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พระบรมราโชวาท  
ในวันพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลประจ�าปี และ

ทรงเปิดหอวิทยาศาสตร์ ณ วชิราวุธวิทยาลัย   

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๕

	 “…ส�ำหรับนักเรียนน้ัน	ทุกครำวที่ได้มำในงำนของโรงเรียน	

ก็ได้เตือนอยู่เสมอ	ให้ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน	และประพฤติตัวให้ดี	เพื่อ

ควำมเจริญรุ ่งเรืองต่อไปในวันข้ำงหน้ำ	 หวังว่ำ	 นักเรียนจะได้

พยำยำมปฏบิัตติำมค�ำเตือนนีด้ว้ยดอียู่แล้ว	นอกจำกกำรศกึษำและ

ควำมประพฤติแล้ว	 กำรรักหมู่คณะ	 ก็เป็นสิ่งส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง		

แม้จะได้เคยพูดเรื่องนี้มำบ้ำง	ก็ใคร่จะขอย�้ำอีกว่ำ		กำรรักหมู่คณะนั้น

จะต้องรักให้เป็นกำรถูกต้อง	 	 อย่ำให้กลำยเป็นถือพวกถือคณะ		

เห็นพวกอื่นคณะอื่นเป็นศัตรู	 เรำรักหมู่คณะของเรำ	 ท�ำชื่อเสียง	

คุณงำมควำมดีให้แก่หมู่คณะของเรำ	แต่ก็ไม่จ�ำเป็นจะไปเกลียดชัง

คณะอื่น	 ใครท�ำดีก็ควรที่ เรำจะนิยมชมชอบ	 ไมอิจฉำริษยำ		

ถ้ำนักเรียนฝึกฝนตนเองได้ดังว่ำนี้	 ก็จะได้ชื่อว่ำ	 เป็นผู้มีจิตใจ	

สุภำพ	 เป็นนักกีฬำสมตำมพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ผู้พระรำชทำนก�ำเนิดแก่โรงเรียนนี้…”

่
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คําขวัญ
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙

พลเอก	

											(ประยุทธ์		จันทร์โอชำ)

																	นำยกรัฐมนตรี



สาร
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแหงชาติ” ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙

	 เนือ่งในโอกำส	“วนัเดก็แหง่ชำต”ิ	ประจ�ำป	ี๒๕๕๙	ทีเ่วยีนมำ

บรรจบอีกค�ำรบหนึง่	ผมขอส่งควำมรัก	ควำมระลกึถงึและควำมปรำรถนำดี

มำยังเด็กและเยำวชนไทยทุกคน

	 เด็กและเยำวชนเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำของประเทศ	

จงึตอ้งไดร้บักำรพฒันำและปลกูฝงัแนวทำงในด้ำนต่ำง	ๆ 	อย่ำงครบถ้วน	

ทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย	จติใจ	อำรมณ	์สงัคมและสตปัิญญำเพือ่ใหม้พีฒันำกำร

ตำมช่วงวัยและมีพฤติกรรมที่เหมำะสม

	 วนัเดก็แหง่ชำตปิน้ีี	ผมไดม้อบค�ำขวัญ	“เดก็ด	ีหมัน่เพียร	เรยีนรู	้

สู่อนำคต”		เพื่อเป็นแนวทำงให้แก่เด็กและเยำวชนไทยได้ตระหนักถึง

บทบำทหน้ำที่ที่ส�ำคัญของตนเอง	พร้อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี	

คือ	คิดดี	พูดดี	มีจิตใจดี	มีควำมหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อในกำรเรียนรู้

วิชำกำรแขนงต่ำง	ๆ 	อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญำของตน	



มีควำมกตัญญูรู้คุณ	เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของบิดำมำรดำ	ครูอำจำรย์	พร้อมทั้ง

มีค่ำนิยมและจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อให้เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม	รู้จักหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	สังคม

และประเทศชำติในอนำคต

	 ในโอกำส	“วันเด็กแห่งชำติ”	ประจ�ำปีพุทธศักรำช	๒๕๕๙	ผมขอ

อวยพรให้เด็กและเยำวชนไทยทุกคน	จงประสบแต่ควำมสุข	ควำมเจริญ		

มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่แข็งแรง	สมบูรณ์	 เพื่อเป็นพลังส�ำคัญในกำร

พัฒนำประเทศชำติให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสืบไป

พลเอก	

	 (ประยุทธ์		จันทร์โอชำ)

	 นำยกรัฐมนตรี



สาร
พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาส  “วันเด็กแหงชาติ”  ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันเสารที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

	 วันเสำร์ที่สองของเดือนมกรำคมของทุกปี	ก�ำหนดให้เป็นวันเด็ก

แห่งชำติ	ซ่ึงในปีนี้ตรงกับวันเสำร์ที่	๙		มกรำคม		๒๕๕๙		นับเป็นวันส�ำคัญ

ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง	 เป็นวันที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

ร่วมกันจัดงำนเพื่อส่งควำมรักและควำมปรำรถนำดีให้กับเด็กไทยทุก

หมู่เหล่ำ	ไม่ว่ำจะอยู่ในภูมิภำคไหน	วันส�ำคัญนี้จึงเป็นวันที่เด็ก	ๆ 	จะมีแต่

รอยยิ้ม	และเสียงหัวเรำะ	ได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนำน	สร้ำงสรรค์	และ

สอดแทรกสำระควำมรู้	เพื่อเป็นแรงบันดำลใจให้เด็กและเยำวชนเติบโต

ขึ้นอย่ำงมีพลังและเข้มแข็งในทุก	ๆ 	 ด้ำน	พร้อมด้วยคุณธรรมและ

ค่ำนิยมทั้ง	๑๒	ประกำร	อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุข	เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชำวไทยทั้งชำติ



	 ดังนั้น	 ในวันเด็กแห่งชำติปีนี้	 ในนำมของกระทรวงศึกษำธิกำร	

และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วนที่มีหน้ำที่อบรมเลี้ยงดู	

และให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนไทย	 ได้ตระหนักและมีส่วนร่วม

ในกำรเป็นเบ้ำหลอม	เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมแก่เด็กและเยำวชน	ได้ร่วมกัน

ส่งควำมสุข	ให้ควำมรักและควำมอบอุ่น	และในโอกำสเดียวกันนี้	ขอให้

เด็กและเยำวชนทุกคนเป็นคนดี	 มีสัมมำคำรวะ	ยึดมั่นในควำมดีงำม	

มีควำมกตัญญู	 รู้รักสำมัคคี	 ใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ	 ไม่ลุ่มหลงหรือ

มัวเมำในทำงที่ผิด	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ	 รู้จักหน้ำที่	 รู้จัก

แบ่งเวลำ	 เมื่ออยู่ในวัยเรียน	ต้องตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน	ค้นหำควำมชอบ

และควำมถนัดของตนเอง	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อและประกอบ

อำชีพต่อไปในอนำคต	เมื่อกลับไปที่บ้ำน	ต้องช่วยงำนทำงบ้ำนและอื่น	ๆ 	

เท่ำที่ก�ำลังควำมสำมำรถของตนเอง	และต้องไม่ลืมที่จะเคำรพ	 เชื่อฟัง	

และดูแลพ่อแม่	และญำติผู้ใหญ่ด้วยควำมเต็มใจ

	 สุดท้ำยนี้	 ในนำมของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	

ข้ำรำชกำร	และบุคลำกร	ขออวยพรให้เด็กและเยำวชนไทยทุกคนมีควำมสุข	

มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	มีควำมเฉลียวฉลำด	 เพื่อ

น�ำพำชีวิตไปสู่อนำคตที่สดใส	และเป็นก�ำลังส�ำคัญท่ีจะพัฒนำประเทศชำติ

ให้คงอยู่สืบไป

	 	 	 พลเอก

																																																(ดำว์พงษ์		รัตนสุวรรณ)

																																								รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร



	 หนังสือ	ร้อยรักเป็นหนึ่งเดียว	เป็นหนังสือที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็น
ที่ระลึกเนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ	 ประจ�ำปีพุทธศักรำช	๒๕๕๙		
ชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชำติในปีนี้คัดเลือกจำกกำรเสนอชื่อของเด็กและเยำวชน
ทั่วประเทศ	ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วว่ำเป็นชื่อที่สื่อถึงควำมปรำรถนำดี	
ให้เด็กและเยำวชนมุ่งสร้ำงควำมรัก	 ควำมสำมัคคีให้กับคนในชำติ	
ตั้งแต่วัยเยำว์	อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของกำรท�ำหนังสือนี้เพื่อเป็นกำรปลูกฝัง	
นิสัยรักกำรอ่ำนกำรเขียนให้กับเด็กและเยำวชนทั่วประเทศ	
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	รู้สึกส�ำนึกใน	
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำตให้เชิญพระบรมรำโชวำทในวันพระรำชทำน
ประกำศนียบัตรและรำงวัลประจ�ำปี	 	 และทรงเปิดหอวิทยำศำสตร์			
ณ	วชิรำวุธวิทยำลัย		วันที่	๒๙	มกรำคม	พ.ศ.	๒๕๐๕	โดยคัดตัดตอนลง	
ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ	ปี	๒๕๕๙	เพื่อให้เด็กและเยำวชนไทย
ได้น้อมน�ำพระบรมรำโชวำทของพระองค์ไปเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ	
ในชีวิตประจ�ำวัน	และตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน	ประพฤติตนให้ดีงำมตำม
หน้ำที่ของตนยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	และยังได้รับพระเมตตำจำกสมเด็จพระมหำ	
รัชมังคลำจำรย์	ผู้ปฏิบัติหน้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช	ที่มอบวรธัมโมวำทเป็น
แนวทำงประพฤติธรรมแก่เด็กและเยำวชนไทยทั้งหลำย		ขอขอบพระคุณ
ส�ำหรับสำรและค�ำขวัญของนำยกรัฐมนตรี	และสำรของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มอบให้แก่เด็ก	ๆ	และเยำวชนไทยทุกหมู่เหล่ำ	
	 หนังสือวันเด็กแห่งชำติ	ปี	๒๕๕๙	ยังได้รับควำมเมตตำจำก	
พระมหำวุฒิชัย	 วชิรเมธี	หรือที่รู้จักในนำมปำกกำ	ว.	วชิรเมธี	ที่ได้
ประพันธ์นิทำนเพื่อสอนใจให้แก่เด็กและเยำวชน	และยังได้คัดสรรผลงำน	
ของเด็กและเยำวชนที่เขียนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบของเรื่องสั้น	เรื่องเล่ำ	
ร้อยกรอง	กำร์ตูน	และนิทำน	รวมถึงกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ชีวิต	
ที่มีเนื้อหำน่ำอ่ำน	ชวนติดตำม	สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม	และ

คํ าน ํา



สร้ำงส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ	ศำสนำ	พระมหำกษัตริย์		
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และกำรแสดงบทบำทหน้ำที่ตำมสมควรแก่ฐำนะ
ของเด็กและเยำวชนไทย	นอกจำกนี้ยังมีผลงำนที่น�ำเสนอกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมในปีมหำมงคล	คือ	กิจกรรมปั่นจักรยำน	bike	for	MoM	เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ	ฯ	พระบรมรำชินีนำถ	เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	๘๓	พรรษำ	๑๒	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๕๘		
และกิจกรรม	BIKE	FOR	DAD	ซึ่งเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำท	
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	
๘๘	พรรษำ	๕	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 ในกำรนี้	คณะกรรมกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรเผยแพร่	
และจ�ำหน่ำยหนังสือวันเด็กแห่งชำติ	ประจ�ำปีพุทธศักรำช	๒๕๕๙		
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
และองค์กำรค้ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำร	
และสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ขอกรำบนมัสกำรท่ำน
พระมหำวุฒิชัย	วชิรเมธี	ขอขอบคุณ	นักเขียนรุ่นเยำว์	นักเขียนรับเชิญ	
บริษัท	อมรินทร์	บุ๊ค	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด	ที่อนุเครำะห์กำรจัดท�ำรูปเล่มให้
มีควำมสวยงำม	น่ำอ่ำน	ภำพประกอบโดยอำจำรย์สมบัติ	คิ้วฮก	รวมทั้ง	
บริษัท	นำนมีบุ๊คส์	จ�ำกัด	ที่ได้ออกแบบปกหนังสือวันเด็กให้เหมำะสม
กับชื่อเรื่องและดึงดูดใจ	พร้อมทั้งคัดสรรเกมดี	ๆ	 ให้เด็ก	ๆ	 ได้พัฒนำ
สมองรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมที่ท�ำให้หนังสือวันเด็กแห่งชำติเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์	 และท�ำให้หนังสือ	ร้อยรักเป็นหนึ่งเดียว	 เป็นหนังสือของ	
เด็กไทยทุกคน	และหวังว่ำผู้อ่ำนทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์และควำม
บันเทิงจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้

		 (นำยกำรุณ		สกุลประดิษฐ์)
	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ÊาÃºÑÞ

	 	 	 	 	 	 	 	 	หน้ำ

พระอรหันต์อยู่ท่ีไหน	 พระมหำวุฒิชัย	วชิรเมธี	 	 ๑๕

ครั้งหนึ่งในชีวิต	 ชนัญธิดำ	น้อยดี	 	 ๒๕

ไปวัดกับยำย	 อินทัช	จงใจจิตร	 	 ๒๘

ปิดเทอมของโต้ง	 วิยะดำ	เดชะค�ำภู	 	 ๓๐

ภำพรำงวัลชนะเลิศกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ	 ณัฐวุฒิ	พิมที	 	 ๓๔

(BIKE	FOR	DAD)	ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	๑	-	๓

สักวัน...ฉันจะโต	 จิรำพร	ยืนศรี	 	 ๓๕

บทเรียน	 หลำว	ลุงแสง	 	 ๓๖

เด็กไทยกับค่ำนิยมหลัก	๑๒	ประกำร	 เกริกพล	ทองมโนกูร	 	 ๔๐

ควำมภูมิใจของถังขยะ	 พิชญำภำ		สุพรรณธริกำ	 	 ๔๔

เหรียญห้ำบำทของยำย	 พิชำมญญ์	เทพหนู	 	 ๔๙

ธนำ...เด็กดี	 เนตรชนก		ปลูกปำนย้อย	 	 ๕๔

	 ชลธิชำ		มมประโคน

พ่อจำ	แม่จำ...หนูเหงำ	 สุทธิดำ	แย้มแสง		 	 ๕๗

เมล่อนฟรุต	แห่งฟรุตตี้แลนด์	 พุทธรัก	กล่ินจ�ำปำ	 	 ๖๑

สีเทียนยอดกตัญญู	 หำน	สร้อย	 	 ๖๔

รูปปริศนำ	 ปพิชญำ	ประมวลทรัพย์	 	 ๖๖

ต้นตำลของพ่อ	 พรนิดำ	ทองแก้วแก้ว	 	 ๗๐



	 	 	หน้ำ

ปิ่นโต...พอเพียง	 ปำจรีย์	ชมมี	 ๗๓

จดหมำยถึงตัวฉัน	 อำชิว	แซ่เจ้ำ	 ๗๖

น้องทำม...	แรงบันดำลใจเล็ก	ๆ	ท่ียิ่งใหญ่	 ศกุนตลำ	สุขสมัย	 ๗๙

	 จุฑำทิพย์	สุกำญจนำเศรษฐ์	

	 พสิษฐ์สัทคุณ	จุลละมณฑล

นิทำนเด็กดีกับ	ว.วชิรเมธี	:	เด็กดีรู้ถูกผิด	 กิตติยำ	ล้ีครองสกุล	 ๘๗

	 ร่มรัฐ	ปรมำธิกุล

ครอบครัวตัวอย่ำง	 รัชภร	เต็มสวำท	 ๙๗

ทิน	 วรัญญำ	เกตุแก้ว	 ๙๙

ร่วมด้วยช่วยกัน	ประหยัดพลังงำน	 ศิรดำ	รวยทรัพย์		 ๑๐๑

หมู่บ้ำนต้นซุง	 อำทิตยำกร	กรณ์ลัพธ์	 ๑๐๔

ใคร...	ใคร...	ก็ไม่รักผม	 จิรำภัทร	แสนสัจจะ	 ๑๐๖

	 เอกวรกร	พรหมเสน

โรงเรียนของหนู	 อำมีเน๊ำะห์		มะดือรำวี	 ๑๑๐

จักรยำนของหนู	 ณฐอนงค์		ริเริ่มกุล		 ๑๑๕

ลองหำดูสิ	 นำนมีบุ๊คส์	 ๑๑๗
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พระอรหันต์อยู่ไหน

	 เมื่อกว่ำพันปีมำแล้วที่ประเทศจีน	 มีชำยหนุ่มคนหนึ่งอำศัย	

อยูกั่บมำรดำซึง่อำยมุำกแล้ว	ประมำณ	๗๐	ปีเศษ	ๆ 	ส่วนชำยหนุม่กม็อีำยุ

ประมำณ	๓๐	ปีต้น	ๆ 	

	 อุปนิสัยของชำยหนุ ่มนั้น

เป็นคนดีขยันขันแข็ง	 แต่ทว่ำเขำม	ี

ควำมรักควำมชอบส่วนตัวอยู่เรื่อง

หนึ่ง	คือเขำเป็นคนที่ศรัทธำจริต

	 อุปนิสัยของคนศรัทธำจริต

ก็คือ	 เชื่อง่ำย	 เลื่อมใสง่ำย	 ฝักใฝ	่

ที่จะได้ดู	ได้เรียนรู้	ได้เห็นผู้วิเศษ	ผู้มีบุญ	นิยมชมชอบผู้วิเศษ	ถ้ำเขำได้

ข่ำวว่ำใครเป็นผู้วิเศษ	ใครเป็นพระอรหันต์	ใครเป็นเซียน	ใครเป็นนักบุญ	

จำริกเดินทำงมำจำกแห่งหนต�ำบลใดก็ตำม	เขำจะต้องตำมไปพิสูจน์

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

www.facebook.com/v.vajiramedhi/

dhammatoday@gmail.com
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	 วันหนึ่ง	 มีข่ำวเล่ำลือว่ำ	 มีเซียนคนหนึ่งเป็นผู ้ส�ำเร็จบรรลุ	

คุณวิเศษขั้นสูง	 จำริกเดินทำงรอนแรมมำจ�ำพรรษำอยู่บนยอดเขำไกล

ออกไปหลำยร้อยกิโลเมตร	ชำวบ้ำนชำวเมืองต่ำงพำกันแห่ไปกรำบเซียน	

ซึ่งในควำมหมำยทำงพุทธศำสนำก็นับเป็นพระอรหันต์

	 เขำเห็นชำวบ้ำนชำวเมืองพำกันแตกตื่นกรำบไหว ้เซียน		

เขำก็อยำกไปด้วย	จึงเข้ำไปกรำบผู้เป็นแม่เพื่อขออนุญำต

	 “แม่ครับ	ลูกได้ข่ำวว่ำมีเซียนผู้วิเศษมำจ�ำพรรษำอยู่บนยอดเขำ

ไกลจำกบ้ำนเรำออกไปหลำยพันลี้	 แม่ครับ	 ลูกอยำกพิสูจน์	 อยำกไปด	ู

ให้รู้ให้เห็นกับตำว่ำ	โลกนี้ยังมีผู้วิเศษจริงอยู่หรือไม่	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ผู ้วิเศษคนนี้	 คนเขำลือกันว่ำเป็นพระอรหันต์ผู ้หมดกิเลสแล้วด้วย		

แม่อนุญำตให้ผมไปนะครับ”

	 ผู ้เป็นแม่ลูบหัวลูกชำยแล้วก็อวยพรว่ำ	 “ไปเถอะลูก	 ถ้ำลูก	

ไปแล้วมีควำมสุข	แม่ก็ไม่ห้ำมหรอก”	นี่คือควำมรักของแม่

	 เมื่อแม่อนุญำตแล้ว	 เขำก็เตรียมข้ำวของอยู่วันหนึ่งแล้วก็ออก

เดินทำง	ผู้เป็นแม่ตำมไปส่งถึงปำกซอย	แม่นั้นแม้จะสูงอำยุ	๗๐	ปีเศษ

แล้ว	แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เห็นแก่ตัวบอกลูกว่ำ	“จงเดินทำงไปเถอะ	แม่ดูแล

ตัวเองได้”

	 เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้เป็นแม่แล้ว	 เขำก็ออกเดินทำงทันที		

เขำเร่งเดินทำงทั้งวัน	 เพรำะใจจดจ่อที่จะได้พบได้เจอได้รู้ได้เห็นเซียน

หรือพระอรหันต์	 ที่เขำร�่ำลือกันนักว่ำเป็นผู้วิเศษ	 ทรงภูมิรู ้ภูมิธรรม	

ทรงวิทยำอำคมขลัง

	 เขำเดินทำงรอนแรมถึง	๗	วันจึงบรรลุไปถึงยอดเขำแห่งนั้น	
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	 เมื่อเขาเดินทางไปถึงยอดเขานั้นเป็นเวลาโพล้เพล้พลบค�่า	 

ชาวบ้านชาวเมืองต่างทยอยเดินลงจากเขา	 เขาเดินขึ้นไป	 ชาวบ้าน 

ชาวเมืองต่างเดินกลับบ้าน	 ถึงแม้ว่ายอดเขาสูงชันเพียงไหน	 แต่เขาก็ 

ไม่เหนื่อย	ไม่ท้อ	เพราะจิตใจของเขานั้นจดจ่อที่จะได้กราบพระอรหันต์

	 เมือ่ขึน้ไปถงึกจ็วนเวลาพระอาทติย์ลบัเหลีย่มเขาพอด	ีเขาคลาน

เข้าไปกราบเซียนผู้เฒ่าผมขาวโพลน	มีหนวดมีเคราขาวโพลน	เมื่อกราบ

เสร็จแล้วเขาก็ไม่รอช้า	รีบถามสิ่งที่อยู่ในใจมานานทันที

	 “หลวงปู่ครับ	 ผมได้ข่าวมาว่า	 หลวงปู่เป็นเซียน	 กล่าวคือเป็น

พระอรหันต์ผู้หมดกิเลส	 ผมจึงเดินทางดั้นด้นมากราบหลวงปู่	 หลวงปู่

ครับอย่าหาว่าผมละลาบละล้วงเลยนะครับ	 ผมขอถามหน่อย	 แท้ที่จริง

หลวงปู่เป็นพระอรหันต์จริงๆ	ดั่งที่คนเขาร�่าลือหรือไม่”

