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 จดหมายขาวฉบับน้ี คงจะเปนฉบับสุดทายของปการศึกษา 2556 ท่ีผานมาโรงเรียนไดออกจดหมายขาว

เพื่อแจงขาวสาร ทั้งที่เปนกิจกรรมภายในโรงเรียน เชน วันไหวครู วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ

วันลอยกระทง วันขึ้นปใหม วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ และสวนที่เปนการบอกเลาใหผูปกครองไดทราบ

เรื่องราวของลูกๆ ผานการเก็บขอมูลจากคุณครูแลวมาเลาสูกันฟง เชน ตนกลาทำความดีของนองๆ

อนุบาล เด็กดีที่ประถม และคุยเฟองเรื่องมัธยม

 นอกจากน้ันยังไดรวบรวมเน้ือหาสาระความรูท่ีเสริมเติมตอยอดใหแกเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียน

การสอนปกติ รวมถึงการสรรหาสาระความรูมาเลาสูกันฟงกับทานผูปกครองเพ่ือนำไปประยุกตใชกับการ

ดูแลบุตรหลานใหเหมาะสมและมีพัฒนาการไปตามวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ในจดหมายขาวฉบับนี้ ก็ยังคงเนื้อหาสาระที่มีคุณคาแกการอานและเรียนรูเชนเคย เด็กๆ ในยุคนี้

เกิดมาพรอมความสะดวกสบายทุกอยาง เพราะเปนยุคของเทคโนโลยีท่ีนับวันจะกาวไปไกลมาก แตส่ิงท่ี

คุณพอ คุณแมตองตระหนักและใหความสำคัญคือ การฝกลูกๆ ใหเปนผูมีทักษะชีวิต เชน การดูแล

ชวยเหลือตนเองตามวัย การรูจักปรับตนเองตามสถานการณ การรูจักเลือกซื้อและเลือกใชสิ่งที่

เปนประโยชนแกตนเอง และใชอยางคุมคา การรูจักให การกลาแสดงออกอยางสรางสรรค การเปนผูนำ

และผูตามที่ดี และการคิดเชิงบวก ตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่จำเปนมากที่เด็กทุกคนควรไดรับการดูแล

และรับการพัฒนา เพื่อใหเขาเติบโตเปนผู ใหญที่มีศักยภาพ มีคุณคา และดำรงชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข

 ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความไววางใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด หากมี

สิ่งใดที่ทานตองการเสนอแนะ สามารถสงผานความคิดเห็นไดที่คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาชุดที่ 3 ซึ่งไดแจงรายชื่อผานจดหมายขาวไปแลว

 หวังวาชวงปดเรียนภาคปลายนี้ นักเรียนคงไดพักผอนและเรียนรูสิ่งตางๆ จากประสบการณตรง

ที่คุณพอคุณแมจัดให เชน การไปทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศ ควรฝกใหลูกๆ รูจักบันทึกและ

เก็บเก่ียวประสบการณน้ันๆ และนำกลับไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือน เม่ือเปดเรียนในปการศึกษาหนา

จะไดเปนผูที่รูรอบ รูจักและรูจริง อันจะนำไปสูการเปนคนเกงและคนดีตอไป

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ
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(บรรณาธิการเลม)

 สวัสดีผูปกครองทุกทานและนักเรียนที่นารักทุกคน เดือนกุมภาพันธ หลายคนเรียกกันวา

เปนเดือนแหงความรัก เนื่องจากมีวันวาเลนไทน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกป และ

ในปนี้ยังตรงกับวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งก็คือ วันมาฆบูชา

 ในเดือนน้ีเปนจดหมายขาวฉบับท่ี 6 ของปการศึกษา 2556 มีเร่ืองราวหลากหลายท่ีนาสนใจ

มาตอนรับผูอานสูรั้วโรงเรียนสาธิตพัฒนาซึ่งเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของพวกเราทุกคน

เชนเคย

 เริ่มจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม กิจกรรมจิตอาสา ในคอลัมนเรื่องเลาใตเงา

พีระมิด เร่ืองเลาเร่ืองราวของชาวอนุบาล ตนกลาทำความดี เด็กดีท่ีประถม และคุยเฟองเร่ืองมัธยม

ที่เต็มไปดวยเรื่องราวเด็กดีใหติดตามชื่นชม สวนสรรสาระเพื่อการเรียนรู เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความนาพิศวงของคณิตศาสตร ในการถอดรหัสฟโบนักชี คอลัมนนานาสาระ นำเสนอความรู

เกี่ยวกับวันนักประดิษฐ

 และในสวนของ Teacher’s talk มีเรื่องราวมาบอกเลากันเชนเคย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน

ของครูสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน British Council และคอลัมนฝกสมองประลองปญญา

พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

 มุมมองใหมในความคิดของฉัน ไดรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ คำกลาวที่วา “เดือน

กุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก” ดังนั้น จดหมายขาวฉบับนี้ จึงขอฝากดวยคำสอนของ

สมเด็จพระญาญฯสังวรสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง สติ ไวดังนี้

 ขอใหนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคนมีความมุงมั่นในการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เชื่อฟง

คำสอนของครูและพอแม เพียบพรอมดวยความรู ยึดมั่นในความดี เพื่อเปนกำลังสำคัญของ

ประเทศชาติตอไป

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk



03

ไปรษณียไทย ชวนนองเขียนจดหมาย

หัวขอ“ดนตรี สำคัญอยางไรกับชีวิต”

 เมื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยกาวเขามามี

บทบาทในชีวิตประจำวันของคนรุนใหม การ

สื่อสารระหวางกันมีความสะดวกรวดเร็ว

เพียงแคกดโทรศัพทโทรออก สงขอความส้ันๆ

หรือตอบโตกันผานอีเมล มีสื่อมัลติมีเดีย

ผสมผสาน ไมคอยมีใครอยากจะจับปากกา

เขียนจดหมายติดแสตมปหยอนตูแดงอีกแลว 

 แตทวาความสะดวกสบายน้ัน อีกแงมุมหน่ึง

กลับทำใหเกิดการใชภาษาท่ีไมถูกตอง ขาดทักษะ

ในการเรียงลำดับใจความเพื่อสื่อความหมาย

เพราะเคยชินกับการโตตอบสั้นๆ เทานั้น

ซึ่งอาจทำใหเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได

 สหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal

Union, UPU) ตองการอนุรักษการเขียนจดหมาย

เอาไว จึงชักชวนเด็กๆ จากทั่วโลกผานธุรกิจ

ไปรษณียของประเทศ ใหมารวมเขียนจดหมาย

ผานหัวขอตางๆ โดยในปน้ี UPU กำหนดหัวขอ

การประกวดในปนี้วา

  “ดนตรี...สำคัญอยางไรตอชีวิต

   How music can touch lives”  

 โดยเปดโอกาสใหเยาวชนไทยระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน อายุไมเกิน 15 ป

เขียนจดหมายเพื่อบอกเลาวาดนตรีมีความ

สำคัญตอชีวิตคนเราอยางไร ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ไปรษณียไทยไดเขามาจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธโครงการท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.2 เขารับฟง

การเขียนจดหมายที่ถูกตองและสนุกสนาน

กับการเลน รอง ดนตรี จากพ่ีๆ ของไปรษณีย

ไทย และหลังจากนี้ครูจะมอบหมายงานให

นักเรียนไดเขียนจดหมายในหัวขอดังกลาวดวย

ปยนุช ประดับทอง

เจาหนาที่ฝายสื่อสารการตลาด

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด

 กลาววา “จากโครงการน้ีบริษัทเลือกเขาไป

ประชาสัมพันธตามโรงเรียน 15 โรงเรียน รวมถึง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาเพื่อชักชวนใหนองๆ รวม

อนุรักษการเขียนจดหมาย โดยหัวขอในปนี้

เก่ียวกับดนตรี นองๆ สามารถเขียนถึงใครก็ได

ไมวาจะเปน คุณพอ คุณแม คนในครอบครัว

ครู หรือเพื่อน  ซึ่งผูไดรับรางวัลชนะเลิศ

ระดับโลก จะมีโอกาสไดไปศึกษาทองเที่ยวที่

ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ผานมาเด็กจาก

ประเทศมาเลเซียเปนเด็กจากประเทศเอเชีย

ชาติเดียวที่เคยไดรับรางวัลระดับโลกและคิดวา

เด็กไทยก็มีความสามารถทำไดเชนกัน”

 นอกจากนี้ ผลงานชนะเลิศ จะไดรับทุน

การศึกษา 10,000 บาท พรอมคอรสเรียนดนตรี

จากสถาบันดนตรี KPN มูลคา 7,500 บาท

สำหรับอันดับ 2 และ 3 จะไดรับเงินรางวัล

7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล

และรางวัลพิเศษคือ “รางวัลลายมือสวย”

ทั้งนี้ผลงานของผูชนะเลิศจากประเทศไทย

จะไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ สงเขารวม

ชิงชัยในระดับนานาชาติ

 ถึงเวลาน้ีคงจะหมดเวลาสงจดหมายเขารวม

กิจกรรมแลว ขอเปนกำลังใจใหนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรมทุกคนไดรับรางวัลอยางท่ีมุงหวัง

และขอใหจดจำวาทุกเวทีคือการเก็บประสบการณ

เพื่อพัฒนาตนเองแมจะไมไดรับรางวัลใดๆ

เลยก็ตาม นักเรียนสามารถติดตามความ

คืบหนาไดที่ www.thailandpost.com

เตรียมพบกับงาน “สาธิตพัฒนา คาวบอย แรลลี่”

 ขอเชิญผูปกครองเตรียมตัวใหพรอมในงาน “สาธิตพัฒนา คาวบอย แรลลี่” ที่จัดขึ้นโดย

ความรวมมือของเครือขายผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา ผูบริหาร ครู และบุคลากรเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียน รวมถึงเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

 งานดังกลาวจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 เสนทาง กรุงเทพฯ - เขาใหญ

สนุกสบายกับที่พัก กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ หลังจากเขาเสนชัย และรื่นเริงไปกับงาน

คาวบอยไนท

 ผูปกครองที่สมัครเขารวมงาน สามารถ

เขาประชุมบรรยายสรุป และรับสติ๊กเกอร

ติดรถยนต ไดในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคาร

ปูชนียะ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และพบกันที่

จุดลงทะเบียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา วันที่ 15

มีนาคม 2557 เวลา 7.00 น.



ปฏิทินกิจกรรม

7 มี.ค. ,10-13 มี.ค. 2557 - สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2 (ป.1-ม.5)

8-11 มี.ค. 2557 - สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2557

  (ประกาศผล คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 24 เม.ย. 2557)

12 มี.ค. 2557 - กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3

13 มี.ค. 2557 - กีฬาสี (ชวงบาย)

14 มี.ค. 2557 - วันสุดทายของการเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2556

 - กีฬาสี

19-20 มี.ค. 2557 - คายอนุรักษสิ่งแวดลอม

 - สาธิตพัฒนา คาวบอย แรลลี่

กิจกรรมระหวางปดภาคเรียน

1-15 เม.ย. 2557 - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนภาคปลาย

  ปการศึกษา 2556 ณ วัดสัมมาชัญญาวาส 

1-30 เม.ย. 2557 - กิจกรรม Summer       

22 พ.ค. 2557 - ปฐมนิเทศระดับอนุบาล (ชวงเชา)

23 พ.ค. 2557 - ปฐมนิเทศระดับประถมศึกษา

29 พ.ค. 2557 - ปฐมนิเทศระดับมัธยมศึกษา

2 มิ.ย. 2557 - เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2557

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน มีนาคม ปการศึกษา 2556
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ปจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.6 

 ในปการศึกษานี้ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

มีนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 21 คน ที่กำลัง

โบยบินออกจากรังเพ่ือไปเติบโตในร้ัวมหาวิทยาลัย

ไดแก

 นายกันตวิชญ กิตติธากรณ

 นายกีรติ มุสิกะรังศรี

 น.ส.จุฑารัตน ร�นเริง

 น.ส.ชนมนิภา สันติวัฒนา

 นายญาณวัฒน พุมพวง

 น.ส.ฐาภร จารุพรพาณิช

 น.ส.ฐิติรัตน โตนิติวงศ

 น.ส.ณัชชยา เมธากิตติพร

 นายทศ ธัญวงษ

 น.ส.ธนสรณ นิวัติศิลป

 นายธนาวัชร เวสารัชตระกูล

 น.ส.พิชยาภรณ ตั้งปูชนียกุล

 น.ส.พิมพสิริ พุทธิปกรณ

 นายภูริณัฐ อิทธิธำรง

 น.ส.ภูรีรัศมิ์ ศรีวรานนท

 น.ส.วชิราภรณ ศรีสกุล

 น.ส.วรางคณา เลิศชัยประเสริฐ

 นายศุภณัฐ ผากา

 น.ส.สุวพัชร ตรัยวรรณกิจ

 นายอุปฉัทต สวาวสุ

 และ น.ส.ไอริณ ชิวะสุจินต

 ในเชาวันศุกรปลายเดือนมกราคมของป

2557 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดงานปจฉิม-

นิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ไปเรียนตอในระดับ

อุดมศึกษาตามเสนทางของแตละคน

นิสิต จุฬาฯ

ศึกษาดูงานท่ี ร.ร.สาธิตพัฒนา

 คณะนิสิตชั้นปที่ 2 สาขาประถมศึกษา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เพื่อศึกษาดูงาน ตามบทเรียนของรายวิชาการ

ประถมศึกษา จำนวน 30 ทาน พรอมอาจารย

1 ทาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ

ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาจากมุมมองและการปฏิบัติ

ในสถานศึกษาจริง โดยมี รศ.ลัดดา ภูเกียรติ

ผูอำนวยการโรงเรียน นำเสนอแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน และประเด็นปญหา

