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สวัสดีคํะ กิจกรรมที่จะมใีนเดือนมีนาคมนี้ จะมีกจิกรรม FlyingHigh#23 ขอเรยีนเชิญผู๎ปกครอง

มาเข๎ารํวมงานแสดงความยินดีกับพีอ่นุบาล 3 กันนะคะ และชํวงนี้คําฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็น

อันตรายตอํสุขภาพ ดูแลสุขภาพของเดก็ๆ และตัวทํานเองกันด๎วยนะคะ ขอเชิญผู๎ปกครองติดตามขาํวสารที่

นําสนใจในฉบับนี้กันเลยคํะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย รู๎จักฝุ่นพษิ PM 2.5 ทีม่ากับมลภาวะ และ

วิธีการเลือกหน๎ากากปอ้งกัน 
2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 5 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 ฝุ่นละออง PM2.5 เด็กต่ํากวํา 5 

ขวบสูด เสี่ยงอันตรายกวําผู๎ใหญํ 

เรือ่งที ่2 ฝึกลูกเรียนรู๎จากความผิดพลาด 

16 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหน ู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเดก็ๆ 17 

ควบคูํจรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด เลี้ยงลูกสายกลางเป็นอยาํงไร ? 19 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารกัของเด็กๆ 22 

 

บ.ก.: ครูออม/คอลัมน๑ : ครูอ๊ีดสุดา,ครชูิต,ครูนุํม,ครูหนึ่ง,ครูแอน/พิมพ๑ : ครูนัท/ตรวจทาน : ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว : ครูป ู
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  เป็นขําว Talk of The Town กันหนักมากในชํวงนีก้ับปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล หลายคนอาจเข๎าใจผิดคิดวําท๎องฟ้าสีหมํนในยามเช๎าแผํปกคลุมไปด๎วยหมอกควัน แตํในความเป็นจริง

แล๎ว นั่นคือ มลพิษทางอากาศที่สูงเกินกวําคํามาตรฐานและเป็นอันตรายตํอสุขภาพอีกด๎วย แล๎วเจ๎าฝุ่นรา๎ย PM 2.5 

คืออะไร? มาจากไหน? แตกตํางจากฝุ่นละอองทั่วไปในอากาศอยํางไร? อันตรายตํอสุขภาพหรือไมํ? แล๎วสุดท๎ายเรา

จะมีวิธีป้องกันตัวเองและคนรอบข๎างได๎อยํางไร? บทความนี้จะชํวยไขข๎อข๎องใจใหก๎ับคุณ 

 

 PM2.5 คอือะไร? 

  คําวาํ PM ยํอมาจาก Particulate Matters เป็นคําเรียกคํามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตราย

ตํอสุขภาพซึ่งมีอยํูด๎วยกัน 2 ชนิด ได๎แกํ PM 10 และ PM 2.5 สํวนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหนํวย 2.5 ไมครอนหรือ

ไมโครเมตรนั่นเอง 

  พูดงาํยๆ คือ ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส๎นผํานศูนย๑กลางเฉลี่ยน๎อยกวํา 2.5 ไมโครเมตร 

แขวนลอยอยูํในอากาศรวมกับไอน้ํา ควัน และก๏าซตํางๆ ไมํสามารถมองเห็นไดด๎ว๎ยตาเปลําถึงจะเป็นเพียงฝุ่นละออง

ขนาดจิว๋ แตํเมื่อมาแผํอยูํรวมกันจะกินพื้นที่ในอากาศมหาศาล ลํองลอยอยูํในชั้นบรรยากาศปริมาณสงู เกิดเป็น

หมอกควันอยํางที่เราเห็นกนั 
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  ฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษตํอสุขภาพของมนุษย๑ตามที่องค๑การอนามัยโลกให๎ความสําคัญและออกมาแจ๎ง

เตือนให๎ทราบ เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก เส๎นผมที่วํามีขนาดเล็กแล๎ว เจ๎า PM2.5 ยังเล็กกวําเส๎นผมถึง 20 

เทํา ทําให๎เล็ดลอดผํานขนจมูกเข๎าสูํปอด และหลอดเลือดได๎งําย สํงผลเสียตํอรํางกายในระยะยาว 

 

ภาพเปรยีบเทยีบขนาดฝุน่ละออง PM2.5 (วงกลมสฟีา้)กบัขนาดของฝุน่ละออง PM10(วงกลมสขีาว), เสน๎ผม, เมด็ทราย 

 

 ฝุน่ละอองมาจากไหน? 

  สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมีหลายปัจจัย เชํน โรงผลิตไฟฟ้า ควันทํอไอเสียจากรถยนต๑ การเผาไม๎ทําลาย

ป่า เผาขยะ รวมถึงควันบหุรี่ด๎วย ซึ่งปกติแล๎วกิจกรรมตํางๆ ที่คนเราทาํทุกวันกส็ํงผลให๎เกิดฝุ่นละอองใหมํๆ เพิ่ม

ขึ้นอยูํแล๎ว แตํแหลํงต๎นตอสําคัญของ PM2.5 ในบรรยากาศ คือ การเผาไหม๎เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไมํสมบูรณ๑ และ

ฝุ่นจากการกํอสร๎าง 

  ตัวเมืองที่มีตึกสูงรายล๎อมเหมือน “ กรุงเทพฯ ” จะมีลักษณะคล๎ายๆ แอํงกระทะ เกิดการสะสมของเจ๎าฝุ่น

ร๎ายได๎งําย ซึ่งปกติฝุ่นเหลํานี้จะลอยขึ้นไปในอากาศ ถูกลมพัดฟุ้งกระจายไป แตํถ๎าวันไหนที่อากาศนิ่ง ไมคํํอยมีลม

พัด ฝุ่นละอองจะไมํฟุ้งกระจาย สํงผลให๎ระดับความเข๎มของฝุ่นในพื้นที่นั้นๆ สูงมากขึ้นจนกลายเป็นระดับที่อันตราย

ตํอสุขภาพ และเจ๎าฝุ่นร๎ายมกัวนเวียนอยูํมากในชํวงกลางคืน แตํจะคํอยๆ จางหายไปเมื่อพระอาทิตย๑ขึ้นสํองสวํางใน

ยามเช๎า 

 

 มีผลกระทบตอํราํงกายอยํางไร? 

ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นเจ๎าฝุ่นร๎ายที่มองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา ไมํมีกลิ่น ขนาดเล็กจิ๋วมาก สามารถผํานเข๎าไปใน

รํางกายเราลึกได๎ถึงถุงลมปอด บางสวํนสามารถเล็ดรอดผํานผนังถุงลมเข๎าเส๎นเลือดฝอยลํองลอยอยูํในกระแสเลือด 

และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วรํางกายของเราได๎ 
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  ความนาํกลัวของเจ๎าฝุ่นร๎ายนี้ คือ กระตุ๎นให๎เกิดสารอนุมูลอิสระ ลดระบบแอนตี้ออกซิแดนท๑ รบกวนสมดุล

ตํางๆ ของราํงกาย และกระต๎ุนยีนที่เก่ียวข๎องกับการหลั่งสารอักเสบ ซึ่งมีอันตรายตํอเนื้อเย่ือในรํางกายของเรามาก 

แล๎วสํงผลกระทบตํางๆ ตามมา ดังนี้ 

๏ กระตุ๎นให๎คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดอาการกําเริบ เชํน โรคจมูกอักเสบภูมิแพ๎ โรคหอบหืด 

และโรคถุงลมโป่งพอง 

๏ กระตุ๎นให๎คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกําเริบ โดยเฉพาะโรคกล๎ามเนื้อหัวใจขาด

เลือด 

๏ สําหรับผลระยะยาวจะทําใหก๎ารทํางานของปอดถดถอย อาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองได๎แม๎จะไมํสูบบุหรี่ก็ตาม 

และเพิ่มโอกาสทําให๎เกิดมะเร็งปอดได๎ด๎วย 

 

 ขอ๎แนะนาํและวธิปีอ้งกนัตนเองจากฝุน่พษิ PM 2.5 

1.  ลดการใช๎ยานพาหนะสวํนตัว สํงเสริมการใช๎ระบบขนสํงสาธารณะ 

2.  หลีกเล่ียงการเผาไหม๎ในที่โลํงแจ๎ง เผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทําเกษตรกรรม เผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช ๎

3.  ควบคุมกระบวนการกํอสร๎างให๎มีฝุ่นน๎อยที่สุด 

4.  ออกกําลังกายในที่รํม ฝุ่นน๎อยๆ และไมํควรใสํหน๎ากากอนามัยเวลาออกกําลงักาย 

5.  รับประทานอาหารเสรมิ อาหารที่มวีิตามินซี และวิตามินอีสูง เชํน ถั่ว ปลา (มีโอเมก๎า 3 มาก) 

6.  ใสหํน๎ากากอนามัยทุกครั้งที่จําเป็นต๎องออกข๎างนอกบ๎าน หรือที่โลํงแจ๎ง ใหใ๎สํหน๎ากากพิเศษชนิดที่เรียกวํา 

“เอ็นเก๎าสิบห๎า” โดยเฉพาะผ๎ูป่วยที่เป็นโรคระบบการหายใจหรือโรคหวัใจเรื้อรัง สําหรับคนทั่วไปอยาํงน๎อยให๎ใสํ 

“หน๎ากากอนามัย” โดยต๎องใสํให๎ถูกต๎อง วิธ ีคือ หันด๎านที่เป็นสีเขียวและเป็นมันออกด๎านนอก ให๎สวํนที่มแีผํน

เสริมความแข็งแรงและชํวยการเข๎ารูปอยูํด๎านบนของจมูก สังเกตรอยพับของผ๎าด๎านหน๎าต๎องพับลง หากใสผํิดรอยพับ

จะกักเก็บฝุ่นละอองในรอยพับ ทําใหห๎ายใจลําบาก 

 

 ประเภทของหนา๎กากอนามยัและการเลอืกใชใ๎ห๎เหมาะสม 

1.หนา๎กากอนามยัชนดิ N95 

  เป็นหน๎ากากอนามัยที่ได๎รบัความนิยมสูงสุดในขณะนีเ้ป็นหน๎ากากที่ได๎มาตรฐานและได๎รับการยอมรับวํา

สามารถป้องกันเชื้อโรคได๎ดทีี่สุด เพราะป้องกันได๎ทั้งฝุน่ละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน เหมาะ

สําหรับป้องกันมลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็กอยําง PM2.5 ควันพิษ ไอเสียรถยนต๑ และไอระเหยของสารเคมีตํางๆ 
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2. หนา๎กากอนามยัแบบเยือ่กระดาษ 3ชัน้ 

  หรือที่เรียกวําหน๎ากากอนามัยทางการแพทย๑ เป็นแบบที่คนสํวนใหญํคุ๎นเคย หาซื้อได๎งํายตามร๎านสะดวกซ้ือ

และร๎านขายยาทั่วไป เน๎นการป้องกันการแพรํกระจายเช้ือโรคจากการไอหรือจามจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเช้ือราได๎ แตํ

หากเป็นเช้ือไวรัสซึ่งมีอนุภาคเล็กระดับไมครอน อาจไมํสามารถป้องกันได๎ จึงไมํเพียงพอหากต๎องการป้องกันฝุ่นพิษ 

PM2.5 และควรใช๎ครัง้เดียวแล๎วทิ้ง ไมํแนะนําให๎ใช๎ซํ้า 

3.หนา๎กากอนามยัแบบผา๎ฝา้ย 

  ระดับความป้องกันไมํแตกตํางจากหนา๎กากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ เน๎นการป้องกันการกระจายของน้าํมูก

หรือน้ําลายจากการไอจาม สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญํกวํา 3 ไมครอนขึ้นไป จึงไมํเหมาะกับการป้องกัน

ฝุ่นละออง PM2.5 แตํมีข๎อดี คือ ประหยัด สามารถนาํไปซักกับน้ํายาฆําเช้ือโรคแล๎วนํากลับมาใช๎ใหมํได ๎

สรปุ  ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นมลพิษตํออากาศและรํางกาย ควรป้องกันตนเองด๎วยการสวมหน๎ากากอนามัยทีส่ามารถ

ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได๎ คือ หนา๎กาก N95 สํวนหน๎ากากประเภทอื่นนั้น ชํวยป้องกันได๎เพียงสํวนหนึ่ง และ

ควรใสํให๎ถูกวิธ ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช๎งาน แตํวิธีที่ดีสุด คือ การแก๎ทีต่๎นเหตุ ดังนั้น มารวํมด๎วยชํวยกัน

คืนอากาศบริสุทธิ์ใหพ๎วกเราทุกคน โดยควบคุมเจ๎าฝุ่นร๎าย PM2.5 ไมํให๎เกินมาตรฐาน 

 

 

 

 

  

 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมสูโํลกกว๎าง ครั้งที่ 23 ในวันอาทิตย๑ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ หอประชมุ

โรงเรียนกวํางเจ๎า ถนนสลีม เป็นประจําทุกปี จึงขอเชิญผ๎ูปกครองรํวมกิจกรรมดงักลําว ผู๎ปกครองที่เข๎า

