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“Books and doors are the same thing. You open them,
and you go through into another world.”
Jeanette Winterson

“หนังสือและประตูเป็นสิ่งที่เหมือนกัน คุณเปิดมัน
quote
และคุณก็ก้าวข้ามผ่านไปยังอีกโลกหนึ่ง”
เจเน็ตต์ วินเทอร์สัน
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บทบรรณาธิการ
รู้ไหมว่า ความสุขจากการอ่านคืออะไร
หลายปีก่อน ใครสักคนกล่าวประโยคอมตะตราตรึงชวนแตกตื่นไว้ว่า คนไทยอ่าน
หนังสือปีละไม่เกิน ๘ บรรทัด
ข้าพเจ้า(บรรณาธิการ) ได้ยินครั้งแรกนั้นไม่เชื่อเลย แต่ก็ลองสังเกตจากคนรอบๆ ตัว
พอเวลาผ่านไป ก็ยังไม่สามารถคล้อยตามการสรุปนี้ได้ (แม้จะรู้สึกว่าวงการหนังสือ
รวมไปถึงการอ่านของบ้านเราเข้าขั้นน่าเป็นห่วงแล้วก็ตาม)
อาจจะเป็นเพราะตัว บก. หรือคนรอบๆ ข้าง ล้วนแต่อ่านหนังสือกันอยู่ตลอด
ข้อความข้างต้นจึงอาจจะจริงแค่เพียงบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ในรั้วรุ่งอรุณของเรานี้ก็เช่นกัน มีห้องสมุดที่มีบรรยากาศเหมาะกับการอ่าน อีกทั้ง
เต็มไปด้วยหนังสือดีๆ ให้นักเรียนอ่านกันตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม
ทุกๆ  วันเราจะเห็นเด็กๆ  จ�ำนวนไม่น้อยใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดอย่างเพลิดเพลิน
เพราะหนังสือคือโลกที่เปิดกว้าง คือความรู้ คือรากฐานความคิดดีๆ และสารพัน
ข้อมูลที่รอเราไปค้นพบ
เช่นนี้ เมื่อมีหนังสือมาวางกองตรงหน้า แล้วจะละเลยไปก็น่าเสียดาย
ทั้งนิทาน การ์ตูน เรื่องสั้น เรื่องยาว บทความ นวนิยาย ข่าวสาร บันเทิงฯลฯ แม้ยุคนี้
จอแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนจะดึงสายตาคนส่วนมากออกจากหนังสือให้หันไปก้มหน้าจ้องจอ
แทนก็ตาม
แต่กลิ่นหมึก กลิ่นกระดาษ เสียงพลิกกระดาษก็ยังคงเสน่ห์แก่ผู้รักการอ่านอยู่เสมอ
อีกทั้งหนังสือดีๆ อีกมากมายก็รอให้เราไปอ่านอยู่
และประโยชน์จากการอ่านนั้นมากมายเหลือคณานับ
หากเราสังเกตจากขนาดและรูปแบบของห้องสมุดในอารยะประเทศหลายแห่ง  เรา
จะตระหนักได้ว่าการให้ความส�ำคัญกับการอ่านนั้นส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศชาติเพียงใด
มันจะดีแค่ไหน ถ้าคนไทยอ่านมากกว่านี้ เมื่ออ่านมากขึ้น มีข้อมูลดีๆ ในสมองมาก
ขึ้น  มุมมองที่มีต่อโลกก็จะเปิดกว้างมากและ
หลากหลายขึ้น  ทัศนคติของเราก็จะกว้างไกล
ขึ้น  และหัวใจของเราก็จะกว้างตาม  ประเทศ
ของเราก็จะพัฒนาและน่าอยู่ขึ้น
เรารู้ว่าคุณรู้ ว่าความสุขจากการอ่าน
มีอยู่จริง
มาเลื อ กหนั ง สื อ ดี ๆ   อ่ า นกั น เถอะ
แบบไม่ต้องมานั่งนับบรรทัดกันเลยดีกว่า
กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญา
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สารจากครูใหญ่

ครูจิ๋ว

สวัสดีค่ะ สมาชิกสารประถมทุกท่าน
ช่วงนี้เวลาที่เราคุยกันในหมู่ครู เรามักจะพูดกันว่าวันเวลาผ่านไป
รวดเร็วมาก ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจบเทอมสองแล้ว แล้วก็ก�ำลังจะเข้าสู่ช่วง
เวลาปีใหม่อีกด้วย
ที่เรารู้สึกคล้ายกันเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะทุกคนท�ำงานกันอย่างเต็ม
ที่ เอาเด็กๆและปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวตั้ง เลยไม่ได้รู้สึกว่าระยะเวลาที่
ผ่านไปยาวนานแค่ไหนนะคะ
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เมื่อมาย้อนดูในช่วงสองภาคเรียนที่ผ่านมาว่าเราท�ำอะไรกันไปบ้าง
ก็มีอยู่หลายเรื่องที่คุณครูเองเห็นว่าเด็กๆ มีพัฒนาการโดยเฉพาะด้านจิตใจที่
ดีขึ้น
เรื่องแรก คือเรื่องการสวดมนต์ หรือการท�ำวัตรเช้า ในช่วงแรก
นอกจากที่เด็กๆได้สวดบทพิจารณาสังขารไปแล้ว ช่วงนี้นักเรียนได้สวดบท
โพชฌังคปริตร ซึ่งเป็นบทสวดที่มีความส�ำคัญมากคือเป็นทั้งพุทธมนต์และ
โอสถ มีอานุภาพคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยืน
ซึ่งพวกเราได้สวดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ที่พระองค์
ทรงพระประชวร
หากใครได้ฟังเสียงนักเรียนสวดมนต์จะเห็นได้ว่า เสียงสวดนั้นดัง
ฟังชัด และไพเราะ นักเรียนเล็กๆที่ยังอ่านไม่คล่องก็ยังสวดตามพี่ๆ ไปได้
เราพบว่าเด็กเล็ก ๆ ก็สามารถอ่านสิ่งที่ยากได้ ถ้าสิ่งนั้นมีความหมายว่าอ่าน
ไปเพื่ออะไร เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะว่านักเรียนนั้นท�ำได้จริงๆ
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จากการสวดมนต์ต่อเนื่องมาหลายเดือน คุณครูพบว่านักเรียนเริ่มมี
เครื่องอยู่ คือ มีสิ่งระลึกให้มีสติอยู่ภายในตัวเองได้บ้างแล้ว หลายคนมีการ
สวดได้ต่อเนื่อง มีความนิ่งขณะที่สวดมากขึ้น บางคนแม้ยังนั่งท่าเทพบุตร
เทพธิดาได้ไม่ตลอด แต่ก็ไม่ได้รบกวนใคร บางคนระลึกถึงบทสวดขึ้นมาตอน
อยู่ในชั้นเรียน หรืออาจมีอีกหลายตัวอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้พบเห็นก็ช่วย
น�ำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งคุณครูจะได้สวด
มนต์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เครื่องอยู่นี้เกิดความต่อเนื่องในตัว
นักเรียนมากขึ้น และหากทางคุณพ่อคุณแม่ได้สวดมนต์ร่วมกับลูกๆอยู่แล้ว
ความมีสติของนักเรียนก็น่าจะเกิดได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป
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อีกเรื่องหนึ่งที่น่าพูดถึง คือการเปิดตลาดนัดบุญกฐินเมื่อวันศุกร์
ที่ ๓๐ ตุลาคม ซึ่งนักเรียนประถมทุกคนได้มีส่วนร่วม นักเรียนสนุก และ
กระตือรือร้นมาก คุณพ่อคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่จริงๆ มี
นักเรียนบางคนบอกกับคุณครูว่าอยากจัดงานแบบนี้อีก จากการเปิดตลาด
ครั้งนี้ท�ำให้เห็นว่านักเรียนประถมเราขายของกันใช้ได้ทีเดียว มีเทคนิคการ
ขายหลากหลายรูปแบบ เป็นงานที่น่าประทับใจจริงๆ และขออนุโมทนากับ
ทุกท่านอีกครั้งนะคะ
สุดท้ายนี้ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอคุณพระศรี
รัตนตรัยปกปักรักษาให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉียบคม พร้อมจะเผชิญกับโลกที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงขึ้นทุกขณะนะคะ
สารประถมอุ
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ใครรักการอ่านยกมือขึ้น?
สัมภาษณ์และบันทึกโดย : ครูรัตน์
ท่ามกลางกระแสของข่าวสารที่กล่าวถึงประเด็นการอ่านหนังสือของคน
ไทยที่ปีละไม่ถึง ๘ บรรทัด ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร จะใช่หรือไม่นั้น ครูไม่อาจ
สรุปได้ แต่ ณ วันนี้ครูคิดว่า จากพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
คงมากกว่าอย่างแน่นอน ด้วยเหตุที่การอ่านเป็นสิ่งที่ครูให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับ
ต้นๆ  เห็นได้จากตารางการเรียนการสอนของทุกระดับชั้นได้บรรจุการอ่านเองไว้
อย่างชัดเจน และยิ่งมานั่งพูดคุยกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นด้วยแล้ว ประเด็น
ดังกล่าวคงจะตกไป เพราะบรรยากาศทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด และมุมต่างๆ ครู
ก็จะเห็นนักเรียนหยิบเอาหนังสือเล่มโปรดที่ยังอ่านค้างมานั่งอ่านได้ทันทีไม่ว่าใน
พื้นที่นั้นจะมีเสียงดังขนาดไหน หรือแม้ในบางครั้งก็แอบหยิบขึ้นมาอ่านขณะที่ครู
ก�ำลังสอนอยู่หน้าห้องก็มี ประเด็นส�ำคัญที่ว่าเด็กจะรักการอ่านหรือไม่นั้น พื้นฐาน
ทางครอบครัวเป็นกลไกส�ำคัญมากที่ผลักดันให้เกิดความชอบหรือรักการอ่าน ส่วน
โรงเรียนเป็นฝ่ายสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้น ให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านที่ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ เป็นล�ำดับ หากทั้งบ้านและโรงเรียน ร่วมมือกัน เด็กไทยก็รักการอ่าน
แน่นอนค่ะ
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ด.ช.รวินพัชร รังสรรค์ (คู่บุญ) ชั้นป.๑/๒
ผมอ่านหนังสือได้ตงั้ แต่เทอม ๑ ครับ ผมฝึกสะกดค�ำโดยการจับ
คูส่ ระกับพยัญชนะ จนผมจ�ำได้และอ่านออกเสียงถูกครับ หนังสือเล่มแรก
ของผม เป็นหนังสือการ์ตนู เรือ่ ง วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ อ่านจบตอนปิดเทอม
พอดี ผมลองผิดลองถูกจากการฝึกสะกดค�ำ อ่านไม่ถกู หรือไม่แน่ใจก็จะ
ถามพ่อ ตอนนีห้ นังสือทีจ่ ะต้องอ่านในชัน้ ป.๑ เช่น ราชากับฤาษี เล่ม ๑-๖
ไม้ออ่ นดัดได้ดงั่ ใจ อ่านจบแล้ว ส่วนสระสนุก อ่านเล่ม ๑-๖ จบเหลือเล่ม ๗
ครับ ก�ำลังฝึกอ่านยังไม่จบครับ ผมชอบอ่านหนังสือ เพราะสนุก และ
ได้ความรูด้ ว้ ย จะอ่านทุกครัง้ ทีม่ เี วลาว่างครับ
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ด.ญ.อัณณ์ ตั้งสัจจะพจน์ (อัน) ชั้นป.๒/๒
หนูชอบอ่านหนังสือค่ะ ส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือการ์ตูน เช่น กบ
นอกกะลา ล่าขุมทรัพย์ และลาฟลอล่า เป็นต้น จะได้ความรู้จากเกร็ดความ
รู้ที่แทรกอยู่ในเล่ม ทั้งเรื่องของประเทศต่างๆ และวัฒนธรรม เพราะเรื่องล่า
ขุมทรัพย์ เป็นของเด็กผู้ชาย และลาฟลอล่าเป็นของเด็กผู้หญิง เนื้อหาไม่แตก
ต่างกันเพราะให้ความรู้เรื่องประเทศ
หัดอ่านหนังสือเป็นตั้งแต่อนุบาล ๓ เป็นพวกนิทาน และการ์ตูน
สั้นๆ พอขึ้น ป.๑ ก็อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมได้แล้วค่ะ ตอนแรก
คุณแม่เลือกให้อ่าน ที่บ้านมีหนังสือเยอะ คุณพ่อก็ชอบอ่าน ถ้าหนังสือ
เล่มไหนสนุก คุณพ่อก็จะแนะน�ำให้อ่านค่ะ

