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นักเรียนทุกคนตางมีเปาหมายที่จะเริ่มตนทำสิ่งที่ตนเองเลือกอยางมีความสุข  

วันเวลาที่ผานจากจุดเริ่มตน ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 

ผานความทรงจำ  บันทึกเปนประสบการณ

ลวนเปนบททดสอบความเขมแข็งและความอดทนของบรรดานักเรียน

ใหรูจักทั้งความลมเหลว และใหเห็นคุณคาของความสำเร็จ  

ซึ่งจะทำใหนักเรียนรุงอรุณเติบโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตอไป
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“THE WAY TO GET START 
IS TO QUIT TALKING & 
BEGIN DOING.” 

Walt Disney
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 สวัสดีปีการศึกษาใหม่ครับ
 ปีการศึกษาใหม่มาถึง  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็
มาถึง
 นักเรียนได้เลื่อนชั้นเรียนใหม่
 มีน้องๆ  อนุบาลหน้าใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกรั้ว
รุ่งอรุณ
 น้องอนุบาล ๓ กลายเป็นพี่ประถม ๑
 พี่ประถม  ๖ กลายเป็นพี่มัธยม ๑
 พี่มัธยม ๓ กลายเป็นพีมัธยม ๔
 พ่ีมัธยม  ๖ กลายเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ
 เวลาผ่านไป ทุกชีวิตล้วนเติบโตและเปลี่ยนแปลง
 การเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองธรรมดา  อีกทั้งมักจะ
คละเคล้าไปด้วยความน่ายินดีและความอาลัยอาวรณ์...
 แต่การเปลี่ยนแปลงก็นับเป็นการเริ่มต้นใหม่ของ
อะไรบางอย่าง  ซึ่งน่าสนใจและมีความหวัง
 การเริ่มต้นใหม่มักจะมีอะไรดีๆ รออยู่เสมอ 
 ดอกไม้ดอกใหม่รอการผลิบาน  ความคิดดีๆ 
ก�าลังจะมาถึง และเราต่างก็เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นของชีวิตและสิ่งต่างๆ รอบตัว 
 เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเร่ิมต้นใหม่อีก
ครั้งในปีการศึกษาใหม่
 หากเริ่มต้นดีก็ไปได้ดี 
 ขอให้มีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมในการเร่ิมต้นใหม่ในปี
การศึกษาใหม่ครับ
    
 กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญา

บทบรรณาธิการ
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สารจากครูใหญ่ <ครูจิ๋ว>

สวัสดีค่ะสมาชิกสารประถมทุกท่าน
 สารประถมอุดมป ัญญาฉบับแรกของป ีการศึกษานี้   มีชื่ อที่ทาง
บรรณาธิการให้ไว้ได้เหมาะสมอย่างมากเลยนะคะว่า  New Beginning  เพราะ
การเริ่มต้นสิ่งใหม่  หรือการน�าสิ่งเดิมมาปรับ ฝึกฝนเพิ่มเติม และพัฒนาใหม่ ก็ล้วน
ท�าให้ผู้ที่กระท�านั้นได้ปรับคุณภาพด้านจิตใจ และสติปัญญาของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น
 ในปีการศึกษานี้ มีสิ่งใหม่ที่ทั้งคุณครูและเด็กๆ ของเราได้ร่วมกันท�าอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียน คือการได้ฝึกฝนที่จะเสียสละท�างานให้กับส่วนรวม
มากขึ้น  ตั้งแต่การมาช่วยกันกวาดใบไม้ก่อนเจ็ดโมงครึ่งอย่างขยันขันแข็งทุกวัน  
แต่ละวันรับผิดชอบโดยนักเรียนแต่ละชั้น  ที่น่าประทับใจอย่างมาก คือ เด็กๆ ชั้น
ประถม ๑ ที่มาช่วยกันมากกว่าหน่ึงวัน  และถ้าใครได้เห็นเหล่าสมาชิกประถม ๑ 
ขณะก�าลังท�างาน ก็ล้วนต้องยิ้มด้วยความประทับใจที่แต่ละคนกวาดใบไม้กันอย่าง
กระตือรือร้น เป็นพลังเล็กๆที่มีคุณภาพจริงๆ
 นอกจากนั้น สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเดิมที่เคยท�ามาแล้วครั้งหนึ่ง  คือการมี
เหล่าอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ตั้งใจมาโรงเรียนกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า เพื่อเดิน
เก็บขยะในโรงเรียนรุ่งอรุณทุกวัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้โรงเรียนสะอาด และด้วย
ความหวังว่าจะมีสักวันที่สมาชิกชาวรุ่งอรุณไม่ทิ้งขยะไว้ตามที่ต่างๆ
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 การสะสมคุณงามความดีเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จ�าเป็นมากในทุกยุคทุกสมัย  
โดยเฉพาะสังคมยุคปัจจุบัน ในสังคมเมืองที่เราอาศัยอยู่นี้ ที่ผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป  
บ้างก็เอาประโยชน์  เอาความสะดวก ของตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าของส่วนรวม
 สิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ  เด็กๆของเราได้เพิ่มช่วงเวลา
การสวดมนต์ตอนเช้าร่วมกันทั้งโรงเรียนมาเป็น ๔ วัน จากเดิมเพียงแค่ ๑ วันต่อ
สัปดาห์   การปรับเปลี่ยนนี้  มาจากการที่ท่านอาจารย์เอกวุฒิ  อัคคปัญฺโญได้เสนอ
แนะให้กับพวกเราไว้ว่า  ควรจะสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ให้เด็กแต่ละคนได้มี
เป็นของตนเองด้วยการสวดมนต์ทุกวัน  คุณครูได้สังเกตกันว่า  ขณะนี้ภาวะโดย
รวมของเด็กส่วนใหญ่ขณะสวดมนต์ดีขึ้นเป็นล�าดับ     มีความอดทนและมีสมาธิใน
การสวดมนต์มากขึ้น   
 นอกจากนั้น  ในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา  เด็กๆได้เกิดความเข้าใจ
ความหมายของบทสวดต่างๆมากขึ้น  จากการได้เรียนรู้พุทธประวัติในกิจกรรม
ต่างๆ   รวมถึงได้เขียนถ่ายทอดความคิดในหัวข้อว่า “พระพุทธเจ้าที่ฉันรู้จัก” ซึ่งน่า
ประทับใจอย่างยิ่ง
 สุดท้ายนี้ ขอจบด้วยตัวอย่างงานเขียนของนักเรียน คือเด็กหญิงเชียร์ ชั้น 
ป.๕/๓ และ จากการสัมภาษณ์ เด็กชายคู่บุญ ชั้น ป.๑/๒ ที่อ่านแล้วคนอ่านจะรู้สึก
อิ่มใจกับสิ่งที่เด็กๆ คิดนะคะ 
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 “ผมรู้จักพระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดมาใต้ต้นสาละ ท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ท่าน
เกิดมาท่านเดิน ๗ ก้าว ตอนเด็กๆ พอท่านเดิน ๗ ก้าว ท่านอยากจะช่วยให้ทุกคนมี
จิตใจสะอาดเหมือนกับท่าน   ค�าว่าจิตใจสะอาด คือ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีมาร มาร
คือตัวของท่านเอง ระหว่างที่ท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์  จะมีมารมาพยายามท�าลายพิธี
ของท่าน แต่ท่านชนะเพราะว่าท่านมีจิตใจที่สว่าง ท่านล้างความชั่วออกไปเสร็จ
แล้ว โดยการนั่งสมาธิ และพยายามตั้งจิตเพื่อจะให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ดี    ใน
ชีวิตเราสามารถใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่เราจะท�าให้เหมือนพระพุทธเจ้า คือ เราจะ
ตั้งจิตก่อน   เพื่อความสงบ สติ และอารมณ์   จิตใจเราจะสบาย   พอสบายแล้ว เรา
จะไม่มีความชั่วอยู่ในตัว แต่ต้องสบายให้ตลอดเวลา เพื่อจะได้ให้ชีวิตสบายตลอด
ไป” 

เด็กชาย รวินทร์พัชร  รังสรรค์ (คู่บุญ)  ชั้น ป.๑/๒



สารประถมอุดมปัญญา 7   

 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาโลก  พระองค์เกิดมาเพื่อช่วยสัตว์โลก  พระองค์
เป็นผู้ประเสริฐ   เป็นผู้มีบุญสูงสุด  เป็นผู้เห็นแจ้งด้วยตนเอง   เป็นผู้ตั้งค�าถามและ
ค้นหาค�าตอบเอง  คนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องท�าบุญ  เกิดมาหลายกัลป์กว่าจะ
ได้เป็นพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้ามีสิบพระชาติสุดท้ายและเป็นสิบพระชาติที่สั่งสม
บุญมาก่อน  
 พระองค์เป็นมาทุกอย่างแล้ว  จากน้ันค่อยขึ้นสวรรค์รอมาเกิดเป็น
พระพุทธเจ้า  พระองค์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ชื่อเทพบุตรสันดุสิต  จากนั้นก็จุติลง
มาพร้อมกับสหชาติทั้ง ๗ คือ พระเทวีมารดาและพระราหุล  ม้ากัณฐกะ  ต้นโพธิ์  
ขุมทรัพย์ ๔ ขุม  นายฉันนะ  พระอานนท์  กาฬุทายีอ�ามาตย์   พระองค์ประสูติ  ตรัสรู้ 
และปรินิพพานในวันเดียวกัน  พระองค์ทรงมีค�าสอนว่าให้ “ท�าความดี ละชั่ว” “ท�า
จิตให้ผ่องใส”  การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย เป็นเรื่องธรรมดา  ทรงสอนให้ถือศีล  ทรง
สอนให้ใฝ่รู้อยู่กับปัจจุบัน  ค�าสอนที่ฉันเคยใช้ คือ การถือศีล ๕  เพราะมันเป็นสิ่งที่
ฉันพอท�าได้  ท�าความดี     ไม่ท�าความชั่ว  ฉันก็ยังท�าไม่ได้  มีหลายอย่าง เช่น ความ
เสียสละ  การอยู่กับปัจจุบัน  เพราะตอนแรกก็สามารถมีสติอยู่ได้  แต่สักพักก็ไม่ได้
อยู่กับปัจจุบันแล้ว

เด็กหญิงนงนภัส  ลีละศิธร (เชียร์) ป.๕/๓
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ป.๖

รายงาน

ความเคลื่อนไหว

ป.๑

ถึง 
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ความเคลื่อนไหว ป.๑

 สวัสดีค่ะ  ขอเริ่มต้นด้วยความสดใสน่ารักของเด็กๆ  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  นะคะ  หลังจากเปิดภาคเรียนมาได้  ๙  สัปดาห์ 
นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดี  ทั้งกับบุคคลและสถานที่    เห็นได้จาก
การกล่าวค�าทักทาย  สวัสดีคุณครู  ด้วยท่าทีที่สุภาพ  อีกทั้งรู้จักดูแล
ตนเองในกิจวัตรต่างๆ  เช่น การเตรียมพร้อมในการเรียน การส่งงาน 
เป็นต้น  รวมถึงมีจิตอาสาในการมาช่วยเก็บขยะ  และกวาดใบไม้
อย่างสม�่าเสมอ  ในตอนนี้นักเรียนในแต่ละห้องได้ลงมือปลูกผักกัน
อย่างสนุกสนาน และแบ่งหน้าที่กันรดน�้าในทุกๆ วัน  ซึ่งนักเรียนต่าง
เฝ้ารอคอยการเติบโตของผักที่ปลูกอย่างใจจดใจจ่อค่ะ
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นักเรียนสนุกกับการเรียนรู ้ภาษา
ไทย  ส ่งผลให ้มีพัฒนาการในด ้านการ
อ่าน  และการเขียนที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังมีความ
กระตือรือร้น  ในการน�าหนังสือมาฝึกอ่าน
กับครูอย่างภาคภูมิใจ  ในด้านคณิตศาสตร ์
นักเรียนเรียนรู้องค์ประกอบจ�านวน ๕  –  ๑๐ 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน เช่น การ
เป่ายิ้งฉุบ  ทายจ�านวนลูกปิงปองในกล่อง 
ทอยลูกเต๋า เป็นต้น  

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้านะคะ และ
ขอส่งท้ายด้วยบทกลอนทีส่ดใสของ ป.๑ ค่ะ

เปิดเทอมสดใส	 เปิดใจเรียนรู้

นักเรียนคุณครู	 เรียนรู้เบิกบาน
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เปิดเทอมสดใส	 เปิดใจเรียนรู้

นักเรียนคุณครู	 เรียนรู้เบิกบาน

ความเคลื่อนไหว ป.๒

ในภาคเรียนที่ ๑ นี้  นักเรียนประถม 
๒  ก ้าวสู ่การเรียนรู ้กับหน ่วยโครงงาน
บูรณาการ  เรียนรู้ชุมชน  พัฒนาตน    เริ่มต้น
ปลูกผัก    ในช่วงต้นนักเรียนได้รับมอบหมาย
ภารกิจการท�าแปลงผักจากพี่  ป.๓  จึงเริ่ม
เข้าไปท�าความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ที่จะท�าแปลง
ผัก  จากนั้นร่วมกันปรับสภาพพ้ืนที่และปลูก
ถั่วเขียว  เพื่อจะน�าต้นถั่วเขียวมาท�าเป็นปุ๋ย
พืชสดต่อไป

ระหว ่ างที่ รอ เวลาให ้ถั่ ว เติบโต   
นักเรียนเลือกสถานที่ที่สนใจที่สุดในโรงเรียน
ประถมเพื่อเข้าไปสังเกตและเรียนรู้เพ่ิมเติม
ว่ามีจุดเด่นหรือมีความส�าคัญอย่างไรบ้าง 
โดยใช้กระบวนการกลุ ่มร่วมกันวางแผน
อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน  ตั้งแต่การต้ังเป้า
หมาย  การตั้งค�าถาม  การไปติดต ่อขอ
สัมภาษณ์และการเตรียมตัวก่อนออกไป
ศึกษาในสถานที่จริง  เมื่อวางแผนเสร็จ
นักเรียนจึงได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วาง
ไว้        โดยการออกไปส�ารวจ สังเกตสิ่งต่างๆ 
ในสถานที่ที่ตนเลือก  รวมถึงการสัมภาษณ์
บุคลากรท่ีอยู่ในสถานที่นั้นโดยใช้ค�าถามที่
เตรียมมา    จากนั้นกลับมาประมวลสิ่งที่ตน
ได้เรียนรู้เพื่อเตรียมน�าเสนอ



