
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
10 กันยายน 2563  นายเฉลา เกษศิลป์ ปลดัเทศบาล

เมืองบางมูลนาก และนางขวัญใจ ไกรวิริยะ ผู้ อํานวยการกอง

การศึกษา พร้อมด้วยนางสาวกุลิศรา ช่างทุ่งใหญ่ หัวหน้าฝ่าย

แผนงานและโครงการ และนางสาววราภรณ์ ศรีบุศกร นกัวิชาการ

ศกึษาชํานาญ ได้ประชุมและพบปะคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วดั

ชยัมงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. นายวีรศกัดิ�  ปาน

อุดมลกัษณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ

ของครูสจุิตรา  มีเย็น ในงานนี �มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความ

ยินดี  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ

สถานศกึษา หวัหน้าสว่นราชการ ครูบํานาญ พนกังานเทศบาลและ

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บางมลูนาก 

 

 

 

 

 

 

 

จาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โครงการ

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับชั �นมัธยมศึกษา ประจําปี 

พ.

พิจิตร ได้แก่ ด

บางมลูนาก จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคารที� 29 กันยายน พ.ศ. 2563  รับมอบเกียรติบตัร

จาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โครงการ

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับชั �นมัธยมศึกษา ประจําปี 

.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั �น4 ศาลากลางจังหวัด

พิจิตร ได้แก่ ด.ญ.ชตุิมณฑน์ บวบนา รร.เทศบาล ๒ วดัชยัมงคล อ.

บางมลูนาก จ.พิจิตร  ขอแสดงความยินดีกบัเด็กเก่งด้วยนะคะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 
ปีที� 20 ฉบับที� 5 เดือน กันยายน2563 

 
 
 
 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คุณครูวศินี  พเิดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 



 

วัยรุ่นไทย ก้าวร้าวมากขึ �น เกิดจากอะไร 

และควรแก้ไขอย่างไร 
เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์ 

วยัรุ่น ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการรู้จัก และสร้างตัวตน

ก่อนที�จะเป็นผู้ ใหญ่ที�มีบุคลิกภาพที�ชัดเจนและมั�นคงตามหลัก

จิตวิทยา ถือเป็นช่วงเครียดและหวัเลี �ยวหวัต่อ เป็นเรื�องปกติและ

จําเป็นที�วยัรุ่นจะแสวงหาและทดลองประสบการณ์ต่างๆ บางครั �ง

เป็นประสบการณ์ที�ต่อต้านกฎเกณฑ์ เดิมๆ ที�เค้ารับรู้มาจะผูกพัน

กบักลุม่เพื�อมากที�สดุ เป็นสิ�งที�ผู้ ใหยต้่องเข้าใจและยอมรับ 

ทําไมวัยรุ่นจึงผู้พฤติกรรมที�ก้าวร้าวและรุนแรง 

เหตทุี�วยัรุ่นมีพฤติกรรมก้าวร้าว / รุนแรง มีอยู ่3 ปัจจยั ดงันี � 

ปัจจยัภายนอก หรือ ปัจจยัทางสงัคม เช่น เด็กมีโอกาสที�

จะพบกบัความรุนแรงมากขึ �นผ่านทางสื�อ เกมส์ ภาพยนต์ และข่าว

ต่างๆ (ข่าวที�มีความรุนแรงซํ �าๆบ่อยๆ ) เพราะมีตัวอย่างจาก

งานวิจยัของสหรัฐอเมริกาฉบบัหนึ�งพบว่า เมื�อเด็กอายุ 3 ปี ดุวีดีโอ

เกี�ยวกบัเรื�องที�มีความก้าวร้าว กับอีกคนหนึ�งที�ดูวีดีโอสารคดี แล้ว

สังเกตพฤติกรรมของเด็ก เมื�อทดลองหยิบของจากมือของเด็ก 

พบวา่เด็กที�ดวูีดีโอภาพที�ก้าวร้าวจะแสดงอาการเหวี�ยงตวั ไม่พอใจ

มากกว่าเด็กที�ดวูีดีโอสารคดี 

ปัจจัยทางครอบครัวและคนใกล้ชิด พบว่าเด็กที�มาจาก

ครอบครัวที�ทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงแตกแยก เด็กมี

แนวโน้มที�จะแสดงความรุนแรงมากขึ �น 

ปัจจยัในตวัเด็กเอง เช่น แนวโน้มของบุคลิกภาพที�ติดตวั

มาตั �งแต่เด็ก ได้แก่ ระดบัสติปัญญาภาวะทางสมอง เช่นสมาธิสั �น 

ออทิสติก และแนวโน้มของอุปนิสัยก้าวร้าว เนื�องจาก พื �นฐาน

อารมณ์ 

 

