
แนวเทียบ ภาษาอังกฤษ         ภาษาไทย

สรางแรงบันดาลใจ ดวยการทองเที่ยวไปในอาเซียน

Chiang Mai Tzu Chi Schoolโรคภูมิแพ
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congratulation

“Terrible2”

งานปจฉิมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
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Message from Director

จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับสุดทาย ประจำปการศึกษา 2555 ตลอดปการศึกษาท่ีผานมา โรงเรียน

ไดบอกเลาถายทอดเร่ืองราวและกิจกรรมตางๆ ท่ีไดดำเนินการผานจดหมายขาวมากมาย เวลา 1 ป

ผานไปรวดเร็วมาก ลูกๆ ของทานและลูกศิษยของเราก็เติบโตตามวัย เชนเดียวกับโรงเรียน ซ่ึงมีการ

ขยายพื้นที่รองรับการเติบโตโดยการสรางอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 1 หลัง มีหองเรียน

หองปฏิบัติการ หองสมุด หองเรียนวิชาพิเศษที่พรอมดวยอุปกรณตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมตางๆ หองประชุมขนาด 900 กวาท่ีน่ัง ท่ีสามารถ

ใชทำกิจกรรมไดหลากหลายท้ังการประชุม การแสดงของนักเรียน กิจกรรมตางๆ ท่ีรองรับนักเรียน

ทั้งโรงเรียน ซึ่งในปการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ นักเรียน และผูปกครองก็จะไดพบกับอาคารเรียน

หลังใหมดังกลาว

แมวาจะมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของทุกคน แตสิ่งเกาๆ ที่ยังคงดีอยู และควรแกการ

รักษาไวก็ตองชวยกันดูแลประคับประคองใหส่ิงเหลาน้ันคงอยูตลอดไป เชนเดียวกันแมวาจะมีโรงเรียน

หองเรียน สถานท่ีตางๆ ท่ีทันสมัย ถาคนท่ีใชไมชวยกันดูแลรักษา เพราะคิดวาไมใชสมบัติของตนเอง

สิ่งเหลานั้นก็จะบุบสลายและเสื่อมสภาพไปในที่สุด การอยูรวมกันในคนหมูมากจำเปนตองมีกฎ

กติกา และขอตกลงรวมกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้นนักเรียนทุกคนก็ตองยึดถือกฎ

กติกา หรือขอบังคับของโรงเรียนเปนสำคัญทั้งในดานการเรียน ความประพฤติ การแตงกาย

การปฏิบัติตนตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดอยูในคูมือนักเรียนที่โรงเรียนแจกใหทุกคนไปแลวตั้งแตเมื่อ

เปดเรียนภาคตนการอยูรวมกันอยางมีความสุขของทุกคนข้ึนอยูกับการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสม

ของแตละคน จึงขอฝากคุณพอคุณแมชวยดูแลและกำชับใหนักเรียนปฏิบัติไดอยางถูกตองดวย

กอนจะปดเรียนภาคปลายนี้ โรงเรียนรวมกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียน

สาธิตพัฒนาไดรวมกันจัดกิจกรรมโบวล่ิงสาธิตพัฒนาสัมพันธ 2556 ในวันเสารท่ี 2 มีนาคม 2556

ที่ SF STRIKE BOWL เดอะมอลล บางกะป ตั้งแตเวลา 8.30 - 13.00 น. เพื่อสรางความสัมพันธ

และความสามัคคีระหวางนักเรียน ผูปกครอง และครู และหารายไดสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน จึงขอเชิญชวนนักเรียน ผูปกครอง เขารวมกิจกรรมดวยการสนับสนุนกิจกรรม

หรือสมัครเขาแขงขันในประเภทตางๆตามรายละเอียดในจดหมาย และโบรชัวรที่สงผานนักเรียน

ทุกหองเรียนไปแลว นับวาเปนโอกาสดีท่ีบานและโรงเรียนไดมีโอกาสรูจักกันอยางใกลชิด ตามหัวขอ

ของการจัดงานวา “กลมกลืน กลมเกลียวกันสไตลครอบครัวสาธิตพัฒนา”
(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

ปดเรียนภาคปลายนี้เปนระยะเวลารวม

2 เดือนเศษ นักเรียนหลายคนคงไดมีโอกาส

ไปเรียนรูตามที่ตางๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ซ่ึงเปนโอกาสดีท่ีนักเรียนจะไดรับ

ประสบการณตรงมากมาย และหลากหลาย

ควรอยางย่ิงท่ีจะบันทึกการเรียนรูเหลาน้ันไว

ในความทรงจำและนำมาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆ

พี่ๆ ขอใหนักเรียนมีความสุข และสนุกสนาน

กับการพักผอนระยะยาว และเตรียมพรอม

ที่จะมาเรียนในชั้นเรียนใหม หองเรียนใหม

เพื่อนใหม รวมไปถึงสภาพแวดลอมใหม

และอาคารเรียนหลังใหมสำหรับนักเรียน

บางระดับ แลวพบกันในจดหมายขาวฉบับ

ปการศึกษา 2556



สวัสดีทานผูปกครองทุกทานและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน จดหมายขาวฉบับที่ 7 นี้

มีเรื่องราวที่หลากหลายใหติดตามกันเชนเคย

เร่ิมจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธและมีนาคม เร่ืองเลาของชาวอนุบาล ตนกลาแหงความดี

เลาสูกันฟง กับเรื่อง Terrible 2 สวนนานาสาระสรรหามาเลา “Valentine’s Day” เปนการบอกเลา

ความหมายของตัวอักษรแตละตัว รวมทั้งเรื่องเลาดีๆ ของชาวประถม คนดีศรีมัธยม ในสวนของ

Teacher’s Talk ไดนำประสบการณการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนมูลนิธิพุทธฉือจ้ี ประเทศไทย มาเลาสูกันฟง

ปดทายดวยคอลัมน เกมฝกสมองประลองปญญาท่ีนักเรียนจะไดใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

เพื่อพัฒนาความคิดและสติปญญา แลวอยาลืมสงคำตอบมาดวยนะเพื่อรับรางวัลที่เตรียมไวมากมาย

นอกจากน้ันกอนปดภาคปลายน้ี มีกิจกรรมพิเศษท่ีเพ่ิงจัดเปนคร้ังแรก คือการแขงขันโบวล่ิงสาธิตพัฒนา

สัมพันธ 2556 มาชวยกันเลน ชวยกันเชียร และชวยกันสนับสนุนสงทีมเขาแขงขัน โปรดดูรายละเอียด

ไดในโบรชัวรที่โรงเรียนไดแจกไปแลว
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Editor talk

ณัฐวรรณ ถาดวิจิตร
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

จิรัฎฐ ชีพนุรัตน (รองผูอำนวยการ)

บรรณาธิการ

ณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ผูชวยบรรณาธิการ

กิตติพร รอดรุงเรือง

อชิณณา จงพิสุทธิ์

กองบรรณาธิการ 

ณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

วัลยา ซอเสียงดี

สุชาวดี พูลภักดี

ภนิดา ยานะ

ยุพาภรณ ลาวเกษม

พิชามญชุ พงศปณิก  

พิสูจนอักษร

ณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

รัฐนนท สวางผล

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คุยกับ
บรรณาธิการ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตพัฒนาไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมูลนิธิพุทธฉือจี้ประจำประเทศไทย
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News

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาสอบรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำป พ.ศ.2555

 ด.ญ.ชวัลยา เหลามานะเจริญ วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.3

 ด.ช.ญาณวิชญ กะการดี  วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.3

 ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ  วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.3

 ด.ช.ชยธร ลอทวีสวัสดิ์   วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.3

 ด.ช.ณาคิน พลไทย   วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.3

ขอแสดงความยินดี ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ (ปุญ) ไดรับเกียรติบัตร

จากนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร จากการประกวดเขียนเรียงความ

“เร่ืองดีๆ ท่ีหนูอยากเลา” ถึงนายกรัฐมนตรี ในหัวขอเร่ือง “เด็กไทยใฝเรียนรู”

เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจำป พ.ศ.2556 ของสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยไดรวมบันทึกเทปโทรทัศนรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน”

ณ ตึกไทยคูฟา ทำเนียบรัฐบาลและออกอากาศใน วันเสารที่ 12 มกราคม

พ.ศ.2556 ซึ่งเปนวันเด็กแหงชาติ

กิจกรรมกีฬาสี ปการศึกษา 2554

งานชุมนุมลูกเสือ

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก

งานชุมนุมลูกเสือ

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก

Academic Show

& Share 2012

Academic Show

& Share 2012

ขอแสดงความยินดี ด.ช.ภทร โตะทอง

ผานการสอบคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารี

เปนผูแทนคณะลูกเสือไทยไปรวมงาน

ชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก

ครั้งที่ 30 / แหงชาติญี่ปุน ครั้งที่ 16

(30 APR Scout Jamboree / 16 Nippon

Jamboree, 2013 Japan) จากการคัดเลือก

ลูกเสือ-เนตรนารี ทั่วประเทศของสำนัก

การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โดยจะเดินไปเขารวมงานชุมนุม ในวันที่

1-7 สิงหาคม 2556 ณ เมืองยามากุจิ

ประเทศญี่ปุน

การแขงขันในงานนิทรรศการวิชาการ

เอ ซี เอส พี “Academic Show & Share

2012” ในวันจันทรท่ี  21 มกราคม 2556

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังน้ี 

 ประกวดอานบทรอยแกว

 นายสรสิช สันติวัฒนา (ม.3)

 ไดรับรางวัลชนะเลิศ

 การแขงขันคำคม

 ด.ช.ธนนนท สงวนธรรม (ป.6)

 ด.ช.กวิน กิจคณากร (ป.6)

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 และถวยรางวัล

 การแขงขันวาดภาพ ระดับ ม.4-ม.6

 น.ส.อาศยา พักตรวงศสกุล (ม.6)

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เรียงความ “เร�องดีๆ ที่หนูอยากเลา”เรียงความ “เร�องดีๆ ที่หนูอยากเลา”

ขอขอบคุณ คุณปยพัชร-คุณพัชรเกศ ธัญญะกิจ (ศิษยเกาสาธิต จุฬาฯ)