รํวมกิจกรรมสามารถจองโต๏ะและจองดีวีดีไดท๎ี่ธุรการ หรือ ครปูระจําชั้นได๎ตั้งแตํวันพฤหัสบดีที่ 4 

กุมภาพันธ๑ 2561 เป็นตน๎ไปคะํ  

 โรงเรียนจะเปิด English Camp กํอนและหลัง Summer ตั้งแตํวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต๎น

ไป โรงเรียนจะมีรายละเอียดแจง๎ให๎ทราบตํอไปคํะ 

 

ทีม่า : https://www.honestdocs. 
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 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทศิ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุงํคร)ุ เลขที ่465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบรอ๎ยแล๎วกรุณาสํง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระคําเรียนทั้งหมดกํอนนะคะ 

และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 100 บาทคํะ 

และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายในการออก

เอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 โครงการพัฒนาครูสูํศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมให๎บุคลากรในโรงเรียนรํวมกันไปบริจาคของ ณ 

สถานสงเคราะห๑เด็กอํอนปากเกร็ด ในวันเสาร๑ ที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2562 คํะ และขอขอบพระคุณผู๎ปกครอง

ทุกทํานที่รํวมกันบริจาคของกันนะคะ สิ่งของที่ไปบริจาคมีดังนี้ 

1. หน๎ากากอนามัย 49 กลํอง 

2. ถุงมือ  24 กลํอง 

3. ยาลดไข ๎  14 แพ็ค (แพ็คละ 4 ขวด)  

4. นมกลํอง  645 กลํอง 
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5. กระดาษเปียก  48 แพ็ค 

6. ถั่วเขียว  5 ถุง 

7. ถั่วเขียวผําซีก 33 ถุง 

8. น้ําตาลทราย 35 ถุง 

9. กางเกงผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป 2 แพ็ค 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,224 บาท  

 วันเสาร๑ที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2562 ครูติ่งเข๎ารับการอบรมเรื่อง “แนวทางเพื่อการวัดและการ

ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาล

และฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่ (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 10.00 น.

โดยไมํมีคําใช๎จําย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายที่ 

ลานตลาดนัดเกํา, ปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

- ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณจีอดรถรมิกาํแพงหนา๎โรงเรยีน สามารถจอดไดไ๎มเํกิน 15 นาที และขอความ

กรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 
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 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมอืคํะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ล๎างพัดลมลานกิจกรรมทั้งหมด 

 ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับบริเวณลานจอดรถฝั่งเตรียมอนุบาล 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงห๎องน้ําชั้น 2 ฝั่งเตรียมอนุบาล เป็นเวลา 2 สัปดาห๑ จึงย๎ายเด็กๆ ลง

มาเรียนที่ชั้น 1 เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไมํสะดวกคํะ 

 

 

 วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ได๎นําเด็กชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 

3 เข๎ารํวมกิจกรรม “Kiddie Harmony 2018” ณ. โรงเรียนพรพิมพ๑ พระราม 2 กิจกรรมในงาน

ประกอบด๎วย การแขํงขันทักษะทางวิชาการ เกมนันทนาการ กีฬา และงานรื่นเริง รายการการแขํงขันที่

ได๎รับรางวัลมีดังนี้  

 การแขํงขันเขียนคําไทย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญ 

การแขํงขันเขียนคําไทย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง 2 เหรียญ 

 การแขํงขันคณิตศาสตร๑คิดเร็ว ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญ 

การแขํงขันคณิตศาสตร๑คิดเร็ว ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 

 การแขํงขันตอบปัญหาความรู๎ทั่วไป ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง 1 

เหรียญ 

 โยนหํวงใสํตะกร๎าแชร๑บอล  อนุบาล 2 ได๎รับเหรียญทองแดง 

อนุบาล 3 ได๎รับเหรียญเงิน 

 เก๎าอี้ดนตรี อนุบาล 2 ได๎รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

 วิ่งผลัด อนุบาล 2 ได๎รับเหรียญทอง 

 อนุบาล 3 ได๎รับเหรียญเงิน 

 ชักเยํอ ได๎รับเหรียญเงิน 

 ฟุตบอลดวลจุดโทษ ได๎รับเหรียญเงิน 
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 วันอาทิตย๑ที่ 27 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมประกวดการแสดงละครสั้นระหวําง

โรงเรียนในหัวข๎อ “นิทานอีสป” ที่ Funarium จัดขึ้น ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขอแสดง

ความยินดีกับเด็กๆ ด๎วยนะคะ 

โครงการบริการดีมีสุข จัดกิจกรรมเชิญสาธารณสุข เข๎ามาให๎ความรู๎เด็กเรื่องมือเท๎าปากและฝุ่น

ละออง PM2.5 ในวันศุกร๑ที่ 15 กุมภาพันธ๑ 2562 คํะ 

  

 โครงการติดตามพัฒนาหลักสูตร ได๎มีการประเมินผลนักเรียน โดยจัดการสอบปลายภาคของ

ภาคเรียนที่ 2/2561 ดังนี ้

- จันทร๑ ที่ 18 – พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2562 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 21 – ศุกร๑ ที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2562 สอบของครูไทย 

 
 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ๑ พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.4 ก.พ. 

62 
เกี๊ยวนํ้า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+

ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัด

ซีอิ๊ว+นํ้าซุป 

อ.5 ก.พ. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหลํ่าปลี+หมูยอทอด+

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรน+ี

น้ําซุป 

พ.6 ก.พ. 

62 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ข๎าว

เหนียวเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกทํอด

กระเทยีม 

พฤ.7 ก.พ. 

62 
โจ๏กไก ํ

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+ 

ปูอัดนึ่ง+กล๎วยบวชช ี
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 
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ศ.8 ก.พ. 

62 

ข๎าวต๎ม+ไขํ

เจียวใสํ

ต๎นหอม 

นม UHT+ 

โดนัท 

เส๎นหมี่นํ้าหมูสับ+

เต๎าสํวน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+

น้ําซุป 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.11 ก.พ. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหมู 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตร 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวหมู

สับ 

อ.12 ก.พ. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มหมูสับ 

พ.13 ก.พ. 

62 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดไกํใสํข๎าวโพด

แครอท+น้ําซุป+วุ๎น

น้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าห๎ูไข ํ

พฤ.14 

ก.พ. 62 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+น้ํา

ซุป+ข๎าวเหนียวเปยีก

ข๎าวโพดน้ํากะท ิ

ผลไม ๎ บะหมี่น้ํา 

ศ.15 ก.พ. 

