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โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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“อยูเมืองหรืออยูปา  ไดรับการศึกษาเสมอกัน” 
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  จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใหโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก      

เปนสถานศึกษาแบบอยางในการจัดการเรียน 
การสอนและบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
ในการประเมินโรงเรียนทั่วประเทศ  

เมื่อกลางปที่แลว 

 
 ในวันนี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จึงเปนสถานท่ีสำคัญอีกแหงหนึ่ง
ที่โรงเรียนตางๆทั่วไป ตั้งใจจะมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการดวยกิจกรรม/โครงการมากมายท่ีเนนการพ่ึงตนเองและ
ความพอเพียง อยางเชน การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหนายและบริโภคภายใน
โรงเรียน กิจกรรมกระดาษสาเพ่ือสรางวัสดุธรรมชาติใหกลายเปนผลิตภัณฑใหมๆ 
ไมทำลายสิ่งแวดลอม กิจกรรมสหกรณโรงสีีดำเนินงานผลิตขาวกลองเพ่ือสุขภาพ
ของทุกคน กิจกรรมธนาคารเยาวชนกิจกรรมแหงการสรางจิตสำนึกการออม
ทรัพย  การใชเงนิอยางมเีหตมุผีลและมภีมูคิุมกันทีด่ ีโครงการบล็อกดนิประสาน วสัดุ
กอสรางพลงัจากธรรมชาติเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื โครงการเคร่ืองเงนิชาวเขา ทีท่ัง้ผลติ 
จำหนาย มรีายได แลวยังอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมดีงามของทองถิ่นอีกดวย 
โครงสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโครงการสรางความเขาใจในการอยูรวมกันเปนสวน
หนึง่ของธรรมชาติ ในการดำรงชีวติอยางสรางสรรคสงัคมและส่ิงแวดลอมอนังดงาม  
 การศึกษาดูงาน การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหตากผานกิจกรรม/โครงการตางๆที่ีหลากหลายและมีคุณคาเหลานี้  
จะทำใหผูที่เขามาเรียนรู ไดเก็บเกี่ยวแนวความคิดและประสบการณ สามารถนำไปปรับ
ใชกบัการทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ นัน่เพราะในวันนี ้ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหตากคือ
แบบอยาง “สถานศกึษาพอเพียง” อยางแทจรงิ   
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   ศึกษาสงเคราะหตาก   “โรงเรียนแบบอยางแหงความพอเพียง” 
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 ชวงสายๆของวันเสาร หากมีโอกาสไดเดินเลนอยูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก นอกจากสายลมพัดผานไปกับตนไมมากมายท่ี
สดช่ืนรมเย็นแลว เราอาจไดเหน็เดก็ๆรวมกลุมกันทำงานอยูใตถนุหอพกัโลงสงู อากาศปลอดโปรงสบาย ทีใ่ตถนุหอพกั เดก็ๆกำลงัปงขนมปง
ทาเนย เพื่อเตรียมนำไปขายในตอนกลางวัน สวนอีกหอพักหน่ึง ซึ่งอยูขางๆกัน เด็กๆกำลังชวยกันลางไขเปดสีขาวฟองโตเต็มกะละมังใหญ 
เตรียมนำไปทำไขเค็มสมุนไพร และตามสถานท่ีตางๆซ่ึงเปนบรรยากาศแบบธรรมชาติรมรื่นชื่นใจภายใตรมไมใหญ มีกลุมโตะหินออนสีขาว
สะอาดตา เด็กๆหลายคนกำลังนั่งปกผาหรือถักไหมพรมอยางตั้งใจภายใตเสียงนกรองจิ๊บจั๊บและใบไมพลิ้วไหว  
 สวนอีกสถานท่ีหนึง่ทีม่จีะเดก็ๆรวมกลุมกนัอยูอยางมากมาย คอืทีใ่ตถนุอาคารเรียนหลงัใหม เดก็ๆทอผากระเหร่ียง สานตะกรา เดก็ๆที่
นารกัเหลานัน้กำลงัผลติสนิคาเตรยีมนำไปขายในสัปดาหตอไป  
 แลวก็ยังมีการทำงานอ่ืนๆอีกมากมายในชวงสายของวันเสารนี้ 
 ..................  
 หากแตในเวลาสายๆของวันเสาร ไมไดอยูในโรงเรียน แตวากำลังเดินเลนอยูบริเวณตลาดนัดริมแมน้ำปง แลวเดินผานไปเร่ือยๆ 
อาจจะไดพบแผงสินคาแผงใหญแผงหน่ึง ที่นั่นจะมีสินคามากมายหลายประเภทใหเลือกซื้อ จนทำใหนึกถึงหางสรรพสินคานอยๆริมทาง 
สินคามีมากมายหลายอยางจริงๆ ไมวาจะเปนของที่ระลึกหรือสินคาของใชเล็กๆนอยๆอยางพวงกุญแจสวยๆ ผาปกใสกรอบรูปไม ตุกตาชาว
เขา สมุดบันทึกทำมือ ผาเช็ดหนา ผาทอกระเหร่ียง ผาพันคอไหมพรม สรอยลูกปด หรือของกินของใชอยางมะมวงแชอิ่ม ไขเค็มสมุนไพร 
กลวยทอด กลวยกวน ถั่วเคลือบน้ำตาล แลวก็ยังมขีองกินของใชภายในบานอยางขาวสาร ขาวกลอง ขาวซอมมือ ผักปลอดสารพิษ ลูกประคบ 
ยาสระผม สมุนไพร สบูบำรุงผิว น้ำยาลางจานจากธรรมชาติ โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษนี่ทั้งเขียวทั้งสด ปลอดภัยรอยเปอรเซนตจากสาร
เคมีแนนอน 
 ................. 
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ในการลงทุนนักเรียนอาจจะรวมหุนกันเองหรือกูยืมเงินจากกองทุนสอร. และเมื่อมีรายไดแลวบริษัทจะมีการปนผลใหสวนตางๆ 
เพื่อใหกิจกรรมมีการพัฒนาตอไปไดคือ ปนผลเขาบริษัท 20% เพื่อขยายกิจการและเพ่ิมการลงทุน ปนผลสมาชิก 65%-70% เปนราย
ไดสวนตัวของสมาชิกแตละคนในบริษัท ปนผลโรงเรียน 5-10% เปนคาทรัพยากรของโรงเรียน และอาจมีปนผล 2% เพื่อเปนน้ำใจให
กับครูที่ปรึกษาอาชีพ 
 ตลอดป2552ที่ผานมามีการรายงานสรุปของบริษัทที่จดทะเบียนการคาและมีรายไดทั้งหมด 39 บริษัท และนอกจากน้ียังมีรายงานการ
หารายไดซึ่งเปนกิจกรรมของหองเรียน และหอพักอีก 43 กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปรวมรายไดของการจำหนายสินคา และบริการในโครงการ 
สอร.ไดเปนเงินทั้งหมด 5,392,172 บาท (หาลานบาทจริงๆ) 

