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ตอน... “KAAN SHOW โรงละครลอยได”้  

มหศัจรรยว์รรณคดไีทย แลนดม์ารค์แหง่ใหมใ่นพทัยา 

                                 โดย http://www.edtguide.com. 
   

 
 

พทัยา สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่มีความครบเครื่องไม่ว่าจะเรื่อง

ภูเขา ทะเล สีสันยามราตร ีฯลฯ แต่ในวันนี้เราไม่ได้จะมาชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยว

สัมผัสความงามทางธรรมชาติหรือสีสันยามราตรีแต่อย่างใด แต่จะพาไปสัมผัสโลก

แห่งจินตนาการ KAAN SHOW ที่จดัเต็มทุกอรรถรสด้วยระบบ แสง สี เสียง 

การแสดงสดที่ครบครันที่สดุของเมืองไทย 

SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre (สงิห ์ดลีกัษณ ์ซเีนมาตกิ 

เธยีเตอร)์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพัทยา ที่เปิดตัวโดย บรษิทั ปญัจลกัษณพ์า

สขุ จ ากดั ตั้งอยู่บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุรี บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งหาก

ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเป็นต้องสะดุดตามาดสง่าของสิงห์ กับอาคารสีสันเหลือง

อร่ามแวววาวระยิบระยับที่ได้ชื่อว่าเป็น “โรงละครลอยไดแ้หง่แรกของโลก” 
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เห็นแล้วจะรอช้าอยู่ใย 

เล้ียวรถเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ  

  บริเวณลานจอดรถมี

พื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยค่ะ 

สามารถจอดรถได้ราวๆ 200 คัน 

โดยมี รถรับ-ส่ง สีสันสดใส

จอดรอประจ าที ่เพื่อให้บรกิารนั่งไป-กลับระหว่างลานจอดรถกับอาคาร ซึ่งจรงิๆ 

แล้วจะเดินไปก็ได้นะคะ ไม่ไกลมาก  

      

  โอ้โห... บรรยากาศลานดา้นหน้ากว้างขวางมากกก ขอแนะน าว่าต้องหา้ม

พลาด! ไปยืนตรงกลางลานพร้อมท าท่ายกโรงละครลอยได้ รับรองว่าจะได้ภาพที่

เลอค่าน่าประทับใจไว้โพสท์ลงโซเชียลเรียกยอดไลค์ได้แบบว้าวๆ แน่นอน 

  

  หลังจากถ่ายรูปจนหน าใจ ก็เดินส ารวจกันดูซิวา่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง 

ทางดา้นซ้ายมือส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวไม่วา่
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จะเป็น Greyhound Cafe , THANN , TICKET OFFICE และ 

SOUVENIR SHOP 

   

       TICKET OFFICE & SOUVENIR SHOP (โซนดา้นนอก)  

 

  ห้องรับและจ าหน่ายบัตรโซนด้านนอกโรงละคร เปิดให้บริการวันอังคาร – 

วันพฤหัสบดี 10.30 – 20.00 น. / วันศุกร์ – วันอาทิตย์ 10.30 – 22.00 น. 

เมื่อเปิดประตูย่างก้าวเข้าไปราวกับก าลังเดินจากโลกปัจจุบันเข้าสู่โลกใบใหม่ที่

เต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือจินตนาการ 

  

  ที่นั่งส าหรับรับชมการแสดง KAAN SHOW แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 

Sky Zone , Ocean Zone , Cloud Zone และ Star Zone แต่ละโซน

ถูกตั้งชื่อโดยใช้ส่วนต่างๆ ของโลก แทนมุมมองของการมองเห็น 
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 บริเวณด้านข้างมีของที่ระลึกน่ารักๆ ที่ออกแบบจากตัวละครหลักจาก 

KAAN SHOW โดยเฉพาะตุ๊กตาคาน กบิลปักษา ทศกัณฐ์ เห็นแล้วอยากได้

ไปซะหมดเลยละค่ะ 

  

  จากนั้นก็มาต่อกัน

ที ่Greyhound Cafe คาเฟ่

ชื่อดังสุดฮิป ตกแต่งใน

สไตล์ที่เน้นความดิบ เท่ห์ 

เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีมุม

ให้เลือกนั่งทั้งแบบ 

Indoor และ Outdoor 

กว่า 249 ที่นั่ง ซึ่งถือได้วา่สาขาพัทยาเป็นสาขาทีใ่หญ่และสวยงามที่สุดของ 

Greyhound Cafe เลยก็ว่าได้  
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  ส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็มคีรบครันทั้งคาว-หวาน เครือ่งดื่มต่างๆ แต่ที่

พีคสุด เลิศสุด นั่นก็คือเมนูอาหารมากกว่า 10 เมนู ทีด่ีไซน์ขึ้นใหม่พิเศษเฉพาะ 

Greyhound Cafe Pattaya 

  เข้าไปชมดา้นใน SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre พทัยา

กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งส่วนนี้เค้าเปิดให้เข้าช่วงเวลา 15.00 – 22.30 น. 

  

  พื้นที่ภายในค่อนข้างโอ่โถงสวยงาม มจีอ LED บอกโซนบอกชั้นเด่นชัด 

ด้านขวาจะมีที่ให้นั่งชิลล์ระหว่างรอชมการแสดง 

  ใครที่ไม่ได้ซื้อบัตร

จากด้านนอก ก็สามารถ

เลือกซ้ือด้านในโรงละครได้

ค่ะ มีจุดจ าหนา่ยบัตร 2 จดุ 

คือTICKET OFFICE 

&  SOUVENIR 

SHOP ซึ่งส่วนนี้จะคล้ายๆ 

กับด้านนอก และตูจ้ าหนา่ยบตัรแบบอตัโนมัติ โดยหน้าจอจะแจ้งรายละเอียด 

จ านวนที่นัง่วา่งไว้ชัดเจน 
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TICKET OFFICE & SOUVENIR SHOP (โซนดา้นใน) 

 

ตูจ้ าหนา่ยบตัรแบบอตัโนมตัิ 

  

 

 รอบการแสดง (หยดุการแสดงทกุวนัจนัทร)์  

วนัองัคาร - วนัพฤหสับด ี วันละ 1 รอบ คือ รอบเย็น 17.00 น.  

วนัศกุร ์- วนัอาทติย ์  วันละ 2 รอบ คือ รอบเย็น 17.00 น. 

และ          รอบค่ า 20.30 น.  

 Update รอบการแสดงลา่สดุได้

ที ่https://www.facebook.com/KAANShow  

https://www.facebook.com/KAANShow
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 โซนทีน่ัง่ ( จผุูช้มไดก้วา่ 1,400 ทีน่ัง่/รอบ ) 

Star Zone 4,000 บาท  

Cloud Zone 3,000 บาท 

Ocean Zone 3,000 บาท  

Sky Zone 2,500 บาท  

  แม้ราคาจะสูง แต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน และให้คอยติดตามในเพจและ 

เว็บไซต์ของ KAAN ให้ดี มักจะมีโปรโมช่ันส าหรับคนไทยออกมาเป็นระยะค่ะ  

  ด้านซ้ายมือมี Snack Bar จาก 

Greyhound Cafe ให้เลือกทานหลากหลาย

ทั้ง ลูกชิ้น ไส้กรอก ผลไม้ ป็อปคอร์น 

เครื่องดื่ม ฯลฯ ทั้งหมดนี้สามารถถือเข้าไป

ทานระหวา่งชมการแสดงได้ 

  ประตูโรงละครจะเปิดให้เข้า 30 นาที 

ก่อนรอบการแสดงเริ่ม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศ

ให้สามารถเข้าไปนั่งเตรียมรอรับชมการแสดงได้ 

จากนั้นเราเพียงแค่หยิบบัตรขึ้นมาเช็คอินกับ

เครื่องตรวจบัตรก็เป็นอันเรียบร้อย  

  แต่เนื่องจากการแสดงโชว์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและวิดีโอ หากใครพก

กล้องติดตัวมาด้วย เจ้าหนา้ที่จะให้ฝากแบตกับการ์ดความจ าที่จดุรับฝากของก่อน 

ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศมาได ้แต่ก็ขออนุญาตใช้ภาพจากทาง

เค้าเพื่อให้เพื่อนๆ เห็นภาพบางส่วนของฉากการแสดงซึ่งต้องบอกว่าของจริง

ตระการตากว่าในรูปมากกก  
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KAAN SHOW คืออะไร?  

