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ตอน...ศูนย์วฒันธรรมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เนรมิตพืน้ที่ชัน้ 3 หอ
ศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน ให้เป็นประตสูู ่“ศนูย์
วฒันธรรมอาเซียน” แหลง่แลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านวฒันธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในอาเซยีน 
        
       เชื่อว่า หลายคนอยากรู้ว่าศนูย์วฒันธรรม
อาเซียนแห่งนี ้มีอะไรน่าสนใจบ้าง นายวรีะ 
โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม เลา่ว่า ศนูย์แห่งนีจ้ะเป็นสถานที่จดั
แสดงนิทรรศการ เป็นแหลง่เรียนรู้วถิีชีวิต ความ
เป็นอยู่ วฒันธรรม ภาษา อาหาร เคร่ืองแตง่กาย 
และอืน่ ๆ ของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ได้แก่ อนิโดนีเซีย มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
บรูไนดารุส-ซาลาม เวยีดนาม ลาว เมียนมา 
กมัพชูา และไทย 
        
       ศนูย์วฒันธรรมอาเซียนได้จดัแสดง
นิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน 6 สว่น ได้แก่ สว่นที่ 
1 น าเสนอสารคดีเร่ืองสัน้ “เราอยู่ร่วมกนั” 
(The Melting Pot of ASEAN 
Ciltures) เพือ่สร้าง 
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ความเข้าใจในบริบทวฒันธรรมร่วม อนัน่าตื่นตา
ของอษุาคเนย์ตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั โดยจดั
แสดงทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
        
       สว่นที่ 2 น าเสนอข้อมลูประชาคมอาเซียน
ชดุ “ผกูพนัหนึ่งเดียว” (We are ASEAN) 
ร้อยเรียงเหตกุารณ์ส าคญัด้านสงัคมและ
วฒันธรรมของอาเซียนตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
ผ่านจอภาพขนาดใหญ่ 
        
       สว่นที่ 3 “เที่ยวไปในอาเซียน” (The 
ASEAN Street) เป็นการน าเทคโนโลยี
เสมือนจริงมาสร้างประสบการณ์แหง่วฒันธรรม
อาเซียน โดยมี โซน “เข้ามาทกัทาย” การ
ทกัทายด้วยภาษา 10 ชาติอาเซียน, โซน “อยู่
สบายอาเซียน” เปิดประตสููส่ถานที่ต่าง ๆ ใน
อาเซียน, โซน “เปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย” น า
เทคนิควิดีโอเสมือนจริง มาให้ผู้ชมได้สวมใสช่ดุ
แต่งกายประจ าชาติ ทัง้ 10 ประเทศ และโซน 
“หลากหลายจานเด่น” เป็นภาพสามมิติของ
อาหารอาเซียนอนัหลากหลายผ่านเทคโนโลยี
เสมือนจริง สอดแทรกความรู้ละความสนกุสนาน 
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    สว่นที่ 4 นิทรรศการ “หมนุเวียนเปลีย่น
เร่ือง” (Temporary Exhibition) 
น าเสนอเร่ืองราวฟ้อนข้าวแห่งอษุาคเนย์ และจะ
มีการเสนอศิลปวฒันธรรมในแง่มมุใหม่ๆสลบั
สบัเปลีย่นกนัไป 

 

 

 
 

 สว่นที่ 5 ห้องสมดุอเิลก็ทรอนิกส์ “เรียนรู้ในสวน” (ASEAN E-

Library Park) ซึ่งเป็นห้องสมดุอเิลก็ทรอนิกส์และสารสนเทศที่น่าสนใจทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ 
www.elibrary-acc.com ได้ด้วย 

      สว่นที่ 6 ห้องปฏิบตัิการวฒันธรรม “ชวนกนัสร้างสรรค์” (Cultural 

Knowledge Lab) พืน้ที่สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวฒันธรรม 

       นายวีระ กลา่วว่า ภายในศนูย์ยงัมีการจดัแสดงศิลปวตัถทุางวฒันธรรมอนั
ทรงคณุค่าที่ได้รับมอบจากสถานเอกอคัรราชทตูประเทศสมาชิกอาเซียน และ
โบราณวตัถจุากกรมศิลปากร แน่นอนศนูย์วฒันธรรมอาเซียนเป็นแหลง่ศึกษา
ทาง ด้านศิลปวฒันธรรมและอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนให้กบันกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป รวมถึงนกัท่องเที่ยว
ด้วย 

       นายวีระ บอกว่า ศูนยว์ฒันธรรมอาเซยีน จะมี

ปรบัเปลีย่นนิทรรศการบางส่วน โดยน าเร ือ่งใหม่ ๆ 

มาจดัแสดง ทุก ๆ 3 เดอืน เพราะฉะนัน้ผูเ้ขา้ชมจะได้
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สมัผสัมรดกวฒันธรรมอาเซยีนไม่ซ า้กนั และเรว็ ๆ 

นี ้จะไดส้มัผสัมรดกวฒันธรรมรว่มของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน อยา่งเช่นการเล่นวา่ว การแสดง

หุ่น ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

       ศนูย์วฒันธรรมอาเซียน เปิดให้เข้าชมฟรี วนัองัคาร - วนัอาทิตย์ ระหว่าง
เวลา 10.00 - 17.00 น.(หยดุวนัจนัทร์และวนันกัขตัฤกษ์) สอบถามข้อมลู
เพิม่เติม โทร. 09 2248 2429 หรือ wemaster@m-

culture.go.th 

 

 

 

 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

ใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ 

mailto:wemaster@m-culture.go.th
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  โรง เ รียนจัดกิจกรรม  Open house เมื่อว ันที่  15 

