ประจาเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2554

โรงเรียนวัดจักรวรรดิสาร
www.watjakrawad.com โทร.. 0-2221-8723
ฉบับปลายฝน...ต้นหนาว

ฤดูกาล..แห่งการเปลีย่ นแปลง
สวัสดี..ครู นักเรียน และ

โรงเรียนวัดจักรวรรดิขอเป็น

หลังจากปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปี

ผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนวัด

กาลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยครั้ง

2554 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม

จักรวรรดิสารประจาเดือน

ใหญ่ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยความ

2554 ถึงบัดนี้ซึ่งต้องปิดต่อเนื่อง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554

เข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวเดิน

เนื่องจากกรุงเทพฯประสบกับ

นี้ ฉบับปลายฝน..ต้นหนาว

ต่อเมื่อน้าลด หวังว่าน้าท่วมครั้งนี้

อุทกภัยหลายเขตทาให้ประชาชน

ทุกคนจะแค่เสียหลัก แต่ไม่ใช่

ไม่สามารถใช้ชวี ิตได้ตามปกติจึงต้อง

 ฤดูกาล..แห่งการเปลี่ยนแปลง

สูญเสีย ฟ้าหลังฝนมักสวยงาม

สั่งปิดภาคเรียนต่อ...

 ฤดู..เปลี่ยนโยกย้ายของบุคลากร

เสมอ ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนฟัน
ฝ่าอุปสรรคและภัยธรรมชาตินี้ไป
ด้วยกัน..ค่ะ

และโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

ฉบับนี้ ...มีอะไรบ้าง

ในโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

ยินดีต้อนรับสู่..ภาคเรียนที่ 2

 อดีตน้้าท่วมกรุงเทพฯ

ประจาปี 2554 นี้

 วิธีรับมือน้้าท่วม
 โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงน้้า

กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

ท่วมและหลังน้้าท่วม

 เมนูอาหารแนะน้า ..ต้มย้าปลา
กระป๋อง

ฤดู..เปลี่ยนแปลง โยกย้ายของบุคลากรในโรงเรียนวัด

 นิทานสอนใจ..เรื่องเด็กโง่กับ
ปลาตัวโต

อาลา ..ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
จักรวรรดิ นางสาวพัสมณส์ รามสูต
เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2554
และขอยินดีต้อนรับผู้อานวยการ
โรงเรียนวัดจักรวรรดิคนใหม่ คือ

นางสาวบุษรา เขินอานวย ซึง่ เมื่อ

ครูจิตรดา วงค์จันทะ หรือครูเรไร

ภาคเรียนที่ผ่านมาก็มีครูย้ายสองท่าน
คือ ครูราตรี ผิวนวล และครูกรชนก
จันทร์เจริญศิริและคงคุ้นหน้าครูผู้มา

บุคลากรในโรงเรียนวัดจักรวรรดิทุก
คนจะปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถเพื่อพัฒนาบุตรหลาน
ของเราให้เป็นกาลังของชาติต่อไป..

ใหม่สองท่าน คือ ครูสิริกร ทิติยวงษ์
หรือที่คุ้นเคยในกันชื่อ..ครูเอก และ

 14 ข้อคิด..ส้าหรับชีวิต

ย้อนอดีตน้าท่วมกรุงเทพฯ จาก 2328 ถึง 2554 ...226 ปีแห่งความซ้าซาก
ตุ๊มๆ ต่อมๆ สาหรับคนเมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังเกิดกระแสข่าวลือว่า
“กรุงเทพฯจมแน่” ประกับน้าที่ทะลักเข้าตีโอบ
รอบกรุง ทั้ง จ.นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี
ฯลฯ...