รวมถึงตอบคำถามในขอสงสัยของนิสิต

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พรอมดวย

คุณนิรดา วงศอนันตกุล และเจาหนาที่ของ

โรงเรียนใหการตอนรับ

 พิธีเร่ิมข้ึนหลังจากเคารพธงชาติผูอำนวยการ

โรงเรียนและผูจัดการโรงเรียนกลาวใหพรและ

ใหโอวาทนักเรียนชั้น ม.6 อยางอบอุน พรอม

ผูกขอมือดวยสายสิญจนเรียกขวัญกำลังใจ

ใหอยูกับตัวและใหพรอยางเนิ่นนานแกนักเรียน

ทุกคน

 จากน้ันถึงคราวของนองๆ ท่ีจะอวยพรรุนพ่ี

ไลระดับต้ังแตนองเล็กช้ันประถมไปจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาไมวาจะเปนคำอวยพรหรือของ

ท่ีระลึก อยาง ดอกไมหรือการแตงกลอนอวยพร

การแตงทำนองทอนแรพเพื่อพูดถึงจุดเดน

ของพี่ๆ แตละคน ทำใหสัมผัสไดถึงความตั้งใจ

และครุนคิดมาอยางดีเพื่ออำลาและอวยพรพี่ๆ

ที่กำลังจะจบออกไป

 จากงานน้ี เช่ือวาพ่ีๆ ทุกคนคงรูสึกซาบซ้ึง

และรับรูวาพวกเขาทุกคนเปนท้ังบุคคลท่ีรุนนอง

เห็นเปนแบบอยาง และเปนความหวังของ

รุนนองทุกคน ที่ตางเฝามองดูความสำเร็จและ

พรอมจะรับฟงเมื่อมีปญหาไมตางจากหัวใจ

ของผูเปนครูท่ีทุมเทฟูมฟกนักเรียนกลุมน้ีข้ึนมา

และคงอยากเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จ

ในชีวิต มีความสุข และเปนคนดีของสังคม

กรอบขาว สาธิตพัฒนา
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 รศ.ดวงกมล สินเพ็ง รองผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัยดานมัธยมศึกษา ที่ปรึกษา

โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา กลาวถึง

โครงการนี้วาเปนกิจกรรมสำคัญที่จะปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียนสาธิตพัฒนา

เพราะนอกจากจะทำใหนักเรียนรูจักการแบงปน

มีเมตตากรุณาแลวยังทำใหเด็กๆ รูจักวางแผน

และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึง

การทุมเทแรงกายแรงใจรวมกัน ซึ่งจะทำใหเด็ก

รักกันมากขึ้น จึงเปนโครงการที่ตองทำอยาง

ตอเนื่อง เพราะเปนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเกิด

คุณธรรม 

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาพีระมิด

มอบรักแดนองในพื้นที่หางไกล

ตามโครงการ

สายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา

 ขณะที่นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาหลายคนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น

ตามสถานที่ตางๆ ในกรุงเทพฯ แตเด็กๆ ในพื้นที่หางไกล อาจไมไดรับโอกาสเชนนั้นมากนัก

นับวาเปนโชคดีของเด็กกลุมหน่ึง ท่ีงานวันเด็กปน้ีพวกเขาจะมีความสุขกวาทุกป เน่ืองจากคณะครู

และพ่ีๆ จากโรงเรียนสาธิตพัฒนาจะเดินทางมามอบความสุขใหพวกเขาถึงโรงเรียน แมจะเปน

เวลาลวงเลยวันเด็กแหงชาติของป 2557 ไปแลว 1 สัปดาห ก็ตาม

 กิจกรรมดังกลาวอยูภายใต โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2

โดยปนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกกตาด ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรรณบุรี มีวัตถุประสงค

ใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูรวมกันกับนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล

พรอมแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีจิตอาสาแกผูมีโอกาสนอยกวา
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มุมผูให

ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร ครูจิตอาสา 

 “จากกิจกรรมน้ีทำใหเราไดทำความรูจักและ

เห็นความนารักของเด็กๆ ทุกระดับชั้นของ

โรงเรียนที่สุพรรณบุรี ซึ่งเปนเด็กที่อยูในพื้นที่

หางไกลและไดมารวมแบงปนสิ่งที่เรามีใหกับ

เด็กๆ เหลานี้ หากมีโอกาสอยากใหทุกคน

สละเวลามารวมกันทำความดีกันครับ”

ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนสาธิตพัฒนา นักเรียนจิตอาสา

 “วันนี้เราไดทำใหเด็กหลายคนมีความสุข

ทำใหตัวเรามีความสุขไปดวยจึงอยากเชิญชวน

ใหเพื่อนๆ พี่ และคณาจารยมารวมทำกิจกรรม

ทำใหทุกคนมีความสุขและไดบุญไปดวยกัน”

มุมผูรับ

นายคณิจ เรืองฉาย

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองกระด่ี จ.สุพรรณบุรี

 “รูสึกยินดีมากท่ีมีโครงการดีๆ เชนน้ี ส่ิงของ

ที่นำมาบริจาคทางโรงเรียนจะนำไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกการศึกษาของนักเรียนและ

โอกาสหนาอยากใหมีกิจกรรมแบบนี้อีก สิ่งที่

โรงเรียนยังขาดแคลนตอนนี้คือ สนามเด็กเลน

ที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย และ

อุปกรณเทคโนโลยีที่ชวยจะในกิจกรรมการเรียน

การสอนของเรา รวมถึงบุคลากรที่จะมาสอนให

นักเรียนเกิดความเทาทันในเทคโนโลยีดวย” 

ครูโรงเรียนวัดกกตาด

 “วันนี้ดีใจและมีความสุขแทนเด็กๆ เพราะ

นานๆ ท่ีจะมีคนจากภายนอกเขามาจัดกิจกรรมให

ปนี้เด็กๆ ดูมีความสุขกวาทุกป เพราะสวนใหญ

เด็กๆ อยูในครอบครัวที่พอแมมีอาชีพชาวนา

ชาวไร วันเด็กจึงไมไดมีกิจกรรมอะไร จึงขอ

ขอบคุณโรงเรียนสาธิตพัฒนามากคะ”

ด.ญ. ศิศวิมล ภักดี นักเรียนชั้น ป.2

โรงเรียนวัดกกตาด 

 “รูสึกดีใจและมีความสุข ไดเลนเกมทั้ง

สนุกสนานและไดความรูขอบคุณท่ีมีกิจกรรมน้ี”

สิ่งของบริจาค

 1 เงิน 10,000 บาท/โรงเรียน

 2 คอมพิวเตอร 1 เครื่อง/โรงเรียน

 3 กระเปา 82 ใบ , ดินสอ-ยางลบ 1,600 ชุด

 4 เสื้อพละ 250 ตัว

 5 อาหารกลางวัน 350 คน

 7 สื่อการสอนโทรทัศนครู

 8 เสื้อผา อุปกรณการเรียนที่ผูปกครอง

   นำมารวมบริจาค

 กิจกรรมดังกลาวเริ่มตนขึ้นในเชาวันอาทิตยของกลางเดือนมกราคม คณะครู นักเรียนและ

เจาหนาท่ีของโรงเรียนสาธิตพัฒนาชวยกันจัดเรียงของบริจาคและบรรจุลงกลองอยางเปนหมวดหมู

เพื่อใหสะดวกตอผูรับในการนำไปใช และในเวลา 10.30 น. คณะของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เดินทางถึงโรงเรียนวัดกกตาด และไดพบเห็นภาพอันนาประทับใจของครูนักเรียน ผูปกครอง

ที่ยืนรอตอนรับคณะของโรงเรียนสาธิตพัฒนาดวยสีหนายิ้มแยมทามกลางแสงแดดจาและ

ตางพรอมใจชวยกันขนของลงจากรถอยางแข็งขัน

 เมื่อทุกอยางพรอมจึงเขาสูพิธีการ หลังจากกลาวตอนรับและอธิบายวัตถุประสงคของงาน

แลว คณะครู นักเรียนและเจาหนาที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดรวมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร

โรงเรียนละ 1 เครื่อง รวมถึงสิ่งของและเงินบริจาคซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและ

คณะผูปกครองของโรงเรียนสาธิตพัฒนาใหแกตัวแทนโรงเรียนทั้ง 9 โรง ในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา (สปพ.) สุพรรณบุรีเขต 3 อันประกอบดวยโรงเรียนวัดกกตาด โรงเรียนวัดกกเต็น

โรงเรียนบานกกเชียง โรงเรียนบานหนองยาว โรงเรียนบานพุบองปาขี โรงเรียนนิคมสรางตนเอง

กระเสียว 1 โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว 2 โรงเรียนบานหนองกระด่ี และโรงเรียนบานทับ

กระดาน เพ่ือทางโรงเรียนจะนำไปจัดสรรใชประโยชนเพ่ือการศึกษาของนักเรียน ในโอกาสตอไป 

 ไมเพียงการนำสิ่งของไปบริจาค ในชวงบายคณะของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ยังไดจัดกิจกรรม

นันทนาการ ใหแกนักเรียนกวา 350 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของโรงเรียนท้ัง 9 แหงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จ.สุพรรณบุรี  โดยแบงกิจกรรมออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมระดับชั้นอนุบาล

กลุมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กลุมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

และกลุมสุดทาย กิจกรรมเพลงอาเซียนและนันทนาการ บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน

และไดความรู

 น.ส.พรชนก เลิศชัยประเสริฐ ตัวแทนกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา กลาววา

การที่สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเดินทางมาที่โรงเรียนวัดกกตาดในวันนี้ เพื่อมอบโอกาส

และใหความรูแกนองๆ เพ่ือใหนอง ๆ มีความสุขในโอกาสในวันเด็กแหงชาติ และอยากเชิญชวน

ใหทุกคนไดมีโอกาสมารวมกิจกรรมจิตอาสา 

 “รูสึกดีใจและอยากขอบคุณที่โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาใหพวกเรา ทำใหเรามีโอกาส

ไดเห็นคนที่ลำบากกวาและไดมีสวนชวยใหนองๆ มีความสุข จึงอยากเชิญชวนใหทุกคนชวยกัน

รณรงคเรื่องจิตอาสา และมาทำกิจกรรมใหแกนองๆ ที่มีโอกาสนอยกวาเด็กในกรุงเทพฯ โรงเรียน

ในตางจังหวัดยังขาดความพรอมในเรื่องอุปกรณ คนที่มีความพรอมมากกวาควรสละเวลา

มาเพื่อใหโอกาสผูอื่นดวย”

 อยางไรก็ตาม ภาพความสำเร็จของโครงการนี้ อาจวัดไมไดจากที่ปริมาณ

ส่ิงของหรือจำนวนเงินบริจาคท่ีมอบให หากแตอยูในความรูสึกอ่ิมเอมใจของผูให

และความสุขใจของผูรับที่ตางเช�อมโยงถึงกันเพราะทุกคนลวนเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมที่ตองชวยดูแลซึ่งกันและกัน



มอบรักแดนองในพื้นที่หางไกล

ตามโครงการ สายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2

รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

โรงเรียนวัดกกตาด ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรรณบุรี



ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ด.ช.กรภัทร พูนพจนมาศ (ปราณ) ตอ.1 และด.ญ.พาช่ืน ศรีศุภร (พาช่ืน) ตอ.1 ต้ังใจทำกิจกรรมปฏิบัติตามกฎกติกาไดอยางสม่ำเสมอ

มีน้ำใจชวยเก็บของเลนอยูเสมอ ด.ญ.ฟาใส เตมีรักษ (ฟาใส) ตอ.2 และด.ญ.ฉันนภา อองจริต (กานออ) ตอ.2 สวัสดีคุณครูเสมอ

โดยที่ครูไมตองบอก มีน้ำใจชวยเหลืองานเล็กๆ นอยๆ ของเพื่อนและคุณครูเปนประจำ ด.ช.ธีรุตม พงษศักดิ์ชาติ (ตนกลา) ตอ.3

และด.ญ.พัศสินี ศาสตรยังกุล (มิวมิว) ตอ.3 พูดไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและคุณครูเสมอ ด.ช.นิพิพัฒน วารีประเสริฐ (ตารตาร)

ตอ.4 และด.ญ.สิริวณีย สิริวงศธรกุล (พีพีช) ตอ.4 ชวยเตือนเพื่อนใหมีระเบียบวินัยขณะทำกิจกรรมตางๆ ชวยเก็บของใหเพื่อนและ

ชวยหยิบสื่อการเรียนการสอนใหครู ด.ช.ภาสวัฒน คณาสวัสดิ์ (เกา) ตอ.5 และด.ช.โชภีม วสุรัตน (ภีมี่) ตอ.5 รูหนาที่ของตนเอง

ดวยการเก็บของใชสวนตัวเขาที่โดยครูไมตองเตือนมีน้ำใจชวยเหลือผูอื่นและรับประทานอาหารหมดทุกครั้ง ด.ญ.เอริปาณ อัศวโสภณ

(ปริม) อ.1/1 และด.ช.ตฤณ แมคเคนซี (ติน ติน) อ.1/1 ชวยคุณครูกวาดเศษขยะ ทำความสะอาดหองเรียนและชวยเก็บที่นอนเก็บผาหม

ด.ช.นฉัน ออมแกว (นองนะ) อ.1/2 และด.ช.ศุภวิชญ ขำอุดม (ปน) อ.1/2 ชวยเก็บกลองนมและกลองขนมไปไวหนาหองเรียนโดยที่ครู

ไมตองบอก ด.ช.อนันตดา เตชะวณิช (แอนดริว) อ.1/3 และด.ช.สุวณัฏฐ จิรอัศวกุล (เมล) อ.1/3 ชวยครูเก็บที่นอน เก็บเศษกระดาษ

