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	 ความสุขในชีวิตของคนเรา	 จะเกิดข้ึน
ได้ด้วยคุณสมบัติใด	 เราไปตามหาค�าตอบ
ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรีกันเลย	

เด็กมีคุณธรรม สร้ำงคนดีให้ชุมชน 
	 โรงเรียนบ ้านตะโกล ่าง	 ก็ เหมือน
โรงเรียนในต่างจังหวัดท่ัวไป	 ท่ีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในด้านการเรียนการสอนไม่ได้
ครบครันอย่างโรงเรียนในเมืองใหญ่	 แต่สิ่งที่
ต่างออกไปคือ	 ความใส่ใจของผู้อ�านวยการ 
และคุณครูที่มีใจจะพัฒนาเด็กของตนให้

 เมื่อก่อนเรำเชื่อกันว่ำ คน “เก่งเรียน” น่ำจะประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตมำกกว่ำคนที่
เรียนไม่เก่ง แต่ทุกวันนี้เรำเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ำ ควำมเก่งไม่สำมำรถกำรันตีควำมส�ำเร็จ 
ในชีวิตได้มำกนัก เพรำะชีวิตของคนเรำประกอบไปด้วยปัจจัยต่ำงๆ มำกมำย และควำมเก่ง
ในทำงวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถท�ำให้เรำมีควำมสุขได้ 

โรงเรียนบ้ำนตะโกล่ำง
คุณธรรม...จุดเริ่มต้นของควำมส�ำเร็จ
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มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยิ่งยวด	 เพราะ
ตระหนักดีว่า	 หากจะพัฒนาเด็กให้เก่งกล้า
สามารถทางวชิาการน้ันเป็นไปได้ยาก	แต่หาก
พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมให้เกดิขึน้ในตวัเดก็
ตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว	 สิ่งเหล่านี้จะติดตัวกลาย
เป็นนิสัย	พฤติกรรม	และทัศนคติที่ดี	ส�าหรับ
ใช้ในการท�างานและด�ารงตนในสงัคมได้อย่าง
มีภูมิต้านทาน	 และน�าไปสู่ชีวิตที่ดีงามและมี
ความสุขต่อไป	
 อาจารย์เฉลยีว เถ่ือนเภา	ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง	 กล่าวว่า	 ความรู้ทาง
วิชาการเป็นเรื่องที่สอนกันได้	 แต่คุณธรรม
จริยธรรมหากไม่สอนตั้งแต่อายุน้อยๆ	 โตขึ้น	
เด็กเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคม	
 “นักเรียนท่ีนีอ่าจจะไม่เก่งเรือ่งวชิาการ 
แต่เราสอนและลงมือท�าเรื่องคุณธรรมอย่าง
เข้มข้น โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และการมีจิตอาสา 
 จากประสบการณ์ในการท�างานที่ 
ผ่านมา เราพบว่าเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม 
ไม่มจีติอาสาช่วยเหลอืสงัคม เมือ่โตไปกจ็ะไม่
สามารถครองตวั ครองตนได้ เราจงึเชือ่มัน่ว่า 
หากสร้างเดก็มคีณุธรรมขึน้มาหน่ึงคน เท่ากบั
สร้างคนดีให้ชุมชน และยังช่วยสร้างความ
สงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย เรามองผล
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งผลดีต่อตัวเด็ก 
ชุมชน และสังคม นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
เราท�าสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง”

