ต้นแบบแหล่งเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรม
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมูท่ ี่ 4
ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ : “การปลูก
ฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กท�ำได้หลาย
วิ ธี แต่ เ ราเลื อ กใช้ วิ ธี จิ ต อาสา เพราะ
ต้องการสอนให้เด็กรู้จักการให้โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน เมื่อเขาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบตั จิ ริง เขาสามารถซึมซับได้เอง ท�ำให้
จิตใจดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อ กิจกรรมจิต
อาสาสร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ อ ่ อ นโยน
เอือ้ เฟือ้ ต่อสรรพสิง่ ด้วยใจทีเ่ มตตา กรุณา
การเรียนรูน้ อกห้องเรียนโดยการสัมผัสจริง
ส่งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตา
บ่ ง เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ฝึ ก กระท�ำ
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กิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติ สิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งให้กับ
ตัวเองตลอดไป ไม่ด�ำรงชีวิตแบบขาดสติ
รู้จักคิด รู้จักให้ ซึ่งจะท�ำให้สังคมอยู่ร่วม
กันอย่างสงบสุขต่อไป” ยิง่ ให้...ยิง่ ได้...ยิง่
เพิม่ พลัง...สร้างการให้อย่างยัง่ ยืน

การสร้างจิตส�ำนึกปลูกฝังคุณธรรม
เพือ่ ให้เด็กเป็นคนดี มีคณุ ธรรม จริยธรรม
ทางโรงเรียนได้ใช้ “จิตอาสาเพื่อสังคม”
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลงมื อ ปฏิ บั ติ โดย

ประสาน 4 พลังสร้างสรรค์จติ อาสาเข้าด้วย
กันคือ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน โดยให้
เด็กนักเรียนเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง
ท�ำซ�ำ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เป็นกระบวนการหล่อ
หลอมให้เด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
โดยไม่ตอ้ งมีการบังคับ กิจกรรมสร้างสรรค์
จิ ต อาสาจึ ง ประกอบด้ ว ย ครู จิ ต อาสา
ยุ ว ชนจิ ต อาสา และชุ ม ชนจิ ต อาสา
เพื่ อ ท� ำ ให้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ แ ห่ ง ความดี เ จริ ญ
งอกงาม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตอาสา
งอกงามตามวัย เป็นสังคมแห่งความดูแล
ช่วยเหลือเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง....โรงเรียน
เล็กๆ แต่งดงาม
โรงเรี ย นบ้ า นหนองตาบ่ ง เป็ น
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตัง้
อยูห่ มูท่ ี่ 4 ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแห่งนี้ได้สอน
นักเรียนบ้านหนองตาบ่งและหมู่บ้านใกล้
เคียงมานานกว่า 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ช่วงแรก
ของการก่อตั้งโรงเรียนอาศัยที่ดินบริจาค
ของผูใ้ หญ่บญุ หลวง ธรรมชาติ บนพืน้ ที่ 90
ไร่ มีนายข�ำ บุญชู เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมาถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ
และขุดคลองส่งน�้ำตามโครงการของเขื่อน
แม่กลอง ท�ำให้ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียน
เหลือประมาณ 27 ไร่ เปิดท�ำการสอนตัง้ แต่
ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีนกั เรียนประมาณ 117 คน
ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน นักการ
ภารโรง 1 คน ค�ำขวัญประจ�ำโรงเรียนคือ
“รูเ้ วลา รูห้ น้าที่ มีความสามัคคี” ปัจจุบนั
มีนายวิวรรธน์ วรรณศิริ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ท�ำหน้าที่บริหารโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2543
ปัจจุบนั โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียน ชุมชน
และหน่วยงานภาคีพฒั นาภายนอก

ศิ ษ ย์ เ ก่ า เชื่ อ มโยงพลั ง ค่ า ยอาสา
พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ปี พ.ศ. 2544 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่ ง ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเรียนวิชาการพัฒนา
สังคมกับอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาศึกษาศาสตร์ ของทาง
มหาวิทยาลัยขณะเดียวกันอาจารย์สมปอง
ใจดีเฉย ก็ได้ท�ำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) และมีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ค่ายอาสา โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาหาก
เรียนจบมัธยมจากทีไ่ หนให้ไปจัดค่ายอาสา
พัฒนาที่นั่น เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนา
กิจกรรมและพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นจึงมี
การจัดค่ายอาสาในโรงเรียนบ้านหนองตา
บ่งขึ้นครั้งแรก มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย มาเข้าค่ายจ�ำนวน 60 คน
โดยพักค้างคืนในโรงเรียน ซึง่ ขณะนัน้ เป็น
เรื่องใหญ่มากที่โรงเรียนขนาดเล็กจะจัด
ทีพ่ กั ให้กบั คน 60 คน แต่ชาวบ้านก็รว่ มกัน
จัดเตรียมสถานที่ และช่วยพัฒนาโรง-เรียน
เพือ่ รับรองนักศึกษาทีจ่ ะมาเข้าค่าย ท�ำให้
นักเรียนในโรงเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ
พีๆ่ ซึง่ เป็นศิษย์เก่า ท�ำให้นกั เรียนซึง่ เป็น
รุน่ น้องเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน เนือ่ ง
จากอยากท�ำกิจกรรมเหมือนรุน่ พีท่ มี่ าเข้าค่าย

