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ตอน... พระมหาชนก จากพระราชนิพนธส์ู่โลกการต์ูน 

ความเพยีรพยายามน าไปสูค่วามส าเรจ็ เมื่อตัง้ใจจะท าสิง่ใดแลว้
ตอ้งมขีนัตหิรอืความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาหรอือุปสรรค 

สมยัทีย่งัเป็นเดก็นกัเรยีนอยูน่ัน้ ไดม้โีอกาสไดเ้รยีนเรือ่งพระเจา้ 10 
ชาตจิากวชิาภาษาไทยและวชิาพระพุทธศาสนามาบา้ง จ าไดว้า่ทอ่งจ าพระ
นามของพระเจา้ 10 ชาติว่า เต ชะ สุ เน มะ ภ ูจะ นา วิ เว แต่จะมีอยู่
พระนามหนึ่งทีช่อบกวา่พระนามอืน่ๆ เพราะเป็นหนงัสอืการต์ูนดว้ย นัน่คอื
ชาติที่ ใช้ท่องจ าแบบย่อๆ ว่า  ชะ ซึ่ งค าว่า  ชะ นี้ ก็มาจาก  ชนกที่
หมายถงึ พระมหาชนก นัน่เอง 

พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งใน ทศชาติชาดก อนัเป็นชาดก 10 
ชาติสุดทา้ยก่อนที่ พระโพธสิตัว์ จะมาประสูติเป็น เจา้ชายสทิธตัถะ และ
ตรสัรูเ้ป็น พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ชาดกเรื่องนี้เป็นการบ าเพ็ญความเพียร
เป็นบารม ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ทรงสน
พระราชหฤทยั เนื่องจากไดท้รงสดบัพระธรรมเทศนาของสมเดจ็พระมหา
วรีวงศ ์แหง่วดัราชผาติการาม เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เรือ่งพระมหาชนกเสดจ็
ทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา จึงทรงค้นคว้าเรื่องพระมหา
ชนกในพระไตรปิฎกเพิม่เติม และทรงแปลเป็นภาษาองักฤษตรงจากมหา
ชนกชาดกตัง้แต่ต้นเรื่อง โดยทรงดดัแปลงเลก็ๆ น้อยๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้ 

▼ พระราชนิพนธเ์รือ่งพระมหาชนก 
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นอกจากนี้ ยงัทรงแปลเป็นภาษาสนัสกฤตประกอบ อกีภาษา 
รวมทัง้แผนทีฝี่พระหตัถ์ แสดงสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องเมอืงโบราณ
บางแหง่และขอ้มลูอุตุนิยมวทิยา เกีย่วกบัทศิทางลม กบัก าหนดวนัเดนิ
ทะเลตลอดจนจุดอปัปางของเรอือบัโชค ทรงคาดคะเนโดยอาศยัขอ้มลูทาง
โหราศาสตร ์แสดงถงึพระปรชีาในดา้นอกัษรศาสตร ์ภูมศิาสตรแ์ละ
โหราศาสตรไ์ทย 

 ทรงพระปรชีาสามารถในการสอดแทรกสจัธรรมในตวัละครพระมหา
ชนกทีไ่ดม้คีวามเพยีรพยายามอุตสาหะอดทนในการวา่ยน ้าโตค้ลืน่อยูใ่น
มหาสมุทรกวา้งใหญท่ีม่องไมเ่หน็ฝัง่ถงึ 7 วนั 7 คนื ผูอ้า่นจะไดแ้ง่คดิและ
ร าลกึในพระมหากรุณาธคิุณของพระองคท์า่นทีไ่ดท้รงฝ่าฟันอุปสรรค
นานปัการตลอดระยะเวลาแหง่การครองสริริาชสมบตั ิเพือ่ใหป้ระชาชนชาว
ไทยไดอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ตลอดจนไดท้รงแนะทศิทางทีป่วงชนสามารถ
ด ารงชวีติไดด้ว้ย ความพากเพยีรโดยไม่ทอ้แท ้พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสรจ็สมบูรณ์ 
เมือ่ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ จดัพมิพ ์ในโอกาสเฉลมิ
ฉลองกาญจนาภเิษกแหง่รชักาล เมือ่ปี พ.ศ.2539 

http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/63044b162.jpg
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▼ ภาพประกอบฝีพระหตัถ์ของพระองค ์โดยทรงใชค้อมพวิเตอร์วาดภาพ
แสดงเสน้ทางเดนิเรอืของพระมหาชนก 

http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81-1.jpg
http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/63044b0f7.jpg
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ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษครบ 6 รอบ ปีพ.ศ. 
2542  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ทรงพระ

http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C-.jpg
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กรุณาโปรดเกลา้ใหจ้ดัพมิพพ์ระราชนิพนธ ์เรือ่ง พระมหาชนก อกีครัง้ ใน
รปูแบบของการต์ูนโดยม ีชยั ราชวตัร เป็นผูว้าดภาพการต์ูนประกอบเพือ่
สะดวกแกก่ารศกึษาท าความเขา้ใจของเดก็และเยาวชน ซึง่จะเหน็ไดว้า่
ทรงมพีระราชด ารใินการใหใ้ชล้ายเสน้แบบไทยๆ เพื่อแสดงถงึความเป็น
ไทยอกีดว้ย 

 

http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/62.jpg
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http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/64.jpg
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และในปี 2557 ไดม้กีารน าเสนอในรปูแบบการต์ูนแอนิเมชัน่มทีัง้หมด 3 
องก ์คอื องก์ที ่1 ก าเนิด องกท์ี ่2 ความเพยีร และองกท์ี ่3 ปัญญา โดยมี
บรษิทัผูผ้ลติแอนิเมชัน่เขา้รว่มกวา่ 15 ราย และไดศ้ลิปิน นกัวาด 
นกัพฒันาภาพเคลือ่นไหว ผูช้ านาญการดา้นแสงและเงา ผูช้ านาญการดา้น
แอนิเมชัน่ กว่า 250 คน มาช่วยกนัสรา้งสรรคภ์าพยนตรเ์รือ่งนี้ 
▼ องกท์ี ่1 ก าเนิด ▼ องกท์ี ่2 ความเพยีร▼ องกท์ี ่3 ปัญญา 

 

