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นบัตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานหลกัคดิ หลกัปฏบิตัเิรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและการด�ารงชวีติของประชาชนชาวไทย  สถานศกึษาต่างๆ 

ได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารเรยีนการสอนและการพฒันาผูเ้รยีนโดยเริม่ใน

กิจกรรมการเกษตร และด้วยความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้ขยายขอบเขต

ของกจิกรรมไปสูก่ารประหยดัพลงังาน การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม การปลกูจติส�านกึในเรือ่งวฒันธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การปลูกฝังคุณธรรม และความพอเพียง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงอย่างกว้างขวาง 

แม้จะมกีารขบัเคลือ่นสูส่ถานศกึษาทัว่ประเทศ แต่การด�าเนนิงานในสถานศกึษาส่วนใหญ่ยงัคงเป็น

กจิกรรมเสรมิทีม่ไิด้บรูณาการให้เป็นพืน้ฐานของการเรยีนการสอนและวถิชีวีติในสถานศกึษาอย่าง

แท้จริง

ความพยายามของโรงเรียนรุ ่งอรุณที่จะสร้างวิถีพอเพียงให้เป็นแก่นของวิถีรุ ่งอรุณจึงเป็น

ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า และจะช่วยส่องทางไปสู่การปลูกฝังให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หยั่งรากลึกอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

เพียงย่างเข้าไปในโรงเรียนรุ่งอรุณ เราจะสัมผัสได้ในทันทีถึงวิถีพอเพียง ในแมกไม้ที่ร่มรื่น แปลง

เกษตรที่เกิดจากน�้าพักน�้าแรงของเด็กๆ อาคารทรงไทยที่เรียบง่าย ด้วยวัสดุพื้นบ้านและเปิดโล่ง

ให้ลมโกรกสบาย การเรียนการสอนที่บ่มเพาะความพอเพียงในวิธีคิด ในฝีมือที่ประณีตสร้างสรรค์  

ในการเสนองานที่ลึกซึ้งและตรงประเด็น  ในกิจวัตรประจ�าวัน  ในการกินการอยู่ การใช้วัสดุสิ่งของ

อย่างถนอมและประหยดั ทกุแนวคดิ ทกุแนวปฏบิตัริบัช่วงกนัอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกลมกลนืกนั 

อย่างเป็นธรรมชาติ  สะท้อนความ “พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง” แห่งวิถีรุ่งอรุณ  

ค ำ นิ ย ม
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เป็นที่น่ายินดี ที่ทีมงานโรงเรียนรุ่งอรุณได้ร่วมกันถอดบทเรียนและจัดท�าคู่มือปฏิบัติการโรงเรียน

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล�้าค่านี้ให้แก่สังคมไทย คู่มือเล่มนี้มีรูปแบบ และลีลาการน�า

เสนอที่ชวนอ่าน ชวนติดตาม สามารถน�าผู้อ่านไปสัมผัสวัฒนธรรมแห่งความพอเพียงที่แทรกซึม

ในทุกพื้นที่ เมื่อติดตามการน�าเสนอทุกกิจกรรมของโรงเรียนในหนังสือเล่มนี้เสมือนได้ไปเยือน

ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ ท�าให้ผู้อ่านได้ 

รับทราบถึงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ต่อเนื่องยาวนาน เพื่อพัฒนาหลักคิด ระบบงาน 

กระบวนการเรยีนรูแ้ละทมีงานบนพืน้ฐานของความเชือ่มัน่เลือ่มใสศรทัธาในปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงอย่างแท้จริง  

วถิพีอเพยีงในโรงเรยีนรุง่อรณุจงึมิใช่เป็นเพยีงการด�าเนนิงานตามหลกัสตูร หรอืกจิกรรมเฉพาะกจิ 

เฉพาะคราว แต่เป็น “ระเบิดจากภายใน” ของสมาชิกสังคมรุ่งอรุณทุกคน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจึง 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้เปิดโรงเรียนให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และได้ร่วมกันจัดท�าคู่มือปฏิบัติการโรงเรียนเล่มพิเศษสุด

เพื่อน�าเสนอหลักคิด แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม           

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารู้สึก 

เป็นเกยีรตทิีม่ส่ีวนร่วมในการเผยแพร่คูม่อืปฏบิตักิารโรงเรยีนเล่มนีแ้ละมัน่ใจว่าจะเป็นคูค่ดิส�าหรบั

สถานศึกษาทั่วประเทศบนเส้นทางไปสู่วิถีพอเพียงของสังคมไทย

            ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

      ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                      28 มกราคม 2556
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นบัเป็นเรือ่งน่ายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีค่ณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงด้านการศกึษา มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้

สนบัสนนุให้สถานศกึษาหลายๆ แห่งรวมทัง้รุง่อรณุ ได้มโีอกาสสร้างความรู ้ความเข้าใจ และได้รบั

ก�าลงัใจจากการลงมอืปฏบิตักิาร “วถิคีวามพอเพยีงในโรงเรยีน” จนกระทัง่เกดิความมัน่ใจว่า นีเ่ป็น

แนวทางที่มีคุณค่า มีประโยชน์ มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งกาย ใจ สังคม และสติปัญญา

ทัง้นี ้เพราะหวัใจของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้คอืสตแิละปัญญา มิใช่เพยีงเทคนคิหรอืรปูแบบกจิกรรม

ที่ท�าแล้วไม่ยั่งยืน ไม่อาจปลูกจิตส�านึกของ “ผู้รู้” คือรู้ตัวเอง ฝึกฝนตนได้จนเกิดปัญญา สามารถ

ตระหนักถึงคุณธรรม เช่น หิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเมตตา กรุณา 

การไม่เบียดเบียนใคร และโลก รวมทั้งการมีปัญญารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรท�า เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อ

ตนและผู้อื่น ความพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน พื้นฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ที่ทุกคนต่างค�านึงถึงสิทธิในการตัดสินใจเลือกกระท�าสิ่งที่ดี และหน้าที่ในการสร้างพฤติกรรมนั้นๆ 

อยู่เสมอ จนกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีและท�าโดยอัตโนมัติ ไม่ลังเลสงสัยว่าท�าไมผู้อื่นไม่ท�า

ความพอเพียงในสถานศึกษาจึงสร้างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเยาวชนที่เป็นกัลยาณชนที่น่ารัก 

น่าคบ และท�าให้โรงเรียนเกิดความอบอุ่น เอื้ออาทร เป็นที่ที่น่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ

คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ
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ดังนั้น เมื่อโรงเรียนรุ่งอรุณได้รับการอนุเคราะห์ให้ทบทวนถอดความรู้จากการปฏิบัติมาเป็นสื่อ

ที่จับต้องได้ง่าย คณะท�างานสื่อสารของรุ่งอรุณจึงตั้งใจจัดท�าหนังสือฉบับนี้ภายใต้ชื่อเรื่อง พอดี 

พอใจ พอใช้ พอเพียง : ปฏิบัติการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นกึ่งคู่มือ ที่จะสามารถกระตุ้น

แรงบนัดาลใจให้เกดิการเรยีนรูแ้ละอยากจะลงมอืปฏบิตัโิดยเสนอแนะวธิกีารปฏบิตัอิย่างบรูณาการ

ความพอเพียงให้อยู่ในวิถีกิจวัตร ตลอดจนหน่วยการเรียนต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่จ�ากัดอยู่

แต่เฉพาะรูปแบบของกิจกรรมนักเรียนซึ่งอาจจะใช้แนวทางนี้ในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาและ

หน่วยงานตลอดจนองค์กรอื่นๆ ได้ในวงกว้างต่อไป

ทางมูลนิธิโรงเรียนรุ ่งอรุณจึงขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการฯ ที่ ให ้ความอนุเคราะห์ 

และเล็งเห็นความส�าคัญของแบบอย่างแห่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน 

การศึกษา และเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นในการน�าพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาสู่หัวใจของคนไทยโดยการลงมือท�าด้วยตนเองอย่างแท้จริง

     

     

           รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม

         กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

             22 มกราคม 2556
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พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ  
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย  

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย... 
ถ้าทกุประเทศมคีวามคดิ - อนันี้ไม่ใช่เศรษฐกจิ 

มคีวามคดิว่าท�าอะไรต้อง พอเพยีง หมายความว่า  

พอประมาณ  
ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก  
คนเรากอ็ยู่เป็นสุข...”
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คุณ 
เป็นคนหน่ึงท่ี

แบบนี้หรือไม่
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กระเป๋ารุ่นใหม่  
limited edition  

ฉันต้องซื้อ ต้องมีให้ได้

หมดเงินไปหลายหมื่นบาท 
กับเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวหน้า  
สารพัดขั้นตอนทั้งก่อนนอน  

ก่อนออกจากบ้าน

สารพัดเครื่องจัดแต่ง
ทรงผม เป่าผม  
ม้วนผม หนีบผม

ไปตลาดนัดทีไร ซื้อกิ๊บ 
ยางรัดผมใหม่ทุกที  

รวมๆ แล้วนับร้อยอัน

กางเกงใน เสื้อใน  
อย่างละโหล 2 โหล

มีลิปสติกเต็มโต๊ะ 
ใช้ไม่เคยหมดสักแท่ง

ซื้อยาทาเล็บ 
ครบทุกสีสัน  

นานๆ ใช้ที แห้งคาขวด

เครื่องประดับทั้ง
จริงและปลอม 
เต็มลิ้นชัก

ชุดว่ายน�้า  
one piece 
 two pieces

ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่
มาแรง ใส่แค่ครั้ง 
สองครั้งก็ซื้อใหม่
เพราะไม่ intrend
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กระเป๋าเดินทาง
ทุกขนาด เล็ก 
กลาง ใหญ่

ซื้อสูทหรูหรา
มาประดับตู้ รอใส่ออกงาน  
รอนานจนอ้วนใส่ไม่ได้

รองเท้าขาดช�ารุด 
นิดหน่อยก็ทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

ไม่เคยซ่อม

รองเท้าบางคู่ซื้อ
มายังไม่เคยใส่

เสื้อกันหนาว
มากมาย 

ไม่เคยได้ใส่สักที

นัดแต่งผมเป็นประจ�า 
ทุกสัปดาห์ เดี๋ยวดัด เดี๋ยวย้อม 

บ�ารุง ท�าสี ต้องดูดีเสมอ

ใช้เงินเป็นแสน 
เพื่อความสาว ความหนุ่ม  
ในศูนย์บริการไม่ยอมแก่  

และสปาแพงๆ

สั่งจองโทรศัพท์ 
รุ่นใหม่ตั้งแต่ยังมา
ไม่ถึงเมืองไทย
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มากเกินไป
หรือเปล่า?

ทุกวันนี้คุณมี...

เสื้อ................................ตัว 

กางเกง/กระโปรง..............ตัว 

รองเท้า... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .คู่ 

เข็มขัด............................เส้น 

นาฬิกา............................เรือน 

กระเป๋า............................ใบ 

ต่างหู . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .คู่ 

กิ๊บติดผม.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อัน

โทรศัพท์เคลื่อนที่.............เครื่อง 

น้ำาหอม............................ขวด 

แว่นตา............................อัน 

ปากกา..............................ด้าม 

เสื้อกันหนาว....................ตัว 

ผ้ าพันคอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผืน 

ลิปสติก..............................แท่ง 

เนคไท.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เส ้น

ร ่ม..................................คัน 

ครีมบำารุง..........................กระปุก

เครื่องสำาอาง.........................ชนิด

กระเป๋าเดินทาง....................ใบ 

ชุดออกงาน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ชุด 

ชุดกีฬา..................................ชุด 

สร้อยคอ..............................เส้น 

หมวก.................................ใบ 

ลองสำารวจสิง่อืน่ๆ ในบ้าน
เพิม่เติม แล้วรวมราคาคร่าวๆ

ว่ามหาศาลเพยีงใด
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คุณ
เป็นคนหน่ึงท่ี

แบบนี้หรือไม่
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เนื้อวัวมัตสึซากะ  
จากญี่ปุ่น ปลาแซลมอน 

จากยุโรป

อาหารกล่องปรุงสุก 
แช่แข็งเต็มตู้เย็น  

หิวเมื่อไรใส่ไมโครเวฟ

ผลไม้ท้องถิ่นไม่กิน  
ต้องกีวี  เบอรี่  สตรอเบอรี่ 

จากออสเตรเลีย

จะเช็ดอะไร 
ก็ใช้แต่ทิชชู

ขนมถุง 
กรุบกรอบตุนไว้ 

เต็มบ้าน

กินเยอะ  
ขยะเยอะ ล้นถัง

16
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เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
อันทันสมัย ร้อนเร็วสุกไว 
แต่ใช้กับภาชนะทั่วไปไม่ได้ 

ไฟดับก็อดกิน

น�้าสะอาดธรรมดา
ดื่มไม่ได้ ต้องน�้าแร่

ดื่มน�้าอัดลม 
เป็นประจ�า ทีละขวดโตๆ

จะบดสับอะไร 
ก็ใส่เครื่องตลอด

เมล็ดกาแฟคั่ว ยิ่งแพงยิ่งอยากลอง 
เลยต้องซื้ออุปกรณ์เสริมตามมาอีก 

ทั้งเครื่องบดเมล็ดกาแฟ  
เครื่องชงกาแฟ เครื่องท�าโฟมนม 

ทั้งหมดนี้สองหมื่นกว่าบาท

ไข่ต้ม ไข่ลวกท�าเอง
ง่ายๆ ยังต้องซื้อ 
เครื่องต้มไข่มาใช้

กินสารพัดแคปซูล
อาหารเสริม  

อยากสุขภาพดี 
แต่ไม่กินผักผลไม้สด

17
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เครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัว...เครื่อง

หม้อ...............................ใบ

กระทะ.............................ใบ

แก้วน�้า.............................ใบ

จาน/ชาม........................ใบ

อาหารเสริม......................บาท 

เตาไมโครเวฟ...............เครื่อง

เครื่องอุ่น/นึ่งไฟฟ้า........เครื่อง

เตาอบ.......................เครื่อง 

กระติกนำ้าร้อน.....................ใบ 

กระทะไฟฟ้า........................ใบ

เตาปิ้ง-ย่าง.....................อัน 

เครื่องปั่นนำ้าผัก-ผลไม้....เครื่อง 

เครื่องชงกาแฟ............เครื่อง 

 

ขนมกรุบกรอบ...............ถุง

ชาเขียว......................กระป๋อง 

ชาอู่หลง.....................กระป๋อง 

ชาจีน..........................กระป๋อง 

ชาดอกไม้...................กระป๋อง 

ชาเห็ดหลินจือ.............กระป๋อง 

ฮะเก๋า...........................กล่อง 

ขนมจีบ.......................กล่อง 

ซาลาเปา......................กล่อง 

ไก่....................................ตัว

หมู.............................กิโลกรัม

แฮม..............................แพ็ค

ไส้กรอก........................แพ็ค 

นำ้าพริกแกงสำาเร็จรปู.......กระปุก 

บะหมี่สำาเร็จรปูรสต่างๆ.......ซอง

นมสด............................ขวด 

โยเกิร ์ต... . . . . . . . . . . . . . . . . .ถ ้วย 

ช็อกโกแลต........................ถุง 

บราวนี่..............................ชิ้น 

เนยถั่ว..............................ขวด 

แยม................................ขวด 

ขนมปังฝรั่งเศส...................ชิ้น 

คุ๊กกี้................................กล่อง 

ข้าวตังกรอบ......................ถุง 

นำ้าอัดลม............................ขวด 

 

กุ้งแช่แข็ง......................กล่อง

ชีส................................ห่อ 

เนย.........................ก้อน

มะนาว........................ลูก 

ซาลามี......................แพ็ค

ปลาแซลมอนรมควัน........แพ็ค

ไวน์ต่างประเทศ...............ขวด 

เหล้า/เบียร์....................ขวด 

บ้านคุณมกีี่คน ลองสำารวจครวั
และการกินของคุณดวู่า กินเพือ่
สุขภาพดจีริงหรือ มเียอะเกินไป
ไหม แต่ละเดือนจ่ายค่าอาหาร 
ค่าไฟไปเท่าไร สร้างขยะจาก

การกินมหาศาลเพยีงใด 

ทุกวันนี้คุณมี... 
คุณกิน... 

มากเกินไป 
หรือเปล่า?
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มากมายอย่างเดี๋ยวนี้...

ต้องกิน ต้องใช้

แต่ก่อนแต่ไร...ก็อยู่กันได้
ไม่เหน็จะ 
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เปรียบเทียบง่ายๆ  
ครัวไทยไม่เห็นต้องมีอะไร
เยอะแยะ        

ครก สาก  
ทั้งบด ทั้งต�า  
ปรับความละเอียด 
หยาบ ด้วย 
ก�าลังแขน

หม้อ
แบบเดียว ทั้งหุง อุ่น  
ตุ๋น ต้ม แกง นึ่ง

กระทะ 
ใบเดียว  
ทอด ผัด คั่ว

เตาเดียวก็ร้อน 

ท�าได้ทุกอย่าง  
ต้ม ย่าง แกง  
ทอด เผา
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ท�าไมเครือ่งครวันอ้ยชิน้กลบัท�าอาหารไดม้ากมายสารพดั นัน่เพราะ

ครวัไทยแบบบา้นๆ สรา้งความอิม่อรอ่ยดว้ยการลงมอื ลงแรง ลงใจ  

ในการปรุงอาหาร ใช้การพึ่งพาตัวเอง ใช้ทักษะของคนมากกว่า

เครื่อง ใช้อาหารสด ไม่ต้องแช่แข็งตุนไว้ จนลืม หรือกินไม่หมด 

เหลือเก็บใส่ตู้เย็็น แล้วก็ซ้ือมาใหม่ กินอย่างไรก็ไม่หมดสักที...

 

เคยคิดบ้างไหมว่าเครื่องครัวอันทันสมัย อุปกรณ์ (เกิน) ครบครัน

ที่เราสรรหามาใช้กันทุกวันนี้มีไว้เพื่ออะไร เพื่อการกินดีสุขภาพดี 

จริงๆ หรือเพียงเพื่อสนองความง่ายความสะดวกสบายกันแน่ 

แล้วความสบายเหล่านี้ก�าลังหลอมละลายทักษะการพึ่งพาตนเอง

ของเราให้ลดน้อยถอยลงหรือไม่ ก�าลังหลอกล่อให้เรา

กลายเป็นคนฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักพอหรือไม่...

กาต้มน�้าร้อน
กาเดียว 

ชงได้ทุกอย่าง

มีด เขียง 
หั่น สับ ซอย  

ฝาน ได้สารพัด

ครัวสมัยใหม่จะท�าอะไร 

ก็เสียบปลั๊ก กดสวิตช์ แม้แต่ต้มไข่ 

ก็ยังต้องใช้เครื่องต้มเฉพาะ เมื่อไรไฟฟ้าดับ...  

