอนวาดภาพ  
ท�าดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สด สอนท�า
อาหาร สอนการบ้าน สอนภาษาอังกฤษ 
แต่ละกลุ่มก็จะมีนักเรียนที่สนใจประมาณ
กลุ่มละ 15-20 คน บางครั้งนักเรียนท�า
เสรจ็ไม่ทนัแล้วมผีูป้กครองมารบั ผูป้กครอง
ก็จะมาช่วยท�า เป็นการสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้ด้วย 
เช่น วนัแม่กจ็ะมกีารให้เดก็ๆ ร้อยมะลแิละ
ใช้ไหว้แม่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีครูจิตอาสาท�า
กจิกรรมเหล่านีอ้ยูอ่ย่างต่อเนือ่ง 

อาจารย์นกุลู : “การท�างานของเรา

กเ็ป็นครอูาสา ครสู่วนใหญ่เป็นครใูนท้อง-
ถิ่น ผมเองก็อยู่บ้านพัก สามารถท�างาน
หลังเวลาเลิกเรียนได้ เราท�ากันไม่มีค่า
ตอบแทน ท�าด้วยใจ บางทเีดก็หวิไอตมิเรา
ก็ควักเงินซื้อให้กิน มีเด็กคนหนึ่งชื่อแอน 
ยังจ�าได้เลย นั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่น เราก็
ถาม ว่าแอนอยากกินอะไร? เด็กบอกว่า
ไม่มีเงิน เราก็บอกว่า อยากกินอะไรหยิบ
เอา เขากไ็ปหยบิอนัละ 25 บาท เรากใ็ห้กนิ
นะเพราะเดก็กอ็ยากกนิ ครกูเ็สยีเงนิให้ทกุ
วนัแหละ” (หวัเราะอย่างมคีวามสขุ)

ก้าวทีส่องเสรมิสร้างยวุชนจติอาสา : 
จติอาสาจากการปฏบิตัจิรงิ 

 การส่งต่อพลังจิตอาสาจากครูสู่ 
ลูกศิษย์ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการจัด
ดอกไม้ การวาดภาพ การเรยีนรูท้กัษะการ
อ่าน เพื่อให้เกิดการขยายผลจิตอาสาเพื่อ
สังคมที่เน้นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จากการปฏิบัติ คณะครูจึงมีการปรึกษา
หารือกันว่า เมื่อครูมีการท�ากิจกรรมจิต
อาสา ดังนั้นนักเรียนก็ควรได้รับการปลูก
ฝ ังเรื่องจิตอาสากลับไปยังชุมชนเช ่น
เดยีวกนั โดยท�ากจิกรรมง่ายๆ เพือ่ร่วมกนั
พัฒนาชุมชน เช่น การเก็บขยะในชุมชน
และตามทางรถไฟ การบ�าเพ็ญประโยชน์ 
วดัต่างๆ ในพืน้ที ่ได้แก่ วดัทุง่ทอง วดัวงั
ขนาย วดัห้วยนาคราช และวดัมโนธรรมา
ราม (วัดนางโน) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดคือ ขยะในชุมชนลดลง ความสัมพันธ์
ของโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น อีกทั้งขยะที่
เก็บมาก็น�ามาขาย เพื่อเป็นการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู ้เรื่องการท�าธุรกิจเพื่อ
สงัคม นอกจากนีย้งัมกีารท�าอาหารเลีย้งผู้
สูงอายุ เด็กๆ จะได้ป้อนอาหารให้กับผู้
ป่วยทีเ่ป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต โดยกจิกรรม
นีจ้ะมใีบงานให้นกัเรยีนได้สอบถามพดูคยุ
กบัผูป่้วย ท�าให้เกดิการเรยีนรูเ้รือ่งการดแูล
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ สร้างความตระหนกัในเรือ่ง

ความกตัญญูกตเวที และการสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดงีามกบัผูส้งูอายุ 

 ยุวชนจิตอาสา คือนักเรียนที่ท�า
กิจกรรมเก็บขยะในชุมชน ซึ่งผลของการ
ท�ากิจกรรมนี้ท�าให้ปริมาณขยะในชุมชน
และริมทางรถไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
ชาวบ้านเกิดความละอายมากขึ้นที่เด็กจะ
ต้องมาช่วยเกบ็ขยะทีต่นเองทิง้ และช่วยท�า
กิจกรรมพัฒนาวัดต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างชมุชน เดก็ และ
วดั กจิกรรมส่วนใหญ่ทีไ่ปช่วยงานวดั คอื 
ช่วงทีว่ดัมงีานกฐนิ ผ้าป่า เดก็กจ็ะไปช่วย
กันท�าความสะอาด เสิร์ฟน�้าให้แขกที่มา

ร่วมงานในวัด โดยการเดินทางไปวัดจะมี 
ลงุเป๊ียก (ปัจจบุนัเสยีชวีติแล้ว) ซึง่เป็นชาว
บ ้านที่มีใจอาสามาช ่วยอ�านวยความ
สะดวก จัดหาและขับรถพาเด็กๆ ไปท�า
กิจกรรมที่วัด ส่วนผู้ปกครองช่วยกันท�า
กับข้าวให้เด็กไปกินระหว่างการไปท�า
กจิกรรม นกัเรยีนทีผ่่านโครงการจติอาสา
มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปี ทาง
โรงเรยีนพบว่า เดก็มพีฤตกิรรมไปในทางที่
ดีขึ้น เช่น ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้านมากขึ้น  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองมากขึ้น 
กล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ 
แต่หากออกจากโรงเรียนไปแล้ว 1-2 ปี  
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เด็กก็อาจจะปรับพฤติกรรมไปตามสภาพ
แวดล้อม ซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่สามารถ
ควบคมุได้นีค่อืสิง่ทีน่่าเป็นห่วง

เสยีงจากน้องๆ 
น้องแบม : “หนไูปช่วยกวาดลานวดั ไปช่วย
เลีย้งอาหารผูป่้วยค่ะ” 
น้องออม : “ไปถงึวดัหนชูอบกวาดพืน้ลาน
วดั กวาดถนน เชด็ถลู้างห้องน�า้ ท�าความ
สะอาดวดัและชอบท�าบญุค่ะ”
น้องแอน : “หนูชอบไปให้ก�าลังใจผู้ ดูแล 
คนป่วย และไปแสดงล�าตดัให้คนป่วยดคู่ะ”

การมกีจิกรรมต่างๆ ด้านจติอาสา
ให้เดก็ได้ปฏบิตัเิช่นนี ้ท�าให้เดก็ซมึซบัเรือ่ง
คุณธรรม ความกตัญญู โดยอัตโนมัติ  
ซึ่งสิ่งเหล ่านี้ เราไม ่สามารถสอนได ้ที่
โรงเรยีน เดก็ต้องได้สมัผสักบัของจรงิด้วย
ตวัเอง ท�าให้พฤตกิรรมเปลีย่นแปลงอย่าง
เหน็ได้ชดั บางคนชวนพ่อแม่ไปเยีย่มผูป่้วย
เอง อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการออก
ก�าลังกาย เพราะรู้ว่าสาเหตุหนึ่งของการ
เจ็บป่วย คือไม่ออกก�าลังกาย อย่างไร
ก็ตามนอกจากฝึกให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน  
มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูอ้ืน่แล้ว ยงัช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลให้
กบัภาครฐัได้อกีทางหนึง่ด้วย

ก้าวทีส่ามพลงัชมุชนจติอาสา : พ่อแม่
อุปถัมภ์ดูแลเด็กนักเรียน เติมเต็ม
ความรกั ความอบอุน่  

  ปี พ.ศ. 2552 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตาบ่งท�าโครงการร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ภายใต้ประเด็นครอบ- 
ครวัอบอุน่ โดยการสนบัสนนุให้ส่งตวัแทน
ครูในโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
นวิซแีลนด์ หลงัจากกลบัมาจากการศกึษา
ดูงาน ทีมงานครูจึงเริ่มพัฒนาโครงการ 
กจิกรรม ขยายผลการส่งเสรมิจติอาสาเพือ่

สังคม การสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมของ
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง มีการขยายจาก
ครจูติอาสาสูย่วุชนจติอาสา และจากยวุชน
จิตอาสาสู ่ชุมชนอาสา และพลังชุมชน
อาสากลับคืนมาสู ่ โรงเรียน อีกทั้งยัง 
ท� า โครงการพ ่ อแม ่ อุ ปถัมภ ์  ซึ่ ง ได ้ 
แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาดูงานเรื่อง
ครอบครัวอบอุ ่นที่ประเทศนิวซีแลนด์   
โดยเริ่มท�าโครงการพลังจิตอาสาพา
ครอบครั วอบอุ ่ น  ครั้ ง นั้ นมี ก า ร ใช ้
กระบวนการท�าประชาคม เชิญผู้ปกครอง
มาร่วมกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ มีผู ้
ปกครองเข้าร่วมเวทีประมาณ 500 คน 
ประกอบด้วย ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน เทศบาล 
ผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
ด�าเนนิโครงการพ่อ แม่ อปุถมัภ์ หลงัจากที่
มกีารปรกึษาหารอืกนัแล้ว จงึได้มกีารเปิด
รับสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์ คัดกรองเด็กที่มี
ปัญหาครอบครวั จบัคูก่นักบัพ่อแม่อปุถมัภ์  
โดยดูความถนัดว่าพ่อแม่อุปถัมภ์คนไหน 
ถนดัเรือ่งอะไร กจ็ะให้ลกูทีถ่นดัด้านนัน้ๆ 
ไปอยูด้่วย   

วิธีการชักชวนคนที่มาเป็นพ่อแม่
อปุถมัภ์ ใช้เวทชีมุชนในการท�าความเข้าใจ 
เปิดรบัสมคัรและพดูคยุกนัเป็นการส่วนตวั 
มกีารก�าหนดเกณฑ์หลกัๆ คอื ต้องเป็นคน
มเีมตตา มคีวามพร้อม ต้องการช่วยเหลอื
สังคม กิจกรรมนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ได้จดัท�าสารคด ี3 นาท ีเพือ่เผย
แพร่ความดีความงามของโครงการ หลัง 
จากสารคดีเผยแพร่ออกไป คนที่ได้ดู
สารคดโีทรมาทีโ่รงเรยีน และต้องการจะมา
สมคัรเป็นพ่อแม่อปุถมัภ์โดยช่วยสนบัสนนุ
เงิน แต่ทางโรงเรียนได้ชี้แจงว่าพ่อแม่
อปุถมัภ์นีค้อืการช่วยเหลอืโดยการให้ความ
รกัและเวลาทีจ่ะเข้ามาช่วยดแูลเดก็ พดูคยุ
ให้ก�าลงัใจเดก็ และคนคอยแนะน�าสิง่ทีถ่กู
ต ้องในการด�าเนินชีวิตให ้กับเด็ก มี 

ผู้ปกครองหลายคนมาร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนตามคุณสมบัติที่ดีของพ่อแม่
อุปถัมภ์ มาช่วยเหลือโรงเรียนและช่วย
เหลอืเดก็ เป็นผูท้ีม่คีวามพร้อมทีจ่ะแบ่งปัน
ทัง้ความรกั เงนิทอง และความอบอุน่ แต่
ปัญหาของการท�าโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
ส่วนใหญ่ ครอบครวัทีแ่ท้จรงิของเดก็จะไม่
เปิดใจกบั จงึเน้นเดก็ทีไ่ม่มพ่ีอแม่ ส�าหรบั
ในครอบครัวของผู ้ที่จะมาเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์ ทางโรงเรียนจะมีการสร้างความ
เข้าใจให้กับภายในครอบครัวก่อนที่จะไป
รบัเดก็มาเป็นลกูอปุถมัภ์

การจบัคูเ่ดก็กบัพ่อแม่อปุถมัภ์ ทาง
โรงเรียนจะดูความถนัดของเด็กกับพ่อแม่
อุปถัมภ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะยก
ตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนคือ เด็กคนไหน
เล่นฟตุบอลเก่ง พ่อแม่อปุถมัภ์กจ็ะเป็นคน
ทีถ่นดัในเรือ่งของกฬีา คนทีม่ลีกูผูช้ายกใ็ห้
มลีกูอปุถมัภ์ผูห้ญงิเพือ่ให้พ่อแม่อปุถมัภ์ได้
มีลูกเพิ่มเข้ามา ทั้งหมดนี้คืการดูลักษณะ
เด่นของเดก็และพ่อแม่อปุถมัภ์แล้วมาจบัคู่
กนั โรงเรยีนจะมกีารส�ารวจข้อมลูเดก็ทีจ่ะ
เข้าโครงการเบือ้งต้นก่อน โดยครปูระจ�าชัน้ 
จะดูว่าเด็กคนไหนเป็นอย่างไร ขาดส่วน
ไหนต้องเตมิส่วนไหน เดก็คนไหนชอบกฬีา 
เด็กคนไหนชอบวาดภาพ และจับคู่กับพ่อ 
แม่อุปถัมภ์ให้ตรงกัน เมื่อจับคู่แล้วก็จะมี
การพบปะเจอกนัเดอืนละ 1 ครัง้ทีโ่รงเรยีน 
ในวนัที ่8 ของทกุเดอืน ต่อมาปรบัเป็นวนัที่ 
6 ของทกุเดอืนเพราะเป็นวนัฝากสจัจะออม
ทรพัย์ ซึง่มพ่ีอแม่อปุถมัภ์ทีจ่ะมาท�างานใน
ส�านกังานของกลุม่ออมทรพัย์อยูท่ีโ่รงเรยีน
ด้วย หรืออาจจะมาวันอื่นๆ ที่ตนเอง
สะดวกก็ได้ ซึ่งจุดเด่นอีกเรื่องของที่นี่คือ  
ผู ้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตอาสา  
มใีจทีจ่ะช่วยงาน ท�างานเพือ่ส่วนรวม เช่น 
เป็นคณะกรรมการของกลุม่ออมทรพัย์ของ
หมูบ้่าน เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) เป็นคณะกรรมการสถาน
ศกึษา หรอืคณะกรรมการชดุอืน่ๆ ซึง่ล้วน
แต่เป็นคนเดยีวกนัทีส่มคัรใจมาเป็นพ่อแม่ 
อปุถมัภ์ 

พ่อแม่อปุถมัภ์บ้านหนองตาบ่ง เริม่
ด�าเนินการรุ ่นแรก ในปี พ.ศ. 2552 มี 
ผู ้ปกครองสนใจและเข้าร่วมเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์กว่า 30 คน เช่น ป้าตุ ่น กุ ้ง  
พีเ่หนาะ เป็น 3 คนในอกีหลายๆ คนทรีบั
สมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยโครงการมี
สดัส่วนการดแูลแบบ พ่อแม่ 1 : นกัเรยีน 2 
คน การดูแลเด็กจะดูแลพบปะกันที่
โรงเรียน มาคุยเพื่อรับฟังปัญหาของเด็ก
แทนพ่อแม่ทีแ่ท้จรงิ ซึง่บางเรือ่งเขาตดิต่อ
พดูคยุ ปรกึษากบัพ่อแม่ผูป้กครองทีแ่ท้จรงิ
ไม ่ได ้ ทางโครงการมีพ ่อแม่อุปถัมภ์
ประมาณ 10 กว่าคน รบัผดิชอบดแูลเดก็

ประมาณ 20 กว่าคน การดแูลกจ็ะดแูลกนั
ไปจนเดก็จบการศกึษา และต่อเนือ่งกนัไป
แล้วแต่ความประสงค์ของพ่อแม่อุปถัมภ์ 
ตวัเดก็เอง และผูป้กครองทีแ่ท้จรงิ ปัจจบุนั
จ�านวนพ่อแม่อปุถมัภ์ลดลงเนือ่งจากปัญหา
ปากท้อง เวลาการท�างานทีต้่องเพิม่มากขึน้ 
รวมถงึมค่ีาใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ และเวลาว่างที่
ไม่ตรงกนั 

พีเ่หนาะ : “กจิกรรมพ่อแม่อปุถมัภ์ 
ดีนะ เพราะว่าเด็กบางคนขาด อะไรบาง
อย่างเราก็สามารถไปเติมให้เขาได้ เช่น 
ขาดพ่อแม่ ขาดความอบอุน่”

พี่กุ ้ง : “ เด็ ก เหล ่ านี้ มี ป ัญหา
ครอบครวั หากเราสามารถเตมิให้เขาได้ เช่น 
ความรกัทีเ่ราสามารถให้เขาได้  เวลาเดก็
เจอเราก็อยากกอด อยากพูดคุย กับคนที่
เลีย้งเขามาเขาไม่กล้า การทีเ่ราเอาขนมมา

ฝากเขาเราก็แทรกเรื่องการแบ่งปัน ว่าให้
เอาไปฝากน้องทีบ้่านด้วย ให้แบ่งกบัเพือ่น
ในห้อง แต่เดก็บางคนกต้็องการแค่กอด”

ป้าตุน่ : “บางทีเราก็ไปดูเขาที่บ้าน
บ้าง ครอบครวัทีป้่าดแูล พ่อเขาไปมแีฟน
ใหม่ แม่เป็นมะเร็งเสียชีวิต บางครั้งเราก็
ช่วยเรือ่งเงนิแต่เขาไม่ค่อยจะยอมรบัหรอก 
ก็คอยถามข่าวคราวความเป็นอยู่เรื่อยๆ 
เดก็ทีด่แูลอยูอ่กีคนชือ่น้องกิบ๊ แม่มารบัไป
แล้ว อีกคนหนึ่งผู้ชายชื่อน้องไอซ์ ยังบวช
เณรอยู่ การเลี้ยงลูกเราก็เลี้ยงเหมือนกับ
เลีย้งลกูของเรา สัง่สอนเรือ่งราวดีๆ  ให้กบั
เดก็”

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
“จิตอาสาเพื่อสังคม”

ปลูกฝังคุณธรรม 
จากการลงมือปฏิบัติ

ครูจิตอาสา

ยุวชน
จิตอาสา

ชุมชนจิต
อาสา

สอนท�า
ดอกไม้สด

ธุรกิจเพื่อ
สังคม

ขยะแรลลี่ 

พ่อแม่ 
บุญธรรม

วาดรูป

ดูแล
ผู้สูงอายุ

กิจกรรม 
ในโรงเรียน

ทักษะ
การอ่าน
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ศนูย์เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้าน
หนองตาบ่ง : ค่ายเพื่อการเรียนรู้  
ปลกูฝังคณุธรรม 

การปลูกฝ ังให ้เกิดครูจิตอาสา  
เยาวชนจิตอาสา และชุมชนจิตอาสา  
เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้เกิด “จติ
อาสาเพือ่สงัคม” จากการปฏิบัติที่มีการ
สั่งสมประสบการณ์ ท�าให้โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งเป็นตวัอย่างของโรงเรยีนเลก็ๆ 
ที่งดงามในด้านการปลูกฝังคุณธรรมด้าน
จติอาสา  มกีารท�ากจิกรรมร่วมกนัระหว่าง 
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถเป็น
ตวัอย่างทีด่ ีมโีรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ 
มาศึกษาดูงาน และมีการพัฒนายกระดับ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นสถานที่จัด
ค่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียน 
เช่น ค่ายเดก็ดสีร้างได้ 2 ครัง้ ค่ายกองทนุ
การศกึษา  3 ครัง้ เป็นการจดัค่ายในระดบั
ประถม และค่ายอื่นๆ อีกกว่า 10 ครั้ง  
เป็นแหล่งศกึษาดงูานเกีย่วกบัเยาวชนผูน้�า
จิตอาสา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ด้านจิตอาสา ในระยะ
เวลาต่อเนื่องประมาณ 5 ปี โดยเฉลี่ยมี
คณะต่างๆ มาศึกษาดูงานประมาณปีละ 
20 กว่าคณะ เช่น โรงเรียนบางมูลนากฯ 
การไฟฟ้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมูบ้่าน (อสม.) ส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
และโรงเรยีนอกีหลายๆ แห่ง รปูแบบของ
การจัดสถานที่ในการศึกษาดูงานคือ จัด
เป็นฐานการเรยีนรู ้จ�านวน 3 ฐาน ได้แก่ 
พ่อแม่อุปถัมภ์ ยุวชนจิตอาสา ครูอาสา 
และกิจกรรมเข้าค่ายอบรม 4 ฐาน ได้แก่  
ความดทีีห่นสูามารถท�าได้ การให้พลงัรกัที่
ยิ่งใหญ่ การเป็นเด็กดีมีจิตอาสา และจิต
อาสาเพือ่สงัคม ฐานเหล่านีไ้ด้แนวคดิจาก
คณุเมตตา (อาสาสมคัรจากมลูนธิพทุธฉิอืจี้ 
ประเทศไทย) เป็นการจัดท�าโดยมีฐานคิด
ให้มองความจริงที่ใกล ้ตัว ง ่าย และ
สามารถท�าได้จริง เช่น การท�าความ
สะอาดสถานที ่ กวาดบ้าน ถบู้าน พบัผ้า  
ล้างจาน  

การขอเข้าศึกษาดูงานแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คณะที่มาดู
งานกจ็ะใส่ซองเพือ่ช่วยสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง แต่โรงเรยีนบ้าน
หนองตาบ่งไม่ได้ติดตามการขยายผลว่า
แต ่ละแห ่งที่มาศึกษาดูงานมีการน�า
แนวทางการท�ากจิกรรมใดไปใช้บ้าง เพยีง
แต่ได้พดูคยุกนั เช่น ทีภ่เูกต็ ได้พดูคยุถงึ
ความคบืหน้ากบัอาจารย์ทีม่าดงูาน แล้วได้
แนวคดิทีจ่ะไปท�าต่อ โดยให้อบต. ภเูกต็ไป
ดงูานทีไ่ต้หวนั ทางอ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
เพชรบุรี เขต 2 ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ทีม่าศกึษาดงูานและน�าแนวทางทีไ่ด้ไปท�า
เรื่องจิตอาสาต่อ เสนอไปยังพื้นที่เขตการ
ศึกษาจนพื้นที่ เขตการศึกษาต ้องจัด
หลักสูตรศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่งอกีครัง้

ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ได้มีการประสานงาน และท�างาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผอ. 
วิวรรธน์ วรรณศิริ ได้ปรึกษากับคณะ
กรรมการสถานศกึษา ผูป้กครองและครใูน
โรงเรยีน เรือ่งการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่นการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น 
การจดัค่าย หรอืการเตรยีมการก่อนทีจ่ะมี
หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน และยก
ระดับโรงเรียนขึ้นเป็น “ศูนย์โรงเรียน
ต้นแบบจิตอาสา ”มีโครงสร้างและแบ่ง
บทบาทหน้าที่ต ่างๆ ได้แก่ ประธาน 
ศูนย์กรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายงบ
ประมาณ ฝ่ายอบรม ฝ่ายสถานที ่และฝ่าย
ประเมินผล โดยมีทีมงานในแต่ละฝ่าย
ประมาณทมีละ 3-6 คน แล้วแต่ความถนดั
และความส�าคัญของงาน และจะมีโครง- 
สร ้างอีกส่วนในการจัดการงานต่างๆ 
ของโรงเรยีน ได้แก่ วนัส�าคญั เช่น วนัพ่อ 
วนัแม่ วนัเดก็ วนัสงกรานต์ เป็นต้น เริม่มี
การจัดโครงสร้างเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี 
เมือ่มคีนช่วยกนัท�างาน ท�าให้งานส�าเรจ็ไป
อย่างรวดเร็ว ไม่มีการเกี่ยงกันท�างาน 
หรือยึดติดในโครงสร้างที่ได้แต่งตั้งขึ้น 
เนื่องจากการจดัโครงสร้างถกูออกแบบขึ้น
เพื่อให้เกิดแกนหลักในการด�าเนินการ
แต่ละฝ่ายและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
อย่างชดัเจน  

ศนูย์รวมจติใจ :  บ้าน วดั โรงเรยีน 
เมื่อครั้งที่ ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ 

มาเป็นอาจารย์ใหญ่ เมือ่โรงเรยีนถงึช่วงจดั
วันเด็ก อาจารย์นุกูล อาจารย์ในโรงเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาจะช่วยเรี่ย
ไรเงนิตามบ้านผูป้กครอง แต่ละครัง้จะได้
เงินประมาณ 1,000-2,000 บาท เพื่อมา
เลี้ยงเด็ก ซื้อของให้เด็กบ้าง ส�าหรับวัน
ส�าคญัทางศาสนาต่างๆ เช่น วนัเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา คนในชุมชนก็จะมาใช้
สถานที่ของโรงเรียนแทนศาลาวัด ในการ
ท�ากจิกรรมทางศาสนา โดยนมินต์พระจาก
หมู ่บ ้านอื่นมาเป็นผู ้ประกอบพิธีกรรม  
วันสงกรานต์ก็จะเชิญผู ้สูงอายุมารดน�้า
ด�าหวั วนัแม่ วนัพ่อ จดังานเชญิพ่อแม่มา
ร่วมงาน มอบพวงมาลยั ซึง่กจิกรรมเหล่านี้
จะถูกจัดขึ้นที่โรงเรียน สืบต่อกันเรื่อยมา
เป็นระยะเวลายาวนาน

โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง มทีนุทาง
สงัคมทีต่่างจากโรงเรยีนอืน่ๆ เนือ่งจากใน
หมู่ 4 ต�าบลวังขนาย ไม่มีวัดซึ่งเป็นศูนย์
รวมจติใจของคนในชมุชน และไม่มศีาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้านซึ่งใช้ท�ากิจกรรม  
ดังนั้นจึงมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการท�า
กจิกรรม เป็นศนูย์กลางในการท�ากจิกรรม
ของชุมชน เช่น ใช้เป็นที่ท�าการของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุน
หมู่บ้าน เป็นต้น การท�ากิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรยีนทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม
ค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู ้
ปกครอง ครู และนักเรียนจะเป็นกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมสงู ท�าให้โรงเรยีนได้รบัความร่วม
มอื ร่วมแรง และร่วมใจทกุครัง้  

สร้างเครอืข่ายขยายจติอาสา
โรงเรยีนเครอืข่ายของโรงเรยีนบ้าน

หนองตาบ่งที่สนใจเรื่องการบ่มเพาะจิต
อาสาให้กับเด็กในโรงเรียนมีโรงเรียนบ้าน
หนองหวาย เป็นโรงเรยีนประถมขนาดเลก็ 
มนีกัเรยีนประมาณ 90 คน คร ู4 คน ตัง้อยูท่ี่ 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เดิมเด็กใน
โรงเรยีนมปัีญหาเรือ่งกรยิามารยาท ทีค่่อน
ข้างแขง็กระด้าง ผูอ้�านวยการโรงเรยีนท่าน
เดมิ (ปัจจบุนัเสยีชวีติแล้ว) เหน็ว่าควรจะมี

การแก้ไขปัญหานี ้อกีทัง้ได้รบัการชกัชวน
จากผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ ซึ่งเป็นพี่ชาย  
ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปลูกต้นกล้าจิต
อาสาเพื่อขยายผลเรื่องจิตอาสาและสร้าง
แกนน�าให้กบัโรงเรยีนเครอืข่ายน�าไปขยาย
ผลนั้น มีการด�า เนินการร ่ วมกันมา
ประมาณ 1 ปี กจิกรรมทีโ่รงเรยีนเครอืข่าย
ด�าเนนิการ ได้แก่ การท�าความสะอาดวดั
และเยี่ยมบ้าน การนวด ป้อนข้าว กวาด
พื้นบ้าน-ลานบ้านให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ของตนเอง โดยใช้เวลาในวนัเสาร์ ซึง่ผูส้งู
อายทุีจ่ะไปช่วยดแูล นัน้เป็นคนทีไ่ม่มญีาติ
พี่น้องดูแล นักเรียนจะน�าของจากบ้าน
ตนเองไปเยี่ยม โดยมีครูพาไป แบ่งเป็น 
กลุม่ กลุม่ละประมาณ 10 กว่าคน สาเหตุ
ที่เลือกกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นการ
บ�าเพญ็ประโยชน์  ส�าหรบัครอูาสากม็ช่ีวง
เวลาสอนนักเรียน ในส่วนของชุมชนก็ไป
ท�าความสะอาดชุมชน  จึงเพิ่มเติมเรื่อง
การดแูลผูส้งูอาย ุโดยตกลงกนัระหว่างครู
และเดก็ 

ครพูจนา : “หลงัจากทีน่กัเรยีนเข้า
ร่วมกจิกรรม พบว่าเดก็เราเกดินะ เพราะ
ว่าเมือ่กลบัมา คนกจ็ะพดูกนัว่า เนีย่จติอา
สาๆ มีนักเรียนจิตอาสาในโรงเรียน
ประมาณ 34 คน มาเข้าค่ายกับโรงเรียน
บ้านหนองตาบ่งได้รบัความสนกุสนาน ได้
เพือ่นใหม่ เมือ่กลบัไปกไ็ปท�ากจิกรรมโดย
การไปเยี่ยมผู้สูงอายุ สิ่งที่ได้จากการไป
บ�าเพญ็ประโยชน์คอืนกัเรยีนเกดิความภาค
ภมูใิจ เขาอยูบ้่านเขาไม่มใีครนวดให้ พอมี
เด็นนักเรียนไปนวดให้เขาเขาก็ดีใจ ตอน
ไปเยี่ยมที่บ้านเขาก็ดีใจที่มีเด็กนักเรียนไป
เยี่ยม เราได้ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องให้ใครมาบอก
ท�าเองได้เลย ท�าให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน”

ปัญหาอุปสรรคส�าคัญในการท�า
กิจกรรมคือ การพาเด็กออกนอกโรงเรียน 
เพราะต้องรบัผดิชอบเรือ่งความปลอดภยั

ผลกระทบจากการที่เด็กเข้าร่วม
โครงการหรือการได้รับการหล่อหลอมให้
เป็นแกนน�าจิตอาสาในโรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่งนั้น นอกจากจะไม่กระทบกับการ
เรียนการสอนแล้ว นักเรียนยังมีผลการ

เรียนที่ดีขึ้น จากที่ผลการเรียนไม่ดีนัก 
กลบัดขีึน้เรือ่ยๆ ผลการสอบ O-Net กส็งู
ขึ้น และสามารถเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่ 
ผูท้ีม่าดงูานได้อกีด้วย โรงเรยีนท�างานมา 5 
ปี นักเรียนก็ดีขึ้น พูดกันรู ้เรื่องมากขึ้น  
แก้ปัญหาเรือ่งเดก็ทะเลาะกนัได้ ใช้หนงัสอื
เพิม่ขึน้ มจีติอาสาเพิม่ขึน้ สามารถพฒันา
จติใจได้เป็นอย่างดี 

ด้านชมุชนมกีารประยกุต์เอาความ
รู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากทุกคน
มาช่วยกนัพฒันาชมุชน โรงเรยีน สามารถ
น�าเอาคุณธรรมความดีมาใช้ในระบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของชุมชน
เพิม่เตมิด้วย ส�าหรบัผลทีเ่กดิขึน้กบัคนใน
ชมุชนคอื สามารถเป็นวทิยากรกระบวนการ
แลกเปลีย่นความรูใ้ห้กบัผูท้ีม่าศกึษาดงูาน
ได้ สามารถแนะน�าบอกเล่าในประเดน็พ่อ
แม่อุปถัมภ์ว่า ทางโรงเรียนและตนเองท�า
อะไรบ้าง รวมทัง้ม ีVTR ให้ด ูและแนะน�า
วธิกีารรายละเอยีดต่างๆได้

ร่วมด้วยช่วยกนั พลงัภาค ีสร้างคน 
พฒันาโรงเรยีน

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งเป็นโรง
เรียนเล็กๆ มักจะได้สิ่งของมาจากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่มี
การท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) เช่น การ
สร้างห้องน�้า การบริจาคคอมพิวเตอร์  
และเมื่อโรงเรียนได ้รับสิ่งของเหล ่านี้  
คุณครูก็จะบอกเล่าเรื่องราวการได้มาของ 
ของแต่ละชิ้น แต่ละอย่าง ให้นักเรียนได้
ทราบและให้เหน็ถงึความส�าคญัและความ
ยากล�าบากของการได้มา เช่น ปี 2553  
บรษิทั ทปิโก้ มาส�ารวจและจดัสร้างห้องน�า้
หลงัใหม่ให้โรงเรยีน  องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนระบบน�้ า
ประปาของโรงเรียน ทุนอาหารกลางวัน  
นมโรงเรยีน ปี 2554 บรษิทั ทรบีอนด์ มา
ช่วยสร้างโครงหลังคาเหล็กกันความร้อน 
ทาสีโรงอาหาร ทาสีบนหลังคา และ
ส�านกังานพืน้ทีเ่ขตการศกึษาที ่1 กาญจนบรุี 
ที่สนับสนุนงบประมาณท�าโครงการต่อ
เนือ่งทกุปีตามนโยบายของ ส�านกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน

คุณธรรมชั้นน�า โรงเรียนสีขาว (เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด) โครงการกิจกรรม
การแข่งขนักฬีากลุม่เครอืข่ายชาววงั  (กฬีา
สามคัค)ี โครงการกจิกรรมเข้าค่ายลกูเสอื
เนตรนารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น�าโดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย รวมทั้ง
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ทีเ่ป็นจดุ
เริม่ต้นทีส่�าคญัของกจิกรรมต่างๆ ต่อเนือ่ง
จนเกดิความส�าเรจ็ในปัจจบุนั โดยโรงเรยีน
ท�าโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกลาย
เป็นต้นแบบด้านจติอาสาทีส่�าคญั

ก้าวต่อไปของศูนย์โรงเรียนต้นแบบ 
จติอาสา

การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส�าคัญ
ปัจจยัแรกทีท่�าให้โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง
ได้รบัการยอมรบัจากทีต่่างๆ และสามารถ
พัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจิตอาสา
ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจใน
การท�ากจิกรรมต่างๆ มกีารประชมุร่วมกนั
เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
สื่อสารสองทาง มีการประกาศเสียงตาม
สาย ถือได้ว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ชมุชน ทกุคนเป็นเจ้าของโรงเรยีน เป็นเจ้า
ภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นแกนน�าจิตอาสา
สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากการท�า
กจิกรรมทัง้หลาย และน�ามาปรบัใช้ในชวีติ
ประจ�าวนัได้ เช่น การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ความ
เสียสละ มีน�้าใจ การแบ่งปันให้เพื่อน 
ฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ต้องปลูกฝังที่เด็ก และต้องปลูกฝังอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณธรรมความดีสืบต่อ
ไป ส�าหรบัเรือ่งกจิกรรมนัน้ทางโรงเรยีนได้
จัดท�าเป็นปกติจนกระทั่งกลายเป็นวิถี 
ส�าหรับสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการอยากจะ
พัฒนาต่อหรือเข้ามาช่วยเสริมคือ ด้าน
วิชาการหรือ องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จดัการ และอาจจะพฒันาหลกัสตูรการจดั
ค่ายจิตอาสาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นต่อ
ไป เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจิตอาสาที่
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม (บางมลูนากโมเดล) โรงเรยีนบางมลูนาก
ภมูวิทิยา ต�าบลบางมลูนาก อ�าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพจิติร

 ย้อนรอยความเป็นมาโรงเรยีนบาง 
มลูนากภมูวิทิยาคม 

 โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคมเ
ป็นโรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภอที่เก่าแก่ 
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร เดิมชื่อ
โรงเรยีนประจ�า อ�าเภอบางมลูนาก ตัง้ขึน้
ราว พ.ศ.2464 โดยตั้งอยู่ ณ ศาลาการ 
เปรียญ (เก่า) ของวัดบางมูลนาก เป็น
โรงเรยีนแบบสหศกึษา เปิดสอนชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่1-3 รวม 6 ห้องเรยีน มนีกัเรยีน
แรกตัง้  80 คน มนีายแก้ว อิม่วทิยา เป็น
ครู ใหญ ่คนแรก ต ่ อมา เมื่ อ วั นที่  1 
พฤษภาคม 2466 ย้ายมาท�าการสอนทีห้่อง
แถวในตลาด ต่อมาย้ายไปท�าการสอนที่

บ่อนเก่าซึง่เป็นอาคารของแผนกสขุาภบิาล 
ห้องแถวเชิงสะพานสุทธิรักษ์สโมสร ที่พัก
ของข้าราชการทีจ่ะไปมาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
และที่ตลาดสดของแผนกสุขาภิบาล
บางมูลนากตามล�าดับ โดยเปิดสอนถึง
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มกีารต่อเตมิ
สร ้ างอาคารเรียนหลั งใหม ่ เพิ่ ม เติม 
(ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก) 
เมือ่พ.ศ. 2476 ด้วยเงนิรายได้จาการแสดง
ละครเงินเรี่ยไร เงินบริจาคและเงินงบ
ประมาณ เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-4 ในช่วงแรกของการเปิดสอนระดับ
มธัยมเปิดรบัเฉพาะนกัเรยีนชาย ในปี พ.ศ.  
2494 จงึเปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1-6 มนีกัเรยีนสตรเีข้ามาเรยีนในระดบัชัน้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2496                

ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2497 นายเยยีน 
โพธสิวุรรณ นายอ�าเภอบางมลูนาก ด�ารทิี่
จะสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ ฝั่งตะวันตก  
ของแม่น�้าน่าน บริเวณที่ตั้งอ�าเภอเก่า 
(สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) เพราะที่ตั้ง
เดิมมพีืน้ทีจ่�ากดัไม่สามารถขยายโรงเรียน
ได้ จึงมีการตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
โดยมกีารเรีย่ไร รบับรจิาคเงนิ เพือ่ร่วมกนั
สร้างโรงเรยีน ได้เงนิทัง้สิน้ 400,000 บาท   
ท�าการก่อสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 
12 ห้องเรยีน และได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก
รฐับาล 1,000,000 บาท  สมทบสร้าง จงึได้
ต่อเติมอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพัก
ภารโรง และห้องน�้า เปิดใช้เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2499 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 32  
ไร่ เปิดสอนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-6 มีจ�านวนนักเรียน 2,132 คน  
จ�านวนห้องเรยีน 54 ห้อง มคีรรูวมทัง้หมด 
96 คน มีวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียนคือ 
“ ร ะ บบดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม  น� า ค ว าม รู ้  
มุ ่งพัฒนาการศึกษาสู ่มาตรฐานสากล”  
ผู ้อ�านวยการคนปัจจุบันคือ นายมานพ  
เกตเุมฆ

เส้นทางสูศ่นูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม 
จรยิธรรม (บางมลูนากโมเดล)

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาเป็น
โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภอที่เปิดสอนมา

ยาวนานนับ 9 ทศวรรษ โดยมีเป้าหมาย
หลกัคอืการพฒันานกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคุณภาพทางด้านวิชาการให้
อยู่ในระดับสูง ซึ่งพบว่าผลการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่เรียนจบ
สามารถสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
และสายอาชีพ ได้ในระดับที่น ่าพอใจ  
อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันนักเรียนมี
การแสดงออกพฤตกิรรมทางด้านคณุธรรม
และจรยิธรรมไม่เหมาะสม จากการประชมุ
หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถาน
ศกึษา คร ูผูป้กครอง ศษิย์เก่า นกัเรยีน มี
ความเหน็ตรงกนัว่า พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะ
สมซึ่งนักเรียนได้แสดงออกนั้นมีอยู่หลาย
ประการ เช่น การพดูจาไม่สภุาพ สบูบหุรี่ 
มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ทะเลาะววิาท 
ลอกการบ้าน ทจุรติในการสอบ ไม่ทิง้ขยะ
ลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร มา
โรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่มี 
สมัมาคารวะ ไม่มจีติอาสา  ไม่ดแูลรกัษา
ทรพัยากรส่วนรวม ใช้จ่ายฟุม่เฟือย เป็นต้น 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 โรงเรยีนบาง
มูลนากฯ ได ้ รับการหนุน เสริมจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และศูนย์
คณุธรรม (องค์การมหาชน) ในการด�าเนนิ
โครงการสร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้าน
คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่น�าไปเป็นต้นแบบ
ในการขยายผล ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็
ของคณะกรรมการการศกึษา คร ูและศษิย์
เก่าต่างได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีแนว
โน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ท�าให้ครูในโรงเรียนเกิดการพูดคุยหารือ
ถงึสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ท�าให้
แนวทางการแก้ไขดงักล่าว โดยมฐีานคดิใน
การแก้ปัญหาคือ “การปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั ให้นกัเรยีนมี
หลักชีวิตที่มั่นคงในจิตใจ พึ่งตนเอง จิต
อาสา ช่วยเหลอืสงัคม” ก�าหนดเป้าหมาย
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลักที่จะ
เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน 3 ประการคือ 
“ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง” โดยให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ทั้งคณะกรรมการ
การศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา สาเหต ุเพือ่น�า

มาเป็นแนวทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์
ด� า เนิ น งาน เพื่ อ ให ้ บรรลุ เป ้ าหมาย 
โดยประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม รวมถึงได้มีการ
ก�าหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการสร ้างรูปธรรมของการสร ้าง
คณุธรรม จรยิธรรม ได้แก่ การเสรมิสร้าง
ระเบียบวินัย การเสริมสร้างความดี การ
เสรมิสร้างความกตญัญกูตเวท ีการพฒันา
จรยิธรรม การส่งเสรมิจติอาสา การพฒันา
โรงเรียนสีขาว โดยภาพรวมเรียกว ่า 
“ยทุธศาสตร์ 3-6-3”  

หน่วยงาน
ภาคี

สนับสนุน

• ส�านักงานตรวจ
งานแผันดิน
• ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

ครูและเครือข่าย
ผู้ปกครอง
จิตอาสา

นักเรียน

แผนภาพแสดงบางมูลนากโมเดล
72 73



พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
“พัฒนาครู ครูร่วมคิดร่วมท�า 

น้อมน�าความส�าเร็จ นิเทศก์ติดตามผล”
ตัวชี้วัด “ครูต้นแบบ” 

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน

ตัวชี้วัด “นักเรียนต้นแบบ” 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม
“อตัลกัษณ์สภาพแวดล้อมภายในและนอก

โรงเรยีน โดยมส่ีวนร่วมกบัชมุชน”

ความ
ซื่อสัตย์

กลไกการด�าเนินงาน กลไกการด�าเนินงาน กลไกการด�าเนินงาน

ความ
ซื่อสัตย์

ความ
รับผิดชอบ

ความ
รับผิดชอบ

พอเพียง ความ
รับผิดชอบ

• ไม่เบียดเบียน
เวลาราชการ
• ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จาก
โรงเรียนและ
นักเรียน
• ไม่โกหก
และมีสัจจะ
• ไม่สร้างความ
แตกแยกในหมู่
คณะ

ครู  นักวิชาการ  คณะกรรมการการศึกษา เครือข่าย 
ผู้ปกครองจิตอาสา ที่ปรึกษา ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระบวนการ  กระบวนการอบรม/ประชุมสัมมนาและ
การศึกษาดูงาน  ก�าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์  
แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ชัดเจน  การนิเทศก์ก�ากับ 
ติดตามและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีทีม
นักวิชาการร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการและให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา และติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