พ่อของพวกเราชาวไทยยงัสัง่สอนพวกเราแมใ้นโลกการตู์น เพื่อใหเ้ราทกุคนเป็นคน
ด ี

เรือ่งย่อ 
พระเจ้ามหาชนกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค์ พระ
นามว่า อริฏฐชนก และ โปลชนก เมื่อสวรรคตแล้ว พระอริฏชนกได้
ครองราชสมบัติและทรงตัง้พระโปลชนกเป็นอุปราช อมาตย์ผู้ใกล้ชิดได้
กราบทูลใส่รา้ยว่า พระอุปราชโปลชนกคดิไม่ซื่อ พระอรฏิฐชนกกห็ลงเชือ่ 
ส ัง่จองจ าพระโปลชนก แต่พระโปลชนกตัง้จติอธษิฐานและหลบหนีไปได้ 
ภายหลงัได้รวบรวมพลมาท้ารบและเอาชนะได้ในที่สุด พระอริฏฐชนก
สิน้พระชนมใ์นทีร่บ พระเทวทีีก่ าลงัทรงครรถ์จงึปลอมตวัหนีออกนอกเมือง

http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/BORN.jpg
http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/FIGHT.jpg
http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2016/10/WISDOM.jpg
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ด้วยความช่วยเหลือของ  ท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จหนีไปจนถึง เมือง
กาลจมัปากะ ไดพ้ราหมณ์ผูห้นึ่งอุปการะไวใ้นฐานะน้องสาว ต่อมาทรงมี
พระประสูติกาล ตัง้พระนามพระโอรสตามพระอยัยกิาว่า "มหาชนก" จวบ
จนกระทัง่มหาชนกเตบิใหญ ่และไดท้ราบความจรงิ กค็ดิจะไปคา้ขายตัง้ตวั 
แลว้จะไปเอาราชสมบตัคินื จงึน าสมบตักิึง่หนึ่งของพระมารดาไปขาย แลก
เป็นสนิคา้ออกเรอืไปยงัสุวรรณภูม ิระหว่างทางในมหาสมุทร เรอืต้องพายุ
ล่มลง ลูกเรอืตายหมดยงัแต่พระมหาชนกรอดผูเ้ดยีว ทรงอดทนว่ายน ้าใน
มหาสมุทรดว้ยความเพยีร 7 วนั 7 คนื จนไดพ้บนางมณีเมขลาในทีสุ่ดนาง
มณีเมขลาไดอุ้ม้พระมหาชนกไปส่งยงัมถิิลานคร ฝ่ายมถิิลานคร พระโปล
ชนกไดส้วรรคตเหลอืเพยีงพระราชธดิานาม "สวีลเีทว"ี กอ่นสวรรคตทรงตัง้
ปรศินาเรื่องขุมทรพัย์ทัง้สบิหกไวส้ าหรบัผูจ้ะขึน้ครองราชย์ต่อไป แต่ไม่มี
ผูใ้ดไขปรศินาได ้เหล่าอมาตย์จงึไดป้ระชุมกนัแลว้ปล่อยราชรถ ราชรถก็
แล่นไปยงัที่มหาชนกบรรทมอยู่ เหล่าอมาตย์จงึเชิญเสดจ็ขึ้นครองราชย์
และอภิเษกกบัสวีลเีทว ีทรงไขปรศินาต่างๆ ได ้และทรงครองราชสมบัติ
โดยธรรม 
วนัหนึ่ง พระมหาชนก ทรงประทบับนคอช้างเพื่อทอดพระเนตรอุทยาน 
ใกลป้ระตูอุทยานมีมะม่วง 2 ต้น ต้นหนึ่งมผีล ต้นหนึ่งไม่มผีล ผลนัน้มรีส
หวานเหลอืเกนิ พระมหาชนกทรงเกบ็มาเสวยผลหนึ่ง แลว้เสดจ็เขา้อุทยาน 
คนอื่นๆ ตัง้แต่พระอุปราชลงมาต่างกแ็ย่งเกบ็ผลมะม่วง จนมะม่วงต้นนัน้
โค่นลง พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นดงันัน้ ก็เกิดความสงัเวชที่คน
ทัง้หลายหวงัแต่ประโยชน์อย่างขาดปัญญา ร าลกึไดว้่านางมณีเมขลาเคย
สัง่ให้พระองค์ตัง้มหาวิทยาลยั จึงได้ปรึกษากบัพราหมณ์ ในที่สุดได้ตัง้
มหาวทิยาลยัปูทะเลยข์ึน้ โดยร าลกึว่าขณะทีท่รงวา่ยน ้าในมหาสมุทรทัง้ 7 
วนั 7 คนื 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A/th-th/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87/th-th/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3/th-th/
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อ้างอิง 

• ภูมพิลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา. พระมหาชนก-
The story of Mahajanaka. กรุงเทพฯ : อมรนิทรพ์ริ้นติ้งแอนดพ์บั
ลชิชิง่, 2539. ISBN 974-8363-90-2 

  

 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ 
โรงเรียนตรวจพบว่าเดก็มีไข้ เป็นหวดั ไอ ผูป้กครองให้ความร่วมมือ
โดยน าเดก็ไปรกัษาท่ีบ้านให้หายป่วยก่อน จึงมาเรียนตามปกติ เพื่อ
ป้องกนัการตดิต่อถงึเดก็คนอืน่ๆคะ่   

ขอความกรุณาผูป้กครองแจง้โรงเรยีนในวนัทีน่กัเรยีนหยุดเรยีนนะคะ 
เพือ่ความสะดวกในการใหบ้รกิารรบั-สง่นกัเรยีนดว้ยค่ะ 

ขอแนะน า T.Melissa Marie MacGrefor ครชูาว Scottland จะมาสอน 
Mathematics ใหก้บัเดก็ๆ ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่2 เป็นตน้ไปนะคะ 

 

ผูป้กครองสามารถช าระคา่เทอม โดยผา่นชอ่งทางต่างๆ ไดด้งันี้ 
1. โดยการโอนเงนิผา่นธนาคาร  ดงันี้ “ช่ือบญัชีโรงเรียนอนุบาลแสง 
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อารีย”์- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทศิ เลขที ่
153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทิุศ (ทุ่งคร)ุ เลขที ่465-0-
18657-9 

หลงัจากโอนเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรุณาสง่ Fax มาที ่02-872-7830 
หรอื  
E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผูป้กครองสามารถช าระดว้ยเงนิสดหรอืดว้ยบตัรเครดติทีโ่รงเรียน
ไดค้ะ่ 

กรณีผูป้กครองทีฝ่ากค่าเลา่เรยีนมากบับุคลากรของโรงเรยีน กรณุา
เรียกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรท่านนัน้ทุกครัง้นะคะ มิฉะนัน้ทาง
โรงเรียนจะไม่รบัผิดชอบค่ะ 

และส าหรบัผูป้กครองนักเรียนอนุบาล 3 ท่ีต้องการขอใบรบัรอง
การเรียน ตอ้งช าระคา่เรยีนทัง้หมดก่อนนะคะและสามารถขอใบรบัรองได้
ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละ 100 
บาทคะ่  

 

