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Message from Director

สวัสดีคะผูปกครองและนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ
จากผูอำนวยการ

จดหมายขาวฉบับแรกของการเปดเรียนภาคปลายน้ีไดรวบรวมเน้ือหาสาระเก่ียวกับเร่ืองราวของชวง

ปดเรียนภาคตนท่ีหยุดนานกวาทุกๆป ดวยเหตุอุทกภัยท่ีไมมีใครคาดคิดมาเลาสูกันฟง ท้ังการมี

จิตอาสาของคุณครูท่ีไดไปชวยเหลือโรงเรียนท่ีประสบภัยน้ำทวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงครูเอง

หลายคนก็ประสบกับภัยดังกลาวเชนกัน การมีจิตอาสาของนักเรียนและครอบครัวท่ีรวมกันไปอาสา

ชวยเหลือผูประสบภัยในรูปแบบตางๆ และการปกปองดูแลโรงเรียนของฝายอาคารท่ีเสียสละทำงาน

อยางอดทน เพื่อใหทรัพยสินและอาคารเรียนปลอดภัย ตางๆเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่นาชื่นชมทั้งสิ้น

ขอชื่นชมและขอบคุณที่ทุกคนชวยกันคนละไมคนละมือ นี่คือน้ำใจของคนไทยที่ไมมีวันทิ้งกัน

โรงเรียนไดมีจดหมายแจงใหผูปกครองทราบถึง กำหนดการเปด-ปดเรียนภาคปลายของ

ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไปแลว สวนการจัดการเรียนรู ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้นนั้น โรงเรียนไดมี

การประชุมครูผูสอนและพิจารณาเนื้อหาสาระที่ตองสอนในภาคปลายของกลุมสาระการเรียนรู

ตางๆ ใหครบถวนตามหลักสูตรโดยมีการสอนเสริมใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ตามเวลาที่แจงไปแลวสวนนักเรียนระดับอนุบาลซึ่งเปนการจัดประสบการณ

ใหนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดานที่เหมาะสมกับวัยนั้น โรงเรียนสามารถจัดประสบการณตางๆ

ใหนักเรียนไดอยางครบถวนโดยไมตองเรียนเสริมหลังเลิกเรียนเหมือนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

สำหรับกิจกรรมท่ีโรงเรียนจะดำเนินการในภาคปลาย ไดแก กิจกรรมวันพอซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีโรงเรียน

ยังไมเปดเรียน เน่ืองจากภาวะน้ำทวม การจัดกิจกรรมจึงมีเฉพาะคุณครู เจาหนาท่ีและบุคลากรทุกฝาย

ของโรงเรียนพรอมใจกันมารวมกันทำพิธีถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

เหมือนทุกปท่ีผานมา นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมวันข้ึนปใหม กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

ซ่ึงมีกำหนดการดังรายละเอียดท่ีแจงใหผูปกครองทราบผานจดหมายเปดภาคเรียนไปแลว โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกิจกรรมวันข้ึนปใหม ซ่ึงเปนประเพณีด้ังเดิมท่ีประเทศไทยไดจัดงานเฉลิมฉลองมาแตโบราณ

ดวยการทำบุญตักบาตร และรวมสนุกสนานในงานร่ืนเริงท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆข้ึน โรงเรียนจึง

ถือโอกาสนี้เชิญชวนนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทุกฝายไดรวมทำบุญและรวมงาน

สงทายปเกาพุทธศักราช ๒๕๕๔ ตอนรับปใหม

พุทธศักราช ๒๕๕๕รวมกัน โดยจัดพิธีทำบุญ

เล้ืยงภัตตาหารเชาแดพระสงฆ พรอมจัดปนโต

ถวายภัตตาหารเพล รวมท้ังมอบของขวัญใหกับ

ผูท่ีมีพระคุณตอโรงเรียน มอบเงินบริจาคใหกับ

หนวยงานและมูลนิธิตางๆ รวม ๖ แหง เพ่ือ

แสดงถึงความหวงใย และขอบคุณท่ีหนวยงาน

ดังกลาวทำงานเพ่ือผูดอยโอกาสรวมไปถึงการ

เสียสละของตำรวจตระเวนชายแดนท่ีทำหนาท่ี

ปกปองประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข เหลาน้ี

ลวนเปนการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของ

พวกเราชาวสาธิตพัฒนาทุกครอบครัว และขอ

ถือโอกาสน้ีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกไดโปรด

ดลบันดาลและอำนวยพรใหนักเรียน ผูปกครอง

ครูและเจาหนาที่ทุกฝายประสบแตสิ่งที่ดีงาม

มีความงอกงามในทุกๆดาน รวมทั้งมีความ

สุขกาย สุขภาพจิตที่ดี ปราศจากทุกขและ

โรคภัยตางๆ ตลอดปพุทธศักราช ๒๕๕๕

พิธีถวายพระพรวันพอแหงชาติ
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Editor talk

บรรณาธิการ

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย โพอุทัย
  
บรรณาธิการ
สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย
ไพลิน ชยามาศ
วัลยา ซอเสียงดี

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม
ฝายประถมศึกษา วัลยา ซอเสียงดี
ฝายมัธยมศึกษา ไพลิน ชยามาศ

กองบรรณาธิการ 
สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย
ไพลิน ชยามาศ
วัลยา ซอเสียงดี
ยุภาภรณ จีระออน
กาญจนา เกื้อมกลาง
จุฑารัตน เมืองคำ
ผกาวรรณ ทองมา
อักษราพร คำยอด
ธิดาเรือง ทันหลา
Douglas Colgan
Gordon Yates

พิสูจนอักษร
อรุณรัตน ตั้งสกุล

แบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีครับผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน เปดภาคเรียนท่ี 2 ไปไดประมาณ 1 เดือน

คงเปนชวง 1 เดือนท่ีหลายๆ ครอบครัวกำลังวุนวายอยูกับการจัดการบาน รวมไปถึงส่ิงของตางๆ

ท่ีไดรับความเสียหายจากสภาวะน้ำทวมใหญท่ีผานไป ตามความเช�อของคนไทย เม�อข้ึนปใหมเรามักจะ

ขอใหสิ่งที่ ไมดีในปเกาผานพนไป แลวขอใหปใหมพบแตสิ่งดีๆ โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาปใหมนี้

ประเทศไทยของเราจะไมประสบกับภัยธรรมชาตหิรือภัยพิบัติใดๆ อีก

ในจดหมายขาวฉบับนี้ มีหลายสิ่งหลายอยางที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะน้ำทวมที่ผานไปซึ่งสงผลให

โรงเรียนตองเลื่อนการเปดเรียน กิจกรรมหลายกิจกรรมตองเลื่อนออกไป เรื่องราวที่เปนประโยชน

กับการจัดการส่ิงตางๆ ท่ีเสียหายจากสภาวะน้ำทวม มุมมองของเด็กๆ ท่ีพูดถึงส่ิงท่ีตนเองไดทำในชวง

ที่นองน้ำมาเยือน เรื่องราวที่นาประทับใจจากเหตุการณน้ำทวมที่ผานไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่

นักเรียนป.1-3 ไดไปสรางชื่อเสียงในรายการ “ทาใหอาน” อีกดวย อยางไรก็ตามสาระควรรูของ

จดหมายขาวยังคงไวอยางครบถวนแนนอนครับ

สุดทายนี้ เนื่องดวยโอกาสในวันขึ้นปใหมที่พึ่งผานพนไป จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสอวยพรปใหมของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ป 2555 ที่พระราชทานใหแกประชนชาวไทย วา

“ ในปใหมนี้ จึงขอใหประชาชนชาวไทยไดตั้งตนอยูในความไมประมาท โดยมีสติร�ตัวและ

ปญญาร�คิดกำกับอยูตลอดเวลา ผูใดมีภาระหนาที่อันใด ก็เรงกระทำใหสำเร็จลุลวงไปให

ทันการณทันเวลาผลงานทั้งนั้นจะไดสงเสริมใหแตละคนประสบแตความสุขความเจริญ

และทำใหชาติบานเมืองดำรงมั่นคงและกาวหนาตอไปดวยความผาสุกสวัสดี ขออานุภาพ

แหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุมครองรักษาทานทุกคน ใหมีความสุข

ไมมีทุกข ไมมีภัย ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน”

         ( พระราชดำรัสอวยพรปใหมในวาระวันขึ้นปใหม 1 มกราคม 2555 )
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News

นางมณฑาทิพย เอี่ยมบุญ 

อนุปริญญา มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร

ครุศาสตร สาขา การศึกษาปฐมวัย

ตำแหนง ผูชวยครูอนุบาล

นางสาวอรุณรัตน ตั้งสกุล

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศึกษาศาสตร สาขา การสอนภาษาไทย

ตำแหนง ครูภาษาไทย

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง สงเสริมทักษะชีวิตใหกับนักเรียน มีความสุขในการเรียนรูและ

แบงปน โดยโรงเรียนไดเปดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกในทุกดานตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคลเชน การรองเพลง

เลนดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป เลานิทาน ทอลคโชว งานประดิษฐ เปนตน

กำหนดการสมัคร 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 - 6 มกราคม 2555

 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2555

 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2555

ณ หองดนตรี เวลา 15.00 - 16.00 น.

วันและเวลาการแสดง

 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555  เวลา 15.30 - 16.15 น.

 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555  เวลา 15.30 - 16.15 น.

 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2555  เวลา 15.30 - 16.15 น.

 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2555  เวลา 15.30 - 16.15 น.

 ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555  เวลา 15.30 - 16.15 น.

สถานที่ ลานสนามหญาหนาโรงเรียนอนุบาล

ฝายอนุบาลฝายมัธยม

นางสาวรัชติยา เมฆปน  

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บริหารธุรกิจ สาขา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

ตำแหนง ผูชวยครูอนุบาล

ฝายบริหาร

นางสาวคนึงนิตย บูชา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก

บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี

ตำแหนง เจาหนาที่บัญชีอาวุโส

หองสมุดของเราไดจัดกิจกรรมที่นาสนใจที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการอานใหกับนักเรียน โดยนักเรียนเลือกหนังสือนิทานที่สนใจ 1 เรื่องนำมา

เลาเปนเรื่องราวจากรูปภาพ หรืออานเรื่องราวใหบรรณารักษ /ครูที่ชวยดูแลหองสมุดฟง เมื่อเลาจบ 1 เรื่องจะไดรับการประทับตรา

การอาน 1ดวง สะสมจนครบ 1 เดือน หากไดรับการประทับตรามากที่สุดจะไดรับรางวัล

กิจกรรมเลาเรื่องดวยภาพ ณ หองสมุด เวลา 15.00 -16.00 น.เริ่ม 9 มกราคม 2555นี้ เปนตนไป
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

ระดับประถมศึกษา

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ประถมศึกษาปที่ 4 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ประถมศึกษาปที่ 3 พระบรมมหาราชวัง

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

  รอบเกาะรัตนโกสินทร

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ประถมศึกษาปที่ 6 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2555 ประถมศึกษาปที่ 2 ปาชายเลนแสมดำ บางขุนเทียน

ระดับมัธยมศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 มัธยมศึกษาปที่ 5 เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

วันศุกรที่ 13 มกราคม 2555 มัธยมศึกษาปที่ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันเสารที่ 10 ธันวาคม 2554 วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทรที่ 12 ธันวาคม 2554 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2554

วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2554 นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 - 6 รวมโครงการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร

 จัดโดยสมาคมครูคณิตศาสตรประถมศึกษา

วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2554 กิจกรรมงานวันคริสตมาส

วันอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2554 วันคริสตมาส

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เปดรับสมัครกิจกรรมบริการวิชาการหลังเลิกเรียน (After School)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ซอมใหญกิจกรรมวันปใหม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 กิจกรรมวันปใหม 2555

วันศุกรที่ 30 - เสารที่ 31 ธันวาคม 2554 หยุดวันสงทายปเกาและตอนรับปใหม

วันอาทิตยที่ 1 - อังคารที่ 3 มกราคม 2555 หยุดเทศกาลวันขึ้นปใหม 2555

วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 เปดเรียนหลังวันหยุดเทศกาลปใหม

วันศุกรที่ 6 มกราคม 2555 ประชุมผูปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3

วันเสารที่ 7 - วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555 กิจกรรมบริการวิชาการ (After School) วันเสาร - อาทิตย 

วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 มกราคม 2555 การแขงขันเกม 24 (ประถมศึกษาปที่ 3 - 6) IQ180 (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 5)

 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วันศุกรที่ 20 มกราคม 2555 วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

วันเสารที่ 28 มกราคม 2555 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 6 ทดสอบโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร

 และวิทยาศาสตรของสสวท.

วันจันทรที่ 30 - วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2555 สัปดาหการอาน ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2555 โครงการวัดสูโรงเรียน (ป.4)

วันจันทรที่ 6 - วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1
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เร�องบอกเลา

Special Issue

ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด

ถาคุณคือพอแม

หลังผานเหตุการณน้ำทวม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศรา

และตองใชเวลากลับสูภาวะปกติ อยาลืมวาเหตุการณน้ำทวมนั้น

อาคารบานเรือนไดรับความเสียหาย คุณตองดูแลตัวเองและครอบครัว

พรอมกับการบูรณะบานใหกลับมาเหมือนเดิม อุปสรรคที่สำคัญคือ

ความเครียด รวมทั้งปญหาอื่น เชน นอนหลับยาก ฝนรายและปญหา

ทางกาย โรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงคุณและครอบครัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 : เอาใจใสตัวเอง

 1.ใหเวลากับครอบครัว เพราะความอบอุนในครอบครัวอาจชวย

เยี่ยวยารักษาไดดี  พูดคุยปญหากับเพื่อนและครอบครัว รวมแบงปน

ความกังวลจะชวยใหไดระบายและผอนคลายความเครียด

 2.พักผอนและกินอาหารที่เปนประโยชน เพราะเมื่อเกิดปญหา

ความเครียดและปญหาทางกายเพิ่มขึ้น รางกายก็จะออนแอ ควรระวัง

เรื่องสุขอนามัย เมื่ออยูในพื้นที่น้ำทวม

 3.ดูแลเด็กๆ ใหดี และโปรดเขาใจ เด็กมีความตื่นกลัวไมแพกัน

อยาตำหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกๆ หลังจากน้ำทวม เชน ฉี่รดที่นอน

ดูดนิ้วโปงหรือเกาะคุณอยูตลอดเวลา จำไววาเด็กพึ่งผานเหตุการณ

ที่รุนแรงในชีวิต ควรขอความชวยเหลือจากจิตแพทยเมื่อเกิดอาการ

ซึมเศราจนไมสามารถรับมือได

 4.จัดลำดับสิ่งที่จำเปนตองทำตามลำดับกอนหลังและคอยๆ ทำ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการดูแลบาน

 1.ตรวจสอบความม่ันคงของโครงสรางพ้ืนฐานของส่ิงกอสรางตางๆ

ติดตอบริษัทประกันภัยเพ่ือประเมินความเสียหายและซอมแซมทรัพยสิน

ตางๆ ถายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกรองคาชดเชยจากประกัน(ถามี)

 2.เดินตรวจตรารอบ ๆ บาน และเช็คสายไฟฟา ตัดระบบไฟฟาที่

จายเขาบาน สายถังแกส ปดวาลวแกสใหสนิท ถาหากเกิดแกสรั่ว

จะสามารถรูไดจากกลิ่นแกสใหระวังไมควรเขาใกลบริเวณนั้นและรีบ

โทรแจงรานที่เปนตัวแทนจำหนาย 

 3.เขาไปในบานอยางระมัดระวัง และอยาใชวัสดุท่ีทำใหเกิดประกายไฟ

 4.เก็บกูสิ่งของที่มีคา และหอหุมรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ        

 5.ตรวจหารอยแตกหรือรอยรั่วของทอน้ำถาพบใหปดวาลว

ตรงมิเตอรน้ำ ไมควรด่ืมและประกอบอาหารดวยน้ำจากกอกน้ำ จนกวา

จะมั่นใจวาสะอาดและปลอดภัย

 6 ระบายน้ำออกจากหองใตดินอยางชา ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำ

ภายนอกอาจจะมากจนทำใหเกิดรอยแตกของผนังหรือพื้นหองใตดิน

 7.เก็บกวาดทำความสะอาดบาน เปดหนาตางและประตู เพื่อระบาย

อากาศ เก็บกวาดกิ่งไมหรือสิ่งปฏิกูลในบาน กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำ

เนื่องจากเชื้อโรคสวนมากมักจะมาจากตะกอน



เรียนรูวิธีคืนชีวิตใหบานสวย

หลังน้ำลด ลองตรวจเช็คสภาพบานดูวา มีอะไรเปลี่ยนแปลง เสียหาย

หรือสูญหายไปบาง  ควรเตรียมพรอมดวยการจัดหาวัสดุ อุปกรณที่

จำเปนตองานซอมแซมติดบานไวบาง เชน ปนกาว วัสดุสำหรับอุด

หรือประสานรอยราว รอยแตก ประเภทกาวซิลิโคน หรืออะคริลิค

และโซแน็กซ (น้ำยากันสนิม) เปนตน บางคร้ังการแกไขปญหาข้ันพ้ืนฐาน

ดวยตัวเอง สามารถประหยัดคาใชจายไปไดนับพันบาทเริ่มตนจาก

สวนประกอบสำคัญในสวนตางๆ ของโครงสรางตัวบานอาทิ พื้นบาน

ประตู หนาตาง

พื้นบานหลุดรอน อาจไมใชปญหาใหญ บางครั้งสามารถซอมแซมได

ไมยากดวยตัวเองดังนี้

พื้นกระเบื้อง หากแตกราว หรือหลุดรอน ใหกะเทาะสวนที่เสียหายออก

ทิ้งพื้นปูนใหแหงสนิทประมาณ 1-2 วัน กอนจะลงพื้นดวยกระเบื้อง

สำรองที่มีอยู และยาขอบกระเบื้องใหเรียบรอยอีกครั้ง แตถาหาก

กระเบ้ืองหลุดหายไปหลายแผน กระเบ้ืองสำรองท่ีมีอยูอาจไมพอตอการ

ซอมแซม การนำกระเบื้องลายอื่นมาซอมแซมอาจขาดความสวยงาม

ในกรณีนี้หากพอจะมีงบประมาณ คุณอาจตองตัดใจเปลี่ยนกระเบื้อง

ใหมทั้งชุด

พื้นปาเก เปนพื้นที่มีปญหาคอนขางมาก เนื่องจากเปนไมจึงมักเกิด

อาการบวมเมื่อตองเจอกับภาวะน้ำทวมเปนเวลาหลายวัน หากน้ำทวม

ไมนานเมื่อน้ำลดเพียงแคทำความสะอาด ปลอยทิ้งไว ใหแหงดวยการ

เปดหนาตาง ประตูใหอากาศถายเท ลมโกรก เพ่ือลดความช้ืนในเน้ือไม

พื้นที่สวยงามก็อาจคืนกลับสูสภาพปกติไดไมยาก เมื่อแนใจวาแหงสนิท

คอยลงแวกซ เคลือบเงาใหม

หากน้ำทวมขังเปนเวลาหลายวัน จนทำใหปาเกคืนชีพลอยฟองกันเปน

ปาทองโก เม่ือน้ำลดก็ควรปลอยใหพ้ืนแหงสนิท (จริงๆ) ทำความสะอาด

พื้นกอนทากาวหนาประมาณ 1 - 2 มม. หรือทากาวซิลิโคนที่ปาเก

กดใหแนนเรียบเสมอกัน ปลอยทิ้งไวประมาณ 10 - 15 วัน จึงใชงาน

ไดตามปกติ (อยาลืม! เก็บปาเกที่หลุดออกมาลอยน้ำไวซอมแซมหลัง

น้ำลดดวย) แตถาหากน้ำทวมขังมากกวา 1 สัปดาห หรือนานนับเดือน

ปาเกของคุณคงหมดทางเยียวยา กรณีน้ีก็ตองเรียกชางใหมาปูพ้ืนใหม

สถานเดียว

พื้นปูพรม เมื่อถูกน้ำทวมไมวาจะมาก หรือนอย ก็ตองรื้อออกไปซัก

ใหหมด เพราะการปลอยทิ้งไวแนนอนวาตองเกิดอาการเนาเหม็น

แตเมื่อนำออกไปซัก ตากแดดใหแหงสนิทกอนจะนำกลับมาปูใหมก็จะ

หมดปญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นไปโดยปริยาย และเมื่อจะปูกลับตองแนใจ

วาพื้นเดิมแหงสนิทจริงๆ

ประตู หนาตางไมบวม จากความชื้น หรือแชอยูในน้ำนานๆ แกไขโดย

การทิ้งไว ใหแหง แลวคอยซอมแซมดวยการทาสี หรือเคลือบผิว

ตามความชอบ แตถาเกิดประตูหนาตางอมน้ำไวมากอาจมีอาการท่ีเรียกวา

“ประตูตก” แกไขโดยการใชล่ิมอันเล็กๆ สอดเพ่ือค้ำยัน รอจนความช้ืน

ลดลง บานประตู หนาตางก็จะกลับสูภาวะปกติ เน่ืองจากน้ำหนักลดลง

ประตูเหล็ก เม่ือเกิดความช้ืนมักข้ึนสนิม แกไขโดยท้ิงไวใหแหงประมาณ

3-4 วัน หรือไลความชื้นออกใหหมดจากโครงเหล็ก ขัดสนิมออก

เช็ดใหแหง และทำความสะอาดกอนจะทาสีใหม สวนบริเวณบานพับ

ขอตอ หรือรูกุญแจ ควรเช็ดทำความสะอาด ทิ้งไว ใหแหงสนิท หยอด

น้ำมันหลอลื่น หรือน้ำยาปองกันการเกิดสนิม

ที่มา: จากคอลัมน Make It Worth นิตยสาร M&W
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อยาลืม ตั้งสติใหดีเม�อเจอปญหา

เพราะปญหาทุกอยางแก ไขได

ขอให ใจเย็นๆ คอยทำไปทีละสวน

ขอใหทุกทานโชคดี 
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Kindergarten Talk

เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตนกลาแหงความดี

การมีจิตอาสาเปนเร�องธรรมดา

คนที่มีจิตอาสาไม ไดเหนือกวาผูอ�นผูรับไมใชผูที่ดอยกวา

แตการชวยเหลือคนอ�นดวย จิตอาสา

คือ การที่ลูกไดชวยเหลือบนพื้นฐาน

ของความเทาเทียมกันในฐานะเพ�อนมนุษย...

พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยงอุทกภัย จุดประกาย จิตอาสา

จากเหตุการณน้ำทวมประเทศไทยทำใหเด็กๆหลายคนไดรับประสบการณท่ีแตกตางกันไป เม่ือเปดภาคเรียน เด็กๆหลายคนเลาเร่ืองราวเก่ียวกับ

น้ำทวมใหเพ่ือนๆและคุณครูฟงวา “ไดชวยเหลือผูอ่ืน ชวยเก็บส่ิงของหนีน้ำ ไดชวยเก็บทำความสะอาดบาน ทำความสะอาดถนน ไดบริจาคส่ิงของ

และเงินใหกับผูประสบภัยน้ำทวม” ประสบการณเหลาน้ีทำใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ รูสึกมีคา รูสึกดีกับตนเอง เรียนรูการเปนผู ให รูจักชวยเหลือ

ผูอื่น เปนการปลูกฝงความมีจิตอาสาใหเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็ก เปนประสบการณที่มีคากับเด็กมาก เปนการจุดประกายใหเด็กเปนคนมีจิตอาสา

เปนคนดีของสังคมตอไป

เรามาดูกันวาเด็กๆรูสึกอยางไรกับเหตุการณน้ำทวม

เด็กชายอาทิตย อ.2/1 รูสึกไมชอบเพราะเหม็น

เด็กหญิงสิปราง อ.2/2 รูสึกดีใจเพราะไดอยูบานคุณตานานๆ 

เด็กหญิงสุวราศรณ  อ.2/3 รูสึกเสียใจ ถาคนออกมาไมทันจะจมน้ำได 

เด็กหญิงพิมพวลัญช  อ.2/4 รูสึกชอบเพราะหนูจะไดชวยเหลือคนน้ำทวม

เด็กชายดรณ อ.2/5 รูสึกไมดีเพราะมีขยะ

เด็กๆ จะทำอยางไร หากเกิดน้ำทวมอีกครั้ง

เด็กชายกรรณพัจ อ.3/1 จะบอกคนไมใหเอากระสอบทรายไปขวาง

  ทางน้ำและไมใหร้ือกระสอบทรายอีกฝงหน่ึง

เด็กชายยศพัทธ อ.3/2 ทำอุปกรณเสื้อชูชีพลอยน้ำ

เด็กชายปภังกร อ.3/2 สรางกำแพงกั้นน้ำ

เด็กหญิงดุจดาว อ.3/3 เลนน้ำทวม

เด็กชายปุณณวัจน อ.3/4 หาเงินไปซ้ือตั๋วขึ้นเรือ

เด็กชายสมารท อ.3/5 จะดูขาววาน้ำมาตันทอหรือยัง ถาน้ำมาจะเอา

  กระสอบทรายมากั้นไว
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เลาสูกันฟง
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ที่มา : แพทยหญิงวิมลรัตน วันเพ็ญ หนังสือ รักลูก

ฤดูหนาวปนี้มีอุณหภูมิต่ำลงเร�อยๆ อาจมีผลมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำใหอากาศหนาวเย็นมาก 

ดวยความหวงใยในสุขภาพของลูกรักและคุณพอคุณแม จึงนำสาระสุขภาพมาฝากกัน

หนาว หน
าว !..

ฤดูหนาว
มาแลว 

หนาว หน
าว !..

ฤดูหนาว
มาแลว 

โรคอุจจาระรวง มักเกิดในเด็กอายุต่ำกวา 2 ป ติดตอจากการดื่มน้ำ
หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปอนเขาไป ติดตอทางน้ำลาย น้ำมูกได
ถายเปนน้ำหรือถายเหลวบอยคร้ัง โดยท่ัวไปอาการไมรุนแรง แตบางคน
อาจขาดน้ำรุนแรงจนตองเขาโรงพยาบาล ดูแลรางกายใหอบอุน เลือก
รับประทานอาหารปรุงสุก รอน ด่ืมน้ำสะอาด สามารถชวยไดในระดับหน่ึง

     การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหนาหนาว
         นพ.ชิดเวทย วรเพียรกุล อายุรแพทย รพ.วิภาวดี

ในชวงฤดูหนาวอาจทำใหหลายคนปวยเปนไขหวัด ไขหวัดใหญ แตสำหรับ
บางคนท่ีเปนโรคภูมิแพ เม่ือเจออากาศเย็นๆ ทำใหมีอาการแพมากข้ึน
เชน จาม น้ำมูกไหล หรือบางคนที่เปนโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง
อยูกอนแลว ก็อาจมีอาการหอบมากขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาติด
ไขหวัดหรือไขหวัดใหญรวมดวย การดูแลสุขภาพเปนสิ่งสำคัญมาก
ถาสุขภาพดี จะลดโอกาสการเจ็บปวยลง ลองปฏิบัติตาม 8 วิธี ในการ
ดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับชวงหนาหนาว ดังนี้

  1.ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยการรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนครบ 5 หมู ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 

 2.หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูที่ปวยเปนไขหวัด หรือไขหวัดใหญ
และไมควรใชของรวมกัน เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ จาน ชาม ชอน เปนตน 

 3.อยูในที่ที่มีอากาศถายเท ไมเขาไปในที่แออัด 

 4.หากเปนไขหวัดหรือไขหวัดใหญ ควรมีผาปดปากและจมูกเวลาไอ
จาม ไมคลุกคลี กับผูอื่นและหมั่นลางมือบอยๆ 

 5.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดตางๆ เนื่องจาก
อาจทำใหสุขภาพรางกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้อไดงาย 

 6.ลางมือบอยๆ เนื่องจากเราอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยูตาม
ส่ิงของตางๆ เชน ราวบันได ลูกบิด ประตู แกวน้ำ เปนตน โดยลางมือ
ดวยสบูธรรมดา 15-20 วินาที หรือใชน้ำยาลางมืออื่นๆ 

 7. รักษารางกายใหอบอุนในชวงฤดูหนาวหรือชวงที่มีอากาศ
เปล่ียนแปลงในท่ีท่ีหนาวมากควรสวมหมวกเพ่ือลดการถายเทความรอน
ออกจากรางกาย 

 8.ดูแลเรื่องผิวหนังโดยการทำใหรางกายอบอุนอยูตลอดเวลาใส
เส้ือผาหนาๆ ถาอากาศหนาวมากไมควรอาบน้ำนานๆ ในท่ีท่ีหนาวมาก
หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิว กรณีที่มีปญหาริมฝปากแตก
ควรทาดวยลิปสติกมันและไมควรเลียริมฝปากบอยๆ 

จากขอมูลของประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การปองกันโรคที่เกิด
ในฤดูหนาว ระบุวา อากาศท่ีเปล่ียนแปลงน้ัน หากรางกายปรับตัวไมทัน
อาจทำใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได โรคที่เกิดในฤดูหนาว มักจะเกิดกับเด็ก
และผูสูงอายุเปนสวนใหญ ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ ปอดบวม
หัดเยอรมัน อีสุกอีใส และอุจจาระรวง

ไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ เกิดจากเช้ือไวรัส ติดตอไดงายโดยการหายใจ
และเชื้อจะอยูในน้ำมูก น้ำลาย จึงติดตอไดโดยการสัมผัส แพรกระจาย
ในสถานท่ีท่ีมีคนอยูรวมกันจำนวนมาก และอากาศไมถายเท เชน โรงหนัง
หางสรรพสินคา  อาการจะเร่ิมตนดวยการมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเม่ือย
น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ บางคนอาจหนาวสั่น ไขหวัดใหญ
จะมีอาการรุนแรงกวา คือ ตัวรอนจัด หนาวส่ัน ปวดศีรษะมาก ปวดกระดูก
มักมีอาการคลื่นไสรวมดวย ควรระวังโรคแทรกซอน เชน ปอดบวม
หลอดลมอักเสบ คออักเสบ ในเด็กเล็ก และผูสูงอายุ จะมีความเสี่ยง
มากกวาชวงวัยอื่น ที่สำคัญหากอยูในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตวปก และปวย
หลังจากมีสัตวตายอยางผิดปกติ ตองระวังเร่ืองของไขหวัดนก ควรพบ
แพทยและแจงปศุสัตวทันที 

โรคปอดบวม เปนโรคแทรกซอนของไขหวัด หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือ
โดยตรง ติดตอไดจากการหายใจ และน้ำมูกน้ำลาย จึงสามารถติดตอ
ไดจากการใชของรวมกัน มีระยะการฟกตัวของโรค 1-3 วัน ปอดบวม
เปนสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของกลุมโรคติดเช้ือในเด็กอายุต่ำกวา 5 ปี
โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด น้ำหนักตัวนอย เด็กในวัยขวบแรก เด็กขาด
สารอาหาร เด็กที่มีความพิการแตกำเนิด สวนใหญปอดบวมจะเกิด
หลังจากโรคหวัดประมาณ 2-3 วัน หากเกิดในเด็กเล็กใหระวังอาการช็อค

โรคหัด เกิดจากเช้ือไวรัสหัด พบบอยในเด็กอายุระหวาง 1-6 ป ติดตอ
ไดงายเพียงการไอจามรดกัน หรือหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย
ของผูปวย ระบาดในชวงฤดูหนาวตอกับฤดูรอน จะมีไข น้ำมูกไหล ไอ
ตาแดง จะรุนแรงมากข้ึน และผ่ืนจะข้ึนประมาณวันท่ี 4 ไขจะลดเม่ือผ่ืน
กระจายทั่วตัว ระหวางนั้นอาจเกิดโรคแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ
อุจจาระรวง ชองหูอักเสบ สมองอักเสบ และภาวะทุพโภชนาการ
โดยเฉพาะเด็กท่ีขาดวิตามินเอ เม่ือเปนหัดจะมีความรุนแรงมาก หากมี
ปอดอักเสบรวมดวยอาจทำใหเสียชีวิตได 

หัดเยอรมัน เกิดจากเชื้อไวรัส ทำใหเกิดอาการไข มีผื่นคลายหัด
แตบางรายก็ไมมี ในเด็กเล็กจะมีอาการเพียงเล็กนอย แตในผู ใหญจะมี
อาการประมาณ 1-5 วัน ติดตอไดจากการหายใจ หากอยูในระหวาง
ตั้งครรภตองระวังเปนพิเศษ

โรคอีสุกอีใส มักเกิดในเด็ก อาการเร่ิมดวยมีไขต่ำๆ เหมือนไขหวัด หัด
ไขหวัดใหญ แลวจะมีผื่นแดง ตุมนูน และเปลี่ยนเปนตุมพองใส
ในวันท่ี 2-3 นับแตเร่ิมมีไข หลังจากน้ันจะเปนหนอง เร่ิมแหงตกสะเก็ด
ในชวง 5-20 วัน ผื่นอาจขึ้นในคอ ตา และปาก โดยทั่วไปจะไมเกิดโรค
แทรกซอน



เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูจุฑารัตน ศรีนา

เด็กดีที่ประถม

Primary Talk
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ป.1/1 ปดเทอมไปหลายเดือนเน่ืองจากสถานการณน้ำทวมแตนักเรียน ป.1/1

ก็ยังขยันขันแข็ง ปฏิบัติหนาท่ีตามตารางเวรอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือยขอชื่นชมจริงๆ

ป.1/2 ด.ช.ภูมิ สถิตวิทยา มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน เมื่อมาถึงก็นั่งจดการบานโดยที่ครูประจำชั้นไมตองเตือน อีกทั้งเมื่อมีเวลาวางก็ยังอาสา

ชวยเหลือครูอีก 

ป.1/3 ด.ญ.คริศรา พลไทย ชวยครูแจกสมุดในหอง เปนเด็กมีสัมมาคารวะและมีน้ำใจกับเพื่อนๆและครูอยางสม่ำเสมอ

ป.1/4 ด.ญ.อรญา อัศภาภรณ เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานสวนรวม เชนแจกสมุด ทำหนาที่เปนผูชวยครูตางชาติ และเตือนเพื่อนๆ

ใหรูจักหนาที่ มีอารมณแจมใส ราเริง พูดจาไพเราะ

ป.1/5 ด.ช.ปติกร มะยะเฉียว เปนนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและรักการอาน ในชวงปดเทอมทำบันทึกการอานทุกวันไดถึง 66 เรื่อง ขอชื่นชม 

ป.2/1 ด.ญ.ญานินดา โลอธิกุล ตั้งใจเรียนอยางสม่ำเสมอ ขยันอานหนังสือ จึงไดเปนตัวแทนของหอง ป.2/1 ไปแขงขันรายการทาใหอาน

นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาชวยเหลือครูและเพื่อนๆเสมอ

ป.2/2 ด.ญ.ชวัลญา และ ด.ญ.ปริม คอยดูแลเพื่อนๆในหอง ใหตั้งใจเรียนและคอยดูแลรักษาความสะอาด 

ป.2/3 เปดเทอมวันแรก ด.ช.วิจัยรัชต คณาวุฒิปกรณ แสดงความมีน้ำใจ อาสายกกลองนมใหเพื่อนๆ 

ป.2/4 ขอช่ืนชม ด.ญ.ปณฑารีย สาครวิสัย และ ด.ญ.อรรฆพร สรอยสุข ท่ีมีความซ่ือสัตยเก็บเงินไดแลวนำเงินสงท่ีครู ใครท่ีทำเงินหายในหองน้ำ

และหนาหองเปยโนติดตอรับคืนไดที่หองกิจการนักเรียน สวนด.ช.กิตติธัช วงศวาณิชยศิลป เด็กดีที่มีจิตอาสา กวาดหอง ดูแลความสะอาดของ

หองเรียนโดยไมตองใหครูบอก นาชื่นชมมากๆ 

ป.3/1 ด.ญ.ณิณญา คะบุศย ตั้งใจเรียน เชื่อฟงคำสั่งสอนของครู มีสัมมาคารวะ นอบนอมกับครู พูดจาไพเราะ

ป.3/2 ด.ช.กานต วิไลเลิศประดิษฐ ด.ญ.ธยาณี ตีรณกุล  ด.ญ.ศศิรุชา วิญญา และด.ช.พัสกร อินทรี นักเรียนทั้ง 4 คนมาโรงเรียนแตเชาทุกวัน 

ป.3/3 ด.ญ.อิงควีรินทร เสียมหาญ อาสาชวยเหลือครูลบกระดานทุกวันดวยความเต็มใจ

ป.3/4 ด.ช.ณัชนนท เรืองไทย ตั้งแตเปดเทอมมาเปนตนมา พูดจาไพเราะนาฟง ทั้งกับเพื่อนและกับครู รูจักหนาที่ของตนเองเปนอยางดี  

ด.ญ.ณตะวัน ธวัชนันทชัย ที่มีน้ำใจอาสาชวยงานตางๆในหองเรียน โดยที่ครูไมตองบอก ครูขอชื่นชมในความมีน้ำใจ

ป.4/1 ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล เปนเด็กมีน้ำใจชวยครูเปด-ปดเคร่ืองใชไฟฟา โดยครูไมตองบอก ในเทอมน้ียังไดรับความไววางใจจากเพ่ือนๆ

ไดรับเลือกเปนหัวหนาหองดวย

ป.4/2 ด.ญ.ศศิกานต สรอยสุข มีน้ำใจชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆเสมอ

ป.5/1 ด.ช.ชยาธร ปญญาศิริ มีน้ำใจชวยเหลือครูอยูเสมอ เปนแบบอยางดานการมีจิตอาสา

ป.5/2 ด.ญ.พัชมณฑ ตนเจริญ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานและสงงานตรงเวลาเสมอ มักจะเก็บของและอุปกรณการเรียนทุกครั้ง ขอชื่นชม

และขอใหปฏิบัติแบบนี้ตอไป

ป.5/3 ด.ญ.อติญา หิรัญบูรณะ อาสาชวยเหลือเพื่อน และชวยดูแลความเรียบรอยของหองเรียนอยางสม่ำเสมอในทุกๆเรื่อง

ป.6 ด.ช.ปวริศ เลิศชัยประเสริฐ และ ด.ช.กานต กอแกวปฐมกุล ระหวางท่ีเดินไปรับประทานอาหารไดเดินผานหองนองประถมท่ีลืมปดไฟและพัดลม

จึงเขาไปปดให ฝากนองๆอยาลืมปดไฟและพัดลมกอนออกจากหองดวยนะคะ
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ที่มาของเรื่อง : นิตยสาร secret รายปกษ ปที่ 4 ฉบับที่ 82

ถายทอดโดย : ครูยุภาภรณ จีระออน

การตูนเทิดไทองคราชันย รัชกาลที่ ๙

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยังกอง

อยูในใจของประชาชนทุกคน ตลอด ๖๐ ป ความสุขของประชาชน

คือส่ิงท่ีอยูในพระราชหฤทัยของพระองคมาตลอด ดังปรากฏเปนรูปธรรม

ในโครงการพระราชดำริจำนวนมาก ในขณะเดียวกันพระอัจฉริยภาพ

ทางดานตางๆของพระองคทานก็เปนที่ประจักษแกสายตาปวงประชา

ท้ังประเทศ ลาสุด คุณเมตตา อุทกะพันธประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร

พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง ไดเปดตัวหนังสือการตูนเทิดไทองคราชันย

รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓ เลม และไดกลาวถึงความตั้งใจในการจัดพิมพ

หนังสือชุดน้ีวา “เปนความฝนของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธ  ผูกอต้ังบริษัท

ท่ีอยากทำการตูนเก่ียวกับประวัติศาสตรของชาติไทย” ซ่ึงหนังสือการตูน

ทั้ง ๓ เลม มีดังนี้

เลมที่ ๑ พระคือพลังแหงแผนดิน พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๓

เริ่มเนื้อหาตั้งแตทรงขึ้นครองราชย ราชาภิเษกสมรส และพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก จากนั้นทรงเขาบรรพชาอุปสมบทและทรงปฏิบัติ

พระราชกิจเชนเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอยางเครงครัด หลังจาก

ลาผนวช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเริ่มเสด็จออกประพาส

เยี่ยมเยียนราษฎรในพระราชอาณาเขต และไดทรงปฏิบัติตามพระราช

ปณิธานที่ตั้งไวเมื่อครั้งบรมราชาภิเษกวาจะทรงบำบัดทุกขบำรุงสุขแก

อาณาประชาราษฎรอยางมิยอทอ

เลม ๒ เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๕

กลาวถึงเหตุการณ ๑๔ ตุลา ซึ่งเปนความขัดแยงอยางรุนแรงระหวาง

รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร กับนักศึกษาและประชาชนจนนำ

ไปสูการจลาจลทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดมีพระราชดำรัสใหทุกฝายจงระงับเหตุแหงความรุนแรงดวยการต้ังสติ

ยับยั้งเพื่อใหชาติบานเมืองกลับคืนสูความสงบเรียบรอยและในฐานะ

องคพระประมุขของชาติและจอมทัพไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดมีบทบาทอยางมากในการตอสูกับภัยคุกคามของคอมมิวนิสต

เสด็จเขาสูพื้นที่สูรบโดยมิไดทรงเกรงกลัวภัยอันตรายใดๆ นอกจากนี้

เนื้อหาในเลมยังกลาวถึงพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะทั้งมวลทั้งงาน

จิตรกรรม  ประติมากรรม  การถายภาพ  งานหัตถศิลป  ดนตรี

การพระราชนิพนธเพลง และงานวรรณศิลป ซึ่งเปนที่ประจักษชัดเจน

แกพสกนิกรและศิลปนทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอยางหาที่เปรียบมิได

เลม ๓ มหาราชกลางใจชน พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๐

กลาวถึงชวงที่พายุแหงความโศกเศราถาโถมเขากระหน่ำคนไทยหลาย

ระลอก ดวยขาวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ซ้ำรายพระอาการประชวรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงมี

พระอาการทรุดลงจากพระอาการแทรกซอน จนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ยังความเศราโศกสูพสกนิกรสุดพรรณนา ในปตอมาประเทศไทย

ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลจากความพยายามเรงขยาย

ความเติบโตทางเศรษฐกิจจนขาดความพอดี พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวจึงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่นำไปสู “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” โครงการพระราชดำริกวา ๓,๐๐๐ โครงการ ไดชวยให

ราษฎรมีอาชีพมีแหลงทำกิน ยืนหยัดดวยลำแขงของตนเอง นี่คือ

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได และเปนไปดังพระราชดำรัส

ที่ไดพระราชทานไววา “ความสุขความสวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึ้นได

ก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเปนปกติสุข”

จุดเดน การตูนเทิดไทองคราชันย รัชกาลที่ ๙

รวบรวมเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตรในความทรงจำของประชาชน

ชาวไทย ดวยภาพการตูนสลับภาพจริงในบางชวง บางตอน โดย

เรียบเรียงขอมูลจากอดีตถึงปจจุบันเริ่มจาก พ.ศ. ๒๔๘๙ ในเลม

หนึ่งไปจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเลมสาม

ภาพวาดสวยงามสี่สีตลอดเลมสรางสรรคโดยคุณสละ นาคบำรุง

ศิลปนผูเคยถวายงานทองแดงฉบับการตูนมาแลว เนื้อหาเขาใจงาย

อานไดทั้งเด็กและผู ใหญ  ติดตามอานไดในหองสมุดของเราตอไป



คนดีศรีมัธยม 

Secondary Talk

ม.1 ขอชื่นชมนักเรียนหญิงทุกคนที่เดินแถวไดปนระเบียบเรียบรอย  เปนแบบอยางที่ดีใหแกนอง

ม.2 ด.ช.วีรบุรุษ วรพิศาล มีน้ำใจตอเพื่อนๆและครูดวยดีเสมอมา แมไมใชเวรดูแลหองฟรองซก็ชวยกวาดและเก็บหองทุกเย็น ไมใชเวรยกของ

แตถาฟรองซวางเมื่อไหร  ฟรองซจะพูดวา “ครูตั้งครับ ผมชวย” คุณครูและเพื่อนๆขอชื่นชมในความมีน้ำใจของฟรองซคะ

ม.3 ด.ช.อิทธิพัทธ โอภาสเสถียร หัวหนาหอง ม.3 คนใหม ขอช่ือชมในความกระตือรือรนในการเรียน ความรับผิดชอบท่ีดีเย่ียม และมีผลการเรียน

ที่ดีมากในภาคเรียนที่ผานมา

ม.4 ขอชมเชยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ทุกคนที่มีความกระตือรือรนในการมาเรียน คาบ 7.40-8.30 น.ไดทันเวลา และมีความพยายาม

ในการศึกษาคนความากขึ้น 

ม.5 เปดเทอมใหมมาคร้ังน้ี นางสาวนีรนารา ถาวโรจน มีความต้ังใจเรียนมากข้ึนเปนพิเศษเพ่ือท่ีจะไดสอบเขามหาวิทยาลัยและคณะท่ีชอบท่ีฝนไว

จึงขอปรบมือใหและเปนกำลังใจใหสูเต็มที่เพื่อสิ่งที่นักเรียนใฝฝน

11 SatitPattana

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูจุฑารัตน ศรีนา



ถายทอดโดย : ครูไพลิน ชยามาศ

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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ที่มาของเรื่อง : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับพิเศษ บันทึกวิกฤตมหาอุทกภัย 2554

พลังอันยิ่งใหญ ที่มากับสายน้ำ

หลายพ้ืนท่ีสวนใหญไดผานพนชวงเวลาวิกฤตกันไปแลวสำหรับมหาอุทกภัย

คร้ังย่ิงใหญท่ีสุดคร้ังหน่ึงของประเทศไทย ภาพเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ี

มีการเผยแพรไปทั่วโลก  “ความขัดแยง” การชุมนุมของชาวบานรื้อ

คันกระสอบทรายและคันบ๊ิกแบ็กเน่ืองจากความเดือดรอนจากน้ำท่ีทวมขัง

ในพื้นที่เปนระยะเวลานาน การปดถนน และทางดวนโทลลเวย เพื่อ

เรียกรองใหกรุงเทพมหานครเปดประตูระบายน้ำ สะทอนถึงความ

เดือดรอนที่ไมวาเห็นภาพนี้กี่ครั้งก็อดไมไดที่จะรูสึกสลดใจอยูไมนอย

แตหลายทานคงเคยไดยินคำกลาวท่ีวา “ในความโชคราย มักมีความโชคดี

รวมอยูดวย” ในท่ีน้ีผูเขียนจึงขอวางเร่ืองราวผลกระทบเก่ียวกับภัยพิบัติ

ตางๆ น้ีลงกอน เพ่ือนำเสนอเร่ืองราวท่ีนาประทับใจของชาวตำบลมหาชัย

จังหวัดสมุทรสาครและชาวเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใหผูอานไดขบคิดกันวาจะนับเปน ”ความโชคดี” ที่กลาวมาไดหรือไม

หลังจากมีการคาดหมายกันวาจะมีมวลน้ำมหาศาลที่มาทางดาน

ทิศตะวันตกของแมน้ำเจาพระยาซ่ึงถูกระบายผานมาจากคลองภาษีเจริญ

แลวแยกยายลงแมน้ำทาจีนและคลองสาขาเพ่ือระบายลงทะเลผานมาทาง

จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อไดเห็นผลกระทบอยางหนักของหลายพื้นที่

กอนหนา ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายจุลภัทร แสงจันทร

จึงไดระดมสมองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วางแผนรับมือกับกองทัพ

น้ำที่กำลังจะมา ชาวบานรวมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เสริมแนว

ปองกันบริเวณแมน้ำทาจีนตลอดเขตจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชน

ในสวนของเจาของโรงงานผลิตแบบกอสราง และถังกระดาษใน

จังหวัดสมุทรสาคร ยังไดมีการเสนอแนวคิด “คลองประดิษฐ” ติดตั้ง

ที่ถนนขางประตูระบายน้ำบางน้ำจืด หมูที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอ

เมืองสมุทรสาคร โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนฟลัดเวย หรือ ทางดวนน้ำ

ใหชวยเรงระบายน้ำคูขนานกับคลองบางน้ำจืดท่ีรับมาจากคลองภาษีเจริญ

ใหรวดเร็วย่ิงข้ึน คลองประดิษฐน้ีมีความยาว 100 เมตร กวาง 1.5 เมตร

สูง 1.66 เมตร ที่ปลายทางออกกวาง 4.5 เมตร โดยใชเหล็กและ

ไมเปนโครงสรางหลักแลวใชแผนพีอีหรือผายาง ปูพื้น จากนั้นใช

เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 8 นิ้ว จำนวน 120 ตัว เพื่อชวยกันสูบน้ำ

ลงคลองสนามชัย-มหาชัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการแกมลิงโดยที่

กลาวมาขางตนน้ีชาวสมุทรสาครท่ีมีจิตอาสาท้ังชาวบาน ผูประกอบการ

โรงงาน ตางรวมผนึกกำลังทั้งลงเงิน ลงแรงชวยกันอยางเขมแข็ง

พื้นที่ตำบลมหาชัยสวนใหญจึงไดรับผลกระทบนอยกวาที่ไดมีการ

คาดการณไวมาก

อีกชุมชนขนาดใหญที่เปนแบบอยางที่ดีดานความรวมมือรวมแรงกัน

ตอสูปญหาคือ ชาวพ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีการ

เตรียมพรอมรับมือกับมวลน้ำมหาศาล โดยเริ่มที่ทางเทศบาลประกาศ

ขอความรวมมือจากประชาชนเตรียมเรงทำคันกั้นน้ำเสริมริมตลิ่งแมน้ำ

เจาพระยาเปนแนวยาวไวลวงหนาต้ังแตสะพานนนทบุรี ผานวัดสลักเหนือ

วัดบางพัง วัดหงสทอง วัดโพธิ์นิมิตร วัดบางพูดนอก จนไปจดที่

ตลาดปากเกร็ด ความนาสนใจของการเตรียมการรับมือของชาวปากเกร็ด

ท่ีตอนน้ีกลายเปน “ปากเกร็ดโมเดล” สำหรับหลายๆ พ้ืนท่ีท่ีนำไปเปน

แบบอยางแลวนั้น ไมเพียงแตผลลัพธที่นาพึงพอใจ เพราะทำใหหลาย

ชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ดรอดพนจากภัยน้ำทวม ท่ีนาประทับใจ

ไมแพกันคือความเสียสละของผูคนที่บานเรือนอยูนอกแนวคันดิน

และอยูติดแมน้ำเจาพระยา แมวาพื้นที่ของตนเองจะไดรับผลกระทบ

อยางหนักเปนเวลานานนับ 2 เดือน แตผูคนก็ยอมรับสภาพไมคิดจะไป

รื้อทำลายใหคนสวนใหญเดือดรอนแตอยางใด

“ความโชคดี” ซึ่งผูเขียนไดหยิบยกมานี้ อยูในรูปของ “ความรัก

ความเขาใจ ความสามัคคี ความเสียสละ และความคิดสรางสรรค”

ซ่ึงเปนส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนใน 2 ชุมชนท่ีแมจะเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงก็สามารถ

ทำใหผานพนไปไดดวยดี  ในมุมมองของผูเขียนนในฐานะที่เปนครู

คนหน่ึง อยากจะปลูกฝงคุณธรรมอันดีเชนน้ีใหเกิดข้ึนอยางฝงลึกภายใน

จิตใจของนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน นอกจากนี้ การรูจัก

แกไขปญหาอยางมีเหตุผลอยูภายใตกฎกติกาของสังคมสวนรวมก็เปน

ส่ิงสำคัญท่ีเราทุกคนควรตระหนัก เม่ือใดก็ตามท่ีพวกเราประสบปญหา

หากทุกคนรวมแรงรวมใจกันอยางสรางสรรค พลังอันยิ่งใหญสามารถ

เกิดขึ้นไดเสมอ 



Teacher’s Talk

The Floods

On behalf of all the staff in the English language department,
I wish you all a very warm welcome back to school after our
extended break. What an eventful break it was, and I hope that
not too many people were badly affected by the floods.

Like many, I thought that the flooding of Bangkok was like
a disaster in slow-motion. In this district, the water gradually got
nearer and nearer as it seeped out of khlong Hok Wa day-by-day.
Initially, one could get all the way up to the canal, and then
the fields started to fill up. After that only the Hathairat Road,
a Royal flood-prevention initiative, held the water back. Most roads
in the district were still dry, but the water moved silently through
the drainage systems and started bubbling-up onto the roads.
Suddenly there was water everywhere.

The school had been very well prepared for this eventuality,
and most of the grounds remained dry. The surrounding villages
stayed mainly dry with only water outside.

In spite of all the problems stemming from the inundation it was
amazing to see how everyone kept on getting on. Motor cycles
and cars were modified to allow them to ford through deep water,
motor-cycle taxi drivers piloted boats when the waters got too deep 
for the bikes to operate and ordinary people were constructing
all sorts of devices to allow them to stay above water.

This was Thai ingenuity at its best, and images of this were spread
all over the internet and appeared on newspapers world-wide.

Despite being a massive tragedy, there are lessons that should
be learned from this- and not just lessons on flood prevention
and management- but lessons on innovation, courage and
determination in the face of adversity.

Second Semester News

Detailed schedules for all the courses run by the English department
should have been distributed. The main effect of the flooding is,
of course, the shorter second semester. All English department
staff have reviewed their curricula and teaching plans and adjusted
as appropriate. Subject teachers have liaised with their Thai
homeroom teachers to arrange any additional classes that they
think will be necessary.

As such we believe that there should be little or no disruption to
the semesters work. However, it is important that students are
extra-diligent this semester. I appeal to all parents to ensure that
your child is keeping up with class and homework, and to
understand that they may not have quite so much ‘fun’ as in
a normal semester. With all of us working together, the shorter
semester and disruption of the academic year should easily be
overcome.

It just remains for me to wish all students,

parents and staff of Satit Pattana school

a very prosperous and successful New Year!

eacher’s
alk
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Knowledge Creation Activities

ถายทอดโดย : ครูครูกาญจนา เกื้อมกลาง

เมื่อเดินทางถึงสถานที่ถายทำ นักเรียนเปลี่ยนเครื่องแตงกายของ

ทางรายการดวยความกระตือรือรน และรูสึกตื่นเตนกับการแขงขัน

ครั้งนี้อยางเห็นไดชัด เมื่อถึงเวลาแขงขันนักเรียนไดใชความรูจากการ

ไดศึกษาและอานหนังสือโจทย 3 เรื่อง คือนิทานเรื่อง อะลาดิน กับ

ตะเกียงวิเศษ สโนวไวทกับคนแคระทั้งเจ็ด และปเตอรแพน จึงทำให

สามารถชวยกันคิดวิเคราะหและตอบคำถามไดเปนอยางดี ซ่ึงไดรับรางวัล

จากการตอบคำถาม เปนเงินจำนวน  25,000 บาท และสะสมหนังสือ

เพื่อชวยโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงหบุรี ไดทั้งหมด 77 เลม

ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนผูเขาแขงขันขอขอบคุณผูอำนวยการโรงเรียน

คณะผูบริหาร ครูที่ปรึกษาและผูปกครองทุกทานที่ได ใหการสนับสนุน

และเปดโอกาสใหนักเรียนไดไปทดสอบความรูความสามารถของตนเอง

รวมถึงไดทำบุญดวยและหวังวาโอกาสหนาจะมีกิจกรรมการแขงขัน

ที่เสริมสรางทักษะการเรียนของนักเรียนแบบนี้อีก

สุดทายนี้ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาสามารถรวมลุนและเปนกำลังใจ

ใหกับผูเขาแขงขันรายการทาใหอานไดทาง

สถานนีโทรทัศนชอง Thai PBS ออกอากาศ

ในวันจันทร-ศุกรวันที่ 9-13 มกราคม

เวลา 16.00 น.-16.30 น. นี้นะคะ

สวัสดีคะนักเรียน วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จำนวน 37 คน