กระบวนการ ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และใช้ “โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ สนับสนุนให้ครูสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  บูรณาการใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั่วโมงชุมนุม

กระบวนการ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน การมี
ส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา 

นักเรียนปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนจัดท�า
โครงงานคุณธรรม การบูรณาการการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระ  งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ครู นักเรียน และเครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสา

• ไม่พูด
ค�าหยาบ 
วาจาสุภาพ 
• ห่างไกล
ยาเสพติด
• ไม่ทะเลาะววิาท
• รักนวล
สงวนตัว
• ไม่เล่นการพนนั
• ไม่ลักขโมย ไม่
กรรโชกทรัพย์

• ภายในโรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม
• มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
พอเพียง
• มีความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

• ตรงต่อเวลา
• แต่งกาย
ถูกระเบียบของ
โรงเรียนและ
ทางราชการ
• จิตอาสา 
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
• ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย 

• การเดินแถว/
เข้าแถว
• การวาง
รองเท้า
• กิจกรรม
หน้าเสาธง
• ระเบียบของ
โรงเรียน
• ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย
• มสีมัมาคารวะ 
(อ่อนน้อมถ่อม
ตน)
• ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง
• ตอบแทนผู้มี
พระคุณ
• เชื่อฟังพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง
• ขยัน อดทน 
เอาใจใส่
การเรียน
• แต่งกาย
ถูกระเบียบ

• ประหยัด
ทรัพยากรของ
โรงเรียน
• เสียสละ 
แบ่งปัน ต่อ
นักเรียนและ
เพื่อนร่วมงาน

• มีน�้าใจ 
เสียสละ ช่วย
เหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผล
ตอบแทน
• มีความ
พอเพียง
ประหยัด
• ประหยัด
การใช้
ทรัพยากร
ของโรงเรียน

ภาพแสดงกลไกการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล
กระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนากโมเดล 

ก้าวแรกกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิต
วิญญาณความเป็นครู : แม่พิมพ์
สร้างคณุธรรม จรยิธรรมสูน่กัเรยีน 

การขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม ของบางมลูนากโมเดล ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกีย่วข้องทกุระดบั นบัตัง้แต่ คร ูนกัเรยีน 
ผูป้กครอง ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ                  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการให้ค�าปรึกษา รวมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรยีนและคร ูจากรายงานการสงัเคราะห์

องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบทางด้านของคุณธรรม จริยธรรม 
บางมูลนากโมเดล กล่าวว่า ก้าวแรกของ
ของการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ 
การกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู “พฒันาคร ูครรู่วมคดิ
ร่วมท�า น้อมน�าความส�าเรจ็ นเิทศก์ตดิตาม
ผล” เพือ่ให้เกดิครตู้นแบบ โดยการสือ่สาร
กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันของทุกฝ่าย และ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ คิดเพื่อ
แก้ไขปัญหา คดิสร้างสรรค์ การสือ่สารเชงิ
ลึกในองค์กร และเปิดโลกทัศน์ เติมเต็ม

ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการศกึษา
ดูงานตัวอย่างที่ดี เพื่อให้ครูเป็นกลไก
ส�าคัญ ท�าหน้าที่เพาะบ่มต้นกล้าเยาวชน
คนคณุธรรม จรยิธรรม ให้เตบิโตงอกงาม 
แขง็แรงพร้อมกบัภมูคิุม้กนั 

ผูท้ีม่บีทบาทในการกระตกุต่อมคดิ 
และกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครูคือ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการโดยการวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อ
สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม 
จริ ย ธ ร รม โดยคณะศึ กษาศาสตร ์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้
กระบวนการให้ค�าปรึกษาและการจัด

กระบวนการเรยีนรู ้การเชือ่มโยงความรูท้ี่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
จากภายนอกให้ครขูองโรงเรยีนบางมลูนากฯ
เกิดการเรียนรู้กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบ การร ่วมกันสร ้างเป ้าหมาย  
อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิโครงการ) ขัน้ตอนวธิกีารด�าเนนิการ 
ติดตามสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การด�าเนนิงาน

 ด้านกระบวนการในการด�าเนิน
โครงการสร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้าน
คณุธรรม จรยิธรรม ในการสงัเคราะห์ครัง้
นี ้ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1)  การเต
รยีมความพร้อม 2)  การลงมอืปฎบิตักิาร
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  3) การ
ตดิตามประเมนิผลและการสงัเคราะห์องค์
ความรู ้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม “ครู
และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา” โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็นในการ
ด�าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อให ้ครู เป ็นต ้นแบบด ้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน    
โดยเฉพาะการเติมเต็มความรู ้ โดยใช้
หลักสูตรการเรียนรู ้จากศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ได้แก่ หลักสูตร Ma- 
naging SR School หลกัสตูรผูน้�าเยาวชน
จติอาสา หลกัสตูรส่งเสรมิคณุธรรมความดี 
หลกัสตูรโครงงานคณุธรรม การพฒันาการ
คดิเชงิระบบ การศกึษาดงูาน/แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้การสมัมนาเพือ่ประเมนิตนเองและ
สื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม และ
การพาผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานไป
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารเชิงลึก
ภายในองค์กร และการเสริมสร้างความ
เข้าใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งแบบกลุ่ม
ย่อยและรายบคุคล

กระบวนการเตรียมคน เป็นการ
เตรยีมความพร้อมของครแูละผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
หลงัจากนัน้จะเข้าสูข่ัน้ตอนการเตรยีมงาน 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง ร่วมกนัก�าหนดอตัลกัษณ์ หรอืตวั
บ่งชี้ความส�าเร็จ การพัฒนาครู นักเรียน 

และสภาพแวดล ้อมภายในโรงเรียน 
ก�าหนดยทุธศาสตร์ และกจิกรรมเพือ่บรรลุ
สูเ่ป้าหมาย  เรยีกว่า “ยทุธศาสตร์ 3-6-3” 
(รายละเอยีดตามตาราง) 

• อัตลักษณ์ครูและผู้บริหาร : ไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากนกัเรยีนและโรงเรยีน ตรงต่อ
เวลา รบัผดิชอบในหน้าที ่มจีติอาสา และ
ประหยดัทรพัยากรของโรงเรยีน 

• อตัลกัษณ์ของนกัเรยีน : ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้อง
กบัอบายมขุ ด�ารงชวีติอย่างพอเพยีง มจีติ
อาสา และจติส�านกึสาธารณะ 

• สภาพแวดล้อมโรงเรยีน สะอาด 
ร่มรืน่ สวยงาม และชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรยีน 

ขัน้ที ่2 ลงมอืปฏบิตักิารเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร ้าง
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
นกัเรยีน คอื ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ 
และพอเพยีง มกีระบวนการดงัต่อไปนี้ 

• การจดัโครงสร้างการท�างานร่วมกนั
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายกิจการ
นกัเรยีน หวัหน้าระดบั ครปูระจ�าชัน้ และ
ครูทุกคนในโรงเรียน คณะกรรมการ
นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา เครอื
ข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อเป็นกลไกใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรยีน โดยทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม   

• การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
กบักรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชมุชน  
ซึง่ในการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมตาม
บางมูลนากโมเดลนั้นมีการสร้างเครือข่าย 
ผูป้กครองจติอาสาเข้าร่วมการท�ากจิกรรม 
เช่น การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
การศึกษาดูงาน ผู ้ปกครองมายืนรับ
นกัเรยีนเข้าโรงเรยีนในตอนเช้า มารบัไหว้
เดก็นกัเรยีน “ยิม้ ไหว้ ทกัทาย” เป็นการ
เรียนรู้เรื่องมารยาทไทย การแสดงความ
อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน หลังจากนั้น
เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาจะเดินตรวจ
ความเรยีบร้อยภายในโรงเรยีน รวมทัง้การ

ประชมุสรปุบทเรยีนร่วมกบัคณะกรรมการ
การศึกษาและทีมงานครูในโรงเรียน เป็น
ก�าลงัในการเสรมิสร้างคณุธรรมในโรงเรยีน 
และในครอบครวัเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง 

• การบูรณาการงานโครงการกับ
ภารกจิหลกัและงานประจ�า โดยการบรูณา-
การกบักระบวนการเรยีนการสอน 8 กลุม่
สาระ การปรบัปรงุงานวนิยันกัเรยีนทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม งานประกันคุณภาพ  
กจิกรรมพเิศษของโรงเรยีน และการพฒันา
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม คือ การส่ง-
เสรมิให้นกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้มกีารจดัท�า
โครงงานคณุธรรม งานวนิยันกัเรยีน และ
กิจกรรมจิตอาสา โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตัวเองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อ
การสบืค้นปัญหา สาเหต ุและหาแนวทาง
ในการแก้ไข ทั้งในรูปปัญหาที่อยากแก้ไข 
พัฒนาปรับปรุง และความดีที่อยากท�า 
โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมกีารจดัท�าโครง
งานคุณธรรมในทุกระดับชั้น อย่างหลาก
หลายและสร้างสรรค์ เรยีนรูก้ารท�าความดี
อย่างมีความสุข โครงงานคุณธรรมของ
บางมูลนากโมเดล มีจ�านวนมากถึง 108 
โครงงาน (เฉลี่ย 2 โครงงานห้อง) ดัง
ตวัอย่างแยกรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

• โครงงานด้านการเสริมสร้าง
ระเบยีบวนิยั ได้แก่ โครงงานไหว้สวยยิม้ใส 
และโครงงานความดีนั้นท�าได้ วินัยนั้น
มัน่คง 

• โครงงานด้านการใส่ใจเสรมิสร้าง
ความดี ได้แก่ โครงงานร่วมด้วยช่วยกัน
ท�าความดี โครงงานบ้านเด็กดี โครงงาน
วาดมอืสือ่ใจ และโครงงานกระปกุออมบญุ 

• โครงงานด้านความกตญัญ ูได้แก่ 
โครงงานมารยาทดีศรีภูมิ และโครงงา
นภ.ว.นีด้เีพราะมคีวามกตญัญู 

• โครงงานด ้านความพร ้อม 
มจีรยิธรรม ได้แก่ โครงงาน Morality ท�าดี 
6 กจิกรรม

• โครงงานด้านการน้อมน�าจิต
อาสา ได้แก่ โครงงานปันรัก ปันน�้าใจ 
โครงงานแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง โครงงาน
ร้อยด้วยรัก ถักด้วยใจ มอบให้น้อง และ
โครงงานจติอาสาน�าพาแสงสว่าง 
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• โครงงานด้านการพฒันาโรงเรยีน
สีขาว ได้แก่ โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน  
โครงงาน  Non-Smoking School และ
โครงงานพลงัจิว๋รกัษ์โลก 

 นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับ
การท�ากจิกรรมของชมรมต่างๆ การจดัฐาน
การเรยีนรูค่้ายลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด 
และผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมปฐมนเิทศ
นกัเรยีนใหม่ การจดัการค่ายเรยีนรูค้ณุธรรม  

• การพัฒนาสภาพแวดล ้อม
ภายในโรงเรียนสะอาดเป ็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสวยงาม มีแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลายและพอเพียง มีความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
กจิกรรมทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูค้อื หลงัจาก
เข้าแถวเคารพธงชาตนิกัเรยีนจะมกีารแบ่ง
เวรกันท�าความสะอาดบริ เวณรอบๆ
โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�าวัสดุมา
รไีซเคลิ และมาท�าปุย๋อนิทรย์ี ชวีภาพ ปุย๋
ที่ได้จะน�าไปใช้รดผักที่ปลูกไว้เป็นอาหาร
กลางวนัในโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมกีารจดั
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน เช่น การวาง
กระเป๋า รองเท้า ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ก่อนเข้าชั้นเรียน และการเดินแถวเพื่อขึ้น
ชัน้เรยีน ท�าให้นกัเรยีนเรยีนรูเ้รือ่งการสร้าง
ความมรีะเบยีบวนิยัในชวีติประจ�าวนั 

• การนิเทศก์ ติดตาม สรุปบท
เรียน การสร้างขวัญและก�าลังใจ เสริม
หนนุ แก้ไข พฒันาเชือ่มประสานอย่างต่อ
เนือ่งโดยนกัวชิาการ

• การประชาสัมพันธ ์เผยแพร่
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)  
สู ่สาธารณะ เช่น การเข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีการน�า
เสนอกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนาก
โมเดล นอกจากนีย้งัมกีารผลติสือ่วดิทีศัน์
ดอกไม้บานสือ่สารความด ีรวมทัง้เอกสาร 
การจดัเวทใีห้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และการเชือ่มโยงเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีน
ท�าให้เกิดการเรียนรู ้และการขยายผลสู ่
โรงเรยีนใกล้เคยีง   

ขัน้ที ่3 สรปุบทเรยีน  ตดิตาม ประ เมนิ
ผล และสงัเคราะห์องค์ความรู้  

การเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม
ของบางมลูนากโมเดล เป็นการด�าเนนิงาน
ควบคูก่บัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร สงัเคราะห์
องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยทีม
นกัวชิาการคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในการด�าเนนิงานในครัง้
นี้จึงมีนักวิชาการท�าหน้าที่ในการพัฒนา 
ให้ค�าปรึกษา การสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการด�าเนินงาน โดยการน�าคณะครู
และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการเพื่อน�าเสนอความก้าวหน้าและ
การสรุปบทเรียนของการด�าเนินโครงการ
ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันคิดแก้ไข
ปัญหาและวิธีการที่จะน�าไปสู่การด�าเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศก์ ก�ากับ 

คุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้น 
จากการด�าเนินโครงการ “บางมูล 
นากโมเดล”
    ความซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ พอเพยีง เป็น
อัตลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิโครงการ สร้างโรงเรยีนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)  
ผลจากการด�าเนนิโครงการพบว่า ภายหลงั
การด�าเนนิโครงการ ทัง้คร ูนกัเรยีน และ
สภาพแวดล้อมมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็
ได้ชดัเมือ่เทยีบกบัก่อนการด�าเนนิโครงการ 
ดงัต่อไปนี้ 

• เกิดพลังความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนิน
โครงการ ท�าให้เกิดความรัก สามัคคีของ
คร ูนกัเรยีน เครอืข่ายผูป้กครองจติอาสา 
และเกิดการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ 
ให้กับครูในโรงเรียน และเรียนรู้ประสบ- 
การณ์การท�างานร่วมกับหน่วยงานภาคี
ภายนอก เช่น ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
และนกัวชิาการทีใ่ห้ค�าแนะน�าปรกึษา

• เกิดครูต้นแบบด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบันกัเรยีน
ทัง้ในด้านของความสามคัค ีร่วมมอืร่วมใจ
ในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งเป็นแบบ
อย่างในด้านคณุธรรมของความรบัผดิชอบ 
ซึง่เป็นการสะท้อนความเหน็ของนกัเรยีนว่า
ครเูข้าสอนตรงเวลา มาท�างานตรงเวลา ไม่
เบยีดเบยีนเวลาราชการ มจีติอาสาร่วมท�า
กิจกรรมกับนักเรียน ประหยัดการใช้
ทรพัยากรของโรงเรยีน เป็นต้น 

• นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ การมี
ระเบยีบวนิยั ความสามคัค ีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ยิม้ ไหว้ ทกัทาย มสีมัมาคารวะ 
โดยมีรูปธรรมคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ 
ความมีระเบียบวินัย ได้แก่ การเข้าแถว
หน้าเสาธง การเข้าแถวซือ้อาหาร การเดนิ
แถวเข้าโรงเรยีนและกลบับ้าน การเดนิแถว
ขณะเปลีย่นชัน้เรยีน การจดัวางรองเท้าให้
เป ็นระเบียบ มารยาทและกาลเทศะ 
คณุธรรมด้านความรบัผดิชอบ ช่วยพ่อแม่ 

บทบาทของ
ส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม บางมูลนากโมเดล

โรงเรียน

ศนูย์คณุธรรม
(องค์การ
มหาชน)

นักวิชาการ

• งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
• แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน/นักเรียนแกนน�า
• สอดแทรกการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ค่ายลูกเสือ
• ครูที่ปรึกษา/ครูเวรประจ�าวัน/ระดับชั้น
• ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ครูทุกคน
• กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน
• การจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างก�าลังใจ
• การติดตาม/เสริมหนุน/แก้ไข/พัฒนา/เชื่อมประสานอย่างต่อเนื่องโดย
นักวิชาการ

• หลักสูตร Managing SR School
• หลักสูตรผู้น�าเยาวชนจิตอาสา
• หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมความดี
• หลักสูตรโครงงานคุณธรรม
• การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การสัมมนาเพื่อประเมินตนเองและสื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม

• การอบรมพัฒนาศักยภาพครู
• การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
• การประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
• การจัดค่ายคุณธรรมเด็กดีสร้างได้
• การจัดกิจกรรมเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การสร้างแกนน�า/เครือข่าย/แนวร่วมเพิ่มเติม
• การพัฒนาการคิดเชิงระบบ
• การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
• การให้ค�าปรึกษา/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา
• การนิเทศก์ ก�ากับ ติดตาม สร้างขวัญ/ก�าลังใจ

ตารางแสดงบทบาทของส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล

ผู้ปกครองท�างานบ้าน การท�าโครงงาน
คุณธรรม คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกัน
จากการลอกการบ้านมาเป็นการช่วยเหลอื
กันติวให้ความรู้ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอน
น้อง ท�าให้เกิดความรักและความสามัคคี
กนัในหมูค่ณะ อนัน�าไปสูก่ารเกดิสมัพนัธ-
ภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่ขีึน้ ปัญหา
การทะเลาะวิวาทลดลง นักเรียนมีจิต
อาสา/จติสาธารณะเพิม่ขึน้ 

• สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ร่มรืน่และน่าอยู ่เกดิจากการมส่ีวนร่วมของ
นกัเรยีนในด้านต่างๆ อาท ินกัเรยีนมกีาร
จัดเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน และ
บรเิวณรอบๆ โรงเรยีน การเกบ็ขยะ เกบ็
ใบไม้น�ามาท�าปุ๋ยชีวภาพ และการมีส่วน
ร่วมของเครอืข่ายผูป้กครองจติอาสาในการ
รกัษาความสะอาดบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน

 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวน 
การสร ้างโรงเรียนต ้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) เกิดจาก
ปัจจยัทีส่�าคญัดงัต่อไปนี้

• มกีระบวนการพฒันาและเตรยีม
ความพร้อม “ตดิอาวธุทางปัญญา” ให้กบั
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และนักวิชาการให้ค�าแนะน�า
ปรกึษา ร่วมท�ากจิกรรมและนเิทศก์ตดิตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการหนุนเสริมความรู้
เปิดโลกทศัน์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัครู
และนักเรียน และงบประมาณในการเอื้อ
อ�านวยการท�ากจิกรรม  

• มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู ้ในการขับเคลื่อนการสร้าง
โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 
(บางมลูนากโมเดล)

• พลงัความร่วมมอืและการมส่ีวน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู ้ปกครอง 
นักเรียน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วชิาการจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

โดยการมีส่วนร่วมในลักษณะการรับฟัง
ความเห็นจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) 
จากผู้ปฏิบัติสู ่ผู ้บริหาร และเด็กร่วมคิด 
ร่วมท�า ร่วมน�าเสนอ และร่วมรับความ
ส�าเรจ็ด้วยความภาคภมูใิจ โดยมคีรเูป็นผู้
เสรมิหนนุ อ�านวยความสะดวก และเชือ่ม
ประสาน

• มีการบูรณาการการด�าเนินงาน
ของโครงการกับภารกิจหลักของโรงเรียน 
อาทิ บูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ากิจกรรมชมรม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน
คณุธรรม  และงานประกนัคณุภาพ 

• มีผู้น�าและครูที่ดีทั้งในด้านการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ความมุ่งมั่น
และตัง้ใจจรงิ ความสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจ
เดียวกัน ความเสียสละและการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูโดยแท้ การพัฒนา
ปรับปรุงตนเองและวิธีการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพ การเปิดใจยอมรับการ
เปลีย่นแปลง 

• มีระบบการนิเทศก์ก�ากับ และ
ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่
นักเรียนส่วนมากก็มีทุนทางสังคมและทุน
ทางปัญญาที่ดี กล่าวคือ มีความมุ่งมั่น
มานะพยายามที่จะร่วมเป็นฟันเฟือง/
เครื่องจักรในการขับเคลื่อนโครงการนี้  
ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการ
ด�าเนนิงาน กจิกรรมและโครงงานคณุธรรม
ของนักเรียนมีความหลากหลายและ
สร้างสรรค์ สร้างกระแสการท�าความดีได้
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสาและ
สาธารณะประโยชน์ จนกระทั่งเกิดการ
ขยายผลความร่วมมือต่อไปยังชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง นอกจากนี้ มี 
คณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ข้มแขง็อกีด้วย

• เครือข่ายผู ้ปกครองจิตอาสา 
และพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรยีนเข้ามาร่วมผนกึ
ก�าลงัเพือ่ช่วยขบัเคลือ่น บางมลูนากโมเดล 
รวมทั้งการสื่อสารเชิงลึก นิเทศก์ติดตาม 
ให้ก�าลงัใจ เป็นทีป่รกึษา ช่วยแก้ไขปัญหา 

และติดตามอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการ
จดัการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการ
สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) ออก 
สูส่าธารณะ อย่างต่อเนือ่ง 
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ศนูย์เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้านจบัไม้ 
ต�าบลเฝ้าไร่ อ�าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

“ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียน
บ้านจบัไม้มทีนุเดมิคอื มชีมุชนเป็นพลงัจติ
อาสาที่ส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานร่วมกบัโรงเรยีนมายาวนานเกอืบ 50 ปี 
และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เน้นการพัฒนา
ให้นักเรียนเป็น เด็กดีมีคุณภาพ ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากชุมชนใกล้
เคียง การเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง โดยการบรูณาการจติอาสาและความ

ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านจับไม้ 

จุดเริ่มต้น ความส�าเร็จที่อยากเห็น จังหวะก้าว กระบวนการ

ค่ายอาสาสร้าง
จิตอาสาชุมชน
ร่วมแรง ร่วมใจ 
พัฒนาโรงเรียน

จิตอาสาใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง

โรงเรียน ชุมชนดี 
มีวินัย สร้างสรรค์

สังคมจับไม้ 
ให้รู้รักพอเพียง

ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง

เชื่อมโยงเครือข่าย
โรงเรียน

พฒันาศนูย์เรยีนรู้
เชิงคุณธรรม

พัฒนาจิตอาสา
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

มีวิถีการด�าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง

โรงเรียนวิถีพุทธ
เด็กดี มีคุณภาพ 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย

โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย

• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาเติมเต็มความรู้
ด้วยการศกึษาดงูาน แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ กับพื้นที่ต้นแบบ
• การวางแผนปฏิบัติการ
• ลงมือท�ากิจกรรมปฏิบัติการ
กิจกรรมในโรงเรียนปลูกผัก 
เลี้ยงปลาเป็นอาหารกลางวัน  
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
การปลูกต้นคล้าและทอเสื่อ 
• การติดตามประเมินผล 
ทบทวน สรุปบทเรียน 
• การปรับแผนงาน กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ 
• การประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิง
คุณธรรมเพื่อการขยายผล

แผนภาพเส้นทางสู่ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้

ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ การสื่อสารเผยแพร่รูปธรรมความส�าเร็จ 

พอเพียงร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) นั้นเริ่มตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2550  
เป็นต้นมา เป้าหมายที่ส�าคัญก็เพื่อให้
นักเรียนในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
หล่อหลอมตนเองให้เป็นผูท้ีม่จีติอาสา รูจ้กั
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในชีวิตประจ�าวัน
โดยการใช้กระบวนการเชือ่มโยงให้เกดิการ
ท�ากิจกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกันระหว่าง
โรง เรียน ครอบครัว และชุมชน มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บ

ข้าวเหนยีวและการทอเสือ่ เป็นเครือ่งมอืให้
เกิดการสร้างการคุณธรรมพื้นฐานให้กับ
เยาวชนด้วยการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ความพอ
เพยีง พึง่ตนเอง ระหว่างลกูหลานเยาวชน
คนรุ ่นใหม ่กับครูภูมิป ัญญาท ้องถิ่ น  
โดยการเรียนรู ้จากการลงมือปฎิบัติจริง  
เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรยีน
โรงเรยีนบ้านจบัไม้ คอื ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ 
มวีถิกีารด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง” 

ค่ายอาสาสร้างพลงัจติอาสาชมุชน 
: ก่อเกดิโรงเรยีนบ้านจบัไม้

ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้าน
จับไม้อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้การน�าของหลวงปู ่ค�าดี มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่ต�าบลเฝ้าไร่  อ�าเภอเฝ้าไร่  
จ.หนองคาย มีหลวงปู่ค�าดีเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์
มาก และเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเคารพ
นับถือกันสืบต่อมาโรงเรียนบ้านจับไม้เป็น
โรงเรียนเก่าแก่มีอายุเกือบ 6 ทศวรรษ  
ตัง้อยูใ่นบรเิวณวดับปุผาราม ซึง่เปิดท�าการ
สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 
21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2497 มนีกัเรยีน 29  
คน นายประเสริฐ  มงคลสวัสดิ์ เป็นครู
ใหญ่คนแรก ทีต่ัง้ของโรงเรยีนได้รบับรจิาค 
ทีด่นิจากชาวบ้าน จ�านวน 6 ไร่ และชาว
บ้านช่วยกันบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และงบ
ประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้
กับลูกหลานในชุมชนได้เรียนเล่าเรียน
หาความรูฝึ้กฝนตนเอง ต่อมาชาวบ้านร่วม
กันซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่อีก 3 ไร่

ต่อมาปี พ.ศ. 2519 โรงเรยีนได้รบั
งบประมาณจากทางราชการ จึงปรับปรุง

โรงเรียนโดยการกั้นฝารอบนอกและในตัว
อาคารเรียน  สร้างบ้านพักครู  ก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม และสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  เวลานัน้มนีกัเรยีนเพิม่ขึน้
ตามล�าดับ  ท�าให้ขาดแคลนห้องเรียน  
โรงเรยีนได้รบัความอนเุคราะห์งบประมาณ
จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ต่อเตมิชัน้
ล่างของอาคารเรียน การพัฒนาปรับปรุง 
ต่อเตมิโรงเรยีน มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อ
เนือ่ง โดยส่วนหนึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก
ชาวบ้าน และองค์การบรหิารส่วนต�าบลเฝ้า
ไร่ ทั้งอาคารเรียนและการก่อสร้างสนาม
กฬีาวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ ในการ
ด�าเนินงานก่อสร้างอาคารและสนามกีฬา
ของโรงเรยีนจะมชีาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วม
และเป็นแรงงานหลักในการท�างานโดย
ตลอด 

ในอดีตสภาพของโรงเรียนบ้านจับ
ไม้ที่เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก เก่าแก่ และมี
ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนอุปกรณ์
กฬีา จากสภาพดงักล่าวท�าให้โรงเรยีนบ้าน
จบัไม้มกัจะได้รบัการแนะน�าจากส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ต้องการจัดค่ายอาสา มีการท�า

กจิกรรมค่ายร่วมกบัโรงเรยีนหลายค่ายด้วย
กัน เช ่น ชุมนุมอาสาพัฒนาชุมชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก่อสร้างอาคาร
ธรรมประชานุสรณ์ใช้เป็นห้องสมุดใน
โรงเรยีน  ชมุนมุอสีาน มหาวทิยาลยัมหดิล 
และชุมนมุวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครสร้างอาคารประกอบ 
(อาคารมหิดลเทคโนโลยีมหานคร-อาคาร
รวมน�า้ใจ) 

ใช้อาคารท�าเป็นโรงอาหารและได้
รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า  
ประชาชนในจังหวัดหนองคายร่วมสมทบ
ทุน การก่อสร้าง มีการสร้างห้องน�้าเด็ก
อนุบาล  ร่วมสร้างเตาเผาขยะใช้จัดการ
ขยะในโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมมีลูนธิกิลุม่
แสงเทียนได้เข้ามาจัดค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ก่อสร้างห้องน�้า ถมปรับพื้นที่
ก่อสร้างห้องน�า้ จดัท�าสนามเดก็เล่น  มอบ
พระพทุธรปู 2 องค์ใหญ่ พร้อมแท่นเครือ่งป้ั
มน�า้ให้กบัโรงเรยีน การพฒันาโรงเรยีนใน
ช่วง 10 ทีผ่่านมา โรงเรยีนบ้านจบัไม้ ได้
ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซม การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุง
สภาพภมูทิศัน์ของโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีน
ทีม่สีภาพแวดล้อมร่มรืน่ น่าเรยีน 

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงภูมิ-
ทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแล้ว 
ยังมีการเข้าค่ายอาสาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มีนักศึกษามาท�างานจิตอาสา  
ประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ พยาบาล 
และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วย
ก่อสร้างอาคาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้มี
ชาวบ้านมาช่วยกนัท�างานเพิม่มากขึน้ การ
จดัค่ายอาสาแต่ละครัง้ชาวบ้านกจ็ะมาช่วย
กันลงแรง เตรียมสถานที่ เพื่อรองรับ
นักศึกษาที่มาจัดค่าย ช่วยดูแลอ�านวย
ความสะดวกให้กบันกัศกึษาด้วยความยนิดี
และเตม็ใจ การท�างานค่ายอาสาแต่ละครัง้
จะท�างานร่วมกนัอย่างน้อย 15 วนั ชมุชน
และนกัศกึษาช่วยกนัท�างานผลดัเปลีย่นกนั
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้นกัศกึษาและชาวบ้าน
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เกิดความผูกพันกันปัจจุบันบางคนยัง
ติดต่อกัน เสมือนเป็นญาติพี่น้อง การท�า
ค่ายอาสาจึงเป็นเหมือนสะพานท�าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ช่วยท�า
กจิกรรมต่างๆ ทกุครัง้ทีโ่รงเรยีนมงีานชาว
บ้านก็จะมาช่วยกันแบ่งหน้าที่ในการดูแล 
ต้อนรับ และร่วมท�างานเรื่อยมาตลอด
จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552  
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ
งบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
ให ้ เป ็นศูนย ์การเรียนรู ้ เชิ งคุณธรรม  
ก่อสร้างอาคารห้องสมุดจิตอาสาหนึ่ง
เดียวกันโดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับงบประมาณจาก 
สพฐ. ปรับปรุงอาคารเรียนและประปา
โรงเรียนต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบ
ประมาณจัดซื้อสื่อศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
โรงเรยีนขนาดเลก็จากสพฐ. และได้รบัการ
สนบัสนนุงบประมาณจากบรษิทั เทพผดงุ
พรมะพร้าว จ�ากัด และบริษัท อ�าพลฟู้ด 
จ�ากัด จ�านวน 200,000 บาท ในการ
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งเรียนรู ้ภายในโรงเรียน ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านจับไม้ เปิดสอนระดับชั้น
อนุ บ าล 1 -ชั้ นประถมศึ กษาป ี ที่  6  
การพัฒนาโรงเรียนบ้านจับไม้ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาทางด้านคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้
เตบิโตเป็นเยาวชนทีม่คีณุภาพ

โรงเรียนวิถีพุทธ....จุดเริ่มต้นของ
การสร้างคุณธรรมให้กับครูและ
นกัเรยีน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรยีนบ้านจบัไม้นบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตโดยมีคุณธรรม
ชี้น�าทางชีวิตให้กับนักเรียน จากการท�า
โครงการตามนโยบายโรงเรียนน�าร่องของ 
สพฐ. ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนที่สนใจ จึงได้รับการสนับสนุน 
ช ่ วย เหลือและได ้ รับค� าแนะน� าจาก  
คุณอนุชิต บัวพุฒ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์

ช�านาญการพเิศษของสพป.หนองคาย เขต 
2 จังหวัดหนองคาย  หลักการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ การน�าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้ เน้นกรอบการ
พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน ตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
พัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง” ซึ่ง การท�า
กิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธรวมถึงมีการ
จัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบ
ด้วยด้านกายภาพคือ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
ด้านกิจกรรม ปรับพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น 
กิจกรรมประจ�าวัน กิจกรรมวันส�าคัญ 
กิจกรรมนักเรียน ด้านการเรียนการสอน 
เริม่ตัง้แต่การก�าหนดหลกัสตูรสถานศกึษา 
การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการ

เรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน 
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติต ่อกันระหว ่างครูกับนักเรียน 
นัก เ รี ยนกับนัก เ รี ยน หรื อครู กั บครู  
และด้านการบริหารจัดการตั้งแต่การ
ก�าหนดวสิยัทศัน์ จดุเน้น การก�าหนดแผน
ปฏบิตักิาร การสนบัสนนุ ตดิตาม ประเมนิ
ผล และพฒันาต่อเนือ่ง ซึง่การจดัสภาพใน
แต่ละด้านจะมุ่งพัฒนานักเรียนตามระบบ
ไตรสกิขาได้อย่างชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

โรงเรียนวิถีพุทธบ้านจับไม้ มีเป้า-
หมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน 
เป็นเดก็ด ีมคีณุภาพ ยิม้ง่าย ไหว้สวย มี
การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร ้างความ
ตระหนกัเรือ่งของระเบยีบวนิยัและแนวทาง
วิถีพุทธโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิดกิจกรรม อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม
ดัง้เดมิทีน่บัถอืหลวงปูค่�าด ีทีส่ัง่สมค�าสอน
ที่ดี เช่น น้องไหว้พี่ การจัดเขตบริการ 
กจิกรรมประจ�าวนัเพือ่ท�าความสะอาดดแูล
พืน้ทีร่บัผดิชอบให้เกดิความเรยีบร้อย ส่ง-
เสรมิวฒันธรรมประเพณขีองชมุชน ครนู�า
เด็กไปร่วมงานประเพณีในชุมชน ไปให้
บรกิารต่างๆ ในงาน รวมถงึการพานกัเรยีน
ไปท�าบญุไหว้พระทกุวนัพระ รวมทัง้จดัให้
มีประธานกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมกับ
โรงเรยีนพาเดก็ไปวดั ทัง้หมดนีเ้ป็นกจิกรรม

คือให้เด็กเข้าใจหลักของการปฏิบัติตาม
แนวทางของศาสนาพทุธ 

คณุอนชุติ  บวัพฒุ : “ในฐานะที่
เคยดแูลระดบัมธัยม บอกได้เลยว่าเดก็ของ
โรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคนที่ออกไปจาก
โรงเรียนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้นดี
ทกุคน สามารถไปเป็นแกนน�าในเรือ่งต่างๆ 
เช่น ช่วยเหลอืคร ูทกัทาย น�าพาเพือ่นท�า
กจิกรรมต่างๆ ได้”

ครโูรงเรยีนบ้านจบัไม้ :  “เด็กของ
โรงเรียนเรามีจุดเด่นที่ต่างจากโรงเรียน
อื่นๆ คือ มีความแตกต่างด้านกริยา
มารยาท ผู้ปกครองบ้านอื่นก็บอกว่า เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้เป็นเด็กที่มี
มารยาทด”ี

การสอนให ้นักเรียนเห็นความ
ส�าคญัในเรือ่งการท�าบญุไหว้พระของคนใน
ชุมชนบ้านจับไม้ที่จะต้องละเว้นการฆ่า
สัตว์ตัดชีวิตในวันพระ ทุกวันพระ ลูก
หลานของชุมชนก็ต้องปฏิบัติตาม กลาย
เป็นจารีตของชุมชนที่ได้ปฏิบัติต่อกันมา 
ชื่อเสียงของโรงเรียนด้านวิถีพุทธส่งผลให้
พระอาจารย์ชติ สรุชิโย ชกัน�าให้โรงเรยีน
บ้านจับไม้ท�าความรู้จักกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เนือ่งจากท่านมาจดัค่าย
ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองหลวง ซึง่ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนได้เข้าร่วมโครงการท�างานกบัศนูย์
คณุธรรมอยูก่่อนหน้านี ้ จงึได้การชกัชวน
และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการท�างาน
เป็นเครอืข่ายกบัศนูย์คณุธรรม เริม่จากเข้า
ร่วมอบรมการพฒันาคณุภาพชวีติ ว่าด้วย
แนวทางการด�าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และน�าคุณธรรมมา
เชื่อมโยง ณ โรงเรียนผู ้น�า จังหวัด
กาญจนบุรี ในปี 2549 จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
และศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) กส่็ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธ
ฉอืจี ้ประเทศไต้หวนั

ปี พ.ศ. 2550 เริ่มท�าโครงการกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เรือ่งศนูย์
การเรยีนรูบ้รูณาการจติอาสาและความพอ
เพยีงร่วมกนั มทีัง้หมด 8 โรงเรยีน ได้แก่ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 โรงเรยีน ภาค
เหนือ 5 โรงเรียน ประเด็นที่ท�ามี 5 

กิจกรรม คือ วาทะธรรมส่องน�าชีวิต  
จติอาสาพลงัแห่งคณุธรรม เป็นการน�าเรือ่ง
จติอาสามาปรบัใช้ในโรงเรยีน หนนุน�าโลก
ด้วยการจดัการขยะ  ท�าเพือ่สาธารณะด้วย
การออม น้อมน�าชีวิตสู่ความพอเพียงโดย
น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมาใช ้ปฏิบัติใน
โรงเรียน 5 เรื่องนี้ ผู ้บริหารของทั้ง 8 
โรงเรียนร่วมก�าหนดหัวข้อด้วยกัน โดยใช้
แนวคดิจากการไปศกึษาดงูานทีม่ลูนธิพิทุธ
ฉอืจี ้ วตัถปุระสงค์ของทัง้ 5 เรือ่งนีม้เีป้า
หมายคือ เด็กต้องมีจิตอาสา สามารถน�า
หลักปรัชญาด้านความพอเพียงมาใช้ได้ 
(เรือ่งการจดัการขยะ) ช่วยเหลอืสงัคมโดย
การออมทรพัย์และน�าเงนิทีไ่ด้ไปซือ้สิง่ของ
ให้ผู้สูงอายุ คนป่วยในชุมชน การท�างาน
ช่วงแรกการมส่ีวนร่วมของชมุชนยงัไม่มาก
นกัเนือ่งจากเน้นการท�ากจิกรรมในโรงเรยีน
และให้เดก็นกัเรยีนเป็นหลกั

รวมพลังชุมชน โรงเรียน : พัฒนา
จติอาสาวถิพีอเพยีงด้วยภมูปัิญญา
ท้องถิน่  

เส ้นทางเข ้าสู ่ การเสริมสร ้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในโรงเรียน 
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่
การท�าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินโครงการฯ ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน คอื การท�าประชาคมเชญิชาวบ้าน
ในชุมชน มาประชุมท�าความเข้าใจกับ
โครงการ แผนงาน กจิกรรม และผลทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากการท�าโครงการ ให้ความรู ้ 
ประสบการณ ์ เกี่ ยวกับวิถีชี วิตและ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค 
ให้เหน็ตวัอย่างรปูธรรม เริม่ต้นจากการพา
ผู้น�าชุมชน จ�านวน 130 คน เดินทางไป
ศกึษาดงูานทีศ่นูย์เศรษฐกจิพอเพยีงทีศ่นูย์
เรียนรู้เรไรอโศก จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้น�า
ชมุชนเกดิการเรยีนรูจ้ากรปูธรรมความพอ
เพยีง อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวธิคีดิให้
กบัผูน้�าชมุชนสูเ่รือ่งความพอเพยีง  ในการ
ศกึษาดงูานในครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุงบ
ประมาณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) โดยผู้น�าชุมชนร่วมกันสมทบค่า
ใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ศกึษาดงูาน  

การเรียนรู้รูปธรรมความพอเพียง
ในครั้งนั้นชุมชนมีการแบ่งงานกันเพื่อเก็บ
ข ้อมูล มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นบัเป็นการสร้างแรงบนัดาล-
ใจอย่างดีให้กับผู้น�าชุมชน หลังจากกลับ
มาจากการศึกษาดูงาน ผู ้น�าชุมชนใน
ชุมชนตื่นเต ้นและอยากลงมือท�าสิ่งที่
ตนเองไปดงูาน 

คณุครเูงนิ : “กลบัมากไ็ด้ลงมอืท�า
เรื่องของปุ ๋ยชีวภาพน�ามาใช ้รดผักใน
โรงเรียน มีกิจกรรมในโรงเรียนสอนให้
นักเรียนปลูกเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัว 
เลีย้งปลา รวมทัง้เกดิกลุม่จกัสานและกลุม่
ทอเสือ่”

ผูป้กครองนกัเรยีน : “ได้ความรู้ที่ 
แปลกใหม่ เรือ่งของการจกัสานในรปูแบบ
ทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน เช่น ได้รูจ้กัการท�าปุย๋
ชีวภาพ และการพึ่งตนเองบนวิถีความ 
พอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว”

ในช่วงปีแรกของการสร้างคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รวมถึงวิถีการ
ด�าเนนิชวีติพอเพยีงของโรงเรยีนบ้านจบัไม้
เริ่มต้นจากการพึ่งตนเองในการท�าอาหาร
กลางวนั ให้เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่5 และ 6 แบ่งบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบช่วยกันปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
เลีย้งปลา เพือ่น�ามาปรงุอาหารกลางวนัให้
นกัเรยีนในโรงเรยีนได้รบัประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย นอกจากปลูกผักใน
โรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้สนับสนุน
ให้นักเรียนขยายผลสู่ครอบครัวด้วยการ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ในบ้านของ
ตนเอง  

