
อาหารบ ารุงสมอง

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์นีค้รูเอมีสาระความรู้
เกี่ยวกับ 7 อาหารบ ารุงสมอง มาแนะน าท่านผู้ปกครองค่ะ....

... . . .สมองมีหน้า ท่ีควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว 
พฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย หน้าท่ีของสมองยังมี
เกี่ยวขอ้งกับการรับรู้ อารมณ์ ความจ า การเรียนรู้การเคลื่อนไหว 
และความสามารถอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้  ดังนั้นควรจะกิน
อาหารท่ีมปีระโยชน์เพิ่มเสริมสร้างให้สมองของเราพร้อมเปิดรับสิง่
ต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้......
1. ปลา มีกรดไขมัน และโอเมก้า3 ช่วยสร้างและดูแล ผนัง

เซลล์ประสาทในสมอง
2. สาหร่ายทะเล มีโอเมก้า 3 เช่นเดียวกับเมนูปลา และยังช่วย

บ ารุงเส้นผมของเราดกด าได้อีกด้วย แบบนีต้้องไปหาซื้อมาทาน
อย่างไว
3. กระเทียม กระเทียมนั้นมันมีประโยชน์มากนะเธอ ช่วยให้เรา

อารมณ์ดี ลดความเครียด และช่วยให้ความจ าดี
4. ถ่ัวเหลือง มีสารไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งช่วยให้เซลล์ประสาท

ของเราแข็งแรงขึ้น
5. กล้วยหอม ช่วยกระตุ้นสารเซโรโทนินให้กับสมอง ช่วยบ ารุง

ร่างกาย
6. สตรอเบอร่ี สารแอนโทไซอะนิน ซึ่งเป็นสารแอนติออกซิ

เดนท์ท่ีให้คุณค่า ช่วยดูแลเซลล์สมอง
7. ผักปวยเล้ง มีกรดโฟลิกสูง สารตัวนี้ช่วยให้อารมณ์ดี     

หลับง่าย ป้องกันโรคซึมเศร้า หรือประสาทหลอนและความจ า

เสื่อมต่าง
.....สุขภาพเป็นส่ิงที่ส าคัญ  ด่ังค าที่เขาว่า “ความไม่มีโรค 

เป็นลาภอันประเสรฐิ” เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องนี้นะคะ

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจ าวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089 (อนุบาล)/054-

228015 ต่อ 6540 (ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ห่วงใยสุขภาพ...กับละออ

คุณครูศิริพร  ไชยวรรณ์ (ครูเอ)

วันท่ี รายการอาหาร ของหวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

22/1/6

1

ข้าวหมูซีอ้ิว +
ซุปหัวไชเท้า

ข้าวหมูซีอ้ิว +ซุปหัวไชเท้า +
ยากโิซบะ

ผลไม้
ไมโล + 
แซนวิช

23/1/6

1
ผัดฮ่องเต้

ผัดฮ่องเต้ +
ข้าวผัดกะเพราคลุก + ซุปใส

วุ้นสตอเบอรี่ ไก่ทอด

24/1/6

1

ข้าวหมูอบ +
ผักลวก

ข้าวหมูอบ +ผักลวก
+ ผัดบร๊อคโคลี่แฮม

ผลไม้
ฟักทอง
แกงบวด

25/1/6

1
บะหมี่น้ าไก่ตุ๋น

บะหมี่น้ าไก่ตุ๋น + 
ข้าวสวย + ผัดผักรวมมิตร

ทับทิมกรอบ ข้าวต้มไก่

26/1/6

1

ข้าวสวย+แกงส้ม
ผักบุ้ง+ไข่เจียว

ข้าวสวย+แกงส้มผักบุ้ง+
ปลาเล็กปลาน้อยทอด +ไข่เจียว

ผลไม้
ผัดมักกะโรนี

ไก่

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ กับเมนูของเด็กๆ น่าทานใช่หรือเปล่าคะ ง้ันเรามา