หลังจากนั้นก็มีนักศึกษาเข้ามาจัด
ค่ายเฉลี่ยปีละ 3-4 ครั้ง ในการจัดค่าย
แต่ละครั้งชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน ท�ำกิจกรรมกับนักศึกษาทุกครั้ง
เนื่ อ งจากเห็ น ประโยชน์ ที่ โ รงเรี ย นและ
นั ก เรี ย นได้ รั บ จากการเข้ า ค่ า ย ดั ง นั้ น
ทุกครั้งที่โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ คนใน
ชุมชนจะให้ความร่วมมือร่วมใจ และให้
ความช่วยเหลือเท่าทีจ่ ะช่วยได้ เช่น ร่วมกัน
ท�ำอาหารเลีย้ งนักศึกษาทีม่ าเข้าค่าย และ
ร่วมท�ำกิจกรรมกับนักศึกษา
การที่โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งมี
นักศึกษามาจัดค่ายบ่อยครั้ง ส่งผลให้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษา
อังกฤษ มีกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมค่าย
อาสาของมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่เนือ่ งจาก
โรงเรียนมีนักเรียนจ�ำนวนไม่มาก จึงได้
ชักชวนโรงเรียนเครือข่ายเข้ามาร่วมกิจกรรม
ด้วย เมื่อมีกิจกรรมมากขึ้น โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งก็เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
เส้นทางสู่การพัฒนาจิตอาสาเพื่อ
สังคม
ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก มี
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และผูอ้ �ำนวยการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในสมัย
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นั้นอย่าง นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์
มาเข้าร่วมงาน ท�ำให้เห็นภาพการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนทีช่ ดั เจน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่งได้รบั การคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รุ่นที่ 2
ตามหลักสูตรของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) โดยได้สง่ ตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดู
งานจ�ำนวน 2 คน ความประทับใจในความ
เป็นพุทธของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่แม้กระทั่ง
โรงพยาบาลก็ยังมีความเป็นพุทธ รวมไป
ถึงกระบวนการการศึกษาที่มีการบ่มเพาะ
เรื่องของจิตอาสามาตั้งแต่ระดับประถม
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้เห็นว่าอาสา
สมัครทั้งความเป็นกันเองให้เกียรติผู้อื่น
ยกย่องผูอ้ นื่ เสมอ
หลังจากทีต่ วั แทนโรงเรียนกลับมา
จากศึ ก ษาดู ง าน ก็ ไ ด้ น�ำ เอาความรู้มา
ถ่ายทอดให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โดยมีการจัดเวทีประชุมผูป้ กครอง เล่าเรือ่ ง
ราวดีๆ ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน
และให้ดู VTR ของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ให้เห็น
ถึงความเป็นพุทธทีแ่ ท้จริง เน้นการพัฒนา
จิ ต ใจจากการปฏิ บั ติ แ ละการท� ำ งาน
โรงเรียนจึงเริม่ คิดแผนงานโครงการเกีย่ วกับ
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การสร้างคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนผ่าน
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
ได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้บริหาร
จั ด การ โดยมี อ าจารย์ ส มปองเป็ น ผู ้
ประสานงานโครงการ เริม่ จากการพัฒนา
โรงเรียนทัง้ 4 ภาค ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
4 แห่ง ประกอบด้วย ภาคใต้ : โรงเรียน
ต้นบากราษฎร์บ�ำรุง (ตรัง) ภาคเหนือ :
โรงเรียนห้วยโผ (แม่ฮ่องสอน) ภาคตะวัน
ออก : โรงเรียนอนุบาลตราด (ตราด) และ
ภาคตะวันตก : โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
(กาญจนบุร)ี ทัง้ หมด 4 โรงเรียน
ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ : “จับเป็นพี่
น้องกันเลย เดินพร้อมกัน ศูนย์คุณธรรม
(องค์ ก ารมหาชน) ให้ เ ขี ย นแผนงาน
โครงการ เราก็เขียนโครงการประมาณจัด
ค่ า ยพุ ท ธศาสนา เมื่ อ ถึ ง เวลาพั ฒ นา
โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นกิจกรรมก็
สัง่ ให้หยุดเลย ให้กลับไปบ้านใหม่ เพราะ
คิดได้ไม่พอทางเราก็เก็บโครงการมาคิด
ใหม่”
ก้าวแรกเริ่มต้นต่อยอดจากทุนเดิม
สร้างพลังครูอาสา

การเริ่มต้นเป็นการต่อยอดจากทุน
เดิมที่ทางโรงเรียนมีอยู่คือ ในช่วงปี พ.ศ.
2548-2549 ก่อนทีจ่ ะได้เดินทางไปศึกษาดู
งานที่ประเทศไต้หวัน โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือตอนเย็น
เพือ่ แก้ปญั หาเด็กติดเกม ทีไ่ ปเล่นร้านเกม
ในตลาด มีวิธีการสร้างแรงจูงใจกิจกรรม
คือ หากใครอ่านหนังสือก็จะได้รบั ประทานขนม
มีน�้ำหวานให้ดื่ม ไม่อ่านก็จะไม่ได้ดังนั้น
เด็ ก อยากรั บ ประทานขนมก็ จ ะมาอ่ า น
หนังสือ นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมครูอาสา โดยจัดกลุม่ ครูทมี่ คี วาม
ถนัดในแต่ละเรือ่ งไปสอนเด็กๆ เช่น ครูทมี่ ี
ความสามารถในการวาดภาพ จัดดอกไม้สด
ร้อยมาลัย ท�ำดอกไม้แห้ง ประดิษฐ์ตน้ เงิน
ต้นทอง สอนท�ำอาหารเป็นต้น และในช่วง
เวลาเดียวกันนี้ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งได้
เข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธตาม
นโยบายของส� ำ นั ก คณะกรรมการการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(สพฐ.) กาญจนบุรี เขต 1 และท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ
เดียวเช่นเดียวกัน
ครูทกุ คนในโรงเรียนจะร่วมกันเป็น
ครูจิตอาสา ท�ำกิจกรรมทุกเย็น ตั้งแต่
16.30-17.30 น. โดยจัดกลุม่ กิจกรรมต่างๆ
เพื่ อ สอนนั ก เรี ย น เช่ น สอนวาดภาพ
ท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สด สอนท�ำ
อาหาร สอนการบ้าน สอนภาษาอังกฤษ
แต่ละกลุ่มก็จะมีนักเรียนที่สนใจประมาณ
กลุ่มละ 15-20 คน บางครั้งนักเรียนท�ำ
เสร็จไม่ทนั แล้วมีผปู้ กครองมารับ ผูป้ กครอง
ก็จะมาช่วยท�ำ เป็นการสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้ด้วย
เช่น วันแม่กจ็ ะมีการให้เด็กๆ ร้อยมะลิและ
ใช้ไหว้แม่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีครูจิตอาสาท�ำ
กิจกรรมเหล่านีอ้ ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
อาจารย์นกุ ลู : “การท�ำงานของเรา

