


พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย
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มหากรณุาธคิณุตอการวจิยัและพฒันาขาวไทย โดยทรงพระราชดํารแิละทรงดําเนนิการ

เกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาขาว ทรงมุงมัน่ทุมเทกําลงัพระวรกายในการปรบัใชผลการวิจยั

และพฒันาเพือ่ใหเกดิความมัน่คงทางอาหาร เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมแกเกษตรกร

ท่ีประกอบอาชพีทาํนา อาท ิการฟนฟพูระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั กอให

เกิดขวัญกําลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ทรงคนคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม 

การทํานาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปญหาความแหงแลง การแกปญหา

ดนิเปรีย้วในพืน้ทีต่างๆ เรยีกวา “แกลงดนิ” การกระจายเมลด็พนัธุขาวพนัธุดสีูเกษตรกร

ทีเ่รยีกวา “พนัธุขาวทรงปลกูพระราชทาน” พระราชทานท่ีดินเพ่ือการวิจยัและพัฒนาขาวไร

และธญัพชืเมืองหนาว ทรงเปนองคอุปถมัภองคกรการวิจยัและพัฒนาขาวทัง้ในประเทศ

และตางประเทศใหแกมลูนธิขิาวไทยในพระราชปูถมัภ และสถาบนัวิจยัขาวระหวางประเทศ 

และพระราชทานทนุสนับสนุนงานวิจัยและพฒันาขาวใหแกสวนราชการและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของมาโดยตลอด
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สาร
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

	 เน่ืองในโอกาส	“วนัเด็กแห่งชาต”ิ	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ผมขอส่งความ

ระลกึถงึและความปรารถนาดมีายงัเดก็และเยาวชนไทยทัว่ประเทศทกุคน

	 การศึกษาเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

เยาวชนเพือ่ให้มคีวามรู	้ทกัษะ	มทีศันคตใินเชิงบวก	และมคีวามคดิสร้างสรรค์

พร้อมจะเตบิโตเป็นทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุค่าของชาตแิละเป็นก�าลงัส�าคญัใน

การพฒันาความเจรญิก้าวหน้าให้แก่สงัคมและประเทศชาตใินอนาคต	เดก็และ

เยาวชนไทยทกุคนจงึควรได้รบัการเลีย้งดใูห้แข็งแรงท้ังสขุภาพกายและสขุภาพ

จติใจ	โดยเฉพาะให้ได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและการส่งเสรมิการเรยีนรูต้าม

ช่วงวัยที่เหมาะสมไปพร้อม	ๆ	กับการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม

ความเป็นไทย	มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของประเทศชาติ

	 วันเด็กแห่งชาติปีนี้	ผมจึงขอมอบค�าขวัญว่า	“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา

พาชาตมิัน่คง”	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนไทยทกุคนได้เหน็ความส�าคญัของการ

ศึกษา	และเอาใจใส่ใฝเรียนรู้ในวิชาการต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ผมหวังว่าเด็ก

และเยาวชนทกุคนจะได้พงึระลกึถงึบทบาทและหน้าทีข่องตนเองในการศกึษา



หาความรู้	และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย	มีความขยัน	ซื่อสัตย์

มีความเคารพ	กตัญญูต่อพ่อแม่	ครูอาจารย์	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	และ

รักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	ที่ส�าคัญขอให้น้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตเพื่อความสุข	ความเจริญ

รุ่งเรืองแก่ตนเอง	ครอบครัว	สังคมและประเทศชาติตลอดไป	

	 ในโอกาสนี้	ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลโลก	โปรดดลบนัดาลให้เด็กและเยาวชนไทยทกุคน	จงประสบแต่ความสขุ	

ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและร่วมกันพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป		

																					พลเอก	

(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาส  “วันเด็กแห่งชาติ”  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐

วันเสารที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐

	 วันเด็กแห่งชาติ	ถือเป็นวันส�าคัญที่เราจะได้ระลึกถึงเด็กและเยาวชน
ในฐานะก�าลังส�าคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต	 ซ่ึงวันเด็กแห่งชาติ
ในปีนี้	ตรงกับวันเสาร์ที่	๑๔	มกราคม	๒๕๖๐	เป็นวันที่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนจะร่วมกันจัดกิจกรรมส�าหรับเด็ก	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติ
ได้ร่วมกจิกรรมทีส่นกุสนาน	ได้สาระความรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรม	พร้อมกบั
ส่งมอบความรัก	ความห่วงใย	และความสุขให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
ลูกหลานของชาติ	เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพ	พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม	ภายใต้แผ่นดินไทยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	
	 เนือ่งในโอกาสอนัส�าคญันี	้กระทรวงศกึษาธกิาร	องค์กรและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่ร่วมรับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชน	ขอให้เด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ด้วยการน้อมน�าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่าง	ๆ 	ไปประพฤติปฏิบัติ	ด�ารงตน
เป็นเดก็ด	ีกตญัญตู่อพ่อแม่	ญาตพิีน้่อง	เป็นศษิย์ทีด่ขีองคร	ูตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน	
ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้จากในห้องเรียนและกิจกรรมสร้างสรรค์



ต่าง	ๆ	อย่างมีความสุข	รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์	มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นพลเมืองที่ดีของ	
สังคม	ผมขอให้วันเด็กแห่งชาติปีนี้	 เป็นปีที่เด็กทุกคนมีความสุขและเติบโต	
เป็นคนดี	มีอนาคตที่สดใส	น�าพาชาติไทยก้าวต่อไปในภายภาคหน้า	
	 ในวาระดิถีวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	ผมขออัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ	
ท่ีทุกท่านเคารพนับถือ	 โปรดอภิบาลรักษาเด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคน	
มีความสุข	มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	เป็นคนเก่งและคนดี
ของสังคม	เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการธ�ารงรักษาและพัฒนาชาติไทยสืบไป	

																																																																					
	 (นายธีระเกียรติ			เจริญเศรษฐศิลป์)
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ค�ำน�ำ

	 หนังสือ	ต้นกล้าของพ่อ	เป็นหนังสือที่จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก

เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	ชื่อหนังสือ

วนัเดก็ในปีนีค้ดัเลอืกจากการร่วมเสนอชือ่ของเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ	

ซึ่งสื่อถึงเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่	

ในภายภาคหน้า	โดยน้อมน�าและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในฐานะพ่อของแผ่นดิน		

เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถน�าพา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รู้สึกส�านึกและ

ร�าลกึถงึ	พระมหากรณุาธคิณุ หาทีส่ดุมิได้	จึงขออญัเชญิพระบรมราโชวาท

ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียน	นักศึกษา	ครู	และอาจารย์	ในโอกาสเข้าเฝ้า	ฯ		

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	วันเสาร์ที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๑๖	คัดตัดตอนลง	

ตพิีมพ์ในหนงัสอืวนัเดก็แห่งชาต	ิปี	๒๕๖๐	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนไทยได้

น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระองค์ไปเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ	โดย

เน้นถึงความเพียร	ความอดทน	ไม่ย่อท้อ	ในการกระท�าการใด	ๆ	ไม่เว้น

แม้แต่การท�าความด	ีรวมทัง้ยงัได้รบัความเมตตาจากผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็

พระสังฆราชที่ประทานวรธัมโมวาท	เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติแก่

เด็กและเยาวชน	ค�าขวัญและสารของนายกรัฐมนตรี	และสารรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบให้แก่เด็กและเยาวชน

	 หนงัสอืวนัเดก็แห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	นอกจากจะประกอบด้วยส่วน

ส�าคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ภายในเล่มยังมีบทความพิเศษเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ประพันธ์โดย	

นางปราณ	ี	ปราบรปิ	ูและคณะ	“ปณธิานเดก็ด”ี	จากเดก็และเยาวชนท่ีร่วม	



น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและต้ังปณิธานท่ีจะด�าเนินตาม	

รอยพระบาทในการด�าเนนิชวีติ	และผลงานเขยีนจากนกัเรยีนทัว่ประเทศทีไ่ด้

รับคัดเลือกลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	ผลงานเหล่านี้

แสดงถึงความสามารถของเด็กและเยาวชนท่ีสร้างสรรค์ผลงานเขียน	ท้ัง

เรื่องสั้น	เรื่องเล่าประสบการณ์	นิทาน	การ์ตูนช่อง	ซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหา	

น่าอ่าน	ชวนตดิตาม	สะท้อนให้เหน็ถงึความรกัชาติ	ศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ		

ความผูกพันภายในครอบครัวและสังคม	ความกตัญญู	การอนุรักษ	์

สิ่งแวดล้อม	และการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม	นอกจากนี้	นางรัตนา	

คชนาท	ยังได้ประพันธ์นิทานสอนใจในเรื่องความเพียรให้กับเด็กและ

เยาวชน	เพื่อเป็นข้อคิดสอนใจในการท�าความดีอีกด้วย

	 ในการนี้	คณะกรรมการจัดท�าและด�าเนินการเพ่ือให้มีการ	

เผยแพร่และจ�าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	โดยความร่วมมือ

ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	และองค์การค้า

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	ขอขอบคุณนักเขียนรับเชิญและนักเขียนรุ่นเยาว์

ทีร่่วมสร้างสรรค์ผลงานลงในหนงัสอืวนัเดก็แห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	ขอขอบคณุ	

บรษัิท	ออน	อาร์ต	ครเีอชัน่	จ�ากดั	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์จัดท�ารูปเล่มและ

ปกหนังสือให้มีความสวยงาม	น่าอ่าน	ภาพประกอบโดยอาจารย์สมบัต	ิ

คิว้ฮก	และนกัเรยีนเจ้าของผลงาน	ทีร่่วมกนัท�าให้หนงัสอื	ต้นกล้าของพ่อ	

เป็นหนังสือดีส�าหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน	

	 (นายการุณ		สกุลประดิษฐ์)

	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาพวาดโดย นางสาวปิยากร  งามเกียรติขจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยม)



สมเด็จฯ พระบรมราชชนกกับพระโอรสพระองค์เล็กบนดาดฟ้าของบ้านที่ประทับ

ทรงฉายพระรูปพร้อม ๔ พระองค์ เมื่อ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๑

โรงพยาบาลเคมบริดจ์  ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๙๐ เปลี่ยนชื่อเป็นเมานท์ ออเบอร์น

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้



 เกือบ ๙๐ ปีที่ผ่านมา ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๐ ช่วงเหมันตฤดู เจ้านายไทยพระองค์หนึ่ง

ประสูติ ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสซาชูเซตส์ 

(Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 เจ้านายพระองค์น้อยครั้งประสูติทรงพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพล

อดุลยเดช ในหมู่ราชตระกูลมักขานพระนามว่า “พระองค์เล็ก” เม่ือประสูติได้ ๑ พรรษา  

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ครั้งด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง 

สงขลานครินทร์ ทรงส�าเร็จวิชาการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ได้เสด็จนิวัตประเทศสยาม 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(หม่อมสังวาลย์ มหดิล ณ อยธุยา) และพระโอรส

พระธิดา นับเป็นการเสด็จยังแผ่นดินมาตุภูมิครั้งแรกของพระโอรสทั้งสอง

 ช่วงเวลาไม่นาน ณ วังสระปทุม ความโศกเศร้าสะเทือนใจสุดพรรณนาก็บังเกิดแก่                

ราชสกุลมหิดล ด้วยในวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก                   

ซึ่งประชวรได้เสด็จสวรรคต พระโอรส “พระองค์เล็ก” เพิ่งมีพระชนมายุเพียง ๑ พรรษา กับ 

๙ เดือน เท่านั้น

 สมเดจ็พระบรมราชชนนจีงึทรงอภบิาลพระโอรสและพระธดิารวม ๓ พระองค์เพยีงล�าพงั         

พระราชภาระนี้ใหญ่หลวงนัก แต่ด้วยเดชะพระบารมี ดังที่สมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

ได้มีลายพระหัตถ์ทรงชมเชยพระสุณิสาในภายหลังว่า  

 “ฉลาดเป็นอัศจรรย์ ใจเย็น...บุญของฉันมาได้ลูกสะใภ้เช่นนี้ บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศ”

 ด้วยพระปรชีาสามารถ “เป็นอศัจรรย์” พระโอรสพระธดิาได้ทรงพระเจรญิ งามพร้อม

ด้วยพระราชจริยวัตร และสมบูรณ์เลิศล�้าด้วยพระสติปัญญา

ทรงพระราชสมภพ



 “พระองค์เลก็” คร้ังทรงพระเยาว์ทรงมีโอกาสฝึกฝนเรยีนรูเ้ช่นเดยีวกบัพระเชษฐภคนิ ี* 

และพระเชษฐา เช่น ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความมัธยัสถ์ และความเมตตาอารี

 ❖ รู้จักบังคับตนเอง ปฏิบัติทุกอย่างเป็นเวลา เช่น เมื่อมีพระชนมายุ 

๑๓ พรรษา ต้องเข้าบรรทมไม่เกิน ๒๑ นาฬิกา แต่อาจเข้าบรรทมเวลา 

๒๒ นาฬิกา ได้เป็นพิเศษคืนหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 ❖ ช่วยเหลอืงานบ้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากทีส่ดุ เช่น ทรงช่วย

ล้างเฉลียงบ้าน ล้างรถ หรือท�าสวน ทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย 

เมื่อได้เงินมาก็น�าไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม

 ❖ เล่นสนุกและเรียนรู้อย่างอิสระในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น เล่นกระบะ

ทราย เล่นขดุคลองท�าเขือ่นส่งน�า้ เล่นรถเขน็ เล่นหาบน�า้ ประดษิฐ์งานไม้ 

ประกอบเครื่องรับวิทยุ เล่นจ�าลองพิธีโกนจุก

 ❖ สนใจเรยีนรู ้เช่น ทรงสนพระทยัวชิาการไฟฟ้า ทรงน�าเงนิค่าขนมเกบ็ออม

ใส่กระปุกมาซื้อรถไฟฟ้าของเด็กเล่นแล้วทรงน�ามาทดลอง ทรงจับฉลาก

ได้ลวดหนวดแมวชิน้หนึง่ กไ็ปซือ้ขดลวดคอนเดนเซอร์ ทรงน�ามาประกอบ

ขึน้เป็นวงจรเครือ่งรบั ปรากฏว่าสามารถหมนุหาคลืน่วทิยใุนยโุรปและรบัฟัง 

ได้ชัดเจนทุกสถานี ท�าให้ทรงสนพระทัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ไฟฟ้ามากขึ้น

	 ❖ มัธยัสถ์และเก็บออม เช่น ทรงได้เงินค่าขนมอาทิตย์ละครั้ง ครั้นทรง

ต้องการรถจักรยาน ก็เก็บค่าขนมหยอดใส่กระป๋องไว้ เมื่อได้มากแล้ว 

สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงช่วยสมทบ จึงได้น�าเงินไปซื้อจักรยาน 

ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปกล้องแรกเม่ือพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา จากเงิน

ออมส่วนพระองค์

 ❖ ช่วยเหลือมีเมตตาต่อผู้ขาดแคลน เช่น ช่วยกันเก็บเงินระหว่างพี่น้อง 

ใส่กระป๋องออมสนิ ซึง่ตัง้ชือ่ว่า “กระป๋องคนจน” ทรงน�าไปท�าประโยชน์ 

เพื่อคนยากจน ทรงมอบให้โรงเรียนคนตาบอด เด็กก�าพร้า ฯลฯ

ทรงเล่นและเรียนรู้ครั้งทรงพระเยาว์ 

 * พระเชษฐภคินี คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา พระอิสริยยศภายหลังสุด คือ สมเด็จพระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



 * ต่อมาทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล และพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ตามล�าดับ

ทรงศึกษาในสถานศึกษา

 พุทธศักราช ๒๔๗๖ ราชสกุลมหิดลจ�าเป็นต้องเสด็จจากประเทศไทย และทรงพ�านัก 

ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บางครั้งประทับพร้อมหน้ากันที่โรงแรม ที่แฟลต และ 

บางคร้ังมเีหตสุดุวสิยัทีพ่ระโอรสพระธดิาต้องประทบัทีบ้่านเล้ียงเดก็ โดยพระชนนไีด้เสดจ็มาเยีย่ม

อย่างสม�่าเสมอ

 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูพิลอดลุยเดช ครัง้ประทบั ณ วงัสระปทมุ กรงุเทพมหานคร 

ทรงรับการศึกษาข้ันต้น ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี เมื่อประทับที่เมืองโลซาน ทรงศึกษาที่โรงเรียน 

เอกอล เมียร์มองต์ (École Miremont) ท่ีโรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออีส โรมองด์ 

(École Nouvelle de la Suisse Romande)

 พทุธศกัราช ๒๔๘๑ ทรงจบการศกึษาและทรงรบัประกาศนยีบตัรทางอกัษรศาสตร์จาก

โรงเรยีนยมินาส กลาซคี กอ็งโตนาล (Gymnase Classique Cantonal) ต่อมาได้ทรงศกึษาวชิา

วิทยาศาสตร์ แขนงวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยโลซาน ตามล�าดับ

  ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระเชษฐาของ

พระองค์ได้เสด็จข้ึนครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

 พทุธศกัราช ๒๔๘๘ ได้โดยเสดจ็สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

อานันทมหิดล* นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง แต่แล้ว 

วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ มีเหตุการณ์ร้ายแรง 

ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิด คนไทยสุดสะเทือนใจ โศกสลดทั้งแผ่นดิน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต 

 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

ผูท้รงเป็นเสมอืน “ช่างภาพส่วนพระองค์” ทรงตดิตามสมเดจ็

พระบรมเชษฐาธริาชไปทกุหนทกุแห่ง ต้องเสดจ็ขึน้ครองราชย์

สบืราชสนัตตวิงศ์ในวันนัน้  การทีค่นไทยได้สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
พระองค์ใหม่ ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะอันประเสริฐ ท�าให้คลายความโศกเศร้าที่เพิ่ง 

สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมไปได้บ้าง



 เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ คนไทยขานพระนามกษัตริย์พระองค์ใหม่ว่า สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว หรือขานพระนามอย่างไม่เป็นทางการว่า พระเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวง

 จากพระราชนิพนธ์ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”*  โดยเฉพาะ 

พระราชบันทึกประจ�าวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ และพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

รายเดอืนวงวรรณคด ีนบัเป็นครัง้แรกทีป่ระชาชนได้รบัรูถ้งึพระราชด�ารขิองกษตัรย์ิพระองค์ใหม่ 

ขณะทรงจากเมืองไทย และสัมผัสซาบซึ้งถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยในพสกนิกร

ของพระองค์ ตอนหนึ่งว่า

 “ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชด�าเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้

จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่น

ฝ่าฝงูคนไปได้อย่างช้าทีส่ดุ  ถงึวัดเบญจมบพติร รถแล่นเร็วข้ึนได้บ้างตามทางทีผ่่านมา 

ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขา

ลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิง้’ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ ‘ละท้ิง’ อย่างไรได้ แต่รถวิง่

เร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว”

 การท่ีทรงจากประเทศไทยไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อนั้น เจ้าของเสียงที่ตะโกน

และคนไทยที่ไปส่งเสด็จคงรู ้สึกวังเวงเฉกเช่นเดียวกัน การศึกษาต่อคราวน้ีทรงเลือกเรียน 

วิชากฎหมายและรัฐศาสตร์แทนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เคยทรงศึกษาแต่เดิม

 * ค�าว่า “สยาม” เป็นค�าเรียกประเทศไทยในปัจจุบัน   ค�าว่า “สวิทเซอร์แลนด์” ในที่นี้สะกดตามพระราชนิพนธ์

สืบราชสันตติวงศ์



 วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ความปีติยินดียิ่งบังเกิดแก่พสกนิกร ผืนฟ้า 
และแผ่นน�้างามสดใสนักในเช้าตรู่ของวัน ชาวไทยเบียดเสียดเต็มสองฟากฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา 
เปล่งเสียงร้อง “ทรงพระเจริญ ๆ” เพื่อรับเสด็จรอชมพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระคู่หมั้นเสด็จพระราชด�าเนินเข้าสู่พระนครทางเรือ ราชนาวีไทยโปรยข้าวตอกดอกไม้ 
ปืนประจ�าป้อมพระจุลจอมเกล้ายิงสลุตถวาย
 วันที่ ๒๘ เมษายน ศกเดียวกัน ได้มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่วังสระปทุม              
และทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง พระปรมาภิไธยจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า 
“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
 การขานพระนามพระมหากษตัรย์ิซึง่ได้ประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเป็นทางการ
จะใช้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 พระปฐมบรมราชโองการซึ่งมีพระราชด�ารัสในวันน้ัน ประชาชนได้ประจักษ์ว่าทรง
ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 ในวนัเดยีวกนันัน้ ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระราชนิสีริกิติิ ์เป็นสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนิ ีเมือ่ได้เสดจ็ออกทรงพระผนวชตาม
โบราณราชประเพณี ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นเวลา ๑๕ วัน และภายหลัง

มีพระปฐมบรมราชโองการ

ทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบัญชร
ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท มีพระราชด�ารัส
แก่ปวงชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทรงลาผนวช ได้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีขึน้เป็น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรส
และพระราชธิดา รวม ๔ พระองค์



เพื่อภาวะโภชนาการของมหาชน

 ประเทศไทยเมื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จขึ้น 
ครองราชย์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนสุขอนามัยพื้นฐาน และมีภาวะโภชนาการ 
ที่น่าห่วงใย  
 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต อันเป็นที่ประทับของพระองค์และ
พระบรมวงศ์ จึงเป็นพื้นที่ทรงงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างผืนดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ เช่น

 เบื้องต้นในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เพาะพันธุ์ปลา ท้ังพันธุ์ปลาไทยและปลาต่างประเทศ จึงมี “ปลา
หมอเทศ” เพิ่มจาก “ปลาหมอไทย” เป็นปลาเลี้ยงง่าย โตไว สายพันธุ์
น�าเข้าจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ให้ชาวบ้านทั่วไปได้บริโภค
 จากนั้นในพุทธศักราช ๒๕๐๘ ทรงได้รับลูกพันธุ์ปลาจาก
สมเดจ็พระจกัรพรรดญิีปุ่น่ อะกฮิโิต ครัง้ด�ารงพระยศเป็นมกฎุราชกมุาร 
ทรงฟมูฟักเลีย้งดดู้วยพระองค์เอง จากจ�านวน ๕๐ ตวั เพิม่ขึน้เป็นหมืน่
ตวั พระราชทานชือ่ว่า “ปลานลิ” ตามสายพนัธุด์ัง้เดมิ Tilapia nilotica 
และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แจกจ่ายไปตามล�าน�้าทั่วประเทศ 
ต่อมามีการพัฒนาผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลานิลและปลาหมอเทศ 
เรียกกันว่า “ปลานิลแดง” ทรงพระกรณุาพระราชทานชือ่ว่า “ปลาทบัทมิ” 
 ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย จ�าเป็นต้องวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรื่องข้าวให้ดียิ่งๆ ขึ้นเหมาะแก่กาลสมัย ในพุทธศักราช 
๒๕๐๕ ทรงให้จดัท�าแปลงนาทดลองในสวนจติรลดาให้ชาวนาเข้ามาชม
วิธีการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่อื่นๆ นอกฤดูท�านา โดยน�าดินมาจากทั้ง 
๔ ภาค จัดสร้างตัวอย่างโรงสีข้าวและยุ้งฉางที่ได้ผลเผยแพร่