ทิ้งในถังขยะ และปดไฟในหองน้ำเมื่อเพื่อนเขาหองน้ำเสร็จ ด.ช.ชินธันย สุภัทรพิสิษฐ (โอม โอม) อ.1/4 และด.ญ.อิศสิริยาภรณ

ถิรโรจนกุล (ยาใจ) อ.1/4 มีความสุขกับการมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน รูหนาที่เคารพกติกาในหองเรียน พูดไพเราะ มีจิตอาสาชวยเหลือ

งานครู ด.ช.พีรณัฐ เสียมภักดี (เฮอซู) อ.1/5 และด.ญ.พินญาภา เตชอัครกุล (โอปอ) อ.1/5 คอยดูแลเก็บอุปกรณการเรียนโดยที่คุณครู

ไมตองบอกและมีความตั้งใจทำกิจกรรมที่คุณครูสอน ด.ญ.พนิตนันท สุขเนียม (เอิงเอย) อ.2/1 และด.ช.ปณณปุริม มุงธัญญา (ปนปน)

อ.2/1 ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมอยางดี มักจะมีเรื่องราวตางๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆ เสมอ ด.ช.มหาสมุทร แซคู

(โอเชี่ยน) อ.2/2 และด.ญ.ศิฌา วงศบุหลัน (ชมพู) อ.2/2 ขยัน มีน้ำใจหยิบจับสิ่งของเล็กๆนอยๆ ใหเพื่อนและครู เก็บเศษกระดาษ

ทิ้งลงถังขยะและเก็บของใชเขาที่เสมอ ด.ช.ธีรภูมิ เบญจาทิกุล (ภูมิ) อ.2/3 และด.ญ.วรณัน อุดมเลิศสกุล (จีนา) อ.2/3 มาโรงเรียน

แตเชา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง มีน้ำใจชวยเหลืองานตางๆของหองเรียน ด.ช.ธีรพัทธ กีรติพงศานต (นาย) อ.2/4 และ

ด.ญ.คีตภัทร เชียรวานิช (คริสตัล) อ.2/4 มีจิตอาสาและมีน้ำใจคอยใหความชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ด.ช.ฉัตรธนวัชร ธนสารสมบัติ (ฌอญ)

อ.2/5 และด.ช.ภัคศรัณย สุวรรณเสวก (กรรณ) อ.2/5 พูดจาไพเราะ มีคำลงทาย “ครับ” ทุกครั้ง ตั้งใจฟงและรวมตอบคำถามทุกครั้ง

ด.ช.พุฑฒิ์ สันติจิตรุงเรือง (พุฑฒิ์) อ.2/6 และด.ช.บุญ เกชาคุปต (บุญ) อ.2/6 พูดจาไพเราะ มีคำลงทายทุกครั้ง มีน้ำใจชวยเหลือ

คุณครูและเพื่อนๆ เสมอ ด.ช.กัณฑชนะ บุลสมบัติ (แทน) อ.3/1 และด.ญ.อชิรญา มูลงาม (จุบจุบ) อ.3/1 มีน้ำใจนำสื่อหนังสือ

ประกอบการเรียนรูมารวมแบงปนเพ่ือนเสมอและชวยดูแลความสะอาดเรียบรอยในหองเรียนเปนประจำ ด.ญ.พิมพรตา จันทรปาน (เบลล)

อ.3/2 และด.ช.สวัตติ์ พฤกษาภัย (ปกปอง) อ.3/2 ตั้งใจเรียน รูหนาที่ กลาแสดงออกและมีน้ำใจ ด.ช.พาทิศ เมืองบุรี (จอบ) อ.3/3

และด.ญ.ณัฐกฤตา กีรติบรรหาร (แพรวา) อ.3/3 ต้ังใจเรียน ต้ังใจทำกิจกรรม เวลาท่ีเพ่ือนทำงาน ทำศิลปะจะพูดช่ืนชมใหกำลังใจเพ่ือน

ด.ญ.เฌอรปฑา วงษสวรรค (เชอรเบท) อ.3/4 และด.ช.จิรภัทร นิ่มพิศาล (นโม) อ.3/4 หลังจากทำงานเสร็จจะชวยเก็บของเขาที่

อยางเรียบรอยทุกครั้งและตั้งใจทำกิจกรรม มีความสนใจตอการเรียนรูรวมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในการเรียนเสมอ

ด.ช.ณัฏฐ ธนกนกชัย (ณัฏฐ) อ.3/5 และด.ญ.พิชญาภา มัทธุรนนท (พีค) อ.3/5 มีความพยายามในการดูแลและปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น

อยูเสมอตามคำแนะนำของครู มีน้ำใจรับผิดชอบหนาที่ของตนเองไดดี ด.ญ.ณัฐชา ศาสตรวัฒนโรจน (กัสจัง) อ.3/6 และด.ช.บวรณฐ

ภาสวร (แอล) อ.3/6 พูดไพเราะ มีคำลงทายเสมอ รักเพื่อนและครู ชวยเหลืองานเพื่อนและครู

08

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล
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ถายทอดโดย : ครูวสุวัชร ประคองศรี
 ครูเกษสุดา กลาแข็ง

ป.1/1 ด.ช.ทัตพล แจงใจธรรม มาโรงเรียนแตเชา ชวยคุณครูลบกระดาน เขียนวันที่ใหม และมีน้ำใจกับเพื่อนๆ

ป.1/2 ด.ช. วัชฤศ ชาญวณิชยชัย มีน้ำใจพูดไพเราะ มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือสวนรวมเสมอ มาโรงเรียนเชา 

ป.1/3 ด.ญ.จิรัชญา กัยวิกัย ด.ญ.เชอริส รุงสาโรจน และด.ญ.เปมิกา เศรษรินทร มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี

ป.1/4 ด.ช.คุณภูมิ กลาหาญ ด.ญ.สวรส ซุน และด.ญ.พลัสสรณ ประสพธนากิตต์ิ มีจิตอาสา ชอบชวยเหลืองานสวนรวมอยางสม่ำเสมอ

ป.1/5 ด.ญ.ชัญญา ศิริศักดิ์ และด.ช.เบญจมินทร พิริยพณิช มีความรับผิดชอบสงงานตรงเวลา และมีน้ำใจชวยเหลืองานของหองเรียนเสมอ

ป.1/6 ด.ช.ปติพัฒน ตรีรัตนกิตติกุล และด.ช. ศรัณยปวิช ศรีเจริญ มีน้ำใจชวยเหลือครูแจกสมุดใหเพื่อนๆ

ป.2/1 ด.ญ.นันทนภัส เจริญสุข มีความรูรอบตัวดี แสดงความคิดเห็นในสิ่งมี่เพื่อนไมทราบ ด.ญ.ธีรสุดา บุญธนพร มีวินัย รักเพื่อน มีน้ำใจดี

  ด.ช.พระนาย วุฒิพฤกษ รักเพื่อน ตั้งใจทำงาน ด.ช.ธนกฤต กิรติพงศธร ตั้งใจทำงานที่ไดรับมอบหมาย ยิ้มแยมแจมใส ด.ช.ภูริ จิระสุนทร

  มีความกระตือรือรนทำงานเสร็จรวดเร็ว มีน้ำใจดีตอเพื่อนๆ และราเริงเสมอ

ป.2/2 นักเรียนทุกคน ตั้งใจเรียน มีความเปนระเบียบวินัยตอตนอง ขอใหนักเรียนรักษาความดีนี้ไวตลอดไป เปนเด็กดีของคุณพอคุณแม และ

  เปนลูกศิษยที่ดีของคุณครู

ป.2/3 ด.ญ.นิรินธนา มาชู ด.ญ.นงนภัส โปรงเมืองไพร ด.ญ.ปริยากร ฉิมเจริญ ที่เปนผูชวยที่ดีของครูและมีจิตอาสา

ป.2/4 ด.ช.ปองคุณ ปาลิวนิช ด.ญ.ปาณ เมฆหมอก ด.ญ.ณิชาพร โพธิ รับประทานอาหารกลางวันจนหมดทุกวัน มีความรับผิดชอบตอตนเองดี

ป.2/5 ด.ช.กอบุญ บุญเจริญ มีมารยาทในหองเรียน ด.ช.กรรณพัจ ตรรกบุตร แตงกายสะอาดเรียบรอย ด.ช.ติณณ จันทรา ตั้งใจเรียน

  ด.ช.อคิราภ แลม ตั้งใจเรียนดี ด.ญ.นรีสรา ธรรมวัน ชวยเหลืองานครูเสมอ ด.ญ.จีรชญา ปจจักขะภัติ ชวยเหลืองานครูเสมอ

ป.2/6 ด.ช.กฤตพีร ชูศรี ตั้งใจเรียน วาดรูประบายสีไดสวยงามมาก ด.ช.นทีพัฒน ธนวิรุฬห มีความรับผิดชอบสม่ำเสมอ ราเริง แจมใส ทำให

  หองเรียนมีชีวิตชีวา ด.ญ.ปราณิสา นิ่มพิศาล ราเริง แจมใส มีความคิดดานบวกเสมอ ด.ญ.ปาณิสรา อุดมเลิศสกุล กระตือรือรน ในการ

  เรียนรู ใฝรู ใฝเรียน ด.ช.พีรณัฐ สาครรัตน มีสมาธิในการเรียนดีข้ึน มีพัฒนาการในการเรียนอยางเห็นไดเดนชัด ด.ญ.พิมพพิสชา เฮงวาณิช

  สุภาพ เรียบรอย ขยันตั้งใจเรียน

ป.3/1 ด.ญ.สูขวัญ ตันคงจำรัสกุล และด.ญ.รติชา รัตนพานี มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจชวยเหลืองานตางๆ ในหองเปนอยางดี

ป.3/2 ด.ช.ปณณ เติมศรีสุข ตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี

ป.3/3 ด.ช.ปณณธร ภาคิเษฎาพันธ และด.ญ.สุวพิชชา พรมเอี่ยม ตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบจึงมีผลการเรียนดี เปนแบบอยางที่ดี

ป.3/4 ด.ช.ปุญญะพล ชวงชัยสุขเกษม ตั้งใจเรียน รวมกิจกรรมตางๆ อยางเต็มความสามารถ มีน้ำใจชวยเหลืองานสวนรวมอยางเต็มใจ

ป.3/5 ด.ญ.พิมพชนก สุวรรณเจริญ มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนๆ และครูเสมอ

ป.4/1 ด.ช.ธนดล กาศลังกา มีสมาธิในการเรียนดี มีน้ำใจตอเพื่อนๆ

ป.4/2 นักเรียนทุกคน ชวยกันดูแลหองเรียน จัดเก็บอุปกรณตางๆ

ป.4/3 นักเรียนทุกคน ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน ชวยคุณครูเปลี่ยนบอรดในวันสำคัญตางๆ

ป.5/1 ด.ญ.ณัฐพิมล สมบูรณสินชัย ด.ญ.แพรวา ศิริมวง ด.ช.กฤณพงษ จิตรารัชต ด.ช.ปญญากร บุญเกิดทรัพยสิน อาสาชวยลางกลองนมให

  เพื่อนเปนประจำทั้งตอนเชาและตอนเย็น

ป.5/2 ด.ช.ปณณวิชญ อำนวยกิจวณิชย ด.ญ.ณิชา กิจคณากร ด.ญ.สุชญา บูรณะจรรยากุล ด.ญ.อิงควีรินทร เสียมหาญ เปนเด็กมีน้ำใจ

  ชอบชวยเหลืองานภายในหอง มีมารยาทเรียบรอย

ป.5/3 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ ด.ญ.ภัทรัฏฐ อัชชเสวิน ด.ญ.ปุณยวีร ธนะสุข ด.ญ.ปณณลักษณ ตั้งดำรงยศ เปนเด็กดี มีน้ำใจอาสาชวย

  ทำความสะอาด จัดโตะเกาอี้และพับกลองนมอยูเปนประจำ

ป.6/1 นักเรียนทุกคน แสดงความตั้งใจในการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET ดีมาก

ป.6/2 ด.ช.ธวิชญ ตรีพุทธรัตน เปนเด็กนารัก ชอบชวยเหลือครู และด.ญ.นิชนิภา วงศไพบูลย เปนเด็กนารัก ตั้งใจเรียน

สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 15
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ถายทอดโดย : ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร

กังหันน้ำชัยพัฒนา

อางอิงจาก : http://www.chaipat.or.th/   
 http://th.wikipedia.org/wiki/วันนักประดิษฐ 
 http://th.wikipedia.org/wiki/กังหันชัยพัฒนา

สวัสดีครับผูอานทุกทาน ถาพูดถึงเดือนกุมภาพันธ คนสวนใหญมักนึกถึงวันแหงความรัก

แตทราบหรือไมวายังมีวันที่สำคัญของไทยซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธของทุกป

นั่นก็คือ “วันนักประดิษฐ”

 ในชวงแรกทรงแนะนำใหใชผักตบชวาและพืชน้ำตางๆในการบำบัดน้ำเสีย แตปญหา

น้ำเนาเสียรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงหวงใย

เก่ียวกับปญหาน้ำเนาเสียในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย จึงเกิด “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ข้ึน

หลักการทำงานของกังหันชัยพัฒนา สามารถอธิบายทาง ฟสิกส เคมี และชีววิทยาได ดังนี้

 1 ฟสิกส มีศูนยกลางของกังหันท่ีเรียกวา "เพลากังหัน" ซ่ึงวางตัวอยูบนตุกตารองรับเพลา

