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อาน แลวรวมกนัตอบ

ในภาพ สัตวอะไรที่มีความสามัคคี

มดแดง

แมว

ชาง

๒๐



ดอกสรอยสอนใจ

ออมเดือนและโอบดาว เปนพี่นองฝาแฝดกัน 

เพือ่น ๆ  และคณุครขูวัญเรือนมวิีธสีงัเกตความแตกตาง

ของพี่นองคูนี้ คือ ออมเดือนมีไฝที่แกมขางขวา สวน

โอบดาวไมมีไฝที่แกม
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วันน้ีคุณครูขวัญเรือนใหออมเดือนและโอบดาว

ออกมาทองบทดอกสรอย “มดแดง” ทีคุ่ณครูเคยสอน

มดแดง
 มดเอย มดแดง

เล็กเล็ก เรี่ยวแรง แข็งขยัน

ใครกลํ้ากราย ทําราย ถึงรังมัน

ก็วิ่งพรู กรูกัน มาทันที

   สูได หรือมิได ใจสาหัส

   ปากกัด กนตอย ไมถอยหนี

   ถารังเรา ใครกลา มาราวี

   ตองตอตี ทรหด เหมือนมดเอย
นายทัด เปรียญ
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เสยีงของออมเดอืนและโอบดาวอานบทดอกสรอย

ไพเราะ และไดจงัหวะ เพือ่น ๆ  พากนัปรบมอืใหออมเดือน

และโอบดาว คุณครูขวัญเรือนถามนักเรียนวา

“นักเรียนเขาใจความหมายของบทดอกสรอยที่

ออมเดือนกับโอบดาวอานไหมคะ”

“เขาใจครับ” ตนกลาตอบ “เราตองชวยกันตอสู

กับคนที่มาทํารายเหมือนมดแดงใชไหมครับ”

“เกงมากคะ ตนกลา” คุณครูขวัญเรือนกลาว

ชื่นชมแลวอธิบายตอวา “บทดอกสรอยมดแดงนี้   ชื่นชมแลวอธิบายตอวา “บทดอกสรอยมดแดงนี้   

สอนใหเราดูมดแดงเปนแบบอยาง 

แมวามดแดงจะตัวเล็ก แตหากมีใคร

บุกรุกทํารายรังของมัน มันจะวิ่งกรู

เขากัดอยางไมยอทอ ดังนั้น ถามี

ใครมารังแกเรา เราตองสามัคคีกัน 

และทุ มเทกายใจเพื่อตอสู อยาง

เต็มกําลังความสามารถนะคะ”
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คุณครูขวัญเรือนบอกใหนักเรียนทุกคนอาน

บทดอกสรอยมดแดงพรอมกันอีกครั้ง 

คุณครูขวัญเรือนอยากใหนักเรียนเขาใจเรื่อง

ความสามัคคีของมดแดงมากขึ้นจึงเลานิทานเรื่อง 

ชางเกเร ใหนักเรียนฟง ซึ่งเรื่องมีอยูวา
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ชางพลายตัวหนึ่งอวดดีวารางกายใหญโตไมกลัวใคร

ใครจะมากดีขวางไมได มนัเทีย่วอาละวาดอยูในปา คร้ันเจอ

รังมดแดงที่ติดอยูกับกิ่งไมจึงรองตวาดไปวา “เจามดตัวนิด 

เจาเกะกะขวางทางขาอยูนะ” วาแลวก็แกลงเอางวงฟาดไป

หมายจะใหรังมดแดงหลุดลงมา มดแดงก็กรูกันกัดชาง

ทั่วทั้งตัวจนชางเจ็บปวดทุกขทรมานมาก รองดวยความ

เจ็บปวดและวิ่งหนีไป
เรียบเรียงโดย เฉลา อรุณรัตน

ชางเกเร
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เม่ือเลานทิานจบ คณุครขูวญัเรอืนถามนกัเรยีน

วา มดแดงทําอยางไรจึงปลอดภัยจากชางเกเร

“มดแดงรวมใจชวยกนัตอสู จึงปลอดภัยจากชาง

คะ” ออมเดือนตอบ

“ใชแลวคะนกัเรยีน จาํไวนะคะ ถาเราสามคัคีกนั

เราก็จะอยูไดอยางปลอดภัยคะ”

“คะ คุณครู” “ครับ คุณครู” พวกนักเรียนรับคํา

พรอม ๆ  กนั ดวยใบหนายิม้แยม มคีวามสขุทีไ่ดเรยีนรู

เรื่องดี ๆ  มีประโยชน

๒๖




