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พี่ขิงมีแนวคิดสื่อถึงเด็กทุกคนวา “ฮีโร” ไมใชแคยอดมนุษยหรือผูมีพลัง
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ครบูาอาจารย รูกาลเทศะ กตญัตูอผูมพีระคณุ รูจกัมนีํา้ใจเอ้ือเฟอ มคีวาม

ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ นอมนําหลักคําสอน

ของพระราชามาปรับใชในชีวิตประจําวัน และ

สิง่สาํคญัทีข่าดไมไดสาํหรบัการเปนฮโีร คอื “ความด”ี 

ถาเด็กๆ อยากเปนฮีโร ก็ตองหมั่นทําความดี เพราะ

การทําความดีจะทําใหเรามีความสุข และสงผลให

คนรอบขางมีความสุขไปดวย เมื่อทุกคนมีความสุข 

สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา 
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ประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีที่ท�าให้บุคคลได้ชื่อ
ว่าเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่ง เรียกว่า “อัตถจริยา”  
หมายถึง การบ�าเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
ช่วยเหลือ ท�างานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ ส่งเสริมให้เพื่อน
สมาชิกในสังคมประพฤติดีงาม และมีสติปัญญา อัตถจริยาดังกล่าวนี้ 
ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “จิตอาสา” ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนไปว่าจิตอาสาก�าลังจ�าต้องเหน็ดเหนื่อยหรือเผชิญทุกข์
กว่าคนที่ไม่เป็นจิตอาสา แต่ถ้าพิเคราะห์ในแง่มุมกลับกัน แท้จริงแล้ว  
คนท�างานจติอาสาด้วยใจจรงิ ย่อมมคีวามรูสึ้กเบกิบานยิง่กว่าคนไม่ท�างาน
จิตอาสา เพราะจิตอาสาที่แท้จริงจะไม่คิดว่าตนก�าลังสูญเสียพละก�าลัง
หรือประโยชน์ใดๆ โดยไร้ค่า หากกลับเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ คือได้ 
ความสุขใจ ชื่นใจท่ีเห็นความสุขของผู้อื่น และได้ภาคภูมิใจว่าเป็นผู้
สร้างสรรคส์ังคมที่ดีงาม
 เด็กและเยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรือง
สืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็น 
ผู้หนักแน่นในคุณธรรมข้ออัตถจริยา และขอให้เด็ก ๆ  รู้สึกสนุกสนาน 



เบกิบานทุกครัง้ท่ีได้ท�าประโยชน์	จงอย่ายอมแพ้แก่ความรูส้กึเหนด็เหนือ่ย
หรอืยากล�าบาก	ขอให้ระลกึไว้เสมอว่าก�าลงัเลก็	ๆ 	ของเดก็	ๆ 	อย่างเรานีแ้ล		
มีอานุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า		
อย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มท�าความ
ดี	 เพราะเมื่อนั้นเด็ก	ๆ 	จะเผลอชินกับการท�าความชั่ว	 จนกลายเป็น	
คนเห็นแก่ตัว	และไม่รู้วิธีท�าตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุด
	 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีก�าลังใจที่จะบ�าเพ็ญประโยชน	์
ด้วยความสุขใจนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ขอจงรักษาคุณลักษณะจิตอาสา
อย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดกาล	เพื่ออนาคตของตนเอง	และสังคมไทยของ	
เราทุกคน

	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก



ค�าขวัญ
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี
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	 พลเอก	

(ประยุทธ์		จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี



สาร
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาส	“วันเด็กแห่งชาติ”	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๑

วันเสาร์ที่	๑๓	มกราคม	๒๕๖๑

	 เนือ่งในวนัเด็กแห่งชาต	ิประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๖๑	ได้เวยีนมา
บรรจบครบอกีวาระหน่ึง	ผมขอส่งความรกัและความปรารถนาดมีายงัเดก็
และเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน
	 เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้	 เด็ก	ๆ 	จึง
ควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	
เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ	และทักษะในการใช้ชีวิต	 โดยรู้จักคิด	
รู้จักเหตุผล	รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	รู้จักแยกแยะความผิด
ถูก	และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก	โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
สามารถปรบัตัวให้ทันการเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนั	โดยเฉพาะการมี
องค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและการสร้างนวตักรรมใหม่
ในยุคประเทศไทย	๔.๐	ที่จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตส�าหรับ
โลกศตวรรษที่	๒๑	รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง	มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย	และยึดมั่นในสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	
เพื่อธ�ารงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป



	 วนัเด็กแห่งชาติปีน้ี	ผมได้มอบค�าขวัญว่า	“รูค้ดิ รูเ้ท่าทนั สร้างสรรค์
เทคโนโลย”ี	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนทกุคนได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ
ตนเองว่า	เป็นทรัพยากรบคุคลทีม่คีณุค่าของประเทศ	ขอให้ตัง้ใจใฝ่ศึกษา
เล่าเรียน	หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 		
ทีเ่ป็นประโยชน์	รวมทัง้รูจ้กัการใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์	
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม	และเป็นคนดขีองสงัคม	ตลอดจนเป็น
ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่	ผู้มีพระคุณ	ครูอาจารย์	มีจิตสาธารณะ	
เพือ่การอยูร่่วมกบัผู้อืน่ในสังคมอย่างมคีวามสขุ	และพร้อมทีจ่ะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
	 ในโอกาส	“วันเด็กแห่งชาติ”	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๑		
ผมขออวยพรให้เดก็และเยาวชนไทยทกุคน	จงประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	
มสีขุภาพกาย	สขุภาพใจทีส่มบูรณ์	แขง็แรง	เพือ่เป็นพลงัส�าคญัในการพฒันา
ประเทศไทยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

	 พลเอก	
	 	 (ประยุทธ์		จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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เนื่องในโอกาส  “วันเด็กแห่งชาติ”  ประจ�าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑

	 วันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๑	ตรงกับวันเสาร์ที่	
๑๓	มกราคม	๒๕๖๑	นับเป็นวันส�าคัญท่ีเด็ก	ๆ 	รอคอย	 เพราะพ่อแม่	
ผู้ปกครอง	จะพาเท่ียวชมสถานท่ีส�าคัญ	และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้
ความรู้และความบันเทิงที่สร้างประสบการณ์ใหม่	ๆ 	 ในหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน	เด็ก	ๆ 	จะได้พบกับความสุข	สนุกสนาน	จากการสังเกต	
เรียนรู้	ลองท�า	เป็นวนัที่เดก็	ๆ 	จะมแีต่รอยยิม้และเสยีงหวัเราะ	สร้างความ
ทรงจ�าและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า
	 ในนามของกระทรวงศกึษาธกิาร	องค์กร	และหน่วยงานทกุภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไทย	ขอให้ทุกคนจงเป็นเด็กดี	มีความ
กตญัญ	ูเชือ่ฟังพ่อแม่	ญาตพิีน้่อง	ครอูาจารย์	ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนและหมัน่
แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	รูร้กัสามคัค	ีมจีติสาธารณะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น	มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	 โดยยึดแนวทางศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้ปวงชนชาว
ไทย	เช่น	แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ที่ทุกคนสามารถน�าไปปรับ



ใช้ได้ทุกรูปแบบในการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่าง	ๆ 	โดยค�านึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ต่าง	ๆ 	 ให้มีความสมดุลและยั่งยืน	 โดยเฉพาะการใช้พลังงานในชีวิต	
ประจ�าวัน	 เช่น	การใช้น�้า	 ใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างประหยัด	
เป็นต้น	
	 เดก็และเยาวชนเป็นบคุคลทีก่�าลงัเจรญิเตบิโตทัง้ทางร่างกายและ	
สติปัญญา	จึงต้องตระหนักถึงความส�าคัญของโลกยุคใหม่ที่มุ่งพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ	โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่	ๆ 	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโลก	ประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยด้ีวยนวตักรรมใหม่	ๆ 	เช่นกนั	เดก็และเยาวชนจงึควรใส่ใจศกึษา	
เรยีนรูป้ระสบการณ์เพิม่เติม	และมีวจิารณญาณเลอืกรบัและใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์	 เพื่อการพัฒนาต่อยอดการศึกษา	
ในระดับสูงข้ึน	อีกทั้งจะเป็นฐานความรู้ในการงานอาชีพของตนต่อไป	
ในอนาคต	
	 สุดท้ายนี้	 ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคน	
มีความสุข	มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	เพียบพร้อมด้วย
ก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	และสตปัิญญา	ก้าวสูอ่นาคตทีส่ดใสและเป็นก�าลงัส�าคัญ	
ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป
	

																																																			
	 (นายธีระเกียรติ			เจริญเศรษฐศิลป์)
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ค�ำน�ำ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท�าหนังสือ	

วันเด็กแห่งชาติขึ้นทุกปี	 เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในวันส�าคัญของเด็กและ

เยาวชนไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัย

รักการอ่าน	การเขียน	สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้	ปลูกฝังคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ในด้านความรัก	ความสามัคคีต่อสถาบันหลักของไทย	คือ	

ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนไทยเติบโตขึน้มาเป็น

พลเมืองที่ดี	มีความรู้	ความสามารถ	และทักษะต่าง	ๆ 	น�าพาประเทศไปสู่

ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

	 ในปี	๒๕๖๑	นี้	หนังสือวันเด็กแห่งชาติมีช่ือว่า	“ฮีโร่ตัวจิ๋ว”		

ซึ่งส่ือถึงเยาวชนทุกคนว่า	 เด็กๆ	ทุกคนสามารถเป็น	“ฮีโร่”	 ได้	 เป็นฮีโร่	

ที่เพียบพร้อมไปด้วยความดี	 เป็นฮีโร่ที่จะช่วยประเทศในอนาคตข้างหน้า	

โดยเริ่มจากการเป็นคนดี	 เช่ือฟังและกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง		

ครูอาจารย์	มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และขยันหม่ันเพียรศึกษาหาความรู้	

เนื้อหาภายในเล่มน�าเสนอการด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเร่ือง

การท�างานจติอาสาและการท�าความดขีองเดก็และเยาวชน	การส�านกึและ

ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อม	ความรกั	ความสามคัคี	

ในครอบครัวและชุมชน	ความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมของไทย		

การเป็นพลเมืองดี	และความตื่นตัวต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในยุค

ปัจจุบัน	 ในรูปแบบเรื่องสั้น	 เรื่องเล่าประสบการณ์	นิทาน	การ์ตูนช่อง	

และบทร้อยกรอง	

	 ในนามของคณะกรรมการจดัท�าและด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารเผยแพร่	

และจ�าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ	 ปี	๒๕๖๑	 โดยความร่วมมือ	

ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	และองค์การค้า	



ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท�าหนังสือ

วนัเดก็แห่งชาต	ิปี	๒๕๖๑	โดยเฉพาะนกัเขยีนรบัเชญิ	นักเขยีนและเจ้าของ

บทสมัภาษณ์รุน่เยาว์	และคณะกรรมการคดัเลอืกผลงานและบรรณาธกิารกจิ	

ที่ร่วมกันมอบและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาต	ิ

ปี	๒๕๖๑	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหวังว่า	หนังสือ	

“ฮีโร่ตัวจิ๋ว”	เล่มนี้	จะเป็นหนังสือดีน่าอ่านอีกเล่มที่ให้สารประโยชน์และ

ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านทุกท่าน

	 	 	 	 (นายบุญรักษ์		ยอดเพชร)

	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เด็กเด็กของพ่อ
	

	 	 วัยเด็กดั่งดอกไม้		 โบยบินไปดั่งผีเสื้อ	

	 ผจญภัยดั่งล่องเรือ		 โลดแล่นเหนือโลกนิทาน

	 	 ดวงใจดั่งดวงดาว		 วับแวววาวบางห้วงกาล	

	 หม่นมัวเหนือล�าธาร		 เมื่อเมฆผ่านบางฤดู

	 	 โลกดั่งสนามเด็กเล่น		 มีเพื่อนเป็นดั่งคู่หู	

	 บทเรียนดั่งคุณครู		 ได้เรียนรู้อยู่นั่นแล้ว	

	 	 เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม	 ดั่งภาพพิมพ์ดั่งดวงแก้ว	

	 เสียงพูดดังเจื้อยแจ้ว		 ดั่งเพลงแว่ว	ฟังชื่นใจ

	 	 น�้าตาดั่งน�้าค้าง		 หล่นแล้วจางจากแก้มใส	

	 ลูกแหง่แม่ร้องไห้		 หยาดน�้าตาได้ท�างาน	

	 	 คือเด็กเด็กของพ่อ		 บ้างมอซอ	บ้างหยาบกร้าน	

	 บ้างซุกซนเหลือประมาณ		 พ่อรักเด็กทุกทุกคน

	 	 เพาะรักเพราะพ่อรัก		 ใจแน่นหนักเมตตาล้น	

	 รักกันคือมงคล		 พ่อสอนเราให้รักกัน

“กุดจี่” 

นายพรชัย  แสนยะมูล 
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คิดถึงพ่อหลวง
	

	 	 ดุจดั่งประทีปทอง	 	 ศศิส่องสยามหล้า

	 สายฝนชโลมมา	 	 สุริย์แสงก็เจือจุน

	 	 ทรงเป็นพระราชา	 	 จุติมาเพื่อเกื้อหนุน

	 ใต้ร่มพระการุณย์	 	 ปิตุรงค์พสกไทย

	 	 โครงการ	ธ	ทรงน�า	 	 อุปถัมภ์เจริญไกล

	 พอเพียงประหยัดไว้	 	 ธนทรัพย์ศฤงคาร

	 	 ฝนหลวงประยุกต์มา	 	 นคราประโยชน์นาน

	 ก่อเกื้อประสิทธิ์ศานต์	 	 บริบูรณ์เพราะปรัชญา

	 	 บัดนี้พระจักรินทร์	 	 นวมินทร์เสด็จฟ้า

	 ทวยราษฎร์ถวิลหา	 	 ปิตุราชนิรันดร

 นายเอกรินทร์  ปัญญาอภิวัฒนะ

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

        อ�าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
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	 นานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่ง	พระองค์เป็นท่ีเคารพรัก

ของประชาชน	พระองค์เป่ียมล้นไปด้วยความรกัและความเมตตา	และใน 

ความเมตตาของพระองค์นัน้ได้เลือ่งลอืไปทัว่ทกุสารทศิ	จนช่ือเสยีงระบอื

ไกลไปถึงสรวงสวรรค์	ดังถึงเทวดาองค์หนึ่ง	ซึ่งไม่เช่ือถือในตัวพระองค์เลย 

สักนิด	จึงได้ลงจากสวรรค์และถามพระราชาด้วยความข้องใจ	

	 “เหตุใดประชาชนจึงได้รักและเคารพท่านมากมายขนาดนี้”	

	 พระราชาตอบกลบัว่า	“เพราะเราเคยพดูกบัประชาชนของเราไว้	 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	 

เรามิอาจกระท�าให้ประชาชนผิดหวังในตัวเราได้”	

	 เทวดาประหลาดใจกบัค�าตอบของพระราชา	จากน้ันเทวดาก็กลบั

ขึน้ไปบนสวรรค์ทนัท	ีเทวดาองค์นัน้ยงัไม่เชือ่ว่าพระราชาจะท�าได้อย่างที่ 

พระราชาของประชาชน
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พูดไว้ จึงคิดแผนการเพื่อทดสอบว่าพระราชาจะท�าได้อย่างที่พูดไว้กับ

ประชาชนหรือไม่ 

 เมื่อเวลาผ่านไป จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ประชาชน

อยู่ดีมีความสุข จนวันหน่ึงเกิดเหตุไม่คาดฝัน ฝนตกหนักติดต่อกันเป็น

เวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติน�้าท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด

เกิดจากแผนการของเทวดาที่ต้องการจะทดสอบว่าพระราชาจะช่วย

ประชาชนของพระองค์อย่างไร พระราชาทีเ่ป็นห่วงชวีติความเป็นอยูข่อง 

ประชาชนได้เรียกข้าราชบริพารฝ่ายต่าง ๆ  มาประชุม เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนของตนเอง พระราชาได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน  

โดยพระราชทานอาหารและน�้าดื่มให้ประชาชน ช่วยปรับปรุงซ่อมแซม

บ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชน เวลาผ่านไปไม่นานระดับน�้าก็ลดลงเรื่อย ๆ  

จนแห้งสนทิ พระราชาสัง่การให้สร้างเขือ่นกกัเกบ็น�า้พร้อมสร้างฝายเพือ่เกบ็น�า้

ไว้ใช้ และท�า “โครงการแก้มลงิ” เพือ่การชะลอน�า้ก่อนทีจ่ะจัดการระบายน�า้ 

ออกในเวลาต่อมา 



19

	 เทวดาโกรธ	จงึดลบนัดาลให้	

ฝนไม่ตกในเมืองของพระราชา		

จนท�าให้ประชาชนของพระราชา

ปลูกข้าวไม่ได้	 ไม่มีน�้ากินน�้าใช้		

พระราชาเห็นความล�าบากของ

ประชาชนและได้คิดหาวิธีการ	

ที่จะท�าให้ฝนตกโดยไม่พึ่งฟ้า	

พึ่งฝนตามฤดูกาล	จึงได้เกิดเป็น	“โครงการฝนหลวง”	ขึ้นมา	วิธีการท�า

ฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวน�าน�้าจากฟ้า	ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมี

ขึ้นไปโปรยบนท้องฟ้า	โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลม

ประกอบกนั	ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกดิฝนคอื	ความร้อนชืน้ปะทะความเยน็		

จนเกิดเป็นฝน	

	 เทวดาไม่ยอมแพ้พระราชา	จึงคิดหาวิธีการกลั่นแกล้งพระราชา

อกีครัง้	คราวนีม้ปีระชาชนมาบอกพระราชาว่าปลกูพืชไม่ได้เลย	เนือ่งจาก

ดินเปรีย้ว	ปลกูอะไรไปกต็ายหมด	พระราชาคิดหาวิธีการด้วยการขงัน�า้ไว้

ในพืน้ที	่จนกระทัง่เกดิปฏกิริยิาทางเคม	ีท�าให้ดนิเปรีย้วจดั	เมือ่ถงึทีส่ดุแล้ว		

จะมกีารระบายน�า้ออกและ

ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว

จนกระทั่งสามารถใช้ดิน

ในการเพาะปลูกได้	

ซึ่งพระราชาได้ตั้งชื่อว่า	

“โครงการแกล้งดิน”	
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และพระราชาสัง่การให้หาหญ้าแฝกมาปลกูเพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดนิ	

	 ด้วยความที่พระราชาทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์	

อย่างสุดหัวใจ	พระราชาจึงขอเจรจากับเทวดา	

	 “เราว่าท่านพอเถอะท่านเทวดา	 เราขอร้อง	 เราไม่อยากให	้

ประชาชนของเราต้องเดือดร้อน”	

	 เมื่อเทวดาได้ยินดังนั้น	จึงถามกลับไป	

	 “ท�าไมพระองค์ถึงไม่อยากท�าสงครามกับข้าล่ะ”	

	 พระราชาตอบเทวดา	“การท�าสงครามมีแต่ท�าให้เกิดความ	

สูญเสียทุกอย่าง	และสงครามมีแต่จะท�าให้คนเจ็บคนตาย”	

	 เมื่อเทวดาได้ยินดังนั้น	จึงเกิดความเล่ือมใสในความคิดของ	

พระราชา	และเช่ือแล้วว่าพระองค์ทรงท�าได้ตามที่ได้พูดไว้กับประชาชน

ของพระองค์	 เทวดาจึงมอบแหวนวิเศษให้กับพระราชา	แต่พระราชา	
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ไม่รับแหวนจากเทวดา	เทวดาจึงถามด้วยความสงสัย	

	 “ท�าไมท่านถึงไม่รับแหวนจากข้า”	

	 พระราชาตอบ	“เรามพีอแล้ว	ไม่อยากรบัสิง่ของแก้วแหวนเงนิทอง	

จากใคร”	

	 เทวดานบัถอืพระราชาทีเ่ป็นท่ีรกัของประชาชนเมืองสยาม	จึงบอก	

	 “เราไม่ให้ของวิเศษแก่ท่านแต่จะให้พรวิเศษแทน	โอมเพี้ยง		

ข้าขอให้ท่านพระราชาแห่งเมืองสยาม	ท่านจงเป็นที่รักของประชาชน		

ไม่ว่าพระองค์จะเดินไปที่แห่งหนใดก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นที่มืดหรือที่มี	

แสงสว่าง	ขอให้รอยเท้าของพระองค์มแีต่ประชาชนกราบไหว้และสามารถ

เดินตามรอยความดีของท่านด้วยเทอญ”	

	 หลังจากที่เทวดาให้พรกับพระราชาแล้วก็กลับข้ึนสวรรค์	ตั้งแต่

นั้นมา	พระราชาแห่งเมืองสยามได้ปกครองบ้านเมืองและปวงประชา	

ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาล

	 “การเป็นผูใ้ห้ในสิง่ทีเ่ตม็ใจและตัง้ใจให้	ให้ในสิง่ทีด่งีาม	โดยไม่หวงั	

ผลตอบแทน	ผู้รับจะรู้สึกได้ว่าการให้นั้นมีค่ามากเพียงใด”

นายวันโชค  กลิ่นกลัด  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

อ�าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
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โกงกางของพ่อ

	 ในเช้าของวันหยุด	วันนี้โรงเรียนของฉันได้จัดโปรแกรมการไป

ทัศนศึกษากับกลุ่มเพื่อน	ๆ 	 ในชั้นประถมศึกษาปีที่	๔-๖	ของโรงเรียน	

แน่นอนว่าพวกเราต้องสนุกมาก	ฉันวาดฝันไว้อย่างดีถึงเส้นทางที่เราจะ

ได้ไปท่องเที่ยวกัน	ที่เห็นจะเด็ดและน่าสนุกที่สุดคือ	การไปชมพิพิธภัณฑ์

สัตว์น�้าอควาเรียมใต้ท้องทะเล	ส่วนอะไรที่น่าเบื่อที่สุดและไม่น่าสนใจ	

ในคร้ังนี้	 เห็นจะเป็นการเดินชมป่าชายเลนและปลูกป่า	 จากที่เคยเห็น	

ในโทรทัศน์นั้นร้อนก็ร้อน	เหนื่อยก็เหนื่อย	ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรนัก	

ความคิดที่ผุดขึ้นในใจก็คือ	ท�า	ๆ 	ไปให้เสร็จก็คงจะผ่านไปเอง...