สารประถมอุดดมปั
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ด.ญ.ณัฏฐ์ วิมลพิทยารัตน์ (ณัฏฐ์) ชั้น ป.๓/๔
หนูชอบการอ่านหนังสือมากค่ะ  ตอนนี้ชอบอ่านแนววีรบุรุษของ
ไทย ประทับใจพระสุพรรณกัลยา ที่ทรงสละชีพเพื่อประเทศ และหนังสือ
เรื่อง วีรสตรีเมืองถลาง คือ คุณหญิงจันและคุณหญิงมุก ที่ลุกขึ้นมาสู้รบเพื่อ
ปกป้องเมืองของตน น่าทึ่งมากค่ะ เป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ย่อท้อ ท�ำให้หนูอยาก
กล้าหาญ ไม่ย่อท้อด้วย ส่วนแนวหนังสือแบบการ์ตูน หนูก็ชอบเรื่องเรื่องล่า
ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า และลาฟลอล่า ก็อ่านบ้างค่ะ
หนั ง สื อ ที่ อ ่ า นในชั้ น   ป.๓  เรื่ อ งนิ ท านอาเซี ย น  พระจั น ทร์ แ ละ
พระอาทิตย์ อ่านไม่นานก็จบ บางทีอ่านหลายรอบมาก การอ่าน หนังสือ
ท�ำให้หนูสนุก ส่วนใหญ่หนังสือที่ชอบอ่านจะเลือกจากห้องสมุดและขอยืม
กลับไปอ่านที่บ้าน จะอ่านตอนที่ว่างและก่อนนอนค่ะ “หนูคิดว่า การอ่าน
ให้ความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียน และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ค่ะ”

สารประถมอุ
สารประถมอุ ดดมปั
มปั ญ
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ด.ช.โชติพัฒน์ ล�่ำซ�ำ(ภูมิ) ชั้นป.๔/๑

ผมชอบอ่านหนังสือครับ เริ่มหัดอ่านตั้งแต่อนุบาล พยายามอ่านจนคล่อง
ขึ้นเรื่อยๆ และอ่านจบ ๓ เล่ม เป็นหนังสือการ์ตูนเด็กเกี่ยวกับการผจญภัย พอ
ป.๑ ก็เริ่มเป็นหนังสือ ๒ ภาษา เป็นการ์ตูนแบบง่ายๆ ไว้ฝึกสะกดค�ำ และเพิ่ม
จ�ำนวนหน้าขึ้นเรื่อยๆ แนวหนังสือที่ผมอ่านมีความหลากหลายครับ เลือกจากการ
การอ่านค�ำน�ำถ้าชอบก็จะอ่านจนจบ ตอนนี้ก�ำลังอ่านเรื่องเจ้าชายน้อย เป็นแนว
การผจญภัยในอวกาศ ตอนนี้อ่านประมาณสัปดาห์ละ 3 เล่มเกือบ ๔ เล่ม ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ จาก ป.๑ ได้ ๒ เล่ม ป. ๒ ได้ ๓ เล่ม และจ�ำนวนหน้าก็เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ครับ
ผมว่าการอ่านหนังสือนอกจากจะได้ความรู้ การสะกดค�ำที่ถูกต้อง
แล้วยังท�ำให้ผมมีสมาธิด้วยครับ

สารประถมอุ ดมปั ญญา 12

ด.ช.วิชชา  ชุติจิรวงศ์
(เปเป้)
ชั้น ป.๕/๒

ผมรู ้ สึ ก รั ก การอ่ า นเมื่ อ
ตอน ป.๔ ครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็อ่าน
หนั ง สื อ มาปกติ   แต่ ต อนนี้ ค ่ อ นข้ า ง
ติดหนังสือมาก เป็นหนังสือไม่ค่อยมี
สาระแต่เป็นแนวที่ผมชอบ เวลาคุยจะ
ได้คุยกับพี่สาวรู้เรื่อง เมื่อก่อนหนังสือ
ที่ชอบเป็นแนวการ์ตูน เช่น หนังสือล่า
ขุมทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งมีประเทศ
ต่างๆ และประเทศไทย ซึ่งก็จะได้
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และ
สถานที่ ส� ำ คั ญ   รวมถึ ง การแนะน� ำ
สถานที่ท่องเที่ยว  ท�ำให้ได้ความรู้ที่
เพิ่มขึ้น
ตอนนี้ชอบอ่านแนวแฟนตาซี สร้างสรรค์ การต่อสู้บ้าง เช่น เรื่อง Artemis
Fowl / Eragon ตอนนี้ก�ำลังอ่านเรื่อง Eldest ผมก�ำลังติดมากจะหาเวลาที่ว่างอ่าน
ส�ำหรับหนังสือบางเรื่อง เช่น Eragon ได้ท�ำเป็นภาพยนตร์ เนื้อหาและตัวละครถูก
ดัดแปลง ความสนุกสู้อ่านจากหนังสือไม่ได้ เพราะพี่สาวได้ไปค้นดูหนังตัวอย่าง
จากอินเตอร์เนต แม้ว่าการอ่านตอนนี้ยังจะดูไม่ค่อยมีสาระมากนอกจากความสนุก
และความชอบ แต่ที่ผ่านมาจากการอ่านเรื่อง โมโม่ ผมก็ได้ข้อคิดจากการคบเพื่อน
การแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการประหยัดเวลา
ที่ บ ้ า น  ผมและพี่ ส าวจะต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษด้ ว ย
เพราะแม่อยากให้ผมได้รู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งแม่จะเลือกแบบง่ายให้
อ่านก่อน เช่น King Arthur และ Batman ซึ่งก็ได้ความรู้และภาษาก็พัฒนาไป
ด้วยครับ
สารประถมอุดดมปั
มปัญ
ญญา
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ด.ญ.ชนกนันท์ จันทร์เรือง
(กล้วยไม้) ชั้นป.๖/๓

หนูอ่านหนังสือออกตั้งแต่อนุบาล ๒ (ประมาณ ๔-๕ ขวบ) แรกๆ จะเป็น
หนังสือของเด็กๆ สนุก และเราก็พยายามที่จะอ่านด้วยตนเอง ด้วยภาพจะท�ำให้เรา
เกิดจินตนาการจากหนังสือนิทานเกินจริงต่างๆ เช่น กระต่ายบินได้ สัตว์พูดได้ คุณ
แม่จะช่วยอ่าน และชวนพูดคุย การอ่านหนังสือจะช่วยท�ำให้เราอ่านได้คล่องขึ้น
เรื่อยๆ จะได้เห็นค�ำต่างๆที่มากขึ้น ส่งผลให้งานเขียนของหนูพัฒนาขึ้น เพราะเรา
เลือกใช้ค�ำที่จะเขียนได้ถูกต้องมาก
พอโตขึ้นหนูจะอ่านนิยายลึกลับบ้าง ผจญภัยบ้าง แฟนตาซีบ้าง เพราะ
ท�ำให้หนูเกิดจินตนาการ ตอนนี้จ�ำนวนหน้าของหนังสือที่อ่านก็ ๒๐๐ หน้าขึ้นไป
เป็นส่วนใหญ่ จะมาจากการซื้อที่ร้านหนังสือและเป็นเรื่องที่หนูสนใจ
“สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ คือได้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่เราไม่รู้ ส่งผลให้
เรามีคลังค�ำที่ใช้ในการเขียนในประโยคได้มากขึ้นและถูกต้องมากขึ้น และ
เสริมสร้างจินตนาการให้กับตัวเราค่ะ”
สารประถมอุ ดมปั ญญา 14

“You can travel the world and never leave your chair
when you read a book.”
Sherry K. Plummer
“คุณสามารถท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ไปไหน
ขณะที่คุณอ่านหนังสือ”
เชอรี่ เค พลัมเมอร์
(นักประพันธ์)
สารประถมอุดดมปั
มปัญ
ญญา
ญา 15
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สารประถมอุ ดมปั ญญา 16
สารประถมอุ ดมปั ญญา 16

เก็บตกบรรยากาศ
งานสะพานบุญ สู่แดนพุทธภูมิ
๗-๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สารประถมอุ ดมปั ญญา 17
สารประถมอุ ดมปั ญญา 17

ความเคลื่อนไหว ป.๑
สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะ ตอนนี้นักเรียนก�ำลังสนุกสนานกับการ
ศึกษาการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่ปลูกในแปลง รอลุ้นกันน่าดูเพราะดอกไม้
ก�ำลังจะออกดอก นอกจากนี้ยั้งได้เรียนรู้ส่วนต่างๆและหน้าที่ของพืช ควบคู่ไป
กับการศึกษาต้นไม้ที่สนใจ เช่น ต้นโพธิ์ ต้นงิ้ว ต้นสาบเสือ เป็นต้น เด็กๆมัก
มีค�ำถามที่ท�ำให้ครูกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง เช่น ท�ำไมบนสวรรค์ไม่มีต้นงิ้ว
สาบเสือใช้ห้ามเลือดได้อย่างไร กระเปาะเทียนบ้านดีดได้อย่างไร เป็นต้น ต้อง
ขอบคุณความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็ก

สารประถมอุ
สารประถมอุดดมปั
มปัญ
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ในคณิตศาสตร์ นักเรียนเรียนรู้การคิดวิธีหาค�ำตอบของ
จ�ำนวนที่บวกกันและได้ผลลัพธ์มากกว่า 10 โดยใช้การเรียนเรื่อง
องค์ประกอบของจ�ำนวน 5 – 10 ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 1 มาใช้
ในการแก้ปัญหา โดยท�ำให้จ�ำนวนใดจ�ำนวนหนึ่งเป็น 10 ก่อน
เช่น 8 + 6 จะท�ำให้ 8 ให้เป็น 10 โดยแยก 6 เป็น 2 กับ 4 น�ำ 2
มาบวกกับ 8 เป็น 10 และน�ำ 10 มารวมกับ 4 ได้ 14 เป็นต้น
นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของรูปทรงต่างๆ จากสิ่งของ
ใกล้ตัว ได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงลูกบาศก์ ทรงกลม และทรง
กระบอก ผ่านการสังเกต สัมผัส และน�ำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้น
งาน ด้วยการประดิษฐ์และทาบวาดเป็นรูปต่างๆ เช่น หุ่นยนต์
เรือรบ ปราสาท ดอกไม้ เป็นต้น

สารประถมอุ ดมปั ญญา 19
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ในขณะที่พัฒนาการด้านภาษาของนักเรียนก็ดีขึ้นมาก
ทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียน ส่งผลให้มีความมั่นใจในการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งการบันทึกการ
เจริญเติบโตของดอกไม้ และการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์
เช่น กล้าเขียนสะกดค�ำด้วยตัวเอง เขียนอธิบายวิธีคิดเรื่อง การ
แยกและรวมจ�ำนวนให้เป็นสิบในการคิดหาค�ำตอบ การพูดอธิบาย
ลักษณะของรูปทรง เป็นต้นและเขียนได้ถูกต้องมากขึ้น ส่วนยาม
ว่างก็จะเห็นเด็กๆหยิบหนังสือมานั่งอ่านกันอย่างเพลิดเพลิน เรียก
ได้ว่าเป็นช่วงเวลาของดอกไม้บานกันเลยทีเดียว
สารประถมอุดดมปั
มปัญ
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ความเคลื่อนไหว ป.๒

ผ่านไปเกือบ ๓ เดือน จากการเรียนหน่วยโครงงานบูรณาการของพวกเราที่
ชื่อว่า “ปลูกผัก รวมมิตร” ตอนนี้หากใครผ่านไปผ่านมาแถวแปลงผักของพวกเรา จะ
เห็นว่าผักที่พวกเราปลูกนั้นก�ำลังเจริญเติบโต บางต้นก็โตพอที่จะน�ำมารับประทาน
อาหารได้แล้ว บางต้นก็ค่อยเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของเด็กๆที่
เวียนไปรดน�้ำเช้าเย็น และคอยสังเกตความเป็นไปของแปลงผักทุกๆวัน แต่กว่าที่จะ
ถึงวันนี้ เด็กๆ ได้ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่าน
มา
ดังนั้นในภาคเรียนที่ ๒ เด็กๆ จึงได้ออกเดินทางเพื่อไปหาความรู้เพิ่มเติม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก คือ   คุณพ่อกานต์  ฤทธิ์ขจร เจ้าของไร่ปลูกรัก
จ.ราชบุรี ที่นี่เด็กๆ ตื่นตาตื่นใจกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ของพืชพันธุ์ที่ไม่ได้มีแต่ผักเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีข้าว ต้นหม่อน และที่เป็นสีสัน
ของไร่ก็คือดอกไม้นานาชนิด หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าท�ำไมที่ไร่ปลูกรักถึงต้องปลูก
ดอกไม้ไว้ด้วย และก็ได้ค�ำตอบว่าการปลูกดอกไม้ในไร่นั้นเป็นวิถีหนึ่งของการท�ำการ
เกษตรแบบอินทรีย์ที่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเอง ดอกไม้ในไร่จึงมีหน้าที่ใน
การล่อแมลงที่จะไปกินผักให้มาสนใจดอกไม้สวยๆ แทน แทนการใช้ยาปราบแมลง
เหมือนที่อื่นๆ เด็กๆ จึงได้รู้จักการท�ำการเกษตรแบบอินทรีย์ในวันนั้นว่า การเกษตร
อินทรีย์เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ในวันนั้นเด็กๆ
จึงได้เรียนรู้กระบวนการปลูกและดูแลผักในวิถีการเกษตรแบบอินทรีย์ตั้งแต่การศึกษา
สภาพอากาศ ฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การปลูกผัก การเพาะเมล็ด การเพาะต้นกล้า
รวมถึงการท�ำปุ๋ยจากธรรมชาติ หากเกิดกรณีที่แปลงผักของเรามีแมลงมารบกวน ก็
สามารถใช้ปุ๋ยเพื่อไล่แมลงไม่ให้มารบกวนผักของเรา นั้นก็คือ ปุ๋ยไส้เดือน และ ปุ๋ย
สารประถมอุ ดมปั ญญา 22

