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คุยกับคุณแมอนุบาล

เลี้ยงลูกอยางไรใหเปนเด็กดี เด็กเกง

ของ 10 ประเทศอาเซียน

Dyscalculia

คุยกับประธานสภานักเรียนคนใหม

ไฮ “อัครชัย เรืองจินดาประชา”

18-19 สิงหาคม 2557

กิจกรรม “ASEAN Culture Festival” ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557

ปันปัน “ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ”

กาวแรกบนเวทีคณิตศาสตรนานาชาติ

กับรางวัลเหรียญเงินในเวที IMC 2014 ประเทศสิงคโปร

ปันปัน “ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ”

กาวแรกบนเวทีคณิตศาสตรนานาชาติ

กับรางวัลเหรียญเงินในเวที IMC 2014 ประเทศสิงคโปร

วิชา“เถาแกนอย”วิชา“เถาแกนอย”



(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
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 ผานมา 3 เดือน โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประสบการณตรง

เพื่อเสริมศักยภาพของนักเรียนมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนเปนหลักสูตรเสริมเติมเต็ม

ในทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ังส้ิน เชน การพานักเรียนไปเรียนรูโลกกวางหรือกิจกรรมตางๆ

ที่จัดในโรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมแหเทียน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรม

วันสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทย เปนตน การเรียนรูดังกลาวจะชวยเสริมสรางแนวคิดและ

ความรูใหแกนักเรียนกระจางชัดยิ่งขึ้น ซึ่งเด็กๆ ทุกคนควรเก็บเกี่ยวความรูจากประสบการณ

ดังกลาวผานการบันทึก เพื่อเตือนความจำของตนเอง 

 นอกจากนั้นแหลงเรียนรูจากปายตางๆ ในโรงเรียน เปนอีกแหลงที่นักเรียนจะไดตอยอด

ความคิดความเขาใจและความรูไดเปนอยางดี เด็กที่ฉลาดจะตองรูจักเก็บเกี่ยวสิ่งตางๆ

เหลานี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทำได เพราะประสบการณที่ดีอาจไมยอนกลับมาใหเราได

ทบทวนอีกก็เปนได จึงอยากใหนักเรียนสาธิตพัฒนาเปนคนรูจักการเขียนบันทึกสิ่งที่มี

คุณคาไวอานทบทวนเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น ความรูหรือความประทับเหลาใจนั้นจะ

อยูในความทรงจำของเราตลอดไป

 จดหมายขาวฉบับน้ี มีส่ิงท่ีนายินดีและช่ืนชมหลายอยาง เปนความภาคภูมิใจของนักเรียน

ครอบครัว และโรงเรียน ตองรวมแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ นักเรียนช้ัน

ป.4/4 ท่ีใชความรูความสามารถและศักยภาพของตนเอง กาวข้ึนสูเวทีคณิตศาสตรนานาชาติ

และไดรับเหรียญเงินจาก International Mathematics Contest 2014 (IMC) ณ ประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร และอีกคนเกงที่ขอชื่นชมคือ เด็กชายภูมิ พันธเพ็ง นักเรียนชั้น ป.3/4

ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6

ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มูลนิธิรมฉัตร

 การเปนคนเกง ไมไดหมายความวาจะเกงไดตลอดไป หากไมมีความมุงมั่นพากเพียร

และอดทนตอการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ และที่สำคัญ คนเกงตองเปนคนดี มีน้ำใจ

มีสัมมาคารวะ ประพฤติตนใหอยูในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี

ของเพื่อนๆ นองๆ แมกระทั่งพี่ๆ จึงจะเปนคนดี คนเกง ที่แทจริง ขอใหทุกคนรักษา

ความดีน้ีไวตลอดไป และขอเปนกำลังใจใหแกนักเรียนท่ีกำลังจะเปนคนเกงคนตอๆ ไปดวย

ขอใหนักเรียนทุกคนจำไววา

 นอกจากโรงเรียนจะเปนสถานศึกษาท่ีใหความรูคูคุณธรรม

แกเด็กๆ แลว บานถือวาเปนแหลงเรียนรูที ่สำคัญอีก

หนึ่งแหลงของเด็กๆ โรงเรียนและบานตองมีแนวทางในการ

ดูแลเด็กๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ตองขอขอบคุณผูปกครอง

อาสาชวยสอนจำนวนหนึ่งที่เขามาเปดสอนในวิชาเลือกเสรี

ซึ่งลวนเปนทักษะชีวิตที่เด็กๆ ควรไดเรียนรูนอกเหนือจาก

บทเรียนในหลักสูตร โดยการเรียนผานการปฏิบัติจริงท่ีเรียกวา

Learning by doing ทำใหเด็กๆ เขาใจ เรียนรู และมีทักษะ

ท่ีจะนำไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี โรงเรียน

ยังมีความตองการผูปกครองอาสาชวยสอนอีกจำนวนมาก

หากผูปกครองทานใดสนใจโปรดติดตอไดที่ฝายวิชาการ

ของโรงเรียน ท้ังอนุบาล ประถม และมัธยม เพ่ือชวยกันดูแล

พัฒนาใหลูกๆ ของเราเปนทั้งคนดี คนเกง มีทักษะชีวิต

ที่จะดำรงตนเองไดอยางมีความสุขตลอดไป

 ทายที่สุดนี้ ขอใหกำลังใจนักเรียนทุกคนในการเรียนรู

สิ่งตางๆ ผานการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู พยายามตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับ

มอบหมายและทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลาตองวัด

ความรูความสามารถโดยการสอบประจำภาค ก็สามารถ

ผานไดอยางยอดเยี่ยมทุกคน ฝากทานผูปกครองชวยดูแล

บุตรหลานใหปฏิบัติตนในบทบาทหนาที่ของการเปนนักเรียน

ท่ีดี มีความรับผิดชอบและรูจักดูแลชวยเหลือตนเองไดตามวัย

แลวพบกันในจดหมายขาวฉบับหนา

“ความพยายามอยูที่ไหน ความสำเร็จอยูที่นั่น”

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน กันยายน ปการศึกษา 2557

1-5 ก.ย. 2557  คุยกับคุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษา 

2 ก.ย. 2557 กิจกรรมนิทานยามเชาอนุบาล 3 ครั้งที่ 5

4 ก.ย. 2557  คุยกับคุณครู ประจำชั้นและวิชาพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

5 ก.ย. 2557 คุยกับคุณครู ประจำชั้นและวิชาพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

8-19 ก.ย. 2557   คุยกับคุณครูวิชาพิเศษและ British Council ระดับชั้นประถมศึกษา

9 ก.ย. 2557  กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ ครั้งที่ 1

11 ก.ย. 2557  กิจกรรมเสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 1

15-19 ก.ย. 2557  สอบยอย ครั้งที่ 4 ในชั่วโมงเรียน 

 สอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนนสำหรับภาคตน ครั้งที่ 2

18 ก.ย. 2557  กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 4

15-19 ก.ย. 2557 เรียนรูโลกกวาง อนุบาล 2 ครั้งที่ 2 ตามโครงงาน

15-30 ก.ย. 2557 กิจกรรมคุยกับครูอนุบาล 

24 ก.ย. 2557  เรียนรูโลกกวาง ป.2 ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑครุฑ

2-3 ต.ค. 2557  นิทรรศการการเรียนรูแบบโครงงาน

3 ต.ค. 2557   นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี

6-10 ต.ค. 2557  สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2

7-8 ต.ค. 2557  นิทรรศการศิลปะ (Art Exhibition) 

8 ต.ค. 2557 มอบรางวัลกิจกรรมสงเสริมการอานเลาเรื่องดวยภาพ

10 ต.ค. 2557  วันสุดทายของการเรียนภาคตน 2557

จดหมายขาว

ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน

ปการศึกษา 2557

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ชาญศิลป

อาจารยองอาจ บุญรักษ  
ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการอำนวยการ

คุณอนันตภรณ สวยสะอาด

บรรณาธิการ

คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

กองบรรณาธิการ

ระดับอนุบาล
ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ครูจีราวรรณ สุวรรณพานิชย

กลุมสาระฯ ภาษาไทย
ครูกาญจนา  เกื้อมกลาง
ครูศกลวรรณ บรรเลง

กลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูไพลิน ชยามาศ

ครูเกศกนก ตูบสันเทียะ
ครูอรอุมา กิตติศิลปกรชัย

ครูกฤติกา รัตนโพธิ์

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
Mr. Douglas colgan

Mr. David Ford

ผูปกครองและนักเรียน
คุณนุชนภา สินธุภิญโญ

เด็กชาย ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ  

ศิลปกรรมและผลิต

คุณเกริกชัย เตมะศิริ
คุณอรรณพ อิ่มเจริญ
คุณอภิศาล คนเพียร
คุณสุกิจ ประกอบผล
คุณรัฐนนท สวางผล

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



ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เร�องเลา

ใตเงาพีระมิด

 ในระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดกิจกรรม “ASEAN

Culture Festival” ภายใตธีม “ASEAN Food Festival” และงานวันวิทยาศาสตรขึ้นพรอมกัน

เพ�อสงเสริมความสามารถทางวิชาการ ทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร รวมถึง

สรางบรรยากาศการเรียนรูดานอาเซียนใหแกนักเรียน กอนที่พลเมืองไทยจะหลอมรวมเปน

พลเมืองอาเซียนอยางสมบูรณในปลายป 2558 

 โดยกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจดานอาเซียนในปนี้ นอกจากคณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่

นักเรียน ผูปกครองจะรวมแตงกายดวยชุดประจำชาติอาเซียนแลว โรงเรียนยังจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมความรูดานอาเซียนในหลายกิจกรรมดวยกัน อาทิ การแสดงชุดอาเซียนรวมใจ การขับรอง

ประสานเสียง ขบวนพาเหรดอาหาร 10 ชาติอาเซียน การแขงขัน ASEAN Got Talent ซุมอาหาร

อาเซียน 10 ชาติ โดยฝมือนักเรียน การแขงขันสุดยอดเชฟกระทะเหล็ก ASEAN 2014 การแสดง

mini concert นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนและผูปกครองจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

อาเซียนไปดวยกัน

 ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดรับการตอบรับอยางดีคือซุมอาหาร 10 ชาติอาเซียน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ไดแก ประเทศไทย-ขนมไทย ประเทศอินโดนีเซีย-แกงกะหร่ี ประเทศมาเลเซีย-ชาชัก ประเทศฟลิปปนส

-ฮาโล ฮาโล ประเทศสิงคโปร-สาเทย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม-กลวยแขก ประเทศเวียดนาม-

ปอเปยะทอด ประเทศลาว-สมตำลาว ประเทศเมียนมาร-น้ำกระเจ๊ียบ และประเทศกัมพูชา-น้ำตาลสด

ซึ่งขายดิบขายดีกันทุกราน

เทศการอาเซียนและวันวิทยาศาสตร

 กลาวถึงงานเทศกาลอาเซียนและงานวัน

วิทยาศาสตรวา โรงเรียนจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้น

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

เรื่องประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในป 2558 และ

เขาใจวัฒนธรรมในดานตางๆ ของประเทศสมาชิก

เปนเวลา 2 วัน โดยในวันที่ 2 ไดจัดใหมีงาน

วันวิทยาศาสตรเพื่อสรางกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตรและมองเห็นวา วิทยาศาสตร

เปนเรื่องใกลตัว

  “งานที่จัดขึ้นไมใชใหแคความสนุกสนาน

แตอยากใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และ

ยอมรับในวัฒนธรรมอ่ืนท่ีมีความแตกตางจากเรา

และสามารถอยูรวมกันได ซ่ึงความเปนประชาคม

อาเซียนไมไดมีเพียงความรวมมือเพียงดาน

วัฒนธรรมเทานั้น แตยังมีเรื่องเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองรวมอยูดวย จึงอยากใหเด็กตื่นตัว