 ท่ีติดต้ังอยูบนทุนลอย และมีระบบขับสงกำลังดวยเฟองจานขนาดใหญ ใชมอเตอรไฟฟา

 ขนาด 2 แรงมา สำหรับขับเคลื่อนซองน้ำ ใหหมุนรอบเปนวงกลม อยูบนโครงเหล็ก

 ที่ยึดทุนทั้ง 2 ดาน เขาไวดวยกัน

 2 เคมี การสาดกระจายของน้ำให เปนฝอยในอากาศ ทำใหน้ำสัมผัสกับอากาศไดอยาง

 ทั่วถึง สงผลใหปริมาณ ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมผสาน เขาไปในน้ำ

 ไดอยางรวดเร็ว ทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมา ออกซิเจนในอากาศจะละลายในน้ำไดดีขึ้น

 เพราะพื้นที่ในการทำปฏิกิริยามีมากกวาเดิม ทำใหน้ำเสีย ซึ่งเปนปญหาของแหลงน้ำ

 ในหลายพื้นที่ มีคุณภาพที่ดีขึ้น

 3 ชีววิทยา การเพ่ิมออกซิเจนใหกับน้ำจะชวยใหจุลินทรียยอยสลายส่ิงสกปรกในน้ำเสีย

 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนกระบวนการทางชีวภาพที่ใช ในการบำบัดน้ำเสีย

 ความสำคัญของวันนักประดิษฐ กำหนดขึ้น

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่ไดทรงประดิษฐ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ

หมุนชาแบบทุนลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

และทรงไดรับการทูลเกลาฯ  ถวายสิทธิบัตร

การประดิษฐ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536

และเพื่อเปนที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและ

ออกสิทธิบัตรใหแกพระมหากษัตริย พระองคแรก

ของโลก

“พวกเรามีบุญที่ไดเกิดมาเปนคนไทยใตรมพระบารมีของในหลวง ขอพระองคทรงพระเจริญ”

“กังหันชัยพัฒนา” ไดรับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian

Chamber of Inventor องคกรทางดานนวัตกรรมที่เกาแก

ของเบลเยียมภายในงาน “Brussels Eureka 2000”

ซึ่งเปนงานแสดงสิ่งประดิษฐใหมของโลกวิทยาศาสตร

ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม

เกร็ดความรู 



 เด็กยุคนี้เติบโตขึ้นมาพรอมกับเทคโนโลยี บางครอบครัวใหลูกใช

สมารทโฟน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต ตั้งแตยังเล็ก โดยอาจไมทราบวา

จะสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก ในรายการผูหญิงถึงผูหญิง

ที่ออกอากาศทางชอง 3 หลายวันกอน มีการตั้งคำถามวา “ทำไมถึง

ใหลูกเลนเกม” และใหผูชมทางบานสง SMS มารวมแสดงความคิดเห็น

ซึ่งคำตอบที่ไดรับสวนใหญ คือ ใหลูกเลนเกมเพราะวาลูกจะไดไมกวน

เวลาทำงาน ใหลูกเรียนรูถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเรียนรู

ถึงสิ่งตางๆ ใหลูกไดคลายเครียด

 จากคำตอบน้ีจะเห็นวา คุณพอคุณแมมองเร่ืองการใชส่ือเทคโนโลยี

กับลูกในแงบวกอยูไมนอย ในเร่ืองน้ี นพ.พงษศักด์ิ นอยพยัคฆ หัวหนา

หนวยพัฒนาการเด็กและวัยรุน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขียนไว ในนิตยสาร

Modern Mom  วา เด็กสมัยนี้ เพียงแคไมกี่ขวบก็ใชคอมพิวเตอร เลน

i-Pad i-Phone ของคุณพอคุณแมกันเปนแลว กดปุม เลื่อนสไลดกัน

ไดอยางคุนเคย เพิ่มขึ้นจากสื่อเดิมๆ อยางทีวี หรือคอมพิวเตอร

ซึ่งอิทธิพลจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถเขาถึงเด็กๆ ไดอยางรวดเร็ว

มากกวาเดิม และสงผลกระทบตอเด็กพอสมควร

เด็กติดเทคโนโลยี

กระทบพัฒนาการ

àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ถายทอดโดย : ครูคณิน ปุตตธรรมกุล

ม.1/1 ขอช่ืนชม นักเรียนทุกคน ท่ีมีน้ำใจชวยเหลือคุณครูจัดหนังสือ

  บริจาคอยางขยันขันแข็ง

ม.1/2 ขอช่ืนชม นักเรียนทุกคน ท่ีต้ังใจเรียน เปนเด็กดี เรียบรอย

  นารัก เช่ือฟงคำส่ังสอนของครู ครูทุกทานชมเชย ขอใหรักษา

  ความดีนี้ไวตลอดไป

ม.2 ขอชมเชย นักเรียนทุกคน ท่ีใหความรวมมือกับทุกกิจกรรม

  ของโรงเรียน

ม.3 ด.ญ.สุชานันท บูรณะจรรยากุล มีความพยายาม มีน้ำใจ

  ชวยเหลือเพื่อน และคุณครูมีสวนรวมในกิจกรรมสม่ำเสมอ

  และเปนเด็กที่ลงมือทำมากกวาพูด  

ม.4 น.ส.นงนภัส เหรียญทอง น.ส.ภศา โพธ์ิวิจิตร น.ส.มณินทร

  กนิษฐกุล และด.ญ.ศนิชา ชำนิบรรณการมีจิตอาสาชวย

  คุณครูจัดบอรด   

ม.5 ขอชื่นชม นักเรียนทุกคน ที่เปนตัวแทนสภานักเรียนไป

  บริจาคของโครงการน้ำใจสาธิตพัฒนา

ม.6 นายกีรติ มุสิกะรังศรี มีจิตอาสาชวยแจกนมใหเพ่ือนๆ และ

  เก็บกลองใสนมไดเรียบรอย

เร�อง

มัธยม

คุยเฟ�องคุยเฟ�อง
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ด.ญ.อโรชา อริยธนาพงศ รับเกียรติบัตร บรรณารักษอาสา
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 “ในปจจุบันเด็กเล็กๆ เขาถึงเทคโนโลยีเร็วมาก ซึ่งสำหรับเด็กอายุ

นอยกวา 3 ป ถือวาเร็วไป เพราะในอายุระหวาง 1-3 ป เด็กควรไดรับ

พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว และการชวยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐาน

และเรียนรูทักษะทางดานสังคม รวมทั้งการสื่อสารกับผูอื่นเปนหลัก

ซึ่งเทคโนโลยีไมสามารถทดแทนการเรียนรูผานการเลนกลางแจงและ

การทำกิจกรรมรวมกับผูอื่นได” 

 นอกจากนั้น พื้นฐานของพัฒนาการซึ่งมีความจำเปนในเด็กเล็ก

ยังพัฒนาไดไมดี เชน การควบคุมการทำงานของกลามเนื้อมือ การ

ทำงานที่ประสานกันระหวางสายตาและมือ ชวงวัยนี้เด็กยังไมสามารถ

เขาถึงส่ือตางๆ ไดดวยตนเอง จึงเปนบทบาทหนาท่ีของคุณพอ คุณแม

ที่จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการเขาถึงสื่อและเทคโนโลยี

ตามบริบท และบรรทัดฐานของครอบครัว อยางไรก็ตามไมแนะนำใหใช

เทคโนโลยีโดยมีเปาหมายสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก

ในชวงวัยนี้

 ซึ่งการเรงเด็กมากเกินความสามารถและพัฒนาการ

ตามวัยของเขาจะทำใหเด็กเสียโอกาสการเรียนรูอยาง

เหมาะสมตามวัย เพราะการเรียนรูอยางเหมาะสมเปนขั้นตอนจะเปน

พื้นฐานที่ดีตอการตอยอดความสามารถดานอื่น เชน เทคโนโลยีที่

ไมเหมาะสมสำหรับเด็กในชวงวัยนี้ อาจทำใหเด็กที่ควรไดรับการพัฒนา

ทักษะการเคลื่อนไหวใหคลองขึ้น กลับมีการเคลื่อนไหวนอยลง

จึงไมสามารถพัฒนาตนเองในดานนี้ไดเต็มที่ 

 เปนผลใหอาจเปนเด็กเฉ่ือยชา ซ่ึงหมายถึงมีความลาชาของพัฒนาการ

ดานการเคล่ือนไหว ไมชอบการออกกำลังกาย ไมชอบกิจกรรมกลางแจง

เม่ือออกกำลังกายนอยลง แตรับประทานเทาเดิม หรือรับประทานมากข้ึน

แตมีการเคลื่อนไหวนอย ก็จะเกิดโรคอวนหรือน้ำหนักเกินตามมาได

ซึ่งการใหเด็กอยูกับเทคโนโลยีมากเกินความจำเปน ยังทำใหเด็กขาด

ทักษะในการติดตอสื่อสารผานการพูดคุยกับผูอื่น ทักษะในการปรับตัว

เขาหาผูอื่น รูจักแพ รูจักชนะ รูจักตอรอง รูจักอดทนรอคอย ซึ่งเปน

พื้นฐานของการใชชีวิตตอไปในอนาคตของเขา

 นอกจากน้ี เด็กอาจไดเรียนรูแบบอยางท่ีไมดีผานเทคโนโลยีสมัยใหม

เชน รายการโทรทัศน โฆษณา หรือเกมคอมพิวเตอรตางๆ ซึ่งอาจมี

ความรุนแรงหรือสอดแทรกคานิยมท่ีไมเหมาะสมผานส่ือตางๆ เหลาน้ัน

และยังอาจมีผลกระทบทางดานสุขภาพรางกายของเด็กเล็กๆ เชน

แสงจากจอคอมพิวเตอร หรือโทรทัศนท่ีไมเหมาะสม อาจมีผลตอสายตา

และการมองเห็นของเด็กได

 อยางไรก็ตามคุณพอคุณแมสามารถใชเทคโนโลยีเหลานั้นใหเกิด

ประโยชนโดยคุณพอคุณแมตองจัดการกับสื่อรอบตัวเสียใหม คือ

แมรอบขางจะมีสื่อที่ไมเหมาะสมอยูมากมาย แตหากคุณพอคุณแม

พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส ก็สามารถนำส่ิงท่ีไมเหมาะสมน้ันมาสอนใหลูก

ไดเรียนรูไดดวยการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกลูก เชน

ไมบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม ละครเรื่องไหนไมสงเสริมการดำรงชีวิตที่ดี

ตามบรรทัดฐานของครอบครัว เราก็ไมควรเปดดู จำกัดเวลาดูโทรทัศน

และการใชเวลาหนาจอคอมพิวเตอรหรือเกมของลูกรวมกันแลวไมเกิน

วันละ 2 ชั่วโมงตอวัน 

 สวนเด็กที่อายุนอยกวา 2 ปไมแนะนำใหดูโทรทัศนหรือเรียนรูผาน

หนาจอคอมพิวเตอร นอกจากนั้นคุณพอคุณแมเองควรตองนั่งดูรายการ

โทรทัศนกับลูกทุกครั้งโดยเฉพาะลูกในชวงวัย 1-3 ป เพื่อสอนใหลูก

ไดเรียนรูคานิยมและบรรทัดฐานของครอบครัวไปพรอมกันดวย

 เทคโนโลยีนั้นอาจมีประโยชน หากเราใชใหเปน แตก็อาจ

เปนดาบสองคม หากเอามาใชในทางที่ไมเหมาะสม สำหรับ

เด็กแลวควรวางรากฐานพัฒนาการใหไดพัฒนาอยาง

เต็มที่กอน ซึ่งมีหลายเร�องใหไดเรียนรู โดยไมจำเปนที่ตอง

เรียนรูผานเทคโนโลยีเสมอไป

เรียบเรียงจาก : นพ.พงษศักดิ์ นอยพยัคฆ

นิตยสาร Modern Mom / Momypedia /

รายการผูหญิงถึงผูหญิง 18 ก.ย. 56



 คำกลาวทำนองนี้เปนคำเตือนที่เราไดยินกันอยู

บอยๆ ประหนึ่งเปนการชี้ใหเห็นโทษของความรัก

อันที่จริงทุกสิ่งมีทั้งคุณและโทษ เฉกเชนความรัก

ท่ีเปรียบเสมือนเหรียญสองดาน ดานท่ีสมหวังก็ทำให

จิตใจสดใสแชมชื่น สวนดานที่ตกอยูในวังวนแหง

ความหลงและความผิดหวังจิตใจก็จะรอนรุมทุกข

ระทมดังมีคำสอนเรื่องโทษของความรัก ที่วา

 คำประพันธขางตนน้ียกมาจากบทละครพูดคำฉันท

เรื่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่๖) เปนตำนาน

แหงดอกกุหลาบ มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่

ไมสมหวัง ความลุมหลง ความริษยาที่นำมาสู

โศกนาฏกรรมสุดเศรา

 “¤ÇÒÁÃÑ¡àËÁ×Í¹âÃ¤Ò ºÑ¹´ÒÅµÒãËŒÁ×´Á¹
äÁ‹ÂÔ¹áÅÐäÁ‹ÂÅ ÍØ»ÊÃÃ¤ã ã́´
 ¤ÇÒÁÃÑ¡àËÁ×Í¹â¤¶Ö¡ ¡ÓÅÑ§¤Ö¡¼Ô¢Ñ§äÇŒ
¡çâÅ´¨Ò¡¤Í¡ä» º ÂÍÁÍÂÙ‹ ³ ·Õè¢Ñ§
 ¶Ö§ËÒ¡¨Ð¼Ù¡äÇŒ ¡ç´Ö§ä»´ŒÇÂ¡ÓÅÑ§
ÂÔè§ËŒÒÁ¡çÂÔè§¤ÅÑè§ ºËÇ¹¤Ô´¶Ö§à¨çº¡ÒÂ”