ก็เป็นครูอาสา ครูสว่ นใหญ่เป็นครูในท้องถิ่น ผมเองก็อยู่บ้านพัก สามารถท�ำงาน
หลังเวลาเลิกเรียนได้ เราท�ำกันไม่มีค่า
ตอบแทน ท�ำด้วยใจ บางทีเด็กหิวไอติมเรา
ก็ควักเงินซื้อให้กิน มีเด็กคนหนึ่งชื่อแอน
ยังจ�ำได้เลย นั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่น เราก็
ถาม ว่าแอนอยากกินอะไร? เด็กบอกว่า
ไม่มีเงิน เราก็บอกว่า อยากกินอะไรหยิบ
เอา เขาก็ไปหยิบอันละ 25 บาท เราก็ให้กนิ
นะเพราะเด็กก็อยากกิน ครูกเ็ สียเงินให้ทกุ
วันแหละ” (หัวเราะอย่างมีความสุข)

ความกตัญญูกตเวที และการสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีงามกับผูส้ งู อายุ
ยุวชนจิตอาสา คือนักเรียนที่ท�ำ
กิจกรรมเก็บขยะในชุมชน ซึ่งผลของการ
ท�ำกิจกรรมนี้ท�ำให้ปริมาณขยะในชุมชน
และริ ม ทางรถไฟลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ชาวบ้านเกิดความละอายมากขึ้นที่เด็กจะ
ต้องมาช่วยเก็บขยะทีต่ นเองทิง้ และช่วยท�ำ
กิจกรรมพัฒนาวัดต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน เด็ก และ
วัด กิจกรรมส่วนใหญ่ทไี่ ปช่วยงานวัด คือ
ช่วงทีว่ ดั มีงานกฐิน ผ้าป่า เด็กก็จะไปช่วย
ก้าวทีส่ องเสริมสร้างยุวชนจิตอาสา : กันท�ำความสะอาด เสิร์ฟน�้ำให้แขกที่มา
จิตอาสาจากการปฏิบตั จิ ริง
การส่งต่อพลังจิตอาสาจากครูสู่
ลูกศิษย์ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการจัด
ดอกไม้ การวาดภาพ การเรียนรูท้ กั ษะการ
อ่าน เพื่อให้เกิดการขยายผลจิตอาสาเพื่อ
สังคมที่เน้นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จากการปฏิบัติ คณะครูจึงมีการปรึกษา
หารือกันว่า เมื่อครูมีการท�ำกิจกรรมจิต
อาสา ดังนั้นนักเรียนก็ควรได้รับการปลูก
ฝั ง เรื่ อ งจิ ต อาสากลั บ ไปยั ง ชุ ม ชนเช่ น
เดียวกัน โดยท�ำกิจกรรมง่ายๆ เพือ่ ร่วมกัน
พัฒนาชุมชน เช่น การเก็บขยะในชุมชน
และตามทางรถไฟ การบ�ำเพ็ญประโยชน์
วัดต่างๆ ในพืน้ ที่ ได้แก่ วัดทุง่ ทอง วัดวัง
ขนาย วัดห้วยนาคราช และวัดมโนธรรมา
ราม (วัดนางโน) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดคือ ขยะในชุมชนลดลง ความสัมพันธ์
ของโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น อีกทั้งขยะที่
เก็บมาก็น�ำมาขาย เพื่อเป็นการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการท� ำธุรกิจเพื่อ
สังคม นอกจากนีย้ งั มีการท�ำอาหารเลีย้ งผู้
สูงอายุ เด็กๆ จะได้ป้อนอาหารให้กับผู้
ป่วยทีเ่ ป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยกิจกรรม
นีจ้ ะมีใบงานให้นกั เรียนได้สอบถามพูดคุย
กับผูป้ ว่ ย ท�ำให้เกิดการเรียนรูเ้ รือ่ งการดูแล
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ สร้างความตระหนักในเรือ่ ง

