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Music can change the world because it can change people. 

Bono

เพราะดนตรีเปลี่ยนแปลงคนได้ ดนตรีจึงเปลี่ยนโลกได้

โบโน 
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 สวัสดีทุกท่าน ใกล้ปิดเทอมใหญ่อีกครั้งแล้วสินะ เร็วจังเลย...คุณพ่อคุณแม่

คงรู้สึกแบบนี้

 ที่เรารู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วก็อาจจะเนื่องมาจากกิจกรรมอันมากมายใน

เทอมสุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหลัก ชมรม อีกทั้งเทศกาลงานแสดงต่างๆ เช่น 

โขนอันอลังการและหมดจดงดงาม งานแสดงดนตรีเจ๋งๆ ของพี่มัธยม รวมไปถึงการ

จบการศึกษาของพี่ประถม ๖ รวมไปถึงมัธยม ๖ อันน�าพาความเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่น

เต้นมาสู่ชีวิต

 อีกทั้งงานใหญ่ที่ เราเตรียมการกันมานาน น่ันคือคอนเสิร ์ต  “สานใจ

อาเซียน” ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นวันสุกดิบ ที่ทุกฝ่ายร่วมกันซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม

อย่างขยันขันแข็ง เป็นงานดนตรีที่ทุกคนเฝ้ารอชมกันอย่างตื่นเต้น อันเป็นที่มาของธีม 

“ชนใดไม่มีดนตรีกาล” ของสารประถมเล่มนี้นั่นเอง 

 โรงเรียนรุ่งอรุณคือโรงเรียนที่มีเสียงเพลง อยู่กับเสียงเพลง และขับเคลื่อน

การเรียนรู้ไปด้วยดนตรีมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล แค่เราจอดรถเดินเข้าโรงเรียนมาปุ๊ป  ก็จะ

ได้ยินเสียงระนาด ฆ้องวง ดนตรีไทยเป็นมโหรีบรรเลงต้อนรับจากเรือนศิลปะเป็นด่าน

แรก และภาพเด็กๆ เดินถือเครื่องดนตรีไปมาก็เป็นภาพที่คุ้นชินอย่างยิ่ง

 ที่นี่มีเสียงดนตรีเป็นลมหายใจก็ว่าได้

 และหลังจากคอนเสิร์ต “รวมไทยใจหนึ่งเดียว” เมื่อสองปีก่อน และ “รักเมือง

ไทย” ผ่านไปอย่างประทับใจกันทุกฝ่ายเมือปีที่แล้ว คอนเสิร์ต “สานใจอาเซียน” ก็ถูก

จัดมาเพ่ือเป็นเสียงตอบรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีนี้  ด้วยความเป็นภูมิภาคอัน

เปี่ยมสเน่ห์ของอุษาคเนย์ เราอยู่กันแบบค่อนข้างสุขสงบมาอย่างยาวนาน และมรดก

ตกทอดอันเก่าแก่นอกเหนือจากอารยธรรมอันรุ่งเรืองนั้นก็คือเสียงดนตรี

 เสียงดนตรีอันเปี่ยมเสน่ห์ของอาเซียนนั้นยากจะบรรยายออกมาเป็นตัว

หนังสือ มันลุ่มลึก อบอุ่น สนุกสนาน มีบุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละท้องถ่ิน เช่ือว่าเมื่อ

ท่านได้สดับรับฟัง ก็จะตราตรึงราวต้องมนต์ 

 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงเพลงแห่งอาเซียน  และมีความสุขกับปิด

เทอมฤดูร้อนนี้ พักผ่อนและเดินทางให้เพียงพอนะครับ แล้วพบกันใหม่-ในปีการศึกษา

ใหม่

   กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญา

บทบรรณาธิการ
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สารจากครูใหญ ่             ครูจิ๋ว
	 สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสารประถมฯ	ทุกท่าน

	 ในที่สุดนักเรียนของเราก็เรียนรู้จนมาสู่ช่วงท้ายของปีการศึกษาแล้ว

นะคะ		เราพบเห็นความเติบโตในหลาย	ๆ	ด้านของเด็ก	ๆ	รุ่งอรุณ			ที่เห็นเด่น

ชัดว่าพัฒนาขึ้นมากคือในเรื่องความมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อการท�าประโยชน์ให้

กับสาธารณะ		อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญคือมีความเป็นเจ้าของงาน		เป็นเจ้าของ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง			ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคน

ได้ไปให้ถงึ		มตัีวอย่างหลายตัวอย่างนะคะ	อย่างเช่น	ทีน่กัเรียนช้ัน	ป.๑	ท�างาน

ค้นคว้าเรื่องสัตว์ที่สนใจกันเป็นกลุ่มนั้น		คุณครูประจ�าชั้นได้เล่าให้ฟังด้วย

ความปลื้มใจว่านักเรียนทุกคนท�างานอย่างตั้งใจ		ทั้งในช่วงที่ค้นคว้าข้อมลู

จนถงึช่วงท้ายนีค้อืการเตรยีมน�าเสนอความรูใ้นงานหยดน�า้แห่งความรู้				นักเรียน

บางกลุ่มเสนอว่าอยากจะท�าสัตว์ที่ศึกษาด้วยการใช้เปเปอร์มาเช่	(papier-

mâché)		เมื่อตกลงกันและได้วิธีการแล้วทั้งจากที่นักเรียนเคยท�ามาบ้างและ

จากคุณครู				ทุกคนก็ช่วยกันท�าด้วยความตั้งใจ			ทั้งในเวลาและนอกเวลา

เรียน			เพื่อจะน�าเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบว่าลูก	ๆ	ได้เรียนรู้อะไรมา

บ้าง			บางกลุ่มก็ได้ไปลองน�าเสนอเรื่องตัวเงินตัวทองให้น้องอนุบาลได้รับ

ทราบว่าตัวเงินตัวทองเป็นอย่างไร		ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่น้อง	ๆ	คิด	และ

ได้วาดเป็นภาพเพื่อไปติดบริเวณบึงน�้าหน้าโรงเรียนว่าอย่าทิ้งขยะลงในบึงน�้า		

เพราะตัวเงินตัวทองอาจจะกินและท�าให้เป็นอันตรายได้			อีกตัวอย่างหนึ่งคือ	

นักเรียนชั้น	ป.๕	ที่ก�าลังท�าโครงงานขนมจากข้าว		นักเรียนฝึกท�าทั้งขนมและ

อาหารกันหลายครั้ง		บางคนตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อมาฝึกนวดแป้งเอาไว้ส�าหรับ

ท�าขนมปังให้ทันในช่วงก่อนเที่ยง		เพื่อจะได้มีความพร้อมในช่วง		น�าเสนอใน

วันหยดน�้าแห่งความรู้

	 ตัวอย่างที่เล่ามานี้แสดงให้เห็นว่า	เมื่อนักเรียนได้เข้าถึงความสนใจ

ในการเรียนแล้ว		ความต้องการที่จะท�างานต่อเนื่องและท�างานด้วยการคิด

พิจารณาและคิดแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้น		เพราะมีความเป็นเจ้าของงานที่เกิดขึ้น

ในตัวเอง
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 อย่างไรกดี็		กย็งัมนีกัเรยีนอีกจ�านวนหนึง่ทีท่างโรงเรียนยงัคงต้อง
แสวงหาวธิกีารในการช่วยให้นกัเรยีนเข้าไปสู่ความเข้าใจและการเป็นเจ้าของ
การเรยีนด้วยตนเองจรงิๆ		ซึง่สิง่นีเ้ป็นเป้าหมายของโรงเรียนรุ่งอรุณเสมอมานบั
ตัง้แต่ท่านอาจารย์ประภาภัทร		นยิม	ได้ก่อตัง้โรงเรียนมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้ไปชมคอนเสิร์ต			“สานใจ
อาเซียน”		ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียนที่เริ่มต้นฝึก
ซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีการศึกษา		อีกทั้งยังเป็นเจตนารมณ์ของโรงเรียน
ที่ต้องการจะสื่อสารความเห็นในเรื่องของความรัก		ความสามัคคี		ที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คอนเสิร์ต
ครั้งแรก	คือ	คอนเสิร์ต	“รวมไทยใจหนึ่งเดียว”	ที่แสดงเมื่อวันอังคารที่	๑๑		
มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗		
	 ทางโรงเรียนหวังว่าทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน	หรือ
กิจกรรมใด	ๆ	ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาจะเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน		พวกเรายินดีรับฟังความคิด
เห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นไปในปีการศึกษา	
๒๕๕๙	นะคะ
 พบกันใหม่ปีการศึกษาหน้าคะ่
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ครูรัตน์...สัมภาษณ์

 

     								เข้าสู่ปีที่	๓	ของคอนเสิร์ตที่โรงเรียน

รุ่งอรุณได้จัดให้มีขึ้น	ณ	โรงละครแห่งชาติ	

มหกรรมนักเรียนกว่า	๖๐๐	ชีวิตกับการจัดการ

เรื่องการแสดงในแต่ละชุด	และการจัดล�าดับคิว

ต่าง	ๆ		ถ้ามองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้น	จนมา

สู่ปีปัจจุบัน		หากขาดความร่วมมือ	การร่วมแรง

ร่วมใจ	ความสมัครสมานสามัคคีจากหลาย	ๆ		

ส่วนงาน		และที่ส�าคัญคือนักเรียนในแต่ละระดับ

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการแสดงในชุด

ต่างๆ	เป็นทั้งนักดนตรีทั้งสากล	ดนตรีไทย	และ

เป็นนางร�า	ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายเดียว	

6 สารประถมอุดมปัญญา
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 แต่กว่าจะเป็นคอนเสิร์ต	ต้องผ่าน

