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ตอน...อุทยานราชภกัดิ ์อุทยานประวตัศิาสตรแ์ละ

แหล่งทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ในหวัหนิ 
ท่ีมา : www.rta.mi.th 

          ก าลงัเป็นที่พดูถึงกนัอย่างมากในโลกออนไลน์ กบัรูปหลอ่ขององค์
สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชและพระนารายณ์มหาราชที่มีขนาดใหญ่มหึมา 
ซึ่งจะน าไปประดิษฐานที่ "อทุยานราชภกัด์ิ" ภายในพืน้ที่ของกองทพับก อ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลายคนคงจะสงสยัว่าอทุยานราชภกัด์ิมีที่ไปที่มา
อย่างไร วนันีก้ระปกุดอทคอมจะขอพาไปไขข้อสงสยัดงักลา่วกนัค่ะ ตามมาเลย 

 
          อุทยานราชภกัดิ ์เป็นพืน้ที่ในเขตกองทพับก อ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สร้างขึน้มาเพือ่เทิดทนูและประกาศเกียรติคณุสมเด็จ
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก ่
  1. พอ่ขนุรามค าแหง (สมยักรุงสโุขทยั) 
  2. สมเด็จพระนเรศวร (สมยักรุงศรีอยธุยา) 
  3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมยักรุงศรีอยธุยา) 
  4. สมเด็จพระเจ้าตากสนิ (สมยักรุงธนบรีุ) 
  5. พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสนิทร์) 
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  6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสนิทร์) 
  7. พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสนิทร์) 

 
 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานชื่อว่า "อุทยาน
ราชภกัดิ"์ มีพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ 222 ไร่ ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ 

 1.  พระบรมราชานุสาวรยีส์มเด็จพระบูรพ

กษตัรยิแ์ห่งสยาม จ านวน 7 พระองค์ ในอริิยาบถทรงยืน หลอ่ด้วย
โลหะส าริดนอก มีความสงูเฉลีย่ถึง 13.9 เมตร โดยใช้พืน้ที่ประมาณ 5 ไร่ 
 2. ลานอเนกประสงค ์บนพืน้ที่ประมาณ 91 ไร่ 
 3. อาคารพพิธิภณัฑ ์ซึ่งจะจดัท าอยู่ใต้ฐานของพระบรมรา
ชานสุาวรีย์ เพือ่จดัแสดงพระราชประวตัิและพระราชกรณียกจิที่ส าคญัของบรูพ
กษัตริย์ไทย 
 การจดัสร้างอทุยานราชภกัด์ิคาดว่าจะด าเนินการสร้างในสว่นของพระ
บรมราชานสุาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ และระบบสาธารณปูโภคเสร็จภายในเดือน
กนัยายน 2558 นี ้สว่นพพิธิภณัฑ์ ภมิูทศัน์ และสว่นอืน่ ๆ จะด าเนินการ
หลงัจากการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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อย่างไรก็ตามหากการจดัสร้างอทุยานราชภกัด์ิเสร็จสมบรูณ์แล้ว ที่แห่งนีก้็จะ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของหวัหิน รวมทัง้
เป็นแหลง่เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของนกัเรียน นกัศึกษา และนกัท่องเที่ยว
ทัว่ไป รายละเอยีดเพิม่เติมดไูด้ที่ rta.mi หรือโทรศพัท์ 0 2297 7581-4 
 ได้ทัง้เทีย่วและความรู้แบบนี ้อทุยานราชภกัด์ิ หวัหิน ก็จะเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวในฝันของนกัเดินทางเลยทีเดยีวอดใจรอกนัอกีนิดที่เที่ยวในฝันก็จะ
พร้อมให้ไปสมัผสัแล้ว 
 

 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

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

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

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

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

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ครูพงษ์ ครูปิยมนัส ครูปุก ไปอบรมเร่ือง 
“เคลด็ลบัพฒันาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก” ณ ม.ศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 วันองัคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 คณะครูและเจ้าหน้าที่จะไปศกึษา
ดูงานโรงเรยีนอามาตยกุล การเรียนการสอนแนวนีโอฮิวแมนนิสค่ะ 

 วันที่ 23, 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ครูผู้ สัมผัสอาหารและแม่ครัวไปสอบ
สขุาภิบาลที่เขตราษฎร์บรูณะ 
 

 

  และมีการซอ่มแซม พฒันา ปรบัปรุงสถานทีต่่างๆของ
โรงเรียนดงันีค้รับ (เพิม่เติม) 

- แก้ไขห้องน า้ร่ัวซึมชัน้สองฝ่ังสระน า้ 
- เพิม่โช้คอฟัประตเูหลก็ฝ่ังสระน า้ เพือ่ป้องกนัเด็กเปิดประตเูอง 
- เปลีย่นกระดานไวทบอร์ดแม่เหลก็ทกุห้องเรียน 
- โรงเรียนก าลงัด าเนินการแก้ไขประตรัูว้โรงเรียนให้แข็งแรงและปลอดภยั

ค่ะ 
-  
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 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 โอวัลติน สมาร์ท มาจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมแจกนมโอวลัตินให้เด็กๆค่ะ  

 ขอขอบพระคณุท่านผู้ปกครองที่ร่วมกนับริจาคสิง่ของเหลือใช้ ให้กบัตรง
เรียนที่ขาดโอกาสในจงัหวดักาญจนบรีุ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้น าสิง่ของไปบริจาค
เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 
 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครู
ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย มีกิจกรรมฝึกมารยาท
ไทยยามเช้าให้เด็กๆค่ะ 

 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ 
โดยให้เด็กๆรู้จกัและออกมาท าอาหารที่มีประโยชน์หน้าแถว อ.1 ท าสลดัผัก อ.2 
ท าส้มต าผลไม้ อ.3 ท าผกัและผลไม้ป่ันค่ะ 

 วันที่  17 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมาจัด
กจิกรรมเคลอืบฟลูออไรดแ์ละตรวจสุขภาพฟัน ให้เด็กๆ
ค่ะ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืนธนัวาคม 2558 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ 
อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