ร่วมงานในวัด โดยการเดินทางไปวัดจะมี
ลุงเปีย๊ ก (ปัจจุบนั เสียชีวติ แล้ว) ซึง่ เป็นชาว
บ้ า นที่ มี ใ จอาสามาช่ ว ยอ� ำ นวยความ
สะดวก จัดหาและขับรถพาเด็กๆ ไปท�ำ
กิจกรรมที่วัด ส่วนผู้ปกครองช่วยกันท�ำ
กั บ ข้ า วให้ เ ด็ ก ไปกิ น ระหว่ า งการไปท�ำ
กิจกรรม นักเรียนทีผ่ า่ นโครงการจิตอาสา
มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปี ทาง
โรงเรียนพบว่า เด็กมีพฤติกรรมไปในทางที่
ดีขึ้น เช่น ช่วยพ่อแม่ท�ำงานบ้านมากขึ้น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองมากขึ้น
กล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ
แต่หากออกจากโรงเรียนไปแล้ว 1-2 ปี
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เด็กก็อาจจะปรับพฤติกรรมไปตามสภาพ สังคม การสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมของ
แวดล้อม ซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่สามารถ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง มีการขยายจาก
ควบคุมได้นคี่ อื สิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง
ครูจติ อาสาสูย่ วุ ชนจิตอาสา และจากยุวชน
จิตอาสาสู่ชุมชนอาสา และพลังชุมชน
เสียงจากน้องๆ
อาสากลั บ คื น มาสู ่ โ รงเรี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง
น้องแบม : “หนูไปช่วยกวาดลานวัด ไปช่วย ท� ำ โครงการพ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง ได้
เลีย้ งอาหารผูป้ ว่ ยค่ะ”
แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาดูงานเรื่อง
น้องออม : “ไปถึงวัดหนูชอบกวาดพืน้ ลาน ครอบครั ว อบอุ ่ น ที่ ป ระเทศนิ ว ซี แ ลนด์
วัด กวาดถนน เช็ดถูลา้ งห้องน�ำ้ ท�ำความ โดยเริ่ ม ท� ำ โครงการพลั ง จิ ต อาสาพา
สะอาดวัดและชอบท�ำบุญค่ะ”
ครอบครั ว อบอุ ่ น ครั้ ง นั้ น มี ก ารใช้
น้องแอน : “หนูชอบไปให้ก�ำลังใจผู้ ดูแล กระบวนการท�ำประชาคม เชิญผู้ปกครอง
คนป่วย และไปแสดงล�ำตัดให้คนป่วยดูคะ่ ” มาร่วมกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ มีผู้
การมีกจิ กรรมต่างๆ ด้านจิตอาสา ปกครองเข้าร่วมเวทีประมาณ 500 คน
ให้เด็กได้ปฏิบตั เิ ช่นนี้ ท�ำให้เด็กซึมซับเรือ่ ง ประกอบด้วย ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เทศบาล
คุ ณ ธรรม ความกตั ญ ญู โดยอั ต โนมั ติ ผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ราไม่ ส ามารถสอนได้ ที่ ด�ำเนินโครงการพ่อ แม่ อุปถัมภ์ หลังจากที่
โรงเรียน เด็กต้องได้สมั ผัสกับของจริงด้วย มีการปรึกษาหารือกันแล้ว จึงได้มกี ารเปิด
ตัวเอง ท�ำให้พฤติกรรมเปลีย่ นแปลงอย่าง รับสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์ คัดกรองเด็กที่มี
เห็นได้ชดั บางคนชวนพ่อแม่ไปเยีย่ มผูป้ ว่ ย ปัญหาครอบครัว จับคูก่ นั กับพ่อแม่อปุ ถัมภ์
เอง อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการออก โดยดูความถนัดว่าพ่อแม่อุปถัมภ์คนไหน
ก�ำลังกาย เพราะรู้ว่าสาเหตุหนึ่งของการ ถนัดเรือ่ งอะไร ก็จะให้ลกู ทีถ่ นัดด้านนัน้ ๆ
เจ็บป่วย คือไม่ออกก�ำลังกาย อย่างไร ไปอยูด่ ว้ ย
ก็ตามนอกจากฝึกให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน
วิธีการชักชวนคนที่มาเป็นพ่อแม่
มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ผูอ้ นื่ แล้ว ยังช่วย อุปถัมภ์ ใช้เวทีชมุ ชนในการท�ำความเข้าใจ
ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลให้ เปิดรับสมัครและพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว
กับภาครัฐได้อกี ทางหนึง่ ด้วย
มีการก�ำหนดเกณฑ์หลักๆ คือ ต้องเป็นคน
มีเมตตา มีความพร้อม ต้องการช่วยเหลือ
ก้าวทีส่ ามพลังชุมชนจิตอาสา : พ่อแม่ สังคม กิจกรรมนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
อุปถัมภ์ดูแลเด็กนักเรียน เติมเต็ม มหาชน) ได้จดั ท�ำสารคดี 3 นาที เพือ่ เผย
ความรัก ความอบอุน่
แพร่ความดีความงามของโครงการ หลัง
ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านหนอง จากสารคดี เ ผยแพร่ อ อกไป คนที่ ไ ด้ ดู
ตาบ่งท�ำโครงการร่วมกับศูนย์คุณธรรม สารคดีโทรมาทีโ่ รงเรียน และต้องการจะมา
(องค์การมหาชน) ภายใต้ประเด็นครอบ- สมัครเป็นพ่อแม่อปุ ถัมภ์โดยช่วยสนับสนุน
ครัวอบอุน่ โดยการสนับสนุนให้สง่ ตัวแทน เงิน แต่ทางโรงเรียนได้ชี้แจงว่าพ่อแม่
ครูในโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่ประเทศ อุปถัมภ์นคี้ อื การช่วยเหลือโดยการให้ความ
นิวซีแลนด์ หลังจากกลับมาจากการศึกษา รักและเวลาทีจ่ ะเข้ามาช่วยดูแลเด็ก พูดคุย
ดูงาน ทีมงานครูจึงเริ่มพัฒนาโครงการ ให้กำ� ลังใจเด็ก และคนคอยแนะน�ำสิง่ ทีถ่ กู
กิจกรรม ขยายผลการส่งเสริมจิตอาสาเพือ่ ต้ อ งในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ กั บ เด็ ก มี
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ผู้ปกครองหลายคนมาร่วมกิจกรรมของ
โรงเรี ย นตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องพ่ อ แม่
อุปถัมภ์ มาช่วยเหลือโรงเรียนและช่วย
เหลือเด็ก เป็นผูท้ มี่ คี วามพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
ทัง้ ความรัก เงินทอง และความอบอุน่ แต่
ปัญหาของการท�ำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
ส่วนใหญ่ ครอบครัวทีแ่ ท้จริงของเด็กจะไม่
เปิดใจกับ จึงเน้นเด็กทีไ่ ม่มพี อ่ แม่ ส�ำหรับ
ในครอบครั ว ของผู ้ ที่ จ ะมาเป็ น พ่ อ แม่
อุปถัมภ์ ทางโรงเรียนจะมีการสร้างความ
เข้าใจให้กับภายในครอบครัวก่อนที่จะไป
รับเด็กมาเป็นลูกอุปถัมภ์
การจับคูเ่ ด็กกับพ่อแม่อปุ ถัมภ์ ทาง
โรงเรียนจะดูความถนัดของเด็กกับพ่อแม่
อุปถัมภ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะยก
ตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนคือ เด็กคนไหน
เล่นฟุตบอลเก่ง พ่อแม่อปุ ถัมภ์กจ็ ะเป็นคน
ทีถ่ นัดในเรือ่ งของกีฬา คนทีม่ ลี กู ผูช้ ายก็ให้
มีลกู อุปถัมภ์ผหู้ ญิงเพือ่ ให้พอ่ แม่อปุ ถัมภ์ได้
มีลูกเพิ่มเข้ามา ทั้งหมดนี้คืการดูลักษณะ
เด่นของเด็กและพ่อแม่อปุ ถัมภ์แล้วมาจับคู่
กัน โรงเรียนจะมีการส�ำรวจข้อมูลเด็กทีจ่ ะ
เข้าโครงการเบือ้ งต้นก่อน โดยครูประจ�ำชัน้
จะดูว่าเด็กคนไหนเป็นอย่างไร ขาดส่วน
ไหนต้องเติมส่วนไหน เด็กคนไหนชอบกีฬา
เด็กคนไหนชอบวาดภาพ และจับคู่กับพ่อ
แม่อุปถัมภ์ให้ตรงกัน เมื่อจับคู่แล้วก็จะมี
การพบปะเจอกันเดือนละ 1 ครัง้ ทีโ่ รงเรียน
ในวันที่ 8 ของทุกเดือน ต่อมาปรับเป็นวันที่
6 ของทุกเดือนเพราะเป็นวันฝากสัจจะออม
ทรัพย์ ซึง่ มีพอ่ แม่อปุ ถัมภ์ทจี่ ะมาท�ำงานใน
ส�ำนักงานของกลุม่ ออมทรัพย์อยูท่ โี่ รงเรียน
ด้ ว ย หรื อ อาจจะมาวั น อื่ น ๆ ที่ ต นเอง
สะดวกก็ได้ ซึ่งจุดเด่นอีกเรื่องของที่นี่คือ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตอาสา
มีใจทีจ่ ะช่วยงาน ท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม เช่น
เป็นคณะกรรมการของกลุม่ ออมทรัพย์ของ
หมูบ่ า้ น เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ

หมู่บ้าน (อสม.) เป็นคณะกรรมการสถาน
ศึกษา หรือคณะกรรมการชุดอืน่ ๆ ซึง่ ล้วน
แต่เป็นคนเดียวกันทีส่ มัครใจมาเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์
พ่อแม่อปุ ถัมภ์บา้ นหนองตาบ่ง เริม่
ด�ำเนินการรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2552 มี
ผู้ปกครองสนใจและเข้าร่วมเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์ก ว่ า 30 คน เช่ น ป้ า ตุ ่ น กุ ้ ง
พีเ่ หนาะ เป็น 3 คนในอีกหลายๆ คนทีรบั
สมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยโครงการมี
สัดส่วนการดูแลแบบ พ่อแม่ 1 : นักเรียน 2
คน การดู แ ลเด็ ก จะดู แ ลพบปะกั น ที่
โรงเรียน มาคุยเพื่อรับฟังปัญหาของเด็ก
แทนพ่อแม่ทแี่ ท้จริง ซึง่ บางเรือ่ งเขาติดต่อ
พูดคุย ปรึกษากับพ่อแม่ผปู้ กครองทีแ่ ท้จริง
ไม่ ไ ด้ ทางโครงการมี พ ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์
ประมาณ 10 กว่าคน รับผิดชอบดูแลเด็ก

ประมาณ 20 กว่าคน การดูแลก็จะดูแลกัน
ไปจนเด็กจบการศึกษา และต่อเนือ่ งกันไป
แล้วแต่ความประสงค์ของพ่อแม่อุปถัมภ์
ตัวเด็กเอง และผูป้ กครองทีแ่ ท้จริง ปัจจุบนั
จ�ำนวนพ่อแม่อปุ ถัมภ์ลดลงเนือ่ งจากปัญหา
ปากท้อง เวลาการท�ำงานทีต่ อ้ งเพิม่ มากขึน้
รวมถึงมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ และเวลาว่างที่
ไม่ตรงกัน
พีเ่ หนาะ : “กิจกรรมพ่อแม่อปุ ถัมภ์
ดีนะ เพราะว่าเด็กบางคนขาด อะไรบาง
อย่างเราก็สามารถไปเติมให้เขาได้ เช่น
ขาดพ่อแม่ ขาดความอบอุน่ ”
พี่กุ้ง : “เด็ ก เหล่ า นี้ มี ป ั ญ หา
ครอบครัว หากเราสามารถเติมให้เขาได้ เช่น
ความรักทีเ่ ราสามารถให้เขาได้ เวลาเด็ก
เจอเราก็อยากกอด อยากพูดคุย กับคนที่
เลีย้ งเขามาเขาไม่กล้า การทีเ่ ราเอาขนมมา

ฝากเขาเราก็แทรกเรื่องการแบ่งปัน ว่าให้
เอาไปฝากน้องทีบ่ า้ นด้วย ให้แบ่งกับเพือ่ น
ในห้อง แต่เด็กบางคนก็ตอ้ งการแค่กอด”
ป้าตุน่ : “บางทีเราก็ไปดูเขาที่บ้าน
บ้าง ครอบครัวทีป่ า้ ดูแล พ่อเขาไปมีแฟน
ใหม่ แม่เป็นมะเร็งเสียชีวิต บางครั้งเราก็
ช่วยเรือ่ งเงินแต่เขาไม่คอ่ ยจะยอมรับหรอก
ก็คอยถามข่าวคราวความเป็นอยู่เรื่อยๆ
เด็กทีด่ แู ลอยูอ่ กี คนชือ่ น้องกิบ๊ แม่มารับไป
แล้ว อีกคนหนึ่งผู้ชายชื่อน้องไอซ์ ยังบวช
เณรอยู่ การเลี้ยงลูกเราก็เลี้ยงเหมือนกับ
เลีย้ งลูกของเรา สัง่ สอนเรือ่ งราวดีๆ ให้กบั
เด็ก”

