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ตอน...7 ข้อควรรู้ สอนลกูใช้บนัไดเลือ่นให้ปลอดภยั/สรวงมณฑ์ สทิธิสมาน 
 

 
 

ช่วงนีข้่าวคราวเร่ืองบนัไดเลือ่นสร้างความหวาดผวาให้ผู้คนในสงัคมเป็น
อย่างยิ่ง หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ในประเทศจีนจนกระทัง่มาถึงบ้านเราก็เพิง่มีข่าว
เกี่ยวกบับนัไดเลือ่นในห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึง่พงัลงมา 
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  รวมไปถงึข่าวเกีย่วกบับนัไดเลือ่นก่อนหน้านีท้ีม่ี

อนัตรายหลายต่อหลายคร ัง้ น ามาซึง่การบาดเจ็บ

และเสยีชวีติจ านวนไม่น้อย 
 

  ส าหรับคนเป็นพอ่แม่ ดิฉนัเชื่อว่าเร่ืองนีส้ร้างความตื่นตระหนกไม่น้อย
ทีเดียว เนื่องเพราะสงัคมยคุนีพ้อ่แม่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มกัมีรูปแบบการใช้ชีวิต
ในศนูย์การค้าหรือห้างสรรพสนิค้า เรียกว่าทัง้กินทัง้ช้อป รวมไปถึงพาลกูไปเรียน
กวดวิชา ก็ล้วนแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าทัง้สิน้ 

 
  เพราะฉะนัน้ข่าวคราวเร่ืองนีจ้งึสร้างความกงัวลใจให้กบัพอ่แม่จ านวนไม่
น้อย ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ควรกงัวลค่ะ เพราะการใช้บนัไดเลือ่นต้องระมดัระวงัอย่าง
มาก 

 

  ในบา้นเรามกัจะเห็นบนัไดเลือ่นอยู่ 2 แบบ 

  แบบแรกก็ลกัษณะเป็นขัน้คล้ายบนัไดที่พบเห็นทัว่ไปที่ใช้ในการขึน้
หรือลงระหว่างชัน้ กบัแบบทีส่อง ไม่มีขัน้บนัได จะเป็นทางเลือ่นลาดแบบ
เฉียงขึน้ลง มกัจะอยู่ในห้างซูเปอร์สโตร์ หรือทางลาดปกติที่ใช้ในสนามบิน 
ประเด็นส าคญัเราต้องใช้มนัให้ถกูวธีิ เร่ืองนีพ้อ่แม่ผู้ปกครองต้องสอนและปลกูฝัง
ให้ลกูใช้บนัไดเลือ่นให้ถกูวิธี และปลอดภยั 

 

  ประการแรกต้องท าความเข้าใจกบัลกูก่อนว่าบนัไดเลือ่นไม่ใช่ของ
เลน่ แต่เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างชัน้ ต้องระมดัระวงั เพราะ
อาจเป็นอนัตรายได้ 
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  ประการทีส่องสอนท่ายืนที่ถกูต้องขณะใช้บนัไดเลือ่น ควรยืนตรง
กลาง เก็บเท้าให้ห่างจากขอบด้านข้าง หรือถ้ากรณีมีผู้ที่ต้องการเดินผ่าน ขอให้
ยืนชิดขวา เพือ่ให้ผู้ที่เดินอยู่ได้เดินผ่านไปทางซ้ายมือ รวมไปถึงอย่ายื่นอวยัวะ
สว่นต่างๆ ของร่างกายออกไปด้านนอกบนัไดเลือ่นเดด็ขาด ไม่ว่าจะเป็นศีรษะ 
หรือมือหรือแขนก็ตาม 
สิง่ส าคญัควรมองไปข้างหน้า อย่ามวัแต่คยุโทรศพัท์มือถือ หรือแชททางโทรศพัท์ 
หรือใจลอย ท าให้ขาดความระมดัระวงัตวั 

 

  ประการทีส่ามต้องบอกให้ลกูจบัราวบนัไดให้แน่นทกุครัง้ จะช่วย
ป้องกนัไม่ให้เสยีการทรงตวั กรณีที่ลกูยงัเลก็ ขอให้พอ่แม่อุ้มลกูทกุครัง้ที่ต้องขึน้
บนัไดเลือ่น ถ้าเป็นเด็กโต พอ่หรือแม่ต้องจบัมือไว้ด้วยทกุครัง้ เพราะเด็กยงัทรง
ตวัไม่ได้ดีเท่าผู้ ใหญ่ และให้ยืนอยู่ข้างคณุตลอดเวลา ที่ส าคญัต้องสอนให้ลกู
เข้าใจว่าเม่ือถึงขัน้สดุท้ายของบนัไดเลือ่นต้องก้าวข้ามซี่ของริมขัน้บนัไดเลือ่นไป 
โดยเฉพาะเด็กที่เท้ายงัเลก็ เพราะเท้าอาจติดในขัน้บนัไดเลือ่นได้ 

 

  ประการทีส่ีบ่อกข้อห้ามเกี่ยวกบัการใช้บนัไดเลือ่นด้วย เช่น อย่านัง่
บนราวบนัได อย่าวิ่งทวนการเคลือ่นไหวของบนัได เพราะเด็กสว่นใหญ่ชอบวิ่งขึน้
บนัไดที่เลือ่นลง และวิ่งลงบนบนัไดทีเ่ลือ่นขึน้ หากมีการสะดดุหกล้มหรือพลาด 
อาจท าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ 