	 เราก�าลังเดินทางโดยรถบัสทั้งหมด	๓	คัน	นั่งรถไปเพลิน	ๆ 		

รถก็แล่นอย่างเรื่อยเฉื่อย	กว่าจะถึงสถานท่ีท่ีเราจะไปทัศนศึกษาก็คงอีก

สักพักใหญ่	ฉันก็เลยชวนเพื่อนเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลา	 เราเริ่มจากเกมทาย	

ชื่อเพลง	สถานที่	 จังหวัด	และผลไม้	 ไม่นานนัก	 เราก็มาถึงจุดหมายแรก	
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คือ “อู่ต่อเรือ” ที่น่ีมีซากปรักหักพังของเรือโบราณมากมาย มีกลิ่นอาย

ของประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้เคยมาสร้างเรือที่น่ี  

รวบรวมกองก�าลงัและไพร่พลเพ่ือออกไปต่อกรกบัพม่าทีม่ารกุรานดนิแดน

ของประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ตรงนี้ที่แม่ทัพนายกองสุกี้ได้มา

ตรึงก�าลังไว้ ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ที่ชนะในการศึกครั้งนั้นก็คือ พระเจ้าตากสิน

มหาราช ท�าให้ประเทศไทยเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของบ้านอื่น 

เมืองอื่น ท�าให้ชาวไทยทุกคนเป็นอิสระและเป็นไททุกคน

 นอกจากนัน้เรากไ็ด้ดรูปูแบบของการก่อสร้างเรือในลักษณะต่าง ๆ   

ที่แปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งสมอเรือและพวกแปลนเรือแปลก ๆ   

ที่สมัยก่อนใช้ท�ามาหากิน แทบจะเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยเรา 

สมัยก่อนนั้นผูกพันอยู่กับแม่น�้าล�าคลองมากเหลือเกิน สังเกตได้จาก 

การอยูอ่าศยัหรอืจากการใช้เรอืในการหาเลีย้งชีพ จบัปลา หาสิง่ต่าง ๆ  ทางน�า้ 

มาเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอด การเคารพวิถีทางน�้า มีการไหว้แม่ย่านาง 

หรือการไหว้ปู่ ผีสางเทวดาผู้เฝ้าดูแลทางน�้าให้ช่วยเปิดทางให้การท�ามา

หากินของพวกเขาเป็นไปอย่างสะดวกและส�าเร็จในทุก ๆ  อย่างที่ท�า 
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	 จากนัน้กไ็ปศกึษาวถิชีวีติการท�านาเกลอืและเลีย้งกุง้ของชาวบ้าน 

ที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะชม	กลายเป็นแลนด์มาร์กของท่ีนี่ไป

เสียแล้ว	ระหว่างทางก็มีตลาดนัดขายปลาสวยงามให้เราได้ลงไปชม 

เลอืกสรรเพือ่น�ากลบัไปเลีย้งทีบ้่าน	ทัง้ปลาทอง	ปลาคาร์ฟ	ปลาหางนกยงู  

ปลาบอลลนู	และปลาซัคเกอร์	มีอาหารปลาทีจ่ะช่วยท�าให้พวกมนัมสีสีวย 

สดใส	 ตู้ปลา	สิ่งของส�าหรับแต่งตู้ปลาที่บ้านให้น่าตื่นตาตื่นใจ	และ 

สัตว์น�้าชนิดอื่น	ๆ 	นับได้ว่าใครที่มาก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วย	 

พวกเราเดินชมได้ของเต็มไม้เต็มมือกลับไปที่รถ	จนที่บริเวณหลังรถ 

ดูคับแคบลงไปถนัดตา

 ในทีส่ดุขบวนรถทศันศกึษากม็าถงึจดุสดุท้ายของวนันีท้ีฉ่นัรูส้กึว่า 

ไม่ชื่นชอบแม้แต่น้อย	คณะวิทยากรและผู้ให้ความรู้ของศูนย์อนุรักษ์ 

พันธุ์สัตว์ป่าและป่าชายเลนได้ออกมาต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่	มีอาหาร

มากมายจนพวกเราอ่ิมท้อง	แต่อาหารพวกนี้กลับดูแปลกตาในแบบที่ 

พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน	 เมื่อเจ้าหน้าที่พาพวกเราเข้าไปยังหอประชุม

ด้านในเพือ่เปิดวดีิโอให้พวกเราดูถึงความเป็นมาเป็นไปของการก่อตัง้และ 

การเกิดขึ้นของศูนย์การศึกษาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าชายเลนแห่งนี้	 
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	 และในจังหวะนี้นี่เองที่ฉันพยายามหาทางเล็ดลอดออกมาจาก

ศนูย์ด้วยการแกล้งขอออกไปเข้าห้องน�า้โดยไม่ให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์ได้เหน็ฉนั		

แต่แล้วก็ต้องชะงักเมือ่ได้ยินเสยีงจากวดิโีอ	เสยีงทีฉั่นได้ยนิคือ	เสยีงร้องไห้	

ของคนเฒ่าคนแก่และผู้สูงอายุทั้งหลาย	จนท�าให้ฉันต้องเหลียวกลับไป

มองวิดีโอนั้น	

	 “พวกเรามีวันนี้ได้ก็เพราะ	 ‘พ่อให้’	ป่าชายเลนไม่เพียงแต่ให้	

ความอดุมสมบูรณ์ทางอาหารทะเล	เพิม่ปรมิาณสตัว์น�า้	แต่ยงัท�าให้พวกเรา

สามารถลืมตาอ้าปาก	มีอาชีพที่ดีและส่งเสียลูกหลานให้ประสบความ

ส�าเร็จได้”	

	 ฉนักลบัเข้าไปเพือ่ดวูดิโีอนัน้อย่างตัง้อกตัง้ใจ	ก่อนทีจ่ะจบเนือ้หา

ท้ายวิดีโอนั้น	ทุกคนยืนขึ้นราวกับได้นัดกันไว้ต้ังแต่ต้น	 เป็นภาพของ	

พระมหากษตัรย์ิ	รชักาลที	่๙	ผูท้รงต่อสูก้บัความยากล�าบากเพือ่พสกนกิร	

มากว่า	๗๐	ปี	บัดน้ีสิ่งที่พระองค์ท�าได้ผลิดอกออกผลแล้ว	สิ่งต่าง	ๆ 	ที่

พระองค์ได้ลงมือท�า	ท�าให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี	มีชีวิตที่ม	ี
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ความสขุมากขึน้	หลงัจากจบวดิโีอนี้	ฉนักไ็ด้รูซ้ึ้งถึงความจรงิท่ีว่า	ป่าชายเลน

ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่สวยงาม	แต่มันคือแหล่งที่สร้างความอุดมสมบูรณ์

ให้กับทะเล	ให้กับชาวบ้านและคนในท้องถิ่น	มีอาชีพ	มีแหล่งอาหารที่จะ

เลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเขาได้ตามวิถีชีวิตชาวเลอย่างพออยู่พอกิน

	 เยน็วนัน้ันพวกเราต้ังใจปลกูต้นโกงกางในป่าชายเลนโดยไม่นกึถงึ

ไอร้อนของแดดที่สาดส่องลงมา	แต่กลับมีเพียงรอยยิ้มที่พวกเราส่งให้กัน	

ไม่มใีครบ่นถงึความเหนือ่ยแม้แต่น้อย	แต่ละคนส่งต่อรอยย้ิมแห่งความสขุ	

ทีส่ร้างความภาคภมูใิจและประทบัใจทีอ่ย่างน้อยวนันีเ้ราได้สบืสานเดนิตาม	

รอยเท้าของพ่อ	

	 ณ	ตอนนี	้ความคดิของฉนัได้เปลีย่นไปแล้ว	มแีต่เพยีงเสยีงกระซบิ

ในใจเบา	ๆ 	

	 ...ช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินของพ่อ...

เด็กชายณรงค์  ศรีเพียรเอม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ 

อ�าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
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ฮโีร่จิตอาสา…คุณก็ท�า (ดี) ได้
	 จิตอาสาคืออะไร?		

	 จิตอาสาต้องท�ายังไง?		

	 ท�าจิตอาสาเรื่องอะไรดี?	

	 ค�าถามมากมายทีเ่ดก็	ๆ 	หลายคนอาจสงสยัและมคี�าถามเกีย่วกบั

ค�าว่า	“จิตอาสา”	และ	“การเป็นจิตอาสา”	เพื่อช่วยให้เด็ก	ๆ 	เข้าใจและ

หายสงสัย	หนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๑	จะชวนเด็ก	ๆ 	มาช่วยกันหา	

ค�าตอบจากกลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสา	 ในนาม	“ช่างภาพเยาวชน	

จติอาสา”	และ	“นักเรยีนจติอาสาโรงเรยีนชมุชนบ้านอ่าวลกึเหนอื”	ทีจ่ะ	

มาเล่าประสบการณ์การเป็นจิตอาสา	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน	

ลุกขึ้นมาท�าจิตอาสาเพื่อส่วนรวม	

	 ถ้าพร้อมแล้ว...ไปรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะ

ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา

	 “...จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ 

ส่วนรวม...”(๑)	

	 “...ให้เขามโีอกาสได้เหน็ทศันยีภาพทีเ่ขาอาจไม่ค่อยได้เหน็ หรอื

ในมมุท่ีเขาไม่เคยเหน็ กแ็ผ่ความสุขไปให้เขาอกีทหีนึง่ เป็นจดุประสงค์ของ

การถ่ายรูป”(๒)	

	 (๑)	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

แสดงไว้	ณ	The	First	Annual	Bangkok	Art	&	Photography	Event	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 (๒)	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในโอกาสท่ีทรงพระกรุณา	

โปรดเกล้า	ฯ	ให้คณะกรรมการจัดท�าหนังสือภาพพัฒนาประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	เมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๗
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	 	“ผมก่อตั้งชมรม	ฯ	นี้ขึ้นเพราะผมรักการถ่ายภาพ		

โดยมีพระองค์ท่าน	คือ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงเป็น

แบบอย่าง		ผมจงึอยากให้เดก็	ๆ 	และเยาวชนได้มโีอกาส

ถ่ายภาพและใช้ภาพถ่ายให้เกิดคุณค่าแก่สังคม	โดยมี	

	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		

บรมนาถบพิตร	รัชกาลที่	๙	ทั้ง	๒	องค์	ข้างต้น	ถือเป็นแนวทางและ	

แบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรมถ่ายภาพของ	“ชมรมเด็กหลังเลนส์”		

ซึ่งเป็นชมรมถ่ายภาพของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์	ตั้งแต่ป	ี	

พ.ศ.	๒๕๔๙	ถึงปัจจุบัน	

	 โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลยัการเสดจ็สวรรคต	

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

จึงมีกลุ่มจิตอาสาหนึ่งถือก�าเนิดขึ้น	นั่นคือ	“ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม”	เป็นงานจิตอาสาที่ช่างภาพเยาวชน

ชมรมเด็กหลังเลนส์ร่วมกับช่างภาพเยาวชนอีก	๗	 โรงเรียนเครือข่าย		

รวมตัวกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	โดย	

ท�าหน้าที่ช่างภาพเพื่อถวายงานในการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	ถ่ายภาพ

กิจกรรมต่าง	ๆ 	อาทิ	การถวายความอาลัย	การจัดสร้างพระเมรุมาศและ	

สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ	รวมถึงภาพเหตุการณ์การเข้าชม

นิทรรศการพระเมรุมาศ	

	 “ครสูรุกานต์	ดะห์ลนั”	ผูก่้อตัง้ชมรมเดก็หลงัเลนส์และท�าหน้าที่

เป็นครทูีป่รกึษาช่างภาพเยาวชนจติอาสา	กรมศลิปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	

ได้กล่าวถึงแนวคิดในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาครั้งนี้ว่า

ครูสุรกานต์	ดะห์ลัน
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	 “พวกเราเป็นสมาชกิชมรมเดก็หลงัเลนส์และ

เป็นจิตอาสาถ่ายภาพมาตลอดค่ะ	แต่งานจิตอาสา

ในครั้งนี้ถือเป็นงานจิตอาสาที่ส�าคัญท่ีสุด	พวกเรา

ได้มีโอกาสบันทึกภาพการจัดสร้างพระเมรุมาศและ

ช่วยถ่ายภาพบรกิารประชาชนท่ีเข้ามากราบพระบรมศพ	

การท�าจิตอาสาอาจไม่ได้มีคุณค่าเป็นรูปธรรม	แต่มี

คุณค่าต่อจิตใจมาก	สิ่งท่ีพวกเราและเพื่อน	ๆ 	ทุกคน	

ได้จากการท�างานอาสาทุกครั้ง	 ไม่ใช่เพียงความสุข

จากการได้ท�าในสิ่งที่ชอบ	แต่ยังได้รอยย้ิมและ

ค�าขอบคุณจากคนที่เราไปถ่ายรูปให้	 เป็นการสร้าง

รอยยิม้ให้กบัผูร้บั	และผูร้บักส่็งมอบรอยย้ิมตอบกลบัมาให้เรา	นัน่ย่ิงท�าให้

เรามีความสุขมากและอยากท�างานจิตอาสาต่อไปค่ะ”

ฟิล์ม	ชญาดา

มุก	ศิรภัสสร

พระองค์ท่าน	ทรงเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันกับผม	 เพราะมีพระองค์

จึงมีผมและช่างภาพเยาวชนจิตอาสาครับ”		

	 เมือ่โครงการจติอาสาเร่ิมขึน้	ช่างภาพเยาวชนจติอาสาได้ท�าหน้าที่

บนัทกึภาพประวัตศิาสตร์ของคนไทยซึง่พวกเขาจะมาถ่ายทอดความรู้สกึ

ในการท�างานครั้งนี้ให้ฟังกันค่ะ
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	 “การถ่ายภาพจิตอาสาของกลุ่มช่างภาพ

จิตอาสา	ถือเป็นงานที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าเพื่อ

ทุกคน	 โดยการเก็บภาพประวัติศาสตร์ส�าคัญของ

พวกเราชาวไทยและมอบให้ส�านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติจัดเก็บเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป	

การท�าความดีน้ันไม่ยาก	ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเลือก

ที่จะท�าหรือไม่	 ถึงแม้ว่าเราท�าแล้วไม่มีใครเห็น	

แต่อย่างน้อยเราก็ได้ท�าความดี	การเป็นจิตอาสา

ก็เป็นการท�าความดีอย่างหนึ่งที่ทุกคน	ทุกรุ่น	ทุกวัย	

สามารถท�าได้”

	 “ทกุครัง้ทีพ่วกเราลงพืน้ทีบ่นัทกึภาพ	พวกเรา

จะท�าจนสุดความสามารถ	มีเหนื่อยบ้าง	ท้อบ้าง	แต่

ในความเหนือ่ยนัน้	เราได้ฝึกและพฒันาความสามารถ

ในการถ่ายภาพ	ได้เรียนรู้การท�างานจิตอาสา	และ

การท�างานร่วมกับผู้อื่น	รวมถึงการเรียนรู้จากอุปสรรค

ต่าง	ๆ 	ที่เข้ามา	ท�าให้เราได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง	และเป็นการฝึกความอดทนอีกแบบหนึ่ง	

บางคนคิดว่าการท�าจิตอาสามันเหนื่อย	มันร้อน	

ไม่เห็นได้อะไรเลย	แต่การท�าจิตอาสาคือการเสียสละ

แรงกายหรือก�าลังทรัพย์เพื่อผู้อื่น	แม้ไม่ได้มีอะไร

มาตอบแทน	แต่ความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้รับกลับมาก็ถือว่าเพียงพอแล้ว”

ว่าน	ธันย์ชนก

ยูโร	ธนเศรษฐ์

เอร์ฟาน	วาทกานต์

เป็ด	นิธิโชติ
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“พวกเราขอเชิญชวนใหเพื่อนๆ มารวมทํางานจิตอาสา

เริ่มจากนําสิ่งที่ตนเองชอบมาปฏิบัติเพื่อผูอื่น

เพราะนอกจากจะไดทําในสิ่งที่เราชอบแลว

เรายังไดรับความสุขจากการทําความดีเพื่อสวนรวมอีกดวย”

...จิตอาสาเริ่มเมื่อไหรก็ได อยูที่ใจเรา...
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ภาพโดย	ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม
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รายชื่อสมาชิกชางภาพเยาวชนจิตอาสา 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โรงเรียนเทพศิรินทร 
 ๑. นางสาวณิชารีย สัจจวรรณ ๑๖. นายนิธิโชติ อิงคสกุลสุข 
 ๒. นางสาวนภสร เศรษฐภักดี ๑๗. นายวาทกานต ดะหลัน
 ๓. นางสาวชญาดา จิตกิตติถาวร
 ๔. นางสาวณภัทรสร สุขสิน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
 ๕. นางสาวศิรภัสสร กังสัมฤทธิ์ ๑๘. นางสาวธันยชนก ศิริชัยนฤมิตร
 ๖. เด็กหญิงสุพิชญาน เพ็งประพัฒน 
 ๗. เด็กหญิงพชรธร สุวรรณวิเศษ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน
 ๘. เด็กหญิงตวงพร เกิดพึ่งบุญประชา ๑๙. เด็กหญิงแพรทอง ใจออน
 ๙. นางสาวพรนภา ปราณี

 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
 ๑๐. เด็กชายธารา ใจออน ๒๐. นางสาวณัฐณี ลีลาวรรณี

 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ศิษยเกาอาสาสมัคร 
 ๑๑. นายวิศรุต ลูโรจนเรือง ๒๑. นางสาวพิมพลดา ธนโชคนิธิวัฒน
 ๑๒. นายจิรภัทร พานิชกุล ๒๒. นางสาวนณณัล วิไล
 ๑๓. นายธนเศรษฐ สุริยะพรชัยกุล ๒๓. นางสาวณัชชา เจียรไพศาลเจริญ
 ๑๔. นายจิตพิพรรธ พรโกมลรัตน 
 ๑๕. นายณัฐวัฒน ลิมปกิจเจริญ
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นักเรียนจิตอำสำโรงเรียนชุมชนบ้ำนอ่ำวลึกเหนือ
	

	 เมื่อถึงฤดูแล้ง	ชาวบ้านบริเวณชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือมักจะ

ประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้	ชาวบ้านจงึได้มาประชมุร่วมกนัเพือ่แก้ไข

ปัญหาดงักล่าว	จงึเกดิแนวคดิในการสร้าง	“ฝายชะลอน�า้”	เพือ่แก้ปัญหา

ภัยแล้ง	การสร้างฝายดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากประชาชนทั้งหมู่บ้าน	

ในการด�าเนินงาน	ซึ่งรวมถึงนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ	

อ�าเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่

	 “ณฐัวฒุ	ิรอดรกัษ์”	หรอื	“น้องบอมบ์”	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	โรงเรียนชุมชน

บ้านอ่าวลึกเหนือ	ตัวแทนนักเรียนจิตอาสา	

ช่วยเหลือชุมชนในการท�าฝายชะลอน�้า	จะมา

เล่าประสบการณ์การท�าฝายให้เพือ่นๆ	ฟังกนัค่ะ	

			ช่วยเล่าถึงประสบการณ์การท�าฝายชะลอน�้าให้เพื่อน ๆ  ฟังหน่อยค่ะ

	 “คุณครูเล่าให้ฟังว่า	ชุมชนของเราก�าลังจะท�าฝายชะลอน�้า		

จงึรวมตวักบัเพือ่น	ๆ 	พี	่ๆ 	ไปช่วยท�าฝายทีค่ลองใกล้โรงเรยีน	พวกผมเอาหนิ	

กับทรายใส่กระสอบแล้วไปวางในตะแกรงไม้ท่ีพี่เขาท�าไว้	และตั้งขวาง

ล�าน�้าในคลองหมู่	๒	ซึ่งจะไหลผ่านบริเวณชุมชนและโรงเรียนท�าให้	

น�้าไหลช้าลงและเก็บน�้าไว้ใช้ได้	คนที่อยู่เหนือฝายก็แบ่งน�้าไปท�าเกษตรได้		

มีน�้าใช้ตลอดปี”

   ท�าไมถึงไปช่วยชุมชนสร้างฝายอ่างเก็บน�้าล่ะ?

	 “เพราะพวกเราเห็นว่าฝายชะลอน�้าท�าเพื่อชุมชนและโรงเรียน

ของเรา	ถ้าท�าฝาย	บ้านก็มีน�้าใช้	 โรงเรียนก็มีน�้าใช้	 จะได้ไม่ล�าบาก	
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ตอนหน้าแล้ง	 คุณครูและพวกผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อพวกเราทุกคน	จึงตัดสินใจไปช่วยพี่ๆ	เขาท�าฝายครับ”	

   ทําแลวรูสึกอยางไรบาง?

	 “ท�าแล้วสนุกครับ	 เพราะได้ท�าร่วมกับเพื่อนๆ	พี่ๆ	 ในโรงเรียน	

แล้วก็ภูมิใจว่าเราได้ช่วยชุมชน	และยังท�าให้พวกผมเกิดความสามัคคี	

ได้ท�าอะไรเพื่อคนอื่นครับ”

   อยากชวนเพื่อนๆ มาทําจิตอาสาบางมั้ย?

