
สารประถมอุดมปัญญา 75   ฉบับที่ ๓๘ ปที่ ๘  พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

“ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สำคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก
เพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ 

ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได 
เพราะวาถาไมเจออุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได

แตถามีความรู  มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ  
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

เรารักในหลวง
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 เด็กๆ  สมัยก่อน  ที่โตมากลายเป็นรุ่นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ช้ันประถมใน
ปัจจุบัน คงจ�าได้แม่นย�า ว่าเวลาที่บ้านเปิดดูข่าวภาคค�่า ทุกๆ วัน เราจะได้ดู
ข่าวในพระราชส�านัก
 ข่าวในพระราชส�านักทุกวันนั้น ก็จะมีข่าวในหลวงเสด็จไปประกอบ
พระราชกรณียกิจตามที่ต่างๆ ในประเทศไทย
 ไปช่วยพสกนิกรดูแลเรื่องชีวิต เรื่องน�้า เรื่องป่า เรื่องทรัพยากร  เรื่อง
ศาสนา เรื่องความเป็นอยู่ เรื่องการศึกษา เรื่องการเกษตร เรื่องไร่ นา ฯลฯ 
สารพัดเรื่อง
 ทุกๆ วัน ที่เราเห็นภาพเหล่านั้นจนเป็นเรื่องปกติ 
 พระองค์ท่านเสด็จไปบนภูดอย ตามต่างจังหวัดไกลๆ ในทุกภาค
อย่างไม่สนใจว่าจะยากล�าบากแค่ไหน
 ในหลวงของเรา ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรด้วยความเหนื่อยหนักและ
ทั่วถึงมาเป็นเวลานานจริงๆ 
 จนประชาชนอยู่ดีกินดี  มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์
ต่างๆ รวมจนถึงวิธีคิด วิธีการใช้ชิวิต และอีกมากมายจากโครงการในพระ
ราชด�าริอันมีนับไม่ถ้วนทั่ว
 ประเทศไทยเราโชคดีที่มีในหลวง
 หลายปีที่ผ่านมา ในหลวงของเราประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องมีทีมแพทย์คอยถวายการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวันเวลาที่ผ่านไป ไม่ทราบว่าเด็กรุ่นหลังๆ จะได้มีโอกาสดูข่าวใน
พระราชส�านักกันบ้างไหม 
 ปีนี้ในหลวงของเราทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี 
 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
 โอกาสนี้ กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญาจึงคิดท�าฉบับ “เรา
รักในหลวง” ขึ้นมา เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  

กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญา

บทบรรณาธิการ
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สารจากครูใหญ่ <ครูจิ๋ว>

สวัสดีค่ะ สมาชิกสารประถมทุกท่าน

           ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก�าลังจะจบลงอย่างรวดเร็วนะคะ 

เด็กๆของเราเติบโตทางความคิดกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเรื่องคุณงามความ

ดี  ที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะความคิดเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการแสดงออกและพฤติกรรม

ที่ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้

           เรื่องแรกที่อยากจะกล่าวถึงคือ การที่เด็กๆของเราจ�านวนถึง ๙๗ คน สมัคร

ใจที่จะบวชเณร และบวชชี ช่วงระหว่างวันที่ ๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในโครงการ

เณรน้อย ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากการที่พระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะ

ปัญโญ ได้มาสอนการปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกับนักเรียน

ประถม และได้ให้นักเรียนรับทราบถึงการบวชเณรในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา  ท�าให้

นักเรียนมีความสนใจที่จะบวชเป็นจ�านวนมาก  และที่ส�าคัญคือ ทุกคนบวชด้วย

ความสมัครใจของตนเอง   
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            แต่ละคนให้เหตุผลในการบวชที่เมื่อได้ยินแล้วก็ได้แต่อนุโมทนาในความคิด

ที่เป็นกุศลของเด็กๆทุกคน   ตัวอย่างเหตุผลที่เราได้สอบถามมา เช่น  อยากจะบวช

ให้กับคุณยายที่ป่วยเป็นมะเร็ง บุญที่ได้จากการบวชอาจจะช่วยคุณยายให้ไม่ปวด

จากการเป็นมะเร็ง  อยากท�าบุญให้พ่อแม่ หรือ จะบวชเพราะคิดว่าตัวเองท�าตัวไม่

ค่อยดี ซนมาก จึงอยากจะบวชให้ตัวเองดีขึ้น เป็นต้น   และเมื่อทราบว่าจะต้องสอบ

ท่องบทสวดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ว่าจะบวชได้หรือไม่  เด็กๆแต่ละคนต่างก็ไปฝึกหัดกัน

อย่างเอาจริงเอาจัง  โดยมีผู้ที่เคยบวชเณรมาแล้วช่วยฝึกซ้อมให้  ซึ่งครูก็เชื่อว่าทุก

คนจะมีโอกาสได้บวชอย่างแน่นอน 

 

             จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา  และมาร่วมงานบวชของเด็กๆใน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ด้วยนะคะ

        อีกเร่ืองหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้  คือเรื่องการเขียนความเรียงหัวข้อ 

“รุ่งอรุณ: โรงเรียนของฉัน” ที่คุณครูได้ให้นักเรียนเขียนเนื่องในโอกาสวันภาษา

ไทย  และมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นทุนการศึกษาของแต่ละระดับชั้นด้วย

              งานเขียนของนักเรียนได้สะท้อนความเข้าใจที่นักเรียนมีต่อการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนได้อย่างน่าปลื้มใจ  ท�าให้คุณครูมีก�าลังใจขึ้นมาก จากการที่รู้

ว่าเด็กๆ ทุกคนได้ซึมซับ  ได้ปฏิบัติ และได้เข้าใจ  จากการท�าสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน 

ที่ล้วนเป็นการหล่อหลอมให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจได้ในท่ีสุด  

และคุณครูก็ได้ทราบว่าเด็ก ๆ ทุกคนได้เปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ

         ลองอ่านงานเขียนบางช่วง บางตอน ของเด็กๆ และร่วมปลื้มใจไป

กับคุณครูนะคะ
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 เด็กชายเขตโสภณ   โสภณ (โจโจ้) ชั้น ป. ๕/๔ 

 “...ตัง้แต่อนบุาล  จนถงึวยัประถมทีผ่มได้เรยีนโรงเรยีนนี ้  ท�าให้ผมและ

เพือ่นๆ ได้ดแูลตนเองได้  อาจจะดลู�าบากส�าหรบัเดก็อย่างพวกเรา  แต่มนักลบักลาย

เป็นข้อได้เปรยีบของโรงเรยีนเรา  เพราะเวลาอยูท่ีบ้่าน  ผมไม่จ�าเป็นต้องมแีม่บ้านหรอื

พีเ่ลีย้ง ผมสามารถดแูลตนเองได้ ตัง้แต่  กนิ  นอน  อาบน�า้  ล้างจาน  ล้างห้องน�า้ ฯลฯ  

อกีสิง่ทีเ่ป็นจุดเด่นของโรงเรยีน คอื หลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า  ทกุๆ เช้า เรา

จะมารวมตวัเพือ่สวดมนต์พร้อมกนัทัง้โรงเรยีนประถม  มนัคงเป็นเรือ่งทีน่่าเบือ่ส�าหรบั

ผม เพือ่นๆ  หรอื อกีหลายคนในโรงเรยีน  ซึง่ผมคดิว่ามนัเป็นเรือ่งธรรมดา  เพราะการ

สวดมนต์ไม่ได้สนกุเหมอืนการเล่มเกมอยูท่ีบ้่าน  แต่ตอนนีผ้มเริม่ชนิและปรบัตวับ้าง

แล้ว  เพราะท�าให้ผมรูส้กึสงบมากข้ึน...”

 เด็กหญิงชาริมา  พึ่งอุทัยศรี (มิ้ม) ชั้น ป.๖/๑

 “...โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากและมีต้นไม้หลากหลาย

สายพันธุ์ขึ้นอยู่เต็มไปหมด  ในทุกเช้าฉันจะเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ จนถึงพวกพี่ ๆ มา

ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน  มันเป็นภาพที่ดูอบอุ่นและน่ารัก  ท�าให้เวลาที่ฉันเห็น  

ฉันก็รู้สึกดีไปด้วย  แต่สิ่งที่ท�าให้ฉันภูมิใจที่สุด คือ โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนวิถี

พุทธที่จะสอนให้เด็กหม่ันสวดมนต์   และทางโรงเรียนก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์มา

เทศน์อย่างสม�่าเสมอ  ท�าให้เด็ก ๆ ซึมซับค�าสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปโดยไม่รู้ตัว  

และฉันรู้ดีว่าการที่ฉันได้เดินอยู่ในเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาจะท�าให้ฉันมีสิ่งยึด

เหนี่ยวจิตใจที่จะท�าให้ฉันไม่หลงเดินในทางที่ผิดในอนาคต...”
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เด็กหญิงภัทริดา  พิเชฐวัฒนา (มะปราง) ชั้น ป.๕/๒

 “...ตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่โรงเรียน  ฉันก็ได้ความรู้มากมาย  ไม่ใช่เพียงความ

รู้เรื่องวิชาการ  แต่เป็นความรู้ทั้งหมด  ทั้งชีวิตประจ�าวัน  ทั้งการมีมารยาท  ความ

อ่อนน้อมถ่อมตน  โรงเรียนนี้ท�าให้ฉันได้รู้จักหลายสิ่ง  การมีน�้าใจ  ความเสียสละ 

และ ความอดทน  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิต  แต่ว่าโรงเรียนนี้ได้

บ่มเพาะเด็กตั้งแต่ยังเล็ก   ท�าให้เด็กจดจ�ามาตลอด  การได้เรียนเช่นนี้  ท�าให้ฉัน

เห็นหลายๆ สิ่ง  ซึ่งบางคนอาจจะเคยมองข้ามไป  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บของตั้งแต่

เช้า    ตื่นมาก็ต้องเก็บที่นอน  กินข้าวก็ต้องกินไม่ให้หกเลอะเทอะ  การท�ากิจวัตร

ต่างๆ ล้วนต้องใช้ความใส่ใจ  งานเล็กๆ ยังต้องอดทนเลย  คุณครูมักสอนเสมอว่า

ให้เราเป็นคนดี  มีจิตใจที่เมตตา  ตอนแรกที่ได้ฟัง  ฉันก็ไม่เคยเก็บมาคิด  ฟังเรื่อยๆ  

ฉันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น  ตอนเด็ก ๆ     ฉันก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองท�านั้นถูกเสมอ  จนคุณครู

ได้สอนการใช้เหตุผล

 โรงเรียนเป็นที่สร้างคน  สร้างคนให้มีความรู้  ให้มีความรับผิดชอบ  รู้จัก

แยกแยะสิ่งที่ถูกและผิด  โรงเรียนรุ่งอรุณนี้เป็นโรงเรียนที่สอนและปั้นให้คนเป็นคน

ที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง  ที่นี่ค่อย ๆ ปั้นคนอย่างประณีต  

เพื่อให้เด็กเป็นเด็กที่ดี  นิสัยดี  มารยาทดี  และฉันคิดว่าโรงเรียนนี้ท�าให้ฉันมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น   ท�าให้ฉันเข้าใจหลาย ๆ สิ่งมากขึ้น     ทั้งความเสียสละ  ความ

อดทนในการท�างาน และท�าให้ฉันรู้ถึงการมีน�้าใจแบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

...”
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เรำรักในหลวง
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We Love The King,

We Love Thailand.
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ครูรัตน์ สัมภาษณ์

	 ค�ำว่ำ	“ในหลวง”		ส�ำหรับครูฟังดูยิ่งใหญ่	และดูห่ำงไกลมำก		แต่ควำม
จริงแล้วพระองค์ไม่เคยห่ำงไกลำจำกประชำชนของพระองค์เลย	 	 เพรำะครูเห็น
พระองค์ในทีวีตอนข่ำว	 ๒	 ทุ่มทุกวัน	 เห็นพระองค์เสด็จไปช่วยเหลือประชำชนที่
ต่ำงจังหวัดทุกคืน	 จนท�ำให้เกิดควำมเคยชินว่ำพระมหำกษัตริย์ก็คงต้องทรงงำน
อย่ำงนี้เป็นเรื่องปกติ		ควำมรู้ควำมเข้ำใจเริ่มมีมำกขึ้นเมื่อโตขึ้นและมำถึงวันนี	้
ทุกครั้งที่จะเปิดวีดิโอเพลง	หรือเรื่องรำวที่เกี่ยวกับพระองค์	 	น�้ำตำจะไหลทุกครั้ง	
สงสำรพระองค์	 เพรำะทรงชรำภำพมำก	 แต่ก็ยังทรงงำนหนักมำก	 ตลอดระยะ
เวลำกำรครองรำชย์ที่ยำวนำนถึง	๗๐	ปี	เป็นที่ทรำบกันดีว่ำไม่มีพระมหำกษัตริย์
ชำติใดในโลกนี้	 จะทรงงำนมำกมำยขนำดนี้	 และทรงงำนเพื่อประชำชนอย่ำง
แท้จริง		

