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ตอน... กจิกรรม Nutty Sciencetist 

เราคอืใคร 

Nutty Scientist เป็นผู้บุกเบิก ในด้าน

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ โดย

ใช้การแสดงนําเสนอความรูท้ี่สนุกสนาน จับ

ต้องได้ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผ่าน

การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

กิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้น

ประสาทสัมผัสทั้ง5 เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ ใน

การเรียนและพัฒนาความคดิสร้างสรรค์แก่เด็กๆ เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ดี

เมื่อ “สนุก” โดยเนื้อหาที่สอนมีทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์ สุขภาพและ การสรา้ง

การตระหนักรู้ถึงความสัมพนัธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

 

กลุม่เปา้หมายหลกั คือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 3ถึง16 ป ี

 

ภารกจิของเรา 

เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ

ความคดิสร้างสรรค ์ผ่านกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตรซ์ึ่งออกแบบเป็นพิเศษ  ที่

เน้นการโต้ตอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ เข้าใจสิ่งแวดล้อมและโลกรอบตัวที่เด็กๆสัมผัสอยู่ 
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หลักการสอนของเรา 

นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์ ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบของโชว์หรือเวิร์คช็อป ให้เด็กๆ

ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทําดว้ย

ตนเอง นําโดยคุณครูนัทตีท้ี่ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนที่ได้รับรางวัลมาแล้ว

มากมาย เช่น 

Plonsky’s Question System: เทคนิคการตั้งคาํถามแก่เด็กๆไม่ใช่เพื่อทดสอบ

ความรู้ที่มีแต่เป็นการดึงดูดและรักษาความสนใจของนกัเรียนต่อกิจกรรม 

TPR: Total Physical response เทคนิคการสอนให้เด็กๆได้เคลื่อนไหว

ร่างกายระหว่างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ เพิ่มความจํา เพิม่ความหลากหลายและให้

เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

SDAIE: (Special Designed Academic Instruction In English)เทคนิค

การสอนที่เน้นเนือ้หาบทเรียนและกิจกรรม เด็กๆสามารถเข้าใจได้แม้อ่อนภาษา 

โดยให้เด็กๆมีปฏิกิริยากับครู เพื่อนๆและอุปกรณ์การเรียน 

ซึ่งทั้งหมดนี้เสมือนการชมนิทานหรือเล่นละครที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กๆได้

ติดตาม มีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อให้ตั้งใจเรียนตลอด และสร้างประสบการณ์ที่

ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5  

 

ความเปน็มาของบรษิทั 

แนวทางของ บริษัท Nutty Scientists ได้พัฒนา มาจากประเทศสเปน

ภายใต้ แบรนด์  Ciencia Divertida “Fun Science” ในป ี1996 และในปี

1998 หลังจาก ประสบความสําเร็จ ในปีแรก ของการดําเนินงาน บริษัท ได้

เริ่มต้นการทําเฟรนชายน์ ในประเทศสเปน และขยายวงกว้างออกไปใน

ต่างประเทศในเวลาต่อมา. และในปี2000 Fun Science  ได้รับรางวัล"Gold 
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Arch of Europe" สําหรบัเป็นบริษัทตัวอย่างและเป็นแนวหน้าของการทําเฟรน

ชายน์ ในดา้น การพัฒนาการเรียนรู้การศึกษา ของเด็กๆ และได้รับผล

ประกอบการทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้น  Fun Science  ยังคงที่จะคิดค้นและ

พัฒนาโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

และผู้ปกครอง  Fun Science สามารถพูดไดว้่า เป็นบริษัทที่มากกว่าการให้

ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพราะเรามีกิจกรรมมากมายที่สนับสนุนการสร้าง

จิตสํานึกแก่เด็กๆในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมการ

ตระหนักถึงและป้องกันปัญหาทางสงัคมของเด็กๆในปจัจุบัน 

  หลังจากประสบความสาํเร็จของ Fun Science ในยุโรปและลาติน

อเมริกาบริษัทได้ตัดสินใจขยายกิจการออกไปใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้

ชื่อ บริษัทใหม่ Nutty Scientists. 

  บริษัท นัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทฯ ได้รับแฟรน

ไชส์จาก นัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ (Nutty Sciencetist) ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้าน

การสอนวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการมากว่า 20 ปี (World leader in 

interactive children’s programs since 1996.) www.nuttyscientists.com   

 ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่อยากให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสในการ

สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างแรง

บันดาลใจให้เด็กไทยได้สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสาํคัญ

ในการพัฒนากรอบความคดิ (Paradigm) อย่างมีเหตุผล รู้จักคิด วิเคราะห์ ตั้ง

คําถาม อย่างเป็นระบบ ทั้งสามารถผสานกับความสนกุและความคิดสร้างสรรค์ ที่

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “เยาวชนเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้น ด้วยระบบ

ความคดิที่มีคุณภาพ เป็นวทิยาศาสตร ์อันจะเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเอง

และสังคมต่อไปในอนาคต” 

http://www.nuttyscientists.com/
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บริษัทฯ จึงนํา Nutty Scientists เข้ามาเปิดดําเนินการในประเทศ

ไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยหลักการของ Nutty Scientists สอดคล้องกับการ

สร้าง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1” ซึ่งเป็นแนวคิดสากลที่ระบุว่า “ทักษะ

สําคัญที่เยาวชนจาํเป็นต้องมี สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที ่

21” ทักษะดังกล่าว คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (3R และ 4C) โดยมี

องค์ประกอบ ดังนี ้

 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), (W)Riting การเขียน และ 

คณิตศาสตร์ (A)Rithemetics) 

 4 C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห)์, Communication 

(การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคดิ

สร้างสรรค)์ 

 

จดุเดน่ของ Nutty Scientists  

Nutty Scientists เหมาะกับเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 3 ถึง16 ปี มี

สาขากวา่ 147 แห่ง ใน 35 ประเทศทั่วโลก การันตีคุณภาพหลักสูตรโดย 

Next Generation Science Standards (NGSS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นการส่งมอบความรู้คู่ความสนุก (Edutainment) ผ่าน

กิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยประสบการณ์การสอนที่ยาวนานมากวา่ 20 ปี โดยมี

นักเรียนที่ได้รับทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ ความคดิสรา้งสรรค์ ผ่านการเรียนรู้

กับนัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ไปแล้วกว่า 9 ล้านคนทั่วโลก 

 หลักการสอนของ Nutty Scientists ส่งเสริมทักษะ 4C อย่างโดดเด่น 

โดยใช้เทคนิคการแสดงนําเสนอความรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านการสอนในรูปแบบ

โชว์ (show)หรือการฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (Workshop) ซึ่งใช้แนวคดิ 
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S.T.E.A.M (Technology, engineer, art, Math) ถือเป็นการเปลี่ยนกรอบ

ความคดิดา้นการศึกษาทีว่ัดจากเฉพาะผลคะแนน สู่แนวคิดใหม่ที่เน้นกระบวนการ

คิดที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลลัพธ์ ซึ่งหลักสําคัญของเราคือการเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้กล้าที่คิด กล้าทาํ กล้าลองผิดลองถูกกับไอเดียหลากหลาย รับฟัง

ความคดิเห็นที่แตกต่างและสนุกกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงรอบตัว 

รวมถึงต่อยอดความรูด้้วย  เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ 

ซึ่งทําให้เด็กๆได้รับความรูแ้ละมีประสบการณ์ที่น่าจดจํา สรา้งแรงจูงใจและพัฒนา

ความคดิสร้างสรรค์อยา่งแทจ้ริงเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ “สนุก" และ

เมื่อสนุก ย่อมกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้ต่อไป (Curiosity)  

Nutty Scientists นําเสนอ การบริการอย่างสนุกสนานต่อเด็กๆทั้งใน

ห้องเรียนและ ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานเลี้ยงวันเกิด ฯลฯ ที่สอดแทรก

ความรู้ในขณะเดียวกัน ซึ่งจะทําให้เด็กๆได้รับความรู้และมีประสบการณ์ที่น่าจดจาํ 

โดยเนื้อหาที่สอนส่งเสริมการคิดที่เป็นระบบ ตามหลักการของวิทยาศาสตร์ และ 

การสํารวจค้นควา้ เช่น (การตั้งคําถาม, การสังเกต, ตั้งสมมติฐาน, การทดลอง

ปฏิบัติ, การหาข้อสรุป)เพือ่ให้เด็กๆตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความ

เคารพในตัวเอง เห็นความสําคัญต่อสภาวะแวดล้อมล้อมรอบตัว เป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ช่วยจรรโลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ได้ 

เรามีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ในช่วงเวลาของกจิกรรมในโอกาส

ต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือจุดเด่นของเราที่จะทําให ้Nutty 

Scientists มีชื่อเสียงและได้ประสบความสําเร็จในแต่ละโอกาสพิเศษต่างๆ 
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  ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ โรงเรียน

ตรวจพบวา่เดก็มไีข ้เป็นหวัด ไอ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือโดยนําเด็กไปรักษา

ที่บ้านให้หายป่วยก่อน จึงมาเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อถึงเด็กคนอื่นๆ

ค่ะ   

ขอความกรุณาผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ เพื่อ

สะดวกในการให้บริการรับ-ส่งนักเรียนด้วยค่ะ 

ขอความกรุณาผู้ปกครองที่มารับนักเรียน กรุณาแสดงบัตรรับนักเรียนทุก

ครั้งนะคะ 

 

ผู้ปกครองสามารถชําระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางตา่งๆได้ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี้ “ชือ่บญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี์” 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่ 153-2-

05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุง่คร)ุ เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Fax มาที ่02-872-7830 หรือ  
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E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถชําระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้ค่ะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้ นทางโรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบค่ะ 

และสําหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน 

ต้องชําระค่าเรียนทั้งหมดก่อนนะคะและสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 

ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

ผู้ปกครองท่านใดสนใจสั่งจองรูปหมู่เด็กแต่ละห้องใน “กิจกรรมไหว้ครู” 

ขนาด 8x10o นิ้ว ราคาใบละ 50 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ครูประจําชั้น ได้ถึง

วันที่ 31 สิงหาคมนี้นะคะ 

 

 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ครูแหม่ม ครูนก ไปสัมมนาวิชาการ หัวข้อ 

“True Click Life :  Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สําหรับโรงเรียนเอกชน”ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 
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 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แก้ปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมง

เร่งด่วน คือช่วงเช้าและเย็น โดยขอความกรุณาไม่จอดริมกําแพงโรงเรียน เพื่อให้

รถสวนทางกันได้ และขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดังนี้ 

1.  ช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ผู้ปกครองสามารถจอดชั่วคราว

เพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทั้งสองฝั่งได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ํา โดยจะมีครู

เวร รอรับเด็กไปส่งที่ห้องเรียน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสอง

ฝั่งเช่นกัน ได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน้ํา โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลง

มาหาและพาไปส่งที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมีกิจกรรมต่างๆ ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด 

และ ปั๊มแก๊สฝั่งเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 

หมายเหตุ - กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะพูดคุยกับครูประจําชั้น กรุณา

นํารถไปจอดที่ตลาดนัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ(ผู้ปกครองต้องติด

สติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร์ติด

รถยนต์ได้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัดดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 

33 หากเลี้ยวซ้าย ออกสุขสวัสดิ์ 62 ได้ครับ 
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 โรงเรียนได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัการ เข้า-ออก

ประตู ซึ่งโรงเรียนได้ติดตั้งประตูดิจิตอล เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก เข้า-ออก 

โดยประตูจะถูกต้ังให้เป็น 2 ระบบ คือ 

_ Manual (M) คอืประตูไมไ่ดถู้กลอ็ค ซึ่งจะใช้งานในช่วงก่อนเข้าแถวและหลัง

เลิกเรียน โดยมีครูเวรอยู่ประจําที่ประต ู

_ Auto (A) คือ ประตถูกูลอ็คอตัโนมัต ิต้องกดรหสัจึงจะเข้าได ้ซึ่งจะใช้งาน

ในเวลา 09.00-14.40 น.  และ หลังเวลา 17.00 น. 