12 สารประถมอุดมปัญญา

จากการเรียนรู ้สถานที่ในโรงเรียน  ท�าให ้นักเรียนเริ่ม
ตระหนักว่าโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ได้  เราต้องร่วมกันดูแลรักษา
ดังนั้นในช่วงเช้าจึงเกิดอาสาสมัครที่มาช่วยกันเดินเก็บขยะรอบๆ 
โรงเรียน  บ้างก็ช่วยกันกวาดใบไม้  บ้างก็ไม่ลืมที่จะไปช่วยกันรดน�้า
ดูแลแปลงถั่ว  นักเรียนต่างกระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจในการท�างาน
และร่วมกันท�าความดีกันอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่
ยิ่งขึ้น  

ในส่วนวิชาภาษาไทยนักเรียนได้เรียนวรรณคดีเรื่องนาง
ผีเสื้อสมุทร  นักเรียนจะฝึกการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลจาก
ลักษณะนิสัยของตัวละครในวรรณคดี  คือนางผีเสื้อสมุทร    ที่มีทั้งดี
และไม่ดี  พร้อมอธิบายเหตุผลโดยยกตัวอย่างในเรื่องมาประกอบ
ความคิดของตน  นอกจากนั้นนักเรียนได้น�าค�าศัพท์ที่พบจากเนื้อ
เรื่องมาเรียนรู้มาตราตัวสะกด  ทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา 
เช่น  วาฬ   โอกาส  คูณ  สรุป เป็นต้น   โดยเรียนผ่านกิจกรรม  การ
สังเกต      การจ�าแนกแยกแยะ    จากนั้นได้ขยายความรู้ไปสู่เรื่องของ
ค�าคล้องจอง ๑ พยางค์  ๒  พยางค์ 
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ส�าหรับวิชาคณิตศาสตร์เป็นการเรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ได้ในชีวิต
ประจ�าวันทั้งสิ้น  เช่น    ได้เรียนรู้ความ  มากน้อย  รวมถึงล�าดับและ
องค์ประกอบของจ�านวน  1000  พร้อมทั้งเปรียบเทียบจ�านวนที่มีค่า 
มากกว่า  และน้อยกว่าของจ�านวน  3  หลักได้โดยการใช้เครื่องหมาย   
<      >    และจ�านวนที่เท่ากัน ด้วยเครื่องหมาย   =  รวมถึงเข้าใจ
วิธีการคิดเลขจ�านวนเต็ม  บวก  ลบได้      นอกจากนี้ยังสามารถแยก
ประเภทจ�านวน 3 หลักในชีวิตประจ�าวันได้ว่าเลขใดที่แสดง ปริมาณ 
และ เลขใดที่แสดงล�าดับ อีกทั้งได้รู้จักนาฬิกาและการอ่านเวลา เป็น
ชั่วโมง  นาที เพื่อน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวันเช่นกัน
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ความเคลื่อนไหว ป.3

ในภาคเรียนนี้นักเรียนชั้น  ป.3    ได้
เรียนโครงงานบูรณาการ  “เรียนรู้  ย้อนดู  วิถี
บางมด”  ซึ่งนักเรียนได้ไปภาคสนามชุมชน
บางมดทั้งที่เป็นพื้นที่ใกล้  ๆ  โรงเรียน    คือ
บ้านป้าแว้    (คุณป้าล�าไพ    สงวนแสง) 
และการเดินส�ารวจชุมชนริมคลองบางมด  
ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงมัสยิดสอนสมบูรณ์ 
นักเรียนพบเห็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้พบมา
ก่อน  เช่น   เรือรูปแบบต่างๆ   กว๊านเรือซึ่งใช้
เก็บเรือให้พ้นจากน�้า  บ้านไม้ริมคลอง  ผู้คน
ที่ยังใช้ชีวิตกับน�้า  เครื่องมือจับปลา  ทั้งไอ้โง่  
และยอ   เครื่องมือการเกษตร หลาย ๆอย่าง  
เป็นต้น  รวมถึงการได้ไปสัมผัสบรรยากาศ
สวน  และบ้านเรือนของชาวบางมดที่ยังคง
ท�าสวนอยู่บ้าง  และได้สัมภาษณ์  พร้อมฟัง
เร่ืองราวในอดีตของบางมดอย่างเป็นกันเอง
กับคุณลุงสมจิตร    จุลมานะ   ท�าให้นักเรียน
ได้เห็นร่องรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบางมด  
ที่ในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวาน
จนเป็นที่ขึ้นชื่อ  “ส้มบางมด”    และจากการ
สัมภาษณ์คนในชุมชนจากภาคสนามทั้ง
สองคร้ังท�าให้นักเรียนได้เรียนรู ้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านบางมด  เคยเป็น
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พื้นที่ท�านา    ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่มา
ท�าสวนส้ม    ท�าให้นักเรียนหลายคนระบุว่า
ความเจริญต่างๆ  ที่เข้ามานั้นมาจากคนเป็น
ผู้กระท�าทั้งสิ้น    ส่งผลให้น�้า    และดินเสื่อม
สภาพไปจนท�าให้ชาวบางมดปลูกส้มต่อไป
ไม่ได้      จึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตต่างๆ  ของผู้คน
ในพ้ืนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  เป็นอย่าง
ที่นักเรียนเห็นในปัจจุบัน  อีกทั้งการเดิน
ทางภาคสนามริมคลองบางมดนั้น  นักเรียน
หลายคนพูดเหมือนๆ  กันว่า    การเดินริม
คลองนั้นแม้จะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการ
เดินทางด้วยรถ  แต่ก็สามารถท�าให้พวกเขา
ได้มีเวลาในการเรียนรู้  และสังเกตสิ่งต่างๆ 
รอบตัวได้ละเอียดขึ้น  และนักเรียนสามารถ
จัดการความรู้จากศึกษาภาคสนามลงในรูป
แบบตารางได้อย่างถูกต้อง  ซ่ึงหลังจากนี้
นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบางมด
ที่ได้จากภาคสนามทั้ง  ๒  ครั้ง    ออกมาน�า
เสนอในรูปแบบป้ายความรู้    ก่อนที่จะออก
ไปศึกษากับชาวบางมดที่ยังคงรักษา และท�า
อาชีพสวนส้มอยู่เพื่อให้เห็นแบบอย่างของ
ผู้คนที่ยังรักษาพื้นที่  และอาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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ส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้ประดิษฐ์กังหันลมจาก
ขวดพลาสติก  และได้ท�าการตรวจสอบประสิทธิภาพของกังหัน
ลมของตนเองจากลมธรรมชาติ  ซึ่งได้เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ  เช่น  
ทิศทางการหมุนของกังหัน ทิศทางของลม  นักเรียนได้สังเกตลักษณะ
การหมุนของกังหัน  รวมทั้งหาสาเหตุที่ท�าให้กังหันหมุนได้เร็วหรือช้า 
จากนั้นน�าไปสู่การพัฒนากังหันลมของตนเอง 
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ความเคลื่อนไหวของ ป.4

ในภาคเรียนนี้ของนักเรียน
ชั้นป.4  ได้เรียนรู ้โครงงานกรุงเทพฯ 
เมืองฟ้าอมร  นักเรียนได้รู้ที่มาของการ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร ์ผ ่านการ
ดูวิดีทัศน์และเร่ืองเล่าจากครู  จาก
นั้นนักเรียนแต่ละคนเลือกศึกษาใน
เรื่องต่างๆ  เช่น  เสาหลักเมือง  พระ
แก้วมรกต  ป้อมพระสุเมรุ  พระที่นั่ง
ต่างๆ  ในพระบรมมหาราชวัง  เป็นต้น 
นักเรียนเรียนรู ้ที่จะสืบค้นหาข้อมูล
ทั้งจากอินเตอร์เน็ต  หนังสือต่างๆ  ฝึก
อ ่านข้อมูลจับประเด็นส�าคัญ  และ
เขียนข้อมูลตามความเข้าใจของตนเอง 
นักเรียนฝึกซ้อมพูดน�าเสนอตั้งแต่ที่
โรงเรียน  ซึ่งเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทย 
คือการเขียนและพูดสถานที่ในโรงเรียน
ที่ประทับใจ 
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จากนั้นจึงน�าทักษะการพูดครั้งแรก  มาฝึกพูดน�าเสนอสถาน
ที่ในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  คือ  ศาลหลักเมือง  พระบรม
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ซึ่งการออกภาคสนามใน
ครั้งนี้ท�าให้นักเรียนได้เห็นความงดงามของพระบรมมหาราชวัง  ซึ่ง
มีความประณีตด้วยช่างฝีมือที่ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์  แสดง
ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก  ที่มีการวางแผนในการสร้างพระบรมมหาราชวังให้มีความ
งดงาม  เสมือนหนึ่งพระบรมมหาราชวังในพระนครศรีอยุธยาได้กลับ
คืนมา  พระองค์มีการวางผังตามต�าราพิชัยสงครามแบบนาคนาม 
ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ออกภาคสนามแล้วได้เกิดความภูมิใจ  ดีใจ  เพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยมาที่นี่เลย  

นอกจากนั้นนักเรียนได้เห็นชาวต่างชาติที่มากราบสักการะ
พระแก้วมรกตและชมความงามของพระบรมมหาราชวัง  นักเรียน
ได้เห็นถึงการใส่ใจดูแลพระบรมมหาราชวังโดยพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลล�าดับต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน 

จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญของ
ในหลวงมีต่อประชาชนชาวไทย  นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้น�า
ที่น�าพาประเทศไทยให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น  น�ามาสู่นักเรียนโดย
การฝึกความเป็นผู้น�าที่จะตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
การท�าความดีเพื่อส่วนรวม 
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ความเคลื่อนไหวใน ป.๕

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕  เป็นระดับชั้นที่นักเรียนได้
เรียนรู้เรื่องราวประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ  ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  ผ่าน
โครงงาน  “ข้าวไทย  วิถีไทย”  ซึ่งเป็นโครงงานที่จะพานักเรียนให้ได้
ฝึกทักษะส�าคัญๆ  ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  ทักษะการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพ(รูปทรง  ขนาด  สภาพแวดล้อม)ในนาข้าว 
ส�ารวจปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในนาข้าว  ตั้งค�าถามเพื่อน�าไป
สู่กระบวนการหาค�าตอบด้วยวิธีการต่างๆ  ทั้งการสืบค้นข้อมูลจาก
หนังสือในห้องสมุด  การสัมภาษณ์บุคคล  และการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  จากนั้นจึงน�ามาวิเคราะห์เพื่อเขียนเรียบเรียงและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  กิจกรรมนี้ท�าให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในนาข้าว  นักเรียนต้องตั้งค�าถามเพื่อสืบเสาะหาค�าตอบใน
ประเด็นต่างๆ  เช่น  วงจรชีวิตของแมลงชนิดนั้น  แหล่งที่อยู่    อาหาร 
หรือแม้แต่อันตรายที่คนเราอาจได้รับ  หากไปสัมผัสกับแมลงชนิด
นั้น  เป็นต้น  ผลที่ได้  คือนักเรียนสามารถปฏิบัติตนถูกต้องต่อแมลง
ชนิดนั้น  กระบวนการนี้นักเรียนจะได้ทั้งทักษะการสังเกต  การตั้ง
ค�าถาม  การหาค�าตอบ  การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ข้อมูล  การ
เรียบเรียงภาษาเพื่อเขียนบรรยาย  การเลือกใช้ค�าเชื่อมประโยคที่
เหมาะ และการคิดเชื่อมโยง เป็นต้น
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นอกจากนี้  นักเรียนยังได้ไปฝึกฝนตนเองให้รู ้จักความมี
ระเบียบวินัย  ความอดทนทั้งกายและใจ  และฝึกทักษะการพึ่ง
ตนเองในรูปแบบต่างๆ  จากการไปภาคสนามที่โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  (จปร.)  จังหวัดนครนายก  เป็นเวลา ๓  วัน ๒ คืน  เพื่อ
เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้น�ากลับมาประยุกต์ใช้
ในการท�านาที่โรงเรียนต่อไป  เพราะเมื่อกลับมานักเรียนก็ได้ลงมือ
ขุดดินเตรียมแปลงนาส�าหรับหว่านกล้า  ปักด�าในฤดูท�านาปีนี้ด้วย
ความตั้งใจ  และอดทนต่อความเหนื่อย  ความยากล�าบากที่เกิดจาก
การท�างาน ตลอดถึงได้ฝึกฝนทักษะการท�าอาหารเพื่อรับประทานใน
ห้องทุกๆ วัน โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน มีเป้าหมายเพื่อให้
รู้จักการพึ่งตนเอง  การวางแผนการท�างาน  และการท�างานร่วมกับผู้
อื่น 
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กิจกรรมที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในภาคเรียนนี้  คือการได้ไป
ศึกษาภาคสนามกับเกษตรกรที่เป็นชาวนาตัวอย่าง เป็นชาวนาดีเด่น
แห่งชาติ และล่าสุดท่านได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน
สาขาการเกษตร  ประจ�าปี  ๒๕๕๘  นั่นคือ  คุณลุงชัยพร  พรหมพันธุ์ 
ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  การไปศึกษาภาคสนามครั้งนี้  นักเรียนได้
เรียนรู้ประวัติ  แนวคิดและแรงบันดาลใจในการท�านา  เรียนรู้วิธีและ
ขั้นตอนการท�านา การดูแลรักษานาข้าว และเรียนรู้ระบบนิเวศในนา
ข้าว  เพื่อจะได้น�าความรู้เหล่านั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการท�านาที่
โรงเรียนรุ่งอรุณต่อไป  ภาคสนามครั้งนี้  ท�าให้นักเรียนได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาต ิ
ได้รู้จักบุคคลต้นแบบที่เป็นทั้งนักคิด  นักวางแผน  นักประดิษฐ์    นัก
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  รวมถึงการเป็นชาวนาผู้รู้จักเผื่อแผ่น�าเอาความรู้
ของตนมาสอนคนอื่นด้วย  นับเป็นความโชคดีของนักเรียนชั้น  ป.๕ 
ทุกคนที่ได้ไปภาคสนามในครั้งนี้
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เมื่อนักเรียนกลับจากภาคสนาม  สิ่งที่นักเรียนต้องรีบด�าเนิน
การให้ทันตามแผนที่วางไว้  คือการเตรียมดินเพื่อหว่านกล้า  ซึ่งนับ
เป็นงานที่ยากล�าบากที่สุดในภาคเรียนนี้  จากนั้นก็รอให้ต้นกล้าโต
จนสามารถที่จะถอนมาปักด�าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายหรือสัปดาห์วัน
แม่แห่งชาตินั่นเอง  
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ความเคลื่อนไหว  ป.6

