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สวัสดีคะ หลังจากงานบุญขึ้นบานใหมโรงเรียนไตรพัฒนของเราผานพนไปดวยความอิ่มเอม
และอบอวลไปดวยกลิ่นหอมของดอกไมที่ทุกคนนำมาจากบานและวางลงบนสัญลักษณแหงลมหายใจ
(Spiral) เพื่อแสดงความขอบคุณผืนดินซึ่งเปนที่ตั้งของบานใหมไตรพัฒนของเรา ภาพที่คุนตา
ในการรวมแรงรวมใจของทุกคนก็ชวยเพิ่มชีวิตชีวาใหกับผืนดินที่เคยรกราง วางเปลา ผานหนาว
ผานรอน จนตอนนี้เขาหนาฝนกันแลว...กลิ่นดินของฝนแรกที่ตกโปรยปรายยังหอมชวนจำ

ภาพแหงความสดชื่นของเด็กๆ ที่ไดเห็นพระอาทิตยยิ้มกวางกวาที่เคย...ไดมองทองฟาอยางเต็มตา...
ไดโคงตัวใหกับรวงขาวในผืนนาขางๆ ที่โนมตัวมาทักทาย น้ำที่ขังอยูบนพื้นดินแตกกระเซ็น
ดวยรอยเทาเล็กๆ ที่ลงไปวิ่งเลนกันอยางสนุกสนาน...เสียงพูดคุย หยอกลอ เสียงรองไห...

ดังสลับกันไปมา ชวนใหนึกถึงคำพูดที่ครูชาวตางชาติทานนึงเคยบอกไววา...“คุณไมมีทางจะรูไดเลย
วามีอะไรอยูในเมล็ดพันธุเมล็ดหนึ่ง จนกวาคุณจะนำเมล็ดพันธุนั้นวางลงบนดินที่ดี

มอบสภาพแวดลอมที่เหมาะสมให จนเมล็ดนั้นงอกออกมาเปนตนไม นั่นแหละคุณถึงจะไดเห็น
ความงามมากมายที่ซอนอยูขางใน”...ไตรพัฒนวันนี้ ก็ไมตางอะไรจากเมล็ดพันธุแหงความฝน
ที่เราบรรจงวางลงบนผืนดินที่สงบแหงนี้ ชวยกันดูแล รดน้ำ พรวนดิน จนตอนนี้
เมล็ดพันธุไตรพัฒนไดหยั่งราก ตั้งตน พรอมแลวที่จะเติบโต...ถึงตอนนี้เราเขาใจแลว

ถึงสิ่งที่ครูทานนั้นตองการบอกเรา วาความงดงามที่แทจริงลวนตองผานการรอคอย...ยิ่งเราไดเห็น
การเรียนรูผานงานศิลปะที่ครูโจแอนนา กัลยาณมิตรจากแดนไกล ที่พาเหลาบรรดาพอแม

ยอนกลับไปนึกถึงความงามของธรรมชาติ ผานการเกลี่ยสีพาสเทลดวยมือทั้งสองขางอยางบรรจง...
ทำใหเรานึกไดวา...มือของเราชางที่เปนสิ่งมหัศจรรยที่สามารถสรรคสรางอะไรตอมิอะไรไดมากมาย...

คณะผูจัดทำสารสาระพัฒนจึงขอใชสองมือนี้ แสดงความขอบคุณทุกหัวใจที่จับมือรวมกัน
บมเพาะเมล็ดพันธุไตรพัฒนและเฝารอชื่นชมความงามดวยความอดทน จากนี้เราขอเปนสื่อกลาง
ในการสานสัมพันธ ดวยการบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อใหเราไดใกลชิดกันมากขึ้น...

ผานตัวหนังสือในสารสาระพัฒนนับจากนี้ไป...ปนี้ชางเปนปแหงการเริ่มตนที่ดีจริงๆ เลย
วามั้ยคะ แลวพบกันใหมฉบับหนา



สามแมครัวคุณครูคนใหม…ครูต่ิง

ชื่ออุดม ศรีใจปลุก (ครูติ่ง) อายุ ๒๙ ป
เกิดภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรียนจบคณะมนุษยศาสตรสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.๒๕๕๒) ประสบการณทำงาน
เจาหนาที่รณรงคงดเหลา เครือขายองคกรงดเหลา (สสส.)