องัคารท่ี 
1 

โจ๊ก 
นม UHT +
ขนมปังทาแยม 

ซุปมกัโรนี+
ฟักทองแกงบวช 

น า้ใบเตย+ผลไม้ ข้าวผดัไส้กรอก 

พธุท่ี 2 
ข้าวต้ม +ไข่เจียว 
ใสต้่นหอม 

นม UHT+
เซ่ียงไฮ้ 

ข้าวราดหน้าไก่+
ถัว่เขียวต้ม
น า้ตาล 

น า้ล าไย+ผลไม้ 
ผดัมาม่า 

พฤหสัฯ 
ท่ี 3 เส้นใหญ่น า้ นม UHT +

ขนมปังทาแยม 

ไส้กรอกทอด+
แกงจืดเต้าหู้+

สาคเูปียกข้าวโพด 

น า้ล าไย+ผลไม้ ข้าวสวย+ปอูดั
ผดัเปรีย้วหวาน 

ศกุร์ท่ี 4 ข้าวต้มไก่ 
น า้เต้าหู้+ขนม

ปัง 
แครกเกอร์ 

กะเพราไก่+แกง
จืดหวัไชเท้า+วุ้น

น า้หวาน 
น า้ตะไคร้+ผลไม้ 

บะหม่ี
ลกูชิน้ปลา 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

ว่างเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเย็น 

องัคาร
ท่ี 8 

เกีย้มอี๋น า้ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ไก่ทอด+แกงจืด
ผกักาดขาว+
ลอดช่องน า้กะทิ 

น า้อญัชนั+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ผดับวบ 
ใส่ไข ่
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พธุที่ 9 โจ๊ก นม UHT+
ขนมปัง 

ไข่พะโล้+ผดัผกั
รวมมิตร+กล้วย

บวชชี 

น า้เก๊กฮวย+
ผลไม้ ก๋วยเตีย๋วราดหน้า 

พฤหสั
ฯ ที่ 10 

ข้าวสวย+
แกงจืดฟัก 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ก๋วยจับ๊+มนัแกง
บวช 

น า้มะตมู+
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่ตุน่ 

 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ท่ี 
14 

ข้าวต้มไก่ 
นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่ใส่
เห็ด+รวมมิตร 

น า้มะตมู+ผลไม้ ผดัมาม่าไส้กรอก 

องัคารท่ี 
15 

ข้าวสวย+แกง
จืดไข่น า้ 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ข้าวสวย+ซุปไก่+
กล้วยบวชชี 

น า้ใบเตย+กล้วย บะหม่ีน า้ 

พธุท่ี 16 
ข้าวต้ม+ไข่เจียว
ใสต้่นหอม 

นม UHT+ขนม
ปัง 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+
เฉาก๊วย น า้มะตมู+ผลไม้ ข้าวไข่ตุน๋ 

พฤหสัฯ
ท่ี 17  

โจ๊กไก่ 
นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 
ข้าวสวย+ต้ม

จบัฉ่าย+สาคเูปียก 
น า้เก๊กฮวย+ 

ผลไม้ 
ข้าวผดัปอูดั 

ศกุร์ท่ี 18 
 

ซุปมกักะโรนี 
นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ ไข่+ไก่ทอด+วุ้น

น า้หวาน 
น า้อญัชนั+ผลไม้ 

ข้าว+แตงกวาผดั
ไข่ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 
อาหารเย็น 

จนัทร์ท่ี 21 เกีย้มอ๋ีน า้ นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ผดับวบ
ใสไ่ข่+ไส้กรอก

น า้ใบเตย+ผลไม้ ซุปมกักะโรนี 
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ทอด+ถัว่เขียวต้ม
น า้ตาล 

องัคารท่ี 
22 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยว
เยน็ตาโฟ+มนัมนั

ต้มน า้ตาล 
น า้ตะไคร้+ผลไม้ ข้าวสวย+ไก่หวาน 

พธุท่ี 23 
ข้าวสวย+
แกงจืดวุ้น
เส้น 

นม UHT+ขนม
ปัง 

ข้าวสวย+แกงจืด
ฟัก+ไข่เจียว+วุ้น

น า้หวาน 
น า้ล าไย+ผลไม้ ข้าวผดัแฮม 

พฤหสัฯท่ี 
24 ซุปมกักะโรนี 

นม UHT+ขนม
ปังทาแยม 

ข้าวผดัอเมริกนั+
น า้ซุป+ฝักทอง
แกงบวช 

น า้กระเจ๊ียบพทุรา
จีน+ผลไม้ 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 

ศกุร์ท่ี 25 
 

โจ๊ก __________ 
จดัเลีย้งงานขึน้ปี

ใหม่ 
-ข้าวผดัไส้กรอก- 

__________ __________ 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ท่ี 28 เกีย้วน า้ 
นม UHT+ขนม

ปัง 
แครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
หวัไชเท้า+รวมมิตร น า้เก๊กฮวย+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่
เจียวใสแ่ครอท 

องัคารท่ี 
29 

โจ๊กไก่ 
นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 
ข้าวสวย+กะเพรา
ไก่สบั+เฉาก๊วย 

น า้ล าไย+ผลไม้ 
ข้าวสวย+

แตงกวาผดัใสไ่ข่ 

พธุท่ี 30 
ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ขนม
ปัง 

ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้+วุ้นน า้หวาน น า้อญัชนั+ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่
ทอดกระเทียม 
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ตอนที่ 1... ลกูของคณุ เติบโตขึน้มากบัอะไร?  

 

สรรหามาเลา่ ตอนที่ 2.. 12 วิธีช่วยลกูพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง  
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
 
   ให้น้องๆ ระบายสีภาพแจกันที่มีดอกไม้มากกว่าพร้อมทัง้วาดดอกไม้ตามรอย
ประ 
 

 

 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
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ให้น้องๆลากเส้นจบัคู่ภาพผลไม้กบัเงาให้ถกูต้อง 
 

 
ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3 

 จง x ขอ้ทีถู่ก 



 
 

13 

 
 
 



 
 

14 

 

ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล  
ชื่อผลงาน ช.ช้าง 

เจ้าของ  ด.ญ. นภสัชณก ธีรกิตติกลุ(น้องออกสั) 
ที่มา   Asean 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน เมืองหลวงกมัพชูา 
เจ้าของ  ด.ช. กฤติน พนัธ์เลศิ(นตั) 

ที่มา   Asean 
  

 
 
 
 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน ดอกกล้าวยไม้ 
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เจ้าของ  ด.ช.ปญุญาดา(ปนุ) 
ที่มา   Asean 

 
 

 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ระบายสสีถานที่บริเวณโรงเรียน 
เจ้าของ  ด.ญ.อารดา   ฉนัธนาภคั  (น้องฮานะ) 
ที่มา  โรงเรียน 
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ตอน..   การเลีย้งลกูอย่างไรให้ได้ด ี

