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Message from Director

ภาพหนาปกของจดหมายขาวฉบับนี้เปนภาพที่นาประทับใจอยางยิ่ง เพราะเปนภาพที่แสดงถึง

ความพรอมเพรียง และความมุงมั่นตั้งใจรวมกันของนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย

ของโรงเรียน รวมทั้งผูปกครองที่มารวมพิธีถวายพระพรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

ณ บริเวณสนามกลางของโรงเรียน ขอชื่นชมนักเรียนอนุบาลตัวนอยที่แสดงจินตลีลาประกอบเพลง

“ใครหนอ” นักเรียนระดับประถมศึกษาที่รำถวายพระพรไดนารัก สวยงามรวมทั้งผูรวมงาน

บริเวณกลางสนามที่ไมมีใครปริปากถึงความรอนของแสงแดดแมแตนอย ขอบคุณนักเรียนที่

เลนดนตรีไทย ดนตรีสากล พิธีกร ครูผูดูแล รวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนที่ชวยกันเก็บเสื่อ

อุปกรณตางๆ เสร็จเรียบรอยในพริบตาเดียวเรียกวารวมพลังสามัคคีจริงๆ เปนการทำงานดวยใจ

มีจิตอาสาถือเปนความดีที่นาชื่นชม คุณลักษณะเหลานี้คือสิ่งที่ครูทุกคนคาดหวังอยากใหเกิด

ในตัวผูเรียนและเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีกำหนดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551ที่เด็กทุกคนควรมีอยูในตัว

เวลาผานไปอยางรวดเร็วเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนจะปดเรียนภาคตนแลว หลายคนอาจนึก

เลยไปถึงเดือนตุลาคมวาปน้ีน้ำจะทวมหรือไม อยางไรก็ตามการเตรียมการท่ีดีจะชวยใหคลายกังวลได

จดหมายขาวฉบับนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติมาใหอานเพื่อเตรียมตัว

เตรียมใจอยูกับธรรมชาติไดโดยไมกลัว นอกจากนั้นยังมีบทความจากผูรูที่คุณครูไดไปคนหา

มาเลาสูกันฟงอีก 2 เรื่อง เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูลูกใหถูกทาง กอนที่จะสายเกินแก ทั้งเรื่อง

“การตามใจลูก” และ “ 4 วิธีแสดงซึ่งความรัก สรางครอบครัวใหแข็งแรง”เปนแนวคิดและบอก

แนวทางใหคุณพอ คุณแมไดลองนำไปใชในการดูแลและพัฒนาลูกใหมีทักษะชีวิต และคิดเชิงบวก

เพื่อเปนลูกที่ดี เกงและนารักตลอดไป

สัปดาหที่ผานมาเปนสัปดาหที่เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนาน เพราะไดออกไปเรียนรูโลกกวาง

จากงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 2555 ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา เปนการจุดประกายความเปนนักวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก การไดเห็น

ไดสัมผัส ไดทดลองดวยตนเองจะทำใหไดทั้งความรูและแนวคิดที่สามารถตอยอดไดอีกมากมาย

ในขณะเดียวกันปน้ีโรงเรียนไดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ

มากมายถึง 25 กิจกรรม โดยมีพี่ๆมัธยมศึกษามาทำหนาที่เปนวิทยากรผูชวยครู ตองขอบคุณ

ทุกคนที่มีจิตอาสาใหความรูกับนองๆ เรียกวาไดทั้งความรูและความดี การเปนผู ใหโดยไมหวัง

ส่ิงใดตอบแทนเปนส่ิงท่ีควรยกยองอยางย่ิง “ย่ิงใหมาก ย่ิงไดรับมาก” ขอใหนักเรียนสาธิตพัฒนา

ทุกคนลองนำไปปฏิบัติดู
(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

ชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ฝนตกเกือบ

ทุกวันโรคภัยไขเจ็บท้ังไขหวัด 2009 สายพันธุ

ตางๆ และโรคมือเทาปาก ยังมีปรากฏอยูบาง

ขอความรวมมือทานผูปกครองโปรดดูแล

บุตรหลานของทานอยางใกลชิด หากพบวา

นักเรียนมีอาการไมสบายเปนไข ปวดศีรษะ

มีน้ำมูก และไอ ใหรีบพาไปพบแพทยและ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยอยางเครงครัด

พรอมทั้งแจงโรงเรียนเร็วที่สุด เพื่อจะได

ดำเนินการระงับการแพรระบาดของโรค

ซึ่งในสวนของโรงเรียนไดมีการเฝาระวังและ

ปองกันมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง และ

สม่ำเสมอภายใตคำแนะนำของศูนยสาธารณสุข

64 คลองสามวา พรอมกันนี้โรงเรียนตอง

ขอขอบคุณในความรวมมือและความเอ้ืออาทร

ของผูปกครองที่ชวยกันดูแลลูกของทาน

และลูกศิษยของเราใหเขาแข็งแรงพรอมท่ีจะ

เรียนรูการปรับตัวและสรางภูมิคุมกันใหแก

ตนเองในทุกๆ ดาน พบกันใหมในจดหมายขาว

ฉบับปดเรียนภาคตน
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Editor talk

วิภาดา คงเมือง
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
จิรัฎฐ ชีพนุรัตน
  
บรรณาธิการ
วิภาดา คงเมือง

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
อชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย
ภัทรพล ลาภเกียรติพร
สุชาวดี พูลภักดี

กองบรรณาธิการ 
วิภาดา คงเมือง
ภัทรพล ลาภเกียรติพร
สุชาวดี พูลภักดี
เศรษฐภรณ หนอคำ
ขนิษฐา สรรเสริญ
พิมลภัทร ภูปาน
พิศรพล เกตุมณี
ณัฐวรรณ ชาบำเหน็จ
เกษสุดา กลาแข็ง
Douglas Colgan

พิสูจนอักษร
ขนิษฐา  สรรเสริญ

ออกแบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน พบกันอีกครั้งในจดหมายขาวฉบับนี้

เปนฉบับท่ี 3 เดือนแหงฤดูฝน เน่ืองจากฝนตกแทบทุกวันทำใหนักเรียนหลายคนไมสบายและหยุดเรียน

ไปหลายวัน คงตองชวยกันดูแลและใสใจรักษาสุขภาพใหดี ในชวงเดือนที่ผานมามีกิจกรรมที่สำคัญ

โดยเฉพาะกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ถือเปนโชคดีของประชาชนคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย

ถึงสองพระองคทรงวางรากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศไทย พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย กิจกรรมนี้จึงจัดเพื่อสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนสนใจทางดานวิทยาศาสตร เพราะไมอาจปฏิเสธไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐาน

สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจดหมายขาวฉบับนี้ ในคอลัมนสรรสาระเพื่อการเรียนรูขอ

เปดโลกทัศนโดยการพาไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ประเทศสิงคโปร Science in Singapore

รวมทั้งเนื่องจากปที่แลวมีปญหาน้ำทวมใหญทำใหหลายคนยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหานี้ จึงมี

บทความพิเศษ “ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติได…ถาเราตามทันธรรมชาติ” ใหลองเขาไปอานเพื่อ

เตรียมพรอมตอไป กลับมาหัวขอเบาๆ สำหรับคุณพอคุณแมท่ีบางคร้ังไมทราบวาจะแสดงออกอยางไร

ในนานาสาระหัวขอ “4 วิธีแสดงออกซึ่งความรัก สรางครอบครัวใหแข็งแรง” สวนเรื่องราวการชื่นชม

ความดีของนักเรียนท้ังฝายอนุบาล ประถมและมัธยม มีมาฝากเชนเคย ในสวนของกิจกรรมการเรียนรู

ฉบับน้ีเปนการรวบรวมภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร และกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของระดับประถมศึกษา

ปท่ี 4-มัธยมศึกษาปที่ 6

  

สุดทายน้ีขอฝากใหนักเรียนต้ังม่ันในความดี ต้ังใจทำส่ิงท่ีดีและถูกตอง บางคนคิดวาทำแลวไมมีใครเห็น

แตตัวเราน่ีแหละท่ีเห็น ใหทำตอไป ดังน้ันจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (25 กรกฎาคม 2506)

"การปดทองหลังพระน้ัน เม่ือถึงคราวจำเปนก็ตองปด วาท่ีจริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบ
ปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา
ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได"
                                         (แหลงที่มา http://www.cca.chula.ac.th/protocol/graduate-chulalongkorn.html)

เพื่อแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเห็นความสำคัญของการมุงมั่นทำความดี เพื่อพัฒนาประเทศตอไป

แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ

คุยกับ
บรรณาธิการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีจิตอาสาชวยกันเก็บเสื่อและอุปกรณตางๆ
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แนะนำอาจารยแนะนำอาจารย

ค.บ. การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตำแหนง อาจารยอาวุโส

อาจารยอาวุโส
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ผศ.อารดา เตชะไกศิยวณิช

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมวันภาษาไทย ป 2555

1 สาธิตการเลานิทาน ระดับชั้นประถมศึกษา

  ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม ป.1/5

 สาธิตการเลานิทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล ม.2

2 สาธิตการกลาวสุนทรพจนหัวขอ“อาเซียนกาวไกล

 ดวยใจเปนหนึ่ง” ระดับชั้น มัธยมศึกษา

  ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ม.3

3 สาธิตการโตวาที ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ด.ช.วชิรวิทย บุญชุม ม.3

  ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา ม.3

  ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศ ม.3

  ด.ญ.พิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ม.3

  น.ส.วชิราภรณ ศรีสกุล ม.5

  น.ส.ณัชชยา เมธากิตติพร ม.5

  น.ส.จุฑารัตน รื่นเริง ม.5

ประกวดเลาเรื่องดวยภาพ
ชนะเลิศประกวดเลาเรื่องดวยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
 ด.ญ.นิรินธนา มาชู ป.1/6
ชนะเลิศประกวดเลาเรื่องดวยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
 ด.ญ.เคียงชณก ชอง ป.2/3
ชนะเลิศประกวดเลาเรื่องดวยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 ด.ช.ปณณธร พุมใหญ ป.3/4

ประกวดเลานิทาน
ชนะเลิศประกวดเลานิทานเรื่อง “ชวยโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
 ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม ป.1/5
ชนะเลิศประกวดเลานิทานเรื่อง “ผีนอยหายไปไหน” ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
 ด.ญ.อนุรดี เอี่ยมศรีวรรณ ป.2/2
ชนะเลิศประกวดเลานิทานเร่ือง “นองโมโมไมกินผัก” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
 ด.ญ.อิงครัตน พิริยะภักดีกุล ป.3/1

แขงขันเขียนสะกดคำ
ชนะเลิศแขงขันเขียนสะกดคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
 ด.ญ.ธนวรรณ ลีตระการ ป.2/5
ชนะเลิศแขงขันเขียนสะกดคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ ป.3/3

ประกวดแตงนิทาน
ชนะเลิศประกวดการแตงนิทานเร่ือง “เด็กหญิงผูไมมีวันย้ิม” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2
 ด.ญ.เคียงชณก ชอง ป.2/3
ชนะเลิศประกวดการแตงนิทานเร่ือง “กระตายจอมเกเร” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
 ด.ช.ปพนธันย อุยยานนวาระ ป.3/4
ชนะเลิศประกวดการแตงนิทานร่ือง “ดวงอาทิตยกับเมฆฝน” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4
 ด.ญ.กัญญชลี วิภูพงศ ป.4/1

แขงขันตอบปญหาจากสารานุกรม
ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาจากสารานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
 ด.ญ.ปาริมา ศิริชัยนฤมิตร ป.1/3
ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาจากสารานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
 ด.ญ.อรญา อัศภาภรณ ป.2/3
ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาจากสารานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 ด.ช.ชยธร ลอทวีสวัสดิ์ ป.3/2

