
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

จดหมายขาว
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปการศึกษา 2556

คณะอาจารย ผูบริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนารวมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
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2 ตำนาน แหงวงการเพลงไทยสากลยุคบุกเบิก

ครูเอื้อ สุนทรสนาน และ ครูแกว อัจฉริยะกุล
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เลี้ยงลูกอยางไรไมมีปญหา

ความหมายของคำวา

ถาไมใช       จะใชสิ่งใดทดแทน?
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(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ
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จากผูอำนวยการ
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ขอตอนรับสมาชิกครอบครัวสาธิตพัฒนาทุกคนกลับสูบานหลังที่สองดวยความยินดียิ่ง

หวังวาตลอด 1 เดือนที่ผานมา เด็กๆ คงไดไปเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ ทุกท่ีท่ีนักเรียนไดไปถือวาเปนแหลงเรียนรูไดท้ังส้ิน บางคนอาจบันทึกเปน

ภาพถาย หรือวีดิทัศน แตถาหากไดมีการจดบันทึกรายละเอียดของแตละแหงก็จะชวย

ใหเราจดจำส่ิงเหลาน้ันไวไดนาน จึงขอแนะนำใหคุณพอคุณแมชวยสอนลูกใหจดบันทึก

ทุกครั้งที่ไปตามสถานที่ตางๆ ตามระดับความสามารถและตามวัยของเขา เพื่อฝกการ

เปนนักเขียน และนำไปสูการเปนนักอานตอไปในอนาคต ซ่ึงเปนทักษะท่ีจำเปนอยางย่ิง

ที่จะทำใหเขารูจริง และรูแจงในทุกเรื่องไดเมื่อเขาโตขึ้น

จดหมายขาวฉบับน้ียังคงมีเร่ืองราวท่ีเปนสาระความรู ท้ังดานวิชาการและความรูรอบตัว

ฉบับน้ีตรงกับกิจกรรมลอยกระทง จึงมีเร่ืองเลาท่ีมาของเพลงรำวงวันลอยกระทงความ

เปนมาของประเพณีลอยกระทง ความคิดของเด็กๆ ในการใชส่ิงทดแทนกระทง เปนตน

เลาเร่ืองโขนผานการเชิญชมโขน เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน โมกขศักด์ิ สวน Teacher ‘s Talk

ไดเลาเรื่องเกี่ยวกับที่มาของรางวัลโนเบล รายชื่อผูที่ไดรับรางวัลโนเบลในปนี้ดวย

สวนของระดับประถมศึกษามีขาวที่นายินดีที่นักเรียนของโรงเรียนชนะการประกวด

British Council Global Competition Winner,British Council Club สุดทายขาวเด็กดี

ตั้งแตระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ยังคงมีใหชื่นชมทุกระดับเชนเคย 

ฉบับนี้มีขาวพิเศษที่ขอแนะนำประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ชุดที่ 3 คือ คุณทัศพนธ ธัญวงษ โดยประธานมีจดหมายแจง

ขาวคราวและแนวคิดในการทำงานมายังผูปกครองทุกทานผานจดหมายขาวฉบับน้ีแลว

สำหรับงานอื่นๆ ที่เครือขายผูปกครองจะทำในปนี้ ทานคงจะไดทราบในโอกาสตอไป

กิจกรรมสำคัญในเดือนธันวาคมคือ กิจกรรมวันพอซ่ึง

โรงเรียนจะจัดพิธีถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2556 ตามกำหนดการท่ีแจงไป

ในจดหมายฉบับเปดเรียนภาคปลายท่ีสงถึงผูปกครอง

ทุกทานแลว โรงเรียนขอเชิญชวนผูปกครองท่ีมีความ

สนใจจะเขารวมกิจกรรม และขอความรวมมือโปรด

แตงกายสุภาพ หรือแตงกายดวยชุดไทยใหลูกหลาน

ไดเห็นเปนแบบอยาง เปนการเรียนรูแบบซึมซับ ซ่ึงถือ

ไดวาเปนการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดไป

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาสักการะสมเด็จพระสังฆราช



ธนาศักดิ์ ภูมิชัย
(บรรณาธิการเลม)

ยินดีตอนรับผูปกครองทุกทานและนักเรียนทุกคนสูออมกอดโรงเรียนสาธิตพัฒนาอีกครั้ง

กับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ในนามคณะผูจัดทำจดหมายขาวฉบับนี้

ขอนอมถวายความอาลัยแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นับเปนขาวที่ยังความโศกสลดใหกับประชาชนชาวไทยไมนอยครับ

ยางเขาสูเดือนพฤศจิกายน และแนนอนวาเทศกาลที่เคียงคูมาพรอมกับเดือนแหงตนหนาวนี้

เห็นจะหนีไมพน งานลอยกระทง จึงเปนโอกาสดีที่เราจะขอตอนรับเขาสูงานลอยกระทงกับ

จดหมายขาวฉบับนี้

เริ่มดวยปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน เรื่องเลาชาวอนุบาล ตนกลาทำความดี

เด็กดีท่ีประถม และคุยเฟองเร่ืองมัธยม ในสวนของสรรสาระเพ่ือการเรียนรูน้ันขอเชิญชมและ

รวมเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ ดนตรีไทยและการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน โมกขศักดิ์

ซ่ึงเปนตอนท่ีพระลักษณมีอันตองพลาดทาเสียทีใหกับกุมภกรรณในสนามรบ เน้ือหาเปนอยางไร

ตองติดตามในเลม  สำหรับนานาสาระสรรหามาเลา มาทำความรูจักกับคำวากระทงใหมากยิ่งขึ้น

สวนเปดประตูสูอาเซียนไดนำเสนอเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน

จะเหมือนหรือตางจากของประเทศไทยอยางไรตองติดตามกันตอไป  Teacher’s talk จะพาเรียนรู

ถึงที่มาที่ไปของรางวัลโนเบลที่หลายคนคุนหู ปดทายฉบับดวยฝกสมองประลองปญญา 

เพ่ือใหเขากับบรรยากาศลอยกระทง จึงมีคอลัมนพิเศษครูเอ้ือ สุนทรสนาน และ ครูแกว อัจฉริยะกุล

2 ตำนานแหงวงการเพลงไทยสากลยุคบุกเบิก ผูอยูเบื้องหลังเพลง รำวงวันลอยกระทง และ

เพลงสำคัญอื่น ๆ ของไทย

สุดทายนี้ขอฝากนักเรียนเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณ ความมีสัมมาคารวะอันเปนโบราณอุบาย

ที่แฝงไว ในประเพณีลอยกระทงไดอยางแยบยล ที่ปจจุบันหลายคนมองขามเห็นเพียงแตการ

เฉลิมฉลองรื่นเริงที่ไรแกนสาร

จดหมายขาว

ฉบับที่ 3

ประจำเดือน พฤศจิกายน

ปการศึกษา 2556
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ครูจิรัฎฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการ

ชนิตสิรี ไกรฤกษ

บรรณาธิการเลม

ธนาศักดิ์ ภูมิชัย

กองบรรณาธิการ

กิตติพร รุงเรือง

ยุพาภรณ  ลาวเกษม

ฉลอง อารียจิตต

พิมพศิริ สุขประเสริฐ

วิฑูรย  ทั้งสนธิ์

เรวัต ทองมา

ผกาวรรณ ทองมา

เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกูล

ณัฐพล  ลิมโปดม

อินทิรา   อินทวงศ

Douglas Colgan

David Ford

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

อรรณพ อิ่มเจริญ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 0 2915 5390-2

โทรสาร : 0 2915 5501

อีเมล : info@satitpattana.ac.th

เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th

     พระมิ่งฟาญาณสังวรถึงกาลลวง ฤดีดวงปวงไทยไหสะอื้น

ฟาหมเทาเคลาอาลัยไรวันคืน ทั้งแผนพื้นพสุธาโศกอาวรณ

ใตรมกาสาวพัสตรพระทรงครอง ตามครรลองพุทธองคผูทรงสอน

เผยแผศาสนประกาศธรรมทั่วผงอน ชนนิกรนอมแนวธรรมนำชีวิน

อีกทั้งองคพระบริบาลอธิราช ภูวนาทภูมิพลครั้นทรงศีล

สาธารณูปการทรงทำเพื่อแผนดิน จารึกไวในธานินทรตราบสิ้นกาล

     ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวรทรงละสังขาร

สาธุอนุโมทนานิพพาน ปติโยโหตุ สาธุการเจาพระคุณ

       เกลากระหมอมขอนอบนอมนมัสการพระองคผูทรงดับสิ้นสังขาร บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับ

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk



กรอบขาว
สาธิตพัฒนา
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ฝกวินัยในการมาโรงเรียน

เปดภาคเรียนใหมน้ีทางฝายอนุบาลขอเชิญชวน

ผูปกครองทุกทานรวมกันสรางโอกาสกับบุตรธิดา

ของทานในการฝกวินัยในการมาโรงเรียนใหทัน

โรงเรียนเขา เวลา 08.00 น. ซึ่งนักเรียนจะได

เรียนรูการทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ไดฝกอารมณ

การแสดงออก และชื่นชมผูอื่นที่ไดทำความดี

และซึมซับความเปนคนไทย รักชาติไทยตั้งแต

วัยเด็ก ซ่ึงหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมหนาเสาธง

คุณครูและนักเรียนทุกคนจะเขาทำกิจกรรม

ในหองเรียน

ดังนั้นหากนักเรียนมาหลังจากเวลา 08.20 น.

ผูปกครองสงนักเรียนไดท่ีประตู ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ี

รับนักเรียนเขาโรงเรียนตอไป และในตอนเย็น

ผูปกครองสามารถเขารับนักเรียนไดตั้งแต

เวลา 15.00 น. ในกรณีที่ตองการรับนักเรียน

ลวงหนา โปรดโทรศัพทแจงฝายธุรการท่ีหมายเลข

02-9155390 ตอ 3113 , 3118 ลวงหนากอนรับ

อยางนอย 2 ชั่วโมง เพื่อใหนักเรียนไดเตรียม

ความพรอม

Lesson Study

รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม

ไดรับเชิญรวมเปนวิทยากรสัมมนาในหัวขอการ

“บริหารครูอนุบาลใหเปน Learner สรางโรงเรียน

อนุบาลแหงการเรียนรูดวย lesson Study”

ในงาน EDUCA 2013: มหกรรมทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 ภายใตแนวคิด

“Strong  Performers  and  Successful

Reformers” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร จุฬาฯ

และสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย

และบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

ประกวดเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปุญรวี เกตุย่ังยืนวงศ

นักเรียนชั้น ป.1/3 ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดเรียงความ ประเภทประถมศึกษา

ในหัวขอ “ความรู...ความประทับใจ จากนิทรรศการ

โครงการอันเน�องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ที่จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 13 - 20 ก.ค. 2556 ณ ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ โดยไดรับมอบ

เกียรติบัตรจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา

ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เมื่อวันที่ 10

ต.ค. 2556 ที่ผานมา

Reading Challenge

Reading is one of the best ways to learn

English. Through reading, students are

actively exposed to language structures,

vocabulary and discourse in a meaningful

and contextualised way,allowing them to

access new and recycled language. 

For this reason, British Council is introducing

a reading journey on the theme of ‘Creepy

House.’ Students will be encouraged to

read books and the more books they read,

the more  prizes they will receive.

As well as the extensive book collection

SatitPattana School has, British Council

has purchased some additional reading

material and we will be explaining to students

how the reading journey works over the

coming weeks. We hope that parents will

help support us by encouraging students

to read more books.

Global Art Competition Winner 

I am delighted to announce that Chatchanok

Bulsombut (Ty) in P2 Crocodiles is a winner

of the British Council global art competition.

After winning the art competition in Bangkok,

his entry was forwarded to British Council in

the UK , where he then won one of the global

prizes. As a result, his artwork will feature in

the British Council calendar and we look

forward to seeing this calendar next year

British Council Clubs

I would like to remind parents of the clubs

that are taking place after school this

semester.

Homework club runs every Tuesday and

Thursday from 15:30-16:15 in the Mathayom

library. Homework club is an excellent

opportunity for students to get additional

help in areas that they find difficult in class

or in their books. Students can also complete

homework during this time with additional

support from British Council staff.

Storytelling club runs every Wednesday

from 15:30 - 16:15 in the Prathom library.

Storytelling club is an opportunity for

students to listen to stories and do activities

related to the story. Students can also be

given guidance as to which books they

can take away and read at home.

