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คุยกับบรรณาธิการ 

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับครูและนักเรียนในการเปิด
เทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เปิดเทอมทีไร 
ก็เลี่ยงไม่ได้กับปัญหารถติด ปัญหาจราจรบ้านเราก็ยังมี
คู่กับคนไทยมาหลายปีแล้วนะคะ แต่ยังไงเราก็ต้อง
ท างานกันต่อไป 

หน้าร้อนปีนี้ร้อนเหลือเกินนะคะ ถึงอากาศจะร้อน
แต่อย่าให้ใจเราร้อนไปด้วยนะคะ ท าส่ิงใดถ้าใจร้อนแล้ว 
งานก็จะออกมาไม่ดี ปีนี้บรรณาธิการก็ยังคัดสรรค์
เรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้อ่านตามเคยค่ะ 
 

จากใจ....บรรณาธิการ 

การอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเอง 
เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครู 
เรื่อง การจัดการชั้นเรียน และธรรมชาติวิชา 

วันท่ี 25-26 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 

โดย ผอ.เฉลมิศกัด์ิ  รวยอารี 
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สารบัญ 11 

มีการจดัชัน้หนงัสอืบริเวณใต้ต้นไม้ไว้ในช่วงเวลาพกักลางวนัของนกัเรียน เพื่อให้
นกัเรียนท่ีสนใจเลอืกอ่าน  เปลีย่นบรรยากาศจากในห้องสมดุ เป็นห้องสมดุเคลือ่นท่ี 
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วันฉัตรมงคล 
วันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดย
สมบูรณ์ โดยรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยจึง
ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลร าลึก 

           เป็นอีกหนึ่งความภาคภมูใิจของชาวเคหะชมุชนลาดกระบงั ท่ีปีนี ้นกัเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสอบ O-NET ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ  คะแนนทุกวิชาผ่าน
ระดบัประเทศมาได้ เม่ือเทียบกับจ านวนโรงเรียนในเขตลาดกระบงัทัง้หมด 20  โรงเรียนแล้ว 
โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงัมีผลสอบ O-NET ผา่นทกุวชิาเป็นอนัดบั 2 รองจากโรงเรียน 
วดัพลมานีย์ 
 
ท่ีมา:ส านกังานเขตลาดกระบงั 



2 9 พิธีมอบประกาศนียบัตร/ปิดโครงการ 
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 

D.A.R.E 
โดย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 

โรงเรียนคลองสาม 
สถานีต ารวจนครบาลร่มเกล้า 

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 

ภาพและข้อมลูจากฝ่ายโสตทศันศกึษา 

สวสัดีคะ่พบกนัอีกครัง้นะคะ  วนันีเ้ราลองมาสนกุกบัตวัเลข 1 - 9 ดนูะคะ 
เป็นเกมงา่ยๆท่ีใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย 
กติกา  ใสต่วัเลข 1- 9 ลงในช่องวา่ง โดยเลขไม่ซ า้กนั (มีมากกวา่ 1 ค าตอบ )  
  
    
                ตวัตัง้ 
    
                  ตวัลบ 
     
                  ผลลบ 

  
ลองพยายามกนันะคะ   ขอให้สนกุกบัตวัเลขคะ่  
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       หลงัจากท่ีประกาศอย่างเป็นทางการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้วส าหรับ เมืองท่ีจะได้รับ
เลือกให้เป็นเมืองหนงัสือโลกในปีหน้านี ้ได้แก่ประเทศไทย โดยกรุงเทพมหานคร รับ 
หน้าเส่ือเป็นเจ้าภาพ แนะน าหนงัสือและ จดักิจกรรมตา่งๆ ให้ชาวโลกได้รับรู้กบัหนงัสือ 
ท่ีน่าสนใจตา่งๆ และ กระทรวงศกึษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในครัง้นีด้้วย พร้อม 
สนบัสนนุให้คนไทย อ่านหนงัสือมากขึน้เพ่ือเป็นเจ้าภาพท่ีน่าประทบัใจศาสตราจารย์ 
ดอ็กเตอร์ สชุาต ิธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ สนบัสนนุให้โรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร แนะน าหนงัสือท่ีมีเนือ้หาสนกุสนานและน่าสนใจ ให้กบั นกัเรียน  
และกระตุ้นให้คนไทยตื่นตวักบัการเป็นเมืองหนงัสือโลกในปีหน้าท่ีจะถึงอีกด้วย 
โดยเม่ือวนัท่ี 9 ท่ีผา่นมา ห้าง สรรพสนิค้า เดอะมอล์ บางกะปิ ห้างดงัย่านบางกะปิ 
ได้จดักิจกรรม ต้อนรับเมืองหนงัสือโลกด้วยการคดัเลือกหนงัสือท่ีน่าสนใจ และรับสว่นลด
พเิศษในงานทนัที ส าหรับท่านท่ีสนใจจะจดัหาหนงัสือตดิไม้ตดิมือกลบับ้าน 
และ กรุงเทพมหานคร ยงัแนะน าหนงัสือท่ีน่าอ่าน และ ยกให้เป็นหนงัสือเปิดตวั 
ของกิจกรรมนีอี้กด้วย นัน่คือหนงัสือ เราคืออาเซียน ประเทศไทย ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั 
ความเคล่ือนไหว ภายในทวีปเอเชีย และมีเนือ้หาท่ีน่าสนใจ ให้เข้ากบัการประชมุอาเซียน 
ท่ีจะมาถึงนีอี้กด้วย ซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกบั 
เมืองหนงัสือโลกอีกด้วย 
 