หลังจากที่นักเรียนกลับจากภาคสนามฝึกความเข้มแข็งของ
ร่างกายและจิตใจ  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ(จปร.)  
นักเรียนก็ได้ร่วมกันประเมินถึงร่างกายและจิตใจของตนเอง  รวม
ถึงสิ่งที่นักเรียนคิดว่าจะต้องพัฒนาฝึกฝนตนเองให้จริงจังมากขึ้น 
โดยที่นักเรียนจะเขียนบันทึกพัฒนาการดังกล่าวลงในอนุทินสติ
ประจ�าวันอีกด้วย  
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ส ่ วนกา รพัฒนาทั กษะชี วิ ต ให ้
คล่องแคล่วและช�านาญมากขึ้น  นักเรียนได้
ฝึกการประกอบอาหารเพื่อรับประทานใน
ช่วงมื้อกลางวันของทั้ง ๓ ห้อง  

หลังจากที่นักเรียนได้เตรียมความ
พร้อมในด้านร่างกายและจิตใจมาแล้ว  ก็
มาถึงช่วงที่นักเรียนได้ศึกษาความรู ้เรื่อง
สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและสึนา
มิ   โดยท�าความเข้าใจถึงโครงสร้างของโลก  
นักเรียนได้ทดลองและวิเคราะห์ผล  สรุป
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นในต�าแหน่งต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  และเพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้ชัดเจนขึ้น      นักเรียนได้ร่วมกันท�า
แบบจ�าลองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
(Plate  Tectonics)  ในลักษณะต่างๆ  เพื่อ
อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
(Plate Tectonics) 
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every end is a new beginning
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พิธีไหว้ครู รุ่งอรุณ ปี ๒๕๕๘
ณัฐปรียา  อาจจินดา       

“ครู”  เปรียบเสมือน  “เรือจ้าง” ที่ไม่คิดค่าบริการโดยสารใดๆ 
มีเพียงแค่ความมุ่งมั่นในการท�าหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมด้วยความรัก 
ความเมตตา ความใส่ใจในการดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี

ถึงแม้ครูจะรู้สึกเหนื่อย  แต่แค่เห็นรอยยิ้มของรู้สึก  ได้เห็นถึง
ความส�าเร็จของลูกศิษย์ คนเป็นครูก็หายเหนื่อยแล้ว
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วันไหว้ครูจะตรงกับเดือนมิถุนายน
ของทุกๆ  ปี  และในวาระนี้  วันไหว้ครูตรง
กับวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
นักเรียนทุกคนต่างพร้อมใจในการแสดง
ความเคารพ  เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ ด้วยการจัดพานดอกไม้ 

ความหมายของดอกไม้ที่น�ามา
จัดพาน คือ

หญ้าแพรก คือ การเจริญงอกงามของลูกศิษย์ในการเชื่อ
ฟังค�าสั่งสอนของครู

ดอกเข็ม คือ การมีสติปัญญาอันแหลมคม อีกทั้งชีวิตยังมี
ความสดชื่นด้วย                                                                                                                                 
 ดอกมะเขือ คือ การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของลูก
ศิษย์

ข้าวตอก คือ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
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ในพิธีไหว้ครูของทางโรงเรียนรุ่งอรุณ 
เร่ิมต้นด้วยการร้องเพลงชาติ  และบทสวด
เจริญพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์  ต่อ
มาผู้น�าจะขึ้นน�าบทสวดไหว้ครู  หลังจากนั้น
นักเรียนชมรมดนตรีไทยและดนตรีสากล
บรรเลงดนตรี  ในขณะเดียวกันนักเรียนถือ
พานต่างน�าพานไปมอบให้คุณครู

หลั งจากน�าพานมอบให ้คุณครู
เรียบร้อยแล้ว นักเรียนต่างพร้อมใจร้องเพลง
พระคุณที่สาม  ซึ่งถือเป็นบทเพลงที่มีความ
ไพเราะมาก นักเรียนร้องได้ไพเราะจับใจ 

หลั งจากนั้ นนัก เรียนชั้ นประถม
ศึกษาปีที่  ๑  พร้อมใจกันร้องเพลงประจ�า
โรงเรียนร่วมกับชมรมดนตรีสากล เด็กๆ ช่วย
กันร้องได้เพราะมาก 

ช่วงท้ายพิธี  คุณครูใหม่และตัวแทน
ของคุณครูได้น�าพวงมาลัยเข้ากราบไหว้
คุณครูผู้อาวุโสด้วยความเคารพ  เพื่อแสดง
ตนเป็นลูกศิษย์  แล้วครูผู้อาวุโสได้ให้โอวาท
กับคุณครูใหม่และตัวแทนคุณครู

ความรู ้สึกของการเป ็นครูใหม ่ที่
นี่  ก้าวแรกที่ได้เดินเข้ามา  ณ  โรงเรียนแห่ง
นี้  สัมผัสได้ถึงความร่มเย็น  ความสงบ  ของ
โรงเรียน
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ก่อนถึงวันไหว้ครูจะต้องมีการท�า
พานไหว้ครู  ทางโรงเรียนได้ให้อิสระกับเด็กๆ 
ในการจัดพาน  โดยพวกเขาคิดออกแบบ
และลงมือท�าเอง  ครูไม่ได้เข้าไปช่วย  แต่จะ
คอยให้ค�าปรึกษา  ซึ่งในตอนแรกรู ้สึกคิด
หนัก ว่าพวกเขาจะจัดพานได้เองหรอ แต่ผล
ที่ออกมากลับเกินคาด  พวกเขาจัดพานได้
สวยงามมาก จึงท�าให้ยิ่งภูมิใจในตัวพวกเขา
ที่สามารถท�างานกลุ่มร่วมกันได้  ถึงแม้ว่าจะ
มีบ้างที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  แต่พวกเขาก็
เลือกที่จะยอมรับ 

เมื่อถึงวันไหว้ครู  สามารถสัมผัสได้
ถึงความศรัทธา  ความศักดิ์สิทธิ์ในพิธี  ถึง
แม้ว่าระยะเวลาในการจัดพิธีจะสั้นก็ตาม 
แต่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ตื้นตันของเหล่าคุณครูที่เห็นลูกศิษย์ของตน
มีความตั้งใจในการจัดพาน  และการแสดง
ความเคารพของลูกศิษย์

สิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่าง
เห็นได้ชัด  คือ  การให้เด็กๆ  ไปแสดงความ
เคารพรักต่อคุณครูที่พวกเขาเคยได้เล่าเรียน
มา  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติตาม  เพราะถือ
เป็นการมิให้พวกเขาลืมพระคุณของคุณครูที่
พวกเขาเคยเล่าเรียนมา
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  “พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส  แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครู
ไว้ว่าเป็นเรือจ้าง”

เป็นครั้งแรกที่ฟังเพลงนี้แล้วน�้าตาเกือบจะไหลออกมา  มีความ
รู ้สึกมากมายเหลือเกินที่เกิดข้ึนในวันนั้น  วันไหว้ครูคร้ังแรกของชีวิต
ความเป็นครู 

ความรู้สึกว่า  “ฉันเป็นครูจริงๆ แล้วนะ”  เป็นครูอย่างที่เคยฝันไว้ 
ถึงแม้วันนี้จะได้พวงมาลัยหนึ่งพวงกับบัตรอวยพรใบเดียว  ซึ่งถ้าเทียบ
กับครูคนอื่นมันก็น้อยมาก แต่มันก็มากพอส�าหรับครูคนนี้

ความรู้สึกว่า  คิดถึงครู  คิดถึงมาก  ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะครู  มอง
ย้อนกลับไปถึงวันที่ตัวเองเป็นนักเรียน  เห็นภาพครูดุๆ  คนหน่ึง  ท่ีจ�้าจี้
จ�้าไช  บ่นไปซะทุกเรื่อง  ตอนนั้นบอกตรงๆ  ไม่เข้าใจครูเลยจะบ่นอะไร
นักหนา และเห็นภาพครูอีกคนหนึ่งที่เมตตาให้โอกาสดีๆ  หลายอย่างกับ
นักเรียนคนนี้ในวันนั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท�าให้ครูผิดหวัง  แต่ครูก็ยังให้โอกาส
กับฉันเสมอ  ก็ไม่เข้าใจครูอีกนั่นแหละค่ะ  ท�าไมต้องทุ่มเทเพื่อฉันขนาด
นั้น ครูสอนวิชา ครูสอนชีวิต สอนให้มีคุณธรรม และสิ่งเหล่านั้นที่ครูสอน
และโอกาสทุกอย่างที่ครูให้ มันก็ส่งให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ที่รุ่งอรุณ 

อยากจะบอกครูว่าครูคะ  ครูส่งหนูถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วนะ 
หนูอาจจะไม่ใช่นักเรียนที่ดีที่สุด  แต่หนูขอสัญญากับตัวเองและครูว่าหนู
จะเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  ให้เหมือนที่ครูเป็น   ขอให้ครูรู้ไว้ว่าสิ่งที่
ครูพร�่าสอน ที่เหนื่อยมาทั้งหมดกับหนู หนูไม่เคยลืม 

    อรณิชา ศาลายุทธ       
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การเริ่มต้น...
New Beginning
ครูรัตน์..สัมภาษณ์

ครูคิดว่า  การเริ่มต้นของทุกๆ สรรพชีวิต เริ่มขึ้นได้ตลอดเวลา 
และส�าหรับครู  ทุกๆ เช้าที่มาถึงโรงเรียน ก็ปลุกให้ครูมีพลังที่จะท�าหน้าที่
ของความเป็นครู  เพราะได้เห็นความเบิกบาน  ความร่าเริงแจ่มใส ของ
เด็กนักเรียนที่ทยอยเดินเข้าโรงเรียน  มีรอยยิ้ม  กล่าวทักทายสวัสดีครู  
เห็นนักเรียนบางคนถือไม้กวาดเพื่อช่วยกวาดใบไม้ตามทางเดิน  บางคน
ถือกระป๋อง ถือคีมคีบขยะ  เพื่อไปเก็บขยะรอบโรงเรียน  และอีกหลาย
คนๆ  ที่วิ่งเล่นอยู่กลางสนาม 

ทุกคนต่างมีเป้าหมาย ว่าวันนี้ได้เริ่มต้นท�าสิ่งที่ตนเองเลือกอย่าง
มีความสุข  ครูเชื่อว่าวันเวลาที่ผ่านไปจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางของเด็กๆ  ที่ผ่านความทรงจ�าและบันทึกเป็นประสบการณ์ล้วน
เป็นบทตรวจสอบความเข้มแข็ง  ความอดทนของบรรดานักเรียนตัวเล็กๆ  
ไปจนถึงนักเรียนตัวโตๆ  ให้รู้จักทั้งความล้มเหลว และให้เห็นคุณค่าของ
ความส�าเร็จ  ซึ่งจะท�าให้นักเรียนรุ่งอรุณเติบโตข้ึนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ    
ต่อไป
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ด.ญ.มาวันทา  ผ ่องจิตวัฒนา (อิ่มอุ ่น)  
นักเรียนชั้น ป.๑/๑  

การเริ่มต้นของเด็กป.๑ แตกต่างกับอยู่อนุบาล
มากเลยค่ะ   ท�าให้หนูสนุก และมีความสุขที่ได้อ่าน ท่อง
บทกลอน  และเขียนหนังสือ  ได้รู้จักค�าต่างๆ  มากมาย 
ได้รู ้จักคุณครูในโรงเรียนประถมหลายท่านทั้งคุณครู
จิ๋ว  คุณครูเหลา  และคุณครูท่านอื่นๆ  ที่อยู่ในโรงเรียน
ประถม  หนูได้ท�าอะไรหลายอย่างด้วยตนเองในกิจวัตร
ประจ�าวัน  ทั้งการล้างจาน    การท�าหน้าที่หน่วยบริการ 
และได้ไปพายเรือ  ตอนนี้เริ่มพายเรือเป็นแล้วค่ะตอนนี้
ก�าลังปลูกผัก  หนูเลือกปลูกผักบุ้ง  อยู่ประถมมีกิจกรรม
ให้หนูได้ท�าเยอะ ได้ท�าแล้วสนุกค่ะ 

ด.ช.พชร  สุทธางคกูล (เกนจัง)                 
นักเรียนชั้น ป.๒/๔

จุดเริ่มต้นของผมคือการเริ่มต้นเก็บขยะ  ผม
สนุกเวลาผมเก็บ  ผมอยากให้โรงเรียนสะอาด  ไม่ได้
อยากได้รางวัลอะไร  และอยากบอกคนที่ชอบทิ้งขยะ
ว่า”อย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่  ไม่เป็นทาง”  และถ้ามีโอกาส
จะสะกิดบางคนที่ชอบเผลอท้ิงขยะว่าอย่าทิ้งขยะนะ
ครับ  สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมเริ่มเก็บขยะคือ  ผมต้องนอนไว
ขึ้นเป็น ๓ ทุ่ม  เพื่อจะได้ตื่นแต่เช้า มาให้ทัน ๗  โมงทุก
วันให้ทันการเริ่มต้นการเดินส�ารวจรอบโรงเรียนเพื่อเก็บ
ขยะกับครูปลา  นอกจากนี้สิ่งได้รับกลับมานอกจากจะ
ตื่นเช้าแล้ว  ยังท�าให้ฝึกให้ผมมีความรับผิดชอบในการ 
เตรียมอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองไม่หลงลืมชุดว่ายน�้า 
ไม่หลงลืมการเต่งตัวชุดกีฬาสี  หรือการแต่งกายด้วยชุด
นักเรียนในวันพฤหัสบดีครับ
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ด.ญ.สิกขิมา  เรืองธัมมกิจ (โอปอล) 
นักเรียนชั้นป. ๓/๓

