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บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

นางกนกพรรณ ศิริเลิศ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ
การเดิ น ทางย่ อ มมี จุ ด มุ ่ ง หมาย ท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการ คณะครู
ผู้เกษียณอายุราชการ และครูที่ลาออกจากราชการได้เดินมาสู่จุดหมาย
ปลายทางแล้ ว ขอแสดงความยิ น ดี ด ้ ว ยนะคะ โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา
ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปเรียบร้อยอย่างราบรื่น
และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวด Miss Energy Mind Award
เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
สตรี วิ ท ยาโดยเป็ น ตั ว แทนไปแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการได้ รั บ รางวั ล มากมาย
คอลัมน์และปกิณกะที่ให้ความรู้น่าสนใจในเล่มนี้หวังว่าคงถูกใจนะคะ

สารบัญ

หน้าพิเศษ
สารผู้อ�ำนวยการ
๒
ผลงานแห่งเกียรติยศ
๓
รายงานสรุปผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ๔
ของนักเรียนชั้นมํะยมศึกษาปีที่ ๖
ร้อยรสพจนา
ภาษาไทยภาษาชาติ
๑๐
บทความ สารคดี ปกิณกะ
Miss Energy Mind Award 2013
๑๑
ยอดนารีบนวิถี ความพอเพียง
๑๓
“อาย” นักกีฬาขาไม่ถึงพื้น!!!
๑๖
บันทึกหน้าสุดท้าย
๑๘
ท�ำไม ต้องฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่
๑๙
บทคัดย่อ เรื่อง ผลของสารสกัดจากเปลือกเงาะ ๒๑
ที่มีผลต่อการละลายคราบน�้ำมันบนผิวน�้ำ
รอบรั้วสตรีวิทยา
๒๕
รู้ไว้ใช่ว่า...
๒๖
แนะน�ำหนังสือ
๒๗

นางสาวสมสมัย อิสระวัฒน์
นางนวรัตน์ กล้ายประยงค์
นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
นางวรวรรณ์ โกศลสมบูรณ์

กองบรรณาธิการ

นางสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์
นางสาวนันทพร พวงแก้ว
นางกัลยรัตน์ ขุนประเสริฐ
นายภรัณยู วุฒินันท์
นางสาววัชรีภรณ์ มาละวรรณโณ
นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ / งาน / ระดับ
คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายศิลป์

ครูกนกพรรณ ศิริเลิศ
ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ประวัติครูสตรีวิทยาลาออกจากราชการ
ปี ๒๕๕๖
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีวิทยา
งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบเครื่องดื่ม
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันและการลดลง
ของมวลฟัน
ผลงานเด็กนักเรียนและกิจกรรมดีเด่น
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ EP
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานห้องสมุด
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวสมสมัย อิสระวัฒน์
นางนวรัตน์ กล้ายประยงค์
๒๙
๔๑
๔๔
๔๕
๔๘

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๘
๖๒
๖๓
๖๖
๖๖
๖๗

บันทึกภาพ

นางสาวสมสมัย อิสระวัฒน์
นายสุประพล ใยภักดี
นายนฤเบศร์ สุขวิสิฎฐ์
นักเรียนชมรมโสตทัศนศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน
๒. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของ
โรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ
สตรีวทิ ยาสมาคมและ
มูลนิธสิ ตรีวทิ ยา
๓. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงาน
ของครูอาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน
๔. เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิง และ
สารัตถประโยชน์
๕. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม
การแสดงออกและความสามัคคี

สายสังวาลย์
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✮ หน้าพิเศษ ✮

สารผู้อ�ำนวยการ
วารสารสายสั ง วาลย์ ฉ บั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ที่ ต ้ อ งอ� ำ ลาในการท� ำ งานที่ โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา
ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของดิฉัน ขอปวารนาตัวไว้ว่าถ้าให้ช่วยเหลือในด้านใดยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะ
ท�ำทันที ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังต้องท�ำงานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสตรีวิทยาเท่าไรนัก ในต�ำแหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา หวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสช่วยดูแลโรงเรียนสตรีวทิ ยา
ซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสากล
ดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กร ซึ่งรวมถึง
การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ที่ดีงาม สืบทอดเอกลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนสตรี
ชั้ น น� ำ ของประเทศมาอย่ า งยาวนานถึ ง ปั จ จุ บั น ๑๑๔ ปี การน� ำ เสนอผลงานของโรงเรี ย น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส�ำคัญผลผลิตที่มีคุณค่าคือนักเรียน ในวารสารสายสังวาลย์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ทราบทั่วกัน และร่วมแสดงความยินดีด้วยความชื่นชมความส�ำเร็จ
ของนักเรียนซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีวิทยาที่ร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ขอเป็นก�ำลังใจตลอดกาล

(ดร.จ�ำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
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สายสังวาลย์

✮ หน้าพิเศษ ✮

ผลงานแห่งเกียรติยศ
✥ โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
✥ นายปราโมทย์ น�้ำยาง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ�ำปี
๒๕๕๖ จากคุรุสภา
✥ นางสาววาสนา ภูมี ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี   ชื่อผลงานวิจัย “การศึกษาความสามารถ
		 ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการ
		 เรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ” จากคุรุสภา

โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจ�ำปี ๒๕๕๖

นายปราโมทย์ น�้ำยาง

นางสาววาสนา ภูมี
สายสังวาลย์
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✮ หน้าพิเศษ ✮
รายงานสรุปผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา

๔๙๙

คน

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ

๔๖๒

คน

คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ
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สายสังวาลย์

๙๒.๕๘
๓๗

คน

๗.๔๑
๔
๐.๘๐

คน

✮ หน้าพิเศษ ✮
รายงานสรุปผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จ�ำแนกตามกลุ่มวิชาเรียน
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวนห้องเรียน
๑.๑ สอบได้มหาวิทยาลัยของรัฐ
คิดเป็นร้อยละ
๑.๒ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน
คิดเป็นร้อยละ
    ๑.๓ ศึกษาต่อต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ

๓๑๗
๘
๓๐๒
       ๙๕.๒๖
๑๓
๔.๑๐  
๒
๐.๖

คน
ห้องเรียน
คน
คน
คน
   

๒. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์		
จ�ำนวนนักเรียน
๑๐๒
จ�ำนวนห้องเรียน
๓
    ๒.๑ สอบได้มหาวิทยาลัยของรัฐ
๙๐
คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๒๓
    ๒.๒ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน
๑๐
คิดเป็นร้อยละ
                                            ๙.๘๐
    ๒.๓ ศึกษาต่อต่างประเทศ
๒
คิดเป็นร้อยละ
๑.๙๖

คน
ห้องเรียน
คน
คน
คน

๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น – จีน – ฝรั่งเศส
จ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวนห้องเรียน
๓.๑ สอบได้มหาวิทยาลัยของรัฐ
คิดเป็นร้อยละ
๓.๒ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน
คิดเป็นร้อยละ

๘๐
คน
๓
ห้องเรียน
๖๖
คน
๘๒.๕                   
๑๔
คน
๑๗.๕

สายสังวาลย์
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✮ หน้าพิเศษ ✮
ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ของรัฐ
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

6

สถาบัน / มหาวิทยาลัย

จ�ำนวน (คน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

๙๙
๗๖
๙๘
๖๒
๓๕
๒๐
๑๖
๑๕
๕
๔
๒
๑
๓
๗
๒
๑
๕
๑
๑
๑
๒
๓
๒
๑

รวมทั้งสิ้น

๔๖๒

สายสังวาลย์

✮ หน้าพิเศษ ✮
ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยาที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
ล�ำดับที่

คณะ / สาขาวิชา

จ�ำนวน (คน)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์ / ทันตแพทยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เภสัชศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ / พยาบาล
อุตสาหกรรมเกษตร / เกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร
สัตวแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
บัญชี ๕ ปี / บัญชี ๔ ปี / บัญชีภาคภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังคมศาสตร์ / วิทยาการจัดการ
จิตรกรรม ประติมากรรม / โบราณคดี / มัณฑนศิลป์
นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน
ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์
อักษรศาสตร์
ศึกษาต่อต่างประเทศ

๕๗
๔๘
๓๘
๒๐
๒๗
๓๐
๑๑
๗
๒๙
๒๕
๒๗
๑๕
๒๔
๘
๑๕
๔๔
๑๗
๙
๑๑
๔

		

รวมทั้งสิ้น

๔๖๒

สายสังวาลย์
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✮ หน้าพิเศษ ✮
ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สถาบัน / มหาวิทยาลัย

จ�ำนวน (คน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสยาม
สแตมฟอร์ด

๑๑
๙
๘
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑

รวมทั้งสิ้น

๓๗

ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
8

คณะ / สาขาวิชา

จ�ำนวน (คน)

นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจ / BBA
ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์
เภสัช / เภสัชบริบาล
อุตสาหกรรมบริการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัญชี
รัฐศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทย์แผนจีน
แพทย์แผนตะวันออก
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติศาสตร์

๗
๘
๓
๓
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑

รวมทั้งสิ้น

๓๗

สายสังวาลย์

✮ หน้าพิเศษ ✮
ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ศึกษาต่อต่างประเทศ
ล�ำดับที่
๑

คณะ / สาขาวิชา

จ�ำนวน (คน)

ศึกษาต่อต่างประเทศ

๔

รวมทั้งสิ้น

๔

ตารางสรุปจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนสตรีวิทยาที่ศึกษาต่อในคณะ / สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
จ�ำแนกเป็นรายชั้น
จ�ำนวน จ�ำนวนที่สอบได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
ห้อง
กลุ่มวิชา
		
(คน)
(คน)
(%)
๖.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๔๓
๓๙
๙๐.๗๐
๖.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๔๓
๔๒
๙๗.๖๗
๖.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๔๐
๓๙
๙๗.๕๐
๖.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๓๙
๓๕
๘๙.๗๔
๖.๕ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๔๒
๔๐
๙๕.๒๓
๖.๖ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (In)
๓๘
๓๗
๙๗.๓๗
๖.๗ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (พสวท.) ๓๕
๓๓
๙๔.๒๙
๖.๘ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Math)
๓๗
๓๗
๑๐๐
๖.๙ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
๓๖
๓๕
๙๗.๒๒
๖.๑๐ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
๓๔
๓๐
๘๘.๒๓
๖.๑๑ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
๓๒
๒๙
๙๐.๖๒
๖.๑๒ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
๒๙
๒๔
๘๒.๗๕
๖.๑๓ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
๒๑
๒๐
๙๕.๒๔
๖.๑๔ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
๓๐
๒๒
๗๓.๓๓
รวม

๔๙๙

๔๖๒

๙๒.๕๘

สายสังวาลย์
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✮ ร้อยรสพจนา ✮

ภาษาไทย ภาษาชาติ
ประเทศไทยเป็นได้ด้วยไทยแท้
ที่ชาติชนคนก่อนกลั่นกรองมา
สร้างสรรค์เป็นอักษรที่สอนสั่ง
เกิดต�ำราประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ภาษาไทยไพเราะเพราะอย่างเลิศ
พยัญชนะสระอันดาษเดียร
ประเทศไทยเป็นได้ในวันนี้
สั่งสมไว้ให้สานสืบยั่งยืนมา

เป็นไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
ผ่านคุณค่าต�ำนานพื้นบ้านไทย
ถ่ายทอดทั้งอารยะอันยิ่งใหญ่
บอกเล่าให้ลูกหลานได้ร�่ำเรียน
สิ่งประเสริฐเมื่อพูดฟังทั้งอ่านเขียน
พ่อขุนเพียรประดิษฐ์คิดขึ้นมา
เพราะไทยมีประชาชีที่รักษา
คงคุณค่าภาษาของชาติไทย
เด็กหญิงพิชชาภา หวังประเสริฐกุล ม.๓.๘

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาษาไทย ภาษาชาติ
ร้อยล้านค�ำสื่อความหมายให้สืบสาน
ทุกอักษรสร้างสรรค์เป็นค�ำไทย
เอกลักษณ์ของไทยในวันนี้
ให้เพลินพิศพิเคราะห์ดรู ู้ใจความ
ค�ำทุกค�ำที่กลั่นมาล้วนไทยสิ้น
ภาษาใดจะเพราะกว่าภาษาไทย
บรรพบุรุษบรรจงสร้างแต่กาลก่อน
ภาษาไทยผันเปลี่ยนตามกาลเวลา

สร้างต�ำนานแห่งภาษามาแต่ไหน
ละเมียดละไมไพเราะและงดงาม
บทกวีนิราศกลอนแดนสยาม
เมื่อเอ่ยนามภาษาชาติภาษาไทย
ใครยลยินศิลป์ภาษาพาหลงใหล
สื่อความได้ชัดเจนอย่างเป็นมา
น�ำค�ำสอนสรรค์สร้างอย่างรู้ค่า
แต่คงค่าคงความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
นางสาวฐาปนีย์ บางท่าไม้ ม.๔.๖

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันภาษาไทยแห่งชาติ
10
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✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮

Miss Energy Mind

Award 2013

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ โรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดโครงการประกวด Miss Energy Mind Award 2013
เมือ่ วัน ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ ปีนเี้ ป็นปีแรก มีนกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรม และส่งตัวแทนเข้าประกวด แต่ละคนล้วนแต่
ไอเดียบรรเจิด ตัดแต่งชุดในคอนเซ็ปต์อนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมเหมาะสมกับ “สตรีวทิ ยารวมพลังรักษ์ พิทกั ษ์โลก”
ได้อย่างดีเยี่ยมและสวยงาม ฝีมือและไอเดียไม่แพ้กันเลย การตัดสินการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑.

การประกวดเครื่องแต่งกาย มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
-

๒.

เด็กหญิงอติยา
เด็กหญิงมัญพิชญ์
เด็กหญิงพงษ์พิชชา
นางสาวสโรชา
เด็กหญิงจุฑาภา
เด็กหญิงณัฐนพิน

วิรวัฒนานนท์
ศุภประสิทธิ์
ชูครุวงศ์
มัฆมาน
บุญศิริชัย
มาศภากร

ม.๓.๒
ม.๕.๔
ม.๒.๖
ม.๔.๙
ม.๓.๑
ม.๓.๒

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวด Miss Energy Mind Award 2013 มีผู้ได้รับต�ำแหน่งดังนี้
-

นางสาวนัฏฐณิชา
เอี่ยมวัฒนศิลป์
ม.๔.๓
ได้รับต�ำแหน่ง Miss Energy Mind Award 2013

-

นางสาวยุพเรศ
พานิชกุล
ม.๕.๔
ได้รับต�ำแหน่งรอง Miss Energy Mind Award 2013  อันดับ ๑

-

นางสาวมัญพิชญ์
ศุภประสิทธิ์
ม.๕.๔
ได้รับต�ำแหน่งรอง Miss Energy Mind Award 2013  อันดับ ๒

-

นางสาวสิริธร
หงส์อ่อน
ได้รับต�ำแหน่ง Miss Popular Vote

ม.๔.๔

สายสังวาลย์
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✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮
ข้อคิดดีๆ จาก Miss Energy Mind Award 2013 คนแรก
“ดิฉนั ชือ่ นางสาวณัฎฐณิชา เอีย่ มวัฒนศิลป์ ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔.๓ ชือ่ เล่น นามิ ดิฉนั ได้ศกึ ษา
อยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในฐานะที่ดิฉันได้รับเลือกเป็น Miss Energy Mind Award 2013
ดิฉันรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจมาก ดิฉันได้เล็งเห็นถึงว่าการประหยัดพลังงานคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
ต่อตนเองและคนรอบข้าง ดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะปฏิบัติตนให้สมกับที่คณะกรรมการได้คัดเลือกให้ดิฉันได้รับต�ำแหน่ง
อันทรงเกียรตินี้ สิ่งแรกส�ำหรับดิฉันที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ดิฉันจะเริ่มที่ตัวดิฉันเองก่อนและจะชักชวน
เพื่อนๆ คนใกล้ชิดให้รู้จักวิธีการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น เราจะเริ่มต้นประหยัดพลังงานในสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน เช่น
ปิดพัดลมไฟหรือแอร์ที่ไม่ได้ใช้ เมื่อเข้าห้องน�้ำให้ปิดน�้ำให้สนิทก่อนที่จะออก ปิดประตูส�ำหรับห้องที่เปิดแอร์ไว้ในห้อง
ให้สนิทและเปิดแอร์ที่อุณหภูมิแอร์ ๒๕ องศาเซลเซียส หมั่นท�ำความสะอาดหลอดไฟและแอร์ ไม่เปิดแอร์และพัดลม
พร้อมกัน ลดการใช้ขวดน�้ำพลาสติกโดยการใช้กระติกน�้ำมาเติมน�้ำที่โรงเรียน ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน
เพียงแค่ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามนี้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และโลกของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น มลภาวะต่างๆ
จะน้อยลง สุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เห็นความส�ำคัญของการประหยัดพลังงานว่ามีส�ำคัญเพียงใด”
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✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮

ยอดนารีบนวิถี

ความพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงพออยู่          
ดุจด�ำรัสเอกบดินทร์ปิ่นชาติไทย      
รู้ประมาณ รู้จักออม รู้จักอด           
กินของไทยใช้ของไทยไทยทุกคน     

เพียงพอรู้พออุ้มชูตัวเองไหว
ธ ตรัสไว้เป็นแนวทางสร้างสุขตน
ละลดสิ่งฟุ่มเฟือยไม่เกิดผล
ความยากจนจะห่างไกลไทยยั่งยืน

จากพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานให้กบั พสกนิกร ชาวไทยทัว่ ประเทศ
ให้ใช้ชวี ติ อย่างพอมี พอกิน พอใช้ ไม่ฟมุ่ เฟือย ผูบ้ ริหารและคณะครูโรงเรียน สตรีวทิ ยาได้นอ้ มรับพระราชด�ำรัส
มาอบรมสั่งสอนนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาให้เป็นคนที่ท�ำอะไร แต่พอตัว ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้โรงเรียนได้ฝึกให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล รอบคอบ และสอนให้
นักเรียนมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด�ำเนินชีวิตในโรงเรียน สตรีวิทยานั้นได้มีกิจกรรมไปวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้เด็กมีสติ
อยู่กับตัวเสมอ มีการรณรงค์ให้ปิดน�้ำ  ปิดไฟ หลังเลิกใช้งาน และมีธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนรู้จักออมเงิน
คุณครูมักพูดเสมอว่า การที่เรารู้จักออมเงินนั้นจะท�ำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตและเป็นการบริหารใช้เงิน
ไปในตั ว ให้ ส มกั บ การเป็ น ยอดนารี ส ตรี วิ ท ยาจะต้ อ งมี ค วามประพฤติ ต รงตามหลั ก วิ ถี ค วามพอเพี ย งคื อ
มีความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบทีจ่ ะน�ำความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการน�ำปฏิบัติ มีคุณธรรมในตนเอง กริยา
มารยาทเรียบร้อย เคารพผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริตท�ำงานส่งครูตามเวลาที่ก�ำหนด และมีความอดทน
มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้การด�ำเนิน
ชีวิตได้ เมื่อเด็กนักเรียนสตรีวิทยาออกไปสู่สังคมภายนอกท�ำให้เป็นคนมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุข สามารถท�ำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ท�ำให้ได้ขึ้นชื่อว่า “ยอดนารีบนวิถีความพอเพียง”
การด�ำเนินตามวิถีความพอเพียงดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น นอกจากจะท�ำให้ชาวสตรีวิทยารู้จัก
ความพอเพียงมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้สามารถน�ำหลักความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตสิ่งต่างๆ เหล่านี้
จะสามารถพัฒนาจากสังคมเล็กๆ จากครอบครัวสู่โรงเรียน ขยายผลถึงสังคมโดยรวมและที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ประเทศชาติได้มีความสงบสุข ตั้งอยู่บนความพอเพียง ดังค�ำสอนของพ่อหลวงอย่างแท้จริง

เด็กหญิง ณัฐกฤตา คุณอนันต์ ชั้น ม.๑.๑๐ เลขที่ ๕
สายสังวาลย์
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ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่

ในยุคปัจจุบันที่มีข่าวอาชญากรรมต่างๆ มากมาย จิตใจของผู้คนในสังคมที่มีเทคโนโลยีและมีการพัฒนากลับไม่ได้
พัฒนาตามไปด้วย มีแต่จะแย่ลงๆ การด�ำรงชีวิตอย่างสงบสุข สบายใจ หาได้ยากจากความรีบเร่ง และการแข่งขันในปัจจุบัน
ผู้คนรีบร้อนที่จะขวนขวายความส�ำเร็จ ความรุ่งเรือง จนลืมชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง และสังคม ชุมชนที่น่าอยู่
แน่นอนว่าเงินทองและความส�ำเร็จคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญในชีวติ ของเราทุกคน แต่เราอย่าลืมว่าสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการด�ำรงชีวติ
นั่นก็คือความสุข ชีวิตของเราจะสดใสได้ก็ต้องมาจากภายในจิตใจต้องคิดในแง่บวก ต้องรู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และ
มีน�้ำใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ แต่จิตใจจะมีทัศนคติที่ดีได้ก็ต้องมาจากสภาพสังคม การเลี้ยงดู
เอาใจใส่ของคนในครอบครัว การปลูกฝังความคิดที่ดีจากพ่อแม่ รวมถึงสภาพชุมชนที่อยู่อาศัยต้องปลอดภัยน่าอยู่ ชุมชน
จะต้องเป็นชุมชนทีป่ ลอดยาเสพติด ไม่มสี งิ่ มอมเมาอบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน มีการส่งเสริมกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ให้กบั คน
ในชุมชน ผู้คนภายในสังคมก็ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน เคารพ
เสียงส่วนมากเมื่อมีการลงความคิดเห็นต่างๆ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้องมีการร่วมมือกัน
ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ ด้วยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต
อย่างพอเพียง คือการเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีโดยต้องค�ำนึงถึงอนาคตข้างหน้าด้วย พอประมาณนั่นก็คือพอดี ไม่มากเกินไป
ไม่น้อยเกินไป ให้อยู่ในขอบเขต และมีภูมิคุ้มกันคือมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่หลงระเริงในความหรูหรา เด็กๆ
ทุกคนเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาชาติ เมือ่ เด็กๆ เติบโตมาจากครอบครัวทีอ่ บอุน่ รูจ้ กั การใช้ชวี ติ โดยยึดหลักความพอเพียง
ความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกัน สภาพสังคมรอบข้าง ชุมชนที่อยู่อาศัยน่าอยู่ ปลอดภัย จากแหล่งอบายมุข
แหล่งอาชญากรรม เมือ่ เติบโตขึน้ ก็จะกลายเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ ที ศั นคติทดี่ ี จิตใจทีค่ ดิ บวก คิดทีจ่ ะสร้าง คิดทีจ่ ะพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีความรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้า
ในสังคมที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปเรื่อยๆ สิ่งที่ส�ำคัญ คือ จิตใจของผู้ที่อยู่ภายในสังคมก็ต้องพัฒนา และก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กัน การที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนเป็นผู้ที่มีทัศนคติดี มีความรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องยาก ต้องปรับปรุงตั้งแต่
พื้นฐานของชีวิต พื้นฐานของสังคมชุมชนของคนทุกคน เราไม่ได้มีหน้าที่นั่งคิดว่าท�ำไมบ้านเมืองไม่เจริญ ท�ำไมคนอื่น
ถึงไม่อย่างนู้นอย่างนี้ สิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาของสังคม นั่นก็คือ เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทัศนคติ
ของตัวเอง ด้วยการปรับปรุงให้ตัวเองมีชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่

ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่

เด็กหญิงจริยะวรรธน์ จบดี
ม.๓.๙ เลขที่ ๓

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย�้ำ
แนวทางแก้ไขเพือ่ ให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ
การที่เราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง มีเงินใช้ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องดีส�ำหรับคนธรรมดา แต่ถ้าเราใช้เงิน
อย่างฟุม่ เฟือยเป็นประจ�ำนัน้ อาจท�ำให้เงินทีม่ นี นั้ หมดลงไปได้ เราจึงควรใช้จา่ ยเท่าทีจ่ ำ� เป็น แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะประหยัด
ทุกอย่างไม่ใช้เงินเลย อาทิ ถ้าเราไม่มปี ากกาและสมุดในการจดงาน เราก็ควรจะซือ้ แต่ไม่ใช่ซอื้ มาเยอะแล้วก็นำ� ไปเก็บ สุดท้าย
ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็หายไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ยังเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ในสังคม
ของเรานั้นยังมีคนที่อ่อนแอทางด้านการเงินกว่าเราอีกมากมาย และมีคนที่รวยจนสามารถซื้อได้ทุกอย่าง ซึ่งในบางครั้งเรา
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อของตามคนอื่น เราควรดูที่ความส�ำคัญของสิ่งที่เราจะซื้อเราควรที่จะน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ของในหลวงมาใช้บ้าง นั่นก็คือพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขอยู่สองอย่างคือ ความรู้ และคุณธรรม
เรียกรวมๆ ว่าทางสายกลาง ถ้าเราได้ลองท�ำสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เรามีชีวิตที่ดี ฐานทางสังคมที่มั่นคงท�ำให้เรามีสมดุลและ
ยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะยั่งยืนซึ่งมีความหมายว่าการที่เราใช้เงินอย่างประหยัด รู้จักอดออม เพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นคนที่
เป็นใหญ่ได้และยิ่งถ้าเรามีพื้นที่ในการเกษตร ซึ่งตามหลักแล้วเราควรแบ่งออกเป็นสี่ส่วน โดยสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกส�ำหรับ
สระน�้ำ  สามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาเอาไว้ปลูกข้าว สามสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายให้ปลูกพวกผลไม้และผักต่างๆ และสิบเปอร์เซ็นต์
ทีเ่ หลือค่อยเอามาอยูอ่ าศัย หลักการนีช้ ว่ ยในการลดค่าใช้จา่ ยทางด้านอาหารไปได้สว่ นหนึง่ และถ้ามีอกี หลายๆ คนทีท่ ำ� เหมือน
กับเรานั้นเขาก็จะเข้าใจเองว่ามันเป็นอย่างไร
ในสังคมของเรามีคนอยู่หลายประเภท แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารู้ก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นหรือบางอย่างถ้าไม่ดี
เราก็ควรบอกกล่าว ส่วนในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจนั้น พวกเราทุกคนควรจะรู้จักการอดออมมัธยัสถ์เพื่อในวันข้างหน้า
ถ้าเราจ�ำเป็นที่ต้องใช้เงินจริงๆ เราก็สามารถน�ำเงินที่เคยเก็บไว้นั้นออกมาใช้ได้

เด็กหญิงปรียาภา เดชตระกูลวงศ์
ม.๓.๕ เลขที่ ๒๐

ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่

ค�ำว่าชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและชุมชนเหล่านี้เอง
ทีเ่ ป็นถิน่ ฐานของแต่ละคน และยังเป็นปัจจัยส�ำคัญของลักษณะนิสยั ของคนเหล่านัน้ ด้วยหากเป็นชุมชนทีด่ กี ย็ อ่ มมีประชาชน
ที่ดีตามมาเหมือนตัวแปรทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนสมัยนี้อาจมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันออกไปจากสมัยก่อน อาจเกิดขึ้นจากเรื่องเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพ
ที่ท�ำให้คนเราต่างใช้เวลาในหนึ่งวันอย่างคุ้มค่าจึงไม่ค่อยคิดถึงคนรอบข้างเท่าไหร่ อาจท�ำให้ความเอื้อเฟื้อหายไปกลายเป็น
ช่วงเวลาแห่งการหารายได้มากกว่าหามิตรภาพแห่งชีวิต ในแต่ละบ้านเริ่มมีการค้าขายกันมากขึ้น ส่วนใหญ่จึงมักเป็นชุมชน
แบบอาคารพาณิชย์ที่เป็นแหล่งค้าขาย ส่วนคนที่ชอบความสันโดษมักจะเลือกอยู่แบบบ้านเดี่ยว และบางพวกที่ต้องเลือก
ทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบกะทัดรัดพอตัวไม่ใหญ่มากจนเกินไปอย่างทาวเฮ้าส์หรือคนทีม่ เี งินมหาศาลอาจชอบอยูบ่ า้ นเหมือนในเทพนิยาย
อย่างบ้านคฤหาสน์หลังละหลายสิบล้าน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถวัดความสุขของคนในแต่ละชุมชนนั้นๆ ได้ ในความคิด
ของฉันบางชุมชนถึงเล็กแต่กอ็ บอุน่ และน่าอยูม่ ากเพราะเขาเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั อย่างทีห่ าได้ยากในสังคมปัจจุบนั มอบความรัก
ช่วยดูแลกันและกันเหมือนทุกคนในชุมชนเป็นญาติ เป็นครอบครัวเดียวกัน อยู่อย่างพอเพียงโดยน�ำเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ค�ำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรา มาประยุกต์ใช้กับบ้านของตนเองและในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม
โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ เป็นสระน�้ำ  พืชไร่พืชสวน นาข้าว ที่อยู่อาศัย ตามล�ำดับ โดยใช้หลักทางสายกลาง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ครอบครัวของเราทุกคนมีความสุข ไม่ต้องเป็นหนี้สินโดย
ไม่จ�ำเป็น แถมยังท�ำให้เรามีรายได้และมีอาหารกินภายในบ้านเองแบบไม่ต้องซื้อ ปลอดภัย น�ำมาท�ำอาหารเท่าไรก็ได้ตามใจ
ต้องการ นอกจากนี้เพื่อนบ้านก็รู้สึกดีมากแล้ว
สิง่ เหล่านีท้ งั้ หมดทีไ่ ด้บรรยายมาอาจจะไม่ใช่ทงั้ หมดทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนมีความสุข แต่กส็ ามารถท�ำให้คนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันไม่มาก
ก็น้อยได้มีความสุขอย่างพอดี ไม่สร้างหนี้สินแถมยังมีความสุขท�ำให้เอื้อเฟื้อกัน รักกัน อบอุ่นมากขึ้นหากเราสามารถรักษา
มาตรฐานเหล่านี้ พวกเราและลูกหลานในอนาคตก็จะอยู่อย่างมีชีวิตที่สดใส ในชุมชนที่น่าอยู่ตลอดไป

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มหไพโรจน์
ม.๓.๘ เลขที่ ๔๓
สายสังวาลย์
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”
นักกีฬาขาไม่ถึงพื้น!!!
ย
า
อ
“

“อาย” นักกีฬาขาไม่ถึงพื้น !!! นี่ไม่ใช่กีฬา
เฟสปิกเกมนะคะ แต่เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะสูง
นั่นคือ “กีฬาขี่ม้า” ค่ะ
“อาย ชนากานต์ อินทร” นักเรียนโรงเรียน
สตรี วิ ท ยาเ ป็ น นั ก กี ฬ าขี่ ม ้ า ที ม ชาติ ไ ทย ซึ่ ง ดิ ฉั น
จะพาไปรู้จักค่ะ

นางสาวพนิดา ทุมจันทร์ ม.๕.๑๓ (ผู้สัมภาษณ์)

ผู้สัมภาษณ์ : อาย สวัสดีค่ะ ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยค่ะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ชนากานต์ อินทร
อายุ ๑๗ ปี เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๙
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๕ ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบว่าอายเริ่มขี่ม้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถ้าเริ่มขี่ม้าแบบจริงจังก็ตอนอายุ ๑๒ ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : แล้วใครคือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้คุณอยากเล่นกีฬาขี่ม้าคะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : พี่นนี ่าค่ะ  เค้าเป็นนักกีฬาขี่ม้าผู้หญิงคนไทยคนแรก
ที่ได้ไปโอลิมปิกค่ะ

ผู้สัมภาษณ์ : เริ่มขี่ม้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ตอนแรกเลย ก็กลัวค่ะ กลัวว่าถ้าตกแล้วจะเจ็บ แต่พอหัดขี่ม้าไปเรื่อยๆ แล้วรู้สึกชอบค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : ม้าตัวแรกของคุณเป็นยังไงบ้างคะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ม้าตัวแรกเลยเป็นม้าที่น่ารักมากค่ะ ม้าตัวนี้ใจดีมาก เวลาผิดที่อายบังคับม้ากระโดดผิดจังหวะ
มันก็จะคอยช่วยอยู่เสมอค่ะ ม้าตัวนี้ท�ำให้ดิฉันได้ถ้วยรางวัลเร็วกว่าทุกคนค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : เวลาจะลงแข่งคุณจัดการกับความรู้สึกที่กดดันและ
		
ตื่นเต้นอย่างไรคะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็ท�ำหลายวิธีนะคะ เช่น นั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวจนกว่า
จะหายเครียด หรือเลือกที่จะอยู่กับม้าค่ะ เพราะเวลา
ที่ดิฉันรู้สึกเครียดจะไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไร
เพราะบางทีอาจท�ำให้เรารู้สึกกดดันมากกว่าเดิมค่ะ
16
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ผู้สัมภาษณ์ : คุณเคยเหนื่อยและคิดอยากที่จะเลิกขี่ม้าบ้างหรือไม่คะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถ้าจริงๆ เลย เคยอยากเลิกขี่ม้าเลยค่ะ เพราะช่วงแรกที่โค้ช
จากต่างประเทศมาฝึกจะโหดมากค่ะ วันหนึ่งต้องขี่ม้า
๒ ชั่วโมงต่อม้า ๑ ตัว แล้วดิฉันมีม้า ๓ ตัววันหนึ่งเลยต้องขี่ม้า
๖ ชั่วโมงค่ะ แต่พอผ่านจุดนั้นมาได้ก็รู้สึกว่าเรายังต้องฝึก
มากกว่านี้ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้าเลือกเล่นกีฬาอื่นๆ ที่ไม่ใช่กีฬาขี่ม้าคุณอยากเลือกเล่นกีฬา
		
อะไรคะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็อยากลองเล่นกีฬาหลายอย่างนะคะ แต่กีฬาที่อยากจะเล่น
มากๆ เลยน่าจะเป็นว่ายน�้ำค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบเทคนิคในการขี่ม้าค่ะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก่อนอื่นเลย ต้องเข้าไปท�ำความรู้จักกับม้าก่อนค่ะ เพื่อความเข้าใจนิสัยกัน
การท�ำความรู้จักก็ง่ายๆ เลยค่ะ เอาแอปเปิ้ลไปให้สัก 1-2 ลูกค่ะ
เขาจะเชื่องเอง โดยการขี่ม้าง่ายๆ ค่ะ พอขึ้นไปบนหลังม้าแล้วพยายาม
สื่อสารกับเขา เขาจะเข้าใจเราเอง ตอนบังคับม้าวิ่งหรือจะกระโดด ให้จับจังหวะ
ของม้าค่ะ ซึ่งม้าแต่ละตัวจะมีจังหวะที่ต่างกันค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : อยากให้ช่วยแนะน�ำคนที่สนใจการขี่ม้าค่ะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส�ำหรับผูท้ ี่สนใจกีฬาขี่ม้านะคะ ก็อยากให้ลองมาขี่ม้ากันดู
ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะ กีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องใช้หัวใจ
และต้องสื่อสารกับม้าให้รู้สึกว่าม้าเป็นเพื่อนของเรา
กีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่สนุกค่ะ อยากให้ทุกคนลองเล่นกีฬาขี่ม้ากันดู
แล้วคุณจะรู้สึกว่ากีฬาชนิดนี้ไม่ธรรมดาค่ะ  
สายสังวาลย์
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ดร.พรรณี เกษกมล
จันทร์ฉายเป็นครูตั้งแต่อายุ ๒๑ ตอนนี้เธออายุ ๖๐ เกษียณอายุราชการในปีนี้ เธอคิดเองเออเอง
มาตลอดเวลาว่าเธอเป็นครูที่ดีมีจิตวิญญาณของการเป็นครูตามค�ำสอนสั่งสมัยที่เรียนวิชาชีพครู หน้าที่ของครู
คือสอนให้เด็กรู้ผิดรู้ถูก รู้สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ
วันนีเ้ ธอสับสนเล็กน้อยว่าเมือ่ บริบทของสังคมเปลีย่ นไปการเป็นครูดจี ะเปลีย่ นไปด้วยหรือไม่ การทีเ่ ธอ
ไม่ ส ามารถท� ำ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนเป็ น เด็ ก ดี มี ภู มิ คุ ้ ม กั น มี ค วามเชื่ อ มั่ น และภาคภู มิ ใจในตนเอง มี วิ นั ย และ
ความรับผิดชอบเป็นความบกพร่องในอาชีพครูของเธอด้วยหรือไม่
สมั ย นี้ มี ก ารคั ด เลื อ กครู ดี ใ นดวงใจ เธอไม่ เ คยได้ ร างวั ล นี้ หรื อ ที่ เ ธอหลงตั ว เองว่ า เป็ น ครู ดี นั้ น
มันไม่เป็นความจริง มันเป็นแค่ความคิดที่หลงตัวเองของเธอ การเข้มงวดกวดขันให้ตั้งใจเรียน ให้ท�ำงานครบ
ให้นั่งเรียบร้อย หลายสิ่งที่เธอท�ำมันคงเป็นสิ่งไม่ดีในสายตาของเด็กๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นครู
เธอท�ำตามที่เธอคิดตลอดชีวิตการเป็นครู
ถ้าจะให้เธอเปลี่ยนความคิดปล่อยให้เด็กลุกนั่งตามสบาย ใคร่เรียนก็เรียน ทุกคนมีอิสระที่จะท�ำ
ในสิ่งที่ควรท�ำเธอก็ท�ำไม่ได้อีก เธอคิดเองว่าเธอคงเป็นได้เพียงไม้ที่ตายแล้วรอวันผุพังไปตามกาลเวลา
หลังจากที่เธอสับสนวุ่นวายใจ เธอเริ่มสร้างพลังแห่งความเป็นครูดีอีกครั้ง เหลือเวลาอีกไม่นาน
สิ่งที่ฝังใจมาตลอดว่าเด็กจะดีได้ต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ มีวินัยจึงจะเป็นภูมิคุ้มกันเด็กๆ ของเธอ
ให้ผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นไปได้
แล้วความสับสนในใจกลับกลายเป็นความมุ่งมั่นในความคิดที่ตอกย�้ำตลอดเวลาถึงหน้าที่ของการเป็น
ครูดี ถึงอย่างไรเธอคงไม่เปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่าครูดีต้องคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี วันนี้เด็กอาจ
ไม่เข้าใจและไม่ท�ำ แต่เมื่อเติบโตขึ้นอีกนิดค�ำพูดที่ครูหลายคนเคยเตือนคงจะท�ำให้เขาได้เกิดส�ำนึก
วัยรุน่ เป็นวัยทีเ่ ห็นเพือ่ นส�ำคัญทีส่ ดุ เขาจะยอมท�ำทุกอย่างแม้จะต้องขัดค�ำสัง่ ของครู พ่อแม่ ถ้าเราท�ำให้
เด็กมั่นใจในตนเองได้ว่าสิ่งที่ท�ำนั้นมันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะและจะเป็นรอยแผลเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ แทนที่เขา
จะท� ำ ตามเพื่ อ นในทางไม่ดีเขาจะกลายเป็น ผู้น�ำให้ เ พื่ อ นได้ คิ ด และช่ ว ยกั น ประคั บประคองให้ ผ ่ า นพ้ น
ช่วงเลวร้ายของชีวิตไปได้
การสร้างความรักให้เกิดในครอบครัว สายใยแห่งความผูกพันจะช่วยดึงเด็กที่ก�ำลังจะก้าวเดิน
ในเส้นทางสายเบี่ยงให้ย้อนกลับมาเส้นทางเดิมที่ดีอยู่แล้วได้
การมีวิสัยทัศน์มองเห็นโลกกว้างมากกว่าเดิมจะมองเห็นเส้นทางของคนที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
เส้นทางที่จะเลือกเดินด้วยการยอมท�ำตามเพื่อน วิ่งตามกระแสแฟชั่น หรือยอมล�ำบากอ่านหนังสือตั้งใจเรียน
สัก ๑๐ ปี แล้วสบายตลอดชีวติ นับเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า หรือท�ำตัวเป็นหัวโจกเพือ่ นให้ครูดดุ า่ แล้วหมดอนาคต
แต่ละเส้นทางย่อมมีเป้าหมายก�ำกับแล้วแต่ใครต้องการอนาคตแบบไหน
ตอนนี้จันทร์ฉายเลิกสับสนและตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าถึงแม้เวลาจะเหลือน้อยนิดแต่เธอจะไม่ปล่อยเวลา
ให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ ถึงเธอจะไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคนโดยตรง เธอจะยังคงศรัทธา
ต่อวิชาชีพครูตลอดไป ภาคภูมิใจในการเป็นครูและจะเล่าให้ลูกหลานได้ฟังด้วยความสบายใจ
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ท�ำไม ต้องฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ
๑. วัคซีนชนิดเชื้อเป็น เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยการน�ำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มาท�ำให้อ่อนฤทธิ์
ลงแล้วน�ำเข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีพ่นทางจมูก เพื่อสร้างภูมิต้านทานเฉพาะในเยื่อบุทางเดินหายใจ ซึ่งวัคซีน
ชนิดนีม้ ใี ช้ในบางประเทศ ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่ได้นำ� เข้ามาใช้ และก�ำลังอยูใ่ นระหว่างท�ำการศึกษาวิจยั
ถึ ง การผลิ ต ซึ่ ง วั ค ซี น ชนิ ด นี้ มี ข ้ อ ควรระวั ง ในการใช้ กั บ ผู ้ ท่ี ป ั ญ หาภู มิ ต ้ า นหรื อ ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ผิ ด ปรกติ
และมีข้อจ�ำกัดในการใช้ในเด็กเล็กที่มีอายุต�่ำกว่า ๕ ปี
๒. วัคซีนชนิดเชื้อตาย เป็นวัคซีนที่สกัดมาจากชิ้นส่วนของไวรัส แล้วน�ำเข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธี
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อสร้างภูมิต้านทานเฉพาะที่ในเลือด วัคซีนชนิดนี้สามารถฉีดให้แก่บุคคลทั่วไป
ที่อายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนชนิดนี้มีใช้ในประเทศไทยแล้ว

กระบวนการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย จะมีการสกัดเชื้อไวรัสออกมาจากชิ้นส่วนของไวรัส
แล้วฉีดเข้าไปในไข่ไก่ฟักหรือไข่ไก่บริสุทธิ์ที่ปลอดเชื้อและไม่มีลูกไก่อยู่ จากนั้นก็เพาะเลี้ยงเชื้อในไข่ไก่ฟัก
จนสามารถน�ำมาผลิตเป็นวัคซีนได้ ซึ่งการที่จะผลิตวัคซีนแต่ละโด๊สเพื่อใช้ในคนหนึ่งคนจะต้องใช้ไข่ไก่
หนึ่งฟอง ดังนั้นการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดจึงค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เวลา และใช้ไข่ไก่เป็นจ�ำนวนมาก

ท�ำไมจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี?
เนื่องจากเวลาที่เชื้อไวรัสมีการแบ่งตัวจะมีการกลายพันธุ์ได้ง่าย รวมทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วย
ซึง่ การกลายพันธุก์ จ็ ะส่งผลให้วคั ซีนของปีทผี่ า่ นใช้ปอ้ งกันการติดเชือ้ ในปีตอ่ ไปได้ผลไม่เต็มที่ เพราะฉะนัน้
องค์การอนามัยโลกจึงพยายามที่จะท�ำการศึกษาถึงสายพันธุ์ที่จะมีการระบาดในรอบปีต่อไป และแนะน�ำ
ให้มีการผลิตวัคซีนใหม่ให้ตรงตามสายพันธุ์ที่มีการระบาดทุกปี ดังนั้นเพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ให้ได้ผลดี จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กัน
อยู่ในขณะนี้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ H1N1 (ไข้หวัดใหญ่ 2009) , H3N2
และไข้หวัดใหญ่ชนิด B
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ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ส�ำหรับประเทศไทย ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือในช่วงก่อนที่จะเข้า
ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน) ซึ่งเป็นช่วงที่วัคซีนส�ำหรับปีนั้นๆ จะออกมาพอดี แต่หากไม่สะดวก
จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีก็ได้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถพบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทั้งปี

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ส�ำหรับกลุ่มคนที่สมควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง
เมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่าย ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•

หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงที่อายุครรภ์อยู่ในไตรมาสที่สอง – สาม
คนอ้วน
ผู้พิการทางสมอง
เด็กเล็กที่มีอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี
ผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ปอด หอบหืด ไต เบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน
ในการฉีดวัคซีนอาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ โดยคนที่ได้รับวัคซีนอาจมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
หรือปวดบวมบริเวณทีม่ กี ารฉีดวัคซีน แต่อาการส่วนใหญ่จะไม่รนุ แรงและหายเป็นปรกติได้ภายใน ๑ – ๒ วัน

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลิตจากไข่ไก่ฟัก เพราะฉะนั้นในผู้ที่แพ้ไข่ไก่แบบรุนแรง จึงไม่จะควรฉีดวัคซีนนี้
และส�ำหรับผู้ที่มีไข้สูงแบบเฉียบพลัน ก็ควรจะรอให้ไข้ลดลงก่อน แล้วจึงไปเข้ารับการฉีดวัคซีน

จากเว็บไซต์ http://www.prema.or.th/patient.php?CId=1&Id=84&menu=
งานอนามัยเรียบเรียง
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บทคัดย่อ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลาง เป็นตัวแทนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลของสารสกัดจากเปลือกเงาะที่มีผลต่อการละลายคราบน�้ำมันบนผิวน�้ำ
ผู้ท�ำโครงงาน

ครูที่ปรึกษา

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.

เด็กหญิงอาภาพิชญ์
เด็กหญิงธรรญวรรณ
เด็กหญิงสุขฤทัย
นางสาวรัตนวดี
นายณัชพงษ์พัฒน์

ภูวคีรีวิวัฒน์
ธรรมเนียม
นัยนภาเลิศ
โมรากุล
คันธวิวรณ์

ม.๓.๑๒
ม.๓.๑๒
ม.๓.๑๒

ปัจจุบันแหล่งน�้ำในชุมชนมีคราบน�้ำมันปนเปื้อนจากน�้ำเสียที่ทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งน�้ำมันเหล่านี้ย่อยสลาย
ได้ยาก การใช้สารลดแรงตึงผิวมาใช้ในการละลายคราบน�้ำมัน ท�ำให้น�้ำมันมีพื้นที่ผิวมากขึ้น คณะผู้จัดท�ำโครงงาน
จึงสกัดสารจากเปลือกเงาะซึ่งมีซาโปนินที่เป็นสารลดแรงตึงผิว โดยศึกษาตัวท�ำละลายที่เหมาะสมในการสกัด ศึกษา
ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่ใช้ในการละลายคราบน�้ำมัน และศึกษาการละลายคราบน�้ำมันที่ต่างชนิดกัน โดยน�ำ
เปลือกเงาะแห้งปัน่ ละเอียดมาแช่ในน�ำ้ เอทานอล และน�ำ้ ผสมเอทานอลในอัตราส่วน ๑:๑, ๑:๓ และ ๓:๑ และน�ำสารสกัด
ทีส่ กัดจากตัวท�ำละลายต่างๆ มาเจือจางเป็น ๓ ระดับความเข้มข้น คือ ร้อยละ ๒๕, ๕๐ และ ๗๕ โดยปริมาตรต่อปริมาตร
ทดสอบประสิทธิภาพด้วยการหาค่ากิจกรรมการเกิดอิมัลชัน (%EA) และหาความคงตัวของการเกิดอิมัลชัน (%EI)
จากผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากเปลือกเงาะทีส่ กัดด้วยน�ำ้ ผสมเอทานอลในอัตราส่วน ๓:๑ ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ ๑๐๐
โดยปริมาตรต่อปริมาตร มีประสิทธิภาพท�ำให้กจิ กรรมการเกิดอิมลั ชันของน�ำ้ มันสูงทีส่ ดุ ซึง่ ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ ๕๐, ๗๕
และ ๑๐๐ โดยปริมาตรต่อปริมาตรท�ำให้ความคงตัวของอิมัลชันเท่ากัน และศึกษาการลดความตึงผิวของน�้ำจาก
สารสกัดจากเปลือกเงาะซึ่งมีตัวท�ำละลายและความเข้มข้นที่ต่างกัน พบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะที่สกัดด้วยน�้ำ
ผสมเอทานอลในอัตราส่วน ๓:๑ ที่ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐๐ โดยปริมาตรต่อปริมาตรสามารถลดความตึงผิวของน�้ำได้
สูงที่สุดถึงร้อยละ ๓๒.๙๕ และเมื่อศึกษาการละลายคราบน�้ำมันที่ต่างชนิดกัน พบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะที่สกัด
ด้วยน�้ำผสมเอทานอลในอัตราส่วน ๓:๑ ท�ำให้เปอร์เซ็นต์กิจกรรมการเกิดอิมัลชันและความคงตัวของอิมัลชันของ
น�้ำมันปาล์มสูงกว่าน�้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว

สายสังวาลย์

21

✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮

ความรู้สึกของนักเรียนที่ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย คณะผู้จัดท�ำโครงงาน ม.๓.๑๒

