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4เข็มแดง รอบรั้ว ACL

 ต้อนรับท่านอัคราธิการโลก 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะภราดา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
ให้การต้อนรับท่าน Rev. Brother Rene Delorme อัคราธิการโลก พร้อมด้วย Rev. Brother Jose 
Thottiyil รองอัคราธิการโลก ในโอกาสที่เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
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5 เข็มแดงรอบรั้ว ACL

ศาสนิกสัมพันธ์ 

 คณะภราดา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ของทั้ง 5 ศาสนา ในการถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งการ  
บรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเพื่อร่วมทูลอธิษฐานขอพรจากองค์พระเป็นเจ้า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 
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6เข็มแดง รอบรั้ว ACL

 ร่วมฉลอง  แสดงความยินดี 

 มอบหนังสือ 
 งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบหนังสือให้กับคณะสงฆ์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำทีมงานนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ 
สยามมวลชน ในโอกาสที่ครบรอบ 1 ปี 

 ตัวแทนคณะครู โรงเร ียนอัสสัมชัญลำปาง ร ่วมแสดง  
ความยินดีกับ นางกอบกุล ดิษพงษา ที่ได้รับตำแหน่งประธาน
ช ุมชน กู ่ เก ิ ้ งคนใหม ่ ณ ช ุมชนกู ่ เก ิ ้ งหล ังโรงเร ียน  
อัสสัมชัญลำปาง 
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7 เข็มแดงรอบรั้ว ACL

 อบรมพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา 

 กีฬาสีโรงเรียนคนตาบอด 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนา  

คุณธรรมในสถานศึกษา” ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ   

เอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี   

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับ

น้องๆ  และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆ ในศูนย์ 
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8เข็มแดง รอบรั้ว ACL

 เนอสเซอรี่น่าอยู่ 

 ขอแสดงความยินดีกับแผนกปฐมวัย ระดับเนอสเซอรี่ ที่ได้รับรางวัล "สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนระดับ ดีมาก" ประจำปี 2553 จาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและเข้ารับรางวัล จาก นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้รางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก ของ   
คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็ก เขตเทศบาลนครลำปาง โดยเข้ารับรางวัลจากนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง 
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9 เข็มแดงรอบรั้ว ACL

 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดภาษาไทย 
 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2553 โดยให้นักเรียนได้นำ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของตนเองมานำเสนอและแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2553 
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10เข็มแดง

“ . . . เ ร า สู ญ เ สี ย ผ่ า น ท า ง 

ผิวหนังการขับถ่าย การหายใจ 

และนอกจากนี้ เมื่ อ เราออก

กำลังกาย หรือในภาวะอากาศ

ร้อน ร่างกายก็จะสูญเสียน้ำ

มากขึ้นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ

คุณจะสังเกตได้ง่ายว่าปากจะ

แห้ง..” 

“ ร่างกายมนุษย์ประกอบ 

  ด้วยน้ำมากถึง 70 % ” 

เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบของเซลล์ทุกเซลล์

และในการทำงานของเซลล์ต่างๆ จำเป็นต้อง

ใช้น้ำ ปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับแต่ละวันเฉลี่ย

ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในภาวะ

ปกติปริมาณน้ำในร่างกายจะมีค่าคงที่ ทั้งนี้เพราะ

ร่างกายขับน้ำออกนอกร่างกายในปริมาณที่เท่ากับ

ปริมาณที่ได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ำที่ร่างกายได้

รับส่วนใหญ่มาจากระบบทางเดินอาหารส่วน

ปริมาณน้ำที่ขับออกนอกร่างกายส่วนใหญ่ถูกขับออก

ทางปัสสาวะ ร่างกายของคนเรารับน้ำเข้าสู่

ร่างกายหลายทางถ้าเราบริโภคอาหารประเภท

พืชผักผลไม้สด ซึ่งมีองค์ประกอบของน้ำด้วย แต่

เราก็ยังจำเป็นต้องดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำ

ในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการของร่างกาย

เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรา เราสูญเสีย

ผ่านทางผิวหนัง การขับถ่าย การหายใจ และ

นอกจากนี้เมื่อเราออกกำลังกาย หรือในภาวะ

อากาศร้อน ร่างกายก็จะสูญเสียน้ำมากขึ้ น   

ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำคุณจะสังเกตได้ง่ายว่าปาก

จะแห้ง นอกจากนี้ยังทำให้หน้ามืด เวียนศีรษะ 

ปวดหัว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ตะคริว ซึมเศร้า 

หงดุหงดิ เบือ่อาหาร ซึง่อาการเหลา่นีเ้ปน็สัญญาณ

เตือนที่บ่งบอกถึง ว่าขณะนี้เซลล์กำลังขาดน้ำ 

การสูญเสียน้ำของร่างกายเกิดได้หลายทาง ดังนี้ 

ทางปัสสาวะ  

ทางการหายใจ  

ทางผิวหนัง  

ทางระบบทางเดินอาหาร  

 ดังนั้น เพื่อให้ร่างกายของเราได้รับ

น้ำในปริมาณที่เพียงพอ จึงมีปริมาณที่

ร่างกายต้องการในแต่วัน คือ สำหรับ

ผู้ใหญ่ควรบริโภคน้ำวันละประมาณ 2-3 

ลิตร หรือ 8 แก้วต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณ  

ดังกล่าวยังแปรผันตามปัจจัยหลายๆ อย่าง

ได้แก่ น้ำหนักตัวขนาดร่างกาย อุณหภูมิ

ภายนอก ความชื้น การออกกำลังกาย 

และ กิจกรรมที่ทำ นอกจากปัจจัยดังกล่าว

แล้วเครื่องดื่มบางประเภท อาทิเช่น ชา 

กาแฟ น้ำอัดลมที่ผสมคาเฟอีน เบียร์ ไวน์ 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยังทำให้ร่างกาย

สูญเสียน้ำมากขึ้นซึ่งทำให้ความต้องการน้ำ

มากขึ้นด้วยเช่นกัน  

“ดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ำก่อนและหลัง

อาหาร ประมาณ 15-20 นาที” เวลาที่

เราต้องดื่มน้ำตอนไหนดีที่สุด 

 1. ตื่นนอนตอนเช้า 1 แก้ว (400 

ซี.ซี.) เพราะเป็นช่วงที่มีความเข้มข้น

ของเลือดสูงเลือดจะมีลักษณะขาดน้ำ 

 2. ตอนสายๆ 2 แก้ว (เวลา

ประมาณ 9 โมงถึง 10 โมงเช้า) ช่วงนี้

เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้นเพราะร่างกาย

ได้ทำงานไประยะหนึ่งแล้วฉะนั้นจึงควร

ดื่มน้ำเพื่อมาชำระของเสียเหล่านั้นออกไป 

  3. ตอนบ่ายๆ 3 แก้ว (บ่ายโมงถึง

บ่ายสอง) 

  4. ตอนเย็น 3 แก้ว (เวลา

ประมาณ 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม) 

  5. ก่อนนอนให้ดื่มน้ำอีก 1 

แก้ว เพราะเพื่อให้น้ำที่ดื่มไหล

เวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และ

กระเพาะอาหารยิ่งถ้าเป็นน้ำอุ่น

ด้วยแล้วจะยิ่งช่วยให้หลับสบาย  

ยิ่ ง ขึ้ น ก ารดื่ ม น้ ำ เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ต่ อ

ร่ างกาย และก็ ควรดื่ มให้ ได้  

อย่างน้อย วันละ 8-10 แก้ว เพื่อ

สุขภาพที่ดี 

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.thamachart.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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11 เข็มแดง

ทำไม กระเพาะอาหาร จึงไม่ย่อยตัวเอง รู้หรือเปล่า.... 