ครูอาสา โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก และครู โรงเรียนเซนตนีโอศรีชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
สาเหตุที่มาสมัครงานที่ โรงเรียนไตรพัฒน เพราะสนใจการศึกษาทางเลือกที่สามารถพัฒนา

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดวยความรักที่ยิ่งใหญ ที่มีใหตนเองและเพื่อนมนุษย 
ซึ่งไตรพัฒนมีเปาหมายดังกลาว

อนาคตหวังชวยเหลือใหสังคมมีความสงบสุข ผานงานการศึกษาที่ตนเองไดมีสวนรวม 
ผลิตบุคลากรใหสังคมตามความสามารถที่จะทำได ดวยความตั้งใจและพยายาม
พากเพียรใหถึงที่สุด เพราะเห็นในคุณคาและประโยชนจริงๆ ในหนาที ่ครู

กองทัพเดินดวยทองฉันใด 
การเรียนรูไดดีก็คงตองอาศัย
โภชนาการที่ดีเหมือนกันฉันนั้น

ฉบับนี้เรามาทำความรูจักสมาชิกใหม
แหงบานไตรพัฒนกันนะคะ เชื่อวา
หลายคนคงไดชิมฝมือพวกเขา
กันมาหลายรอบแลว ใชแลวคะ
ทีมแมครัวแหงบานไตรพัฒน
นั่นเอง ไปทำความรูจัก
กับพวกเขากันเลยคะ

สวนผูชวยแมครัวอีกคนชื่อ “ปาออย” 
ผาณิต แกวตา อายุ ๔๘ ป มีหนาที่หลัก
หุงขาว ตมน้ำสมุนไพร จัดเตรียมอาหาร
ใหแตละชั้น แรกๆ พี่ออยยอมรับวา
จัดอาหารขาดบาง เกินบาง แตตอนหลังจาก
ธุรการเขาเอาจำนวนเด็กแตละหองมาใหดู 
ก็ทำใหกำหนดปริมาณอาหารไดถูกตอง 
พอดีกับจำนวนมากขึ้น พี่ออยอยูที่นี่มา 
๓ เดือนแลว ยังมีความสุขกับการทำงานอยู 
เด็กๆ ก็นารัก เพื่อนรวมงานก็เขากันได

สวนที่มาของพี่ออย กอนหนานั้นเคยอยูที่ 
หมูบานศุภาลัยการเดนวิวล ทำหนาที่แมบาน 
พอดีผูปกครองโรงเรียนนี้ชวนมาก็เลย
มาสมัครดู ปาออยมีลูก ๒ คน คนโต
เรียนมัธยม สวนคนเล็กอยูอนุบาล

แมเอื้อง (อิ่มอุน ป.๑, อิ่มเอม ป.๖)

สาคร คงถิ่นฐาน หรือที่เด็กๆ รูจัก “ปาสา” 
ตำแหนงแมครัวเอก อายุ ๖๕ ป มีประสบการณ
ในการทำกับขาวมา ๕๐ ป (กับขาวทั่วไปขายผูใหญ) 
ถือเปนครั้งแรกที่ตองมาทำอาหารใหกับเด็กๆ 
แตก็ไมยากถารูวิธีปรุง อยูที่นี่ก็ดี ทุกคนเปนกันเอง 
     และตั้งแตทำมาเด็กๆ ก็บอกวาอาหาร
      ถูกปากทุกวัน (ไมคอยคุยเลยปา) 
       ปาสาบอกวาจะทำไปเรื่อยๆ จนกวา
       จะทำไมไหว หรือเขาใหออก กอนปดทาย
        การสนทนา ปาสาฝากบอกมาวา 
       “กับขาวถูกปากไมถูกปากอยาบนนะ 
             ไมถูกใจตรงไหนติได”