	 หลวงปู่ยกมือขึ้นมาลูบเคราที่ขาวโพลน	มองชายหนุ่มด้วยแววตา

มีไมตรีจิต	แล้วก็เอ่ยขึ้น	

	 “ลูกรักหลวงปู่จะบอกให้	แท้ท่ีจริงหลวงปู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์

อะไร	 อย่างที่คนเขาลือหรอก	 หลวงปู่ก็แค่คนประพฤติปฏิบัติดีคนหนึ่ง

นั้นแหละลูก”

	 ชายหนุ่มเงยหน้ามองหลวงปู่ตาจ้องเขม็ง

	 “อ้าว	ถ้างั้นที่ผ่านมาท่านก็หลอกคนอื่นนะสิ	ใครๆ	ก็ลือว่าท่าน

เป็นเซยีนเป็นพระอรหนัต์ผูส้�าเรจ็วทิยาอาคมขัน้สงู	ถ้าท่านไม่ได้เป็นพระ

อรหันต์	ขอโทษนะครับ	แล้วในโลกนี้มีพระอรหันต์ไหมครับ	บอกผมมา

เลยดีกว่า	 มีก็จะได้รู ้	 ไม่มีก็จะได้รู ้	 นี่ผมเดินทางมานี้	 ๗	 วันนะครับ	

เหน็ดเหนื่อยแทบล้มประดาตายนะครับ	 ถ้าไม่มีก็เท่ากับว่าผมเสียแรง

เปล่าสิครับ”
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	 “ใจเย็น	ๆ 	 ลูกใจเย็น	ๆ 	 ถึงแม้หลวงปู ่ไม่ได้เป็นพระอรหันต	์ 

ไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้เป็นผู้วิเศษ	 แต่หลวงปู่จะบอกให้	 การมาของลูก	 

วันนี้จะไม่ผิดหวังหรอกนะ”

	 “ไม่ผิดหวังยังไงครับ	หลวงปู่”

	 “หลวงปู่อยากจะบอกลูกว่า	 แม้หลวงปู่จะไม่ใช่พระอรหันต์	 

แต่หลวงปู่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง	ว่าพระอรหันต์นั้นมีลักษณะเช่นไร”

	 “อย่างไรเหรอครับ”

	 “จ�าไว้นะลูกนะ	พระอรหันต์นั้นมีลักษณะสองอย่าง	ถ้าลูกเจอ

ที่ไหนนั้นละพระอรหันต์	จงรีบกราบ	จงรีบดูแล	จงรีบปรนนิบัติ	จ�าไว้ให้

ดีนะลูก	ลักษณะของพระอรหันต์มีสองประการด้วยกัน

	 “หนึ่ง	 ชอบใส่เสื้อเอาข้างในกลับออกมาไว้ข้างนอก	 สอง	 

ชอบสวมรองเท้ากลับข้าง	 เอาข้างขวามาอยู่ข้างซ้าย	 เอาข้างซ้ายมาไว้

ข้างขวา”

	 ชายหนุ่มฟังแล้วก็	 “ปัดโธ่	 แค่นี้เองเหรอครับหลวงปู่	 ถ้างั้น 

ผมมานี้ก็เสียเที่ยวสิ”

	 “ไม่เสียเที่ยวลูก	 จากนี้ไปลูกจะได้พบกับพระอรหันต์องค์จริง	

ลืมหลวงปู่ซะ	หลวงปู่ไม่ได้ส�าคัญอะไรหรอก”

	 เขาก็หันไปมองหลวงปู่	ตั้งแต่หัวจรดเท้า	“เฮ้อ	เสียชื่อ	เสียเที่ยว	

เสยีเวลา	ไม่ใช่พระอรหนัต์แล้วให้คนมานัง่กราบอยูไ่ด้	พวกสิบแปดมงกฎุ

ชัด	ๆ ”

 เสรจ็แล้วเขากก็ราบแล้วกเ็ดนิลงจากเขาวนันัน้เลย		ไม่นอนด้วยซ�า้ 

คิดถึงแม่ข้ึนมาตะหงิดๆ	 ผ่านมาตั้ง	 ๗	 คืน	 ๗	 วัน	 เดินทางกลับมัน 

คืนนั้นเลย	 เขาเดินทางรอนแรมมาหลายคืนหลายวัน	 ขามา	 ๗	 วัน	 

ขากลับอีก	๗	วัน	คิดถึงแม่เหลือเกิน
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	 ผู้เป็นแม่ก็อายุ	 ๗๐	 เศษ	ๆ 	 แล้วถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว	 งก	ๆ 	

เง่ิน	ๆ 	 ก็คิดถึงลูกหลังจากที่ลูกชายบุกป่าฝ่าดงเดินทางกลับบ้านมา	 

๗	วัน	๗	คืน

	 ในที่สุดเช้าวันหนึ่งก็ทะลุทะลวงถึงหมู่บ้าน	พอเขาเดินทางใกล้

จะถึงบ้าน	เห็นหลังคาบ้านอยู่ไกล	ๆ 	เขาตะโกนเรียกแม่

	 “แม่ครับ	ลูกกลับมาแล้วครับ”

	 แม่ก็นอนคิดถึงลูกทุกคืนทุกวัน	ได้ยินเสียงลูกแว่วมาไกล	ๆ 	ดีใจ

เหลือเกิน	 ก�าลังเข้าครัวท�ากับข้าวอยู่	 ผู ้เป็นแม่สูงอายุดีใจ	 วิ่งพรวด 

ออกจากกระท่อมไป	 พอออกมาจากกระท่อมได้	 เอ๊ะ	 ท�าไมมันเย็นไป 

ทั้งตัวเลย	 นึกขึ้นมาได้ยังไม่ได้สวมเสื้อเลย	 กลับเข้าไปในกระท่อมหยิบ

เสื้อผ้าเก่า	ๆ 	ซึ่งเธอสวมมาประจ�ามาสวม	ด้วยอารามรีบร้อนดีใจที่จะได้

เห็นหน้าลูก	จึงสวมผิดเอาข้างในกลับมาไว้ข้างนอก	ข้างนอกเลยกลับไป

อยู่ข้างใน

	 จากนั้นรีบวิ่งออกจากบ้านไป	 เอ๊ะ	 เจ็บเท้าแปลบ	 ตายแล้ว	 

ไม่ได้สวมรองเท้า	วิ่งกลับมาสวมรองเท้าฟาง	แล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปรับ

ลูกชายที่ปากซอย	 เมื่อแม่และลูกมาเจอกันด้วยความรักและคิดถึง	 

ต่างคนก็ต่างโผเข้ากอดกัน

	 เมื่อเก็บรับซึมซับไออุ่นแห่งความรักจากกันและกันแล้ว	 ผู้เป็น

ลูกก็คลายอ้อมกอดจากผู ้เป็นแม่	 มองหน้าแม่	 มองให้เต็มสองตา 

คิดถึงแม่เหลือเกิน	 แม่ก็มองหน้าลูก	 มองให้เต็มสองตา	 	 น�้าตาของแม่ 

เอ่อท้นออกมาโดยไม่มีค�าพูด

	 ต่างคนต่างก็รู้ว่าคิดถึงและเป็นห่วงซึ่งกันและกัน	เมื่อเขาสบตา

แม่แล้วมองลงมา	ไล่ลงมาเรื่อย	ๆ 	ต�่าลง	ๆ 	เขาก็สังเกตเห็นเสื้อผ้าของแม่

ที่ผิดปกติ	เขาก็อุทานขึ้นว่า
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	 “แม่	 ผมไม่อยู่ไม่กี่วันนะ	 นี่อัลไซเมอร์เลยนะแม่	 ความทรงจ�า

เลอะเลือนขนาดนุ ่งผ้ากลับด้านเลยเหรอแม่	 เลอะใหญ่แล้วนะแม่	 

เดี๋ยวแม่ต้องเปลี่ยนเสื้อนะ	ข้างในมาอยู่ข้างนอกได้ไง	 โห	แม่	 เอาใหญ่

แล้ว	นี่	ผมไม่น่าทิ้งแม่ไปเลย	แค่	๗	วันแม่หลงลืมขนาดนี้	ถ้าผมไปเป็น

เดือนคงจ�าชื่อผมไม่ได้ใช่ไหม”

	 ต่อว่าแม่เสร็จแล้วก็มองต�่าลงไป	เห็นรองเท้าสองข้างของแม่

	 “แม่	 ไม่ใช่แค่เสื้อนะ	 ดู	ๆ 	 แม่สวมรองเท้าสิ	 แม่ท�าอะไรลงไป	 

ขวามาอยู่ซ้าย	ซ้ายมาอยู่ขวา	ปัดโธ่	แม่เลอะใหญ่แล้ว”	ว่าแล้วก็ก้มลงไป

	 “อ่ะแม่	 ถอดรองเท้า	 เดี๋ยวลูกจะเปล่ียนให้”	 เขาก็ย่อตัวลงไป

ถอดรองเท้าผู้เป็นแม่แล้วก็กลับข้างรองเท้า	

	 นาทีท่ีเขาก�าลังเอามือไปแตะรองเท้าซ้ายของแม่	ซ่ึงมันสลับกัน

อยู่จากขวาจะเอาไปไว้ซ้าย	และจากซ้ายจะเอาไปไว้ขวา	เขาก้มตัวลงไป	

แตะเท้าของผู้เป็นแม่	 พอมือแตะรองเท้าก�าลังจะถอดรองเท้าออกจาก

เท้าของแม่	นาทีนั้นหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงหลวงปู่จากบนยอดเขา	

	 “ลูกจ�าไว้นะ	 หลวงปู่ไม่ใช่พระอรหันต์อย่างที่ทุกคนเขาเข้าใจ

หรอก	แต่ว่าหลวงปู่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง	พระอรหันต์มีลักษณะยังไง	

ถ้าลูกเจอคนที่มีลักษณะสองประการนี้	นั่นละคือพระอรหันต์	จงรีบดูแล	

จงรีบปรนนิบัติ	จงรีบตอบแทนพระคุณ”

	 หนึ่ง	 พระอรหันต์ชอบเอาเสื้อข้างในกลับมาไว้ข้างนอก	 สอง	 

พระอรหันต์ชอบใส่รองเท้ากลับข้าง	เอาขวามาไว้ซ้าย	เอาซ้ายมาไว้ขวา	

ถ้าลูกเจอคนที่มีลักษณะสองประการนี้ที่ไหน	 นั่นแหละ	 พระอรหันต์ 

ตัวเป็น	ๆ
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	 นาทีนั้นเขาอึ้งเลย	 ค�าของหลวงปู ่ก ้องอยู ่ในโสตประสาท	 

น�้าตาของเขาร่วงลงมา	หยดลงบนหลังเท้าของผู้เป็นแม่

	 เขาก้มลงกราบ	แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น	ค่อย	ๆ 	เงยหน้าขึ้นมา

สบตาของผู้เป็นแม่	 แม่น้อมเอามือมาลูบหลัง	 แล้วพูดกับชายหนุ่มว่า	

“ร้องไห้ท�าไมลูก”

	 ชายหนุ่มสารภาพว่า	 “แม่ครับ	 ผมโง่จริง	ๆ 	 เลยนะครับ	 ผมสู ้

บุกป่าฝ่าดง	 เดินทางรอนแรมไป	ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้าสมุทร	 เพื่อไปตาม

หาว่าใครคือพระอรหันต์กันแน่	 วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่า	 แท้ที่จริงพระอรหันต	์ 

ไม่ได้อยู ่ไกลจากตัวผมเลย	 พระอรหันต์คือแม่บังเกิดเกล้าของผม	 

พ่อบังเกิดเกล้าของผม	คือพระอรหันต์	ที่จ�าพรรษาอยู่ในชายคาเดียวกับ

ผมมาโดยตลอด

	 ขอโทษนะครับแม่	 ที่ผมเพิ่งรู ้ความจริงวันนี้เอง	 ว่าแม่คือ 

พระอรหันต์ของลูก	พ่อก็คือพระอรหันต์ของลูก	แม่ครับ	จากนี้เป็นต้นไป	

ลูกจะไม่เสียเวลาไปตามหาพระอรหันต์นอกบ้านอีกแล้ว	ให้อภัยลูกด้วย

นะครับ	ขอให้แม่อยู่เป็นพระอรหันต์ของลูกตราบนานเท่านานนะครับ”

	 พดูเสรจ็แล้วเขากก้็มลงกราบเท้าทัง้สองข้างของแม่	สะอกึสะอืน้

อยู่เป็นนาน	รู้สึกผิดที่เขามองข้ามพระที่แท้จริง	พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้าน

เดียวกับเขามาโดยตลอด

	 เขาเพิ่งตระหนักรู้เดี๋ยวนั้นเองว่า	ปริศนาธรรมของหลวงปู่	ก็คือ

สิ่งที่อยู่ในบ้านของเขามาทั้งชีวิต	 พ่อผู้ให้ชีวิตนั้นเอง	 แม่ผู้ให้ก�าเนิด 

นั้นเอง	บุพการีทั้งสองท่านนี้คือพระในบ้าน
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	 นับแต่น้ันเป็นต้นมา	เขาไม่เคยเดนิทางออกไปตามหาพระผูว้เิศษ

คนไหนนอกบ้านอีกเลย	 เพราะเขาได้ค้นพบสัจธรรมความจริงแล้วว่า	

พระอรหันต์จ�าพรรษาอยู ่ในบ้านเดียวกับเรานั้นแหละ	 พ่อของเรา	 

แม่ของเราคือพระอรหันต์ของลูก	ๆ 	 ทุกคน	 เรามักจะให้ความส�าคัญ 

กับคนน้ันคนนี้มากมาย	แต่บางครั้งเรากลับมองข้ามคนที่ใกล้ตัวเราที่สุด	

เพราะเราคิดว่า	อย่างไรท่านก็อยู่กับเรา

	 บางครั้งไม่เพียงแต่เราจะมองข้ามท่านเท่านั้น	บางทีเราทะเลาะ

กับท่านด้วย	 เราท้าทายท่านด้วย	 เราด่าทอท่านด้วย	 เราเถียงท่านด้วย	

ท่านสอนอย่างหนึ่งเรากลับท�าตรงข้าม	 เราคิดว่าพ่อของเรา	 แม่ของเรา

อายยุงัไม่มาก	เรากเ็ลยไม่ต้องสนใจ	แต่บางทพีอเพือ่นบอกว่า	จะมาเทีย่ว

บ้านเรา	เรากลับทุ่มเทจัดบ้านจัดห้องดูแล	วันเกิดเพื่อน	เราเป็นเจ้าภาพ

จัดเลี้ยง	 แต่วันเกิดของพ่อของแม่	 	 เราไม่ให้ความส�าคัญ	 เราลืมไปเลย

ด้วยซ�้า

	 หากที่ผ่าน	ๆ 	มา	เราท�าเช่นนั้นกับพ่อแม่	จากนี้เป็นต้นไปเราต้อง

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 “ความกตัญญูกตเวทีเป็น

เครื่องหมายของคนดี”	 คนจีนสอนลูกสอนหลานว่า	 “ร้อยความดี	 

ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง”	ปราชญ์ท่านหนึ่งเขียนเอาไว้ว่า	“หากกราบ

พระหมื่นองค์แสนองค์	ยังไม่ได้กราบพ่อกราบแม่	ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่า

อะไรเลย”

	 ขอฝากค�าสอนเหล่านี้ให้เป็นคติธรรมประจ�าชีวิต	 ขอให้เรา 

ทั้งหลายตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่างดีท่ีสุดโดยถ้วนหน้ากัน 

ทุกคนเทอญ
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ครั้งหนึ่งในชีวิต

 ดิฉันเป็นเด็กชนบท	 เรียนโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง	 

อาศัยอยู่กับคุณแม่สองคน	 บ้านของฉันเป็นบ้านหลังเล็ก	ๆ 	 เต็มไปด้วย 

ความอบอุ่น	คุณแม่บอกดิฉันว่า	“คับท่ีอยู่ได้	คับใจอยู่ยาก”	ดิฉันรักบ้าน

ของดิฉันมาก	 กวาดบ้านถูบ้านทุกวัน	 เมื่อมีเวลาจะขอพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับจากเพื่อน	ๆ 	มาปลูกไว้รอบบ้าน	ส่วนคุณแม่ของดิฉันชอบปลูกพืช

ผักสวนครัวไว้หลังบ้าน	 เพื่อไว้รับประทานเองและแจกจ่ายให้กับเพื่อน

บ้าน	 หากมีมากจะน�าไปจ�าหน่ายที่ตลาดนัดกลางหมู่บ้าน	 คุณแม่สอน

ดิฉันเสมอว่าเราต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดเพราะบ้านเราไม่ได้ร�่ารวย

	 วันต่อมาหอกระจายข่าวในหมู่บ้านทับใต้	 ประกาศเชิญชวน

ประชาชนไปรับเสด็จในหลวงซึ่งเสด็จแปรพระราชฐานกลับมาประทับท่ี

วังไกลกังวลแม่บอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อม	 แม่จะพาไปรับเสด็จใน 

วันพรุ่งนี้	ดิฉันตื่นเต้นมาก	นอนไม่หลับ	เลือกเสื้อสีเหลือง	เลือกแล้วเลือกอีก	

และเผลอหลับไป	 ตอนเช้าตื่นนอนแต่เช้า	 ท�างานบ้านเสร็จแล้ว	 ช่วยแม่

เก็บผักไปขายท่ีตลาด	 แล้วเดินทางไปรับเสด็จ	 ดิฉันไปถึงบริเวณหน้า 

วังไกลกังวลเวลา	๑๑.๐๗	น.	คิดว่ามาก่อนผู้อื่น	แต่แล้วดิฉันต้องตะลึง

และตกใจที่เห็นผู้คนมานั่งรอรับเสด็จกันเต็มสองข้างทาง	ไม่มีแม้ทางจะเดิน 

ดิฉันคิดในใจว่าเขามากันตอนไหน	ผู้คนมาจากไหนกัน	ท�าไมมากขนาดนี้	

มาเตรียมพร้อมเร็วมาก	ทั้งที่คุณแม่บอกดิฉันว่าท่านเสด็จเวลา	๑๖.๐๐	น.	

คุณแม่สอบถามคนทีย่นือยูใ่กล้	ๆ 	ได้ความว่า	เขามาจากจงัหวดัหนองคาย	

มาค้างคืนรอรับเสด็จ	มากันทั้งครอบครัว	แต่ละคนมาจากหลายที่	ดิฉัน

รู้สึกว่าประชาชนรักและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านมาก
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 เมื่อถึงเวลาก่อนท่านเสด็จ	ดิฉันสังเกตว่าไม่มีใครบ่นร้อน	

บ่นปวดเมื่อยเลย	ทั้งที่นั่งบนถนนลาดยาง	ผู้คนพูดคุยกันถึงพระอาการ

ประชวรของพระองค์ท่าน	ในขณะที่มือหนึ่งของดิฉันถือธงชาติ	อีกมือหนึ่ง

ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง	ดิฉันใจเต้นไม่เป็นจังหวะ	ตื่นเต้น

จนบอกไม่ถูก	แม่รู้ใจดิฉันเอื้อมมือมาจับมือดิฉันเบา	ๆ 	 ดิฉันต้ังใจรอ

รับเสด็จอย่างใจจดใจจ่อ	และแล้วดิฉันเห็นรถต�ารวจเปดไฟสีแดงสว่างมาก

บ่งบอกถึงเวลาท่ีทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว	ดิฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะ

หยุดเต้น	เมื่อรถพระที่นั่งแล่นผ่านมา	ทุกคนโบกธงชาติ	โบกธงสีเหลือง

ชูพระบรมฉายาลักษณ์	และเปล่งเสียงดังพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่า	

“ทรงพระเจริญ”	น�้าตาแห่งความปลาบปลื้มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว	ดิฉัน

มองหน้าคุณแม่ของดิฉันและคนอื่นๆ	ล้วนมีอาการเดียวกัน	ดิฉันดีใจและ

ภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก	 ต้ังใจว่าจะมารับเสด็จพระองค์ท่านอีก	และ

จะจดจ�าเหตุการณ์ส�าคัญนี้ไว้ตลอดไป
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 คุณแม่บอกว่าในหลวงรักประชาชน	 ประชาชนจงรักภักดีต่อ

พระองค์ท่าน	ท่านเสยีสละเวลาท�าเพือ่พวกเรามากมาย	ขจัดทกุข์	บ�ารุงสขุ 

มีโครงการพระราชด�าริต่างๆ	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ฯลฯ	ฉะนั้น	คนไทย

ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาญฉลาดตามรอยพระยุคลบาท

และตามค�าสัง่สอนของพระองค์ท่าน	เพือ่ให้ประเทศชาตมิัน่คง	ประชาชน

มั่งคั่ง	และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 
เด็กหญิงชนัญธิดา นอยดี

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบานทับใต
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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เด็กชายอินทัช  จงใจจิตร
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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นางสาววิยะดา  เดชะค�าภู
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

อ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพรางวัลชนะเลิศกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

เฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมที
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ ฯ

อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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	 ฉันเป็นเด็ก	ตัวเล็ก	ผู้สร้างชาติ	 ฉันสามารถ	มุ่งมั่น	หมั่นศึกษา