 ไข่จัดเป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั่วโลกก็ว่าได้ ถือเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ส�าคัญยิ่งอีกเรื่อง
หนึ่งที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนบริโภค ทรงปรุงอาหารสูตรพระราชทาน 
“ไข่พระอาทติย์” ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสวย ประกอบด้วยไข่ ข้าว 
ผัก ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
 แต่ก่อนเด็กไทย คนไทยยังไม่นิยมบริโภคนมเท่าที่ควร ในพุทธศักราช ๒๕๐๕ ทรง 
ส่งเสรมิการคดิค้นวธิกีาร และการสร้างโรงโคนมทดลองจากโคนมทีม่ผีูน้�ามาถวาย จงึเกดิ “นมผง
สวนดสุติ” และ “ศนูย์รวมนมสวนจติรลดา” ทรงสนบัสนนุการจดัตัง้ “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก” 
ที่อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การนิยมบริโภคนมในประเทศไทยมีมากยิ่งขึ้นเป็นที่ประจักษ์



 ระยะแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น  
รัฐบาลจ�าเป็นต้องด�าเนินนโยบายต่างประเทศสอดคล้องกับผู้น�ากลุ่มประเทศโลกเสรี การเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการประมาณ ๓๐ ประเทศ ในพระสถานะ 
พระประมขุของประเทศ จงึเป็นพระราชกรณยีกจิส�าคญัยิง่ ทรงพระราชด�ารว่ิา “เป็นทางราชการ
ของแผ่นดิน” เริ่มครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒ ทุกครั้งทรงเตรียมพระราชด�ารัส ทรงใช้ 
พระราชวิจารณญาณและพระราชปฏิภาณอันสุขุมรอบคอบเมื่อทรงพบปะและมีพระราช
ปฏิสันถารกับผู้น�าประเทศและมวลชนของประเทศนั้นๆ 
 พระราชด�ารัสที่กล่าวแก่บุคคลที่จะตามไปในขบวนเสด็จพระราชด�าเนินว่า “ทุกคน
เปรยีบเสมอืนผูแ้ทนคนไทยทัง้ชาต ิใครมเีรือ่งราวทกุข์ร้อนหนักหนาอย่างไร ให้หนักเอาเบาสู้ 
อย่านึกวาดภาพว่าจะได้ไปเท่ียวสนุกสนาน จะได้ไม่ผิดหวัง” สะท้อนพระราชภารกิจและ 
พระราชปณิธานดังท่ีมีพระราชด�ารัสอ�าลาประชาชน ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยือน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ เชื่อมโยงถึงชาวไทย ตอนหนึ่งว่า 
“ข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่ เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทย และเกิดมีน�้าใจที่ดีต่อชาวไทย”
 พุทธศักราช ๒๕๑๐ เป็นปีที่ปฏิบัติพระราชภารกิจ เสด็จพระราชด�าเนินเยือน 
ต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้าย นับแต่น้ันเป็นต้นมาพระองค์ก็มิได้เสด็จพระราชด�าเนินออกจาก 
ราชอาณาจักรไทยอีกเลย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเล่าถึงเรื่องนี้ อ้างถึง 
ในอาเซียนโพสท์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๘ ตอนหนึ่งว่า

ทรงปฏิบัติ “ราชการของแผ่นดิน” ในต่างประเทศ

“การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เสด็จประพาสต่างประเทศ
ก็เพราะพระองค์ทรงทราบว่า เมืองไทยก�าลังตกอยู่ในอันตราย

พระองค์ก็ต้องการอยู่ใกล้พสกนิกรของพระองค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจน”



เพื่อการพิทักษ์พัฒนาฝนฟ้า ป่าดิน และน�้าของชาติ

 หลายทศวรรษแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 
เป็นที่ประจักษ์ว่า ทรงตระหนักในความทุกข์ร้อนของประชาชนว่าเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ฝนฟ้า ป่าดิน และน�้าที่ทรงเคยสนพระราชหฤทัยครั้งทรงพระเยาว์ จึงได้
กลายเป็นเรื่องที่ทรงศึกษาและให้พัฒนาอย่างจริงจัง 
 นอกจากความเป็นอยู่ของชาวเขา คนชายขอบ ชาวบ้านแร้นแค้นได้รับการแก้ไข และ
ทรพัยากรธรรมชาตฟ้ืินฟอูย่างเหน็ได้ชดัแล้ว ม ี“ค�าใหม่” ซึง่พระองค์ได้สร้างสรรค์อย่างชวนคดิ
ชวนขันอันเนื่องจากโครงการ และมีภาพแห่งความทรงจ�า เช่น 
 แผนที่คู่พระหัตถ์ เมื่อทรงก้าวย�่าพระบาทไปท้องถิ่นใด พระหัตถ์ของพระองค์มักมี
แผนที่ทรงถือไปด้วยตลอด ทรงเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนที่อย่างพิถีพิถันเมื่อมีข้อมูลใหม่ ห้อง
ทรงงานที่พระต�าหนักทุกแห่งจะมีแผนที่ขนาดใหญ่ติดฝาห้อง
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๖ แห่งทั่วประเทศ เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค     
 “ฝนหลวง” เป็นการจดัการทรพัยากรน�า้ในบรรยากาศให้เกดิฝนเทยีมตามพระราชด�าริ 
ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ฝนหลวง” ทรงสรุปกรรมวิธีดัดแปลงสภาพอากาศ ๓ ขั้นตอน คือ “ก่อกวน” 
“เลี้ยงให้อ้วน” และ “โจมตี”
 ทฤษฎี “แก้มลิง” เป็นการหน่วงน�้าจากแม่น�้าก่อนลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะขึ้นลงของ
ระดบัน�า้ทะเล ช่วยชะลอมวลน�า้ทีท่�าให้เกดิน�า้ท่วม เปรยีบเหมอืนลงิทีอ่มกล้วยไว้ในกระพุง้แก้ม 
แล้วค่อยๆ น�าออกมาเคี้ยวกลืนกินภายหลัง
 กังหันน�้าชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้า 
โดยการเพิ่มออกซิเจน ทรงใช้หลักน�าธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติ บ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากชุมชน 
และแหล่งอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
 ทฤษฎี “แกล้งดิน” ทรงศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายในภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ปัญหาดนิพรใุนภาคใต้ และดนิชายฝ่ังทะเล การ “แกล้งดนิ” 
เป็นขั้นปรับปรุงปฏิกิริยาเคมีของดินแล้วจึงปรับปรุงดิน
 หญ้าแฝก ทรงให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
และเกบ็กกัความชุ่มช้ืนไว้ในดนิ ซึง่เกษตรกรสามารถด�าเนนิการเองได้ เมือ่ได้ผลดกีไ็ด้พระราชทาน 
พระราชด�าริการน�าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ลักษณะต่างๆ
 พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากองค์การระหว่างประเทศ
จ�านวนมาก เป็นรางวัลสูงสุดที่ยกระดับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนแก่ชาวไทย และเป็นแบบอย่าง
แก่นานาประเทศ



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของ
ราษฎรอย่างมหาศาล เรื่องหน่ึงท่ีทรงสนพระราชหฤทัยยิ่งและทรงส่งเสริม คือ การศึกษา 
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากหลายโอกาส
 นอกจากโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้น 
ณ สวนจิตรลดา ส�าหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรหลานของข้าราชบริพารและบุคคล
ทั่วไปได้เรียนร่วมกันแล้ว ยังมีโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนเอกชน
อกีแห่งหนึง่ทีไ่ด้รบัพระราชทานพระราชอปุการะค่าใช้จ่ายจากเงนิพระราชกศุลของพระองค์เป็น
รายปี คุณูปการส�าคัญของโรงเรียนแห่งนี้ คือทรงสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมไปยงัโรงเรยีนทกุภมูภิาค ท�าให้โรงเรยีนทัว่ประเทศสามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
แก่นักเรียนไม่ยิ่งหย่อนกว่าโรงเรียนอื่น
 โรงเรยีนอกีหลากหลายลกัษณะทีพ่ระองค์มพีระราชด�ารใิห้ก่อตัง้ และมพีระบรมราชา-
นุเคราะห์ท�านุบ�ารุงอย่างต่อเนื่อง จากพุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นล�าดับมา โรงเรียนแต่ละกลุ่มมี
จ�านวนแห่งมากน้อยต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ก่อตั้งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ภูเขาทุรกันดาร
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนจากครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ
 โรงเรียนราชประชาสมาสัย เบื้องต้นจัดส�าหรับบุตรหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อน                                        
 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ซึ่งมีรากฐานครั้งรัชกาลที่ ๕                       
 โรงเรียนราชวินิต จัดตั้งใน ๔ มุมเมืองของเมืองหลวง และจังหวัดสมุทรปราการ                  
 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อถิ่นชนบท                            
 โรงเรียนร่มเกล้า ส�าหรับนักเรียนในชนบทห่างไกล และเสี่ยงภัยความมั่นคง                      
 โรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน ให้สามารถเลี้ยงชีพได้
 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความผิดปกติต่างๆ ทรงให้ความ
ส�าคญัเป็นพิเศษ และเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเป็นระยะๆ ได้แก่ โรงเรยีนสอนคนตาบอด  
โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 มีกลุ่มโรงเรียนที่ทางราชการก่อตั้งขึ้นในวาระมหามงคลต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน 
“รชัดาภเิษก” “กาญจนาภเิษก” “นวมนิทราชทูศิ” โดยมีสร้อยระบท่ีุตัง้โรงเรียนแตกต่างกนัไป
 เด็กเยาวชนไทยท่ีเกิดอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนในเมืองใหญ ่
คนแร้นแค้นในชนบททั่วไป คนอยู่ห่างไกลความเจริญตามชายแดนชายขอบหรือเด็กพิเศษ 
ล้วนได้รับพระเมตตาธิคุณยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์สุขด้านการศึกษาแก่ประชาราษฎร์



 พระปัญญาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมากสุดพรรณนา
 คนไทยซาบซึง้ในพระองค์ผูท้รงเป็นพทุธมามกะทีเ่ยีย่มยิง่ และทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก 
ท�านุบ�ารุงในทุกศาสนา
 ปวงประชาทั่วโลกไม่เฉพาะวงการศิลปะ การประพันธ์เพลง ดนตรี และกีฬา ต่างสดุดี
ว่าพระองค์มีพระอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงประชาให้มีวิริยะ 
มีปัญญา เมื่อมีฉันทะในสิ่งที่รักที่สนใจ
 เดก็และเยาวชนทัว่ไปปลาบปลืม้เรือ่งทีบ่รรพชนเล่าขานว่าพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทยั 
ใส่เรื่องข้าวปลาอาหาร นม น�้า เพื่อคนไทยได้บริโภค ท�าให้ในแหล่งน�้ามีปลา ในท้องนามีข้าว                                   
 นักเรียนและครูไทยมีหนังสือสารานุกรมไทยเพื่อศึกษาค้นคว้ามาช้านาน แม้นักเรียน 
ในโรงเรียนทีอ่ยูห่่างไกล กไ็ด้มปีระสบการณ์เรยีนรูจ้ากระบบทางไกลผ่านดาวเทยีม เป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกว่าสองทศวรรษแล้ว
 นักเรียนนักศึกษาไทยที่ควรมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
กท็รงพระเมตตาธคิณุพระราชทานทนุอย่างไม่มเีงือ่นไข จนส�าเรจ็การศกึษาและได้ประกอบอาชพี
 เดก็ เยาวชน และคนพกิารมกี�าลงัใจยนืหยดัจากทีพ่ระองค์ทรงตระหนกัในความส�าคญั 
มีพระบรมราชานุเคราะห์หลากหลายด้าน คนพิการทางสายตา มีเพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้”  
เป็นแรงบันดาลใจ แม้ตลอดชีวิตของเขาไม่มีโอกาสเห็นพระพักตร์ของพระองค์เลย
 นิสิตนักศึกษา เม่ือส�าเร็จการศึกษา แม้มิได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พระองค์โดยตรง กต็ืน้ตนัใจยิง่ เมือ่ทราบจากค�าบอกเล่าจากผูถ้วายงานใกล้ชดิคนหนึง่ว่า พระองค์
มีพระราชปณิธานว่า การพระราชทานปริญญา ท�าให้พระองค์ได้ใกล้ชิดกับบัณฑิตแต่ละคน 
แม้เสี้ยววินาที พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวข้างหนึ่ง มือของบัณฑิตอีกข้างหนึ่งจับอยู่บนกระดาษ
แผ่นเดียวกัน ถ้าหากสองมือท�างานไม่พร้อมกัน กระดาษก็จะร่วงหล่น และมีพระราชประสงค์ 
จะสอนให้ผูเ้ป็นบณัฑติ ได้รบัความรูเ้รือ่งสดุท้ายจากมหาวทิยาลัย คือความรูท้ีว่่าคนเราต้องอดทน 
ความเหนื่อยหรือความยากบางครั้งก็ต้องท�าเพื่อความสุขของผู้อื่น
 คงไม่ต้องกล่าวถึง ชาวนา ชาวไร่ ชาวเขา ชาวดอย ชาวสวน 
ผู้ประกอบอาชีพ “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ว่าได้ก�าลังใจ ได้รับพระมหา- 
กรุณาธิคุณจากพระองค์มากเพียงใด หรือผู้ที่ล้มลุกคลุกคลานทางเศรษฐกิจ 
ได้ยึดปรัชญาของพระองค์แล้วชีวิตด�าเนินไปได้ดีเพียงใด
 แม้วาระสุดท้ายของชีวิตราชการ บิดามารดาของข้าราชการ 
หรือผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
เพลิง ฯลฯ ในการประกอบพิธีกรรม



 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดวงใจไทยทุกดวงหวังว่า ความหว่ันหวาดจะคล่ีคลาย หัวใจ 
ที่อ่อนล้าจะฟื้นฟูขึ้นเกี่ยวกับพระอาการประชวรของพระองค์
 วันถัดมา บ่าย เย็น จนค�่า รอฟังแถลงการณ์ประการเดียว และแล้วเสียงร�่าไห้ก็ระงม
ทุกถิ่นที่ คนไทยร้องไห้ร่วมกัน ทุกข์โศกร่วมกันได้ แม้ขณะนั้นอยู่บนรถโดยสารสาธารณะกับคน
ทีไ่ม่รูจ้กั เราแบ่งปันร่มให้บางคนเข้ามาหลบฝนทีก่ระหน�า่ หนาวด้วยกนั หนาวยะเยยีบทัง้แผ่นดนิ
 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศลิปินแห่งชาต ิได้ร้อยกรองสะท้อนความรูส้กึคนไทยทัว่ประเทศ 
ที่ก�าลังเงียบงันและ “ปานใจจะขาดใจ จะขาดแล้วอยู่รอน ๆ” ในวันเดียวกันนั้น บางตอนดังนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี ปราบริปู นางสาวปฤชญีน นาครทรรพ นางสาวพรทิพย์ กาลบุญ 

นางภารดี พรขจรกิจกุล นายอาชวิน ทะวงษา และนางอ�าไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส

 จากวนันัน้ถงึวนันี ้สถานวีทิยโุทรทศัน์ได้อญัเชิญบทเพลงพระราชนพินธ์มาออกอากาศ
เพลงแล้วเพลงเล่า น�าบทเพลง บทกวีของหลาย ๆ คน ที่ผจงแต่งจากใจมาน�าเสนอไม่ขาดสาย 
อันมิอาจพรรณนาได้ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้อญัเชญิชือ่เพลงพระราชนพินธ์บางเพลงมาร้อยเรยีงเป็นบทประพนัธ์
อันตราตรึงแก่คนไทย “ในดวงใจนิรันดร์”

 จาก “ยามเย็น” จวบ “ยามค�่า” ยังจ�าได้ หนาวจับใจ ไร้ “สายลม” ของ“ลมหนาว” 

ยิ่ง “ค�่าแล้ว” “แสงเทียน” ไหว ใจรานราว มันแตกร้าว โอ้ว่า “ชะตาชีวิต”

“พระมหามงคล” เสด็จสวรรค์ น�้าตานั้น คล้าย “สายฝน” ท้นดวงจิต 

“อาทิตย์อับแสง” แหล่งหล้า พามืดมิด “แว่ว” แต่ทุกข์ ทุกสารทิศ สะอื้นอึง 

แม้ “เมื่อโสมส่อง” ฟ้า นภากระจ่าง แต่ในใจ “ไร้จันทร์” สว่าง จะส่องถึง 

“แผ่นดินของเรา” พระกรุณา ยังตราตรึง ถวายซึ่ง ทั้ง “ดวงใจกับความรัก” 

คือ “แก้วตาขวัญใจ” ชาติ  ราษฎร์ “รัก” ยิ่ง “ใกล้รุ่ง” แล้ว ขอทุกสิ่ง ซึ่งประจักษ์ 

ในวันวาน เป็นเพียง “ฝัน” อันร้ายนัก จงความจริง “เตือนใจ” ภักดิ์ “รักคืนเรือน” 

แต่มิอาจ เกิด “ความฝันอันสูงสุด” ถึง “ยิ้มสู้” ทุกข์มิหยุด ดุจใดเหมือน 

“ในดวงใจนิรันดร์” กาล วาน “แสงเดือน”  ทูล ธ เยือน สวรรคาลัย “ไกลกังวล” 





30

สถิตอยู่ ในใจตรำบนริันดร์

ภาพโดย   ๑, ๒ นายประภาวิน  สุรพันธุ์พงษ์

๓, ๔ นายไมตรี  คุณาสุธีรัตน์

๔

๒

๓

๑



31ภาพโดย   ๕, ๖, ๗ นายไมตรี  คุณาสุธีรัตน์

๘ นางสาวนวลพรรณ  นาคปรีชา

๙, ๑๐ นางพัชรี  ชอบงาม

๑๐

๘

๖

๙

๗

๕
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ภาพโดย   ๑๑. นายอาหะมะตอลา  บือราเฮง   ๑๒. นางสาวธัญชนก  บุตรศิริ

๑๓. นางสาวพสุมดี  รชนิเพ็ญ   ๑๔. นายประกอบ  จันทร์ประโคน

๑๕. นางสาวปานเทพิน  อัศวธ�ารงกิติ   ๑๖. นางสาวภัชรภรณ์  เหล่าโสด

๑๗. นายประกอบ  จันทร์ประโคน   ๑๘. นางพัชรี  ชอบงาม

๑๘

๑๖

๑๔

๑๒

๑๗

๑๕

๑๓

๑๑
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 “หนเูลอืกท�ากจิกรรมขายลกูช้ินป้ิง เพราะหนูเคยเหน็ข่าวท่ีผู้ใหญ่

ท�างานต่าง ๆ  ตามค�าแนะน�าของในหลวงรชักาลที ่๙ เช่น เศรษฐกจิพอเพยีง

หรือการท�าความดีถวายในหลวง หนูจึงอยากท�าเพื่อพระองค์ท่านบ้างค่ะ 

จึงไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากท�าตามที่ในหลวงสั่งสอน ตอนแรก 

หนูไม่ทราบว่าหนูท�าให้ท่านล�าบากใจหรือเปล่า แต่ที่สุดท่านก็อนุญาต 

พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ ไว้ให้ ส่วนที่เหลือหนูต้องท�าเองทั้งหมด 

ตั้งแต่การเสียบลูกชิ้น การปิ้ง และการขาย หนูต้องท�าเอง แต่หนูมีความสุข

ที่ได้ท�า หนูจะท�าตามค�าสั่งสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ค่ะ หนูจะตั้งใจ

เรียน เป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่และคุณครู หนูจะอยู่อย่างประหยัด

อดออม เพือ่เกบ็เงนิเอาไว้เรยีนต่อให้สงู ๆ  และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ

ของคุณพ่อ คุณแม่ค่ะ หนูจะท�าความดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตลอดไปค่ะ”

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้ออยู่นาน (น้องหลิงหลิง)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)

อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปณิธำนเด็กดี
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 “แรงบันดาลใจในการทอดลูกชิ้นแจกฟรี เพราะตั้งใจท�าดีตาม

รอยพ่อหลวง หนูรักในหลวงรัชกาลที่ ๙ หนูเสียใจที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

สวรรคต หนดูทูวีเีหน็พระองค์ท่านท�างานเพือ่ประชาชน จงึอยากตอบแทน

ความดีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ หนูจะต้ังใจ

เรียนหนังสือ เป็นคนดีของประเทศชาติและ

ประหยัดอดออม อยู่อย่างพอเพียงตามรอย

ของพ่อหลวง”

เด็กหญิงณัฐณิชา อนันต์ (น้องเคท)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านพยูน

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 “ในการแต่งเพลงน้ี ผมได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากความรกั ความ

ผูกพัน ที่ผมรู้สึกกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่ีคนไทยทุกคนเรียกว่า “พ่อ” 

ความผกูพันนั้นเกดิขึ้นสมยัผมเปน็เดก็ ผมจ�าไดว้า่ตัง้แต่เกิดมากเ็หน็ภาพ

ท่านในทีวี ท่านท�างานทุกวันอย่างเหน็ดเหนื่อย ท่านส่งรอยยิ้มให้คนไทย

ตลอด จนมาถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่พ่อสิ้นพระชนม์ โดยที่

ผมยังไม่เคยได้ตอบแทนพระคุณพ่อเลย ผมจึงอยากเขียนและร้องเพลง

สักเพลงหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความรักท่ีผมมีต่อท่าน ผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน 

เป็นราชาของคนไทยทุกคน”

 เพลง ในหลวงที่ผมรู้จัก ผมเกิดในรัชกาลท่ี ๙ ลืมตามาก็เจอ

หน้าพ่อ พ่อส่งรอยยิ้ม มีหยาดเหงื่อที่ปลายจมูก มีกล้องสะพายกับแฟ้ม

หนังสือ แต่ตอนนั้นผมเข้าใจว่า ว่าพ่อเป็นใคร ท�าไมใจดีเหลือเกิน นั่งรถ
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ลงเรือ พ่อท�าเพื่อประชาชน คนไทยผู้ยากจนมีอยู่ทั่วแผ่นดิน…