ก็อดกิน เพราะชินกับการใช้เครื่อง ใช้มือ 

หยิบจับอะไรก็ไม่ถนัด ถือมีดปอกหั่น  

ติดเตาถ่านก็ไม่เป็น
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เรามีความสุขจริงหรือ...
กับวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย  
ซื้อ หา กิน  ใช้ เรื่อยๆ ไป
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ยคุนีอ้ะไรๆ ก็ไฮเทค นาโน เปลีย่นหนา้ตาใหส้วย หลอ่ เหมอืนดารา

ก็ยังได้ จะซื้ออะไรใกล้ไกลแค่ไหนก็ซื้อผ่านออนไลน์ กดคลิกเดียว 

ก็ซื้อได้ ยิ่งซื้อง่ายก็ยิ่งเผลอง่าย อะไรๆ ก็ดูจะจ�าเป็นต้องมี ต้องใช้  

ต้องซื้อไปหมด อันที่จริงร่างกายคนเราก็มีเท่าเดิม ไม่ได้มีอะไร 

เพิ่มเติมตามยุคสมัย เรามีร่างกายแขนขาเท่าที่พ่อแม่และคนรุ่น

ปูย่า่ม ีถา้เชน่นัน้แลว้ เราจ�าเปน็ตอ้งกนิ จ�าเปน็ตอ้งใช ้กนัมากมาย

ขนาดนี้จริงหรือ 

เราต้องหาทรัพย์สินเงินทองมากมายเท่าไรหนอ 

จึงจะเพียงพอกับวิถีชีวิตที่ไม่พอเพียง...
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อย่าคิดง่ายๆ 

เพียงแค่มีเงินจ่ายแล้วจะกินจะใช้  

หรูหราฟุ้งเฟ้ออย่างไรก็ได้ตามใจ
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ทรัพยากร 
ห า ย ไ ป

สิ่งแวดล้อม 
ถูก ท�าลาย

ขยะทิ้งไว้
มากมาย

บางทีเราอาจลืมนึกไปว่า สิ่งที่เรากินเราใช้ 

มีที่มาที่ไปอย่างไร เบียดเบียนใครอยู่หรือไม่

25
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เสื้อผ้า
แลกมาดว้ยการถางปา่ปลกูฝา้ย อนิเดยี 

เป็นประเทศที่ผลิตฝ้ายได้เป็นอันดับ 3 

ของโลก แต่ เสือ สิงโตเอเชียและช้าง 

ก�าลังจะหมดไปอย่างรวดเร็วจากการ

บุกรุกป่า

กระดาษทิชชู
ขณะที่คุณก�าลังสาวทิชชู ต้นไม้ก�าลัง

ถูกตัดโค่น คนทั้งโลกใช้ต้นไม้วันละ 

27,000 ต้น เพือ่ผลติเป็นกระดาษทชิชู 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ยอดขายทั่วโลก 1,000 ล้านเครื่อง/ปี  

เบื้องหลังธุรกิจโทรศัพท์คือสงคราม

แย่งชิ งแร่ โคลแทนในคองโกและ 

การใชแ้รงงานเดก็ขดุหาแร ่เพือ่ใชเ้ปน็ 

ชิ้นส่วนส�าคัญในโทรศัพท์ ค.ศ.1990-

2000 เหมืองแร่รุกรานป่าดงดิบไป 

91,000 ตร.กม. กอริลล่าภูเขาลดลง 90%
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ขนมขบเคี้ยว
 

ส� านั ก งานคณะกรรมการพัฒนา 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติประมาณ 

การว่าเด็กและเยาวชนใช้จ่ายเงินซื้อ

ขนมขบเคี้ยวคนละ 9,800 บาท/ปี  

รวมทั้งสิ้น 170,000 ล้านบาท/ปี

ถุงพลาสติก
ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี 

เราตายไปเกิดใหม่แล้วถุงยังอยู่เลย !!!

กล่องโฟม
ไม่ย่อยสลาย เผาไฟก็สร้างมลพิษ 

ตกค้างอยูบ่นโลกนี ้อยูใ่นท่อน�า้ล�าคลอง  

ตลอดไป

ช็อกโกแลต
จากการจัดอันดับขนมหวานที่ขายดี 

ที่ สุ ด ใ น โ ล ก ข อ ง  B l o om b e r g  

Bus i n e s sweek  ขนมประ เภท

ช็อกโกแลตมาเป็นอันดับ 1 แต่ขนม 

ประเภทนี้มักมีหีบห่อหลายชั้น ทั้งห่อ 

กระดาษตะกั่ว(Foil) เพื่อไม่ให้สัมผัส 

ออกซิเจนและความชื้น แล้วยังห่อ 

กระดาษอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงาม 

ใส่ถาดพลาสติก ใส่กล่องกระดาษ
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อาหารแช่แข็ง 
ใช้พลังงานสิ้นเปลืองหลายขั้นตอน

ตัง้แต่  ปรงุสกุ - แช่แขง็ - ขนส่ง -  แช่เยน็  

ใส่ไมโครเวฟท�าให้ร้อนใหม่อีกรอบ   

ใช้พลังงานมากกว่าการผลิตอาหาร

ทัว่ไปถงึ 10 เท่า ปี 2553 คนไทยบรโิภค 

อาหารแช่แข็งมากถึง 70 ล้านกล่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ต่างๆ อันทันสมัยยิ่งใช้ไฟฟ้า 

มากเท่าไรก็ยิ่งต้องเพิ่มการเผาไหม้ 

เชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้า เท่ากับยิ่งเพิ่ม 

ก๊าซเรือนกระจก เพิ่มภาวะโลกร้อน 

ให้รนุแรงขึน้ ปี 2554 คนไทยใช้พลงังาน 

ไฟฟ้า 148,824 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

เท่ากับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการใช้ไฟฟ้า 8,203,000  ตัน

กระเป๋าหนังแท้
โก้หรดูดู ีผลติกนัอย่างไร จะเอาหนงัแท้ 

เหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่ใช่จากการ 

เข่นฆ่าท�าลายชีวิตของจระเข้ วัว งู  

ปลากระเบน
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ป่าหายไปเรื่อยๆ
ปี  2504 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่่าประมาณ  

171 ล้านไร่ ปี 2552 เหลือพื้นที่ป่า 

99.15 ล้านไร่ พืน้ทีป่่าหายไปประมาณ 

72 ล้านไร่หรือเฉลี่ย 1.6 ล้านไร่/ปี

ขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ยิง่ใช้มากขยะกย็ิง่มาก ทัง้ขยะหลงัการใช้ 

และขยะจากกระบวนการผลิต ปี 2554  

มีขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 16 ล้านตัน  

หรอืวนัละ 43,800 ตนั คนกรงุเทพสร้าง 

ขยะวันละ 9,500 ตัน นอกจากนี้การ

สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ  1 ชิ้น จะมีเศษ

วัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ที่ต้องทิ้ง 30 เท่า เช่น เศษยางจาก

การท�ารองเท้า  เศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

จากการท�าเฟอร์นเิจอร์ ผลติภณัฑ์จาก

โรงงานที่ถูกส่งขาย 1 คันรถบรรทุก  

มเีศษขยะจากกระบวนการผลติมากถงึ 

32 คันรถบรรทุก

ภาวะโลกร้อน
เกิดภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้วทัว่โลก 

เกินกว่าจะคาดเดาได้ บางพื้นที่ก็ร้อน 

แล้ง จนล้มตาย บางพื้นที่ฝนตกหนัก 

ยาวนาน ท่วมบ้านท่วมเมอืง พายหุมนุ 

รนุแรงถี่ขึ้นเรื่อยๆ



30

เบียดเบียน 
โ   ล   ก 

ความฟุ้งเฟ้อ
เ กิ น พ อ ดี
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เบียดเบียน 
ตั ว เ อ ง

เบียดเบียน
ทุ ก ค น



32

ถึงเวลาหรือยัง
ท่ีเราทุกคนจะหยุดความฟุ้งเฟ้อ 
และหันกลับมามีความสุข  
กับวิถีชีวิตที่ “พอเพียง”
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ความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ถึงกับต้องลงมือปลูกข้าวด�านา 

เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเกษตรกร หรือท�าในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด 

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายจนสุดโต่ง เพียงแค่มีสติ 

ก็ เท่ากับมีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีความพอประมาณ มี เหตุผลใน 

การด�าเนินชีวิต เพราะสติ ช่วยให้ ต่ืน ท�าให้เรารู้เน้ือ รู้ตัว รู้กิน รู้ใช้  

ไม่เบียดเบียนตัวเองและส่ิงต่างๆ รอบตัว

ความสุขจากความพอเพียงจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆ  

ไมว่า่คณุจะเปน็ใคร มอีาชพีอะไร ใชช้วีติอยู่ในเมอืง

หรือชนบท ก็ท�าชีวิตให้พอเพียงได้
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นุ่นเป็นวัยรุ่นที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ วางแผนและบริหาร 

การใช้เงนิให้กบัตวัเอง รูจ้กัเกบ็ รูจ้กัใช้ ด้วยการเฉลีย่ 

ตั้งงบไว้ให้ใช้สัปดาห์ละเท่าไร แล้วเบิกเงินสดใส่

กระเป๋าให้พอดี แอบมีช่องเงินส�ารองเผื่อกรณี 

ฉกุเฉนิเพยีงนดิหน่อย สงัสรรค์กบัเพือ่นบ้างตาม 

วาระ สัปดาห์ไหนใช้เกินก�าหนดก็ลดๆ ลงบ้าง 

ในสัปดาห์ต่อไป อยากได้อะไรก็ออมเงินไว้  

ไม่ใช้อะไรเกินตัว ไม่ท�าบัตรเครดิต ไม่มีหนี้สิน 

ไม่ต้องดิน้รนเดอืดร้อน ไม่ค่อยเผลอไปกบัความอยาก  

ใช้เท่าที่มี แค่นี้ก็...สุขสบาย

ครูกุ๊กชอบท�าของใช้เอง เช่น การเย็บกระเป๋า 

จึงพาลูกสาวท�าของใช้ ของเล ่น ของขวัญ 

ในโอกาสต่างๆ แทนการซื้อ ท�าให้ลูกเห็นคุณค่า 

ของสิ่งของ และเกิดความผูกพัน ตั้งชื่อเรียก 

สิ่งของต่างๆ ที่ท�าด ้วยมือของตัวเอง เช ่น  

“น้องน�้าฝน” ตุ ๊กตาตัวแรกที่แม่ลูกช่วยกันท�า  

“เจ้ากล้วยป้ิง” กระเป๋าดินสอที่น้องมูมินท�าเอง 

ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หาย “ทุกอย่างท�าเอง 

ได้ แค่อาศยัความเพยีร” น้องมมูนิเหน็คณุค่าของ 

สิ่งต่างๆที่ท�าด้วยตัวเองจงึรูจ้กัใช้ รูจ้กัยัง้คดิก่อน 

จะตดัสนิใจซื้อสิ่งใด

“สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ลูก”

พรรัตน์ ต้ังวรเกษม (ครูกุ๊ก)
ด.ญ.พรพนิต  
เทพสุธรรมรัตน์ (มูมิน) 
รร.รุ่งอรุณ

“พกเงินสดใน
กระเป๋าแค่พอดี”

อรุณโรจน์ รัตน์พันธ์ (นุ่น) 
นักวาดภาพประกอบ 
ส�านักพิมพ์สานอักษร 
และนักออกแบบอิสระ
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แก้วใช้ดนิสอ EE และ 6B วาดรปูเป็นประจ�า ใช้จน 

กดุสัน้จบัไม่ถนดัเพราะการวาดรปูต้องใช้การควบคมุ 

ทิศทางและน�้าหนักมือมากกว่าการเขียนหนังสือ 

ปกติ แต่แก้วก็รู ้สึกเสียดายที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

ในเมื่อยังใช้ได้อยู่ จึงใช้อุปกรณ์ต่อด้ามดินสอ  

ช่วยยืดอายุขัยท�าให ้ดินสอทุกๆ แท่งได ้ใช ้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

“ต่อด้ามดินสอ  
ต่ออายุขัย”

อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา (แก้ว) 
นักวาดภาพประกอบ 
และนักออกแบบหนังสือ  
ส�านักพิมพ์สานอักษร

“ปั่นจักรยานบ้าง 
เป็นบางวัน” 
 
พฤฒิพล อัการกุล (ปิแอร์) 
นักท�าโมเดล 
งานสถาปัตยกรรม  
สถาบันอาศรมศิลป์

พีปิ่แอร์เลอืกวนัเหมาะๆ ทีง่านไม่เร่งรบีและไม่ต้อง 

กลับบ้านดึกจนเกินไป วันที่ฝนฟ้าและอากาศ

เป็นใจเพือ่ป่ันจกัรยานมาท�างานสปัดาห์ละ 2-3 วนั 

จากบ้านแถวสะพานตากสนิมาท�างานย่านบางมด  

ระยะทางประมาณ 14 กม. เพยีงแค่เรา ป่ัน ป่ัน ป่ัน  

ก็ลดอะไรได้อีกหลายอย่าง ทั้งลดค่าใช้จ ่าย  

ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดการใช้น�้ามัน ลด 

การเกิดก๊าซ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน แต่... 

เพิ่มเงินในกระเป ๋า เพิ่มสุขภาพที่ดี และ... 

เพิ่มความน่าอยู่ให้โลกของเรา  
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เมื่อไรที่ เพื่อนๆ ชวนกันไปดื่มกาแฟที่ร ้าน  

เอฟมักจะถือแก้วส่วนตัวติดมือมาด้วย เป็นแก้ว

เซรามิกที่เขาปั้นใช้เอง ไม่ใช่แค่เรื่องสุนทรีย

ในการดื่มกาแฟ หากแต่เขาตั้งใจที่จะถือแก้ว

มาเอง เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก หรือแก้ว

กระดาษของทางร ้าน ลดการใช ้ทรัพยากร  

ลดการสร้างขยะ

จากบทสมัภาษณ์ในรายการโทรทศัน์ และนติยสาร 

ต่างๆ ท�าให้ได้เหน็อกีแง่มมุหนึง่ของดารานกัแสดง 

ผู ้มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่เขากลับหันมาใช้ชีวิต 

อย่างเรียบง่าย พออยู่พอกิน ที่บ้านสวนจันทบุรี  

เขากินอาหารแค่วันละมื้อเดียว มาเป็นเวลานาน 

หลายปี กินอาหารมังสวิรัติทุกวันศกุร์เพือ่ละเว้น 

การเบยีดเบยีนชวีติสตัว์และจะกนิก็ต่อเมื่อร่างกาย

ส่งสัญญาณว่าหิว กินแค่พออิ่ม

“กินอาหาร 
วันละมื้อเดียว” 
 
นิรุตติ์ ศิริจรรยา 
นักแสดง

“ดื่มกาแฟ... 
แบบตั้งใจ”
 
ณภัทร ชัยชนะศิริ (เอฟ)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
สถาบันอาศรมศิลป์
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“ให้ต้นไม้เป็น 
ของขวัญ” 

ร.ต.อธิ พุทธโคตร (ปู่อธิ) 
ทหารเกษียณอายุราชการ 

ปูอ่ธชิอบปลกูต้นไม้มาตัง้แต่ยงัหนุม่ มทีัง้ผกั ผลไม้  

ดอกไม้ และสมนุไพรอยูร่อบบ้าน ดอกไม้ไหว้พระ 

มทีัง้มะล ิจ�าปี จ�าปา ไม่ต้องเสยีเงนิซือ้ ผกัปลกูเอง 

แน่ใจได้ว่าไร้สารพิษ ชอบกินผลไม้อะไรก็เก็บ 

เมล็ดปลูกไว้รอเก็บผลกินตามฤดูกาลไม่ต้องใส่ 

ปุย๋เร่ง มมีากกแ็บ่งปันให้เพือ่นบ้าน วันว่างของปู่ 

คอืการเพาะกล้าไม้ เพาะไปเรือ่ยๆ เป็นสบิเป็นร้อย 

เลี้ยงดูจนเติบโตพอเมื่อใครขอก็มอบให้ไม่คิด 

สตางค์ แม้ไม่ขอปูก่จ็ะมอบให้ในโอกาสต่างๆ ทั้ง

งานบญุ งานฉลอง งานขึน้บ้านใหม่ ให้โดยไม่ต้อง 

ห่อของขวัญผูกริบบิ้น ยกกระถางยื่นให ้กัน 

มือต ่อมือ การให ้ต ้นไม ้เป ็นการมอบความ

อุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นให้แก่กัน เพราะต้นไม้ 

เมื่อเติบโตงอกงามก็จะ “ให้” คุณประโยชน์แก่

ผู้รับต่อไปได้เรื่อยๆ 

ครูแมว ครูจุ ๋มและลูกๆ มักเดินทางกลับบ้าน 

ด้วยกนับ่อยๆ โดยมคีรแูมวเจ้าของรถสฟ้ีาคนัเลก็  

แต่น�้าใจไม่เล็กเป็นพลขับ เพราะทั้งสองท่าน

อยู ่หมู ่บ ้านเดียวกัน บางวันก็มีทั้งลูกตัวเอง 

เพื่อนลูก เพื่อนแม่  นั่งติดรถมาด้วยจนเต็ม   

บางวันครูแมวเห็นคนที่ท�างานเดียวกันเดินอยู่ 

รูแ้น่ชดัว่าอยูห่มูบ้่านเดยีวกนั หรอืไปทางเดยีวกนั  

ครแูมวกจ็อดรถถามไถ่ ว่าจะไปไหน หากไปทาง 

เดียวกัน หรือไปลงใกล้ๆ ได้ ก็ชักชวนกันขึ้นรถ 

ไปจนกลายเป็นภาพที่ชินตา ที่รถคันเล็กสีฟ้า 

จะเต็มไปด้วยคนหมู่บ้านเดียวกัน ไม่เพียงแต่วัน 

ท�างานเท่านัน้ในวนัหยดุเสาร์อาทติย์ หากสองคณุ 

แม่บ้านครูแมวและครูจุ๋มจะไปจ่ายตลาดที่ใด ก็ 

นัดหมายกันไป ท�าให้ไม่ต ้องต่างคนต่างไป  

ไปต้องขบัรถสองคนั ช่วยลดการใช้น�า้มนั ลดมลพษิ 

“ทางเดียวกัน ไป 
ด้วยกัน...ไม่ต้อง 
ขับรถหลายคัน” 
เสมอแข พัวภูมิเจริญ (ครูจุ๋ม) 
หัวหน้าฝ่ายบุคคล รร.รุ่งอรุณ
สุพัตรา  มณีจักร์  (ครูแมว) 
หัวหน้าครัว รร.รุ่งอรุณ
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อาจารย์น้อม มีความสุขอยู ่กับชีวิตธรรมดา 

อยู่อย่างพอเพียงในทุกกระบวนท่าเท่าที่จะท�าได้ 

ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท บ้านอาจารย์ไม่มี

เครื่องปรับอากาศ ไม่นิยมใช้สินค้าแบรนด์เนม 

ใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่าที่จ�าเป็น หากจ�าเป็นต้อง

ขบัรถในกรณต้ีองเดนิทางไกล หรอืบรรทกุสิง่ของ  

จะไม่มกีารเปิดเครือ่งปรบัอากาศ ยกเว้นกรณต้ีอง 

ขับรถฝ่าฝุ่นหรือควันไอเสียรถยนต์ เปิดหน้าต่าง 

รถรบัอากาศธรรมชาตเิป็นปกต ิกรณรีถตดิไฟแดง  

จะดบัเครือ่งยนต์ทกุครัง้ การเดนิทางตามปกตจิะใช้ 

บริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟ การไปสู่

“อยู่อย่าง 
เรียบง่าย  
ใช้ชีวิตธรรมดา”
 