	 จากการลงมอืลงแรงของครบูาอาจารย์
และผูบ้รหิาร	ในการปลกูฝังคณุธรรมให้เกดิขึน้ 
ในตัวนักเรียน	 ส่งผลให้นักเรียนที่จบออกไป 
จากท่ีนี่เป็นท่ีต้องการของสังคมภายนอก	
ทั้งสถานศึกษาในระดับอาชีวะ	 และสถาน
ประกอบการท่ีต่างเช่ือมั่นว่าเด็กๆ	 ท่ีจบจาก
โรงเรียนบ้านตะโกล่างแห่งนี้	 คือ	 “เด็กด	ี 
มีคุณธรรม”	
	 แต่การจะก่อร่างสร้างสิ่งดีๆ	ให้เกิดขึ้น
ได้นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย	อาจารย์เฉลยีวเล่าว่า	เมือ่
เกิดความคิดท่ีจะพัฒนาเด็กๆ	 ให้มีคุณธรรม
แล้ว	คณุครแูละผูบ้รหิารกเ็ริม่ต้นด้วยการออก
เดนิทางไปหาแรงบนัดาลใจด้วยกนัทีโ่รงเรยีน
บางมลูนากภมูวิทิยาคม	จงัหวดัพจิติร	ซึง่เป็น
โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม	
	 หลังจากเก็บเก่ียวความรู ้มาได้แล้ว	
คณะครแูละผูบ้รหิารกม็านัง่ระดมความคดิหา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน	 ค้นหาปัญหาท่ีอยาก
แก้ไข	และมองหากจิกรรมทีจ่ะสร้างคณุธรรม
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน	

ครูสะท้อนเด็ก…เด็กสะท้อนครู 
	 ที่ สุดคณะครูก็ เลือกที่ จะสร ้างให ้
นักเรียนที่นี่มีภูมิคุ้มกันใน	 3	 ด้านคือ	 ความ
รับผิดชอบ	 ซื่อสัตย์	 และจิตอาสา	 โดยน�า
แนวคิดนี้มาปรึกษากับแกนน�านักเรียน	 เพื่อ
ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ	
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	 จุดเด่นของการระดมความคิดของที่นี่
คอื	“การช่วยกนัสะท้อนความคดิ”	ระหว่าง
ครแูละนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนสะท้อนว่าอยาก
ให้ครทู�าเรือ่งอะไร	อย่างไร	บ้างเพือ่สนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ	ของนักเรียน	ในขณะเดียวกัน	
ครูก็สะท้อนให้นักเรียนเห็นว่ามีเร่ืองอะไรที่
ท�าได้	 เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม	หลังจาก
หาข้อปฏิบัติร่วมกันได้แล้ว	 ก็น�าไปสู่การคิด
รูปแบบกิจกรรม	
 “ในการคิดกิจกรรม เราเปิดโอกาสให้
เด็กได้มองตัวเอง มองครู ครูได้มองตัวเอง 
และมองเด็ก ต่างก็ช่วยกันมอง ไม่ใช่การ
สั่งการจากครูว่าอยากให้ท�าอะไร เพราะใน
เร่ืองการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
ไม่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นที่ท�า ครูก็ต้องมี
ส่วนร่วม”	ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าว	
 
	 โดยกิจกรรมที่คิดขึ้นของโรงเรียน
แห่งนี้จะเน้นคุณธรรมครบทั้ง	 3	 ด้าน	 เช่น	
“กิจกรรมสุขาน่าใช้”	 ที่สะท้อนทั้งความ 
รบัผดิชอบ	ด้วยการให้นกัเรยีนท�าความสะอาด 
สุขาตามที่ได้รับมอบหมาย	 ความซื่อสัตย	์
ด้วยการรายงานการท�าความสะอาดสุขา 
ตามความเป็นจรงิ	ส่วนจติอาสา	วดัผลจากการ 
ท่ีนักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ห้องน�า้	โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นเวรทีร่บัผดิชอบ	

	 ส่วนคณุครมูส่ีวนช่วยดแูล	เมือ่นกัเรยีน
ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ	 เช่น	 เมื่อพบ
เจอห้องน�า้ช�ารดุกจ็ดัหาอปุกรณ์เพือ่ซ่อมแซม	
หรือหากน�้ายาท�าความสะอาดหมด	 ก็ช่วย
จดัหามาให้	เรยีกได้ว่าการสร้างคณุธรรมของ
ที่น่ี	 เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของท้ังครู
และนักเรียนนั่นเอง	