หลังจากที่มีการท�ากิจกรรมการ
สร้างเสริมวิถีพอเพียงได้หนึ่งปีเต็ม ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2551 จงึได้สรปุบทเรยีนว่าการ
ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา เป็นการท�างาน
ของโรงเรียนและท�าภายในโรงเรียนเป็น
หลกั จงึคดิไปถงึการต่อยอดกจิกรรมเดมิที่
เป็นการท�างานเชงิรกุเข้าสูช่มุชนให้มากขึน้ 
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จงึมแีนวคดิการท�ากจิกรรมเพือ่ให้เกดิการ
เชื่อมโยงกันระหว่างศิษย์เก่ารุ ่นพี่ที่ออก
จากโรงเรียนไปแล้วทั้งหมดกับนักเรียนรุ่น
น้องในโรงเรยีน  กลบัมาจดัค่ายท�ากจิกรร
รมร่วมกัน เพื่อให้พี่ดูแลนักเรียนน้องต่อ 
โดยอาศัยผู ้น�าชุมชนเป็นหัวหน้าชุดจิต
อาสา เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน จงึมกีารจดักจิกรรมเปิดเวทใีห้เกดิ
การเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู ้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง มีการจัดเวทีคนดีคนเก่งคนกล้า 
เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออก ให้รุน่พีท่ีจ่บ
จากโรงเรยีนบ้านจบัไม้กลบัมาเล่าเรือ่งราว
ต่างๆ ให้รุน่น้องฟัง และท�าเรือ่งจติอาสา
พาน้องไปวัดวันเสาร์ พาน้องไปท�าความ
สะอาดตามบรเิวณบ้าน และจะมพีีอ่กีกลุม่
สอนพเิศษให้น้อง สดุท้ายคอื กจิกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนโดยอาศัยผู ้ปกครอง การด�าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2551 มี
กิจกรรมที่ท�าให้เกิดการสร้างจิตอาสาการ
ช่วยเหลือดูกันแลระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ทัง้หมด 8 กจิกรรม การสรปุบทเรยีนและ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานพบว่า มกีารท�า
กิจกรรมที่อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการ
พฒันากจิกรรมใหม่ๆ ทีท่�าให้เกดิการสร้าง
จติอาสาร่วมกนัของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  การสร้าง
จิตอาสาของโรงเรียนบ้านจับไม้เริ่มมีการ
เชือ่มโยงกบักจิกรรมภายในชมุชนทีม่ากยิง่
ขึ้นโดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุขิอง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
ใช้เวทกีารตดิตามประเมนิผล สรปุบทเรยีน
ร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชนและเด็กๆ ใน
หมู ่บ ้าน มีการพูดคุย ทบทวนการท�า
กจิกรรม  ในระหว่างทีม่กีารประชมุนัน้ชาว
บ้านทีเ่ข้าร่วมประชมุน�ากระติบ๊ข้าวเหนยีว
มานั่งสานในระหว่างที่ฟ ังการประชุม 
ท�าให้เกิดความคิดว่า การท�ากิจกรรมใน
ช่วงต่อไป ควรมกีารน�าเอาภมูปัิญญาท้อง
ถิน่มาเป็นเครือ่งมอื ส่งเสรมิให้เกดิการท�า
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

โดยน�าเรือ่งจกัสานมาเชือ่มต่อเป็นกจิกรรม
ในโครงการของโรงเรยีน เสรมิสร้างกจิกรรม
ที่ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่าง
คนในครอบครัว อันจะน�าไปสู่ความรัก 
ความผูกพัน ครอบครัวอบอุ ่น และปี
เดยีวกนันีเ้องชมุชนได้รบัรางวลักองทนุแม่
ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในชุมชนที่มีเป้า
หมายการสร ้างครอบครัวอบอุ ่นเช ่น
เดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ทีส่่ง
เสรมิเรือ่งครอบครวัอบอุน่

หลังจากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผูน้�าชมุชนบ้านจบัไม้ เพือ่พจิารณาร่วมกนั
ว่าจะท�ากิจกรรมอะไรที่สามารถเชื่อมกับ
เรื่องครอบครัวอบอุ่น ในที่ประชุมมีความ
เหน็ร่วมกนัว่า “ครอบครวัจะอบอุน่ได้ เรือ่ง
เศรษฐกจิมนัต้องด ีจติใจกต้็องเป็นคนทีม่ี
จติใจงาม  ผูป้กครองต้องเข้มแขง็  เดก็เรา
เราต ้องดูแลเขาเป ็นอย ่างดี ค ้นหา
ครอบครวัทีจ่ะมาเป็นต้นแบบได้ และมาท�า
กจิกรรมทีเ่ป็นวถิขีองชมุชน ”จงึท�าให้เกดิ
ข้อสรุปร่วมกันว่า โรงเรียนและชุมชนจะ
ร ่วมกันโครงการ “โรงเรียนส ่งเสริม
ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเข้มแขง็ แหล่งเรยีน
รู ้ เชิงคุณธรรม” เป้าหมายเพื่อให้เกิด
กิจกรรมการท�าความดีตามวิถีแม่ของ
แผ่นดิน ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
กิจกรรมจักสานเป็นเครื่องมือสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว เนื่องจากในชุมชนมี
กลุม่จกัสานอยูเ่ดมิแล้ว น�าโดยคณุทองใบ 
และคณุบปุผา ซึง่เป็นครภูมูปัิญญา และมี
ผู ้ใหญ่บ้านที่เป็นแกนหลักเรื่องนี้ วัตถุ-
ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ผลติภณัฑ์  1 ครอบครวั 1 ผลติภณัฑ์ ดงั
นั้นจึงมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ท�าให้เด็กได้
เรียนรู้และฝึกฝนอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่องจักสานกระติ๊บใส่ข้าวเหนียวจากต้น
คล้า การทอเสื่อ และการทอผ้าเป็นการ
เรียนรู้แบบครบวงจรการผลิตจากคนเฒ่า
คนแก่ในชุมชน โดยมีการเชิญครูภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน เพื่อให้
เด็กท�าเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ตนเอง ใช ้เวลาว ่างให้เป ็นประโยชน์  
และสร้างความอบอุน่ในครอบครวัจากการ
ท�างานร่วมกนั

วธิกีารในการพฒันาหลกัสตูรท้อง-
ถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บข้าวเหนียวจาก
ต้นคล้าและการทอเสื่อ คณะครูโรงเรียน
บ้านจับไม้ได้จัดท�าคู่มือการจักสาน โดย
อาจารย์พิสมัยเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
ท�าคูม่อื โดยมกีารสมัภาษณ์จากคณุทองใบ 
ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา โดยศึกษาแนวทาง
การจัดท�าคู ่มือจากโรงเรียนบ้านหนอง
พันทา อ�าเภอโซ่พิสัย เป็นโรงเรียนที่สอน
เรื่องการจักสานท�าเรื่องหัตถกรรมในครัว
เรือน เป็น OTOP ของชุมชน และเป็น
หลกัสตูรท้องถิน่ทีใ่ช้จรงิในโรงเรยีน ในช่วง
แรกของการสร้างกระบวนการเรียนรู ้
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บ
ข้าวเหนียวจากต้นคล้านั้นได้มีการเชิญครู
ภูมิป ัญญามาสอนในโรงเรียน ใช ้งบ
ประมาณจากส�านักงานเขตพื้นที่จ่ายค่า
วทิยากรท้องถิน่ และให้วทิยากรจากพืน้ที่
อื่นมาช ่วยสอนในวันอังคาร และวัน
พฤหสับด ีเวลา 15.00 -16.00 น. เมือ่มกีาร
ด�าเนนิการไประยะหนึง่จงึได้มกีารประชมุ
สรุปร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน  
จะไม่ใช้งบจากส�านักงานพื้นที่เขตในการ
จ้างวทิยากร ก่อให้เกดิวทิยากรจติอาสาขึน้ 
เรียกว่ากลุ ่มจิตอาสาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นครูภูมิปัญญากลุ ่มทอเสื่อและกลุ ่ม
จกัสาน ช่วงนัน้ได้รบังบประมาณจากพืน้ที่
เขตการศึกษา โรงเรียนมีการต่อยอดจาก
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ส่งผลให้
เกิดจิตเหล่าอาสาที่จะมาสอนเรื่องการ
จกัสานประมาณ 10 กว่าคน และกลุม่ทอ
เสื่ออีก 10 กว่าคน ซึ่งทั้งหมดมีเวลาและ
สามารถมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนได้ จึง
เปิดเวทเีพือ่ทบทวนระบบการเรยีนการสอน
โดยให้ความสะดวกแก่ครูภูมิปัญญา รวม
ถงึมกีารจดัการสอนโดยให้นกัเรยีนไปเรยีน
ในชมุชน มเีดก็ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่4-6 เข้าร่วมกจิกรรม เดก็สามารถเลอืก
ตามความสมัครใจว่าต้องการจะเรียนทอ
เสื่อ หรือจะเรียนจักสาน ใช้ศาลากลาง
บ้านเป็นห้องเรยีน ผลทีเ่กดิขึน้จากการสอน 

เดก็สามารถจกัสานได้ประมาณร้อยละ 80 
และพบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในจักสานไม่พอ
เพียง ต้นคล้าที่ใช้เพื่อสานกระติ๊บยังต้อง
ซือ้จากนอกชมุชน รวมทัง้ยงัต้องใช้ต้นลาน
มาเป็นวสัดดุ้วย จงึมกีารให้ความรูแ้ละส่ง
เสริมการปลูกต้นคล้า และต้นกก เพื่อใช้
เป็นวตัถดุบิในการผลติภายในชมุชน 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการจดัท�าหลกัสตูร
ท ้องถิ่น นอกจากการมีกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลาน
ในชุมชนให้เป็นผู้สืบทอดความรู้รุ่นต่อไป 
แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และรายได้เลี้ยงครอบครัวใน
อนาคต สิ่งส�าคัญที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู ้ ของนัก เรียนคือ ในการสอน  
การสร้างกระบวนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ
รวมถึงเรื่องของ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และความพอเพียง ความรับผิด
ชอบคือ ให้เด็กปลูกต้นกกและต้นคล้าใน
โรงเรียน มอบหน้าที่ให้เด็กช่วยกันดูแล 
นักเรียนได้เล่าว่า กิจกรรมนี้สอนให้เกิด
ความรบัผดิชอบ เชือ่มโยงไปสูร่ะเบยีบวนิยั
เรื่องการวางรองเท้า การท�าความสะอาด
หน้าห้องตนเอง ฝึกปฏบิตัโิดยการแบ่งกลุม่
นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง หมูบ้่านกตญัญู
รู ้คุณ หมู่บ้านคุณธรรมน�าสุข หมู ่บ้าน
กัลยาณมิตร และหมู่บ้านจิตอาสา แบ่ง

คละเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีพ่อครู แม่ครูเป็นที่ปรึกษา 
เปน็การแบ่งกลุ่มเพือ่สอดแทรกเรื่องความ
ซือ่สตัย์ลงมาทีต่วัเดก็ ถ้าเดก็ไม่ท�างานคอื
ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ผลจากการท�ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
โรงเรียนผ ่านการประเมิน ยกระดับ
โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนต้นแบบความพอเพยีง
และโรงเรียนต้นแบบจิตอาสาของสพฐ. 
โดยการประเมนิของสพฐ. นัน้เน้นเรือ่งของ
จติอาสา การมส่ีวนร่วมกบัชมุชนโรงเรยีน
มีส่วนร่วมอย่างไรในสิ่งต่างๆ เหล่านี้  
และพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ 
โครงการนี้โรงเรียนบ้านจับไม้อาสาเป็น
โรงเรียนน�าร่องเรื่องจิตอาสา ซึ่งถูกเสนอ
โดยส�านักงานพื้นที่เขต ส่งผลให้มีการ
ขยายความรู ้มคีนมาศกึษาดงูาน เริม่จาก
ภายในพื้นที่ เขตการศึกษาหนองคาย  
ต่อด้วยทีอ่ดุรธาน ีขอนแก่น และมหาสาร-
คาม ทัง้หมดเป็นพืน้ทีเ่ขตทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบั
โรงเรียนบ้านจับไม้ จนท้ายที่สุดทางสพฐ. 
ได้มีโครงการให้โรงเรียนทั้ง 4 ภูมิภาคมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อขยายผลการท�า
กิจกรรมสร้างจิตอาสาที่มีการเชื่อมโยงกับ
ชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม 

ในช่วงเดียวกันนี้เองครูโรงเรียน
บ้านจบัไม้ได้มโีอกาสเข้าค่ายตามหลกัสตูร
ของ สพฐ. ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงเครอืข่าย

ระหว่างนักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้และ
โรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนค�าโคนสว่าง โรงเรยีนบ้านหนองยาง 
โรงเรยีนบ้านหนองววัชมุ และโรงเรยีนรสรนิ 
เพื่อร ่วมกันพัฒนากิจกรรมธรรมมนูญ
ครอบครัว เป็นการสร้างระบบการดูแล 
ช่วยเหลอืเดก็ในชมุชนโดยการพฒันาผูน้�า
ครอบครัว สร้างผู้น�าครอบครัวเข้มแข็ง 
เน้นครอบครวัละ 1 คน มาอบรมให้ความรู้
เรือ่งหน้าทีข่องผูน้�าครอบครวั หน้าทีเ่ดก็ มี
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนใกล้
เคียงมาเป ็นวิทยากร สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ 
ได้ครอบครัวต้นแบบและได้มีการเผยแพร่
ผลการท�ากิจกรรมผ่านสารคดีสั้น 3 นาที 
โดยการสนับสนุนจากศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) และจากการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนท�าให้เกิดการ
เรียนรู้และการขยายกิจกรรมของโรงเรียน
ในเครอืข่าย ตวัอย่างเช่น   โรงเรยีนค�าโคน
สว่าง โรงเรียนหนองยาง โรงเรียนบ้าน
หนองววัชมุ  มกีารท�ากจิกรรมส่งเสรมิเรือ่ง
การจกัสานในโรงเรยีน โรงเรยีนรสรนิมกีาร
ท�ากจิกรรม ส่งเสรมิเรือ่งการท�าไม้กวาด 

จากเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียน
รู.้......สูก่ารพฒันาศนูย์เรยีนรูเ้ชงิ
คณุธรรม 

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบ้านบ้าน 
จบัไม้ได้ส่งตวัแทนไปอบรมทีโ่รงเรยีนผูน้�า
เพือ่ท�าความเข้าใจเรือ่งแหล่งเรยีนรูร่้วมกบั
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แล้วน�า
กลับมาทบทวนตนเองว่าการด�าเนินงาน
ของโรงเรยีนบ้านจบัไม้มอีงค์ประกอบอะไร
บ ้างที่สามารถเป ็นฐานการเรียนรู ้ ได ้  
โดยมีกระบวนการท�าความเข้าใจเรื่อง
แหล่งเรยีนรู ้วเิคราะห์ตนเอง นัน้จะท�าให้
กิจกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม  
โดยค้นหาตัวตนที่เป็นวิถีชีวิตว่าคืออะไร 
ซึ่งทางโรงเรียนได้พบว่าเป็นเรื่องของ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชมุชน เรือ่งของการจกัสาน
และการทอเสื่อซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างจติอาสาสูว่ถิพีอเพยีงได้
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โรงเรยีนบ้าน
จับไม ้ได ้มีการจัดท�าโครงการพัฒนา
ศกัยภาพศนูย์การเรยีนรู ้ตามองค์ประกอบ
ของแหล่งเรยีนรู ้8 ข้อ คอื ต้องมสีถานที่  
มีองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
ต้องมผีูด้แูลศนูย์ มคีรภูมูปัิญญา มผีูท้ีจ่ะ
มาเรยีนรู ้มคีนมาศกึษาดงูาน มเีครอืข่าย  
ความดีความงามที่เกิดขึ้น และมีการเผย
แพร่ผลงานระดับอ�าเภอเป็นตัวแทนของ
เขต ในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงทางโรงเรยีน
บ้านจับได้รับหน้าที่ไม้เป็นศูนย์การอบรม
โครงงานคณุธรรม โดยครพูสิมยั ได้รบังบ
ประมาณจากสพฐ. โดยบุคลากรของทาง
โรงเรยีนบ้านจบัไม้นัน้ เป็นวทิยากรอบรม
ครูเรื่องการท�าจิตอาสาที่ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะต้องไปเป็นวิทยากรปีละ
ประมาณ 10 ครั้ง และยังเป็นทีมที่ไปให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสพม.
อกีด้วย 

ป ี  พ.ศ.2555 มีการขยายท�า
โครงการพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ครอืข่ายไป
ยงัโรงเรยีนบ้านหนองยางและโรงเรยีนบ้าน
หนองววัชมุ โดยการชกัชวนมาท�ากจิกรรม
ร่วมกัน ทางโรงเรียนลูกข่ายจึงมีการไป
หารือกับชุมชนว่าจะท�ากิจกรรมคล้ายกับ
โรงเรียนบ้านจับไม้หรือไม่เมื่อทาง ชุมชน
เห็นด้วยจึงเริ่มด�าเนินการคู่กัน ตอนนั้น
โรงเรียนบ้านจับไม้ซึ่งเป็นแม่ข่ายได้ช่วย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อให ้ เกิดการ
ท�างานโรงเรียนละ 27,400 บาท โดยงบ
ประมาณที่สนับสนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซื้อ
เครื่องมือที่จะมาใช้ในการท�ากิจกรรมทอ
เสือ่ สานกระติบ๊

โรงเรียนบ ้านหนองวัวชุม ท�า
กิจกรรมเดียวกันเป็นการพัฒนาโรงเรียน
เครือข ่ายโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียนบ้านจับไม้ในการปลูกต้นกก  
ต้นคล้า เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการทอเสื่อ
และจักสาน มีครูภูมิปัญญาในชุมชนมา
ช่วยสอนการทอเสื่อ ซึ่งครูภูมิปัญญานั้น
เป็นทนุเดมิทีม่ใีนพืน้ทีอ่ยูแ่ล้ว กระบวนการ
คอืให้ครภูมูปัิญญาได้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับครูภูมิป ัญญาที่โรงเรียนบ้านจับไม้  

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมมีอยู ่
ประมาณ 30 คน เข้าร่วมกันจัดเวรรับผิด
ชอบ ท�าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาจิตอาสา
ถ่ายทอดความรู ้ด้านการจักสานให้กับ
นกัเรยีนในโรงเรยีน ท�าให้นกัเรยีนเกดิการ
เรียนรู ้คุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่า
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรม
ด้านความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั 
ให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีน 

โรงเรียนบ้านหนองยาง กิจกรรม
ประจ�าวนัทีม่กีารท�าอยูแ่ล้ว ได้แก่ การท�า 
ความสะอาดเขตรับผิดชอบ การท�าการ
เกษตรในโรงเรยีน ปลกูผกัเลีย้งไก่พืน้เมอืง 
แต่ยังไม่ได้ร ่วมโครงการกับโครงการ
คุณธรรม เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมอีกทั้งใน
ชุมชนบ้านหนองยางมีทุนด้านการทอเสื่อ
กกอยู่แล้ว จึงมีกลุ่มแม่บ้านเป็นวิทยากร
ประมาณ 30 คน เริม่โดยการปลกูต้นคล้า
ในโรงเรยีน และแบ่งให้เดก็ดแูลแปลงของ
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ครู
ภูมิปัญญาในชุมชนมาเป็นผู ้ที่ท�าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู ้ ความภมูใิจหนึง่ของบ้าน
หนองยางคอื สามารถดงึครภูมูปัิญญาเข้า
มาช่วยงานได้โดยไม่มค่ีาจ้างไม่มค่ีาตอบแทน 
บางคนไม่มบีตุรหลานกม็าช่วย การเริม่ต้น
สร้างการเรียนรู้คือ การสร้างเสริมให้เด็ก
นักเรียน และครูภูมิปัญญาชุมชนมาเข้า
ค่ายเพือ่เรยีนรูร่้วมกนัจากโรงเรยีนบ้านจบั
ไม้ เพือ่น�าเอาความรูไ้ปประยกุต์ใช้ 

โครงการปี 2556 จะต้องยกระดับ
โดยเปิดห้องเรยีนในชมุชน จดักลุม่นกัเรยีน
ไปเรียนกับครูภูมิปัญญาที่บ้าน พอเรียน
แล้วได้จัดให้มีกิจกรรมต่อยอด โดยให้
นกัเรยีนได้เรยีนกบัครภูมูปัิญญาคนเดมิไป
จนกระทัง่จบหลกัสตูร หลงัจากนัน้ให้เดก็
มีการประกวดแข่งขัน เพื่อฝึกเด็กให้เกิด
ความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และในระหว ่ างนั้ น ครู 
ภมูปัิญญาได้มานัง่ในเวทแีละคยุกนัเพือ่หา
แนวทางการพัฒนาการเรียนด ้วยกัน  
ครภูมูปัิญญาจะเป็นผูป้ระเมนิเดก็ โรงเรยีน
สร้างเครื่องมือให้ครูประจ�าชั้นไปประเมิน
ผล และได้ผลพลอยได้คอื ครกูบัผูป้กครอง
ได้รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการจัดให้

ครูภูมิปัญญาเปิดเวลาสอนในเวลาที่ไม่ 
ตรงกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก
เรยีนได้เพิม่ขึน้ 

เบื้ องหลังความส�า เร็จต ้นแบบ
คณุธรรม

โรงเรียนบ้านจับไม้มีการด�าเนิน
งานในเส้นทางสายคุณธรรมมาอย่างต่อ
เนือ่งจนกระทัง่มกีารจดัตัง้ ศนูย์การเรยีนรู้
เชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้านจบัไม้ ภายใน
ศูนย์มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เป ็นการ
บรหิารจดัการด้วยโครงสร้างทีจ่ดัการร่วมกนั 
โดยมีส ่วนผสมของคณะกรรมการอัน 
ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ได ้แก ่  
ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการส�านกังาน
พื้ นที่ เ ขตการศึ กษา ศึ กษานิ เทศก ์  
นายอ�าเภอเฝ้าไร่และเทศมนตรตี�าบลเฝ้าไร่ 
และคณะกรรมการบริหารศูนย ์ได ้แก ่ 
ผอ.โรงเรยีนบ้านจบัไม้  ครโูรงเรยีนบ้านจบั
ไม้ทกุคน ครภูมูปัิญญา ด้านการจกัสาน/
ทอเสือ่ และคณะกรรมการสถานศกึษา

ปัจจัยความส�าเร็จ ที่เป็นทุนเดิม 
ก่อนที่จะด�าเนินการจนมาถึงทุกวันนี้คือ 
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เด็กนักเรียนที่ดี ทุนครูภูมิปัญญา  
แต่สิง่ทีย่งัขาดอยูก่ค็อื วตัถดุบิหากมองใน
แง่ของการค้า แต่ในส่วนของการเรียนรู้ 
ถอืว่าไม่ขาดแคลน และถงึแม้งบประมาณ
ในการท�างานยังขาดอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีทุน
จากแหล่งทนุอืน่ เช่น SML อย่างไรกต็าม
แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันจะ
เปลี่ยนไป เริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจตัว
ใหม่คือยางพารา แต่ทางชุมชนก็ยังไม่ทิ้ง
วิถีชีวิตเดิมที่มีการทอเสื่อสานกระติ๊บ 
เนื่องจากยังมีการสั่งซื้อกระติ๊บข้าวเหนียว
จากบ้านจบัไม้ 

ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม

ผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา / 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรม

นายอ�าเภอเฝ้าไร่

นายกเทศมนตรีต�าบลเฝ้าไร่

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา

ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน

ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์

ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์
นางรัศมี  พิมพันธ์, นางสหวี  ดีสัมพันธ์
นางสมเพียร  ประสมพืช

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายบัญชา  ชนชนะกุล
นายเคน  ทารถ
นายสรเพชร  พิมพ์พันธ์
นายเบิด  พิมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา   / 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรม

นายอ�าเภอเฝ้าไร่

นายกเทศมนตรีต�าบลเฝ้าไร่

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา

ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน

ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์

ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์
นางรัศมี  พิมพันธ์, นางสหวี  ดีสัมพันธ์
นางสมเพียร  ประสมพืช

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายบัญชา  ชนชนะกุล
นายเคน  ทารถ
นายสรเพชร  พิมพ์พันธ์
นายเบิด  พิมพันธ์

โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้

คณะที่ปรึกษา

ชุดเดิม

ชุดเดิม

ชุดใหม่

ชุดใหม่

คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้

สนับสนุนด้วยนโยบายสร้างสายใย
กบัภาคี

• โครงการน�้าใสดุจน�้าพระทัย 
พระราชินี : เป็นโครงการที่จัดการด้าน 
สิง่แวดล้อมล�าห้วยค�ามดิ สายน�า้หลกัของ
บ้านจับไม้และดูแลรักษาความสะอาด
หนองฝาบาท พื้นที่สาธารณะที่ได้รับงบ
ประมาณจากสพฐ.