ในเรี่องนี้ เชนเดียวกับเรื่องวิทยาศาสตรที่นักเรียน

อาจมองวาเปนเรื่องหางไกล แตงานนี้นักเรียน

จะไดเรียนรูวาวิทยาศาสตรอยูในชีวิตประจำวัน

และสามารถนำไปใชแกปญหาไดดวยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร”

รองศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย

ดานประถมศึกษา
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เสียงจากครอบครัว

 “จากงานนี้เห็นวาลูกตื่นตัวเรื่องอาเซียน

ศึกษาการแตงกายของชาติอาเซียนเพื่อมา

รวมงาน เทาท่ีเดินในงานก็พบวาการท่ีโรงเรียน

จัดงานนี้ขึ้นทำใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม

ของแตละประเทศรูจักชุดประจำชาติ รูจัก

อาหารของชาติตางๆ ไดเห็นภาพจริงนอกเหนือ

จากบทเรียน”

 “งานน้ีทำใหเด็กๆ มองเห็นโลกภายนอก

มองเห็นอะไรท่ีตางจากประเทศไทย ไดเรียนรู

เรื่องวัฒนธรรมอาหาร และนอกเหนือจาก

อาเซียน 10 ชาติ ยังมีเร่ืองของอาเซียนบวก 3

ซึ่งไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งการที่

ผูปกครองเขามารวมงานดวยจะเปนการเรียนรู

รวมกับลูกและสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน”

คุณกิตตินันท สาครวิสัย

ผูปกครองของ

ด.ญ.ปณฑารีย สาครวิสัย ช้ัน ป.5/2

คุณอาคม กองจอหอ

คุณวราภรณ สายสุดใจ

ผูปกครองของ
ด.ญ.อภิศรา กองจอหอ ชั้น ป.4/1
ด.ช.ณพวิทย กองจอหอ ชั้น ป.5/3

เรียนรูความตางบนรากฐานความเปนไทย

 ดานการสื่อสารระหวางชาติอาเซียนนั้น

อาจารยวรนาถ ใหความเห็นวา ภาษาอังกฤษ

เปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารระหวาง

ชาติอาเซียน คนสวนใหญจึงเปนหวงเรื่องการใช

ภาษาอังกฤษของเด็กรุนใหม แตหากเราจะเรียนรู

ภาษาใดใหไดดีนั้น ภาษาแม ซึ่งก็คือภาษาไทย

จะตองมีความแข็งแรงกอน

 “หากนักเรียนใชภาษาไทยไมถูกตองจะเกิด

ผลเสียในการสื่อสาร ยังไมตองพูดถึงการใช

ภาษาอังกฤษ ดังนั้นควรเรียนรูและใชภาษาไทย

ใหถูกตองเสียกอน จึงคอยเตรียมพรอมเรื่อง

ภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับเรื่องวัฒนธรรม เรา

สามารถรับศิลปะ ดนตรีของตางชาติที่เขามา

ตามกระแสได แตอยาลืมความเปนไทย ซึ่งใน

การแสดงชุดหนึ่งบนเวทีเปนตัวอยางไดดีมาก

ที่นักเรียนนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของไทย อยาง

มวยไทย การละเลนพื้นบานมาแสดงไดอยาง

กลมกลืน สนุกสนานและคงความเปนเอกลักษณ

แบบไทย”

 มากไปกวานั้น การเชิญผูปกครองใหเขามา

รวมงานจะทำใหผูปกครองเขาใจกิจกรรมของ

โรงเรียน และเรียนรูความแตกตางดานพฤติกรรม

ของลูกหลานระหวางอยูบานกับโรงเรียน และ

เรียนรูไปดวยกันกับโรงเรียน อนาคตหากโรงเรียน

มีความรวมมือกับโรงเรียนในประเทศอาเซียน

ก็อาจเปนไปไดวาจะมีนักเรียนจากชาติตางๆ

ในอาเซียนมารวมเรียนกับนักเรียนไทยก็เปน

โครงการที่สามารถเปนไปไดในอนาคต

วิทยาศาสตรอยูรอบตัวเรา

 ขณะที่ในวันถัดมา กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

ก็คึกคักไมแพกัน นักเรียนตางเขารวมสังเกตและ

ลงมือทดลองในฐานท่ีจัดไว 23 ฐาน ตามระดับช้ัน

เชน ระดับชั้น ป.1-2 ฐานพลังลม ฐานเขาวงกต

ฐานประสาทสัมผัส ระดับช้ัน ป.3-4 ฐาน Rainbow

ฐานวงจรอันตราย ฐานปงปองปอง ระดับช้ัน ป.5-6

ฐานเรือดำน้ำ ฐาน ปนใหญโจรสลัด ฐาน เงินดำ

และระดับช้ัน ม.1-3 ฐานRocket ฐานภาพลวงตา

และฐานVolcano 

 แตละฐานจะมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตรให

นักเรียนไดทำการทดลอง และทำสิ่งประดิษฐ

พรอมซุมเกม และซุมแจกของ โดยมีนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนผูชวยครูในการ

ดำเนินกิจกรรมแตละฐานใหแกนองๆ รวมถึง

ผูปกครองอาสาหลายทานท่ีเขามารวมทำกิจกรรม

กับนักเรียนดวย

 กลาววา กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

จัดงานวันวิทยาศาสตรขึ้นทุกป เพื่อใหนักเรียน

ไดเขามามีสวนรวมในการทำการทดลอง การจัดทำ

สิ่งประดิษฐ เลนเกม และไดเห็นวาวิทยาศาสตร

อยูในชีวิตประจำวัน โดยลักษณะกิจกรรมจะให

นักเรียนแตละระดับช้ันเขาเรียนรูตามฐานในระดับ

ชั้นของตนเอง จากนั้นจึงวนไปตามฐานตางๆ

โดยจะมีสมุดพาสปอรต เพื่อบันทึกการผานฐาน

และบันทึกความรูและความประทับใจ

 “กิจกรรมตามฐานตางๆ คุณครูจะชวยกัน

คิดข้ึน โดยเนนแนวคิดในเร่ืองวิทยาศาสตรท่ีอยูใน

ชีวิตประจำวัน เชน ฐานภาพลวงตา เราอธิบาย

ใหเขาใจเรื่องการหักเหของแสงและภาพติดตา

ฐานปงปองปอง ใหนักเรียนปลอยลูกปงปองให

กระทบพื้น 5 ครั้ง จะไดเรียนรูเรื่องแรงโนมถวง

การทำน้ำยาลางจาน ฐานดินน้ำมัน ไดเรียนรู

เรื่องการควบคุมทิศทางและพลังงานลม เพื่อให

นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตรวาเปนส่ิง

ใกลตัว สามารถจับตองได ทุกสิ่งอธิบายไดดวย

วิทยาศาสตรไมตองงมงาย”  

 โดยท้ัง 2 กิจกรรมดังกลาว นอกจากนักเรียน

จะไดความสนุกสนานแลว ยังไดเรียนรูท้ังในเร่ือง

อาเซียนและวิทยาศาสตรไปพรอมกัน

ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร

ผูดำเนินการจัดงานวันวิทยาศาสตร
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ตอ.1 ด.ญ.ภลดา รัตนอภิโรจ (พราว) และด.ช.จักริน จันทรศิริ (เจาขุน) ชวยเก็บกลองนม ชวยเก็บสื่อการเรียนและของใชใหเพื่อนบอยครั้ง คอยสำรวจ

 ความสะอาดของหองเรียน และเก็บขยะทิ้งเปนประจำ

ตอ.2 ด.ช.จิรภัทร กิตติอุดม (อั่งเปา) และด.ญ.ชาลิสาข เขตตานิม (พอใจ) มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและครูเสมอ

ตอ.3 ด.ญ.ภคมน จันทรตระกุล (โมเน ) และด.ญ.พิชญา ปทุมสุวรรณ (พีช) มีน้ำใจ ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม รูจักหนาที่และมีวินัยในตนเอง

ตอ.4 ด.ญ.พิมณดา พันธไพศาล (ฟูจิ) และด.ญ.อิงธาร ปญญา (อิงอิง) มีน้ำใจชวยเหลืองานคุณครูเสมอ เชน ชวยติดผากันเปอนใหเพ่ือนและชวยเก็บท่ีนอน

ตอ.5 ด.ญ.สุขิตา โอษธีศ (เมเปล) และด.ญ.สิริพิชชา เศรษฐปราโมทย (อลิซ) มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและครูในเรื่องตางๆ อยูบอยครั้ง

อ.1/1 ด.ช.ธิปไตย วงศพัวพันธ (จุน) และด.ญ.ณปภัช นิลพันธ (ขาวปน) ชวยยกกลองขนมและกลองนมที่รับประทานเรียบรอยแลวไปเก็บอยางเรียบรอย

อ.1/2 ด.ญ.ณัฐณิชา จิรศานตชัย (น้ำหวาน) และด.ญ.ปวีณกร เกียรตินิติประวัติ (ขาวหอม) มีน้ำใจชวยดูแลเพื่อนเวลาที่ตองการความชวยเหลือ

อ.1/3 ด.ช.พัทธดนย ยุทธวรวิทย (ตอ) และด.ญ.ณัฐนันท ดำรงเสถียร (ทอฝน) ชวยนำผามาเช็ดนมที่หกใหเพื่อนโดยที่คุณครูไมตองบอก

อ.1/4 ด.ญ.ภัทราภรณ เมฆวัมนา (นาน) และด.ญ.มนสิชา วุฒิวัฒน (เพลง) ชวยยกเกาอ้ี ชวยเก็บเศษหลอดชวยเก็บสี เก็บหนังสือนิทานอยางเรียบรอยทุกวัน

อ.1/5 ด.ญ.อลิสา ตรีธรรมพินิจ (ครีม) และด.ช.ณัฏฐภพ ลักลำ (อานัส) รูจักอดทนรอคอย มีวินัยในการรวมกิจกรรม

อ.1/6 ด.ช.พิภู พันธโสภณ (เติมเต็ม) และด.ญ.อภิชญา คงปฏิมากร (พรายด) ชวยครูเก็บกลองนมที่ตากและพับกลองนมทุกวัน

อ1./7 ด.ญ.ณฤดี ผาณิตสุคนธ (พริม) และด.ญ.พัศสินี ศาสตรยังกุล (มิวมิว) มารยาทเรียบรอย ออนหวาน พูดจาสุภาพไพเราะ

อ.2/1 ด.ญ.เจนี่ อาริยา (โฮลมส) และด.ช.อิทธิวัฒน แสนคำ (ตนกลา) มีน้ำใจตอเพื่อน ออนโยนตอผูอื่นเสมอ รูจักพูดขอบคุณเวลารับของเสมอ

อ.2/2 ด.ช.ธีรธวัช สุพรรณธะริดา (นองโปรด) และด.ช.เตชินท เจริญรักษ (เตชินท) ชอบชวยเหลือผูอื่นเสมอ พูดจาไพเราะ รับผิดชอบตองานที่มอบหมาย

อ.2/3 ด.ญ.เอริปาน อัศวโสภณ (ปริม) และด.ช.อิสระ ศิริศักด์ิ (บารเลย) กระตือรือรนตอกิจกรรม พูดจาไพเราะกิริยามารยาทเรียบรอย มีสมาธิในการเรียนรู

อ.2/4 ด.ญ.ซอนญา เคย โฮลมส (ซอนญา) และด.ช.วิชญพล จำคำสอน (เวย) มาโรงเรียนแตเชา และชวยจัดหองเรียนอยางเรียบรอย

อ.2/5 ด.ญ.สิริกัลยา เลิศรัตนชัยกิจ (นิปปอน) และด.ช.เสฎฐพัฒน บุญเกลี้ยง (อันดา) จิตใจออนโยน มีน้ำใจกับเพื่อน นำสื่อมาแบงปนเพื่อนเสมอ

