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	 เป็นเวลากว่าสิบปีที่ชาวชุมชนบ้าน
หนองตาบ่ง	น�าโดยอาจารย์ววิรรธน์ วรรณศริิ  
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ได้ช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมแห่ง	 “การให้”	 จนกลาย
เป็นสังคมแห่ง	 “ความสุข”	 อย่างที่ทุกคน
ปรารถนา	ด้วยเครือ่งมอืส�าคญัคอื	“จิตอาสา
เพื่อสังคม”

เส้นทำงสู่กำรพัฒนำจิตอำสำเพื่อสังคม
	 เมื่อป ี	 2550	 โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาบ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจ้ี	 องค์กร

   อยำกให้นักเรียนของเรำมีจิตอำสำเป็นพื้นฐำนของชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว  
มองเหน็ผูอ่ื้นก่อนทีจ่ะมองเหน็ตวัเอง และได้รบัควำมสขุจำกกำรให้ นัน่คอืกำรให้โดยไม่หวงั 
ผลตอบแทน ถ้ำเดก็ๆ เขำได้ซมึซบัสิง่เหล่ำนีไ้ปเรือ่ยๆ จนโตเป็นผูใ้หญ่ พวกเขำจะเป็นผูใ้หญ่ 
ที่มีควำมสุข และสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งควำมสุข  

โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง
ต้นแบบกำรพัฒนำ “จิตอำสำเพื่อสังคม”

การกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน	 ซึ่งมี
อาสาสมัครกว่า	2	แสนคน	อุทิศตนช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา	
 
	 จากการศึกษาดูงานครั้งนั้นได้สร้าง
แรงบันดาลใจในการคิดโครงการสร้างเสริม
คุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ	 โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ให้การสนับสนุน	 ซึ่งโรงเรียนได้เลือกใช้
กระบวนการ	“จิตอาสาเพื่อสังคม”	 ในการ
ปลกูฝังคณุธรรมให้กบัเดก็นกัเรยีน	และขยาย
ผลต่อไปยังชุมชน
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 “การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท�าได้
หลายวิธี แต่เราเลือกใช้วิธีจิตอาสา เพราะ
กิจกรรมจิตอาสาจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้
อ่อนโยน รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ซ่ึงชุมชนบ้านหนองตาบ่งมีต้นทุนทางด้านนี้ 
อยู่แล้ว สังเกตได้จากเวลาขอความร่วมมือ 
จากชาวบ้านให้มาร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ 
อย ่างการพัฒนาชุมชน หรือช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย พวกเขาจะมาช่วยกันด้วย
ความเตม็ใจ และจากทีไ่ด้ไปดูงานทีฉ่อืจ้ี เรือ่ง
อาสาสมคัรทีท่�างานต่างๆ ด้วยจติอาสา กเ็กดิ
ความประทับใจ เลยน�ามาปรับใช้ในบริบท
ของบ้านหนองตาบ่ง” อาจารยว์วิรรธน์กลา่ว

กจิกรรมสร้ำงสรรค์ จติอำสำเพือ่สงัคม 
	 เดิมที โรงเรียนบ ้านหนองตาบ ่งมี
กิจกรรม	 “ครูอาสา”	 เพื่อแก้ปัญหาเด็กติด
เกมอยู่ก่อนแล้ว	 โดยกลุ่มครูอาสาคอยดูแล
ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาอ่านหนังสือแทน
การเล่นเกมส์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	
	 โรงเรียนจึงเร่ิมต้นจากการต่อยอดทุน
ดีที่มีอยู่	 ด้วยการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม 
ครอูาสาทีห่ลากหลายมากขึน้	โดยการจัดกลุม่
ครูที่มีความถนัดในแต่ละเรื่อง	 เช่น	 ครูที่มี 
ความสามารถในการวาดภาพ	 จัดดอกไม้สด	 
ร้อยมาลัย	 ท�าดอกไม้แห้ง	 สอนท�าอาหาร	
ฯลฯ	มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	
ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว	 ผลจาก
กิจกรรมครูอาสายังเป็นการเรียกศรัทธาของ
คนในชมุชน	จงึเกดิการร่วมกนับริจาคข้าวของ 
ต่างๆ	 ให้กับโรงเรียน	 อีกทั้งยังมีผู้ปกครอง
ที่อาสาเข้ามาเป็นครู	 ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เด็กๆ	อีกด้วย	