๑. หัวข้อโครงงานนี้ได้มาอย่างไร
จุดเริ่มต้นที่น�ำมาสู่ความส�ำเร็จของพวกเราในตอนนี้ คงหนีไม่พ้นหัวข้อโครงงาน “เจลล้างมือจากถั่วเขียวขจัดคราบ
น�้ำมัน” ช่วงนั้นพวกเราหาข้อมูล เกี่ยวกับส่วนประกอบที่น�ำมาใช้ท�ำ และหาไปหามาก็พบกับซาโปนินซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิว
ที่ อ ยู ่ ใ นถั่ ว เขี ย ว พวกเราจึ ง คิ ด จะเอาถั่ ว เขี ย วนี้ ม าท� ำ เป็ น เจลล้ า งมื อ หลั ง จากนั้ น เราก็ เ อาหั ว ข้ อ เจลล้ า งมื อ ไปเสนอ
อาจารย์รตั นวดี ด้วยความภาคภูมใิ จ ผลปรากฏว่าช่วงทีค่ ยุ แรกๆ แอบดีใจเพราะ อาจารย์มแี ววว่าจะให้ผา่ นแต่สดุ ท้ายก็ไม่ผา่ น
เพราะเราไม่ได้ค�ำนึงถึงเรื่องน�้ำมันที่ถูดขจัดด้วยเจลล้างมือนั้น จะถูกท�ำให้สลายตัวไป หรือละลายออกอย่างไร เมื่อพิจารณา
ดูดีๆ แล้ว การใช้สบู่ในการล้างมือเพื่อขจัดคราบน�้ำมันยังง่ายกว่าเสียอีก อาจารย์เลยลองถามพวกเราว่าซาโปนิน เอาไปท�ำ
อย่างอื่นได้มั้ย แล้วมันพบในไหนบ้าง ที่ไม่ใช่ถ่ัวเขียวได้ไหม? เพราะถั่วเขียวเอามากิน เอามาปลูก น�ำมาใช้ประโยชน์
อย่างอื่นได้มากกว่า แต่พวกเราก็ละเลยที่จะกลับมาดูหัวข้อนี้อีกที เพราะตอนนั้น ซิน (หนึ่งในพวกเรา) คิดหัวข้อขึ้นมาใหม่
เกีย่ วกับเครือ่ งปรับอากาศ แต่เมือ่ คิดต่อยอดน�ำไปใช้ประยุกต์ไม่ได้ มินนี่ ก็เสนอขึน้ มาว่าเราลองกลับไปดูเรือ่ งการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ดีไหม ตอนนั้นคิดว่าจะใช้สารแทนนินที่สกัดจากเปลือกมาท�ำให้สารตกตะกอน สาเหตุที่เลือกเปลือกเงาะก็มาจากใน
ระหว่างทางที่มินนี่เดินกลับบ้านก็สะดุดล้มหินก้อนหนึ่งเข้า เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นถุงพลาสติกใสที่ข้างในเต็มไปด้วยเปลือกเงาะ
ที่ดูสดใหม่ ด้วยความเสียดายจึงลองศึกษาว่าเปลือกเงาะ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็พบว่ามีสารแทนนิน และ
สารซาโปนิน พวกเราเลยลองไปเสนอให้อาจารย์รตั นวดีฟงั อีกที ปรากฏว่าคราวนีม้ ปี ญ
ั หา เรือ่ งตัวแปร เพราะว่าถ้าเราจะทดลอง
กับตัวน�้ำเสียเลย สารอื่นๆ ที่อยู่ในน�้ำเสียจะเป็นตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ อาจารย์ณัชพงษ์พัฒน์ที่นั่งอยู่ข้างๆ เลยบอกว่า
เราก็ศึกษาการก�ำจัดคราบน�้ำมันในน�้ำของซาโปนินเลย แล้วมาดูว่าจะสกัดซาโปนินจากเปลือกเงาะอย่างไรดีกว่า ในวันนั้น
หัวข้อโครงงานของพวกเราได้ “แจ้งเกิด”แล้ว จาก “ถั่วเขียว” สู่ “เปลือกเงาะ” และ “เจลล้างมือ” สู่ “การละลายคราบ
น�้ำมัน” และพวกเราก็ได้อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของพวกเรา

๒. ในขณะที่ท�ำโครงงานนี้ มีอุปสรรค หรือความขัดแย้งอะไรไหม ? ที่ปรึกษาและเพื่อนๆ
เป็นอย่างไรบ้าง
ก็มีบ้าง.. ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนในกลุ่ม โกรธกันบ้าง แต่ก็พยายามปรับความเข้าใจกันจนตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
ส่วนครูที่ปรึกษาก็ไม่ได้เป็นแค่ครูที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว เพราะทั้งอยู่ช่วยกันท�ำ  lab จนดึกดื่น ช่วยกันนั่งแก้รูปเล่ม
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๓. ช่วงท�ำโครงงานรู้สึกท้อไหม ?

ช่วยคิด แนะน�ำ  ช่วยปรับและจัดระบบงานให้เป็นอย่างดีจน
ผ่านไปได้ {แอบกระซิบเบาๆ ว่าตอนที่คุยพร้อมกัน ๕ คน
คือมี มายด์เอง มินนี่ ซิน อาจารย์ณัชพงษ์พัฒน์ และอาจารย์
รัตนวดี รู้สึกเหมือนอาจารย์เป็นพ่อกับแม่ แล้วตัวเองเป็นลูก
แล้วตอนคุยกันอาจารย์ก็จะนั่งบนเก้าอี้ ส่วนพวกเรานั่งกับพื้น
เหมือนกับลูกๆ ก�ำลังนั่งฟังพ่อแม่เทศน์ เป็นความทรงจ�ำที่
น่ารักอย่างนึงทีน่ า่ จดจ�ำ><}  อาจารย์กเ็ อาใจใส่ดถี งึ แม้จะไม่ได้
แสดงออกโดยตรง และอาจารย์ยังเป็นเหมือนแรงผลักดัน
ให้ผ่านความเครียดที่มีไปได้ ทั้งยังมีข้อคิดดีๆ (ที่ให้เอาไป
คิดเอง) ฝากไว้ด้วย รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้อาจารย์มาเป็น
ที่ปรึกษา >_<

ท้อบ้าง ส่วนใหญ่จะหนักไปทางหนักใจ (และเหนื่อยใจ) มากกว่า มีอยู่วันหนึ่งที่ท�ำแล็ป และปั่นรูปเล่มกันถึง ๒ ทุ่ม
อาจารย์รัตนวดีก็เรียกมาคุยทั้ง ๓ คนและถามค�ำถามสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “เราอยากจะท�ำต่อไหม” ในส่วนนี้คงต้องขยายความ
อีกสักเล็กน้อย อาจารย์บอกว่ายอมรับเลยว่างานนี้ เป็นงานที่เหนื่อย เพราะต้องเร่งส่งไปแข่ง แต่หากเราสนุกกับมัน มีความสุข
และเห็นว่าท�ำแล้วเกิดประโยชน์ สิ่งที่เราท�ำไปนั้นก็ไม่สูญเปล่า แต่ถ้าเราไม่รู้สึกอย่างนั้นก็อย่าฝืน ณ ตอนนั้น เรารู้สึกถึง
ความกดดัน ใจหนึ่งก็ไม่อยากไป เพราะกลัวเหนื่อย กลัวไม่ได้ท�ำงานส่ง กลัวคะแนนตก แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าหากเราก้าวข้าม
ความกลัวเหล่านี้ไป สิ่งที่ได้จากการท�ำต่อ (หรือการได้ส่งแข่ง) จะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยพบมาก่อน และเป็นก�ำไรชีวิต
ในวันนั้นพวกเราก็ได้ตัดสินใจว่า “เราจะท�ำต่อค่ะ” แม้ว่าในตอนนั้น เราจะมีความรู้สึกที่กลัวในสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเผชิญต่อไป
อยู่บ้าง แต่วันนั้นเราก็เลือกที่จะก้าวออกไปแล้ว คงไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแล้ว
หลังจากวันนั้นเราก็พบกับศึกหนักหลายๆ ด้าน เช่น การคุยกับอาจารย์ปราโมทย์ การเตรียมสารสกัดผิดพลาด ทุกอย่าง
ด�ำเนินไปด้วยความเร่งรีบ พร้อมๆ กับหัวของคณะผู้จัดท�ำโครงงานที่จะระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เครียดมาก
ที่สุดในการท�ำโครงงาน

๔. ช่วงก่อนส่งเล่มเป็นอย่างไรบ้าง
เหมือนไฟลนก้น เพราะตอนนั้นแล็ปก็ยังไม่ปิด รวนกับผล
การทดลองด้วย ตอนที่เอาผลไป สรุปในบท ๔  ก็งงกับผลที่จดมาด้วย
แต่สุดท้ายทาง อพวช. ก็เลื่อนก�ำหนดส่งรูปเล่ม ตอนนั้นพวกเรา
ดีใจมาก เพราะตอนนัน้ รูส้ กึ ว่าเล่มไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดก็มาก เหมือน
เป็นโอกาสให้พวกเราแก้ไขเล่ม และท�ำการทดลองซ�้ำอีกหนึ่งรอบด้วย

๕. ก่อนวันแข่งรู้สึกอย่างไร
มันเป็นช่วงที่ผ่อนคลายลงจากตอนที่ท�ำแล็ป เราท�ำโปสเตอร์กัน นอกจากนี้ยังมีการทดลอง ดูดอิมัลชันออกเพื่อเทียบ
กับการดูดน�้ำมันออก (เหมือนแล็ปจะไม่จบลงง่ายๆ) แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ช่วงที่ท�ำโปสเตอร์กันก็มีการแก้กัน
เหมือนเดิม และอาจารย์รัตนวดีก็เป็นผู้แก้ให้อีกครั้ง จนมันสมบูรณ์ แต่แล้ววันสุดท้ายก็ยังมีเรื่องที่ท�ำให้เราตื่นเต้นได้ นั่นก็คือ
บอร์ดใหญ่ ตรงกลางขนาดแนวตัง้ สลับกับขนาดของแนวนอน บอร์ดทีอ่ อกมาก็เลยสูงและโดดเด่นผิดปกติ ตอนนัน้ จะแก้กไ็ ม่ทนั แล้ว
พวกเราเลยจัดการติดบอร์ดนั้น และใช้บอร์ดนั้นซ้อมการพรีเซนต์และตอบค�ำถามในวันสุดท้ายจนถึงเวลาหกโมงครึ่งตอนเย็น
และกลับบ้านพร้อมกับความกังวล เพราะว่าหลายๆ ค�ำตอบก็ยังตอบไม่ได้เลย
สายสังวาลย์
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๖. ตอนแข่งตื่นเต้นไหม เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ตนื่ เต้นบ้าง แต่ไม่มากเท่าไหร่ เพราะเราคิดว่าไม่วา่ อย่างไร เราก็ทำ� ดีทสี่ ดุ ในตอนแข่งอยูแ่ ล้ว จนกระทัง่ กรรมการเดินมาถึง
ซุม้ ของเรา เราก็พรีเซ้นต์ไปตามทีไ่ ด้ซอ้ มไว้ รูส้ กึ ว่าการพรีเซ้นต์ครัง้ นี้ จะดีกว่าตอนซ้อมเสียอีก แต่มาหน้าแตกตอนทีต่ อบค�ำถามผิด
หลังจากที่กรรมการเดินผ่านไป เหมือนได้ยกภูเขาลูกใหญ่ออกจากอก หลังจากที่แน่นอกมานาน แล้วพวกเราก็ไปเดินดูงาน
ของคนอื่น ไปวิจารณ์งานของเขาบ้าง ไปป่วนบ้าง ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ มากมายที่เราไม่เคยรู้จากโครงงานของคนอื่นๆ ที่ประทับใจ
มากทีส่ ดุ คือ โครงงานชีวภาพทีท่ ดสอบประสิทธิภาพกับหนังหมู เราอึง้ มากว่าเขาคิดได้อย่างไร ได้สงิ่ ต่างๆ ทีเ่ ราจะเอาไปปรับใช้กบั
โครงงานของเรามาก และคิดว่านี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราได้จากโครงงานนี้

๗. วันก่อนรู้ผล
เรารูส้ กึ ว่าวันก่อนรูผ้ ลตืน่ เต้นมากกว่าวันก่อนแข่งอีก ท�ำเอาเราเกือบนอนไม่หลับ ตอนนัน้ ทัง้ กังวลกลัวว่าจะไม่ได้รางวัล

๘. วินาทีที่รู้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศรู้สึกอย่างไร ?
กระโดดด้วยความดีใจ การประกาศผลนัน้ ไล่จากรางวัลชมเชยขึน้ ไป พอถึงรางวัลเหรียญทองคือตืน่ เต้นมาก เหรียญทอง
มีอยูส่ องรางวัลด้วยกัน เมือ่ รางวัลแรกทีป่ ระกาศออกไปไม่ใช่โรงเรียนเราก็เริม่ ใจตุม้ ๆ ต่อมๆ และ “รางวัลเหรียญทอง คือ…โรงเรียน
สตรีวิทยา” วินาทีนั้นเมื่อได้ยินแค่โรงเรียนสตรีวิทยา ก็ดีใจจนกระโดด หลังจากนั้นเราก็ได้รับเหรียญทองมาติดที่อกซ้าย
เรามองมันด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ได้ขึ้นรับเกียรติบัตร วันนั้นเราแทบจะหุบยิ้มกันไม่ได้ อยากจะติดเหรียญทอง
ที่ได้มานั้นไว้ที่อกตลอดไป และไม่อยากถอดเสื้อตัวนั้นออกมาซักเลย ๕๕๕๕

๙. หลังจากนี้จะได้ไปต่อระดับประเทศ รู้สึกอย่างไร
เป็นที่รู้กันว่ารางวัลเหรียญทองจะต้องไปแข่งต่อในรอบระดับประเทศ ความตั้งใจในตอนแรก ของพวกเราขอแค่ให้ติด
๑ ใน ๙ อันดับแรกที่เค้ามีรางวัลให้ก็พอแล้ว แต่โครงงานเราเจ๋ง ย�้ำว่าเจ๋งจนถึงขั้นได้ไประดับประเทศได้ หากวันนั้นอาจารย์
ณัชพงษ์พัฒน์ที่เสนอแนะให้ศึกษาเรื่องการละลายคราบน�้ำมันแทน หากวันนั้นอาจารย์รัตนวดีไม่ได้ตัดสินใจให้กลุ่มเราไปแข่ง
และหากวันนั้นพวกเราทั้งหมด ทั้งเด็กๆ ผู้น่ารักทั้ง ๓ และอาจารย์เลือกที่จะถอย ความส�ำเร็จในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น ทุกสิ่ง
ในวันนี้เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจ ความอดทน ความพยายามของทุกคนในวันนั้น จนถึงวันนี้ท�ำให้พวกเราในวันนี้ได้ก้าวต่อไป
สู่สิ่งที่น้อยคนจะมาถึง สิ่งที่เป็นโอกาสเรา เราต้องขอขอบคุณทุกสิ่งที่ท�ำให้เรา เป็นเราในวันนี้ แล้วเราจะสู้ต่อไป
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รอบรั้ว

วันนี้จะมาแนะน�ำย่านชุมชนเก่ารอบๆ
สตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยากันค่ะ

ชุมชนตรอกบ้านพานถม

ตั้งอยู่บริเวณสะพานเฉลิมวันชาติ ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม
กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นศูนย์กลางความเจริญทัง้ หมดด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ชุมชนตรอกบ้านพานถม พื้นที่เป็นเรือกสวนไร่นา เป็นชุมชน
เล็กๆ นอกก�ำแพงพระนครทีม่ อี ายุมากกว่า ๑๕๐ ปี มีสภาพเป็นชนบทผูค้ นมีไม่มาก
มีคลองบางล�ำพูเป็นคลองทีเ่ อือ้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กบั ผูค้ นทีอ่ าศัยบริเวณนี้
ตั้งแต่การคมนาคม อุปโภคบริโภคตลอดจนการเกษตร สมัยก่อนน�้ำในคลอง
ใสสะอาดมีปลาชุก โดยเฉพาะหน้าน�้ำในเวลาเย็นจะมีเด็กๆ มาเล่นน�้ำบริเวณ
สะพานเฉลิมวันชาติอย่างสนุกสนาน
ในอดีต ถัดจากสะพานวันชาติจะมีสะพานไม้เล็กๆ ข้ามคลองบางล�ำพู
ริมฝัง่ คลองเป็นทีต่ งั้ โรงเลือ่ ย โรงไม้ มีเรือลากไม้ซงุ จอดเรียงราย ในปัจจุบนั ลักษณะ
ที่อยู่อาศัยในชุมชนตรอกบ้านพานถมมีทั้งลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียว บ้านไม้ ๒ ชั้น
และตึกแถว การอยู่อาศัยของประชาชนค่อนข้างหนาแน่น นอกจากใช้เป็นที่อยู่
อาศัยแล้ว ยังใช้เป็นที่ประกอบอาชีพอีกด้วย เช่น ขายของช�ำ  ขายอาหาร
ร้านเสริมสวย
ชาวบ้านในชุมชนตรอกบ้านพานถมประกอบอาชีพ ท�ำเครื่องถมเป็นหลัก
ปัจจุบนั เลิกประกอบอาชีพนีไ้ ปประมาณ ๓๐ – ๔๐ ปีแล้ว สาเหตุจากอุตสาหกรรม
เครือ่ งถมได้รบั การพัฒนา จนมีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ชาวบ้าน
จึงหันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ค้าขายซึ่งมีร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย

ชุมชนถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสารเป็นย่านเก่าแก่ของเขตพระนคร เดิมเป็นที่อยู่
ของข้ า ราชบริ พ ารและข้ า ราชการ อาชี พ หลั ก ของคนในชุ ม ชน
ที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษคือ ท�ำงานโรงกษาปณ์ งานฝีมือ งานช่าง
ร้ า นสั ง ฆภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ที่ ข ายกั น ในย่ า นชุ ม ชนนี้ ตั้ ง แต่ ดั้ ง เดิ ม คื อ
ขายข้าวสาร คนขายเป็นชาวจีนจึงเรียกว่า “ตรอกข้าวสาร” จนถึง
ปัจจุบัน
ในช่วงสงครามเวียดนาม ถนนข้าวสารมีการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง ชาวอเมริกันเข้ามามากขึ้น มีการท�ำการค้ากับชาวอเมริกัน
บริ เวณถนนข้ า วสาร ชาวจี น จึ ง กั้ น ห้ อ งให้ เช่ า ในตึ ก แถวเพื่ อ ท� ำ
การค้าขายกับต่างชาติ เริม่ มีสถานบริการ มีบาร์เหล้า มีโสเภณี เศรษฐกิจ
เฟื่องฟูด้วยเงินดอลล่าร์ ปัจจุบันก็ยังมีการกั้นห้องให้เช่าเรียกว่า
“เกสท์เฮ้าส์”

ที่มา : หนังสือลัดเลาะ รอบรู้ เที่ยวดู บางล�ำพู

สายสังวาลย์
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จะเขียนเป็นภาษาไทยอย่างไร

รู้ไว้ใช่ว่า...