หากแตวาจำนวนเงินมากมายขนาดน้ี คงไมสำคัญเทากับการท่ีเด็กๆไดมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
เด็กๆไดทำงานรวมกันเปนกลุมจนเกิดทักษะในการวางแผน การแกปญหา การบริหารจัดการ การพัฒนาและคิดสรางสรรคงานอาชีพ 
และท่ีสำคัญ พวกเขาเรียนรูที่จะพึ่งตนเอง นั่นหมายถึงการมีทักษะในการดำรงชีวิตอยางเปนสุข  
 ทานผอ.สมศักดิ์ แสงประเสริฐ ไดกลาวเก่ียวกับโครงการสอร.วา 
 “การดำเนินงานโครงการสอร. จุดมุงหมายสำคัญไมไดอยูที่รายไดมากมายมหาศาล แตเปนเพียงการสรางกระบวนการเรียนรูใหเด็ก
นักเรียนมีชีวิตอยูดวยความเขมแข็งพึ่งตนเองได สรางสรรคการงานอาชีพที่สุจริต เพราะโรงเรียนของเราเนนใหนักเรียนจบการศึกษาออกไป
เปนคนๆหนึ่งที่มีงานทำ ประกอบอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โดยนำความรูไป
พัฒนาตนเองและชุมชนบานเกิด เพื่อใหความยากจนและความดอยโอกาสท่ีเปนเบื้องหลังชีวิตของพวกเขาน้ันหมดไปเสียที”    

สินคาทั้งหมดเปนผลงานการผลิตและจำหนายของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จากโครงการ สอร.หรือชื่อเต็มๆวา 
โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน โดยมคีรบูงัอร จนัทรชุม เปนผูประสานงานโครงการดูแลการจดทะเบียนบรษิทั
และรวบรวมรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการโดยรวม 
 การเขารวมโครงการสอร. นักเรียนจะตองรวมกลุมกันอยางนอย 15 คนขึ้นไป รวมกันศึกษาและทำงานอาชีพอิสระนั้นๆ ไม
วาจะเปนงานบริการอยางเชน รานเสริมสวย รานตัดผม บริการลางรถ หรือการผลิตและจำหนายสินคาตางๆมากมาย โดยจะตองมีครู
ที่ปรึกษาประจำอาชีพหนึ่งคน และนักเรียนจะตองไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับทางโรงเรียน เพื่อจะสามารถใชอาคาร สถานที่ และ
ทรัพยากรตางๆอยางน้ำ ไฟฟา ที่ดินเพาะปลูก ในการประกอบอาชีพได 
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เมื่อตนป 2552 โครงการผลิตบล็อกดินประสานเร่ิมตนขึ้น 
ดวยการทดลองหาสวนผสมที่ลงตัวที่สุดในการทำบล็อกดินสำหรับ 