  KAAN SHOW คือ การแสดงสดจากนักแสดงกวา่ 90 ชีวิต ผสมร่วมกับ

ภาพคอมพวิเตอร์กราฟฟิคที่ฉายลงบนที่ขนาดใหญ่กว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมชวน

เพื่อนๆ ท่องไปในโลกแห่งจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยสุด

วิจิตร โดยเรื่องราวจะถูกด าเนินโดยเด็กหนุ่มชื่อว่า “คาน” กับคู่หู “กบิลปักษา” 

ที่ต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากหนังสือเล่มหนึ่ง จากนั้นพวกเค้าจะต้องผจญ

ภัยไปในโลกที่มีเรื่องราวและตัวละครในวรรณคดีกลับมีชีวิตตลอดระยะเวลาในการ

ชม 90 นาที เพื่อหาทางกลับคืนสู่โลกปัจจุบัน 

  เนื่องจากในโชว์อัดแน่นดว้ยฉาก ตัวละครและโปรดักชั่นสุดอลังการ และ

มีรายละเอียดเยอะ จึงขอเล่าและแชร์ให้อ่านแค่บางส่วนเท่านั้น จริงๆ ยังมีอะไรอีก

มากในโชว์ ที่รอทุกทา่นไปพบประสบการณ์ด้วยตนเอง 

 ฉากผเีสือ้พโิรธ : The Wrath of the Sea Giantess 

  ตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ในวรรณคดีที่กลับมามีชีวิตอยู่ตรงหน้า 

ผ่านการแสดงที่ผาดโผนด้วยระบบรอก-สลิง โดยมีฉากหลังสูงเทียบเท่า

ตึก 4 ชั้น  
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 ฉากปราโมทยห์ิมพานต ์: The Colours of Himmavanta 

  เป็นโชว์ตระการตาของสรรพสัตว์ และ ‘นางกินรี’ แหง่หิมพานต์

จะโบยบินอยู่กลางอากาศทีสู่งกว่า 10 เมตร และ ‘หุ่นพราน’ จะสร้าง

ความเร้าใจดว้ยเปลวไฟที่โชติช่วง 

 

 ฉากอสนุีมารโรมรนั : The Chase of Lightning 

  ‘เมขลา’ และ ‘รามสูร’ จะประลองก าลังฟาดฟันกันด้วยสายฟ้าที่มี

แรงดันสูงสุดถึง 1,000,000 โวลต ์
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 ฉากปราบพญาชาละวนั : The Underwater Abyss  

  เป็นฉากที่จะได้ตื่นเต้นกับการต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยแบบ 1 

ต่อ 10 ของ ‘ไกรทอง’ กบั ‘ลูกสมุนของชาละวัน’ และเย้ายวนใจกับลีลา

พลิ้วไหวในสายน้ าของ ‘สองเมียชาละวัน’ 

 

  ว้าววว... นี่ขนาดแค่น้ าจิ้มของฉากบางส่วนยังอลังการเวอร์วังขนาดนี้ แล้ว

ของจริงจะขนาดไหน นี่เพื่อนๆ ต้องไปชมเองให้เห็นกับตา!! แล้วต้องขอบอกอีก

อย่างว่าความพิเศษของ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre (สงิห ์ดี

ลักษณ ์ซเีนมาตกิ เธียเตอร)์ ไม่หมดเพียงเท่านี ้เพราะบรรยากาศยามค่ าคืนของ

ที่นี่ก็เลิศไม่แพ้กลางวันเลย เห็นไหมคะว่าตัวอาคารจากสีเหลืองอร่าม กลายเป็นสี

รุ้ง ชมพู ฟา้ เขียว สลับกันไปมาด้วยคา่ สวยงามสดุๆ 

  สุดท้ายท้ายสดุ ส าหรับใครที่อ่านรีวิวนี้แล้วอยากจะลองไปสัมผัส

ประสบการณ์แปลกใหม่ของโลกแห่งจินตนาการ หรือจะไปเช็คอินโพสท์ท่า

ถ่ายรูปฮิปๆ เก๋ๆ กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยา สามารถตามพิกัดด้านล่างนี้

ได้เลยค่า 
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ทีอ่ยู ่: 168/8 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง    

 จ.ชลบุรี 20260 

ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธแ์ละส ารองทีน่ัง่ : 02-029-0092 (ทุกวัน 10.00-21.00 น.)  

วนั เวลาเปดิ/ปดิ : เปิดบริการทุกวัน 10.30 – 22.30 น.          

      (หยุดแสดงทุกวันจันทร์)  

เว็บไซต ์: http://kaanshow.com/th/ ,  

     https://www.facebook.com/KAANShow 

การเดนิทางมายงั SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre 

  มอเตอร์เวย ์(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) จากกรุงเทพฯ ขับตรงมา

เรื่อยๆ จนถึงทางออกบริเวณพัทยาเหนือ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ตรง

ไปเรื่อยๆ ผ่านแยกพัทยาเหนือ, แยกพัทยากลาง และแยกพัทยาใต้ จนกระทั่ง

ถึงแยกเทพประสิทธิ์ (แยกที่มี Outlet Mall Pattaya อยู่ทางด้านขวามือ) 

จากนั้นให้เล้ียวขวาเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์ ขับตรงมาเรื่อยๆ ราว 2 กม. จะเห็น 

SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre พัทยา อยู่ทางด้านขวามือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaanshow.com/th/
https://www.facebook.com/KAANShow/
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 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไปโรงเรียนขอจัดส่งจุลสารสายสัมพันธ์แสง

อารีย์ ฉบับเต็ม ทางอีเมล์, Facebook, website ของโรงเรียน  ส่วนคอลัมน์

ข่าวสารทางโรงเรียน จะจัดส่งให้ผู้ปกครองเป็นเอกสารตามปกตินะคะ 

 โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ขอความร่วมมือท่าน

ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเด็กๆ ทุกคนนะคะ 

 โรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองเด็กเบ้ืองต้นก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรการ

ป้องกันอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องโรคมือ เท้า ปาก 

โดยจะมีการตรวจมือ และช่องปาก วัดไข้เด็กด้วยเครื่องวัดไข้ และให้เด็กๆ และ

ผู้ปกครองล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หากพบว่าเด็กเข้าข่ายติดเชื้อ 

ขอให้ผู้ปกครองน าเด็กกลับบ้าน เพื่อเด็กๆ ทุกคนนะ 

 

 

ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี้ “ชือ่บญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี์” 
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- 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  

 

 

 วันศุกร์ที่ 23 และจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 บุคลากรเข้ารับการอบรม

กิจกรรม English day camp of teachers ที่โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 
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 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ที่โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ 

 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 บุคลากรเขา้รบัการอบรม เรื่อง การประเมิน

พัฒนาการเด็ก โดยอาจารย์ ดร. ชนิพรรณ จาติเสถียร เป็นวิทยากรอบรม ที่

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านต ารา บทความทางการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์ ดร. 