สะเดา เด็กหลายคนสนุกสนานกับการร่อนปุ๋ยไส้เดือน
มาก แต่ขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าไส้เดือนนั้นมีประโยชน์
ต่อดิน และได้เริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตที่เกื้อกูลกัน
ที่ไร่ปลูกรักวันนั้นยังได้เห็นสัตว์อีกหลายชนิด
แต่ที่เด็กๆ ประทับใจเห็นจะเป็น เป็ด ที่ไร่ปลูกรักเลี้ยง
ไว้เพื่อน�ำไข่มารับประทาน อีกทั้งขี้เป็ดยังสามารถน�ำ
มาท�ำเป็นปุ๋ยคอกบ�ำรุงดิน และพืชได้อีกด้วย นอกจาก
เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการเก็บไข่เป็ดแล้วยังได้กินไข่
เป็ดต้มเป็นอาหารกลางวันอีกด้วย ในวันนั้นนอกจาก
เด็กๆ จะได้รับความรู้ ความสนุกสนานและความอร่อย
จากการรับประทานอาหารปลอดสารพิษแล้ว ยังได้เห็น
แบบอย่างจากวิทยากรทั้งคุณพ่อกานต์ และคุณลุงคุณ
ป้าที่เป็นเกษตรกรตัวจริงที่มีความขยันขันแข็ง มุ่งมั่น
ตั้งใจท�ำในสิ่งที่ตัวเองรัก ความอดทนในการปลูกผัก
เพราะกว่าที่จะได้ผลผลิตนั้นไม่ง่ายเลย อีกทั้งยังเป็น
เกษตรกรที่มีความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค
และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
กลับจากไร่ในวันนั้นเด็กๆ จึงได้รับแรงบันดาล
ใจที่จะมาท�ำแปลงผักที่โรงเรียนบ้าง ต่างกระตือรือร้น
ที่จะน�ำความรู้ที่ได้จากภาคสนามปรับใช้กับแปลงผัก
ของตนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ละกลุ่มที่สนใจผัก
ชนิดเดียวกันก็ได้มีการวางแผนการท�ำงานร่วมกัน ตั้งแต่
การเลือกชนิดผักที่จะปลูก หาเมล็ดพันธุ์ และสืบค้นวิธี
การปลูกและการดูแลรักษา ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการ
ที่เด็กๆได้ร่วมมือกันท�ำในกลุ่มของตนเอง นอกจากนั้น
เด็กๆยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกผัก เช่น เรื่องปัจจัยการงอกของเมล็ด
ปัจจัยการเจริญเติบโตของผัก ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
การเรียนรู้เด็กๆก็ได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สม�่ำเสมอ ได้แก่ การสังเกตลักษณะของเมล็ด การ
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สังเกตการเจริญเติบโตของผักในแปลง รวมถึงการทดลองที่ต้องฝึกการคาดเดา ตั้ง
สมมติฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน�ำผลการ
สังเกตมาคิดวิเคราะห์สรุปผลการทดลอง
ตลอดการเรียนรู้ การฝึกฝนผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากภาค
เรียนที่ ๑ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านทักษะต่างๆมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ
การสังเกตที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น จากการเฝ้าสังเกตการเติบโตของต้นผักจากเมล็ดน้อยๆ
ค่อยๆเติบโตเป็นต้นกล้า ตอนนี้เริ่มเห็นผลของความอดทน ความพยายามและความ
ตั้งใจตลอดช่วงภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมา ไม่นานเด็กๆ คงจะได้ชื่นใจกับผล
งานของตัวเอง แม้ว่ากว่าผักจะเติบโตพอที่เด็กๆจะได้รับประทาน อาจเจออุปสรรค
หรือปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้แก้ไขต่อไป รวมถึงการได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆบริเวณแปลงผักอย่างต่อเนื่องไปจนถึง
ภาคเรียนที่ ๓
ในส่วนวิชาภาษาไทย เด็กๆ ได้เรียน ต�ำนานเรื่องป่าหิมพานต์ ในต�ำนาน
เด็กๆได้รู้จักสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่มีลักษณะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป นอกจากนั้นยังได้
ฝึกการสังเกต และระบุลักษณะของสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่ตนสนใจผ่านการท�ำชิ้นงาน
ลอกลายปรุลายซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากภาพสัตว์ในจินตนาการ
ที่เด็กๆเคยพบเห็นในสถานที่ต่างๆเช่น วัด เป็นต้น ในคราวนี้เด็กๆ จึงได้น�ำภาพสัตว์
ในป่าหิมพานต์มาออกแบบเป็นผลงานลายเสื้อของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ แต่
กว่าที่จะได้ออกมาเป็นผลงานของตัวเองนั้น หลายคนก็ได้ผ่านความเหนื่อยยาก
ความอดทนต่อความเมื่อยล้า ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ครูต้องการให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนและผ่าน
ความยากล�ำบากนั้นมาได้ด้วยตนเอง
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นอกจากนั้นเด็กๆ ยังได้เรียนรู้หลักภาษาที่เชื่อมโยงมาจากเรื่อง
ต�ำนานป่าหิมพานต์ ทั้งเรื่องค�ำการันต์ ค�ำ รร เป็นต้น โดยในการเรียน
หลักภาษา ได้เรียนผ่านการท�ำกิจกรรมและการเล่นเกมเพื่อให้เด็กได้สังเกต
จ�ำแนกแยกแยะความแตกต่างของค�ำแต่ละชนิดด้วยตนเอง รวมถึงการได้
ฝึกสรุปความรู้ความเข้าใจของตนเองโดยใช้รูปแบบของ แผนภาพ ตาราง
หรือแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงล�ำดับความคิด
ต่อมาเด็กๆ ได้เรียนรู้วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานเผา
กรุงลงกา ผ่านการฟังและอ่านเรื่องรวมทั้งได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การกระท�ำ
ของตัวละคร เชื่อมโยงสู่การกระท�ำของตัวเอง และได้ฝึกฝนกระบวนการ
ละคร เรียนรู้การเขียนบทละคร ฝึกทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอย่าง
เข้าใจอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัว รวมถึงได้ฝึกการท�ำงานกลุ่ม และความ
กล้าในการแสดงละครเพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้อย่างสมบทบาท
ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงต้นของภาคเรียนนี้นักเรียนเรียนรู้การแก้
โจทย์ปัญหาที่น�ำสู่ความเข้าใจเรื่องการลบ ต่อมาเริ่มเรียนรู้การกะประมาณ
ความยาวจากร่างกายของนักเรียนเอง ไปสู่หน่วยมาตรฐานจริงจากโครง
งานบูรณาการเรื่องวัดการเจริญเติบโตของผักโดยใช้การวัดเป็นหน่วย
เซนติเมตรและน�ำข้อมูลการวัดมาเปรียบเทียบความเจริญเติบโตโดยเก็บ
ข้อมูลความสูงของผักที่ปลูกโดยแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพ เด็กๆ ก็ได้ฝึกฝน
น�ำสิ่งที่เรียนมาใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งก็พบว่าเมื่อมาสู่สถานการณ์จริง
นั้น เด็กๆ ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความแม่นย�ำในการวัด
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ความเคลื่อนไหว ป.๓

ในโครงงาน “Check in บางขุนเทียน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ ได้ออกภาคสนามที่ชุมชนแสนตอ นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับพืชและสัตว์ใน
ป่าชายเลน และได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คน การท�ำแพขึ้นกุ้งและการท�ำนา
กุ้ง รวมถึงได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆแสนอร่อย เป็นอีกหนึ่งภาคสนามที่สร้าง
ความประทับใจและจุดประกายให้นักเรียนรู้จักพื้นที่บางขุนเทียนและระบบนิเวศ
ป่าชายเลน ต่อมานักเรียนออกภาคสนามที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เรียนรู้
ประโยชน์ที่มากมายของป่าชายเลน ทั้งการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ การใช้
ผลิตผลจากป่าชายเลน เช่น การย้อมผ้าจากเปลือกต้นตะบูน การท�ำขนมจาก
เป็นต้น นอกจากนั้นนักเรียนยังเห็นถึงแบบอย่างของผู้ที่มีจิตส�ำนึกรักษ์ป่าชาย
เลนอีกด้วย
สารประถมอุ
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วิ ช าภาษาไทย  นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ ว รรณคดี
เรื่ อ งพระอภั ย มณี ต อนสุ ด สาครลาแม่ ถึ ง ตอน
สุดสาครพบชีเปลือย  นักเรียนกระตือรือร้นกับการ
ฝึ ก คิ ด บทละครและน� ำ มาแสดงแลกเปลี่ ย นกั บ
เพื่อนๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องค�ำคล้องจองและ
กลอน ๔
ส� ำ ห รั บ วิ ช า วิ ท ยา ศา สตร ์    นั ก เ รี ย น
สนุกสนานกับการเรียนสมบัติของแม่เหล็ก  ผ่านการ
ทดลองที่หลากหลาย ทั้งการทดลองหาวัตถุที่แม่
เหล็กสามารถดึงดูดได้ การทดลองเรื่องอ�ำนาจของ
แม่ เ หล็ ก ที่ ส ามารถทะลุ สิ่ ง ที่ กี ด ขวางได้   และการ
ทดลองหาทิศจากแม่เหล็ก เป็นต้น
ในวิชาคณิตศาสตร์  นกั เรียนเรียนรูเ้ รือ่ งการ
หารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวและวงกลม  นักเรียน
รูส้ กึ กับการใช้เครือ่ งมือใหม่  คอื   การใช้วงเวียนในการ
สร้างลวดลายวงกลมที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่าง
สร้างสรรค์
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‘ความรู้’
เป็นความปรารถนาตามธรรมชาติของมนุษย์ผู้ใฝ่ดี
เลโอนาร์โด ดา วินชี
The natural desire of good men is knowledge.
Leonardo da Vinci
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<Check in บางขุนเทียน>
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ความเคลื่อนไหว ป.๔

จากภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ และพระมหากษัตริย์ในราชวงจักรีตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาล
ปัจจุบัน ทั้งในส่วนของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในภาคเรียนนี้
นักเรียนได้ต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร
คุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในโครงการ “ตามรอย
พ่อ” เพื่อนักเรียนจะได้มีแนวทางในการด�ำเนินชีวิตตามแบบอย่างจากพระองค์
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นักเรียนได้ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า “ท�ำไม
คนไทยรักในหลวง” ซึ่งนักเรียนได้สอบถามทั้งคน
ในครอบครัว  และได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้คน
มากมายที่โรงพยาบาลศิริราช จากค�ำถามนี้ ท�ำ
ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าผู้คนมากมายรักพระองค์ท่าน
เพราะพระองค์ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ ธรรมมากประการ
อี ก ทั้ ง ท่ า นทรงท� ำ ความดี แ ละท� ำ ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนคนไทยมากมายเป็นล้นพ้น โดยเฉพาะ
การเสี ย สละก� ำ ลั ง พระวรกายทรงงานหนั ก เพื่ อ
แก้ปัญหาให้พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วนแม้ใน
ถิ่นทุรกันดาร ไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จ
ไป พระองค์ทรงพัฒนาบ้านเมืองในหลายๆด้าน
เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนไทย
ทุกคนจึงเกิดความซาบซึ้งและรักพระองค์ท่านกัน
ถ้วนหน้า
นอกจากนี้เด็กๆ  ได้เรียนรู้ว่า  พระองค์
ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ  ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ การ
จัดการน�้ำ การจัดการพื้นที่ พระองค์ท่านทรงมี
ความเข้าใจในสภาพพื้นที่และการด�ำรงชีวิตของ
ผู ้ ค นไปพร้ อ มกั น   ท� ำ ให้ พ ระองค์ ส ามารถช่ ว ย
เหลือผู้คนที่อยู่ห่างไกลยากไร้ได้  ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ ท รงพระราชทานปรั ช ญาแนวคิ ด เรื่ อ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ ป ระชาชนในการด� ำ รง
ชีวิตแบบยั่งยืน คือการมีวิถีชีวิตแบบพออยู่พอกิน
ตามวิถีที่ตัวเองมี รู้คุณค่าในตัวเอง รู้คุณค่าของ
ทรัพยากรและธรรมชาติรอบตัว  ซึ่งจะน�ำพาให้
นักเรียนได้ซึมซับเพื่อน�ำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตของ
ตนเอง
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นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของคนที่ด�ำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงจากการออกภาคสนามที่ศูนย์ภูมิรักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่น�ำปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรื่องน�้ำ ป่า ดินและ คน จากนั้นเด็กๆจะได้น�ำ
ความรู้และตัวอย่างมาใช้ในการท�ำโครงงานตามความสนใจเกี่ยวกับการแก้
ปัญหาภายในโรงเรียน โดยใช้ความรู้ตามแนวคิดของพระองค์ท่าน มาท�ำ
ประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นการด�ำเนินรอยพระองค์ท่าน
ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาร
ด้วยวิธีที่หลากหลาย จากนั้นเรียนรู้ล�ำดับวิธีการตั้งหารยาว ซึ่งนอกจากจะต้อง
เข้าใจหลักการและล�ำดับวิธีการตั้งหารยาวแล้ว เด็ก ๆ ยังต้องอาศัยความรู้พื้น
ฐานทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดค�ำนวณ เช่น การบวก การท่องสูตรคูณ
เป็นต้น
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อีกเรื่องหนึ่งซึ่งนักเรียนสนใจมาก
คือการน�ำผลบวบมาท�ำผลิตภัณฑ์จากใย
บวบ เช่น รองเท้าใยบวบ ที่รองแก้วใยบวบ
และสบู่ใยบวบ เป็นต้น รวมทั้งได้เรียนเรื่อง
การระเหย และการเปลี่ยนสถานะของน�้ำ
จากของแข็งกลายเป็นของเหลว และแก๊ส
ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และได้เรียนรู้จุดเดือด จุดเยือกแข็ง และ
จุดหลอมเหลวของน�้ำอีกด้วย
สารประถมอุ
ญญา3333
สารประถมอุ
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ความเคลื่อนไหว ป.๕
ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๒ ในการปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นช่วงเวลาที่
มีความส�ำคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ คือเมื่อข้าวกล้าที่ปักด�ำ
ไว้นั้น ได้ เจริญเติบโตออกหน่อแตกกอเขียวชอุ่ม เป็นบทใหม่แห่งการเรียนรู้ว่า
พวกเราจะดูแลรักษานาข้าวให้เจริญเติบโตจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างไร
ระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับนาข้าว และต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับนาข้าว เราพบ
ว่า มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย บทเรียนเริ่มจากการที่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ใน
นาข้าวบ้าง การสังเกต การวาดภาพ การถ่ายรูปเก็บหลักฐาน การสืบค้นข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูล น�ำมาสู่การค้นพบความจริงว่ามีปรากฏการณ์แห่งความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในนาข้าวเกี่ยวโยงกันอย่างมากมาย เริ่มจาก
การพูดถึงปัจจัยการเติบโตของต้นข้าว พืช และสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในนาข้าว ใน
ที่สุด นักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่า ปรากฏการณ์ที่ว่านี้คือ ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
ในนาข้าว ซึ่งประกอบด้วยห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหารที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างซับซ้อน พืชบางอย่างแย่งสารอาหารจากข้าวแต่ก็ให้ประโยชน์ในฐานะผู้
ผลิตน�้ำหวานที่เชิญชวนเหล่าแมลง เช่น ผึ้ง แมลงวันดอกไม้ ต่อ แตน เป็นต้น
ขณะที่ต้นข้าวได้รับสารอาหารจากธาตุหลักจ�ำพวกไนโตรเจน มากท�ำให้มีใบ
เขียว ต้นอวบอ้วน ซึ่งล่อแมลงจ�ำพวกหนอนม้วนใบ หนอนกอ ซึ่งเป็นปัญหา
มากในปีนี้ เรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการเฝ้าสังเกต สืบค้น
ข้อมูล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจัดท�ำเป็นชิ้นงานระบบนิเวศในนาข้าว
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ขณะที่การงานเพื่อดูแลรักษานาข้าวด�ำเนินไปอยู่นั้น นักเรียนก็เรียน
รู้ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคกลางขยายความรู้จากเรื่องดินในนาข้าว ไปสู่ดินใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
รวมถึงขยายไปสู่ความรู้ใหม่ว่านี้อาจจะคือเหตุผลที่ภาคกลางได้ชื่อว่า เป็นอู่
ข้าว อู่น�้ำ อู่อารยธรรมของไทย เพราะภาคกลางเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ
รุ่งเรือง เป็นเมืองหลวงของคนไทยมานับหลายร้อยปี เชื่อมโยงไปสู่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ช่วงสมัยอยุธยาซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองใน
อดีตยาวนานตั้ง 417 ปีทีเดียว โอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ไปศึกษา
ภาคสนามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาจากสถานที่จริง ได้เห็นร่องรอย
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอดีต เช่น ป้อมเพชร ป้อมปราการส�ำคัญที่ยังเหลืออยู่
ในปัจจุบัน วัดพระศรีสรรเพชญภายในเขตพระบรมมหาราชวังโบราณ ซึ่งเป็น
พุทธศาสนสถานที่เป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ตลอดถึงวัดใหญ่
ชัยมงคล วัดที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นและตอนกลาง เป็นต้น
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เมื่อกลับมาจากการศึกษาภาคสนาม นักเรียนยังมีงานที่ต้องรีบท�ำ
ควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นั่นคือ การกางตาข่ายป้องกันนก
และการท�ำพิธีไหว้รับขวัญข้าวแม่โพสพ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนาถือปฏิบัติเพื่อ
ระลึกพระคุณของพระแม่โพสพ ตามความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าเป็นเทพธิดา
ที่จุติมาเป็นข้าวให้มนุษย์โลก ของที่ไหว้ก็ประกอบด้วยเครื่องคาว-หวาน และ
ของเปรี้ยวต่างๆ รวมถึงแป้งหอม ผ้าสี ตกแต่งต้นข้าวให้สวยงาม เหมือนหญิง
ตั้งครรภ์ เพราะคนไทยเราถือว่าข้าวเป็นบุคคล เราจึงเรียกช่วงนี้ว่าข้าวตั้งท้อง
และนับไปอีกประมาณ ๒๐ วันก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวซึ่งก็ตรงกับช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญอีกบทเรียนหนึ่งของนักเรียน
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ความเคลื่อนไหว ป.6
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียน ป.๖ ได้เรียนรู้โครงงาน
Forest for life โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เห็นถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของ
ป่าไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการชะลอและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ อัน
ได้แก่ น�้ำท่วมและภัยแล้ง
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หลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบการทดลองเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่องป่าไม้ สามารถช่วยชะลอน�้ำ ดูดซับน�้ำ และอ�ำนวยน�้ำได้จริงในเชิงทฤษฎีแล้ว
และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนจึงไปศึกษาภาคสนาม
ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.ปางศิลาทอง จ.ก�ำแพงเพชร โดยเริ่มตั้งแต่ปลาย
ทางของแม่น�้ำเจ้าพระยาและย้อนเส้นทางแม่น�้ำเข้าสู่ผืนป่าต้นน�้ำ อีกทั้งได้ศึกษา
วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น�้ำ จนถึงต้นก�ำเนิดแม่น�้ำเจ้าพระยา(ปากน�้ำ
โพ) และศึกษาความส�ำคัญและประโยชน์ของป่าต้นน�้ำที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ซึ่งเป็นล�ำน�้ำสาขาอีกสายหนึ่ง อันเป็นแหล่งก�ำเนิดของน�้ำที่ไหลไปยังแม่น�้ำ
เจ้าพระยาอีกด้วย
การไปภาคสนามครั้งนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะต่างๆ อย่างจริงจัง อาทิ การ
สังเกต  การสื่อสารด้วยภาพที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับข้อมูล และได้คิดแก้ปัญหา
ในการท�ำงาน ขณะอยู่ภาคสนาม ร่วมกันวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ระบบนิเวศของป่าไม้ที่ช่วยชะลอน�้ำและดูดซับน�้ำ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพ
สิ่งต่างๆ อีกด้วย
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นักเรียนได้บันทึกขณะไปภาคสนามได้อย่างน่าประทับใจ ดังเช่น เด็กชาย
ฐานมั่น กังสดาลณที(กันดั้ม) บันทึกถึงพี่ ๆ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ว่า
“สวัสดีครับ พี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกท่าน ผมชอบที่พวกพี่พูดว่า ถ้าพวกพี่ไม่ท�ำ ใคร
จะดูแลป่าล่ะ ? ผมฟังแล้วก็ประทับใจมาก ผมขอขอบคุณพวกพี่ ๆ ที่ดูแลป่าไม้
ดูแลต้นน�้ำให้คนปลายน�้ำใช้กันตลอดมาครับ”
เด็กชาย ณฐธรรม สวาทยานนท์ (เซิน) “ผมก็เป็นคนปลายน�้ำคน
หนึ่ง ผมจึงรู้ว่าเวลาเราใช้น�้ำนั้น เราคิดและรู้สึกอย่างไร ผมอยากให้พวกเรา
เปลี่ยนวิธีคิด ผมอยากให้เราคิดทุกครั้งที่ใช้น�้ำว่าใช้ทรัพยากรของประเทศอยู่ ผม
อยากให้พวกเราเห็นคุณค่าของน�้ำครับ”
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เด็กชายสรวิชญ์ วจนะศิริ (ภีม) แสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่น�้ำ
เจ้าพระยาจากเมื่อวานถึงวันนี้ว่า “เมื่อวานผมคิดว่าน�้ำมันสกปรกไม่น่าดู มีขยะ
มากมาย ไม่น่าอาบ ไม่น่าใช้ ไม่อยากใช้ มาวันนี้รู้สึกว่าน�้ำสะอาดกว่าเดิม ถ้า
จะเปรียบกับแม่น�้ำเป็นใจของเราก็คงได้ กี่เวลาที่เราไม่รู้ว่าน�้ำมีถิ่นก�ำเนิดอย่างไร
ก็ใช้แบบสิ้นเปลือง ก็เหมือนน�้ำที่สกปรก แต่พอเรารู้ว่าน�้ำมีต้นก�ำเนิดอย่างไร
กว่าจะเป็นแม่น�้ำก็เหมือนกับน�้ำที่สะอาด”
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สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทย
ครูหนู
สวัสดีค่ะ นักอ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่านกับ
ภาษาไทย หลายคนคงแปลกใจว่า ท�ำไมคราวนี้ ครูหนูจึงทักทายสมาชิกสารประ
ถมฯ ว่า นักอ่าน เหตุผลก็คือ ครูเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกที่อ่านสารประถมฯ
มาถึงคอลัมน์นี้ จะต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบและรักการอ่านคนหนึ่ง
การอ่าน เป็นทักษะส�ำคัญในการรับทราบข่าวสารต่างๆ มากมาย การ
อ่านมีประโยชน์ ช่วยให้เรามีความรู้ มีมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนขึ้น การอ่านสารที่มีคุณค่า ยังสามารถยกระดับจิตใจของผู้อ่านได้อีกด้วย
ในปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การอ่านจึงไม่ได้หยุดแค่การอ่านจาก
เอกสาร หนังสือ ใบประชาสัมพันธ์ เท่านั้น หากแต่ เรายังสามารถอ่านเรื่องราวและ
ข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าคอมพิวเตอร์ โดยอ่านเรื่องราวเหล่านั้น ผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ และอุปกรณ์การสื่อสารชนิดต่างๆ
สารประถมฯ ฉบับนี้ ครูหนู ขอยกตัวอย่างบทความดีๆ ที่ครูหนูได้พบผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต มาให้สมาชิกนักอ่านได้ลองอ่าน และใช้ความคิดพิจารณา ตาม
สารที่ผู้ส่งก�ำลังน�ำเสนอนะคะ บางทีเราอาจจะได้ข้อคิดดีๆ หรือความรู้ใหม่ๆ ไป
ปรับใช้อันจะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนได้ต่อไปค่ะ
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เรื่องที่ ๑ กบฟุ้งซ่าน
กบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างก�ำแพงวัด
ทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด
พอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้า...มันนึกในใจว่าอยากเกิดเป็นพระ เป็นพระ
สบายดี มีคนถวายอาหารให้กินทุกวัน
เมื่ อ พระฉั นเสร็ จ ก็ น� ำ อาหารที่ เ หลื อมากมายนั้น ไปให้เ ด็ก วัดกิน ต่อแล้ว
เด็กวัดก็กินกัน อย่างเอร็ดอร่อย...ตอนนี้ กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดแล้ว
เพราะสบายกว่าพระ มันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไป
บิณฑบาตก็ได้ สบายกว่าเยอะเลย...
เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดไปกิน แล้วเด็ก
วัดทุกคนก็ไปช่วยกันล้างจาน ถึงตอนนี้ กบเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็นหมาวัดแล้วเพราะ
ไม่ต้องล้างจาน เหมือนเด็กวัด สบายกว่า
พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปท�ำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัด  คอยเห่า
คนแปลกหน้า ฝูงแมลงวันก็บินมาตอมและกินเศษอาหารต่อจากหมาวัด ถึงตอนนี้
กบเปลี่ยนใจ(อีกแล้ว) อยากเกิดเป็น แมลงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องท�ำอะไรเลย
หน�ำซ�้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย
ขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านก�ำลังคิดเพลินๆ อยู่นั้น
พอดีหันมาเห็นแมลงวันบินมาใกล้ๆ  จึงใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัว
เองกินโดยสัญชาตญาณ ถึงตอนนี้ กบฟุ้งซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลัน คิดได้ว่า เฮ้อ...
เป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลย (The best to be yourself)

