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ตอน... เผยผูใ้หญ่ใชว้นิยัเชงิลบ 86% เลีย้งเด็ก 
ดร.ปนัดดากล่าวด้วยว่า การเลีย้งดูเด็กปฐมวัยในประเทศไทยภาพรวมเม่ือเดก็อยู่กบั

ผู้ใหญ่ จะพบว่าร้อยละ 86 เดก็ได้รับวินัยเชิงลบท้ังส้ิน มีเพียงร้อยละ 3 ท่ีเดก็ได้เล่น 

พูดคุยกับผู้ใหญ่ ร้อยละ 3 เป็นการสอนท่ีดีท่ีไม่ใช่เป็นการข่มขู่ พูดห้าม อย่า หยดุ 

ไม่ตี และอีกร้อยละ 6 ไม่ตี ไม่เล่นด้วย เป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู่ ท้ังนี ้การท่ีพ่อแม่
เลีย้งด้วยวินัยเชิงบวกหรือเชิงลบจะมีผลต่อการพัฒนาสมองส่วนหน้า  ซ่ึงเป็นส่วน
ควบคุมอารมณ์คืออีคิว และควบคุมกระบวนการคิดวิเคราะห์หรือไอคิว หากใช้วินัยเชิง
ลบเข้าไปท าให้เดก็รู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่อบอุ่น ไม่เป็นท่ีรัก ไปลดความเป็นมนุษย์ของ
เด็ก สมองส่วนนีง่้ายมากท่ีจะตอบสนองทันที โดยจะออกมาในรูปของการเกบ็กด 
ปกป้องตนเอง โกหก หรือไม่กก้็าวร้าว มีพฤติกรรมท่ีอดทนไม่ได้ ซ่ึงตามพัฒนาการ

สมองของเดก็วัย 5 ขวบเดก็ต้องยบัยัง้ช่ังใจเป็น หากเดก็ยบัยัง้ช่ังใจเป็นตั้งแต่ 5 ขวบ 

ส่งผลให้โตขึน้ไปอีก 25 ปีมีโอกาสท่ีจะไม่ติดยาเสพติด ไม่ท าร้ายคนอ่ืน ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ห่างไกลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ อย่างไรกต็าม งานวิจัยได้

ศึกษาถึง 101 วิธีในการสร้างวินัยเชิงบวก เช่น การไม่ใช้ค าส่ัง ห้าม ไม่ อย่า หยดุ 
เช่น ลกูก าลงัจะว่ิง แทนท่ี จะส่ังห้ามสามารถบอกให้เดินช้าๆ แทน อีกเทคนิคคือการ
กระซิบแทนตะโกน เป็นการช่วยทางจิตวิทยา เพราะการตะโกนถ้าลูกยงัว่ิงกย็ิ่งท าให้
โมโห เด็กต้องการความรู้สึกถึงความปลอดภัยในขวบปีแรก หากเด็กได้ยินเสียง

ลักษณะเชิงลบ จะถูกฝังไปเร่ือยๆ จนส่งผลให้ เด็กโตขึ้นมีพฤติกรรมเส่ียง 
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นอกจากนีส้ามารถบอกให้เด็กเลือกแทนการส่ัง จะท าให้สมองเด็กได้คิด

วิเคราะห์ เป็นต้น. 

 

ทีม่า: http://www.thairath.co.th/content 
 
 
 

 

  โรงเรียนจะจดังานสูโ่ลกกว้าง ครัง้ที่ 21 ซึ่งเป็นงานสงัสรรค์ประจ าปีที่
เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านต่างๆบนเวที เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน อเิลคโทน ฯลฯ  ขอเชิญผู้ปกครองทกุท่านร่วมงาน ในวนัอาทิตย์ที่ 5 
มีนาคม 2560 ณ หาญตระกลูมลูนิธิ ถ.สขุสวสัด์ิ  เปิดใหจ้องโตะ๊และ
จองดวีดี ีต ัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นต้นไปค่ะ

 

 

ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดงันี ้
1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี ้“ชือ่บญัชโีรงเรยีน

อนุบาลแสง 



 
 

3 

อารยี”์- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนน
ประชาอทุิศ เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ 
(ทุง่ครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax มาที่ 02-872-7830 
หรือ  
E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้
ค่ะ 

กรณีผู้ ปกครองที่ฝากค่า เล่าเ รียนมากับบุคลากรของโรงเ รียน 
กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรทา่นนั้นทุก

คร ัง้นะคะ มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบค่ะ 

และส าหรับผู้ ปกครองนักเรยีนอนุบาล 3 ทีต่อ้งการ
ขอใบรบัรองการเรยีน ต้องช าระค่าเล่าเรียนทัง้หมดก่อนนะคะ
และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  
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-  วันเสาร์ที่  4 มีนาคม พ.ศ.2560 ครูตู๋  และ ครูโดนัทจะร่วม
ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