การเริ่มของหนูในชั้น  ป.๓    หนูต้อง
เรียนหนักขึ้น  คณิตศาสตร์ก็ต ้องคิดตลอด 
ภาษาอังกฤษก็ต้องทดสอบการเขียนสะกดค�า
ทุกสัปดาห์    การเรียนโครงงานได้ไปภาคสนาม
ตั้งแต่ต้นเทอม  ได้ไปเรียนรู้ชุมชนย่านบางมด
ได้ไปคุยกับคุณลุงสมจิตร  ลุงเล่าให้ฟังถึง  ส้ม
บางมดที่หายไป  เพราะน�้าท่วม  น�้าเสีย    ทั้ง
ที่ดินที่แพงข้ึนท�าให้ชาวสวนขายที่ดินให้เศรษฐี
ไปสร้างหมู ่บ้านจัดสรร  สวนส้มก็เลยค่อยๆ 
หมดไป  แต่ลุงสมจิตรยังคงปลูกส้มอยู่  และท�า
อุปกรณ์การเกษตรเอง  หนูก็เห็นใช้อยู่ในสวน
ด้วยค่ะ    หนูได้ท�ากิจกรรมเยอะขึ้น  ได้เลือกเข้า
ชมรม Just do it  คิดรักษ์โลก ครูเซียนให้เราคิด
ว่าเราจะช่วยดูแลส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนอะไร
ได้บ้าง  พวกเราเลือกจะช่วยกันดูแลคลองด้าน
หน้า  แถวพี่  จป.  เพราะตอนนี้มีกลิ่นเหม็นมาก 
เราจะได้ลงมือช่วยกันท�าในสัปดาห์ต่อไปค่ะ
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ด.ญ.ปวันรัตน์  ถิรมงคลชัย (แพรวา)  
นักเรียนชั้นป.๔/๓

หนู ได ้ มี โ อกาส เ ริ่ มต ้ น เป ็ นคณะ
กรรมการนักเรียน  ท�าให้หนูรู้สึกว่าต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่เยอะมาก    หนูรู้สึกภูมิใจที่
เพื่อนๆ  ไว้วางใจให้หนูเป็นตัวแทนมาท�าหน้าที่
คณะกรรมการ  พอมาเริ่มท�าหน้าที่ตั้งแต่เปิด
เทอมที่ผ่าน  ก็ไม่ยากอย่างที่เราคิด  หน้าที่ที่หนู

ท�า คอื การอ่านบทพระบรมราโชวาท และการเตรยีม 
ข่าวมาพูดหน้าแถวในทุกวันศุกร์  สลับกับพี่ๆ 
การท�าหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนท�าให้หนู
มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  เพราะต้องท�าหน้าที่
อย่างสม�่าเสมอ    หนูกล้าแสดงออกมากขึ้น  มี
ความกระตือรือร้น บางครั้งเราต้องแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้ทัน  ในกรณีกะทันหันจริงๆ  หรือ
เร่งด่วน  นับเป็นโอกาสที่ที่ดีส�าหรับตัวหนูที่จะ
พัฒนาตนเองต่อไป  หนูจะพยายามท�าหน้าที่
ให้สมบูรณ์ที่สุด  และเป็นบทเรียนว่าหากจะ
คัดเลือกคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคนที่มี
ความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ 
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ด.ญ.ฟ้าใส  เชลซี วอง  (ฟ้าใส)                      
นักเรียนชั้นป.๕/๔

หนูเป็นนักเรียนใหม่ที่มาจากโรงเรียนสาธิต
พัฒนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเป็นนักเรียนรุ่งอรุณ แนวการ
เรียนการสอนไม่เหมือนโรงเรียนเก่า  ที่เน้นวิชาการ 
ในช่วงต้นของการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ  หนูคุย
ไม่ค่อยเก่ง  แต่เพื่อนๆที่  ร.ร.รุ่งอรุณน่ารัก  ให้ความ
ช่วยเหลือ  และชวนหนูคุย  เพื่อนที่นี่ปรับตัวเก่ง  ส่วน
การเรียนตอนแรกๆ  หนูรู้สึกว่ายากโดยเฉพาะในวิชา
คณิตศาสตร์  หนูค่อนข้างแสดงความคิดเห็นน้อย 
เพราะไม่กล้า   ลังเล และไม่เข้าใจว่าค�าตอบที่คิดจะ
ถูกหรือผิด  ตอนนี้ในวิชานี้หนูเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้ว
และตามเพื่อนๆทัน  ส่วนในโครงงานท�านา  หนูเคย
ท�าที่ ร.ร.เก่า  ได้ท�าแค่หว่านข้าว และเกี่ยวข้าว ส่วน
การดูแลอื่นๆ ไม่ท�า  ซึ่งแตกต่างจากที่นี่ ที่เราต้องท�า
ตั้งแต่การเตรียมดินที่ต้องใช้อุปกรณ์  เช่น  จอบ  หนู
ว่ายาก และต้องตากแดดร้อนหนูก็บ่นเหมือนกัน  แต่
เพื่อนๆกลับท�ากันอย่างสนุกสนานท�าให้หนูลืมความ
ร้อนและสนุกไปกับเพื่อนด้วย

ส่วนการภาคสนามก็เป็นเรื่องใหม่ของหนู 
ที่โรงเรียนเก่าเรียกว่าทัศนศึกษาซึ่งแค่ไปฟังข้อมูล
และจดบันทึกกลับมาเท่านั้น    แต่ที่หนูไปภาคสนาม
ที่โรงเรียนนายร้อย  หนูต้องใช้ทักษะหลายอย่าง  ทั้ง
กับการเข้าคนอื่น    การพาตนเองเข้าไปเรียนรู้การ
ท�างาน  การเขียนบันทึกข้อมูลตามที่ครูสั่งอีกทั้งยาก 
และทั้งสนุกไปพร้อมๆ กัน  ตอนนี้หนูสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับการเรียนและเพื่อนๆ ได้แล้ว และหนูก็สนุก
กับเรียนด้วยค่ะ
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ด.ญ.อุนนดา  โสภณ (อุน)                         
นักเรียนชั้น ป.๖/๒

การเริ่มต้นของพี่  ป.๖  ในปีนี้หนูรู้สึกว่า
หนูต้องรับหน้าที่ของความเป็นผู้น�าสูงมากขึ้น  โดย
เฉพาะต้องท�าหน้าที่ในงานกีฬาสี  จากเดิมที่เป็น
เพียงสต๊าฟช่วยยืนตบมืออยู่ด้านข้าง  แต่ตอนนี้ต้อง
มาท�าหน้าอยู่ด้านหน้า ต้องพูดและบอกน�าน้องๆ ให้
ท�าตาม   รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ท�า  ขณะเดียวกันภายใน
ช้ันเรียนของป.๖  ก็กระตุ้นให้เราต้องเอาใจใส่กับ
สิ่งรอบข้าง  ทั้งเพื่อนใหม่  ครูใหม่  ฝึกให้เราต้องรับ
ผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  และไม่หลงลืมที่จะให้
ความช่วยเหลือเพื่อนๆ  ภายใต้ข้อจ�ากัดในเรื่องของ
เวลาในการท�าหน้าที่กิจวัตรประจ�าวันต่างๆ  สิ่งที่หนู
ได้เรียนรู้อย่างมากอย่างคือการไปภาคสนาม  หนูจะ
ไม่ค่อยชอบการไปภาคสนามค้างคืน  เพราะจะแอบ
ร้องไห้บ่อยๆ  ในอดีตที่ผ่านมา  แต่การไปภาคสนาม
ที่โรงเรียนนายร้อย ท�าให้หนูเปลี่ยนความคิดใหม่หนู
รู้สึกดี  และมีความสุข  ได้ก�าลังใจจากเพื่อนๆ  ช่วย
สนับสนุน  หนูได้ฝึกความเข้มแข็ง ความอดทน และ
รู้สึกภูมิใจที่ผ่านมาได้อย่างมีความสุข
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คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหม  ว่านานแค่ไหนแล้วที่
เรา  “ใช้เวลามองหน้าจอ พอๆกับมองหน้ากัน”     คิดไปแล้วก็น่า
ตกใจที่เจ้าเครื่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ  ที่เค้าเรียกกันว่า  Smart  phone 
หรือ แท็บเล็ต  เข้ามาเอาเวลาของ  เรา  เวลาครอบครัวของเราได้
มากมายขนาดนี้ ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ตอนนี้เวลาที่เราไปตามร้าน
อาหาร    แทนที่เราจะเห็นครอบครัวนั่งคุยกันระหว่างรออาหาร
เหมือนเมื่อก่อนกลับกลายเป็น  พ่อแม่ก้มหน้าก้มตาเล่น  face-
book  ลูกก็นั่งเล่นเกมส์บ้าง ดู youtube บ้าง  เวลาอยู่บ้านก็ไม่
ต่างกัน  แยกกันคนละมุม  คนละจอ  จนกลายเป็นสังคมก้มหน้า
กันไปหมด

ที่บ้านของเราช่วงหนึ่งก็เคยเป็นครอบครัวก้มหน้า  หลัง
สู้ฟ้า  หน้าสู้จอ  เช่นกัน  จนกระทั่งในสุดสัปดาห์นึงที่คุณพ่อไม่
อยู่บ้าน   คุณแม่ต้องจัดการงานบ้านทั้งหลายที่มีมากมาย ก็เลย
ชวนลูกๆมาช่วยกันท�า  ท�าไปเล่นไปเพลินๆจนหมดวัน  ก็เพิ่งจะ
รู้สึกตัวว่า  วันนี้เราไม่ได้จับ  IPad  เลยทั้งวัน  ไม่แม้แต่จะเอามัน
ลงมาจากห้องนอน    ลูกๆก็ไม่ได้พูดถึงหรือร้องขอที่จะเล่น  ไม่รู้
เป็นเพราะเล่นเพลินหรือยุ่งกับงานที่แม่มอบหมายให้ช่วยท�าก็
ไม่รู้   แต่สิ่งที่รู้สึกได้คือ วันนั้นเราได้ใช้เวลาร่วมกันเต็มที่    ได้คุย
กันมากมาย ไร้สาระบ้าง มีสาระบ้าง แต่ก็สนุกกันตลอดวัน นี่จึง
เป็นการจุดประกายให้คุณแม่ได้ตั้ง “No IPad Day” ขึ้นมา โดยมี
เป้าหมายที่จะให้ครอบครัวเราร่วมกัน  โดยที่ทุกคนสามารถสนุก
ได้โดยไม่ต้องง้อ Ipad

กิจกรรมที่ท�ากันส่วนใหญ่  คุณแม่จะเป็นคนจัดขึ้นมา 
คิดเองบ้าง  อ่านมาบ้าง  โดยมีทั้งที่ท�ากันเองในบ้านหรือไปท�า
กันนอกสถานที่ ก็ว่ากันไป แต่สุดท้ายก็จะเอามาให้ลูกๆได้เลือก
ว่าแต่ละสัปดาห์เค้าสนใจอันไหน  อยากท�าอะไร    นี่คือตัวอย่าง
กิจกรรมที่เคยให้ลูกๆได้ท�า
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โดย แม่จิล
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Walk Rally แกะรอยปริศนา

คุณแม่คิดค�าขึ้นมาซักค�า    แล้วเอา
ตัวอักษรในค�าไปซ่อนตามมุมต่างๆรอบบ้าน 
ยิ่งค�ายาวตัวอักษรยิ่งเยอะก็ยิ่งสนุก  ถ่ายรูป
มุมที่ซ่อนอักษรไว้  เอาแบบให้เห็นลางๆ  ไม่
ชัดเจน  ให้ลูกได้มีโอกาสใช้ความคิด  หรือ 
จินตนาการต่อบ้าง    จากนั้นก็มอบรูปปริศนา
กับเด็กๆ  แล้วให้เค้าเดินหามุมนั้นๆพร้อมกับ
หาตัวอักษรที่ซ่อนอยู่  มีคุณพ่อเป็นลูกทีมแล้ว
ให้ลูกเป็นผู้น�า  เมื่อหาตัวอักษรครบก็น�ามาต่อ
เป็นค�าที่ถูกต้อง  กิจกรรมนี้ลูกๆชอบมากค่ะ 
เหมือนได้ผจญภัยเล็กๆ  ได้หาค�าปริศนา แถม
ยังมีแปลกใจด้วยว่าอยู่บ้านน้ีมาก็นานแล้ว
แต่ก็ยังมีบางมุมในบ้านท่ีเค้าไม่เคยสังเกตมา
ก่อน

 ปิคนิคที่สวนรถไฟ

เนื่องจากลูกชายคนเล็กก�าลังชอบขี่
จักรยาน  คุณแม่เลยเสนอการไปปั่นจักรยาน
ที่สวนรถไฟ  โดยคุณแม่จะเตรียมอาหาร  น�้า 
และเสื่อเพื่อไปปิคนิคมื้อกลางวันที่สวนรถไฟ
ด้วย  แถมยังเตรียมอุปกรณ์วาดรูปต่างๆ สีน�้า 
สีไม้  สีเทียน  เพื่อให้เด็กๆได้วาดรูปทิวทัศน์
ที่เค้าชอบในสวนรถไฟ  ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็
เตรียมหนังสือไปนอนอ่านเพลินๆ  งานนี้ชอบ
กันทุกคนกับการใช้เวลาแบบเนิบช้า ไม่รีบเร่ง

 ขี่จักรยานรอบสวนรถไฟ
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ทัศนศึกษา

  สถานที่ เรียนรู ้ส�าหรับเด็กๆใน
กรุงเทพมีมากมาย  ลองเลือกไปซักเดือนละที่    2  ที่
ก็ได้ค่ะ   แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เครียดหรือตั้งใจใส่
ความรู้จนเกินไป  เพราะหากความสนุกไม่มี  ความ
อยากรู้  ความสนใจของเค้าก็จะลดลง  ที่ผ่านมา
ครอบครัวเราได้ไปมาหลายที่ทีเดียว