	 “ครับ	อยากชวนเพื่อนๆ	มาเป็นจิตอาสาให้กับชุมชน	จะได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	มาช่วยกันดูแลใส่ใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม

ให้มากขึ้น	บ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรือง”
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	 จากการเป็นจิตอาสาของเด็กๆ	และเยาวชนที่บ�าเพ็ญประโยชน์

เพื่อส่วนรวมของช่างภาพเยาวชนจิตอาสา	และนักเรียนจิตอาสา

โรงเรยีนชมุชนบ้านอ่าวลึกเหนอื	จะเหน็ได้ว่าการเป็นจติอาสานัน้	ไม่มรีปูแบบ

ที่เฉพาะหรือตายตัว	แต่สามารถเลือกท�ากิจกรรมท่ีตนเองมีความถนัด	

สนใจ	และจะท�าในรปูแบบใดกไ็ด้		โดยมจีดุประสงค์ในการท�างานจติอาสา

เพื่อส่วนรวม	มีจิตใจที่อยากท�าความดี	ช่วยเหลือและแบ่งปันด้วยความ

เต็มใจ	

	 ...และบางครั้งการเป็นจิตอาสาอาจไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้ให้

เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น	แต่อาจหมายถึงการได้รับกลับคืนมาจากผู้รับได้

เช่นเดียวกัน	คือค�าขอบคุณและรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ให้และ

ผู้รับนั่นเอง

กองบรรณาธิการ
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เพรำะผืนแผ่นดินไทย...จึงท�ำให้มีวันนี้

	

	 สวัสดีค่ะ	หนูชื่อเด็กหญิงมาชม		อุส่าห์	อายุ	๑๔	ปี	ตอนนี้ก�าลัง

ศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	๑	โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	๑	หนูเป็น	

ลูกสาวคนโตของพ่อแม่ชาวเมียนมาที่อพยพมาอยู่ท่ีประเทศไทยตั้งแต	่

แม่เร่ิมตั้งครรภ์	แม่คลอดหนูที่โรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

ครอบครัวของหนูเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อ�าเภอบางสะพานน้อย	ในหมู่บ้านหินปิด	

พ่อแม่ของหนอูอกมารบัจ้างท�างานทัว่ไป	จนกระทัง่พบกบัเถ้าแก่สวนยาง

และภรรยา	ท่านทั้งสองรับพ่อกับแม่ไปท�างานที่บ้าน	ท่านสนิทกับหนู

มาก	แรกๆ	หนูไม่กล้าที่จะสนิทด้วย	เพราะกลัวว่าจะถูกรังแกหรือท�าร้าย	

แต่ผ่านไปไม่นานหนูก็เริ่มสนิทด้วย	เพราะท่านทั้งสองชอบมานั่งหยอก	

นั่งเล่น	นั่งคุยกับหนู
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	 เมื่อหนูมีอายุ	๔	ขวบ	พ่อก็ได้พาหนูมาสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้	

เพราะว่าอยูใ่กล้บ้านพกั	วนัแรกทีม่าโรงเรยีนหนูรูส้กึกลวั	ร้องไห้	เพราะคดิว่า	

จะไม่มีใครเล่นและคุยกับหนู	แต่ความคิดนั้นก็หายไป	 เพราะเพื่อน	ๆ 		

ทุกคนต่างก็อยากรู้จัก	อยากคุย	อยากเล่นด้วย	หนูเรียนที่น่ีจนสามารถ

พูด	 เขียน	อ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถสื่อสารกับ	

คนอื่น	ๆ 	ได้อย่างสบาย

	 หนูมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนแห่งนี้	หนูได้เรียนรู้วิชาการต่าง	ๆ 		

ที่คุณครูถ่ายทอด	สั่งสอนให้หนูเป็นคนดี	รู้จักคิดดี	พูดดี	ท�าดี	รู้จักคิด		

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	หนูยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยม	

ธรรมเนียม	จารีต	ประเพณี	ตามที่คนไทยพึงปฏิบัติ	และยึดหลักธรรม	

ค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ท�าให้ผลการเรียนของหนูมี

พัฒนาการดีขึ้นเรื่อย	ๆ 	จนกระทั่งหนูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	๖		

ด้วยเกรดเฉลี่ย	๓.๑๗	 เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่และเถ้าแก่เช่นกัน		

หนคูดิว่าแม้เกรดเฉลีย่จะได้น้อยแต่หนกูท็�าด้วยความสามารถของหนแูละ	

ภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง	แม้บางครัง้อาจจะโดนเพือ่นล้อต่าง	ๆ 	นานา		

เช่น	เด็กพม่า	เป็นต้น
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	 พ่อของหนมูอีาชพีรบัจ้างกรดียางในสวนของเถ้าแก่	เมือ่พ่อได้รบั	

เงินค่าจ้าง	พ่อจะพาหนูกับแม่ไปเที่ยวทะเลเป็นประจ�า	ครั้งแรกที่ได้ไป

ทะเลนั้น	หนูมีความรู้สึกว่าที่นี่มันสวยมาก	เมืองไทยนี้ดี	มองไปทางไหน	

กเ็ป็นแหล่งท่องเทีย่ว	ส่วนแม่ของหนมูอีาชพีเล้ียงหมขูองเถ้าแก่	เมือ่เถ้าแก่

ขายได้กจ็ะแบ่งเงนิให้แม่หนดู้วย	เถ้าแก่ของหนไูม่เพยีงแต่ให้เงนิ	แต่ยงัให้	

ที่พักพิงอาศัยไว้หลบแดดหลบฝน	หนูชอบรอยยิ้มของทุกคน	 เพราะ	

คนไทยเป็นคนยิ้มสวย	มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

	 อีกประการหนึ่งที่ท�าให้หนูและครอบครัวมีความสุขและรัก	

ในแผ่นดินนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่	๙	พระองค์ท่านเป็นต้นแบบและ	

เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติของคนทกุคนบนแผ่นดนินี้	ซึง่รวมถงึ	

หนแูละครอบครวัทีเ่ดนิตามแนวพระราชด�ารขิองพระองค์ท่าน	หนไูม่เคย	

อับอายเลยสักนิดที่หนูเป็นลูกของคนงานชาวเมียนมา	 เพราะหนูและ

ครอบครัวต่างก็มีความสุขทุกคืนวัน	 เพราะได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของ	
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พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี	แม้ในหลวงรชักาลที	่๙	จะเสดจ็สวรรคต

ไปแล้ว	ท�าให้ทกุคนโศกเศร้าเสยีใจ	แต่ทกุคนกจ็ะยดึเอาแนวพระราชด�าริ

ต่าง	ๆ 	มาปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันตลอดไป

	 หนูจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย	ไม่ว่าจะด้วยการต้ังใจศึกษา

เล่าเรยีน	น�าความรูท้ีไ่ด้รบัการถ่ายทอด	การปลกูฝังจากครบูาอาจารย์มา	

ประกอบอาชีพสุจริต	ขอบพระคุณผู้มีพระคุณแก่หนูและครอบครัว	

ทุกท่าน	 ไม่ว่าจะเป็นเถ้าแก่	 โรงเรียน	หนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีและ	

จะทดแทนพระคุณจนกว่าหนูจะสิ้นลมหายใจ

	
เด็กหญิงมาชม  อุส่าห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 

อ�าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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นักเรียนของพระราชา

	

	 ในชีวิตของคน	ๆ 	หนึ่ง	เราไม่อาจรับรู้ถึงความรู้สึกภายในใจของ

เขาได้	แต่ละคนมโีอกาสได้เรยีนรู	้ได้รบัการดแูลจากโรงเรยีนของพระราชา		

โอกาสของผู้ที่จะได้เป็นนักเรียนของพระราชาน้ันยากนัก	แต่เมื่อได้เป็น

แล้ว	เราจะท�าอย่างไรให้สมกับเป็นนักเรียนของพระราชา

	 สวัสดีครับ	ผมชื่อนายแวมูฮัมหมัด	มะเซ็ง	 ก�าลังศึกษาอยู่	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔/๑	ผมคิดอยู่เสมอว่าการที่เราได้มีชีวิตอยู่มาจนถึง

ทุกวันนี้	ทุก	ๆ 	คนย่อมมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่จะต้องเผชิญ	ผมเข้ามา

เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๔๐	จังหวัดปัตตานีแห่งนี้	สิ่งแรกที่

ผมไม่เคยลมืนัน่กค็อื	พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	พระองค์ท่านได้ทรงก่อต้ังโรงเรียน	
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ราชประชานุเคราะห์	เพื่อให้โอกาสแก่เด็กยากจน	เด็กที่ด้อยโอกาส	และ

เด็กท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนทีจั่งหวัดชายแดน

ภาคใต้	

	 ผมมาอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้	 ไม่ใช่แค่การเรียน

หนังสือเพียงอย่างเดียว	 โรงเรียนได้เปิดโอกาสสอนทักษะชีวิตแก่ผม	

ในหลายๆ	ด้าน	และผมได้เข้าร่วมโครงการศนูย์เศรษฐกจิพอเพยีง	ทกุ	ๆ 	วนั	

ผมจะน�าบัวรดน�้าไปรดน�้าผักที่ผมปลูกไว้ในแปลงผัก	มีทั้งผักบุ้ง	ผักกาด	

และทุกๆ	วนัอาทติย์ของสปัดาห์	ผมกจ็ะน�าผกัไปขายทีต่ลาดนดัรสูะมแิล		

เงินที่ผมได้รับจากการค้าขาย	ผมน�าไปฝากในบัญชีธนาคารโรงเรียน	

เพื่อที่ผมจะได้มีเงินใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาและใช้จ่ายในยามจ�าเป็น

		ผมมโีอกาสเข้าร่วม

โครงการศนูย์บ่มเพาะ

อจัฉรยิภาพทางด้าน

ศิลปะ	ซึ่งท�าให้ผม	

มีทักษะการเรียน

รู้	สามารถประยุกต์	

ใช้ในการเรียนได้		

ปีการศึกษา	๒๕๕๙	

ที่ผ่านมา	ผมได้ประสบความส�าเร็จในการแข่งขันวาดภาพประเภท	

ลายเส้น	ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	๑-๓	และผมได้เป็นตัวแทนของจังหวัด	

เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค	 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้		

ครั้งที่	๖๖	ณ	จังหวัดระนอง	ผลปรากฏว่า	รางวัลที่ผมได้รับคือ	“ระดับ

เหรยีญทอง”	ผมรูส้กึภมูใิจมากทีผ่มได้มโีอกาสแสดงทกัษะความสามารถ

และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
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	 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสานใจไทย	สู่ใจใต้	รุ่นที่	๓๐	เป็น

โครงการทีก่่อต้ังข้ึนโดยพลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	ประธานองคมนตรแีละ	

รัฐบุรุษร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยม	ี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้		

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เข้าใจ	 ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์		

มีประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน

	 การเดินทางเริ่มจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่	ทุกคนได้ร่วม	

รับประทานอาหารพร้อมกันบนรถไฟ	 เสร็จแล้วจึงปฏิบัติศาสนกิจ		

คือละหมาด*	มัฆริบ	ผมรู้สึกง่วงและหลับทันที	 เช้าตรู่	 ต่ืนละหมาดศุบหฺ		

	 *		การละหมาด	เป็นการปฏบิตัศิาสนกจิอย่างหนึง่ในศาสนาอสิลาม	เพือ่เป็นการภกัดีต่ออลัลอฮ	ฺ
มุสลิมทุกคนต้องละหมาด	วันละ	๕	เวลา	เรียกว่า	ละหมาดฟัรฺฎุ	ตามเวลาที่ก�าหนดดังนี้	
	 ๑.	เวลาเช้าตรู่	 เรียกว่า	 ละหมาด	ศุบหฺ
	 ๒.	เวลาบ่าย	 เรียกว่า	 ละหมาด	ซุฮรฺ
	 ๓.	เวลาเย็น	 เรียกว่า	 ละหมาด	อัศรฺ
	 ๔.	เวลาค�่า	 เรียกว่า	 ละหมาด	มัฆริบ

	 ๕.	เวลากลางคืน	 เรียกว่า	 ละหมาด	อิชาอฺ
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ผมมองออกไปนอกหน้าต่างของรถไฟ	เห็นพระอาทิตย์ก�าลังข้ึน	มีแสง

สวยงามส่องเข้าไปในรถไฟ	เห็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาล	เห็นแม้กระทั่ง

นก	ต้นตาล	และหมู่บ้านแถว	ๆ 	นั้น	ประมาณ	๓	ชั่วโมงกว่า	ๆ 	ขบวนรถไฟ	

ถึงสถานีรถไฟศาลายา	ลงจากรถไฟแล้วขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางมุ่งสู่

กรุงเทพมหานคร	เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ 	 ในกรุงเทพมหานคร	

ที่ผมไม่เคยเห็น	 ได้แก่	 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก	

พระราชด�าริฯ	เรียนรู้หลักทฤษฎีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ศาล	

เยาวชนและครอบครัวกลาง	 เพื่อท�าความเข้าใจสาเหตุของความรุนแรง	

ในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อสังคม	ศาสนสถาน	เช่น	โบสถ์	ศาลเจ้าแม่	

กวนอิม	 มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน	 วัด	และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาระดับต้น	ๆ 	ของประเทศไทย

	 หลังจากนั้นผมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ต�าบล	

ปากกราน	อ�าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

ผมอยูก่บัป๊ะและมะอปุถมัภ์	

ท่านทั้งสองใจดีกับผมมาก	

คอยดูแลอบรมสั่งสอนผม

อย่างดี	อาชีพของท่านคือ		

ขายข ้าวหมกไก่ทอด		

ข้าวมันไก่	 และข้าวต้ม		

ผมตืน่นอนเวลา	๐๕.๐๐	น.		

ท�าภารกิจส่วนตัวและ	

เข้าห้องครัวช่วยท่านท�ากับข้าว	หุงข้าว	และทานอาหารร่วมกับท่าน		

หลังจากนั้นผมก็ไปช่วยขายข้าวหน้าบ้าน	ท�าให้ผมได้มีประสบการณ์	

ในการขายอาหาร
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	 หมูบ้่านแห่งนีม้แีต่ความสนัติสขุ	ป๊ะกบัมะได้พาผมไปชมสถานท่ี	

ส�าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผมได้ชมวัดนักบุญยอแซฟ	ตลาดน�้า	

อโยธยา	และวัดไชยวัฒนาราม	ซึ่งเป็นเมืองโบราณแห่งประวัติศาสตร์	

ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา

	 วนัที	่๒๘	เมษายน	๒๕๖๐	ผมออกเดนิทางมายังสนามบนิกองทพั	

อากาศดอนเมือง	นั่งเครื่องบิน	C-130	ผมรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาส	

ได้ข้ึนเครื่องบิน	 ได้เห็นบรรยากาศรอบ	ๆ 	ถ้าผมไม่ได้เรียนท่ีโรงเรียน	

ราชประชานเุคราะห์	๔๐	จงัหวดัปัตตาน	ีซึง่เป็นโรงเรยีนของพระเจ้าอยูห่วั	

รัชกาลที่	๙	ผมก็คงไม่ได้รับโอกาสดี	ๆ 	แบบนี้	 ได้เห็นก้อนเมฆรูปร่าง

ประหลาดจากมุมที่ไม่เคยเห็นบนพื้นดิน	 เมื่อเคร่ืองบินลง	ณ	สนามบิน

หาดใหญ่	ผมรู้สึกเสียดายอยากจะไปอีก

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙		

ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุต่อผมและปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก	พระองค์

ทรงเปิดโอกาสให้แก่เด็กยากจน	 เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา	 ได้มี	

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	ผมขอสัญญาว่า	ผมจะเป็นเด็กดี	ตั้งใจศึกษา

เล่าเรียน	จะท�าความใฝ่ฝันให้ประสบความส�าเร็จ	และตอบแทนบุญคุณ

ของประเทศชาติต่อไป	

	 ...ให้สมกับที่ผมได้เป็นนักเรียนของพระราชา

นายแวมูฮัมหมัด  มะเซ็ง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 

อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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ร่วมคิด ร่วมสร้ำง ร่วมท�ำ
บ้ำนเมืองใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน

	

	 	 “พิษยิ่งกว่ามลพิษชนิดไหน	 ทุกข์ยิ่งกว่านรกใดไหนทั้งสิ้น

	 หลงสินบาททาสสินบนกลโกงกิน	 ทั้งแผ่นดินเร่าร้อนเป็นฟอนไฟ

	 สุขยิ่งกว่าสวรรค์ใดในเมืองฟ้า	 งามยิ่งกว่าอัญมณีจากถิ่นไหน

	 ยึดความซื่อถือความสัตย์ก�าจัดภัย	 ด้วยดวงใจใสสะอาดปราศมลทิน”	

	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลร้ายแรงต่อประเทศที่เรา	

ประสบอยู่นี้	ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นเพราะคนปล่อยให้ความโลภเข้าครอบง�า

และขาดความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงม	ี	

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ความว่า	
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	 “...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง	 เด็ก	ๆ 		

จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง	 เพ่ือจักได้เติบโตข้ึนเป็นคนดี		

มีประโยชน์	และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...”

	 ในความคดิของข้าพเจ้า	คนท่ีทจุรติคอร์รปัชนั	กค็อืคนทีไ่ม่ซือ่สตัย์

สุจริต	เพราะคนซื่อสัตย์สุจริตจะประพฤติสิ่งใดด้วยน�้าใสใจจริง	มีเจตนา

บริสุทธิ์	หากแม้ขาดคุณธรรมข้อนี้ไป	ก็อาจท�าให้ประพฤติส่ิงไม่ดีต่าง	ๆ 		

ได้โดยง่าย	และท�าให้สงัคมเดอืดร้อน	เช่น	การลกัขโมย	การต้มตุน๋หลอกลวง

ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของคนที่ไม่ม	ี

ความซือ่สตัย์มาแล้วหลายครัง้หลายครา	แม้เพยีงซือ้ผกัผลไม้หากไม่สงัเกต	

ผู้ขายให้ดี	 กลับถึงบ้านสิ่งที่เลือกหยิบด้วยมือตนเองก็อาจไม่เป็นไป	

ตามนั้น	ข้าพเจ้ายืนยันได้ถึงกลโกงของผู้ขาย	 เพราะได้ไปลอบสังเกต		

เห็นว่าเขาสับเปลี่ยนถุงที่เตรียมไว้แล้วอย่างว่องไวให้กับผู้ซื้อ	
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	 สิ่งที่ได้พบเจอท�าให้รู้สึกว่า	สังคมของเราท�าไมมีแต่ความฉ้อฉล	

หากมีคนคดโกง	ทุจริตมาก	ๆ 	 ก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างขึ้น		

การทจุรติคอร์รปัชนั	เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบรนุแรงของไทยเรา	ทีผู่ใ้หญ่

ทุกภาคส่วนพยายามหาแนวทางแก้ไข	ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนมี

ความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงการกระท�าของ

ผู้อื่นได้	แต่สามารถรักษาความสัตย์	ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติ

ปฏิบติัแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม	สิง่ใดดงีามหรอืไม่	เราสามารถ

ตัดสินได้ด้วยตนเอง	ถ้าตัดความล�าเอียงเข้าข้างตัวเองออกไป	ข้าพเจ้าจึง

คดิ	พดู	และท�าแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่	เชือ่ฟังค�าสัง่สอน

ของพ่อแม่	ครู	อาจารย์	ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส	จะไม่ทุจริต	คดโกง	

จะขอเป็นอกีหน่ึงเมลด็พนัธ์ุแห่งความซือ่สตัย์ท่ีจะเจรญิเตบิโตและผลดิอก

ออกผลต่อไป	ให้สมกบัทีค่รอูาจารย์ได้พร�่าสอนบ่มเพาะ	และฝากความหวงั	

ให้พวกเราช่วยกันสรรค์สร้างสังคม	 โดยให้พัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	

ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความเจริญทางด้านวัตถุที่พัฒนา	

ไปอย่างไม่หยุดยั้ง	
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	 ประเทศของเราจะเป็นสังคมที่สงบสุขได้ผู้คนจะต้องเป็นคนดี		

มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน	ดังพระบรมราโชวาทของ	“พ่อหลวง”	

รัชกาลที่	๙	ที่พระราชทานในโอกาสต่าง	ๆ 	อยู่เสมอ	หากทุกคนน้อมน�ามา

ปฏบิตัโิดยปรบัเปลีย่นวถิกีารด�ารงชวีติ	โดยใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย	ไม่ฟุง้เฟ้อ	

ปัญหาการทุจริตต่าง	ๆ 	อันเนื่องมาจากขาดความซื่อสัตย์สุจริตคงลดน้อย	

ไปจากสงัคมไทยได้มาก	นอกจากนียั้งมส่ีวนช่วยกูภ้าพลกัษณ์และเกยีรตภิมูิ

ของประเทศ	จากการจัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันต่าง	ๆ 	ได้	

ยังไม่สายที่จะมาเริ่มกันวันนี้เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

	 	 คนงามใจไทยงามศิลป์ถิ่นงามศาสตร์	

	 จิตสะอาดมือสะอ้านสืบสานสร้าง

	 ยึดความซื่อถือแนวธรรมน�าแนวทาง	

	 ฟ้าสว่างตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

นายธนิสร  ศิริกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

อ�าเภอก�าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
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เด็ก สปป. ลำว หัวใจรักไทย
	

	 ผมชื่อ	 เด็กชายศิวพันธ์	ราชสกุณี	 เป็นเด็กท่ีเกิดบนผืนแผ่นดิน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่	น้องสาว	

ปู่และย่า	ทีบ้่านเกดิทีป่ระเทศลาว	ความเป็นอยูท่ี่บ้านเกดิค่อนข้างล�าบาก	

ตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ	๗	ขวบ	พ่อกับแม่จึงต้องพาผมและน้องสาว

มาอยู่ที่ประเทศไทย	ในวันนั้นพ่อกับแม่พาผมและน้องสาวน่ังรถข้าม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวมายังประเทศไทย	 เพื่อที่จะมาหางานท�าและ	

ส่งเงนิกลบัไปให้ปูก่บัย่าทีบ้่านเกดิ	ผมจากบ้านเกดิมาด้วยน�า้ตาท่ีนองหน้า	

และคิดว่าเมื่อไหร่หนอจะได้กลับมายังบ้านเกิดอีกครั้ง	
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	 พ่อกับแม่พาผมกับน้องมาอยู่ทีจั่งหวดัเพชรบรุ	ีพ่อกบัแม่ได้เข้ามา	

ท�างานเป็นคนงานในโรงเลื่อยไม้แห่งหนึ่ง	 และได้ส่งผมกับน้องสาว	

เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม	ฯ	ต�าบลห้วยท่าช้าง	อ�าเภอเขาย้อย	

จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้ที่ท�างานของพ่อและแม่	ผมคิดว่า	

ผมจะเรียนภาษาไทยไม่รู้เรื่อง	แต่ผมก็พยายามตั้งใจเรียน	และฟังในสิ่งที่

ครูสอน	จนในที่สุดผมก็สามารถเรียนและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง	

ผมเร่ิมรักและผูกพันกับประเทศไทย	รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ที่ได้ทรงมีพระเมตตาให้พวกเรา	

เข้ามาอยูใ่นประเทศไทย	พระองค์ทรงสอนให้ทุกคนใช้ชวิีตอยูอ่ย่างพอเพยีง		

คิดทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบ	อย่าใช้ชีวิตประมาท	รู้จักประหยัดอดออม