ประกวดอานทำนองเสนาะ
ชนะเลิศประกวดการอานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ ป.4/2
ชนะเลิศประกวดอานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
 ด.ญ.ดุสิตา กิติสาระกุลชัย ม.1
ชนะเลิศประกวดอานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
 น.ส.ปาณณภา อินทราคม ม.5

ประกวดขับเสภา
ชนะเลิศประกวดขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
 ด.ช.รัฐการ สุขสวัสดิ์ชล ม.2

ประกวดวาดภาพ ดวยโปรแกรม Paint หัวขอ “รักษภาษาไทย”
ชนะเลิศประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
 ด.ญ.เขมิกา ครุธแกว ป.2/1
ชนะเลิศประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล ป.3/2

ประกาศผลการประกวดทักษะทางภาษาไทยประกาศผลการประกวดทักษะทางภาษาไทย

หนูนอยคนเกงหนูนอยคนเกง

ด.ช.เปนไท ศิริเวชวิวัฒน ป.3/4 เขารวมแขงขัน

วายน้ำ รุนอายุ 8 ขวบ ในนามสโมสรอินทรา

สถานที่แขงขัน ชมฟา

 ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศรุน 8 ขวบ

 เหรียญทอง 1 เหรียญ ทาผีเสือ

 เหรียญทอง 1 เหรียญ ทาฟรีสไตล

 เหรียญเงิน 1 เหรียญ ทากรรเชียง

กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันภาษาไทย
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กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันอังคารที่ 21 ส.ค. 2555 ป.6 , ม.2 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2555 ม.3 - ม.6 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา

วันศุกรที่ 24 ส.ค. 2555 ป.4 - ป.5 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันอังคารที่ 22 ส.ค. 2555  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2555  คณะผูบริหาร อาจารยและบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

  มาเยี่ยมชมโรงเรียน

วันจันทรที่ 27 ส.ค. - วันศุกรที่ 7 ก.ย. 2555  กิจกรรม “คุยกับคุณครู” (ประถม - มัธยม)

วันศุกรที่ 7 ก.ย. 2555  - นักเรียน ม.6 เรียนวันสุดทาย ภาคตน

  - ซอมหนีไฟทั้งโรงเรียน

วันเสารที่ 8 - วันอาทิตยที่ 9 ก.ย. 2555  โครงการคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4

  ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 10 ก.ย. 2555  กิจกรรมแขงขันตอบคำถาม ประจำเดือน ก.ย. 2555 (หองสมุด)

วันจันทรที่ 10 - วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 2555  นักเรียน ม.6 สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2

วันจันทรที่ 10 - วันศุกรที่ 14 ก.ย. 2555  สอบยอย ครั้งที่ 4 ในชั่วโมงเรียน

วันจันทรที่ 10 - วันศุกรที่ 21 ก.ย. 2555  กิจกรรม “คุยกับคุณครู” (อนุบาล)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 2555  - สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2 (รอบความสามารถ หองเรียน)

  - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 4

วันศุกรที่ 14 ก.ย. 2555  สอนเสริมพิเศษนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมความพรอมสอบ GAT/PAT

วันเสารที่ 15 - วันอาทิตยที่ 16 ก.ย. 2555  โครงการคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.5 - 6

  ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 17 ก.ย. 2555  การแสดงโครงการรักษดนตรี ครั้งที่ 2 (เวลา 15.30 - 16.30น.)

วันจันทรที่ 17 - วันศุกรที่ 21 ก.ย. 2555  สอนเสริมพิเศษนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมความพรอมสอบ GAT/PAT

วันศุกรที่ 21 ก.ย. 2555  วันสุดทายการเรียนภาคตน 2555 ของนักเรียน ม.6

วันเสารที่ 22 - วันอาทิตยที่ 23 ก.ย. 2555  โครงการคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ ม.1 - 3

  ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 24 ก.ย. - วันศุกรที่ 5 ต.ค. 2555  สอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนนสำหรับภาคตน ครั้งที่ 2

วันศุกรที่ 28 ก.ย. 2555  หองสมุดประกาศชื่อนักอาน ประจำเดือน กันยายน 2555

วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 ต.ค. 2555  - สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2

  - นิทรรศการนำเสนอผลงาน (อนุบาล)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 2555  หองสมุดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัล "สุดยอดนักอาน" (ภาคตน)

วันศุกรที่ 5 ต.ค. 2555  วันสุดทายการเรียนภาคตน 2555

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน ปการศึกษา 2555Calendar
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ถึงเวลานี้โรคมือ เทา ปาก ก็ยังวนเวียนอยู

ใกลตัวนองเล็กของเรา แมโรงเรียนจะใช

วิธีการปองกันทุกวิถีทางแลวก็ตามจึงฝาก

ผูปกครองสังเกตลูกใหใกลชิดข้ึนหม่ันสังเกต

ตุมตามมือ เทา ปาก ล้ินและในลำคอ หรือ

อาการไข เบื่ออาหารหากมีอาการดังกลาว

ขอใหพาไปพบแพทยและหยุดพักผอนอีกท้ัง

ไมพาลูกออกไปในที่ชุมชนแหลงรวมผูคน

เพื่อเปนการปองกันการติดเชื้อโรค

“รวมดวยชวยกัน”“รวมดวยชวยกัน”

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาไดจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ชั้นอนุบาล 3 ในงานวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2555 โรงเรียนของเราไดสงโครงงาน

วิทยาศาสตร เรื่องประโยชนของน้ำสีจากดอกอัญชัน เขาประกวดโดยมีผูนำเสนอคือ 

 ด.ญ.จิรัชญา กัยวิกัย

 ด.ญ.นภัทร ตันประทุมวงษ

 ด.ญ.เพียงเธอ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 

 ครูกรรณิการ สวางประเสริฐ เปนที่ปรึกษา

และไดรับรางวัลที่ 3 คือ เกียรติบัตร และเงินจำนวน  500  บาท ทั้งนี้นักเรียนไดมอบ

เงินใหแกโรงเรียนเพื่อเปนการตอบแทนที่ทางโรงเรียนไดใหการสนับสนุนในครั้งนี้

โครงงานวิทยาศาสตรสำหรับเด็กโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
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เมื่อธรรมชาติทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยนี้ ทั้งน้ำทวม

สึนามิ แผนดินไหว ทำใหเราตองปรับตัวหรือทำตัวใหรูเทาทันธรรมชาติ

เพื่อใหเราเขาใจถึงเหตุที ่ทำใหเกิดภัยพิบัติขึ ้นในประเทศไทย

และเตรียมพรอมท่ีจะอยูกับธรรมชาติอยางถูกตอง เราตองมีความรูดังน้ี

“á¼‹¹´Ô¹äËÇ¤×Í¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¾ÅÑ§§Ò¹ »¡µÔáÅŒÇµÒÁ¾×é¹âÅ¡µ‹Ò§æ

ÁÕÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¡¡Ñ¹Ç‹ÒÃÍÂàÅ×èÍ¹«Öè§¨ÐµŒÍ§ÁÕÃÐ¹ÒºáÅÐ¤ÇÒÁÅÖ¡ ÃÍÂàÅ×èÍ¹

µÒÁ»¡µÔ¹Ñé¹¨ÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹µÑÇµÅÍ´àÇÅÒ ¶ŒÒà¤Å×èÍ¹µÑÇä»µÒÁ»¡µÔ

¡ç¨ÐäÁ‹·ÓãËŒà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇáµ‹¶ŒÒàÁ×èÍäËÃ¡çµÒÁ·ÕèÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹µÑÇ

ÍÂ‹Ò§©Ñº¾ÅÑ¹ àÁ×èÍ¹Ñé¹àÍ§ÁÑ¹¨Ð»Å´»Å‹ÍÂ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÍ¡ÁÒÍÂ‹Ò§

ÁËÒÈÒÅ«Öè§¡ç¨ÐàÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹Ò¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ”

รศ.ดร.วีระชัย ศิริพันธวราภรณ หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล กลาว แลวประเทศไทยจะเกิดแผนดินไหวหรือไม?

รอยเลื่อนที่ใหญจริงๆ ที่อยูใกลประเทศไทยอยูในประเทศพมา

ประเทศไทยไมไดอยูในพื้นที่ๆ จัดวามีอันตรายมากเพราะรอยเลื่อนนั้น

มีการเคล่ือนตัวท่ีต่ำมากซ่ึงไมเกิน 1 เซนติเมตรตอป แผนดินไหวท่ีใหญ

ที่สุดที่วัดไดคือที่ประเทศชิลี พ.ศ.2503

“ถาเปรียบเทียบประเทศไทยกับแผนดินไหวที่สุมาตราเมื่อเร็วๆ นี้”

การปลดปลอยพลังงานออกมาโดยมีปริมาณที่เทียบไดกับถาเรามี

แบตเตอรรี่อันใหญ 1 อันเราจะพบวาพลังงานนี้สามารถนำมาใชไฟฟาใน

ประเทศไทยได 1 ปเต็มๆ !! น่ันคือทางทฤษฎี ถาเกิดแผนดินไหวข้ึนใหเรา

หลบอยูใตโตะหามว่ิงออกขางนอก ท่ีสำคัญถาเกิดแผนดินไหวอยาเช่ือขาวลือ

ใหฟงรายงานวิทยุและขาวสารท่ีเปนทางการ กรุงเทพมีโอกาสต่ำมากท่ีจะ

ถลมจากเหตุแผนดินไหวถึงจะผานไปประมาณ 10 ป สาเหตุเดียวท่ีกรุงเทพ

จะถลมจากแผนดินไหวอาจจะมีจากแผนดินไหวขนาดใหญท่ี จ.กาญจนบุรี

จากรอยเล่ือนศรีสวัสด์ิหรือวารอยเล่ือนดานเจดียสามองคซ่ึงเปนแผนดินไหว

และเปนรอยเลื่อนที่ใกลกับกรุงเทพฯหางประมาณ 150 กิโลเมตร

ถาสมมติวาแผนดินไหวเกิดขึ้นขนาด 8 ริกเตอร จริงๆ ในกาญจนบุรี

โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ต่ำมากๆ คือมีโอกาสเกิดแตบอกไดยากวาเมื่อไหร

จะเกิดและถาเกิดข้ึน 8 ริกเตอร จริงโอกาสท่ีกรุงเทพฯจะกระทบกระเทือน

เกิดข้ึนแนนอน แตคาดวาพวกเราท้ังชีวิตอาจจะไมเห็น” ดร.วีระชัย กลาว

แลวถาเกิดแผนดินไหวในทะเลละ? หลายคนคงจะนึกถึงสึนามิ

ซึ่ง ดร.วัฒนา กันบัว ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล สำนักเฝา

และระวังสภาวะทางอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กลาววา สึนามิ แปลวา

คล่ืนยักษในภาษาญ่ีปุน ซ่ึงเปนคล่ืนท่ีมีความแรงมากและจะแผลงฤทธ์ิ

ตอนเขาใกลฝงซึ่งเกิดจากการไหลของนาวาแนวดิ่งจนทำใหเกิดการ

ขบกันของเปลือกโลกใตทะเล ซ่ึงความสูงจะมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับวา

ซัดเขาสูฝงที่ตื้นหรือลึกมากแคไหน และสึนามิไมสามารถทำลายพื้นที่

สูงชันได!! สึนามิที่เคยวัดไดสูงที่ญี่ปุนประมาณ 35 เมตร หรือ

ประมาณตึก 7 ช้ัน การวัดความสูงของคล่ืนสึนามิวัดจากท่ีระดับน้ำทะเล

ปานกลางจนถึงตำแหนงที่น้ำไปสัมผัส

แลวเราจะรูไดยังไงวาสึนามิกำลังจะมาแลว? น้ำทะเลจะลดตัวลงไปอยาง

ฮวบฮาบ!! เพราะคลื่นสึนามิมีความยาวและเราตองดูคาบคลื่นใชเวลา

ประมาณ 5 - 10 นาทีในการลดตัวและขึ้นของคลื่นในทะเล และตองมี

ส่ือลางบอกเหตุ เชน การเกิดแผนดินไหวใกลประเทศเรา คล่ืนมี 2 แบบ

คือ ยอดคลื่นและทองคลื่น จะเกิดสึนามิแบบไหนใหดูวายอดคลื่นหรือ

ทองคล่ืนอันไหนมาถึงกอนกัน ถาเปนพ้ืนท่ีๆ ยอดคล่ืนมาถึงกอนบริเวณน้ัน

น้ำทะเลจะลดตัวลงอยางรวดเร็วและถาในพ้ืนท่ีน้ันเปนยอดคล่ืนมาถึงกอน

น้ำทะเลจะขึ้นมากอนในชวงเริ่มตนเทานั้นจะยังไมเปนคลื่นลูกใหญ

“เราควรจะออกจากชายฝงแลวก็ข้ึนท่ีสูงและต้ังสติใหดี เพ่ือความปลอดภัย

ถาเกิดสึนามิ ในปจจุบันประเทศไทยมีเรดารในการตรวจหาคลื่นสึนามิ

โดยจะวัดไดแนนอนที่สุดในกระแสน้ำและสามารถเตือนภัยลวงหนาได

ประมาณ 20 - 30 นาที นอกเหนือจากทุนตรวจวัดคล่ืนท่ีทะเลลึก อาวไทย

ตื้นแค 50 เมตร แตคลื่นสึนามิมีความยาวประมาณ 100 เมตร ทำให

คลื่นมีการแตกตัวเหลือเปนเพียงกระแสน้ำที่พุงเขามาหาฝงซึ่งมีความสูง

ไมเกินเมตร” ดร.วัฒนา กลาว

Special Issue
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ถายทอดโดย : ครูวิภาดา คงเมือง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อกา
รศึก

ษา
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เมื่อเรารูทันธรรมชาติแลวก็ควรจะปรับตัวและปรับใจ ไมวาจะเกิดภัย

ธรรมชาติมากนอยแคไหนมนุษยตองปรับตัวเพื่ออยูรวมกับธรรมชาติ

ใหได ชวยกันรักษาไมทำลายธรรมชาติเพื่อใหมนุษยสามารถอยูรวมกัน

กับธรรมชาติไดอยางปลอดภัยไมเกิดอุบัติภัยจากธรรมชาติซ่ึงสาเหตุหลัก

อาจเกิดจากผลงานหรือน้ำมือของมนุษยเองซึ่งทำลายธรรมชาติโดย

ไมคำนึงถึงผลเสียท่ีตามมาวาจะเกิดอะไรข้ึนตามมาภายหลัง ธรรมชาติ

ใหอะไรมนุษยมากพอแลว ถึงเวลาที่เราควรจะตอบแทนธรรมชาติบาง

เมื่อรูทันแลวทำตาม รูทันแลวสรางสรรคธรรมชาติ รูทันเพื่อใหเรา

ปรับตัวไมใชทำลาย แลวโลกเราจะงดงามมากกวานี้

แลวถาเทียบกันระหวางชายทะเลฝงอาวไทยและฝงอันดามัน อันไหน

เสี่ยงกวากัน? ดร.วัฒนา ตอบวา ไมมีคำวาเสี่ยง เพราะวามีความ

เทาเทียมกัน

คำพูดยอดฮิตที่คนไทยจะทักทายกันชวงน้ำทวมครั้งใหญที่เพิ่งจะ

ผานพนไปนั่นก็คือ น้ำทวมบานหรือเปลา รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูเชี่ยวชาญเรื่องน้ำใหมุมมองถึงเหตุการณน้ำทวมในประเทศไทยวา

“ทำไมเราถึงมองวาน้ำทวมปนี้ยิ่งใหญมากเพราะวามันทวมรอบๆ

กรุงเทพฯ น้ำทวมมีแบบเออลนตลิ่งและแบบฉับพลัน อันตรายจาก

น้ำทวมคือถูกไฟดูดประมาณ 20% การอยูกับธรรมชาติเราตองรูวา

ธรรมชาติมีความซับซอนและสัมพันธกัน เราตองนึกตองปา ปาโกงกาง

ปาตนน้ำ ทั้งหมดนี้มีสำคัญมากรวมทั้งระบบนิเวศตางๆ เราตองเขาใจ

ระบบธรรมชาติกอนที่จะจัดการน้ำ มันมีความเชื่องโยงกันอยูและ

มีความเปนพลวัต”

“เราตองปรับตัวและปรับใจใหเขากับการอยูรวมกันกับธรรมชาติ

การแกปญหาที่สำคัญคือตองจัดการน้ำแบบวิทยาการ

ทำแบบทันที ณ เวลาจริงที่เกิดขึ้น ตองจัดการ

ระบายน้ำเพ่ือลดสภาพน้ำท่ีจะมา เหมือนโครงการ

แกมลิงและโครงการปากขวดซึ่งเปน

โครงการในพระราชดำริของในหลวง เราตอง

มีแผนวางไว ถาน้ำมาเราจะทำยังไง น้ำแลง

เราจะทำยังไงไมงั้นจะเปนเหมือนปที่แลว”

ดร.กัมปนาทกลาว

แลวปนี้น้ำจะทวมกรุงเทพ

อีกหรือไม!!! ดร.กัมปนาท

ตอบวา ทวม แตตอบตามสถิติ

โดยเกิดขึ้นแบบเฉลี่ยประมาณ

11 ครั้ง ในแตละป

อยางนอยตองมีการ

เตรียมตัวที่มากขึ้น

และการปรับตัวเรียนรู

จากประสบการณจริง

ที่ผานมา การรวมตัวกัน

มากขึ้นการขุดลอกคลอง

เชื่อมั่นวาสามารถที่จะแกไข

ปญหาไดดีกวาเดิม แลวการทวม

แบบปที่แลวก็ไมนาจะเกิดขึ้น

ถาเกิดขึ้นก็นาจะระบายไดดี

ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
 การเสวนาในหัวขอ “เอาอยู เมื่อรูทันธรรมชาติ”
 http://www.ipst.ac.th
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ถายทอดโดย : ครูอชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย

หอง ชื่อ - นามสกุล - ชื่อเลน พฤติกรรมความดี

ตอ.1 ด.ญ .เอมภัสส โคมทองสถิต (เอมมี่) ชวยคุณครูดูแลเพ่ือนในการเขาแถวใหเปนระเบียบเรียบรอยและชวยแนะนำใหเพ่ือนชวยเหลือตนเอง

ตอ.2 ด.ญ. นภัสรนันท เอื้อมงคลการ (ผิงผิง) มีน้ำใจหารองเทาใหเพื่อนเมื่อเพื่อนหาไมพบและคอยเก็บเศษขยะในหองเรียนทิ้งทุกครั้ง

   โดยที่ครูไมตองบอก

ตอ.3 ด.ช.ณัฐพัชร วัตตะยัง (แอม) ชวยเหลือเพื่อน มีน้ำใจและรูจักแบงปน รับผิดชอบในการจัดเก็บของใชสวนตัวและสวนรวม

   ใหเปนระเบียบ

อ.1/1 ด.ช.ณัฐวัสส เศรษฐาโรจนกุล (คีน) มีน้ำใจคอยชวยครูเก็บที่นอนอยางขยันขันแข็งเสมอและเมื่อเห็นเพื่อนเปดไฟหองน้ำทิ้งไว

   ก็จะรีบไปปดไฟใหทันที

อ.1/2 ด.ช.อัครวรัญ อัครเศรณี (วารัญ) คอยชวยเหลือเพื่อนที่ลืมเก็บผากันเปอนหรือหาที่เก็บไมเจอ ก็จะคอยบอกและเก็บให

อ.1/3 ด.ช. ธาวิน สุพรรณโอชากุล (นีโอ) มีจิตอาสาชวยปดไฟในหองน้ำเมื่อใชงานเสร็จและชวยปดไฟในหองเรียนเมื่อตองออกไป

   ทำกิจกรรมนอกหอง

อ.1/4 ด.ช.นรินทรชาติ วรรณะ (เอเต) มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนในการติดกระดุม ดูแลเพ่ือนท่ีมาใหมและหยิบจับส่ิงของชวยคุณครูอยูเสมอ

อ.1/5 ด.ช.ณัฐวัชร เหลาสินชัย (วัชร) เปนเด็กเรียบรอย มีจิตอาสา ชวยเก็บของเลนและคอยชวยเหลือดูแลหองเรียนใหเรียบรอย

อ.1/6 ด.ญ.สุธิณี จำปาทอง (มิ้นท) มีน้ำใจคอยชวยเหลือหยิบกระเปาและกระติกน้ำใหกับเพื่อนๆ ที่ลืมไวเสมอ

อ.2/1 ด.ช. พิชชากร โกสินทรานนท (เมเปล) มีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บที่นอนทุกวัน

อ.2/2 ด.ญ.อชิรญา มูลงาม (จุบ) ชวยดูแลความเรียบรอยในการจัดเก็บเกาอี้สวนรวมโดยไมตองบอก

อ.2/3 ด.ช.ธนวัฒน จันทรแกว (เคน) มีน้ำใจกับผูอ่ืน มักชวยเหลืองานของสวนรวมโดยไมตองรองขอ อาสาสมัครตนเองในการทำงาน

   เพื่อสวนรวมอยางสม่ำเสมอ

อ.2/4 ด.ญ.วิรามร รุจิวศิน (นาโน) มีจิตอาสา คอยชวยเหลือ ดูแลความเรียบรอยในหองเรียนโดยไมตองรองขอ

อ.2/5 ด.ญ.ณัฐนันท อรุโณทัย (อันนา) มีวาจาไพเราะ ชวยเหลือตนเองไดดี ทั้งยังชวยเก็บที่นอนและปลุกเพื่อนๆ ดวย

อ.2/6 ด.ช.อเนก วงศปณทิพย (ไปป) มีน้ำใจและพูดจาไพเราะ อาสาสมัครชวยคุณครูทำความสะอาด ชวยเพ่ือนปูท่ีนอนและชวยถือของเสมอ

อ.3/1 ด.ช.ชลัท นิลมวง (เรน) เชื่อฟงครูและปฏิบัติตามกติกาไดดีในขณะทำกิจกรรม

อ.3/2 ด.ญ.ณัฐชามญฑ จาวจักรศิริ (ปาว) รูหนาที่ของตนเองอยางดีเยี่ยม พูดจาไพเราะ ชวยเหลือและมีน้ำใจกับผูอื่นเสมอ 

อ.3/3 ด.ช.พลพีร สิทธิชัยสิทธิ์ (แทนไท) มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนๆ อยางสม่ำเสมอ ตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบ

อ.3/4 ด.ญ.มาริสา เวชสุภาพร (ริสา) ชวยเหลือคุณครูในการดูแลเพื่อนๆ ใหอยูในกติกา ขณะทำกิจกรรม

อ.3/5 ด.ช.ณัฐกิตติ์ จาวจักรศิริ (ปาม) มีความพยายามในการดูแลตนเองและมีน้ำใจชวยครูดูแลความเรียบรอยในหองเรียน

อ.3/6 ด.ญ.พุทธพร เสรีทวีกุล (หยก) มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
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กิจกรรมเลานิทาน ระดับอนุบาล



ถายทอดโดย : ครูพิชามญชุ พงศปณิก
 ครูวารุณี นาวัลย
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พอแมสวนมากจะรูวิธีเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตทางรางกาย แตมักจะ