สวนผูชวยแมครัวทานนี้ชื่อวา “ปาหนอย” 
อมรา เทพมณี อายุ ๔๐ ป กอนหนาที่
จะมารับหนาที่นี้ ทำอาหารตามสั่งที่ 
หมูบานเลิศอุบล มาเปนเวลา ๗ ป 
รูสึกอิ่มตัวเลยอยากลองทำงานประจำบาง 
ผานมาเดือนหนึ่งที่อยูที่นี่ก็รูสึกสบายใจ 
เพื่อนรวมงานก็เขากันไดดี บุคลากร
ของโรงเรียนก็ใชได ไมจุกจิก หนาที่
ของปาหนอย ชวยปาสาหยิบจับเครื่องปรุง 
เตรียมเครื่องสำหรับทำอาหารใหวันตอไป 
ปาหนอยบอกวาจะทำไปเรื่อยๆ จนกวาจะอิ่มตัว 
สวนที่รูจักโรงเรียนนี้เพราะปาออยแนะนำมา 
ปาหนอย มีลูก ๓ คน คนโตทำงานแลว 
คนกลางยังเรียนอยู สวนคนเล็กอายุ ๖ เดือน 
ตอนนี้ปาเปนคนดูแล

๓ ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น  กันยายน ๒๕๕๖ ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น   กันยายน ๒๕๕๖  ๔



ครัวสีเขียว

ตอนเด็กๆ เคยปนตนฝรั่งที่บาน เด็ดฝรั่งจากตนปุบก็รีบกัดทันที ถาลูกไหนผานตามองไมเห็น 
เมื่อกลับมาเจออีกครั้งก็สุกเสียแลว รูไดทันทีวาตองมีหนอนอยูขางในแนนอน แตเด็กอยางเราก็มีวิธี
ที่จะกัดฝรั่งโดยไมใหจะเอกับหนอนที่อยูขางใน ฝรั่งแตละลูกถึงแมจะถูกเด็ดจากตนเดียวกัน 
รสชาติก็ไมเหมือนกัน บางลูกถาไดรับน้ำฝนเต็มที่ รสจะจืดๆ แตวาความฉ่ำชื่นใจเมื่อไดลิ้มรส
ชางแตกตางกับฝรั่งที่ซื้อที่ตลาด เคยสงสัยวาทำไมฝรั่งที่ซื้อที่ตลาดรสชาติไมคอยแตกตางกัน 
ผิวสวยเหมือนกันทุกลูก และสามารถหาซื้อไดทุกวัน

ตอนเด็กๆ อยูบานริมน้ำ ชวงหนาแลงจะมีเรือขายแตงโมลองผานมา เด็กๆ จะไปยืนริมตลิ่ง
และโบกมือเรียกเรือมาเทียบทา แมคาจะเจาะแตงโมเปนสามเหลี่ยมและดึงชิ้นแตงโมใหเห็นกอน 
ถาเปนสีขาวอมชมพูซีดๆ แมคาก็จะเอาไปกองรวมไว และเลือกลูกใหมเจาะให แตก็ไมแนเสมอไป
บางทีเจาะแลวสีแดงสวย พอผาดูเนื้อแตงโมสีไมเสมอกันก็มี บางลูกเนื้อแตงสีแดงแตไมหวานก็ยังเคยเจอ 
อาชีพแมคาแตงโมสมัยกอนเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมาก…เสี่ยงกับการขาดทุน แตวาแตงโมที่เราพบ
ในตลาดทุกวันนี้ เราสามารถซื้อแตงโมไดทุกวัน เกือบทุกลูกเนื้อแตงโมสีแดงสวยและหวานจัด 
แตวาความเสี่ยงมาตกที่คนซื้อแทน…เสี่ยงกับการรับสารเคมีที่ฉีดเขาเนื้อแตงโม 

