
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน มาพบกับครูต้ัมอีกครั้ง
กับเรื่องราวข่าวสารของดนตรใีนสายใยละออ ส าหรับฉบับ น้ี
ครูต้ัมมีบทความเก่ียวกับเรื่อง “ดนตรีสร้างสมาธิ” ซ่ึงปัจจุบัน
ทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่เป็นโรคสมาธิส้ันกันมากข้ึนและเป็นกันทั่ว
โลก จึงอยากพูดถึงเรื่องการใช้ดนตรใีนการบ าบัดโรคสมาธิ ส้ัน
ให้ฟังกันครับ  แต่ก่อนอ่ืนขอเล่าให้ฟังเก่ียวกับสถิติการเป็นโรค
น้ีที่ผมอ่านพบจากบทความเรื่อง “ยารักษาโรคสมาธิ ส้ัน 
(ADHD) ท าคะแนนสอบดี” ของ นพ.วัลลภ  พรเรอืงวงศ์  แห่ง
โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ก่อนครับ  คุณหมอบอกว่า 
เด็กสหราชอาณาจักรอายุ 5-19 ปีเป็นโรคสมาธิส้ันประมาณ 
400,000 คน เด็กสหรัฐฯได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคน้ีเพ่ิมข้ึน
ปีละ 3% ในช่วงปี คศ. 1997-2006 ส่วนเ ด็กไทยก่อนวัย
เรยีนเป็นโรคน้ี 3-5% โดยเด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเ ด็กผู้หญิง 
3-5 เท่า มีงานวิจัยจ านวนมากช้ีให้เห็นว่า นักดนตรบี าบัดได้
ใช้ดนตรรีว่มในการรักษาเด็กโรคสมาธิส้ันด้วยเทคนิคต่างๆ ที่
หลากหลายและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ยกตัวอย่าง
งานวิจัยของ อัลเฟรด โท มาทิส ผู้เช่ียวชาญ  ด้านโสตวิทยา
ชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาเรื่องเสียงในเชิงของการบ าบัดและเ ขียน
หนังสือช่ือ Pourquoi Mozart? เขาพบว่าดนตรช่ีวยส่ง เสริมให้
เกิดคล่ืนสมองอัลฟา ซ่ึงเป็นภาวะที่สมองมีสมาธิและเหมาะใน
การเรยีนรูม้ากที่สุด (ดนตรขีองบาคเฮนเดลและวิวาลด้ี) ที่ มี
ความช้าอยู่ที่ 60 เคาะต่อนาที (ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับจังหวะ
การเต้นของหัวใจมนุษย์ขณะพักผ่อน) จะช่วยในการเ พ่ิมพูน
สมาธิและท าให้เรยีนรูไ้ด้เร็วข้ึน

สรุปก็คือ กา รฟังดนตรีแ ละการ เ ล่นดนตรีช่ วยเ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพราะดนตรีช่วยให้มีสมาธิ 
นอกจากน้ันแล้ว การฟังเพลงสบายๆ หรอืฟังดนตรคีลาสสิกที่
มีจังหวะผ่อนคลาย ยังท าให้เกิดสมาธิแน่วแน่และนานข้ึน โดย
ได้ผลกับทุกกลุ่มอายุและครูต้ัมขอให้มีความสุขกับดนตรีไม่ว่า
จะเป็นการฟังหรอืการเล่นดนตรตีาม  คร้ังหน้าครู ต้ัมจะน า
เรื่องราวหรอืบทความใดมาเสนอน้ันติดตามกันได้สายใยละออ
ฉบับต่อไปครับ

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 ประจ าวันที่ 22 – 26 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

ดนตร.ี..กับละออ

ครูอภิภพ  พรมมา

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

วันท่ี รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

29/1/6

1

ข้าวสวย +
แกงจืดแตงกวา
+ หมูหวาน 

ข้าวสวย + แกงจืดแตงกวา
+ หมูหวาน + 

เส้นหมี่ขาวน้ าใสไก่ฉีก
ผลไม้ วุ้นกะทิ

30/1/6

1
ก๋วยเตีย๋วคั่วไก่

ก๋วยเตีย๋วคั่วไก่ + 
ข้าวสวย + ลาบหมู

เฉาก๊วย
ขนมปัง + 

สังขยาใบเตย

31/1/6

1

ข้าวหน้าหมูย่าง +
ซุปผักกาดขาว

ข้าวหน้าหมูย่าง +  
ซุปผักกาดขาว
+ ผัดฟักทองใส่ไข่

ผลไม้ กะเพาะปลา

1/2/61
บะหมี่หยกน้ าลูกชิน้   

หมูสับ
บะหมี่หยกน้ าลูกชิน้หมูสับ

+ ข้าวผัดไก่ยอ + ซุป
ขนมไข่

น้ าส้ม+เค้ก
กล้วยหอม

2/2/61

ข้าวสวย + 
แกงจืดเต้าหู้ไข่ + 
ผัดกะหล่ าปลีหมู

ข้าวสวย + แกงจืดเต้าหู้ไข่ 
+ ผัดกะหล่ าปลีหมู+ ผัด
กะเพราไก่ข้าวโพดอ่อน

ผลไม้ ทับทิมกรอบ

วัน นี้ เ ร าม า ท า เม นู อ า ห าร ว่ า ง ทา น เล่ น กัน ดี ก ว่ า  กั บ เม นู    
“กระเพาะปลาน้ าแดง” ค่ะ