Lesson Study

รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม

ไดรับเชิญรวมเปนวิทยากรสัมมนาในหัวขอการ

“บริหารครูอนุบาลใหเปน Learner สรางโรงเรียน

อนุบาลแหงการเรียนรูดวย lesson Study”

ในงาน EDUCA 2013: มหกรรมทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 ภายใตแนวคิด

“Strong  Performers  and  Successful

Reformers” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร จุฬาฯ

และสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย

และบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)



กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

   ระดับอนุบาล

วันพุธที่ 27 พ.ย. 2556 ระดับ อ.3 ทองฟาจำลอง เอกมัย

วันพุธที่ 11 - วันศุกรที่ 13 ธ.ค. 2556 ระดับ อ.2 ดรีมเวิลด

วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 ม.ค. 2557 ระดับ อ.1 ซาฟารีเวิลด 

   ระดับประถมศึกษา 

วันพุธที่ 27 พ.ย. 2556 ระดับ ป.2 บานเด็กออนรังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2556 ระดับ ป.4 พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแกว

วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.5 โรงพยาบาลศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.1 พิพิธภัณฑบัว จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.6 นิทรรศรัตนโกสินทร

   ระดับมัธยมศึกษา

วันพุธที่ 11 พ.ย. 2556 ระดับ ม.2-3 พิพิธภัณฑ Art Paradise พัทยา จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2556 ระดับ ม.1 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันศุกรที่ 15 พ.ย. 2556 - แจกสมุดรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

 - กิจกรรมลอยกระทง

วันเสารที่ 16 พ.ย. 2556 - สอบแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำป 2556

วันอาทิตยที่ 17 พ.ย. 2556 - วันลอยกระทง

วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 22 พ.ย. 2556 - สอบยอย ครั้งที่ 1 ในชั่วโมงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2556 - กิจกรรมตักบาตร

วันศุกรที่ 22 พ.ย. 2556 - สงคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และวันพอแหงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2556 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

วันเสารที่ 7 - วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556 - นักเรียน ม.6 สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1

วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 ธ.ค. 2556 - สอบยอย ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงเรียน

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556 - วันรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกรที่ 20 ธ.ค. 2556 , - สอบภาคปฏิบัติภาคปลาย

วันจันทรที่ 23 - วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 2556 

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมวันคริสตมาส

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปการศึกษา 2556
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ตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ

เม่ือปลายภาคการศึกษาท่ีผานมา ฝายอนุบาลของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

มีการจัดกิจกรรม “µÅÒ´¹Ñ´Í¹ØºÒÅ©ÅÒ´«×éÍ” โดยมีวัตถุประสงค

ใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องอาชีพ มารยาทและจริยธรรมในการทำการคา

การสื่อสารที่ดี รวมถึงการตัดสินใจในการเลือกซื้อของดวยตนเอง

ซ่ึงเปนเร่ืองใกลตัวท่ีเด็กๆจะสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจำวัน งานน้ี

นักเรียนอนุบาลไดเลนบทบาทสมมติเปนพอคา แมคา และผูซื้อ

บรรยากาศในงานเปนไปอยางสนุกสนาน 

พิธีเปดงานเริ่มขึ้นในเวลาชวงสายของวัน พอเข็มนาิกาเดินมาแตะ

ท่ีเวลา 10.30 น. เสียงดนตรีอันไพเราะจากไซโลโฟนท่ีบรรเลงโดยนักเรียน

อนุบาลก็ดังขึ้น ÃÈ.ÊÁÈÃÕ à¾çªÃÂÔéÁ หรืออาจารยยายของเด็กๆ

ประธานของงาน หยิบกรรไกรตัดริบบ้ินเพ่ือเปนสัญญาณของการเปดงาน

“ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซ้ือ” จากน้ันจะเปนเวลาท่ีนักเรียนจะไดสนุกสนาน

กับบรรยากาศการซื้อการขาย สินคามีใหเลือกกันตั้งแต ขนมหวาน

ไอศครีม น้ำปน เฟรนฟรายด ไปจนถึงของเลนตางๆ นับรวมไดมากกกวา

20 ราน จากทั้งผูปกครองและรานคาของนักเรียนระดับอนุบาล 2

และอนุบาล 3 ที่นำสิ่งของเหลือใชมาขายในราคา 1-3 บาท ซึ่งการ

ตั้งราคาเชนนี้มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการซื้อสำหรับเด็กๆ นั่นเอง

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÁÈÃÕ เลาถึงประโยชนของกิจกรรมน้ีใหฟงวา เปนการตอยอด

การเรียนรูเร่ืองอาชีพจากในหองเรียน ซ่ึงหน่ึงในน้ันมีอาชีพคาขายงานน้ี

เด็กๆจะไดรับประสบการณทดลองเปนพอคา แมคา ความมีคุณธรรม

ในอาชีพ ไมคากำไรเกินควร การสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะโดยแบง

การเรียนรูไปตามความเหมาะสมในชวงวัย

“เด็กชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล1 เราจะใหเปนเพียงผูซื้อใหนำเงินมา

10 บาท สวนเด็กช้ัน อนุบาล 2 และอนุบาล 3 จะใหเปนท้ังผูขายและผูซ้ือ

ใหนำเงินมา 20 บาท  ช่ือในตอนทายของกิจกรรมฉลาดซ้ือน้ัน ครูอยาก

ใหเด็กๆ รูจักคิดกอนซื้อ และตัดสินใจเลือกของดวยตนเอง เด็กจะเกิด

ความภาคภูมิใจที่มีโอกาสบริหารจัดการเงินดวยตนเอง”

“กิจกรรมนี้เราจะเห็นถึงทักษะของเด็กแตละคนในการซื้อเลือกของ

การตอรอง การแบงปน เด็กสามารถวิเคราะหไดวาของรานไหนขายดี

ขายไมดี และยังเห็นวาผูปกครองใหความใสใจในกิจกรรมของโรงเรียน

อยางไรจากการเตรียมความพรอมใหลูก ซึ่งตอไปอาจเพิ่มจำนวนราน

ของผูปกครองใหมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีผูปกครอง

จำนวนมากใหความสนใจเขารวมกิจกรรม”

จากกิจกรรมดังกลาว ´.Þ.¹ÀÑÉÍÃ ¤³Ðà¨ÃÔÞ หรือนองแปงหวาน

นักเรียนช้ันอนุบาล 3/3 บอกวา รูสึกสนุกมาก ปกติจะไมมีโอกาสไดซ้ือ

ของดวยตนเอง แตมีโอกาสไดชวยคุณพอคุณแมหาสิ่งของที่ตองการ

ในหางสรรพสินคา

วันนี้เตรียมของมาขายหลายชิ้น โดยเลือกจากสิ่งของเหลือใชและ

ของเลนที่ชวยกันเลือกกับคุณแม และยังเตรียมเงินมาซื้อของจำนวน

20 บาท สวนของที่ซื้อเลือกคือ ขนม น้ำ เฟรนฟรายด โดยยังมีเงิน

จำนวนหนึ่งที่เหลือกลับบานไปหยอดกระปุก 

¤ÃÙ¡³Ô¡ÒÃ� ¾§È�¾Ñ¹ Ø̧�Ê¶Ò¾Ã หรือครูเนย ครูประจำช้ันอนุบาล 2/6

เลาถึงผลสรุปของการเรียนรู ในกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อวา

หลังจากจบกิจกรรมครูไดมีการสอบถามใชเงินของนักเรียนระดับอนุบาล 2

ในกลุมนักเรียนท่ีใชเงินไมหมด มีหลายเหตุผลดวยกัน เชน ใชเงินไมทัน

เพราะใชเวลาไปกับการนั่งรับประทานขนม นำเงินมามากไป เพราะของ

มีราคาถูก เพราะเกรงวาจะนำของที่ซื้อมากลับบานไมหมด ตองการ

เก็บเงินไปใหคุณแมดู ไปจนถึงเหตุผลท่ีนารักๆ อยากนำเงินไปใหคุณแมดู

ตองการนำเงินไปหยอดกระปุก หรือซ้ือเฉพาะของท่ีจำเปนเพราะตองการ

ประหยัดเงินไว เปนตน

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาปรามิด
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¤Ø³³Ñ°ÇÑªÃ� ÇÃ¹¾¤Ø³
ผูปกครองของ ด.ญ.ณภาภัช ระดับชั้นอนุบาล 2/2

เลาถึงความรูสึกในการมารวมออกรานในงานตลาดนัด

อนุบาลฉลาดซื้อวา เปนกิจกรรมที่สรางสรรคมาก ครั้งนี้

มาขายของเลนที่คิดวาหายากสำหรับสมัยนี้ คือ ตุกตา-

กระดาษ  และของเลนอื่นๆ  เขารวมงานเปนครั้งที่ 2

เพราะนอกจากจะมีความสุขกับความนารักของเด็กๆ แลว

ยังเปนกิจกรรมที่ชวยฝกเรื่องกลาแสดงออก มีความคิด

สรางสรรค รูจักการปฏิบัติตนเม่ือพบคนแปลกหนา ส่ิงสำคัญ

คือไดรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

“กิจกรรมนี้ฝกใหเด็กกลาแสดงออก เราตองยอมรับวา

ทุกวันเด็กๆจะอยูแตกับพอและแม พอเจอคนแปลกหนา

จะทำตัวไมถูก กิจกรรมน้ียังกระตุนใหเด็กไดฝกคิดตัดสินใจ

และคิดวาถาผูปกครองไมเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน

กิจกรรมก็จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณไมได ในสังคมเมือง

สวนใหญพอแมจะรวมกิจกรรมกับโรงเรียนนอยลง

แตเราอยากเห็นการชวยเหลือสังคม การมารวมกิจกรรม

ทำใหผูปกครองรูจักกัน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเปน

เรื่องจำเปนในสังคมไทย”

¤Ø³¨Ô³³Ð à¨¹ÍØ´Á·ÃÑ¾Â�
ผูปกครองของ ด.ญ.จันทรัศม ระดับชั้นอนุบาล 2/3

เลาถึงประโยชนที่เห็นจากกิจกรรมนี้วา จะชวยใหเด็กรูจัก

เร่ืองการซ้ือขาย กลาแสดงออก รูจักใชเงิน การตอรองราคา

เปนครั้งแรกที่เขารวมกิจกรรม สวนของที่นำมาขายคือ

ของเลนที่ไปชวยกันเลือกซื้อพรอมกันทั้งพอ แม ลูก โดย

ใชเงินลงทุนไปประมาณ 2,500 บาท 

“เราอยากมารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและเห็นวา

นาสนุกดี เรียกไดวาอยากมาขาดทุน เพราะที่ลงทุนไป

ไมไดกำไรแนนอน แตมีความสุขที่เห็นเด็กๆ และเปน

สวนหนึ่งที่ทำใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการซื้อของ”

กอนอ่ืนกระผมขอแจงใหทราบแนวคิดในการทำงานปน้ีคือ“จิตสาธารณะ”

ซึ่งมีความสำคัญอยางมากในปจจุบัน

จากการประชุมเครือขายผูปกครองฯ ครั้งลาสุด โดยไดแบงประเด็นตางๆ

เปนหัวขอ A, B, C, D มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

 1 เชิญชวนผูปกครองทุกทานชวยสงขอมูลในความประสงค โดยแยกเปน

  หัวขอ A, B, C, D ผานประธานคณะกรรมการเครือขายฯประจำระดับชั้น

 2 ประธานคณะกรรมการเครือขายฯประจำระดับช้ัน จะดำเนิการรวบรวมขอมูล

  ที่ไดรับจากผูปกครอง

 3 ประธานคณะกรรมการเครือขายฯ นำขอมูลจากแตละชวงชั้นมารวบรวม

  เพื่อดำเนินการตอ

 4 ประธานคณะกรรมการเครือขายฯ นำเสนอประเด็นสำคัญกับทางโรงเรียน

 5 นัดประชุมใหญของเครือขายผูปกครองเพื่อนำขอสรุปในที่ประชุมกับทาง

  โรงเรียนมาแจงใหทราบและหาขอสรุป

 6 นำขอสรุปมาแจงใหโรงเรียนทราบลเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

 7 กลับมาวางแผนงานรวมกันและแบงหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อดำเนินงาน

  ใหเกิดผลสำเร็จ

ท้ังหมดเปนส่ิงท่ีผมไดวางแผนไวในปน้ี ซ่ึงส่ิงท่ีเรารวมกันทำ จะประสบความสำเร็จ

และกอเกิดประโยชนตอนักเรียนเพียงใด ข้ีนอยูกับความรวมือรวมใจของผูปกครอง

นักเรียน และคุณครูทุกๆ ทานครับ

ประธานคณะกรรมการเครือขายฯ ประจำระดับชั้น

A กิจกรรมตางๆ

B ปญหาที่ตองแกไขในโรงเรียน

C ความตองการที่มีตอโรงเรียน

D แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน

ประธานคณะกรรมการเครือขายฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

·ÑÈ¾¹¸� ¸ÑÞÇ§É�
ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

บอกเลาจาก คปส.