รักษ์วินัย	ใฝ่เรียนรู้	คู่ประชา	 	 เร่งรักษา	ประเพณี	วิถีไทย

	 ฉันคือเด็ก	ผู้พิทักษ์	ธ�ารงโลก	 ช่วยคลายโศก	สือ่รอยยิม้	พริม้สดใส

รู้พระคุณ	พ่อแม่	ดูแลใจ	 	 	 เป็นผู้ให้	ประโยชน์สุข	แก่ทุกคน

	 ฉันคือเด็ก	ที่จะโต	ในภายหน้า	 เป็นผู้กล้า	ฉลาดล�้า	น�าเหตุผล

รู้หลักพ่อ	พอเพียง	เลี้ยงกายตน	 	 สู้อดทน	เสียสละ	ซื่อสัตย์มี

	 ฉันยังคง	เป็นเด็ก	วันยังค�่า	 แต่ฉันท�า	ทุกสิ่งรัก	ด้วยศักดิ์ศรี

ฉันจะโต	อย่างงดงาม	ด้วยความดี	 	 สมกับที่	เป็นมนุษย์	สุดสมบูรณ์

สักวัน...ฉันจะโต

เด็กหญิงจิราพร  ยืนศรี
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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	 โอ๊ย!	ผมอุทานเบา	ๆ 	เมื่อส้นเท้าและก้นของผมสัมผัสกัน	ในขณะที่

ผมก�าลังจะไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้านอน	รอยเจ็บนี้มาจากรอยไม้เรียว

ของผู้ที่เป็นทั้งครูและพ่อของผมเองครับ	 เหตุการณ์ในครั้งนั้นเองที่เป็น

บทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ท�าให้ผมได้เรียนรู้และส�านึกมาจนถึงทุกวันนี้

	 ผมชื่อ	ไท	ก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง	พ่อของผม

เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้	ก่อนหน้านั้นผมเคยคิดเข้าข้างตัวเองมา

ตลอดว่า	 ผมเป็นลูกของครู	 ผมสามารถที่จะท�าอะไรก็ได้ตามใจของผม	

ไม่เคยกลัวใคร	วันนี้ผมรู้ว่าที่ผมภูมิใจในฐานะลูกของครูมาโดยตลอดนั้น	

มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเพื่อน	ๆ 	ของผมเลย

	 ช่วงเช้าของวันนี้ผมแอบไปหาเรื่องกับเด็กนักเรียนที่เข้ามาใหม่	

สาเหตุเพียงแค่ไม่ชอบข้ีหน้าของเด็กคนนั้น	ณ	 เวลานั้น	 ผมไม่คิดกลัว 

บทลงโทษใด	ๆ 	ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อรักและดูแลผม	พ่อไม่เคยเฆี่ยนตี

ผมเลยสักครั้ง	ผมจึงเกเร	ท้าตีท้าต่อย	หาเรื่องคนอื่นไปทั่ว	แต่ครูและพ่อ

ไม่เคยจับได้	 ต่างจากครั้งนี้	 แม้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะท�าร้ายเด็กใหม่คนนั้น

ให้ได้รับบาดเจ็บ	 แต่ผลจากการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้	 กลับท�าให้ผม 

บทเรียน
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รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก	 ผมจะขอเรียกเด็กใหม่คนนี้ว่า	 “น้อย”น้อย 

มีอาการบาดเจ็บท่ีหางคิ้วข้างซ้ายแตก	 ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้	 พ่อและ 

คณะครูทุกคนในโรงเรียนทราบข่าว	 ผมจ�าได้ดีว่าพ่อมองผมด้วยแววตา

ผิดหวัง	ตอนนั้น	ผมอยากให้พ่อด่าหรือลงโทษด้วยวิธีใดก็ได้	แต่ไม่เป็น

เช่นนัน้	พ่อไม่ท�า	พ่อกลบันิง่	สายตาของพ่อบ่งบอกถงึความผดิหวงั	เสยีใจ

และนิ่งเฉย

	 พ่อในฐานะครูฝ่ายปกครอง	 พ่อไม่ละเว้นในหน้าที่ของคร	ู 

พ่อฟาดผมด้วยไม้เรียว	 ก่อนจะลงโทษผมท่ามกลางสายตาของเพ่ือน	ๆ 	

รวมถึงน้อย	พ่อถามผม	๓	ข้อ	ว่า

	 “มชีาต	ิศาสนา	พระมหากษตัริย์	เป็นแบบอย่างท�าไมไม่ท�าตาม”

ผมก้มหน้านิ่ง

	 “ครอูบรม	สัง่สอน	ไม่เชือ่ฟัง	ยังสมควรท่ีจะเป็นนกัเรียนอยูไ่หม”

	 “พ่อเคยสั่งสอนไหม	 ให้เธอคิดเอาเปรียบคนอื่น”	 อยู่	ๆ 	 น�้าตา

ของผมรินไหลออกมา

	 “ครูครับ!	หยุดฟาดเขาเถอะครับ”	น้อยยกมือขึ้นแล้วพูด
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	 “กฎก็คือกฎ	ต้องฟาดให้ครบ	๑๐	ที	ไม่มีข้อยกเว้นใด	ๆ 	ทั้งนั้น”	

พ่อผมเอ่ยเสียงดุ

	 “แบ่งกับผม	คนละครึ่งเถอะครับครู”	น้อยลุกข้ึนมายืนตรงหน้า

ของพ่อ	พ่อถอนหายใจ	แล้วให้ครูหนิงพาน้อยออกไป

	 เลิกเรียน	ผมนั่งรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านกับพ่อ	พ่อไม่เอ่ยค�าพูด

ใด	ๆ 	 ออกมาอีกเลย	 ท�าให้บรรยากาศภายในรถเงียบสงัด	 ราวกับมีใคร 

สักคนเอาแก้วสุญญากาศมาครอบโลกไว้ทั้งใบ	 ผมเองก็ไม่กล้าที่จะ 

เปิดปากพูดอะไรใด	ๆ 	ออกมา

	 ทันใดนั้นพ่อเลี้ยวรถเข้าไปจอดในลานวัดแห่งหนึ่ง	 พ่อเดินลง

จากรถไปคุยกับหลวงพ่อ	ส่วนผมเดินลงไปส�ารวจบริเวณวัด	ไปหยุดยืน

ที่บ่อน�้า

	 “อยากให้อาหารปลาไหม”	ผมหันไปทางต้นเสียง	เห็นน้อยเดิน

มามพีลาสเตอร์ปิดแผลทีห่างคิว้	ในมอืยืน่ถุงอาหารปลาให้ผม	ผมรวบรวม

ความกล้าที่จะเอ่ยพูดค�าว่า...
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	 “ฉนัขอโทษด้วยนะ	เรือ่งทีเ่กดิขึน้เมือ่ตอนเช้า”	น้อยยิม้และเดนิ

มาตบบ่าผม	

	 “ฉันเพิ่งย้ายมาใหม่	มาอยู่วัดกับหลวงพ่อ	เป็นเด็กวัดจน	ๆ 	ถ้า

ไม่รังเกียจ	 รับฉันไว้เป็นเพื่อนเพิ่มอีกสักคนได้ไหมล่ะ”	 ผมยิ้มและรู้สึก

โล่งใจ	แล้วเดินเข้ามากอดคอน้อย	และพากันเดินเข้าไปหาหลวงพ่อและ

พ่อของผมที่ลานวัด	พร้อมกับพูดว่าเราได้ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้ว

	 คดิแล้วผมกด็ใีจทีว่นันีผ้มได้เพือ่นใหม่เพิม่ขึน้อกีหนึง่คน	ผมมอง

กระเป๋าเงินบนหัวเตียงและตั้งใจว่าพรุ่งนี้ผมจะไปท�าบุญที่วัดของน้อย

	 ผมก้มกราบลงบนหมอนสามครั้ง	 ระลึกถึงพระคุณพ่อและแม่	

ขอบคุณสถาบันหลักของชาวไทย	 เพียงแค่นึกถึงการท�าบุญในวันพรุ่งนี้

ผมก็อิ่มเอมใจแล้วล่ะครับ	และคืนน้ีผมยังนึกขอบคุณน้อยที่ท�าให้ผมรู้ว่า	

“การอยูร่่วมกนั	ควรทีจ่ะรูจ้กัการให้อภยั	มคีวามรกัใคร่สามคัคปีรองดอง

กัน	เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติตลอดไป...”

นางสาวหลาว ลุงแสง
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
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วสนัตดิลกฉนัท์ ๑๔

	 เดก็เยาวชน	ณ	ประจบัุน	 ศศิมุัน่และแจงจดั	

หน้าทีม่หิย่อนกป็ฏบิตั	ิ จะววิฒัน์บ่เฉยชา	

(๑)	 เทดิทนูทะนกุกษดิชิาต	ิ นมะศาสกษตัรา

รวมใจสชุนพริะธดิา	 ตตฐิานะพึง่พงิ

(๒)		 ซือ่สตัย์ตระหนกัสละประโยชน์	 ปลโิพธ	ณ	ความจรงิ

อดทนมท้ิอวริยิะยิง่	 ธรมิง่อดุมการณ์	

(๓)		 รูค้ณุบดิาและชนน	ี ครศุรปีระสาทญาณ	

ทดแทนบ่อาจคณนะขาน	 หตุกรานกตญัญ	ู

(๔)		 ใฝ่รูว้ชิากจินะเนอืง	 จะประเทอืงและเฟ่ืองฟู

ใฝ่หาแสวงจตุปิระต	ู จรสู	่ณ	โลกย์ี	

เด็กไทยกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
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(๕)	 รกัษาขนบวจิติรศกัดิ	์ อนรุกัษ์ประเพณ	ี

ภาคภมู	ิณ	อารยะรด	ี อรุพนีครไทย	

(๖)		 มศีลีธรรมฤชปุระพฤต	ิ หริยิดึประจ�าใจ		

เผือ่แผ่สนองคณุประไพ	 จติใสมขิุน่จาง	

(๗)		 เข้าใจประชาอธปิไตย	 ฐติใินวธิกีลาง	

เคารพ	ณ	ชนทะเลาะจะวาง	 ชตุทิางขจรจาย	

(๘)		 ยดึถอืระลกึและปฏบิตั	ิ บ่มขิดัผกิฎหมาย	

กอปรกบัจะคารวะมคิลาย	 ปรยิาย	ณ	เนือ้อรรถ

(๙)		 พฤตติามวถิกีจ็ะมขิลาด	 ณ	พระราชด�ารสั	

ท�าตน	ณ	ตามสตวิวิฒัน์	 จะพพิฒัน์สชุวีา	

(๑๐)		 อดออมประหยดัจะภวะทนุ	 และบ่สญุ	ณ	ภายหน้า

ตามพจน์มหากษตรยิา	 กรณุา	ธ	เกือ้กลู	

(๑๑)		 เข้มแขง็บ่ยอมทรพชิติ	 สตปิิดสกดัสญู	 	

ร่างกายและใจจะบรบิรูณ์	 พละพนูบ่โง่งม	

(๑๒)		 นกึถงึคะนงึผลประโยชน์	 คณุโทษกะสงัคม	

สิง่แวดและล้อมทะนกุส็ม	 อภริมย์กท็ัว่กนั		 	

	 เดก็ไทยประพฤตจิติประกอบ	 ฤดชิอบ	ณ	ทกุวนั	

ถิน่ไทยระบือกด็จุฝัน	 สขุสนัต์เพราะ	“เก่ง”	“ด”ี
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อธบิายศพัท์

ประจบุนั	 =	 ปัจจบัุน	 จตุ	ิ =	 เคลือ่น	 	

ศศิ	ุ =	 เดก็	 จร	 =	 ไป	

กษดิ	ิ =	 แผ่นดนิ	 โลกย์ี	 =	 เกีย่วกบัโลก	

นมะ	 =	 การนอบน้อม	 รด	ี =	 ความยนิด	ี

พริะ	 =	 ผูเ้พยีร	 อรุพ	ี =	 แผ่นดนิ	

ตต	ิ =	 สาม	 ฤช	ุ =	 ตรง	

ปลโิพธ	 =	 ความห่วงใย	 หริ	ิ =	 ความละอายบาป	

ธร	 =	 การยดึไว้	 ประไพ	 =	 งาม	

คร	ุ =	 คร	ู ฐติ	ิ =	 ตัง้อยู	่ 	 

คณนะ	 =	 นบั	 ชตุ	ิ =	 ความรุง่เรอืง

หุต	 =	 การบูชา	 ภวะ	 =	 ความมี	

พฤติ	 =	 ประพฤติ	 ทร	 =	 ความชั่ว
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นายเกริกพล ทองมโนกูร   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี  

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
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	 ป๊อก!	 “โอ๊ย”	 ฉันยกมือคล�าหัวที่เริ่มจะโนออกมา	 พลางนึกชัง

น�้าหน้าเจ้าเด็กตัวอ้วนที่ก�าลังหัวเราะ	 ฮ่า	ๆ 	 ด้วยความภูมิใจในฝีมือ 

ปากระป๋องของตนเอง	 เจ้าเด็กกลุ่มน้ีแข่งกันปาขยะลงถัง	 แต่ด้วยฝีมือ

อันยอดแย่	 ขยะเลยพลาดมาโดนหัวฉันจนโนเสียนี่	 ไม่มีแม้แต่ค�ามา

ขอโทษสักค�า	ช่างเป็นเช้าที่แย่จริง	ๆ 	เลย

	 ความจริงแล้วฉันก็ยืนอยู่ที่นี่มานานแล้วนะ	 ตั้งแต่สมัยที่ฉันยัง

หนุ่ม	ๆ 	หล่อเลยล่ะ	ตอนนั้นที่ฉันมาถึงใหม่	ๆ 	ใคร	ๆ 	ก็วิ่งมาดูฉันและใส่ใจ

กับฉัน	เด็ก	ๆ 	ต่างตื่นเต้น	เพราะหน้าตาของฉันคล้าย	ๆ 	กับตัวการ์ตูนที่

เด็ก	ๆ 	 นิยมกัน	 ก็แหม!	 คนมันหล่อนี่น่า	 ปากของฉันท�าหน้าที่แทบ 

ตลอดวันเพราะเด็ก	ๆ 	ต่างเดินผ่านมาเปิดปิดเพื่อจะทิ้งขยะลงในตัวฉัน

ความภูมิใจของถังขยะ
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	 ใช่แล้ว	ฉันคือถังขยะสุดหล่อประจ�าโรงเรียน	“สะอาดเอี่ยม”

	 ตอนนี้โรงเรียนแห่งนี้ไม่เห็นจะสะอาดเอี่ยมเหมือนชื่อเลย	 ฉัน

รู้สึกเศร้าใจ	ดูสิตัวฉันก็สกปรก	ไม่มีใครอาบน�้าให้ฉัน	ฉันไม่หล่อเหมือน

เมื่อก่อนเลย	ฮือ	ๆ

	 อุ ๊ย!	 ฝนตก	 ฉันจะหลบไปที่ไหนได้ล่ะเนี่ย	 ต้องยืนตากฝน	

เฉอะแฉะไปหมด	เหม็นก็เหม็น	ฉันหนาวจัง	“ฮัดชิ้ว	ฮัดชิ้ว	นั่นไง	อาการ

มาล่ะ	แย่แน่เลย”	ฉันชักจะตาลาย	โอยเป็นลมแน่เลย	ว่าแต่เสียงเด็ก	ๆ 	

ที่ไหนแว่ว	ๆ 	มาหนอ

	 “น่ี	อย่ามาเล่นตรงน้ีนะ	อ๋ี!	เห็นไหม	ถงัขยะสกปรกชะมดั	เชือ้โรค

ทั้งนั้นเลย”

	 “นี่	อย่ามาดันฉันสิ	เดี๋ยวชนถังขยะนะ	นั่น!นั่น!	โครม!”

	 ฉันล้มโครมลงไปกับพื้น	ขยะในตัวฉันเกลื่อนกลาด	 เสียงเด็ก	ๆ 	

ร้อง	เหตุการณ์ดูวุ่นวาย	แล้วฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลย

	 “คุณครูขา	โครงการรักษ์ความสะอาดของเรา	เริ่มท�าในสัปดาห์

นี้ใช่ไหมคะ”

	 “ค่ะ	ใบตอง	จุดแรกที่คณะกรรมการนักเรียนเสนอให้ปรับปรุง	

คือความสะอาดของถังขยะใช่ไหมคะ”

	 “ค่ะ	 งั้นพวกเรามาขัดถูท�าความสะอาดกันเลย	 นี่	ๆ 	 พวกเธอ 

ส่วนหนึ่งแบ่งไปรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ”

	 “ได้	ค่ะ/ครับ	ท่านประธานนักเรียน”

	 	เช้าวันต่อมา	ฉันลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดเมื่อยนิดหน่อย	

คงมาจากการล้มลงเมื่อวานนี้
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	 เสียงเพลงนี่นา	 “โรงเรียนของเราน่าอยู่	 มองดูสะอาดทุกหน	 

พวกเราช่วยกันทุกคน	เก็บขยะและทิ้งให้ตรงที่เอย”

	 เสียงเด็กร้องเพลง	 ฉันชอบจัง	 เกิดอะไรขึ้นเหรอ	 ท�าไมตัวฉัน

สะอาด	หล่อมากเลยนะเราเนี่ย	ฉันมองไปรอบ	ๆ 	ตัว	บริเวณโรงเรียนดู

สะอาด	มีป้ายมาติดบนตัวฉัน	แถมมีเพื่อนใหม่มาอยู่กับฉันอีก

	 “สวัสดี	เจ้าถังขยะรีไซเคิล	สีเหลืองสุดหล่อ”

	 “สวัสดีครับ	เจ้าถังขยะทั่วไป	สีเขียวสดใสเชียวนะ”

	 “สวัสดีจ้า	เจ้าถังขยะอันตราย	สีแดงแรงฤทธิ์เชียวนะ”

	 เด็ก	ๆ 	กลุ่มใหญ่ก�าลังเดินมาที่พวกเราแล้ว	ฉันรีบยืนตัวตรง	ขอ

หล่อสักนิดนะเด็ก	ๆ 	จะได้รักฉันเหมือนเดิม	(ฮ่า	ฮ่า)

	 “น้อง	ๆ 	ประถมศึกษาปีที่	๕/๑	คะ	ถังขยะโรงเรียนเรา	มี	๓	สี

นะคะ	 สีเหลืองส�าหรับขยะที่น�ามารีไซเคิลได้	 สีเขียวส�าหรับขยะทั่วไป	

ส่วนสีแดง	คือขยะที่เป็นอันตรายนะคะ	น้อง	ๆ 	ต้องทิ้งให้ถูกที่	โรงเรียน

ของเราจะได้สะอาด”	 เสียงเด็กน้อยที่ชื่อใบตองพูด	 เธอเป็นประธาน

นักเรียนปีนี้
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	 “พี่คะ	แล้วจะมีการประกวดโรงเรียนสะอาดด้วยใช่ไหมคะ”

	 “ค่ะ	 พวกเราต้องช่วยกันนะ	 โครงการรักษ์ความสะอาดของ

โรงเรียนเราจะช่วยให้โรงเรียนเราสะอาดได้รับรางวัลชนะเลิศแน่	ๆ 	จ้ะ”

	 “ได้เลยค่ะ	 พวกเราจะไปช่วยสอนน้อง	ๆ 	 ให้ช่วยกันเก็บขยะ 

เนอะพวกเธอเนอะ”

	 อ้อ!	 ฉันเข้าใจแล้ว	 โรงเรียนจะมีการประกวดความสะอาด	 

เด็ก	ๆ 	จึงร่วมมือกันเก็บขยะและดูแลโรงเรียน	ฉันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ให้กิจกรรมนี้ประสบความส�าเร็จให้ได้

	 “คุณแม่ขา	คุณครูสอนให้หนูทิ้งขยะให้ถูกถังค่ะ	โรงเรียนจะได้

สะอาด”

	 “แล้วขวดน�้าพลาสติกของเราต้องทิ้งตรงไหนคะลูก”

	 “ถังสีเหลืองค่ะ”

	 “เก่งจัง	ลูกแม่เยี่ยมไปเลย”
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	 “อุ๊ย!	 ขยะเหม็นจัง	 คุณแม่ขาแล้วพี่ถังขยะ	 ไม่เหม็นขยะเหรอ

คะ”

	 “พีถั่งขยะ	ต้องอดทนสคิะลกู	ไม่อย่างนัน้กไ็ม่มทีีใ่ห้เดก็	ๆ 	ทิง้ขยะ

สิคะ”

	 “ขอบคุณนะพี่ถังขยะ	พี่เก่งมาก	ๆ ”

	 แล้วสองแม่ลูกก็เดินจากไป	 แต่ค�าลงท้ายที่เด็กน้อยพูดไว  ้

มันท�าให้ฉนัหวัใจพองโต	มแีรงยนือ้าปากรอรบัขยะจากทกุ	ๆ 	คน	โรงเรยีน

เราต้องน่าอยู่	 สะอาดเอี่ยมอย่างแน่นอน	 ในเมื่อทุกคนพร้อมใจกันช่วย

กันเช่นนี้	น่ีล่ะหนอ	ความร่วมมือร่วมใจของเรา	ชาวโรงเรียนสะอาดเอี่ยม

สู้	ๆ 	นะ	จะได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง	พี่ถังขยะเอาใจช่วยนะจ๊ะ

เด็กหญิงพิชญาภา  สุพรรณธริกา
โรงเรียนพญาไท

กรุงเทพมหานคร
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เหรÕยÞหŒาบาทของยาย
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	 เหรียญห้าบาทสองเหรียญถูกวางลงบนฝ่ามือเล็ก	ๆ 	 เด็กชาย 

เงยหน้ามองยาย	 ใบหน้ากร้านแดด	 เหง่ือยังทิ้งร่องรอยอยู่บนใบหน้า 

ที่เต็มไปด้วยร้ิวรอยของวัยชรา	มีเพียงดวงตาเท่านั้นที่เปี่ยมล้นไปด้วย

ความหวัง

	 “ให้ยอดหมดเลยหรือยาย”	ยอดเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ

	 “ฮ่ึม!	เอาไปเถอะ”	หญิงชรายืนยันพร้อมกับหยิบขนมสอดไส้ใส่

ในกระเป๋าเป้ใบเล็กของยอด	ยอดส่งยิ้มให้ยายด้วยสีหน้าเบิกบานแล้ว

ก้มลงมองเงินสิบบาทในมือ

	 ทุก	ๆ 	วันยายจะออกจากบ้านไปพร้อมกับยอด	ยายจะแยกกับ

ยอดที่ตลาด	ยอดก็เดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟ	สองคนยายหลานเดิน

ออกจากบ้านด้วยความเร่งรีบเพื่อที่จะให้ยอดไปทันรถไฟขบวนแรก	ระยะ

ทางจากบ้านไปยังสถานีรถไฟนั้นไกลพอสมควร	คนส่วนใหญ่จึงเลือกนั่ง

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	แต่ส�าหรับยายและยอด	 ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก

เดินด้วยเท้า

	 แสงอาทิตย์เริ่มส่องแสงสว่าง	ยอดเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น	 ปู๊น...ปู๊น...	