ค�ำว่า e-mail นี้ เป็นศัพท์บญ
ั ญัตสิ าขาคอมพิวเตอร์ ซึง่ ราชบัณฑิตสถานได้บญ
ั ญัตคิ ำ� ขึน้ ใช้ในสาขาคอมพิวเตอร์
มาตั้งแต่ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ศัพท์ e-mail (electronic mail)
		
๑. อีเมล
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
		 ๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
ที่มา http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

ภูเขาเลากา
หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินว่า “ภูเขาเลากา” ซึ่งความเข้าใจน่าจะเป็นอุทานเสริมบทเพื่อพูดให้คล้องจอง
กับภูเขา มีหลายคนสังเกตว่าค�ำว่าภูเขาเลากาเป็นการแผลงค�ำที่พยางค์หน้าเป็นสระอุ ให้เป็นสระ โอ หรือ
สระ เอา มีอยู่หลายค�ำ อุรส เป็น โอรส และเป็น เอารส กุมาร เป็น เกามาร สุวคนธ์ เป็น เสาวคนธ์ อุฬาร เป็น โอฬาร
หรือ เอาฬาร ฯลฯ ด้วยประการฉะนี้ เลากา อาจจะแผลงมากจาก โลกา แต่ไฉน โลกา จึงเกี่ยวกับภูเขา ซึ่งคนโบราณ
มีความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาพระสุเมร ถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หลักของโลก ดังบทกลอนไหว้ครูเสภาช่วงหนึ่งว่า

		

“คงคามนาเป็นเกณฑ์
ดินน�้ำลมไฟอันมั่นคง

พระสุเมรุหลักโลกเรืองระหง
จึงด�ำรงได้รอดมาเป็นกาย”

ดังนั้นส�ำนวนเปรียบเทียบ “ใหญ่โตปานภูเขาเลากา” ก็น่าจะหมายถึง ใหญ่โตประหนึ่งภูเขาพระสุเมรุ

ชื่อเสียงเรียงนามเหล่านี้มีที่มาอย่างไร
ถ้ามีใครพูดค�ำ  “ตาสี ตาสา ยายมี ยายมา” ก็คงเข้าใจกันว่าหมายถึง “ชาวชนบท” เพราะเหตุใด ชื่อทั้งสี่
จึงมีความหมายครอบคลุมกว้างไกลเหลือเกิน ซึง่ ชือ่ ทัง้ สีย่ งั ปรากฏอยูใ่ นผลงานของมหาคีตกวีลกู ทุง่ ครูไพบูลย์ บุตรชัน
หลายเพลง เช่น เพลงแรก “กลิ่นโคลนสาบควาย” แค่เนื้อความท่อนแรกก็มี “ตาสี” ปรากฏแล้ว
“อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสี
เอาผืนนามาเป็นที่พ�ำนักพักพิงร่างกาย
ชีวิตเอยไม่เคยสบาย
ฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอน”
หรืออีกเพลงคือ “ตาสีก�ำสรวล”
“ผมเป็นตาสีตาสาอยู่บ้านนาน�้ำตก
ที่เมืองนครนายกมาเสียภาษีค่านา ฯลฯ”
และท่อนท้าย
“ข้าราชการขอให้ท�ำงานเพื่อประชาชน
อย่าได้คิดว่าตนอยู่เหนือหัวคนเพราะใส่ชฎา
ตาสาตาสียายมายายมีอย่างผมเข้ามา
เพื่อเสียภาษีค่านา อย่าใช้วาจาเป็นเจ้านาย”
จากบทความข้างต้น ชื่อทั้งสี่นี้น�ำมาใช้ในเชิงสัญลักษณ์ครอบคลุมถึงชนชั้นชาวนาทั้งหมดเป็นคนแรกๆ หรือ
ชื่อเสียงเรียงนามเหล่านี้ถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์หมายถึงชาวนาชนบทตั้งแต่โบราณนานมาแล้วนั่นเอง
ที่มา : หนังสือปัญหาภาษาและวรรณคดีไทย
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รายการหนังสือแนะน�ำ

ของงานห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
บรรณานุกรม

วิภาส ศรีทอง.
คนแคระ
กรุงเทพฯ : สมมติ, ๒๕๕๕
น ว๖๖๑ค ๒๕๕๕
วิภาส ศรีทอง. (๒๕๕๕). คนแคระ. กรุงเทพฯ :
สมมติ, ๔๓๗ หน้า.
สาระสังเขป
เป็ น นวนิ ย ายที่ น� ำ เสนอเรื่ อ งราวแห่ ง โลกปั จ จุ บั น
ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความไร้เหตุผล มีแต่เพียงจิตใต้ส�ำนึกที่เป็นแรงผลักดัน
เป็นเรือ่ งราวเสนอปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงการขาด
ความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง
สิ่งที่มนุษย์กระท�ำต่อกันปราศจากค�ำอธิบายไม่มีศีลธรรมจรรยาใดๆ และ
หาทางสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท�ำของตัวเอง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
บรรณานุกรม

จเด็จ ด�ำจรเดช
แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
กรุงเทพฯ : Pajonphai, ๒๕๕๔
น จ๑๓๓ด ๒๕๕๔
จเด็จ ก�ำจรเดช. (๒๕๕๔). แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบ
กาแฟ. กรุงเทพฯ : Pajonphai, ๔๐๓ หน้า.
สาระสังเขป
“แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ” เป็นหนังสือรวม
เรื่องสั้น ๑๒ เรื่อง ที่ท�ำให้เรามองสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไป เรื่องสั้น
เหล่านี้ แม้จะดูหนักหน่วงมีมติทซี่ บั ซ้อน มีมมุ มองทีแ่ ปลกต่าง หากแต่มคี วามหมาย
อันน่าพินิจ นักเขียนเน้นเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงอย่างซ่อนเงื่อน ซ่อนปม ก�ำกับ
บทบาทความคิดอย่างมีศิลปะ ในการเรียงร้อยและจัดวางจังหวะถ้อยค�ำและ
ข้อความ เรื่องราวที่มีลีลาเชิงอุปลักษณ์ ประชด ประชัน ยั่วล้อ การละเล่นกับ
ความแปลกประหลาด ความช�ำรุดของสังคมและปรัชญาที่แฝงอยู่ ลงไปถึง
รายละเอี ย ดของอารมณ์ ม นุ ษ ย์ ภ ายหลั ง เผชิ ญ ความโศกเศร้ า และหายนะ
เผชิญชะตากรรมที่เกิดจากน�้ำมือมนุษย์ เนื้อหาแต่ละเรื่องเรียกอารมณ์ และวิธี
การมองโลก กระตุ้นให้คิดตามและคิดต่อ
สายสังวาลย์
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ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
บรรณานุกรม

คึกฤทธิ์ ปราโมช
เกร็ดชีวิต คึกฤทธิ์ ปราโมช
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า ๒๐๐๐, ๒๕๕๓
น ๙๒๓.๒๕๙๓ ค๕๒๑ก ๒๕๕๓
คึกฤทธิ์ ปราโมช. (๒๕๕๓). เกร็ดชีวิต
คึกฤทธิ์ปราโมช. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า
๒๐๐๐, ๒๔๐ หน้า.
สาระสังเขป
เรือ่ งราวความเป็นส่วนตัวของ หม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช นี้จะไม่เป็นที่สนใจใดเลย หากแม้ว่าท่านไม่มี
ความเป็นผู้พิเศษแตกต่างจากคนอื่น แต่นี่...เป็นเพราะท่านคิด...
“นั ก ปราชญ์ ” ที่ เ ฉลี ย วฉลาดปราดเปรื่ อ ง ทั้ ง คดี โ ลก คดี ธ รรม
มากด้วยความรูค้ วามสามารถ ประสบผลส�ำเร็จแทบทุกวิถที างในชีวติ
ถึ ง วั น นี้ ท ่ า นได้ จ ากโลกนี้ ไ ปแล้ ว แต่ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศคุ ณ งาม
ความดีที่ได้สะสมสร้างสรรค์ไว้ ยังเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทย
ตราบทั่วทุกวันนี้.

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง

โนริ
เรื่องวุ่นวายของสาววัยใส กับร่างกาย
ที่เปลี่ยนแปลง
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๕๒
หมวดหมู่
น ๖๑๓.๐๔๓๓ น๙๔๕ร ๒๕๕๒
บรรณานุกรม
โนริ. (๒๕๕๒). เรื่องวุ่นวายของสาววัยใส
กับร่างกายที่เปลี่ยนแปลง กรุงเทพฯ :
แสงดาว, ๓๒๐ หน้า.
สาระสังเขป
วั ย รุ ่ น คื อ วั ย เบิ ก บานที่ ม าพร้ อ มกั บ
ความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย หนังสือเล่มนี้บอกวิธีสนุกๆ แบบ
วัยรุ่นและการรับมือกับปัญหาคาใจที่อยากร้องกรี๊ด มีข้อดีข้อร้าย
ให้ ม ากมายไม่ อ ้ อ มค้ อ ม อาทิ ความเปลี่ ย นแปลงในร่ า งกาย
การดูแลตน  ผิวพรรณ สิว อาหารพึงเลือกสรร หุ่นอ้วนผอม และ
รู้สิ่งควรและไม่ควรอย่างชาญฉลาด ค้นหาสิ่งที่ตนท�ำได้ดีและ
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เพื่อเป็นวัยรุ่นอนาคตดีได้
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• ค่ายยอดนารีสตรีวิทยา

สายสังวาลย์
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• เดินการกุศล สตรีวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

• เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

• เดินรณรงค์สตรีวิทยารวมพลังรักษ์ พิทักษ์โลก
30
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Activities

• พิธีไหว้ครู

สายสังวาลย์
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• พิธีหล่อเทียนพรรษา
• พิธีแห่เทียนจ�ำน�ำพรรษา
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•

•

โครงการบริหารจิต ม.๑

วันภาษาไทยแห่งชาติ

สายสังวาลย์
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• พิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

•
34

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
Jogakkan School

สายสังวาลย์

• สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Activities

สายสังวาลย์
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• พิธีวางพวงมาลา พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• วันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา
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• วันอาเซียน

Activities
• งานแนะแนวการศึกษา

สายสังวาลย์
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• ค่ายประวัติศาสตร์

Activities
• ค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนความเป็นเลิศ ม.๒
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• โครงการอบรมยุวประชาสัมพันธ์

• ค่ายดาวรุ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ม.๓

สายสังวาลย์

39

• วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Activities
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วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ประวัติครูสตรีวิทยาเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖

ต�ำแหน่ง
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
จ�ำนวนบุตร

ดร.จ�ำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
๓๖ ปี
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
๒๑/๑๐ หมู่บ้านภัสสร ๘ หมู่ ๒ ซอยกันตนา ถนนกาญจนาภิเษก
ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
๐๒-๔๕๙-๔๑๐๓
๐๘๑-๔๘๒-๑๗๐๑
๒ คน
๑. นายชยุตพงษ์ แจ่มจันทรวงษ์ ต�ำแหน่ง วิศวกร บริษัทอิตาเลียนไทย จ�ำกัด
๒. นางสาวอิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานคดี ประจ�ำศาลฎีกา

นางนีรยา กิตติโสภณ

ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ  
สถานภาพ
คู่สมรสชื่อ

ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพ
คู่สมรสชื่อ

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการ
สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๗ ปี
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
กรุงเทพมหานคร
๑๖๘/๕๔ เมโทรพาร์คสาทร ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
๐๒-๔๕๘-๘๐๓๗
๐๘๖-๔๑๓-๙๙๔๔
สมรส
นายฉันท์เชษฐ์ กิตติโสภณ จ�ำนวนบุตร ๑ คน
๑. นายอิชฌย์  กิตติโสภณ ต�ำแหน่ง สถาปนิก บริษัท Rups Haus จ�ำกัด

นางยอดขวัญ เลี่ยมสกุล

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๘ ปี
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดลพบุรี
๔๗/๖ ซอยวุฒากาศ ๕๓ แยก ๑ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
๐๒-๔๖๘-๖๔๒๗ , ๐๒-๘๗๕-๖๙๖๕
๐๘๙-๑๑๐-๘๖๐๐
สมรส
นายนิพนธ์  เลี่ยมสกุล  จ�ำนวนบุตร  ๒  คน
๑. นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวภัฏฏินี เลี่ยมสกุล ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
    แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก ๑
สายสังวาลย์
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นางสาวดวงกมล นวลมณี

ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการ
สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๘ ปี
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดสกลนคร
๓๔/๔ หมู่บ้านซิตี้เซนส์ ประชาชื่น
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๐๒-๑๕๖-๒๘๒๔

ดร.พรรณี เกษกมล
ต�ำแหน่ง
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพ
คู่สมรสชื่อ

ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนะแนว
๓๘ ปี
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดชลบุรี
๕๐๓/๑๐๑ จรัญสนิทวงศ์ ๓๗ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
๐๘๑-๒๘๕-๐๑๙๑
สมรส
นายมาโนช เกษกมล  จ�ำนวนบุตร  ๒  คน
๑. นายณัฐพล เกษกมล
เปิดร้านอาหารที่อเมริกา
๒. นายณัฐเจตน์ เกษกมล
Consultant Engineer

นางงามตา ถิ่นพนม
ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพ
คู่สมรสชื่อ
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ครูวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๘ ปี
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒๔ ซอย ๕๖ แยก ๑๙ ซอยโชคชัย ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๐๒-๕๓๙-๖๔๐๐
๐๘๑-๖๘๙-๔๙๒๘
สมรส
นายสรศาสตร์ ถิ่นพนม  จ�ำนวนบุตร  ๒  คน
๑. นายศุภฤกษ์ ถิ่นพนม ต�ำแหน่ง Strategic Development
Manager บริษัท Central Retail Corporation Ltd.
๒. เรืออากาศตรีทศพล ถิ่นพนม ต�ำแหน่ง นายทหารประชาสัมพันธ์
กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพ
คู่สมรสชื่อ

นางปาริชาต เทพาหุดี

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๓๙ ปี
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐  ปี
ไทย  สัญชาติ ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดชัยนาท
๑๕๕/๑๑๗ หมู่ ๖ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
๐๒-๔๔๗-๐๓๙๗
๐๘๕-๐๔๗-๐๘๘๐
สมรส
นายเกรียงศักดิ์ เทพาหุดี จ�ำนวนบุตร  ๑  คน
๑. นางสาวกณิศา  เทพาหุดี
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวพรพิมล บุญจร
ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์
๓๘ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
กรุงเทพมหานคร
๑๒ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑๐ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
๐๒-๕๑๔-๒๓๘๐
๐๘๑-๓๗๒-๐๑๑๐

ประวัตินักพัฒนาสตรีวิทยาเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖

นายวิษณุ วงศ์เพ็ชรเขียว
ต�ำแหน่ง
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์มือถือ

ช่างสี ๒
๓๑ ปี
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖
๖๐  ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
จังหวัดอ่างทอง
๑๐ หมู่ ๕ ต�ำบลมหาดไทย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
๐๘๙-๔๕๔-๕๙๙๗

สายสังวาลย์
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ประวัติครูสตรีวิทยาลาออกจากราชการ ปี ๒๕๕๖

นางสุนันท์ ฟักเขียว
ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
คู่สมรสชื่อ
จ�ำนวนบุตร

ครูวิทยฐานะช�ำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓๔ ปี
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  อายุ  ๖๐ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  อิสลาม
กรุงเทพมหานคร
๔๒๙/๕ ถนนเพชรบุรี ซอย 7 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๐๒-๒๑๕-๓๗๗๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๗๓-๒๔๖๗
นายวีระศักดิ์ ฟักเขียว
๑ คน

นางสมใจ ไม้สนธ์
ต�ำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุราชการ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เชื้อชาติ
ภูมิล�ำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
จ�ำนวนบุตร
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ครูวิทยฐานะช�ำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
๓๘ ปี
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  อายุ ๕๙ ปี
ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา พุทธ
จังหวัดนครสวรรค์
ประเทศนิวซีแลนด์
๒ คน

✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮

การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีวิทยา

“เศรษฐกิจพอเพียง จะท�ำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าท�ำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ในกระแสโลกาภิวตั น์
โดยยึดหลักทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยังประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์
พอประมาณ
มีเหตุผล
เงื่อนไขความรู้

มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม

น�ำสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

โรงเรียนสตรีวิทยาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงน้อมน�ำพระราชด�ำริอันมีคุณค่ายิ่ง
มาจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานที่ ๓.๑ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนโดยได้ก�ำหนดให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในสาระพื้นฐาน และสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และได้จัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
นอกจากนี้ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรของโรงเรียนน�ำมาปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการดังนี้

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวทิ ยาได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เป็นนโยบายของสถานศึกษาโดยปรากฏอยู่
ในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ซึง่ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงครบทุกระดับชั้น บูรณาการกับแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่น�ำไปสู่การจัดการเรียนรู้
อีกมากมายเช่น โครงการสตรีวทิ ยารวมพลังรักษ์พทิ กั ษ์โลก โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงบูรณาการ
เป็นต้น
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ในการจัดท�ำโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ได้มีการจัดสรรงบประมาณของทุกโครงการ ทุกกิจกรรม
อย่างพอเพียง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
จะตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลให้โรงเรียนทราบเพื่อน�ำผลไปพัฒนาและปรับปรุงงานต่อไป
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้จัดเป็นระบบ ดูแลรักษาอย่างชัดเจน
ตรวจสอบได้ ดังนี้ มีหัวหน้าอาคารทุกอาคาร มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีนักเรียนสายตรวจ
สีขาวดูแลความเรียบร้อยทุกห้องเรียน และแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั ประสานกับชุมชนในการมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรู้ และมีสว่ นรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น
กิจกรรมโรงบุญสตรีวทิ ยา ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมหล่อเทียนจ�ำน�ำพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เป็นต้น

ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรี ย นจั ด ท� ำ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งครบทุ ก ระดั บ ชั้ น ระดั บ ชั้ น โดยบู ร ณาการกั บ ทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผลผลิตในท้องถิ่นมีคุณค่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คุณค่าอารยธรรมโบราณมองผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้มีการนิเทศ ติดตาม การน�ำหน่วยการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ โดยการเสนอแนะจากบันทึก
หลังแผน จัดหา จัดท�ำ  และผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และครูได้เผยแพร่สื่อที่ผลิตทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับประเทศ เช่นสื่อบทเรียนส�ำเร็จรูปวิชาพระพุทธศาสนา บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการเครือข่ายอบรมเพื่อนให้ค�ำปรึกษา กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จัก
การวางแผนชีวิตของตนเอง การเลือกประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนักเรียน ส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี ทีส่ อดคล้องกับสภาพสังคมและบริบทของโรงเรียน เช่น ชมรมดินสอสีขาว จิตอาสาอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม สายตรวจสีขาว ค่ายพี่เลี้ยง ค่ายยอดนารีสตรีวิทยา ค่ายผู้น�ำ  การเลือกตั้งประธานนักเรียน มีการประยุกต์
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักค�ำสอนทางศาสนา วัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจ และร่วมเชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีโครงการสตรีวิทยารวมพลังรักษ์ พิทักษ์โลก กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
เช่น ท�ำความสะอาดลานวัด อ่านหนังสือบันทึกลงแผ่นซีดีให้คนตาบอด กิจกรรมที่รณรงค์เช่น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ใส่น�้ำ EM ลงแหล่งน�้ำในชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกตั้ง ฯลฯ
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ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ และน�ำผลจากความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการด�ำเนินชีวิต บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเช่นการประหยัด การออม การลด ละ เลิกอบายมุข การใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท
การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ตลอดจนมีการขยายผลไปสูบ่ คุ คลในครอบครัว และจัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น  แผ่นพับ
วารสารสายสังวาลย์ ปฏิทินเป็นต้น
ด้านผลลัพธ์ ภาพความส�ำเร็จ โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด�ำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ได้รบั รางวัลอาคารยอดเยีย่ ม จากโครงการสร้างขุมก�ำลังบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน BEAT 2010 ของกระทรวงพลังงาน
ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ ๕ ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง ๒ ครั้ง และบุคลากรมี
การแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สถานศึกษา ผลการประเมินของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ ๓
ได้ดีมากทุกมาตรฐาน รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนสีเขียว รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน
ระดับ ๕ ดาวจากการไฟฟ้านครหลวง ๒ ครัง้ รางวัลอาคารยอดนิยมและรางวัลการมีสว่ นร่วมโครงการสร้างขุมก�ำลังบุคลากร
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลผู้บริหารดีเด่น ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บุคลากรของสถานศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้
การด�ำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้เรียน ปฏิบัติตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ ด้านเศรษฐกิจ ผู้เรียน
เป็นแบบอย่างในการออมทรัพย์ตามศักยภาพ มีสว่ นร่วมในการดูแล ใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัตอิ ย่างประหยัดและคุม้ ค่า
ผูเ้ รียนเป็นแบบอย่าง ในการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มีจติ อาสา และท�ำตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ และสังคม ผูเ้ รียน
เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างคุ้มค่า โดยการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท�ำน�้ำชีวภาพแจกให้กับชุมชน
โรงเรียนสตรีวิทยาได้ด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดไว้ทุกประการ เพื่อให้โรงเรียนสตรีวิทยาเป็น
สถานศึกษาพอเพียง ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ ด้วยเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั แล้วว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ศาสตร์พระราชา
แก้ปัญหาของแผ่นดิน”
มีผลท�ำให้โรงเรียนสตรีวทิ ยาผ่านการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมน้อมน�ำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับคะแนนสูงที่สุดทุกตัวบ่งชี้
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บทน�ำ

งานวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบเครื่องดื่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟัน
และการลดลงของมวลฟัน

ในปัจจุบนั คนไทยมีการพบปัญหาเกีย่ วกับเรือ่ งของฟันอยูม่ าก ทัง้ เรือ่ งสีของฟันและการกัดกร่อนของเครือ่ งดืม่ ท�ำให้
มวลของฟันหายไป ซึง่ นอกจากเหตุผลทางพันธุกรรมแล้วนัน้ การมีสฟี นั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอาจมีสาเหตุมาจากการรับประทาน
อาหาร การดื่มเครื่องดื่มต่างๆ รวมไปถึงการรักษาสุขภาพของฟัน แต่สิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุส�ำคัญต่อการเปลี่ยนสีของฟัน
มากที่สุด คือการดื่มเครื่องดื่มต่างๆ เพราะเครื่องดื่มจ�ำนวนไม่น้อยมีสารเคมีบางชนิดที่สามารถท�ำให้ฟันผุหรืออาจมีผลท�ำให้
สีของฟันเปลี่ยนแปลงไป เพราะสารเคมีบางชนิดนั้น จะไปท�ำปฏิกิริยากับสารเคลือบฟัน เช่น น�้ำอัดลม ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นกรด สามารถกัดกร่อนสารเคลือบฟันได้ จึงอาจท�ำให้สีของฟันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้มาก หรือจะเป็นน�้ำที่มีสีผสม
ตะกอนที่เหลือจากสีผสมอาจจะไปติดกับสารเคลือบฟันนอกจากนี้การลดลงของมวลฟันอาจเกิดจากการกัดกร่อนเนื้อฟัน
ของเครื่องดื่มต่างๆ ก็เป็นได้
ซึง่ คนเราส่วนใหญ่เมือ่ มีสฟี นั ทีเ่ ปลีย่ นไปก็จะมักแก้ปญ
ั หาโดยการไปฟอกสีฟนั และพยายามหาวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้
สีฟันกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ว่าจะต้องเสียเงินมากมายเท่าไหร่ เพื่อแลกกับการมีฟันที่ขาวสะอาด ท�ำให้มั่นใจในการสนทนา
พูดคุยในชีวิตประจ�ำวัน แต่แท้ที่จริงแล้วควรจะหันมามองถึงสาเหตุของปัญหา เพราะเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้ว ก็จะสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกจุดและไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาและเงินจ�ำนวนมากมาย เพียงดูแลรักษาสุขภาพของฟันให้ดี และ
พยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันเหล่านั้น ก็จะสามารถลดปัญหาการมีสีฟันที่เปลี่ยนแปลงไปได้
คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดว่าจะท�ำการทดลองเพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนสีของฟันและการลดลงของมวลฟันมาก
ที่สุด โดยการทดลองนี้จะเลือกจากเครื่องดื่มที่คนส่วนใหญ่มักดื่มกันเป็นประจ�ำ แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อมาเปรียบเทียบกับ
สารที่ท�ำการทดลอง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เปรียบเทียบผลจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นสีของฟันและการลดลงของมวลฟัน โดยมีเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ช้
ในการทดลอง ได้แก่ ชามะนาว โกโก้ กาแฟ โอเลี้ยง และน�้ำอัดลม

สมมติฐาน
๑.
๒.
๓.
๔.

สารละลายที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันมากที่สุด คือ กาแฟด�ำ
สารละลายที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันน้อยที่สุด คือ น�้ำอัดลม
สารละลายที่มีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุด คือ น�้ำอัดลม
สารละลายที่มีผลต่อการลดลงของมวลฟันน้อยที่สุด คือ กาแฟด�ำ

ขอบเขตการวิจัย
ในการท�ำวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบชนิดของสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันและการลดลงของ
มวลฟัน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จ�ำกัดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
๑. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฟันของมนุษย์ซึ่งได้มาจากโรงพยาบาล
๒. ระยะเวลาในการท�ำการทดลอง คือ ใช้เวลาในการท�ำการทดลองทั้งหมด ๓ สัปดาห์
๓. ตัวแปรที่ท�ำการศึกษา คือ
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- ตัวแปรต้น
ได้แก่ ชามะนาว กาแฟด�ำ โอเลี้ยง โกโก้ และน�้ำอัดลม
- ตัวแปรตาม
ได้แก่ ระดับของสีฟันที่เปลี่ยนแปลงไป และการลดลงของมวลฟัน
- ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ภาชนะที่ บ รรจุ ส ารทั้ ง ๕ ชนิ ด ปริ ม าณของสาร ระยะเวลาที่ ท� ำ การทดลอง
แถบวัดสีที่เปลี่ยนไปของฟัน เครื่องชั่งมวลดิจิตอลทศนิยม ๔ ต�ำแหน่งและสถานที่
ในการท�ำการทดลอง

นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. ฟัน
๒. แถบวัดสี
๓. ระดับของสี

หมายถึง ฟันที่น�ำมาใช้ในทดลอง ซึ่งเป็นฟันจริงของมนุษย์ ได้จากโรงพยาบาล
หมายถึง ระดับความเข้มสีของฟันที่ Dr.J.Terry Alford จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ในการแพทย์
หมายถึง ค่านิยามศัพท์เฉพาะในการวัดความเข้มสีของฟัน เริ่มจากระดับ ๑ ถึงระดับ ๒๐
ตามแถบวัดสี
๔. สารแทนนิน หมายถึง สารในชาด�ำ  และกาแฟ ซึ่งจะเข้าไปท�ำลายผิวเคลือบฟันทั้งยังท�ำให้เกิดเป็นคราบ
ฝังแน่นที่ผิวฟัน
๕. สารเคลือบฟัน หมายถึง สารที่เคลือบผิวด้านนอกของตัวฟัน ท�ำหน้าที่เพื่อช่วยปกป้องอันตรายให้แก่ชั้น
ของเนือ้ ฟัน และเนือ้ เยือ่ โพรงประสาทฟัน สารเคลือบฟันโดยทัว่ ไปมีสขี าวใสเป็นมันวาว สาเหตุ
หนึ่งที่สารเคลือบฟันที่ถูกท�ำลาย ได้แก่ การที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลและกรด ซึ่งจะเข้าไป
กัดกร่อนสารเคลือบฟัน หากไม่มกี ารรักษาอย่างทันท่วงที กรดจะทะลุสว่ นของสารเคลือบเข้าไป
ท�ำลายฟันหรือเกิดอาการที่เรียกว่า ฟันผุ
๖. การชั่งมวล หมายถึง การน�ำวัตถุชั่งบนเครื่องชั่งมวลดิจิตอลทศนิยม ๔ ต�ำแหน่งเพื่อหามวลของวัตถุ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ท�ำให้ทราบถึงสารละลายที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันมากที่สุด
๒. ท�ำให้ทราบถึงสารละลายที่มีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุด
๓. สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อการหลีกเลี่ยงสารละลายที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟัน
และการลดลงของมวลฟันมาก

ผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันและการลดลง
ของมวลฟัน ได้แก่ ชามะนาว โกโก้ กาแฟ โอเลี้ยง และน�้ำอัดลม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฟันแท้หรือฟันจริงของมนุษย์ซึ่งได้มา
จากโรงพยาบาล จ�ำนวน ๑๘ ซี่ ตัวแปรต้น ได้แก่ ชามะนาว กาแฟ โอเลี้ยง โกโก้ และน�้ำอัดลม ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับของ
สีฟันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มวลของฟันที่เปลี่ยนไปของฟัน และสถานที่ในการท�ำการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ ค่าเฉลี่ย และน�ำแสดงผลในรูปตาราง
สายสังวาลย์
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ตารางที่ ๑ ตารางบันทึกผลการทดลองค่าเฉลี่ยของสีฟัน
ชนิดของสาร

ซี่ที่

วันที่บันทึกผลการทดลอง

ก่อนการทดลอง
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๓
๑
๑๕
๑๖
๑๖
๒๐
๒
๑๖
๒๐
๒๐
๒๐
กาแฟด�ำ
๓
๑๔
๑๖
๑๖
๑๙
ค่าเฉลี่ย
๑๕.๖
๑๗.๓
๑๗.๓
๑๙.๖
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๙.๖ – ๑๕.๖ = ๔/๒๐*๑๐๐ = ๒๐
๔
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๕
๑๗
๑๘
๑๗
๑๘
น�้ำอัดลม
๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
ค่าเฉลี่ย
๑๖.๗
๑๗.๓
๑๗.๓
๑๗.๗
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๗.๗ – ๑๖.๗ = ๑/๒๐*๑๐๐ = ๕
๗
๑๑
๑๒
๑๔
๑๖
๘
๑๗
๑๘
๑๙
๑๙
ชามะนาว
๙
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
		 ค่าเฉลี่ย
๑๔.๗
๑๖
๑๗.๓
๑๘.๓
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๘.๓ – ๑๔.๗ = ๓.๖/๒๐*๑๐๐ = ๑๘
๑๐
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐
๑๑
๑๘
๑๙
๑๙
๑๙
โอเลี้ยง
๑๒
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘
		 ค่าเฉลี่ย
๑๖.๗
๑๗.๗
๑๘
๑๙
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๙ – ๑๖.๗ = ๒.๓/๒๐*๑๐๐ = ๑๑.๕
๑๓
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
โกโก้
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
		 ค่าเฉลี่ย
๑๕.๓
๑๖.๓
๑๗.๓
๑๗.๓
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๗.๓ – ๑๕.๓ = ๒/๒๐*๑๐๐ = ๑๐
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
น�้ำเกลือ
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
		 ค่าเฉลี่ย
๑๕.๓
๑๕.๗
๑๕.๗
๑๕.๗
			
ร้อยละค่าเฉลี่ยสีฟันที่เปลี่ยนไป = ๑๕.๗ – ๑๕.๓ = ๐.๔/๒๐*๑๐๐ = ๒
จากตารางที่ ๑ แสดงผลการทดลองการเปรียบเทียบสีของฟันทั้งหมด โดยน�ำค่าเฉลี่ยของสารทั้ง ๕ ชนิดในการทดลองมา
เปรียบเทียบกัน จึงสามารถสรุปผลการทดลองได้วา่ กาแฟด�ำ มีผลต่อการเปลีย่ นสีของฟันมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ชามะนาวและ
น�้ำอัดลม มีผลต่อการเปลี่ยนสีฟันน้อยที่สุด
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                  วันที่บันทึกผลการทดลอง
ชนิดของสาร
ซี่ที่
			ก่อนการทดลอง สัปดาห์ที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓
๑
๐.๙๕๔๗
๑.๐๒๓๔
๐.๙๗๘๓
๐.๙๕๑๘
กาแฟด�ำ
๒
๒.๐๒๘๗
๒.๐๑๓๙
๑.๙๘๗
๑.๙๗๐๑
๓
๐.๙๗๕๗
๐.๙๙๓๕
๐.๙๓๐๖
๐.๙๓๖๖
๔
๑.๒๘๐๗
๑.๒๑๕๔
๑.๒๐๘๖
๑.๑๗๒๕
น�้ำอัดลม
๕
๑.๗๑๗
๑.๖๕๐๗
๑.๖๐๒๓
๑.๔๗๒๕
๖
๑.๔๑๗
๑.๔๐๘๔
๑.๓๙๓๔
๑.๓๒๔๗
๗
๐.๙๘๖๗
๐.๙๔๖๕
๐.๙๒๑๙
๐.๙๑๕๑
ชามะนาว
๘
๑.๓๗๑๗
๑.๓๐๒๔
๑.๒๘๖๘
๑.๒๖๑๘
๙
๑.๕๒๖๒
๑.๔๘๕๗
๑.๔๕๓๒
๑.๔๑๕๒
๑๐
๑.๔๓๔๕
๑.๓๕๘๔
๑.๓๔๙๘
๑.๓๒๙๑
โอเลี้ยง
๑๑
๑.๘๙๕
๑.๘๖๑๓
๑.๘๒๐๑
๑.๗๙๖๒
๑๒
๑.๖๑๑๗
๑.๕๐๔๐
๑.๔๙๗๖
๑.๔๗๑๘
๑๓
๑.๔๐๖๘
๑.๓๙๑๓
๑.๓๓๕๑
๑.๓๒๕๑
โกโก้
๑๔
๑.๕๐๐๗
๑.๔๗๓๒
๑.๓๙๘๑
๑.๓๘๒
๑๕
๐.๙๖
๐.๙๗๕๖
๐.๘๙๕๙
๐.๘๘๗๓
๑๖
๑.๑๓๓๑
๑.๑๑๐๕
๑.๐๗๐๒
๑.๐๗๑๕
น�้ำเกลือ
๑๗
๑.๒๑๘๓
๑.๑๗๑๖
๑.๑๕๗๕
๑.๑๖๐๑
๑๘
๑.๖๒๐๔
๑.๕๙๑๔
๑.๕๖๘๑
๑.๕๕๗๕