สวัสดีครับกระผม ¹ÒÂ·ÑÈ¾¹¸� ¸ÑÞÇ§É� เปน

ผูปกครองของ นายทศ ธัญวงษ (นองแปลน)

ระดับช้ัน ม.6 และ ด.ช.ไธศ ธัญวงษ (นองปน)

ระดับชั้น ม.3 ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความ

ไววางใจใหกระผมไดเปนตัวแทนของผูปกครอง

ทุกคน ทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา



ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ช.ชุติภัทร โตวิเศษ (ครบเคร่ือง) และด.ญ.เธียรริษา ไชยรัตน

 (เจาคะ) มีน้ำใจชวยหยิบของใชใหเพื่อนอยูบอยครั้ง มีความ

 รับผิดชอบเก็บของใชสวนตัวและปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดี

ตอ.2 ด.ญ.ณัฐชยา ทองกิ่งแกว (เอวี่) และด.ช.นฤรงค ปรีดีพรอมพงธุ (เคเบิ้ล) มาโรงเรียนแตเชา เก็บของใชสวนตัว มีน้ำใจชวยคุณครูและ

 เพื่อนอยูบอยครั้ง

ตอ.3 ด.ญ.สิริน วิจักขณา (แพร) และด.ญ.ไลลา ฉายะพงศ (ไลลา) มีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียนทุกครั้ง และคอยชวยเหลือคุณครูในการ

 เตรียมอุปกรณการเรียนใหเพื่อน 

ตอ.4 ด.ช.ศรัณยพงศ กาละวงศ (ติณห) และด.ญ.เกลาแกว กระเหิมหาญ (โบนัส) ชวยคุณครูสงเอกสารและชวยเก็บของเลนเขาที่ทุกครั้ง

ตอ.5 ด.ช.เจตนิพัทธ วัฒนจินดาวงศ (มีดี ) และด.ญ.อภิชญา คงปฏิมากร (พรายด) ชวบเก็บที่นอนและจัดกระเปานักเรียนใหเพื่อนทุกวันและ

 เก็บของเขาที่อยางเต็มใจ

อ.1/1 ด.ช.ธีทัต คุณาวุฒิ (ธันวา) และด.ญ.ปภาดา เดลีย (เอมมา) พูดจาไพเราะ ชวยกวาดพื้นหองและชวยสอนเพลงรองเพลง

อ.1/2 ด.ญ.ธภัทร หอมสุวรรณ (แพ็ตตี้) และด.ช.ภพธรรม จิรกิตติกุล (ตา) ตั้งใจทำกิจกรรมและชวยดูแลเพื่อนอีกดวย

อ.1/3 ด.ช.เอเดน สุวรรณภูมา (เอยเดน) และด.ญ.นวัญญา เกียรติกอเก้ือ (อโม) นำส่ือการเรียนมาแบงปนใหเพ่ือนไดเรียนรูและคอยชวยเช็ดนม

 ที่หกอยูเปนประจำ

อ.1/4 ด.ช.อนุชิต ชินคำ (อั่งเปา) และด.ช.กันตินันท วงษศิลป (เปนปลื้ม) พูดจาไพเราะ ไหวสวย อัธยาศัยดีและมีระเบียบวินัย

อ.1/5 ด.ช.รชตะ ชีวรัตนพร (อั่งเปา) และด.ญ.พิณญาภา เดชอัครกุล (โอปอ) คอยดูแลเพื่อนเวลาทำกิจกรรมและเวลาเพื่อนลืมของจะชวยหยิบ

 สิ่งของใหเพื่อนเสมอ

อ.2/1 ด.ช.ศุภณัฐ ปนเวหาส (มิ้กกี้) และด.ญ.ปญญ ภรวรรธนะภาส (ปญญ) มีน้ำใจชวยเก็บของเลนและยกเกาอี้ทุกวัน

อ.2/2 ด.ช.ปณณธร หิรัญบูรณะ (ปอง ) และด.ญ.วีรินทร บัติยนนท (โอปอล) พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและคุณครูเปนประจำ

อ.2/3 ด.ช.กมลภพ ยอดล้ำ (โบนัส) และด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล (แคปซูล) มีน้ำใจชวยเหลืองานหองเสมอและรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

อ.2/4 ด.ช.คณณ หาญจังสิทธิ์ (จังเต) และด.ช.ณัฏฐพัชร หงสเทียมทอง (ชารีฟ) พูดจาไพเราะและมีน้ำใจชวยเก็บของใหเพื่อนและคุณครูเสมอ  

อ.2/5 ด.ญ.พุธิตา ทรัพยดี (เอนี่) และด.ช.ปภาวิน โฆสิตวัน (ยู) พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและคุณครูเสมอ

อ.2/6 ด.ญ.ปภาดา รัฐเวคิน (จอม) และด.ญ.ณกมล สุขเอม (ลูกแกว) ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองอยางดีและมีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื่น

อ.3/1 ด.ช.ชลัช เลิศรัตนชัย (โจตัน) และด.ช.ณธีพัฒน หวยหงสทอง (บอสตัน) ชวยดูแลความสะอาดของหอง พูดจาไพเราะและเอาใจใสผูอ่ืนอยูเสมอ 

อ.3/2 ด.ช.วสวัตต พฤกษาลัย (ปกปอง) และด.ญ.จิดาภา บุญเจริญ (ผิง ผิง) รับผิดชอบหนาท่ีของตนเองไดดีและต้ังใจทำกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ

อ.3/3 ด.ญ.นภัษอร คณะเจริญ (แปงหวาน) และด.ช.คุณขาว เต็งติชวลิต (ขาว) ตั้งใจทำกิจกรรม มีความรับผิดชอบและมีน้ำใจกับทุกคนเสมอ 

อ.3/4 ด.ช.คีตา ศิริบรรจงศักดิ์ (คี) และด.ญ.ชัญญาพัชร ดวงเนตร (ชะเอม) มีความกระตือรือรนตอกิจกรรม รับผิดชอบหนาที่ของตนเองและ

 มีน้ำใจชวยเหลือทุกเรื่อง

อ.3/5 ด.ช.ศรัณยภัทร ปริยัติ (ภัทร) และด.ญ.รชิตา ศิริบัญชาวรรณ (ริตา) พูดจาไพเราะ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดยไมตองแนะนำมีน้ำใจและไหวสวย

อ.3/6 ด.ญ.นภัทธิญา บุพศิริ (ฟาใส) และด.ช.ธนวัฒน จันทรแกว (เคน) ทำความเคารพโดยไมตองบอก มีน้ำใจชวยเหลืองานตางๆ ของหอง
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คำวากระทง เปนคำที่พวกเราคุนหูกันดี เรียกวาเปนอีกสิ่งหนึ่งที่อยูคูกับคนไทยมาอยางยาวนาน

และชวงที่เราจะไดยินคำวากระทงบอยที่สุดคือชวง เทศกาลลอยกระทงนั่นเอง ซึ่งในปนี้จะตรงกับ

วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยประวัติความเปนมาของการลอยกระทงนั้น นักเรียน

อาจเคยไดยินไดฟงเร่ืองเลาเก่ียวนางนพมาศมาบางแลว วันน้ีเราจะมาเลาเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับคำวา

กระทงกันครับ

ถายทอดโดย : ครูณัฐพล ลิมโปดม

กระทง หมายถึง ภาชนะอยางหน่ึงซ่ึงมักจะประดิษฐจากใบตอง ใชใสของจุกจิกเล็กนอย บางคร้ังใชใสอาหารแทนภาชนะ

โดยในชวงเทศกาลวันลอยกระทงก็จะนิยมประดิษฐขึ้นเพื่อนำไปลอยขอขมาแกพระแมคงคาหากมีการเสริมขอบปากเปนรูป

กรวยเล็กๆ โดยรอบจะเรียกวา กระทงเจิม

กระทงทอง หมายถึง อาหารชาววังชนิดหนึ่ง มักพบไดในงานเลี้ยงประเภทค็อกเทล

ลักษณะเปนแปงทอดสีเหลืองขนาดพอดีคำจับจีบเปนกระทงใสไสดวยหมูและผักทรงเครื่อง

ไกกระทง ไมใชช่ือเมนูอาหารแตประการใด แตหมายถึง คำท่ีใชเรียก

ไกออนอายุประมาณ 3 เดือน วาไกกระทง และใชสําหรับเรียกไกตัวผู

ที่สอนขันวา ไกรุนกระทง

กระทงหลงทาง หมายถึง ชื่อเพลงยอดฮิตในอดีต ของ

พระเอกลิเกลูกทุงเงินลาน เอ-ไชยา มิตรชัย ท่ีมีเน้ือหากลาวถึงชายหนุม

ที่รำพึงถึงวันลอยกระทงครั้งที่ผานมา ซึ่งกระทงของเขาและคนรัก

ลอยแยกจากกันในน้ำเสมือนเปนลางสังหรณใหตองพรากกัน และ

เรื่องราวก็เปนไปตามนั้นจริงๆ เมื่อคนรักของเขาจากไปมีคนใหม

ทิ้งใหเขาตองมาลอยกระทงคนเดียวอยางเดียวดายในขณะนี้

หนุมรุนกระทง
หมายถึง ชายที่กําลังแตกเนื้อหนุม

จะเด็กก็ไมใช จะผู ใหญก็ยังไมเชิง

กระทง (ความผิด) คนไทยมักคาดโทษผูกระทำผิดเปนกระทงๆ

เชน ทำผิด 7 คดีความ ก็มักจะเรียกวาทำผิด 7 กระทง เปนตน หรือ

บางคร้ังจะเรียกรวมวาทำผิดหลายกระทง (หมายถึงทำผิดมากกวา 1 เร่ือง)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลาววา (กฎ) ลักษณนาม

ของความผิดอาญาแตละกรรมหรือแตละครั้ง การกระทําความผิด

แตละกรรมหรือแตละครั้งนั้นถือวาเปนกระทงความผิดกระทงหนึ่ง

เชน การกระทําความผิดฐานลักทรัพยหลายคร้ังการลักทรัพยแตละคร้ัง

เปนกระทงความผิดกระทงหนึ่งๆ

ญาติหางๆ ตระกูล“กระ”ของ“กระทง”
ซึ่งลวนใชใสภาชนะและเกิดจากหัตถกรรม

กระดง น. ภาชนะรูปแบน ขอบกลม สําหรับ

ฝดขาวเปนตน ถาขนาดใหญเรียกวากระดงมอญ

ถามีตาหาง เรียกวา ตะแกรง

กระบุง น. ภาชนะสานทึบ

รูปกลมสูง พื้นกนเปนสี่เหลี่ยม

กระจาด น. ภาชนะสาน รูปเตี้ยๆ ปากกวาง

กนสอบ โดยปริยายเรียกเครื่องสานที่ทําเปนตาโตๆ

ขอบปากแบบพานปากกระจับสําหรับใสของเครื่อง

กัณฑเทศนมหาชาติ

กระติบ กระติบ : (ถิ่น-อีสาน) น. ภาชนะสาน

รูปกลม มีฝาครอบ สําหรับบรรจุขาวเหนียวนึ่ง

ความหมายของคำวา

อางอิงขอมูลบางสวนจาก : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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สรางภูมิคุมกันใหลูกตั้งแตยังเล็ก

คุณพอคุณแมทุกทานคงมีความรูสึกเชนเดี่ยวกันวา สังคมปจจุบัน

ชางโหดรายเต็มไปดวยส่ิงลอลวงและอันตราย ท่ีพรอมจะคุกคามลูกรัก

ของเราท้ังการพนัน ยาเสพติด การฉอโกง ความคิดแกตัว ความกาวราว

นั่นเปนเพราะสังคมเรากำลังออนแอ ทั้งดานศีลธรรม คุณธรรม และ

จริยธรรม พวกเราจำเปนตองมาทบทวนหาหนทางสั่งสอนและปลูกฝง

ลูกหลาน เยาวชนไทยใหเปนคนดีเพื่อหลีกใหไกลจากอยายมุขทั้งปวง

และไมตกเปนเหยื่อปญหาสังคมเหลานี้

สอนลูกใหเปนคนมีศีลธรรม

เด็กแรกเกิดยังไมมีการพัฒนาดานบุคลิกภาพหรืออารมณมากอนเลย

เด็กจะเรียกรองตามท่ีรางกายตองการ เชน รองหนาดำหนาแดงเม่ือหิวนม

ยังไมรูจักการ “รอ หรือ เกรงใจ” ทารกเกิดมาเพ�อไดรับการอบรม

สั่งสอนดังนั้นการสอนดานคุณธรรม จริยธรรมนี้จะทำไปพรอมๆ กับ

การดูแลดานโภชนาการและการพัฒนาทางรางกาย เชน น้ำหนักเพ่ิมข้ึน

ลูกยิ้มได ลูกนั่งได พอแมควรสังเกตวาในแตละชวงวัย ลูกมีการ

ตอบสนองทางอารมณอยางไรบาง พอแมยอมเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสุด

ในการสอนคุณธรรม เพราะลูกจะไดเรียนรูและเลียนแบบ ขณะเดียวกัน

ถาลูกทำไมถูกก็ควรแนะนำส่ังสอนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เด็กจะคอยๆ

จดจำและเก็บแบบอยางท่ีดีงามไวเปนคุณธรรม จริยธรรมประจำตัว

คูมือดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 6 ป ที่ขายดีที่สุดในเมืองไทย

ฉบับปรับปรุงขอมูลใหมทางการแพทย

โดย ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตูจินดา

กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูก
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เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัด

“กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สาธิตการเก่ียวขาว” บริเวณแปลงนาสาธิต

นำโดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ ผูอำนวยการโรงเรียน ผศ.วรนาถ วัชราธร