ด้วยเหตุนี้กรุงเทพฯ ใน
อดีตจึงมากไปด้วยคูคลอง
จนได้รับการเรียกขานกันว่า
“เวนิสตะวันออก”
เหตุการณ์น้าท่วมครั้งสาคัญ
ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต
ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์
จนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นหลาย
ครั้ง

รัตนโกสินทร์เสร็จ ได้เกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่ ระดับน้าที่สนามหลวง
ลึกถึง 8 ศอก 10 นิ้ว

2. เดือนตุลาคม ปี 2362
ในรัชกาลที่ 2
ข้าวยากหมากแพงเหมือนครั้งแรก
ข้อมูลจากหนังสือ” เหตุการณ์น้าท่วม
3. เดือนพฤศจิกายน ปี 2374
พ.ศ.2485” ของกระทรวงมหาดไทยและ
น้าท่วมที่ถนนราชด้าเนินในอดีต
ในรัชกาลที่ 3
“ข้อมูลสถิติน้าท่วมสานักระบายน้า
ท่วมทั่วพระราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร” พบว่า สาเหตุที่กรุงเทพฯ
และมากกว่าปีมะเส็ง
ต้องเจอปัญหาน้าท่วมซ้าซาก เพราะสภาพ
4. ปี 2460 ในรัชกาลที่ 6
ภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายอ่าวไทย
1. ปีมะเส็ง ปี 2328 ในรัชกาลที่ 1 ทีส่ ร้าง
น้าท่วมลานพระบรมรูปทรงม้า
กาแพงพระนครและพระราชวังกรุง
จนมีกิจกรรมการแข่งเรือ
5.ปี 2485 เริ่มท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึง 30
6.ปี2518พายุดีเปรสชั่นพาดผ่านตอนบนลุ่มแม่น้าเจ้า
พฤศจิกายน 2485 น้าท่วมมากกว่าปี 2460 เกือบเท่าตัว
9.ปี 2533 ในเดือนตุลาคมพายุโซนร้อน
พระยา ทาให้มีปริมาณน้าสูงทางภาคกลางตอนบน
เนื่องจากฝนตกหนักในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
"อีรา" และ "โลล่า" พัดผ่านภาคอีสาน
จนน้าไหลล้นเข้าท่วมกรุงเทพฯ
ทาให้ฝนตกหนักในกรุงเทพฯถึง 617 มม. วัดที่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สูงถึง 2.27
เมตร (รทก.) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (เท่าน้าท่วมปี
7.ปี 2521 เกิดจากพายุ 2 ลูกคือ "เบส" และ "คิท"
10.ปี 2537
2485)
พาดผ่าน
เกิดพายุฝนฤดูร้อนถล่มกรุงเทพฯและปริ
ทาให้น้าล้นคันป้องกันริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
และมีน้าไหลบ่าจากแม่น้าป่าสักทาให้เกิดน้าไหลบ่าจ มณฑลเมื่อ 7-8 พฤษภาคม 2537
เข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้าสูงถึง 50-100 ซม.
ากทุ่งด้านตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ
วัดปริมาณฝนมากที่สุดที่เขตยานนาวา
น้าเหนือหลากท่วมอยุธยา ปทุมธานี หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์
457.6 มม. เฉลี่ยทั่วเขตกรุงเทพฯ
8.ปี 2526 น้าท่วมรุนแรงมาก
ตอนเหนือของกรุงเทพฯ นาน 2
มีปริมาณน้าฝน 200 มม.
เนื่องจากมีพายุพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางช่วงเดื
เดือนทาให้ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาสูงมาก
มากที่สุดในประวัติการณ์ เรียกกันว่า
อนกันยายน-ตุลาคม
"ฝนพันปี"เกิดน้าท่วมฉับพลันในหลายพื้
ประกอบกับมีพายุหลายลูกพัดผ่านกรุงเทพฯ
นที่สร้างความเดือดร้อนทั่วกรุงเทพ
ช่วงเดือนตุลาคม วัดปริมาณฝนทั้งปี 2119
มม.มีปัญหาจราจรที่รถกับเรือใช้เส้นทาง
เดียวกัน
12.ปี 2539
มีระยะเวลาท่วมขังตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2539
ตั้งแต่หลังปี 2539 เป็นต้นมา
ยังไม่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรง
ในเขตกรุงเทพฯมีเพียงน้าท่วมขัง
ไม่นานก็ระบายออกได้สู่ภาวะปก
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11.ปี 2538 ฝนตกในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคอีสาน
เนื่องจากพายุหลายลูกพัดผ่าน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ที่มา..www.matichon.co.th
โรงเรียนวัดจักรวรรดิสาร

โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงน้าท่วมและหลังน้าท่วม

วิธีรับมือน้าท่วม
หมั่นติดตามข่าวสาร และประกาศเตือนทุก
ช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสาสัญญาณ เป็นต้น
เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย
และอุปกรณ์ที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อเอาตัวรอดในยามน้า
ท่วม
เตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทาผนังกั้นน้า (แต่
ห้ามวางไว้พิงกาแพง เพราะจะเพิ่มแรงดันให้น้า
ทะลักเข้ามาได้ง่าย)
หมั่นทาความสะอาดพื้น ไม่ให้มีของอันตราย
หากเกิดน้าท่วมสูง
เก็บของมีค่า และสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์
ไฟฟ้า ไปไว้ชั้นบนของบ้าน

เตรียมเบอร์ติดต่อ
หน่วยงานของรัฐ เผื่อต้องการ
ความช่วยเหลือ

ป้องกันโรคระบาด
โรคผิวหนัง

ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์สื่อสารให้
พร้อม
หากเกิดน้าท่วมให้หนีขึ้นที่
สูง และปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคตาแดง

อพยพประชาชนช่วงน้้าท่วม

พยายามหาส่วนแห้งเพื่อหลบภัย และป้องกัน
ไฟดูด
หากขาดแคลนน้าดื่ม ให้ต้มก่อนทุกครัง้

โรคฉี่หนู
โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
อาหาร
โรคไข้เลือดออก
โรคหัด
โรคไข้มาลาเรีย

ขอขอบคุณ...www.kapook.com

เมนูอาหารแนะนา >>ต้มยา...ปลากระป๋อง
เครื่องปรุง

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

วิธีทำ

◊ เตรียมเครือ่ งปรุงให้พร้อม เปิดปลากระป๋อง
น้าเปล่า ๑ ถ้วยเทใส่หม้อตัง้ ไฟให้เดือด
◊ ทุบตะไคร้ หัน่ เป็นท่อนๆโยนลงไปในหม้อ
ใส่ปลากระป๋อง
เปิดเห็ดฟางล้างน้าร้อนนิดหน่อย
เอาแต่เห็ดใส่ลงไป ใส่เครือ่ งปรุงค่ะ น้าปลา
น้าตาลทรายปลายช้อนชา พริกขีห้ นูบุบ
น้ามะนาว ฉีกใบมะกรูดใส่ เสร็จแล้วค่ะ

ปลากระป๋อง ๑ กระป๋อง
น้าเปล่า ๑ ถ้วย
ตะไคร้ ๑ ต้น
เห็ดฟาง ๑ กระป๋อง
น้าปลา
น้าตาลทราย
น้ามะนาว ๑ ลูก
พริกขีห้ นูบบุ ๕ เม็ด
ใบมะกรูด

นิทานสอนใจ เรื่อง.. เด็กโง่กับปลาตัวโต
เด็กชายคนหนึ่งชอบไปนั่งเล่นอยู่ที่ริมแม่น้า
เฝ้าดูชาวประมงตกปลาเป็นประจาทุกวัน
วันหนึ่ง ชาวประมงได้มอบปลาตัวโตให้แก่
เด็กชายด้วยความเอ็นดู
เด็กชายจึงถอดเสื้อแล้วหอบปลาตัวโตนา
กลับไปบ้านด้วยความดีใจ หวังจะให้พ่อแม่ปรุง
เป็นอาหารให้เอร็ดอร่อย

