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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารยี๑ ฉบับที่ 148 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

 
 

 
 

  วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ได๎นําเด็กชั้นอนุบาล 2 

และอนุบาล 3 เข๎ารํวมกิจกรรม “เปิดบ๎านพรพิมพ๑ (Open House)” ประจําปี 2560 ณ. 

โรงเรียนพรพิมพ๑ พระราม 2 โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด๎วย การแขํงขันทักษะทาง

วิชาการ เกมนันทนาการ กีฬา และงานรื่นเริงคํะ 

 

 
 

 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ถนนประชาอทุิศ ซอย 29  

แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ กรงุเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875 

www.sangaree.ac.th  E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

Facebook : อนบุาลแสงอารยี๑ 
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สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับสํงท๎ายของปี พ.ศ 2560 แล๎วนะคะ และ

ในเดือนนี้ โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมวันปีใหมํและวันคริสต๑มาสในวันเดียวกันคํะ ขอให๎

เด็กๆมีความสุขในเดือนธันวาคมกันทุกคนนะคะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย 

IQ 

ทั่วทิศทั่วไทย โครงการในพระราชดําริในหลวงรัชกาล

ที่ ๙ ที่หลายคนอาจยังไมํเคยรู๎จัก 

2 

ใฝูหาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 10 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 Top 5…โรคยอดฮิตของเด็ก 

ที่เป็นชํวงฤดูหนาว 23 

เรือ่งที ่2 6 เคล็ดลับ ฝึกให๎ลูกชาย

เข๎าห๎องน้ํา ด๎วยวิธีงํายๆ 27 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 29 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 31 

ควบคูํจริยธรรม 

MQ 
ของดีข๎างวัด ฝึกสมาธิลูกน๎อยตั้งแตํวัยเด็ก 32 

นําพาสูํความสุข 

EQ 
คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 35 

บ.ก.+ครอูอม/คอลัมน๑+ครปูุก,ครูติ่ง,ครกูุ๏ก,ครปูู,ครูเก๐/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... โครงการในพระราชดาํรใินหลวงรชักาลที ่๙ 

ทีห่ลายคนอาจยงัไมํเคยรูจ๎กั 

   โดย www.mangozero.com 

 

เป็นที่ทราบกันวําตลอดการครองราชย๑ 70 ปีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง

เป็นพระมหากษัตริย๑ที่เปี่ยมด๎วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค๑ทรงอุทิศพระ

วรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจและกํอตั้งโครงการในพระราชดําริมามากกวํา 4,000 

โครงการ ซึ่งชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรของพระองค๑ให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ตามเรามารู๎จักกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 7 โครงการ ที่เราขอยกมา

เลําให๎ร๎ูจักกัน 
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☺ โครงการแกลง๎ดนิ 

 

“…ให๎มีการทดลองทําดินให๎เปร้ียว

จัดโดยการระบายน้ําให๎แห๎งและ

ศึกษาวิธีการแกล๎งดินเปร้ียว เพื่อนํา

ผลไปแก๎ปัญหาดินเปรี้ยวให๎แกํ

ราษฎรท่ีมีปัญหาเรื่องนี้ในเขต

จังหวัดนราธิวาสโดยให๎ทําโครงการ

ศึกษาทดลองในกําหนด 2 ปี และ

พืชที่ทําการทดลองควรเป็นข๎าวุ” 

เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความ

เป็นกรดของดินจึงมี “การแกล๎งดิน” 

ขึ้น คือ การทําให๎ดินเปร้ียวเป็นกรดจัดที่สุด ด๎วยการทําให๎ดินแห๎งและเปียกสลับกันโดย

การนําน้ําเข๎าแปลงทดลองและระบายน้ําออกให๎ดินแห๎งอีกครั้งหนึ่ง สลับไปเรื่อยๆ 

จนกระท่ังถึงจุดที่พืชไมํสามารถเจริญงอกงามได๎ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกลําวให๎

สามารถปลูกพืชได๎ 

จากการทดลองแกล๎งดิน ทําให๎พบวิธีปรับปรุงดินทําให๎สามารถนํามาทําเกษตรกรรม

ตํอได๎ดังนี้ 

  ใชช๎ะล๎างความเป็นกรดเพราะเมื่อดินหายเปรี้ยวจะมีคํา pH เพิ่มข้ึนหากใช๎ปุ๋ย 

ไนโตรเจน และฟอสเฟต ก็จะทําให๎พืชให๎ผลผลิตได๎ใช๎ปูนมาร๑ลผสมคลุกเคล๎ากับหน๎าดิน 

ใช๎ท้ังสองวิธีข๎างต๎นผสมกัน 
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☺ โครงการพัฒนาพืน้ที่พรแุฆแฆ 

 

พื้นท่ีพรุคือ พื้นท่ีที่มีน้ําทํวม

ขัง ทําให๎ดินมีสภาพขาดธาตุ

อาหาร และอ๎ุมน้ําได๎น๎อย และมี

สภาพเป็นกรด ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2530 ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได๎

เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร

สภาพบริเวณ ลํุมน้ําคลองน้ําจืด – 

คลองแฆแฆ อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี ซ่ึงเป็นพื้นที่เสื่อม

โทรม น้ําทํวมขังตลอดปี พระองค๑

จึงได๎พระราชทานพระราชดําริ 

เกี่ยวกับงานชลประทาน ให๎

พิจารณาวางโครงการกํอสร๎าง  ขุดลอกคลองระบายน้ําและอาคารบังคับน้ํา  เพื่อระบายน้ํา

ทํวมขังออกจากพื้นท่ีและเก็บกักน้ําจืดไว๎ให๎เกษตรกรใช๎ทําการเพาะปลูกนาข๎าว พืชผัก สวน

ผลไม๎ การประมง เล้ียงสัตว๑ และอุปโภค – บริโภคตลอดปี โดยในปีให๎หลัง ในพ.ศ. 

2536-2543  โครงการกํอสร๎างที่ 7 สํานักพัฒนาแหลํงน้ํา 5 (เดิม) กรมชลประทานได๎

ดําเนินการกํอสร๎างงานระบบระบายน้ําและงานระบบสํงน้ํา ทําให๎มีพื้นท่ีได๎รับประโยชน๑

ประมาณ 40,000 ไรํ 
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☺ โครงการชัง่หวัมนั 

 

“มนัอยูทํีไ่หนกง็อกได๎” 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได๎ทรงซ้ือ

ที่ดินมาจากราษฎรบริเวณอํางเก็บ

น้ําหนองเสือ รวมประมาณ 

250 ไรํ โดยมีพระราชดําริให๎ทํา

เป็นโครงการตัวอยํางด๎าน

การเกษตรกรรมพันธุ๑พืชเศรษฐกิจ

ในพื้นที่อําเภอทํายาง จังหวัด

เพชรบุรี ซ่ึงเดิมที่ดินบริเวณนี้

แห๎งแล๎งมาก โดยมีชาวบ๎านนํา

มันเทศท่ีปลูกมาทูลเกล๎าฯ ถวาย 

ทํานจึงได๎ทรงมีพระราชดําริให๎ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินสํวนนี้ แตํเมื่อเสด็จกลับ

มิได๎ทรงนํามันหัวนั้นไปด๎วย ครั้นเมื่อพระองค๑เสด็จกลับมาอีก ทรงพบวํามันหัวนั้นงอกเป็น

ต๎น จึงมีพระราชดําริให๎จัดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชตํางๆ โดยเน๎นที่พืชท๎องถิ่นของเพชรบุรี 

เชํน มะพร๎าว, ชมพูํเพชร, มะนาว, กะเพรา, สับปะรด, ข๎าวไรํพันธุ๑ตํางๆ และพระราชทาน

พันธุ๑มันเทศ ซ่ึงนํามาจากหัวมันที่ตั้งโชว๑ไว๎บนตาชั่งภายในห๎องทรงงานที่วังไกลกังวล ให๎

นํามาปลูกไว๎ อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อ “โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชดาํริ” พร๎อมทั้ง

พัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว และเป็นศูนย๑การเรียนด๎านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห๎ง

แล๎งในปัจจุบันอีกด๎วย โดยในปัจจุบันโครงการช่ังหัวมันเป็นพื้นที่สําคัญในการศึกษาความร๎ู

ด๎านการเกษตรยั่งยืน  

 

 



 
 

6 

☺ โครงการแกม๎ลงิ 

 