แสงโสม กชกรกมุท เป็นวิทยากรอบรม ที่โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

  ท่านผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจาก

รถ ได้ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะ

จอดรถ สามารถจอดได้ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 

12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ ที่ ตลาดนัด, สเต็กลุงหนวด(ปากซอยประชา

อุทิศ29), ปั๊มแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน)  
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 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แก้ปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมง

เร่งด่วน คือช่วงเช้าและเย็น ที่ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน โดยขอความกรุณาไม่

จอดริมก าแพงโรงเรียน เพื่อให้รถสวนทางกันได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1.  ช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ผูป้กครองสามารถจอดชั่วคราว

เพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทั้งสองฝั่งได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ า โดยจะมีครู

เวร รอรับเด็กไปส่งที่ห้องเรียน  

2. ช่วงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสอง

ฝั่งเช่นกัน ได้แก่ ฝั่งโรงเรียนและฝั่งสระว่ายน้ า โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลง

มาหา และพาไปส่งที่ผู้ปกครอง 

3. กรณีทีโ่รงเรยีนมกีิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด และ 

ปั๊มแก๊สฝั่งเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 

หมายเหตุ  

- กรณีท่านมีความประสงค์จะพูดคุยกับครูประจ าชั้น กรุณาน ารถไปจอดที่ตลาด

นัดได้ถึง 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอดรถ(ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่

กระจกหลังของรถ) ผู้ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 

33 หากเลี้ยวซ้าย ออกสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- ล้างพัดลมตามจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน 
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- เพิ่มมุมของเล่นในห้องแต่งตัวที่สระว่ายน้ า เพื่อให้เด็กๆ ที่ไม่ได้

เรียนว่ายน้ าได้เล่น และท ากิจกรรมอยู่ภายในห้องระหว่างรอ

เพื่อนๆ 

- เปล่ียนพรมเวทีใหม่จากเดิมสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีเทา 

- เปล่ียนเชือกเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น เนื่องจากมีอายุใช้งานนาน

แล้ว และเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ในการเล่นเครื่องเล่นสนาม 

- ทาสีสระว่ายน้ า เพื่อความสวยงาม 

- ทาสีผนังชั้น 3 อาคาร 4 ให้ดูสวยงาม 

 

 

 กิจกรรม English Camp Schedule Teacherกลุ่มอาสา มาจัดกิจกรรม

สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กันยายน 

2560 จนจบภาคเรียนที่ 1 ในบางสัปดาห์อาจงดสอนค่ะ 

เชิญติดตามภาพกิจกรรมไดใ้น Facebook ของโรงเรยีน และ 

www.sangaree.ac.th ได้เลยค่ะ 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครูต่างชาติ น า

เด็กเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษ เล่านิทานภาษาอังกฤษ โดย T.Joy และ

http://www.sangaree.ac.th/
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จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า โดยจะมีเด็กอาสามาถือบัตรค าภาษาอังกฤษ 

ออกเสียงและบอกความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมพี่จิตอาสา โดยพี่ๆ จิตอาสาจะยืน

รอรับน้องๆ และเพื่อนๆ ที่เข้าโรงเรียนค่ะ และกิจกรรมโยคะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

สุขภาพที่ดี ในตอนเช้าค่ะ 

โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย จัดกจิกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมถวายเทียน

พรรษา และจัดกิจกรรมให้ตัวแทนเด็กๆ น าสวดมนต์หน้าแถว ในตอนเช้าค่ะ 

 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกก าลังกาย และมี

การตรวจสุขภาพเด็ก ในช่วงเข้าแถวในตอนเช้าค่ะ 

 สอบกลางภาคเรียน 1/2560 ดังนี้ 

- วันจันทร์ที่ 17 - วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560  

สอบภาคภาษาอังกฤษ 

- วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560  

สอบภาคภาษาไทย 

  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ 

เพื่อให้เด็กๆ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ค่ะ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บา่ย 

อาหารเยน็ 

จ.3 ก.ค. 60 โจ๊ก 
นม UHT+

ขนมไข ่

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้ ผัดมามา่ 

อ.4 ก.ค. 60 
ข้าวต้ม+ไข่

เจียว 

นม UHT+

ขนมปังทา

แยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้

ไข่+ไก่ทอด+สาคูเปียก 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ า 

พ.5 ก.ค. 60 

ข้าวสวย+

แกงจืด

สาหร่าย 

นม UHT+

เซี่ยงไฮ ้

ข้าวสวย+ผัดกะเพรา+

รวมมิตร 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไส้กรอกผัด

ซอส 

พฤ.6 ก.ค. 

60 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+

ขนมปังทา

แยม 

ข้าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท้า+ปูอัด+ถั่วเขียวต้ม 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ า 

ศ.7 ก.ค. 60 
ข้าวสวย+

แกงจืดฟัก 

นม UHT+

ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+วุ้น

น้ าหวาน 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.10 ก.ค. 

60 
--------------- หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา --------------- 
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อ.11 ก.ค. 

60 
----------------- หยุดโรงเรียนไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ----------------- 

พ.12 ก.ค. 

60 

ข้าวสวย+แกง

จืดวุ้นเส้น 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส้ครมี 

ข้าวสวย+ไส้กรอกผัด

ซอส+แกงจืดเต้าหู้

ไข่+วุ้นน้ าหวาน 

ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 

พฤ.13 

ก.ค. 60 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ า+ไก่ทอด+

เฉาก๊วย 

ผลไม ้ ข้าวต้มทรงเครื่อง 

ศ.14 ก.ค. 

60 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวผัด+น้ าซุป+มัน

เชื่อม 
ผลไม ้ ผัดมักกะโรนี 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่งบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.17 ก.ค. 

60 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+

ขนมเพรทเซล

ไส้ช็อกโกแลต 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น+สาคู

เปียกข้าวโพด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืดหัว

ไชเทา้ 

อ.18 ก.ค. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ า 

นม UHT+

ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวไก่แดง+ลอดช่อง ผลไม ้
ข้าวสวย+แกงจืดวุ้น

เส้น 

พ.19 ก.ค. 

60 
โจ๊กไก่ 

นม UHT+

ขนมเวเฟอร์

สอดไส้ครีม 

ข้าวผัดอเมริกัน+ถั่ว

เขียวต้มน้ าตาล 
ผลไม ้ บะหมี่น้ า 

พฤ.20 

ก.ค. 59 

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู้ไข ่

นม UHT+

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไส้กรอกผัด

ซอส 

ศ.21 ก.ค. 

59 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+

ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+

วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดฟัก 

 

 

 



 
 

20 

รายการอาหารประจ าสัปดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บา่ย 

อาหารเยน็ 

จ.24 ก.ค. 

59 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+

ไส้กรอกทอด+ลอดช่อง 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ า 

อ.25 ก.ค. 

60 

ข้าวต้ม+ไข่

เจียว 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวมันไก่+น้ าซุป+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้ ผัดมามา่ 

พ.26 ก.ค. 

60 

ข้าวสวย+

แกงจืดวุ้น

เส้น 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส้ครีม 

ข้าวสวย+ผัดกะเพรา+

กล้วยบวชชี 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 

พฤ.27 ก.ค. 