โอ้ย โอ้ย ปวดท้อง ปวดท้อง หิวก็ปวด อิ่มก็ปวด เคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า... 

ก็เวลากินอาหารไม่ตรงเวลาก็จะเป็นแบบนี้เสมอ แต่พอเรา
ทานอาหารเข้าไป ก็หาย อ้าว แล้วถ้าอยู่เฉยๆ กระเพาะทำ
อะไรอยู่ คำถามที่มีคำตอบ ขอตอบค่ะ เขาจะย่อยอาหารที่
เรากินเข้าไป . . . .รู้มั้ยค่ะ กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะ
มหัศจรรย์ที่ย่อยอาหารทุกชนิดที่เรารับประทาน แต่ทำไม
กระเพาะถึงไม่ย่อยตัวเอง น้ำย่อยเมื่อขับออกมาจะทำลาย
เซลล์บริเวณกระเพาะบ้าง แต่กระเพาะก็สามารถสร้างเซลล์
ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เรื่อยๆ ในเวลาเพียง 3 วันสามารถ

ทำไมกระเพาะอาหาร  

จึงไม่ย่อยตัวเอง ? 

สร้างเซลล์ได้ถึง 500,000 เซลล์  ถ้ามีน้ำย่อยในกระเพาะ
มากเกินไป ก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้
กระเพาะอาหารมีวิธีป้องกันตัวเอง โดยมีชั้นเนื้อเยื่อที่เรียก
ว่า ชั้นแกสตริกมิวโคซา มาคลุมอยู่ ส่วนประกอบในน้ำย่อย
มี เปปซิน เป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนกับกรดเกลือ (HCI) 
เอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้หลั่งผ่านชั้นมิวโคซาออกมาสู่กระเพาะ 
เอนไซม์เปปซินไม่ค่อยมีอันตรายนัก แต่กรดเกลือมีพิษสง
มาก ถ้าเราไม่มีชั้นมิวโคซากั้นไม่ให้กรดเกลือเข้าไปถึงเซลล์
ชั้นในได้แล้วล่ะก็กระเพาะเราคงจะพังแน่นักวิทยาศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยแอละบามา สหรัฐฯ พบว่า บนชั้นมิวโคซา
นั้นยังมีชั้นของคาร์โบไฮเดรตมาคลุมอีกชั้นหนึ่ง แต่ยังไม่รู้
ว่าชั้นนี้ป้องกันกระเพาะได้อย่างไร นอกจากนั้นยังมี  
พรอสตาแกลนดนิส ์ (prostaglandins) ซึง่เปน็สารประกอบที่
มใีนเซลลม์นษุยท์ัว่ไป เขาพบวา่ระดบัของพรอสตาแกลนดนิส์
จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระดับของคาร์โบไฮเดรตที่จะไปทำให้
กรดลดความรุนแรงลงคำตอบท้ายสุดที่อาจเป็นไปได้ก็คือ 
ผนังของชั้นมิวโคซานั้นประกอบด้วยไขมันซึ่งไอออนของ
ไฮโดรเจน และไอออนของคลอไรด์ไม่สามารถผ่านชั้นไขมัน
นี้ได้ แต่เขาพบว่าสารพวกน้ำส้มสายชู แอสไพริน น้ำส้มคั้น 
สารละลายสิ่งสกปรก (ที่มีอยู่ในยาสีฟัน และผงซักฟอก) 
และสารอื่นๆ จะไม่ถูกไอออไนซ์และสามารถซึมผ่านผนัง
เซลล์ของกระเพาะเข้าไปได้ ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มน้ำส้มคั้น
หรือกินยาแอสไพรินขณะที่ท้องว่างและควรกินอาหารให้ตรง
เวลาอย่าปล่อยให้ท้องว่างนานๆ เพื่อรักษาสุขภาพของ
กระเพาะเราเอง รู้แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะ บอกต่อๆ กันไป
สำหรับการรักษาสุขภาพและร่างกายของเราเอง 

โอ้ย โอ้ย ปวดท้อง ปวดท้อง หิวก็ปวด อิ่มก็ปวด เคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://members fortunecity.com
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12เข็มแดง

 ขอแสดงความยินดีกับมิสบงกช สุรินทร์วงศ์ และ ม.สมศักดิ์ ก๋าทอง ที่ได้รับรางวัลจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน  
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและสร้างความรู้ให้กับนักเรียน  
อย่างมากมาย โดยเข้ารับรางวัลจากนายกสมาคมสมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
นายสนั่น อังอุบลกุล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 

ม.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

ประเภทครูผู้สอน ระดับช่วงชั้นที่ 4

(วิชา วิทยาศาสตร์)

มิสบงกช สุรินทร์วงศ์
ได้รับรางวัลชมเชย

ประเภทครูผู้สอน ระดับช่วงชั้นที่ 2

(วิชา คณิตศาสตร์)

ครูดีเด่น

Focus People

�������������� 74.indd   12 12/17/10   2:56:40 PM



13 เข็มแดงFocus People

ประวัต ิ
 

ชื่อ นายกิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล  

จบระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รุ่น พ.ศ. 2519 

จบระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รุ่น พ.ศ. 2521 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาชีพ   รับราชการ  

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 

สถานที่ทำงาน   โครงการก่อสร้าง 1 กรมชลประทาน 

แนวความคิด 

 มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะครู ผู้บริหาร คณะภราดา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ สมาพันธ์สมาคม  

ผู้ปกครองและครูของโรงเรียนในเครือฯ รวมถึงการประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและครูอาวุโสเพื่อความ

ก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

 กองบรรณาธิการ Focus People ฉบับนี้ขอแสดง  

ความยินดีและขอแนะนำท่านนายกคนใหม่ของสมาคม
 

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 ซึ่งท่าน
 

เป็นผู้จะมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกับคณะครู

ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางค่ะ
 ท่านมาทำงานต่อยอด

จากทา่นนายกคนกอ่น
คอื
พนัโทนายแพทยส์มชัชา
 เบีย้จรสั


ทีด่ำรงตำแหนง่เมือ่
ป
ีพ.ศ.
2551
-
2553
จงึขอแนะนำ

ประวัติของท่านมาให้เราได้รู้จักท่านให้มากขึ้น


Mr.Kithisak  Hengsadeekul 

นายกิติศักดิ์  เฮงษฎีกุล 

นายกสมาคมผู้ปกครองและคร ู 

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  

สมัยที่ 13 พ.ศ. 2553 - 2555 
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14เข็มแดง ข่าววิชาการ ACL

 ห้องสมุดมีชีวิต  

 “หนังสือ” เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้คนเรา มีปัญญาและม ี 

ความรู้ การที่จะเป็นหนังสือขึ้นมาซักหนึ่งเล่ม ผู้เขียนต้อง  

มีความรอบรู้ เป็นคนรักการอ่าน หมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกสื่อ   

ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อโสตทัศน์ 

เพื่อการรวบรวมและนำเสนอเรื่องราวและตีพิมพ์เป็นหนังสือ

หนึ ่งเล่ม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางก็เช่นกัน ห้องสมุด

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด และถือได้ว่าเป็น

หัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะเป็นสถานที่รวบรวม

สรรพวิทยาการต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมที่จัดอย่างมี

ชีวิตชีวา บุคลากรห้องสมุดเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอันจะส่งเสริม

ให้ทุกกิจกรรมมีชีวิตขึ ้นมาได้ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมีส่วน

สนับสนุนให้บุคลากรในห้องสมุดได้รับการพัฒนา โดยจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดดังต่อไปนี้ 

 

 

 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติสร้างสรรค์ห้องสมุดมีชีวิต ซึ ่งจัดโดย 

สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 

2553 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง 

 

การอบรมเรื่อง เล่นอย่างสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้ จัดโดย 

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553   

ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง 

 

 การอบรมเร ื ่อง พิพ ิธภัณฑ์และประวัต ิศาสตร์ท ้องถิ ่น : 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง 

 

 ประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งโดยพัฒนานิสัย  

รักการอ่าน จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยร่วมกับ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553   

ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 

 

 การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK Park Living Library 

Award ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เมื่อวันที่ 

29 - 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
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15 เข็มแดงข่าววิชาการ ACL

 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ  

ห ้องสม ุด อ ัตโนม ัต ิ ULibM จ ัดโดย   

คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื ่อวันที ่   

10 - 11 สิงหาคม 2553 

 

 การอบรมและประกวดห ้องสม ุด  

มีชีวิต (หลักสูตรการอบรมครั ้งที ่ 2) TK 

Park Living Library Award ครั้งที่ 3 จัดโดย 

สำนักอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เมื่อวันที่ 

26 - 27 ส ิงหาคม 2553 ณ โรงแรม  

รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการดำเนินงานห้องสมุด

และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน จัดโดยสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม -   

1 กันยายน 2553 

 

 การร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง วัดปงสนุกแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตในชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วัดปงสนุก อ.เมือง 

จ.ลำปาง 

 

 เป้าหมายสูงสุด คือต้องการสร้างให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา ตามรายการที่ส่ง

บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ผลที่ได้รับคือ ห้องสมุดได้รับการคัดเลือก

จากห้องสมุดทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 26 แห่ง และได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 

10,000 บาท เพื่อการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต ตามโครงการ “ส่งเสริมการ

ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดลำปางและการสร้างนิสัยรักการอ่าน” ที่เสนอ

ต่อสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และเข้ารับการอบรมครั้งที่ 3   

เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นำความ

รู ้จากการอบรมและแผนงานโครงการที ่เสนอมาปฏิบัติจริง โดยคณะ

กรรมการจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และผู้ทรงวุฒิ มาตรวจ

ประเมินผลงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อให้เป็น 1 ใน 10 ห้อง

สมุดที่ต้องได้รับรางวัลสูงสุดหนึ่งแสนบาท และรางวัลอื่นๆ กว่าแสนบาท 

 ขอเอาใจช่วยให้ทางห้องสมุดของเราได้รับรางวัลจากการประกวดห้อง

สมุดมีชีวิตครั้งนี้ 
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 สอนหนังสือให้น้อง 

 กลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

นำนิทานสนุกๆ อ่านให้น ้องๆ ในระดับ

อนุบาล ในกิจกรรม “สอนหนังสือให้น้อง” 

เพื ่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ ่นพี่และรุ ่นน้อง   

ณ ลานอเนกประสงค์เซนต์แมรี่  

เยาวชนคนเก่ง
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เด็กชายธนราชันย์ สูงติวงค์ 
รุ่นอายุ 8 ปี ชาย (พ.ศ. 2553)   

นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  

นักเรียนชั้น ป.3/4 มิสสายสมร ภักดี ครูประจำชั้น 

                         ฉลามไอท ี

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2553 มีรายการดังต่อไปนี้ 
 
1. การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดตาก ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 1 เหรียญ ท่ากรรเชียง 50 เมตร 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ   ท่าฟรีสไตล์  50 เมตร 
  ท่าผีเสื้อ  50 เมตร 
เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่าจับโฟมเตะขา 50 เมตร  
  ท่ากบ 50  เมตร 

2. การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 - 31   
 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 8 ปีชาย อันดับที่ 1 พร้อมเหรียญรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 6 เหรียญ ท่ากรรเชียง 25 เมตร 
  ท่าผีเสื้อ 25 เมตร 
  ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
  ท่ากบ 25 เมตร 
  ท่าเตะขาผีเสื้อ 50  เมตร 
เหรียญเงิน 3 เหรียญ   ท่าเตะขากบ 25  เมตร 
  ท่าเตะขากรรเชียง  25  เมตร 
  ท่าเตะขาผีเสื้อ 25  เมตร 
เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่าเตะขาฟรีสไตล์  50  เมตร 
  ท่าท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25  เมตร 

3. การแข่งขันว่ายน้ำ “พัฒนาฝีมือประจำปี 2553” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สระว่ายน้ำพรติญา จังหวัดลำปาง 
 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 8 ปีชาย อันดับที่ 2 และเหรียญรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 6 เหรียญ    ท่าผีเสื้อ 50 เมตร 
  ท่ากรรเชียง  50  เมตร 
  ท่าผีเสื้อ  25  เมตร 
  ท่าฟรีสไตล์  50  เมตร 
  ท่ากรรเชียง  25  เมตร 
  ท่าฟรีสไตล์  25  เมตร 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ   ท่าเกาะโฟมเตะขา  25  เมตร 
  ท่ากบ  25  เมตร 
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ  ท่ากบ  50  เมตร 

4. การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.เชียงราย Summer Challenge ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์บูรณาการ  
 การเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย 
 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 8 ปีชาย อันดับที่ 2 และเหรียญรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 5 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์  50 เมตร 
  ท่ากรรเชียง  25  เมตร 
  ท่ากบ 50  เมตร 
  ท่าผีเสื้อ 50  เมตร 
  ท่ากรรเชียง  50  เมตร 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ   ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
  ท่าผีเสื้อ 25 เมตร 
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ  ท่ากบ  50 เมตร 
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18เข็มแดง

5. การแข่งขันว่ายน้ำ ซ็อกส์-กาวิละ ต้านยาเสพติด ปี 2553 เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2553 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียน  
 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เหรียญรางวัลที่ได้รับดังนี ้
เหรียญทอง  3 เหรียญ   ท่ากรรเชียง  50 เมตร 

  ท่าผีเสื้อ  50 เมตร   

  ท่าฟรีสไตล์  50  เมตร 

เหรียญเงิน 3 เหรียญ   ท่ากรรเชียง  100  เมตร    

  ท่าฟรีสไตล์  100 เมตร 

  ท่ากบ  50  เมตร 

เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่าเดี่ยวผสม  200 เมตร 

  ท่าฟรีสไตล์  200  เมตร 

6.  การแข่งขันว่ายน้ำชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ สระว่ายน้ำ  
 อบจ.กำแพงเพชร  
 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 8 ปีชาย และเหรียญรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 3 เหรียญ  ท่ากรรเชียง  50  เมตร  

  ท่าผีเสื้อ 25  เมตร 

  ท่าฟรีสไตล์ 50  เมตร   

เหรียญเงิน 2 เหรียญ  ท่าผีเสื้อ 50  เมตร 

  ท่ากรรเชียง 25  เมตร 

เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ท่ากบ 25  เมตร 

7. การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพชิงแชมป์ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์
 ได้รับถ้วยชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี ชาย อันดับที่ 5 เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2553 และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  
เหรียญทอง 4 เหรียญ  ท่ากรรเชียง  50  เมตร 

  ท่าผีเสื้อ 50  เมตร  

  ท่าฟรีสไตล์ 50  เมตร 

  ท่าผีเสื้อ 100  เมตร   

เหรียญเงิน 3 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์ 100  เมตร 

  ท่ากรรเชียง 100  เมตร   

  ท่าฟรีสไตล์ 200  เมตร 

เหรียญทองแดง 2 เหรียญ   ท่ากบ 50  เมตร 

  ท่ากบ 100  เมตร 

8. การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Young Star Championship 2010 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2553 ณ สระว่ายน้ำ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้รับเหรียญเงิน 2 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์ 50  เมตร  