การฝึกฝน	ฝึกซ้อม	ต้องผ่านอารมณ์	ความ

รู้สึก	ที่หลากหลาย	ทั้งเบื่อ		ขี้เกียจ		โมโห	เศร้า		

ตั้งใจ		ง่วง	และอื่น	ๆ		มากมาย		สุดท้าย

ปลายทางของคอนเสิร์ต	คือเสียง	ปรบมือที่ดัง

กังวานกึกก้อง	พร้อมรอยยิ้ม			และค�าชื่นชม

ต่างๆ	นานา	อันเป็นน�้าหล่อเลี้ยง	ให้กับผู้ที่

อยู่ทั้งเบื้องหน้า	และเบื้องหลัง	ได้มีพลัง	เพื่อ

สร้างสรรค์คอนเสิร์ตในปีต่อ	ๆ	ไป		และเหนือ

สิ่งอื่นใด	คือ	ประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้รับ		

ซึ่งคงยากที่ใครจะประเมินค่าได้	นอกจากตัว

นักเรียนเอง	
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ด.ช.ชยพัทธ์		มโนทรัพย์ศักดิ์		(ต้นสน)	นักเรียนชั้นป.๑/	๑	
	 ครูเชษฐ์กับครูเจี๊ยบบอกว่าจะมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียน

ชั้น	ป.๑	มี	๓	ชุด	ผมรู้สึกตื่นต้นมากที่จะได้แสดงที่โรงละครแห่งชาติ	และ

อยากขึ้นแสดงเพราะไม่เคยขึ้นมาก่อนครับ	เคยแต่เป็นคนดูครับ	ตอนนี้มีการ

ซ้อมในเวลาเรียน		ผมแอบเล่น	และต้องแก้ไขในเรื่องความพร้อม			ต้องจ�า

ต�าแหน่งของตนเองว่าอยู่ชุดไหน	ต้องจ�าว่าอยู่คู่กับใคร	ครูบอกว่าถ้าไม่พร้อม

อาจจะต้องถูกตัดออกจากการแสดง	ผมไม่อยากถูกตัดเลย	เพื่อนๆ	และผม

อยากท�าให้ดี		ตอนนี้ยังท�าได้ไม่ดีเท่าไหร่	เพราะเมื่อยเวลายืนนานๆ		เต้นก็ยัง

ไม่สวย	จังหวะก็ยังรวน	ผมจะพยายามสู้เพื่อจะได้ขึ้นโรงละครครับ

 สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือความพยายามที่จะมุ่งมั่น	เพื่อจะได้ไปขึ้น

โรงละครแห่งชาติด้วยกัน	ถ้าพวกเราท�าส�าเร็จเราจะภาคภูมิใจมากที่จะ

ได้ขึ้นโรงละครครับ
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	ด.ช.พลัฏฐ์		เรืองสมบูรณ์		

(เหนือ)		นักเรียนชั้นป.๒/๓
	 	ผมได้ร้องเพลงปีนี้	คือ	ร้องเพลง	

The	Asean	Way		และเพลงบุโรกากา	ปีที่

แล้วแสดงเป็นการการละเล่น	ตอนอยู่	

ป.๑		ตื่นเต้น	และดีใจ	เพราะเป็นครั้งแรก	

ที่ได้ขึ้นเวที	ส่วนปีนี้เฉยๆ	เพราะเราเป็นมา

แล้ว	ตอนนี้ซ้อมทุกครั้งที่ได้ไปเรียนดนตรี	

ไม่รู้สึกเบื่อ	เพราะชอบร้องเพลง		จับท�านอง		

จับจังหวะได้		นอกจากร้องเพลงแล้วผมได้

เรียนอูคูเล่เล่	ด้วย	ผมชอบมากครับ	และ

เป็นดนตรีที่ผมเริ่มถนัดแล้ว	ถ้าอยู่ป.	๓	ผม

จะเลือกอูคูเล่เล่	ต่อไป	

 สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ	การร้องเพลง

ให้พร้อมกัน	ต้องรอคอยเมื่อยังไม่ถึงคิว

ของเรา	แม้จะรู้สึกเบื่อบ้าง		
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ด.ญ.ชญาดา	อุทัยธัน	(จีนี่)		

นักเรียนชั้นป.๓/๒
	 หนูได้ขึ้น	คอนเสิร์ตตั้งแต่อยู่

ชั้นป.๑	ได้ร้องเพลงมาตลอด	ปีนี้ก็ร้อง

เพลง	ปีนี้ร้อง	๓	เพลง		The	Asean	

Way			เพลงชานมาลีชาน		และเพลง

บุโรกากา	รู้สึกสนุกตอนซ้อม	เบื่อบ้าง	

ร้อนบ้าง	รู้สึกนิดหน่อยที่จะต้องรอพี่ๆ	

เตรียมเครื่องดนตรี	จัดระเบียบแถว	

ตอนนี้ร้องเพลงภาษาอังกฤษเพี้ยน	

และร้องผิดบ่อย	รู้สึกภูมิใจ	ตื่นเต้น	จะ

นึกถึงพ่อแม่ได้เห็นเรา	เราท�าเพื่อสร้าง

ความสุขให้กับคนอื่น	และสร้างความ

สุขให้กับพ่อแม่		

 สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูค้อื	ความอดทน	

ทีจ่ะต้องเดนิเข้า	เดนิออก	นัง่เฉย 	ๆรอ

ควิของตนเอง	รอทีจ่ะให้พ่อแม่มารบั
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ด.ญ.กัญญ์ชยพัชร์		ปพนอัครมงคล	(แพร)		นักเรียนชั้นป.๔/๔
	 หนูได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งที่		๑		ซึ่งครั้งนี้จะได้เล่นไวโอลินในวง	R.A.POP		ปีที่

ผ่านมาหนูได้ร้องเพลง	ได้ประสบการณ์เรื่องความมั่นใจการร้องเพราะถ้าเราไม่มีใจจะ

ร้องได้ไม่ดี	ส่วนการเล่นไวโอลินตื่นเต้นเป็นธรรมดาเพราะเพิ่งเข้าวงเป็นปีแรก	คงอาศัย

การฝึกซ้อมที่มากขึ้น				ตอนเล่นหนูก็เล่นได้ทุกเพลง			บางเพลงที่ยังไม่คล่อง	ส่วนที่

ยังเล่นไม่ได้ต้องพยายามฝึกซ้อมต่อไป	การเรียนไวโอลินหนูหัดเรียนมาตั้งแต่	๓	ขวบ

แล้ว	ปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่	การเล่นร่วมกับวงจะได้ประสบการณ์มากขึ้นเพราะร่วมเล่น

กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ	ร่วมเล่นกับนักร้อง	และนักแสดงชุดอื่นๆ	ที่ร่วมในคอนเสิร์ต		

นอกจากนี้	หนูคิดว่าในการเล่นดนตรี	หนูได้พัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีให้สูงขึ้น

เรื่อยๆ		โดยมีเป้าหมายว่าหากเก่งมากขึ้นหนูจะใช้ความรู้ไปสอบเข้าวงดนตรีในระดับ

ประเทศ	และส�าคัญกว่านั้นคือ	การมีความสุขในการเล่นดนตรีค่ะ

 ส่ิงทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการฝึกซ้อม	คอื	ได้ฝึกความอดทนทีจ่ะพยายามเล่น	บางครัง้

เมือ่ย	เบือ่	เหนือ่ย	แต่เป็นหน้าทีข่องเราทีเ่ข้าวงมาแล้ว	จงึต้องท�าหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ			 	
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ด.ช.ภูผา		ขวัญมนตรี		(ขมิ้น)	นักเรียนชั้นป.๕/๑
	 ผมได้เล่นเครื่องดนตรีก�ากับจังหวะ	เช่น	พวกกลองใหญ่	กลองแต็ก	

เรนโบว์	ผมขึ้นคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่	๒	ผมชอบดนตรีสากล	เวลาเครียด	จาก

การบ้านเยอะ	โดนท�าโทษ	ก็จะใช้การฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย

	 การฝึกซ้อมค่อนข้างหนัก	ตอนครั้งแรกที่เข้าค่ายเพื่อการฝึกซ้อม	

เพลงที่ต้องซ้อมมีหลายเพลง	แต่ก็ผ่านมาได้	ในครั้งนี้น่าจะดีขึ้นเพราะ

สามารถผ่านช่วงเวลาที่หนักมาแล้ว	และมีประสบการณ์มากขึ้นน่าจะเบาขึ้น

กว่าปีที่ผ่านมา	แม้บางครั้งจะต้องอยู่ซ้อมจนเย็นค�่าก็ไม่รู้สึกอะไรมาก	แค่

บอกให้พ่อกับแม่มารับให้ค�่าขึ้น	ซึ่งพ่อกับแม่ก็เข้าใจ

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการฝึกซ้อมคือความอดทน	มีสมาธิอยู่

กับการคอนดักเตอร์	เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องเล่นหรือหยุดตอนไหน	ใน

ครั้งแรกโดนต�าหนิเยอะและบ่อยมาก			เพราะเล่นและคุยเยอะ			ส่งผล

ให้จังหวะหลุด	นอกจากนี้ยังได้ความสามัคคี	ต้องมีความพร้อมเพรียง	

ความไพเราะของการบรรเลง	และที่ส�าคัญคือความพยายาม	กับความ

ตั้งใจจะท�าให้เราประสบความส�าเร็จได้
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ด.ญ.ภริดา	ตั้งตรงจิตร	(อิม)	นักเรียนชั้นป.๖/๓
	 หนูได้เล่นไวโอลินซึ่งหัดเล่นมาตั้งแต่วัยอนุบาล	ตอนนี้ก็พัฒนา

ตนเองจนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น	จนถึงเล่ม	๖	ส่วนการเล่นไวโอลินในคอนเสิร์ตปี

