
 

 
 

องค์การแห่งการเรียนรู ้

เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 
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สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัด
ให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งใน
ส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค า
ปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 

 

ลอร์ดบาเดน เพาเวลล ์

 ลูกเสือได้ก าเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือใน
ยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสือ
อย่างประเทศอังกฤษบ้าง หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า 
Scouting For Boys และค าว่า “Scout” จึงใช้เป็นค าเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก 

 S ย่อมาจาก Sincerity แปลวา่ ความจริงใจ 

 C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน 

๓ 



 O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเช่ือฟัง 

 U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน 

 T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด 

 และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ ๑ ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ ๒ 

การจัดตั้งลูกตวัในประเทศไทย 
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
กองเสือปุาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมี
มนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู 

 เมื่อกิจการของเสือปุาเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงทรงพระราชด าริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือปุา
ด้วย ดังนั้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ ๓ 
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล
และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด 
ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพ่ีน้องกันหมด 

 

ลูกเสือกองแรกของไทย 
 ลูกเสือกองแรกของไทยต้ังขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ ๑″ ต่อมาขยายตัวออกไป
จัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูกเสือแห่งชาติจะเหน็สมควร เด็กที่จะเป็นลูกเสือจะต้องท าพิธี
เข้าประจ ากอง กล่าวค าปฏิญาณตนตามค ามั่นสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้ก าเนิดลูกเสอืได้พระราชทานค าขวัญไว้ว่า 
“เสียชีพอย่าเสียสัตย”์ ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝุพระทัยใน
กิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถงึกับกองลูกเสือที่ ๘ ของประเทศอังกฤษ ได้มหีนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า 

๔ 



“กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความ
ประสงค์ ลูกเสอืกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้างและยังปรากฏ อยู่ตราบเท่าทุกวันนี ้

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟื้นฟู
อีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นปีสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบ าเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการทหาร ในการ
ปราบจราจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารขึ้นโดยรับเด็กที่ได้เป็นลูกเสือ มาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือ   
ก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นโดยฝึกร่วมกับยุวชนทหารการ
ลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้ 

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้ฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ใน
กองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐาน สากล และตามแบบนานาประเทศตามล าดับ มี
พระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับ
การปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มีความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ      
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาต”ิ 

 

 
การก าหนดวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ
 แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์
ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามล าดับจนเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่รู้จัก

๕ 



ของนานาประเทศทั่วโลก และเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้ก าหนดวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี
เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” 

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาต ิ
1. ท าบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้ก าเนิดลูกเสอืแห่งประเทศไทย 
2. จัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ 
3. ร่วมกิจกรรมตา่งๆในวันลูกเสอื เช่น การน าพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ หรอืที่ที่ทางราชการ

ก าหนด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

   
 
 
  รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    

    ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history-
             of-thailand/๔๔๙๑.html 
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http://www.tlcthai.com/education/history-%20%20%20%20%20%20%20%20of-thailand/4491.html
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ความเป็นมา วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส านึกให้คนไทยทั้งชาติ
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันท านุบ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
เช่นเดียวกับวันส าคัญอ่ืนๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

 
เหตุผลวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการ
ท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป 

 ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร   
ที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางส าคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ท าให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตก
เป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและปูองกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง 
จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ 

๗ 



 
ท าไมจึงได้ก าหนดให้วนัที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
 เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นประธานและทรงร่วม
อภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะ
อักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ ปัญหาการใช้ค าไทย ทรงด าเนินการอภิปราย
และทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย 
เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการ
ภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว และในโอกาสต่อๆ มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรง
แสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่น ได้พระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับ
ปัญหาในการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยในปัจจบุัน ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและองค์กร
เอกชนเข้าเฝูาถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงย้ าให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทย
ในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ที่ส าคัญยิ่งกว่านี้ คือ เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาญาณและ    
พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของค าไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรง      
พระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่ สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มี
เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้
จาก พระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และ   
พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่วงการ 