ผศ.น้อม งามนิสัย  
กรรมการจัดท�าพจนานุกรม 
ศัพท์ภูมิศาสตร์สากล  
ราชบัณฑิตยสถาน

สถานต้ีนทางหรอืปลายทาง จะใช้การเดนิ หรอืการ 

ขีจ่กัรยาน ไม่นัง่มอเตอร์ไซด์รบัจ้าง กรณไีปประชมุ

ทีร่าชบณัฑติยสถาน อาจารย์จะลงรถไฟ ณ ทีห่ยดุ

รถไฟอุรุพงษ์ และเดินไปยังราชบัณฑิตยสถาน 

เป ็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้งไปและกลับ  

และต้องเดินเลียบก�าแพงสวนจิตรลดารโหฐาน 

เมื่ออาจารย์พบขยะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่อง 

เครื่องดื่ม ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว หลอด

กาแฟ อาจารย์จะเก็บรวบรวมขยะเหล่านั้นใส่ถุง

พลาสติกใบใหญ่ที่เตรียมติดตัวไปด้วย โดยไม่

ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องพนกังานกวาดถนนเท่านัน้ 

อาจารย์มีความปรารถนาดีที่จะทดแทนพระคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในฐานะราษฎร

ธรรมดาผู้ถือก�าเนิดมาในแผ่นดินของพระองค์  

ด้วยการท�าดทีกุสิง่ทีท่�าได้ แม้ไม่ยิง่ใหญ่ หากท�าได้ 

ก็จะท�าในทันที เพียงเท่านี้ .... หัวใจก็เป็นสุข
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ครวูนัใหม่ไม่นยิมเปลีย่นของใหม่ๆ ถ้ายงัใช้ของเก่า 

ไม่คุ้มค่า เสื้อผ้าแต่ละตัวใช้นานใช้ทน บางตัว  

4-5 ปีแล้วก็ยังใช้อยู่ ขาดก็เย็บซ่อมแซม ปะ ชุน  

ซ่อมซ�า้แล้วซ�า้อกีจนกว่าจะซ่อมไม่ไหวหมดสภาพ 

แล้วจริงๆ ด้วยเหตุผลที่ตรงไปตรงมาว่าเสียดาย 

ของ ครูวันใหม่ไม่ได้เลือกซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่น 

แต่เลือกที่คุณภาพดี สวมใส่สบาย สีไม่เลอะ

ง่าย เนื้อผ้าดี ทนทาน ไม่เพียงแต่เรื่องเสื้อผ้า

เท่านั้น ถุงเท้าขาดก็เย็บ พื้นรองเท้าสึกก็เปลี่ยน  

ในเมื่อส่วนอื่นยังใช้ได้ก็ซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุด 

แล้วใช้ต่อไปให้คุ้มค่าเสียก่อน เรื่องนี้อาจซึมซับ 

มาจากคุณยาย อย่างเช่นกระเป๋าถือของท่าน 

ก็เห็นใช้มาจนแก่เฒ่า ของหลายอย่างกต็กทอด 

มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อ แม้แต่

เตียงที่คุณยายเคยนอนจนถึงวันที่ท่านสิ้น ก็เป็น 

เตียงทีค่รวูนัใหม่นอนต่อมาตลอดจนกระทัง่ตวัสงู 

เลยเตยีง นอนไม่ได้แล้วจึงเปลี่ยน แต่ก็ไม่ได้ทิ้ง 

แค่เปลี่ยนประโยชน์การใช้งาน เสื้อผ้าและของใช้ 

เก่าขาดไม่ได้แปลว่าไร้ค่า เฉกเช่นเดียวกับคน 

เมื่อชราแล้วก็ยังมีคุณค่า เป็นที่เคารพนับถือ ขอ

ค�าปรึกษาหารือได้

“ซ่อมแซม 
ก่อนซื้อใหม่”

ครูวันใหม่ นิยม 
ครูระดับมัธยม 
รร.รุ่งอรุณ

ป๊อบ เป็นนักร้องที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ และใช้ศักยภาพ

ของคนในวงการบันเทิงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ  

คนืสูส่งัคมอยูบ่่อยครัง้ หลงัจากทีป๊่อบได้พาคณุพ่อ 

ไปรกัษาอาการป่วยจนถงึวาระสดุท้าย เขาได้รบัรู้

ถึงค่าใช้จ่ายที่มากมายในการรักษา เห็นว่าผู้ป่วย

โรคมะเร็งบางคนไม่มีเงินจริงๆ ให้คีโมแล้วต้อง

นั่งรถเมล์กลับบ้านทั้งๆ ที่สภาพร่างกายไม่ไหว  

แม้จะมีเงินกองทุนของโรงพยาบาลช่วยเหลือ 

แต่ก็ไม่ได้มีมากพอ ป๊อบจึงเป็นหัวเรือใหญ่ใน 

การจดังาน “IF” งานเลก็ๆ ทีช่วนเพือ่นๆ แฟนเพลง  

รวมพลคนมีน�้าใจ คนที่พอ คนที่พร้อม “จะให้”  

มาร่วมจดักจิกรรม โดยมอบรายได้ทัง้หมดบรจิาค

ให้กับกองทุนเพื่อผู ้ป ่วยยากไร้ โรงพยาบาล 

มหาวชริาลงกรณธญับรุ ีนอกจากนีป๊้อบยงัสะท้อน

ให้เห็นความส�าคัญของเวลาและการท�าชีวิต 

ให้มีคุณค่า เพื่อให้คนอื่นๆได้ฉุกคิดจากงาน IF... 

If tomorrow never come “ถ้าไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิด

อะไร มาท�าวันนี้ให้ดีกันเถอะ ดูแลคนที่เรารัก 

ให้ดีที่สุด แล้วแบ่งปันความรักและความสุขไปให้

กับคนที่ขาดแคลน”

“ชวนคิด  
ชวนแบ่งปัน”

ปองกูล สืบซึ้ง (ป๊อบ) 
นักร้องหนุ่มอารมณ์ดี
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เมือ่ครัง้ทีแ่ม่ต๋อยเหน็ภาพลกูตวัเลก็ๆ แบกกล่อง 

ใบโตๆ ใส่ขยะไปคดัแยก กร็ูส้กึสะท้อนใจว่าเราเอง 

เป็นผู้ใหญ่ท�าไมไม่หัดท�าบ้าง จากคนเคยสบาย  

เคยทิ้งขยะแบบง ่ายๆ ก็เริ่มลงมือแยกขยะ  

แรกๆ รู้สึกเป็นภาระแต่เอาชนะด้วยความอดทน 

แยกขยะจนกลายเป็นความเคยชิน เป็นกิจวัตร 

จนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายปีแล้ว เมื่อญาติๆ ซึ่งอยู่ 

ด้วยกนัเป็นครอบครวัใหญ่เหน็แม่ต๋อยคดัแยกขยะ 

จงึท�าบ้างและฝากรวมมาด้วย แม่ต๋อยจงึยนิดเีป็น 

ผูร้วบรวมขยะทีค่ดัแยกแล้วของอกีสามครอบครวั 

มาส ่งที่ โรงคัดแยกขยะในโรงเรียนรุ ่ งอรุณ 

เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ แม่ต๋อยอยากเห็นทุกคน 

ทกุครอบครวัทัว่ประเทศลงมอืท�า อะไรทีห่ลายคน 

มองว่าเป็นขยะความจริงแล้วไม่ใช่เพราะยังน�า

กลับไปท�าประโยชน์ได้อีก และยิ่งเห็นขยะมาก

เท่าไรกย็ิง่ย้อนกลบัมาท�าให้เราคดิก่อนจะกนิก่อน

จะใช้มากยิ่งขึ้น

คณุสราวฒุ ิสานต่อการคดัแยกขยะทีต่วัเองท�าทีบ้่าน 

ไปสู่ที่ท�างาน โดยเริ่มต้นจากกลุ่มจิตอาสา แล้ว

ขอจดัตัง้กลุม่ธนาคารขยะโรงไฟฟ้าราชบรุ ี เพื่อให้

ความรูผ่้านเวบ็ไซต์ภายในองค์กร เริม่รบัแลกขยะ 

ถุงพลาสติกกับถุงผ้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ รับซื้อ

ขยะรีไซเคิล แล้วให้พ่อค้าภายนอกเข้ามารับซื้อ 

กิจกรรมนี้ไม่ได้มีมูลค่าทางด้านการเงินส�าหรบั 

โรงไฟฟ้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ช่วยประชาสัมพันธ์ 

การคดัแยกขยะ คณุสราวฒุเิสนอคณะท�างานธนาคาร 

ส่งคนไปดงูานตามทีต่่างๆ เช่น โรงเรยีนรุง่อรณุ อบต.

หวัหนิ และวงษ์พานชิย์ จ.พษิณโุลก ธนาคารขยะ 

ด�าเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว แม้คนส่วนใหญ่

อาจจะมองว่า ธุระไม่ใช่ หรือมองว่านิดเดียวเอง 

หรอืใครๆ เขากท็�ากนั ทิง้ขยะปนๆ กนั คณุสราวฒุิ

พยามนึกเสมอว่า ใครไม่ท�า แต่เราท�า ก็ยังดีกว่า 

ไม่มีใครท�าเลย และขอเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ต่อไป

“ลองคดัแยกขยะ
บ้าง ทำาตามอย่าง
ลกูๆ” 
 
อภิญญา รัตนกุลวรานนท์ 
(แม่ต๋อย) 
ผู้ปกครองนักเรียน 
รร.รุ่งอรุณ 

“บอกต่อเรือ่งดีๆ  
สู่ที่ทำางาน”

สราวุฒิ จาติเกตุ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
กฟผ. งานฝึกอบรมและ
งานบุคคล



41

หลายคนคงเคยได้เหน็ผลงานออกแบบของ ดร.สงิห์ 

ในรายการโทรทัศน์ต่างๆ หรือเคยได้อ่านหนังสือ 

reuse ศลิปะการคนืชวีติให้ขยะ  ดร.สงิห์ ท�าให้คน 

ในสงัคมมองเหน็อย่างเป็นรปูธรรมว่า ขยะไม่เป็น 

ขยะ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าจะ

มีวิธีสร้างประโยชน์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรจากสิ่งที่ 

หลายคนคิดว่าไร้ค่า การ reuse หรือการน�ากลับ

มาใช้ใหม่ ไม่เพียงแต่ลดปัญหาขยะเท่านั้น ทว่า

การพยายามใช้อย่างคุ้มค่าก็ท�าให้เราเบียดเบียน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย

คืนชีวิตให้แก่ขยะ
ด้วยงานออกแบบ

ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต  
นกัออกแบบและหวัหน้าสาขา
วิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แม่หน่อยภูมิใจกับตะกร้าแบบไทยๆ ไม่นิยม 

ถุงพลาสติก เมื่อถึงวันตลาดนัดที่ชาวบ้าน

ชาวสวนมาขายพชืผกัปลอดสารและอาหารต่างๆ

ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ จะเห็นแม่หน่อยถือตะกร้า 

มาเป็นประจ�า มทีัง้ตะกร้าผกั ตะกร้าไข่ และไม่ว่า 

จะไปซื้อของที่ตลาดใดก็ภูมิใจที่จะถือตะกร้า  

ไม่ชอบให้ใส่กล่องหรือถุงพลาสติกเพราะกลาย

เป็นขยะ จะสั่งอาหารที่ร้านไหนก็เตรียมปิ่นโต 

หรือภาชนะไป แรกๆ คนขายก็มองหน้า แต่เมือ่ 

แม่หน่อยยนืยนักค้็าขายกนัเช่นนีจ้นคุน้เคย ถ้าเรา

รูต้วัว่าก�าลงัจะไปจ่ายตลาดหรอืสัง่อาหาร เราเลอืกได้ 

ที่จะไม่สร้างขยะ

“ถือตะกร้าสวยๆ 
แสนภูมิใจ” 
ปิยะนุช  ชนาธรเจริญ 
(แม่หน่อย) 
ผู้ปกครองนักเรียน 
รร.รุ่งอรุณ
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บ้านเราจะ...

รองน�า้ใส่แก้วเวลาแปรงฟัน ไม่เปิดนำา้ไหลทิง้ 

อาบนำ้าธรรมดาก็ได้ ไม่ต้องใช้นำ้าอุ่น

แล้วบ้านคุณล่ะ?

ความพอเพียงนั้นยังท�าได้ง่ายๆ อีกหลายวิธี 
แล้วมีวิธีใดบ้างที่คุณท�าได้...

เด็กๆ อย่างเราจะ... 

ตักอาหารแต่พอดี กินให้หมดไม่เหลือทิ้ง  

ดืม่นำ้าอดัลมน้อยๆ ดืม่นำ้าธรรมดามากๆ

แล้วเพือ่นๆ ล่ะ?
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หนุ่มหล่ออย่างผมจะ...

ไม่ซื้อนาฬิกาใหม่จนกว่าเรือนเก่าที่มีจะ

เสยีจนซ่อมไม่ได้

หยุดวิง่ตามโทรศพัท์ลำ้าสมยั เครือ่งทีม่กี็

ใช้ดอียู่แล้ว

แล้วคุณล่ะ?

สาวสวยอย่างฉนัจะ... 

ใช้ลิปสติกให้หมดแท่งก่อนซื้อใหม่ 

หยุดสะสมชุดว่ายนำ้าทั้งๆ ที่ ไม่เคยไป 

ว่ายนำ้าเลย

แล้วเธอล่ะ?
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ไม่เบียดเบียน 
โ    ล     ก 

ไ ม่ ฟุ้ ง เ ฟ้ อ
เ กิ น พ อ ดี

เพียงแค่แต่ละคนมีสติ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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ไม่เบียดเบียน 
ตั  ว  เ  อ  ง

ไม่เบยีดเบยีน
ทุ  ก  ค  น
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หากทุกคนท�าได้ 
จากหนึ่งคนพอเพียง  
ก็กลายเป็นหลายคนพอเพียง 
และกลายเป็นชุมชนพอเพียง
นอกจากการเป็นผู้ใช้ที่พอเพียงแล้ว เราท�าอะไรได้อีก เพื่อ

ช่วยลดภาระโลก โลกที่ยังต้องรองรับขยะจากมือเราแต่ละคน 

เมือ่กลายเป็นชมุชนคนหมูม่าก จงึจ�าเป็นต้องมรีะบบการจดัการ

ที่จะช่วยเอื้อให้เรามีวิถีชีวิตที่พอเพียง และเบียดเบียนโลก 

ให้น้อยที่สุด เมื่อแต่ละคนลงมือจัดการขยะจากมือเราก็จะยิ่ง

กระตุ้นเตือนตนเองให้ใช้ให้น้อยลงทุกครั้ง 
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ลองคดิดวู่าถ้าเราคดัแยกขยะ เพือ่ให้วสัดตุ่างๆ ได้ถกูน�ากลบัไปใช้ใหม่ 

อย่างคุ้มค่า แต่ไม่มีระบบจดัเกบ็ทีด่รีองรบั ขยะจากทกุทีถ่กูเกบ็ไป 

กองรวมปะปนกัน การคัดแยกของเราก็เท่ากับสูญเปล่า หรือถ้าเรา 

ตัง้ใจจะใช้ไฟฟ้าให้น้อย อยูก่บัธรรมชาติให้มาก แต่ระบบโครงสร้าง

ของอาคารส�านักงานมืดทึบ ไม่เปิดรับแสงธรรมชาติ รอบอาคาร

ไม่มีต้นไม้ไร้ความร่มรื่นร่มเย็น สุดท้ายอาจหนีไม่พ้นหันกลับมา 

เปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดไฟหลายๆ ดวงในเวลากลางวัน เพราะ

ขาดระบบที่เอื้อให้เราได้อยู่กับธรรมชาติอย่างพอดี พอเพียง

การสร้างระบบของชุมชน หลายคนอาจนึกถึงการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ 

การใช้งบประมาณมากๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ แต่ 

ความเป็นจรงิแล้ว ระบบต่างๆ  สร้างได้ด้วยความพร้อมเพรยีงพร้อมใจ 

ของคนในชมุชน ดงัตวัอย่างความพยายามของ “โรงเรยีนรุง่อรณุ” 
ที่เริ่มท�าจากจุดเล็กๆ แล้วขยายผลให้กว้างออกไปในทุกๆ ด้านของ 

วถิชีวีติความเป็นอยู ่และพยายามให้ทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการสร้าง 

ระบบแบบแผนทีเ่อือ้ให้เกดิวถิชีวีติพอเพยีงร่วมกนั พยายามท�าเรือ่ง

ใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก...เรื่องที่เราทุกคนท�าได้
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โรงเรยีนรุง่อรณุ จดักระบวนการเรยีนรูท้ีบ่่มเพาะปัญญาให้สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองเดก็ 

แต่ละวยั โดยมทีัง้นกัเรยีน คร ูผูป้กครอง และบคุลากรทกุคนในโรงเรยีนเป็นหุน้ส่วนแห่งการเรยีนรู้ 

เพื่อพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงคุณค่าแท้ของความเป็นมนุษย์ ด�าเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้ มีสติ   

มวีจิารณญาณ เชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โรงเรียนรุ่งอรุณ

จึงน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต 
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“การน�าหลักวิถีพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต มิใช่เรื่องของเทคนิควิธีการที่อยู ่นอกตัวเท่านั้น 

แต่การกระท�าทั้งหลายต้องเกิดจากจิตส�านึก หรือความตระหนักในคุณและโทษที่มีต่อตนเอง 

และส่วนรวมจนเกิดส�านึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็นรากฐานของจิตใจ เป็นปัจจัยภายในที่ต้องอาศัย 

การบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับปัจจัยภายนอกในการจัดระบบแบบแผน (logistic 

operating system)ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ง่าย และที่ส�าคัญคือเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

ครบวงจร มีความต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่พร้อมเพรียงกัน รับผิดชอบร่วมกัน”
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โรงครัว ร้านค้า ตลาดนัด 
เศษอาหารจากที่ต่างๆ สามารถน�ามาเป็นอาหารเลีย้งสตัว์ 

ส่วนเศษผกัผลไม้เศษใบไม้ ถูกแปรเปลี่ยนน�ามาท�าปุ๋ยหมัก  

ท�าน�า้ชวีภาพ รดน�้าแปลงผักอินทรีย์

และต้นไม้ให้งอกงาม

บึงน�้าใหญ่
บึงน�้าใหญ่กลางโรงเรียนถูกออกแบบขุดไว้ ไม่เพียงแค่เป็น 

บงึน�า้ ตามธรรมชาตทิีง่ดงาม แต่เป็นระบบการจดัการระบายน�า้  

โดยเริ่มจากการขุดบ่อน�าดินมาถมพื้นที่ในการสร้างอาคาร 

และท�าคนัดนิกัน้น�า้โดยรอบโรงเรยีนตามแนวคลองสาธารณะ 

เราจงึได้บ่อพกัน�า้ขนาดใหญ่ ช่วยรบัน�า้มากในหน้าฝนเพือ่ช่วย 

ป้องกันน�้าท่วมและสามารถเก็บน�้าไว้ใช้รดต้นไม้ในหน้าแล้ง

อาคารเรียน
อาคารเรียนของโรงเรียนรุ่งอรุณ ตั้งอยู่ท่ามกลางร่มไม้ใหญ่  

เขยีวขจ ีมสีวนป่า ร่มรืน่ เป็นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนของนกัเรยีน 