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  –  ช่วง
ไฮไลท์จะเป็นตอนที่ได้เล่นลานน�้ากลางแจ้ง  สนุก
คลายร้อนดีทีเดียว แถมฟรีอีกต่างหาก

นิทรรศรัตนโกสินทร์ – สาเหตุที่เลือกเพราะ
พี่สาวก�าลังเรียนเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ เค้าจึงมีความ
สนใจ  รูปแบบการน�าเสนอดี ไม่น่าเบื่อ เด็กเข้าใจได้
ไม่ยาก คุณพ่อคุณแม่เองยังรู้สึกสนุกและคุ้มค่ามาก
ค่ะ

เมืองโบราณ  –  เราเลือกรูปแบบการชม
เมืองโดยใช้จักรยาน  เด็กๆได้เรียนรู้  ท่องเที่ยวทั่ว
ไทยในวันเดียว  ไปช่วงบ่ายๆหลังกินข้าวบรรยากาศ
ร่มรื่นดี  หลังเที่ยวเสร็จไปดูนกต่อที่ชายทะเลบางปูก็
ไม่ไกลเกินไป

นั่งเรือด่วนไปวัดพระแก้ว  –  เราจอดรถกัน
ที่วัดราชสิงขรซึ่งเป็นต้นสายจะได้มีที่นั่ง  แล้วต่อเรือ
กันไป เด็กๆสนุกกับการนั่งเรือ ได้ชมบรรยากาศริมน�้า 
ได้เดินอ่านรามเกียรติ์  แต่เสียดายนักท่องเที่ยวเยอะ
มากเข้าไม่ถึงองค์พระแก้วมรกต 

   

พี่สาวจดจ่อกับการวาดรูป

น้องชายตั้งใจวาดรูปนก

รูปวาดของพี่สาวที่มีน้อง
ชายเป็นส่วนหนึ่งในภาพ
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งานศิลปะประดิษฐ์ – ท�าขนม 

เริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ  ไป
แยกขยะที่โรงเรียนตลอด  ท�าให้เค้าได้เห็นวัสดุเหลือ
ใช้หลายอย่าง  จนเค้ามีไอเดียเลยเอาเศษวัสดุกลับ
มาที่บ้าน  คุณแม่เลยตอบสนองความต้องการโดย
เตรียมอุปกรณ์ตกแต่ง กาว สีสารพัดชนิดมาให้ แล้ว
เปิดมุมให้เค้าได้ท�างานศิลปะอย่างท่ีเค้าอยากท�า  
ลองนั่งดูตอนเค้าท�าเราจะได้ยินจินตนาการมากมาย
ของเค้า สนุกเพลินไปเลยค่ะ

ส่วนการท�าขนมก็ให้เค้าช่วยผสม  ช่วยตี 
ช่วยปั้น  หรือบีบหน้าเค้ก  ที่เคยท�าและรู้สึกว่าเค้า
ท�าได้ไม่ยากเกินไป  ก็เช่น  มัฟฟิน  คุ้กกี้  ชอคบอล ดู
ลูกๆจะภูมิใจในตัวเองเวลาที่เห็นขนมที่เสร็จแล้ว  มี
ขอไปแจกคุณครู เพื่อนๆด้วย อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจค่ะ

กิจกรรมอื่นๆที่ท�าได้ง่ายๆที่บ้านยังมีอีก
มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟองสบู่  ขี่จักรยาน 
หรือเล่น Board Game  เช่น Monopoly, Clue รวม
ถึงเกมส์ที่ลูกสร้างขึ้นเองก็มี เรียกว่า สนุกจัง ตังค์อยู่
ครบค่ะ 

โดยส่วนตัวคิดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการที่
เด็กๆจะติด  IPad  นั้นเกิดจากคุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะค่ะ 
ที่หยิบยื่นให้กับเค้าเพราะอยากมีเวลาส่วนตัว  เด็กๆ
เค้าจะไม่เรียกร้องหามันเลย  ตราบเท่าที่คุณพ่อคุณ
แม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กับเค้า. 

สนุกกับน�้าที่พิพิธภัณฑ์เด็ก

                              

เรียนรู้ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์

ขี่จักรยานตะลุยทั่วไทยที่เมือง    
 โบราณ     

          

พิชิตเขาพระวิหาร (จ�าลอง) 
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จากที่ครอบครัวเราได้มีการท�า  “No  IPad 
Day”  กันมาพักใหญ่  โดยส่วนตัวคิดว่าเอาเข้าจริง
แล้วการที่เด็กๆจะติด  IPad  นั้นเกิดจากคุณพ่อคุณ
แม่นี่ล่ะค่ะ  ที่หยิบยื่นให้กับเค้าเองเพราะอยากมี
เวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้าง  เด็กๆเค้าไม่ได้เรียกร้อง
หามันเลย  ตราบเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้เวลาที่จะมี
ประสบการณ์ต่างๆร่วมกับเค้าดู  เดี๋ยวนี้เด็กๆจะคอย
ถามคุณแม่ว่าวันหยุดนี้เราจะท�าอะไรกันดี  มีอะไร
สนุกๆให้ท�าบ้าง  โอ๊ะโอ....ว่าแต่อาทิตย์นี้จะท�าอะไร
ดี ต้องรีบจบเรื่องแล้วไปนั่งคิดซะแล้วค่ะ

    

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากแกนไหมพรม

ขนมอบง่ายๆ แม่ลูกช่วยกัน

IPAD
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เอาเข้าจริงๆแล้วการที่
เด็กๆจะติด IPad นั้นเกิดจาก
คุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะค่ะ ที่หยิบ
ยื่นให้กับเค้าเพราะอยากมี
เวลาส่วนตัว 

เด็กๆ  เค้าจะไม่เรียกร้อง
หามันเลย  ตราบเท่าที่คุณ
พ่อคุณแม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิต
ไปพร้อมๆ กับเค้า 

แม่จิล
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บทความสิ่งแวดล้อม
ครูฤทธิรงค์  เจริญวัฒนมงคล (ครูเซียน)

สวัสดีครับ  ท่านผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมทุก
ท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีให้กับโรงเรียน
รุ่งอรุณที่ผ่านเข้ารอบที่  ๑  โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีผมกับครูปุ้ย  และนักเรียน
อีก  ๒  คน  ไปรับรางวัลมาเมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน 
ที่ผ่านมา  ที่รอยัลพารากอนฮอลล์  ห้างสรรพสินค้า
สยามพารากอน  รางวัลที่ได้มาก็ต้องยกความดีให้
กับพวกเราทุกชนในชุมชนของเราที่ช่วยกันรักษา
วัฒนธรรม  “ของเสียเหลือศูนย์”  ที่ครูดุจ  ได้ริเริ่ม
เป็นโครงการน�าร่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จากเวลานั้นก็
ผ่านมา  ๑๑  ปีแล้วครับ  รางวัลที่ได้มาก็เหมือนยา  
ชูก�าลังแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกระจกสะท้อน  สิ่ง
ที่เราเป็น อีกด้วย
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ความรู ้สึกของผมนั้นก็ดีใจปะปนกับ
ความกังวล  เพราะเห็นสิ่งที่ต้องท�าต่อไป  เพราะ
โรงเรียนของเราก�าลังเข้าสู่การแข่งขัน  โรงเรียน
ปลอดขยะกับโรงเรียนอื่นๆ  อีก  ๖๐  โรงเรียน
ในระดับประเทศ  สิ่งที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมให้เป็นเกณฑ์ตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ 
เมื่อน�ามาพลิกอ่านก็พบว่าเรามีงานต้องท�าอีกมาก
ทีเดียว  โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจเพื่อน�าเรื่อง
นี้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวน�าหัวใจของผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมทั้ง
นักเรียน  ครู  บุคคลากร  และผู้ปกครอง  มาท�างาน
ร่วมกัน  งานแบบนี้ส�าหรับผมเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเลย
เพราะผมชอบท�างานแบบปิดทองหลังพระมากกว่า 
แต่อย่างไรกต็ามกไ็ด้รบัก�าลงัใจจากครจูิว๋  ครูใหญ่
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โรงเรียนประถม  ด้วยค�าพูดและท่าทีที่ท�าให้ผม
รู้สึกได้ถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นตัวผม 
ผมบอกกับตัวเองว่า “เอาล่ะสู้ๆ”

การด� า เนินงานส� าหรับการแข ่ งขัน
โ รง เ รี ยนปลอดขยะในรอบต ่อ ไป มี   ๔   ข้ัน
ตอนคือ  ๑.การจัดการขยะที่ตกค ้างอยู ่ใน
ระบบ  ๒.การรักษาและพัฒนาระบบการ
แยกท รัพยากร   ๓ .การก� าหนดนโยบาย
เร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม  ๔.การรณรงค์
และการสร้างกระบวนการเรียนรู ้ในชุมชุน
โดยกระบวนการ Problem-based Learn-
ing เพื่อน�าไปสู่กระบวนการ Reduce ให้มากที่
สุด                                                                             

เริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์กับนักเรียน
และคุณครูโรงเรียนประถม  เพ่ือช้ีแจงเกณฑ์
ประเมินเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสร้างแรง
บันดาลใจ  ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างมากเพราะ
มีนักเรียนเข้าร ่วมเป็นอาสาสมัครส่ิงแวดล้อม
จ�านวนมาก   จากนั้นผมได้ไปพบนักเรียนชั้นมัธยม
ก็ได้รับความร่วมมือพอสมควรจากลูกศิษย์เก่าที่
เคยเก็บขยะด้วยกัน  ซึ่งงานของนักเรียนประถม
จะเป็นการเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ในโรงเรียน  ส่วน
นักเรียนมัธยมเป็นงานการรณรงค์และให้ความ
รู้กับชุมชน  ในเรื่องแนวคิด  ที่มา  “ของเสียเหลือ
ศูนย์” การสร้างจิตส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม 
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ที่ส�าคัญมากคือการพูดคุยกับตัวแทนในภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ผู ้บริหารของ
แต่ละโรงเรียนแข็งขันอย่างมากในการประกวดครั้งนี้ จากนั้นผมได้ไปโรงเรียน
อนุบาลโดยขอให้รวบรวมผลงานของครูทีท�างานเร่ืองส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
อนุบาล  รางวัลที่ได้มาจึงเป็นเหตุให้เรื่อง  “โรงเรียนปลอดขยะ”  นี้กลายเป็น
วาระของโรงเรียน

แม้เรื่องต่างๆจะด�าเนินไปได้  แต่ผมท�างานด้วยความกลัวเพราะ
การลุกขึ้นมาท�าอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เกินขอบเขตที่ผมนึกไว้ว่าตนเองจะท�าได ้
ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจเสมอ  ว่างานที่วางแผนจะท�าจะส�าเร็จเรียบร้อยไหม 
โรงเรียนเราจะผ่านการประเมินเข้ารอบต่อไปได้ไหม ยอมรับว่าทุกข์มากครับ 

แต่แล้ว สติ ของผมกลับมา มาจากการได้เก็บขยะกับนักเรียนประถม
ในทุกเช้า เด็กๆ  มารอผมแต่เช้า ทุกเช้าผมจะได้ยินเสียงเรียกชื่อ “ครูเซียนๆ” 
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พร้อมกับกลุ่มนักเรียนและคุณครูหลายท่านที่มีความกระตือรือร้นในการมา
ร่วมท�าสิ่งดีๆ  ผมจึงเข้าใจว่า สิ่งที่ผมควรท�ามากที่สุดในเวลานี้คือการระลึกถึง
ความดีของผู้คน  โอบกอดหัวใจดีๆ  ที่เข้ามา  นี่เป็นโอกาสที่วิเศษสุดเป็นเวลา
แห่งการโอบกอดหัวใจ หลอมรวมจิตใจ  โดยมีเรานี้แหละเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้
กับใจทุกดวง เมื่อผมคิดเริ่มเห็นค่าในตนเอง ผมก็เริ่มมีรอยยิ้มในใจขึ้นมาและ
ส่งออกมาถึงด้านนอก ตอนนี้ความกังวลได้ลดหายไปอย่างมาก มองนักเรียน
และผู้คนในชุมชนด้วยแว่นตาอันใหม่แว่นที่เห็นหัวใจที่ดีงามของผู้คนที่มา
ช่วยกัน นี่แหละสุดยอดรางวัลที่แท้จริงที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้ว นั่นคือ ความ
รัก และ ศรัทธา 

   ผมจึงเอ่ยขอบคุณนักเรียนอีกครั้ง  เสียงนั้นมาออกมาจากใจ  ค�า
ว่าขอบคุณ  เริ่มออกมาจากปากผมมากขึ้น  แทนการบ่น  และการพร�่าสอน 
ซ่ึงวันสุดท้ายก่อนที่คณะกรรมการจะมาตรวจ  นักเรียนมัธยมอยู่ท�าบอร์ด
นิทรรศการจนเสร็จ  ซึ่งนาฬิกาในตอนนั้นบอกเวลา  สองทุ่มครึ่ง  ต้องขอบคุณ
ครูเรียมที่น�าของว่างประถมมาให้นักเรียนมัธยมนักเรียนรับประทานของว่างที่
ตนเองเคยรับประทานตอนประถมอย่างเอร็ดอร่อย และเรานั่งมองผลงานร่วม
กันอย่างมีความสุข และอีกครั้งที่ผมพูดกับนักเรียนว่า “ขอบคุณ” 
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วันรุ ่งขึ้น  คณะกรรมการก็มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เราและได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ท�างานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต  ผมเองก็ไม่รู้ว่าผล
การตัดสินจะเป็นอย่างไร  แต่การท�างานเรื่องนี้ให้บทเรียน
ต่อผมเป็นอย่างมาก  ได้สอนให้ผมเห็น  คุณค่าของผู้อื่นพอๆ 
กับที่เห็นคุณค่าของตนเอง  และ  เห็นใจผู้อื่นพอๆ  ที่เห็นใจ
ตนเอง  ที่ส�าคัญที่สุดคือ  เข้าใจค�าว่า  Reduce  Reuse  Re-
cycle  มันเข้าถึงใจจริงๆ  ไม่ใช่แต่เพียงแต่ภาษา  ใจเราเอง
ก็ต้องมีกระบวนการ  Reduce  Reuse  Recycle  เพื่อท�าให้
ของเสียในใจเราเหลือศูนย์เช่นกันนั่นคือ  Reduce  คือ  การ
ลดการผลิตของเสียให้ออกมาทาง  กาย  วาจา  ใจ  ให้น้อย
ที่สุด  โดยมีสติเท่าทันก�ากับใจของตนเอง  อย่างทันเวลา
ในทุกขณะจิต  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น                                                                                                                                             
            Reuse คือ เห็นค่าของตนเองและผู้อื่นให้มาก ทุก
ดวงใจมีคุณค่าอยู่เสมอ  ขอให้เราหมั่นท�าความสะอาดให้
สิ่งสกปรกในใจหลุดออกไป  เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองว่า
ใจนี้ยังน�าไปท�าประโยชน์ได้อีกมาก  Recycle  คือ  การเริ่ม
ต้นใหม่ของใจ  ถ้ามีบางวันเราล้มเหลวพ่ายแพ้ต่อสิ่งสกปรก
ในใจตนเอง  เกิดความทุกข์ในใจ  รู้ไว้ว่าใจเรา  ชีวิตเรามี
ศักยภาพที่จะเผชิญกับปัญหา  ยืดหยุ่นและปรับตัวได้  ใน
การท�าสิ่งดีๆอีกครั้ง

ถึงตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ท�างานเร่ืองส่ิง
แวดล้อม  เข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติธรรมในการงานเป็น
อย่างไร  เข้าใจแล้วความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม
บนการงานเป็นอย่างไร  มาร่วมกันขัดเกลาจิตใจ  ผ่าน 
วัฒนธรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ ขอให้ก�าลังใจ
ทุกท่านครับ



50 สารประถมอุดมปัญญา

New Beginnings- New team
What  a wonderful  start  to  the  new  school  year.  The English 

teachers were very excited to make new friends in the team.