ปู๊น	เสียงหวูดดังมาแต่ไกล	ยอดเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นกว่าเดิมจนเกือบจะว่ิง	ย่ิง

ได้ยินเสียงหวูดสลับกับเสียงฉึกฉัก	ๆ 	ยอดวิ่งเต็มก�าลังมาถึงชานชาลา 

ขณะที่รถไฟก�าลังเตรียมจอด

	 ยอดก้าวเท้าข้ึนรถไฟด้วยความเหนื่อยล้า	ขาทั้งสองนั้นเริ่ม 

อ่อนแรง	เขาหยดุพกัหายใจครูห่นึง่	พร้อมกบักวาดสายตามองหาทีน่ัง่	แต่ 

ทกุทีต่่างถกูจบัจองอยูก่่อนแล้ว	ยอดจงึต้องยนืเกาะผนงัเบาะไปตลอดทาง

	 โรงเรียนของยอดเป็นโรงเรียนเล็ก	ๆ 	แถวชนบท	 เป็นอาคาร 

ชั้นเดียวสีขาวตั้งอยู ่ท่ามกลางแมกไม้	 เพื่อน	ๆ 	 ทยอยกันเข้ามา 

ในโรงเรียน	ครูทักทายนักเรียนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม	และเอื้อเอ็นดู
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	 เดก็		ๆ 	ทกุคนยืนเข้าแถวเคารพธงชาต	ิและเปล่งเสยีงร้องเพลงชาติ

เสียงดังกระหึ่ม	 เสียงสวดมนต์เจ้ือยแจ้ว	 ครูพูดอบรมนักเรียนก่อน 

ปล่อยเข้าห้องเรียน

 เวลาพักกลางวันเป็นเวลาที่ทุกคนโปรดปรานท่ีสุด	เพื่อน		ๆ 	ทุกคน

สอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะแล้วรีบเดินไปโรงอาหาร	 วันนี้ยอดตัดสินใจไม่ไปกิน

ข้าวที่โรงอาหาร	 เพราะในกระเป๋าเป้ยังมีขนมสอดไส้ที่ยายให้เมื่อเช้า	

ยอดเดินไปท่ีสวนป่าหลังโรงเรียน	ท่ีน่ีเงียบสงบดี	และรายล้อมด้วยต้นไม้

นานาพันธุ์	เหมาะส�าหรับนั่งรับประทานอาหารเป็นที่สุด

	 ยอดหยบิขนมสอดไส้ออกมา	สนุขัผอมโซเดนิตปัุดตเุป๋เข้ามา	มนั

เดินเข้ามาทักทายยอดด้วยการหมอบลงใกล้เท้า	แลบลิ้นและกระดิกหาง	

สายตาเว้าวอนของมัน	ท�าให้ยอดจ�าใจต้องสละขนมสอดไส้ไปหนึ่งห่อ

	 หลังเลิกเรียนเพื่อน	ๆ 	ชวนยอดไปซื้อของเล่นที่ร้านขายของเล่น

ข้างสถานีรถไฟ	ซึ่งยอดเองก็ตกลงเพราะอยากลองไปจับไปเล่นของเล่น

ดูบ้าง	โดยเฉพาะพวกรถคันใหญ่	ๆ 	รถถังและปืนกล

	 “คันน้ีสุดยอดไปเลย	 มีไฟกะพริบด้วย”	 ยอดหันไปมองด้วย 

ความตื่นเต้น

	 “น้าครบัเอาคนันีค้รบั”	เพือ่นของยอดตดัสนิใจซือ้อย่างง่ายดาย

และยื่นแบงก์สีแดงท่ียอดไม่เคยได้จับให้เจ้าของร้าน	 เมื่อออกจากร้าน	

เพื่อนคนนั้นก็ส่งรถของเล่นให้ยอดลองเล่น	ยอดรู้สึกว่ารถคันนี้มันวิเศษ

จรงิ	ๆ 	สกัวนัเขาต้องเป็นเจ้าของให้ได้	แม้ท้องจะหวิอยากซือ้ขนมกนิ	ยอด

ก็จะอดทนเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ในอนาคตอันใกล้
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	 เขาแยกกับเพื่อนที่ร้านขายของเล่น	เมื่อได้ยินเสียงประกาศจาก

สถานีรถไฟว่าขบวนรถไฟก�าลังจะเทียบชานชาลา	 ขณะที่นั่งบนรถไฟ	

ความคิดของยอดหลั่งไหลหลากหลายวิธี	เพื่อให้มีเงินซื้อรถในเร็ววัน

	 ยอดเห็นยายแบกถุงขยะอยู่หน้าตลาด	 ใบหน้ายายเต็มไปด้วย

หยาดเหง่ือ	ยายคงจะเหนื่อยและหิวไม่ต่างจากยอด	ความคิดที่อยากได้

ของเล่นปลิวหาย	 ยอดรีบสาวเท้าไปหายายพลางตะโกนเรียกยายเสียง

ดัง

	 “ยาย...ยาย	รอยอดด้วย”	หญงิชราหนัขวบัและยิม้รบัด้วยสหีน้า

เบิกบาน	ราวกับไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย

	 “ยายเหนือ่ยไหม	ตอนเทีย่งยายทานอะไรหรอืยงั”	ยอดถามด้วย

ความห่วงใย

	 “ยายจะเอาขวดน�้าพวกน้ีไปขาย	 แล้วเราจะได้เอาเงินไปซ้ือ

ข้าวสาร	 นี่ผักบุ้ง	 น้าท่ีขายผักเขาแบ่งให้ยาย”	 ยายอวดผักบุ้งก�าเล็ก 

ในมือให้ยอดดู	ท�าให้ยอดรู้สึกใจแป้ว	 โชคดีจริง	ๆ 	ที่เขายังมีเงินสิบบาท

อยู่ในกระเป๋า

	 “ยาย	รอยอดอยู่ตรงนี้นะ”	ยอดเดินไปยังร้านขายน�้าเต้าหู้แล้ว

ล้วงหยิบเงินสิบบาทในกระเป๋า	เขายื่นไปตรงหน้าแม่ค้า	แล้วเอ่ยถาม

	 “ผมมเีงนิแค่สบิบาท	พอจะซือ้น�า้เต้าหูก้บัปาท่องโก๋ได้ไหมครบั”	

แม่ค้าไม่ตอบ	แต่หยิบถุงน�้าเต้าหู้กับปาท่องโก๋สองชิ้นใส่ถุงให้ยอด

 “ยายหิวไหม	ยอดซื้อน�้าเต้าหู้กับปาท่องโก๋มาให้ยาย”	ยายแย้มยิ้ม

ทันที	 เธอมองยอดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสุข	ความเหน็ดเหนื่อย

หายไปในพริบตา	เด็กชายตรงหน้าคือพลังชีวิตของเธอ
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	 ยอดมองยายดื่มน�้าเต้าหู้	 และเคี้ยวปาท่องโก๋อย่างเอร็ดอร่อย	

ยอดคิดว่าจากนี้เขาควรช่วยแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยของยาย	 วัน

อาทิตย์นี้เขาจะไปขออาเจ็กล้างจานเพื่อหาเงินมาจุนเจือช่วยเหลือยาย

อีกแรง	 และตอนเย็นหลังเลิกเรียนเขาจะช่วยยายเก็บขวด	 และล้มเลิก

ความคิดที่อยากได้ของเล่น	 เพราะตอนน้ีเขารู ้แล้วว่าเงินทุกบาท 

ทุกสตางค์นั้นมีค่าและมีความหมายต่อชีวิตของเขาและยาย	 เขาจะต้อง

ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า	อนาคตเขาจะได้สดใสด้วยเงินที่ได้จากน�้าพักน�้าแรง

ที่เขาและยายร่วมอดออม

	 ความขยันและความอดออมเท่านั้นที่จะท�าให้ชีวิตของเขาและ

ยายผ่านพ้นความยากจน	และความรักของยายคือก�าลังใจของยอด	ความรัก

และความกตัญญูของยอดคือก�าลังใจของยาย

	 “ไปกันเถอะยาย”	ยอดยกถุงขวดข้ึนแบก	เดินน�าหน้ายายไปยัง

ร้านรับซื้อของเก่า

นางสาวพิชามญญ์ เทพหนู
โรงเรียนสตรีพัทลุง

อ�าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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	 สวัสดีครับ	ผมชื่อ	“ธนา”	อายุ	๑๒	ขวบครับ	ผมอยู่ที่โรงเรียน	

มาเรียนหนังสือ	ท�าหน้าที่ของเด็กดีครับ	วันนี้ท้องฟ้าสดใสจังเลย	ต้องมี

เรื่องดีเกิดข้ึนแน่	ๆ 	โอ๊ะ!	นั่น!	เพื่อนผู้หญิงคนนั้นท�ากระเป๋าเงินสีชมพูตก!

	 ผมรีบวิ่งเข้าไปเก็บกระเป๋าเงินให้เธอ	แต่เธอหันมาเห็นแต่เพียง

ตอนที่ผมถือกระเป๋าเงินอยู่	จึงคิดว่าผมเอากระเป๋าเงินของเธอไป	เธอวิ่ง

เข้ามาหาผม	และพูดกับผมเสียงดัง

	 “นี่	นาย!	จะเอากระเป๋าตังค์เราไปไหน	เอาคืนมานะ!”	เด็กหญิง

พูดเสียงดัง	 ผมจึงส่งกระเป๋าเงินให้เธอด้วยอาการงง	ๆ 	 และได้แต่คิดว่า

ท�าไมถึงเป็นแบบนี้นะ

	 กริ๊ง...	 ออดเริ่มคาบแรกดังขึ้น	 ผมจึงรีบไปเข้าห้องเรียน	 แต่ใน

ขณะที่วิ่ง	ๆ 	อยู่นั้น	ผมก็เหลือบไปเห็นคุณป้าแม่บ้าน	ดูท่าทางเหมือนจะ

ล้ม	ผมจึงเดินเข้าไปหา	

	 “คณุป้ามอีะไรให้ผมช่วยไหมครบั?”	ผมถามพร้อมกบัเข้าไปช่วย

พยุง

	 	“โอย...	ป้ารูส้กึว่ามนัล้า	ๆ 	ปวดหวั	เนือ้ตวักเ็มือ่ยไปหมด	เหมอืน

จะเป็นลมน่ะลูกเอ๊ย”

 

ธนา...เด็กดี
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	 เมื่อได้ยินดังน้ัน	 ผมจึงให้คุณป้านั่งพัก	 และช่วยคุณป้าเก็บ

อุปกรณ์ท�าความสะอาดทั้งหมดเข้าที่	เมื่อผมช่วยคุณป้าเสร็จ	ก็เกินเวลา

คาบแรกมายี่สิบนาทีกว่าซะแล้ว	ผมเดินเข้าไปในห้องเรียน	และตามคาด

	 “ธนา	เธอไปไหนมา	รู้ไหม	เลยเวลามากี่นาทีแล้ว”	เสียงคุณครู

ต�าหนิผม	ด้วยความเป็นเด็ก	ผมจึงไม่กล้าโต้เถียงอะไรไป	ได้แต่น้อยใจ

อยู่เงียบ	ๆ 	ผมคิด	และเกิดค�าถามในใจว่า	เราจะเป็นเด็กดีไปท�าไมกัน?		

	 เช้าวันใหม่	วันนี้ท้องฟ้าสดใสเช่นเดิม	แต่ผมไม่คิดว่าวันนี้จะเป็น

วันที่ดีส�าหรับผมหรอกนะ	 เมื่อถึงโรงเรียน	 ผมก็เจอกับเด็กผู ้หญิง 

คนเมื่อวาน	เธอมองมาที่ผม	เธอก�าลังเดินเข้ามาหาผมด้วย

	 “นาย	คือเรื่องเมื่อวาน	เพื่อนเราบอกว่าที่จริงเห็นนายช่วยเก็บ

กระเป๋าเงินให้	เราขอโทษจริง	ๆ 	นะ	ฮือ...”	เธอพูดพร้อมกับท�าท่าเหมือน

จะร้องไห้

	 “ไม่เป็นไรหรอก	 เราเพื่อนกันนี่	 แค่เธอเข้าใจเราก็ดีแล้ว”	 

ผมตอบเธอไป	และดีใจที่เธอเข้าใจผม

	 “ขอบใจมากนะ	 งั้นจากนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ!”	 เธอพูด

พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าและดวงตาของเธอมีน�้าตา

	 “อื้ม!	ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันนะ!”	ผมตอบพร้อมยิ้มรับ	และยินดี

กับมิตรภาพใหม่เป็นอย่างมาก	ผมเดินต่อไป	ก็พบคุณครูที่สอนคาบเมื่อวาน

ที่ผมเข้าเรียนสาย	และระหว่างนั้น	คุณป้าแม่บ้านก็เดินเข้ามาหา

	 “ขอบใจเรื่องเมื่อวานมากนะลูก	 เบาแรงป้าไปเยอะ	 ไม่งั้นป้า 

คงได้เป็นลมเป็นแล้งไปแน่	บุญรักษานะลูก”

	 “ไม่เป็นไรครับคุณป้า	ผมเองก็ขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงไวไว	

นะครับ!”	ผมพูดด้วยความจริงใจ	คุณป้ายิ้มออกมา	และหลังจากคุณป้า

เดินจากไป	คุณครูที่ฟังและเห็นดังนั้นก็เดินเข้ามาหาผม
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	 “ธนา	 เรื่องเมื่อวานครูขอโทษ

ที่ท�าเสียงดุเธอ	 โดยไม่ได้ถามเหตุผล

ก่อน”

	 “ครับผม	ผมไม่เคยคิดจะโกรธ

ครเูลยครบั”	ผมยิม้กว้าง	คณุครยูิม้ตอบ

อย่างอ่อนโยนและสวมกอดผม

	 “รักษาความดีนี้ไว้นะ	 ขอให้อย่าหยุดท�าความดี	 ต่อให้วันหนึ่ง	

ครูอาจไม่เห็น	คนทั้งโลกไม่เห็น	ขอแต่ตัวเธอเห็นตัวเอง	ได้ช่วยเหลือ	ได้

มอบความปรารถนาดีให้กับผู้อื่น	 ความดีไม่เคยจากไปไหน	 มันอยู่ที่ตัว

เธอเสมอ	เมื่อเธอกระท�าดี	เมื่อนั้นเธอก็เป็นคนดี	ภูมิใจกับตัวเองไว้นะ”	

น�้าเสียงของคุณครูหนักแน่นมั่นคงเหมือนเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีเจาะเข้าไป

ในใจผม	ผมฟังแล้วได้คดิอะไรบางอย่าง	ผมยิม้พร้อมขานรบั	“ครบั”	และ

ตอนนี้	ผมว่าผมได้ค�าตอบแล้ว	ว่าผมจะเป็นเด็กดีไปท�าไม?	มันไม่จ�าเป็น

เลย	ว่าใครจะเห็นสิ่งที่ผมท�าไหม	เมื่อผมท�าดี	ความดีย่อมอยู่ที่ผม	เมื่อ

ผมรู้ว่าตัวเองท�าดี	เมื่อนั้นความดียังอยู่เสมอ	อยู่ที่การกระท�าของผมเอง

 ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ	ว่าท�าดีได้ดีเป็นอย่างไร	การท�าดีก็ได้ดี

ด้วยการกระท�านั้น		จะมีใครเห็นหรือไม่	จะมีใครชื่นชมหรือไม่	ไม่ส�าคัญ

หรอกครับ	ขอให้ตัวเราเอง	ยึดมั่นในความดี	ขอให้เชื่อในตัวเอง	เชื่อใน

ความดี	ความเชื่อมั่นเหล่านี้	จะท�าให้อิ่มเอมใจ	ภาคภูมิใจ	ต่อให้มีเงินทอง

มากมาย	 ก็ไม่สามารถซื้อความรู้สึกเหล่านี้ได้	 เชื่อผมเถิดครับ...วันนี้

ท้องฟ้าสดใสจังเลย

นางสาวเนตรชนก  ปลูกปานย้อย 
นางสาวชลธิชา  มมประโคน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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พ่อจ๋า แม่จ๋า...หนูเหงา

 “แม่จ๋า	สอนการบ้านหนูหน่อยจ๊ะ”	เสยีงเลก็	ๆ 	ดงัมาจากสนามหญ้า

ข้างบ้าน

	 “อืม”	 เสียงตอบกลับของแม่	 แต่สายตายังจดจ้องอยู่ที่หน้าจอ

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ซื้อมาไม่นาน

 “แม่จ๋า	สอนการบ้านให้หนหูน่อยนะ”	เสยีงเลก็	ๆ 	ยงัคงร้องเรียก

	 “น้องแอน	แม่ไม่ว่าง	ไปให้พ่อสอนสิลูก”	หนูน้อยมองหน้าแม่

ด้วยความผิดหวัง	และวิ่งไปหาพ่อที่ก�าลังก้มหน้ากดโทรศัพท์ในมือ

	 “พ่อจ๋า	สอนการบ้านให้น้องแอนหน่อยนะจ๊ะ”		หนนู้อยท�าเสยีง

อ้อน

	 “แม่ท�าอะไร	ท�าไมไม่สอนล่ะลูก”	“เอม	ท�าไมไม่สอนการบ้าน

ลูก”	พ่อตะโกนถามแม่
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	 “ไม่ว่างน่ะ	ต้นช่วยสอนทีนะ”	แม่ตอบกลับมาโดยไม่ละสายตา

จากโทรศัพท์

	 “เล่นแต่โทรศัพท์	ไม่ดูแลลูกเลย”	พ่อบ่นงึมง�า	และรีบบอกให้

หนูน้อยเขียนค�าตอบลงไป	แล้วกลับไปจดจ้องที่โทรศัพท์ตามเดิม

	 หนูน้อยท�าการบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วก็เริ่มรู้สึกเบื่อตามประสา

เด็ก	 เธอจึงไปหาของเล่นและชวนพ่อกับแม่มาเล่นด้วย	 แต่เธอก็ต้อง 

ผิดหวังเพราะทั้งสองปฏิเสธว่า	“ไม่ว่าง”

	 เธอถือตุ๊กตาตัวโปรดมายืนพิงรั้ว	 มองพ่อกับแม่ที่เอาแต่จ้อง

โทรศัพท์ในมือ

	 “น้องแอน	มาเล่นท่ีน่ีไหมจ๊ะ”	ฉันเอ่ยปากชวนด้วยความสงสาร

	 “จ้ะ	พี่พิม”	หนูน้อยตอบรับพร้อมรอยยิ้ม	และรีบวิ่งไปบอกแม่

	 “เบือ่ล่ะสิ	เราน่ะ	ชวนคนโนน้คนนีเ้ล่น”	ฉนัถามด้วยความเอน็ดู

	 “เบ่ือมาก	มากเลยละ	ไม่มีใครเล่นกับหนูสักคน	ไม่เหมือนตอน

ที่หนูยังตัวเล็ก	ๆ 	พ่อกับแม่จะเล่นด้วย	ให้หนูเป็นเจ้าหญิง	พ่อชอบแปลงร่าง 
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เป็นปีศาจมาแกล้งหนู	แม่ก็จะเป็นนางฟ้ามาช่วย	แถมยังชอบพาไปเที่ยว

ทะเลอีกด้วย	หนูช้อบ	ชอบ”	หนูน้อยพูดเจื้อยแจ้ว

 “ก่อนนอนพ่อเคยร้องเพลงกล่อมด้วยละ	พ่อหนรู้องเพลงไพเราะ

เชียวนา	แม่ก็จะเล่านิทานให้ฟังจนหนูหลับฝันดีทุกคืนเลย	บางคืนก็ฝัน

ว่าได้เป็นเจ้าหญิง	บางคืนก็เป็นเงือกน้อยไปว่ายน�้าในทะเลกับปลา	หนู

เคยขี่ม้านิลมังกรในฝันด้วยนะ	พี่พิมเคยขี่ไหม”	 ฉันส่ายหน้าและยิ้มให้

เจ้าของเสียง

	 “เฮ้อ!	 หนูอยากย้อนเวลาได้เหมือนโดราเอมอนจัง	 หนูจะได้มี

ความสุขเหมือนเดิม”	หนูน้อยพูดเสียงเศร้า

	 “ตั้งแต่พ่อกับแม่เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นเครื่องใหญ่	ๆ 	เนี่ย	อะไร	ๆ 	

ก็เปลี่ยนไป	แม่เคยให้หนูเล่นเกมในโทรศัพท์ด้วยนะ	แต่หนูไม่ชอบ	หนู

ชอบเล่นเป็นเจ้าหญิงมากกว่า	ชอบฟังพ่อร้องเพลง	ฟังแม่เล่านิทาน	ดีกว่า

เกมในโทรศัพท์ตั้งเยอะ”

	 “เหงาเหรอ	น้องแอน”

	 “จ้ะ”	หนูน้อยตอบหน้าเศร้า
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	 “ถ้างั้น	วันนี้พี่พิมจะเป็นปีศาจ	เป็นนางฟ้าให้ด้วย	ดีไหม”

	 “ไชโย!	พี่พิมน่ารักที่สุดเลย”