 มาวันน้ีผมเติบโตและเข้าใจ ว่าพ่อเป็นใคร ท�าไมพ่อคือพระเจ้า

แผ่นดิน พ่อทรงงานพระวรกายแทบสิ้น ให้ประชาชนมีกิน พ่อไม่ปริบ่น 

พ่อไม่เคยท้อใจ เราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย ไม่ว่าชาติไหน ๆ  ก็เกิดเป็นลูกพ่อ 

๑๓ ตุลา เป็นวันหม่น พ่อสิ้นพระชนม์ 

สูส่วรรคาลยั ลกูไทยทกุคน น�า้ตาท่วมใจ  

เป็นวันที่เสียใจ ไม่มีวันลืม คนไทยวันนี้ 

ไม่มีพ่อแล้วใครจะมารักเรา

 “ทีม่าท�ากจิกรรมวนันีเ้พราะผมเหน็พระองค์ท่านท�างานเหน็ดเหน่ือย

มาเพื่อปวงชนชาวไทยมานานแล้ว ผมจึงอยากจะมาแบ่งเบาภาระ โดย

ร่วมกับทางโรงเรียนมาช่วยเป็นจิตอาสาที่นี่ วันนี้ผมมาช่วยเสิร์ฟน�้าให้ 

คนทีม่าบรเิวณท้องสนามหลวงครบั ผมจะเดนิตามรอยในหลวงรชักาลที ่๙  

ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะท�าตามทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้

ทัง้การประหยดัอดออม เป็นเดก็ดขีองพ่อแม่และ

คุณครูครับ”

เด็กชายกวินท์  รักษ์ทอง (น้องตาอ๊อฟ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านควนสระ

อ�าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เด็กชายชนะชัย  กรุณากร (น้องบอส)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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 “เราอยากมาท�าจิตอาสาค่ะ เพราะเห็นคนเขามาท�ากัน พวกเรา

จะมาช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันไหนเราว่าง เราก็จะมาท�าค่ะ ๑ ชั่วโมงบ้าง 

๒ ชั่วโมงบ้าง พวกเรามากัน ๒ คนค่ะ มาท�ากันเอง วันนี้มากันตั้งแต่บ่าย

สองครึ่ง มาเก็บขยะ แยกขยะ บางวันก็มาท�าประชาสัมพันธ์ คอยตอบ

ค�าถามคนที่มาร่วมพิธีค่ะ เช่น เวลามีคนมาถามทาง เราก็ต้องตอบได้ว่า

จุดเข้าคิวอยู่ตรงไหน ท้ายคิวอยู่ตรงไหน ไก่ทอดองค์โสม ฯ อยู่ตรงไหน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ตรงไหน เซเว่นที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน เราก็

ต้องตอบให้ได้ค่ะ

 เราจะด�าเนินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างไรบ้างนั้น หนูก็

จะเริ่มจากตัวเอง จะยึดหลักพอเพียง พอประมาณ เวลาซื้อของ ถ้ามันไม่

 “ผมรู้จักในหลวงผ่านทางโทรทัศน์ ผมเห็นพระองค์เดินทางไป

ยงัถิน่ทรุกนัดาร เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนของพระองค์ ผมรูส้กึซาบซึง้มาก 

เมื่อทราบข่าวในหลวงสวรรคต ผมจึงอยากเดินทางไปกราบพระบรมศพ

สักคร้ัง แต่ด้วยฐานะทางการเงิน ผมและพ่อจึงตัดสินใจเดิน-วิ่ง จาก

นครศรธีรรมราชไปยงักรงุเทพมหานคร ใช้เวลาถงึ ๒๐ วัน และผมกท็�าได้

ครับ การเดินวิ่งของผมครั้งนี้ ผมได้รับก�าลังใจ น�้าใจจากประชาชนที่ผม

วิ่งผ่าน ท�าให้ผมรู้ว่าคนไทยรักในหลวงขนาดไหน ผมจะขอเดินตามรอย

พระองค์ด้วยการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เม่ือผมโตขึ้น 

ผมอยากเป็นนกักรฑีา ผมสญัญาว่าจะตัง้ใจฝึกซ้อม

และท�าให้สุดความสามารถครับ

เด็กชายสัณหณัฐ  คล้ายสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านในเขียว ๑

อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จ�าเป็นเราก็ห้ามใจตัวเองเอาไว้อย่าซื้อ ของที่ยังใช้ได้ก็ใช้ต่อไป ถ้ามันใช้

ไม่ได้จรงิ ๆ  กค่็อยซือ้ ส�าหรบัการท�าประโยชน์

เพือ่สังคม พวกหนก็ูจะไปท�ากันตลอด ส่วน

มากจะท�าในโรงเรียน เช่น เก็บขวดน�้าและ

ขยะที่ร่วงตามทางไปทิ้งค่ะ”

นางสาววราศรณ์  พรชินศรีสกุล (น้องว่าน)

นางสาวพรนภา  ทัศนไทย (น้องแนน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศึกษานารี

เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

 “น้องอุ๋มอิ๋มได้ท�าคลิปขึ้นเพ่ือบันทึกว่าน้องอุ๋มอ๋ิมเกิดในรัชกาล

ที่ ๙ การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท�าให้น้องอุ๋มอิ๋มรู้ว่าคนไทย

จงรักภักดีต่อในหลวงมากแค่ไหน คนไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ของท่านที่ทรงงานหนักที่สุดตลอดเวลา ๗๐ ปี พ่อหลวงท�างานหนักเพื่อ

ความอยูด่กีนิด ีความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของประชาชนของพระองค์เอง ในหลวง

รัชกาลที่ ๙ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้น้องอุ๋มอิ๋มอยาก

ท�าความดี อยากท�าหน้าที่ของตนเองให้ดี อยากท�าดีต่อสังคม อยากใช้

ชวีติแบบพอเพียง และสิง่ทีอ่ยากให้เกดิ คอื อยากให้คนไทยรกักนั สามคัคี

กนั ให้อภยักนั ให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั เพือ่

พ่อหลวงของเรา เพื่อประเทศไทยของเรา

เด็กหญิงรุ่งฤดี  ข้อยุ่น (น้องอุ๋ม)  

เด็กหญิงรุ่งราตรี  ข้อยุ่น (น้องอิ๋ม)

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด

อ�าเภอน�้าพอง  จังหวัดขอนแก่น

 



38

 “หนูได้วาดภาพพระบรม

สาทสิลกัษณ์ของในหลวงรชักาล

ที ่๙ เนือ่งจากเป็นงานทีอ่าจารย์

มอบหมายในวิชา Painting 

หรือสีน�้า ที่หนูเลือกภาพนี้

เพราะคิดว่าภาพที่พระองค์

ท่านทรงพระราชกรณยีกจิหรอื

ท�ากิจกรรมต่าง ๆ มีมากแล้ว 

แต่ไม่ค่อยมใีครวาดภาพทีท่่าน

ทรงฉลองพระองค์ชุดจอมพลหรือจอมทัพไทยสีแดง เมื่อหนูเห็นภาพนี้ 

หนูรู้สึกประทับใจมาก เป็นภาพที่พระองค์ดูยิ่งใหญ่ และจากการศึกษา

เพือ่เลอืกรปูทีจ่ะวาดนัน้ ท�าให้เหน็ว่า ท่านทรงพระปรชีาสามารถในทกุ ๆ   

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี วิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ ฯลฯ หนู

อยากจะเก่งให้ได้สกัครึง่หนึง่ของท่าน นีค่งเป็นแรงบนัดาลใจทีไ่ด้จากการ

ท�างานนี ้และด้วยเสน่ห์ของการวาดภาพเหมอืน คอื เราต้องสนใจทกุราย

ละเอียดของผู้ที่เป็นแบบ ยิ่งหนูได้วาดภาพของพระองค์ท่าน ก็ยิ่งรู้สึกได้

ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งข้ึน และในฐานะนักเรียนศิลปะคนหนึ่ง นี่คงเป็น

สิ่งเล็กๆ ที่หนูจะท�าเพื่อถวายพ่อหลวงได้ และความทรงจ�าในการท�างาน

ครั้งนี้จะปรากฏอยู่ในภาพวาดของหนูตลอดไป”

นางสาวปิยากร  งามเกียรติขจร (น้องแพร)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

อ�าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
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เด็กชายนัทธกรณ์  ศรีพะลาน (น้องไอซ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ

อ�าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

 “วันนี้ผมมาท�าผัดไทยแจกผู้ที่มาร่วมงานที่สนามหลวง มาตั้งแต่ 

ต ี๔ ครบั ทีผ่มมาในวนันีอ้ยากมาท�าความด ีอยากมาช่วยคนอืน่ทีม่ากราบ

ไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อยากมาช่วยท�าอาหาร 

ให้เขา เขามาที่นี่ เดินทางมาไกล แล้วไม่มีอาหาร ผมก็เลยมาช่วย ผมจะ

ด�าเนินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่อง 

การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน และเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง รูจ้กัประหยดั

อดออม”

 “แม่เล่าให้ฟังว ่า ในหลวง คือ  

พระเจ้าแผ่นดิน ท่านทรงงานหนักเพื่อให ้

พวกเราอยูด่ ีกนิด ีและใช้ชวีติอย่างพอเพียงครับ”

นายระพีภัทร์  สาตร์สี (น้องเบียร์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ชีวิตใหม่...บนผืนแผ่นดินที่ชื่อว่ำ “ไทย”

 ฉันชือ่เดก็หญงิกาญจนา ค�ามา อาย ุ13 ปี เรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1/2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ฉันเป็นเด็กไทยใหญ่ 

ตั้งแต่จ�าความได้ พ่อกับแม่ของฉันอพยพมาจากประเทศพม่า หนีร้อนมา

พึง่เยน็ในแผ่นดนิไทย เมือ่พ่อกบัแม่ของฉนัแยกทางกนั ฉันจึงต้องมาอาศยั

อยูก่บัตายาย ครอบครวัของฉนัจงึได้เริม่ต้นชวีติใหม่ทีอ่�าเภอพร้าว จงัหวดั

เชยีงใหม่ แต่ชวีติใหม่ของฉนัเริม่ต้นทีฟ่าร์มเล้ียงหม ู เพราะตากบัยายของ

ฉันเป็นลูกจ้างท่ีนี่ ท่ีซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของมูลสุกร แต่เมื่อชีวิต 

เลือกเกิดไม่ได้ ฉันจึงต้องอดทนและยืนหยัดอยู่ให้ได้

 ฉันมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน

บ้านห้วยบง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งจบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.01 ฉันโชคดีที่มีคุณครูคอยอบรม

สั่งสอน ชี้แนะแนวทางให้ฉันเป็นคนดี รู้คิด รู้ท�าในสิ่งที่ดี หล่อหลอมให้
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ฉันเป็นคนที่เสียสละ ท�าประโยชน์เพ่ือสังคม ฉันยึดถือปฏิบัติตนตาม 

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ครองตนตามหลักที่ดีนี้ตลอดมา  

ฉันนับถือศาสนาพุทธที่มีหลักธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นคนดีเสมอมา

 ครอบครวัของฉนัมฐีานะยากจน หากฉนัมเีวลาว่างจากการเรยีน

ฉันจะหารายได้โดยการรับจ้างเก็บล�าไย เก็บพริก เก็บข้าวโพด และช่วย

ตายายท�าความสะอาดฟาร์มหม ูซึง่จะได้ค่าจ้างวนัละ 1๕0 บาท ฉนัภมูใิจ

ที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

 แม้ทกุวนันีค้�าว่า “สญัชาตไิทย” อาจยงัไม่ปรากฏในบตัรประจ�าตวั

ของฉัน ฉันก็ไม่เคยรู ้สึกอับอาย หรือน้อยเนื้อต�่าใจที่มีสถานะทาง 

ทะเบียนว่า “คนต่างด้าว” ด้วยเพราะฉนัเตบิโตบนผนืแผ่นดนิไทย อยูใ่ต้ร่ม 

พระบารมีของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ของไทยทุกพระองค์ ฉันจึงมีความภาคภูมิใจที่สุด แผ่นดินไทยที่ร่มเย็น

เป็นสขุแผ่นดนินีไ้ด้มอบชวีติใหม่และให้การศกึษาจนฉันมคีวามรู้เท่าเทยีม

กับผู้อื่น

 ชวีติทีเ่หลอือยูข่องฉนัต่อจากนีม้สีิง่ทีฉ่นัต้องท�า คอื การตอบแทน

บุญคุณแผ่นดินไทย ฉันจะตั้งใจเรียนให้มีผลการเรียนที่ดี น�าความรู้และ
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ประสบการณ์จากการเรยีนมาประกอบอาชพีทีสุ่จริต ฉันจะเป็นคนดีของ

สังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฉันจะขอเป็นตัวแทนคนไทยช่วยชี้แนะ

บุคคลที่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวเช่นเดียวกับฉัน ให้พวกเขาเหล่านั้นมี

จิตส�านึกรักประเทศไทย และเข้าใจวิถีการด�าเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขใน

ผืนแผ่นดินไทย

 แม้ทุกวันนี้ ฉันจะยังมีสถานะเป็นคนต่างด้าว แต่ฉันก็ขอ

ขอบพระคุณประเทศไทย แผ่นดินไทย ท่ีให้ฉันและครอบครัวได้ท�างาน 

และให้ฉันได้เรียนหนังสือ ฉันขอสัญญาว่า “ฉันจะจงรักภักดี ท�าดี

ตอบแทนคณุแผ่นดนิไทย และพร้อมอทุศิตนเพ่ือพัฒนาผืนแผ่นดินไทยให้

ร่มเย็นต่อไป”

เด็กหญิงกาญจนา  ค�ามา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม

อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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มุมมองควำมคิด
 

 “ทหาร” ค�าสัน้ ๆ  แต่กลบัเป็นอกีอาชพีหนึง่ทีผ่มรูส้กึชืน่ชม ทหาร

เปรียบได้กับรั้วของประเทศ ประเทศจะเข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤต 

ต่าง ๆ  ไปได้ ไม่ใช่เพยีงแต่ทหารเท่านัน้ทีเ่ข้ามามบีทบาทหน้าที ่แต่ประเทศ

จะก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้เมื่อทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมมือ

ร่วมใจกัน

 ผมเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ ที่คิดเสมอว่าอาชีพทุกอาชีพล้วนมี

ความสมัพันธ์กนั และทุกคนล้วนมบีทบาทหน้าทีใ่นวิถขีองตน หน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของผมในเวลานี้คงเป็นอาชีพของผู้ที่เรียกตนเองว่า  

“นักแสวงหา” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “นักเรียน” ผมมีความฝันและไล่ตาม

ความฝันด้วยบทเพลง ๆ หนึ่งที่เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตผม นั่นคือ

บทเพลงพระราชนพินธ์ “เกดิเป็นไทย ตายเพ่ือไทย” ของพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใจความตอนหนึ่งว่า
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 ...เผ่าไทยเราพร้อม อาสาสมัคร เด็ดเดี่ยวยิ่งนัก ยอมชีพพลี

 เสี่ยงภัยทั้งผอง ปองความดี ปกป้องปฐพี ตายเพื่อไทย

 ถงึแม้ว่าทกุวนันีป้ระเทศเราจะมปัีญหาและอปุสรรคต่าง ๆ  ทีเ่ข้า

มาเหมอืนบททดสอบ ดงัทีไ่ด้ปรากฏในสือ่แขนงต่าง ๆ  แต่ผมเชือ่ว่าประเทศ

ของเราจะผ่านพ้นอปุสรรคต่าง ๆ  เหล่านีไ้ปได้ด้วยด ีเพราะประชาชนชาว

ไทยทุกคนล้วนมีความสามัคคี ปรองดอง และมองหาแนวทางแก้ปัญหา

ร่วมกัน

 ส่วนตวัผมเอง ผมจะพยายามเกบ็เก่ียวประสบการณ์ความรู้และ

วิชาต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผมไว้ให้ได้มาก

ที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเบ้าหลอมที่หล่อรวมผมให้เป็นฟันเฟืองของ

ชาตทิีแ่ขง็แกร่ง และพร้อมทีจ่ะยนืหยดัเพือ่ชาตไิทย ตราบเท่าทีแ่รงทัง้หมด

ทีผ่มม ีต่อให้อนาคตข้างหน้าผมจะประกอบอาชพีใดหรอืเดนิบนถนนสาย

ใด แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพึงระลึกไว้เสมอคือ ผมคือคนไทย คือส่วนหนึ่งของ

ประเทศ จะมุง่มัน่พฒันาประเทศด้วยความสามารถและซือ่สตัย์ต่ออาชพี

ที่ผมรัก ตามค�าพูดที่ว่า “ดี เก่ง มีสุข” ให้สมกับที่ผมได้เกิดมาบนแผ่นดิน

ไทย

 
นายชินวัตร  จามรจินดามณี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

     อ�าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
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อ่านหนังสือ? เล่นคอมพิวเตอร์?

อันไหนดีล่ะ?

อ่านหนังสือกันเถอะ เล่นคอมแหละดีสุด

เดก็ ๆ  สัปดาห์

หน้าจะมสีอบ  

ใครได้คะแนน

คร้ังนี้น้อยจะ

ซ�้าชั้นนะ

เพือ่น ๆ  มาตวิกนัเถอะ
ได้เลย

   ติวอะไรกัน 

ไร้สาระ ไปดูวิธี

จากอินเทอร์เน็ต

ก็ได้ ไม่งั้นจะ 

  มีคอมไว้ท�าไม

       กันล่ะ

หลังจากนั้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ เพื่อน ๆ 

ก็ตั้งกลุ่มติวกันในวิชาที่จะสอบ 

จากคนที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจขึ้นมาได้

ต่างจากไม้

ที่เอาแต่เล่น

คอมพิวเตอร์

จนดึกทุกคืน
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ง่วงจ
ัง ไม่เห็นรู้เรื่องเลย

วันสอบ วันประกาศผล

เก่งจัง 

เพราะเธอเลย 

ข้อ
สอ

บ 

ตก 

ขอบคุณนะ

หลังประกาศผลสอบเสร็จ ปรากฏว่ามีแค่ไม้
คนเดียวที่สอบตก และการเอาแต่เล่น
คอมพิวเตอร์ทุกวันยังท�าให้ไม้สายตาสั้น

เป็นไงบ้างล่ะ

ไม้ ทุกอย่าง    

ไม่ใช่จะหาได้

จากอินเทอร์เน็ต

หรอกนะ ครั้งนี้

คงเป็นบทเรียน

ให้เธอนะไม้

อืม เป็น
อย่างที่เธอ

พูดเลยมะขาม 
คอมมันมีทั้งข้อดี
และข้อเสียจริง ๆ 

 ฉันจะไม่เล่นนาน ๆ 
แล้ว ขอบคุณนะ
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เด็กหญิง “ปุ้ย”  
 

 กาลครั้งหนึ่ง ณ หมู่บ้านหนองตาแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มี

ประชากรไม่มากนัก ส่วนมากจะประกอบอาชีพรับจ้างและท�านา ฐานะ

ค่อนข้างดีแทบทุกบ้าน แต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่ง ฐานะไม่ค่อยดีเหมือนกับ

ครอบครวัอืน่ สภาพบ้านเป็นบ้านชัน้เดยีว ห้องเลก็ ๆ  มงุล้อมด้วยสงักะสี

เก่า ๆ มีพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน พ่อชื่อแดง ลูกชื่อปุ้ย พ่อแดงมี

อาชีพรับจ้างตัดอ้อย ส่วนปุ้ยตอนนี้ก�าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

 ทุก ๆ วันปุ้ยต้องตื่นแต่เช้า หุงข้าว ท�ากับข้าวไว้ให้พ่อ แล้วรีบแต่ง

ตัวมาโรงเรียน เพราะปุ้ยต้องมารดน�้าผักและให้อาหารปลา ปุ้ยเป็นเด็กที่

ตัง้ใจเรยีน มนิีสัยร่าเรงิ เป็นท่ีรกัของครแูละเพือ่นทกุคน เวลาพกักลางวัน

ปุ้ยจะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ  เพราะต้องกลับมาช่วยแม่บ้าน

ล้างจานเป็นประจ�าเพื่อแลกค่ากับข้าวตอนเย็น
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 หลังเลิกเรียน ปุ้ยต้องรีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินไป

ตามถนนพร้อมถุงหนึ่งใบ เพื่อเก็บขวดตามถังขยะในหมู่บ้านมาขายแลก

กบัเงนิ ปุย้ท�าแบบนีเ้ป็นประจ�าทุกวนั หลงัเกบ็ขวดเสรจ็แล้ว ปุย้กร็บีกลบั

บ้าน แต่พอกลบัมาถงึบ้านกเ็หน็พ่อนอนเมาหมดสตอิยู ่ปุย้รบีพยงุพ่อเข้า

บ้านคอยดูแลเช็ดตัวให้พ่อโดยไม่เคยบ่นว่าพ่อเลย

 เช้าอีกวันปุ้ยก็มาเรียนตามปกติ ขณะที่ปุ้ยก�าลังนั่งเรียนอยู่ ครู

สนองก็เดินเข้ามาหาปุ้ย และบอกให้ปุ้ยเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันพ่อ 

เพื่อส่งเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาหน่ึงหมื่นบาท ปุ้ยดีใจมาก หลังเลิก

เรียน ปุ้ยจึงรีบกลับบ้าน แล้วเตรียมกับข้าวให้พ่อเหมือนเดิม แต่วันนี้ปุ้ย

ไม่ได้ออกไปเก็บขวด ปุ้ยรีบเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันพ่ออย่างตั้งใจ

 วันรุ ่งขึ้น ปุ้ยรีบตื่นแต่เช้าแต่งตัวมาโรงเรียนพร้อมกับน�า 

เรียงความมาส่งครูสนองที่ห้องพักครู ครูสนองตรวจเรียงความแล้วเห็นว่าด ี 

จึงน�าเรียงความส่งเข้าประกวด เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ขณะที่ปุ้ยก�าลังนั่ง

เรียนหนังสืออยู่ ครูสนองเดินเข้ามาในห้องและบอกกับปุ้ยว่า เรียงความ

ของปุ้ยได้รางวัลชนะเลิศ ปุ้ยดีใจมากกระโดดกอดครูสนอง
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 ปุ้ยน�าเงนิรางวลัท่ีได้มาหนึง่หมืน่บาทซ่อมแซมบ้านใหม่ และเงนิ