M.L. Anongnart Bunnag (Teacher Koy) has been an active and 
supportive parent for many years and has come to join us as a Grade 
1  teacher.  The  students  have  already  learned  baking  tips  from  this 
graduate of Le Condon Bleu! Serene Guinan    joins us  from London. 
She  is young, enthusiastic and can keep up with Grade 2.   Daphne 
Cruz, a Philippines national is a skilled  phonics and ‘Beginning Read-
ing’ teacher who has taught in Singapore as well as Thailand. She is 
ready for Grade 3. Riya Monga- from her home in India  is back with 
Grade 4 this year. We are waiting for her student’s shops! Jenny Bryce 
and Steph Collins both come from South Hampton and have left their 
classrooms in England to bring their skill and enthusiasm to grades 5 
and 6.

ENGLISH CORNER
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More New Beginnings-
Listening Speaking Reading and writing are the skills we use 

our English with but there is so much more to language and communi-
cation. We are learning to think and analyze, share our ideas and learn 
from others. We are learning to create and explore. 

English has parts we have to learn, but we also must remem-
ber the interests of person who needs and wants to hear and be heard.

Books and Reading- 
An  important  component  of 
every  level  is  reading  for  en-
joyment,  understanding  and  to 
bring  new  ideas.  The  students 
read  together  and  explore  the 

texts through simple questions, role play, art, writing book reviews and 
new endings and other activities. As well, all  levels go  to  the  library 
each week where they read books and choose a book to read to the 
teacher and complete work in their Book Logs. 

Themes and Integration- With so many exciting and interest-
ing  projects  at  school,  the  English  teachers  always  look  to  provide 
ways for the students to share their new knowledge and experiences 
in English  too. Grade 4 field  trips-  interviewing  foreigners  in and out 
of school. Grade 5 are learning to describe all those things they see 
in  their  land which will  become  their  rice  field. Grade 6 are  sharing 
knowledge about saving water and the causes and effects of natural 
disaster to name a few!
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Practice makes perfect- This year we have said goodbye to 
See Saw and are using a new companion series- Family and Friends. 
This series  is more literacy based and also has a variety of ways of 
practice for different types and levels of learners. Grade 4, 5 and 6 will 
also learn though on line activities. As well, there is an interactive DVD 
which all of our students  can use to practice at both home and school.

   Carole Belton- Srisupapol

The	greatest	sign	of	success	
of	a	teacher	is	to	be	able	to	say,	
“The	children	are	now	working	as	
if	I	did	not	exist”.		

	 	 	 Maria Montessori
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English Lessons 

Grade 1  Term 1

My Family

The  children  had many wonderful  activities  in  their  English 
lessons, as  they have  learned about “ My Family”.   Children had to 
place  their dads, moms, brothers and sisters photos  into  their  own 
family trees. They had very lovely stories about their own families to 
tell in the classroom too.

Master Thanyathorn Acharangkoon 
(Por) Class1/3

I like this family tree activity. My mom 
is  very  kind, my dad  loves  to  play  sports.  I 
have  one  big  brother,  we  are  in  the  same 
school.  I  have  one  little  sister,  she  likes  to 
play toys with me.
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Miss Aphakorn Phechrung (Onsen) Class 1/4

I  liked  to  put my  family  photos  in  this  family 
tree. I love my mom and my dad. I have one little sister, 
we like to play together and she is in Roong Aroon too.

From Grade 2  
What is your English teachers name?                    

 “Teacher Serene”

What are we learning in English?                              
  “Feelings- he is hot, she is cold, he is happy.”

What are your favorite things to do in Eng-
lish?                                                                                                             
 “Drawing a picture because I like to do art. My 
favorite game is bingo game and hit the word.”                                                                                                 

                                                   Popo:  Class 2/3

What is your English teachers name?           
 “Teacher Serene” 

What are your favorite things to do in Eng-
lish?                                                                                                       
 “Cooking  because  I  like  cooking  and  it  was 
fun. I like writing and hit the word game.”

Favorite book in English:                                                                                 
  “Crabby Cat’s Party.”

               Lookwai Class 2/3
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What is your English teacher’s name?  
  “Teacher Serene”

What are your favorite things to do in 
English?                                                                                                                              
  “The Hamburger book and hit the word 
game.”

What has been your favorite piece of 
work?                                                                                                        
  “Drawing the picture of the happy face 
because it was very fun.” 

                         Preme Class 2/3 

From Grade 3
My name is Atom. I’m from class 3/4. My 

English teacher is Daphne Cruz. She’s from Phil-
ippines. She’s taller than me. She likes Grade 3 
students. This term, we learn to read, write and 
speak well. She is a good teacher. She’s funny 
and nice too.
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I’m Peemai and my name is Opal. We are from class 3/3. We 
like English. We like playing games in class. We like drawing and col-
oring too. We like going to the library in English class. We read books 
there. We like singing and reading rhymes. We learn about Bangmod 
Community this term. We learn about the map of Bangmod and com-
pare the places there. We also learn about what our friends like and 
dislikes.  It is a fun class.
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From  Grade 4

Hello! My name is Bon. I am studying in class 4/3. This term, 
we started studying English from a new book Family and friends’ book. 
I studied Past and future tenses and time – yesterday, everyday. We 
read Kipper and the Giant story. We played some games in class and 
watched short videos in English. We interviewed foreign teachers  in 
school.  We had fun. 

Hello! My name is Taptim. I am 
studying in class 4/3. My teacher’s name 
is  Mrs.  Riya  Monga.  I  interviewed  my 
teacher.  She  is  from  India. Her  favorite 
food is tom yam and somtam. Her favor-
ite  dessert  is  ice-cream  and  blueberry 
cheese  cake.  Her  hobbies  are  to  read 
books,  play  sports,  dance,  sing  songs 
and draw pictures. She is a fun teacher. 
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From Grade 5
Student Interview – School Magazine by

Anan – 5/3      Peppi - 5/1           Focus – 5/2

Who is your English teacher in Grade 5? 
Where is she from?

Peppi: Our English teacher is Teacher Jenny. 
She is from England.

What has been your favorite part of English 
this term?

Anan: I  liked when we went outside on a na-
ture  walk  and  we  found  different  leaves,  sticks  and 
flowers. We then went back to class and made differ-
ent  pictures  from  the  leaves.  I made  a  butterfly! We 
then wrote about our picture; my butterfly was bumpy, 
long and thin!   

Peppi:  I  most  enjoyed  drawing  the  different 
leaves and trees because I liked doing the art. We then 
described our work using nature words. 

Focus:  I also  liked going outside and finding 
the leaves and flowers and making art with them. I en-
joy  reading  in  class  and  in  the  library  as well.  I  like 
hearing  the different stories and having  time  to  read 
in school. 
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Peppi: We  have  also  been  doing  some  acting  of  our  class 
reading book ‘The Hairy Tree Man’. 

Anan: We had to practice different parts of the story in groups. 
Some people were readers and some were actors. We then performed 
our play to the rest of the class. It was hard but fun because we had to 
read, act and listen to everyone in the group.
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From Grade 6

Hi my name is Oun. I’m from Class 6/2. My teacher is Teacher 
Steph from England. She is smart and funny. I like Teacher Steph be-
cause she is friendly and talks to me.

Hi my name is Pear. I’m from Class 6/1. This term I am learn-
ing about past and present tense and we are learning about reading 
in the library. We learn about spelling in dictation too (just like- was, 
were, here and make.) I like to learn about past and present because 
we watch Mr. Bean cartoons and write sentences. It is funny and has 
many jokes.

Hello my name is Plawan and I’m from Class 6/3. My favorite 
thing to do in English lessons is playing a game on the board. I  like 
playing the game because it is fun.
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every moment is a new beginning  (Elie Wiesel)
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เครื่องดนตรีที่ฉันเล่น       
คือ ฆ้องวงเล็ก

นักเรียนเขียนเอง
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เหตุผลที่เลือกเล่นฆ้องวงเล็กนี้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ท�าไมตอนนั้นฉันถึง
เลือกเรียนเครื่องดนตรีนี้ แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันน่าจะท้าทายในการเล่น ตอน
นั้นยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าวงใหญ่กับวงเล็กต่างกันอย่างไร  ฉันจึงค่อยๆท�าความเข้าใจ
กับมันมากขึ้น เมื่อเพิ่งเริ่มเล่นตอน ป.๓ - ป.๔ จนตอนนี้ ป.๕ จะขึ้น ป.๖ แล้ว ฉัน
เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับฉัน  เห็นพัฒนาการของตนเอง  ครั้งแรก
ครูเห็นฉันมาซ้อมดนตรีตอนเย็นบ่อยๆ  ก็ลองให้ไปเล่นดนตรีตามงานต่างๆของ
โรงเรียน และได้ไปแข่งดนตรีไทยที่โรงเรียนอมรินธาราม ทั้งแข่งเดี่ยวและวง ท�าให้
ฉันมีความสามัคคี เล่นได้พร้อมเพรียงกับคนในวง และเอาชนะความตื่นเต้นในการ
แข่งเดี่ยวฆ้องวงเล็กครั้งแรกในชีวิตได้  ต้องขอบคุณคุณครูที่เปิดโอกาสให้ฉันได้มี
ประสบการณ์ที่ดีในชีวิต และท�าให้ฉันไม่มีความเครียดในการซ้อม

นอกจากนี้ก็ได้ไปเล่นดนตรีที่โรงละครแห่งชาติถึง  ๒  ครั้ง  ความตื่นเต้น
ก็มีน้อยลงบ้าง  ในครั้งแรก  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เล่นเป็นวง
ดนตรีถวายพระพร  เนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตของโรงเรียนมีชื่อว่า  “รวมไทย  ใจหนึ่ง
เดียว” สร้างขึ้นเพื่อน�าเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง
นั้นก็มีเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่ยังไม่สงบ จึงต้องการให้ประชาชนกลับมาปรองดอง
กันผ่านบทประพันธ์ค�าร้องที่อยู่ในการแสดงดนตรี  และในการแสดงครั้งที่  ๒  ที่โรง
ละครแห่งชาติ  จัดขึ้นวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  มีชื่อว่า  “รักเมืองไทย”  การ
แสดงครั้งนี้ท�าให้ฉันตื่นเต้นมากเพราะในเพลง  “แสนค�านึง”  มีการออกเดี่ยวของ
ทุกเครื่องดนตรี  ฉันเล่นฆ้องวงเล็กซึ่งต้องเล่นเดี่ยวอยู่คนเดียว  ความกดดันจึงมี
มาก  โดยอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ฉันต่ืนเต้นคือ  โรงเรียนให้เล่นอยู่  ๒  รอบ  โดยรอบ
ที่  ๒  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาชมคอนเสิร์ตของพวกเราด้วย  ฉันจึง
แก้ปัญหาโดยบอกกับตัวเองว่า  เราต้องท�าได้  เพราะการให้ก�าลังใจตนเองเป็นสิ่ง
ที่ดีที่สุดของฉันในการเล่นดนตรีไทย  แต่ไม่ว่าจะเล่นสักกี่รอบ  ก็ขอแค่ให้ฉันได้เล่น
อย่างมีความสุขในทุกๆรอบก็พอค่ะ

ด.ญ.ชุติกาญจน์ กนกกันทรากร (เอิร์น) ป.๕/๓ โรงเรียนรุ่งอรุณ
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โดย ครูหนู

  สวัสดีค่ะ  สมาชิกสารประถมอุดมปัญญาทุกท่าน  พบกันอีกครั้ง
กับคอลัมน์  สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทยนะคะ  ในสารประถมอุดม
ปัญญาฉบับนี้  ยังคงอยู่ในควันหลงของบรรยากาศแห่งวันไหว้ครูประจ�า
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ  ในวันงานที่ผ่านมา  ครูหนูเห็น
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น น�าดอกไม้มาจัดพานไหว้ครูแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจ
เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ  ทั้งดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันไหว้ครู  และ
ยังมีดอกไม้มงคลนานาชนิดที่นักเรียนต่างตั้งใจน�ามาร่วมกันจัดพานไหว้
ครูนะคะ

  เมื่อพูดถึงดอกไม้  สมาชิกสารประถมฯ  รู้จักดอกไม้ไทยชนิดใด
บ้างคะ  วันนี้ครูหนูมีบทเพลงลูกกรุงเพลงหนึ่งมีปรากฏชื่อดอกไม้ไทย
หลากหลายชนิด  ลองไปอ่านเนื้อเพลงกันดูนะคะ  แล้วลองทายกันนะคะ 
ว่าในบทเพลงที่ครูหนูยกมานั้น  มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ชนิด  ครูหนูมีเฉลยให้
ในตอนท้ายค่ะ 

สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทย
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   เพลงอุทยานดอกไม้ 

 ชม ผกา จ�าปา จ�าปี กุหลาบ ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้ง กรรณิการ์ 

ล�าดวน นมแมว ซ่อนกล่ิน ย่ีโถ ชงโค มณฑา สายหยุด เฟ่ืองฟ้า ชบา และ 

สร้อยทอง....บานบุรี ย่ีสุ่น ขจร ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุล 

ควรปอง 

 งาม ทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง บานชื่น สุขสอง 

พุทธชาด สะอาดแซม พิศ พวงชมพู กระดังงา เลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวย

แฉล้ม รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภี ที่ถูกใจ 

 งาม อุบล ปน จันทร์กะพ้อ ผีเส้ือ แตกกอ พร้อม เล็บมือนาง 
พุดตาน กล้วยไม้ ดาวเรือง อัญชัน ย่ีหุบ มะลิวัลย์ แลวิไล ชูช่อไสว เร้าใจ

ในอุทยาน

  บทเพลงดังกล่าวมีชื่อเพลงว่า  อุทยานดอกไม้ค่ะ  เป็นเพลงไทย
ลูกกรุงที่มีท่วงท�านองไพเพราะยิ่งค่ะ  ทั้งยังแสดงถึงความสามารถทาง
ภาษาและอัจฉริยะทางดนตรี  ของผู้ประพันธ์เพลงคือ  อาจารย์สกลธ์ 
มิตรานนท์  ที่ท่านสามารถเลือกชื่อดอกไม้นานาชนิดมาเรียบเรียงเป็น
ท่วงท�านองที่น่าฟัง ว่าแต่ทราบกันหรือยังคะ  ว่าเพลงอุทยานดอกไม้
ปรากฏชื่อดอกไม้ไทยกี่ชนิด มีเฉลยท้ายคอลัมน์ค่ะ

  นอกจากจะมีบทเพลงไพเราะมาฝากแล้ว ในคอลัมน์สารประถม
ฉบับนี้  ยังมีเกมสนุกๆ  มาให้สมาชิกสารประถมฯได้ร่วม  เล่นกันเช่นเคย
ค่ะ ส�าหรับเกมแรกนะคะ ในตารางด้านล่างจะมีชื่อดอกไม้ที่มาจากเพลง
อุทยานดอกไม้อยู่ ๒๕ ชนิด ลองหากันดูนะคะ 
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เกมสุดท้ายก่อนจากกันในสารประถมฯ ฉบับนี้ ครูหนูขอท้าสมาชิกสาร
ประถมฯ ลองน�าตัวอักษร และวรรณยุกต์มาเรียงใหม่ให้เป็นชื่อของ
ดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงอุทยานดอกไม้นะคะ แต่ขอท้า....ให้ใช้เวลาใน
การเรียงชื่อดอกไม้ทั้งหมดเพียง ๑๕ นาที ..ลองท�ากันดูนะคะ ท�าได้ไหมเอ่ย 
อย่าเพิ่งเปิดเฉลยนะคะ 

  แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทย ในสาร
ประถม อุดมปัญญาฉบับต่อไปค่ะ
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A new day  

A new begining 

เมื่ออรุณรุ่งมาถึง

เราก็ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆ
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No matter how hard the past
You can always begin again.
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No matter how hard the past
You can always begin again.
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ช่วงที่ดีที่สุด
ไชโย ไชโย ไชโย !!! เปิดเทอมแล้ว ... เย้! Yeah ....โย่ว โย่ว! Yes! 

  เสียงตะโกนร้องดีใจนี้  ไม่แน่ใจว่า  ของเด็กๆ  หรือของผู้ปกครองกัน
แน่ ยังไม่เคยมีการท�าส�ารวจอย่างจริงจัง แต่ที่แน่ๆ ... ๑ ในเสียงนั้นคือ เสียง
ผมเอง ... หุ หุ หุ

  ขอต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๘    เด็กๆ  คงตื่น
เต้นไม่น้อย  เพราะปีการศึกษานี้จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น  เนื่องจากปีการ
ศึกษานี้มีการคละห้องกันใหม่  (แต่ไม่ใช่ล้างบางนะครับ  อิอิอิ)  บ้างก็ได้เจอ
เพื่อนเก่า  บ้างก็ได้พบเพื่อนใหม่  ผมเชื่อว่าก่อนเปิดเทอม  หัวข้อสนทนาเรื่อง

<บทความโดยพ่อหมี>
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การคละห้อง น่าจะมีอยู่ในทุกครอบครัว เดากันไปต่างๆ นาๆ ว่า เพื่อนคนไหน
น่าจะอยู่ห้องเดียวกัน  อยากจะเรียนอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนคนโน้น  คนนี้  คน
นั้น....  บ้างก็ไม่อยากอยู่กับเพื่อนคนโน้น  คนนี้  คนนั้น...  ผมได้ยินมาว่า  เด็ก
บางคนถึงกับจุดธูปไหว้พระ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เพื่อนคนนี้มา
อยู่ห้องเดียวกันเลยทีเดียว !!! 

  ไม่แน่ใจว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ถูกใจเด็กๆ กันหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ  .... 
ครูจัดให้ครับ !!! จัดไป !!!

  สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�าหรับปีการศึกษานี้คือ  “โรงเรียนจะ
ไม่มีการบ้านให้นักเรียน” “หา! ว่าไงนะ! ... จริงเหรอ? .... ไชโย ไชโย ไชโย ... 
เย้!  Yeah!  โย่ว  โย่ว!  Yes!” นั่นคือเสียงตะโกนร้องดีใจของคุณลูกที่เคารพรัก
ของผมเอง ดังสุดๆ ใน ๓ โลก

  ผมว่า การได้เรียนโรงเรียนนี้ มันก็เหมือนการขึ้นสวรรค์ชั้น ๗ ไปแล้ว
โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องสัมผัสชั้นที่  ๑  -  ๖  มาก่อนเลยก็ได้  คือกระโดดก้าวข้าม
ความสุขมาชั้น ๗ กันเลยทีเดียว ... แต่นี่อะไรกัน การที่ไม่มีการบ้านให้ ผมขอ
ขยับชั้นความรู้สึกส่วนตัวไปสู่สวรรค์ชั้น  ๙  เลยละกัน  ...  จริงๆ  ผมก็ไม่ทราบ
หรอกว่า สวรรค์แต่ละชั้นมันมีอะไรบ้าง ... ผมเหมาๆ เปรียบเทียบเอาเองตาม
ความรู้สึกส่วนตัว

  โอ๊ยยยย... อิจฉาคุณลูกเหลือเกินครับ อิจฉามา ๘ ปีแล้ว ... นี่ก�าลัง
อิจฉาเข้าสู่ปีที่ ๙ ที่ได้เรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณ

  ขอแอบนั่งไทม์แมชชีนกลับไปสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ผม
ใช้กระเป๋านักเรียนหนังสีด�าแบบที่มีหูหิ้ว  ยี่ห้อที่ยอดนิยมคือ  Jacob  ภายใน
จะมี  ๓  ช่อง  กระเป๋านักเรียนผมในตอนนั้นเต็มไปด้วยหนังสือ  แน่นและเต็ม
ทุกช่อง ใส่จนกระเป๋าบวมเป่ง หนังปริแตก ตั้งแทบไม่ได้ ตั้งปุ๊บล้มปั๊บ เหมือน
ตุ๊กตาล้มลุก วันนึงเรียน ๖ วิชา แถมเรียนเหมือนกันแทบทุกวัน หนังสือเรียน
ต้องแบกกลับบ้านทุกวันเพราะครูไม่อนุญาตให้เก็บไว้ที่ล้ินชักใต้โต๊ะโรงเรียน 
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ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร  ฉะนั้น  แทบไม่ต้องจัดตารางสอนเลย  กระเป๋า
นักเรียนจึงอ้วนและหนักมาก  คุณแม่หิ้วให้ผมตลอดเพราะมันหนักเกินไปที่
เด็กตัวเล็กๆ  จะหิ้วเดินจากบ้านไปโรงเรียนในระยะทาง  ๔๐๐  เมตร  คุณแม่
ต้องไปซื้อฟองน�้ามามัดตรงมือจับหูหิ้วเพื่อไม่ให้เจ็บมือ

  เรียนเยอะขนาดนี้ การบ้านก็เยอะตาม ครูจัดหนักจัดเต็มทุกวัน แทบ
ไม่มีเวลาวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้านเลย  จ�าได้ว่าตอนนั้นเบื่อการเรียนมากครับ 
แทบไม่อยากไปโรงเรียน  ป่วยนิดหน่อยก็บอกคุณแม่ว่าให้จับหน้าผากว่า  ตัว
ร้อนมั๊ย?  ถ้าร้อนไม่พอ  ...  วิ่งไปเอาน�้าร้อนชุบผ้าเช็ดตัวมาโป่ะหน้าผาก  แล้ว
ให้คุณแม่วัดทันที จะได้ตัวร้อนสมใจนึก สุโขสโตร์วงเวียนใหญ่ไปเลย

   นั่งไทม์แมชชีนกลับมาสู่โลกปัจจุบันใหม่ที่รั้วรุ่งอรุณ  ...  โดยส่วนตัว 
ผมก็คิดว่าดีเหมือนกันนะครับ  ที่ไม่มีการบ้านมากมายมาให้ท�าที่บ้าน  เรียน
มาทั้งวันแล้วหลายชั่วโมง ก็คงจะดีไม่น้อยที่ได้มีเวลาสนุกสนานหลังเลิกเรียน 
ได้ไปท�ากิจกรรมที่ตนเองชอบเพื่อผ่อนคลาย  เช่น  เล่นกีฬา  ไม่ว่าฟุตบอล 
บาสเกตบอล ว่ายน�้า แบดมินตัน ... หรือจะเลือกวิ่งเล่นกับเพื่อน ปีนต้นไม้ ขุด
ทราย ปีนป่ายเครื่องเล่น ได้มีเวลาซ้อมดนตรีไทย ดนตรีสากลกับเพื่อนๆ ทั้งรุ่น
พี่รุ่นน้อง ... ได้ท�างานไม้ งานเย็บปัก วาดรูป ปั้นดิน .... โอ๊ยยยย!!! (ร้องอีกละ 
คุณพ่อ) ... อิจฉาคุณลูกจริงๆ

  แต่ แต่ แต่ ... ผู้ปกครองบางท่านกลับใช้โอกาสนี้ พาลูกไปเรียนพิเศษ
วิชาการเพิ่มขึ้นอีก !!! โอ๊ยยยย !!! (ร้องอีกละ คุณพ่อ) ... จะเรียนอะไรกันนัก
กันหนาครับ?  ปล่อยให้เค้าได้มีเวลาได้เพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัวจะดีกว่ามั๊ย
ครับ  เอาเวลาตรงนี้ไปท�าในสิ่งที่ท�าให้เด็กได้ฝึกฝนตนเองในชีวิตประจ�าวันดี
กว่านะครับ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เข้าครัวท�ากับข้าว ซักผ้า รีดผ้าของตนเอง 
อย่าปล่อยให้ลูกๆ เป็นคุณหนู คุณชายเลยครับ ฝึกให้ล�าบากบ้างเถอะ ... พวก
วิชาการในระดับประถมศึกษา ผมว่าระดับความรู้คุณพ่อ คุณแม่ในปัจจุบัน ก็
สามารถแนะน�าหรือสอนลูกได้ด้วยตนเองนะครับ อย่าไปซื้อแพกเกจส�าเร็จรูป
เลย แพงก็แพง แถมไม่ได้จ�าเป็นอะไรเลยส�าหรับรั้วรุ่งอรุณอย่างเรา
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  มามองมุมน่ารักๆ  บ้างครับ  ....  บางครอบครัวได้ใช้โอกาสที่ลูกไม่มี
การบ้าน  ใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว  เช่น  ช่วยกันซักผ้าโดยเริ่ม
จากชิ้นง่ายๆ ชุดชั้นใน ถุงเท้า ... ชักชวนลูกให้จัดห้องใหม่ ... ซื้อต้นไม้มาปลูก
กัน ... ปลูกผักสวนครัวในบ้าน ... สร้างสรรค์เมนูกับข้าวใหม่ๆ ... หรือเอาง่ายๆ 
ก็ได้ครับ นั่งคุยกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก  เพิ่มปฏิสัมพันธ์กัน มันเป็นช่วงเวลาที่
พิเศษสุดๆ แล้วครับ

 อย่าพลาดโอกาสนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า โปรโมชั่นนี้จะมีถึง
เมื่อไหร่ ยังไงก็กอบโกยให้มากที่สุดละกันครับ ก่อนหมดโปรฯ 

        

จอดรถในโรงเรียน 
กรุณาจอดให้ตรงช่อง

ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ ^^

ATTENTION PLEASE
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  ในวัยที่เด็กๆ  เริ่มมีสังคมกว้างมากขึ้น  คุณพ่อคุณแม่  มักจะปวดหัว
กัน อยู่เนืองๆ  เวลาที่  ลูกมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกและไม่ดี  เวลาที่ลูกมา
เล่าเหตุการณ์ชวนน่าวิตก  (จริต)  ว่ามันจะท�าให้ลูกเราเป็นคนไม่ดีไปด้วยหรือ
ไม่ จะเป็นอันตรายทั้งต่อร่างกายและจิตใจของลูกหรือไม่ 

  ทักษะการฟัง  ต้องดีเยี่ยม  คือต้องฟังด้วยใจที่เป็นกลาง  ไร้อคติ 
ประมวลผลด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เพราะนั่นเป็นผลที่จะสะท้อน
ออกมาทางพฤติกรรมของพ่อแม่ ที่จะแสดงผลไปสู่ลูกๆของเรา

  การนั่งฟังจากปากของลูกเพียงฝ่ายเดียวที่บ้าน  อาจจะช่วยบรรเทา
ให้ลูกได้สบายใจขึ้น  ที่มีผู้รับฟัง  หรือสบายใจขึ้นเพราะพ่อแม่เชื่อในค�าที่เรา
โกหกเพียงฝ่ายเดียว !!

