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สวสัดคีะ่  ทา่นผูอ้า่นที่รกั 
 

เปิดเทอมมาได้เดือนกวา่  ๆ จากเสียงร้องไห้ของน้องเลก็ระดบัเตรียมอนบุาลและอนบุาล1  
ได้เร่ิมเปล่ียนเป็นเสียงหวัเราะร่าเริง ท าให้ทัง้ผู้ ปกครองและคุณครูตา่งพากนัโลง่ใจยิม้ได้ 
ไปตามๆ กนั  ท่ีเจ้าตวัเล็กสามารถปรับตวักบัการมาโรงเรียนกนัได้เสียทีนะคะ 

ส าหรับจลุสารฉบบันีเ้ราได้รวบรวมข่าวสารรอบรัว้ร่มไม้มาน าเสนอ พร้อมคดัสรร
เร่ืองราวดีๆ มีสาระมาฝากทกุทา่นเชน่เคยคะ่  อาทิ  “สอนลกูอย่างไรให้เช่ือฟังและไมต่อ่ต้าน” 
ในคอลมัน์เก็บมาฝาก และ “ 9 ภยัใกล้ตวัลกู ท่ีไมค่วรมองข้าม” ในคอลมัน์ฝากให้คิด  และปิด
ท้ายฉบบักบัความคิดใสๆ ของเดก็ๆ ในคอลัมน์นานาทัศนะท่ีเดก็ๆ ได้แสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัความประทบัใจและความภาคภมูิใจในท้องถ่ินจงัหวดัชลบรีุจากการเรียนรู้ในสปัดาห์
บรูณาการ 

ท้ายนีด้้วยความห่วงใย  ขอฝากเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยันะคะ  ในชว่งฤดฝูนมี
โรคท่ีต้องเฝา้ระวงัส าหรับเด็กๆ หลายโรค  ดังนัน้การดแูลสขุภาพเป็นสิ่งส าคญั  ไมว่า่จะเป็น
เร่ืองอาหารการกิน  การออกก าลงักาย  และการพกัผ่อนให้เพียงพอ  เพ่ือปอ้งกนัการเจ็บป่วย
และการแพร่ระบาดของโรค  ขอให้เด็กๆ รักษาสขุภาพกนัด้วยนะคะ 

 
 

                 แลว้พบกนัฉบับหน้า    
                จาก บ.ก. 
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เรียน  ทา่นผูป้กครองและผูอ้า่นทกุทา่น 
 

ในระยะนีห้ลายคนคงได้ยินจากโทรทศัน์ งานสมัมนา หรืออ่านตามเฟสบุ๊ คของนักวิชาการ
หลายท่าน เก่ียวกบัเร่ืองของ Thailand 4.0 พบเห็นจนจ าได้ขึน้ใจในประโยคท่ีวา่ “ประเทศไทยต้องก้าว
ไปสู ่Thailand 4.0 ให้ได้” ซึง่มนัคืออะไรก็ไม่รู้  รู้แค่คร่าวๆ วา่มนัเก่ียวกบัเทคโนโลยี เก่ียวกบัประเทศ
ไทยทัง้ประเทศ แตเ่ป็นยงัไงมายงัไง แล้วท าไมอยู่ๆ  ถึงมี 4.0 เลย มี 1.0, 2.0 มาก่อนหรือไม่ แล้ว 4.0 
มนัคืออะไร “Thailand 4.0” คือทิศทางในการพฒันาประเทศไทย มีการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นไป
อยา่งตอ่เน่ืองโดยแบง่ออกเป็น 4 ยคุ ได้แก่ ประเทศไทย 1.0  เน้นการเกษตรเป็นหลกั, ประเทศไทย 2.0 
เน้นอตุสาหกรรมแต่เป็นอตุสาหกรรมเบา, ประเทศไทย 3.0  เป็นอตุสาหกรรมหนกัและการสง่ออก เชน่ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ และประเทศไทย 4.0 เป็นยคุเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้าง
ให้คนไทยสามารถคิดเองได้   

ยคุท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วนี ้ การเตรียมลูกให้พร้อมเป็นสิ่งท่ีผู้ปกครองตา่งเป็น
กงัวล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสูย่คุ Thailand 4.0  ซึง่โครงสร้างเศรษฐกิจจะถกู
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ยุคท่ีสมองกลอจัฉริยะถกูน ามาใช้แทนแรงงานและ
สมองคน เด็กท่ีปรับตัวไม่ทนักบัการเปลี่ยนแปลงอาจไม่สามารถแขง่ขนัและสญูเสียโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ เด็กไทยยคุนีจ้งึต้องฉลาดและมีทกัษะท่ีหลากหลาย เพื่อพร้อมสูก่ารเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
การเปลี่ยนไปของโลกและสงัคมในอนาคต ผู้ปกครองจงึต้องเตรียมความพร้อมสร้างสมองรับอนาคตให้
ลกูน้อยตัง้แตว่นันี ้  แตส่ิ่งส าคญัในแผน Thailand 4.0 ได้นิยามคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ว่า “คือคน
ไทยท่ีมีปัญญาเฉียบแหลม มีทกัษะท่ีเห็นผล มีสขุภาพท่ีแข็งแรง และมีจิตใจท่ีงดงาม” ถ้าเด็กไทยมี
คณุสมบติัตามค านิยามนีแ้ล้ว ยอ่มเป็นพลงัคนของประเทศท่ีจะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันา
แล้วอยา่งได้แน่นอน 
                                ขอแสดงความนบัถอื 
            จนัทนา สภุาพงษ ์
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เกยีรติบตัรผลงานโรงเรยีนทีม่ีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ยอดเยีย่ม  

ด้วยความมุง่มัน่ในการจดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพ  โรงเรียนจึงมีผลงานด้านวิชาการ
ท่ีการันตีความสามารถของนกัเรียนโรงเรียนร่มไม้ได้เป็นอยา่งดี โดยเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นการแสดง
ความช่ืนชมและยกยอ่งให้โรงเรียนร่มไม้เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ยอดเย่ียมในประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 โรงเรียนร่มไม้ มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาต ิ (National 

Test : NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 ได้คะแนนเฉล่ียรวม 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ 
ล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

 โรงเรียนร่มไม้ มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาต ิ (National 

Test : NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 ได้คะแนนเฉล่ีย ด้านเหตุผล (Reasoning 

Abilities)  สูงกว่าระดับประเทศ ล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท ี่

การศกึษาชลบรีุ เขต 1 

 โรงเรียนร่มไม้ มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาติ (National 

Test : NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 ได้คะแนนเฉล่ีย ด้านค านวณ (Numeracy)  

สูงกว่าระดับประเทศ ล าดับท่ี 2 ของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ 
เขต 1 
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 โรงเรียนร่มไม้ มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 ได้คะแนนเฉล่ีย ด้านภาษา 
(Literacy) สูงกว่าระดับประเทศ ล าดับท่ี 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 1 

 โรงเรียนร่มไม้  มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2559 ได้คะแนนเฉล่ียรวม 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ และภาษาองักฤษ) สงูสดุอนัดบั 6 ของโรงเรียน
เอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 1  

 

นักเรยีนคนเก่ง 
 ปรบมือให้รัวๆ กับนักเรียนร่มไม้คนเก่งของเรา ท่ีมีความสามารถสร้างผลงานและ
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนทัง้ด้านวิชาการและด้านกีฬา  ซึง่นกัเรียนคนเก่งประจ าฉบบันี ้ได้แก่ 

 ด.ช.นนทนัตถ์  กล่ินชาต ิ นัก เ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2559)   
มีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-Net) วชิาภาษาองักฤษ ได้คะแนนเตม็ 100   
 ด.ญ.เพ็ญนีติ ์  อิ่มเสถียร  นักเรียนชัน้อนุบาล 1 ห้อง Mango ได้รับเหรียญเงิน
จากการแข่งขันเทควันโด จากการแข่งขัน  Laemchabang  Championship 2 เม่ือ
วนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 
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 ด.ช.ศรีพสิษฐ์  ประพันธ์  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ได้รับเหรียญเงินจากการ
แขง่ขนัเทนนิส(รุ่นเยาวชน) จากรายการพีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี 2560 ภาค
อีสาน ครัง้ท่ี 3  จงัหวดัอดุรธานี เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2560 
 ด.ช.จัสตนิ ณัฐดนัย โฮลแมน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดบั 5 จากการแขง่ยิงปืน BB Gun  รุ่น Standard Division Junior  เม่ือวนัท่ี 4 
มิถนุายน 2560 ณ สนาม The Battle BB Gun Chonburi 
 