  ท่ากรรเชียง 50 เมตร 

ได้รับเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่ากรรเชียง 50 เมตร 

  ท่าผีเสื้อ 25  เมตร 

9.  การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship 2010 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2553 ณ สระว่ายน้ำ 
 มาตรฐาน 50 เมตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้รับเหรียญทอง 1 เหรียญ ท่าผีเสื้อ  50 เมตร 

ได้รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ ท่ากรรเชียง  50 เมตร 

ได้รับเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์  50 เมตร 

สรุปผลงานของฉลามไอที 
 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 8 ปี (ชาย)  จำนวน 5 ถ้วยรางวัล 
 เหรียญรางวัล(ทอง เงิน ทองแดง)   จำนวน 63 เหรียญ 

เยาวชนคนเก่ง
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 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำ  

ปีการศึกษา 2553 โดยสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าถึง 2 กลุ่มสาระ ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 นายสิริชัย พุฒิรังสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โดยกำหนดการเข้าค่าย 1 ที ่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2553 

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 ด.ญ.ธนธรณ์ ทรัพย์กล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 (ห้องเรียน Gifted) 

 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกำหนดการเข้าค่าย 1 ที ่คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2553 

 

ความเป็นมาของโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

 โครงการโอลิมปิกเริ่มต้นจากที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรง

เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาของการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้ได้ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้

ทรงประทานเงินส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และ มูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่   

รับผิดชอบการจัดค่ายฝึกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตการศึกษา 8 เพื่อเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียน

เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ และมีความพร้อม  

ที่จะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคต 

นายสิริชัย พุฒิรังสรรค์  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

ด.ญ.ธนธรณ์ ทรัพย์กล้า  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
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 เรียนรู้วิถีชีวิตช้าง   

 รางวัลคนเก่ง 

  ขอแสดงความยินด ีก ับน ักเร ียนที ่ ได ้ร ับรางว ัลการ  
แข่งขันวาดภาพ ซึ่งจัดโดย หอศิลป์ลำปางร่วมกับชมรมคน
รักษ์ช้างลำปาง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "เรียนรู้เรื่อง ความ
สำคัญของช้างกับลำปาง และสถาบันพระมหากษัตริย์" โดย 
สัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง เป็นวิทยากรให้
ความรู้ และจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ช้างของฉัน" ซึ่งมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะมาเป็นคณะกรรมการ
ในการตัดสิน เมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 22 สิงหาคม 2553 โดย
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้รับรางวัลดังนี้ 

ผลการประกวด  

ช่วงชั้นที่ 1  
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ญ.วีระญา เครือนพรัตน์  ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ญ.ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

ช่วงชั้นที่ 2  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ช.กิตติภูมิ เรือนสอน ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
 ด.ญ.นงนภัส พงษ์จันทร์ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

 ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.นนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์ ป.3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ One 2 One   

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับโล่รางวัลจาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ   

ด.ญ.ณัฐชา โชคกิตติวัฒน์ ป.3 ได้รับรางวัลอัจฉริยะ One 2 One ของจังหวัดลำปาง 
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ผลการประกวด  

ช่วงชั้นที่ 1  
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ญ.วีระญา เครือนพรัตน์  ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ญ.ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

ช่วงชั้นที่ 2  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
 ด.ช.กิตติภูมิ เรือนสอน ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
 ด.ญ.นงนภัส พงษ์จันทร์ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

 ฟุตซอลอนุบาล 

 นักกอล์ฟเยาวชน 

 นักฟุตซอลระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตซอลอนุบาลชาย 7 คน ของกลุ่มเครือข่ายที่ 13 

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยได้รับการ

สนับสนุนการแข่งขันจากประยูรฟาร์ม ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3/2 

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปรวีร์ ปั้นเทศ ป.3/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.พลอยอัมพรรณ ล้อวัชระสุภาภรณ์ ป.3/7   

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ 2 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยได้รับโล่รางวัลจาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 
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"นิทาน" 

คือ อะไร 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้นิยามคำว่า นิทาน คือ โลกของภาษา ภาพและตัว

หนังสือท่ีปรากฏบนหนังสือนิทานคือโลกของภาษา แต่ถ้านำคำถามน้ีไปถามเด็กๆ ระดับประถม

ศึกษาปีท่ี 1 – 2 ว่านิทานคืออะไร คำตอบท่ีได้อาจจะไม่เหมือนกับในพจนานุกรม ซ่ึงผูเ้ขียนเคยใช้

คำถามน้ีกับนักเรียน ช้ัน ป.2/4 น้องพ้ัน (เด็กหญิงธัญพร อิทธิชัยพล) น้องพ้ันให้คำตอบว่านิทาน 

คือเรื่องราวของคนทำความดีและสนุก ในขณะที่ผู้เขียนเองกลับมองเห็นว่านิทานคือ เรื่องราว  
ที่ผู้เล่าได้ผูกเรื่องขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง 

พร้อมท้ังสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือเร่ืองราวต่างๆ แฝงเข้าไปในเร่ือง ซ่ึงทำให้ผูฟั้งซึมซับไปโดยไม่รูตั้ว ดังน้ันการเล่านิทานหรือ

การทำให้หนังสือนิทานพดูได้จึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบมาก เพราะเป็นการกระตุ้นเร้าให้เด็กๆ รักการอ่าน และเป็นการปลกูฝัง

ความรัก ความซาบซึ้งในภาษา วรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ ในปัจจุบันครูบรรณารักษ์จึงใช้กิจกรรมหนังสือนิทานพูดได ้  

(การเล่านิทาน) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แต่การทำให้หนังสือนิทานพดูได้ (การเล่านิทาน) จะสร้างความเพลิดเพลินหรือความ

ประทับใจในเรื่องให้ผู้ฟังติดตามสนใจเรื่องไปจนจบอย่างไม่รู้เบื่อได้อย่างไรนั้น ผู้ที่เล่าที่ทำหน้าที่ให้หนังสือนิทานพูดได้จะต้องมี

ความรู ้ ความเข้าใจเก่ียวกับรปูแบบการเล่านิทานและเทคนิคในการเล่าอย่างเหมาะสมซ่ึงโดยท่ัวไปการเล่านิทานผูเ้ล่าจะเล่าเร่ือง

ง่ายๆ ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ มาประกอบ อย่างไรก็ตามการนำอุปกรณ์มาประกอบการเล่านิทานก็จะช่วย  

เร้าความสนใจและเพ่ิมสีสันให้แก่เร่ืองเพ่ิมข้ึน และในบางคร้ังยังช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ไปด้วย เช่น ทักษะการ

วาดรปูการพับกระดาษ หรือการแสดง เป็นต้น รปูแบบการเล่านิทานอาจสรุปได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1. การเล่านิทานแบบปากเปล่า  
 เป็นการเล่านิทานแบบดั ้งเดิมที ่ผู ้เล่าไม่ใช้สื ่อหรืออุปกรณ์ใดๆ ในการเล่าผู ้เล่าจึงต้องจำเรื ่องได้อย่างแม่นยำ   

โดยเลือกเร่ืองท่ีไม่ยาวนัก หรือเป็นเร่ืองท่ีมีความซ้ำๆ กัน จะช่วยให้ผูฟั้งโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ สามารถติดตามเร่ืองได้ การใช้น้ำเสียง  
ท่ีน่าฟังตามอารมณ์ของเสียงจะช่วยให้ผูฟั้งไม่รูสึ้กเบ่ือหน่าย การฝึกซ้อมจึงเป็นส่ิง