จงเชื่อมั่นในตัวเอง (Be yourself)
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เรื่องที่ ๒ ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กชายตัวน้อย
นานมาแล้ว มีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง และก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ คน
หนึ่ง ชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆและเล่นรอบๆต้นไม้นี้ทุกๆวัน เขาปีนขึ้นไปบนยอดของ
ต้นไม้ และก็กินผลแอปเปิ้ล และก็นอนหลับไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิ้ล เขารัก
ต้นไม้ และต้นไม้ก็รักเขา
เวลาผ่านไป เด็กน้อยโตขึ้น และเขาไม่มาวิ่งเล่นรอบๆต้นไม้ทุกวันอีกแล้ว
วันหนึ่ง เด็กน้อย กลับมาหาต้นไม้ เด็กน้อยดูเศร้า
“มาหาฉัน และมาเล่นกับฉันเหรอ” ต้นไม้ถาม
“ฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะ ฉันไม่อยากเล่นรอบๆต้นไม้อีกแล้ว ฉันต้องการ
ของเล่น ฉันอยากได้เงินไปซื้อของเล่น” เด็กน้อยตอบ
“ฉันไม่มีเงินจะให้...เก็บลูกแอปเปิ้ลของฉันไปขายสิ เพื่อเอาเงินไปซื้อของ
เล่น “ ต้นไม้ตอบ
เด็กน้อยตื่นเต้นมาก เขาเก็บลูกแอปเปิ้ลไปหมด และจากไปอย่างมีความสุข
หลังจากเขาเก็บแอปเปิลไปหมดแล้ว เขาไม่กลับมาหาต้นไม้อีกเลย ต้นไม้ดูเศร้า...
วันหนึ่ง เด็กน้อยกลับมา เขาดูโตขึ้น ต้นไม้รู้สึกตื่นเต้นมาก
“มาหาฉัน และมาเล่นกับฉันเหรอ” ต้นไม้ถาม
“ฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอก ฉันมีครอบครัวแล้ว ฉันต้องท�ำงานเพื่อครอบครัว
ของฉันเอง เราต้องการบ้าน ช่วยฉันได้ไหม”
“ฉันไม่มีบ้านจะให้ แต่...ตัดกิ่งก้านของฉันไปสิ...เอาไปสร้างบ้าน”
ดังนั้นเด็กน้อยตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไป และจากไปอย่างมีความ
สุข อีกครั้งที่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เดียวดาย และเศร้า...วันหนึ่งในฤดูร้อน เด็กน้อยกลับมา
ต้นไม้ดีใจมาก
“มาหาฉัน และมาเล่นกับฉันเหรอ” ต้นไม้ถาม
“เปล่า ฉันรู้สึกผิดหวังกับชีวิต และเริ่มแก่ขึ้น ฉันอยากแล่นเรือไปพักผ่อน
ไกลๆ ให้เรือฉันได้ไหม”
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“ใช้ล�ำต้นของฉันได้ เอาไปสร้างเรือ เพื่อเธอจะได้เล่นเรือไปและมีความสุข”
ต้นไม้ตอบ
ดังนั้น เด็กน้อยตัดล�ำต้นของต้นไม้ไปสร้างเรือ เขาล่องเรือไป และไม่เคย
กลับมาอีกเลยหลายปีผ่านไป ในที่สุดเด็กน้อยกลับมา คราวนี้เขาดูแก่ลงไปมาก
“ฉันเสียใจ ฉันไม่เหลืออะไรจะให้อีกแล้ว ไม่มีผลแอปเปิ้ลให้...ฉันไม่มีล�ำต้น
ให้ปีนอีกแล้ว”
“ฉันไม่มีฟันจะกินแล้ว ฉันปีนไม่ไหว และฉันก็แก่แล้ว” เด็กน้อยตอบ
“ฉันไม่มีอะไรเหลือให้อีกแล้ว สิ่งเดียวที่เหลือ มีเพียงรากที่ก�ำลังจะตาย”
ปีแล้ว”

“ตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่อยากได้ที่พักพิง ฉันเหนื่อยมาหลาย

“รากของต้นไม้แก่ๆ จะเป็นที่พักพิงของหนูได้ มาสิ นั่งลงข้างๆฉัน...หลับให้
สบาย...”
เด็กน้อยนั่งลงข้างๆ ต้นไม้ดีใจ ยิ้มและน�้ำตาไหล นี่ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ หรั บ ทุ ก ๆ
คน ต้นไม้ในเรื่องคือพ่อแม่ เมื่อเราเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรารักที่จะเล่นกับพ่อกับแม่...
เมื่อเราโตขึ้น เราทอดทิ้งพ่อ และแม่ และกลับมาหาท่าน เมื่อเราต้องการบางสิ่ง
บางอย่าง หรือเมื่อเรามีปัญหา ไม่ว่าอย่างไร...พ่อ และแม่ของเราก็จะอยู่และให้
ทุกสิ่งอย่างที่ท่านท�ำได้ หวังเพียงเรามีความสุข คุณอาจจะคิดว่า “เด็กน้อย” ใน
เรื่องโหดร้ายแต่นั่นคือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเราท�ำกับผู้มีพระคุณ
อย่างไร?
สารประถมอุ ดมปั ญญา 45

เรื่องที่ ๓ ถังน�้ำที่มีรอยแตก

ถังน�้ำใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยต�ำหนิ  และสามารถ
บรรจุน�้ำกลับมาได้เต็มถัง แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากล�ำธารกับสู่บ้าน จึง
ท�ำให้น�้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด�ำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน�้ำสามารถตัก
น�้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าถังน�้ำใบที่ไม่มีต�ำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจ
ในผลงานเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันถังน�้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึก อับอายต่อความ
บกพร่องของตัวเอง มันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถท�ำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียว
ของจุดประสงค์ ที่มันถูกสร้างขึ้นมา
หลังจากเวลา 2 ปี ที่ถังน�้ำที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่น
วันหนึ่งที่ข้างล�ำธาร มันได้พูดกับคนตักน�้ำว่า
“ข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้า ท�ำให้น�้ำที่
อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน”
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คนตักน�้ำตอบว่า “เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้น
ทางในด้านของเจ้า แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่ง เพราะข้ารู้ว่าเจ้ามี
รอยแตกอยู่ ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า และทุก
วันที่เราเดินกลับ...เจ้าก็เป็นผู้รดน�้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เป็นเวลา 2 ปี ที่ข้า
สามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว ถ้าหากปราศจาก
เจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว...เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้”
คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  แต่รอย
ต�ำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้น อาจช่วยท�ำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่า
สนใจ และกลายเป็นบ�ำเหน็จรางวัลของชีวิตได้ สิ่งที่ต้องท�ำก็เพียงแค่ยอมรับคน
แต่ละคนในแบบที่เขาเป็น และมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้น
เอง มองโลกหลายๆ ด้าน เพราะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียเท่านั้น

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับเรื่องราววรรณกรรมทางอินเตอร์เน็ตทั้ง ๓
เรื่อง แม้ว่า คอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทยในสารประถมฯ ฉบับนี้
จะไม่มีเกมให้ได้ลองฝึกสมองประลองภาษา แต่ก็มีเรื่องน่าอ่านดีๆ มาฝาก
ให้ใช้ใจ เข้าไปรับรู้ใจของเราเอง ผ่านบทความดีๆ ที่เราสามารถเลือกรับ
และน�ำมาเรียนรู้ได้ จากโลกของโซเซียล หากเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะได้รับ
คุณค่าค่ะ

พบกันใหม่ กับคอลัมน์สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทย ใน
สารประถมฯ ฉบับต่อไปนะคะ
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จะรีบไปไหน...จะรีบไปไหน

เด็กๆ

<พ่อหมี> เขียน
<เอิร์น> ภาพประกอบ

“จะรีบไปไหน จะรีบไปไหน...พักเดี๋ยวหนึ่งสิครับ”
ประโยคนี้คุ้นๆ กันบ้างหรือไม่ครับ?
ผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยประโยคนี้มาก่อน โดยเฉพาะผู้ปกครองของ

ย้อนกลับไปในหลายปีก่อน ประโยคนี้จะฮิตติดหูผู้ชมหลายๆ คน ซึ่งมา
จากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดังที่ชื่อว่า “อิ๊คคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา” เป็นการ์ตูนที่
สนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ “ปัญญา”
ประโยคที่ว่า “จะรีบไปไหน...จะรีบไปไหน” ผมมักจะใช้กับการเตือนสติ
ในเวลาที่เห็นลูกหรือแม้กระทั่งตัวผมเองท�ำอะไรแบบรีบเร่ง ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว
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ถ้าพูดให้สั้นและมีความหมายที่คล้ายๆ กันก็คือ “ใจเย็นๆ”...ความรู้สึก
ของผมคือ เปรียบเสมือนการเรียกสติให้กลับมา (ผมอาจจะใช้ภาษาแบบทาง
ธรรมไม่ถนัดเท่าไหร่ ดูไม่หรูหรา...แต่ภาษาแบบธรรมชาติที่เข้าใจง่ายก็น�ำไป
ปฏิบัติได้เช่นกัน)
ในเทอมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าฟังการเสวนาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณและท่านผู้ปกครอง เด็กนักเรียนที่
ได้มาพูดคุยในวันนั้นจะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายพร้อมทั้งน้องๆ ที่จบ
จากที่นี่และไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เด็กๆ จะมาเล่าประสบการณ์ว่า ได้เรียนรู้อะไรจากรั้วรุ่งอรุณ เตรียมสอบ
กันอย่างไร ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร แตกต่างจากชีวิตในรั้วรุ่งอรุณมาก
น้อยขนาดไหน ฯลฯ
ทางด้านผู้ปกครองที่เข้าฟัง ผมจับประเด็นได้ว่า ค�ำถามส่วนใหญ่ที่ผู้
ปกครองหลายๆ ท่านในห้องประชุมถามนั้น มักจะเป็นค�ำถามท�ำนองว่า ท�ำ
อย่างไรถึงสอบติดมหาวิทยาลัย?  เตรียมสอบหรือติวอะไรเป็นพิเศษ?
เรียนพิเศษกันเยอะขนาดไหน?  ค้นพบตัวเองได้อย่างไรว่าชอบอะไร?
หลายค�ำถามก็เป็นลักษณะ “ความกังวล” ในตัวลูกที่เรียนอยู่ระดับประถมฯ และ
มัธยมฯ ที่เรื่อยๆ เฉื่อยๆ มีชีวิตแบบ slow life สนใจการเล่นซะมากกว่าการเรียน
กลัวว่าพอถึงเวลาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะสอบได้หรือไม่ ???
ผมไม่ขอเขียนรายละเอียดในแต่ละค�ำตอบของค�ำถามที่ผู้ปกครองถาม
กันในวันนั้นนะครับ ขอดึงเอาประเด็นหลักๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเสวนาในวันนั้นก็
คือ “ความกังวล” ในตัวลูกว่า ลูกจะสามารถค้นพบตัวเองว่าชอบเรียนอะไร และ
สอบติดมหาวิทยาลัยตามที่ลูก (หรือคุณพ่อ-คุณแม่ กันแน่?) ต้องการได้หรือไม่