 วนัพุธที ่12 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครวูะ เขา้อบรม Stem+A หวัขอ้ How 
to teach the Engineering thinking Process in STEM Education for  
21 St Century Student ณ อมิแพคเมอืงทองธานี 
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 วนัพฤหสับดทีี ่13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครูบี ไปสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
หวัขอ้”Building 21St Century Schools” สรา้งโรงเรยีนยุคใหม่ใหเ้หมาะสม
กบัศตวรรษที ่21” ณ อมิแพค็เมอืงทองธานี 

 วนัเสาร์ที ่15 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครูปุก ครูติ่ง เขา้ร่วมอบรมนิทาน
เพื่อนรกักบัการส่งเสรมิ EF และ นิทานเพื่อนรกักบัการออกแบบกจิกรรม 
STEM ณ ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

 วนัพฤหสับดทีี ่20 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครปัูด เขา้ร่วมอบรม เรื่อง 
“การเพิม่ขดีความสามารถการเรยีนรูภ้าษาองักฤษในระดบัปฐมวยั ณ ศูนย์
ประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

 วนัพฤหสับดทีี ่20 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครแูหมม่ ครูนก ครพูชิติ เขา้
รบัการอบรมเรือ่ง “การบูรณาการสะเตม็ศกึษาเพือ่ส่งเสรมิทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 ส าหรบัเดก็ปฐมวยั” ณ โรงแรมสวนดุสติ  

 วนัศุกร์ที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2559 T.Chris, T.Joy, T.Phen, ครูติ่ง,ครู
พงษ์ เขา้รว่มกจิกรรม workshop เพิม่เทคนิคการสอนการอ่านแกค่รูผูส้อน
ภาษาองักฤษ ภายใต้พนัธกิจ “Open the world of Possible” เราเชื่อว่า 
ภูมปัิญญาและพฒันาการของเดก็ เริม่ต้นจาก “ความสามารถในการอ่าน” 
ณ โรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี ์โดยทมีงาน Scholastic Thailand 

 วนัเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครูทุกคนอบรมเกี่ยวกบัการปฐม
พยาบาล การช่วยชวีติข ัน้พื้นฐาน โยวทิยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 
1 ณ โรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี ์
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 วนัองัคารที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครูพงษ์, ครูอี๊ด(ปิยมนัส) เขา้ร่วม
อบรบหวัขอ้ กลยุทธ์การบรหิารองคก์รตามนโยบาย “Thailand Education 
4.0” ณ โรงแรม เอเชยี แอรพ์อรต์ 

 วนัศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 T.Chris, T.Joy, T.Phen เขา้ร่วม
อบรมหวัขอ้ Develop 21St Century Skills Become Critical and Crative 
thinkers ณ Ambassador Hotel 

 วนัเสารท์ี ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.2559 ครอูีด๊(สุดา), ครจู๋า, ครกุู๊ก, ครู
ปุ๋ย, ครูนุ่ม เขา้ร่วมอบรม หวัขอ้ การบูรณาการ STEM ศกึษาเพื่อส่งเสรมิ
ทกัษะเดก็ปฐมวยั 

 

 โรงเรยีนขอความรว่มมอืในการช่วยกนั แก้ปัญหาจราจรติดขดัใน
ชัว่โมงเร่งด่วน คอืช่วงเชา้และเยน็ โดยขอความกรุณาไม่จอดรมิก าแพง
โรงเรยีน เพือ่ใหร้ถสวนทางกนัได ้และขอความรว่มมอืทา่น ดงันี้ 

1.  ช่วงเช้า ตัง้แต่เวลา 07.00-09.00 น. ผูป้กครองสามารถจอดรถ
ชัว่คราวเพือ่สง่เดก็ไดท้ีป่ระตูทัง้สองฝัง่ไดแ้ก ่ ฝัง่โรงเรยีนและฝัง่สระว่ายน ้า 
โดยจะมคีรเูวร รอรบัเดก็ไปสง่ทีห่อ้งเรยีน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตัง้แต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมคีรูเวรที่ประตู
ทัง้สองฝัง่เช่นกัน ได้แก่ ฝัง่โรงเรียนและฝัง่สระว่ายน ้ า โดยครูเวรจะ
ประกาศเรยีกเดก็ลงมาหาและพาไปสง่ทีผู่ป้กครอง 
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3. กรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถจอดรถได้ที่
ตลาดนัด และ ปัม๊แก๊สฝัง่เดยีวกบัโรงเรยีน เลยซอยประชาอุทศิ 29 ไปนิด
เดยีวคะ่ 
หมายเหตุ - กรณีท่านมคีวามประสงค์จะพูดคุยกบัครูประจ าชัน้ กรุณา
น ารถไปจอดทีต่ลาดนดัไดถ้งึ 10.00 น.โดยไม่มคี่าจอดรถ (ผูป้กครองตอ้ง
ติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอ
สต๊ิกเกอรติ์ดรถยนต์ไดฟ้รทีีธุ่รการคะ่ 

โรงเรยีนขอแจง้เสน้ทางลดัดงันี้ 
- ซอยประชาอุทศิ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทศิ 27 ได ้
- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอย
ประชาอุทศิ 33 หากเลีย้วซา้ย ออกสุขสวสัดิ ์62 ไดค้รบั 

 โรงเรยีนไดเ้พิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัการเขา้-ออก
ประตู ซึง่โรงเรยีนไดต้ดิตัง้ประตูดจิติอล เพือ่ป้องกนับุคคลภายนอกเขา้
ออก โดยประตูจะถูกตัง้ใหเ้ป็น 2 ระบบ คอื 
_ Manual (M) คือประตูไม่ได้ถกูลอ็ค ซึง่จะใชง้านในชว่งกอ่นเขา้แถว
และหลงัเลกิเรยีน โดยมคีรเูวรอยูป่ระจ าทีป่ระตู 
_ Auto (A) คือ ประตูถกูลอ็คอตัโนมติั ตอ้งกดรหสัจงึจะเขา้ได ้ซึง่จะใช้
งานในเวลา 09.00-14.40 น.  และ หลงัเวลา 17.00 น. 