โอกาสให้เค้าได้เรียนรู้

ประสบการณ์ที�อนัตราย โดยให้คําปรึกษาให้วยัรุ่นเข้าใจว่าเพราะ

เหตุใ

กันภยนัอันตรายต่างๆ เช่น ยาเสพติด จากเหตุการณ์ที�วยัรุ่นชาว

เกาหล ีนําปืนมายงั แฟนสาวและตนเองจนเสียชีวิตนั �

ควรระวงัและไม่ควรจะเกิดขึ �นซํ �า 

จิตเภท อาการที�ช่วยบ่

เปลี�ยนไป เช่น แยกตัว ก้าวร้าว ทําร้ายผู้อื�นความสามารถลดลง 

เช่น ผลการเรียนตํ�า

ศาสนาอย่างลึกซึ �งกว่าปกติ

หวาดระแวง ซึ�งอาจคล้ายกับอาการวิตกกังวล จนเกินกว่าเหตุใน

บางรายอาจไม่มีการเตือน แต่มีความผิดปกติของการรับรู้ เช่น มี

อาการหูแว่ว ประสาทหลอน ทําร้ายตนเอง ซึ�งหากพบมี

ต่างๆ ตามที�กลา่วมานี � ควรรีบพามาพบแพทย์ โดยด่วน ซึ�งจะต้อง

ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื�อแยกโรคทางระบบ

ประสาท หรือสมองบางชนิด หรือ เป็นผลจากการใช้สารกระตุ้น 

เช่น แอมเฟตามิน ที�กําลงัระบาดอยู่มากในปัจจุบนั

ต่อภาวะจิตใจของวยัรุ่น รวมทั �งมีสว่นช่วนในหลายประเด็นดงันนี �

แก้ปัญหาด้วยเหตผุลมากว่าอารมณ์ เป็นตวัอย่างของการให้อภยั 

การใช้ความรักผู้ปกครองต้องมีบทบาทในการจัดการสิ�งแวดล้อม

ของวยัรุ่น ให้มีความรุนแรงน้

เป็นที�ปรึกษาในกรณีวยัรุ่นเกิดปัญหา หากพบว่ามีอาการผิดปกติ

เกินกวา่ที�จะดแูลได้ ควรรีบพามาปรึกษาแพทย์

วัยรุ่น..กับการศึกษา ผู้ใหญ่มีส่วนช่วยวัยรุ่นได้อย่างไร 

 ต้องเข้าใจและยอมรับพัมนาการของวัยรุ่น ช่วยหา

โอกาสให้เค้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ และคอยระวัง

ประสบการณ์ที�อนัตราย โดยให้คําปรึกษาให้วยัรุ่นเข้าใจว่าเพราะ

เหตุใด  ทําไมถึงอนัตราย ช่วยให้วยัรุ่นมีกลุม่ที�สนิทสนม และดูแล

กันภยันอันตรายต่างๆ เช่น ยาเสพติด จากเหตกุารณ์ที�วัยรุ่นชาว

เกาหล ีนําปืนมายงั แฟนสาวและตนเองจนเสียชีวิตนั �น เป็นเรื�องที�

ควรระวงัและไม่ควรจะเกิดขึ �นซํ �า  

จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ �น เป็นอาการที�เข้าข่ายว่าเป็นโรค

