
นิทานเสรมิสร้างพลังสมองของลูกรัก
เด็กเรียนรู้ ได้ เร็ว  เมื่อมีทางเดินประสาทในการคิดแล ะ

เส้นประสาทท่ีเช่ือมโยงระหว่างเซลล์สมองจ านวนมาก สมองของ
เด็กท่ีได้รับความรักความอบอุ่น ประสบการณ์และ จินตนาการ ท่ี
หลากหลายจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด้กท่ัวไป

6 ปีแรก คือ ช่วงเวลาอันมีค่าท่ีสมองของเด็กจะพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

รู้หรอืไม่ ? ทางเดินประสาทในสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในขวบปีแรก...ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจะสร้างเครือข่ายระบบ
ประสาทท่ีซับซ้อนย่ิงขึน้...เมื่อโตขึน้ อัตราการเจริญเติบโตของสมอง
จะช้าลง แต่การเช่ือมโยงของเซลล์สมองท่ีเกิดขึ้นใหม่อ ยู่เรื่อยๆจะ
เสริมให้สมองเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

การอ่านนิทาน การสนทนา การใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์และการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัส ท้ังห้า  ล้วนเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้
สมองเติบโตและพัฒนา 

ผลการศึกษาวิจัยด้านสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา
ตามวัย (อายุ 3-5 ปี) ฉบับแนะแนวส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
(Guidelines for Parents or Guardians ) แสดงให้เห็นว่า  เด็ก ท่ีอ่าน
หนังสือนิทานเป็นประจ า มีความสามารถหรือพฤติกรรมตามวัย
ดีกว่าเด็กท่ีไม่อ่านหนังสือนิทานในทุกด้าน
สมรรถนะของเด็กวัย 3 – 4 ปี : รู้จักหยิบหนังสือมาพลิกเปิดดู
และท าท่าอ่านหนังสือท่ีมภีาพประกอบโดยไมก่ลับหัว เปิดหนังสือท่ีมี
ภาพจากหน้าแรกเรียงล าดับไปหน้าสุดท้าย และใช้นิว้จากซ้ายไปขวา
ได้ บอกว่าตัวไดเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ สนใจถามค าหรือช่ือบน
สิ่งของ ฯลฯ
สมรรถนะของเด็กวัย 5 ปี : สมารถช้ีตัวพยัชญะและอ่านออกเสียง
ประมาณ 10 ตัว อ่านทีละบรรทัดจากบนลงล่างได้โดยไม่เน้นการ
อ่านถูกต้อง ช้ีช่ือหรือช่ือเล่นของตนท่ีเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขยีนบรรจง
ได้ อ่านค าง่ายๆได้ บอกช่ือหนังสือท่ีชอบได้ เมื่ออ่านแล้ว เล่า ได้ว่า
เป็นเรื่องอะไร ท้ังยังบอกได้ว่าชอบหรือไม ่

หนังสือนิทานดีๆ นอกจากจะเนพืน้ฐานส าคัญต่อการพฒันาทาง
ภาษาของเด็กแล้วยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ เพราะฉะนั้น    
คุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดโอกาสในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับ
เด็กๆกันนะคะ ท่ีมา : www.planforkids.com

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจ าวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับละออ

วันท่ี
รายการอาหาร ของหวาน/

ผลไม้
ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

31/07/

60

ข้าว + แกงจืดผักสามสี + 
ไข่พะโล้

ข้าว + แกงจืดผักสามสี +
ไข่พะโล้+ ไก่หวาน

ผลไม้
น้ าเขียว + ขนม

ไข่

1/08/6

0
หมี่ขาวน้ าลูกช้ินหมูสบั

หมี่ขาวน้ าลูกช้ินหมูสบั
+ ข้าวไก่เทอริยากิ

ขนมสาลี่ โจ๊กหมู

2/08/6

0

ข้าวผัดไส้กรอก + 
ซุปแตงกวา

ข้าวผัดไส้กรอก + ซุปแตงกวา
+ บะหมี่น้ าหมูสับน้ าใส

ผลไม้ เฉาก๊วย

3/08/6

0
เส้นใหญ่ผัดซอีิ๊ว

เส้นใหญ่ผัดซอีิ๊ว +
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ยอด

มะพร้าว
ฟรุตสลัด

ข้าวเหนียวหมู
หยอง

4/08/6

0

ข้าว + แกงจืดเต้าหู้หมูสับ + 
ผัดถั่วฝักยาวไก่

ข้าว + แกงจืดเต้าหู้หมูสับ + 
ผัดถั่วฝักยาวไก ่+ ผัดบวบใส่ไข่

ผลไม้ กล้วยบวดชี

ชว่งนีฝ้นตกบ่อย เรามาท าเมนูท่ีทานเพื่อป้องกันไขห้วัด
เพราะมีวิตามินซีสูง กันดีกว่าค่ะ กับเมนู “ฟรุ๊ตสลัด” ฟังดูว่า
เหมอืนจะท ายาก แต่ไม่ยากนะคะ ลองมาดูกันดีกว่าว่าท า
อย่างไร
เครื่องปรุง

1. ผลไม้ตามฤดูกาล ตามชอบเลยค่ะ (เช่น มะละกอ 
สับปะรด แคนตาลูป ส้ม ฝรั่ง แอปเป้ิล ฯลฯ) 2. น้ า เช่ือม 
3. ผงวุ้น   4. นมสด (รสจืด) 5. น้ าตาลทราย  
วิธีท า

1. น าผลไม้ท่ีเตรียมไว้ มาล้างท าความสะอาด จากนั้น
น ามาห้ันให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าประมาณ 1 cm. แล้วน าผลไม้  
ทุกอย่างรวมกันในน้ าเช่ือมท่ีเตรียมไว้ค่ะ

2. น าผงวุ้นมาละลายในน้ าเปล่า จากนั้นน าขึ้นตั้งไฟ 
คอยคนเรื่อยๆ นะคะ จะได้ไม่ไหม้ก้นค่ะ

3. เมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้ว เติมน้ าตาลทรายนิด
หน่อยอย่าให้หวานมาก จากนั้นใส่นมลงไปค่ะ ปิดไฟแล้ว เทใส่
ลงไปในพิมพ์ ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วน ามาห่ันเต๋า แล้วน าไปผสมลงใน
ผลไม้ท่ีเราเตรียมไว้ค่ะ

ไม่ยากเลยใชไ่หมคะ เวลาทานจะทานแบบแช่เย็นหรือ
ทานกับน้ าแข็งก็ได้ค่ะ ส าหรับวันนีส้วัสดีค่ะ ^^

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถม

คุณครูฐิติวรรณ  สุขป้อม

การเรยีนการสอนระดับอนุบาล

สอนลูกเร่ืองคนแปลกหน้า
ในต่างประเทศได้มีการทดลองท า Social Experiment เรื่องการ

ให้คนแปลกหน้าเข้าไปพูดคุยกับเด็ก ในที่สาธารณะเ พ่ือชักชวนให้
เด็กตามไปด้วย โดยเริ่มจากการเ ข้าไปคุยกับ ผู้ปกครองที่ น่ัง เ ฝ้า
ลูกเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะ ว่าเคยบอกลูกม้ัยว่าอย่าคุยกับ
คนแปลกหน้า ได้รับค าตอบเป็นเ สียง เ ดียวกันว่า "บอก" ทาง
ทีมงานจึงขอทดสอบด้วยการจูงหมาเข้าไปคุยกับเ ด็ก เ พ่ือดูว่าลูก
จะเช่ือฟังหรอืจ าส่ิงที่พ่อแม่เคยบอกได้หรอืไม่แต่ผลกลับกลายเป็น
ว่า เด็กทุกคนนอกจากจะคุยกับทีมงานแล้ว เ ม่ือถูกชักชวนให้ตาม
ไปที่บ้านโดยอ้างว่าจะพาไปดูหมาตัวอ่ืนเ ด็กทุกคนกลับยอมให้จูง
มือพาไปแต่โดยดีน่ีเป็นการทดลองที่สะท้อนภาพให้เห็นได้ชัดเจน
ว่าภัยรา้ยต่างๆ สามารถเกิดข้ึนได้ง่าย ๆ ในกรณีน้ีหากผู้ที่เ ข้าไปคุย
ด้วยเป็นผู้ไม่หวังดีจรงิ ๆ การคลาดสายตาเพียงแค่แวบเ ดียวที่ พ่อ
แม่ก้มไปเล่นโทรศัพท์หรอืเหม่อมองไปทาง อ่ืนน้ันก็สามารถเ กิด
เหตุการณ์ร้ายๆได้ทันทีเพราะฉะน้ันคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกไม่ให้
คลาดสายตาเม่ือต้องออกไปข้างนอก