 

 เดือนนี ้โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ดงันี ้
- เปลีย่นกนัสาดกนัแดดกนัฝนรอบอาคารใหม่ครับ 
- ทาสพีืน้บริเวณระเบียงนอกอาคารเรียนใหม่ครับ 
- เปลีย่นโช้คอฟัประตตูามห้องต่างๆ ที่ช ารุด 
- ล้างพดัลมรอบโรงเรียน 
- ยกความสงูของพืน้ห้องเก็บของ พร้อมเปลีย่นประตใูหม่ 

 

   วนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) มาจดักิจกรรม นมแพะ DG ให้ความรู้แก่เด็กๆพร้อมทัง้ให้ร่วมดื่มนม
แพะ 

 รายชื่อนกัเรียนแสงอารีย์ ที่ไปร่วมการแข่งขนัเทควนัโดในแมชท์
รายการ “Tunnara taekwondo championships 

2017#1st”  ณ ศนูย์การค้า  เสนาเฟสท์ ได้รับรางวลั มีดงัต่อไปนี ้
ที่ ชื่อ รางวลัที่ได้รับ 
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1. ด.ช.กฤตณ์พทัธ์ บตุรนาค (น้องแตง็ค์)    อ.3/1 เหรียญทอง 
2. ด.ช.พรพภิทัร ฉตัรตระกลูชยั (น้องพอร์ช)   อ.

3/1 
เหรียญทอง 

3. ด.ช.นรภทัร สทุธินาวนิ (น้องขนุพล)      อ.2/2 เหรียญทอง 
4. ด.ญ.กญัญาภคั แสนมาตย์ (น้องเฌอแตม)  อ.

2/2 
เหรียญเงิน 

5. ด.ช.กวี ก ่าบ ารุง (น้องวนิวิน)            อ.2/2 เหรียญเงิน 
6. ด.ญ.ธันยนนัท์ รัตน์ประโลม (น้องธัญย่า)  อ.

2/3 
เหรียญเงิน 

7. ด.ช.วรรรพงษ์  มาดี (น้องไอโฟน)       อ.2/3 เหรียญเงิน 
8. ด.ญ.กชณชุ แก้วท้วม (น้องบวั)         อ.2/3 เหรียญเงิน 
9. ด.ญ.ตสักีน มสุตาปา (น้องตสักีน)       อ.3/1 เหรียญเงิน 
10. ด.ญ.เมญาดา ทรัพย์นิธิ (น้องนานะ)      อ.3/1 เหรียญเงิน 
11. ด.ญ.ปญุญาดา เจริญศรี (น้องปญุ)       อ.3/1 เหรียญเงิน 
12. ด.ญ.ณิชนนัทน์ สทุธินาวิน (น้องน า้หนึ่ง)  อ.

3/2 
เหรียญเงิน 

13. ด.ช.พสธุร คชทรัพย์ (น้องโกเมน)       อ.3/2 เหรียญเงิน 

 

 โรงเรียนจัดกิจกรรม Summer 2017 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ดงันี ้

ก่อน เปิด Summer 
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กจิกรรม วนัที ่ เวลา จ านวนวนั 
English camp วนัท่ี 6-10 มี.ค. 

09.00–14.30 น. 

5 วนั 

English camp 
วนัท่ี 13-17 มี.ค. 5 วนั Science 

Nutty 

ช่วงเรียน Summer 
กจิกรรม วนัที ่ เวลา จ านวน

วนั/คาบ 

วิชาการ 
Summer 

วนัท่ี 20 มี.ค.-21 
เม.ย. 

09.00-14.40 น. 
22 วนั 

วิชาการ ชว่งเย็น 15.20-16.20 น. 
วา่ยน า้ จนัทร์ พุธ ศุกร์ เร่ิมจนัทร์ที่ 27 มี.ค. 10 วนั 

Art&Cooking วนัท่ี 20-24 มี.ค. 

14.40-15.20 น. 5 วนั 
จีน วนัท่ี 27-31 มี.ค. 

เทควนัโด วนัท่ี 3–7 เม.ย. 
Nutty 

Scientists 
วนัท่ี 17-21 เม.ย. 

หลงั ปิด Summer 
กจิกรรม วนัที ่ เวลา จ านวน

วนั/คาบ 

English camp วนัท่ี 24-28 เม.ย. 

09.00-14.30 น. 