มกราคม ที่ผ่านมา ได้ความสนใจจากผู้ปกครองปัจจบุันและผู้ปกครองใหม่
เป็นอย่างดี โดยในภาคเรียนนี ้โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เป็นฐาน (Learning 
Center) ตามหวัข้อที่เด็กก าลงัเรียนรู้ คือ Theme Nature ดงันี ้กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ ได้แก่  กิจกรรม Science และ กิจกรรม Art,  กิจกรรม 
Cooking, กิจกรรมภาษาจีน, กิจกรรมโยคะ  

 

 ขณะนีผู้ป้กครองสามารถช าระค่าเล่าเรยีนผ่าน

บตัรเครดติไดแ้ลว้นะคะ 

 ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ ดงันี ้
1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุ่งครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax หรือ E-mail มาที่  
02-872-7830 และก รุณาเร ียกใบเสร็จรบั เ งินจาก

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  
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 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส าห รับผู้ ปกครองนัก เ รียนอนุบาล 3  ที่ต ้องการขอ
ใบรบัรอง ขอความกรุณามาช าระค่าเลา่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณ
หากท่านช าระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู ้ปกครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่าน
ใ ด ไ ม่ ไ ด้ จ ด ห ม า ย ท า ง  e-mail ก รุ ณ า แ จ้ ง ม า ไ ด้ ที่  e-mail: 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง Line ของครูประจ า
ชัน้ค่ะ  
 

 

  หลงัจากบคุลากรไปศึกษาดงูานโรงเรียนอามาตยกลุ ที่จดัการศึกษาตาม 
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เม่ือวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนจะ
ศึกษาและน าแนวคิดที่ดีและเหมาะสมมาพัฒนา ซึ่งบุคลากรและผู้ ปกครองมี
ส่วนอย่างยิ่งที่จะพฒันาเด็กตามแนวคิดนี ้ ฉบับนีจ้ึงน าความรู้ตามทฤษฎีนีม้า
ฝากในคอลมัน์ของดีข้างวดันะคะ 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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  และมีการซอ่มแซม พฒันา ปรบัปรุงสถานทีต่่างๆของ
โรงเรียนดงันีค้รับ (เพิม่เติม) 

- แก้ไขห้องน า้ร่ัวซึมชัน้สองฝ่ังสระน า้ 
- เพิม่โช้คอฟัประตเูหลก็ฝ่ังสระน า้ เพือ่ป้องกนัเด็กเปิดประตเูอง 
- แก้ไขห้องสมดุที่มีน า้ร่ัวซึม 
- ท าความสะอาดหน้าอาคารเรียนทัง้หมดค่ะ 
- ทาสรัีว้ฝ่ังสระน า้ 

 

 - 

 

 เด็กๆ อ.1 ถึง อ.3 จะได้รับการประเมินผลการเรียน (Midterm 
Test) ภาษาองักฤษ วนัที่ 18-20 มกราคม และ ภาษาไทย วนัที่ 24-25 
มกราคม ตามตารางดงันี ้

วนัประเมิน เวลา รวม ทกัษะ 
พฤหสับดีที่ 21 ม.ค. 09.00 – 

10.00 น. 
10.00 – 
11.00 น. 

1 
ชม. 
1 
ชม. 

ความพร้อม/เชาว์ 
ภาษาไทย 
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ศกุร์ที่ 22 ม.ค. 09.00 – 
10.00 น. 
10.00 – 
11.00 น. 

1 
ชม. 
1 
ชม. 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ (เฉพาะ อ.

3/2) 

หมายเหต ุเลกิเรียน 14.40 น.  

   
 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน มกราคม 2559 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

ว่างเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารว่าง

บา่ย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ท่ี 
4 ข้าวต้มไก่ 

นม UHT 
+ขนมปัง 
แครกเกอร์ 

ผดัซอีิว้+มนัต้ม
น า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบ
พทุราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

องัคารท่ี 
5 

เกีย้มอี๋น า้ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ผกักาดขาว+

เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+กล้วย ข้าวสวย+ไก่
ทอด

กระเทียม 

พธุที่ 6 
ข้าวสวย+
แกงจืดวุ้น
เส้น 

นม UHT 
+ขนมเว
เฟอร์ 

ข้าวสวย+ไก่แดง+
น า้ซปุ+วุ้นน า้หวาน 

น า้มะตมู+ผลไม้ 
มาม่าผดัไส้
กรอก 

พฤหสัฯ
ที่ 7  โจ๊ก 

น า้เต้าหู้+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+
สาคเูปียก 

น า้อญัชนั+ผลไม้ 
ข้าวสวย+ผดั
ผกัรวมมิตร 

ศกุร์ที่ 8 

 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใส่
ต้นหอม 

นม UHT 
+ขนมปัง 
แครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ซปุไก่+ถัว่
เขียวต้มน า้ตาล 

น า้เก๊กฮวย+ 
ผลไม้ 

บะหม่ีน า้
ลกูชิน้ปลา 
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รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

ว่างเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ท่ี 
11 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT +
ขนมปัง 
แครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ไก่ทอด+
แกงจืด

กะหล ่าปลี+ถัว่
แดงต้มน า้ตาล 

น า้ตะไคร้+
ผลไม้ 

ซปุมกักะโรนี 

องัคาร
ท่ี 12 

-----------------ไปดงูานโรงเรียนอมาตยกลุ----------------- 

พธุที่ 13 ซปุมกักะโรนี นม UHT +
ขนมเวเฟอร์ 

ข้าวสวย+กะเพรา
ไก่สบั+แกงจืด
ฟัก+รวมมิตร 

น า้เก๊กฮวย+ 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่
เจียวใส่

ต้นหอมแครอท 

พฤหสัฯ 
ที่ 14 

ข้าวสวย+
แกงจืดไข่น า้ 

น า้เต้าหู้+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย+สาคู

เปียก 

น า้มะตมู+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ผดั
บวบใส่ไข ่

ศกุร์ท่ี 
15 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปัง 
แครกเกอร์ 

ก๋วยเตีย๋วไก่ตุน๋+
เฉาก๊วย 

น า้อญัชนั+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

ว่างเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ท่ี 
18 เกีย้มอี๋น า้ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่
ใส่เห็ด+ลอดช่อง