๘ 



 
วัตถุประสงค ์วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนัก
ภาษาไทย รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิด
ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ 
รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส านึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย 
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ าค่า
ของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการ
เรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 

๙ 

 



๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ และใน
ฐานะที่เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาต ิ

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการมี วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

๑. การมี วันภาษาไทยแห่งชาติ จะท าให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ ภาษาประจ าชาติ ของคนไทยทุกคน 
และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ 

๒. บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร 
ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่
คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาต ิ

๓. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ท านุบ ารุง 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติให้ด ารงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

      

 

     รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 

 

 
 

 

 

๑๐ 



เคล็ดลับ ป้องกันลูกเสพติดเทคโนโลยี 
อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเด็กๆ มาก
ขึ้น จนท าใหเ้ด็กบางรายมพีฤติกรรมก้าวร้าว ขาดสมาธิในการเรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมี
ภาวะสมาธิสัน้เทียม 

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตนเ์สถยีร ภาควิชาจติเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เผยว่า “การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป 
ส่งผลท าให้เกิดภาวะสมาธิสั้นเทียมได้ โดยทั่วไปเด็กจะมี
อาการคล้ายๆ กับโรคสมาธิสั้น ซึ่ งสาเหตุ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจลูกมาก
เกินไป เด็กบางคนหมกมุ่นแต่กับเกม เวลาไปเรียนก็จะนึก
ถึงแต่เรื่องเกม จนขาดสมาธิในการเรียน บางคนถึงขั้นเอา
แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปเล่นใต้โต๊ะเรียน หากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเข้าใจและปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู เด็กก็จะมีอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา เช่น วางระเบียบวินัยใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน ให้เด็กๆ รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร หรือจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้มีสิ่งเร้าเยอะ เช่น 
เมื่อกลับถึงบ้านห้ามเปิดโทรทัศน์ทันที เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเด็กๆ จะได้ไม่วอกแวกหรือเล่นของ
เล่นก่อนท าการบ้าน ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆ เพื่อเขาจะได้เชื่อฟัง แต่ส าหรับเด็กที่ต่อต้านไม่เชื่อฟัง
จนถึงขั้นอาละวาดพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องมีความหนักแน่น ถ้าสิ่งที่ลูกเรียกร้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เราต้องปล่อยให้เขา
อาละวาดไป พอถึงจุดหนึ่งเขาจะเลิกอาละวาดไปเองเมื่อรู้ว่าวิธีการที่ท าไม่ได้ผลในการเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิม 

พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสนใจว่าลูกใช้ประโยชน์หรือเล่นแอพพลเิคชั่นอะไรจากอุปกรณ์เหล่านี้บ้าง และควรมี
เทคนิคในการควบคุมดูแลเด็กๆ ในยุคดิจทิัล ดังนี ้ 

๑.ก าหนดเวลาให้ชัดเจน 

พ่อแม่ ผู้ปกครองควรตั้งข้อก าหนดเรื่องเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้กับลูกอย่างชัดเจน เพราะจะท าให้เด็กมี
ระเบียบวินัยในตัวเอง ว่าควรเล่นระยะเวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสม เช่น ก าหนดให้เล่นได้วันละไม่เกิน ๑ ชม. และวันหยุด
อาจเพิ่มเป็น ๒ ชม. เป็นต้น 

๒.สอดส่องดูแล 

คอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไร มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของเขา อย่างเกมที่มีความรุนแรง เช่น 
เกมปล้น ยิง หรือฆ่าฟันกันก็ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเท่าไร ฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องคอยชี้แนะให้กับลูก เพราะ
เด็กยังตัดสินใจเองได้ไม่มาก และไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรควรอะไรไม่ควร 

 

 