เครื่องปรุง 1.กระเพาะปลา 2. หน่อไมส้ดต้มห่ัน  3. เนื้ออกไก่ต้มฉีก       
4. เลือดไก่  5. ไขน่กกระทาต้ม  6. เห็ดหอม  7.  เส้นหมี่ลวก  8. ผักชี  
9. โครงไก่  10. ซีอิ๊วขาว  11. เกลือป่น  12. น้ ามันหอย  13. น้ าตาล
ทราย  14. พริกไทยป่น  15. แป้งข้าวโพด 16. น้ าเปล่า

วิธีท า 1. น าโครงไก่มาต้มกับน้ าเปล่า เพื่อท าน้ าซุป
2. น าหม้อน้ าซุปตั้งไฟให้เดือด จากนั้นใส่ เห็ดหอมลงไปต้ม ใส่หน่อไม้ 
กระเพาะปลา เลือดไก่ตามลงไป 
3. ปรุงรสด้วยซีอิว้ขาว เกลือป่น น้ ามันหอย พริกไทยป่นและน้ าตาลทราย 
ชิมรสตามชอบ ต้มต่อไปอีกสักระยะจนกระท่ังกระ เพาะปลาฟูเต็มท่ี ก็
ค่อยๆ เทแป้งมันท่ีละลายด้วยน้ าสะอาด คนไปเรื่อยๆ จนกระท่ังได้ความขน้
ท่ีชอบ 
4. ใส่เนือ้ไก่ฉีกและไข่นกกระทาลงไป คนให้เข้ากัน รอจนเดือดอีกที ปิดไฟ
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

เวลาเสิร์ฟอย่าลืมโรยผักชซีอยด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ  ส าหรับ
กระเพาะปลาแสนอร่อย ลองท าทานกันนะคะ ส าหรับฉบับนี ้สวัสดีค่ะ ^^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

ไม่ตามใจ ไม่โอ๋ เวลาร้องไห้   ไม่ให้ คือ ไม่ให้เด็ดขาด
คือพ้ืนฐานของการสร้างวินัยในเด็ก  ครั้งหน่ึงที่ทางเราไป
ญี่ปุ่น เราอยู่ในร้านของเล่น เห็นแม่ลูกในร้านของเล่น ลูก
ก าลังงอแงอยากได้นู้นน่ีน่ัน ตามประสาเด็ก  เม่ือแม่คุยกับ
ลูกอยู่สักพัก ถึงเหตุผลต่างๆ ดูแล้วเด็กยังงอแงง่ีเง่าไม่จบ 
แม่เลยเดินกจากร้าน พอลูกน้อยเห็น ลูกน้อยก็เดินตาม 
พร้อมร้องไห้ ตามแม่เป็นระยะ ระยะ... พร้อมทั้ง คุณแม่ยัง
คอยหันมามองดูเพ่ือดูแลความปลอดภัย  หลังจากแม่
เพกิเฉยเดินไปไม่สนใจลูกน้อย ในพฤติกรรมงอแงของลูก 
ส่งผลให้ลูกเริ่มคุมอารมณ์ตัวเองได้  จนลูกเริ่มหยุดร้องแม่
เดินกลับมาคุยกับลูก ตกลงกันจบ แฮปปี้ทั้งคู่ และเดินกลับ
บ้าน  เรื่องน้ีไม่ได้จบลงแบบไม่แฮปปี้ แต่จบลงแบบแฮปปี้ 
และไม่ต้องตามใจให้เด็กมีความสุข  ไม่ต้องจบด้วยการ
ตามใจลูก ด้วยการซื้อของให้แบบตามใจ จนลูกแฮปปี้       
ไม่ต้องจบลงด้วยการยื่น tablet ให้ลูกหยุดร้อง  ไม่ต้องจบ
ด้วยการโอ๋ลูก   แต่จบลงด้วยการคุยด้วย แบบผูใ้หญ่ แบบมี
วุฒิภาวะ