น า้กะทิ 

น า้ใบเตย+
ผลไม้ 

ก๋วยเตีย๋วน า้
ลกูชิน้ปลา 
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องัคารท่ี 
19 

บะหม่ีน า้ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ผดับวบ
ใส่ไข่+ไส้กรอก
ทอด+ฝักทอง
แกงบวด 

น า้กระเจ๊ียบ
พทุราจีน+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

พธุที่ 20 ข้าวต้มไก่ นม UHT+
ขนมปัง 

ก๋วยเตีย๋วราดหน้า+
กล้วยบวชชี 

น า้ตะไคร้+
ผลไม้ 

ข้าวผดัไส้
กรอก 

พฤหสัฯ
ที่ 21  

ข้าวสวย+
แกงจืดวุ้นเส้น 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวผดัอเมริกนั+
น า้ซปุ+ถัว่เขียวต้ม

น า้ตาล 

น า้เก๊กฮวย+ 
ผลไม้ 

ซปุมกักะโรนี 

ศกุร์ท่ี 
22 

 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใส่
ต้นหอม 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ ไข่+ไก่ทอด+
วุ้นน า้หวาน 

น า้ล าไย+
ผลไม้ 

มาม่าผดัไส้
กรอก 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

ว่างเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ท่ี 
25 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ก๋วยเตีย๋ว
เย็นตาโฟ+
เฉาก๊วย 

น า้ตะไคร้+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไส้
กรอกผดั

เปรีย้วหวาน 

องัคาร
ท่ี 26 

เส้นใหญ่น า้ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
หวัไชเท้า+ไข่

เจียว+กล้วยบวช
ชี 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ 

ข้าวผดัไก่ใส่
ข้าวโพด+แครอท 

พธุที่ 
27 

ข้าวสวย+ไข่
ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์ 

ซปุมกักะโรนี+
ข้าวเหนียวเปียก

ข้าวโพด 

น า้มะตมู+
ผลไม้ ก๋วยเตีย๋วราดหน้า 

พฤหสั
ฯที่ 28 

ข้าวต้มไก่ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ก๋วยจับ๊+วุ้น
น า้หวาน 

น า้กระเจ๊ียบ
พทุราจีน+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ผดับวบ
ใส่ไข ่
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ศกุร์ท่ี 
29 
 

ข้าวสวย+
แกงจืดเต้าหู้

ไข ่

น า้เต้าหู้+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ไส้กรอก
ทอด+แกงจืด
กะหล ่าปลี 

น า้อญัชนั+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่เจียว
ใส่ต้นหอม+แค

รอท 

 

 

สรรหามาเล่า ตอนที ่1.. วธิสีรา้งสุขใหลู้กน้อย 
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สรรหามาเล่า ตอนที ่2.. เทคนิคการเลีย้งลูกใหเ้ป็น
อจัฉรยิะตวัน้อย 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
จบัคู่ภาพอาหารที่เด็กแต่ละคนรับประทาน 

 
 

 



 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
ระบายสภีาพอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3 
ลากเส้นจบัคู่ภาพอาหารที่เป็นสว่นประกอบของก๋วยเตี๋ยว 
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19 

 
 

ผลงานของหนู เตรยีม

อนุบาล  
ชื่อผลงาน ต้นไม้ของหน ู
เจ้าของ  ด.ญ. รชิมาภรณ์   

ไพรสงิห์ขรณ์  (น้องเนส) 
ที่มา   ธรรมชาติรอบตวั 
 
 
\ 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 
1  
ชื่อผลงาน บ้านของฉนั 
เจ้าของ  ด.ญ.ณิชาพชัญ์   

       เหรียญ
ทอง   

       
(น้องพัน้) 

ที่มา   ธรรมชาติรอบตวั 
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ผลงานของหน ูอนบุาล 2 
ชื่อผลงาน ระบายสตีามจินตนาการ 
เจ้าของ  ด.ญ.ศศธร  เสวก     
           (ข้าวปุ้ญ) 
ที่มา   สิง่ไม่มีชีวิต 
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ผล ง า นข อ งห นู  

อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน รถไฟหรรษา 
เจ้าของ  ด.ญ.นิธยา
ภรณ์       
            ทองค าเจริญ      
    (น้องเบล) 
ที่มา  การ
คมนาคม  

   ทางบก 
 

 

  
 

ตอน..   นีโอฮวิแมนนิส (Neo-humanist) 

ผู้ เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล 
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นีโอฮวิแมนนิสคอือะไร? 

นีโอฮิวแมนนิส คือ แนวทางในการพฒันาคนแนวใหม่ด้วยวิธีการด้านบวก 
เพือ่ที่จะพฒันาคนให้สมบรูณ์ ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ การพฒันาคนตาม
แนวนีโอฮิวแมนนิสจึงเป็นการพฒันาในทกุๆด้านของคนเราให้กลายเป็นคนที่
พึง่ตวัเองได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งมีลกัษณะดงันี ้

• Physically Fit หรือ มีร่างกายที่แข็งแรง ได้สดัสว่น สวยงาม 
• Mentally Strong หรือ มีจิตใจที่มัน่คง เปิดกว้าง เฉลยีวฉลาด 
• Spiritual Elevated หรือ มีจิตสาธารณะ 
• Academic Knowledge หรือ มีความรู้ที่จะน าไปประกอบอาชีพที่
ตวัเองถนดัและต้องการได้ 
 

นีโอฮวิแมนนิสมลีกัษณะอย่างไร? 