อ.3/1 ด.ช.ปณณ สมบัติ (ปน) และด.ญ.สุธนี สุธรรมพิทักษ (สตาร) มีน้ำใจ พูดจาไพเราะ มีความรับผิดชอบสูง มีความสนใจตอการเรียนรูสม่ำเสมอ

อ.3/2 ด.ช.วิชญ สิงหนาท (อชิ) และด.ญ.ปนาริศา ศิริกระจางศรี (ลิซ) รูและปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดี และมีจิตอาสา

อ.3/3 ด.ญ.ชนิศา ชุณหประเสริฐ (เพิรล) และด.ญ.กัญญาวีร สันติภาดา (เกรซ) มีความเสียสละเพื่อสวนรวม ชวยเหลือเพื่อน และใหอภัยเพื่อนเสมอ

อ.3/4 ด.ช.อริยธัช เมนะคงคา (กันส) และด.ช.พิพิศน วุฒิวัฒน (พายอาร) ตั้งใจเรียน มีวินัย รับผิดชอบในหนาที่  มีน้ำใจกับเพื่อนและคุณครูเสมอ

อ.3/5 ด.ช.ณัฏฐพัชร หงษเทียมทอง (ชารีฟ) และด.ญ.จันทรัศม เจนอุดมทรัพย (บลู) ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนไดดี รูจักการรอคอย

อ.3/6 ด.ญ.มานี ปาณินท (มานี) และด.ช.เอกพงศ กิตติวงศกร (ปนปน) มีความรับผิดชอบตนเองในการทำกิจกรรมตางๆ ไดดี

อ.3/7 ด.ช.คูบุญ ฉัตรชัยศิริกุล (พัดโบก) และด.ญ.ชมพู เดชาติวงศ ณ อยุธยา (ชม) พัฒนาตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ มีความมั่นใจ

 ตั้งใจเรียน มีจิตอาสาชวยเหลือ ดูแลหองเรียนอยูเสมอ

ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

นิทานเบิกบานยามเชา เรื่อง จิ้งหรีดกับบีบีผึ้งนอย
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ระดับชั้นเตรียมอนุบาล : เลี้ยงลูกดวยเหตุผล

  “คุณแมเลี้ยงลูกเองกับคุณพอ มีพี่เลี้ยงชวยบาง

 เล้ียงแบบธรรมชาติ อยากเลนก็เลนแตจะคอยดู อันไหน

 ทำไดทำไมได บอกใหลูกรูวาควรไมควร ใหเหตุผลเขา

 เขาจะคอยๆ เขาใจ บางครั้งที่เขาไมเขาใจเขาก็หยุด

 เงียบไปคุณแมก็ใชวิธีเริ่มคุยใหมวาเหตุผลเปนยังไง

 เขาก็พอจะเขาใจบาง เพราะเขายังเล็กอยูคะ”

         คุณแมของ ด.ญ.ปุณณยา วิชชุไตรภพ (นีนา)

ระดับชั้นอนุบาล 2 : เปนแบบอยางที่ดี ใหกับลูก

  “คุณแมดูแลนองเองเพราะไมตองทำงานนอกบาน

 นองจึงไดรับความรักความอบอุนจากแมอยางเต็มที่และ

 โชคดีที่โอปอเปนเด็กดี เชื่อฟงคุณแม วิธีเลี้ยงลูกของ

 คุณแมคือทำตัวเปนแบบอยางที่ดีใหลูกเห็น เขาจะได

 ปฏิบัติตามสอนใหเปนคนดีมีศีลธรรม ใหรูจักแบงปน

 ใชความรักความเอาใจใสในการเลี้ยงเขาไมคาดหวัง

 ในตัวเขามากจนเกินไป ขอแคใหเปนเด็กดีมีความสุข

 ตามประสาเด็กคุณแมก็พอใจแลวคะ ทั้งนี้โรงเรียนมี

 สวนสำคัญมากเพราะเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของลูก

 ตองขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่ดูแลเอาใจใสลูก

 เปนอยางดีโดยตลอด ทำใหโอปอเปนเด็กดีมีพัฒนาการ

 ที่ดีในทุกๆ ดาน คุณแมขอบคุณมากคะ”

        คุณแมของ ด.ญ.พินญาภา เตชอัครกุล (โอปอ)

ระดับชั้นอนุบาล 1 : คุณแมแฝด 3 

  “คุณแมเลี้ยงลูกแบบไมมีผูชวย คุณแมเลี้ยง 2 คน

 คุณพอดูแล 1 คน คุณแมจะปลอยใหเขาเลนกันเองเพราะ

 การมีแฝด 3 ทำใหเขามีเพื่อนเลนใชวิธีที่คุณแมใชคือ

 สอนใหแบงปน ชวยเหลือกัน เพราะเขาโตมาดวยกัน

 ซ่ึงสวนใหญนองผูหญิงจะชวยเหลือพ่ีมากกวา ตอนเล็กๆ

 นองทั้ง 3 คน เคยอยูเนอสเซอรี่มากอนเมื่อกลับถึงบาน

 คุณแมก็จะถามวาเขาเรียนอะไรทำอะไรบาง กินขาว

 กับอะไร เลนอะไรมีเพ่ือนช่ืออะไร เปนการทบทวนส่ิงท่ี

 ลูกทำในแตละวันคะ”

   คุณแมของ ด.ช.กษิดิ์เดช เข็มอำนาจ (ปก) 

            ด.ช. กิตติพศ เข็มอำนาจ (ปอง)

          ด.ญ.สินธุญา เข็มอำนาจ (ปง ปง)

ระดับชั้นอนุบาล 3 : ลูกคือโจทยของพอแม

  “คุนนธรรมเปนลูกคนโตท่ีพอแมทำตามตำราทุกอยาง

 เขาเปนเด็กที่อดทนทุกอยาง คุณแมจะฝกใหเขาอดทน

 อะไรที่เปนอันตรายตอเขาคุณแมจะไมยอมใจออน

 ไมปลอยตามใจเขา จะใหเขาอดทนเพ่ืออนาคตเคาจะได

 สบายก็คือตองอดทนทั้งคุณแมและคุนนธรรม นองคุน

 เปนเด็กมีเหตุผลต้ังแตเด็กเพราะคุณแมจะอธิบายเหตุผล

 ใหเขาฟงทุกครั้งนองคุนจึงมีเหตุผลและชอบฟงเหตุผล

 เวลาท่ีคุณแมสอนคุณแมวาเด็กทุกคนอยากฟงเหตุผลวา

 ทำไมตองหาม อยาข้ีเกียจท่ีจะอธิบายกับเด็ก อยาคิดวา

 เขาไมเขาใจ เด็กเขาฟงรูเรื่อง เด็กทุกคนเปนเหมือน

 โจทยของพอแม และธรรมชาติของเด็กแตละคน

 ไมเหมือนกัน ลูกของคุณแมทั้ง 2 คนก็แตกตางกัน

 เชนกันคะ”

                          คุณแมของ ด.ช.คุนนธรรม วงศพัวพันธ (คุน)

 เน�องจาก “วันแม” เปนวันสำคัญวันหนึ่งของเดือนสิงหาคม

ฝายอนุบาลจึงขอนำเสนอเคล็ดลับสั้นๆ ของคุณแม ในการเลี้ยงลูก

ใหเปนทั้งคนดีและคนเกง ดังนี้  

คุยกับคุณแมอนุบาล

เลี้ยงลูกอยางไรใหเปนเด็กดี เด็กเกง

คุยกับคุณแมอนุบาล

เลี้ยงลูกอยางไรใหเปนเด็กดี เด็กเกง
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม
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 หากเอยถึงวิชาคณิตศาสตร อาจเปนยาขมสำหรับ

เด็กหลายคน เพราะมักจะรูสึกวายากและนาเบื่อ

แตสำหรับ “ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ” หรือ นองปนปน

นักเรียนช้ัน ป.4/4 โรงเรียนสาธิตพัฒนาแลวกลับเปน

เรื่องนาสนุก ทาทาย ที่ไดลองคิดลองแกปญหา

โดยจุดเร่ิมตนความชอบดานคณิตศาสตรเกิดจากการ

สนับสนุนของผูปกครองที่เปดโอกาสใหนองปนปน

ไดเรียนรูผานการเลน เชน การตอบล็อค การเลนเกม

ปริศนา (Puzzle) การเลนเกมกระดาน (Board game)

และของเลนที่สามารถพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร

ทำใหนองปนปนมีกระบวนการคิดอยางเปนตรรกะ

ชวยใหเกิดทักษะการแกปญหาไดเปนอยางดี

เสนทางสูเวทีนานาชาติ

 ดวยทักษะดังกลาวบวกกับความชอบ นองปนปน

จึงเร่ิมไปแขงขันในเวทีตางๆ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

วิชาวิทยาศาสตรและไดรับคัดเลือกเขาโครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ประจำป พ.ศ.2556 วิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิต-

ศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมถึง

รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จากการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 4

เพื่อคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร จัดโดย

Thailand Mathematics Contest (TMC)

 รางวัลที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่ง คือการไดเปน

ตัวแทนนักเรียนไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ International

Mathematics Contest 2014 IMC ณ ประเทศสิงคโปร

ระหวางวันที่ 1-5 สิงหาคม 2557 และควารางวัล

เหรียญเงิน (Silver Prize, Primary School Grade

Three from 10th International Mathematics

Contest (Singapore), 2014) กลับมา

 จากการแขงขันนี้ นองปนปนไดเปดโลกทัศน

ทางการเรียนรู ไดเห็นแนวทางการเรียนการศึกษา

ของแตละประเทศ จากประเทศที่เขารวมโครงการ

จำนวน 11 ประเทศ ไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน

สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต

ไทย อินเดีย และอิหราน ซึ่งลวนเปนประเทศที่มี

ศักยภาพทางดานคณิตศาสตร

ครั้งแรกที่สิงคโปร

 นองปนปน ถายทอดประสบการณการแขงขัน

คร้ังน้ีใหฟงวา จากการท่ีตนเปนตัวแทนของโรงเรียน

ในการสอบแขงขันคณิตศาสตรรายการ Thailand

Mathematics Contest (TMC) ระดับชั้น ป.3

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 รูสึกดีใจและต่ืนเตนมาก

เมื่อทราบการประกาศผลวาไดรับรางวัลเหรียญทอง

และไดสิทธิเขารวมการแขงขัน IMC 2014 ที่ประเทศ

สิงคโปร จึงมีการเตรียมตัวโดยฝกทำโจทยเลข รวมถึง

ขอสอบของปกอนๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการ

แขงขัน นอกจากนี้ยังไดทองเที่ยวในประเทศสิงคโปร

ไดทั้งความรู ประสบการณและความสนุกสนาน

เปนเวลา 5 วันดวยกัน

 “วันแรก (1 สิงหาคม 2557) ผมไดไปข้ึนเคร่ืองบิน

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นักเรียนไทยที่ไปมีจำนวน

51 คน จาก 9 ระดับช้ัน คือ ป.3-ม.5 และมีผูปกครอง

กับทีมงานอีก รวมทั้งหมดประมาณ 100 กวาคน

ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ถึงสนามบินชางฮี

เวลาท่ีสิงคโปรเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง ตอนบาย

ผมไดไปเท่ียว Merlion ต้ังอยูท่ี Marina Bay ซ่ึงเปน

สัญลักษณของประเทศสิงคโปร ตอนค่ำไดไปลงเรือ

ที่แมน้ำสิงคโปร ซึ่งเล็กกวาแมน้ำเจาพระยาบานเรา

แตมีตึกสูงๆ มีสะพานหลายแบบและไดดูเลเซอรโชว

วันท่ีสอง (2 สิงหาคม 2557) วันน้ีเปนวันสอบ ตอนเชา

ทีมงานไดมีการแยกผูเขาแขงขันไปสวดมนตเพื่อ

ทำสมาธิกอนสอบ และไดมีการมอบเข็มกลัดสีทอง

เล็กๆ สัญลักษณ IMC เพื่อเปนกำลังใจในการสอบ

โดยติดใหที่เสื้อ พรอมทั้งคำอวยพรวาขอใหเหรียญ

ออกลูกนะ ซ่ึงหมายถึงขอใหนักเรียนไดเหรียญรางวัล

จริงๆ นะ จากนั้นผมไดไปสอบที่ Global Indian

International Schoolไดเจอนักเรียนจากประเทศอ่ืนๆ

หลายคน พอเขาหองสอบผมก็พยายามทำใจใหสบาย

ไมเครียด ทำเหมือนที่เคยสอบมา”

ถายทอดโดย : คุณนุชนภา สินธุภิญโญ

 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ

ปันปัน “ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ”

กาวแรกบนเวทีคณิตศาสตรนานาชาติ

กับรางวัลเหรียญเงินในเวที IMC 2014 ประเทศสิงคโปร
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 นองปนปน เลาถึงความหินของขอสอบในการ

แขงขันครั้งนี้วา ขอสอบจะมี 3 สวน สวนแรกมี

4 ตัวเลือก จำนวน 8 ขอ สวนที่ 2 เปนแบบเติม

คำตอบ จำนวน 8 ขอ สวนที่ 3 เปนการแสดงวิธีทำ

จำนวน 2 ขอรวม 18 ขอ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

และใหเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งเทานั้น

 “พอเร่ิมสอบ ผมก็ต้ังใจทำใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทำได

พอสอบเสร็จผมก็รูสึกโลงใจ ตอนบายไดไปไหวพระ

ท่ีวัดใกล China Town และไปเท่ียว Sea Aquarium

ผมไดเจอปลาหลายชนิด สีสวยๆ มีมาน้ำ โลมา

และดาวทะเล มีแทงกขนาดใหญ มีฉลาม ปลากระเบน

และที่ชอบมากคือ แมงกะพรุน กลมๆ เพราะมัน

นารักดี”

วันประกาศผล นาทีแหงความภูมิใจ

 พอมาถึงวันประกาศผลการแขงขัน (3 สิงหาคม

2557) ท่ีทุกคนต่ืนเตนและรอคอย ในชวงเชานองปนปน

ขอไปเที่ยวใหหายตื่นเตนกอน สถานที่ที่ไปก็ เชน

Merlion Tower ขึ้นลิฟตไปชมวิวบนศีรษะและปาก

ของ Merlion และลงมาขางลางเดินไปยังสถานที่

จัดงานประกาศผลสอบซึ่งอยูใกลๆ Merlion Tower

ที่บริเวณ Resort World 

 เมื่อถึงเวลา นักเรียนและทีมงานแตละประเทศ

ก็เขามาในหอง Compass Ballroom มีนักเรียน

ท่ีเขารวมการแขงขันประมาณ 1,200 คน 9 ระดับช้ัน

คือ ป.3-ม.5 ทั้งหมด 11 ประเทศ บนเวทีมีการ

กลาวเปดงานและฉายวีดิทัศนเร่ืองประวัติการแขง IMC

ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 10 มีการจัด Gala Lunch และ

มีการแสดงบนเวทีจากแตละประเทศ เชน การรองเพลง

แสดงดนตรี เตนรำ เชิดสิงโต เปนตน โดยประเทศไทย

มีการแสดงรำเชิญพระขวัญ เมื่อรับประทานอาหาร

เสร็จก็มีการเดินแลกของที่ระลึกระหวางกันของ

แตละชาติ 

 “ผมเตรียมของไปประมาณ 30 ชิ้น ไดแก

พวงกุญแจรูปชาง พวงกุญแจรูปรถตุกๆ และกระเปา

ใสดินสอ กระเปาใสสตางค แบบตางๆ ที่ซื้อจาก

โครงการภูฟาของสมเด็จพระเทพฯ ผมไดของที่ระลึก

จากเพื่อนประเทศอื่นๆ หลายอยางบางคนก็ติดรูป

และ E-mail เพื่อติดตอกันภายหลังดวย”

 หลังจากน้ันบนเวทีก็มีการประกาศผลสอบ คนท่ี

ไดเหรียญทองของแตละประเทศ ข้ึนไปรับรางวัลบนเวที

ซึ่งเมื่อประกาศผลสอบของประเทศไทยตัวแทน

ของประเทศไทยได 18 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน

และ12 เหรียญทองแดง ซึ่งรวมกันได 51 เหรียญ

ซึ่งเทากับจำนวนเด็กไทยที่มาแขงทุกคนพอดี

หมายความวาตัวแทนจากประเทศไทยไดเหรียญทุกคน

และประเทศไทยยังไดรางวัลแชมเปยนระดับ ป.5

มาครองดวย ซึ่งเปนที่นายินดีและภาคภูมิใจมาก 

 “แตละประเทศก็จะมอบเหรียญเงินและเหรียญ

ทองแดงใหนักเรียนของประเทศนั้น ผมก็ตั้งใจฟง

การประกาศผลอยางต่ืนเตน และในการประกาศผล

เหรียญเงิน เขาประกาศช่ือผมเปนช่ือแรกผมก็รูสึกดีใจ

และภูมิใจที่สามารถเปนหนึ่งในตัวแทนที่ทำชื่อเสียง

ใหประเทศไทย บรรยากาศขณะน้ันเต็มไปดวยรอยย้ิม

ผูปกครองของเด็กบางคนถึงกับหลั่งน้ำตา แตแม

ของผมยิ้มอยางเดียว ตอนนั้นผมมีความสุขมาก

แลวก็มีการถายรูปกับเพื่อนๆ กันอยางสนุกสนาน”

 เมื่อไดทราบผลรางวัลแลว อีก 2 วัน ที่เหลือ

ในประเทศสิงคโปร นองปนปน ยังมีโอกาสไดไป

ทองเท่ียวท่ี สวนสนุก Universal Alive Museum และ

ชอปปงที่ Orchard กอนเดินทางกลับประเทศไทย

โดยมีคณะส่ือมวลชนรอสัมภาษณตัวแทนนักเรียนไทย

ที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศครั้งนี้ดวย

เคล็ดลับสูความสำเร็จ

 “สิ่งที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆ ผมรูสึกดีใจและ

ภูมิใจท่ีไดเปนตัวแทนโรงเรียน และตัวแทนประเทศไทย

ในการไปแขงขันครั้งนี้ และไดรับรางวัลเหรียญเงิน

รูสึกสนุกและไดความรูเพ่ิมเติมไดเปดโลกทัศนในการ

ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนประเทศท่ีแข็งแกรง

ประเทศหนึ่งในอาเซียน ไดมิตรภาพจากเพื่อนๆ

ตางโรงเรียนท่ีมาจากหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย

ไดแลกเปล่ียนวัฒนธรรมจากนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน

ทั้ง 11 ประเทศ และไดรับแรงกระตุนในการพัฒนา

ศักยภาพทางดานคณิตศาสตรตอไป”

 นองปนปน บอกเคล็ดลับการเรียนคณิตศาสตร

ใหกับเพื่อนๆ วา การที่เราจะพัฒนาความสามารถ

ทางดานคณิตศาสตร สามารถทำไดโดยเวลาคุณครู

สอน ใหตั้งใจฟง มีสมาธิกับการเรียน ถาไมเขาใจ

ใหถามคุณครู หมั่นทบทวนอยางสม่ำเสมอ และ

ตองมีความอดทน ถาเราทำไมได ใหพยายามตอไป

อยาเพิ่งทอแท ถาเรามีความตั้งใจและฝกฝนอยาง

สม่ำเสมอ ก็จะสามารถแกโจทยได

 “สุดทาย ผมขอชวนเพ่ือนๆ มารวมกันเรียนรูและ

แบงปนส่ือคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนอกหองเรียน

ผานการเลนและลงมือทำแบบสนุกๆ ที่รับรองวา

ทุกคนตองชอบ ไดที่ Facebook : Punpunkaopun

Sci-math Plearn หรือหากสนใจโครงการ Inter

national Mathematics Contest (IMC) เขาไปดู

เพิ่มเติมไดที่ http://www.imcunion.org ครับ”
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แหลงขอมูล : พญ.เสาวภา พรจินดารักษ กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม
 โรงพยาบาล BNH และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
 สามารถอานเพิ่มเติมไดที่  Little Sheep Nursery - Facebook

 เด็กที่รองไหเอาแตใจ เกิดจากประสบการณ

ของเด็กที่ไดรับจากการเลี้ยงดูของผูใหญ ทั้งเด็ก

ที่เคยถูกดุบอยๆ หรือเด็กที่ไมคอยเคยถูกดุเลย

เด็กที่ถูกตามใจมากหรือบางคนอาจไมเคยถูก

ตามใจเลย ก็ไมตางกันเมื่อถึงคราวที่ “รองไห

เอาแตใจ” แตการรับมือนั้นแตกตาง หมอตอง

ปรับไปตามเด็กและประสบการณที่เขาไดรับ

บางคนหมอเบี่ยงเบนดวยกิจกรรม เชน เลน

ของเลนกัน ก็สามารถหยุดเอาแตใจกอนรอง

ไดไมยากแตบางคนตองลงเอยดวยเทคนิคเพิกเฉย

 การใชเทคนิคเพิกเฉยในครั้งแรกจะกินเวลา

นาน มักเกิน 20 นาที นั่นหมายความวา พอแม

ตองทนมองดูลูกรองไหนาน…แตในชวง recon-

nect หมอจะสงไมตอใหพอหรือแมเขามามี

ปฏิสัมพันธรวมดวยตามขั้นตอน เพราะหมอ

อยากใหลูกเรียนรูวาพอแมสามารถชวยลูกคุม

อารมณไดดวยวิธีที่นิ่งแบบนี้และจะตอบสนอง

เมื่อลูกเงียบทันที เพราะพอแมตองกลับไปทำตอ

ที่บานสวนใหญที่ทำก็มักลงเอยดวยดี และเด็ก

มักมีพฤติกรรมดีตอเนื่องไปจนถึงที่บานดวย

พอแมก็ปรับลูกไดงายขึ้น

 เด็กหลายคนพูดออกมาวา “แมออกไป” และ

“ไมรักแม” ผูปกครองไมนอยรูสึกหวั่นไหวกับคำนี้

“ไมรักแม” เราอาจเผลอคิดไปวา คำวา “รัก”

ท่ีลูกพูดน้ันมีความย่ิงใหญเทากับท่ีเรารูสึก เพราะ

เรารักลูกมากกวาชีวิต ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้

ไมมีอะไรเทียบไดแตสำหรับเด็กนอย คำวา “รัก”

มีความหมายบางเบากวามาก ลูกไมไดเขาใจ

ความรักลึกซึ้งแบบที่เราใหเขาเขาใจเพียงวา

หากแมไมขัดใจ หากแมตามใจ หากแมอุมตอน

รองไห นี่คือความรัก นิยามความรักที่ลูกเปลง

ออกมาตอนถูกขัดใจ จึงไมใชสิ่งที่มีความหมาย

มากไปกวา เพราะอยากใหแมตามใจ หรือเพราะ

อยากใหแมปลอบโยนยามที่หนูรองไห  

 การปลอบโยนลูกเปนการแสดงความรัก เปน

ส่ิงท่ีควรตองทำอยางย่ิง แตเราก็ตองปรับวิธีปลอบ

ลูกไปตามอายุ หากลูกอายุนอยกวาหนึ่งขวบโดย

ประมาณ เราควรโอบกอดและปลอบโยนเมื่อลูก

รองไห แตเมื่อลูกโตขึ้นเกินหนึ่งขวบแตเรายัง

ไมปรับวิธี ยังชินกับวิธีเดิมอยู (โอเมื่อลูกรองไห

ตอนถูกขัดใจ)ก็เทากับเราเปนคนทำใหสิ่งที่ลูก

เขาใจผิดเปนจริง (ไมโอแปลวา “ไมรัก”) สิ่งที่เรา

ควรทำ คือ เปลี่ยนวิธีใหม เพื่อใหลูกเขาใจใหม

วาแมจะแสดงออกถึงความรักและหวังดี

 เมื่อลูกรองไหเอาแตใจ แมจะตองนิ่งเพื่อเปด

โอกาสใหลูกฝกการควบคุมตนเอง (emotional

regulation) โดยไมตองมีแมกอดโอแบบเด็กเล็กๆ

และเมื่อลูกเงียบลงดวยตัวเองแลว แมจะเขามา

ช่ืนชมและมีปฏิสัมพันธกับลูกในรูปแบบท่ีลูกจะได

พัฒนาตนเอง พัฒนาสมอง ไมใชการเขามาแบบท่ี

มีของเลน ขนมหรือของกำนัลมาให การเปดโอกาส

ใหลูกหยุดรองไหเองคือการแสดงออกถึงความรัก

ที่แมมีตอลูก และเมื่อลูกเงียบ เราก็มีปฏิสัมพันธ

กันไดอยางชื่นมื่น (reconnect) ไมมีชวงเวลา

ไหนเลยที่แมทอดทิ้งลูก ทุกขั้นตอนที่ทำแมมีสติ

และรูวากำลังทำอะไรอยู เฝามองลูกตลอดเวลา

แมไมไดปลอยลูกรองไหอยางไมสนใจใยดี

 เด็กที่ควบคุมอารมณตนเองเปน ยอมเปนตัว

ของตัวเองไดดีพรอมๆกับสามารถเปดรับและเรียนรู

สิ่งรอบตัวที่ผูใหญสอนไดมากกวา เด็กที่คอยแต

จะเอาแตใจตนเอง

 คนที่เปนพอแม จึงตองหนักแนน รูวาตัวเอง

กำลังทำอะไรอยูอยาหวั่นไหวกับคำวา “ไมรักแม”

“ไมเอาแม” เราตองเปนผูนำในการเปลี่ยนความ

เขาใจใหมใหกับลูกวา “รักลูกใหถูกทางนั้นเปน

อยางไร”

àÅÕéÂ§ÅÙ¡áººµÒÁã¨¹Ñé¹§‹ÒÂ
àÅÕéÂ§ÅÙ¡ãËŒ¶Ù¡·Ò§¹Ñé¹ÂÒ¡¡Ç‹ÒäÁ‹ÃÙŒ¡Õè¾Ñ¹à·‹Ò
นำเสนอบทความโดย : ครูจีราวรรณ สุวรรณพานิชย
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British Council Art Competition 
The art competition has been a big success so thank you to all the parents who supported students with their art work. In total, we had 

140 entries and teachers got to see a lot of famous landmarks, learning about many new places in Thailand in the process.

Last week, teachers and young learner assistants sat together to decide on the winning students. These students are as follows:

Ages 8 and under
First place – Ariyaphong Kitawatcharanan (P2/6) “Giant at Wat Jang”

Second place – Supapit Apaiso (P3/2) “Sleeping Buddha”

Third place – Suphanat Thanombooncharoen (P2/2) “Nail in the sea” 

Ages 9-11
First place – Phoom Punpeng (P3/4) “Victory Monument”

Second place – Chanoknan Lawthaweesawat (P3/3) “WatPhraKaew”

Third place –Sasiprapa Darunyothin (P3/4) “Keep the Lotus” 

Big congratulations to Ariyaphong and Phoom who both won first prize. Both of these artworks will be sent to British Council London to 

compete for the global prize where their work could be entered in to the British Council calendar distributed to all centres worldwide!

All students above will also receive prizes that we will give out in assembly on Friday 5th September. We will display all entries from 

Monday 1st September to Friday 12thSeptember in the main assembly area so everyone will be able to see the exceptional work on display. 

Prathom 1 seminar – How to help your child at home 
It was great to see so many parents attend the parents’ presentation on Friday 29th August. I hope that all parents learnt something from 

the session and it was useful talking to parents, getting feedback regarding the work we do with students in Prathom 1. 

The message that I would really like to convey again is that teachers will always do their very best to help your child in class, but parents

also play a very crucial part in their child’s language 

development at home. For me, reading is one of the best 

ways to learn any language as children are exposed to 

vocabulary and grammar in a meaningful context and reading

bedtime stories is always popular with children. Remember 

to make the story sound interesting and ask follow up 

questions to what you have read to your child in the book. 

Feedbackalso gained was that parents would like additional 

training on Jolly Phonics and this is something that we will 

look at doing in parent training sessions next year.

British Council Library
At the moment, our library has got approximately 150 story books, but we are aware that most of the books are for older primary age 
students. For this reason, we have purchased an additional 250 books which we believe will be suitable for all ages and ability levels of 
students. These books include well-known titles such as Sleeping Beauty, Toy Story, Peter Pan and the Lion King so there should be a book
to suit every student!
We will announce times of library opening hours at the start of next semester when we launch a new reading challenge for students, 

building on the Creepy House reading challenge from last year. 

Contact us
Thank you for your time to read this newsletter. British Council always values feedback from parents and we are always available to answer
any questions you may haveabout the programme. Should you have any questions or feedback, please contact us in the following ways:
David Ford (Senior Teacher)David.Ford@britishcouncil.or.th (English) 
Ramida Nutsiriteerapat (Coordinator)Ramida.Nutsiriteerapat@britishcouncil.or.th (Thai)
Tel. +66 (0) 98 580 5969                     David Ford

                      Senior Teacher British Council
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 Last month’s article was a summary of techniques to help students
improve their mathematics. It was never my intention to write another
math related article for this month, however I recently came across
several interesting recent articles on dyscalculia which I have
summarized, and would like to share with you.
 I’m sure that some of you will have come across this term; but I’d
like to start from the very basics. Dyscalculia, from the Greek ‘dys’
and Latin ‘calculia’, means to count badly and is used to describe
people who have difficulties with numbers. Dyscalculia has not received
anywhere near the same amount of attention as the learning difficulty
dyslexia, as such it is much less studied by scientists and is much
less well known by the public.
 Dyscalculia is a congenital condition which affects between 3-7%
of the population; the exact amount is unknown and varies according
to the study. Sufferers from dyscalculia are generally very, very bad
at learning arithmetic, particularly via the normal way taught at schools.
It is a life-long condition which can have a major and long lasting
effect. However, many adult sufferers are very successful in their
lives and businesses; although these tend to be things that don’t deal
with numbers!
 In some ways dyscalculia is similar to dyslexia; reading and
numeracy are both something that you should learn at school, but both
these conditions make learning difficult unless there is additional
special help. Despite being referred to as the ‘dyslexia of numbers’,
dyscalculia is quite different. Dyslexia is a problem in reading; in fact
it is a problem of language where sufferers have a particular problem
in analyzing the sounds of a language. This prevents them linking
letters with sounds, particularly in an orthography like English where
the relationship between letters and sounds is not particularly consistent.
 We should make it clear that dyscalculia and being really poor
at maths are not the same thing. Some students may be poor at math
because they don’t like the teacher, or because they don’t practice
in their own time by doing homework. Maths is a cumulative subject
where new knowledge makes a foundation on old. Like any building
if the foundation is weak the result could be disaster. Dyscalculia can
occur in people with high intelligence, very good memory, who go to
school everyday, and have wonderfully supportive teachers. Despite
all this they are unable to perform even the most fundamental arithmetic.

Dyscalculia
ถายทอดโดย: ชนิตสิรี ไกรฤกษ

คุยกับประธานสภานักเรียนคนใหม

ไฮ “อัครชัย เรืองจินดาประชา”

 โรงเรียน เปนหนวยของสังคมขนาดใหญกวาครอบครัวมากข้ึนอีกระดับ

ที่เด็กๆ จะไดเขามาสัมผัสและเปนหนี่งใน สมาชิกของสังคม และไมวา

สังคมระดับใดก็ตองการผูนำ ที่จะมาเปนผูชี้นำ ตัดสินใจ และสรรหา

นโยบายมาบริหารจัดการ เพื่อนำพาสังคมใหดำเนินไปอยางราบรื่นและ

อยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

 หากครอบครัว มีหัวหนาครอบครัว ซึ่งอาจจะเปนคุณพอ คุณแม

หรือบุคคลคนอื่นๆ ตามแตสังคมนั้นใหการยอมรับ ในระดับโรงเรียน

เรามีประธานสภานักเรียนซ่ึงจะเปนผูขับเคล่ือนนโยบายและทำกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอสมาชิก ซึ่งก็คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 และในปการศึกษา 2557 โรงเรียนของเราไดใชวิธีแบบประชาธิปไตย

โดยใหนักเรียนเลือกต้ังประธานสภานักเรียน ซ่ึงผลออกมา ผูไดคะแนน

รวมสูงสุด ไดแก นายอัครชัย เรืองจินดาประชา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

หรือ “พี่ไฮ” หัวหนาบานเมฆาธิชากร (ตำแหนงประธานสภานักเรียน

ผูสมัครจะมาจากหัวหนาบานท้ัง 4 คือ พสุธาลัย ธารารินทร เมฆาธิชากร

และเดโช ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา) ท่ีจะมา

ทำหนาที่ประธานสภานักเรียนแทนประธานฯ คนเกาที่หมดวาระลง 

 “พี่ไฮ” กลาวถึงความรูสึก นโยบาย และปญหาที่พบพรอมแนวทาง

แกไขปญหา หลังจากไดรับตำแหนงประธานสภานักเรียนวา รูสึกภูมิใจ

และเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเลือกมาเปนประธานสภานักเรียน จากนี้

ก็จะทำหนาท่ีดูแลเร่ืองกฎระเบียบและออกนโยบายท่ีพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน

เรื่องที่กำลังอยูในวาระ อยางเชน การกำหนดใหรานคาเปดขายในชวง

พักกลางวันหลังรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนสามารถมาซ้ือขนมหรือ

อาหารตามความชอบได หรือเรื่องการใชโทรศัพทมือถือ อาจกำหนดให

ตอนพักสามารถนำโทรศัพทมามือถือมาใชได แตพอหมดเวลาพักตองนำ

ไปฝากไวที่หองกิจการนักเรียน ก็เปนเรื่องที่อยูระหวางการพิจารณา

 สุดทายนี้ พี่ไฮ บอกวา

 ตองขอขอบคุณเพื่อนๆ

   และนองๆ ทุกคนท่ีไวใจ

    เลือกเขามาเปนประธาน

     สภานักเรียน โดยพ่ีไฮ

      สัญญาวาจะทำหนาท่ี

       นี้ใหดีที่สุด

 “หรือปญหาที่พบตอนนี้

พบวามีนักเรียนประถมและ

มัธยมตนบางคนไมรับประทาน

อาหารกลางวัน  ผมคิดวา

ควรแกปญหาโดยออกกฎวา

ถาไมรับประทานอาหารหรือ

รับประทานอาหารไมหมดจะ

ไมอนุญาตใหไปซ้ือของท่ีรานคา”
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by Douglas Colgan

Counting
 • Whilst dyscalculic children usually
  master the names and sequence
  of counting words, they may exhibit
  difficulties when traversing the
  numbers, particularly when twos
  and threes are involved.
 • Great difficulties in remembering
  telephone numbers, and other
  numbers in general. Adult sufferers
  tend to use the same PIN (Personal
  Identification Number) for different bank
  accounts etc.

Calculation
 • Learning and applying number facts is
  a particularly arduous task for children
  suffering from dyscalculia, this is com-
  pounded by the loss of confidence that
  the condition instills in children; even if
  they have the right solution they may
  be too self-conscious to offer the answer.
 • Basic numerical concepts; such as the
  commutative laws, are not grasped and
  subsequently not applied. A student may
  realize that 4+5=9, but could fail to make
  the conjecture that 5+4=9.
 • Numbers containing zero, such as 10,
  100 and 1000, are particularly daunting.
  Dyscalculic children often fail to make
  the connection to the written number ten,
  hundred and thousand, for example.