และพอเพียง	

	 ผมรักประเทศไทยมาก	 เมื่อพ่อกับแม่บอกผมกับน้องว่าต้อง	

เดินทางกลับประเทศลาว	 เพราะต้องไปดูแลปู่กับย่าที่ป่วย	ท�าให้หัวใจ	

ของผมแทบสลาย	น�า้ตาไหลนองหน้าอกีครัง้	ไม่อยากจากประเทศไทยไป	
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ผมรกัประเทศไทย	ผมรกัคนไทย	แล้วเมือ่ไหร่ผมจะได้กลบัมาทีป่ระเทศไทย

อกีก็ไม่รู	้ผมขอสญัญาว่าจะไม่มวีนัลมืประเทศไทย	ไม่มีวนัลมืพระเจ้าอยู่หัว

ของประเทศไทย	และเพื่อน	ๆ 	คนไทยทุกคนอย่างแน่นอน	ผมจะน�าสิ่งดี	ๆ 		

กลับไปใช้พัฒนาที่ประเทศลาวบ้านเกิดของผม	และถ้ามีโอกาสผมจะ	

กลับมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยอีกครั้ง	ที่ท�าให้ผมได้เป็นคนดี	มีความรู้		

มีความกตญัญ	ูมมีารยาททีด่	ีเป็นคนมรีะเบียบวนิยั	รู้จกัประหยัดอดออม	

ผมจะด�าเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ	

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ไปตราบนานเท่านาน	

	 ...ผมรักประเทศไทยเพราะหัวใจของผมเป็นของคนไทย

เด็กชายศิวพันธ์  ราชสกุณี

โรงเรียนวัดกุญชรวชิรารามฯ 

อ�าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
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จุดเปลี่ยนของชีวิต
	

	 สวัสดีครับ	ผมชื่อนที	ปัจจุบันนี้ผมเป็นทหารรับใช้ชาติ	แต่ก่อน

ผมไม่อยากเป็นทหารเพราะผมรูสึ้กว่าการเป็นทหารมนัแย่งความรักของพ่อ	

ไปจากผม	 เพราะพ่อไม่เคยมีเวลาให้ผมกับแม่เลย	 เวลาส่วนใหญ่พ่อ	

ของผมจะไปประจ�าทีช่ายแดนใต้และไม่สามารถทิง้หน้าทีไ่ด้	เพราะแบบนัน้

ท�าให้ในวนัทีแ่ม่ผมเสยีชวีติ	พ่อกไ็ม่สามารถมาดใูจได้	ท�าให้ผมคดิลบกบัพ่อ

ตลอดมา	ท�าให้ผมคิดว่าพ่อเห็นงานส�าคัญกว่าผม	ส�าคัญกว่าแม่	ตอนนั้น

ผมยังไม่รู้ครับว่าท�าไมพ่อถึงต้องทุ่มเทมากขนาดนี้	

	 จนมาถงึจดุเปลีย่นครบั	จากท่ีผมเคยอยู่ในกรงุเทพ		ฯ	ผมต้องย้าย

ไปอยูก่บัพ่อทีภ่าคใต้	หลายคนคงคดิว่าดแีล้วทีไ่ด้อยูก่บัพ่อ	จะได้สนทิกนั

มากขึน้	มนัไม่จรงิเลยครบั	คณุลองคดินะว่าเมือ่เรามาอยูใ่นทีท่ีเ่ราไม่คุน้เคย	
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ทั้งสภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม	อาหาร	ภาษา	คุณคงรู้สึกไม่ต่างอะไร	

กับการอยู่คนละโลก	นั่นแหละความรู้สึกของผมเลยล่ะ	แล้วคุณคิดว่า	

ใครจะมีอารมณ์มาคุยกับพ่อ	เพราะแบบนั้นมันยิ่งท�าให้ผมกับพ่อห่างกัน

มากขึ้น	ทั้งช่วงวัยที่ห่างกัน	ทั้งภาวะทางอารมณ์	แล้วยังความรับผิดชอบ

ทีม่ไีม่มากพอของผม	ยิง่ท�าให้เวลาผมกบัพ่ออยูด้่วยกันแล้วยิง่ทะเลาะกัน

มากขึ้น

	 จนมาถึงวันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยน	 วันนั้นเป็นวันท่ีผมเกือบเสีย	

พ่อไป	มันท�าให้ผมรู้ว่าท�าไมพ่อถึงต้องทุ่มเทกับงานมากขนาดนั้น	เมื่อผม

ได้รูเ้หตผุล	มนัเลยท�าให้ผมมองพ่อในแง่ดแีละเริม่รกัพ่อมากขึน้	เหตกุารณ์

วันนั้นเป็นวันที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดไว้	แต่มีชาวบ้านไปเห็นเลยแจ้ง

หน่วยกู้ระเบิด	ซึ่งหน่ึงในน้ันมีพ่อของผมอยู่ด้วย	มีเพียงพ่อของผมที่	

ปลดระเบิดชนิดนี้ได้	พ่อผมเลยท�าหน้าที่ปลดระเบิด	ตอนแรกมันเหมือน

จะผ่านไปได้ด้วยดี	แต่เปล่าครบั	พอพ่อผมสามารถปลดสายไฟได้หนึง่สาย	

มนักย็งัเหลืออกีหลายสาย	แต่ความรนุแรงของมนักส็ามารถท�าให้คนทีอ่ยู่

ใกล้เสียชีวิตได้	ถึงแม้จะใส่ชุดเกราะเต็มขนาดไหนก็ตาม	

	 และมันก็เกิดเร่ืองไม่คาดคิดครับ	เมื่อคนร้ายกดรีโมทให้ระเบิด

เริ่มท�างาน	แรงดันและสะเก็ดระเบิดไม่รุนแรง

มากนกั	จึงไม่มปีระชาชนได้รับ	

บาดเจ็บ	แต่เพราะพ่อของผม

อยูใ่กล้ระเบดิ	แรงดนัทีท่่านได้รบั

ท�าให้ท่านสลบและความดันโลหิต

ไม่ปกต	ิเพือ่นทหารในกลุม่จงึพาพ่อ

ผมไปส่งโรงพยาบาล	
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	 หลายคนคิดว่าใส่ชุดเกราะไม่ใช่หรือ	แล้วท�าไมถึงได้สลบล่ะ?	

ความเป็นจริงชุดเกราะไม่ได้ช่วยอะไรมาก	ถ้าหากระเบิดมีความรุนแรง	

ชุดเกราะก็เอาไม่อยู่ครับ	แต่ในกรณีที่ระเบิดไม่แรงมาก	ถ้าไม่ใส่เกราะ	

ร่างกายของคนที่กู้ระเบิดก็จะมีสภาพที่ดูแย่อยู่ดี	แต่ถ้าใส่เกราะ	มันก็ยัง

ช่วยลดแรงปะทะได้บ้าง	แต่ถ้ามมีากเกนิไปมนัอาจจะส่งผลแบบพ่อผมได้

	 คุณเชื่อไหมว่าตอนนั้นผมได้แต่น่ังอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน	 เอาแต่

ร้องไห้	แบบนีใ้ช่หรอืเปล่าครบัทีเ่ขาเรยีกว่า	“ไม่เหน็โลงศพไม่หลัง่น�า้ตา”	

ตอนนั้นแหละครับท่ีท�าให้ผมหันกลับมามองตัวเองว่า	ผมเคยท�าความดี	

อะไรให้พ่อภูมิใจหรือเปล่า	มันแทบไม่มีเลยครับ	ยิ่งมองกลับไป	ยิ่งท�าให้	

เห็นว่าผมคือตัวปัญหา	 ไม่เคยท�าให้พ่อสบายใจ	ตอนนั้นผมได้แต่	

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพ่อผมให้ปลอดภัย	

	 เหมือนจะเห็นผลครับเพราะหมอเดินมาพร้อมกับสีหน้าที่ดู	

ผ่อนคลาย	และค�าพูดที่ท�าให้ผมยิ้มได้น้ันคือ	พ่อของผมปลอดภัยแล้ว	

ตอนนี้ก�าลังจะย้ายไปที่ห้องพัก	ตอนแรกผมจะอยู่เฝ้าพ่อแต่หมอบอกให้
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กลับไปก่อน	 เพื่อนสนิทของพ่อชื่อโชค	แกไปส่งผมและเล่าให้ผมฟังว่า		

พ่อภูมิใจในตัวผมมากไม่ว่าผมจะท�าอะไร	แต่พ่อไม่ชมผมต่อหน้าครับ

เพราะพ่อผมถือคติว่าคนเราจะเข้มแข็งต้องขึ้นอยู่กับตัวเอง	แล้วลุงโชค	

ยงับอกด้วยว่า	ท�าไมวนัทีแ่ม่ขอให้พ่อไปดใูจเป็นครัง้สดุท้ายพ่อถงึไปไม่ได้		

เพราะเกิดเหตุแบบวันนี้ครับ	แล้วมันยังท�าให้ผมคิดได้ด้วยว่าการที่ผม	

จะมาน่ังโกรธพ่อที่ไม่ไปหาแม่ก็ไม่ถูก	การที่ผมท�าตัวมีปัญหามันก็ไม่ได้

ท�าให้อะไรดีขึ้น	เพราะฉะนั้นผมควรเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น

	 เช้าวันต่อมา	ผมรีบไปหาพ่อที่โรงพยาบาลแต่เช้า	พร้อมทั้งซื้อ	

น�้าเต้าหู้เจ้าโปรดไปให้พ่อด้วย	 เพราะผมหวังว่าถ้าพ่อตื่น	พ่อจะได้เห็น	

หน้าผม	แต่พอผมไปถึงมันกลับผิดคาดครับ	 เพราะมีชาวบ้านที่อยู	่

ในเหตุการณ์เมื่อวานมาเยี่ยมพ่อผมเยอะมาก	พวกเขามีของมาเยี่ยม		

มันท�าให้ผมเห็นว่าคนที่นี่อยู่กันแบบพี่น้องจริง	ๆ 	ครับ	ทุกคนเป็นมิตร	

ถึงแม้ว่าเราจะคนละศาสนา	แต่เราก็ดูแลกันด้วยใจ
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	 พ่อผมอยู่โรงพยาบาล	๒-๓	วัน	เพราะไม่เป็นอะไรมาก	หมอให้

กลับมาพักที่บ้าน	ผมได้ดูแลพ่อมากขึ้น	ท�าให้ความสัมพันธ์ของผมกับพ่อ

ดีขึ้น	ผมถามพ่อว่าท�าไมพ่อถึงมาเป็นทหาร	ค�าตอบที่ผมได้รับคือ	

	 “ที่พ่อเป็นทหารเพื่อที่พ่อจะได้ปกป้องคนที่พ่อรัก	ปกป้องชาติ	

ปกป้องศาสนา	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	พ่อได้เป็นข้าราชการในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

	 ค�าตอบนั้นเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากเป็นเหมือนพ่อ	เป็นคนที่

ปกป้องชาติ	ดูแลศาสนา	และเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์	ตอนนี้	

ผมสามารถเป็นคนของประชาชน	เป็นเหมือนพ่อของผมได้	 เป็นที่พึ่งพา

ของประชาชนได้	เป็นทหารของพระราชา	ท�าตามค�าของพระราชาที่ว่า

	 “...ความจงรักภักดีในชาตินั้นคือความส�านึกตระหนักใน	

ความเป็นไทย	 ในอิสรภาพและหน้าที่ที่จะธ�ารงรักษาชาติประเทศ	

ไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง”	

นางสาวมัชฌิมา  งามเถื่อน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
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ชีวิตเด็กฉ่อย
	

	 หมู่บ้านลานดอกไม้	 จังหวัดก�าแพงเพชร

อดุมไปด้วยป่าละเมาะ	มลี�าคลองเลก็	ๆ 	พาดผ่าน		

บรรยากาศดี	 สดชื่น	สัตว์ป่ายังพอมีให้เห็น		

เห็ดเผาะ	 เห็ดโคน	 ข้ึนตามฤดูกาล		

เป็นแหล่งเลี้ยงชีพของชาวบ้าน		

ชีวิตของเด็กส่ีคนโลดแล่นอยู่ในดินแดนนี	้	

พวกเขาสนทิกนัมาก	ไปไหนมาไหนต้องไปกนั

ครบแก๊ง	ตัง้ชือ่แก๊งว่า	“ฉ่อยแหล่”	ถ้าขาดใคร

ไปแล้วก็จะไม่สนุก	 ไม่เฮฮาปาร์ตี้	 “สวี้ดวิ้ว”		

ถ้าเมื่อใดที่มีการรวมตัวก็จะเกิดอาการบ้าบอ	

กนัยกแก๊ง	แต่คนทีด่จูะมปัีญหามากทีส่ดุคอืโน้ต	

	 โน้ตเป็นคนเสียงดี	อารมณ์ดี	แต่ขาดความ

มั่นใจและขี้บ่นเหมือนคนแก่เพราะอยู่กับย่ามา

ตัง้แต่เดก็	อาจารย์ทีโ่รงเรยีนมกัจะพาโน้ตไปแข่ง	

กิจกรรมต่าง	ๆ 	 เช่น	ท�านองเสนาะ	ร้องเพลง

ลูกทุ่ง	เพลงฉ่อย	แหล่	เพลงอีแซว	เพลงพื้นบ้าน	จนท�าให้โน้ตแบ่งเวลา

ไม่ถูกและไม่ค่อยท�าการบ้านส่งอาจารย์	 เทอมนี้โน้ตติดศูนย์หลายวิชา	

ประกอบกับครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเงิน	จึงตัดสินใจไม่ไปเรียน	แม้เพื่อน	ๆ 		

จะพากันไปตามและให้ก�าลังใจ	 รวมทั้งครูก็ให้ค�าแนะน�าต่าง	ๆ 	แต่ก็	

ไม่เป็นผล

	 เดอืนธนัวาคม	ทางโรงเรยีนมงีานใหญ่	มแีขกมาร่วมงานจ�านวนมาก		

เราได้รับมอบหมายให้แสดงฉ่อย	จากเดิมเราเคยมีโน้ตร่วมแสดง	แต่ตอนนี้	

เราเหลือเพียงเบลล์	แก๊ง	และปาย	 เท่านั้น	 มันรู้สึกว่าขาดอะไรไป		
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คนร้องเสียงนุ่ม	จ�าบทเก่ง	 ไม่อยู่เสียแล้ว	ท�าให้เรานึกท้อแท้	อาจารย์	

จึงให้พวกเราสามคนไปตามโน้ตกลับมาเรียน	 เพราะถ้าหากไม่มีโน้ต	

จะไม่สนุกเฮฮา	 เราสามคนจึงไปตามโน้ตที่บ้านแต่ไม่เจอ	พวกเราจึงไป

ถามป้าข้างบ้านว่า	

	 “ป้าคะ	โน้ตไปไหนหรือคะ”	

	 ป้าตอบว่า	“อ๋อ	โน้ตมันไปตัดอ้อยกับแม่ที่ไร่หลังบ้านอีหนู”

	 “อ๋อค่ะ	ขอบคุณค่ะ”	

	 เราจึงเดินไปท้ายบ้านแล้วเรียกพร้อมกันว่า	“ไอ้โน้ต!”	เสียงของ

พวกเราดังไปทั่วไร่

	 “แต่เอ๊ะ!”	 เสียงของปายอุทานออกมา	“นั่นมันอะไร	ตรง	

พุ่มอ้อยน่ะ”

	 ทนัใดนัน้	โน้ตกโ็ผล่ออกมา	ปายเห็นสภาพของโน้ตแล้วรู้สกึสงสาร	

ปนขบขนัมาก	ๆ 	โน้ตโผล่ออกมาอย่างตกใจ	มใีบอ้อยติดผมมา	๒	ใบ	ใบหน้า

คล�้าแดด	เสื้อผ้ามอมแมม	พวกเราจึงหัวเราะ	“ฮ่า	ๆ ๆๆ”	

	 	“ตกใจหมดเลย”	 โน้ตบอก	แล้วก็ถามว่า	“มีอะไรหรือครับ	

คุณเพื่อนรัก”
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	 “เออ...โน้ต	อาจารย์ให้มาตามไปเรยีน	แล้วเราจะได้ออกงานฉ่อย

วันที่	๖	จะไปมั้ย”	แก๊งเป็นผู้ถาม

	 “No	no”	คือค�าตอบของโน้ต	“เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่า	

เราจะไม่กลับไป”

	 “งานนี้ไม่ไปไม่ว่านะ	แต่อาจได้ติ๊บเยอะนะเว้ย!”	ปายพูด	

	 โน้ตยังไม่พูดอะไรต่อ	 เราจึงชวนคุยสารทุกข์สุกดิบไปเรื่อย		

โน้ตเล่าถึงความเหน็ดเหน่ือยในการท�างาน	 เราเล่าถึงความสนุกสนาน	

ในการเรียนและเฮฮากับเพื่อน	ๆ 	บทเพลงใหม่	ๆ 	ที่ได้ร้องได้เรียน	รวมถึง

ลิเกป่าที่เราเพิ่งเรียนมา

	 “แม่คิ้วโก่งเหมือนวงฆ้อง	 (ซ�้า)	พี่อยากจะได้นวลน้องนั้นเข้ามา

พาที	แม่กลิ่นเอ๋ยกลิ่นธูปที่เขาจุดฟังเทศน์	มาตัดสวาทขาดเด็ด	ช่างไม่

เหลียวหลัง	ท�าให้พี่หลงรอ	เชียวนะแม่ช่อดอกรัง”	แก๊งร้องเสียงใสลูกคอ	

ลูกเอื้อนมาครบ	เราร้องลูกคู่รับ	“โย้น	โย้น	จัง	เขาไม่รักเราจริง	ก็ไปเสีย	

ดอกกระมัง	(ซ�้า)	เอ๋อ-เออ-เอ้อ-เอย”	เราสังเกตเห็นว่าโน้ตหน้าจ๋อย	ๆ 	ไป	

แต่แว็บเดียว

	 หลังจากที่คุยกันได้สักพักหนึ่ง	 เราทั้งสามคนจึงบอกลาโน้ต	“โน้ต		

เดี๋ยวกลับก่อนนะ	มันเย็นแล้ว	แต่อย่าลืมนะเรื่องที่เราชวน	ไปคิดให้ดี	ๆ 	

มีโอกาสไหมที่เราจะร่วมฉ่อยกันอีกครั้ง”

	 “โอเค	ๆ 	แล้วเจอกันนะเพื่อน	ๆ ”	โน้ตกล่าว

	 ฉันหันมาพูดส่งท้ายว่า	“โน้ต	การเรียนเป็นสิ่งส�าคัญมากนะ		

เอ็งน่ะต้องไปเรียนแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูก	มันจะดีเองเพื่อน”

	 “ครับ	เพื่อนคนสวย”	โน้ตตอบ

	 อีกสามวันจะถึงวันแสดง	และโน้ตก็หายไปราวครึ่งเดือนแล้ว		

แต่เดอะโชว์มัสโกออน	ไม่มีโน้ต	 เราก็แสดงได้	ทุกคนฮึดสู้	แต่ก็ยังบ่นถึง

กันบ่อย	ๆ 	
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	 “ถ้าโน้ตอยู่นะ...”	แก๊งขออนุญาตอาจารย์ออกไปดื่มน�้า	แล้ววิ่ง

ยิ้มแต้กลับมา	“ทายซิ	ใครมา”	

	 “ไอ้โน้ต”	ทุกคนร้องพร้อมกันอย่างยินดีปรีดา

	 แล้ววนัทีพ่วกเราต้องแสดงกม็าถงึ	ต่างคนกต่็างแต่งตวักนัไปตาม

ความสวยของแต่ละคน	ทกุคนตา่งกด็ีใจที่พวกเราชาวฉ่อยได้กลบัมาฉอ่ย

ร่วมกันอีกครั้ง	อาจารย์บอกกับโน้ตว่า		

	 “พวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะ	ถ้าจะกลับมาเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไร	

ไปแต่งตัวได้แล้ว	เดี๋ยวอีกสักพักก็จะขึ้นแสดงแล้วล่ะ”	

	 “ครับ	อาจารย์”

	 พอถึงเวลาที่พวกเราแสดง	ก้าวแรกที่พวกเราขึ้นสู่เวทีนั้นมีเสียง

กรีด๊ดงัสนัน่	“อร้าย	ๆ ๆๆ”	เสยีงปรบมอืดงัลัน่ทัว่โรงเรยีน	เป็นบรรยากาศ

ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิต	 เราจึงแสดงอย่างเต็มที่	จนการแสดงของเรานั้น
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จบลงด้วยความสวยงาม	ลงตัว	และไพเราะที่สุด	โน้ตเอ่ยออกมาว่า

	 “เฮ้ย!	เราว่าเรากลับมาเรียน	ดีมั้ย”	

	 ฉันตอบว่า	“ดีสิ	ดีมาก	ๆ 	เลย	ถ้าเอ็งกลับมาเรียน	เราจะเรียนไป

พร้อม	ๆ 	กัน	จบไปด้วยกัน”	

	 พองานเสรจ็สิน้	โน้ตกก็ลบัมาแก้ศนูย์	แก้	ร	จนหมดทกุตวั	ท�างาน

ส่ง	ชดเชยเวลาเรียนที่ขาดหายไป	เราสี่คนคุยกันว่า

	 “เรายังไม่รู ้เนอะว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไง	 เราอาจจะ

แยกย้ายกันไปหรือแก่ไปด้วยกัน	แต่ตอนนี้	ปัจจุบันนี้	 เราเป็นเพื่อนกัน		

เป็นเพือ่นทีร่่วมทกุข์ร่วมสขุกนั	ได้ฉ่อย	แหล่ด้วยกัน	คอยเตอืนกันเหมือน

ที่ผ่านมาก็พอแล้ว	เพื่อนเอ๋ย	เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป”

นางสาววรรณวิกา  คุ้มเณร

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร  จังหวัดก�าแพงเพชร
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ไม่เชออย่ำลบหลู่
	

	 บ้านหนูอยู่ชนบท	หมู่บ้านท้ายลาด	ต�าบลหัวตะพาน	อ�าเภอ

วเิศษชยัชาญ	จังหวดัอ่างทอง	ละแวกบ้านหนมูวีฒันธรรมทีโ่ดดเด่น	ได้แก่	

ภาษาถิ่นและความเชื่อที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่จนถึงปัจจุบัน	