การสอนเด็กตามแนวนีโอฮิวแมนนิส คือ แนวทางในการท าให้เด็กเก่ง ฉลาด 
แข็งแรง มีความคิดด้านบวก มีน า้ใจ และมีความสขุ โดยวิธีการด้านบวก 
ดงัต่อไปนี ้

1. การสรา้งบรรยากาศใหค้ลืน่สมองต ่า เด็กๆจะมีการ
เรียนรู้สิง่ต่างๆได้สงูสดุเม่ือจิตใจอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สดุ ปราศจากความ
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ตึงเครียด ปราศจากความวิตกกงัวล สบายใจและมีความสขุ ซึ่งเราอาจจะเรียก
สภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สดุนีว้่า สภาวะคลืน่สมองต ่า มีการค้นพบว่า มีปัจจยั
หลายๆประการที่มีอทิธิพลต่อคลืน่สมองของคนเรา เชน่ เสยีงเพลง คนรอบข้าง 
อาหารที่รับประทาน การออกก าลงักาย ค าพดู การฝึกโยคะ และการท าสมาธิ 
ดงันัน้ เด็กๆที่ได้เรียนรู้สิง่ต่างๆในบรรยากาศทีช่่วยให้คลืน่สมองต ่า เช่น ได้
เรียนรู้จากคณุพอ่ คณุแม่ คณุครูที่อารมณ์ดี ยิม้แย้ม และเป็นมิตร ได้
รับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติ ได้ออกก าลงักายอยู่เสมอ ได้รับการยกย่อง
ชมเชย ได้ฟังเพลงที่ท าให้คลืน่สมองต ่า ได้ฝึกโยคะและท าสมาธิ ฯลฯ จะเรียนรู้
สิง่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

2. การพฒันาเซลลป์ระสานประสาท 

(Synapses) ความฉลาดของสมองขึน้อยู่กบัเซลล์ประสานประสาท ซึ่ง
เป็นตวัเชื่อมระหว่างเซลล์สมอง ยิ่งเซลล์ประสานประสาทนีเ้กิดขึน้มากเท่าใด 
สมองย่อมจะท างานดีขึน้ ท าให้สมองฉบัไว มีความจ าดี เกินกว่า 80% ของ
การพฒันาเซลล์ประสานประสาทจะเกิดในช่วงเด็กเลก็ๆ มีการค้นพบว่า เซลล์
ประสานประสาทนีส้ามารถพฒันาให้มีมากขึน้ได้ด้วยการท าให้กล้ามเนือ้มือ
และกล้ามเนือ้เท้าของเด็กแข็งแรง เนื่องจากฝ่ามือและฝ่าเท้าของคนเรามี
เส้นประสาทรวมกนัอยู่มาก และเส้นประสาทเหลา่นีจ้ะเชื่อมไปยงัสมอง ดงันัน้
สมองของเด็กจะดีได้ด้วยการ 

o ให้เด็กๆมีการใช้มือและเท้าให้มาก เช่น กจิกรรมโยคะ การเต้นร า ยิมนาสติก
และตีลงักา วิ่ง ว่ายน า้ ปีนป่าย ฯลฯ 

o จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย เช่น ความช่างสงัเกต กีฬา ดนตรี การท า
สมาธิ ฝึกความจ า การท าคลืน่สมองต ่า ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ 
เด็กๆที่ได้ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ก็จะกลายเป็นคนที่มีทกัษะ
รอบตวั ไม่มีจดุออ่นในเร่ืองใดๆ 
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3. การใหค้วามรกั แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีวยัรุ่นคนใดที่มี
ปัญหาหากพวกเขาเติบโตมาท่ามกลางรอยยิม้ ค าชมเชย ค าพดูให้ก าลงัใจ 
ความเข้าใจ การให้อภยั การกอด การสมัผสั และความเป็นเพือ่นของคนใน
ครอบครัว และจากที่โรงเรียน สมัผสัที่อบอุน่ รอยยิม้ที่ออ่นหวาน เสยีงหวัเราะ 
และแววตาที่ให้ก าลงัใจ จงึเปรียบเสมือนน า้ทิพย์ที่คอยชโลมใจให้คนเรามีพลงั
ในการต่อสู้กบัปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในชีวิต ดงัที่แบรดเลย์ นกัมนษุย
นิยมได้กลา่วไว้ว่า 
 

                    ถา้เพยีงคุณสมัผสัฉนัอยา่งนุ่มนวลและ

ออ่นโยน 

                    ถา้เพยีงแต่คุณมองตาฉนัและยิม้ใหฉ้นั 

                    ถา้เพยีงแต่ฟังฉนัพูดกอ่นทีคุ่ณจะชงิ

พูดเสยีเองแลว้ 

                    ฉนัก็จะเตบิโตได ้และงอกงามไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ 

 

นีโอฮวิแมนนิสมปีระโยชนต์่อเด็กอยา่งไร? 
• เด็กๆอยากเรียนหนงัสอื อยากไปโรงเรียน เรียนหนงัสอือย่างมีความสขุ เพราะ
ครูใช้วิธีการด้านบวกในการจงูใจเด็กให้เกิดการเรียนรู้ 

• เด็กๆจะรู้สกึบวกกบัตวัเอง มีความภาคภมิูใจในตวัเอง เชื่อมัน่ในตวัเอง 
เนื่องจากเด็กๆจะได้รับความรักอย่างเต็ม ที่จากคณุครู และผู้ปกครอง 

• เด็กๆจะเป็นคนที่สมองดี มีความคิดฉบัไว มีความจ าที่แม่นย า เนื่องจากเซลล์
ประสานประสาทของเด็กๆได้รับการพฒันาจากการฝึกกล้ามเนือ้มือและเท้า 
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จากการเลน่โยคะ วิ่ง ว่ายน า้ เต้นร า ยิมนาสติกและตลีงักา ปัน้แป้งและดิน
น า้มนั ฯลฯ 