	 นกัเรยีนทีค่รสูมัภำษณ์ทัง้	 ๖	 คน	 ๖	 ระดับได้พดูถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ของตนเองได้ด	ี	แม้ว่ำจะไม่เคยเหน็พระองค์		บำงคนทีเ่คยเรยีนตอบได้ลกึซึง้		อย่ำง
น่ำชื่นชมในควำมคิดของเด็กระดับเพียงประถม		และทุกคนต่ำงจะท�ำควำมดี
เพ่ือเป็นกำรตอบแทนให้พระองค์	 ครเูชือ่ว่ำหำกพระองค์ทรงทรำบ	 คงดีพระทยัที่
ควำมเหนือ่ยของพระองค์ไม่สญูเปล่ำอย่ำงแน่นอน		และอย่ำงน้อยกม็เีดก็นกัเรยีน
โรงเรียนรุ่งอรณุทีพ่ร้อมจะเดนิตำมรอยพระบำทของพระองค์

ในหลวงของฉัน...
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ด.ช.ปัณณวิชญ์  สุวิทย์วรกุล (แพนเตอร์) นักเรียนชั้น ป.๑/๓

	 ผมรู้จักในหลวงครับ	 ในหลวงก็คือ	พระรำชำ	ผมไม่เคย
เห็นพระองค์จริง	เคยเห็นแต่ในรูป	และเคยได้ยินว่ำ	ในหลวงเป็น
พระรำชำที่ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อน	 	 ท่ำนท�ำแต่ควำมดี	 และ
ท่ำนครองรำชย์มำแล้ว	๗๐	ปี	ท่ำนแก่แล้ว	และผมก็อยำกเห็นตัว
จริงว่ำจะเป็นอย่ำงไร	 หน้ำตำเป็นแบบไหน	ถ้ำเจอท่ำนจะให้พวง
มำลัย	เพรำะคนอื่นก็ให้	

	 ผมจะท�ำควำมดีกับพระรำชำ		จะช่วยเหลือพ่อแม่	ไม่ดื้อ
กับพ่อแม่	และจะไม่ดื้อกับคุณครู	และจะตั้งใจเรียน
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ด.ช. ธันยธร  อชรางกูร (ป๋อ) นักเรียนชั้น ป.๒/๔

	 “ผมรู้จักในหลวง	จำกกำรบอกเล่ำของพ่อและ
แม่ครับ		แม่เล่ำว่ำ	พระองค์รักบ้ำนเมือง	มีควำมกตัญญู
ต่อแม่	 	 	ช่วยเหลือแม่	 	พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดี	 	ท�ำทุก
อย่ำงเพื่อประชำชน		ยอมเสียสละเพื่อประชำชน	ผมเคย
เห็นพระองค์จำกในรูปปฏิทิน	 รู้สึกว่ำพระองค์ยิ่งใหญ่		
อยำกเห็นพระองค์	 อยำกรู้ว่ำท่ำนเป็นอย่ำงไร	 และรู้สึก
เสียใจที่พระองค์ประชวร	 	 อยำกให้ท่ำนดูแลบ้ำนเมือง
ต่อไป	 	 	 	 ผมจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์	 ไม่ท�ำสิ่งที่ไม่ดี	 เช่น	
แกล้งเพื่อน	และสิ่งที่ไม่ดีต่ำง	ๆ	”	

12 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 13   

ด.ญ.ปาณิศรา  ตันพานิช (ปริม) นักเรียนชั้นป.๓/๒

	 “	 หนูรู้จักในหลวงตั้งแต่อนุบำล	 ๓	 ค่ะ	 แม่ซื้อ
หนังสือในหลวงมำให้หนู	 พ่อกับแม่ช่วยอ่ำนให้ฟัง	 ใน
หนังสือบอกว่ำ		ในหลวงมีควำมเมตตำต่อประชำชน		
ท�ำควำมดีให้ประชำชน	 เช่น	 เวลำภำคอีสำนฝนไม่ตก	
ท่ำนสั่งให้ทหำรไปท�ำฝนเทียมให้	ท�ำให้ป่ำอุดมสมบูรณ์	
แจกเมล็ดพันธุ์พืชให้ประชำชนเอำไปปลูก	 	 หนูมีควำม
สุขที่มีพระรำชำที่ดีที่สุด	อยำกเจอพระองค์	อยำกเห็นว่ำ
เป็นอย่ำงไร	 ได้แต่ทรำบข่ำวว่ำพระองค์ประชวร	 อยำก
ให้พระองค์หำยไวๆ		หนูอยำกตอบแทนพระองค์ด้วย
กำรท�ำควำมดี	 ไม่แกล้งเพื่อน	 	 ไม่ขโมยของ	 และเวลำ
เพื่อนล�ำบำกจะไปช่วยเหลือ”	
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ด.ญ.ลัลลิสา  สุจิวรพันธ์พงศ์(โอปอล) นักเรียนชั้น ป.๔/๒

	 หนูรู้จักในหลวง	ค่ะ	พระองค์เป็นกษัตริย์ของประเทศไทย	รู้จักพระองค์
เพรำะแม่ชอบคุยกับพ่อว่ำ	 พระองค์ทรงงำนเยอะมำก	 และมีโครงกำร	 ท่ำนอำยุ
เยอะแล้วก็ยังช่วยเหลือประชำชน	แม่เล่ำให้ฟังว่ำ	“	พระองค์มีอำรมณ์ขัน”	เพรำะ
มีประชำชนเข้ำเฝ้ำ	 ท่ำนถำมว่ำชื่ออะไร	 คนที่เข้ำเฝ้ำตอบว่ำ	 ภูมิพล	 พระองค์ก็
ตอบว่ำ	ชื่อเหมือนกันเลย”	พระองค์จริงจัง	ตั้งใจ	ช่วยเหลือประชำชน

	 หนูรู้จักพระองค์จำกเพลงสรรเสริญพระบำรมีที่มีภำพเกี่ยวกับกำรทรง
งำน	 และงำนของพระองค์ต้องไปช่วยเหลือประชำชนที่ต่ำงจังหวัด	 	 บอกวิธีกำร
เพำะปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียง

	 หนูชอบท่ีพระองค์สงบน่ิงเรียบร้อย		อดทนในกำรท�ำงำน		มีควำม
พยำยำมในกำรช่วยเหลือประชำชน	 หนูรู้ว่ำพระมหำกษัตริย์ของต่ำงประเทศเขำ
จะอยู่ในวังสบำยๆ	 แต่ในหลวงไม่ได้อยู่อย่ำงสบำย	 แต่กลับบอกกำรใช้ชีวิตแก่
ประชำชน		ช่วยประชำชนให้มีงำนท�ำ		เวลำเกิดน�้ำท่วมก็ท�ำถุงยังชีพให้

	 หนูจะเดินตำมรอยพระองค์โดยกำรตั้งใจ		อดทน		มีควำมพยำยำม	
ประหยัด	และหนูก็รักพระองค์เพรำะท่ำนช่วยเหลือประชำชนให้อยู่ดีกินดี
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ด.ช.ดิถดนัย  ขัตติโยทัยวงศ์ (ยินดี) นักเรียนชั้น ป.๕/๒

 ในหลวงมีควำมสำมำรถหลำยเร่ือง		ผมมีควำมภูมิใจลึกๆ		ที่ประเทศไทยมี
พระเจ้ำอยู่หัวฯ	 ท่ำนมีควำมสำมำรถในหลำยด้ำน	 เป็นทั้งนักวิทยำศำสตร์	 นักกีฬำ	 นัก
ดนตรี	 ช่ำงภำพ	 ฯลฯ	 	 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภำพในทุกด้ำน	 พระองค์ทรงเผยแพร่
ควำมรู้แก่ประชำชน	 เพื่อประชำชนสำมำรถด�ำรงชีวิตด้วยตนเอง	 แบบเศรษฐกิจพอเพียง	
พึ่งพำตนเองได้	

	 พระองค์เหมอืนครูคนหน่ึง		ท่ีให้ควำมรูแ้ก่ประชำชน		ท่ำนไม่ได้บงัคบัให้ประชำชน
ท�ำ	แต่ท่ำนชีแ้นวทำง	ซึง่แม้จะไม่ได้เป็นเกษตรกรกส็ำมำรถน�ำไปใช้ในชวีติประจ�ำวนัได้		ใน
ข้ันแรกท่ำนให้ทกุคนสะสมและแสวงหำควำมรู	้ ก่อนทีจ่ะน�ำไปเผยแพร่หรอืแบ่งปันให้กบัผู้
อืน่	เพ่ือจะได้น�ำไปปรบัใช้กบักำรด�ำเนนิชวีติของแต่ละคนได้เอง		ท่ำนไม่ได้ท�ำเพือ่ตนเอง	แต่
ท�ำเพ่ือประเทศไทย	เพือ่ประชำชน		ท่ำนต้องอดทน	และต้องต้ังใจทีท่�ำเรือ่งซ�ำ้ๆ	โดยไม่ย่อท้อ	
คือกำรท�ำเพือ่ประชำชน

	 ผมรู้สึกรักพระองค์แม้จะไม่เคยเห็นพระองค์	ผมรู้จักพระองค์ตอนเรียน	และอ่ำน
จำกหนังสือ	 ผมไม่อยำกให้พระองค์ทรงงำนมำก	 เพรำะพระองค์อำยุมำกแล้ว	 	 คนปกติ
จะเกษียณตอนอำยุ	๖๐	ปี	แต่พระองค์มีพระชนมำยุถึง	๘๙	ยังทรงงำนเพื่อประชำชนอยู่	
อยำกให้พระองค์พักบ้ำง

	 ผมอยำกให ้คนไทยทุกคนไม ่ท� ำ ให ้
พระองค์เครียด	 เพรำะจะต้องรับรู้ปัญหำต่ำงๆ	 ทั้ง
ชำยแดนภำคใต้	 ทั้งเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง	 ทั้งทำง
เศรษฐกิจ	 ผมอยำกให้คนไทยสำมัคคี	 แม้ผมรู้ว่ำ
จะเป็นเรื่องยำก		คนไทยทุกคนต้องมองย้อนตนเอง
เป็นอย่ำงแรก		และปรับที่ตัวเอง		เมื่อมีคนท�ำด	ี
หนึ่งคน	 ก็จะมีคนที่สองและคนที่สำมตำมมำ	 ผม
เชื่อว่ำ	 ถ้ำทุกคนพยำยำมท�ำดี	 ก็จะท�ำให้พระองค์
สบำยใจ”
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ด.ญ.สิรดา  คงเพชราทิพย์ (มีมี่) นักเรียนชั้น ป.๖/๑

	 ในหลวงคือ	 พระรำชำ	 เป็นพ่อที่ใหญ่ส�ำหรับหนู	 ไม่มีพระมหำกษัตริย์
พระองค์ใดเหนื่อยเท่ำพระองค์อีกแล้ว	พระองค์เป็นครูสอนหนูในเรื่องควำมเพียร	
ควำมพยำยำม	 พระองค์รักประชำชน	 แม้อำยุจะมำกแล้วท่ำนยังดูแลประชำชน
เหมือนเดิม		หนูอยำกช่วยแบ่งเบำภำระแทนพระองค์		แม้จะเป็นเด็กคนหนึ่ง					
หนูอยำกจะบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	จะน�ำโครงกำรต่ำงๆที่พระองค์ทรงท�ำ	
มำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	และในโรงเรียน		เช่น	ช่วยกำรประหยัด
น�้ำ	ไฟ	ช่วยเพื่อน	แยกขยะให้เป็นที่	เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน

	 หนูไม่อยำกให้พระองค์เหน่ือย		หนูจะเป็นคนหนึ่งที่จะแบ่งภำระของ
พระองค์	หนูอยำกบอกว่ำ	“หนูรักพระองค์เท่ำชีวิต”	หนูจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้
อื่นๆ	เหมือนกับพระองค์ที่เป็นแบบอย่ำงที่ให้แก่ประชำชน	

16 สารประถมอุดมปัญญา
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ความเคลื่อนไหว 
ป.๑ - ป.๖
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ควำมเคลื่อนไหว	ป.๑
	 สวัสดีคุณพ่อคุณแม่	นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่๑	ทุกท่ำน	เมื่อย่ำง
เข้ำสู่หน้ำฝน	เรำจะเริ่มเห็นเมล็ดของพืชพรรณนำนำชนิด	เริ่มงอกงำม	เปรียบ
เสมือนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่๑	ในปีกำรศึกษำนี้	ที่เริ่มงอกงำมและพร้อม
ที่จะเปิดโลกแห่งกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง				เมื่อนักเรียนได้ไปสังเกต		
ส�ำรวจ		และสัมภำษณ์บุคคลำกร	เช่น	ครูใหญ่		ครูเหมียว		เป็นต้น		ท�ำให้รู้ถึง
ควำมตั้งใจ	ควำมเสียสละ	และควำมรักในกำรท�ำงำนของครูและเจ้ำหน้ำที่		เมื่อ
น�ำมำพูดคุยและชวนกันย้อนมองตนเอง		ส่งผลให้นักเรียนเข้ำใจผู้อื่น		และเป็น
จุดเริ่มต้นของกำรท�ำโครงงำนตำมควำมสนใจเพื่อเข้ำไปศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม		
และคิดกิจกรรมกำรท�ำเรื่องดีๆ	เพื่อช่วยเหลือครูและเจ้ำหน้ำที่		ซึ่งถือได้ว่ำเป็น
ก้ำวแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๑		กับกำรเรียนรู้ในชุมชนประถมของ
โรงเรียนรุ่งอรุณ	
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	 ส�ำหรับกำรเรียนภำษำไทย		ทุกวันหำกใครผ่ำนมำที่ตึก	ป.๑	ก็จะ
ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของนักเรียน	ท่องบทกลอน		บทร้องเล่น	พร้อมปรบมือตำม
จังหวะอย่ำงสนุกสนำน		เด็กๆ	เริ่มจดจ�ำค�ำศัพท์ต่ำงๆ	ได้		ชี้ค�ำตรงตำมเสียงที่
อ่ำน		ผลัดกันออกมำชี้ค�ำ	และอ่ำนอย่ำงมีควำมสุข		นอกจำกนี้กำรเขียนก็เริ่มเห็น
พัฒนำกำรที่ชัดเจนขึ้น		เริ่มเขียนได้สวย		และที่น่ำประทับใจ	คือ		นักเรียนกล้ำที่
จะเขียนด้วยตัวเองมำกขึ้น		ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องที่น่ำชื่นชมมำกๆ	ค่ะ