หากผูป้กครองทีม่ารบั-สง่นกัเรยีนในชว่งเวลา 09.00-14.40น.และหลงั

17.00oน. กรณุากดกริง่ทีห่นา้ประตู 

โรงเรียนทดลองใช้ประตูดิจิตอลที่ฝั่งอนุบาลก่อน หากใช้ได้ผลดีจะติดตั้ง

เพิ่มที่ฝั่งสระว่ายน้ําต่อไปคะ่ 

 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โครงการ Centrum Fruity สนับสนุน

เด็กไทยกินผัก มาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 D-nee kids มาจัดกิจกรรมประกวดภาพ

ระบายสีหนูน้อยดีนี่ ฟันดี ฟันแข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการดูแล

สุขภาพทางช่องปากอย่างถูกวิธี 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สถาบันวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ นัทตี้ ไซ้

แอ้นทิสต์ (ประเทศไทย) มาจัดกิจกรรม “ตื่นรู้สนุกทดลองด้านวิทยาศาสตร์
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กับนัทตี้ไซ้แอนทิสต์” (Wake Up Science by Nutty Scientists  ส่งเสริม

การฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)  

 

 ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 13 ก.ย. 2559 ทุกวันอังคาร โรงเรียนได้จัด

กิจกรรม Small English Camp เพื่อให้เด็ก K.1-K.3 มีประสบการณ์ทางภาษา

กับครูต่างชาติ ชาวอังกฤษ โดยมีครูวันละ 7-10 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ตามตารางดังนี้ 
Small English Camp Schedule 

(During 26 Jul-13 Sep 2016 every Tuesdays) 

Date 9.10-9.50 a.m. 9.50-10.30 a.m. 10.30-11.10 a.m. 11.10-11.50 a.m. 

26 Jul 2016 

K1/2 + K1/3 +  

K1/4 
K1/1 + K2/1 K2/2 + K2/3 K3/1 + K3/2 

2 Aug 2016 

9 Aug 2016 

16 Aug 2016 

23 Aug 2016 

30 Aug 2016 

6 Sep 2016 

13 Sep 2016 

 โรงเรียนจะทดสอบความรูข้องเดก็เปน็รายสปัดาห ์เพื่อให้ผู้ปกครองได้

ทราบความกา้วหนา้ทางวิชาการของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2559 

โดยผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กจะได้รับการประเมิน เพื่อเป็น 

การเตรียมตัวเด็กล่วงหน้า และจะไดร้บัผลการประเมนิเป็นรายสปัดาห ์

 วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรม Open house ขึ้นโดย

จัดให้มีการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยในวันดังกล่าว มีกิจกรรมใหม่มา
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แนะนํา ได้แก่  สถาบันวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ นัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ (ประเทศ

ไทย) และ กิจกรรม Enhance for kids 

 
รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน สงิหาคม 2559 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน  

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.1 ส.ค. 

59 
โจ๊ก 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย+เฉาก๊วย 
น้ําใบเตย+ผลไม ้ ผัดซีอ๊ิว 

อ.2 ส.ค. 

59 
ซุปมักกะโรนี 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น+

ลอดช่อง 
น้ําลําไย+ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัด

กะเพราไก่ 

พ.3 ส.ค. 

59 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นมUHT+เซี่ยง

ไฮ ้

ข้าวผัด+น้ําซุป+มันต้ม

น้ําตาล 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+ผลไม้ 

ข้าสวย+แกงจืด

ฟัก 

พฤ.4 

ส.ค. 59 
ข้าวต้ม+ไข่เจียว 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มยําไก่+ไข่

เจียว+สาคูเปียก

ข้าวโพด 

น้ํามะตูม+ผลไม ้ ผัดมามา่ 

ศ.5 ส.ค. 

59 

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู ้

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+

ผัดบวบใส่ไข่+วุ้น

น้ําหวาน 

น้ําเก๊กฮวย+ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.8 ส.ค. 

59 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+

เฉาก๊วย 

น้ําหวานเฮลบ

ลูบอย+ผลไม้ 

ก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่

ลูกชิ้นปลา 

อ.9 ส.ค. 

59 
ซุปมักกะโรนีน้ํา 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+

ลอดช่อง 
น้ําเก๊กฮวย+ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย 
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พ.10 

ส.ค. 59 
ข้าวต้ม+ไข่เจียว 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์

สอดไส้ครีม 

ก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่

ลูกชิ้นปลา+มันเชื่อม 
น้ําใบเตย+ผลไม ้

ข้าวสวย+ไส้กรอก

ผัดเปรี้ยวหวาน 

พฤ.11 

ส.ค. 59 

ข้าวสวย+แกงจืด

หัวไชเทา้ 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ผัดกะเพรา

ไก่+สาคูเปียกข้าวโพด 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.12 

ส.ค. 59 
----------------------หยุดวันแม่แห่งชาต-ิ--------------------- 

 รายการอาหารประจาํสัปดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.15 ส.ค. 

59 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+

เฉาก๊วย 
น้ํามะตูม+ผลไม ้ ข้าวต้มทรงเครื่อง 

อ.16 ส.ค. 

59 

ข้าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท้า 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มยําไก่+ถั่ว

เขียวต้มน้ําตาล 
น้ําเก๊กฮวย+ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ํา 

พ.17 ส.ค. 

59 
โจ๊ก 

นมUHT+เซี่ยง

ไฮ ้

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+

ไก่ทอด+รวมมิตร 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่

กระเทียม 

พฤ.18 ส.ค. 

59 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+ปู

อัดนึง+วุ้นน้ําหวาน 

น้ําหวานเฮลบ

ลูบอย+ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไข่เจียว 

ศ.19 ส.ค. 

59 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้วต้มทรงเครื่อง+สาคู

เปียกข้าวโพด 
น้ําลําไย+ผลไม ้

ข้าวสวย+แตงกวา

ผัดใส่ไข่ 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.22 ส.ค. 