ที่เหลือก็น�าไปฝากธนาคาร เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ ส่วนพ่อของปุ้ยได้

เห็นลูกสาวเป็นเด็กดี มีความกตัญญู จึงเลิกดื่มเหล้าและกลับตัวเป็นคนดี 

หันมาท�าอาชีพปลูกผัก เลี้ยงปลา ขายตามตลาดนัด ปุ้ยมีความสุขมากที่

เห็นพ่อเลิกดื่มเหล้า และปุ้ยสัญญากับพ่อว่าหนูจะเป็นเด็กดีตลอดไป

 คติสอนใจ จากนิทานเรื่องนี้

 “เด็กดี ท�าดี ย่อมได้ดี”

เด็กชายพงศ์พัทษ์  คิดงาม

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

อ�าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ต้นกล้ำคนใหม่
 

 ต้นกล้าเป็นลกูคนเดยีวของพ่อแม่ ปีนีต้้นกล้าเรยีนอยูช่ัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ เขาเป็นคนเรียนเก่ง สอบทีไรต้นกล้าจะสอบได้ท่ี ๑ ทุกที 

แม้ว่าเขาจะเรียนเก่งแต่ต้นกล้ากลับไม่มีระเบียบวินัยในตนเองเลย

 ทุกเช้าเมื่อแม่ปลุกต้นกล้าเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน ต้นกล้าจะ

เริ่มจากยืดขา แขน เลิกผ้าห่มและเหวี่ยงหมอนข้าง ก่อนจะออกจาก 

เตยีงนอนในเวลาต่อมาแล้วไปอาบน�า้แต่งตวั เมือ่แม่ไปส่งต้นกล้าทีโ่รงเรยีน 

แม่ก็ต้องคอยหิ้วกระเป๋าหนังสือให้ เพราะต้นกล้าจะไม่รับผิดชอบอะไร

เลย ได้แต่เดินเหวี่ยงแขนของตนเท่านั้น

 ตกเยน็เมือ่เขากลบัจากโรงเรยีน พอถงึบ้านเขากจ็ะเหว่ียงกระเป๋า 

สะบดัรองเท้า และทิง้ทกุอย่างออกจากตวัทนัท ีต้นกล้ามขีองเล่นมากมาย 

เขามีความสุขมากกับการนั่งเล่นของเล่นเหล่านี้ที่ระเบียงบ้าน เล่นเสร็จ

เขากจ็ะทิง้ของเล่นเกลือ่นกลาดเตม็ไปหมด ของเล่นเก่าทีเ่ล่นเบือ่ ต้นกล้า



ก็จะทิ้ง และร้องขอแม่ให้ซื้อใหม่อยู่เสมอ 

 วันนี้... ต้นกล้ามาเรียนตามปกติ คุณครูตั้งค�าถามว่า “ใครเคย

ช่วยพ่อแม่ ท�างานบ้าง” มาลียกมือตอบว่า “หนูช่วยถูบ้านค่ะ” นิ่มว่า 

“หนูช่วยล้างจาน” สมชายว่า “ผมช่วยจัดของในบ้าน” เพื่อน ๆ ต่างมี 

ค�าตอบกันทุกคน แต่ว่า... ต้นกล้าไม่รู้จะตอบคุณครูว่าอย่างไร เพราะเขา

ไม่เคยท�าอะไรที่เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ เขาได้แต่เหวี่ยง...เหวี่ยง แล้วก็

เหวี่ยงไปวัน ๆ 

 หลังเลิกเรียน ขณะที่นั่งรอแม่มารับกลับบ้าน ต้นกล้ามานั่งคิด

ทบทวนเรื่องราวของตัวเองว่า นอกจากตนจะไม่เคยช่วยงานพ่อแม่แล้ว 

ยังท�าให้พ่อแม่มีงานเพ่ิมขึ้นอีก ต้องคอยพับผ้าห่ม เก็บสิ่งของที่ตนเอง

เหวี่ยงนั้นคือ กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ของเล่น นอกจากนี้ แม่ยังต้องหิ้ว

กระเป๋าหนังสือมาส่งทีห้่องเรยีนทกุวัน ต้นกล้าเริม่ได้คดิและรูส้กึเสยีใจใน

สิ่งที่เคยท�ามาตลอด ต้นกล้าสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด แล้วตั้งใจว่า นับแต่นี้

เป็นต้นไป เขาจะปรับปรุงตัวเอง จะเลิกทิ้งข้าวของไม่เป็นระเบียบ 

เหมือนที่ผ่านมา แล้วหันมาท�าตัวเองให้มีคุณค่าบ้าง 
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 นบัจากวนันัน้เป็นต้นมา...ต้นกล้าพบัผ้าห่มหลงัตืน่นอน ถอดรองเท้า 

ไว้ที่ชั้นรองเท้า เก็บกระเป๋าเข้าที่เป็นระเบียบ เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ 

และห้ิวกระเป๋าหนังสือไปโรงเรียนเอง นอกจากนี้เขายังช่วยแม่ท�าความ

สะอาดบ้าน ช่วยพ่อล้างรถและพยายามช่วยพ่อแม่ทกุอย่างเท่าทีจ่ะท�าได้  

ต้นกล้าคนใหม่ภูมิใจที่ได้ท�าตัวให้มีประโยชน์ต่อครอบครัว เขามีเรื่องเล่า

ให้คณุครกูบัเพ่ือนฟังมากมายกับค�าถามทีว่่า “ใครเคยช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าง”

เด็กหญิงชนากานต์ พูลทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

อ�าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
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จดหมำยถึงพ่อ

พ่อที่เคารพและคิดถึง

 สามปีแล้วนะคะพ่อทีก่ารพลดัพรากท�าให้หนแูละแม่ต้องไกลห่าง

จากพ่อชั่วนิรันดร์ หนูหวังว่าดวงวิญญาณซึ่งสั่งสมแต่กุศลกรรมคงอิ่มสุข

ในห้วงเวลาของภพหน้า ความทรงจ�าต่อความรักและอาทรจากพ่อยัง

จารกึอยูใ่นหวัใจลกูคนนีเ้สมอ ส่วนความเศร้าโศกสะเทอืนใจต่อเหตกุารณ์

ที่ไม่คาดฝันในวันนั้นเลือนรางสลายไปหมดสิ้นแล้วเหมือนกับประโยคที่

เคยได้ยนิว่า ฟ้าหลงัฝนมกัสวยงามเสมอ พ่อผูต้กเป็นเหยือ่ของเหตกุารณ์

อันเลวร้าย การท�าร้ายผู้บริสุทธิ์ในพื้นท่ีแถบจังหวัดชายแดนทางภาคใต้

ของประเทศไทย แม่กบัหนตู้องพบการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ ภาพอนัเลวร้าย

ตามมาหลอกหลอนเราอยู่หลายเดือน กระทั่งแม่ตัดสินใจขายบ้านพร้อม

ที่ดินสี่ไร่เศษ ทิ้งฝูงแพะและแปลงดอกไม้ที่ก�าลังบานสะพรั่งให้กับผู้ถือ

สิทธิ์รายใหม่ เราอพยพออกจากพื้นท่ีบันนังสตา ท่ีท่ีหนูเคยอยู่มาต้ังแต่

ลืมตาดูโลกและหวงแหนสถานที่แห่งนี้มาก
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 ในวันที่ความขัดแย้งยังคุกรุ่น พี่ชายของแม่ตีรถมาจากจังหวัด

ตรงัพร้อมลกูชายวยัหนุม่อกีสองคน ครอบครวัของเราต้องจากทีน่ีไ่ปแล้ว

จริง ๆ คุณลุงและพี่ชายต่างรีบขนย้ายสัมภาระเท่าท่ีจ�าเป็นบรรทุกรถ

กระบะ แม่เฝ้ามองบ้านด้วยแววตาอาลัยอาวรณ์พร้อมกับหยิบภาพถ่าย

ของพ่อและกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เราไม่อยากจากที่นี่ไปเลย 

ด้วยความจ�าใจ เราต้องรีบเดินทางให้ทันเวลาก่อนที่แสงตะวันจะลาลับ

ขอบฟ้า เนื่องจากในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่สามารถไว้วางใจอะไรได้เลย 

พ่อจ๋าวันนัน้เป็นวนัทีห่วัใจลกูเตม็ไปด้วยความหดหู ่แต่ความหวงัครัง้ใหม่

ก็กล่อมปลอบเราให้ละวางมันลง

 พ่อคะ หนูย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้วนะ โรงเรียนใหม่

ก็เป็นโรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบลที่คุณครูและเพื่อนใหม่ทุกคนเข้าใจ 

เมตตากับสถานภาพของหนู ซึ่งเป็นเด็กที่ย้ายมาเข้าเรียนระหว่างปี ด้าน

การเรยีนการสอนทีน่ีน่อกจากเน้นด้านการสอนความรูแ้ล้ว ยงัส่งเสรมิให้

นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย มีคุณธรรม และฝึกให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง

ด้วยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
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แนวทางในการด�าเนินชีวิต หนูอยากบอกพ่อว่าวันที่เราออกจากบ้าน แม่

น�าหน่อต้นกล้วยหนิทีพ่่อปลกูไว้หลงับ้านมาปลกูไว้ทีบ้่านหลงัใหม่ของเรา

ด้วย มันงอกงามและให้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจทีเดียว ต้นไม้บางต้น 

ก็สามารถบอกความจริงบางอย่างแก่เราได้เหมือนกัน บางทีการยึดมั่น 

ต่อความดีงามของมนุษย์คนหนึ่งก็เหมือนกับหน่อของต้นกล้วย แม้ย้าย

รากจากผืนดินเดิม แต่หากดูแลเอาใจใส่ในผืนดินใหม่ก็ย่อมออกลูกต่าง

พื้นที่อย่างหน่อกล้วยที่หนูน�ามาปลูกได้เช่นกัน

 โลกในโรงเรยีนใหม่กบัโลกในการงานของแม่หมนุไปพร้อม ๆ  กนั

อย่างอบอุ่นและเปี่ยมสุข คุณครูในโรงเรียนสอนให้หนูเห็นความส�าคัญ

ของความรู้ สร้างส�านึกให้รักประเทศชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน การ

สร้างส�านกึเช่นนีแ้หละพ่อ ทีส่ามารถลดความขดัแย้งในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ 

ส่วนโลกของแม่นั้นช่างเป็นโลกที่เรียบง่ายและมีความสุข ทุก ๆ  วันแม่จะ

ตื่นแต่เช้าไหว้พระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ลงมือท�ากล้วยฉาบซ่ึงเป็นการ

แปรรปูจากกล้วยหนิแก่ สนิค้าของแม่รสชาตหิวาน กรอบ กลมกล่อม และ

ขายดีทีเดียว ส่วนพื้นที่หลังบ้าน แม่ก็จัดสรรเป็นแปลงพืชผักพื้นบ้าน

หลากชนดิ เล้าเป็ด และเล้าไก่ ผลผลติสามารถสร้างรายได้เล้ียงครอบครัว

และเพียงพอส�าหรับส่งหนูเรียนหนังสือ 
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 แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางแห่งความสขุ

จริง ๆ  ค่ะพ่อ พ่อจ๋า... พ่อไม่ต้องกังวล เป็นห่วงหนูนะคะ ให้ดวงวิญญาณ

ของพ่ออิ่มสุขอยู่บนสวรรค์ พ่อยังด�ารงอยู่ในเลือดเนื้อและลมหายใจของ

หนูเสมอ วนันีห้นกูบัแม่เข้าใจแล้วว่า การให้อภยัเป็นการปลดปล่อยหวัใจ

ออกจากม่านหมอก ใต้ร่มพระบารมีแห่งราชวงศ์จักรี เราสามารถสร้าง

สันติสุขร่วมกันได้ไม่รู้จบ ผ่านพื้นที่ของหัวใจและวิถีแห่งความพอเพียง 

 สามปีผ่านไปเหมือนความฝัน จากการพลัดพรากสู่การเริ่มต้น

ใหม่ ชีวติช่างเป็นสิง่มหศัจรรย์ ผนืดนิใหม่สมบรูณ์ด้วยมวลธาต ุส่วนหวัใจ

ของหนูและแม่เต็มไปด้วยความหวัง ปีหน้าหนูจะเลื่อนชั้นไปเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หนูฝันว่าจะท�างานด้านสังคมสงเคราะห์ หนูสัญญาว่า

จะขยัน ตั้งใจ และรักษาความฝันมิให้หล่นหายอย่างแน่นอน

 หนูมีเรื่องเล่าให้พ่อฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ แม่ฝากความคิดถึง

มายังพ่อด้วย ความรักของแม่ที่มีต่อพ่อไม่เคยจืดจาง นับวันยิ่งเพิ่มมาก

ขึ้น ได้เวลาแล้วค่ะ หนูต้องไปส่งกล้วยฉาบให้ลูกค้าก่อนนะคะ พรุ่งนี้หนู

จะเขยีนจดหมายมาเล่าเร่ืองราวให้พ่อฟังใหม่ สดุท้ายนีข้อให้พ่อมคีวามสขุ

มาก ๆ อย่าได้มีสิ่งเลวร้ายมากล�้ากรายดวงวิญญาณแต่อย่างใด

รักพ่อที่สุด

กันค่ะ

นางสาวพัชรพร  รุ่งเรือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนน�้าผุด

อ�าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
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ปณิธำนแห่ง “ควำมดี”

 “...เราจะท�าตามสญัญา ขอเวลาอกีไม่นาน แลว้แผ่นดนิทีง่ดงาม

จะคนืกลบัมา เราจะท�าอย่างซือ่ตรง ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรทัธา แผ่นดิน 

จะดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอ ประชาชน...” เสียงเพลงคืนความสุข

ให้ประเทศไทย ในวันที่ใกล้วันพ่อ ดังคั่นรายการความสุขของเด็ก ๆ  

อย่างผม ทุก ๆ เช้าหลังเคารพธงชาติและทุกเย็นเวลาสองทุ่มกว่า ๆ ผม

จะได้ยินเพลงนี้ ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ได้ท�าให้ผมมีความสุขมากขึ้นเลย ใน

ทางตรงกันข้ามผมรู้สึกหมดความสุขไปกับเพลง ๆ นี้เพราะมันมาคั่น

รายการที่แสนสนุกของผม 

 ผมก�าลังจะลุกไปปิดโทรทัศน์เหมือนเช่นทุก ๆ ครั้งที่เคยท�า  

แต่ก็สะดุดหูกับค�าพูดหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการว่า  

“วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันมหามงคลส�าหรับพี่น้องประชาชน 

คนไทยทุกคนนะครับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน และเป็น

วันพ่อแห่งชาติ ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้ตั้ง “ปณิธานความดี” ตั้งใจ

ท�าเรื่องดี ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ผมเองนั้นอยากให้ 

“วันพ่อ” เป็นวันที่คนไทยมีความสุขร่วมกัน “ท�าความดีเพื่อพ่อ” ก็คง

ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับ ก็ขอให้เป็นตลอดปีและตลอดไปด้วย ที่คนไทย

จะได้แสดงถงึความรกัต่อสถาบนั รกัประเทศชาต ิและรกักนัในสงัคมไทย 

ในครอบครัวตัวเองด้วยนะครับ ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ในผืนแผ่นดิน

ของพ่อนั้น เราต้องเผื่อแผ่ความรัก รอยยิ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 

ผู้มาเยือนชาวต่างประเทศด้วยนะครับ” ค�าพูดนี้ชวนให้ผมคิดว่า การท�า 

“ความดี” จะท�าอย่างไรที่เรียกว่า “ดี” ถ้าท�าแล้วผลตอบแทนคืออะไร 

ไม่เอาแล้ว ผมไม่คิดแล้ว ผมเตรียมตัวไปทัศนศึกษาต่อดีกว่าเพราะพรุ่งนี้

ผมหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ 6 ผมจะได้ไปทัศนศึกษา 

รอบเกาะรัตนโกสินทร์กับเพื่อน ๆ

 เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2๕๕8 ผมได้ไปทัศนศึกษาที่แรก คือ 

วดัพระศรรีตันศาสดารามหรอืวดัพระแก้ว แทบไม่น่าเชือ่เลยว่า ผูค้นจะมากมาย

ขนาดนี้ ทางเดินเข้าวัดแน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผมเดิน

ตามครูประจ�าชั้นและเพื่อน ๆ ไปอย่างทุลักทุเล ท่ามกลางอากาศที่ค่อน

ข้างอบอ้าวเหมือนฝนจะตก ไหนจะกระเป๋าเป้ใบใหญ่ของผมอีก คิดในใจ

ว่าไม่น่าจะหอบขนมมามากมายขนาดนี ้พลนัสายตาของผมกเ็หน็กระเป๋า

เงินของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่เดินอยู ่ข ้างหน้าผมหล่นลงพื้น  

ดูท่าจะไม่ทันรู้ตัวเสียด้วยซ�้า ผมจึงตัดสินใจหยิบกระเป๋าเงินใบนั้นขึ้นมา

พร้อมเรียกคุณป้าชาวต่างชาติให้หยุด แต่ด้วยคนจ�านวนมาก ดูเหมือน 

ทุกคนจะไม่สนใจใครเลย ผมจึงวิ่งตามคุณป้าท่านนั้นไป แล้วยื่นกระเป๋า

ให้ท่าน
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 ตอนแรกทีค่ณุป้าชาวต่างชาตหินัมากม็สีีหน้าแปลกใจอยูใ่นที แต่

เมื่อมองดูกระเป๋าเงินที่อยู่ในมือผม ท่านก็ตกใจพร้อมกับเอามือคล�า ๆ  ที่

กระเป๋าตัวเอง และอุทานขึ้นว่า “Oh! I have lost my wallet. If you 

hadn’t helped me, I would have been in trouble. You are 

good and honest. Your parents must be proud of you”

                    (ตายแล้ว! ฉันท�าหล่นไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ถ้า 

                  ไม่ได้หนูน้อยคนนี้ฉันคงแย่ ขอบคุณ ขอบคุณมาก ๆ

     หนูเป็นเด็กดี เด็กน่ารักมาก ฉันภูมิใจแทนคุณพ่อ 

       คุณแม่ของหนูจริง ๆ ที่มีลูกชายที่มีน�้าใจและซื่อสัตย์เช่น 

      หนู) ขณะพูด คุณป้าก็รับกระเป๋าเงินจากผมแล้วหยิบ 

      ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทให้ผม แต่ผมปฏิเสธเพราะ 

    คิดว่ามันเป็นเงินจ�านวนมากและไม่ได้หวังอะไรตอบแทน 

อยู่แล้ว ขณะนั้นเองพี่ไกด์และคณะทัวร์ของคุณป้าชาวต่างชาติ รวมทั้ง
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คุณครูประจ�าชั้นกับเพื่อนๆ ก็ตามมาสมทบ คงเห็นว่าผมและคุณป้า 

หายไปจากกลุม่ ผูค้นทีเ่ดนิผ่านไปมาเริม่ชะลอและมงุดูเหตุการณ์มากขึน้

เรือ่ยๆ พีไ่กด์ คณุครแูละคณุป้าชาวต่างชาตสินทนากนัสกัครู ่พีไ่กด์ชาวไทย 

และคุณครูก็หันมายิ้มให้ผม พี่ไกด์พูดกับผมและเพื่อน ๆ ผ่านโทรโข่ง 

ที่ติดตัวมาว่า “เด็กชายสุวิจักขณ์ได้เก็บกระเป๋าเงินได้และส่งคืนคุณป้า 

ท่านรู้สึกซาบซึ้งใจในเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะมาเที่ยว 

เมืองไทยเป็นครั้งแรก เห็นจากในเว็บไซต์ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว

ท่ีสวยงามมาก เป็น “LAND OF SMILES” การมาเมอืงไทยครัง้นีไ้ม่ผดิหวงั 

จริง ๆ ดีใจมากที่ได้กระเป๋ากลับคืนมา นอกจากเงินที่มีจ�านวนมาก 

แล้ว ยังมีเช็คและเอกสารส�าคัญอยู่ในนั้น แต่สิ่งที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งคือ 

การได้เห็นเด็กไทยที่มีความซื่อสัตย์และไม่หวังผลตอบแทน ขอให้รับเงิน

ซึ่งเป็นสินน�้าใจของคุณป้าไว้เพื่อแทนค�าขอบคุณด้วย”

 ผมหนัไปมองคณุครทูีพ่ยกัหน้าให้ผมรบัเงนิไว้ ผมจงึไหว้ขอบคณุ

คณุป้า พร้อมกบัเสยีงปรบมอืจากคณะทวัร์ เพือ่น ๆ  และชาวต่างชาตทิีม่า

มงุดเูหตกุารณ์ คณุป้าขอยมืโทรโข่งกบัพีไ่กด์ พร้อมพดูกบัผมและทกุ ๆ  คน 

จับใจความได้ว่า คุณป้าจะไปบอกกับญาติ ๆ เพื่อน ๆ และคนรู้จักว่า 

ให้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะ ๆ เพราะมีสถานที่ที่สวยงามน่าท่องเที่ยว

มาก คนไทยใจดี และที่ส�าคัญท่านประทับใจกับเหตุการณ์นี้มาก ท่านได้

พบกับ “เด็กไทย” ที่มีน�้าใจและมีความซื่อสัตย์อย่างผม อากาศที่ร้อน

อบอ้าวไม่ได้ท�าให้ใจผมร้อนตามเลย ในทางตรงกันข้าม ตอนนั้นผมกลับ

รู้สึกเย็น หัวใจพองโต ปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เสียง

ปรบมอืดงัก้องไปทัว่บรเิวณทางเข้าประตวูดัพระแก้วอกีครัง้ และท้ายทีส่ดุ

ก่อนจะแยกย้ายกนัไปพีไ่กด์ขอ “เซลฟ่ี” ท้ังคณะทวัร์พร้อมกับผม คุณครู

และเพื่อน ๆ ทั้งห้องเป็นที่ระลึก
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 วันนี้ใจผมเป็นสุขอย่างยิ่ง ขณะนั่งรถกลับโรงเรียน ผมได้ค�าตอบ