เคยคุยกับอาเบสท เจาของสวนผลไมและผักเกษตรอินทรีย “ปลูกเปลี่ยนโลก” ที่จันทบุรี ตอนนั้น
อาเบสทปวยตองนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล อาเบสทเลาวาสั่ง “เสนหมี่ผัดคะนา” มาทาน หลังจาก
ทานเสร็จไมกี่นาที อาเบสทอาเจียนออกมาจนหมด เนื่องจากตัวอาเบสทเองแพสารเคมีซึ่งคาดวา
คงตกคางจากคะนา อาเบสทบอกวา “โชคดีนะที่แพ”

๕ ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น  กันยายน ๒๕๕๖ ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น   กันยายน ๒๕๕๖  ๖



เร่ืองเลาอนุบาล

แมบ ี(อัณณ ป.๒, อิง ป.๕)

ความหวังที่จะใหเด็กๆ ที่โรงเรียนไดทานผัก ผลไม ที่ปลอดภัยจากสารเคมี เปนความพยายาม
ของชุมชนที่รวมมือกัน จึงเกิดกลุมทีมทำงาน “ครัวสีเขียว” ขึ้น เราชวยกันหาเครือขายที่ปลูกผัก ผลไม 
เกษตรอินทรีย โดยเริ่มจากกลุมเกษตรปลอดสาร ที่อยูไมไกลจากโรงเรียน และเริ่มขยายไปตามภาคตางๆ 
เพื่อเด็กๆ จะไดทานผัก ผลไม ที่หลากหลายขึ้น ตามฤดูกาลตางๆ 

ที่โรงเรียน ภาพของการศึกษาที่มีชีวิตในอีกแงมุมหนึ่ง เด็กๆ และคุณครูชวยกันปลูกตนไม 
และปลูกผักตางๆ ที่สามารถนำมารับประทานได ครูเก พี่อิ๊ค พี่พราว จากหองความรัก ชวยกันปลูก
วอเตอรเครส ครูหวีดกับเด็กๆ หอง ป.๔ จะมีกิจกรรมปลูกตนไมกันในวันศุกร ครูเกพานักเรียนหอง ป.๖ 
ชวยกันปลูกตนอัญชันและวอเตอรเครส ครูเษมสอนเด็กๆ หอง ป.๒ ทำถั่วงอก จากที่เริ่มหัดทำทีละนิด 
      แบงใหเด็กไปทานที่บานคนละหนอย จากถั่วงอก ๒ กิโลกรัม คอยๆ เพิ่มปริมาณเพื่อ
         สงเขาครัวสีเขียว และยังมีหองอื่นๆ อีกคะ ที่ชวยกันปลูกพืชผักตางๆ และไดเก็บ
            ผลผลิตมารับประทานกันบางแลว

               ปจจุบันโรงเรียนสั่งซื้อผักและผลไมเกษตรอินทรียเกือบทั้งหมด ความฝน
                 ที่เปนไปไดในอนาคต อาจมีบางมื้อที่เรานำผลผลิตจากที่ครูและนักเรียน
                  ชวยกันปลูกในโรงเรียนมารับประทานกันนะคะ

วันแรกของการเปดเทอม ณ บานใหมไตรพัฒน ครูไดจัดกิจกรรมตอนรับเด็ก เต็มไปดวยบรรยากาศ
ของความอบอุน ทั้งอนุบาลและประถม เด็กๆ อนุบาลมาถึงโรงเรียนดวยความตื่นเตนและดีใจ 
หลายๆ คนบอกวาหองสวยจัง และหลายคนก็ยังถามถึงโรงเรียนเกา เปนเรื่องธรรมดาที่เด็กๆ 
จะคิดถึงที่ที่จากมา เมื่อเด็กๆ เริ่มปรับตัวเขากับที่ใหมและครูก็คอยๆ เตรียมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
ใหเด็กๆ ไดเห็นและรูวาตอไปพวกเขาจะไดทำอะไร