ข้อมลูจาก กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท่ีมา http://www.ประเดน็.com 

 
ข้อเสียของการเขียนเม่ือเทียบกับการพมิพ์บนคอมพวิเตอร์ก็คือไม่มีระบบตรวจ
แก้ค าผิดนีแ้หละ 
 
        ด้วยเหตนีุบ้ริษัท startup ช่ือวา่ Lernstift จึงคดิค้นระบบตรวจค าผดิบนปากกาขึน้มา 
ปากกานีใ้ช้ช่ือเดียวกบับริษัทโดยมนัจะสามารถสัน่เตือนให้รู้ทนัทีเม่ือคณุสะกดผดิหรือใช้
ไวยากรณ์ผดิ ซึ่งปากกาด้ามนีใ้ช้ Linux และเซนเซอร์ตา่งๆ ในการตรวจการเขียน 
       โหมดการใช้งานก็จะมี Calligraphy Mode ท่ีจะสัน่เม่ือคณุเขียนหวดัจนอ่านไม่
ออก Orthography Mode ท่ีสัน่หนึ่งครัง้เม่ือคณุสะกดค าผดิ และสัน่สองครัง้เม่ือคณุเขียน
ผดิหลกัไวยากรณ์ ท่ีส าคญัมนัรองรับการเขียนบนอากาศโดยไมต้่องเขียนลงไปบนกระดาษ
จริงๆ นัน่หมายความวา่ถ้าค าไหนคณุไม่แ่น่ใจว่าสะกดถูกหรือเปลา่ก็ลองเขียนในอากาศ
ดกู่อนจะได้ไมต้่องเขียนค าผดิแล้วลบบอ่ยๆ 
     สนนราคาขายของปากกาด้ามนีอ้ยู่ท่ี 68-109 $ แล้วแตไ่ส้ใน(เซนเซอร์ตา่งๆ และเพิม่
การเช่ือมตอ่ไวไฟท่ีท าให้มนัฉลาดขึน้) และวสัดภุายนอกของมนั (พลาสตกิหรือ
อะลมูเินียม) ถ้าใครสนใจปากการุ่นแรกจะเร่ิมวางขายเดือนสงิหาคมนี ้
 
ที่มา http://www.dailygizmo.tv 
ข้อมลูจาก กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ปากกาตรวจ
ค าผิด 



การบ ารุงรักษาและสาธิตการใช้อุปกรณ์ห้องเรียนสีเขียว 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
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การเรียกคนใกล้ชดิแบบไม่เป็นทางการ 
 

 หากพดูถึงประธานท่ีใช้กนัในชีวติประจ าวนัแล้ว คงหนีไมพ้่น “ I, You, 
We, They, He, She, It “  แตใ่นชีวติจริงแล้ว มีค ามากมายท่ีสามารถใช้แทนค าเหล่านีไ้ด้  
ตอนนีเ้รามาฝึกส่ือสารด้วย  Non- formal English กนัเลยนะคะ 
ค าท่ีใช้เรียก “ผู้หญิง”  ได้แก่  Sweetie,  Sweetheart,  Sister,  Sis,  Darling,  Honey,  
Baby,  Chick,  Cutie,  Dear,  Sugar, Love,  Girl, Gal 
ค าท่ีใช้เรียก “ผู้ชาย”  ค าท่ีใช้จะเน้นความสมัพนัธ์แบบพ่ีน้อง (Brotherhood) หรือบง่บอก
มติรภาพ (Friendship) เช่น  Man,  Boy,  Brother,  Dude,  Mate,  Buddy,  My  friend,  
Boss,  Chief,  Fella,  Fellow 
ค าท่ีใช้เรียก “กลุม่เพ่ือน”  อาจใช้  Guys,  People,  Fellas,  Gang,  Gangsta,  Chicks 
(แทนกลุม่ผู้หญิง) 
ค าท่ีใช้เรียก “เดก็”  เช่น  Kid,  Kiddo 
ค าวา่  “ท่ีรัก”  แบบหวานแหวว สามารถใช้ค าเหลา่นีไ้ด้ :  Cutie  Bunny,  Cutie  Pie,  
Sweetie  Pie,  My  Little  Sunshine,  My  Sunshine,  My  pumpkin,  Honey  Bunny,  
My  Little  Cupcake,  My  Boo (My  Baby) 
*เราสามารถน าค าเหลา่นีไ้ปใช้เรียกเดก็ๆ ได้เช่นกนั 
*การใช้ค าวา่ My หรือ Your  เข้ามาเสริมค าตา่งๆ อาจจะช่วยเพิม่ความหวานขึน้อีกหนึ่ง
เท่าตวั เช่น  Your  Sweetie,  You  are  my  little  angel,  etc. 
 