	 พลังจิตอาสาท่ีส่งต่อจากครูสู่ลูกศิษย	์
ท�าให้เกิดกิจกรรม	 “ยุวชนจิตอาสา”	 ขึ้น	
โดยมีเด็กนักเรียนเป็นแกนน�าในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านต่างๆ	 เช่น	 การช่วยกันเก็บ
ขยะในที่สาธารณะ	ท�าให้ขยะในชุมชนลดลง
อย่างเหน็ได้ชดั	หรอืในช่วงทีว่ดัมงีานบญุ	เช่น	
งานทอดกฐิน	 ผ้าป่า	 เด็กๆ	 จะรวมตัวกันไป
ช่วยท�าความสะอาดวัด	และบ่อยครั้งที่มีงาน
บ�าเพ็ญกุศลศพเกิดขึ้นในชุมชน	 เด็กๆ	 ก็จะ
ไปช่วยกันบริการน�้าดื่มและอาหารว่างให้กับ
แขกที่มาร่วมงาน	 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างโรงเรียน	วัด	และชุมชน	
	 นอกจากนี้	 เด็กๆ	 และผู้ปกครองยัง 
ช่วยกันท�าอาหารไปเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
ท่ีเป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ซ่ึงอยู่ในการดูแล
ของวัดวังขนายทายิการาม	 โดยเด็กๆ	 จะ
ปฏิบัติเหมือนเป็นลูกหลาน	ช่วยป้อนอาหาร
ให้กับผู้ป่วย	พูดคุยเพื่อคลายความเหงาและ 
ความกังวลใจให้กับผู้ป่วย	 ท�าให้พวกเขาเกิด
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การเรียนรู้ในการช่วยเหลอืดแูลผูอ้ืน่	ทีส่�าคญั
คือสร้างความตระหนักเรื่องความกตัญญู
กตเวที	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และมีจิตใจ
อ่อนโยน	
	 การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาเหล่านี	้ 
ท�าให้เดก็ๆ	ได้สมัผสักบัของจรงิ	และลงมอืท�า
ด้วยตนเอง	ซึง่เมือ่ได้ฝึกปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ	
จะช่วยหล่อหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	 เช่น	 ช่วยพ่อแม่
ท�างานบ้านมากขึ้น	 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตัวเองมากขึ้น	กล้าแสดงออก	รู้จัก
การแบ่งปันและเสียสละ	เป็นต้น	
	 การสร ้างจิตอาสาเพื่ อสั งคมของ
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งได้ขยายผลไปสู ่
ชุมชน	เกิดเป็นพลัง	“ชุมชนจิตอาสา”	ของ
กลุม่ชาวบ้านหนองตาบ่งทีอ่ทุศิตนเข้ามาช่วย
เหลือกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนเป็นประจ�า	
อย่าง	 “โครงการพลังจิตอาสาพาครอบครัว
อบอุ่น”	 ที่เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มความรักความ
อบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดผู ้ปกครอง
คอยดูแล	 มีชาวบ้านอาสาเข้ามาเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์ให้กับเด็กๆ	 กลุ่มนี้	 โดยโรงเรียนจะ
คดักรองเดก็ทีม่ปัีญหาครอบครวั	แล้วจับคู่กบั
พ่อแม่อุปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติตรงกัน	เช่น	เด็ก
ทีเ่ล่นฟตุบอลเก่งจะจบัคู่กบัพ่อแม่อปุถมัภ์ทีม่ี

ความถนดัด้านกฬีา	เป็นต้น	ซึง่พ่อแม่อปุถัมภ์
จะให้การช่วยเหลือโดยให้	 “ความรักและ
เวลา”	 เข้ามาดูแล	พูดคุยให้ก�าลังใจ	และให้
ค�าแนะน�าปรึกษาในการด�าเนินชีวิต	