59 

ข้าวต้ม+ไข่

เจียว 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ผัดกะเพรา+

เฉาก๊วย 

น้ํากระเจี๊ยบผสม

พุทราจีน+ผลไม้ 
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

อ.23 ส.ค. 

59 
โจ๊ก 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท้า+ไก่ทอด+ลอดช่อง 
น้ํามะตูม+ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

วุ้นเส้น 

พ.24 ส.ค. ข้าวสวย+แกง นมUHT+ขนม ก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่ น้ําใบเตย+ผลไม ้ ข้าวสวย+ไก่
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59 จืดสาหร่าย เวเฟอร์สอดไส้

ช็อกโกแลต 

ลูกชิ้นปลา+รวมมิตร กระเทียม 

พฤ.25 ส.ค. 

59 

ข้าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท้า 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+สาคู

เปียกข้าวโพด 
น้ําลําไย+ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ

ใส่ไข่ 

ศ.26 ส.ค. 

59 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 
ข้าวผัด+น้ําซุป+วุ้นเส้น น้ําเก๊กฮวย+ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ํา 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 
อาหารวา่งบา่ย อาหารเยน็ 

จ.29 ส.ค. 

59 

ข้าวต้ม+

กุนเชียงทอด 

นมUHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+

เฉาก๊วย 
น้ําลําไย+ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

ฟัก 

อ.30 ส.ค. 

59 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นมUHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย+ไส้กรอก

ทอด+รวมมิตร 

น้ําใบเตย+ผลไม ้
ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่ 

พ.31 ส.ค. 

59 
โจ๊ก 

นมUHT+เซี่ยง

ไฮ ้
ข้าวสวย+ไข่พะโล้ น้ําเก๊กฮวย+ผลไม ้ ข้าวผัดปูอัด 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนจดักจิกรรมวนัแม ่ขอเชญิผูป้กครองรว่ม

กจิกรรมวนัแม ่และรว่มกนัทาํบญุใสบ่าตรถวายเทยีนพระสงฆว์ดัโพธิท์อง 9 รปู  

และในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ขอเชิญผู้ปกครองอนุบาล 2 และ 3 

ประชุมเรื่อง การเตรียมตัวเรียนระดับประถมศึกษา 
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เรือ่งที ่1 กจิกรรม Enhance for kids 
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สรรหามาเลา่ เรือ่งที ่2  12 วธิ ีเลีย้งลูกใหด้-ีอคีวิสงู  

       1. ใหค้วามรกั เป็นข้อแรกที่สําคัญมาก และไม่เพียงแต่ให้ความรัก

เท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกด้วย บางคนรักลูกแต่ไม่

กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความรักออกมาให้ลูกเห็นเลย ฉะนั้น การยิ้มให้ การสัมผัส 

การกอด โอบไหล่ ล้วนแล้วแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ต่อ

ลูกได้เป็นอย่างดี 

       2. ครอบครวัมสีขุ การที่คุณพ่อ คณุแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึง

มีทัศนคติ ความคดิเห็นในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่

ขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความขดัแย้งบ้าง ก็ควรมีการพดูคยุ ตกลงกันให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน 

       อย่างไรก็ด ีคุณหมอ ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องที่

ผู้ใหญ่ขัดแย้งกันเองในการวางกฎเกณฑ ์โดยครอบครัวหนึ่ง มีลูกอายุประมาณ 

2-3 ขวบ ร้องไห้เพราะอยากเล่นลิปสติกของแม่ กับเรื่องนี้ คุณผู้หญิงทัง้หลาย

คงทราบดวี่า ที่คุณแม่ไม่ยอมให้ลูกเล่น เพราะลิปสติกจะหักเสียหายได้ แต่หาก

เวลาอยู่กับพ่อ พ่ออนุญาตให้ลูกเล่นได้ หรือพ่อเห็นลูกร้องไห้ ก็ต่อว่าแม่ต่อหน้า

ลูกว่า "เรือ่งแคน่ีเ้อง กใ็หล้กูเลน่ไปส"ิ ส่งผลให้เด็กสับสน ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ว่า 

เรื่องนี้ควรทําหรือไม่ควรทํา ดังนั้นผู้ใหญจ่ึงควรตกลงกันด้วยเหตุผลให้เรียบร้อย

ก่อน จะได้ควบคุมเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ 

       3. รู-้เขา้ใจพฒันาการของลกู จะทําให้เขา้ใจ และปฏิบัติตัวต่อลูกได้

อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งพัฒนาการไม่ได้หยุด หรือหมดไปเมื่อพ้นวัย
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อนุบาล แต่จะต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นก็มีพัฒนาการของวัย และสําคัญมาก

ด้วย แต่ส่วนใหญ่ คุณพ่อคุณแม่หลายคนปฏิบัติต่อลูกที่เข้าช่วงวัยรุ่นแบบ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะคิดว่าลูกมีพัฒนาการเหมือน 2-3 ปีก่อน 

 ยกตัวอย่างเช่น คุณพ่อ คณุแม่บางคนอยากรู้เรื่องของลูกก็ใช้วิธีแอบฟัง

โทรศัพท์เวลาลูกคุยกับเพื่อน แอบเปิดค้นกระเป๋า แอบดูไดอารี่ สมุดบันทึกของ

ลูก เกือบร้อยทั้งร้อย เมื่อลูกรู้ คงต้องโกรธเป็นอย่างมาก เพราะไปกระทบกับ

พัฒนาการของวัยรุ่นที่สําคญั นั่นคือ ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ดังนั้นคุณพ่อ 