มีค าถามมาว่า หากไม่ตามใจลูก แต่ลูกกับงอแงมากข้ึน 
และโวยวาย ในส่วนน้ีคือเค้าพยายามจะเอาชนะคุณ หากคุณ
ยอมแพ้ ปล่อยให้เร้าเรียนรู้ ว่า เม่ือไม่พอใจก็สามารถร้องไห้
งอแงสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอม มันจะท าให้เขาติดเป็นนิสัยและท า
ต่อไปเ รื่อย ทางเร าแนะ น าให้คุณอดท น เพิก เฉยต่อ
พฤติกรรมการร้องไห้ของลูก แล้วบอกลูกน้อยว่า หยุด
ร้องไห้เม่ือไหร่เราจะมาคุยกัน  แต่ ห้ามใช้การดุ ตี หรือขู่ 
รวมถึง time out หรือพูดจายาวๆ แต่ควรเพิกเฉยเวลาลูก
งอแง พูดเหตุผลแบบได้ใจความ เพื่อให้เขาฝึกคุมอารมณ์
ตัวเองให้ได้
ท่ีมา : basicskillth

ครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

การพัฒนาทักษะการคิดให้ลูกต้ังแต่วัยเด็กนับว่า
จ าเป็นอย่างยิง่ สัปดาห์น้ีคุณครูมีเทคนิค 6 ข้อ ฝึกลูกเป็น
นักคิดมาฝากคุณพ่อคุณแม่ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้จริง                       
ในชีวิตประจ าวัน

1. ฝกึคิดจากส่ิงที่ง่ายไปยาก โดยเริ่มจากกิจกรรม
ง่ายๆ ต้ังค าถามง่ายๆ กระตุ้นจินตนาการ ให้ได้ฝึกคิด เช่น 
การฟังเพลง การเล่านิทาน การเล่นของเล่นง่ายๆ เป็นต้น

2.  สร้ าง นิ สัย อย า กรู้  อย าก เ ห็น  เช่น การพา                        
ลูกออกไปพบเจอ ส่ิงแวด ล้อมนอกบ้า นเ พ่ือสร้ า ง                           
แรงบันดาลใจให้รู้สึกต่ืนเต้นและอยากค้นหา

3.  ฝึ ก ใ ห้ ลู กรู้ จั ก เ ป รี ย บ เที ย บ ค ว า มเหมือ น             
ความแตกต่าง คุณแม่ต้องสอนลูกว่า น่ีคือ สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม วงกลมหรือลูกกลมๆ น้ีเรียกว่าส้ม

4. พัฒนาทักษะการคิดควบคู่ ไปกับทักษ ะกา ร
แก้ปัญหา ลองสมมุติเหตุการณ์ง่ายๆ เพ่ือให้ลูกได้ตอบ 
เช่น "ถ้าลูกหลงทางจะท ายังไงดี" ควรปล่อยให้ลูกได้ตอบ
ค าถามและแสดงความคิดอย่างเต็มที่ และไม่เร่งรัด

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีอสิระในการคิด คุณ
แม่อาจให้ ลูกได้แสดงความคิด เห็นด้วยค าถามหรื อ
กิจกรรมใกล้ตัว เช่น "วันน้ีจะเลือกอ่านนิทานเล่มไหน”

6.  ส ร้ า ง คว า ม ม่ัน ใ จ  พร้ อมทั้ ง ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ                    
ควรช่ืนชมกับค าตอบและให้ก าลังใจลูก เพ่ือให้ลูกเกิด
ความม่ันใจ แต่ถ้าหากลูกท าในส่ิงที่ผิด  ควรอธิบายหรือ
บอกลูกด้วยท่าทีออ่นโยน 

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา แก้วสุภาพร ครูสุทธาสินี  ไชยรังษี (ครูเมย์)

สวัสดีค่ะ เด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่าน มาพบกับสายใย
ละออ ฉบับที่ 29 ค่ะ ซ่ึงกิจกรรมที่จัดในสัปดาห์น้ี ก็จะ
เป็น กิจกรรมหนูน้อยสัญจร ฝา่ยอนุบาล“แรนล่ีเพ่ือการ
เรียนรู”้  นอกจากน้ี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษพละศึกษา ก็มีการ
จัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนส าหรับการจัดเทศกาล
ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เพ่ือเป็นการ
ฝึกซอ้มและเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรงส าหรับ
การแข่งขันกีฬาสีที่จะจัดข้ึนในวันที ่9 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงน้ี 

กิจกรรมกีฬาสี “La – orutis Game”

จัดวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ  โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ล าปาง (แห่งใหม่)
07.00 น. ต้ังขบวนพาเหรด 
(บริเวณหน้าลานจอดรถสถานีรถไฟ)
08.00 น. เคล่ือนขบวนพาเหรดไปยัง
โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
09.00 - 11.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาสีในแต่
ละระดับช้ัน ประกาศและมอบเหรียญรางวัล
11.30 น. พิธีกล่าวปิดงานการแข่งขันกีฬาสี 

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