แต่ระหว่างทางนั้นเด็กชายเห็นปลาดิ้นอยู่
ตลอดเวลาจึงคิดในใจว่า
“สงสัยเจ้าปลาคงจะหิวน้้าเป็นแน่ถ้าเราไม่ให้
มันได้กินน้้า เดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนถึงบ้าน
พ่อกับแม่ก็คงจะต่อว่าเราเป็นแน่”
เมื่อคิดได้ดังนั้น
เด็กชายก็เดินไปที่ริมแม่น้าแล้วแก้ห่อเสื้อ

เมนูอาหารแนะน้าหรับช่วงน้้าท่วม
แบบนีค้ ่ะ
ต้มย้า.....ปลากระป๋อง

ต้มย้า..ปลากระป๋อง

ออกพลางปล่อยปลาลงสู่แม่น้า“ลงไปกินน้้าให้
อิ่มนะ แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่”
เด็กชายกระทาเช่นนั้นแล้วก็นั่งรออยู่
ส่วนปลาตัวโตนั้นเมื่อลงสู่น้าได้ก็รีบว่ายหาย
ไปทันทีเด็กชายนั่งรออยู่นานแสนนาน
จนกระทั่งเย็นย่าก็ไม่เห็นปลาตัวโตโผล่ขึ้นมา
อีกเลย

นิทานเรื่องนีสอนให้รู้ว่า : การปล่อยโอกาสงามๆ ให้หลุดลอยไปนันย่อมยากที่จะหวนกลับคืนมาได้อกี
ฉบับปลายฝน...ต้นหนาว
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www.watjakrawad.com
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เลขที่ 225/1 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร.. 0-2221-8723

โรงเรียนวัดจักรวรรดิเปิดทาการสอนเมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2476 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 – ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนวัดจักรวรรดิ โรงเรียนสองภาษา ไทย-จีน
(Thai – Chinese Program)

เปิดสอนเป็นโรงเรียนสองภาษา ไทย – จีน
(Thai – Chinese Program)
ต้นไม้ประจาโรงเรียน :: ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)
สีประจาโรงเรียน :: สีแสด น้าเงิน
เอกลักษณ์ อนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ(เน้นด้านสิ่งแวดล้อม)

นางบุษรา เขินอานวย

คำขวัญ
พากเพียร ตั้งใจ ใช้ปัญญา มีคุณค่า สง่างาม

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

14 ข้อคิด...สาหรับชีวิต
1.
2.
3.
4.

ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในชีวิตเราคือ...ตัวเราเอง
ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราคือ...การอวดดี
ความไร้ปัญญาที่สุดในชีวิตเราคือ...การโกหก
ความน่าเศร้าใจที่สุดในชีวิตของเราคือ ...การอิจฉาริษยา

5. ความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเราคือ...การหมดอาลัยตายอยาก
6. โทษทัณฑ์ที่หนักที่สุดในชีวิตเราคือ...การหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่น
7. นิสัยที่น่าสงสารที่สุดในชีวิตเราคือ..ความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจ
8. ความน่านับถือยกย่องที่สุดในชีวิตเราคือ...ความวิริยะอุตสาหะ
9. ความล้มละลายที่หนักที่สุดในชีวิตคนเราคือ..การรู้สึกสิ้นหวัง
10 . ความร่ารวยที่มีค่าที่สุดในชีวติ เราคือ...การมีสุขภาพที่แข็งแรง
11. หนี้สินที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคนเราคือ..หนี้บุญคุณ
12. ของขวัญที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตของคนเราคือ ...การให้อภัย
13. ความขาดแคลนที่สุดในชีวิตเราคือ..ความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญา
14. ความรู้สึกปิติที่สุดในชีวิตคนเราคือ..การให้ทาน

ขอให้ทุกคน...มีความสุขสาหรับ
ปลายฝน ...ต้นหนาวในปี 2554 นีน้ ะ
คะ...เจอกันฉบับหน้าค่ะ...