ร้อยละ
๐.๓๐๓๘
๒.๘๘๕
๔.๐๐๗๔
๘.๔๔๘๕
๑๔.๒๓๙๙
๖.๕๑๓๘
๗.๒๕๖๕
๘.๐๑๒๐
๗.๒๘๖๑
๗.๓๔๗๕
๕.๒๑๓๗
๘.๖๘๐๓
๕.๘๐๗๕
๗.๙๐๙๖
๗.๕๗๒๙
๕.๔๓๖๔
๔.๗๗๗๑
๓.๘๘๑๘

จากตารางที่ ๒ แสดงผลการทดลองมวลของฟัน โดยน�ำค่าเฉลี่ยของสารทั้ง ๕ ชนิดในการทดลองมาเปรียบเทียบกัน
จึงสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า น�้ำอัดลมมีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุด รองลงมา คือ ชามะนาว และกาแฟด�ำ
มีผลการลดลงของมวลฟันน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของฟันและการลดลง
ของมวลฟัน ได้แก่ ชามะนาว โกโก้ กาแฟ โอเลี้ยง และน�้ำอัดลม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แถบวัดความเข้มสีของ
ฟันที่ Dr.J.Terry Alford จัดท�ำขึ้นจ�ำนวน ๑ แผ่น ฟันแท้ที่มีความเข้มของสีฟันใกล้เคียงกันโดยวัดจากแถบวัดสี จ�ำนวน
๑๘ ซี่ แก้วพลาสติกใส่สารจ�ำนวน ๑๘ ใบ ชามะนาว โกโก้ กาแฟ โอเลี้ยง น�้ำอัดลม และน�้ำเกลือ อย่างละ ๓ แก้ว
เครือ่ งชัง่ มวลดิจติ อล สถานทีท่ ำ� การทดลองคือ ห้องเก็บสารเคมี โรงเรียนสตรีวทิ ยา สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลีย่
และร้อยละ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
๑. จากการทดลองเปรียบเทียบสีของฟันทั้งหมด โดยน�ำค่าเฉลี่ยของสารทั้ง ๕ ชนิดในการทดลอง
การเปรียบเทียบกัน สามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า กาแฟด�ำมีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันมากที่สุด รองลงมา คือ ชามะนาว
และน�้ำอัดลม มีผลต่อการเปลี่ยนสีฟันน้อยที่สุด
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✮ บทความ สารคดี ปกิณกะ ✮
๒. จากการทดลองมวลของฟัน โดยน�ำค่าเฉลี่ยของสารทั้ง ๕ ชนิดในการทดลองมาเปรียบเทียบกัน
จึงสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า น�้ำอัดลม มีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุดและกาแฟด�ำมีผลต่อการลดลงของ
มวลฟันน้อยที่สุด
๓. น�้ำเกลือยังคงสภาพสีของฟันตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มวลของฟันลดลงน้อยมากจนแทบ
ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
อภิปรายผลวิจัย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันและการลดลงของมวลฟัน ระหว่าง
ชามะนาว โกโก้ กาแฟ โอเลี้ยง และน�้ำอัดลม พบว่า กาแฟด�ำ มีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันมากที่สุด รองลงมา คือ ชามะนาว
และน�้ำอัดลม มีผลต่อการเปลี่ยนสีฟันน้อยที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสารแทนนินในชาด�ำ และกาแฟ จะเข้าไปท�ำลาย
ผิวเคลือบฟัน ท�ำให้เกิดเป็นคราบฝังแน่นที่ผิวฟัน อีกทั้งสารคาเฟอีนกับนิโคตินในกาแฟจะท�ำให้เกิดคราบเหลืองบนผิวฟัน
อีกด้วย คณะผู้วิจัยยังศึกษาต่อไปว่าหากเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆ เข้าไป ไม่เพียงแต่จะท�ำให้เกิดคราบเหลืองเกาะติดที่ฟัน
เพียงเท่านั้น แต่อาจก่อให้เกิดฟันผุตามมาด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�ำการทดลองชั่งมวลของฟันเข้าไปเพิ่มเติม จากการทดลอง
พบว่าน�้ำอัดลม มีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุด รองลงมา คือ ชามะนาว และกาแฟด�ำมีผลต่อการลดลงของมวลฟัน
น้อยที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ในน�้ำอัดลมมีตัวที่จะท�ำลายฟันถึงสองตัว ตัวแรกคือ น�้ำตาล น�้ำตาลจะท�ำให้ฟันผุ
เพิ่มมากขึ้น และตัวที่สอง คือ สารจ�ำพวกกรดฟอสฟอริก กรดคาร์บอนิค และกรดซิทริค ซึ่งมีฤทธิ์กัดฟัน ผิวฟันจะบางลง
และเมื่อดื่มเป็นประจ�ำเนื้อฟันก็จะถูกท�ำลาย จะส่งผลท�ำให้ฟันเริ่มสึกลงไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นเหตุที่ท�ำให้ฟันผุได้ง่ายขึ้น
ผลการวิจยั ทีอ่ อกมาจากการทดลอง จะเห็นได้วา่ กาแฟด�ำมีผลต่อการเปลีย่ นสีของฟันมากทีส่ ดุ แต่มผี ลต่อการลดลง
ของมวลฟันน้อยที่สุด และน�้ำอัดลมมีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันน้อยที่สุดแต่มีผลต่อการลดลงของมวลฟันมากที่สุด ทั้งนี้
ทางคณะผู้วิจัยก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสีของฟันแปรผกผันกับการลดลงของมวลฟันได้
เนื่องจากชามะนาวมีผลต่อการเปลี่ยนสีของฟันและมีผลต่อการลดลงของมวลฟัน เป็นล�ำดับที่ ๒ กล่าวคือความสัมพันธ์นี้
ยังไม่เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดจึงไม่สามารถสรุปได้
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
๑.  ข้อเสนอแนะทั่วไป
    ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงในการท�ำวิจัยครั้งนี้ คือ ควรเปลี่ยนสารในการท�ำทดลองบ่อยขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนกับสภาพความเป็นจริงภายในช่องปากมากเกินไป
๒.  ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
    ในการท� ำ การทดลองในครั้ ง นี้ ผลในการทดลองอาจคลาดเคลื่ อ นจากความเป็ น จริ ง เนื่ อ งจาก
ในการทดลองคณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนสารอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อคนดื่มเครื่องดื่มเข้าไป เครื่องดื่มนั้น
จะไม่ได้อยูใ่ นช่องปากนานเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ดังนัน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเปลีย่ นสารในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไปให้บอ่ ยมากขึน้
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขณะที่ท�ำการทดลองในขวดพลาสติกที่บรรจุสารได้มีเชื้อราเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
กันออกไป หากผู้ใดที่ต้องการศึกษาและต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เชื้อราที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง
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✮ ผลงานเด็กนักเรียน ✮

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑

แข่งขันคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

น.ส.ชัญญา อุทารวุฒิพงศ์

ม.๔.๘ รางวัลชมเชย

๒

สอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
วิชาคณิตศาสตร์
รุ่นที่ ๑๔ ค่ายที่ ๑

ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. น.ส.ชัญญา อุทารวุฒิพงศ์
๒. ด.ญ.ณิชาพร เฉลิมสุข
๓. น.ส.ชุติกาญจน์ ลีลาพุทธิพงษ์
๔. ด.ญ.เปรมรวี ธีรวิชยางกูร
๕. น.ส.ฐิติพร จีระมงคลพาณิชย์
๖. ด.ญ.วรินทร สัมมาคารวะ
๗. ด.ญ.จิดาภา วัฒนะประการชัย

ม.๔.๘ สอบเข้าค่าย
ม.๓.๔
ม.๔.๘
ม.๓.๔
ม.๔.๗
ม.๓.๑๑
ม.๓.๕

** กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดค่ายดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส�ำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จ�ำนวน ๖๙ คน ในวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศักยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันระดับชาติ
สายสังวาลย์
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กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑

แข่งขันทักษะ English
speech contest ระดับ
ชั้น ม.ปลาย

๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ปุณณมา แสงดารา

ม.๔.๘

ที่ ๓

๒

แข่งขันทักษะภาษาจีน

๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ณัฐณิชา ดุษฎีปรีชา

ม.๕.๓

รางวัลชมเชย
ประเภท
ร้องเพลงเดี่ยว

๓

แข่งขันตอบปัญหา
(มัธยมศึกษาตอนต้น)

๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.สุขฤทัย นัยนภาเลิศ
ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิชาดุล

ม.๓.๑๒
ม.๒.๗

ที่ ๑

๔

แข่งขันร้องเพลงจีน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)

๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.อรณิชา เจือแก้ว

ม.๑.๑

ที่ ๑

๕

แข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฏ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)

๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.สุขฤทัย นัยนภาเลิศ

ม.๓.๑๒

ชมเชย

54

สายสังวาลย์

โรงเรียนสตรีวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ EP
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑ การแข่งขัน Impromptu
Speech ระดับชั้น ม.ต้น
ประเภทเดี่ยว

๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ลัลน์รดา โชคเจริญวัฒนกุล ม.๑.๒ ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ครูผู้ก�ำกับดูแล :
Mr. Renato Jr. C. Lantacon

๒ การแข่งขัน Science
Project ระดับชั้น ม.ต้น
ประเภททีม ๓ คน

๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.อรอินทุ์ สังข์ด่านจาก
๒. ด.ญ.ภาสินี จริยตันติเวทย์
๓. ด.ญ.อริสรา กตัญญุตาพันธุ์
ครูผู้ก�ำกับดูแล :
Mr. George Graham

๓ การแข่งขัน Multi skill
ระดับชั้น ม.ต้น
ประเภทเดี่ยว

๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ม.๑.๒ ได้รับรางวัล
ด.ญ.หทัยภัทร ศุภนันท์
ระดับเหรียญเงิน
ครูผู้ก�ำกับดูแล :
Mr. Renato JR. C. Lantacon

๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.อรณิชา เจือแก้ว
ม.๑.๑ ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ครูผู้ก�ำกับดูแล :
Miss Maesawan Titawiriyah

๔

การแข่งขัน Singing
Contest ระดับชั้น ม.ต้น
ประเภทเดี่ยว

ม.๑.๒ ได้รับรางวัล
ม.๑.๒ ระดับเหรียญทองแดง
ม.๑.๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

รายการแข่งขัน

๑

การประกวดสวดโอ้เอ้
วิหารราย ประจ�ำปี ๒๕๕๖
โดยกรมการศาสนา

๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.กุลฑีรา  ตี่คะกุล
๒. ด.ญ.พธูรัฐ  อยู่พร้อม
๓. ด.ญ.ปรีชญา  คงนิวัฒน์ศิริ
๔. น.ส.ศุภาพิชญ์  ทวีกิจ
๕. น.ส.ณัฐธิดา ศิลปะสุวรรณชัย
๖. น.ส.ภัสสร  อังศุธรรมกุล
๗. น.ส.ปรียากร  เลิศโตมรสกุล
๘. น.ส.วรรณชิดา ด่านธนวานิช
๙. น.ส.มนัสพร  สุขบท
๑๐. น.ส.ศุภกานต์  ยิ่งยวด
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

๒

บทความนักเขียนรุ่นเยาว์
โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ครูผู้ดูแล
นางภาวดี  ผสมทรัพย์

๓

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

๑๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ปรีชญา  คงนิวัฒน์ศิริ
ด.ญ.จริยะวรรธน์  จบดี
ด.ญ.ปรียลักษณ์  วิจิตรปัญญารักษ์
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

ม.๓.๙ รางวัลเหรียญทอง
ม.๓.๙ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ม.๓.๔

๔

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

๑๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ศรสวรรค์ ศรีรัตนพร
น.ส.พิริยาภรณ์ อาจหาญพิชิต
น.ส.แพงแพร จันทร์ศรี
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

ม.๕.๗ รางวัลชนะเลิศ
ม.๕.๗ เหรียญทอง
ม.๖.๑๒ เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันระดับเขต

๕

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
ระดับ ม.ต้น รอบ ๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ปรีชญา   คงนิวัฒน์ศิริ
ด.ญ.จริยะวรรธน์  จบดี
ด.ญ.ปรียลักษณ์  วิจิตรปัญญารักษ์
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

ม.๓.๙ รางวัลชนะเลิศ
ม.๓.๙ เหรียญทอง
ม.๓.๔ เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันระดับภาค
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วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น
ม.๒.๑๐
ม.๒.๑
ม.๓.๙
ม.๖.๔
ม.๖.๔
ม.๖.๓
ม.๖.๔
ม.๖.๔
ม.๖.๔
ม.๖.๔

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
โล่รางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประเภททีมหญิงล้วน
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เกียรติบัตรพร้อม
เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๖

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
ระดับ ม.ปลาย รอบ ๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ศรสวรรค์  ศรีรัตนพร
น.ส.พิริยาภรณ์  อาจหาญพิชิต
น.ส.แพงแพร  จันทร์ศรี
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

ม.๕.๗ รางวัลเหรียญทอง
ม.๕.๗
ม.๖.๑๒

๗

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
ระดับ ม.ต้น
ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก

๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ปรีชญา  คงนิวัฒน์ศิริ
ด.ญ.จริยะวรรธน์  จบดี
ด.ญ.ปรียลักษณ์  วิจิตรปัญญารักษ์
ครูผู้ดูแล
ครูภาวดี  ผสมทรัพย์

ม.๓.๙ รางวัลเหรียญทอง
ม.๓.๙
ม.๓.๔

๘

แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาไทย ครั้งที่  ๑๐

๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.สุพิชญา  วรธ�ำรง
ด.ญ.วิจิตรา   วงศ์อิสริยากรณ์
ครูผู้ดูแล
ครูศิรรัตน์   เสตสุบรรณ

ม.๓.๑๐ รางวัลรองชนะเลิศ
ม.๓.๑๐ เหรียญเงิน
โล่รางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เงินรางวัล
๗,๐๐๐ บาท
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตารางแสดงผลการส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่และสถานที่
เข้าร่วมการแข่งขัน

๑

แข่งขันการตอบปัญหา
วิชาการชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑. น.ส.ฐิตาภา มันจันดา
๒. น.ส.ฐิติรัตน์ สัมมาคารวะ
ครูผู้ดูแล
ครูสาโรจน์ มีไผ่

๒

ประกวดการจัดตู้ปลา
สวยงามเลียนแบบ
ธรรมชาติ

๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

๑. ด.ญ.ขวัญปีใหม่ อินทศร
ม.๑.๓ เกียรติบัตร
๒. ด.ญ.อารียา เมธาวิรุฬห์
ม.๑.๓ เข้าร่วมการแข่งขัน
๓. ด.ญ.อภิชยาลักษณ์ ชนะชัยธรรม ม.๑.๓
ครูผู้ดูแล
ครูสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์
ครูเยาวรี หน่อนาค�ำ

๓

ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๐-๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ณ ไบเทคบางนา

๑. ด.ญ.อาภาพิชญ์ ภูวคีรีวิวัฒน์
๒. ด.ญ.ธรรญวรรณ ธรรมเนียม
๓. ด.ญ.สุขฤทัย นัยนภาเลิศ
ครูผู้ดูแล
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

ม.๓.๑๒ รางวัลชนะเลิศ
ม.๓.๑๒ เหรียญทอง
ม.๓.๑๒ คัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคกลาง

๔

ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

๑๒-๑๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

๑. น.ส.ปัณฑิตา ชิตเพชร
๒. น.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ
ครูผู้ดูแล
ครูปราโมทย์ น�้ำยาง

ม.๖.๗ รางวัลเหรียญเงิน
ม.๖.๗

๕

ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา รังสิต

๑. ด.ญ.วิจิตรา วงศ์อิสริยาภรณ์
๒. ด.ญ.บุษยพัชร์ แสนล�้ำ
๓. ด.ญ.อัญชิษฐา เชี่ยวชูกุล
ทีมงาน
๔. น.ส.ฌานิศา เพ่งผล
๕. น.ส.ธันยพร วงศ์อิสริยาภรณ์
ครูผู้ดูแล
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูทิพยรัตน์ เหลี่ยมแก้ว