• เด็กๆจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง ได้สดัสว่น สวยงาม เนื่องจากเดก็ๆจะได้รับ
การจงูใจให้รับประทานอาหารที่มีพลงัชีวิตสงูๆ เช่น ผกัสด ผลไม้สด โยเกิร์ต 
ฯลฯ และมีการออกก าลงักายด้วยการวิง่ และท าโยคะอย่างสม ่าเสมอ 

• เด็กๆสามารถที่จะเก่งทางวชิาการ ควบคู่ไปกบัดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ เพราะ
เด็กๆถกูฝึกให้มีคลืน่สมองต ่าจากการท าโยคะสมาธิตัง้แต่อายนุ้อยๆ พวกเขา
จึงเป็นคนที่มีสมาธิสงู ความจ าดี 

• เด็กๆจะเป็นคนที่มีจิตสาธารณะสงู มีน า้ใจและชอบชว่ยเหลอืผู้อืน่ จากการที่
เด็กๆได้ท าสมาธิตามแนวนีโอฮิวแมนนิส ด้วยการสง่ความรักให้กบัตวัเอง 
เพือ่นๆ คณุครู คนในครอบครัว คนในสงัคม สตัว์ พชื..... เด็กๆก็จะมีจิตใจที่
เปิดกว้างขึน้ มีความรักความเมตตาสงูขึน้ 

• เด็กๆจะเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู มีความเป็นตวัของตวัเองสงู กล้า
พดู กล้าคิด กล้าแสดงออก เนื่อง จากถกูเลีย้งดมูาด้วยการใช้วิธีการด้านบวก 
เด็กๆจึงมีความรู้สกึด้านบวกกบัตวัเองและคนรอบข้างสงู 

 

พ่อแม่ ผูป้กครอง จะน าแนวคดินีโอฮวิแมนนิสมา

ประยุกตใ์ชก้บัลูกไดอ้ยา่งไร? 

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นเร่ืองของการปฏิบตัเิกินกว่า 95% สว่นที่เหลอืเป็น
เร่ืองทฤษฎี ดงันัน้ ถ้าทัง้ทางบ้านและโรงเรียนใช้แนวทางด้านบวกนีใ้นการ
พฒันาเด็กร่วมกนั เด็กๆกจ็ะได้รับประโยชน์สงูสดุ พอ่ แม่ ผู้ปกครองสามารถ
น าแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาประยกุต์ใช้กบัลกูได้ดงันี ้

• ใชเ้สยีงเพลงทีจ่ะปรบัคลืน่สมองของเด็กๆ เช่น เพลง 
Awakening เปิดให้เด็กๆฟังในรถ ที่บ้าน เวลาก่อนนอน ตื่นนอน หรือท า
การบ้าน เด็กๆและผู้ปกครองที่ได้ฟังเพลงชดุนีบ้่อยๆ (เป็นเพลงที่ประดิษฐ์



 
 

26 

ขึน้มาเพือ่ให้คนฟังคลืน่สมองต ่า) จะอารมณ์ดี ผ่อนคลาย มีสมาธิสงู ความจ า
ดี และมีความสขุ) 

• ใชค้ าพูดดา้นบวกกบัลูก พอ่แม่อยากให้ลกูเป็นอะไร ก็ให้ใช้ค าพดู
นัน้กบัลกู เช่น เก่ง ยอดเยี่ยม สมองดี ฉลาด เข้มแข็ง ฯลฯ ไม่ใช้ค าพดูด้านลบ
กบัลกู เช่น ซน ดือ้ อ้วน ไม่ฉลาดเลย อดือาด เกเร ควาย ฯลฯ ค าพดูที่เราได้ยิน
มาแต่เลก็แต่น้อยจะถกูบนัทึกไว้ในจิตใต้ส านึกและสิง่ที่ถกูบนัทึกไว้ในจิตใต้
ส านึกนีจ้ะค่อยๆพฒันากลายมาเป็นพฤติกรรมในที่สดุ 

• หดัใหเ้ด็กๆไดร้บัประทานอาหารทีม่พีลงัชวีติสูง 
(Living food) ซึง่จะช่วยท าให้คนเราเกิดสภาวะคลืน่สมองต ่าได้ง่าย 
อาหารเหลา่นีไ้ด้แก่ ผกัสด ผลไม้สด เมลด็ธัญพชื โยเกิร์ต น า้ผลไม้สด น า้เปลา่ 
ฯลฯ การหดัให้เด็กรับประทานผกัด้วยวิธี การจงูใจด้านบวก อาจจะเร่ิมต้นจาก
การที่พอ่แม่เร่ิมรับประทานเป็นตวัอย่างก่อน แล้วเร่ิมให้เด็กรับประทานวนัละ
เลก็ละน้อย เพิม่ปริมาณมากขึน้ จนกลายเป็นนิสยัของเด็กทีช่อบรับประทาน
อาหารที่มีพลงัชีวิตสงูไปในที่สดุ 

• หากจิกรรมทีท่ าใหเ้ด็กๆไดม้กีารบรหิารกลา้มเนือ้

มอื กลา้มเนือ้เทา้ใหม้ากทีสุ่ด เช่น เดนิ วิ่ง ปีน ป่าย กระโดด ข่ี
จกัรยาน ว่ายน า้ ยิมนาสติก ฯลฯ เพือ่ให้เซลล์ประสานประสาทของเด็กมี
ปริมาณเพิม่ขึน้ ซึ่งจะท าให้เด็กสมองดี มีความคิดที่ฉบัไว ความจ าดี ฯลฯ 