  แต่เราจะไม่สามารถรู้ถึงสาเหตุและต้นตอของปัญหา  ไม่สามารถ
รู้ได้เลยว่าเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไร  ไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีได้

ใส่ใจลูก
 
<บทความโดย การเวก / ภาพประกอบโดย ปีใหม่>



สารประถมอุดมปัญญา 81   

อย่างจริงจัง  หากไม่แบ่งเวลามาใส่ใจ  กับการเล่นของลูก  เพราะเชื่อมั่นในรั้ว
โรงเรียนว่า  คงจะไม่มีอะไรที่ไม่ดี  คงจะไม่มีอันตรายใดใด  และปล่อยทิ้งช่วง
เวลาหลังเลิกเรียน ให้ลูกเล่นตามล�าพัง

  บางครั้งเด็กก็ลองผิดลองถูกกับการเล่นกับเพื่อน  โดยที่ไม่รู้เลยว่า
พฤติกรรมนั้นผิดหรือถูก!!  จนกว่าลูกจะมาเล่าความจริงให้เราฟัง หรือจนกว่า
เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดเป็นคดีความให้ต้องช�าระ 

  เราไม่สามารถตัดสินเด็กคนหนึ่ง  ได้จากการบอกเล่าจากผู้ใหญ่คน
หนึ่งได้เลย  จนกว่า  เราจะได้สังเกตเห็นด้วยตัวเองว่า  เพื่อนของลูกมีผลต่อ
พฤติกรรมของลูกเราอย่างไร เด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอาจ
จะเป็นเด็กที่กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�า ในรูปแบบของการขัดแย้งกัน แต่อาจจะ
มีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลดีต่อเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้า  ไม่มั่นใจ  ให้
กลายเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นก็เป็นได้ คิดบวกเสมอ ในความไม่
ดีอาจมีสิ่งดีซ่ินอยู่

  การพูดคุยกับลูกเป็นประจ�าสม�่าเสมออย่างมีชั้นเชิง  การได้มารู้จัก
กับเพื่อนๆ  ที่ลูกเล่นด้วยตอนเลิกเรียน  ที่ไม่มีสายตาครูคอยควบคุม  หรือเมื่อ
พ้นจากสายตาผู้ใหญ่บ้าง ก็จ�าเป็น ในวัยเล่นและก�าลังเรียนรู้ การพูดคุยอย่าง
ถูกวิธีและเข้าทางเด็ก  การแทรกตัวเข้ามาอยู่ในวงล้อมของเด็กๆ  ท�าให้เรามี
เทคนิค  รู้จักเพื่อนๆของลูกว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมแบบไหน  ใครพูดจริง  พูด
เกินจริง ใครเล่นสร้างสรรค์ ใครเล่นเกเร 

  อยากจะให้แบ่งเวลาอันมีค่ามาใส่ใจกับเวลาของลูกๆ  บ้าง  อย่า
ปล่อยให้เวลาที่น้อยนิดแต่มีคุณภาพผ่านเลยไป  เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์
อะไรที่จะนั่งมองเด็กๆเล่นกัน 

  การใส่ใจไถ่ถาม แอบสังเกต ก็จะช่วยให้เราชี้แนะลูกได้ดีมากขึ้น แต่
ก็ยังต้องระมัดระวังที่จะไม่ตัดสินถูกผิดให้ลูก ให้เค้าได้ลองประเมินด้วยตัวเอง 
เพราะในสังคมลูกจ�าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งถูกและผิด  ทั้งดีและไม่ดี  หากเราสร้าง
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เกราะให้ลูกในทุกๆทาง  ลูกจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองได้อย่างไร  เมื่อต้องไป
เจอกับสังคมภายนอก 

  สังคมเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ  ถึงวันนี้ลูกจะได้เจอเพื่อนที่ดูจะนิสัยไม่
ดีบ้าง ก็ให้ได้เรียนรู้ไป เสริมเกราะป้องกันความเข้มแข็งทางจิตใจกันไปเรื่อยๆ 
ให้รู้จักความไม่สมหวัง  อดทนต่อค�าพูดไร้เดียงสาของเพื่อนที่อาจจะท�าให้ลูก
โกรธ ไม่พอใจ ให้รู้จักเลือกว่าเพื่อนแบบไหนที่จะเป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนที่ไม่ดีลูก
ควรจะปฏิบัติต่อเค้าอย่างไร หลีกเลี่ยง หลบหนี หรือให้โอกาส 

  ถักใจลูกให้แข็งแรง หนักแน่น พอที่จะเติบโตไปสู่ โลกแห่งความเป็น
จริงภายนอกที่แสนจะบิดเบี้ยว มืดเทา ..รู้จักปลีก และสรรสร้างมุมของโลกใบ
นี้ให้งดงาม พอที่จะสวมกายและใจไว้พึ่งพิงบ้าง

จอดรถในโรงเรียน 
กรุณาดับเครื่อง

ด้วยครับ

แค่กๆๆ
ATTENTION PLEASE
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แค่กๆๆ

This is the beginning of anything...
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ของหายมารับได้จ้า
  สวัสดีสมาชิกสารประถมทุกท่าน    ของหายมารับได้จ้าฉบับนี้      ครูเรียมขอ New Beginning 
เรื่องของหายนะคะ  สถานการณ์ของหายในภาคเรียนที่ ๑  มีดังนี้

  นักเรียนเมื่อพบของตกหล่นตามพื้นจะน�ามาให้ครูเรียมเพื่อหาเจ้าของต่อไป  ซึ่งของที่เจอส่วน
ใหญ่จะเป็นของชิ้นเล็กๆ เช่น ดินสอ  ยางลบ  ยางรัดผม  เงิน  นาฬิกา  กระเป๋าสตางค์  กระติกน�้า  แว่นตา 
เป็นต้น

  ของชิ้นใหญ่ๆ  มักจะมีคนน�ามาวางแล้วลืมเอากลับบ้าน  เช่น ชุดว่ายน�้า     โน้ตบุ๊ค   เครื่อง
ดนตรี    เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่พบจะเป็น   ครูจิ๋ว   พี่แม่บ้าน   ครูเรียม ซึ่งพบบ่อยที่บริเวณข้างห้อง
สมุด  ลานระแนงไม้หน้าอาคารประภัสสร  ข้างเสาหรือบนเวทีที่โถงชั้นล่างอาคารประภัสสร 

  ของมีค่าบางชิ้นสามรถตามหาเจ้าของได้    เพราะมีการเขียนชื่อเอาไว้    แต่มีอีกจ�านวนหนึ่ง 
เช่น นาฬิกาข้อมือ    กระติกน�้าอย่างดี    กระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินอยู่ด้วย  ไม่มีการเขียนชื่อจึงตามหาเจ้าของ
ไม่ได้   ของมีค่าจึงตกค้างอยู่ที่ครูเรียมเป็นจ�านวนมากพอสมควร  ซึ่งครูเรียมรู้สึกเสียดายมากที่เจ้าของไม่
มาตามหา  

  มีนักเรียนบางคนมาตามหาของหายกับครูเรียม แต่เมื่อถามว่าของหายเมื่อไหร่  นักเรียนตอบ
ว่าตั้งแต่เทอม ๒ หรือ ๓ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗  ครูเรียมก็ถามว่าท�าไมเพิ่งมาตามตอนนี้  นักเรียนคนนั้น
ก็ตอบว่าลืม    แล้วท�าท่าเหมือนกับว่าเผื่อเจอเพราะที่ขึ้นมานี่มากับเพื่อนที่ท�าของหาย  ท�าให้ครูเรียมรู้สึก
งงกับอาการของนักเรียนคนนั้นไปเลย    แต่ก็แนะน�าต่อไปว่าของที่ไม่มีเจ้าของเมื่อปีการศึกษาที่แล้ว    ครู
เรียมส่งไปให้ฝ่ายภาคสนามที่ครูสุวรรณ  ให้ไปตามที่นั้น  

  New Beginning   ของหายมารับได้จ้า  ครูเรียมอยากเห็นนักเรียนรักของใช้ส่วนตัวของตัวเอง  
ฝึกดูแล รักษา  ของส่วนตัวให้อยู่กับเรานานๆ ตามอายุการใช้งาน     

  การรักษาของใช้ส่วนตัว   ให้ใช้ได้นานๆ เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ได้ทางหนึ่งด้วยนะคะ  เพราะถ้าของอยู่กับเรานานๆ  เราก็ไม่ต้องไปซื้อของใหม่  โรงงานที่ผลิตก็ไม่ต้องไป
ตัดต้นไม้  ไปเอาเชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบมาเพื่อผลิตของชิ้นนั้นมาเพื่อมากเกินความจ�าเป็น

  เรามาช่วยกันรักษาของให้อยู่กับเรานานๆ กันนะคะ  วิธีง่ายๆ  เริ่มต้นที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะ 

 ฝึกจัดของใช้ส่วนตัวของตัวเอง  เพื่อที่ว่าจะได้จ�าได้ว่าวันนี้เราเอาอะไรมาโรงเรียน

บ้าง  เวลากลับบ้านจะได้ตรวจได้ว่าเราเอาของกลับบ้านครบหรือไม่

 เขียนชื่อที่ของใช้ส่วนตัวของตัวเองทุกชิ้นที่น�ามาโรงเรียน  เพราะถ้าหายจะได้ส่งคืน

เจ้าของได้ถูกต้อง

 หลังเลิกเรียนฝึกวางของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋านักเรียน  กระเป๋าชุดว่ายน�้า  เครื่อง

ดนตรี  เป็นต้น ให้เป็นที่เป็นทางก่อนออกไปเล่น

 ของมีค่า เช่น นาฬิการาคาสูงๆ   โทรศัพท์มือถือ  เครื่องประดับของมีค่า เป็นต้น  ไม่

ควรใส่หรือน�ามาใช้ที่โรงเรียน
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ต่อไปเป็นรายชื่อนักเรียนที่ซื่อสัตย์  เมื่อเจอสิ่งของเครื่องใช้หรือของมีค่าที่
ผู้อื่นท�าหายก็น�ามาส่งคืนที่ครูเรียม

ป.๑/๑   เด็กชาย  ชินภัทร  อุทัยธัน
  เด็กหญิง ภัทรดา  วงศ์ดิษฐนันท์
  เด็กชาย  ต้นกล้า  ศรีมารดากุล
ป.๑/๒   เด็กหญิง  นันทภัค  วิบูลย์พัฒนะวงศ์
  เด็กหญิง นวินดา  ศรุตพงศ์
  เด็กชาย  รวินทร์พัชร  รังสรรค์
ป.๑/๓    เด็กหญิง ณญาดา   ฟูจิตนิรันดร์
  เด็กหญิง นวินดา  เลิศศิริสัมพันธ์
ป.๑/๔    เด็กหญิง มณี  ทาอินทร์
ป.๒/๑    เด็กหญิง อิทซาเบล ชัชชา  โลว์
  เด็กชาย  ธเนศพล  เพิ่มไพบูลย์
ป.๒/๒    เด็กชาย  ไชยทัศน์ ไตรรัตนวัฒน์
ป.๒/๔    เด็กชาย  ณชนก  สวยยะลา
  เด็กชาย  บุณยวีร์  เจียมเอกฤทธิ์
ป.๓/๒    เด็กหญิง ลินิน  สุดยอดบรรพต
  เด็กหญิง วลิตตา  ล้วนพิชญ์พงศ์
ป.๔/๒    เด็กชาย  เป็นเอก  หาญทวีสมพล
ป.๔/๔    เด็กหญิง สุชญา  ก่อเกียรติไกร
ป.๕/๑    เด็กหญิง รัชยา  เลิศปัญญานุช
ป.๕/๔    เด็กชาย  ธฤต  เลิศศิริพาณิชย์
  เด็กชาย  ชิงช้า  เตชภิญโญ 
  เด็กชาย  วีรวงศ์  วงศ์อนุ  
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ครูเรียมขอแจ้งรายการสิ่งของที่นักเรียนท�าหายในเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคมแล้วยังไม่มีผู้มาติดต่อรับ ดังนี้

ของมีค่า ของใช้

1. นาฬิกา   ๖  เรือน
2. กระเป๋าสตางค์  ๘ ใบ
3. เงิน

๑.ไม้แบดมินตัน    ๑  ด้าม
๒. หมวก  ๑  ใบ

   ๓.กระติกน�้า  ๔ ใบ
   ๔. กี๊ฟติดผม  ๑  ตัว
   ๕.หูฟัง  ๑  คู่
   ๖.ขลุ่ย ๑ ล�า
   ๗.ชุดล�าลอง ๑ ชุด
   ๘.กุญแจ ๒ พวง
   ๙.การ์ดLUMPINI Park  ใบ
   ๑๐.กบเหลาดินสอ
   ๑๑.Fly Sheet  PONCHO
   ๑๒.แว่นตาว่ายน�้า ๑ คู่

    

ครูเรียมขอให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อ  นามสกุล  ชั้น ไว้ที่ของใช้ส่วนตัวของ
ตนเอง   ฝึกจ�ารายละเอียดของใช้และรักษาของใช้ของตนเองให้อยู่กับเรา
นานๆ  ถ้านักเรียนคนไหนรู้ตัวว่าท�าของหายสามารถมาสอบถามได้ ๓ ที่ คือ 

๑.ครูเรียมซึ่งอยู่ที่ห้องครูใหญ่ชั้น ๒  อาคารประภัสสร 

๒.จป. บริเวณประตูโรงเรียนประถม  

๓.ห้องภาคสนาม ครูสุวรรณ    โรจนดุล  ตั้งแต่ เวลา ๐๘ : ๐๐ – ๑๗ : ๐๐ น.
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วันคืนล่วงไปๆ 

บัดนี้เราทําอะไรอยู่

พุทธวจน



ฉบับที่ ๓๕ ปที่ ๗ พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นักเรียนทุกคนตางมีเปาหมายที่จะเริ่มตนทำสิ่งที่ตนเองเลือกอยางมีความสุข  

วันเวลาที่ผานจากจุดเริ่มตน ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 

ผานความทรงจำ  บันทึกเปนประสบการณ

ลวนเปนบททดสอบความเขมแข็งและความอดทนของบรรดานักเรียน

ใหรูจักทั้งความลมเหลว และใหเห็นคุณคาของความสำเร็จ  

ซึ่งจะทำใหนักเรียนรุงอรุณเติบโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตอไป




