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Message from Director

สวัสดีคะนักเรียนท่ีนารักทุกคน และสวัสดีคุณพอคุณแม ผูปกครองทุกทาน ขอตอนรับนักเรียนทุกคน

ดวยความยินดียิ่ง ปนี้พวกเราทุกคนโชคดีที่ไมมีเรื่องราวของน้ำทวมใหตองเลื่อนการเปดภาคเรียน

เหมือนปที่ผานมา โรงเรียนจึงเปดการเรียนการสอนไดตามกำหนดที่วางไว สัปดาหแรกของการ

เปดภาคเรียน นักเรียนหลายคนมาโรงเรียนแตเชา แมวาจะมีบางคนยังมาสายอยูบาง ซึ่งตอไป

นักเรียนที่มาสายบอยๆ จะตองพยายามมาใหทันเขาแถวเคารพธงชาติทุกวัน เพราะเปนความ

รับผิดชอบอยางหนึ่งของนักเรียนทุกคนที่ตองปฏิบัติตามกฏและขอตกลงตางๆ ของโรงเรียน

ขอใหดูรายละเอียดในคูมือนักเรียนประจำปการศึกษา 2555 ท่ีแจกใหไปแลวต้ังแตเปดเรียนภาคตน

โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยนักเรียนทั้งการปฏิบัติตนของนักเรียน เครื่องแบบและการแตงกาย

ของนักเรียน และการลงโทษนักเรียน ขอความรวมมือทานผูปกครองโปรดชวยดูแล กำชับใหนักเรียน

ปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนดวย

จดหมายขาวฉบับนี้ อาจมีความหนามากกวาฉบับอื่นๆ เพราะนอกจากจะมีเรื่องราวประจำฉบับแลว

ยังมีคอลัมนพิเศษเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน ประจำปการศึกษา 2555

(ชุดที่ 2) ซึ่งไดดำเนินการมาตั้งแตภาคตน แตเพิ่งไดจำนวนคณะกรรมการฯ ครบทุกหองเรียน

เมื่อกลางสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนนี้เอง คณะกรรมการฯไดมีการประชุมเมื่อวันศุกรที่

23 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการระดับชวงช้ัน อนุบาล ประถม

และมัธยม พรอมทั้งเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการระดับโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียด

อยูในจดหมายขาวฉบับน้ีเรียบรอยแลว ขอตอนรับอยางเปนทางการอีกคร้ังกับคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครองของนักเรียนชุดที่ 2 นี้ โดยตอไปประธานคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมแลวสงขาว

ใหผูปกครองไดทราบเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดตอไป ขอใหติดตามเปนระยะๆ ผูปกครอง

ทานใดที่มีขอคิด ขอเสนอแนะหรือแนวทางที่จะชวยกันพัฒนางานดานตางๆ ของโรงเรียนให

เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป สามารถเสนอแนะผานกรรมการที่เปนตัวแทนของหองได เพื่อนำเสนอ

คณะกรรมการระดับโรงเรียนและนำเสนอทางโรงเรียนตอไป ขอขอบคุณความคิดดีที่สรางสรรค

ของทุกทานเพื่อลูกหลานของเรา

สาระตางๆ ในจดหมายขาวท่ีคณะบรรณาธิการ

ชวยกันสรรหามาเลานั้น ทุกเรื่องลวนมี

ประโยชนตอผูอานทั้งสิ้น เชน ประวัติความ

เปนมาของกีฬาฟุตซอล กีฬาประจำชาติและ

กีฬายอดนิยมของประเทศในกลุมอาเซียน

โครงการพระราชดำริเก่ียวกับการทำฝนหลวง

เพื่อเกษตรกรของไทยความคิดของเด็กๆ

ท่ีมองตางมุมในเร่ืองของการใชวัสดุทำกระทง

เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ซึ่งปนี้ตรงกับ

วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนไดจัด

กิจกรรมลอยกระทงใหเด็กๆ ไดเรียนรูเก่ียวกับ

ประเพณีดังกลาวดวยโดยฝายอนุบาลจะมี

กิจกรรมท้ังวัน เพ่ือใหเด็กไดสนุกสนานตามวัย

สำหรับคอลัมนความดี มีน้ำใจ จิตอาสาของ

นักเรียนทุกระดับชั้นยังคงมีใหชื่นชม สวน

Teacher Talk ฉบับน้ีจะบอกเลาเก่ียวกับการ

ชวยเหลือแนะนำการฟงการพูด การอาน

ภาษาอังกฤษของลูกๆ เพ่ือใหผูปกครองไดลอง

นำไปปฏิบัติที่บานชวยนักเรียนอีกทางหนึ่ง

ทายที่สุดนี้หวังวานักเรียนทุกคนคงเริ่มมีงาน

ที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น ครูขอใหกำลังใจ

ทุกคน และขอใหนักเรียนทุกคนทำหนาที่

ของการเปนนักเรียนที่ดีของครู เปนลูกที่ดี

ของพอแม ตั้งใจเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง เพ่ือเปนคนดี คนเกง และมีความสุข

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการโรงเรียน

เกี่ยวขาวแปลงนาของโรงเรียน
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Editor talk

อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

  

บรรณาธิการ

อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา

ผูชวยบรรณาธิการ

กิตติพร รอดรุงเรือง

ยุพาภรณ ลาวเกษม

ภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ภณิดา ยานะ

กองบรรณาธิการ 

ศรัณภัสร ลิมปนเวทยานนท

ภัทรา รัตนธรรมเจริญ

จิรัฏฐ ชีพนุรัตน

ศิริชัย โฉมวัฒนา

สาทินี คลังนิล

ภณิดา ยานะ

Douglas Colgan

พิสูจนอักษร

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะ ยินดีตอนรับนักเรียนทุกคนสูการเปดเรียนภาคปลายของปการศึกษา 2555 พบกับจดหมายขาว

ฉบับท่ี 5 ฉบับแรกของการเปดเรียนจะไดเห็นสีหนาย้ิมแยมแจมใสของนักเรียน ความกระตือรือรนในการ

มาเรียน การเตรียมความพรอมของครู และการเร่ิมตนการเรียนการสอนในภาคปลายน้ี จดหมายขาว

ฉบับน้ี เร่ิมตนกับการแนะนำประธานและสมาชิกผูปกครองเครือขาย ปการศึกษา 2555 ปฏิทินกิจกรรม

ของโรงเรียน ความปลอดภัยในการสงนักเรียนหลัง 08.00 น. และหองกิจกรรมใหมของนองอนุบาล  

ขาวสารตางๆ ที่นาสนใจนำมาบอกเลา เริ่มดวยแนวทางการสรางความสนใจและเขาใจในการสื่อสาร

กับลูกดวย 10 วิธี พูดอยางไรใหลูกฟง ความเปนมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง สิ่งที่หลายคน

จับตามองผูท่ีไดรับลิขสิทธ์ิในการถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกในไทย เกร็ดความรูเก่ียวกับกีฬาฟุตซอล

ซ่ึงเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันและความภาคภูมิใจในการเปนเจาภาพกีฬาฟุตซอลชิงแชมปโลก

ป 2012 รวมถึงการทำความรูจักกับกีฬาประจำชาติหรือกีฬายอดนิยมของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน

เกร็ดความรูจากครูตางชาติ มุมมองใหมๆ จากเด็กๆ ในการสรางสรรคกระทงเพื่ออนุรักษธรรมชาติ

และรวมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในการเขารวมการแขงขันและ

ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย ปดทายดวยรายช่ือของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลเกมลับสมองประลองปญญา

พรอมเฉลย และพบกับเกมที่ใหนักเรียนทุกระดับไดฝกสมองประจำจดหมายขาวฉบับที่ 5 ดวย

สุดทายขอฝากขอความเพ่ือเปนกำลังใจในการทำส่ิงตางๆ ใหประสบความสำเร็จ ความพยายาม มุงม่ัน

และต้ังใจ ทำใหเราสามารถฝาฟนอุปสรรคและปญหาได ไมวาส่ิงน้ันจะยากแคไหน ขอเพียงมีหัวใจท่ีมุงม่ัน

อดทนและตั้งใจก็พาจะนำเราไปสูเปาหมายได

คุยกับ
บรรณาธิการ



Message from Chairperson of Parents Network

รูจักกับประธานคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ถือวาโรงเรียนของเราโชคดีท่ีมีผูอำนวยการโรงเรียน

อยางทาน รศ.ลัดดา ภูเกียรติ ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณ

การบริหารสถานศึกษาและพัฒนาเยาวชนของ

ประเทศไทยมาอยางยาวนาน ไดวางนโยบายจัดต้ัง

เครือขายผูปกครองขึ้นมา ซึ่งปกติจะมีในเฉพาะ

สถานศึกษาของภาครัฐและมูลนิธิศาสนา สวนที่

เปนโรงเรียนเอกชนจริงๆ หาไดยากมาก จึงถือวา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบของ

ประเทศ ผมรูสึกวาผูปกครองของโรงเรียนสาธิต-

พัฒนาสวนใหญมีภาวะผูนำสูง มีการเลือกตัวแทน

เครือขายและผูแทนของเครือขายท่ีมีความเสียสละ

สูงอยางย่ิง เพราะทุกทานพรอมใจเขามารวมทำงาน

โดยไมไดคิดอะไรเลยแมแตนอยทุกคนหวังวาจะ

ไดรูจักกัน และใหซึ่งกันและกันเทานั้นเอง สุดทาย

ผมปรารถนาที่จะใหงานกิจกรรมของเครือขาย

เปนตัวอยางแกเยาวชนของพวกเราซ่ึงเม่ือเขาเติบโต

ขึ้นมาเปนผู ใหญจะไดเปนบุคคลที่เปนประโยชน

ตอครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไป  

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือขายฯ (คปส.)

นายอนันต จิตรมีศิลป อายุ 49 ป บิดาของ ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป ป.4/1

สถานที่ติดตอ  : บริษัท นอมจิตต อินคอรเปอเรชั่น จำกัด

  3105 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม.10240

  โทร. 02-374-0374 โทรสาร 02-375-3223 มือถือ 084-353-7561

  e-mail : anan2506@yahoo.com

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ.2523   

  ระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2527

ธุรกิจครอบครัว : กลุม บ.นอมจิตต ประกอบธุรกิจ ศูนยการคาเอ็นมารคพลาซา บางกะป

  และชุดนักเรียน นอมจิตต

งานสังคม : ประธาน กอ.รมน.กทม.นักธุรกิจ รุน 4    

  ประธาน กตตร.สน.ลาดพราว  

  นายกสโมสรกีฬาบางกะป    

  กรรมการสถานศึกษา สพฐ.โรงเรียนบางกะป

นโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือขายฯ

 1 กิจกรรมของเครือขาย มุงที่จะสรางความสัมพันธ ระหวางผูปกครองนักเรียน

  ครูอาจารย และทำกิจกรรมที่สงเสริมความรู ทักษะการใชชีวิตของเด็กนักเรียน

 2 กิจกรรมของเครือขาย จะเปนรูปแบบใหเด็กนักเรียนไดเห็นถึงวิธีการทำงานรวมกัน

  ความเสียสละเพื่อสวนรวม สังคมและประเทศชาติ

 3 สนับสนุนใหสมาชิกเครือขาย ไดรวมแสดงความคิดเห็นและรวมดำเนินการผลักดัน

  ในสิ่งที่สมาชิกสวนใหญเห็นดีดวยและเปนประโยชนตอนักเรียน

 4 สนับสนุนใหสมาชิกเครือขาย ไดดำเนินกิจกรรมท่ีแตละทานมีความถนัดหรือสนใจ

  เปนพิเศษและเปนประโยชนตอนักเรียน

วิธีการทำงานของคณะกรรมการเครือขายฯ เพิ่มเติมจาก

ระเบียบทั่วไป

 1 จัดประธานเครือขายเปน 3 กลุม กลุมมัธยม กลุมประถมและกลุมอนุบาล

  ใหผูปกครองที่มีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นสามารถผานทางประธานกลุม

  ไดโดยตรง

 2 วิธีการสื่อสารในเครือขายของแตละกลุม เบื้องตนไดกำหนดให ใช facebook

  และมาเชื่อมกันในแตละกลุม

 3 จัดใหมีการประชุมเครือขาย ในวันศุกรที่ 3 ของเดือน 

 4 รวมกันจัดทำแผนงานประจำปและประชาสัมพันธใหผูปกครองทุกทานไดรับทราบ

บอกเลาจาก คปส.