ประธานนกัเรยีนคนใหม่ 
 ส าหรับในปีการศกึษานี ้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสง่เสริม
ประชาธิปไตยขึน้ โดยจัดสถานการณ์จ าลองรูปแบบการออกเสียง
เลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย โดยให้นกัเรียนในระดบัชัน้ประถม
ทกุคนได้เรียนรู้และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการ
ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้ประธานนกัเรียน 
ซึง่ผลจากการเลือกตัง้ เม่ือวันท่ี 31พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา   
ด.ญ.ธนพร   ถีนานนท์ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  ได้รับเลือก

ให้เป็นประธานนกัเรียนคนใหมป่ระจ าปีการศกึษา 2560 นี ้  ด้วยคะแนนโหวตชนะขาดลอย
อยา่งเป็นเอกฉนัท์ ซึง่ประธานนกัเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการนกัเรียนจะมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นผู้น ากิจกรรมตา่งๆ ของนกัเรียน และท าหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน
ร่วมกบัผู้บริหารเพ่ือร่วมกนัเสนอความคิดเห็นในการพฒันาโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการ
ของนกัเรียนตอ่ไป 
 

วันไหว้คร ู
 โรงเรียนได้จดักิจกรรมวนัไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคณุของครูบาอาจารย์
ทกุทา่นท่ีได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ตา่งๆ ให้แก่นกัเรียน อีกทัง้ยังเป็นการแสดงตนวา่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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นักเ รียนขอเป็นศิษย์ของครูและพร้อมท่ีจะน้อมรับค าสั่งสอนจาก ครูทุกประการ 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นกิจกรรมภายในส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาล  2  ถึง
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งนอกจากจะมีพิธีไหว้ครูแล้วยงัมีการประกาศผลและมอบเกียรตบิตัร
รางวลัการประกวดตา่งๆ  และมอบเกียรติแก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเดน่ (เกรดเฉล่ีย 4.00)  
ประจ าปีการศกึษา 2559  จ านวนทัง้สิน้ 21  คน  ดงันี  ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชัน้ 

เดก็ชายจฑุาพล   พว่งสมบตัิ ป.2 

เดก็หญิงณฏัฐนนัท์   ซิม้สกลุ ป.2 

เดก็หญิงศรุดา   ประดบักลุ ป.2 

เดก็หญิงญาดา   ตนัติตระการวฒันา ป.2 

เดก็หญิงณรัชชา   ศลิปช านาญ ป.2 

เดก็หญิงบงกชกร   ช่ืนบญุเพิ่ม ป.3 

เดก็หญิงนวรัช   งามวิไลกร ป.3 

เดก็ชายพิสิษฐ์   บญุโสธรวฒันา ป.4 

เดก็ชายพชรพล   ศรีสทุธิยากร ป.4 

เดก็ชายกฤษณชุา   วสเุนตรกลุ ป.4 

เดก็หญิงนภศมล   เภตรา ป.4 

เดก็หญิงปวนัพสัตร์   เสริมพฒันา ป.4 

เดก็หญิงปารณีย์   เสริมพฒันา ป.4 

เดก็ชายไตรทศ   อภิชนสขุ ป.4 

เดก็หญิงกมลชนก   เจริญสขุ ป.5 

เดก็หญิงมนสันนัท์   กลุวงศ์ ป.5 
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สปัดาหก์ารเรยีนรูแ้บบบรูณาการและภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 

 “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน  จกัสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”  คือ ค าขวญั
ของจงัหวดัชลบรีุ ท่ีทางโรงเรียนน ามาเป็นหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษา
ปีท่ี  1 - 6   ระหว่างวนัท่ี  26  - 30  มิถนุายน  2560  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แบบบูรณาการตลอดทัง้สัปดาห์  เพ่ือให้นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวประวัติความเป็นมา       

รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชัน้ 

เดก็หญิงปภาดา   วนขจรไกร ป.6 

เดก็หญิงอิศราภรณ์   จินดาวฒัน์ธนโชค ป.6 

เดก็หญิงพชัรพร   ซิม้สกลุ ป.6 

เดก็หญิงประณุตา   จีนอยู่ ป.6 

เดก็หญิงธนพร   ถีนานนท์ ป.6 
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ของจังหวัดชลบุรีและภูมิปัญญาในท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ  และเกิดการเรียนรู้จากการลงมือ 
ปฏิบตัิจริง  ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ค้นคว้า  ท ารายงาน  ท าโครงงานและรู้จกัค้นหาองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  โดยก าหนดหน่วยการเรียนรู้(Theme) ในแต่ละระดบัชัน้ให้สอดคล้องกับค าขวญั
จงัหวดัชลบุรี  รวมถึงทศันศกึษานอกสถานท่ี  ซึ่งนอกเหนือจากความสนกุสนานแล้วนกัเรียน
จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งหาไม่ได้จากในต ารา  อีกทัง้ยังช่วยปลูกฝังความรักและภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเองอีกด้วย 

การสง่เสรมิกจิกรรมทางพระพทุธศาสนาและแหเ่ทยีนพรรษา 
 ทางโรงเรียนจึง ไ ด้จัดท าโครงการส่ง เส ริมกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนาขึน้ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา รู้จกัการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน ท่ีดี เ ป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยก าหนดให้นักเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 - 6  ทกุคนได้ฝึก 
สวดมนต์ยาว(ท านองสรภัญญะ) ฝึกการนั่งสมาธิและท าบุญ  
ตกับาตรอาหารแห้ง เม่ือวนัท่ี  23  มิถนุายน 2560 ณ บริเวณโถงอาคารประถม  
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 และส าหรับกิจกรรมแหเ่ทียนพรรษาในชว่งเดือนกรกฎาคม  
นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 3  จะเป็นตวัแทนเข้าร่วมกิจกรรมแหเ่ทียน 
ณ วดัอรัญญิกาวาส (วดัป่า) ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบรีุ  ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมน า
เคร่ืองอฐับริขารและถวายเงินท าบุญ โดยมียอดเงินท าบุญทัง้สิน้  จ านวน 10,100 บาท 
โรงเรียนขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้ กบันกัเรียน ผู้ปกครอง และคณุครูทกุคนท่ีได้ร่วมกนั
ถวายเงินท าบญุด้วยจิตศรัทธาคะ่    
 