ถายทอดโดย : นางสาวพุทธรักษา โพธิ์ทอง ชั้น ม.5  / ครูที่ปรึกษา : ครูภณิดา ยานะ

 ณ แดนสวรรค เทพบุตรสุเทษณหลงรักเทพธิดามัทนา แตนางไมรับรักตอบ

สุเทษณจึงสาปนางใหมาเกิดเปนดอกกุหลาบในโลกมนุษย จะกลายเปนมนุษย

เพียงวันและคืนเดียวจนกวาจะมีความรักจึงจะกลายเปนมนุษยไดตลอดไป

 ณ แดนมนุษย เมื่อนางมัทนามาเกิดเปนดอกกุหลาบในปาหิมพานตษี

กาละทรรศินไดใหขุดไปปลูกไว ใกลอาศรม และเมตตาเลี้ยงดูมัทนาเหมือนลูก

จนเมื่อทาวชัยเสนแหงหัสตินาปุระเสด็จมาลาสัตวไดพบมัทนาจึงเกิดความรัก

นางก็รักตอบ แลวสาบานรักตอกันมัทนาจึงไมตองกลับเปนดอกกุหลาบอีก

 เมื่อทาวชัยเสนพานางมัทนาไปยังเมืองหัสตินาปุระก็เกิดปญหาขึ้น เพราะ

ทาวชัยเสนมีนางจัณฑีธิดาเจาเมืองมคธเปนมเหสีอยูแลวนางจัณฑีหึงหวง หาทาง

แกแคนและกำจัดนางมัทนาโดยขอใหพระบิดาราชาแหงควนมคธยกทัพมาตี

เมืองหัสตินาปุระ และรวมมือกับนางคอมทำอุบายใสไคลวานางมัทนารักกับ

สุภางคทหารเอกของทาวชัยเสน ทาวชัยเสนหลงเช่ือและกร้ิวมากจึงส่ังประหารท้ังคู

แตอำมาตยไดชวยชีวิตไวโดยการปลอยตัวไปภายหลังเมื่อทรงทราบความจริง

ก็เสียพระทัยมาก สุดทายสุภางคแมจะรอดจากการประหารแตก็เสียชีวิตในสนามรบ

อยางกลาหาญ สวนมัทนาที่กลับไปที่ปาหิมพานตและไดรองขอตอสุเทษณให

พานางกลับสวรรคแตเนื่องจากนางยังคงปฏิเสธรักของสุเทษณ นางจึงถูกสาป

ใหเปนดอกกุหลาบตลอดไป ทาวชัยเสนเสด็จไปไมทันการณ จึงไดแตนำตนกุหลาบ

มัทนากลับสูหัสตินาปุระ

“·Õèã´ÁÕÃÑ¡ ·Õè¹Ñè¹ÁÕ·Ø¡¢�”
“¤ÇÒÁÃÑ¡·ÓãËŒ¤¹µÒºÍ´”

ÁÑ·¹Ð¾Ò¸Ò
µÓ¹Ò¹´Í¡¡ØËÅÒºâÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁáË‹§ÃÑ¡

 เรื่อง มัทนะพาธา ทำใหประจักษวา “¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñé¹ÁÕ·Ñé§´ŒÒ¹·Õè§´§ÒÁáÅÐ´ŒÒ¹·Õè
ÍÑ»ÅÑ¡É³�” และทำใหนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจาเร่ืองความไมแนนอนของชีวิต

เม่ือมีรักก็ยอมมีพรากไมดวยจำพราก ก็จำจากดวยอายุขัยดังน้ันความรักจึงเปนส่ิง

ที่ควรมีตามความพอดี ตามเหตุผลแมบางคนจะบอกวาความรักที่เกิดจากเหตุผล

น้ันไมใชความรักแทจริง แตในวัยเรียนการมีความรักควรอยูในความเหมาะสมและ

ตองระลึกไวเสมอวา “¤ÇÒÁÃÑ¡ ËÃ×Í ¤ÇÒÁã¤Ã‹¹Ñé¹¶×Íà»š¹¡ÔàÅÊÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ áÁŒ¨Ðà»š¹
à·¾Â´Òº¹ÊÃÇ§ÊÇÃÃ¤�ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µÑ´¡ÔàÅÊáË‹§ÃÑ¡ä´Œ¡çäÁ‹µ‹Ò§ÍÐäÃ¨Ò¡Á¹ØÉÂ�·ÕèµŒÍ§
·Ø¡¢�à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁÃÑ¡”
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พรอมหรือยัง? กับ Summer หรรษา

ที่จะทำให Summer ของเด็กๆ มีแตรอยยิ้มและความประทับใจไปพรอมๆ กัน

งานสัปดาหหนังสือ

ยุวชนไทยรวมใจรักษน้ำ

YMCA ขอเชิญนองๆ อายุระหวาง   

5-10 ป เขารวมกิจกรรม YMCA DAY       

นองๆ จะไดพบกับกิจกรรมที่จะชวยเสริมสราง

พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณและจิตใจ

ไปพรอมกัน ทั้งยังชวยเสริมสรางพัฒนาการดาน IQ&EQ

ผานกิจกรรมเกมส ตางๆ เชน Life Skill การเสริมสราง

พัฒนาดานทักษะชีวิต วิทยาศาสตรนารู , ภาษาญี่ปุน

ภาษาอังกฤษ , ศิลปะแบบ DIY, กีฬา และ

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ www.ymcabangkok.com

YMCA DAY

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก รวมกับ ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและบริษัท แปลน ฟอร คิดส จำกัด

ขอเชิญคุณพอ คุณแม และหนูๆ ปฐมวัย มาเท่ียวงานเปดหองน่ังเลน

ตุกติ๊กตุบปอง ครั้งที่ 2 จากโครงการ “คืนพอแมใหลูก คืนสุขใหบาน”

เพ่ือสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัว สานสัมพันธรักระหวางสมาชิก

ในครอบครัว สรางลูกใหฉลาด และเติบโตอยางมีประสิทธิภาพดวยหนังสือและ

สื่อสรางสรรคสำหรับเด็กเล็กในหัวขอ “สนุกรู สนุกเลน กับกิจกรรมศิลปะ

ธรรมชาติ”  ภายในงาน เด็กๆ จะไดสนุกสนานกับการทำศิลปะในวันหยุด

ดวยกิจกรรมเสริมสรางทักษะความคิดสรางสรรคตอยอดจินตนาการ

หากสนใจสามารถเขารวมงานไดในวันเสารที่ 15 มีนาคม 2557

ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น. ที่ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย สาขาจตุรัสจามจุรี อาคารจามจุรีสแควร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.planforkids.com

คืนพอแม ใหลูก คืนสุขใหบาน

บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) รวมกับ สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 -5 ทั่วประเทศ

สงผลงานศึกษาวิจัยนวัตกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำ เขารวม 

ประกวดโครงการยุวชนไทยรวมใจรักษน้ำ  (Thai Tap Junior Water

Prize) ป 2557 ภายใตแนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษทรัพยากรน้ำ

สูความยั่งยืน” ผูชนะเลิศจะไดรับการพิจารณาในการเปนผูแทน

ประเทศไทย เพื่อเขารวมประกวดในระดับนานาชาติ Stockholm

Junior Water Prize (SJWP)  2015 ท่ีกรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดน

 พรอมรับเงินสดและโลรางวัล ผูสนใจสามารถสงใบสมัครต้ังแต

บัดน้ี จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2557 และสงเคาโครงงานวิจัย

ไดจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน  2557 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่เว็บไซต : http://www.thaitap.com

หรือ โทร.  02-811-7526   

อยาลืมไปช็อปฯ สาระความรูและความบันเทิง

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห

หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12 งานที่รวมหนังสือหลากหลาย

ประเภทเขาในงานเดียว ไมวาจะเปน หนังสือไทย ตางประเทศ

หนังสือเด็ก แบบเรียน นวนิยาย เคร่ืองเขียน และยังมีนิทรรศการ

สุดล้ำท่ีไมมีใครเหมือน การแสดงบนเวทีใหไดรับชมกันอยางจุใจ

และการเปดตัวเว็บไซต Thaibooksociety ที่ทุกองคประกอบ

ของวงการหนังสือจะมารวมตัวกันท่ีเดียว เตรียมกำลังขา

กำลังแขนเดินเลือกซ้ือกันใหครบท้ัง 8 โซนไดในงานน้ี

ซ่ึงจะจัดระหวางวันท่ี 28 มี.ค. ถึง 7 เม.ย. 2557

ท่ีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ         

ÁÑ·¹Ð¾Ò¸Ò
µÓ¹Ò¹´Í¡¡ØËÅÒºâÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁáË‹§ÃÑ¡
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      สำหรับคนเมืองแลว เร�องการเกษตรอาจดูเปนเร�องไกลตัว เพราะวิถีชีวิตของ

คนในเมืองใหญผูคนตางเรงรีบ สถานที่ทำงานคือตึกสูงกลางใจเมือง หาใชทุงสวนนาไร

ที่กวางขวาง ทุกสิ่งเต็มไปดวยการแขงขัน การแยงชิงโอกาสและสิ่งลอใจตามสังคม

แหงวัตถุนิยม ตางกับสังคมชนบทลิบลับ แตหากมองใหดี การเกษตรมีความเกี่ยวพัน

กับชีวิตของคนไทยอยางแยกกันไมออก

“พิพิธภัณฑการเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ”

แหลงเรียนรูมีชีวิต ตามแนวพระราชดำริ 

 เพราะไมเพียงประเทศไทยจะมีผูประกอบอาชีพเก่ียวกับเกษตรกรรม

มากกวา 1 ใน 3 ของอาชีพท้ังหมด และสรางรายไดเขาประเทศจากการ

ผลิตสินคาเกษตรสงออกปละหลายลานบาท รัฐบาลยังไดวางวิสัยทัศน

ใหประเทศไทยกาวไปสูการเปนหองครัวผลิตอาหารใหแกคนทั้งโลก

(แมในระยะหลังสินคาอุตสาหกรรมยานยนตจะแซงหนาเปนสินคาท่ีสราง

มูลคาการสงออกอันดับหนึ่งก็ตาม)  

 ดังน้ันงานท่ีคนเมืองหลวงกำลังทำอยูน้ัน จำนวนไมนอย มีจุดเร่ิมตน

มาจากภาคการเกษตร ซึ่งเปนผูผลิตวัตถุดิบใหคนเมืองบริหารจัดการ

ที่สำคัญสินคาเกษตรเหลานี้ยังถูกแปรรูปเปนอาหารหนาตาดี เลี้ยงดู

ใหพวกเราอิ่มทองในฐานะผูบริโภค 

 ถึงบรรทัดนี้ดูหมือนการเกษตรจะเขาใกลคนเมืองอยางเรามากขึ้น

ซ่ึงคุณคาของเกษตรกรรมสามารถบอกเลาใหเราไดเห็นความสำคัญและ

ความงดงามไดมากกวานี้ที่ “พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดปทุมธานีหางจาก

กรุงเทพฯ ไปไมกี่อึดใจ 

 ความเปนมาของพิพิธภัณฑแหงนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงครองราชยครบ 50 ป ในป พ.ศ.2539

โดยมีพิธีเปดอยางเปนทางการในป 2545 และบริหารงานโดยองคกร

มหาชน ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณในป 2552
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 สิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดาน

การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมถึงภูมิปญญาไทยและนวัตกรรมการเกษตรอันนาภาคภูมิใจ ซ่ึงความ

โดดเดนอยูท่ีการจัดแสดงดวยส่ือท่ีทันสมัย สามารถโตตอบกับผูเขาชม

ไดราวกับมีชีวิต

 กาวแรกในแหลงเรียนรู สัมผัสไดถึงความรมรื่นและรมเย็น สบายตา

เตรียมพรอมจะตื่นตากับการจัดแสดงที่อยูภายในแหลงเรียนรูแหงนี้

ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดวยกัน คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3-5 หรือ

มีชื่อเลนวา อาคาร “ในหลวงรักเรา” จัดแบงเปนโซนตางๆ อาทิ

หลักการทรงงาน พระวิสัยทัศน เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รวมถึงแอนิเมช่ัน

3 มิติ ที่ทำออกมาไดดีเยี่ยมและไมควรพลาด ชมทุกสวนเสร็จแลวจะ

สัมผัสไดถึงความรักท่ีในหลวงทรงมีใหแกประชาชนสมดังช่ือของอาคาร 

 สวนที่ 2 การจัดแสดงภายนอกอาคารที่เชื่อมโยงเรื่องราวกับการ

จัดแสดงภายในตัวอาคารสูการปฏิบัติจริง สวนนี้เราตองนั่งรถออกไป

เที่ยวชม โดยมีผูนำชมสถานที่คอยบอกเลาเรื่องราวและตอบคำถาม

อยางรูจริง อาทิ บานทรงไทย 4 ภาค การทำการเกษตรท่ีชวยเพ่ิมมูลคา

1 ไร ไดเงิน 1 แสน นวัตกรรมการเกษตร พลังงานทดแทน ปุยชีวภาพ

การปลูกขาวนาโยน โรงสีขาว อาหารปลอดสารพิษ สมุนไพรพ่ึงพาตนเอง

และท่ีถูกใจคนเมืองอยางเรา คือสวนจัดแสดงเกษตรคนเมือง ท่ีใหความรู

ในการปลูกผักบนอาคารไวรับประทานเอง ทำใหไดทั้งความประหยัด

สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ

 และสวนสุดทาย ตลาดนัดองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง การถายทอด

องคความรู ที่จะมีการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ อาทิ การทำนา 1 ไร

ไดเงิน 1 แสน เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยภูมิปญญาไทย การใช

พลังงานทดแทน และการปลูกพืช ทำบานดิน ฯลฯ โดยมีสวนของที่พัก

ไวบริการดวย

 ทุกวันน้ีเด็กๆ หลายคนรับประทานอาหารโดยไมรูจักช่ือของวัตถุดิบ

ผักอะไร ผลอะไร ลำตนหนาตาเปนอยางไรไมทราบ หลงไปกับกระแส

ตางชาติจนมองขามคุณคาของความเปนไทย ขณะที่ผู ใหญในเมือง

ก็อาจผานเลยความงามของธรรมชาติและการบริโภคอาหารท่ีไมปลอดภัย

หรืออาจพลั้งเผลอใชชีวิตอยางขาดภูมิคุมกัน สถานที่แหงนี้ตอบโจทย

ทุกวิถีการดำเนินชีวิต ตราบใดที่เรายังไดรับประโยชนจากแผนดินที่

อุดมสมบูรณของเมืองไทย

เปดใหบริการ : วันอังคารถึงอาทิตย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

  เวลา 09.30-15.30 น.