										ควำมสนกุสนำนของกำรเรยีนคณติศำสตร์กไ็ม่แพ้วชิำอ่ืนเหมอืนกนันะคะ	
เพรำะในแต่ละวนันกัเรยีน	ได้เรยีนรูผ่้ำนกจิกรรมทำยภำพหรรษำ	หำจ�ำนวน	เพือ่
เรียนรู้จ�ำนวน	ควำมหมำยและกำรอ่ำนค่ำของจ�ำนวน		๐	–	๑๐			สำมำรถเปรยีบ
เทยีบจ�ำนวนสิง่ของโดยสำมำรถบอกได้ว่ำจ�ำนวนใดมำกกว่ำ	น้อยกว่ำ	เท่ำกนัได้		
นอกจำกนีน้กัเรยีนยงัสนกุกบัเกมเป่ำยิง้ฉบุ		กำรหย่อนลกูปิงปอง	กำรก�ำทำยเมด็
มะขำม	เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและเรยีนรูอ้งค์ประกอบจ�ำนวนต่ำงๆ	เช่น	๕	ประกอบ
ด้วย	๓	กับ	๒			๔	กบั	๑		เป็นต้น	คณุพ่อคณุแม่ลองให้นกัเรยีนเล่นได้เลยนะคะ	
รับรองสนกุแน่นอนค่ะ		เพรำะนอกจำกจะได้ทบทวนองค์ประกอบของจ�ำนวน	
นกัเรียนยังสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรบวกลบจ�ำนวนไม่เกนิสบิได้ด้วยค่ะ
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ควำมเคลื่อนไหว	ป.๒
	 นับเป็นควำมเปลี่ยนแปลงที่น่ำตื่นเต้น		เมื่อน้องเล็กสุดในรั้วประถม
ขึ้นมำเป็นพี่	ป.๒				ในวันแรกของภำคเรียนที่	๑		นักเรียนต่ำงตื่นเต้นที่จะได้เป็น
พี่		ซึ่งแน่นอนว่ำกำรเป็นพี่โตขึ้นจะต้องมำพร้อมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่มำกขึ้นเช่นกัน	เช่น		กำรท�ำหน่วยบริกำร		กำรท�ำหน่วยประจ�ำวัน		หรือกระทั่ง
กำรรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ครูหรือผู้ปกครอง
เตือน

	 ในภำคเรียนนี้นักเรียนจะได้เห็นแง่มุมชีวิตของตนเองที่กว้ำงและลึกซึ้ง
มำกยิ่งขึ้น		ผ่ำนโครงงำนบูรณำกำร “ชีวิตสัมพันธ์  ฉันกับบุคคลรอบตัว”		ที่
เป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นต่ำงๆ		ให้นักเรียนได้ศึกษำ
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	 เริ่มจำกพี่	ป.๓	ส่งมอบเมล็ดพันธุ์และแปลงผักให้น้อง	ป.	๒		เปรียบ
เสมือนกำรส่งมอบหน้ำที่กำรเป็นพี่	ป.๒	ให้แก่น้องๆ		จำกนั้นได้มีกำรสังเกตดิน		
และเตรียมดินให้มีสภำพเหมำะสมต่อกำรปลูกผักในภำคเรียนต่อไป		ระหว่ำง
นี้เองนักเรียนก็ได้เห็นว่ำกว่ำจะได้ผักแต่ละต้นต้องใช้เวลำและใช้กระบวนกำร
หลำยอย่ำง		อีกทั้งยังต้องรู้จักดูแลรักษำให้ดี		เพื่อให้ได้ผักที่มีคุณค่ำแก่กำร
บริโภคเชื่อมโยงไปถึงตัวของนักเรียนเองที่ได้ย้อนมองว่ำตั้งแต่เกิดมำนักเรียนมี
พัฒนำกำรอย่ำงไร		และต้องพึ่งพำใครบ้ำง		โดยประเด็นที่เป็นจุดเน้นในส่วนนี้
คือเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงควำมดีของผู้มีพระคุณ		น�ำไปสู่กำรท�ำควำมดี
เพื่อตอบแทนในท้ำยที่สุด		ซึ่งในรำยวิชำภำษำไทยได้มีกำรใช้วรรณคดีเรื่องสังข์
ทองเป็นตัวเปิดให้นักเรียนเห็นถึงพระคุณของแม่		พร้อมกันนั้นได้มีกิจกรรมให้
คุณแม่ของนักเรียนเขียนเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์และกำรเลี้ยงดู
ลูกมำแบ่งปันเรื่องรำวกันในแต่ละห้อง		นักเรียนหลำยคนเมื่อได้ฟังจดหมำยที่
คุณแม่เขียนมำก็ถึงกับน�้ำตำซึม		บำงคนร้องไห้เมื่อได้ฟังจดหมำยจำกคุณแม่
ของเพื่อนๆ		เป็นสีสันแห่งชีวิตที่สร้ำงควำมซำบซึ้งให้กับทั้งนักเรียนและคุณครู
ได้ดีทีเดียวค่ะ

	 ในส่วนของคณิตศำสตร์	นักเรียนได้น�ำควำมรู้จำกกำรเรียนจ�ำนวนที่
เกิน	๑๐๐	มำเชื่อมโยงกับจ�ำนวนที่มำกขึ้นนั่นคือจ�ำนวน	๑,๐๐๐	โดยรู้ว่ำถ้ำมี	
๑๐	ร้อยนั่นคือ	๑,๐๐๐	นั่นเอง	นอกจำกนี้ยังเรียนกำรบวกที่ตัวตั้งและตัวบวก
เป็นจ�ำนวน	๒	หลัก	เพื่อเข้ำสู่กำรบวกในแนวตั้ง	และเป็นกำรบวกแบบมีทดค่ะ
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ควำมเคลื่อนไหว	ป.3

 	 	 	 	 	 ในภำคเรียนนี้นักเรียนชั้น	 ป.3	 	 ได้เรียนโครงงำนบูรณำกำร	 “สุดสำคร”	

เป็นโครงงำนหลัก		ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย		เรื่องพระอภัย

มณี	 	 ตอนสุดสำคร	 	 บนเป้ำหมำยที่ว่ำ	 “มีเจตจำานง มุ่งสู่กุศล  บนความมุ่ง

มั่น  หมั่นฝึกกายใจ”		เพรำะจำกกำรท่ีนักเรียนได้ซึมซับเรื่องรำวควำมรู้สึก

ของตัวละครจำกบทร้อยกรอง	 เช่น	 ควำมรู้สึกเจ็บปวดของนำงเงือกก่อนคลอด

ลูก	 	 หรือควำมคิดของสุดสำครเมื่อได้พบกับม้ำนิลมังกร	 เป็นต้น	 ท�ำให้นักเรียน

ได้วิเครำะห์ถึงพฤติกรรมของตัวละครอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล		และคิดเปรียบ

เทียบกำรกระท�ำของตัวละครและเชื่อมโยงกับประสบกำรณ์หรือกำรกระท�ำ

ของนักเรียน	 	 และกำรคิดงำนท�ำควำมดีเพื่อพ่อแม่	 ท�ำให้นักเรียนหลำยคนเริ่ม

มีงำนที่เป็นกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อช่วยเหลือครอบครัว	 	 แล้วน�ำมำแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์		และควำมรู้สึกของตนเองเมื่อท�ำได้ส�ำเร็จร่วมกันในชั้นเรียน
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	 ส่วนในวิชำวิทยำศำสตร์นั้น		ตั้งแต่ต้นภำคเรียนได้ส�ำรวจพื้นที่ภำยใน

โรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ		และท�ำเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจำก						

หลำย	ๆ 	ต�ำแหน่ง		เช่น		สวนป่ำ		บริเวณรอบสระว่ำยน�้ำ		ลำนสัก		แปลงผัก		เป็นต้น		

เพื่อเปิดกิจกรรมควำมสนใจในกำรเรียนวิทยำศำสตร์	 ส่วนงำนที่ได้ลงมือท�ำคือ

กำรได้เตรียมดินส�ำหรับปลูกต้นทำนตะวัน		และเทียนบ้ำน		ซึ่งนักเรียนได้ลงมือ

ทั้งถอนหญ้ำ	 	 ฟันดิน	 ย่อยดิน	 	 ใส่ดินปุ๋ยเพื่อบ�ำรุงดิน	 จำกกิจกรรมต่ำงๆ	 เหล่ำ

นี้นักเรียนจะได้ค้นพบ	 “หัวใจชำวสวน”	 จำกกำรลงมือท�ำงำนต่ำงๆ		ด้วยตนเอง		

และระหว่ำงที่รอเวลำในกำรบ�ำรุงดินให้ได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดนั้น	 นักเรียน

ก็กลับเข้ำมำสู่ห้องเรียน	 และท�ำงำนประดิษฐ์กังหันจำกขวดน�้ำ		และน�ำมำทดล

องกำรหมุนของกังหันลมว่ำจะมีแรงในกำรยกลูกแก้วมำกน้อยแค่ไหน	 ซึ่งเด็กๆ	

สนุกกับกำรลงมือประดิษฐ์	 	กำรตั้งสมมุติฐำน	และลงมือทดลองเพื่อหำค�ำตอบ

ให้กับกำรเรียนรู้ของตนเอง	 	 เพื่อเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรท�ำกำรทดลองอื่นๆ	 ต่อไป
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ควำมเคลื่อนไหว	ป.๔

	 กำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๔	ในภำคเรียนที่	๑	นี้	เริ่ม

จำกนักเรียน			ได้ค้นหำบุคคลที่นักเรียนคิดว่ำเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สำมำรถเป็น

บุคคลต้นแบบในกำรประพฤติปฏิบัติของนักเรียน		พร้อมทั้งระบุเหตุผลในกำร

เลือก	ซึ่งเด็กๆได้ระบุควำมดีงำม	หรือคุณธรรมของบุคคลที่ตนเองเลือกได้ชัดเจน	

เมื่อน�ำมำแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนท�ำให้เด็กๆเห็นควำมดีงำมของบุคคลต่ำงๆ

มำกมำยซึ่งล้วนมีควำมดีงำมที่แตกต่ำงกันในแต่ละด้ำน		จำกนั้นนักเรียนได้

อภิปรำยร่วมกันถึงกำรค้นหำบุคคลต้นแบบของพวกเรำทุกคน	บุคคลผู้ซึ่งมี

ควำมดีงำมในทุกๆด้ำนทั้งหมดที่นักเรียนได้กล่ำวมำ	นั่นก็คือ	บุคคลต้นแบบ

ของพวกเรำชำวพุทธหรือองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ		ซึ่งเป็นกำรเรียนโครงงำนใน

ภำคเรียนนี้	
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	 ในช่วงเวลำของวันวิสำขบูชำ	หลังจำกเด็กๆได้ท�ำบุญตักบำตรที่

โรงเรียนแล้ว	เด็กๆได้เรียนรู้ควำมส�ำคัญของวันวิสำขบูชำ	น�ำไปสู่กำรเรียนรู้

พุทธประวัติ	ตั้งแต่กำรประสูติ	ตรัสรู้	และปรินิพพำน	และได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฟังธรรม		ท�ำสมำธิด้วยกำรวำดภำพลำยเส้น	ที่เกี่ยวข้องกับ

ประวัติของพระพุทธเจ้ำ				จำกนั้นเด็กๆได้สืบค้นและน�ำเสนอแลกเปลี่ยน	

๑๐	พระชำติของพระพุทธเจ้ำและรู้จักกำรบ�ำเพ็ญบำรมีในแต่ละพระชำติ

ของพระพุทธเจ้ำ	ท�ำให้เด็กๆ	เห็นว่ำกว่ำจะมำเป็นพระพุทธเจ้ำต้องสั่งสมบุญ

บำรมีมำเป็นเวลำนำน		เรำเกิดมำเป็นมนุษย์ในชำตินี้เรำจะน�ำเอำบำรมีใดของ

พระพุทธเจ้ำมำเป็นแบบอย่ำงหรือเป็นเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินรอยตำมได้บ้ำง	

เด็กๆ	จึงได้เลือกและเขียนคุณธรรมควำมดีและตัวอย่ำงที่นักเรียนจะน้อมน�ำ

ไปใช้ในชีวิตของตนเองได้จริง	เช่น	ควำมอดทนต่อควำมขี้เกียจในกำรตื่นนอน		

ควำมเสียสละแรงกำยแรงใจในกำรเก็บขยะ	กวำดใบไม้เพื่อส่วนรวม		ควำมมี

สติตั้งมั่นและมีสมำธิจดจ่อในกำรเรียน	เป็นต้น			
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	 จำกนั้นนักเรียนได้ศึกษำ		๑	ใน	๑๐	พระชำติของพระพุทธเจ้ำ	โดย