กจิกรรมถวายพระพร สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู  รชักาลที ่10 
 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู  ๖๕  พรรษา  
 ในวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2560 นี ้ ทางโรงเรียนจะจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการปลกูฝังคณุธรรมให้นกัเรียนมี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี
ก าหนดการจัดงานในวันพุธ ท่ี  26 กรกฏาคม 2560  
โดยผู้บริหาร ครู และนกัเรียนร่วมในพิธีสวดมนต์เพ่ือถวาย
พระพรชยัมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู และท าบญุ    
ตกับาตร(อาหารแห้ง) พระสงฆ์จ านวน 9 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล และตอ่ด้วยการ
บ าเพ็ญตนตอ่ส่วนรวม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ Big Cleaning Day ซึง่กิจกรรม
ดงักลา่วจดัขึน้กิจกรรมภายในโรงเรียน  ทา่นผู้ปกครองไม่ต้องลางานมาร่วมงานนะคะ   
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งานวนัแมแ่หง่ชาต ิ
 ส าหรับกิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาตใินปีนี ้ โรงเรียนได้
จดักิจกรรมตา่งๆ เน่ืองตลอดเดือนสิงหาคม ดงันี ้
 วนัท่ี 8 - 10 สิงหาคม 2560  กิจกรรมกราบแม ่
ในห้องเรียน  ส าหรับนกัเรียนเตรียมอนบุาล – อนบุาล 3   
 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ใน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 85 พรรษา  และ
ท าบญุตกับาตร(อาหารแห้ง) พระสงฆ์จ านวน  9  รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 2 - ประถม 6 (ซึง่ทางโรงเรียนจะแจ้งก าหนดการโดยละเอียดภายหลงั) 
 กิจกรรมท าดีเพ่ือสงัคมในวนัแมแ่หง่ชาต ิ “Mom & Me Charity’s Day” เพ่ือปลกูฝังให้
นกัเรียนเป็นผู้ มีน า้ใจ รู้จกัการให้  การแบง่ปันและการเสียสละ  โดยขอรับบริจาคสิ่งของเหลือ
ใช้(ในสภาพดี) เช่น เสือ้ผ้า และของเลน่ เพ่ือน ามาจดัจ าหนา่ยเป็นสินค้ามือสอง  โดยจะน า
เงินรายได้ทัง้หมดไปบริจาคให้ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า สถาน
สงเคราะห์คนพิการ ฯลฯ  ซึ่งมีก าหนดรับบริจาคสิ่งของ   ตัง้แตว่นัท่ี 31 ก.ค - 7 ส.ค  2560     
ณ เวทีอาคารอนบุาล ก าหนดจ าหนา่ยสินค้ามือสอง “Mom & Me Charity’s Day” วนัท่ี  9  ส.ค. 
2560 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ โถงอาคารประถม  
 นอกจากนี ้ ทางโรงเรียนขอเชิญชวนคณุแมม่าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมการเรียน
การสอนในทุกระดับชัน้โดยการเป็นวิทยากรเฉพาะกิจ ชวนลกูๆ ให้เรียนรู้ในงานศลิปะ 
การประดษิฐ์ การท าอาหารหรือเลา่นิทานท่ีน่าสนกุสนานในห้องเรียนของลกูได้ตลอดทัง้เดือน
สิงหาคมนี ้ หากคณุแมท่า่นใดสนใจกรุณาแจ้งได้ท่ีครูประจ าชัน้ของลกูๆ ได้เลยนะคะ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%
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รบัสมคัรนกัเรยีนใหมร่ะดบัเตรยีมอนบุาล 
 ส าหรับภาคเรียนท่ี 2/2560 โรงเรียนได้มี
ก าหนดเปิดรับสมคัรนกัเรียนใหมร่ะดบัเตรียมอนุบาล  
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน  เป็นต้นไป  ซึง่ขณะนีมี้ผู้ปกครอง 
จากภายนอกเร่ิมทยอยมาสมัครจองท่ีเรียนแล้ว
หลายทา่น เพ่ือส ารองท่ีไว้ให้กับน้องของศิษย์ปัจจบุนั จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
ท่ีประสงค์จะสมัครเรียนให้กับบุตรหลานในภาคเรียนท่ีสองนี ้ ติดตอ่สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเตมิและสมคัรเรียนได้ท่ีห้องธุรการ รีบหนอ่ยนะคะเน่ืองจากทางโรงเรียนสามารถรับได้ใน
จ านวนท่ีจ ากดัคะ่  
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ประมวลภาพ “สปัดาห์บรูณาการ” 
กิจกรรมการเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีน ตามหน่วยค าขวญั จงัหวดัชลบรุี 

26 - 30 มถิุนายน 2560 

ป.1 ทะเลงาม  ออกนอกสถานที่คร ง้แรกที่ขึ้นระด บช ้นประถม ตืน่เตน้นนนน 

ป.2 ขา้วหลาม 
กรอกข้าวหลามไป  
กลืนน้ าลายไปด้วย 
กลิ่นหอมเหลือเกนิค๊า 
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ป.3 ออ้ยหวาน 
ได้เดินชมไร่อ้อย ส มผ สธรรมชาติ 

เพลิดเพลินเลยจริงๆ ค่ะ 

ป.4 จ กสานด ี
สานตะกร้าน๊านนาน สานไปรื้อไป  
แต่สุดท้ายก็ส าเร็จได้ตะกรา้กล บบ้าน

ป.5 ประเพณวีิง่ควาย 
อื้อหือ ได้มาที่มินิมูร่าห์ฟารม์ 
 คุ้มจริงๆ สนกุม๊ากกกกก 

ป.6 ชลบรุขีองเรา 
ท่องเที่ยวสถานที่ส าค ญหลายๆ แห่ง 
ในจ งหว ดชลบุรี เหนื่อยหนอ่ย 

แต่มีความสุขสุดๆ 
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โดย   คุณครูบุญรักษา  สงวนพงษ ์

แหลง่ที่มาข้อมลู  :   http://www.motherandcare.in.th 

9 ภัยใกล้ตัวลูก ที่ไม่ควรมองข้าม  

 อบุตัิเหตบุางอย่างเรารู้สกึวา่ เป็นเร่ืองไกลตวั หรือเกิดขึน้ได้ไมบ่่อย นัน่แสดงวา่ผู้ ใหญ่อย่าง
เราๆ ประมาทแบบไมรู้่ตวัแล้วนะคะ จะดีกวา่ไหมท่ีเราจะไมม่องข้ามเร่ืองอนัตรายท่ีเราคิดวา่ไกลตวั 
เพราะถ้าเกิดขึน้กบัลกูเรา คนที่เสียใจท่ีสดุก็คือคณุพ่อคณุแมน่ัน่เอง เรามาระวงัภยั โดยการสอนลกู
ให้รู้ทนัถงึภยัใกล้ตวัท่ีอาจเกิดขึน้ ด้วยแนวทางการป้องกนั  
 

1.ลานจอดรถยนต์  
Causes  
 ลกูน้อยวยัคลาน วยัซนท่ีก าลงัเดิน ว่ิงได้ มกัจะสนกุกบัพืน้ท่ีท่ีอิสระ อย่างลานจอดรถในบ้าน 
โดยไมส่นใจสิ่งตา่งๆ รอบตวั และหลายครัง้ก็เกิดอบุตัิเหตไุมค่าดคิด เก่ียวกบัรถยนต์ เป็นอทุาหรณ์
สอนพ่อแม ่ฉะนัน้ คงมีเพียงคณุ และสมาชิกในบ้าน ท่ีจะช่วยป้องกนัปัญหานี ้
Cautions  
- ก่อนขบัรถเข้า – ออก หรือถอยรถในลานจอดรถ ควรตรวจให้มัน่ใจวา่ไมม่ีลกูน้อยอยู่บริเวณนัน้  
- ไมป่ลอ่ยลกูอยู่หรือเลน่บริเวณลานจอดรถเพียงล าพงั แม้จะไมม่ีรถจอดก็ตามควรมผีู้ ใหญ่อยู่ดูแล
ด้วยเสมอ 
- จดัพืน้ท่ีเลน่ของลกูให้เป็นสดัสว่น เพ่ิมความระมดัระวงัและลดความเร็วในการขับข่ี ก็เป็นวิธีลด
ความเสี่ยง อนัตรายจากการขบัข่ีของคณุ 
- ลานจอดรถนอกสถานท่ี เช่น ห้างสรรพสนิค้าก็ควรระมดัระวงั คณุควรจงูหรืออุ้มลูกตัวเล็กไว้และ
สอนลกูคนโตไมใ่ห้ว่ิงหรือเดินตามล าพงั เพ่ือความปลอดภยัจากรถยนต์เฉ่ียวหรือชนได้   
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2.รถโดยสารสาธารณะ 
Causes  
 ในท่ีนีห้มายถงึรถไฟฟ้า รถใต้ดิน รถเมล์ หรือบริการรถสาธารณะตา่งๆ ก็สามารถท าให้เกิด
อบุตัิเหตไุมค่าดคิด เช่น การพลดัหลน่ตกไปท่ีราง ถกูประตรูถหนีบ เป็นต้น อย่าคิดวา่เกิดขึน้ยาก
มากๆ เชียวนะคะ เพราะขนาดผู้ใหญ่ยงัตกมาแล้วเยอะแยะ  
Cautions   
- สอนให้ลกูสงัเกตพืน้ท่ีการยืนรอ, สญัญาณตา่งๆ เช่น การเดินเข้า – ออก ก่อน จงัหวะท่ีประตจูะเปิด 
เป็นต้น 
- เม่ือเข้ารถแล้ว ควรเข้าด้านในรถ ไมยื่นขวาง หรือเลน่บริเวณหน้าประตทูางเข้า – ออก 
- กรณีท่ีลกูยงัเลก็มากจ าเป็นต้องใช้รถเข็นก็ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
และลกู โดยศกึษาข้อมลูเส้นทางและรายละเอียด การใช้บริการ 
 