๑๑ 



๓.ไม่ควรให้เด็กอายุต่ ากว่า ๒ ขวบ ใช้สื่อเทคโนโลย ี

เด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง ๒ ขวบ พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ควรให้เขาใช้สื่อเทคโนโลยีเลย เพราะยังไม่มีความจ าเป็น
ส าหรับเด็กในวัยนี้ ให้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก อย่างการพูดคุยหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการดีกว่า 
เด็กจะได้มีพัฒนาการด้านการสื่อสารระหว่างกัน เมื่อเขาผ่านพ้นวัยนี้ไป จึงค่อยเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสสื่อต่างๆ มากขึ้น
ตามวัย 

๔.เล่นได้แต่ไม่ใช่เจ้าของ 

พ่อแม่ ผู้ปกครองทั่วไป บางครั้งเมื่อเห็นว่าลูกอยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีก็ซื้อให้ แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกจะแสดง
ความเป็นเจ้าของ มักโกรธและแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อพ่อแม่บอกให้หยุดเล่น จนท าให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมการใช้
งานสิ่งเหล่านี้ของลูกได้ ฉะนั้นพ่อแม่ยังต้องคงความเป็นเจ้าของ แต่ให้สิทธิลูกๆ ในการเล่นได้บ้าง เพื่อควบคุมเวลาใน
การเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีของลูกได้ 

๕.เล่นอยา่งสมดุล 

เด็กสมัยนี้มักจะเล่นแต่แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือเกม จนท าให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ หรือสังคม และท า
ให้การเล่นแบบใช้จินตนาการอย่างเด็กรุ่นก่อนๆ ขาดหายไป ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลง ดังนั้น พ่อแม่ 
ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาให้ลูกอย่างสมดุล โดยให้เขาท ากิจกรรมอย่างอื่นบ้าง เช่น เล่นกีฬา เต้น ร้องเพลง วาดรูป 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ บ้าง 

๖.เรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกม 

เวลาที่เด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเมื่อพ่อเม่เรียกหรือพูดคุยด้วย พ่อแม่ควรเดินเข้าไปใกล้ๆ เพื่อให้เขา
สบตา หรือถ้ายังไม่สนใจอีกควรเดินไปสะกิดที่ตัวของเด็ก เพ่ือให้เขาฟังในสิ่งที่พูด 

๗.พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี 

การที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิทัลนั้น เราควรมีวินัยในตัวเองก่อน หากเราใช้สื่อเทคโนโลยีมาก
เกินไปกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูก อีกทั้งยังส่งผลให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยลงด้วย” 

สินีนารถ เองตระกูล คุณแม่เซเลบริตี้ กล่าวว่า เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้และเด็กสมัยนี้ก็เติบโตอยู่ในยุคดิจิทัล 
จึงต้องเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้ดูและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีบ้าง 

“แต่ต้องรู้จักการจ ากัดเวลาและหากิจกรรมอย่างอื่นที่หลากหลายให้เขาท าควบคู่กันไป ส าหรับลูกที่สนใจ
เล่นเกม เราต้องคอยดูว่าเกมนั้นเหมาะกับเด็กอายุเท่าไร โดยส่วนตัวจะเคร่งครัดกับเรื่องนี้มาก ถ้าเห็นว่าเป็นเกมที่
ไม่เหมาะสม จะไม่ให้ลูกๆ เล่นเลย พร้อมกับอธิบายว่าเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะอนุญาตให้เล่นได้ การดูแล
ลูกในยุคนี้ คนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ ปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูก และต้องตามให้ทัน
ทั้งลูกและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี”        

       รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ที่มาข้อมูล http://www.manager.co.th/asp 

 

๑๒ 

http://www.manager.co.th/asp


แม่ศรีเรือน เสน่ห์ปลายจวัก - จิตวิทยาที่ซอ่นอยู่ก้นครัว(ควันหลง ปดิวรัดา) 
ร.อ.รชฏ  ทิพโสต 

 