นี้เป็นปีที่	๒	ในการฝึกซ้อม	บางครั้งก็ต้องอยู่เย็น	ดึกบ้าง	ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ระหว่างฝึกซ้อม	เหนื่อย	สนุกในการฝึกซ้อม	

	 แม้ผลของการฝึกซ้อมจะท�าให้ท�าการบ้านไม่ทัน	และบางครั้งก็ต้อง

ซ้อมไวโอลินที่บ้านด้วยท�าให้ต้องนอนดึก	เพราะรถติดขณะกลับบ้าน	ท�าให้

นอนตื่นสาย	แต่ก็มาทันโรงเรียนเข้า

	 หนูได้เรียนรู้ความพยายาม	ได้ลองท�าสิ่งใหม่ๆ	ฝึกการฟัง	การ

สังเกต	วิเคราะห์	และค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกพร้อมกับ

การแก้ไข	ลองผิดลองถูกจนได้

สารประถมอุดมปัญญา 13   



14 สารประถมอุดมปัญญา

ความเคลื่อนไหว 

ป.๑ - ป.๖
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              ความเคลื่อนไหว ป.๑

	 สวัสดีค่ะ	ในภาคเรียนที่	๓	นี้	มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเกิด

ขึ้นในชั้น	ป.๑	เริ่มจากโครงงาน	“ไขปริศนาชีวิตสัตว์”	นักเรียนได้กลาย

เป็นนักส�ารวจน้อย		สังเกตสัตว์ที่อยู่ในโรงเรียน	และได้เลือกสัตว์ที่สนใจ

ศึกษา		เช่น		ตั๊กแตน	ตัวเงินตัวทอง		นกปากห่าง		เป็นต้น		นักเรียนต้อง

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม	ร่วมกันวางแผนเพื่อคิดวิธีน�าเสนอข้อมูลของแต่ละ

กลุ่มในรูปแบบต่างๆ		เช่น		การแสดงบทบาทสมมุติ		งานปั้น		นิทาน		

ภาพวาด	เป็นต้น	จากนั้นนักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน		พืช		

สัตว์		และถ่ายทอดผลงานผ่านงานเขียน	สมุดภาพความรู้เรื่องสัตว์ที่

ตนเองศึกษา

 สิ่งที่ท�าให้ครูท่านประทับใจ	คือความมุ่งมั่นและตั้งใจของ

นักเรียนทุกคนกับการเรียนรู้เรื่องสัตว์			สังเกตได้จากความกระตือรือร้น

ในการในการค้นคว้าหาความรู้		และร่วมกันสรุปการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	

คุณครูเคยถามเด็กๆ	ว่า	ท�าไมจึงอยากเรียนโครงงาน		เด็กๆ	ตอบว่า	“ก็

ผมได้ไปสังเกตจริงๆ	ได้รู้เรื่องราวที่ไม่เคยรู้	ก็เลยสนุกและชอบครับ”		ชื่น

ใจมากเลยค่ะ	
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ในส่วนของความงอกงามในการใช้ภาษาไทยคือการที่เด็กๆ	

สามารถใช้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนในวิชาต่างๆ	เช่น	การอ่าน

ข้อมูลสัตว์ที่ตนเองศึกษา		การเขียนอธิบายความรู้เรื่องสัตว์			การ

เขียนบันทึกประจ�าสัปดาห์		รวมถึงการเขียนอธิบายแนวคิดในวิชา

คณิตศาสตร์		ส่งผลให้สามารถพูดถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างเป็นล�าดับขั้น

ตอนและมีความชัดเจนในการน�าเสนอ	

ในคณิตศาสตร์นั้นนักเรียนเรียนรู้วิธีคิดการบวกหรือลบ

จากสถานการณ์ปัญหาต่างๆ	ที่มีจ�านวน	3จ�านวน			เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ในการเลือกวิธีบวกหรือลบในการหาค�าตอบ	พร้อมแสดง

ประโยคสัญลักษณ์	โดยเน้นการจัดให้เป็นกลุ่มสิบ	นักเรียนมีพัฒนาการ

ในการใช้ภาษาเพื่ออธิบายวิธีการหาค�าตอบร่วมกัน	
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และมีการท�าชิ้นงานที่เชื่อมโยงกับการศึกษาโครงงาน “ไข

ปริศนาชีวิตสัตว์” ในโรงเรียน   โดยน�าเสนอจ�านวนสัตว์ที่พบด้วยรูป

แบบแผนภาพ รูปภาพ ตาราง เป็นต้น

นอกจากนั้นนักเรียนยังสนุกกับการเปรียบเทียบความยาว ความ

กว้าง ปริมาตร และพื้นที่ของสิ่งของต่างๆ รอบตัว ด้วยการน�าสิ่งของมา

เปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison) และการเปรียบเทียบโดย

อ้อม (Indirect Comparison) โดยใช้การวัดด้วยสิ่งของที่มีอยู่รอบตัว 

เช่น การใช้แถบกระดาษเพื่อวัดและเปรียบเทียบความยาว การใช้แก้ว

น�้าเพื่อเปรียบเทียบปริมาตรของน�้า เป็นต้น  นอกจากนี้นักเรียนยังได้

สร้างสรรค์ชิ้นงานจากแผ่นกระดาษสีรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการ

ใช้วิธีเลื่อน หมุน พลิก เพื่อน�ามาสร้างภาพเป็นรูปร่างต่างๆ  เช่น ภาพ

จรวด  หมา บ้าน เป็นต้น 
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ความเคลื่อนไหว ชั้น ป.๒

      ในภาคเรียนที่ ๓ นี้  นักเรียนชั้น ป.๒ ตื่นเต้นกับการเรียนรู้โครงงาน   
เรื่อง  นักสืบน้อยตามรอยชีวิตสัตว์   นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมลง
ที่สนใจ  จากการปลูกผักในแปลงของตนเอง จากนั้นระหว่างรอคอยผัก
เติบโต  ก็ได้ไปส�ารวจแปลงผักและรดน�้าทุก ๆ วัน  ท�าให้ได้มีการสังเกต
เห็นแมลงและแมงต่าง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในแปลงผัก   จึงเป็นที่มาของการ  
อยากศึกษาแมลงที่สนใจ  ได้มีการฝึกวิธีการสืบค้น วางแผนการท�างาน  
และตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสัมภาษณ์วิทยากร   ที่พิพิธภัณฑ์แมลง  กรม
วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างนั้นทุกคนต่างเฝ้า
ตั้งตารอคอยจะได้ศึกษาภาคสนามที่พิพิธภัณฑ์แมลง  อย่างใจจดใจ
จ่อ และตื่นเต้นเมื่อถึงเวลาได้เดินทาง  ไปยังพิพิธภัณฑ์แมลง โดยที่ไม่มี
ใครพลาดการไปภาคสนามครั้งนี้เลย  อีกทั้งยังมาถึงก่อนเวลานัดซะเป็น
ส่วนมาก 
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  เมื่อไปถึงพิพิธภัณฑ์ทุกคนต่างมีท่าทางและน�้าเสียงที่ตื่นเต้น
จนเกือบเก็บอาการอยากรู้อยากเห็นไว้ไม่ไหว   หลังจากที่ได้มีการ
ทักทายสวัสดีแล้ว  ต่างก็แบ่งกลุ่มเข้าไปพูดคุยและสัมภาษณ์วิทยากร  
วาดภาพแมลงและแมงที่น่าสนใจ  เดินชมพิพิธภัณฑ์อย่างสนุกสนาน  
ท�าให้ได้เห็นแมลงและแมงต่าง ๆ มากมายทั้งที่พบเห็นได้บ่อย  หรือที่
ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  จึงท�าให้ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยว
กับแมลงและแมงของตนเองที่นอกเหนือจากค�าถามที่เตรียมตัวไปอีก
มากมาย     อีกทั้งได้เรียนรู้ถึงประโยชน์และโทษของแมลงต่างๆ 

 เมื่อถึงเวลาต้องกลับโรงเรียน  นักเรียนต่างพูดคุยเสียดายว่า
ยังไม่จุใจ  อยากอยู่นาน ๆ  วิทยากรจึงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดงาน
แสดงแมลงต่างๆ  ที่หายากที่ TK  PARK   เซ็นทรัลเวิลด์   เด็ก ๆ จึง
ยิ่งตื่นเต้นว่าต้องไปให้ได้แน่นอน   เมื่อเดินทางกลับ ขึ้นรถได้ไม่กี่นาที  
นักเรียนต่างหลับบนรถกันแทบทุกคนเลยทีเดียว          

 เมื่อถึงโรงเรียนได้ร่วมกันประมวลเรื่องราวความรู้ที่ได้เพิ่มมาก
ขึ้น   ในมุมที่ได้พบเห็นและน�าเรื่องราวเหล่านั้นมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้
รับรู้   
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 จากการได้น�าเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงเข้ามาให้นักเรียนชั้น
ประถม ๒ ได้เรียนรู้  จึงท�าให้ได้รู้ว่าแมลงกับเด็ก ๆ เป็นเพื่อนกันได้อย่าง
แน่นอน  ถ้าเพียงแต่เด็กได้รู้คุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างให้ความ
ส�าคัญแก่แมลงและแมงได้อย่างดี
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ความเคลื่อนไหว ป. ๓

ในโครงงานบูรณาการ “วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กับนักสู้ตัวน้อย” 
นักเรียนได้เรียนรู้พระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี   และการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี รวมถึงเรียนรู้เรื่อง
การสืบค้นข้อมูล การเลือกแหล่ง ข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล  
นักเรียนได้ไปศึกษาภาคสนามในสถานที่จริงซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติ
ความเป็นมาของกรุงธนบุรี  ณ พระราชวังเดิม  วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร และวัดอินทาราม ศึกษาประวัติเมื่อแรกสร้างกรุงธนบุรีและ
ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย รวมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชนฝั่งธนบุรี และเห็นแบบอย่างที่ดีของพี่ทหารและคนใน
ชุมชน การได้เห็นสถานที่จริงในประวัติศาสตร์และฟังเรื่องราวในอดีต
ท�าให้นักเรียนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช
ยิ่งขึ้น และอยากน�าแบบอย่างที่ดีมาปรับใช้กับตนเอง
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ภาคสนาม 
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จังหวัดนครนายก