คุณอนันต จิตรมีศิลป
ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะกรรมการเครือขายฯ (คปส.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบโรงเรียนวาดวยคณะกรรมการเครือขายฯ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่งไดแตงตั้ง

เรียบรอยแลวตามประกาศโรงเรียนเร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน ประจำปการศึกษา 2555 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555

จำนวนทั้งหมด 54 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปนี้

ระดับชวงชั้นอนุบาล

 1 คุณสุนัฏฐา สุขไทย อ.3/4 ประธาน 2 คุณกรุณา เอื้อวัฒนสกุล อ.1/3 รองประธาน

 3 คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมยุติการ อ.2/2 รองประธาน 4 คุณกฤติญา ชินชนะโชคชัย อ.2/1 เลานุการ

 5 คุณอุบลลักษณ บัวอำไพ ตอ.1 ผูชวยเลขานุการ 6 คุณวชิราภรณ ศิรเลิศพัฒน ตอ.3 ผูชวยเลขานุการ

 7 คุณอัญรัตน เกียรติกอเกื้อ ตอ.2 กรรมการ 8 คุณกิ่งกาจญน วงศหทัยไพศาล อ.1/1 กรรมการ

 9 คุณสุรพงษ ธีระกุลชัย อ.1/2 กรรมการ 10 คุณนุชนภา สินธุภิญโญ อ.1/4 กรรมการ

 11 คุณชื่นศิกานต ประสพธนากิตติ์  อ.1/5 กรรมการ 12 คุณปริญวดี โคจรสวัสดิ์ อ.1/6 กรรมการ

 13 คุณธนิดา ตัณศุภผล อ.2/3 กรรมการ 14 คุณรภัสลดา ธนานนท อ.2/4 กรรมการ

 15 คุณธัญญพัทธ เมธีปยะวัฒน อ.2/5 กรรมการ 16 คุณอลิสา สุขุม อ.2/6 กรรมการ

 17 คุณปวีณริศา อัศวสุนทรเนตร อ.3/1 กรรมการ 18 คุณสราวุธ เสวี อ.3/2 กรรมการ

 19 คุณพิศุทธิ์ ไทยปราณีต อ.3/3 กรรมการ 20 คุณทิพรัตน วีรวรรณ อ.3/5 กรรมการ

 21 คุณธีรวีร วีรวรรณ อ.3/5 กรรมการ 22 คุณรัชฎา ทิวากรกฎ อ.3/6 กรรมการ

ระดับชวงชั้นประถมศึกษา

 23 คุณอนันต จิตรมีศิลป ป.4/1 ประธาน 24 คุณจิระพันธ รัตนวิมล ป.2/3 รองประธาน

 25 คุณเสาวคนธ จิตตโรภาส ป.2/4 เลขานุการ 26 คุณวราภรณ วอง ป.4/3 ผูชวยเลขานุการ

 27 คุณยุพดี พิทักษธรรม ป.1/1 กรรมการ 28 คุณจรินทร สุขเกษมธนกร ป1/2 กรรมการ

 29 คุณชิน พิมพปรุ ป.1/3 กรรมการ 30 คุณชวัลรัตน จรัสสุขสวัสดิ์ ป.1/4 กรรมการ

 31 คุณวิทยา สุวรรณมาศ ป.1/5 กรรมการ 32 คุณรัชนีย ตันสถาวีรัฐ ป.1/6 กรรมการ

 33 คุณกรชนก โถงจิตต ป.2/1 กรรมการ 34 คุณรัฐพล ธีรชาติธำรง ป.2/2 กรรมการ

 35 คุณอิทธิพล เสียมหาญ ป.2/3 กรรมการ 36 คุณสุพัตรา นวาระสุจิตร ป.3/1 กรรมการ

 37 คุณศรวิษฐ ศรัทธาวรสิทธิ์ ป.3/2 กรรมการ 38 คุณกัลยานี ณ หนองคาย ป.3/3 กรรมการ

 39 คุณวุฒิพงษ สิริเวชวิวัฒน ป.3/4 กรรมการ 40 คุณนิตยา มิตรานันท ป.4/1 กรรมการ

 41 คุณสุมนตกาญจน เอื้อศิริวงศ ป.4/2 กรรมการ 42 คุณพนิต วรสุวัฒน ป.5/1 กรรมการ

 43 คุณวิรัตน ทวีอุดมทรัพย ป.5/2 กรรมการ 44 คุณบังอร สังขมังกร ป.5/2 กรรมการ

 45 คุณโดม ชโยธิน ป.6/1 กรรมการ 46 คุณนิตติยาพร นุกูลสุขศิริ ป.6/1 กรรมการ

 47 คุณโศภิษฐ สดสี ป.6/2 กรรมการ 48 คุณกนกวรรณ วีรวุฒิพล ป.6/3 กรรมการ

ระดับชวงชั้นมัธยมศึกษา

 49 คุณยศวรรณ โตะทอง ม.3/1 ประธาน 50 คุณพรสรวง โพธิ์ทอง ม.1/1 รองประธาน

 51 คุณพนิดา สิทธิโชคสุวรรณ ม.2/1 เลขานุการ 52 คุณนันทรัตน ปทุมมา ม.4/1 กรรมการ 

 53 คุณทัศพล ธัญวงษ ม.5/1 กรรมการ 54 คุณสมบัติ นามศรี ม.6/1 กรรมการ 

ระดับโรงเรียน

 1 คุณอนันต จิตรมีศิลป ป.4/1 ประธาน 2 คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมยุติการ อ.2/2 รองประธาน

 3 คุณเสาวคนธ จิตตโรภาส ป.2/4 เลขานุการ 4 คุณกรุณา เอื้อวัฒนสกุล อ.1/3 ผูชวยเลขานุการ

 5 คุณวราภรณ วอง ป.4/3 ผูชวยเลขานุการ
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ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ

รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
ประจำปการศึกษา 2555

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2555

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ญ.เรย อภัยวงศ ป. 3/3 (รางวัลชมเชย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา ม.3 (รางวัลชมเชย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 น.ส.สิณิชิ์ชญา สุวรรณวรเดช ม.6 (ผานเกณฑ)

Impromptu Speech ป.1-3

 ด.ญ.ทองทอ นนทวาทิต ม.2 (เหรียญทองและ

 ไดเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร)

 ด.ญ.อิงครัตน พิริยะภักดีกุล ป.3/1 (เหรียญเงิน)

Multi Skill Competition ป.4-6

 ด.ช.ปวีณวัชร ศรีสถาพร ป.6/2 (เหรียญทอง)

Multi Skill Competition ม.1-3

 ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศไชย ม.3 (เหรียญทองแดง)

Spelling Bee ป.1-3

 ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ ป.3/3 (เหรียญเงิน)

Spelling Bee ม.1-3

 ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา ม.3 (เหรียญทองและ

 ไดเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร)

 ด.ช.ศุภวิชญ กะการดี ป.5/1 (เหรียญทอง)  

Story Telling ม.1-3

 ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล ม.2 (เหรียญทอง)  

การพูดภาษาจีน ป.4-6

 ด.ญ.ณัฐรัตน หวง ป.6/1 (เหรียญทอง)

News
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รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 62
ประจำปการศึกษา 2555

รอบคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555

ปลอดภัยไวกอนปลอดภัยไวกอน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายอนุบาลไดมีการเปลี่ยนแปลงการ

สงนักเรียนชวงเวลาหลัง 8.00 น. โดยมีการเปดประตูใหญ

เปนชองทางสำหรับนักเรียนเดินเขาโรงเรียน ผูปกครองสามารถ

สงนักเรียนลงจากรถไดโดยจอดเทียบตรงบริเวณที่กำหนด

ใหและใหนักเรียนเดินเขาตามทางที่กำหนดและขอสงวน

บริเวณนี้ใหเปนที่โลงโดยไมมีรถจอดกีดขวางการจราจร

ท้ังน้ีโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนสำคัญ

งานศิลปหัตถกรรมแหงชาติงานศิลปหัตถกรรมแหงชาติ

งานศิลปหัตถกรรม

ประเภท เดี่ยวเคร�องดนตรี ไทย 

งานศิลปหัตถกรรม

ประเภท เดี่ยวเคร�องดนตรี ไทย 

ประเภทเดี่ยวระนาดเอก

 ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย ป.5/2 (เหรียญเงิน)

ประเภทเดี่ยวขลุยเพียงออ

 ด.ญ.ณัฐรัตน หวง ป.6/1 (เหรียญเงิน)

ประเภทเดี่ยวขิม

 ด.ญ.ภัทรัฎฐ อัชชุเสวิน ป.4/1 (เหรียญเงิน)

งานศิลปหัตถกรรม

ประเภท ทัศนศิลป

งานศิลปหัตถกรรม

ประเภท ทัศนศิลป

ศิลปสรางสรรค ประเภททีม 3 คน

 ด.ญ.บินญนารี คงศรี ป.4/3 (เหรียญทอง)

 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย ป.5/2 (เหรียญทอง)

 ด.ญ.จารุพร กัลยาวัฒนเจริญ ป.5/2 (เหรียญทอง)

วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนตน

 ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.3/2 (เหรียญทอง)

วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 ด.ช.ธันยพัฒน เปรมกุลนันท ป.6/2 (เหรียญทองแดง)

ประติมากรรมลอยตัว ประเภททีม 3 คน

 ด.ช.พสิษฐ รัตนพันธุศรี ป.5/2 (เหรียญทองแดง)

 ด.ญ.อันน ชโยธิน ป.6/1 (เหรียญทองแดง)

 ด.ช.กองภพ อภินิลบงกช ป.6/2 (เหรียญทองแดง)

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายอนุบาลไดจัดหองกิจกรรมใหมข้ึนช่ือ

“หองกิจกรรมสรางเสริมทักษะ” เปนหองท่ีมีกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูดานอารมณ สังคมและสติปญญาดวยการเลนเกม

และส่ือตางๆ โดยจัดส่ือและเกมไวตามพัฒนาการของนักเรียน

แตละระดับช้ัน นักเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมสัปดาหละ 1-2 คร้ัง

การจัดกิจกรรมสรางเสริมทักษะเปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีนักเรียน

ใหความสนใจและไดรับประโยชนสูงสุด

กิจกรรมสรางเสริมทักษะกิจกรรมสรางเสริมทักษะ



Event Calendar

กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2555 จุฬาฯวิชาการ ระดับชั้น ม.4 - 6

วันศุกรที่ 16 พ.ย. 2555 จุฬาฯวิชาการ ระดับชั้น ม.1 - 3

19 - 21 ธ.ค. 2555 ศูนยเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center) ระดับชั้น อ.3

วันพุธที่ 21 พ.ย. 2555 พิพิธภัณฑกรมอุตุนิยมวิทยา ระดับชั้น ป.3

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2555 คุมวิมานดิน ระดับชั้น ป.2

วันศุกรที่ 7 ธ.ค. 2555 เมืองโบราณ ระดับชั้น ม.1-2

วันศุกรที่ 7 ธ.ค. 2555 Siam Ocean World & MadameTussauds ระดับชั้น ป.5

วันศุกรที่ 14 ธ.ค. 2555 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ระดับชั้น ป.6

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 5 พ.ย. 2555  - เปดเรียนภาคปลาย 2555               

วันศุกรที่ 9 - ศกรที่ 23 พ.ย. 2555  - ผูปกครองอนุบาล 3 ยืนยันสิทธิ์เขาเรียน ป.1 ป 2556

วันจันทรที่ 14 พ.ย. 2555  - ประชุมผูปกครองระดับ อนุบาล 3 ที่จะขึ้นป.1 ป 2556

วันศุกรที่ 16 พ.ย. 2555  - แจกสมุดรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใหนักเรียน

วันจันทรที่ 19 - วันศุกรที่ 23 พ.ย. 2555  - สอบยอย ครั้งที่ 1 (ในชั่วโมงเรียน)

  - สงคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2555  - เปดรับสมัครกิจกรรม After School

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2555  - กิจกรรมวันวชิราวุธ

วันจันทรที่ 26 พ.ย. - วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2555 - รับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นป.1 ปการศึกษา 2556

วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555  - วันลอยกระทง

วันศุกรที่ 30 พ.ย. 2555  - ประกาศรายชื่อนักอาน ประจำเดือน พ.ย.2555

วันเสารที่ 1 ธ.ค. 2555  - กิจกรรมคายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.3  ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 3 ธ.ค. 2555 - วันอาทิตยที่ 24 ก.พ.2556 - เรียนกิจกรรม After School