“ลงิโดยทัว่ไปถา๎เราสงํกลว๎ยให๎ 

ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเขา๎ปาก

เคีย้ว แลว๎นาํไปเก็บไวท๎ีแ่กม๎

กอํน ลงิจะทาํอยาํงนีจ้นกลว๎ย

หมดหวหีรอื เตม็กระพุง๎แกม๎ 

จากนัน้จะคํอยๆ นาํออกมาเคีย้ว

และกลนืกนิภายหลงั” 

โครงการนี้ใช๎แนวคิดจาก

การท่ีลิงอมกล๎วยไว๎ในกระพุ๎งแก๎ม

คราวละมากๆ แล๎วคํอยแบํงมากิน

ที่ละน๎อย “แก๎มลิง” เป็นการ

บริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ โดยมีทั้งหมด 3 ขนาดคือ ใหญํ กลาง และเล็ก 

โดยมีพระราชดําริให๎จัดหาพื้นที่ลํุม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ําเมื่อฝนตกหนักให๎นําน้ําเข๎ามา

เก็บกักไว๎ในแก๎มลิงชั่วคราว น้ําฝนจึงไมํไหลลงสูํทางระบายน้ําในทันที แตํจะขังไว๎ในพื้นที่

พักน้ํา เมื่อน้ําในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ําออกจากแกม๎ลิง ซึ่งนอกจากจะแก๎ไขปัญหา

น้ําทํวมแล๎ว ยังชํวยแก๎ไขปัญหาการขาดน้ําในฤดูแล๎งได๎ด๎วย 

นอกจากนี้โครงการแก๎มลิงยังมีสํวนสําคัญในการบําบัดน้ําเสีย เพราะเมื่อปลํอยน้ําที่

กักจากแก๎มลิงลงสูํคลองตํางๆ ก็จะไปบําบัด เจือจางน้ําเนําเสียให๎เบาบางลง กํอนดันลงสูํ

ทะเลด๎วย 

ปัจจุบันมีพื้นที่แก๎มลิงขนาดใหญํอยูํทางฝ่ังตะวันออกของกรุงเทพฯ เหนือทําอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ โดยกําหนดในผังการใช๎ที่ดินเป็นพื้นท่ีเขียวลาย ไมํเหมาะกับการพัฒนา 

นอกจากนี้ยังมีแก๎มลิงเล็กใหญํกระจายอยูํทั่วกรุงเทพฯ กวํา 20 จุด 
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☺ โครงการหญา๎แฝก 

 

“….ให๎ใช๎หญ๎าแฝกในการพัฒนา 

ปรับปรุงบํารุงดิน ฟื้นฟูดินให๎มี

ความอุดมสมบูรณ๑ และแก๎ปัญหา

ดินเสื่อมโทรมุ” 

หลายคนอาจจะไมํรู๎จัก “หญ๎าแฝก” 

ซ่ึงจริงๆ แล๎วเป็นพืชใบเล้ียงเดี่ยว

ตระกูลหญ๎าชนิดหนึ่ง เชํนเดียวกับ 

ข๎าวโพด ข๎าวฟูาง อ๎อย ซ่ึงทั่วโลก 

สามาถพบหญ๎าแฝกได๎ประมาณ 12 

ชนิด แตํในประเทศนั้นมีหญ๎าแฝก

อยูํ 2 ชนิด ซึ่งลักษณะของหญ๎าแฝกคือ จะขึ้นเป็นกอเบียดกันแนํน ใบมีลักษณะแคบและ

ยาว ขอบขนานปลายสอบ ไมํต๎องดูแลมาก ทนทานตํอโรคพืชท่ัวไป การพังทลายของหน๎า

ดินเป็นปัญหาอันดับต๎นๆ ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎พระราชทาน

พระราชดําริให๎มีการนําหญ๎าแฝกมาใช๎ในการอนุรักษ๑ดินและน้ํา เนื่องจากจุดเดํนของหญ๎า

แฝกที่มีรากยาวแผํกระจายลงดินได๎เป็นแผงๆ คล๎ายกําแพงชํวยกรองตะกอนดินและรักษา

หน๎าดินได๎ดี และปรับปรุงสภาพพ้ืนที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้หญ๎าแฝกยังเป็นพืชมหัศจรรย๑

ทุกสํวนของลําต๎นสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน ทําวัสดุมุงหลังคา ทําปุ๋ยหมัก เป็นต๎น 

โดยปลูกเป็นพ้ืนที่เชิงลาด 
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☺ โครงการฝายชะลอน้าํ 

 

“…ใหพ๎จิารณาดาํเนนิการสรา๎ง

ฝายราคาประหยดั โดยใชว๎สัดุ

ราคาถกูและหางาํยในท๎องถิน่ 

เชนํ แบบทิง้หนิคลุมดว๎ยตาขาํย

ปิดกัน้รํองน้าํกบัลาํธารเลก็ๆ เปน็

ระยะๆ เพื่อใหเ๎ก็บกกัน้าํและ

ตะกอนดนิไวบ๎างสวํน โดยน้าํที่

กกัเกบ็ไวจ๎ะซมึเขา๎ไปในดนิทาํ

ใหค๎วามชุมํชืน้แผขํยายออกไปทัง้

สองขา๎ง ตอํไปจะสามารถปลกู

พันธุ๑ไมป๎ฺองกนัไฟ พนัธุ๑ไมโ๎ตเรว็ 

และพนัธุ๑ไมไ๎มทํิง้ใบ เพื่อฟืน้ฟทูีต่น๎น้าํลาํธารใหม๎สีภาพเขยีวชอุมํขึน้เปน็ลาํดับุ” 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยูํรอดของปูาไม๎

เป็นอยํางยิ่ง ทรงเสนออุปกรณ๑อันเป็นเครื่องมือที่จะใช๎ประโยชน๑ในการอนุรักษ๑และฟื้นฟูปูา

ไม๎ที่ได๎ผลดียิ่ง กลําวคือ ปัญหาสําคัญที่เป็นตัวแปรแหํงความอยูํรอดของปูาไม๎นั้น น้ํา คือ

สิ่งที่ขาดไมํได๎โดยแท๎ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงแนะนําให๎ใช๎ฝายกั้นน้ําหรือเรียกวํา 

Check Dam หรืออาจเรียกขานกันวําฝายชะลอความชุํมชื้นก็ได๎เชํนกัน 

ฝายชะลอน้ําสร๎างขวางทางไหลของน้ําบนลําธารขนาดเล็กไว๎ เพื่อชะลอการไหล – 

ลดความรุนแรงของกระแสน้ํา ลดการชะล๎างพังทลายของตล่ิง – เมื่อน้ําไหลช๎าลง ก็มีน้ําอยูํ

ในลําห๎วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน๎าแล๎ง – ชํวยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ํา ลดการตื้นเขิน

ที่ปลายน้ํา ทําให๎น้ําใสมีคุณภาพดีขึ้น – ชํวยให๎ดินชํุมช้ืน ปูามีความอุดมสมบูรณ๑ เพิ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพ – สัตว๑ปูา สัตว๑น้ํา ได๎อาศัยน้ําในการดํารงชีวิต คืนพืชแกํเนิน

เขา/ภูเขาหัวโล๎น – ดินชื้น ปูาก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟปูา ลดความรุนแรงของไฟได๎ 
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☺ โครงการฝนหลวง 

 

  พระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 

9 ทรงมีพระราชดําริสํวนพระองค๑ใน

เรื่องการจัดทําฝนหลวง เพื่อบรรเทา

ปัญหาขาดแคลนน้ําในการเกษตร 

โดยมีการค๎นคว๎าทดลองปฏิบัติการ

ฝนหลวงขึ้น ซ่ึงจะใช๎สารเคมีโปรย

ในท๎องฟฺา จนกระท่ังไอน้ําอ่ิมตัว

และกล่ันตัวออกมากลายเป็นเม็ด

ฝน เพื่อชํวยเหลือพสกนิกรใน

ท๎องถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาแห๎งแล๎ง หรือขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปรและความคลาดเคล่ือนของฤดูกาลธรรมชาติ ทํา

ให๎บางครั้งฝนได๎ทิ้งชํวงนาน พระองค๑จึงทรงคิดค๎นวิธีการที่ทําให๎เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่

เกิดโดยธรรมชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงกําหนดข้ันตอนของกรรมวิธีการทําฝนหลวงขึ้นเพื่อให๎

เข๎าใจได๎งํายๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่หนึง่ : “กํอกวน”  

  เริ่มจากการใช๎สารเคมีไปกระตุ๎นให๎มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสูํเบื้องบน เพื่อให๎

เกิดกระบวนการชักนําไอน้ํา หรือ ความชื้นเข๎าสูํระบบการเกิดเมฆ ทําให๎กระบวนการดูดซับ