ที่สงสัยแล้วว่า “ท�าดี” ที่ท่านนายก ฯ พูดถึงในรายการ “คืนความสุขให้

คนในชาติ” แล้วได้อะไร ไม่ใช่เงินหนึ่งพันบาท ที่อยู่ในมือผมหรอก แต่

มนัเป็นความรูส้กึภาคภมูใิจและอิม่เอมใจอย่างอธบิายไม่ถกู เหตกุารณ์ใน

วันนี้ท�าให้ผมตั้งใจไว้ว่าจะ “ท�าดี” แม้เพียงเล็กน้อยและไม่มีใครเห็น 

ผมกจ็ะท�า เพราะท�าแล้วผมรูส้กึสขุใจ หากวนันัน้ผมตดัสนิใจปิดโทรทศัน์

ตัง้แต่เสียงเพลงขึน้เหมอืนทกุครัง้ ผมคงไม่ได้ตระหนกัถงึ “การท�าด”ี เช่น

ในวนัน้ี แม้จะเลยวนัพ่อมาแล้ว แต่ความดทีีท่�าให้ “พ่อของแผ่นดนิ” ตาม

ทีท่่านนายก ฯ บอก สามารถท�าได้ตลอดปีและตลอดไป ขอขอบคณุส�าหรับ

เนื้อหาดี ๆ และความหวังดีที่ท่านนายก ฯ มีต่อประเทศ นี่สินะคือ 

จุดมุ่งหมายของรายการท่ีคืนความสุขให้คนในชาติ “วันนี้เด็กชาย 

สวุจิกัขณ์ คณาทรพัย์ นกัเรยีนชัน้ ป.6 มคีวามสขุมาก ๆ  ครบัท่านนายก ฯ”

เด็กหญิงจุฑามณี บริรักษ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร



โต้งดำ กลับใจ
เรื่องและภำพ โดย รัตนำ คชนำท

 

 ค�่าคืนหนึ่ง ขณะที่หลายชีวิตก�าลังหลับใหล แต่ที่ไร่ข้าวโพดของ

คุณววัตวัใหญ่ มเีสยีงสวบสาบ มเีสยีงกระซบิกระซาบดงัขึน้ “นัน่ไง นัน่ไง  

ข้าวโพดสดอร่อยมากมาย น่ากิน น่ากิน” 

 ไก่โต้ง ๓ ตัว ก�าลังเดินย่องไปในไร่ข้าวโพดและตั้งใจจะขโมยกิน

ข้าวโพดให้อิ่มหน�า

 โต้งเพรียวน�าหน้า ตามมาด้วยโต้งเบิ้ม และปิดท้ายด้วยโต้งด�า  

ไก่โต้งทั้งสามมักไปไหนด้วยกันเสมอ แต่คราวนี้ โต้งด�าไม่รู้ว่าโต้งเพรียว

จะมาขโมยกนิข้าวโพดกว่าจะรูก้เ็ข้ามาในไร่เรียบร้อยแล้ว โต้งด�าจึงกล้า ๆ   

กลัว ๆ  “ไม่ต้องกลัวหรอก ฉันกับโต้งเบิ้มเคยมากันแล้วสองครั้ง จิกกิน

ข้าวโพดจนอิ่มแปล้พุงกาง ก็ไม่เห็นจะโดนจับได้เลย พวกเราเลยอยากให้

นายได้มาลองลิม้รสข้าวโพดแสนหวานด้วยไงล่ะ” โต้งเพรยีวปลอบเพือ่น

แล้วมองหาข้าวโพดฝักอวบอ้วนและจิกกินอย่างเอร็ดอร่อย ส่วนโต้งเบิ้ม

นั้นกินข้าวโพดหมดเกลี้ยงไปหลายฝักแล้ว โต้งด�าหาข้าวโพดกินบ้างและ

ยังหวาดระแวงกลัวโดนจับได้



 ขณะที่ไก่โต้งทั้งสามก้มหน้าก้มตาจิกกินข้าวโพดอย่างเพลินใจ 

ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าหนักแน่น เดินใกล้เข้ามา

 “หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวกหัวขโมย!” คุณวัวเจ้าของไร่นั่นเอง

 พวกไก่โต้งตกใจมาก พากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิต คุณวัวก็ไล่ตามติด 

โต้งเพรียวสั่งการ “แยกกันหนีไปคนละทางเลย เร็วเข้า” ไก่โต้ง ๓ ตัว 

บ้างบิน บ้างวิ่ง หนีกันกระเจิดกระเจิง จนคุณวัวไล่ตามไม่ทัน



 ไก่โต้งทัง้สามหนรีอดมาได้อย่างหวดุหวดิ โต้งด�าเหนือ่ยหอบแทบ

ขาดใจ เขาไม่ชอบใช้ชวีติเสีย่งตาย และไม่อยากได้ชือ่ว่าเป็นหวัขโมยแบบนี้  

โต้งด�ามองฝักข้าวโพดท่ีถือติดมือมาด้วยและตัดสินใจบางอย่าง “ฉันจะ

ปลูกข้าวโพดไว้กินเองแทนที่จะไปขโมยเขากิน”

 โต้งด�าเก็บข้าวโพดฝักนั้นไว้ ปล่อยทิ้งให้แห้งเพื่อท�าเป็น 

เมล็ดพันธุ ์  จากนั้นก็ออกส�ารวจพื้นที่รกร ้างแล้วลงมือถางหญ้า  

ขุดดิน เตรียมแปลงปลูกข้าวโพด โต้งด�าตั้งใจ

ท�างานอย่างขยันขันแข็ง

 หลังเหตุการณ์โดนวัวไล่จากไร่

ข้าวโพดไม่กี่วัน โต้งเพรียวกับโต้งเบิ้มก็

มาชวนโต้งด�าไปขโมยข้าวโพดกินอีก

 “ไม่ต้องกลัวหรอกโต้งด�า วันนั้น 

ก็เห็นแล้วนี่นาว่าเจ้าวัวนั่นไล่ตามเราไม่ทัน

หรอก” โต้งเพรียวพยายามหว่านล้อม

 แต่โต้งด�าก็ปฏิเสธและบอกว่า

จะปลูกข้าวโพดไว้กินเอง เพื่อนไก่ทั้งสองตัวก็

หวัเราะกนัใหญ่ “จะปลกูให้เหนือ่ยท�าไม ไปกนิทีเ่ขา

ปลูกไว้แล้ว สบายกว่ากันเยอะเลย กว่าข้าวโพดจะโต 



กว่าจะออกฝัก กว่าจะได้กิน ก็อดตายก่อนพอดี” โต้งเพรียวบอก “แล้ว

ฉันก็ชอบข้าวโพดที่ไร่ของเจ้าวัวด้วย มันหวานสุด ๆ ไปเลย” โต้งเบิ้ม

ท�าท่าเคลิ้มฝัน

 “แต่มนัคอืการขโมยนะ ไปเบยีดเบยีนและท�าให้คนอืน่เดอืดร้อน 

แถมยังเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วย ฉันยอมเหนื่อยเสียดีกว่าเป็นขโมย” โต้งด�า 

  ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ไปขโมยข้าวโพดอีกเด็ดขาด

        โต้งเพรียวกับโต้งเบิ้มก็ไม่แยแส “พวกเรา

จะรอดูก็แล้วกันว่านายจะปลูกข้าวโพดได้ โต

สักแค่ไหน” และบอกว่าถ้าโต้งด�าเปลี่ยนใจ

เมื่อไรก็ไปขโมยกินข้าวโพดด้วยกันได้เสมอ แล้ว

ไก่ทั้งสอง          ก็จากไปตามทางของตน



 ตัง้แต่วนันัน้มา โต้งด�ากข็ยนัท�าไร่ข้าวโพดทกุวนั เมือ่เตรียมแปลง

ดินเสร็จแล้ว ก็หยอดเมล็ดปลูก รดน�้าและเฝ้ารอต้นข้าวโพดงอก โต้งด�า

ไม่เคยเสียใจหรือคิดท้อแท้เลยที่เลือกปลูกข้าวโพดเอง ท�ามาหากินอย่าง

สุจริต ช่วงเวลาที่รอข้าวโพดเติบโต โต้งด�าก็หากินผลไม้ประทังชีวิต



 และแล้วต้นกล้าข้าวโพดกง็อกพ้นดิน โต้งด�าดีใจมาก เขาตรวจดู

แปลงข้าวโพดเป็นอย่างด ีใส่ปุย๋ รดน�้าพรวนดินไม่เคยขาด ต้นข้าวโพดจึง

เจริญเติบโตงอกงาม จนในที่สุดก็ออกฝัก โต้งด�าดีใจเกินบรรยายและยิ้ม

อย่างภาคภูมิ ความเพียรพยายามของเขาเห็นผลส�าเร็จแล้ว 



 จากนั้นอีกไม่นาน โต้งด�าก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดได้กองโต เขาตั้งใจ

จะปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไปเรื่อย ๆ แบ่งเก็บไว้กินและขายด้วย

 อยูม่าวนัหนึง่ โต้งเพรยีวกบัโต้งเบิม้กม็าหาโต้งด�าที ่ไร่ ทัง้สองตก

ตะลึงที่เห็นข้าวโพดออกฝักเต็มไร่ โต้งด�าก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อเห็นเพื่อน

ทั้งสองในสภาพปีกหัก ขาหัก เดินโขยกเขยก ขนหลุดแหว่งวิ่น 

 “พวกเราโดนจับได้ตอนขโมยข้าวโพดน่ะ วัวเจ้าของไร่นั่นท�า 

กับดักไว้ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้” โต้งเพรียวเล่าเรื่องให้ฟัง



  “เราไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว ขอแบ่งข้าวโพด 

   กินสักฝักสองฝักได้ไหมล่ะโต้งด�า” โต้งเบิ้มพูดทั้งอาย ๆ  โต้งด�า 

  ยินดีปันข้าวโพดให้เพื่อนทั้งสองกินจนอิ่ม โต้งเบิ้มก็ชมว่า 

   ข้าวโพดที ่โต้งด�าปลูกหวานยิ่งกว่าข้าวโพดของเจ้าวัวเสียอีก

 “พวกเราขอโทษนะที่เคยดูถูกนายไว้ ในที่สุดนายก็ท�าส�าเร็จ น่า

นับถอืจรงิ ๆ ” โต้งเพรยีวชืน่ชมเพือ่น โต้งด�าจงึชวนทัง้สองมาท�าไร่ข้าวโพด

ด้วยกัน แต่ โต้งเพรียวกับโต้งเบิ้มยังไม่ตอบตกลง

 เมือ่โต้งด�าเกบ็เกีย่วข้าวโพดได้มากขึน้ เขากแ็อบขนเอาไป ให้คณุ

ววั เพือ่ชดใช้ทีเ่คยมาขโมยกนิ คณุววัจะรู้ ไหมนะว่าข้าวโพดกองนีม้าจาก

ขโมยที่กลับใจเป็นคนดีแล้ว

 โต้งด�ายดือกภมู ิใจทีเ่ขาอดทนเพียรพยายามมาจนมวีนันี ้ได้ วนัท่ี 

ท�าสิ่งดี ๆ แล้วได้กลิ่นหอมของความดีที ่ไม่จางหาย.
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ต้นกล้าแห่งความดี

 ครอบครวัของฉนัมฐีานะยากจน พ่อของฉนัจงึพาฉนัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน
ราชประชานเุคราะห์ ๕๖ ตัง้แต่ฉนัอายเุพยีง ๗ ปี โรงเรียนของฉันต้ังอยูท่ีอ่�าเภอ
เวยีงสา จงัหวดัน่าน ซึง่เป็นโรงเรยีนทีใ่ห้โอกาสทางการศกึษาแก่เด็กด้อยโอกาส
และได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เพื่อน ๆ น้อง ๆ ของฉันมาจากอ�าเภอต่าง ๆ ท่ัวทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดน่านท่ี 
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
 โรงเรียนของพวกเราเป็นโรงเรียนประจ�า พวกเราอาศัยอยู่ด้วยกัน 
ด�าเนนิชวีติ รวมทัง้ท�ากจิกรรมร่วมกนัในบ้านหลังใหญ่ พวกเรามคีรูเป็นทัง้พ่อ
และแม่ ให้ความรัก ดูแลลูก ๆ จ�านวน ๘๑๗ คน ครูทุกท่านมีความตั้งใจและ
มีความพยายามเป็นอย่างมากทีข่ดัเกลาพวกเราจากเดก็ทีม่ปัีญหาแตกต่างกนั 
มีลักษณะนิสัยต่างกัน ให้เป็นเด็กดี 

 กิจวัตรประจ�าวันของพวกเรา 
เริ่มตั้งแต่  ๐๕.๐๐ น. พวกเราจะออก
ก�าลังกาย ท�ากิจกรรม ๕ ส. คือ สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ท�าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
หลงัจากน้ันพวกเราเข้าแถวรบัอาหาร  เรารบัประทานอาหารจนหมดถาดและ
น�าถาดของตนเองไปล้างให้สะอาด
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 ในภาคเช้าพวกเราเรยีนวชิาพืน้ฐาน ส่วนภาคบ่ายเรยีนวชิาชพีทีต่นเอง
มีความถนัดและความสนใจ เช่น วิชาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า วิชาชีพเคร่ืองเงิน 
วิชาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ พวกเราตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน

 พวกเราปฏิบัติกิจกรรมไตรรงค์
ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้า ทุกครั้งที่ปฏิบัติ
กิจกรรมไตรรงค์พวกเรามคีวามภาคภมูใิจ
ที่เป็นคนไทย มีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ 
มีประมุขของชาติเป ็นดั่ งร ่มโพธิ์ของ 
พสกนิกร

 ทกุวนัพธุและวนัพฤหสับดพีวก
เราทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ นั่ง
สมาธ ิพวกเรามคีวามสงบทางจติใจ มสีติ 
มีความรอบคอบ  

 ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย ์
พวกเราช่วยกนัปลกูผกัปลอดสารพษิ 
ท�ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ 

เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน (สอร.)จัดท�าบัญชี รายรับ - รายจ่าย ท�าให้เรา
ทราบต้นทุนและก�าไรในการขายสินค้าและรู้คุณค่าการใช้จ่ายอย่างประหยัด
และอดออม  
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 ฉันเคยสงสัยว ่าท�าไมครูถึงสอนให้พวกเราตื่นนอนแต่เช ้าตรู  ่
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นนี้ ในแต่ละวันอย่างสม�่าเสมอ แต่ทว่าพวกเราได้รับการ
บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ท�าให้เรามีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท�างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ผลของการประพฤติปฏิบัติ
นั้นส่งผลให้เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สติปัญญาในทางท่ีถูกต้อง 
เป็นคนดขีองครอบครวั สงัคมและประเทศชาต ิถงึแม้ว่าในวนัข้างหน้าพวกเรา
จะด�าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป  มีสิ่งยั่วยุให้เกิด
การเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน พวกเราก็จะ
เป็นต้นกล้าแห่งความดีที่สวยงาม หากอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งต้นกล้านี้จะเจริญ
เติบโตด้วยล�าต้นที่แข็งแรง สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่แห้งแล้งนั้น 
 ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๓๐ ว่า

         “...เดก็ ๆ  นอกจากจะต้องเรยีนความรูแ้ล้ว ยงัต้องหดัท�าการงานและ
ท�าความดีด้วย เพราะการท�างานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทน
พึ่งตนเองได้ และการท�าดีน้ันจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้
ไม่ให้ตกต�่า…”

นางสาวจิราภรณ์  ไชยวงค์
      นางสาวไหม   แซ่ม้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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 สศ.อ. คืออักษรย่อของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนของ
เราเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พวกเราคุยกันโดยใช้
ภาษามือ หลายคนคิดว่าภาษามือเป็นภาษาที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก แต่จริง ๆ 
แล้วไม่ใช่ ภาษามอืเป็นเหมอืนภาษาออกเสยีง แต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั
 หลายคนสงสยัว่าพวกเราคนหหูนวก เรยีนอะไร เรยีนอย่างไร พวกเรา
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมือนคน
ทั่วไป แต่ปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพของพวกเรา  
 ในเรื่องพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท  หรือพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พวกเราก็ได้เรียนรู้และรับ
รูว่้า พระองค์ทรงห่วงใยปวงพสกนกิร ทรงสนพระราชหฤทยัในเรือ่งดนิ เรือ่งน�า้ 
เพื่อให้ปวงประชา อยู่ดี กินดี มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ได้พระราชทาน
แนวคิดการปลูกไม้ 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ให้ได้ 
ประโยชน์ 4 อย่าง คอื ได้ใช้สอย ได้บรโิภค ได้จ�าหน่าย และได้ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ  
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจตามความต้องการของชมุชน   
 สศ.อ. ของเราแม้จะมพีืน้ทีน้่อย แต่เรากม็ต้ีนไม้มากพอทีจ่ะท�าให้รูส้กึ
สบายท่ามกลางธรรมชาติ พวกเรานักเรียน สศ.อ. แต่ละห้องมีต้นไม้ประจ�าที่
พวกเราช่วยกันดูแล โดยมีต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ประจ�าโรงเรียน 

คนหูหนวกจะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า
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 ผมได้เห็นคุณประโยชน์ของต้นไม้ที่มีต่อพวกเรา ผมคิดว่าต้นไม ้
หนึ่งต้น ยังให้ประโยชน์กับเราได้มากเพียงนี้ เราเป็นคน เราต้องท�าตัวให้มี
คณุค่า และให้สิง่ด ีๆ  แก่ผูอ้ืน่เช่นเดยีวกนั พวกเราคนหหูนวกจะมคีวามสามคัคี
ในหมู่คณะ ไม่เป็นภาระต่อสังคม สร้างสมคุณความดี รู้หน้าที่และมีเหตุผล 
เพื่อเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าต้นหนึ่งของพระราชา

นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว 

     นายพัฒนพงศ์ อาวิโรจน์

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ลานโพธิน์อกจากจะมพีระพทุธรปูไว้ให้พวกเรากราบไหว้แล้ว ยงัเป็น 

เครื่องเตือนใจให้ท�าดี ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของพวกเรา ก่อนเข้าแถว 

ตอนเช้าและพกัเทีย่ง น้อง ๆ จะตัง้วงเล่นหมากเกบ็กนัหลาย ๆ วง ส่วนพวกเรา 

พี่ ๆ ก็จะนั่งคุยกันที่ม้าหินอ่อน หรือในคาบลูกเสือของน้อง ๆ ป. 1 - ป. 3

ก็จะจัดกิจกรรมกันที่นี่ หากมีบริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 

หรือสมาคมช่างตัดผมมาให้บริการ บางครั้งเราก็ใช้ลานโพธิ์เป็นที่ตัดผม 

เพราะร่มร่ืน เยน็สบาย หรอืถ้ามผีูใ้หญ่ใจด ีน�าไอศกรมีมาเลีย้งพวกเรา เรากม็กัจะ 

ใช้ลานโพธิ์เป็นที่รับไอศกรีม    
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จ่อยเด็กดี
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เด็กชายวีรวัฒน์ ทาดา

โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย

อ�าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย
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สานฝันข้าวปุ้น

 “ข้าวปุ้น” คือชื่อของฉันเอง เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ ข้าวปุ้น 

หมายถึง ขนมจีน แล้วฉันก็ชอบกินข้าวปุ้นมากด้วย ข้าวปุ้นมาจากภาษา

ญวน เป็นภาษาท้องถิ่นของบ้านฉัน ที่อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี บ้าน

ของฉันอยู่กับธรรมชาติ ทุ่งนา ต้นไม้ สายน�้า ฉันจึงได้อยู่กับสิ่งแวดล้อม

ที่สดชื่น อากาศบริสุทธิ์ บ้านของฉันอยู่อย่างพอเพียง ฉันอยากอยู่แบบนี้

ตลอดไป ฉนัคดิฝันว่าอยากให้เมอืงไทยเป็นเมอืงทีน่่าอยู ่มแีต่ส่ิงดี ๆ  เกดิขึน้ 

แม้ว่าในตอนนี้เมืองไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ส่ิงต่าง ๆ 

และเทคโนโลยีพัฒนาเจริญก้าวไกล แต่ฉันก็จะไม่ลืมความเป็นไทย 

วัฒนธรรมไทยของเราแน่นอน เมื่อปีที่ผ่านมา ฉันได้เรียนรู้เรื่องค่านิยม 

๑๒ ประการ เพื่อน ๆ ทุกคนก็คงได้เรียนรู้เหมือนกับฉัน 
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หนึง่รกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ  สองซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทนได้ 

สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจ�าชาติ  หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา 

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา  แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย 

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชด�ารัส  สบิไม่ขาด พอเพยีง เลีย้งชพีได้ 

สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ  สบิสองไซร้ คดิอะไร ให้ส่วนรวม 

 ซึง่ฉนัยงัจ�าได้ด ีเป็นค่านยิมทีท่่านนายกรฐัมนตรมีอบให้กบัคนไทย 

ฉันคิดว่าเป็นค่านิยมที่ดีมาก ถ้าเราปฏิบัติตาม ก็จะท�าให้เราเป็นคนดี 

มีคุณธรรม รวมทั้งประเทศชาติของเรา ก็จะมีความมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข

 ฉนัรกัเมอืงไทย ฉนัจะเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ให้น่าอยู่ ฉันจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สานฝันของข้าวปุ้นต้อง

เป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะเพื่อน ๆ

เด็กหญิงลินลดา  สารทิศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนวัดป่าคา

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
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ความภูมิ ใจในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยของหนู

 หนูไม่เคยได้ยินค�าว่า “มัคคุเทศก์น้อย” มาก่อนเลย จนวันหนึ่ง

ที่คุณครูบอกว่าโรงเรียนมีโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นตัวแทน

โรงเรยีนน�านกัท่องเทีย่วชมสถานท่ีส�าคญัทางวฒันธรรมของชมุชน ซ่ึงนัน่

ก็คือ วัดเขารูปช้าง ตอนนั้นหนูสนใจมาก แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามัคคุเทศก์

น้อยคืออะไร หนูรู้แต่เพียงว่า หนูจะได้ไปเที่ยวชมวัดเขารูปช้าง คงต้อง

สนุกแน่นอน แต่จากการเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยคร้ังนั้น 

กลับท�าให้หนูได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจ�ามากมาย

 เมื่อถึงวันที่ต้องเข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย หนูมาถึง

โรงเรียนตอนเช้าด้วยความตื่นเต้น มีเพ่ือน ๆ เข้าร่วมโครงการด้วยกัน

ทั้งหมด 24 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หนูคิดว่าทุกคน

คงรู้สึกเหมือนหนูคือ อยากรู้ว่ามัคคุเทศก์น้อยคืออะไร เมื่อถึงเวลาอบรม 
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พวกเราทุกคนตั้งใจฟังพี่วิทยากรมาก เพื่อจะได้หายสงสัยกันสักท ี

พีว่ทิยากรเริม่ถามค�าถามทีท่กุคนกต็อบไม่ได้เหมอืนกนัคอื มคัคเุทศก์น้อย

คอือะไร หนไูด้แต่ก้มหน้า ไม่มคี�าตอบจนพีว่ทิยากรเฉลยว่า มคัคเุทศก์น้อย 

คอื ผูท้�าหน้าทีน่�านกัท่องเทีย่วชมสถานทีต่่าง ๆ หนแูละเพ่ือน ๆ ทกุคน 

ถึงได้เข้าใจ หลังจากนั้น หนูและเพื่อน ๆ ก็ได้เรียนรู้พื้นฐานของการเป็น

มัคคุเทศก์น้อย คือ มารยาทในการทักทายและการพูดให้ข้อมูลแก่ 

นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อยที่ดีต้องสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ รู้จัก