 

การเลีย้งดูบุตร – เลีย้งลูกอยา่งไร…ใหไ้ดด้ ี
โดย ดร. สมใจ รักษาศรี (ผู้อ านวยการสถาบนัครอบครัวไทย) 
 

งานวจิยัเหล่านีไ้ดบ้่งชีว้า่ลกัษณะพ่อแม่ดงัต่อไปนีค้อื

แม่ทีจ่ะเลีย้งลูกใหไ้ดด้ ี

1. พ่อแม่ทีลู่กๆ เชือ่ฟังและใหค้วามเคารพนบัถอื 
ผลการวิจยัระบวุ่าถ้าพอ่แม่ไม่อาจควบคมุลกูได้ภายใน 5 ขวบปีแรก ก็พยากรณ์
ได้เลยว่าเด็กคนนีจ้ะเติบโตขึน้เป็นคน
อย่างไร ผลการศึกษาต่อเนื่องพบว่าเด็กที่
เติบโตขึน้มาโดยไม่เชื่อฟังและเคารพพอ่
แม่จะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง
กฎระเบยีบ เห็นแก่ตวั และไม่ให้
ความส าคญักบัความถกูหรือความผิด 
สาเหตทุี่เด็กไม่เชื่อฟังพอ่แม่ไม่ใช่เพราะเด็กเกิดมาพร้อมกบัความดือ้รัน้ แต่
เพราะเขาได้เรียนรู้ว่าค าพดูของพอ่แม่ “ไม่ศกัด์ิสทิธ์ิ” และเขาไม่จ าเป็นต้อง
ปฏิบตัิตาม ยกตวัอย่าง พอ่แม่อาจจะมีข้อห้ามอะไรบางอย่างพร้อมกบัเพิม่เติม
ว่าถ้าฝ่าฝืนจะได้รับโทษ (เชน่ ห้ามออกจากบ้านโดยไม่ขออนญุาต ถ้าฝ่าฝืนจะ
ไม่ให้ออกจากบ้านทัง้วนั) แต่เม่ือลกูฝ่าฝืนข้อก าหนดดงักลา่ว พอ่แม่กลบัไม่ได้
ท าตามที่พดูไว้ หรือถ้าจะมีก็เพยีงค าบ่นค าด่า 
เม่ือมีเหตกุารณ์ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้ซ า้แล้วซ า้เลา่ ในที่สดุเด็กก็จะสรุปว่าค าพดู
ของพอ่แม่ไม่มีความหมาย จะท าตามหรือไม่ท าตามก็ได้ ซึ่งแนวโน้มที่เด็กจะไม่
ท าย่อมมีมากกว่า ในที่สดุจึงกลายเป็นว่าเดก็ไม่เชื่อฟังพอ่แม่ไปโดยปริยาย 
ในทางกลบักนั ถ้าพอ่แม่ใช้การบงัคบัข่มขู่ให้ลกูท าตาม เรียกว่าเลีย้งดแูบบเผด็จ

http://www.thisisfamily.org/wp-content/uploads/0201/03/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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การ ลกูก็อาจจะท าตามค าสัง่ของพอ่แม่ แต่ท าด้วยความกลวั ผลที่ตามมาก็คือ
เขาจะขาดความนบัถือพอ่แม่ ดงันัน้พอ่แม่จึงต้องสอนลกูให้ทัง้เชื่อฟังและเคารพ
พอ่แม่ไปพร้อมๆ กนั 

การสอนลูกใหเ้ชือ่ฟังและเคารพพ่อแม่นัน้มแีนวทาง

ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การแสดงความรกั 
ลกูๆ ต้องสมัผสัได้ตลอดเวลาว่าพ่อแม่รักเขา แม้ในยามที่พอ่แม่ท าโทษเขา ๆ ก็
จะไม่สงสยัในความรักของพอ่แม่เลย การแสดงความรักต่อลกู ๆ นัน้ไม่ใช่เร่ือง
ของการตามใจ แต่เป็นการท าให้ลกูรู้สกึว่าเป็นคนที่มีคณุค่าในสายตาพอ่แม่ เป็น
คนส าคญั เป็นที่รักและเป็นทีช่ื่นชมของพอ่แม่ 

1.2 การใชเ้หตุผล 
การจะเลีย้งลกูให้เชื่อฟังพอ่แม่นัน้พอ่แม่ต้องเป็นคนที่มีเหตผุล และสามารถ
อธิบายเหตผุลให้ลกูเข้าใจได้ ไม่ใช่ออกค าสัง่และให้ลกูปฏิบตัิตาม ประเด็นที่
ส าคญัคือ ลกูจะต้องรู้ว่าท าไมลกูต้องท าตามที่พอ่แม่บอก 

1.3 การใชท้า่ททีีห่นกัแน่นและจรงิจงั 
เม่ือพอ่แม่บอกให้ลกูท าอะไรก็ตามพอ่แม่ต้องพดูด้วยน า้เสยีงที่หนกัแน่นจริงจงั 
(ไม่ใช่พดูลอย ๆ) และบางทีก็อาจจะต้องมีท่าทางประกอบค าพดูด้วย โดยเฉพาะ
กบัเด็กเลก็ ๆ เช่น แม่อาจจะก าลงัพดูโทรศพัท์และลกูเปิดทีวีเสยีงดงั แม่ต้องการ
ให้ลกูลดเสยีงทีวีลง แม่ก็พดุกบัลกูด้วยน า้เสยีงเรียบ ๆ แต่จริงจงัและหนกัแน่นว่า 
“ลกูลดเสยีงทีวีลงหน่อย แม่ก าลงัพดูโทรศพัท์” ในขณะที่พดูก็อาจจะต้องมอง
หน้าลกูและสือ่สารทางสายตาว่าลกูต้องท าทนัที เป็นต้น 
ถ้าลกูยงัไม่ยอมท า แม่ก็อาจจะเดินไปหยิบรีโมท สง่ให้ลกู เพือ่ให้เขาลดเสยีง (ไม่
ต้องท าเอง) เพราะประเด็นส าคญัคือเราต้องการให้เขาฟังค าสัง่ของเราและท า
ตามอย่างมีเหตมีุผล 