5 วนั 

English camp วนัท่ี 1-4 พ.ค.หยุด5 4 วนั 

Science 
camp 

วนัที่ 2-4 พ.ค.หยดุ1,5 3 วนั 

English camp วนัที่ 8-12 พ.ค.หยดุ10 4 วนั 
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 เด็กๆ จะได้รับการประเมินผลการเรียน (Final Test)  ในวนัที่ 
23-24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ตามตารางดงันี ้

วนัประเมิน เวลา รวม ทกัษะ 
พฤหสับดีที่ 23 

ก.พ. 
09.00 – 10.00 

น. 
10.30 – 11.30 

น. 

1 ชม. 
1 ชม. 

ความพร้อม/
เชาว์/ 

ภาษาไทย 

ศกุร์ที่ 24 ก.พ. 09.00 – 10.00 
น. 

1 ชม. คณิตศาสตร์ 

หมายเหต ุเลกิเรียนเวลา 14.30 น. 

 สาหรับโปรแกรม BP,MEP จะมีการประเมินผล วนัที่ 20-22 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ค่ะ 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

พ.1 ก.พ. 
60 

บะหม่ีน า้ นม UHT+
ขนมปังเว

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้สาหร่าย+มนั

ต้มน า้ตาล 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+แตงกวา
ผดัไข่ 
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เฟอร์เคลือบ
ครีมนม 

พฤ.2 ก.พ. 
60  

ข้าวต้ม+
ไข่เจียวใส่
แครอท 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย+วุ้นน า้หวาน 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไก่ทอด

กระเทียม 

ศ.3 ก.พ. 
60 
 

โจ๊กไก่ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวยกะเพราไก่
สบั+น า้ซุป+สาคู
เปียกข้าวโพด 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่ตุน๋ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.6 ก.พ. 
60 

ข้าวสวย+ 
หมบูด
ทอด+ 
น า้ซุป 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่ 
ใสเ่ห็ด+เฉาก๊วย 

ผลไม้ ผดัมกักะโรนี+น า้
ซุป 

อ.7 ก.พ. 
60 

ข้าวต้มไก่
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ผกักาดขาว+ 

วุ้นน า้หวาน 
ผลไม้ 

ข้าวผดั+ไก่ทอด
กระเทียม+น า้ซุป 

พ.8 ก.พ. 
60 

ข้าวสวย+ 
ไข่ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังแครก
เกอร์เคลือบ
ครีมนม 

ข้าวสวย+ผดัวุ้น
เส้น 

ใสไ่ข่ผกัรวม+น า้
ซุป+กล้วยบวชชี 

ผลไม้ ข้าวสวย+หมหูวาน 

พฤ.9 ก.พ. 
60  

ซุป
มกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ผดับวบ 
ใสไ่ข+่สาคเูปียก 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่ 

ศ.10 ก.พ. 
60 
 

โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มซุป
ไก่+วุ้นน า้หวาน 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 
ใสต้่นหอม+น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 3 
 อาหารนกัเรยีน 
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วนั 
อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.13 ก.พ.
60 

-------------------------หยดุชดเชยวนัมาฆบชูา------------------------- 

อ.14 ก.พ. 
60 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋+
ลอดชอ่งน า้กะทิ 

ผลไม้ ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้ 

พ.15 ก.พ. 
60 

ซุป
มกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังแครก
เกอร์สอดไส้

ครีม 

ข้าวผดัไก่ใส่
ข้าวโพดแครอท+
น า้ซุป+ฟักทอง

แกงบวด 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ 

ผดัผกักาดขาว 

พฤ.16 
ก.พ. 60  

ข้าวต้ม+
กนุเชียง
ทอด 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
กะหล ่าปลี+ไก่
ทอด+เต้าสว่น 

ผลไม้ บะหม่ีน า้ 

ศ.17 ก.พ. 
60 
 

ข้าวสวย+
แกงจืด
สาหร่าย 

นม UHT +
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ผกักาดขาว+
ถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไก่ผดั
เปรีย้วหวาน+น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.20 ก.พ. 
60 เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยว
เยน็ตาโฟ+ลอดชอ่ง

น า้กะทิ 
ผลไม้ ข้าวผดัปอูดั+น า้ซุป 

อ.21 ก.พ. 
60 

ข้าวสวย+
แกงจืด
ไข่น า้ 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวราดหน้าไก่+น า้
ซุป+รวมมิตร ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 

พ.22 ก.พ. 
60 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์สอด
ไส้ครีมสตรอเบอ

ร่ี 

ข้าวสวย+แกงจืด 
หวัไชเท้า+ไข่เจียว+ 

วุ้นน า้หวาน 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ผดับวบใส่
ไข่ 
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พฤ.23 
ก.พ.60  

ข้าวสวย+
แกงจืดวุ้น
เส้น 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวผดัอเมริกนั+น า้
ซุป+กล้วยบวชชี 

ผลไม้ ข้าวต้มทรงเคร่ือง 

ศ.24 ก.พ.
60 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
ผกักาดขาว+ไก่
ทอด+สาคเูปียก 

ผลไม้ ซุปมกักะโรนี 

 
จ.27 ก.พ.