ความชื้นในอากาศให๎กลายเป็นเม็ดน้ําเกิดเร็วขึ้นกวําธรรมชาติ และเกิดกลํุมเมฆจํานวนมาก 

ซ่ึงเมฆเหลํานี้จะพัฒนาเป็นเมฆก๎อนใหญํในเวลาตํอมา 

ขัน้ตอนทีส่อง : “เลี้ยง ให๎ อ๎วน”  
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เป็นขั้นตอนที่ต๎องใช๎สารเคมีในการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อเรํงหรือเสริมเพิ่มขนาด

ของเมฆและขนาดของเม็ดน้ําในก๎อนเมฆ ในขณะที่กําลัง กํอตัวเจริญเติบโต ซ่ึงเป็นระยะ

สําคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวง เพราะปฏิกิริยาเหลํานี้เป็นปัจจัยเรํงกระบวนการชนกัน

และรวมตัวกันของเม็ดน้ํา สํงผลให๎เม็ดน้ําขนาดใหญํจํานวนมากเกิดขึ้นในก๎อนเมฆ และ

ยอดเมฆพัฒนาตัวสูงขึ้น 

ขัน้ตอนทีส่าม : “โจมตี”  

เป็นขั้นตอนสุดท๎าย ซ่ึงสามารถทําได๎หลายวิธี โดยมีเปฺาหมายคือการดัดแปร

สภาพอากาศเพื่อเรํงให๎เมฆ หรือ กลุํมเมฆฝนมีความหนาแนํนมากพอที่จะสามารถตกเป็น 

ฝนได๎  

 

 

 

  

 ตั้งแตํเมื่อวันที่ ศุกร๑ที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได๎มีการปรับเปล่ียนเรื่อง

เวลาเรียน เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑เล็งเห็นถึงปัญหาที่เด็กๆ กลับบ๎านเย็นเป็น

สาเหตุมาจากการจราจรที่ติดขัดอยํางมาก จึงขอปรับเวลาเรียนคือ โรงเรียนเข๎าเวลา 8.15น. 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความรํวมมือของผู๎ปกครองทุกทําน 

 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ฝูาย

สิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตราษฎร๑บูรณะ เข๎ามาตรวจประเมินสุขลักษณะ

สถานที่ของโรงอาหาร การสุํมตรวจหาสิ่งปนเปื้อนในตัวอยํางอาหาร/น้ํา และความสะอาด

ของมือผู๎สัมผัสอาหาร พร๎อมทั้งสํารวจรายชื่อผู๎สัมผัสอาหาร เพื่อจัดทําประวัติผู๎สัมผัสอาหาร

ในโรงเรียนคํะ 
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ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเทอม โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร  ดังนี้ “ชื่อบญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี๑” 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุงํครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระ

คําเรียนทั้งหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ใบ หากต๎องการ

เพิ่มเติมจะต๎องเสียคําใช๎จํายใบละ 100 บาทคํะ  

 ขอประชาสัมพันธ๑ สําหรับผู๎ปกครองที่พาเด็กไปใช๎บริการ รพ.บางปะกอก 1 และ 

รพ.ราษฎร๑บูรณะ จะได๎รับสํวนลดคํารักษา 10%(กรุณาแจ๎งชื่อ นามสกุล โรงเรียน ที ่

เวชระเบียน เพื่อขอรับสํวนลดได๎คํะ) 
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  วันเสาร๑ที ่6 มกราคม 2560 จะมีการอบรมครูในหัวข๎อตํางๆ ดังนี้ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการคิดวิเคราะห๑ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูํการจัดการเรียนการสอน” โดย ครูกุ๏ก ครูออม 

- การอบรม “การพฒันาเดก็ปฐมวัยในยุค Thailand 4.0” โดย ครูปัด ครู

เก๐ ครูปุ๋ย 

- การอบรม “รอยเชื่อมตํอ : อนุบาลสูํประถมศึกษา” โดย ครูปุก ครูอ๊ีดสุดา และ

ครูอ๊ีด ปิยมนัส 

- ครูเกดได๎รับเชิญให๎เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิเขียนหลักสูตรปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                               

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่

ประตูโรงเรียนทั้งฝ่ังอนุบาลและฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอด

ได๎ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไมํมีคําใช๎จําย ได๎ ที่ ตลาดนัด, ปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 

เมตร อยูํฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ : -  ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสภานที่ดังกลําวไว๎ข๎างต๎น สามารถมาขอรับ

สติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการนะคะ 
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- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

   ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถริมกําแพงหน๎าโรงเรียน สามารถจอดได๎ไมํ

เกิน 15 นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อปฺองกันไมํให๎

นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

หมายเหตุ  

- กรณีทํานมีความประสงค๑จะพูดคุยกับครูประจําชั้น กรุณานํารถไปจอดที่ตลาดนัดได๎ถึง 

10.00 น.โดยไมํมีคําจอดรถ (ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) 

ผู๎ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ฟรีท่ีห๎องธุรการคํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํง

นักเรียนในบริเวณลํูจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- จัดเก็บของหลังห๎อง T.Joy  

- จัดเก็บรอบข๎างฝั่งเตรียมอนุบาล 

- ทําความสะอาด และจัดเก็บหน๎าโรงเรียนและบริเวณศาลพระพุทธ เจ๎าแมํ

กวนอิม และศาลองค๑พระพิฆเนศ 

- ทํากลอนประตูห๎องเรียนใหมํ 

- ล๎างพัดลมและขุดสีที่พุตามเพดานห๎องครัว 

- ติดบอร๑ดใหมํห๎องเตรียมอนุบาล Nc.2 
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- 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมในตอนเช๎าทุกวันโดยครู

ตํางชาติ นําเด็กเต๎นประกอบเพลงภาษาอังกฤษคํะ 

 โครงการหนูน๎อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ออกกําลังกาย และมีการตรวจ

สุขภาพเด็ก ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าทุกวันคํะ 

 โครงการเรารักวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันพํอ เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รู๎สึกนึกถึง

พระคุณของคุณพํอ มีความกตัญ๒ูกตเวทีตํอคุณพํอ อีกทั้งเด็กๆ ได๎กราบไหว๎และมอบการ๑ด

วันพํอ ในวันจันทร๑ที่ 4 ธันวาคม 2560 ทีผ่ํานมาคํะ 

 โครงการปลอดภัยไว๎กํอน จัดกิจกรรมซ๎อมติดรถให๎กับเด็กๆ สอนวิธีการเปิดรถ

ด๎วยตนเอง และการขอความชํวยเหลือเมื่อตนเองติดอยูํภายในรถ ทั้งรถตู๎โรงเรียนและ

รถยนต๑คํะ 

 โครงการพฒันาหลกัสตูร จัดกิจกรรมพี่จิตอาสา โดยพี่ๆ จิตอาสาจะยืนรอรับน๎องๆ 

และเพื่อนๆ เพื่อพาไปสํงเข๎าอาคารเรียน เป็นการสํงเสริมให๎เด็กๆ มีน้ําใจและได๎รู๎จักการ

ชํวยเหลือซ่ึงกันและกันคํะ 

 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนจะมีกิจกรรม Open House#2  

ปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองทั้งใหมํและเกําได๎ชมการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนคํะ 
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 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 มีกิจกรรมนิเทศการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียนโดยผู๎บริหาร ตามตารางดังนี้คํะ 

Wednesday 6 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 3/1 T.Pook เสริมประสบการณ๑ 

9.30-10.10 1/2 T.Kae เสริมประสบการณ๑ 

10.10-10.50 1/1 T.Pat เสริมประสบการณ๑ 

10.50-11.30 2/1 T.Yim&T.Phen Cooking 

11.30-12.10 3/1 T.Philippe Science 

Thursday 7 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 2/1 T.pong เสริมประสบการณ๑ 

9.30-10.10 1/4 T.Kuk เสริมประสบการณ๑ 

10.10-10.50 2/2 T.Eed เสริมประสบการณ๑ 

10.50-11.30 2/3 T.Pui เสริมประสบการณ๑ 

11.30-12.10 3/1 T.Chris Letter Sound 

Friday 8 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 1/1 T.Chit P.E. 