นอกจากน้ีแล้วอีกวิธีที่จะช่วยป้อง กันได้คือการสอน ให้ลูก
เข้าใจอันตรายที่จะเกิดข้ึนหากพูดคุยหรอืตามคนแปลกหน้าไปการ
สอนไม่ใช่แค่การบอกว่าอย่าคุยอย่าไปกับคนแปลกหน้า เพราะเ ด็ก
จะไม่เข้าใจว่าท าไมถึง ต้องห้าม ในเ ม่ือคนที่ เ ข้ามาเอาของ เ ล่น     
เอ าขนมมา ให้  คือคนดี ในสา ยตา ของ เ ด็ก แต่การสอน คือ         
การอธิบายด้วยเหตุและผลว่าการที่คนแปลกหน้าเอาขนมหรือ  
ของเล่นมาให้น้ันเป็นการหลอกล่อหากลูกตามไปจะเ กิดอะไรข้ึน 
อาจยกตัวอย่างจากข่าวที่เคยเกิดว่าเด็กที่ถูกหลอกไป ถูกพา ไปท า
อะไร โดนท ารา้ยโดนจับไปเป็นขอทาน เพ่ือให้เด็กเข้าใจว่าอันตราย
อย่างไร อย่าคิดว่าลูกยังเล็กไม่ควรเล่าเรื่องแบบน้ีให้ฟัง  เพราะน่ี
คือความจรงิที่เกิดข้ึนในสังคม และมีสิทธิที่จะเกิดกับใครก็ได้

อ้างอิง>> https://youtu.be/gGIDHrYKJ2s

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
สุขบัญญัติ คือ ข้อก าหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นสุขนิสัย
เพ่ือ ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังน้ัน
การส่งเสริม สุขบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นกลวิธีหน่ึง ใน
การสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชนปฏิบัติเพ่ือ
น าไปสู่การมีสุขภาพดี

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ประกอบด้วย..
1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

4. กินอาการสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และ

หลีกเล่ียงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด

5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อน

ทางเพศ

6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี

9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

ที่มา : ลายน้ า ธีม. รูปภาพธีมโดย merrymoonmary. 

ขับเคล่ือนโดย Blogger

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออ
ฉบับที่ 7 สัปดาห์น้ีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวนั
เฉลิมพระชมมพรรษา 65 พรรษา โดยนิมนต์พระสงฆ์
จ านวน 9 รูปมารับบิณฑบาต ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ ทั้ง 2 แห่ง  และเน่ืองด้วยวันที่ 28 กรกรฎาคม เป็น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
รัชกาลที่ 10  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย
มงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยนืนาน ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
ผู้ปกครองและ นักเรีย น โรง เรียนสาธิตละ อออุทิ ศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังล าปาง 

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา  แก้วสุภาพร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ว/ด/ป กิจกรรม

5 สิงหาคม 60
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

11 สิงหาคม 60
กิจกรรม ครอบครัวรว่มใจ 

ห่วงใยสุขภาพ

14 สิงหาคม 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

15 - 18 สิงหาคม 

60
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1319654314821787
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