คาเชาชม : นักเรียน นักศึกษา 30-50 บาท

  ผู ใหญ 50-80 บาท

  ชาวตางชาติ 100-175 บาท

  *คิดตามจำนวนการเขาอาคารตางๆ

  นั่งรถนำชมภายนอกอาคาร 20 บาท

การเดินทาง : ใชเสนทางถนนพหลโยธินขาออก ผานโรงพยาบาลนวนคร 

  ขึ้นสะพานกลับรถ พิพธภัณฑการเกษตรฯ อยูซายมือ

  ตรงขามโรงพยาบาลนวนคร

เว็บไซต : www.wisdomking.or.th

16



สรรสาระเพื่อการเรียนรู
ถายทอดโดย : ครูอนุชา เผาพหล

 ·Ò¹µÐÇÑ¹´Í¡ãËÞ‹ªÙª‹Í·ŒÒ·ÒÂá´´ Œ̈Ò Ö́§ Ù́́ ÊÒÂµÒ Œ́ÇÂ¡ÅÕº´Í¡ÊÕàËÅ×Í§
Ê´ãÊàº‹§ºÒ¹ÍÇ´Ç§à¡ÊÃ¢¹Ò´ãËÞ‹ àÁ×èÍà¾‹§ÁÍ§ã¡ÅŒæ ¨Ð¾º¡ÒÃ¨Ñ´àÃÕÂ§µÑÇ
¢Í§à¡ÊÃ·ÕèÁÕÃÐàºÕÂºÍÂ‹Ò§¹‹Ò¾ÔÈÇ§ ¤ÇÒÁ§ÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔàª‹¹¹ÕéÁÕÊ‹Ç¹
ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡ÑºÅÓ Ñ́ºµÑÇàÅ¢·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “¿‚âº¹Ñ¡ªÕ” (Fibonacci) «Öè§¶Ù¡¤Ố ¤Œ¹â´Â
àÅâÍ¹ÒÃ�â´ ¿‚âº¹Ñ¡ªÕ (Leonardo Fibonacci) ¹Ñ¡¤³ÔµÈÒÊµÃ�ªÒÇÍÔµÒàÅÕÂ¹
à¹×èÍ§¨Ò¡à¢Òà»š¹ºØµÃ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã Ö̈§·ÓãËŒ¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºÃÐººàÅ¢°Ò¹ÊÔº
áººÎÔ¹ Ù́-ÍÒÃºÔ¡ à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ 

 ใน ค.ศ.1202 เลขฟโบนักชีไดปรากฏสูสายตาชาวโลกเปนครั้งแรกในหนังสือ

Liber Abaci และตอมาในศตวรรษที่ 19 เอดูอารด ลูคัส (Edouard Lucas)

นักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศส เปนผูขนานนามเลขดังกลาววา “ฟโบนักชี”

 ปจจุบันหลายๆ คนคงเคยไดยินชื่อ “¿‚âº¹Ñ¡ªÕ” จากหนังสือนวนิยายชื่อดังและ

ภาพยนตรทำเงิน เรื่องรหัสลับดาวินชี (The Da Vinci Code) ซึ่งไดนำกลเลขดังกลาว

มาเปนสวนหน่ึงในการผูกปมปริศนาเพ่ิมความต่ืนเตนเราใจใหผูอานและผูชมกันมาแลว

แตเชื่อหรือไมวาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นนาอัศจรรยใจยิ่งกวาหลายเทา 

 ฟโบนักชีไดพาเราเขาสูรหัสลับของธรรมชาติผานอนุกรมตัวเลขที่เขาคิดคนขึ้น

จากการสังเกตและศึกษาแงมุมตางๆ ทางธรรมชาติ เชน รูปแบบของการเกิดฟาแลบ

รูปแบบการขยายพันธุและการจัดเรียงทางกายภาพของพืชและสัตว ฯลฯ เขาพบวา

ธรรมชาติเหลานี้มีรูปแบบที่คอนขางเสถียร สามารถนำมาแสดงเปนลำดับเลขคือ

 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89… ซึ่งมีวิธีจัดเรียงลำดับจากการนำตัวเลขที่อยู

สองตัวขางหนามาบวกกัน ผลลัพธท่ีไดจะเปนตัวเลขถัดไป เชน 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3,

2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8

 ทวา สิ่งที่ทำใหเราตองพิศวงยิ่งไปกวานั้นคือ ลำดับฟโบนักชีตั้งแตตัวเลขคาที่สี่

เปนตนไป มีอัตราสวนจากการหารตัวเลขลำดับหลังดวยตัวเลขลำดับหนา เชน 5

หารดวย 3, 8 หารดวย 5, 13 หารดวย 8, 21 หารดวย 13 ไดผลลัพธที่ใกลเคียงเลข

1.618 และเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นผลลัพธที่ไดจะยิ่งใกลเคียง 1.618 เปนลำดับ 

 ดังนั้น ปราชญในอดีตจึงเรียกชื่อตัวเลข 1.618 นี้

เปนภาษากรีกโบราณวา “ฟ” (Phi) หรือ“อัตราสวนทองคำ”

(Golden ratio) และถือเปนสัดสวนที่ธรรมชาติไดบรรจง

สรางไวอยางมหัศจรรย การปรากฏของลำดับฟโบนักชี

ในธรรมชาติมีตัวอยางมากมาย ไดแก การจัดเรียงเกสร

ดอกทานตะวัน ตาสับปะรด ตาลูกสน รวมถึงเกลียวโคง

ของหอยนอติลุส ตางก็มีอัตราสวนเสนผานศูนยกลาง

ของแตละวงเทียบกับวงถัดไปเทากับคา Phi ทั้งสิ้น! 

 หากอยากพิสูจนวาแตละวงจัดเรียงตามลำดับฟโบนักชี

จริงหรือไมใหนำ 1.618 คูณหรือหารดวยเสนผานศูนยกลาง

ของวงนั้นๆ ก็จะสามารถทราบคาเสนผานศูนยกลางของ

วงถัดไปไดโดยไมยาก หรือในกรณีการผลิใบของพืช

นักชีววิทยาพบวาการผลิใบใหมจะทำมุม 137.5 องศา

กับแนวใบเดิม หากนำคามุม 360 องศา ลบดวย 137.5

ไดผลลัพธ 222.5 และนำ 222.5 หารดวย 137.5 คำตอบ

ที่ไดจะเทากับคา Phi อยางนาอัศจรรย นักชีววิทยายังได

เผยอีกวา มุม 137.5 องศาน้ีเปนมุมท่ีดีท่ีสุดในการรับแสง

ของใบไมสำหรับการสังเคราะหอาหาร

¶Í´ÃËÑÊ¾ÔÈÇ§ “¿‚âº¹Ñ¡ªÕ”
àÁ×èÍ¤ÇÒÁ§ÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¤³ÔµÈÒÊµÃ�
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 นอกจากน้ีลำดับเลขฟโบนักชียังสามารถใชอธิบายความสัมพันธระหวาง

เพศผูกับเพศเมียในสังคมผ้ึง โดยผ้ึงตัวเมียจะมีจำนวนมากกวาผ้ึงตัวผูเสมอ

และหากนำจำนวนผึ้งตัวเมียหารดวยจำนวนผึ้งตัวผูไมวารังใดก็ตาม

คาที่ไดคือ 1.618

Phi ¡ÑºÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹¢Í§Á¹ØÉÂ� 
 ลำดับเลขฟโบนักชีและคา Phi ยังมีความเชื่อมโยงกับอวัยวะตางๆ

อยางนาพิศวง เร่ิมจากอัตราการเตนของหัวใจ ซ่ึงความตางของจังหวะยาว

กับจังหวะส้ันมีคาประมาณ 1.618 เทา ความยาวของกระดูกน้ิวมือของมนุษย

โดยแตละขอจะมีอัตราสวนเรียงตามลำดับเลขฟโบนักชีระยะจากหัวถึงพื้น

หารดวยระยะจากสะดือถึงพื้น ระยะจากไหลถึงปลายนิ้วมือหารดวยระยะ

จากขอศอกถึงปลายนิ้วมือ หรือระยะจากสะโพกถึงพื้นหารดวยระยะจาก

หัวเขาถึงพื้น ตางเทากับคา Phi ทั้งสิ้น!

Phi ¡ÑºÈÔÅ»Ð
 ลักษณะโครงหนาที่จิตรกรและประติมากรยอมรับกันวาไดรูปสวยงาม

ที่สุดมีสัดสวนเทียบเทากับ 1.618 ดวยเชนกันนอกจากมนุษยจะใชลำดับ

เลขฟโบนักชีในการไขปริศนาของธรรมชาติแลว ยังไดประยุกตใช ในงาน

ทัศนศิลปและดุริยางคศิลปตางๆ ดังปรากฏใหเห็นในประวัติศาสตร

จำนวนมาก อาทิ ภาพวาดโมนาลิซา ผลงานชิ้นเอกของเลโอนาโด ดาวินชี

จิตรกรชื่อกองโลกเจาของรอยยิ้มอันลึกลับมีอัตราสวนของใบหนาเทากับ

คา Phi อยางลงตัว สวนสถาปตยกรรมเลื่องชื่ออยางมหาวิหารพารเธนอน

ของกรีก และมหาพีระมิดแหงอียิปต ตางก็ใชคา Phi ในการออกแบบ

โครงสรางท้ังส้ิน แมแตในโลกแหงดนตรี คา Phi ไดปรากฏอยูในโครงสราง

การวางระบบเพลง ทั้งบทเพลงโซนาตาของโมซารทซิมโฟนีหมายเลขหา

ของเบโธเฟน รวมถึงเคร่ืองดนตรีคลาสสิกอยางไวโอลิน เม่ือนำความยาวของ

ฟงเกอรบอรดมาเปรียบเทียบกับความยาวของไวโอลินจะไดผลลัพธเปนคา Phi 

 แมยังสรุปไดวาความสัมพันธระหวางลำดับเลขฟโบนักชีกับธรรมชาติน้ัน

เปนความบังเอิญที่มนุษยพยายามหาความเชื่อมโยงหรือเปนความตั้งใจ

ของธรรมชาติ แตสิ่งที่แนนอนคือลำดับเลขฟโบนักชีและคา Phi ไดรับการ

ยกยองท้ังจากวงการคณิตศาสตรและศิลปะวาเปนตัวเลขท่ีงดงามท่ีสุด และ

เปรียบเสมือนรหัสลับท่ีแฝงไวกับสรรพส่ิงท้ังหลายในธรรมชาติอยางแนบเนียน

ที่มา : http://hq-srvtst-s08.pttplc.com , www.vcharkarn.com
 http://th.wikipedia.org , http://pudalay7000.blogspot.com
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 Do’s & Don’t in Asean

หาววววววว (บิดขี้เกียจ 2 ที กระพริบตา 4 ทีเพราะแสงแยงตา)
สวัสดีครับ  พอดีครูบอลพึ่งตื่นเนื่องจากเปนวันหยุดเสาร - อาทิตย สิ่งที่ชอบทำที่สุดในวันหยุดคือการไปเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวครูบอล

สนใจตอนนี้ก็คือ ประเทศเพื่อนบานของเรานี่ละครับเพราะในปลายป พ.ศ. 2558เราจะไมไดเปนแคพลเมืองไทยเทานั้น แตยังจะเปนพลเมือง

ของอาเซียนอยางเปนทางการดวย  เห็นไหมครับวาครูบอลทันสมัยแคไหน แตกอนที่จะไปเที่ยวนั้น เราควรศึกษาถึงประเพณี วัฒนธรรมของ

ประเทศนั้นๆ เสียกอนวาอะไรที่ควรทำ หรืออะไรที่ไมควรทำลองติดตามกันดูไดเลย ณ บัดนาวววววว

กัมพูชา

ฟลิปปนส

ไทย

บรูไนและอินโดนีเซีย
(ประชาชนสวนใหญเปนชาวมุสลิม)

à»�´»ÃÐµÙ

ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ASEAN     COMMUNITY

ถายทอดโดย : ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร

ควรทำ (Do)

เลขมหาภัย : ชาวกัมพูชาเช่ือวาเลข 3 กับ 5 เปนเลข

แหงความโชครายดังนั้นใครที่ตองการถายรูปควร

หลีกเลี่ยงการถาย 3 หรือ 5 คน เพราะเชื่อวาคนที่

อยูตรงกลางจะพบกับเคราะหรายหรือเจ็บปวยได 

ควรหลีกเลี่ยง  

ไมควรทำ (Don’t) 

เลือกวันพุธอาจสะดุด : ชาวกัมพูชาเชื่อวาไมควรทำ

ขอตกลงทางธุรกิจหรือ ซ้ือบานใหมในวันพุธเด็ดขาด

เพราะจะเกิดโชครายและอัปมงคลกับชีวิต

ควรทำ (Do)