1.4 มบีทลงโทษทีส่มเหตุสมผล 
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ลกูต้องรู้ว่าการไม่เชื่อฟังค าสัง่ของพอ่แม่ผลจะเป็นอย่างไร เช่น ถ้าพอ่แม่ห้ามดู
ทีวีก่อนท าการบ้านเสร็จ ถ้าลกูดกู่อนท าการบ้านเสร็จ ลกูจะถกูท าโทษโดยการ
ห้ามไม่ให้ดทูีวีเป็นเวลา 3 วนั เป็นต้น สิง่ที่ต้องตระหนกัถึงในเร่ืองนีก้็คือ อย่าง
แรก ลกูต้องรู้ว่าอะไรคือโทษหากเขาไม่เชื่อฟัง 
อย่างที่สอง พอ่แม่ต้องจริงจงักบัค าพดุของตนเอง คือ ถ้าบอกว่ามีโทษอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ต้องปฏิบตัิจริง ๆ ไม่ใช่บางครัง้ลงโทษบางครัง้ก็ไม่ลงโทษ  ในเร่ืองการ
ลงโทษนัน้พอ่แม่ต้องลงโทษที่เหมาะสมกบัความผิด ไม่จ าเป็นต้องตีทกุครัง้ไป 
อาจจะเป็นการจ ากดัสทิธ์ิ ยกเลกิสทิธ์ิเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็ได้ 

1.5 สรา้งสญัญาณเตอืน 
หมายถึงค าเตือนเพือ่ให้ลกูรู้ว่าพอ่แม่ต้องการให้ลกูเชือ่ฟัง บางคนอาจจะใช้การ
นบั 1..2..3หรือมีค าว่า “เดี๋ยวนี…้” เม่ือลกูของผมยงัเด็ก เราใช้การเรียกชื่อ
เป็นสญัลกัษณ์ เม่ือไรก็ตามที่เขาได้ยินชื่อจริงของเขา นัน่หมายความว่าเขาต้อง
ปฏิบตัิตามค าของพอ่แม่ ถ้าแต่ยงัอดิเอือ้น ก็จะมาถึงค าเตือนสดุท้าย ซึ่งก็คือการ
เรียกเต็มยศ คือ ค าน าหน้าชื่อ (เด็กหญิง) ชื่อเต็มของเขา และนามสกลุ เป็นอนัรู้
กนัว่าหลงัจากนีถ้้าไม่ท าตามก็จะมีผลตามมาทนัที 
1.6 การเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัลูก 
พอ่แม่ควรท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัลกู ๆ เพราะพฤติกรรมสว่นใหญ่ของ
มนษุย์นัน้มาเรียนรู้ในภายหลงั ไม่ใชถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมอย่างที่หลาย ๆ คน
เข้าใจ เด็กจะเลยีนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด โดยดจูากการกระท าของผู้ใหญ่
มากกว่าการสัง่สอนด้วยวาจา ยกตวัอย่างเช่น พอ่แม่สอนว่าการโกหกเป็นสิง่ไม่ดี 
ไม่ควรท า แต่พอมีคนที่พอ่แม่ไม่ต้องการพบมาหาที่บ้าน พอ่แม่ก็ใช้ลกูออกไป
บอกว่าพอ่แม่ไม่อยู่บ้าน การกระท าแบบนีก้็เท่ากบัสอนลกูว่าสามารถโกหกได้ 
หรือพอ่แม่สอนลกูว่าการสบืบหุร่ีและดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์นัน้ไม่ดี แต่พ่อ
หรือแม่ท ากลบัเสยีเอง พอ่แม่ต้องตระหนกัอยู่เสมอว่าในการอบรมสัง่สอนนัน้ 
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“สบิปากว่าไม่เท่าตาเห็น” พอ่แม่จึงต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบัลกู ๆ 
1.7 ชมเชยลูกเมือ่เขาท าสิง่ทีด่ ี
ทกุคนต้องการค าชม ดงันัน้เม่ือเด็กท าสิง่ที่ดี สิง่ที่พอ่แม่ต้องการให้เขาท า พอ่แม่
ก็ต้องชมเชยเขา ซึง่เป็นการบอกกลา่วให้เขารู้ว่าพฤตกิรรมนัน้ ๆ เป็นที่พอใจของ
พอ่แม่ และเขาควรจะท าเช่นนัน้อยูเ่สมอ ๆ 

1.8 ไม่ใชก่ารบงัคบัและขม่ขู ่
เพราะการท าเช่นนีอ้าจจะท าให้ลกูยอมท าตาม แต่อาจจะเป็นความขดัแย้งและ
ขดัเคืองใจ ในที่สดุอาจกลายเป็นความขมขื่น ซึง่จะพฒันากลายเป็นการไม่
เคารพพอ่แม่ การกระท าดงัต่อไปนีจ้ะท าให้ลกูขาดความเคารพพอ่แม่ ท าให้เด็ก
ขายหน้า การด่าว่าอย่างรุนแรงและใช้ค าหยาบคาย ลงโทษด้วยการท าร้ายจิตใจ
อย่างรุนแรง อารมณ์ทีเ่กรีย้วกราดและฉนุเฉียว การตีโดยไม่ยัง้คิด การพดูถงึ
จดุออ่นหรือปมด้อยของลกู เป็นต้น 
 

2. สอนใหลู้กรูว้า่อะไรผดิอะไรถูก เร ือ่งนีเ้ป็นเร ือ่งที่

ส าคญัมากเชน่กนั 
เพราะเด็กยงัออ่นเยาว์ ยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถ
แยกแยะผิดถกูชัว่ดไีด้อย่างมี
ประสทิธิภาพ พอ่แม่ต้องสอน
ให้ลกูรู้อย่างชดัเจนว่าอะไรผิด
อะไรถกู อะไรดีอะไรไม่ดี พร้อม
ทัง้สอนหลกัคิดว่าจะวิเคราะห์
ว่าอะไรผิดอะไรถกูอย่างไร 
การสอนใหลู้กรูว้า่อะไรถูกอะไรผดิตอ้งเร ิม่จาก 
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2.1 พ่อแม่ตอ้งปลูกฝังจติส านึกผดิชอบทีเ่ขม้แข็ง 
จิตส านึกคือเข็มทิศทางศีลธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของมนษุย์ มนัท าหน้าที่ชีว้่า
อะไร “ถกู” อะไร “ผิด” มนัจะช่วยให้เราสามารถแยกแยะสิง่ดีสิง่ชัว่ออกจากกนั 
มนัเป็นเหมือนเสยีงที่คอยเตือนเราให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร  เปรียบเสมือนผู้
พพิากษาในจิตใจที่คอยบอกว่าอะไรถกู   อะไรผิด จิตส านึกที่เข้มแข็งจะท าให้คน 
ๆ นัน้ชื่นชมกบัความถกูต้อง และรู้สกึไม่ดีสิง่ที่ไม่ถกูต้อง 
2.2 สอนใหลู้กรูจ้กัความดคีวามชัว่ 
บอกได้ว่าอะไรคือสิง่ที่ดี อะไรคือสิง่ที่ชัว่ ส าหรับเดก็เลก็ พอ่แม่อาจจะต้องระบุ
เจาะจงลงไปว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เช่น การขโมยเป็นสิง่ที่ไม่ดี ความซื่อสตัย์เป็นสิง่
ที่ดี เป็นต้น 