ไมคอยรูวิธีการจะอบรมสั่งสอนใหลูกมีวุฒิภาวะทางความคิด อารมณ

มีวินัยในตนเองหรือมีวิสัยทัศนที่ดี มองไกล ใฝดี มีคุณธรรม พอแม

มักจะใชวิธีขูบังคับหรือตามใจไปเลย พอแมสมัยใหมบางคนอาจจะคิดวา

การขูบังคับหรือลงโทษ จะทำใหเด็กโกรธ ไมพอใจ เขาจึงไมนิยมการ

ลงโทษลูก เห็นวาเปนความโหดราย (ความจริงมีทั้งพอแมที่ลงโทษลูก

แบบโหดรายเกินความเหมาะสม และพอแมท่ีลงโทษลูกแบบเปนเง่ือนไข

ใหเกิดการพัฒนา) พอแมสมัยนี้จึงหันมาใชวิธีการตามใจลูก โดยคิดวา

นั่นคือ วิธีแสดงความรักลูก ซึ่งไมถูกตอง การตามใจก็มีทั้งการใหอิสระ

เงินทอง ของใชมากๆ พาไปเที่ยว รวมทั้งการใหเงินทองเปนสินบน

เพื่อใหลูกทำหนาที่ของเขา เชน การเรียนหรือเลนกีฬาใหชนะ

ปู ยา ตา ยายท่ีอายุมากแลว มักตามใจหลานมากข้ึนไปอีกเพราะอยากให

หลานรักตัวเอง บางรายใหทายหลานจนหลานเปนคนถูกตามใจมาก

ขาดวินัย ขาดความอดทน เปนคนอารมณฉุนเฉียว เอาแตใจ ขี้เกียจ

ไมมีวินัย และกาวราว บางรายถือเปนสำนึกผิดหรือไถโทษตัวเองที่เคย

ทำโทษรุนแรงหรือไมแสดงความรักกับลูกมากอน พอลูกโตขึ้นมีหลาน

จึงมาทำดีแบบตามใจหลานมากๆ เพ่ือเปนการชดเชย ดูๆ เหมือนจะเปน

วัฒนธรรมท่ีไมดีไปแลวท่ีนิยมตามใจลูก (หลาน) กันมาก สำหรับสังคม

สมัยนี้ บางคนอยากใหลูกหลานมีนิสัยเปนเด็กไมโตเสียที ขาดวุฒิภาวะ

ตองคอยพ่ึงพอแม ติดพอแม เพราะผู ใหญกลัวตัวเองจะเหงาและวาเหว

จึงเล้ียงลูกเหมือนใหเปนเด็ก ไมใหโตมีวุฒิภาวะ เพราะไมอยากใหเติบโต

แยกตัวออกไปดำเนินชีวิตของเขาเอง ซึ่งตางจากวัฒนธรรมในสังคม

ท่ีพัฒนาแลว จะนิยมเล้ียงลูกใหเติบโตและออกไปเผชิญชีวิต รับผิดชอบ

ตัวเองได เพียงอายุแค 18 ป ก็ใหชวยตัวเองแลว ทั้งดานการเงิน

การเรียน และการงาน แตสังคมของเรา อายุ 28-35 ป ยังทำตัวเปนเด็ก

ตองพึ่งพอแมก็มีใหเห็นไดมาก การตามใจลูกแมเปนสิ่งที่ไมดี แตจะอยู ที่มา : ศ.ดร.นายแพทยวิทยา นาควัชระ จากหนังสือ “พอแมเปนพิษ”
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คูสังคมเราไปอีกนาน ท้ังน้ีเพราะพอแมไมรูถึงผลเสียในระยะยาวท่ีลูก

จะไมรูจักโต ขาดวุฒิภาวะทางอารมณและความคิด ขาดวินัย ขาดความ

กลาหาญที่จะออกไปดำเนินชีวิต ลูกหลายๆ รายจึงหันมาโกรธพอแม

เมื่อเขาดำเนินชีวิตผิดพลาดหรือขาดความมั่นใจตัวเอง

ที่พบบอยๆ พอแมชอบใหรางวัลแบบติดสินบนลูกดวยความเคยชิน

หรือเพราะเคยไดรับประสบการณเชนนี้มากอน สวนใหญเปนพอแม

ที่ตามใจเด็กดวย เชน มักจะบอกกับลูกวา ถาลูกทำอะไรได จะใหสิ่งนั้น

สิ่งนี้เปนรางวัลซึ่งพบไดบอยมาก โดยเฉพาะเรื่องการเรียน พอแมมัก

ติดสินบนเด็กโดยคิดวาเปนการใหรางวัล

การจะใหของขวัญหรือรางวัลนั้นตองดูใหเหมาะสมและไมพูดแบบเปน

เงื่อนไขหรือติดสินบน ถาจะใหเงินหรือใหของลูกควรจะพูดเพียงวา

ใหของส่ิงน้ีเพราะรักเขา ใหของขวัญช้ินน้ันๆ ในวาระพิเศษหรือใหรางวัล

ชิ้นนั้นเพราะเขาเปนคนดี ทำตัวดีมาตลอด จนผลดีปรากฏใหเห็น

การใหรางวัลควรใหบางคร้ัง อยาบอยนักเพราะการใหบอยๆ จะกลายเปน

การติดสินบนใหทำหนาที่ของชีวิตไมดี

 ¼ÅàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¾‹ÍáÁ‹µỐ ÊÔ¹º¹à ḉ¡
 ทำใหเด็กมักจะมีลักษณะดังนี้

  1 เปนคนเอาแตได กลายเปนคนงกและขาดวินัยในตนเอง

  2 ผิดหวังงาย ถาไมไดรับสิ่งตอบแทนจากการทำงานเปนเงินทอง

   หรือส่ิงของตามท่ีคาดหวังเอาไวก็จะผิดหวัง เพราะชินตอการทำ

   สิ่งใดโดยมุงหวังรางวัลหรือผลตอบแทนที่เปนวัตถุ

  3 ไมพอใจในผลงานของตนเอง แตภูมิใจท่ีไดรางวัลมากหรือนอย

   เขาจึงตีราคาคุณคาของการทำงาน การทำหนาที่ของชีวิตหรือ

   การทำความดีเปนจำนวนเงินทองหรือสิ่งตอบแทน

  4 เติบโตตอไปอาจจะเปนคนท่ีรับสินบนในการทำงานไดงาย เปน

   บอเกิดของการคอรัปช่ัน รับสินบนหรือทุจริตในการทำงานไดงาย
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ถายทอดโดย : ครูเกษสุดา กลาแข็ง

ป.1/1 ด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร และด.ญ.ชนกนันท ลอทวีสวัสดิ์ มีน้ำใจ

  คอยชวยเหลือเพื่อนดวยการแจกสมุดและหนังสือในหองเรียนอยางสม่ำเสมอ

ป.1/2  ด.ช.รฐนนท ดวงจิตต มีความกระตือรือรนกับการเรียน มาโรงเรียนเชาและรูจัก

  หนาที่ของตนเองเปนอยางดี สามารถทำงานและสงงานเองโดยที่ครูไมตองบอก

ป.1/3 ขอช่ืนชม ด.ญ.ปริศา ชัยรัตน และด.ญ.ศิรดา วัฒนศิริธรรม เปนนักเรียนท่ีมีความต้ังใจ

  ในการเรียนอยางสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบตอตนเองเปนอยางดี มีสัมมาคารวะและ

  มีกิริยาสุภาพเรียบรอย เปนตัวอยางที่ดีของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

ป.1/4 ด.ญ.ปวรินทอร วงศหทัยไพศาล เปนนักเรียนท่ีมีมารยาทเรียบรอย สุภาพ พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานสวนรวม รูจักหนาท่ี

  ของตนเอง เปนตัวอยางที่ดีกับเพื่อนๆ

ป.1/5  ด.ญ.อัยยา ชโยธิน เปนนักเรียนที่มีมารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ยกมือไหวและกลาวสวัสดีคะ ทุกครั้งที่มาถึงโรงเรียนและที่สำคัญ

  เพื่อนยกมือเลือกใหอัยยา เปนหัวหนาหองประจำสัปดาห

ป.1/6 ด.ช.สันต พุทธเจริญ และด.ญ.อาศิรา รัญเสวะ มีกาลเทศะ ทำความเคารพไดถูกตอง มีมารยาท พูดจาไพเราะ ปฏิบัติตามกฎกติกา

  ในชั้นเรียนไดเปนอยางดี

ป.2/1 ด.ญ.ศศินธร อังอธิภัทร และด.ญ.ภูษิตา ธนอัญญาพร เปนเด็กที่ราเริงแจมใส อารมณดี รูจักชวยเหลือเพื่อนและครู เขียนสวย ตั้งใจเรียน

  ทำงานเรียบรอย

ป.2/2 ด.ช.กนิษฐ ธีรชาติธำรง มีน้ำใจอาสาชวยจัดโตะ เกาอี้ ดูแลความเรียบรอยของหองเรียนกอนกลับบาน

ป.2/3 ด.ช.ปราณ นฤมิตรเรขการ ด.ช.ศิลปตย พลเสนา ด.ญ.ธัญธรณ ฉันทพุทธิเวท และด.ญ.ปณฑารีย อำนวยกิจวณิชย มีจิตอาสาชวยจัด

  หองเรียน รวมกับเวรประจำวันเสมอ

ป.2/4 ชื่นชมนักเรียนชั้น ป.2/4 ที่ชวยกันดูแลปลาที่นำมาเลี้ยงในวิชาวิทยาศาสตรเปนอยางดี

ป.2/5 ขอช่ืนชม ด.ญ.คริศรา พลไทย และด.ญ.ธนวรรณ ลีตระการ ทำหนาท่ีเปนผูชวยของคุณครู ชวยครูแจกงาน สมุดและหนังสือใหเพ่ือนๆ ในหอง

ป.3/1 ด.ช.ยูเซฟ บาราดี ตั้งใจเรียนและมีความเสียสละในการเปนตัวแทนหองเพื่อเปนผูนำในการออกกำลังกายในระดับ ป.3

ป.3/2 ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ อาสาเปนตัวแทนนักเรียนรวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการตางๆ มีความตั้งใจใฝรู ใฝเรียนมาก

ป.3/3 ด.ญ.ปุณยนุช สุวรรณทัต มาโรงเรียนเชาทุกวัน ไมเคยขาดเรียน ใสใจในการเรียนเรียนทุกวิชาอาสาชวยงานหองดวยความเต็มใจ

ป.3/4  ด.ช.ยศธบดี แสงอารยะกุล เปนนักเรียนที่พูดจาไพเราะ มีมารยาทดีเยี่ยม มีน้ำใจกับเพื่อนๆ และด.ญ.ภัสชา เตชะวลิตพงษ เปนนักเรียน

  ที่มีความรับผิดชอบดีมาก รูจักหนาที่ของตนเอง และอาสาทำประโยชนใหกับสวนรวมไดโดยไมตองเตือน

ป.4/1 ด.ญ.ภัทรัฏฐ อัชชเสวิน ตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีเยี่ยม เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.4/2 ด.ญ.กัญญ ปญญางาม ด.ญ.ศศิรภา สารชน และด.ญ.จินตภาณี ดาวอุดม ครูขอชื่นชมในความมีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตสาธารณะ

  ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนอยูเสมอ ขอใหรักษาความดีงามนี้ตลอดไป

ป.4/3 ด.ญ.ณัฐพิมล สมบูรณสินชัย ด.ช.ปณณวิชญ อำนวยกิจวณิชย ด.ช.ชวัลวิทย ธรรมชุตาภรณ และด.ช.ปารุสน เฉิน ท่ีมีความประพฤติเรียบรอย

  สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมหองไดเปนอยางดี เช่ือฟงคำท่ีคุณครูสอนและตักเตือน มีการพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ใฝรู ใฝเรียน มารยาท

  เรียบรอย ครูขอชื่นชม

ป.5/1 ขอชื่นชม นักเรียนชั้น ป.5/1 ที่มีพัฒนาการในการเรื่องระเบียบวินัยในหองเรียนมากขึ้น

ป.5/2 เด็กนักเรียน ป.5/2 นารักทุกคนจริงๆ ทั้งมีสัมมาคาระ และตั้งใจเรียนกันทุกคน

ป.6/1 ด.ญ.อันน ชโยธิน มีมนุษยสัมพันธดีมาก ยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลา ทำใหทุกคนที่อยูใกลมีอารมณดี มีความรับผิดชอบ คอยชวยเหลือ

  ทุกคนดวยเต็มใจ

ป.6/2  ด.ญ.ลลิลลัฐิ เอื้อปญญาพร มาโรงเรียนเชา มีความเปนผูนำ กลาแสดงออก

ป.6/3  ด.ช.ศศิศ วีระวุฒิพล มีน้ำใจอาสาชวยงานครู สวนชวยเหลือสวนรวม

การประกวดวาดภาพตามเพลง ในวันแมแหงชาติ
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 รูปพระจันทรเส้ียวขางข้ึน หมายถึง ความเปน

 ชาติใหมที่ถือกำเนิดขึ้น หากมองในมุมของ

 วิทยาศาสตร ดวงจันทรคือบริวารของ

 ดาวเคราะหตางๆ ในระบบสุริยะ รวมทั้ง

 เปนบริวารของโลก ซึ่งมีอิทธิพลหรือ

 กอใหเกิดปรากฏการณตางๆ ตอโลก เชน

 น้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา พระจันทรยิ้ม

 Super Moon เปนตน

 เมอรไลออน (Merlion) เปนสัญลักษณ

 การทองเที่ยวของประเทศสิงคโปร ซึ่ง

 ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนของสิงโต

 และสวนของปลา สิงโต จัดเปนสัตวมีกระดูก

 สันหลัง เล้ียงลูกดวยน้ำนม เปนสัตวเลือดอุน

 ชื่อวิทยาศาสตร Panthera leo ตัวผูเมื่อโต

 เต็มท่ีจะมีขนบริเวณรอบคอยาว ขนปลายหาง

เปนพู ตัวเมียมีขนาดเล็กกวา ทำหนาที่ลาเหยื่อ ปลา จัดเปนสัตวมี

กระดูกสันหลัง เปนสัตวเลือดเย็น อาศัยอยูในแหลงน้ำ หายใจดวยเหงือก

ใชครีบและกลามเนื้อลำตัวในการวายน้ำ

 สิงคโปรไฟเออร (Singapore Flyer) เปน

 ชิงชาสวรรค (Ferries wheel) ท่ีสูงท่ีสุดในโลก

 ดวยความสูงถึง 165 เมตร หลักการทำงาน

 ของชิงชาสวรรค เรียกวา การเคลื่อนที่แบบ

 วงกลมในแนวดิ่ง คลายกับการโคจรของ

 ดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย หากเรามอง

 ชิงชาสวรรคจากดานขางที่เปนรูปวงกลม

เปรียบไดกับการมองเห็นดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยดานบน

(bird’s eye view) ในอวกาศก็วาได

 มารีนาบาราจ (Marina barrage) เปนเข่ือน

 ที่สรางขึ้นเพื่อ 3 วัตถุประสงคหลักๆ คือ

    1 เพื่อสรางและเก็บน้ำจืด

    2 ปองกันการเกิดน้ำทวมในพื้นที่ต่ำ

    3 เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป

 หลักการที่นาสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร

 มีอยูหลายประเด็นดังนี้ การเปลี่ยนน้ำเค็ม

 ใหเปนน้ำจืดโดยการอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ

ที่ตกลงในเขื่อนที่เปนน้ำเค็ม เมื่อระดับน้ำในเขื่อนสูงกวานอกเขื่อนก็จะ

ปลอยน้ำใหไหลออกไปโดยใชแรงโนมถวงของโลก หรือเรียกงายๆ

วาน้ำไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ำ เม่ือทำลักษณะน้ีไปเร่ือยๆ ก็จะทำใหน้ำเค็ม

เจือจางและกลายเปนน้ำจืดในที่สุด อีกวิธีการหนึ่งคือการนำน้ำเสีย

มาผานการรีไซเคิล (Recycle) จนกลายเปนน้ำกลั่นแลวนำน้ำกลั่น 1%

ไปผสมกับน้ำดีอีก 99% กลายเปนน้ำดื่มที่เรียกวา Newater สวนภาพ

ดานซายมือที่นำมาใหชมคือหลังคาสีเขียว (Green Roof) ซึ่งเปนพื้นที่

ท่ีปูพ้ืนดวยหญาทำใหหลังคามีอุณหภูมิไมสูง ซ่ึงสงผลใหเคร่ืองปรับอากาศ

ทำงานไมหนัก ประหยัดพลังงาน และยังเปนสถานท่ีพักผอนของประชาชน

ไดอีกดวย

เห็นไหมครับวาวิทยาศาสตรสามารถพบเจอไดทุกหนทุกแหง เพียงเรา

ใชทักษะพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตรชื่อดังของโลกหลายทานใช นั่นคือ

“การสังเกต” ผนวกกับ “การเช่ือมโยงความรู” ท่ีเรามีอยู จะทำใหรูสึก

วิทยาศาสตรมีความสำคัญกับชีวิต หวังวาการทองเที่ยวครั้งตอไป

ของทุกคนจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และท่ีสำคัญคือความรู

ที่เพิ่มขึ้น อยางที่ครูพบเจอนะครับ (Teacher as Leaner) 

ที่มา :  th.wikipedia.org
 http://patchada.renunakhon.ac.th/phy30201/circular/circular03.html
 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=428020

ธงชาติสิงคโปร

Merlion

Singapore Flyer

Green Roof on
Marina barrage
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ถายทอดโดย : ภัทรพล ลาภเกียรติพร
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ถายทอดโดย : ครูเกษสุดา กลาแข็ง
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ม.1 ขอช่ืนชมหัวหนาประจำโตะอาหาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคน

 ที่คอยดูแลความเรียบรอยตั้งแตการนำสวดมนต การสำรวจ

 ความเรียบรอยของโตะอาหารกอนลุกจากโตะและการรายงานผล

 เปนระยะๆ โดยเฉพาะ ด.ญ.นิรัชกร ศรีทองอินทร ด.ช.ภูมิกิตต์ิ

 พิจิตรพงษชัย ด.ช.เอกบุรุษ วรพิศาล ที่ชวยเพื่อนกลุมอื่น

 นำสวดมนตกอนรับประทานอาหาร มีน้ำใจกับเพื่อนๆ ดีมากคะ

ม.2 ขอชื่นชมนักเรียน ม.2 ทุกคน ที่อาสายกเครื่องดนตรีและ

 อุปกรณในพิธีวันแมอยางขันแข็ง

ม.3 ด.ช.ทิพยยุทธ นกวิเชียร สนใจใฝรู กระตือรือรน ชางคิดชางถาม

 ชวยอาสา ขอใหรักษาความดีนี้ตอไป

ม.4 ขอชื่นชม นางสาวชญานิษฐ ปวิตรปก ที่เปนคนมีน้ำใจ

 เอื้อเฟอเผื่อแผและมีมนุษยสัมพันธดีกับทุกคน

ม.5 นางสาวไอริณ ชีวะสุจินต พูดจาเคารพนอบนอมตอครู ต้ังใจเรียน

 และชวยเหลืองานสวนรวม

ม.6 นางสาวสิณิ์ชญา สุวรรณวรเดช ชวยปดไฟ เครื่องปรับอากาศ

 และคอมพิวเตอร หลังเลิกเรียน ครูประจำชั้นฝากชื่นชมมา

นักเรียนระดบัมัธยมศึกษามีจิตอาสา ชวยกิจกรรมวันวิทยาศ
าส

ตร

 

ความรัก คืออะไร ทำไมมนุษยทุกเพศ ทุกวัยตางปรารถนา โหยหา

อยากจะมีอยากจะไดความรักกันทั้งนั้น “ความรัก” เปนความรูสึกที่

แสดงออกถึงความหวงใย ความใสใจ ความปรารถนาดีท่ีใหแกกันโดย

ไมหวังการตอบแทน ความรักที่แทจริงคือการเสียสละที่ไมมีขอแม

บางคนยอมสละไดแมแตชีวิตของตนเอง ซึ่งรักแทเชนนี้เราไมตอง

ไปหาที่ไหนไกลเลย เพราะนั่นคือ ความรักของพอแมที่มีตอลูกนั่นเอง

ความรักของพอแมเปนส่ิงมหัศจรรย เพราะนอกจากจะเปนเหมือนวัคซีน

ปองกันลูกจากอุปสรรคปญหาตางๆ แลว ยังเปนสิ่งที่ชวยหลอหลอม

ใหลูกเติบโตขึ้นอยางมีความสุข มีความอบอุนใจ ซึ่งเปนพื้นฐานใหลูก

เจริญเติบโตขึ้นเปนคนที่มีความพรอมทั้งกายและจิตใจ มีอารมณที่ดี

มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแงบวกและมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่ดีงามจากผลการศึกษาของ Khalsa (1997) ไดศึกษาวาเด็กทุกคน

ในโลกน้ีเกิดมามีรูปแบบสมองท่ีเหมือนกัน แตการเล้ียงดูท่ีแตกตางกันน้ัน

มีผลทำใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญาและอารมณที่ตางกัน

โดยพบวา เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยความรักและอบอุนจะเปนคนที่มี

ความฉลาดทางดานสติปญญาและอารมณมากกวาเด็กท่ีไดรับการเล้ียงดู

แบบปลอยปละละเลยและถูกทอดทิ้ง

ดังน้ันส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุดในการอบรมเล้ียงลูกใหเติบโตข้ึนเปนคนดี

มีคุณภาพก็คือ การที่พอแมใหความรักและความอบอุนแกลูกนั่นเอง

ซึ่งการแสดงออกถึงความรักที่ดีมีอยู  4 ประการ คือ

1 ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ·Ò§¡ÒÂ
เปนการแสดงออกถึงความรักที่ทำไดงายที่สุดและทำไดเกือบตลอดเวลา

เชน กอด หอม อุม โอบ ลูบหัว จับมือ ลูกตองการการสัมผัสทางกาย

เปนอยางมากในชวงวัย 1-3 ป ดังนั้น ในเวลาทำกิจกรรมตางๆ กับลูก

พอแมควรสัมผัสลูกในระหวางน้ันดวย เปนตนวา เวลาท่ีพอแมอานหนังสือ

ใหลูกวัย 2 ขวบฟง ใหอุมลูกนั่งบนตักและโอบกอดลูกไวดวย จะทำให

ลูกมีความสุขและความอบอุนใจมาก

Fas (1996) ไดศึกษาเด็กทารกในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพราจำนวน

1,000 คน ซ่ึงไมมีการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน อีกท้ังไมเคยไดรับการกอด

และสัมผัสจากผู ใหญเลย พบวาเด็กเหลานี้มีพัฒนาการลาชามากกวา

เด็กทั่วไปในวัยเดียวกันที่ไดรับความเอาใจใสจากผู ใหญ อีกทั้งยังมี

สมองเล็กกวาเกณฑปกติถึง 30%

เมื่อลูกเขาสูวัยรุน พอแมบางคนอาจคิดวาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมในการ

สัมผัสทางกายกับลูกในวัยนี้ โดยเฉพาะในสังคมแบบวัฒนธรรมไทย

ท่ีพอบางคนเลิกกอดลูกสาวไปเพราะคิดวาดูไมดี หรือไมกอดลูกชายแลว

เพราะคิดวาลูกอาจจะอายเพื่อน แตในความเปนจริงแลวไมวาลูกสาว

หรือลูกชายของเราจะโตเปนหนุมเปนสาวแคไหนก็ตาม เขาก็ยังตองการ

การสัมผัสและออมกอดจากพอแมของเขาอยูตลอดเหมือนกับสมัย

เม่ือเขายังเปนเด็กๆ อยูน่ันเอง ดังน้ันพอแมสามารถใชวิธีการท่ีหลากหลาย

ในการสัมผัสลูกเพื่อแสดงความรัก เชน การโอบไหล ลูบหัว แตะหลัง

ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะถายทอดความรักไปสูลูกไดโดยไมรูสึกเขินอายกันท้ังสองฝาย



ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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แมเวลาเปนส่ิงท่ีจำเปนสำหรับธุรกิจการงาน แตสำหรับการสรางครอบครัว

ที่แข็งแรง เวลามีความจำเปนที่ตองใชมากกวาใช ในการงานใดๆ

การใหเวลา หมายถึง การที่ทุกคนในครอบครัวได ใชเวลาในการทำ

กิจกรรมตางๆ ดวยกัน เปนการแสดงความใกลชิดระหวางพอแมลูก

พอแมยุคปจจุบันมักมีปญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาใหลูก พอแมบางคน

บอกเล่ือนนัดกับลูกบอยๆ เพราะคิดวาบอกเล่ือนนัดกับคนในครอบครัวน้ัน

งายกวาเล่ือนนัดกับคนอ่ืนและเห็นวาไมนาจะมีอะไรท่ีเสียหาย แตจริงๆ แลว

เวลาเปนสิ่งที่สำคัญมากสำหรับลูก โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เขาไมเขาใจ

หรอกวาพอแมตองทำมาหากิน เพราะสำหรับลูกแลวการที่พอแมไมมี

เวลาอยูกับเขา คือความรูสึกวาพอแมไมรักเขา ท้ิงเขา ไมเห็นความสำคัญ

ของเขา ดังนั้น ถาปลอยใหลูกรูสึกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะเปนการสราง

ความคิดและทัศนคติในทางลบที่มีตอพอแมใหกับลูก เด็กบางคน

กลายเปนเด็กมีปญหาเพราะคิดวาพอแมไมรัก ไมตองการ บางคนไป

แสวงหาความใกลชิดจากคนอ่ืน เชน จากเพ่ือน จากแฟน จากอินเตอรเน็ต

นอกจากนี้ หากลูกกลายเปนคนที่ไมเห็นความสำคัญของการใชเวลา

กับพอแมตั้งแตเด็ก เมื่อเขาโตขึ้นซึ่งในขณะนั้นพอแมอยากจะใชเวลา

กับเขา เขาก็อาจจะอางวาไมมีเวลาใหพอแมเชนกัน

การใหเวลากับครอบครัวอยางมีคุณภาพสามารถทำไดงายๆ เชน

การรับประทานอาหารในมื้อใดมื้อหนึ่งของวันรวมกัน โดยพอแมควร

ใหความสำคัญและใชชวงเวลานี้ใหมีประโยชนแกลูกมากที่สุดเพื่อแสดง

ความรักและความใสใจที่มีใหแกกัน เชน การตักอาหาร พูดคุยกัน

นอกจากน้ี พอแมควรใหครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ำเสมอ

เชน ลูกในวัยเด็กเล็ก พอแมสามารถใชเวลาใกลชิดกับลูกโดยการ

เลานิทานใหลูกฟง เลนเกมกับลูก สำหรับลูกวัยรุน พอแมสามารถ

หากิจกรรมที่เปนงานอดิเรกที่พอแมลูกมีความสนใจรวมกัน เชน

การเลนกีฬา เลนดนตรี ดูโทรทัศนดวยกัน และหาเวลาไปทองเที่ยว

ดวยกันบาง เชน ไปเที่ยวทะเล ไปตางจังหวัด ไปเยี่ยมญาติผู ใหญ

กิจกรรมตางๆ เหลานี้ นอกจากจะทำใหลูกมีความสุขสนุกสนานแลว

ยังชวยสานความรักความผูกพันในครอบครัวใหมีมากขึ้นอีกดวย
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นอกจากการสัมผัสทางกายและการใหเวลาแลว การแสดงออกถึงความรัก

ที่พอแมมีตอลูกยังรวมถึงการแสดงออกทางคำพูดที่เต็มไปดวยความรัก

ไมวาจะเปนการกลาวคำบอกรัก “แมรักหนูมากนะลูก” “ลูกเปนคนพิเศษ

สำหรับพอแมนะจะ” การพูดชื่นชม “พอภูมิใจในตัวลูกจริงๆ เลย”

การพูดใหกำลังใจ “หนูเกงมากแลวที่ทำไดสมความตั้งใจขนาดนี้”

ถอยคำที่ดีและเต็มเปยมไปดวยความรักเหลานี้จะทำใหลูกรูสึกอบอุนใจ

และเชื่อมั่นในความรักที่พอแมมีตอเขา ซึ่งจะชวยพัฒนาความรูสึก

ในเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเอง (self Esteem) อีกทั้งเมื่อลูกไดยิน

คำพูดดีๆ เหลานี้ ก็จะทำใหลูกมีความสุข ซึ่งการที่ลูกมีความสุข

สมองก็จะหลั่งสารเอ็นดอรฟน (Endorphin) ซึ่งเปนสารแหงความสุข

ชวยใหสมองทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

คำพูดดีๆ ของพอแม ยังชวยใหลูกซึมซับถึงความออนโยน นุมนวล

ซึ่งสงผลใหลูกเปนคนที่สุภาพ ออนโยน ไมหยาบคายอีกดวย
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การใหถือเปนการแสดงความรักและความใสใจของผู ใหที่มีตอผูรับ

ของขวัญท่ีดีไมไดหมายถึงของราคาแพงแตควรเปนของท่ีใหดวยความรัก

ความจริงใจและความตั้งใจที่จะให การใหที่หวังผลประโยชนไมควร

เกิดขึ้นระหวางคนในครอบครัว เชน พอซื้อของแพงๆ ใหลูก แทนการ

ที่ผิดนัดไปเที่ยวกับลูกไมไดเพราะตองไปตีกอลฟกับพรรคพวกเพื่อน

รวมงานหรือแมซื้อมือถือใหมลาสุดใหเพราะกลัวลูกโกรธที่ไปรับลูก

หลังเลิกเรียนไมได

การใหของขวัญท่ีดีท่ีสุดแกลูก ควรตองสังเกตดูวาลูกชอบและมีความสนใจ

ในส่ิงใดบาง เชน ลูกชอบเลนกีฬา ก็อาจใหอุปกรณกีฬา ชุดกีฬา ลูกสนใจ

ศิลปะก็ใหอุปกรณศิลปะตางๆ หรือถาลูกชอบเลนดนตรีก็อาจให

เครื่องดนตรี เปนตน แตจำไววาพอแม ตองแสดงออกถึงทาทีของการ

ใหที่ถูกตองดวยวา การใหของขวัญแกลูกนั้นไมจำเปนตองเปนของขวัญ

ที่มีราคาแพง แตเปนของขวัญที่ลูกชอบและมาจากใจของพอแมที่

แสดงออกถึงความใสใจที่พอแมมีตอลูก

ที่มา : นิตยสาร Mother’s Digest Vol.19 Issue 223 February 2012

“¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õèá¢ç§áÃ§à»š¹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹¢Í§ªÕÇÔµ·Õè´Õ áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨Ðá¢ç§áÃ§ä´Œ¹Ñé¹ÊÃŒÒ§ä´Œ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡” 

áÊ´§ÍÍ¡«Öè§¤ÇÒÁÃÑ¡
ÊÃŒÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇãËŒá¢ç§áÃ§

4 ÇÔ¸Õ



Special Issue

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ»ÃÐà·È : à»š¹ËÁÙ‹à¡ÒÐ·Õè ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ÃÙ»Ã‹Ò§¤ÅŒÒÂ
¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�Ë§ÒÂ¤ÃÖè§«Õ¡ÁÕ¾×é¹·Õè 5,193,250 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ
áÅÐ·ÐàÅ 3,166,163 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂà¡ÒÐ¹ŒÍÂãËÞ‹
¡Ç‹Ò 17,500 à¡ÒÐ áµ‹ÁÕ»ÃÐªÒ¡ÃÍÒÈÑÂÍÂÙ‹à¾ÕÂ§ 3,000 à¡ÒÐ

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ : ÁÕÅÑ¡É³Ð¼ÊÁ¼ÊÒ¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»µÒÁÀÙÁÔ»ÃÐà·È
â´Â·ÑèÇä»ÁÕÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹ª×é¹áººÈÙ¹Â�ÊÙµÃ áº‹§à»š¹ 2 Ä Ù́ ¤×Í Ä Ù́áÅŒ§
à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á¶Ö§µØÅÒ¤Á áÅÐÄ´Ù½¹ à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¶Ö§
à´×Í¹àÁÉÒÂ¹

àÁ×Í§ËÅÇ§ : ¤×Í ¨Ò¡ÒÃ�µÒ (Jakarta) ËÃ×Íã¹Í´Õµª×èÍ »˜µµÒàÇÕÂ
(Batavia) ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×Í ËÔ¹ªÍÅ�¡ ·ÓãËŒÁÕª×èÍàÊÕÂ§
´ŒÒ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ� ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ ËÔ¹Í‹Í¹ ¹éÓÁÑ¹ áÅÐà¡Å×Í
ÁÕÊ¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ¤×Í Juanda Airport áÅÐ·‹ÒàÃ×Í TanjungPriok

àÁ×Í§ÊÓ¤ÑÞáÅÐàÁ×Í§·‹Ò : ä´Œá¡‹ ÊØÃÒºÒÂÒ (Surabaya)
ÂÍ¡ÂÒ¡ÒÃ�µÒ (Yogyakarta) àÁ´Ò¹ (Medan) àÃÕÂÇ (Riau)
á¨ÁºÕ (Jambi) »ÒàÅÁºÑ§ (Palembang) à´¹»Ò«ÒÃ� (Denpasar)

¡ÒÃáº‹§à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ : áº‹§à»š¹ 33 à¢µ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ 28 Ñ̈§ËÇÑ́
áÅÐà¢µ»¡¤ÃÍ§Ê¶Ò¹Ð¾ÔàÈÉ 5 áË‹§

ÃÐºº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ : à»š¹ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂã¹ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°
áºº Unitary Republic «Öè§ÁÕ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§µ¹àÍ§ã¹ºÒ§¾×é¹·Õè
(Provincial Autonomy)

»ÃÐªÒ¡Ã : ÁÕ»ÃÐÁÒ³ 225 ÅŒÒ¹¤¹
ÁÒ¡à»š¹ÍÑ¹´Ñº 4 ¢Í§âÅ¡ ÃÍ§¨Ò¡
¨Õ¹ ÍÔ¹à´ÕÂ áÅÐÊËÃÑ°Ï¹Ñº¶×Í
ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ»ÃÐÁÒ³ ÃŒÍÂÅÐ 88
¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã·Ñé§»ÃÐà·È

à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ถายทอดโดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
(REPUBLIC OF INDONESIA)

¾×é¹·Õè  5,070, 606 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ
ÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ ºÒÃ�ÎÒ«Ò ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ÈÒÊ¹Ò ÍÔÊÅÒÁ (88%) ¤ÃÔÊµ� (8%) ÎÔ¹ Ù́ (2%)
   ¾Ø·¸ (1%) Í×è¹æ (1%)
Ê¡ØÅà§Ô¹ ÃÙà»‚ÂË�
´Í¡äÁŒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ ´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒÃÒµÃÕ

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
 • ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ ¹éÓÁÑ¹ àËÅç¡ ·‹ÍàËÅç¡áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�àËÅç¡
  ÊÔè§·Í à¤ÁÕÀÑ³±�
 • ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ áÃ‹̧ ÒµØ ¶‹Ò¹ËÔ¹ ¼ÅÔµÀÑ³±�
  ¨Ò¡äÁŒ ÊÔè§·Í
 • µÅÒ´¹Óà¢ŒÒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ ÊÔ§¤â»Ã� ÞÕè»Ø†¹ ¨Õ¹ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
 • µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ EU ÞÕè»Ø†¹ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò Ṏ¹ ÊÔ§¤â»Ã�

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
 • ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ãªŒàÇÅÒ 9 »‚
  â´ÂàÃÕÂ¹ ªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ 6 »‚
  áÅÐªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ µÍ¹µŒ¹ 3 »‚
 • ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ
  ãªŒàÇÅÒàÃÕÂ¹ 3 »‚
 • ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´Ñº
  »ÃÔÞÞÒµÃÕ ãªŒàÇÅÒàÃÕÂ¹ 3-4 »‚
   »ÃÔÞÞÒâ· 2 »‚ áÅÐ
  »ÃÔÞÞÒàÍ¡ 3 »‚



à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹à»�´»ÃÐµÙÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹

แหลงที่มา
คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec/
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ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ
»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ

(THE LAO PEOPLE’S
DEMOCRATIC REPUBLIC)

¾×é¹·Õè  236,880 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ
ÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ ÀÒÉÒÅÒÇ
ÈÒÊ¹Ò ¾Ø·¸ (75%)
   Í×è¹æ (16-17%)
Ê¡ØÅà§Ô¹ ¡Õº
´Í¡äÁŒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ ´Í¡ÅÕÅÒÇ´Õ

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
 • ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ äÁŒ«Ø§ äÁŒá»ÃÃÙ» ¼ÅÔµÀÑ³±�äÁŒ ÊÔ¹áÃ‹
  àÈÉâÅËÐ ¶‹Ò¹ËÔ¹ àÊ×éÍ¼ŒÒÊÓàÃç¨ÃÙ»
 • ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�áÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
  à¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò à¤Ã×èÍ§ÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤
 • µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ ä·Â àÇÕÂ´¹ÒÁ ½ÃÑè§àÈÊ ÞÕè»Ø†¹ àÂÍÃÁ¹Õ
  ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãà¹à¸ÍÃ�áÅ¹´�
 • µÅÒ´¹Óà¢ŒÒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ ä·Â ¨Õ¹ àÇÕÂ´¹ÒÁ ÊÔ§¤â»Ã� ÞÕè»Ø†¹
  ÍÍÊàµÃàÅÕÂ àÂÍÃÁ¹Õ

ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È : ÍÂÙ‹ ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ ã¨¡ÅÒ§
¤ÒºÊÁØ·ÃÍÔ¹â´¨Õ¹ ÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 236,800 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ
äÁ‹ÁÕ·Ò§ÍÍ¡ÊÙ‹·ÐàÅ ÅŒÍÁÃÍº´ŒÇÂ»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ 5 »ÃÐà·È
ä Œ́á¡‹ Ṏ¹ ä·Â ¡ÑÁ¾ÙªÒ àÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¾Á‹Ò áº‹§ÀÙÁÔ»ÃÐà·Èä Œ́ 3 à¢µ
¤×Í à¢µÀÙà¢ÒÊÙ§ à¢µ·ÕèÃÒºÊÙ§ áÅÐà¢µ·ÕèÃÒºÅØ‹Á

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ : ÍÂÙ‹ ã¹à¢µÃŒÍ¹ ÁÕÅÁÁÃÊØÁ
áµ‹äÁ‹ÁÕÅÁ¾ÒÂØ ÍÒ¡ÒÈÁÕÅÑ¡É³Ð¡Öè§ÃŒÍ¹¡Öè§Ë¹ÒÇ

àÁ×Í§ËÅÇ§ : ¤×Í ¹¤ÃËÅÇ§àÇÕÂ§ Ñ̈¹·Ã� à ỐÁª×èÍ ¡Óá¾§¹¤ÃàÇÕÂ§ Ñ̈¹·Ã�
ÊÁÑÂÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÅŒÒ¹ªŒÒ§ÁÕª× èÍÇ‹Ò ¨Ñ¹·ºØÃ Õ¡ÃØ§ÈÃ ÕÊÑµ¹Ò¤³ËØµ
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¤ÅŒÒÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÁÕàÁ×Í§àÍ¡¤×Í ¨Ñ¹·ÐºØÅÕ
ÁÕà¢µµÔ´µ‹Íà»š¹à¢µªÒÂá´¹¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â·Ò§
ÊÐ¾Ò¹ÁÔµÃÀÒ¾ ä·Â-ÅÒÇ ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ
ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ àª‹¹ ËÍ¾ÃÐá¡ŒÇ »ÃÐµÙªÑÂ
áÅÐ¾ÃÐ¸ÒµØËÅÇ§

àÁ×Í§ÊÓ¤ÑÞáÅÐàÁ×Í§·‹Ò : ä Œ́á¡‹ á¢Ç§ÊÐËÇÑ¹¹Ðà¢µ 
á¢Ç§¨Ó»ÒÊÑ¡ á¢Ç§¤ÓÁ‹Ç¹ á¢Ç§ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§

¡ÒÃáº‹§à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ : áº‹§à»š¹ 16 á¢Ç§
áÅÐ 1 à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¾ÔàÈÉ (¹¤ÃËÅÇ§àÇÕÂ§ Ñ̈¹·Ã�)

ÃÐºº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ : ¡ÒÃàÁ×Í§¢Í§ Ê»».ÅÒÇÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾
à¹×èÍ§¨Ò¡»¡¤ÃÍ§´ŒÇÂÃÐººÊÑ§¤Á¹ÔÂÁ ÁÕ¾ÃÃ¤»¯ÔÇÑµÔ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ
(The Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) à»š¹¾ÃÃ¤
¡ÒÃàÁ×Í§·ÕèºÃÔËÒÃ»ÃÐà·Èà¾ÕÂ§¾ÃÃ¤à´ÕÂÇÁÒµÅÍ´ áÅÐ¤Ò´Ç‹Ò
¨ÐÂÑ§¤§ÃÑ¡ÉÒÍÓ¹Ò¨·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹ Ê»».ÅÒÇä´Œµ‹Íä»

»ÃÐªÒ¡Ã : ÁÕ»ÃÐÁÒ³ 6.8 ÅŒÒ¹¤¹ (2553) ÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 49 ª¹à¼‹Ò
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ÅÒÇÅØ‹Á (68%) ÅÒÇà·Ô§(22%) áÅÐÅÒÇÊÙ§ (9%)
¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò¾Ø·¸ ÃŒÍÂÅÐ 75 ¹Ñº¶×Í¼Õ ÃŒÍÂÅÐ16-17 ÈÒÊ¹Ò¤ÃÔÊµ�
»ÃÐÁÒ³ 100,000 ¤¹ áÅÐÍÔÊÅÒÁ »ÃÐÁÒ³ 300 ¤¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
ÍÂÙ‹ ã¹¤ÇÒÁ Ù́áÅáÅÐÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¡ÃÁÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ
ãªŒÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáºº 11 »‚ ¤×ÍÃÐºº 5 : 3 : 3 ´Ñ§¹Õé
 • ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ 5 »‚ à´ç¡¨ÐàÃÔèÁà¢ŒÒàÃÕÂ¹àÁ×èÍÍÒÂØ 6 »‚
  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº¹Õé à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒ¤ºÑ§¤Ñº
 • ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹ 3 »‚
 • ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ 3 »‚
¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒËÃ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑé¹ÊÙ§
ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑé¹ÊÙ§ËÃ×ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
«Öè§ÍÂÙ‹ ã¹¤ÇÒÁ Ù́áÅáÅÐÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¡ÃÁÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒáÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒÂÍÒªÕ¾
ãªŒàÇÅÒÈÖ¡ÉÒ 3 »‚ ã¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤µ‹Ò§æ àª‹¹ ·Ò§´ŒÒ¹ä¿¿‡Ò
¡‹ÍÊÃŒÒ§ ºÑÞªÕ »†ÒäÁŒ à»š¹µŒ¹



eacher’s
alk

by Douglas Colgan

This month saw the Thailand National Science and Technology
Fair, hosted at BITEC, Bangna. The fair had many exciting exhibits
and provides an excellent “edutainment” experience. As such,
all our upper primary and secondary students attended and had
a great time. The main exhibits this year focused on mathematics,
earth and the universe, water-management, natural disasters,
and green-innovations.

The last bit of news is rather sad; on the 25th August the former
astronaut Neil Armstrong passed away. Armstrong was the first
man to set foot on the moon, during the Apollo 11 mission in 1969.

Science is all around us; it underpins the laws of the universe
and can help our students understand how the natural world and
modern technologies work. It is a very central discipline, bordering
with mathematics on one side and the social subjects and health
on the other. This broad range can make it a difficult discipline,
but mastering science is well worth the effort. It is a requirement
for all types of career from engineering to medicine. We should
encourage our students to take an interest in all things scientific,
to show them that it is not the dull subject they might think, and
help them dispel the myth that it is so difficult.

This last month has seen a plethora of scientific events and
phenomena: at school, in Thailand, in the sky and on Mars, all of
them very exciting in their own right.

Mars, our nearest planetary neighbor, has fascinated man since
ancient times. Its blood red colour in the night sky has always
been associated with fighting and war, to the Greeks and the
Romans it represented the God of war. In more modern times,
mans attention turned to the inhabitants of Mars, and how they
might invade the Earth and eat us all. Indeed, Orson Welle’s
“War of the Worlds” radio broadcast of 1936, frightened half of
America to death.

 However, the tables have turned,
 with the Mars Science Laboratory
 Curiosity Rover successfully landing
 on the surface of the red planet.
 The rover will study the climate and
 geology of Mars, with regards to the
 possibility of sending a manned mission
 there in the future. Mars is a very
import way stage for further exploration of the Solar System,
its surface contains water which could be used to produce the
oxygen required to fuel rockets. You can keep up to date with
the rover at http://twitter.com/MarsCuriosity.

 On the last day of July there was much
 excitement amongst the students at 
 Satit Pattana. Just after lunch, a solar
 -halo could be seen in the partly
 cloudy sky. The halo lasted for several
 hours and many students, staff and
 teachers were observing it. Just a note
 of caution here, you should never stare
directly at the sun, always use some sort of filter. The halo is
produced when tinyice-particles are created in clouds high in
the atmosphere. The light from the Sun is bent, or refracted,
by these ice crystals forming a circular ring around the Sun.
The effect can also be seen around the moon.
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Science
all around us

Teacher’s Talk



Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Happy birthday. Birthday vocabulary. Numbers.

Beautiful Nature Things which are beautiful or ugly Opposites 

Long Vowels and magic E phonics

Camp. Activities during the day. Activity vocabulary.

Comparatives and superlatives

My school is cool. Which + present and past. School vocabulary.

The Big Wide World (World Time, Weather), The Titanic Story,

Popular Kids’ Interests, Writing emails

Help the Environment-Reduce, Reuse, Recycle; Modal verbs,

Global Warming, Amazing Facts about the Human Body,

Ali Baba and the 40 Thieves

Inspirations: Unit 3 and 4. Tenses.

Elective: Reading, understanding directions, making inferences

and understanding fables.

