
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 

 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชัยมงคล ขอแสดงความยินดีกับ

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล จํานวน 3 รายการ คือ 

 1.แข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปีด.ช.วชิระ มงคล

ประเสริฐ  ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

 2.ทีม Gimmick Force Varsity และทีมหวานแหวน 
สังกัดชมรม Dancercise บางมูลนาก ได้รับรางวัลที�  3 ใน

รายการ Hiphop International Thailand 2019 ได้เป็นแทนไป

แข่งต่อที�เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา คือ  

- ด.ช.ยศวริศ ชศูรี 

- ด.ญ.ปณุยนชุ ภู่ทอง 

- ด.ญ.กานต์มณี แก้วแหวน 

- ด.ญ.ปวีณ์นชุ ยปุานนัท์ 

- ด.ญ.ณฐัวิภา บญุสอง 

- ด.ญ.นภสัวรรณ ศรีอชุา 

 3.การแข่งขันกัฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั�งที�  35 

"บุรีรัมย์เกมส์" ทีมชาย-หญิงยวุชนรุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี 

*รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

- ด.ญ.องัคณา คํามี 

- ด.ญ.เขมฐิณี บญุจิตร 

- ด.ญ.ทรรศนนัท์ บญุพินิจพงศ์ 

- ด.ช.ภาณรินทร์ปัตมพรม 

- ด.ช.ธนชัพร ภู่เสม 

- ด.ช.ชิติพทัธ์ บางขนั 

*รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 รุ่นยวุชนหญิงเดี�ยว อายไุม่เกิน 14 ปี 

- ด.ญ.องัคณา คํามี  

 

 

ประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 

ปานอุดมลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมู

การศึกษา และคุณเมตตา สุ

สถานศึกษาขั �นพื �นฐาน โรงเรียนเทศบาล 

นโยบายและแน

ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื�อให้การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะครูและนกัเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านมาเป็นอย่างสงู และ

ขอขอบพระคณุผู้ปกค

ประชุมครั �งนี �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18 พ.ค.2562) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ได้จัด

ประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านรองวีรศกัดิ� 

ปานอุดมลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก ฝ่าย

การศึกษา และคุณเมตตา สุขสวคนธ์  ประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั �นพื �นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชัยมงคล ร่วมชี �แจง

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กับ

ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื�อให้การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะครูและนกัเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านมาเป็นอย่างสงู และ

ขอขอบพระคณุผู้ปกครองทกุท่านที�ได้สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วม

ประชุมครั �งนี �ด้วยคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 

 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 1 เดือน พฤษภาคม2562 

 
 
 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูกาญจนา  พลสงฆ์ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 

 



 

 
 

 

 

 ฟังอย่างมีสต-ิสื�อสารเข้าใจ-รักบอกว่ารัก 

  

 

 

 

 

  “สภาพความเป็นจริงในแต่ละวันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

สภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกันทํามาหากิน การสร้างความ

มั�นคงทางการเงินเพื�อความเป็นอยู่ที�ดีส่งผลให้สถานการณ์

ครอบครัวไทยเปลี�ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายกลายเป็น

ครอบครัวเดี�ยว หรือพ่อแม่ต้องส่งลูกไปอยู่กับปู่ ย่าตายายขณะที�

ตนเองต้องมาทํางานในเมือง ก่อเกิดสถิติคนไทยใช้เวลากับ

ครอบครัวน้อยลง หลายครอบครัวจึงเกิดปัญหามาก ยิ�งโลก

เทคโนโลยีดิจิทัลที�เข้ามาเป็นส่วนหนึ�งในการใช้ชีวิตของผู้คน ทุก

คนอยูก่บัโลกหน้าจอ มือถือของตนเองทําให้เกิดช่องว่างทั �งในเรื�อง

ปฏิสมัพนัธ์ การสื�อสาร เวลาน้อยนิดที�พ่อแม่ลูกจะอยู่ร่วมกันก็ยิ�ง

หายไป 

 รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ กรรมการสมาคมครอบครัว

ศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ครอบครัวในปัจจุบันมีการ

เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม อดีตเป็นครอบครัวขยาย ปู่ ย่าตายายพ่อ

แม่ลูกอยู่พ ร้อมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ตอนนี �กลายเป็น

ครอบครัวเดี�ยว และครอบครัวที�นําลกูไปฝากเลี �ยงไว้กบัตายายซึ�งมี

จํานวนมากขึ �นเรื�อยๆ 

“เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต” อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์ 

(พม.) กลา่วว่า ปัญหาที�เกิดขึ �นในครอบครัวนั �น เมื�อพ่อแม่มีปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ ทําแต่งานจึงไม่มี เวลาให้ลูก  เพราะสถาบัน

ครอบครัวที�เข้มแข็งต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสปัดาห์

หนึ�งอยู่ด้วยกัน 2-3 วันนอกจากเรื�องเวลาแล้ว ตอนนี �ช่องว่าง

ระหว่างวยัก็เป็นอีกหนึ�งปัญหาในครอบครัว โดยเฉพาะการสื�อสาร 

ซึ�งปู่ ย่าตายายกบัหลาน เป็นช่วงวยัที�อยู่ด้วยกันยาก ไม่ค่อยเข้าใจ

กัน ทําให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ยิ�งวยัรุ่นยิ�งมีปัญหา เพราะ

เด็กวยัรุ่นกบัผู้สงูอายปุกติก็ไม่เข้ากันอยู่แล้ว เจตคติตั �งแต่ต้นไม่ได้

ปลูกฝังเรื�องการสื�อสารอย่างเข้าใจ "เมื�อเกิดปัญหาในครอบครัว 

ความรุนแรงและปัญหาต่างๆ ก็ตามมา ดงันั �นขณะนี � พม.พยายาม

รณรงค์เรื�องคําพดู โดยต้องใช้คําพดูที�ดีและเรื�องการใช้ท่าทาง กลบั

เข้าบ้านไปยิ �มแย้มแจ่มใส ทําอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจตรงนี �” เลิศ