3.รถจักรยาน  
Causes 
 ยานพาหนะสองล้อ ท่ีพาลกูน้อยโลดแลน่ ได้ชมนก ชมไม้ เป็น
เร่ืองสนกุนัน้ หากไมท่นัระวงัก็กลายสว่นหนึง่ของภยัใกล้ตวัได้ เพราะ
มีความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตกุารขบัข่ีจกัรยาน เช่น เท้าลกูอาจเข้า
ไปติดในซีล้่อจกัรยานเกิดการบาดเจ็บตามมา 
Cautions  
- ไมค่วรให้ลกูนัง่ซ้อนหน้า หรือซ้อนท้ายจกัรยาน โดยไมม่ีท่ีนัง่พิเศษส าหรับลกูโดยเฉพาะ ลงทนุสกั
หน่อย ซือ้ท่ีนัง่ส าหรับเดก็ท่ีมีคณุภาพ แข็งแรง มีสายคาดกนัตก และคาดให้ลูกทุกครัง้ท่ีพาลูกขึน้
รถจกัรยาน  
- เลือกใช้จกัรยานมีท่ีกัน้ล้อเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บท่ีเท้า หรืออปุกรณ์อื่น ๆ เช่น หมวกนิรภยั หรือท่ี
ป้องกนัการบาดเจ็บท่ีข้อศอก และเข่า 
- หมัน่เช็คสภาพรถจกัรยานวา่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม ่เช่น โซต่งึหรือหย่อนเกินไปไหม ท่ีนัง่
ส าหรับเดก็ขนัน็อตแนน่ทกุตวัหรือเปลา่ เป็นต้น 
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4.ของเล่นแขวนคอ 
Causes 
 กบัข่าวเดก็น้อยวยั 4 ปี ท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์น าสายท่ีนอนปิกนิกคล้องคอหมุน เลน่จนขาด
อากาศหายใจและเสียชีวิตเป็นเหตสุลดใจ เป็นบทเรียนท่ีพ่อแม ่คนใกล้ชิด หรือคณุครูได้ระมดัระวงั
กบัเร่ืองดงักลา่ว  
Cautions  
- เชือกท่ีเป็นเส้นสายมีโอกาสที่ลกูตวัเลก็ๆ เห็นเป็นของเลน่ ฉะนัน้คณุต้องจดัเก็บให้ห่างมือไว้ก่อน
เป็นดี 
-  ตรวจเช็คเร่ืองความปลอดภยั สภาพแวดล้อมรอบตวัลกู เช่น สายรัดผ้ามา่นในห้องนอน หรืออื่นๆ 
ท่ีเป็นอปุกรณ์ภายในบ้านไว้ก่อน 

 

5.เม็ดโฟม 
Causes   
 ข่าวตา่งแดนในสหรัฐอเมริการายงานวา่ เดก็ชายวยั 13 ปี จากรัฐเทก็ซสั และ เดก็หญิงวยั 3 ปี 
จากรัฐเคนตัก๊กี ้ เสียชีวิตอยู่ภายในเก้าอีเ้มด็โฟม เน่ืองจากเก้าอีช้นิดนีม้ีซิปท่ีเปิดได้จงึอาจท าให้เดก็
เปิดซิปแล้วคลานเข้าไปด้านในจนขาดอากาศหายใจ และเสียชีวิตในท่ีสดุ 
Cautions   
- สอนวิธีการใช้งาน การดแูลข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีถกูวิธีกบัลกูๆ ของคณุ 
- ลดความเสี่ยงเร่ืองอบุตัิเหต ุอาจต้องใสใ่จรายละเอียดเร่ืองความปลอดภยัในสิ่งของนัน้ๆ เช่น เก้าอี ้
เมด็โฟม ควรมีถงุเก็บโฟม ป้องกนัลกูรูดซิปหยิบเมด็โฟมเข้าปาก จนติดคอขาดอากาศหายใจ เป็นต้น   
- การดแูลเดก็เลก็อย่างใกล้ชิด ไมใ่ห้คลาดสายตา ยงัเป็นหลกัการดแูลเดก็ที่ใช้ได้ดีเสมอมาคะ่  
 

6.อุปกรณ์ เครื่องเขียน 

Causes  
- เดก็ชายวยั 6 ปี ท าขาตุ๊กตาพลาสติกตวัเลก็ๆ หลดุ พ่ีชายแสนดีวยั 9 ปี 
เดินไปหยิบกาวตราช้างท่ีห้องเก็บของมาซอ่มตุ๊กตา ขณะท่ีออกแรงบีบ 
แทนท่ีน า้กาวจะพุ่งออกทางหวัหลอด ดนัทะลอุอกมาทางก้นหลอด และ
หน าซ า้กระเซน็เข้าตา 
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-  เดก็หญิงวยั 7 ปี ก าลงัท างานศิลปะสร้างบ้านด้วยไม้ไอติม โดยใช้กาวเช่ือมตอ่ ระหวา่งการบีบๆๆ 
กาวก็พุ่งเข้าสูรู่จมกูอย่างคาดไมถ่งึและไหลลงไปในคอ  
Cautions  
- อปุกรณ์ท่ีมีความเสี่ยง เช่น กรรไกร กาว เข็ม ฯลฯ ควรเก็บให้พ้นมือเดก็ๆ โดยคณุคอยดแูล หยิบให้
เดก็ๆ ใช้จะดีกวา่ 
- การเก็บให้เป็นท่ีและถกูวิธีกม็ีสว่นป้องกนัอบุตัิเหตุ เช่น เก็บกาวในตู้ เย็นหรือในขวด ควรเขียนช่ือ
และแยกออกจากของอ่ืนๆ ป้องกนัลกูเข้าใจผิดหยิบไปกินได้  
- สอนลกูเรียนรู้การใช้อปุกรณ์ให้ถกูต้อง และศึกษาวิธีการดูแลอาการเบือ้งต้น  กรณีท่ีเกิดปัญหา
ก็เป็นแนวคิดการจะหาวิธีลดความรุนแรงของปัญหาไว้ก่อน 
 

7.เทศกาล งานต่างๆ  
Causes 
 งานวดั งานบญุ งานร่ืนเริง ในสถานท่ีท่ีผู้คนอยู่มาก มีกิจกรรมมากมาย ท่ีดูเผินๆ อาจไมม่ี
อะไร แต่เป็นภัยเงียบหากไม่ระมัดระวัง เช่น การพลดัหลง อบุตัิเหตจุากเคร่ืองเลน่ หรือลกูหลง
ผลข้างเคียงจากเสียง, ควนั พลหุรือปะทดัในงานท่ีคณุพาลกูไปด้วย  
Cautions   

- สอนลกูปอ้งกนัตวัเองจากคนแปลกหน้า แก้ปัญหา 
กรณีพลดัหลง เช่น จดจ าเบอร์โทรฉกุเฉินหรือเดิน
หาคณุต ารวจ เพ่ือขอความช่วยเหลือ เป็นต้น  
- ย่ิงเดก็เลก็ๆ คณุควรอยู่ใกล้ทกุครัง้ท่ีท ากิจกรรม
ด้วยกนัแล้ว และเพ่ิมความปลอดภยัด้วยการเขียน 
ช่ือ เบอร์โทรติดตอ่ไว้ในกระเป๋าลกู  