ละเอียด	และเป็นพระชำติที่ทรงบ�ำเพ็ญบำรมีที่นักเรียนสำมำรถน�ำไปเป็นแบบ

อย่ำงได้ง่ำยที่สุด	นั่นคือ	เรื่องรำวของพระมหำชนก	ซึ่งเป็นพระชำติที่บ�ำเพ็ญ

วิริยะบำรมี		ในกำรเรียนจะแบ่งเป็น	๓	ตอน	ซึ่งนักเรียนได้เรียนผ่ำนไป	๒	ตอน

แล้ว		คือ	ตอนที่	๑	ปฐมเหตุแห่งควำมขัดแย้ง	และตอนที่	๒ก�ำเนิดพระมหำชนก	

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกำรดูกำร์ตูน	แล้วสรุปท�ำควำมเข้ำใจล�ำดับของเรื่อง

รำว		วิเครำะห์ตัวละคร		วิเครำะห์เหตุกำรณ์		ซึ่งในกำรวิเครำะห์นั้นนักเรียนได้

ท�ำควำมเข้ำใจสู่ชีวิตของตนเองไปด้วย	เช่น	เรื่องรำวเกิดขึ้นเพรำะมีเหตุปัจจัยให้

เกิด	กำรที่พระอริถชนกหลงเชื่ออ�ำมำตย์เป็นเพรำะเกิดจำกกิเลสของมนุษย์		ซึ่ง

มนุษย์ทุกคนล้วนมีกิเลส		กิเลสมีอะไรบ้ำง	และนักเรียนคิดว่ำนักเรียนมีกิเลส	

เช่น	ควำมโกรธ		ควำมอยำกได้	ควำมขี้เกียจ	ควำมอิจฉำ	หรือไม่อย่ำงไร			จำก

นั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของควำมเพียรในตอนที่	

๓	ตอนพระมหำชนกว่ำยน�้ำข้ำมมหำสมุทร	ต่อไป
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	 ในวิชำวิทยำศำสตร์เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของควำมสัมพันธ์ของสิ่ง

แวดล้อมและสิ่งมีชีวิต	ผ่ำนกำรศึกษำติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

ภำยในโรงเรียน	เรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต	โดย

กำรปลูกบวบเป็นกรณีตัวอย่ำง	ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงก�ำลังเพำะต้นอ่อนของบวบ

เป็นกำรเรียนรู้เชื่อมโยงเข้ำสู่เรื่องอุณหภูมิอำกำศและสภำพอำกำศใน	๑วัน

ของวันที่มีสภำพอำกำศแจ่มใส	และวันที่มีฝนตกโดยน�ำข้อมูลระดับอุณหภูมิที่

บันทึกมำน�ำเสนอในรูปแบบกรำฟเส้น	เพื่อแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ	

และวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงน�ำมำสู่กำรเรียนรู้เรื่องสมบัติของ

อำกำศผ่ำนกิจกรรมวิทยำศำสตร์	และเรื่องสุดท้ำยที่ก�ำลังจะเรียนคือเรื่องกำร

ท�ำงำนของไฟฟ้ำ	ในหัวข้อกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ	กำรสังเกตกำรหมุนของมอเตอร์

น�ำมำสู่กำรประดิษฐ์รถมอเตอร์ไฟฟ้ำโดยใช้พลังงำนจำกเซลล์ไฟฟ้ำ	และ	เซลล์

สุริยะซึ่งทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้ท�ำชิ้นงำนและกำรทดลองผ่ำนกระบวนกำร

สังเกต	กำรวำงแผน	กำรวิเครำะห์	ออกแบบชิ้นงำนและน�ำเสนอด้วยตนเอง

	 ในวิชำคณิตศำสตร์	นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของหลักเลขของจ�ำนวน

ที่มีค่ำมำกขึ้น		จำกจ�ำนวนประชำกรของประเทศต่ำงๆ	โดยเรียนรู้วิธีกำรอ่ำน

จ�ำนวนที่เกินล้ำน	และเกินล้ำนล้ำน	และฝึกฝนกำรอ่ำนจ�ำนวนจำกจ�ำนวน

ประชำกรที่มีข้อมูลในอินเตอร์เน็ต	และข้อมูลควำมรู้รอบตัว		จำกนั้นเรียนรู้เรื่อง

ระบบของจ�ำนวน	ควำมสัมพันธ์ของค่ำประจ�ำหลัก	กำรเปรียบเทียบจ�ำนวนที่

มีค่ำมำกจำกข้อมูลควำมรู้รอบตัวเช่น	ระยะทำงจำกโลกกับดวงอำทิตย์	แล้ว

ทบทวนควำมเข้ำใจผ่ำนกำรท�ำแบบฝึกหัด		จำกนั้นนักเรียนได้ค้นหำจ�ำนวนที่มี

ค่ำมำกๆ	จำกหนังสือ	หรืออินเตอร์เน็ต	แล้วน�ำมำเขียนพร้อมค�ำอ่ำน	เป็นกำร์ด

แสดงข้อมูลที่หลำกหลำยแล้วติดบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในโถง
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ควำมเคลื่อนไหวป.๕
 ในภำคเรียนที่	๑	นี้	นักเรียนชั้น	ป.๕	ตื่นเต้น	ดีใจ	ลุ้นระทึก	ว่ำกำรท�ำ
นำปลูกข้ำวจะเป็นอย่ำงไร					จะหนักแค่ไหน	จะเหนื่อยแค่ไหน	จะต้องประสบ
พบเจอสิ่งใดบ้ำงในนำข้ำว	รวมถึงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่ำงไรดี	บำงคน
ต้องเริ่มหำข้อมูลด้วยกำรสอบถำมรุ่นพี่ที่เคยท�ำมำก่อน	ดูเป็นเรื่องรำวน่ำสนใจ
ไม่ใช่น้อย 

	 คุณครูบอกว่ำ	ปีนี้น�้ำแล้งมำตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภำคมซึ่งตรง
กับช่วงเปิดเรียน	จึงตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ำ	“รุ่นภัยแล้ง”	แต่เอำเข้ำจริง	ฝนก็โปรยลงมำ
ตั้งแต่สัปดำห์แรกเลยทีเดียว	กำรท�ำนำปีนี้นักเรียนต้องพบกับสภำพอำกำศ
แปรปรวน	ฝนมำเร็ว	นำมีน�้ำท่วมขัง	อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ได้มีเพียงจอบขุด
ดินซึ่งไม่ค่อยเข้ำกับสภำพนำน�้ำขังนัก	แต่อุปสรรคมีไว้แก้และเรียนรู้มัน	ยิ่งมี
อุปสรรคก็ยิ่งเกิดกำรเรียนรู้	
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	 ระหว่ำงกำรขุดดินเตรียมนำ	นักเรียนยังมีโอกำสไปเรียนรู้กำย-ใจ	ของ
ตนเอง	ที่สวนพุทธธรรม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	กับอำจำรย์อมรำ	สำขำกร	โดย
มีเป้ำหมำยคือกำรฝึกสติเจริญปัญญำแบบสัมมำสติ	ผ่ำนกิจกรรมหลำกหลำย	
เช่น	เก้ำอี้สำมัคคี	สำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ	รถไฟหรรษำ	เดินทำงไกล	เป็นต้น	รวมถึง
ฟังกำรบรรยำยธรรมและสรุปข้อธรรมที่ได้จำกกิจกรรมนั้นๆ	กับอำจำรย์อมรำ	
สำขำกร	อีกด้วย	ท�ำให้นักเรียนได้ข้อธรรมดีๆ	กลับมำปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	
เช่นข้อธรรมที่ว่ำ	“กำรรู้สึกตัว	หรือมีส�ำนึก	ท�ำให้ชีวิตดี”	“ถ้ำไม่มีอุปสรรคบำรมีก็
ไม่เกิด”	“ควำมทุกข์และควำมสุขเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน”	เป็นต้น

 เมื่อกลับจำกภำคสนำมนักเรียนก็ลงมือขุดดินเตรียมแปลงนำต่อ	และ
เรียนรู้ลักษณะดิน	เชื่อมโยงสู่ควำมรู้ภูมิศำสตร์ภำคต่ำงๆ	ของไทย	เรียนรู้ลักษณะ
พื้นที่ผ่ำนกำรอ่ำนแผนที่	กำรแบ่งภำคตำมหลักภูมิศำสตร์	๖	ภำค	กำรบอกเล่ำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวในจังหวัดต่ำงๆ	ทั่วไทย	จนมำสู่กำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์
ภำคกลำง	กำรแบ่งเขตลุ่มน�้ำส�ำคัญในภำคกลำง	และกำรท�ำนำปลูกข้ำวของคน
ภำคกลำง	โดยใช้กรณีศึกษำนำข้ำวคุณลุงชัยพร	พรหมพันธุ์	ปรำชญ์เกษตรแห่ง
แผ่นดิน	ปี	๒๕๕๘	รวมถึงไปศึกษำวิธีกำรท�ำนำปลูกข้ำว	ได้แก่	กำรเตรียมดิน	
กำรจัดกำรน�้ำในนำ	แมลงในนำ	พันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมกับพื้นที่	ตลอดถึงแนวคิดใน
กำรท�ำนำแบบประณีตและชีวประวัติของคุณลุงชัยพรด้วย 
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	 ในด้ำนภำษำไทยนักเรียนได้รู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ	จำกนำข้ำว	น�ำมำเขียน
บรรยำยประกอบภำพ	ทั้งภำพถ่ำยและภำพวำด	ประเพณีเกี่ยวกับกำรขอฝน	
ต�ำนำนเกิดข้ำว	เพื่อฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม	กำรอ่ำนวิเครำะห์ข้อมูล	และ
กำรเรียนรู้ลักษณะค�ำประพันธ์และแต่งค�ำประพันธ์กำพย์ยำนี	๑๑	

	 ด้ำนวิทยำศำสตร์นั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมฆและกำรเกิดเมฆ	
ปัจจัยกำรงอก	กำรทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้เข้ำใจปัจจัยกำรงอก	รวม
ถึงศึกษำลักษณะพันธุ์ข้ำวที่จะใช้ปลูกในแปลงนำของนักเรียนเองด้วย	ด้ำน
คณิตศำสตร์นักเรียนเรียนรู้เรื่องค่ำประจ�ำหลักทศนิยม	กำรหำค่ำเฉลี่ย	และกำร
ออกแบบสอบถำม	เพื่อส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆ	ในห้องของ
ตนเองตำมหัวข้อที่สนใจ	เช่น	ใครเป็นเพื่อนสนิท	กีฬำที่ชอบ	หนังสือที่ชอบอ่ำน	
เป็นต้น	

	 ช่วงสุดท้ำยของภำคเรียนนักเรียนจะต้องเร่งมือขุดดินเตรียมแปลงนำ
เพื่อหว่ำนกล้ำ	และเตรียมจัดงำนหยดน�้ำแห่งควำมรู้ที่ต้องเชิญชวนผู้ปกครอง
ของตนเองมำร่วมกันลงแขกด�ำนำในวันอังคำรที่	๙	สิงหำคม	ซึ่งเป็นวันฤกษ์งำม
ยำมดีที่นักเรียนจะได้ท�ำสิ่งมงคลตำมควำมเชื่อที่ได้เรียนรู้มำจำกคุณลุงชัยพร	
พรหมพันธุ์เมื่อครั้งไปศึกษำภำคสนำม	จำกนั้นจึงจะเป็นช่วงเวลำรอคอยให้ต้น
ข้ำวเติบใหญ่ต่อไป
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ควำมเคลื่อนไหว	ป.6
 “นักเรียนเห็นคุณค่า  ความสำาคัญ  และประโยชน์ของนำ้า”  คือ	
วัตถุประสงค์หลักของกำรเรียนรู้บูรณำกำรโครงงำน	“นำ้าคือชีวิต  KIDS รักษ์นำ้า” 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	๖	ในปีกำรศึกษำ	๒๕๕๙		 	นี้	ซึ่งเป็นกำรเรียน
รู้ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ประเทศก�ำลังเผชิญกับภำวะภัยแล้ง		โดยเฉพำะใน
หลำยพื้นที่ของประเทศไทยที่ก�ำลังประสบกับภัยแล้ง	 และมีแนวโน้มว่ำ	 ภัยแล้ง
นี้ก�ำลังจะขยำยวงกว้ำงออกไปทุกขณะ		โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ในลุ่มน�้ำภำค
กลำง		ที่ต้องอำศัยน�้ำจำกเขื่อนต่ำงๆ		ทำงภำคเหนือ		ที่มีปริมำณน�้ำเหลือน้อยลง
ทุกขณะ			



32 สารประถมอุดมปัญญา

	 ในช่วงต้นของภำคเรียนนักเรียนได้เรียนรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	รวมทั้งได้สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของบุคคล
ต่ำงๆในโรงเรียน		สืบค้นข้อมูลและหำสำเหตุเพื่อให้มีควำมเข้ำใจถึงควำมหมำย
ของภัยแล้ง			