62 

เส๎นหมี่นํ้า

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท๎า+หมูยอทอด+กล๎วย

บวชช ี

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํ

เจียวใสํต๎นหอม 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วําง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.18 

ก.พ. 62 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+

ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+

น้ําซุป 
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อ.19 

ก.พ. 62 
--------------------หยุดวันมาฆบูชา-------------------- 

พ.20 

ก.พ. 62 

ข๎าวสวย+ไขํ

เจียวใสํต๎นหอม 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+หมูบะชํอทอด+

แกงจืดผกักาดขาว+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

แตงกวาผัดใสํไข ํ

พฤ.21 

ก.พ. 62 

ข๎าวสวย+แกงจืด

วุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+

แกงจืดสาหรําย+ 

ฟักทองแกงบวด 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

ศ.22 

ก.พ. 62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ปูอัดนึ่ง+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไกํทอดกระเทียม 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.25 ก.พ. 

62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก 

ผัดเปรี้ยวหวาน+น้ํา

ซุป 

อ.26 ก.พ. 

62 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว+

น้ําซุป 

พ.27 ก.พ. 

62 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวใสํกุง๎+ไขํ

ตุ๐น+เฉาก๏วย 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ไกํผัดซีอิ๊ว+น้ําซุป 

พฤ.28 

ก.พ. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดกะหลํ่าปลี+ 

หมูยอทอด+ 

มันแกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

กะเพราไกํสับ 

ศ.1 มี.ค. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํน้ํา 

นม UHT+ 

โดนัท 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ํา

ซุป+วุ๎นนํ้าหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืดหัว

ไชเท๎า 
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 เรือ่งที ่1 ฝุน่ละออง PM2.5 เดก็ต่าํกวาํ 5 ขวบสดู เสีย่งอนัตรายกวาํผูใ๎หญํ 
 

 

 

  ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกนิคํามาตรฐาน สามารถสํงผลกระทบตอํสุขภาพกบัคนทุกเพศ ทกุวัย ที่สดู

ดมเข๎าไป แตใํนเด็กเลก็ที่อยูํชํวงวัยที่ระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ๎มกันยังพฒันาไมํเตม็ที่ ฝุ่น

ละออง PM2.5 กลับทําอันตรายกับสุขภาพได๎มากกวําผู๎ใหญํ!! 

ฝุน่ละออง PM2.5 เดก็ต่าํกวาํ 5 ขวบสูด เสีย่งอนัตรายกวาํผูใ๎หญํ 

  หลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล กําลังเผชิญปัญหามลพิษในอากาศ เนื่องจากฝุ่น

ละออง PM2.5 เกินคํามาตรฐาน ที่สามารถสํงผลกระทบตํอสขุภาพกับคนทุกเพศ ทกุวัย ที่สูดดมเข๎าไป 

แตํในเด็กเล็กที่อยูํชํวงวยัที่ระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ๎มกันยงัพัฒนาไมํเต็มที่ ทําให๎ฝุน่ละออง

หรือสิ่งแปลกปลอมเข๎าไปถึงปอดสํวนลึกได๎โดยตรง เร็ว และงํายกวําผู๎ใหญํ พญ.ปองทอง ปรูานิธี 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร๑ รพ. รามาธิบดี จึงได๎เปดิเผยถึงข๎อมูลผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลตํอเด็ก

เล็ก ที่มีอายุต่ํากวํา 5 ปี หรือนกัเรยีนชั้นอนุบาล ที่เป็นกลุํมเสีย่งที่อาจได๎รับผลกระทบมากเปน็พิเศษ 

ดังนี ้

1. แสบตา แสบจมกู เปน็ไข ๎

  เป็นอาการในระยะเฉยีบพลัน โดยจะทําให๎มีอาการแสบจมูก แนํนจมกู แสบตา ตาแดง เป็นไข๎

ได๎ โดยเฉพาะในเดก็มโีรคประจําตัวอยูํแล๎ว เชํน หอบหืด หรือภูมิแพ๎ อาจอาการกําเริบได๎มาก เชํน 

ภูมิแพ๎กําเริบ หรือหายใจเร็วเฉียบพลัน แนํนหน๎าอก 
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ฝุ่น pm 2.5 สามารถเข๎าสูํรํางกายและทําลายสมองเด็กเลก็ได๎ในระยะยาว 

2. สมองพฒันการชา๎ หรอืเสยีหายถาวร, IQ หรอืสมาธสิัน้ 

   การทีร่ํางกายของเด็กสะสมฝุ่นพิษอยํางตอํเนื่อง อาจสํงผลตํอพฒันาการทางสมอง สติปัญญาหรอื

สมาธิได๎ด๎วยเชํนกัน เนือ่งจากฝุ่นละอองขนาดเลก็ สามารถูกดูดซึมเข๎าไปในกระแสเลือด ไปสูํระบบ

ประสาทและสมอง โดยฝุ่นที่เข๎าไปนั้นจะกระตุ๎นให๎เกิดการอักเสบที่บริเวณเซลล๑ตํางๆ ทําให๎สารเคมีหรือ

การทํางานของเซลล๑ประสาทผิดปกตไิด๎ ทําให๎มผีลตํอพัฒนาการทางสมองหรือสมาธขิองเด็กได ๎

 

 

 

 เรือ่งที ่2 ฝกึลกูเรยีนรูจ๎ากความผดิพลาด 

 

 

ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com 
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  ถึงแม๎วําความผิดพลาดจะไมํใชํเรื่องนํายินดี แตกํ็เป็นสิง่ที่มคีุณคําอยํางยิ่ง คุณหมอมินบานเย็น

แนะนําคุณพํอคุณแมํปลอํยลูกให๎มโีอกาสเรยีนรูจ๎ากความผิดพลาดบ๎างเพื่อการเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีความ

มั่นใจในตนเอง  

ตามมาอํานบทความของคุณหมอกันคะํ  

ในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่ปรารถนาก็คอืความสําเร็จ แตํกวําจะเดินทางไปถึงความสําเร็จอยํางทีใ่จ

หวัง ไมํวําเป็นใครก็ตามยํอมก็เคยพบกับความผิดพลาด สิ่งที่แตกตํางกันของแตํละคนกค็ือ ความสามารถ

ที่จะจัดการกับความผิดพลาดนั้นๆ ได๎หรือไมํ ซึ่งตรงนี้ต๎องอาศยัการฝึกฝน ความรับผิดชอบ การเรียนรู๎

จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อทีจ่ะป้องกันไมใํห๎เกิดขึ้นอกี สุดท๎ายคือ ไมํท๎อแท๎แมจ๎ะผิดพลาด แตํ

สามารถยืนหยัดที่จะก๎าวตํอไป 

มีคุณพํอคุณแมํหลายคนที่ทนไมํได๎กับความผิดพลาดของลูกและมักจะอดไมํได๎ทีจ่ะพยายามแก๎ไข