ในเรื่องของธรรมชาติและระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง 

กิ่งไม้ใหญ่จากต้นไม้และสวนป่าก็ถูกน�ามาใช้เผาเป็นถ่าน 

กลบัไปใช้ ในโรงครวั ช่วยประหยดัพลงังานได้
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น�้าใช้ น�้าทิ้ง
จากอาคารเรยีน จากโรงครวัถกูน�ามาบ�าบดัในบ่อบ�าบดัระบบปิด 

และระบบเปิดที่นักเรียน มัธยมร่วมท�าโครงการบ�าบัดน�้าเสีย  

ก่อนจะกลายเป็นน�้าใส ใช้รดน�้าต้นไม้ และคืนลงสู ่คลอง

สาธารณะ

โรงหมักปุ๋ย
น�าเศษอาหารและเศษกิง่ไม้ ใบไม้ รวมทัง้การหมกัน�้าชวีภาพ

จากเศษผลไม้ น�ากลับมาใช้และแจกจ่ายให้บ้านต่างๆ

สถานีซ่อม-สร้าง
ของเสียก็ซ่อมหรือสรรค์สร้างเป็นสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ 

เก้าอี้ เครื่องเรือนเครือ่งใช้เก่า ต้นไม้ในสวนป่า เศษวสัดตุ่างๆ  

ถูกน�ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบ การใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

สถานีแยกขยะ 
เป็นส่วนหนึง่ในโครงการ  “ของเสยีเหลอืศนูย์-Zero Waste” 

 เป็นสถานทีท่ีใ่ช้แยก “ทรพัยากร”  ออกจากขยะ เพือ่น�าทรพัยากร  

ไปหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่ โครงการ Zero Waste  เป็นโครงการ 

ทีเ่ริม่ต้นในปี  2547 และด�าเนนิมาถงึปัจจบุนั เริม่จากการเปลีย่น

ปัญหาขยะล้น  ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนเพื่อนบ้าน เป็นโอกาส

แห่งการเรยีนรูข้องชมุชนรุง่อรณุ  โดยมเีป้าหมายในการเป็น 

ชมุชนทีส่ามารถจดัการขยะและของเสยีได้ด้วยตนเอง ด้วยวธิี

การทีเ่หมาะสมและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
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บึงน�้า

ห้องเรยีนธรรมชาตสิ�าหรบั

เด็กๆ ทุกวัย
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อาคารเรียน ศาลาริมน�้า

ไม่ใช้เครือ่งปรบัอากาศ แต่

ออกแบบให้รบัลม กนัแดด 

มีช่องเปิดมากเพื่อระบาย

อากาศ

ได้พืน้ทีก่ารเรยีนรูร้อบบงึน�า้ 

อย่างหลากหลาย
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ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิล

สถานีแยกขยะ

โรงครัว

นักเรียนทุกชั้นจะรวบรวมขยะที่แยกแล้ว

ในสถานีแยกย่อยมาเก็บในศูนย์ทรัพยากร 

รไีซเคลิทกุๆ วนั แม้แต่คร ูผูป้กครอง กน็�าขยะ 

ในบ้านมาแยกที่ศูนย์ฯ ด้วย จากนั้นศูนย์ฯ  

จัดระบบประสานการส่งต่อขยะที่แยกแล้วไป

ยังแหล่งรับต่างๆ อย่างครบถ้วน

จัดท�าอาหารเพื่อสุขภาพ

ทั้งเช้า - กลางวัน ส�าหรับ

นักเรียน ครู พนักงาน

ในโรงเรียนนี้ไม่มีถังขยะ

มีแต่สถานีแยกขยะที่ต้อง

แยก ล้าง ผึ่ง ก่อนทิ้ง
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สถานีซ่อม-สร้าง

โรงปุ๋ยหมัก 
โรงเผาถ่าน

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ระบบเปิด

ซ่อมและสร้างเครื่องเรือน

และอปุกรณ์ต่างๆ ตัง้แต่ โต๊ะ 

เก้าอี ้ชัน้ กระดานด�า ฯลฯ 

โดยใช้ทั้งเศษวัสดุเก่าและ

ใหม่รวมกนั

นกัเรยีนมธัยมสามารถเปิด

ดกูารท�างานและตรวจสอบ

ระบบได้ง่าย

หมักปุ ๋ยจากเศษอาหาร 

เศษใบไม้ กิ่งไม้ หมักน�้า

ชีวภาพ จากเศษผลไม้ 

โดยเฉพาะสับปะรด
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ขั้นที่ ๑  แยก “ทรัพยากร” ออกจากขยะ

ขั้นที่ ๒  เปลี่ยน “ขยะ” เป็นทรัพยากร ได้แก่

         เศษอาหาร น�าไปเป็นอาหารสัตว์

         สิ่งย่อยสลายง่าย ส่งไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ

         วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ น�าไปขายให้แหล่งรับซื้อ

ขั้นที่ ๓  ปรับ “พฤติกรรม” เพื่อลดการสร้างขยะ

รณรงค์ให้ ลด-ละ-เลิก วิถีการบริโภคที่ก่อให้เกิดของเสีย 

โดยเฉพาะ “ขยะ” ที่ไม่อาจน�ากลับมาใช้ได้อีก เช่น รณรงค์

ให้ร้านค้าเลิกใช้ขวด ถุง ถ้วยพลาสติกและกล่องโฟมใส่

อาหารและเครือ่งดืม่ ในขณะเดยีวกนักส็ง่เสรมิใหท้ัง้ผูซ้ือ้และ 

ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่สามารถล้างและน�ากลับมาใช้ได้

อีก เช่น ปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า เป็นต้น

ชั้นเรียน

ที่มาของขยะ 
ภายใน รร. รุ่งอรุณ

เมื่อขยะกลับมาเป็น
ทรัพยากรอีกครั้ง

กลับ
มา 

ใช้ใ
หม

่

เศษวัสดุ
เศษ

วัส
ดุ

สถานีจัดการขยะ
ทุกรูปแบบ

ระบบ 
การจัดการขยะ 
ครบวงจร

เครื่องใช้ 
สื่อการเรียน
การสอน

สถานี 
ซ่อมสร้าง
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ครัว ร้านค้า
โรงอาหาร

สวนป่า
ผักสวนครัว

อาหารสัตว์ขายให้แหล่งRecycle น�้าสะอาด
ลงคลองสาธารณะ

ปุ๋ยหมักและ
น�้าหมักชีวภาพ

วัสดุส�าหรับงาน
ศิลปะ

น�้าจากห้องน�้าน�้าจากอ่างล้างต่างๆ 
น�้าจากครัว

สถานี
บ�าบดัน�้าสถานี 

แยกขยะ

สถานี 
โรงหมักปุ๋ย

เศษ
วัส

ดุ

เศษอาหาร

เศษใบไม้ 

กิ่งไม้ น�้าเสีย น�้าเสีย

เศษอ
าหาร

กลับมา ใช้ใหม่
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ครัวของโรงเรียนจัดเตรียม

อาหารเช้า และอาหารกลางวนั  

โดยท�าอาหารที่เป็นมิตรต่อ 

สุขภาพให้กับครู บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ทุกคน

บุคลากรมีของใช้ส่วนตัว เช่น  

แก้วน�า้ ช้อนส้อม ป่ินโต กล่อง  

ถงุผ้า เพือ่ลดการใช้ทรพัยากร 

ส่วนกลาง เมือ่รบัประทานอาหาร 

เสร็จแล้วทุกคนจะล้างภาชนะ 

ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร

ด้วยตนเอง

กิจวัตร
ทั่วไป
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การดูแลท�าความสะอาดใน

ห้องท�างาน พื้นที่การท�างาน

ของตนเอง เสมือนเป็นบ้าน

ของตัวเอง 

การท�าน�้ายาล ้างมือ/น�้ายา 

ล้างจาน ของฝ่ายแม่บ้านเพื่อ

ใช้ในโรงเรียน
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ตลาดนัดเกษตรอินทรีย ์ ทุกวันอังคารเป ิดโอกาส

ให ้ผู ้ท� า เกษตรอินทรีย ์และผู ้บริ โภคได ้มาพบกัน  

ให้ผู้ปกครองที่มีการผลิตในครัวเรือนได้น�าอาหารหรือ

ขนมมาขาย โดยร้านค้าร่วมมืองดใช้ขวด ถุง ถ้วย

พลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร ในขณะเดียวกันก็ 

ส่งเสริมให้ผู้ซื้อเปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่สามารถล้างและ 

น�ากลับมาใช้ได้อีก เช่น ตะกร้า ถุงผ้า กล่องหรือปิ่นโต

มาใส่อาหารเพื่อลดขยะถุงพลาสติก  
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กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  

ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

ของกลุม่ผูป้กครองซึง่รวมกลุม่ 

กันปฏิบัติต ่อเนื่องมา เป ็ น 

เวลานาน เป็นวถิชีวีติทีส่ขุสงบ

อีกวิถีหนึ่งของชุมชนรุ่งอรุณ
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ล้างแก้ว ปัด กวาด เช็ดถู ช่วยคุณครู

ทำาความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ หรือเข้า

ฐานการงานต่างๆ เช่น ทำาอาหาร 

ปัด กวาด นั่งฟังนิทาน อ่านหนังสือ 

กบัคณุคร ูเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข

กิจวัตรใน 
การเรียน 
การสอน

อนุบาล
ท�าอะไรในแต่ละวัน

งานหลักของเด็กอนุบาลคือการเล่น แต่เร่ืองจริงก็เป็น 

ส่ิงท่ีสนุกไม่แพ้เร่ืองเล่นๆ เด็กอนุบาลจึงเหมือน 

ได้เล่นอยู่บนเร่ืองจริงผ่านกิจวัตรท่ีดี อยู่บนพ้ืนฐาน 

ของการ กินเป็น อยู่เป็น ดูเป็น ฟังเป็น

14.15 น.
กิจกรรมวงกลมอ�าลา
แผ่เมตตา กลับบ้าน

8.00 น.
เล่นอสิระในห้องเรยีน 
และงานกิจกรรม 

ประจ�าวัน

มาถึงโรงเรียน 
ถอดรองเท้า 

วางบนชัน้ให้เป็น 
ระเบยีบ ฝึกวินัย

ตืน่นอน เปลีย่น
เสือ้ผ้า รับประทาน
อาหารว่างบ่าย

ขอมอบความรกัของฉนั      

แด่ทุกสิง่พลนัในโลกนี้ 

พ่อแม่ คณุคร ูเพือ่นมติรไมตร ี        

สรรพสตัว์และเทพยดา

ขอมอบความรกัแด่แผ่นดิน               

ต้นไม้ ลำาธาร ท้องฟ้า

ให้อยู่ร่วมกนัเพือ่สุขพึง่พา                

ขอแผ่เมตตาสิน้ทกุข์สขุเทอญ
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ปลูกผักสวนครัว ดอกไม้

ประดับ รดนำ้ า ตามดู

การเติบโต ได ้ ใกล ้ชิด

ธรรมชาต ิดตู้นไม้ ดูแมลง

เข้าครวัแสนสนกุ เกบ็ผกั 

ที่ ป ลู ก ม า ใ ห ้ คุณคร ู

ทำาอาหาร กินอาหาร 

ให้หมดจาน  อ.3 เริ่ม

ตักอาหาร ฝึกการกะ

ประมาณ

9.45 น.
รับประทาน

อาหารว่างเช้า

เก็บของเล่น ฝึกความ 

รับผิดชอบ ความมี

ระเบยีบเรยีบร้อย

เล่นกลางแจ้ง

11.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั 

ช่วยกนัเป็นผูบ้รกิาร จดัโต๊ะวาง
จาน ชาม ช้อน แก้วน�า้ นกัเรยีน

เป็นผูบ้รกิารตกัอาหารแจก

12.00 น.
อาบน�า้ เปลีย่นเสือ้ผ้า 
ปูที่นอน สวดมนต์

นอนหลับพักผ่อน 11.30 น.
ดื่มนมก่อนนอน  
ดื่มนมหมดแล้ว  

น�ากล่องไปตัด ล้าง ตาก

เ ล ่ นกลางแจ ้ ง 

โหนต้นไม้ เล่น

ดิน เล่นทราย

เล่นเกมจบัคูป่ลอกหมอน  

ช่วยกนัปทูี่นอน อาบนำา้  

เปลี่ยนเสื้อผ้าเอง

8.30 น. 
เก็บของเล่น  

กจิกรรมวงกลม

9.00 น.
กิจกรรมวงกลม  

เรียนภาษาอังกฤษ  
ว่ายน�้า ฟังนิทานจบ 
รับประทานของว่าง
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ทำาไม... 
ดืม่นมหมดแล้ว 
ต้องล้างกลอ่งให้สะอาด?

เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ ้มค่า เพราะเด็กวัยนี้เหมือนผ้าขาว

จิตใจดีมีคุณธรรม ว่านอนสอนง่าย  

เพยีงครบูอกเล่าว่าการล้างกล่องนมช่วย 

พทิกัษ์โลกได้อย่างไร น�าไปท�าประโยชน์ 

อะไรได้อีกบ้าง เด็กๆ ผู ้พิทักษ์ โลก 

ทั้งหลายก็พร ้อมที่จะเชื่อฟังและท�า

ตามขั้นตอนต่างๆ คือ ตัด ล้าง ตาก  

ตามคุณครูด้วยความภาคภูมิใจ

ทำาไม... 
ต้องเก็บของเลน่เอง?

เพื่อฝึกให้เด็กๆ มีวินัยในตัวเอง กติกา 

การเก็บของเล่นของใช้ให้ถูกที่ถูกทาง 

นอกจากจะท�าให้ห้องเรียนดูเรียบร้อย

สะอาดตาแล ้ว ยังช ่วยฝ ึกให ้เด็กมี 

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกด้วย  

เพราะของเล่นเป็นของส่วนรวมที่มีไว้ 

ให้เล่นด้วยกัน เด็กๆ ก็จะเริ่มรู้จักนึกถึง 

ใจเพือ่น ใจเรา เข้าใจความหมายของค�าว่า 

ส่วนรวมมากขึน้ ดแูลรกัษาของส่วนรวมเป็น
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ทำาไม... 
ต้องกินอาหารให้หมดและ
ต้องฝึกตกัอาหารเอง?

เพื่อฝึกให้เด็กๆ กินอาหารที่หลากหลาย 

ไม่เลือกกินเฉพาะทีช่อบ พร้อมทัง้ฝึกให้

ระบุปริมาณอาหารที่ต้องการ รู้จักบอก

ว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป ขอเพิ่ม 

หรือขอลดเพราะอะไร รู้จักความพอดี 

ในการกิน ส่วนการฝึกตักอาหารของ 

ชั้นอนุบาล 3 ก็เพื่อให้รู้จักกะปริมาณ 

การตกัอาหารให้พอดกีบัการกนิของตวัเอง 

ไม่กินเหลือทิ้งขว้าง เห็นคุณค่าของ

อาหาร

ทำาไม... 
จึงให้เด็กๆ เข้าครวัช่วย 
คุณครทูำาอาหาร?

แม้เป็นเพียงลูกมือตัวน้อยคอยช่วย 

คุณครู ล้าง หยิบ ส่ง ปอก หรือหั่น 

แบบง่ายๆ แต่กิจกรรมท�าครัวก็ท�าให้ 

เด็กๆ ซึมซับรับรู ้ถึงกิจวัตรอันปกติ 

ธรรมดาของการท�ากินท�าอยู่ รู้จักปลูก 

ผักสวนครัวไว้ท�าอาหารแทนการซื้อ 

รู ้จักผักผลไม้ตามฤดูกาล รู ้จักอาหาร 

ที่สดใหม่มีประโยชน์ เริ่มรู้จักเครื่องใช้ 

ต่างๆ รูว้ธิปีรงุอาหารแบบง่ายๆ คล้ายกบั 

ช่วยคุณแม่ท�าอาหารที่บ้าน ในปริมาณ 

ที่พอดีกับสมาชิกของครอบครัว



66



67

ทำาไม...  
ให้เล่นกลางแจ้ง ?

เพราะธรรมชาติคือห้องเรียนขนาดใหญ่ 

ในกอหญ้า ผืนนา บึงน�้าหรือใต้ใบไม้  

ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยซ่อนตัวอยู่อย่าง 

น่าค้นหา การเล่นในธรรมชาติจะท�าให้ 

เด็กๆ เห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

ปลาอยูใ่นน�า้ กบในฤดูฝน ต้นไม้ที่เขา 

ปีนป่าย นกจับปลากิน เห็นการพึ่งพา 

อาศัยกัน เห็นว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่ง 

ในธรรมชาติเช่นกัน การได้อยู่ใกล้ชิด 

ธรรมชาติย่อมท�าให้เด็กๆ เห็นคุณค่า  

รู ้จักดูแลรักษา หวงแหนธรรมชาติ

แวดล้อมที่ตัวเองอาศัยวิ่งเล่น ปีนป่าย  

เก็บเศษไม้ ลูกไม้มาท�าของเล่น
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ประถม
ท�าอะไรในแต่ละวัน

ประถม วัยแห่งความฉลาดรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ

และความคิดสร้างสรรค์ เป็นวัยแห่งการตั้งค�าถาม 

สนใจใครรู่ ้คน้หาค�าตอบ และเรยีนรูผ้า่นการลงมอืท�า

7.45 น. 
เข้าแถวเคารพ

ธงชาติ 

ฝึกปฏิบัติตนให้อยู ่ ใน 

ความพร้อมเพรียงของ 

หมูค่ณะ มวีนิยัในตนเอง

จั ด เ ก็ บ ก ร ะ เ ป ๋ า ใ ห ้

เป็นระเบียบ ส่งงาน 

ต่างๆ หรือสมุดสื่อสาร 

ให้เรยีบร้อย

รับผิดชอบของใช้ 
ส่วนตัว

 

ล้างจานชาม
ของตัวเอง

13.00 น. 
หน่วยการเรียน
ภาคบ่าย ดนตรี

ศิลปะ พละ 

15.05 น. 
พักกิน

อาหารว่าง 

15.10 น. 
สนทนาก่อน 
กลับบ้านและ 
แผ่เมตตา

หน่วยบริการ
ท�าความสะอาด

ห้องเรียน   
คัดแยกขยะ 
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สนทนายามเช้ากิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย

สวดมนต์

ฝ ึกการฟ ั งและการ

สนทนาเพื่อความดีงาม

ของชีวิต สร้างความ

ไว้วางใจระหว่างครูกับ

นกัเรยีน

8.35 น.
หน่วยการเรียน 

บูรณาการ โครงงาน 

ประสานการท�างานของ

สมองซีกซ้ายและขวา  

สร้างจงัหวะ ปรบัสมดลุ

ระลึกถึงพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ และพระ

สังฆคุณ สร้างสมาธิ 

เตรียมพร้อมสำาหรับ

การเรยีน

10.15 น. 
พักกินอาหารว่าง โดยมี
หน่วยบริการประจ�าวัน 

โครงงาน ตั้งแต่ ป.3  
เริ่มท�าอาหารกินเอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

12.10 น. 
ครูและนักเรียน 

กินอาหาร 
กลางวันร่วมกัน

ตักให้พอดี กินให้หมด 

พิจารณาอาหาร
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ทำาไม... 
ต้องมหีน่วยบริการ ?