สำคัญ การเล่าโดยใช้หนังสือภาพ มีเทคนิคดังน้ี  

 1.1  ผู้เล่าอ่านนิทานให้ขึ้นใจ  

 1.2  ผู้เล่าต้องศึกษาภาพประกอบในหนังสือ ปกหน้า ปกหลัง ตำแหน่ง

ของผู้เล่า ควรอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ฟังเห็นภาพทั่วถึง 

 1.3  การถือหนังสือ ไม่จำเป็นต้องถือหนังสือนิ่งอยู่ตลอดเวลา อาจโยก

หนังสือขยับหนังสือได้ ในขณะเดียวกันนิ้วมือจะต้องสอดเตรียมพร้อมที่จะเปิด

หน้าถัดไป 

2. การเล่านิทานโดยใช้สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเล่า 
 2.1 การใช้ภาพ ภาพจะต้องมีขนาดใหญ่พอเหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง การ

เขียนเนื้อเรื่องไว้ข้างหลังภาพ จะช่วยให้จำเรื่องได้           

 2.2  การเล่าไปวาดไป การใช้เชือก การพับกระดาษหรือกระดานผ้าสำลี

ประกอบการเล่าการเลือกเรื่อง (หรือแต่งเรื่อง) ให้สอดคล้องกับรูปแบบการวาด 

การใช้เชือกหรือการพับกระดาษหรือกระดานผ้าสำลีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ

หนังสือ พูดได้ 
เรียบเรียงโดย......มิสยุพา  แสนวงค์คำ (งานห้องสมุด) 

คล้อยตามเรื่องที่เล่าและการฝึกซ้อมการเล่าเรื่องให้สัมพันธ์กับวิธีการเล่าจะต้องทำได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่เคอะเขินและ  

ตระเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้เล่าให้พร้อมก่อนการเล่าได้  
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	 2.3	 การเล่าโดยร้องเพลงประกอบ	 การใช้เพลงประกอบ

การเล่านิทานส่วนมากจะใช้กับเด็กเล็ก	 เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมใน

การร้องด้วย	 อาจใช้ตอนนำเรื่องก่อนเล่าหรือใช้ประกอบขณะ

เล่าก็ได้	 สิ่งสำคัญคือการเลือกเพลงที่เหมาะกับเรื่องที่จะเล่าเช่น	

เพลงงูกับเต่า	เต่ากับกระต่าย	มด	เป็นต้น	

	 2.4	 	 การเล่าโดยใช้หุ่น	 ถ้าเป็นการเล่าในกลุ่มเล็กผู้เชิด

อาจเชิดให้ผู้ฟังเห็นได้โดยไม่ต้องใช้โรงหุ่นแต่ถ้าเป็นการแสดง	 

หุ่นในโรงหุ่น	 หรือบนเวทีแสดงต้องอาศัยเทคนิคด้านการแสดง	

การเขียนบท	การกำกับการแสดง	แสงเสียง	และฉากเป็นสำคัญ	

นอกจากนี้จำนวนผู้เชิดหุ่นจะต้องสัมพันธ์กับจำนวนตัวละคร		 

ที่ออกมาในแต่ละฉากด้วยส่วนบทเจรจาจะเป็นการพากย์สด

หรืออัดเสียงลงเทปก็ได้			

3. การเล่าเรื่องจากหนังสือ   
	 การเล่าเรื่องจากหนังสือ	 หมายถึง	 การเล่านิทานโดยใช้

หนังสือที่มีภาพประกอบ	 (นิทานภาพ)	 ซึ่งได้กล่าวถึงแล้ว	 หรือ

การแนะนำหนังสือประเภทต่างๆ	ที่มีอยู่ในห้องสมุด	ที่มีเนื้อเรื่อง

หรือเนื้อหาน่าสนใจ	 เช่น	 บทความในหนังสืออ้างอิง	 หนังสือ

สารคดีต่างๆ	 เป็นต้น	 การเล่าเรื่องจากหนังสือมีวิธีดำเนินการ	

ดังนี้	

	 3.1			เตรียมหนังสือที่จะแนะนำ	

	 3.2			อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจ	

	 3.3			วิธีการอ่าน	ควรออกเสียงให้ถูกต้อง	ชัดเจน	

	 3.4			ยกเล่มหนังสือให้ผู้ฟังดู	

	 3.5			ผู้เล่าอาจเล่าเรื่องทั้งหมดหรือเล่าเพียงบางส่วน	

	 3.6			แนะนำหนังสือเล่มที่เล่าเพิ่มเติม	

 

เทคนิคการเล่านิทานให้สนุก     

	 ไพรพรรณ	อินทนิล	 ได้กล่าวถึงเทคนิคการเล่านิทาน

ว่า	 การเล่านิทานไม่ว่าจะเล่าในรูปแบบใด	 ผู้เล่าจำเป็นจะ

ต้องใช้เทคนิคในการเล่าเพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้าง

ความสนุกสนานกับผู้ฟัง	ดังนี้	

 
1.  เลือกนิทาน/เลือกเรื่อง 
	 การเลือกนิทานควรเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง	

ทั้งด้านจำนวน	วัย	และเพศ	ทั้งนี้	เพราะผู้ฟังแต่ละวัย	จะมี

ความสนใจในเรื่องที่ฟังต่างๆ	 กัน	 ระยะเวลา	 (ช่วงความ

สนใจสั้น-ยาว)	 ต่างกัน	 การรับรู้เรื่องราวที่มีความซับซ้อน	

หรือมีการใช้คำศัพท์ที่ยากง่ายต่างกัน	 นอกจากนี้ความรู้

หรือข้อคิดที่ได้จะแตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องของนิทานที่จะ

นำมาเล่าด้วย	 ด้วยเหตุนี้การเลือกเรื่อง/เลือกนิทานที่จะนำ

มาเล่าจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก	ความสนใจของเด็กแต่ละ

วัยจะแตกต่างกัน	ดังนี้	

	 -	 เด็กเล็กและ	 ป.1	 -	 2	 จะสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง	 

ใกล้ตัว	เช่น	สัตว์เลี้ยง	และเรื่องในจินตนาการ	เช่น	นางฟ้า	

เทวดา	 ของวิเศษ	 เป็นต้น	 หรือที่มีตัวละครน้อย	 โครงเรื่อง

ไม่ซับซ้อน	ใช้เวลาในการเล่าไม่นานนัก	

	 -	 เด็ก	 ป.3	 -	 4	 เด็กผู้หญิงและผู้ชายเริ่มจะแสดง

ความสนใจในเรื่องราวที่ต่างกัน	 โดยเด็กผู้ชายจะชอบเรื่อง

โลดโผน	ผจญภัย	วิทยาศาสตร์	 และการประดิษฐ์มากกว่า	

ส ่วนเด ็กผู ้หญิงจะยังคงชอบเร ื ่องเก ี ่ยวกับธรรมชาติ	

จินตนาการ	ความรัก	และสิ่งสวยๆ	งามๆ	

	 -	 เด็ก	 ป.5	 -	 6	 ความสนใจจะยังคงเหมือนตอน		 

ป.3	-	4	แต่จะมีความสนใจเรื่องที่เป็นจริงมากขึ้น	ชอบเรื่อง

ที่มีโครงเรื่องซับซ้อน	หรือขมวดปมให้คิดมากขึ้น																			
“เรื่องราวที่ผู้เล่าได้ผูกเรื่องขึ้นอย่างมีจุดมุ่ง

หมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้

แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่

ฟัง พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือ

เรื่องราวต่างๆ แฝงเข้าไปในเรื่อง ซึ่งทำให้ผู้

ฟังซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว” 
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	 การเลือกเรื่องที่สนุก	ตื่นเต้น	 เร้าใจหรือเรื่องขำขัน	จะสร้างความพอใจให้กับผู้ฟัง	และผู้เล่าด้วย	 เรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงคือ

เรื่องที่	 หวาดเสียว	 หยาบโลน	 เข้าใจยาก	 อืดอาด	 และไม่สร้างสรรค์	 นอกจากนี้การเลือกเรื่องจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ	 

วิธีการเล่าตลอดจนความพร้อม	ความสามารถ	หรือความถนัดของผู้เล่าด้วย	

 
2.  ฝึกฝน  

	 ความแม่นยำในเรื่องที่จะเล่าแม้ว่าการเล่านิทานจะไม่จำเป็นต้องท่องจำถ้อยคำต่างๆ	 ทุกถ้อยคำในนิทานจนขึ้นใจ	 แต่

จำเป็นจะต้องจำเกี่ยวกับการลำดับเรื่อง	 อารมณ์ของเรื่อง	 และใจความสำคัญของเรื่อง	 เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง		

ในกรณีที่ผู้เล่าไม่มีเวลาท่องจำเรื่องราวสำคัญ	อาจใช้บัตรบันทึกคำสำคัญเพื่อเตือนความจำก็ได้			

 

3.  การใช้เสียงและท่าทางประกอบการเล่านิทาน  

	 การเล่านิทานควรใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติ	 มีชีวิตชีวา	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจในการเล่าการเปลี่ยนเสียงตามตัว

ละครแต่ละตัวไม่ใช่สิ่งจำเป็น	 แต่ถ้าผู้เล่าคนใดสามารถทำได้โดยไม่ขัดเขินก็จะทำให้นิทานเรื่องนั้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้น	 การใช้

สีหน้า	แววตา	ประกอบอารมณ์ตามเหตุการณ์	ควรเป็นไปตามธรรมชาติ	ในบางครั้งอาจใช้มือ	การเน้นเสียง	หรือทำตาลุกวาว	

ประกอบเรื่องที่ตื่นเต้นได้บ้างแต่ไม่ควรให้มากเกินไป		

 
4. การฝึกซ้อม  
	 เพื่อความแม่นยำในเรื่องที่เล่า	 การใช้น้ำเสียง	 ภาษา	 ท่าทาง

หรือการใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างไม่ขัดเขินผู้เล่าควรมีการฝึกซ้อม

การเล่าให้คล่องแคล่ว	

	 ดังนั้นนิทานจะสนุกหรือไม่ต้องอาศัยคนเล่าเรื่องเป็นอย่าง

มาก	 อยากให้เด็กๆ	 มีนิสัยที่รักการอ่านหนังสือเพราะว่าถ้ารู้มากก็

ทันคนและสังคมโลกเท่ากัน	 ที่นี้เราก็รู้แล้วว่า	 หนังสือพูดได้	 ก็คือ	

นิทานนั้นเอง.....	

	 	 งานห้องสมุดขอเชิญนักเรียน

ร่วมส่งผลงานการแต่งนิทาน	 เนื้อหา		 

2	 กระดาษ	 A4	 พร้อมรูปภาพประกอบ	 ในหัวข้อ	 “มาอ่านหนังสือกันเถอะ”	 ชิงรางวัลพร้อม	 

เกียรติบัตร	 และเรื่องใดที่ได้รับรางวัลจะตีพิมพ์ลงในหนังสือวารสารเข็มแดง	 โดยเริ่มส่งผลงานได้

ตั้งแต่วันที่	15	-	30	พฤศจิกายน	2553	ที่ห้องสมุด	โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง		

เอกสารอ้างอิง

ปรีดาปัญญาจันทร์และชีวันวิสาละ.2538.

เล่านิทานอย่างไรให้สนุก.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก.

ไพรพรรณอินทนิล.2534.เทคนิคการเล่านิทาน.กรุงเทพฯ:ชมรมเด็ก,

วาณีฐาปนวงศ์ศานติ.2531.กิจกรรมสำหรับห้องสมุด.กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,2531.
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25 เข็มแดงSpecial Talk:

 ขยะ คือ สิ่งที่มนุษย์หลายคนเห็นว่าไร้ค่า แต่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกลุ่มบรรณารักษ์อาสากลับมองเห็นว่าขยะคือสิ่งที่มีค่ายิ่ง
สำหรับพวกเขาเพราะเขาใช้มูลค่าจากขยะที่คนแขยงมาเป็นต้นทุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน ด้วยการ

เชิญชวนน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู ผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนทั่วไปนำขยะที่กองอยู่ในถังขยะและเกลื่อนกลาดทั่วไปในสังคม  

มาร่วมบริจาคในโครงการทอดผ้าป่าขยะ ลดละมลพิษ พิชิตสิ่งแวดล้อม จากนั้นพวกเขาก็จะนำขยะที่ได้ไปคัดแยกขยะบางส่วนนำไป

จำหน่าย แล้วนำเงินที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แต่ขยะบางส่วนนำมาประดิษฐ์ของใช้ใหม่ได้เช่นนำกล่องนมโรงเรียน   

มาประดิษฐ์เป็นเสื่อบ้าง ตะกร้าหนังสือบ้าง ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เห็นไหมคะว่าขยะที่อยู่ในมือเมื่อเราโยนทิ้งไปแล้ว

มีค่าเท่ากับ 0 แต่เมื่อนำมามอบให้กับกลุ่มมดงานตัวน้อยแล้ว ขยะในมือท่านชิ้นนั้นจะกลาย

เป็นทั้งเงิน และบุญอีกด้วย ทีมงานของเราได้สอบถามถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการ  

จัดงานครั้งนี้จากประธานมดงานกลุ่มบรรณารักษ์อาสา น้องกิ่งไผ่ เด็กหญิงเบญจมาศ   

หว่านพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า 

 “การจัดกิจกรรมครั้งนี้พวกเราได้มองเห็นว่าขยะเป็นปัญหาของโรงเรียน เพราะคุณครู 

ป.5 ทุกท่านได้พูดตอกย้ำให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งใน และนอกห้องเรียนเสมอ 

บางครั้งพวกเราก็เห็นน้องๆ ป.1 กลุ่มอัศวินน้อยปราบขยะช่วยกันเก็บขยะ มองดูแล้วก็คิดว่า

พวกเราน่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบ้างนะ ดังนั้นพวกเราจึงไปปรึกษาครูอี๊ดท่าน

ก็พาพวกเราไปพบกับคุณพ่อของอะตอม คุณลุงเจษฏา หมอมูล ซึ่งท่านก็ได้แนะให้พวกเรา  
ช่วยกันคัดแยกขยะเพราะขยะบางอย่างขายได้ บางอย่างนำมาประดิษฐ์ของใช้ใหม่ได้ พวกเราจึงทดลองทำตามคำแนะนำ ทำให้พวกเรามี

น้องกิ่งไผ่ 
ประธานกลุ่ม 

กลุ่มมดงาน 

หลายคนมองขยะแล้วแขยง  
ว่ากลิ่นแรงแฝงเชื้อโรคโบกมือหนี  
แต่พวกเรากลับมองว่ามันดี้...ดี  
นำไป Recycle เพิ่มเงินตรา 

ยอดเงินจากการขายขยะ จะเอาเงินกองกลางนี้ไปไหน? ท้ายสุดมติของกลุ่มพวกเรา กลุ่ม

บรรณารักษ์อาสา (ชุมนุมนักประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมบรรณารักษ์น้อย ชุมนุม

นักหนังสือพิมพ์) จะนำเงินไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดดีกว่าเพราะทุกคนจะได้มีหนังสืออ่าน.....เห็น  

ไหมคะขยะที่มีอยู่ในมือคุณก็สามารถ.....สร้างทุน.....และเพิ่มบุญได้เพียงแต่ว่าคุณจะทำหรือไม่” 

 ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะ แต่เอ...น้องๆ มดงานกลุ่มบรรณารักษ์อาสาเขามีแนวทางดำเนินงาน 

และวัตถุประสงค์กันอย่างไรนะ?  

