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 ดร.มนทพิย์ ทรงกติพิศิาล	ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 กล่าวถึงความส�าคัญ 
ในการพัฒนาคุณธรรมในนักเรียนที่น�าไปสู่
การร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

บ่มคุณธรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติ
 “สิ่งที่เราต้องการที่สุดและได้รับจาก
ศนูย์คณุธรรมเป็นอย่างมาก จากทีไ่ด้ร่วมเป็น
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ก็คือองค์ความรู้
ในการพัฒนาคุณธรรมในเยาวชนทั้งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆที่ประสบ
ความส�าเร็จ และความรู้ที่ทางศูนย์คุณธรรม
ได้ท�าวิจัย รวบรวม และเผยแพร่ไว้

   คนดี ส�ำคัญมำกกว่ำคนเก่ง เรำต้องสร้ำงคนให้เป็นคนดีก่อนจึงจะเป็น
ประโยชน์กบัสงัคมมำกกว่ำเป็นคนเก่งแต่ไม่ด ีซึง่จะสร้ำงปัญหำให้สังคมส่วนรวม นกัเรยีน
โรงเรียนวิเชียรมำตุจะต้องเก่งและดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม ถ้ำเปรียบกับตำชั่งก็คือทั้ง 
สองข้ำงจะต้องสมดุล เป็นอัตลักษณ์ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนวิเชียรมำตุ
พัฒนำคุณธรรมควำมดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

 เมื่อก่อน ในการพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียน เราจะใช้การอบรมโดยพระสงฆ์เป็น
เวลา 2-3 วัน แต่เกิดลักษณะที่ว่ารู้แต่ไม่ท�า  
 
 แนวคิดที่เราได้จากศูนย์คุณธรรมที่
ชัดเจนมากเลยคือการบ่มเพาะคุณธรรม 
จะเกิดข้ึนได้ต้องให้ปฏิบัติ เช่น ถ้าจะสร้าง
ความรับผิดชอบต้องมีโครงการข้ึนมาฝึกให้
เขารบัผดิชอบ ท�าจรงิจงั ท�าซ�า้ๆ จงึจะปลกูฝัง 
ให้คุณธรรมเกดิขึน้ได้ การใช้กจิกรรมบ่มเพาะ
ต่อเนื่องกันตลอด จะช่วยให้พฤติกรรมดีข้ึน 
และใช้หลากหลายกิจกรรมมาเสริมกันก็จะ
เกิดคุณธรรมครบทุกด้าน” 

ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีคือหนึ่งวิถีสร้างคนดีให้สังคม	“กิจกรรมของหายได้คืน”
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 “ส ่วนใหญ่เรามักจะทุ ่มเวลา ทุ ่ม 
งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาเด็กเกเร ซึ่ง
ที่จริงมีจ�านวนน้อย แล้วก็ยังไม่ได้ผล แต่ผม
เปลี่ยนเป็นกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนรู ้
ทางวิชาการ ให้ท�ากิจกรรมส่งเสริมเด็กดี  
เปลี่ยนทั้งระบบให้ความส�าคัญกับกลุ ่มดี 
มากกว่ากลุม่เกเร ให้ความดเีป็นจดุร่วม และจงู 
เข้าสู่ระบบการเรียน เด็กเกเรก็จะปรับตัวเอง 
การทะเลาะวิวาทลดลง เรื่องยกพวกตีกันนี่
ไม่มีเลย”ดร.มนทิพย์	 เผยแนวคิดที่ผ่านการ
พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติมาจนสัมฤทธิ์ผล	
	 กระบวนการคิดและรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กดีที่ทางโรงเรียนวิเชียรมาตุจัดขึ้น
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สง่ำงำมอย่ำง “ลูกแม่แก้ว” 
	 โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 ก�าเนิดขึ้นจาก 
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศรพีชัรนิ
ทราบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง	 ที่ทรงมีพระราชปรารภเมื่อครั้งเสด็จ
ประพาสจังหวัดตรัง	ว่าต�าบลทับเที่ยงมีพื้นที่
ภูมิท�าเลเหมาะสมดี	 เห็นทีจะเจริญก้าวหน้า
เป็นชุมชนใหญ่	 ในอนาคตควรมีสถานศึกษา 
ไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตร	 กุลธิดาสืบไป	 
จึงได ้พระราชทานทรัพย ์ส ่วนพระองค	์ 
เพื่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานนามว่า	