 ถ้าใครเคยดูละครเรื่อง ปดิวรัดา ก็จะทราบดีว่า ริน นางเอกของเรื่องใช้เสน่ห์ปลายจวัก หรือความเป็นแม่ศรีเรือน
ในการมัดใจ ปลัดศรันย์ เคยสงสัยหรือไม่ครับว่าเสน่ห์ปลายจวักมัดใจคนได้อย่างไร??? ท าไมไข่เจียวที่แสนจะธรรมดา
ของคุณแม่  ภรรยาหรือแฟนของเราถึงได้รสชาติดีกว่า     อร่อยกว่าไข่เจียวของร้านอาหารหรือภัตตาคาร ทั้งที่ไข่เจียว 
ก็น่าจะเหมือนๆ กัน แน่นอนครับเรามีค าตอบให ้
  

เหตุผลทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในอาหารที่ถูกปาก รสชาติที่
ถูกใจของเรานี้ก็คือ ความใส่ใจ  ความเอาใจใส่ นั่นคือเหตุผลข้อแรก
ครับ  เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าการท าอาหารให้คนที่เรารักต้องใช้ความ
ใส่ใจอย่างแน่นอน การท าอาหารจานเดียวเลี้ยงคนๆ เดียว กับ
ท าอาหารหนึ่งหม้อเลี้ยงคนสองร้อยคน  มีความแตกต่างกันอย่าง
แน่นอนครับ ในการท าอาหารให้คนที่เรารักทาน ความใส่ใจ ความ
เอาใจใส่ จะสะท้อนออกมาในพฤติกรรมหลายๆ อย่างที่เรามักจะ
ลืมนึกถึง เราใช้เวลาค่อนข้างมากในเรื่องของ 

 

           ๑. การเลือกวัตถุดิบ แน่นอนว่าเราคงต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารัก 
และยิ่งถ้ามันเป็นโอกาสพิเศษแล้วล่ะก็ วัตถุดิบก็คงจะยิ่งต้องพิเศษขึ้นไปอีก 
   

๒. การเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการประกอบอาหาร ท าอาหารให้คนพิเศษทั้งที  ก็จะต้อง
ใช้ทั้งเวลาและความประณีตมากกว่าท ากับข้าวเลี้ยงคนงานแน่ๆ  ยิ่งถ้าคนงานและงานเยอะจน
ล้นมือแล้ว โอกาสที่จะ  ปอกเปลือก หั่นหมูหั่นผักให้พอดีค าแล้วล่ะก็ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด 

พฤติกรรมที่แสดงความใส่ใจหรือเอาใจใส่อีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญคือ  
 

๓. การปรุงรสครับ  คนรักที่ดูแลกัน  แม่ที่ดูแลลูก ภรรยาที่ดูแลสามีย่อมสังเกตและ
จดจ ารสชาติที่ชอบของคนรอบข้างตนเองได้ว่าชอบเปรี้ยว เค็ม และหวานอย่างไร ย่อมปรุงรส
อาหารได้ตรงใจคนรอบข้างนั้นเป็นแน่ครับ  

 

เมื่อมาถึงบรรทัดนี้ ถ้าคุณมีความสามารถในการท ากับข้าวดีแล้ว แต่ยังไม่สามารถท ากับข้าวให้ถูกใจคนรอบข้าง
คุณได้ ผมก็คงจะได้แต่บอกว่า “ถึงเวลาต้องใส่ใจคนรอบข้างคุณ ได้แล้วล่ะครับ” 

 

 เหตุผลทางพฤติกรรมก็ได้ผ่านไปแล้ว ต่อไปเป็นเหตุผลทางสังคม
ครับ เมื่อสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย อาจารย์ของผมเคยบอกว่า “มนุษย์
ไม่ได้ทานข้าวเพราะหิวเพียงอย่างเดียว แต่ทานข้าวเพื่อสังคมและ
ความอิ่มใจด้วย” นั่นคือเหตุผลว่าท าไมผู้ชายชอบดื่มเหล้าและผู้หญิง
ชอบทานขนมจิบน้ าชากับเพื่อนแต่เราจะมาค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใน
ประเด็นนี้กันวันหลังครับ กลับมาที่กับข้าวของเรากันต่อ ภาษิตจีนที่จ ามา

๑๓ 



จากนิยายกล่าวว่า“ร่่าสุรากับคนที่รู้ใจ สุราย่อมออกรส” การทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวหรือ
คนที่เรารักพร้อมทั้งพูดคุยเรื่องต่างๆ      มันย่อมจะ ดีกว่าการที่เราจะต้องทานข้าวคนเดียว
. . .    อย่ า ง เหงาๆ  หรื อทานข้ าวทั้ งน้ าตา  อั น เนื่องมาจากของหาย ลูก
ปุวย ผัว/เมียมีชู้  กู้เงินไม่ได้ อะไรท านองนี้ ซึ่งเป็น     ที่แน่นอนว่าอาหาร
มื้อนั้นคงจะฝืดคอน่าดู ความฝืดคอนี่แหละครับ คือศัตรูที่ซ่อนอยู่ใน
มื้ออาหาร  ท าให้อาหารไม่อร่อย เราฝืดคอก็ เพ ร าะน้ า ล ายและ
น้ าย่อยไม่ไหลออกมาตามเวลาปกติเนื่องจากเรามี ความเครียด ซึ่งเป็นผล
ให้ความอยากอาหารลดลง  การทานข้าวกับคนรักและ ครอบครัวท า ให้ความ
อยากอาหารเพิ่มขึ้น 
  

 
เครียดมาก    
ความอยากอาหารก็ลดลงมาก    
น้ าลายไม่ไหลออกมา    
ไม่มีน้ าลายร่างกายก็ย่อยแปูงเป็นน้ าตาลในปากไม่ได้    
ไม่มีน้ าตาลในปาก ลิ้นก็ไม่รับรู้รสหวาน    
ไม่รับรู้รสหวาน   
ทานข้าว ทานเค้กทานของหวานก็ไม่อร่อย  

 
และนี่คือสาเหตุที่ท าให้ไข่เจียวและกับข้าวฝีมือแม่และศรีภรรยาอร่อยกว่าเพราะมันท า

ให้เรามีความสุขอย่างไรล่ะครับ ทุกอย่างมีเหตุผลและมีปัจจัยของมัน แม้แต่เสน่ห์ปลายจวัก  
อย่างที่โฆษณาน้ าตาลยี่ห้อหนึ่งบอกไว้ว่า “ความหวาน รสชาติที่ท่าให้คนเรามีความสุข”  
อาจจะมีบางคนแย้งว่า บางคนเครียดก็ทานนะและทานเยอะด้วย  ซึ่งก็ไม่ผิดครับแต่เราจะ
อธิบายเรื่องนี้ในครั้งต่อไป สรุปเลยละกันครับ กับข้าวอร่อยเพราะความใส่ใจและความอิ่มใจ
ที่ได้ทานกับคนที่เรารักและรักเราครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความหวานให้กันและกันแต่

ไม่ต้องเติมน้ าตาลนะครับ 

 
 
 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย  แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 
 

๑๔ 



 
       รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ที่มาข้อมูล http://www. bp.blogspot.com 
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วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
พล.ต. ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในงานพิธไีหว้คร ู 

และพิธมีอบรางวัลการศึกษา ของ นตท.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุม นวนครินทร ์

 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

พล.ต. ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตเ์ฉลิมพระเกียรติฯ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

๑๗
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วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
พล.ต. ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในงานรวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

โรงเรียนเตรียมทหาร ณ ลานเอนกประสงค์ บก.รร.ตท. 
 

 
 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
พล.ต. ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมรักการอา่น  

และมหกรรมหนังสือ ประจ าปี ๒๕๕๙  ณ ห้องสมุด กสป.ฯ 
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