 น้องใบเตย เด็กหญิงฐานิดา พงศ์เต็มสุข เล่าว่า “สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้ว ยัง

น้องใบเตย 
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26เข็มแดง

เป็นการส่งเสริมการนำหลักธรรมขั้นต้นทางศาสนาคือ สังคหวัตถุ 4 บุญกิริยาวัตถุ 10 และคุณธรรมพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ใน

การดำรงชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคมในเชิง

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักการอ่าน และมีจิตอาสารับใช้สังคม ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักการอ่านด้วย” สาธุคะ น้องใบเตย 

 อีกหนึ่งมดงานที่ทีมงานของเราไม่อาจมองข้ามได้นั่นคือ...น้องกิ๊ฟประชาสัมพันธ์คนสวยของโครงการนั่นเองน้องกิ๊ฟเล่าว่า 

 “งานประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญเพราะโครงการจะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ

งานประชาสัมพันธ์ด้วย และน้องกิ๊ฟได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คุณครู 

น้องๆ เพื่อนๆ คนในชุมชน และเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนถึงการทำป้ายประชาสัมพันธ์  

โครงการ กิ๊ฟต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการ.....และหวังว่าในภาคเรียนที่ 2 นี้

กิ๊ฟคงได้รับการสนับสนุนโครงการอีกเช่นเคยนะคะ....ขอบคุณค่ะ,, 

 นอกจากน้องๆ มดงานกลุ่มบรรณารักษ์อาสาทั้ง 3 คนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว น้องแอม   

เด็กหญิงอรปรียา ขัดธิพงษ์ นักเรียนชั้น ป.5 เล่าว่า 

 1) ขยะประเภท เศษอาหาร ได้แก่ ขยะพวกอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้น

สูงและส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว เช่น พืช ผัก ผลไม้ หรือที่เรียกว่า ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร 

พืช ผัก เปลือกผลไม้ 

 2) ขยะยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล หรือที่เรียกว่า ขยะแห้ง ได้แก่ พวกแก้ว กระดาษ 

โลหะ พลาสติก เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

 3) ขยะที่มีพิษภัยอันตราย ขยะพวกนี้ ได้แก่ หลอดไฟ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว 

แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉายที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ภาชนะใส่  

แล็กเกอร์ และทินเนอร์ ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบรก น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์   

ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพ ฯลฯ 

น้องแอม 

น้องกิ๊ฟ 

แตงโม 

 “ตอนแรกเมื่อกิ๊ฟและกิ่งไผ่มาชวนเข้าร่วมโครงการก็คิดเหมือนกันค่ะว่าจะทำไปเพื่ออะไรกัน 

แต่พอทราบวัตถุประสงค์ของงานก็ไม่ปฏิเสธค่ะ แอมทำหน้าที่ฝ่ายรับบริจาคขยะ สนุกดี ได้มี

โอกาสสอนน้องๆ ที่มาบริจาคขยะ เรียนรู้เรื่องการชั่งตวงไปในตัวด้วย...ได้บุญด้วยค่ะ...” 

 น้องแตงโม เด็กหญิงสุรัตน์นารี อูปทอง นักเรียนชั้น ป.5 เป็นอีกหนึ่งมดงานที่ให้ความ

เห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า 

 “หนูขอบอกเลยว่า ปัญหาการไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของพวกเราไม่มีแล้วค่ะ 

เพราะพวกเราจะใช้เวลาว่างกับการคัดแยกขยะซึ่งพวกเราจะแยกขยะออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 

ขยะประเภทกระดาษ และขยะประเภทพลาสติก ซึ่งจริงๆ แล้ว สท.สมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ได้

แนะนำให้พวกเราแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

Special Talk:
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27 เข็มแดงSpecial Talk:

 ทีมงานเข็มแดงอยากให้สังคมไทยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ดีๆ มีจิตอาสารับใช้สังคมแบบนี้มากๆ นะคะแต่ถึงอย่างไรทีมงาน

เข็มแดงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรั้ว ACL ของเราก็คงมีเด็กดีๆ แบบนี้มีอีกเยอะนะคะแล้วทีมงานเข็มแดงของเราจะส่งแมวมองไป

สังเกตและนำข้อมูลมานำเสนอในฉบับต่อไปนะคะ 

 สุดท้ายนี้ขอนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2523 มีใจความว่า “การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ได้ประโยชน์มากกว่าทำเพื่อประโยชน์

ส่วนตน และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบน

หัวแบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก...ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากก็ยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว 

และยังมีความสุข,, 

 

หมายเหตุ ขอขอบพระคุณ 

 พระอาจารย์สุรเดช วงศ์ฝั้น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมทาน  

 คุณพ่อเจษฏา หมอมูล ที่ให้คำปรึกษาชี้แนะเบื้องต้น 

 สท.สมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 

 พี่ๆ ทีมงานชุมนุมนักหนังสือพิมพ์ที่อนุเคราะห์การบันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดโครงการ 

 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่สนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี 

 และสุดท้ายขอขอบพระคุณภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่ให้โอกาส กลุ่ม

บรรณารักษ์อาสา ได้แสดงพลังจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมครั้งนี้ 
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28เข็มแดง เยาวชนคนเก่ง

 ร่วมกีฬาเครือมูลนิธิฯ 

 การแข่งขันกีฬาอนุบาล 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง	 ร่วมการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาเอกชน	 จังหวัด

ลำปาง	 ปีการศึกษา	 2553	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 2553	 ณ	 สนามกีฬากลาง

จังหวัดลำปาง	 โดยมี	 นายไพโรจน์	 โล่ห์สุนทร	 นายกสมาคมการกีฬาจังหวัด

ลำปาง	เป็นประธานในพิธีเปิด	

	 เมื ่อวันที ่	 30	 กันยายน	 2553	 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง		 

ร่วมงานการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง	 "กีฬาเพื่อ

ลูกรัก"	 ครั้งที่	 3	 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	

จังหวัดเชียงใหม่เขตท้องที่จังหวัดลำปางร่วมกับสมาคมกีฬา	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ณ	สนามกีฬาจังหวัดลำปาง	
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29 เข็มแดงเยาวชนคนเก่ง

 เรือพายชิงชนะเลิศ 

	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วม
การแข่งขันเรือพายในการแข่งขัน	“กีฬาแห่งชาติภาค	5	รุ่งอรุณเกมส์”	ณ	จังหวัดสุโขทัยระหว่าง
วันที่	 16	 -	 18	 สิงหาคม	 2553	 และได้เป็นตัวแทนของภาค	 5	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	
ชลบุรีเกมส์	ระหว่างวันที่	9	-	19	ธันวาคม	2553	โดยมีนักเรียนโดยได้รับรางวัลดังนี้	
1. เด็กชายวรธรรม บุญยู่ฮง  ม.2/1  
	 ประเภท	เรือแคนู		 1	 คน	 ชาย	 ระยะทาง	 500	 เมตร	 ได้รับรางวัล	เหรียญทอง	
	 ประเภท	เรือแคนู		 2	 คน	 ชาย	 ระยะทาง	 500	 เมตร	 ได้รับรางวัล	เหรียญเงิน			
	 ประเภท	เรือแคนู		 2		คน		ชาย	 ระยะทาง	 200	 เมตร	 ได้รับรางวัล	เหรียญเงิน		
	 ประเภท	เรือแคนู		 2		คน		ชาย		ระยะทาง	 1,000	 เมตร		ได้รับรางวัล	เหรียญทองแดง		
2. นางสาวสุภาวดี เป็งวัง ม.4/5 
		 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภท	เรือคยัค	2	คน	หญิง	ระยะทาง	500	เมตร	
3. นางสาววรพร บุญยู่ฮง ม.5/4 