“วเิชียรมาตุ”	ซึง่หมายถงึ	“พระราชชนนขีอง 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
	 อีกทั้ง	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	
กระท�าพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ	 เมื่อวันที่	
3	 พฤษภาคม	 2460	 หลังจากท่ีจังหวัดตรัง 
ได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าในทะเบียน
โรงเรียนของจังหวัด	 ในวันท่ี	 1	 กรกฎาคม	
2459
	 ทางโรงเรยีนจงึถือเอา	วนัท่ี	1	กรกฎาคม	
ของทกุปี	เป็นวนัคล้ายวนัพระราชทานก�าเนดิ
โรงเรียน	 เพื่อให้ครู	 นักเรียน	 บุคลากรได้
แสดงออกถึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนักเรียน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 ขนานนามพระองค์ว่า	
"แม่แก้ว"	และเรียกตัวเองว่า	“ลูกแม่แก้ว”
 อาจารย์วาสนา พลายเพ็ชร	อาจารย์
ผู้รบัผดิชอบโครงการ	เล่าว่า	เพือ่ให้ลกูแม่แก้ว 
สง่างามทัง้ด้านความรู	้และความด	ีคอื	บคุลกิด	ี 
มีวินัย	 สามัคคี	 มีจิตอาสา	 กตัญญู	 ซ่ือสัตย์
สจุรติ	รกัษส์ิ่งแวดล้อม	สมกบัก�าเนิดโรงเรียน
อันภาคภูมิ	ทางโรงเรียนจึงบ่มเพาะคุณธรรม
ด้วยโครงการสง่างามอย่างลูกแม่แก้ว	 ใน
หลากกิจกรรมท่ีหนุนเสริมต่อเนื่องกันไป
ตลอดทั้งปีการศึกษา

กิจกรรมทอดผ้าป่า	100	ปี	วิเชียรมาตุ น้องใหม่ในรั้วน�้าเงิน-ขาว
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	 เริม่ตัง้แต่การเข้ามาเป็นนักเรยีนใหม่ชัน้	
ม.1	และ	ม.4	นักเรียนจะได้เข้า	ค่ายคณุธรรม 
ภายในค่ายนักเรียนจะได้รู ้จักเพื่อนใหม่ใน
ชั้นเดียวกัน	 ความเป็นมาและอัตลักษณ์ของ
โรงเรยีน	ได้ฝึกถอนสายบวั	ถวายบงัคม	กล่าว
ค�าปฏิญาณ	 ปลูกฝังส�านึกรักและภาคภูมิใจ
ในสถาบนัตามหลกัสูตรวเิชยีรมาตศุกึษาและ
สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ ่นน้อง	 โดยสภา
นักเรียนและพี่ๆ	 แต่ละช่วงชั้นจะมาต้อนรับ
น้องใหม่ของตน
	 นอกจากภายในค่ายแล้วหลักสูตร
วิเชียรมาตุศึกษายังเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สาระสังคม	 ส�าหรับนักเรียนชั้น	 ม.1	 และ	 
ม.	4	ที่เริ่มขึ้นในปี	2559	ก�าหนดลงในตาราง
เรียนสัปดาห์ละ	 1	 คาบ	 เพื่อความต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ	 เนื้อหาวิชาจะเน้นให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในสถาบันและหล่อหลอม
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 “สง่างาม
อย่างลูกแม่แก้ว”	คือ	มีวินัย	ใฝ่รู้	รักสามัคคี	 
มารยาทงาม	 กตัญญู	 ซื่อสัตย์	 มีจิตอาสา
พัฒนาสังคม	 ทั้ งจากการบรรยายและ 
จากการให้นักเรียนท�าโครงงาน	 เช่น	 ส�ารวจ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	พัฒนาสถานที่
 “เราอยากให้เดก็ของเราได้เหน็ถงึความ
ส�าคญัของการเป็นนกัเรยีนวเิชยีรมาตุ มคีวาม
ภาคภูมิใจและน�าคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
มาไว้ในวิชานี้ ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า  

ให้สมกับที่สังคมซึ่งมีศิษย์เก่าอยู่จ�านวนมาก
คาดหวัง และคอยดูแลเป็นหูเป็นตาอยู ่” 
อ.วาสนา	กล่าว
 กจิกรรมนกัเรยีนน่ารกั	เป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ	มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่
มีจิตอาสา	กิริยามารยาทงาม	ผลการเรียนไม่
ต�่ากว่าเกรด	2	 โดยให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความดีของตน	 และครูที่ปรึกษาและเพื่อน
ในห้องเป็นผู้คัดเลือก	เทอมละ1	ครั้ง	ปีละ	2	
คน/ห้อง	 ต่อไปจะน�าข้อเขียนของนักเรียนที่
ได้รับรางวัลมาจัดบอร์ดเพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่คนอื่นๆ	
 โครงการของหายได้คืน	เป็นโครงการ
ทีส่่วนประชาสมัพนัธ์ของโรงเรยีนเป็นผูจ้ดัท�า 
ขึ้น	 เม่ือนักเรียนเก็บของได้จะน�าไปให้ห้อง
ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ	 หากยัง
ไม่มผีูม้ารบัจะเกบ็ใส่ตูไ้ว้	เมือ่ครบปีการศกึษา
หากยังไม่มีผู้มารับจะเอาไปท�าบุญ	 และเข้า
กองทุนของสมเด็จพระศรีฯ	 ทางโรงเรียน
จะเชิดชูเกียรติผู ้ ท่ีน�าของมาส่ง	 เพื่อเป็น
ตัวอย่างท่ีท�าให้นักเรียนเห็นว่าสังคมนี้มีคน
ซื่อสัตย์	เป็นโครงการด้านความซื่อตรงที่ได้
รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556	ซึ่ง
ศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจัดขึ้น
	 นอกจากการน�าความภาคภูมิใจใน
โรงเรียน	 การเชิดชูคนดีมาเป็นเบ้าหลอม
คุณธรรมให้กับนักเรียนแล้ว	 ทางโรงเรียน