	 เป็นอนัว่าเยน็วนันัน้ฉนัได้เป็นทัง้ปีศาจและนางฟ้า	แลกกบัเสยีง

หัวเราะของเจ้าหญิงตัวน้อยจนค�่า

	 และพรุง่นี.้..ฉนัตัง้ใจว่าจะรวบรวมความกล้า	เป็นตัวแทนไปบอก

กับพ่อต้นแม่เอมของน้องแอนว่า	“พ่อจ๋า	แม่จ๋า...หนูเหงา”

เด็กหญิงสุทธิดา แย้มแสง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๙

อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว	 มีเมือง	ๆ 	 หนึ่ง	 ชื่อ	 “ฟรุตตี้แลนด์”	

มีพระราชินีเป็นผู้ปกครองเมือง	พระนางมีพระธิดา	๑	พระองค์	พระนาม

ว่า	 “เมล่อนฟรุต”เมืองนี้ปกครองไพร่ฟ้าอย่างมีความสุขเรื่อยมา	

แต่แล้ว...วันหนึ่งชาวเมืองก็ป่วยด้วยโรคระบาด	 รวมทั้งพระราชินีก็

ประชวรเช่นกัน	 มีเพียงพระธิดาเมล่อนฟรุตเท่านั้นที่มิได้ประชวร	

พระราชินีจึงรับสั่งว่า	 “เมล่อนฟรุต	 เจ้าจงไปเอายาวิเศษไดมอนด์	

โกลด์นั่ม	ที่อยู่บนยอดเขาฮารีน่าในป่ามิซูร่ามารักษาชาวเมืองเถิด”

	 เมล่อนฟรุตจึงเร่งฝีเท้าออกเดินทาง	 มุ ่งหน้าเข้าสู ่ป่ามิซูร่า	

ระหว่างทางเธอได้พบกับยักษ์ที่ดุร้ายตนหนึ่งชื่อแจ๊คเคอร์	มันนอนขวาง

ทางมิให้เมล่อนฟรุตได้เดินทางเข้าป่ามิซูร่าได้	เธอจึงขอความเห็นใจจาก

แจ๊คเคอร์	 เธอกล่าวว่า	 “แจ๊คเคอร์ที่รัก	 บัดนี้	 บ้านเมืองของเราก�าลัง

เดือดร้อน	ชาวเมืองป่วยด้วยโรคระบาด	เรามีความจ�าเป็นที่ต้องเข้าป่านี้	

เพือ่น�ายาวเิศษกลบัไปรกัษาชาวเมอืงของเรา	ได้โปรดเปดทางให้เราเถดิ”	

เมÅ่อน¿ÃØµ แห่ง¿ÃØµµéÕแÅน´�
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	 แจ๊คเคอร์ได้ยินค�ำกล่ำวนั้น	จำกยักษ์ที่ดุร้ำยมันก็กลับเยือกเย็น

ลง	มันสัมผัสได้ถึงควำมรักควำมห่วงใยของผู้เป็นเจ้ำฟ้ำต่อประชำชน	มัน

จึงเปิดทำงให้เมล่อนฟรุตแต่โดยดี

	 เมื่อเธอเดินทำงไปถึงแม่น�้ำพิษที่ปรำศจำกสิ่งมีชีวิต	ขณะที่เธอ

ก�ำลังคิดหำวิธีที่จะข้ำมแม่น�้ำนี้เพื่อไปยังภูเขำฮำรีน่ำอยู่นั้น	 เธอก็พบส่ิง

ที่ก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น�้ำ	 มันโผล่ขึ้นมำเหนือผิวน�้ำ	 พร้อมกับร้อง

โหยหวนด้วยควำมหิวโหย	 มันคือ	 จระเข้หินผู้น่ำสงสำร	 เมล่อนฟรุตจึง

โยนสเต็กเนื้อให้มัน	เมื่อจระเข้ได้กินสเต็กเนื้อ	มันรู้สึกส�ำนึกในพระคุณ

ของเมล่อนฟรุต	จึงอำสำพำเมล่อนฟรุตข้ำมแม่น�้ำพิษ	เมื่อถึงฝั่ง	เมล่อนฟรุต

ได้ขอบคุณจระเข้หิน	 แล้วเธอก็เดินไปเรื่อย	ๆ 	 จนมำถึงเชิงเขำฮำรีน่ำซึ่ง

สูงเสียดฟ้ำ	เธอรู้สึกท้อแท้	อยำกจะหยุด	แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ำ	“จะหยุด

ได้อย่ำงไร	 ชำวเมืองทุกคนก�ำลังรอควำมช่วยเหลือจำกเรำอยู่”	 เธอจึง

ตัดสินใจปีนเขำขึ้นไปด้วยควำมพยำยำมและอดทน
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	 ในท่ีสุดเธอก็มำถึงยอดเขำฮำรีน่ำได้ส�ำเร็จและได้พบกับหีบ

ไดมอนด์	โกลด์นั่ม	เธอคิดว่ำหีบนี้น่ำจะมีเจ้ำของ	เธอจึงเฝ้ำรอ...รอ...รอ	

จนในท่ีสุด	เจ้ำของหีบก็ปรำกฏกำยข้ึน	เธอจึงเล่ำเรื่องทั้งหมดให้เจ้ำของ

หีบไดมอนด์	โกลด์นั่มฟัง	และขอไดมอนด์	โกลด์นั่ม	เพียงครึ่งหนึ่ง	แต่

เจ้ำของนั้นได้ยกไดมอนด์	 โกลด์นั่มให้เธอท้ังหมด	 และกลำยร่ำงเป็น

นำงฟ้ำแสนสวย	และกล่ำวกับเมล่อนฟรุตว่ำ	“เมล่อนฟรุตเอ๋ย	เจ้ำช่ำง

เป็นคนดี	มีควำมเมตตำกรุณำ	 โอบเอื้ออำรี	มีควำมพยำยำมและมุ่งมั่น	

คุณสมบตัขิองเจ้ำนีไ้ด้เอำชนะยกัษ์ทีด่รุ้ำย	จระเข้หนิผูห้วิโหยและเจ้ำของ

หีบยำวิเศษที่หวงแหนของรักเป็นที่สุด	ด้วยควำมดีของเจ้ำ	เจ้ำสมควรได้

รับยำวิเศษไดมอนด์	โกลด์นั่ม	จำกนั้นนำงฟ้ำได้พำเมล่อนฟรุตกลับไปที่

เมืองฟรุตตี้แลนด์	และท�ำกำรรักษำชำวเมืองทุกคน

	 เมื่อรักษำชำวเมืองทุกคนจนหำยเป็นปกติแล้ว	พระรำชมำรดำ

จึงสละรำชสมบัติ	และแต่งตั้งให้เมล่อนฟรุต	ครองเมืองสืบต่อมำ

ข้อคิด	 :	 ควำมพำกเพียร	 กอปรด้วยควำมดี	 ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ	

และเอำชนะได้ทุกสิ่ง
เด็กชายพุทธรัก กล่ินจ�าปา 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าสี
อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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เด็กหญิงหาน สร้อย 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนวัดท่าเรือ
อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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รูปปริศนา

	 “เป็นรูปที่มีทุกบ้ำน	จะรวยหรือจน	หรือว่ำจะใกล้ไกล	เป็นรูป

ที่มีทุกบ้ำน	 ด้วยควำมรัก	 ด้วยภักดี	 ด้วยจิตใจ...”	 ท่วงท�ำนองเพลงที่

ไพเรำะ	 กับน�้ำเสียงอันอบอุ่นของศิลปินที่ร้องเพลงนี้	 ดังก้องอยู่ในคำบ

วิชำภำษำไทย	ภำยในห้องสี่เหลี่ยมขนำดไม่เล็กไม่ใหญ่มำกนัก	ผนังสีฟ้ำ

อ่อน	ๆ 	 ตัดกับสีพื้นห้องที่เป็นลำยไม้	 เพื่อน	ๆ 	 รวมทั้งตัวผมเองต่ำงก็นั่ง

ประจ�ำที่ของตนเองอย่ำงเป็นระเบียบกว่ำทุกวันและตั้งใจฟังสิ่งที่คุณครู

ก�ำลังสอนอยู่	อำจเป็นเพรำะวันนี้มีกิจกรรมที่น่ำสนใจก็เป็นได้

	 “ก่อนหมดคำบในวันนี้	 ครูฝำกให้นักเรียนช่วยไปหำค�ำตอบมำ

ว่ำ	“รูป”	ที่อยู่ในบทเพลงคือรูปของใคร	เด็ก	ๆ 	คนไหนตอบถูกต้องก่อน

ห้ำคนแรก	มีรำงวัลให้ด้วยนะคะ”	คุณครูพูดพร้อมกับยกกล่องของขวัญ

ใบเลก็ขึน้มำให้ดเูป็นตวัอย่ำง	ก่อนเดนิยิม้ออกไปจำกห้องเรยีน	ท่ำมกลำง

เสียงคุยกันของเพื่อน	ๆ 	ถึงบุคคลใน	“รูป”	ว่ำหมำยถึงใคร	เพรำะทุกคน

ไม่เว้นแม้แต่ผม	ต่ำงคิดว่ำจะต้องเป็นหนึ่งในห้ำคนให้ได้

	 เยน็วนันัน้ผมรบีข้ึนรถรบัส่งโดยไม่แวะซ้ือขนม	เพรำะอยำกกลบั

ให้ถึงบ้ำนเร็ว	ๆ 	 เพื่อจะได้ไขปริศนำที่คุณครูให้โจทย์ไว้	 เพรำะใจหนึ่ง 

ก็อยำกเป็นหนึ่งในห้ำคนของวันพรุ่งนี้	 ในกล่องของขวัญจะเป็นรำงวัล 

อะไรหนอ
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แต่อีกใจลึก	ๆ 	ผมก็อยำกรู้จริง	ๆ 	ว่ำ	“รูป”	ของใครกันนะที่มีทุก	ๆ 	บ้ำน	

แล้วที่บ้ำนผมมีไหม...

	 “กลับมำแล้วครับคุณยำย”	 ผมกล่ำวสวัสดีกับคุณยำย	 พร้อม

กับรีบวำงกระเป๋ำ

 “กลบัมำแล้วหรอืจ๊ะหลำน	วนันีไ้ปเรยีนมำเป็นยังไงบ้ำง”คณุยำย

ถำม

	 “ดีครับ	สนุกดี	เอ่อ...	คุณยำยครับ	คุณยำยเคยฟังเพลง	เพลง

อะไรนะ	ผมจ�ำชื่อเพลงไม่ได้	แต่เนื้อร้องแบบนี้ครับ...	เป็นรูปที่มีทุกบ้ำน	

จะรวยหรือจน	 หรือว่ำจะใกล้ไกล	 เป็นรูปที่มีทุกบ้ำนด้วยควำมรัก	 

ด้วยภักดี	ด้วยจิตใจ...”

	 ผมพยำยำมเปล่งเสียงร้องให้ไพเรำะที่สุดเท่ำที่ท�ำได้	ขณะที่ร้อง

ผมก็ได้เห็นคุณยำยอมยิ้มด้วย	แสดงว่ำคุณยำยต้องเคยได้ยิน	หรือไม่แน่นะ

อำจเป็นเพรำะผมร้องเพลงไพเรำะถูกใจคุณยำยก็เป็นได้

 “เคยสิจ ๊ะ	 เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ 

เจ้ำอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	๘๐	พรรษำ”

 “อ๋อ...	อย่ำงนัน้เองหรอืครบั	แสดงว่ำ	“รูป”	ทีม่ทีกุบ้ำนกเ็ป็น...”
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 “ใช่แล้วลูก	เป็นรูปของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวไงจ๊ะ”	คุณยำย

ตอบพร้อมกับเลื่อนสำยตำทอดมองไปยังผนังในห้องใกล้กับหน้ำต่ำง 

มีรูป	 ๓	 รูป	 แขวนเรียงกันอยู่	 รูปทำงซ้ำยเป็นรูปในหลวงท่ีมีเม็ดเหง่ือ 

อยู่ปลำยจมูก	 ถัดมำรูปข้ำงๆ	 เป็นภำพที่พระองค์นั่งพิงรถทรงงำนอยู่ที่

พื้น	 และรูปสุดท้ำยเป็นรูปที่แม่ของผมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

จำกพระองค์	ผมเคยเห็นญำติๆ	หรือแขกที่มำบ้ำนแทบทุกคน	ก่อนเข้ำ

ห้องรับแขกจะต้องหยุดมองรูปทั้งสำมรูปนี้	 บำงคนก็พนมมือไหว้แล้วก็

ค่อยเดินเข้ำไป

	 คุณยำยยังคงนั่งนิ่งมองไปที่รูปทั้งสำม	ขณะนั้นผมสังเกตเห็นได้

ว่ำ	สีหน้ำของคุณยำยฉำยแววแห่งควำมปลื้มปิติ	พร้อมกับพูดว่ำ	“ต้ังแต่

ยำยจ�ำควำมได้	 ยำยไม่เคยเห็นในหลวงหยุดทรงงำนเลย	 พระองค์ 

ทรงเหนื่อยเพื่อให้ประชำชนชำวไทยได้มีควำมสุข	ได้กินดีอยู่ดี	ไม่ให้คน

รุ ่นหลังต้องล�ำบำก	 ทรงเดินทำงไปยังที่ต ่ำง	ๆ 	 ไปในที่ที่ประชำชน 

เดือดร้อนและต้องกำรควำมช่วยเหลือโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมยำกล�ำบำกใน

กำรเดนิทำง	หำกหลำนสงัเกตจะเหน็ว่ำแทบทกุรปู	พระองค์ทรงน�ำกล้อง

ถ่ำยรูปและแผนที	่สมดุงำน	ติดตัวไปด้วยเสมอ	ทรงจดบนัทกึ	เพือ่หำแนวทำง 
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แก้ปัญหำบรรเทำควำมเดือดร้อน	ควำมทุกข์ยำกของรำษฎรในท่ีต่ำง	ๆ ”

	 ผมอดสงสัยไม่ได้	 ท้ัง	ๆ 	 ท่ีพระองค์เป็นถึงกษัตริย์	 ท�ำไมถึงยอม

ล�ำบำกขนำดนั้น	“ท่ำนไม่เหนื่อยบ้ำงหรือครับ”

	 คุณยำยตอบพร้อมยกมือขึ้นลูบหัวผม	“ในหลวงบอกว่ำควำมสุข

ของประชำชนก็คือควำมสุขของพระองค์	 พระองค์ท่ำนไม่เคยหยุดพัก

เพรำะอยำกให้ประชำชนของท่ำนได้มีควำมสุข...”

	 ชัว่โมงกว่ำ	ๆ 	ท่ีผมได้ฟังเรือ่งรำวกำรทรงงำนมำกมำยของในหลวง	

ตลอดระยะเวลำ	 ๖๐	 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ	 ในหลวงไม่เคยหยุดทรงงำน 

เลย	 เสด็จเยี่ยมรำษฎรในท้องท่ีทุรกันดำรทุกหนแห่ง	 พระรำชกรณียกิจ

ทุกอย่ำง	 พระองค์ทรงท�ำเพ่ือให้อำณำประชำรำษฎร์มีควำมสุข	 มี 

ควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	ถึงแม้ว่ำตอนนี้ท่ำนจะไม่ได้ทรงงำนหนักเหมือนก่อน	

แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	พระองค์ท่ำนจะหยุดทรงงำน	เพรำะคุณยำยบอกว่ำ 

ทุกครั้งที่ประชำชนเดือดร้อน	 พระองค์ก็ทรงทุกข์ใจ	 คิดถึง	 ห่วงใย 

และทรงให้ควำมช่วยเหลือประชำชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลำ	 	

	 ถึงผมจะเกิดมำไม่ทันช่วงท่ีพระองค์ทรงงำนหนัก	 แต่ก็รู ้สึก 

ภูมิใจและดีใจมำกที่ได ้เกิดมำในช่วงรัชกำลของพระองค์	 คงจะมี 

พระมหำกษัตริย์ไม่กี่พระองค์ในโลกน้ี	 ที่เสด็จไปในที่ต่ำง	ๆ 	 แล้วมีผู้คน 

คอยรับเสด็จในทุกที่	เต็มสองฝั่งถนน	พร้อมกล่ำวค�ำว่ำ	“ทรงพระเจริญ”	

ดังก้องไปทั่วทุกทิศ

	 ไม่เพียงแต่รู้ค�ำตอบว่ำ	“รูป”	ท่ีมีอยู่ทุกบ้ำนนั้นเป็นใคร	ผมยังมี

ค�ำอธิบำยให้คุณครูและเพื่อน	ๆ 	 ฟังด้วยว่ำ	 เหตุใดรูปนี้จึงมีทุกบ้ำน	 ไม่สิ

ผมว่ำรูปนี้ไม่ได้มีทุกบ้ำนแต่ทุกห้องเสียด้วยซ�้ำ	 ห้องเรียนทุกห้องในทุก

โรงเรียน	ทุก	ๆ 	สถำนที่ที่ผมไป	ผมว่ำผมเห็นทุกท่ีนะครับ...	ขอพระองค์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน
เด็กหญิงปพิชญา ประมวลทรัพย์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 กรุงเทพมหานคร
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	 ยำมเช้ำตรู่ฉันเห็นฝูงนกก�ำลังบินไปหำอำหำรกินกัน	 มีหมอก 

ปกคลุมบำง	ๆ 	บนฟำกฟ้ำ	มีลมอ่อน	ๆ 	พัดเข้ำมำ	ท�ำให้ฉันรู้สึกหนำวเย็น	

พระอำทิตย์ก�ำลังข้ึน	มีแดดอ่อน	ๆ 	จำกดวงอำทิตย์	ท�ำให้ฉันได้อบอุ่นขึ้น	

ฉันหันไปมองต้นตำลโตนด	ใบตำลโตนดพัดพลิ้วสะบัดไปมำตำมแรงลม	

ฉันเห็นต้นตำลโตนดมำตั้งแต่เด็ก	 บ้ำนของฉันเต็มไปด้วยต้นตำลโตนด	

ต้นตำลโตนดจึงท�ำให้ฉันและคนในหมู่บ้ำนมีอำกำศที่สดชื่น	 ทุกคนใน

หมู่บ้ำนต่ำงก็เห็นต้นตำลโตนดมำตั้งแต่เล็ก	ๆ 	เพรำะหมู่บ้ำนของฉันเต็ม

ไปด้วยต้นตำลโตนด	 บำงบ้ำนน�ำลูกตำลโตนดมำแกงคั่ว	 ลูกตำลโตนด

นั้นกินอร่อยมำก	คนในหมู่บ้ำนของฉันต่ำงก็มีควำมสุข	ที่มีต้นตำลโตนด	

มำช่วยท�ำให้อำกำศบริสุทธิ์	และช่วยให้มีอำหำรกำรกินที่สมบูรณ์

	 พ่อเคยสอนฉนัว่ำต้นตำลโตนดมปีระโยชน์มำก	เพรำะใบท�ำเป็น

ของเล่นได้	 เอำมำท�ำหลังคำได้	 ล�ำต้นเอำมำท�ำบ้ำน	 ท�ำโต๊ะเก้ำอี้และ

เครื่องประดับต่ำง	ๆ 	 ลูกตำลเอำมำเชื่อมท�ำเป็นลูกตำลลอยแก้ว	 น�ำมำ

แกงกินได้	งวงตำลให้น�้ำตำลสด	น�้ำตำลสดนั้นก็เอำมำเคี่ยวเป็นน�้ำผึ้ง	ท�ำ

น�้ำผึ้งแว่น*	ตังเม	น�้ำผึ้งแว่นก็เอำมำท�ำน�้ำจิ้มมะม่วงได้อร่อยมำก	ๆ

ต้นตาลของพ่อ

*	น�้ำผึ้งแว่น	ทำงภำคใต้บำงจังหวัดเรียกว่ำ	น�้ำตำลแว่น
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	 ส่วนอุปกรณ์ข้ึนตำลของพ่อ	คือ	มีดปำดตำล	กระบอกใส่น�้ำตำล	

ไม้หำบและไม้คำบ	ก่อนเริ่มขึ้นตำล	พ่อน�ำไม้คำบมำคำบที่งวงตำลก่อน	

เพื่อให้น�้ำตำลออกจำกงวง	 น�้ำตำลน�ำมำเคี่ยวเป็นน�้ำผึ้ง	 ถ้ำเคี่ยวนำน	ๆ 	

ก็จะเป็นตังเม	น�้ำตำล	คือ	น�้ำที่อยู่ในงวงตำล	พอเอำมีดกรีด	น�้ำตำลก็จะ

ออกมำจำกงวง

 ปัจจุบนัผูค้นในหมูบ้่ำนหันไปประกอบอำชีพในตวัเมอืงกนัมำกขึน้	

ท�ำให้คนข้ึนตำลมีน้อยลงมำก	 แต่ที่ฉันเห็นก็มีอยู ่คนหนึ่งที่ขึ้นตำล 

เป็นชีวิตจิตใจ	และเลี้ยงครอบครัวได้อย่ำงสุจริตและมีควำมสุข	จะเป็น

ใครนั่นหรือ	ก็คือ	พ่อฉันเอง	ฉันรักพ่อและรักต้นตำลทุก	ๆ 	ต้นเลย
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เด็กหญิงพรนิดา ทองแก้วแก้ว
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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ปิ่นโต...พอเพียง

	 ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่	๔	แม่ซื้อปิ่นโตให้ฉันใส่อำหำร

ไปรบัประทำนท่ีโรงเรียน	ตอนแรกไม่ค่อยอยำกหิว้ป่ินโตไปโรงเรยีนสกัเท่ำไหร่ 

เพรำะมันไม่โก้เหมือนคนอื่น	ๆ 	ที่ซื้อข้ำวในโรงอำหำรที่โรงเรียน	แต่ด้วย

สตำงค์ที่ได้ไปโรงเรียนมีจ�ำกัดเลยต้องยอม	แต่เดี๋ยวนี้ฉันหิ้วปิ่นโตทุกวัน	

เหตุผล	คือ	ประหยัดสตำงค์	ฉันรู้ค่ำของเงินมำกขึ้น	จำกเงินที่เก็บออม

ฝำกประจ�ำทุกวัน	จำกหลักสิบเป็นหลักร้อย	หลักพัน	หลักหมื่น	และเพิ่ม

ขึ้นเรื่อย	ๆ 	ฉันดีใจมำกที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวัน	เพรำะนั่นคือทุนกำรศึกษำ