ครูคอยๆ เตรียมกระถางใบเล็กๆ ลงมาและลางทำความสะอาด และทำปายสัญลักษณติดกระถางทุกใบ 
เด็กโตเห็นก็รูเลยวาพวกเขาจะไดทำอะไร ถึงกับรอง “เย...เย...เย” จะไดปลูกขาวในกระถางแลว 
สวนเด็กเล็กๆ ก็คอยถามครูตามระเบียบวา “ครูทำอะไรคะ แลวมีของหนูไหมคะ” ขณะที่ครูเตรียม
อุปกรณทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ก็จะมาปวนเปยนอยูใกลๆ ถามคำถามทุกวัน คำถามยอดฮิตก็คือ 
“แลวเมื่อไรจะไดปลูกขาวในกระถางคะ/ครับ” จนในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เด็กๆ กลับบานกันไปแลว 
ครูไดจัดเตรียมหองเพื่อเปลี่ยนเปนพิธีปลูกขาวในกระถาง ในวันรุงขึ้นเกาอี้ทุกตัวถูกนำมาวางเรียงกัน
เปนวงกลมกลางหอง ครูอัญเชิญโตะพระมาตั้งสงาอยูดานหนา ตกแตงอยางสวยงามดวยผาสีและดอกไม 
รวมทั้งโตะที่วางแมโพสพ และดิน น้ำ พรอมสำหรับพิธีในวันถัดไป

เชาวันตอมาเมื่อเด็กๆ มาถึงโรงเรียนเห็นหองเรียนที่เปลี่ยนไป พวกเขาพากันตื่นเตนกันใหญ 
และรูทันทีวาวันนี้พวกเขาจะไดทำอะไร ครูเริ่มดวยการสวดมนต และเลานิทาน จากนั้นเด็กๆ 
ก็เดินมารับกระถาง และตักดินในกระถาง มือนอยๆ คอยๆ ประคองกระถางใบเล็กมาวางบนโตะ 
ทำที่นอนใหแมโพสพและหมดวยผาหมของแมพระธรณี จากนั้นก็รดน้ำเปนขั้นตอนสุดทาย เด็กๆ 
คอยๆ กลบดิน ทยอยกันทำจนกระทั่งถึงคนสุดทายอยางสวย พอจบพิธีทุกคนถือกระถางของตนเอง
มาวางนอกหอง เพื่อใหเมล็ดขาวไดรับแสงจากพระอาทิตย
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เมื่อฝนตกลงมาน้ำก็ขังนองในทุกๆ ที่ ทำใหครูมองหาที่ที่จะพาเด็กๆ โปรยหวานและในที่สุดก็ไดที่
ที่เราคิดวาเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เราจึงเริ่มถอนหญา ขุดดิน เด็กๆ ลงไปชวยกันย่ำโคลน
ใหเปนเลน จากนั้นทุกคนทั้งหองแสงตะวันและจันทรฉาย ก็มายืนลอมวง ครูแจกเมล็ดขาวใหกับเด็กๆ 
จนเต็มมือนอยๆ ของพวกเขา บางคนก็ทำหนาแหยๆ เพราะไมเคย แตหลายคนรับเมล็ดขาวดวยความดีใจ 
และพรอมที่จะโปรยหวานลงไปในนา ถึงแมวาเมล็ดขาวจะมีกลิ่นตุๆ นิดหนอยเพราะถูกแชเอาไวทั้งคืน

“ฮุยเล...ฮุยเล... ชาวนาพาโปรยหวาน ขาวนอย ลอยลิ่วปลิวผาน นกนอยพากันสงเสียงหวาน...” 
พอเสียงเพลงเริ่มดังขึ้น เมล็ดขาวนอยก็ลอยละลิ่วลงมาจากทุกทิศทาง ลงไปนอนสบายใจอยูในแปลงนา 
รอรับน้ำฝนใหฉ่ำใจ นาอัศจรรยใจมากๆ เลยคะ ที่เราทำแปลงนาและหวานกลาไดเสร็จภายในวันเดียว

เวลาผานไปครูรูสึกวาครูเลือกพื้นที่ในการโปรยหวานไดไมผิดจริงๆ เพราะเด็กๆ เดินผานแปลงนาทุกวัน
กอนเขาหองเรียน พวกเขาเห็นเมล็ดขาวคอยๆ แยกออกและตนขาวก็คอยๆ งอกออกมาจากเมล็ดและคอยๆ 
โตขึ้นๆ จนเขียวขจีแนนขนัด

