
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 

 (26 ก.ค.2562) นายนิเวศน์ น้อยอํ�า นายกเทศมนตรีเมือง

บางมูลนาก มาเ ป็นประธานในพิ ธีถวายพระพรชัยมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื�องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ในวนัที� 28 กรกฎาคม 2562 และเปิดกิจกรรมงาน

วนัภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนายวีร

ศกัดิ� ปานอุดมลกัษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก ฝ่าย

การศึกษา คุณเมตตา สุขสวคนธ์ ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาล 

ร่วมให้เกียรติในงานวนันี �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรีเมืองบางมลูนาก 

อาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสตัย์ปฏิญาณ 

เนื�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

28 

เทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศกัราช 

นายอรรณพ ตั �งกิตติถาวร รองนายกเทศมนตรี นายสวุิทย์ ชอบใช้ 

ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะครู

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล หั

จิตอาสาพระราชทาน 

ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั ณ ศาลาประชาคม ที�ว่

มลูนาก จงัหวดัพิจิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (วันที�  28 กรกฎาคม 2562)  นายนิ เวศน์  น้อยอํ� า 

นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก คณะครูร่วมพิธีตกับาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสตัย์ปฏิญาณ 

เนื�องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

28 ก.ค.2562 ในภาคเช้า และพิธีถวายเครื�องราชสกัการะและจุด

เทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช 2562 โดยมี

นายอรรณพ ตั �งกิตติถาวร รองนายกเทศมนตรี นายสวุิทย์ ชอบใช้ 

ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะครู

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล หวัหน้าสว่นราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อําเภอบางมูลนากและประชาชน 

ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั ณ ศาลาประชาคม ที�วา่การอําเภอบาง

มลูนาก จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 3 เดือน กรกฎาคม2562 

 
 

 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูกาญจนา  พลสงฆ์ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 

 



 

 

 

 

 

 

มาผ่อนคลายสมองน้อยๆ ของเรากันเถอะ 
 ทกุวนันี �เราทกุคนทํางานกนัอยา่งหนกัหกัโหม จนหลายๆ

คนอาจลืมที�จะมีเวลาเพื�อดแูลตวัเองทั �งพลงังานสมองที�ถกูใช้หนกั

ในแต่ละวนั สมองก็ย่อมออ่นเพลียอ่อนล้าเป็นธรรมดา ในวนันี �เรา

ลองมาดวูิธีที�ทาํให้สมองได้รับการผอ่นคลาย ปลอดโปร่ง 

 1. จิบนํ �าบ่อย ๆสมองประกอบด้วยนํ �า 85 % เชลล์

สมองก็เหมือนต้นไม้ที�ต้องการนํ �าหลอ่เลี �ยง ถ้าไม่มีนํ �า ต้นไม้ก็เหี�ยว 

ถ้าไม่อยากให้เชลล์สมองเหี�ยวซึ�งสง่ผลให้การสง่ข้อมลูช้า 

กลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวนัจึงควรดื�มนํ �าบอ่ย 

ๆ 

 2.กินไขมันดคีนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมนั ซึ�ง

จําเป็นต้องมไีขมนัดีไปทดแทนสว่นที�สกึหรอ แนะนําให้กินไขมนัดี

ระหว่างวนั จําพวกนํ �ามนัปลา สารสกดัใบแปะก๊วย ปลาที�มีไขมนัดี

อย่าง ปลาแซลมอน นมถั�วเหลอืง วิตามินรวม นํ �ามนัพริมโรสเป็น

นํ �ามนัดี ที�ทําให้เชลล์ชุ่มนํ �า สว่นวิตามินซีกินแล้วสดชื�น  

 3. นั� งสมาธิวันละ 12 นาทีหลงัจากตื�นนอนแล้ว ให้ตั �ง

สติและนั�งสมาธิทกุเช้า วนัละ 12 นาที เพื�อให้สมองเข้าสูช่่วงที�มี

คลื�นTheta ซึ�งเป็นคลื�นที�ผ่อนคลายสดุ ๆ ทําให้สมองมี Mental 

Imagery สามารถจินตนาการเหน็ภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ( 

ถ้าทําไม่ได้ตอนเช้า ) ให้หดัทําก่อนนอนทกุวนั 

 4. ใส่ความตั �งใจการตั �งใจในสิ�งใดก็ตาม เหมือนการ

โปรแกรมสมองวา่นี�คือสิ�งที�ต้องเกิด ระหวา่งวนัสมองจะปรับ

พฤติกรรมเราให้ไปสูเ่ป้าหมายนั �น ทําให้ประสบความสาํเร็จในสิ�ง

ต่าง ๆ เพราะสมองไมแ่ยกระหว่างสิ�งที�ทําจริงกบัสิ�งที�คิดขึ �น ทั �งสอง

อย่างจึงเป็นเสมือนสิ�งเดียวกนั 

 5. หัวเราะและยิ �มบ่อย ๆทกุครั �งที�ยิ �มหรือหวัเราะ จะมี

สารเอ็นโดรฟิน ซึ�งเป็นสารแห่งความสขุ หลั�งออกมาเทา่กบัเป็นการ

กระตุ้นให้มีความอยากรักและหวงัดีต่อคนอื�นไปเรื�อยๆ 

 6.เรียนรู้สิ�งใหม่ทุกวันสิ�งใหมใ่นที�นี �หมายถึง สิ�งตา่ง ๆ 

ที�เกิดขึ �นในชีวิตประจําวนั เช่น กินอาหารร้านใหม่ ๆ รู้จกัเพื�อนใหม ่

อ่านหนงัสือเลม่ใหม่ คยุกบัเพื�อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการทํางาน

ของเขา เป็นต้น เพราะการเรียนรู้สิ�งใหม่ทําให้สมองหลั�งสารเอ็น

โดรฟิน และโดปามีน ซึ�งเป็นสารแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้อยาก

เรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปเรื�อย ๆ เมื�อมีความสขุก็ทําให้มีความคิด

สร้างสรรค์ 

 7. ให้อภัยตัวเองทุกวันขณะที�การไม่ให้อภยัตวัเอง 

โกรธคนอื�น โกรธตวัเอง ทําให้เปลอืงพลงังานสมอง การให้อภยั

ตวัเอง เป็นการลดภาระของสมอง 

 8. เขียนบันทึก Grateful Journalฝึกเขียนขอบคณุสิ�งดี 

ๆ ที�เกิดขึ �นแต่ละวนัลงในสมดุบนัทึก เช่น ขอบคณุที�มีครอบครัวที�ดี 

ขอบคณุที�มีสขุภาพที�ดี ขอบคณุที�มีอาชีพที�ทําให้มีความสขุ เป็นต้น 

เพราะการเขียนเรื�องดี ๆ ทําให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกบัหลั�ง

สารเคมีที�ดีออกมา ช่วยให้หลบัฝันดี ตื�นมาทําสมาธิได้ง่าย มี

ความคิดสร้างสรรค ์

 9. ฝึกหายใจลึก ๆสมองใช้ออกชิเจน 20 25 % ของ

ออกชิเจนที�เข้าสูร่่างกาย การฝึกหายใจเข้าลกึ ๆ จึงเป็นการสง่

พลงังานที�ดีไปยงัสมอง ควรนั�งหลงัตรงเพื�อให้ออกชิเจนเข้าสู่

ร่างกายได้มากขึ �น ถ้านั�งทํางานนาน ๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยึด

เส้นยืดสายเพื�อให้ปอดขยายใหญ่ สามารถหายใจเอาออกชิเจนเข้า

ปอดได้เพิ�มขึ �นอกี 20 % 

ที�มา askhanuman.co.th, 

 

 

 

 
 

การวิ�งก็เหมอืนกีฬาอื�นๆ ที�จะต้องรู้กฎพื �นฐานและ
เตรียมตัวให้พร้อม เพื�อจะได้ออกไปสนุกกับการวิ�งอย่างไม่รู้
เบื�อ 

1. อุ่นเครื�อง เป็นการให้เวลาหวัใจและหลอดเลือด ให้

คอ่ยๆ เพิ�มการเต้น เพิ�มการเปิดขยาย ให้มีการถ่ายเทเลือดได้

สะดวก เป็นผลให้กล้ามเนื �ออ่อนตวั มีความยืดหยุน่ ไม่ฉีกขาด และ

บาดเจ็บได้ง่าย ทําได้ด้วยการวิ�งเหยาะๆ ช้าๆ หรือเดินก่อนออกวิ�ง 

2. ยืดเหยยีดร่างกาย เป็นการทาํให้กล้ามเนื �อผ่อนคลาย 

ป้องกนัการบาดเจ็บ  กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นให้

ร่างกายตื�นตวั  

3. กลับสู่โหมดปกต ิจะช่วยให้กล้ามเนื �อคืนสูส่ภาวะปกติ 

ทําวิธีเดียวกบัการอบอุน่ร่างกายและยืดเหยียดเมื�อวิ�งจบ เพื�อให้

กล้ามเนื �อระบายกรดแลคตริก ลดความเมื�อยล้าของกล้ามเนื �อ เพิ�ม

การไหลเวียนเลือดจากกล้ามเนื �อกลบัสูห่วัใจ 

4. กินดี พักพอ  หลงัออกกําลงักายควรดื�มนํ �าให้เพียงพอ 

ทานอาหารที�มีคาร์โบไฮเดรตสงู ไขมนัตํ�า เช่น ขนมปัง นํ �าผลไม้ 

กล้วย เป็นต้น จะทําให้กลบัมาวิ�งใหม่อีกครั �งอยา่งสดชื�น 

5. เตรียมอุปกรณ์ โดยเฉพาะรองเท้า อย่าดเูพียงเรื�อง

ราคาหรือแฟชั�น เพราะของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป  รองเท้าที�ดี

คือรองเท้าที�เข้ากบัลกัษณะเท้า อาจต้องคํานึงถึงเรื�องนํ �าหนกัตวั

สาระสุขภาพ 

เคล็ดลับเรียนด ี



ประกอบในการเลอืกรองเท้าด้วย และเลือกเสื �อผ้าที�ระบายอากาศ

ได้ดีหากวิ�งทางไกล หรือที�อากาศร้อน 