60 

ข้าวต้ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+

ไก่ทอด+วุ้นน้ าหวาน 
ผลไม ้ ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู ้

ศ.28 ก.ค. 

60 
----------------- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ----------------- 

จ.30 ก.ค. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ า 

นม UHT+ขนม

ป๊อกกี้ 
ก๋วยเตี๋ยว+รวมมิตร ผลไม ้ ข้าวสวย+กะเพราไก่สับ 

 

 
 

 เรือ่งที ่1 โรคมอื เทา้ ปาก  
  เกิดจากเชื้อไวรัสล าไส้หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด  พบได้บ่อยในกลุ่ม

เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมาก

ขึ้นในหน้าฝน ซึ่งอากาศมกัเย็นและชื้น   โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง 
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 สถานการณ ์

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วย

จ านวน 13,918 ราย ในสว่นของกรุงเทพมหานครนั้น พบผู้ป่วย 2,704 ราย ยงั

ไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 – 4 ป ี

 การแพรต่ดิตอ่ของโรค 

  การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โรคแพร่

ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย  โดยเช้ือไวรัสอาจติดมากับมือหรือของ

เล่นที่เปื้อนน้ าลาย น้ ามูก น้ าจากตุ่มพองและแผล  หรืออุจจาระของผู้ป่วย  และ

อาจเกิดจากการไอจามรดกนั  ในระยะที่เด็กมีอาการทุเลาหรือหายป่วยแล้ว

ประมาณ 1 เดือน  จะพบเช้ือในอุจจาระได้  แต่การติดต่อในระยะนี้จะเกิดขึ้นได้

น้อยกว่า  

 อาการของโรค 

  หลังจากได้รับเชื้อ  3 - 6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย  เริ่ม

ด้วยมีไข้ต่ าๆ  อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทาน

อาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ล้ิน เหงือก และกระพุ้งแก้ม  ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่ม

พองใส  ซึ่งบริเวณรอบๆ จะอักเสบและแดง  ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุม

ตื้นๆ  จะพบตุ่มหรือผื่น (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิว้มือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้น

ด้วย  อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน  7-10 วัน 

 การรกัษา 

  โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ  แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยา

ลดไข้  ยาแก้ปวด ควรเช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะ  และให้ผู้ป่วยรับประทานทาน
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อาหารอ่อนๆ  รสไม่จัด  ดืม่น้ าและน้ าผลไม ้ และนอนพักผ่อนมากๆ  ถ้าเป็น

เด็กอ่อน  อาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดจากขวดตามปกติ โรคมักไม่รุนแรงและ

ไม่มีอาการแทรกซ้อน แต่เชื้อไวรัสบางชนิดอาจท าใหม้ีอาการรุนแรงได้  จึงควร

สังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอมทานอาหารและดื่ม

น้ า  อาเจียนบ่อย  หอบ  แขนขาอ่อนแรง  อาจเกิดภาวะสมองหรือกล้ามเนื้อ

หัวใจอักเสบ หรือน้ าทว่มปอด  ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  ต้องรีบพาไป

โรงพยาบาลใกล้บ้านทันท ี

 การปอ้งกนัโรค 

  โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย 

ผู้ปกครองควรแนะน าบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กให้รักษาความสะอาด  ตัดเล็บ

ให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ (ด้วยน้ าและสบู่)  โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อน

รับประทานอาหาร   รวมทั้งการใช้ช้อนกลาง  และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของ

ร่วมกัน  เช่น  แก้วน้ า  หลอดดูด  ผ้าเช็ดหน้า  และผ้าเช็ดมือ  เปน็ต้น 

สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูก

สุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด

อยู่เสมอ  รวมถึงการก าจดัอุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วย หากพบเด็กป่วย  ต้องรีบ

ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ  ควรแนะน าผูป้กครองให้รีบพาเด็กไป

พบแพทย์  และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ  7  วันหรือจนกวา่จะหายเป็น

ปกต ิ ระหวา่งนี้ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด  เช่น สนามเด็กเล่น  สระ

ว่ายน้ า และห้างสรรพสินคา้  และผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง

สัมผัสน้ ามูก น้ าลาย  หรืออุจจาระเด็กป่วย หากมีเด็กป่วยจ านวนมาก อาจ

จ าเป็นต้องปิดสถานที่ชั่วคราว (1-2 สัปดาห)์ และท าความสะอาดฆ่าเชื้อ

โรค  โดยอาจใช้สารละลายเจือจางของน้ ายาฟอกขาว 1 ส่วนผสมกับน้ า 30 ส่วน 
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 การรกัษา 

ไม่มีการรักษาเฉพาะโดยมากรักษาตามอาการ 

 ถา้มไีขใ้หย้าพาราเพือ่ลดไข ้

 หลีกเลีย่งการใชย้าทีม่สีว่นผสมของสเตยีรอยดท์ัง้ชนดิกนิและทา

เพราะจะท าใหอ้าการของโรคก าเริบมากขึน้ 

 ตดิต่อขอค าแนะน าเพิม่เตมิ 

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-3333 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-3194 

 คน้หาขอ้มลูเพิม่เติม 

เว็บไซต์ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุม

โรค http://thaigcd.ddc.moph.go.th/eid_knowledge_Enterovirus.html  

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสขุ  http://www.moph.go.th 

 

 

มาตรการปอ้งกนัโรคมอื เทา้ ปาก ในโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี์ 

 

ÿ การรณรงคใ์หค้วามรู ้

 1. ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรค ทางจดหมาย/จุลสาร 

ป้ายติดประกาศในโรงเรียน และเว็บไซด์ 

 2. ขอความรว่มมือผู้ปกครองให้เด็กที่ไม่สบาย หยุดเรยีน 

 

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/eid_knowledge_Enterovirus.html
http://www.moph.go.th/
http://www.moph.go.th/
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ÿ การปลูกฝงัสขุนสิยัใหน้กัเรยีน 

1. รณรงค์เรื่องการล้างมือ ด้วยน้ าสบู่ 

- ก่อนรับประทานอาหาร 

- หลังจากออกจากห้องส้วม (ทั้งอุจราระและปัสสาวะ) 

2. ฝึกนักเรียนให้รู้จักแยกของใช้ส่วนตัว  

3. ตรวจสุขภาพนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน 

ÿ สถานที่และสิง่แวดลอ้ม 

1. เปิดให้มีอากาศไหลเวียนหลังจากเลิกเรียนในแต่ละวัน 

2. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน อยา่งน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง 

3. ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เด็กใช้ร่วมกัน ล้างท าความสะอาด

ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด เป็นประจ า 

4. ดูแลความสะอาด สระวา่ยน้ า เปล่ียนถ่ายน้ าและใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรค

ในอัตราส่วนที่ได้มาตรฐาน 

ÿ บคุลากร (คร ูพีเ่ลี้ยง ผูป้ระกอบอาหาร/ผู้ตกัอาหาร) 

1. ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตักอาหาร ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี (ตรวจ

อุจจาระ)  ป้องกันการแพร่เชื้อโรค 

2. ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตักอาหาร ต้องตัดเล็บให้สั้น  

3. ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งเมื่อท ากิจกรรม หลังสัมผัสอุจาระ น้ ามูก น้ าลาย

เด็ก 
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การด าเนนิการเมือ่พบผูป้ว่ย ในโรงเรยีน   

 