ม.๓.๑๐ รางวัลชนะเลิศ
ม.๓.๑๐ อันดับที่ ๑
ม.๓.๑๐ คัดเลือกเป็น
ตัวแทนภาคกลาง
ม.๔.๒
ม.๔.๒
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รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

ม.๕.๘ เกียรติบัตรเข้าร่วม
ม.๕.๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่และสถานที่
เข้าร่วมการแข่งขัน

๖

ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ณ อพวช

๑. ด.ญ.วิจิตรา วงศ์อิสริยาภรณ์
๒. ด.ญ.บุษยพัชร์ แสนล�้ำ
๓. ด.ญ.อัญชิษฐา เชี่ยวชูกุล
ทีมงาน
๔. น.ส.ฌานิศา เพ่งผล
๕. น.ส.ธันยพร วงศ์อิสริยาภรณ์
ครูผู้ดูแล
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูทิพยรัตน์ เหลี่ยมแก้ว

ม.๓.๑๐ รางวัลชนะเลิศ
ม.๓.๑๐ อันดับที่ ๑
ม.๓.๑๐ คัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคกลาง
ม.๔.๒
ม.๔.๒

๗

การแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ณ ไบเทค บางนา

๑. ด.ญ.ธนพร กุลเกียรติชัย
๒. ด.ญ.บุณยาพร สุวัฒนพันธ์กุล
ครูผู้ดูแล
ครูเยาวรี หน่อนาค�ำ
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูจันทร์จีรา ทรัพย์ร่มเย็น

ม.๓.๕ รางวัลรองชนะเลิศ
ม.๓.๔ อันดับ ๒

๘

การแข่งขันกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ณ ไบเทค บางนา

๑. ด.ญ.ภริษฐา รัตนประเสริฐ
๒. ด.ญ.ณัฏฐนิช มาโนชญังกูร
ครูผู้ดูแล
ครูเยาวรี หน่อนาค�ำ
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูจันทร์จีรา ทรัพย์ร่มเย็น

ม.๓.๕ รางวัลรองชนะเลิศ
ม.๓.๔ อันดับ ๑

๙

วิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ

๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
มูลนิธิร่มฉัตร

๑. ด.ญ.ศตพร พิบูลศุภนนท์
๒. ด.ญ. กชกร ละครพล
๓. ด.ญ.บุณยาพร สุวัฒนพันธ์กุล
ครูผู้ดูแล
ครูเยาวรี หน่อนาค�ำ
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูจันทร์จีรา ทรัพย์ร่มเย็น

ม.๓.๔ รางวัลชมเชย
ม.๓.๔ พร้อมเกียรติบัตร
ม.๓.๔

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่และสถานที่
เข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑. ด.ญ.วิจิตรา วงศ์อิสริยาภรณ์
๒๒ สิงหาคม
๑๐ การประกวดการแสดง
๒. ด.ญ.บุษยพัชร์ แสนล�้ำ
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงศึกษาธิการ ๓. ด.ญ.อัญชิษฐา เชี่ยวชูกุล
ทีมงาน
๔. น.ส.ฌานิศา เพ่งผล
๕. น.ส.ธันยพร วงศ์อิสริยาภรณ์
ครูผู้ดูแล
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูทิพยรัตน์ เหลี่ยมแก้ว

ม.๓.๑๐ โล่รางวัลชมเชย
ม.๓.๑๐ พร้อมเกียรติบัตร
ม.๓.๑๐

๑. ด.ญ.วิจิตรา วงศ์อิสริยาภรณ์
๒. ด.ญ.บุษยพัชร์ แสนล�้ำ
๓. ด.ญ.อัญชิษฐา เชี่ยวชูกุล
ทีมงาน
๔. น.ส.ฌานิศา เพ่งผล
๕. น.ส.ธันยพร วงศ์อิสริยาภรณ์
ครูผู้ดูแล
ครูรัตนวดี โมรากุล
ครูทิพยรัตน์ เหลี่ยมแก้ว

ม.๓.๑๐ โล่รางวัลชมเชย
ม.๓.๑๐ พร้อมเกียรติบัตร
ม.๓.๑๐

๒๔ สิงหาคม
๑๑ การประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

ม.๔.๒
ม.๔.๒

ม.๔.๒
ม.๔.๒

๑๒ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคกลางตอนบน

๓-๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่วมกับโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์

๑. น.ส.ธนสุข จิระจันทร์
๒. น.ส.ธันยพร เดชเร
ครูผู้ดูแล
ครูโกเมน ปาปะโถ
ครูสุปัญญา ยังศิริ

ม.๖.๗ รางวัลเหรียญทอง
ม.๖.๗

๑๓ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคกลางตอนบน

๓-๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่วมกับโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์

๑. น.ส. นิดา ค�ำพรรณ์
๒. น.ส. พัณณิตา โชติค�้ำวงศ์
ครูผู้ดูแล
ครูโกเมน ปาปะโถ
ครูชูเกียรติ ชัยชนะดารา

ม.๖.๗ รางวัลเหรียญทอง
ม.๖.๗

๑๔ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคกลางตอนบน

๓-๔ กันยายน พ.ศ.  
๒๕๕๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์

๑. น.ส.ปัณฑิตา ชิตเพชร
๒. น.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ
ครูผู้ดูแล
ครูปราโมทย์ น�้ำยาง

ม.๖.๗ รางวัลเหรียญทอง
ม.๖.๗
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่

รายการแข่งขัน

๑๕ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคกลางตอนบน

วันที่และสถานที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
๓-๔ ก.ย. ๒๕๕๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่วมกับโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์

รายชื่อนักเรียน
๑. น.ส.เบญจพร หวังวิบูลย์ชัย
๒. น.ส.อรกานต์ สินเสรีกุล
ครูผู้ดูแล
ครูปราโมทย์ น�้ำยาง
ครูไพรัตน์ ฮงทอง

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

ม.๖.๗ รางวัลเหรียญเงิน
ม.๖.๗

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคกลาง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กสตรีวิทยา คว้ารางวัลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จาการแข่งขันแก้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สายสังวาลย์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑. น.ส.ลวัศย์สร พลายสวาท

ม.๕.๓ รางวัลชนะเลิศ
และทุนการศึกษา
๑๕,๐๐๐ บาท

๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.พิชญ์สินี ศรีสันติธรรม

ม.๕.๑๑ ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก
สาขาช่างภาพสื่อสารมวลชน

กิจกรรมโครงการ ๗-๑๑
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูน
ในฝัน โดยบริษัท
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.พัสวี ประจวบศรีรัตน์
๒. น.ส.สุชญา เจียวมาลี

ม.๒.๑๑ ผ่านการคัดเลือก
ม.๔.๑๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรม

๔

โครงการ PTT Comic
Contest #๓ Let’s save
the world “เมื่อพรุ่งนี้
ไม่มีพลังงาน” โดย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ศิรดา สื่อไพศาล

ม.๔.๙ ได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนร่วมกิจกรรม
Work shop
การสร้างสรรค์
ผลงานการ์ตูน
ณ ค่ายสวนศิลป์
บ้านดิน จ.ราชบุรี

๕

การประกวดวาดภาพ
กิจกรรม D.I.Y We love
the Art ณ ศูนย์การค้า
SOHO

๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.คุณาธร เกตุอภัย
๒. ด.ญ.ธัญสิริ สิงคะปะ
๓. ด.ญ.ภรสุภา สมบัติศิริ

ม.๒.๙ รางวัลชมเชย
ม.๒.๙
ม.๒.๙

๑

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ๒๐ กรกฎาคม
เยาวชน  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
รุ่นอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี  

๒

กิจกรรมค่ายเยาวชน
อาเซียน ASEAN YOUTH
CAMP ๒๐๑๓

๓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑ Sea Age Group
Swimming ๑

๕ - ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ศุภวงศ์ อองลออ
ครูผู้ดูแล
ครูอารีย์ รักธรรม

ม.๓.๖ ๑. ชนะเลิศ
ท่าเดี่ยวผสม ๔๐๐
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑
ท่าเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒
ท่ากรรเชียง ๑๐๐ เมตร
๔. รองชนะเลิศอันดับ ๒
ท่ากบ ๒๐๐ เมตร

๒ Sea Age Group
Swimming

๕ - ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ฟ้าใส แย้มสรวล
ครูผู้ดูแล
ครูอารีย์ รักธรรม

ม.๓.๗ ๑. รองชนะเลิศอันดับ ๒
ท่าฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๒
ท่าฟรีสไตล์ ๘๐๐ เมตร

๙ - ๑๙ ธันวาคม
๓ แข่งขันเทควันโด กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๕
จ.ภูเก็ต

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ชนะเลิศ ประเภทพุ่มเซ่
ประเภททีมหญิง

๔ แข่งขันเทควันโด
Championship
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ๑. ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้
น�้ำหนัก ๕๔ กิโลกรัม
ขึ้นไป
๒. ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่
ทีมหญิง

๕ แข่งขันเทควันโด
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑
เชียงใหม่เกมส์

๙ - ๑๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ชนะเลิศ ประเภท พุมเซ่
ทีมหญิง

๖ แข่งขันเทควันโด
๑๘ - ๒๙ มีนาคม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒๙ มหาสารคามเกมส์

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่
ทีมหญิง

แข่งขันเทควันโด
๒ - ๔ พฤศจิกายน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ๑. ชนะเลิศ
ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง
๒. ชนะเลิศ
ประเภทคู่ผสม

๗
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

๘

แข่งขันเทควันโด
ธรรมศาสตร์เทควันโด
Championship of
Thailand ครั้งที่ ๒

๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.สุรภา อุปถัมภ์

ม.๓.๑๒ ๑. ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่
เดี่ยวหญิง รุ่นประชาชน
ทั่วไป
๒. ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่
ทีม รุ่นประชาชนทั่วไป
๓. ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่
คู่ผสมชนะเลิศ
ประเภทพุมเซ่ทีม
รุ่นอายุ ๑๕-๑๗ ปี

๙

แข่งขันขี่ม้า Young Rider
สนามที่ ๓

เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ชนะเลิศ

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน

๑๐ แข่งขันขี่ม้า กีฬาซีเกมส์
ณ ประเทศพม่า

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑๑ แข่งขันขี่ม้า Thailand
Championship

กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ชนะเลิศ

๑๒ แข่งขันขี่ม้า ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ชนะเลิศ

๑๓ แข่งขันขี่ม้า Thailand
Pony Championship

๒๖ - ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ชนะเลิศ

๑๔ แข่งขันขี่ม้า Seoul Korea
KRA Cup

๑๙ - ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๓
ประเภทบุคคล

๑๕ แข่งขันขี่ม้า
ประเทศสิงคโปร์

มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๔
ประเภทบุคคล

๑๖ แข่งขันขี่ม้า
ประเทศฟิลิปปินส์

ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภททีม

๑๗ แข่งขันขี่ม้า Thailand
Junior Championship

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ ชนะเลิศ

๑๘ แข่งขันขี่ม้า Thailand
Young Rider
Championship

น.ส.ชนากานต์ อินอร

ม.๕.๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑๙ แข่งขันระบ�ำใต้น�้ำ Fina
World Championships
Baecelona ๒๐๑๓
ณ ประเทศสเปน

๑๙ กรกฎาคม ๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.ปัสสนา ทองสกุล

๒๐ แข่งขันโรลเลอร์เบรด
Asean inline skating
championship ๒๐๑๓
ณ ประเทศสิงคโปร์

เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ.ปิยาภา เดชฟุ้ง

๒๑ แข่งขันยิมนาสติกลีลา
รายการไทยแลนด์
ก๊อตทาเล้นท์ season ๓

สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ศูนย์ฝึกยิมนาสติก
สตรีวิทยา-สิงห์

ผ่านการเข้ารอบ ๓๖ ทีม
สุดท้าย

๒๒ แข่งขันแบดมินตัน
กีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน
ณ สนามแบดมินตัน
ทัศนาสปอร์ตคลับ
จ.ชลบุรี

พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ด.ญ.อลิษา ทรัพย์นิธิ

ชนะเลิศ ประเภทหญิง
เดี่ยว อายุต�่ำกว่า ๑๕ ปี

ม.๕.๙ ตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน

ม.๓.๑๑ ๑. ชนะเลิศ ประเภท
Sprrd Slalom
Senior Women
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภท Classic
Slalom Women
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภท Battle
Slalom Women
๔. รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภท Freestyle
Slide Women

สายสังวาลย์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

๑

แข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.วีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ ม.๓.๕ ๑. เหรียญรางวัล
๒. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณเจริญ ม.๓.๕ ๒. เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๓. ด.ญ.ปรีชญา คงนิวัฒน์ศิริ ม.๓.๙ ๓. เกียรติบัตร
๔. กิจกรรม SET JFC

๒

แข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. น.ส.วิภาษณีย์ ศรีอมรธรรม ม.๔.๖ ได้รับเกียรติบัตร
๒. น.ส.หทัยทท สุขพัทธี
ม.๔.๙
๓. น.ส.ชวัลหทัย วิมลพัฒนธรรม ม.๔.๙

๓

แข่งขันอาเซียน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. น.ส.ปรีชญา คงนิวัฒน์ศิริ
๒. น.ส.นพวรรณ กีรติวิรัชการ

ม.๓.๙ รางวัลชมเชย ล�ำดับที่ ๕๓
ม.๓.๒ รางวัลผ่านเกณฑ์
ล�ำดับที่ ๖๖

งานห้องสมุด
ที่
๑

รายการแข่งขัน

วันที่เข้าร่วมแข่งขัน

๒๔ สิงหาคม
โครงการแข่งขันตอบ
ค�ำถามในสารานุกรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ส�ำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๑๙
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

๒ โครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ๔ ตุลาคม

การตอบค�ำถามทั่วไปของ พ.ศ. ๒๕๕๖
ธนาคารไทยพาณิชย์
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รายชื่อนักเรียน

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

ม.๓.๔ ผ่านเข้ารอบที่ ๒
๑. ด.ญ.ประภัสรา ถวิล
๒. ด.ญ.ธนพร กุลเกียรติชัย ม.๓.๕
๓. ด.ญ.ศุภัชญา ตันติวันรัตน์ ม.๓.๕
ครูผู้ดูแล
ครูประยูร แถมจอหอ
และบุคลากรงานห้องสมุด

๑. น.ส.วัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล
๒. น.ส.เบญพร หวังวิบูลย์ชัย
๓. ด.ญ.ประภัสรา ถวิล
๔. ด.ญ.ธนพร กุลเกียรติชัย
ครูผู้ดูแล
ครูประยูร แถมจอหอ
และบุคลากรงานห้องสมุด

ม.๖.๗
ม.๖.๗
ม.๓.๔
ม.๓.๕

ผ่านเข้ารอบ ๓๐ ทีม
สุดท้าย

ประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับบริษัท Sanofi Pasteur ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่สนใจ
เป็นสวัสดิการของโรงเรียน  

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับบริษัทอ๊อคโทพัส คอมมิวนิเคชั่นจ�ำกัด
จัดกิจกรรมโครงการ Cat Sister ให้กับนักเรียน ม.๑ ทั้งระดับ รณรงค์ให้
กลุ่มเด็กผู้หญิงทราบถึงวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องระหว่างการมีประจ�ำเดือน
รวมทั้งรับมือกับปัญหาการปวดประจ�ำเดือนซึ่งจะกลายมาเป็นโรคร้ายในอนาคตได้

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

งานอนามัยโรงเรียน,กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาประสานงานกับสโมสร
นักศึกษาแพทย์ศิริราชจัดด�ำเนินโครงการ “เรื่องขลุกขลิกในวัยรุ่น ปีที่ ๒”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ที่ถูกต้องและมีทักษะในการป้องกันตนเอง
จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

งานอนามัยโรงเรียน,กิจกรรมแนะแนวประสานงานกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช จัดด�ำเนินงานโครงการคลินิกภาพวัยรุ่น ตรวจร่างกาย ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) รายบุคคล ติดตาม และส่งต่อ
เพื่อรับการรักษา

๒๑,๒๔,๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับบริษัทวิริยะอนามัยและการแพทย์จ�ำกัด
ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับ ม.๑ - ม.๖ และมอบทุนแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับสายตา จ�ำนวน ๘ คน
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รศ.นพ.นายแพทย์สุนัย ลีวันแสงทอง ผศ.นพ.นายแพทย์ชุมพล ว่องวาณิช
ทันตแพทย์เจริญ สมศักดิ์ อาจารย์งามตา ถิ่นพนม ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา ในคลินิกสตรีวิทยา ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๑๓ ปี

๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับกองส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานครตรวจ
เอกซเรย์ปอดร้านค้า บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนที่ตกค้างจากการตรวจสุขภาพ
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• รับรางวัลห้องเรียนสีเขียว

• ทัศนศึกษา นักรียนชั้น ม.๕

• โครงการ Dreams & Team
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