และเพื่อให้นักเรียนได้พอเข้าใจถึงความอดทน ความเข้มแข็ง

และความเสียสละของเหล่าทหาร นักเรียนจึงได้ไปออกภาคสนามที่

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ ๒๖ 

- วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นักเรียนได้ทดสอบตนเอง

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งไม่คุ้นเคย เกิดการปรับตัว พึ่งพาตัวเอง 

พึ่งพาหมู่คณะ ฝึกความสามัคคี ความอดทน รวมทั้งความกล้าหาญ   

นอกจากนี้ยังเห็นถึงแบบอย่างของทหารในเรื่องคุณลักษณะของผู้มีใจ

เข้มแข็ง อดทน ท�างานปกป้องบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน 
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หลังจากร่วมกิจกรรมระหว่างวัน ในช่วงค�่าคืนแรกของการไป

ภาคสนาม นักเรียนได้มีโอกาสถามค�าถามกับพี่ทหาร เช่น เด็กอย่างเรา

ช่วยอะไรประเทศชาติได้บ้าง ค�าตอบจากพี่ทหารคือ  เป็นคนดี เชื่อฟัง

พ่อแม่ และครู  ตรงต่อเวลา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น จาก

ประสบการณ์ที่พี่ทหารได้แบ่งปัน ท�าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็น

ทหารมากยิ่งขึ้น กิจกรรมสุดท้ายของวันแรก คือเทียนอุดมการณ์ ที่ทุก

คนได้ร่วมจุดเทียนร่วมกัน ระลึกถึงสิ่งดีงาม พิจารณาเปลวเทียนที่ค่อย

มอดไหม้ เปรียบดังชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ที่จะอยู่กับพวกเราอีกไม่นาน 

ในขณะที่พวกเราเองก็เติมโตขึ้น เทียนที่น�ามาวางรวมกัน ก่อให้เกิดพลัง

อันยิ่งใหญ่ภายในห้องประชุมที่สงบและอบอุ่น กิจกรรมในวันสุดท้าย 

นักเรียนได้เรียนรู้การหาน�้าจากไม้ไผ่ การจุดไฟ การท�าอาหารแบบใช้

หม้อสนาม  และการน�าพืชสมุนไพรหลากหลายมาท�าอาหาร 
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ความเคลื่อนไหว ป.๔

 ในภาคเรียนที่ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนโครงงานเรื่อง 
“กรุงเทพฯ บ้านฉัน” โดยเริ่มต้นจากการท�าสิ่งที่เด็กๆรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯมา
แลกเปลี่ยนกันในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นชื่อกรุงเทพฯ ความเป็นเมืองหลวง 
สถานที่ส�าคัญ จากนั้นเด็กๆ ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ใน
ประเด็นที่ยังไม่รู้  ช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับกรุงเทพฯกว้างและลึกขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องอาณาเขตการปกครอง ผู้น�า ประชากร อาชีพ 

 จากนั้นเด็กๆ ได้ย้อนมาสู่ชุมชนของบ้านตนเองซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 
ได้รู้จักชุมชนของตนเอง  ได้ท�าแผนผังแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของบ้าน  สถานที่
ส�าคัญ  เส้นทางการเดินทาง ท�าให้เด็กๆ รู้จักตั้งค�าถามและหาค�าตอบที่ควร
รู้ เช่น บ้านตนเองอยู่ในซอยอะไร ถนนอะไร เขตอะไร ลักษณะของชุมชนเป็น
อย่างไร  มีสถานที่ส�าคัญหรือมีความโดดเด่นในเรื่องใด  ในการท�าแผนผัง
เด็กๆ ก็ได้รู้จักวิธีอ่านแผนผัง รู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของ สถานที่ต่างๆ 
เช่น วัด ทางรถไฟ ถนน เป็นต้น  จากนั้นน�าไปสู่การวิเคราะห์และอภิปราย
ร่วมกันถึงวิถีชีวิต อาชีพ ลักษณะบ้านเรือน เปรียบเทียบกับในอดีตที่ปู่ย่าตา
ยายเล่าให้ฟังเป็นอย่างไร  ท�าไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและไม่ดี 
มีปัจจัยที่ส�าคัญอะไรบ้าง
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 นักเรียนได้ไปศึกษาชุมชนที่เก่าแก่และยังคงสืบต่อวัฒนธรรมมา
จนถึงปัจจุบัน  คือชุมชนย่านบางล�าพู  และเพื่อให้เข้าใจสถานที่ตั้ง และเส้น
ทางการเดินทาง รวมถึงเข้าใจวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง  เด็กๆ จึงได้เดินทางไป
ด้วยการขึ้นรถเมล์ ซึ่งประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ท�าให้เด็กๆตื่นตัวที่จะ
เรียนรู้ในหลายแง่มุม เช่น การหาข้อมูลเส้นทางการเดินรถเมล์  การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเพื่อวางแผนการเดินทาง มารยาทในการใช้รถสาธารณะ  การ
วางแผนและการค�านวณค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง  การแก้ปัญหาและการ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม  เป็นต้น  เมื่อเด็กๆถึงชุมชนย่านบางล�าพู เด็กๆได้พบกับ
คุณป้าอรศรี ศิลปี ท่านเป็นประธานประชาคมบางล�าพู ซึ่งมีชุมชนย่อยๆ ถึง 8 
ชุมชน ท่านมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท�าให้เด็กๆ 
ได้เห็นความเสียสละของคุณป้าในการเป็นผู้น�าและต่อสู้เพื่อชุมชน
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 จากนั้นได้เข้าชมพิพิธบางล�าพู  เพื่อท�าความ
รู้จักชุมชนบางล�าพูมากขึ้น รวมถึงชุมชนย่อยทั้ง 8 ชุมชน
ของบางล�าพู ซึ่งในแต่ละชุมชนได้สืบทอดอาชีพซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นของดี
ของเด่นของชุมชน เช่น ชุมชนวัดสังเวชสืบทอดการเล่น
ดนตรีไทย ชุมชนตรอกบ้านพานถมสืบทอดเรื่องเครื่อง
ถม ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์สืบทอดเรื่องการท�าทอง และ
เครื่องประดับ  ชุมชนบวรรังษีสืบทอดการท�าทองค�าเปลว 
และการท�าธง  ชุมชนวัดใหม่อมตรสสืบทอดเรื่องการแทง
หยวก  ชุมชนวัดสามพระยาสืบทอดการท�าใบลาน  

 เด็กๆ ได้มีโอกาสพบกับป้าน้อย หรือคุณชยันตี 
อนันตกุล ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในชาวชุมชนวัดสังเวชที่ยังคงเปิด
บ้านสอนดนตรีไทยให้แก่เยาวชนตามอย่างบรรพบุรุษ
จนถึงทุกวันนี้  เด็กๆ  จึงได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ รักษา
วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  

 นอกจากนี้ยังได้เห็นความส�าคัญของร่วมมือ
ของคนในชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าให้ชุมชน
เข้มแข็ง  และคงอยู่มาได้ในปัจจุบันควบคู่กับวัฒนธรรม
ที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาจากการที่ได้พบกับป้าหมู หรือ
คุณพิมพ์ศิริ สุวรรณนาคร ผู้น�าชุมชนบ้านพานถมและ
พี่ยุทธ หรือคุณชัยยุทธ ฉันทกุล ผู้ซึ่งท�างานด้านสิ่ง
แวดล้อมเพื่อชุมชนและต่อสู ้รณรงค์การรักษาความ
สะอาดของคลองบางล�าพู และได้พบกับป้าแอ๊วจาก
ชุมชนวัดสามพระยา   ซึ่งท�ามาหากินจากอาชีพที่สืบทอด
ต่อกันมา คือ ข้าวต้มน�้าวุ้น  เป็นโอกาสที่เด็กๆได้ทดลอง
ท�าซ่ึงนอกจากจะได้รับประทานเป็นของว่างคลายร้อน
แล้ว เด็กๆได้เห็นภูมิปัญญาของคนในอดีตในเรื่องความ
ประณีต และการประยุกต์ต่อยอดความรู้
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 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างที่เก่าแก่แล้ว นักเรียนได้สรุป
ความรู้ร่วมกันถึงเหตุปัจจัยที่ท�าให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ยังคงสืบทอด
กันจนถึงทุกวันนี้  ได้เขียนจดหมายถึงคุณลุงคุณป้าเพื่อบอกกล่าวถึงความ
ประทับใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้ท่านมีก�าลังใจในการท�าสิ่งดีๆ เพื่อชุมชน
ต่อไป จากนั้นจึงน�าสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอดในงานหยดน�้าแห่งความรู้ในช่วง
ท้ายภาคเรียน

 ในวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสสารทั้ง 3 สถานะ 
คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  ที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เช่น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาตร
จะเพิ่มขึ้น สามารถน�าหลักการดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์คือ เทอร์โมมิเตอร์ได้ เป็นต้น  รวมถึงศึกษาการถ่ายโอนความ
ร้อน ของสสารทั้ง 3 สถานะ ทั้งการน�าความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสีความร้อน  และในช่วงท้ายของเทอมนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างร่างกายของตนเอง  
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 ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
ได้แก่ สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ผ่าน
กิจกรรมการวัดความยาวของด้าน การวัดมุม และการสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 จากนั้นจึงได้น�าความรู้บวกกับจินตนาการมาสร้างลวดลาย
เรขาคณิตโดยนักเรียนได้ท�าการออกแบบลวดลายโดยน�ารูปสี่เหลี่ยมมาพลิก
มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นลวดลายบวกกับการใช้สีเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ด้วยแบบรูปจนเหมือนลายผ้า ลายพื้นกระเบื้อง  นักเรียนบางคนท�าผลงานที่
มองเป็นรูปสามมิติได้เลยทีเดียว  ทั้งหมดนี้เด็กๆ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และการลองผิดลองถูกช�้าไปมา อาศัยความประณีตในการวัด 
การลงเส้น และเรียนรู้เทคนิคการระบายสี จึงได้ภาพที่สวยงาม

 และเมื่อเข้าสู่เรื่องพื้นที่ เด็กๆ ได้ศึกษาความหมายของพื้นที่ และ
การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากการเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของ
ต่างๆ เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปลงดอกไม้ รูปภาพจากหนังสือ เป็นต้น แล้วหา
ค�าตอบว่าสิ่งใดใหญ่กว่ากัน น�าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
พื้นที่  และได้รู้จักหน่วยของพื้นที่ตารางเซนติเมตร จากกิจกรรมการวาด 1 
ตารางเซนติเมตรในสมุด และค้นหาพื้นที่ของสิ่งของรอบตัวด้วยหน่วยตาราง
เซนติเมตร  และรู้จักหน่วยของพื้นที่ 1 ตารางเมตรจากการท�ากิจกรรมกลุ่ม
สร้างพื้นที่ 1 ตารางเมตรจากกระดาษ น�าไปสู่การท�าความเข้าใจที่มาของสูตร
การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
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ความเคลื่อนไหว ป.5 

 หลังจากการเกี่ยวข้าวในนา นักเรียนได้ทบทวนตนเอง เรื่อง
กระบวนการท�านาตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวและต่อยอด
ความคิดเรื่องการจัดสรรปันส่วนผลผลิตข้าว ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดและวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเพณี
การท�าบุญข้าวใหม่ในภาคต่างๆ ที่ก่อเกิดจากความเชื่อในพุทธศาสนา
เชื่อมโยงกับวิถีไทยที่ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการท�านาและแสดงให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาอันแยบคายของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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 การศึกษาภาคสนามที่สวนพุทธธรรม ชุมชนบ้านค่าย ต.ขวัญเมือง 
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างกายและจิตใจของตนเอง ผ่านเกมกิจกรรมสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขให้
นักเรียนต้องมีความอดทน สามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อถึง
ความส�าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้การท�าขนม
จากข้าวและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านค่ายควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งชุมชน
แห่งนี้สามารถสะท้อนถึงวิถีของคนภาคกลางได้เป็นอย่างดี  โดยเรื่องราว
ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกบอกเล่าผ่านผู้อาวุโสในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นเวลานาน  ประกอบกับหลักฐานที่ยังคงหลงเหลือ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนคือก�าแพงค่ายพม่าเก่า ที่ชาวบ้านต่างบอกเล่าเรื่องราวได้ก่อนจะ
เลือนหายไปกับกาลเวลา  อีกทั้งการสร้างบ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูง  มีเรือขุด 
เรือแจวไว้ใต้ถุนบ้าน และข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการท�านาในสมัยก่อนนั้น
ยังพอมีให้เห็น  เป็นร่องรอยอันสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับท้องนา
และสายน�้า อย่างกลมกลืนของผู้คน  อีกด้านหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์
ควบคู่ไปกับการเรียนวรรณคดี คือ นิราศภูเขาทอง นักเรียนได้มีโอกาสเดิน
ทางย้อนรอยกวีเอกของไทยที่ได้แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อ ไปนมัสการ
เจดีย์ภูเขาทองที่ยังคงตั้งตระหง่านกลางทุ่งผ่านวันเวลาอันเนิ่นนานหลายชั่ว
อายุคน
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 ความรู้จากการศึกษาภาคสนามสู่การลงมือปฏิบัติจริง  ด้วยการคิด
และท�าโครงงานตามความสนใจโดยใช้แนวความคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวต่างๆ เพื่ออุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ�าวัน เริ่มจากการคิดริเริ่ม
จินตนาการ หาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการท�าผลิตภัณฑ์  ตั้งสมมุติฐาน 
ทดลอง เปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความมาตรฐาน  
ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้
ในการท�าโครงงาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คือกระบวนการการท�างานการจด
บันทึก  การตั้งข้อสังเกตและการสรุปผล อีกทั้งยังต้องเรียนรู้วิธีการสกัดให้ยัง
คงคุณค่าของวิตามินอีกด้วย 

 คณิตสาสตร์ คือ การกะปริมาณและสัดส่วนในการใส่ส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการหาข้อมูลทางเว็บไซด์  การจัดท�ารูป
เล่มรายงาน  การจัดท�าแผ่นพับให้ข้อมูล การท�าฉลากผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย 
คือ การเขียน การพูด เพื่อการสื่อสารแนวความคิดในการท�าโครงงานตั้งแต่
ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย ระยะเวลาในการท�าโครงงานทั้งหมด ประมาณ ๖ 
สัปดาห์  มีการพัฒนาปรังปรุงแก้ไข และเรียนรู้จากการลงมือท�าอย่างจริงจัง 
โครงงานที่นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษายกตัวอย่างเช่น สบู่จากข้าว 
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ขนมบัวลอย ขนมดอกจอก ขนมปังข้าว คุกกี้ข้าว เครื่องดื่มจากข้าว ข้าวพอง 
ข้าวตอก ข้าวแต๋น ข้าวตัง ไอศกรีมจากข้าว วาฟเฟิลข้าว โดนัทข้าว เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้จะปรากฏสู่สาธารณะชนในงานวันหยดน�้าของภาคเรียน
ที่ 3 นี้ เพื่อเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้โครงงาน “ข้าวไทย วิถีไทย” ตั้งแต่
เตรียมดิน  คัดเมล็ดพันธุ์ ไถ คราด หว่าน ด�า บ�ารุงรักษา เก็บเกี่ยว ฟาด ฝัด สี
ให้เป็นข้าวสาร กระทั่งถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว ล้วนบอกเล่าถึงความ
เพียรพยายาม ความอดทน  และความประณีตที่ค่อยๆ ก่อเกิดในจิตใจของ
นักเรียน ป.๕ ในปีการศึกษานี้นั่นเอง
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ความเคลื่อนไหว ป.6

 ในภาคเรียนที่ ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้เรียนรู้โครงงาน
บูรณาการ เรื่อง “จากภูผาสู่มหานที”  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงเส้นทางของน�้า
ที่คนเมืองใช้(น�้าประปา) ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ท�าความ
เข้าใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้กัน จากนั้นนักเรียนศึกษาเส้นทางน�้าที่
เราใช้ในโรงเรียนรุ่งอรุณ และเส้นทางน�้าทิ้ง โดยใช้กรณีศึกษาคือน�้าทิ้งจาก
อาคารประภัสสร โรงเรียนรุ่งอรุณ และออกเดินทางตามรอยเส้นทางน�้าทิ้ง 
เพื่อศึกษาคุณภาพ ว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ด้วยการออกศึกษา 
ตั้งแต่โรงเรียนรุ่งอรุณจนถึงทะเล(อ่าวไทย) ที่ศาลมัจฉานุ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร และภาระกิจส�าคัญในครั้งนี้คือ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้เป็น
นักสืบสายน�้า ซึ่งต้องส�ารวจ สภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์ผู้คนตลอดสอง
ฝั่งน�้า และตรวจวัดคุณภาพน�้า จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของ
คุณภาพน�้าว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนริมคลอง
ที่เปลี่ยนไปอย่างไร 
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 “ไม่คิดว่าคลองจะส�าคัญขนาดนี้ คลองเป็นเสมือนเส้นเลือด
ของชุมชน” นี่เป็นค�าพูดของเด็กชายสรวิชญ์  วจนะศิริ(ภีม) ที่บอกกล่าวกับ
คุณลุงภาคภูมิ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของผู้คนริมฝั่งคลองที่มีวิถีผูกพันกับ
คลองบางมด หลังจากที่นักเรียนกลับจากภาคสนาม นักเรียนก็ร่วมกันคิดหา
แนวทางในการตอบแทนคุณของน�้า ด้วยการคิดท�าโครงงานเพื่อดูแลรักษา
น�้า หรือป่าไม้ อาทิ การบ�าบัดคุณภาพน�้าโดยกรรมวิธีต่างๆ เช่น ทดลองใช้พืช
เพื่อเติมออกซิเจนในน�้า ทดลองใช้กังหันปั่นน�้าเพื่อเติมออกซิเจน เป็นต้น และ
ในช่วงท้ายนี้เองนักเรียนแต่ละกลุ่ม ต่างขมักเขม้น ร่วมกันสร้างสรรค์โครง
งานตามความสนใจเพื่อดูแลรักษาน�้า เพื่อร่วมการตอบแทนคุณของน�้าที่เป็น
สิ่งจ�าเป็นมากที่สุดปัจจัยหนึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์
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สนุกคิดสนุกอ่านกับภาษาไทย 
ครูหนู

สวัสดีค่ะ สมาชิกสารประถมอุดมปัญญาทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์สนุกคิด สนุกอ่าน
กับภาษาไทย ในช่วงภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาคนี้ จะมีกิจกรรมส�าคัญที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือร่วมใจของชาวรุ่งอรุณทุกคน นั่นคือ งานคอนเสิร์ตซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ครูหนูขอถือโอกาสนี้ เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีและเสียงเพลง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานส�าคัญที่จะมาถึงนั่นเอง

 เมื่อพูดถึงบทเพลง ดนตรี และภาษา ก็อดนึกถึงกลอนบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์แปล
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากต้นฉบับของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ ไม่ได้ จึงขออัญเชิญมา
ให้สมาชิกสารประถมฯ ได้อ่านกันดังนี้  