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2555  - พิธีถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2555  - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  และวันพอแหงชาติ

วันศุกรที่ 7 ธ.ค.2555 - วันศุกรที่ 4 ม.ค. 2556 - ผูปกครองของนักเรียนป.6 และม.3 ยืนยันสิทธิ์เรียนตอชั้น ม.1 และม.4

วันจันทรที่ 10 ธ.ค. 2555  - หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ 11 - วันศุกรที่ 14 ธ.ค.2555  - สอบยอย ครั้งที่ 2 (ในชั่วโมงเรียน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2555  - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 5

  - ประชุมผูปกครองของนักเรียนป.6 แนะนำหลักสูตร ม.1 - ม.3 และ

   ประชุมผูปกครองของนักเรียน ม.3 แนะนำหลักสูตร ม.4 - ม.6

วันเสารที่ 15 ธ.ค. 2555  - สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ป.1 ปการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2555  - ประกาศผลสอบเขาเรียน ป.1 ปการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกรที่ 21 และ  - สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1

วันจันทรที่ 24 - วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2555

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2555  - กิจกรรมวันคริสตมาส

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2555  - กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานปใหม

วันพุธที่ 2 ม.ค.2555  - เปดเรียนหลังหยุดปใหม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม ปการศึกษา 2555Calendar
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เพื่อชวยใหการพูดกับลูกมีความหมาย ลูกสามารถรับฟงและปฏิบัติได

น.พ.กมล แสงทองศรีกมล ไดเสนอวิธีการสื่อสารกับลูก 10 วิธี ดังนี้

1 เรียกช�อลูกเสมอ

 การเรียกช่ือจะชวยดึงความสนใจของเด็ก กอนท่ีจะเร่ิมสงขอความใหเขา

 มีสมาธิในการฟง เชน “วิน…ไปไดแลว” เด็กเล็กๆ มักจะมีสมาธิในการฟง

 เพียงหน่ึงเร่ืองในแตละคร้ัง ดังน้ันควรเวนชวงรอใหลูกสนใจ กอนท่ีจะ

 พูดตอ ตัวอยางเชน “จอย…” รอจนลูกหยุดเตะลูกบอล “อีก10 นาที

 หนูตองมากินขาวแลวนะ”

2 ใชภาษาที่สรางสรรค 

 พยายามหลีกเล่ียงคำวา “อยา” “ไม” “หาม” เชน “อยาว่ิงเลนในบาน”

 เด็กจะสรางภาพข้ึนมาและฝงใจกับส่ิงน้ันมากกวาคำวา “อยา” หรือ “หาม”

 แทนที่จะพูดอยางนั้น ลองพยายามพูดแตในสิ่งที่เราตองการใหทำ เชน

 “ลูก…เวลาอยูในบาน ใชการเดินเทาน้ัน” วิธีการน้ีตองฝกฝนแตคุมคา

 พยายามหลีกเลี่ยงคำพูดตำหนิติเตียน เชน “ลูก…โตปานนี้แลวยัง…”

 นอกจากทำใหลูกรูสึกไมดี เด็กมักจะตัดการสื่อสารกับพอแมที่ใชคำพูด

 แบบนี้กับเขาและเริ่มพัฒนาแนวคิดที่ไมดีตามมา การใชคำพูดเชิงบวก

 และสรางสรรคจะชวยใหเด็กมีความมั่นใจในตัวเอง ทำใหมีความสุข

 มากกวา ชวยใหเขามีพฤติกรรมดีขึ้น กระตุนใหเกิดความพากเพียร

 พยายามและประสบความสำเร็จในท่ีสุด นอกจากน้ีเด็กๆ ยอมเรียนรูท่ีจะ

 เลียนแบบพอแมในการใหเกียรติและรูจักชมเชยผูอ่ืน ตัวอยางของคำพูด

 เชิงบวกไดแก “แมจะดีใจมาก ท่ีลูกไมลืมเก็บของเลน” “พอขอบใจนะ…

 ท่ีลูกชวยจัดของใหเปนระเบียบ” “พอแมมีความสุขมากท่ีไดเห็นลูกใช

 ความพยายามอยางมากที่จะแบงของใหนอง”

3 ใชการสบตา

 กอนที่จะเริ่มตนพูดคุย คุณพอคุณแมควรสบตาเพื่อเชื่อมตอการสื่อสาร

 กับลูก อาจจำเปนตองกมลงหรือนั่งลงเพื่อใหอยูในระดับเดียวกับลูก

 ไมเพียงแตเปนมารยาทที่ดีแตยังชวยใหเด็กและพอแมฟงซึ่งกันและกัน

 กอนท่ีจะบอกกลาวอะไร พอแมควรเรียกช่ือลูกกอนจนลูกเร่ิมหันมาสบตา

 ชวยใหลูกพรอมและตั้งใจที่จะฟง

4 ใชระดับเสียงดังพอประมาณ 

 ใชเสียงดังพอประมาณไมควรตะโกน เม่ือคุณพอคุณแมใชน้ำเสียงเหมาะสม

 พูดน้ำเสียงธรรมดาเม่ือลูกสงบสติอารมณไดแลว และใชเสียงดังไดข้ึน

 เมื่อสถานการณรีบดวนหรือฉุกเฉิน ลูกจะฟงมากกวาเพราะรูวาเสียง

07 Newsletter

ในฉบับนี้จึงขอเสนอเคล็ดลับของ น.พ.กมล แสงทองศรีกมล การพูด

กับลูกอยางไรใหลูกฟง 10 วิธี การพูดของคุณพอคุณแมนั้นมีผลตอ

การเรียนรูและความสามารถที่ลูกจะฟงเปนอยางมาก

โดยทั่วไปวิธีที่พอแมสวนใหญใชพูดกับลูกนั้นมี 3 ประเภท คือ

1 วิธีส�อสารแบบรุนแรง

 พอแมตะคอกเสียงดัง ใชคำท่ีรุนแรงซ่ึงเด็กอาจตอบสนองไดหลาย

 รูปแบบ เชน เลนตอ ไมฟง ไมสนใจ บางคนอาจตกใจกลัว หรือ

 ตะคอกกลับไป และไมทำตาม

2 วิธีการส�อสารแบบไมโตตอบ

 พอแมประเภทนี้มักดูออนโยนขณะที่ลูกวิ่งเลน วุนวายอยูรอบๆ ตัว

 พอแม ใชคำพูดและน้ำเสียงพร่ำเตือนซ้ำๆ แตลูกก็ไมยอมฟงเลย

 บางคร้ังบางคราวเม�อถึงขีดสุดคุณพอคุณแมกลุมน้ีก็อาจจะเปล่ียน

 วิธีการส�อสาร เปนแบบรุนแรงทันที

3 วิธีส�อสารกับอยางเหมาะสม

 พอแมใชส�อสารกับลูกอยางเหมาะสมเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ

 มากที่สุดในการส�อสารกับเด็ก หนักแนน มั่นคง ชัดเจนใชทางบวก

 อบอุนและม่ันใจในตัวเอง แสดงใหลูกคาดเดาไดวาพอแมจะไปทางไหน

 ในขณะเดียวกันก็ฟงความคิดเห็นของลูกดวย

10 วิธี

พูดอยางไรใหลูกฟง



ถายทอดโดย : ครูสาทินี คลังนิล
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 รางวัล เธอพบวาเธอไมตองบน หรือพูดซ้ำๆ อีกแลว ส่ิงเหลาน้ี คุณพอ

 คุณแมสามารถนำมาประยุกตใชที่บานได ไมวาจะเปนการเขียนสิ่งที่จะ

 ตองทำลงไป หรือทำตารางรวมกับการใหรางวัล สิ่งสำคัญก็คือเมื่อลูก

 มีพฤติกรรมดีเกิดข้ึนแลว คุณพอคุณแมตองไมลืมท่ีจะพูดชมและใหรางวัล

 พยายามกำหนดเวลาท่ีเหมาะสมไวใหชัดเจน เชนกำหนดเวลาทำการบาน

 ไวชวงเย็น เนื่องจากขณะที่ลูกกำลังเลนอยู ยอมไมอยากถูกรบกวน

 ถาลูกรูเวลา พอแมก็จะบนนอยลง

8 เปนตนแบบและเปนตัวอยางที่ดี

 ใชคำถามปลายเปด

 หากคุณพอคุณแมตองการใหลูกคิดหรือเปดใจ ควรใชคำถามปลายเปด

 คือคำถามที่ไมไดตอบดวย ใชหรือไมใช เด็กควรมีโอกาสไดพูดมากขึ้น

 เพื่อจะไดรวมแสดงความคิดเห็น ดังนั้นแทนที่จะถามวา “ไปเที่ยวงาน

 วันเกิดเพ่ือนมา สนุกไหม” ควรถามวา “ไปงานวันเกิดเพ่ือนมา ลูกคิดวา

 อะไรนาประทับใจที่สุด” นอกจากนี้คุณพอคุณแมควรจะใหความสนใจ

 กับคำตอบของลูกดวย

9 ออนโยนแตหนักแนนมั่นคง

 เม่ือคุณพอคุณแมไดตัดสินใจเก่ียวกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปแลว ใหยึดม่ันเอาไว

 ควรแนใจวาพอและแมตางก็เห็นตรงกัน อยางไรก็ตามลูกอาจไมพอใจ

 กับการตัดสินใจนั้น แตเขาจะรูเองวามันไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงได

 ตัวอยางเชน ในครอบครัวมีขอตกลงวา เม่ือถึงเวลารับประทานอาหาร 

 ทุกคนจะตองมารับประทานอาหารพรอมกัน แตเม่ือถึงเวลาแลวลูกจะขอ

 เลนใหพอแมรับประทานกอน ถาเปนเชนนี้คุณพอคุณแมก็ควรแนวแน

 ในขอตกลงและเตือนลูกใหทำตามขอตกลง คือ มารับประทานอาหาร

 พรอมกัน แลวคอยเลนในภายหลัง

10 เปนตนแบบและเปนตัวอยางที่ดี

 การท่ีพอแมเปนตัวอยางของพฤติกรรมดีๆ ในบานเปนส่ิงสำคัญสำหรับลูก

 การพูดเพระๆ กลาว “ขอบใจ” “ขอบคุณ” ลูกจะคอยๆ ซึมซับพฤติกรรม

 และคำพูดดีๆ ไปจากพอแมโดยไมรูตัว
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 แบบนี้ไมไดเกิดในภาวะปกติ แตหากพอแมใชเสียงตะโกนจากหองหนึ่ง

 สั่งไปยังลูกที่อยูอีกหองหนึ่ง อาจทำใหลูกไมสนใจฟงคำสั่งไปชั่วขณะ

 ตัวอยางเชน “ลูก…ปดทีวีไดแลว” การที่คุณแมตะโกนสั่งออกมาจาก

 หองครัวทำใหลูกรูสึกวาแมกำลังวุนอยูและตัวเองไมตองสนใจก็ไดทางท่ีดี

 ควรเดินเขามาในหอง เขาหาลูก รอเวลา 1-2 นาทีเพ่ือหยุดกิจกรรมท่ีลูก

 กำลังทำอยู จะไดรับความรวมมือจากลูกมากกวา คุณพอคุณแมควรเปน

 แบบอยางของพฤติกรรมที่ใหเกียรติผูอื่น ทำใหลูกประพฤติตาม

5 เสนอทางเลือก

 เปดโอกาสใหเลือก เม่ือตองการใหลูกรวมมือ ทุกอยางจะงายข้ึนหากลูก

 เขาใจวาทำไมตองทำ มีความจำเปนอยางไร ทำแลวเกิดผลดีอยางไร

 ลูกจำเปนตองเขาใจความสำคัญของคำส่ัง ตัวอยางเชน “ถาลูกรีบแตงตัว

 ก็จะไดออกไปกับพอ” การใชคำวา “เม่ือ” “อยางไหน” จะทำใหเด็กรูสึก

 วาตนเองมีทางเลือก ถึงแมวาจะไมสามารถตอรองได วิธีนี้ดีกวาการใช

 คำวา “ถา” พยายามใหลูกมีสวนรวมในการชวยคุณพอคุณแมแกไขปญหา

 เชน “ลูก ลองคิดดูซิวา ควรจะวางของเลนไวที่ไหนดี จะไดไมหาย

 ถาคิดออกแลว รีบมาบอกแมเลยนะ” พยายามเสนอทางเลือกมากกวา

 จะพูดคำวา “หาม” หรือ “อยา” ตัวอยางเชน “ตอนน้ีลูกยังไมสามารถ

 ใชสีน้ำระบายได แตลูกก็สามารถใชดินสอสีระบายไปกอน”