ได ไปแขงขันตอบคำถามเพ�อชิงรางวัล และสะสมหนังสือ

เพ�อชวยเหลือโรงเรียนที่ประสบปญหาน้ำทวมใน

รายการ “ทาใหอาน” ทางสถานีโทรทัศน Thai PBS 



In My Opinion

ถายทอดโดย : ครูอินทิรา อินทวงศ
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ด.ช.ฐิติภัทร นิรัติศัย ป.1/1 รวมกิจกรรมจิตอาสา แจกยา แจกอาหาร ใหกับผูประสบภัยน้ำทวม
ด.ญ.เทวิดา สุขเอียด ป.1/2 ชวยคุณแมทำอาหาร แลวนำไปบริจาคที่ชอง 3 เพื่อนำไปแจกใหกับผูประสบอุทกภัย
ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย ป.1/3 บริจาคของใหกับผูประสบภัยน้ำทวม ชวยงานพอแม เชน ลางจาน ถูบานลางเฟอรนิเจอรและเปนเด็กดีของพอแม
ด.ช.ฐิตพัฒน ฐิติผกายแกว ป.1/4 ผมและครอบครัวซื้อผลไมไปบริจาคและรวมเดินทางไปกับรถทหารเพื่อไปแจกของใหกับผูประสบภัยน้ำทวม
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด.ญ.ธรรมธาดา โตนิติวงศ ป.1/5 คุณลุงต้ังโรงทานท่ีคลอง 16 จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือจัดถุงยังชีพ โดยไดนำไปแจกในท่ีตางๆ เชน หมูบานรัตนโกสินทร 200 ป
ซึ่งระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร ซอยพหลโยธิน 58 เปนตน และไปแจกถุงยังชีพทุกๆ วัน โดยเดินทางไปกับรถทหาร เปนเวลา 1 เดือน เห็นคน
ถูกน้ำทวมก็รูสึกสงสารเพราะเขาไมมีอาหารกิน เมื่อเอาของไปแจกบางคนถึงกับน้ำตาไหล
ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ป.2/1 ชวยแมเรียงกระสอบทรายไวรอบๆ บานและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ป.2/2 ชวยพอแมยกของขึ้นที่สูงและยายไปอยูตางจังหวัด หลังน้ำลดเอาของเลนไปบริจาคที่บานเด็กพิการ
ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล ป.2/3 ชวยครอบครัวเรียงกระสอบทราย หอของโดยใชถุงพลาสติกเพื่อกันน้ำ
ด.ญ.อรรฆพร สรอยสุข ป.2/4 ชวยพอแมยกของ ทำกับขาว เลี้ยงนอง กวาดบาน  วิดน้ำออกจากบาน
ด.ช.ปญญ เมฆหมอก ป.3/1 เมื่อนองน้ำมาเยือนกรุงฉันไดไปบริจาคเรือและอาหารใหกับผูประสบอุทกภัยหลังน้ำลดไดชวยเก็บขยะ ลางดิน
ที่ติดอยูเพราะบานจะไดสะอาด
ด.ช.ธรรธระ กสิวัฒน ป.3/2 ชวยพอยกเปยโน ตั้งกระสอบทรายและโยน EM Ball ลงในน้ำเพื่อใหน้ำสะอาดขึ้น
ด.ช.ธารธรรม ขุนสันเทียะ ป.3/3 ผมและแมชวยยกกระสอบทรายกั้นน้ำที่หนาหมูบาน และไปแพ็คของที่สนามบินดอนเมือง
ด.ญ.วิภาดา หวานชิด ป.3/4 น้ำเริ่มมาเวลา 1.00 น.ฉันชวยคุณลุงและคุณแมยกกระสอบทรายมาจัดเรียงหนาบานเพื่อไมใหน้ำเขาบานแตน้ำ
กลับเขาในบริเวณบานดวยการเขาทางทอระบายน้ำ
ด.ญ.ภคมณ วิมลปญญาธร ป.4/1 ชวยพอแมยกกระสอบทราย ยกของขึ้นชั้นสองและไดไปชวยทำเสื้อชูชีพที่สนามบินดอนเมือง
ด.ช.ชุณหวุทธิ์ เขจรนันทน ป.4/2 ผมชวยบรรจุของที่สภากาชาดไทยแลวนำไปแจกใหกับผูประสบอุทกภัย
ด.ช.ภูวิศ หลักบุญ ป.5/1 ผมคิดวาเรานาจะไมตองกั้นน้ำ ควรปลอยใหมันไหลไปตามธรรมชาติและใหกำลังใจผูประสบภัยน้ำทวม
ด.ช.อินทรัตน สีสด ป.5/2 ผมชวยแมยกของข้ึนบาน ชวยแมทอดไสกรอกแลวนำไปแจกใหกับทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม
ด.ญ.ณมน นุกูลสุขศิริ ป.5/3 เก็บของขึ้นที่สูง นำของไปบริจาคและเชื่อฟงผู ใหญเพื่อความปลอดภัย
ด.ญ.เกวลิน อภินิลบงกช ป.6 เด็กๆ อาจจะชวยยกกระสอบทรายพายเรือ หรือขับรถไมได แตก็สามารถชวยเหลือสิ่งเล็กๆ นอยๆ ได
เชน นำอาหารใสกลอง นำของไปใหผูประสบภัย หรือพูดใหกำลังใจก็ได
ด.ช.รัฐการ สุขสวัสด์ิชล ม.1 ผมอยูท่ีบานคุณทวด ท่ีจังหวัดอุบลราชธานีหนีน้ำทวมจากกรุงเทพแตท่ีอุบลก็ทวม ผมก็ไดไปชวยเขาอยูบางพอกลับมา
ที่กรุงเทพก็ทวมผมก็ไดแจกถุงยังชีพกับธนาคารกรุงเทพครั้งแรกที่ซอยคุมเกลา ชาวบานมีระเบียบมาก ไมแยงกัน ครั้งที่ 2 ไปจังหวัดปทุมธานี
แจกถุงยังชีพผูนำชุมชนนิสัยดีมาก เสียสละ ไมเบียดเบียนอยากใหประเทศไทยเปนอยางนี้บาง ถาคนไทยเปนอยางนี้ ทุกคนคงจะดี
ด.ญ.จิณัฐตา รติมาศ ม.2 กอนน้ำทวมฉันและครอบครัวซ้ือของใชท่ีจำเปนเพ่ือนำไปชวยผูประสบภัย เชน ยาสามัญประจำบาน อาหารแหง ไฟฉาย
ถานไฟฉาย เสื้อผาสะอาดที่ไมใชแลว น้ำดื่ม ถุงดำ ขาวสาร ยาสีฟน และของใชจำเปนสำหรับผูหญิง แลวชวยกันแพ็คสิ่งตางๆ ลงในถุงยังชีพ
แลวนำไปบริจาคไปชวยแพ็คถุงยังชีพในท่ีตางๆ ชวยกระจายผานทางอินเตอรเน็ตในเว็ปไซต เพ่ือใหคนท่ีสนใจไปชวยแพ็คของมากข้ึน พอน้ำเร่ิมทวม
ก็ยายไปตางจังหวัด ติดตามขาวน้ำทวมตลอด ไดสงกำลังใจใหกับผูประสบภัยผานทาง SMS ชวยกระจายขาวสำคัญๆ ผานทางอินเตอรเน็ต
เพ่ือใหผูท่ียังไมประสบภัยระวังถึงการมาของน้ำ ความรูและเบ้ืองตนของการมาถึง หลังจากน้ำลดชวยครอบครัวทำความสะอาดและยกของตางๆ
ลงมาชั้นลาง
ด.ญ.นนินี จุไรทัศนีย ม.3 ชวยครอบครัวเคลื่อนยายของขึ้นชั้นบนและเปนจิตอาสาชวยปน EM Ball
น.ส.ชนมนิภา สันติวัฒนา ม.4 หนูมีโอกาสไดเลี้ยงขาวทหารที่คอยชวยเหลือประชาชน แจกขาวเหนียวหมูทอดใหกับผูประสบอุทกภัยชวยพี่ๆ
ทหารแพ็คของท่ีสโมสรทหารบก และท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหนูไดชวยพ่ีๆ แพ็คของ ทำถุงยังชีพทำอาหารเพ่ือแจกใหผูประสบภัยถึงแมวาหนู
จะชวยอะไรไดไมมากแตหนูก็ยินดีทำดวยใจ และขอเปนกำลังใจใหทุกคนท่ีประสบอุทกภัยและยังไดกินเย็นตาโฟของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พระราชทานมาเลี้ยงผูมีจิตอาสาดวยคะ
นายอาณัฐพงศ นามศรี ม.5 ผมติดตามขาวสารสถานการณน้ำทวมเฝาสังเกตระดับน้ำ และชวยครอบครัวยกของ
ขึ้นชั้นสอง เชน เครื่องใชไฟฟา โซฟา และเฟอรนิเจอร

เม�อนองน้ำมาเยือนกรุง

       เด็กๆ ชวยทำอะไรบาง
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Puzzle Page

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2554

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ใหนักเรียนลากเสนจากหนอนเดินทางไปหาทางออกเพื่อไปพบกับผีเสื้อใหถูกตอง

Classroom Objects

Across

1. Use it to add numbers

3. Write with this

5. You can write with this, too.

8. You read this.

9. White and blank

Down

1. A useful tool for almost anything

2. You measure with this.

4. It writes on the blackboard.

6. A view of the world.

7. Where you sit to write.

ระดับอนุบาล /

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

1 2

3 4

6

87

9

5



Puzzle Page

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

Place a number from 1-9 in each empty cell so that each row, column,

diagonal and 3x3 box contains all the numbers from 1-9. (This means

that no number can appear twice in any row, column, diagonal or 3x3 box)