ผูปกครองของนองพัชรพงศ ธัญญะกิจ (นองเจอ) นักเรียนระดับ อ.1 ผูผลิต

แซ็กโซโฟน ท่ีใชวัสดุจากโพลิเมอรรายแรกของประเทศ และเปนคร้ังแรกของโลก

ไดมอบเคร่ืองดนตรี ประกอบดวย แซกโซโฟน 2 ตัว คลาริเน็ต 2 ตัว ฟรุต 2 ตัว

ใหกับโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผูปกครองท่ีมอบเคร�องดนตรีขอขอบคุณ ผูปกครองท่ีมอบเคร�องดนตรี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 



Event Calendar

กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2555

วันพุธที่ 13 ก.พ. 2556  ฟารมจระเข จ.สมุทรปราการ ระดับชั้น ป.6

วันศุกรที่ 15 ก.พ. 2556  หมูบานไทย สวนสามพราน จ.นครปฐม ระดับชั้น ม.1

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556  พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้น ป.1

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2556  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระดับชั้น ป.3

วันศุกรที่ 22 ก.พ. 2556  อุทยานประวัติศาสตร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ม.2

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 2556  วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ระดับชั้น ป.5

วันพุธที่ 27 ก.พ. 2556  โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ระดับชั้น ป.4

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 4 - วันศุกรที่ 8 ก.พ. 2556  - สอบยอย ครั้งที่ 4 (ในชั่วโมงเรียน)

วันจันทรที่ 4 - วันศุกรที่ 15 ก.พ. 2556  - รายการคุยกับคุณครู ระดับ ป.1-ม.6

วันเสารที่ 9 - วันอาทิตยที่ 10 ก.พ. 2556  - สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6

วันจันทรที่ 11 ก.พ. 2556  - กิจกรรมแขงขันตอบคำถาม ประจำเดือน ก.พ. 2556 (หองสมุด)

วันพุธที่ 13 ก.พ. 2556  - ตัวแทนครูและนักเรียนนำกลองนมไปบริจาค

   ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 2556  - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 7

วันเสารที่ 16 ก.พ. 2556  - ประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ระดับชั้น ตอ.-อ.3 รอบ 2

วันเสารที่ 16 - วันอาทิตยที่ 17 ก.พ. 2556  - โครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่18 - วันศุกรที่ 22 ก.พ. 2556  - สัปดาหรักการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วันจันทรที่18 - วันจันทรที่ 4 มี.ค. 2556   - รายการคุยกับคุณครู ระดับชั้น อนุบาล

วันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2556  - สอบ LAS ระดับชั้น ม.5 / สอบ NT ระดับชั้น ม.2

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2556  - สาธิตพัฒนาโชว

วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสารที่ 23 ก.พ. 2556  - คายฝกนักศึกษาวิชาทหาร ระดับช้ัน ม.5 ณ เขาชนไก อ.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

วันศุกรที่ 22 ก.พ. 2556  - การศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร ครูและบุคลากร

   จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วันเสารที่ 23 - วันอาทิตยที่ 24 ก.พ. 2556   - โครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ัน ป.5-6 ณ คายเซนตคาเบรียล จ.ปทุมธานี

วันจันทรที่ 25 ก.พ. 2556   - หยุดวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2556   - สัปดาหวิชาการอาเซียนศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ ปการศึกษา 2555Calendar
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เรื่องแจงจากฝายวิชาการ
ตลอดเดือนเมษายนโรงเรียนเตรียมกิจกรรม Summer ไวรองรับมากมาย เพื่อเอื้อใหกับนักเรียนและผูปกครองที่สนใจ กิจกรรมที่จัดมีทั้ง

สวนที่โรงเรียนจัดเองและเชิญสถาบันจากภายนอกมารวมจัด โดยจะประกาศใหทราบเร็วๆ นี้
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ถายทอดโดย : ครูครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ช.อภิชา มุสิกไชย (มิก) และ ด.ญ.ปาณิภา มุสิกไชย (มิน)

 ชวยเก็บกระติกน้ำของเพื่อนและชวยคุณครูดูแลเพื่อนในการทำกิจกรรม

 ตางๆ เสมอ

ตอ.2 ด.ช.ภัณเต มุสิกเวที (เตเต) และ ด.ช.ภาวัต สวัสดิ์กำธร (คุณ) เมื่อมาโรงเรียนจะกลาวคำสวัสดีคุณครูทุกคนโดยไมตองบอก

ตอ.3 ด.ช.ปณวัจน ศิรเลิศพัฒน (ปณ ปณ) และ ด.ญ.ซอนญา เคย โฮลมส (ซอนญา) พูดไพเราะ มีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บของเลนและชวยคุณครู

 พับผาเช็ดตัวใหเพื่อน

อ.1/1 ด.ญ.กัญญาวีร สันติภาดา (เกรซ) และ ด.ช.ณัฏฐพัชร หงสเทียมทอง (ชารีฟ) พูดไพเราะ มีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บของเลน และกระตือรือรน

 ในการเรียน

อ.1/2 ด.ญ.ตรองปญญ กุลทอง (ลีนา) และ ด.ช.นิธิกร ธีระกุลชัย (นอดดี้) พูดไพเราะ เวลาตอบคำถามทุกครั้งจะพูดลงทายดวยครับ / คะ

อ.1/3 ด.ญ.พฤหม ศิลปานนท (พฤหม) และ ด.ช.อัครินทร เอ้ือวัฒนสกุล (ภัทร ภัทร) พูดไพเราะ และหวงใยเพ่ือนในการเลนและทำกิจกรรมตางๆ

อ.1/4 ด.ช.ปณณธร หิรัญบูรณะ (ปอง) และ ด.ญ.ปุณศยา พูลศิริ (ปูปู) ชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆ ในการลางและเก็บกลองนม

อ.1/5 ด.ญ.รุงภัสสรณ ประสพธนากิตต์ิ (ชมเพลิน) และ ด.ช.อัครพัชร โกศลวิมลกิจ (กัปตัน) มารยาทเรียบรอย ไหวสวย พูดไพเราะรับประทาน

 อาหารหมดทุกครั้ง และมีน้ำใจชอบชวยเหลือเพื่อน

อ.1/6 ด.ช.ชวกร เพชรคงแกว (ตุลา) และ ด.ญ.พนิตนันท สุขเนียม (เอิงเอย) มีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บหนังสือเขาที่เรียบรอยทุกครั้ง

อ.2/1 ด.ช.รัตนอนันต ขจรเกียรติชัย (เจาสัว) และ ด.ญ.วชิรญาณ ใจเพ็ชร (มิ่ง) มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน ไมงอแงและขยันในการเรียน

อ.2/2 ด.ช.ธรรค วงศวารี (ฟวสล่ิง) และ ด.ช.ตฤณภัทร กิตติวงศกร (ปอกแปก) มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

 พูดไพเราะ

อ.2/3 ด.ญ.ปพิชญา หิรัญบูรณะ (ปาลม) และ ด.ช.ปณณ วงศาโรจน (ปณณ) กระตือรือรนในการเรียน สนใจถาม -ตอบในเร่ืองท่ีกำลังเรียนและ

 มีน้ำใจตอเพื่อนเสมอ

อ.2/4 ด.ญ.เอยแกว กรอบอนันต (มีม่ี) และ ด.ญ.วฤณดา ณ สงขลา (อุน) ต้ังใจเรียน คอยชวยแนะนำข้ันตอนการทำงานใหเพ่ือน

 ขณะทำกิจกรรมตางๆ และชวยเหลือเก็บของเขาที่ไดเรียบรอย

อ.2/5 ด.ช.วรินทร หวังจิรนิรันดร (โมจิ) และ ด.ช.อธิป ศิริแสงชัยกุล (ฮันต) มีน้ำใจชวยเหลืองานในหอง ชวยดูแลความสะอาดภายในหองเรียนเสมอ

อ.2/6 ด.ญ.นิกข เขมธรรม (นิกข) และ ด.ช.โยสิยาห สิงหปาน (โจเซีย) มีน้ำใจชวยเหลืองานเพื่อนและคุณครูเสมอ มีจิตอาสา

 พูดไพเราะและแบงปนสิ่งของใหเพื่อนดวยความเต็มใจ 

อ.3/1 ด.ญ.ศุภาพิชญ หงสกุล (บีบี๋) และ ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ (ปุญ) ชวยดูแลเพื่อนใหม ชวยเหลืองานในหองเรียนอยางเต็มใจ

อ.3/2 ด.ญ.กันตพนิต กุลทรัพยตระกูล (บูเก) และ ด.ช.จิรัฎฐ วโรภาษจุลเศรษฐ (เอิรท) มีน้ำใจชวยงานในหอง มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

 ตั้งใจทำงานอยางสม่ำเสมอ

อ.3/3 ด.ช.ภูริพัฒน ฤดีสิริโชติ (ภูผา) และ ด.ญ.มุกอันดา ณ ระนอง (เมน่ี) ต้ังใจเรียน กระตือรือรนตอการเรียนรับผิดชอบ

 ตอหนาที่ของตนเองและแบงปนสิ่งของใหเพื่อน

อ.3/4 ด.ช.ธนกร เชียรวานิช (ตฤณ) และ ด.ช.ธีรศาสนต มะฉะเฉียว (ธีร) ตั้งใจเรียน กระตือรือรนและ

 มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางสม่ำเสมอ

อ.3/5 ด.ช.ชนาธิป วงคโสภา (โออิชิ) และ ด.ช.ณัฐภาค เตชกนก (เคน)

 มีมารยาท นุมนวล พูดไพเราะ ทุกคำท่ีพูดจะลงทายดวยครับเสมอ

อ.3/6 ด.ช.ธีรกิตติ์ วุฒิเศกกฤต (กาย) และ ด.ช.เสฎฐชัย เลิศวาสนา

 (เจ่ียอัน) มีน้ำใจชวยเหลืองานเพ่ือนและครูและพูดไพเราะทุกคร้ัง

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มจิีตอาสาชวยกันลางกลองนมเพ่ือนำไปบริจาคตอไป
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ถายทอดโดย : ครูพิชามญชุ พงศปณิก
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ความจริงแลวอาการเอาแตใจโดยเอาตัวเองเปนศูนยกลางแบบนี้ เริ่มมา