- เลี่ยงการเลน่พล ุปะทดัช่วงเทศกาล เพราะเสี่ยงตอ่การการเกิดอบุตัิเหต ุเช่น กระเดน็หรือระเบิดใส่
ตาหรือนิว้มือ (ก็เกิดปัญหาเช่นนีข้ึน้ได้ทกุปี) หากจะเลน่ก็ควรอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ 
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8.ของเล่น 
Causes 
 สิ่งของบางชิน้บางอย่างอาจใช้
ด้วยกนัได้สบายๆ ระหว่างพ่ีกับน้องกนั 
และของเลน่ก็เป็นสิ่งของตกทอดจากพ่ีถงึ
น้องได้ และเมื่อผ่านการใช้งานมาแล้ว 
เช่น หุ่นยนต์ รถบงัคบั อาจบางสว่นจาก
การเลน่ของพ่ีหกัจนมีเหลีย่ม มีมมุแหลม เมือ่น้องน ามาเลน่ก็เลยเกิดเป็นอบุตัิเหตใุห้เจ็บตวั เป็นแผล  
Cautions   
 ความปลอดภยัเร่ืองเลน่ของลกูยงัต้องดแูลตลอดเวลาคะ่ และจะให้ดีก่อนสง่ตอ่ให้น้องได้เลน่ 
ควรตรวจดูความเรียบร้อย ท าความสะอาดหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมเล่ น สนกุและ
ปลอดภยั 
 
 

9.เสื้อผ้า 
Causes 
       เน้นกนัท่ีเดก็เลก็ๆ นะคะ เพราะพบวา่ เส้นด้ายจากการตดัเย็บเสือ้ผ้า หรือผ้าห่มผืนเลก็ๆ ของ
เดก็ๆ นี่แหละคะ่ท่ีท าร้ายเจ้าหนลูกูรักของคณุ จนเป็นแผลเลอืดออก ร้องไห้โยเยมาแล้ว  
Cautions   
 ก็ไมม่ีอะไรมากแคอ่ยากจะบอกวา่ เพียงแคค่ณุตรวจเช็คความเรียบร้อย เช่น ตะเข็บ เส้นด้าย
ตา่งๆ ท่ีอาจหลดุลุย่ ท าให้ไปพนัหรือรัดนิว้มือ นิว้เท้าของลกูกเ็ท่านัน้เองคะ่  
  
 อยา่งท่ีกลา่ววา่ อะไรก็เกิดขึน้ได้ แตจ่ะดีกวา่หากเราป้องกนั โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีนอกจากเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของลกูแล้ว อย่าลืมนกึถงึการจดัสภาพแวดล้อม เร่ืองความปลอดภัย
ของลกูไปพร้อมๆ กนั   
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ว/ด/ป กจิกรรม 

1 พ.ค. 60 - 3 
พ.ค. 60 

ครูบุญร กษา สงวนพงษ์ , ครูรพพีรรณ โพธิ์โชติ และ ครูวภิาภรณ์ กติติพรพจน์ เข้าร บการอบรม 
การพ ฒนาครู “สะเต็มศึกษา” ด้วยระบบทางไกลฯ ณ โรงเรียนประภ สสรวิทยา 

19 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองของน กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 2—6  “ว นพบครูของลูก”  
ประจ าปีการศกึษา 2560 ณ ห้องส มมนา อาคารประถม โรงเรยีนร่มไม้ 

1 ม.ิย. 60 ผู้อ านวยการ อาจารย์จ นทนา สุภาพงษ์ ร่วมงานต้อนร บศึกษาธิการจ งหว ด สพป.ชบ.1 

8 ม.ิย. 60 กิจกรรมว นไหว้ครู ณ โถงอนุบาล โรงเรยีนร่มไม้ 

16 มิ.ย. 60 
น กเรียนช ้นอนุบาล 2 ถึงประถมศกึษาปีที่ 6 เข้าร บการอบรมในโครงการฝึกอบรมการด บเพลิงข ้นต้น
และอพยพหนีไฟ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ฝ่ายปกครอง งานป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย  
ประจ าปี 2560 ณ โรงเรยีนร่มไม้ 

20 ม.ิย. 60 น กเรียนประถมศกึษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมโครงการเงินออม คร ้งที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ได้เข้ามาให้บรกิารร บฝากเงิน ณ โถงประถม โรงเรียนร่มไม้ 

22 ม.ิย. 60 ผู้อ านวยการ อาจารย์จ นทนา สุภาพงษ์ เข้าร่วมประชุมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน ณ ร้านอาหารชายหาด 

23 ม.ิย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาว ท าบุญ/ถวายส งฆทานประจ าเดือน  
ณ โถงประถม โรงเรียนร่มไม้ 

26 - 30 ม.ิย. 60 ส ปดาห์แห่งการเรียนรูแ้บบบรูณาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหร บน กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

26 มิ.ย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 4  ท ศนศึกษาเรยีนรู้การท าจ กสานที่ศนูย์แสดงเครื่องจ กสานที่ใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก เทศบาลเมืองพน สนิคม อ าเภอพน สนิคม จ งหว ดชลบรุี 

27 มิ.ย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท ศนศึกษาที่พิพธิภ ณฑส์ ตว์น้ าบางแสน สถาบ นวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาล ยบูรพา 

28 มิ.ย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขา้ร บการอบรมในโครงการค่ายเยาวชนสีเขียว คร ้งที่ 15  
โรงเรยีนชลราษฎรอ ารุง 
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ว/ด/ป กจิกรรม 

29 มิ.ย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท ศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล   
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จ งหว ดชลบุรี 

29 มิ.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน  ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและส ารวจมาตรฐานโรงอาหาร
และความปลอดภ ยของอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนร่มไม้ 

30 มิ.ย. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท ศนศึกษาและฝึกท าข้าวหลามที่ตลาดหนองมน ต าบลแสนสุข 
จ งหว ดชลบุร ี

3 ก.ค. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท ศนศึกษาสถานที่ส าค ญในอ าเภอเมืองและต าบลแสนสุข 

4 ก.ค. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท ศนศึกษาที่ มินิ มูร่าห์ฟาร์ม อ าเภอบ้านโพธิ์  
จ งหว ดฉะเชิงเทรา 

5 ก.ค. 60 
น กเรียนช ้นอนุบาล 3  เป็นต วแทนน กเรียนน าเทียนพรรษาและเครื่องอ ฐบริขารถวายแด่
พระสงฆ์ ณ ว ดอร ญญิกาวาส(ว ดป่า) และส กการะพระบรมสารรีิกธาตุ ณ ศาลากลาง  
จ งหว ดชลบุร ี

15 ก.ค. 60 ครูวาสนา พุ่มพวง และ ครูวรินทร ทิศกลาง ไปอบรม Active learning makes for 
Active citizen แก้ปญัหาการศึกษาชาติฯ ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 

15 ก.ค. 60 
ครูทิวาพร เรืองวรดากุล และ ครสูจุิตรา คงสุรินทร์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพ ฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารการศกึษาเอกชนยุคใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ งหว ดชลบุรี 

15 – 16 ก.ค. 60 

ครูบุญร กษา สงวนพงษ์ , ครูอรวรรณ อิ่มสวาสด์ิ , ครูบุษยมาส จิตสขุ , ครูวราภรณ์  
โพธิศ์ิลป์ , ครูกรรณิการ์ ภูแก้ว  เข้าร บการอบรมฯ พ ฒนาศ กยภาพผูบ้ งค บบ ญชาลูกเสือ และ
ทบทวนการจ ดกิจกรรมลกูเสือ ณ ค่ายฝึกอบรมช ่วคราว โรงเรียนแสนสุขศึกษา ต าบลแสนสุข  
อ าเภอมืองชลบุร ี

26 ก.ค. 60 น กเรียนช ้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในพิธสีวดมนต์เพื่อถวายพระพรช ยมงคล สมเด็จพระ
เจ้าอยู่ห วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และท าบุญต กบาตร(อาหารแห้ง) พระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โถงประถม โรงเรียนร่มไม้ 

27 ก.ค. 60 
ผู้ร บใบอนุญาตโรงเรียน อาจารย์จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์ และ ผู้อ านวยการ อาจารย์จ นทนา 
สุภาพงษ์ เข้าร่วมส มนาบทบาทของโรงเรียนในการจ ดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง 
เพื่อสร้าง Active Citizen ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 
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แหลง่ที่มา : https://th.theasianparent.com 