2.3 สอนหลกัคดิในเร ือ่งความดคีวามชัว่ 

เม่ือลกูโตขึน้หน่อยพอ่แม่ก็ต้องสอนหลกัในการแยกแยะ เพือ่ใหลู้กใช้
เป็นรากฐานทางความคดิในการตดัสนิวา่อะไรถูก

อะไรผดิ ซึ่งก็ได้แก่หลกัศีลธรรมหรือหลกัค าสอนทางศาสนา  หลกัความถกู
ต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และวฒันธรรมอนัดีงาม 

2.4 พ่อแม่ตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหลู้กท าความด ี
การสง่เสริมและผลกัดนัให้ลกูมีพฤติกรรมทีถ่กูต้องดีงาม ไม่ปลอ่ยให้กระแส
สงัคมหรือค่านิยมมาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของลกู  หรือปลอ่ยให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของลกู ตรงกนัข้ามพอ่แม่ต้องผลกัดันและชีน้ าในเร่ืองการมี
พฤติกรรมที่ดี  เราอยู่ท่ามกลางสงัคมที่ก าลงัเปลีย่นแปลงในทกุทิศทกุ
ทาง  ค่านิยมและวฒันธรรมที่ดีงามหลายอย่างก าลงัถกูทดแทนด้วยค่านิยมใหม่ 
ๆ ที่อาจท าให้พอ่แม่รู้สกึอกสัน่ขวญัแขวน  เช่น ปรากฏการณ์ในเร่ืองพฤติกรรม
ทางเพศของวยัรุ่น  หรือค่านิยมในเร่ืองการใช้ชีวิตประจ าวนัของผู้คนใน
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สงัคม  เป็นต้น สิง่เหลา่นีส้ง่ผลกระทบต่อการอบรมสัง่สอนของพอ่แม่อย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้ 
ในขณะที่เราก าลงัปลกูฝังคณุลกัษณะนิสยัที่ดีกบัลกูของเรา แต่สงัคมก าลงัท าสิง่
ที่ตรงกนัข้าม บางครัง้ท าให้ลกูตัง้ค าถามว่า “ท าไม” เช่น ลกูอาจจะถามว่า
ท าไมหนตู้องช่วยพอ่แม่ท างานบ้าน ท าไมแม่ไม่จ้างคนรับใช้  หรือเพือ่น ๆ ของ
หนไูม่ต้องท าแบบหนเูลย เป็นต้น  ยิ่งกว่านัน้ การที่พอ่แม่พยายามปลกูฝัง
คณุลกัษณะนิสยัที่ดีให้กบัลกูก็มกัจะถกูท้าทายด้วยคา่นิยมที่ผิด ๆ ในสงัคม เช่น 
พอ่แม่อาจจะสอนลกูชายให้เป็นคนออ่นน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
และพดูจาไพเราะ นี่เป็นสิง่ที่ดีแน่นอน  แต่นี่อาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตของวยัรุ่นใน
ปัจจบุนั 
เด็กวยัรุ่นจะพดูค าว่า “ก ูมึง” แทนค าว่า “คณุ ผม หรือ เธอ ฉนั” เป็นต้นเม่ือ
พอ่แม่พยายามปลกูฝังและอบรมสัง่สอนสิง่ที่ดีงามให้กบัลกูของตน แต่สงัคม
กลบัเป็นไปในทางตรงกนัข้าม ลกูจงึต้องได้รับการสนบัสนนุให้ท าตามที่ได้รับการ
อบรมสัง่สอน เพือ่ลกูจะไม่รู้สกึว่าเขาเป็น “ตวัประหลาด” ท่ามกลางเพือ่น ๆ 
เพราะยงัมีพอ่แม่และคนในครอบครัวที่สนบัสนนุสิง่ดี ๆ ที่เขาท าอยู่ 
ยกตวัอย่าง ผมและภรรยาปลกูฝังลกูในเร่ืองความซื่อสตัย์ วนัหนึ่งเขาไปซือ้ของ
และคนขายทอนเงินเกินมาสีร้่อยกว่าบาท ลกูเอาเงินไปคืนแม่ค้า เขาแบ่งปันเร่ือง
นีใ้นห้องเรียน และถกูเพือ่น ๆ โห่ และถกูกลา่วหาว่าเป็นคนโง่ เขากลบัมาเลา่ให้
เราฟังด้วยน า้เสยีงที่ไม่สบอารมณ์นกัเราบอกลกูว่า “ลกูท าถกูแล้ว นัน่เป็นสิง่ที่
ควรท า ไม่ใช่แค่สีร้่อยกว่าบาท แม้เป็นพนัหรือหมื่นก็ต้องคืนเขา เพราะมนัไม่ใช่
ของเรา” ไม่ใช่ลกูไม่รู้ว่าเขาท าสิง่ที่ถกูต้อง แต่เขารู้สกึอดึอดักบัการท าสิง่ที่
ถกูต้องแต่ถกูต่อว่าจากเพือ่น ๆ ต่างหาก  การสนบัสนนุและก าลงัใจจากพอ่แม่
จะช่วยเขาในการยนืหยดัในความถกูต้อง 
2.5 พ่อแม่จะตอ้งเป็นแบบอยา่ง 



 
 

22 

ดงัภาษิตที่ว่า “การกระท าย่อมดงักว่าค าพดู” เพยีงแค่บอก หรือสอนให้ลกูท า
ความดีอาจจะไม่เพยีงพอ   ลกู ๆ ต้องการเห็นแบบอย่างจากพอ่แม่ที่ท าความดี
ที่สอนลกู ๆ ด้วย  แบบอย่างของพอ่แม่คือบทเรียนที่ล า้ค่าส าหรับลกู การสอนลกู
ผ่านทางการเป็นแบบอย่างนัน้พอ่แม่ก็ต้องมีเวลาให้ลกู คือ มีเวลาพดูคยุกนั มี
เวลาอยู่ด้วยกนั มีเวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั การมีเวลาอยู่ด้วยกนัไม่เพยีง
เปิดโอกาสให้ลกูได้เห็นแบบอย่างของพอ่แม่เท่านัน้ แต่พอ่แม่ยงัมีโอกาสที่จะได้
ยินความคิดและทศันคติของลกู ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย 