ต้ังแตหนูๆ อายุไดขวบคร่ึงหรือขวบปลายๆ แลว แตจะมาปรากฏใหเห็น

เดนชัดขึ้นดวยสาเหตุหลักๆ หลายประการดังตอไปนี้ 

วัยของหนู เริ่มมีอิสระเพราะพัฒนาการทางรางกายกาวหนา มีศักยภาพ

ที่จะไปไหนหรือทำอะไรไดมากขึ้น เริ่มมีการกอรางของความรูสึก

“ความเปนตัวของตัวเอง” ตองการจะทำโนนทำนี่ ไปโนนมานี่ ทุกสิ่ง

รอบตัวจะดูแปลกใหมและนาสนใจ นาสนุกไปเสียหมด แตในขณะ

เดียวกันก็ยังตองการการประคับประคองดูแลจากพอแมอยู มีทั้งความ

รูสึกกลาๆ กลัวๆ ท่ีมีผลตออารมณความรูสึกของหนูๆ ดวย ในบางคร้ัง

การปฏิเสธของหนูก็เปนการบอกถึงจุดยืนของตัวหนูได เชน พี่แจว

บอกใหนองไอซไปกินขาวแตนองไอซยังสนุกกับการเลนอยู ก็เลยบอกวา

ไมๆๆๆ เปนการประกาศจุดยืน 

ไมชินกับการปฏิเสธหรือรอไมเปน ในวัยนี้ เพิ่งผานพนวัยทารกที่เวลา

ตองการอะไรหนูรองไหก็ไดทันใจ หิวก็ไดหม่ำ งวงก็ไดนอน พอโต

ขึ้นมาอีกนิดโลกกวางขึ้น ความตองการดานอื่นก็มากขึ้นตาม แตยังชิน

ตอการไดรับตอบสนองที่ทันใจและไมคุนเคยกับการปฏิเสธ ทำใหหนูๆ

แสดงออกมาเหมือนวัยทารกที่เมื่อรองไหก็ไดทันที นอกจากนี้ก็ยัง

ไมรูวาจะจัดการกับความรูสึกไมพอใจไดอยางไร ซึ่งตองเปนเรื่องของ

ประสบการณ 

หนูคนพบ หนูเรียนรู หนูอยากลอง ในบางคร้ังท่ีเด็กๆ มีกิริยาท่ีนึกไมถึง

หรือพูดคำหยาบคายที่เราไมคิดวาเด็กตัวเล็กๆ จะพูดได วัยนี้กำลัง

เปนวัยท่ีกำลังเรียนรู จดจำและนำไปใช ไดคนพบคำศัพทใหมๆ  จาก

คนอื่นที่เขาพูดกัน คำหยาบคายบางคำที่หนูพูด หนูก็ยังไมรูดวยซ้ำวา

มีความหมายอยางไร รวมไปถึงกิริยาแปลกๆ อ่ืนๆ ท่ีเลียนแบบมาจาก

คนอื่นดวย 

áÅŒÇ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¡ÑºË¹Ù´Õ? 
ถึงแมจะเขาใจแลววาท่ีหนูตองด้ือ เพราะมีเหตุผลแอบแฝงอยู แตก็ตอง

มีวิธีจัดการ ดังนี้

เอาแตใจ…จอมสั่ง 

กอนอื่นตองเขาใจกอนวา การสั่งของลูกมาจาก

 1 การจดจำจากแบบอยาง เชน เวลาเราบอกใหลูกทำนั่นทำนี่

  ลูกก็จำรูปแบบประโยคมาใชกับเรา

 2 มาจากขอจำกัดทางภาษาท่ียังไมรูจัก อาจทำใหดูเหมือนการส่ัง

  สิ่งที่เราควรจะทำก็คือใหเขาไดรูจักการพูดขอรอง ขอความ

  ชวยเหลือดวยความสุภาพ เชน แทนที่จะพูด “นองไอซเอา

  ลูกบอลมานี่” ก็ใหลองเปลี่ยนเปน “นองไอซคะขอลูกบอลนั่น

  ใหแมหนอยสิคะ” และพูดขอบคุณหรือชมเขาดวย เพื่อเปน

  แบบอยางและแรงจูงใจใหลูกพูดเพราะๆ

“Terrible2” เปนวัยท่ีผูเช่ียวชาญเรียกเด็ก
ซึ่งอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของวัยทารกที่กำลังเขาสูวัยเตาะแตะ
ในวัยนี้เด็กทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำใหพอแมหรือคนใกลชิด
ที่ทำหนาที่ดูแลหนักใจกันถวนหนาวาทำไมถึงตองอารมณไมดี
พูดไดแต ไมๆๆๆ หรืออาละวาดงอแงโดยไมเลือกเวลา 

ในขณะเดียวกันก็งดการตอบสนองการสั่งของลูก เชน ลูกพูดสั่งวา

“เอาบอลมา” ไมตองทำตามแตใหสอนวาถาตองการจะใหคนหยิบ

ลูกบอลใหจะตองพูดขอรองแบบสุภาพ

พูดจาแสดงอารมณ งอแง หรืออาละวาด 

บางครั้งไมไดตั้งใจที่จะพูดจาแสดงอารมณ หรือลงไปรองไหดิ้นที่พื้นเลย

กรณีนี้คุณพอคุณแมพยายามใจเย็น อยาใชอารมณตอบโตกับลูก

ลองพยายามเบี่ยงเบนความสนใจ เชน กรณีที่ลูกรองไหจะเอาของเลน

ในหางสรรพสินคาแทนที่จะตามใจหรือโมโหจนตีลูก ใหพาลูกออกจาก

ตรงนั้น เพื่อเปลี่ยนอารมณหรือบรรยากาศ แลวจึงคอยๆ อธิบายวา

ทำไมเราถึงไมซื้อของชิ้นนั้นใหแกเขา เปนตน

¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ÍÂ‹ÒÅ×Á  
 1 เขาใจหนูบาง วาอารมณของหนูท่ีดูด้ือ ดูรายหรือแปรปรวน

  เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามวัย ซึ่งหนูยังขาด

  ทักษะในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก คิดในทางที่ดี

  ซึ่งเปนโอกาสที่คุณพอคุณแมจะไดใช ในการสอนสิ่งที่จำเปน

  สำหรับชีวิตของเขาในวันขางหนา 

 2 ยืดหยุนตามสมควร เพราะนอกจากจะเปนวัยที่เอาตัวเอง

  เปนศูนยกลาง (Self-Centre) หนูๆ ยังมีแรงตอตานตอการ

  บังคับ ไมเช่ือฟง คุณพอคุณแมจึงควรยืดหยุนตามสถานการณ

  (แตสิ่งไหนที่เปนกฎหรือกติกาที่ตกลงกันไวแลว ก็ไมควร

  โอนออนตามใจเขาโดยไมมีเหตุผล ไมอยางนั้นหนูอาจจะ

  เคยตัวและไมเคารพกฎท่ีต้ังไวรวมกันเลยก็ได) การชวยใหหนู

  ผานพนชวงพัฒนาการน้ีและเติบโตข้ึนโดยไดบทเรียนท่ีจำเปน

  ที่จะสามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได เปนเรื่องที่คุณพอ

  คุณแมจะชวยเขาได ซ่ึงคงไมยากเกินไปสำหรับคุณพอคุณแม

การใชอารมณหรือการบังคับกับพฤติกรรมสุดเซี้ยวของลูก
คงจะไมใชทางที่ดีนัก เพราะลูกๆ อาจจะตอตานไดอยาลืม
ควรมีเหตุผลและยืดหยุนตามสถานการณดีที่สุด

ท่ีมาของขอมูลไดมาจาก : นิตยสารดวงใจพอแม
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Primary Talk

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี
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ป.1/1 ด.ญ.ชนกนันท ลอทวีสวัสดิ์ ด.ญ.รรรรดา เชวงชวลิต

 ตั้งใจเรียนและขยันทำงาน มีจิตอาสาชวยงานคุณครูเสมอ

 อีกทั้งยังเปนที่รักของเพื่อนๆ ทุกคน

ป.1/2 ด.ญ.กัลยาภรณ ตรรกบุตร ไดรับความไววางใจจากเพื่อนๆ ไดรับ

 เลือกตั้งเปนหัวหนาหอง ปฏิบัติหนาที่อยางขยันขันแข็งเปนตัวอยางที่ดี

 ใหกับเพื่อนๆ กลาแสดงออก เสียงดังฟงชัดมีความรับผิดชอบดีมาก

ป.1/3 ด.ญ.ณัฐนิชา เจริญลาภดิลก และ ด.ญ.เอริกา โยชนัง พูดจาไพเราะ

 ที่มีความออนนอมถอมตนสุภาพเรียบรอย มีน้ำใจชวยเหลืองาน และกิจกรรมตางๆ ของหองเรียนดวยดีตลอดมา

ป.1/4 ด.ช.วงศบดินทร อภิมณฑรักษา มีความพยายาม ตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบในการทำงานใหเสร็จตามเวลามากขึ้น

ป.1/5 ด.ญ.ปารณีย โชวิกุล เปนนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน และคอยตอบคำถามจนไดรับคะแนนความประพฤติดีเดนประจำหองและเปนเพื่อน

 ที่มีน้ำใจ รูจักแบงปนของและขนมใหเพื่อนๆ เสมอ

ป.1/6 ด.ช.ไฆตะ คาวาดะ มีความกระตือรือรนในการทำงาน ลายมือประณีตสะอาด ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง รูหนาที่และมีความ

 รับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ ด.ญ.นานน้ำ พงศไชยยง มีความรับผิดชอบ สงงานตรงเวลาเสมอ มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพื่อนๆ และครู

ป.2/1 ด.ช.ปณณธร กาศิเษฎาพันธ ตั้งใจเรียนทุกวิชาสม่ำเสมอ สงงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบสูง

ป.2/2 ด.ญ.ฟาใส เชลซี วอง ด.ญ.เมขลิน ชางชัย ด.ญ.ชิสา วงษเหมือน ด.ญ.พิมพอร คุมทองมาก มีน้ำใจและกลาแสดงออก อาสามาชวยครูและ