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
“จิตอาสาเพื่อสังคม”

ครูจิตอาสา

สอนท�ำ
ดอกไม้สด

วาดรูป

ปลูกฝังคุณธรรม
จากการลงมือปฏิบัติ

ยุวชน
จิตอาสา

ขยะแรลลี่

ดูแล
ผู้สูงอายุ

ทักษะ
การอ่าน

ธุรกิจเพื่อ
สังคม

ชุมชนจิต
อาสา

พ่อแม่
บุญธรรม

กิจกรรม
ในโรงเรียน
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ศูนย์เรียนรูเ้ ชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่ง : ค่ายเพื่อการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม
การปลู ก ฝั ง ให้ เ กิ ด ครู จิ ต อาสา
เยาวชนจิ ต อาสา และชุ ม ชนจิ ต อาสา
เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้เกิด “จิต
อาสาเพือ่ สังคม” จากการปฏิบัติที่มีการ
สั่งสมประสบการณ์ ท�ำให้โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งเป็นตัวอย่างของโรงเรียนเล็กๆ
ที่งดงามในด้านการปลูกฝังคุณธรรมด้าน
จิตอาสา มีการท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง สามารถเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี มีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
มาศึกษาดูงาน และมีการพัฒนายกระดับ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นสถานที่จัด
ค่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียน
เช่น ค่ายเด็กดีสร้างได้ 2 ครัง้ ค่ายกองทุน
การศึกษา 3 ครัง้ เป็นการจัดค่ายในระดับ
ประถม และค่ายอื่นๆ อีกกว่า 10 ครั้ง
เป็นแหล่งศึกษาดูงานเกีย่ วกับเยาวชนผูน้ ำ�
จิตอาสา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ด้านจิตอาสา ในระยะ
เวลาต่อเนื่องประมาณ 5 ปี โดยเฉลี่ยมี
คณะต่างๆ มาศึกษาดูงานประมาณปีละ
20 กว่าคณะ เช่น โรงเรียนบางมูลนากฯ
การไฟฟ้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น (อสม.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
และโรงเรียนอีกหลายๆ แห่ง รูปแบบของ
การจัดสถานที่ในการศึกษาดูงานคือ จัด
เป็นฐานการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 ฐาน ได้แก่
พ่อแม่อุปถัมภ์ ยุวชนจิตอาสา ครูอาสา
และกิจกรรมเข้าค่ายอบรม 4 ฐาน ได้แก่
ความดีทหี่ นูสามารถท�ำได้ การให้พลังรักที่
ยิ่งใหญ่ การเป็นเด็กดีมีจิตอาสา และจิต
อาสาเพือ่ สังคม ฐานเหล่านีไ้ ด้แนวคิดจาก
คุณเมตตา (อาสาสมัครจากมูลนิธพุทธิฉอื จี้
ประเทศไทย) เป็นการจัดท�ำโดยมีฐานคิด
ให้ ม องความจริ ง ที่ ใ กล้ ตั ว ง่ า ย และ
สามารถท� ำ ได้ จ ริ ง เช่ น การท� ำ ความ
สะอาดสถานที่ กวาดบ้าน ถูบา้ น พับผ้า
ล้างจาน
การขอเข้าศึกษาดูงานแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คณะที่มาดู
งานก็จะใส่ซองเพือ่ ช่วยสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง แต่โรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งไม่ได้ติดตามการขยายผลว่า
แต่ ล ะแห่ ง ที่ ม าศึ ก ษาดู ง านมี ก ารน� ำ
แนวทางการท�ำกิจกรรมใดไปใช้บา้ ง เพียง
แต่ได้พดู คุยกัน เช่น ทีภ่ เู ก็ต ได้พดู คุยถึง
ความคืบหน้ากับอาจารย์ทมี่ าดูงาน แล้วได้
แนวคิดทีจ่ ะไปท�ำต่อ โดยให้อบต. ภูเก็ตไป
ดูงานทีไ่ ต้หวัน ทางอ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัด
เพชรบุรี เขต 2 ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ทีม่ าศึกษาดูงานและน�ำแนวทางทีไ่ ด้ไปท�ำ
เรื่องจิตอาสาต่อ เสนอไปยังพื้นที่เขตการ
ศึ ก ษาจนพื้ น ที่ เ ขตการศึ ก ษาต้ อ งจั ด
หลักสูตรศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่งอีกครัง้
ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ได้มีการประสานงาน และท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผอ.
วิ ว รรธน์ วรรณศิ ริ ได้ ป รึ ก ษากั บ คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและครูใน
โรงเรียน เรือ่ งการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น
การจัดค่าย หรือการเตรียมการก่อนทีจ่ ะมี
หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน และยก
ระดั บ โรงเรี ย นขึ้ น เป็ น “ศู น ย์ โ รงเรี ย น
ต้นแบบจิตอาสา ”มีโครงสร้างและแบ่ง
บทบาทหน้ า ที่ ต ่ า งๆ ได้ แ ก่ ประธาน
ศู น ย์ ก รรมการที่ ป รึ ก ษา ฝ่ า ยวิ ช าการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายงบ
ประมาณ ฝ่ายอบรม ฝ่ายสถานที่ และฝ่าย
ประเมินผล โดยมีทีมงานในแต่ละฝ่าย
ประมาณทีมละ 3-6 คน แล้วแต่ความถนัด
และความส�ำคัญของงาน และจะมีโครงสร้ า งอี ก ส่ ว นในการจั ด การงานต่ า งๆ
ของโรงเรียน ได้แก่ วันส�ำคัญ เช่น วันพ่อ
วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น เริม่ มี
การจัดโครงสร้างเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี
เมือ่ มีคนช่วยกันท�ำงาน ท�ำให้งานส�ำเร็จไป
อย่ า งรวดเร็ ว ไม่ มี ก ารเกี่ ย งกั น ท� ำ งาน
หรือยึดติดในโครงสร้างที่ได้แต่งตั้งขึ้น
เนื่องจากการจัดโครงสร้างถูกออกแบบขึ้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด แกนหลั ก ในการด� ำ เนิ น การ
แต่ละฝ่ายและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน

ศูนย์รวมจิตใจ : บ้าน วัด โรงเรียน
เมื่อครั้งที่ ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ
มาเป็นอาจารย์ใหญ่ เมือ่ โรงเรียนถึงช่วงจัด
วันเด็ก อาจารย์นุกูล อาจารย์ในโรงเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาจะช่วยเรี่ย
ไรเงินตามบ้านผูป้ กครอง แต่ละครัง้ จะได้
เงินประมาณ 1,000-2,000 บาท เพื่อมา
เลี้ยงเด็ก ซื้อของให้เด็กบ้าง ส�ำหรับวัน
ส�ำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา
วั น ออกพรรษา คนในชุ ม ชนก็ จ ะมาใช้
สถานที่ของโรงเรียนแทนศาลาวัด ในการ
ท�ำกิจกรรมทางศาสนา โดยนิมนต์พระจาก
หมู ่ บ ้ า นอื่ น มาเป็ น ผู ้ ป ระกอบพิ ธี ก รรม
วันสงกรานต์ก็จะเชิญผู้สูงอายุมารดน�้ำ
ด�ำหัว วันแม่ วันพ่อ จัดงานเชิญพ่อแม่มา
ร่วมงาน มอบพวงมาลัย ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้
จะถูกจัดขึ้นที่โรงเรียน สืบต่อกันเรื่อยมา
เป็นระยะเวลายาวนาน
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง มีทนุ ทาง
สังคมทีต่ า่ งจากโรงเรียนอืน่ ๆ เนือ่ งจากใน
หมู่ 4 ต�ำบลวังขนาย ไม่มีวัดซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน และไม่มศี าลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้านซึ่งใช้ท�ำกิจกรรม
ดังนั้นจึงมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการท�ำ
กิจกรรม เป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม
ของชุมชน เช่น ใช้เป็นที่ท�ำการของกลุ่ม
สั จ จะออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต กองทุ น
หมู่บ้าน เป็นต้น การท�ำกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม
ค่ า ย หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ของโรงเรี ย น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู ้
ปกครอง ครู และนักเรียนจะเป็นกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมสูง ท�ำให้โรงเรียนได้รบั ความร่วม
มือ ร่วมแรง และร่วมใจทุกครัง้
สร้างเครือข่ายขยายจิตอาสา
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบ้าน
หนองตาบ่งที่สนใจเรื่องการบ่มเพาะจิต
อาสาให้กับเด็กในโรงเรียนมีโรงเรียนบ้าน
หนองหวาย เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก
มีนกั เรียนประมาณ 90 คน ครู 4 คน ตัง้ อยูท่ ี่
อ.เลาขวั ญ จ.กาญจนบุ รี เดิ ม เด็ ก ใน
โรงเรียนมีปญั หาเรือ่ งกริยามารยาท ทีค่ อ่ น
ข้างแข็งกระด้าง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนท่าน
เดิม (ปัจจุบนั เสียชีวติ แล้ว) เห็นว่าควรจะมี

การแก้ไขปัญหานี้ อีกทัง้ ได้รบั การชักชวน
จากผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ ซึ่งเป็นพี่ชาย
ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปลูกต้นกล้าจิต
อาสาเพื่อขยายผลเรื่องจิตอาสาและสร้าง
แกนน�ำให้กบั โรงเรียนเครือข่ายน�ำไปขยาย
ผลนั้ น มี ก ารด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น มา
ประมาณ 1 ปี กิจกรรมทีโ่ รงเรียนเครือข่าย
ด�ำเนินการ ได้แก่ การท�ำความสะอาดวัด
และเยี่ยมบ้าน การนวด ป้อนข้าว กวาด
พื้นบ้าน-ลานบ้านให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ของตนเอง โดยใช้เวลาในวันเสาร์ ซึง่ ผูส้ งู
อายุทจี่ ะไปช่วยดูแล นัน้ เป็นคนทีไ่ ม่มญี าติ
พี่น้องดูแล นักเรียนจะน�ำของจากบ้าน
ตนเองไปเยี่ยม โดยมีครูพาไป แบ่งเป็น
กลุม่ กลุม่ ละประมาณ 10 กว่าคน สาเหตุ
ที่เลือกกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ส�ำหรับครูอาสาก็มชี ว่ ง
เวลาสอนนักเรียน ในส่วนของชุมชนก็ไป
ท�ำความสะอาดชุมชน จึงเพิ่มเติมเรื่อง
การดูแลผูส้ งู อายุ โดยตกลงกันระหว่างครู
และเด็ก
ครูพจนา : “หลังจากทีน่ กั เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม พบว่าเด็กเราเกิดนะ เพราะ
ว่าเมือ่ กลับมา คนก็จะพูดกันว่า เนีย่ จิตอา
สาๆ มี นั ก เรี ย นจิ ต อาสาในโรงเรี ย น
ประมาณ 34 คน มาเข้าค่ายกับโรงเรียน
บ้านหนองตาบ่งได้รบั ความสนุกสนาน ได้
เพือ่ นใหม่ เมือ่ กลับไปก็ไปท�ำกิจกรรมโดย
การไปเยี่ยมผู้สูงอายุ สิ่งที่ได้จากการไป
บ�ำเพ็ญประโยชน์คอื นักเรียนเกิดความภาค
ภูมใิ จ เขาอยูบ่ า้ นเขาไม่มใี ครนวดให้ พอมี
เด็นนักเรียนไปนวดให้เขาเขาก็ดีใจ ตอน
ไปเยี่ยมที่บ้านเขาก็ดีใจที่มีเด็กนักเรียนไป
เยี่ยม เราได้ท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่น ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ตอ้ งให้ใครมาบอก
ท�ำเองได้เลย ท�ำให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน”
ปัญหาอุปสรรคส� ำคัญในการท� ำ
กิจกรรมคือ การพาเด็กออกนอกโรงเรียน
เพราะต้องรับผิดชอบเรือ่ งความปลอดภัย
ผลกระทบจากการที่เด็กเข้าร่วม
โครงการหรือการได้รับการหล่อหลอมให้
เป็นแกนน�ำจิตอาสาในโรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่งนั้น นอกจากจะไม่กระทบกับการ
เรียนการสอนแล้ว นักเรียนยังมีผลการ