60 
 

ข้าวสวย+ 
ไข่ตุน๋ 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวหมแูดง+น า้ซุป+
มนัเช่ือม 

ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวน า้ 

อ.28 ก.พ.
60 
 

โจ๊ก 
นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
ฟัก+ไข่เจียว ผลไม้ ข้าวผดัสามสี+น า้ซุป 

 

 

สรรหามาเล่า เร ือ่ง อาหาร 5 ชนิดทีไ่ม่ควรใหลู้ก

กนิตดิกนับ่อยๆ 
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อาหารเป็นสิง่จ าเป็นมากๆ ส าหรับการด าเนินชีวิตของทกุคน และถ้าเป็นไป
ได้ก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านัน้โดยเฉพาะเด็กๆ ในวยั
เจริญเติบโตควรจะรับอาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพือ่พฒันาการที่
สมบรูณ์ แต่ก็มีอาหารบางอย่างที่คณุแม่ไม่ควรให้ลกูทานติดกันบ่อยๆนะคะ 
เพราะอาจสง่ผลเสยีต่อร่างกายของลกูๆ เราได้ค่ะ 

อาหาร 5 ชนิดที่ไม่ควรให้ลกูกินติดกนับ่อย ๆ มีดงันี ้

1.ข้าวเหนียวหมปิูง้ เด็กๆ สว่นมากชอบกินข้าวเหนียวหมปิูง้ เพราะหมปิูง้มี
รสหวานนุ่มกินเข้ากนัก็อร่อยมาก เดก็ที่กินข้าวเหนียวหมปิูง้บ่อยที่สดุคือเด็ก
ในช่วงวยัอนบุาลและประถมต้น การกินข้าวเหนียวหมปิูง้ไม่ใช่สิง่ผิดแต่คณุ
พอ่คณุแม่ควรเลอืกหมปิูง้ที่ไม่ไหม้มากเกินไป เพือ่ลดความเสีย่งในการเกิด
โรคมะเร็งในอนาคตค่ะ 

2.หมทูอดติดมนัเยอะ หมทูอดเป็นอาหารที่ซือ้กินได้งา่ย จะกินคู่กบัข้าวสวย
หรือข้าวเหนียวก็มีรสชาติอร่อย แต่หมทูอดนัน้จะมีน า้มนัอยู่มาก หมปิูง้และ
หมทูี่น าไปทอดสว่นมากจะเป็นหมตูิดมนั ถ้าลกูกินบ่อยเกินไปอาจท าให้เป็น
โรคอ้วนในเด็กได้ค่ะ 

3.ปาท่องโก๋และนมข้นหวาน อาหารคู่นีเ้ป็นของโปรดของเด็กหลายๆ คน แต่
ในปาท่องโก๋ตอนทอดจะมีน า้มนัค้างข้างในอยู่มาก เม่ือกินไปมากๆ ก็ไม่ดีต่อ
สขุภาพ และแป้งของปาท่องโก๋ก็ท ามากจากแป้งขดัขาวเม่ือกินเข้าไปแล้วจะ
เปลีย่นแป้งให้เป็นน า้ตาลเข้าสูก่ระแสเลอืด ดงันัน้ไม่ควรให้ลกูกินบ่อยเกินไป
ค่ะ 4.ถัว่ต่างๆ อาหารที่ติดหลอดลมเด็กๆ มากที่สดุคือถัว่ และเด็กบางคนแพ้
ถัว่ อาการแพ้ถัว่ชนิดรุนแรงอาจท าให้เด็กเสยีชีวิตได้คะ่ 
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5.ลกูอม อมยิม้ อาหารกินเลน่พวกนีมี้น า้ตาลอยู่สงูมาก ถ้าลกูกินบ่อยๆ ฟัน
ผแุน่นอน และลกูอมพวกนีย้งัมีขนาดเลก็มากอาจท าให้ติดในหลอดลมลกูได้
ค่ะ 

อาหารที่กลา่วมาข้างต้นเป็นอาหารที่ลกูๆ ก่อนวยัเรียนชอบทานกนัทัง้นัน้
เลยนะคะ คณุพอ่คณุแม่ให้ลกูทานได้ แต่ไม่ควรให้ทานมากเกินไป ทานให้
พอรู้จกัรู้รสก็พอค่ะ 

ที่มา: http://www.maerakluke.com/  

 

 

 

 
 

 

ลบัสมองคุณหนู  เตรยีมอนุบาล   
ให้น้องๆ โยงเส้นภาพที่สมัพนัธ์กนั 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
เขียน  ล้อมรอบภาพสตัว์ที่ปรากฏอยู่ในภาพใหญ่ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2  
เขียน  ล้อมรอบสิ่งท่ีแตกต่างจากภาพข้างบน 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
ระบายสภีาพที่เรียงล าดบัเหมือนตวัอย่าง 
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ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล 1 
ชื่อผลงาน รุ่งกินน า้ 7 ส ี
เจ้าของ   ด.ญ.บลุนิ  ศรีสขุ (น้องโบว์ลิง่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   สตี่างๆ 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ระบายสดีอกไม้ 
เจ้าของ  ด.ญ.กรกมล สนทอง (น้องเพลง)   
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หอ้งอนุบาล 1/3 (ครูวะ)  
ที่มา   ธรรมชาติรอบตวั 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน ระบายสี 
เจ้าของ  ด.ช.ศภุวิชญ์ กลุปิยะวฒัน์ (น้องเมลเบิล้) 
  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูปุก)  
ที่มา   การคมนาคมทางบก อากาศ น า้ 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน โทรทศัน์ 
เจ้าของ  ด.ญ.ปาณิสรา   กฎุีคง (น้องโมจิ)  

หอ้งอนุบาล3/2  (ครูอีด๊ ปิยมนสั)    
ที่มา  การสือ่สาร 

 
 

 
วธิกีารฝึกใหลู้กมสีมาธ ิ 



 
 

17 

 

ลกูไม่มีสมาธิเลย ท ายงัไงดี?...
เด็กหลายคนมีปัญหากบัชีวิตในโรงเรียน 
ไม่สามารถตัง้ใจฟังสิง่ที่ครูพดูใน
ห้องเรียนได้ หรือสมาธิหลดุไปสนใจสิง่
อืน่ ๆ ได้ง่ายเกินไป ลองอา่นวิธีง่าย ๆ ที่
จะช่วยฝึกให้ลกูคณุมีสมาธิที่ดียิ่งขึน้ดสูิ

คะ 
สิง่ส าคญัสิง่สดุท้ายที่เด็กจะมีการพฒันาทางด้านอารมณ์และจิตใจ คือ การ
มีสมาธิ ยิ่งเด็กมีอายนุ้อยเท่าไร ความสามารถในการจดจ าสิง่ต่าง ๆ ความ
ตัง้ใจ และมีสมาธิกบัสิง่นัน้ ๆ ก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านัน้ คณุพอ่คณุแม่อาจจะคิด
ว่าลกูน้อยอาย ุ3 ขวบของคณุไม่สนใจใยดี หรือเพกิเฉยต่อค าสัง่สอนของคณุ 
เช่น เม่ือคณุให้เขาเก็บของเลน่เม่ือพอ่แม่กลบัถึงบ้าน แต่กลบัมาทีไรของเลน่
ก็กระจายเต็มบ้านอยู่ดี นัน่อาจจะไม่ใช่เร่ืองเพราะเขาดือ้เสมอไป เพราะลกู
ของคณุอาจจะลมืวิธีที่จะเก็บของเลน่ต่างหาก ซึง่เป็นผลมาจากการไม่มี
สมาธิฟังคณุ 

 

 ท าอย่างไรจงึจะฝึกใหลู้กมสีมาธ ิ
• ลดสิง่เร้ารอบข้างลกูของคณุให้ได้มากที่สดุ หากลกูของคณุท า
การบ้านอยู่ อย่าเปิดทีวี เลน่ หรือพดูคยุกนัในห้องห้องเดียวกบัเขา 
 
• ลองเช็คดวู่าเกม ของเลน่ ตวัต่อ และกิจกรรมต่าง ๆ ของเขานัน้
เหมาะกบัช่วงอายขุองเขาหรือไม่ 
• เช็คดวู่าลกูของคณุมีความผิดปกติทางร่างกายหรือไม่ เช็คว่าเขามี
ปัญหาทางด้านการได้ยิน สายตา และการท างานของอวยัวะต่าง ๆ หรือไม่ 
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• ชวนลกูเลน่เกมที่ต้องใช้สมาธิ เลน่เกมจบัคู่ ทายปัญหา หมากรุก 
หมากฮอส เกม OX หรือจะชวนท าอาหารง่าย ๆ ชวนคยุเร่ืองต่าง ๆ และ
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่เหมาะสมกบัวยัของลกูน้อย 
 