คุณแม่ควรมีความรู้ และความเข้าใจพัฒนาการของลูกด้วย จะชว่ยให้ปฏิบัติต่อลูก

ได้อย่างเหมาะสม 

       4. พอ่แมม่สีว่นรว่มในการเลี้ยงดลูกูใหม้ากทีส่ดุ ถ้าพ่อแม่ต้องทํางาน

ทั้งคู่ อย่างน้อย เวลากลางคืนก็ควรให้เวลากับลูกบ้าง เพราะจะได้มีประสบการณ์ 

และได้รับรู้ความรู้สึกของการต่ืนขึ้นมาให้นมลูก เวลาลูกร้องหิวตอนกลางคืน หรือ

ได้โอบกอด และปลอบให้ลูกหลับต่อ นั่นจะยิ่งทําให้พ่อแม่รัก และเข้าใจในตัว

ลูกมากขึ้น 

       5. สง่เสรมิใหล้กูรูส้กึวา่ตวัเองมคีณุคา่ เมื่อลูกทําดี หรือประสบ

ความสําเร็จ คุณพ่อคุณแมต่้องชม เมื่อลูกท้อแท้ ก็ควรให้กําลังใจ ซึ่งบางคนบอก

ว่า ชมมากเดี๋ยวลูกจะเหลิง แต่การชมไม่ให้เหลิง คือการชมอย่างถูกต้อง 

สมเหตุสมผล นั่นจะช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตวัเอง เป็นเรื่องที่มีค่าต่อ

ความรู้สึกของลูกมาก 

       6. ใหอ้สิระ-โอกาสในการตดัสนิใจ จะช่วยให้ลูกมีความคดิสร้างสรรค ์
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กล้าคิดกล้าทํา ไม่พยายามบังคับความคิดลูก (ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์ 

ระเบียบวินัย) 

       7. สอนลกูใหร้กัตวัเอง-รกัคนอืน่ พ่อแม่สอนลูกให้รู้สึกเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ผู้อ่ืนด้วย เช่น พาลูกไปให้ของเด็กพิการ ตามสถานสงเคราะห์ หรือให้ผู้สูงอายทุี่

บ้านพักคนชรา 

       8. ใหล้กูรูจ้กัคดิเปน็เหตุ-เปน็ผล โดยส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจําวัน และเรื่องสําคัญๆ ดว้ย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกอยากจะซื้อของเล่น ของ

ใช้ที่แพงๆ หรือเป็นของทีม่ีอยู่แล้วก็สอนให้ลูกรู้จักใช้หลักการและเหตุผลว่าควร

ซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะอะไร เป็นต้น 

  9. สอนลกูรูจ้กัหาความสขุใหต้วัเอง ข้อนี้ก็มีความสําคญัมาก เพราะเด็ก

หลายคนที่เก่ง ประสบความสําเร็จในการเรียน กีฬา แต่ไม่มีความสุข เนื่องจาก

เครียดอยู่ตลอดเวลาในการที่จะรักษาความเก่งของตัวเองไว้ให้ได้ตลอดไป หรือ

ให้เก่งมากขึ้นเพื่อเอาชนะคนอื่น 

       10. เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัลกู คุณพ่อคุณแม่ เป็นตัวอย่างให้ลูกทํา

สิ่งดีๆ แล้วลูกจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติ ในแบบที่ไม่ต้องพูด หรือสอนเลย ตัวอย่าง

ที่เห็นได้ชัด คือนิสัยรักการอ่าน ส่วนหนึง่เกิดจากพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เช่น 

เวลาอยู่บ้านว่างๆ ก็จะหยิบหนังสือมาอ่าน ชอบที่จะอา่นนิทานให้ลูกฟัง พดูคุย

กับลูกถึงเรื่องในหนังสือที่อ่าน ไปเที่ยวหา้งสรรพสินคา้ ก็มักจะแวะเข้าร้าน

หนังสือบ่อยๆ แบบนี้ลูกก็มักจะติดนิสัยรักการอ่านหนงัสือไปโดยไม่รู้ตัว 

    อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การฝกึให้ลกูรูจ้กัชว่ยเหลอืตวัเอง และรบัผดิชอบ เช่น
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หลังกินข้าวเสร็จ ถึงแม้วา่จะมีคนงานที่บ้าน ก็ควรใหลู้กยกจานที่ทานเสร็จ ช่วย

เขี่ยเศษอาหารใส่ถังขยะ แล้ววางบนอ่างล้างจานในบ้าน (ให้คนงานล้างต่อไป) 

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรทําเป็นตัวอย่าง ลูกเห็นก็อยากทําตาม แล้วยังสอนการมี

น้ําใจต่อคนงานอีกด้วย ผู้ปกครองลองนึกภาพนะคะว่า ถ้าพ่อแม่ไม่ทําเป็นตัวอย่าง 

กินตรงไหนเสร็จแล้วก็ลุกออกไป ให้คนงานมาตามคอยเก็บ แต่สั่งให้ลูกทําลูกจะ

คิดอย่างไร 

       11. กฎเกณฑ ์ระเบียบวนิยัในบา้นตอ้งพอดี กับเรื่องนี้ พบว่าเด็กที ่

E.Q. ดี มักอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรัก ความเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็

สอนให้รู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และควบคุมเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยใน

ลักษณะทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่ควบคุมมากเกินไป หรือน้อย

เกินไป เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ และมีรายละเอียดมาก 

       12. ระบบการศกึษากม็สีว่นเกีย่วกับอคีวิ คงเคยได้ยินคําพูดทีว่่า

การศึกษาสรา้งคน ดังนั้น การศึกษาย่อมส่งผลต่อ E.Q. ของลูกด้วย ดังนั้น 

ผู้ใหญ่ควรทําความเข้าใจกบัระบบการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ของเด็กด้วย 

        เหน็ไดว้า่ ทกุวนันี ้พอ่แมจ่ะใหล้กูฉลาดอยา่งเดยีว คงไมพ่อ แตต่อ้ง

มคีวามฉลาดทางอารมณเ์ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของการดาํเนนิชวีติดว้ย เพือ่ทีเ่ดก็จะ

ไดม้พีืน้ฐานในการปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึเขา้ใจตัวเอง 

และคนอืน่ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 E.Q. ย่อมาจาก Emotional Quotient หรอื Emotional 

Intelligence หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ ์คนทีม่ีอีคิวดี คือ คนที่รู้จักและ
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เข้าใจอารมณ์ตัวเองได ้รู้จกัแยกแยะควบคุมอารมณ์ได้ และสามารถแสดงอารมณ์

ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างเหมาะสม ช่วงไม่กี่

ปีมานี้ กระแสอีคิวกําลังมาแรง อาจเป็นดว้ยว่าภาพสะท้อนของผู้คนในสังคมเริ่ม

เปล่ียนแปลง เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ระบบของอี

คิวจะเริ่มเสีย รัฐจึงควรหาปจัจัยเกื้อหนุนส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจให้มากขึ้น ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าระยะ 10 ปีที่ผ่านมาสุขภาพจิตของคนเราเสื่อมลงมาก มีปริมาณคนไข้

ทางจิตสูงขึ้น 

IQ = Intelligence Quotient ความฉลาดทางสตปิัญญา 

EQ = Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ 

PQ = Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น ความริเริ่มสร้างสรรค์ 

AQ = Advertisy Quotient ความฉลาดในการเพยีรพยายาม แก้ปัญหา 

MQ = Moral Quotient ความฉลาดด้านจริยธรรม 

Credit : Manager Online 
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ลับสมองคณุหนเูตรียมอนุบาล   

ให้น้องๆลากเส้นต่อภาพจาก 1-5 ตามลําดับ พร้อมทั้งระบายสี 
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ลับสมองคณุหนอูนุบาล 1   

วาดภาพ มือ ของคุณหนูให้สวยงามนะคะ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 2   

ให้น้องๆระบายสีภาพที่เหมือนกับภาพที่กําหนดให้ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

นับตัวเลขจากโจทย์ปัญหาการลบในภาพก้อนเมฆ แล้วนําสีที่กําหนดให้ในภาพก้อนเมฆมา

ระบายลงในช่องที่มีตัวเลขเป็นผลลัพธ์ในภาพบ้านให้ถูกต้อง และระบายสีภาพอ่ืนๆให้

สวยงาม 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน หนูน้อยมารยาทไทย 

เจ้าของ  ด.ญ.วรรณรสา  วิไลรัตนดิลก  (น้องจดี้า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครนูุม่)  

ที่มา   ตัวเรา 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน แปรงฟันกันเถอะ 

เจ้าของ   ด.ญ.กันยารัตน์  เอกชัยณรงค์ (น้องข้าวหอม)   

หอ้งอนุบาล 1/3 (ครอูอ้)   

ที่มา   ตัวเด็ก 

 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ต้นไม้ในจินตนาการ 

เจ้าของ  ด.ช.วรวิช  รุ่งแสงศรี (น้องเฟิส) 

  หอ้งอนุบาล 2/2  (ครตูิง่)  

ที่มา   รอบตัวเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน หุ่นมือประดิษฐ์ของฉัน 

เจ้าของ  ด.ญ.รินรดา    ดีสวัสดิ ์  (น้องอัยด้า)  

หอ้งอนุบาล3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนัส)    

ที่มา  รอบตัวเรา 

  
ตอน.. ถ้อยคําดี ๆที่ลูก ๆ อยากได้ยินจากพ่อแม่ มีดังนี้ 

  ปิยวาจา คือ คําพูดหรือวาจาที่น่ารัก นา่นิยม ทุกถ้อยคําที่พดูแสดงถึง

ความรัก ความปรารถนาดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง แม้คําแนะนําตักเตือน ก็สุภาพ

อ่อนโยน เพราะเป็นถ้อยคําที่กล่าวด้วยจิตที่มีเมตตา  

  ปิยวาจา ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ? ต้องเป็นคําจริง , ต้องเป็นคํา

สุภาพอ่อนโยน , เป็นถ้อยคําที่ก่อให้เกิดประโยชน์ , เป็นถ้อยคําที่ออกมาจากจติ

ที่มีเมตตา , ต้องเป็นถ้อยคําที่พดูถูกกาลเทศะ 

       1. ถอ้ยคาํเชงิบวกทีใ่หก้าํลงัใจ เช่น “แม่ภูมิใจในตัวหนูจรงิ ๆ หนูทาํ

ได้ดีมากจ้ะ” “หนูทําได้ดีขึน้นะ ลูกพ่อเก่งจริงๆเลย” “ลูกทําได้แล้ว ยอดเย่ียม

มาก” “ลองพยายามอีกนิดนึงมั๊ยลูก? หนูต้องทําได้แน่ๆ พ่อเชื่อม่ันในตัวหนู” 

“หนูเป็นเด็กดีมีน้ําใจที่ชว่ยแม่ทํางานบ้าน” ตัวอย่างของถ้อยคําเหล่านี้ ช่วยทํา

ให้เด็กมีกําลังใจที่ดใีนการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เขาต้องเผชิญและมีความ

กระตือรือร้นที่อยากจะทําในสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอ เพราะเดก็จะรู้สึกว่าหากทาํดีแล้วก็จะ

เกิดผลดีตามมา อย่างน้อยคือพ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา เชื่อมั่นว่าเขาเก่งและยอมรับ

ในตัวเขา 
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       2.ถอ้ยคาํทีเ่ตม็ไปดว้ยความรกั เช่น “พ่อแม่รักลูกที่สุดเลยนะจ๊ะ” “ลูก

คือคนพิเศษสาํหรับพ่อแม่นะ” “พ่อแม่รู้สึกมีความสุขทีสุ่ดเลยที่มีหนูเป็นลูก” 

ถ้อยคําที่แสดงความรักของพ่อแม่จะทําให้ลูกรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และก่อเกิด

ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม

ของลูก คือจะทําให้ลูกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินชีวิต เขาจะเป็นคนที่มี

จิตใจที่ดีงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ไม่เห็นแก่ตัว และพร้อมที่จะแบ่งปัน

ความรักไปให้แก่คนอื่นๆอกีมากมายเหมือนที่เขาได้รับมาจากพ่อแม่นั่นเอง 

       3.ถ้อยคาํทีเ่ต็มไปดว้ยความหว่งใย เช่น “เล่นดีๆระวังตวันะลูก” “ค่อยๆ

ทํานะลูก พ่อแม่จะอยู่เป็นเพื่อนลูกตรงนี้ไม่ไปไหนหรอก” “พ่อกับแม่เป็นห่วง

หนูนะจ๊ะ” ถ้อยคําที่แสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อลูกนั้น จะช่วยสร้างความรู้สึก