โดย   คุณครูบุญรักษา  สงวนพงษ ์

สอนลกูอยา่งไรให้เชือ่ฟงัและไม่ต่อต้าน 

 อะไรก็ตามท่ีพ่อแมต้่องการให้ลกู  ๆท า อยา่งแรกเลยคือพ่อแม่ต้องท าให้เป็นตวัอย่างให้ลกูก่อน 
เดก็ๆ จะจ าบทเรียนจากพวกคณุ ไม่ว่าพ่อแม่เร่ิมต้นท่ีจะท าอะไรหรือไมท่ าอะไร ทกุการกระท าจะ
สง่ผลกระทบตอ่ลกูๆ ไมท่างใดก็ทางหนึง่แน่นอน และถ้าคณุต้องการให้ลกูๆ เช่ือฟัง น่ีคอืเคลด็ลบั
ง่าย ๆ ท่ีจะช่วยให้คณุพ่อคณุแมรู้่วา่จะท าให้ลกูเช่ือฟังได้อย่างไร 
 

เริม่ตน้ทีจ่ะฟงัลกูกอ่น 
 การที่จะท าให้ลกูฟังสิ่งท่ีพ่อแมพ่ดูนัน้จดัเป็นงานท่ีท้าทายอีก
อย่างหนึง่ ก่อนท่ีคุณจะท าให้ลูกๆ หันมาฟังคุณพูดนัน้ พ่อแม่
ต้องท าเป็นตวัอย่างก่อน และใช้จุดนีเ้ป็นสอนให้ลกูรู้จกัทกัษะการ
เป็นผู้ ฟังท่ีดี ซึง่พวกคณุต้องแน่ใจวา่เป็นผู้ ฟังท่ีดีของลกูอย่างเตม็ท่ีด้วยหรือยงั ดงันัน้หากลกูเดินเข้า
มาหาเพ่ือต้องการจะพดูคยุกบัคณุ กค็วรหยดุทกุอยา่งท่ีท าอยู่และหนัมาสนใจฟังในสิ่งท่ีลกูก าลงัพดู 
คอยสบตาเพ่ือให้ลกูรู้วา่พ่อแมก่ าลงัฟัง และไมข่ดัจงัหวะในขณะท่ีลกูพดู อาจมีค าพดูง่ายๆ ตอบรับ
ในบางจงัหวะ แตก่็ควรระมดัระวงัน า้เสียงในขณะท่ีก าลงัพดูคยุกบัลกูด้วย การท่ีพ่อแม่ตัง้ใจรับฟัง
ลกูพดูทนัทีท่ีลกูต้องการ เขาจะเห็นได้ถึงความห่วงใยของพวกคณุ และกล้าท่ีจะพดูคยุกบัพ่อแม่
อย่างเปิดใจมากขึน้ด้วย เพราะฉะนัน้ถ้าต้องการให้ลกูๆ ฟังคณุ มนัเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรกที่ต้อง
เข้าใจวา่พ่อแมจ่ะสื่อสารกบัลกูก่อนเช่นไร 
 

น า้เสยีง เปน็สว่นสา้คญั 
 ในบางครัง้ลกู ๆ อาจจะจงใจไมฟั่งท่ีพ่อแมพ่ดู เม่ือพ่อแมเ่ร่ิมจู้ จีจ้กุจิกเกินไป หรือรู้สกึวา่พ่อ
แมก่ าลงัดหุรือโกรธเขาอยู่ในสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามต้องการ แทนท่ีพวกคณุจะมาหวัเสียหงดุหงิดกบัการ
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ท่ีลกูไมส่นใจฟัง ลองพยายามเปลี่ยนสถานการณ์นีเ้สียใหม ่ แทนท่ีจะคอย
ออกค าสัง่หรือดดุา่เสียงดงั ก็สนับสนุนให้ลูกได้มีส่วนร่วมด้วยน า้เสียงท่ี
หนักแน่นแต่ไมด่ดุนั เช่น ถ้าลูกก าลังกินขนมอยู่และมีเศษขนมตกพืน้
แทนท่ีพ่อแมจ่ะดวุา่ ก็แค่ชีไ้ปท่ีเศษขนมแล้วขอให้ลกูน าไปทิง้ลงในถงัขยะ 

หรือแทนท่ีจะดวุา่กลา่วเวลาท่ีลกูงอแง ก็ควรใช้น า้เสียงธรรมดาปกติพดูและอธิบายให้ลกู บอกกบั
เขาวา่พ่อแมฟั่งไมเ่ข้าใจวา่ลกูพดูอะไรตอนท่ีโยเย นัน้จะท าให้ลกูได้รับรู้วา่พ่อแมม่ีความตัง้ใจฟังใน
สิ่งท่ีลกูก าลงัพดูขนาดไหน 
 

สบตา + ชัดเจน 
 นอกจากความสนใจฟังและใช้ระดบัน า้เสียงท่ีอ่อนโยนแล้ว 
ภาษากายก็ยังเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ลกูๆ เรียนรู้ท่ีจะรับฟัง 
ดงันัน้เม่ือจะรับฟังสิ่งท่ีลกูพดูควรย่อตวัไปสงูเทา่กบัพวกเขา สบตาเขา 
และตัง้ใจฟัง เวลาท่ีพ่อแมจ่ะพดูก็เชน่กนั เมือ่เร่ิมต้นให้ค าสัง่ท่ีชดัเจน 
จะท าให้ลกูเข้าใจง่ายขึน้และเช่ือฟังคณุ 

 

หาสาเหตขุองปญัหา 
 ก่อนหน้านีล้กูเป็นเดก็เช่ือฟัง แตบ่างครัง้การที่ลกูไมฟั่งพ่อแมน่ัน้ เราควรสงัเกตและท าความ
เข้าใจวา่เหตท่ีุลกูท ากิริยาเช่นนีเ้ป็นเพราะอะไร อาจเป็นการแสดงออกให้เห็นวา่ลกูก าลงัโกรธหรือ
เศร้าเสียใจอยู่ หรือการแสดงกิริยาดือ้ดงึเป็นเพราะต้องการให้พ่อแมเ่อาใจใสม่ากขึน้ เช่น เมื่อมีน้อง
เข้ามาเป็นสมาชิกใหมใ่นบ้าน การถกูกลัน่แกล้งหรือล้อเลียนตอนอยู่ท่ีโรงเรียน การถกูพ่อแมด่ ุนัน่ก็
เป็นสาเหตพุอท่ีจะท าให้ลูกปฏิเสธท่ีจะรับฟัง เดก็ๆ นัน้จะมี
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปเร่ือยตามอายท่ีุโตขึน้ พ่อแม่ต้องพูดคุย
กบัลกูให้มากและหาค าตอบวา่มนัเกิดอะไรขึน้ คอยบอกลกูๆ 
ตลอดเวลาวา่ พ่อแมน่ัน้รักลกูอย่างไมม่ีเง่ือนไข 
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ค ำถำม : เดก็ประถมตน้ควรเรยีนพิเศษอะไรบำ้ง 
ค ำตอบ : การพิจารณาให้เด็กประถมต้นเรียนพิเศษ ประการแรกนา่จะต้องค านงึถึงผลการเรียนของเด็ก
คนนัน้ๆ วา่เรียนออ่นหรือได้รับการบอกกลา่วจากครูผู้สอนวา่น้องยงัไมค่อ่ยเข้าใจในวิชานัน้ๆ มากกวา่เป็น
ความต้องการของผู้ปกครองโดยเฉพาะวิชาหลกัๆ ที่ต้องใช้ทักษะหรือต้องมีพืน้ฐานเบือ้งต้นก่อนท่ีจะเรียน
บทเรียนตอ่ไป เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย แตถ้่าผลการเรียนของน้องอยูใ่นระดบัดีอยูแ่ล้วหรือคณุครู
แจ้งวา่ไมน่า่เป็นหว่งน้องสามารถเรียนรู้ได้อยา่งเข้าใจในชัน้เรียน การเรียนพิเศษก็ไมม่ีความจ าเป็นแตอ่ยา่งใด 
การเรียนรู้ในชัน้เรียนนา่จะเพยีงพอแล้วในระดบันี ้ หากยังไม่สบายใจคณุพอ่คณุแมอ่าจสามารถสอนเสริม
เพิม่เตมิให้บ้างเลก็น้อยได้ โดยสอบถามเนือ้หาการสอนของครูทีเ่ป็นปัจจบุนัและหาซือ้แบบฝึกจากส านกัพิมพ์ตา่งๆ 
ในเนือ้หาเดยีวกนัมาสอนลกูๆ คะ่ ทัง้นีค้วรเป็นไปอยา่งสมคัรใจของลกูไมค่วรบงัคบัโดยเดด็ขาดเพราะอาจ
เป็นผลเสยีมากกวา่ผลดี หากเหน็ลกูๆ เครียดเกินไปในการเรียนวชิาการ ก็ควรหากิจกรรมอื่นๆ ที่ลกูชอบให้
ท าคูข่นานไปอยา่งพอดีนะคะ โปรดระลกึไว้วา่ ผลการเรียนที่ออกมาไมด่ีอาจไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากสติปัญญา
เพียงด้านเดียว แตอ่าจมีสาเหตมุาจากความเครียด หรือสาเหตใุนเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ก็ได้ ดงันัน้ การแก้ปัญหา
ด้วยการเรียนพิเศษจงึไมน่า่จะใชท่างแก้ปัญหาที่ถกูทาง 
ตอบโดย - ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สพุนัธ์วดี ไวยรูป http://taamkru.com/webboard/ 
 