ลองท าเมนูของเด็กๆ กันดีกว่านะคะ กับเมนู “ข้าวหมูอบน้ าแดง” ค่ะ
ส่วนผสม 1. เนือ้หมู (ใช้ส่วนไหนก็ได้ตามชอบเลยค่ะ)  2. ซอสมะเขือเทศ 
3. ซีอิ๊วขาว 4. เกลือ 5. น้ าตาลป๊ีบ 6. พริกไทย (นิดหน่อย) 7. รากผักชี     
8. หอมหัวใหญ่ (ห่ันเต๋าขนาด 1 นิว้) 9. หัวไชเท้า 10. ถั่วฝักยาวหรือถั่ว
แขก 11. แครอท
วิธีท า 1. ล้างเนือ้หมูให้สะอาด แล้วน ามาห่ันขนาดประมาณ 1 – 1 ½ นิว้ 
จากนั้น น าเนือ้หมูและส่วนผสมขอ้ 2 – 8 ใส่ลงไปในหม้อ เติมน้ าให้ท่วมคน
ให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วจึงน าไปตั้งไฟ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ จนหมูสุก ชิม
รสชาติ เคี่ยวต่อจนกว่าหมูจะเป่ือยนิ่ม จึงปิดไฟ

2. น าหัวไชเท้า ถั่วฝักยาวหรือถั่วแขก แครอท มาล้างท าความ
สะอาด จากนั้นน ามาห่ันเป็นท่อนๆ หรือจะห่ันเป็นลูกเต๋าก็ได้ตามชอบค่ะ 
จากนั้นน าไปต้มในน้ าเดือดจัด (ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ ผักจะได้สีสวย) 
เมื่อผักสุกตักออกมาใส่ในน้ าเย็นค่ะ เพื่อไมใ่ห้ผักสุกมากเกินไปจนท า ให้สี
ของผักไม่สวยค่ะ

รสชาติจะออกหวานนิดๆ เปรีย้วหน่อยๆ เค็มตามมาแต่ไม่มาก ลอง
น าไปท าทานกันดูนะคะ รับรองว่าเด็กๆ ชอบค่ะ  แล้วอย่าลืมติดตามกันต่อ

ในฉบับหน้านะคะ ส าหรับฉบับนี ้สวัสดีค่ะ ^_^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

เมื่อสมาร์ทโฟน ส่งผลกระทบต่อความสุขของเด็ก
มีรายงานว่าเด็กท่ีโตขึน้มาในยุคของสมาร์ทโฟน มีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ที่จะกลายเป็นผู้ท่ีมีความเก็บกด จนกระท่ังคิด ท่ีจะฆ่า
ตัวตาย ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ เด็กกลุ่มนี้ เชื่อมต่อกับ
เพื่อน ๆ ด้วยระบบดิจิทัลมากกว่าการสื่อสารกันโดยตรง เมื่อ
นานเข้าเด็กเหล่านีจ้ะย่ิงรู้สึกว่า การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคคลนั้น เป็นเร่ืองยาก  นอกจากนียั้งมีสถิติท่ีน่าสนใจอีก ว่า 
เด็กที่ใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับสื่อสังคม
ออนไลน์นั้น ไม่มีความสุขมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ท่ีไม่ใช้
โซเชียลมีเดียถึง 56 เท่า ส่วนคนที่ ใช้โซเชียลมีเดีย 6-9 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็มีความสุขน้อยกว่าคนที่ ไม่ใช้ถึง 47 
เปอร์เซน็ต์ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า ย่ิงใช้โซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่ก็จะย่ิง
มีความสุขน้อยลงเทา่นั้น  นี่อาจเป็นเพราะความสุขของพวก
เขาถูกผูกติดอยู่กับสมาร์ทโฟนเป็นหลัก และไม่ รู้จัก ท่ีจะหา
ความสุขจากสิ่งอื่น ๆ รอบตัวไปเสียแล้ว

เด็กบางคนมีเพื่อนมากมายในโซเชียล แต่ในชีวิตจริง
กลับไม่มีใครเลยสักคนเพราะเขารู้จักแต่การพิมพ์ โดยแทบไม่
เคยเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เด็กบาง
คนกลายเป็นคนเฉื่อยชา เพราะเอาแต่นั่งอยู่กับโทรศัพทจ์นไม่
อยากลุกไปท าอะไร แต่เมื่อสิ่งที่อยู่ในโทรศัพทเ์ร่ิมหมดความ
น่าสนใจเขาก็จะเร่ิมรู้สึกว่าท าไมโลกนีถ้ึงน่าเบื่อ ทัง้ที่มีกิจกรรม
อีกมากมายที่เค้ายังไม่เคยท าด้วยซ้ า พ่อแม่บางคนเลือกท่ี
จะย่ืนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตให้ลูกเพราะไม่รู้จะให้ลูกท าอะไร
ดี โดยเฉพาะเวลาออกไปนอกบ้าน จะพกของเล่นไปก็ไม่
สะดวก จริงอยู่ว่าสมาร์ทโฟนนั้นก็มีส่วนดีมากมาย แต่จงใช้
เพื่อ เป็น อุปก รณ์อ านวยความส ะดวกใน ชีวิต  ไม่ ใช่ใ ห้
ความส าคัญกับมันมากกว่าสิ่งรอบข้าง เพราะวันหนึ่งผลเสีย
ของมันอาจจะย้อนกลับมาท าร้ายตัวเราเอง
ที่มา : basicskillth

ครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

The English Department of La-Orutis School Lampang.

In this section of the newsletter I would like to 
introduce myself, I am Teacher William Quinlan 
originally from London in England. I would like to share 
with you some teaching methods that I have found 
effective for teaching ESL here in Lampang.

I like to incorporate the Direct Method of teaching 
into my classes. The benefit of using this method is to 
immerse the students in English. This is done by 
providing demonstrations on how to use the language 
with the help of conversations, the use of PowerPoint 
presentations, visual and audio exercises as well as 
dictation using connected speech. 

I have also found that Task-based language 
learning is beneficial for students as the main focus of 
the teaching is on completing a task. The task in itself is 
interesting to the students and they need to use the 
language they already have to complete it. 

For me, learning English is more than just exams 
and grades. It’s about having the confidence to 
communicate and access a lifetime of enriching 
experiences and opportunities. With the right support, 
learning a language is an exhilarating journey. I’m there 
with your children, every step of the way.

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา แก้วสุภาพร Teacher William Quinlan

สวัสดีค่ะ เด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่าน มาพบกับสายใย
ละออ ฉบับที่  29 ค่ ะ วันที่  16 มกราคม ของทุกปี 
ก าหนดให้เป็นวันครูแห่งชาติ  เพ่ือให้ลูกศิษย์ ระลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารย์ทีไ่ด้สอนส่ังอบรมวชิา ถ่ายทอด
ความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้กับเราทุกคนค่ะ    
โดยค าขวัญวันครู 2561 ปีน้ี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ค าขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครู ดี         
มีศรัทธา”

สัป ดา ห์ น้ี  วั นที่  18 มกร า คม 61 นั ก เ รี ย น ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2 ออกเรียนรู้นอกสถานที่  เ พ่ือให้
นักเรียนได้ความรู้จากประสบการณจ์ริง  เรื่องพัฒนาการ
ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ณ 
คริสตจักรที่ 1 ล าปาง(โบสถ์วช่ัินนารี) และในสัปดาห์หน้า
วันที่ 24 มกราคม  นักเรียนออกศึกษาเรียนรู้ในเรื่อง
ศาสนาพุทธ ณ วัดสันตินิคม อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ส าหรับ กิจกรรมของเด็กๆ (แผนกอนุบาล) ทางโรงเรียนฯ
จัดกิ จกรรมหนู น้อย สัญจร จัด ข้ึนใ นวั นศุกร์ที่  26
มกราคม เวลา 09.00 – 11.00 น. พบกับฐานกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ เช่น ฐานลอดซุม้ปะแป้ง ฐานสบู่ทะเล ฐาน
ค้อนสร้างศิลป์ ฐานกระดานสายรุ้ง ฐานสีชอล์คโฟโต้ ฐาน
เมจิคคัลเลอร์ อีกทั้งจัดให้นักเรียนระดับช้ัน อนุบาล 1-3 
ออกเดินทางส ารวจแหล่งการเรียนรู้รอบโรงเรียน เพ่ือเป็น
การสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ด้วยค่ะ 

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 2

หนูน้อยสัญจร (อนุบาล)

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