 พี่ ป.4 นำสวดมนตหนาเสาธงโดยผลัดกันวันละคน

ป.2/3 ด.ช.ปรานต นฤมิตรเรขการ ด.ญ.พิมพมาดา วัฒนศิริธรรม ด.ญ.นภัสนันท องคชัยวัฒนะ ด.ญ.ธัญธรณ ฉันทพุทธิเวท และอีกหลายคน

 มักจะอาสาชวยดูแลแจกสมุดและหนังสือเพ่ือนๆ ในหองเรียน สวนด.ช.กฤษฎ เลาหวณิช และ ด.ช.ฉัตรชัย ศรีภักดีวงศ ด.ญ.พิชญสินี ศรีคุณ

 เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของหองเรียนอยางเครงครัด

ป.2/4 ด.ญ.อินทธารี อธิเจริญลักษณ กับ ด.ญ.เฌอปราง ตันตระกูล คอยชวยชวยเหลือคุณครูเปนประจำ ดวยความตั้งใจและรอยยิ้มที่สดใส

ป.2/5 ด.ช.ชีวพัฒน ซัน เปนคนราเริงชอบการแสดงออกและรองเพลง มักทำใหเพื่อนๆมีความสุขดวยรอยยิ้มที่นารัก ด.ช.ฐิติพัฒน ฐิติผกายแกว

 เปนคนขยันขันแข็ง มีน้ำใจ ชอบอาสาชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆ อยูเสมอ

ป.3/1 ด.ญ.สิริกัญญา จตุรภัทรพนิต มีน้ำใจกับคุณครู โดยนำหนังสือไปสงคืนที่หองสมุดให และมีน้ำใจคอยชวยเหลือเพื่อนๆ

ป.3/2 ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธ ณ อยุธยา และ ด.ญ.ณัชชา จงวัฒนานุกูล มีน้ำใจ ชอบชวยเหลือครู แจกงานใหเพื่อน เก็บสมุดการบาน

 มีจิตอาสาทุกครั้งที่มีโอกาส

ป.3/3 ด.ช.ปสิฐวิชญ กัลยาวัฒนเจริญ พูดจาสุภาพ ออนนอมถอมตน อาสาชวยงานดวยความเต็มใจ

ป.3/4 ขอชื่นชม ด.ช.ฆฤน นิ่มศุขี ที่พยายามมาโรงเรียนใหทันเขาแถว ครูขอชื่นชมในการปรับปรุงตนเอง ด.ญ.พิชญา แกวสี่ดวง เปนนักเรียน

 ที่ลายมือสวยงาม ทำงานเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ ถือเปนตัวอยางที่ดีมาก

ป.4/1 ขอชื่นชม ด.ช.ชยพล มิตรานันท ที่มีน้ำใจตอผูอื่น สรางบรรยากาศการเรียนที่ดี เมื่อครูใหคำแนะนำก็จะพัฒนาตนเองเปนอยางดี

ป.4/2 ด.ญ.อรนลิน ธีระกุลชัย เปนแบบอยางที่ดีทั้งดานการเรียน และความประพฤติ มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบเปนเยี่ยม

ป.4/3 ขอชื่นชม นักเรียนหอง ป.4/3 ทุกคน ที่มีความประพฤติที่ดี แตงกายถูกระเบียบเรียบรอย และเปนเด็กที่นารักของคุณครู

ป.5/1 ด.ช.กิจติณณ มาชู เปนเด็กดี มีมนุษยสัมพันธ เปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนในหองได มีความเปนผูนำ และมีจิตอาสาในการอยูรวมกับผูอ่ืน

ป.5/2 ในหองเรียนชั้น ป.5/2 นักเรียนที่นารักทุกคนเปนเด็กดี มีมารยาท วานอนสอนงาย เกง ฉลาด และแข็งแรง

ป.6/1 ขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนท่ีต้ังใจเรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ (O- NET) ขอใหนักเรียนต้ังใจ มุงม่ัน และพยายามทำคะแนนใหดีในทุกรายวิชา

ป.6/2 ด.ช.ภูวิศ หลักบุญ เปนเด็กเรียบรอย มีความซื่อสัตย กลาหาญ เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน

ป.6/3 ด.ญ.อันดามัน ภูวิจิตรวราภรณ  มีระเบียบวินัยและตั้งใจเรียน

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน

ที่มีจิตอาสาชวยกันลางกลองนม

เพื่อนำไปบริจาคตอไป
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ระบบภูมิคุมกันของรางกายมีหนาที่ที่จะจดจำสิ่งแปลกปลอมที่จะทำรายรางกาย เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส โดยการสรางภูมิคุมกัน

ขึ้นตอสูกับเชื้อโรค โรคภูมิแพเปนภาวะที่ภูมิของรางกายมีปฏิกิริยากับโปรตีนหรือสารกอภูมิแพallergen จากสิ่งแวดลอมซึ่งปกติ

จะไมมีอันตรายสำหรับผูท่ี ไมแพ ปฏิกิริยาน้ีเร่ิมเม�อเราไดรับสารกอภูมิแพก็จะเกิดการสรางภูมิท่ีเรียกวา IgE antibody ตัว antibody

นี้จะกระตุน Mast cell ใหมีการหลั่งสาร Histamin ขึ้นที่เนื้อเย�อตางๆ เชน ผิวหนัง ปอด จมูก ลำไส ทำใหเกิดการอักเสบของ

อวัยวะตางๆ อาการแสดงจะเกิดตามอวัยวะตางๆ เชนลมพิษท่ีผิวหนัง คัดจมูก แนนหนาอกเน�องจากหอบหืดบางรายอาจจะรุนแรงถึงกับ

เสียชีวิตได Anaphylaxis shock

คนเราเปนภูมิแพไดอยางไร

เนื่องจากเกิดโรคภูมิแพเปนจำนวนมากจึงไดมีการวิจัยหาสาเหตุของ

โรคภูมิแพ

  • กรรมพันธุ ผูที่มีประวัติภูมิแพในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง ก็จะ

 เปนเครื่องบงชี้วาจะเปนโรคภูมิแพไดงาย เด็กชายเปนมากกวา

 เด็กหญิง หากพอหรือแมเปนโรคภูมิแพเด็กจะเปนภูมิแพไดรอยละ

 30 แตหากทั้งพอและแมเปนภูมิแพเด็กจะมีโอกาสเปนโรคภูมิแพ

 รอยละ 50-60 

  • สิ่งแวดลอมของเด็กในขวบปแรกสำคัญมาก การสัมผัสควันบุหรี่

 ไรฝุน เกสรดอกไม สะเก็ดรังแคสัตว การใชยาปฏิชีวนะ การรับประทาน

 อาหารสำเร็จรูป เหลานี้จะทำใหเกิดโรคภูมิแพ

  • การติดเชื้อไวรัสในวัยเด็ก การที่มีเชื้อ lactobacillus ในลำไสหรือ

 การอาศัยใกลฟารมสัตวจะลดอุบัติการณของภูมิแพ

  • การหลีกเล่ียงหรือนำส่ิงท่ีกอใหเกิดภูมิแพออกจากส่ิงแวดลอมใกลตัว

 เปนการรักษาที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคภูมิแพ ซึ่งจะทำใหลด

 อาการของโรคภูมิแพและลดปริมาณการใชยา

ทำไมคนในเมืองถึงเปนโรคภูมิแพมากขึ้น 

พบวาปจจัยท่ีสำคัญคือการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมจากสังคมชนบท

เปนสังคมเมือง

  • คนในเมืองอยูบานมาก ติดเครื่องปรับอากาศ ไมออกกำลังกาย

 ทำใหรางกายออนแอ เกิดการติดเชื้อไดงาย

  • เด็กกินนมแมนอยลง คนรับประทานอาหารจานดวนมาก ทำใหไดรับ

 สารอาหารไมครบถวน และไดรับสิ่งแปลกปลอมเขามามาก เชน สี

 สารกันบูด

  • คนนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงในบานเพิ่ม

  • การตกแตงบาน ติดตั้งพรมและติดเครื่องปรับอากาศทำใหอากาศ

 ถายเทไมดี เชื้อไรฝุนเจริญไดดี

  • มลภาวะจากอุตสาหกรรม และการจราจร

  • การสูบบุหรี่

สารที่กอใหเกิดภูมิแพ ในบาน

สารกอโรคภูมิแพในบานจะพบไดตลอดปและเปนสาเหตุสำคัญในการเกิด

โรคภูมิแพ  คัดจมูก โรคหอบหืด ผื่นแพ Eczema สารกอภูมิแพในบาน

ที่สำคัญไดแก

  • ไรฝุนพบมากบนที่นอน โซฟา 

  • สะเก็ดรังแคสัตว น้ำลาย และเหงื่อของสัตวเลี้ยง

  • ขนนก ของเสียแมลงสาบ รา

วิธีปองกันสารกอภูมิแพ ในบาน

  • เปดหนาตางใหเกิดการถายเทของอากาศ โดยเฉพาะหองครัว หองน้ำ

 โดยเปดหนาตางอยางนอยครั้งละ 1 ชั่วโมงเปดวันละสองครั้ง

 หากแพเกสรควรปดหนาตางโดยเฉพาะชวงที่มีเกสรดอกไมมาก

  • ไมควรตากผาในหองนอนและหองนั่งแลน

  • ถาหองมีความชื้นมากใหเปดใหอากาศถายเท

การปฏิบัติตัวเม�อเปนโรคภูมิแพ

  • ไมเลี้ยงสัตวที่มีขนไวในบานโดยเฉพาะในหองนอน

  • ไมควรตกแตงหองนอนดวยพรม หรือมีตุกตา หมั่นเช็ดฝุนบอยๆ

  • หองนอนไมควรจะมีชั้น หรือหนังสือ

  • เครื่องนอนควรจะซักและตมสัปดาหละครั้ง

  • งดบุหรี่ หรือทาสีในบาน

  • หมั่นทำความสะอาด และดูดฝุนบานและมานกันแดด

  • กำจัดเศษอาหารใหมิดชิดเพื่อปองกันแมลงสาบ

ตัวอยางโรคท่ีเกิดจากภูมิแพ : โรคหอบหืด, Anaphylaxis, Eczema,

Contact dermatitis, ลมพิษ Urticaria, Allergic Conjuntivitis, แพยา,

แพแมลง, แพอาหาร

สารท่ีกอใหเกิดภูมิแพท่ีพบบอย : ไรฝุน, เกสรดอกไมและหญา,

สะเก็ดรังแคของสัตว (แมว สุนัข มา), แมลงสาบ, เช้ือรา, อาหาร (ไขขาว

นม แปงสาลี ถั่วเหลือง อาหารทะเล ถั่ว), ยา

โรคภูมิแพ
ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

Special Issue

ท่ีมาของขอมูลไดมาจาก : http://www.siamhealth.net/public_html/index0/allindex.htm
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ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี
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Secondary Talk