9.30-10.10 1/3 T.Joy Movie Time 

10.10-10.50 3/3 T.Suda เสริมประสบการณ๑ 

Tueday 12 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 1/1 T.Jane Chinese 

9.30-10.10 3/2 K.ติ่ง เสริมประสบการณ๑ 
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10.10-10.50 1/3 K.ไหม เสริมประสบการณ๑ 

10.50-11.30 2/1 T.J-Box Math 

Wednesday 13 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 ตอ.1 K.นุํม เสริมประสบการณ๑ 

9.30-10.10 ตอ.2 K.ตาล เสริมประสบการณ๑ 

10.50-11.30 2/1 K.ปู2 Cooking 

14.50-15.30 เทควันโด K.แบงค๑  

Thursday 14 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

10.10-10.50 3/3 K.ปู2 Creative Art 

Friday 18 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

14.50-15.30 นาฏศิลป์ K.ยิม  

Thursday 21 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

8.50-9.30 1/2 K.ริญ อิเล็กโทน 

10.50-11.30 2/2 K.ปู2 Play Room 

14.50-15.30 Art@Cooking   

Wednesday 13 December 2017 

Time Place Teacher Learning Station 

9.30-10.10 2/3 K.ปู2 Didactic Room 

 

 



 
 

17 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.4 ธ.ค. 60 
ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไก ํ

ใสํเห็ด+ข๎าวเหนียว 

เปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจียว 

ใสํต๎นหอม+น้ําซุป 

อ.5 ธ.ค. 60 ------------------------------หยุดวันพํอแหํงชาต-ิ----------------------------- 

พ.6 ธ.ค. 60 โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑

สอดไส๎ครีม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวหมูสับ 

พฤ.7 ธ.ค. 

60 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปังทา

แยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

ศ.8 ธ.ค. 60 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+กะเพรา 

หมูสับ+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา 

ผัดใสํไขํ 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวาํง

บาํย 
อาหารเยน็ 

จ.11 ธ.ค. 60 ---------------------------หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ--------------------------- 

อ.12 ธ.ค. 60 
ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํแครอท 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา 

ไกํสับ 

พ.13 ธ.ค. 60 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู ๎

ผักกาดขาว+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํเจียว 
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พฤ.14 ธ.ค. 

60 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

สาคูเปียก 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

ศ.15 ธ.ค. 60 โจ๏ก 
นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

ซอสเปร้ียวหวาน+

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.18 ธ.ค. 60 เกี้ยมอี๋น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

อ.19 ธ.ค. 60 
ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 
ก๐วยจั๊บ+ลอดชํองน้ํากะทิ ผลไม ๎ ข๎าวผัดหมู+น้ําซุป 

พ.20 ธ.ค. 60 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎ เส๎นหมี่น้ํา 

พฤ.21 ธ.ค. 60 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวหมูสับ 

ศ.22 ธ.ค. 60 โจ๏ก 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด 

เต๎าหู๎ไขํหมูสับ 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.25 ธ.ค. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวอบเผือกใสํ 

ผักสามสี+น้ําซุป+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+กะเพราไกํ 

อ.26 ธ.ค. 

60 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ เส๎นใหญํน้ํา 

พ.27 ธ.ค. โจ๏ก นม UHT+ ข๎าวสวย+แกงจืด ผลไม ๎ ข๎าวผัดใส๎กรอก+น้ําซุป 
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60 ขนมปังแครกเกอร๑ 

สอดไส๎ครีม 

หัวไชเท๎า+ไกํทอด+

สาคูเปียก 

พฤ.28 ธ.ค. 

60 
บะหมี่น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น+ 

ผัดผักกาดขาว+ 

เฉาก๏วย 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ผัดผักกะหล่ําปลี

ไกํสับ 

ศ.29 ธ.ค. 

60 
-------------------------------หยุดสํงท๎ายปีเกํา------------------------------- 

 

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ทีมทันตแพทย๑จากโรงพยาบาลราษฎร๑บูรณะ จะมา

เคลือบฟลูออไรด๑และตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ให๎กับเด็กๆ คํะ  

วันจันทร๑ที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรยีนจดักจิกรรมปใีหมํ ขอเชิญผู๎ปกครองรํวม

ทําบุญใสํบาตรพระสงฆ๑ 9 รูป และรํวมกิจกรรมอ่ืนๆ กับเด็กๆ เชํน จับฉลากของขวัญ ทาน

อาหารรํวมกันคํะ 

 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ได๎นําเด็กชั้นอนุบาล 2 

และอนุบาล 3 เข๎ารํวมกิจกรรม “เปิดบ๎านพรพิมพ๑ (Open House)” ประจําปี 2560 ณ. 

โรงเรียนพรพิมพ๑ พระราม 2 โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด๎วย การแขํงขันทักษะทาง

วิชาการ เกมนันทนาการ กีฬา และงานรื่นเริง รายการการแขํงขันที่ได๎รับรางวัลมีดังนี้ 

การแขงํขนัคณติศาสตร๑ (แขงํเดีย่วโรงเรยีนละ 3 คน) 

1. ด.ช. กันตพัฒน๑ สิทธินามสุวรรณ  น๎องกันต๑  อ.3/1  ได๎อันดับท่ี 1 

การแขงํขนัเขยีนคาํศพัท๑ภาษาอังกฤษ (แขงํเดีย่วโรงเรยีนละ 3 คน) 

1. ด.ช. กฤติน  พันธ๑เลิศ   น๎องนัต  อ.3/3 ได๎อันดับท่ี 2 

เกา๎อี้ดนตร ี(แขงํ 2 รอบ รอบละ 15 คน รวม 30 คน โรงเรยีนละ 10 คน)รอบที ่1 

1. ด.ช. ศุภวิชญ๑  กุลปิยะวัฒน๑  น๎องเมลเปิ้ล อ.3/1 ได๎อันดับท่ี 1 
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รอบที ่2  

1. ด.ญ. ศิริชาดา ศรีประพันธ๑  น๎องนะดี  อ.3/3 ได๎อันดับท่ี 2 

ตอํกลอํงนม (แขงํขนั 2 รอบ รอบละ 9 คน รวม 18 คน โรงเรยีนละ 6 คน) 

รอบที ่1  ได๎อันดับท่ี 1 

1. ด.ช. อภิชา   จันทร๑พรหม น๎องบิเทิล อ.3/2  

2. ด.ญ. เกวลิน  สุขศรีเลิศวิชัย น๎องใบบุญ อ.3/2   

3. ด.ญ. คุณธรรม  ตามรอยพํอ น๎องคุณ  อ.3/3 

รอบที ่2 ได๎อันดับท่ี 1 

1. ด.ช. ณัฐพงศ๑  งามจิรวิโรจน๑ น๎องตุลย๑  อ.3/3 

2. ด.ช โมกุล สุขไมํรู๎เสื่อม น๎องโมกุล  อ.3/3   

3. ด.ช. กว ี ก่ําบํารุง  น๎องวินวิน อ.3/2 

ฮลูาํฮูป (แขงํขนั 2 รอบ รอบละ 9 คน รวม 18 คน โรงเรยีนละ 6 คน) 

รอบที ่1 และ รอบที ่3 ได๎ลําดับที่ 1 

1. ด.ญ. ปพิชญา บัวเหม   น๎องพีซ  อ.3/2    

2. ด.ญ. เกวลิน  สุขศรีเลิศวิชัย น๎องใบบุญ อ.3/2  

รอบที ่2 อันดับท่ี 1 

1. ด.ญ. พอใจ  วรรณวิธู  น๎องเนเนํ อ.3/1 

คีบมะนาว (แขงํขนั 2 รอบ รอบละ 9 คน รวม 18 คน โรงเรยีนละ 6 คน) 

1. ด.ญ. กชณุช แก๎วท๎วม  น๎องบัว อ.3/3 ได๎อันดับท่ี 1 

ชกัเยํอ (ทีมละ 20 คน ชาย 10 คน หญงิ 10 คน) 

ชาย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

1. ด.ช. กฤษดา  ชีวาดิศัยกุล น๎องตั่งตั๋ง  อ.3/1 

2. ด.ช. พัฒนเชษฐ๑   เฉิดมนูเสถียร น๎องดราก๎อน อ.3/1 
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3. ด.ช. ศรัณย๑วัฒน๑ ภวัตธนบูรณ๑ น๎อง X-box อ.2/3 