การกอสรางแทนการใชบล็อกปูนซีเมนต ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือนำมาใช 
เปนวัสดุกอสรางภายในโรงเรียนเปนหลัก เปนวิสัยทัศนในการบริหาร
ทรัพยากรอยางมีคุณคาของทานผูอำนวยการสมศักดิ์  แสงประเสริฐ  

ที่ตองการลดรายจายในการซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซม 
อาคารสถานท่ีตางๆในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก  
ที่อาจมีการชำรุดทรุดโทรมเสียหายไปบางตามกาลเวลา 

แตถงึทีส่ดุแลวสวนผสมทีล่งตัวทีส่ดุ คอื นกัเรยีนทีไ่ด
รวมโครงการ พวกเขาผลิตบลอ็กดนิ มคีวามรูเรือ่ง
สวนผสม กรรมวธิกีารผลิต พวกเขามรีายไดระหวางเรยีน 
และไดเรยีนรูทีจ่ะนำประสบการณการทำงานเปนแนวทาง
การประกอบอาชีพ และสิง่สำคัญและมคีณุคาย่ิงกวาใดนัน้  
คอืสวนผสมทีม่คีวามหมายวา บลอ็กดนิประสาน คอื ดนิ 
ดนิคือธรรมชาติ เดก็ๆไดสมัผสัและเรยีนรูในการใช
พลงัธรรมชาติมาสรางสรรคสิง่ใหม หวัใจของเดก็ๆ  
อยางพวกเขาไดสมัผสัดนิทีเ่ปนความย่ิงใหญ เปนความ
อดุมสมบรูณ เปนการให เปนความเขมแขง็กลาแกรงใน
การดำเนนิชวีติ หวัใจของพวกเขามีพลงัของสวนผสมแหง
ความดีงีาม และความแข็งแกรงพรอมออกไปเผชิญสูโลก
กวางตอไป “ บลอ็กดนิประสาน กอสรางความแข็งแกรง  
ดงีามจากธรรมชาติใหกบัเดก็ๆทกุคน ”  

               
หนึ่งปผานไป สวนผสมลงตัวขึ้น จนมาถึงวันน้ี  

โครงการผลิตบล็อกดินประสานโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหตากไดคนพบสวนผสมทีล่งตัวแลว 
     ในการผลิตบลอ็กดนิขึน้มากอนหนึง่ แลวยงัไดสรางสวนผสมทีด่เียีย่มในการบริหารจดัการโครงการอยางมปีระสทิธภิาพ  
   ในหนึง่ปทีผ่านบล็อกดนิประสานจำนวนมากถูกผลติขึน้มาใหกบัโรงเรียน โรงเรยีนรบัซือ้ในราคาถูก ประหยัดคาใชจาย 
  ในการซอมบำรงุอาคาร นกัเรยีนในโครงการบล็อกดนิประสานมีรายได บลอ็กดนิประสานวัสดทุีท่ำจากดิน เปนวสัดธุรรมชาติมหศัจรรย  

ไดถกูนำไปใชในการซอมแซม และกอสรางสิง่ใหมในโรงเรียน อยางเชน อาคารเกียรตปิระวตัโิรงเรยีน อาคารเรียนดนตรีนาฏศลิป  
     หองนำ้บลอ็กประสาน ตูเสือ้ผาบลอ็กประสาน ฯลฯ   
  

 วารสารรวมเผาไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ จัดทำโดยงานประชาสัมพันธการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก  /  คณะท่ีปรึกษา - นายสมศักด์ิ แสงประเสริฐ ,นายสำเริง กลีบเอม ,นางทักษิณา ทองญวน , 
นายเกรียงไกร ออนย้ิม ,นายไพฑูรย เรืองสุวรรณ , นางประภา กลีบเอม , นางสาวนงคนุช อุดกันทา , นางศรีไพร แสงประเสริฐ , ธีรภาพ  จันทรชุม , สินีนาถ  รสเครือ / บรรณาธิการ - ไตรภพ  ทองชวง 