ส�ำหรับอนำคต



74

	 ปิ่นโต	 เป็นภำชนะส�ำหรับบรรจุอำหำร	 มีลักษณะเป็นรูปทรง

กระบอกซ้อนกันเป็นชั้น	ๆ 	มีโครงร้อยตรงส่วนหูสองข้ำง	หิ้วได้	มักจะมี

ตั้งแต่	 ๒	 ชั้นขึ้นไป	 ลักษณนำมเรียก	 “เถำ”	 เชื่อว่ำน่ำจะมำจำกค�ำว่ำ	

“เบนโตะ”	ในภำษำญี่ปุ่น	ซึ่งหมำยถึง	ข้ำวกล่อง	หรือ	เบนโตะ	หมำยถึง	

อำหำรปิ่นโต	ภำษำจีน	ใช้ค�ำว่ำ	“เปี้ยนตัง”	ปิ่นโต	นิยมใส่ข้ำว	กับข้ำว	

ขนม	ผลไม้	หรืออื่น	ๆ 	ก็ได้	นอกจำกใช้ใส่อำหำรส�ำหรับน�ำไปรับประทำน

ตอนกลำงวัน	หรือผู้ที่ท�ำงำนนอกบ้ำนแล้ว	ชำวพุทธยังนิยมน�ำอำหำรใส่

ปิ่นโตเพื่อน�ำไปถวำยพระตอนเช้ำหรือตอนเพล	ฉันยังเคยใส่อำหำรไปนั่ง

กินที่ริมทะเลตอนปิดภำคเรียน	 และพ่อได้ท�ำอำหำรท่ีปู่ชอบ	 น�ำติดรถ

ตอนพำปู่ไปตรวจสุขภำพตำมคุณหมอนัดด้วย	 สะดวกไม่ต้องเสียเวลำ	

เปิดปุ๊บกินปั๊บ	นอกจำกประหยัดแล้ว	ยังสะอำดปลอดภัย	เพรำะท�ำจำก

ครัวในบ้ำนเรำ	อีกทั้งได้แสดงฝีมือในกำรท�ำกับข้ำว	ฉันชอบช่วยพ่อและ

แม่ท�ำกับข้ำว	 เก็บผักสวนครัวที่ยำยปลูกไว้	ล้ำงและหั่นผัก	ปรุงรสชำติ	

สร้ำงควำมภูมิใจให้กับคนท�ำและคนกิน
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	 ฉันและเพื่อน	ๆ 	สังสรรค์กันทุกกลำงวัน	โดยแบ่งปันกันล้อมวง

กนิข้ำวในป่ินโตทีแ่สนอร่อย	และสร้ำงควำมสำมคัคกีลมเกลยีวในหมูค่ณะ 

บำงครั้งคุณครูก็มำร่วมวงด้วยอย่ำงอิ่มอกอิ่มใจ	 คุณครูบอกว่ำพวกเรำ	

“เลิฟ	 แอนด์	 แคร์	 (Love and Care)”	 ฉันคิดว่ำคงหมำยถึง	 “ปันรัก 

ให้โลก	 (Save World Save Life)	 ที่แม่พูดบ่อย	ๆ 	 ว่ำเริ่มต้นที่ตัวเรำ 

แล้วชวนเพือ่น	ๆ 	และคนรอบข้ำงดแูลโลกใบนี	้ลดกำรใช้ถงุพลำสติก	โฟม	

ช่วยลดภำวะโลกร้อน	โดยหันมำใช้ปิ่นโตนั่นเอง	เห็นข้อดีของปิ่นโตหรือยัง	

และคุณครูกล่ำวชมพวกเรำว่ำได้น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ตำมพระรำชด�ำริของในหลวงมำใช ้ในกำรด�ำเนินชีวิต	 วันนี้ ฉันรู ้ 

คุณค่ำของปิ่นโตที่แม่ได้มอบให้ฉัน	 ฉันจะดูแลท�ำควำมสะอำดและใช้

อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด	“ปิ่นโต...พอเพียง”	

เด็กหญิงปาจรีย์ ชมมี
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ

อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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จดหมายถึงตัวฉัน
๐/๘๙	หมู่	๑	ต�ำบลวำวี

อ�ำเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงรำย

วันที่	๒๒	มิถุนำยน	๒๕๕๘

ถึง	ตัวฉันเองในอนำคต

	 สวสัดตีวัฉนัเองในอนำคต	เธอคงได้ท�ำตำมควำมฝันของเธอแล้ว

ใช่ไหม	เธอยังจ�ำฉันได้รึเปล่ำ	ฉันตอนนี้คือตัวเธอตอนเป็นเด็กอำยุ	๑๔	ปี	

ก�ำลังเรียนอยู่ชั้น	มัธยมศึกษำปีที่	๓	 เธอยังจ�ำเรื่องรำวของเรำตอนเป็น

เด็กได้หรือเปล่ำ	 ที่ครอบครัวของเรำอำศัยอยู่ในโรงชำเก่ำ	ๆ 	 แห่งหนึ่ง	 

ซึ่งเป็นบ้ำนหลอก		ๆ 	ที่ใช้พักอำศัย	ที่เรำเรียกมันว่ำบ้ำนหลอก	ๆ 	ก็เพรำะ

ทั้งบ้ำนและที่ดินเป็นของคนอื่นที่เรำต้องเช่ำเขำอยู่	 เธอคงยังไม่ลืมมัน

หรอกจริงไหม	 ตอนนี้กำรไปโรงเรียนหรือไปท�ำงำนของเธอคงไม่ได้ใช ้

รถจักรยำนยนต์เก่ำ	ๆ 	 เหมือนพวกเรำแล้วใช่ไหม	 ฉันหวังว่ำเธอคงจะมี

รถยนต์สักคันไว้ขับไปไหนมำไหน	 และขับพำแม่ไปโรงพยำบำล	 แม่ม ี

โรคประจ�ำตัว	ซึ่งฉันเองก็ไม่รู้ว่ำแม่เป็นโรคอะไร	แต่ฉันคิดว่ำในอนำคต

ที่เธออยู่	 คงจะมีหมอเก่ง	ๆ 	 ที่สำมำรถหำวิธีรักษำโรคของแม่ได้	 ท�ำให้ 

คนป่วยสำมำรถกลับมำแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งได้	แม่ชอบว่ำฉันเป็นคนช่ำงฝัน 

แต่ฉันคิดว่ำถ้ำเรำไม่ฝันเสียก่อน	 เรำจะไปถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงไรเล่ำ	 

เธอกค็ดิเช่นนัน้เหมอืนกนัใช่ไหม	ฉนัเป็นคนชอบวำดรูป	ชอบคดิออกแบบ

ส่ิงต่ำง	ๆ 	 ชอบนั่งขีดนั่งเขียนอะไรคนเดียวบนกระดำษ	 เวลำที่โรงเรียน 

จัดงำนต่ำง	ๆ 	 เพื่อให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถ	 โดยเฉพำะกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้องกับกำรวำดรูป	ฉันแจ้งเกิดทุกงำน	ฉันฝันว่ำงำนออกแบบของฉัน 

จะมีคนชอบและรู้จักไปทั่วโลก	 ฉันจะได้หำเงินได้มำก	ๆ 	 ครอบครัว 

ของเรำจะได้สบำยจะได้ไม่ต้องมำท�ำงำนเป็นคนเก็บชำทุกวันหยุด	 

เพื่อหำเงินมำเป็นค่ำขนมไปโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันนี้
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	 พ่อและแม่หำเลีย้งพวกเรำด้วยกำรท�ำงำนรบัจ้ำง	ครอบครวัของ

เรำไม่มีใครมีบัตรประจ�ำตัวประชำชนเลย	ดังนั้น	จึงท�ำให้ไปท�ำงำนที่อื่น

ไม่ได้	หรือไม่ก็ต้องท�ำงำนภำยในจังหวัดเท่ำนั้น	พี่สำวของเรำไม่ได้เรียน

หนังสือแล้ว	เพรำะต้องออกไปท�ำงำนแต่เงินเดือนไม่ดีเลย	กำรที่จะต้อง

ส่งเสียน้องทั้งหกคน	 และทุกคนต้องเรียนพิเศษภำษำจีนเพิ่มเติมที่

โรงเรียนจีน	 เทอมหนึ่งก็ปำเข้ำไป	 ๓,๐๐๐	 บำทต่อคนแล้ว	 เธอเคยคิด

สงสัยเหมือนฉันไหมว่ำ	ท�ำไมเรำต้องเรียนภำษำจีนด้วย	ทั้งที่แทบไม่มีจะ

กิน	พ่อกับแม่บอกเพียงว่ำ	“ตั้งใจเรียนเข้ำไว้	 โตขึ้นไปจะได้ไม่ล�ำบำก”	

ตั้งแต่นั้นมำฉันก็ตั้งใจเรียนและพยำยำมท�ำคะแนนให้ดีที่สุด	 เพ่ือให้พ่อ

กับแม่ภูมิใจ	 ฉันรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของแม่	 แต่เมื่อไหร่ที่

ฉันเห็นน�้ำตำของแม่	เวลำพูดถึงสถำนะทำงครอบครัวของเรำ	น�้ำตำของ

ฉันก็ไหลออกมำไม่รู้ตัว
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	 ตอนนี้เธอคงได้เป็นนักออกแบบอย่างที่ใฝ่ฝันแล้วสินะ	 และคง

ไม่ต้องท�างานเก็บชาทุกวันหยุดเพื่อหาเงินไปเป็นค่าขนมแล้ว	 เธอคง

หาเงินได้มากพอที่จะช่วยให้ครอบครัวของเราไม่ต้องล�าบาก	 แต่ฉัน 

สงสัยจังว่าอนาคตท่ีเธออยู่	 เขารับคนท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน 

เข้าท�างานรึเปล่า	ถ้ากฎหมายเป็นเหมือนทุกวันนี้	แล้วคนที่ไม่มีบัตรประจ�า

ตัวประชาชนอย่างพวกเรา	เขาท�างานเลี้ยงตัวเองและใช้ชีวิตอย่างไร	เด็ก

อย่างฉนัไม่รูห้รอกว่าฉนัจะมโีอกาสไปถงึจดุนัน้ได้หรือไม่	ทกุวนันีฉั้นต้อง

ท�าหน้าที่แทนพ่อแม่	 ดูแลน้อง	ๆ 	 อีกสี่คน	 เพราะพ่อและแม่ต้องท�างาน

จนค�่ามืด	 ฉันมีหน้าที่ดูแลและท�าอาหารให้น้องกิน	 ผลการเรียนของฉัน

ถึงแม้จะไม่ถึงกับดีเยี่ยม	แต่ก็พอใช้ได้	ฉันจึงมักก�าชับน้อง	ๆ 	ให้ตั้งใจเรียน	

ฉนัหวังว่าในอนาคตการศกึษาของประเทศไทยจะสนบัสนนุให้คนทีอ่ยาก

เรียนหนังสือได้เรียนสูง	ๆ 	 แม้ว่าฐานะทางบ้านจะไม่ดี	 แต่ก็มีโอกาสได้

เรียน	ความฝันอีกอย่างหนึ่งของฉันก็คือ	การรับเล้ียงดูสุนัขและแมวท่ีถูก

ทอดทิ้งอยู่ตามท้องถนน	 ฉันหวังว่าอนาคตที่เธออยู่	 ผู้คนจะรักสัตว์ที่

ตนเองเลี้ยงและไม่ทอดทิ้งมัน	จะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนเช่นทุกวันนี้

	 สุดท้ายน้ีฉันหวังว่า	 จดหมายฉบับนี้จะช่วยรื้อฟื้นความทรงจ�า

ของเธอ	และท�าให้เธอไม่ลืมความฝันที่เคยฝันเอาไว้	หวังว่าเธอจะท�ามัน

ได้ส�าเร็จ	ฉันเองซึ่งเป็นตัวเธอในวัยเด็กก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะ

เป็นก�าลังใจให้เสมอ

ตัวฉันเอง

อาชิว แซ่เจ้า
โรงเรียนวาวีวิทยาคม

อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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	 โตขึ้นหนูอยำกเป็นอะไร?

	 เป็นประโยคค�ำถำมที่เรำถูกถำมบ่อยมำกเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก

จ�ำได้ว่ำตอนนั้นตอบไปว่ำ	

	 “อยำกเป็นครูค่ะ”

	 แล้วท�ำไมหนูถึงอยำกเป็นครูล่ะคะ	

	 “...	ห	นู	อ	ย	ำ	ก	สอนหนังสือเหมือนคุณครูค่ะ”

 เป็นค�ำตอบท่ีเรำเองก็ไม่รู้จะตอบอะไรออกไปเหมือนกัน	ตอบไป

เพรำะคิดว่ำ	“คุณครู”	 เป็นผู้มีควำมรู้	 คนที่มีควำมรู้เป็นคนเก่ง	 เรำ

อยำกเก่งเหมือนครู		เพรำะครูเป็นเหมือนฮีโร่	มีแต่คนยกย่องและนับหน้ำ

ถือตำ	แม้บำงทีเรำจะถูกฮีโร่ดุบ้ำงก็ตำม	ควำมกลัวนี้ก็ท�ำให้เรำแอบหวัง

อยู่ลึก	ๆ 	ว่ำเรำจะเป็นแบบนั้นบ้ำง	คงมีควำมสุขและพ่อแม่คงภำคภูมิใจ

ในตัวเรำไม่น้อย

นŒอง·าม...áÃงºันดาÅãจเÅç¡ æ ·ีèยÔèงãหÞ‹
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  มำถึงวันน้ี	ค�ำถำมเดิมผุดขึ้นในใจอีกครั้ง	เมื่อต้องถำมเด็กคนหนึ่ง  

ซ่ึงดูจำกภำยนอกแล้วเรำอำจมองว่ำเขำเป็นคนพิกำร	ด้วยไร้แขนทั้งสอง

ข้ำงที่จะหยิบจับใช้สอยท�ำอะไรต่อมิอะไรเหมือนอย่ำงเรำ	ๆ	แต่เด็กคนนี้

เขำกลับไม่มีควำมรู้สึกว่ำเขำไม่เหมือนใคร	หรือเขำท�ำอะไรไม่ได้เช่นเพื่อน

คนอื่น	ๆ 	จำกแววตำที่ส่องประกำยออกมำให้เรำเห็น	เรำคงปฏิเสธไม่ได้

เลยว่ำพอเห็นหน้ำเขำท�ำให้รู้สึกได้ทันทีว่ำ	เด็กคนนี้มีเสน่ห์ในตัว	มีควำม

น่ำรัก	มีควำมมั่นใจเกินร้อย	แถมด้วยควำมสำมำรถเกินกว่ำท่ีเรำจะคำด

เดำ

 เด็กน้อยที่กล่ำวถึงคือ	“น้องทำม”	หรือ	เด็กชำยวรรธนะ	ค�ำอินทร ์ 

หนูน้อยนักปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชินีนำถ 

“bike for	MoM”	และกิจกรรมจักรยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	“Bike	for	DaD”	จำกโรงเรียนวัดหนองนำดงกวำง	ต�ำบล

หนองกุลำ	อ�ำเภอบำงระก�ำ	จังหวัดพิษณุโลก	 ซ่ึง	ณ	 เวลำนี้คงไม่มีใคร

ไม่รู้จัก		จำกเด็กนักเรียนในโรงเรียนเล็ก	ๆ 	ที่อยู่ห่ำงไกล	น้องทำมกลำยเป็น

คนดังท่ีมีข่ำวในหน้ำสื่อต่ำง	ๆ 	ทั้งหนังสือพิมพ์	 	และรำยกำรโทรทัศน	์	

เป็นที่ภำคภูมิใจของชำวบำงระก�ำ	และชำวพิษณุโลก		

	 กำรปั่นจักรยำน	เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดิน	ท�ำให้

น้องทำมมีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ำมคืน	ภำพที่สถำนีโทรทัศน์เผยแพร่โดย 

จับภำพนักปั่นตัวน้อยชำวพิษณุโลก		ท�ำให้คนไทยได้เห็นเด็กที่ไม่มีแขน

ทั้งสองข้ำงอยู่ในขบวนนั้นด้วย	 	หลำยคนเพ่งมองกับภำพที่เห็นและมี

ค�ำถำมในใจว่ำ	ท�ำได้อย่ำงไร	เรำมีแขนครบสองข้ำง	บำงคนยังขี่จักรยำน

ไม่เป็นด้วยซ�้ำ		ถึงขี่เป็นก็ไม่ไหวนะ	ทั้งร้อนทั้งระยะทำงไกล		เรำจึงดั้นด้น

มำคุยกับน้องทำม	ถึงแรงบันดำลใจและกำรด�ำเนินชีวิตของเขำ
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 เมื่อรถตู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จอดสนิทท่ีหนาตกึเรยีน เราไดพบกบัการตอนรบัจากคณะครขูองโรงเรยีน

บานหนองนาดงกวาง ภาพโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ที่มีตึกเรียนไม

ใหญโต มีสนามหญากวาง ทันทีท่ีไปถึงเสียงคุณครูรีบบอกวาเก็บตัว

นองทามไวแลว  เกรงวาคณะมาถึงจะหาไมเจอ ดวยความซุกซนตามวัย

ของเด็ก นองทามมักจะไปเลนอยูตามที่ตาง ๆ  ในโรงเรียน ทําใหคุณครู

และเพื่อน ๆ  ตามหากันมาหลายครั้งแลว และเมื่อกาวเขามาในหองสมุด

ที่คุณครูพานองทามมารออยู  ภาพแรกที่เห็นคือ

 เด็กชายในวัย ๑๑ ป กับชุดนักเรียนเปอนเหงื่อที่ถูกทําใหแหง

ดวยแอรของหองสมุด ตาคม ขนตายาวงอน ผิวคลํ้าเพราะคงวิ่งเลนกลาง

แดดอยูเปนนิจ  เด็กนอยมองมาดวยรอยยิ้มราเริง พรอมกลาวคําวา 

“สวสัดคีรบั” ดวยหนนูอยไมมมีอืทีจ่ะยกข้ึนไหวทักทาย  หลังจากทักทาย

และชื่นชมความนาเอ็นดูของเขาพักหนึ่ง เราก็ขอเขาสู การสนทนา

ในประเด็นที่อยากรู 
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 นองทามขี่จักรยานเปนตั้งแต

อายุเทาไหร  ตั้งแต ๓ - ๔ ขวบครับ

ไมกลวัเจบ็หรอื ไมครบั แลวเอาจกัรยาน

ทีไ่หนมาหดั  ออ! ขอยมืยายขางบานครับ 

ไหนลองวาดภาพจักรยานคันแรกที่นอง

ทามขี่ใหดูไดมั้ย  ไดครับพรอมกับรีบลง

ไปนั่ ง ท่ีพื้นห อง โดยมีคุณครูหยิบ

กระดาษ ดินสอ และสีไมวางใหขาง ๆ   

นองทามใชเทาอยางคลองแคลว โดยใช

นิว้โปงกบันิว้ชีห้นบีดนิสอขึน้มา เทาอกีขาง

เหยียบกระดาษไว ไมใหเลื่อนไปมา แลวลงมือใชเทาวาดอยางรวดเร็ว

แถมระบายสใีหดวย เหลอืเชือ่ ไมถงึสบินาท ี ภาพออกมาสวยงาม  จากนัน้ 

จงึพดูคยุกนัตอไปอกีวา ใครสอนใหข่ีจกัรยาน นองทามตอบวาพีช่ายครบั  

แลวไมลมหรือ ลมสิครับ  กี่ครั้งละ  ๕ ครั้งครับ  ไมทอหรือ  ไมครับ

ลุกขึ้นมาหัดใหมท้ัง ๆ  ท่ีไดบาดแผลท่ีหนาไปแลวนี่นะ  คนในหมูบาน

คงไมรูสกึแปลกอะไร แตสาํหรบัคนอืน่ ๆ  มนัเปนภาพทีป่ระทบัใจ แปลกใจ

ซึ่งไมคิดวาจะไดเห็นภาพแบบนี้ ในงานมหามงคล bike for MOM

 ทาํไมถงึคดิจะไปรวมกจิกรรมปนเพือ่แม  นองทามตอบนาชืน่ใจ 

ก็อยากทําใหแมครับ แลวใครพาไป นายินดีที่ครอบครัวของนองทาม

สนับสนุน คุณแมทนรบเราไมไดจึงพาไป และเลยกลายเปนไปรวม

กิจกรรมปนจักรยานกันทั้งบาน   



๘๓

 นอกจากความสามารถในการปนจกัรยาน และการวาดภาพแลว  

คณุครยูงัเสรมิอกีวา นองทามชอบเลนฟตุบอลกบัเพือ่น ๆ  และเปนนกัเตะ

ฝเทาดีคนหนึ่งเชียวแหละ  และยังเปนสิ่งหนึ่งที่นองทามฝนไววา เมื่อเขา

โตขึ้นเขาอยากเปนนักฟุตบอลทีมชาติ ในกลุมของผูมีความบกพรองทาง

รางกาย  คงไมเกินความมานะพยายามของเขา  วันหนึ่งเราอาจจะไดเห็น

เขาในอีกบทบาทหนึ่งคือ นักฟุตบอลก็เปนได  

 จากความสามารถของนองทามในการวาดภาพ ทําใหเขาไดรับ

การคัดเลือกเปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เขารวม

การแขงขันวาดภาพระบายสี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 

ประจําป ๒๕๕๘ และเขากไ็ดรางวลัเหรยีญเงนิ ประเภทนกัเรยีนทีม่คีวาม

บกพรองทางรางกาย  นอกจากนีน้องทามยงัชอบเรยีนวชิาภาษาไทยและ

อานหนังสือไดดีพอ ๆ  กับการวาดภาพระบายสี  
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 ภาพนองทามเตะฟุตบอล