 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ท่ีมา :  http://www.dekdern.com 

 



        อากาศร้อนๆ เช่นนี ้หลายคนอาจก าลงัหาวิธีผ่อนคลายความร้อนกนัสารพดัรูปแบบ 
แต่ถ้ายังไม่มีวธิ ีท ี่ถูกใจ เรามี 5 สมุนไพรไทยคลายร้อนมาฝากกันค่ะ  
1. ผักและผลไม้ไทยรสขมหรือเยน็ ตามหลกัของการแพทย์แผนไทยบอกไวว่้า ฤดูร้อน 
ธาตไุฟจะมาก ถา้เราจะดบัร้อนดว้ยอาหาร ก็ตอ้งรบัประทานอาหารทีมี่รสขมหรือรสเย็น 
ไม่ว่าจะเป็นพืชผกัหรือผลไมก็้ได ้น ามาปรุงเป็นอาหารหรือเคร่ืองดืม่ รสขมจะช่วยกระตุน้
ใหเ้จริญอาหาร และช่วยลดอาการครัน่เนือ้ครัน่ตวัเพราะความร้อนไดด้้วย  
2. ใครๆ  ท ี่โปรดปรานน ้าพริกเป็นพ ิเศษ ก็อยากจะแนะน าว่า อย่าใหร้สเผ็ดจดัมากนกั 
เพราะอาจร้อนย่ิงข้ึนได ้แต่หากชอบน ้าพริกจริงๆ ก็ตอ้งรบัประทานแกลม้กบัผกั ไม่ว่าจะ
เป็นแตงกวา แตงโมอ่อน ต าลึง ยอดแคลวก ส่วนคนทีนิ่ยมรบัประทานใบบวับกสดๆ ให้
น ามาคัน้เป็นเคร่ืองดืม่ก็ย่ิงดี  
 
 
3. ขนมจ าพวกลอยแก้วต่างๆ  เช่น กระทอ้นลอยแก้ว ว่านหางจระเขล้อยแก้ว นอกจาก
รสชาติอร่อยแบบไทยๆ แลว้ยงัชื่นใจ ช่วยคลายร้อนไดอ้ย่างมาก ส าหรบัชาวชีวจิต เราแนะ
ใหใ้ช้น ้าตาลทรายมาปรุง และระวงัอย่าใหห้วานมาก  
4. ดับกระหายด้วยน ้าดื่ม อาจจะน าดอกมะลิหอมๆ มาลอยในน ้าดืม่ก็ได ้หรือหยดดว้ย
น ้ายาอุทยัย่ิงดี เพราะนอกจากจะมีกล่ินหอมชื่นใจ ในน ้ายาอุทยัทีดื่ม่ๆ กนันัน้ ยงัมี
สมนุไพรไทยชื่อว่า ฝาง ทีมี่สรรพคณุบ ารุงโลหิต ท าใหเ้ลือดเย็น แก้ทอ้งร่วง ธาตพิุการ แก้
กระหายน ้าไดดี้ นอกจากนี้ ยังมีชะเอมเทศ และอบเชยเทศ มีสรรพคณุบ ารุงหวัใจ  
ขบัลมเบือ้งต ่า แก้เสมหะเป็นพิเศษ แต่งกล่ิน แก้คนัระคายคอ และมีเกสรทัง้หา้ทีช่่วยแก้
ร้อนในกระหายน ้า ชูก าลงั บ ารุงหวัใจ แก้ลมวิงเวียน ท าใหเ้จริญอาหาร  
5. แก้ร้อนในด้วยฟ้าทะลายโจร หรือมะแวง้ ในส่วนของฟ้าทะลายโจรมีวิธีกินง่ายๆ โดย
เอาใบมาลา้งใหส้ะอาดใส่แก้วแลว้เทน ้า ร้อนลงไปจิบน ้าอุ่น หรือรบัประทานแบบแคปซูลก็
ไดจ้ะขมนอ้ยกว่า แต่ถา้มีแผลในปากร่วมด้วย ควรใช้เสลดพงัพอนตวัเมีย คัน้เอาแต่น ้า 
และ ใช้ทา ช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน 
 
ขอ้มูลจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
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พอเพียงสร้างสรรค์ สัมพันธ์อาเซียน 

รางวลัชนะเลศิ 

การประกวดวาดภาพระบายส ีในหวัข้อ “พอเพียงสร้างสรรค์  สมัพนัธ์
อาเซียน” วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๖  
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า นกัเรียนท่ีคว้ารางวลัชนะเลศิ ได้แก่  
เด็กชายยทุธพิชยั  บตุรครุฑ เด็กชายพลกฤษณ์  จนัทร์แกว้ 
เด็กหญิงนิจวิภา  สมอแข็ง นกัเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั  
ฝึกสอนโดย ครูประภาภรณ์   พันธ์ุงาม 
 

ที่มา: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

5 เคล็ดลบัสมนุไพรไทยคลายรอ้น  