ปลอดภัยและมั่นคงในอารมณ์ให้กับลูก โดยให้ลูกมีความมั่นใจว่าไมว่่าเขาจะทํา

อะไรหรืออยู่ที่ไหน พ่อแม่จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ และสิ่งนี้จะเป็นการฝึกให้

ลูกเป็นคนที่รู้จักห่วงใยผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน 

ในทางตรงกนัขา้มถอ้ยคาํไมด่ทีีล่กูไมอ่ยากไดย้นิจากพอ่แม ่มดีงันี้ 

       1.ถอ้ยคาํทีท่าํรา้ยจติใจลูก เช่น “แกไม่น่าเกิดมาเลย” “ทําไมถึงเซ่อ

อย่างนี้นะ” “เพราะแกนี่แหละ ฉันถึงต้องลําบากขนาดนี้” เด็กวัยตั้งแต่3ขวบเป็น

ต้นไป จะเริ่มเช่ือมโยงภาษาเข้ากับความรู้สึกได้มากขึ้น ดังนั้น คําพูดของพ่อแม่

ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด จึงสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกได้

อย่างมากเลยทีเดียว โดยถ้อยคําเชิงลบต่างๆที่พ่อแม่กล่าวกับลูกนั้น จะทําให้เด็ก

ขลาดกลัว ลังเล รู้สึกมีปมด้อย รู้สึกอับอาย ขาดความนับถือในตนเอง ซึ่งจะ
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ส่งผลเสียร้ายแรงต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กเป็นอย่างมาก 

เป็นต้นว่าเด็กอาจมีพฤติกรรมเก็บกด รุนแรง ดุร้ายและอาจทําตัวเป็นภัยแก่สังคม

ต่อไป 

       2.ถ้อยคาํดถูกูดแูคลน เช่น “ทําไมแกถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขานะ” 

“จะแต่งยังไงก็ไม่สวยขึ้นมาหรอก อ้วนเหมือนกับหมูตอน” “ไม่ได้เรื่องจริงๆลูก

คนนี้ อย่างนี้จะไปทาํมาหากินอะไรได้”ถอ้ยคาํตา่งๆเหลา่นี ้ลว้นเปน็ถอ้ยคาํที่

เสยีดแทงจติใจลกูและสง่ผลให้ลกูขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง ทัง้ยงัสรา้งใหเ้ดก็

เกดิพฤตกิรรมถดถอย เชน่ มทีา่ททีีก่า้วรา้ว ปากคอเราะรา้ย และนําคําพูดเหล่านี้

ไปใช้กับคนอื่นเพื่อกลบปมด้อยที่ตนเองถูกกระทํามา 

       3.ถ้อยคาํทีข่ม่ขูใ่หก้ลวั เช่น “หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะให้ผีมาบบี

คอ” “ซนมากเดี๋ยวเรียกตุ๊กแกมากินตับซะเลย” “ดื้อมากนัก เดี๋ยวก็โดนจับขังไว้

ในห้องมืดคนดียวหรอก” เด็กในวัย2-5ขวบเป็นวัยทีม่ักจะรู้สึกกลัวในสิ่งที่

ตนเองไม่รู้ไม่เข้าใจ เช่น กลัวความมืด กลัวสัตว์บางชนิด กลัวผี การนาํสิ่งต่างๆ

เหล่านี้มาขู่เด็ก จะส่งผลใหเ้ด็กเป็นคนที่มีความกลัวอยา่งไม่มีเหตุผล เด็กบางคน

โดนผู้ใหญ่หลอกมากๆอาจส่งผลร้ายแรงถึงขนาดกลายเป็นโรคประสาทหลอน 

ผู้เขียนเคยรู้จักกับคนที่กลัวความมืดมาก ถึงขนาดที่ไมส่ามารถอยู่ในที่ๆไม่มีแสง

ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ซึ่งทําให้การดําเนินชีวิตยากลําบาก

มาก โดยเขาเล่าว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเด็กๆมักถูกพ่อแม่ขู่โดยตลอดว่ามีผีและ

สิ่งที่น่ากลัวอยู่ในความมืด ทําให้เขาฝังใจกลัวความมดืมาจนถึงทุกวันนี ้

       ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ คุณพ่อคณุแม่หลายคน

คงจะหาของขวัญต่างๆนานาที่คิดวา่น่าจะถูกใจให้กับลูกๆ แต่นอกเหนือจากสิ่งของ

ต่างๆที่จะมอบให้ลูกในโอกาสความสุขต่างๆ อย่าลืมว่าการแสดงออกซึ่งความรัก

ด้วยคําพูดหรือถ้อยคําดีๆจากใจ ก็ถือเป็นของขวัญที่แสนพิเศษไม่แพ้ของขวัญชิ้น
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ไหนในโลกที่พ่อแม่สามารถให้กับลูกได้ และเช่ือได้ว่าของขวัญชิ้นนี้จะเป็นหนึ่ง

ในบรรดาของขวญัที่ลูกทุกๆคนอยากได้มากที่สุดจากพอ่แม่ ไม่ใช่แค่วันเทศกาล

แต่เป็นทุกๆ เวลา ทุกๆ วนั ทุกๆ เดือน และทุกๆ ปตีลอดไป 

       ดร.แพง ชนิพงศ ์

 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน......เสือทะเล 

น้องน้ํามนต์  :   เสืออาศัยอยู่ที่ไหนคะ 

น้องนาโน  :   อาศัยอยู่ในน้าํค่ะ 

น้องน้ํามนต์  :   ไม่ใช่ ๆ นั่นสงิโตทะเลนะ 

น้องนาโน  :   ก็มี 4 ขาเหมือนกันนาโนก็นึกว่าเป็นเสือเหมือนกัน

น้องน้ํามนต ์  :   ใช่ ๆ เสือทะเลไง  5555   

หอ้ง Nursery 2  (ครวูะ) 

ตอน......เอามอืเกาะไหล 

 ณ  เวลาบ่ายตอนเปลี่ยนแพมเพิส 

ครูหนึ่ง  :   น้องวินเอามือเกาะไหล่ไว้ค่ะ 

น้องวิน  :   (เอามือเกาะไหล่ตัวเอง) 

ครูหนึ่ง  :   ไม่ใช่ค่ะไหล่ครูหนึ่งส ิ

ครูหนึ่ง/ครูวะ :   555555  (ความซื่อของเด็กน้อย) 
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หอ้ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ไม่ไปไมป่ว่ยคะ่ 

 เด็กๆกําลังเขียนหนังสืออยู่ และมีเด็กบางคนไม่ยอมเขียนหนังสือ 

คุณคร ู  :   ถ้าใครไม่เขียนหนังสือจะพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะ  

      ไปไหมคะ 

ต้นหยก :   ไม่ไป ไม่ป่วยค่ะ 

คุณครูและเพื่อนๆ  :   หัวเราะ 5555  

หอ้ง K.1/2 (ครบู)ี 

ตอน....... No เตา้ !! 

 ในวิชาภาษาจีน 

เหล่าซือ  :   ถามเด็กๆวา่อันนี้ถูกต้องไหมคะ (เต้า แปลว่า ถูกต้อง) 

น้องฉินฉิน :   ตอบว่า No เต้า 

เหล่าซือและเพื่อนๆ หัวเราะกันดังมาก 

เหล่าซือ  :   น้องฉินฉิน ตอบใหม่นะคะ 

น้องฉินฉิน :   ตอบว่า “เต้า”  

เหล่าซือและเพื่อนๆบอกว่าเก่งมากน้องฉินฉิน 

หอ้ง K.1/3 (ครอูอ้) 

ตอน.......เที่ยวดอย 

น้องต้นน้ํา :   ครูอ้อ หนูไปดอยอินทนนท์มาค่ะ 

ครูอ้อ  :   จ้า สนุกไหมคะ 

น้องต้นน้ํา :   ครูอ้อได้ยินที่หนูบอกไหมคะเนี่ย !! 

ครูอ้อ  :   บอกอะไรคะ ? 

น้องต้นน้ํา :   ก็บอกว่าไปเที่ยวดอยอินทนนท์มาไงคะ 
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ครูอ้อ  :   ขอโทษจ้าครูอ้อผิดไปแล้ว ฮือ ๆ ๆ ๆ 

น้องต้นน้ํา :   55555 

หอ้ง K.1/4 (ครมูุก) 

ตอน.......ปวดขี ้ไมใ่ชป่วดอ ึ

ช่วงเรียนภาษาอังกฤษ T.Phen กําลังสอนอยู่ 

น้องเตริท์ :   Teacher Teacher ปวดขี ้

T.Phen  :   What? 

น้องบูมบูม :   เตริท์ ปวดอ ึ

น้องเตริท์ :   ไม่ใช่ เราปวดขี ้

เพื่อนๆ  :   555555 

หอ้ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......รถเตน้ระบาํ 

น้องดราก้อน :   ศีลเคยเห็นรถเต้นระบําไหม ? 

น้องศีล  :   ไม่เคยเห็นครับ 

น้องดราก้อน :   ศีลไม่เคยเห็นรถมันชนกันแล้วหมุนหรอครับนั่นคือรถเต้น 

      ระบําครับ 

น้องศีล  :   555555  

หอ้ง K.2/2 (ครตูิง่ 

ตอน....... สระ เอิก๊ 

ครูติ่ง  :   -อ สระอะไรคะ 

น้องกัน  :   สระ เอิ๊ก ครับ 

น้องใบบุญ :   สระ เอิ๊ก มีด้วยหรอ ? 

น้องจูน  :   สระ ออ ต่างหาก 
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หอ้ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......ใบค้าํ 

 วันหนึ่งเด็กๆกําลังเรียนกับ T.Philippe 

T.Philippe :   เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้เด็กๆออกมาทําท่าแล้วให้เพื่อนๆทายวา่เรา 

      เป็นอาชีพอะไรนะ คนแรกริว ออกมาเลยครับ 

น้องริว  :   (เดินออกมาทําท่ายิงปนื) 

เด็กๆ  :   You are a soldier. 

น้องริว  :   Yes. 

T.Philippe :   ต่อไป คุณ ออกมาครบั 

น้องคุณ  :   (เดินออกมาทําท่าหนบีหู) 

น้องเจ้านาย :   อะไรเนี่ย ? ตัดหูหรอ ? 5555 เป็นช่างตัดหู 

T.Philippe :   จะเป็นอะไรครับ 

น้องคุณ  :   เป็นช่างตัดผม 

T.Philippe :   แล้วทําไมไม่ทําท่าตดัผมครับ ไปตัดหูทําไม 55 

เด็กๆ  :   55555   

หอ้ง K.3/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน.......ไมม่ใีครสนใจ 

 น้องนานะเอาขนมมาแจกเพือ่นๆ 

น้องออกัส :   ครูพงษ์ครับขนมอันนี้ของใครครับ 

ครูพงษ ์ :   ออกัสไม่เอาหรอคะ 

น้องออกัส :   หนูนึกว่าใครทําตกไว ้

น้องนานะ :   น้องนานะเอามาแจกเองค่ะ 

น้องออกัส :   ทําไม ไม่มีใครสนใจ..ของฝากจากญี่ปุ่นนะเนี่ย..มาตั้งไกล   
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หอ้ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน......งามหยู.่..... 

 ขณะที่เด็กๆกําลังเล่นกันอยู่จนไม่มีทางเดินเลย ครูอี๊ดก็เลยแกล้งพูดกับ

เด็กๆว่า  

ครูอี๊ด  :   เด็กๆ หลบหน่อยค่ะนางงามจะเดิน 

      (น้องโกเมนหันมามองพอด)ี 

ครูอี๊ด  :   งามไหมคะ 

น้องโกเมน :   งามหยู ่!!! 

 