6 ทำใหงายเขาไว 

 เด็กเล็กๆ มักมีปญหาในการทำตามคำส่ังท่ีมากเกินไปในคร้ังเดียวพยายาม

 แบงคำส่ังออกเปนสวนๆ ตัวอยางเชน แทนท่ีจะพูดวา “จอย…ไปเก็บ

 ของเลน แตกอนจะไป ถอดรองเทาไวนอกบานแลวเอาอาหารไปเลี้ยง

 แมวกอน” ผลก็คือ จอยจะไปเลี้ยงแมว แลวออกไปเลนเลยเนื่องจาก

 การไปเล้ียงแมว คือส่ิงสุดทายท่ีเธอจำได ถึงแมวาเราตองการปรับปรุง

 การสื่อสารกับลูก แตการรับรูมักขึ้นกับความนาสนใจในบทสนทนา

 หากพบวาลูกงง ไมเขาใจ ควรสอบถาม ถายังสับสน ควรแบงแยกข้ันตอน

 เพื่อใหทำตามงายขึ้น

7 หลีกเลี่ยงการบน หรือพูดซ้ำๆ

 ครูทานหนึ่งเลาใหฟงวา ทุกวันเวลาเลิกเรียนเธอตองการใหนักเรียน

 เก็บของใหเรียบรอยกอนกลับบาน เธอรูสึกวาเด็กๆ ควรเรียนรูจัดเก็บ

 สิ่งของดวยตัวเอง และจะเกิดความภาคภูมิใจ เธอรูวาหากเธอเดินไป

 ไลถามเด็กแตละคน มักจะไมไดผลเลย ดังนั้นเธอจึงสรางตารางงาน

 ที่ตองทำ และมีชื่อเด็กกำกับตอนทาย 5 นาทีสุดทายกอนเลิกเรียน

 เปนเวลาที่จะจัดการงานที่อยูในตารางใหเสร็จ เด็กที่ทำตามก็จะไดรับ ที่มา : น.พ.กมล แสงทองศรีกมล (กุมารแพทย จิตแพทยเด็กและวัยรุน)
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นิทานตอนเชา เร่ือง ”อีเลงเคงโคง”

ตอ.1 ด.ช.คุณานนต สมัยนิยม (เจตน) และ ด.ช.พีรณัฐ เสียมภักดี (เฮอซู) มีจิตอาสาชวยคุณครู เก็บไมแขวนเส้ือ เก็บของเลน เก็บขยะและดูแลกระติกน้ำ

 ของเพื่อนเปนประจำ

ตอ.2 ด.ช.เจอรามี ยิน (มูจิ) และ พอฤทัย นิติวรางกูร (Plan) มีน้ำใจชวยเก็บขยะ เช็ดนมที่หกเลอะเทอะและชวยหยิบของใหเพื่อนที่ลืมเปนประจำ 

ตอ.3 ด.ช.ติณณ ตัณฑากาศ (Ataan) และ อรรยา จินาวงศ (โซดา) ต้ังใจเรียน เก็บของเลนเขาท่ีทุกคร้ัง ชวยคุณครูยกกระเปา มีน้ำใจแบงปนของเลนใหเพ่ือน

อ.1/1 ด.ญ.คีตภัทร เชียรวานิช (คริสตัล) และ วรัญฌญาญ วงศหทัยไพศาล (ฟอรจูน) เม่ือเห็นขยะหลนอยูท่ีพ้ืนจะรีบหยิบไปท้ิงถังขยะทันทีโดยคุณครูไมตองบอก

อ.1/2 ด.ญ.นพภัสสร วิรุฬหบันเทิง (เนย) และ ปริญาภัธ เจริญกุล (นานะ) เมื่อมาโรงเรียนพบครูจะไหวโดยไมตองบอกและมีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บของเลน

อ.1/3 ด.ช.ออสฑิณ สปอลด้ิง (ออสฑิณ) และ ด.ญ.กันตา ศิริจันทรเพ็ญ (กุก) กลาแสดงออก อาสาออกมาเปนตัวแทนทำกิจกรรมเบิกบานยามเชาอยางม่ันใจ

อ.1/4 ด.ญ.นันทนภัส อำนวยรักษสกุล (แพม) และ ด.ช.คูบุญ ฉัตรชัย (พัดโบก) มีน้ำใจชวยเหลือและเอื้อเฟอแบงปนสิ่งของใหเพื่อนอยูเสมอ

อ.1/5 ด.ช.คุนนธรรม วงศพัวพันธ (คุน) และ ด.ญ.พุธิตา ทรัพยดี (เอนี่) ทำหนาที่ของตนเองไดดีและมีน้ำใจชวยเก็บขยะไปทิ้งลงถังโดยครูไมตองบอก

อ.1/6 ด.ญ.ขวัญชนก อัศวธีระธรรม (ตนขาว) และ ด.ญ.กานตสิรี บุญชัยพานิชวัฒนา (กานต) มีน้ำใจชวยเก็บกระเปาเพื่อนเขาที่และดูแลเก็บบัตรนักเรียน

 ของเพื่อนเขาที่อยูเสมอ

อ.2/1 ด.ญ.รมณ ชินชนะโชคชัย (จาวา) และ ด.ช.ธรรมบุญ อุยยานนวาระ (บุน) มีน้ำใจชวยเก็บที่นอนและจัดสิ่งของในหองเรียนเปนประจำ

อ.2/2 ด.ช.อินทัช เวชรังสี (อิชิ) และ ด.ช.วิภูกร อริยวิริยะนนท (คูณ) มีน้ำใจชวยเก็บของ ยกกลองขนม แจกขนมใหเพื่อน ดูแลเพื่อนๆ อยูเสมอ

อ.2/3 ด.ช.พีรวัส โพธิวงศาจารย (ซี) และ ด.ญ.เพียงเปรย เจริญศิริ (เปรย) มีจิตอาสาคอยดูแลและมีความหวงใยเพื่อนที่ยังทำงานไมเสร็จอยูเสมอ

อ.2/4 ด.ช.จิรภัทร นิ่มพิศาล (นโม) และ ด.ญ.อภิสรา วงศวาณิชยศิลป (แพนเคก) มีจิตอาสาชวยยกอาหารวางใหเพื่อนและดูแลเพื่อนเปนประจำ

อ.2/5 ด.ช.จิฑาธช รัตตเสรี (ขาวตัง) และ ด.ช.รดิศ ศรีสถาพร (วิค) มีใจรักธรรมชาติ รดน้ำตนไมและดูแลตนไมในหองเรียนเสมอ

อ.2/6 ด.ช.พาทิศ เมืองบุรี (จอบ) และ ด.ญ.ญาณิฐา อินทรชาติ (มะจัง) มีน้ำใจชวยเหลือครูและเพ่ือน มีจิตใจโอบออมอารีตอเพ่ือนท่ีโรงเรียนและไมทำรายสัตว 

อ.3/1 ด.ช.ธนภณ หวาหวัด (คเชนทร) และ ด.ช.วรัญชิต วีระศักดิ์ (อะตอม) มีความรับผิดชอบ สามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันไดเปนอยางดี

อ.3/2 ด.ช.พีรณัฐ ศรีวิเชียร (ซัน) และ ด.ญ.พรนภัส สันตภาดา (ซูกัส) ต้ังใจเรียน ต้ังใจทำงานอยางสม่ำเสมอ พูดไพเราะ มีจิตอาสาชวยเหลืองานในหองเรียน

อ.3/3 ด.ช.กษิดิศ วองจิตตวุฒิไกร (ปองแปง) และ ด.ญ.เพียงเธอ ธำรงนาวาสวัสด์ิ (พิณ) ต้ังใจเรียน รูหนาท่ีของตนเอง ทำงานเรียบรอยและมีน้ำใจแบงปนเสมอ 

อ.3/4 ด.ช.ภรภัทร พรม่ัน (ภัทร) และ ด.ช.ธรรม สุทนต (ทันเดอร) ต้ังใจเรียน ต้ังใจทำงาน เช่ือฟงคุณครู รับผิดชอบหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี

อ.3/5 ด.ช.อริยพงษ คีตวัชรานันท (ไตต้ัน) และ ด.ช.ธาวิน วิธานติรวัฒน (วิน) มีความออนนอมถอมตน พูดไพเราะ ชวยดูแลหองและเพ่ือนเสมอโดยครูไมตองบอก

อ.3/6 ด.ญ.พพัสสรณ ประสพธนากิตติ์ (เพลงขิม) และ ด.ช.ฤชายุส สุทธวงศ (ไบเบิ้ล) พูดไพเราะทุกครั้ง มีมารยาทรูจักขออนุญาตกอนที่จะทำสิ่งตางๆ

 และมีน้ำใจกับเพื่อนๆ

เด็กตัวเล็กๆกับสงที่ยิ่งใหญ

ถายทอดโดย : ครูครูยุพาภรณ ลาวเกษม

Kindergarten Talk



หาธันวา อาเศียรวาท
 ภูมิพลังภูมิผานเผา  ภูมิพล
อดุลยเดชบันดาลดล  ดับรอน
จักรีนฤบดินทรผล  ผาสุก
เย็นศิระยิ่งยอน  เยี่ยมฟาดินสยาม

 คุณความพระกอเกื้อ  เกินใคร เทียบเอย
พระดำริเกริกเกรียงไกร  กองหลา
ดินน้ำและลมไฟ  เปนปราชญ
เศรษฐกิจพอเพียงทา  ทั่วทั้งแดนดิน

 หวังถวิลปวงราษฎรลวน ปรีดา
คือความสุขราชา  ยิ่งแลว
บำบัดทุกขประชา  ชมชอบ
โพธิสัตว โพธิ์แกว  เกิดเกลาชาวไทย

 เฉลิมสมัยชัยสิทธิ์สรอย  เฉลิมพระชนม
แปดสิบสี่พรรษาดล  ดั่งแกว
อัญเชิญไตรรัตนผล  เพ็ญพราง
ทรงพระเจริญยิ่งแลว  โลกรูบูชา

 สาธิตพัฒนากราบกม  ประณมกร
แทบพระบาทพระภูธร  พระผานฟา
ตามรอยพระบทจร  จอมปราชญ
ทรงพระเจริญเลิศหลา  ดั่งนอมนำถวาย   

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะครู คณาจารย บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
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ถายทอดโดย : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา

“…แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทำไมมีเมฆอยางนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาใหได

ก็เคยไดยินเรื่องการทำฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำไดมีหนังสือ เคยอานหนังสือทำได… ”

๕๗ ป วันพระบิดาแหงฝนหลวง

จากพระราชดำรัสนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองคทานไดทรงสังเกตเห็นวามีเมฆจำนวนมากปกคลุมทองฟา แตไมสามารถกอตัวรวมกันจนเกิดเปนฝนได

ทำใหเกิดภาวะฝนท้ิงชวงระยะยาว ท้ังๆ ท่ีเปนชวงฤดูฝน และดวยพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงหวงใยในความทุกขยากของพสกนิกรในทองถ่ินทุรกันดาร

ท่ีตองประสบกับปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เน่ืองจากภาวะแหงแลงซ่ึงมีสาเหตุมาจากความคลาดเคล่ือนและความผันแปร

ของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองคทานก็ทรงคิดคำนึงวานาจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะทำใหเมฆรวมตัวกันจนเกิดฝนได

๑๔ พฤศจิกายน

วันบิดาแหงฝนหลวง

วันบิดาแหงฝนหลวง (๑๔ พฤศจิกายน)
โครงการ พระราชดำริฝนหลวง เปนโครงการที่กอกำเนิดจากพระมหา

กรุณาธิคุณ ที่ทรงหวงใยในความทุกขยากของพสกนิกรในทองถิ่น

ทุรกันดาร ที่ตองประสบปญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค

และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแหงแลงซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ กลาวคือ

ฤดูฝนเริ่มตนลาเกินไป หรือหมดเร็วกวาปกติหรือฝนทิ้งชวงยาวในชวง

ฤดูฝน จากพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร

ในทุกภูมิภาคอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอนับแตเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ

จนตราบเทาทุกวันนี้ ทรงพบเห็นวาภาวะแหงแลง ไดทวีความถี่ และมี

แนวโนมวาจะรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับ เพราะนอกจากความผันแปร

และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติแลว การตัดไมทำลายปา

ยังเปนสาเหตุใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ซึ่งสรางความเดือดรอนใหแกราษฎร ในทุกภาคของประเทศ ทำความ

เสียหายแกเศรษฐกิจโดยรวมของชาติเปนมูลคามหาศาลในแตละป

ตามเสนทางที่เคยเสด็จพระราชดำเนิน ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศยาน

ดังกลาว ทรงสังเกตเห็นวามีเมฆปริมาณมากปกคลุมทองฟา แตไม

สามารถกอรวมตัวกัน จนเกิดเปนฝนได เปนเหตุใหเกิดภาวะฝนทิ้งชวง

ระยะยาวทั้ง ๆ ที่เปนชวงฤดูฝน ทรงคิดคำนึงวา นาจะมีมาตรการ

ทางวิทยาศาสตร ที่จะชวยใหเมฆเหลานั้นกอรวมตัวกันจนเกิดเปนฝนได

ทรงเช่ือม่ันวา ดวยลักษณะของกาลอากาศ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ

ของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอน และอยูในอิทธิพลของ

ฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งเปน

ฤดูฝน และเปนฤดูเพาะปลูกประจำปของประเทศไทย จะสามารถ

ดัดแปรสภาพอากาศ ใหเกิดเปนฝนตกได อยางแนนอนตามที่ทรงมี

พระราชดำรัสไว จาก พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตนมา ทรงศึกษาคนควา และวิจัย

ทางเอกสาร ทั้งดานวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ซึ่งทรงรอบรู และเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ

จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล

ผูเชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐทางดานเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณขณะนั้น 

ในปถัดมา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหหาลูทางที่จะ

เปนไปได ในการทดลองปฏิบัติการในทองฟา จนถึงป พ.ศ. ๒๕๑๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดตั้งหนวยบิน ปราบศัตรูพืช

กรมการขาวและพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงไดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา

ทรงทราบวา พรอมที่จะดำเนินการ ตามพระราชประสงคแลว ดังนั้น

ในปเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทำการทดลอง

ปฏิบัติการจริงในทองฟาเปนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งให ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล

เปนผูอำนวยการโครงการ และหัวหนาคณะปฏิบัติการทดลอง เปนคนแรก

พรอมทั้งไดเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญเปนพื้นที่ทดลองเปนแหงแรก

โดยทดลองหยอดกอนน้ำแข็งแหง (dry ice หรือ solid carbondioxide)

ขนาดไมเกิน ๑ ลูกบาศกน้ิว เขาไปในยอดเมฆสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต

ที่ลอยกระจัดกระจายอยูเหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทำใหกลุมเมฆ

ทดลองเหลาน้ัน มีการเปล่ียนแปลงทางฟสิกสของเมฆอยางเห็นไดชัดเจน

เกิดการกล่ันรวมตัวกันหนาแนน และกอยอดสูงข้ึนเปนเมฆฝนขนาดใหญ

ในเวลาอันรวดเร็วแลวเคลื่อนตัวตามทิศทางลม พนไปจากสายตา

ไมสามารถสังเกตได เน่ืองจากยอดเขาบัง แตจากการติดตามผลโดยการ

สำรวจทางภาคพื้นดิน และไดรับรายงานยืนยันดวยวาจาจากราษฎรวา

เกิดฝนตกลงสูพ้ืนท่ีทดลองวนอุทยานเขาใหญในท่ีสุด นับเปนนิมิตหมาย

บงชี้ใหเห็นวา การบังคับเมฆใหเกิดฝนเปนสิ่งที่เปนไปได

ขอมูลจาก : www.aksorn.com11 Newsletter



“ฝนหลวง”“ฝนหลวง”

กอกวน เปนการเรงใหเกิดการรวมตัวของเมฆ 

เลี้ยงใหอวน                    เรงการกอตัวของเมฆ

ใหมีขนาดใหญ และหนาแน�นยิ่งขึ้น 

บังคับเมฆใหเกิดเปนฝน

โจมตี          ใชเคร�องบินสองเคร�องบินโจมตีพรอมกัน

สองระดับ โปรยสารเคมี เพ�อทำใหอุณหภูมิเย็นลง 

ชักนำใหเม็ดน้ำที่อออยูรวงหลนลงมาเปนฝน

พระอัจฉริยภาพเพ�อพสกนิกรชาวไทย

Special Issue

ขอมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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ถายทอดโดย : คุณสุกิจ ประกอบผล
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ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ

Primary Talk

13 Newsletter

ป.1/1 ในฐานะหัวหนาหอง ด.ญ.สุภาพิชญ อภัยโส มีความ

  รับผิดชอบสามารถดูแลระเบียบแถวของเพื่อนๆ

  ไดเปนอยางดี

ป.1/2 ด.ญ.จิรัชญา ปญญาพินิจนุกูร เปนเด็กดีสุภาพ

  เรียบรอย มีน้ำใจอาสาชวยงานหองและงานคุณครู

  ทุกวัน ชวยเหลือเพื่อนและดูแลหองเรียน ทำงาน

  เรียบรอยลายมือสวย

ป.1/3 ด.ญ.ฐิติรัตน จันทิพนา และ ด.ญ.พิมญาฎา วงศเจริญยิ่ง เปนนักเรียนที่มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะ

  ตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบตอตนเองเปนอยางดีเปนตัวอยางที่ดีของหอง

ป.1/4 ด.ช.ตฤณดิษฐ ณ ถลาง มีความต้ังใจในเรียน มีน้ำใจชวยเหลืองานสวนรวมและพูดจาไพเราะเสมอ เปนแบบอยางท่ีดีใหเพ่ือน 

ป.1/5 ด.ช.ณัฏฐคเณศ บุญชัยพานิชวัฒนา เปนผูที่ใจดี มีน้ำใจ คอยแบงปนของใช เครื่องเขียนใหเพื่อนๆ เสมอ

ป.1/6 ขอช่ืนชม ด.ช.กฤตธี เบญจศิลารักษ และ ด.ช.พันธวีร โรจนสิทธิศักด์ิ ท่ีมีระเบียบวินัย ใหความรวมมือในช้ันเรียนเปนอยางดี

  เชื่อฟงคุณครูมีความรับผิดชอบและดูแลตนเองไดดี

ป.2/1 ด.ญ.เขมิกา ชัญชนก เปนเด็กนารัก เพราะมีจิตอาสาและสนใจเรียน รับผิดชอบในการทำงาน เชนเดียวกับเพ่ือนๆ อีกหลายคน

  ที่ตั้งใจเรียนและทำงานอยางดีสม่ำเสมอ

ป.2/3 ด.ญ.พิมพมาดา วัฒนศิริธรรม ด.ญ.ธัญธรณ ฉันทพุทธิเวท ด.ญ.ปณฑารีย อำนวยกิจวณิชย และอีกหลายคน มักมีจิตอาสา

  คอยชวยงานของหอง แจกสมุดหนังสือใหกับเพื่อนๆ นารักมาก

ป.2/4 ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย เปนผูชวยและผูรักษาความสะอาดหองเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน

ป.2/5 ขอช่ืนชมนักเรียนช้ัน ป.2/5 ทุกคน ท่ีมีระเบียบวินัยในการด่ืมนมและรับประทานอาหารของวาง ทำใหเปนท่ีช่ืนชมของคุณครู

ป.3/2 ด.ญ.สลิล สมพงชัยกุล ชวยเหลืองานครูประจำช้ันกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน ชวยเขียนวันท่ีบนกระดานดวยลายมือท่ีสวยงาม

ป.3/3 ด.ญ.ภาพิมณ วรเสาหฤท แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะ มีจิตอาสาชวยงาน ขยันและต้ังใจเรียน และ ด.ช.ธนดล กาศลังกา

  ตั้งใจเรียนทำงานเรียบรอย รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายไดดี

ป.3/4 ขอช่ืนชม ด.ญ.ณภัทร โภคะอุดมทรัพย ท่ีปรับปรุงลายมือไดสวยงาม เปนตัวอยางท่ีดีตอเพ่ือนๆ อีกท้ังชวยเหลืองานหองเสมอ

  และ ด.ญ.ปาลิตา สายุปถัมภ ที่เรียบรอย มีวินัย กระตือรือรนในทุกกิจกรรมการเรียน ถือเปนตัวอยางที่ดี

ป.4/2 ด.ช.ณชัช แกวมีแสง และ ด.ญ.ศศิรภา สารชน หัวหนาหอง ป.4/2 ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และเปนแบบอยางที่ดี ขอชื่นชม

  ขอใหรักษาความดีนี้ตลอดไป

ป.4/3 ด.ญ.ศศิรุชา วิญญา เรียบรอย พูดจาสุภาพ กระตือรือรนในการเรียน มีความรับผิดชอบดีมาก เปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนๆ

ป.5/2  ครูผูสอนขอชื่นชม นักเรียนชั้น ป.5/2 ทุกคนที่ตั้งใจเรียน

ป.6/1 ชวงนี้นักเรียนชวยกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสา (V-mission) กันอยางตั้งใจ ขอชื่นชมและขอใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ป.6/2 ด.ญ.ภารสา ศิริรักษ เปนเด็กเรียบรอย นารัก พูดจาไพเราะ ตั้งใจเรียน ไมคุยเลนกับเพื่อนในเวลาเรียน

ป.6/3 ด.ช.ภู จองสารทิศ ดูแลหองเรียน ชวยเติมหมึกปากกาเขียนกระดานทุกสัปดาห ขอชื่นชม

จิตรอาสาชวยกันพับกลองนม



เม่ือวันท่ี 15 พ.ย.2555 เว็บไซตสยามกีฬารายงานวา เกิดการพลิกล็อก

ครั้งใหญในการประมูลลิขสิทธิ์ ถายทอดสดพรีเมียรลีก อังกฤษ มายัง

ประเทศไทย หลังเจาของลิขสิทธ์ิเดิมคือ"ทรูวิช่ันส" จะหมดสัญญา 3 ป

กับทางพรีเมียรลีก อังกฤษ สิ้นสุดฤดูกาล 2012-13 นี้ โดยผูประมูล

รายใหมที่ไดลิขสิทธิ์ไปไดแกกลุมซีทีเอช (CABLE THAI HOLDING :

CTH) ซ่ึงมี วิชัย ทองแตง และคนในตระกูลวัชรพล เจาของหนังสือพิมพ

ไทยรัฐรวมกันบริหาร กอนหนานี้มี 4 ราย ที่เขารวมประมูลซื้อลิขสิทธิ์

การถายทอดสดพรีเมียรลีก ไดแก ทรูวิชั่นส เจาของลิขสิทธิ์เดิม

จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี อารเอส และ ซีทีเอช (CTH) อยางไรก็ตามยังไมมีการ

เปดเผยวงเงินที่ประมูลแตอยางใด แตมีการประเมินกันวาตองใชเงิน

ไมนอยกวา 7,000 ลานบาท แตยังไมมีการยืนยันตอกระแสขาวดังกลาว

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ซีทีเอช ไดรับลิขสิทธิ์

การถายทอดสดศึกชิงแชมปฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีกแตเพียงผูเดียว

ในประเทศไทย ซึ่งลิขสิทธิ์นี้ครอบคลุมประเทศกัมพูชา และ ลาว

เปนระยะเวลา 3 ฤดูกาล โดยเริ่มตนปฤดูกาล 2013 / 2014 ถึง 2015

/ 2016 ดังนั้น ผูที่ใชบริการเครือขายซีทีเอชจะสามารถรับชมการ

ถายทอดสดศึกชิงแชมปฟุตบอลพรีเมียรลีกไดตลอดท้ัง 380 นัด ในทุก

ฤดูกาล นายริชารด สคูดามาร ประธานเจาหนาที่บริหาร พรีเมียร ลีก

กลาววา พวกเรายินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนพันธมิตรรวมงานกับ ซีทีเอช

ซึ่งไดลิขสิทธิ์ถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีกทั้งใน

ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ ลาว “ซีทีเอช มีโครงขายการ

ถายทอดสดที่มีคุณภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเราหวังที่จะ

ไดรวมงานกับ ซีทีเอช ในการถายทอดสด เพื่อนำเสนอการแขงขัน

ชิงแชมปฟุตบอลพรีเมียรลีกใหคอบอลไดชมกันอยางจุใจในท้ัง 3 ประเทศ”

นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ บริษัท ซีทีเอชฯ เปดเผยวา

การไดรับสิทธิการถายทอดสดฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีกในคร้ังน้ี เปนการ