4. ด.ช. จักรวาล  จันทกนก น๎องก๐วยเตี๋ยว อ.3/3 

5. ด.ช. ธาวิน  สุขสมาน  น๎องเดียร๑ อ.3/3   

6. ด.ช. วรรณพงษ๑  มาดี  น๎องไอโฟน อ.3/3 

7. ด.ช. ชธัญภ๑  กุสุวิมล  น๎องปัญณ๑ อ.3/3 

8. ด.ช. นรภัทร  สุทธินาวิน น๎องขุนพล อ.3/2 

9. ด.ช. วรวิช   รุํงแสงศรี น๎องเฟิส  อ.3/2 

10. ด.ช. คุณธรรม  ตามรอยพํอ  น๎องคุณ  อ.3/3 

หญงิ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

1. ด.ญ. ศิลป์สุภา  จันทรมณี น๎องใบบุญ อ.3/1 

2. ด.ญ. ณิชาพัชญ๑  เหรียญทอง น๎องพ้ันช๑  อ.3/1 

3. ด.ญ. สิริกาจน๑  รุํงทวีลาภ น๎องเจินหนี่ อ.3/1 

4. ด.ญ. วรรณกร  ทิวงค๑ษา  น๎องแก๎ม  อ.3/1 

5. ด.ญ. บุญญิสา  แซํเฉิน  น๎องฉินฉิน อ.2/3   

6. ด.ญ. กรศศิร๑   จันทร๑คราญ น๎องผิง  อ.2/3 

7. ด.ญ. ศิริชาดา  ศรีประพันธ๑ น๎องนะดี  อ.3/2 

8. ด.ญ. เกวลิน  สุขศรีเลิศวิชัย น๎องใบบุญ อ.3/2 

9. ด.ญ. ชัญญาภัค   เอกบุญญานนท๑ น๎องพินอิน อ.2/2 

10. ด.ญ. อิฟฟอร๑มํา  แคโรไลน๑ เมย๑ยี่ น๎องอีฟฟี่  อ.3/3 
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 เรือ่งที ่1 Top 5ุโรคยอดฮติของเดก็ ทีเ่ปน็ชวํงฤดหูนาว 

 

 

    ใกล๎หน๎าหนาวเข๎ามาทุกที ทั้งคุณพํอคุณแมํและเด็กๆ ตํางตื่นเต๎นที่จะได๎สัมผัสอากาศ

เย็นๆ แตํชํวงอากาศเปล่ียนนี่เอง เป็นสาเหตุที่ทําให๎เด็กๆ ปูวยได๎งําย และอาจติดเชื้อเป็น

โรคอ่ืนๆ ตามมาได๎ด๎วย มาดูกันวํามีโรคอะไรบ๎างที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในชํวงหน๎า

หนาวนี้ เพื่อที่จะได๎เตรียมรับมือและปฺองกันไว๎ตั้งแตํเนิ่นๆ 

☻ 1. ไข๎หวดั : โรคยอดฮิตของเด็กๆ ในทุกฤดู แตํชํวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง อากาศ

เย็นๆ แบบนี้ยิ่งมีโอกาสที่เชื้อไวรัสจะติดตํอมาสูํเด็กๆ ได๎งํายกวําปกติ 

ชํวงแพรํระบาดของโรค : ในชํวงฤดูหนาว ชํวงที่มีอากาศเปล่ียนแปลง พฤศจิกายน 

– มกราคม จะมีเด็กๆ ปูวยมากกวําฤดูอ่ืนๆ 

ปฺองกันไว๎กํอน :  
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● ทําความสะอาดบ๎าน ไมํให๎มีจุดอับชื้นเพราะเป็นแหลํงสะสมของเชื้อโรค รวมถึง

ทําความสะอาดอุปกรณ๑ ของเลํนของลูกทุกครั้งหลังใช๎งาน 

● ไมํควรให๎เด็กๆ อาบน้ําหรือสระผมด๎วยน้ําที่เย็นเกินไป  

ชํวงที่อากาศเย็นๆ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ควรทํารํางกายให๎อบอํุน ด๎วยการหํมผ๎า ใสํเสื้อ

หนาๆ ใสํถุงเท๎า  

● ถ๎าเด็กๆ ไปโรงเรียนแล๎ว ต๎องฝึกล๎างมือให๎สะอาด อยําขยี้ตา หรือเอามือเข๎าปาก   

  

☻ 2. ปอดบวม :  แม๎จะไมํได๎เกิดขึ้นได๎งํายๆ แตํถ๎าเด็กๆ เป็นแล๎วอาจนําไปสูํอาการ

รุนแรงได๎ ซ่ึงโรคปอดบวมเกิดจากอาการแทรกซ๎อนของไข๎หวัด หรืออาจเกิดจากการ

ติดเชื้อปอดบวมโดยตรง อาการท่ีนําสงสัยคือ มีไข๎สูง ไอมาก หายใจหอบหรือ

หายใจแรง หากมีอาการดังกลําวต๎องรีบพาไปพบแพทย๑ 

ชํวงแพรํระบาดของโรค : ในชํวงที่อากาศเย็นมากๆ และในชํวงฤดูหนาวคือ เดือน

ธันวาคม – กุมภาพันธ๑ จะมีคนเป็นโรคปอดปอดบวมมากกวําฤดูอ่ืนๆ 

ปฺองกันไว๎กํอน :  

● ฝึกให๎เด็กๆ ล๎างมืออยํางถูกวิธี ไมํขยี้ตา ล๎างมือกํอนรับประทานอาหารและกํอน

หยิบ อาหารเข๎าปาก  

● ไมํควรอาบน้ําสระผมด๎วยน้ําเย็นเกินไป และในชํวงที่มีอากาศเย็น เพราะจะทําให๎

เป็นหวัดได๎  

● ทําความสะอาดอุปกรณ๑ ของเลํน ของใช๎ของลูกทุกครั้งหลังใช๎งานเสร็จแล๎ว  

● ชํวงที่อากาศเย็น ต๎องทํารํางกายให๎อบอํุน เวลานอนควรใสํเสื้อหนาๆ ใสํถุงเท๎า 

และหํมผ๎าเพิ่มความอบอํุนให๎รํางกาย  
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● ถ๎าโรงเรียนมีการระบาดของไข๎หวัด ควรให๎ลูกหยุดเรียนกํอน   

 

☻ 3. หดั : เป็นโรคติดตํอจากเชื้อไวรัสหัด ติดตํอกันงํายมากผํานการไอ จาม สํวนใหญํ

จะพบในเด็กและผู๎ใหญํที่ไมํเคยเป็นหรือไมํได๎รับการฉีดวัคซีนมากํอน ซึ่งอาการท่ีนํา

สงสัยคือ เริ่มจากมีไข๎ น้ํามูกไหล ไอ ตาแดง ผื่นขึ้นกระจายเต็มตัว และจะหายไป

เองภายใน 14 วัน และบางคนอาจเกิดอาการแทรกซ๎อนที่อันตรายได๎คือ ปอดบวม 

ท๎องรํวง ชํองหูอักเสบ หรือสมองอักเสบได๎ 

ชํวงแพรํระบาดของโรค : จะเกิดการระบาดชํวงฤดูหนาว โดยเฉพาะชํวงเดือน

กุมภาพันธ๑ จนถึงต๎นฤดูร๎อน 

ปฺองกันไว๎กํอน :  

● ฉีดวัคซีนปฺองกันโรคหัด เด็กควรได๎รับการฉีดวัคซีนหัด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตอน

อายุ 9 – 12 เดือน และครั้งที่ 2 ตอนอายุ 6 – 7 ปี   

● อยําให๎ลูกอยูํใกล๎หรือคลุกคลีกับคนที่มีอาการปูวย 

  

☻ 4. อสีกุอใีส :  เป็นเชื้อไวรัสท่ีติดตํอผํานการหายใจ ไอ จาม หรือสัมผัสถูกตุํมแผล

ใสๆ หรือของใช๎ของคนที่เป็นโรคอยูํแล๎ว ซึ่งอาการนําสงสัยจะเริ่มจากมีอาการคล๎าย

ไข๎หวัดใหญํ มีไข๎สูง เบ่ืออาหาร และเร่ิมมีผื่นแดง แล๎วเปล่ียนเป็นตุํม มีน้ําใสๆ

ภายในและคัน ตุํมจะขึ้นเต็มตัวภายใน 4 วัน และจะหายได๎เองภายใน 2-3 

สัปดาห๑ และควรระวังอยําให๎เกิดโรคแทรกซ๎อน เพราะจะทําให๎เด็กๆ ยิ่งปูวยหนักได๎ 

ชํวงแพรํระบาดของโรค : มักเกิดการระบาดในชํวงฤดูหนาว จนถึงต๎นฤดูร๎อน 

ปฺองกันไว๎กํอน :  
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● ฉีดวัคซีนปฺองกันโรคอีสุกอีใส โดยเริ่มฉีดได๎ตั้งแตํอายุ 1 ปีขึ้นไป และฉีดซ้ําอีก

ครั้งเมื่ออายุ 4 – 6 ปี  

● ไมํควรให๎ลูกสัมผัส หรือใกล๎ชิดกับผู๎ปูวยที่เป็นโรคอีสุกอีใส ควรแยกห๎อง เพื่อ

ปฺองกันการติดเชื้อ 

● ไมํใช๎ของใช๎รํวมกับผู๎ที่เป็นโรคอีสุกอีใส  

● ถ๎าลูกเป็นอีสุกอีใส ควรตัดเล็บให๎สั้น หรือใสํถุงมือเพื่อปฺองกันไมํให๎ลูกเกา ซึ่ง