“ชนใดไม่มีดนตรีกาล         ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

 อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ         เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ 

ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

 และดวงใจย่อมด�าสกปรก            ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ 

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้                เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”         

ถอดความได้ว่า “บุคคลที่มีอุปนิสัยไม่ชอบดนตรี เป็นคนประหลาดมาก ส่วนผู้ที่ไม่เห็นความ

ไพเราะน่าฟังของดนตรี ก็มีเพียงคนจิตใจชั่วร้าย มุ่งแต่คิดคดทรยศเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่จะประทุษร้าย

ผู้อื่น บุคคลเช่นนี้มีจิตวิญญาณอันมืดบอดราวกับความมืดในยามกลางคืน มีจิตใจที่ด�าสกปรกราวกับ

ความมืดมนแห่งนรก คนเหล่านี้เป็นคนที่เราไม่ควรไว้ใจ ขอให้นางผู้น�าความชื่นใจมาให้จงฟังดนตรีเพื่อ

จะไม่เป็นดังเช่นคนที่กล่าวมานี้” (จากหนังสือเรื่อง กวีวัจจน์วรรณนา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยนั้น มีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ดนตรีและเสียงเพลงเป็น

เครื่องช่วยขัดเกลาจิตใจให้นุ่มนวล ละเอียดอ่อน อ่อนโยนได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมสั่งสอน 

บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนไทยมีมิตรภาพอันแนบแน่นกับบทเพลง

และเสียงดนตรี

หากพูดถึงอิทธิพลของเพลงและเสียงดนตรีที่ปรากฏในวรรณคดีและงานวรรณกรรมไทยก็

มีให้เห็นให้ฟังอยู่มากมาย ซึ่งครูหนูจะขอยกตัวอย่างจากเรื่องพระอภัยมณีมาให้ได้อ่านกันสักตอนหนึ่ง 

ดังนี้ 
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อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป   ย้อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์ 

ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช  จัตุบาทกลางป่าพนาสิน   

แม้นเราเป่าปี่ให้ได้ยิน  ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา  

  ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ  อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา   

ซึ่งสงไสยไม่สิ้นในวิญญา  จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง 

แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้  เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง   

พระเป่าเปิดนิ้วเอกวิเวกดัง  ส�าเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ 

ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย     ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย   

ถึงร้อยรสบุปผาสุมาไลย        จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย

พระจันทรจรสว่างกลางโพยม        ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย   

แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย    ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน  

เจ้าพราหมณ์ฟังวังเวงวะแว่วเสียง       ส�าเนียงเพียงการะเวกกังวานหวาน   

หวาดประหวัดสัตรีฤดีดาล                 ให้ซาบซ่านเสียวสดับจนหลับไป   

               ศรีสุวรรณนั้นนั่งอยู่ข้างพี่                    ฟังเสียงปี่วาบวับก็หลับไหล   

พระแกล้งเป่าแปลงเพลงวังเวงใจ       เป็นความบวงสรวงพระไทรที่เนินทรายฯ

นับว่าบทกลอนข้างต้นมีความไพเราะ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมนตร์เสน่ห์ของ
เพลงปี่ เครื่องดนตรีคู่กายของพระอภัยมณีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังที่ท�าให้
เกิดความเคลิบเคลิ้ม ยินดี หรือเสน่หาก็ย่อมได้ ครูหนูเชื่อว่า สมาชิกสารประถมย่อมเคย
ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านบทเพลงอันไพเราะซึ่งแสดงพลังแห่งบทเพลงและเสียงดนตรีมา
แล้วอย่างแน่นอน ไม่จ�าเพาะแค่บทกลอนจากหนังสือเท่านั้น 

ฟังเพลงแล้วเราได้อะไร...และ...เพลงเกี่ยวกับภาษาไทยได้อย่างไร
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นอกจากความอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้ฟังได้จากการฟังเพลงแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้ฟัง
จะได้รับการฟังเพลง ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้อันทรงคุณค่าอีกประการหนึ่งก็คือ การซึมซับ
แบบอย่างการใช้ภาษา การรับรู้สัมผัสค�าคล้องจอง แบบอย่างการใช้ส�านวนโวหารที่มี
ความคมคายไพเราะและลึกซึ้ง การซึมซับแนวคิด วัฒนธรรมที่แฝงมากับบทเพลงด้วย 

ส�าหรับคนไทยนั้น นับว่าโชคดียิ่ง ที่คนไทยมีพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้
ปกครองและศูนย์รวมใจที่มีพระปรีชาด้านดนตรี กาพย์ อีกทั้งยังมีกวีและนักแต่งเพลงที่
เปี่ยมด้วยคุณภาพมากมายหลายท่าน การเลือกฟังเพลง บรรเลงดนตรีของคนไทยจึงมี
มากมายหลายประเภทตามความสนใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป 

ในสารประถมฯ ฉบับนี้ครูหนูมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้สมาชิกสารประถมได้ลอง
เล่นกัน ต่อไปนี้เป็นรายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ที่ครูหนูอัญเชิญมาเป็นตัวอย่าง และยัง
มีชื่อเพลงดีๆ ที่แนะน�าให้สมาชิกสารประถมได้ลองไปหาฟังกันเพื่อเรียนรู้แบบอย่างการ
ใช้ภาษาที่งดงาม และซึมซับแนวความคิดดีๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างพลังสติปัญญา
และพลังใจที่ดีได้ทางหนึ่ง

ขอให้สมาชิกสารประถมฯทุกท่านมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับการร่วม
กิจกรรมต่อไปนี้นะคะ ...แต่อย่าเพิ่งรีบเปิดเลยนะคะ ลองท�าเล่นแล้วลองหาเวลาไปหา
เพลงเหล่านี้ฟังกันนะคะ พบกับใหม่ในสารประถมฯ ฉบับหน้าค่ะ
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เกม  สลับอักษรได้ชื่อเพลง

ให้เรียงตัวอักษรต่อไปนี้ให้ถูกต้องจะได้รายชื่อเพลงที่น่าฟัง

๑. ส  น  า  ย  ฝ 

๒. บั  ข  ว  ว   า

๓. น แ  ง  เ  ที  ย  ส

๔. วิ   ช  ะ  ต  า ต  ชี

๕.  ส้ ต�า  ม

๖.  วิ  ค  ห  เ หิ ล ร  ม

๗. ใ รุ่ ก ง ล้

๘. ย ม  น เ ย็ า

๙. แ ร า ผ่ ข อ น ดิ  ง เ  น

๑๐.ว น า ม ฝั อั สู ค ด  ง  สุ  น

๑๑. พ ะ ร เ จ้ า ก า ต

๑๒. ส ย ติ า ม ส า นุ ส

๑๓. ป่ น า ลั่

๑๔. เ  ะ ที่ ย ม ว ล ไ

๑๕. นิ อ ท น หิ่  ย ห้ า ง

๑๖.  ด่  ง า  ร  วั แ  ค  ฝั  ล  น  ช่  น า  ง 

๑๗. ท น า น ต ะ วั

๑๘. เ  ดื  ญ  อ  พ็  น  เ

๑๙. า า ร บ้ น เ

๒๐ .ร  สุ ข กั า น ะ เ ถ  อ เ

เฉลย

๑.สายฝน     ๒.บัวขาว    ๓.แสงเทียน    ๔.ชะตาชีวิต    ๕.ส้มต�า    ๖.วิหคเหิรลม     ๗.ใกล้รุ่ง

๘.ยามเย็น   ๙.แผ่นดินของเรา  ๑๐.ความฝันอันสูงสุด   ๑๑. พระเจ้าตาก   ๑๒.สยามานุสสติ

๑๓.ป่าลั่น    ๑๔.เที่ยวละไม   ๑๕.นิทานหิ่งห้อย    ๑๖.รางวัลแด่คนช่างฝัน   ๑๗.ทานตะวัน

๑๘.เดือนเพ็ญ   ๑๙.บ้านเรา  ๒๐.สุขกันเถอะเรา
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English Corner



สารประถมอุดมปัญญา 43   



44 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 45   



46 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 47   



48 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 49   



50 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 51   



52 สารประถมอุดมปัญญา

รักสิ่งแวดล้อม      ครูเซียน

 สวัสดีครับท่านผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อม  ในฉบับนี้ผมภูมิใจน�าเสนอ
เรื่องราวของผู้ปกครองท่านหนึ่ง  ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในเรื่องการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างที่น�าไปปรับใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่ง
ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากโครงการ “ของเสียเหลือศูนย์” ของโรงเรียน
รุ่งอรุณที่คุณแม่ได้เป็นส่วนร่วมมาตั้งแต่พาลูกมาเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ๑
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บทสัมภาษณ์ คุณ สุนิสา วิศิษฎ์วรพร (เอ๋)  

คุณแม่ของน้อง มอมี่ ป.๑/๓

ครูเซียน : คุณแม่เริ่มใช้สถานีสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ ลูกเรียนอยู่ชั้นอะไร
ครับ

คุณแม่เอ๋ : ใช้ตั้งแต่ลูกเรียนชั้นอนุบาล ๑ ค่ะ

ครูเซียน : ท�าไมคุณแม่ถึงเริ่มแยกทรัพยากรครับ

คุณแม่เอ๋ : เดิมก็ได้แยกขยะที่บ้านอยู่แล้ว มีการแยกหนังสือพิมพ์ ขวด
น�้า ของที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถรีไซเคิลได้ และรอให้คนเก็บของเก่ามา
เอาไป เพราะเห็นว่า แต่เดิมจะมีคนมามารื้อถังขยะหน้าบ้านเพื่อน�าของ
รีไซเคิลไปขาย ก็เลยได้ถามเขาและเข้าใจ ก็เลยคิดว่าแยกเอาไว้ให้เขา
ไปเลยดีกว่า และเนื่องจากแถวบ้านมีร้านรับซื้อของเก่าอยู่หลายร้าน