จิตเภท อาการที�ช่วยบ่งชี �เบื �องต้น ได้แก่พฤติกรรมและอุปนิสยัที�

เปลี�ยนไป เช่น แยกตัว ก้าวร้าว ทําร้ายผู้อื�นความสามารถลดลง 

เช่น ผลการเรียนตํ�าลงมีความเชื�อในสิ�งที�แปลกไป เช่น สนใจ

ศาสนาอย่างลกึซึ �งกว่าปกติ, เชื�อเรื�องจิตวิญญาณมากมีความคิด

หวาดระแวง ซึ�งอาจคล้ายกับอาการวิตกกังวล จนเกินกว่าเหตุใน

บางรายอาจไม่มีการเตือน แต่มีความผิดปกติของการรับรู้ เช่น มี

อาการหูแว่ว ประสาทหลอน ทําร้ายตนเอง ซึ�งหากพบมีอาการ

ตา่งๆ ตามที�กลา่วมานี � ควรรีบพามาพบแพทย์ โดยด่วน ซึ�งจะต้อง

ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื�อแยกโรคทางระบบ

ประสาท หรือสมองบางชนิด หรือ เป็นผลจากการใช้สารกระตุ้น 

เช่น แอมเฟตามิน ที�กําลงัระบาดอยูม่ากในปัจจุบนั 

สิ�งสําคญัครอบครัวและคนใกล้ชิด มีสว่นสําคญัอย่างยิ�ง

ตอ่ภาวะจิตใจของวยัรุ่น รวมทั �งมีสว่นช่วนในหลายประเด็นดงันนี � 

เ ป็นตัวอย่างของคนที�มีสุขภาพดี  มองโลกในแง่ดี 

แก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากว่าอารมณ์ เป็นตวัอย่างของการให้อภัย 

การใช้ความรักผู้ปกครองต้องมีบทบาทในการจัดการสิ�งแวดล้อม

ของวยัรุ่น ให้มีความรุนแรงน้อยลง มีความเอื �ออาทรต่อกนัมากขึ �น 

เป็นที�ปรึกษาในกรณีวัยรุ่นเกิดปัญหา หากพบว่ามีอาการผิดปกติ

เกินกวา่ที�จะดแูลได้ ควรรีบพามาปรึกษาแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวลวงนั�นก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั�น จึงจําเป็นอย่าง
ยิ�งที�จะต้องระมัดระวังในการรับหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ในช่วงนี �
อันจะนําไปสู่ปัญหา หรือผลกระทบบางอย่างต่อสังคมในวง
กว้างข่าวความรุนแรงในสังคม หากลู
พ่อแม่ต้องช่วยลกูอธิบายเหตุการณ์ ให้เหน็ว่า ผลกระทบที�
เกิดขึ �นจากการกระทําผิดคืออะไร เพราะเด็กหรือวัยรุ่นอาจ
ยังไม่เห็นว่า มีความร้ายแรง ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างไร
1. การฝึกให้ลกูเป็นคนเอาใจเขา มาใส่ใจเรา
2. ฝึกทักษะการจดัการอารมณ์ โดยเฉพาะคว
3. ฝึกทักษะการคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
4. การฝึกการหลีกเลี�ยง ยาเสพติด
5. การเสพสื�อให้ฉลาด พ่อแม่ควรใช้เวลาในการดูสื�อต่าง ๆ 
ร่วมกับลกู
ที�มา : www.thaihealth.or.th
 

 

การแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที�ไม่ถกูต้อง หรือ
ข่าวลวงนั�นก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั�น จึงจําเป็นอย่าง
ยิ�งที�จะต้องระมัดระวังในการรับหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ในช่วงนี �  เพื�อไม่ให้เกดิความเข้าใจที�ผดิพลาด คลาดเคลื�อน
อันจะนําไปสู่ปัญหา หรือผลกระทบบางอย่างต่อสังคมในวง

ข่าวความรุนแรงในสังคม หากลกูมีความเข้าใจผดิ ๆ 
พ่อแม่ต้องช่วยลกูอธิบายเหตุการณ์ ให้เหน็ว่า ผลกระทบที�
เกิดขึ �นจากการกระทําผิดคืออะไร เพราะเด็กหรือวัยรุ่นอาจ
ยังไม่เห็นว่า มีความร้ายแรง ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างไร 

การฝึกให้ลกูเป็นคนเอาใจเขา มาใส่ใจเรา 
ฝึกทักษะการจดัการอารมณ์ โดยเฉพาะความโกรธ 
ฝึกทักษะการคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
การฝึกการหลีกเลี�ยง ยาเสพติด 
การเสพสื�อให้ฉลาด พ่อแม่ควรใช้เวลาในการดูสื�อต่าง ๆ 

ร่วมกับลกู 
www.thaihealth.or.th 

 

เลี �ยงลูกอย่างรู้เท่าทัน 
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