	 ด้านความเช่ือต้องยกให้ยายทวด	 (แม่ของยาย)	ยายทวดอาย	ุ

มากแล้ว	จะท�าอะไรก็ตาม	ท่านจะยึดติดกับธรรมเนียมโบราณที่ปฏิบัติ	

สบืกนัมา	หนกูบัยายทวดจงึเกอืบจะเป็นขมิน้กบัปนูในเรือ่งเกีย่วกบัความเชือ่		

เมื่อโต้แย้งกับยายทวด	ประโยคสุดท้ายยายทวดจะกล่าวว่า	 “ไม่เชื่อ	

อย่าลบหลู่”	จนคุณแม่ต้องอธิบาย	หนูจึงเข้าใจว่า	ความเช่ือบางอย่าง	

กม็เีหตผุลจากความห่วงใยของคนสมัยก่อน	เช่น	“ห้ามนอนขวางทางเดนิ”		

เหตุผลคือ	อาจถูกเหยียบหรือทับจากคนที่เดินผ่าน	“ห้ามเล่นซ่อนแอบ

่ ื
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	 ห้ามเคาะจาน	 เชื่อว่า	

	 	 เรียกผีมากินข้าว

เวลากลางคนื”	เหตผุลคอื	อาจถกูสตัว์มพีษิ	เช่น	ง	ูตะขาบ	ทีเ่รามองไม่เหน็	

กัดหรือต่อย	“เป็นไข้ห้ามกินหน่อไม้ดอง”	 เพราะอาหารหมักดองอาจ	

ท�าให้ท้องเสีย	 เป็นต้น	มารู้จักความเชื่อของชาวบ้านท้ายลาด	อ�าเภอ

วิเศษชัยชาญ	กันค่ะ

	 มีแผลห้ามไปงานศพ	 เชื่อว่า	 แผลจะติดเชื้อ

	 กลับจากงานศพต้องล้างเท้าก่อนเข้าบ้าน	

	 	 	 เชื่อว่า	 สิ่งที่ไม่ดีจะติดมาด้วย

	 ร้องเพลงในครัว	 เชื่อว่า	 จะมีผัวแก่

	 เด็กน่ารักให้ชมว่าน่าเกลียด	 เชื่อว่า	 วิญญาณชอบเด็กน่ารัก	

	 	 	 	 จะลักพาตัวเด็กไป

	 กลางคืนถ้าได้ยินเสียงทักห้ามขานรับ	

	 	 	 เชื่อว่า	 วิญญาณจะมาหลอกหลอน

	 ห้ามใส่สีด�าไปเยี่ยมคนป่วย	 เชื่อว่า	 แช่งให้คนป่วยตายเร็วขึ้น

	 นกแสกเกาะหลังคาบ้านหรือส่งเสียงร้อง	

	 เชื่อว่า			คนในบ้านจะเสียชีวิต
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	 ก่อนหน้านีห้นยูอมรบัว่าอายและขาดความมัน่ใจเมือ่คยุกบัใคร	ๆ 		

โดยใช้ค�าภาษาถิ่น	ครั้งหนึ่งเคยพูดคุยกับเพื่อนโรงเรียนในเขตเมืองว่า		

“แหงะมาซิ”	ถ้อยค�านี้ท�าให้เพื่อนต่างโรงเรียนพากันหัวเราะสนุกสนาน

และล้อว่า	“แหงะมาซิ	ๆ ”	พวกเขาคงไม่ทราบหรอกว่า	หนอูายขนาดไหน	

อายจนไม่กล้าพูดค�านั้นอีก	

	 จิ้งจกร้องทัก	 เชื่อว่า	 ออกนอกบ้าน

	 	 	 จะเกิดอันตราย

	 ได้กลิ่นธูปเทียน	 เชื่อว่า	 วิญญาณ

	 	 	 	 ญาติพี่น้องมาหา

	

	 ห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าคนที่เรารัก	

	 เชื่อว่า	 เป็นลางที่จะมีเรื่องขัดใจกัน	

	 	 จนต้องเช็ดน�้าตา

	 ห้ามชี้สายรุ้ง	 เชื่อว่า	 นิ้วจะด้วน

	 ห้ามปลูกบ้านบริเวณทางสามแยก	

	 เชื่อว่า	 จะเกิดภัยพิบัติ
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	 เมื่อเรียนวิชาภาษาไทย	ครูสอนเรื่อง	“ค�าภาษาถิ่นในภาคต่างๆ	

ของประเทศไทย”	ภาษาถิน่คอืเอกลักษณ์ทางภาษา	คอืภมูปัิญญาและวถิ	ี

ชีวิตของชุมชน	หนูจึงคิดได้ว่า	ภาษาถิ่นไม่ใช่เรื่องควรอับอายแต่อย่างใด	

เป็นเอกลกัษณ์ทางภาษาท่ีบรรพบรุุษใช้พูดสบืต่อกนัมาตามภมูปัิญญาของ

ท้องถิ่น	ซึ่งเราควรภูมิใจ...มารู้จักภาษาถิ่นอ่างทองกันค่ะ

	 ค�าภาษาถิ่น ความหมาย

	 แหงะ	 หันหลัง

	 ผ้ากะโถง	 ผ้าขาวม้า

	 ผ้าโต่ง	 ผ้าถุง	ผ้านุ่ง

	 หย่อง	 สปริง

	 กะม่วง	 มะม่วง

	 กะพร้าว	 มะพร้าว

	 กะตั๋ง	 ถังน�้า

	 เคลน	 โคลน

	 ตะพึด	 หลายครั้ง

	 เมาะ	 ที่นอน

	 ลูกกระเล็ก	 เด็ก

“อนุรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาถิ่น”

เด็กหญิงภัทรีญา  ทองมี

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

               

	 ค�าภาษาถิ่น ความหมาย

	 เขียม	 ประหยัด

	 เค็ม	 ใจแคบ

	 ตะล่อม	 รวบรวม

	 กระเตะ	 สะดุด

	 แม่ใหญ่	 ยาย

	 พ่อใหญ่	 ตา

	 ชวด	 ทวด	(แม่ของ

	 	 	 ปู่	ย่า	ตา	ยาย)

	 พวกบ้าน	 สรรพนาม

	 	 	 แทนชื่อภรรยา

	 	 	 หรือสามี



กระป๋องเกะกะ อุ๊ยตำย!

ว๊ำย! ที่รักคะ

สุดท้ำยแก้มมี ๓ ก มำฝำกกันค่ะ
ก ๑ กำรท�ำ “ควำมดี“ ท�ำได้ทุกที่ทุกเวลำ
ก ๒ กำรท�ำ “ควำมดี” ไม่ต้องหวังผล
ก ๓ กำรท�ำ “ควำมดี” ไม่มี ใครเห็น
 เรำก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจตนเอง

เด็กหญิงณัฐณิชา  ทีสุกะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  อ�าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



68

	 “เสาร์ทีส่องของเดอืนมกราคม

ที่จะถึงนี้	 เป็นวันเด็กแห่งชาติ”	

เสียงประกาศจากหอกระจายข่าว

ของโรงเรยีนรกัชาตยิัง่ยนื	เดก็ทกุคน	

ต่างพากันตื่นเต้นที่จะได้ร่วม

กจิกรรมงานวนัเดก็ของโรงเรยีน

ที่จะจัดขึ้นในปีนี้	 ซึ่งโรงเรียน	

รกัชาตยิัง่ยนืจะจดังานวนัเดก็ขึน้	

เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้เด็ก	ๆ 		

เกดิความสนกุสนาน	ผ่อนคลาย	

ได้แสดงออก	และน�าเสนอ	

ความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่	มีกิจกรรมมากมาย	เช่น	การประกวด

พูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับวันเด็ก	 วาดภาพชิงรางวัล	กิจกรรมการแต่ง	

ค�าประพนัธ์	เป็นต้น	เพือ่ให้เดก็	ๆ 	ได้ร่วมกจิกรรม	มีของรางวลัแจกเพ่ือเป็น

ขวัญก�าลังใจให้เด็ก	ๆ 	ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน	

	 “เดก็ชายศกัดิส์ทิธิ”์	กเ็ป็นหนึง่ในผูเ้ข้าร่วมแข่งขนั	เขากบัเพือ่น	ๆ 		

รวมตัวกันคิดการแสดงเพื่อใช้ในการประกวดแข่งขัน	 เขาเลือกใช้เพลง	

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

ในบทเพลง	“ใกล้รุ่ง”	มาแสดงประกอบการเต้นลีลาศ	พวกเขาฝึกซ้อม

โดยการศึกษาการเต้นลีลาศในยูทูบ	แล้วน�ามาดัดแปลงเป็นแบบฉบับ	

ของพวกเขาเอง

รู้รักสำมัคคี
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	 ศักดิ์สิทธิ์และเพื่อน	ๆ 	ฝึกซ้อมกันอย่างขะมักเขม้น	แต่ก็มิวาย	

เกิดปัญหาขึ้นจนได้	“เด็กหญิงเพียรทอง”	และ	“เด็กหญิงสมจิต”	ทะเลาะกัน	

เนื่องจากอุบัติเหตุการเหยียบเท้าระหว่างฝึกซ้อม	ซึ่งเพียรทองได้ก้าวขา

ผดิข้าง	จงึท�าให้เหยยีบไปโดนเท้าของสมจติอย่างไม่ได้ตัง้ใจ	ท�าให้เท้าของ	

สมจิตมีบาดแผล	สมจิตโกรธเพียรทองอย่างมาก	ท�าให้การฝึกซ้อม	

ต้องหยุดชะงักลง	 ศักดิ์สิทธ์ิกลุ้มใจเป็นอย่างมาก	 ได้แต่นั่งบ่นพึมพ�า	

กับตัวเองใต้ร่มไม้

	 “เฮ้อ	หากเพื่อน	ๆ 	ทะเลาะกันอยู่แบบนี้	ทีมของเราจะประสบ

ความส�าเร็จได้อย่างไร”

	 คุณครูเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามศักดิ์สิทธิ์ว่า	

	 “ศักดิ์สิทธิ์	มีอะไรกลุ้มใจหรือเปล่า	ครูเห็นเธอดูไม่สดชื่นเลย”		

	 ศักดิ์สิทธิ์จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณครูฟัง	คุณครูจึงบอกให้เขา	

ไปพาเพื่อน	ๆ 	มานั่งรวมกันที่ใต้ร่มไม้	เมื่อเด็ก	ๆ 	ทั้งหมดมานั่งรวมตัวกัน

ที่ใต้ร่มไม้	คุณครูจึงกล่าวกับเด็ก	ๆ 	ว่า
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	 “หากเราแตกสามัคคีกันแล้วนั้น	งานที่เราก�าลังท�าร่วมกันอยู	่

ก็จะส�าเร็จได้ยาก	 เราควรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน	และต้องรู้จัก	

ให้อภัยกัน	งานของเราจึงจะประสบความส�าเร็จนะคะเด็ก	ๆ ”

	 เพยีรทองได้ยินดงัน้ันจงึนึกข้ึนได้ว่า	ในตอนทีเ่ธอก้าวเท้าไปเหยยีบ

โดนเท้าของสมจิตนั้น	เธอยังไม่ได้ขอโทษต่อสมจิต

	 “สมจิตต้องโกรธที่เราไม่ได้กล่าวขอโทษเธอแน่	ๆ 	 เลย”	เธอนึก	

ในใจ	จากนั้นเพียรทองก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาสมจิต	และกล่าวค�า	

ขอโทษต่อสมจิต	

	 “สมจิต	 เราขอโทษนะที่วันนั้นเราเหยียบเท้าเธอ	 เราไม่ได้ตั้งใจ	

เราไม่อยากให้เรื่องนี้มันท�าให้เราทะเลาะกันเลย	ขอโทษนะเพื่อนรัก”	

	 สมจิตยิ้มแล้วก็บอกกับเพียรทองว่า

	 “เราไม่โกรธเพื่อนที่ดีอย่างเธอหรอกเพียรทอง”	และแล้วทีม	

ก็กลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง	ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่



71

	 ในวันแข่งขัน	ศักดิ์สิทธิ์และเพ่ือน	ๆ 	 ร่วมแสดงกันอย่างสุด	

ความสามารถ	ผลการตัดสินปรากฏว่าทีมลีลาศของศักดิ์สิทธิ์และเพื่อน	ๆ 		

ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นขนมห่อใหญ่	แต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะแบ่งขนม	

ให้กับทีมอื่น	ๆ 	 รวมถึงเพื่อน	ๆ 	ของเขาได้กินกันด้วย	 กิจกรรมวันน้ัน	

ด�าเนนิไปตลอดทัง้วนั	สร้างบรรยากาศความสนกุสนานแก่เด็ก	ๆ 	ท่ีมาร่วม

กจิกรรม	พวกเขาได้รบัทัง้ความสขุและความรูใ้นเวลาเดยีวกนั	และต่างรูจ้กั

สามัคคีกัน	ท�าให้โรงเรียนมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น	ต้องขอบคุณเพียรทอง

และสมจิตที่ได้ให้ข้อคิดแก่เพื่อน	ๆ 	ว่า	หากเราท�าผิดเราต้องรู้จักกล่าว	

ค�าขอโทษ	แม้ว่าความผดินัน้เราจะตัง้ใจหรอืไม่ได้ตัง้ใจกต็าม	และอกีฝ่าย

ก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน	“รักกันดีกว่าชังกัน”

นางสาวสรัญญา  คล้ายสุบรรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

อ�าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
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เสียงแห่งควำมจริง
	

	 มนุษย์พูดถึงความยุติธรรมมานมนาน	คอยพร�่าเพ้อให้ทุกฝ่าย	

เท่าเทียมแต่หากสิ่งที่มนุษย์มโนขึ้นนั้น	กลับท�าลายมนุษย์เองล่ะ	?	มันจะ

ไปมีประโยชน์อะไร...

	 ในโรงอาหารของโรงเรยีนตอนพกัเทีย่ง	เป็นสถานทีท่ีพ่ลกุพล่าน

ไปด้วยผู้คนมากมาย	แต่ตอนนี้	ผมกลับรู้สึกเดียวดาย	เสียงซุบซิบนินทา

จากผู้คนรอบข้างก�าลังถาโถมใส่ผมจนแทบล้มลงไปกองกับพื้น	ผมก�าลัง

สับสน	 ไม่นานหูผมก็อื้อไปหมด	 ไร้เสียงใดผ่านเข้ามาในโสตประสาท	

ของผม	ผมอ้าปากค้างมาเนิ่นนานโดยไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากริมฝีปาก

ของผมทั้งสิ้น	สายตาของผมมองอย่างเหม่อลอยไร้จุดหมาย...

	 ตรงหน้าผมมีหนุ่มใหญ่	 ใส่ชุดกากีแบบข้าราชการ	ซึ่งไม่บอกก	็

รูว่้านีค่อืครฝู่ายปกครองสดุโหดของโรงเรยีน	คุณครฝู่ายปกครองก�าลงัถือ

โทรศพัท์หน้าจอขนาด	๕	นิว้	หนัมาทางผมด้วยสายตาสงสัย	ในจอโทรศัพท์
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ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิด ซ่ึงมันจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวผมแน่น 

จนหายใจล�าบาก เด็กแว่นท่าทางเหมือนนักเรียนดีเด่นก�าลังยืนร้องไห้  

อยู่เบื้องหลังคุณครู ผมพูดอะไรไม่ออกหรือต่อให้พูดไปก็คงไร้ประโยชน์ 

ใบเกรดที่ดูสมบูรณ์แบบของเจ้าเด็กแว่นที่ร่วงจากกระเป๋าของผม  

หลังจากถูกค้นอย่างโหดร้ายบวกกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ่งบอก 

ได้ชัดว่า ผมนี่แหละ !!! คนร้าย...นี่แหละที่ท�าให้ผมไม่มีข้อแก้ตัวอีกเลย  

ให้ผมเดา...ไม่นาน ผมคงได้สัมผัสถึงความเย็นของแอร์ในห้องปกครอง 

เป็นแน่ 

 ก่อนจะเดินตามคุณครูไปห้องปกครอง...ผมก็เหลือบไปเห็น 

เข้ากับรอยยิ้มท่ีมีชัยจากเด็กแว่น นักเรียนผู้แสนดี ใช่! เจ้าเด็กแว่นใกล้

ชนะเกมนี้แล้ว เกมที่เดิมพันด้วยอนาคตทางการศึกษา แต่ผมยังไม่ยอม

แพ้หรอก หลักฐานชิ้นส�าคัญก�าลังถูกเปิดเผยในอีกไม่นาน

 เมื่อถึงห้องปกครอง ผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นของแอร์จากนรก 

ในความคิดของมนุษย์หัวเกรียนทุกคน ในห้องปกครองที่ถูกปกคลุม 
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ด้วยความตงึเครียด	มโีต๊ะประชมุตัง้อยูก่ลางห้องทีล้่อมรอบด้วยโต๊ะท�างาน

ของคุณครู	ตรงโต๊ะมี	๓	คนนั่งอยู่	หัวโต๊ะคือท่าน	ผอ.	ที่นั่งอยู่ด้านซ้าย

คือเด็กแว่นเจ้าทุกข์	ด้านขวาคือครูฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี	้	

ถึงจะเป็นโต๊ะประชุม	แต่ผมกลับรู้สึกไม่ต่างอะไรกับโต๊ะสอบปากค�า	

ผู้ต้องหา	แต่สิ่งที่ขาดคือ	ค�าแก้ตัวจากจ�าเลย		ซึ่งก็คือผมนั่นเอง	ผมได้แต่

นั่งก้มหน้าตามประสาคนผิด

	 “เธอมีความผิดร้ายแรงนะ	หลักฐานก็มัดตัวแน่น	 เธอคงดิ้น	

ไม่หลดุหรอก”	ประโยคแรกตัง้แต่มาอยูใ่นห้องนีค้อืเสยีงจากครฝู่ายปกครอง	

เสียงท่ีจะชี้อนาคตว่าผมจะได้เรียนที่นี่ต่อไปหรือเปล่า	 ไม่นานหลังจาก	

ส้ินเสียงของครูฝ่ายปกครอง	แม่ของผมก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องปกครอง	

พร้อมสีหน้าผิดหวังในตัวผมอย่างแรง...

	 เอาล่ะ!	ทุกอย่างพร้อมแล้ว	อนาคตของผมก็พร้อมจะดับลงแล้ว	

ผมจ�าใจจรดปากกาลงในกระดาษขนาด	A4	ทีป่ระทบัตราโรงเรยีนอยูเ่ด่นหรา	
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พร้อมข้อความตรงหวักระดาษว่า	“ค�าร้องขอลาออกจากการเป็นนกัเรยีน”	

กระดาษที่ดูธรรมดา	แต่ส�าหรับผม	มันคือขวานที่พร้อมจะจามอนาคต	

ของผมให้แหลกเป็นเสี่ยง

	 ตึ่ง	ตึง	ตึ๊ง...เสียงจากไมค์ประชาสัมพันธ์ดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย	

สายตาของทุกคนในห้องปกครองถูกเปล่ียนเป้าหมายไปจับจ้องล�าโพง

ประชาสมัพนัธ์พร้อมเพรยีงกนัอย่างมไิด้นดัหมาย	ทันใดนัน้กม็บีทสนทนา

ดังขึ้น

	 ก	:	ต่อให้นายเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร	ก็ไม่มีใครเชื่อหรอก	

	 	 ทุกคนมองฉันเป็นเด็กเรียนแสนดี

	 ข	:	งั้นฉันจะหาหลักฐานมาเอาผิดแกเอง

	 ก	:	หึ!	อย่าฝันไปหน่อยเลย

	 จบบทสนทนา	ทุกคนหันมามองกันเองด้วยสีหน้างุนงง	อาจจะ

เป็นบทสนทนาปกติ	แต่ผมกลับรู้สึกมีความสุข	เพราะทุกคนรู้ดีว่านั่นคือ	

เสียงสนทนาระหว่างเด็กแว่นกับผม	คลิปเสียงนั้นถูกปล่อยโดยเพื่อน	
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ของผมจากหอกระจายข่าวของโรงเรียน	เสียงที่จะบ่งบอกได้ดีว่า	นาย	

เด็กแว่นที่ทุกคนมองว่าเป็นคนดีนั้น	ทุกคนคิดผิด!!!	 เจ้าเด็กแว่นได้แอบ

เข้าใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์เพื่อแก้ไขผลการเรียนของตนเอง	แต่ผม

กลับไปเห็นเข้า	ท�าให้เกิดบทสนทนาดังกล่าวขึ้น	ผมลงทุนขโมยใบเกรด

ของมันเพื่อมาแฉเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนได้รู้	แต่ครูฝ่ายปกครองมาพบ	

เสียก่อน	ทั้งหมดคือแผนของมันแต่แรก	และคลิปเสียงนี้แหละคือไพ่ตาย

ใบสุดท้ายของผม	ที่จะปิดต�านานเด็กแว่นนักเรียนดีเด่นคนนี้...	