• อย่าแค่ฝึกฝนลกูของคณุจนมากเกินไป เด็กเลก็ ๆ สามารถจดจ า
ค าสัง่ได้แค่อย่างเดียวต่อครัง้ เช่น เด็กอาย ุ2 ขวบสามารถจดจ าค าสัง่ได้แค่
ว่า เอาหนงัสอืไปเก็บ หากบอกให้เก็บของเลน่ด้วย เขาอาจจะจ าไม่ได้ 
แน่นอนว่าคณุต้องใจเย็น และลองออกค าสัง่ให้เขาท าอะไรให้หลากหลาย
มากยิ่งขึน้ แต่แค่ค าสัง่เดียวต่อครัง้เท่านัน้ พอโตขึน้เร่ือย ๆ ลกูก็จะเร่ิมมี
สมาธิดียิ่งขึน้ คณุอาจจะลองเพิม่ค าสัง่ง่าย ๆ ไปอกีหนึ่งอย่างก็ได้ 
 
• หากอยากให้ลกูของคณุมีสมาธิ คณุต้องแน่ใจว่าลกูของคณุมองหน้า
คณุระหว่างที่คณุพดูคยุด้วย ลกูของคณุจะจดจ่ออยู่กบัสิง่ที่คณุพดูได้ง่ายขึน้ 
 
• เม่ือคณุลองออกค าสัง่กบัเขา ลองบอกให้เขาทวนค าสัง่ของคณุอกี
ครัง้หนึ่งด ูเม่ือเขาได้ทวนค าสัง่นัน้อกีครัง้ เขาจะจดจ าสิง่นัน้ได้มากขึน้ 
 
• คณุอาจจะลองเช็คดวู่าลกูน้อยของคณุมีความผิดปกติทางสติปัญญา 
มีความบกพร่องของทกัษะทางการอา่น การเรียนรู้ หรือเป็นโรคสมาธิสัน้
หรือไม่ เพราะหากลกูคณุเป็นโรคเหลา่นี ้เขาจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กบัสิง่ใด
สิง่หนึ่งได้เป็นเวลานาน แต่คณุไม่ต้องกงัวล ยงัมีวิธีช่วยให้เขามีอาการดีขึน้ 
และมีสมาธิมากยิ่งขึน้ ลองปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญดนูะคะ 
ท าไมต้องฝึกให้ลกูมีสมาธิ 
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สมาธิเป็นความสามารถที่ส าคญัของเด็ก เด็กที่มีสมาธิ จดจ่ออยู่กบัสิง่ต่าง ๆ 
ได้มาก มกัมีความเชื่อมัน่ในตนเองมากกว่าเด็กที่มีสมาธิสัน้กว่า เพราะเด็กที่
มีสมาธิสงูจะสามารถท าสิง่ต่าง ๆ ได้ส าเร็จ ซึ่งท าให้พวกเขาดีใจ มีความสขุ
ในความส าเร็จของตนเอง 
เด็กที่มีสมาธิดีมกัมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีต่อคนอืน่ในสงัคม และสงัเกตได้ว่าเด็กที่มี
สมาธิไม่ค่อยดีมกัชอบนัง่หลงัห้องเรียน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตทุี่ท าให้เด็ก
เหลา่นีข้าดความเชื่อมัน่ใจตวัเอง มีอารมณ์ขุ่นมวั และอาจน าไปสูปั่ญหาการ
ขาดทกัษะอืน่ๆ ได้อกีด้วย การฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกกนัเพยีงชัว่ข้ามคืน หากแต่
ยงัต้องพฒันาและเด็กต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ การพฒันา
ดงักลา่วก็เป็นหน้าที่ของคณุพอ่คณุแม่ ที่จะสอนให้เขาเรียนรู้เทคนิคดี ๆ 
เพือ่ให้เขาท าสิง่ต่าง ๆ ได้ส าเร็จลลุว่งไปได้อย่างสวยงาม   ที่มา: 
https://th.theasianparent.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 
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ตอน......ฝนตกใส่ทีน่อน !! 
ครูนุ่ม  : น้องจีน ตื่นนอนได้แล้วค่ะ 
น้องจีน  : กางเกงน้องจนีเปียกค่ะ 
ครูนุ่ม  : ไปอาบน า้กนัค่ะ 
น้องจีน  : หนไูม่อาบน า้หรอก แค่ฝนตกเฉยค่ะ 
ครูนุ่ม  : ไม่อาบไม่ได้ น้องจีนฉี่รดที่นอนค่ะ 
น้องจีน  :   ก็ฝนตกใสท่ี่นอนหนคู่ะ 
เพือ่นๆ  :   ฝนตกใสท่ี่นอนน้องจีน ฮ่าๆ ๆ 

หอ้ง Nursery 2  (ครูปุ๋ย) 