	 ในขณะเดียวกันสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย	โดยเฉพำะใน
กรุงเทพฯ	ได้เริ่มมีฝนตกเป็นระยะมำอย่ำงต่อเนื่องท�ำให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้
ตั้งค�ำถำมว่ำ	“เพรำะเหตุใดกรุงเทพฯ	ยังคงมีน�้ำใช้อยู่”	และนักเรียนไม่เข้ำใจว่ำ
บริเวณภำคเหนือ	และภำคกลำงที่ว่ำ	ประสบภัยแล้งนั้น	เหตุใดจึงไม่สัมพันธ์กับ
สภำพอำกำศและสภำพพื้นที่ในกรุงเทพฯ		ท�ำให้คณะครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
กำรวำงแผนมำสู่กำรศึกษำ	และย้อนรอยเส้นทำงน�้ำที่เรำใช้ในกรุงเทพ	เพื่อให้
นักเรียนท�ำควำมเข้ำใจและขยำยควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มำของน�้ำที่เรำใช้		จนน�ำ
ไปสู่กำรศึกษำเรื่อง	วัฏจักรน�้ำ	กำรคำยน�้ำของต้นไม้	และประโยชน์ของป่ำไม้ที่
ช่วยในกำรอ�ำนวยน�้ำ	ซึ่งนักเรียนได้เกิดค�ำถำมและมีกำรทดลองเกี่ยวกับควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงวัฏจักรน�้ำ	ดิน	และต้นไม้	ท�ำให้ควำมรู้มีควำมชัดเจนขึ้น	

	 นอกจำกนี้ในช่วงต้นภำคเรียนที่ผ่ำนมำ	นักเรียนได้มีโอกำสเดินทำงไป
ศึกษำวิธีกำรแสดงโขน	บุคลิกและท่ำทำงของ	ผู้แสดงโขนของวิทยำลัยนำฏศิลป
ศำลำยำ	จังหวัดนครปฐม	อีกทั้งได้เข้ำร่วมชมกำรแสดงโขน	ตอน	ทศกัณฐ์ยก
รบ–	หนุมำนชูกล่องดวงใจ	–พระรำมคืนนคร	ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
ซึ่งนักเรียนได้เห็นถึงควำมอดทน	ควำมตั้งใจ	และควำมมุ่งมั่นของพี่ๆ	นักเรียน
โขน	ท�ำให้นักเรียนอยำกเรียนโขนมำกขึ้น	เพื่อจะได้ช่วยสืบสำนศิลปวัฒนธรรม
โขนให้คงอยู่ต่อไป	อีกทั้งนักเรียนอยำกให้คุณพ่อ	คุณแม่ได้ภูมิใจว่ำ	“พวกเรำ
ก็ท�ำได้	โขนไม่ยำกอย่ำงที่คิด”	นอกจำกนี้เพื่อนๆอีกหลำยคนยังได้แรงบันดำล
ใจจำกพี่	ๆ	นักแสดงโขนกลับมำอย่ำงเต็มเปี่ยมว่ำ	“ฉันจะพยำยำม	อดทน	ต้อง
ลองดู	พี่	ๆ	ท�ำได้		พวกเรำก็ต้องท�ำได้”	หนึ่งในหลำย	ๆ		ข้อควำมที่สร้ำงแรง
บันดำลใจให้กับ	“นักเรียนโขนรุ่งอรุณ”	
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นักเรียนเขียนถึงในหลวง
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เรำจะท�ำดีตำมรอยพ่อหลวงได้อย่ำงไรบ้ำง

เด็กหญิงดีนี่ล์	 เขมกร	(ดีนี่ล์) 	ป.๖/๑

	 ฉันจะท�ำตำมเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยกำรปลูกต้นไม้		

โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี		ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเพื่อลดสำรเคมีที่อยู่ในผักหรือพืช

ที่กินได้		และจะพอเพียงเรื่องกำรประหยัดน�้ำ		แบ่งปันคนอื่นหรือเพื่อน

โดยกำรให้ยืมของ	เช่น	เครื่องเขียน		และจะพยำยำมเสียสละให้เท่ำกับ

ในหลวง		และจะซื่อสัตย์เหมือนในหลวง	เช่น	กำรท�ำข้อสอบจะซื่อสัตย์

ไม่ลอกคนอื่น	และจะตั้งใจเรียน
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เรำจะท�ำดีตำมรอยพ่อหลวงได้อย่ำงไรบ้ำง

เด็กหญิงตฤษณำ			สุทธิพันธุ์	(น�้ำหวำน)		ป.๖/๑

	 ในตอนที่หนูยังเด็ก	ๆ	หนูเห็นในหลวงในทีวีบ่อย	ๆ			หนูเห็น

ในหลวงท�ำงำนต่ำง	ๆ			โตขึ้นมำหน่อย		พ่อแม่ก็ชอบพำฉันไปท�ำงำน

ต่ำง	ๆ		ฉันชอบถำมแม่ว่ำ	ท�ำไมต้องท�ำด้วย		แต่แม่ก็พูดเหมือนเดิมว่ำ											

ในหลวงก็ท�ำ		แต่ตอนนี้ฉันคิดว่ำกำรที่เรำเดินตำมรอยพ่อในตอนแห้ง

แล้ง		ในตอนที่ต้นไม้ไม่โต		ในหลวงยังท�ำฝำยชะลอน�้ำ		ฉันจึงอยำกจะ

ปลูกต้นไม้เพื่อรักษำป่ำเอำไว้
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สิ่งที่อยำกท�ำดีเหมือนในหลวง

เด็กหญิงปวีณ์พรรธน์		ยงกวินสกุล	(ปัน	ปัน) ป.๖/๔

	 สิ่งที่อยำกท�ำดีเหมือนในหลวง	คือ	ช่วยเหลือคนอื่น		เมื่อคนอื่น

ต้องกำรควำมช่วยเหลือโดยที่บอกเรำ	หรือไม่ได้บอกเรำ			เรำก็ควรจะ

ไปช่วย		เรำรู้จักหรือไม่รู้จักก็ควรไปช่วย	เช่น	มีคนที่เรำไม่รู้จักเดินมำ	

เดินด้วยตัวเองไม่ไหว		ต้องใช้ไม้เท้ำแต่มำคนเดียว		และถือของมำด้วย		

ของที่ถือมำนั้นก็อำจจะมำกหรือไม่มำก		แต่เรำควรเข้ำไปช่วยโดยไม่

หวังอะไร		ที่เขำจะเอำมำตอบแทนเรำ			ที่เรำเข้ำไปช่วย		บำงคนอำจจะ

หวังมำก		แล้วก็เข้ำไปช่วยเพรำะคิดว่ำ		ถึงยังไงเข้ำไปช่วยก็ต้องให้อะไร

ก็ได้ตอบแทน		แต่พอคนที่ได้รับควำมช่วยเหลือให้ของ		ก็ไปช่วยคนอื่น

เรื่อย	ๆ		แต่พอมีคนไม่ให้ก็โมโหเพรำะหวังผลตอบแทน
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สิ่งที่ฉันอยำกท�ำดีแบบในหลวง

เด็กหญิงภัทรวดี		กีรติชำญเดชำ	(มำยด์)	ป.๖/๔

	 สิ่งที่ฉันอยำกท�ำดีแบบในหลวง	คือ	ไม่อยำกท�ำให้คนอื่นเดือด

ร้อนเพรำะฉัน	เช่น	ฉันทิ้งขยะไม่ลงถังแล้วมีคนมำเก็บขยะให้ลงถัง	

เป็นต้น		ฉันอยำกจะท�ำควำมดีให้สังคม	เช่น	เห็นขยะตกพื้น		ฉันก็จะเก็บ

ไปทิ้งถัง		ฉันอยำกช่วยสังคม		ไม่อยำกท�ำตัวเกะกะสังคม		เมื่อเห็นคน

อื่นเดือดร้อนก็อยำกจะเข้ำไปช่วย		จะไม่ท�ำตัวเป็นภำระของพ่อแม่		เมื่อ

โตขึ้น		ฉันจะดูแลพ่อแม่เพื่อตอบแทนพระคุณ
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สิ่งที่ฉันอยำกท�ำดีแบบในหลวงคือ

เด็กหญิงภำพพิมพ์		เสมทัพพระ(หมอนอิง)		ป.๖/๔

สิ่งที่ฉันอยำกท�ำดีแบบในหลวง	คือ	กำรมีน�้ำใจช่วยเหลือคน

อื่น		กำรมีใจช่วยเหลือส่วนรวม		มีใจที่กว้ำง		ฉันอยำกท�ำตำมวิถีของ

ในหลวง	(ตำมรอยของพระเจ้ำอยู่หัว)		เพื่อท�ำให้ชีวิตได้พ้นทุกข์/ควำม

ทุกข์ให้หมด			ฉันอยำกลองท�ำตำมแบบของในหลวงมำนำนแล้ว		แต่ก็

ไม่ได้ท�ำ		เพรำะไม่กล้ำ		บำงครั้ง				ฉันเคยคิดอยู่ในใจว่ำ		“ในชีวิตหนึ่ง

ชีวิตนี้	หรือ	ชำตินี้		เรำควรที่จะเริ่มท�ำควำมดีบ้ำง		เพรำะนี่อำจเป็นชำติ

สุดท้ำยหรือไม่ท้ำยสุดที่เรำจะได้เกิดมำเป็นคน	เพื่อท�ำควำมดี		อุทิศตน

บ้ำง” 	และท้ำยที่สุด			ตอนนี้ฉันอยำกที่จะเริ่มตำมรอยพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวมำกยิ่งขึ้น
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“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง  แต่เมื่อจะใช้         

จ�าเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิด

เสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน  ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึง

สวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔
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      English Integration with Life

 Welcome back to the new school year. The students in the English 

class have been settling in with their new teachers and the teachers 

have been enjoying getting to know their new students. As always, the 

teachers know that in order for the students to enjoy learning English, 

they need to feel successful and also feel that English is useful for them. 

The word useful means expressing something which has meaning, and 

something they have experienced in a relaxed and  positive environment. 

	 Content	and	language	integrated	learning	(CLIL)	improves	the	

quality of language learning. The teaching must be based on student 

needs with a clear language curriculum.

English Corner
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 The themes this term are designed to give the child a chance 

to share their lives with friends and the teacher. With the older students, 

the	 shared	 experience	 of	 finding	 natural	 materials	 for	 dyes	 becomes	

the	stepping	stone	and	in	grade	6,	the	knowledge	they	have	gained	in	

their Thai integrated subjects is linked to the global understanding of the 

urgent need to save the natural environment.  Embedded in all of these 

themes are the values which are needed to be a good person: 

 Caring, consideration, friendliness, kindness, love, respect, 

responsibility and unity

 Below, the teachers have shared some of their projects.

         

     Carole Belton-Srisupapol

“Children	must	be	taught	how	to	think,	

not	what	to	think.”

Margaret Mead
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Grade 1     ML Anongnart Bunnag (Koy)

Learning colors and numbers 
with play dough!

•2	cups	plain	flour	(all	purpose)

•2	tablespoons	vegetable	oil

•1/2	cup	salt

•2	tablespoons	cream	of	tartar	

•Up	to	1.5	cups	boiling	water	

•food	coloring	(optional

              *Just mix them all together and have fun!

		 In	this	activity,	we	have	learned	about	colors	and	numbers	while	

we were playing with the play dough and working together in the group. 

red   green    yellow    blue    pink

one										two																				three																				four																					five

   

	 We	rolled	to	smooth	the	play	dough.	This	is	a	benefit	of	playing	

with the play dough. While they’re playing, rolling and mixing the colors 

in, they’re secretly building up strength in their little hand muscles and 

tendons, making them ready for pencil and scissor control later on.

Here’s the recipe for easy to make play dough!
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 Students have created individual family trees, learnt to introduce 

themselves and have described their friend’s emotions. The students 

have really enjoyed being able to express themselves through role play 

and having the freedom to be creative in their work.

•Up	to	1.5	cups	boiling	water	

•food	coloring	(optional

              *Just mix them all together and have fun!