อาจทําให๎ผิวหนังอักเสบและติดเชื้อลุกลามได๎ 

 

☻ 5. ทอ๎งรวํง : เป็นโรคที่พบได๎บํอย หากเด็กๆ มีอาการท๎องเสียและได๎รับการดูแลท่ี

ไมํเหมาะสมหรือลําช๎า อาจทําให๎เกิดภาวะแทรกซ๎อน ท๎องรํวงรุนแรง และร๎ายแรงถึง

ชีวิตได๎ ซ่ึงอาการนําสงสัย สังเกตได๎จากมีการถํายเหลวหรือถํายเป็นน้ํา ตั้งแตํ 3 ครั้ง

ขึ้นไปใน 1 วัน หรือถํายมีมูกเลือด นอกจากนี้อุจจาระอาจมีสีเหมือนน้ําซาวข๎าว มีกลิ่น

เหม็นคาว และมีอาการปวดท๎อง อาเจียน ซึมเศร๎ารํวมด๎วย ถ๎าเป็นมากจะทําให๎

รํางกายขาดน้ํา จนเกิดอาการช็อกได๎ 

ชํวงแพรํระบาดของโรค : พบมากในชํวงเดือนพฤศจิกายน จนถึงกุมภาพันธ๑ 

ปฺองกันไว๎กํอน :  

● ฝึกให๎เด็กๆ หมั่นล๎างมือให๎สะอาด ไมํขยี้ตา ไมํเอามือหรือหยิบจับสิ่งสกปรกเข๎า

ปาก 

● ล๎างขวดนมให๎สะอาดและต๎มในน้ําเดือด 10 - 15 นาที หรือใช๎เครื่องนึ่งขวดนม

กํอน และนมที่เหลือค๎างในขวดไมํควรให๎รับประทานตํอ 

● ทําความสะอาดภาชนะของเด็กๆ ให๎สะอาดอยูํเสมอ  
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● ควรล๎างผัก ผลไม๎ และเนื้อสัตว๑ตํางๆ ให๎สะอาด กํอนนําไปปรุงอาหาร เพื่อไมํให๎

มีเชื้อโรคและสารเคมีตกค๎าง 

● กินอาหารท่ีปรุงสุกใหมํๆ ไมํมีแมลงวันตอม 

● ฉีดวัคซีนปฺองกันการเกิดอุจจาระรํวงชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรต๎า   

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่จะชํวยให๎เด็กๆ หํางไกลโรคภัยตํางๆ คือการได๎รับโภชนาการ

ครบถ๎วน เพื่อให๎รํางกายได๎สารอาหารและวิตามินสําคัญ ที่ชํวยในการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีให๎

รํางกาย ซ่ึงการดื่ม “นมแพะ” เป็นประจําทุกวันจะชํวยให๎รํางกายแข็งแรง เนื่องจากนมแพะ

มีสารอาหารที่มีประโยชน๑ เชํน โปรตีน CPP (Casein Phosphopeptudes) โปรตีนนุํม 

ยํอยงําย ชํวยดูดซึมสารอาหารที่สําคัญเข๎าสูํรํางกายอยํางรวดเร็ว ชํวยเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี

ให๎รํางกาย และใยอาหาร หรือพรีไบโอติก (Prebiotics) ซ่ึงเป็นใยอาหารที่เมื่อเข๎าสูํ

รํางกายของลูกน๎อยแล๎ว จะชํวยทําให๎จุลินทรีย๑สุขภาพเพิ่มจํานวนขึ้น ชํวยปรับสมดุลของ

ระบบทางเดินอาหาร ชํวยปฺองกันการติดเชื้อในทางเดินอาหาร เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน ชํวยให๎

ลูกน๎อยมีรํางกายแข็งแรง ไมํเจ็บปูวยงําย 

 

 เรือ่งที ่2 6 เคล็ดลบั ฝกึใหล๎กูชายเขา๎หอ๎งน้าํ ด๎วยวธิงีาํยๆ 

 

ที่มา : www.maerakluke.com 

http://www.maerakluke.com/
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การฝกึให๎ลกูๆ เขา๎ห๎องน้าํ เพื่อขับถําย มักจะมีเคล็ดลับหลายๆ อยํางที่คุณแมํรู๎อยูํ

บ๎างแล๎ว ทั้งการฝึกของแบบเด็กผู๎หญิงหรือเด็กผู๎ชาย แตํวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ สําหรับการ

ฝึกเขา๎ห๎องน้าํของเดก็ผูช๎ายที่จะทําให๎เด็กชายตัวน๎อยเกิดความมั่นใจมากขึ้นดังนี้คํะ 

6 เคลด็ลบั ฝกึให๎ลกูชายเขา๎ห๎องน้าํ 

☻ 1.  อดใจรอซกันดิเพือ่ใหล๎กูพร๎อม 

  คุณแมํบางคนอาจจะอยากฝึกให๎ลูกใช๎ห๎องน้ําได๎ไวๆ ซ่ึงเรื่องนี้ไมํได๎ขึ้นอยูํกับความ

ตั้งใจของคุณแมํอยํางเดียวคํะ แตํต๎องดูความพร๎อมของลูกด๎วย วําพร๎อมที่จะฝึกการเข๎า

ห๎องน้ําหรือนั่งบนชักโครกได๎หรือยัง เพราะถ๎าเรํงฝึกลูกเร็วเกินไป ลูกจะตํอต๎าน และ

ลูกก็จะมีพัฒนาการด๎านนี้ช๎าไปอีกระดับคํะ 

☻ 2.  ฝึกให๎ลกูนัง่บนชกัโครกบอํยๆ 

  ไมํจําเป็นวําต๎องเป็นเวลาที่ลูกต๎องการขับถํายเทํานั้น คุณแมํอาจจะเข๎าไปนั่งเลํน

พูดคุย หรือให๎ลูกนั่งที่ชักโครกแล๎วอํานหนังสือให๎ฟังก็ได๎เลยคํะ 

☻ 3.  ทาํตามอยาํงพํอ 

  ลองให๎คุณพํอเป็นคนสอนดูคํะ รับรองลูกชายตัวน๎อยจะรีบทําตามคุณพํอทันที ให๎

คุณพอํยืนปัสสาวะให๎ลูกดูกํอน ทําบํอยๆ ลูกจะจําวําถึงเวลาปวดปัสสาวะต๎องทําแบบนี้ 

ทําตามคุณพํอไปเลยคํะ 

☻ 4.  กาํหนดเปาฺหมายใหด๎ี 

  คุณแมํอาจจะใช๎ลูกปิงปอง โยนลงไปในโถให๎ลูกมอง เพํงให๎ดี แล๎วให๎ลูกทําการ

ฉี่ให๎ตรงกับลูกปิงปอง นอกจากลูกจะร๎ูสึกสนุกและท๎าทาย ยังทําให๎ลูกปัสสาวะได๎ตรง

จุดด๎วยคํะ 

☻ 5.  เปลีย่นสถานที ่

  ในการฝึกลูกให๎ปัสสาวะเอง บางครั้งก็ต๎องมีบ๎างที่ต๎องให๎ลูกปัสสาวะนอกบ๎าน 
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เพราะเด็กยังควบคุมการขับถํายได๎ไมํนาน ถ๎าได๎ปัสสาวะข๎างนอก ลูกจะผํอนคลายขึ้น

กวําในห๎องน้ําเล็กน๎อยคํะ 

☻ 6.  กระตุน๎ เตอืน 

  เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะถ๎าคุณคอยกระตุ๎น สอบถาม หรือ เตือนให๎ลูกเข๎าห๎องน้ํา

บํอยๆ ลูกจะชินและไมํปัสสาวะรดเร่ียราด คุณสามารถเริ่มได๎ตั้งแตํลูกอายุ 1 ขวบคร่ึง

เลยคํะ 

  

 

 
 

 

 

ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ  ทับภาพที่ไมํเข๎าพวก 

 

ที่มา : www.maerakluke.com 

http://www.maerakluke.com/
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ ทับภาพตามคําสั่งตํางๆให๎ถูกต๎อง 

 
ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ เติมอักษรลงในชํองวํางให๎ถูกต๎อง 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน สวนกล๎วยของหน ู

เจ๎าของ   ด.ช.ติณณ๑  จั่นทอง (น๎องมาร๑ติน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนุบาล 2 (ครตูาล)  

ที่มา   สํวนประกอบของต๎นกล๎วย 

 