เรียนที่ดีขึ้น จากที่ผลการเรียนไม่ดีนัก
กลับดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ผลการสอบ O-Net ก็สงู
ขึ้น และสามารถเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่
ผูท้ มี่ าดูงานได้อกี ด้วย โรงเรียนท�ำงานมา 5
ปี นักเรียนก็ดีขึ้น พูดกันรู้เรื่องมากขึ้น
แก้ปญั หาเรือ่ งเด็กทะเลาะกันได้ ใช้หนังสือ
เพิม่ ขึน้ มีจติ อาสาเพิม่ ขึน้ สามารถพัฒนา
จิตใจได้เป็นอย่างดี
ด้านชุมชนมีการประยุกต์เอาความ
รู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากทุกคน
มาช่วยกันพัฒนาชุมชน โรงเรียน สามารถ
น�ำเอาคุณธรรมความดีมาใช้ในระบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของชุมชน
เพิม่ เติมด้วย ส�ำหรับผลทีเ่ กิดขึน้ กับคนใน
ชุมชนคือ สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ
แลกเปลีย่ นความรูใ้ ห้กบั ผูท้ มี่ าศึกษาดูงาน
ได้ สามารถแนะน�ำบอกเล่าในประเด็นพ่อ
แม่อุปถัมภ์ว่า ทางโรงเรียนและตนเองท�ำ
อะไรบ้าง รวมทัง้ มี VTR ให้ดู และแนะน�ำ
วิธกี ารรายละเอียดต่างๆได้
ร่วมด้วยช่วยกัน พลังภาคี สร้างคน
พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งเป็นโรง
เรียนเล็กๆ มักจะได้สิ่งของมาจากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่มี
การท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) เช่น การ
สร้างห้องน�้ำ การบริจาคคอมพิวเตอร์
และเมื่ อ โรงเรี ย นได้ รั บ สิ่ ง ของเหล่ า นี้
คุณครูก็จะบอกเล่าเรื่องราวการได้มาของ
ของแต่ละชิ้น แต่ละอย่าง ให้นักเรียนได้
ทราบและให้เห็นถึงความส�ำคัญและความ
ยากล�ำบากของการได้มา เช่น ปี 2553
บริษทั ทิปโก้ มาส�ำรวจและจัดสร้างห้องน�ำ้
หลังใหม่ให้โรงเรียน องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ส นั บ สนุ น ระบบน�้ ำ
ประปาของโรงเรียน ทุนอาหารกลางวัน
นมโรงเรียน ปี 2554 บริษทั ทรีบอนด์ มา
ช่วยสร้างโครงหลังคาเหล็กกันความร้อน
ทาสี โ รงอาหาร ทาสี บ นหลั ง คา และ
ส�ำนักงานพืน้ ทีเ่ ขตการศึกษาที่ 1 กาญจนบุรี
ที่สนับสนุนงบประมาณท� ำโครงการต่อ
เนือ่ งทุกปีตามนโยบายของ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ โรงเรี ย น

คุณธรรมชั้นน�ำ โรงเรียนสีขาว (เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด) โครงการกิจกรรม
การแข่งขันกีฬากลุม่ เครือข่ายชาววัง (กีฬา
สามัคคี) โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
น�ำโดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย รวมทั้ง
ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) ทีเ่ ป็นจุด
เริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของกิจกรรมต่างๆ ต่อเนือ่ ง
จนเกิดความส�ำเร็จในปัจจุบนั โดยโรงเรียน
ท�ำโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกลาย
เป็นต้นแบบด้านจิตอาสาทีส่ ำ� คัญ
ก้าวต่อไปของศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
จิตอาสา
การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส� ำคัญ
ปัจจัยแรกทีท่ ำ� ให้โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ได้รบั การยอมรับจากทีต่ า่ งๆ และสามารถ
พัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจิตอาสา
ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจใน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ มีการประชุมร่วมกัน
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
สื่อสารสองทาง มีการประกาศเสียงตาม
สาย ถือได้ว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียน เป็นเจ้า
ภาพในการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อี ก ทั้ ง
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นแกนน�ำจิตอาสา
สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากการท�ำ
กิจกรรมทัง้ หลาย และน�ำมาปรับใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันได้ เช่น การช่วยเหลือผูอ้ นื่ ความ
เสียสละ มีน�้ำใจ การแบ่งปันให้เพื่อน
ฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ต้องปลูกฝังที่เด็ก และต้องปลูกฝังอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณธรรมความดีสืบต่อ
ไป ส�ำหรับเรือ่ งกิจกรรมนัน้ ทางโรงเรียนได้
จั ด ท� ำ เป็ น ปกติ จ นกระทั่ ง กลายเป็ น วิ ถี
ส�ำหรับสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการอยากจะ
พัฒนาต่อหรือเข้ามาช่วยเสริมคือ ด้าน
วิชาการหรือ องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และอาจจะพัฒนาหลักสูตรการจัด
ค่ายจิตอาสาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นต่อ
ไป เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจิตอาสาที่
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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