Grade 2      Serene Guinan

Family, Friends and Ourselves.
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Grade 3      Daphne Cruz

My Friends and I

 The	 students	made	 a	 project	 about	 “My	 Life	 in	 Numbers”	 as	

the way of introducing themselves. They constructed sentences about 

the	 significant	 numbers	 in	 their	 lives	 such	 as	 birthday,	 members	 of	

the family, friends, favorite number and age. They also made another 

project ‘Awesome Adjectives’ and wrote a paragraph using adjectives 

describing and comparing physical characteristics of their friends. They 

interviewed their friends and made a Survey Chart about the activities 

their friends like and don’t like to do. This term is a wonderful opportunity 

for the students to review past lessons, develop their vocabulary and 

show teamwork in relating with their friends and people around them.
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Grade 4      Carole Srisupapol and Riya Monga

Being Good for the Community

 This term the students have looked at how we spend our time 

and	 that	 how	we	 use	 our	 time	 can	 benefit	 ourselves	 and	 others.	 The	

students have practiced describing present time including present 

simple and continuous tense. They also learned time markers such as 

sometimes and rarely as well as right now. From this we looked at how 

they spend their time and made simple sentences and shared with our 

friends. From that we looked at the word kindness and how it is doing 

things for others. We looked at people close to them who spent their time 

helping others. Of course they could see all of the things their parents 

did for them as well as their friends. They are also able to tell the things 

they do to be kind to others as well.
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Grade 5      Austin Sellers

Nature

 We have been learning about nature including vocabulary that 

can be used to describe the senses. The students learnt to use adjectives 

to	describe	the	nature	around	them.	In	addition,	students	formed	simple	

sentences new verbs they learned each week. A fun project that students 

recently completed involved dyes. There were many activities  including 

an interactive video from which the students learned about the dyeing 

process as well as painting with their homemade dyes. With their new 

knowledge,	the	students	made	totally	chemical-free,	100%	natural	tie	dye	

of small bandanas which they are able to wear when they are out working 

on	 their	 rice	 field.	 It	 was	 loads	 of	 fun,	 hands-on	 and	 useful	 language	

practice.	I	hope	the	adjectives	stick	as	well	as	the	dye	did!
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Grade 6      Steph Collins

The Environment 
and Our Responsibility

 The students have been learning about the environment and the 

responsibility they have to take care of it. Students read ‘How to Help 

the Earth by the Lorax’ and, using the vocabulary they learnt, created 

environmental posters based on the motto, ‘Reduce, Reuse, Recycle’, 

to	show	ways	people	can	help	the	earth	in	their	daily	life.	Next,	students	

explored	problems	in	the	wider	world	(both	natural	and	manmade).	They	

created	mind	-maps	and	considered	why	these	problems	happen.
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รำงวัลชีวิตและแรงบันดำลใจ
โดย  ครูเซียน

สวัสดีครับท่ำนผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อม	ตลอดกำรท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน	มำ	๑๑	ปี	ผมจ�ำได้ดีว่ำครั้งหนึ่งผมเคยร้องไห้เหมือนเด็กๆ		จ�ำได้
ว่ำตอนนั้น	เป็นเช้ำวันหนึ่งที่ผมเก็บขยะที่อยู่ในโรงเรียนประถมได้อย่ำงมำกมำย	
ควำมรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้น	ถำมตัวเองซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ	ไม่รู้ว่ำเรำจะท�ำงำนนี้ไปท�ำไม	
จะรณรงค์จิตส�ำนึกไปท�ำไม	ไม่มีใครเหลียวแล	น�้ำตำก็ไหลออกมำ	ทุกข์ใจมำก	
และคิดว่ำพอแล้ว	แค่สอนหนังสืออย่ำงเดียวก็พอแล้ว	แต่แล้วก็เกิดควำมคิด
บำงอย่ำงที่ผุดขึ้นในใจ	ที่ท�ำให้ใจกลับมำมีพลังอีกครั้งนึ่ง	เมื่อหัวใจได้บอกกับ
ผมว่ำ “หน้าที่ของครู คือสร้างแรงบันดาลใจ” 

		 ผมมองย้อนกลับไป	เห็นเด็กๆในวันนั้นที่เดินเก็บขยะด้วยกันในตอน
เช้ำ	มำถึงวันนี้มีบำงคนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่	๖		บ้ำงก็จบกำรศึกษำจำก
โรงเรียนรุ่งอรุณแล้ว	ผมเชื่อว่ำผมได้สร้ำงสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญให้กับพวกเขำเหล่ำนั้น
แล้วคือ		“ควำมทรงจ�ำ”	แม้กำรท�ำงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำเรื่องกำรสร้ำงจิตส�ำนึก
เป็นส�ำคัญ		แต่กำรสร้ำงควำมทรงจ�ำและแรงบันดำลใจนั้นส�ำหรับผมส�ำคัญยิ่ง
กว่ำ	เพรำะเรำไม่ต้องคำดหวังแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นเองจำกเหตุที่นักเรียนท�ำควำม
ดี

	 ส�ำหรับกำรท�ำงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำมำเป็นปีที่	๑๑	ก็คงเหมือนต้นไม้
ที่เริ่มออกดอกออกผล	ได้เกิดเรื่องรำวที่น่ำประทับใจกับผมอย่ำงมำก	เป็น
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผมไม่เคยคำดคิดมำก่อน	ในเช้ำวันหนึ่ง	ผมเกิดปัญหำ
ในกำรเดินทำงมำโรงเรียน	ท�ำให้ผมมำไม่ทันเวลำนัดหมำยกับเด็กๆที่จะไปเก็บ
ขยะด้วยกัน	เมื่อผมมำโรงเรียนสิ่งที่ผมเห็นคือ	เด็กเดินเก็บขยะกันเองและที่
ส�ำคัญที่สุดมีพี่มัธยมศึกษำชั้นปีที่	๑		เป็นนักเรียนที่เคยเก็บขยะกับผมมำก่อน
ในปีที่แล้วเป็นผู้น�ำและดูแลน้อง	ๆ	แทนผม			ผมได้แต่ยืนงงและดีใจมำก	ๆ	ที่
เห็นเด็ก	ๆ	กลับมำช่วยครู	และที่ส�ำคัญช่วยโดยครูไม่ได้ขอ							สิ่งที่ผมพูดกับ
ตัวเองตอนนั้นคือ	“ภูมิใจมำกที่ได้เป็นครู”		และส�ำหรับผม	นี่แหละ	คือรำงวัล
ชีวิตที่แท้จริงของชีวิตครู
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 ในฉบับนี้ ผมจึงอยากให้ทุกคนได้รู้จัก เด็กๆ ที่ผมพูดถึง  และนี่
คือบทสัมภาษณ์ที่จะทำาให้ผู้อ่านรู้จักได้ดียิ่งขึ้น

 ไปรู้จักพวกเธอกันครับ 

ครูเซียน :	“แนะน�ำตัวกันหน่อยครับ	อยู่โรงเรียนนี้มำกี่ปีแล้ว	รู้สึกอย่ำงไรกับ
โรงเรียนครับ”

เด็กหญิง ภัทร ลีลารัศมี (บิง)  :	“อยู่โรงเรียนมำ	๙	ปีกว่ำๆแล้วค่ะ	สิ่งที่เหมือน
เดิมไม่เคยเปลี่ยนของโรงเรียนคือมีต้นไม้เยอะ	ท�ำให้อำกำศเย็นสบำยกว่ำที่อื่น	
ซึ่งเป็นจุดที่ชอบมำกๆค่ะ”

เด็กหญิง ภิรดา ตั้งตรงจิตร (อิม) : “อยู่โรงเรียนนี้มำ	๑๐	ปีแล้ว	หนูชอบ
โรงเรียนนี้	เพรำะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมำะกับกำรเรียน	และกำรเรียนที่นี่ยังสอนให้
ลงมือท�ำด้วยตนเองอีกด้วยค่ะ”

เด็กหญิง แทนฤทัย โอทอง (หนมปัง):	“อยู่โรงเรียนนี้มำ	๑๐	ปี	เป็นคนเรียน
กลำงๆ	ค่ะ	หนูว่ำตัวเองยังไม่มีอะไรโดดเด่น	แต่หนูชอบอ่ำนหนังสือมำกค่ะ”

ครูเซียน : “ท�ำไมถึงมำอำสำมำเดินเก็บขยะทุกเช้ำครับ”

บิง : “หนูจ�ำไม่ได้แล้วค่ะ	ว่ำท�ำไมถึงมำช่วยครู	แต่พอมำเก็บทุกวันก็รู้สึกว่ำ
กลำยเป็นกิจวัตรไปแล้ว			พอได้ท�ำก็รู้สึกสบำยใจ	มีควำมสุขที่ได้ท�ำค่ะ”	

อิม :	“กำรอยู่โรงเรียนนี้มีหน้ำที่หลำยอย่ำงที่ต้องรับผิดชอบ	หน้ำที่หนึ่งของหนู
คือกำรเดินเก็บขยะทุกเช้ำ	โดยกำรเก็บขยะช่วยสร้ำงจิตส�ำนึกหลำยๆอย่ำง	เช่น	
ควำมรับผิดชอบ	จิตสำธำรณะ	และในตอนนี้ก็มีหน้ำที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มำกขึ้นก็คือกำรพัฒนำโรงแยกขยะค่ะ”

หนมปัง : “ตอนแรกหนูก็ว่ำสนุกดี	และโดยส่วนตัวหนูชอบเดินเล่นอยู่แล้วค่ะ	
และอยู่กับเพื่อน	ๆ	แต่เก็บไปเก็บมำก็รู้สึกจริงจังใน	กำรเก็บมำกขึ้นค่ะ”
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ครูเซียน :	“เด็กมีแรงบันดำลใจจำกผู้ใด	ในกำรมีจิตอำสำช่วยเหลือโรงเรียน”

 บิง : “ในหลวงค่ะ	ท่ำนเป็นตัวอย่ำงของผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน	คือกำรให้ที่
ไม่ต้องกำรผลใดๆ	นอกจำกควำมสุขของผู้รับ	หรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่ำงให้
ผู้อื่นท�ำตำมค่ะ”

 อิม :	“กำรท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเหมือนกำรเดินตำมรอยเท้ำของในหลวง			
เพรำะในหลวงทรงเห็นควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอ	โดยมีโครงกำรพระ
รำชด�ำริเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมำกมำย	กำรศึกษำโครงกำรสิ่งแวดล้อมขอพระองค์
นั้นช่วยให้เรำสำมำรถท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ง่ำยขึ้น	เนื่องจำกทรงมีแนวทำง
แก้ไขปัญหำด้วยธรรมชำติค่ะ”

หนมปัง : “กำรท�ำงำนของในหลวงท�ำให้หนูรู้สึกว่ำ	กำรท�ำงำนเพื่อส่วนรวม	
เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรที่ท�ำไม่ได้	เพรำะท่ำนท�ำโครงกำรพระรำชด�ำริเพื่อสิ่ง
แวดล้อมมำกมำยเพื่อประชำชนค่ะ”

ครูเซียน : “เด็กๆ	อยำกบอกอะไรกับผู้อ่ำนบ้ำงครับ”

บิง :	“หนูอยำกช่วยให้คลองของโรงเรียนใสสะอำดขึ้นค่ะ	แต่ก็ยังไม่ทรำบวิธีท�ำ	
เพรำะจะท�ำให้โรงเรียนดูสดใสขึ้นค่ะ”

อิม :	“อยำกให้ทุกคนช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อมเพรำะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัวเรำเลยค่ะ	เพียงแค่เรำลดขยะก็ช่วยได้แล้วค่ะ”

 หนมปัง :	“อยำกให้ทุกคนเห็นคุณค่ำ	และช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียน	ท�ำให้ดีขึ้นด้วยกันดีกว่ำค่ะ”

	 ท่ำนผู้อ่ำนจะเป็นเหมือนผมไหม	ผมอมยิ้มเล็กๆในขณะที่ก�ำลังพิมพ์
บทควำมอยู่นี้	ถ้อยค�ำของเด็กๆ	จริงใจ	จริงจัง	และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง	ไม่มี
ใครรู้ว่ำในภำยภำคหน้ำ	พวกเขำจะไปท�ำอะไร	จะเป็นอะไร	จะมีบทบำทกับ
กำรเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมแค่ไหน	รู้แต่ว่ำ	กำรเรียนรู้เข้ำถึงคุณค่ำเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงภำยใน	ซึ่งเป็นกำรเรียนที่แสดงถึงควำมเป็นวิถีรุ่งอรุณแห่งกำร
ศึกษำนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงในควำมทรงจ�ำที่สัมผัสได้จำกหัวใจ	และจะยังคงอยู่ใน
หัวใจครูธรรมดำๆ	คนนี้ตลอดไป
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ข้อควรปฏิบัติการใช้รถยนต์ภายในโรงเรียนรุ่งอรุณ

เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ หลังจากที่ได้ทำคลิป “เจ้านวลชวนมีวินัยจราจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ บอกเล่าถึง
กฎระเบียบต่างๆ ในการขับรถและจอดรถภายในชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ชาวชุมชนรุ่งอรุณให้ความร่วมมือ 
ปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้านวลได้สื่อออกไป แต่มีหลายท่านก็มาฟ้อง มาบ่นให้ฟังว่า ทำไมถึงยังมีคนไม่ทำตามกฎ
ระเบียบอยู่ สตาร์ทรถเล่น Line and FaceBook โดยไม่เกรงใจสิ่งแวดล้อม บ้างก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาถึงมือผม จน
หลายคนตั้งฉายาให้ผมไปแล้วว่า “สารวัตรหมี” ^_^!

สารวัตรหมี ... เอ้ย! พ่อหมีขอสันนิษฐานดังนี้ว่า คลิป “เจ้านวลชวนมีวินัยจราจร” นี้ อาจจะยังไม่ถูกส่งไป
ยัง “ผู้ที่ใช้รถตัวจริง”  ... บุคคลเหล่านี้คือใครน่ะเหรอ??? ... บุคคลเหล่านี้คือ คนที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ที่เป็น
ตัวจริงเสียงจริง เช่น อากง อาม่า คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า อาอี๊ อาอึ้ม อาโกว เหล่าแปะ เห
ล่าซิ่ม โซ้ยเจ็ก ตั่วแปะ ซ้อเจ็ด ซ้อแปด ฯลฯ ... รวมทั้งคนขับรถประจำตระกูลอย่าง พี่มัก(ง่าย) ลุงหวัง(ที่หวังว่า
สักวันคงได้ชมคลิป) ฯลฯ .... ซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้อาจจะยังไม่เคยได้ชมคลิป ทำให้ไม่ทราบกฎระเบียบ 
กติกา ในการขับรถและจอดรถภายในชุมชนรุ่งอรุณ ... จึงขอเชิญชวนชาวรุ่งอรุณช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผ่านตา “ผู้
ที่มารับ-ส่ง ตัวจริง” ด้วยนะค รับ !!!