ดูเหมือนครูและเด็กๆ จะไดยินเสียงของเหลาเมล็ดขาว รองวา “เราอยากจะโต เราอยากจะโต 
เราอยากจะโต สูงจรดดวงตะวัน” ครูมองหนากันและพูดคุยกันวา ถึงเวลาที่พวกเราจะตองชวย
เหลาตนกลานอยใหแยกหางออกจากกัน ครูจึงนัดแนะ ใหเด็กๆ เตรียมชุดที่พรอมสำหรับเลอะโคลนได 
รวมทั้งครูก็แตงตัวกันอยางทะมัดทะแมง พรอมสำหรับลุยกันอยางเต็มที่
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เมื่อทุกคนพรอม พวกเราก็เริ่มถอนกลา ฮุยเลฮุย...ฮุยเลฮุย... ทั้งมือนอยๆ มือใหญๆ 
ชวยกันอยางขะมักเขมน เด็กบางคนตั้งใจถอนมากจนตนกลาขาดวิ่นในตอนแรก แตพอครูเขามา
และชวยใหเขาถอนไดถูกวิธี เขาก็ถอนกันไดและทำไดอยางดี เด็กบางคนก็ขอแคใหไดลงไปแชในน้ำ
และย่ำโคลน และยังคงมีเด็กไมถึงสิบคนที่เลนอยูรอบๆ เพราะไมกลาลงไปในนา แตครูก็แอบเห็นวา
เขาแวะเวียนมาคุยกับเด็กที่กำลังถอนกลาดวยความสนใจอยากจะลงและขอแคเอาเทาจุมน้ำและดึงเทากลับ 
ครูก็มองวา อืม...คงไมนานเกินรอ เด็กคนนี้ตองเลอะทั้งตัวแนๆ ฮา...ฮา...ฮา... ไมกี่นาทีตอมา
ครูก็เห็นเจาเด็กคนนั้นลงไปนั่งแชทั้งตัวอยูในน้ำซะแลว 

เมื่อครูและเด็กชวยกันถอนกลาไปไดกวาครึ่งของแปลงนา เราก็ถูกเด็กๆ ยึดพื้นที่สวนที่ไมมีตนขาวแลว 
ดำผุด ดำวาย อยางสบายใจในแบบของพวกเขา โอย...วันนี้งานใหญแนๆ ครูทุกคนคิดในใจ 
แตใชเพราะความเหน็ดเหนื่อย แตเพราะความสุขที่มันเปยมไปทั้งหัวใจที่เห็นเด็กๆ มีความสุขกันขนาดนี้

เมื่อถอนกลาเสร็จ เราก็ลงมือปกดำไปเลยและเสร็จภายในวันเดียวอีกเชนกัน เปนเรื่องที่ไมนาเชื่อ
แตพวกเราทำได และทำไดอยางดีและสวยงามซะดวยสิ

ครูจูน
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วันทานาบาตะ เปนวันเทศกาลของญี่ปุน ตรงกับวันที่ ๗ เดือน ๗ ของทุกป 
(ทานาบาตะ แปลวา ยามเย็นของวันที่เจ็ด) 

เทศกาลทานาบาตะนี้ ชาวญี่ปุนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผา ๕ สี ที่เรียกวา 
“ทังซะขุ” (Tanzaku) แลวนำไปหอยบนกิ่งไผ พรอมดวยของประดับอื่นๆ เชน กระดาษตัดเปนรูปคลายๆ 
โซแทนสัญลักษณของทางชางเผือก วันรุงขึ้นก็จะนำกระดาษอธิษฐานเหลานี้ไปลอยน้ำ