ค ำถำม : กจิกรรมชนดิใดสำมำรถทดแทนกำรเรยีนพเิศษได้  ไมอ่ยำกใหล้กูเรยีนพเิศษ เพรำะรูส้กึวำ่ลกูเรยีน
ในหอ้งกห็นกัมำกพออยูแ่ลว้ ควรใหล้กูท ำกจิกรรมอะไรแทนไดบ้ำ้งครบั เพรำะถำ้อยูบ่ำ้นกเ็ลน่เกมกบัดทูวีี 
ค ำตอบ : ในวนัหยดุเสาร์อาทติย์ ลองชวนลกูให้ท ากิจกรรมในบ้านร่วมกนั เชน่ ชว่ยกนัท าความสะอาดบ้าน 
จดัห้องนอน เก็บของเลน่ให้เป็นระเบียบ ท าอาหารรับประทานร่วมกนั พากนัไปสวนสาธารณะ ป่ันจกัรยาน 
ไปไหว้พระ ไปลอ่งเรือ ไปเยี่ยมญาติ ไปบ าเพ็ญประโยชน์บ้านเด็กและคนชรา น าเคร่ืองดนตรีออกมาเล่น
ด้วยกนั หรือท าบาร์บีควิที่สวนหลงับ้าน หากต้องการถอนเด็กออกมาจากกิจกรรมหนึง่ ต้องจัดอีกกิจกรรม
อีกอยา่งหนึง่รองรับทดแทน โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่เดก็จะได้รับและการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพของ
ครอบครัวด้วยคะ่ 
ตอบโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาภรณ์ มานะจตุิ http://taamkru.com/webboard/ 

http://taamkru.com/webboard/
http://taamkru.com/webboard/
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 เนื่องมาจากวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 เป็นสัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการของพี่ๆ 
ระดับประถม คือการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ ภายใต้ค าขวัญของจังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม  
ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรยีนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ และได้เรียนรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรีและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน
ที่น่าสนใจ เราลองมาฟังความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถ่ินจังหวัดชลบุรีของพี่ๆ ระดับประถมกันว่า
แต่ละคนมีความภาคภูมิใจอะไรกันบ้าง 
 

ด.ช.ไตรทศ  อภชินสขุ  “นะโม”  ชั้นประถมศกึษาปทีี4่ 
ผมชอบความสงบสขุ ที่จังหวัดชลบุรนีี้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ไม่ขัดแย้งกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และจังหวัดชลบุรีของเรามีประเพณี
วิ่งควาย ที่มีชื่อเสียงมากระดับประเทศด้วยครับ 

 

 
 

ด.ญ.ภารม ี ชาวชะไว  “ฟาตนิ”  ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
ภูมิใจที่จังหวัดชลบุรีมีอาหารอร่อยมากมายคะ่ โดยเฉพาะข้าวหลามหนองมน 
ที่อร่อยมากค่ะ นักท่องเที่ยวสว่นใหญ่ก็ต้องซื้อติดกลับไปเป็นของฝากกันค่ะ 
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ด.ช.จริฏัฐ ์ พรมมาร ี “เอริธ์” ชั้นประถมศกึษาปทีี ่5 
ผมภูมิใจในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี แต่ละอ าเภอของจังหวัดเราก็จะ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงอยู่แทบจะทุกอ าเภอเลยครับ โดยเฉพาะทะเล
ของจังหวัดชลบุรีก็สวยไม่แพ้จังหวัดอื่นครับ 
 
 
 
 

ด.ญ.วรุณรัตน ์ ชมชื่น  “เมย”์ ชั้นประถมศกึษาปทีี ่5 
ที่จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งติดอันดับต้นๆ ของประเทศมากมายค่ะ 
เช่น ทะเลบางแสน , พัทยา , ท าให้มีนักท่องเที่ยวมากมายที่อยากจะมา
เที่ยวจังหวัดชลบุรีของเราค่ะ 

 

 
ด.ญ.ศรดุา  ประดับกลุ  “น้ าฟ้า” ชั้นประถมศกึษาปทีี ่2 
ภูมิใจที่จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะ 
ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีมากมายเลยค่ะ 
 
 

ด.ช.อันซนี  โตะ๊ด ี “อันซนี”  ชั้นประถมศกึษาปทีี ่2 
ผมภูมิใจในประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีครับ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่และมีประชาชนพาควายมาร่วมงานมากมาย ทัง้มาแข่งขันและมาโชว์ตัว 
เป็นประเพณทีี่สนุกสนานมากครับ รวมทั้งจังหวัดชลบุรีนี้ก็ มีความเจริญ
ขึ้นในทุกๆ ปีด้วยครับ  

 
 
ด.ช.ยศกร  เอีย่มศรพีันธุ ์ “บีมบีม”  ชั้นประถมศกึษาปทีี ่1 
ผมภูมิใจที่จังหวัดชลบรีมีถนนรองรับการเดินทางที่จะสะดวกสบาย เวลาที่
ต้องการจะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถใช้ถนนได้หลายเส้นทางเลยครับ 
มีพัฒนาปรับปรุงถนนอยู่เสมอครับ 
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ด.ญ.พฒัน์นร ี ถีนานนท ์ “ไอ”  ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 
ภูมิใจทางด้านอาหารของจังหวัดชลบุรคีะ่ มีร้านอาหารอร่อยมากมาย บรรยากาศ
ก็ดี ใครๆ ก็อยากมาทานอาหารทะเลที่จังหวัดชลบรีค่ะ 
 
 

ด.ช.รชัศกัดิ ์ ชลอดุมกลุ  “ปงัปอนด”์  ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 
อาหารทะเลอร่อยๆ ทั้งน้ันเลยครับที่จังหวัดชลบุรีของเรา ซึ่งอาหารทะเลที่สด
อร่อยเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อเลยของจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวมากมายที่ต้ังใจ
จะเดินทางมาจังหวัดชลบุรีของเราเพื่อที่จะไดร้บัประทานอาหารทะเลทีส่ด อรอ่ยครบั  
 

 
ด.ช.พิภษูณะ  โพธสิตัย ์ “ณะครับ”  ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 
ผมภูมิใจและประเพณีและภูมิปัญาท้องถ่ินของจังหวัดชลบุรีครับ ประเพณี
อันโด่งดังของจังหวัดเราคือ ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ ปี และมี
ผู้คนมาร่วมงานมากมาย และภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ จักสานใหญ่ที่สุดในโลก
ที่อ าเภอพนัสนิคมครับ เป็นการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างอาชีพและ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชลบุรีได้มากเลยครับ 

 
ด.ช.ชยพล  สขุเกษา  “อคิควิ”  ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 

ทะเล ของจังหวัดชลบุรี มีชื่อเสียงมากมายส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ 
ไม่ว่าจะเป็นทะเลบางแสน , พัทยา , สัตหีบ , เกาะลา้น สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากมาย ท าให้ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประชาชน
ในท้องถ่ินได้ด้วยครับ และอีกสิ่งที่ผมภูมิใจคือทีมฟุตบอล ชลบุรีเอฟซี ครับ 
ระดับความสามารถอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศเลย และสัญลักษณ์ของทีมยัง
เป็นรูป ฉลาม บ่งบอกเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีด้วยครับ 
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โดย...คุณครูเบญจวรรณ   วิรานุวัตร 