ตอน......I am happy !! 
T.Phillip : I am happy แปลว่าอะไร ? 
น้องวิน  : มีความ เย้ (พร้อมท าท่า) 
T.Phillip : ไม่ใช่ 555 แปลว่า มีความสขุ 
น้องวิน  : 555 มีความสขุ 

หอ้ง Nursery 3  (ครูตาล) 

ตอน......สวยทุกคน !! 
 ตอนเย็น ระหว่างรอผู้ปกครองมารับ 
น้องแอนฟิลด์ : นัง่มองเพือ่นๆ 
ครูตาล  : น้องแอนฟิลด์ มองอะไรครับ 
น้องแอนฟิลด์ : มองคนสวยครับ 
ครูตาล  : คนไหนสวยครับ 
น้องแอนฟิลด์ : สวยทกุคนครับ (ยิม้เขิน) 
เพือ่นๆ/คณุครู :   หวัเราะ 555 
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หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......ก็เหมอืนบล็อคโคลี ่
T.Phen  : มาทดลองสอน Open House ที่ห้อง 
T.Phen  : what is this ? หยิบรูปภาพต้นไม้มาให้
เด็กๆด ู
เด็กๆ  : ตอบเสยีงดงั บลอ็คโคลี่ 
T.Phen  : No! ไม่ใช่บลอ็กโคลีน่ะ เอาใหม่ what is 
this ? 
เด็กๆ  : ก็ยงัตอบ บลอ็กโคลี ่อกีอยู่ดี 
T.Phen  : No! ไม่ใช่ หยิบรูปต้นไม้ขึน้มาแล้วพดูว่า 
Tree ต้นไม้ 
T.Phen  ครูปัด ครูออม หวัเราะ 
น้องจีจี ้ : ก็มนัเหมือนบลอ็กโคลีน่ี่นา 

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......หนูอาบน ้าแลว้ 
 ในวิชาว่ายน า้ ครูบี เปลีย่นชดุว่ายน า้ให้เดก็ทกุคน และครูชิตบอกให้
เด็กๆ ไปอาบน า้ก่อนลงสระว่ายน า้ ครูบีเรียกน้องชิน น้องชินไม่มา ครูบีเดิน
ไปหา เห็นน้องชนิก าลงัอาบน า้ทัง้ชดุนกัเรียน !!! 
ครูบ ี  : น้องชิน ท าไมไม่ให้ครูชิตเปลีย่นชดุว่ายน า้ก่อนคะ 
น้องชิน  : ก็หนอูาบน า้แล้วหนไูม่อยากเปลีย่นอะ่ครับ 
เพือ่นๆ  : มองไปหาน้องชินและหวัเราะ 

หอ้ง K.1/3 (ครูวะ) 

ตอน.......ไม่เจ็บ !! 
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 ณ วนัเด็กและวนักีฬาสขีองโรงเรียน 
ครูวะ  : น้องโม อยากลงแข่งกีฬาไหม 
น้องโม  : อยากเลน่ค่ะ 
ครูวะ   : น้องโมจะลงแข็งได้ยงัไง  
น้องโม  : หนไูม่เจ็บแขนแล้วค่ะ ถ้าหนถูอดเฝือกออกหนกู็ลง
แข็ง 

ได้แล้ว 
ครูวะ, ครูแอน : สงสยัอยากจะแข็งมาก 

หอ้ง K.1/4 (ครูกุก๊) 

ตอน.......กลิน่อะไร !! 
เด็กๆ  : คณุครู กลิน่อะไรครับ/คะ 
คณุครู  : มีคนตดใช่ไหมคะ 
น้องเนส : หวัเราะ พร้อมพดูเสยีงดงัว่า หนเูอง 
น้องเด็กๆ : 555 ท าไมไม่เข้าห้องน า้หละ่เนส 

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......เป่าป่ี 
 ครูปกุสอนเด็กๆ อา่นค าว่า  “เป่าป่ี” 
น้องดราก้อน : เมลเบิล้เป่าขีม้กูครับ 
น้องศีล  : ไม่ใช่ อา่นว่า เป่าป่ีแล้วครับ แต่เป็นเป่าขีม้กูครับ  
เพือ่นๆ   : 555  

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่) 

ตอน........น ้าหด ? 
น้องขนุพล : คณุครูครับ น า้หดครับ 



 
 

23 

ครูติ่ง  : น า้อะไรหดคะ 
น้องจนู  : น า้หกครับ บิเทิลท าครับ 
น้องวิน  : ขนุพลพดูชดัหน่อยครับ 555 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......แปลค าศพัท ์
 วนัหนึ่งครูอีด๊ให้เด็กๆ แปลศพัท์ แล้วเอามาตรวจดวู่าแปลถกูหรือไม่ 
ครูอีด๊หยิบงานของน้องกินรินมาด ูน้องเขียนว่า Pig = หมตูวัผู้  
ครูอีด๊  : หนคูะ หมอูย่างเดียวก็พอค่ะ 
น้องกินริน : แฮะๆ 