•  โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธเน้นจติ
อาสา : เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากสพฐ. น�ากระบวนการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลให้มีความตระหนัก
ร่วมที่จะสร้างคุณลักษณะความเสียสละ  
มจีติอาสาให้เกดิขึน้ในโรงเรยีนและชมุชน  

• โครงการพัฒนาคุณธรรมส�านึก
ความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง
ยั่งยืน : เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากสพฐ. มกีจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม คอื 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสา
ชมุชน กจิกรรมโครงงานคณุธรรมส�านกึดี 

และกจิกรรมค่ายพระ คร ู ดแูลช่วยเหลอื
เดก็นกัเรยีน

• โครงการโรงเรียนแบบอย่าง
สถานศึกษาพอเพียง : เป็นโรงเรียนที่ขับ
เคลื่อนคุณธรรมผ่านกิจกรรมด้วยหลักคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2  
เงือ่นไข 4 มติ ิ: ของทางหน่วยงานส�านกั
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ก้าวต่อไปสร้างเครอืข่ายคณุธรรม
การท�างานของโรงเรียนบ้านจับไม้

มีความต่อเนื่องยาวนาน ลองผิดลองถูก
เรื่อยมา แต่ไม่ได้โดดเดี่ยว เพราะมีทั้ง
ชุมชน นักเรียน ครู ภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ที่พร้อมจะก้าวและพัฒนาไปด้วยกัน เปิด
เป็นต้นแบบเพื่อให้พื้นที่อื่นๆ ได้สามารถ
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มด้วยกัน
ได้ อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายคุณธรรม
ความดไีปยงัโรงเรยีนอืน่ๆ เพือ่ให้เกดิการ
ขยายผลการเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม

ในโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองววัชมุ โรงเรยีนบ้านหนองยาง  และมี
การจัดท�าโครงการพัฒนาขยายผลศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านจับไม้ โดยมี
วัตถุประสงค ์ เพื่ อพัฒนาการด�า เนิน
โรงเรียนเครือข่ายในด้านองค์ความรู ้ 
แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานและมี
คณุภาพ โดยมกีระบวนการคอืการพฒันา
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรียนเป็นหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม รวมถึงจัดหลักสูตรการจักสาน
และการทอเสือ่ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามวิถีโรงเรียน
และวิถีชุมชน นอกจานนี้การจัดเวทีแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้การถอดองค์ความรูร่้วมกนั
ระหว่างโรงเรยีนในเครอืข่าย โดยมกีารท�า
กจิกรรมเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว จงึ
มกีารพฒันาศกัยภาพคร ูผูน้�าชมุชน และ
นักเรียนแกนน�าเพื่อร่วมกันออกแบบกิจ- 
กรรม และการตดิตามเยีย่มเยอืนโรงเรยีน
ในเครอืข่าย จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย
การเปิดบ้านคนด ีแลกเปลีย่นเรยีนรูค้นเก่ง 
คนกล้า เพื่อเป็นการน�าเสนอองค์ความรู้
และการให้ก�าลังใจแก่ผู้ที่สร้างคุณธรรม
และความด ี“ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ มวีถิกีาร
ด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง”
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สงัเคราะห์ ประมวลภาพรวมความรูก้ารเสรมิสร้าง
คณุธรรมและจรยิธรรม ของศนูย์การเรยีนรู้ 
แหล่งเรยีนรู ้เชงิคณุธรรมจรยิธรรม
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุน
ของศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ชาตใิห้เป็นพลเมอืงด ีเพือ่ให้เป็นพลงัหลกั
ของแผ่นดนิ อนัจะท�าให้ก่อเกดิการพฒันา
ที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน “ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่ง
กลางพัฒนาความรู ้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่าย
เพือ่ขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม”  โดยมพีนัธ
กจิหลกัคอื  การจดัประชมุสมชัชาคณุธรรม 
และพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านคุณธรรม  
จรยิธรรมด้วยกระบวนการจดัหาความรูร้ปู
แบบต่างๆ และการส่งเสรมิสนบัสนนุเครอื
ข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้ม
แข็งทางวิชาการและนวัตกรรม และการ
ประสานความร ่วมมือกับภาคส ่วนที่
เกีย่วข้องในการรวมพลงัของกลุม่หรอืเครอื
ข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดี
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทุก
ระดับ ตั้ งแต ่  คุณธรรม จริยธรรม  
การด�าเนนิชวีติในครอบครวั ชมุชน องค์กร 
และในสังคมไทย โดยการใช้กระบวนการ 
“ขับเคลื่อนคุณธรรม” เป็นหลักในการส่ง
เสริมคุณธรรมความดีในสังคม เพื่อให้
บรรลุสู ่ เป ้าหมายดังกล่าวจึงได้มีการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งบรกิารความรู้
กระตุ ้นความคิดและการสร ้างสรรค ์
ทัศนคติการเรียนรู ้ของประชาชน 2) 
ยทุธศาสตร์การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
และพฒันาภาคเีครอืข่าย (Network) เพือ่
การขยายผล 3) ยุทธศาสตร์การบ่มเพาะ  
(Incubation) คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นก�าลงัใน
การสร้างเศรษฐกจิฐานความคดิสร้างสรรค์
ให้เตบิโตต่อไป  

ยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งบรกิาร
ความรูก้ระตุน้ความคดิและการสร้างสรรค์
ทศันคตกิารเรยีนรูข้องประชาชน เป็น 1 ใน 
3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีแผนงานโครงการส่ง-
เสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมแบบ             
บูรณาการ และมีกิจกรรมในการพัฒนา
สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู ้คุณธรรมแบบ
บรูณาการ ส่งเสรมิกระบวนการธรรมาภบิาล
ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ ส่งเสรมิเครอืข่าย
พัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์สื่อ
ความดีเพื่อการเผยแพร่  ดังนั้นจึงมีการ
สงัเคราะห์ ประมวลความรูก้ารเสรมิสร้าง
คณุธรรมจรยิธรรมของศนูย์การเรยีนรูแ้ละ
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ภายใต้การส่ง-
เสริมและสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

สงัเคราะห์ ประมวลความรูก้ารเสรมิ
สร้างคณุธรรม จรยิธรรม ของศนูย์
การเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรู้ 

การสังเคราะห์ ประมวลความรู ้ 
การเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ของศนูย์
การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้การส่งเสริมและสนับ-  
สนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสังเคราะห์รูป
แบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของต้นแบบ
ด้านคณุธรรม จรยิธรรม น�ามาประยกุต์ใช้
เป็นแนวทางในการเผยแพร่ขยายผลและ
การพัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู ้เชิง
คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ให้เกดิการพฒันา
รูปแบบ กระบวนการถ่ายทอด และการ
เรยีนรูก้ารสร้างคณุธรรม จรยิธรรมได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพและเกดิความยัง่ยนื 

ในการสงัเคราะห์ ประมวลความรู้
การเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ของศนูย์
การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ในครั้งนี้เป็นภาพรวมจากศูนย์
การเรียนรู ้ และแหล่งการเรียนรู ้ เชิง
คุณธรรม และจริยธรรม จ�านวน 9 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
โรงเรยีนบ้านจบัไม้ ต�าบลเฝ้าไร่ อ�าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย 2) ศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(บางมูลนากโมเดล) โรงเรียนบางมูลนาก
ภูมิวิทยา ต�าบลบางมูลนาก อ�าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) ศูนย์การ
เรียนรู้เชิงคุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต�าบลยั้งเมิน 
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์
เรียนรู ้ เชิงคุณธรรมโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบรุ ีถนนจรญัสนทิวงศ์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 5) ศูนย ์เรียนรู ้ เชิง
คณุธรรมโรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง หมูท่ี ่4  
ต�าบลวงัขนาย อ�าเภอท่าม่วง จ.กาญจนบรุี 
6) ศูนย ์ เรียนรู ้ เชิงคุณธรรมวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพ- 
มหานคร 7) ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  8) ศูนย์
เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนต้นบากราษฎร์
บ�ารุง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง และ 9) 
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั 
เทศบาลนาโหนด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ

วธิกีารสงัเคราะห์ ประมวลความรู้
การเสรมิสร้างคณุธรรม และจรยิธรรมของ
ศูนย ์การเรียนรู ้ โรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้ใช้วิธีการ
ศึกษาจากเอกสารข้อมูลการด�าเนินงาน
ของศนูย์การเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้เสรมิสร้าง
คุณธรรมและจริ ยธรรมภายใต ้การ
สนับสนุนของศูนย์คุณธรรม จ�านวน 9  
แห่ง ซึ่งมีประเด็นในการศึกษาเพื่อน�ามา
เป็นฐานในการสังเคราะห์ ประมวลภาพ

รวมของศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ข้อมูลพื้น
ฐานทัว่ไปของศนูย์การเรยีนรู ้ความเป็นมา
ของการเป็นศูนย์การเรียนรู ้และเข้าสู ่
กระบวนการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และจรยิธรรมผลทีเ่กดิขึน้ ปัญหาอปุสรรค 
และบทบาทของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

การก�าหนดกรอบในการสงัเคราะห์ 
ประมวลภาพรวมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของศูนย์การเรียนรู ้และแหล่ง
เรยีนรู ้ประกอบด้วย 5 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
1) ระดับของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 2) ลักษณะของคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ในแต่ละระดับ 3) กลไกการ 

ด�าเนินงาน 4) กระบวนการเสริมสร้าง  
คุณธรรมจริยธรรม 5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
(ตามแผนภาพกรอบการสงัเคราะห์ ประมวล
ความรู ้การเสริมสร ้างคุณธรรม และ
จรยิธรรมของศนูย์การเรยีนรูแ้ละแหล่งการ
เรยีนรู)้                                      

ผลจากการสังเคราะห์ ประมวล
ภาพรวมการเสริมสร้างคุณธรรม และ
จริยธรรมของศูนย์การเรียนรู ้และแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า ในการเสริมสร้างคุณธรรม
และจรยิธรรมของศนูย์การเรยีนรูแ้ละแหล่ง
เรียนรู้ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุน
ของ ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ม ี3 
ระดับ คือ 1) การเสริมสร้างคุณธรรม

จรยิธรรมพืน้ฐานให้กบัเดก็และเยาวชน 2) 
การเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ค่านยิม
พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตระดับบุคคล3) 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระดับ
กลุม่และชมุชน (กลุม่ธรุกจิชมุชน) ดงัราย
ละเอยีดทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี้ 

กรอบการสังเคราะห์ ประมวลความรู้การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม ของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

ระดับการเสริมสร้าง
คุณธรรม

และกลไกการด�าเนินงาน

ลักษณะคุณธรรม
ที่พึงประสงค์

กระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐานให้กับเด็กและ

เยาวชน

หน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง

ความส�าเรจ็และปัญหา
อปุสรรคทีเ่กดิขึน้

แนวทางการพฒันา
ยกระดบัและการขยายผล 

คุณธรรมพื้นฐาน
พัฒนาจิตอาสา  ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ พอเพียง 
ความมีระเบียบวินัย  ความ
สามคัค ี มารยาทอนัดงีาม 
พูดจาไพเราะ  ดูแลช่วย

เหลือผู้ที่ได้รับความเดือด
ร้อน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ขยัน ประหยัด อดทน 

พัฒนาครู  
พัฒนานักเรียน

เชื่อมโยงเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรคุณธรรม 
จริยธรรม บูรณาการกับ

การเรียนการสอน
จัดท�าสื่อเผยแพร่ Website

การประกวด ให้รางวัล 
ชมเชย 

ธรุกจิเพือ่สงัคม
พฒันาคน สร้างส�านกึ

สาธารณะ สร้างธรรมาภบิาล
ในการบรกิารจดัการพฒันา

ระบบบรหิารจดัการ
ขบวนบญุ  (เชือ่มโยงเครอืข่าย) 
คนดแูลธรรมชาต ิธรรมชาติ
ดแูลคน ขยายเครอืข่ายด้วย

ผลติภณัฑ์ชมุชนผ่าน
สือ่อนไลน์

การเชือ่มโยงเครอืข่ายผูผ้ลติ
และผูบ้รโิภค

วจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่   
พฒันาระบบฐานข้อมลูการ

ประชาสมัพนัธ์จดัท�า
 Website 

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

“ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ ธรรมชาตเิพือ่
ธรรมชาตดิแูลคน”

การพึ่งตนเอง               
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

สร้างสุขให้ครอบครัว 
ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

มีวินัย สามัคคี

อริยสัจ 4
ทกุข์ : ค้นหาทกุข์ของตนเองให้

พบ
สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์

นิโรธ :  หาทางดับทุกข์
มรรค : แนวทางการปฏิบัติ

เพื่อดับทุกข์

2.  การเสริมสร้าง
คณุธรรม ค่านยิมพืน้- 
ฐานในการด�าเนินชีวิต

ระดับบุคคล

3. การเสริมสร้าง
คุณธรรมระดับกลุ่ม

และชุมชน 
 (กลุ่มธุรกิจชุมชน)

แผนภาพแสดงระดับของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของแหล่งเรียนรู้

ชุมชน

บ้าน /
ชุมชน

โรง
เรียน

วัด

หน่วยงาน
ภาคี

พัฒนา

กลุ่ม 
องค์กร
ชุมชน

ครอบ
ครัว

โรง
เรียน
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1 .  ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมพื้นฐานให้แก ่เด็กและ
เยาวชน
1.1 ตัวชี้วัด คุณลักษณะของคุณธรรม
จรยิธรรมทีพ่งึประสงค์ของเดก็และเยาวชน

จากการศึกษาทบทวนเอกสารการ
ถอดองค์องค์ความรูข้องต้นแบบศนูย์เรยีนรู้
เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ ศูนย์การ
เรยีนโรงเรยีนต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
(บางมูลนากโมเดล) ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียน
นฤมลทินธนบุรี ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ศูนย์เรียนรู้เชิง
คุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศูนย์
เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนต้นบากราษฎร์
บ�ารุงพบว ่า การเสริมสร ้างคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนเป ็นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมพืน้ฐานให้แก่เดก็และ
เยาวชน กลุม่เป้าหมายหลกัในการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม คือกลุ ่มเด็กและ
เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา และระดบัปวช. ปวส. โดยมี
เป้าหมายของการเสริมคุณ ธรรมจริย 
ธรรมให้กบัเดก็และเยาวชนคอื “คนด ีเก่ง 
และมคีวามสขุ” คณุลกัษณะหรอืตัวชี้วัดที่
จะให้เกดิขึน้ในแต่ละระดบั ได้แก่ 

• การเสรมิสร้างคณุธรรม และจรยิ- 
ธรรมด้านจิตใจและทัศนคติของนักเรียน   
ตวัชีว้ดัคอื เกดิจติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เสยี-
สละเพือ่ส่วนรวม ความสามคัค ีท�างานร่วม
กนัเป็นทมี ให้อภยั ความอดทน ความกตญัญู

• การเสรมิสร้างคณุธรรม และจรยิ- 
ธรรมด้านพฤตกิรรมการแสดงออกของนกัเรยีน 
ตวัชีว้ดัคอื กรยิามารยาทเรยีบร้อย พดูจา
สภุาพเรยีบร้อย การไหว้ ทกัทายผูใ้หญ่ ความ
มรีะเบยีบวนิยั ความรบัผดิชอบ ขยนั ประหยดั 
ประหยดัอดออม ความสามคัคแีละความร่วม
มอื ลดการทะเลาะววิาท การดแูลรกัษาความ
สะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1.2 กลไกการขบัเคลือ่นคณุธรรม
กลไกขับเคลื่อนเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมให้กบัเดก็และเยาวชนให้เป็นผูท้ีม่ี
คุณสมบัติ “คนดี เก่ง และมีความสุข”   
ประกอบด้วย

• โรงเรยีน ได้แก่ คร ูนกัเรยีน 
• ครอบครั ว  ชุมชน ได ้ แก ่  

ผูป้กครอง คณะกรรมการศกึษา หน่วยงาน
ท้องถิน่ 

• หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องใน
พืน้ที ่เช่น ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)  
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรา
วิโรฒ ส�านักงานตรวจงานแผ่นดิน สพฐ. 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

 พลังในการขับเคลื่อนดังกล่าวจะ
ต้องมกีระบวนการสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ก�าหนดเป้าหมายแผนงาน โครงการ ตวัชี้
วัดความส�าเร็จ หรือคุณคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ การตดิตามประเมนิผล รวมทัง้มี

เสรมิสร้างคณุธรรม
จรยิธรรมด้านจติใจ

และทศันคติ

เสรมิสร้างคณุธรรม
จรยิธรรม

ด้านพฤตกิรรม
การแสดงออก

การพัฒนาศักยภาพเติมเต็มความรู้ใหม่
ประสบการณ์ใหม่ให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องในการ
ขบัเคลือ่นงาน  การจดัโครงสร้างและการ
แบ่งบทบาทหน้าที ่การประสานการท�างาน
ร่วมกันเพื่อให้กระบวนการเสริมสร้าง
คณุธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็และเยาวชน
มีการปลูกฝังทั้งในโรงเรียน ครอบครัว  
และสภาพแวดล้อมภายในชมุชน โดยมนีกั
วิชาการ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เข้ามาหนนุเสรมิในด้านความรู้ 
งบประมาณ และการขยายผลองค์ความรู้ 

 ตัวอย่างเช ่น ศูนย์เรียนรู ้ เชิง
คณุธรรมโรงเรยีนบ้านจบัไม้ เส้นทางเข้าสู่
ศูนย์คุณธรรมเริ่มต้นจากการท�าความ
เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครง
การฯ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ชุมชนคือการ
ท�าประชาคม เชิญชาวบ้านในชุมชนมา
ประชุมท�าความเข้าใจโครงการ แผนงาน 
กิจกรรม และผลที่จะเกิดขึ้นจากการท�า
โครงการ เพือ่ให้ผูน้�าชมุชนเหน็ตวัอย่างรปู
ธรรม จึงมีการเสริมสร้างประสบการณ์
เกี่ยวกับการท�างานโดยการพาผู้น�าชุมชน
จ�านวน 130  คน เดนิทางไปศกึษาดงูานที่
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เรไร
อโศก จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้น�าชุมชนเกิด
การเรียนรู ้จากรูปธรรมความพอเพียง  
อันจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้กับ
ผู้น�าชุมชนสู่เรื่องความพอเพียง ในการ
ศกึษาดงูานในครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุงบ
ประมาณจากศนูย์คณุธรรม โดยผูน้�าชมุชน
ร่วมกนัสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนเพือ่เป็นค่า
ใช้จ่ายในการศกึษาดงูาน    

 การขบัเคลือ่นเสรมิสร้างคณุธรรม
จริยธรรม ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วทิยา ให้ความส�าคญั ในเรือ่งของการสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
นับตั้ งแต ่  ครู  นัก เรียน ผู ้ปกครอง 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก

วิชาการให้ค�าปรึกษา รวมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย
ให้เกดิการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ของ
นกัเรยีนและคร ูจากรายงานการสงัเคราะห์
องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต ้ น แบบด ้ า นคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
บางมูลนากโมเดล กล่าวว่า ก้าวแรกของ
ของการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ 
การกระตุกต ่อมคิด และกระตุ ้นจิต
วญิญาณของความเป็นคร ู“พฒันาคร ูครู
ร่วมคดิร่วมท�า น้อมน�าความส�าเรจ็ นเิทศก์
ตดิตามผล” เพือ่ให้เกดิครตู้นแบบ โดยการ
สือ่สารกบัคณาจารย์และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่
ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันของทุก
ฝ่าย และพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 
คิดเพื่อแก้ไขปัญหา คิดสร้างสรรค์ การ
สือ่สารเชงิลกึในองค์กร รวมถงึเปิดโลกทศัน์ 