คลุกฝุนอยูกับเพื่อน ๆ  วีรกรรมที่

คุณครูเลาใหฟงคือนองทามชอบ

แอบไปเลนจนคุณครูตองคอยตาม

มาเรียน  และบางคร้ังก็หนีเขาไป

เลนในปาแถวโรงเรียน  เขามีความ

ซุกซนปนทะเลนไมแตกตางอะไร

ไปจากเด็กคนอื่น ๆ  ในรุนเดียวกัน 

ความหวงใยที่ออกมาจากแววตา

พร  อมกับวาจาที่ คอยสั่ ง สอน

ตักเตือนอยางอบอุนจากครูโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สงเสริมให

นองทามเปนเด็กที่เขากับเพื่อน ๆ  ไดงาย

 นองทามเปนลูกชายคนสุดทองของคุณแมดอกรัก ความราเริง

และมองโลกในแงบวกของนอง ตองยกความดีใหแกทุกคนในครอบครัว

ที่มอบความรกั ความอบอุน การเลีย้งดเูอาใจใสปลกูฝงใหนองทามเปนคน

ทีเ่ขมแข็งเชนนี้  ในวันที่เราเขาไปเยี่ยมนองทามที่บาน นอกจากจะอวด

การขีจ่กัรยานคนัทีไ่ดรบัพระราชทานมาใหเราเหน็เปนขวญัตาแลว  วนันัน้

นองทามยงัไดโชวฝเทาในการเจยีวไขใหพีช่ายทานดวย  ความสนทิชดิเชือ้

ของพี่นองที่หางกันราว ๑๐ ปไมไดทําใหคําวา “ภาระ” มาคั่นกลาง 

“ความผูกพัน” ของพี่นองคูนี้ไดเลย



85

 ความชอบและความถนัดของนองทามตอนนี้กลายเปนโจทยให

ผูใหญอยางเรา  ทําการบานตอวาหากจะรองรับการเติบโตของนองทาม

ในอนาคต  เราควรจะคัดสรรหรือสงเสริมเขาในเร่ืองใดเพ่ิมเติมอีกบาง

ตามศกัยภาพและกาํลงัทีม่อียู เนือ่งจากความหวงัและความฝนของคนเรา

สามารถเปลี่ยนกันไดเรื่อย ๆ   เด็ก ๆ  จะคอย ๆ  คนหาและคนพบตัวเองได

เมื่อเขาเริ่มมีความรู ใหม ๆ  หรือไดรับประสบการณใหมเพิ่มขึ้นมา

เริ่มรูวาเขาควรจะเดินไปตามเสนทางไหนที่อาจจะเหมือนหรือแตกตาง

จากเด็กทั่วไปหรือไม เราคงคาดเดาไมได แตก็ขอเปนกําลังใจใหกับนอง

ทามและครอบครัว และท่ีแน ๆ  คือ เขาตองเติบโตขึ้นมาเปนคนดีอยาง

แนนอน เพราะในวยัเพยีงแค ๑๑ ป เขายงัไดแสดงความคดิเหน็ หรือกลา

ที่จะโตตอบพูดคุยกับคณะ ซึ่งถือเปนคนแปลกหนา ไดอยางฉะฉาน และ

ไมไดตอบแบบขอไปที แตเขามักจะหยุดคิดนิดหนึ่งกอนตอบเสมอ

นั่นทําใหเราเห็นถึงความไมธรรมดาของนองทาม รวมถึงความสัมพันธ

อันดีกับเพื่อน ๆ  พี่ๆ นอง ๆ  ในโรงเรียน ดูเขาจะเปนที่รักของทุกคน ขอให

นองทามไดกาวไปตามความฝนของเขาดวยเถอะ  



8๖

และคําถามสุดทายที่เราอยากจะถาม...  

นองทามคิดวามีอะไรที่หนูทําไมไดบางมั้ยคะ?

“ไม...ครับ”

“ผมคิดวาถาผมอยากทํา  เจออะไรก็ตองอดทน  ผมก็จะทําได”

 ตัวแทนและแรงบันดาลใจของหนังสือวันเด็กปนี้ฝากประโยคนี้

ทิ้งทายไวใหแกเพื่อน ๆ  ทุกคนคะ

 เรื่องโดย    นางศกุนตลา  สุขสมัย
นางสาวจุฑาทิพย  สุกาญจนาเศรษฐ

ภาพโดย  นายพสิษฐสัทคุณ  จุลละมณฑล



8๗

 อ
บายมุข ๖

 อบ
ุุุ ๖

ธรรมะสวัสด ี มานี่มาฟง

นิทานสนุกจัง สุขสันตเริงใจ

วาแตหนูหนู อยากรูสิ่งใด

พระอาจารยจะบอกให กระจางแจงที่มา

Sawasdee Dharma. Let’s come and listen.
I have lots of fun good tales.
If there is anything that you want to know,
I, as a monk, will explain you clearly.

เด็กดีรู�ถูกผิด
Good Kids Know What’s Right and Wrong

เร��องและภาพ กิตติยา ลี้ครองสกุล และร�มรัฐ ปรมาธ�กุล 
Story and Illustrations Kittiya Leekrongsakul 

and Romrat Paramatikul

แปล ทสมา วรรธนะภูติ  English Translation by Tasama Vatanaputi

 นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธ� 
Good Kids Stories with V. Vajiramedhi
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ณ ร้านขนม	 	 	 เปิดให้ชมของใหม่

ตู้เกมเครื่องใหญ่	 	 หมุนไข่หลากสี

เด็ก	ๆ  ฮือฮา	 	 	 ลือกันว่าดูดี

รางวัลล้นปรี่	 	 	 น่าหมุนน่าลอง

At a candy store, there was a capsule toy vending machine.
The children were so excited about it. 
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ผ่านไปหลายวัน 	 	 รางวัลไม่ได้

โลมาท้อใจ	 	 	 เงินหมดไปทุกที

ได้แต่ขนม	 	 	 ลูกอมทอฟฟี่

กินบ่อย	ๆ  ไม่ดี	 	 	 ปวดฟันเสียจริง

After several days, Loma still didn’t get the biggest toy. 
 He got only some colorful candy and chewing gum
  which caused him a toothache.
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One day in the afternoon, Khao Tu came
happily with a wind-up doll in her hand, 
while Loma was standing sadly 
in front of the candy store.
Khao Tu said hello to him.

ตกเย็นวันหนึ่ง	 น่าทึ่งอย่างยิ่ง

ข้าวตูถือบางสิ่ง	 คล้ายหุ่นยนต์ไขลาน

โลมาตาละห้อย	 นั่งจ๋อยอยู่หน้าร้าน

ข้าวตูเบิกบาน	 เข้าไปทักทาย
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นิทานเตือนจิต		 	 ให้คิดการณ์ไกล

เด็ก ๆ เก็บออมไว้	 	 ย่อมจะสบาย

รู้รอบการเงิน	 	 	 ไม่เพลินใช้จ่าย

ของเล่นซื้อได้	 	 	 ถ้ารู้จักออม	 	

แยกแยะความอยาก	 	 หากพลาดไม่ยอม

ต้องเตรียมให้พร้อม 	 	 แยกแยะชั่วดี

This story teaches the children to save money and spend it carefully.
And if they want a toy, they should wait until they save enough money to buy it.
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This story teaches the children to save money and spend it carefully.
And if they want a toy, they should wait until they save enough money to buy it.
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 นางสาวรัชภร เต็มสวาท 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

อ�าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
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ทิน
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เด็กหญิงวรัญญา เกตุแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	 ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย	์

พลังงานบางชนิดอาจหมดไปจากโลกของเรา	 เช่น	 น�้ามัน	 ไฟฟ้า	 และ

พลังงานเช้ือเพลิง	 หากไม่ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน	 ภายหน้า

เราอาจไม่มีพลังงานใช้	 รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ประชาชนร่วมมือกัน

ประหยัดพลังงาน	 ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวหนึ่งซ่ึงเห็นความ

ส�าคัญของการประหยัดพลังงาน

	 ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวใหญ่	อยู่รวมกับคุณตาคุณยาย	

คุณยายเป็นคนประหยัด	 มัธยัสถ์	 โดยเฉพาะเร่ืองพลังงาน	 เช่น	 ไฟฟ้า	

ท่านพูดเสมอว่า	 ประหยัดไว้เพื่อที่จะได้มีใช้ในวันข้างหน้า	 คุณยายมีวิธี

สอนที่จ�าได้ง่าย	สอนให้ประหยัดน�้า	เวลาแปรงฟันคุณยายจะให้ถือแก้ว

น�้าคนละใบ	 ขณะแปรงฟันต้องปิดน�้า	 เวลาอาบน�้า	 ฟอกสบู่ต้องปิดน�้า	

เมื่อจะใช้น�้าจึงค่อยเปิด	ไฟดวงไหนที่ไม่ใช้	ท่านจะบอกให้ไปปิดทุกครั้ง	

โทรทัศน์ปิดทันทีเมื่อเลิกดู	 ไม่เปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อน	 ไม่น�าน�้าเย็นไปต้มใน

กาต้มน�้าร้อน	ไม่น�าน�้าร้อน	กาแฟร้อน	ๆ 	ไปแช่ในตู้เย็น	เวลาฝนตกท่ีบ้าน

ร่วมด้วยช่วยกัน ประหยัดพลังงาน
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จะช่วยกันหาภาชนะรองรับน�้าฝนไว้เพื่อลดการใช้ประปาและซื้อน�้า

ส�าเร็จรูปบริโภค	 ท่านก�าชับเสมอว่าถ้าทุกคนไม่อยู่บ้าน	 ต้องปิดไฟ 

ทุกดวง	ดึงปลั๊กออกทั้งหมด	เหลือไว้เฉพาะปลั๊กตู้เย็นเท่านั้น

	 เช้าตรู่คุณยายจะตื่นมาหุงข้าว	น�้าซาวข้าว	ท่านจะน�าไปรดต้น

มะลิหน้าบ้าน	น�้าที่ใช้ล้างผัก	เนื้อสัตว์	รวมทั้งน�้าที่ใช้ล้างจาน	ท่านจะน�า

ไปรดต้นไม้รอบบริเวณบ้าน	 เปลือกผัก	 ผลไม้	 คุณยายจะน�าไปขุนไก่ที่

เลี้ยงไว้	เวลาไปตลาดก็ให้ไปรถคันเดียวกัน	คุณยายจะมีตะกร้า	หรือถุงผ้า

ส�าหรับจ่ายตลาดโดยเฉพาะ	กระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วก็จะเก็บไว้

เพื่อใช้ห่อสิ่งของบางประเภทก่อน	ใช้ปูรองนั่งเวลาไปดูมหรสพ	ใช้ปูรอง

พื้นก่อนท�ากับข้าว	 สิ่งของที่ช�ารุดเสียหาย	 ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมใช้เอง	 ถุง

พลาสตกิสะอาดทีใ่ช้แล้ว	น�ามาใส่ของเมือ่จ�าเป็น	ยางรดัถงุกบัข้าวทีใ่ช้แล้ว 

ก็ห้อยไว้ใช้รัดอย่างอื่นต่อ	 เวลาไปโรงเรียนคุณแม่จะขับรถไปส่งลูกหลาน	

โรงเรียนเดียวกันนั่งรถไปคันเดียวกัน	 คุณแม่จะขับรถไม่เกิน	 ๘๐	 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ท่านบอกว่าจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าการ

ขบัด้วยความเรว็ทีส่งูกว่านี้	ขณะนัง่ในรถ	เรากจ็ะคยุแลกเปลีย่นความคดิ 

เห็นกัน	แม่จะสอนให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ	

ช่วงเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้าน	ลูก	ๆ 	จะท�าการบ้านที่โต๊ะเดียวกัน	โดยใช้ไฟ

เพียงดวงเดียว	 เมื่อจบการเรียนแต่ละชั้นจะมีสมุดท่ีใช้แล้วแต่ยังมีหน้า 

ที่ว่างเหลือ	 คุณแม่จะน�ามาตัดรวมเป็นเล่มใหม่	 เพื่อใช้เป็นกระดาษ

ทดเลข	 หรือส�าหรับฝึกเขียนค�าศัพท์ไทย	 อังกฤษ	 เมื่อถึงวันส�าคัญ 

ทางศาสนาหรือพระมหากษัตริย์	 คุณแม่จะพาลูก	ๆ 	 ไปร่วมปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติตามที่เทศบาลต�าบลจัดทุกครั้ง	
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	 การท่ีครอบครวัของฉนัร่วมมอืกนัประหยดัพลงังาน	ประหยดัน�า้	

ประหยัดไฟฟ้า	ก็เพราะต้องการให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน	และเป็นการ

ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

	 	 					ครอบครัวของฉัน	 ร่วมกันช่วยคิด

	 	 ปลูกฝังดวงจิต	 	 คิดก่อนจะใช้

	 	 ยึดถือประหยัด	 	 ราษฎร์รัฐร่วมใจ

	 	 ครอบครัวรุ่นใหม่		 ลดใช้พลังงาน

 เด็กหญิงศิรดา รวยทรัพย์ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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หมู่บ้านต้นซุง

	 ฝ้าย	 เด็กน้อยผู้น่ารักอาศัยอยู่กับยายที่หมู่บ้านต้นซุง	 หมู่บ้าน 

ทีม่ชีาวบ้านคอยแอบตดัต้นไม้เพือ่น�าไปขายอยูเ่สมอ	ๆ 	จากหมูบ้่านทีเ่คย	

อุดมสมบูรณ์ในน�้ามีปลา	ในนามีข้าว	บัดนี้กลับกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่

ความแห้งแล้งไป	

	 ใกล ้ค�่าแล ้ว	 ขณะท่ีฝ ้ายนั่งเล ่นกับยายที่หน ้าบ ้านอย่าง 

มีความสุข	 เกิดมีลมพัดแรงพัดผ่านมาท�าให้ฝุ่นฟุ้งตลบทั่วไป	 ฝ้ายตกใจ

กลัวกอดยายร้องร�่าไห้	“	ฮือ	ฮือ	ฮือ	ยายจ๋าหนูกลัว	”	ยายโอบกอดหลาน

ปลอบประโลมให้ฝ้ายหายหวาดกลัว	เมื่อลมสงบลง	ยายเล่าให้ฝ้ายฟังว่า	

“	เป็นเพราะป่าถูกท�าลาย	จึงท�าให้แห้งแล้งอากาศแปรปรวนอย่างนี้	”

	 คืนนี้...ฝ้ายเข้านอนแต่หัวค�่า	 ฝนตกกระหน�่าหนักลมพัดแรง 

แสงแปลบปลาบท่ัวท้องฟ้า	ในท่ีสดุบ้านของฝ้ายพงัลงมา	น�า้ป่าไหลหลาก

ซัดเอาทุกอย่างไหลไปกับกระแสน�้า	 ไม่ใช่แต่เพียงบ้านของฝ้ายเท่านั้น	

ทั้งหมู่บ้านต้นซุงต้องมาประสบกับภัยพิบัติคร้ังนี้	ข้าวของถูกพัดเสียหาย 
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ไปกับกระแสน�้า	 ฝ้ายและเพื่อน	ๆ 	 ไม่ได้ไปโรงเรียน	 เพราะอาคารเรียน 

เสียหาย	บางครอบครัวต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคา	บางครอบครัวอพยพไป

ขออาศัยอยู่บ้านญาติท่ีอ่ืน	น่ีแหละผลของการตัดไม้ท�าลายป่า	จึงต้องมา

พบภัยพิบัติเช่นนี้

	 เมื่อน�้าป่าหยุดไหล	 ชาวบ้านต่างกลับมาซ่อมแซมบ้านของตน

และกลับมาเริ่มตน้ชีวิตใหม่	พวกเขาไม่ลืมทีจ่ะชว่ยกันปลูกต้นไม้ทดแทน

และเลิกตัดไม้ท�าลายป่า	

	 บัดนี้ ...หมู ่บ ้านต้นซุงกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม	 ทุก

ครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขอีกคร้ัง	ฝ้ายและเพ่ือนดีใจท่ีได้เรียน

หนงัสอื	ฝ้ายจงึขอวงิวอนให้ทุกคนช่วยกนัปลกูป่าเพราะป่าคอืชวีติของเรา

 เด็กหญิงอาทิตยากร กรณ์ลัพธ์

ประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

อ�าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
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ãคร...ãคร... ก็ไม่รัก¼ม

	 ชีวิตของผมเริ่มต้นเหมือนกับทุกวัน	 มันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วย	

กฎระเบียบที่เข้มงวดตามค�าสั่งของพ่อ	 ไม่ว่าพ่อพูดหรือสั่งอะไรผมต้อง

ท�าตามทุกอย่าง	 หลังเลิกเรียนต้องกลับบ้านช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน

กวาดบ้าน	 ถูบ้าน	 ล้างถ้วยชามจนหมด	 ถ้าท�าไม่ถูกใจพ่อจะต้องดุด่า

ผมเสมอ	แต่ส�าหรับ	ฟ้า	 น้องสาวของผม	ท�าอะไรก็ถูกใจพ่อแม่ไปหมด

ด้วยความที่น้องฟ้าเรียนเก่ง	การปฏิบัติของพ่อแม่ที่มีต่อผมและน้องฟ้า

จึงต่างกัน	 หรือแม้แต่กับเพื่อน	ๆ 	 พ่อแม่ก็เปรียบเทียบว่า	 เก่งกว่า	 ดีกว่า

ค�าพดูเหล่านีก้รอกหผูมทกุวนั	เหมอืนเป็นการตอกย�า้ลงในใจผมทกุวนัว่า	

ผมไม่เอาไหน	ไม่มีอะไรดีเลย	พ่อแม่ถึงไม่รักผม

	 ผมเริ่มทนไม่ไหว	 และเข้ากลุ่มกับเพื่อน	ๆ 	 ที่ยอมรับ	 เพื่อนท�า

อะไรผมก็จะท�าด้วย	ไม่ว่าจะลองดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	หนีเที่ยว	ตีต่อย	ฯลฯ	

ผมรู้ว่ามันไม่ดี	 แต่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	 และเพ่ือนยอมรับ

ในตัวผม
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	 ช่วงนั้นฐานะทางบ้านผมก็ไม่ค่อยดี	ถ้าช่วงไหนเราไม่มีเงินก็จะ

ซื้อบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมาต้มกินแทนข้าว	 แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังท�าตัว

เหมือนเดิม	จนพ่อรู้และบอกกับผมว่า	“ไม่ให้เงินแล้ว	เพราะถึงให้เงินไป

ก็ไม่ได้เอาไปเรียน”	ผมโกรธพ่อมากและบอกตนเองว่าจะไม่ขอร้องและ

อ้อนวอนพ่ออีก

	 ผมจงึเกบ็เสือ้ผ้า	ข้าวของ	ย้ายออกจากบ้านไปอยูบ้่านญาติ	ด้วย

ความที่นิสัยรักความสบาย	 ไม่เคยท�างานหนัก	 ผมจึงทนไม่ได้ที่ถูกญาติ

ว่ากล่าวตักเตือน	ผมไม่ได้รู้สึกว่าตนเองผิดแต่กลับคิดว่าพ่อแม่ใช่ไหม	ที่

ท�าให้ผมต้องออกจากบ้าน	ท�าไมแม้แต่ญาติ	ๆ 	ยังไม่รักผม	ผมไปขออาศัย	

กินนอนกับเพื่อน	ๆ 	หลายคน	แต่ทุกคนก็เริ่มหนี	ไม่คุยเล่นกับผมเหมือน

ก่อน	จนผมต้องไปนอนข้างถนน	รองน�้าตามก๊อกกินประทังความหิว

	 วันหนึ่งผมเดินตามท้องถนนเพื่อหาอาหารที่คนเขาเททิ้ง	 เห็น

พ่อแม่ลูกเดินมาด้วยกัน	หยอกล้อ	พูดคุยกันอย่างมีความสุข	ผมจึงรู้สึก

คิดถึงบ้านขึ้นมา	ผมไม่ได้กลับบ้านมานานแล้ว	ป่านนี้ครอบครัวของผม

จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้	เมื่อผมไปถึงบ้าน	พ่อดูคล�้าและผอมลงมาก	แม่

กับน้องดูเครียด	ๆ 	 แม่บอกผมว่า	 “ลูก	 วันนี้บ้านเราเหลือแต่บะหมี ่

สองซองนะลูก	ไปต้มให้หมดแล้วมากินด้วยกัน”	ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็น

สองซองสุดท้ายที่เหลืออยู่ในบ้าน

	 ผมไม่เคยรู้เลยว่าครอบครัวผมถูกฟ้องล้มละลาย	บ้านจะถูกยึด	

ผมมัวท�าอะไรอยู่	 ท�าไมไม่มาช่วยที่บ้าน	 ไม่รับรู้ถึงความล�าบากของพ่อ

แม่	 ผมเป็นลูกที่แย่มากใช่ไหม	 เราสี่คนพ่อแม่ลูกต่างมองหน้ากัน	 

แล้วเสียงน้องสาวกับแม่ก็สะอื้นขึ้นมาเบา	ๆ 	ผมค่อย	ๆ 	โอบกอดน้องสาว

และแม่เข้ามาหากันโดยมีพ่อที่นั่งตรงข้ามก็ก�าลังท�าเหมือนกัน	 สุดท้าย

เราก็กอดคอกันร้องไห้	 ทุกคนกินบะหมี่สองซองสุดท้ายที่ผมคิดว่ามัน

อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยกินมา
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	 กลางดึกคืนนั้น	 ผมตัดสินใจไปหาพ่อกับแม่ท่ีห้องนอน	 ค่อย	ๆ 	

นั่งลงก้มกราบที่ปลายเท้าของท่านทั้งสอง	“พ่อแม่ครับ	ผมขอโทษครับ	

ผมโง่เองที่ท�าอะไรไม่คิด	ผมโง่เองที่คิดว่าพ่อแม่ไม่รักผม	ตอนนี้ผมรู้แล้ว

ว่าสิ่งที่พ่อแม่คอยพร�่าสอนผม	ดุด่าว่ากล่าวตักเตือนผม	เป็นเพราะว่าพ่อ

แม่รักผม	 อยากให้ผมเป็นคนดี	 คนเก่ง	 ดูแลตนเองและครอบครัวได้ใน

อนาคต”