ความผิดพลาดด๎วยการเขา๎ไปจัดการเสียเอง กอํนที่จะเกิดความผิดพลาดขึน้ ทั้งทีใ่นความเป็นจริง ความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้น กม็ีประโยชน๑ เพราะจะทําให๎คนที่ผิดได๎เรียนรู๎ รับผิดชอบ และไมทํําอีกคราวหน๎า 

ผู๎ใหญํจึงควรให๎เดก็ได๎เรียนรูใ๎นผลของการกระทํา 

คุณแมํทํานหนึ่งที่หมอคยุด๎วย ไมํสามารถจัดการกับพฤตกิรรมของลูกสาว ลูกสาวคุณแมํไมํชอบ

ทําการบ๎าน บํนวํายาก ทําแล๎วก็ผิด ทําไมไํด๎ ไมํอยากจะทํา และเมื่อทกุครัง้ที่ลกูไมยํอมทําการบ๎าน 

แมํก็จะแกป๎ัญหาด๎วยการทําให๎แทน ครกู็ไมรํู๎ หรือจะรู๎กไ็มํทราบ และลูกก็มีงานไปสงํทันทุกวนั เพราะ

ลูกรู๎วําแม๎วําจะไมทํํา สุดท๎ายแมกํ็จะทําให ๎

  

คุณพํออกีทํานหนึ่ง บํนให๎หมอฟังวํา ลูกชอบทาํห๎องนอนสกปรก เสื้อผา๎ใช๎แล๎วก็กองทิ้งไว๎ เมื่อถามวํา 

แล๎วเมื่อเขาไมํยอมทําความสะอาดห๎อง ไมํเอาเสือ้ไปลงตะกร๎า คุณพํอทํายังไง คุณพํอก็บอกวํา ก็ทําแทน

ให๎ทุกๆ ครั้ง 

หมอเข๎าใจวํา คุณพํอคณุแมํคงจะทนไมํได๎ทีจ่ะเห็นลูกไมํมีการบ๎านไปสํงครู ทนไมไํด๎ที่จะใหห๎๎อง

ลูกสกปรก  คําพูดที่คุณพํอคุณแมํบอกหมอถึงเหตุผลก็คือ ความเป็นหํวง ความกังวล  

"ถ๎าลูกไมํมีการบ๎านไปสงํ ก็จะต๎องถกูครทูําโทษ ไมํมีคะแนนเก็บ" 

"ถ๎าห๎องสกปรก ลูกกอ็าจจะเป็นภูมิแพ๎กําเริบ สุขอนามัยไมํดี" 



 
 

15 

 

 

  แตํความรักและความหวังดีของพอํแมํ บางครั้งทําให๎ลูกขาดโอกาสในการเรียนรู๎ผลจากการกระทํา 

ซึ่งเป็นเรือ่งสําคัญ 

  ถ๎าลูกไมํทําการบ๎าน ไมไํด๎สํงการบ๎าน และถกูครูวํา ไมํมีคะแนนเก็บ คราวหน๎า ลูกก็จะพยายาม

ทําการบ๎านสํงให๎ทันเวลา ถ๎าห๎องลูกสกปรก จนมีกลิ่นเหม็น ถ๎าไมํเอาเสือ้ไปซกั ก็จะไมํมีเสือ้ผ๎าใสํ ลูกก็

จะเรยีนรู๎วํา เขาจะต๎องทาํให๎ห๎องสะอาด เอาเสื้อไปลงตะกร๎าซัก  

  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมํใชํจุดจบ แตํเป็นจุดเริม่ต๎น ให๎ได๎ปรับปรงุตัวเอง ลูกควรจะตอ๎งเป็นคน

ที่เรยีนรู๎ด๎วยตัวเองวําทุกอยํางเกิดขึ้นล๎วนแล๎วแตํมีสาเหตุ มีผลที่เกิดตามมา ถ๎าพํอแมํมัวแตํทําให๎ คอย

แก๎ไขทุกข๎อผิดพลาดมาตลอด ลูกก็จะเคยชินและจะเกิดความเข๎าใจวําพอํแมํของเขาสามารถจัดการให๎ได๎

ทุกสิ่ง ไมํจําเป็นที่เขาจะต๎องเรยีนรู๎ ไมํต๎องพยายามอะไรให๎เหน่ือย  

  เด็กๆ ที่ไมํเคยเรียนรู๎ที่จะผิดพลาด เมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํ ถึงคราวทีจ่ะต๎องเผชิญหน๎ากับชีวิตจรงิที่

บางครั้งไมํได๎มพีํอแมํมาคอยดูแลชํวยเหลือ เขากจ็ะเกิดความไมํมั่นใจ หวาดกลัวได๎งําย หลายๆ ครั้งก็ทํา

ให๎หลีกเลี่ยงงานที่จะต๎องเสี่ยงกับความผิดพลาด ทั้งทีอ่าจจะมีความสามารถ แตํวําไมํกล๎า ไมํรู๎วําถ๎าเกิด

ทําแล๎วผิดพลาดจะจัดการอยํางไร การที่เขาต๎องรูจ๎ักทีจ่ะเรียนรู๎ความผิดพลาดตั้งแตํยังเลก็ๆ จึงเปน็

สิง่จําเป็นในการเจริญเตบิโตไปเป็นผู๎ใหญํที่พึ่งพาตัวเองได๎ในอนาคต 

  อยําลืมวําพํอแมํไมํสามารถดูแลและแก๎ไข ป้องกนัความผิดพลาดของชีวิตลูกได๎เสมอไป ทําใจ

ปลํอยวาง และให๎ลูกไดเ๎รียนรูก๎ับความผิดพลาดเล็กๆ น๎อยๆ ที่เขาจะต๎องรับผิดชอบ เขาจะได๎ไมํตระหนก

จนเกินไปเมื่อต๎องเผชิญกับปัญหาและความผิดพลาดในอนาคต มีกําลังใจเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา 

ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญกับการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณที่เขาต๎องทําด๎วยตัวเองเมื่อเป็นผู๎ใหญํ 

 
ทีม่า : https://motherandcare.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  โยงเส๎นจับคูํคําและสถานที่ให๎ถูกต๎องคํะ 

 
ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎หนูๆ โยงเส๎นจับคูํผลบวกของสิ่งไมํมีชีวิตที่เทํากับสิ่งมีชีวิต 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 3  

ใหน๎๎องๆ ชํวยเขียนตัวเลขและหาผลบวกจากภาพด๎วยนะคะ 

 
 

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน แมํน้ําแสนสวย 

เจ๎าของ   ด.ช.อัครพัฒน๑   เหมวันต๑ (น๎องเหม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครวูา) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพตะกร๎าผลไม๎ 

เจ๎าของ  ด.ญ.พิมพิดาณัช เฉลยวุฒิโรจน๑ (น๎องทอปัส)   

หอ๎งอนบุาล 1/2 (ครชูมพู)ํ 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน จุดส ี

เจ๎าของ  ด.ช.เป็นไท รัตนผลิน (น๎องมะตมู) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครอูีด๊ สดุา) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ระบายสีวันเด็ก 

เจ๎าของ  ด.ช.วชิรวิชญ๑ วุฒาพาณิชย๑ (น๎องฮีโรํ)  

หอ๎งอนบุาล3/1  (ครพูงษ๑)   

 

 
 

ตอน.. เลีย้งลกูสายกลางเปน็อยาํงไร ? 