ตอกย้ำความตั้งใจของซีทีเอช ในการนำ content กีฬาชั้นนำในระดับโลก

มาสูผูชมชาวไทยใหไดรับชมกันทั้งประเทศอยางทั่วถึง ซึ่งฟุตบอลอิงลิช

พรีเมียรลีกถือวาเปนฟุตบอลลีกที่ดีที่สุดในโลกในปจจุบัน ทั้งนี้ ซีทีเอช

จะนำเสนอรูปแบบการถายทอดสดในระบบ Digital Broadband

เต็มรูปแบบ และจะทำใหรายการฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีกนี้ เขาสูทุก

หนแหงในประเทศไทยอยางทั่วถึงและระทึกใจ ในราคาที่ยอมเยา

ฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีก ไดรับความนิยมและการสนับสนุนจากแฟนบอล

ท่ัวโลก เราจึงมีความภูมิใจท่ีไดลิขสิทธ์ิคร้ังน้ี นายวิชัย กลาวเพ่ิมเติมวา

ซีทีเอชตั้งใจจะทำใหการถายทอดศึกชิงแชมปฟุตบอลอิงลิชพรีเมียรลีก

มีความเราใจ และอินเตอรแอคทีฟกับผูชมอยางที่ไมเคยมีมากอน

โดยผานทางระบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบของเครือขายซีทีเอช ซีทีเอช

เปนบริษัทผู ใหบริการโครงขายสายใยเคเบิลที่ใหมที่สุด และมีความ

กาวหนาทางเทคโนโลยีมากที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้มีสมาชิก

กวา 3 ลานครัวเรือน

ขอมูลจาก : www.siamsport.co.th/football/premierleague/view.php?code=121115210824

พล�กล็อก!
กลุม                เบียด ทรูว�ชั่นส

ควาล�ขส�ทธิ์ถายทอดบอลพร�เมียรล�กในไทย

พล�กล็อก!
กลุม                เบียด ทรูว�ชั่นส

ควาล�ขส�ทธิ์ถายทอดบอลพร�เมียรล�กในไทย

ถายทอดโดย : ครูศรัณภัสร ลิมปนเวทยานนท

สรรหามา
เลา
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Secondary Talk

ม.4 ขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.4 ทุกคน ที่มีความประพฤติดี แตงกายเรียบรอย วาจาสุภาพและมีความสามัคคีกัน

ม.5 ขอชื่นชม น.ส.ฐาภร จารุพรพาณิช พูดจาไพเราะและตั้งใจเรียน

ม.6 เปนเทอมสุดทายสำหรับการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 แลวทุกคนมีความมุงมั่น ตั้งใจ

 และเตรียมตัวเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยเปนอยางดี ครูทุกทานขอเปนกำลังใจใหสอบไดดั่งที่หวังไวกันทุกคน
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ประวัติฟุตซอล
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ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ความเปนมา
เมื่อเขาสูชวงฤดูหนาว ประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบกับปญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาวมากจนไมสามารถจัดการแขงขันกีฬา
กลางแจงตางๆ ได รวมท้ังกีฬาฟุตบอลดวย จึงถือเปนชวงส้ินสุดฤดูกาลแขงขันแตเนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาที่ยาวนานและสภาพอากาศ
กลางแจงไมเอ้ืออำนวยตอการเลนกีฬาฟุตบอล จึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีทำใหคนหันมาเลนกีฬาในรมแทนและเปนที่มาของกีฬาฟุตบอลในรม 5 คน
หรือที่เรียกวา “ฟุตซอล” (Futsal)

Futsal มาจากภาษาสเปน หรือ โปรตุเกส ท่ีเรียกวาฟุตบอล วา “Futbol” หรือ “Futtebol” ตามดวยภาษาฝร่ังเศสและสเปน คือ “Sala หรือ Salon
ท่ีแปลวา อินดอร หรือ ในรม เม่ือรวมกัน จึงเปนคำวา “Futsal” หมายถึงการเตะบอลในสนามขนาดยอมในรม กลายเปนคำท่ีเรียกขานกันแทนคำวา
“Five a Side” หรือบอล 5 คนในปจจุบัน

ฟุตซอลมีการแขงขันมาต้ังแตป ค.ศ.1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เปนเกมที่ชาวอเมริกาใตนิยมเลนกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศบราซิล ซึ่งประชากรมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเลนฟุตบอลสูง ดวยลีลาอันเราใจจากนักเตะชื่อกองโลกอยาง เปเล
โซคราเตส หรือ ซิโก ซึ่งตางเคยเขาแขงขันฟุตบอลมาแลวทั้งสิ้น 

การแขงขันฟุตบอล 5 คน ในระดับนานาชาติ
 ค.ศ.1965 จัดการแขงขันครั้งแรกในอเมริกาใต ประเทศปารากวัยไดแชมปทวีปอเมริกาใต 
 ค.ศ.1979 มีการแขงขันชิงแชมปทวีปอเมริกาใตอีก 6 ครั้ง โดยนักเตะแซมบา ประเทศบราซิลไดแชมปทุกครั้ง 
 ค.ศ.1980, การแขงขัน แพนอเมริกาคัพ โดยนักเตะแซมบา ประเทศ
 ค.ศ.1984 บราซิลไดแชมปทั้งสองครั้ง 
 ค.ศ.1982 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) คร้ังแรก ณ กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล และแชมปในปน้ีก็คือเจาถ่ินประเทศบราซิล
 ค.ศ.1985 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) คร้ังท่ี 2 ณ ประเทศสเปน ประเทศบราซิลไดแชมป 
 ค.ศ.1988 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) คร้ังท่ี 3 ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิลเสียแชมปใหแกประเทศปารากวัย
  เปนครั้งแรก

ฟฟา เขามาจัดการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลก
การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 1
เร่ิมจัดข้ึนในป 1989 ท่ีประเทศเนเธอรแลนด มีทีมท่ีรวมการแขงขันท้ังส้ิน16 ทีม ซึ่งทีมที่ไดแชมปคือ ทีมชาติบราซิล ซึ่งชนะเนเธอรแลนด 2-1
สวนดาวซัลโวสูงสุดคือ Laszlo Zladany ทีมชาติฮังการี ทำได 7 ประตู 

การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 2
จัดข้ึนท่ีฮองกงในป 1992 และบราซิลก็ไดแชมปสมัยท่ี 2 อยางสวยงามดวยการถลมสหรัฐอเมริกา 4-1 สวนดาวซัลโวคือ Rajabi Shirazi ทำได
16 ประตู 

การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 3
จัดท่ีสเปนในป 1996 ทีมชาติบราซิลก็ยังคงครองเจาสนามโตะเล็กอีกคร้ังดวยการพิชิตสเปนเจาภาพ 6-4 ตำแหนงดาวซัลโวคือ Manoel ทีมชาติ
บราซิล 14 ประตู

การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 4
กัวเตมาลา 2000 ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยไดลงสังเวียนระดับโลกเปนครั้งแรก ถึงแมวาจะแพทั้ง 3 นัดแตก็เปนการชิมลางในระดับโลก
ไดเปนอยางดี และสเปนก็รองแชมปเกาก็กลับมาทวงแคนดวยการเอาชนะบราซิล 4-3 ควาแชมปไปครองอยางพลิกความคาดหมาย
ดาวซัลโว Manoel Tobias ทีมชาติบราซิล 19 ประตู 

การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 5
ไทเป 2004 หรือ (FIFA Futsal World Championship) ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ.2547 มีทีมชาติตางๆ เขารวมแขงขัน
ทั้งสิ้น 16 ทีม ซึ่งผูชนะคือ ทีมชาติ สเปน โดยเอาชนะทีมชาติอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับทีมชาติไทยก็ยังมีโอกาสมาโชวฝเทาอีกครั้ง
และครั้งนี้ยังเก็บได 3 แตม ดวยการชนะออสเตรเลีย 3-2 สวนแชมปตกเปนของสเปนซึ่งเอาชนะอิตาลี 2-1



ที่มา : http://blog.eduzones.com/bovy/33009
  www.siamsport.co.th/futsalworldcup2012/news_detail.php?IDNs=165308
  http://football.kapook.com/futsal2012/
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การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 6

จัดข้ึนท่ีประเทศบราซิล 2008 ทีมชาติไทยก็ไดเปนหน่ึงใน 20 ทีม ท่ีเขาแขงขัน และถือเปนตัวแทนจากทวีปเอเชียไดเขาแขงขันในคร้ังน้ีดวย

ทีมที่ชนะเลิศคือ บราซิลโดยชนะทีมชาติสเปนไปในการดวลจุดโทษ 4-3 ภายหลังจากเสมอกัน 2 ประตูตอ 2

การแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกครั้งที่ 7

จัดขึ้นที่ประเทศไทย สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย กอตั้งเกือบ 100 ปแลว แตสำหรับกีฬาฟุตบอลโตะเล็ก หรือฟุตซอลเพิ่งเติบโต

ไดไมนานแตกลับมีการพัฒนาแบบกาวกระโดดไปจนถึงระดับโลกแบบที่ฟุตบอลไมเคยทำไดมากอน ทั้งการผานเขาสูการแขงขันฟุตซอล

ชิงแชมปโลกรอบสุดทาย และไดรับเลือกจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ในการเปนเจาภาพศึกฟุตซอลชิงแชมปโลก ครั้งที่ 7 ในป 2012

หลังจากที่ฟุตซอลไทยโชวผลงานในระดับเวทีโลกจนเปนที่ประจักษในป 2010 (พ.ศ. 2553) ไทยไดเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ฟุตซอลโลก 2012 โดยมี จีน อิหราน อาเซอรไบจาน สาธารณรัฐเช็กและกัวเตมาลา เปนคูแขงสำคัญ กอนที่ฟฟาจะตัดสินใจเลือกไทย

เปนเจาภาพ และผูที่เปนแกนนำของความสำเร็จนั้นคือ “บิ๊กปอม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตซอลแหงชาติ ในขณะนั้น 

การแขงขันฟุตซอล เวิลด คัพ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2555 มียอดทีมลูกหนังโตะเล็กจากทั่วโลก 31 ชาติทั่วโลก รวมกับ

ประเทศไทย เจาภาพอีก 1 ชาติ รวมเปน 32 ทีม ลงชิงชัยความเปนหน่ึงโดย “บังยี” นายวรวีร มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย

เชิญนายสุวัจน ลิปตพัลลภ เปนประธานจัดการแขงขัน พรอมท้ังวางแผนการกอสรางสนามแขงขันแหงใหมที่ความจุไมต่ำกวา 1.2 หมื่นคน

สำหรับพิธีเปด-ปด นัดเปดสนามและนัดชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร ที่มี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวาราชการ ยินดีรับเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันในฐานะเมืองหลวง พรอมยืนยันวาจะสรางสนามฟุตซอลโลกเปนสังเวียนหลักในการแขงขันเพื่อเปนหนาเปนตาสำหรับประเทศไทย

และเลือกทำเลที่หนองจอก สำหรับการกอสรางสนามในชื่อ “บางกอกฟุตซอล อารีนา” เพื่อใหเปนศูนยหลักของการแขงขัน ดวยงบประมาณ

1,200 ลานบาท 

กีฬาฟุตบอลจัดไดวาเปนเกมกีฬาท่ีย่ิงใหญและมีผูชมคล่ังไคลกีฬาชนิดน้ีมากท่ีสุดในโลก เน่ืองจากฟุตบอลเปนเกมท่ีสนุก ดูงาย มีสีสันในการเชียร

โดยเฉพาะในเกมสนามใหญที่เราเรียกวา เกม 11 คน นั้นเปนที่นิยมทั้งในระดับสโมสร ในลีกของแตละประเทศและระดับนานาชาติ นั่นคือ

การแขงขันฟุตบอลโลก ซึ่งในปจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลไมแขงขันเพียงแคในสนามใหญเทานั้นยังมีการ จัดการแขงขันฟุตบอลในรมที่เราเรียกวา

“ฟุตบอล 5 คน” หรือ “ฟุตซอล” (Futsal) นั่นเอง

การแขงขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย
ไทยไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ.2540 ดวยความรวมมือจากหลายๆ ฝายท่ีชวยกันผลักดันกีฬาชนิดน้ีใหไดรับ

ความนิยมมากขึ้น ไมวาจะเปนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแหงประเทศไทย และ

เดอะมอลล กรุป จำกัด รวมกันจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “Star Indoor Soccer 1997” เมื่อวันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2540