	 ผมกลับออกจากห้องไปด้วยความสบายใจ	อย่างที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อน	ผมบอกกับตนเองว่าต่อไปนี้จะเป็นลูกที่ดี	เป็นพี่ที่ดี	จะรักและเชื่อฟัง

พ่อแม่	ผมจะท�าให้พ่อและแม่ภมูใิจ	และผมจะท�าให้พ่อแม่รู้ว่าเรารักพวก

เขามากแค่ไหน...
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	 อบอุ่นเหนือสิ่งอื่นใด	 	 ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่

ท่านนั้นคอยดูแล		 	 	 มิเปลี่ยนแปรความรักไป

	 ถึงแม้ลูกท�าผิด	 	 	 พ่อแม่คิดให้อภัย

ร้อยพันความห่วงใย	 	 	 เปรียบมิได้เท่ามารดา

	 ตั้งใจท�าความดี	 	 	 นับแต่นี้ลูกสัญญา

พ่อแม่แสนเหนื่อยล้า		 	 	 เลี้ยงลูกมาแต่เยาว์วัย

	 จะขอท�าหน้าที่	 	 	 ลูกคนนี้เลี้ยงแม่ได้

เล่าเรียนจะตั้งใจ		 	 	 ลูกหวังไซร้ได้แทนคุณ

 เด็กหญิงจิราภัทร แสนสัจจะ

เด็กชายเอกวรกร พรหมเสน

โรงเรียนศรีจอมทอง

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียนของหนู

	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๔๐	จังหวัดปัตตานี	เป็นโรงเรียน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ซึ่งอยู ่ในความดูแลของมูลนิธ ิ

ราชประชานุเคราะห์	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๑	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 

ตั้งอยู่ที่หมู่	๑	ต�าบลรูสะมิแล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	โรงเรียนแห่งนี้ 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส	 เด็กยากไร้	 และเด็กที่มีปัญหา

ในครอบครัว	รวมถึงเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

สามจังหวัดชายแดน	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนหนังสือต่อได้	เพราะ

คนที่สูญเสียอาจเป็นเสาหลักของบ้านและครอบครัว	 ส่งผลให้เด็กไม่มี

ก�าลังใจที่จะเรียนต่อหรือขาดทุนทรัพย์	และเป็นเด็กที่มีความสามารถใน

หลาย		ๆ 	 ด้าน	 แต่กลับไม่มีโอกาสที่จะแสดงถึงความสามารถของตัวเอง

ได้	เพราะขาดโอกาสฝึกฝนแล้วเล่าเรียนต่อ	

	 โรงเรียนแห่งนี้	เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	๑	ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๖	เป็นการเรียนการสอนแบบสามัญและศาสนา	อีกทั้ง

มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโดยการให้ความรู้และลงมือปฏิบัต	ิ

เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในด้านการเกษตรและการมีอาชีพ	เช่น		การเลี้ยง

ไก่เนื้อ	การปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักไฮโดรโปนิกส์	การตัดเย็บเสื้อผ้า

และผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	เป็นต้น	โดยจะมีครูที่ดูแลอาชีพนั้น	ๆ 	เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพ	และคอยดูแลให้ค�าปรึกษาการท�าอาชีพ

และการส่งขายในโรงเรยีน	ตลาด	และทีอ่ืน่		ๆ 	อกีมากมาย	ช่วยให้นกัเรยีน

มีรายได้ระหว่างเรียน
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	 โรงเรียนมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ	๑๑๖	ไร่	โดยมีอาคาร

เรียนอยู่	๒	อาคาร	คือ	อาคารเรียนศรีปุตรี	และอาคารเรียนศรีปุตรา	มี

หอพักอยู่	 ๖	 หอพัก	 แบ่งเป็นหอพักชาย	 ๓	 หอพัก	 โดยมีหอ	 ภ.ป.ร.

หอนครินทร์	 และหอวชิรุณ	 และหอพักหญิง	 ๓	 หอพัก	 คือ	 หอสิริกิต์ิ

หอบุษบากร	 และหอสิรินธร	 แล้วยังมีศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง

หรือสถานที่ประกอบอาชีพต่าง	ๆ 	อยู่อีกด้วย

	 หนกูเ็ป็นเดก็คนหนึง่ท่ีได้รบัโอกาสเข้ามาศกึษาในโรงเรยีนแห่งนี้	

หนูชื่อนางสาวอามีเน๊าะห์	 	 มะดือราวี	 บ้านอยู่อ�าเภอมายอ	 จังหวัด

ปัตตานี	ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	เรียนอยู่สายวิทย์	–	คณิต	

แต่มีความชอบทางด้านภาษาเป็นพิเศษ	 เพราะหนูมีความฝันที่จะเป็น

มัคคุเทศก์	หรอืไกด์น�าเทีย่ว	เมือ่ก่อนหนเูรยีนอยูท่ีโ่รงเรยีนใกล้บ้าน	ตอน

นั้นหนูเป็นคนท่ีไม่กล้าแสดงออกและเป็นคนที่ขาดความมั่นใจมาก	ๆ 	แต่

พอได้มาอยูใ่นโรงเรยีนนีม้นัท�าให้หนมูคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้เรือ่ย		ๆ 	

ด้วยความท่ีหนูได้ร่วมท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	 อยู่เป็นประจ�า	 ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมภายในโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกโรงเรียน	 ซึ่งก็ได้ช่วยให้หนูมี

ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม
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	 เหตุผลท่ีหนูได้ตัดสินใจมาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้	เพราะด้วย

ฐานะที่บ้านไม่ดี	 ไม่มีก�าลังทรัพย์ที่เพียงพอ	 แต่โรงเรียนนี้ได้เปิดโอกาส

ให้หนูได้ศึกษาต่ออีกครั้ง	ช่วยให้หนูสามารถสานต่ออนาคตของตัวเองได้	

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ�า	เรียนฟรี	กินฟรี	อยู่ฟรี	และมีอุปกรณ์

การเรียนฟรี	โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบา

ภาระของพ่อแม่อีกด้วย

	 การทีห่นไูด้มาอยูใ่นโรงเรยีนนีไ้ม่ใช่แค่ได้เรยีนหนงัสอือย่างเดยีว

เท่าน้ัน	แต่ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน	ๆ 	ในโรงเรียนและต่างโรงเรียน

อีกมากมาย	เช่น	การร่วมโครงการ	“ทัศนศึกษา”	นอกสถานที่	ช่วยให้

เราได้เรียนเปิดหูเปิดตา	ช่วยผ่อนคลายไปด้วย	และที่ส�าคัญยังได้เรียนรู้

วฒันธรรมหรอืความเป็นอยูข่องคนในสถานทีน่ั้น	ๆ 	อีกด้วย	และกจิกรรม

ทีส่�าคญัทีส่ดุของหนกูค็อื	การท่ีโรงเรยีนเปิดโอกาสให้หนเูข้าร่วมโครงการ	

“เจนซิสิ	๒.๐”	เป็นโครงการท่ีได้ไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีป่ระเทศญีปุ่น่	

ในรายสาขาการวิจัยการท่องเที่ยว	ซึ่งในชีวิตหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมี

โอกาสได้ขึ้นเครื่องบิน	ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศนอกประเทศ	แล้วยังได้

เรยีนรูถ้งึวฒันธรรมของประเทศญีปุ่น่อกีด้วย	และทีส่�าคญัได้แลกเปล่ียน

การเรียนการสอนกับเพื่อน	ๆ 	ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย	ถ้าโรงเรียนไม่ให้โอกาสนี้

หนูก็คงจะไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดี		ๆ 	แบบนี้	



113

	 การที่ได้มาอยู่และใช้ชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้	ท�าให้หนูได้รู้จักและ

มคีวามผกูพนักบัพ่อใหญ่	(ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	นายนพินธ์		นกิารจ)ิ	แม่ใหญ่

(ภรรยาผู้อ�านวยการโรงเรียน)	คณะครู	 เพื่อน	ๆ 	 และน้อง	ๆ 	ที่เรียนด้วย

กันในโรงเรียนนี้	 และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ�า

ซึ่งเราจะอยูก่นัเป็นครอบครวัแบบฉนัท์พีน้่องคอยช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	

และที่ส�าคัญยังมีครูพ่อครูแม่ท่ีดูแลเปรียบเสมือนลูก	 ซึ่งมันก็เป็น

ครอบครัวที่ใหญ่แสนอบอุ่น	โรงเรียนแห่งนี้สามารถท�าให้หนูมีความรู้สึก

ว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนครอบครัวและบ้านหลังที่สองของหนูที่ไม่อาจ

ลืมได้	เพราะมันเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันที่มีให้กัน

	 โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาการเรียนของหนูให้ดียิ่งขึ้น	 ท�าให้หนู

สามารถที่จะน�าคะแนนในการเรียนที่ได้มา	เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนระดับ

อุดมศึกษาได้	หรือสามารถสอบเข้าโควตาเรียนดีในมหาวิทยาลัยได้	ทั้ง	ๆ

ที่เด็กนักเรียนบางคนไม่สามารถจะน�าคะแนนของตนเองมาใช้โควตานี้ได้	

ซึ่งมันเป็นความตั้งใจของครูที่จะน�าทางให้นักเรียนทุกคนได้มีอนาคตที่ดี

ในภายภาคหน้า	
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	 การใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ท�าให้หนูได้มีความสามารถที่จะกล้า

แสดงออกในทกุ		ๆ 	เรือ่ง	เช่น	ด้านกจิกรรมต่าง		ๆ 	กล้าท่ีจะพูด	กล้าท่ีจะท�า	

และกล้าที่จะแนะน�าคนอื่น		ๆ 	ให้เป็นคนดี	เป็นต้น	ทั้งนี้หนูได้เป็นนักกีฬา

เรือพายของโรงเรียนและได้เป็นตัวแทนจังหวัด	 	 ตัวแทนภาคใต้	 และ

ตวัแทนประเทศไทยเพือ่เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึ

นานาชาติ	และได้รับรางวัลดังนี้

	 ๑.	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๒	 ในการแข่งขันกีฬา	 

PENANG  DRAGON BOAT INTERNATIONAL FESTIVAL	ณ	รัฐปีนัง	

ประเทศมาเลเซีย

	 ๒.	 	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๒	 ในการแข่งขันกีฬา	 

KEDAH		DRAGON	BOAT	INTERNATIONAL	FESTIVAL	ณ	รัฐเคดาห์	

ประเทศมาเลเซีย

	 ๓.	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ	ครั้งที่	๓๐	“มหาสารคามเกมส์”	ณ	จังหวัดมหาสารคาม

	 ๔.	ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ	รอบคดัเลอืก

ภาคใต้	“แร่นองเกมส์”	ณ	จังหวัดระนอง

	 ๕.	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ		 

รอบคัดเลือกภาคใต้	“ชุมพรเกมส์”	ณ	จังหวัดชุมพร

	 ๖.	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี	 

เทิดไท้องค์ราชัน	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ณ	แม่น�้าปัตตานี

  นางสาวอามีเน๊าะห์  มะดือราวี

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐

อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
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จักรยานของหนู

	 วันเด็กแห่งชาติ		ตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่		๒	ของเดือนมกราคม

ของทุก	ๆ 	ปี		หลังจากที่เราฉลองวันปีใหม่แล้ว	พวกเด็ก	ๆ 	ก็รอว่าผู้ใหญ่

คุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่โรงเรียน	จะจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กนักเรียน

ทุก	ๆ 	คน	ให้มีการเล่นเกมที่สนุกสนาน	เปิดเพลงร่ืนเริง		มีแจกของรางวัล	

แล้วก็มีการจับสลากของขวัญด้วย	 	 ของรางวัลนั้นก็มีหลายอย่าง	 เช่น		

ตุ๊กตา	 	ของเล่น	 	 	สิ่งของต่าง	ๆ 	อุปกรณ์การเรียน	 	และมีรางวัลใหญ่	ๆ  

คือ			รถจักรยานนั่นเอง			เป็นรางวัลท่ีหนูอยากได้	และเด็กคนอื่นก็อยาก

ได้เหมือนกัน		และเป็นความฝันของหนูว่าจะได้เป็นเจ้าของรถจักรยาน

เหมือนกับเพื่อน	ๆ 	

	 หนูอยากได้รถจักรยานในงานวันเด็ก	 แต่หนูขี่จักรยาน	 ๒	 ล้อ 

ไม่ได้เพราะว่าหนูมีโรคประจ�าตัว		ไม่แข็งแรง		หนูมีผิวบางและท�าให้เกิด

อนัตรายได้		แม่ของหนบูอกว่าถ้าเวลาหนขูีจ่กัรยานกล้็มง่าย	มแีผลถลอก

ง่าย		ต้องรักษาแผลหลายวัน			มันท�าให้ไม่สบาย			แม่จึงบอกว่าเดี๋ยวไป

ซื้อจักรยาน	๓	ล้อ	มาให้หนู		หนูดีใจมากที่จะได้ไปขี่จักรยานกับเพื่อน		

หรือไม่ก็ขี่ออกก�าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น	หนูจะขี่ตั้งแต่เช้าและ

เย็นทุก	ๆ 	 วันเลย	 และในปีนี้เรามีวันส�าคัญที่ใกล้จะมาถึงแล้ว	 คือ		 

BIKE	FOR	DAD		ปั่นเพื่อพ่อ	หนูตั้งใจว่าจะขี่จักรยานออกมา			เป็นการ

เทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระราชินี	หนูจะฝึกขี่จักรยานบ่อย	ๆ 	 	และไม่ให้ล้ม	หนูมีความสุข

มากเวลาที่หนูสามารถขี่จักรยานได้	 เพราะรู้สึกว่าหนูก็ท�าได้เหมือนกับ

คนอื่น	ๆ 		นั่นเป็นความฝันของหนูและครอบครัว	หนูไม่รู้ว่าฝันนี้จะเป็น

จริงหรือเปล่า		แต่หนูจะพยายามเท่าที่ตัวเองจะท�าได้
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	 หนูตั้งใจว่าหนูอยากปั่นจักรยานให้คุณพ่อของหนูดู		ถ้ามีโอกาส

หนูก็จะฝึกขี่จักรยานนาน	ๆ 	เท่าที่ท�าได้	ถ้าหนูท�าได้	หนูและครอบครัวคง

ภูมิใจมาก	 หนูจะขี่จักรยานแถวบ้านของหนู	 เพราะมีพื้นที่กว้างมาก

เหมาะส�าหรับขี่จักรยานและปลอดภัย	 	 ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือไปเรื่อย	ๆ 		

ก็ไม่เป็นอันตราย	 คุณแม่หนูจะยืนดูอยู่ห่าง	ๆ 	 พอขี่เสร็จแล้ว	 หนูจะน�า

จักรยานมาเก็บและดูแลรักษาอย่างดี	 	 เพราะเป็นจักรยานคันแรก 

ของหนูและเป็นจักรยานที่หนูจะใช้ปั่นในโครงการปั่นเพื่อพ่อ	เป็นความ

จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่คนไทยทั้งประเทศรวมทั้ง

ครอบครัวของหนูจะได้แสดงออก	 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ			 

หนปูระทบัใจกบัความฝันของหนูในวันเดก็ปีนีม้าก	ๆ 	ค่ะ	และขอให้ความฝัน

ของหนูเป็นจริง

   

สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	

 นางสาวณฐอนงค์  ริเริ่มกุล

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร
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สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	
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สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	
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สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	สนับสนุนโดย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	
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คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำาปี ๒๕๕๙

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ประธานกรรมการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	(ที่ก�ากับดูแลส�านักอ�านวยการ	สป.)	 รองประธานกรรมการ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หรือผู้แทน		 กรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงคมนาคม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงพลังงาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

ปลัดกระทรวงการคลัง	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	หรือผู้แทน	 กรรมการ	 	
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ปลัดกรุงเทพมหานคร	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 กระทรวงอุตสาหกรรม	หรือผู้แทน		 	

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิบดีกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 กรรมการ

ผู้บัญชาการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หรือผู้แทน	 กรรมการ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ
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ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง	หรือผู้แทน	 กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	 กรรมการ

	 เพื่อเยาวชน	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	หรือผู้แทน

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้ก�ากับการกองก�ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต	(๑๘๓	เขต)		 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 กรรมการ

เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา	 กรรมการ

	 ตามอัธยาศัย	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	หรือผู้แทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 กรรมการ	

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	หรือผู้แทน

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน		 กรรมการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อ�านวยการส�านักการลูกเสือ	ยุวกาชาด	และกิจการนักเรียน	 กรรมการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์		 	 	 				 			กรรมการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รองผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน	 กรรมการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ	 กรรมการและเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	ส�านักอ�านวยการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง	ส�านักอ�านวยการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	ส�านักอ�านวยการ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้ากลุ่มช่วยอ�านวยการและประสานราชการ	ส�านักอ�านวยการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์	ส�านักอ�านวยการ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ	ส�านักอ�านวยการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสุภารัตน์	หัสเดช	กลุ่มบริหารงานกลาง		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักอ�านวยการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวธัญญธร	อ่อนดีกุล	กลุ่มบริหารงานกลาง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส�านักอ�านวยการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คณะกรรมการจัดทำาและดำาเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่

และจำาหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ประจำาปี  ๒๕๕๙

คณะกรรมการอำานวยการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 	 ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	 	 	 ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 	 ที่ปรึกษา

	 (นายสุเทพ	ชิตยวงษ์)	

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 ประธานกรรมการ

	 (นายบุญรักษ์		ยอดเพชร)	

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ	หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักการคลังและสินทรัพย์	หรือผู้แทน	 	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน	หรือผู้แทน	 	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	หรือผู้แทน		 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ	หรือผู้แทน			 กรรมการ

ผู้อ�านวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ	 	 กรรมการและเลขานุการ

	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(นางศกุนตลา		สุขสมัย)

หัวหน้ากลุ่มงานสารวรรณกรรม	องค์การค้าของ	สกสค.	 	 กรรมการและเลขานุการ	

	 (นางอุไรรัตน์		โพธ์ิสิริกุลวงศ์)	

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 (นางสาวศิริพร		พรรณพัฒน์กุล)	
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คณะกรรมการจัดทำาต้นฉบับ

นางศกุนตลา		สุขสมัย		 	 	 	 ประธาน

นางสาวนวภรณ์		ซังบุดดา	 	 	 	 รองประธาน

นางสาวเพ็ชรา		ว่องเกรียงไกร	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวขวัญฟ้า		นิยมในธรรม	 	 	 	 กรรมการ

พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย		คงสม	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวอังคณา		ผิวเกลี้ยง	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวประนอม		เพ็งพันธ์	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวกาญจน์กฤษดิ์			ทานเจือ	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวศิริพร		พรรณพัฒน์กุล	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

นางอุไรรัตน์		โพธิ์สิริกุลวงศ์	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววราภรณ์		ศรีแสงฉาย	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำาหน่าย

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	 	 	 ประธาน

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการตลาดและการขาย	 	 รองประธาน

	 (นางจินตนา			ไชยดี)

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์			 	 กรรมการ

	 (นางสาวดวงแข			กล่อมเอี้ยง)	

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเงินและบัญชี	 	 	 กรรมการ

	 (นายสมนึก		บัวรุ่ง)

ผู้แทนศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักอ�านวยการ	 กรรมการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์	 	 	 	 กรรมการ

	 (นางรจน์ระพี		ตั้งเจตสกาว)	

หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์		หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการส�านัก		 	 	 	 กรรมการ

	 ส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์	หรือผู้แทน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ		 	 กรรมการและเลขานุการ	

	 (นางจ�าเรียงรักษ์		อิตรศิริ)	 	 	

หัวหน้าส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 (นายปองธรรม		อินทรไทร)	 	 	
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คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อลงพิมพ์

ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๕๙

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 	 ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 ที่ปรึกษา

	 ที่ดูแลงานของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 	 ที่ปรึกษา

นางสาวพรรณงาม	แย้มบุญเรือง	 	 	 	 ประธานกรรมการ

นางศกุนตลา	สุขสมัย	 	 	 	 	 รองประธานกรรมการ

นางสาวขวัญฟ้า	นิยมในธรรม	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวชื่นกมล	ศรีสมโภชน์	 	 	 	 กรรมการ	

นายพินิจ	สุขะสันติ์	 	 	 	 	 กรรมการ

นางพิมพ์จิต	ตปนียะ	 	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวนวภรณ์	ซังบุดดา	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประนอม	เพ็งพันธ์	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการ
นางศกุนตลา	สุขสมัย

นางสาวศิริพร	พรรณพัฒน์กุล

นางอุไรรัตน์	โพธิ์สิริกุลวงศ์

ภาพประกอบ
นายสมบัติ	คิ้วฮก

นักเรียนเจ้าของผลงาน

ออกแบบปก

บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด

จัดรูปเล่ม

บริษัท	อมรินทร์	บุ๊ค	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
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กองบรรณาธิการหนังสือ
วันเด็กแห่งชา

ติ  

ปี  ๒๕๖๐

 อาคาร  สพฐ
.  ๓  ชั้น  

๓

 ส�านักวิชาการ
และมาตรฐาน

การศึกษา

 ส�านักงานคณ
ะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐ
าน

 กระทรวงศึกษ
าธิการ ถนนร

าชด�าเนินนอก
    

 เขตดุสิต  กรุ
งเทพฯ  ๑๐๓

๐๐

ขอเชิญชวนเด็ก ๆ

เขียนเรื่องส่งมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดจ�าหน่าย

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์		องค์การค้าของ		สกสค.

๒๒๔๙		ถนนลาดพร้าว		แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง		กรุงเทพฯ		๑๐๓๑๐

โทรศัพท์	:	๐	๒๕๑๔		๔๐๐๗	,	๐	๒๕๑๔		๔๐๑๐

www.SuKSApAN.OR.TH

ส่งมาได้ท่ี 