 

  ประการทีห่า้เม่ือขึน้หรือลงสดุทางบนัไดเลือ่นแล้ว อย่ายืน
ขวางทางคนอืน่ ให้รีบเดินออกมาจากบนัไดเลือ่นทนัท ีหากยืนขวางอยู่จะท าให้
ผู้ ใช้คนอืน่เดินขึน้หรือลงจากบนัไดเลือ่นไม่ได้ และอาจท าให้มีการชนกนั และ
อาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มลงได้ 
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  ประการทีห่กอย่าน าสิง่ของที่มีน า้หนกัมากวางบนบนัไดเลือ่น ไม่
ว่าจะเป็นรถเข็นเดก็หรือรถเข็นตามห้างสรรพสนิค้า เพราะนอกจากจะเป็นสิง่กีด
ขวางคนอืน่แล้ว อาจท าให้เสยีการทรงตวัได้ ซึ่งหมายรวมไปถึงบนัไดเลื่อนที่ใช้ใน
ซูเปอร์สโตร์และมีการขนของใสต่ะกร้าเต็มรถเข็น มีเหตกุารณ์อนัตรายจากรถเข็น
ประเภทนีม้านกัต่อนกัแล้ว ควรหนัไปใช้ลฟิท์แทน 

 

  ประการทีเ่จ็ดระมดัระวงัเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของตวัเองและลกูด้วย 
เช่น สวมกระโปรงยาว หรือรองเท้าที่ผกูเชือกหรือไม่ เพราะอาจเสยีจงัหวะ 
กระโปรงหรือเชือกรองเท้าติดเข้าไปในบนัไดเลือ่นได้ 

 

  ทัง้ 7 ขอ้ เป็นเพยีงแนวทางเพือ่ดูแลและป้องกนั

อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตอ้งเร ิม่จากความไม่

ประมาท แต่ประเด็นส าคญัตอ้งดูสภาพของบนัได

เลือ่นในสถานทีน่ัน้ ๆ ดว้ย วา่มสีภาพแบบไหน 

ช ารุดหรอืไม่ หรอืไดม้าตรฐานหรอืเปล่า 
ถ้ามีข้อที่ 8 ก็เห็นจะเป็นว่าถ้าล าพงัแค่ไม่กี่ชัน้และมบีนัไดธรรมดาอยู่ไม่ไกล ก็
เปลีย่นบรรยากาศเดินขึน้ลงบนัไดธรรมดาบ้างก็ดี 

 

  คนืสู่ธรรมชาต ิแถมยงัเป็นการออกก าลงักาย

อกีต่างหาก หรอืถา้จะใหด้กี็ลดการพาลูกไป

ศูนยก์ารคา้หรอืหา้งสรรพสนิคา้บา้งก็ไดค้่ะ 
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 ช่วงนี ้โรค หวดั 2009 และโรคมอื เทา้ ปาก กลบัมา
ระบาดอกีแล้วนะคะ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก สามารถติดต่อกบัเด็ก ได้ถงึ
อาย ุ15 ปี โรงเรียน 
จึงมีมาตรการการป้องกนัโรคดงันี ้
 

1.การตรวจสุขภาพตอนเชา้ ครูเวร และ ครูประจ าชัน้ ท า
หน้าที่คดักรองเด็ก ในเวลาเขา้แถว  โดยใชเ้คร ือ่งวดัไข้
ดจิติอล หากพบวา่เด็กมอุีณหภูม ิ37.5 ใหต้ดิต่อ

ผูป้กครอง 
 

  2.ตดิต่อผูป้กครองใหม้ารบั ระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ ให้
แยกเด็กออกมา ไม่ปนกบัเด็กอืน่ เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้โรค โดยจดัพืน้ที่ให้อยู่
ต่างหาก ในสายตาของครู และ ห่างจากแอร์ หรือนอนห้องพยาบาล 
  3.ปรบัอุณหภูมหิอ้งอยูท่ี ่25 องศา อยู่เสมอ  
  4.เปิดพดัลมดูดอากาศ เม่ือเด็กอยู่ในห้อง เพือ่ให้มีอากาศ
ถ่ายเทอยู่ตลอด 
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  5.ใหเ้ด็กทีป่่วยหยุดพกัรกัษาจนกวา่จะหาย และ
น าใบรับรองแพทย์มาแสดง 
  6.จดัชว่งเวลาใหเ้ด็กดืม่น ้า   
  7.ส่งเสรมิใหเ้ด็กออกก าลงักาย  

  8.งดดืม่น ้าเยน็   
  9.หากเด็กไมม่นี ้ามูก ไข ้หรอืไอ แต่ยังทานยาอยู่ ถือว่า
ไม่อยู่ในระยะแพร่เชือ้ เนื่องจากยาบางตวัต้องทานติดต่อกนัจนหมด 

  10.แยกของใชส้่วนตวัของนกัเรยีน 

  11.รณรงคเ์ร ือ่งการลา้งมอื ดว้ยน ้าสบู่ 

  12.ใหค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัการป้องกนัโรค 
ทางจดหมาย/จลุสาร ป้ายติดประกาศในโรงเรียน และเว็บไซด์ 
 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

ใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   
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ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ ดงันี ้
 

1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุ่งครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลังจากโอนเงินเ รียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Faxหรือ E-mail มาที่   
02-872-7830 และก รุณาเร ียกใบเสร็จรบั เ งินจาก

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส าห รับผู้ ปกครองนักเ รียนอนุบาล 3  ที่ต ้องการขอ
ใบรบัรอง ขอความกรุณามาช าระค่าเลา่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณ
หากท่านช าระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู ้ปกครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่าน
ใ ด ไ ม่ ไ ด้ จ ด ห ม า ย ท า ง  e-mail ก รุ ณ า แ จ้ ง ม า ไ ด้ ที่  e-mail: 
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sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง Line ของครูประจ า
ชัน้ค่ะ  
 

 
 

 วนัพธุที่ 5 สงิหาคม พ.ศ.2558 ครูแหม่มและครูมาด อบรมเร่ือง การส่ง
เงินกองทุนครูระบบออนไลน  ์ที่ ร.ร.ผไทอดุมศึกษา ถนนวิภาวดี
รังสติ 

 วันเสาร์ที่  8  สิงหาคม พ.ศ.2558 ส านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก  จัด
กิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตัิการ “พลงันิทาน พลงัเด็ก 

คร ัง้ที ่12” หัวข้อ “สร้างพฒันาการเด็กด้วยนิทานเสริมปัญญา” มีผู้อบรม
ดงันี ้
 ครูปวีณา   ทรงเกียรติวฒุิ  ครูปุ๋ ย 
 ครูสรัณญา   โสดา  ครูบ ี
 ครูวนิดา   รสจนัทร์ ครูวะ 

 วันเสาร์ที่  8 สิงหาคม พ.ศ.2558 ครูแหม่มและครูนกไปร่วมกิจกรรม 
Open House ร.ร.อสัสมัชญั สมุทรปราการ 

 วนัเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 สงิหาคม พ.ศ.2558 ครูแหม่มและครูนกอบรม
ผูป้ระเมินประกนัคุณภาพการศึกษา รอบสี่ ที่ ร.ร.จิระ
ศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยธุยา  

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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  ขอความกรุณาท่านผู้ ปกครอง ที่มารับ-ส่งนักเรียน จอดรถขา้ง
ก าแพงร ัว้ของโรงเรยีนไดไ้ม่เกนิ 15 นาทนีะครบั เพือ่มิ
ให้การจราจรติดขดั ขอขอบคณุในความร่วมมือครับ   
 

 

 วนัศกุร์ที่ 21 สงิหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนนิมนต์พระอาจารย ์
จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  มา

บรรยายธรรมแก่เด็กๆค่ะ  
 

 

 โครงการ  เพื่อนร ัก  AEC (Asean Economic 
Community) จดักิจกรรม แต่งกายอาเซียนทกุวนัจนัทร์ และ ให้เด็กๆเรียนรู้
ผ่านวฒันธรรมประเทศต่างๆในอาเซียนผ่านนิทานอาเซียนค่ะ 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครู
ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

http://www.mbu.ac.th/
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รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน สงิหาคม 2558 
 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 3 ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT +
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ต้มหวัไชท้าว+
กล้วยบวดชี 

น า้อญัชญั+ฝร่ัง ไข่เจียว 

องัคาร 
4 

เก๊ียมอ๋ีน า้ นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง+
ฟักทองแกงบวด 

น า้เก๊กฮวย+แอปเปิล้ ผดัมาม่า 

พธุ 
5 

โจ๊กไก่ 
นม UHT + 
เซ่ียงไฮ้รสนม 

แกงจืดผกักาดขาว+
เฉาก๊วย 

น า้แดง+กล้วย ไข่ตุน๋ 

พฤหสัฯ 
6 

ต้มจืดสาหร่าย 
น า้เต้าหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวผดัไส้กรอก+
สาคเูปียก 

น า้มะตมู+แคนตา
ลปู 

ผดัผกักาดขาว
ลกูชิน้ 

ศกุร์ 
7 

 

มกักะโรนี 
นม UHT + 
ปักก่ิงรสนม 

กระเพราไก่+วุ้น
น า้หวาน 

น า้กระเจ๊ียบ+ผลไม้
รวม 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 
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จนัทร์ 10 เก๊ียวน า้ นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวมนัไก่+น า้ซุป+
กล้วยบวดชี 

น า้ใบเตย+สาล่ี 
ไก่ทอด

กระเทียม+น า้
ซุป 

องัคาร 
11 โจ๊กไก่ 

นม UHT+
ขนมป๊ีป 

เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิว+น า้
ซุป+ถัว่เขียวต้ม

น า้ตาล 

น า้ตะไคร้+แอป
เปิล้ 

ไข่ตุน๋ 

พธุ 
12 

หยดุวนัแม่แห่งชาต ิ

พฤหสัฯ 
13 

แกงจืดเต้าหู้ ไข่ นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

กระเพราไก่+วุ้น
น า้หวาน 

น า้เก๊กฮวย+ฝร่ัง
จิม้บ๊วย 

ข้าวผดัไส้
กรอก+น า้ซุป 

ศกุร์ 
14 

 