รองผูอำนวยการโรงเรียน และคุณนิรดา วงศอนันตกุล ผูจัดการ

โรงเรียน ลงแปลงนาเกี่ยวขาวเปดกิจกรรม

หลังจากครูและผูเชี่ยวชาญ อธิบายถึงวิธีการเกี่ยวขาวแลว นักเรียน

ระดับชั้น ป.4  ซึ่งเปนผูดำตนกลาเมื่อ 3 เดือนกอน ก็ลงเคียว

เกี่ยวขาวรวมกับคุณครู พี่นักเรียนชั้น ม.ปลาย และพี่ๆ คนสวน

ที่มีประสบการณการทำนามายาวนาน  

นายชาญวิทย สมหา พนักงานขับรถโรงเรียนสาธิตพัฒนา /

ผูมีความรูเรื่องขาวและแนะนำพันธุขาวหอม ปทุมธานีเขามาปลูก

ที่แปลงนาสาธิตของโรงเรียน ใหขอมูลของกระบวนการหลังจาก

การเก่ียวขาววา หลังจากการเก็บเก่ียว จะนำขาวไปตากไวประมาณ

2 - 3 วัน เพื่อลดความชื้น จากนั้นจะทำการนวดขาวเพื่อใหขาว

หลุดจากรวง และนำไปสีท่ีโรงสีขาวชุมชน เขตคลองสามวา ซ่ึงยินดี

ใหโรงเรียนนำขาวไปสีโดยไมคิดมูลคา 

“แปลงนาสาธิตของโรงเรียนมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1 งาน ขาวมีระยะ

เก็บเกี่ยว 90 - 110 วัน หลังดำตนกลา คาดวากอนเขาโรงสีเราจะ

ไดขาวประมาณ 100 กิโลกรัม และหลังจากสีแลวจะไดขาวสาร

ประมาณ 50 - 60 กิโลกรัม สวนที่เหลือจะเปนปลายขาว รำขาว

และแกลบ ที่โรงเรียนจะนำไปใชประโยชนได”

โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแปลงนายังสามารถนำไปใชประโยชน

ไดทุกสวน เชน ขาวสาร โรงเรียนจะนำใหนักเรียนใชฝกปฏิบัติการ

หุงหาอาหารในกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ ปลายขาว รำขาว แกลบ

นำไปใชประกอบกิจกรรมในวิชาเรียนตางๆ และฟางขาวจะนำไป

อัดสรางเปนลอมฟางเพื่อตากใหแหง เพื่อนำไปคลุมดินใหตนไม

บริเวณแปลงผักตอไป

จากกิจกรรมนี้ นักเรียนยังไดสัมผัสถึงคุณคาของอาชีพชาวนา และ

ความยากลำบากในการนำขาวมาใหทุกคนไดทาน ทั้งยังเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปนมรดกอันทรงคุณคาของคนไทยดวย

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สาธิตการเกี่ยวขาว
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ถายทอดโดย : ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

สังคมเปลี่ยนไป

เลี้ยงลูกอยางไรไมมีปญหา

การอบรมสั่งสอนเริ่มเม�อใด

คุณธรรมและจริยธรรมไมไดติดตัวมาแตกำเนิด แตเปนส่ิงท่ีเด็กจะเรียนรู

ภายหลังจากพอแม ครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม ตัวเด็ก ครู พระ

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ในแตละวัย

1 ในวัยทารก

ท่ีเรียกกันแบบไทยๆ วาแบเบาะคือ ต่ำกวา 6 เดือน ยังชวยเหลือตัวเอง

ไมได ลูกตองการออมกอด และตอบสนองเขายามหิว ทำใหเกิดความ

ไววางใจมั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยูกับแม

2 เม�ออายุ 1-2 ป

ลูกจะถูกสอนใหรูจักพฤติกรรมเหมาะสมในสังคม เชน สาธุ โบกมือ

บายบาย สอนระเบียบวินัยและการชวยเหลือตนเอง เชน การตักอาหาร

ดวยตนเอง รูจักรอคอย เมื่อยังไมถึงมื้ออาหารหรือแมยังไมวาง

รูจักประพฤติตัวเหมาะสม เชน เม่ือ 1 ป ลูกกระชากผมแมดวยอารมณ

ขัดของ แมตองสอนวาลูกทำเชนนั้นไมได หรือถาลูกกัดหรือทำราย

รางกายคนอ่ืนก็ตองไดรับการส่ังสอนเชนกัน การสอนลูกทุกคร้ังท่ีมี

พฤติกรรมไมเหมาะสมเด็กจะรูจักวา “อะไรควร อะไรไมควร” ตอไป

เด็กจะรูวาอะไรทำได อะไรทำไมได แมเด็กอายุเพียง 2 ขวบ เม่ือทำผิด

และผู ใหญทักเขาจะอาย เขิน และวิ่งไปซุกที่ตักแม

3 อายุ 3-4 ป

ในวัยอนุบาล 1-2 ตองไดรับการส่ังสอนมากข้ึน โดยคุณพอคุณแม

ญาติผู ใหญและครู เด็กที่ไดรับการสอนในชีวิตประจำวันจะเรียนรู

การปรับปรุงตัว เอื้อเฟอ เผื่อแผ ไมรังแก ไมพูดปด ไมพูดคำหยาบ

มีสัมมาคารวะ ไมขโมย ถาลูกอยากไดของคนอื่นหรือหยิบติดมือ

มาจากโรงเรียน พอแมตองสอนใหนำไปคืนเจาของและบอกลูกวา

ของท่ีไมใชของเราตองคืนเจาของ ทำเชนน้ีทุกคร้ังลูกจะเช่ือและปฏิบัติ

ตามอยางแนนอน การสอนมิใชสอนเพียงคำพูด ตองกระทำให

ดูเปนตัวอยางและการอบรมสั่งสอนไมควร รอ ใหรูเองตอนโต

ควรเริ่มตั้งแตเล็กๆ เพื่อปลูกฝงอุปนิสัยใจคอของลูกรัก

การอบรมจริยธรรมคุณธรรมจะไดผลดี เม่ือ…

 1 พอแม ครู ผูใหญเช�อวา ชีวิตมนุษยจะเปนสุขเม�อมีจริยธรรม

  และคุณธรรม ถาผู ใหญไมเห็นความสำคัญ เด็กยอมไรโอกาส

  เชน สอนวา คนฉลาดตองโกงเกง เด็กยอมไดคานิยมผิดๆ

  ไปตลอดชีวิต

 2 พอแม ครู ผูใหญ มีความเช�อในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

  และทำตนเปนตัวอยางใหเด็กเรียนและเลียนแบบเสมอ

 3 สอนดวยความรัก ความเปนมิตรตอเด็ก มีอารมณคงเสน

  คงวา มีอุเบกขา บางรายลงโทษลูกรุนแรงหรือรีเพื่อระบาย

  ความโกรธแคนไมใชวิธีการท่ีถูกตองตามการสอนจริยธรรมแกลูก

 4 ใหลูกไดเรียนรูการกระทำของตนเอง เชน เด็กท่ีไมยอมต่ืนเชา

  ไปโรงเรียนสาย จะถูกครูทำโทษเด็กจะไดเรียนรูวา เพ่ือฝกใหเปน

  เด็กมีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบ

 5 ใหลูกเติบโตตามพัฒนาการของแตละวัย และไดรับคำสอนให

  เหมาะสมกับวัยน้ันๆ การสอนเด็กเล็กตองใกลชิด สอนไดตลอด

  เวลาที่แมใกลชิดกับลูกจนเมื่อลูกโต เด็กที่พอแมทอดทิ้ง ไมมี

  เวลาดูแลในวัยเด็กเล็ก พอถึงวัยรุนก็วุนวาย

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีสำคัญยิ่ง

คือ โอวาทปาฏิโมกข มีคำสอนดังนี้

1 การไมทำชั่ว (การไมกลาวอกุศลกรรมบถ 10 )  

2 การทำความดี (การทำบุญกิริยาวัตถุ 10 )

3 การทำจิตใหบริสุทธิ์

แมเด็กจะไมเขาใจศัพทยากๆ ทางพุทธศาสนา แตถาพอแม ครู ผู ใหญ

ฝกใหลูกพิจารณาดูการกระทำของตนเอง วาอะไรผิด อะไรถูก

เด็กจะเติบโตมาพรอมกับการเปนคนดี ชีวิตของลูกทั้งปจจุบัน

และอนาคตจะมีความสุข สงบ รมเย็น ดวยการเปนศาสนิกชนที่ดี

ไมวาพุทธ คริสต อิสลาม ลวนสอนใหลูกเปนคนดีทั้งสิ้น

คอลัมนเลาสูกันฟงประจำเดือนน้ีขอเสนอบทความของ ศ.( เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตูจินดา

ที่กลาวถึงวิธีการเลี้ยงลูกวาจะเลี้ยงลูกนอยอยางไรใหไมมีปญหาในสังคมที่เปลี่ยนไป

ที่เปนแนวทางใหพอแมและครู ไดชวยกันเลี้ยงลูกใหถูกวิธี และสรางภูมิคุมกันใหลูกรัก

เสียตั้งแตยังเล็ก

10
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ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

ป.1/1 ด.ญ.ปณณพร ใหญยอด และด.ญ.พีรญา วงศสกุลวิวัฒน เปนนักเรียนที่มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ

ป.1/2 ด.ญ.โชษิตา จตุรภัทรพนิต เปนเด็กที่มีความรับผิดชอบดีมากมาโรงเรียนเชาทุกวันและไดรับความไววางใจจากเพื่อนๆ ในหอง ใหเปน

 หัวหนาหองเพื่อดูแลเพื่อนๆ

ป.1/3 ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ เปนเด็กที่มีความพยายามและตั้งใจในการทำงานจนสามารถชนะการประกวดเรียงความของกองทัพบกและ

 สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

ป.1/4 ด.ญ.นภัทร ตนประทุมวงศ และด.ช.ณริต สกุลยืนยง เปนนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาดีมาก มีน้ำใจชวยเหลืองานสวนรวม

 ดวยความเต็มใจและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ

ป.1/5 ด.ช.ฤชายุส สุทธวงศ เพื่อนๆ ทุกคนพรอมใจกันเลือกเปนคนดีของหองเพราะ สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยงานหองเสมอ

ป.1/6 ด.ช.สิปปวิชญ ชมศรี ด.ญ.พลอยจันทรใส โอรีอา วอง และด.ญ.พรนภัส สันติภาดา มีน้ำใจอาสาชวยเหลือแจกสมุดหนังสือ เพ่ือนๆ เสมอ

 พยายามทำทุกอยางเสร็จเรียบรอย

ป.2/1 ด.ช.ภาค หลอวิจิตร เปนเด็กดีต้ังใจเรียน ย้ิมแยมแจมใส เชนเดียวกับ ด.ช.สุกฤษฏ์ิ เอกแสงศรี ท่ีต้ังใจทำงานสงสม่ำเสมอ และอารมณดี

ป.2/2 ด.ญ.กนกพิชญ เมืองนวล ด.ญ.พิรญาณ เฮงจิตตระกูล ด.ญ.จินตจุฑา จรัสสุขสวัสด์ิ ด.ญ.ณิชาภัทร ชาติสถาพร และด.ญ.อาคิรา รัญเสวะ

 เปนผูมีจิตอาสาคอยชวยเหลืองานในหองเรียน แจกการบาน แจกจดหมาย และงานเอกสารตางๆ ของหองเรียนอยูสม่ำเสมอ นาชื่นชม

ป.2/3 ด.ช.พศวีร ลีตระกาล ด.ช.ชานน จงวัฒนานุกูล และด.ช.สันต พุทธเจริญ เปนผูชวยเปนกำลังใจสำคัญของครู

ป.2/4 ด.ญ.ปาน เมฆหมอก มีความรับผิดชอบมีน้ำใจชวยเหลืองานหองเปนประจำ

ป.2/5 ด.ญ.ณหทัย ทองเจิม ตั้งใจเรียน ด.ญ.ปาริมา ศิริชัยนฤมิตร ทำงานชวยคุณครู ด.ญ.ศิรดา วัฒนศิริธรรม เปนเด็กมารยาทดี

 ด.ช.กรรณพัจ ตรรกบุตร เปนมารยาทดีและชวยงานคุณครูเสมอ

ป.2/6 ด.ช.ณภัทร วัฒนโรจนาพร นำดอกไม นำขาวมาทุกครั้งที่เปนเวร มีน้ำใจชวยเหลือหองเรียน ด.ญ.ณัฐนิชา เจริญลาภดิลก นารักและ

 มีน้ำใจชวยเหลืองานในหองเรียนทุกอยาง ด.ญ.เอฟเวอเรสท อัณณา ดูร นำดอกไมมาประดับหองเรียนสวยงาม นารักและมีน้ำใจ

 ชวยเหลืองานในหองเสมอ ด.ช.ภคนาวิน โซวีระ นำดอกไมมาประดับหองเรียนสวยงาม สดชื่นอยูเสมอ

ป.3/1 ด.ช.คุณานนท เจริญสุภกร มีน้ำใจคอยชวยเหลืองานตางๆ ของหองเรียนเปนอยางดี มีจิตอาสาทำงานสวนรวมอยูเสมอ

ป.3/2 ด.ญ.แพรพลอย โอมอารักษ มีจิตอาสา มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานตางๆ ภายในหองและเพื่อนๆ ทุกคน