กาลเทศะ มีความมั่นใจและมีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ที่น�า 

นักท่องเที่ยวไปชม 

 นอกจากจะได้ทราบถึงพื้นฐานของการเป็นมัคคุเทศก์น้อยแล้ว 

หนูยงัได้ทราบถงึประวตัคิวามเป็นมาของวดัเขารปูช้างและสถานทีส่�าคญั
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ภายในวัด ซึ่งเมื่อก่อนหนูไม่เคยทราบเลยทั้งที่เคยไปเที่ยวมาหลายครั้ง

แล้ว แต่ละสถานที่ส�าคัญล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ ถ้าหาก

หนไูม่เข้าอบรมกจ็ะไม่ทราบข้อมลูนีเ้ลย เมือ่ได้ทราบประวตัคิวามเป็นมา

และสถานที่ส�าคัญของวัดเขารูปช้างแล้ว พี่วิทยากรก็แบ่งกลุ่มเพื่อให้หนู

และเพือ่น ๆ  ได้ฝึกเป็นมคัคเุทศก์น้อย หนไูด้ฝึกบรรยายสถานทีท่ีเ่รียกว่า 

“เรอืมงักร” ซึง่อยูภ่ายในวดัเขารปูช้าง เรือมงักรทีส่ร้างขึน้มลัีกษณะคล้าย

กับหัวเรือยื่นลงไปในสระน�้า เป็นที่ตั้งของศาลพระพรหมสี่หน้า ตอนนั้น

หนูตื่นเต้นมาก เพราะต้องพูดต่อหน้าคนจ�านวนมากเป็นครั้งแรก หนูไม่

มัน่ใจเลย ท�าให้พดูได้ไม่ดนีกั แต่มเีพือ่นหลายคนทีท่�าได้ดแีละได้รบัค�าชม 

หนูอยากเป็นเหมือนเพื่อน หนูเลยตั้งใจว่าครั้งต่อไปหนูจะไม่ตื่นเต้นและ

จะเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ได้ หลังจากการอบรมในวันนั้น หนูตั้งใจฝึกซ้อม
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ตามวิธีการท่ีได้เรียนมาจนได้รับคัดเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยของ 

โรงเรียนสงัวาลย์วทิ 2 และรบัหน้าท่ีเป็นผูบ้รรยายประจ�าสถานที ่“เรอืมงักร” 

หนูและเพื่อน ๆ มัคคุเทศก์น้อยทุกคนได้ออกปฏิบัติหน้าที่น�าเที่ยว 

ชมวัดเขารูปช้างมาเป็นเวลา 1 ปี ทุกครั้งที่ไปท�าหน้าที่ หนูสนุกมากจน 

ลมืความตืน่เต้นไปหมด บางครัง้กเ็จอเรือ่งทีไ่ม่คาดฝัน แต่หนกูผ่็านมนัไป

ได้ คุณครูบอกว่าถ้าเราตั้งใจท�าอะไรแล้ว เราจะประสบความส�าเร็จได ้

อย่างแน่นอน

 การได้เป็นมคัคเุทศก์น้อยท�าให้หนไูด้รบัประสบการณ์หลายอย่าง 

จากที่เป็นเด็กไม่กล้าพูดต่อหน้าคนจ�านวนมาก ก็มีความมั่นใจมากขึ้น 

พูดภาษาไทยชัดเจนขึ้น มีระเบียบวินัยและอ่อนน้อมถ่อมตน ได้รับค�าชม

จากคุณครูว่าไหว้สวย เพราะได้ฝึกมารยาทจากการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 

ทุกอย่างท่ีหนูได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อยในครั้งนั้น 

ท�าให้หนูคิดว่า โตขึ้นหนูอยากจะเป็นมัคคุเทศก์ เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต

และยังช่วยให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น หนูภูมิใจมากที่ได้เป็น

มัคคุเทศก์น้อยและมีความสุขที่จะได้ท�าให้ความฝันเป็นจริง หนูตั้งตารอ

ทุกครั้งเมื่อรู้ว่าจะได้ท�าหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยน�าเที่ยวชมวัดเขารูปช้าง 

อกีครัง้ หนอูยากให้ทกุคนรูจ้กัสถานทีท่ีเ่ป็นวฒันธรรมของชมุชนบ้านเกดิหนู 

และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

เด็กหญิงสุภนิช  หมอชื่น

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2

อ�าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา
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ชมุชนทรายขาว...ความต่างที่ลงตัว

 “น�้าตกทรายขาว สวยราวธาราสวรรค์ สายธารไหลลงลดหลั่น 
เหมือนม่านแพรพลิ้วลิ่วลอย ล�าน�้าใสไหลหลากลงสู่เชิงดอย แหวกไพร 
พงพฤกษ์ใหญ่น้อย ค่อยค่อยรินเรื่อยเลื้อยไป น�้าตกทรายขาว โคกโพธิ์ 
แดนดนิถิ่นเขา สวยจริงสมค�าพร�่ากล่าว เสียงเล่าลือนั้นมั่นใจ...”
 เนื้อหาส่วนหนึ่งในบทเพลง “น�้าตกทรายขาว” ของศิลปิน 
ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา ถ่ายทอดถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของต�าบล
ทรายขาว เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัปัตตาน ีซึง่ทีแ่ห่งนีม้ไิด้
เป็นเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ที่แห่งนี้ยังมีความทรงจ�า 
ความสันติ ความสามัคคี ของผู้คนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้วยสายใยแห่งความเป็นพี่น้องเสมือนมีพ่อแม่เดียวกัน
ภายใต้ความแตกต่างที่ลงตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
 เมือ่เอ่ยถงึสามจงัหวดัชายแดนใต้ ทกุคนจะนกึถงึภาพเหตุการณ์ 
ความรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในพืน้ทีจ่ะเข้าไปอยูใ่นโสตประสาทของใครหลาย ๆ  คน 
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ความหวาดกลัวจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามความรู้สึก 
กันไม่ได้ แต่มีพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ชุมชนทรายขาว” 
ตัง้อยูใ่นจงัหวดัปัตตาน ีหนึง่ในสามจงัหวดัชายแดนใต้ เป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ค่อย
มีใครรู้จักกันมากนัก แต่เป็นพื้นที่ที่รวมเอาความต่างระหว่างศาสนามา
ผสานเป็นหนึ่งเดียว
 ฉนัเกดิและเตบิโตมาในหมูบ้่านแห่งนี ้ทีเ่รยีกกนัว่า “ชมุชนทราย
ขาว” ตั้งอยู่ที่ ต�าบลทรายขาว อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่
อยูใ่นเขตสามจงัหวดัชายแดนใต้ พืน้ทีแ่ห่งนีเ้ป็นผนืแผ่นดนิทีฉ่นัรกัเพราะ
ฉันเกิดและเติบโตที่นี่ ท�าให้เกิดความรักความผูกพัน เป็นผืนแผ่นดินที่
บรรพบุรุษได้อยู่อาศัยและตกทอดมาจนรุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างความสุข 
ความสามัคคี น�้าใจ พี่น้อง และที่ส�าคัญสร้างสันติสุขภายใต้ความขัดแย้ง
ในสามจังหวัด
 ดินแดนแห่งนี้ เป็นชุมชนสองวัฒนธรรม สองศาสนา คือ ศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลาม ตอนเป็นเด็ก ฉันเคยสงสัยว่า พวกเขาอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างไร ในเมื่อมีทั้งความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติ
ต่างกัน ฉันเคยถามคุณปู่ว่า “พวกเขาอยู่ร่วมกันได้ยังไงคะ” คุณปู่ให้ 
ค�าตอบว่า“ด้วยความรกั ด้วยการแบ่งปัน” เมือ่ฉนัไปเทีย่วเล่นในหมูบ้่าน 
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จะมผีูใ้หญ่ถามด้วยภาษาถิน่ใต้ว่า “เดก็ไหน่น”ิ ฉนักต็อบท่านไปว่า “เดก็
ทรายขาวค่ะ” ท่านก็จะพูดต่อว่า “อ่อ... เด็กทรายขาว บ๊ะ” ไม่ใช่แค่ได้
รบัรอยยิม้ตอบกลบัมาเท่านัน้ แต่ยงัได้รบัรูถ้งึการให้เกยีรต ิให้การต้อนรบั
ที่อบอุ่น และความเมตตาเอ็นดูด้วย และส่ิงที่ฉันสัมผัสและรับรู้ได้จาก 
ค�าพดูของคณุปู่คอื ไม่ว่าจะมพีธิกีรรมหรอืงานใด ๆ  ทัง้ทางศาสนา งานเลีย้ง 
หรือแม้กระทั่งการท�าอาหารรับประทานในบ้านของตนเอง ก็จะมีการ 
แบ่งปันไปให้เพื่อนบ้าน “ฉันให้เธอ เธอให้ฉัน” ไม่แบ่งแยกว่าจะยากจน
หรือร�่ารวย
 นอกจาก ความรักความสามัคคี ความมีน�้าใจ ความงามในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของชาวชุมชนแล้ว ยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
สวยงาม เช่น “น�้าตกทรายขาว” เป็นพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และ
สวยงาม มี “ผาพญางู” ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา 
เป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายงูใหญ่ หรือ “ยอดเขานางจันทร์” ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปมหามุนินทโลกนาถเด่นเป็นสง่า ประกาศศักดา
ความเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา และยังมี “วัดทรายขาว” ซึ่งเป็น
วัดที่ชาวพุทธทั่วไปรู ้จักกันเป็นอย่างดี  ซ่ึงไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั้นเอง 
ก็เป็นท่ีตั้งของ “มัสยิดนัจมุดดีน (บาโงลางา)” มีอายุราว 300 กว่าปี 
เป็นหลักฐานส�าคัญที่บ่งบอกถึงความสามัคคีของชาวต�าบลทรายขาว 
ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม 
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 ไม่เพียงแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนทรายขาวยังมีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เช่น การท�ากล้วยเส้น ส้มแขกเชื่อม ทุเรียนกวน รวมถึงผลไม้นานาชนิด
แปรรปู และยงัมศีนูย์การทอผ้าทีส่วยงาม หากใครคนใดทีเ่คยมาเยีย่มชม
หรือพักค้างแรม ณ ที่แห่งนี้ก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ หมู่มวลนกนานา
ชนิด สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ ์ และสวนผลไม้ หลายคนคงมี
ประสบการณ์กับการนอนฟังเสียงผลทุเรียนหล่นลงมาจากต้นเองตาม
ธรรมชาต ิบรรยากาศของหมูบ้่านทีย่งัคงรกัษากลิน่อายของบ้านเรอืนไทย
ปักษ์ใต้ ยกเสา มีใต้ถุนสูง และรอบบ้านปลูกพืชผักและผลไม้ไว้กินเอง
 นอกจากนี้ ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญและสืบทอด
กันมา อนัได้แก่ ประเพณชีกัพระซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี  มกีารแสดงมโนห์รา 
ลิเกฮูลู ให้กับพี่น้องชาวอ�าเภอโคกโพธิ์และอ�าเภอใกล้เคียงได้ชมกัน 
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิบเอ็ด (เดือนไทย) ช่วงเทศกาลออกพรรษาของ
อ�าเภอโคกโพธิ์ เป็นต้น
 เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนทรายขาวท่ีทุกคน
จะได้สัมผัส คือการนั่งรถจี๊ป (Jeep) สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น
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เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เรื่องของอาหารการกินท่ีนี่ไม่ต้องกังวล โดย
เฉพาะอาหารพื้นบ้านที่ได้มาจากป่าธรรมชาติ เช่น แกงกะทิลูกกล้วยแก่ 
แกงเลียงผักรวมกับกุ ้งสด นั่งรับประทานกันบนแคร่ใต้ถุนบ้าน ได้
บรรยากาศแบบไทย ๆ  ส่วนสถานทีพ่กัผ่อนกม็โีฮมสเตย์ไว้บรกิารส�าหรบั
ไทยพุทธและมุสลิม
 นอกจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งล้วนเป็นเสน่ห์ของชุมชนทราย
ขาว แต่สิ่งที่ฉันอยากให้ทุกคนมาสัมผัสมากที่สุดคือ บรรยากาศของผู้คน
ต่างศาสนา ที่หลายคนบอกว่าเป็นชนวนอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืน้ที ่แต่ผูค้นทีน่ีย่งัใช้ชวีติอยูร่่วมกนัอย่างถ้อยทถ้ีอยอาศยั 
ไม่มีวี่แววของความขัดแย้ง ซึ่งฉันเชื่อว่าบรรยากาศกับสถานการณ์ที่เป็น
อยูใ่นขณะนี ้ไม่มทีีไ่หนน่าอยู ่น่าสมัผสัมากกว่าทีน่ีอ่กีแล้ว... ชมุชนทราย
ขาว ความต่างที่ลงตัว

 นางสาวปวีณา มะดาเร๊ะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

อ�าเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
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สวนผักของคุณยาย

 หลังจากฝนที่ตกหนักในตอนกลางคืน ส่งผลให้เช้านี้อากาศดี 

ขณะที่ฉันก�าลังช่วยคุณยายปลูกผักอยู่ที่สวนหลังบ้าน ฉันถามคุณยายว่า 

ท�าไมเราถึงไม่ซื้อผักจากตลาดมาท�ากับข้าว เพราะฉันเห็นคุณแม่ก็ไป

ตลาดอยูท่กุวนั การทีค่ณุยายมาปลกูผกัเองนัน้ มนัจะท�าให้คณุยายเหนือ่ย

และเสียเวลามากด้วย คุณยายจึงบอกกับฉันว่า “การที่เราปลูกผักกินเอง 

นอกจากจะไม่ท�าให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายแล้ว ยังเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในบ้านอกีด้วย” สวนผกัของคณุยายท�าให้บริเวณบ้านร่มร่ืน ผัก

นานาชนิดเจริญงอกงามเพราะใช้ปุ๋ยท่ีได้มาจากมูลของไก่ ฉันมีความสุข

ที่ได้ช่วยคุณยายดูแลสวนผักแห่งนี้

เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิระพงศ์

เด็กหญิงณิชากร  ชายป่า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทพนารี

อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
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เคยมีแกะในทุ่งนาที่บ้านของหนู

 หากจะพูดถึงแกะ หลายคนคงนึกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนสีขาว 

น่ารักเหมือนในฟาร์มแกะตามที่ต่าง ๆ หรือในนิทานอีสป เรื่องเด็กเลี้ยง

แกะ แต่แกะที่หนูจะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ ไม่มีชีวิต และไม่ได้อยู่

ในนทิาน เพราะแกะท่ีหนูจะกล่าวถงึนัน้ เป็นอปุกรณ์อย่างหนึง่ทีใ่ช้ในการ

เก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคใต้สมัยก่อน

 แกะมีมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิด มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ลักษณะ

ของแกะมี ๓ ส่วน คือ ดานแกะ ตาแกะ และด้ามแกะ การเก็บข้าวด้วย

แกะจะต้องสอดดานแกะเข้าระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนาง โดยใช้ง่ามนิ้ว

โป้งและนิ้วชี้ประคองด้ามแกะเอาไว้ จากนั้นก็เอาปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้ง

ยึดจับรวงข้าวให้มั่น แล้วสะบัดมือเพื่อเก็บข้าวทีละรวง

 หนจู�าได้ว่าตอนเดก็ ๆ  ย่าไปยืมแกะเกบ็ข้าวจากญาติมาใช้ เพราะ

แกะบ้านเรามไีม่พอ ตาแกะบางอนักข็ึน้สนมิไม่คม เพราะใช้เพยีงปีละครัง้

ในช่วงฤดเูกบ็เกีย่วข้าวเท่าน้ัน เมือ่จะเกบ็ข้าวทหีนึง่กต้็องไปซือ้หามาทหีนึง่ 
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หนูสังเกตเห็นว่า เมื่อญาติเอาแกะมาให้ย่า ย่าก็จะให้เงินกับญาติไป 

สองสามบาท หนูเคยถามย่าว่าท�าไมต้องจ่ายเงินให้เขาด้วย เราแค่ยืมไป

ใช้เสรจ็กค็นืเขาเหมอืนเดมิ ย่าบอกว่าเงนิทีใ่ห้ไปนัน้ ให้พอเป็นธรรมเนยีม

ตามความเชือ่ของคนในสมยัก่อน ทีเ่ชือ่ว่าเวลาหยบิยมืของมคีม มกัจะให้

เงินกันเสมอืนหนึง่เป็นการซือ้ขาย ไม่ได้ยมืไปเปล่า ๆ  เพ่ือเป็นการแก้เคล็ด

ไม่ให้บาดหมางใจกัน

 ทุกวันนี้แกะเริ่มหายไปจากวิถีชีวิตของชาวนาในแต่ละหมู่บ้าน 

เพราะหลาย ๆ แห่งได้เปลี่ยนพื้นที่ท�านาข้าวไปเป็นสวนยาง สวนปาล์ม 
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ส่วนที่ยังท�านาอยู่ก็เปลี่ยนจากการใช้แกะเก็บข้าวเป็นรถเกี่ยวข้าว หนูจึง

คิดว่าควรจัดแสดงเรื่องของแกะไว้ในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก

หน้าตาของแกะว่าเป็นอย่างไร ให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง ทุกวันนี้เรา

ไม่ได้คดิว่ากว่าชาวนาจะได้ข้าวมาให้เรากนิ ต้องยากล�าบากเพียงใด ท�าให้

นักเรียนไม่รู้จักวัฒนธรรม และสิ่งดี ๆ ในชุมชนของตนเอง

เด็กหญิงจินตรา บุญแก้วคง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

อ�าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
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ลูกเสือ-เนตรนารีกับภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
 

 บ้านของหนูตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ่อกระดาน อ�าเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบุร ีในหมูบ้่านมคีรภูมูปัิญญาหลายท่าน เช่น คณุยายชด ศรสีขุ 

เก่งทางสานพัด คุณยายผูก รุ่งเรือง เก่งทางพับผ้าบายศรี คุณน้าประชุม 

แก้วทอง เก่งทางตัดผม ซึ่งคุณครูสอนว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ถ้าพวกหนูไม่

ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ในอนาคตจะสูญหายไปจากหมู่บ้านของเรา ดังนั้นใน

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ีคุณครูจะพาพวกหนเูดนิทางไกลไป

เรียนที่บ้านของครูภูมิปัญญาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะที่บ้านของ 

คุณยายชด หนูชอบมากเพราะนอกจากได้เรียนการสานพัดแล้ว ยังได้กิน

ขนมที่คุณยายน�ามาเลี้ยงอีกด้วย

 คุณยายสอนให้หนูสานพัดดังนี้ อันดับแรกต้องเลือกไม้ไผ่ก่อน 

ไม้ไผ่ที่นิยมน�ามาสานพัด คือไม้ไผ่สีสุกเลือกชนิดที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป 

น�ามาจักตอกโดยตัดเป็นท่อน ๆ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง น�าตอกไปย้อมสีใน

น�้าเดือด ล้างในน�้าเย็น เสร็จแล้วผึ่งแดด พอแห้งแล้วก็น�ามาสานพัดได้ 
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คุณยายสอนให ้หนูสานพัด

ลายสองโดยน�าเส้นตอกตาม

จ�านวนท่ีต้องการมาวางชิดกัน 

แล้วน�าตอกเส้นที ่๑ มาสานขดั

ไปเรือ่ย ๆ จนครบตอกทีว่างไว้ 

แล้วตามด้วยตอกเส้นที ่๒, ๓, ๔ 

ไปเรือ่ย ๆ  จนตอกหมด การสาน

ขัดตอกนี้ ต้องลงมือท�าด้วยตนเอง ถึงจะเข้าใจขั้นตอนการสานพัดได ้

อย่างดเีมือ่สานเป็นแผงแล้วกใ็ช้กรรไกรตดัขอบ น�าไปใส่ด้าม โดยใช้ตะปู

ตอกลงไป เสรจ็แล้วค่ะ พดัของหนู

 นอกจากคณุยายชดจะสอนเรือ่งการสานพัดแล้ว คณุยายยงัสอน

ปลูกต้นไผ่ด้วย ซึ่งปลูกง่ายมาก น�ากิ่งมาปักช�าก็เสร็จแล้ว คุณยายบอก

ว่าพวกหนตู้องช่วยกนัปลกูต้นไผ่ให้มาก จะได้มไีม้ไผ่ใช้เป็นวตัถุดิบในการ

สานพดั และเป็นการช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม ไม่ให้โลกของเราร้อนไปกว่านี้ 

อีกด้วย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นห่วง

ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ได้พระราชทานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง พลิกฟื้นความยากจนกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์แก่

ปวงชนชาวไทย ดังนั้น หนูขอสัญญาว่า หนูจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ 

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่สังคมโลกสืบไป

เด็กหญิงนพรัตน์ นพเก้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล)

อ�าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
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เพื่อนที่ถูกลืม

 ฉนันอนอยูใ่นทีแ่คบ ๆ  เหมน็อบั ฉนัไม่รู้เลยว่าอยูใ่นน้ีมานานแค่ไหน 

แล้ว อาจเป็นเพราะมนันานเกนิไป นานจนฉนัหลงลมื ฉนัเป็นตุก๊ตาทีเ่คยสวย 

น่ารัก กระโปรงจีบพลีทสีหวานท�าให้ฉันน่ามอง ฉันคิดมาตลอดว่าตัวเอง

เป็นสิ่งที่คอยมอบความสุขให้เด็ก ๆ แต่มาตอนนี้เป็นเพียงของเก่า ๆ 

ที่ไม่มีใครต้องการ มีเพียงความมืด และของเก่าอื่น ๆ อยู่เป็นเพื่อนฉัน

 ฉนัยงัคงวนเวยีนอยูก่บัความทรงจ�าเดมิ ๆ  ภาพเดก็หญงิแก้มแดง

กอดฉันด้วยความอบอุ่นยังไม่จางหายไปไหน ฉันสนุกท่ีได้เล่นกับเธอ 

เพราะในระหว่างทีเ่ดก็ ๆ  เตบิโต จะมคีวามฝันมากมายผ่านเข้ามาในชวีติ 

แรก ๆ เธออาจอยากเป็นครู ต่อมาอยากเป็นหมอ และต่อมาอยากเป็น

พยาบาลหรอือืน่ ๆ  แล้วแต่สิง่ทีใ่จเธอได้รบัรู ้ฉนัเคยเป็นสิง่ทีเ่ตมิเตม็ให้เธอ 

เม่ือเธออยากเป็นคร ูฉนัจะเป็นนกัเรยีน และเมือ่เธออยากเป็นหมอ ฉนัจะ

เป็นคนไข้ให้
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 แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการฉันอีกแล้ว เพราะมือน้อย ๆ ต้องท�า

หน้าที่คว้าความฝันจริง ๆ เสียที เธอยังต้องเผชิญหน้ากับโลกที่กว้าง

มากกว่านี้ เธอจะมามัวเล่นกับฉันไม่ได้แล้ว แม้เธอจะหันหลังให้ แต่ฉันก็

อยากบอกเธอ... อยากบอกให้เธอรู้ว่า ฉันยังอยู่ตรงนี้ ในกล่องแคบ ๆ 

ใบเดมิ คอยเพื่อนที่รักของฉัน และหวังว่าสักวันเมื่อเธอกลับมาเจอฉัน 

ความทรงจ�าดี ๆ ที่เคยมีจะท�าให้เธอยิ้ม

 แควก !

