ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

ครอบครัว
คุณธรรม
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ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

ครอบครัวคุณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2559 จำ�นวน 3,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม 2560 จำ�นวน 3,000 เล่ม

เจ้าของ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดยการสนับสนุนของสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ
นายปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้อำ�นวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
คณะทำ�งานฯ
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ
นางสาวณิชา มูนจินดา
นางสาวจิตติมา เรืองเดชสุวรรณ
นางสาวชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์

รองผู้อำ�นวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

รูปเล่ม นายวัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์
พิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด
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คำ�นำ�
ชมรมคนรักในหลวง มูลนิธบิ คุ คลพอเพียง มีเจตนาดีทจี่ ะสร้างระบบครอบครัวคุณธรรม
ขึ้น โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ครอบครัวไทยมั่นคง อบอุ่น และเป็นสุข จึงได้หารือกับมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ โดยเฉพาะทีศ่ นู ย์โรงเรียนคุณธรรม อันมีคณ
ุ ปราโมทย์ โชติมงคล เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมนีไ้ ด้กอ่ ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.2557 ได้นอ้ มเกล้าน้อมกระหม่อมรับปฏิบตั ิ
ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

“ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
ปัจจุบนั ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ ได้ทำ� งานสนองนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยน�ำเอาหลักการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ องโรงเรียนคุณธรรมไปเผยแพร่ให้แก่
สถานศึกษาประเภทต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำหรับโครงการครอบครัวคุณธรรมนี้ ชมรมคนรักในหลวงจะได้น�ำเอารูปแบบและ
แนวปฏิบัติของโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับครอบครัวไทยในจังหวัดต่างๆ เราหวังว่าเมื่อ
ได้ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจะได้มีการสรุปบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อจะได้น�ำไป
เผยแพร่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ
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“
เด็ก

เป็นผู้ที่ได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อจากผู้ใหญ่
ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควร
และจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี
มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต
และมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล

“

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์
27 ตุลาคม 2516
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รู้จักศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เมื่อมกราคม 2557 โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มีเป้าประสงค์ทมี่ งุ่ น้อมปฏิบตั ติ ามพระราชกระแสรับสัง่
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานให้กับคณะ
องคมนตรี ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี 2555 ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง” ภารกิจส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ จึงด�ำเนินงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ใน
การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม เช่น สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนน�ำในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความดีในโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
5
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ลักษณะของ
ครอบครัวที่ดี
ครอบครัว หมายถึง กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามผูกพันและใช้ชวี ติ ร่วมกัน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสถาบัน
สังคมหลัก เป็นแกนกลาง และเป็นรากฐานส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนา และด�ำรงชีวติ ก่อให้เกิด
ความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่ให้การอนุบาล ดูแล
เลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เกิด ให้การศึกษา และอบรม จนโตขึ้นเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม

6
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ครอบครัวที่ดี

สมาชิกในครอบครัวควรมีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพดี ทั้งทางกายและจิตใจ ดังนี้
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1

คนในครอบครัว มีสขุ ภาพดี รูจ้ กั ดูแลสุขภาพอนามัย ทีอ่ ยูอ่ าศัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ

2

คนในครอบครัวมีความรักใคร่ กลมเกลียว ห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3

รู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว

4

มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

5

ท�ำกิจกรรมร่วมกันอยูเ่ สมอ เพือ่ สร้างความอบอุน่ และความสามัคคีภายในครอบครัว

6

สมาชิกในครอบครัว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประหยัดและอดออม

7

หัวหน้าครอบครัวต้องท�ำตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้
เป็นคนดี

8

หัวหน้าครอบครัวควรถ่ายทอดการเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา และส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษา

9

สมาชิกในครอบครัวบ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

10

สมาชิกในครอบครัว เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่นและสิทธิสาธารณะ รวมทั้ง
ปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
7
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คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ภาวะจิตใจทีเ่ มือ่ แสดงออกเป็นความประพฤติแล้ว
สังคมตัดสินได้ว่าเป็นจริยะที่ดี ถ้าใจเราคิดดี คิดจริงและคิดงาม และประพฤติออกมาดี
จริง งาม แสดงว่าคนๆ นั้นมีคุณธรรม แต่ถ้าใจคิดชั่ว คิดไม่จริง (เท็จ) คิดไม่งาม ก็จะมี
ความประพฤติชั่ว เท็จ และไม่งาม ซึ่งเราก็จะเรียกว่าคนไม่มีคุณธรรม ดังนั้น สังคมจึงต้อง
สร้างเครื่องตัดสินว่า อะไรคือดี จริง งาม
คุณธรรม คือ ธรรมทีเ่ ป็นคุณหรือสภาพคุณงามความดี เริม่ ตัง้ แต่ความนึกคิด ความ
ปรารถนา ความตั้งใจ คนที่มีคุณธรรม เมื่อคิดดีแล้ว ย่อมแสดงพฤติกรรมคือค�ำพูดและการ
กระท�ำทีป่ รากฏออกมาแล้ว สังคมตัดสินว่า ดี จริง และงาม คนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ธรรม เมือ่ คิดชัว่ แล้ว
ย่อมแสดงพฤติกรรมคือ ค�ำพูดและการกระท�ำทีป่ รากฏออกมาแล้ว สังคมตัดสินว่า เลว เท็จ
อัปลักษณ์
จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือศีลธรรม หมายถึงค�ำพูดและ
การกระท�ำ หรือพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก คือเป็นประโยชน์และสร้างความสุข

8
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คุณธรรมค้ำ�จุนไทย

คุณธรรมจริยธรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมไทย มี 10 ประการ ดังนี้

1. ความพอเพียง หมายถึง การด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ปวงชน
ชาวไทย เพื่อให้คนไทยอยู่อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 5 เรื่อง เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบซึ่งต้องกระท�ำพร้อมกันทุกเรื่อง ดังนี้
1.1
ความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดี
ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป

1.2
ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับความพอประมาณ
อย่างใช้เหตุผล

1.3
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง

1.4 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติต้องมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน
และมีความรอบคอบที่จะน�ำความรู้มาใช้

1.5 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึงผู้ปฏิบัติต้องมี
จิตใจที่ตระหนักในคุณธรรม และความซือ่ สัตย์
มีคณ
ุ ธรรมในการด�ำเนินชีวิต

ความพอเพียงจึงเป็นจุดรวมของคุณธรรมทั้งหมด
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คุณธรรมค�้ำจุนไทย

2.
ความเมตตา กรุณา
หมายถึงความรักใคร่เอ็นดู
ปรารถนาให้ ผู ้ อื่ น เป็ น สุ ข
คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

4.
ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง

หมายถึ ง ความประพฤติ ที่ จ ริ ง ใจ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ทำ�ผิดทัง้
ต่อหน้าและลับหลัง

3.
ความกตัญญูกตเวที

หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ส� ำ นึ ก
ในบุญคุณและการตอบแทน
บุญคุณ

5. ความเสียสละ

หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

10

aw10_��������_size.indd 10

2/2/17 8:22 PM

6.
ความมีวินัย

หมายถึง การรู้จัก
ควบคุ ม ตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติและ
ยึ ด มั่ น ในระเบี ย บ
แบบแผนข้อบังคับ
ข้อฏิบัติ

8.
ความรับผิดชอบ

หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทัง้ ทีเ่ ป็นภารกิจ
ส่วนตัว และภารกิจทางสังคม จะ
ต้องกระท�ำให้บรรลุความส�ำเร็จ
ตามความมุ ่ ง หมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และ ยอมรับผล
การกระท�ำทั้งผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้น ทั้งพยายามปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

7.
ความอดทน อดกลั้น

หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่นทั้งทางกาย
วาจา และใจ โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา

9.
ความขยัน

หมายถึง ความตั้งใจเพียร
พยายามปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก าร
งานที่ สุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�ำ่ เสมอ อดทน ไม่ทอ้ ถอย
เมื่อพบอุปสรรค และใช้สติ
ปั ญ ญาแก้ ป ั ญ หาจนเกิ ด
ผลส�ำเร็จ

10. ความมีสติ

หมายถึง ความระลึกได้ ความไม่
เผลอ การคุมจิต ระงับยับยัง้ ใจไม่
ให้เลินเล่อ
11
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ความสำ�คัญของการสร้าง

ครอบครัวคุณธรรม
ครอบครัวคุณธรรม หมายถึง กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามผูกพันและใช้ชวี ติ ร่วมกัน ให้การ
เลีย้ งดู ให้การศึกษา อบรม บ่มเพาะให้ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี ามจนเป็นนิสยั ช่วยเหลือ
เกือ้ กูล เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ กัน ตลอดจนให้มคี วามรอบรูใ้ นการประกอบอาชีพทีถ่ กู ต้อง เป็น
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
ครอบครัว เป็นสถาบันหลักทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ดังค�ำกล่าวที่
ว่า “พ่อแม่เป็นผูแ้ สดงโลกแก่ลกู ” (พระพรหมคุณาภรณ์,2552) “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของ
ลูก” ครอบครัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สุดของชาติ แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่และครอบครัว
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดต่อชีวิตและจิตใจของลูก โดยท�ำหน้าที่ เป็นทั้ง “ต้นแบบด้านคุณธรรม”
และเป็น “ครูคนแรก” ของลูกในบ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนหลังแรกที่อบรมบ่มเพาะ
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ลูก
ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของชีวิตเด็ก การรับรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 6 อัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเด็กจะท�ำให้เด็กคิด ตัดสินใจ และ
เลือกว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำ เลือกตัดสินใจว่าอะไรส�ำคัญหรือไม่สำ� คัญ ซึง่ เด็กจะแสดงออกมาใน
รูปของ การคิดดี พูดดี ท�ำดี เด็กจึงรู้จักโลกควบคู่กับคุณธรรมตั้งแต่ต้นของชีวิต
12
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กระบวนการและปัจจัยความสำ�เร็จ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในครอบครัวคุณธรรมไทย
มี พ ่ อ แม่ และครอบครั ว เป็ น ต้ น แบบที่ ดี ทั้ ง ความคิ ด ค� ำ พู ด และ
การกระท�ำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศรัทธาในความดี ไม่เกี่ยวข้อง
อบายมุข สมองของเด็กจะเรียนรู้และจดจ�ำ โดยท�ำตามแบบอย่างที่ได้เห็น
และได้ยิน
ในครอบครัวมีบุคคลที่เด็กรักและผูกพัน การสอนที่มีการเชื่อมโยง
เปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ ท�ำให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เด็กจะเกิดความ
รู้สึกร่วมเห็นอกเห็นใจ เข้าใจได้มากกว่า ประสบการณ์ความมีชีวิตใน
ครอบครัวเดียวกัน จะเป็นฐานการจดจ�ำที่ดีน�ำไปสู่นิสัยการปฏิบัติที่ดี
มีรูปแบบการท�ำซ�้ำ  และสม�่ำเสมอ ด้วยวิธีการหลากหลายในหลาย
สถานการณ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ผลดีที่สุด ควรท�ำตั้งแต่อายุ
ไม่เกิน 6 ปี
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กระบวนการและปัจจัยความสำ�เร็จ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในครอบครัวคุณธรรมไทย
จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ใ นวิ ถี ก ารด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
การบ่มเพาะคุณธรรมที่ดีที่สุด คือการกระท�ำผ่านชีวิตประจ�ำวัน โดยมี
พ่อแม่เป็นผู้ชี้น�ำและท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง
การให้แรงเสริม ให้กำ� ลังใจ ทีเ่ หมาะสมและสม�ำ่ เสมอ ยืนเคียงข้างร่วม
ท�ำกิจกรรมด้วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น
มีสมั พันธภาพทีด่ ี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การมีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วม
กัน การก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้เด็กๆ เพือ่ ฝึกความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั
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6 ขั้นตอนของการสร้างครอบครัวคุณธรรม
1.
สร้างการรับรู้
และยอมรับจาก
ทุกคนในครอบครัว
6.
ประเมินผล