2.6 พ่อแม่ตอ้งไม่เพกิเฉยต่อ “ความชัว่” 
แม้ว่าจะเป็นเร่ืองเลก็ ๆ แต่พอ่แม่ก็ต้องมีปฏิกริยา ซึ่งอาจจะเป็นการแสดง
ความเห็น และสอนลกูว่าจะท าอย่างถกูต้องได้อย่างไร การเพกิเฉยต่อความชัว่
อาจจะหมายความว่าพอ่แม่เห็นด้วย ซึ่งอาจท าให้เด็กเข้าใจผิดว่าเป็นสิง่ที่
ถกูต้องและท าได้ 

2.7 พ่อแม่ตอ้งสอนลูกใหม้คีวามกลา้หาญทาง

ศลีธรรม 
มีพลงัและกล้าท าในสิง่ที่ถกูต้อง แม้ว่าอาจจะต้องสญูเสยีอะไรบางอย่าง ต้อง
เสีย่งหรืออาจสร้างความไม่พอใจให้กบัคนอืน่ แต่ยงัยนืหยดัและกล้าที่จะท าสิง่
นัน้ ๆ เพราะเป็นสิง่ที่ถกูต้อง 
  

3. สอนลูกใหเ้ป็นคนทีม่คีวามรกั 
ความรักเป็นคณุธรรมที่ส าคญัอย่างหนึ่งของมนษุย์เรา ความรักท าให้เรามีใจ
เมตตากรุณาต่อกนั ท าให้เราเห็นอกเห็นใจคนอืน่ และท าให้เรารู้จกัให้และรู้จกัให้
อภยั 

การสอนใหลู้กมคีวามรกัตอ้งเร ิม่กบัการทีเ่ขาไดร้บั

ความรกัจากพ่อแม่ ซึง่ท าไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่ 
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3.1 การดูแลเอาใจลูกอยา่งใกลช้ดิ 
หมายถึง สนใจและใสใ่จความเป็นไปทกุอย่างของลกู 

3.2 การใหค้วามเขา้ใจ 

3.3 การมเีวลาใหก้บัลูก 
ทัง้เวลาในการพดูคยุ เวลาในการเลน่ด้วยกนั ท ากจิกรรมด้วยกนั ไปเที่ยวด้วยกนั 
และมีเวลาในการอบรมสัง่สอน 

3.4 การพูดคุยกนั 
และการรับฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ลกูต้องการให้พอ่แม่รับฟัง 
3.5 การสมัผสั 
เช่น การกอด การหอม การหยอกล้อกนั เป็นต้น 

3.6 การใหค้วามชว่ยเหลอื 
การช่วยลกูแก้ปัญหาที่เขาท าไม่ได้ 

3.7 การใหก้ าลงัใจ 
การให้ค าปรึกษา 
3.8 การท าอะไรพเิศษๆ ใหก้บัลูก 
พร้อม ๆ กนันัน้ก็สอนให้ลกูรู้จกัแสดงความรักตัง้แตเ่ร่ืองใกล้ตวั เช่น รักตวัเอง รัก
พอ่แม่ รักพีน้่อง รักของเลน่ของตวัเอง รักสตัว์เลีย้ง รักเพือ่น รักญาติพีน้่อง รัก
คณุครู เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัต้องสอนลกูให้รู้จกัมีเมตตาต่อคนที่ด้อยกว่า เช่น 
การแบ่งขนม ของเลน่ หรือ อืน่ ๆ ให้กบัคนที่ขาดแคลน (บางครัง้การพาลกูไป
สถานสงเคราะห์ก็จะเป็นประโยชน์มาก) 
สดุท้าย สอนลกูให้รู้จกัให้อภยัคนอืน่ๆ ไม่เคียดแค้น ไม่อจิฉาริษยา ไม่รังเกยีจ
เดียดฉนัท์ ไม่ปองร้าย และไม่ใสร้่ายคนอืน่ เป็นต้น 
Dorothy Law Nolte ได้กลา่วไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกบัการเจริญเติบโต
ของเด็กว่า 
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ถ้าเด็กเติบโตมากบัค าต าหนิ           เขาจะสงสยัตนเอง 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัความเฉยเมย        เขาจะรูส้กึไรค้่า 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัความอบัอาย           เขาจะรูส้กึผดิ 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัความกลวั               เขาจะเป็นคนวติก
กงัวล 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัก าลงัใจ                เขาจะมคีวามเชือ่ม ัน่ 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัค ายกยอ่งชมเชย         เขาจะเห็น
คุณค่าของตนเอง 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัการยอมรบันบัถอื        เขาจะยอมรบันบัถอื
ตนเอง 

ถ้าเด็กเติบโตมากบัความรกั              เขาจะรกัตนเองและผูอ้ืน่ 
ค าถามที่ส าคญัก็คือ ลกูของคณุเติบโตขึน้มากบัอะไร ? 
  

4. สอนใหลุ้กเป็นคนทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื 

การสอนใหลู้กเป็นคนทีม่คุีณสมบตัดิงัต่อไปนี ้

4.1 ความซือ่ตรง 

หมายถึงความสอดคลอ้งกนัท ัง้ความคดิ ค าพูด และการ
กระท า และยงัหมายรวมถึงการยึดมัน่ในคณุธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ด้วย แม้สงัคมยคุปัจจบุนัจะมองข้ามความซื่อตรงไปมาก  แต่กระนัน้พอ่แม่ก็ต้อง
ปลกูฝังคณุสมบตัิดงักลา่วให้กบัลกู ทัง้การสอนและการเป็นแบบอย่าง เพือ่ว่า
เม่ือเขาเติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ เขาจะได้มีพืน้ฐานที่ดีในการด าเนินชีวิต และมีความ
กล้าหาญที่จะเอาชนะการยัว่ยใุห้ท าในสิง่ที่ขดัแย้งกบัความซื่อตรง 
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4.2 ความซือ่สตัย ์
ค าๆ นีมี้ความหมายว่า 
(1) ความจรงิ หมายถึง ไม่พดูโกหก หรือพดูความจริงไม่หมด ไม่แต่งเติม
เสริมต่อ  พอ่แม่ต้องสอนให้ลกูซื่อสตัย์ในการพดูและในการแสดงออก สอนให้ลกู
ถือภาษิตที่ว่า “ความจริงเป็นสิง่ไม่ตาย” เพราะในสงัคมของเราเคยชินกบัการ
พดูปดเลก็ ๆ น้อย ๆ เช่น บอกคนที่โทรเข้ามาว่าคนนัน้คนนีไ้ม่อยู่ทัง้ ๆ ที่เขาอยู่ 
หรือโกหกว่ารถติดเลยมาท างานสาย ซึ่งก็ติดจริง ๆ แต่สาเหตหุลกัคือต่ืนสาย 