“แล้วคนที่ได้ชมคลิปแล้ว แต่ก็ยังทำผิดล่ะครับ มันน่าจะเกิดจากอะไร?” อันนี้เป็นคำถามที่ยิงมาเข้าที่
กลางอกอันแสนบอบบางของสารวัตรหมี แต่สารวัตรหมีก็ยังพอมีลมหายใจที่จะตอบไปโดยไม่ต้องคิดเลยว่า 
“มันเกิดจากความมักง่ายครับ !!!”
 สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนตนเองเสมอ ซึ่งหลายครั้งผมก็แทบจะหลุดกรอบอันนี้ไป แต่ก็ต้องดึงสติตนเอง
มาตั้งมั่นให้ได้ คือ “ความเพียรพยายามในการทำความดี ... ไม่พ่ายแพ้ต่อความมักง่าย”  อันนี้มันต้องฝึกฝน
จริงๆ นะครับ หลายครั้งที่ผมทะเลาะกับตัวเองเรื่องนี้ แต่โชคดีที่ความคิดดียังพอมีมากกว่าความคิดที่ไม่ดี

อยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนิดนึงครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ซึ่งแบบ
อย่างที่ใกล้ตัวลูกที่สุดก็คือ คุณพ่อ-คุณแม่ บุคคลในครอบครัวที่ลูกได้ใกล้ชิด ลูกพร้อมที่จะเลียนแบบพฤติกรรม
ของเราเสมอ ... เซลล์กระจกเงา พร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา ฉะนั้น เรามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ กันเถอะ
ครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
สารวัตรหมี ^_^  สน.รุ่งอรุณ

ข้อควรปฏิบัติการใช้รถยนต์ภายในโรงเรียนรุ่งอรุณ

เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ หลังจากที่ได้ทำคลิป “เจ้านวลชวนมีวินัยจราจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ บอกเล่าถึง
กฎระเบียบต่างๆ ในการขับรถและจอดรถภายในชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ชาวชุมชนรุ่งอรุณให้ความร่วมมือ 
ปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้านวลได้สื่อออกไป แต่มีหลายท่านก็มาฟ้อง มาบ่นให้ฟังว่า ทำไมถึงยังมีคนไม่ทำตามกฎ
ระเบียบอยู่ สตาร์ทรถเล่น Line and FaceBook โดยไม่เกรงใจสิ่งแวดล้อม บ้างก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาถึงมือผม จน
หลายคนตั้งฉายาให้ผมไปแล้วว่า “สารวัตรหมี” ^_^!

สารวัตรหมี ... เอ้ย! พ่อหมีขอสันนิษฐานดังนี้ว่า คลิป “เจ้านวลชวนมีวินัยจราจร” นี้ อาจจะยังไม่ถูกส่งไป
ยัง “ผู้ที่ใช้รถตัวจริง”  ... บุคคลเหล่านี้คือใครน่ะเหรอ??? ... บุคคลเหล่านี้คือ คนที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ที่เป็น
ตัวจริงเสียงจริง เช่น อากง อาม่า คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า อาอี๊ อาอึ้ม อาโกว เหล่าแปะ เห
ล่าซิ่ม โซ้ยเจ็ก ตั่วแปะ ซ้อเจ็ด ซ้อแปด ฯลฯ ... รวมทั้งคนขับรถประจำตระกูลอย่าง พี่มัก(ง่าย) ลุงหวัง(ที่หวังว่า
สักวันคงได้ชมคลิป) ฯลฯ .... ซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้อาจจะยังไม่เคยได้ชมคลิป ทำให้ไม่ทราบกฎระเบียบ 
กติกา ในการขับรถและจอดรถภายในชุมชนรุ่งอรุณ ... จึงขอเชิญชวนชาวรุ่งอรุณช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผ่านตา “ผู้
ที่มารับ-ส่ง ตัวจริง” ด้วยนะค รับ !!!

“แล้วคนที่ได้ชมคลิปแล้ว แต่ก็ยังทำผิดล่ะครับ มันน่าจะเกิดจากอะไร?” อันนี้เป็นคำถามที่ยิงมาเข้าที่
กลางอกอันแสนบอบบางของสารวัตรหมี แต่สารวัตรหมีก็ยังพอมีลมหายใจที่จะตอบไปโดยไม่ต้องคิดเลยว่า 
“มันเกิดจากความมักง่ายครับ !!!”
 สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนตนเองเสมอ ซึ่งหลายครั้งผมก็แทบจะหลุดกรอบอันนี้ไป แต่ก็ต้องดึงสติตนเอง
มาตั้งมั่นให้ได้ คือ “ความเพียรพยายามในการทำความดี ... ไม่พ่ายแพ้ต่อความมักง่าย”  อันนี้มันต้องฝึกฝน
จริงๆ นะครับ หลายครั้งที่ผมทะเลาะกับตัวเองเรื่องนี้ แต่โชคดีที่ความคิดดียังพอมีมากกว่าความคิดที่ไม่ดี

อยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนิดนึงครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ซึ่งแบบ
อย่างที่ใกล้ตัวลูกที่สุดก็คือ คุณพ่อ-คุณแม่ บุคคลในครอบครัวที่ลูกได้ใกล้ชิด ลูกพร้อมที่จะเลียนแบบพฤติกรรม
ของเราเสมอ ... เซลล์กระจกเงา พร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา ฉะนั้น เรามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ กันเถอะ
ครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
สารวัตรหมี ^_^  สน.รุ่งอรุณ

MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE
ได้โปรดกรุณาตั้งใจฟังให้จบอีกครั้ง...
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สนุกคิดสนุกอ่ำนกับภำษำไทย	:	

วำระพิเศษ	วันไหว้ครู	รุ่งอรุณ	๒๕๕๙
ครูหนู

	 สวัสดีค่ะ	สมำชิกสำรประถมฯ	ทุกท่ำน	ปีกำรศึกษำนี้	พบกันอีกครั้งกับ

คอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่ำนกับภำษำไทยนะคะ	ส�ำหรับสำรประถมฉบับนี้	ครูหนู

ขออนุญำตจัดท�ำขึ้นเป็นวำระพิเศษเนื่องในโอกำสวันไหว้ครูของโรงเรียนรุ่งอรุณ	

ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๕๙	ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่	๒๓	มิถุนำยน	ที่ผ่ำนมำ

ค่ะ	หวังว่ำสมำชิกคงได้สำระประโยชน์และได้แง่คิดดีๆ	จำกบทควำมในคอลัมน์

พิเศษนี้นะคะ

	 ส�ำหรับวันไหว้ครูนั้น	ในช่วงเริ่มต้นของภำคเรียนแรกในแต่ละปีกำร

ศึกษำ	ตำมสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ตั้งแต่ระดับอนุบำลกระทั่งระดับอุดมศึกษำ

ต่ำงก็จัดงำนไหว้ครูขึ้น	เช่นเดียวกับกำรไหว้ครูมวย	ไหว้ครูดนตรีไทย	ครูนำฎ

ศิลป์	กำรไหว้ครูโขนละคร	โดยจะถือเป็นกำรไหว้ก่อนกำรเริ่มเรียนรู้จำกครูบำ

อำจำรย์ทั้งนี้	เพื่อเป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมอ่อนน้อม	ถ่อมตน	กำรแสดง

ควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครูบำอำจำรย์	ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่ำ	ผู้เรียนนั้นมี

ควำมพร้อมที่จะน้อมรับกำรอบรมสั่งสอนสรรพวิชำ	จำกครูบำอำจำรย์ทั้งหลำย

นั้น

	 ตำมธรรมเนียมไทยเรำนั้น	มีควำมสัมพันธ์อันยำวนำนกับควำมเชื่อ

ทำงศำสนำพรำหมณ์ที่ถือกันว่ำ	พระพฤหัสบดีนั้นเป็นเทพฤทธิ์	คืออยู่ในฐำนะ

ปุโรหิตำจำรย์	อันเป็นต�ำแหน่งของครูแห่งทวยเทพทั้งหลำย	โดยมีพระอินทร์	

เป็นต้น	จำกควำมเชื่อนี้เอง	ส่งผลให้คนไทยเรำนับถือวันพฤหัสบดีว่ำเป็นครู	กำร

จัดงำนวันไหว้ครูจึงต้องจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนั่นเอง	โดยก�ำหนดกำรไหว้ครูนั้น	

ถือเอำช่วงเริ่มต้นภำคเรียนที่	๑	เป็นช่วงที่เหมำะสมกับกำรจัดงำน
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	 ส�ำหรับพิธีกำรในกำรจัดงำนไหว้ครูนั้น	คนไทยก็ได้สอดแทรก

ภูมิปัญญำและคติควำมเชื่อทั้งของศำสนำพรำหมณ์และพุทธไว้อย่ำงสอด

ผสำนกลมกลืน	โดยจะเริ่มจำกกำรเคำรพธงชำติ	ซึ่งเป็นสถำบันส�ำคัญของไทย	

ต่อด้วยกำรสวดมนต์ไหว้พระ	เพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย	เพื่อควำมเป็นสิริ

มงคลกับผู้ประกอบและร่วมพิธี	จำกนั้น	จะเป็นกำรสวดบทบูชำบุรพำจำรย์	ซึ่ง

เรำคุ้นเคยกันดีกับบทเริ่มต้นที่ว่ำ	“	ปำเจรำ	จริยำโหนติ	คุณุตตรำ	นุสำสกำ..”	

อันมีควำมหมำยถึงกำรสรรเสริญคุณของครูบำอำจำรย์นั่นเอง	แล้วจึงจะตำม

ด้วยกำรแสดงควำมนอบน้อม	คำรวะครูอำจำรย์ด้วยกำรมอบพำนดอกไม้	พำน

ธูปเทียน	ที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์อย่ำงวิจิตรบรรจง	ซึ่งจะประกอบไปด้วยดอกไม้

ไทยที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่น	และต้องเป็นดอกไม้ที่นำมสื่อควำมหมำยถึงสิ่งที่เป็น

มงคล	เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้	นักเรียนก็จะได้รับฟังโอวำทอันเป็นประโยชน์ใน

กำรพัฒนำตนเองจำกประธำนพิธีและครูอำจำรย์	นอกจำกนั้น	บำงสถำบันกำร

ศึกษำยังมีกำรเจิมหนังสือ	ตำมธรรมเนียมพรำหมณ์	หรืออำจจะมีกำรผูกข้อมือ

แก่ผู้เรียนด้วย	ทั้งหมดนี้	ล้วนเป็นกำรเริ่มต้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ที่

เรียกตนเองว่ำ	ศิษย์กับครูบำอำจำรย์	รวมทั้งเป็นกำรระลึกถึงครูบำอำจำรย์ทั้ง

หลำยทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว	และยังมีชีวิตให้ท่ำนได้รับรู้ถึงควำมกตัญญูกตเวทิตำ

ของเหล่ำศิษย์	ยิ่งไปกว่ำนั้น	พิธีกำรนี้ยังมีผลทำงใจต่อผู้เรียน	คือให้ผู้เรียนได้มี

ควำมมั่นใจ	ควำมภูมิใจในกำรเรียน	อันจะเป็นสิริมงคลต่อกำรเรียน	กำรท�ำงำน	

และกำรด�ำรงตนเองในสังคมได้อย่ำงองอำจต่อไป	

	 นี่คือ	เรื่องรำวของวันไหว้ครูที่ครูหนู	ขอเล่ำแบบคร่ำวๆ	นะคะ	เพื่อให้

สมำชิกสำรประถมฯได้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น	ส�ำหรับเรื่องรำวที่ครูหนูก�ำลังจะ

น�ำมำถ่ำยทอดต่อไปนี้	เป็นบทร้อยกรอง	ซึ่งครูหนูมีโอกำสได้อ่ำน	เมื่อครั้งที่ได้

เข้ำศึกษำที่สถำบันอำศรมศิลป์	บทร้อยกรองนี้	ประพันธ์โดยครูมนตรี	ตรำโมท	

ซึ่งท่ำนได้ประพันธ์บทร้อยกรองนี้ไว้	และให้ชื่อว่ำ	ดอกไม้บูชำครู	ครูมนตรีได้

เรียงร้อยค�ำได้ไพเรำะงดงำม	และบรรยำยถึงดอกไม้ต่ำงๆ	ที่เรำนิยมน�ำมำจัด

พำนไหว้ครูได้อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย	ลองอ่ำนกันนะคะ
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	 จำกบทร้อยกรองข้ำงต้น	ครูมนตรีได้บรรยำยถึงควำมโดดเด่นและ

ควำมหมำยของดอกไม้แต่ละชนิดที่คนไทยนิยมน�ำมำใช้จัดพำนไหว้ครู	ทั้งนี้	

ครูหนูคิดว่ำ	สมำชิกสำรประถมฯ	น่ำจะเห็นเหมือนกันอยู่ประกำรหนึ่งก็คือ	แม้

ดอกไม้จะมีนำม	และควำมหมำยที่เป็นมงคลเพียงใด	แต่ที่ครูมนตรีได้บรรยำย

ไว้นั้น	ควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ	ขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียนเองด้วยว่ำมีควำมตั้งใจ

มั่น	เพียรพยำยำมฝึกฝนตนเองอย่ำงไร	เพื่อให้ได้ผลส�ำเร็จด้วยประกำรต่ำงๆ	ดัง

ที่แสดงในบทร้อยกรอง
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	 งำนไหว้ครูที่โรงเรียนรุ่งอรุณในปีนี้	นักเรียนทุกระดับชั้นต่ำงมีควำม