ชาวญี่ปุนเชื่อกันวา วันทานาบาตะนั้น เปนวันแหงความสุขสมหวังของดาวสองดวง คือดาวเจาหญิงทอผา 
โอริฮิเมะ หรือดาวเวกา (Vega) เปนดาวที่สดใสที่สุดในกลุมดาวพิณ กับดาวคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ 
หรือดาวอัลแตร (Altair) เปนดาวที่สดใสที่สุดในกลุมดาวนกอินทรี ที่พลัดพรากจากกัน 
โดยมีแมน้ำแหงสวรรค (อามาโนคาวา) ซึ่งก็คือทางชางเผือกกั้นไว ทั้งสองจะมีโอกาสไดขามแมน้ำ
แหงสวรรค (อามาโนคาวา) มาพบกันแคปละครั้งในวันที่ ๗ เดือน ๗ นี้ ชาวญี่ปุนจึงถือกำเนิด
วันทานาบาตะขึ้นมา ในวันทานาบาตะนี้ ชาวญี่ปุนจะตัดกิ่งไผมาปกไว และเขียนคำอธิษฐาน
หอยกับกิ่งไผ เพราะเชื่อวา คำอธิษฐานจะสมหวังเหมือนกับที่เจาหญิงทอผา โอริฮิเมะ 
และคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ สมหวังไดมาพบกัน

นิทานวันทานาบาตะ

ตำนานเจาหญิงทอผาและชายเลี้ยงวัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ณ ริมฝงแมน้ำดานเหนือของทางชางเผือก (อามาโนคาวา) บนสวรรค
มีบุตรสาวของเทพผูครองสวรรค ชื่อวา “โอริฮิเมะ” เจาหญิงมีความงดงามและขยันขันแข็ง 
หนาที่ประจำของเธอคือ การทอผา ซึ่งผาแพรพรรณฝมือของเธอนั้น สวยงามประณีต

และเปนที่พอใจของหมูเหลาทวยเทพทั้งหลาย

ครั้นเมื่อเจาหญิงเจริญวัยขึ้น เทพผูครองสวรรคผูเปนบิดาไดเกิดความกังวลใจเรื่องคูครองของเจาหญิง 
จึงประกาศหาคูใหและเธอไดถูกตาตองใจกับชายหนุมชื่อ “ฮิโกโบชิ” ผูเปนคนเลี้ยงวัวอยูฝงดานใต

ของทางชางเผือก ฮิโกโบชิเปนชายหนุมที่ขยันขันแข็ง มีรางกายกำยำและสงางามเปนที่สุด

ยิ่งนานวัน ความรักทำใหเจาหญิงโอริฮิเมะลืมหมดสิ้นทุกสิ่ง ทิ้งหนาที่การงาน ไมยอมทอผา 
ไดแตออกไปเที่ยวเตรกับฮิโกโบชิ จนเทพผูครองสวรรคโกรธมาก จึงลงโทษใหคนทั้งสอง

แยกจากกันไปคนละฟากฝงของทางชางเผือก

เมื่อฮิโกโบชิ โดนแยกจากไป... เจาหญิงโอริฮิเมะ ไดแตเศราโศกเสียใจที่ตองพลััดพรากจากคนรัก 
เธอร่ำอาลัยถึงฮิโกโบชิ ผูเปนสามีสุดที่รักจนน้ำตาแทบจะเปนสายเลือด เทพผูครองสวรรค

เฝามองความเศราโศกของเจาหญิงทุกวันทุกคืน ไดเกิดความสงสาร ดังน้ันจึงอนุญาตใหคนท้ังสอง
สามารถพบกันไดปละครั้ง เจาหญิงทอผาและชายเลี้ยงวัวตางเฝารอคอยนับวันที่เขาทั้งสองจะได
พบกันในคืนวันที่ ๗ เดือน ๗ ของทุกๆ ป ซึ่งในคืนวันนั้น “นกคาซาซากิ” (นกกางเขน) 

จำนวนมหาศาลจะมาเรียงตัวกันเปนสะพานเพื่อใหคูรักทั้งสองไดมาพบกัน 

ในคืนวันที่ ๗ เดือน ๗ ของทุกป หากเราแหงนดูทองฟา จะเห็นดาว ๒ ดวง 
ซึ่งอยูคนละฟากของทางชางเชือกไดโคจรมาอยูใกลกัน

และสองสวางที่สุดในคืน “วันทานาบาตะ”
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Our New School
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“วันขอบคุณชุมชน”
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