1. เมื่อพบเด็กมีอาการไข้ ไอ หรือมีอาการป่วยคล้ายมือ เท้า ปาก ใหห้ยุด

เรียน และพาไปพบแพทย์หลัง จากนั้นให้คุณครูตรวจตราเด็กทุกราย ถ้ามี

เด็กที่เข้าข่ายให้แจ้งผู้ปกครองรับกลับไปพบแพทย์ 

2. ด าเนินการแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องการติดต่อและการ

ป้องกันควบคุมโรค โดยเนน้เรื่องการดูแลความสะอาดของสิ่งของที่เด็กมักจะ

น าเข้าปาก 

3. ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนอยู่กับบ้านและให้ค าแนะน าผู้ปกครองว่าควรให้เด็ก

งดการเล่นกับเด็กอื่นๆในชุมชน หรือพาไปแหล่งชุมนมุชน เช่น

ห้างสรรพสินคา้ สนามเด็กเล่นอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลงัเริ่มป่วย 

4. หากพบว่ามีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในโรงเรียน พิจาณา ให้ปิด

ชั้นเรียนดังนี้ 

- ชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า 2 รายในห้องเดียวให้ปดิเฉพาะ

ห้องเรียนนั้นเป็นเวลา 5-7 วัน 

- หากมีการป่วยกระจายในชัน้เรียนมากกว่า 1 ห้อง ใหป้ิดทั้งชั้นเรียน

เป็นเวลา 5-7 วัน 

- หากมีการป่วยของเด็กหลายชั้นเรียนแนะน าให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา 

5-7 วัน 

5. ด าเนินการท าความสะอาด อุปกรณ์รับประทานอาหาร,ของเล่นเด็ก,ห้องน้ า

,สระว่ายน้ าและให้เติมคลอรีนในสระว่ายน้ าและตรวจวดัระดับคลอรีนที่ให้อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน (0.02ppm.)อย่างเคร่งครดั 
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 เรือ่งที ่2 12 เทคนคิฝกึลกูใหเ้ปน็เดก็ 2 ภาษาเริม่ตัง้แตใ่นทอ้ง 

 

12 เทคนคิฝึกลกูใหเ้ป็นเดก็ 2 ภาษาเริม่ตัง้แตใ่นทอ้ง มดีงันีค้ะ่ 

 1. ตั้งแต่อยู่ในท้อง ให้ฟังเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ การ์ตูน เพื่อให้

ทารกคุ้นชินกับส าเนียง 

 2. เมื่อลูกคลอดให้ตกลงกันในครอบครัว ว่าใครจะเปน็คนพูดภาษาอังกฤษ

กับลูก อาจก าหนดใหพู้ดองักฤษกับลูกเท่านั้นทุกวันห้ามพูดไทย ส่วนคนอื่น

ที่อยู่ในบ้านก็ให้พูดไทยตามปกติ หรือก าหนดวันใน 1 สัปดาห์เลือกพูด

ภาษาองักฤษมาสัก 1 วันกไ็ด้ค่ะ ให้ลูกคุ้นชินกับภาษาและส าเนียงอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ

 3. สามารถฝึกลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด-7ขวบ เพราะเด็กวัยหลัง 7 ขวบ จะ

ค่อนข้างสอนยากและยังไดร้ับการสอนมาจากโรงเรียนแล้ว ถ้ามาเริ่มพูด

ภาษาองักฤษกับลูกตอนโตลูกอาจสับสนและต่อต้านได้ค่ะ 
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 4. ถ้าต้องการให้ลูกพูดส าเนียงเหมือนต่างชาติก็ต้องพูดกับลูกให้ถูกหลัก ให้

ถูกส าเนียง เพราะช่วงวัยเดก็ เด็กจะจดจ าและจะแก้ไขยากมาก ถ้าพดูส าเนียง

ไทยกับลูก ลูกก็จะพูดภาษาอังกฤษส าเนียงไทยค่ะ 

 5. พดูทุกวัน ด้วยค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น นั่ง ยนื กิน นอน ไป มา 

อาบน้ า แต่งตัว หา้มแปลเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้คณุต้องพูดทุกวันอยู่แล้วลูกจ า

ได้แน่นอน พูดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นประโยค เมื่อลูกโตขึ้น

เรื่อยๆค่ะ 

 6. เปิดหนังหรือการ์ตูนใหลู้กฟัง ไม่จ าเป็นต้องให้ดูนะคะ ฟังอย่างเดียว

เพื่อให้ได้ส าเนียงค่ะ 

 7. ของเล่น หรือ หนังสือเสริมพัฒนาการต่างๆ การด์ค าศพัท์ต่างๆ สามารถ

น ามาเป็นสื่อสอนภาษาอังกฤษกับลูกได้ 

 8. อย่าจับลูกมานั่งสอน เพราะเด็กวัยนี้ชอบเล่นและเรียนรู้ ควรเน้นกิจกรรมที่

ได้ท าร่วมกันและพูดภาษาองักฤษทุกวัน เด็กจะจ าได้เอง 

 9. ถ้าเด็กยืนหรือเดินได้แล้วควรเปิดเพลงสอนภาษาให้ลูกหัดเต้น ลูกจะชอบ

มาก เต้นตามและจะจ าค าศพัท์นั้นๆได้แม่นย า เช่น เพลง Weel on the 

bus, head shoulders knees and toes, twinkle twinkle little star 

เป็นต้น 

 10. ไปเที่ยวที่ไหน ควรชักชวนลูกคุย พูดศัพท์ใหม่ๆให้ลูกจ า เช่นไป ห้าง

สรรถสินค้าก็ไปตามแผนกต่างๆ มีศพัท์ให้ลูกเรียนรู้เยอะมากค่ะ 

 11. ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษควรฝึกไปพร้อมๆกับลูกเลยค่ะ 

ถ้ามีเวลาว่างกค็วรดูซี่รี่ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมีการแปล ฟังและดูการกระท า

ของตัวละครไปเรื่อยๆจะจับความหมายของค าพูดนั้นๆไดเ้องค่ะ 
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 12. ไม่จ าเป็นต้องรีบเร่งลูกนะคะ บางค าลูกจะยังไม่พดูออกมา คุณก็ย้ าๆ

ตามปกติไปค่ะ ลูกจะพูดเมื่อพร้อมเองค่ะ 

  ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่สามารถท าให้ลูกพูดภาษาที่ 2 ได้ง่ายๆ ขึ้นอยู่

กับกิจกรรมที่ครอบครัวนั้นสะดวกค่ะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคน เห็นถึง

ความส าคัญของภาษาที่ 2 เพราะเป็นภาษาที่ลูกต้องได้ใช้แน่ๆในอนาคต แต่ไม่

จ าเป็นต้องเน้นหนักมาก เพียงแต่ให้ท าโดยธรรมชาติ ลูกสามารถพูดได้แน่นอน 

ให้คิดว่าเด็กทุกคนคือกระดาษสีขาว ใส่สิง่ไหนเข้าไปลูกก็จะรับสิ่งนั้นได้ดีค่ะ 

ที่มาจาก : www.maerakluke.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maerakluke.com/
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 1   

โยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะ 
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

น าตัวเลขหน้าค าศัพท์ใส่ด้านหลังภาพท่ีมีความหมายตรงกัน 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน พับสีสวย 

เจ้าของ   ด.ญ.ชนิกานต ์ แก้วเมฆ (น้องออกัส)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 2 (ครตูาล)  

ที่มา   การดูแลและระมัดระวังอุบัติเหตุ 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน มาเล่นฟุตบอลกันเถอะ 