 

  เลี้ยงลูกสอนลกู แบบไหนเรียกวําตึงไป แบบไหนเรียกวําหยอํนไปตามมาอํานบทความโดย ดร.

ปรียาสริิ วิฑูรชาติ กันคํะ  



 
 

20 

  คุณแมํน๎องธรีามีคําถามวํา ตอนนี้น๎องอายุได๎เกือบ 4 ปีแล๎ว รักสวยรักงามมาก ชอบแตํงตัวตาม

อามํา ทาคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ เลือกเสื้อผ๎าเอง จะทําอยํางไรดี ? 

  เด็กโดยทั่วไป เมื่อชํวงวยั 2 ปีจะเริ่มอยากจะเรยีนรู๎สิ่งรอบตัว ชํางสังเกต และใสํใจในคําพูดคน

อื่นมากขึ้น เชํน ถ๎าคนใกล๎ชิดชมวํา แตํงตัวอยํางนี้สวยจัง เดก็ก็อาจจะใสํเสื้อชุดนี้ซํ้าๆ ในทางตรงกันข๎าม

เด็กทีโ่ดนตําหนิบํอยๆ ก็มักจะเขินอาย ไมกํล๎าทําหรือไมํลองทําสิ่งใหมํๆ  คํะ 

  น๎องธีราเป็นเด็กออทิสซมึที่นํารักมาก แกม๎ยุย๎ ตาหวานและชํางออดอ๎อน จึงไมํนําแปลกใจที่อามํา

จะรกัและดูแลเป็นพิเศษ 

  สํวนคุณแมํน๎องธีราเป็นข๎าราชการ การทํางานคํอนข๎างมีความยืดหยุํนน๎อย วิธีการทํางานสํวนใหญํ

จะเข๎มงวด เมื่อลูกน๎องทาํงานพลาดก็จะใช๎วิธีวําให๎หลาบจํา จนบางครั้งลกูน๎องถึงกับรอ๎งไห๎ เมือ่ถามถึง

เพื่อนรํวมงาน คุณแมํบอกวําไมํได๎สนทิกับใครเป็นพิเศษและจะพูดกันเฉพาะเรือ่งงานเทํานั้น เนื่องจาก

มองวําเป็นหัวหน๎าไมํเหมาะจะวางตัวสนิทกับลูกน๎อง 

  สมัยที่ดิฉันเรียนอยูทํี่อเมริกานั้น ในแตํละเดือนจะมีกจิกรรมที่เรยีกวํา Ice cream with the 

Dean เป็นชํวงเวลาที่นักศึกษา อาจารย๑ คณบดี เจ๎าหน๎าที่ตํางๆ ทั้งสํวนธุรการและแมํบ๎าน มารํวม

รับประทานไอศกรีมด๎วยกันในบรรยากาศสบายๆ มีการพูดคยุถึงงาน ปญัหา ขอคําแนะนํา หรือ

แม๎กระทัง่ขําวหมั้นกับแฟนก็มาแลกเปลี่ยนกันได๎ มีคนเข๎าไปคยุกับคณบดีมากมาย  ผู๎เขียนเคยถาม

อาจารย๑ที่ปรึกษาวํากิจกรรมลักษณะนีจ้ะไมทํําใหค๎นเราขาดความเกรงใจหรือ? 

  คําตอบทีท่ําให๎ประทับใจมากกค็ือ คนที่เป็นหัวหน๎าที่ดีนั้น ต๎องเป็นเพือ่นที่สามารถรับฟังและ

เข๎าถึงทุกคนได๎ หัวหน๎าก็เปรียบไดก๎ับชาวสวน เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่ดีแลว๎ ชาวสวนไมํสามารถจะไป

ควบคุมได๎หมดทกุสิ่ง เชํน ไมํสามารถบังคับให๎ดอกไม๎บานวันนี้ ไมํสามารถบังคับไมํให๎วัชพืชขึ้น แตํ

ชาวสวนสามารถเด็ดวัชพืชที่ขึ้นได๎ พรวนดินให๎ซุยเพื่อใหร๎ากไดร๎ับอาหารได๎ และชํวยให๎มกีารผสมพันธุ๑

เพื่อให๎ดอกผลิบานอยํางสวยงามได๎  

  ถ๎าหัวหน๎ามัวแตํไปบังคับลูกน๎องหรอืกลัววําลูกน๎องจะไมํเกรงใจ  ลูกน๎องจะเดํนกวํา เราจะไมํ

สามารถรู๎ได๎เลยวํา ลูกนอ๎งที่นําความคิดใหมํๆ มาเสนอนั้น อาจจะทําให๎เกิดการตอํยอดในสิ่งที่แปลกและ

ดีขึ้นอยํางคาดไมํถึงก็ได ๎คนสวนที่ไมํรูค๎วามงามของดอกไม๎ ก็เหมือนหัวหน๎าที่ไมํรู๎ศกัยภาพของลกูน๎อง 

ไมํมีใครรู๎วําในวันหน่ึงดอกไม๎ดอกนั้น หรอืลูกนอ๎งคนนั้นจะกลายเป็นสายพันธุ๑ใหมํหรอืเติบโตทีไ่หนอีก

ก็ได๎  

  คุณพํอคุณแมทํี่ดีก็เหมือนกับการเป็นชาวสวนที่ด ีคือดูแลลูกให๎เติบโตทัง้กายใจเชํนเดียวกับปลกู

ดอกไม๎ให๎แข็งแรงจนผลบิานอยํางงดงาม 
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  สําหรับกรณีน๎องธรีา ตามพัฒนาการนอ๎งจะเริ่มแสดงออกถงึความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เมื่ออยูํ

ในชํวงวัยที่แสดงถึงความสามารถในการเลือกได ๎การทีคุ่ณแมํแสดงอาการไมํพอใจในการชํางแตงํตัว อาจ