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีจิตอาส
าชวย

กันลางกลองนมเพ่ือนำไปบริจาค
ตอ

ไป

ม.1 ขอชื่นชมนักเรียนระดับชั้น ม.1 ทุกคน ที่ใหความรวมมือกับทุกๆ

 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนและคุณครูทุกทานไดจัดขึ้น ทำใหเห็นถึง

 ความตั้งใจ แมจะเปนเรื่องเล็กๆ แตก็สามารถสรางสิ่งที่ยิ่งใหญ

 ไดมากมาย ขอใหรักษาความดีและความนารักแบบนี้ใหเหมือน

 เกลือท่ีรักษาความเค็มตลอดไป ขอช่ืนชมและเปนกำลังใจใหเสมอ

ม.2 ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ ขอปรบมือใหกับการมาโรงเรียน

 แตเชา และทำหนาที่หัวหนาหองไดเปนอยางดี

ม.3 ด.ช.กำพล โพธ์ิจันทร ชวงน้ีเพ่ือนๆ มองเห็นถึงความเปล่ียนแปลง

 ต้ังใจเรียนมากข้ึนและเห็นถึงความกลาแสดงออกวา “เบิรด” ทำได

ม.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความรักและความผูกพันกับพ่ี ม.6

 จึงตั้งใจฝกซอมการแสดงเพื่อมอบเปนกำลังใจใหพี่ๆ ในวันอำลา

 พี่ ม.6 แสดงใหเห็นถึงความสามัคคี และความรักที่มีตอรุนพี่

 อยางจริงใจ

ม.5 นายญาณวัฒน พุมพวง เปนนักเรียนที่มีสัมมาคารวะ ชวยเหลือ

 งานและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ

ม.6 น.ส.อาศยา พักตรองศสกุล เปนตัวแทนแขงขันประกวดวาดภาพ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนิทรรศการ เอ ซี พี “Academic

 Show and Share 2012” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 วันที่ 21 มกราคม 2556 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 ครูทุกทานขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ดวย

ความจริงที่มีความไวเนื้อเชื่อใจ ความเขาใจ

ก็จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณทีเดียว ในโลกนี้มีสิ่งที่

รูอยูเพียง 4 อยาง เทานั้นคือ คุณรูเขาไมรู

คุณไมรูเขารู คุณรูเขารู คุณไมรู เขาก็ไมรูถาหาก

คุณบอกสิ่งที่คุณรูและเขาไมรูหรือคุณไมรู

เขาบอกใหคุณรูความรูนั้นก็จะกลาย

เปนสิ่งที่เปดเผย 

คือ VERITY

เปนความปรารถนาดีอยางแรงกลา

คุณจะรักจะชอบใครคุณควรมีความ

ปรารถนาในความรักอยางจริงจัง

พยายามทำดวยความปรารถนาดี

ตอผูอื่นอยางแทจริง 

คือ AMBITION

ความผอนปรน ความปรานี คุณและเขา

หรือเธอควรจะมีการผอนปรน หรือสิ่งที่ละทิ้งได

ก็ควรจะละทิ้งไปอยาเก็บมาใสใจใหเปนขยะในใจ

หรือรอยมลทินใจ อยาคิดอะไรเกาๆ สมัยนี้

ควรท่ีจะคิดจะนึกไดวาบางอยางก็ท้ิงๆ ไปเสีย

อยานำมาคิด มีความเมตตาหรือ

ความรักความปรารถนาดี

จะดีกวา

คือ LENIENT

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี

สรรหามาเลา

นานา
สาระ
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ท่ีมาของขอมูลไดมาจาก : www.kapook.com

การยกยองใหอยูในสภาพที่ดี ถึงแมคุณจะ

มีความเสมอภาคเทาเทียมกันแลวก็ตาม คุณก็

ควรจะยกยองเธอหรือเขาใหอยูในสถานภาพ

ที่ดีตอบุคคลทั่วไปคือ เปนการใหเกียรติ

ยกยองเธอหรือเขาตอสังคมวาเปนคน

ที่สวยเปนคนที่ดี ไมวาอยูตอหนา

และลับหลังกัน

คือ NOTABLE

ความเสมอภาค ความทัดเทียมกันในสมัยปจจุบัน

คูรักหรือคนรักกัน ควรจะมีความเทาเทียมกันมิใช

อยูในสมัยบรรจงกราบเชา กราบเย็น นอนทีหลัง

ตื่นกอนแลวเราตองกาวไปดวยกัน ดวยความ

มุงมั่นในอนาคต ดวยความเสมอภาค

แตเราตองคิดเสมอวาเคียงขาง

ไปดวยกัน

คือ EQUALITY

ความรักใครที่นุมนวล บรรจง เปนหวงเปนใย

Love me Tender คงจะบอกคุณไดหลายๆ อยาง

คุณควรจะทะนุถนอมเธอหรือเขาดวยความรัก

ความนุมนวล เพื่อใหเธอหรือเขาเห็นวาคุณ

มีความหวงใยความปรารถนาดี

แคไหน 

คือ TENDER

ความยืนยงสถาพร ความอดทนอดกลั้น

ความเปนอมตะอยูชั่วกาลนาน คุณจะตอง

มีความอดทนตอทุกๆ สิ่ง เมื่อคุณเผชิญตอ

สิ่งที่ทำใหคุณโมโหหรืออารมณเสีย

ตอหนากันและกัน คุณควรจะ

เก็บอารมณตัวเองเอาไว

คือ ENDURANCE

การทำความแปลกใหมมาใหคนรัก มิใช

อยูอยางไรก็อยูอยางนั้นมาตลอด ชอบกันอยางไร

ก็ชอบกันมาอยางนั้น เคยใหอะไรก็ใหอยางนั้น

คุณควรจะทำสิ่งแปลกๆ ใหมๆ มาสูชีวิตคุณ

และเธอหรือเขาดวยการเปลี่ยนแปลง

เปนวิถีของชีวิต 

คือ INNOVATION

การเชื่อมโยงความสัมพันธใหมี

ตลอดไป มิใชวัน Valentine เทานั้น

ท่ีจะมอบกุหลาบใหกัน วันเกิด วันปใหม

วันครบรอบวันแตงงานหรือ

วันสำคัญๆ คุณก็ใหได

คือ NEXUS

ÇÑ¹·Õè 14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�¢Í§·Ø¡»‚à»š¹ÇÑ¹áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ËÃ×ÍÇÑ¹ÇÒàÅ¹ä·¹�
¤ÓÇ‹Ò “Valentine” ÁÕ·ÕèÁÒ¨Ò¡ª×èÍ¢Í§¹Ñ¡ºØÞÇÒàÅ¹ä·¹� (Saint Valentine)

«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂáÂ¡µÒÁµÑÇÍÑ¡ÉÃ´Ñ§¹Õé 



เปนท่ีทราบกันดีวา “แรงบันดาลใจ คือ พลังแหงความสำเร็จ” แตอาจยังไมเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันวา

วิธีงายๆ ในการสรางแรงบันดาลใจที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม คือ “การทองเที่ยว” ซึ่งบุคคลที่มี

ช�อเสียงระดับโลกหลายทาน อาทิ มารค นิวสัน (Marc Newson) นักออกแบบอุตสาหกรรมช�อดังระดับโลก

ไดกลาวถึงแรงบันดาลใจที่ ไดมาจากการทองเที่ยววา “หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของผม ผมจะตอบวา

มันไมไดมาจากผูคนหรือสิ่งตางๆ  แตมันมาจากการเดินทางทองเที่ยว และการสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่แตกตาง”

ดังนั้น เปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้จึงมีมัคคุเทศกนอยพาไปศึกษาสถานที่ทองเที่ยวของประเทศตางๆ ในอาเซียน

ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตน ที่ผูอานชาวสาธิตพัฒนาสามารถนำไปวางแผนทองเที่ยวในทริปตอไปดังนี้ 
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ถายทอดโดย : นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5

สรางแรงบันดาลใจ ดวยการทองเที่ยวไปในอาเซียน

“หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของผม

ผมจะตอบวา มันไมไดมาจากผูคนหรือสิ่งตางๆ

แตมันมาจากการเดินทางทองเที่ยวและ

การสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่แตกตาง ตางหาก”
...