เจ้าของ  ด.ช.จักรพันธ์ งามจิรวิโรจน ์(น้องต้น)   

หอ้งอนุบาล 1/2 (ครบู)ี  

ที่มา   ตัวเด็ก 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วิ่งผลัด 

เจ้าของ  ด.ช.กรณ์ทณัฏฐ ์วสุนทราธร (น้องบิเทิล) 

  หอ้งอนุบาล 2/3  (ครปูุย๋)  

ที่มา   การเล่น การออกก าลังกาย 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ระบายสีการแห่เทียนเข้าพรรษา 

เจ้าของ  ด.ญ.ณัฐหทัย ลี้สธนกุล (น้องโฟกัส)  

หอ้งอนุบาล3/1  (ครปูกุ)    

ที่มา  วันเข้าพรรษา 

 

 

 

ตอน.. การพฒันาจรยิธรรมในเดก็ปฐมวยั 

ผูแ้ตง่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ 

  ท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายของค าวา่ จริยธรรมไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

ดังนี ้

“จริยธรรม คือ หลักแห่งการประพฤติ ปฏิบัติที่ด ีที่เหมาะที่ควร” 

“จริยธรรม คือ หลักค าสอนที่ว่าดว้ยแนวทางการประพฤติที่เป็นหลักการและเป็น

ที่ยอมรับนับถือ” 

  ส่วนความหมายในแง่ของการน าไปสู่การปฏิบัตินั้น จรยิธรรม มี

ความหมายตามที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า จริยธรรม เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึง

วิธีการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อประโยชนส์ุขของตนเองและสังคม 

โดยการปฏิบัตินั้นจะท าในสิ่งที่สังคมยอมรับและเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม บุคคลที่มี

ความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม สังคมยอมรบั ท าให้เกิดความมีคุณค่า

ต่อตนเองและสังคม เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนที่มี

จริยธรรม คือ บุคคลที่มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี นั่นเอง 
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  การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมนั้น จะต้องใช้ระยะเวลา โดยเริ่ม

ตั้งแต่วัยต้นของชีวิต ทั้งนีก้ารพัฒนาจริยธรรมนั้นมีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัย

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังนี ้

 ทฤษฎีจริยธรรมตามแนวคิดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

(Kolhberg’s theory of morals resoning) 

  โคลเบอร์ก เป็นนักจิตวิทยาที่อธิบายถึงจริยธรรมของคนที่พัฒนาขึ้นไป

พร้อมๆ กับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ระดับกฎเกณฑ์สังคม และระดับเลยกฎเกณฑ์ของสังคม 

ส าหรับเด็กปฐมวัย จะอยู่ในขั้นแรกของทฤษฎีคือ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ เด็กวัยนี้

จึงตัดสินความถูกผิดจากความรู้สึกของตนเอง และตามกฎเกณฑ์ที่ผู้อ่ืนก าหนด

โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี ้

  ขัน้ตอนที ่1 การหลีกเลี่ยงการลงโทษและการท าตามค าสั่ง (Punishment 

and obedience oreintation) เด็กวัยนี้จะประพฤตตินตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เพราะหลีกเลี่ยงการลงโทษ ความถูก ผิด ตัดสินโดยพิจารณาผล ถ้าถูกลงโทษ

ถือว่าท าไม่ด ีเด็กวัยนี้จึงยงัไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ นอกจาก

ปฏิบัติตามค าสอนของผู้ใหญ่ 

  ขัน้ตอนที ่2 การปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังรางวัลส่วนตวั (Personal reward 

Oreintation) เด็กจะน าความต้องการของตนมาก าหนดสิ่งที่ถูกและผิด ถ้าหาก

ปฏิบัติสิ่งใดแล้วได้รางวัลก็จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถกูต้อง ดังนั้นการชมเชย

และให้รางวัลเมื่อเด็กท าในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นวิธีสอนจริยธรรม ความ

ประพฤติให้กับเด็ก เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถตัดสินสิ่งต่างๆ ได้ด้วยเหตุผลของ

ตนเอง 
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 ทฤษฎกีารเรยีนรูจ้รยิธรรมดว้ยการกระท าตามแนวคดิของสกนิเนอร์ 

  สกินเนอร์ (Skinner) นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม เป็นผู้เสนอทฤษฎี

ที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผลจากการ

แสดงพฤติกรรมนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพฤติกรรมนั้นจะมแีนวโน้มเกิดขึ้นอีกหรือไม่

ในสถานการณ์ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิม ถ้าเกิดขึ้นอกีจะเรียกผลพฤติกรรมนั้นว่า 

การเสริมแรงทางบวก แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นอีกเรียกผลของพฤติกรรมนั้นว่า การ

ลงโทษ การอธิบายถึงการเรียนรู้ด้านจริยธรรมผ่านกระบวนการเสริมแรงและการ

ลงโทษ หากเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้วได้รับการชมเชย ยกย่อง คือ เด็กจะ

แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก แต่หากแสดงพฤติกรรมใดแล้วถูกลงโทษ เด็กจะระงับ

หรือหยุดการกระท านั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กจึงขึ้นอยู่กับ

ผู้ใหญ่ที่จะตัดสินวา่ พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เหมาะสม แล้ว

น ามาใช้ในการอบรมปลูกฝังเด็ก 

 ทฤษฎกีารเรยีนรูพ้ฤตกิรรมจรยิธรรมตามแนวคดิของแบนดรูา 

  แบนดูรา (Bandura) นักจติวิทยาสังคม อธิบายว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่

ของคนในสังคมเกิดจากการเรียนรู้ โดยการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิต

จริง หรือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้ตัวแบบจะท าหน้าที่ทั้งสร้างหรือพัฒนา

พฤติกรรมจริยธรรม และจะท าหน้าทีใ่นการระงับ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เดก็

ปฐมวัยจึงเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบ ผู้ใหญ่และสังคมจึงเป็นตัวแบบ

ที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบ การสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือ การสร้างและเลือก

ตัวแบบที่ดีให้เด็กได้สังเกต ส าหรับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้

พฤติกรรมจริยธรรมตามแนวคิดนี้มี 4 ขั้นตอนคือ 
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  ขัน้ตอนที ่1 กระบวนการตัง้ใจ เป็นการที่เด็กได้เห็นตัวแบบที่น่าสนใจ 

ดังนั้นตัวแบบจึงต้องแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และเมื่อเด็ก

สนใจแสดงพฤติกรรมที่ดีจะต้องมีการเสริมแรง เพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมซ้ า 

  ขัน้ตอนที ่2 กระบวนการเก็บจ า เมื่อเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดง

พฤติกรรมที่ดี และได้รับการยกย่องชมเชย และได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม

บ่อยๆ เด็กเกิดความสนใจต้องการแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ เด็กจะหา

วิธีเก็บและจดจ าข้อมูลการแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กบัสถานการณ์ 

ขัน้ตอนที ่3 กระบวนการกระท า เมื่อเด็กจดจ าข้อมูลได้และเก็บไว้ใน

ความคดิเมื่อเผชิญสถานการณ์ เด็กจะน าข้อมูลมาแสดงเป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียง

กับพฤติกรรมของตัวแบบ เพื่อให้ได้ผลเหมือนตัวแบบ 

ขัน้ตอนที ่4 กระบวนการจงูใจ เมื่อเด็กสังเกตตัวแบบและจดจ าข้อมูลไว้ 

และเมื่อเผชิญสถานการณ์ ถ้าหากมีการจูงใจและเด็กคาดวา่จะได้รับการเสริมแรง 

เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา ดงันั้นถ้าหากเด็กแสดงพฤติกรรมดี จึงควรได้รับผล

ในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบได้รับ การจูงใจจึงเป็นสิ่งสนับสนุนให้

เด็กแสดงพฤติกรรมจริยธรรม 

  จากทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎีขา้งต้น จึงน ามาใช้ในการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย

มีพฤติกรรม จริยธรรมโดยการใช้ตัวแบบที่ดี การสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยาก

กระท าตามตัวแบบ การใหก้ารเสริมแรง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมดี และการ

ลงโทษหรือให้เห็นตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมไม่ดีแล้วถูกลงโทษ เมื่อต้องการการ

หยุดยั้งหรือระงับพฤติกรรมที่ไม่ดี ทั้งนี้ผู้ใหญ่ทีใ่กล้ชิดเด็กจึงเป็นบุคคลส าคัญใน

การก าหนดพฤติกรรมจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับและถือว่ามีคุณคา่แก่สังคมนั้นๆ 

โดยน ามาจดัเป็นแบบให้กับเด็ก ก าหนดให้เด็กประพฤติ ปฏิบัติและสร้าง
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กฎเกณฑ์ของการประพฤติ เนื่องจากเด็กปฐมวัย ยงัไม่สามารถตัดสินความถูกผิด

อย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง แต่จะประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของผู้ใหญ่ 

 

 การก าหนดพฤตกิรรมจรยิธรรมส าหรับเดก็ปฐมวยั 

  เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจากการก าหนดของ

ผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงตอ้งเป็นผู้ไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่น ามาสอนเด็ก โดย

เลือกพฤติกรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวัยที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ทั้งนี้พฤติกรรม

จริยธรรมดังกล่าวจะเป็นทั้งจริยธรรมที่น าไปสู่การสร้างประโยชน์สุขทั้งส่วนตัวของ

เด็กและประโยชน์สุขของสังคม เช่น การพึ่งพาตนเอง การรู้จักหน้าที่ของตน การ

ยอมรับผลการกระท า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดที่ตกลงกัน การตัดสิน

สิ่งต่างๆ อยา่งมีเหตุผล ไม่ตัดสินเข้าข้างตนเอง หรือยดึความเป็นพวกพ้อง ความ

ซื่อสัตย์ การเอาใจเขามาใสใ่จเรา การไม่พดูเท็จ การไม่พูดจาให้ผู้อื่นเสียใจ 

หรือเสียหาย การไม่ท าร้ายผู้อ่ืนทั้งการกระท า การคิด การพดู การกตัญญูรู้คณุ 

ฯลฯ ทั้งนี้การพิจารณาคดัเลือกจริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็กอาจเป็นเรื่องยาก

เนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม แต่มีแนวปฏิบัติง่าย ๆ ที่น ามาใช้คือ การน า

แนวปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา ซึ่งเด็กเองได้พบเห็นและปฏิบัติอยู่แล้วใน

ชีวิตประจ าวัน มาก าหนด รวมทั้ง การประพฤติปฏิบตัิในสังคมที่แวดล้อมเด็ก 

เช่นการปฏิบัติตามศีลห้า การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ เป็นต้น 

 วธิกีารสอนจรยิธรรมในเดก็ปฐมวยั 

  เมื่อเลือกพฤติกรรมจริยธรรมที่ต้องการพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้แล้ว 

ผู้สอนจะน าทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม มาสู่การออกแบบการสอน ดังนี้ 

1. การใชว้ธิกีารใหร้างวลัและการลงโทษ ทั้งนี้การใหร้างวัลมิได้หมายถึงการให้

สิ่งของที่เด็กพึงพอใจเสมอไป การให้รางวัลในที่นีห้มายรวมถึงการใหค้ าชมเชย 
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ยกย่อง ยอมรับ การแสดงความชื่นชมที่เหมาะสม ไมม่ากหรือไม่น้อยเกินไป 

ส่วนการลงโทษก็มิได้หมายถึงการท าโทษทางกายและทางใจให้เด็กเจ็บปวด 

หรืออับอายขายหน้า อาจเป็นเพียงการงดหรือยกเว้นสิทธิบางอย่าง การไม่ให้

ความส าคัญ หรือลดความส าคัญลง ซึ่งต้องท าควบคู่ไปกับการชี้แจงให้เหตุผล  

2. การใชต้วัแบบ หลักการส าคัญของตัวแบบคือ ต้องเลือกตัวแบบที่เด็กสนใจ 

ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะลอกเลียนแบบ และการใช้ตัวแบบนั้นจะต้องให้เด็กได้เผชิญ

กับตัวแบบที่แสดง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนเด็กจดจ าพฤติกรรมได้ 

3. การสอนโดยการใหแ้สดงความคดิเหน็ในสถานการณท์ีม่ขีอ้ขดัแยง้ทาง

จรยิธรรม ทั้งนีใ้นระดับปฐมวัย อาจใช้สถานการณ์ที่เด็กพบในชีวิตประจ าวัน 

หรือใช้นิทาน แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการนี้แม้จะไม่

เป็นไปตามแนวคิดในทฤษฎีทางจริยธรรมที่ระบุว่าเดก็ปฐมวัย ยังไม่สามารถ

ตัดสินความถูกผิดทางจริยธรรมได้ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง มักระบุเหตุผลตามการ

รับรู้ของตนมากกว่าข้อเท็จจริง แต่การสอนโดยการใหแ้สดงความคิดเห็น ครจูะใช้

การกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพื่อให้

เด็กได้รับรู้เหตุผลตามความเป็นจริง 

 กระบวนการพฒันาจรยิธรรมในเดก็ปฐมวยั 

  การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ต่อเนื่องกัน ดังนี้ 

1. การรบัรู้ เกิดจากการที่เด็กได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมแล้วเกิดความ

เข้าใจ ยินดีทีจ่ะเรียนรู้ และสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้ มกีารเตรียมตนให้พร้อมที่จะ

เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ 



 
 

39 

2. การตอบสนอง เมื่อได้รับรู้เรื่องที่สนใจแล้วเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถ้าเป็น

เรื่องที่ตรงกับความต้องการ จะมีการตอบสนองทางบวก เต็มใจที่จะตอบสนอง 

และมีความพึงพอใจในการตอบสนองในเรื่องนั้น 

3. การสรา้งคา่นยิม เมื่อได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อมและได้ตอบสนองจะเกิดเป็น

ค่านิยม และหากค่านิยมนัน้เป็นสิ่งที่เด็กพึงพอใจ จะเกิดการยอมรับค่านิยม 

ทั้งนี้การยอมรับค่านิยม อาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได ้ทั้งนี้เด็กอาจแสดงออกมา

ให้เห็นถึงการปฏิบัติซ้ า ๆ จนเป็นที่สังเกตเห็นได้ 

4. การจดัระเบียบ หลังจากสร้างค่านิยม และยอมรับค่านิยมแล้ว จะน ามาคิด

พิจารณาและรวบรวมค่านิยม น ามาจดัระบบระบบค่านิยม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้

เวลามาก อาจจะยังยากที่จะสังเกตเห็นในระยะปฐมวัย 

5. การสรา้งลกัษณะนสิยั เป็นขั้นตอนหลังจากน าคา่นยิมที่ดีอย่างหลากหลายมา

จัดเป็นระเบียบ และน ามาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ สร้างเป็นหลักยึดใน

การตัดสินใจ และแสดงถึงลักษณะนิสัย 

  ทั้งนี้จากขั้นตอนดังกล่าวแสดงถึงการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งต้องใช้เวลาใน

การฝึกปฏิบัติค่อนข้างยาวนาน จนกว่าจะเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการมี

จริยธรรม การมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี แต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลา 

หากเด็กได้รับการวางรากฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสมแล้วย่อมน าพาให้เด็กได้รับ

ความสุขความเจริญ เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นการ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กนอกจากพัฒนาการโดยทั่วไปแล้ว ก็ควรส่งเสริมและพัฒนา

ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของการให้เด็กได้

เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ที่มาจาก : http://www.e-child-edu.com 
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ห้อง Nursery 1  (ครนูุม่) 

ตอน......วนัเสารส์มีว่ง !! 