ปัญญา กลา่ว 

 ทั �งนี �ปัญหาครอบครัวที�พบเจอมากขึ �น คือเด็กจะพูดว่า

พ่อแม่ไม่เข้าใจ เพราะลกูพูดอะไรไปพ่อแม่ก็ไม่ฟัง เนื�องจากพ่อแม่

คาดหวงัจากลกูว่าต้องเป็นอย่างนั �นอย่างนี � ซึ�งพ่อแม่คาดหวงัด้วย

ความรักแต่นั�นไม่ใช่ตัวเด็ก หรือเด็กจะรับรู้ได้ จนทําให้ตอนนี �เด็ก

หลายคนโดยเฉพาะเด็กมธัยมศึกษาตอนปลายเกิดความกงัวลและ

กลัวผิดพลาด หลายคนมาพบแพทย์เนื�องจากไม่อยากไปเรียน

หนงัสือกลวัสอบไม่ติด 

 พญ.วิมล รัต น์  วัน เพ็ญ รองผู้ อํ านวยการสถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า ตอนนี �พ่อแม่มีลูกน้อยลงหลายคนมีเวลา

วุน่วายกบัลกูมากเกินไป จากพ่อแม่ที�มกัใช้อํานาจในการบงัคบัลกู

กลายเป็นพ่อแม่กลัวลูก เพราะคุมลูกไม่อยู่แต่ก็คาดหวังกับลูก 

อยากให้พ่อแม่บ่นให้น้อยลง เพิ�มความเข้าใจ ฟังลกูมากขึ �น"อยาก

ให้พ่อแม่หันกลับมามองตัวเองว่าลูกไม่ดีจริงหรือเพราะพ่อแม่

คาดหวงักบัลกูมากเกินไป เริ�มแรกพ่อแม่ต้องรู้จกัแก้ที�ตวัเอง เพราะ

ต่อให้ปัจจัยที�เกิดปัญหาในครอบครัวอาจจะเกิดจากตัวเด็กเอง 

สงัคม เพื�อน แต่เรื�องเหล่านั �นบางครั �งอาจเปลี�ยนแปลงยากต้อง

ปรับที�ตวัพอ่แม่ก่อน” พญ.วิมลรัตน์ กลา่ว 

 พ่อแม่ต้องถามตวัเองว่าเลี �ยงลกูด้วยความสขุหรือความ

เหนื�อยหน่าย ถ้ายงัเห็นความนา่รัก ความเมตตา ความปรารถนาดี

ของลกู อยากให้มองนึกถึงมมุเหลา่นั �น และย้อนมองตวัเองว่าจริงๆ

แล้วเป็นลกูที�เปลี�ยนแปลงไปหรือเป็นความคาดหวงัของพ่อแม่เอง   

"ชไูชย นิจไตรรัตน์" จากมลูนิธิแพธทเูฮลท์ กล่าวว่า อีกหนึ�งปัจจัยที�

สร้างปัญหาในครอบครัว คือการพูดคยุเรื�องเพศ ซึ�งพ่อแม่มกัมอง

ว่าไม่ควรคุยกับลกูเรื�องนี � ทั �งที�สถานการณ์และนวตักรรมที�เข้าถึง

อย่างรวดเร็ว คงปฏิเสธ หรือสกัดห้ามได้ดงันั �นพ่อแม่จําเป็นต้อง

สร้างความเข้มแข็งและรู้เท่าทนัเด็กในการบริโภคสื�อให้แก่ลกู อย่า

มองเรื�องเพศเป็นความกระดากหรือน่าอายที�จะพูดในครอบครัว 

หรือมองว่าเรื�องเพศต้องเป็นเรื�องเพศสมัพนัธ์ ทั �งที�ความจริงเรื�อง

เพศเป็นเรื�องวิถีชีวิต ซึ�งเกี�ยวโยงเรื�องโรค เรื�องการป้องกันการท้อง

ไม่พร้อมขณะที�หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้ มครองและช่วยเหลือ

นกัเรียน (ฉก.ชน.) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั �นพื �นฐาน 

(สพฐ.)“ธีร์ ภวังคนนัท์” เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์

ของเด็กและวยัรุ่นที�ติดต่อมายงัศูนย์เฉพะกิจ พบว่าต้นเหตทุี�ทําให้

ปัญหาเด็กและวัยรุ่นเกิดขึ �นนั �น เ ริ� มจากปัญหาในครอบครัว 

 โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของการเลี �ยงดูไม่

สมบรูณ์ เด็กมกัจะบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ พ่อแม่ขาดทกัษะในการ

ใช้เวลาที�มีอยูน้่อยให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะจากการสอบถามเด็ก

บางคนไม่เคยถกูกอดในชีวิต พ่อแม่ขาดการสื�อสาร ปฏิสมัพนัธ์กัน 

ดงันั �นพ่อแม่ควรปรับตวั เรียนรู้พร้อมๆ กบัลกูโดยเฉพาะการสื�อสาร 

พ่อแม่ต้องรู้จักฟังลกูอย่างมีสติ ฟังว่าสิ�งที�ลูกต้องการคืออะไร ที�

สําคญัพ่อแม่ต้องทําให้ลกูรู้สึกว่าพ่อแม่คือเพื�อนที�สามารถปรึกษา 

พูดคุยได้ทุกเรื�อง เพื�อรักษาความเข้มแข็ง อบอุ่น ดํารงความเป็น

ครอบครัวให้มั�นคง.. 

คลีนิคพ่อแม่ 