ข้าวต้มไก่ 
นม UHT+
ขนมป๊ีป 

แกงจืดไข่น า้+เฉาก๊วย 
น า้อญัชญั+ผลไม้

รวม 
ไก่หวาน+น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 17 มกักะโรนี 
นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ต้มฟัก+กล้วยบวดชี 
น า้กระเจ๊ียบ+

แตงโม 
ไข่น า้ 

องัคาร 18 ข้าวต้มไข่เจียว 
นม UHT+

ขนมป๊ีป 
ต้มย า+ลอดชอ่ง 

น า้ใบเตย+
มะละกอ 

ผดัไส้กรอก 

พธุ 19 โจ๊กไก่ 
นม UHT+

ขนมขบเคีย้ว 
ไข่น า้+มนัต้มน า้ตาล 

น า้ตะไคร้+แอป
เปิล้ 

ไก่กระเทียม 

พฤหสัฯ 
20 

ข้าวผดัไส้กรอก 
นม UHT+

ขนมปังทาแยม 
แกงจืดเต้าหู้ ไข่+
ฟักทองบวด 

น า้เก๊กฮวย+ฝร่ัง แกงจืดสาหร่าย 

 ศกุร์ 21 ไข่ตุน๋ 
นม UHT+

ขนมป๊ีป 
ผดัซีอ๊ิวเส้นใหญ่+ถัว่
เขียวต้มน า้ตาล 

น า้อญัชญั+กล้วย ผดักระเพราไก่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 
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วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 24 
ข้าวต้ม
กนุเชียง 

นม UHT+

ขนมปังทาแยม ข้าวมนัไก่+รวมมิตร น า้ตะไคร้+แคนตาลปู ผดัแตงกวา 

องัคาร 25 เกีย้วอ๋ีน า้ 
นม UHT+

ขนมป๊ีป 
ข้าวต้มทรงเคร่ือง+

เฉาก๊วย 
น า้ใบเตย+ฝร่ัง มกักะโรนีน า้ 

พธุ 26 ไข่เจียว 
นม UHT+

ขนมขบเคีย้ว 
แกงจืดผกักาดขาว +

ถัว่เขียว 
น า้กระเจ๊ียบ+แอป

เปิล้ 
ไข่ตุน๋ 

พฤหสัฯ 27 แกงจืดวุ้นเส้น 
นม UHT+

ขนมปังทาแยม 
ผดักระเพราไก่+
กล้วยบวดชี น า้เก๊กฮวย+มะละกอ แกงจืดเต้าหู้ 

ศกุร์ 28 ผดัไก่
กระเทียม 

นม UHT+

ขนมป๊ีป 
แกงจืดไข่น า้+
ฟักทองแกงบวด 

น า้มะตมู+กล้วย ข้าวผดัไส้กรอก 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 31 โจ๊กไก่ นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ต้มจืดฟัก+ลอดชอ่ง 
น า้เก๊กฮวย+
มะละกอ 

ไข่ตุน๋ทรงเคร่ือง 

 

วันองัคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนจัดกจิกรรมวนัแม่ขึน้ 
ขอเชิญท่านผู้ปครองร่วมกิจกรรมท าบุญใสบ่าตรพระสงฆ์ จากวดัโพธ์ิทอง 9 รูป, 
กิจกรรมถวายพระพร, กิจกรรมกตญัญขูองเด็กๆ 
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และในวันเดียวกัน ผู้ ปกครองอนุบาล 2 และ 3 รว่มประชุมเร ือ่ง
การเตรยีมตวัเรยีนประถมค่ะ 

 และ คุณแม่รว่มกนัถ่ายรูปกบัลูก เพือ่เป้นทีร่ะลกึ

ที ่ หน้าหอ้งธุรการนะคะ 
 
 

 

ตอน...ใหเ้วลาลูกเล่นแทบ็เล็ตนานแค่

ไหน จงึจะเหมาะสม ? 
 

เรียบเรียงข้อมลูโดยกระปกุดอทคอม 
 

          ควรใหเ้วลาลูกเล่นแทบ็เล็ต

นานแค่ไหน คงเป็นปัญหาโลก

แตกทีพ่่อแม่ยุคใหมต่อ้งกุมขมบั

กนัเป็นแถว แลว้เราจะพจิารณา

จากไหนดลี่ะวา่ ควรปล่อยใหลู้กอยู่

กบัแทบ็แล็ตนานแค่ไหนถงึจะ

เหมาะสม ? 

http://www.kapook.com/#boxnews4
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          ชีวิตในยคุสงัคมก้มหน้าไม่ได้เจาะเฉพาะกลุม่วยัท างานเท่านัน้ ทว่า

แม้แต่เด็ก ๆ วยัซนที่พอจะรู้ประสากเ็ร่ิมก้มหน้าง่วนอยู่กบัหน้าจอสีเ่หลีย่มขนาด
เลก็จนกลายเป็นภาพที่คุ้นตากนัไปแล้ว ครัน้พอคณุพอ่คณุแม่จะหกัดิบโดยยื่น