 เรือพายภาค 5 

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นางสาวสุภาวด	ี เป็งวัง	 ม.4/5	 และเด็กชายวรธรรม	 บุญยู่ฮง	 ม.2/1	 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรือพาย	 
ชิงชนะเลิศสนามที่	2	จ.นครราชสีมา	รายการที่ได้รับรางวัลดังนี้	
 นางสาวสุภาวดี  เป็งวัง ม.4/5 
 1.ประเภท เรือคยัค 4 คนเยาวชนหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 
	 เหรียญทอง	 500	 เมตร		 2	คน	 เยาวชนหญิง	
	 เหรียญทอง	 200	 เมตร		 2	คน	 เยาวชนหญิง	
 2.ประเภท เรือคยัค 2 คนเยาวชนหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
	 เหรียญทองแดง	 1,000	 เมตร		 2	คน	 เยาวชนหญิง	
	 เหรียญทองแดง		 500	 เมตร		 2	คน	 เยาวชนหญิง	
	 เหรียญทองแดง		 200	 เมตร		 2	คน	 เยาวชนหญิง	
  เด็กชายวรธรรม บุญยู่ฮง ม.2/1 
     ได้รับรางวัลประเภท เรือคยัค 4 คนเยาวชนชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญเงิน 
	 เหรียญเงิน			 1,000	 เมตร	 4	คน	 เยาวชนชาย	
	 เหรียญเงิน			 500	 เมตร		 4	คน	 เยาวชนชาย	
	 เหรียญเงิน	 200	 เมตร	 4	คน	 เยาวชนชาย	
 

		 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	เรือคยัค	1	คน	ระยะทาง	500	เมตร	เหรียญเงิน	เรือคยัค	1	คน	ระยะทาง	10,000	เมตร	
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30เข็มแดง เยาวชนคนเก่ง

❖  การแข่งขันทักษะวิชาการ 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2553  
					เมื่อวันพุธที่		21		กรกฎาคม		2553		ณ	โรงเรียนวิชานารี	
 1. เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหา   
	 	 1.		ด.ช.ธชา			 บุปผาเจริญสุข	 ป.6	
	 	 2.		ด.ช.ธนวิชญ์	 กิตินา	 ป.6	
	 	 3.		ด.ญ.ณัฐกฤตา	 อุ่นจิตร	 ป.6	
	 มิสพัชนี		ธรรมพิทักษ์		ที่ปรึกษา													
 2.  เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ประเภททดลอง 
	 	 1.		ด.ญ.ธันย์ชนก	 ทัศเทียมพงษ์	 ป.5	
	 	 2.		ด.ญ.สลิลทิพย์	 ซ้อนสุข	 ป.5	
	 	 3.		ด.ญ.สุวิมล	 ป้อมเรือง	 ป.5	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	
 3.  เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
	 	 1.		ด.ช.ภูมิ	 โชคกิตติวัฒน์	 ป.5	
	 	 2.		ด.ญ.กฤติมา	 เลิศธนธร	 ป.5	
	 	 3.		ด.ญ.นาถนฎา	 ขอทะเสน	 ป.5	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	
 4.  เหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม   
	 	 1.		ด.ช.ทรรศ	 ชมชื่น	 	ป.5	
	 	 2.		ด.ช.มลลิษฎ์	 แสนชมพู	 	ป.5	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	

❖ การแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นิทัศน์ราชภัฏลำปาง  
ณ		มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	เมื่อวันที่	5	–	6		สิงหาคม		2553	
 1.  ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร ์   
	 	 1.		ด.ช.ธนวิชญ์	 กิตินา	 	ป.6	
	 	 2.		ด.ญ.นันทิกานต์	 ภู่ขาว	 	ป.6	
	 	 3.		ด.ช.กิติธัช	 เจียระไนรุ่งโรจน์		 	ป.6	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	
 2.  ชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม     
	 	 1.		ด.ช.ทรรศ	 ชมชื่น	 	ป.5	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	
 3.  การแข่งขันเล่านิทาน (รองชนะเลิศอันดับ 1) 
	 	 1.		ด.ญ.ภคกมล	 ปิงวัง	 	ป.5	
	 มิสศรีวรรณ			ขัดชุมแสง		ที่ปรึกษา	

 4.  การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
  (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
	 	 1.		ด.ญ.ธันย์ชนก	 ทัศเทียมพงษ์	 ป.5	
	 	 2.		ด.ญ.ธิชา	 ชัยน่าน	 ป.6	
	 	 3.		ด.ญ.กันธิตา		 จิ๋วแก้ว	 ป.6	
	 มิสพัชนี		ธรรมพิทักษ์		ที่ปรึกษา					

❖  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1    
	 	 เมื่อวันที่		28		กรกฎาคม		2553		ณ	สำนักงานเขตพื้นที่	
	 การศึกษาลำปางเขต	1	
 1.  ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   
	 	 1.		ด.ช.ธชา			 บุปผาเจริญสุข	 ป.6	
	 	 2.		ด.ช.ธนวิชญ์	 กิตินา	 ป.6	
	 มิสพัชนี		ธรรมพิทักษ์		ที่ปรึกษา													
 2.  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม   
	 	 1.		ด.ช.ทรรศ	 ชมชื่น	 ป.5	
	 	 2.		ด.ช.มลลิษฎ์	 แสนชมพู	 ป.5	
	 	 3.		ด.ญ.นันทิกานต์				ภู่ขาว	 ป.6	
	 ม.นคร			แก้วลังกา		ที่ปรึกษา	
 
 
 

 วิทยาศาสตร์ระดับประถม 

 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน	 ในโครงการวิทยาศาสตร์ต่างๆ	

โดยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	
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31 เข็มแดงรอบรั้วปฐมวัย

 ทัศนศึกษาท้องถิ่นตน 

 บูรณาการ “ผลไม้แสนอร่อย” 

 คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่	 1	 -	 3	 เดินทางไปทัศนศึกษา		 

ณ	 วัดไหล่หิน	 อ.เกาะคา	 จ.ลำปาง	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานศึกษา	 

และได้รับประสบการณ์ตรง	พร้อมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านในท้องถิ่น	โดยมี

คุณทรงศักดิ์	แก้วมูล	ประธานสภาวัฒนธรรม	อ.เกาะคา	เป็นผู้ให้ความรู้	

 คณะครูในแผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมบูรณาการ		 

“ผลไม้แสนอร่อย”	 ให้ก ับนักเร ียนในระดับ

อนุบาลศึกษาปีที่	 1	 ได้เรียนรู้คุณประโยชน์ของ

ผลไม้ไทย	 ชิมรสชาติและรู้จักชื่อของผลไม้ได้	 

ถูกต้อง	ณ	ลานอเนกประสงค์	อาคารเซนต์แมรี่	
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32เข็มแดง รอบรั้วปฐมวัย

 “โครงการหนูน้อยอาสา” 

  	 แผนกปฐมวัย	 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง	 นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่	 3	 เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง	 โดยร่วมร้องเพลง	 เล่านิทาน	 และร่วมแข่งขันในเกมต่างๆ	 กับพี่ๆ	 น้องๆ	 ในศูนย์ฯ	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนในระดับอนุบาลได้รู้จักการให้	 การแบ่งปันกับบุคคลอื่นๆ	 ในสังคม	 ในโครงการหนูน้อย
อาสา	ณ	โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง	
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