เตมิเตม็ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย
การศกึษาดงูานตวัอย่างทีด่ ีเพือ่ให้ครเูป็น
กลไกส�าคัญ ท�าหน้าที่เพาะบ่มต้นกล้า
เยาวชนคนคณุธรรม จรยิธรรม ให้เตบิโต
งอกงาม แขง็แรงพร้อมกบัภมูคิุม้กนั 

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้าง
การท�างานร่วมกันตั้งแต่ระดับผู ้บริหาร
โรงเรยีน ฝ่ายกจิการนกัเรยีน หวัหน้าระดบั 
ครูประจ�าชั้น และครูทุกคนในโรงเรียน   
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา  
เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา ผู้
ปกครอง ชุมชน ซึ่งในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมตามบางมูลนากโมเดล 

1. พัฒนาครู
ประสบการณ์

ความรู้จัดระบบการ
ท�างานแผนงาน 

การติดตาม

2. พัฒนานักเรียน
โครงงาน 

กิจกรรมการจัดค่าย 

3. พัฒนาสภาพ
แวดล้อมในโรงเรียน

4. การบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการจัดคุณภาพ

การศึกษา

5. การเชื่อมโยง
เครือข่าย

6. การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ และ
การจัดท�า Website 

กระบวนการเสรมิ
สร้างคณุธรรมและ
จรยิธรรมให้กบัเดก็

และเยาวชน

มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง จิตอาสา  
เข้าร่วมการท�ากิจกรรม เช่น การให้ผู ้
ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน การศึกษาดู
งาน ผู ้ปกครองมายืนรับนักเรียนเข ้า
โรงเรยีนในตอนเช้า  มารบัไหว้เดก็นกัเรยีน 
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” เป็นการเรียนรู้เรื่อง
มารยาทไทย การแสดงความอ่อนโยน 
อ่อนน้อมถ่อมตน หลังจากนั้นเครือข่าย 
ผู ้ปกครองจิตอาสา จะเดินตรวจความ
เรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมทั้งการ
ประชมุสรปุบทเรยีนร่วมกนัคณะกรรมการ
การศึกษาและทีมงานครูในโรงเรียน เป็น
ก�าลงัในการเสรมิสร้างคณุธรรมในโรงเรยีน 
และในครอบครวัเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง 

1.3 กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม
จรยิธรรมให้กบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารของ
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
พบว่า กระบวนการทีแ่ต่ละโรงเรยีนด�าเนนิ
งานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้
กบัเดก็และเยาวชนนัน้มสีิง่ส�าคญัคอื การ
ใช้กิจกรรม โครงงานของนักเรียน เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร ้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน อย่างไร
ก็ตามพบว่าในกระบวนการด�าเนินงานดัง
กล่าวมีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับ
เคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียน ดังนั้นในการ
ด�าเนินงานดังกล่าวจึงมีกระบวนการที่
ส�าคัญคือ การพัฒนาครู การพัฒนา
นักเรียน การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
เชื่อมโยงเครือข ่าย และการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ Website

ภาพแสดงกระบวนการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัเดก็และเยาวชน
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1.3.1 การพฒันาคร ู: กลไกหลกัในการ 
ขบัเคลือ่นคณุธรรมในโรงเรยีน 

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน มีกลไก
หลักในการด�าเนินงานคือครูในโรงเรียน
และทีมบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิงานคอื ทมีงานมคีวามชดัเจน และ
เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จากการประมวลภาพรวมการด�าเนินงาน
ของศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมพบว่า 
การด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เริ่มต้น
จากการพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบของการ
เสรมิสร้างคณุธรรม เป็นต้นแบบทีด่ใีห้กบั
นกัเรยีน ดงัตวัอย่างรปูธรรมทีช่ดัเจนจาก
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
บางมลูนากโมเดล  มกีระบวนการการกระ
ตุกต่อมคิด และกระตุ้นจิตวิญญาณของ
ความเป็นคร ู “พฒันาคร ูครรู่วมคดิร่วมท�า 
น้อมน�าความส�าเร็จ นิเทศก์ติดตามผล” 
เพื่อให้เกิดครูต้นแบบ โดยการสื่อสารกับ
คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันของทุกฝ่าย
และพฒันาทกัษะการคดิเชงิระบบ คดิเพือ่
แก้ไขปัญหา คดิสร้างสรรค์  การสือ่สารเชงิ
ลึกในองค์กร และเปิดโลกทัศน์ เติมเต็ม
ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการศกึษา
ดูงานตัวอย่างที่ดี เพื่อให้ครูเป็นกลไก
ส�าคัญ ท�าหน้าที่เพาะบ่มต้นกล้าเยาวชน
คนคณุธรรม จรยิธรรม ให้เตบิโตงอกงาม 
แขง็แรงพร้อมกบัภมูคิุม้กนั โดยกระบวนการ
ในการพัฒนาครูคือ การอบรม/ ประชุม
สมัมนาและการศกึษาดงูาน ก�าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรม 
การก�าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรมที่
เกิดขึ้น การนิเทศก์ ก�ากับ ติดตามและ
เสรมิแรงอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีย้งัมทีมี
นักวิชาการร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการและให้
ค�าแนะน�าปรกึษา และตดิตามประเมนิผล
การด�าเนินงาน และสรุปภาพรวมของ
กระบวนการพฒันาคร ูเพือ่เป็นกลไกการขบั
เคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีน ดงันี้ 

• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�าเนนิงานกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง

• การพัฒนาเติมเต็มความรู้ด้วย
การศกึษาดงูาน แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
กบัพืน้ทีต้่นแบบ

• การวางแผนปฏิบัติการและการ
ก�าหนดตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

• ปฏิบัติกิจกรรมโดยการบูรณา
การกบัการเรยีนการสอนกบัหลกัสตูรต่างๆ 

• การตดิตามประเมนิผล ทบทวน 
สรปุบทเรยีน 

• การปรับแผนงาน กิจกรรม  
ให้สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที่ 

• การประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างโรงเรยีน

• พัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
เพือ่การขยายผล

ในกระบวนการพัฒนาครู ได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
คอื การอบรมตามหลกัสตูรการเรยีนรูจ้าก
ศนูย์คณุธรรม ได้แก่ หลกัสตูร Managing 
SR School  หลกัสตูรผูน้�าเยาวชนจติอาสา 
หลั กสู ต รส ่ ง เ ส ริ มคุณธรรมความดี 
หลกัสตูรโครงงานคณุธรรม การพฒันาการ
คดิเชงิระบบ การศกึษาดงูาน/แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ การสมัมนาเพือ่ประเมนิตนเองและ
สื่อสารเชิงลึกรวมทั้งสร้างพลังร่วม และ
การพาผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานไป
ศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ 
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม     
หลักสูตรการสื่อสารเชิงลึกภายในองค์กร
และการเสริมสร้างความเข้าใจแก่คณะครู
และนักเรียนทั้งแบบกลุ ่มย่อยและราย
บุคคล  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมข้องผู้ที่
เกีย่วข้องทกุระดบัทัง้คร ูผูป้กครอง คณะ
กรรมการการศกึษา

 
1.3.2 พัฒนานักเรียน : เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส�าหรับเด็ก
และเยาวชนในโรงเรยีน 

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็น 
กลุ ่มเป ้าหมายหลักในการเสริมสร ้าง
คณุธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติ 
จากการศึกษาทบททวนเอกสารการถอด
องค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณธรรมจริยธรรมพบว่า ในการเสริม

สร้างคณุธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานส�าหรบัเดก็
และเยาวชนในโรงเรียน มี 2 ระดับคือ 
1) การเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมด้าน
จติใจและทศันคตขิองนกัเรยีน ตัวชี้วัดคือ 
เกิดจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ความสามคัค ี ท�างานร่วมกนัเป็น
ทีม ให้อภัย ความอดทน ความกตัญญู 
ความพอเพยีง ความภาคภมูใิจและเรยีนรู้
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น 2) การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมด้านพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน ตัวชี้วัดคือ กริยา
มารยาทเรียบร้อย พูดจาสุภาพเรียบร้อย 
การไหว้ ทักทายผู้ใหญ่ ความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด
อดออม ความสามคัคแีละความร่วมมอื ลด
การทะเลาะวิวาท การดูแลรักษาความ
สะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรม
จรยิธรรมให้กบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน 
ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ให้ความส�าคัญของ
การสร ้างการมีส ่วนร ่วมกับทุกส ่วนที่
เกีย่วข้องทัง้คร ูผูป้กครอง คณะกรรมการ
การศึกษา ในบางโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนแกนน�า 
เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
คณุธรรมในโรงเรยีนร่วมกบัคร ูผูป้กครอง 

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับ
การใช้กจิกรรมท�าให้เกดิการเรยีนรูจ้ากการ
ลงมือปฏิบัติจริง และใช ้ “โครงงาน
คุณธรรม” เป็นเครื่องมือหลักในการขับ
เคลือ่นคณุธรรม สนบัสนนุให้ครสูอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรม ในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการใน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในชัว่โมง เช่น การ
จัดค่ายลูกเสือ การจัดตั้งชุมนุม ชมรม  
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การจดัค่าย
บ�าเพ็ญประโยชน์ การจัดค่ายจิตอาสา   
การบรูณาการกบังานบรกิารวชิาการชมุชน   
การบูรณาการกับงานวินัยนักเรียนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม  การจดัการประกวดและ
การให้รางวัลแก่นักเรียนต้นแบบด้าน
คณุธรรม จรยิธรรม

ตวัอย่างรปูธรรมของการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมพัฒนานักเรียน ศูนย์
เรียนรู ้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้    
ในช่วงปีแรกเป็นการสร้างคณุธรรม ซือ่สตัย์ 
รับผิดชอบ มีวิถีการด�าเนินชีวิตพอเพียง 
นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านจบัไม้เริม่ต้นจากการ
พึ่งตนเองในการท�าอาหารกลางวัน โดย
การให้เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่5 และ 6 
แบ่งบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบช่วยกนั
ปลกูพชืผกัปลอดสารพษิ เลีย้งปลา เพือ่น�า
มาปรุงอาหารกลางวันที่สะอาดปลอยภัย 
ให้นกัเรยีนในโรงเรยีนได้รบัประทานอาหาร 
รับประทาน นอกจากปลูกผักในโรงเรียน
แล้ว ยังสนับสนุนให้นักเรียนขยายผลสู่
ครอบครัวด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ในบ้านของตนเอง  นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ท�าให้เด็กได้
เรียนรู้และฝึกฝนอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อาท ิเรือ่งจกัสานกระติบ๊ใส่ข้าวเหนยีวจาก
ต ้นคล ้า การทอเสื่อ และการทอผ ้า 
เป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรการผลิตจาก

การจดัท�าโครงงาน
คณุธรรม การจดักจิกรรม

พฒันา ผูเ้รยีนในชัว่โมง 
การจดักจิกรรมพฒันา
จติอาสา การจดัค่าย

บ�าเพญ็ประโยชน์ 

การบรูณาการกบั
งานวนิยันกัเรยีนทัง้ทางตรง

และทางอ้อม

การกระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจ 
จดัการประกวดและการให้

รางวลัแก่นกัเรยีนต้นแบบด้าน
คณุธรรมจรยิธรรม 

การเชือ่มโยงเครอืข่ายและ
การสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ผ่านสือ่ต่างๆ และ Website

การคณุธรรม
จรยิธรรม

พฒันานกัเรยีน

ภาพแสดงการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมพฒันานกัเรยีน

คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน โดยการเชิญครู
ภมูปัิญญาท้องถิน่มาสอนในโรงเรยีนเพือ่ให้
เดก็ท�าเป็น สร้างรายได้ สร้างความอบอุน่
ในครอบครวัจากการท�างานร่วมกนั

แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียน
ต้นบากราษฎร์บ�ารุง เริ่มจากการสร้าง
คุณธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิตในด้าน
ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ โดยการพลกิ
มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบให้กับเด็กนักเรียน  
จากเดิมที่มีกฎระเบียบบังคับให้ท�ามาสู่
วินัยที่ท�าด้วยใจคือวินัยที่ถาวร และยั่งยืน 
ซึง่มกีจิกรรมทีส่�าคญัคอื การถอดและการ
วางรองเท้าให้เป็นระเบยีบ การรบัประทาน
อาหารให้หมดจานไม่เหลอืทิง้ การเข้าแถว
และการจัดแถว การท�าความสะอาด
โรงเรยีนร่วมกนัของนกัเรยีน นอกจากนีย้งั
มกีารเชือ่มโยงการท�ากจิกรรมจากโรงเรยีน 
สู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้ร ่วมกันระหว ่างนักเรียนและผู ้
ปกครอง ในการเรยีนรูก้ารด�าเนนิชวีติอย่าง

พอเพียง โรงเรียนจึงมีการจัดท�าโครงการ
เดินตามรอยเท้าพ่อกินอยู่อย่างพอเพียง  
เพื่อสร้างการเรียนรู้ การด�าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงให ้กับแกนน�า
นกัเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน และปลกู
ฝังคุณธรรมด้านความขยัน ประหยัด  
มีวินัยในการด�าเนินชีวิต การลดรายจ่าย 
เช่น การปลกูผกั/เลีย้งปลา เพือ่การบรโิภค  
ปลกูฝังความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง โดย
การพาเด็กนักเรียนไปดูงานเศรษฐกิจพอ
เพียง ณ บ้านหน�าควาย ต�าบลนาท่าม
เหนอื จงัหวดัตรงั และกลบัมาท�ากจิกรรม
ลงมือปฏิบัติเอง เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตัจิรงิ อาทเิช่น การปลกูต้นไม้ ปลกู
ผักและท�าปุ๋ย ให้ชุมชนมาเรียนรู้การท�า
น�้ายาล้างจาน น�้ายาอเนกประสงค์ ปลูก
ต้นไม้เคลื่อนที่ ผู ้ปกครองมาเรียนรู ้ที่
โรงเรยีนและน�าไปผลติใช้ทีค่รวัเรอืนตนเอง
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1.3.3 พฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน
และชุมชน  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จรยิธรรม 

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน ปัจจยัที่
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาคณุธรรมตามเป้า
หมายคือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรยีนและชมุชนให้สะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบร้อย การมกีารก�าหนดระเบยีบ กตกิา
การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมใช้เป็น
เครือ่งมอืในการเสรมิสร้างจติอาสา  ความ
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่ และการท�างานร่วม
กบัผูอ้ืน่ ตวัอย่างเช่น ให้นกัเรยีนท�าความ
สะอาดในโรงเรียน และสภาพแวดล้อม
บริเวณรอบๆ โรงเรียน เช่น หมู่บ้าน วัด 
พืน้ทีส่าธารณะ นกัเรยีนจะท�าความสะอาด  
เก็บขยะ คัดแยกขยะ และมีการจัดท�า
ธนาคารขยะ น�ารายได้ที่เกิดจากการขาย
ขยะไปช่วยเหลอืท�าอาหารเลีย้งผูพ้กิารและ
ผูส้งูอายุ 

นอกจากการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียน 
ยังมีการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนและชุมชนด้วยความเป็นมิตร  
เคารพผูส้งูอาย ุยิม้แย้มแจ่มใส ดงัตวัอย่าง
โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มีการจัดท�า
โครงการวิจัย เริ่มเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของเยาวชนที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย
ในชื่อโครงการ “เด็กดีศรี นฤ.ธ” ที่มีการ
ท�ากิจกรรมปิยวาจา เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
พดูไม่มหีางเสยีง ตดิการ์ตนูญีปุ่น่ ตดิหนงั
เกาหลี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่4-6 โดยมนีกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั 
คณาจารย์ในโรงเรียนจึงได้ร ่วมกันคิด
กิจกรรมให้นักเรียนตั้งเป็นชมรม เด็กจะ
ต้องรณรงค์กนัเองโดยให้เดก็เลอืกครเูป็นที่
ปรึกษา กิจกรรมที่ท�าเด็กก็จะร่วมกันคิด 
เช่น การเขียนบัตรค�าที่เป็นค�าไพเราะ 
น�ามาเป็นที่คั่นหนังสือให้เด็กเดินแจกเด็ก
ด้วยกัน หรือการท�าละครเชิงคุณธรรมมา
น�าเสนอในช่วงพกัรบัประทานอาหารกลางวนั

และการจดักจิกรรมจติอาสา เพือ่เป็นการ
สร้างอตัลกัษณ์ในตวัผูเ้รยีนให้ได้มจีติอ่อน
โยนพร้อมแบ่งปันน�้าใจสู ่บุคคลผู ้ด ้อย
โอกาสกว่าในสังคม กิจกรรมจิตอาสาถือ
เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนนฤมลทิน
ธนบรุ ีมกีจิกรรมทีส่�าคญั อาท ิการบ�าเพญ็
ประโยชน์ในและนอกโรงเรียน โดยให้
นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาปีที ่1-6 ทีม่ี
จิตอาสาดูแลท�าความสะอาดบริเวณที่
ตนเองรบัผดิชอบ ตลอดปีการศกึษาท�าให้
สถานที่ในโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ และมี
ความสวยงาม นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2-3 ออกไปพัฒนาพื้นที่บริเวณ
วัดบางเสาธง โดยจัดเก็บกวาดท�าความ
สะอาดบริเวณเขื่อนริมน�้าหน้าวัด  ส่วน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ได ้ออกไปพัฒนาพื้นที่บริ เวณลานวัด
บางเสาธง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมสร้างชมุชนน่าอยู่

ส่วนรูปธรรมการด�าเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่ง จงัหวดักาญจนบรุ ีการส่งต่อ
พลังจิตอาสาจากครูสู่ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ทั้ง
การจัดดอกไม้ การวาดภาพ การเรียนรู้
ทักษะการอ่านเพื่อให้เกิดการขยายผล
พลงัจติอาสาเพือ่สงัคม ทีเ่น้นกระบวนการ
ปลกูฝังคณุธรรมจากการปฏบิตั ิคณาจารย์
จึงมีการปรึกษาหารือกันว่าครูมีการท�า
กจิกรรมจติอาสา ดงันัน้นกัเรยีนควรจะคนื
เรื่องจิตอาสากลับไปยังชุมชน และคิดต่อ
ไปว่าจะท�าอย่างไร เมื่อร่วมกันคิดจึงได้
กิจกรรมง่ายๆ เพื่อร่วมกันท�าเพื่อชุมชน 
คือ การ เก็บขยะในชุมชนและตาม
ทางรถไฟ  การบ�าเพญ็ประโยชน์ วดัต่างๆ 
ในพืน้ที ่ได้แก่ วดัทุง่ทอง วดัวงัขนาย วดั
ห้วยนาคราช และวัดมโนธรรมาราม (วัด
นางโน)  สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื ขยะในชมุชนลด
ลง  ความสมัพนัธ์ของโรงเรยีนกบัชมุชนดี
ขึน้ อกีทัง้ขยะทีเ่กบ็มากน็�ามาขาย ต่อยอด
ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการท�าธุรกิจเพื่อ
สงัคม นอกจากนีย้งัมกีารท�าอาหารเลีย้งผู้
สูงอายุ เด็กจะป้อนอาหารให้กับผู้ป่วยที่
เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต  ในการน�าเอา
อาหารไปเลีย้งจะมใีบงานให้นกัเรยีนมกีาร

สอบถามพูดคุยกับผู้ป่วย ท�าให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น และ
เรยีนรูเ้รือ่งความกตญัญกูตเวท ี และการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดงีามกบัผูส้งูอายุ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา มี
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนสะอาด เป ็นระเบียบ 
เรียบร้อย และสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและพอเพียง มีความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
กจิกรรมทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูค้อื หลงัจาก
เข้าแถวเคารพธงชาตนิกัเรยีนจะมกีารแบ่ง
เวรกันท�าความสะอาดบริ เวณรอบๆ 
โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�าวัสดุมา 
รไีซเคลิ และมาท�าปุย๋อนิทรย์ี ชวีภาพ และ
น�าปุ๋ยไปใช้รดผกัทีป่ลกูไว้เป็นอาหารกลาง
วันในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัด
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน เช่น การวาง
กระเป๋า รองเท้า ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ก่อนเข้าชั้นเรียน และการเดินแถวเพื่อชั้น
เรยีน ท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งการสร้าง
ความมรีะเบยีบ วนิยั ในชวีติประจ�าวนั

ดงักรณตีวัอย่าง โรงเรยีนบางมลูนาก
ภมูวิทิยา จงัหวดัพจิติร การบรูณาการงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกับ
ภารกจิหลกัและงานประจ�าของอาจารย์ใน
โรงเรียน โดยบูรณาการกับกระบวนการ
เรียนการสอน 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้    
การปรับปรุงงานวินัยนักเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม งานประกันคุณภาพการ
ศกึษา กจิกรรมพเิศษของโรงเรยีน และการ
พัฒนาหลักสูตรโครงงานคุณธรรมคือ   
การส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมี
การจัดท�าโครงงานคุณธรรม งานวินัย
นักเรียน และกิจกรรมจิตอาสา โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตัวเอง อย่างเป็น
วทิยาศาสตร์เพือ่การสบืค้นปัญหา สาเหตุ 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ทั้งในรูปป ัญหาที่อยากแก ้ไข พัฒนา
ปรับปรุง และความดีที่อยากท�า โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีการจัดท�าโครงงาน
คุณธรรมในทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ เรยีนรูก้ารท�าความดอีย่าง
มีความสุข โครงงานคุณธรรมของ
บางมูลนากโมเดล มีจ�านวนมากถึง 108 
โครงงาน ( เฉลี่ ย 2 โครงงานห ้อง)    
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับการท�า
กิจกรรมของชุมรมต่างๆ การจัดฐานการ
เรียนรู้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบ้�าเพญ็ประโยชน ก์จิกรรมปฐมนเิทศ
นักเรียนใหม่ การจัดการค่ายเรียนรู ้ 
คณุธรรม  