ผลงานของหน ูอนบุาล 1  

ชื่อผลงาน ชาวนาเกี่ยวขา๎ว 

เจ๎าของ  ด.ช.อัญญาสิ เพชรโพธิ์ทอง (น๎องเคี้ยง)   

หอ๎งอนุบาล 1/2 (ครเูก๐)  

ที่มา   โครงงานข๎าวของพระราชา 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน มะมํวงแสนอรํอย 

เจ๎าของ  ด.ญ.บุญญิสา แซํเฉิน (น๎องฉินฉิน) 

  หอ๎งอนุบาล 2/3  (ครฉูนิฉนิ)  

ที่มา   โครงงาน STEM 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน การรีดนมววั 

เจ๎าของ  ด.ช.ธาวิน สุขสมาน (น๎องเดียร๑)  

หอ๎งอนุบาล3/3  (ครอูีด๊ สดุา)    

ที่มา  ธรรมชาติ 

 

 

ตอน.. ฝึกสมาธลิกูนอ๎ยตัง้แตวํยัเดก็  

สําหรับคนเป็นพํอเป็นแมํทุกคนยํอมหวังที่จะให๎ลูกน๎อยเป็นเด็กเกํงทั้งด๎านความฉลาด

ทางสติปัญญาและความมีไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งความเฉลียวฉลาดน้ีไมํสามารถเกิดขึ้นได๎เอง 

จําเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมจากคุณพํอคุณแมํในหลายด๎าน ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร๎างวินัย 

และการฝึกสมาธิ ดังน้ันการฝึกสมาธิให๎กับลูกน๎อยตั้งแตํยังเด็กอยูํก็ถือเป็นการปูพื้นฐาน

สติปัญญาให๎กับลูกน๎อยได๎เป็นอยํางดี 

 สมาธสิาํหรบัเดก็เปน็อยาํงไร 

  สมาธิสําหรับเด็ก ไมํได๎หมายความวําให๎คุณพํอคุณแมํจับเจ๎าหนูมาน่ังน่ิงๆ ไมํให๎

กระดุกกระดิกไปไหน แตํสมาธิสําหรับเด็ก คือ การฝึกเดก็ให๎ความสนใจหรือจดจํอกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งอยํางแนํวแนํและต้ังใจในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้น

หรือเป็นระยะเวลานานก็ได๎ โดยจะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ พัฒนาการ และความเพลิดเพลิน

ควบคูํกันไปแตํในวัยเด็ก การจะจับให๎เด็กมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นระยะเวลานานๆ คง

ไมํใชํเรื่องงํายๆ เน่ืองจากทุกสิ่งทุกอยาํงสําหรับเขายังดูใหมํและมีความนําสนใจอยูํเต็มไป

หมด เด็กจึงสนใจอยูํกับสิ่งหน่ึงได๎ไมํนาน จึงทําให๎ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข๎าใจวําไมํ

ชอบอยูํน่ิง ข้ีเบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ ดังน้ันการที่คุณพํอคุณแมํเริ่มปู
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พื้นฐานด๎านสมาธิ จะชํวยสํงเสริมให๎เด็กจดจํอกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงนานๆ ได๎เรียนรู๎อยํางเต็มที่ 

เพื่อพัฒนาสูํทักษะดา๎นอื่นๆ ตํอไป 

 ฝกึสมาธใิหเ๎ดก็อยาํงไร 

  ควรฝึกให๎เด็กเริ่มทํากิจกรรมตํางๆ ด๎วยตัวเองบ๎าง อาจเริ่มจากให๎เด็กฝึกแก๎ไขปัญหา

ด๎วยตวัเองกํอน เชํน ให๎เด็กหยิบของ หรือแกะขนมด๎วยตัวเอง แล๎วจึงเพิ่มกิจกรรมสํวนตัว

งํายๆ เข๎าไปด๎วย เชํน กินอาหารเอง อาบน้ําเอง จากน้ันคํอยๆ เพิ่มระดับความยากของ

กิจกรรมข้ึนไป วิธีน้ีนอกจากจะชํวยฝึกสมาธิให๎ลกูทาํภารกิจให๎สาํเร็จเป็นอยํางๆ แล๎ว ยัง

ชํวยให๎เขารู๎จักหน๎าที่ของตนเอง และยังชํวยสํงเสริมการตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อกีด๎วย  

 นทิานกอํนนอน  

  สมาธิสําหรับเด็ก ไมํได๎หมายความวําให๎คุณพํอคุณแมํจับเจ๎าหนูมาน่ังน่ิงๆ ไมํให๎

กระดุกกระดิกไปไหน แตํสมาธิสําหรับเด็ก คือ การฝึกเดก็ให๎ความสนใจหรือจดจํอกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งอยํางแนํวแนํและต้ังใจในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้น

หรือเป็นระยะเวลานานก็ได๎ โดยจะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ พัฒนาการ และความเพลิดเพลิน

ควบคูํกันไป แตํในวัยเด็ก การจะจับให๎เด็กมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ 

คงไมํใชํเรื่องงํายๆ เน่ืองจากทุกสิ่งทุกอยํางสําหรับเขายังดูใหมํและมีความนําสนใจอยูํเต็ม

ไปหมด เด็กจึงสนใจอยูํกับสิ่งหน่ึงได๎ไมํนาน จึงทําให๎ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข๎าใจวําไมํ

ชอบอยูํน่ิง ข้ีเบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ ดังน้ันการที่คุณพํอคุณแมํเริ่มปู

พื้นฐานด๎านสมาธิ จะชํวยสํงเสริมให๎เด็กจดจํอกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงนานๆ ได๎เรียนรู๎อยํางเต็มที่ 

เพื่อพัฒนาสูํทักษะดา๎นอื่นๆ ตํอไป 

 ของเลนํทีห่ลากหลาย  

  ของเลํนสําหรับเด็กชํวยสํงเสริมพัฒนาการด๎านตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี แตํการจะให๎เด็กเลํน

ของเลํนช้ินเดิมๆ ก็คงจะไมํใชํเรื่องงําย หรือจะให๎ทุํมทุนซื้อของเลนํที่มากมายมาให๎เด็กได๎

เลํนก็ดูจะเป็นการสิ้นเปลืองเกินไป ดังน้ันในคร้ังตํอไปให๎คุณพํอคุณแมํลองเลือกของเลํนที่

สามารถเลํนได๎หลากหลาย อยาํงชุดสวนสัตว๑ หรือตัวตํอ ที่สามารถตํอเลํนเป็นเร่ืองราวกับ

ของเลํนชนิดอื่นๆ ได๎ หลังจากเลํนเสร็จอยําลืมให๎เด็กชํวยเก็บของเลํนเพื่อฝึกระเบียนวินัย

ได๎อีกด๎วย 
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 เสรมิกจิกรรม  

  คุณพํอคุณแมํควรสํงเสริมกิจกรรมตํางๆ ให๎เหมาะสมตามวัย เชํน วํายนํ้า เรียนดนตรี 

หรือกิจกรรมทางศิลปะตํางๆ ใหห๎ลากหลาย เพราะการที่คุณพํอคณุแมํให๎ลูกน๎อยได๎รู๎จักทาํ

กิจกรรมตํางๆ มากข้ึน จะเป็นการปลูกฝังความสนใจและสมาธิได๎เป็นอยํางดี 

 สนบัสนุนอยาํงถกูตอ๎ง  

  ในบางกิจกรรมหากคุณพํอคุณแมํสังเกตเห็นวําลูกน๎อยชอบหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ 

คุณพํอคุณแมํควรให๎การชี้นําและสนับสนุนอยํางเต็มที่ เพื่อที่ลูกน๎อยจะได๎มีความชํานาญ ซึ่ง

อาจถึงข้ันนําไปประกอบอาชีพได๎เลย 

 อยูกํบัธรรมชาติ  

  ลักษณะพิเศษของธรรมชาติ คือ ความสงบนิ่ง การให๎เด็กได๎คุ๎นเคยกับธรรมชาติ จะ

ชํวยให๎เขาสงบน่ิงมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะเริ่มจากการพาเด็กไปเดินสวนสาธารณะแล๎วให๎เขา

สังเกตสิ่งตํางๆ หรือพาเด็กไปเลอืกซื้อเมล็ดพันธุ๑มาปลกู และใหเ๎ขาดูแลต๎นไม๎ของเขาเองจน

โต 

 ฝกึสมาธแิลว๎เดก็ไดอ๎ะไร 

■ เด็กจะเป็นคนจดจํอกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงได๎นานข้ึน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญตํอการเรียนเมื่อ