 เช้าวันหนึ่งเด็กๆ มาโรงเรียน 

น้องพอล : น้องเต้ย วันเสาร์สีอะไรครบั 

น้องเต้ย  : สี Purple น้องพอล 

น้องพอล : ไม่ใช่ๆ สีม่วงครับน้องเต้ย 

น้องเต้ย  : ครูนุ่มบอกว่าสีม่วงก็ใช่ Purple ก็ใช่ครับ 

น้องพอล : อ่อๆ วันเสาร์สีม่วง Purple อิอิ 

น้องมิริน :   Saturday Purple อิอิ 

น้องพอล :   อิอิ พอล งงๆ 

 

ห้อง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......ทชิเชอร ์ทชิชู ่

 ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 

Teacher : Q. come here please. 

น้องคิว  : นั่งมอง (ยังไมลุ่ก) 

คุณครู  : น้องคิว ไปหาทิชเชอร์ครับ 

น้องคิว  : เดินไปหยิบกระดาษทิชชู่ 

คุณครู  : ไปหาทิชเชอร์ ไม่ใช่หยิบทชิชู่ครับ 555 
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ห้อง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ท าไมตอ้งเจบ็ 

 ในระหว่างที่คุณครูรบัประทานอาหารกลางวัน น้องพันไมล์ไมน่อนกลางวัน 

มานั่งคุยกับคุณคร ู

น้องพันไมล ์ : คุณครูท าไมเวลาน้องพันไมลล์้มต้องเจ็บทุกทีเลย  

คุณครู  : ก็พื้นมันแข็งนี่คะ พันไมล์ก็ตอ้งระวังอย่าให้ล้มนะคะ 

น้องพันไมล ์ : แล้วพื้นที่บ้านพันไมลม์ันแข็งหรือนิ่มคะ 

คุณครู  : คุณครูยังไม่เคยไปบ้านน้องพันไมล์เลยจะรูไ้ด้ไงคะว่าพ้ืนที่ 

บ้านน้องพันไมล์มันแข็งหรือนิ่ม 

น้องพันไมล ์ : ต้องไปถามคุณแม่ก่อนนะคะ เด๋ียวมาบอก 

 

ห้อง K.1/2 (ครบู)ี 

ตอน.......ฒ.ผูเ้ฒา่ 

ครูดาว  : ให้น้องมีนาท่อง ก-ฮ ท่องไปเรื่อยๆ จนมาถึง ฒ. 

น้องมีนา : ฒ.ผู้เฒ่า เดินไมไ่หวแล้วค่ะ 

เพื่อนๆ หัวเราะ และบอกน้องมีนาว่า ฒ.ผู้เฒ่า เดินย่อง 555 

 

ห้อง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......V ว ี!! 

 ขณะที่ครูให้เขียนโยงค าศัพท ์ น้องจีนโยงค าศัพท์ผิด   ครูจ๋าให้ลบและโยงใหม่  

ครูจ๋า  : น้องจีน V คืออะไรคะ 

น้องจีน  : V ดับเบลิยู ปลาวาล ค่ะ 

ครูจ๋า   : ฮ่าๆ ไม่ใช่ V ดับเบลิยู ปลาวาลค่ะ แต่ V แวน รถตู ้ 
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ห้อง K.1/4 (ครกูุก๊) 

ตอน.......ชือ่คร ู!! 

ครูกุ๊ก  : น้องอลิซ คุณครูชื่ออะไรคะ 

น้องอลิซ  : ครูปุ๊ก (ครูกุ๊ก) 

ครูกุ๊ก  : กับครูอะไรคะ 

น้องอลิซ  : ครูอุ๋ง (ครูกุ้ง) 

ครูกุ๊ก  : ตกลงท่ีห้องของน้องอลิสมีครูชื่ออะไรบ้างนะคะ 

น้องอลิซ  : ครูปุ๊ก, ครูอุ๋ง (ครูกุ๊ก, ครูกุ้ง) 

คุณครู  : 555 

 

ห้อง K.2/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน.......ตาตรงขา้มกบั ? 

ครูพงษ์  : เด็กๆ ตาตรงข้ามกับอะไรคะ 

น้องจีจ้ี  : ตาตรงข้ามกับคิ้วค่ะ  

น้องฮาจิ  : จีจ้ี ไม่ใช่แบบนัน้นะ  

น้องจีจ้ี  : ถูกแล้ว คุณครูยังย้ิมเลย  

น้องพอร์ช : เออ ใช่ๆ เพราะตาอยู่ข้างล่าง คิ้วอยู่ข้างบน 
 

ห้อง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........ขาดใคร ? 

 เช้าวันหนึ่งขณะที่คุณครูก าลังเช็คช่ือเด็กอยู่ตอนเช้า 

ครูอี๊ด  : เด็กๆ วันนี้ใครไม่มาโรงเรียน ขาดใครคะ 

น้องเซียน  : ขาดครูจอยครับ… 

ครูอี๊ด  : 555 
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ห้อง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......มนัจะละลาย 

น้องX-Box : คุณครู X-Box จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ 

ครูปุ๋ย  : จริงหรอ เอาหิมะมาฝากครูปุ๋ยด้วยนะ 

น้องX-Box : 555 ไมไ่ด้หรอกครูปุ๋ย มนัจะละลายนะ โอเคนะครูปุ๋ย 

ครูปุ๋ย  : 555 โอเค โอเค 
 

ห้อง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ส าเภา ! 

ครูปุก  : ครูสอนให้เด็กๆ อ่านค าว่า ส าเภา  

น้องพุทธ  : ได้ยินว่า ครูใหไ้ปเอาชาม  

ครูปุก  : อะไรคะน้องพุทธ  

น้องพุทธ  : เอาชามมาครับ 

เพื่อนๆ  : 555 

ห้อง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......มดตวัใหญ ่

ครูติ่ง  : วันเข้าพรรษาเด็กๆ ไปท าบญุที่ไหนคะ 

น้องใบบุญ : ที่วัดค่ะ 

น้องต้นกล้า : น าแท่งเหลืองๆ ไปท าบุญด้วย 

น้องจูน  : เทียนเหลืองๆ ต่างหากหล่ะ 

น้องวินวิน : ตลกจัง 555 
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ห้อง K.3/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......ฝกึภาษา 

น้องนัตกับน้องคุณธรรมนั่งเล่นด้วยกัน 

น้องนัต  : คุณธรรม แซ่บบ ่

น้องคุณ  : นั่งเฉยไม่ตอบ 

น้องนัต  : ว่าไง พูดได้บ่ ภาษาอีสาน 

น้องคุณ  : (ยิ้ม) ไมไ่ด้นะ 

น้องนัต  : อ้ืมมม 

 

 