ตั้งใจดี	ที่น�ำดอกไม้ไทยดังกล่ำว	รวมทั้งกำรน�ำดอกไม้สวยๆ	อื่นๆ	มำร่วมกัน

ตกแต่งพำนไหว้ครู	บำงคนก็เอำดอกไม้ที่หำได้มำจัดเป็นช่อเพื่อน�ำไปมอบแด่

คุณครูที่เคยสอนในระดับชั้นต่ำงๆ	ด้วยตนเอง	ครูหนูเห็นภำพแห่งควำมประทับ

ใจเช่นนี้มำทุกปี	ช่ำงเป็นภำพที่สวยงำมและน่ำปลำบปลื้มใจ	ที่นักเรียนมีเจตนำ

อันดีที่จะแสดงออกถึงควำมเคำรพรัก	กตัญญูกตเวทิตำต่อครูอำจำรย์	ส�ำหรับ

คอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่ำนกับภำษำไทยในสำรประถมฯฉบับนี้	ครูขอส่งท้ำยด้วย

เกมเล็กๆ	เกี่ยวกับดอกไม้ที่คนไทยนิยมน�ำมำจัดพำนไหว้ครูกันนะคะ	

มำลองหำชื่อดอกไม้ไทยในตำรำงกันดีกว่ำ	ว่ำมีดอกไม้อะไรบ้ำง	ใครตำดีหำได้

ครบ...เก่งมำกเลยค่ะ

	 แล้วพบกันใหม่กับคอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่ำนกับภำษำไทย	ในสำรประ

ถมฯฉบับหน้ำนะคะ	

“เกมตามหาชื่อดอกไม้   นิยมใช้งานไหว้ครู

สองตาต้องส�ารวจดู     ชื่อนั้นอยู่ต�าแหน่งไหน

ก�าหนดไว้ชื่อดอกไม้      สิบสองไซร้ไม่เกินนี้

ขอใบ้ให้หาดีดี   อ่านดูทีแล้วลองหา”

เข็ม		รัก	มะเขือ	มะลิ	ดำวเรือง	บำนไม่รู้โรย	หญ้ำแพรก	บัว	กล้วยไม้	กุหลำบ		เบญจมำศ	พุด	



สารประถมอุดมปัญญา 61   

“กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดนั้น	

จะเป็นหลักประกันควำมสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง	

ช่วยป้องกันควำมขำดแคลนในวันข้ำงหน้ำ	

กำรประหยัดดังกล่ำวนี้จะมีผลดีไม่เฉพำะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่ำนั้น	

ยังเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำติด้วย”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
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	 ตั้งแต่ฉันเกิดมำ	แม่เล่ำว่ำ	ในยุคของฉันภำพของในหลวง	หรือ	

พระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังสถำนที่ต่ำงๆนั้น	ไม่มีแล้ว	ภำพเหล่ำนั้น

กลำยเป็นประวัติศำสตร์	ไปเสียแล้ว

	 ภำพเหล่ำนั้น	ฉันได้เคยเห็นบ้ำง	ตำมโทรทัศน์	ในภำพข่ำว	สำรคดี	ช่วง

ที่มีเหตุกำรณ์ส�ำคัญๆ	เช่น	วันพ่อแห่งชำติ	หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	หรือวัน

เกิดของในหลวง

	 แม่เล่ำว่ำ	ตอนเด็กๆ	แม่ชอบดูข่ำวพระรำชส�ำนักมำก	ชอบดูว่ำวันนี้

ในหลวงจะเสด็จไปที่ไหน	หรือในบำงครั้งก็มี	พระรำชินี	และลูกๆ	ตำมเสด็จด้วย

นั้น	เสด็จที่ไหนบ้ำง	จังหวัดไหน	ไปท�ำอะไร	และตั้งใจฟัง	เวลำที่	ในหลวง	ตรัส

กับชำวบ้ำน	แม่รู้สึกปลื้มกับชำวบ้ำนที่โชคดีคนนั้นจริงๆ

ในหลวง	ที่ฉันรู้จัก
<กำรเวก>
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	 ตำมที่ฉันได้ยินมำนั้น	ในหลวงของเรำ	เก่งไปเสียทุกด้ำน	และสิ่งที่

ท่ำนได้ท�ำเพื่อคนไทยนั้น	ท�ำให้ประเทศไทยของเรำ	เจริญในทำงที่เหมำะสมกับ

ประเทศ	ไม่ใช่เป็นกำรเลียนแบบจำกต่ำงประเทศ	

	 ทั้งกังหันชัยพัฒนำ	กำรท�ำฝนเทียม	ที่เป็นที่รู้จักไปถึงต่ำงประเทศ	

ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเกษตรกรรมอย่ำงเรำ	และฉันยิ่งประหลำดใจ

ว่ำ	ฝนเทียม	มันเป็นไปได้อย่ำงไร	ในหลวงของเรำท�ำไมเก่งอย่ำงนี้	ฝนไม่ตก	ก็

ท�ำให้ตกได้ด้วย	เครื่องบินของในหลวงช่วยเปลี่ยนเมฆบนฟ้ำให้กลำยเป็นฝน

ได้.	นี่ก็เพื่อช่วยเรื่องควำมแห้งแล้งให้กับเกษตรกร	และจังหวัดต่ำงๆ	ที่ต้องพบ

กับภัยแล้ง	นั่นเพรำะ	ป่ำไม้	ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของน�้ำ	ควำมชุ่มชื้น	ที่พอดี	พอ

จะท�ำให้ฝนตกลงมำ	มันไม่มีแล้ว	ฝนจึงตกยำกขึ้น	แต่ฉันก็รู้มำว่ำ	เขื่อนหลำย

แห่ง	โครงกำรแก้มลิง	ก็เป็นควำมอัจฉริยะของในหลวง	ที่ศึกษำเพื่อให้เป็นที่กัก

เก็บน�้ำไว้ใช้ในยำมแล้งได้

	 ฉนัพอเข้ำใจอยูล่ำงๆ	เวลำทีพ่่อขบัรถพำฉนัไปเทีย่วภำคเหนอื	ผ่ำน

จังหวัดชัยนำท	น่ำน	อตุรดติถ์	เพือ่จะไปถงึเชยีงใหม่	ฉนัได้เหน็ภูเขำหวัโล้นด้วย	

มนัโล้นเพรำะมแีต่เขำ	เหมอืนคนไม่มผีมอย่ำงไรอย่ำงนัน้			ในหลวงของเรำช่วย

เปลีย่นภเูขำพวกนัน้ให้กลบักลำยเป็นผนืดนิทีอ่ดุมสมบูรณ์	สำมำรถปลกูพชื	ผล

ไม้	ภำยใต้	โครงกำรหลวง	ซึง่ฉนัเคยได้ไปเหน็กบัตำ	ทีด่อยอ่ำงขำง	ท�ำให้ชำวเขำมี

รำยได้พออยูพ่อกนิอกีด้วย

	 กำรได้ท่องเที่ยวและได้ผ่ำนไปพบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	

หรือที่แม่อธิบำยให้ฟังว่ำ	คือโครงกำรที่ในหลวงมีควำมประสงค์ให้จัดตั้งขึ้นมำ	

ฉันก็เกิดควำมคิดขึ้นว่ำ	เหตุใดพระองค์ถึงมีควำมสำมำรถไปเสียทุกด้ำน	และดู

เป็นพระมหำกษัตริย์ที่ใจดีต่อประชำชนมำกมำย
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	 ที่ฉันพอจะรู้จักก็เรื่องควำมพอเพียง	เศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งแม่มักจะ

บอกว่ำหำกใครท�ำได้	ดูเหมือนเป็นคนรวยเลยทีเดียว	คือรวยที่จะมีกินมีใช้ด้วย

ตัวเอง	แถมยังเหลือพอที่จะน�ำไปขำยได้มีรำยได้เพิ่มอีกด้วย	

	 แล้วยังในเรื่องของควำมประหยัด	กำรเป็นคนใฝ่เรียนรู้	รักกำรอ่ำน	

อยำกท�ำสิ่งใดก็ลงมือท�ำและศึกษำด้วยตนเอง	ด้วยควำมเพียรพยำยำม	อดทน	

ซึ่งแม่มักจะบอกว่ำ	หำกใครมีในข้อนี้	ก็ไม่ต้องกลัวเลย	เพรำะถึงแม้เรำไม่เก่ง	

แต่เรำมีควำมเพียร	อดทน	สิ่งใดๆ	ก็ท�ำได้ส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน

	 อีกข้อที่ฉันได้สัมผัสจำกกำรเรียนดนตรี	คือในหลวง	สำมำรถเล่นเครื่อง

ดนตรีได้หลำยอย่ำง	แถมยังแต่งเพลงได้ไพเรำะ	ด้วยภำษำไทยธรรมดำ	แต่ฟัง

แล้วไพเรำะและมีควำมหมำยดีมำกๆ	อย่ำงเพลงสำยฝน	แสงเทียน	และพรปี

ใหม่	ที่ฉันเคยได้ยิน	เวลำฟัง	ฉันมักจะนึกภำพตำมเป็นภำพที่ในหลวง	นั่งแต่ง

เพลง	และแกะโน้ตเอง	ซึ่งฉันยังท�ำไม่ได้	และคิดว่ำมันยำกจัง

	 ในหลวงที่ฉันรู้จัก	จึงดูเหมือนเป็นคนธรรมดำ	แต่เป็นพระมหำกษัตริย์

ที่วิเศษที่สุดในโลกเลย	หำกมีพรได้หนึ่งข้อนั้น	ฉันจะขอให้ในหลวงหำยป่วย	

กลับมำแข็งแรง	และเสด็จออกมำให้ฉันได้เห็นภำพที่ในหลวงส่งยิ้ม	โบกมือ

ทักทำย	และถ่ำยภำพประชำชนของท่ำนอีกครั้ง	
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“ถ้ำท�ำงำนด้วยควำมตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่	

คือควำมเป็นปึกแผ่นของประเทศชำติ	

ด้วยควำมสุจริตและด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยจริงใจ	

ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ	

ก็เป็นกำรท�ำหน้ำที่โดยตรงและได้ท�ำหน้ำที่โดยเต็มที่”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑
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ของใครหายมารับได้จ้า

	 สวัสดีสมำชิกสำรประถมทุกท่ำน	ในภำคเรียนที่	๑	ปีกำรศึกษำ	๒๕๕๙		

นี้		มีนักเรียนที่ซื่อสัตย์เจอของหำยแล้วน�ำมำส่งครูเรียมเพื่อตำมหำเจ้ำของต่อ

ไปมีจ�ำนวนมำกขึ้นเป็นอย่ำงมำก	คือ	๑๒๑	คน		และบำงคนท�ำควำมดีมำกกว่ำ	

๑	ครั้ง					ครูจิ๋วจึงได้ประกำศควำมดีและมอบหนังสือ”พระพุทธเจ้ำมหำบุรุษ

ที่สุดแห่งโลก”	เป็นรำงวัลแห่งควำมดีให้เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๗	กรกฎำคม	พ.ศ.	

๒๕๕๙	ที่ผ่ำนมำ	ดังรำยชื่อต่อไปนี้
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ขอให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อ		นำมสกุล		ชั้น	ไว้ที่ของใช้ส่วนตัวของตนเอง						

ฝึกจ�ำรำยละเอียดของใช้และรักษำของใช้ของตนเองให้อยู่กับเรำนำนๆ															

ถ้ำนักเรียนคนไหนรู้ตัวว่ำท�ำของหำยสำมำรถมำสอบถำมได้	๔	ที่	คือ	

๑.	ครูเรียมซึ่งอยู่ที่ห้องครูใหญ่ชั้น	๒		อำคำรประภัสสร	

๒.	จป.	บริเวณประตูโรงเรียนประถม		

๓.	ห้องภำคสนำม	ครูสุวรรณ		โรจนดุล		ตั้งแต่	เวลำ	๐๘	:	๐๐	–	๑๗	:	๐๐	น.

๔.	ห้องพี่แม่บ้ำนด้ำนหลังเวที	ชั้นล่ำง	อำคำรประภัสสร		

					ตั้งแต่	เวลำ	๐๘	:	๐๐	–	๑๖	:	๐๐	น.

สุดท้ำยขอแจ้งรำยกำรสิ่งของที่นักเรียนท�ำหำยในเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม

แล้วยังไม่มีผู้มำติดต่อรับ	ดังนี้
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“คนเรำอยู่คนเดียวไม่ได้	จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ	

และถ้ำหมู่คณะนั้นมีควำมสำมัคคี	คือเห็นอกเห็นใจ

ซึ่งกันและกัน	ช่วยเหลือในทุกเมื่อ	

ช่วยกันคิดว่ำสิ่งใดควร	สิ่งใดไม่สมควร	สิ่งใดที่จะท�ำให้น�ำมำสู่ควำมเจริญ

ควำมมั่นคง	ควำมสุขก็ท�ำ	สิ่งใดที่น�ำมำซึ่งหำยนะหรือเสียหำยก็เว้น	

และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้ำที่ทำงกำยทั้งหน้ำที่ทำงใจ”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีพระราชทานธงประจำารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี

๑๖ เมษายน ๒๕๑๙
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PB สารประถมอุดมปัญญา

“ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน 

และการด�ารงรักษาชาติประเทศนั้น 

มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ 

หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน 

ที่จะต้องร่วมมือกระท�า พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีตรวจพลสวนสนาม 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔



74 สารประถมอุดมปัญญา ฉบับที่ ๓๘ ปที่ ๘  พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

“ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สำคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก
เพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ 

ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได 
เพราะวาถาไมเจออุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได

แตถามีความรู  มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ  
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

เรารักในหลวง