ของเลน่ชิน้อืน่ให้เขา เดก็ ๆ ก็กลบังอแงและเลอืกทีจ่ะใช้เวลาอยู่หน้าจอสีเ่หลีย่ม
แทนซะอย่างนัน้ เอาละ่ ! ในเม่ือแยกลกูรักออกจากแท็บเลต็ไม่ได้ เรามา

พจิารณาเวลาที่ควรอนญุาตให้ลกูเลน่แท็บเลต็โดยใช้ 4 เหตผุลต่อไปนีเ้ป็นตวั
ช่วยตดัสนิใจดีกว่า 

 

1. ถามลูกถงึเหตุผลในการใชแ้ทบ็เล็ต 
          ก่อนเข้าไปกะเกณฑ์เวลาเลน่แท็บเลต็ของลกูรัก คณุพอ่คณุแม่ควรรู้ก่อน
ว่า เหตผุลหลกั ๆ ที่ลกูใช้แท็บเลต็คืออะไร หากเขาใช้แท็บเลต็เพือ่การศึกษา ควร
ก าหนดเวลาให้เขาได้อยู่กบัแท็บเลต็ประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยที่คณุพอ่คณุแม่
ต้องคอยดแูลอยู่ไม่ห่าง หลงัจากนัน้จึงค่อยปลอ่ยให้เขามีเวลาเลน่แท็บเลต็ชิล ๆ 
ไปสกั 1 ชัว่โมง แต่ในกรณีที่ลกูรักของคณุใช้แท็บเลต็เพือ่เล่นเกมเพยีว ๆ อย่างนี ้
ควรก าหนดเวลาในการอยู่หน้าจอสีเ่หลีย่มให้เขาแค่ 1 ชัว่โมงถ้วนก็พอ พร้อมทัง้

ควรจะหากจิกรรมอย่างอืน่มาโน้มน้าวให้ลกูเลกิสนใจแท็บเลต็บ้าง 
2. เล่นได ้แต่ตอ้งก าหนดเวลา 

          ในกรณีที่ลกูน้อยยงัเลก็เกินกว่าทีจ่ะใช้แท็บเลต็เสริมการศึกษา แต่เขาใช้
แท็บเลต็เพือ่เลน่เกมมากกว่า แบบนีค้ณุพอ่คณุไม่ก็ไม่ควรห้ามเขาเลน่แท็บเลต็ 
นะคะ เพยีงแต่พดูคยุกบัเขาให้เข้าใจว่าเราอนญุาตให้เขาเลน่แท็บเลต็ได้นานแค่
ไหน (อาจจะสกั 30 นาทเีป็นอย่างต ่า) แล้วพยายามรักษากฎที่ตวัเองตัง้ไว้อย่าง

เคร่งครัด เพือ่ให้ลกูได้เรียนรู้การมีระเบียบวินยัไปในคราวเดียวกนัด้วย 
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3. สรา้งตารางเวลาก าหนดกจิกรรมของลูกรกั 
          เด็ก ๆ ควรเสริมสร้างพฒันาการด้วยการเรียนและเลน่ ซึ่งรวมไปถึงการ
ออกไปวิ่งเลน่กลางแจ้ง เปิดประสบการณ์ไปกบัธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรอบตวั

ด้วย ดงันัน้หากไม่อยากให้ลกูขลกุอยู่กบัแท็บเลต็เพยีงอย่างเดียว แนะน าให้
ผู้ปกครองก าหนดตารางเวลาท ากิจกรรมในแต่ละวนัของลกูรักอย่างเหมาะสม 
เช่น ก าหนดเวลาเลน่แท็บเลต็ในช่วงเช้า 30 นาที และช่วงบ่าย 30 นาที คละ
เคล้าไปกบัเวลาเลน่วิง่กลางสนาม หรือหากิจกรรมที่ท าร่วมกนัได้ทัง้ครอบครัว

เข้าไปด้วย 

4. มอบหมายหน้าทีใ่หเ้ขารบัผดิชอบ 
    การมอบหมายหน้าที่บางอย่างให้อยู่ในความรับผิดชอบของลกูรัก 
เป็นต้นว่า ขอให้เขาช่วยกรอกน า้ใสข่วด รดน า้ต้นไม้ หรืออาบน า้น้องหมา และให้
อาหารน้องแมว โดยก าหนดเวลาปฏิบตัิแต่ละหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง เพือ่ฝึก
ให้เขาได้เรียนรู้การบริหารเวลาด้วยตวัเอง และนบัว่าเป็นการฝึกความรับผิดชอบ

ของเจ้าตวัเลก็ไปพร้อม ๆ กนัด้วยจ้า 
          ปฏเิสธไม่ไดว้า่เทคโนโลยมีปีระโยชนแ์ละส่วน

ส าคญักบัพฒันาการของลูกรกัไมน้่อยเลยทเีดยีว 

ทวา่หากเราสามารถสอดแทรกกจิกรรมเสรมิ

พฒันาการดา้นอืน่ ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เสริมสร้างกล้ามเนือ้มือ
และแขน ก็จะช่วยให้ลกูรักเติบโตอย่างสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึน้นะคะ 

 
ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
 

 



 
 

16 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
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ชื่อผลงาน ปลากระดาษ 

เจ้าของ  ด.ญ.กรศศิร์  จนัทร์คราญ (น้องผงิ) 

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   ตวัเด็ก 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ลกูบอล (ของเลน่) 
เจ้าของ  ด.ญ. ปพชิญา  บวัเหม  (น้องพชี)   