ย้ิมใส ไหวสวย : เปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวไทย

ท่ีมีมาชานาน การไหวเปนการแสดงความเคารพและ

การมีสัมมาคารวะ การไหวมี 3 ประเภทคือ ไหวพระ

ไหวผูอาวุโส และไหววัยเดียวกัน

ไมควรทำ (Don’t) 

หามปนปายพระพุทธรูป : เพราะเปนส่ิงท่ีคนไทยเคารพ

และบูชา หากมีการปนปายในโบราณสถานจะถือวา

เปนการลบหลูสิ่งที่เคารพนับถือ

ควรทำ (Do)

เซอลามัตดาตัง : คำทักทายจากหัวใจกลาวขณะที่

ย่ืนมือท้ังสองไปแตะมืออีกฝายเพียงเล็กนอย แลวนำ

มือขวาวางท่ีอกตัวเองเพ่ือเปนการใหเกียรติ ท้ังไดใจ

และนาประทับใจ

ไมควรทำ (Don’t) 

รับไวกอนคอยวากัน : เมื่อมีบุคคลนำอาหาร หรือ

เครื่องดื่มมาให ใหรับไวแมจะไมตองการแตถาเปน

สิ่งที่ไมอยากไดจริงๆ ใหใชมือขวาสัมผัสที่จานเปน

การปฏิเสธอยางสุภาพ

ควรทำ (Do)

ไมไดคิดจะจูบนะ : เมื่อเราถามทางชาวฟลิปปนส

เขาชี้ทางบอกเราดวยการใชปาก ในภาษาของเขา

เรียกวา “การชี้ทางดวยปาก” อยาเขาใจผิดวาเขา

จะมาจูบเรานะ

ไมควรทำ (Don’t) 

อะๆอยาพ่ึงกิน : ฟลิปปนสนับถือศาสนาโรมันคาทอลิก

เกือบทั้งประเทศโดยกอนกินอาหารจะตองกมศีรษะ

อธิษฐานขอบคุณพระเจาดังน้ันควรสงบน่ิงสักครูเพ่ือ

รอใหคนอื่นพรอมเสียกอน
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ที่มา : หนังสือ Do’s & Don’ts in Asean สำนักพิมพ PASS@KIDS

มาเลเซีย

เมียนมาร

ลาว

เวียดนาม

สิงคโปร

ควรทำ (Do)

ของฝากจากใจ : การมอบของเปนธรรมเนียมของ

ชาวมาเลยแตจะมอบใหกอนการลาจากของฝากยอด

นิยมสำหรับผูหญิงคือน้ำหอม ผูชายคือเส้ือเช้ิต และ

เด็กคือของเลนสุดยอดของฝากอีกอยางคืออาหาร

ฮาลาล (อาหารอิสลาม) ของฝากตองหามคือของฝาก

ที่มีสวนผสมของเนื้อหมูและแอลกอฮอล

ไมควรทำ (Don’t) 

คำถามไรซึ่งคำตอบ : การถามวา “นามสกุลอะไร” 

เปนคำถามท่ีไมควรถามชาวมาเลย เพราะชาวมาเลยท่ี

เปนมุสลิมจะมีชื่อที่ตามดวยคำวา “บิน” ซึ่งแปลวา

”ลูกของ” ตามดวยช่ือบิดา ชาวมาเลยจึงไมมีนามสกุล 

ควรทำ (Do)

วางแผนกอนลุย : สิ่งสำคัญที่สุดของนักทองเที่ยว

ตองวางแผนใหดี การเดินทางควรเดินทางในเวลา

กลางวัน เพราะกลางคืนจะมีดานตรวจที่เขมงวด

ไมควรทำ (Don’t) 

สัมผัสสนใจ : การลูบหลังสำหรับชาวเมียนมารจะถูก

ตีความวาผูลูบเกิดความสนใจทางเพศตอบุคคลน้ันได

ควรทำ (Do)

บ เปนหยังดอก : เปนคำพูดที่ชวยแกสถานการณ

จากรายกลายเปนดี 

ไมควรทำ (Don’t) 
อยาแซบจนมือชน : คนลาวกับขาวเหนียวเปนของ
คูกันการกินขาวเหนียวจะเปนการปนเปนกอนกลมๆ 
ออกจากกระต๊ิบ ส่ิงท่ีตองระวังคือมือหยิบขาวเหนียว
เมื่อไรหามมือชนกับคนอื่น เพราะผูเฒาผูแกเชื่อวา
จะทำใหวิญญาณไมพอใจ

ควรทำ (Do)

หาใชสอดรูสอดเห็นไม : หากชาวเวียดนามชอบถาม

ซอกแซกเร่ืองสวนตัว เชน อายุ เงินเดือน แฟน ฯลฯ 

ถือเปนเร่ืองปกติไมเสียมารยาท เพียงแตเขาตองท่ีจะ

ผูกมิตรกับเราเทาน้ันเอง

ไมควรทำ (Don’t) 

เรื่องหามพูด : เรื่องสงครามเวียดนามเปนประเด็นที่

กระทบกับจิตใจของชาวเวียดนามอยางมาก ไมวาจะ

เปนผูคนเสียชีวิต บานเมืองถูกทำลาย ซึ่งทุกเรื่อง

ลวนเปนเรื ่องเปราะบางที่มีผลตอความรูสึกของ

ชาวเวียดนาม 

ควรทำ (Do)

ชาชิดซาย : เพื่อเวนท่ีวางทางขวาไวสำหรับผูท่ีตองการ

เดินขึ้นลงดวยความเรงดวนรีบรอน

ไมควรทำ (Don’t) 

ไมตอง “ทิป” : คนท่ีน่ีไมนิยมใหทิปท้ังในรานอาหาร

โรงแรม หรือแมกระท่ังรถแท็กซ่ี เพราะราคาปกติจะ

รวมคาบริการอยูแลว 10%

 เห็นแลวใชไหมครับวาการจะเดินทางไปไหนมาไหนควรศึกษาและวางแผนกอนใหดีมิฉะนั้นอาจเปนการทองเที่ยวที่ทุกขทรมานแทนที่

จะไดทองเที่ยวอยางมีความสุข 

 หวังวาขอมูลท่ีนำมาฝากคงเปนประโยชนสำหรับผูท่ีตองการจะไปทองเท่ียวประเทศในอาเซียน ถาพรอมแลวก็จัดกระเปาและเดินทางกันไดเลย
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Tomas Petersson

Douglas C Colgan
by

The final issue of our newsletter is published this month. Normally

at this time we reflect back on the past year at Satit Pattana,

and highlight the main events. However, in this column we’re

going to do things a little differently…

February also happens to be the final month for our current

grade 12 students, and they are a special class; in more ways

than one ;) Some of our graduating students have received their

entire high-school education here at Satit. To mark this, and

the happy event of the grade 12 graduation, we’d like to say

a few words about each and every one and dedicate this column

to them

Some class members predate most things at the school; Fai,

Meen, Aom, Rin, Por, Computer and Junior being veteran

stalwarts, who have made it all the way from grade 7 to grade 12.

Other students joined as the class matured, but the original core

have always remained and maintained the unique identity of

this class.

Golf joined Satit in grade 10, a keen footballer and sportsman,

he intends to study Sports Science at Kasetsart University.

Luknaam also joined in grade 10, she is a talkative and outgoing

young lady. She hopes to attend Assumption University and

major in Business and Japanese. Fai is one of the originals,

completing all her high-school studies at Satit. She is a very

dedicated and hardworking student, who will do well at Kasetsart

University where she intends to study Food Science. 

Another original, is Computer. He has always been one of the class

leaders and spokesman, we congratulate him on his acceptance

to Thammasart University, where he will read Aeronautical

Engineering. Yong joined the class in grade 10. She is a quiet,

but diligent young lady who has shown good progress. Yong

wants to study Business, Finance or Marketing at Kasetsart.

Congratulations to Meen, who has been accepted to Srinakarinwirot

University, where she will study Communication. Meen is an

outgoing and very friendly student who has studied at Satit since

grade 7.

Plan, a very popular and friendly young man, joined our school

in grade 10. He intends to study Architecture at KMITL, where

we’re sure he will do well. As will Aom, who also wishes to study

at KMITL, but in the faculty of arts. Aom is a long time member

of the class, who worked diligently throughout. Junior wishes to

attend Kasetsart University, where he will read Marine Science.

Junior has been with the class since grade 7, and has always

had an interest in all things creepy-crawly!

Joining us in grade 10 was Air, who has been accepted to study

Communication Arts at Bangkok University. Well done Air! Pooh

also joined at the same time, he would like to attend Thammasart,

and study Business Administration. He is a keen and hard working

student who will do well. Janey is another newcomer, this delightful

young lady arrived in grade 11. She intends to study Medicine

at Chulalongkorn University. Congratulations to Phuree, for being

accepted to read Biological Science at Mahidol. Phuree is another

newcomer, who brought an international flair to the class when

she arrived in grade 11.

With us since grade 7 is Por, a quiet (at least in English!) but

hardworking young lady. She will put her excellent numerical skills

to the test at Kasetsart University, where she intends to study

Accounting. Cartoon wishes to read Communication Arts at

Bangkok University. She is a charming and outgoing young lady

who joined the class in grade 10. Also joining in grade 10 was

Start, who wishes to study Science or Business, he hasn’t decided

yet, at Chulalongkorn. Good luck Start, for whatever you decide!

Rin, who was an original class member, aims to attend Chula-

ongkorn University and read Medicine. She is a very dedicated

and hardworking young lady, and we wish her every success.

Work joined us in grade 10, spending year 11 in Canada and

returning this year. He would like to study Business at Thammasart

University. Good luck Work. Last, but not least is Nut; who joined

in grade 10 and spent year 11 in Taiwan. Nut intends to study

Political Science at Thammasart. Nut is a keen and hardworking

young man and we have no doubt he will have success.

We, the staff English Department, are proud to have taught such

great students throughout their stay at Satit Pattana. The opportunity

to guide them as they follow that precarious path of development

from a child to a young adult is something that will always remain

with us. We wish all the graduating class of 2013 all the very best

for their future studies and beyond.

Bon Voyage!
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British Council Reading Challenge

 It is great to see that students are still

actively taking part in the challenge and

reading books.  As mentioned during

the parents’ seminar last week, books are

such a beneficial way of learning a language

as language structures and grammatical

forms are presented in a meaningful and

relevant context which is a lot more

accessible to children than learning

grammatical rules and form. 

 To date, 420 books have been signed

out of the British Council library.There has

also been a large increase in the numbers

of books taken from the Satit Pattana school

library. Please keep encouraging your children

to take part in the challenge and they have

got until the end of February to read 6 books

and be entered into a prize draw.

End of term reflection

 This year has flown past very quickly

with so much happening in what seems

such a short period of time. We have learnt

the strengths of our programme as well

as being aware of areas which we can

modify the programme, determined by

feedback from parents, teachers and

students. 

 We always welcome constructive

feedback from parents about our programme

and teachers will be collating feedback

from parents’ evening to help us plan for

the next academic year. As always, parents

are welcome to contact me with any

concerns or queries they have and my

details can be found at the bottom of this

newsletter.

20 tips on how to be healthy (Napat Ngampatipatpong P4 Whales)

 With many students being ill in recent weeks during the cold weather, I have written

a list of ways that we can remain healthy at all times:

  1 Eat healthy food

  2 Keep warm

  3 Do more exercise 

  4 Wash your hands at all times

  5 If you are sick, see the nurse

  6 Go to bed early

  7 Relax

  8 Take medicine

  9 Do more sport

  10 Don’t play computer games all day

 Try and do as many of them as you can and then you will reduce your chances of

being sick! 

 11 Drink plenty of water

 12 Don’t eat junk food

 13 Be happy

 14 Open the windows for fresh air

 15 Open a heater to keep warm

 16 See a doctor if you need

 17 Don’t be sad, remain happy!

 18 Get lots of sleep

 19 Play with friends outside

 20 Don’t do too much homework!

รวมยินดี

ชม-เชียร นักกีฬาวายน้ำของ ร.ร.