หากผูป้กครองท่ีมีรบั-ส่งนักเรียนในช่วงเวลา 09.00-14.40น.
และหลงั17.00น. กรณุากดกร่ิงท่ีหน้าประต ู

เดอืนตุลาคมทีผ่า่นมา โรงเรยีนจดักจิกรรม Big Clearning Day ท า
ความสะอาดโรงเรยีนครัง้ใหญ ่คะ่ 
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ฝัง่เตรยีมอนุบาล ไดท้ าการตดิตัง้ประตู Digital (ใชร้หสัในการเปิด
ปิดประตู) ซึง่จะเปิดใชง้านตัง้แต่เวลา 10.00 – 14.40 น. โดยในเวลา
ดงักลา่ว หากผูป้กครองตอ้งการตดิต่อโรงเรยีนกรุณากดกริง่นะคะ 

 

 วนัพฤหสับดทีี ่10 พฤศจกิายน พ.ศ.2559 คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมจีดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนมหศัจรรย์แหง่ความคดิ โดยมุง่เน้นรปูแบบกจิกรรมในการพฒันาและ
เชือ่มโยงความคดิ โดยใชส้ือ่การเรยีนรูหุ้น่มอื 

 

  
 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 
รายการอาหารประจ าสปัดาหท์ี ่1 

 
วนั 

อาหารนักเรียน  

อาหารเช้า 
อาหารว่าง

เช้า 
อาหารกลางวนั 
ขนมหวาน 

อาหารว่างบ่าย อาหารเยน็ 

จ.1 
พ.ย.59 --------------------------------------------------หยุดปิดเทอม-------------------------------------------------- 

อ.2 
พ.ย. 59 เกีย้มอีน๋ ้า 

นม UHT+
ขนมปังทา

แยม 

ก๋วยเตีย๋วไก่ตุ๋น+
รวมมติร ผลไม ้ ขา้วสวย+แกง

จดืสาหร่าย 
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พ.3 
พ.ย. 59 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมแครก
เกอรส์อดไส้
ครมีบตัเตอร ์

ขา้วสวย+ไข่พะโล+้
เฉาก๊วย ผลไม ้

ขา้วสวย+แกง
จดืหวัไชเทา้+
หมูบะช่อ 

พฤ.4 
พ.ย. 59 

ขา้วสวย+ไข่
ตุ๋น 

นม UHT+
ขนมปังทา

แยม 

ขา้วราดหน้าไก่+
ขา้วเหนียวเปียก

ขา้วโพด 
ผลไม ้ ขา้วสวย+แกง

จดืฟัก 

ศ.5 
พ.ย. 59 

ขา้วสวย+แกง
จดืเตา้หู ้

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร ์

ขา้วผดัสามส+ีน ้า
ซุป+กลว้ยบวชช ี ผลไม ้ เสน้ใหญ่ผดั

ซอีิว๊หมู 

รายการอาหารประจ าสปัดาหท์ี ่2 
 
วนั 

อาหารนักเรียน 

อาหารเช้า อาหารว่าง
เช้า 

อาหารกลางวนั 
ขนมหวาน 

อาหารว่าง
บ่าย อาหารเยน็ 

จ.7 
พ.ย.59 

(วนั
พระ) 

โจ๊กหมู 
นม UHT+

ขนมปังแครก
เกอร ์

ขา้วสวย+กระเพรา
หมูสบั+เฉาก๊วย ผลไม ้ ขา้วสวย+ไข่ตุ๋น 

อ.8 
พ.ย. 59 

ขา้วสวย+แกง
จดืสาหร่าย 

นม UHT+
ขนมปังทา

แยม 

ขา้วตม้กุง้+วุน้
น ้าหวาน ผลไม ้ ขา้วสวย+ผดับวบ

ใส่ไข ่

พ.9 
พ.ย. 59 

ขา้วตม้+ไข่
เจยีวใส่
ตน้หอม 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์
เคลอืบครมีสต

อเบอรี ่

ขา้วสวย+ตม้
จบัฉ่าย+ถัว่เขยีว

ตม้น ้าตาล 
ผลไม ้ ขา้วสวย+ไก่ทอด

กระเทยีม+น ้าซุป 

พฤ.10 
พ.ย. 59 ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังทา

แยม 

ก๋วยเตี่ยว
ลูกชิน้ปลา

เยน็ตาโฟ+ฟักทอง
แกงบวด 

ผลไม ้ ขา้วสวย+แกงจดื
วุน้เสน้หมูสบั 

ศ.11 
พ.ย. 59 

ขา้วตม้หมู
ทรงเครื่อง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร ์

ขา้วสวย+แกงจดื
ผกักาดขาว

ลูกชิน้ปลา+สาคู
เปียกขา้วโพด 

ผลไม ้ ขา้วผดัไก่+น ้าซุป 
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 รายการอาหารประจ าสปัดาหท์ี ่3 

วนั 
อาหารนักเรียน 

อาหารเช้า อาหารว่างเช้า 
อาหารกลางวนั 
ขนมหวาน 

อาหารว่างบ่าย อาหารเยน็ 

จ.14 พ.ย.
59 

(วนัพระ) 
เสน้ใหญ่น ้า 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์

ขา้วสวย+ตม้ย าไก่ใส่
เหด็+ลอดช่องน ้ากะท ิ ผลไม ้ ขา้วสวย+ไข่ตุ๋น 

อ.15 พ.ย. 
59 โจ๊ก 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ขา้วเหนียวหมูทอด+
เฉาก๊วย ผลไม ้ ขา้วสวย+แกง

จดืฟัก 

พ.16 พ.ย. 
59 

ขา้วตม้+ไข่
เจยีวใส่
ตน้หอม 

นม UHT+ขนม
แครกเกอรส์อด

ไสค้รมี
ชอ็กโกแลต 

ขา้วสวย+ตม้ซุปไก่+
กลว้ยบวชช ี ผลไม ้ ขา้วสวย+ผดั

บวบใส่ไข ่

พฤ.17 
พ.ย. 59 

ขา้วสวย+แกง
จดืหวัไชเทา้ 

นม UHT+ขนม
เซี่ยงไฮ ้

ขา้วตม้หมูสบั+มนัตม้
น ้าตาล ผลไม ้

ขา้วสวย+ไก่
ทอดกระเทยีม+

น ้าซุป 
ศ.18 พ.ย. 

59 
ขา้วตม้

ทรงเครื่อง 
นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์

ขา้วผดัสามส+ีน ้า
ซุป+วุน้น ้าหวาน ผลไม ้ ขา้วสวย+แกง

จดืสาหร่าย 

รายการอาหารประจ าสปัดาหท์ี ่4 
 

วนั 

อาหารนักเรียน 

อาหารเช้า อาหารว่างเช้า อาหารกลางวนั 
ขนมหวาน อาหารว่างบ่าย อาหารเยน็ 

จ.21 พ.ย.
59 เกีย้มอีน๋ ้า 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์

ขา้วสวย+กะเพราหมู
สบั+ถัว่เขยีวตม้

น ้าตาล 
ผลไม ้ ขา้วสวย+แกง

จดืเตา้หูไ้ข่ 

อ.22 พ.ย. 
59 

ขา้วตม้หมูสบั 
นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ขา้วสวย+ไข่พะโล+้
สาคูเปียกขา้วโพด 

ผลไม ้
ขา้วสวย+แกง
จดืผกักาดขาว

ใส่ลูกชิน้ 

พ.23 พ.ย. 
59 ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+ขนม
แครกเกอรส์อด