ศูนย์กำรเรียนรู้ “โรงเรียนจิตอำสำ”
	 ผลส�าเร็จจากกระบวนการหล่อหลอม	
“จิตอาสาเพื่อสังคม”	 จนเกิดครูจิตอาสา	
เยาวชนจิตอาสา	 และชุมชนจิตอาสา	 ท�าให้
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกลายเป็นตัวอย่าง
ของการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสา	 และ
ยกระดับเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู ้โรงเรียน 
จติอาสา” มโีรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ	มา
ศึกษาดูงานโดยเฉลี่ยปีละกว่า	20	คณะ	และ
ยังเป็นสถานที่จัดค่ายกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมในตัวนักเรียน
	 นอกจากนี้	 ยังสามารถขยายเครือข่าย
จิตอาสาไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย	 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุร	ี
ที่ เดิมทีเด็กในโรงเรียนมีกิริยามารยาทที่ 
ค่อนข้างแข็งกระด้าง	 แต่เมื่อได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายปลูกต้นกล้าจิตอาสา	 และกลับ
ไปท�ากจิกรรมจติอาสาในพืน้ท่ีของตนเองเป็น
เวลา	1	ปี	เช่น	การท�าความสะอาดวดั	เยีย่มบ้าน 
ผู้สูงอายุ	 นวดและป้อนข้าวให้กับผู้สูงอายุท่ี



261องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ไม่มญีาตพิีน้่องคอยดูแล	ฯลฯ	ท�าให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กๆ	 เปลี่ยนไปเป็นเด็ก 
ที่มีความอ่อนโยนและนอบน้อมมากขึ้น

กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
	 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง	ตัง้อยูใ่นพืน้ที่
หมู่	 4	 ต�าบลวังขนาย	 ซึ่งไม่มีวัด	 และไม่มี
ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน	 โรงเรียนจึง
เป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของ
ชุมชน	ท�าให้มีการพบปะกันระหว่างโรงเรียน
และกลุ ่มแกนน�าชุมชนบ่อยครั้งจนเกิด 
สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น	 เมื่อโรงเรียนขอ
ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ	กม็กัจะ 
ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากชุมชนเป็น 
อย่างมาก	ดงันัน้	“การมส่ีวนร่วม”	ของภาคส่วน 
ต่างๆ	 ในชุมชนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 
การด�าเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
ประสบความส�าเร็จ
	 อาจารย์วิวรรธน์เล่าว่า	 “ความยั่งยืน
ของโครงการขึ้นอยู่กับชุมชน หากชุมชนมอง
ว่าเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องส�าคัญก็จะเกิดการ
สานต่อด้วยตัวของเขาเอง และในที่สุดก็จะ
เกิดความยั่งยืน อย่างทุกวันนี้ในกลุ่มแกนน�า
จะมกีารประชมุปรกึษาหารอืกนัทกุเดือน ใคร
มปัีญหาอะไรกจ็ะเอามาพดูคุยแลกเปลีย่นกนั  

ให้ทุกคนได้รู้เท่าๆ กัน เพราะทุกคนต่างเป็น
เจ้าของโครงการเหมือนกัน หรือเวลาท่ีมีคน
มาดูงานด้านจิตอาสา ชาวบ้านจะมาช่วยกัน 
เยอะมาก เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของ 
ทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนหรือของใคร
คนใดคนหนึ่ง อันนี้ผมถือว่าประสบความ
ส�าเร็จ” 

	 ทุกวันนี้โรงเรียนและชาวชุมชนบ้าน
หนองตาบ่ง	 ยังคงด�าเนินกิจกรรมด้านจิต
อาสาต่างๆ	อย่างแข็งขัน	เพื่อสานต่อปณิธาน
ในการสร้างจิตอาสาให้เต็มพื้นที่	 พร้อมไป
กับปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
บ้านหนองตาบ่ง	บ่มเพาะ	“ต้นกล้าจิตอาสา
เพื่อสังคม”	เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า	พวกเขาจะ 
เติบโตเป็นไม้ใหญ่แห่งการให้	 โดยไม่หวัง 
ผลตอบแทน...




