
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

68 69



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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