จากคำใบทั้ง 8 ขอ นักเรียนทราบหรือไมวาเปนความหมายของคำศัพทคำวาอะไร

ถาหาคำตอบไดแลว ใหนำคำศัพทเหลานั้นไปเติมในแตละขอโดยมีตัวอักษรแรก

ไวใหแลว เม่ือใสครบทุกแนว นักเรียนจะไดคำศัพทเพ่ิมอีกหน่ึงคำในขอท่ี 9 ซ่ึงอาน

ไดตามเข็มนาิกา คำนี้หมายถึงชื่อกลวยไมอิงอาศัย ดอกเล็กสีขาว ออกเปนชอ

หอยลง กลิ่นหอม

ความหมายไขคำ

 1. แวววาว, แจมใส

 2. สวนรางกายที่อยูใตโคนแขนเหนือสีขางขึ้นไป

 3. พูดตอวาดวยความนอยใจ

 4. (สำนวน) บงการอยูเบื้องหลัง

 5. ปลาหรือสัตวน้ำอื่น ๆ

 6. ความพอใจ, ความรักใคร, ความชอบใจ, ความยินดี, ความไวเนื้อเชื่อใจ

 7. รวนหรือซวนเซมีอาการจะหลุดหรือทลายลง

 8. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย

How to Play Sudoku X

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 / เกม ลุนตัวอักษร

นักเรียนเลือกคำที่กำหนดใหรวบรวมเขียนเปนสำนวนหรือสุภาษิตใหตรงกับความหมาย

นัก

ไม

บิ่น

เกาะ

ขอ

รวง

รา

แขง

โพย

โทษ

ขา

ชาย

เขา

ขอ

ขิง

ผา

ดำ

กลา

หนา

แรง

ขน

มัก

เหลือง

ก็

1. กลาเกินไปมักอันตราย (4 พยางค)

2. (ปาก) กลาวคำขอโทษซ้ำๆ พรอมชี้แจงหลายประการ (4 พยางค)

3. ไดรับผลบุญจากการที่ลูกบวช ( 4 พยางค)

4. อยางฝงใจ, อยางคุนเคยจนยากจะละเลยหรือเลิกได (4 พยางค)

5. ไมกระเทือนใหเดือดรอนทางเศรษฐกิจเนื่องจากรวยมาก (4 พยางค)

6. ตางฝายตางไมยอมลดละใหกัน (6 พยางค

8 กั

7 โ 3  ตั

4  ชั5  นี6  ฉั

1 สุ

9

2 รั

5

9 5 3 1

4

629

5 7

2 4 9

4

7 84

1

1

32 8

2

5

9 6 3

93

6
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2554

เมื่อนำภาพที่อยูดานซายมาซอนทับกัน จะไดภาพในขอใดระดับอนุบาล /

วางกระดาษทาบลงบนส่ีเหล่ียมจตุรัส ลอกตามเสน แลวตัดออกมาเปนช้ิน จะไดท้ังหมด 7 ช้ิน แลวใชกระดาษท้ัง 7 ช้ิน เรียงใหไดตามรูปท่ีกำหนด

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

1

2

3

4
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2554

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เมื่อวางกลองกระดาษตามความสัมพันธขางลางนี้ตอไปเรื่อย ๆ ในการวางครั้งที่ 15 จะตองใชกลองทั้งหมดกี่ใบ

จากภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให ทำเปนภาพ 2 มิติเพื่องายตอความเขาใจ ดังนี้

การวางคร้ังท่ี 15 จะตองใชกลองท้ังหมดจำนวน            ใบ

วางคร้ังท่ี 1 วางคร้ังท่ี 2 วางคร้ังท่ี 3

421

วางครั้งที่ 1

ใชกลองกระดาษ  1 ใบ 

วางครั้งที่ 2

มีกลองกระดาษแถวละ 2 กลอง จำนวน 2 แถว ดังนั้น 2 x 2 = 4

มีกลองกระดาษแถวละ 1 กลอง จำนวน 1 แถว ดังนั้น 1 x 1 = 1

ใชกลองกระดาษทั้งหมด 4 + 1 = 5 ใบ

วางครั้งที่ 3

มีกลองกระดาษแถวละ 3 กลอง จำนวน 3 แถว ดังนั้น 3 x 3 = 9

มีกลองกระดาษแถวละ 2 กลอง จำนวน 2 แถว ดังนั้น 2 x 2 = 4

การวางครั้งที่ 3 ใชกลองกระดาษทั้งหมด 9 + 4 = 13 ใบ

วางครั้งที่ 4

มีกลองกระดาษแถวละ 4 กลอง จำนวน 4 แถว ดังนั้น 4 x 4 = 16

มีกลองกระดาษแถวละ 3 กลอง จำนวน 3 แถว ดังนั้น 3 x 3 = 9

การวางครั้งที่ 3 ใชกลองกระดาษทั้งหมด 16 + 9 = 25 ใบ

ดังนั้นในการวางครั้งที่ 15

มีกลองกระดาษแถวละ 15 กลอง  จำนวน 15 แถว  ดังนั้น 15 x 15 = 225

มีกลองกระดาษแถวละ 14 กลอง จำนวน 14 แถว  ดังนั้น 14 x 14  = 196

การวางครั้งที่ 15  ใชกลองกระดาษทั้งหมด 225 + 196 = 421 ใบ
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ระดับมัธยมศึกษา /

 ที่มา : 1. หนังสือ มายากลวิทยาศาสตร SCIENEC WORKS, by the Ontario Science Centre
        2. www.ipst.ac.th

สนธยาตองไปติดตอธุรกิจที่เมืองๆหนึ่ง เขาจึงขับเครื่องบินสวนตัวไปตามลำพัง ทันใดนั้นเครื่องยนตเกิดขัดของทำใหเครื่องบินตก กระแทกพื้น

เกิดความเสียหายไมสามารถบินขึ้นตอไปได แตไมมีการลุกไหม สถานที่เกิดเหตุนี้อยูหางไกลจากชุมชนประมาณ 300 กิโลเมตร ไมมีใครรูถึง

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเลย เพ่ือความอยูรอดสนธยาตองไปถึงชุมชนดังกลาวและตองนำสัมภาระติดตัวไปไดเพียงบางชนิดจากท่ีมีท้ังหมด 16 ชนิด ดังน้ี

ไมขีดไฟ อาหารกระปอง เชือกไนลอนยาว 50 เมตร ผาพลาสติก ครีมทากันยุง ปน 2 กระบอก นมผง ออกซิเจน 1 ทอ ชุดอวกาศ แผนที่ดาว

ผาหม เข็มทิศ น้ำ (บรรจุขวด) ที่ยิงพลุ (เพื่อสงสัญญาณ) กลองเครื่องมือปฐมพยาบาล วิทยุสื่อสาร (ใชพลังงานจากแสงอาทิตย) 

คำถาม : นักเรียนคิดวา สนธยาควรจัดลำดับสัมภาระจากที่มีความสำคัญมากที่สุดถึงนอยที่สุดอยางไรและเพราะเหตุใด

ลำดับที่ รายการ เหตุผล

1 น้ำ (บรรจุขวด) น้ำคือสิ่งจำเปนสำหรับการดำเนินชีวิต 

ใหนักเรียนจินตนาการเหตุการณตามสถานการณ ดังนี้ 

2 อาหารกระปอง อาหารใหพลังงานและชวยใหเดินทางไดไกล (แตน้ำสำคัญกวา)

3 เข็มทิศ เม่ือไดเสบียงแลว (อาหารและน้ำ) กอนเร่ิมออกเดินทางตองรูทิศทางท่ีจะไปซ่ึงเข็มทิศชวยได

4 วิทยุสื่อสาร ขณะเดินทาง อาจไดรับความชวยเหลือจากการสงสัญญาณวิทยุสื่อสาร

5 ไมขีดไฟ การเดินทางเปนไปทั้งวันจนพลบค่ำ แมสงสัญญาณวิทยุสื่อสารแลวก็ไมมีสัญญาณ

ตอบกลับจำเปนตองพักคางแรม ไฟ คือสิ่งสำคัญและจำเปนในการพักคางแรม

6 กลองเครื่องมือปฐมพยาบาล กลางคืนอาจมีแมลงหรือสัตวมีพิษ หรืออาจปวยไข ออนลาเพราะการเดินทาง

7 ครีมทากันยุง ยุง มาพรอมกับความมืด ควรมีครีมทากันยุง

8 ผาพลาสติก ผาพลาติกเปนเต็นทพักคางแรมชั่วคราวได

9 เชือกไนลอน เชือกไนลอนใชผูกผาพลาสติกเพื่อสรางเต็นท (บางทีอาจตองใชสำหรับไตเขาหรือผูก

สัมภาระอื่นดวย)

10 ผาหม ผาหมใหความอบอุนตอรางกายขณะนอนหลับ

11 ที่ยิงพลุ ตื่นนอนตอนเชาอยางปลอดภัย รับประทานอาหารเชา สงสัญญาณขอความชวยเหลือ

ดวยการจุดพลุ (วิทยุสื่อสารไมไดผล)

12 นมผง เดินทางไกลหลายวัน อาหารอาจหมดระหวางการเดินทาง นมผงจะชวยประทังหิว

13 ปน เดินทางไกลตองการอาวุธปองกันตัว แตไมใชสาระสำคัญเพราะสถานการณไมไดกำหนดให

เปนสถานที่อันตราย

14 แผนที่ดาว ไมคอยจำเปนเทาไหร (มีเข็มทิศอยูแลว)

15 ชุดอวกาศ ไมมีประโยชนและเปนภาระ

16 ออกซิเจน มีออกซิเจนอยูบนโลกมากมาย ไมจำเปนตองนำไปดวย
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ประมวลภาพ
มาตรการปองกันน้ำทวม โรงเรียนสาธิตพัฒนา

Flood Protection



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

ประมวลภาพ พิธีถวายพระพรวันพอแหงชาติ

Long Live The King

Happy New Year 2012
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