(2) ความจรงิใจ หมายถึง ทกุอย่างที่แสดงออกมาต้องออกมาจากความ
จริงใจ ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งท าเพือ่กลบเกลือ่นหรือท าให้คนอืน่เข้าใจผิด 

(3) ตรงไปตรงมา คือการไม่บิดเบือนความจริงและไม่แต่งเติมเสริม
ต่อ พอ่แม่ต้องสอนลกูให้เป็นคนตรงไปตรงมา แต่ยงัแฝงไว้ด้วยความสภุาพ
ออ่นโยนและการให้เกียรติผู้อืน่ 

4.3 การรกัษาค าพูด 
รักษาค ามัน่สญัญา เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ ไม่ใชเ่ป็น
คนโลเล ผดัวนัประกนัพรุ่ง 
4.4 ความจงรกัภกัด ี
การไม่ทรยศหรือหกัหลงัคนอืน่ รวมทัง้การเป็นคนที่กตญัญรูู้คณุ พอ่แม่ต้องสอน
ลกูวยัรุ่นให้มีความจงรักภกัดีต่อเพือ่น ต่อญาติพีน้่อง ต่อครูบาอาจารย์ และต่อผู้
มีอปุการะคณุ ถึงแม้ความจงรักภกัดจีะเป็นคณุลกัษณะที่ส าคญั แต่พอ่แม่ก็ต้อง
สอนลกูให้รู้จกัแยกแยะว่าควรจะจงรักภกัดีในสิง่ที่ถกูต้อง 
  

5. สอนใหลู้กคดิใหเ้ป็น พ่อแม่ตอ้งเลีย้งลูกใหเ้ตบิโต

ทางความคดิ 
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รู้จกัคิด คิดเป็น และคิดก่อนตดัสนิใจลงมือท าอะไร  การเลีย้งลกูให้โตแต่ตวัแต่
ความคิดไม่โตนัน้เป็นอนัตรายมาก เพราะเขาอาจจะท าอะไรลงไปโดยไม่คิดถึง
ผลที่จะเกิดขึน้ หรือเขาอาจจะถกูหลอก หรือเขาอาจจะท าสิง่ที่เป็นพษิเป็นภยักบั
ตวัเองและผู้อืน่โดยไม่รู้ตวั ฯลฯ 
การสอนใหลู้กเป็นคนคดิเป็นนัน้พ่อแม่ตอ้งท าสิง่

ต่อไปนี้ 

5.1 พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องลูก 
ไม่กีดกันความคิดและจินตนาการของลกู แต่สนบัสนนุและสง่เสริมในทางที่ดี 

5.2 พฒันาการใชเ้หตุผลของลูก 
ส่งเสริมให้ลกูคิดหาเหตผุลกับส่ิงต่าง ๆ เพราะทกุอย่างย่อมมีที่มาที่ไป พอ่แม่
ต้องไม่ตดัความค าราญโดยห้ามลกูถาม หรือ แสดงความไม่พอใจเม่ือลกูถาม
มาก ๆ 
5.3 พฒันาแนวความคดิเชงิคุณธรรม 
พัฒนาความคิดในเร่ืองส่ิงผิดส่ิงถกู ความดีความชัว่ ความเหมาะสมความไม่
เหมาะสม 

5.4 พ่อแม่ตอ้งเปิดใจรบัฟังลูก 
แม้ว่าสิง่ที่ลกูคิดอาจจะไม่ตรงกบัความคิดของพอ่แม่ แต่ต้องฟังความคิดของ
เขา บางครัง้เขาอาจจะเข้าใจผิด เขาอาจจะไม่รู้ การเปิดใจรับฟังท าให้เด็กเห็นว่า
ความคิดของเขามีคณุค่า (แม้ว่าในที่สดุเขาอาจจะคิดผิดก็ตาม) ท าให้เขาไม่หยดุ
คิด 

5.5 สอนใหลู้กรูจ้กัคน้หาค าตอบของค าถามต่างๆ 
ไม่ว่าจะด้วยการอา่น การค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต การซกัถาม บางครัง้พอ่แม่
อาจจะร่วมค้นหาค าตอบกับลกูด้วย 
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5.6 พ่อแม่ตอังยนืหยดัอยูบ่นหลกัเหตุผลและความ

ถูกตอ้ง 
ไม่มีอะไรที่ท าให้พอ่แม่มีความสขุและความภาคภมิูใจได้เท่ากบัการได้เห็นลกู
เติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคณุภาพ ดงัถ้อยค าในสภุาษิตที่ว่า 

 
 

หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... เงินรูเปียห์ 

น้องไออุน่  : น้องธามเงินอนิโดนีเซียคือเงนิอะไรจ๊ะ 
น้องธาม  : เงินรูปไูงครับ 
น้องไออุน่  : ไม่ใช่นะ เขาเรียกเงนิรูเปียห์ไม่ใช่รูป ู
น้องธาม  : 555 น้องธามจ าไม่ได้ 
 

หอ้ง Nursey 2 (ครูวะ) 

ตอน……ดื่มนมหมด 
     ช่วงบ่ายขณะเด็กๆ ดื่มนม 

น้องซนั  : คณุครูครับท าไมมนัหมด 
ครูอ้อ   : มนัระเหยมัง๊ 
น้องซนั  : ท าหน้างงๆ 
ครูอ้อ ครูวะ ครูหนึ่ง : 5555+ 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......ประกวด 
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    เช้าวนัหนึ่งน้องเจิน้หนี่กบัน้องปัณ เลน่ระบายสกีนัอยู่ 
น้องปัณ  : ครูครับเสร็จแล้วครับ 
ครูอีด๊   : สวยค่ะ เอาไปเก็บในกระเป๋านะ 
น้องเจิน้หนี่  : ของหนกู็สวย 
ครูอีด๊   : หดัระบายให้สวยๆ เดี๋ยวจะสง่ไปประกวด 
น้องเจิน้หนี่  : ประกวดนางสาวไทย? 