ทําให๎เด็กขาดความมั่นใจเมื่อต๎องตัดสินใจหรอือยูํในสภาพกดดันเมื่อโตขึ้น  

  ครอบครัวที่ชํางบังคับลกู ไมํยอมเปิดโอกาสให๎ลกูได๎แสดงความคิดเห็น หรือเมื่อแสดงความ

คิดเห็นก็จะถกูวํา ถูกห๎ามยํอมจะทําให๎เดก็แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากความกลัว เด็กจะมกีารควบคมุตัวเอง

ที่น๎อยกวําเด็กคนอื่นๆ เมื่อไหรกํ็ตามที่มโีอกาส เด็กเหลํานี้มักจะทําอะไรแหวกกฎมากกวํา ไมํมี

กฎระเบยีบมากกวํา รวมถึงขาดแรงจูงใจที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอ๎งมากกวําดว๎ยคํะ 

  คุณพํอคุณแมทํี่ชอบบังคบัมักจะมองวํา การใหโ๎อกาสลูกเลือกหรือทําในสิ่งที่ถนัดหรือชอบบ๎าง

เป็นการเสียอํานาจในการบังคับ อาจมีคําพูดติดปาก เชํน ต๎องกําราบเสยีบ๎าง ต๎องทําให๎รู๎สกึ ชกัจะมาก

ไปแล๎ว เป็นต๎น พบวํา เด็กที่ถูกเลีย้งแบบบังคับนี้ จะต๎องไดร๎ับการบงัคับถึงจะทําอะไรสักอยํางได๎ 

เพราะเมือ่ไมํไดร๎ับการบงัคับ เด็กก็จะไมํสามารถควบคุมตัวเองได๎เลยนั่นเอง 

  สํวนคุณพํอคุณแมํที่ให๎สทิธิ์ลูกในการเลือกแบบพอดีๆ แทนที่จะบังคับลูก จะประเมินกอํนวํา ลูก

ตัวเองมีขีดความสามารถเทําไหรํอยํางไรบ๎าง อะไรทีไ่มํอันตรายหรอืไมทําํร๎ายตัวเองและคนอื่น กจ็ะเปิด

โอกาสให๎ลูกลองทําได๎บ๎าง รวมถึงชํวยวางขอบเขต แล๎วให๎ลูกเป็นคนตัดสินใจวํา เมื่อสุดท๎ายแลว๎มี 2 

ทางเลือก ลูกจะเลือกอยาํงไร 

  ในกรณีน๎องธีรานั้น ไดใ๎ห๎คําแนะนําในสํวนของการจัดการ โดยให๎คุณแมํวางแผนไว๎ลํวงหน๎า 

เชํน เมื่อรู๎วําวันพรุํงนี้จะไปเทีย่วข๎างนอก คืนนี้ให๎คุณแมํหยิบชุดสวยสัก 3 ชุด มาให๎น๎องเลือกกํอน เมื่อ
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เลือกแล๎วให๎บอกวํา “น๎องธีราใสํชุดนี้แล๎วต๎องสวยมากแนํๆ เลยคํะ พรุงํนี้เราใสํชุดน้ีไปอวดอามาํกัน 

อามําต๎องหอมแก๎มน๎องธรีาชื่นใจแนํๆ เลยคะํ” 

  ถ๎าตอนเช๎าน๎องเปลีย่นไปเลือกชุดใหมํแทนชุดทีเ่ลือกไว๎ให๎  ก็ขอให๎คณุแมํพูดกับน๎องดีๆ วํา 

“เมื่อคืนคุณแมํตัง้ใจดูนอ๎งธีราใสํชุดนี้เลยนะคะ อามําก็คงเสียใจที่น๎องไมํได๎ใสํชุดสวยคํะ เอาเปน็วําครั้ง

หน๎าคํอยใสํชุดที่หนูเลือกวันนี้นะคะ คุณแมํจะได๎ไปพูดให๎อามําฟังกํอนด๎วยคํะ” และควรที่จะพาน๎องธีรา

ไปให๎ไดร๎ับกําลังใจจากอามําเสียตอนเช๎าวันนั้น เพื่อสร๎างความมั่นใจเมือ่น๎องต๎องตัดสินใจในอนาคตคะํ 

  สํวนเรื่องทาเล็บแตงํหนา๎นั้น จริงๆ แล๎วก็ไมํนําเห็นด๎วยเทําไหรํนกั มีงานวิจัยจํานวนมากที่บงํชี้ถึง

ผลกระทบของสารเคมีตํางๆ ที่อยูใํนเครื่องสําอาง แถมยาทาเล็บอาจจะรํอนติดอาหารที่เผลอหยิบใสํปาก 

นอกเสียจากวําคุณแมํมัน่ใจวําเครื่องสําอางเหลํานั้นเป็นออร๑แกนกิไมมํีสารเคมปีลอมปน  

  การให๎โอกาสลูกในการเลือกทําในสิง่ตํางๆ น้ัน ขอให๎คุณพํอคุณแมํยึดหลักเกณฑ๑ กลําวคือ ควร

จะให๎ตัวเลือกอันชาญฉลาดให๎กับลูก แล๎วให๎ลูกเลือก เทํากับเป็น win-win situation คํะ 

 

ทีม่า : https://motherandcare.com 

 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครนูุมํ) 

ตอน......รถจกัยานเหาะ !! 

 บํายวันหนึ่งเด็กๆ เลํนทีส่นามเด็กเลํน 

น๎องจีน  : ครูนุํมครับ น๎องจีนอยากให๎จักยานมันเหาะครับ 

ครูนุํม  : รถจักรยานเหาะไมไํด๎ครบัน๎องจีน 

น๎องจีน  : เหาะได๎สิครับ 

ครูนุํม  : ทําไมถึงเหาะได๎ลํะครับ 

น๎องจีน  : ครูนุํมก็แปลงเป็นโดเรมอํนสิครับ ทําได๎ครับ 

หอ๎ง Nursery 2  (ครวูา) 

ตอน......เรือ่งสมมตุ ิ!! 

ครูวา  : เด็กๆ วันนี้ครูวาให๎เลํนตัวตํอนะคะ 

น๎องไพพ๑ : ได๎ครับ น๎องไพพ๑อยากเลํน 
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น๎องเซน : หนูจะตํอให๎สูงกวําโรงเรยีนเลย 

น๎องเหม : จะตํอให๎สงูกวําโรงเรยีนได๎ยังไง เรายังตัวเล็กอยูํ 

น๎องเซน : ก็แคํสมมุติเอง 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......แมงกี ้ไมใํช ํแมงโก ๎

น๎องพีซ : ครูปัด นีอ่ะไรครับ 

ครูปัด  : มะมํวงคะํ 

น๎องพีซ : ภาษาอังกฤษ แมงกี้ ใชํไหมครับ 

ครูปัด  : แมงโก คํะ 

น๎องพีซ : แมงกี้ ไมใํชํ แมงโก 

เพื่อนๆ  : แมงโก มะมํวง ไมํใชํ แมงกี้ 555  

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......มนัไหลออกมาเอง !! 

น๎องตินติน : คุณครู เสียงอะไรครับ 

คุณคร ู : เสียงอะไรครับ 

น๎องวาช ิ : (มองหน๎าคุณคร)ู  

คุณคร ู : น๎องวาชิฉี่ราดหรอคะ 

น๎องวาช ิ : ฉี่มันไหลออกมาเองครับคุณคร ู

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......สวสัด ี!! 

ครูออม  : เด็กๆ วันนี้เรามาสวัสดีกันคํะ 

เด็กๆ  : สวัสดีครับ/สวัสดีคํะ  

น๎องฟิน : สวัสดีคร๏าบ....บ (ลากเสียงหวานยาวๆ)  

เด็กๆ  : 555 

ครูออม  : ต๎องพูดวํา สวัสดีครับ นะน๎องฟิน 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......โบทอ็ก !! 

คุณคร ู : เด็กๆ อยากเติบโต รํางกายแขง็แรงต๎องทานอะไรคะ 

เด็กๆ  : ทานข๎าว ผัก ผลไม๎ คะํ/ครับ 

น๎องต๎นกล๎า : แตํถ๎าเราโต เราก็จะแกํ เราก็ต๎องไปฉีดโบท็อกใชํไหมครับคุณครู 

เด็กๆ  : ไมํใชํ เรายงัเด็กอยูํ ยังไมํแก ํ
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หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......พระภาษาองักฤษ !  

Teacher : พระ ภาษาอังกฤษ แปลวํา 

เด็กๆ  : Monkey 

Teacher : พระ คอื Monk No Monkey คือ ลิง  

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน........ในสวนสตัว๑มอีะไร ! 

ครูติ่ง  : เด็กๆ ใครเคยไปสวนสัตว๑บ๎างคะ และเจออะไรบ๎าง 

น๎องข๎าวนิล : มี 7-eleven ครับ 

น๎องแต็งค๑ : 555 

น๎องอาร๑ม  : มีจระเข ๎

น๎องดรากอน : งู 

น๎องแต็งค๑ : คิดได๎ไงนิล มี 7-eleven 

เพื่อนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน........“ ผลงาน ” 

บํายวันหนึ่งครูอี๊ดใหเ๎ด็กๆ จุดสีภาพดอกไม ๎

ครอูี๊ด  : เด็กๆ ใครทําเสร็จแล๎วมาเอาแผํนนี้ไปทําให๎ครอูีด๊หนํอยจะเก็บใสํแผนคะํ 

น๎องเคี้ยง : หนูทําให๎ 

หลังจากเด็กๆ ทําเสร็จแล๎วครูอี๊ดเอามาตรวจดูวําเขียนชื่อครบทุกคนหรือยงั 

ครูอี๊ด  : เอ๎าแผํนนี้มีช่ือ แผํนน้ีมีชื่อ อ๎าวน่ีทําไมเขยีนอี๊ดแผํนน้ีของใครคะทําไมชือ่อี๊ด 

(พูดพร๎อมกับชูผลงานที่เขียนชื่ออี๊ด) 

น๎องเคี้ยง : ก็ของครูอี๊ดไงที่ให๎หนทูาํ 

ครูอี๊ด  : หา!! ของครู ที่หนูทําหนูเขียนชื่ออี๊ดเหรอ 555 เกํงจงัเลย 

น๎องเคี้ยง : ยิ้มแป้นนน 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ชอบเพลงอะไร! 

น๎องบูมบูม : เลออน ชอบเพลงอะไร 

น๎องฮีโรํ  : เพลงทีค่รูพงษ๑จะให๎แสดงหรือเปลํา 

น๎องฮาจ ิ : ฮาจิชอบเพลง... เพลงไพเราะครับ 
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น๎องบูมบูม : ร๎องยังไงฮาจ ิ

น๎องฮีโร ํ : โธํ บูมบูม ไมํเข๎าใจเล๏ย! ฮาจิชอบน๎องเพลงในห๎องพวกเราไงลํะ 

เพื่อนๆ  : อ๐อ อิอิ (น๎องฮาจิยิ้มเขินๆ) 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......เหรยีญหมด ? 

 หลังจากที่เดก็ๆ กลับมาจากการแขํงขันกีฬา ตํางชื่นชมกับเหรยีญที่ได๎มา 

ครูอี๊ด  : เด็กๆ ได๎เหรียญอะไรกันมาคะ 

น๎องโม  : หนูได๎เหรีญเงินคะํครูอี๊ด 

ครูอี๊ด  : เกํงมากคํะ 

น๎องโม  : เหรียญทองเขาหมดคํะ 

หอ๎ง K.3/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......โง ํตอ๎งมเีขา! 

ครูปุย๋  : กําลังสอนเด็กอํานหนังสอืดรุณศึกษาบทที่ 29 พออํานถึงคําวําโงํเขลา 

น๎องx-box :  ครูปุย๋ครับโงํต๎องมีเขาใชปํะครับ 

ครูปุย๋  : 5555ไมํใชํครับ โงํเขลาคือไมํเกํงไมํใชโํงํแล๎วต๎องมีเขาครับ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาครสููศํตวรรษที ่21 จดักจิกรรมใหบ๎คุลากรในโรงเรยีนรวํมกนัไปบรจิาคของ ณ สถาน

สงเคราะห๑เด็กออํนปากเกร็ด ในวันเสาร๑ ที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2562 คะํ 
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วนัอาทติย๑ที ่27 มกราคม 2562 ตวัแทนนกัเรยีนงานประกวดการแสดงละครสัน้ระหวาํงโรงเรยีนใน

หัวขอ๎ “นทิานอสีป” ไดร๎บัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 คะํ 

 

กจิกรรม วันเดก็ 

2/2 /

2
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กจิกรรม Spot day โรงเรยีนพรพมิพ๑ 

2

2
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Cooking ขา๎วราดหนา๎ไก ํอนบุาล 2/1 

 

Cooking ขา๎วราดหนา๎ไก ํอนบุาล 2/2 

 

Cooking ขา๎วราดหนา๎ไก ํอนบุาล 2/3 

 

Cooking นกัเกต็ไก ํอนบุาล 2/2 

 

กจิกรรม Creative Art 
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กจิกรรม Electone 

 

กจิกรรม Little Lab 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 
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กจิกรรม The Cutie Chef 

 

กจิกรรม Play&Learn 
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กจิกรรม เทควนัโด 

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์

 



 
 

32 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 

 

 

 