คณุธรรม…ต้องท�ำทุกวัน ทกุที ่ทกุเวลำ 
	 นอกจากนัน้โรงเรยีนแห่งนีย้งัมกีจิกรรม 
อื่นๆ	 อีกมากมาย	 เช่น	 กิจกรรมจิตอาสา 
พาสะอาด	 ที่ให้เด็กๆช่วยกันเก็บกวาดใบไม้	
ขยะในโรงเรียน	 กิจกรรมธนาคารความดี
ที่ ให ้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี	
ใครท�าความดีอะไรก็น�ามาเล่าหน้าเสาธง	
ประกาศเสียงตามสาย	 เพราะที่นี่ยึดแนวคิด
ที่ว่า	“เรื่องดีๆ	ต้องขยาย”
 กิจกรรมชูธงชูคุณธรรม	 ใช้ธงเป็น
สัญลักษณ์ในการเดิน	 โดยบูรณาการเรื่อง
ความรับผิดชอบ	คนที่ท�าหน้าที่ถือธงต้องท�า
หน้าท่ีของตัวเองให้ดี	 เรื่องจิตอาสาเวลาเจอ
ขยะระหว่างทางต้องช่วยกันเก็บ	 และเรื่อง
ความซือ่สตัย์	เมือ่เจอของมค่ีาต้องน�ามามอบ
ให้ครูตามหาเจ้าของ	
	 เด็กๆที่นี่สนุกกับการคิดกิจกรรมต่างๆ	
เช่น	 ดินสอพอเพียง	 ที่น�าเศษดินสอมาท�า
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ดอกไม้	 หรือลูกปัดน้อยร้อยคุณธรรม	 ที่น�า
การร้อยลูกปัดมาฝึกสมาธิ	รวมถึงล่าสุด	ด้วย
ความที่โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	 ทาง
โรงเรียนจึงตั้งซุ้มหน้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ	
ฝึกขายของ	 หัดบันทึกก�าไร-ขาดทุน	 รวมถึง
สนับสนุนให้เด็กๆ	ท�าวารสาร	“ขายดี”	เล่ม
ละ	1	บาท	เพื่อบอกเล่าความดีของนักเรียน
ในโรงเรียนอีกด้วย	
	 อาจารย์เฉลียวเล่าว่า	 สิ่งใดก็ตาม	 ถ้า
อยากให้เกิดความยั่งยืน	 ต้องท�าบ่อยๆ	 ให้
เป็นนิสัย	 การปลูกฝังคุณธรรมก็เช่นเดียวกัน	
ต้องท�าให้เป็นกิจวัตร	 ต้องท�าทุกวัน	 ทุกที	่
ทุกเวลา	 และที่ส�าคัญต้องได้รับความร่วมมือ
จากทกุฝ่าย	ไม่เฉพาะคร	ูและนกัเรยีนเท่านัน้	
เพราะการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนยัง
เชือ่มโยงไปถงึผู้ปกครอง	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 เพราะหากผู้ปกครองไม่เข้าใจ	
เห็นว่าการเก็บขยะไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียน	
กิจกรรมเสริมคุณธรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได	้
หรือหากเจ้าหน้าที่	 อบต.ไม่เข้าใจ	 ก็จะไม่ได้
รับการสนับสนุน	และให้ความช่วยเหลือตาม
ที่โรงเรียนร้องขอ	
	 หากจะถามว ่า	 กว ่าโรงเรียนบ้าน 
ตะโกล่างจะท�าโครงงานกิจกรรมขึ้นมาได้
นั้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง	 คงไล่ได้ตั้งแต่ 
ขาดคน	 ขาดวัสดุอุปกรณ์	 ขาดความรู้	 ขาด

เงินทุน	ขาดอาคารสถานที่	ฯลฯ	แต่ที่สุดเรา
ก็ได้เห็นว่าในท่ามกลางความ	“ขาด”	นั้น	ได้
ผลักดันให้ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน
หาทางคดิแก้ปัญหาเพือ่สร้างเดก็ดมีคีณุธรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างดีเยี่ยมจนต้อง
ขอบคุณความ“ขาด”	 เพราะสิ่งท่ีเพิ่มเข้ามา
ล้วนได้รับการคัดสรรว่าดีงาม	เหมาะสมที่จะ
บ่มเพาะปลูกฝังให้เด็กๆ	 ท่ีนี่เติบโตเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป




