
วารสารเคหะชุมชนลาดกระบัง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักการอ่าน 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายเฉลมิศกัดิ์   รวยอารี ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
นายยงยทุธ     เสยีมทอง   รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 
นายกมล          สริุวรรณ    รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 
นายช านาญ      สวสัดี    รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 
นางพิมวรา          บณุศรี รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 

 
บรรณาธิการ 
นางสาวสชุาดา  เกษประดิษฐ 

 
คณะกรรมการห้องสมดุ 
นางอจัฉราพร  เที่ยงงามดี      นางสาวกรรณิกา  นาคะโคตร 
นางสาวประภาภรณ์  มตุตามระ         นางสาวเนาวรัตน์  เพชรช ู
นางปริศนา  โตยิ่ง      นางนิรัตน์  จนัทรังษี 
นางสาวสมรจิตร   วิสตูรทศัน์      นางนิตยา  ภสูงิห์ 
นางสาวสพุตัรา  ไทยวงษา      นางสาวประภาภรณ์  พนัธุ์งาม 
วา่ที่ร.ต.ประมขุ  รัตนวิสทุธิชกูลู          นางสาวชตุิกาญจน์  ยะรังวงษ์ 
นางสาวอทุยัวรรณ  แดงสกลุ      นางสาวเทเวศ  ภูป่ระกิจ 
วา่ที่ร.ต.สมประสงค์  วงค์ค าจนัทร์ 

 
ออกแบบรูปเลม่ 
นายพีระยทุธ  เพ็ชรพิชยั 

 
พิมพ์ที่  
143 โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั  
ถนนเคหะร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 42 
แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศพัท์/โทรสาร 02-5439568 
เว็บไซต์  www.klbs.ac.th 

 

 
 

    ปีท่ี 5  ฉบับท่ี 1    ปกีารศึกษา 2555 

  วชิาการดี กีฬาเด่น เน้นวนิัย ใฝ่คุณธรรม 

ทีมงาน 



12 

คุยกับบรรณาธิการ 

สวัสดีค่ะ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2556 ดิฉันขอเป็น
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเคหะ
ชุมชนลาดกระบัง ขออวยพรให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุข 
จึงถือโอกาสนี้น าความรู้และสาระดีๆ พร้อมกับภาพ
กิจกรรมเด่นตลอดปีการศึกษา 2555 มาฝากกันค่ะ 

ช่วงต้นปีอากาศยังหนาวอยู่ในตอนเช้า เดี๋ยวร้อน
เดี๋ยวหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างนี้ อย่าลืม
รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และอย่าลืมติดตามกิจกรรม
ของพวกเรากันนะคะ 
 

จากใจ....บรรณาธิการ 

10 อันดับ ผลไม้ไทยที่มีสารต้านมะเร็งสูง  
 

      กรมอนามยัวิจยั 10 ผลไม้ไทย มีสารต้านมะเร็งสงู 
นางนทัยา จงใจเทศ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโภชนาการ 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กล่าวว่า จากการท า
วิจยั “องค์ความรู้เร่ืองปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระในผลไม้เพ่ือ
ส่งเสริมสขุภาพ (วิตามินซี วิตามินอี และ เบต้าแคโรทีน) ใน
ผลไม้” ท่ีท าการศกึษาในผลไม้ 83 ชนิดพบว่า 
ผลไม้ 10 อนัดบัแรก ท่ีมีเบต้าแคโรทีนสงู คือ  
1. มะม่วงน า้ดอกไม้สกุ  
2. มะเขือเทศราชินี  
3. มะละกอสกุ  
4. กล้วยไข ่ 
5. มะม่วงยายกล ่า  
6. มะปรางหวาน  
7. แคนตาลปูเนือ้เหลือง  
8. มะยงชิด  
9. มะม่วงเขียวเสวยสกุ  
10. สบัปะรดภเูก็ต  
ที่มา www.krubannok.com 
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ก่อนจะลุก   ต้องผ่านการล้ม 
ก่อนจะคม      ต้องผ่านการทื่อ 
ก่อนจะเก่ง     ต้องผ่านการฝึกปรือ 
ก่อนจะมีชื่อ     ต้องผ่านงานหนักมา 

ท่ีมา http://www.siamsafety.com 

หน้า 
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คนเก่งของชาวเคหะฯ 

ส านกัการศกึษาและบริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จ ากดั  
มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ปี 2555 โดยมีนกัเรียนโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงัจ านวน 5 
คน และครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน  

ได้รับมอบทนุในครัง้นีด้้วย 

  
 
 
       ในสมยัหนึง่ พระพทุธเจ้าประทบัอยู่วดัเชตวนั เมืองสาวตัถี ทรงปรารภคนประทษุร้าย
อทุยาน ในหมู่บ้านโกศลต าบลหนึง่ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกวา่...กาลครัง้หนึง่นาน
มาแล้ว ในเมืองพาราณสีมีงานเทศกาลประจ าปี ชาวเมืองตา่งก็สนกุสนานร่ืนเริง ในพระ
ราชอทุยานมีลิงอาศยัอยู่ฝงูหนึ่ง คนเฝ้าสวนหลวงอยากจะไปเท่ียวงานประจ าปีกบัเขาด้วย 
จงึเข้าไปหาฝงูลิงแล้วพดูกบัลิงหวัหน้าฝงูว่า  
      " เจ้าลิง สวนหลวงนี ้มีอปุการะคณุแก่พวกเจ้ามาก พวกเจ้าได้ขบเคีย้วดอก ผลและใบ
อ่อนของต้นไม้ในสวนหลวงนี ้บดันี ้ในเมืองมีงานเทศกาลประจ าปี เราอยากจะไปเที่ยว
บ้าง เราอยากจะวานให้พวกเจ้าช่วยรดน า้ต้นไม้ ท่ีก าลงัปลกูใหม่ในสวนนี ้แทนเราจะได้
ไหม ? “ ลิงรับวา่ได้ คนเฝ้าสวนหลวงก่อนจะเข้าไปเท่ียวในเมือง ก าชบัวา่  
      " พวกทา่นอย่าประมาทนะ " แล้วมอบอปุกรณ์ตกัน า้ให้แก่พวกลิง 
ลิงตวัหวัหน้าฝงู ได้กล่าวกะพวกลิงผู้ ถือเอาอปุกรณ์ตกัน า้เตรียมพร้อมที่จะรดน า้ต้นไม้วา่  
     " ทา่นทัง้หลาย ธรรมดาน า้เป็นของหายาก พวกทา่นเม่ือจะรดน า้ต้นไม้ พงึรดตามความ
ต้องการของต้นไม้ ด้วยการถอนต้นไม้ขึน้มาด ูต้นไหนรากยาวก็จงรดน า้ให้มากๆ ต้นไหน
รากสัน้ก็จงรดน า้ให้แตน้่อย “ พวกลิงรับค าแล้วก็ท าตามนัน้ สร้างความเสียหายแก่ต้นไม้
เป็นจ านวนมาก  ในขณะนัน้ ได้มีชายบณัฑติคนหนึง่เดนิผ่านมาเห็นเข้า จงึถามความนัน้
แก่ฝงูลิง พวกลิงจงึบอกวา่หวัหน้าให้ท าเช่นนัน้ เขาจงึคดิวา่  
      " โอ! เจ้าลิงโง่ ช่างไม่ฉลาดเสียเลย คดิจะท าประโยชน์ แตก่ลบัท าความฉิบหายเสียน่ี " 
แล้วกล่าวเป็นคาถาวา่ 
     " ผู้ ไม่ฉลาดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ถงึจะบ าเพ็ญประโยชน์ ก็ไม่สามารถ 
       จะน าความสขุมาได้เลย คนมีปัญญาทรามท าประโยชน์ให้เสียหาย 
       เหมือนลิงเฝ้าสวน " 

 
 

นิทานเร่ืองนีส้อนให้รู้ว่า 
คนโง่มักท าความฉิบหายให้ มากกว่าประโยชน์ 

นิทานธรรมะ ลิงโง.่.. 
1 



กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

ห้องสมดุโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั 
จดังานสปัดาห์ห้องสมดุขึน้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
วิชาการให้แก่นกัเรียน กิจกรรมการแข่งขนัท่ีจดัขึน้ อาทิ  

วาดภาพระบายสี คดัลายมือ  เล่านิทาน โต้วาที  
เปิดพจนานกุรม อ่านท านองเสนาะ ฯลฯ 

สวสัดี  สะบายดี   
ขอบคณุ    ขอบใจ   
สบายดีไหม  สบายดีบ ่  
ยินดีท่ีได้รู้จกั  ยินดีท่ีฮู้จกั   
พบกนัใหม ่  เห็นกนัใหม ่   
ลาก่อน  ลาก่อน   
นอนหลบัฝันดี นอนหลบัฝันดี
เชิญ  เลา่แนเด้อ   
ใช ่  แมน่แล้ว   
ไมใ่ช ่  บแ่มน่   
 อากาศดีจงั  อากาดสบายจงั 
อากาศร้อนมาก อากาดฮ้อน
อากาศหนาวมาก อากาดหนาว   
 ไมเ่ป็นไร  บเ่ป็นหยงั 
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ห้องสมดุโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั 
จดังานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ขึน้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้าน
วิชาการให้แก่นกัเรียน  มีการแสดงละครวิทยาศาสตร์ การ

ประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
และนิทรรศการมากมาย 

วันเด็ก และกีฬาสี 3 
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นิทรรศการเครือข่ายที่ 38 

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงัเป็นเจ้าภาพ
ในงานนิทรรศการเครือข่ายท่ี 38 ภายในงาน
มีนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนต่างๆใน
เขตลาดกระบัง  รวมทัง้การแข่งขันทาง
วิชาการด้านตา่งๆ 

วันคริสต์มาส 

โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั น าโดยครูกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ร่วมกนัจดังานวนัคริสต์มาสขึน้ 
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