• ใหค้วามรกัแก่เดก็เป็นประจ าสม ่าเสมอ การให้
ความรกัตามแนวนีโอฮวิแมนนิส ประกอบไปด้วยพฤติกรรม
ด้านบวกต่อ ไปนี ้คือ ยิม้ ชม (โดยไม่เปรียบเทียบ) สบตา สมัผสั สวสัดี ยิ่งเด็ก
ได้รับความรักมากเท่าใด เขาก็จะเป็นคนที่มีความรู้สกึด้านบวกกบัตวัเอง มี
ความเชื่อมัน่ในตวัเอง มีความภาคภมิูใจในตวัเองมากขึน้เท่านัน้ 
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• มตีารางเวลาทีเ่หมาะสมและชดัเจนในแต่ละวนั

ใหแ้ก่เด็กๆ เช่น ตื่นเวลาใด เข้านอนเวลาใด ไปโรงเรียนเวลาอะไร เวลา
ไหนเป็นเวลาที่ต้องท าการบ้าน และทบทวนสิง่ทีไ่ด้เรียนมา 

• เป็นตวัอยา่งทีด่ีๆ ใหแ้ก่เด็กๆ เช่น เป็นตวัอย่างของคนที่นอนแต่
หวัค ่าตื่นแต่เช้า การตรงต่อเวลา การพดูจาที่ไพเราะมหีางเสยีงคะหรือครับ 
การออกก าลงักาย การรับประทานอาหารที่มีพลงัชีวิตสงู การท าสมาธิ การรับ
ใช้ช่วยเหลอืผู้อืน่ 

• หารายการทวีดีีๆ  เพลงดีๆ  หนงัสอืดีๆ  ใหเ้ด็กๆ ไดดู้ 

ไดฟั้ง และไดอ้า่น เพราะข้อมลูดีๆจากสือ่ต่างๆจะถกูเก็บไว้ในจิตใต้
ส านึกที่จะกลายเป็นพฤติกรรมด้านบวก และในไม่ช้าข้อมลูเหลา่นีก้็จะพฒันา
กลายเป็นพฤติกรรมด้านบวกของคนเราไปในที่สดุ 

• เล่านิทานคุณธรรมใหเ้ด็กๆฟังเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
 

เกรด็ความรูเ้พือ่ครู 

การจดัการเรียนการสอนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส หรือการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการด้านบวก ในระยะแรกๆอาจจะเห็นการเปลีย่นแปลงในตวัเด็กค่อนข้างช้า 
แต่เม่ือเด็กเร่ิมรู้สกึว่าตวัเองมีคณุค่า มีความภาคภมิูใจในตวัเองโดยไม่ต้อง
เปรียบ เทียบกบัผู้อืน่ การพฒันาการของเด็กจะเร่ิมเร็วขึน้ เร็วขึน้ และเร็วขึน้ 
โดยเด็กจะมีการพฒันาทัง้ด้าน IQ EQ และ MQ ไปพร้อมๆกนั การใช้
วิธีการด้านลบอาจจะช่วยพฒันา IQ ของเด็กได้ แต่จะเป็นการท าลายทัง้ EQ 
และ MQ ของเด็ก วิธีการด้านลบในการทีจ่ะท าให้เดก็เกิดการเรียนรู้หรือ
เปลีย่นพฤติกรรมต่อไปนี ้เป็นสิง่ที่คณุครูและผู้ปกครองควรหลกีเลีย่งให้มากที่ 
สดุ 
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• การใชค้ าพูดเปรยีบเทยีบ เช่น “ท าไมไม่เก่งเหมือนเพือ่น เพือ่น
ยงัท าได้ทกุข้อเลย”, “เด็กห้อง ก สู้เด็กห้อง ข ไม่ได้เลย” ฯลฯ เด็กที่ถกู
เปรียบเทียบว่า ดีกว่าก็จะเกิดความรู้สกึเด่นในใจ (Superiority 
complex) เด็กทีถ่กูเปรียบเทียบว่าแย่กว่าก็จะเกิดความรู้สกึด้อยในใจ 
(Inferiority complex) และเด็กที่ถกูเปรียบเทียบนีจ้ะกลายเป็นเด็กที่
คอยจะเปรียบเทียบกบัผู้อืน่อยู่เสมอ และกลายเป็นคนขีอ้จิฉาริษยาไปในที่สดุ 
 

• การใชค้ าพูดดา้นลบ ค าพดูมีอทิธิพลอย่างยิ่งต่อจิตใจของคนเรา 
โดยเฉพาะค าพดูที่เราได้ยินได้ฟังมาตัง้แต่สมยัทีเ่รายงัเป็นเดก็เลก็ๆ จิตใจของ
คนเรา (ดีหรือไม่ดี) สว่นใหญ่จึงขึน้อยู่กบัค าพดูที่เราได้ยินได้ฟังมาตัง้แต่ในวยั
เด็ก ค าพดูที่เราได้ยนิเสมอๆจะกลายเป็นทศันคติ (attitude) และความเชื่อ 
(believe) ที่หยัง่ลกึลงในจิตใต้ส านึก บคุลกิภาพและการกระท าต่างๆของ
คนเราจงึเป็นไปในแบบทีเ่ราเชื่ออยู่ว่าเราเป็นคนอย่างไร เราจึงควรหลกีเลีย่ง
ค าพดูด้านลบต่างๆเหลา่นี ้เช่น โง่ ไม่ได้เร่ือง อ้วน งก ขีแ้ย ดือ้ ซน ไอคิวต ่า เซ่อ 
อดือาด ขีข้ลาด ทึ่ม ออ่นแอ ขีโ้รค ซน เลว ไม่ฉลาดเลย ควาย ฯลฯ และใช้
ค าพดูด้านบวกที่เราอยากให้เด็กเป็นแทน เช่น ฉลาด เก่ง เยี่ยม น่ารัก ดี ไอคิว
สงู พดูเพราะ ยิม้เก่ง สวย แข็งแรง ซื่อสตัย์ ฯลฯ เด็กๆที่เติบโตมาท่ามกลาง
ค าพดูด้านบวกต่างๆ จะกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความรู้สกึที่ดี
ให้กบัตนเองและคนรอบข้าง 

 

• การหลอกใหก้ลวั เป็นวิธีการด้านลบอกีวิธีหนึ่งที่ครูควรหลกีเลีย่ง เช่น 
อย่าออกไปเลน่คนเดียวในที่มืดนะ เดี๋ยวผีหลอก, อย่าร้องนะ เดี๋ยวต ารวจจบั, 
อย่าไปเข้าห้องน า้คนเดียวนะ เดี๋ยวตุ๊กแกจะมากินตบั, อย่าไปโดนแดดนะ 
เดี๋ยวไม่สบาย ฯลฯ แม้ว่าการหลอกให้กลวัจะได้ผลอยา่งดีในการควบคมุ
พฤติกรรมของเด็กๆ แต่ผลเสยีหายร้ายแรงที่ตามมาก็คือ ความกลวัในสิง่ที่ถกู
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หลอกนัน้จะถกูฝังอยู่ในจิตใต้ส านึก จนอาจกลายเป็นจดุออ่นของชีวิตที่อาจจะ
ท าให้กลวัมากๆ (Phobia) ในสิง่ที่ถกูหลอกจริงๆไปจนตลอดชีวิต เช่น บาง
คนโตแล้วยงักลวัผีอยู่ (กลวัความมืด) บางคนกลวัความสงู บางคนกลวัเข็มฉีด
ยา บางคนกลวัแดด บางคนกลวัฝน ฯลฯ 

 

 
 

หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... พีส่มาร์ท 

น้องธาม     : น้องธามกินนมโอวัลตินสมาร์ท 
น้องไออุน่    : จะได้แข็งแรงค่ะ 
น้องธาม     : น้องไออุน่กลายเป็นปลาโลมาแล้ว 
น้องไออุน่    : 555 น้องไออุน่เป็นคนค่ะ 
น้องธาม     : ก็กินนมพีส่มาร์ทก็ต้องเป็นปลาโลมาไง 
น้องไออุน่    : 555 
 

หอ้ง Nursey 2 (ครูวะ) 

ตอน……น่ากลวัไหม 

ณ ห้อง ตอ.2 ขณะก าลงัเลน่ของเลน่อยู่น้องซนัถือแผ่นภาพขึน้มา 
น้องซนั  : นี่ตวัอะไรคะ 
น้องภ ู    : ยีราฟ 
ครูซนั     : น่ากลวัไหม 
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น้องภ ู    : ไม ่
ครูซนั     : ไม่น่ากลวัหรอ คอมนัยาวนะ 
ครูวะ      : 555 

 

 

หอ้ง Nursey 3 (ครูออ้) 

ตอน……ปวดสี ่
น้องปันปัน    : ครูขาหนปูวดสี ่
ครูอ้อ          : ไปห้องน า้กนัค่ะ 
น้องปันปัน      : ไม่ทนัแล้ว หนสูีม่าแล้วค่ะ 
ครูอ้อ, ครูบมู     : 555 

 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......หนดู าเอง 
วนัหนึ่งเด็กๆ ก าลงัรอผู้ปกครองมารับ น้องปันกบัน้องริววิ่งมาหาครูอีด๊ 

น้องปัน, น้องริว  : คณุครู นทัแกล้งเพือ่น 
ครูอีด๊          : น้องนทัอย่างแกล้งเพือ่นสลิกู คนที่แกล้งเพือ่นตวัจะด า
นะ 
น้องอฟิฟ่ียืนดอูยู่ใกล้ๆ สะดุ้งสดุตวั 
น้องอฟิฟ่ี       : คณุครูหนไูม่ได้แกล้ง หนดู าเอง 
ครูอีด๊         : ค่ะ ครูเข้าใจลกู 

หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... จ าผิด 
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เช้าวนัหนึง่เด็กๆ ก าลงัเขียนหนงัสอืตามบนกระดาน 
คณุครู       : เด็กๆ เขียนตามครูนะคะ U อะไรคะ 
เด็กๆ        : U อมัเบลละ ร่ม 
น้องตี่ตี๋      : U แวน รถตู้ 
น้องโฟกสั 2  : ไม่ใช่ U  อลัเบลละ ร่ม 
น้องตี่ตี๋      : อา่วจ าผิด.....อิอิ 

หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน..ไม่หากระเป๋า 
เร่ืองมีอยู่ว่าน้องดรากอนดือ้มากไม่ยอมฟังค าสัง่ที่ ครูบีพดูเลย จนเพือ่นๆ น า

ของ ที่ครูบีให้ไปเก็บใสก่ระเป๋าหมดทกุคนแล้วแต่น้องดราก้อนยงัไม่ไม่ได้เก็บเลย 
ครูบี       : น้องดรากอนเก็บของหรือยงัครับ ! 
น้องดราก้อน : ยงัเลยครับ น้องดรากอนหากระเป๋าไม่เจอ  

   (แต่จริงๆ แล้วน้องดรากอนยงัไม่ได้เก็บกระเป๋าเลย) 
ครูบีจึงหยิบกระเป๋าให้น้องดราก้อนและบอกดราก้อนว่า 

ครูบี       : ท าไมดรากอนไม่หากระเป๋าเลยหละ่คะ ท าไมดรากอนไม่ฟังครูบ ี
   เลย 

น้องเฌอแตม : ใช่ๆ ท าไมดรากอนไม่ฟังครูบีเลย ดรากอนไม่รักครูบีใช่มัย๊?  
หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน.......จุ๊จุ๊   อย่าเสยีงดงั  
ขณะที่ครูปุ๋ ยก าลงัสอนเด็กๆ อยู ่
ครูมกุ   : ครูปุ๋ ยเสยีงดงัจงัค่ะ 
ทีเจ    : จุ๊จุ๊อย่าเสยีงดงัครับครูปุ๋ ย 