 เสียงบางอย่างถูกฉีกขาด แสงสว่างดูเหมือนจะเข้าสู่สายตาเป็น

ครั้งแรก ใบหน้ากลมยิ้มแป้นสดใส ดวงตาแพรวพราวระยับเหมือนดาว

ค้างฟ้ามองมาที่ฉัน โอ... ดีใจเหลือเกิน เพื่อนรักของฉันกลับมาแล้ว มือ

เลก็ป้อมคว้าหมบัเข้าทีต่วัฉนั เสยีงวิง่ลงส้นเท้าดงัตกึ ๆ  ดเูหมอืนจะพาฉนั

ไปที่ไหนสักแห่ง แต่ฉันไม่สนใจอะไรแล้ว ตอนนี้ ได้พบเพื่อนที่รักของฉัน 

สิ่งที่หายไปนานเหมือนโดนเติมเต็ม

 “แม่ขา...แม่” เสยีงใสตะเบ็งเรยีกผูเ้ป็นแม่ สองเท้ายงัไม่หยดุเดนิ 

ฉันมองส�ารวจในบ้าน ดูเหมือนหลายอย่างจะเปลี่ยนไปมาก ฉันถูกพาไป

ยังห้องนั่งเล่น ภาพหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏเข้าสู่สายตา

 “บ้านคุณยาย มีตุ๊กตาด้วยค่ะแม่” ว่าจบก็ชูฉันขึ้นอวด

 “ตายจริง ไปรื้อมาหรือลูก” หญิงสาวตอบด้วยความแปลกใจ

 ฉนัเพ่งพนิจิมอง ในทนัใดความทรงจ�าเดิมกพ็รัง่พรขูึน้มา ราวกบั

ภาพเพือ่นตวัน้อยของฉนัทาบทับร่างหญงิสาวตรงหน้า โอ... ใช่แล้ว เพือ่นรกั 

ของฉันโตขึ้นแล้ว และหนูน้อยคนนี้เป็นลูกของเธอ ความยินดีฉาบชัด 

ในใจฉัน คงดีมากจริง ๆ ถ้าเธออยากให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นของลูกเธอ
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 “มนัเก่ามากนะลกู สบิปีกว่าแล้ว เอาให้แม่เถอะ” ใจทีเ่คยพองฟ ู

บดัน้ีเห่ียวแห้งลง มอือุน่ ๆ  ของเพือ่นเก่าเอือ้มมาคว้าฉนัไว้ นีเ่ป็นครัง้แรก

ทีฉ่นัไม่อยากให้เธอจบัต้อง กลวัเหลอืเกนิว่าจะโยนฉนัทิง้ เธอจ้องฉนัด้วย

แววตาพินิจ ก่อนจะยิ้มออกมา

 “ถ้าอยากเล่น แม่จะซกัให้ก่อนนะลกู แต่หนตู้องดแูลด ีๆ นะคะ” 

น�้าที่ชโลมจิตใจฉันได้ดีที่สุดคือ แววตาเปี่ยมสุขสองคู่ที่ส่งมาให้

 ดใีจเหลอืเกนิ ช่วงเวลาแสนนานในกล่องเก่า ๆ  เหมอืนไม่เคยเกดิ

ขึน้มาก่อน ความเหงา โศกเศร้าเสยีใจถกูพดัออกไปทนัท ีเพือ่นทีร่กัของฉนั 

ฉันได้เฝ้ามองเธออีกครั้งแล้วตอนนี้...

นางสาวรินศร  วัชรนิมมานกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนศรียานุสรณ์

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ

 กาลเวลาคอืรถไฟสายด่วนทีไ่ม่เคยหยดุ ณ สถานใีด ได้น�าพาเรา

ซึ่งเป็นผู้โดยสารไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ปู่ ย่า ตา ยายของเราได้เดินทาง

ผ่านหลักกิโลเมตรแห่งวัน เดือน ปี มาแล้วหลายสิบหลักกิโลเมตร ท่าน

ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายซึ่งล้วนมีคุณค่า และสามารถน�าข้อคิด

จากประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาใช้ในการด�าเนินชีวิตของตนเองได้ 

แต่ก็มีคนไม่น้อยที่ไม่เห็นคุณค่าของท่าน ในสังคมท่ีมีแต่การแข่งขัน

แก่งแย่ง การด�าเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบท�าให้เราหลงลืมบุคคลส�าคัญใน

ครอบครัวไปหรือไม่

 ฉันเคยได้ยินมาว่า ใครพูดถึงอดีต แสดงว่าผู้นั้นเป็นคนแก่ อาจ

เป็นเพราะผู้สูงอายุมีแต่อดีตให้หวนค�านึง แต่ในความคิดของฉัน เด็กคือ
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ตวัแทนของอนาคต คนหนุม่สาวคอืตวัแทนของปัจจบุนั คนแก่คอืตัวแทน

ของอดตี สามคนสามวยัต้องสานสายใยให้เป็นหนึง่เดยีว เพราะนีค่อืความ

หลากหลายทีจ่ะสร้างครอบครวัเราให้สมบรูณ์ ฉนัอยากให้ลกูหลานทีม่ปีู่ 

ย่า ตา ยาย ได้แสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอท่าน ด้วยการช่วยกนัปรนนบิติั

ดูแลท่านให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน 

 การเดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ ส�าหรับฉันซึ่งเป็นเด็ก 

สิง่ทีท่�าได้คอื เชือ่ฟังค�าสัง่สอนของท่าน และตัง้ใจท�าหน้าทีข่องตนเองด้วย

การศึกษาเล่าเรียน ไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับครอบครัว ปรนนิบัติดูแลให้

ท่านมีความสุขตามอัตภาพ และที่ส�าคัญหากฉันไม่ได้ไปโรงเรียนและว่าง

เว้นจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ฉันจะใช้เวลาเหล่านั้นพูดคุย รับฟัง 

เร่ืองราวในอดตีจากท่าน แทนทีจ่ะใช้เวลาให้หมดไปกบัสือ่สงัคมออนไลน์

ต่าง ๆ  แต่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่นอกจากจะได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ
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แล้ว บ่อยครั้งจะได้รับความรู้แปลกใหม่ที่ไม่เคยทราบมาก่อน บางครั้งได้

รบัข้อคดิจากเรือ่งราวประสบการณ์ทีท่่านเล่าให้ฟัง อกีทัง้ท่านกดู็มคีวามสุข 

ที่มีคนสนใจรับฟังท่านอย่างจริงใจ ผู้สูงอายุจึงเปรียบเสมือนต�าราความรู้

ที่อยู่ใกล้กับตัวเรา แต่คนมักไม่เห็นคุณค่า นอกจากนี้ฉันเองก็มีโอกาส

แนะน�าการใช้สือ่สงัคมออนไลน์สมยัใหม่ให้กบัท่าน จะได้ใช้เพ่ือคลายเหงา 

เพื่อความบันเทิง หรือเล่นเกมฝึกสมองต่าง ๆ เราต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน ช่องว่างระหว่างวัยของเราจึงไม่เกิดขึ้น
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 ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่งที่ถูกกัดเซาะโดยกระแสน�้าแห่ง

วันเวลา ฉันจึงอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลให้ความส�าคัญ ตระหนักถึง

คุณค่าของท่าน ซึ่งเป็นบุพการีชนของเรา ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจ�านวนมากมีความรู้ความสามารถที่สามารถท�า

ประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ 

สิง่ต่างๆ จากท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เรากอ็าจแนะน�าท่านในเร่ือง

เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีท่านไม่รูจ้กัด้วยความเคารพนบนอบ เราต่างเติมเต็ม

ซึง่กนัและกนั อย่างไรกด็ ีฉนัไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือบงัคบัให้ใครมา

ปฏิบตัติามได้ แต่ฉนัจะเริม่ทีต่วัเองก่อนและหวงัว่าหากเดก็ทีเ่ป็นตวัแทน

ของอนาคตร่วมมอืกนัมาก ๆ  กจ็ะส่งผลถึงประเทศอนัเป็นทีร่กัยิง่ได้อย่าง

แน่นอน... เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ

เด็กหญิงกวินทิพย์  ฤกษ์ประทานชัย

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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เด็กหญิงกระรอกกับความสามัคคี

 “นายเป็นคนนิสัยไม่ดี” เด็กหญิงคนหนึ่งพูดเสียงดัง เธอมีชื่อว่า

กระรอก เพราะว่าเธอมีพวงแก้มยุ้ยน่ารักเหมือนกระรอก และในตอนนี้

เธอก�าลังทะเลาะกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

 “ท�าไมนายไม่ช่วยเพือ่นท�างาน แล้วแบบนีง้านจะเสร็จได้ยงัไง?”

 “เธอก็ไม่ช่วยเพื่อนท�างานเหมือนกัน อย่ามาว่าแต่ฉันนะ” 

เด็กชายพูดบ้าง

 “แต่ฉันเป็นหัวหน้าห้อง ฉันมีสิทธิ์สั่งนาย ถ้านายไม่ท�างาน ฉัน

จะฟ้องคณุคร”ู หลงัจากน้ัน ท้ังคูจ่งึเดนิไปช่วยเพือ่นท�างานอย่างไม่เตม็ใจ

นัก บางครั้งก็เกิดการทะเลาะกันบ้าง แกล้งเดินชนกันบ้าง หาทางแกล้ง

ให้งานของอีกฝ่ายเสยีหายบ้าง สดุท้ายผลงานชิน้นัน้กพ็งัไม่เป็นท่า เพราะ

เรื่องทะเลาะวิวาทของคนสองคน ท�าให้ทุกคนพลอยเสียก�าลังใจที่จะ

ท�างานและแยกย้ายกันกลับบ้านในที่สุด
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 ในขณะท่ีเดก็หญงิกระรอกเดนิกลบับ้าน เธอรูส้กึเสยีใจทีท่�าให้งานของ

ส่วนรวมต้องพงั และเธอยงักล่าวโทษว่าเป็นความผดิของเดก็ชายทีท่�าให้งานพงั

มากกว่าความผดิของตวัเธอเอง

 “ถ้านายช่วยท�าตัง้แต่ทแีรก งานกค็งไม่พงัหรอก” เธอพมึพ�ากบัตวัเอง

 ในคืนนั้น เธอนอนเล่นอยู่บนเตียงและก�าลังคิดหาวิธีสั่งเด็กชายให้

ท�างาน จู ่ๆ  เธอกเ็หน็มดตวัเลก็เดนิเป็นแถวและก�าลงัขนเศษขนมทีเ่ธอกนิเหลอื

ไว้ไปยงัรงัของพวกมนั พวกมนัสามคัคแีละช่วยกนัท�างานอย่างขนัแขง็ จากนัน้เธอ

จึงเดินไปหยิบกระดาษและจดบันทึกบางสิ่งบางอย่างไว้ คืนนั้นเธอนอนหลับ

อย่างมีความสุข โดยไม่ได้ยินเสียงมดตัวหนึ่งพูดกับเธอว่า “ราตรีสวัสด์ินะ 

เดก็หญงิกระรอก หวงัว่าเธอจะเข้าใจในสิง่ทีพ่วกเราท�านะ”

 เช้าวันรุง่ข้ึน เดก็หญงิกระรอกรบีอาบน�า้แต่งตวัพร้อมทีจ่ะไปโรงเรยีน 

ก่อนออกจากบ้าน เธอเดนิไปหยบิลกูอมในขวดโหลจนล้นมอื คณุแม่เหน็เข้าจงึ

เตอืนเธอว่า “ระวงัฟันผนุะลกู” “หนไูม่ได้จะกนิเองค่ะ” เธอตอบ “หนจูะเอาไป

วางไว้ทีร่งัมดนอกบ้านค่ะ” เดก็หญงิ

กระรอกวางลกูอมรอบ ๆ รงัมดและ

กระซิบเสียงเบา ๆ ว่า “ขอบใจนะ 

เพราะพวกเธอแท้ ๆ ท�าให้ฉนัเข้าใจ 

สิง่ส�าคญัสิง่นัน้”

 เม่ือไปถึงโรงเรียน เธอรีบเดินไปที่ห้องเรียนของตนเอง เธอเห็น 

เดก็ชายคนน้ันก�าลงัท�าความสะอาดห้องเรยีนอยู ่เธอจงึรบีเดนิเข้าไปหาเขาทนัที 

“เรื่องเมื่อวาน ฉันขอโทษนะ” เด็กหญิงกระรอกพูดด้วยน�้าเสียงจริงใจ  

“หวังว่าเธอจะไม่ถือโทษและกลับมาช่วยพวกเราท�างานเหมือนเดิมนะ” 

เดก็ชายไม่ตอบ เพยีงแต่เม้มปากและพยกัหน้า เธอจงึพดูต่อว่า “ดใีจจนอยาก

ยิ้มก็ยิ้มมาเถอะ ฉันขอโทษเพราะฉันก็รู้ตัวว่าฉันผิด” ค�าพูดนั้นท�าให้เด็กชาย

หุบยิ้ม และพูดอย่างติดตลกว่า “ยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่เธอขอโทษ แต่ฉันเองก็

ต้องขอโทษเธอเหมือนกนั ขอโทษทีไ่ม่ช่วยท�างานนะกระรอก”
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 จากนัน้ทัง้คูก่เ็ดนิไปช่วยเพือ่น ๆ  ท�างาน ทุกคนช่วยกนัท�างานอย่างสามคัคี

และมนี�า้ใจต่อกนั เมือ่อกีคนต้องการความช่วยเหลือ อกีคนกจ็ะช่วยเหลือ เมือ่ 

อกีคนเหนือ่ย อกีคนกม็นี�า้ใจทีจ่ะหยบิน�า้มาให้ด่ืม เพราะความสามคัคเีช่นน้ี ท�าให้

ผลงานของส่วนรวมส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี

 ในช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีน เดก็หญงิกระรอกนัง่อ่านสมดุบนัทกึของตัวเอง 

ในนัน้มใีจความว่า...

 ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๙

 วนันีฉ้นัทะเลาะกบัเพือ่นคนหนึง่ มนัท�าให้ฉันไม่สบายใจเลยสกันดิ และ

ทีส่�าคญั ฉนัเป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้งานของส่วนรวมไม่เสรจ็ แต่พอฉันได้เหน็มดตัวเลก็

ช่วยกนัขนอาหาร ฉนักค็ดิได้ว่าเราเป็นมนษุย์ตวัใหญ่กว่ามดหลายเท่าตวั ถ้าเรา

สามัคคีกนัและช่วยกนัท�างาน งานคงส�าเรจ็เหมอืนกบัมดพวกนัน้แน่นอน เพราะว่า

ไม่มคีวามส�าเรจ็ใดจะได้มาโดยขาดความสามคัค ีฉนัเชือ่แบบนัน้

เด็กหญิงกระรอกน้อย

นางสาวศิริวรรณ  เม่นวังแดง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม

อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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คุณธรรมเริ่มจากครอบครัว

 เมือ่ผมยงัเป็นเดก็อนบุาล คณุยายของผมจะเป็นคนดแูลผมตลอด 

เนือ่งจากคณุพ่อคณุแม่ต้องท�างาน สิง่ท่ีผมได้ซมึซบัจากคณุยาย คอื ความ

ประหยัดมัธยัสถ์ ซึ่งตอนผมเป็นเด็ก ผมไม่เข้าใจ และไม่รู้ถึงคุณค่าของ

มันเลย คุณยายมักให้ผมรับประทานข้าวให้หมดจานทุกครั้ง เพราะท่าน

สอนเสมอว่า “ชาวนายากล�าบากกว่าจะปลูกข้าวมาได้” และทุกวันนี้ 

อาชีพของชาวนาก็ไม่มีใครอยากท�านัก ชาวนาอ่อนล้าลงทุกที เนื่องจาก

ต้องตรากตร�าท�างานอย่างหนัก 

 ความประหยัดอย่างที่สองของคุณยาย คือ การประหยัดน�้าและ

ประหยัดไฟ คุณยายคอยปิดน�้าปิดไฟทุกคร้ังหลังจากใช้เสร็จแล้ว 

โดยเฉพาะน�้า ท่านจะคอยฟังเสียงน�้าและหมั่นตรวจตราก๊อกน�้า ไม่ให้มี

การรั่วไหลทิ้ง ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหากับภัยแล้ง 

การทีท่กุคนช่วยกนัประหยดั โดยเริม่จากตวัเราเอง เรากอ็าจช่วยบรรเทา

ปัญหานี้ลงได้
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 อย่างที่สามที่ผมพบเห็นและปฏิบัติเป็นนิจ คือ การคัดแยกขยะ

รีไซเคิล (Recycle คือ การแปรสภาพและน�ากลับมาใช้ใหม่) โดยจะคัด

แยกขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะเป็นพษิก่อนทิง้ ทัง้นี ้คณุตาและคณุยาย

ของผมสอนเสมอว่า การคดัแยกขยะนอกจากจะท�าให้ปรมิาณขยะลดน้อย

ลงแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ทางหนึ่งด้วย อย่างน้อยก็ได้เป็นค่ากับข้าว

ของครอบครัว ดังนั้น ก่อนที่ผมจะทิ้งขยะลงถัง ผมต้องดูก่อนว่าน�าไป 

recycle ได้หรือไม่ 
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 คุณธรรมและการเป็นคนดี ท�าสิ่งดี ๆ  กับคนรอบข้าง โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนผมมาตลอด ความสุขไม่ได้

เพียงแต่เกิดขึ้นกับคนที่เราให้เท่านั้น แต่ความสุขท่ีแท้จริงนั้นมันเกิดข้ึน

กับใจของเราเอง ปิดเทอมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปบริจาคสิ่งของให้กับ

เด็กยากจน ได้แก่ เสื้อผ้า ของเล่น หนังสือ ของใช้ต่าง ๆ ที่เราไม่ใช้แล้ว 

แรก ๆ ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไร จนกระทั่งผมเห็นเด็ก ๆ พากันมาหยิบ 

ของเล่น หยิบหนังสือของผมอย่างดีใจ และเข้ามาขอบคุณผม ทีแรกผมก็

เขิน ๆ  แต่แล้วใจของผมก็รู้สึกมีความสุข ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า มันคือ

ความสุขจริง ๆ จากการเป็นผู้ให้

 คณุแม่ของผมอยากให้ผมโตขึน้เป็นแพทย์ เพ่ือทีจ่ะได้ช่วยเหลือ

คนอื่น ๆ  โดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วย คนจน คนยากไร้ คุณแม่พูดเสมอว่าเรา

ไม่ควรดูถูกคนจนหรือคนที่มีความรู้น้อย เพราะว่าเขาเหล่านั้น อาจไม่มี

โอกาสที่ดี ดังนั้น ผมซึ่งมีทั้งสติปัญญาและโอกาส จึงจ�าเป็นจะต้องท�า

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ผมขอสัญญาว่า 

ผมจะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนและสานฝันให้เป็นจรงิ เป็นคนดใีนสงัคม ให้สม

กับที่ครอบครัวของผมดูแลผมเป็นอย่างดีครับ

เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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วันไหว้ครขูองฉัน

 เช้าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โรงเรียนทุก

โรงเรียนจะจัดให้มีการไหว้ครูในเดือนนี้ของทุกปี ที่โรงเรียนของฉันก็

ก�าหนดให้วันนี้เป็นวันไหว้ครูเช่นกัน คุณครูประจ�าชั้นบอกให้นักเรียนน�า

ดอกไม้ ธูปเทียนมาช่วยกันท�าพานไหว้ครู และเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน

ส�าหรบัตนเองไว้ไหว้คณุครดู้วย ช่วงบ่ายของวนัพธุ ฉนัและเพือ่นจงึช่วยกนั 

ท�าพานไหว้ครูจนเสร็จ เมื่อถึงบ้าน ฉันก็เตรียมดอกไม้ไว้ให้พร้อมส�าหรับ

ตนเองและน้อง ฉนัเตรยีมดอกไม้เองมาสามปีแล้ว คณุแม่บอกว่าฉนัโตแล้ว 

ต้องเตรียมเองและเตรียมเผื่อน้องด้วย ฉันจะเก็บดอกเข็ม ดอกมะเขือ 

หญ้าแพรก ดอกพทุธรกัษา ดอกชบา ซึง่ปลกูอยูใ่นสวน

หลังบ้านและไปซื้อธูปเทียนใส่ไว้ในกระทงใบตองที่

คณุครวูชิาการงานเคยสอนให้ท�า ดอกไม้ของฉันสดมาก 

เพราะว่าห่อไว้กบัใบตองหลายชัน้ น้องของฉนัน�าไปอวด

คุณยาย ท่านบอกว่า “นี่แหละภูมิปัญญาของคนไทย”
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  เพื่อน ๆ ของฉันทุกคนหน้าตาเบิกบานแจ่มใส แต่งกายด้วยชุด

นักเรียนที่สะอาดเรียบร้อย รีบมาโรงเรียนแต่เช้า บ้างแลกเปลี่ยนดอกไม้

ที่มีหลายดอกและต่างชนิดกันกับเพื่อน บางคนก็พอใจกับดอกไม้ของตน 

ส่วนฉนัน�าดอกชบาไปแลกกบัดาวเรอืง ได้ดอกไม้สสีนัหลากหลาย เมือ่ถงึ

เวลาท�าพิธีไหว้ครู คุณครูบอกว่าเป็นพิธีที่มีความส�าคัญมาก เพราะเป็น

พิธีที่นักเรียนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู เป็นการมอบตัว

เป็นศิษย์ ก่อนที่จะได้รับการสั่งสอนจากคุณครู เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จึงต้อง