	 ไม่ผิดหวัง!	ตอนน้ีเด็กแว่นก�าลังประหลาดใจอย่างสุดขีด	ผมย้ิม

อย่างมชียัแล้วหนัไปมองครฝู่ายปกครองซึง่ก�าลงัจ้องเขม็งมาทีผ่ม	รอยย้ิม	

ของผมหุบลงทันที	 เพราะผมรู้อยู่เต็มอกว่าผมก็มีความผิดและต้องได้รับ

โทษเช่นกัน

นายรัชพล  สืบวิเศษ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

อ�าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
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	 มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง	ตั้งอยู่บนภูเขาห่างไกลจากตัวเมืองมาก	มีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกทิ้งข้างถนน	ตั้งแต่

อายุประมาณ	๑	ขวบ	และมียายแก่เลี้ยงดูไว้จนอายุ	๔	ขวบ	ตั้งชื่อว่า	“ข้างถนน”

เด็กชำยข้ำงถนน

	

	 ทุก	ๆ 	เช้า	ด.ช.	ข้างถนน	จะไปรับจ้างเก็บขยะ	ท�าความสะอาดหมู่บ้าน	จนท�าให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้าน

ท่ีไร้ซึ่งขยะ	ขยะที่เด็กน้อยเก็บได้แลกเป็นเงินค่าขนมครั้งละ	๕	บาท	แต่เขาไม่ซื้อขนม	 เขาเอาเงินไปให้ยาย	

ที่กระท่อม	ซึ่งเป็นกระท่อมที่มีแต่รอยรั่ว	ไม่มีประตู	ไม่มีไฟฟ้าใช้

	

	 ทุก	ๆ 	ครั้งที่	ด.ช.	ข้างถนนเห็นคนอื่นมีธงชาติ	ธงสีเหลือง	รูปในหลวงอยู่ในบ้าน	มีพระพุทธรูป	แจกันดอกไม้ที่

สวยงาม	เด็กน้อยอยากจะมีกับเขาบ้าง	แต่ก็ไม่มีเงินซื้อ	เพราะไม่มีพ่อแม่ที่จะขอเงินไปซื้อได้

	 ด.ช.	ข้างถนนรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วย	ทุก	ๆ 	วัน	 เขาจะพาควายไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าและทุ่งนาใกล้ล�าธาร		

ทกุครัง้ที	่ด.ช.	คนนีไ้ปเลีย้งควาย	กจ็ะจบัปปูลากลบัไปฝากยายเป็นอาหารด้วย	ด.ช.	ข้างถนนวาดรปูธงชาติ	ธงในหลวง	

และรูปในหลวง	ลงบนกระดาษ	ด้วยความตั้งใจที่จะมีธงชาติติดบ้าน
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	 ด.ช.	ข้างถนนวาดรูปเสร็จแล้วน�าไปติดไว้หน้าบ้าน	จากนั้น	ด.ช.	ข้างถนนก็ออกไปเก็บขี้ควายเพื่อมาเป็นปุ๋ย	

ใส่ผักที่เขาปลูกเอาไว้	แต่เก็บได้ไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก	เขานึกถึงรูปธงชาติที่วาดไว้นั้นว่าโดนน�้าไม่ได้	เขาจึง

รีบวิ่งกลับไปที่กระท่อม	แล้วก็ต้องร้องไห้ที่เห็นธงชาติเลอะเพราะเปียกฝน

	

	 ด.ช.	ข้างถนนกลบัเข้ามาในกระท่อมเชด็รปูจนสะอาด	เมือ่ฝนหยดุ	แดดเริม่ออก	เขากอ็อกไปข้างนอก	ด.ช.	ข้างถนน

อยากเรียนหนังสือมาก	เขาไปแอบดูเพื่อน	ๆ 		เรียนหนังสือทุกวัน	จนสามารถท่อง	ก-ฮ	ได้	เขาฝึกท่องทุกวัน	เขาดีใจ

และมีความสุขมากที่อ่านหนังสือได้แล้ว

	

	 วันหนึ่งยายของเขาไม่สบาย	เขาต้องดูแลยาย	เช็ดตัวอาบน�้าให้ยาย	จนเขาไม่ได้ไปไหน	ไม่ได้เล่นกับเพื่อน	ๆ 		

ยายของเขาไม่สบายหนักขึ้นเรื่อย		ๆ 	 เขาจึงไปเอารถเข็นของชาวบ้านเพื่อพายายไปหาหมอ	แต่ยายสิ้นลมหายใจ	

ระหว่างทาง	ท�าให้เขาเสียใจมาก	เพราะเขาไม่เหลือใครอีกแล้ว	พ่อแม่ก็ไม่มี	ยายก็จากไปแล้ว	และไม่นานก็มีหลวง

ตาพาเขาไปบวชศึกษาในหลักพระธรรมจนเติบโตเป็นคนดี	มีการศึกษา	ชาวบ้านเรียกเขาว่า	“เณรน้อยยอดกตัญญู”	

นางสาวสุวัณร์มาไร  บุญมา   โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา   อ�าเภอท่าสองยาง   จังหวัดตาก
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ธงชำติไทย
	

	 ขณะที่ฝ้ายก�าลังดูรายการโปรดทางโทรทัศน์อย่างสนุกสนาน	

อยู่นั้น	ทันใดภาพในจอโทรทัศน์ก็เปลี่ยนเป็นภาพของธงชาติไทยขึ้นมา	

ฝ้ายเห็นดังนั้นจึงลุกขึ้นและร้องเพลงชาติตาม	ตอนนั้นเอง	ฝ้ายจึงเกิด

ความสงสัยว่า	“ท�าไมคนไทยเราจึงต้องยืนตรงขณะท่ีเพลงชาติดังขึ้น	

ทกุครัง้”	และค�าถามนัน้กด็งัก้องภายในจติใจฝ้าย	จนท�าให้เธอต้องเดนิไป

หาแม่ทีก่�าลงัท�ากบัข้าวอยูใ่นครวัหลงัจากทีเ่พลงชาตจิบลง	ฝ้ายถามแม่ว่า		

	 “คณุแม่คะ	ท�าไมเราทกุคนจะต้องยนืตรงเมือ่เพลงชาตดิงัขึน้คะ”	

	 แม่อธิบายให้ฝ้ายเข้าใจว่า	 “การที่เรายืนตรงเคารพธงชาติ	

ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	

เพราะภายใต้ความหมายของธงไตรรงค์	๓	สีที่เราเคารพนี้มีความหมาย

ต่อคนไทยอย่างยิ่ง	
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เด็กหญิงดารามณี  พยุหเสนีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเทพนารี 

อ�าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

	 สีแดง หมายถึง ชาติ	

เนือ่งด้วยชาตไิทยกว่าจะรวม

เป็นชาตแิละด�ารงมาได้กด้็วย

เลือดเนื้อของคนไทย	

	 สขีาว หมายถงึ ศาสนา

อนับรสิทุธิด์งีามประจ�าชาติ	

สนี�า้เงนิ หมายถงึ พระมหากษตัรยิ	

ซึ่งถือว่าเป็นสมมติเทพจุติจากฟากฟ้าที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทย	

	 ดังนั้น	การยืนตรงเคารพธงชาติจึงบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ

ประเทศไทย	บอกถึงความเป็นเอกราช	ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว	

ด้วยความสามัคคี	ความซื่อสัตย์	 เสียสละ	ของประชาชนชาวไทย	การยืน

ตรงเคารพธงชาติเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ประชาชนได้	และ	

ยังเป็นการร�าลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละชีพเพื่อคนรุ่นหลังให้ได้อยู่ใน	

แผ่นดินไทยอย่างสงบสุขจนถึงทุกวันนี้”

	 เม่ือแม่ของฝ้ายอธิบายจบ	ท�าให้ฝ้ายเข้าใจมากขึ้นว่าท�าไมฝ้าย

ถึงต้องยืนตรงตอนเคารพธงชาติ	และหลังจากวันน้ัน	ฝ้ายก็ตั้งใจเคารพ

ธงชาติทุกครั้งที่เพลงชาติดังขึ้น

์	
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๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๐		พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า 

“พระราชบัญญัติธง	พระพุทธศักราช	๒๔๖๐”	ออกประกาศเม่ือวันที	่ 

๒๘	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๖๐	ดงันัน้	วนัที	่๒๘	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	จงึเป็น 

วันครบรอบ	๑๐๐	ปี	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระราชทาน 

“ธงไตรรงค์”	ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย	

	 หากนับเนื่องกันไปตั้งแต่สมัยโบราณ	ตามหลักฐานต่างๆ	ยังไม่มี

การใช้ธงชาติเป็นการเฉพาะ	แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ได้ใช้ธงสีแดงติด

เป็นเครื่องหมายว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าของไทย	จนถึงสมัยกรุงธนบุรี

และกรงุรตันโกสนิทร์	กย็งัใช้ธงสแีดงเกล้ียงชกัเป็นเครือ่งหมายประจ�าเรอื 

ค้าขายกบัต่างประเทศอยู	่จนกระทัง่ในสมยัรตันโกสนิทร์	พระบาทสมเดจ็พระ 

พทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ทรงพระราชด�ารว่ิา	เรอืหลวงกบัเรอืราษฎร

ควรมีเครื่องหมายให้เห็นแตกต่างกัน	จึงมีพระบรมราชโองการให้น�า 

รูปจักรสีขาวติดไว้กลางธงแดงเป็นเครื่องหมายใช้เฉพาะเรือหลวง 

ส่วนเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงกันอยู่	 ต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	ได้ช้างเผือกสามเชือก	ซึ่งตาม

ประเพณีไทยถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง	จึงมีพระบรมราชโองการให้ท�า

รปูช้างเผือกไว้กลางวงจกัรในธงเรือหลวงด้วย	โดยธงเรอืสนิค้าของราษฎร

ยังคงใช้ธงแดงเช่นเดิม

ธงสีแดง ธงรูปจักร ธงรูปจักรมีช้างเผือกตรงกลาง
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	 คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

ทรงพระราชด�าริว่า	ธงสีแดงที่เรือสินค้าไทยใช้อยู่นั้นซ�้ากับประเทศอื่น 

ยากแก่การสังเกต	ไม่สมควรใช้อกีต่อไป	ควรใช้ธงอย่างเรอืหลวงเป็นธงชาติ	

แต่ให้เอารูปจักรออกเสีย	 เพราะเป็นเครื่องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน	

คงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงแดง

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ออก

พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม	โดยพระราชบัญญัติทุกฉบับ

ได้ยืนยันถึงลักษณะของธงสยามว่าเป็นธงพื้นแดง	ตรงกลางเป็นรูปช้าง

เผือกหันหน้าเข้าเสา	ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระราชด�ารว่ิา	เมือ่มองธงชาตซิึง่ใช้อยูใ่นขณะนัน้ 

แต่ไกลจะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไหร ่

และรปูช้างท่ีอยู่ตรงกลางธงกไ็ม่งดงาม	จงึโปรดเกล้าฯ 

ให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม	แก้ไขลักษณะธงชาติ

เป็นธงพื้นแดง	กลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่อง

ยืนแท่น	หันหน้าเข้าเสา	ส�าหรับเป็นธงราชการ	

ประกาศนี้ให้เริ่มบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	๑	มกราคม	

พ.ศ.	๒๔๕๙	ซึ่งถือเป็นธงช้างรูปสุดท้ายของธงในสมัยรัตนโกสินทร์ 

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	 ได้มีการแก้ไขลักษณะธงชาติอีกครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยได้ประกาศตนเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร

เพ่ือรบกับเยอรมนี	ออสเตรีย	และฮังการี	 ในสงครามโลกครั้งที่	 ๑ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด�ารว่ิา	การประกาศ

สงครามครัง้นีน้บัเป็นความเจรญิก้าวหน้าขัน้หนึง่ของประเทศ	สมควรจะมี

สิง่เตอืนใจส�าหรบัวาระนีไ้ว้ในภายหน้า	สิง่นัน้ควรได้แก่ธงชาติ	ทรงเหน็ว่า 

ลักษณะที่ได้แก้ไขไปแล้วใน	พ.ศ.	๒๔๕๙	นั้น	ยังไม่สง่างามเพียงพอ 

จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้เพิ่มแถบสีน�้าเงินแก่ข้ึนอีกสีหน่ึงเป็นสามส ี

ธงช้างเผือก
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ตามลกัษณะธงชาตขิองนานาประเทศทีใ่ช้กันอยูโ่ดยมากขณะน้ัน	เพ่ือให้เป็น 

เครือ่งหมายว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกบัฝ่ายสัมพนัธมิตร	

เพ่ือต่อต้านปราบปรามฝ่ายอธรรม	อีกประการหนึง่สนี�า้เงนิกเ็ป็นสปีระจ�า

พระชนมวารเฉพาะพระองค์ด้วย	จึงเป็นสทีีส่มควรจะประกอบไว้ในธงชาติ

ไทยด้วยประการทั้งปวง	

	 การเปลี่ยนธงชาติครั้งนี้	จมื่นอมรดนุณารักษ์	 (แจ่ม	สุนทรเวช)	

ได้เขียนเรื่องราวเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงลักษณะธงชาติว่า	พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชด�าริจะเปลี่ยนธงช้างเป็น 

ธงแถบสี	 เพราะทรงเห็นความล�าบากของราษฎรที่ต้องสั่งซื้อธงผ้าพิมพ ์

รูปช้างมาจากต่างประเทศ	และบางครั้งเกิดการติดธงผิด	รูปช้างกลับเอา

ขาชีข้ึ้น	หากเปล่ียนเป็นธงแถบสี	ราษฎรกส็ามารถท�าธงใช้เองได้	และช่วย 

ขจัดปัญหาการติดธงผิดพลาด	ได้ทรงพยายามเลือกสีที่มีความหมาย 

ทางสามคัคแีละสง่างาม	ก่อนออกพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่	ได้ทรงทดลอง

ใช้ธงริ้วขาวแดงติดอยู่ที่สนามเสือป่าหลายวัน	

	 ภายหลังพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึตกลงพระทยั

ใช้สีน�้าเงินแก่เพิ่มขึ้นอีกสีหนึ่ง	มีผู้เสนอแนะว่าริ้วตรงกลางควรจะเป็น

สีน�้าเงิน	ซึ่งเป็นสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์	ถ้าเปลี่ยนตามนี้แล้ว	

ธงชาติไทยก็จะประกอบด้วยสีแดง	ขาว	น�้าเงิน	มีสีเหมือนกับธงสามสี

ของฝรั่งเศส	ธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษ	และธงดาวของสหรัฐอเมริกา 

เพิ่มความพอใจให้กับประเทศพันธมิตรทั้งสามยิ่งขึ้น	และการที่มีสี

ของพระมหากษัตริย์ในธงชาติก็ยังเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระองค์ 

ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น ธงริ้วขาวแดง
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ในวาระส�าคัญต่างๆ	ด้วย	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเหน็ด้วยกบัข้อเสนอน้ี	และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราช-

บญัญตัิธงขึ้นเรยีกว่า	“พระราชบญัญตัิธง	พระพทุธศักราช	๒๔๖๐”	ออก

ประกาศเมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๐	มีผลบังคับภายหลังวันออก

ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว	๓๐	วัน	ลักษณะธงชาติมีดังนี้	

คอื	เป็นธงรปูส่ีเหล่ียมร	ีขนาดกว้าง	๒	ส่วน	ยาว	๓	ส่วน	มแีถบสนี�า้เงินแก่

กว้าง	๑	ใน	๓	ของความกว้างของธงอยู่กลาง	มีแถบสีขาวกว้าง	๑	ใน	๖ 

ของความกว้างของธงข้างละแถบ	แล้วมีแถบแดงกว้างเท่ากับแถบขาว

ประกอบข้างนอกอีกข้างละแถบ	และพระราชทานนามว่า	“ธงไตรรงค์”	

ส่วนธงรูปช้างกลางธงพื้นแดงของเดิมนั้นให้ยกเลิก	

	 ความหมายของสีไตรรงค์	คือ	

	 สีแดง	 หมายถึง	 ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ	

	 สีขาว	 หมายถึง	 ศาสนาซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจ 

	 	 	 ให้บริสุทธิ์	

	 สีน�้าเงิน	หมายถึง	 พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศ

ธงไตรรงค์
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		 ครั้นถึง	พ.ศ.	๒๔๗๙	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท-

มหิดล	ได้ตราพระราชบัญญัติธงเป็นฉบับแรกในรัชกาล	ในส่วนที่ว่าด้วย

ธงชาตินั้นยังคงใช้ธงไตรรงค์	แต่ได้อธิบายลักษณะให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น	คือ	

ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม	มีขนาดกว้าง	๖	ส่วน	ยาว	๙	ส่วน	ด้านกว้าง 

๒	ใน	๖	ส่วน	ตรงกลางเป็นสีขาบ	(น�้าเงินเข้ม)	ต่อจากแถบสีขาบออกไป 

ทั้งสองข้าง	ข้างละ	๑	ใน	๖	ส่วนเป็นแถบสีขาว	ต่อแถบสีขาวออกไป 

ทั้ง	๒	ข้างเป็นแถบสีแดง	ธงไตรรงค์จึงเป็นธงชาติไทยสืบมาจนปัจจุบัน			

	 “ธงชาติไทย”	จึงนับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์และยังแสดงถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวรู้รักสามัคคีของ

คนในชาติ	 อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความหลากหลายที่มีอยู ่

ในสงัคมอกีด้วย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐		รฐับาลได้ประกาศให้วนัที	่๒๘	กนัยายน

ของทุกปี	เป็น	“วันพระราชทานธงชาติไทย”	ถือเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง

ของชาตทิีม่ใิช่วนัหยดุราชการ	โดยให้เริม่ตัง้แต่	๒๘	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ซึ่งเป็นวันครบรอบ	๑๐๐	ปี	เป็นต้นไป	

กองบรรณาธิการ

อ้างอิง

กรมการทหารช่าง.	ความเป็นมาของธงชาติไทย.	สืบค้นเมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐.	จาก	

	 “http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_tongthai.htm”	

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย	 (ธงไตรรงค์).	ประวัติความเป็นมาและรูปแบบธงชาติไทย.	สืบค้นเมื่อ 

	 วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐.	จาก		

	 “http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4”	

ยุพร		แสงทักษิณ.	(๒๕๕๙).	ธงไทย.	พิมพ์ครั้งที่	๒.	กรุงเทพฯ:	องค์การค้าของ	สกสค.
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CPR ช่วยชีวิต©ุกเ©นิ
	 Cardio	Pulmonary	Resuscitation	หรือ	CPR	หากแยก

ความหมายของค�าศัพท์แต่ละค�า	ค�าว่า	Cardio	จะหมายถึง	หัวใจ	

Pulmonary	หมายถึง	ปอด	และ	Resuscitation	หมายถึง	การท�าให้

ฟื้นคืนชีพ	 เมื่อน�าความหมายมารวมกันจึงแปลว่า	การปฏิบัติการช่วย

ฟื้นคืนชีพ	โดยผสมผสานกันระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน

เข้าไปในปอดและการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย	(ต�าแหน่งหัวใจ)	เพื่อให้

หวัใจท�าการหมนุเวยีนเลอืดทีม่อีอกซเิจน	เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีห่ยดุหายใจหรอื

หัวใจหยุดเต้นกลับมาหายใจและมีโอกาสรอดชีวิต	

	 การช่วยชีวิตด้วยวิธี CPR จะใช้เมื่อมีองค์ประกอบดังนี้

  ๑. ไม่หายใจ

  ๒. ชีพจรหยุดเต้น

  ๓. ผู้ปวยไม่ได้สติ

 หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ข้อ ก็ยังไม่มีความจ�าเปนต้องท�า CPR	

	 การท�า	CPR	 เป็นการช่วยชีวิตที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อ

ผู้ท�าการช่วยชีวิตได้ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว	 เพราะหากท�าโดยไม่มีความรู้

และไม่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนจะก่อให้เกดิผลเสยีมากกว่าผลด	ีเช่น	กระดกูหกั

หรือหัวใจช�้าเพราะกดแรงไป	 เศษอาหารอุดตันทางเดินหายใจ	 	รวมถึง	

หากกดหน้าอกในขณะท่ีหวัใจของผูป้ระสบเหตยุงัเต้นอยูก่อ็าจเป็นสาเหตุ

ให้หัวใจหยุดเต้นได้	เป็นต้น

	 ดังน้ัน	 เราจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตหรือการท�า	CPR	

ที่ถูกต้อง	โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น	ดังนี้
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	 เมื่อพบคนหมดสติ ตรวจดู

ความปลอดภัย	 ให้ตรวจดูความ

ปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ	

เช่น	ระวังอุบัติเหตุ	ไฟฟ้าช็อต

	 ปลุกเรียก ตบไหล่ 

ปลุกเรียกด้วยเสียงดัง	

พร้อมตบที่ไหล่	2	ข้าง

	 โทร. 1669	 ขอความช่วยเหลือ	

โทร.1669	หรือ	ให้คนอื่นโทรให้	พร้อม

กับน�าเครื่อง	AED	(เออีดี)	มา

	 ประเมินผู้หมดสติ	หากไม่รู้สึกตัว	

ไม่หายใจ	หรือหายใจเฮือก

	 กดหน้าอก	 จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย	วาง

สันมือข้างหนึ่งตรงครึ่งล่างกระดูกหน้าอก	และ

วางมืออีกข้างทับประสานกันไว้	 เริ่มการกด

หน้าอก	(CPR)	ด้วยความลึกอย่างน้อย	5	ซม.	

ในอตัราเรว็	100-120	ครัง้/นาท	ี(หากไม่ม	ีAED	

ให้ข้ามข้อ	6-8	ไป)

	 ตดิแผ่น AED	ตดิแผ่นน�าไฟฟ้าบรเิวณ

ใต้กระดกูไหปลาร้าด้านขวาและชายโครง

ด้านซ้าย	(ตามภาพตวัอย่าง)	หลังจากนั้น

ไม่สัมผัสตัวผู้ป่วย

	 ปฏิบัติตามเคร่ือง AED แนะน�า	หาก

เครื่องสั่งให้ช็อกไฟฟ้า	 ให้กดปุ่มช็อกตาม

เครื่องสั่งและกดหน้าอกหลังท�าการช๊อก

แล้วทันที	หากเครื่องไม่สั่งช็อก	 ให้ท�าการ

กดหน้าอกต่อ

	 กดหน้าอกต่อเน่ือง	ท�า	

CPR	ต่อเนื่อง	ปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของเคร่ือง	AED	

จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

	 ส่งต่อ	ส่งต่อผู้ป่วยให้

กับทีมกู้ชีพเพื่อน�าส่งโรง

พยาบาล

หากผู้ป่วยต่ืนหรือรู้สึกตัว
หรือหายใจเองได้	 ให้จัด
ท่านอนตะแคง

	 เปิดเคร่ือง AED	เม่ือเครือ่ง	AED	

มาถึง	ถอดเสื้อออกและเปิดเครื่อง	

**ถ้าเปียกน�า้ให้เชด็น�า้ก่อนตดิแผ่น

น�าไฟฟ้า

	หากหายใจเอง
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ที่มา	:	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 	 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน	(ประเทศไทย).	CPR	การช่วยเหลือผู้ที่ก�าลังจะตาย	ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง.	สืบค้นเมื่อวันที่	

	 	 	 ๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐.	จาก	www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=485:cpr-&catid=51

	 	 	 :m---m-s&itemid=202	
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เด็กหญิงวิศัลย์ยา		สุทธิวารี			โรงเรียนอนุบาลตราด			อ�าเภอเมืองตราด			จังหวัดตราด



๙๑

“Crispypung” ¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹àÂÒÇ�

 “บุค” หรือนายวสวัตติ์ เขียวเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

โรงเรียนแมจันวิทยาคม มักถูกตั้งคําถามอยูเสมอวาโตขึ้นอยากเปนอะไร 

คําถามนี้ทําใหเขามีความคิด

อยากหารายไดเสริมและ

เปนเจาของธุรกิจเอง วันหนึ่ง

เขาไดติดตามรายการ “อายุ

นอยรอยลาน” ซึ่งเปนรายการที่

นําเสนอผูท่ีประสบความสําเร็จ

ทางธุรกิจ ที่สําคัญคือ ใหแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจแกผูที่เริ่มอยาก

ทําธุรกิจ และหนึ่งในนั้นคือ “บุค” นั่นเอง

 เขาเร่ิมศึกษาเร่ืองการทําธรุกิจมากขึน้และลองขายเสือ้ผา นาฬกา 

แตพอทําไดสักพัก ก็รูสึกวามันไมใชตัวตนของเขา เขาเลยหยุดทําและ

คิดวาการจะขายสินคาอะไรนั้น เราตองมีความรูในสินคาน้ันกอน จาก

คนชอบกินขนมมาเปนคนทําขนม บุคลงมือศึกษาการทําธุรกิจขนม 

โชคดีทีเ่ขาเปนคนชอบอานหนงัสอื เขาจงึมขีอมลูมากมายและหลากหลาย

จากการอานตามที่เขาสนใจ เชน คูมือการทําธุรกิจสตารตอัพ การตลาด 

การทาํขนมสตูรตางๆ เปนตน แตทีบุ่คสนใจเปนพิเศษคอื “การทาํขนมปง

คาราเมลขาย” เขาจึงศึกษาและติดตามชมการทําขนมผานส่ือออนไลน 

พอไดใหเงินทุนแกบุค ๑,๐๐๐ บาท เพื่อลองทําขนมปงคาราเมล เขาทําซํ้า

และปรับปรุงจนไดสูตรของตัวเอง และน่ีคือที่มาของ “Crispypung” 
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ขนมปังคาราเมลที่บุ๊คภูมิใจอยากให้ใคร	ๆ 	 ได้ลองลิ้มความอร่อยอย่างมี

คุณค่านี้

	 แรกเริ่มเขาตั้งชื่อแบรนด์สินค้าว่า	“Crispy	Crispy”	ต่อมา

เขาเพิ่มรสชาติของขนมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 เขาจึงเปลี่ยน

ชื่อแบรนด์เป็น	“Crispypung”	โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ให้สวยงาม	ดูทันสมัย	และวางแผนในอนาคตว่าจะขยายฐานลูกค้าให้

กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อออนไลน์	เช่น	ไลน์	เฟซบุ๊ก	

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและการสั่งสินค้า	รวมถึงการท�าธุรกิจในอนาคต

ที่มีแนวโน้มของการค้าขายผ่านระบบออนไลน์

	 บุ๊คยังได้ให้หลักคิดในการท�างานของเขาว่า	การเริ่มต้นท�าธุรกิจ

เป็นเรื่องที่ยากมาก	ต้องเจอกับปัญหาหลายๆ	อย่าง	เช่น	ท�าแล้วไม่ถูกใจ	



93

ผู้เรียบเรียง : นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล

	 ๑.	อนาคตท�านายได้	 :	ถ้าเราอยากเป็นแบบไหน	เราต้องท�า

ปัจจุบันให้ดีและสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดได้ในอนาคต

	 ๒.	รู้จักคว้าโอกาส	:	เมื่อมีโอกาส	เราต้องคว้าโอกาสนั้นและ

ท�ามันอย่างเต็มที่

	 ๓.	แก้ปัญหาด้วยปัญญา	:	ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไข	หาก

รู้จักคิดและปฏิบัติให้ถูกต้อง	เราจะแก้ปัญหานั้นได้

	 ๔.	มีความเพียรพยายาม	:	ถ้าเรามีความพยายาม	ทุกสิ่งที่เรา

ท�าจะประสบความส�าเร็จ

	 บุค๊กล่าวว่า	“ทกุคนล้วนมคีวามฝัน ความชอบและความต้องการ

ทีต่่างกัน หากเราอยากทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ เรากต้็องสะสมประสบการณ์

ซึง่จะได้จากการทีเ่ราลงมอืท�า ดงันัน้ ประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุคอื การเริม่ท�า

ในสิ่งที่ตัวเองฝัน”	และสุดท้ายนี้	บุ๊คยังได้ฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆ	ไว้ว่า

“ถ้าผมท�าได้ ทุกคนก็ท�าได้ครับ”

ท�าแล้วไม่เป็นอย่างที่คิด	มีท้อบ้างในบางครั้ง	

แต่เขามองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้	 เพราะ

ปัญหาทีแ่ท้จรงิคอื	ความขีเ้กยีจและความไม่ตัง้ใจ	

คุณจะท�ายังไงให้คุณชนะความขี้เกียจและความ

ไม่ตั้งใจของตัวเอง	ซึ่งบุ๊คมีหลักคิดในการท�างาน

ดังนี้



๙๔

“Healthy Grill” »�œ§Â‹Ò§Í¹ÒÁÑÂ 

 “เอิรน กินขาวเชาหรือยัง?”

 “กินแลวจะขาวสาลี เชานี้เรากินหมูปงนะ อรอยมากเลย”

 “อมื แตกนิบอย ๆ  กไ็มดนีะเอริน เพราะคณุครูบอกวาของปงยาง

ท่ีผานการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จะมีสารกอมะเร็งลอยข้ึนมาพรอม

เขมาควันเกาะที่บริเวณผิวของอาหาร หากกินบอย ๆ  สารนั้นจะไปสะสม

ในรางกายและกลายเปนมะเร็งไดนะ”

 “จริงดวยขาวสาลี เอิรนเห็นตะแกรงปงยางมีแตรอยไหมเกรียม 

และเวลารอซื้อหมูปงก็มีควันไฟลอยฟุง ทําใหเอิรนจามตลอด”  

 “อยางนั้น...เรามาชวยกันคิด

เตาที่ไมมีควัน ทําใหหมูปงอรอยและดี

ตอสุขภาพกันเถอะ”
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	 จากการสนทนาข้างต้นจดุประกายความคดิให้	“เอร์ิน”	ปณุยภา		

จรญูจริเสถยีร	และ	“ข้าวสาล”ี	มนตร์ภรณ์	ลลีาขจรจติ	นกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	๖	โรงเรียนอนุบาลชลบุรี	สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการได้รับสารอันตรายในอาหาร	 โดยใช้ชื่อสิ่งประดิษฐ์ว่า	

Healthy	Grill	หรือ	ปิ้งย่างอนามัย

จุดเริ่มต้นของ “Healthy Grill”

	 จากปัญหาควนัไฟจ�านวนมากทีเ่กดิขึน้เมือ่ป้ิงย่างบนเตา	“เอร์ิน”	

และ	“ข้าวสาล”ี	เริม่ศกึษาค้นคว้าหาสาเหตท่ีุท�าให้เกดิควนัไฟสร้างมลพษิ

และสารก่อมะเร็งในอาหาร		เขาทั้งสองพบว่าควันไฟที่ปิ้งย่างเกิดขึ้นจาก

น�้าหรือน�้ามันของเนื้อที่หยดลงบนถ่านไฟที่มีอุณหภูมิสูง	ท�าให้เกิดการ	

เผาไหม้ทีไ่ม่สมบูรณ์	มคีวนัไฟและส่งกลิน่เหมน็	ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ	

โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ที่ท�าให้

เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ	มีผลต่อการท�างานของปอด	

และเป็นสาเหตุหน่ึงของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง	นอกจากนี้	ยังก่อให้เกิด	

สารพเีอเอช	(Polycyclic	Aromatic	Hydrocarbon)	ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็

ที่ลอยขึ้นพร้อมเขม่าควันเกาะที่บริเวณผิวของอาหารอีกด้วย

เริ่มสร้าง “Healthy Grill”

	 เมื่อ	“เอิร์น”	และ	“ข้าวสาลี”		ทราบถึงสาเหตุของการเกิดควัน	

จึงคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีจะช่วยป้องกันไม่ให้น�้าหรือน�้ามันของเนื้อ			

หยดลงไปบนถ่านขณะปิ้งย่าง	โดยใช้แผ่นเหล็กพับเป็นรูปตัว	Z	วางต่อกัน	

เป็นตะแกรง	ให้ความร้อนจากเชือ้เพลงิในเตาและตะแกรงเหลก็	ท�าให้น�า้	

หรือน�้ามันที่ออกจากเน้ือตกลงบนรางที่รองรับไว้	ซึ่งวิธีการดังกล่าว	

จะท�าให้ไม่เกิดควันและสารก่อมะเร็ง	สร้างความมั่นใจต่อสุขภาพ



96

ขั้นตอนการประดิษฐ์

วาดสิ่งประดิษฐ์ลงบนกระดาษ สร้างแบบจ�าลองด้วยฟิวเจอร์บอร์ด

ตามแบบที่วาด

ตัดเหล็กความกว้าง	๕	 เซนติเมตร	ความยาวตามขนาดที่เหมาะสมกับเตา	

พับแผ่นเหล็กเป็นรูปตัว	Z	โดยพับรอยด้านบนและด้านล่างแผ่นเหล็ก	 เจาะรู

ด้วยเครื่องปัมนูนที่แผ่นเหล็ก

น�าแผ่นเหลก็ทีพ่บัแล้วมาวางเรยีงเป็น

ลักษณะบานเกล็ด

ได้ตะแกรงปิ้งย่าง	Healthy	Grill	ใช้

กับเตาย่างได้ทุกประเภท
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ความภาคภูมิใจของนักประดิษฐ์

	 จดุเริม่ต้นในการท�างานในช่วงแรกของ	“เอร์ิน”	และ	“ข้าวสาล”ี		

เกิดปัญหามากมาย	ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการร่วมมือกันคิด

กันท�าปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจนประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น

สอนให้เขาทัง้สองรูจ้กัการวางแผนท�างานทีด่	ีการจดัล�าดบัว่าควรท�าอะไร

ก่อนหลงั	การรูจั้กแบ่งเวลา	ความอดทน

ไม่ท้อถอย	ความรับผิดชอบต่องาน	

และอกีสิง่หนึง่ทีส่�าคญัคอื	การยอมรบั

ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

	 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์	“Healthy	Grill	หรือ	

ป้ิงย่างอนามยั”	เป็นทีย่อมรบัให้เป็น

ตัวแทนระดับประเทศไปประกวด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
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ผู้เรียบเรียง : นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล

นานาชาต	ิInternational	Exhibition	for	Young	Inventers	(IEYI	2017)	

เมื่อวันที่	๒๕	-	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	เมืองนาโกย่า	ประเทศญี่ปุ่น	

โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล	special	award	จากเขตบริหารพิเศษ

มาเก๊าและสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 หนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๑	ขอปรบมือให้กับน้องเอิร์น

และน้องข้าวสาลี	ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	“Healthy	Grill	

หรอื	ป้ิงย่างอนามัย”	ทีก่ระตุน้ให้ทกุคนใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมและการเลอืก

อาหารที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

อีกด้วย	หนังสือวันเด็กแห่งชาติหวังว่า	น้อง	ๆ 	ทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งรอบตัวเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับ

ประเทศชาติของเราต่อไป
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	 นางสาวรัตนาพร  ศรีแก้ว   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนมาแตลศิริวิทยา  

อ�าเภอศรีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์
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เด็กหญิงโชติกา  อ�าพันธุ์   โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อ�าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี
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ธิดาป่ายาง
	

	 ตื่น	ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ	

	 ฉันต้องส่งเสียงพร้อมกับเขย่า

ตัวน้องสาวข้ีเซาแบบนี้แทบ

ทุกวัน

	 การท่ีฉันต้องต่ืนต้ังแต่ตีสี	่

เพื่อมาเก็บยาง	มันน่าเบื่อมาก	

แต่ก็ต้องอดทนท�า	ฉันท�ามา

ตัง้แต่อยูช่ัน้	ป.๖	มนัเป็นส่วนหนึง่	

ของชวีติฉนัเสยีแล้ว	หลงัจากมือ้เยน็	

กจ็ดัการกบัภาระงาน	การบ้านบางวชิา	

ที่ยังเหลืออยู่	ซึ่งโดยมากแล้ว	

ฉันจะใช้เวลาว่างตอนกลางวัน

ท�ามากกว่า	 ฉันจะนอนหัวค�่าหรือนอน

ดึกอย่างไรก็ต้องตื่นตีสี่	 รีดผ้าไว้ใส่ไปโรงเรียน	 เพราะเรามีกันคนละ

ชุดเท่านั้น	ซักทุกวัน	รีดทุกวัน	จนกระโปรงฉันสีซีดหมดแล้ว	 ...ขอ

ใส่อีกสักปีนะจะเป็นไรไป	แต่ของน้องสาวฉันสียังสดสวยเพราะ

เธอเพิ่งขึ้น	ม.๔	ปีนี้	 ได้เสื้อผ้าใหม่ทั้งชุด	ฉันรีดผ้าเสร็จไปปลุกน้อง	

อกีครัง้	ให้น้องรดีผ้าบ้าง	กว่าน้องจะรดีผ้าเสรจ็ฉนัแอบไปงบีได้อกี	หลงัจาก	

น้ันเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดใส่นอนเป็นชุดเก่ง	 เท่ที่สุด	มีไฟคาดศีรษะ	

สวม	“เกือกบอก”	พร้อมอุปกรณ์เก็บยางคือ	ถังส�าหรับใส่น�้ายางและ

ไม้กวาดน�้ายาง
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	 อากาศยามน้ีเยน็สบายน่าจะขดตวัอยูใ่นผ้าห่ม	แต่ฉนัขีม่อเตอร์ไซค์	

คูช่พี	มน้ีองสาวนัง่ซ้อนท้ายมุง่ตรงไปยงัสวนยางไกลจากบ้านราว	๕	กโิลเมตร	

สองข้างทางมืดมิด	บนฟ้ามีดวงดาวระยิบระยับเป็นเพื่อนเราทุกคืนเสมอ	

ใจชื้นขึ้นเมื่อขับรถผ่านสวนยาง	เพราะได้เห็นแสงไฟแวบวับของเพื่อน	

ร่วมอาชีพ	เขาท�างานก่อนเราอีก

	 ข่าว...สาวสวนยางถูกข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งหมกป่าหลอนฉันอยู่	

พอสมควร	สู้นะ	อย่ากลัว	ฉันบอกตัวเอง	ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	

หยุดเก็บยางเม่ือไรก็ไม่มีเงินใช้	ฝนก็ตกเกือบทั้งปีเหมือนกับจะแกล้งเรา

สองคนพี่น้อง

	 หลายครั้งที่โดนสุนัขเห่า	วิ่งไล่กวดเรา	แต่ก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้ง

ด้วยการคุมสติและควบคุมรถไว้ให้ได้	 ไม่ตกใจจนรถเสียหลักล้ม	หากล้ม	

นั่นหมายถึงทั้งฉันและน้องเจ็บตัว	ขาดเงิน	และขาดเรียน
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	 คาถาชินบัญชร	บทสวดแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งที่โรงเรียนสอน

ฉันตั้งแต่อยู่	ม.๑	ออกมาจากใจฉัน	โปรยปรายรายรอบตลอดเส้นทาง	

ให้ฉันกับน้องปลอดภัย

	 จากถนนลาดยาง	 เราต้องขับรถเข้าซอย	 เป็นถนนลูกรังขรุขระ	

และขับเข้าสวนยางอีก	บางครั้งไถลไปเกือบชนต้นยางเพราะทางลื่น		

น้องสาวฉันก็เก่งเหลือเกิน	เกาะฉันแน่นทุกครั้งเมื่อเจอทางคับขัน

	 เมือ่ถึงสวนยาง	เรากล็งมอืเกบ็น�า้ยาง	โดยเริม่คนละแถวไปพร้อม	ๆ 	กนั		

“เกือกบอก”	ช่วยเราได้มาก	 เพราะเดินแล้วมันมี

เสียง	“สวบ	ๆ ”	ท�าให้พวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งที่มีพิษ

และไม่มพีษิได้หลบหลกีไป	เราจะได้ไม่ต้องไปเหยยีบ

มันเข้าให้เป็นเรื่อง

	 “ว้าย!”	เสยีงน้องสาวฉนัตกใจอะไรสกัอย่าง

	 ฉันหยุดกวาดน�้ายาง	 เง่ียหูฟัง	ว่าเกิดอะไรขึ้น	

และมองไปทีน้่องสาวเหน็ยงัก้ม	ๆ 	เงย	ๆ 	เกบ็น�า้ยางต่อ

เป็นปกต	ิก็รูว่้าแกคงเจอพวกตวัหนอน	หอยทาก	หรอื

กิง้กอื	ตดิอยูใ่ต้จอกยางเป็นแน่	ก่อนหน้านีน้้องตกใจ

ท�าจอกยางตก	น�า้ยางหกหมดก็ม	ีฉนัเองก็ขยะแขยง

หอยทากที่สุด	แต่ต้องท�าใจกล้าที่จะเจอมัน

	 “เอ้ก	อี๊	เอ้ก	เอ้ก...”	เสียงไก่ขันกระชั้นเข้ามา

	 เริม่สว่างแล้ว	มองออกไปเหน็หลงัคาบ้านน้าสาวใกล้	ๆ 	กบัสวนยาง		

มีบ่อปลาขนาดย่อม	มีปลามากมายหลายชนิด	คิดถึงวันหยุด	 เรามา	

ตกปลากัน	น้าสาวบอกว่าไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่ไหน	พืชผักริมบ่อปลา	

ก็เก็บไปแกงได้เลย	ไม่มีวันหมด



106

	 หกโมงกว่า	ๆ 	 เราเก็บยางเสร็จ	น�าน�้ายางไปขาย	 ได้เงินมา

เท่าไรก็ตาม	 ก็เอาไปให้ตาเจ้าของสวนยางพร้อมกับใบเสร็จรับเงินก�ากับ		

ตาเจ้าของสวนให้ค่าตอบแทนเรา	๑๐๐	บาทเหมือนทุกวัน	ไม่ว่าราคา

ยางจะเป็นอย่างไร	 ฉันแบ่งให้น้องสาว	๕๐	บาททุกครั้ง	 เรายกมือไหว้

ขอบคุณตาแล้วรีบกลับบ้าน	อาบน�้า	แต่งตัว	 เพื่อไปโรงเรียน	ท�าหน้าที่

ของนักเรียนต่อไป

	 เงิน	๕๐	บาทแต่ละวันมีค่ามาก	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าวันของฉัน	

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน	ฉันภาคภูมิใจที่ฉันท�าได้

	 ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	ใครนะกล่าวไว้

นางสาวกานต์ธิดา  สุวรรณ

โรงเรียนสามัคคีศึกษา

อ�าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
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ใจอิ่มสุข
	

	 ท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดสดอิ่มสุขในยามเย็น	มาวิน		

ชายหนุ่มรูปร่างก�าย�าก�าลังเดินปรี่เข้าไปยังแผงขนม	“แม่อุไร”	ด้วยสีหน้า

ท่าทางยิ้มแย้ม

	 “เอาอะไรบ้างจ๊ะ”	นางอุไรร้องถามทันทีที่เห็นมาวินหยุดยืน	

ตรงหน้าร้าน	และจ้องไปยังถาดขนมต่าง	ๆ 	อย่างลังเลใจ	ก่อนจะเอ่ยว่า

	 “เอาเหมือนเมื่อวานนี้ก็ได้ครับ”

	 “ข้าวเหนียวสังขยา	 เปียกปูน	และขนมชั้น	อย่างละ	๖	ห่อ		

ใช่ไหมจ๊ะ”

	 “ใช่ครับ”	มาวินยิ้มตอบ

	 “นี่คงซื้อไปเลี้ยงพวกเด็ก	ๆ 	ที่ซ้อมฟุตบอลอีกใช่ไหมเนี่ย”

	 มาวินพยักหน้าตอบ	พร้อมยื่นเงินให้และรับถุงขนมจากนางอุไร	
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	 “ผมไปก่อนนะครับ”	มาวินคอ้มตัวอย่างสุภาพ	กอ่นจะเดินผละ

ออกไปจากร้านอย่างเร่งรีบ

	 ในขณะท่ีนางอุไรก�าลังสาละวนอยู่กับการจัดถาดขนม	ชาย	

วัยกลางคนรูปร่างท้วมก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านโดยที่นางไม่ทันสังเกต	

	 “ขายดีไหมจ๊ะ”	

	 “อ้าว...ก�านนั”	นางอไุรเงยหน้าขึน้พดู	“กข็ายดทีกุวนัแหละจ้ะ”

	 “แล้วธุระที่ฉันให้จัดการไปถึงไหนแล้ว”

	 นางอไุรถอนใจตอบไปว่า		

“ยายอ่ิมแกไม่ยอมขายที่	

ให้หรอกก�านัน	แกว่าถ้า	

ไม่ได้ราคาตามทีแ่กต้องการ	

ต่อให้ใครมาขอร้อง	แกก็

ไม่ขาย”

	 “แต่ราคาที่	

แกว่ามันแพงกว่าราคา

ของทางราชการตั้งเท่าหนึ่งเชียวนะ”	ก�านันพูด

ด้วยน�้าเสียงจริงจัง	

	 “ฉันก็จนใจนะ	ยายอิ่มแกเป็นคนยังไง	ใคร	ๆ 	ก็รู้”

	 “อืม...งั้นฉันค่อยหาวิธีอื่นก็แล้วกันนะ”	ก�านันพูดด้วยน�้าเสียง

เป็นกังวล	ก่อนจะเดินจากไปอย่างไร้ความหวัง

	 “มาเลยเดก็	ๆ 	พกักนิขนมเจ้าอร่อยก่อน	แล้วค่อยไปซ้อมกนัต่อ”	

มาวินพูดพลางวางถุงขนมลงบนโต๊ะ	เด็กทยอยเดินมากินขนม

	 “พีวิ่นนีใ่จดจีงั	นอกจากฝึกซ้อมให้พวกเราฟร	ีๆ 	แล้ว	ยงัเลีย้งขนม	
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พวกเราอีก”	ก้อง	กัปตันทีมฟุตบอลประจ�าต�าบลหันไปพูดกับเพื่อน	ๆ

	 แสงแดดในยามเทีย่งวนัร้อนจนท�าให้ยายอิม่	เจ้าของตลาดอิม่ใจ	

ต้องกางร่มเดินไปยังธนาคาร	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลานจอดรถ	แต่ขณะที	่

ยายอิ่มก�าลังจะเปิดประตูเพื่อเข้าธนาคาร	ทันใดนั้น	ก็มีชายสวมหมวก

นิรภัยตรงเข้ากระแทก	ท�าให้ยายอิ่มล้มลง	ก่อนจะคว้าเอากระเป๋าถือ	

ของยายอิ่ม	แล้วรีบวิ่งไปเพื่อจะขับรถหนี

	 “ช่วยด้วย	ช่วยฉนัด้วย”	ยายอิม่ร้องตะโกนสดุเสยีง	ขณะนัน้เอง	

มาวนิซึง่ขบัรถผ่านมาพอดแีละ

เหน็เหตกุารณ์ทัง้หมดมาแต่ไกล	

ก็ตรงเข้าถีบคนร้าย	

จนตกรถจกัรยานยนต์	

แล้วต่อสู้แย่งเอา

กระเป๋ามาคืนให้

กับยายอิ่มได้จน

ส�าเรจ็	ส่วนคนร้าย

ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารจับตัวเอาไว้ได้

	 “เป็นยังไงบ้างพ่อหนุ่ม”	ยายอิ่มร้องถามอย่างห่วงใย	

	 “นี่ครับกระเป๋าของยาย	ผมไม่เป็นอะไรหรอกครับ”	มาวินตอบ

พร้อมยืน่กระเป๋าคนืให้	ยายอิม่ถอนใจอย่างคลายกงัวล	แล้วจงึชวนมาวนิ

พูดคุยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเอ็นดูเด็กคนไหนเช่นนี้มาก่อน

	 หลงัจากทีไ่ด้พูดคุยกนัจนรู้ว่ามาวนิเป็นบคุคลหนึง่ทีทุ่ม่เทท�างาน

โดยไม่หวงัผลตอบแทน	ยายอ่ิมจงึค่อย	ๆ 	นกึข้ึนได้ว่า	ตลอดชวิีตทีผ่่านมา

นางไม่เคยได้ท�าอะไรเช่นนี้เลยแม้แต่น้อย	การได้รับความช่วยเหลือจาก	
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ความกล้าหาญของมาวนิ	ตลอดจนการได้รบัรูถ้งึเรือ่งราวชวีติอนัน่าชืน่ชม	

ของเขา	ท�าให้ยายอิ่มคิดได้ว่าตนเองจะต้องสละประโยชน์ส่วนตน	

เพื่อส่วนรวมให้ได้	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

	 เย็นวันรุ่งขึ้น	รถยนต์คันงามของยายอิ่มเคลื่อนมาจอดตรงหน้า

บ้านของก�านัน	ยายอิ่มเดินลงจากรถแล้วเดินชมสวนหน้าบ้านอย่าง	

เพลิดเพลิน	

	 “มีธุระอะไรเร่งด่วนหรือครับคุณยายถึงได้มาหาผมที่นี่”	ก�านัน

รีบเดินตรงเข้าไปถามอย่างประหลาดใจ

	 “ไม่มอีะไรหรอกก�านนั	ฉนักแ็ค่อยากท�าประโยชน์เพือ่สงัคมบ้าง

ก็เท่านั้นเอง”	

	 “คุณยายยอมขายที่ดินให้สร้างศูนย์กีฬาแล้วหรือครับ”	

	 ยายอ่ิมยิ้มอย่างสุขใจ	ก่อนจะตอบไปว่า	“ฉันเคยบอกก�านัน	

ไปแล้วว่าไม่ขาย	แล้วนี่จะยังคะยั้นคะยอให้ฉันขายอีกหรือก�านัน”
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	 ก�านันท�าหน้าฉงนกับค�าตอบของยายอิ่ม	ยายอิ่มเห็นสีหน้าของ

ก�านันที่แสดงความผิดหวังอีกครั้ง	จึงกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้

	 “ฮ่า	ฮ่า...”	ก่อนจะพดูขึน้ว่า	“ฉันไม่ขาย	แต่ฉันบรจิาคได้ใช่ไหมจ๊ะ”		

ค�าพูดนั้นท�าให้ก�านันเปลี่ยนสีหน้าไปในทันที

	 “จริงหรือครับ”	ยายอิ่มยิ้มพลางพยักหน้า	“ผมขอขอบคุณแทน

เด็ก	ๆ 	ทุกคนด้วยนะครับ	น�้าใจคุณยายช่างประเสริฐจริง	ๆ ”	

	 “ฉันก็ต้องขอบคุณก�านันด้วยนะ	ที่สนับสนุนให้คนดี	ๆ 	อย่าง	

มาวินได้ท�างานเพื่อส่วนรวม”	ยายอิ่มพูดชื่นชมจากใจจริง

	 หลายเดือนต่อมา	ศูนย์กีฬาประจ�าต�าบลก็สร้างเสร็จและเปิดใช้	

อย่างเป็นทางการ	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิด		

มาวิน	ซึ่งขณะนี้ท�าหน้าที่ครูฝึกประจ�าศูนย์กีฬา	พายายอิ่ม	ก�านัน	และ

นางอุไร	เข้าเยี่ยมชมส่วนต่าง	ๆ 	ของศูนย์กีฬาอย่างปลาบปลื้มใจ	รอยยิ้ม

แห่งความสุขผุดขึ้นบนใบหน้าของยายอิ่มอย่างไม่รู้ตัว	บัดนี้นางได้รับรู้

อย่างถ่องแท้แล้วว่า	ความสุขจากการเป็นผู้ให้น้ัน	 มีค่ามากกว่าการเป็น

ผู้รับอย่างมหาศาล

นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา  

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

อ�าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วัยรุ่นออนไลน์
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	 นางสาวเนตรนภา  อิสสะอาด   

โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา



114

ใกล้กว่ำที่คิด
	

	 ...นิศารู้สึกไม่เข้าใจ

	 เธอเชื่อมาตลอดว่าทุก	ๆ 	อย่างที่ต้องการรู้	สามารถหาค�าตอบได้

จากต�าราทีเ่รยีน	ถ้าหาไม่ได้ในเล่มนีก้ต้็องมเีล่มอืน่ท่ีสามารถให้ค�าตอบกบั

เธอได้	หรือหากจนมุมก็ยังมีอินเทอร์เน็ตที่แสนทันสมัยที่จะมีค�าตอบ

แต่ตลอดหลายวันที่ผ่านมา	เธอไม่สามารถหาค�าตอบให้แก่ตัวเองได้
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“เราจะหาความสุขได้จากไหนกันในเม่ือมันเป็นเพียงนามธรรมท่ีจับต้อง

ไม่ได้”

	 เพื่อนคนอื่นบอกว่าเราสามารถหาความสุขได้จากการใช้เงินซื้อ

สิ่งที่ต้องการ	แต่อาจารย์ที่สอนเธอบอกว่าความสุขของท่านคือการได้	

พกัผ่อนในวนัหยดุสดุสปัดาห์หรอืคอืการท�าสิง่ทีต่นเองกระท�าแล้วสบายใจ	

หากเช่นนัน้แล้ว	ท�าไมเพือ่น	ๆ 	รวมถงึเธอ	ต้องอดทนท�าสิง่ไม่ชอบด้วยเล่า?

	 แล้วเราต้องอดทนอีกนานเท่าไหร่จึงจะเจอ	“ความสุข”

	 “เฮ้!	หลังเลิกเรียนไปเที่ยวกับเราไหมนิศา	มีร้านขนมหวานเปิด

ใหม่แถวนี้เอง”	เพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งโบกมือทักทายพร้อมกับยื่นใบปลิว

ลดราคาฉลองเปิดร้านใหม่ให้แก่นิศา	เด็กสาวอ่านใบปลิวก่อนจะปฏิเสธ

ความหวังดีของเพื่อนอย่างสุภาพ

	 “โทษที...ไว้วันหลังนะ	วันนี้ติดเรียนถึงค�่า”

	 “โธ่!	ถ้างั้นวันหลังก็ได้	นี่ยัยป่านก็ต้องไปเรียนพิเศษเหมือน	

เธอเลยนิศา”	 เพื่อนร่วมห้องพูดด้วยสีหน้าที่เบื่อหน่าย	แล้วเก็บใบปลิว	

ลงในกระเป๋าก่อนจะบอกว่า	“ครั้งหน้าห้ามปฏิเสธนะนิศา”

	 ฉันไม่ได้ตอบแต่อย่างใด	 ได้แต่โบกมือเป็นสัญญาณการลา		

ก่อนจะวิ่งไปที่รถเก๋งสีขาวของพ่อซึ่งมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้ว

	 นิศาก้าวขึ้นไปนั่งในรถของพ่อด้วยสีหน้าเรียบเฉย	พ่อถาม	

เกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนเล็กน้อย	และพูดว่า

	 “วันนี้พ่อติดธุระถึงค�่า	หนูกลับบ้านเองได้ใช่ไหม?”

	 “หนูโตแล้วนะคะพ่อ	หนูกลับบ้านเองได้	พ่อไม่ต้องห่วงนะคะ”

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	การจราจรติดขัดท�าให้การเดินทางนั้น	
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ล่าช้ากว่าที่คิดไว้มาก	โชคดีที่เข้ามาเรียนพิเศษทันเวลา	นิศาหยิบหนังสือ	

เรียนออกมาจากกระเป๋า	ก่อนจะพบว่าในน้ันไม่มีกล่องดินสอ	 เธอเอ่ย

ปากขอยืมปากกากับเพื่อนร่วมห้องเรียนพิเศษ	ไม่ว่าจะเป็นคนทางซ้าย

และคนทางขวา	หวังจะมีคนใจดีให้ยืมปากกาสักด้าม	แต่กลับต้องพบแต่

ความผิดหวัง	ทุกคนเหมือน

ไม่ได้ยนิ	ก้มหน้าก้มตาจดสิง่ที่	

อาจารย์สอนอย่างเดยีว	ไม่มี

ใครฟังเสียงของนิศาเลย	

แม้แต่น้อย	ตลอดการเรียน

เธอได้แต่มองสิ่งที่อาจารย์

สอน	ไม่สามารถจดอะไรได้

เพราะไม่มีปากกา

	 หรือว่า...การตั้งใจเรียนจะเป็นความสุขของพวกเขากันนะ

	 นิศาได้แต่คิดในใจ	แต่ก็ไม่ได้ถามใครตลอดจนจบการเรียน

	 พลันนกึขึน้ได้ว่า...แย่แล้ว!	ลมืไปสนทิเลยว่าวนันีต้้องกลบับ้านเอง		

จึงรีบเก็บของแล้วมุ่งตรงไปยังป้ายรถประจ�าทาง

	 นิศาได้แต่ยืนคอตกอยู่ตรงป้ายรถประจ�าทาง	 ใครจะไปคิดว่า	

การทีไ่ม่ได้ขึน้รถขนส่งสาธารณะเพยีงแค่ปีสองปี	จะมคีวามเปลีย่นแปลง

ได้ขนาดน้ี	ตัวเลขรหัสรถประจ�าทางและเส้นทางการเดินรถที่เปลี่ยนไป	

จ�านวนช่ือสถานีหยุดรถที่มีเยอะขึ้นจนน่าตกใจ	ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า	

เธอจะกลายเป็นพวกไม่ประสีประสาเรื่องนี้เสียแล้ว
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	 ด้วยความเคยชิน

กับการที่มีพ่อคอยขับรถ	

รับส่งตลอดเวลา	จึงไม่ทัน

สงัเกตถงึความเปลีย่นแปลง

ของส่ิงรอบตวั	เพยีงเพราะ

สิง่เหล่าน้ันไม่เกีย่วข้องกบัเรา

	 ระหว่างก�าลังหาวิธีการเดินทางจากอินเทอร์เน็ต	พลันสายตาก็

เหลือบไปมองคนรอบตัว

	 ทุกคนเป็นอะไรกันนะ	ท�าไมถึงต้องก้มมองโทรศัพท์ตลอดเวลา	

คนนัน้กเ็ช่นกนั	ท�าไมต้องใส่หฟัูงเอาไว้ตลอดเวลา	อกีนานาสารพดั	ทกุ	ๆ 	คน	

มองแต่สิง่ทีต่นเองสนใจ	แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอืพวกเขาก้มหน้าก้มตาจดจ่อ

กับบางสิ่ง
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	 ในขณะที่ทุกคนก�าลังก้มหน้าสนใจแต่เรื่องของตนเอง	เธอมอง	

ไกลออกไปยงัท้องฟ้า	สิง่ทีป่รากฏในสายตาช่างอศัจรรย์ใจ	ทัง้ทีเ่ป็นท้องฟ้า

ทีเ่หน็อยูท่กุวนั	ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรอืภาพวาด	แต่น่าแปลกทีม่นักลบั

สะท้อนความสวยงามออกมาท่ามกลางแสงสีเสียงของเมือง

	 ...ท้องฟ้าสวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

	 นิศาจ�าไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เงยหน้ามองท้องฟ้านั้นคือ	

เมื่อไหร่	แต่เชื่อเถอะว่าไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่จ�าไม่ได้

	 ประสาทสัมผัสของทุกคนก�าลังถูกปิดกั้น	ตาก�าลังก้มหน้ามอง	

สิ่งที่ตนต้องท�า	ไม่ว่าจะเป็นตารางงานประจ�าวันหรือเอกสารที่ต้องแก้ไข	

หรือเครื่องมือส่ือสารอันทันสมัยในมือที่มนุษย์สามารถน�าทุกสิ่งทุกอย่าง

มารวมไว้ในเคร่ืองได้อย่างน่าทึ่ง	หูที่แทนที่จะฟังค�าขอจากเพื่อนมนุษย์	

ก�าลังเสียบหูฟังตัดขาดความจริงออกจากตัว

	 ความสขุนัน้อยูใ่กล้กันเพยีงแค่เอือ้มแต่ราวกบัไกลกนัจนไม่สามารถ

จับต้องได้	แล้วเราจะก้าวไปหาความสุขเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด
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	 เมื่อมองรถราที่วุ่นวายอยู่ด้านหน้า	เธอคิดว่าบางทีความสุขของ

เราอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด	ไม่จ�าเป็นจะต้องดิ้นรนไปตามกระแสสังคม	

ลองหยุดดูสักนิด...และมองรอบตัว

	 บางทนีะ	ความสขุอาจจะเป็นเรือ่งเลก็	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�ากไ็ด้

	

	 นิศานั่งคิดพลางมองออกไปยังบานหน้าต่างรถประจ�าทาง		

อย่างน้อยวันนี้ฉันก็ได้เรียนรู้การขึ้นรถประจ�าทางด้วยตนเอง	และรู้ได้ว่า

ถ้าพ่อมารับ	ฉันจะมีความสุขอยู่บนรถของพ่อ

นางสาวแพรไหม  งามล้วน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
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เด็กหญิงพัชรพร  งามข�า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทับใต้  อ�าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	 	 ประธานกรรมการ
รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร		(ทีก่�ากบัดแูลส�านกัอ�านวยการ	สป.)	 	 รองประธากรรมการ
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร	ีหรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีหรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต	ิหรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงกลาโหม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงมหาดไทย	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงแรงงาน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงวฒันธรรม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงคมนาคม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงพลงังาน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงพาณชิย์	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงยตุธิรรม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีหรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ	
ปลดักระทรวงการคลงั	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ปลดักรงุเทพมหานคร	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
เลขาธกิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา	 	 กรรมการ
	 ตามอัธยาศยั	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	หรอืผูแ้ทน	 	
เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	 	 กรรมการ
	 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	หรอืผูแ้ทน	 	
ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
เลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	 	 กรรมการ
	 กระทรวงอตุสาหกรรม	หรอืผูแ้ทน
อธบิดีกรมกจิการเดก็และเยาวชน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
อธบิดีกรมพลศกึษา	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ	
อธบิดีกรมการขนส่งทางบก	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑
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คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑

อธกิารบดีสถาบนัการพลศกึษา	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา		 	 กรรมการ
	 หรอืผูแ้ทน
อธกิารบดีสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	กระทรวงวฒันธรรม	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศไทย	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูว่้าการการประปานครหลวง	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)		 	 กรรมการ
	 หรอืผูแ้ทน	
ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ	หรอืผูแ้ทน	 	 	กรรมการ
ผูอ้�านวยการส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ	
ประธานสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	 	 กรรมการ
	 หรอืผูแ้ทน
ประธานสภาสตรแีห่งชาต	ิในพระบรมราชนิปูถมัภ์	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการมลูนธิร่ิวมจติต์น้อมเกล้าฯ		 	 กรรมการ
	 เพือ่เยาวชน	ในพระบรมราชนิปูถมัภ์	หรอืผูแ้ทน
นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูก้�ากบัการกองก�ากบัการสวสัดภิาพเดก็และสตร	ีหรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา	กรงุเทพมหานคร	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูอ้�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	หรอืผูแ้ทน	 	 กรรมการ
ผูอ้�านวยการส�านกัวชิาการและมาตรฐาน		 	 กรรมการ
	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันากจิกรรมนกัเรยีน		 	 กรรมการ
	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ผูอ้�านวยการส�านกัการลกูเสอื	ยวุกาชาด	และกจิการนกัเรยีน		 	 กรรมการ
	 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์		 	 กรรมการ
	 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
ผูอ้�านวยการส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	 	 กรรมการและเลขานกุาร	
หวัหน้ากลุม่บรหิารงานกลาง		 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
หวัหน้ากลุม่บรหิารงานบคุคล		 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
หวัหน้ากลุม่ช่วยอ�านวยการและประสานราชการ	 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร	
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	
หวัหน้ากลุม่บรหิารงานคลงัและสนิทรพัย์		 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
หวัหน้ากลุม่สารนเิทศ		 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
นางสาวสภุารตัน์	หสัเดช	กลุม่บรหิารงานกลาง		 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
นางสาวธญัญธร	อ่อนดกีลุ	กลุม่บรหิารงานกลาง	 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ส�านกัอ�านวยการ	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
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คณะกรรมการอ�านวยการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	 ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ที่ก�ากับดูแลงานของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักการคลังและสินทรัพย์	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ		หรือผู้แทน	 กรรมการ	

ผู้อ�านวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ	 กรรมการและเลขานุการ

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(นางยุวดี		อยู่สบาย)

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	องค์การค้าของ	สกสค.	 กรรมการและเลขานุการ	

	 (นางอุไรรัตน์		โพธิ์สิริกุลวงศ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ		ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 (นางสาวศิริพร		พรรณพัฒน์กุล)

คณะกรรมการจัดท�าต้นฉบับ

นางยุวดี		อยู่สบาย	 ประธาน

พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย		คงสม	 รองประธาน

นางสาวนวภรณ์		ซังบุดดา	 กรรมการ

นางสาวขวัญฟ้า		นิยมในธรรม	 กรรมการ

นางสาวเพ็ชรา		ว่องเกรียงไกร	 กรรมการ

นายฉัตรชัย		เทียนสิน	 กรรมการ

นายศตรรฆ		ประจงค์	 กรรมการ

นางสาวราตรี		ธรรมโชติ	 กรรมการ

นางสาวประนอม		เพ็งพันธ์	 กรรมการ

นางสาวกาญจน์กฤษดิ์		ทานเจือ	 กรรมการ	

นางสาวศิริพร		พรรณพัฒน์กุล	 กรรมการและเลขานุการ

นางอุไรรัตน์		โพธิ์สิริกุลวงศ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววราภรณ์		ศรีแสงฉาย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดท�าและด�าเนินการ

เพื่อให้มีการเผยแพร่และจ�าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑
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คณะกรรมการจัดท�าและด�าเนินการ

เพื่อให้มีการเผยแพร่และจ�าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่าย

ผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	 ประธาน

รองผู้อ�านวยการองค์การค้าของ	สกสค.	 รองประธาน

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการตลาดและการขาย	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเงินและบัญชี	 กรรมการ

ผู้แทนศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กรรมการ

	 ส�านักอ�านวยการ		ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์	 กรรมการ

หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต	ส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการส�านัก	ส�านักบริหารการตลาดและการขาย	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์	 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	 กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานและบรรณาธิการกิจ

เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือ	 ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ที่ก�ากับดูแลงานของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ที่ปรึกษา	

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ	 ประธานกรรมการ

นางสาวพรรณงาม		แย้มบุญเรือง	 รองประธานกรรมการ

นางวัฒนา		บุญเสนอ	 กรรมการ

นางสาวนวภรณ์		ซังบุดดา	 กรรมการ

นายพรชัย		แสนยะมูล	 กรรมการ

นางสาวชื่นกมล	ศรีสมโภชน์	 กรรมการ

นางสาวศิริพร		พรรณพัฒน์กุล	 กรรมการและเลขานุการ	

นางสาวประนอม		เพ็งพันธ์	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
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บรรณาธิการที่ปรึกษา

นางสุกัญญา  งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้   

นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา

บรรณาธิการ

นางยุวดี  อยู่สบาย 

นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล 

นางอุไรรัตน์  โพธิ์สิริกุลวงศ์

ภาพประกอบ

นายสมบัติ  คิ้วฮก 

นักเรียนเจ้าของผลงาน

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม

ส่วนศิลป์และการออกแบบ 

ฝ่ายวิชาการ ๑ ส�านักบริหารการผลิตและการพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.



พิมพ์ที่โรงพิมพ์	สกสค.	ลาดพร้าว	นายพินิจศักดิ์		สุวรรณรังค์	ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส่งมาได้ที่

	

กองบรรณาธิการ

หนังสือวันเด็กแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๒

อาคาร	สพฐ.	๓	ชั้น	๓

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ	ถนนราชด�าเนินนอก

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐

ขอเชิญชวนเด็กๆ
เขียนเรื่องส่งมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดจ�าหน่าย

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์		องค์การค้าของ	สกสค.

๒๒๔๙	ถนนลาดพร้าว	แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	๑๐๓๑๐	

โทรศัพท์	:	๐		๒๕๑๔		๔๐๐๗	,	๐	๒๕๑๔		๔๐๑๐

www.suksapanpanit.com



หางหุนสวนจํากัด

 วรรณชาติเพรส

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดท�าหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

บริษัท เนชั่นไวด์ จ�ากัด
บริษัท ไฮเฮ็ดพับลิชชิ่ง จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เคแอลดีอินเตอร์เนชั่นแนล