มารค นิวสัน (Marc Newson)

นักออกแบบอุตสาหกรรมช�อดังระดับโลก

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

นครวัด (AngkorWat)

เปนศาสนสถานตั้งอยูในเมืองพระนคร

จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

สรางในรัชสมัยของพระเจาสุริยวรมันท่ี 2

ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 12 เปน

ศูนยกลางทางศาสนาที่สำคัญเพียง

แหงเดียวท่ียังเหลือรอดมาจนถึงปจจุบัน

นับตั้งแตกอสรางแลวเสร็จ นครวัดเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาด

ใหญที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเปนที่สุดของสถาปตยกรรมเขมร

สมัยคลาสสิกรุงเรือง และไดกลายมาเปนสัญลักษณของประเทศกัมพูชา

โดยปรากฏในธงชาติ และเปนจุดทองเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจน

ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกภายใตชื่อ เมืองพระนคร

นครธม (AngkorThom)

เปนเมืองหลวงแหงสุดทายของอาณาจักร

ขะแมร สถาปนาข้ึนในปลายคริสตศวรรษ

ที่ 12 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 และ

รัชทายาท ใจกลางพระนครเปนปราสาท

หลักของพระเจาชัยวรมัน เรียกวา

ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ

รายลอมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือประตูทางเขานครธมดานใตจุดเดน

ท่ีสุดคือทางเขาดานใต ท่ีมีลักษณะเปนหนา 4 หนา กอนจะเขาสูบริเวณน้ี

จะเปนแถวของยักษ (อสูร) ทางดานขวา และเทวดาทางดานซาย

เรียงรายแบกพญานาคอยูสองขางสะพาน

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศราชอาณาจักรไทย

เขตรักษาพันธุสัตวปา

ทุงใหญนเรศวร – หวยขาแขง

(ThungyaiNaresuan – HuaiKhaKhaeng

Wildlife Sanctuary)

มีพื้นที่ครอบคลุม จ.อุทัยธานี จ.ตาก

และ จ.กาญจนบุรี เปนผืนปาอนุรักษ

ที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต ไดขึ้นทะเบียนมรดกโลกใน พ.ศ.2534 สภาพปา

มีความหลากหลายทางธรรมชาติประกอบดวยปาถึง 5 ใน 7 ชนิด

ท่ีพบในเขตรอนช้ืน ไดแก ปาดิบแลง ปาดิบเขา ทุงหญา ปาเบญจพรรณ

ปาเต็งรัง กอใหเกิดความหลากหลายของพันธุพืชและพันธุสัตวตางๆ

บางชนิดเปนสัตวท่ีหายากใกลจะสูญพันธุ เชน ควายปา เลียงผา เสือดาว

หมาใน ไกปา นกยูงไทย และยังมีแมลงปาพันธุตางๆ อีกมากมาย

แหลงโบราณคดีบานเชียง

(Ban Chiang Archaeological Site)

อยูท่ี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เปนแหลง

โบราณคดีสำคัญที่แสดงใหเห็นขั้นตอน

สำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม

สังคม และวิชาการของมนุษย รวมทั้ง

แสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม

แหลงผลิตและการใชโลหะ ภูมิปญญาและการดำรงชีวิตของมนุษย

ในสมัยกอนประวัติศาสตรกวา 5,000 ป ซึ่งไดขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อ พ.ศ.2535
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 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง

(Shwedagon Pagoda)

พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง ตั้งอยู

บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง

ประเทศพมา “ชเวดากอง” แปลวา

“เจดียทองแหงเมืองดากอง” เชื่อกันวา

เปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจาจำนวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records

ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเปนเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก

พระราชวังมัณฑะเลย

(Mandalay Palace)

พระราชวังมัณฑะเลย เปนพระราชวัง

สุดทายของพระเจาธีบอกอนที่จะถูก

ทำลายโดยทหารอังกฤษ เมื่ออังกฤษ

ยึดครองพมาในสงครามโลกครั้งที่สอง

ทางอังกฤษคิดวาพระราชวังนี้เปนแหลง

ซองสุมของทหารญี่ปุน จึงไดทำลายพระราชวังเสีย ปจจุบันพระราชวัง

มัณฑะเลยไดรับการบูรณะโดยรัฐบาลพมา

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ปอมปราการ เอ ฟาโมซา

(A Famosa)

สัญลักษณแหงมะละกา สรางโดยชาว

โปรตุเกสสำหรับใชในการปองกันเมือง

เปนประตูปอมเดียวที่ยังหลงเหลืออยู

จากการทำลายของอังกฤษ มีบทบาท

สำคัญในการตอตานการบุกรุกของ

เนเธอรแลนด และ พระราชวังมะหมุด ตั้งอยู ณ ตีนเขา St.Paul’sHil

เปนพระราชวังไมของสุลตาน ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑแสดงวัฒนธรรม

มะละกา จัดแสดงเร่ืองราวประวัติศาสตร จำลองภาพเหตุการณเลาเร่ือง

ประกอบหุนและภาพเขียนสีน้ำมัน

พิพิธภัณฑขาว (Padi Museum)

จัดแสดงพันธุขาวจากท่ัวโลก อลอรสตาร

ทาวเวอร (Alor star) เปนสถานท่ีท่ีนิยม

สำหรับชมทิวทัศนรอบเมืองอลอรสตาร

ท่ีความสูง 170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ตึกโทรคมนาคมสื่อสารที่สูงที่สุดเปน

อันดับที่ 19 ของโลก

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ฮาลองเบย (Halong Bay)

มหัศจรรยแหงอาวมังกรตกน้ำ (มรดกโลก

ทางธรรมชาติเวียดนาม) สำหรับอาวฮาลอง

ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม

ไดกลาวถึงมังกรโบราณซ่ึงเคยรอนมาลง

ในอาวน้ีเม่ือคร้ังดึกดำบรรพ และช่ือของ

ฮาลอง แปลวา มังกรรอนลง จากความ

สวยงามและสมบูรณของอาวฮาลอง ทำใหท่ีน่ีไดประกาศเปนมรดกโลก

ทางธรรมชาติ จากองคกรยูเนสโก ในป พ.ศ.2537

ฮอยอัน (Hoi an)

เปนเมืองทองเที่ยวของเวียดนามกลาง

ที่นิยมกันไปทั่วโลก ฮอยอันมีเสนห

ตรงบานเรือนโบราณเกาๆ เขตเมืองเกา

ที่เรียงกันไปหลายรอยเมตร บานเรือน

ท่ีเกาแกมีท้ังคนจีน ญ่ีปุน และเวียดนาม

อาศัยอยูตรงนี้มากอน ทำใหหลากหลาย

วัฒนธรรม เมื่ออยูดวยกันมานานมีคนไปพบเห็นความสวยงามจึงบอก

ตอไปทั่วโลก

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เกาะบาหลี (Bali)

เปนเกาะท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ

ที่สวยงาม สถาปตยกรรมที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยว

ที่งดงามมีมนตเสนหไมเสื่อมคลาย

จนไดรับการขนานนามวาเปน “อัญมณี

แหงมหาสมุทรอินเดีย” นอกจากความ

งดงามทางธรรมชาติและสถาปตยกรรมแลว สิ่งที่โดดเดนอีกหนึ่งอยาง

ของบาหลี คือ การรักษาวิถีชีวิต ความเชื่อ ทั้งทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีในแบบดั้งเดิมเอาไว

วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)

เปนวัดแหงศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุด

ในโลก ใชเวลาในการสรางประมาณ 75 ป

สรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 8-9

ในอาณาจักรไศเลนทรา โดยใชอิฐบล็อค

ประมาณ 2 ลานกอน วัดแหงนี้ก็ถูกซอน

อยูภายใตชั้นขี้เถาภูเขาไฟมานับรอยป

จนในป พ.ศ.1814 ถูกคนพบโดย เซอรโทมัส แสตมฟอรดราฟเฟลและ

ในชวงระหวางป พ.ศ.1975-1982 วัดแหงน้ีก็ไดรับการบูรณะคร้ังย่ิงใหญ

โดยรัฐบาลอินโดนิเซียและองคการยูเนสโก ซึ่งสถานที่แหงนี้ยังไดรับ

การบันทึกวาเปน “มรดกโลกที่ใหญที่สุด” ในป 1991 อีกดวย
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 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ

(Tubbataha Reefs Natural Park)

อุทยานแหงนี้มีพื้นที่ประมาณ 130,028

เฮกตาร มีแนวปะการังเหนือและใต

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของแนว

ปะการังและสัตวน้ำหลากหลายสายพันธุ

เปนที่อยูอาศัยของนกและเตาทะเลดวย

นอกจากนี้ยังมีผาหินปะการังใตน้ำเกาแกที่มีความสูงถึง 100 เมตร

องคการยูเนสโกยกยองใหสถานที่แหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ

เมื่อ พ.ศ.2536

โบสถบาโรกแหงฟลิปปนส

(Baroque Churches of the Philippines)

โบสถแหงนี้มีทั้งหมด 4 หลัง ตั้งอยูใน

กรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย

และมิอากาโอ หลังแรกสรางขึ้นโดย

ชาวสเปนในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 16

มีเอกลักษณที่สำคัญคือเปนสิ่งกอสราง

ที่มีศิลปะแบบบาโรกของยุโรปที่สรางโดยชางฝมือชาวจีนและฟลิปปนส

องคการยูเนสโกยกยองใหสถานที่แหงนี้เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมื่อ พ.ศ.2536

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร

พิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร

(National Museum of Singapore)

เปนพิพิธภัณฑมีชีวิตแหงหนึ่งของโลก

ซึ่งพิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร ใชระบบ

one-stop guide เพ่ือบอกกลาวถึงประวัติ

ของประเทศสิงคโปรและพื้นหลังทาง

วัฒนธรรมมีทรัพยสินของชาติที่สำคัญ

อยู 11 อยาง ซึ่งมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร

เมอรไลออน (Merlion)

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของ

คณะกรรมการการทองเท่ียวของสิงคโปร

(Singapore Tourism Board - STB)

ในป 1964 รูปปนนี้มีสวนหัวเปนสิงโต

สวนตัวเปนปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น

ตอมาไมนานท่ัวโลกก็ถือกันวาสิงโตทะเล

ตัวน้ีคือเคร่ืองหมายประจำชาติสิงคโปรตัวสิงโตทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต

ผิวหนังทำจากแผนกระเบื้อง และตาทำจากถวยชาสีแดงขนาดเล็ก

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย

(Royal Regalia Museum)

เปนพิพิธภัณฑท่ีไดรับการโหวตจากประเทศ

ในอาเชียนวาเปนพิพิธภัณฑท่ีนาชมท่ีสุด

เปนท่ีรวบรวมขาวของเคร่ืองใชของสุลตาน

องคปจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำ

ในวันข้ึนครองราชยและเคร่ืองบรรณาการ

จากผูนำประเทศตางๆ ชมมงกุฏทองคำ บัลลังกทองคำ เคร่ืองทรงทองคำ

รวมทั้งเครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ

มัสยิดทองคำ

(Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque)