ตั้งใจเป็นพิเศษ จะได้เรียนเก่งสอบได้คะแนนดี ฉันและเพื่อน ๆ จึงตั้งใจ 

หยุดพูดหยุดคุยเมื่อเวลาส�าคัญมาถึง 

 ในการท�าพิธี นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระ มีตัวแทนนักเรียน

กล่าวน�าบทไหว้คร ูกล่าวค�าปฏญิาณตน นกัเรียนตัวแทนห้องน�าพานไหว้

ครูไปไหว้คุณครู นักเรียนคนอื่นและฉัน ทยอยไปไหว้ครูด้วยดอกไม้ธูป

เทยีนทีเ่ตรยีมมา คณุครผูกูสายสญิจน์ให้กบันกัเรยีนทกุคน ท่านผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนเจมิหนงัสอืและให้โอวาท  ตอนหนึง่ท่านกล่าวว่า “การจัดพิธไีหว้ครู 

เป็นการแสดงความเคารพครอูย่างหนึง่ ก�าหนดจดัในวนัพฤหสับด ีเพราะ

เชื่อว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครู มีการเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล 

การท�าพิธีไหว้ครูเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครู ซึ่งเปรียบ

เสมอืนพระคณุทีส่าม ในการฝึกอบรมศษิย์ให้เป็นคนดี มคีวามรู้ มีความ

สามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างมีความสุขและประสบ

ความส�าเร็จ ส�าหรับสิ่งที่ส�าคัญที่นักเรียนควรน�ามาไหว้ครูในวันนี้คือ 

	 1. หญ้าแพรก สือ่ถงึการขอให้เรียนได้เร็วเหมอืนหญ้าแพรกทีโ่ต

เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย�่า ซึ่งเปรียบเสมือน

ค�าว่ากล่าวตักเตือนของครู 
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	 2. ดอกเข็ม สื่อถึงการขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อ

ของดอกเข็ม 

	 3. ดอกมะเขือ สือ่ถงึการเปรยีบเทยีบว่ามะเขอืนัน้จะคว�า่ดอกลง

เสมอเมื่อจะออกผล แสดงถึงนักเรียนท่ีจะเรียนให้ได้ผลดีนั้น ต้องรู้จัก

อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 

	 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟ

อ่อน ๆ  ให้ร้อนเสมอกนัจนถงึจดุหนึง่ทีเ่นือ้ข้างในขยายออก จนดันเปลอืก

ให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซ่ึงสามารถน�าไป

ประกอบพิธีกรรมหรือท�าขนมต่าง ๆ  ได้ ดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์

ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถท�าตามกฎระเบียบ เอาชนะ

ความซกุซนและความเกยีจคร้านของตวัเองได้ กจ็ะเหมอืนข้าวตอกสขีาว

ที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก
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 ฉนัดใีจทีพ่านไหว้ครปีูนีม้สีิง่ส�าคญัทกุอย่างทีก่ล่าวมา พานไหว้ครู

ของช้ันประถมศกึษาปีที ่5 ได้รบัรางวลัที ่1 จากการประกวดพานไหว้ครู 

ฉันและเพื่อน ๆ ดีใจมาก ฉันตั้งใจว่าจะขยันเรียน เอาใจใส่เรื่องการเรียน 

ไม่ชวนเพื่อนคุยระหว่างเรียน เชื่อฟังค�าสั่งสอนของคุณครู ท�าการบ้าน 

ท�างานส่งทุกครั้ง เพื่อจะได้สอบเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้คะแนนอยู่ในล�าดับที่ 1 ของห้องเรียน น�าความภาคภูมิใจไปฝาก 

คุณพ่อ คุณแม่ และคุณยาย

 ฉะนั้นขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ให้ความส�าคัญกับวันไหว้ครู เพราะ

เป็นการแสดงความกตัญญูยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู ซึ่งเป็นมรดกล�้าค่า

ทางวฒันธรรมไทยทีน่กัเรยีนได้ปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนถงึปัจจุบนั การไหว้ครู

ท�าให้นักเรียนเกิดความสามัคคี เข้าใจพิธีการ รับทราบความเป็นมาของ

การไหว้ครู ให้ความเคารพต่อท่านอย่างจริงใจ พวกเรานักเรียนควร
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พร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะ 

อุตสาหะ มานะอดทน เพือ่ให้บรรลจุดุหมายปลายทางของการศกึษาตาม

ที่ตั้งใจไว้ เป็นประชาชนที่ดีของชุมชนในอนาคต มีอาชีพสุจริต มีความ

เป็นอยู่ดี ท�าให้เกิดความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เด็กหญิงจิรนันท์ เชิงชม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านทับใต้

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วัฏจักรธรรมชาติ

  ใจกลางทุง่หญ้าในปา่ใหญ่ ถิน่ทีพ่�านกัของฉนัมาตัง้แต่ก�าเนดิจน

เติบโตมาถึงปัจจุบัน ฉันคือต้นแอปเปิ้ลที่มีลูกสีแดงสดใส อยู่รายล้อมกับ

ผลไม้ต้นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นพุทรา สตรอว์เบอร์รี มัลเบอร์รี องุ่น และ

พชืพนัธุอ์ืน่ ๆ  อกีมากมาย ทกุ ๆ  วนัจะมมีนษุย์มาคอยรดน�า้ใส่ปุย๋พรวนดนิ

ให้กับพวกเรา ท�าให้ระบบนิเวศในดินของพวกเราสมบูรณ์ ไม่ว่าจะปลูก

พืชพันธุ์อะไรก็งอกงาม ไม่มีพิษมีภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากพวกเรา

แล้วก็ยงัมสีตัว์อืน่ ๆ  อกีมากมายทีม่าอาศยัอยูก่บัพวกเรา ต่างพึง่พาอาศยั

ซึง่กนัและกนั ไม่มคีวามเหน็แก่ตวั อยูร่่วมกนัฉันมติร ฉันเองเติบโตมาจาก

เมล็ดพันธุ์ที่มนุษย์ซื้อจากตลาดมาปลูก เขาน�าฉันมาลงดิน เลี้ยงดูฉันจน

เตบิใหญ่ จนเวลานีฉ้นัมลีกูน้อยเตม็ต้น ฉนัรูส้กึรกัและหวงแหนลกู ๆ  ของ

ฉนัทกุคน นบัตัง้แต่ทีเ่ขาได้เกดิมาลมืตาดูโลก ค่อย ๆ  ผลิดอกออกเป็นช่อ 

เปลี่ยนกลายเป็นลูกสีเขียวที่เปรียบเสมือนเด็กอ่อนที่ต้องการการดูแล

เอาใจใส่อย่างทะนถุนอม ค่อย ๆ  ประคบประหงมจนกลายเป็นผลสแีดงสด 
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มีความเปล่งปลั่งมีน�้ามีนวลเหมือนวัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่ปาน ทุก ๆ วันฉัน

คอยดพูวกเขาเล่นกนั พวกเราพดูคยุกนัตามประสาแม่ลูก ไม่ว่าจะเกดิลม

พายทุีร่นุแรง สายฟ้าฟาด หรอืภยัภยนัตรายต่าง ๆ  ฉนัจะคอยป้องกนัโอบอุม้ 

พวกเขาทุกคนไม่ให้ได้รับอันตราย นอกจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

ทีฉ่นัต้องคอยระวงัให้กบัพวกเขาแล้ว กย็งัมพีวกสรรพสตัว์ต่าง ๆ  ในป่า ต่าง

อยากได้ลูก ๆ ฉันไปครอบครองทั้งสิ้น รวมทั้งมนุษย์ที่เป็นคนดูแลฉันจน

เตบิโตขึน้มา ในแต่ละวนัฉนัจะคอยมองดูเสมอว่าจะมใีครมาพรากลูกของ

ฉันไปหรือไม่

  เวลาที่คนมาเก็บลูกแอปเปิ้ล เขาก็จะใช้เครื่องเขย่าให้ลูก ๆ  ของ

ฉันตกลงมา ฉันก็จะจับมือเหล่าลูก ๆ ไว้ให้แน่นไม่ให้เขาร่วงลงไปยังพื้น 

สตัว์ต่าง ๆ  ทีปี่นขึน้มาบนร่างกายของฉนั ฉนักจ็ะแกล้งไหวเอนไปตามลม 

พวกเขาก็จะตกลงไปยังพื้น แต่ยิ่งป้องกันเท่าไรก็เหมือนฝืนกฎธรรมชาติ 

เพราะถึงแม้ว่าพวกสัตว์และมนุษย์จะไม่สามารถเก็บลูก ๆ ของฉันไปได้ 

เมื่อถึงเวลา พวกเขาก็จะหลุดลงไปเองโดยที่ฉันรั้งไว้ไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นไปตามกาลเวลา ถ้าไม่มมีนษุย์หรอืสตัว์กนิ เขากจ็ะแหลกสลายไปตาม
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ธรรมชาต ิ เน่าเป่ือยกลายเป็นปุ๋ยให้กบัดนิต่อไป ฉนัได้ทบทวนดแูล้วกค็ดิ 

ขึน้ได้ว่า ฉันเองกจ็ะต้องประสบพบเจอสิง่เดยีวกนั เมือ่ครัง้หนึง่เคยอยูใ่นวยั

หนุม่สาว สกัวันกจ็ะต้องแก่ชราลง ทุก ๆ  อย่างบนโลกนีล้้วนมจีดุเริม่ต้นและ

จดุจบ ขึน้อยูก่บัว่าเราได้ทิง้อะไรไว้ให้โลกใบนีไ้ด้ชืน่ชมตวัเราบ้างกเ็ท่านัน้ 

ลกู ๆ  ของฉนัท่ีถูกเกบ็ไปต่างกไ็ด้เลีย้งชีพประทงัชวีติให้กบัสตัว์อืน่ ๆ  มนษุย์

และครอบครวัของเขาได้มชีวีติอยูร่อดต่อไป ส่ิงท่ีเหลือไว้คอืเมล็ดพันธุท่ี์เขา

น�ามาปลกู และมลูของสตัว์ทีม่เีมลด็ของลกู ๆ ฉนัทีร่อคอยการเกดิใหม่

  เมือ่ฉนัได้ค้นพบดงันัน้แล้ว ฉนัจงึเปล่ียนวธิคีดิใหม่ โดยการแบ่งปัน

ให้กับสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการลูก ๆ ของฉัน ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นไม่เคย 

ลืมบุญคุณของฉันเลย วันแล้ววันเล่าพวกเขาต่างน�าเมล็ดพันธุ์ของลูก ๆ 

ฉันมาปลูกใหม่ รู้ตัวอีกที ฉันก็มีทั้งลูก ๆ หลาน ๆ อยู่กันเต็มท้องทุ่งหญ้า

จนเรียงล�าดับวงศาคณาญาติกันไม่ถูก ทุกคนเติบโตขึ้นมาก ฉันรู้สึกดีใจ

ไม่น้อยที่ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งที่ยังประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ คอยดูความ

สวยงามของพวกเขา เป็นแหล่งอาหารแก่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เพื่อให้โลกนี้ได้

ด�าเนินตามวัฏจักรของตนเอง ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 
เด็กหญิงภัครมัย  รัตนคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ

อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
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ความจนของประหยัด
 

  ถ้าถามว่าใครรูจ้กัความจนบ้าง ผมขอตอบเลยครบัว่า ผม เดก็ชาย

ประหยัด คนนี้ รู้จักความจนดี ทว่าความจนส�าหรับผมไม่ได้ท�าให้ผม

ล�าบากอะไรเลย แต่กลบัสอนให้ผมรูจ้กัคณุค่าของทกุ ๆ อย่าง และเรยีนรู้

ที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ผมปรับตัวตามความจน และนั่น

ท�าให้ผมกับความจนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปแล้วครับ

  ผมจะเล่าถงึบ้านหลงัเลก็ ๆ  ทีม่งุด้วยจากของผม บ้านแห่งนีม้ผีม

กบัยายสองคน ได้ยนิค�าว่ายายแล้วอย่าเพ่ิงคดิว่าท่านแก่จนท�าอะไรไม่ได้

นะครับ ยายของผมท่านแข็งแรงดีทีเดียว ที่บ้านของผมไม่มีโทรทัศน์ 

โทรศัพท์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไม่ทันโลกแต่

อย่างใด เพราะห้องสมุดของโรงเรียนก็มีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน และยัง

เป็นการช่วยประหยดัไฟฟ้าด้วย โชคดขีองผมทีแ่ม้บ้านจะหลงัเลก็ แต่พืน้ที่

ก็ไม่ได้เล็กตามไปด้วย ยังมีพื้นที่รอบ ๆ บ้านให้ผมกับยายได้ปลูกผักไว้
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หลายอย่าง เช่น ผักสวนครัว พืชสมุนไพร หรือแม้แต่ตามแนวรั้ว ผมกับ

ยายกย็งัปลกูผกัเป็นแนวไว้ท�าอาหารอยูเ่สมอ แม้ในยามขาดแคลนเงนิทอง 

ผมก็เชื่อว่าผมกับยายสามารถอยู่ได้อย่างสบาย ทุก ๆ เช้าผมจะปั่น

จักรยานไปโรงเรียน พร้อมปิ่นโตสองชั้นที่ยายเตรียมไว้ในตะกร้ารถ

จักรยานของผม และเช้าวันนี้ก็เกิดเรื่องน่ายินดีขึ้นที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5/2 ของผม มีนักเรียนย้ายมาใหม่ชื่อว่า เกริก เกริกเป็นเด็กชายผิวขาว

ซึ่งต่างกับผมอย่างลิบลับ เมื่อเกริกแนะน�าตัวเสร็จเขาก็มานั่งคู่กับผม ผม

ชวนเขาคุยตามปกติ จนถึงช่วงเวลาพักเที่ยง เกริกก็มีอาการลุกลี้ลุกลน 

พอผมถามกไ็ม่ตอบ จนท้ายทีส่ดุผมกค็าดคัน้จนได้ค�าตอบว่า “ฉนัลมืเอา

เงนิมาน่ะ นี่ก็ใกล้จะพักเที่ยงแล้ว ข้าวก็ไม่ได้ห่อมา ถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลา

โรคกระเพาะคงต้องก�าเริบแน่ ๆ ”  โดยปกต ิผมน�าเงนิมาโรงเรยีนแค่วนัละ

สิบบาท คงไม่พอส�าหรับซื้อข้าวที่โรงอาหารแน่นอน “เอาอย่างนี้แล้วกัน 

วันนี้นายมากินข้าวกับฉันก็แล้วกัน” ผมชวน เมื่อเห็นท่าทางเกรงอก

เกรงใจของเกริก ผมจึงพยายามรบเร้าต่ออีก จนกระทั่งเกริกตกลง

  พอพกักลางวนัผมจงึชวนเกรกิมานัง่ใต้ร่มไม้ของโรงเรยีน ผมแบ่ง

ข้าวของผมออกเป็นสองส่วน โดยแบ่งให้เกริกมากกว่า เพราะเขามีโรค

ประจ�าตวั  “อร่อยมากเลยนะ นีเ่รยีกว่าอะไรหรือ” เกริกถาม “ผัดผักรวมน่ะ 

ฉันช่วยยายท�าด้วยนะ” ผมยืดอกภูมิใจ ก่อนจะเล่าต่อว่า “บ้านฉันน่ะ 

มีผักเยอะแยะ ฉันชอบ ‘รั้วกินได้’ มากเลยล่ะ” เกริกท�าหน้าไม่เข้าใจ 

ผมจึงอธิบายต่อ “รั้วกินได้ คือ การปลูกพืชผักให้ขึ้นตามรั้วและมันก็จะ

แตกยอดให้เรากับเพื่อนบ้านช่วยกันเก็บไปท�าอาหารได้” “ฉนัชกัอยาก

จะเห็นแล้วส”ิ เมือ่เกรกิพดูอย่างนัน้ ผมจงึชวนเขาไปเทีย่วทีบ้่านในตอนเยน็
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  หลังเลิกเรียนผมปั่นจักรยานไปส่งเกริกที่บ้าน และขออนุญาต
คุณแม่ของเขาพาเกริกไปที่บ้านของผม ผมน�าจักรยานจอดไว้ข้าง ๆ  บ้าน 
ส่วนเกริกยืนนิ่ง “อย่างกับสวนพฤกษศาสตร์” เกริกว่า ผมหัวเราะลั่น
จนยายที่นั่งต�าหมากอยู่บนชานบ้านต้องชะโงกหน้าออกมาดู เกริกและ
ผมยกมือไหว้ยาย ยายยิ้มรับก่อนจะให้ผมกับเกริกไปเก็บผักส�าหรับเป็น
เครื่องเคียงน�้าพริกของยาย
  ผมกบัเกรกิเกบ็ผกัอย่างสนกุสนาน และดเูหมอืนเกรกิจะชอบไม่
น้อย เพราะพืชผักต่าง ๆ ที่เราปลูกเองที่บ้านนั้นปลอดสารเคมี แตกต่าง
จากผักที่ขายในตลาด เย็นนั้น ยายกับผมจึงขอให้เกริกอยู่กินอาหารเย็น
ด้วยกนั ก่อนจะกลบัยายยงัห่อผกัสดและอาหารทีป่รงุจากผกัรมิรัว้ให้เกรกิ
น�ากลับบ้านไปด้วย
  คุณคิดว่าความจนของผมเป็นเช่นไร ส�าหรับผมความจนของผม
ไม่ได้เลวร้ายเลย ทว่าความจนของผมกลับท�าให้ผมภูมิใจ สอนให้ผมรู้จัก
ประหยัดอดออม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และประการส�าคัญยังท�าให้ผมได้รู้จัก 
ค�าว่า “พอเพียง”

 
นางสาวหลาว  ลุงแสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

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

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 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

ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน กรรมการ

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐
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เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ

เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา กรรมการ

 ตามอธัยาศยั ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร หรอืผูแ้ทน   

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรรมการ

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการ

เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

 กระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ

อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน กรรมการ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือผู้แทน กรรมการ

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรรมการ

 หรือผู้แทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ
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ผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือผู้แทน กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ

 หรือผู้แทน 

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือผู้แทน กรรมการ 

ประธานสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ กรรมการ

 หรือผู้แทน

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือผู้แทน กรรมการ

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กรรมการ

 เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือผู้แทน

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้ก�ากับการกองก�ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ สกสค. หรือผู้แทน กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  กรรมการ

 (๑๘๓ เขต)

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

รองผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูอ้�านวยการส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กรรมการและเลขานกุาร
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หวัหน้ากลุม่บรหิารงานกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

หัวหน้ากลุ่มช่วยอ�านวยการและประสานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

นางสาวสุภารัตน์ หัสเดช กลุ่มบริหารงานกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

นางสาวธัญญธร อ่อนดีกุล กลุ่มบริหารงานกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านกัอ�านวยการ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ สกสค. ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ปรึกษา

 (นายพะโยม  ชิณวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  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�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (นางสาวนวภรณ์  ซงับดุดา)

หัวหน้ากลุ่มงานสารวรรณกรรม  องค์การค้าของ สกสค. กรรมการและเลขานุการ

 (นางอุไรรัตน์  โพธิ์สิริกุลวงศ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

 (นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล)

คณะกรรมการจัดท�าและด�าเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่

และจ�าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี  ๒๕๖๐

คณะกรรมการอ�านวยการ
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คณะกรรมการจัดท�าต้นฉบับ

นางสาวนวภรณ์  ซังบุดดา ประธาน

พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย  คงสม รองประธาน

นางสาวกาญจน์กฤษดิ์  ทานเจือ กรรมการ

นางสาวขวัญฟ้า  นิยมในธรรม กรรมการ

นางสาวชื่นกมล  ศรีสมโภชน์ กรรมการ

นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ กรรมการ

นางสาวเพ็ชรา  ว่องเกรียงไกร กรรมการ

นางรพินทร  คงสมบูรณ์ กรรมการ

นางรัตนา  โพธิรัชต์ กรรมการ

นางสาวราตรี  ธรรมโชติ กรรมการ

นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล กรรมการและเลขานุการ

นางอุไรรัตน์  โพธิ์สิริกุลวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่าย

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ สกสค. ประธาน
รองผู้อ�านวยการองค์การค้าของ สกสค. รองประธาน
 (นายวิมล  จ�านงบุตร)
รองผู้อ�านวยการองค์การค้าของ สกสค. รองประธาน
 (นายอดุลย์  บุสสา)
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการตลาดและการขาย กรรมการ
 (นายภกร  รงค์นพรัตน์)
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์   กรรมการ
 (นางลดาวัลย์   เลิศอนันต์)
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเงินและบัญชี กรรมการ
 (นายสมนึก  บัวรุ่ง)
ผู้แทนศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
 ส�านกัอ�านวยการ  ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กรรมการ
 (นางสาวทรงสมร  บุญประพัทธ์)
หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต ส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์ กรรมการ
 (นางสุวรรณา  โสตถิสรรเสริญ)
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการส�านัก ส�านักบริหารการตลาดและการขาย กรรมการ
 (นางสาวภัทรวดี  อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง กรรมการ
 (นางขวัญใจ  ประภาสะวัต)
หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก กรรมการ
 (นายนพดล  มหาสุขานนท์)
หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ กรรมการ
 (นายบุญเลิศ  สิงหราช)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ
 (นางจ�าเรียงรักษ์  อิตรศิริ)
หัวหน้าส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 (นายปองธรรม  อินทร์ไทร)
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ทีก่�ากบัดแูลงานของส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประธานกรรมการ

นางสาวกุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน์ รองประธานกรรมการ

นางสาวพรรณงาม  แย้มบุญเรือง กรรมการ

นางศกุนตลา  สุขสมัย กรรมการ

นางสุดใจ  พรหมเกิด กรรมการ

นางสาวชื่นกมล  ศรีสมโภชน์ กรรมการ

นางสาวนวภรณ์  ซังบุดดา กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการ

นางสาวนวภรณ์  ซังบุดดา

นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล

นางอุไรรัตน์  โพธิ์สิริกุลวงศ์

ภาพประกอบ

นายสมบัติ  คิ้วฮก

นักเรียนเจ้าของผลงาน

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม

บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จ�ากัด

ส่วนศิลป์และการออกแบบ ฝ่ายวิชาการ ๑ องค์การค้าของ สกสค.

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐



ส่งมาได้ที่

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดจ�าหน่าย

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์  องค์การค้าของ สกสค.

๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐  ๒๕๑๔  ๔๐๐๗ , ๐ ๒๕๑๔  ๔๐๑๐

www.suksapanpanit.com

ขอเชิญชวนเด็กๆ
เขียนเรื่องส่งมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๐

กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

 ปี ๒๕๖๑

 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓

 
ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�าเนินนอก

 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐


