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ตอน... Avatar : Discover Pandora Bangkok  

ชาวนาวตีวัสฟีา้บกุมาทีไ่ทยแลว้! 

                               โดย https://www.mangozero.com.   
 

 
  ยังจ าความตื่นตาตื่นใจของภาพยนตร์ไซไฟแฟนตาซี 3D ฟอร์มยักษ์เรื่อง

แรกกันได้หรือเปล่ากับภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่ก ากับโดยป๋าเจมส์ คาเมรอน 

โดยสถานที่สวยงามในภาพยนตร์คือ ดวงจันทร์ต่างดาวแพนดอรา่ (Pandora) ที่

มีชาวนาวีตัวสีฟ้าๆ อาศัยอยู่ ความสวยงามของธรรมชาติทั้งพืชพรรณ สิง่มีชีวิต

ต่างๆ ที่เรืองแสง เปล่งประกายได้น่าจะอยู่ในความทรงจ าของทุกคน และวันนี้

ความนา่ตื่นเต้นของแพนดอร่าได้มาอยู่ที่ไทยแล้วค่ะ กบังานที่มีชื่อว่า AVATAR 

: Discover Pandora Bangkok ซึ่งในงานนี้กว่า 70% เป็น Interactive ที่

ท าให้เราได้เล่นอะไรเยอะแยะเลย ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง ตามมาดูกันคา่ 
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รูจ้กักบั AVATAR : Discover Pandora Bangkok 

 นิทรรศการที่สร้างจากภาพยนตร์

เรื่อง Avatar จัดที ่MCC Hall 

เดอะมอลล์บางกะปิ 

 ความเจ๋งคือเป็นการจัดการแสดง

แบบ Interactive โดยทีม    

ครีเอทีฟจาก GES ที่ท าให้เราหลุด

เข้าไปในโลกของแพนดอร่า 

 จ าลองทีมศูนย์วจิัยแพนดอรนั วิถีชีวิตชาวนาวีชนพื้นเมือง ธรรมชาติและ

สิ่งมีชีวิตจากแพนดอรา่ 

 ตั้งแต่วันนี้ – 3 กันยายน 2560 

 เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.30 น. 

 ราคาบัตร ผู้ใหญ ่490 บาท เด็ก (4-12 ปี) 390 บาท 

สิง่ส าคญัในการเขา้ชมนทิรรศการ 

  เวลาที่เราจะเข้าไปใน

นิทรรศการก็จะได้บัตรมา 1 ใบ 

หลังจากที่ได้บัตรมาเราก็ต้อง

ลงทะเบียนที่ตู้โดยกรอกชื่อ 

อีเมล ตอบค าถามสนุกๆ 

เก่ียวกับหนังประมาณ 3 ข้อ 

บัตรนี้มีความส าคัญมาก เพราะว่าเป็นบัตรที่ต้องใช้ตลอดการชมนิทรรศการ เรา
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ต้องใช้บัตรในการเล่น Interactive ซึ่งเขาจะส่งข้อมลูที่เล่นนู่นนี่นั่นมาให้เรา

ทางอีเมลด้วย ถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้ว ก็มุ่งหน้าสู่แพนดอร่ากันได้เลย 

10 โซนในแพนดอรา่ทีเ่ราจะไดส้มัผสั 

ที่แพนดอร่าแห่งนี้จะมี

ทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน ซึ่งเขาก็

จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่จะพาเรา

เข้าไปรู้จักกับแพนดอร่ามากขึ้น

เรื่อยๆ ยิ่งเราเดินเข้าไปลึกเท่าไร

ก็ยิ่งค้นพบความนา่ตื่นตาตืน่ใจ

มากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง 3 โซนแรกก็ไม่ได้มีอะไรมาก เป็นแค่การแนะน าแพนดอร่า

คร่าวๆ เล่าถึงวิถีที่เราจะมาถงึดวงจันทร์ต่างดาวดวงนี้ และต้อนรับเราเข้าสู่แพนดอ

ร่าด้วยหมอกควัน และเสียงร้องค ารามของสัตว์ที่อยู่ในดาวดวงนี้ ดงันั้นวันนี้เราจะ

มารีวิว อีก 7 โซนที่เหลือให้ได้ดูกัน 

 

  โซน 4 Pandora 

  หลังจากที่เดินฝ่าหมอก

ควันและเสียงสัตว์เราก็ได้มา

สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมบนดวงดาว 

ที่มีทั้งพืชพรรณที่มีเสียงและมี

กล่ิน เขามีอะไรให้เราเล่น เราก็

เล่นหมดเลย อันที่เป็นพืชมี

กล่ินเราก็สูดเต็มปอดเลยไง 
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ปรากฏคือเหม็นมาก เหม็นสุดๆ กล่ินเรียลมากจริงๆ (กล่ินเหมือนมีใครมาผายลม

อัดไว้อะ แง้) หลังจากที่เวยีนหัวจากกล่ิน เราก็จรลีไปเล่นต้นไม้ที่จิ้มแล้วหุบได้

จากจอภาพ สนุกด ีเราวิง่แตะจอภาพใหวุ้่นเลย 

 

  โซน 5 Na’vi Culture 

 

 
  มาโซนนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวของชาวนาวีลึกขึ้นค่ะ ซึ่งมีหลายชนเผ่ามากๆ ขอ

บอกเลยว่าข้อมูลนี่อัดแน่นจริงๆ แล้วก็เราจะได้เห็นวิถีชีวิต ได้เห็นอาวุธอัน

ใหญ่โต คือถ้าเราถือคงโดนทับแบนแต๋แน่นอน นอกจากนั้นยังได้ลองเล่นดนตรี

ด้วย เราสามารถมาฟอร์มวงกับเพื่อนในนี้ได้เลย ฝึกไว้แข่งกับพี่หนึ่ง จักรวาล 

อิอิ สุดท้ายก็ได้เรียนภาษานาวีซึ่งเสียงที่เราฝึกพูด เขาจะส่งอีเมลให้เราด้วย 
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  โซน 6 Biology 

 
 

  รู้จักชาวนาวีกันดีแล้วก็มาเขา้ป่า

กัน โซนนี้เราจะได้เห็นสัตว์ต่างดาว ทัง้

สัตว์บก สัตว์ปีกที่ตัวใหญม่าก คือใน

หนังเราคิดว่ามันใหญป่ระมาณหนึ่ง แต่

ของจริงที่เห็นคือใหญ่มาก ใหญ่แบบ

ต้องเงยหน้ามอง (เราไม่ได้เตี้ยนะ! ตัวมันใหญ่จริงๆ) ซึ่งจัดแสดงเจาะลึกมาก 

บางตัวนี่มีการเอ็กซเรย์ภายในร่างกายให้เราดูดว้ย แถมทีเด็ดคือมีอึ เขาเอาอึมา

ให้เราดูแล้วก็ทายดว้ย ว่าเป็นอึตัวไหน ท าเหมือนจริงมาก เราแอบดมด้วยแหละ

เพื่อเช็คความสมจริง 

 

  โซน 7 Above Pandora 

 



 
 

6 

 สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของแพนดอร่าคือ เทือกเขาฮัลเลลูยา (Hallelujah 

Mountains) เทือกเขาลอยได้ค่ะคุณ เขาบอกวา่ที่ลอยได้เพราะมีสนามแม่เหล็ก

อยู่ มันจะมีวงล้อกลมๆ เราลองหมุนดูด้วยนะ เรากห็มุนซะเหมือนขับรถเมล์เลย 

(ชิดในหน่อยเพ่!) พอเราหมุนอันที่เป็นกลมๆ ปุ๊บเทือกเขาก็จะขยับ แล้วก็มีให้

เราเล่นกับเจ้า Banshee ดว้ย เป็น Intaractive ทีใ่ห้เราลองบินไปกับเจ้านก 

น่ารักมากจริงๆ อยากได้กลับบ้านสักตัว 

 

  โซน 8 Bioluminescence 

  ทุกคนน่าจะยังจ ากับ

ความอลังการของสิง่มีชีวิตเรือง

แสงในหนังได้ใช่ไหม คือสัตว์

บางตัวบนแพนดอร่ากับพืชที่

จะเรืองแสงได้ในตอนกลางคืน 

แล้ววันนี้เราได้เห็นมันเรืองแสง

ต่อหน้าต่อตา มองดว้ยตาเปล่า

คือมันสวยจริงๆ นะ จดัแสงได้

ดีเลย แต่ถ้าถ่ายรูปอาจจะปรับกล้องยากนิดนึง จะไม่คอ่ยเห็นที่เรืองแสงเท่าไร 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จะเรืองแสงตอนเราเหยียบให้เราลองเล่นด้วย นี่เอาเท้าแหย่ๆ 

ไปหลายรอบมาก ถ้ามีจระเข้อยู่ในนั้นขาเราคงขาดไปแล้ว ฮ่า เสียดายที่โซนนี้มี

อะไรให้เล่นน้อย แต่ก็เก็บบรรยากาศความสวยงามไดอ้ยู่ 
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  โซน 9 RDA 

 
  จากบรรยากาศในแพนดอรา่แล้วย้ายเข้ามาในโซนของมนุษย์ โซนนี้จะ

เป็นสถานีแพนดอรัน มีหุ่นจ าลองชุดของมนุษย์ให้เราดูด้วย มีทหาร 

นักวิทยาศาสตร์ เราจะได้เล่นตู้เกมที่สวมชุด AMP นั่นคือชุดเกราะหุ่นยนต์ แบบ

ให้เราบังคับ เดินไปมาไรงี้ เท่มาก เราชอบอันนี้สุดๆ สนุกดี แต่ถ้ามีเป็น VR 

นะ มันน่าจะดงีามมาก 

 

  โซน 10 Connections 

 

  สิ่งที่ส าคัญที่สุดของ

แพนดอร่าคืออะไรคะ ติ๊กต่อกๆ 

ใช่แล้ว นั่นก็คือรุกขชาติแห่งจิต

วิญญาณ (Tree of Souls) 

เขาเอามาไว้ในโซนที่ลึกสุดเลย

นะ ตลอดทางที่เราเดินผ่านมา

ทุกอย่างมีชีวิตได้ก็เพราะเจา้นี่เลย เพราะต้นไม้ต้นนี้คือแหล่งก าเนิดของทุกสรรพ

สิ่งบนดาวแพนดอร่านั่นเอง ส าหรับเรา เราว่าเขาจ าลองออกมาได้ไม่ค่อยว้าว รู้สึก

เหมือนเป็นไฟที่คุณตันเอามาติดตอนเดี่ยวของพี่โน้ต อุดม 



 
 

8 

   แล้วก็เราสามารถให้

เมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณมา

เกาะที่ตัวเราด้วยนะ เขาบอกว่า

ถ้าเกาะใครคนนั้นจะโชค

ดี  นอกจากรุกชาติแล้วเรายัง

ได้แปลงร่างเป็นชาวนาวีดว้ย 

กรี๊ดกร๊าด แต่ขอบอกว่าหนา้

เราตอนแปลงร่างแล้วประหลาดมาก ถ้าได้ไปอยู่ที่แพนดอร่าเราน่าจะเป็นของ

แปลกของชาวนาว ี

 
  พอหลุดจากโซนสุดท้าย กจ็ะมีโซนที่ให้เราเลือกซ้ือของที่ระลึกด้วย ซึ่ง

เยอะมากๆ ใครเป็นแฟน Avatar จะต้องกระเป๋าแบน เดินออกมาแบบตัวลอยๆ 

แน่นอน 

 

สรปุ AVATAR : Discover Pandora Bangkok 

 ถือว่าดีงามเลยนะ อย่างกับได้หลุดเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ ดูรู้วา่ใส่ใจทุก

รายละเอียด ทั้งแสง สี เสยีง ตระการตามาก 
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 บางห้องที่รู้สึกวา่น่าจะท าได้อลังการกว่านี ้(เรารู้สึกวา่ราคาแอบแรงไปนิด) 

 ชอบวิธีการน าเสนอที่เป็นแบบ Interactive ที่เราต้องแตะนั่นนี่ตลอด

เลย ทุกอย่างเรามีส่วนร่วมหมด 

 Interactive ดีมากๆ มีหลายแบบให้เราได้สัมผัส ท าให้ตลอดทางไม่

น่าเบื่อ ชมนู่นชมนี่เพลิน รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆ รู้ตัวอีกทีก็มาอยู่

ปลายทางของนิทรรศการซะแล้ว 

 ขอบอกเลยว่านี่คือการก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่แท้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

  Website avatardiscoverpandorath.com 

  Facebook Avatar: Discover Pandora Bangkok 

 

 

http://avatardiscoverpandorath.com/
https://www.facebook.com/AvatarDiscoverPandoraBangkokTH/?fref=ts
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 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไปโรงเรียนขอจัดส่งจุลสารสายสัมพันธ์แสง

อารีย์ ฉบับเต็ม ทางอีเมล์, Facebook, website ของโรงเรียน  ส่วนคอลัมน์

ข่าวสารทางโรงเรียน จะจัดส่งให้ผู้ปกครองเป็นเอกสารตามปกตินะคะ 

 โรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองเด็กเบื้องต้นก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรการ

ป้องกันอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องโรคมือ เท้า ปาก 

โดยจะมีการตรวจมือ และช่องปาก วัดไข้เด็กด้วยเครื่องวัดไข้ และให้เด็กๆ และ

ผู้ปกครองล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หากพบว่าเด็กเข้าข่ายติดเชื้อ 

ขอให้ผู้ปกครองน าเด็กกลับบ้าน เพื่อความปลอดภัยจากโรคของเด็กๆ ทุกคนนะคะ 

 ขอแจ้งผู้ปกครอง ในช่วงนี้โรคมือ เท้า ปากได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ทาง

โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านไม่ขึ้นอาคารเรียน เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อของเด็กๆ ขอให้ผู้ปกครองอยู่ในบริเวณที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ให้ 

หากประสงค์จะติดต่อครูประจ าชั้น ขอความกรุณาผู้ปกครอง ติดต่อที่ห้องธุรการ

หรือครูเวรนะคะ 
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ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางตา่งๆ ได้ดงันี ้

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  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสด หรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้ค่ะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบค่ะ 

และส าหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน 

ต้องช าระค่าเรียนทั้งหมดก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 

ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  
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 ขอประชาสัมพันธ์ ส าหรับผู้ปกครองที่พาเด็กไปใช้บริการ รพ.บางปะ

กอก1 และ รพ.ราษฎร์บูรณะ ได้รับส่วนลดค่ารักษา 10%(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล 

โรงเรียน ที่เวชระเบียน เพื่อขอรับส่วนลดได้ค่ะ 

 

 

 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ครูแหม่มและครูนก เข้าประชุมการก ากับ

ติดตามการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ

การศึกษา ณ. โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร 

 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ครูออมและครูเก๋ เข้าประชุมเครือข่าย

สุขาภบิาลอาหารในโรงเรยีน ระดับเขต ครั้งที ่2 ณ. หอประชุมชั้น 7 ส านักงาน

เขตราษฎร์บูรณะ  

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

  ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจากรถ 

ได้ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะจอด

รถ สามารถจอดได้ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
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  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 

12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ ที่ ตลาดนัด, สเต็กลุงหนวด(ปากซอยประชา

อุทิศ29), ปั๊มแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน)  

   ขอความร่วมมือ กรณีจอดรถริมก าแพงหน้าโรงเรียน สามารถจอด

ได้ไม่เกิน 15 นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต์ของท่านให้เรียบร้อย เพื่อ

ป้องกันไม่ให้นักเรียนได้รับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ค่ะ 

 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แก้ปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมง

เร่งด่วน คือช่วงเช้าและเย็น ที่ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน โดยขอความกรุณาไม่

จอดรถริมก าแพงโรงเรียน เพื่อให้รถสวนทางกันได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1.  ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ผู้ปกครองสามารถจอดรถ

ชั่วคราวเพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทั้งสองฝั่งได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ า โดย

จะมีครูเวร รอรับเด็กไปส่งที่ห้องเรียน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสอง

ฝั่งเช่นกัน ได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ า โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลง

มาหา และพาไปส่งที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีที่โรงเรียนมีกจิกรรมตา่งๆ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด และ 

ปั๊มแก๊สฝั่งเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 

หมายเหตุ  

- กรณีท่านมีความประสงค์จะพูดคุยกับครูประจ าชั้น กรุณาน ารถไปจอดที่ตลาด

นัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ(ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่

กระจกหลังของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ฟรีที่ธุรการค่ะ 
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 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 

33 หากเลี้ยวซ้าย ออกสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- ล้างพัดลมและซ่อมพัดลมใหญ่ตรงลานกิจกรรม 

- ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ตรงบันไดทางขึ้นไปห้อง English เพื่อ

ความสวยงาม 

- ปูพื้นกระเบ้ืองยางลายไม้หน้าห้อง English เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

ค่ะ 

- เก็บสายเครื่องกรองน้ าดื่มฝั่งเตรียมอนุบาล ให้เป็นระเบียบ 

- เปลี่ยนตู้เครื่องเสียง เนื่องจากตู้เดิมเก่ามากแล้วจึงท าการเปลี่ยนตู้

ใหม่ค่ะ 

 

 

 กิจกรรม English Camp กลุ่ม Teacher อาสา จากประเทศอังกฤษ 

มาจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 

กันยายน 2560 จนจบภาคเรียนที ่1 (ในบางสัปดาห์อาจงดสอนค่ะ) 
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เชิญติดตามภาพกิจกรรมไดใ้น Facebook ของโรงเรยีน และ 

www.sangaree.ac.th ได้เลยค่ะ 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมในตอนเช้าโดยครู

ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษ เล่านิทานภาษาอังกฤษ โดย 

T.Joy และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า โดยจะมีเด็กอาสามาถือบัตรค า

ภาษาอังกฤษ ออกเสียงและบอกความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีการ

จัดกิจกรรมให้เด็กๆ เล่นเกมหาค าศัพท์ 

 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกก าลังกาย และมี

การตรวจสุขภาพเด็ก ในช่วงเข้าแถวในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการปลอดภยัไวก้อ่น จัดกิจกรรมซ้อมติดรถให้กับเด็กๆ สอนวิธีการ

เปิดรถด้วยตัวเอง และการขอความช่วยเหลือเมื่อตนเองติดอยู่ภายในรถ ทั้งรถตู้

โรงเรียนและรถยนต์ค่ะ 

 โครงการ 3R จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้รู้จักประเภทของขยะ วิธีการแยก

ขยะ และได้รู้จักการน าสิ่งของต่างๆ กลับมาใช้ค่ะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจดักิจกรรมวนัแม ่เพื่อให้

เด็กๆ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ค่ะ 

http://www.sangaree.ac.th/
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 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรม Open 

House จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ให้

ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะ 

 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บา่ย 

อาหารเยน็ 

อ.1 ส.ค. 60 
ข้าวสวย+ไก่

ทอด+น้ าซุป 

นม UHT+ขนม

ปัง 

ทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มย าไก ่

ใส่เห็ด+เฉาก๊วย 
ผลไม ้ ผัดมักกะโรนี+น้ าซุป 

พ.2 ส.ค. 60 
ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

เวเฟอร์เคลือบ 

ช๊อกโกแลต 

ข้าวสวย+แกงจืด 

เต้าหู้ผักกาดขาว+ 

วุ้นน้ าหวาน 

ผลไม ้
ข้าวผัด+ไก่ทอด

กระเทียม+น้ าซุป 

พฤ.3 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+ 

ไข่ตุ๋น 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้น 

ใส่ไข่ผักรวม+น้ าซุป 

+กล้วยบวชชี 

ผลไม ้ ข้าวสวย+ไก่หวาน 

ศ.4 ส.ค. 60 
ซุป

มักกะโรนี 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ผัดบวบ 

ใส่ไข่+สาคูเปียก 
ผลไม ้ บะหมี่น้ า 
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รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.7 ส.ค. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ า 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวน้ า

ลูกชิ้นปลา+รวมมิตร 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่สับ+น้ าซุป 

อ.8 ส.ค. 

60 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ า+ปูอัด+ 

มันต้มน้ าตาล 

ผลไม ้
ข้าวสวย+แตงกวา

ผัดใส่ไข่+น้ าซุป 

พ.9 ส.ค. 

60 

ข้าวต้ม+ไข่เจียว

ใส่แครอท 

นม UHT+ขนม 

เวเฟอร์สอดไส้ครีม 

ข้าวไก่แดง+น้ าซุป+

วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

พฤ.10 

ส.ค. 60 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก 

+ไข่เจียวใส่ต้นหอม+

สาคูเปียก 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไก่ผัด

ซีอิ๊ว+น้ าซุป 

ศ.11 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดสาหร่าย 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร ์

ข้าวผัดไส้กรอก 

ใส่ผักรวม+น้ าซุป 

+ลอดช่องน้ ากะทิ 

ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.14 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดวุ้นเส้น 

นม UHT+

ขนมโดนัท 
ก๋วยจั๊บ+เฉาก๊วย ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวไก่สับ 

อ.15 ส.ค. 

60 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 

นม UHT+

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

กะหล่ าปลี+ไก่ทอด+

ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 

ผลไม ้ ผัดมักกะโรนี+น้ าซุป 

พ.16 ส.ค. 

60 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+

ขนมปัง 

สอดไส้ครีม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+

วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

แกงจืดวุ้นเส้น 

พฤ.17 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท้า 

นม UHT+

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+กะเพรา 

ไก่สับ+น้ าซุป+ 

กล้วยบวชชี 

ผลไม ้
ข้าวสวย+ไข่เจียว 

หมูสับ+น้ าซุป 
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รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 3 (ต่อ) 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

ศ.18 ส.ค. 

60 
บะหมี่น้ า 

นม UHT+

ขนมปัง 

แครกเกอร ์

ข้าวผัดกุนเชียง 

ใส่ผักรวม+ 

สาคูเปียกน้ ากะทิ 

ผลไม ้
ข้าวสวย+แกงจืด 

เต้าหู้ไข ่

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.21 ส.ค. 60 เกี้ยมอี๋น้ า 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่+

ลอดช่องน้ ากะทิ 
ผลไม ้

ข้าวผัดไส้กรอก+น้ า

ซุป 

อ.22 ส.ค. 

60 
โจ๊ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+

รวมมิตร 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

พ.23 ส.ค. 

60 

ซุป

มักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร์

เคลือบครีมนม 

ข้าวผัดอเมริกัน+ 

น้ าซุป+วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ าปลี+น้ าซุป 

พฤ.24 ส.ค. 

60 

ข้าวต้ม+ 

ไข่เจียว 

ใส่ต้นหอม 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
เส้นหมี่น้ า+เฉาก๊วย ผลไม ้

ข้าวสวย+ไก่ผัด

เปร้ียวหวาน+น้ าซุป 

ศ.25 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร ์

ข้าวราดหน้าไก่+ 

น้ าซุป+กล้วยบวชชี 
ผลไม ้ บะหมี่น้ าลูกชิ้น 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.28 ส.ค. 

60 

ซุป

มักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมไข ่

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

รวมมิตร 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ 

ใส่ไข่+น้ าซุป 
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รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 5 (ต่อ) 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

อ.29 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+

แกงจืด

สาหร่าย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+

แกงจืดหัวไชเท้า+ 

มันต้มน้ าตาล 

ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

พ.30 ส.ค. 

60 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส้ครีม 

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ า+เฉาก๊วย 
ผลไม ้ ผัดมามา่ใส่ไส้กรอก 

พฤ.31 ส.ค. 

60 

ข้าวสวย+

แกงจืด

ผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+

วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพราไก่

สับ 

 
 

 เรือ่งที ่1 โรคไขห้วดัใหญ ่

 ความรูเ้กีย่วกบัไขห้วดัใหญ่   

 

֎ เชือ้สาเหต ุ

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัด

ใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และซี 

֎ การแพรต่ดิต่อ 

เชื้อไวรัสท่ีอยู่ในเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคน

อ่ืนๆ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หากอยู่ใกล้
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ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ท่ี

ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ า ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย

ทางจมูก ตา ปาก 

  ในผู้ใหญ่อาจแพร่เชื้อได้นานประมาณ 3-5 วัน นับจากเริ่มป่วย ในเด็กเล็ก

สามารถแพร่ได้นานกว่าผู้ใหญ ่อาจพบได้ 7-10 วัน และอาจนานขึ้นไปอีก ในผู้ป่วยที่มี

ภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง 

֎ อาการปว่ย 

มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก 

โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ ามูกใสๆ 

ไอแห้งๆ โดยในเด็กอาจพบอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนอาการ

คัดจมูก จาม เจ็บคอ พบเป็นบางครั้งในไข้หวัดใหญ่ แต่จะพบในไข้หวัดมากกว่า 

  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง หายป่วยได้โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวใน

โรงพยาบาล อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5 – 7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอด

อักเสบ รุนแรง จะพบอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจล าบาก ซึ่งอาจท าให้เสียชีวิต

ได้ 

֎ การรกัษา 

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ ซ่ึงโดยมากเป็นการรักษาตามอาการ แต่ในรายที่มี

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาให้ยา

ต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir)  ทั้งนี้ในกลุ่มเสี่ยงป่วย

รุนแรง หากมีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ไอ มีน้ ามูก 

ให้รีบมาพบแพทย์เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนบุคคลท่ัวไปหากมีอาการป่วยและอาการ

ไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา 

  ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ าๆ และยังรับประทานอาหารได้ อาจไปพบ
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แพทย์ หรือขอรับยาและค าแนะน าจากเภสัชกรใกล้บ้าน และดูแลรักษากันเองที่บ้านได้ 

ดังนี้ 

 นอนหลับพักผ่อนมากๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทดี ไม่ควรออกก าลังกาย 

 ให้ดื่มน้ าเกลือแร่ น้ าผลไม้ มากๆ งดดื่มน้ าเย็น 

 รักษาตามอาการ หากมีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตัว หากไข้ไม่ลดให้รับประทานยาลดไข้ 

เช่น พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน หากทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2 

วัน ควรรีบพบแพทย์ 

 พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้ เป็นต้น 

ที่มาจาก : http://beid.ddc.moph.go.th 

 

 เรือ่งที ่2 เลีย้งลกูใหม้วีนิยัและความคดิสรา้งสรรค ์ไมย่าก!! 

 
เลีย้งลกูให้มวีนิยัและความคิดสรา้งสรรค ์ไมย่าก 

  คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 2-5 ปี ที่ก าลังน่ารัก 

เริ่มท าอะไรๆ หลายอย่างได้ด้วยตนเอง ชอบสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ใน

http://beid.ddc.moph.go.th/
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ขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมทดสอบ ท าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ห้าม หรือบางครั้งก็ไม่ท า

ตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกให้ท า 

  คุณพ่อคุณแม่ควรจัดการกับพฤติกรรมของเด็กอย่างไร ควรจะควบคุมเด็ก.. ดี

หรือไม่ ถ้าควบคุมจะกลายเป็นว่าเราไปจ ากัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กใช่ไหม? จน

สุดท้ายแล้วมักพบว่า คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กจะใช้วิธีในการดูแลเด็กแบบไม่คงเส้นคง

วาเนื่องจากขาดความมั่นใจ คณุพ่อคุณแม่หลายคนอยากให้ลูกมีวินัย แต่ก็ไม่อยากขัดขวาง

การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของลูก 

  การเปิดโอกาสให้เด็กมีความริเริ่มสร้างสรรค์ จะช่วยให้มีแนวทางในการดูแลเด็ก

อย่างเหมาะสม 

  การท่ีเด็กมีวินัย สามารถควบคุมตัวเองได้ จะช่วยให้เด็กรู้ถึงคุณค่าของตนเอง รู้ว่า

ตนเองควรท่ีจะประพฤติอย่างไร และม่ันใจพอที่ควบคุมการกระท าของตนเองได้ ท าให้เด็ก

ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวและในสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ด้วย

การรับรู้ตนเองแบบนี้ จะท าให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวเอง กล้าที่จะท าในสิ่ง

ใหม่ๆ ในขอบเขตที่ตนเองรับรู้ว่าเหมาะสม 

  ในขณะเดียวกันความริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กก็มีการควบคุมภายในตนเอง มีการ

ส ารวจตนเองและใช้มาตรฐานของความชั่วดีภายในตนเองเป็นตัวตัดสิน ท าให้เด็กเลือกที่จะ

ท าตามความต้องการของตนเอง ตัดสินว่าตนเองดีพอ ก็จะน ามาซึ่งความพึงพอใจในตัวเอง 

รับรู้คุณค่าและมีความสุขกับตนเองได้ 

  ซ่ึงในกระบวนการพัฒนาทั้งสองประการนั้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคล

ส าคัญในการสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ผู้อ่ืนและโลก

ภายนอก ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างเด็กกับผู้เล้ียงดูที่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความ

ต้องการของเด็ก ตอบสนองด้วยการปรับเข้าหากันอย่างมีขอบเขตที่เหมาะสมอย่างคงเส้นคง
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วาและคาดเดาได้ 

   ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการจัดการกับปัญหา แต่ใช้การสอนที่ชัดเจนว่าเด็กควรท า

อย่างไร โดยสอดคล้องกับความสามารถจริงๆ ตามวัยของเด็ก คุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็ก

ต้องมีความหนักแน่นในการปฏิบัติได้จริงอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่เด็กท า

ได้ รวมถึงการยอมรับในข้อจ ากัด และให้ก าลังใจในการพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญ

ในการพัฒนาของทั้งสองประการ 

  ดังนั้นทั้งวินัยและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จึงไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน แต่

กลับเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้อง ช่วยเสริมกันและกัน ท าให้การพัฒนาของเด็กเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและน ามาซ่ึงความสุขแก่ตัวเด็กและผู้คนรอบข้างได้ 

ที่มาจาก : www.maerakluke.com 

 

ลับสมองคุณหนู อนุบาล 1   

เขียน  ล้อมรอบภาพที่เหมือนกับภาพในช่องแรกนะคะ  

 

http://www.maerakluke.com/
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

เขียนเครื่องหมาย  ทับภาพสิ่งของที่ไม่ควรอยู่ในห้องครัว 

 

ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

เขียนเครื่องหมาย ✓ ทับภาพเงา 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน หนูเป็นเด็กดี 

เจ้าของ   ด.ช.พงศป์ณต  เกตุแก้ว (น้องไปร์ท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครนูุม่)  

ที่มา   คุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน บ้านของฉัน 

เจ้าของ  ด.ช.สิรวิชญ์ กอบกิจประเสริฐ (น้องเอิร์ท)   

หอ้งอนุบาล 1/3 (ครไูหม)  

ที่มา   ตัวเรา 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน บ้านของฉัน 

เจ้าของ  ด.ญ.กรกมล สนทอง (น้องเพลง) 

  หอ้งอนุบาล 2/3  (ครปูุย๋)  

ที่มา   บ้านของเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน กรอบรูป 

เจ้าของ  ด.ช.โมกุล สุขไม่รู้เสื่อม (น้องโมกุล)  

หอ้งอนุบาล3/3  (ครอูีด๊ สดุา)    

ที่มา  ตัวเรา 

 

 

 

ตอน.. สอนลกูใหเ้ปน็คนมมีารยาท 

  แม้ว่าการสอนลูกให้เปน็คนมมีารยาทจะฟังดูเป็นเรื่องยากส าหรับคุณพ่อคุณ

แม่ แต่จะกลายเปน็เรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะหากมีการวางแผนที่ดี และเริ่มที่จะท าตั้งแต่ลูก

ยังเล็ก ไปดูวิธีอย่างละเอียดที่จะช่วยให้คุณสอนลูกให้เปน็คนมมีารยาทกันค่ะ 
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สอนลกูใหเ้ปน็คนมมีารยาท 

  คุณพ่อคุณแม่อาจเคยเห็นเด็กที่พูดจาสุภาพอ่อนหวาน คะขา ครับผมตลอดเวลา 

ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูง ยิ้มหวานอย่างเป็นมิตร จนอยากจะให้ลูกของคุณเป็นเทพธิดา

นางฟ้าตัวน้อยๆ แบบนี้บ้างใช่มั้ยคะ ถ้าการสอนลูกให้เป็นคนมีมารยาทฟังดูเป็นเรื่องยาก

ส าหรับคุณ ไปดูวิธีอย่างละเอียดที่จะช่วยให้คุณสอนลูกให้เป็นคนมีมารยาทกันค่ะ 

 เริม่ตัง้แตย่งัเลก็ : เด็กเล็กอายุ 2-5 ปีเป็นช่วงอายุที่เหมาะที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะ

สอนลูกให้เป็นคนมีมารยาทนะคะ เพราะเขาจะเลียนแบบทุกสิ่งที่เขาได้ยิน ได้ฟัง และ

จะท าตามค าขอของคุณทุกอย่าง คุณสามารถสอนมารยาทในการเข้าสังคมขั้นพื้นฐานให้

เขาในช่วงเวลานี้ ฝึกให้เขามีมารยาทในเรื่องต่างๆ ให้มากเท่าที่เขาจะท าได้ และ

หลอมละลายให้ติดเป็นนิสัย คุณควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาด้วย เพื่อให้เขามองคุณ

เป็นแบบอย่างที่ดีและท าตามคุณได้ทุกขั้นตอน 

 สอนใหเ้ขาพดูค าดีๆ : การมีมารยาทที่ดีหมายถึงค าพูดที่ดี อย่างเช่น ค่ะ/ครับ นะคะ/

นะครับ ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ ซ่ึงค าเหล่านี้เป็นค าทักทายและ

เป็นค าพูดทั่วไปท่ีสามารถใช้ในสังคมได้ สอนให้ลูกคุณพูดค าเหล่านี้ทุกครั้งที่มีโอกาส

จนติดปากเขาเองในที่สุด 

 สอนใหเ้ขารูจ้กัมคีวามเคารพ : ส่งเสริมให้เขามีความเคารพผู้อ่ืน ให้เขาปฏิบัติกับผู้อ่ืน

เหมือนอย่างที่เขาอยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติกับเขา และให้เขาเห็นความส าคัญของการปฏิบัติ

ต่อคนอื่นอย่างใจเย็นและสุภาพ 

 มารยาทบนโตะ๊อาหาร : เมื่อไรก็ตามที่ลูกของคุณโตพอที่จะร่วมทานอาหารบนโต๊ะกับ

คุณได้ ขอให้คุณสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารขั้นพื้นฐานให้กับเขาด้วย เช่น อย่าพูดคุย

ระหว่างที่ก าลังเคี้ยวข้าว กล่าวค าขอบคุณเมื่อมีคนยกจานอาหารมาเสิร์ฟ พูดค าเพราะๆ 

และขอบคุณเมื่อต้องการให้ใครหยิบอะไรให้ และสอนให้เขารู้จักวิธีขอโทษ ขอตัวออก

จากโต๊ะอาหาร วิธีถือช้อนส้อมที่ถูกต้อง และการรอทานอาหารพร้อมกันเมื่อทุกคนบน

โต๊ะได้รับอาหารเรียบร้อยแล้ว 
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 มารยาทในการรบัโทรศพัท์ : เมื่อลูกของคุณโตขึ้นมากพอที่จะมีของเล่นอย่างโทรศัพท์

เด็กเล่น ควรสอนให้เขารับ หรือโทรศัพท์หาคุณหรือคนอ่ืนโดยเล่นกับเขาไปด้วย สอน

ให้เขารับโทรศัพท์โดยพูดว่า สวัสดีค่ะ/ครับ และประโยคส าคัญๆ เช่น ต้องการฝาก

ข้อความเอาไว้ไหมคะ/ครับ กรุณารอสักครู่นะคะ/ครับ และคุณอาจสอนกฎบางอย่างใน

การรับโทรศัพท์ และโทรออกกับเขาได้เช่นกัน 

 แกค้ าหยาบทนัท ี: เมื่อลูกของคุณหลุดค าหยาบออกมาจากปาก ขอให้คุณแก้ค าพูด

ของเขาทันที โดยเจาะจงถึงค าที่เขาพูดออกมาโดยตรง และคุยกันอย่างเป็นส่วนตัว 

อย่าท าให้เขาอายต่อหน้าคนอื่น เช่น หากลูกของคุณเริ่มทานอาหารก่อนที่คนอ่ืนจะนั่ง

กันจนครบ คุณอาจบอกเขาในภายหลังว่า “ทานอาหารก่อนที่คนอ่ืนจะนั่งเก้าอี้กันจน

ครบถือเป็นการเรื่องที่ไม่มีมารยาทอย่างหนึ่งนะจ๊ะลูก การมีมารยาทหมายถึงการเคารพ

ผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยนะจ๊ะ” 

 ให้รางวลัเขา : เมื่อเขาพูดเพราะ และมีมารยาทในเรื่องต่างๆ อย่างที่คุณสอนเขาไว้ 

อย่าลืมพูดชมเขาอย่างใจจริงด้วย เมื่อเขามีมารยาทในงานเลี้ยงหรือในที่สาธารณะ อย่า

ลืมกล่าวขอบคุณเขา หรือมอบรางวัลให้เขาในภายหลัง หรือถ้าเขาพูดจาสุภาพกับผู้หลัก

ผู้ใหญ่เช่น คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย บอกเขาด้วยว่าคุณปู่คุณย่าชอบและเอ็นดูเขา

มากเมื่อเขาพูดจาไพเราะเช่นนั้น ท าให้เขารู้สึกดีเมื่อมีมารยาทที่ดีต่อคนอ่ืน 

อย่าลืมท าให้ลูกของคุณรับรู้ถึงความส าคัญของการมีมารยาทท่ีดี ที่จะช่วยให้เขาได้รับความ

เคารพ และรับความรักในหมู่เพื่อนฝูง ให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อเขามีมารยาทที่ดี 

ซ่ึงจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดี จนเขากลายเป็นคนที่มีมารยาทในสังคมในภายภาคหน้าด้วยนะคะ 

ที่มาจาก : https://th.theasianparent.com 
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ห้อง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน......เซเลอร์มนู !! 

น้องพริม : มิริน เดี๋ยวพริมตัดผมให้นะ 

น้องมิริน : เราอยากเป็นเซเลอร์มูนจัง 

น้องพริม : ได้ๆ ค่ะ 

น้องมิริน : OK 

น้องพริม : เสร็จแล้ว ส่องกระจกเลยค่ะมิริน 

น้องมิริน :   Wow! สวยสุดๆ เซเลอร์มูนจัง 

น้องพริม/น้องมิริน :   ฮ่าๆ 

ห้อง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......พงุอยูไ่หน 

 เช้าวันหนึ่ง เมื่อเด็กๆ มาถึงโรงเรียน 

น้องเล้ง  : ออกัสๆ “พุง” อยู่ไหน 

น้องออกัส : พุงอยู่นี่ (ชี้ไปท่ีหน้าท้องของตัวเอง) 

น้องออกัส : ก็อยู่นี่ไง (ชี้ไปท่ีหน้าท้องของตัวเองอีกครั้ง) 

น้องเล้ง  : พุงท่ียืนรูปแกะอ่ะ (สัญลักษณ์ของน้องภูมิ) 

น้องออกัส : เค้าชื่อ “ภูม”ิ นะ ไม่ใช่ “พุง” 555 

ห้อง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ปศีาจนะ ไมใ่ชป่ราสาท 

 ครูแอนเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังว่าถ้าเด็กคนไหนร้องไห้มาโรงเรียนปีศาจจะมาสิงตัว

เด็ก 

ครูแอน  : น้องเบ๊บตี้ วันนี้ร้องไห้หรือเปล่าคะ  

น้องเบ๊บตี้ : ไม่ร้องค่ะครูแอน 

ครูแอน  : ถ้าร้องไห้ จะมีอะไรมาสิงที่ตัวนะคะ 
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น้องเบ๊บตี้ : “ปราสาท” หรอคะ 

ครูแอน/ครูปัด : 555 

น้องซี  : “ปีศาจ” นะ ไม่ใช่ “ปราสาท” 

ห้อง K.1/2 (ครูบี) 

ตอน.......คณุตา กบั คุณยาย 

 ช่วงบ่ายในตอนที่เด็กๆ ก าลังจะกลับบ้าน ครูบี ครูยิม ได้นั่งพูดคุยกับเด็กๆ 

น้องมิว  : วันหยุด หนูจะไปเที่ยวทะเล 

ครูยิม/ครูบี : คุณตากับคุณยายไปด้วยหรือเปล่าคะ 

น้องมิว  : คุณตา คุณยายไปไม่ได้ค่ะ เพราะว่าใส่ชุดว่ายน้ าไม่ได้  

แก่แล้ว 

ห้อง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......ปกีของปลา !! 

 ขณะที่ครูไหมเล่านิทานให้เด็กฟัง ครูไหมถามเด็กๆ ว่ารูปนี้คือสัตว์อะไร? 

เด็กๆ  : ปลา 

ครูไหม  : แล้วตรงนี้ เรียกว่าอะไรคะ (ชี้ไปท่ีครีบปลา) 

น้องภูมิ   : ปีกของปลาครับ  

ครูไหม/ครูจ๋า : หัวเราะ 555 ไม่ใช่ค่ะ นี่คือ ครีบของปลา 

ห้อง K.1/4 (ครกูุก๊) 

ตอน.......ชื่อคร ู!! 

น้องกฤช : ครูจุ๊ด ข้อนี้ตอบว่าอะไรครับ 

ครูกุ๊ก  : ตอบข้อนี้ค่ะ เดี๋ยวๆ เมื่อกี้เรียกชื่อคุณครูว่าอะไรนะคะ 

น้องกฤช 

น้องกฤช : ครูจุ๊ด 

ครูกุ๊ก  : ครูกุ๊กค่ะ 

น้องกฤช : ครูจุ๊ด 

ทุกคน  : 555 
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ห้อง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......แปรงฟนั 2 รอบ 

ครูหนึ่ง  : น้องมิกิ ปลุกน้องพราวกับน้องกอย่าให้ตื่นด้วยค่ะ 

น้องนท  : ครูพงษ์ขา หนูเห็นน้องพราวเดินไปหยิบแปรงสีฟันกับ 

แก้วน้ า จะแปรงฟันรอบ 2 ค่ะ  

น้องลิลล่ี  : อ้าว อ้าว นอนละเมอแล้วน้องพราวขา  

น้องแมชชีน : ว่าแล้วน้องพราวถึงเดินไม่ตรง  

ห้อง K.2/2 (ครูอีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........ศ. ศาลา 

 ขณะที่คุณครูให้เด็กๆ เขียนชื่อตามภาพก็มาถึงภาพศาลา 

ครูอ๊ีด  : อ้าวเด็กๆ สะกดตามเลยค่ะ ศ-อา-ศา-ลอ-อา-ลา  

   ศาลามีไว้ท าอะไรคะ 

น้องเซียน  : มีไว้เงียบเหงาครับ 

ห้อง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......เรื่อง 199 

น้องฉินฉิน   : ผิง เราจะโทรหาต ารวจ 

น้องผิง    : อ๋อ โทรไปเบอร์ 199 ซิ 

ครูปุ๋ย    : 555 ไม่มีค่ะ 199 จะโทรต้อง 191 ค่ะ 

น้องฉินฉิน/น้องผิง : 555 

ห้อง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......สระแอ ! 

ครูปุก  : เด็กๆ แ- คือสระอะไรคะ 

น้องเมลเบ้ิล  : เส้นตรงๆ ครับ  

น้องดราก้อน : เมลเบ้ิลงงแล้วครับ  

น้องพุทธ  : สระ “แปล” ครับ 

เพื่อนๆ  : สระแบบใหม่ 555 
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ห้อง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......เรยีงค าใหเ้ปน็ประโยค 

พา    กิน    วัว    ไป    หญ้า    พ่อ 

น้องจูน  : วัวพาพ่อไปกินหญ้า 

น้องขุนพล : มีด้วยหรอ 

น้องเฟิส  : มันออกจะแปลกๆ นิดๆ นะ 

น้องพีช  : มันรสชาติออกจะขมๆ นิดนึง 

น้องใบบุญ : ไปกันใหญ่แล้ว 

เพื่อนๆ  : ตลกจัง 555 

น้องขุนพล : ที่ถูกต้องคือ พ่อพาวัวไปกินหญ้า ต่างหากล่ะ 

ห้อง K.3/3 (ครูอีด๊ สดุา) 

ตอน.......เตมิค า 

วันหนึ่งเด็กๆ ท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเติมค า 

ครูอ๊ีด  : อ้าวเด็กๆ โรง อะไรคะ 

น้องปัญณ์ : โรงหนังครับ 

ครูอ๊ีด  : เอาที่ใกล้ๆ หน่อยซิคะ 

เด็กๆ  : โรงเรียน 

ครูอ๊ีด  : เก่งมากค่ะ ต่อไป หอ-นอ-อะ-งอ หนัง 

น้องคุณ  : หนังหมู 

ครูอ๊ีด  : ชอบกินหรอ ?? 

เด็กๆ  : หัวเราะ 555 

 