5.
ลงมือปฏิบัติ
ทั้งครอบครัว

6 ขั้นตอน
ของการสร้าง
ครอบครัว
คุณธรรม

4.
แปลงคุณธรรม
หลักเป็น
แนวปฏิบัติ

2.
ระดมความคิด
เพื่อจัดท�ำบัญชี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์

3.
ร่วมกันก�ำหนด
“คุณธรรมหลัก”
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6

ขั้นตอนของการสร้างครอบครัวคุณธรรม

ขั้นตอนที่

1

สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกคนในครอบครัว ว่า
1.1 เราจะร่วมกันคิดปรับปรุงครอบครัวให้ดีขึ้น
1.2 เราจะร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ

ระดมความคิดเพื่อจัดท�ำบัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี
ขั้นตอนที่

2

2.1 ทุกคนในครอบครัวร่วมกันระดมความคิด เพื่อจัดท�ำ บัญชีที่ 1
รวบรวมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในรอบ 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาเพื่อ
ท�ำให้ทุกคนรับรู้ “ข้อบกพร่อง” ของครอบครัว
2.2 ทุกคนในครอบครัวร่วมกันระดมความคิด เพื่อจัดท�ำ บัญชีที่ 2
รวบรวมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในครอบครัว
ของเราใน 12 เดือนข้างหน้า เพื่อท�ำให้ทุกคนรับรู้ถึง “ความ
ปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาครอบครัวในปีต่อไป”
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ขั้นตอนที่

3

ร่วมกันก�ำหนด “คุณธรรมหลัก”
3.1 ทุกคนในครอบครัวร่วมกันระดมความคิด เพื่อก�ำหนด “คุณธรรม
หลัก” ทีแ่ ต่ละคนเชือ่ ว่าจะช่วยลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ในบัญชี
ที่ 1 และ เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในบัญชีที่ 2
3.2 ให้ก�ำหนด “คุณธรรมหลัก 3 คุณธรรม” โดยเลือกจากคุณธรรม
หลักทีร่ ว่ มกันคิดในข้อ 3.1 เพือ่ ใช้เป็นคุณธรรมหลักของครอบครัว
ในการปฏิบัติในรอบปีนี้ เช่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง

แปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวปฏิบัติ

ทุกคนในครอบครัวร่วมกันระดมความคิด เพื่อ “แปลงคุณธรรมหลัก
3 คุณธรรม” เป็น “แนวปฏิบัติ” ดังตารางตัวอย่าง
ขั้นตอนที่

4

คุณธรรม
หลัก
ซื่อสัตย์

พ่อ

- เคารพกฎของ
ครอบครัว
- ไม่สร้างหนี้
รับผิดชอบ - ปรับปรุงบ้านให้
ปลอดภัย น่าอยู่
- ดูแลค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว
พอเพียง
- ใช้จ่ายประหยัด
- จัดการแยกขยะเพื่อ
เพิ่มรายได้

แนวปฏิบัติ
แม่

ลูก

- พูดความจริงเสมอ
- ไม่เล่นการพนัน

- กลับบ้านตรงเวลา
- ไม่ขาดเรียน

- ใช้จ่ายประหยัด
- จัดบ้านสะอาด
สวยงาม น่าอยู่

- เก็บของเข้าที่เป็น
ระเบียบ
- ช่วยทำ�งานบ้านที่
มอบหมายให้ครบ
- เก็บออมเงิน
- ซ่อมแซมของใช้ส่วน
ตัว