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  มกีารรวมตวักนั
ของนักศึกษากลุ ่มอาชีวะจิตอาสาฯ 
หรือที่เรียกว่า “กลุ่ม D-Club” รวมพลัง
นกัศกึษาจติอาสาสร้างสรรค์ เป็นกจิกรรม
เพือ่บรกิารโรงเรยีนและชมุชน ซึง่ท�าให้เกดิ
การฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริงให้
กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาออกให้
บรกิารชมุชนเพือ่เป็นการบ�าเพญ็ประโยชน์
นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการ
บรกิารแล้ว นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมชมรมยงัได้
มปีระสบการณ์ทกัษะ ความช�านาญ และ
ฝึกการท�างานร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ เพิ่ม
เตมิอกีด้วย

 

ระบบประกัน
คุณภาพ

การศึกษา

บูรณาการกับ
การเรียน 
การสอน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในชั่วโมง

8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

1.3.4 การเชือ่มโยงเครอืข่ายการเรยีนรู้
ขยายผล และเครอืข่ายร่วมกบัหน่วยงาน
ภาคี

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมพบว่า มีการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 2 ลักษณะคือ  
1) การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในท้องถิ่น  
เช่น เครือข่ายผู ้ปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกับขับเคลื่อน
คณุธรรมจรยิธรรมให้เกดิการขยายผลเตม็
พื้นที่ 2) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วย
งานภาคีภายนอก เช่น นักวิชาการ ศูนย์
คุณธรรม ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
บริษัทเอกชน เพื่อการพัฒนายกระดับ
ศักยภาพศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม ทั้งด้าน
ความรู ้ประสบการณ์ และงบประมาณ  

รูปธรรมตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงมี
การพฒันายกระดบัให้เป็น  “ศนูย์การเรยีน
รู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
และซื่อสัตย์” โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน 
วดั โรงเรยีน ซึง่มกีจิกรรมทีส่�าคญัคอืการ

ภาพแสดงการบูรณาการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกับ
การเรยีนการสอน

เชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในท้องถิ่น  

คุณธรรมจริยธรรม

ครูผู้ปกครอง 
ชุมชน โรงเรียน

นักวิชาการ
ศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน

เชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาคี

ภายนอก  

เครือข่ายขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรม

ภาพแสดงการเชือ่มโยงเครอืข่ายเพือ่ขบัเคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรม 

ค้นหาครอบครวัต้นแบบ สร้างหลกัสตูรใน
การเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย สร้างความ
เข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างวินัยที่บ้าน 
สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้
เกิดการขยายผลองค์ความรู ้การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ความรับผิด
ชอบและความซือ่สตัย์ของนกัเรยีน ให้กบั
โรงเรียนต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ จึงเกิดการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย เช่น โรงเรียนวัด
โพธิ์ ทอง  จั งหวั ดนครศรี ธ ร รมราช  
โรงเรียนกันตังรัษฎา โรงเรียนย่านตาขาว  
โรงเรยีนบ้านหนองมวง โรงเรยีนบ้านหนอง
เจด็บาท โรงเรยีนบ้านหนองยวน โรงเรยีน
บ้านหนองเรี้ย โรงเรียนบ้านหนองหมอ  
โรงเรยีนมติรภาพที ่31 “วดัทุง่หวงั” และ
อกีหลายๆ โรงเรยีน ในจงัหวดัตรงัทีม่าเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายท�างานคุณธรรมร่วมกัน 
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์และ
การขยายความรู้
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โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยา  เกดิ
การรวมตวักนัของผูป้กครองนกัเรยีน เรยีก
ว่า เครอืข่ายผูป้กครองจติอาสา และพ่อค้า
แม่ค้าในโรงเรียนได้เข้ามาร่วมผนึกก�าลัง
เพือ่ขบัเคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรม นอกจาก
นี้ยังมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข ่ายการ
ท�างานร่วมกบันกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการท�ากิจกรรมของโรงเรียน  
การเชื่อมโยงกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ท�าให้มีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของครูที่เป็นแกนน�า ทั้งการ
ศกึษาดงูาน การอบรม นอกจากนีก้ารเข้า
ร่วมกบัสมชัชาคณุธรรม ท�าให้เกดิการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การท�างานกับโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมเสรมิสร้าง
คณุธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีน

1.3.5 การสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ และการ
จดัท�า Website   

ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมเป็น
พืน้ทีต้่นแบบทีม่รีปูธรรมของการเสรมิสร้าง
คณุธรรม จรยิธรรมให้กบัเดก็และเยาวชน
ในโรงเรียนต่างๆ มีการด�าเนินกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรม มีแนวทางการขยายผลการ
ท�างานผ่านการเชือ่มโยงเครอืข่ายการเรยีน
รู ้และการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่
ความรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ  
การเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมการ
จัดกิจกรรมคาราวานและเป ิดบ ้ าน

คุณธรรมในปีต่างๆ นอกจากหน่วยงานที่
ใกล้ชดิโรงเรยีนแล้ว ยงัท�าให้เกดิการเรยีนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
โรงเรยีนต่างๆ รวมถงึได้เผยแพร่องค์ความ
รูข้องโรงเรยีนสูส่าธารณะ ผ่านทางโทรทศัน์ 
และทาง Website   

ดังตัวอย่างเช่น ศูนย์คุณธรรม 
สนับสนุนให ้ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม(บางมูลนากโมเดล)  
สูส่าธารณะ อาท ิโดยเผยแพร่ทางโทรทศัน์   
นอกจากนีย้งัมกีารเข้าร่วมสมชัชาคณุธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีการน�าเสนอ
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรมบางมูลนากโมเดล  
รวมทั้งมีการผลิตสื่อวีดีทัศน์ดอกไม้บาน
สือ่สารความด ีรวมทัง้เอกสาร การจดัเวที
ให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างโรงเรียนท�าให้
เกิดการเรียนรู้และการขยายผลสู่โรงเรียน
ใกล้เคยีง 

  
1.4 ปัจจยัของความส�าเรจ็

 การด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรม เสริมสร ้างให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตและ
การเตรยีมความพร้อมของเดก็และเยาวชน 
ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีปัจจัยที่
เกีย่วข้อง ดงัต่อไปนี้ 

• มีกลไกการท�างานที่มีองค ์-

ประกอบที่หลากหลาย มีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการและการท�า
กิจกรรมชัดเจน และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง ในการท�ากจิกรรม  
โดยการสร้างความเข้าใจ พดูคยุ หาวธิกีาร
แก้ไขปัญหา มข้ีอตกลง มกีตกิา

• มกีระบวนการพฒันาและเตรยีม
ความพร้อม “ตดิอาวธุทางปัญญา” ให้กบั
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และมีนักวิชาการให้ค�าแนะน�า
ปรกึษา ร่วมท�ากจิกรรมและนเิทศก์ตดิตาม
อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารหนนุเสรมิทัง้ความ
รู ้เปิดโลกทศัน์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั
ครแูละนกัเรยีน ร่วมทัง้การหนนุเสรมิและ
การพฒันาความรู ้การเสรมิสร้างประสบ-
การณ์และแรงจงูใจ ให้กบักลไกการท�างาน
ทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน เช่น การศกึษาดู
งานแลกเปลีย่นประสบการณ์พืน้ทีต้่นแบบ 
การอบรมเพิ่มทักษะในการท�างาน การ
ติดตามประเมินผล การพัฒนายกระดับ
เป็นศนูย์การเรยีนรู้

• การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง  
มีกระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจ  
ให้กับผู ้ปกครองเข้ามาร่วมท�ากิจกรรม  
ทัง้ในโรงเรยีน และในครอบครวัของตนเอง 
มกีารชีแ้จงบทบาทของผูป้กครอง บทบาท
ของโรงเรยีน บทบาทของเดก็ทีม่ต่ีอการท�า
กจิกรรมต่างๆ ในการร่วมสร้างการเปลีย่น-
แปลงพฤตกิรรมของเดก็

• การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น�า

ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการท�า
กิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชนทั้งทาง
ด้านแรงงาน วสัดอุปุกรณ์ และงบประมาณ 

• การติดตามการด�าเนินงาน
สม�่าเสมอ โดยจัดประชุมสรุปงานร่วมกัน
เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบความ
ก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม มกีารคดิระดม
สมองร่วมกนัในการแก้ปัญหาทีพ่บระหว่าง
ทางในการท�ากจิกรรม

• มกีารสร้างพลงัความร่วมมอืและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และส�านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ศนูย์คณุธรรม (องค์การ
มหาชน) และนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะการรบัฟังความเหน็จากล่างขึน้บน 
(Bottom-up) จากผูป้ฏบิตัสิูผู่บ้รหิาร และ
เดก็ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมน�าเสนอ และร่วม
รบัความส�าเรจ็ด้วย ความภาคภมูใิจ โดยมี
ครูเป็นผู้เสริมหนุน อ�านวยความสะดวก 
และเชื่อมประสาน รวมทั้งการได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และนอกชมุชน เช่น นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลนาพละ ผู ้ใหญ่บ ้าน คณะ
กรรมการสถานศึกษา และผู ้ปกครอง  
ส�านักงานพลังงานจังหวัด ส�านักงาน
พัฒนาที่ดิน บริษัทเซฟรอน 

• การเชือ่มโยงเครอืข่ายการเรยีนรู้
และการเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม
การจัดกิจกรรมคาราวานและเปิดบ้าน
คุณธรรมในปีต่างๆ นอกจากหน่วยงานที่

ใกล้ชดิโรงเรยีนแล้ว ยงัท�าให้เกดิการเรยีนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
โรงเรยีนต่างๆ และได้เผยแพร่องค์ความรู้
ของโรงเรยีนสูส่าธารณะ

• มีการบูรณาการการด�าเนินงาน
ของโครงการกับภารกิจหลักของโรงเรียน 
อาทิ บูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ากิจกรรมชมรม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน
คณุธรรม  และงานประกนัคณุภาพ 

• มีผู้น�าและครูที่ดีทั้งในด้านการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ความมุ่งมั่น
และตัง้ใจจรงิ ความสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจ
เดียวกัน ความเสียสละและการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูโดยแท้ การพัฒนา
ปรบัปรงุตนเองและวธิกีารท�างานให้มปีระ- 
สทิธภิาพ การเปิดใจยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

• มีระบบการนิเทศก์ก�ากับ และ
ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ การติดตาม
การด�าเนนิงาน โดยการจดัประชมุสรปุงาน
ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ
ความก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม มกีารคดิ
ระดมสมองร่วมกันในการแก้ปัญหาที่พบ
ระหว่างทางในการท�ากจิกรรม

2. การเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม 
ค่านยิมพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติ

รูปธรรมของศูนย์การเรียนรู ้เชิง
คณุธรรมทีม่กีารเสรมิสร้างให้เกดิคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐานในการด�าเนิน

ชวีติคอื  ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต�าบลยั้งเมิน 
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
แบบของการสร้างความร่วมมอืการอนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและพฒันาวดั ตลอดจนวดัเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาสังคม โดยการใช้
หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค เป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้  
ค้นหาตวัตนของตนเอง เพือ่หาทางดบัทกุข์ 
ที่สร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพึง่ตนเอง การลดค่าใช้จ่าย สร้างราย
ได้ โดยการรวมกลุ ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับ
ธรรมชาต ิเมือ่คนดแูลธรรมชาต ิธรรมชาติ
จะดแูลคนในชมุชน  ใช้กลไก “บวร” บ้าน 
วดั โรงเรยีน  และชมุชนเป็นหลกัในการขบั
เคลื่อน จนกระทั่งท�าให้เกิดการเชื่อมโยง
กนัเป็นเครอืข่าย “ขบวนบญุ” และพฒันา
ยกระดับสู่ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ท�าให้เกิด
พลังคุณธรรม ความรัก ความสุข ความ
สามคัค ีสร้างส�านกึสาธารณะ ร่วมกนัของ
คนในชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ซึ่งจาก
หลักดังกล่าวน�าไปสู่การสร้างรูปธรรมของ
การเสรมิสร้างค่านยิมพืน้ฐานในการด�าเนนิ
ชวีติคอื 

• ครอบครัวพอเพียงพึ่งตนเอง  
คนในชุมชนจะต้องมีคุณลักษณะคือ พึ่ง
ตนเอง ประหยัด อดออม ลดพฤติกรรม
ฟุม่เฟือย ลดปัญหาหนีส้นิ 
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ขบวนบุญ
(ต้นน�้า)

คนปลายน�้า

อนุรักษ์ป่าต้นน�้า 
อนุรักษ์เหมืองฝาย

การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

การพึ่งพาตนเอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่

ชุมชนพอเพียงครอบครัวพอเพียง
พึ่งตนเอง

บ้าน

โรงเรียนวัด

3 .  ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมระดับกลุ ่มและชุมชน  
(ธรุกจิชมุชน)

รูปธรรมของการเสริมสร้างคุณ- 
ธรรมจริยธรรมระดับกลุ่มและชุมชนคือ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่ และ
เศรษฐกจิชมุชน ในรปูแบบของ “ขบวนบญุ” 
ของศูนย์การเรียนรู้วัดพระธาตุดอยผาส้ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เชิง
คณุธรรมทัง้สองแห่งสะท้อนให้เหน็บทบาท
ของนักวิชาการและวัด ในการเข้าไปมี
บทบาทในการเสริมจุดอ่อน ของกลุ ่ม
องค์กรเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนา
ความเข้มแข็งและการวางรากฐานการท�า
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรการ
เงิน และกลุ่มด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการ

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของบ้าน วดั โรงเรยีน ในการท�ากจิกรรมร่วมกนั
ระดบัชมุชน

ภาพแสดงตัวอย่างของกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระดับ
กลุม่ และชมุชนของศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนเชงิคณุธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่

• ชุมชนพอเพียง ลักษณะของ
ชุมชนพอเพียงคือ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ซึ่งเป็น
ฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินชีวิต เรียกว่า
ขบวนบญุ 
การพึง่ตนเอง : การท�ากจิกรรมหลกัร่วมกนั
ของเครอืข่ายพหชุมุชนคอื การพฒันาองค์
ความรูใ้ห้กบัชมุชนเรือ่งการพึง่ตนเองเรือ่ง
การท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืชผัก
พื้นบ้านไว้กินเอง และการผลิตน�้ายา
อเนกประสงค์ สบู่ แชมพู การถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก  
รวมทั้ งท�าการเก็บข ้อมูลการอุปโภค 
บรโิภคภายในพืน้ที ่ เช่น การใช้น�้ายาล้าง
จาน น�า้ยาซกัผ้า ปุย๋หมกัชวีภาพ เป็นต้น 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวางแผนการผลติใช้เอง
ในชมุชน  
เศรษฐกจิชมุชน : ในรูปแบบของ “ขบวน
บญุ” การผลติของใช้ทีจ่�าเป็นในครอบครวั 
ส่วนทีเ่หลอืขายในราคาไม่แพงให้กบัคนใน
ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชน 
โดยใช้โมเดลธุรกิจแบบ “ขบวนบุญสร้าง
รายได้ให้ครอบครวัทีเ่หลอืเผือ่แผ่กลบัคนืสู่
ธรรมชาติ” กล่าวคือ ขายสินค้าชุมชนใน
ราคาต้นทุน ให้คนในเครือข่ายใช้สินค้า
คุณภาพดี ราคาประหยัดให้กับคนใน
ชมุชน 
ขบวนบญุดแูลคนและดแูลธรรมชาต ิ : มี
การจดัสรรเงนิก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิค้า
น�าไปสบทบกองทนุเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากร-
ธรรมชาติ เพื่อใช้ในภารกิจปลูกป่า สร้าง
ฝายชะลอน�า้ ท�าแนวกนัไฟป่า แต่ปัญหาที่
พบ คอื สมาชกิคนในเครอืข่ายยงันยิมซือ้
สินค้ามียี่ห ้อที่คุ ้นเคย และเป็นสินค้า
อตุสาหกรรมทีผ่ลติจ�านวนมากได้ราคาถกู  
โมเดลการใช ้สินค้าเป ็นสื่อให ้คนเกิด
ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติ 
อย่าง “ขบวนบุญ” กลับไม่ได้รับความ
สนใจส�าหรบัคนในพืน้ที ่คนต้นน�้า คนอยู่

ใกล้ป่าไม้แหล่งทรัพยากรส�าคัญของชีวิต
เท่าที่ควร ซึ่งคนต้นน�้า เป็นคนที่สร้าง
เศรษฐกจิ คนปลายน�า้เป็นคนสนบัสนนุคน
ต้นน�า้

 การเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม
ครอบครัวพอเพียงและชุมชนพอเพียง 
ให้ความส�าคญัของการปรบัเปลีย่นทศันคติ
การด�าเนินชีวิต วิเคราะห์ทบทวนตนเอง
เพื่ อปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม โดยใช ้

กระบวนการการเตมิเตม็ให้ความรู ้ศกึษาดู
งานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากฐานการ
เรยีนรูส้ร้างพืน้ทีส่าธติ โดยฐานการเรยีนรู้ 
คือ วัดพระธาตุดอยผาส้ม และการรวม
กลุม่ จดัตัง้องค์กรชมุชน เพือ่ท�ากจิกรรม
สาธารณะร่วมกัน สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้กบัตนเอง และครอบครวั

ลงพื้นที่พบปะกับ
กลุ่มต่างๆ 

ในแต่ละต�าบล

ประสานงานกับผู้น�า
ชวนเข้าร่วม

โครงการ

ให้ค�าปรึกษา
และให้ก�าลังใจ

ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

อบรมให้ความรู้
เพิ่มเติม

การจัดระบบ
โครงสร้างและ
การบริหาร
จัดการศูนย์

การจัดท�าฐานข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่

WebSite

ด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ การ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการ และการใช้
เทคโนโลยเีพือ่เชือ่มโยงกบัระบบการตลาด 
Website และการจัดท�าฐานข้อมูล ซึ่งมี
เป้าหมายเพือ่ให้เกดิ “เศรษฐกจิชมุชนเชงิ
คุณธรรม” มีหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ ความขยัน ซื่ อสัตย ์ 
ประหยัด มีวินัยระหว่างสมาชิกในชุมชน 
ความสภุาพ สามคัค ีและมวีนิยัต่อส่วนรวม 
ก่อเกดิ Model ธรุกจิชมุชน หรอืเศรษฐกจิ
ชมุชนทีม่คีณุภาพและมคีณุธรรม มรีะบบ
การบรหิารจดัการทีม่ธีรรมาภบิาล โปร่งใส  
และมีการด�าเนินงานสอดคล้องกับบริบท
ของชมุชน ทรพัยากร ความรู ้ ของชมุชน
ท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค 
ผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด เป็น
ธรรมไม่เอาเปรียบ Model ขบวนบุญของ
ศูนย์การเรียนรู้วัดพระธาตุดอยผาส้ม ยัง

ต้องการให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมมือ สร้างพลังใน
ชุมชน ขยายกิจกรรมเพื่อดูแลสาธารณ 
ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม โดยมกีระบวนการ
ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
กลุม่ ดงันี้ 

• พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุม่องค์กรชมุชน

• ด� า เนินกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกนั เพือ่สร้างความสามคัคี

• พัฒนารูปแบบและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชน

• พัฒนาระบบการจัดการให้น่า
เชือ่ถอืและโปร่งใส

• จดัเกบ็ข้อมลู จดัท�าฐานข้อมลู 
• พัฒนา Website เพื่อสร้างการ

เรยีนรูใ้นระดบัเครอืข่าย
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คณะกรรมการบรหิารศนูย์คณุธรรม
ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัท์   ประธานกรรมการ
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  กรรมการ
ปลดักระทรวงวฒันธรรม     กรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   กรรมการ
พลโทนวิฒั ิบรูณะกลุ     กรรมการ
ศาสตรจารย์ ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่   กรรมการ
นางสาวนราทพิย์ พุม่ทรพัย์    กรรมการ 
นายสนิ สือ่สวน     กรรมการ
ดร.วชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์    กรรมการ
นางฑฆิมัพร กองสอน     กรรมการ
ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม    กรรมการ

ทีป่รกึษา
ดร.ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร     ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม
นายสทุธพิงษ์ ชาญชญานนท์    รองผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม

คณะท�างาน
ดร.วรวฒุ ิแสงเฟือง     ผูจ้ดัการฝ่ายยทุธศาสตร์
นางสาวสขุมุาล มลวิลัย์     หวัหนาักลุม่งานพฒันาเครอืข่าย
นางสาวศรวีไิล นวลขาว     หวัหน้ากลุม่งานบรหิารทัว่ไป
นางสาวพลัลภา ฉตัรทอง     นกัวชิาการ
นางสาวเนตรรภา ปานมน    นกัวชิาการ
นางสาวสารณิ ีถกูจติร     บรหิารทัว่ไป