ณ เดอะมอลล บางกะป โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นนำจากไทยแลนดลีกเขารวมการแขงขัน และทีมการทาเรือแหงประเทศไทยชนะเลิศในป

ตอมาไดจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ขึ้นอีกเปนครั้งที่ 2 ในครั้งนี้“ทีมกรุงเทพมหานคร” ชนะแชมปเกาการทาเรือแหงประเทศไทย

ป พ.ศ.2543 ไดมีการจัดการแขงขันฟุตซอลขึ้นเปนครั้งที่ 3 โดยมีการแขงขันรอบคัดเลือกในแตละภาคเพื่อนำทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ

มาแขง ขันกับทีมสโมสรช้ันนำจากไทยลีก ในการแขงขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ซ่ึงจากความสำเร็จในการแขงขันคร้ังน้ีทำใหกีฬาฟุตซอล

เปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ตอมาประเทศไทยไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปเอเชีย และจากการแขงขันดังกลาวทำใหประเทศไทยไดอันดับสามและ

ไดสิทธ์ิเดินทางไป แขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกรอบสุดทาย ระหวางวันท่ี 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2543 ณ ประเทศกัวเตมาลา

ในปจจุบันฟุตซอล (Futsal) เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนเกมกีฬาที่ตื่นเตน สนุกสนานในทุกๆ นาที

ของการแขงขัน และสามารถเลนไดตลอดป ทุกสภาพอากาศทำใหฟุตซอล (Futsal) กลายเปนกีฬายอดนิยมรับสหัสวรรษใหมนี้



 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศลาว

ลูกขาง (Top) เปนกีฬาพื้นบาน

ที่มีการเลนโดยการผูกดวยเชือก และ

ขวางลูกขางลงพื้นใหเกิดการหมุน โดย

มีกติกาการเลนคือ กอนเลนจะขีดวงกลม

ขนาด 50-60 เซนติเมตรบนพื้นดิน แลว

จัดลำดับการเลน กอนเลนทุกคนใชเชือก

พันลูกขางของตน เมื่อเริ่มเลนผูเลนจะ

ขวางลูกขางตกถึงพื้นจะหมุน หากลูกขางของผู ใดไมหมุน หรือออก

นอกวงถือวาแพจะถูกทำโทษดวยการใหเจาของลูกขางนำลูกขางของ

ตนวางไวในวงกลม ใหผูอื่นนำลูกขางที่พันเชือกเตรียมไวขวางลงไป

บนลูกขางนั้นเรียกวา “โจะลูกขาง” ทีละคน หากลูกขางทำจากไมไมดี

จะแตก แตถาทำจากไมมะยมจะเปนเพียงรอยเจาะเทานั้น
 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศพมา

ชินลง (Chinlone) เปนศิลปะ

แบบดั้งเดิมหรือกีฬาโบราณที่มีมานาน

กวา 1,500 ป ของประเทศพมา มาจาก

การผสมผสานกันระหวางกีฬากับการ

เตนรำ เลนเปนทีม ไมมีคูตอสู การเตน

แตละทาจะตองผานการฝกซอมอยางหนัก

เพราะเปนลีลาที่ยาก แฝงดวยทักษะ

และความสมดุล ตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาเลนเปนทีมจะ

มีผูเลน 6 คน โดยมีหนึ่งคนอยูตรงกลางคอยควบคุมเกม หากลูกตกพื้น

จะเปนลูกตาย ตองเริ่มตนเลนกันใหม นิยมเลนกันทั้งเพศชายและหญิง

ในปจจุบันมีการนำไปแสดงเปนอาชีพอยางแพรหลาย

Asean Community

17 Newsletter

à»�´»ÃÐµÙ

ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ASEAN     COMMUNITY

ถายทอดโดย : นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2

กีฬาประจำชาติและกีฬายอดนิยม

ของประเทศอาเซียน

ชายคนหนึ่ง... มักจะถูกเพ�อนๆ รังแกและทำราย

ชายคนนั้น... พยายามฝกฝนรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ

ชายคนนั้น... นำจุดเดนของการตอสูหลายแขนงมาประยุกตเขาดวยกัน

ชายคนนั้น... คิดคน “ตารุง เดราจัต” ซึ่งกลายมาเปนศิลปะการตอสูประจำชาติองประเทศอินโดนีเซีย

ชายคนนั้น ช�อ... “อัชหมัด เดดจัต” ผูผสานความแข็งแกรงดานจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวกับรางกายที่แข็งแรง

จากเร�องราวของ อัชหมัด เดดจัต ขางตนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูท่ีจะทำการใดใหสำเร็จไดน้ันจะตองเปยมดวยท้ังแรงกายและแรงใจ

อยางไรก็ตามเปนที่ทราบกันดีวาการสรางแรงใจใหเข็มแข็งนั้นทำไดหลายวิธี แตทวาการสรางรางกายใหแข็งแรงกลับทำได

วิธีเดียวคือ “เลนกีฬา” ดังน้ัน เปดประตูสูอาเซียนฉบับน้ี จึงอาสาพาผูอานชาวสาธิตพัฒนาทุกทานไปทำความรูจัก

กีฬาประจำชาติในอาเซียนอบอุนรางกายพรอมแลวก็ลงสนามกันเลยคะ

 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศอินโดนีเซีย

ตารุง เดราจัต (Tarung

Derajat) ท่ีเปนกีฬาการตอสูระดับชาติ

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียแลว ยังมีกีฬา

ประจำชาติอีกชนิดหน่ึงคือ เคมโป คาราเต

(Shorin-ji Kempo) ซ่ึงเปนกีฬาท่ีมีรากฐาน

มาจากประเทศญี่ปุน โดยในอินโดนีเซีย

มีคนเลนกีฬาชนิดนี้กวา 400,000 คน

และมีกติกาการเลนที่ผสมผสานกันระหวางเทควันโด ยูโด คาราเต

กระทั่งการแตงตัวก็มีลักษณะคลายกันดวย สวนการออกอาวุธจะใช

ทั้งการเตะ ตอย ทุม บิด ล็อก โดยแบงการแขงขันเปนรุนน้ำหนัก

และตัดสินแพชนะดวยคะแนน

 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ปนจักสีลัต (Pencak Silat)

เปนศิลปะการปองกันตนเอง เดิมเปน

การตอสูของคนเชื้อสายมาลายู ในภาค

พื้นเอเชียอาคเนย ไดแก มาเลเซีย

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน

และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ประเทศไทย คือ ปตตานี ยะลา สตูล

นราธิวาส และสงขลา เรียกวา “สิละ” “ดีกา” หรือ “บือดีกา” เปนศิลปะ

การตอสูดวยมือเปลาเทาเปลา เนนใหเห็นลีลาการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม

มีบางทานกลาววา สิละมีรากคำวา “ศิละ” ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤต



 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศเวียดนาม

โววีนัม (Vovinam) คือศิลปะ

ปองกันตัวของประเทศเวียดนาม คิดคน

ข้ึนเปนคร้ังแรกในป 1938 โดย มาสเตอร

เหวง ลอค ผูคิดคนศาสตรชนิดนี้ขึ้นมา

ภายใตความกดดันจากการเปนอาณานิคม

ของฝร่ังเศส มายาวนานกวารอยป เขาจึง

คิดวาในการสรางประเทศขึ้นมาใหม

จะตองสงเสริมใหเยาวชนมีความเขมแข็ง รูจักเรียนรูที่จะปองกันตัว

และดูแลตัวเองใหสมดุล คือ ท้ังออนและแข็งผสมกันคลายกับความเช่ือ

เรื่องยิน-หยาง จากนั้นศิลปะปองกันตัวอันเกิดจากการศึกษาทั้งดาน

ประวัติศาสตร ศิลปะ สุขภาพ ศาสนาและปรัชญาของมาสเตอรเหวง ลอค

ก็ผสมผสานกันจนกลายมาเปนโววีนัม และไดแพรหลายไปทั่วโลก

เร่ิมจากฝร่ังเศส เยอรมนี และอีกหลายประเทศในยุโรป ไปจนถึงอเมริกา

และออสเตรเลีย
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 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศมาเลเซีย

ปนจักสีลัต (Pencak Silat)

ศิลปะการปองกันตัวของชนชาวมลายู

โดยศิลปะการปองกันตัวชนิดนี้มีมาเปน

เวลานานแลว ปนจักสีลัตไดกำเนินขึ้นมา

เปนเวลานับพันปมาแลว ลักษณะของ

ศิลปะการปองกันตัวที่เรียกวา Silat

น้ันเปนกีฬาท่ีใชการเคล่ือนไหว ชวงจังหวะ

ลีลาและการตอบโตเพื่อปองกันตัวจากการโจมตีของศัตรูและคูตอสู 

 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศสิงคโปร

ฟุตบอล คริกเก็ต ปงปอง

แบดมินตัน บาสเกตบอล

รักบี้ และวอลเลยบอล

ปกติแลวในแถบยานที่อยูอาศัยของ

ประชากรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก

ดานสันทนาการจัดไวใหแลว เชน ดำน้ำ

สกีน้ำ เรือคายัก และวายน้ำ นับวา

เปนการผสมผสานวัฒนธรรมและความทันสมัยในดานการกีฬาและ

สันทนาการจนไดรับชื่อเสียงไปทั่วโลก

นักเรียนไดรูจักกับกีฬาประจำชาติของ 9 ประเทศ สมาชิกอาเซียน

กันแลว อานมาถึงตรงน้ีจนไมทันสังเกตวาขาดกีฬาประจำชาติไทย

ของเราไปซึ่งเช�อวาเปนกีฬาที่ทุกคนรูจักกันเปนอยางดี ดังนั้น

จึงขอทิ้งทายคอลัมนนี้ดวย

“คำถาม : กีฬาประจำชาติของประเทศไทย

คือกีฬาชนิดใดและมีความเปนมาอยางไร?”

โดยสงคำตอบไดที่ ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน หองกิจการนักเรียน

ภายใน 20 ธ.ค. 2555 นี้ 10 คนแรกที่ตอบคำถามถูกตอง

คือผูไดรับรางวัล

ช�อ-นามสกุล :

ระดับชั้น :

คำตอบ :

 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศฟลิปปนส

บาสเกตบอล (Basketball)

ซึ่งเปนกีฬายอดนิยมของฟลิปปนสแลว

ยังมีกีฬาประเภทอ่ืนๆ ท่ีสรางเสียงใหกับ

ฟลิปปนสอีก ไดแก วายน้ำ และชกมวย

ซึ่งนักมวยของฟลิปปนสที่ทำชื่อเสียง

ในระดับนานาชาติ เชน Manny Pacquiao

แชมปเปยนบิลเลียด ไดแก Efren Reyes

แชมปเปยนหมากรุก ไดแก Eugene Torre สำหรับกีฬาบาสเกตบอล

ฟลิปปนสมีทีมอาชีพและมีการจัดการแขงขันที่มีบริษัทและองคกร

สนับสนุนอยางดีและมีผูชมหนาตา

 กีฬาประจำชาติของ

 ประเทศกัมพูชา

ประดั ่ญเซเรีย (Pradal

Serey) เปนศิลปะการปองกันตัว

คลายกับมวยไทย และอาจเปนไปไดวา

Pradal Serey เกากวามวยไทยเนื่องจาก

กัมพูชาเปน "กรีซ" ของคาบสมุทรอินโดจีน

และอีกหลายประเทศ ในวัดอังกอรที่มี

หลักฐานของการดำรงอยูของมันในฐานะ

ท่ีเปนอาณาจักรเขมรเปนสวนใหญของคาบสมุทรอินโดจีนอันเปนตรรกะ

ของรัฐที่มีบรรพบุรุษจากคิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing)

ที่มา : www.ultimeverite.com/penchak-silat.html
  www.oknation.net/blog/nun2504/2011/07/19/entry-1
  www.trueguru.truelife.com/blogs/entry/36607
  www.9ddn.com/content.php?pid=575
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Teacher’s Talk

Taxonomy isn’t a word that we come across very often, in fact,

it most common usage is to describe the classification of organisms

in biology. In general parlance, it means “a division into ordered

groups or categories”, and indeed this is what was coined to

describe Benjamin Bloom’s pioneering work (although at the time

most educators didn’t know what taxonomy meant!).

Whilst working at the University of Chicago in the 1950’s, Bloom’s

team created a taxonomy of educational objectives. This taxonomy

is a framework for classifying statements of what we expect or

intend students to learn as a result of instruction. Although the

fundamental tenet of the original taxonomy remains, it has been

revised somewhat over the years and it is this revised taxonomy,

and its applications that I would like to talk about today.