Grammar; adverbial phrases of time, past continuous, reading

& writing biographical information; vocabulary related to famous

places, daily activities. adjectives

Grammar;  should / shouldn't, giving advice, phrasal verbs;

writing about problems & giving advice; vocabulary related

to school life, teenage problems

Grammar; obligation & requests, e.g. must, musn't, can, could,

have to, would; reading & writing about health and fitness;

vocabulary related to health and fitness

Reading, writing and vocabulary related to clothing and clothes;

identifying main ideas, details, and making inferences

Word groups and prefixes and suffixes

Textures.

Where animals live.

Characteristics of animals.

Stars and Galaxies

Physical and chemical properties.

Digestion and Respiration.

Weather.

Respiratory System and Reproduction.

Forces, Motion and Energy Changes.

Forces & Motion

Life processes in animals.

Optical Geometry

Electrical circuits.

Word problems.

Operation and problem solving with

fractions and decimals.

Prime Factorization.

Indices & Algebraic Terms

Square and cube roots.

Linear equations and inequalities

in two variables.

Functions.

Exponential and logarithmic functions.

Areas under curves. Methods of integration.

English Science Math
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Kindergarten News
Upcoming themes for 3rd September 2012
Pre Kindergarten : (Phonics)
 • The children will review the phonemic sounds they learnt
  the previous weeks (A, B, C, D, E, F)
 • The children will learn the phonemic sound “G”
Kindergarten 1 : (Phonics, songs and the morning routine)
 • Children will learn the phonemic sound “O”
 • Children will learn “Brother John” song
 • Children will learn about the morning routine ( I wake up,
  I brush my teeth, I go to school)
Kindergarten 2 : (Fruit and Conversation)
 • Students will be focusing on the different fruits we eat in
  society today. This will include video clips and verbal
  conversational phrases such as, “What fruit is this?”
  “this is a…..”
 • Students will move on to the phonetic sound I, all students
  will emphasize both sounds.
Kindergarten 3 : (Fantasy Castle)
 • Children will learn about fantasy by creating and talking
  about their favorite princess, prince or dragon.
 • Children will design their own Kingdom by creating a castle.
 • Phonics based spelling will be including during themes

Primary News
Science has been the order of the day for our primary students.
Upper primary attended the Science Fair at BITEC. It was
a wonderful day out, the dedicated educational zones gave them
a real insight into modern science. They returned tired, but happy,
sporting many educational toys and brochures.

BITEC was far too busy and not really appropriate for our younger
students, in the spirit of learning (and fairness) we hosted our own
Satit Pattana science day. Armed with “Science Passports” our
young researchers visited display after display manned by
secondary students. Each visit earned a stamp in the passport
and stamps meant prizes! The booths contained an enormous
range of demonstrations and experiments, from “hot ice
crystallization”, separation techniques to pH rainbows and how
colours mix. It was an enormous success.

The current progress of the primary grades are outlined in the
table below:

Secondary News
Firstly, I would like to thank all those secondary students that took
part in the Science Day here at Satit Pattana. They did a great job
with setting up the displays, guiding the visitors, explaining the
science and tidying it all up at the end. Well done!

Secondary students have represented Satit Pattana school at
the most recent Thai language cross-word competition at Central
Bangna, our students did very well reaching the last thirty
competitors. Well done. Hopefully we can have students represent
Satit Pattana in the English language cross-word competition
in the near future.

Illness has plagued many classes, and student absence has
been high. Teachers have changed schedules and done their
best to accommodate student absence. The current secondary
schedule is outline below:



พิธเีปดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2555

ถายทอดโดย : ครูพิศรพล เกตุมณี

In My Opinion

¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ·ÕèÁÕµ‹Í

ÊÑ»´ÒË�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ·ÕèÁÕµ‹Í

ÊÑ»´ÒË�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ด.ญ.ขนิษฐา เจริญสุข ม.1 ฉันรูสึกประทับใจที่มีนักวิทยาศาสตรเกงๆ ไดประดิษฐสิ่งตางๆ ที่ไมนาเชื่อ

ด.ช.ภัคพล ตันวัฒนา ม.1 ดีใจที่มีวิทยาศาสตรเพราะมีการทดลองและสามารถนำไปใชประโยชนไดดวยครับ

ด.ช.เอกบุรุษ วรพิศาล ม.1 รูสึกดีเพราะไดเห็นสิ่งประดิษฐเจงๆ เยอะๆ

ด.ญ.ญาณา วรปญญา ม.1 สัปดาหวิทยาศาสตรเปนสัปดาหที่สำคัญมากสำหรับฉัน เมื่อสัปดาหวิทยาศาสตรมาถึง มันทำใหฉันรูสึกถึง

  โลกยุคใหมที่เกิดการพัฒนาขึ้นทุกๆป ทำใหฉันและหลายๆ คนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตรไดพัฒนาไปดวยเพราะวา

  ไดเรียนรูส่ิงตางๆ ในงานน้ี แมวาสัปดาหวิทยาศาสตรจะมีแคปละคร้ัง แตตัวเราก็ไดพัฒนาไปดวยจะเปนเวลาส้ันๆ

ด.ช.ชยุต ยงกิจเจริญ ม.2 ทำใหไดรับความรูและความสนุกสนานมากมาย ไดรับประสบการณใหม นอกจากนี้จะทำใหพวกเรานึกถึง

  พระอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ผูเปนพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย

ด.ญ.จีระนันท โกรฟส ม.2 ฉันรูสึกประทับใจที่โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสในการพัฒนาสมองทางดาน

  การคิด วิเคราะห จากนอกการเรียนจากตำราเรียน และยังมีความสนุกสนาน ไดลองฝกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร

  เพื่อนำมาประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน

ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ ม.2 รูสึกวาไดระลึกนึกถึงพระคุณของพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

  และเราก็ไดทำกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ไดฝกฝนทักษะตางๆ ไมวาจะเปนการสังเกต หรือการทดลองตางๆ

ด.ญ.ศนิชา ชำนิบรรณการ ม.3 เปนวันท่ีสบายแตไดความรู เพราะไมตองเรียนในหองเรียน แตไดไปคนควาหาความรูดวยตัวเองท่ีไบเทค บางนา

  และไดรับความรูหลายเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร

ด.ญ.จิณิฐตา รติมาส ม.3 วันวิทยาศาสตรเปนวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย เปนวันที่นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ

  วิทยาศาสตร เรียนรูถึงการเปล่ียนแปลง ความสำคัญของวิทยาศาสตรในปจจุบันท่ีทำใหมนุษยเราไดสะดวกสบายข้ึน

  รวมท้ังผู ใหญเองก็รวมกันจัดงานเพ่ือใหนักเรียนอยางพวกเราไดเรียนรู อยางเชนมหกรรมงานสัปดาหวิทยาศาตร

  ที่ไบเทค บางนา

น.ส.นีรนารา ถาวโรจน ม.6 ความรูสึกที่มีตอวิทยาศาตร สนุกดีคะ ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ สวนตัวหนูชอบเรียนชีวะที่สุดเลยคะ

น.ส.อาศยา พักตรวงศสกุล ม.6 ไดเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว ไดทดลองเรียนรูสิ่งใหมๆซึ่งสามารถนำมาประยุกตใช ในชีวิตประจำวันได
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล /

มีนักวิทยาศาสตรปลอมตัวมา!! ใหนักเรียนชวยวงตรงจุดที่ไมเหมือนกันของนักวิทยาศาสตรตัวปลอม (คนขวา) 



Puzzle Page

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เติมตัวเลขลงในชองวางในตาราง

เติมตัวเลข 1 - 9  ลงในตารางชองละ 1 ตัวเลข โดยกำหนดใหผลบวกตามแนวตั้ง แนวนอนและแนวทแยงมุม แตละแนวมีคาเทากัน

จำนวนผูชมละครเวที

เติมเลข 1 - 5 เทานั้นและไมใหซ้ำกันลงในวงกลม ใหไดผลบวกของจำนวน 3 จำนวนในแนวเสนตรงเดียวกัน แตละแนว เทากับ  8  

มีกระดาษกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร อยู 100 แผน ถาเอามาทากาวและตอกันโดยใหซอนกัน 2 เซนติเมตร ไปจนครบ 100 แผน

ถามวาจะไดแถบกระดาษสีที่มีความยาวเทาใด

     ตอบ __________ เซนติเมตร

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /
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เด็ก

ผู ใหญ

รวม

รอบเชา

10

5

รอบกลางวัน

13

48

รอบเย็น

0

35

รวม

98



Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2555
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ระดับอนุบาล /

ชวยพาเจาพะยูนมาหาเจาหอยกันหนอย!!!

ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

 ด.ญ.กิตติญารัตน สินธาราจิรฐา ป.1/2

 ด.ช.พศวีร ลีตระการ ป.1/2

 ด.ญ.ปราณิสา นิ่มพิศาล ป.1/2

 ด.ช.พกร ทิพากร  ป.1/2

 ด.ช.ณภัทร วัฒนโรจนาพร ป.1/2

ด.ญ.กัลยภรณ ตรรกบุตร ป.1/2

ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย ป.1/2

ด.ช.ภูวเดช เมฆหมอก ป. 1/6

ด.ช.ภคนาวิน ใชวีระ ป. 1/6

ด.ช.กฤติน รอดรัตน ป. 1/6

ด.ญ.กนกพิชญ เมืองบาล ป. 1/6

ด.ช.ภูมิพัฒน อภิปุณณกุล ป.2/4

ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต ป.3/1

ด.ช.ศักดิธัช ดิษฐคลาย ป.3/1



Answer
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

หาเลขปริศนา? เปนเลขสามหลัก

 - เลขทั้งสามตัว เมื่อรวมกันแลวได 12

 - นำตัวเลขทั้งสามตัวมาคูณกันได 50

 - ตัวเลขนั้นคือเลขอะไร 

ฝกมองลองอานเรื่องนี้

พอขับรถไปสงลูกชาย ปรากฏวาเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน พอเสียชีวิต

ลูกชายไดรับบาดเจ็บสาหัส มีผูนำเด็กชายสงโรงพยาบาล เม่ือเขาหองผาตัด

แพทยผูทำการผาตัด เม่ือเห็นเด็กชายก็ตกใจ แลวอุทานวา “น่ีลูกฉันน่ี”

ถามวาทำไมแพทยจึงพูดเชนนั้น

เพราะ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

มอมแมมมีเงินจำนวนหนึ่งอยูในกระเปา อานเงื่อนไขขางลางกอนแลว

บอกหนอยซิวา มอมแมมมีเหรียญอะไรบาง และเหรียญแตละชนิด

มีกี่เหรียญ

 1 เธอมีเหรียญ 1 บาท  เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท

  อยางนอยเหรียญละ 1 เหรียญ

 2 เธอมีเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ

 3 เธอมีเงินทั้งสิ้นรวม 22 บาท

 4 เธอมีเหรียญ 1 บาทมากกวาเหรียญ 10 บาท

 5 เธอมีจำนวนเหรียญ 1 บาท เทากับเหรียญ 5 บาท

มาหาเลขโดด ที่แทนที่ตัวอักษรเหลานี้กันเถอะ

S O O N

     -  R  I  N G

R  I  N G

S แทน……………………………  N แทน……………………………

O แทน……………………………  R แทน……………………………

I  แทน……………………………  G แทน……………………………

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /

เหรียญ 1 บาท

เหรียญ 5 บาท

เหรียญ 10 บาท

5    5    2 แพทยเปนแมของเด็กชาย

2

2

1

7

8

9

4

3

2
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1 พิธีถวายพระพรสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2555

1 1

1 1

1 2

2 2 2 2

2 2 2 2
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1 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา
 ระดับชั้น ป.4-5
2 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา
 ระดับชั้น ป.6 , ม.2
3 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไบเทค บางนา
 ระดับชั้น ม.3-6

2

2

3

1

1 1

1

3

3

1

2

3 3

1

2

2