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.เตชิต

ธนากิตติศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.2/3 ที่ไดรับ

ถวยรางวัลชนะเลิศในการแขงขันวายน้ำ

“Bangkok Swimming 2014” ประเภท

บุคคลชาย รุนอายุ 8 ป โดยควาเหรียญ

มาไดใน 5 รายการดวยกัน ไดแก

 เหรียญทอง

  ทาผีเสื้อ 50 เมตร

  ทากรรเชียง 50 เมตร

  ทาฟรีสไตล 100 เมตร

 เหรียญเงิน

  ทาฟรีสไตล 50 เมตร

  ทากบ 50 เมตร

 รวม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

 ณ สระวายน้ำศูนยเยาวชนกรุงเทพฯ

(ไทย-ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 1- 2 มีนาคม 2557

ที่ผานมา

 และขอเชิญชวนทุกคนรวมเปนกำลังใจ

ใหแก ด.ญ.ชญานุช สิงหทอง นักเรียนชั้น

ม.1/1 ที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทน

นักกีฬาวายน้ำของจังหวัดศรีสะเกษ เขารวม

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 30

“ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันที่ 13-23

มีนาคม 2557 นี้

กรอบขาว
สาธิตพัฒนา
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ป.1/1 ด.ญ.ธนิศา ศักดิ์วรารัตน รูสึกดีใจที่ไดมอบของขวัญกับคนอื่น

ป.1/2 ด.ญ.ตองตา สุธรรมภาวดี ชอบวันแหงความรัก เพราะคุณพอคุณแม

 จะใหของขวัญ วันแหงความรักความจริงเราก็รักกันทุกวัน แตเดือนนี้

 เราจะแสดงออกวารักกันมากเปนพิเศษ

ป.1/3 นักเรียนชั้น ป.1/3 มีความคิดเห็นวาความรักมีใหกันไดทุกเดือน ไมใช

 แคเดือนกุมภาพันธ

ป.1/4 ด.ช.ทักษะ ตรีเลิศกุล ด.ช.ธนภณ หวาหวัด ด.ช.ธนวินท กองทิพย

 ขอใหคนไทยมีความสามัคคีกัน ไมทะเลาะกัน

ป.1/5 ด.ช.ภูริพัฒน ฤดีสิริโชติ เราควรรักทุกคน เชน คนในครอบครัวและ

 ควรรักอยางสม่ำเสมอ ไมใชเฉพาะเดือนกุมภาพันธ

ป.1/6 ด.ญ.นาตาลี พีเดอเซน คิดวาเดือนกุมภาพันธก็เหมือนความผูกพัน

 ที่มีตอครอบครัว เปนชื่อเดือนที่ทำใหครอบครัวมีความสุข

 ด.ญ.ธรรมภรณ ถ่ินสุวรรณ เห็นดวยกับขอความขางตน เพราะเปนเดือน

 เกิดของตนเอง จะไดไปเที่ยวกับครอบครัว

ป.2/1 ด.ญ.ชนกนันท ลอทวีสวัสดิ์ เราควรแสดงความรักตอครอบครัวและ

 ญาติพี่นองทุกคน เราสามารถแสดงความรักไดทุกวัน

 ด.ญ.กานตพิชชา ตะวิชัย เดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก แต

 ไมเฉพาะความรักของวัยรุน เราสามารถรักเพื่อน รักพอแม รักคุณครู

 ใหสมกับ “เดือนแหงความรัก”

ป.2/2 ด.ช.พลกฤต ตีระรัตน รูสึกคิดถึงความรักท่ีมีตอคนท่ีเรารักซ่ึงคนๆ น้ัน

 คือคุณพอคุณแม เพราะทานไดใหกำเนิดเราและเลี้ยงดูเรา

ป.2/3 ด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร ฉันรูสึกวามีแตคนรัก มีความสุข คนทั้ง

 ประเทศรักกัน

ป.2/4 ด.ช.ชวนันท เอกธัญสกุล รูสึกมีความสุขเพราะความรักทำใหคนมีความสุข

ป.2/5 ด.ญ.จีรชญา ปจจักขะภัติ คิดวาความรักควรมีใหกันทุกวันไมใชเฉพาะ

 ในเดือนกุมภาพันธ

ป.2/6 ด.ญ.ปราณิสา นิ่มพิศาล รูสึกดีใจที่มีเดือนแหงความรัก

 เดือนกุมภาพันธเปนเดือนที่รักมากที่สุดใน 12 เดือน

 ด.ญ.สุมนจิต ทวีวงศ รูสึกมีความสุขกับเดือนน้ีมาก

 อยากใหทุกคนรักฉันมากๆ และอยากบอกทุกคนวา

 “ฉันรักทุกคนมากๆ เหมือนกันคะ”

ถายทอดโดย : ครูปนมณี ทิพยสมบัติ

อานหนาตอไป

รูสึกอยางไรกับคำกลาวที่วา

“เดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก”

Partnership school in India &

the UK (Teacher James Moody)

 Hi! Sawadeekrap! My name is James Moody!
Nice to meet you!

 I am studying for a Masters in Development
Education and my dissertation is about setting up
partnerships between schools in different countries.

 I am excited to announce that Satit Pattana
School will be taking part in British Council’s schools
online partnership scheme. The scheme will partner
Satit Pattana with two schools; The Assembly of
God Church school in Sodepur, India and Townley
primary school in Bexley, England.

 Students from my Phratom 5 five Whales class
will be learning about the different festivals that
take place in India and in the UK. Students from
the Assembly of God Church School have made
and sent three scrap books describing the major
festivals in India. My class will be making scrap
books describing the major festivals in Thailand
to send to the Indian and UK schools.

 The project’s aim is to learn from other students
in different countries about their cultures and
festivals. I am sure that students will enjoy this
exciting and different way of learning and that
the partnership can be expanded to more classes
in the future.

 Two Phratom five classes will also be taking
part in a Pen pal scheme with Hebden Royd primary
school in Hebden Bridge in England. The students
will be using English to send letters to students
in teacher Joel’s mother’s class. They will be
learning about each other’s school life, hobbies,
culture and hopefully make long lasting friendships.

 Currently, students are not allowed to send
contact details or photos of themselves. If students
ever wanted to do this in the future, they would
need to have written permission from parents to
do this.
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ป.3/1 ด.ช.จิรธรรม บุญเกิด เมื่อผมไดยินคำวาเดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก ผมไมไดรูสึกวามันแปลก

 แตผมรูสึกดีเพราะเดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่มีวันวาเลนไทนหรือวันแหงความรักนั่นเอง

ป.3/2 ด.ช.ภูมิใจ สดสี คิดวา เดือนแหงความรักมีทุกเดือน เรารักกันทุกเดือนทุกวันไมใชรักกันเดือนเดียว

ป.3/3 ด.ญ.เมขลิน ชางชัย รูสึกดีมากเพราะเดือนนี้เปนเดือนที่พอแมตกลงกันวาจะไมทะเลาะกันตลอดเดือน

ป.3/4 ด.ช.ชลธวัช จุลกะเสว ี ทำใหนึกถึง วันวาเลนไทน เปนวันแหงความรัก ซึ่งมีตัวคิวปดเปนสัญลักษณ แตความรักนั้น

 ไมจำเปนวาจะรักไดเฉพาะวัน วาเลนไทน วันอื่นก็สามารถมีความรักไดกับพอ แม พี่ นอง เปนตน

ป.3/5 นักเรียนทุกคน รวมกันแสดงความคิดเห็นวา เปนอีกโอกาสหน่ึงท่ีทำใหเราไดแสดงความรักตอคนรอบขาง โดยเร่ิมจาก

 พอแม ครอบครัว รวมท้ังเพ่ือนๆ ดวย โดยการใหความรัก ใหบัตรอวยพรและ เปนคนดีของพอแม ครอบครัว และเพ่ือนๆ  

ป.4/1 ด.ช.ยศพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ผมรูสึกดีและเชื่อคำกลาวนี้ เพราะยึดถือตามหลักศาสนาคริสตที่สอนใหทุกคนรักกัน

ป.4/2 ด.ช.กิตติธัช วงศวาณิชยศิลป เปนความรักท่ีมีใหกัน ดูแลกัน เอาใจใสซ่ึงกันและกัน ฉันคนหน่ึง ท่ีเกิดในเดือนกุมภาพันธ

 จึงเชื่อวาเดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก

ป.4/3 ด.ญ.ปาลิตา สายุปถัมภ คิดวาหลายๆ คนคงจะมีความสุขในเดือนกุมภาพันธ บางทีเราไมจำเปนตองใหดอกไม

 แตสามารถมอบความอบอุนแทนได  

ป.5/1 ด.ช.กฤษณพงษ จิตรารัชต รูสึกวาเปนเดือนท่ีดีท่ีสุด เพราะเปนเดือนท่ีคนมอบช็อกโกแลตหรือดอกกุหลาบแทนความรัก

ป.5/2 ด.ญ.ธรรธระ กสิวัฒน รูสึกดี เพราะรูสึกอบอุนเวลาที่ไดอยูกับคนที่เรารัก เชน พอกับแม และเปนเดือนที่เหมาะกับ

 ความรักมาก ในวันวาเลนไทนนี้ขอใหทุกคนสมหวังกับความรัก

ป.5/3 ด.ญ.ปาณอุ เศรษรินทร มันไมใชแคความรักของผูหญิงกับผูชายเทานั้น ยังหมายถึงการ แสดงความรักใหกับคน

 ในครอบครัวของเราไดอีกดวย

ป.6/1 ด.ช.ภัทรพล จุลกะเสวี รูสึกวาเดือนกุมภาพันธเปนเดือนที่พิเศษเพราะเปนเดือนที่มีวันนอยที่สุด 4 ป (28 วัน) และ

 จะเพ่ิม 1 วัน (29 วัน) แลวกลับเหมือนเดิม วันท่ี 14 กุมภาพันธเปนวันแหงความรักโดยผูหญิงจะทำช็อกโกแลตรูปหัวใจ

 ใหผูชายที่ชอบ ซึ่งเปนวันที่ดีสำหรับคนสวนใหญ และจะรูสึกดีถามีคนมอบของให

ป.6/2 ด.ญ.กัญญาพัชร ธีรวาณิชยผล มองวาเปนวันที่เหมาะแกการแสดงความรักแกคนที่เรารัก เชน คนในครอบครัว

ม.1/1 ด.ญ.ณิชาพร เอี่ยมดิลกวงศ โดยสวนตัวแลวรูสึกเฉยๆ เพราะทุกเดือนก็เปนเดือนแหงความรัก ไมจำเปนตองเปน

 เดือนกุมภาพันธ หรือวันวาเลนไทนเทานั้น เรารักคนที่เรารักทุกๆ วันอยูแลว

ม.1/2 ด.ญ.เบญจณี วัชรวสุนธรา เดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก เพราะวาประมาณกลางเดือนเปนวันวาเลนไทน

 ซึ่งเปนวันที่เราให หรือไดรับความรักจากคนอื่น จึงทำใหรูสึกวาเดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก

ม.2 ด.ช.อุปพลัช สวาวสุ เปนเดือนที่เราจะไดแสดงความรักกับคนที่เรารักมากขึ้น เพราะเราจะไดแสดงความรักโดยการ

 ใหของ ไปเที่ยวกับคนที่เรารักในวันวาเลนไทน

ม.3 ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ เปนเดือนธรรมดาๆ เดือนหนึ่งที่เราใหความสำคัญกับคนที่เรารักเปนพิเศษไมวาจะเปนครอบครัว

 เพื่อน หรือคนที่เรารัก แตที่จริงแลวเราควรมอบความรักใหกันทุกวันอยูแลว

    ม.4 นายวชิรวิทย บุญชุม ไมจำเปนวาเดือนกุมภาพันธตองเปนเดือนแหงความรักเพราะเราสามารถแสดงความรักกันไดทุกวัน

            ม.5 น.ส.กัญญกณิศ ชำนิบรรณการ วันที่ 14 กุมภาพันธ เปนเดือนของคนรัก ไมจำเปนวาจะตองเปนความรัก

                 ในแบบคนรัก มันสามารถเปนความรักแบบครอบครัว เพื่อน พี่นอง หรือแบบคนแอบรักก็ไดเชนกัน

                 ม.6 น.ส.พิชยาภรณ ต้ังปูชนียกุล เปนเดือนท่ีส้ันท่ีสุดในป และเปนเดือนท่ีทุกคนแสดงความรักกันมากๆ

                              แตอยางไรก็ตามเราแสดงความรักไดทุกวันไมจำเปนตองเฉพาะวันวาเลนไทน

                                           และควรแสดงความรักใหเหมาะสม

รูสึกอยางไรกับคำกลาวที่วา

“เดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก”



ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2556

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูปนมณี ทิพยสมบัติ

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2557
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)
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ระดับอนุบาล

วงกลมรูปที่แตกตางไปจากพวก
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

This mouse is hungry. Will you help him find the apple?

รูปสามเหลี่ยมดานเทา A B E ตั้งอยูบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  A B C D

จงหาขนาดของมุม E F A

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป

ขนาดของมุม E F A คือ             องศา

มีสามเหลี่ยมทั้งหมด             รูป

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
เติมตัวเลข1-9 ลงในชองตารางที่เวนวางไว โดยตัวเลขในทุกแถวของ

แนวตั้ง แนวนอน และทุกตารางยอยจะตองไมซ้ำกัน

4
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2 8

3 8
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8 9
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3
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม ปการศึกษา 2556

ระดับอนุบาล
People like to put a saddle on this animal and take it for a ride.

รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากเกมลับสมองประลองปญญา

 ด.ช. วทัญญ ปญญางาม ชั้น ป.2/6

 ด.ญ.เอฟเวอเรสท อัณณา คูร ชั้น ป.2/6

ด.ญ.นานน้ำ พงศไชยยง ชั้น ป.2/6

ด.ญ. ณัฐนิชา เจริญลาภดิลก ชั้น ป.2/6

ด.ช. ชวัล คุณานันทวิศาล ชั้น ป.2/6



เด็กดูได ผู ใหญดูดี
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ใหนักเรียนเติมตัวเลข 1-9 หามซ้ำกันในแนวต้ังและแนวนอน กลุมยอย

เหมือนเดิม

มีขอแมวา ถาชองไหนมีแรเงาจะเปนเลขคู ชองไหนไมแรเงาตองเปนเลขค่ี 

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
Things you find on a farm

BARN

DOG

GOOSE

PIGS

FENCE

CHICKENS

TRACTOR

SHEEP

HORSE

COW

1 6

7 8

9

10

4

2

3 5

คำใบ : มี 7 พยางค

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
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5 5

6 7

5

6

7

2 3

1 จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ัน ม.2 และม.4

2 พิพิธภัณฑโชคชัย ชั้น ป.4

3 พิพิธภัณฑชางเอราวัณ ชั้น ป.3

4 พิพิธภัณฑธรณีวิทยา ชั้น ป.2

5 วัดสัมมาชัญญาวาส ชั้น ป.1

6 ศูนยการเรียนรูตันแลนด ชั้น ป.5-6

7 สมุทรสงคราม ชั้น ม.3

1 1

3

2
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5 6

8 8

9 10

7

9

11

3 3

1 Memory of life Xylophone

2 การแสดงนักเรียน After School

3 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชา

4 กิจกรรมเสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย

5 คายกลางวันลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ป.3

6 คายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ป.4

7 โครงการสานตอความเปนไทยสูหัวใจดวงนอย

  แมไมมวยไทย

8 งานแสดงศิลปะอนุบาล

9 นิทรรศการโครงงานอนุบาล

10 สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 15

11 อนุบาลแสดง After School
1 1

4

2
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