 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 
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ตอน.......บตัรสาว  
น้องเอม   : เพือ่นๆ พีเ่รามีบตัรแล้วนะ 
น้องตสักีน  : พีข่องเราก็มีเหมือนกนั 

น้องนานะ  : พีต่สักีน นานะอยากได้บตัร 
น้องเอม   : ไม่ได้น้องนานะยงัไม่เป็นสาว ท าบตัรไม่ได้ 

น้องนานะ  : ก็พรุ่งนีน้้องนานะจะเป็นสาว 
น้องตสักีน  : น้องนานะฟังพีน่ะ บตัรสาว เด็กๆ ยงัท าไม่ได้...มนัคือบตัร
ประชาชนนะน้อง 

หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......ล้างมาแล้วครับ 

ตอนเช้าก่อนเข้าแถว ครูบอกเดก็ๆ มาล้างมือ 

ครูอีด๊      : เด็กๆ ต่อแถวล้างมือก่อนนะคะ 
น้องโกเมน  : ล้างมาจากบ้านแล้วครับครู 

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 

ตอน.......13 เหรียญ 

คณุครูก าลงัสอนเร่ืองเลขอยู่ มองเห็นน้องศรก าลงัคยุอยู่ถามว่า  
ครูปกุ   : 8+5 ได้เท่าไร น้องศร 
น้องศร ลกุขึน้ยืนตอบว่า  : 13 เหรียญครับ 13 เหรียญครับ 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน...... ค าขวญัวนัเดก็ 
น้องเกล้า  : เด็กดี 
น้องคิม  : หมัน่เพยีร 
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น้องออโต๊  : น าพาสูค่วามสขุ 

น้องเท็น  : ไม่ถกู ต้อง “เด็กดี หมัน่เพยีร เรียนรู้ สูอ่นาคต” 

น้องอุ๊บอิบ๊ : พดูไปได้วยัเนีย้ ออโต้ 

น้องออโต้  : เราคือ นายกคนใหม่ 555 
 

 

สวสัดคี่ะ....  หลงัจากที่บคุลากรได้ไปศึกษาดงูานโรงเรียนอามาตยกลุมา ซึ่ง
จัดการศึกษาตามแนวคิดของนี โอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) และ
โรงเรียนได้พบสิ่งดีๆที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียนของเรา ฉบับนีจ้ึงน าความรู้
เกี่ยวกบัทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) มาฝากท่านผู้ปกครองค่ะ 
เพื่อให้ท่านมีส่วนช่วยกันพฒันาเด็กตามแนวคิดนี ้ขอเชิญติดตามในฉบับได้เลย
ค่ะ... 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย ศนูย์วฒันธรรมอาเซียน 1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเลา่ 
ตอนที่ 1.. วิธีสร้างสขุให้ลกูน้อย 
ตอนที่ 2.. เทคนิคการเลีย้งลกูให้

เป็นอจัฉริยะตวัน้อย 
9 
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สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 10 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 13 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั 

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-

humanist) 
15 

น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 25 

บ.ก.+ครูแหม่ม,คอลมัน์+ครูอ๊ีด(ปิ),ครูจา๋,ครูจอย พิมพ์+ครูนทั,ตรวจทาน+ครูนก,โร
เนียว+ครูแป้ง 

 

 
จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารีย์ ฉบบัที่ 133 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
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กิจกรรมวนัเด็ก วนัที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559  
 
  กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.1 1 ธ.ค.2558 

 
กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.2 2 ธ.ค.2558 

 
กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.3 30 พ.ย.2558 
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กิจกรรมลCooking สลดัผลไม้ 

 
กิจกรรม Play & learn 

 
 

กิจกรรมปลกูผกัสวนครัว 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ แข่งดื่มนม 
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กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ สลดัผกั 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ ส้มต าผลไม้ 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ น า้ผกัผลไม้ป่ัน 

 
 

 

 

สวสัดคี่ะ....  หลงัจากที่บคุลากรได้ไปศึกษาดงูานโรงเรียนอามาตยกลุมา ซึ่ง
จัดการศึกษาตามแนวคิดของนี โอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) และ
โรงเรียนได้พบสิ่งดีๆที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียนของเรา ฉบับนีจ้ึงน าความรู้
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เกี่ยวกบัทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) มาฝากท่านผู้ปกครองค่ะ 
เพื่อให้ท่านมีส่วนช่วยกันพฒันาเด็กตามแนวคิดนี ้ขอเชิญติดตามในฉบับได้เลย
ค่ะ... 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย ศนูย์วฒันธรรมอาเซียน 1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเลา่ 
ตอนที่ 1.. วิธีสร้างสขุให้ลกูน้อย 
ตอนที่ 2.. เทคนิคการเลีย้งลกูให้

เป็นอจัฉริยะตวัน้อย 
9 

สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 10 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 13 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั 

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-

humanist) 
15 

น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 25 

บ.ก.+ครูแหม่ม,คอลมัน์+ครูอ๊ีด(ปิ),ครูจา๋,ครูจอย พิมพ์+ครูนทั,ตรวจทาน+ครูนก,โร
เนียว+ครูแป้ง 

  กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.1 1 ธ.ค.2558 
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กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.2 2 ธ.ค.2558 

 
กิจกรรมทศันศึกษา เขาดิน อ.3 30 พ.ย.2558 

 
กิจกรรมลCooking สลดัผลไม้ 

 
กิจกรรม Play & learn 



 
 

40 

 
 

กิจกรรมปลกูผกัสวนครัว 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ แข่งดื่มนม 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ สลดัผกั 

 
กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ ส้มต าผลไม้ 
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กิจกรรมสง่เสริมอาหารดีมีประโยชน์ น า้ผกัผลไม้ป่ัน 

 
 

 

 
จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารีย์ ฉบบัที่ 133 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
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กิจกรรมวนัเด็ก วนัที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559  
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