สารประถมอุ ดมปั ญญา 49

ผมเชื่อว่า ผู้ปกครองที่เข้าไปฟังในวันนั้น คงอยากเห็นลูกประสบความ
ส�ำเร็จเหมือนกับน้องๆ และเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ เพราะการพูดจา การตอบ
ค�ำถามของน้องๆและเด็กนักเรียนที่มาร่วมเสวนากันในวันนั้น  เค้าพกพาความ
มั่นใจ พูดจาชัดเจน ตรงประเด็น มีทักษะการสื่อสารที่ดี ประทับใจผู้ปกครองจน
ผู้ปกครองแอบคิดกังวลว่า “ลูกเราจะได้แบบนี้หรือเปล่าน้อ?”
มีค�ำถามหนึ่งที่ผู้ปกครองถามว่า  “อยากบอกอะไรกับผู้ปกครองที่มา
นั่งฟังในวันนี้บ้าง”
ศิษย์เก่ารุ่งอรุณและเด็กนักเรียนมัธยมปลายซึ่งมีประมาณ ๑๐ กว่า
คน ตอบค�ำถามได้น่าประทับใจมากครับ ทุกๆ คนตอบไปในทิศทางเดียวกัน
เช่น  “อยากให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวลูก”  //  “ฟังลูกให้มาก
ขึ้น” // “เปิดโอกาสให้ลูกได้ทดลองท�ำ”  //  “ไม่ต้องไปเรียนพิเศษวิชาการ
มากมายตั้งแต่เด็ก  เดี๋ยวจะเบื่อและเซ็งซะก่อน”  // “ขอให้เชื่อมั่นในระบบ
การศึกษาของรุ่งอรุณ” // “การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติแบบรุ่งอรุณ
ท� ำ ให้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย มั น ง่ า ยมาก” // “อย่ า รี บ เร่ ง ลู ก ๆมากเกิ น ไป
เพราะศักยภาพการเรียนรู้ในแต่ละคนต่างกัน” // “อยากให้ผู้ปกครองเปิด
โอกาสให้ลูกได้เลือกและตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ลูกต้องการ”  // “เรียนที่นี่  ผู้
ปกครองอย่าได้กังวลเลยครับว่าลูกๆ  จะสู้เด็กที่อื่นไม่ได้  พวกเราเอาตัว
รอดได้แน่นอน”
ยั ง จ� ำ กั น ได้ ห รื อ ไม่ ว ่ า   ตอนที่ ท ่ า นผู ้ ป กครองพาลู ก มาสมั ค รเรี ย นที่
โรงเรียนรุ่งอรุณ ท่านคาดหวังอะไรบ้าง? ค�ำตอบส่วนใหญ่คือ อยากให้เป็นคนดี
ของสังคม ไม่เน้นวิชาการ ไม่อยากให้เรียนแบบเร่งเรียน แต่ปัจจุบัน ผมเห็นพา
กันไปเรียนเสริมวิชาการกันตั้งแต่อนุบาลและประถมฯ เต็มไปหมด
“จะรีบไปไหน...จะรีบไปไหน?”
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“A house without books must be sad.
Even sadder a house of books without people.”
Manuel Rivas, Books Burn Badly
“บ้านที่ปราศจากหนังสือเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
และยิ่งเศร้าไปกว่านั้น
ถ้าบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือ...แต่ปราศจากคนอ่าน”

มานูเอล ริวาส
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Get Ready! Get set! Read!! Is your kid having fun reading?
Here are some tips.
We need to learn to read but how can we help children like
reading?
Reading for pleasure has benefits in many areas such as being
more confident when reading and knowing more ‘general knowledge’ and
new ideas. Reading also helps build social relationships and builds empathy when we see a variety of situations in books. Sometimes we worry a
lot about tests and scores; we may care more about ability than enjoyment.
But both are important! So we need to teach the skills of reading and basic
vocabulary but together with family support, we need to encourage holistic
reading habits.
(And research shows that students who read a variety of books at
home will do better at school too!)
So, how can we get our new readers or kids who can read but
don’t, to enjoy reading?
Let’s start by having a routine for reading together like before going home after school, after bath or before bed.
Get a group-read with other family members, such as older children or dad.
If your child loves the story, read it over and over, think about the
characters and talk about them. Children will relate to the characters in the
books and learn from them (even the naughty ones).
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Reading a good story again and again will help them read ‘high
frequency words’ quickly.
A good place to start is by reading to your child, maybe even
more than they read to you.
When they read out loud to you, don’t correct too much. We are
aiming for pleasure; just a couple of words.
You can also let them tell you stories from the pictures. This is a
very important reading skill too!
Look around and read. Signs, recipes and directions for putting a
toy together are great chances to read when we ‘have to’.
Read everything- let the child choose; funny books, fact or fiction.
Knowing your child’s reading stage and how to help them
Children the same age may have different reading abilities so it is
important to know your child’s level. Research shows that reading (and
writing) is very much a developmental process, which can be very different
for different children.
Parents with more than one child can see the differences more
clearly. There are 3 basic stages:
1. Emerging readers; are starting to know how books work.
They will know where it begins and ends and know that words convey
meaning. They will know how to read some high frequency words that they
see a lot like a, the, help, my etc.
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How you can help: you can point out words around them like on
signs, words placed around the house and at the supermarket. Talk about
the meaning of their favorite book at bedtime and link the book to their own
experiences
2. Beginning readers: are more familiar with a variety of texts.
They can read more high frequency words (20-50). They start to self-correct. They may read slowly or word by word but they are learning from the
story.
How you can help: Read together and talk about the book by asking questions; What might happen next and which character do they like?
Find and read another book by that author.
3. Fluent readers: are able to read most high frequency words
by themselves. They don’t need help when they read. When they don’t
understand, they use the words around the sentence to figure it out.
How you can help: Compare different types of texts or look at how the
author uses some techniques to make the story more interesting.

Some Questions ?
What do I do when my child doesn’t know the word?
Don’t worry, this is part of reading. Try to sound out the word using some
basic phonics and try to sound it out and use the pictures to help the
meaning. You can also tell your child to skip the word and read on for more
information. You can bring the word up later and ‘learn it together’.
Should I drill words with my child?
In the English class, all of our words come from an experience; project
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work, songs, books, poems, recipes so the students can see how the
words can be used. Then we might take it out and work with it. The best
way to learn words is in context - in books. Reading often and a variety is
the best way to build your child’s vocabulary and increase their ‘word bank’.
You can use the Reading Log from the English Teacher to find words together in their new book each week.

Should I cover the pictures so they don’t look at them so much?
No! When a child is looking at the pictures, they are learning about the
meaning of the text. The first step we use in class is Picture Discussion
where we talk about the book, its title and the pictures. This is one of the
best ways to help children develop in reading.

Green Eggs and Ham
I wanted to share some of my fondest
memories. I loved everything by Dr. Seuss. I
have read his books at least a hundred times
each! My mother was very patient as she sat
with me every night. She brought me the full set
by this author and kept it on a shelf over my bed
so they were within easy reach at bedtime. I
liked other authors but he was my favorite. One
special book was Green Eggs and Ham about a
creature who didn’t want to try his new friend’s
dish. Of course, when he tried it he liked it but it
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took a while. The rhymes and illustrations are wonderful!! Well, one Sunday
morning, for breakfast my mom cooked us green eggs and ham! I couldn’t
believe it- it tasted fine but it took me a few minutes to try it too.
The English team will share some of their favorite books and some activities
which can be done at home to bring books alive. We think these types of
activities can be used for all ages. Have fun trying them out.
So enjoy, have fun, read with your child and build memories!Carole
Belton- Srisupapol

Dr. Seuss
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Grade 1’s Reading Log from M.L. Anongnart Bunnag
“Let us read, and let us dance; these two amusements will never do
any harm to the world.”
-VoltaireGrade 1 students have reading activities both in the school library
with volunteer parents as reading buddies, and at home with their parents.
After the reading activities, we have to work on our reading logs such as
writing the title of the books, drawing and coloring our favorite characters.
Sometimes we love that book very much
but sometimes we don’t
.

The books that we read are about Phonics, Kipper’s adventures
and some other interesting books with yellow and pink stickers from the
library shelves.
We are lucky that our parents are concerned with reading so
much that they read to us many good stories in their free time.
				Thanks Mums and Dads.
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Grade 2’s Reading Log from Serene Guinan

This was work completed from a class reading of Chicken Licken.
Students substituted the character to an animal of choice and were encouraged to describe the colour of the animal. Students were encouraged to
be as imaginative as they wanted as can be seen in the example with a
dragon and minion.
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Grade 3 Reading Log from Daphne Cruz
This term ,with the assistance of some of Grade 3 parents ,the
students read interesting books .They read Under the Sea by Joy Cowley.
It’s a fun book about underwater animals that are chasing each other .It
prepared the students for their field trip in the mangrove .The students
wrote a brochure about the animals they saw from their trip.

Geoffrey the Dinosaur by Trevor Pye is also one of the books

read this term .It tackles about the daily routine of Geoffrey .It is a motivating book as he narrates his activities at home and in school .In relation to
this ,the students made a project with the title“ My Day in the Mangrove”.
Like Geoffrey ,the students wrote about their morning routine and some
activities they did when they went to the mangrove .In the book Geoffrey
the Dinosaur ,it mentioned that the character will cook in school .As an
activity for Halloween and Grammar ,the students cooked Seafood Carbonara and Chocolate Cereals where they used language in asking for
the ingredients they like .It was indeed very delicious!
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Grade 4’s Reading Log from Riya Monga

The students’ read the book Archie’s Sweet Shop; they enjoyed
the story and reading in class as well. They played pop corn reading in
which each of the students gets a chance to read the story out loud to the
entire class.
In Archie’s sweet shop story, a boy name Archie opened his own
sweet shop in which he sold a variety of sweets.
After reading the book, the students got an opportunity to show
their talent in cooking and selling using English. In groups they opened a
sweet shop in which they decided what dessert to sell. They also had to
calculate the cost price and the selling price so they could decide on how
much to sell in order to earn profit. Later on, the money earned was given
to charity. It was a memorable experience for the students which they enjoyed a lot.

สารประถมอุ ดมปั ญญา 60

สารประถมอุ ดมปั ญญา 61

Grade 5 Reading Log from Jenny Bryce
In Grade 5 this term we have been studying the story ‘Caterpillar
Shoes’. We have been reading and watching the animated tale to develop
students understanding of vocabulary in context. Animations are an excellent way to interest the children and provide them with a visual understanding of the text.
We will be using this as a model to turn the story into our own play!

Reading log- This is an
example reading log entry from a grade 6 student. The students can
choose one question to
answer about their chosen books each week.
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Grade 6 Reading Log from Stephanie Collins
Character
descriptionWe used this to explore a main character
in more detail and to
understand their significance in the story.

StoryboardsWe used storyboards
to sequence events in
the story, ‘The Fisherman and His Wife’.
We also used them as
a planning tool when
adapting this story to
write our own

สารประถมอุ ดมปั ญญา 63

The English Section of the Primary School Library is Color
coded to help find books your child can read easily and every year
group has their own ‘Reading Log’.
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“All good books are alike in that they are truer
than if they had really happened and
after you are finished reading one you will feel that all that
happened to you and afterwards
it all belongs to you; the good and the bad, the ecstasy,
the remorse and sorrow, the people and the places
and how the weather was.”
Ernest Hemingway
“หนังสือที่ดีล้วนแล้วแต่เหมือนกัน
ตรงที่มันบอกเล่าเรื่องราวที่เสมือนจริงยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากที่เราอ่านจบแล้ว เราจะรู้สึกเหมือนว่าเรื่องราวในนั้นได้เกิดขึ้นกับเรา
และทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราเผชิญ ทั้งสิ่งที่ดี สิ่งไม่ดี ความสุข
ความสงสารและความโศกเศร้า
ผู้คนและสถานที่ และสภาพภูมิอากาศ”
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์*
นักประพันธ์ชาวอเมริกัน

*ผู้ที่เขียนเรื่อง The Old Man and The Sea หรือ เฒ่าผจญทะเล
เด็กๆ อย่าลืมหามาอ่านกันนะ :-)