ครูเซียน : เมื่อคุณแม่มาเห็นการแยกขยะที่รุ่งอรุณ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณแม่เอ๋ : เห็นว่าที่โรงเรียนมีการแยกที่ละเอียด  ทุกอย่างสามารถ
แยกได้หมด ก็เลยเริ่มเก็บทุกอย่างด้วยตนเอง โดยมีอ่างให้ทุกคนน�าของ
ที่รีไซเคิลได้ มาทิ้งไว้และคุณแม่จะล้างและแยกให้ เช่น กล่องพลาสติก 
ขวด กระดาษ  ไม้ไอติม เป็นต้น ส่วนกล่องนมจะให้แช่ตู้เย็นไว้ก่อน เพื่อ
ไม่ให้บูดแล้วเมื่อได้ปริมาณมากพอก็น�ามาล้าง และตากแห้ง
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ครูเซียน : ท�าไมคุณแม่ถึงมีพลังในการแยกทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่อง

คุณแม่เอ๋ : ในช่วงปี ๕๔ น�้าท่วมที่กรุงเทพ แต่ที่บ้านก็ไม่ได้ท่วม ได้เห็น
ขยะมากมาย มีคนเล่าให้ฟังว่าที่ประตูระบายน�้ามีขยะปริมาณมาก จึง
เป็นอุปสรรคต่อการเปิดประตูระบายน�้า เห็นเจ้าหน้าที่ท�างานอย่างยาก
ล�าบากเพียงคนเดียว และเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ถ้าช่วยกันรักษา
ความสะอาด ก็จะท�าให้เปิดประตูระบายน�้าเพื่อระบายน�้าได้ทัน และ
เห็นใจคนที่ท�างานเก็บขยะในละแวกแถวบ้าน ที่ต้องน�าขยะกลับไปเก็บ
ที่บ้านท�าให้ที่บ้านดูรกสกปรกจึงรู้สึกอยากจะเห็นชุมชนแถวนี้สะอาด 
ซึ่งตอนนี้ที่โรงงานได้มีการจัดระเบียบให้คนในโรงงานได้แยกขยะและ
สามารถขายได้ด้วยตนเอง การแยกขยะที่โรงงาน เริ่มตั้งแต่การย้าย
โรงงานที่พบว่ามีขยะหลายอย่างสามารถน�าไปแยกและขายได้  เช่น 
สายไฟ ที่มีจ�านวนมาก และมีการปอกสายไฟน�าทองแดงไปขาย ท�าให้
คนงานเกิดนิสัยการแยกขยะ   โดยหลายครั้งที่ลงมือท�าเอง คนงานเห็น
ก็เกิดความเห็นใจมาช่วยกันแยกขยะ มีขวดแก้ว ขวดเครื่องดื่มชูก�าลัง 
ขวดน�้าเปล่า และอื่นๆ ท�าให้เกิดนิสัยทิ้งให้เป็นที่แล้วดูสะอาดตา จึง
ท�าให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆ ส�าหรับคนงาน ทุกสิ่งเราควรเริ่มที่เราก่อน
ถึงจะเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวสังคมเปลี่ยนแปลง
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ครูเซียน : คุณแม่มีวิธีการปลูกฝังลูกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างไรครับ

คุณแม่เอ๋ : ต้องท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น เวลาไปห้างสรรพสินค้าจะ
ใช้ถุงผ้า ก็จะไม่รับถุงพลาสติกหรือใช้ถุงพลาสติกให้ให้น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อ
ลูกซื้อของในร้านสะดวกซื้อ  แม้ลูกอยู่ ป.๑ ก็จะบอกกับพนักงานว่าไม่
รับถุงหรือให้ใส่ถุงพลาสติกน้อยที่สุด  บางอย่างรวมได้ก็จะรวมถุง ซึ่ง
คุณแม่เคยรวบรวมถุงแล้วน�าไปให้ร้านข้าวแกงได้ใช้อีกครั้ง การท�าให้
ลูกเห็นและปฏิบัติจริง ลูกจะเกิดการซึมซับสิ่งที่เห็นจนเป็นนิสัยเองโดย
ไม่ต้องสอน

ครูเซียน : คุณแม่มีความเห็นอย่างไรกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนในตอนนี้

คุณแม่เอ๋ : คุณแม่เห็นว่าโรงเรียนมีชื่อเสียงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
แต่ยังเห็นผู้ปกครองหลายคนไม่เข้าใจ เช่นที่สถานีแยกทรัพยากรในถัง
ย่อยสลายยังเห็นการทิ้งปะปนไม่ได้แยกและล้าง
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ครูเซียน : คุณแม่มีแนวคิดในการจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้างครับ

คุณแม่เอ๋ : การให้ความรู้กับผู้ปกครองตั้งแต่เข้าที่รุ่งอรุณมีความส�าคัญ 
และต้องควรมีการกระตุ้นให้ความรู้ รณรงค์อย่างสม�่าเสมอ และน่าจะมี
การให้น�าขยะที่แยกมาแลกสิ่งของได้อย่างเช่น การท�าร้านค้าศูนย์บาท 

ครูเซียน : รู้สึกอย่างไรครับที่ได้ท�าการแยกทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ

คุณแม่เอ๋ : เห็นว่าทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเองบางสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
ส�าหรับเราแล้วแต่ส�าหรับบางคนมันมีค่ามาก เช่นขยะบ้านเรามีค่ามาก
ส�าหรับคนเก็บขยะขายใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัว หรือที่
บ้านคุณแม่เป็นโรงงานประตูไม้ เศษไม้ที่ได้จะเก็บไว้และน�ามาให้ครู
บัวลอยพานักเรียนท�างานศิลปะซึ่งเมื่อได้เห็นแล้วเกิดความภูมิใจอย่าง
มาก เห็นเด็กน�ามาท�าเก้าอี้ ท�าโต๊ะ ท�าของเล่น ดีกว่าขายเป็นฟืนโดยฟืน
หนักประมาณ ๒ ตันมีมูลค่า ๑,๒๐๐ บาท ซึ่งค่าที่ได้เทียบไม่ได้กับชิ้น
งานของนักเรียนที่ท�าจากไม้ของโรงงานที่ทิ้งแล้ว ซึ่งให้เราเกิดความภาค
ภูมิใจมากกว่า แล้วยังใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอีกด้วย

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักและมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่เอ๋ ที่มี
รอยยิ้มอย่างจริงใจ สัมผัสได้กับจิตใจที่งดงาม และมีแววตาแห่งความ
มุ่งมั่นที่เป็นประกายที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความดีที่ได้ท�า ดังนั้น
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับการท�าความดีจึงเป็นเรื่องเดียวกัน และ
ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกับผู้ที่ปฏิบัติจริงอีกด้วย ผมหวังว่าเรื่อง
ราวของคุณแม่เอ๋จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้น�าเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของแต่ละคนอย่างกลมกลืน เพื่อ
ความสุขของการด�าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นความสุขที่
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง
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 A Child Who Sings Is a Happy Child.
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“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร 

หลายท่านคงเคยเห็นวิดีโอการ์ตูนน่ารักๆ ที่มี “เจ้านวล” หนึ่งในสมาชิกของชาวชุมชนรุ่งอรุณ เป็น
ตัวแทนบอกเล่าถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน การจอดรถในชุมชนรุ่งอรุณที่อบอุ่นของเรา 

คลิป VDO นี้ เป็นหนึ่งในความตั้งใจของกลุ่มผู้ปกครองอาสา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยกันดูแลชุม
ชุนรุ่งอรุณให้คงความงดงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลิป VDO นี้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับ
สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณ เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ในการขับรถและการจอดรถในโรงเรียนรุ่งอรุณ 

“ผมยังมีความเชื่อมั่นเสมอว่า สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณยังคงความน่ารัก อบอุ่น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ... เรามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยกันรักษา 
สืบสาน “วิถีรุ่งอรุณ” ให้คงอยู่กับเรา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ตลอดไป” 

ขอขอบคุณ “กัลยาณมิตร จิตอาสา” ที่ทำให้คลิป VDO น่ารักๆ คลิปนี้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาไม่นาน 
ผมขอมอบให้เป็นของขวัญกับชุมชนรุ่งอรุณแห่งนี้ เป็นสมบัติของโรงเรียนรุ่งอรุณของเราเลยละกันครับ 

ขอบคุณน้ำใจงามๆ จาก “กัลยาณมิตร จิตอาสา” 
พ่อป๊อป - ปัน/อัน 
พ่อโหน่ง - ฟ้าสร้าง/มาดี/พอใจ 
อาบุ๋ม 

*** ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน *** 
ตำแหน่ง: ผู้ปกครองอาสา 
รายได้: ความสุขใจ ความอิ่มเอิบใจ ^_^ 
ปิดรับสมัคร: ไม่มีกำหนด  

ป.ล. ยินดีแบ่งปัน/แชร์ได้เต็มที่ อยากให้แทรกซึมไปทุกอณูของชุมชนรุ่งอรุณครับ ^_^ 
วิถีชุมชนรุ่งอรุณ เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้  

คำแนะนำในการชม: เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย 
คำแนะนำในการแชร์: เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถ รับ-ส่ง บุตรหลานชาวรุ่งอรุณทุกท่าน 

https://www.youtube.com/watch?v=bNzD5t2jiSc

<พ่อหมี>
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“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร 

หลายท่านคงเคยเห็นวิดีโอการ์ตูนน่ารักๆ ที่มี “เจ้านวล” หนึ่งในสมาชิกของชาวชุมชนรุ่งอรุณ เป็น
ตัวแทนบอกเล่าถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน การจอดรถในชุมชนรุ่งอรุณที่อบอุ่นของเรา 