การทีเ่ดก็ๆ ได้รบับทบาทหน้าทีเ่ป็นหน่วย 

บรกิารคอยตักอาหารให้เพื่อน คอยดูแล 

ท�าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูห้องเรียน 

จะท�าให้เขาค่อยๆ เรียนรู ้หัวใจของ 

การบริการ มีน�้าใจเอื้อเฟื้อ รู้จักสังเกต  

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตกัอาหารบรกิารให้ 

พอเหมาะพอดีส�าหรับเพื่อนแต่ละคน 

รวมทั้งฝึกยอมรับในเสียงสะท้อนจาก 

เพื่อนๆ และครู เมื่อจบภารกิจประจ�าวัน  

ท�าให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงผลจากการ 

กระท�าของตัวเองที่มีผลต่อส่วนรวมทั้ง

ด้านดี และด้านที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  

ทำาไม... 
ให้ล้างจานชามเอง ?

การลงมือล้างจานชามเองอย่างมีล�าดับ 

ขั้นตอน ตั้งแต่กวาดเศษอาหารแยกลง 

ตะกร้า ล้างเศษอาหารหรือคราบน�้ามัน 

ก่อนล้างน�้ายาท�าความสะอาด และ 

ล้างน�้าจนสะอาด เป็นการปลูกฝังให้มี 

ความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม 

เพราะจานชาม ช้อนส้อมจะถกูวนกลบัมา 

ใช้ใหม่ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งไม่มีใครอยากใช้ 

ภาชนะที่ไม่สะอาด และเศษอาหารที่

เหลือจากการกินไม่หมด ก็สะท้อนให้

เด็กๆ ต้องหัดระบุให้หน่วยบริการช่วย

จัดปรับลดปริมาณการตักอาหารให้พอดี
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ทำาไม...
ให้ทำาอาหารกินเอง ? 

เพื่อให้เด็กๆ รู้จักการท�างานเป็นขั้นตอน ใช้อุปกรณ์ 

ในการท�าครัวอย่างระมัดระวัง มีทักษะในการพึ่งพา 

ตัวเอง ท�าอาหารอย่างง่ายๆ ได้
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ทำาไม... 
ต้องบรูณาการความรู้ 
สู่ชวีิต

เพื่อให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 

รอบตัวที่มีต่อตนเอง เห็นความส�าคัญ 

ของสรรพสิ่งในธรรมชาติและในสังคม 

อย่างเกือ้กลูกนั โดยเฉพาะการได้ซมึซบั 

เข้าถงึคณุธรรมในเรือ่งต่างๆ จนสามารถ 

เชื่อมโยงสร้างเป็นความรู ้ของตนเอง  

จนเป็นวถิปีฏบิตัิในชวีติประจ�าวนัในเรือ่ง

การรู้อยู่ รู้กิน และรู้ประมาณตนอย่าง

พอเหมาะ พอดีได้ด้วยตนเองเมื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่
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ป.1-2

การเรียนรู ้จะเป็นการฝึกฝนทักษะพื้นฐาน 

ต่อเนือ่งมาจากอนบุาลโดยเฉพาะในเรือ่งของ 

วิถีของการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น เป็นการขยาย 

ความลึกซึ้งในการเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว

ให้มากขึ้น รู ้จักตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

โรงเรียน และเห็นความสัมพันธ์ของตนเอง

กับธรรมชาติ เพื่อน�าไปสู ่การอยู ่ร ่วมกัน 

อย่างเกือ้กลู และรูร้บัผดิชอบในหน้าทีข่องตน

ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ป.3  
หน่วยบูรณาการ “วิถีพอเพียงบนถิ่นตน
คนบางมด ธนบุรี รัตนโกสินทร์”  

เ รี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บความสัมพั นธ ์ ของตน เอง 

กับชุมชนรอบโรงเรียน ไปภาคสนามเพื่อศึกษา 

ประวัติศาสตร์พระเจ ้ากรุงธนบุรี การใช้ชีวิต 

ของผู้คนในช่วงสงครามที่ต้องมีความกล้าหาญ 

อดทน มุ่งมั่น ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเสียสละ

เพื่อส่วนรวม

รูปถ่าย
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ป.4
หน่วยบูรณาการ “เดินตามรอยพ่อ บนวิถีพอเพียง”
 

ไปภาคสนามเรียนรู ้เรื่องการน�าแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 

ทฤษฎีใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชนที่ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม ที่ชุมชนแผ่นดินทอง 

คอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 

และที่บ้านหอมชื่น จ.ปทุมธานี การเรียนรู ้เช่นนี้น�าไปสู่การเกิดจิตส�านึกในการรู ้จัก 

ตอบแทน และกตญัญรููค้ณุต่อบรรพบรุษุผนืดนิทีอ่าศยัอยู ่ด้วยการปฏบิตัติามบคุคลต้นแบบ 

และน�าวิถีการอยู่อย่างพึ่งตนเองด้วยความพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตของตน
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ป.5  
หน่วยบูรณาการ “ข้าวไทย วิถีไทย”  

เรียนรู้เรื่อง “ข้าว” ด้วยการท�านาปลูกข้าวภายในโรงเรียน และไปท�านากับชาวนาที่จังหวัด

เพชรบุรี นอกจากนักเรียนจะเข้าใจกระบวนการท�านา เห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ 

นักเรียนยังซึมซับถึงความอดทนของชาวนา การพึ่งตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของข้าว

ที่เรารับประทานว่า กว่าจะได้ข้าวมานั้นยากล�าบากเพียงใด นักเรียนจึงปรับวิถีการกินอยู่

อย่างรู้คุณค่าของข้าวมากขึ้น
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ป.6  
หน่วยบูรณาการ “น�้าคือชีวิต” 
 

เรียนรู้เรื่อง “น�้า พลังงานต่างๆ” เริ่มจากไปภาคสนามเพื่อตามรอยเส้นทางน�้า ที่มาของ 

น�้าประปาที่ใช้ในโรงเรียนรุ่งอรุณ ย้อนรอยขึ้นไปจนถึงป่าต้นน�้าที่เขาเป้ง จ.กาญจนบุรี  

เพื่อเรียนรู ้ถึงที่มาของสิ่งต่างๆ ว่าล้วนมาจากธรรมชาติ การน�าไปใช้ประโยชน์หรือ 

การบริโภคที่มากเกินจ�าเป็นของมนุษย์ น�าไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัย  

การเกดิภาวะโลกร้อน เป็นต้น นกัเรยีนจงึน�าตนเองไปเป็นผูท้�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ด้วยการ 

ท�างานจติอาสา เช่น การไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�้าท่วม การปิดน�า้ปิดไฟเมือ่ไม่ใช้ เป็นต้น  
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เล่าข่าว และเรื่องราว

ที่ตั ว เองกำ าลั ง เรียน 

สู่รุ่นพีรุ่่นน้อง

นักเรียนหมุนเวียน 
กันเล่าข่าว 

7.50 น. 
ตีระฆัง 

มัธยม 
ท�าอะไรในแต่ละวัน

วัยรุ่นเป็นวัยที่ท้าทายพลังการเรียนรู้ และ  

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเพื่อเปิด 

ตัวเองออกไปเผชิญโลกที่กว้างขึ้น มีพลังที่จะ

ขยายศักยภาพของตัวเองให้ทัดเทียมผู้ใหญ่

นั ก เ รี ย น ตี ร ะ ฆั ง  

ส่งสญัญาณเตอืนกนัเอง

ว่าใกล้เวลาเข้าแถว

14.00 น. 
ดูแลท�าความสะอาดทุกส่วนในอาคารของตัวเอง 
และจิตอาสาบริการท�าความสะอาดภายนอก  

พื้นที่สาธารณะส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

กวาดเช็ดถูห ้องเรียน 

ล้างห้องนำ้า ห้องครัว  

ดแูลบ่อดกัไขมนั แยกขยะ

14.30 น. 
หน่วยการเรียน 

ภาคบ่าย

สนทนายามเย็นก่อนกลับบ้าน 
และแผ่เมตตา 

ม.ต้น 16.10 น.  ม.ปลาย 16.20 น.
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สวดมนต์ 8.30 น. 
หน่วยการเรียน/

โครงงาน

10.10 น. 
พักกิน

อาหารว่าง

หน่วยการเรียน/
โครงงาน 

50 นาที/คาบ 

สวดมนต์และเจริญสติิ 

ด้วยวธิต่ีางๆ เช่น การฟัง  

การอ่าน การนัง่สมาธิ

หมุนเวียนกันท�าอาหารกินเองทุกวัน 
ม.ต้น 12.00 น. 

ม.ปลาย 10.30 น.

กินอาหารกลางวัน 
ม.ต้น 13.00-13.50 น. 

ม.ปลาย 12.00-13.00 น.

ม.ต้น ส่งรายการจดัซือ้ 

ที่ครัว ส่วน ม.ปลาย 

จ่ายตลาดและบริหาร 

การเงินเอง
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ทำาไม... 
ให้นกัเรยีนรบัผิดชอบ จดัทำา
อาหารการกินด้วยตวัเอง ?

เพื่อให้เด็กๆ ได้เป็นเจ้าของการงานนั้น 

อย่างครบวงจร ท�าให้เด็กๆ ตระหนักถึง 

ผลส�าเร็จในความสามารถ รวมถึงข้อ 

ผิดพลาดที่ควรปรับปรุง เริ่มตั้ งแต ่ 

ม.ต้น ที่คิดรายการอาหารส่งแผนกครัว 

ของโรงเรียนช่วยจัดซื้อวัตถุดิบให้ แล้ว 

บริหารจัดสรรหน้าที่ท�าอาหาร เก็บล้าง 

อปุกรณ์ ดแูลครวัให้เรยีบร้อยกนัเอง ส่วน  

ม.ปลายได้รับมอบหมายหน้าที่อย่าง 

ครบวงจรตัง้แต่บรหิารงบประมาณทีไ่ด้รบั 

จากทางโรงเรียน และสรุปรายจ่าย 

ส่งให้แก่ฝ่ายบัญชี คิดรายการอาหาร 

กะปริมาณให้พอดีกับจ�านวนคน บริหาร

เวลาไปจ่ายตลาดกนัเอง ท�าอาหารกนัเอง  

ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยตัวเอง 
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ทำาไม... 
ให้ดแูลรกัษาความสะอาดของอาคารเรยีนเองทั้งหมด 

เมื่อเด็กๆ ต้องท�าความสะอาดทุกอย่างเอง ไม่เพียงแค่ปัดกวาดเช็ดถู 

ธรรมดาๆ ในห้องเรียน แต่รวมไปถึงโถงเรียนรวม ลานเข้าแถว องค์พระ

ประจ�าโรงเรียน การขัดล้างห้องส้วม  ห้องครัว  และการดูแลบ่อดักไขมัน

ประจ�าอาคาร การงานเช่นนี้ย่อมท�าให้เด็กๆ เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจนจากการอยู่ การกิน การใช้ ของตัวเอง ท�าให้เด็กมีสติ รู้รับผิดชอบ 

ต่อตวัเองและส่วนรวมมากขึน้ เพราะยิง่เขาท�าสกปรกมากกย็ิง่ต้องเชด็ถมูาก 

ยิ่งใช้น�้ามันหรือกะทิท�าอาหารมากก็ยิ่งต้องคอยดูแลบ่อดักไขมันให้ดี



82

ม.1
หน่วยบูรณาการ “การดูแลสุขภาวะของคนกรุงในศตวรรษที่ 21” 

กระบวนการเรียนรู ้เพื่อเข้าถึงคุณค่าของนักเรียนมัธยมจะเรียนรู ้ผ ่านการลงมือท�า 

บนบริบทจริงของสังคมด้วยการท�าโครงงาน (Project - Based Learning)บูรณาการ 

วิชาภาษาไทย สังคมและวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาเหตุของความเจ็บป่วยของคนกรุง  

ซึ่งเป็นโจทย์จริงในศตวรรษที่ 21 และเป็นเมืองที่ตนอยู่อาศัย  ท�าให้นักเรียนได้เห็น 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตนเองกับอาหารการกินและสิ่งแวดล้อม มีวิจารณญาณ 

รู้เท่าทันบริโภคนิยม
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ม.2  
หน่วยบูรณาการ “ผิดหรือไม่ที่โรงงานอุตสาหกรรมมาแทนพื้นที่เพาะ
ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย”

นกัเรยีนเรยีนรูปั้ญหาน�า้ท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554 โดยศกึษาลกัษณะทางภมูศิาสตร์ของ

พื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้า เช่น ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าลพบุรี - ป่าสัก  

แม่น�า้ท่าจนี  รวมทัง้เรยีนรูภ้มูปัิญญาการสร้างบ้านเรอืน อาหารการกนิ ความเปลีย่นแปลง

ความเป็นอยู ่และวิถีชีวิตของผู ้คนที่เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน เช่น การปลูกข้าวเพื่อการค้า การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินกลายเป็น 

พืน้ที่โรงงานอตุสาหกรรม การเกดิบ้านจดัสรร การอพยพย้ายถิน่ จากการกระบวนการเรยีนรู้ 

ดังกล่าวนักเรียนจึงเกิดความเข้าใจในวิถีการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล
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ม.3 
หน่วยบรูณาการ “โครงงานจากการลงพืน้ที”่ ทกุภาคของประเทศไทย

นักเรียนแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนที่เคยไปภาคสนามในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ

แม่ฮ่องสอน เพือ่สะท้อนสิง่ทีเ่ขาสงัเกตเหน็ แล้วตัง้โจทย์จดัท�าโครงงานเพือ่ช่วยเหลอืหรอื

สนบัสนนุกจิกรรมฟ้ืนฟชูมุชนตามศกัยภาพทีพ่วกเขาพอจะท�าได้ เช่น พบเหน็การใช้สารเคมี 

ปริมาณมากในการเพาะปลูกทั้งในไร่สตรอเบอรี่ ไร่มันฝรั่ง ปัญหาการจัดการขยะ และ

น�้าประปาที่บริการของรัฐเข้าไปไม่ถึง ปัญหาการสื่อสารของกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจภาษาไทย  

การงานจรงิท�าให้นกัเรยีนเหน็คณุค่าและเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนได้อย่างเป็นรปูธรรม ฝึกแยกแยะ

คุณค่าแท้และคุณค่าเทียมในแต่ละเรื่อง ฝึกตั้งข้อสังเกต ระบุปัญหา ทบทวนความรู้สู่ 

การลงมอืท�างานเพือ่ส่วนรวมตามศกัยภาพ หล่อหลอมให้เกดิส�านกึของความเป็นพลเมอืง

คนหนึ่งของชาติ 
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ม.4 
เรียนรู้ให้เท่าทันสังคม เท่าทันโลก

การเรยีนเรือ่งประวตัศิาสตร์โลก ประเทศไทยและพชืเศรษฐกจิ รวมถงึเรือ่งอาเซยีน ในแต่ละ

ภาคเรยีน นกัเรยีนต้องใช้ทกัษะการแลกเปลีย่น วเิคราะห์สถานการณ์ การอภปิราย โดยมคีรู 

เป็นที่ปรึกษา เป็นการเริ่มขยายศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้นจนสามารถเขียนสื่อสาร

แสดงความคิดเห็นไปยังมูลนิธิ หรือองค์กร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือปัญหา 

ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ กระบวนการเรียนดังกล่าว 

ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นผู้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม              
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ม.5
หน่วยบูรณาการ “ตามรอยปลากะพง” 

นักเรียนม.5 ร่วมศึกษาถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร 

ของประเทศทีบ่างปะกง จ.ฉะเชงิเทรา เป็นโจทย์จรงิทีท้่าทายเพือ่ให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู้ 

ทั้งทางด้านสาระวิชาการ และวิชาชีวิต ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู ้ร ่วมกับชุมชน 

หรือสังคมภายนอกโรงเรียน ได้ท�างานร่วมกับครูหรือผู้ใหญ่ องค์กรหรือสถาบันต่างๆ  

ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถเข้าถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการน�าเสนอ 

การช่วยเหลือสังคมในทางใดทางหนึ่ง 
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ม.5
หน่วยบูรณาการ “โครงการบ�าบัดน�้าเสีย”

นักเรียนเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน�้าและการจัดการน�้าโดยชุมชน โดยน�าความรู้วิทยาศาสตร์ 

มาใช้ประดิษฐ์คิดค้นทดลองระบบบ�าบัดน�้าในอาคารเรียนของตนและโรงครัว เป็นการร่วม

ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน และเกิดจิตส�านึกในการพึ่งพาตนเอง 
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ม.6 
บริหารจัดกิจกรรมนักเรียน

นักเรียน ม.6 เปรียบเหมือนพี่ใหญ่ของบ้านที่โตพอจะดูแลรับผิดชอบตัวเองและน้องๆ  

ได้มากขึน้ นอกจากเขาจะดแูลกจิวตัรของตวัเองในโรงเรยีนอย่างครบวงจร ทัง้เรือ่งการกนิ  

การอยู ่การดแูลตวัเองแล้ว ม.6 ยงัมศีกัยภาพพอทีจ่ะจดัตัง้สภานกัเรยีนขึน้เอง จดักจิกรรม 

กีฬาสี จัดกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันศิษย์เก่าและเป็นพี่ที่คอยด�าเนินการจัด 

กจิกรรมชมรม ดแูลให้น้องๆ ได้ท�ากจิกรรมต่างๆ ดงัทีต่ัง้ใจไปจนถงึการประเมนิผลกจิกรรม 

ของน้องๆ อีกด้วย ชีวิตในโรงเรียนจึงไม่ใช่แค่การมาเรียนหนังสือแต่การงานจริงที่ผู้ใหญ่

มอบหมายให้ด้วยความไว้วางใจคือโจทย์ที่ท้าทายพลังให้พัฒนาตนเอง
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การสร ้างวัฒนธรรมพอเพียง 

ต ้ อ ง ท� า ใ น ทุ ก มิ ติ ข อ ง ชี วิ ต 

ใ น โ ร ง เ รี ย น อ ย่า ง ต่อ เ นื่ อ ง  

เ ชื่ อ ม โ ย ง ต ล อ ด เ ว ล า  

จึงจะบังเกิดผลอย่าง “ยั่งยืน”
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ใช่เพียงความพอเพียงแค่ตน 
หากแต่เชื่อมโยงวิถีพอเพียง 
สู่ชุมชนและสังคม
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สถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ...สถาบันอาศรมศิลปท์�าได้ 

มากกว่าการพึ่งพาตนเอง การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

ภายในองค์กรของตน หากแต่น�าพาคณุค่าของวถิพีอเพยีงลงสูช่มุชน 

และสงัคม ผ่านการเรยีนรูบ้นการงานจรงิในโครงการต่างๆ โครงงานวจิยั 

และบรกิารวชิาการของสถาบนัฯ ด้วยกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างลกึซึง้  

เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และเรยีนรูจ้ากการสือ่สาร แลกเปลีย่น  

แบ่งปันความรูอ้ย่างเท่าเทยีม เคารพความเป็นมนษุย์
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ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์
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ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์  

ปราชญ์ผู้ใช้เวลากว่า 90 ปีของชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนมนุษย์ 

และผืนโลก ในวันวัยที่ค่านิยมส่วนใหญ่มองว่าเป็นช่วงเวลา 

แห่งการเกษียณ แต่ครูของแผ่นดินท่านนี้ยังคงท�างาน 

เหมอืนเช่นคนืวนัทีผ่่านมา ไม่ยดึตดิในเกยีรตยิศ สรรเสรญิใดๆ  

กลับอุทิศตนมาเป็นเสาหลักทางสติปัญญา เป็นที่พึ่งพิง 

ทางจิตวิญญาณ ทุ่มเทกายใจเพื่อสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ 

อย่างสถาบันอาศรมศิลป์  

ใช่หรือไม่ว่านี่คืออีกหนึ่งความพอดี พองามในจิตวิญญาณ 

ที่พอเพียงของคุรุท่านนี้

ท�าไมอาจารย์ถึงเลือกมาท�างานที่สถาบันการศึกษาเล็กๆ  

อย่างอาศรมศิลป์?

ศ.ระพี :  ผมไม่ดูถูกของเล็ก แผ่นดินผืนนี้ถ้าไม่มีผงธุลีแล้ว

จะเป็นแผ่นดนิขึน้มาได้ไหม เพราะฉะนัน้เราอย่าดถูกูของเลก็ 

ปากเราบอกว่ากระจายอ�านาจ กระจายรายได้ แต่ถ้าเราไม่เหน็

ความส�าคัญของของเล็ก แล้วจะกระจายได้อย่างไร

ผมเคยเขียนไว้ว่า สถาบันการศึกษานั้นคุณจะเอาวิทยาเขต 

หรอืว่าคณุจะเอาเครอืข่าย ส่วนใหญ่เปิดวทิยาเขตกนัเยอะแยะ  

แต่ไม่มีการสร้างเครือข่าย คนที่คิดแต่เรื่องวิทยาเขตก็คือ 

คนกอดอ�านาจ แต่การสร้างเครือข่ายคือการกระจาย กระจาย

ความรับผิดชอบ

ความพอเพียงคืออะไร?

ศ.ระพี : พูดถึงความพอเพียง เราลองนึกถึงสิ่งที่พระพุทธองค์

ตรสักบัองคลุมีาล ขณะทีท่รงพระด�าเนนิอยู ่องคลุมีาลตามฆ่า

อยูข้่างหลงัแล้วบอกให้หยดุ พระพทุธองค์ตรสัว่า “เราหยดุแล้ว 

ท่านสิยังไม่หยุด” หยุดในที่นี้หมายถึงใจหยุดแล้ว ร่างกายที่

ยังไม่หยุด มันต้องเดิน มันต้องเคลื่อนไหว เพราะธรรมชาติ

ให้ร่างกายมนุษย์มาส�าหรับเคลื่อนไหว เราก็ต้องเคลื่อนไหว

ร่างกาย แต่จิตวิญญาณของเราอย่าโลภ ท�าอะไรก็แล้วแต่ให้

พิจารณาเอาแต่พอดีพองาม

เวลานีผ้มอาย ุ90 กว่าแล้ว ผมกนิน้อย ใครกว่็า เดีย๋วแย่หรอก  

ผมไม่เห็นแย่เลย ผมมีความสุข ผมท�างานหนักกว่าเก่าเยอะ 

ถามว่าไม่พกัเหรอ ท�าไมจะไม่พกั ท�างานนีแ่หละคอืการพกัจติ 

ผมพัก

อาย ุ90 ปี น่าจะเกษยีณได้แล้ว แล้วท�าไมอาจารย์ยงัท�างานอยู?่

ศ.ระพี :  นัน่มนัร่างกายพกั คอืความขีเ้กยีจ แต่คนเราอยูอ่ย่าง
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เกยีจคร้านไม่ได้ เราต้องขยนัหมัน่เพยีร ทีพ่ดูกนัว่ายากจนๆ นัน้  

เป ็นเพราะเรามองผิดด ้าน คนเราไม ่มียากจนหรอก 

ความยากจนไม่มีในโลก มีแต่ความไม่อดทน ถ้าเราอดทน  

เราขยนัหมัน่เพยีร ความยากจนจะหายไป อยูแ่ต่พอดพีองาม  

แค่นี้พอแล้ว กินก็พอแต่ให้ร่างกายอยู่ได้ นอนก็พอแต่ให้

ร่างกายได้พักผ่อน ไม่ต้องนอนมากหรอก เอาเวลามาท�างาน

ดีกว่า

ธรรมชาติให้มนษุย์มาเพือ่การเปลีย่นแปลง ธรรมชาติให้ต้นไม้

มาเป็นอาหารและยารักษาโรค แล้วมนุษย์มีทั้งร่างกายและ

จิตใจ เพราะฉะนั้นยารักษาโรคจึงมีสองอย่าง คือโรคทางกาย

และโรคทางใจ แต่ในเวลานี้เราไปใช้ผิด เราเอาต้นไม้ส�าหรับ

รักษาโรคทางใจมารักษากาย ตัวอย่างเช่นเราเอากล้วยไม้ 

มาขายหาเงนิ นีไ่ม่ถกู กล้วยไม้นัน้เป็นอาหารใจ แล้วเรากม็าบ่น 

ว่าท�าไมคนไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม เพราะเราเอาของที่

บ�ารุงจิตใจคนให้มีความสวยงามไปใช้ในทางที่ผิด

บางคนสงสยัว่าในเมือ่หาเงนิได้มากมาย แล้วท�าไมต้องพอเพยีง 

ความพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของคนเงินน้อยหรือเปล่า?

ศ.ระพี :  ถ้าอย่างนัน้คณุเป็นมะเรง็แล้วอย่ามาบ่นนะ คณุป่วย

เป็นโรคล�าไส้ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คุณจะโทษ

“จิตวิญญาณของเราอย่าโลภ 
ท�าอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณา
เอาแต่พอดีพองาม”
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ใคร โรคเหล่านีม้าจากไหน อนัทีจ่รงิเรือ่งนีไ้ม่ต้องบอกกนัหรอก 

ธรรมชาติจะสอนเราเอง ค�าว่ากรรมหรือบุญนั้นไม่มีหรอก 

กรรมคือการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีเหตุผล ยกตัวอย่างเรื่อง

การกิน พออร่อย ถูกปากเข้าหน่อย คุณก็กินเข้าไปเยอะแยะ 

แล้วผลเป็นอย่างไร คุณก็เป็นโรคอะไรสารพัด แล้วจะโทษใคร 

ในเมือ่คณุไม่รูจ้กัยบัยัง้ตวัเอง ไม่รูจ้กัพจิารณาตวัเอง ว่าเอาแต่

พอเถอะ กินมากเดี๋ยวจะอึดอัด อึดอัดนิดหน่อยคุณก็รู้สึกแล้ว 

ถ้ารู้จักพิจารณาตัวเอง คราวหน้าคุณจะไม่กินเยอะ

ชีวิตของคนเรานั้น เพราะมีนอกตัว ถึงมีในตัว เพราะคุณ

ท�านอกตัวไม่ดี ในตัวคุณถึงมีปัญหา เจ็บไข้ได้ป่วยตามมา  

แต่ถ้าเราท�านอกตวัดีๆ  ร่างกายเรากแ็ขง็แรง ใจเรากม็คีวามสขุ

ผูห้ลกัผูใ้หญ่มกัพดูกนัว่าวถิไีทยแต่เดมินัน้พอเพยีง แล้วเหตใุด 

เราถึงหลุดจากวิถีพอเพียงมาไกลถึงเพียงนี้?

ศ.ระพี :  คือกระแสข้างนอกมันเข้ามา แล้วเราไม่รู้จักยับยั้ง

ชั่งใจ ไปเผลอตามมัน ทุกคนเกิดมามีกิเลสทั้งนั้น แต่ถ้า

ไปตามใจกิเลสก็เสร็จ ฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมกิเลส คือ 

อย่าไปโลภ เอาชนะให้ได้ ชวีติผมตัง้แต่เลก็จนโต ผมเป็นเดก็ดือ้  

และเพราะเป็นเด็กดื้อนี่ล่ะที่ท�าให้เราเข้มแข็ง ไม่พลาดพลั้ง 

ไม่ตามใครง่ายๆ สมเดจ็พระเทพฯ ท่านรบัสัง่ว่าท่านเป็นเดก็ดือ้  

ผมได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าก็เด็กดื้อเหมือนกัน เขาถึง

บอกว่าคนเราต้องหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง เราจะได้รู ้จัก

ยับยั้งชั่งใจ

วิถีพอเพียงของศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นอย่างไร?

ศ.ระพี : ทุกอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ผมสร้างอะไรต่ออะไร

ไว้มากมาย ใครๆ ก็บอกว่าดี ไปไหนต่อไหนคนเขานับถือ  

นั่นเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราไปหลง เราก็เสร็จ ผมรู้สึกว่ามี 

ความสขุ ผมกท็�า ถ้าผมท�าผดิพลาดไป ผมกเ็ป็นทกุข์ แล้วถ้าเรา 

ไม่หลง เราจะระวงัตวั เราจะเป็นคนไม่ท�าผดิอกี เพราะถ้าท�าผดิ 

แล้วความสขุมนัจะหายไป ใครเหน็เขากเ็กลยีดขีห้น้า ทกุอย่าง 

นั้นเวียนว่ายอยู่เพียงตัวเรากับสิ่งที่อยู่ข้างนอก ข้างในกับ 

ข้างนอกนัน้สมัพนัธ์กนั ท�าดกีด็กีบัตวัเอง ท�าเสยีกท็�าให้ตวัเอง

เจบ็ไข้ได้ป่วยและเป็นทกุข์ แล้วเราทกุคนเกดิมาต้องการอะไร

ถ้าไม่ใช่ความสุข ชีวิตมันก็แค่นั้น

อาจารย์อยากฝากอะไรถึงสังคมไทย?

ศ.ระพี : เอาชนะใจตัวเองให้ได้

28 มกราคม 2556 

สัมภาษณ์โดย นันทิยา ตันศรีเจริญ
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สถาบนัอาศรมศลิป์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขนาดเลก็ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร (Not-for-Profit  

Organization) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน 

จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ และมูลนิธิญมาลุดดีน มีเป้าหมายเพื่อผลิตครู สถาปนิก 

และผู้ประกอบการสังคม ผ่านหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครูปฐมวัย หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม และหลักสูตรระยะสั้น ด้วยกระบวนการส�าคัญ 3 ด้าน คือ

 1. การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed   

  Learning) จนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

 2. การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากการเรียนรู้บนการงานจริง (Work-  

  Based Learning) ผ่านโครงงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ

 3. การเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communication based learning) เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสาร 

  อย่างเท่าเทียม เคารพความเป็นมนุษย์

ส ถ า บั น 
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สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับ

องค์ความรู้ร่วมสมัย โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการเรียนรู้ การท�างาน 

และการด�าเนินชีวิตของทุกคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่วางตน 

เป็นแบบอย่าง จากจิตวิญญาณ ถ่ายทอดสู่แนวคิดและแนวทางการท�างานบนวิถีแห่งความพอเพียง  

โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ให้คุณค่าในการออกแบบอาคารต่างๆ ด้วยวัสดุพื้นบ้าน - หลังคา

มุงจาก วัสดุธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นความงามทั้งคุณค่าภายในจิตใจและ 

ยังเกิดคุณค่าในการช่วยประหยัดพลังงาน    

วิถีปฏิบัติของชุมชนอาศรมศิลป์ยึดถือการพึ่งพาตนเอง ประกอบกับการสร้างระบบการจัดการทรัพยากร

อย่างเหมาะสม  ตลอดจนการน�าพาวถิพีอเพยีงสูช่มุชนและสงัคมผ่านหน่วยการเรยีนบรูณาการบนการงาน  

(Work-Based Learning) งานวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันฯ ท�าให้ทุกคนก้าวพ้นจากวิถีบริโภค

นิยม แล้วหันมาเดินอยู่บนเส้นทางของความพอเพียงร่วมกันอย่างยั่งยืน

อาศรมศิลป์
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อาคารทุกหลังภายในสถาบัน

อ า ศ รมศิ ล ป์มี ลั ก ษณ ะ โ ป ร่ง 

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ตั้งอยู ่ 

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ ทั้งร่มไม้น้อยใหญ่และ

บงึน�า้ จงึช่วยลดการใช้เครือ่งปรบั

อากาศ

สภาพแวดล้อมที่อิงธรรมชาติ
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วิถีมงคลธรรม พัฒนาจิตใจตน สู่

การพัฒนางาน กิจวัตรประจ�าวัน

ทุกวันศุกร์ คือสวดมนต์ท�าวัตร

เช้าและเจริญสติภาวนาโดยพร้อม

เพรียงกัน

วิถีปฏิบัติเพื่อพัฒนาสติปัญญาตน
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ดูแลท�าความสะอาดอาคาร 

สถานที่ด ้วยตนเอง รวมทั้ง 

การจัดงานทั้ ง ในและนอก

สถานที่อย่างประหยัด และยัง

ฝึกทักษะการท�างานเป็นทีม 

การมีจิตอาสา
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จัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ปลูกพืชสวนครัวและผลไม้

ปลอดสารพิษไว้รับประทาน 

เช่น ตะลิงปลิง กล้วย อ้อย 

พริกขี้หนู โหระพา กะเพรา 

อัญชัน รางจืด ฯลฯ ปลูกไม้

ดอกไว้ตกแต่งสถานที่ เช่น 

บัว ดาหลา ตะแบก เตย ฯลฯ

การสร้างโรงแยกขยะไว้รองรบั

ขยะจากห้องเรียนและอาคาร

ต่างๆ เพื่อน�าไปรีไซเคิลหรือ

น�ากลับมาใช้ใหม่
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สร้างวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม 

การสร้างวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม ผ่านหน่วยการเรยีน 

บรูณาการบนการงาน (Work-Based Learning) งานวิจัย และ

บริการวิชาการของสถาบันฯ อาทิ

โครงการปรับปรุงชุมชนลูกหลานเจ้าค�าผง  

จ.อบุลราชธาน ีการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม 

กับชุมชน เพื่อสร้างที่อยู ่อาศัย ที่มีความ

สอดคล้องกบัวถิชีวีติของชาวชมุชน และความ

ยั่งยืนในการอยู่อาศัย

โครงการผู้น�าเยาวชนบ้านอยู่สบาย การน�า

เยาวชนจัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาบ้านและ

ชุมชนของตนเอง เช่น การส�ารวจปัญหา

ห้องน�้าของชุมชนในโครงการ “สุขาดีชีวีมี

สขุ” โรงเรยีนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ การ

ขอขมาพ่อแม่ในโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น” 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ การชักชวน

ชมุชนดแูลความสะอาดในโครงการ “หน้าบ้าน

น่ามอง” โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
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โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา 

อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนปกาเกอะญอะ  

ศูนย์การเรียนรู้ “โจ๊ะมาโลลือหล่า”

การเรียนรู ้ที่แนบอยู่กับวิถีการท�ามาหากิน 

และการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

สมประโยชน์
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โครงการบ้านเดียวกัน (Co-

Housing) การฟ้ืนวถิคีวามเป็น

อยูแ่บบไทยทีอ่ยูเ่ป็นกลุม่ เพือ่

ร่วมใช้พื้นที่ส่วนกลาง ช่วย

เหลือเกื้อกูลพึ่งพาซึ่งกันและ

กนั ลดต้นทนุ ช่วยให้ประหยดั 

และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

โครงการครวัชมุชน สูโ่ครงการ

ฟื้นฟูชุมชน การช่วยเหลือให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้ ในภาวะวิกฤตน�้ าท ่ วม  

จนน�ามาสู่การสร้างความเข้ม

แข็งของชุมชนหลังน�้าท่วม 

ทั้งการจัดการขยะ การฟื้นฟู

คูคลอง เพื่อเตรียมการตั้งรับ

ภาวะวิกฤตในอนาคต
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มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ก�าลังเผชิญ

กับวิกฤตภัยธรรมชาติและความขาดแคลน

ทรัพยากร เพราะเราท�าลายสมดุลของโลก 

ม า อ ย่า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ย า ว น า น  ใ น วั น นี้  

“วิถีพอเพียง” คือหนทางที่จะน�าพาเรา 

ทุกคนกลับคืนสู่ ความสมดุล ทั้ งสมดุล 

ในตัว เอง และสมดุลกับสรรพสิ่ ง  โดยมี 

จุดเริ่ม ง่ ายๆ ที่ ใจของเรา ดังค�าปรารภ 

ข อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ร ะ พี  ส า ค ริ ก  

“ เ อ า ช น ะ ใ จ ตั ว เ อ ง ใ ห ้ ไ ด ้ ”
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ก ร ะ ตุ ก ต่ อ ม คิ ด
สู่ ชี วิ ต พ อ เ พี ย ง 
ไม่ง่ายนกัทีเ่ราจะก้าวออกจากความเคยชนิมาใช้ชวีติอย่างพอเพยีง 

ในเมื่อทุกวันนี้เรายังมีกินมีใช้ไม่ขาด ค�าปรารภจาก ผศ.ยงยุทธ 

จรรยารักษ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ อดีต

อาจารย์ประจ�าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สองผู้หลักผู้ใหญ่ที่ด�าเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน

อย่างพอเพยีง  น่าจะกระตกุต่อมคดิให้เราเข้าใจถงึแก่นแท้แห่งความ

พอเพียง แล้วปรับเปลี่ยนชีวิตมาสู่วิถีที่เป็นความสุขแท้และยั่งยืน
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ยงยทุธ จรรยารกัษ์
สัมภาษณ์โดย นันทิยา ตันศรีเจริญ

15 พ.ย. 2555
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วิถีพอเพียงคือชีวิตที่พอเพียง แล้วชีวิตที่พอเพียงแปลว่า 

อะไร แปลว่าเรามีกินมีใช้อย่างไม่ขาดแคลน ซึ่ ง เป ็นวิถี 

ของคนไทยแต่ดั้งเดิม เพราะบ้านเมืองเรานี้สดุแสนวเิศษ 

ถามว่าวิเศษอย่างไร?