มัสยิดท่ีสงางามและศักด์ิสิทธ์ิของชาวบรูไน

ใชเวลากอสรางถึง 7 ป มีหองสวดมนต 2

หองแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้น

แตละช้ันจะมี 29 ข้ัน หองละหมาดดานบน

ตกแตงอยางวิจิตรดวยพรมสีเหลืองทอง

ดูสวางไสว 

 สถานที่ทองเที่ยวของ

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระราชวังหลวงพระบาง

(Louangprabang)

พระราชวังแหงน้ีสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1904

เพื่อเปนที่ประทับของพระเจามหาชีวิต

ศรีสวางวงค เปนศิลปะแบบลาวผสม

ฝร่ังเศส พระบางเปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ

ของลาว พระหัตถแสดงปางอภัยมุทรา

หลอขึ้นดวยทองคำ บริสุทธิ์เกือบทั้งองค ตามตำนานเลาวา พระพุทธรูป

องคน้ีสรางข้ึนท่ีเกาะสิงหลเม่ือราวศตวรรษท่ี 1 แตตกไปอยูในเมืองสยาม

ถึง 2 ครั้ง ป ค.ศ.1779 และ ค.ศ.1827-ค.ศ.1867 พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาฯ ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานกลับคืนไปใหภายในหอง

ยังมีฉากลับแลผาไหมปกลวดลาย ดวยฝมือ ประณีตและงาชางแกะสลัก

อีกมากมาย

ถ้ำจัง (Chang Cave)

เปนถ้ำท่ีใหญท่ีสุดในวังเวียง ถ้ำน้ีเคยเปน

ท่ีกำบังและหลบซอนในการตอตานกบฎ

จีนฮอในชวงศตวรรษที่ 19 มีความสวย

อลังการของวิวทิวทัศนเเละนาสนใจ

ในการเที่ยวชม ดึงดูดนักทองเที่ยวให

เขาชมนับเเสนคนตอป

Asean Community
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จะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยว

ของแตละประเทศนั้นมีเอกลักษณและ

ความนาสนใจแตกตางกัน เหมาะสำหรับการออกไปหา

แรงบันบาลใจเปนอยางยิ่งหากทานผูอานสนใจก็อยารอชา

เก็บสัมภาระแลวก็ออกเดินทางกันเลย

“The world is a book and those 

who do not travel read only one page.”

โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเลมหนึ่ง

และคนที่ ไมเคยเดินทางเลย

ก็เปรียบเหมือนคนที่อานหนังสือเพียงหนาเดียว

St. Augustine

ที่มา : http://www.9ddn.com
 http://www.thaigoodview.com

ÊÃÃÊÒÃÐ
à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

สำหรับแนวเทียบการเขียนภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษจะยึดตามระเบียบ

ภาษาไทยเปนอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พยัญชนะ
 ก = k ป = p
 ข ค ฆ = kh ผ พ ภ = ph
 ง = ng ฝ ฟ = f 
 จ ฉ ช ฌ = ch ม = m
 ญ ย = y ย = y
 ณ น = n ร = r
 ด ฎ = d ฬ ล = l
 ต ฏ = t ว = w 
 ฐ ฑ ถ ท ธ ฒ = th ซ ศ ษ ส ทร = s
 บ = b ห ฮ = h 
พยัญชนะขางบนน้ีใชเปนพยัญชนะตน (initial consonant) ถาหากเปนสะกด

(final consonant )แลวใหใช ใหถูกหลักดังนี้

ตัวสะกด 
 แม กก = k แม กน = n
 แม กง = ng แม กบ = p
 แม กด = t แม กม = m

สระ ในภาษาไทยเรามีสระมาก แตในภาษาอังกฤษมีเพียง 5 ตัว

ดังนั้นเราจึงตองผสมกันดังนี้

 อา อะ รร (มีตัวสะกด) = a เชน สรรพ (sap)
 รร ( ไมมีตัวสะกด) = an เชน สวรรค (sawan)
 อำ = am เชน รำ (ram)
 อิ อี = i เชน มืด (mit)
 เอะ (เอะ ลดรูป) เอ = e เชน เละ (le)
 แอะ แอ = ae เชน แสง (saeng)
 โอะ (โอ ลดรูป) = o เชน ลม (lom)
 โอ เอาะ ออ = o เชน ลม (lom)
 เออะ (เออะ ลดรูป) = oe เชน เหลิง (loeng)
 เออ = oe เชน เธอ (thoe)
 เอียะ เอีย = ia เชน เลียน (lian)
 เอือะ เอือ = uea เชน เลือก (lueak)
 อัวะ อัว = ua เชน มัว (mua)
 ใอ ไอ อัย ไอย อาย = ai เชน ไหว (wai) สาย (sai)
 เอา อาว = ao เชน เมา (mao)
 อุย = ui เชน ปุย (pui)
 โอย ออย = oi เชน โรย (roi)
 เอย = oei เชน เลย (loei)
 เอือย = ueai เชน เลื้อย (lueai)
 อวย = uai เชน มวย (muai)
 อิว = io เชน ลิ่ว (lio)
 เอ็ว เอว = eo เชน เหว (heo)
 อุ อู = u oo

ที่มา : http://kruchok.wordpress.com/รอบรูสาระ/564-2/

แนวเทียบ
ภาษาอังกฤษ         ภาษาไทย
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Lanna Visited
Staff of the English department were happy to hear that our annual school outing would be to the North of

Thailand, the once ancient Lanna Kingdom. More than a few members of staff had never visited the North,

despite having lived in the country for many years, this seemed like an ideal opportunity.

We met at the school on Wednesday 23rd January, before boarding a bus and heading to Hualamphong

railway station. The train was to be the 18:10 diesel railcar to Chiang Mai, arrival was scheduled at 08:00

the following morning. It was with excitement that we boarded the long, slow train. Accommodations were

pleasant in the second class aircon sleeper; we settled in quickly and enjoyed the last minutes of daylight

as we rolled through Bangkok.

As the dawn broke the carriages came slowly to life, the temperature was noticeably lower in the cool dry

Northern air. On the inclined track winding its way up to Chiang Mai it soon became apparent that all was

not well with our diesel engine. We eventually rolled back towards Lampang were the engine was switched out.

This caused a four-hour delay to our scheduled arrival of 08:00.

    After a quick lunch of Northern food we headed off to visit the temple at Doi Suthep. This was a first time

          for many members of staff, except Mr Rory who lived in Chiang Mai for many years, and soon became

             our second tour guide. It was a good view from the temple with the clear blue skies. After Doi Suthep

             we regrouped and headed North for Fang district. The views were quite spectacular, and this

             helped to while away the hours of the long journey North. A little after 8pm we were fed and

             watered, and most people were fast asleep by ten o’clock, after the long day.

                 The Friday morning brought a few dramas, with a lack of water at the resort, but this was

                 quickly sorted and we sped off to visit Chiang Mai Tzu Chi school, our reason

                  for going North.

h.
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Chiang Mai Tzu Chi School
The Tzu Chi foundation was set up in 1966 by Dharma Master

Cheng Yen in Hualien, on the east coast of Taiwan. With the spirit

of self-discipline, diligence, frugality, and perseverance, Tzu Chi

set out to help the poor and relieve suffering. Although the mission

was initially charity, it soon expanded and the education mission

was established. The foundation’s school in Chiang Mai has been

opened for 5 years, although building started some years before,

but was suspended due to a severe earthquake in Taiwan.

The school is a very impressive structure, and is home to more

than 500 students, mostly from the surrounding districts. The school

prides itself on the manner of its students, they are so polite and

well mannered. The teachers achieve this through a very thorough

disciplinary routine that all the students practice and adhere to,

along with a joy of selfless giving that is instilled. The students

care for some poor families in the local communities and sometimes

have second-hand markets at the school. All proceeds collected

are given to a charity chosen by the students. It was a very

interesting and eye-opening visit, and one that allows us to bring

many ideas back to our own school.

After leaving the school we had a brief lunch and headed further

North to the Mae Sai border region. The drive was a fantastic one,

winding our way through tight and narrow roads. The foreign staff

were not able to cross the border at Mae Sai, so we went straight

to the resort and prepared for the party. The last night party was

Lanna themed, and some staff sported most impressive outfits.

The next day saw us heading South towards Chiang Mai, stopping

at the Doi Tung Palace and the White temple in Chiang Rai.

After what seemed like a whirlwind tour of the North, we were all

safely ensconced on the 17:00 Chiang Mai to Bangkok train.

After a precise departure we arrived some fourteen hours later

back in Bangkok. It has been many years since I last visited the

North of Thailand, and it was nice to be back, and to see how

it has changed. The cities are bigger, but the country side looks

just the same. I would like to thank Ajarn Ladda on behalf of

my staff of the English Department for a wonderful experience

of the Lanna Kingdom.



ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

In My Opinion
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ป.1/1 จะเปนเด็กดี และจะรักคุณครู คุณพอ คุณแมและเพื่อนๆ ทุกคน
ป.1/2 ด.ญ.ชลธรรม ขุนสันเทียะ หนูรักแม หนูจะตั้งใจเรียน อยากใหแมใจดีกับหนู อยากใหแมอยูกับหนูนานๆ ด.ญ.ชลิดา บุษยพันธ หนูรัก
 คุณครู อยากใหครูใจดี ไมเครียด จะไดไมแก หนูจะเปนเด็กดี ด.ช.ณฐกร ฝนระหันต ผมรักทุกคนบนโลกใบนี้ ผมจะเปนเด็กดี
 ด.ญ.ปราณิสา นิ่มพิศาล ขอใหแมสุขภาพแข็งแรง รวยๆ ขอใหคุณแมอยูกับหนูไปนานๆ หนูรักคุณแม
ป.1/3 อยากใหครอบครัว เพื่อนๆ และคนที่อยูรอบขางมีความสุข และเปนคนดี คิดดี ทำดี พูดดี ในสังคมจะไดมีแตความสงบสุข
ป.1/4 พวกเรารักคุณ แลวคุณบอกรักใครหรือยัง
ป.1/5 ขอใหสามัคคีและมีน้ำใจตอกันตลอดไป
ป.1/6  We love teachers, principle, parents, pets and friends. ขอใหเพื่อนๆ เปนเด็กดี มีความสุข พบแตสิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จ 
 ขอใหทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความรักใหกันตลอดไป
ป.2/1 ขอใหเพื่อนๆ และคุณครูทุกคน มีความสุขในวันวาเลนไทน
ป.2/2 พวกเรารักคุณพอคุณแมมากที่สุดในโลก
ป.2/3 อยากใหมีความรัก ความเขาใจ และการใหอภัยตอกัน
ป.2/4 รักพอแม ครู และเพื่อนๆ หนูจะเปนเด็กดี
ป.2/5 พวกเราอยากบอก คุณพอ & คุณแม ขอบคุณที่ใหกำเนิด ขอบคุณที่คอยดูแล ปอนขาวปอนน้ำ ขอบคุณที่ชวยทบทวนบทเรียน
 ขอบคุณที่ชวยสอนการบาน ขอบคุณที่คอยพร่ำสอน รักคุณพอ & คุณแม ที่สุดในโลก
ป.3/1 ด.ช.พชร ราชกุลชัย อยากใหพอกับแมรักกันใหมากและอยากให Valentine’s Day เปนวันที่ดีที่สุด ด.ญ.ปญฑารีย สุขสงค ขอใหแมว
 ที่ชื่อขนปุยแผลหายเร็วๆ ขอบคุณที่ชวยจับหนูใหและเลนกับฉัน ฉันจึงรักมันมากๆ ด.ญ.กวินทรา อภิพัฒนวิศว หนูอยากใหผูมีพระคุณ
 ของหนู เชน คุณพอ คุณแม คุณยาย คุณครู มีความสุข สุขภาพดี มองโลกในแงดี ไดทุกส่ิงอยางท่ีปรารถนา หนูขอขอบคุณท่ีสอนหนูให
 เปนคนดีของชาติและอยูรวมกับสังคมไดดีคะ ด.ช.ยูเซฟ บาราดี ผมรักแมกับพอ เพ่ือนและคุณครู ผมขอใหทุกคนอายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง
 ผมขอขอบคุณพอแมที่เลี้ยงดูผม ขอขอบคุณที่เพื่อนดีกับผม และขอบคุณคุณครูที่สอนผม
ป.3/2 ด.ญ.แพรพลอย พิชัยภาณุพัฒน ฉันขอบคุณที่พอแม ชวยดูแลฉัน ขอบคุณที่เพื่อนๆ ทุกคนอยูเคียงขางฉัน ขอบคุณคุณครูที่สั่งสอน
 แตงเติมวิชาใหฉัน ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล คนท่ีฉันรัก คนแรกคือแมพอ คนท่ีสองคือญาติพ่ีนอง คนท่ีสามคือเพ่ือนคุณครู ฉันอยากบอกวา
 “ฉันรักทุกคนมากๆ และขอโทษท่ีโกหกหรือด้ือ และฉันจะปรับปรุงตัวเอง ไมทำใหใครๆ โกรธ และจะทำใหทุกคนมีความสุข ขอใหทุกคน
 ใหอภัยฉันดวย” รักที่สุดในโลก 
ป.3/3 ขอใหทุกคนมีความสุขและมีความรักใหกันตลอดไป
ป.3/4 หนูรักคุณพอคุณแม ขอใหทุกคนในครอบครัวของหนูสุขภาพแข็งแรง และขอใหทุกคนรักกันมากๆ
ป.4/1 ขอขอบคุณครูอาจารยที่รักเรามาตลอด
ป.4/2 สำหรับวัน Valentine ปนี้ หอง ป.4/2 จะรักพอแมใหมากขึ้น ทำใหพอแมมีความสุข
ป.4/3 รักเธอที่สุดใน “โลก”
ป.5/1 รักครูเปลและครูฝกบัวมากที่สุดในโลกกวาง
ป.5/2 ขอใหสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในทุกๆ วัน
ป.6/1 ขอใหทุกคนสมปรารถนาทุกประการ
ป.6/2 ด.ญ.ลลิลลัฐ เอื้อปญญาพร อยากบอกวารักคุณพอคุณแม พี่ และทุกคน ที่มอบและสงความรักดีๆ มาใหอยางเต็มเปยม อยากขอบคุณ
 สำหรับความรักที่มอบใหอยางจริงใจและจะตอบแทนความรักอยางเต็มที่
ป.6/3 ด.ช.กวิน กิจคณากร ใหเพื่อนๆ ตั้งใจเรียนมากขึ้น
ม.1 คนที่เรารักมากที่สุดคือคุณพอ คุณแม เราอยากบอกทานวา เราขอบคุณสำหรับความรักที่ทานมอบให และเราจะมอบความรักใหกับ
 คุณพอคุณแมโดยการเปนลูกที่ดี  และอีกอยางที่เราอยากจะบอก ขอใหทุกคนมีความรักมอบใหกับทุกคนที่อยูรอบขางเรา
ม.2 รักเปนสิ่งสวยงาม แคเพียงเราไดรักก็ดีที่สุดแลว
ม.3 I love you so much.
ม.4 รักทุกคนคะ / ครับ ขอใหทุกคนมีความสุขในวันแหงความรักนะคะ / นะครับ
ม.5 นายทศ ธัญวงษ 1 ใหครอบครัว : คงบรรยายเปนตัวหนังสือไมได ขอแคไดอยูดวยกันตลอดไป ผมก็ไมอยากไดอะไรอีกแลว
  2 เพ่ือนและคุณครู : ขอขอบคุณท่ีคอยชวยเหลือส่ังสอนผมมาโดยตลอด ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน พวกเราจะเดินไปดวยกัน
  3 ตัวเอง : แบงใจไวรักตัวเองบาง เพื่อดูแลคนที่เรารักและไมทำใหพวกเขาเสียใจ
ม.6 น.ส.สิณิชชญา สุวรรณวรเดช อยากบอกนองๆ สาธิตพัฒนาวา พวกพี่ไมอยูกันแลว ก็ดูแลตัวเองกันดวย คิดถึงพวกพี่ดวยรักทุกคนนะ
 Happy Valentine’s Day!
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ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 7 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล / ใหลากเสนตามตัวเลขจาก 1-14

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

รูปที่ไดคือ              



19 Newsletter

Puzzle Page

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

Across

1 Your hand has five        .

3 You use your        to bend your arm.

5 How many eyes do you have?

7 You use your        to pump blood.

9 You use your        to run.

10 How many fingers do you have?

11 You use your        to bend your leg.

13 You use your        to throw a ball.

Down

1 You have five toes on your        .

2 You use your        to see.

4 You use your        to think.

6 How many noses do you have?

8 Your foot has five        .

9 You use your        to breathe.

12  You use your        to hear.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

1

5

11 12

13

6

9

2

3

7

10

8

4

ทายคำจากภาพ 3 พยางค 

คำตอบ คือ                 

คำถาม “ปูอะไรเอยมี 12 ขา”

Here are 20 words that to Spending Smats Can you find them all?

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 /
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Advertising Electronics Quality

Bargain Expensive Sale

Buying Impulse Savings

Clothes Informed Trendy

Collectible Money Upsell

Compare Patience Value

Deal Price
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คำตอบ คือ                 
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เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2555

ประกาศรายช�อผู โชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองปญญา
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ด.ช.กฤติน รอดรัตน   ระดับชั้น ป.1/6

ระดับอนุบาล / ใหลากเสนตอจุดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

คำตอบ : อายุ       ป

อายุของคนที่พบ เมื่อหารดวย 3 เหลือเศษ 1 เมื่อหารดวย 5 เหลือเศษ 2 เมื่อหารดวย 7 เหลือเศษ 3 ลองเดาสิวาคนๆ นี้อายุเทาไหร ?

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 / ลองเดาอายุดูสิ

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

3 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

5 - 7 22 37 52

7 10 43 52
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52
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Answer

ใหลากเสนจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดส้ินสุด โดยมีเง่ือนไขวาจะตองลากเสน

ตามลำดับตัวเลข 1-2-3-4-1-2-3-4 ตอไปเรื่อยๆ ซึ่งจะตองลากเสน

ผานทุกตัวเลขและผานไดเพียงครั้งเดียว

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 / เดินทางดวย 1-2-3-4

ใหใสตัวเลข 1 ถึง 9 เพื่อทำให สมการในตารางเปนจริง ประกอบดวย

สมการแนวนอน 3 และสมการแนวตั้ง 3 โดยคุณสามารถใชตัวเลข

แตละตัวไดเพียงครั้งเดียว

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / พิชิต 6 สมการ 

Things you find on a farm

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 / Crossword

เริ่มตน
1

4 1 2 4 1 12

22 3 3 3 3 24

13 4 4 2 1 34

41 3 3 3 1 32

22 2 3 2 4 24

13 4 1 4 3 31

41 4 1 4 2 34

32 2 3 1 1 สิ้นสุด
42
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DOG
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T
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1 1 2

3 4 5

5 6 6

6 8 97

10 10

1 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ สยามโอเชี่ยนเวิรล ระดับชั้น ป.1 วันที่ 8 ม.ค. 2556
2 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ Dream world ระดับชั้น อ.2 วันที่ 10 ม.ค. 2556
3 กิจกรรมอบรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับชั้น ม.1-3 ณ คายกรมหลวงชุมพร วันที่ 13-15 ม.ค. 2556
4 กิจกรรมชวนนองดูดาวบนยอดตึก ระดับชั้น ม. 3-6 ณ ใบหยกสกาย วันที่ 14 ม.ค. 2556
5 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต ระดับชั้น ป.2 วันที่ 15 ม.ค. 2556
6 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 18 ม.ค. 2556
7 กิจกรรมนิทานเบิกบานยามเชา ระดับอนุบาล เรื่อง สิงโตรักษโลก วันที่ 22 ม.ค. 2556
8 กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 6 ปการศึกษา 2555 วันที่ 31 ม.ค. 2556
9 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ เขื่อนขุนดานปราการชล และศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จ.นครนายก ระดับชั้น ม.3 วันที่ 5 ก.พ. 2556
10 กิจกรรมเรียนรู โลกกวาง ณ ซาฟารีเวิลด ระดับชั้น อ.1 วันที่ 7 ก.พ. 2556
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SATIT PATTANA

SPORTS DAY
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปการศึกษา 2555

วันที่ 11 มกราคม 2556