สารประถมอุ
สารประถมอุดดมปัมปัญญญา
ญา65
65

แรงบันดาลใจ
บทความโดย ครูเซียน
สวั ส ดี ค รั บ   ผมเพิ่ ง กลั บ มาจากภาคสนาม
ของนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ที่ผมเป็นครูประจ�ำชั้นอยู่ เป็น
ภาคสนามที่ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง  การย้ อ นรอยเส้ น ทางน�้ ำ
จากแม่น�้ำเจ้าพระยาถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ผม
ประทับใจและมีความสุขมาก ผมยกให้ภาคสนามครั้ง
นี้เป็นหนึ่งใน ภาคสนามที่ผมประทับใจที่สุดจากการ
ท�ำงานเป็นครูที่รุ่งอรุณมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพราะว่า
ภาคสนามครั้งนี้ได้เปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาล
ใจในการด�ำรงชีวิต ให้กับเด็กๆและผมอย่างมาก เป็น
ภาคสนามที่ตีความหมายของค�ำ ๒ ค�ำได้อย่างลึก
ซึ้งกินใจ นั่นคือ ค�ำว่า “ความสัมพันธ์” และ“ความ
เสียสละ” ให้เกิดความเข้าใจในระดับที่เป็นสิ่งที่สัมผัส
ได้จริง หลายครั้งหลายช่วงเวลาในภาคสนาม ท�ำให้
น�้ำตาผมคลอเบ้าได้ ผมพยายามแล้วที่จะไม่ร้องไห้
แต่สิ่งที่เรารับรู้มันได้ทะลุเข้าไปสัมผัสกับใจของผม จึง
เป็นครั้งแรกที่นักเรียนประจ�ำชั้นของผมได้เห็นน�้ำตา
ของผมซึ่งท�ำให้ผมเขินเหมือนกันครับ
ภาคสนามครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็กๆกับสายน�้ำ ผ่านการตามรอย
แม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม ๙ การเรียนรู้
ครั้งนี้ผมรู้สึกเหมือนกับการอ่านหนังสือภาพอันมหึมา
ที่น่าตื่นเต้น เรื่องราวถูกเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ให้เห็นภาพและสัมผัสด้วยร่างกายตัวเอง จนมาถึงจุด
ที่น�้ำใสๆไหลออกมาจากผืนดิน เป็นล�ำน�้ำสายเล็กๆ
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จากตาน�้ำ เกิดมุมมองด้านความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ว่า ชีวิตของพวกเรา กับป่าไม้
นั่นมันใกล้กันเหลือเกิน จากสายสัมพันธ์ของน�้ำที่เราใช้เพื่อด�ำรงชีวิต และที่ส�ำคัญ
มาก เด็กๆ ได้เห็นความจริงว่าป่าที่เป็นต้นก�ำเนิดน�้ำที่พวกเขาใช้นั้นมีกลุ่มคนเล็กๆ
กลุ่มหนึ่งอุทิศชีวิตเพื่อรักษาเอาไว้
เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมท�ำอยู่ในชีวิตผม คือการแยก
ขยะและเดินเก็บขยะในโรงเรียนนั่นก็เป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่ผมพอจะท�ำได้
แต่เมื่อได้รู้จักกับภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งพวกเขาก็ท�ำให้สิ่งเดียวกัน
คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลผืนป่าให้ยังคงอยู่เพื่อประโยชน์ของคนไทย
เพื่อโลกใบนี้ การแบกเป้หนักกว่า ๓๐ กิโลกรัม พร้อมอาวุธประจ�ำกาย เพื่อเดินเท้า
เข้าในป่าลึกเพื่อดูแลสัตว์ป่า ส�ำรวจ ตรวจตรา ป้องกันผู้บุกรุกตัดไม้ ล่าสัตว์ป่า บาง
ครั้งยังต้องสละชีวิต บางครั้งต้องสละอวัยวะ นี่เป็นบทบาทของการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมแบบแลกชีวิตกับชีวิตเลยทีเดียว การที่เด็กและครูได้พบกับคนจริงเหล่านี้
ได้แรงบันดาลใจอย่างมาก
ในคืนที่ ๒ ผมได้รับมอบหมายให้เล่าประวัติ สืบ นาคะเสถียร เพื่อเชื่อม
ต่อจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ เรื่องบทบาทของการรักษาป่าของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เด็กๆ
สมัยนี้....ไม่มีใครรู้จักคุณสืบแล้ว ผมได้เปิดวีดีทัศน์เพลง สืบทอดเจตนารมณ์ ของ
คุณยืนยง โอภากุล เด็กถูกตรึงเอาไว้กับภาพที่มีฉากอ่างเก็บน�้ำของเขื่อนรัชประภา
มีผู้ชายใส่แว่นรูปร่างผอมสูงยืนบนกราบเรือแล้ว ต่อมาเขากระโจนลงน�้ำ ว่ายน�้ำ
อย่างคล่องแคล่วไปลากตาข่ายเพื่อน�ำกวางที่ก�ำลังจะจมน�้ำตายขึ้นมาบนเรือ แต่
เมื่อน�ำกวางขึ้นมาบนเรือแล้ว กวางกลับแน่นิ่ง ผู้ชายคนนี้ลงมือปั้มหัวใจกวางอย่าง
ตั้งใจ เด็กๆทุกคนลุ้นว่ากวางจะกลับมามีชีวิตได้ไหมแต่สุดท้ายกวางตัวนั้นก็สิ้นใจ
แล้ว ชายคนนั้นยืนเท้าเอวสีหน้าบ่งบอกถึงความผิดหวัง ผมจึงบอกกับเด็กๆว่า
ผู้ชายคนนี้ชื่อ สืบ นาคะเสถียร เราได้ร่วมกันร้องเพลงสืบทอดเจตนารมณ์เพื่อรู้จัก
ผู้ชายคนนี้มากขึ้น ในขณะที่ผมก�ำลังเล่นกีต้าร์ และร้องเพลงมาถึงเนื้อเพลงที่ว่า
“เช้าวันที่ ๑ กันยา ในราวป่าเสียงปืนกึกก้อง หยาดนี้เพื่อนน�้ำตานองกับ
ข่าวร้ายกลางป่าอุทัย วิญญาณเจ้าจงรับรู้ คนที่ยังอยู่ยังยืนหยัดต่อไป เพื่อนเอ๋ย
หลับให้สบาย เจ้าจากโลกไปไม่สูญเปล่า”
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เสียงร้องผมเริ่มสั่นเครือ ผมเริ่มน�้ำตาไหลอาบแก้ม แต่ก็พานักเรียนร้อง
จนจบเพลง
ส�ำหรับผมคงไม่มีอะไรจะน่าภูมิใจไปกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์  และ
เป็นมนุษย์ที่อุทิศชีวิตเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมตกผลึกความคิด
นี้  จากประสบการณ์การท�ำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนรุ่งอรุณมาเกือบ ๑๐ ปี
ได้สัมผัสกับงานที่ท�ำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ สัมผัสคนที่มีใจอุทิศเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่มีตัวตนอยู่จริงที่โรงเรียนนี้  และภาคสนามครั้งนี้ตอกย�้ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเข้าใจ
ค�ำว่า “ความสัมพันธ์” และ “ความเสียสละ” ซึ่ง ๒ ค�ำนี้ถ้ารวมกันเกิดเป็นค�ำใหม่
คือค�ำว่า “ความกตัญญู” และนั่นคือคุณค่าที่ส�ำคัญที่สุดที่เราพยายามปลูกฝังให้
กับเด็กและใจของเรา ผมหวังว่าท่านผู้อ่านจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีชีวิตเพื่อยืนหยัดใน
การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นจึงจะสมกับประโยคของเพลงสืบทอด
เจตนารมณ์ที่กล่าวว่า “คนที่ยังอยู่ยังยืนหยัดต่อไป สืบเอยหลับให้สบาย เจ้า
จากโลกไปไม่สูญเปล่า”
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“ผมเห็นใจคนที่ไม่มีโอกาสในสังคม
ถูกบีบคั้น เอาเปรียบทุกอย่าง
ประเทศไทยจะดีขึ้น ถ้าคนที่มีโอกาส
ยอมสละโอกาสบ้าง”
QUOTE สืบ นาคะเสถียร
สืบ นาคะเสถียร
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เหนือเส้นบรรทัด

โดย การเวก

ขณะที่ล้อเคลื่อนออกจากด่านทางด่วน มีนกสยายปีกบินอยู่เหนือ
หน้ากระจกรถยนต์ เด็กน้อยชี้ให้แม่ดูอย่างตื่นเต้น “อุ้ย แม่ดูนั่น”
แม่เห็นโอกาสกระตุ้นเด็กน้อยทันที “ว้าว มันบินไปส่งลูกที่โรงเรียนน่ะ
สิ”
เด็กหญิงโบกมือบ๊ายบาย “ขอบใจนะเจ้านก” และแอบร�ำพึง “อยาก
เกิดเป็นนกจัง”
ขณะที่ก�ำลังดื่มนมอย่างรีบเร่งระหว่างทางไปโรงเรียน  เด็กน้อยหันมา
ถามแม่ว่า “ท�ำไมพระบอกว่า เกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนยาก แต่หนูเห็นท�ำไมมี
มนุษย์อยู่เต็มเมือง เป็นล้านๆ คนเลยล่ะแม่”
หัวสมองประมวลผลด้วยความฉับไวปนง่วงงึม ขณะเหยียบคันเร่ง “ถึง
จะมีคนเกิดมาได้เยอะ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีได้นะ”
“...เด็กบางคนเกิดมายังไม่ทันลืมตาดูโลก ตายก็มี หรือเด็กบางคนเกิด
มาโชคร้ายพบเจอพ่อแม่ไม่ดีท�ำร้าย. ชีวิตคนเราอาจจะถูกก�ำหนดมาแล้ว ว่า
ให้เกิดมาเป็นแบบนี้ๆ เรียนเก่ง ได้แต่งงาน ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การ
งาน แข็งแรง อายุยืนถึง 90 ปี แต่ในระหว่างทางที่เติบโตไปนั้น ไม่ได้ฝึกตนเลย
จิตใจอ่อนแอ คบเพื่อนไม่ดี ก็อาจจะคิดสั้น ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ตายตามอายุไขที่ถูก
ก�ำหนดไว้ก็ได้นะ”
เด็กน้อย พยักหน้าหงึกหงึก ดื่มนมตาเป็นประกาย สมองประมวลผล
ตามระยะทางที่มุ่งหน้าไป
คุณแม่สอดแทรกเนื้อเรื่องต่อทันที   “หรือบางคนก็ถูกก�ำหนดชีวิตมา
อย่างดี แต่ระหว่างเป็นมนุษย์ ไม่เคยดูแลตัวเองเลย ไม่รกั ตัวเอง กินแต่ของไม่มี
ประโยชน์ ใช้รา่ งกายอย่างหนัก ไม่รจู้ กั รักษาสุขภาพ ไม่รจู้ กั แบ่งเวลาหาความสุข
ทีห่ าได้ในทุกๆ วัน ปล่อยจิตใจเศร้าหมอง ก็อาจจะเป็นโรคตายก่อนอายุขยั ก็ม”ี
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“เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้ว เราต้องรู้จักใช้ชีวิต ให้มีค่า ดูแลร่างกาย
จิตใจตัวเองให้แข็งแรง ด�ำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น เมื่อหนูเติบโต จะได้ช่วยสร้างคนอื่นให้ดีต่อไป”
“แต่หนูไม่อยากให้แม่ตาย” เด็กน้อยคิดตาม และโพล่งออกมาด้วย
สายตาอ้อนปนขอร้อง “ทุกคนต้องตาย แม้แต่พระพุทธเจ้ายังหนีความตายไม่
พ้นเลย แม่อ่านเรื่องราวที่เค้าฝึกตายนะ เค้าฝึกกันทุกวัน เป็นการเตรียมตัว
เตรียมใจ ฝึกคิดถ้าพรุ่งนี้หรือวันนี้แม่ขับรถกลับไป แล้วเกิดรถชนตายไม่ได้กลับ
มาเจอกันอีก คงบอกให้หนูไม่เสียใจคงยาก ทุกคนต้องเสียใจแหละ แต่ไม่ต้อง
ห่วงนะ หนูต้องเติบโตไป ตั้งใจเรียน ด�ำเนินชีวิตให้มีความสุข ให้มีเป้าหมาย
แล้วแม่จะนอนยิ้มอยู่บนสวรรค์”
เด็กน้อยไม่ยอม “แต่หนูอยากเกิดมาเป็นลูกแม่อีกชาติหน้า”
“คนเราเลือกเกิดได้นะ อยู่ที่เราจะสร้างทางเดินชีวิต ของเราเป็นแบบ
ไหน เราเป็นคนดี ก็จะได้เกิดมาเจอคนดีดี เจอพ่อแม่ที่ดี วันนี้หนูโชคดีแล้ว เกิด
มาเจอพ่อแม่ที่รัก ก็ต้องท�ำดีมากให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกนะ” แม่เริ่มจะหมดมุข “เพราะ
ฉะนั้นนะ จิตใจเรานี่ส�ำคัญ ลองคิดดูนะ เวลาที่หนูท�ำความดีได้รับค�ำชม ใจมัน
เบิกบาน” แม่พูดพร้อมจับที่หัวใจท�ำท่าใจพอง “แต่เวลาที่เราท�ำไม่ดีนะ ใจมัน
เป็นไง มันฝ่อนะ มันรู้สึกเหี่ยว” “ถึงคนอื่นไม่เห็น วันนึงกรรมก็ต้องส่งผลให้เห็น
นะ”
เด็ก น้อยพยักหน้ารับ “ใช่แม่ เหมือนเพื่อนหนู หน้าไหว้หลังหลอกนะ
เล่นกับเพื่อนเกเร เวลาครูถามบอกผมเปล่าท�ำ จนเดี๋ยวนี้ครูรู้แล้ว ว่าโกหก”
เฮ้อ ถึงรร. ซะที คุณแม่แอบปาดเหงื่อเล็กน้อย
“เดี๋ยวนะแม่ แล้วเราคุยกันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง” เด็กน้อยถาม
อืม นั่นสิ เริ่มต้นจากคุณนกตัวเดียวสินะขอบคุณนะจ๊ะ ที่ช่วยสร้างบทสนทนาที่
มีคุณค่าให้กับเรา แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ
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ของหายมารับได้จ้า