- ใช้จ่ายที่จำ�เป็น
- ทำ�บัญชีครัวเรือน

17

aw10_��������_size.indd 17

2/2/17 8:22 PM

ลงมือปฏิบัติทั้งครอบครัว
ขั้นตอนที่

5

5.1 ผู ้ น� ำ ครอบครั ว ประกาศข้ อ ตกลงของครอบครั ว ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
คุณธรรมทั้ง 3 ข้อ ให้ทุกคนรับรู้และถือปฏิบัติ
5.2 ต้องมีการประชุมครอบครัวเป็นระยะๆ (อย่างน้อยทุกเดือน) เพื่อ
ท�ำความเข้าใจและหารือข้อดี หรือ ข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล
ขั้นตอนที่

6

6.1 ทุกคนในครอบครัวประเมินผล “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จากบัญชีที่
1 และ 2”
6.2 ทุกคนในครอบครัวประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ครอบครัว
1) ความสัมพันธ์รักใคร่ในครอบครัวเพิ่มขึ้น
2) ความสุขความส�ำเร็จของสมาชิก
3) การลดหนี้ และเพิ่มเงินออม
4) อื่นๆ
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กิจกรรมส่งเสริมความดี
ครอบครัวมีบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีความผูกพันทางจิตใจ ชีวิต
ครอบครั ว มี โ อกาสของการอยู ่ ร ่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกั น อยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ วั น
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงท�ำได้โดยก�ำหนดกิจวัตรประจ�ำวันในบ้าน ให้เด็กมีสว่ นร่วม
ให้เด็กได้ลงมือท�ำด้วยตนเองในวิถีการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำอย่างสม�่ำเสมอ ฝึกฝนให้
เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย

กิจกรรมการท�ำงานบ้าน
ครอบครัวมีบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีความ
ผูกพันทางจิตใจ ชีวติ ครอบครัวมีโอกาสของการอยูร่ ว่ มกันท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันอยูเ่ ป็นประจ�ำวัน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงท�ำได้
โดยก�ำหนดกิจวัตรประจ�ำวันในบ้าน ให้เด็กมีสว่ นร่วม ให้เด็กได้ลงมือ
ท�ำด้วยตนเองในวิถีการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำอย่างสม�่ำเสมอ
ฝึกฝนให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสยั ครอบครัวมีบคุ คลทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีความผูกพันทางจิตใจ ชีวิตครอบครัวมี
โอกาสของการอยู่ร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยูเ่ ป็นประจ�ำวัน
19
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การท�ำงานบ้านเป็นการฝึกความรับผิดชอบตนเองของเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรู้
มีประสบการณ์ แก้ปัญหา ฝึกทักษะ ได้ลองผิดลองถูก เกิดความมั่นใจ และได้รับความสุข
จากสิง่ ทีท่ ำ� เป้าหมายในการมอบหมายหน้าทีท่ ำ� งานบ้าน ไม่ใช่ความส�ำเร็จ หากแต่เป็นการ
ฝึกฝนเด็ก ให้พัฒนาตนเองด้วยคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นมนุษย์
ผูป้ กครองควรเป็นต้นแบบด้วยการท�ำงานบ้านร่วมกันกับเด็ก โดยแบ่งหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน
ท�ำและติดตามงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดตามเวลาที่เหมาะสม ในระหว่างท�ำงานบ้าน
ร่วมกัน ผู้ปกครองควรสอดแทรกวิธีคิดควบคู่ไปกับการท�ำงาน ด้วยการชักชวนพูดคุยชี้ให้
เห็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมจากการท�ำงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว หลังการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกันเสร็จสิ้น เด็กควรได้รับค�ำชม และ/หรือ สิทธิพิเศษเสริมหลังจากการ
ท�ำงานบ้านบ้าง เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจ และรู้สึกถึงคุณค่าของงานนั้นๆ มากขึ้น

กิจกรรมการท�ำการบ้าน
การเรี ย นรู ้ แ ละทบทวนการบ้ า นเป็ น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก มั ก หลี ก เลี่ ย ง
ไม่ค่อยอยากท�ำด้วยตัวเอง อยู่บ้านเด็กมักอยากเล่นสนุกสนานที่ไม่เกี่ยว
กับการเรียน ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการเรียน เขียน อ่าน จึงต้องฝึก
จนเป็นนิสัย เพื่อสร้างให้เด็กเกิดความอดทน และความมั่นใจ
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ผู้ปกครองเป็นต้นแบบช่วยสอนการบ้าน ทบทวนหนังสือ มีสื่อ หนังสือ หรือกิจกรรม
เสริม และชี้แนะโดยน�ำประเด็นคุณธรรมจริยธรรมเข้าเชื่อมโยงกับวิชาการเรียนการสอน
เมื่อท�ำบ่อยๆ โดยก�ำหนดให้เป็นตารางประจ�ำทุกวัน เด็กจะเกิดความเคยชิน เหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน โดยหลังจากเด็กท�ำการบ้านเสร็จควรได้รับค�ำชม และ/หรือ
สิทธิพิเศษ เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจกับสิ่งที่ตนท�ำ

กิจกรรมเล่นดีมีกติกา
ปัญหาเด็กติดเกม ติดรายการโทรทัศน์เป็นปัญหาใหญ่ของ
ครอบครัว ผู้ปกครองจึงควรก�ำหนดตารางเวลาในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
อย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้น โดยผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
และเด็ก พร้อมการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมด้วย
พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี ก�ำหนดตารางการใช้เวลาเป็นประจ�ำ
พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และควรมีการชมเชย
เมื่อเด็กปฏิบัติได้ตามที่ก�ำหนด
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กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย
การสร้างระเบียบวินยั และความรับผิดชอบให้กบั เด็กท�ำได้ดว้ ยการ
สร้ า งบรรยากาศของบ้ า นให้ เ ป็ น บ้ า นที่ มี ร ะเบี ย บ มี ค วามสะอาด
ปลอดภั ย สวยงาม น่ า อยู ่ เช่ น ฝึ ก ให้ เ ด็ ก เก็ บ ของเล่ น ให้ เ ป็ น ที่
ตั้งกฎของบ้านด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น
พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี มีการเตือนและแนะน�ำให้ปฏิบัติสิ่งที่
ต้องการอย่างสม�ำ่ เสมอ และเด็กควรได้รบั ค�ำชม ทัง้ นีค้ วรมีการบ่มเพาะ
วิธคี ดิ ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เด็กเห็นคุณค่า และความส�ำคัญของ
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

กิจกรรมมื้ออาหารอิ่มใจ
กิจกรรมการท�ำอาหารร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กหลายด้าน โดยเริ่มจากการวางแผนการซื้ออาหาร
ของครอบครัว พ่อแม่สอนเรือ่ งระเบียบวินยั ในการจัดเก็บข้าวของในครัว
และเมือ่ ไปจ่ายตลาดพ่อแม่ควรให้คำ� ชีแ้ นะเรือ่ งการเลือกซือ้ ของ พร้อม
ทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วย เช่น สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น หลังจากนั้นพ่อแม่
และเด็ ก ต้ อ งร่ ว มกั น ท� ำ กั บ ข้ า ว โดยมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ และพู ด คุ ย
สอดแทรกเรื่องราวความผูกพันของครอบครัว เช่น ต�ำราอาหารของ
คุณยาย เป็นต้น
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กิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะ
ความพอเพียงของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่ท�ำได้ในครัวเรือน
คือ การแยกขยะเพื่อน�ำกลับมา “รีไซเคิล” ใหม่ หรือการน�ำไปขาย
เพือ่ การสร้างรายได้ ส่วนขยะทีไ่ ม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้จริง ก็ฝกึ ให้
รูจ้ กั การจัดการทีเ่ หมาะสม เช่น การฝังกลบขยะในครัวเรือน เป็นการสร้าง
วินัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นีพ้ อ่ แม่ควรบ่มเพาะวิธคี ดิ ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ ด้วยการชักชวน
พูดคุยขณะท�ำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขยะกับ
เศรษฐกิจ ขยะกับสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง การพึ่งตนเอง ที่มาของขยะ
ภาวะโลกร้อน ฯลฯ

กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด
การฝึกให้เด็กรับทราบค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟ ด้วยการดู
ใบเรียกเก็บเงินค่าน�้ำ ค่าไฟแต่ละเดือนร่วมกัน แล้วประเมินสิ่งต่างๆ
ที่ท�ำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัวแพงขึ้น ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายว่า
ครอบครัวควรมีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ต้องลดลง และหาหนทางแก้ไขด้วยกัน
เป็นการฝึกฝนความมีวินัย และความรับผิดชอบกับกิจวัตรของตนเอง
พ่อแม่ควรบ่มเพาะวิธีคิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ด้วยการชักชวนพูด
คุยขณะท�ำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ชีวิต
แบบพอเพียง การประหยัดพลังงาน เชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อน ฯลฯ
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เพลงประกอบกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
1. ความนัยคุณธรรม

ค�ำร้อง นาง สุชาวดี ขันโท
ท�ำนอง เพลงระบ�ำพื้นเมืองภาคใต้ (ตารีกีปัส)

จริยธรรมกับคุณธรรมนั้นเป็นความนัย (ๆ)
คุณธรรมนั้นควรมีไว้ (ๆ)
จรรโลงใจถ้วนทั่วทุกนาม
ล้วนมีในใจคุณค่าคงไว้เพื่อความดีงาม (ๆ)
หากแสดงชัดเจนเมื่อไหร่ (ๆ)
โปรดจ�ำไว้คือจริยธรรม

2. คุณธรรมสร้างคนดี
ค�ำร้อง/ท�ำนอง นางวราภรณ์ สว่างการ

เราจะสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดิน
เหนือใต้ ออก ตก ล้วนมีคนดี 		
หนึ่งคือพฤติกรรมบ่งชี้ 		
สองคือคุณธรรมเป้าหมายเตือนตน
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คุณธรรมน�ำถิ่นไทยให้สุขขี
สองมือนี้คือพลังของเยาวชน
ควรที่สรรสร้างและต่างฝึกฝน
เราทุกคนน�ำพาให้รุ่งเรือง
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3. หกขั้นตอนพัฒนาคุณธรรม
ค�ำร้อง/ท�ำนอง นางวราภรณ์ สว่างการ

(สร้อย) พวกเราท�ำเองจากหัวใจ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม
หนึ่งยอมรับรู้ได้ทุกคน
พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์แยกเป็นตอน
สามคือคุณธรรมหลักใหญ่
สี่แปลงคุณธรรมแล้วปฏิบัติดี
หกสุดท้ายคือการติดตาม
จ�ำไว้ส�ำคัญอย่างแน่นอน
(สร้อย) พวกเราท�ำเองจากหัวใจ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม

คิดคราใดร่วมรู้ร่วมท�ำ
โปรดจงจ�ำนั้นมีหกขั้นตอน
สองท�ำตนหลอมรวมจงคิดก่อน
กลับมองย้อนสิ่งนี้คือบัญชี
โปรดจ�ำไว้ก�ำหนดให้ได้จากี้
ห้าน้องพี่ร่วมใจกันทั้งองค์กร
คุณธรรมควรประเมินผลก่อน
มีหกขั้นตอนพัฒนาคุณธรรม
คิดคราใดร่วมรู้ร่วมท�ำ
โปรดจงจ�ำนั้นมีหกขั้นตอน

4. พัฒนาชุมชน
ค�ำร้อง/ท�ำนอง นางสุชาวดี ขันโท

มา มา มา มาพัฒนาชุมชน พวกเราสุขล้นทุกคนมีน�้ำใจ
ช่วยกันร่วมแรงสามัคคีกันไว้ ชุมชนก้าวไกลเพราะคุณธรรมน�ำพา
นันนานันนานั้นนันนานานา
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ตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติครอบครัว
คุณธรรมหลัก
พ่อ
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