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 “ครอบครัวของเด็กๆ ที่น่ีส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน ก็เลยเกิดความเป็นห่วงว่า ถ้า
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มี
โอกาสได้เรียนต่อ พวกเขาจะท�ามาหากินกัน
อย่างไร ครูและผู้ปกครองก็เลยระดมความ
คิดกันว่า เด็กๆ ควรจะได้รับการฝึกทักษะ
อาชพีทางด้านเกษตรกรรม เพราะเป็นบรบิท
ของชุมชนที่น่ี ก็เลยก�าหนดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนใหม่ คือยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม” 
อาจารย์ศฤงคารเล่าถึงแรงบันดาลในการเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

 ควำมตั้งใจอันแน่วแน่ที่อยำกจะพัฒนำโรงเรียนเล็กๆ ที่มีนักเรียนเพียง 48 คน ให้
สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้ในชุมชนโดยไม่ถูกยุบ เพรำะเป็นโรงเรียนที่ก�ำลังเข้ำขั้นวิกฤต ท�ำให้
อำจำรย์ศฤงคำร แป้นกลำง ที่เข้ำมำรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมหลัง 
อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ ในปี 2554 ตัดสินใจปฏิรูปแนวควำมคิดในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนที่เน้นควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียว มำสู่กำรฝึกทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ
ควบคู่กันไปด้วย 

โรงเรียนวัดสำมหลัง
ศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม
	 	การเข้าร่วมโครงการ	“สร้างนวตักรรม
เพื่อการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม”	กับ
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม่ สนบัสนนุโดยศนูย์คณุธรรม	
(องค์การมหาชน)	 ท�าให้โรงเรียนวัดสามหลัง
ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ท่ีศูนย์การเรียนรู้ 
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ ้านหลวง 
อ.แม่อาย	 จ.เชียงใหม่	 ซึ่งครูและนักเรียน
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�า
อาชีพเกษตรกรรม	 และการท�าธุรกิจชุมชน
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เชิงคุณธรรมที่ประสบความส�าเร็จ	 หลังจาก
นั้นก็น�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียน	
	 ทุกวันพุธ	ตั้งแต่	09.00-11.30	น.	เป็น
เวลาทีเ่ดก็ๆ	ทัง้โรงเรยีนจะได้ฝึกทกัษะอาชพี
ทางด้านเกษตรในกิจกรรมยุวชนเกษตร 
เชิงคุณธรรม	ชั้นอนุบาลปีที่	 1-2	 เรียนรู้การ 
เพาะถัว่งอก,	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-2	เรยีนรู้ 
การปลูกผักปลอดสารพิษ,	 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 3	 เรียนรู ้การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 เรียนรู ้การผลิต 
น�้าหมักชีวภาพและการท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์,	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 เรียนรู ้การเพาะ 
เหด็นางฟ้า	และชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เรยีนรู ้
การปลกูพชืไฮโดรโปนกิส์และการเลีย้งหมหูลมุ	
	 การลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยมี
ครูคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�าปรึกษา	 ท�าให้ 
เด็กๆ	 สามารถเรียนรู้จนท�าได้	 ท�าเป็นทุก 
ขั้นตอน	 เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่น�ามา
ประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนได้	 
และที่ส�าคัญไปกว่าน้ัน	 พวกเขายังได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจากการท�างานร่วมกัน 
อีกด้วย	
	 อาจารย์ศฤงคารเล่าว่า	 “ทุกเช้าและ
ทุกเย็น เด็กๆ จะมารดน�้าผักในแปลงของ
ตัวเอง คนที่ดูแลกบก็ต้องมาให้อาหารกบที่ 
เขาเลี้ยงไว้ ไม่อย่างนั้นกบก็จะตาย สิ่งเหล่านี้ 
เป ็นการฝ ึกเด็กให ้ เกิดวินัย และความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง เขาได้ฝึก
ความขยัน อดทน เพราะถ้าขี้เกียจ และไม่
สามารถอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ ก็
ท�าอาชีพเกษตรไม่ได้ แต่ที่ส�าคัญเราต้อง
สร้างบรรยากาศให้เด็กๆ เขาท�าด้วยความ
สนุกด้วยนะ อย่างเด็กอนุบาลท�าเรื่องเพาะ
ถั่วงอก ให้เขาคอยรดน�้าและคอยดูความ

เปลีย่นแปลงของเมลด็ถัว่ทีง่อกขึน้เรือ่ยๆ เขา
ก็จะตื่นเต้น หรืออย่างเด็กที่เลี้ยงกบก็จะเห็น
ว่ากบของเขามันตัวโตขึ้นทุกวันๆ เขาจะต้อง
ดูแลเอาใจใส่มันให้ดี อย่างนี้เป็นต้น เป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจากการท�างาน โดยที่ครู 
ไม่ต้องสอน...” 

ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
	 ผลผลิตต่างๆ	 ของนักเรียน	 ไม่ว่าจะ
เป็นถัว่งอก	เหด็นางฟ้า	ผกัปลอดสารพษิตาม
ฤดูกาล	 เช่น	 ผักบุ้ง	 กวางตุ้ง	 ผักสลัด	 ฯลฯ	 
ส่วนหนึ่งโรงเรียนจะรับซ้ือเพื่อน�าไปท�า
อาหารกลางวันให้กับเด็กๆ	 ส่วนที่เหลือจะ 
น�ามาวางขายทีร้่านค้าเลก็ๆ	ด้านหน้าโรงเรยีน	
	 นอกจากนี้ทุกวันพุธที่ 	 2	 และ	 4	
ของเดือน	 โรงเรียนยังจัดตลาดนัดเกษตร 
ส่งเสริมสุขภาพขึ้น	 เพื่อจ�าหน่ายผลผลิตของ
นักเรียน	 ซึ่งมีทั้งผลผลิตทางการเกษตรและ
อาหารต่างๆ	 เช่น	 ข้าวแต๋น-ขนมพื้นบ้าน 
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ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	
แล้วน�ามาท�าขายเป็นของฝากประจ�าโรงเรยีน	
ทั้งยังมีอาหารปรุงสดอย่างส้มต�า	 ก๋วยเตี๋ยว	
ขนมครก	 ลูกชิ้นทอด	 ฯลฯ	 ซึ่งแต่ละร้านค้า
จะมีเด็กๆ	 ช่วยกันท�า	 ช่วยกันขาย	 บริหาร
จัดการกันเองทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การวางแผน
การขาย	 ไปจนถึงการคิดบัญชีหลังการขาย	
และผลก�าไรทีไ่ด้ก็จะฝากเข้าธนาคารโรงเรยีน	
	 น่ีคือการเรียนรู ้การท�าธุรกิจชุมชน 
เชงิคณุธรรม	เพราะนอกจากจะได้ฝึกการเป็น 
ผู้ประกอบการแล้ว	 เงื่อนไขส�าคัญของแต่ละ
ร้านค้ากค็อื	“ความซือ่สัตย์”	ทีน่กัเรยีนต้องยดึถอื

 “เราเน้นให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ 
อย่างผักก็ต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษจริงๆ 
ไม่ใช ่ว ่าเอาผักที่ใช ้สารเคมีมาปลอมปน  
อีกอย่างคือต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ขายของ
เกินราคา หรือเอาของท่ีไม่มีคุณภาพมาขาย 
อย่างนี้ก็ไม่ได้ ถ้าเราฝึกให้เด็กเขาได้เรียนรู้ 
คณุธรรมในการประกอบอาชพี เขากจ็ะโตไป
เป็นพ่อค้า แม่ค้าที่ดี... เพราะเป้าหมายของ
เราไม่ได้หวังให้เขาท�ามาหากินได้เท่านั้น แต่
เราอยากให้เขาเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข” อาจารย์ศฤงคาร
กล่าว

บูรณำกำรสู่กำรเป็นศูนย์เรียนรู้
เชิงคุณธรรมต้นแบบ
	 จากกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ในนักเรียนผ่านโครงการยุวชนเกษตรเชิง
คณุธรรมและการท�าธรุกจิชมุชนเชงิคณุธรรม	
ท�าให้โรงเรียนวัดสามหลังได้รับเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบ	“เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ 
เชงิคณุธรรมต้นแบบจังหวดัเชียงใหม”	ท้ังยงั 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนต่างๆ	 
ที่สนใจมากมาย	
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	 ป ัจจัยความส�าเร็จของโรงเรียนที่
ส�าคัญ	 คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 ศิษย์
เก่า	 และชุมชน,	 เครือข่ายศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลบ้าน
กลาง	 อบต.บ้านกลาง,	 ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอสันป่าตอง,	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	
6	 จังหวัดเชียงใหม่,	 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	สาขาทุง่เสีย้ว	อ�าเภอ
สันป่าตอง,	 และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่	 ร่วมกับศูนย์
คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 โดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	
ร่วมติดตาม/ตรวจสอบ	ร่วมปรับปรุง/พัฒนา	
และร่วมชื่นชม
	 เกิดเป็นผลส�าเร็จเชิงประจักษ์	 คือ
รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	 มากมาย	
แต่เหนือส่ิงอืน่ใด	คอืความไว้วางใจจากชมุชน
ในการส่งลูกหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน 
แห่งนี	้ท�าให้ปัจจบัุนมนัีกเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่า	
100	คนแล้ว

ขยำยผลสู่ควำมยั่งยืน 
	 แม้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนผู้อ�านวยการ
โรงเรียนไปแล้ว	 โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์  
ถาอินทร์	 เข้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนคนใหม ่ 	 แต ่กิจกรรมและการ 
ด�าเนินการต่างๆ	 ก็ยังไม่ล้มเลิก	 ทั้งยังมีการ
ต่อยอดขยายผลในกลุ ่มผู ้น�ายุวชนเกษตร 
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
 อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น	 ครูผู้ดูแล
โครงการยุวชนเกษตรเชิงคุณธรรม	 เล่าว่า	
“อาจารย์วีระศักดิ์ได้ให้นโยบายว่า เด็กๆ 
จะต้องท�ากิจกรรมที่หลากหลายขึ้น และ 
ส่งเสริมให้เดก็ๆ ได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง

มากขึน้ ซึง่ตอนนีเ้รากจ็ะฝึกเดก็ทีเ่ป็นแกนน�า
ยุวชนเกษตร จากที่เน้นแต่พี่ประถมปลาย 
คือ ป.4-ป.6 ก็ขยายมาที่กลุ่มน้องๆ ป.1-ป.3  
ด้วย เพื่อที่เขาจะได้สานต่องานของพี่ๆ ได้ 
และจากการสงัเกต เวลาแกนน�ายวุชนเกษตร
ประชุมกัน น้องๆ ก็สามารถด�าเนินการ
ประชุม หรือน�าเสนอแทนรุ่นพี่ๆ ได้”
	 ทุกวันนี้โรงเรียนวัดสามหลังสามารถ
ยืนหยัดอยู ่ ได ้อย ่างสมภาคภูมิ ในฐานะ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 และเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู  ้
เชิงคุณธรรมในการฝึกนักเรียนให้มีทักษะ
อาชพี	และหล่อหลอมคณุธรรมในการด�าเนนิ
ชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม




