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เปาหมายการเรยีนรูประจาํหนวยที ่๘



แนวคิดสําคัญ

กิจกรรมนําสูการเรียน

  การอานวรรณกรรมเรื่อง บัวนอยคอยคลี่บาน แลวสรุปใจความสําคัญของ

เรื่อง และบอกขอคิดที่ได จะทําใหเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน และสามารถนําความรู

และขอคิดที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
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หองสมดุของโรงเรยีนทีส่นัติและปญญาเรยีนอยูตอนเทีย่งนีดู้จะมี

นักเรียนหนาแนนกวาทุกวัน เพราะวันนี้มีการประกวดการแนะนําหนังสือ

นาอานประจาํป โดยมชีือ่งานวา “เวทนีกัอาน” งานวนันีจ้ะใชเวลาชวงบาย

ทั้งหมด ทําใหไมมีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจึงพากันมารวมตัว

อยูที่หองสมุด
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สันตินั่งอยูที่โตะขาง ๆ  คุณครูนพรัตนซึ่งเปนครูบรรณารักษ และ

เปนแมงานในการจัดงานคร้ังน้ี เขาสมัครเขารวมการประกวดคร้ังน้ีดวย 

ในมือของเขามีหนังสืออยูเลมหนึ่ง เขากําลังจะแนะนําหนังสือเลมนี้โดย

จะตองบอกเลาถึงเนื้อหาของหนังสือ พรอมทั้งบอกวา หนังสือที่แนะนํานี้

มีขอดีอยางไรหรือมีีประโยชนอยางไรตอตัวเองและผูอื่นบาง

เมื่อคืนน้ี สันตินอนไมคอยหลับ เขาตื่นเตนที่จะตองพูดตอหนา

ที่ประชุม อุษาพี่สาวของเขาปลอบใจเขาวา “ถาเราตื่นเตน คนอื่น ๆ ที่เขา

ประกวดก็คงตื่นเตนเหมือนกัน ดังนั้น เราก็ไมตองกังวลหรอก” สวนแม

ของเขาใหกําลังใจวา “จะแพหรือชนะก็ไมเปนไร ขอใหเราทําเต็มที่ก็พอ”

จริง ๆ  แลวส่ิงที่ทําใหสันติกระวนกระวายใจ ไมใชเพราะความ

ตื่นเตนเทาน้ัน แตเปนเพราะเขายังมองไมเห็นปญญาเพื่อนรักของเขา 

ซึง่กอนหนานี ้เขานดัแนะกนัวา จะใหปญญามาอยูขางเวท ีเผือ่เขาตองการ

กําลังใจเมื่อไร จะไดหันไปมองที่เพื่อนของเขาไดทันที แตปญญาบอกวา 

“ฉันเองไมเคยประกวด ฉันก็ไมรูจะใหกําลังใจยังไง เธอเองอาจจะกลา

มากกวาฉันซะอีก” แตสันติก็ยังรบเรา ปญญาจึงไดแตพยักหนารับ

เมือ่ถงึเวลา คณุครูวิไลซึง่เปนพธิกีรของงาน กลาวตอนรบัผูเขารวม

กิจกรรมของหองสมุด แลวพูดถึงรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับกําหนดการ

และจดุประสงคของการจดังาน สนัติและผูประกวดคนอืน่ ๆ  นัง่รออยูทีเ่กาอี้

ดานหนา จากน้ันคณุครูใหญก็มากลาวเปดงานและใหผูเขาประกวดคนแรก

ออกไปอานและแนะนําหนังสือ กระทั่งใกลถึงลําดับของเขา
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สันติกาวออกมายืนที่ไมโครโฟนกลางเวที เขาหายใจลึก ๆ  และ

กวาดตามองผูฟง เขาก็เห็นปญญานั่งอยูดานหนาเวทีกับเพ่ือนคนอื่น ๆ  

สันติยิ้มเล็กนอย เขาอุนใจขึ้นมาก

“เรียนคุณครูและคณะกรรมการทุกทาน สวัสดีเพื่อนๆ ที่รักทุกคน

ครับ” เขากลาวทักทาย แลวแนะนําตัวเอง “ผม เด็กชายสันติ มั่นรักษไทย

เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๕/๓” จากนั้นเขาก็ยกหนังสือในมือขึ้นมา 

“หนังสือที่ผมจะขอแนะนําในวันนี้มีชื่อวา ดอกบัวไมยอมบาน แตงโดย 

สิรินทร ชวงโชติ ซึ่งมีเนื้อเรื่องดังนี้” แลวสันติก็เริ่มเลาเรื่อง

๑๔๐
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ดอกบัวสีชมพูดอกใหมเริ่มคอย ๆ  โผลขึ้น

จากใตนํ้า อากาศตอนเชาสดชื่นยิ่งนัก ลมเย็น

พดัมาเบา ๆ  ดอกบวัดอกใหมแกวงกานไปมาอยาง

ราเริง ขณะนั้นดวงอาทิตยคอย ๆ  ลอยขึ้นจากขอบฟา โลกยังไมสวางไสว

มากนัก เพราะเชานี้มีเมฆฝนลอยอยูเต็มทองฟา

นกกินปลาบินโฉบเขามาใกล “เธอเปนดอกบัวที่สวยที่สุด” 

นกกินปลาพูด ดอกบัวทําทาเอียงอาย “ขยายกลีบบานเสียซีจะ ผีเสื้อและ

แมลงภูจะไดบินมาชวยผสมเกสร” นกกินปลาแนะนํา แตดอกบัวยังคง

หุบกลีบแนน ไมยอมบาน
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“นกกนิปลาไปชวนเหลาผเีส้ือทีอ่ยูใตตนอโศกใหไปทีบ่งึใหญ เพ่ือ

ไปดูดอกบัวทีส่วยท่ีสุด ฝงูผเีส้ือกโ็บยบนิไปรอบๆ ดอกบวัเพ่ือใหดอกบวับาน 

แตดอกบัวก็ยังไมยอมบาน นกกินปลาจึงไปชวนฝูงผึ้งที่ทํารังอยูที่ตนยาง

ไปที่บึงใหญ เพื่อไปดูดอกบัวที่สวยที่สุด ฝูงผึ้งก็บินไปรอบ ๆ ดอกบัว 

แตดอกบวักยั็งไมยอมบานอยูน่ันเอง”  สนัตสิรปุความของเนือ้หาสวนหนึง่ 

แลวจึงเลาตอไป

นกกินปลาบินไปที่ซุม

ไมเลื้อย ตนขจรออกดอก

ห้อยเปนพวงอยูที่นั้น นก

กินปลาชอบดอกขจรมาก 

จงึบนิเขาไปใกล แลวบอกวา 

“มีดอกบัวดอกใหมเกิดขึ้น

ท่ีกลางบึง เปนดอกบัวที่สวย

ที่สุด แตไมยอมบาน” ดอกขจร

อยากใหดอกบัวบาน จึงไดเปด

ฝกแกสีนํ้าตาลออก เมล็ดขจร

จํานวนมากมายกระโดดจากฝก 

ลอยตามลมไปยังบึง เพื่อท่ีจะ

ชักชวนใหดอกบัวบาน แตวา

ดอกบัวก็ไมยอมบาน
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ตอจากนั้น นกกินปลาพยายามจะทําใหดอกบัวบานใหจงได มัน

ไปขอรองแมกบใหทําใหดอกบัวดอกใหมบาน แมกบจึงพาเพ่ือนกบไป

รองเพลงประสานเสียงใหดอกบัวฟง แตดอกบัวก็ยังไมยอมบาน
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