ไสค้รมี 

ขา้วราดหน้าไก่+
เฉาก๊วย ผลไม ้ ขา้วผดั+น ้าซุป 

พฤ.24 
พ.ย. 59 

ขา้วสวย+แกง
จดืไข่น ้า 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ขา้วตม้+จบัฉ่าย+
ฟักทองแกงบวด ผลไม ้

ขา้วสวย+แกง
จดืหวัไชเทา้ 
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ศ.25 พ.ย. 
59 

ขา้วสวย+แกง
จดืวุน้เสน้ 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์ ก๋วยเตีย๋วไก่ตุ๋น ผลไม ้ ขา้วตม้

ทรงเครื่อง 

รายการอาหารประจ าสปัดาหท์ี ่5 
 

วนั 

อาหารนักเรียน 

อาหารเช้า อาหารว่างเช้า อาหารกลางวนั 
ขนมหวาน อาหารว่างบ่าย อาหารเยน็ 

จ.28 พ.ย.
59 โจ๊ก 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์

ขา้วหมูแดง+มนั
แกงบวด ผลไม ้

ขา้วสวย+แกง
กวาผดัไข ่

อ.29 พ.ย. 
59 

ขา้วตม้+ไข่
เจยีวใส่แค

รอท 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ก๋วยเตีย๋วราดหน้า+
วุน้น ้าหวาน ผลไม ้ ขา้วสวย+ไก่

ทอดกระเทยีม 

พ.30 พ.ย. 
59 

ขา้วตม้+ไก่
ผดัซอีิว๊ 

นม UHT+ขนม
เวเฟอรเ์คลอืบ
ครมีนมสด 

ขา้วสวย+แกงจดื
ไข่น ้า ผลไม ้ ขา้วสวย+ผดั

บวบใส่ไข ่

พฤ.8 พ.ย. 
59 ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม ขา้วสวย+แกงจดืฟัก ผลไม ้ ขา้วสวย+ไข่

พะโล ้
ศ.9 พ.ย. 

59 
ขา้วสวย+แกง
จดืวุน้เสน้ 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร ์

ขา้วตม้+ไข่เจยีว+ไก่
ผดัซอีิว๊ ผลไม ้ ขา้วสวย+

กะเพราไก่ 

 วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2559 โรงพยาบาลราษฎรบ์ูรณะมาจดั
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟัน ใหเ้ดก็ๆคะ่ 
 

 

สรรหามาเล่า เรื่องท่ี 1 
7 วิธีการเลี้ยงลูก ของ สมเดจ็ย่า ท่ีทรงคณุค่าและควรน ามาเป็น
แบบอย่าง 
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      โรงเรยีนทอสไีดจ้ดัสมัมนาเรื่อง เลีย้งลกูแบบสมเดจ็ย่า โดยคุณหญงิ 
พวงรอ้ย ดศิกุล ณ อยุธยา อดตีขา้หลวงในพระองค ์มารว่มเลา่
ประสบการณ์และแบ่งปันค าสอนของ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี หรือ สมเดจ็ย่า ของปวงชนชาวไทย ถงึวธิกีารเลีย้งดลูกูของ
พระองค ์ทีม่ที ัง้ความปราดเปรื่อง หลกัแหลม และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน จน
สมควรใชเ้ป็นแบบอยา่งเป็นอยา่งยิง่ 
 
1. ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น  
       สมเดจ็ยา่ทรงเริม่จากการ
เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัลกู ท า
เป็นตน้แบบในเรือ่งของการมวีนิัย 
การรกัการคน้ควา้ศกึษาหา
ความรู ้การประพฤตติวัทีถู่กตอ้ง
ตามท านองคลองธรรม ทัง้หมดนี้
คอืการตัง้ตนเป็นแบบอยา่งใหก้บั
ลกู เพราะเดก็เลก็จะมพีฤตกิรรมเลยีบแบบจากคนใกลช้ดิ เพราะฉะนัน้คุณ
พอ่คณุแมต่อ้งลองตัง้ค าถามกลบัมาทีต่วัเองวา่ ทุกวนัน้ีทีเ่ราอยากใหล้กู
เป็นแบบนัน้แบบนี้ แลว้เราละ่ เป็นแลว้หรอืยงั  

http://women.mthai.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/Srinagarindra.jpg
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/Srinagarindra-2.jpg
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2. ตัง้เป้าหมายในการเลี้ยงลูก  
       สมเดจ็ยา่ทรงเป็นพระมารดาทีม่ี
เป้าหมายในการเลี้ยงลกูอยา่งชดัเจน คอื
ทรงตัง้ใจพฒันาอบรมลกูๆ ใหด้ใีนทุกๆ 
ดา้น เพือ่ใหเ้ป็นบุคคลทีท่ าประโยชน์
ใหก้บัชาตบิา้นเมอืง ทรงไมค่ดิถงึ
ประโยชน์ของพระองค์เอง ของพระโอรส 
หรอื พระธดิา แต่ทรงมองถงึประโยชน์
สว่นรวมเป็นส าคญั ในปัจจุบนัหลายครัง้ที่
เราเหน็พอ่แมส่ง่ลกูเรยีนพเิศษในทุกวชิา 
โดยทีไ่มไ่ดถ้ามลูกวา่อยากเรยีนอะไร 
หรอื พอ่แมท่ีค่าดหวงัเรือ่งผลการเรยีน
สงูๆ เหลา่นัน้ คอื การตัง้เป้าหมายกบัลกู โดยเอาความคาดหวงัของตวัเอง
ไปใหก้บัลกู เราจงึตอ้งมองยอ้นกลบัมาดใูหมว่า่ เป้าหมายทีเ่ราตัง้ไว ้หรอื 
ความคาดหวงันัน้ เป็นไปเพือ่ใคร เพือ่ลูก เพือ่ตนเอง หรอื เพือ่คนอืน่ๆ 
ดว้ย  
 

3. จดัแบบแผนและสร้างระเบียบวินัยตัง้แต่ลกูยงัเลก็  
       สมเดจ็ยา่ทรงวางแผนการด าเนินชวีติใหก้บัพระโอรส พระธดิา ตัง้แต่
ยงัทรงพระเยาว ์เน่ืองจากตอ้งทรงเป็นทัง้ “พอ่” และ “แม”่ ในเวลาเดยีวกนั 
ทรงจดัการทุกอยา่งเป็นเวลา โดยมผีูช้ว่ย คอืพระพีเ่ลีย้งเพยีงหนึ่งคน
เทา่นัน้ เนื่องจากในเวลาทีเ่ดก็ยงัเลก็ เขาไม่มคีวามรูเ้รือ่งขอบเขตของเวลา 
พอ่แมจ่งึจ าเป็นอยา่งยิง่ ทีจ่ะตอ้งจดัเวลาใหก้บัพวกเขา เชน่ นอน 
รบัประทานอาหาร เลน่ ไปโรงเรยีน อาบน ้า ออกก าลงักาย เป็นตน้ สิง่
เหลา่นี้จะสรา้งวนิัยใหก้บัลกู ซึง่สมเดจ็ยา่ทรงเน้นเรื่องวนิัยในการด าเนิน

http://women.mthai.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/Srinagarindra-4.jpg
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ชวีติ พระองค์รบัสัง่ถงึค าวา่ 
“ระเบยีบวนิยัอยา่งมหีลกัการ” คอื 
การก าหนดขอบเขตของเวลา ใน
การท ากจิกรรมต่างๆ เพือ่สรา้ง
ความสมดุลใหก้บัชวีติ ซึง่จะเป็น
พืน้ฐานทีส่ าคญัในการเตบิโตของ
เดก็ๆ ต่อไป  
 

4. เล่นอย่างถกูวิธี  
       เมือ่ถงึเวลาเลน่ จะปลอ่ยให้
พระโอรสและพระธดิาเล่นอยา่งอสิระ 
โดยจะทรงใหเ้ลน่กบัธรรมชาต ิตน้ไม ้
น ้า ทรงเน้นใหเ้ลน่กบัสิง่ทีม่ใีน
ธรรมชาต ิมากกวา่ของเลน่ ทรง
อนุญาตใหพ้ระโอรสเลน่จุดไฟ แต่จะ
ทรงบอกวธิใีนการเลน่ทีถู่กตอ้ง เพือ่
ไมใ่หเ้กดิอนัตราย ผลจากการเล่นที่
พระโอรส พระธดิา ไดท้รงเลน่คลุกดนิคลุกทราย หรอื ไดท้ าการทดลองกบั
ธรรมชาตเิหลา่นี้ สง่ผลใหท้ัง้สามพระองค ์ไดพ้ฒันาความคดิและ
ความสามารถ โดยไมท่รงรูต้วั ตวัอยา่งเชน่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ทรงสรา้งหลุมทีเ่กดิจากการปลกูตน้ไม ้ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว ์ทดลองขดุ
ดนิ ใสน่ ้า ปลกูตน้ไม ้จนสามารถสรา้งแอง่น ้า ไดด้ว้ยพระองคเ์อง ซึง่
นบัเป็นรากฐานทีด่งีามทีท่รงน ามาใชพ้ฒันาประเทศชาต ิจนถงึทุกวนัน้ี 
การเลน่อยา่งถูกวธิ ีโดยเฉพาะการเลน่กบัธรรมชาต ิจงึมคีวามส าคญั ซึง่
เดก็ๆ ชาวเมอืงยุคใหม่อาจจะขาดไป  
 

http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/Srinagarindra-8.jpg
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/Srinagarindra-9.jpg
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5. ประหยดั อดออม ไม่ฟุ่ มเฟือย   
       สมเดจ็ยา่ทรงสอนพระโอรส พระธดิาใหรู้จ้กัใชเ้งนิของขวญั ทีท่ ัง้สาม
พระองคจ์ะไดม้วีนัเดยีว คอื วนัคลา้ยวนัประสตู ิถา้พระองคใ์ดอยากไดส้ิง่
ใดนอกจากนัน้ ตอ้งทรงเกบ็เงนิเพือ่ซื้อ หรอื ทรงไดร้บัอนุญาตใหหุ้น้กนั 
เพือ่ซื้อมาได ้หรอื จะทรงซื้อใหก้ต็่อเมื่อ ตอ้งใชป้ระโยชน์ เชน่ แผน่เสยีง 
ถา้เป็นเพลงโปรดของแต่ละพระองค ์จะทรงใหเ้กบ็สตางคซ์ื้อเอง แต่ถา้เป็น
เพือ่การศกึษา เชน่ เพลงคลาสสคิ จะทรงซื้อให ้ 
 

6. เรียนไปพร้อมๆ กบัลูก  
       สมเดจ็ยา่จะไมเ่คยเน้น
เรือ่งคะแนนของพระโอรส 
และ พระธดิา แต่ทรงชว่ยใน
ทุกขัน้ตอนของการเรยีน ไม่
วา่จะชว่ยท าการบา้น ชว่ย
ศกึษาคน้ควา้ จะทรงใชว้ธิที า
ใหล้กูด ูเพือ่ใหล้กูไดท้ าตาม 
เชน่ ถา้ไมท่รงทราบเรือ่งไหน 
จะตอ้งไปคน้ควา้จาก Encyclopedia หรอื มคีรัง้หนึ่ง พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล ตอ้งทรงทอ่งกลอนเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไมท่รง
โปรดทีจ่ะทอ่ง สมเดจ็ยา่ทรงไมเ่คยเรยีนภาษาเยอรมนัมากอ่น ไดเ้สดจ็ไป
หาคุณคร ูเพือ่เรยีนทอ่งค ากลอนนัน้จนคลอ่ง และน ามาทอ่งใหพ้ระโอรสฟัง 
ท าใหพ้ระโอรสรูส้กึประหลาดใจ และเป็นแรงบนัดาลใจ ใหท้รงหนัมาเริม่
ทอ่งกลอนนัน้ การสอนของสมเดจ็ยา่ จงึเน้นทีก่ระบวนการ หรอื วธิกีาร
มากกวา่ค าตอบ ท าใหพ้ระองค ์รวมถงึพระโอรส พระธดิาทัง้สาม เป็นผูท้ี่
ทรงรูอ้ะไร รูล้กึ และ รูจ้รงิ ในทุกๆ เรือ่งทีท่รงคน้ควา้  
 

http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2016/11/1150246682.jpg
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7. เน้นการพฒันา EQ มากกว่า IQ  
       ทรงสอนใหพ้ระโอรสพระธดิารูจ้กัความรบัผดิชอบ นัน่คอื มาตรฐาน
ในการใชช้วีติ ทีท่รงอบรม เวลาพระโอรส พระธดิา ทรงท าผดิ จะทรงเรยีก
มาอธบิายเหตุผล ใหเ้ขา้ใจเสยีกอ่น ทรงเน้นในเรือ่งการท าตวัเป็นคนด ี
ซื่อสตัย ์มรีะเบยีบวนิัย และ แขง็แรง โดยทกัษะเหล่านี้จะเป็นพืน้ฐานใน
การเผชญิกบัโลกเมื่อลกูโตขึน้ ทรงมหีลกัในการพฒันาพระโอรส พระธดิา 
เชน่ ตอ้งมจีรยิธรรม ซื่อตรง ทีส่ าคญัคอื การเน้นเรือ่งการพฒันาจุดแขง็ 
โดยทรงตรสัไวว้า่ในโลกน้ี ไมม่ใีครด ี100% ตอ้งหาจุดออ่น และ จุดแขง็
ของลกูใหเ้จอ เพือ่พฒันาในสว่นนัน้ไดต้รงจุด         

นอกจากนี้ ยงัทรงเน้นในอกีหลายเรือ่งเชน่ ตอ้งเสวยใหห้มดจาน 
หา้มทิง้อาหาร หรอื ช่วยใหล้กูไดช้่วยเหลอืตวัเองได ้ค าสอนของพระองค์
ทรงเป็น Practical Wisdom คอืท าตามไดอ้ยา่งงา่ยดาย เหลา่นี้ เป็นสิง่
เลก็ๆ ทีอ่าจลมืไป เพราะมวัไปโฟกสัในสิง่อืน่ๆ ในชวีติ  

       วธิกีารเลีย้งลกูของสมเดจ็ยา่เป็นวธิทีีพ่อ่แมทุ่กคน สามารถ
น ามาปรบัใชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดายและแน่นอนวา่มปีระสทิธภิาพ โดยสามารถดู
ไดจ้ากพระโอรส พระธดิาทัง้สามพระองค ์ทีเ่ตบิโตมาเป็นบุคคล ทรง
คุณภาพทีสุ่ดสามพระองค ์เทา่ทีป่ระวตัศิาสตร์ชาตไิทยเคยมมีา  
ขอขอบคณุข้อมูลจาก : นิตยสาร Custard Dec 2015 และ MThai  
ขอขอบคณุภาพประกอบจาก : กษตัริย…์ยอดกตญัญ ู
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ลบัสมองคณุหนู  อนุบาล 1   
ใหน้้องๆขดี ( / ) ทบัภาพ งู กบั ปู 
 
 
 
 
 
ลบัสมองคณุหนู อนุบาล 2   
เขยีน X ลงในชอ่งหน้าภาพค าตอบทีน่้องๆ ควรปฏบิตั ิ
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ลบัสมองคณุหนู อนุบาล 3  
โยงเสน้จบัคูภ่าพ – ค าทีถู่กตอ้ง 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 
ชือ่ผลงาน รา่งกายของฉนั 
เจา้ของ   ด.ญ.วรรณรสา  วไิลรตันดลิก  (น้องพราว)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ห้องเตรียมอนุบาล 1 (ครนุู่ม)  
ทีม่า   ตวัเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชือ่ผลงาน วา่วไทย 
เจา้ของ  ด.ช.ศรณัยว์ฒัน์    ภวตัธนบูรณ์  (น้องX-Box)   

ห้องอนุบาล 1/1 (ครปัูด)  
ทีม่า   สิง่ต่างๆรอบตวั 
 
 
ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชือ่ผลงาน อากาศทีส่ดใส 
เจา้ของ  ด.ญ.วรธัยาน์  วงศว์รีธร  (น้องพัน้) 
  ห้องอนุบาล 2/3  (ครอ๊ีูด สุดา)  
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ทีม่า   โครงงานนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชือ่ผลงาน เพือ่นของฉนั 
เจา้ของ  ด.ญ.วรชัยา   ปทุมาภา  (น้องมิล้ค)์  

ห้องอนุบาล3/1  (ครพูงษ์)    
ทีม่า  รอบตวัเรา 
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เร่ือง ทศพิธราชธรรม 
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หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน......หนูคนเก่ง 
 เช้าวนัพฤหสัฯ เด็กๆ เลน่เกมการศึกษาต่อเลข 1-10 
น้องจีด้า : เพือ่น ๆ จีด้ามาแล้วค่ะ 
น้องปางอุง๋ : น้องนาโนยงัไม่มาเลยนะ 
น้องจีด้า : จีด้าเกง่มากนะเพือ่นๆ ไม่ร้องไห้เลยค่ะ 
น้องนาโน : นาโนก็ไม่ร้องเหมือนกนันะ 
น้องน า้มนต์ : ทกุคนเป็นเด็กดีและเก่งที่สดุในโลกเลยนะ 
น้องนาโน :   เพราะเพือ่นๆ เป็น Angle ไงคะ 555 
น้องปางอุง๋ : ใช่ๆ เราเป็นนางฟ้าจ้า 555 

หอ้ง Nursery 2  (ครูปุ๋ย) 

ตอน......พูดไม่ชดั 
T.Phen  : Fish 
น้องเคีย้ง : ป๊ิด 
T.Phen  : No!  Fish 
น้องเคีย้ง : ป๊ิด ป๊ิด 
T.Phen  : 555 

หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......ไปไหน 
 เช้าวนัหนึง่ครูปัดสอนเด็กๆ เขียนพยญัชนะไทย 
คณุครู  : เด็กๆ เราจะเขียน บ.ใบไม้ นะคะ เด็กๆ กลมหวัค่ะ 
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   จิม้ดินสอไว้ข้างหลงั ลากเส้นลงไป ลากเส้นนอนไป 
น้องพราว : ไปไหนคะ 
น้องลลิลี ่ : ไม่ได้ไปไหนสกัหน่อย ก็เขยีน บ.ใบไม้ ไง 
คณุครู  : ลากเส้นนอนไปข้างหลงัลากเส้นขึน้ไปเป็น บ.ใบไม้ 
ค่ะ 

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......ข ำๆ 
 ในช่วงวิชาภาษาองักฤษ 
Teacher : วาดภาพ กระโปรง แล้ว Teacher ถามว่า นี่คือ ? 
น้องผิง  : นี่คือ กระโปรง ขายาวค่ะ 
ครูบ,ี ครูบรีส, Teacher, เพือ่นๆ หวัเราะ 555  

หอ้ง K.1/3 (ครูวะ) 

ตอน.......ใครตด ?? 
 ณ ห้อง อ.1/3 เวลานอนตอนกลางวนั เพือ่นๆ นอนหลบัหมด มีแต่
น้องภมิูที่ยงัไม่หลบัแล้ว ตด! ออกมาเสยีงดงั 
น้องภมิู  : อุ๊ย !! น้องภมิูปลอ่ยพลงั 
ครูแอน  : ปลอ่ยพลงัแบบนีไ้ม่เอานะคะ 
น้องภมิู  : ครับ ! 
ครูแอน, ครูวะ : 55555 

หอ้ง K.1/4 (ครูมุก) 

ตอน.......ขนมกนัด ัม้ล่ะ 
ครูมกุ  : น้องกนัดัม้ตื่นค่ะ ปะป๊า มารับแล้วค่ะ 

กนัดัม้ตื่นขึน้มาท าหน้า งง งง !! 
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น้องกนัดัม้ : ครูมกุครับ ขนมกนัดัม้ละ่ อยู่ไหน 
ครูมกุ  : อยู่ในตู้ ไงคะ 
น้องกนัดัม้ : โอเค ! นึกว่าหาย 
ครูมกุ  : จ้า ! 55555 

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......แปรงฟัน แปลงไฟ !! 
น้องเนเน ่ : หนแูปลงฟันเองค่ะ 
น้องพทุธา : ค าว่า แปรงฟันใช้ ล หมายถึงว่า แปลงไฟ ใช่ไหมครับ  
เพือ่นๆ  : หวัเราะ 555 บอกว่าไม่ใช่ 

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่) 

ตอน........ต ำปูปู้ !! 
น้องโฟกสั(ช.) : วนันีเ้ราไปทะเลกบัแม่เรา 
น้องขนุพล : เราไปมาแล้ว 
น้องจนู  : เราไปเราชอบกินต าปปูู้ 5555 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดำ) 

ตอน.......ไข ่
 วนัหนึ่งครูอีด๊ถามเด็กๆ ถงึอาหารที่ควรรับประทาน 
ครูอีด๊  : เด็กๆ ดนูะคะ มีไข่ ปลา นม หม้อ อะไรกินไม่ได้คะ 
น้องปัญณ์  : ไข่ ครับ 
ครูอีด๊  : ไข่ กินไม่ได้หรอคะ ท าไมคะ ? 
น้องปัญณ์ : มนัเป็นลกูเจี๊ยบเดี๋ยวมนัจิกปัญณ์ ปัญณ์กลวั 
ครูอีด๊  : อ้าว ! 
เด็กๆ  : 5555 
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“ขอจงมีความเพียรท่ีบริสทุธ์ิ ปัญญาท่ีเฉียบแหลม ก าลงักายท่ี
สมบูรณ์” 

พระราชปรารถ จากเรื่อง “พระมหาชนก “ 

พระราชนิพนธใ์น พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุ
ชยเดช 
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จุลสารสายสมัพนัธแ์สงอารยี ์ฉบบัที ่139 เดอืนพฤศจกิายน 2559 

 

  
วนัพฤหสับดทีี ่13 ตุลาคม 2559 เป็นวนัอกีวนัหนึ่งทีป่ระชาชนคนไทยทัง้ใน

และต่างประเทศทัว่โลกมีความรู้สกึโทมนัสร่วมกันอย่างไม่ต้องนัดหมาย เมื่อมี
ประกาศส านักพระราชวงัว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อ
เวลา 15.52 น. 

เป็นความโทมนัสอนัยิง่ใหญ่ มอิาจจะเปรยีบเทยีบกบัการสูญเสยีใดๆ ได ้
เพราะประชาชนคนไทยทกุคนมไิดอ้าลยัรกัพระองคท์า่นในฐานะประมุขเทา่นัน้ แต่
ยงัรกัอาลยัพระองคท์า่นเสมอืนพระบดิาอนัยิง่ใหญ่ คนไทยเกอืบทกุคนตลอดเวลาที่
ด ารงชวีติอยูก่ไ็ดเ้หน็ไดย้นิและไดส้มัผสักบัพระองคท์า่นในทางใดทางหนึ่งเสมอมา
ทกุคนไม่มเีวน้  
 ขา้พระพุทธเจา้ ขอน้อมน าค าสอนของพระองคใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ ดว้ย
ความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณอยา่งทีส่ดุมไิด ้ 

ปรชัญา
โรงเรียน 

คอลมัน์ เร่ือง หน้า 

สง่เสรมิ 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทศิทัว่ไทย 

พระมหาชนก  
จากพระราชนิพนธส์ูโ่ลกการ์ตูน 

1 

ใฝ่หาความรู ้
IQ AQ SQ 

ขา่วสารทาง
โรงเรยีน 

กจิกรรมของโรงเรยีน 9 

สรรหามาเลา่ 
7 วธิกีารเลีย้งลกู ของ สมเดจ็ยา่ 
ที่ทรงคณุคา่และควรน ามาเป็น

แบบอยา่ง 
18 

สบัสมองคณุหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 24 
เรื่องของหนู ผลงานสรา้งสรรคข์องเดก็  ๆ 26 



 
 

34 

ควบคู่
จรยิธรรม MQ 

ของดขีา้งวดั เรื่องทศพธิราชธรรม 28 

น าพาสู่
ความสขุ EQ 

คณุหนูค ้า..ข า หวัเราะกบัความน่ารกัของเดก็  ๆ 30 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครนูันทภิาคย์,ครสูรณัญา,ครพูมิพศิ,ครูจารดุา,ครสูดุาพร/พมิพ+์ครูนทั/ตรวจ+ครูนก/โร
เนียว+ครูแป้ง 

 

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ใครเป็นพี ่เป็นน้อง 
  น้องมิล้ค์ : ครูพงษ์ขา... เรียนเสร็จแล้วขอเลน่ของเลน่ได้รึเปลา่
คะ 
  ครูพงษ์ : ได้ค่ะ ให้เลน่ 5 นาทีนะคะ 
  น้องมิล้ค์ : เพือ่นๆ ไปเลน่ชกัโครกกนั !! 
  ครูพงษ์ : ชกัโครกมนัเลน่ได้ที่ไหนน้องมิล้ค์ เลน่ไม่รู้เร่ืองแล้วนะ
คะ 
  น้องมิล้ : ครูพงษ์ขา... มนัเป็นชกัโครกของเลน่ของหนแูบบนีน้ะ
คะ 
   (น้องมิล้ค์หยิบของเลน่ออกมาจากกระเป๋าให้ครูพงษ์
ด)ู  

หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน......ขอแป้ง...! 
  น้องอลัม่อนด์  : หม่าม๊า ม่อนด์ขอแป้ง (แป้งพฟั) ได้มัย้ครับ 

  หม่าม๊า   : น้องม่อนด์จะเอาไปท าอะไรคะ มนัแป้งของผู้หญิงนะ 
  น้องอลัม่อนด์  : ม่อนด์จะเอาไปให้เชฟฟ์ครับ 
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  หม่าม๊า   : เอาไปท าอะไรคะ ? 
  น้องอลัม่อนด์  : ก็หน้าเชฟฟ์ด าจะได้ขาวไงครับ... 
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กจิกรรม cooking “กระต๊ากจีด๊จ๊าด” 

 
กจิกรรม English “T.Melissa Marie MacGregor” 

 
กจิกรรม Happy to learn English 

 
กจิกรรม Cooking “แกงจดืผกัต าลงึ” 

 
บุคลากรอบรมปฐมพยาบาล วทิยากรจาก รพ.บางปะกอก 1 23ต.ค.59 
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