อาหารเช้านั้น ส าคัญไฉน 

 ปัจจบุนัคนสว่นใหญ่มกัมีชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบ ท าให้บางวนัหรือเกือบทกุวนั หลายคน
ไมไ่ด้กินอาหารเช้าเลย หรือบางคนคดิวา่ในเม่ือด่ืมกาแฟแก้วเดียวก็อยูไ่ด้จนถึงมือ้กลางวนัแล้วละ 
มีคนไมน้่อยท่ีเช่ือวา่ การท าแบบนีเ้ป็นการประหยดัเวลา แถมยงัประหยดัเงินอีกมือ้หนึง่ และ
ชว่ยลดน า้หนกัได้ด้วย 
 หลาย  ๆคนจงึคิดคล้าย  ๆกนัวา่ 
ถ้าอย่างนัน้ไมกิ่นอาหารเช้าคงจะ
ดีกวา่ แตใ่นความเป็นจริงแล้วการ
ไมกิ่นอาหารเช้ามีผลเสียตอ่ร่างกาย 
มากกวา่ท่ีเราคิด การท่ีกินแคก่าแฟ 
ขนมปัง หรือนม ไมถื่อว่ากินอาหาร
เช้า เพราะวา่สิ่งเหลา่นีมี้สารอาหาร
น้อยจนไมส่ามารถกินแทนอาหารได้ 
 หากเปรียบร่างกายเหมือนเคร่ืองยนต์ อาหารก็คงเหมือนน า้มันท่ีจะช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้ตามปกติ ลองจินตนาการดวูา่หากเราไมกิ่นอาหารเช้า อาหารมือ้ลา่สดุท่ีร่างกายเรา
ได้รับก็คือมือ้เย็นของเม่ือวาน กว่าเราจะได้กินอีกมือ้ก็คือเท่ียงนัน่แปลวา่ร่างกายเราจะไมไ่ด้
รับสารอาหารติดตอ่กนัถึง 16-18 ชัว่โมง การท่ีเราจะคาดหวงัให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 

แหลง่ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/37402- 
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โดยท่ีไมไ่ด้รับสารอาหารนานขนาดนัน้คงจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ ฉะนัน้คนท่ีไมค่อ่ยกินอาหารเช้า 
จงึมีโอกาสเป็นโรคตา่งๆ ได้ดงันี ้
 

โรคอว้น เบาหวาน และโรคหวัใจ 
 จากการประชมุประจ าปีของสมาคมแพทย์โรคหวัใจ (American Heart Association) 
มีการเสนอผลวิจยัช่ือวา่ Cardia Study ท่ีพบวา่อตัราการเกิดโรคท่ีเรียกวา่ภาวะดือ้ตอ่อินซูลิน 
ท่ีท าให้อ้วนและเป็นโรคเบาหวาน มีอตัราลดลงในผู้ท่ีกินอาหารเช้าอยา่งสม ่าเสมอถึง 35-50 % 
เทียบกบัผู้ ท่ีไมกิ่น คณะนักวิจัยเช่ือว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมือ้ ท่ีส าคญัท่ีสดุในการปอ้งกนั
เบาหวานและโรคเก่ียวกบัเส้นเลือดหวัใจ โดยคนท่ีไมกิ่นอาหารเช้า สมองจะหลัง่สารนิวโรเปป
ไทด์ วาย (Neuropeptide Y) ซึง่จะท าให้เรากินอาหารมากขึน้โดยไมรู้่ตวั สง่ผลให้กินจบุกิน
จิบทัง้วนั และกินอาหารในมือ้อ่ืนมากขึน้กวา่ปกติท าให้มีโอกาสอ้วนขึน้ได้ไมย่าก 
 

อลัไซเมอร ์
 คือโรคหลงๆ ลืมๆ ท่ีหลายคนกลวั และคิดวา่คนแก่เท่านัน้ท่ีเป็น แต่ถ้าเราไม่ได้กิน
อาหารเช้าจะท าให้สมองขาดสารอาหาร สง่ผลให้เรามีโอกาสเป็นโรคหลงๆ ลืมๆ ตัง้แตอ่ายยุงั
ไมม่าก และมีโอกาสเป็นอลัไซเมอร์ได้มากขึน้ 
 

ร่างกายทรดุโทรม 
 เม่ือร่างกายไมไ่ด้พลงังานจากอาหารเช้า ร่างกายก็จะดงึสารอาหารจากอวยัวะสว่นอ่ืน
ออกมา ซึง่ภายใต้กระบวนการนีจ้ะเกิดกรดชนิดหนึง่ออกมาด้วย และเม่ือร่างกายต้องผลิต
กรดออกมาบอ่ยๆ พออายมุากขึน้ เราก็จะเป็นโรคตามมาหลายอยา่ง เชน่ มะเร็ง หวัใจ 
 

หงุดหงดิ อารมณเ์สยีงา่ย ออ่นเพลยี 
 เม่ือต่ืนนอนในตอนเช้าระดับน า้ตาลในเลือดเราจะต ่า หากเรายังไม่กินอาหารเช้า 
ร่างกายจะไปดงึพลงังานจากคาร์โบไฮเดรตท่ีสะสมไว้ท่ีตบัเพ่ือเพิ่มระดบัน า้ตาลในเลือด ซึง่จะ
ชว่ยให้ร่างกายท างานได้ตามปกติ แต่เม่ือไหร่ท่ีพลังงานส่วนนีถู้กใช้จนหมดไป ในตอนเช้า
ระดบัน า้ตาลในเลือดก็จะต ่าอยูอ่ยา่งนัน้ ท าให้เรารู้สกึหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายและอ่อนเพลีย 
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สว่นคนท่ีกินอาหารเช้าจะมีพลังงานในการท างานได้นานกวา่ และมีความอ่อนล้าในชว่ง
กลางวนัน้อยกว่าคนท่ีไมกิ่นอาหารเช้า 
 

สมองท างานไมด่เีทา่ทีค่วร 
 มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีระบวุา่ การกินอาหารเช้ามีผลตอ่การเรียนของนกัเรียน เพราะถ้า
สมองได้รับสารอาหารไมเ่พียงพอ สมองก็จะไมรั่บรู้เร่ืองท่ีครูสอน หรือไมมี่สมาธิในการเรียน 
บางคนไปสอบโดยไม่กินอาหารเช้าก็จะท าข้อสอบได้ไม่ดีเท่าท่ีควร และเด็กท่ีอยู่ในวัย
เจริญเตบิโต หากได้รับสารอาหารไมเ่พียงพอ ก็อาจท าให้มีไอควิต ่าและร่างกายไม่แข็งแรงได้ 
ขณะท่ีคนในวยัท างานก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานลดลง เพราะฉะนัน้เราควรกินอาหารเช้า 
เพ่ือให้ร่างกายและสมองท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ข้อมลูจากกระทรวงสาธารณสขุระบวุา่ 
ในปัจจบุนัมีคนไทยประมาณร้อยละ 60 เทา่นัน้ท่ีกินอาหารครบ 3 มือ้ โดยกลุม่อายรุะหวา่ง 
20-39 ปี เป็นกลุม่ท่ีกินอาหารไมค่รบ 3 มือ้มากท่ีสดุ โดยเดก็ระดบั ม.ต้น และ ม.ปลาย      
กินอาหารเช้าเป็นประจ าเพียงร้อยละ 50 ขณะท่ีเดก็อาชีวะและอดุมศกึษา กินอาหารเช้าเพียง
ร้อยละ 37 สิ่งนีจ้งึเป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้สุขภาพยิ่งแย่ลง ป่วยกนัง่ายขึน้ และมีปัญหา
เก่ียวกบัสมอง 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว เราจงึควรกินอาหารเช้าทกุวนั โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู ่ เพ่ือ
สขุภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของตัวเราเองและคนในครอบครัว  เพราะถ้าเราแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยง่าย ชีวิตเราก็จะยืนยาวไปด้วย 
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