คลิป VDO นี้ เป็นหนึ่งในความตั้งใจของกลุ่มผู้ปกครองอาสา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยกันดูแลชุม
ชุนรุ่งอรุณให้คงความงดงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลิป VDO นี้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับ
สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณ เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ในการขับรถและการจอดรถในโรงเรียนรุ่งอรุณ 

“ผมยังมีความเชื่อมั่นเสมอว่า สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณยังคงความน่ารัก อบอุ่น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ... เรามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยกันรักษา 
สืบสาน “วิถีรุ่งอรุณ” ให้คงอยู่กับเรา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ตลอดไป” 

ขอขอบคุณ “กัลยาณมิตร จิตอาสา” ที่ทำให้คลิป VDO น่ารักๆ คลิปนี้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาไม่นาน 
ผมขอมอบให้เป็นของขวัญกับชุมชนรุ่งอรุณแห่งนี้ เป็นสมบัติของโรงเรียนรุ่งอรุณของเราเลยละกันครับ 

ขอบคุณน้ำใจงามๆ จาก “กัลยาณมิตร จิตอาสา” 
พ่อป๊อป - ปัน/อัน 
พ่อโหน่ง - ฟ้าสร้าง/มาดี/พอใจ 
อาบุ๋ม 

*** ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน *** 
ตำแหน่ง: ผู้ปกครองอาสา 
รายได้: ความสุขใจ ความอิ่มเอิบใจ ^_^ 
ปิดรับสมัคร: ไม่มีกำหนด  

ป.ล. ยินดีแบ่งปัน/แชร์ได้เต็มที่ อยากให้แทรกซึมไปทุกอณูของชุมชนรุ่งอรุณครับ ^_^ 
วิถีชุมชนรุ่งอรุณ เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้  

คำแนะนำในการชม: เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย 
คำแนะนำในการแชร์: เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถ รับ-ส่ง บุตรหลานชาวรุ่งอรุณทุกท่าน 

https://www.youtube.com/watch?v=bNzD5t2jiSc

“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร 

หลายท่านคงเคยเห็นวิดีโอการ์ตูนน่ารักๆ ที่มี “เจ้านวล” หนึ่งในสมาชิกของชาวชุมชนรุ่งอรุณ เป็น
ตัวแทนบอกเล่าถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน การจอดรถในชุมชนรุ่งอรุณที่อบอุ่นของเรา 

คลิป VDO นี้ เป็นหนึ่งในความตั้งใจของกลุ่มผู้ปกครองอาสา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยกันดูแลชุม
ชุนรุ่งอรุณให้คงความงดงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลิป VDO นี้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับ
สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณ เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ในการขับรถและการจอดรถในโรงเรียนรุ่งอรุณ 

“ผมยังมีความเชื่อมั่นเสมอว่า สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณยังคงความน่ารัก อบอุ่น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ... เรามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยกันรักษา 
สืบสาน “วิถีรุ่งอรุณ” ให้คงอยู่กับเรา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ตลอดไป” 

ขอขอบคุณ “กัลยาณมิตร จิตอาสา” ที่ทำให้คลิป VDO น่ารักๆ คลิปนี้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาไม่นาน 
ผมขอมอบให้เป็นของขวัญกับชุมชนรุ่งอรุณแห่งนี้ เป็นสมบัติของโรงเรียนรุ่งอรุณของเราเลยละกันครับ 

ขอบคุณน้ำใจงามๆ จาก “กัลยาณมิตร จิตอาสา” 
พ่อป๊อป - ปัน/อัน 
พ่อโหน่ง - ฟ้าสร้าง/มาดี/พอใจ 
อาบุ๋ม 

*** ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน *** 
ตำแหน่ง: ผู้ปกครองอาสา 
รายได้: ความสุขใจ ความอิ่มเอิบใจ ^_^ 
ปิดรับสมัคร: ไม่มีกำหนด  

ป.ล. ยินดีแบ่งปัน/แชร์ได้เต็มที่ อยากให้แทรกซึมไปทุกอณูของชุมชนรุ่งอรุณครับ ^_^ 
วิถีชุมชนรุ่งอรุณ เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้  

คำแนะนำในการชม: เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย 
คำแนะนำในการแชร์: เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถ รับ-ส่ง บุตรหลานชาวรุ่งอรุณทุกท่าน 

https://www.youtube.com/watch?v=bNzD5t2jiSc
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“Music is the universal language 

of mankind.” 
Henry Wadsworth Longfellow
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ป.๑/๑

เด็กชาย ต้นกล้า ศรีมารดากุล   

เด็กหญิง นันท์นลิน   อุเทนพิทักษ์

เด็กชาย อาณันทโชติ  เมลืองนนท์

เด็กชาย ธีทัต ลอเสรีวานิช

เด็กหญิง มาวันทา ผ่องจิตวัฒนา

เด็กหญิง ภัสนันท์ บุญศิริยะ

เด็กหญิง ไอริณ ควรสถาพร

เด็กชาย กุลกิตติ์ วิทยาวัฒน์

เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธ�ารงพรภัทร 

เด็กหญิง พัชรธร ปั้นทอง

ป.๑/๒

เด็กหญิง นันทภัค วิบูลย์พัฒนะวงศ์

เด็กหญิง นวินดา ศรุตพงศ์ //

ป.๑/๓

เด็กหญิง จติณณา ตั้งตรงศักดิ์

เด็กหญิง ปาณนพิน  ปึงศิริเจริญ

เด็กหญิง ญาดา นิคมรัตน์

เด็กหญิง ณิชาพร บุญยืนวงษ์

ป.๑/๔

เด็กหญิง ณัชชา ปิยวีรชัย

เด็กหญิง ณิชาภา ยงวงศ์ไพบูลย์ 

ของมีค่า ของใช้

1. นาฬิกา   ๑  เรือน

2. กระเป๋าสตางค์  ๘  ใบ

๑.ชุดว่ายน�้า  ๔ ชุด

๒. แว่นตาว่ายน�้า

๓.กระติกน�้า  ๘ ใบ

๔. กระเป๋าเป้

๕.กางเกงขาสั้น  ๑ ตัว

 ๖.เสื้อ ๔ ตัว

๗.กระเป๋าลากมีล้อ

๘.ชุด gift set ของ Body Shop

    

ของหายมารับได้จ้า ครูเรียม

รายการสิ่งของที่นักเรียนท�าหายในเดือนมกราคม-มีนาคมแล้วยังไม่มีผู้มาติดต่อรับ ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่ซื่อสัตย์                                                                                                            

เมื่อเจอสิ่งของเครื่องใช้หรือของมีค่าที่ผู้อื่นท�าหายก็น�ามาส่งคืนที่ครูเรียม
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เด็กหญิง มณี ทาอินทร์ //

เด็กหญิง เปรมปริม   ดาราพงษ์

ป.๒/๑

เด็กหญิง นฤภร ขวัญใจ

เด็กชาย ประพัฒน์พงศ์ นันทะสุขเกษม

เด็กหญิง อิทซาเบล ชัชชา โลว์

เด็กชาย พีรวัส ภัทรายุตวรรตน์

ป.๒/๒

เด็กชาย วรวิชญ์ ดาวศุภโรจน์

ป.๒/๔

เด็กชาย ธีระพัทธ์ ธนินกิติวงศ์

เด็กชาย ณชนก สวยยะลา

เด็กหญิง ปาณิศรา  ตันพานิช

เด็กหญิง นันท์นภัส   เกิดแก้ว

ป.๓/๑

เด็กชาย กันตณัฐ โกศินานนท์

ป.๓/๒

เด็กหญิง ลินิน  สุดยอดบรรพต ///

เด็กหญิง ปทิตตา ตรงมหวิเศษ ///

เด็กหญิง อาทิมา เดชารวีโรจน์

เด็กหญิง อลิสชา  เรเชล  เซล //

ป.๓/๔

เด็กชาย ปภังกร นันทสุขเกษม

ป.๔/๑

เด็กชาย ธนภัทร ตันศิริ

เด็กชาย วทัญญู ผายทอง

ป.๔/๒

เด็กชาย มาดี วัฒนศัพท์ / /

เด็กหญิง ปราณ เตชวัฒนสุข

เด็กหญิง ลฎาภา เพ็งพูล

เด็กหญิง ภัทริดา พิเชฐวัฒนา

ป.๔/๓

เด็กชาย ดิถดนัย ขัตติโยทัยวงศ์

เด็กหญิง ฟรานเชสกา  ทับทิม  บุนนาค

เด็กหญิง พราวพิชชา  ลีลาพจน์สัณห์

เด็กหญิง ของขวัญ ศรีมารดากุล

เด็กหญิง ศาริภัส จิระรุ่งเสถียร

ป.๔/๔

เด็กหญิง ชญานิษฐ์ รณเกียรติ

เด็กหญิง ปภาดา เจริญเสนีย์

ป.๕/๑

เด็กหญิง รินรดา   ขุนพลแก้ว

ครูเรียม
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Music is the soundtrack of your life. 
Dick Clark
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ฉบับที่ ๓๗ ปที่ ๗  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชนใดไมมีดนตรีกาล   ในสันดานเปนคนชอบกลนัก 
อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ  เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ 
อุบายมุงรายฉมังนัก   มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี 
และดวงใจยอมดำสกปรก  ราวนรกชนเชนกลาวมานี้ 
ไมควรใครไวใจในโลกนี้   เจาจงฟงดนตรีเถิดชื่นใจ

บทพระราชนิพนธแปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖)
จากตนฉบับของ วิลเลี่ยม เช็คสเปยร ชนใดไมมีดนตรีกาลฯชนใดไมมีดนตรีกาลฯ