หอ้งอนุบาล 1/2 (ครูปัด)  
ที่มา   ตวัเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน ร่มหรรษา 
เจ้าของ  ด.ญ.ณัฐชยา  ชวนตัถพงค์  (น้องจีจี)้ 

  หอ้งอนุบาล 2/2  (ครูอีด๊ปิยมนสั)  
ที่มา   ตวัเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ทิชชสูร้างสรรค์ 
เจ้าของ  ด.ช.ชนาเมธ  ลีส้ธนกลุ  (น้องโฟโต้) 

หอ้งอนุบาล3/1  (ครูปุก)    
ที่มา  วนัส าคญั (วนัแม่) 
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ตอน..   วนัเขา้พรรษา 

วนัเขา้พรรษา 2558 ตรงกบั

วนัที ่31 กรกฎาคม วนันีเ้ราม ี

ประวตัวินัเขา้พรรษา 

ความส าคญัของวนั

เขา้พรรษา หมายถงึอะไร  

มาดูกนั  

       31 กรกฎาคม 2558 คือวนัส าคญั
ทางพทุธศาสนานัน่ก็คือ "วนัเขา้พรรษา" ซึ่งเป็นวนัที่พระสงฆ์เถรวาท
จะอธิษฐานว่าจะพกัประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึง่ ตลอดระยะเวลาฤดฝูนที่มีก าหนด

http://hilight.kapook.com/view/13698


 
 

24 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินยับญัญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อืน่ 
หรือที่เรียกติดปากกนัโดยทัว่ไปว่า 
"จ าพรรษา" นัน่เอง 

ประวตัวินัเขา้พรรษา 

          "เขา้พรรษา" แปลวา่ "พกัฝน" หมายถงึ 

พระภกิษุสงฆต์อ้งอยูป่ระจ า ณ วดัใดวดัหน่ึงระหวา่ง

ฤดูฝน โดยเหตทุี่พระภิกษุในสมยัพทุธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสตัว์ 
และเผยแผ่พระธรรมค าสัง่สอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีที่อยู่
ประจ า แม้ในฤดฝูน ชาวบ้านจงึต าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพชือืน่ ๆ จน
เสยีหาย พระพทุธเจ้าจงึทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่
ตลอด 3 เดือน ในฤดฝูน คือ เร่ิมตัง้แต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 8 ของทกุปี 
เรียกว่า "ปุรมิพรรษา"  
          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครัง้ ก็เลือ่นมาเป็นวนัแรม 1 ค ่า เดือนแปดหลงั 
และออกพรรษาในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิม
พรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเม่ือเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลบัได้ในเดียว
นัน้ ก็ทรงอนญุาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สตัตา
หะ" หากเกินก าหนดนีถ้ือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจ าพรรษา จดัว่าพรรษา
ขาด  

          ส าหรบัขอ้ยกเวน้ใหภ้กิษุจ าพรรษาทีอ่ืน่ได ้โดย

ไม่ถอืเป็นการขาดพรรษา เวน้แต่เกนิ 7 วนั ไดแ้ก ่
 1.การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย  
 2.การไประงบัภิกษุสามเณรที่อยากจะสกึมิให้สกึได้  
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 3.การไปเพือ่กิจธรุะของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอปุกรณ์มาซ่อมกฏุิที่ช ารุด  
 4.หากทายกนิมนต์ไปท าบญุ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบ าเพญ็กศุลของเขาได้ 
          นอกจากนีห้ากระหว่างเดินทางตรงกบัวนัหยดุเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุ
สงฆ์เข้ามาทนัในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พกัพงิได้ตามสมควร แต่ถ้ามา
ไม่ทนัก็ต้องพึง่โคนไม้ใหญ่เป็นที่พกัแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความล าบาก
เช่นนี ้จงึช่วยกนัปลกูเพงิ เพือ่ให้ท่านได้อาศยัพกัฝน รวมกนัหลาย ๆ องค์ ที่พกั
ดงักลา่วนีเ้รียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เม่ือหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริก
ตามกิจของท่านครัง้ ถงึหน้าฝนใหม่ท่านก็กลบัมาพกัอกี เพราะสะดวกดี แต่บาง
ท่านอยู่ประจ าเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ก็เลอืก
หาสถานที่สงบเงยีบไม่ห่างไกลจากชมุชนนกั สร้างที่พกั เรียกว่า "อาราม" ให้เป็น
ที่อยู่ของสงฆ์ดงัเช่นปัจจบุนันี ้ 
          ทัง้นี ้โดยปกติเคร่ืองใช้สอยของพระตามพทุธานญุาตให้มีประจ าตวันัน้ 
มีเพยีงอฐับริขาร อนัได้แก่ สบง จีวร สงัฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน า้ 
และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พกัแรมได้ บางทกี็ถกูฝนต้นฤดเูปียกปอนมา 
ชาวบ้านที่ใจบญุจึงถวายผ้าอาบน า้ฝนส าหรับให้ท่านได้ผลดัเปลีย่น และถวาย
ของจ าเป็นแก่กจิประจ าวนัของท่านเป็นพเิศษในเข้าพรรษา นบัเป็นเหตุให้มี
ประเพณีท าบญุเนื่องในวนันีส้บืมา...  
          อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเร่ืองของพระภิกษุ แต่
พทุธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าบญุรักษาศลี และช าระจิตใจให้ผ่องใส 
ก่อนวนัเข้าพรรษาชาวบ้านกจ็ะไปช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซม
กฏุิวิหารและอืน่ ๆ พอถึงวนัเข้าพรรษากจ็ะไปร่วมท าบญุตกับาตร ถวายเคร่ือง
สกัการะบชูา ดอกไม้ ธูปเทียน และเคร่ืองใช้ เช่น สบู่ ยาสฟัีน เป็นต้น พร้อมฟัง
เทศน์ ฟังธรรม และรักษาอโุบสถศีลกนัที่วดั บางคนอาจตัง้ใจงดเวน้

อบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพเิศษ เชน่ งดเสพสุรา งด

ฆ่าสตัว ์เป็นตน้ อน่ึง บดิามารดามกัจะจดัพธิี
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อุปสมบทใหบุ้ตรหลานของตน โดยถอืกนัวา่การเขา้

บวชเรยีนและอยูจ่ าพรรษาในระหว่างนีจ้ะไดร้บั

อานิสงสอ์ย่างสูง  

 

 
 

 

หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... มดตวัหน่ึง 

 เช้าวนัหนึง่น้องซนัเลา่นิทานให้เพือ่นๆฟัง 
น้องซนั  : กาลครัง้หนึ่ง มดตวัหนึ่งและมดตวัหนึ่ง 
น้องภ ู  : ท าไมมีแต่มดตวัหนึ่งครับน้องซนั 

น้องซนั  : ก็นิทานมดตวัหนึ่งไงครับพีภ่ ู
เพือ่นๆ   : มดตวัหนึ่ง 55555555 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน....... ปู  

     วนัหนึ่งเด็กๆก าลงัเรียนรู้เกี่ยวกบัค า 
ครอีด๊   : ปอ อ ูปู 
เด็กๆ    : ปอ อ ูปู 
ครูอีด๊   : ปอูยู่ที่ไหนคะ 
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เด็กๆ    : อยู่ในน า้ 
ครูอีด๊   : แล้วปมีูอะไร 
น้องซีซี  : มีไอ้นี่ 
ครูอีด๊   : ไอ้นี่คืออะไรคะ 
น้องซีซี  : ปมีูที่หนีบ 

ครูอีด๊        : ก้ามคะ เขาเรียกว่าก้ามปไูม่ใชท่ี่หนีบ 
เด็กๆ   : 5555555 ที่หนีบ  

 
หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... จะโหดไปไหน 

บ่ายวนัหน่ึงก าลงัเขยีนหนงัสอื  

น้องแพรไหม  : จนูเขียนดีๆส ิ
น้องจนู     : มองหน้าแพรไหมแล้วพดูว่าเดี๋ยวเอามีดดาบมา 
น้องแพรไหม  : เอามาท าไม 
น้องจนู     : เอามาฟันคอ 
น้องแพรไหม  : ฟันคอใคร (ท าเสยีงด)ุ 
น้องจนู    : ฟันคอพม่า 
คณุครู  : จะโหดกนัไปไหนเด็กห้องนี ้555555 
 

หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน....... โรงเพลยียาบาล  

น้องเนเน่    : ครูบีค่ะ น้องดราก้อนอยู่ไหนหรอคะ 



 
 

28 

ครูบี    : น้องดราก้อนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลค่ะ 
น้องเนเน่   : ออ๋ ! โรงเพลยียาบาลหรอคะ 
ครูบี  : หวัเราะ พร้อมบอกว่าไม่ใช่โรงเพลยียาบาล 
ครูบีให้น้องเนเน่พดูใหม่ น้องเนเน่กย็งัพดูเหมือนเดิม 
เพือ่นๆ  : หวัเราะ555555 
 

หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน....... เทพ 3 ตา 

ครูปุ๋ ย   : น้องเทมส์อะไรติดหน้าผากหนคูรับ 
   (มีสติกเกอร์รูปตาติดที่หน้าผาก)          
น้องเทมส์  : ออ๋ เทมส์เป็นเทพครับ 
ครูปุ๋ ย   : เทพ 3 ตา เหรอครับ 55555 
น้องเทมส์   : 5555 เขินจงั 

 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน....... หน้าด า  

ครูพงษ์  : น้องปณุณ์หน้าโดนอะไรมาคะ ด าๆ 
น้องพเีจ  : โอ้ ! ด าจริงๆด้วย 
น้องปณุณ์  : โดนแดดครับ 

น้องตสักีน  : ไหนๆแบบนีต้้องล้างออก ไม่ต้องให้แม่พาไปสปาหรอก 

ครูพงษ์/นกัเรียน : 55555555  
 

หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 
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ตอน....... ผา้ปิดปาก 

 ขณะที่ก าลงัสอนก็มีเสยีงไออยู่ประปรายจนครูต้องหนัไปหาเจ้าของเสยีง 
ครูอีด๊   : ใครที่ไอ มารับผ้าปิดปากด้วยค่ะ 
เด็กๆ   : ก็เร่ิมไอกนัเพิม่ขึน้หวงัจะได้ผ้ามาปิดปากกบัเค้าบ้าง 
ครูอีด๊   : ไอกนัใหญ่เลยสงสยัต้องรับขนมเป๊ียะแทนผ้าปิดปากนะคะ 
    (ทัง้ห้องเงยีบสนิท) 
น้องน า้หนึ่ง : อ้าว! แล้วถ้าครูอีด๊ไอละ่คะ 
ครูอีด๊  : 5555555 

 

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 

ตอน....... กบั กบั กบั 

 น้องบุ๊ค น้องแพตตี ้น้องเพลนิ2 เด็กทัง้ 3 คนก าลงัสนทนากนัอย่างเมา
มนั พอคณุครูปกุเดินเข้ามาน้องเพลนิ2กบัน้องบุ๊คบอกว่า “ถามคณุครูปกุซิว่า
นาอกิาภาษา เป็นภาษาของประเทศอะไร” คณุครูปกุบอกว่า “เป็นภาษาสว่นตวั
ของน้องแพตตีเ้ขาค่ะ” 555555 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน....... อา่นดรุณ 

 ครูติ่ง   : ง + เอาะ = เงาะ 
น้องเกล้า  : ห + เอาะ = เหาะ 
ครูติ่ง   : น้องเกล้า ง + เอาะ = เงาะ 
น้องเกล้า  : ห + เอาะ = เหาะ 
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ครูติ่ง  : ห + เอาะ = เหาะ ก้อ เหาะ 
เด็กๆ  : 55555555 
 

 
กจิกรรมยามเชา้ 

 

โครงการเพือ่นรกั ACE (Asean Economic 

Community)  แต่งกายอาเซยีน   
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กจิกรรม Cooking ขา้วตม้หมู 16 กรกฏาคม พ.ศ.

2558 

 
โครงการความปลอดภยั กจิกรรมฝึกทกัษะ

ชว่ยเหลอืตนเองเมือ่ตดิอยู่ในรถ 

10-21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

    

กจิกรรม Enfagrow 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 
โครงการ Happy to learn English ครูต่างชาตนิ าเตน้

ประกอบเพลงหน้าแถว 
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กจิกรรม Cooking คานาเป้ทูน่า 5 สงิหาคม พ.ศ.

2558 

 
โครงการเพือ่นรกั ACE (Asean Economic 

Community) นิทานอาเซยีน 

 
กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา 29 กรกฎาคม พ.ศ.

2558 
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สวสัดีค่ะ.. ..  ..ขอเทิดทูนพระคุณของคุณแม่ทุกท่าน ด้วยบทเพลงพระ
อรหันต์ ดังนีค้่ะ "พระอรหนัต ์ทีจ่ าพรรษา อยู่ในชายคา 
บา้นเดยีวกนั ลมืตากเัห็น หลบัตาก็เห็น เป็นใครกนั 

กราบพระอรหนัตท์นัใด ไดบุ้ญทนัท"ี วันแม่ปีนีข้อให้คณุแม่
ทกุท่านมีความสขุทกุท่านนะคะ จลุสารฉบบันีมี้สาระต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคย ขอ
เชิญติดตามในฉบบัได้เลยค่ะ... 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

สง่เสริม 
ความเป็นไทย 

IQ 
ทัว่ทิศทัว่ไทย 

7 ข้อควรรู้ สอนลกูใช้บนัไดเลือ่น
ให้ปลอดภยั/สรวงมณฑ์ สทิธิ

สมาน 
1 

ใฝ่หาความรู้ 
IQ AQ SQ 

ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 4 

สรรหามาเลา่ 
ให้เวลาลกูเลน่แท็บเลต็นานแค่

ไหน  
จึงจะเหมาะสม ? 

11 
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สบัสมอง
คณุหน ู

ฝึกสมองประลองปัญญา 13 

เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก  ๆ 17 
ควบคูจ่ริยธรรม 

MQ 
ของดีข้างวดั วนัเข้าพรรษา 21 

น าพาสูค่วามสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความน่ารักของเดก็  ๆ 23 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูปิยมนสั/เนตรนภา/ครูพชัรีพร/ครูดวงใจ /พิมพ์+ครูหญิง/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครู
มาด 

 
 
 

 

 
จุลสารสายสมัพนัธแ์สงอารยี ์ฉบบัที ่129 เดอืน

สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา วนัที ่29 กรกฎาคม 

พ.ศ.2558   
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	ตอน...7 ข้อควรรู้ สอนลูกใช้บันไดเลื่อนให้ปลอดภัย/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
	1.การตรวจสุขภาพตอนเช้า ครูเวร และ ครูประจำชั้น ทำหน้าที่คัดกรองเด็ก ในเวลาเข้าแถว  โดยใช้เครื่องวัดไข้ดิจิตอล หากพบว่าเด็กมีอุณหภูมิ 37.5 ให้ติดต่อผู้ปกครอง
	2.ติดต่อผู้ปกครองให้มารับ ระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ ให้แยกเด็กออกมา ไม่ปนกับเด็กอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยจัดพื้นที่ให้อยู่ต่างหาก ในสายตาของครู และ ห่างจากแอร์ หรือนอนห้องพยาบาล
	3.ปรับอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 25 องศา อยู่เสมอ
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