Although three learning ‘domains’ were identified, this article will

talk about the first of these, the Cognitive Domain. The original

six categories were retained under revision, however one was

renamed and the order of others interchanged. They can be

outlined as follows:

 1 Remember The process of retrieving knowledge from long

  term memory.

 2 Understand Determining the meaning of instruction; oral,

  written and graphic communication.

 3 Apply Perform or use a procedure in a given situation.

 4 Analyse Breakdown material into parts and recognize how

  these parts interrelate.

 5 Evaluate Make judgments based on criteria and relevant

  standards.

 6 Create Put earlier elements together to make something new.

As teachers, we use the taxonomy for a number of functions,

for example;

 • It serves as a common language to facilitate communication.

 • It is the basis for defining courses or curricula.

 • It is a means of establishing the congruence of learning

  outcomes, activities and assessment.

Benjamin Samuel Bloom
was born on 21 February 1913,
in Lansford Pennsylvania.

Bloom’s Taxonomy
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The taxonomy helps us teachers to establish ‘trigger verbs’,

relevant to each of the categories. These verbs are very useful,

as teachers we use them in evaluation, so they often appear in

examination questions. By ensuring that our students understand

the meanings and functions of these verbs, it helps them understand

and complete examination questions. A question evaluating the

student’s understanding of a concept might contain the verbs

‘describe’, ‘compare’, ‘contrast’ or ‘explain’. Questions containing

these verbs require more information on the part the student than

a question from the remember category, which may just ask the

student to ‘recall’ who, what, where or when.

There is a lot more to the taxonomy than the brief outline that

I have given above, but now is a good place to stop and address

another topic.

How to Help my Child at Home?
Many parents have asked this question, so I would like to present

a summary of some ideas from the staff in the English department.

 • Reading is Key: Reading is a receptive skill that leads to

  production. Students can talk or write about what they have

  read. For younger students, reading out loud is a way of

  practicing pronunciation and decoding words, for older

  students it helps build vocabulary and structure. Have your

  child read, and get involved in their reading. They can read

  anything, within reason, as long as it’s in English.

 • Have fun with Vocabulary: The English department have

  vocabulary lists for all the words learned in every year.

  These can be used to make flashcards, in addition the

  ‘We Can: Phonics’ series P1-3 have colour cards at the back

  that can be cut out and laminated. There are myriads of

  simple ‘Pelmanism’ type memory games that can be played.

  For the more tech savvy, flash card apps are available for

  all the main operating systems, including Android and iOS.

  A particular favourite of mine is ANKI (http://ankisrs.net).

 • Listen to Tune the Ear: Listening to a foreign language is

  always beneficial, listening whilst reading subtitles in your

  mother-tongue less so. Choose your listening carefully,

  radio and songs are better than TV and movies.

 • Set Realistic Goals: Communication comes first, writing

  comes later. Even writing in one’s first language is difficult,

  so imagine the pitfalls to doing it well in a foreign language.

  Try to understand the problems that your child may be

  having and make an appointment to discuss these with us

  at any time.
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In My Opinion

ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ
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นักเรียนชั้น ป.1 กระทงรักษโลกรอน ควรเปนกระทงที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนประโยชนตอ
 สัตวน้ำ เชน กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไดแก กานกลวย ใบตอง ดอกไม ใบไมที่รวงหลนจากตนไม เปนตน
 และกระทงที่ทำจากขนมปงหลากสี ซึ่งสีที่ไดมาจากสีธรรมชาติของดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ใบเตย หรือนำ
 กระดาษที่ใชแลวมาตกแตงกระทงเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร
ด.ญ.เคียงชนก ชอง ป.2/3 ทำกระทงจากกลีบดอกพุดที่รวงแลว คือ นำกลีบดอกพุดมาเรียงตอกัน จากนั้นนำเชือกมาผูก สาเหตุที่ฉันเลือก
 กระทงกลีบดอกพุดเพราะเมื่อลอยไปในน้ำ กลีบดอกพุดจะไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและไมทำใหน้ำเสีย
นักเรียนชั้น ป.2/1 ผูรักษโลกจะไมใชโฟมที่ยอยสลายยากทำกระทง แตจะใชสิ่งอื่นๆ ที่ยอยสลายไดงาย เชน หยวกกลวย ใบตอง
 พลับพลึง กะลามะพราว ขนมปง เปนตน 
นักเรียนชั้น ป.2/4 ควรทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายงายหรือทำจากขนมปง ไมควรใชโฟมทำกระทง
ด.ช.ณัฐธัญ ปลิวอิสสระ ป.3/1 ทำกระทงจากพรรณไมตางๆ เนื่องจากความสวยงามแลวยังยอยสลายไดงาย แข็งแรงและมีทุกที่
ด.ช.นินนาท ขันธรูจี ป.3/2 ทำกระทงจากกะลา ถาใชโฟมจะทำใหโลกรอน
ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ป.3/3 กระทงรักษโลกรอนในความคิดของผม คือ กระทงขนมปง เพราะไมไดทำจากโฟมที่ยอยสลายยาก นอกจากนั้น
 ยังเปนอาหารของปลา จึงยอยสลายงายและยังหาซื้อไดงาย ผมจึงแนะนำใหทุกคนใชกระทงขนมปง
นักเรียนชั้น ป.3/4 ไมควรใชวัสดุที่ยอยสลายยาก เชน พลาสติก  โฟม  ควรทำกระทงดวยขนมปง ปลาจะไดกินได
นักเรียนชั้น ป.4/1 ใช ใบตองและดอกไมอื่นๆ หรือเศษวัดุเหลือใชในการทำกระทง  ไมควรใชโฟมและสีเมจิวาดลวดลายในกระทง
 เพราะถาโดนน้ำสารเคมีในสี อาจปนเปอนผสมอยูในน้ำได
ด.ญ.ศศิรุชา วิญญา ป.4/3 ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น ทำใหมีสิ่งของใหมๆเกิดขึ้น ดังนั้นหนูคิดวา การลอยกระทงที่จะชวย
 อนุรักษโลก คือ ลอยกระทงโดยผาน Application ของโทรศัพทมือถือ  ซ่ึงจะทำใหไมส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
 และไมสรางมลพิษทางน้ำ
ด.ช.ปยุต สิทธิโชคสุวรรณ ป.5/1 ทำกระทงจากเปลือกผลไม เชน แตงโม จะทำใหไมเปลืองและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เหมือนกับใชพลาสติก
 หรือโฟม
ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย และ ประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ คือกาบมะพราวและประดับตกแตงดวยดอกไม
ด.ช.พัสกร บุญชุม ป.5/2 
ด.ช.ชวิน คุณานันทวิศาล ป.6/1 กระทงทำจากเปลือกแตงโมผาคร่ึง ตกแตงดวยดอกไม หรือทำจากเศษไม ประดิษฐเปนเรือเล็กๆหรือตอกันเปนแพก็ได
ด.ญ.ญาณา วรปญญา และ ม.1 ทุกๆ ปจะมีกระทงใบตองลอยน้ำ ทำใหมีขยะจำนวนมาก อาจทำใหน้ำเนาเสียได กระทงรักษโลกรอน
ด.ญ.ศรุตา กิตตินิมิตมงคล ควรทำจากขนมปง เพราะเปนอาหารของสัตวน้ำ ทั้งยังเปนการทำบุญใหกับสิ่งมีชีวิตใตน้ำ หรือกระทงจากกะลา
 มะพราว ซึ่งเปนสิ่งที่เราจะชวยกันทำได 
นักเรียนชั้น ม.4 การใชกระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ  เชน ใบตอง  ดอกไม และพืชใบสวยๆ จะชวยลดภาวะโลกรอน
 และการไดออกแบบกระทงเปนการฝกความคิดสรางสรรคที่ประหยัด มีประโยชน ชวยอนุรักษวัฒนธรรมไทย
 โดยไมทำรายธรรมชาติ
ด.ญ.ณัชชยา เมธากิตติพร ม.5 ควรใชวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ ไมใชวัสดุอื่นที่ไมสามารถยอยสลายไดหรือสงผลเสียตอธรรมชาติ ควรทำกระทง
 รวมกันอันเดียวและลอยดวยกัน เพื่อเปนการลดปริมาณขยะดวย
น.ส.สิณิช์ิชญา สุวรรณวรเดช ม.6 ควรใชวัสดุที่ยอยสลายงายตามธรรมชาติ ราคาถูกและมีกรรมวิธีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

“¡ÃÐ·§ÃÑ¡É�âÅ¡”
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูอภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล / เติมตัวอักษรลงในชองวาง

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / วงกลมภาพจากคำศัพทที่กำหนดให

toaster      cheese      whale      oven      jug      ketchup      sausages      knifes      bowls      chicken

K           N     G
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 / หาคำศัพทภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 /

Puzzle Page

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / อักษรไขว คำราชาศัพท 

4

6

1 8

10

9

2

7

3 5 แนวตั้ง

1. อาหารสำคัญสำหรับทารกแรกเกิด

3. การบันทึกภาพลงในกระดาษดวย

   กลองถายภาพ

5. อุปกรณที่ใชจัดทรงผม

7. อาการคัดจมูก

9. อาการคันคอ

แนวนอน

2. อวัยวะที่มีหนาที่สูบฉีดเลือด

4. กริยาที่แสดงออกเวลาที่สนุก

6. อาหารประเภทคารโบไฮเดรต

8. ใชชงกับน้ำรอน ชาวจีนนิยมดื่ม

10. กิริยาที่แสดงความปลื้มปติ

AMBIVALENT

BUILDING

CHAIR

FLOOR

GENERATION

GLASSES

LOFT

MARKETING

MOUSE

PHONE

POPCORN

PURSE

SARCASTIC

SOME TEST

เติมตัวเลขลงในวงกลมจุดทุกจุดตามลำดับ โดยแตละจุดจะตองลาก

เปนเสนแตละเสนตองไมซ้ำเสนเดิมและเสนตอเนื่องกัน ดังภาพ

??

?

?

??

?

?

??

ตัวอยาง



1

23

4

56

7

8
9

10

11 12

13

14 15

16

17 18

19

20

Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2555

ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ด.ช.พลศิลป ตวงศิริกุลวัฒนา ป.2/4

ด.ช.ภูมิพัฒน อภิปุณณกุล ป.2/4

ด.ช.ฐิติภัทร ปทอง ป.2/4

ระดับอนุบาล /

ลากเสนตอจุด 1 - 20 พรอมระบายสีใหสวยงาม

รูปที่ไดคือ_____________________________ดอกไม

24SatitPattana
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Answer

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

ชวยพาซานตาไปใหถึงตนคริสมาสต

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

สังเกตการเรียงลำดับของตัวอักษร ตั้งแตซายมือบนสุด ( A ) ไลไป

ทางขวามือ ลงลางและหมุนตามเข็มนาิกาไปจนถึงชองสุดทาย ( H )

วามีการเรียงลำดับตัวอักษรซ้ำๆ กันอยางไร จากนั้นเติมตัวอักษร

ในชองวางใหตรงกับความสัมพันธที่พบ

A A B A B C

E F A B C A

D D E F D B

C C H G E C

A E D C B A

B D

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

เติมคำศัพทภาษาอังกฤษใหตรงกับความหมาย

Across

1 ผลไมในสกุล ficus ผลคลายมะเดื่อ

6 มะละกอ

8 สาลี่

10 มังคุด

11 ทุเรียน

12 สม

12

11

7

6

4

1 2 3

8

5

10

9

Down

2 องุน

3 สัปปะรด

4 เงอะ

5 แตงโม

7 มะมวง

9 สมโอ

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /

ทายคำจากภาพ 3 พยางค คำที่ไดคือ____________________________
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อิสระ
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สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 คุมวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 29 พ.ย. 2555 ระดับชั้น ป.2

2 กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 21 พ.ย. 2555 ระดับชั้น ป.3

3 งาน "จุฬาฯวิชาการ" ครั้งที่ 14 วันที่ 16 พ.ย. 2555 ระดับชั้น ม.1-3

4 งาน "จุฬาฯวิชาการ" ครั้งที่ 14 วันที่ 15 พ.ย. 2555 ระดับชั้น ม.4-6
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1 กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 28 พ.ย. 2555

2 กิจกรรมเลาเรื่องดวยภาพ วันที่ 30 พ.ย. 2555

3 การอยูคายกลางวันลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.3 วันที่ 1 ธ.ค. 2555

4 พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธ.ค. 2555

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th