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......น้องสวสัด ี! 
ครูพงษ์  : น้องแต็งค์ คณุแม่คลอดน้องเม่ือไหร่คะ 
น้องแต็งค์ : มีนาคมครับผม  
ครูพงษ์  : จะตัง้ชื่อน้องว่าอะไรคะน้องแต็งค์ 
น้องออกสั : ชื่อ สวสัดี ครับ พีช่ื่อ แต็งค์กิว้ น้องก็ต้องชื่อ สวสัดี  

ถึงจะคล้องจองครับ 

หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......เป็นคนไทย 
     ขณะที่ก าลงัรับประทานขนมกนัอยู่ ก็มีเสยีงดงัขึน้ 
น้องอคิคิว : เพือ่นๆ มีใครรู้จกัขนมปังฝร่ังเศสบ้าง 
น้องมิค  : ไม่รู้ เราเป็นคนไทย เราไม่ใช่ฝร่ังเศสน่ะ 
เพือ่นๆ  : 555 
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สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  
มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามนีุวงศ์ 

ขึน้เป็นสมเด็จพระสงัฆราชพระองค์ท่ี 20 แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 
 

 
จุลสารสายสมัพนัธแ์สงอารยี ์ฉบบัที ่142 เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สวสัดคี่ะ..จุลสารฉบบันี้เป็นฉบบัสดุทา้ยของปีการศกึษา 2559 แลว้นะคะ 

เดก็ๆใกลส้อบปลายภาคกนัแลว้ ต่อด้วยกจิกรรมปิดภาคเรยีน “งานสูโ่ลกกวา้ง” และ
กจิกรรมปิดภาคเรยีนตามมา 

ปรชัญา
โรงเรียน คอลมัน์ เรือ่ง หน้า 

สง่เสรมิ 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทศิทัว่ไทย เผยผู้ใหญ่ใช้วินยัเชิงลบ 86% 

เลีย้งเด็ก  
1 

ใฝ่หาความรู ้
IQ AQ SQ 

ขา่วสารทาง
โรงเรยีน กิจกรรมของโรงเรียน 2 

สรรหามาเล่า อาหาร 5 ชนิดท่ีไม่ควรให้ลกูกิน
บ่อยๆ  

9 

สบัสมอง
คุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 

11 

เรื่องของหนู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 13 
ควบคูจ่รยิธรรม 

MQ ของดขีา้งวดั  วิธีการฝึกให้ลกูมีสมาธิ 14 

น าพาสู่
ความสขุ EQ คุณหนูค ้า..ข า หวัเราะกบัความนา่รักของเด็ก  ๆ 15 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูปิยมนสั,ครูเนตรนภา,ครูถวลัรตัน์,ครูดวงใจ/พมิพ+์ครูนทั/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูป ู
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กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.1-2  โครงงานวทิยาศาสตร”์หนูน้อยนักวทิยาศาสตร”์ 

   
กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.1-3  โครงงานวทิยาศาสตร ์“หนูน้อยสุขภาพด”ี 

 
กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.1-4  โครงงานวทิยาศาสตร”์ประชาธปิไตยในใจฉัน” 

  
กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.2-1  โครงงานวทิยาศาสตร”์ชว่ยเหลอืตนเองเหมาะสมกบัวยั” 

 
กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.2-2  โครงงานวทิยาศาสตร”์หนูน้อยนักประดษิฐ์” 

 
 

กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.2-3  โครงงานวทิยาศาสตร”์หนูรกันันทนาการ” 
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กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.3-1  โครงงานวทิยาศาสตร”์ฤดูการสรา้งสรรค ์จนิตนาการสรา้ง

เรือ่ง” 

 
กจิกรรม นเิทศภายในโรงเรยีน K.3-1  โครงงานวทิยาศาสตร”์โลกสวยด้วยมอืเรา” 

 
เดก็ๆเรยีนรูโ้ครงงานตามห้องตา่งๆ 
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กจิกรรม Open house 25 มกราคม 2560  

AArt   

Cooking   

English  

 

 
 

Nutty Scientist 
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เทควนัโด 

 

ภาษาจนี  

 
กจิกรรม การแขง่ขนัเทควนัโด 4 ก.พ.2560 ณ เสนาเฟส ถ.เจรญินคร 

  
กจิกรรม enfagrow วนัที ่6 ก.พ.2560 
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