เด็กถึงวัยเข๎าโรงเรียน 

■ เด็กจะเป็นคนใจเย็น ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา ไมํวูํวาม ไมํใช๎อารมณ๑ในการตัดสิน 

■ วิธีทดสอบงํายๆ ให๎ลองทาผลิตภัณฑ๑บางสํวนลงบนข๎อพับแขนหรือด๎านหลังใบหู เพราะ

ผิวหนังสํวนนี้มีความบอบบางเทียบเคียงกับผิวของลูกน๎อย หากไมํเกิดอาการแสบร๎อน 

หรือเป็นรอยแดง ก็ถือวําผลิตภัณฑ๑ดังกลําวมีความอํอนโยนในเบื้องต๎น 

■ เด็กจะเป็นคนที่มีวินัย มุํงมั่นทําอะไรให๎เสร็จเป็นอยํางๆ ไมํทําอะไรซ้ําซ๎อนจนไมํสําเร็จ

สักอยําง 

การฝกึสมาธใินเดก็ใหเ๎กดิผลอยาํงดทีีส่ดุ สิ่งทีส่าํคญัทีส่ดุคอืความรกัความเอาใจใสจําก

คุณพอํคณุแม ํดว๎ยการนัง่อยูเํปน็เพือ่นใกล๎ๆ  เดก็จะรูส๎กึวาํไมโํดดเดีย่ว อุํนใจ ไมตํอ๎งเสยีสมาธิ

และผละออกจากกจิกรรมทีท่าํอยู ํทาํใหเ๎ดก็เกดิสมาธ ิสามารถจดจอํกบัสิง่ที่ทาํอยูไํดเ๎ปน็

เวลานานๆ  ทีม่า : http://m.care.co.th/article-24.html 
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หอ๎ง Nursery 1  (ครูนุมํ) 

ตอน......ตาํรวจจบัไมไํด ๎!! 

น๎องบอส  : น๎องพอลหยุดให๎ตํารวจจับดีๆ นะ 

น๎องพอล  : จําบอสจับพอลไมํได๎สิ 

น๎องบอส  : ทําไม 

น๎องพอล  : ก็น๎องพอลยศใหญํกวําน๎องบอสไงจําไมํได๎หรอ 

น๎องบอส  : อํอๆ จําได๎แล๎ว บอสเป็นลูกน๎องของน๎องพอล 

หอ๎ง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......นมมนัหด? 

 บํายวันหนึ่งขณะรับประทานของวําง 

น๎องนํานนํ้า  : คุณครนูมมันหดอํะ 

คุณครู  : อะไรนะคะ 

น๎องนํานนํ้า : “นมมันหด” “นมมันหด” 

คุณครู  : ไหนคะ 

น๎องนํานนํ้า : เน่ียๆ มันหดตรงน้ี 

น๎องออกัส : นมหกคํะ น๎องทํานมหก 

คุณครู  : อํอ! นมหก ไมํใชํ นมหด 555 

 

 

 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......โดนแลว๎ !! 

 ตอนเช๎าเด็กๆ กําลังทํากิจกรรมศิลปะ 

ครูแอน  : ใครถํายรูปเป็นบ๎างคะ  

น๎องดรากอน 2 : พี่กอนถํายเป็นครับ 

ครูแอน  : มาถํายให๎หนํอยคํะ ให๎เห็นเพื่อนๆ และครูด๎วยนะคะ 



 
 

35 

น๎องดรากอน 2 : ได๎ 

ครูแอน  : นับ 1 2 3 ถํายเลยนะพี่กอน 

น๎องดรากอน 2 : โอ๏ย! โดนแล๎ว 

ครูปัด  : โดนอะไรคะพี่กอน 

น๎องดรากอน 2 : ยื่นโทรศัพท๑มา น่ีไง โดนแล๎ว!! 

ครูปัด  : จ๎าถํายรูปได๎แล๎ว 

น๎องดรากอน 2 : ใชํ โดนแล๎ว!! 

ครูปัด  : 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......กลว๎ยไขํ !! 

 ณ เวลาอาหารวําง 

คุณครู  : เด็กๆ ทานกล๎วยไขํคํะ 

น๎องนาโน : แตํคุณครูขา น๎องนาโนแพ๎ไขํคํะ 

คุณครู  : คนละไขํคํะลูก 555 

หอ๎ง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......วนัพธุสเีขยีว 

น๎องอิน  : คุณครูทําไมวันน้ีใสํสีเขียว 

คุณครู  : วันน้ีวันอะไรคะ 

น๎องอิน  : วันพุธ 

คุณครู   : วันพุธสีอะไรคะ  

น๎อง JJ  : สีแดง 

เด็กๆ  : หัวเราะ 555 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......No/ไมใํช ํ!! 

 น๎องวินกับน๎อง Aggy คุยกัน 

น๎องAggy : No! วินวิน I’m drink milk. 

น๎องวินวิน : ไมํใชํ 

น๎องAggy : ไมํใชํ 
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น๎องวินวิน : No! 

น๎องเซิร๑ฟเวอร๑ : Aggy ต๎องพูด No ไมํใชํหรอ แล๎ววินต๎องพูด ไมํใชํ แบบน้ี 

ตํางหาก สลับกันแล๎ว 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ไมมํสีาม ี! 

ครูพงษ๑  : เด็กๆ วันน้ีเราจะปั้นโมบายกันนะคะ 

น๎องแมชชีน : ครูพงษ๑ครับ แมชชีนขอไปเอาถุงมือกํอนครับ 

น๎องฮีโรํ  : แมชชีนไมํต๎องใช๎หรอก ดินไมํมีสามี 

น๎องจีจี้  : สารเคมี ไมํใชํสามี ฮีโรํเอ๎ย 555  

หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........รอยา 20 นาท ี

 เช๎าวันหน่ึงขณะที่เด็กๆ เข๎าห๎องเรียบร๎อยแล๎ว 

น๎องพินอิน : ครูอี๊ดขาวันน้ีหนูมียาคํะ 

ครูอี๊ด   : OK คํะ 

น๎องพินอิน  : แตํคุณแมํบอกวําต๎องทานกํอน 20 นาที ถึงทานข๎าวได๎นะคะ 

ครูอี๊ด   : OK คํะ 

ครูอี๊ด   : เด็กๆ รอไปทานข๎าวกันคํะ น๎องพินอินไปไหนคะ 

น๎องไออุํน  : ครูอี๊ดน๎องพินอินรอให๎ยาเข๎าสมอง 20 นาทีกํอนทานข๎าวคํะ 

หอ๎ง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......ทรงผมเกาหล ี

น๎องปิคนิค : เพลง เพลงร๎ูไหมวําเราตัดผมมา 

น๎องเพลง  : รู๎สิ เพราะหน๎าดูหลํอขึ้น 

น๎องปิคนิก : ถ๎าใสํเจลนะเพลงจะได๎ทรงแบบเกาหลี จะได๎หลอํกวํานี้อีก 

น๎องเพลง  : 555 

หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......กฬีา อกีา ! 

 เช๎าวันหน่ึงครูปุกให๎เด็กๆ อํานไทย 

น๎องดรากอน : อํานคําวํา กีฬา เป็น อีกา 
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เพื่อนๆ   : ไมํใชํ 

น๎องดรากอน : อีกามันบินได๎ แตํคําวํากีฬามันต๎องชักกะเยํอครับถึงจะเป็นกีฬาครับ 

หอ๎ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน.......เอามาฝากคณุครนูะ ! 

น๎องโฟกัส(ช.) : พีช เราให๎เงินเธอ 1 ล๎านนะ   

น๎องพีช  : เราไมํเอา 

น๎องโฟกัส(ช.) : ทําไมลํะ 

น๎องพีช  : เราไมํอยากได ๎

น๎องโฟกัส(ช.) : ฮือ ฮือ ฮือ 

ครูต่ิง  : เป็นไรคะ 

น๎องพีช  : โฟกัสให๎เงินหนูแตํหนูไมํเอา เขาเลยเสียใจคํะ 

ครูต่ิง  : เอามาฝากคุณครูไว๎นะ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......แตํงประโยค 

 วันหนึ่งครูอี๊ดให๎เด็กแตํงประโยคจากภาพ 

1.ภาพลิง+ภาพกล๎วย 

น๎องริวแตํงวํา : นะดีกินกล๎วย 

ครูอี๊ด  : ริวครับ ลิงตัวน้ีช่ือนะดีหรอ 

เด็กๆ  : 555 
 

 
 

 

 

 
 

    

 

กิจกรรม Cooking 
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กิจกรรม Electone 

  
   

 

กิจกรรม Play and Learn 

 
 

กิจกรรมซ๎อมติดรถ 

 
กิจกรรมวันพํอ 

  