หนึ่ง เรามีแสงแดด 365 วัน แล้วแสงแดดคือพลังงาน 

ขบัเคลือ่นชวีติ เพราะฉะนัน้ทกุชวีติบนแผ่นดนินีเ้หมอืนได้รบั 

พลังขับเคลื่อนมาตลอด 365 วัน สอง เรามีภูมิประเทศ 

ที่เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ คือ มีความหลากหลายของชีวิต

อยู่ในระบบนิเวศที่ผลิอยู่ตลอดเวลา

เมื่อตอนที่เรามาอยู ่ ใหม่ๆ สมัยแรกๆ พื้นดินมีนิดเดียว 

ที่เราเรียกว่าสิบสองปันนา ผู้ปกครองชุมชนก็จัดแจงปันที่ดิน

ให้ราษฎรแต่ละคนได้มีที่นาท�ากิน ใครครอบครัวใหญ่

ก็ได้เยอะหน่อย ใครครอบครัวเล็กก็ได้น้อยลงมา แล้วเขา 

ไม่ได้ปันเฉพาะที่ดิน ตรงไหนที่เป็นแหล่งน�้า เราไม่ถือว่าเป็น

สิทธิส่วนตัว ถึงเวลาครบปี เราก็ลงมือจับปลา ใครจับได้มาก 

ได้น้อยไม่ส�าคญั เมือ่จบัได้ทัง้หมดแล้ว เรามาเฉลีย่แบ่งปันกนั  

นั่นคือวิถีพอเพียง
 

ทีนี้เมื่อประชากรเพิ่ม ความพอเพียงก็ลดลง หัวใจส�าคัญ 

ของความพอเพยีงคอืข้าว เขาเลยแบ่งคนอพยพลงมาหาที่ใหม่  

หามาเรือ่ยๆ จนมาเจอทีร่าบกว้างใหญ่ นัน่คอืล้านนา ก่อนทีจ่ะ 

อพยพลงมา ลุม่เจ้าพระยายงัไม่มแีผ่นดนิ ยงัเป็นทะเลทัง้หมด 

แล้วความที่ล�าน�้า 4 สายจากภูเขาขนดินขนตะกอนลงมา 

ถมทะเลไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่วนัหนึง่เกดิเป็นแผ่นดนิอนักว้างใหญ่ 

มหาศาล เราเลยได้ลุ่มเจ้าพระยาที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด

ลุ่มเจ้าพระยานั้นครอบคลุมอ่าวไทยอยู่ พอเวลาน�้าทะเลขึ้น  

น�้าในอ่าวไทยก็ท่วมขึ้นมาบนแผ่นดิน เกิดเป็นน�้ากร่อย  

สัตว์น�้าทั้งหลายก็อาศัยน�้ากร่อยนี้แพร่และขยายพันธุ์ จากนั้น 

สัตว์น�้าที่อยู ่ในทะเลก็ย้อนกลับคืนสู่ทะเล พวกที่อยู ่น�้าจืด 

กว่็ายทวนกลบัมาทางต้นน�า้ เกดิเป็นอาหารมากมาย จนกระทัง่ 

คนไทยในอดีตไม่ว่าเจอหน้าเจอตาใคร รู ้จักหรือไม่รู ้จัก  

เห็นเขามาไกล เราถามค�าแรกเลย กินข้าวกินปลามาหรือยัง 

เพราะข้าวปลาเราเหลือเฟือ

แล้วเกิดอะไรขึ้น ณ วันนี้?

เราไม่ชอบทีม่แีผ่นดนิอย่างนี ้เรากจ็ดัแจงสร้างเขือ่นกัน้ไม่ให้ 

น�้าทะเลขึ้นมา เส้นแรกคือถนนสุขุมวิท ปิดตลอดตั้งแต่

สมุทรปราการไล่ไปจนถึงปากแม่น�้าบางปะกง ต่อมาเราก็ยัง 

ไม่รู้ส�านึกว่าปลามันหายไป...หายไป เพราะเราไปหลงใหล 
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“บ้านเมืองเรานี้สุดแสนวิเศษ... มีแสงแดด 365 วันเป็นพลังขับเคลื่อน 
ชีวิต มีภูมิประเทศที่เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของ 
ชีวิต”
 
เทคโนโลยฝีรัง่ ว่าฉันสามารถท�าได้ทุกอย่าง ปลาลดก็ช่าง  

เดีย๋วฉนัเพาะเลีย้งเอาใหม่ แล้วกล็งมอืกัน้เส้นที่ใหญ่อนัดบัสอง  

นั่นคือถนนพระราม 2 ท�าให้แหล่งอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุถกูท�าลาย  

เราเลยขาดแคลนไปหมดทุกอย่าง

เดิมเราเป็นประเทศที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็งาม  

วิถีคนไทยเราแต่เดิมเวลาไปปักหลักที่ไหน เราจะผูกเรือนแพ 

ไว้ที่ตลิ่ง แล้วขึ้นจากเรือนแพไปหักร้างถางพงท�าสวนไม้ผล 

ตามขนาดที่ตัวเองท�าไหว เราไม่โลภ เพราะว่าเงินไม่ใช่

ตัวแปรส�าคัญ แล้วสวนไทยเป็นสวนที่มีความหลากหลาย  

เราจะไม่ปลูกชนิดเดียว เพราะฉะนั้นก็จะมีผลผลิตเวียนให้

เรามีกินตลอดปี อย่างเช่น พอหมดฝนต้นหนาว มะนาว 

หยุดออกลูก เราก็ต�าน�้าพริกมะขาม หมดหนาวเข้าร้อน  

เราก็ต�าน�้าพริกมะม่วง เข้าต้นฝน เราต้องการต้มย�าหรือ 

แกงเปรี้ยว เราก็ต้มมะดัน ในสวนเรามีให้เลือกกินตลอดทั้งปี 

นี้คือเหตุผลว่าท�าไมคนไทยเราถึงไม่มีความงก

แล้วเวลาผลไม้ออกมาเยอะๆ เราก็จะมาคัด อันไหนดีที่สุด 

เอาไปท�าบญุ รองลงมาเอาไปกนิ ทีเ่หลอืกแ็จกจ่ายเพือ่นบ้าน  

ถ้าเพือ่นบ้านเขาท�าสวนเหมอืนกนั มผีลไม้เหมอืนๆ กนั เรากเ็อา

ไปแลกเปลีย่นกบัเพือ่นบ้านทีอ่ยูห่่างไกล โดยการนดัมาเจอกนั  

ที่เราเรียกว่าตลาดน�้า นี่คือธุรกิจแบบไทย เป็นธุรกิจที่ไม่มี

ต้นทุน ไม่มีก�าไร แต่เป็นธุรกิจที่พยายามท�าสิ่งที่ไร้ค่าส�าหรับ

ตัวเขาเองให้เกิดมีคุณค่ากับผู้อื่นที่เขาต้องการ เพราะเราคิด

กันอย่างนี้ เราถึงอยู่กันอย่างเกื้อกูลและพอเพียงตลอดมา 

เรามีชีวิตอย่างแสนจะสุขสบาย จนกระทั่งเราส่งลูกหลาน 

ไปเรียนต่างประเทศ แล้วลูกหลานเหล่านี้ก็หันกลับมามองว่า 

คนไทยนั้นขี้เกียจ ไม่รู ้จักขยัน ไม่รู ้จักตักตวงกอบโกย

ธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุด ตัวอย่างเช่น มีดอกเตอร์จบจาก 

ต่างประเทศผ่านมาแถวท้องนา แล้วเหน็ลงุคนหนึง่เกีย่วข้าวอยู่  

กถ็ามลงุว่าท�านาได้ข้าวกีถ่งั ลงุบอกได้ราวๆ 50 ถงักพ็อกนิแล้ว  

ดอกเตอร์คนนี้เลยบอกว่า “ผมศึกษาทางการเกษตรมา  

อยากให้ลุงลอง พอลุงไถพรวนดินแล้ว เอาอันนี้หว่านลงไป

ในดินนะ แล้วปีหน้าลุงจะได้ข้าวถึง 100 ถัง” ลุงแกก็รับมา  

ไม่ว่าอะไร พอปีต่อมาถงึหน้าเกีย่ว ดอกเตอร์กก็ลบัมาดผูลงาน 

ถามลุงว่าข้าวได้เพิ่มขึ้นไหม ลุงบอกไม่เพิ่มหรอก ดอกเตอร์ 

กแ็ปลกใจถามว่าท�าไม ลงุใส่ทีผ่มให้ไว้หรอืเปล่า ลงุกบ็อกว่าใส่  

ดอกเตอร์ยิ่งสงสัยว่าแล้วท�าไมข้าวไม่เพิ่มขึ้นเลย ลุงแกตอบ

ว่าแกท�าครึ่งเดียว เพราะ 50 ถังนี้กินทั้งปีก็ไม่หมด แบ่งไป

ท�าบุญ แบ่งให้คนอื่นก็ยังเหลือ แล้วเรื่องอะไรจะต้องลงแรง

ท�าให้มันมากขึ้น 
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แล้วลุงเอาแรงไปท�าอะไร ลุงแกเอาเวลาที่เหลือไปสร้าง 

ความสนุทรยีให้กบัชวีติโดยผ่านชิน้งาน ชิน้งานของผูช้ายกจ็ะ 

มีหลายงาน เช่น ประดิดประดอยเครื่องจักสาน สร้างให้มี

ความงดงาม ผู้หญิงก็ประดิดประดอยสร้างลายผ้าของตัวเอง 

เพราะฉะนั้นคนไทยเราในอดีตจึงภาคภูมิใจในชีวิต เพราะเรา

มีผลงานของชีวิตที่ท�ามาโดยตลอด

อย่างไรกต็ามสิง่ต่างๆ เหล่านีย้งัไม่ร้ายกาจเท่าเราเอาทนุนยิม

เข้ามา พอทนุนยิมเข้ามาท�าให้เรามองว่าเงนิเท่านัน้คอืพระเจ้า

ที่จะบันดาลทุกสรรพสิ่งได้ ในอดีตพระเจ้าของเราคือพระแม่

คงคา พระแม่โพสพ มรดกที่ส�าคัญที่สุดของชีวิตคือแผ่นดิน 

แต่พอเรานับถือเงิน เราก็ท�าลายดินจนหมด ด้วยการเอาดิน 

ที่อุดมสมบูรณ์ไปท�าโรงงานอุตสาหกรรม ท�าบ้านจัดสรร  

ท�าสารพัดที่เป็นการท�าลายคุณค่าของดิน

วันนี้สังคมไทยเราเละมาก เพราะเราพยายามกระตุ้นทุนนิยม 

หลกัพระพทุธศาสนามเีป้าหมายว่าเราต้องพยายามควบคมุจติ 

ให้เป็นอิสระจากความอยาก แต่หลักเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น 

ต้องการท�าให้จติมอีสิระเสรทีีจ่ะอยาก แล้วกส็ร้างห้างสรรพสนิค้า 

ที่เป็นศูนย์ตอบสนองความอยากครบวงจรขึ้นมา ทีนี้บางคน

อาจจะแย้งว่า เงินตั้งเยอะแยะ ไม่ใช้แล้วจะหามาท�าไม?

เราลองถามตวัเองดวู่า หน้าทีข่องชวีติคอือะไร เมือ่เกดิมาเรา

ม ี2 หน้าที ่หนึง่คอืมาชดใช้กรรม สองคอืมาสร้างบารม ีบารมี

นัน้ตรงข้ามกบัอ�านาจ อ�านาจคอืเครือ่งมอืในการเอาจากผูอ้ืน่ 

แต่บารมีคือเครื่องมือในการให้ผู้อื่น คนสมัยก่อนเขาอยู่ด้วย

การสั่งสมบารมี แต่คนสมัยนี้อยู่ด้วยการสั่งสมอ�านาจ เราจึง

ตักตวงเอาจากทุกสรรพสิ่ง

การที่จะมีวิถีพอเพียง หัวใจคือ พึ่งตนเองให้ได้ ลดการพึ่งพา

ทุกอย่างรวมทั้งเงิน รู้ไหมว่าชาวนาไทยสมัยโบราณเขามีที่

อยู่ไม่เยอะนะ แล้วเขาก็ท�านาส่งลูกเรียนจนจบปริญญาโท 

ปริญญาเอกได้ แต่พอลูกเรียนจบแล้วกลับเลี้ยงตัวเองไม่ได้ 

ต้องเอาที่นาไปขาย เพราะเขาไม่พึ่งตนเองเลย ในสมัยพ่อ

สมัยปู่ของเขานั้นมีหลักของชีวิตอยู่อย่างหนึ่งว่า ให้กลัวจน  

อย่าอยากรวย เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่อย่างจน เราจะรวย

ได้สมใจ เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่อย่างรวย เราจะจนได้ทันใจ  

เราต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด พึ่งเงินให้น้อยที่สุด อย่าให้เงิน 

มามอี�านาจ เรากนิข้าวแกงที่โรงอาหาร 30 บาท กบักนิบฟุเฟต์

โรงแรม 3,000 บาท ไม่มีอะไรแตกต่างกัน ได้อาหารเท่ากัน 

เลย เพราะกระเพาะเราจ�ากดัอยูแ่ค่นัน้ แต่ต่างตรงทีว่่า พอเรา 

ไปกินที่ โรงแรม 3,000 บาท เราต้องดิ้นรนสะสมให้ได้  

30,000 บาท เพื่อวันหลังจะได ้ไปกินใหม่ แต ่ถ ้าเรา 
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กินแค่  30 บาท เราก็ไม่ต้องดิ้นรนขนาดนั้น

ถามว่าถ้าไม่พอเพยีงจะเป็นอย่างไรหรอื ท�าไมเราต้องพอเพยีง 

เราใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้หรือ มหาตมะ 

คานธีเคยบอกว่า ค�าว่าประชากรล้นเกิน (Overpopulation)  

นั้นไม่มี เพราะโลกใบนี้สามารถเลี้ยงดูทุกชีวิตที่เกิดมา 

ได้อย่างสบาย ไม่ว่าคนจะเยอะแค่ไหน แต่จะไม่พอเลี้ยงคน

คนเดยีวที่โลภ เพราะเมือ่ไรกต็ามทีม่คีนโลภเกดิขึน้มาคนหนึง่ 

โลกจะขาดแคลนทันที เราอยากเป็นคนที่โลภหรือเป็นมนุษย์ 

ที่พอเพียงและมีความสุข เราเลือกได้

“ทุนนิยมเข้ามาท�าให้เรามองว่า 
เ งิ น เท่ านั้ น คื อพร ะ เ จ้ าที่ จ ะ 
บันดาลทุกสรรพสิ่งได้ ในอดีต 
พระเจ้าของเราคือพระแม่คงคา 
พระแม่โพสพ มรดกที่ส�าคัญ 
ที่สุดของชีวิตคือแผ่นดิน แต่พอ
เรานับถือเงิน เราก็ท�าลายดินจน
หมด”
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ชีวิตของเราเหมือนเสพติดความสะดวกสบาย ถ ้าเรา

ย ้อนระลึกนึกไปถึงในอดีต ว ่าสิ่งที่ เรามีอยู ่ ในป ัจจุบัน 

เมื่อเทียบเคียงกับคนในอดีตรุ ่นพ่อแม่หรือปู ่ย ่าของเรา  

เรามีมากเหลือเกิน แต่ในขณะที่เรามีมากเหลือเกินนั้น  

เราก็ยังรู ้สึกเหมือนมันพร่อง มันน้อย ค�าถามก็คือ ท�าไม 

ในอดตีเรามเีครือ่งมอืเครือ่งใช้น้อยกว่านี ้เราจงึรูส้กึมคีวามสขุได้  

ในทางกลับกัน ขณะที่พวกเรามีสิ่งอ�านวยความสะดวกมาก

อย่างในปัจจุบันนี้ ท�าไมเราถึงไม่ค่อยมีความสุข

สิ่งที่อยากจะปรารภเพื่อให้ท่านฉุกคิดกันคือ นั่นก็แสดงว่า  

สิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค คือเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิต

ประจ�าวันของเรานั้น ไม่ใช่สิ่งที่น�าพาความสุขมาสู่ตัวเรา 

อย่างแท้จริง แต่บังเอิญว่าเราไปเสพติดความสะดวกสบาย 

แล้วความสะดวกสบายที่เราเสพติดนั้น มันเป็นสารเสพติด 

ที่เราต้องเสพมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุด

มันอยู่ที่ไหน 

ในกรณถ้ีาเราอยูท่่ามกลางโลกทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตเิพยีงพอ 

การเพิ่มสิ่งที่ เป ็นเครื่องอุปโภคบริโภค หรือสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกมากขึ้นก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ในความเป็นจริง 

ณ ขณะปัจจุบันนี้ ถ้ามองภาพรวมว่าบนโลกใบนี้มีมนุษย์สัก 

สี่พันล้านคน ก็มากแล้วนะ มากถึงขนาดที่เรียกว่าทรัพยากร 

ที่มีอยู ่นี้จะต้องจัดการกันอย่างพิถีพิถัน แต่ปัจจุบันมีมาก 

ถึงกว ่าหกพันล ้านคนแล ้ว เพราะฉะนั้นโดยพื้นที่ โลก  

และทรัพยากรที่เป็นวงจรของโลกที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ก็ยิ่งยาก

ในการที่จะจัดสรร โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีน้อยเช่นที่ว่านี้ 

ก็ยังมีการแบ่งปันที่ไม่ค ่อยเป็นธรรมอยู ่ เขาถึงบอกว่า  

คน 80 เปอร์เซ็นต์ มีสิทธิใช้ทรัพยากรเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนทรัพยากรอีก 80 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ในมือของคนเพียง  

20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ เป็นตัวเลขที่ฟังแล้วงงๆ นะครับ

สิ่งที่น่าฉุกคิดก็คือ เราสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ 

โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องบรโิภคใช้สอยฟุม่เฟือยมากนกั โดยเฉพาะ 

พวกเราถ้าส�านกึในความเป็นพทุธ เราจะระลกึนกึได้ว่าการมชีวีติ 

อย่างเรียบง่ายเป็นชีวิตที่งดงาม และมีความสุข ถ้าพูดเช่นนี้ 

อาจจะมีคนโต้เถียงได้ ผมถึงบอกว่าอย่างนั้นเราต้องดูคน 

ที่เป็นแบบอย่าง คนที่เป็นแบบอย่างนี้มีหลายคนที่เขามีชีวิต

แบบเรยีบง่าย แล้วเขากม็คีวามสขุ มเีครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือยมากนัก

ประเด็นนี้ผมเข้าใจว่า ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท่านคงมองเห็น ท่านจึง
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ทรงเสนอแนวคิดนี้ออกมา แนวคิดนี้จริงๆ แล้วเป็นแนวคิด

ที่เป็นทางออกของโลกทั้งใบ เพราะเหตุว่าถ้าเรายังมีชีวิต 

กันอยู่แบบนี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ ผลกระทบทางสภาพแวดล้อม 

แล้วผลกระทบทางสภาพแวดล้อมนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะคนใด

คนหนึ่ง ทันทีที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลง

อณุหภมูโิลก กม็ผีลกระทบกบัมนษุย์ด้วยกนัทัง้หมดทัง้ปวง จรงิๆ 

ในปัจจบุนันี ้สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงมผีลกระทบกบัสตัว์ชนดิอืน่ๆ แล้ว  

แต่เราไม่เคยใส่ใจเท่านั้นเอง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ลดน้อยลง ถ้าเราส�านึกเพียงแค่ว่า โลกใบนี้เป็นที่อยู่อาศัย 