ป.3/3 ด.ช.ปณณธร กาศิเษฏาพันธ มีความรับผิดชอบ สุภาพเรียบรอยเปนที่รักของเพื่อนและครู

ป.3/4 ด.ช.พฤทธิ์ สัตติจิตรุงเรือง มีจิตอาสา ชวยเหลืองานตางๆ ตามความสามารถ

ป.3/5 ด.ญ.รติมา ลีระศิริ เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบดี และเปนที่รักของเพื่อนๆ ไดรับคัดเลือกเปนหัวหนาหอง

ป.4/1 ด.ญ.นลินดา มัฆมาน มาโรงเรียนแตเชา ยิ้มแยมแจมใส  มีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื่น

ป.4/2 ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ด.ญ.ชนัญพัทธ ดีศรีเจริญ และด.ญ.พิชญาภา ชมมณฑา มีน้ำใจและจิตอาสาดูแลตรวจสอบจำนวนกลองนม

 และดูแลการจัดเก็บของหองใหเรียบรอยอยูเสมอ

ป.4/3 ด.ญ.ธนพรรณ ผลอนันต มาโรงเรียนแตเชา ชวยครูจัดเรียงเอกสารในหองเรียนอยางเปนระเบียบ

ป.5/1 นักเรียนทุกคน มีความสดใสราเริง กลาแสดงออก เชื่อฟงคุณครูมากขึ้นและเขาแถวเปนระเบียบ รวดเร็ว

ป.5/2 นักเรียนทุกคน มีระเบียบในการอยูรวมกับผูอื่น รูจักหนาที่ของตนเองมากขึ้น

ป.5/3 นักเรียนทุกคน ประพฤติตนดี มีความเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน และรูจักดูแลตนเองไดดีขึ้น

ป.6/1 นักเรียนทุกคน มีระเบียบวินัยดีขึ้นมาก เชื่อฟงครู

ป.6/2 ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล มีน้ำใจชวยดูแลหองใหสะอาดเรียบรอย ด.ญ.ปุนวินันท เหลืองวิริยะ มีน้ำใจชวยลบกระดาน เขียนกระดาน

 และจดการบานทุกครั้ง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาบริจาคสิ่งของใหแกมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโปรดเกลาฯใหฟืนฟูการแสดงโขน
“เมื่อไมมีคนดูโขน ฉันจะดูเอง” จึงขอเชิญชมและรวมเป็นสวนหนึ่งของการอนุรักษ
ดนตรีไทยและการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน โมกขศักดิ์ ณ หอประชุมใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 24 พ.ย. - 9 ธ.ค. 56 เปิดจองบัตร
วันที่ 11 พ.ย. 56 บัตรราคา 420 - 1,520 บาท บัตรนักเรียนราคา 120 บาท
ดูรอบการแสดงไดที่ www.thaiticketmajor.com

เนื้อเรื่องยอ กุมภกรรณ พญายักษซึ่งเปนอนุชาของทศกัณฐ ดำรงตำแหนงพระอุปราช กุมภกรรณ

เปนพญายักษซึ่งครองธรรม รักษาไวซึ่งสัจจะและความสุจริตยุติธรรม หลังจากที่พญามัยราพณ

พระนัดดาตองสิ้นชีพลงแลว ทศกัณฐไดรำพึงถึงการศึกที่จะทำสงครามกับฝายพระราม ทศกัณฐนึกถึง

กุมภกรรณพระอนุชาจึงเชิญขึ้นมาเฝาปรึกษาศึก กุมภกรรณผูมีความสุจริตยุติธรรม ตรึกตรองถึง

ชนวนศึกเห็นวาตนเหตุมาจากทศกัณฐไปลักพานางสีดามเหสีของพระรามมาไวในอุทยานกรุงลงกา

จึงทูลใหทศกัณฐสงคืนนางไปเสีย ดวยราคะจริตของทศกัณฐที่หลงใหลในรูปโฉมนางสีดา จึงบริภาษ

ประกาศโทษและขับไล กุมภกรรณเห็นวาเม่ือทัดทานมิเปนผลจึงจำใจรับอาสาออกทำสงคราม โดยจะนำ

หอกโมกขศักดิ์อันมีฤทธิ์รายกาจ ซึ่งฝากไวกับพระพรมาธิบดีบนสรวงสวรรค

กุมภกรรณข้ึนไปทูลขอหอกโมกขศักด์ิ แตดวยเหตุอาเพศท่ีตองเสียสัจสุจริตหอกน้ันกลับเปนสนิมท้ังส่ีคม

พระพรหมตักเตือนแตก็บอกถึงวิธีแกไขให กุมภกรรณนำหอกโมกขศักดิ์กลับไปประกอบพิธีลับหอก

ท่ีเขาทับทิมริมแมน้ำใหญ กุมภกรรณจัดส่ังใหต้ังโรงพิธีใหญพรอมท้ังเคร่ืองบูชาอยางครบถวนตามตำรา

และไดส่ังไพรพลกวดขันดูแลมิใหส่ิงปฏิกูลใดๆ ผานเขามาเปนอันขาด ทางฝายพระราม พิเภกกราบทูลวา

กุมภกรรณไปประกอบพิธีลับหอกถาสำเร็จจะมีฤทธิ์รายกาจนักและทูลวา โดยอุปนิสัยของกุมภกรรณ

เปนพญายักษที่รักความสะอาด สิ่งที่จะทำลายพิธีได คือ ใหพญาวานรหนุมานและพญาวานรองคต

แปลงกายเปนหมาเนาและอีกาที่จิกกินซากหมาเนา ลอยผานเขาไปใกลบริเวณพิธี

 

เมื่อกุมภกรรณไดกลิ่นก็จะประกอบพิธีตอมิได พญาวานรทั้งสองรับอาสาไปทำลายพิธีตามคำแนะนำ

ของพญาภิเภก เมื่อกุมภกรรณเสียพิธีจึงยกทัพออกรบ พระรามใหพระลักษณคุมกองทัพออกรบ

ดวยเหตุกุมภกรรณเปนอุปราชมีศักดิ์เสมอพระลักษณ ในการรบครั้งนี้ พระลักษณเปนฝายเสียที

ถูกหอกโมกขศักดิ์ปกพระอุระจนสลบลง กองทัพของกุมภกรรณจึงกลับเขากรุงลงกาอยางฮึกเฮิม

เมื่อพระลักษณถูกหอกโมกขศักดิ์สลบลง หนุมานจะฉุดถอนอยางไรก็ไมสำเร็จ

สุครีพจึงใช ใหนิลนนทไปทูลขาวและ

อัญเชิญใหพระรามเสด็จมาสนามรบ

พระรามเสียพระทัยและถามพิเภกถึงวิธี

แกไข พิเภกทูลวาสรรพยาที่จะแกฤทธิ์

หอกนี้ได คือ ตนสังกรณีตรีชวาและ

น้ำปญจมหานที แตที่สำคัญที่สุดคือ

ถาแสงพระอาทิตยสาดสองเม่ือใดจะหมด

โอกาสแกไขได หนุมานรับอาสาเหาะ

ขึ้นไปบนฟากฟาเขาหยุดรถพระอาทิตย

จนตนเองตองพินาศเพราะอำนาจของ

แสงอาทิตย พระอาทิตยเห็นเหตุการณ

ประหลาดคร้ังน้ีจึงชุบ หนุมานข้ึนมาแลว

ถามถึงสาเหตุ ในที่สุดพระอาทิตยก็

ชวยเหลือโดยชักรถหลบเขาไปในกลีบเมฆ

หนุมานไปเก็บสรรพยา และน้ำปญจ-

มหานทีจากกรุงอโยธยามาถวายพระราม

พระรามใหพิเภกบดโอสถแกหอก

โมกขศักด์ิไดสำเร็จ พระรามพระลักษณ

พรอมกองทัพก็กลับคืนสูพลับพลา

“เมื่อไมมีคนดูโขน ฉันจะดูเอง”
สรรสาระเพื่อการเรียนรู

ถายทอดโดย : ครูฉลอง อารียจิตต

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชมการแสดงโขน

ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์

แหลงที่มาขอมูล : www.thaiticketmajor.com



ม.1/1 ด.ญ.ชญานุช สิงหทอง เปนคนที่เรียบรอย มีน้ำใจ แมวา

 จะเปนนักกีฬาวายน้ำของโรงเรียนที่ตองฝกซอมอยางหนัก

 แตก็สามารถรับผิดชอบดานการเรียนไดดีเสมอมา

ม.1/2 ด.ญ.เบญจณี วัชรวสุนธรา ราเริง ยิ้มแยมแจมใส มีน้ำใจ

 ตอเพื่อนและชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยูเสมอ

ม.2 ด.ช.ณภัทร อมรมนัส มีน้ำใจคอยชวยเหลืองานตางๆ

 ดวยความเต็มใจ ขอใหรักษาความดีน้ีด่ังเกลือรักษาความเค็ม

ม.3 ด.ช.จิรัฏ นิโรธรังสี ตั้งใจเรียนจึงทำใหมีผลการเรียนสูงขึ้น

 โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตรท่ีเห็นความกาวหนา

 อยางเดนชัด และด.ช.ศิวัฒน ลีลาไตรทิพ มีจิตอาสาดูแล

 เรื่องการลบกระดานใหสะอาดอยางสม่ำเสมอ  

ม.4 น.ส.ภศา โพธิ์วิจิตร และน.ส.นงนภัส เหรียญทอง มีน้ำใจ

 ตอสวนรวม ชวยเหลือครูจัดบอรดของหองเรียน

ม.5 น.ส.ปาริฉัตร วงศพรเพ็ญภาพ ท่ีแตงกายเรียบรอย ต้ังใจเรียน

 มีภาวะความเปนผูนำและผูตามที่ดี สามารถแกปญหา

 อยางมีเหตุผล และมีจิตอาสา ชอบชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ

ม.6 นายธนาวัชร เวสารัชตระกูล มีจิตนำนึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม

 รวมเดินขบวนตอตานการสรางเข่ือนแมวงกจากเกษตรไปสยาม

 และจตุจักร และน.ส.ณัชชยา เมธากิตติพร ท่ีมีเปาในการเรียน

 และมีความมุงม่ันท่ีจะเปนนักส่ือสารมวลชนท่ีดี สะทอนจาก

 ชวงปดเทอมที่ผานมา ณัชชยาไดเปดโอกาสใหตนเองไป

 เขาคาย "กาวแรกสูรังนก" ของคณะวารสารศาสตรและ

 สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาตร ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

 ความมุงมั่นที่จะทำตามความฝนของตนเองใหสำเร็จ

เพลงรำวงลอยกระทง นี้ จัดไดวาเปนเพลงอมตะสุดยอดของเพลงรำวง

ท้ังหลายท้ังปวงของวงดนตรีสุนทราภรณ เพราะนอกจากจะใชเปนเพลง

ประจำในงานเทศกาลวันลอยกระทงแลว ยังเปนเพลงท่ีนิยมนำมารองกัน

ในงานรื่นเริงตางๆ ดวย

เพลงรำวงลอยกระทง นี้ แพรหลายออกไปทั่วโลกที่มีคนไทยไปพำนัก

อยูท้ังในอเมริกา ยุโรป ฯลฯ เพราะเม่ือคนไทยตางแดนจัดงานสังสรรค

รื่นเริงกันคราวใด มักจะมีการรำวงขึ้นเกือบทุกงาน และมักจะนำเอา

เพลงรำวงลอยกระทง มารองกันทุกครั้งไป เพราะเปนเพลงที่มี

เนื้อเพลงสั้น จำไดงาย มีจังหวะที่เหมาะสมกับการรำวงเปนอยางยิ่ง

ในการเสนอเรื่อง ครูเอื้อ สุนทรสนาน เปนบุคคลสำคัญของโลกตอ

องคการยูเนสโก ในป พ.ศ.2553 น้ัน เพลงรำวงลอยกระทง เปนผลงาน

ท่ีใชอางอิงวาเปนผลงานของ ครูเอ้ือ สุนทรสนาน ท่ีโกอินเตอรกับเขาดวย

เพลงรำวงลอยกระทง นี้ เลากันวา ครูแกว อัจฉริยะกุล และครูเอื้อ

สุนทรสนาน ใชเวลาแตงเพียงไมกี่นาทีก็แลวเสร็จ โดยแตงในงานรื่นเริง

ลอยกระทงใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร อาศัยบรรยากาศ

ริมแมน้ำเจาพระยา

ทุกๆ ป เมื่อถึงเทศกาลวันลอยกระทง ตามสถานที่ตางๆมักจะสราง

บรรยากาศดวยการเปดเพลงรำวงลอยกระทงใหผูฟงรูสึกเพลิดเพลิน

และเคลิบเคลิ้มตามเพลงเหลานั้นไปดวย จนกลายเปนความผูกพัน

อยางหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆไปโดยไมรูตัว แตใครจะเคยนึกสงสัย

บางวา บทเพลงท่ีคุนเคยเหลาน้ี มีท่ีมาอยางไร และใครคือผูอยูเบ้ืองหลัง

ที่สรางสรรคเนื้อเพลงและทำนองขึ้นมา

ถายทอดโดย : ครูณัฐพล ลิมโปดม

เร�อง

มัธยม

คุยเฟ�องคุยเฟ�อง

บทความโดย คีตา พญาไท / เรียบเรียงโดย ครูณัฐพล ลิมโปดม

เพลงรำวงลอยกระทง
คำรอง แกว อัจฉริยะกุล / ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแลว ขอเชิญนองแกวออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะสงใหเราสุขใจ บุญจะสงใหเราสุขใจ

2 ตำนาน แหงวงการเพลงไทยสากลยุคบุกเบิก

ผูอยูเบื้องหลังเพลงรำวงวันลอยกระทงและเพลงสำคัญอ�นๆ ของไทย

ครูเอื้อ สุนทรสนาน และ

ครูแกว อัจฉริยะกุล
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กิจสงเสริมการอาน เลาเรื่องดวยภาพ



ประวัติ ครูเอื้อ สุนทรสนาน

เปนทั้งนักรอง นักประพันธเพลงและหัวหนาวงดนตรี “สุนทราภรณ” นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งใน

ผูบุกเบิกวงการเพลงไทยสากล โดยริเร่ิมกอต้ังสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

มีผลงานมากกวา 2,000 เพลง เชน รำวงลอยกระทง รำวงเริงสงกรานต นางฟาจำแลง

เพลงเทศกาล/ประจำจังหวัด/สถาบันการศึกษา/สดุดี/ปลุกใจ ฯลฯ

ในป พ.ศ.2518 ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตติยจุลจอมเกลาวิเศษ

เม่ือ พ.ศ.2550 กระทรวงวัฒนธรรม ไดเสนอตอองคการยูเนสโกในวาระครบรอบ 100 ปชาตกาล

เพื่อใหเปนบุคคลดีเดนของโลก และไดรับยกยองเปนบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรม

ดนตรีไทยสากล ใน พ.ศ.2552   

พ.ศ.2495 ไดเปนหัวหนาแผนกบันเทิงตางประเทศจนกระทั่งเกษียณในป พ.ศ.2514 และ

ทางกรมประชาสัมพันธไดจางพิเศษใหดำเนินตำแหนงผูเชี่ยวชาญการดนตรีตออีก 2 ป และ

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกคนหนึ่งในสมัชชาแหงชาติ 

โดยตลอดระยะเวลา 42 ปของการทำงาน ครูเอ้ือไมเคยพักผอนเลย ปกติเปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง

ทำงานหนักและอดนอนเกง จนกระทั่งลมปวยดวยโรคมะเร็งปอด และเสียชีวิตลงในวัย 71 ป

ประวัติ ครูแกว อัจฉริยะกุล 

แกว อัจฉริยะกุล เปนนักประพันธเน้ือรองเพลงใหแก วงสุนทราภรณ ผูจัดละครเวที เขียนบทละคร

วิทยุ และบทละครโทรทัศน ครูแกวมีผลงานประพันธเนื้อรองสำหรับละครวิทยุหลายคณะ

จากน้ันไดถูกชักนำใหมารวมประพันธเน้ือรองประกอบทำนองใหกับวงดนตรีของกรมโฆษณาการ

และมีผลงานรวมกับวงสุนทราภรณต้ังแตน้ันมาเปนเวลาเกือบ 15 ป จากน้ันออกจากวงไปต้ังคณะ

ละครวิทยุแกวฟา เมื่อ พ.ศ. 2497

ครูแกวเปนศิษยของพระนางเธอลักษมีลาวัณ กอนหนานั้นละครเวทีที่แสดงอยูทั่วไป จะเปน

ละครนอก หรือละครใน ซ่ึงใชผูแสดงชายหรือหญิงเพียงเพศเดียว ในชวงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2

ครูแกวเปนผูริเร่ิมใหมีละครเวทีท่ีใชผูแสดงชายจริง-หญิงแท เร่ืองแรกคือเร่ือง “นางบุญใจบาป”

ผลงานละครเวทีที่ครูแกวสรางไวมีประมาณ 50 เรื่อง นอกจากนี้ยังเขียนบทแปลบรรยายไทย

จากภาพยนตรตางประเทศ โดยใชนามปากกาวา “แกวฟา” และแตงบทละครโทรทัศนประมาณ

100 เรื่อง

หลังจากลาออกจากราชการ ครูแกวทำงานเปนผูจัดการแผนกโฆษณาท่ีโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย

และศาลาเฉลิมเขตร เจาของและนักเขียนบทละครวิทยุคณะแกวฟา ซึ่งไดรับความนิยมสูงสุด

จากผูฟงทั่วเมืองไทย ตลอดจนเปนวิทยากรพิเศษใหแกมหาวิทยาลัยหลายแหง มีผลงาน

อัดแผนเสียงท้ังส้ินประมาณ 3,000 เพลง รวมกับผูแตงทำนองหลายทาน แตผูท่ีมีผลงานรวมกัน

มากที่สุดคือ เอื้อ สุนทรสนาน

ครูแกวสูบบุหร่ีและซิการจัด ปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน โรคตับ โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง

และเสียชีวิตดวยอาการเสนโลหิตในสมองแตก เมื่ออายุ 66 ป
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แหลงที่มาขอมูล : http://th.wikipedia.org
   www.manager.co.th

นายเอื้อ สุนทรสนาน “ครูเอื้อ”
(21 ม.ค. 2453 - 1 เม.ย. 2524)
เปนท้ังนักรอง นักประพันธเพลง
และหัวหนาวงดนตรีสุนทราภรณ

นายแกว อัจฉริยะกุล “ครูแกว”
(15 พ.ค. 2458 - 8 ต.ค. 2524)
เปนนักประพันธเนื้อรองเพลง
ใหแกวงสุนทราภรณ เปนผูจัด
ละครเวที เขียนบทละครวิทยุ
และบทละครโทรทัศน
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Nobel Knowledge

Everyone knows that Alfred Nobel lends his name to the prize,

but who was he? Alfred Nobel was born in Stockholm, Sweden,

on October 21st 1833. Alfred’s father, Immanuel, was an engineer

and inventor. At this time, Sweden was great power in Northern

Europe, but in the year of his birth Alfred’s father’s business closed

and the family left for Russia.

In Russia the business did well, and Alfred received an excellent

education; by the time he was seventeen he could speak, read

and write in Swedish, Russian, French, English and German.

His main interest was in physics, chemistry and literature. After

studying chemical engineering in France, he returned to Stockholm

where he started experimenting with explosives. These experiments

were very dangerous, but eventually he came up with the safe

explosive dynamite.

Dynamite was in very high demand, and Nobel opened more

than 90 factories all around Europe. Alfred Nobel died a very

wealthy man in San Remo, Italy, on December 10, 1896. In his

last will, he wrote that much of his fortune should be spent on

prizes for the best work in physics, chemistry, medicine, literature

and peace.

Welcome Back!
On behalf of the Foreign Language Department, I offer a very warm welcome back to all students. I trust that you all had a relaxing

and enjoyable break, and are relieved to be back to a nice and, thankfully, dry school despite the torrential rainstorms last month.

Furious storms and flooding were frequent stars of the news, but some

other major news was the announcement of the nominees for this

year’s Nobel Prizes. I’m sure you’ve all heard of the Nobel Prize,

but how much do you actually know? I’d like to give a little history

of Nobel and the prizes before talking about this year’s nominees,

and finally finishing with some facts.
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The 2013 Nobel Prize Nominees

Francois Englert Peter Higgs

      Physics

Francois Englert and Peter W Higgs were the joint nominees for

the physics prize. They had developed a theory about how matter

has mass in the universe. The theory was very complicated but

predicted the existence of a very strange particle, nicknamed

the Higgs boson, after Professor Higgs. Scientists at CERN,

a large research facility in Switzerland, discovered evidence

of the Higg’s boson earlier in the year. 

      Chemistry

The Nobel nominees for chemistry were Martin Karplus, Michael

Levitt, and Arieh Warshel all scientists from the USA. They were

nominated for modeling complex chemical systems. This studies

how molecules interact with one-another during a chemical reaction.

It may be used in the future to help design new chemicals and

drugs to help people.

      Peace

This year’s peace prize nominee was actually an institution and

not an individual or group of people, which often happens in

the Nobel Peace prize. The Organization for the Prohibition of

Chemical Weapons was nominated for its work in controlling and

destroying chemical weapons in the world. Chemical weapons

are very dangerous and cause devastating injuries to soldiers

and civilians when used.

Martin Karplus Michael Levitt Arieh Warshel

James Rothman Randy Scheckman Tomas Sudhof

Alice Munro

      Medicine

Three scientists shared the prize for Physiology or Medicine;

James Rothman, Randy Scheckman and Tomas Sudhof. The three

Americans were nominated for the prize for their work in the transport

system in our cells. This is how nutrients and other things move

in and out of our cells and systems within our bodies.

      Literature

Canadian author Alice Munro was the nominee for the 2013

Literature prize. Her award was for a lifetime of writing and

revolutionizing modern short-story writing. Alice is a prodigious

writer, having published many, many books. She is also the recipient

of the 2009 Booker Prize for literature.

Nobel Prize Facts

 • Between 1901 and 2013 the Nobel Prize has been awarded

  561 times.

 • 871 people and organizations have been awarded a Nobel Prize.

 • Nobel Prizes have been awarded to 45 women.

 • The youngest ever prize winner was Lawrence Bragg, who

  won the Nobel Prize for Physics when he was 25 years old.

 • Madame Marie Curie won the Nobel prize for Physics in 1903

  and Chemistry in 1911.

 • In 2013 the Nobel Prize carries an award of 8 million Swedish

  Kroner (about 34 million baht!).

It is a wonderful event to be awarded the Nobel Prize, and to receive

one you must do some amazing work. Prizes are always rewarding

to win; whether it be a Nobel, country, district, school or even

class prize. We should take inspiration from this and always try our

best to succeed. Who knows, in 30 or 40 years time, we might

even have a Nobel prize-winner from Satit Pattana School!

Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons
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สหกรณเกิดครั ้งแรกในโลกที ่ประเทศอังกฤษ  ในยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรม เมื่อเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานทำใหคนตกงาน

และเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น “โรเบิรต โอเวน” มองเห็นวาสินคา

ท่ีรานคาท่ัวไปนำมาขายน้ันดอยคุณภาพและมีราคาสูง จึงชักชวน

เพื่อนกรรมกรรวมทุนกันเปดรานขายของ โดยเริ่มตนจากสินคา

ที่จำเปน 4 อยาง ไดแก ชา ไขไก เนยและน้ำตาล ในราคาที่เปน

ธรรม และพบวากิจการของพวกเขาไดรับการตอบรับที่ดีเกินคาด 

จึงมีการขยายสาขาและเปดใหคนเขามาซื้อหุน และทำการจายเงิน

ปนผลใหแกสมาชิก ซึ่งตอมา โรเบิรต โอเวน ในรับการยกยอง

ในฐานะ  “บิดาแหงการสหกรณโลก” 

สำหรับประเทศไทยเร่ิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

(ร.6) เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากในสมัยกรุง

รัตนโกสินทรที่ประเทศไทยเริ่มมีการติดตอคาขายกับตางชาติมาก

ขึ้นระบบเศรษฐกิจของชนบทก็คอยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจ

แบบเพ่ือเล้ียงตัวเองมาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพ่ือการคา ความตอง

การเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพ่ิมข้ึน ชาวนา

ที่ไมมีทุนรอนของตนเองก็หันไปกูยืมเงินจากบุคคลอื่น ทำใหตอง

เสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบจากพอคานายทุนทุก

วิถีทางจนสูญสียที่ดินทำกินของตนเองไป 

จากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาทำใหทางราชการคิดวิธีชวย

เหลือโดยการจัดต้ังสวนราชการสหกรณข้ึน ซ่ึง “พระราชวรวงศเธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ” ในฐานะทรงเปนอธิบดีกรมพาณิชยและ

สถิติพยากรณ ไดทดลองจัดต้ังสหกรณหาทุน ท่ีอำเภอเมือง จังหวัด 

พิษณุโลกเปนแหงแรกใชชื่อวา "สหกรณวัดจันทร ไมจำกัดสินใช" 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459 นับเปนการเริ่มตนแหงการสหกรณ

ในประเทศไทยอยางสมบูรณ    

จากนโยบายของโรงเรียนท่ีไดมีการจัดโครงการกิจกรรมสหกรณรานคา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาข้ึน ในปการศึกษา 2556  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ใหเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน รวมถึงเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานผาน

กิจกรรมการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร เรื่องสหกรณ เพื่อมุงเสริมสรางทักษะ

และประสบการณตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เรียนรูการชวยเหลือ

ตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยกอนหนาน้ี โรงเรียนไดชักชวนผูปกครองนักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก เพ่ือสงเสริมการชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน

หมูสมาชิก จัดหาสิ่งของจำเปนมาจำหนายและบริการแกสมาชิกตาม

สมควร สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก จัดหาทุน

เพื่อกิจการของสหกรณ ทั้งยังไดประโยชนในการทำความรวมมือกับ

สหกรณอื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

ขณะนี้สหกรณโรงเรียนสาธิตพัฒนา พรอมที่จะเปดดำเนินการแลว

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป

สหกรณ

โรงเร ียนสาธิตพัฒนา
พร้อมเปิดทำการ 21 พ.ย. นี้

ในสวนของ ตราสัญลักษณ สหกรณโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

เปนผลงานการออกแบบของ “ด.ญ. ปาน เมฆหมอก” นักเรียน 

ระดับช้ัน ป. 2/4  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากผลงานท่ีสงเขาประกวด

ท้ังหมด 5 ช้ินงาน โดยรูปแบบของตราสัญลักษณเปนรูปมือจับกัน

บนพ้ืนปรามิดสีฟาซ่ึงเปนสัญลักษณของโรงเรียน แสดงใหเห็น

ถึงความรวมมือรวมใจของชาวสาธิตพัฒนา กำกับดวยขอความ

ดานลาง “กาวหนา กาวไกล สหกรณสาธิตพัฒนา” เปนแนวคิด

ที่เหมาะสมกับสหกรณ โรงเรียนสาธิตพัฒนามากที่สุด

กำเนิดสหกรณ์

C o o p e r a t i v e  L o g o



18

การเปลี ่ยนแปลงครั ้งสำคัญที ่สุดของการสหกรณ ในประเทศไทย 

คือการควบสหกรณหาทุนเขาดวยกัน โดยทาง ราชการไดออก

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เปดโอกาสใหสหกรณหาทุน

ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจเพียงอยางเดียวควบเขากันเปนขนาดใหญ 

สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเปนแบบอเนกประสงคซ่ึงจะเปนประโยชน

แกสมาชิกไดมากกวาจึงแปรสภาพเปนสหกรณการเกษตรมาจนปจจุบัน

และในปเดียวกันน้ันสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดถือกำเนิดข้ึนมา 

เพื่อเปนสถาบันสำหรับใหการศึกษาแกสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ 

มีหนาที่ติดตอประสานงานกับสถาบันสหกรณตางประเทศ เพื่อใหเกิด

ความสัมพันธ และความชวยเหลือ รวมมือกันระหวางสหกรณสากลในดาน

อ่ืนๆ ท่ีมิใชเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจโดยมีสหกรณทุกประเภทเปนสมาชิก

ซ่ึงประเทศไทยไดกำหนดประเภทสหกรณไว 6 ประเภท 

ประกอบดวย

 1. สหกรณการเกษตร

 2. สหกรณนิคม

 3. สหกรณประมง 

 4. สหกรณออมทรัพย     

 5. สหกรณรานคา

 6. สหกรณบริการ

 7. มีสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พระราชวรวงศเธอ 
พระองคเจารัชนีแจมจรัส 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

วันประสูติ 10 มกราคม พ.ศ. 2419 
วันส้ินพระชนม  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
ฐานันดร พระราชวรวงศเธอ พระองคเจา

โรเบิรต โอเวน

เปนชาวเวลส 
เกิด14 พฤษภาคม พ.ศ. 2314 
ถึงแกกรรม 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 
รวมอายุ 87 ป 

นับแตสหกรณไดถือกำเนิดข้ึนในประเทศไทยจวบจนปจจุบัน ผลการดำเนิน

งานของสหกรณในธุรกิจตางๆ ไดสรางความเช่ือถือเปนท่ีไววางใจของ

สมาชิก จนทำใหจำนวนสหกรณ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผล 

กำไรของสหกรณเพ่ิมข้ึนทุกป การสหกรณในประเทศไทยจึงมีความสำคัญ

ตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตอประชาชนท่ียากจน สหกรณจะ

เปนสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชวยแกไขปญหาในการประกอบ

อาชีพ และชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น

ความสำคัญของสหกรณดังกลาวยังปรากฏใหเห็น ในพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9) ในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใชหลักการ วิธีการสหกรณ มาพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การจัดต้ังหมูบานหุบกะพง ในลักษณะ 

"หมูบานสหกรณ"

ดังพระราชดำรัสที่ไดพระราชทานแกผูนำ สหกรณทั่วประเทศ 

เมื่อครั้งเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัยฯ 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 วา

 "คำวา "สหกรณ" แปลวา การทำงานรวมกัน การทำงานรวมกันน้ีลึกซ้ึง

มากเพราะวาจะตองรวมมือกันในทุก ดาน ทั้งในดานงานการที่ทำดวย

รางกายท้ังในดานการท่ีทำดวยสมอง และงานการท่ีทำดวยใจ ทุกอยาง

น้ีขาดไมไดตองพรอม งานท่ีทำดวยรางกาย ถาแตละคนทำก็เกิดผลข้ึน

มาได เชน การเพาะปลูกก็มีผลข้ึนมา สามารถท่ีจะใชผลน้ันในดานการ

บริโภค คือเอาไปรับประทาน หรือเอาไปไวใชหรือเอาไปจำหนาย เพื่อ

ใหมีรายได เลี้ยงชีพได ถาแตละคนทำไปโดยลำพังแตละคน งานที่ทำ

นั้นผลอาจไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย และอาจจะไม พอเพียงในการเลี้ยง

ตัวเอง ทำใหมีความเดือดรอน ฉะนั้น จะตองรวมกัน แมในขั้นที่ทำใน

ครอบครัวก็จะตอง ชวยกันทุกคนในครอบครัวก็ชวยกันทำงานทำการ 

เพ่ือท่ีจะเล้ียงครอบครัวใหมีชีวิตอยูได แตวาถารวมกันหลายๆ คนเปน

กลุมเปนกอน ก็สามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

สามารถ มีผลได มากขึ้น" 

เร ียบเร ียงข อมูลจากเว ็บไซตของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานไหลเรือไฟไมใชลอยกระทง
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ถายทอดโดย : ครูธนาศักดิ์ ภูมิชัย

แหลงที่มาขอมูล : www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews , หนังสือชุดประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเพณีบุญเรือไฟเปนอีกหนึ่งความงดงามทางดานวัฒนธรรมประเพณีที่มีการปฏิบัติ

สืบตอกันมาผานหลายชั่วอายุคน แตในยุคสมัยนี้ก็ยังมีผูคนจำนวนหนึ่งเกิดความเขาใจ

คลาดเคล�อนไปวาการไหลเรือไฟและการลอยกระทงของลาวนั้นเปนงานประเพณีเดียวกัน

ทั้งที่ความจริงแลวแตกตางกันโดยสิ้นเชิง

มีคร้ังหน่ึงท่ีท้ังหาไดมาพบกัน และสนทนาปราศรัยโดยบังเอิญปรากฏวา
ความตั้งใจของฤษีแตละตน ชางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดีแทซึ่ง
หมายความวาอาจมีบิดา มารดาเดียวกัน ในทันใดก็เลยรอนถึงบิดา
มารดาที่อยูสวรรคชั้นดาวดึงส เลยเสด็จลงมา แลวกลาวขึ้นวา บิดา
ของพวกเจาก็คือพวกเราพระยากาเผือก

เมื่อรูแลววาผู ใดคือบิดามารดาของตน ฤษีทั้ง 5 ก็แสดงความเคารพ
พระยากาเผือจึงเลาเร่ืองในอดีตใหลูกๆ ฟง แลวก็กลับข้ึนสูสรวงสวรรค
ชั้นดาวดึงส แตกอนจะกลับนั้นลูกทั้ง 5 ก็ไดรองขอใหพระยากาเผือก
ประทับรอยเทาไวบนหินศิลาเพื่อไวเคารพบูชาในยามระลึกถึง

พระยากาเผือกจึงส่ังลูกท้ัง 5 ไววา เม่ือถึงยามวันเพ็ญเดือน 11 ของทุกป
ใหพวกลูกมวนเชือกดายดิบ (ฝนฝาย)แลวนำมาวางใสถวย หรือจาน
แลวเทน้ำมันใส และนำไปวางบนตัวไมที่แกะสลักเปนรูปเรือ ใหเรียง
เปนระเบียบสวยงาม แลวจุดไฟ จากนั้นก็ปลอยใหไหลไปตามลำแมน้ำ

หลังจากพูดจบแลวก็หายตัวไป สวนลูกทั้ง 5 ก็ถือเอานามของผูที่เก็บ
ไขไฟฟกและเลี้ยงดูมา เปนชื่อของตน แตนั้นมาจึงเปนที่มาของชื่อ
ที่ชาวลาวเรียกกันวา "พระเจาหาพระองค" คือ กุกุสันโท โกนาคะมะโน
กัดสะโป โคตะโม และลาชะสี มาจนถึงทุกวันนี้

ดวยเหตุน้ี ชาวลาวท่ีนับถือศาสนาพุทธ จึงไดประดิษฐเรือไฟเปนประเพณี
ในเทศกาลออกพรรษาปวารณา เพื่อระลึกถึงบุญคุณบิดามารดา และ
บูชาพระรัตนตรัย โดยการปลอยใหไหลไปตามลำน้ำ หรือ บางทองถิ่น
ที่อยูหางไกลจากแมน้ำ ก็สามารถทำ "เรือไฟโคก" ขึ้นแทน ดังนั้นลาวจึง
พากันเรียกวา “เรือไฟ” และก็ถือเอาเปนแบบอยางสืบทอดเปนประเพณี
สืบตอกันมาตราบเทาทุกวันนี้

จากตำนานขางตนจึงเขาใจไดวาประเพณีไหลเรือไฟนั้น มีความหมาย
แตกตางกันกับประเพณีลอยกระทง เพราะการประดิษฐกระทงนั้น
เปนอีกพิธีกรรมหนึ่งที่นิยมทำเพื่อสะเดาะเคราะห โดยการนำกาบกลวย
มาเปนพาน แลวใสของหวานของคาวลงไปแลวนำไปไวตามสถานที่
ที่เหมาะสม หรือปลอยใหไหลไปตามแมน้ำ

งานบุญออกพรรษาปวารณา ของประเทศลาวจันขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 11 ของทุกป ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อกลาวถึงงานบุญเทศกาลนี้
ชาวลาวจะนึกถึงอีกงานหนึ่งที่มีเคียงคูกัน นั่นก็คือ "บุญเรือไฟ" ที่มีอยู
2 ประเภทคือ เรือไฟน้ำ และเรือไฟโคก (บก)

คอลัมน “เวาสูกันฟง” (เลาสูกันฟง) ของหนังสือพิมพเวียงจันทนใหม
ฉบับเมื่อเร็วๆ นี้ ไดยกนิยายปรัมปราเกี่ยวกับประเพณีบุญเรือไฟที่
เลาสืบทอดกันมา ซึ่งเปนนิยายปรำปราเกี่ยวกับพระยากาเผือก ไมมี
อะไรเกี่ยวกับการบูชาพญานาคอยางในตำนานไหลเรือไฟทางฝงไทย

ตำนานไหลเรือไฟของลาวมีอยูวา แตกอนมีคูผัวเมียพระยากาเผือก
ทำรังอยูที่ตนไมเดื่ออยูริมฝงแมน้ำ มีไขฟองที่หนึ่งตกจากรังไหลไปที่
ทาน้ำพระยากุกุสันโท (ไก) ซึ่งเก็บเอาไปฟก ไขฟองที่ 2 ไหลไปอยูที่
ทาน้ำของพระยาโกนาคะมะโน (นาค) ซ่ึงก็ไดนำไปฟกเชนกัน ไขฟองท่ี 3
ตกและไหลไปอยูที่ทาน้ำของพระยากัดสะโป (เตา) ก็ไดเอาไปฟกไว
ไขฟองที่ 4 ไหลไปตกอยูที่ทาน้ำของพระยาโคตะโม (วัว) ซึ่งก็ไดนำไป
ฟกไว และไขฟองที่ 5 ไหลไปอยูที่ทาน้ำของพระยาลาชะสี (สิงห)
ก็ไดนำไปฟกเชนกัน

จากนั้นไขทั้งหาฟองนั้นก็ไดฟกออกมาเปนมนุษย พอเจริญวัยขึ้นมา
ก็คิดอยากออกบวชเปนพระษีธรรมโพธิสัตว เมื่อออกบวชแลว
ทุกรูปก็มีใจอยากเห็นหนาบิดาผูบังเกิดเกลา จึงออกตามหา

เรือไฟโคก
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ถายทอดโดย : ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

ป.1/1 ด.ช .ธีรศาสนติ์ มะยะเฉียว คิดวาจะใชใบไมมาแทนกระทง เพราะสามารถลอยน้ำได มีน้ำหนักเบา หาไดงายและมาจากวัสดุธรรมชาติ

ป.1/2 ด.ช.ชลัช นิลมวง คิดวาจะใชขนมปง หรืออาหารที่สามารถลอยน้ำได สัตวน้ำสามารถกินเปนอาหารได จึงไมกลายเปนขยะ ไดประโยชน

 ทั้งทางจิตใจที่เราไดขอขมาพระแมคงคาและเปนอาหารของสัตวน้ำ

ป.1/3 รวมกันคิดวาจะใชพวงมาลัยลอยแทนกระทง เพราะพวงมาลัยเปนส่ิงท่ีพวกเราใชแสดงความเคารพบูชาตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและส่ิงท่ีดีงามตางๆ 

ป.1/4 รวมกันคิดวาจะใชไบไมแทนมาแทนกระทง เพราะหางาย ลอยน้ำได ประหยัด ยอยสลายกลายเปนปุยได ไมทำลายสิ่งแวดลอมและ

 ลดโลกรอนไดดวย

ป.1/5 รวมกันคิดวาจะใชขนมปง เพราะลอยไดสะดวกและปลาจะไดกินได

ป.1/6 ด.ญ.ชนากานต โหลทอง และ ด.ญ.ญาดา ทิวากรกฎ คิดวาจะใชดอกบัวมาลอยแทนกระทงในการขอขมาพระแมคงคา เพราะดอกบัว

 ลอยน้ำไดและดูสวยงาม ด.ญ.นาตาลี พีเดอเซน และ ด.ญ.พุทธพร เสรีทวีกุล คิดวาจะใชกะลาลอยแทนกระทง เพราะจะไดชวยอนุรักษ

 วัฒนธรรมไทย

ป.2/1 ด.ญ.ปวริศา ชัยรัตน คิดวาจะใชขนมปงในการลอยกระทง เพราะปลาจะไดกินขนมปง เปนการเลี้ยงปลา และยังชวยลดโลกรอนและ

 ทำใหน้ำสะอาด

ป.2/2 ด.ช.พลกฤต ตีระรัตน คิดวาจะใชใบไมมาทดแทนกระทง เชน ใบบัว ใบตอง มาตกแตงดวยดอกไมเล็กนอยใหดูสวยงาม เพราะใบไมเหลาน้ี

 สามารถลอยน้ำได หาไดตามธรรมชาติ ซึ่งการขอขมาพระแมคงคาทำดวยใจ จึงไมตองใชวัสดุที่เปนมลพิษตอน้ำ

ป.2/3 ด.ช.พศวีร ลีตระการ คิดวาจะใชขนมปงแทนกระทง เพราะขนมปงลอยน้ำไดและยอยสลายไดงาย  รวมทั้งเปนอาหารใหปลาไดอีกดวย

ป.2/4 รวมกันคิดวาจะใชขนมปง เพราะปลาสามารถกินได

ป.2/5 ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม คิดวาจะใชดอกบัว เพราะนอกจากจะทำใหแมน้ำสวยงามแลวยังใชเปนอาหารของนกไดอีกดวย

ป.2/6 ด.ช.ณภัทร วัฒนโรจนาพร คิดวาจะใชขนมปงลอยแทนกระทง เพราะลอยน้ำไดและไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม

ป.3/1 รวมกันคิดวาจะใชกาบกลวยมาทำเรือ และนำพวงมาลัยดอกไมใสในเรือ จากน้ันจะนำไปลอยแทนกระทง เพราะกาบกลวยและพวงมาลัยดอกไม

 เปนวัสดุจากธรรมชาติ ยอยสลายเองไดงาย และไดใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐเรือพวงมาลัยดอกไมดวย

ป.3/2 ด.ญ.ณิชา ภูเจริญ คิดวาจะใชขนมปงปกดอกไม เพราะปลากินไดและยอยสลายไดงาย

ป.3/3 คิดวาจะใชดอกไมกับอาหารปลา เพราะดอกไมยอยสลายได และปลาไดกินอาหารที่ใสลงไป

ป.3/4 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด คิดวาแทนที่เราจะขอขมาพระแมคงคาดวยการลอยกระทง เราสามารถใชวิธีประหยัดน้ำแทนได เชน ไมเปดน้ำ

 จากฝกบัวอาบน้ำทิ้งไว ในขณะถูสบู ฯลฯ

ป.3/5 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ  คิดวาจะใชขนมปงแทน เพราะปลาจะกินไดหรือใชกะลามะพราวแทน เพราะหาไดงายและยอยสลายไดดี

ถาไมใชกระทง
ในการขอขมาพระแมคงคาในวันลอยกระทง
นักเรียนคิดวาจะใชสิ่งใดทดแทนได เพราะเหตุใด?

อานหนาตอไป >



ถายทอดโดย : ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

ถาไมใชกระทง
ในการขอขมาพระแมคงคาในวันลอยกระทง

นักเรียนคิดวาจะใชสิ่งใดทดแทนได เพราะเหตุใด?

ป.4/1 ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน คิดวาจะใชขนมปง เพราะปลาสามารถกินได

ป.4/2 ด.ญ.พิมสิริ โอกาวา คิดวาจะใชแตงโมมาแทนกระทง โดยวิธีทำคือ ใหผาครึ่งแตงโมและควักไสแตงโมออกมาแบงใหเพื่อนๆ รับประทาน

 และตกแตงแตงโมใหสวยงาม

ป.4/3 รวมกันคิดวาจะนำขนมปงมาตัดเปนรูปวงกลม แลวนำใบตองมาหอ จากนั้นนำใบตองมาพับเปนกลีบของกระทง เพราะถาใชโฟมจะ

 ยอยสลายไดยาก และหากจะนำเหรียญหรือเศษผมมาใสในกระทงก็สามารถทำได

ป.5/1 รวมกันคิดวาจะใชดอกไมหลายๆ ชนิดนำมารอยเปนพวงมาลัยและนำไปลอยน้ำแทนกระทง เพื่อขอบพระคุณพระแมคงคา

ป.5/2 รวมกันคิดวาจะใชดอกไมที่มีกานยาว เพราะดอกไมเปนสิ่งสวยงามและไมทำลายสิ่งแวดลอม

ป.5/3 รวมกันคิดวาจะขอขมาพระแมคงคาในเทศกาลลอยกระทงโดยใชการกระทำของตนเอง เชน ชวยเก็บขยะตามแมน้ำลำคลอง เพ่ือใหแมน้ำ

 สะอาด เพื่อจะไดรักษาแมน้ำใหอยูกับพวกเรานานๆ

ป.6/1 ด.ช.จิรสิน คงดี คิดวาจะใชขวดพลาสติกมาแทนกระทง เพราะเปนสิ่งของเหลือใช เพื่อจะไดไมตอง พอลอยเสร็จก็ใหมีคนเก็บไปรีไซเคิล

ป.6/2 ด.ช.พสิษฐ รัตนพันธุศรี คิดวาจะใชดอกบัวบานแลวปกเทียนกับธูปลอยแทนกระทง

ม.1/1 ด.ญ.ลลิลลัฐิ เอื้อปญญาพร คิดวาจะการปลอยปลาแทนลอยกระทง เพราะเราสามารถแบงบุญ หรือแผสวนกุศลใหกับพระแมคงคา

 เพื่อเปนการขอขมาได

ม.1/2 ด.ช.ณภัทร คุณวัฒน คิดวาจะใชแตงโมแทนกระทง เพราะแตงโมสามารถลอยน้ำได และสามารถแกะสลักเปลือกใหมีลวดลายสวยงาม

 ที่สำคัญแตงโมจะไมเปนขยะทำใหน้ำเนาและหาไดงายตามทองตลาด

ม.2 รวมกันคิดวาจะใชดอกไมที่สื่อความหมายไปในทางที่ดีแทนกระทง เนื่องจากบางครั้งการทำกระทงไมได ใชแคหยวกกลวย แตใชโฟม

 ซึ่งเปนการทำลายสิ่งแวดลอม หากการลอยกระทงเปนการขอขมาพระแมคงคา แตถาเราใชทรัพยากรที่ยอยสลายยาก ก็เทากับวา

 เรายิ่งทำใหทรัพยากรน้ำแยลง ดังนั้นการขอขมาก็ควรใชสิ่งที่ยอยสลายไดงาย

ม.3 ด.ญ.ญาณมน รุจิรธร คิดวาจะใชกะลามะพราวใสดอกไมธูปเทียนไปลอยน้ำแทน เพราะเปนวัสดุจากธรรมชาติ ยอยสลายได ไมกอใหเกิด

 สารตกคางในแมน้ำ

ม.4 รวมกันคิดวาถาไมใชกระทงจะใชดอกไมในการขอขมาพระเเมคงคา เน่ืองจากหาไดงายกวาและดอกไมก็เปนส่ิงแทนการเคารพสักการะไดดี

ม.5 รวมกันคิดวาจะใชชอดอกไมทดแทนกระทง เพราะดอกไมสามารถส่ือไดถึงการแสดงความเคารพบูชา เหมือนท่ีเราใชดอกไมในการไหวพระ

 ดังนั้นดอกไมจึงเหมาะที่จะนำมาขอขมาพระแมคงคาในวันลอยกระทง

ม.6 รวมกันคิดวาจะไมใชส่ิงใดทดแทนเลย เพราะการท่ีเราจะขอขมาน้ัน มันข้ึนอยูกับจิตใจ ไมใชวัตถุอีกประการหน่ึงคือ เปนการลดจำนวนขยะ

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

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2556

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูผกาวรรณ ทองมา

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล ลากเสนตามเสนประพรอมระบายสี
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ใหนักเรียนวงกลมจุดที่แตกสางกันระหวางภาพ A และ B

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใหนักเรียนวงกลมจุดที่แตกสางกันระหวางภาพ A และ B

g_d_ _ss of w_t_r

_a_t_r_

f_l l_oon_ig_ _

b_ _an_le_ _es

f_r_cr_c_er

i_c_ _se st_c_ _

= แมคงคา

= โคมลอย

= คืนพระจันทรเต็มดวง

= ใบตอง

= ประทัด

= ธูป

A

B
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน ปการศึกษา 2556

ระดับอนุบาล
นักเรียนเติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
โยงเสนระหวางธงชาติและตัวยอสกุลเงินที่สัมพันธกันใหถูกตอง

1+6 3+5

2+3 1+9

4+5 6+2

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
นำตัวเลขที่ปรากฏ บวก ลบ คูณ หาร อยางไรใหได 24

1
1 6 7 8

3
9 6 1 8

2
2 5 3 7

4
4 5 1 7

ธงชาติ สกุลเงิน

SGD

THB

MMK

MYR

KHR

LAK

BND

PHP

VND

IDR

<

<

>

8 - 5 = 3  ,  1 + 7 = 8      3 X 8 = 24

3 X 7 = 21  ,  5 - 2 = 3     21 + 3 = 24

9 - 6 = 3  ,  8 X 1 = 8     3 X 8 = 24

7 X 4 = 28  ,  5 - 1 = 4     28 - 4 = 24
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2 3 4

6 75

10 11 12

8 9

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

Test your knowledge of world capital cities with this crossword.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6

เกม Diffy Board 

จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะการลบ  และการวางแผนแกปญหา

ที่ถูกตอง

วิธีเลน

 1 ใหใสจำนวนเต็มใดๆ 4 จำนวนลงในวงกลม

  ทั้ง 4 วง ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ คือ

  วงกลม ก. วงกลม ข. วงกลม ค. และวงกลม ง.

 2 ใหดำเนินการตอไปดังนี้

  2.1 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ก. กับ

   วงกลม ข. ใสลงในวงกลม จ.

  2.2 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ข. กับ

   วงกลม ค. ใสลงในวงกลม ฉ.

  2.3 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ค. กับ

   วงกลม ง. ใสลงในวงกลม ช.

  2.4 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ง. กับ

   วงกลม ก. ใสลงในวงกลม ซ.

     หมายเหตุ ใหใชตัวเลขที่มากเปนตัวตั้งเสมอ

 3 ใหปฏิบัติเชนนี้ไปเรื่อยๆ ในสี่เหลี่ยมถัดเขาไป

  จนถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กที่สุด

 4 เงื่อนไขคือ จำนวนตัวเลขในแตละวงกลมที่มุม

  ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กที่สุดจะตองไมเปน 0

Across

1. South Africa (8)

6. Peru (4)

8. Morocco (5)

10. Lebanon (6)

11. Tunisia (5)

13. Iceland (9)

14. Namibia (8)

16. Bermuda (8)

18. The Philippines (6)

20. Maldives (4)

21. Sweden (9)

22. Paraguay (8)

Down

1. France (5)

2. Norway (4)

3. Fiji (4)

4. Qatar (4)

5. Italy (4)

7. Uruguay (10)

9. Thailand (7)

10. Argentina (6,5)

11. Japan (5)

12. Bulgaria (5)

15. Afghanistan (5)

17. Kenya (7)

19. Jordan (5)

2
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รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 ศูนยการคา เจ.เจ.มอลล ระดับชั้น อ.3

2 โฮมเฟรช ไฮโดรฟารม ระดับชั้น อ.3

3 พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  ระดับชั้น อ.3

4 ฟารมเห็ดประเวศ ระดับชั้น อ.2

5 สถานแสดงพันธุสัตวน้ำจืดกรุงเทพมหานคร 

  ระดับชั้น อ.3

6 สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ระดับชั้น อ.3

1 1

3

1



รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL

E   V   E   N   T     G   A   L   L   E   R   Y

1 กิจกรรม After School

2 กิจกรรม เสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 3

3 นิทรรศการศิลปะของนักเรียนอนุบาล

4 โครงการสานตอความเปนไทย สูหัวใจดวงนอย จัดการแสดงโนราหตัวออน

5 งานแสดงโครงงานระดับอนุบาล

6 กิจกรรมดูนกที่สถานตากอากาศบางปูและอางเก็บน้ำบางพระ

1 1 1

2

2

2 2

2 2

2

3 4

5 5 6