ครูเรียม

สวัสดีค่ะ สมาชิกสารประถมทุกท่าน ของหายมารับได้จ้าฉบับนี้ ยังคง
ขอเชิญชวน ให้เรามาช่วยกันดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวให้อยู่กับเรานานๆ กันนะคะ
โดย เริ่มต้นที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะ
ฝึกจัดของใช้ส่วนตัวด้วยตัวเอง เราจะได้จ�ำได้ว่าวันนี้เราเอาอะไรมา
โรงเรียนบ้าง เวลากลับบ้านจะได้ตรวจตราได้ว่าเราเอาของกลับบ้านครบหรือไม่
เขียนชื่อ นามสกุล ชั้น ที่ของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นที่น�ำมาโรงเรียน เพราะถ้า
หายจะได้ส่งคืนเจ้าของได้ถูกต้อง
หลังเลิกเรียนฝึกวางของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋านักเรียน กระเป๋า
ชุดว่ายน�้ำ เครื่องดนตรี เป็นต้น ให้เป็นที่เป็นทางก่อนออกไปเล่น และเอา
กลับบ้านให้ครบทุกชิ้น คุณครูเก็บกระเป๋า หนังสือ โดยเฉพาะถุงเท้า ซึ่งมี
เกือบทุกวันที่บริเวณหน้าอาคาร
ของมีค่า เช่น นาฬิการาคาสูงๆ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับของมีค่า
ไม่ควรน�ำมาโรงเรียน
ต่อไปเป็นรายชื่อนักเรียนที่ซื่อสัตย์ เมื่อเจอสิ่งของเครื่องใช้หรือของมี
ค่าที่ผู้อื่นท�ำหายก็น�ำมาส่งคืนที่ครูเรียม
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ป.๑/๑
เด็กชาย อธิปัสน์ สุธีรพรชัย
เด็กชาย อาณันทโชติ เมลืองนนท์
เด็กชาย จิรายุ กฤษณามระ
เด็กชาย ธีทัต ลอเสรีวานิช
เด็กหญิง ภัสนันท์ บุญศิริยะ
เด็กหญิง มาวันทา ผ่องจิตวัฒนา
เด็กชาย กิตตน์ธัมม์ ตันพัฒนเจริญ
เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธ�ำรงพรภัทร
เด็กชาย สิปปกร วิลาสินีกุล
เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธ�ำรงพรภัทร
ป.๑/๒
เด็กชาย ฐิติกร หวู
เด็กหญิง นวินดา ศรุตพงศ์
ป.๑/๓
เด็กหญิง ธัญยรัตน์ โฆสพัฒนพงศ์
ป.๒/๑
เด็กหญิง จิดาภา ทัสฐาน
เด็กหญิง นฤภร ขวัญใจ
เด็กหญิง ธัญนันท์ ติรรณกุล
ป.๒/๓
เด็กหญิง ณปภา ธงสินธุศักดิ์
เด็กหญิง พริม เยาว์ยืนยง

ป.๓/๒
เด็กหญิง ลินิน สุดยอดบรรพต
เด็กหญิง จินต์ ชีวประวัติด�ำรง
เด็กชาย คณิศร ไชยสุต
ป.๓/๓
เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จิรเรืองวุฒิพล
ป.๔/๒
เด็กหญิง พัชร์อริญ ศิริศักดิ์ยศ
เด็กหญิง ธนัทอร โพธิ์ไพรทอง
ป.๔/๓
เด็กชาย ปุณณัตต์ จาตุรันต์รัศมี
เด็กหญิง สิริกาญจน์ แจ้งอริยวงศ์
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา กอแพร่พงศ์
เด็กชาย อัครพัชร์ เสมวิมล
ป.๔/๔
เด็กชาย ปัณณ์ จัยวัฒน์
ป.๕/๑
เด็กหญิง กัญ ชัยลาภศิริ
เด็กหญิง นภัสวรรณ ติรรณกุล
ป.๕/๒
เด็กชาย กันต์ชเนศ อ.ก้องเกียรติ
เด็กชาย ธีรพัทร์ สมบัติพิบูลย์
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ครูเรียมขอแจ้งรายการสิ่งของที่นักเรียนท�ำหาย
ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมแล้วยังไม่มีผู้มาติดต่อรับ ดังนี้
ของมีค่า

ของใช้

1. นาฬิกา ๗ เรือน

๑.ไหมพรม

2. กระเป๋าสตางค์ ๘ ใบ

๒. หมวก ๓ ใบ

3. เงิน

๓.กระติกน�้ำ ๘ ใบ
๔. แว่นตาว่ายน�้ำ ๒ คู่
๕.กางเกงขาสั้น ๑ ตัว
๖.เสื้อ ๑ ตัว
๗.ร่ม ๒ คัน
๘.กล่องดินสอ ๒ ใบ
๙.ผ้ากันเปื้อน ๑ ตัว

				
ครูเรียมขอให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น ไว้ที่ของใช้ส่วนตัวของตนเอง
ฝึกจ�ำรายละเอียดของใช้และรักษาของใช้ของตนเองให้อยู่กับเรานานๆ ถ้านักเรียน
คนไหนรู้ตัวว่าท�ำของหายสามารถมาสอบถามได้ ๔ ที่ คือ
๑. ครูเรียมซึ่งอยู่ที่ห้องครูใหญ่ชั้น ๒ อาคารประภัสสร
๒. จป. บริเวณประตูโรงเรียนประถม
๓. ห้องภาคสนาม ครูสุวรรณ โรจนดุล ตั้งแต่ เวลา ๐๘ : ๐๐ – ๑๗ : ๐๐ น.
๔. ห้องพักแม่บ้าน ชั้นล่าง อาคารประภัสสร
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MUST READ!!!
แนะน�ำหนังสือแปลดีๆ อย่าลืมหามาอ่านกันนะ

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
เจ้าชายน้อย
คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ เขียน
อังตวน เดอ แซ็งแต็ก ซูเปรี เขียน
ผุสดี นาวาวิจิต แปล
อ�ำพรรณ โอตระกูล แปล

ต้นส้มแสนรัก
โจเซ่ วาสคอนเซลอส เขียน
มัทนี เกษกมล แปล

“Get books, sit yourself down anywhere,
and go to reading them yourself.”
Abraham Lincoln
“หยิบหนังสือ หาที่นั่งลงที่ไหนสักแห่ง
และจงอ่านมันซะ”
อับราฮัม ลินคอล์น
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รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน
ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)
ก. กวีนิพนธ์และบทละคร
1. ประชุมโคลงโลกนิติ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
2. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง
3. นิราศหนองคาย - หลวงพัฒนพงศ์ภักดี
4. สามัคคีเภทค�ำฉันท์ - ชิต บุรทัต
5. มัทนะพาธา - พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. โคลงกลอนของครูเทพ - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
7. บทละครเรื่องพระลอ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
8. ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี
9. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. - นายผี
10. บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี
11. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ - จิตร ภูมิศักดิ์
12. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย - ทวีปวร
13. กวีนิพนธ์ - อังคาร กัลยาณพงศ์
14. ขอบกรุง - ราช รังรอง
15. เพียงความเคลื่อนไหว - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ข. นิยาย
16. ละครแห่งชีวิต - ม.จ. อากาศด�ำเกิง รพีพัฒน์
17. กามนิต - เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป
18. ด�ำรงประเทศ - เวทางค์
19. ผู้ชนะสิบทิศ - ยาขอบ
20. หนึ่งในร้อย - ดอกไม้สด
21. บางระจัน - ไม้ เมืองเดิม
22. หญิงคนชั่ว - ก. สุรางคนางค์
23. พล นิกร กิมหงวน - ป. อินทรปาลิต
24. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง - สด กูรมะโรหิต
25. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี - ร.จันทพิมพะ
26. เมืองนิมิตร - ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์
สารประถมอุ ดมปั ญญา 76

27. แม่สายสะอื้น - อ. ไชยวรศิลป์
28. พัทยา - ดาวหาง
29. แผ่นดินนี้ของใคร - ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
30. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร - แย้ม ประพัฒน์ทอง
31. ปีศาจ - เสนีย์ เสาวพงศ์
32. สี่แผ่นดิน - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
33. ทุ่งมหาราช - มาลัย ชูพินิจ
34. แลไปข้างหน้า - ศรีบูรพา
35. เสเพลบอยชาวไร่ - รงค์ วงษ์สวรรค์
36. จดหมายจากเมืองไทย - โบตั๋น
37. เขาชื่อกานต์ - สุวรรณี สุคนธา
38. สร้างชีวิต - หลวงวิจิตรวาทการ
39. ตะวันตกดิน - กฤษณา อโศกสิน
40. สร้อยทอง - นิมิตร ภูมิถาวร
41. พิราบแดง - สุวัฒน์ วรดิลก
42. ลูกอีสาน - ค�ำพูน บุญทวี
ค. เรื่องสั้น
43. นิทานเวตาล - น.ม.ส.
44. จับตาย : รวมเรื่องเอก - มนัส จรรยงค์
45. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน) - ป. บูรณปกรณ์
46. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ
47. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของถนอม มหาเปารยะ
48. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ - จันตรี ศิริบุญรอด
49. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ อิศรา อมันตกุล
50. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ - อาจินต์ ปัญจพรรค์
51. ฟ้าบ่กั้น - ลาว ค�ำหอม
52. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า "เพื่อนเก่า" - เสนอ อินทรสุขศรี
53. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ - ฮิวเมอร์ริสต์
54. ฉันจึงมาหาความหมาย - วิทยากร เชียงกูล
55. คนบนต้นไม้ - นิคม รายวา
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ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)
ก. ประวัติศาสตร์
56. ประวัติกฎหมายไทย - ร. แลงกาต์
57. นิทานโบราณคดี - สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
58. โฉมหน้าศักดินาไทย - จิตร ภูมิศักดิ์
59. กบฏ ร.ศ. 130 - เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์
60. เจ้าชีวิต - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
61. ศาลไทยในอดีต - ประยุทธ สิทธิพันธ์
62. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม - ชัย เรืองศิลป์
63. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325 - 2416 - ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์
ข. การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์
64. ทรัพยศาสตร์ - พระยาสุริยานุวัตร
65. เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 - กุหลาบ สายประดิษฐ์
66. ความเป็นอนิจจังของสังคม - ปรีดี พนมยงค์
67. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก - เดือน บุนนาค
68. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร - สนิท เจริญรัฐ
69. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง - ดิเรก ชัยนาม
70. สันติประชาธรรม - ป๋วย อึ๊งภากรณ์
71. ห้าปีปริทัศน์ - ส. ศิวรักษ์
72. "วันมหาปิติ" วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516 - องค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
73. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ - วิทย์ ศิวะศิริยานนท์
74. ประติมากรรมไทย - ศิลป พีระศรี
75. วรรณสาส์นส�ำนึก - สุภา ศิริมานนท์
76. วิทยาวรรณกรรม - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
77. ความงามของศิลปไทย - น. ณ ปากน�้ำ
78. ภาษากฎหมายไทย - ธานินทร์ กรัยวิเชียร
79. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี - เจตนา นาควัชระ
และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
80. แสงอรุณ 2 - แสงอรุณ รัตกสิกร
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ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม
81. พระราชพิธีสิบสองเดือน - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
82. สาส์นสมเด็จ - สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์
83. 30 ชาติในเชียงราย - บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
84. เทียนวรรณ - สงบ สุริยินทร์
85. กาเลหม่านไต - บรรจบ พันธุเมธา
86. นิทานชาวไร่ - น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
87. ภารตวิทยา - กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
88. ฟื้นความหลัง - พระยาอนุมานราชธน
89. ความเป็นมาของค�ำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อ
ชนชาติ - จิตร ภูมิศักดิ์
90. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร - หม่อมศรีพรหมา กฤดากร
91. 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า - กาญจนาคพันธ์
จ. ศาสนา, ปรัชญา
92. พระประวัติตรัสเล่า - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
93. พระไตรปิฎก ฉบับส�ำหรับประชาชน - สุชีพ ปุญญานุภาพ
94. ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ
95. พุทธธรรม - พระธรรมปิฎก
96. อิทัปปัจจยตา - พุทธทาสภิกขุ
ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์
97. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ - เจ้าพระยาทิพากรวงษ์
98. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ - คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ 5
99. ธรรมชาตินานาสัตว์ - บุญส่ง เลขะกุล
100. ขบวนการแก้จน - ประยูร จรรยาวงษ์
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“A man is known by the books he reads.”
Ralph Waldo Emerson
“เราจะรู้จักใครสักคนก็จากหนังสือที่เขาอ่าน”
ราล์ฟ วัลโด อีเมอร์สัน
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ฉบ

"หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด
ใหความรูสำเริงบันเทิงใจ
มีวิชาหลายอยางตางจำพวก
วิชาการสรรมาสารพัน

นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส
ฉันจึงใฝใจสมานอานทุกวัน
ลวนสะดวกคนไดใหสุขสันต
ชั่วชีวันฉันอานไดไมเบื่อเลย"

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ทรงพระราชนิพนธ เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา)