ครูอีด๊   : ไม่ใช่ค่ะ ประกวดระบายส ีแหม่ๆๆ+ 

หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... วนัอะไรคะ...หนปูวดฉ่ี 

คณุครูก าลงัสอนเขียนหนงัสอื 

น้องโฟกสั 2  : ครูปัดคะ 
ครูปัด   : ท าไมคะ 
น้องโฟกสั 2  : วนันีว้นัอะไรคะ 
ครูปัด   : วนัองัคารค่ะ หนมีูอะไรคะ 
น้องโฟกสั 2  : หนปูวดฉ่ีค่ะ 
เพือ่นๆ   : ไปฉ่ีส ิถามวนัท าไม...เออ! 

หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน..ภาษาองักฤษ 
วินวิน       :  ครูบีครับเพือ่นๆ ระบายสนี า้พ ู
ครูบี        :  ไม่ใช่สนี า้พลูกูมนัคือ สชีมพนูะครับ 
วินวิน       :  ครูบีครับชอบเปอร์ระบายขีเ้หร่ครับ 
ครูบี        :  ชอบเปอร์ยงัระบายไม่เสร็จลกู 
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วินวิน       :  เอ้า!!!! หรอ 
หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน.......สตัว์อะไร  
T.Philippe  : เด็กๆ ไปสวนสตัว์เจออะไรบ้าง 
น้องเซน  : เจอสตัว์รถยนต์ 

T.Philippe  : ท าหน้างง มนัคือตวัอะไร ? 
น้องเซน  : มนัมีลายๆ อะ่ครับ 

ครูปุ๋ ย   : ออ๋! น้องหมายถึง รถรางมีลายเหมือนม้าลายค่ะ คงเอาม้าลาย
กบัรถมารวมกนั เลยกลายเป็นสตัว์รถยนต์ที่มีลายเหมือนม้าลาย 555 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......ผกัอะไร  
น้องกรณ์   : ครูพงษ์ครับนัน้ผกัอะไร 
ครูพงษ์   : ผกับุ้งคะ ทานแล้วตาสวย น่ากิน ใครไม่กิน จะเสยีใจ 
น้องลโีอ    : ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผกับุ้ง 
น้องกรณ์    : ก็ป่าเขาแปลสภาพแล้ว...มนัก็เป็นแบบนีแ้หละ 

หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......สอีะไร 
ครูอิด๊      :  น้องอลัมอนด์คะ สนีีส้อีะไรคะ (ค าตอบคือสเีขียว) 
น้องอลัมอนด์  :  อเีอยีวอับ๊ 

เพือ่น       :  หวัเราะพร้อมกบัครูอิด๊ 

ครูอิด๊       :  ไหนน้องอลัมอนด์ลองพดูใหม่ส ิ(แต่น้องอลัมอนด์ก็ยงัพดูค า  
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   เดิม)                    

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 

ตอน.......ระหว่างกระทงกบัธงชาต ิ

ครูปกุก าลงัสอนเร่ืองกระทงอยู่ น้องศรก าลงัเลน่อยู่ 
ครุปกุ   : น้องศรจะลอยกระทงที่ไหนคะ 
น้องศร  : เม่ือเช้าผมยงัไม่ชกัธงชาตเิลยครับครูปกุ 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน...... อา่นตามกระดาน 

เด็กๆ ก าลงัวาดภาพ “อาหารลาว” 

น้องเท็น  : นัน้ไงเราเท็นมีไม้จาโมะด้วย 
น้องอุ๊บอิบ๊  : ไม้ยมกต่างหาก 
น้องไอร์  : อา่นไปได้.. 
น้องออโต้  : 555 
 

 

สวสัดคี่ะ....  ..อากาศช่วงนี ้เปลีย่นแปลงและฝนตกบ่อย รักษาสขุภาพด้วย
นะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ภูมิต้านทานไม่เหมือนผู้ ใหญ่ ควรให้ร่างกายอบอุ่นอยู่
เสมอ  ฝึกให้หมัน่ล้างมือ และดื่มน า้เปลา่เยอะๆ ช่วยกนัดแูลเด็กๆด้วยนะคะ จลุ
สารฉบับนีมี้สาระต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคย โดยเฉพาะคอลมัน์ “ของดีข้างวัด” ที่
โรงเรียนสรรหาวิธีการเลีย้งลูกที่น่าสนใจ มาฝากท่านผู้ ปกครองค่ะ ขอเชิญ
ติดตามในฉบบัได้เลยค่ะ... 
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ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย เยี่ยมชมอทุธยานราชภกัด์ิ 1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 3 

สรรหามาเลา่ 
*ลกูของคณุเติบโตมากบัอะไร ? 
*12 วิธีชว่ยลกูพฒันาความเช่ือมั่น

ในตนเอง 
9 

สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 10 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 13 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั การเลีย้งลกูอย่างไรให้ได้ดี 15 

น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 25 

 

บ.ก.+ครูแหม่ม, คอลมัน์+ครูปุก, ครูต่ิง, ครูปู พิมพ์+ครูเคน, ตรวจทาน+ครูนก, โรเนียว+
ครูแป้ง 

 

 
จลุสารสายสมัพนัธ์แสงอารีย์ ฉบบัที่ 132 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
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กิจกรรมวนัพอ่ วนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558  
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กิจกรรมลอยกระทง  วนัที่ 25 พ.ย.2558 
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กิจกรรมหนนู้อยรักการออม 

 
กิจกรรมฝึกมารยาทไทย 

  
กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 

nursery1  
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nursery2

 

K.1/1  

K.1/2  

K.1/3  
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K.1/4  

K.2/1  

K.2/2  

K.3/1  
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K.3/2  

T.Phen  

T.Chris  
 

T.Joy  

T.Philippe  
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Ovaltine Smart มาจดักิจกรรมสง่เสริมพฒันาการทัง้ 6 ด้าน 17 ธ.ค.

2558 

  
กิจกรรมเคลอืบฟลอูอไรด์และตรวจสขุภาพฟัน วนัที่ 17 ธ.ค.2558 
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