กิจกรรมปลูกประชาธิปไตยให้แผ่นดินด้วย
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้

คณะคร	ูนกัเรยีนรวมใจเป็นหนึง่		พฒันาชมุชน
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ยังคิดกิจกรรมท�าดีแบบบูรณาการที่ต่อยอด
จากต้นทุนที่มีอยู่	 ได้อย่างน่าสนใจอีกหลาย
โครงการ	หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมสานสัมพันธ์
พฤกษา

ต้นไม้..สื่อกลำงสำนสัมพันธ์ 
สร้ำงคุณธรรม
	 จากการที่โรงเรียนมีพื้นที่ถึง	 300	 ไร่	
และมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	
จึงมีต้นไม้มากเป็นทุน	 ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษาขึ้นในปี	 2559	
ใช้ต้นไม้เป็นสื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกัน	 โดยให้นักเรียนในแนวดิ่งตั้งแต่	 ม.1	 
ม.2	ม.3	ม.4	ม.5	ม.6	กลุ่มละ	6	คน	แบ่ง
ตามเลขที่่ดูแลต้นไม้	 1	 ต้น	 ทั้งหมดได้	 400	 
กว่ากลุ่ม	ดูแลต้นไม้	400	กว่าต้น	
	 ทุกสัปดาห์	 จะมีในคาบเรียนที่ ให ้
นักเรียนไปดแูลสวนพฤษศาสตร์	โดยนกัเรยีน
แบ่งหน้าทีร่บัผิดชอบหมนุเวยีนกนัเอง	แต่ละ
กลุ่ม	 ศึกษาพันธุ์ไม้ของตนตามแบบฟอร์ม 
ของสวนพฤษศาสตร์	สงัเกตลกัษณะ	การดูแล
ที่เหมาะกับต้นไม้แต่ละต้น	
	 ขณะที่ดูแลต้นไม้	 นักเรียน	 6	 คนใน
แต่ละปีการศกึษา	ยงัได้ช่วยดูแลซึง่กนัและกนั
ในลกัษณะรกัเพ่ือน เคารพพี ่ดแูลน้อง	ทัง้ใน
เรือ่งของการเรยีน	และความประพฤติ	ช่วยให้
ปัญหาในเร่ืองการปกครอง	การทะเลาะววิาท	
พลอยลดน้อยลงไปด้วย
	 จากจุดแข็งของทางโรงเรียนที่ศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง	 ในอนาคตอันใกล้กิจกรรมนี้
จะขยายไปสูก่ารสานสมัพนัธ์ระหว่างศิษย์เก่า
และศษิย์ปัจจบุนั	ให้ศิษย์เก่ามาร่วมสนบัสนนุ
ปุ๋ย	สนับสนุนพันธุ์ไม้	ต้นไม้	 1	ต้นก็จะมีคน
ดูแลเพิ่มขึ้น	 ทั้งจากรุ ่นพี่ที่จบออกไปและ 

น้องใหม่ที่เข้ามา	 ต่อไปต้นไม้	 1	 ต้น	 อาจมี 
คนดูแลถึง	40	คน	
	 กจิกรรมสานสมัพนัธ์พฤกษาจงึเป็นการ
บ่มเพาะคุณธรรมในเรื่องของความเสียสละ	
ความสามัคคี	 ความมีวินัย	 รักสิ่งแวดล้อม	 
มจีติอาสา	รกัสามคัคใีนรุน่พีรุ่น่น้อง	และสาน
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 
ไว้ในกิจกรรมเดียว

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
	 อ.วาสนากล่าวว่า	การด�าเนินโครงการ
ทุกอย่างแม้จะกระจายความรับผิดชอบแต่
ต้องร่วมมือกัน	 และคณะครูต้องรักเพื่อน	
เคารพพี่	ดูแลน้อง	เช่นเดียวกับนักเรียน	ดูแล
ทุกข์สุขของกันและกัน	 อีกท้ังผู ้น�าให้การ
สนับสนุนด้านนโยบาย	และคอยเสริมแรงให้
ขวัญก�าลังใจ	ติดตามความคืบหน้า	
	 ขณะที	่ผอ.มนทพิย์มองในภาพกว้างว่า	
ความส�าเรจ็เกดิจากความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร
และคณะครู	 น�าจุดเด่นจุดดีของแต่ละคนมา
ร่วมกัน	 และพัฒนาส่งเสริมในบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี	 ให้โอกาสบุคลากรได้ท�างาน	
และเปิดให้เครอืข่ายภายนอก	เช่น	ผูป้กครอง	
ศิษย์เก่า	เข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นและ
มีผลต่อการดึงความร่วมมือของคนภายใน	
 ด้วยปัจจัยท้ังหมดนี้จึงท�าให้โรงเรียน
วิเชียรมาตุ ยังคงพัฒนาคุณธรรมความดี 
คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว” ไว้จนทุกวันนี้

กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษา	ปลูกป่าโกงกางให้กับ
ชุมชน