ของสรรพสตัว์ซึง่เป็นเพือ่นร่วมทกุข์ของเราทัง้หมด เรากน่็าจะ 

มีแก่ใจระลึกนึกถึงเขาบ้าง ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู ่อย่าง 

สะดวกสบายนี ้ความสะดวกสบายของเราต้องแลกมาด้วยชวีติ

ของสตัว์ประเภทอืน่ๆ ทีต้่องสญูสลายไปจากโลกใบนีห้รอืเปล่า

ความส�านึกแบบนี้ ผมเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ในจิตใจของพวกเรา 

แล้วด้วยความส�านึกแบบนี้ เราจะหันกลับมาสู่การมีชีวิตที่เรา

จะสามารถมีความสุขได้ แล้วที่ส�าคัญ พอเรากลับมามีชีวิต

แบบพอเพยีง เรยีบง่าย เราจะพบความสขุได้ไม่ยากเลย ทีเ่รา

บอกว่าความสขุนัน้หาได้ง่าย กห็มายความถงึว่า มนัมคีวามสขุ

อยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวเรานี่ล่ะ แต่ตอนที่เราวิ่งไขว่คว้าหาความสุข

ผ่านการบริโภค ความสุขก็ยิ่งห่างออกไปทุกที ทุกที 

ตอนเราเป็นเด็ก เรานึกว่าถ้าเรามีไอ้นั่น ถ้าเรามีไอ้นี่  

เราจะมีความสุข แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรามีสิ่งนั้นจริงๆ ขึ้นมา  

เราก็ไม่มีความสุข เราก็นึกต่อไปว่าถ้าเรามีสิ่งโน้น สิ่งนี้  

เรากน็กึไปเรือ่ย จนกระทัง่จบชวีติ เรากต็ามหาความสขุไม่เจอ 

วิ่งไล่ความสุขไม่ทัน

นี้คือความโดยรวมของผมที่อยากจะบอก โดยเฉพาะใน 

ความหมายที่ผมเองก็เคยวิ่งล่าหาความสุขมาเหมือนกัน  

คิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุข ถ้าเรามีความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิ มเีงนิสกัก้อนหนึง่ มคีวามมัน่คงทางสงัคม 

มีชื่อเสียงหรือฐานะทางสังคม เราก็จะมีความสุข แต่จริงๆ  

พอไปถึงจุดหนึ่งที่เรามีสิ่งนั้น เราก็ยังรู ้สึกว่าชีวิตเราไม่มี 

ความสขุทีแ่ท้จรงิ แล้วจะท�าอย่างไร สดุท้ายผมทดลองใช้ชวีติ  

เคยลองแม้กระทัง่ว่าไม่มเีงนิตดิตวัเลย เพราะเมือ่ก่อนเราเคย 

เชื่อว่าถ้าตัวเรามีสตางค์ เราจะมีความมั่นคง อยากได้อะไรก็

จะได้สิ่งนั้น สุดท้ายพอมาถึงจุดหนึ่ง การที่ไม่มีเงินมีทองเลย 

ก็ท�าให้เกิดความรู ้สึกอะไรบางอย่างที่พบความหมายที่ 

ไม่สามารถหามาได้ด้วยเงนิ คอืการพบมติรภาพ พบความผกูพนั 

ยดึโยงกบัเพือ่นมนษุย์ พบความหมายทีย่ดึโยงผกูพนักบัเพือ่น

สรรพสัตว์ในโลกใบนี้ และที่ส�าคัญคือ พบความรู้สึกลึกซึ้ง 

ในแก่นแท้ของชีวิต ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันมีศูนย์กลาง 
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ของความหมายอยูท่ี่ไหน มนัอยู่ในใจเรานีล่่ะ พอเราเข้าไปถงึ 

จุดนั้นแล้ว เราเกิดความรู้สึกมีความรัก มีความผูกพันกับ 

เพื่อนมนุษย ์และสัตว ์ทั้งหลาย ความรู ้สึกรักผูกพันกับ 

เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มันท�าให้เรากลับมามีความสุข

ความส�านึกที่เห็นตัวเรากับสิ่งอื่นๆ บนโลกใบนี้เชื่อมโยงกัน 

เป็นความส�านึกที่ประเสริฐมาก มหัศจรรย์มาก เพราะฉะนั้น

ถ้าเราส�านึกได้ถึงความหมายของการมีชีวิตอย่างพอเพียง  

ไม่ต้องไปนกึอะไรมาก นกึเพยีงแค่ว่าเราคอืส่วนเลก็ๆ บนโลก

ใบนี ้ทีม่าอยูร่่วมกนักบัสตัว์ชนดิอืน่ๆ อกีมากมาย แล้วสิง่อืน่ๆ 

อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ เป็นพชื เป็นอะไรกต็าม ล้วนแต่ 

ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน โปรดส�านึกเพียงนิดเดียวว่า  

ขณะที่เราบริโภคเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นั้น ถ้าต้องพรากผลาญ 

ชวีติอืน่เป็นจ�านวนมาก ช่างน่าเสยีดายเหลอืเกนิทีเ่รามาใช้ชวีติ 

แบบนั้น แต่ถ้าเรามีความส�านึกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ แล้วต้อง

ใช้ชีวิตอื่นเป็นเครื่องยังชีพเรา ก็จะเกิดความรู้สึกส�านึกได้ถึง

ความผูกพันกับสิ่งอื่น แล้วความผูกพันกับสิ่งอื่นนี้จะท�าให้เรา

มีชีวิตแบบเรียบง่าย มีความสุขได้ง่าย

เวลาเราบอกว่าพอเพียง ความหมายไม่ได้อยู ่ที่ข้างนอก  

แต่อยู่ที่ใจของเรา เราจะกลายเป็นคนร�่ารวย เราจะกลายเป็น

คนมั่งคั่ง รู้สึกว่าท�าไมชีวิตมันถึงสมบูรณ์อย่างนี้ แต่ในขณะที่

คนทีม่ทีรพัย์สนิมากๆ จะพร่อง จะไม่พอ อะไรกข็าด แล้วเขาก็

ดิน้รนแสวงหาอยูร่�า่ไป เพราะวถิแีห่งความพอเพยีงทีผ่มกล่าว

ถึงนี้จะท�าให้เราอิ่ม สมบูรณ์ จะท�าให้เราเต็ม เพราะสิ่งที่เรามี

อยู่ตรงหน้านี้ก็มีมากเกินแล้ว

เวลาคดิว่าจะเปลีย่น อย่าไปคดิว่าจะเปลีย่นโครงสร้าง อย่าไปคดิ

ว่าจะเปลี่ยนคนอื่น แต่ให้เปลี่ยนความรู้สึกส�านึกที่อยู่ในใจเรา  

เปลี่ยนที่การกระท�าของเรา เปลี่ยนที่เราจะดื่มน�้าดื่มกาแฟ

ทุกครั้งให้หมด ไม่เหลือติดแก้วเลย ทานอาหารทุกครั้งทุก

ขณะต้องทานให้หมด โดยที่ไม่เหลือทิ้งให้เป็นเศษขยะอาหาร

เลย ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ทุกครั้งทุกตัว ให้มีความรู้สึกเหมือนกับ

ว่าเสื้อผ้านี้มีชีวิตที่เราต้องถนอมรักษาอย่างดีที่สุด เขาเกิด

มาเพื่ออยู่กับเรา และเราเกิดมาเพื่ออยู่กับเขา ดูแลให้ดีที่สุด  

รกัเดยีวใจเดยีว กห็มายความว่า เสือ้ผ้าตวัไหนทีเ่รารกัเราชอบ 

ก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด กระเป๋า รองเท้า ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเกิดมา

เพือ่เรา และเรากม็ชีวีติอยูเ่พือ่เขา เพราะฉะนัน้เราต้องถนอม 

รักษาสิ่งนั้น ท�าให้ทุกสิ่งที่อยู ่กับเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ 

เหมือนที่เรามี ผูกพันกับสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นผู ้มีพระคุณ  

จะใช้สอย จะท�าอะไรก็แล้วแต่ ให้ส�านึกถึงความหมายที่เรา 

มีร่วมกัน ว่าวัสดุชิ้นนี้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ก็เพื่อเรา

“โปรดส�านึกเพียงนิดเดียวว่า ขณะที่เราบริโภคเพื่อที่จะมีชีวิต 
อยู่นั้น ถ้าต้องพรากผลาญชีวิตอื่นเป็นจ�านวนมาก ช่างน่าเสียดาย 
เหลือเกินที่เรามาใช้ชีวิตแบบนั้น”
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เราลองนกึถงึภาพของพระพทุธเจ้าทีเ่ราเคารพเป็นพระศาสดา 

เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงเพ่งพินิจพระศรีมหาโพธิ์ 

ส�านึกว่าพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะ

เป็นร่มเงาให้พระองค์ได้ตรัสรู้ ในความหมายนี้เรารู้ว่าต้นโพธิ์

เป็นสหชาติ สหชาติแปลว่าเกิดขึ้นมาร่วมกับพระพุทธเจ้า 

เพื่อร่วมสร้างความเป็นพุทธะให้กับโลกทั้งใบ ถ้าหากแม้น

ปราศจากต้นโพธิ์เสียแล้ว ความเป็นพุทธะหรือพระพุทธเจ้าก็

เกิดไม่ได้ ด้วยความส�านึกเช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงยืนเพ่งพินิจ

ที่เรียกว่าอนิมิสเจดีย์ไปสู่ต้นโพธิ์ด้วยความส�านึกนี้ถึง 7 วัน

ผมอยากเอาภาพนี้มาเล่าเป็นเรื่องเล็กๆ เป็นพุทธประวัติที่ 

ทกุคนเรยีนรูห้มดแล้ว แต่อยากจะให้ส�านกึว่า ท่านคอืตวัอย่าง

ของการส�านึกรู ้ถึงบุญคุณของสิ่งต่างๆ ที่อยู ่บนโลกใบนี้  

พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกิน พวกเรานับถือกันเหลือเกิน  

แต่พระพุทธองค์กลับมีจิตละเอียดอ่อนไปส�านึกรู้ถึงบุญคุณ 

ของต้นไม้ต้นหนึง่ พวกเราละครบั ท�าไมเราจะไม่ส�านกึแบบนัน้บ้าง  

ส�านึกรู้ถึงทุกอย่างที่เกื้อกูลให้เรามีชีวิตอยู่ และพอเราส�านึกรู้ 

ด้วยจิตเคารพในความหมายนั้น ผมเข้าใจว่าความหมาย

ของค�าว่าพอเพียงจะปรากฏขึ้นในใจโดยที่ไม่ต้องคิดเลย  

ทกุๆ ขณะทีเ่รามชีวีติอยู ่เราจะรูเ้ลยว่าแค่นีก้พ็อแล้ว มากกว่านี้

เกนิจ�าเป็น ความรูส้กึแบบนีจ้ะเกดิขึน้ทนัทโีดยทีไ่ม่มใีครมาบอก  

แล้วก็ไม่ต้องฝืนใจท�า อย่างเช่นแก้วกาแฟที่เราใช้อยู่ทุกวัน  

เรามคีวามรูส้กึผกูพนักบัแก้วกาแฟ เวลาเราซือ้แก้วกาแฟสกัใบ  

เราตั้งจิตปรารถนาว่า แก้วกาแฟใบนี้อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้ 

เพือ่เรานะ เขารอเรามานานแล้ว เรามาเจอเขาวนันี ้เราจะใช้เขา 

อย่างดีไปจนกว่าจะถึงวันที่เขาเสื่อมสลาย แล้วเราก็จะมี

แก้วกาแฟเพียงใบเดียว ถ้าเราท�าแบบนี้ เราจะส�านึกว่าสิ่ง

ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ

เครื่องใช้ซึ่งไร้ชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของเรา  

ความหมายแบบนีจ้ะท�าให้เรามจีติทีนุ่ม่นวล อ่อนโยน ท�าให้สรรพสิง่ 

ทีอ่ยูร่อบตวัเรามคีวามงดงาม แล้วการส�านกึแบบนี ้ผมเชือ่ว่าจะเกดิ 

วิถีพอเพียงขึ้น นี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับเพื่อนร่วมโลก
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ร่วมกันส่งต่อความสุขด้วยความพอเพียง 

ด้วยการท�าทุกๆ วันให้เป็นวันที่พอเพียง 

เพือ่ทกุๆ ปีทีม่คีวามสขุ ท�าปีนีแ้ละปีต่อๆ ไป 

ให้เป็น “ปีแห่งความพอเพียง”

แค่ พอเพยีง 
ชี วิ ต ก็ มี ค ว า ม สุ ข 

เพี ย งพอ
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มิติ ประเด็น
ระดับ(การประเมิน)

มาก ปาน

กลาง

น้อย ไม่มี

1.ด้านคุณภาพ 

  ของผู้เรียน

1.1 ด้านวิถีชีวิต 

1) ผู้เรียนมีอุปนิสัยกินอยู่อย่างพอเพียงรู้อยู่ รู้กิน รู้ประมาณ 

 ตนและมีทักษะในการพึ่งพาและดูแลรับผิดชอบตนเองใน   

 กิจวัตรของตัวเอง

2) ผู้เรียนมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมองเห็น 

 คุณค่าของทรัพยากร รู้จักใช้อย่างระมัดระวังและคุ้มค่า 

 มีความเข้าใจความตระหนัก และเกิดจิตส�านึกสาธารณะ

3) ผู้เรียนรู้จักย้อนมองและตรวจสอบตนเอง รู้จักพิจารณา 

 ด้วยเหตุผล แยกแยะคุณโทษ มีวินัยและมีภูมิคุ้มกันใน 

 การด�าเนินชีวิต

4) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่มีบทบาทร่วมสร้าง 

 สานวัฒนธรรม อันดีงามของสังคมไทย

5) ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา เผชิญอุปสรรค 

 และสามารถแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง เหมาะสมได้

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
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มิติ ประเด็น
ระดับ(การประเมิน)

มาก ปาน

กลาง

น้อย ไม่มี

1.2 ด้านการเรียนรู้และการท�างาน

1) โรงเรียนมีหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนที่น�าปรัชญา

 ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริงของ  

 โรงเรียน โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยบูรณาการ  

 หลักวิชาการลงสู่วิถีชีวิต

2) ผู้เรียนเรียนรู้จากการท�าโครงงานการลงมือปฏิบัติ 

 ในสถานการณ์จริงจากบุคคลและชุมชนต้นแบบจนเกิด 

 ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

3) ผู้เรียนมีสติปัญญา มีความรู้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยน 

 เรียนรู้และการจัดการความรู้ด้วยตนเอง

4) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

 เชื่อมโยงหลักเหตุผล และสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน

 สื่อสารถ่ายทอดความคิดเห็นของตนได้

5) ผู้เรียนเรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อ่ืน กับชุมชน และสังคม 

 ภายนอกโรงเรียน สามารถรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ 

 ในสังคม เข้าถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  

 ชุมชนของตนตลอดจนสังคมได้

6) ผู้เรียนมีทักษะต่างๆท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

 และมีความสามารถในการเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
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มิติ ประเด็น
ระดับ(การประเมิน)

มาก ปาน

กลาง

น้อย ไม่มี

2.ด้านสภาพแวดล้อม 1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติ

 มีแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติที่หลากหลาย

 มีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2) โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 มีศูนย์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดูแลจัดการทรัพยากร 

 ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

3) การออกแบบอาคารเรียนมีการออกแบบที่เน้นความโปร่ง 

 โล่ง มีช่องทางรับลมและระบายลมได้ดี เพื่อให้ใช้  

 พลังงานไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น

4) โรงเรียนก�าหนดให้บริเวณพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนเป็นพื้นที่ 

 ปลอดขยะ มีการรณรงค์ลด-ละ-เลิกการบริโภคท่ีก่อให้เกิดขยะ

5) โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ให้นักเรียนและคนในชุมชน 

 ท�าเกษตรอินทรีย์และมีการจัดตลาดนัดเกษตอินทรีย์ 

 สนับสนุนการบริโภคการแลกเปล่ียนในครัวเรือน ในชุมชน

3.ด้านการบริหารจัดการ 1) ผู้บริหารโรงเรียน กระท�าตนเป็นต้นแบบ มีความมุ่งม่ันต้ังใจ

 สร้างศรัทธาให้ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตาม

2) ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายชัดเจน สมเหตุสมผล

 เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนักในคุณค่าของความพอเพียง

 และสนับสนุนแนวคิดและการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง

3) ผู้บริหารโรงเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการท�างาน 

 กับครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างความร่วมมือ  

 ร่วมใจอย่างแท้จริง

4) ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุง 

 พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอจริงจัง
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มิติ ประเด็น
ระดับ(การประเมิน)

มาก ปาน

กลาง

น้อย ไม่มี

4.ด้านชุมชน สังคม

และวัฒนธรรม

1) โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของครู

 ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นกัลยาณมิตร สนับสนุน   

 เอ้ือเฟ้ือ ให้เกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน ร่วมมือร่วมใจ 

 ในการท�ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

2) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 และทักษะของนักเรียน

3) โรงเรียนเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมองค์กร

 และวิถีชุมชนที่ใช้วิถีพอเพียงในชุมชนอย่างเข้มแข็ง

4) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา  

 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นไทย  

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้เท่าทัน 

 ความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆ

5) คนในชุมชนพร้อมเพรียงและพร้อมใจกันลด-ละ-เลิก

 วิถีบริโภคที่ไม่พอเพียง

6) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย ร่วมกับสถานศึกษา

องค์กรอ่ืนๆ และชุมชนต่างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
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เครือข่ายของโครงการของเสียเหลือศูนย์

 รับบริจาคกล่องนม หลอดพลาสติก ซองใส่หลอดที่สะอาดและแข็ง เพื่อใช้ท�าไม้อัดเทียม            

 บริษัท กรีนบอร์ด ประเทศไทย จ�ากัด จ.ปทุมธานี โทร. 02 - 904 - 8097

 บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ กรุงเทพฯ โทร. 02 - 397 - 9454

 รับบริจาคกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม ห่วงอลูมิเนียม เพื่อท�าขาเทียมในมูลนิธิสมเด็จย่า

 บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ากัด จ.ปทุมธานี โทร. 02 - 533 - 0277

 รับบริจาคกล่องโฟม สะอาดและแห้ง เพื่อท�ากล่องดินสอ จานรองแก้ว ไม้บรรทัด ไม้แขวนเสื้อ ที่กันลื่นในห้องน�้า

 บริษัท พีพี แพจเกจจิ้ง จ�ากัด (คุณพีรวัส) โทร.02 - 811- 9300, 086 -775 - 9909

 รับบริจาคกระดาษA4 ใช้แล้ว 2 หน้า

 โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ โทร. 02 - 354 - 8365

 รับกิ่งไม้ ท่อนไม้ โฟม ซองขนม พลาสติกกรอบเด้งที่สะอาดและแห้ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซิเมนต์ 

 บริษัท SCI อีโค เซอร์วิสเซส ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร 02 - 962 - 7295 -7

 รับซื้อของเก่า

 คุณแจ๋ว กรุงเทพฯ โทร. 085 - 3417 - 953 , 02-870 - 5411

 คุณไพศาล กรุงเทพฯ โทร. 085 - 225 - 1780
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