  The parts of the brain that are involved
 in number tasks, such as identifying the
 number of dots in a picture, seem to be
 malfunctioning in sufferers of dyscalculia.
 These parts of the brain are critical in tasks
 such as enumerating the number of items
 in a set. 
  Dyscalculia appears to be an inherited
 condition, and there is evidence that
 genetic abnormalities affect numeration
 more than other cognitive abilities. Particular
 X-chromosome abnormalities such as
 Turner ’s syndrome and Fragile-X exhibit
 dyscalculia as a manifestation.

 Diagnosis
  Research has shown that there are two
 criteria that give a very good diagnosis
 of the condition.
  • Timed Arithmetic
   The ability, or rather inability, to
   perform arithmetical operations under
   a time constraint is one good
   indicator of the condition.
  • Set Enumeration
   The ability to enumerate sets (how
   many dots do you see) is a very
   good indicator of how much difficulty
   a student will have at learning arith-
   metic. This is a very stable indicator
   even at the kindergarten level.

What can be done?
 Like dyslexia, special types of intervention
are needed. If a student is not very good at
enumerating sets, they don’t have a sense
of the number of objects. For example, if a set
contained five objects (dots) the student won’t
have a sense of ‘fiveness’. Intervention must
target that particular weakness; by practicing
the enumeration and linking it to to the symbol
5 and the word FIVE in the target language.
  The number of dots can be related to
the computation time, with most people
enumerating sets of up to four dots accurately
and quickly, by a process called subitizing.
Subitizing is rapid accurate estimation of
a small number of items. Dyscalculics seem
to lack the ability to subitize, and rely on
counting which is a different cognitive process.

Measure
 • They are very bad at dealing with amounts
  of money, for example shopping can be
  an impossible task. They have problems
  knowing the amount that they should pay
  and what amount of change they should
  receive.
 • Trouble with time, particularly the numerical
  side; for example estimating what time
  of departure is required to arrive some-
  where at a given time.
 • Rates, such as speed and scales, like
  temperature are also difficult concepts.

Spatial Orientation
 • Learning and applying spatial orientation,
  even as trivial as left and right, may be
  a problematic procedure. Following direc-
  tions and map-reading are very difficult
  for dyscalculia sufferers.

References :
http://www.nature.com/news/dyscalculia-number-games-1.12153

http://number-sense.co.uk/

Typically, dyscalculia sufferers have problems with the following:
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ของ 10 ประเทศอาเซียน

  ประเทศไทย

 ประเทศไทยตั้งเปาเปนฮับ (Hub) หรือเปน

ศูนยกลางของอาเซียนในหลายๆ ดาน ไมวาจะ

เปนดานโลจิสติกส หรือการทองเที่ยว จุดแข็งของ

ประเทศไทย คือมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ท่ัวถึงท่ีต้ังและภูมิประเทศเอ้ือตอการเปนศูนยกลาง

คมนาคมในภูมิภาค ขนาดของตลาดใหญ มีแรงงาน

จำนวนมาก รวมถึงการที่เปนฐานการผลิตสินคา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรายใหญของโลก 

  ประเทศสิงคโปร

 สิงคโปรเปนประเทศท่ีมีอัตรารายไดเฉล่ียตอหัว

มากที่สุดในกลุมสมาชิกอาเซียน ตอนนี้สิงคโปร

กำลังเนนการขยายระบบเศรษฐกิจมายังภาคบริการ

มากข้ึนขอไดเปรียบของสิงคโปร คือตำแหนงท่ีต้ัง

ของประเทศอยูในจุดยุทธศาสตรเปนศูนยกลาง

การเดินเรือศูนยกลางการเงินระหวางประเทศ

รวมถึงการที่แรงงานที่มีทักษะ มีการศึกษาและ

ภาษาดี และการเมืองมีเสถียรภาพ 

  ประเทศเวียดนาม

 เวียดนามเปนประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ำ

เปนอันดับ 2 ในกลุมสมาชิกอาเซียน สิ่งที่นา

จับตามองคือการเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว

ในแทบทุกดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ รายไดตอ

ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพตางๆ เวียดนามมีจุดแข็งอยูที่การเมือง

ท่ีคอนขางน่ิงและมีเสถียรภาพ มีประชากรจำนวน

มากซ่ึงถือเปนตลาดท่ีใหญ มีปริมาณน้ำมันสำรอง

มาก (อันดับ2 ของอาเซียน) และมีแนวชายฝง

ทะเลยาวมากกวา 3,000 กิโลเมตร

  ประเทศอินโดนีเซีย

 การลงทุนสวนใหญในประเทศนี้เนนทรัพยากร

ในประเทศเปนหลัก ดานจุดแข็งนั้นเปนประเทศ

ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศสมาชิก

อาเซียนอินโดนีเซียจึงกลายเปนตลาดขนาดใหญ

ที่มีจำนวนผูบริโภค (และเปนมุสลิม) มากที่สุด

มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุด มีทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนมาก และมีระบบธนาคารที่แข็งแกรง 

  ประเทศลาว

 ประเด็นที่นาสนใจสำหรับลาวคือการลงทุน

ดานสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน เหมืองแร

และพลังงานน้ำ เพราะประเทศลาวอุดมสมบูรณ

ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะ น้ำ

และแรธาตุบวกกับคาแรงตอหัวที่ยังถือวาต่ำ

ประมาณ 67 บาทตอวัน 

  ประเทศกัมพูชา

 กัมพูชาเปนประเทศท่ีมีคาจางแรงงานต่ำท่ีสุด

ในอาเซียน ประมาณ 56 บาทตอวัน จุดแข็งของ

กัมพูชานอกจากเรื่องคาแรงต่ำแลว ประเทศนี้ยัง

อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและ

อุดมสมบูรณ ไมวาจะเปน แรธาตุ หรือปาไม 

  ประเทศบรูไน

 จุดแข็งของบรูไน คือเปนประเทศที่เปนผู

ผลิต-สงออกน้ำมันและมีปริมาณน้ำมันสำรอง

รายใหญในภูมิภาคอาเซียน บรูไนมีรายไดเฉลี่ย

ตอคนตอปมากเปนอันดับ 2 รองจากสิงคโปร

และมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง

 เสาหลักทางดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เปนหนี่งใน 3 เสาหลักสำคัญของการรวมตัว

ของกลุมสมาชิกอาเซียน นอกเหนือจากเสาหลักดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงและเสาหลักดานประชาคมวัฒนธรรมและสังคม

โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ�นๆ ได โดยมุงใหเกิดการไหลเวียน

อยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหล�อมล้ำทางสังคม

ภายในป 2020 มุงที่จะจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต จากนี้ภูมิภาคอาเซียนจึงเนื้อหอมสำหรับนักลงทุน โดยในแตละ

ประเทศมีจุดเดนเปนของตนเองดังนี้ 
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เรียบเรียงโดย : ครูกาญจนา เกื้อมกลาง

แหลงขอมูล : หนังสือมหัศจรรยการอาน. แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.).

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

¤§àËç¹áÅŒÇÇ‹Ò ¡ÒÃÍ‹Ò¹¹Ñé¹ÁËÑÈ¨ÃÃÂà¾ÕÂ§ã´
ÍÂ‹ÒÃÍªŒÒ ¤ÇŒÒË¹Ñ§Ê×ÍÁÒÍ‹Ò¹¡Ñ¹à¶ÍÐ

  ประเทศฟลิปปนส

 จุดเดนของประเทศนี้คือสหภาพแรงงานที่มี

บทบาทมาก มีการประทวงเกี่ยวกับเรื่องคาแรง

อยูเรื่อยๆ การลงทุนสวนใหญจะเนนหนักไปทาง

ตอบสนองความตองการภายในประเทศ จุดแข็ง

คือประชากร หรือแรงงาน แทบจะทั้งประเทศ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เปนภาษากลาง

ของประชาคมอาเซียน (AEC) ไดดี 

  ประเทศพมา

 คาแรง พมายังจัดอยูในประเทศที่มีคาแรง

ตอหัวคอนขางต่ำ ประมาณ 81 บาทตอวัน และ

ยังไดเปรียบทางภูมิประเทศโดยมีพรมแดนเช่ือมโยง

กับประเทศจีนและอินเดีย นอกจากน้ี ประเทศพมา

ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยูมากมาย รวมถึงแหลง

พลังงานอยางกาซธรรมชาติและน้ำมันดวย 

  ประเทศมาเลเซีย

 ประเทศนี้มีฐานการผลิตและสินคาสงออก

หลายอยางที่คลายคลึงกับไทย และมีนโยบาย

การผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูงอยางนอกจากนี้

จุดเดนของมาเลเซียคือ ความไดเปรียบเรื่อง

พลังงานจำนวนปริมาณน้ำมันสำรองและกาซ

ธรรมชาติที่มีอยูมากระบบโครงสรางพื้นฐาน

ที่ครบวงจร รวมไปถึงแรงงานที่มีทักษะ

แหลงขอมูล : http://www.uasean.com

เปดประตู

สูอาเซียน
ASEAN     COMMUNITY

เรียบเรียงโดย: ครูกฤติกา รัตนโพธิ์  Ë¹Ñ§Ê×Íà»š¹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒä´ŒËÅÒÂ´ŒÒ¹àª‹¹
´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍºµÑÇ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
ä Œ́ÅŒÇ¹áµ‹à»š¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Ñé§¹Ñé¹ áµ‹¤¹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹
ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¹ŒÍÂÅ§ ´Ñ§¹Ñé¹¨Ö§àªÔÞªÇ¹
ãËŒà ḉ¡æ ÅÍ§Í‹Ò¹ àÃ×èÍ§ÁËÑÈ¨ÃÃÂ¡ÒÃÍ‹Ò¹«Öè§ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÑºãªŒ
ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ÅÍ§µÔ´µÒÁÍ‹Ò¹¡Ñ¹

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁáÃ¡¢Í§âÅ¡
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรทำใหเราทราบวา เมื่อ 5,000 ปกอนคริสตกาล มนุษยเริ่ม

ขีดเขียนดวยการรูจักใชของแข็งกดลงบนดินทำใหเกิดเปนลวดลายตัวอักษรที่เราเรียกกันวา

อักษรล่ิม (Cuneiform) จนกระท่ัง ค.ศ.105 มีชาวจีนช่ือ ไซ ล่ัน ไดคิดคนวิธีการทำกระดาษข้ึน

กระดาษจึงกลายเปนวัสดุที่สำคัญที่ทำใหมนุษยชาติสามารถขีดเขียนและถายทอดเรื่องราวมาจนถึง

ทุกวันนี้ หลังจากนั้นในป ค.ศ.868 วาง เซียะ (Wang Chieh) ซึ่งเปนชาวจีนไดทำการพิมพเปน

หนังสือพิมพเลมแรกชื่อวา วัชรสูตร (Diamond Sutra) มีลักษณะเปนมวนมีความยาว 17.5 ฟุต

กวาง 10.5 นิ้ว ซึ่งยังคงตกทอดมาจนถึงปจจุบันนี้

Â‹ÍÂÍÑ¡ÉÃà»š¹ÍÒËÒÃÊÁÍ§
 หนังสือเปนเครื่องมือและกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเด็กเพราะเด็กมีธรรมชาติที่อยาก

ไดยินเร่ืองผูคนรอบขาง พอแมจึงสามารถอานหนังสือใหฟงต้ังแตยังเปนทารกซึมซับสูความคุนเคย

ระหวางเด็กกับหนังสือ ถือเปนการบมเพาะนิสัยรักการอานในเด็กไทยไดอยางแยบยล

ÁËÑÈ¨ÃÃÂÇÑ¹ÅÐ 20 ¹Ò·Õ
 เพียงพอแมใชเวลาวันละ 20 นาที คนหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ บอกเลา

เรื่องราวเหลานั้นใหเด็กฟง 2-4 เรื่องตอวัน การอานออกเสียงใหลูกฟงตัวตอตัว จะเปนการ

กระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางกันและทักษะการฟง ทำใหเด็กกลาที่จะตอบคำถาม รูสึก

ผอนคลาย อยูกับตัวเองอุนใจและกลาที่จะเปดเผย กลาถามเมื่อสงสัย ถือเปนการสอนอยาง

ไมเปนทางการที่สมบูรณแบบ พอแมสามารถใชโอกาสนี้ในการสอนจากคำถามของเด็ก

ÅÍ§ÁÒ¤Ó¹Ç³´Ù«ÔÇ‹ÒÍ‹Ò¹ÇÑ¹ÅÐ 20 ¹Ò·Õ ¤ØŒÁ¤‹ÒÍÂ‹Ò§äÃ
 20 นาที X 30 วัน = 600 นาที หรือ 10 ชั่วโมงตอเดือน

 10 ชั่วโมง X 12 เดือน = 120 ชั่วโมงตอป

 120 ชั่วโมง X 5 ป = 600 ชั่วโมง
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ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรียนรูการทำธุรกิจกับผูปกครองอาสา ในวิชา“เถาแกนอย”
คุณ

ปย
ะ เ
ทพ
ริน
ทร


 ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดยอม หรือ SMEs เปนหนวยธุรกิจเล็กๆ ที่สรางความแข็งแรงใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากผลสำรวจของหลาย

สำนักฉายภาพไปในทิศทางเดียวกันวา เด็กรุนใหมใหความสนใจเปนเจาธุรกิจหรือผูประกอบการมากขึ้น การเรียนรูดานการเปนผูประกอบการจึงเปน

จุดเริ่มตนที่ดีสำหรับการมีธุรกิจของตนเองในอนาคต และถึงแมพวกเขาจะไมไดเปนผูประกอบการในวันขางหนา แตการมีความรูในการคาขายจะชวยให

เขามองเห็นภาพของการพัฒนางานที่ทำไดหากเขาเลือกจะทำงานในองคกร หรือแมแตนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันก็ตาม 

 จากความสำคัญดังกลาว โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงไดมีการเปดวิชาเลือกเสรี วิชาเถาแกนอย ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ไดมาเรียนรูการทำ

ธุรกิจตั้งแตวัยเยาว  โดยมี รศ. ลัดดา ภูเกียรติ ผูอำนวยการโรงเรียน เปนเจาของรายวิชาและไดรับความอนุเคราะหจากผูปกครองอาสามารวมสอนดวย 

 “คุณปยะ เทพรินทร” ผูปกครองของ ด.ญ.ชวิศา และ ด.ญ. ธีรดา เทพรินทร นักเรียนช้ัน ป. 2/2 และ ป.1/4 ผูปกครองอาสารวมสอนในวิชาเถาแกนอย

เลาวา เขาไดรับการชักชวนจากผูอำนวยการโรงเรียน ใหมารวมสอนในสวนของการทำธุรกิจการลงทุนการคิดกำไร-ขาดทุน ชองทางการขาย โดยเขาเลือก

การเพาะเห็ดมาเปนธุรกิจจำลองสำหรับนักเรียน เน่ืองจากมีประสบการณในการธุรกิจดานการเพาะเห็ดและผักไฮโดรโปนิกสรวมถึงพืชผักสวนครัวมากวา 4 ป

จากการลองผิดลองถูกจนกระทั่งสามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกำ 

 “ที่เลือกการเพาะเห็ด เนื่องจากการเพาะปลูกและผลผลิตปราศจากสารพิษ เพราะเห็ดอาศัยธรรมชาติในการเติบโต หากมีการรบกวนจากสารเคมีหรือ

สารพิษจะมีผลตอการเติบโตได และผมยังตองการใหเด็กรูจักการทำธุรกิจ การลงทุน การใชสิ่งที่มีอยูมาสรางผลิตผลดวยมือของตนเอง โดยไมตองนำเงิน

ไปซื้อ และยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน”

  คุณปยะ เลาถึงบรรยากาศของการสอนใหฟงวา เราเริ่มจากการอธิบายใหเด็กฟงวาเห็ดเปนพืชที่เกิดจากเชื้อราวงศสูง ซึ่งมีขอดีคือสามารถเปลี่ยน

จากเชื้อราเปนดอกได เราเริ่มสอนแบบนี้ตั้งแตตน นักเรียนจึงไดเรียนรูเกี่ยวกับพืชและชีววิทยาดวย โดยการเพาะเห็ดจะใชเวลา 30 วัน ระหวางรอนั้น

ยังสามารถสรางผลิตผลอยางอื่นได เชน การเพาะตนออนทานตะวัน ที่มีระยะเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห เราก็จะไดผลผลิตออกจำหนาย หรือแบงปนใหเพื่อน

รวมถึงนำกลับบานไปฝากผูปกครอง

  ในสวนของกระบวนการน้ัน คุณปยะอธิบายวา ดานการลงทุน เขามีกอนเพาะเช้ือเห็ดสำหรับนักเรียนท้ัง 10 คนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี 100 กิโลกรัม

ซ่ึงจะไดคนละ 10 ถุง  และจะเตรียมวัสดุอุปกรณใหนักเรียนไดลงมือทำเองท้ังหมด โดยมีตนทุนถุงละ 2.50 บาท ดังน้ันนักเรียน 1 คน มีตนทุนอยูท่ี 25 บาท

เมื่อนำผลผลิตไปขายสามารถตั้งราคาไดตั้งแตขีดละ 10-30 บาท ขึ้นอยูกับหีบหอผลิตภัณฑและสถานที่จำหนาย

ขณะที่ตนออนทานตะวัน ตนทุนอยูที่แปลงละ 20 บาท แตสามารถขายได 160-200 บาท 

  ถึงตรงนี้เขาไดอธิบายใหเห็นภาพของตัวอยางที่นาสนใจใหแกนักเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาของสินคา

“หากนำผลผลิตไปขายในตลาดก็จะขายไดราคาไมสูงนัก แตถาเราบรรจุดีๆ มีถาดรองสินคา ก็จะสามารถเพิ่มราคา

ไดอีกหลายเทาหรือวันหนึ่งผมไปเดินรานหนังสือ และพบวามีกอนเห็ดจำหนายอยูกอนละ 99 บาท ซึ่งดูจากตนทุนของ

เราตกอยูที่กอนละ 2.50 บาท หากนำมาใส Packaging ใหสวยงามก็สามารถเพิ่มมูลคาของของไดไมรูกี่เทา เชนเดียว

กับเห็ดและตนออนทานตะวันก็สามารถเพิ่มมูลคาดวยการทำ Packaging ใหดูมีราคา” 

  ในรายวิชาเลือกเสรีเถาแกนอย นอกจากจะใหความรูทางธุรกิจแกนักเรียนแลว คุณปยะ

บอกวา ตัวเขาเองยังไดอะไรจากการสอนครั้งนี้ดวย “ผมเองไมเคยเปนครูมากอน

อาจมองขามจุดเล็กๆที่เด็กสนใจไป ก็ตองนำมาปรับ ใหรายละเอียดกับสิ่งที่เด็ก

สนใจเติมเขาไปการไดมาสอนเด็กๆ ไดเห็นเด็กสนใจซักถามและเห็นแววตา

เปนประกายของเด็กๆ เวลาที่ไดเรียนรูสิ่งใหม รูสึกมีความสุขมาก และเปนการ

ใชเวลาวางของผมใหเกิดคุณคาดวยเชนกัน”
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สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557

พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ช�อ-นามสกุล                                                                   ระดับชั้น 

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2557 ฝกสม   ง
 ประลองปญญา

ระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

หนูๆ ชวยลากเสนพาลูกสัตวไปหาแมใหถูกตองนะคะ โยงเสนจับคูชื่อประเทศในอาเซียนกับภาพดอกไมประจำชาติ
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ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6

จงระบายสีคำทักทายของประเทศทั้ง 10 ประเทศ ในตารางดานลางนี้

รหัสลับอัจฉริยะ

วิธีเลน ถอดรหัสโดยเปลี่ยนขอความใหเปนตัวเลข 4 ตัว

คำทักทายนี้เปนคำทักทายของประเทศใด

1. XINCHAO………………………………

2. KUMUSTA…………………………..…

3. SAWADEE…………………………..…

4. SALAMATDATANG……………………

5. MINGALARPAR……………….………

6. NIHAO……………………………….…

7. SALAMATDATANG……………………

8. SALAMATSIANG………………………

9. SHUOSADAI…………………………..

10. SABAIDEE…………………….………

1. สไปเดอรแมนคีบแขนทศกัณฐ

   ถอดรหัสได 

2. กลับหัวหายภาษาอังกฤษ

   ถอดรหัสได

3. เปาปุนจิ้น

   ถอดรหัสได

4. ปลามังกรแกะปู

   ถอดรหัสได

5. MISTERSHORTFOOT

   ถอดรหัสได

4 1 8 9

ตัวอยาง

เพื่อนมดชี้ทุกทิศชีวิตเหมียว

ถอดรหัสได 

 - เพื่อนมด มด เปนชื่อศิลปนหญิงที่อยูในวงโฟรมด

   ดังนั้นเพื่อนของมด คือ โฟร ซึ่งเปนภาษาอังกฤษแปลวา 4

 - ชี้ คืออาการที่ชูนิ้วออกมา 1 นิ้ว

 - ทุกทิศ ทิศมีทั้งหมด 8 ทิศ

 - ชีวิตเหมียว เชื่อกันวาแมวเปนสัตว ที่มี 9 ชีวิต

เมื่อนำตัวเลขนารวมกันรหัสลับนี้ คือ 4189
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เกมฝกสม   ง ประลองปญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม ปการศึกษา 2557

ระดับอนุบาล จากภาพที่กำหนดให 2 ภาพ เมื่อซอนกันแลวจะเกิดเปนภาพใด ใหนักเรียนวงรอบภาพที่เลือก

+ =1

+ =2

+ =3

+ =4

1 2 3

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 คุณรูหรือไม ขอใดถูกตอง

1 เครื่องดนตรีใดเปนเครื่องตี

 ก. ซอ ข. ฉาบ ค. ป

2 ประเทศตุรกีอยูในทวีปใด

 ก. เอเชีย ข. ยุโรป ค. อเมริกาใต

3 เหราเปนชื่อของสัตวชนิดใด

 ก. ปลิงทะเล ข. ปลาทะเล ค. แมงดาทะเล

4 สารใดเปนสวนประกอบในน้ำตาล

 ก. กลูโคส ข. ฟรุตโตส ค. ซูโครส

5 คณะรัฐมนตรี มีอักษรชื่อยอวาอะไร

 ก. ครม. ข. ครต. ค. คมต.

6 ใบตำลึงสด ใชรักษาอาการใด

 ก. ขับปสสาวะ ข. กลาก ค. พิษจากขนหมามุย

7 ไจแอนท ในการตูนโดราเอมอน มีชื่อจริงวาอะไร

 ก. ทาเคชิ ข. ชินอิจิ ค. เคนตะ

8 ทุเรียน ใหสารอาหารประเภทใดมากที่สุด

 ก. โปรตีน ข. ไขมัน ค. คารโบไฮเดรต

9 มดดมกลิ่นดวยอวัยวะในขอใด

 ก. หนวด ข. เทา ค. จมูก

10 สีใดไมมีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย

 ก. เขียว ข. เทา ค. น้ำเงิน

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ลับสมอง รูรอบตัว 

1 รถเฟอรรารี่ กำเนิดมาจากประเทศใด

 ก. อังกฤษ ข. อิตาลี ค. สวีเดน

2 เมืองกรีนิช ตั้งอยูในประเทศใด

 ก. สหรัฐอเมริกา ข. ไอรแลนด ค. อังกฤษ

3 ขอใดไมใชสวนประกอบของน้ำพริกกะป

 ก. หอมแดง ข. กระเทียม ค. น้ำตาล

4 “เจียวกูหลาน” เปนชื่อของสิ่งใด

 ก. โรคติดตอ ข. พืชสมุนไพร ค. ยานพาหนะ

5 จังหวัดใด ไมมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดนาน

 ก. ตาก ข. แพร ค. อุตรดิตถ

6 ละโว คือชื่อเดิมของจังหวัดใด

 ก. ลำพูน ข. ลพบุรี ค. สุโขทัย

7 1 คืบ มีกี่นิ้ว

 ก. 5 นิ้ว ข. 7 นิ้ว ค. 12 นิ้ว

8 คำวา “รัก” ในภาษาอิตาลี คือขอใด

 ก. Tequiero ข. Ti amo ค. Amo-te

9 V คือตัวเลขโรมันแทนจำนวนใด

 ก. 5 ข. 10 ค. 15

10 อาหารในขอใด มีรสชาติแตกตางจากพวก

 ก. ตมขา,ตมโคลง ข. ตมยำ,ตัมสม ค. ตมเปอะ,ตมเค็ม
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1 คลื่นใตน้ำ หมายถึง

2 ติเรือทั้งโกลน หมายถึง

3 คนตายขายคนเปน หมายถึง

4 มือไมพายเอาเทาราน้ำ หมายถึง

5 รูแลวรูรอด หมายถึง

6 น้ำพักน้ำแรง หมายถึง

7 กรุงศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี หมายถึง

8 คนดีผีคุม หมายถึง

9 เรือขาดหางเสือ หมายถึง

10 รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง หมายถึง

เหตุการณที่คุกรุนอยูภายใน แตภายนอกดูเหมือนสงบ

แรงกำลังที่เกิดจากความพยายามของตนเอง

ตำหนิสิ่งที่ยังทำไมเสร็จ หรือยังไมรูวาเปนอะไร

คนดียอมไมมีภัย

ครอบครัวที่ขาดผูนำ

รูจักเอาตัวรอดจากอันตรายหรือความยุงยากตางๆ

เมืองไทยยังไมหมดสิ้นคนดี

ญาติคนตายจัดงานศพเอิกเกริกจนเปนหนี้สิน

ไมชวยแลวยังจะขัดขวาง

ใหหมดเรื่องไป

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เกมอักษรไขวสำนวนไทย

นำสำนวนไทยขางลางมาเติมลงในตารางอักษรไขวขางบนใหลงตัว

โดยเขียนชองละ 1 คำแลวแปลความหมายใหถูกตอง

Clue Across
 1 The train stops here

 5 The people who work on a ship, or on a plane.

 7 To invalidate; stop a booking or a planned journey.

 10 You can cross the Channel by ferry…through the tunnel.

 11 Stop.

 13 A booking, a guaranteed place.

 15 Luggage

 16 Section of a journey.

 19 Person travelling on holiday.

 24 Opposite of “finish”

 25 Your destination must be…on your booking form.

 26 Entrance hall, or foyer.

Clue Down
 2 He sells holidays.    

 3 You need them before you take the plane.

 4 to be the proprietor of.     

 5 This train is for Edinburgh,…at York and Newcastle. 

 6 While you’re on holiday, others are at…

 8 A flight that is not on a regular service, but has maybe been

    hired by a tour operator.

 9 Perhaps you do this differently on holiday.

 12 We’re going…the Costa Brava.

 14 Visitors who are staying in your house, maybe.

 17 A place where tourist often spend the night.

 18 Use soap and water.

 20 I’m going to…with my grandparents for a fortnight this summer.

 21 A nice pale bronze color on your skin.

 23 Opposite of night.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 TRAVEL CROSSWORD

เรือ

คน

พัก

กรุง ศรี สิ้น ดี

ผี

คุม

คนอยุธยา

แรง

รู แลว รู รอด

ตาย
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R
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V
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W A O

K

R

EH

T
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E
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S

L

G

C   R    E    W

O   RC   A    N    C   E    L

H    A    L    T

R    E    S    E    R    V    A    T    I    O    N

B    A    G   S

W   E

A   N   D

S    T    A    T    E    DS    T    A    T    E    D

H Y L    O   B    B    Y

T    O    U    R    I    S    T

S    T    A    G   E

S    T    A    R    T

A    N

ขาย คน เปน

ขาด หาง เสือ

1

13

15

18

22 23 24

19 20 21

17

16

25

26

2 3

7 8

11 12

9 10

4 5 6

14

คลื่น

ใต

น้ำ

มือ

ไม

พาย

เอา

เทา

รา

น้ำ

รู

หลบ

ปก

หลีก

เปนติ

ทั้ง

โกลน
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ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม ปการศึกษา 2557

เกมฝกสม   ง ประลองปญญา

รายช�อนักเรียนที่ตอบคำถาม

ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา

รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลที่ไดรับรางวัลเกมฝกสมองประลองปญญา

 1 ด.ช.ฐกร ชินชนะโชคชัย อ.1/2

 2 ด.ช.ภูมิพัฒน ศรีวิฑูรย อ.1/2

 3 ด.ช.ดรณนภนต ซัน อ.1/3

 4 ด.ช.พบธรรม ธเนศวรกุล อ.1/3

 5 ด.ญ.ปวริศา ดนตรี  อ.1/3

 6 ด.ญ.ณัฏฐนิฏฐา รัศมีวิริยะนนท  อ.1/5

 7 ด.ญ.อลิสา ตรีธรรมพินิจ อ.1/5

 8 ด.ช.ลภัส ศิริเวช อ.2/1

 9 ด.ญ.นวัญญา เกียรติกอเกื้อ อ.2/1

 10 ด.ช.ภากร พาฬอนุรักษ อ.2/2

 11 ด.ช.ณวธรรศ ไชยยนต อ.2/3

 12 ด.ช.พีรพัฒน ทิพยประเสริฐ อ.2/3

 13 ด.ญ.พอฤทัย นิติวรางกูร อ.2/4

 14 ด.ช.สุวณัฏฐ จิรอัศวกุล อ.2/5

 15 ด.ญ.ณัฐพัชร วัตตะยัง อ.2/5

 16 ด.ช.ตฤณ เพชรพิเชฐเชียร อ.3/1

 17 ด.ช.ปภาวิน โฆสิตวัน อ.3/1

 18 ด.ช.บุญ เกชาคุปต อ.3/3

 19 ด.ญ.คีตภัทร เชียรวานิช อ.3/4

 20 ด.ญ.ณัฏฐนิชชา นิธิพิสุทธิกุล อ.3/4

 21 ด.ญ.กันตา ศิริจันทรเพ็ญ อ.3/5

 22 ด.ช.ศุภณัฐ ปนเวหาส อ.3/5

 23 ด.ญ.อัญชิษยา คงปฏิมากร อ.3/5

 24 ด.ญ.อรไอรินทร วัจนพุกกะ อ.3/5

 25 ด.ช.ชานนพัจน วิบูลคณารักษ อ.3/5

 26 ด.ญ.เฌนิศา ศรีวลีรัตน อ.3/5

 27 ด.ช.ธาวิน สุพรรณโอชากุล อ.3/5

 28 ด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล อ.3/6

 29 ด.ช.ธีรพัทธ กีรติพงศานต อ.3/6

 30 ด.ช.ปุณณพัฒน สินธุภิญโญ อ.3/7

 31 ด.ช.พงษณัท รังสีธรรม อ.3/7

รายชื่อนักเรียนระดับ ป.1-3 ที่ไดรับรางวัลเกมฝกสมองประลองปญญา 

 1 ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย ป.3/1

 2 ด.ญ.แองเจลีนา ปง ป.3/2

 3 ด.ญ.จิรัชญา กัยวิกัย ป.2/4

 4 ด.ช.แองกัส ปง ป.3/1
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 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิไดทรงริเร่ิมโครงการน้ี

เปนครั้งแรกที่หมูบานเขาเตา จังหวัดประจวบ-

คีรีขันธ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2508 โดยได

โปรดเกลาฯ ใหพลโทหมอมเจาประเสริฐศรี ชยางกูร

ราชองครักษเปนผูควบคุมโครงการ โดยทรงชักชวน

ใหหญิงชาวบานเขาเตา หัดทอผาฝายขายเพื่อ

เปนอาชีพเสริม 

 ปจจุบันโครงการทอผาฝายท่ีเขาเตาไดเปล่ียน

เปนกิจการของกรมการพัฒนา ชุมชนโดยพัฒนากร

อำเภอหัวหิน เปนผูดูแลโครงการต้ังแต พ.ศ.2511

มีการสอนการทอผา ยอมสีตัดเย็บ และสอนการ

ประดิษฐผลิตภัณฑปานศรนารายณ

 คือโครงการทอผาไหมมัดหม่ี จังหวัดนครพนม

เริ่มจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์เสด็จพระราช-

ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ไดรับความเดือดรอน

จากอุทกภัยที่จังหวัดนครพนม ทรงสนพระราช-

หฤทัยในซิ่นไหมมัดหมี่ที่หญิงชาวบานนุง เพราะ

มีความสวยงามแปลกตา เหมาะท่ีจะเปนอาชีพเสริม

จึงทรงชักชวนใหชาวบานเริ่มประกอบอาชีพเสริม

ดวยการทอผาไหมมัดหมี่ และมีพระราชกระแส

กับชาวบานวา พระองคจะทรงใชผาที่พวกเขาทอ

ซึ่งนับไดวาพระราชทานกำลังใจใหแกชาวบาน

เปนอยางมาก นอกจากนี้ทรงรับซื้อผาที่ชาวบาน

ทอทุกผืน โดยสงรวมไป ณ พระตำหนักจิตรลดา

รโหฐานอีกดวย

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ทรงตระหนักวา มีเตาทะเลหลายชนิดที่ใกลจะ

สูญพันธุ เชน เตามะเฟอง เตาตนุ เตาตาแดง

เตากระ เตาหญา  จึงทรงมีพระราชดำริใหดำเนิน

โครงการอนุรักษเตาทะเลโดยได พระราชทาน

เกาะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้น

ถวายใหเปนทรัพยสินสวนพระองคจัดเปนศูนยกลาง

อนุรักษและเพาะขยายพันธุเตาทะเลพระราชทาน

ชื่อวา โครงการสมเด็จฯอนุรักษพันธุเตาทะเล

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2522 ตอมาในปจจุบัน

ดำเนินการในชื่อ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล

อยูในการดูแลของกองทัพเรือ ที่สัตหีบ จังหวัด

ชลบุรีมีหนาที่ศึกษาวิจัยชีววิทยาของเตาทะเล

อนุรักษและเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ

และปลอยสูทะเลตามธรรมชาติ เปดใหประชาชน

นักทองเที่ยวเขาชมและศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

การเพาะเลี้ยงขยายพันธุเตาทะเล

แหลงขอมูล : กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th21

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงภารกิจในการสงเสริม

คุณภาพชีวิต อาชีพ และความเปนอยูของบุคคลผูยากไร และประชาชนในชนบทหางไกล ได โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตาม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทั่วทุกหนแหงในแผนดินไทยนี้ ซึ่งมีโครงการอันเปนทั้งโครงการในพระราชดำริและโครงการ

อันเปนพระราชกรณียกิจในหลายโครงการดวยกัน ในที่นี้ขอยกตัวอยาง 3 โครงการ ดังนี้

โครงการหัตถกรรม

เพ�อชวยเหลือราษฎร

โครงการศิลปาชีพ

อยางเปนทางการโครงการแรก

พระราชดำริเกี่ยวกับการ

อนุรักษเตาทะเล

นำเสนอบทความโดย : ครูไพลิน ชยามาศ
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1 บานครูธานี ระดับชั้น อ.3

2 พิพิธภัณฑชางเอราวัณ ระดับชั้น ป.3

3 KidZania ระดับชั้น ป.4

4 นิทรรศนรัตนโกสินทร ระดับชั้น ม.6

5 จ.นครนายก ระดับชั้น ม.2
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