
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 (9 สิงหาคม 2562 )คุณเมตตา สุขสวคนธ์ ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั �นพื �นฐาน และนายอรรณพ ตั �งกิตติ

ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก พร้อมด้วยสมาชิกสภา

เทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาร่วมในพิธีถวาย

พระพรชัยมงคล เนื�องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "12 

สิงหาคม 2562" และพิธีตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกบัคณะ

ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ณ 

ศาลาวดัชยัมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

หน่วยงานตา่งๆ เข้า

และภาคเย็นร่วมพิธีจุดเทยีน ถวายพระพรชยัมงคล เนื�อง

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

นาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

 

( 

 

สอบแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ�น ประจําปี 

2562 

ชั �น 

และได้รับเงินรางวลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9 สิงหาคม 2562)คณะผู้บริหาร  คณะครู  พนกังานจาก

หน่วยงานตา่งๆ เข้าร่วมพิธีตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในภาคเช้า 

และภาคเย็นร่วมพิธีจุดเทยีน ถวายพระพรชยัมงคล เนื�องในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ�พระบรม ราชินี

นาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง "12 สิงหาคม 2562"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฉันท์ชนก ฉิมวรรณที�เข้า

สอบแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ�น ประจําปี 

2562 ระดบัประเทศ จังหวดัร้อยเอ็ด  ในรายวิชาภาษาไทย ระดบั 

ชั �น ม.มธัยมศึกษาปีที� 2 ได้รางวลัเหรียญเงิน คะแนน 81 คะแนน 

และได้รับเงินรางวลั จํานวน 10,000บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 4 เดือน สิงหาคม2562 

 
 
 

 

 

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 

 



 
 

3 เคล็ดลับลดความฟุ้งซ่าน เพื�ออ่านหนังสืออย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 1. การวิจยัจากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา เผยว่า การ

ฟังเพลงโปรด จะช่วยขยายหลอดเลือด และเพิ�มการไหลเวียนของ

เลือด ซึ�งไม่เพยีงทําให้รู้สกึผ่อนคลายเทา่นั �น แต่ยงัสง่ผลดตี่อหวัใจ

ด้วย แต่หากต้องการปรับอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซา่นก่อนอา่นหนงัสือแล้ว

ละ่ก็ ควรเลือกฟังเพลงในจงัหวะไม่เร็วเกินไปอย่าง แจ๊ส จะดีกวา่ 

 2. นอกจากนี �การวิจยัจากมหาวิทยาลยัในฮ่องกงยงั

พบว่า การกดจดุบนฝ่ามือ ตรงบริเวณมมุสว่นโค้งระหว่างนิ �วชี � และ

นิ �วหวัแมม่ือ เพียง 30 วินาที จะช่วยลดความตงึเครียด และ

เมื�อยล้าของร่างกายสว่นบนได้ถึงร้อยละ 39 

 3. จากนั �นก็ถึงเวลาอา่นหนงัสืออย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ควรให้เวลาในการอ่านต่อเนื�องอย่างน้อย 2 ชั�วโมง เนื�องจากครึ�ง

ชั�วโมงแรกจิตใจมกัยงัไม่นิ�ง สว่นใหญ่จะเริ�มมีสมาธิมากขึ �นหลงั

ลว่งเวลานั �นไปแล้ว ระหวา่งนี � อาจเสริมบรรยากาศภายในห้องด้วย

กลิ�นลาเวนเดอร์ก็ได้ เพราะเปรียบเหมือนยาคลายความวิตกกงัวล

ชั �นดีทีเดียว 

ขอบคุณข้อมูลจาก MThai, Wegointer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสอนลูกเรื�องระวังคนแปลกหน้า เป็นสิ�งที�สมาชกิ

ในครอบครัวควรต้องตระหนัก โดยเฉพาะพ่อแม่ควรบอก
สอนลกูไว้เสียแต่เนิ�นๆ ให้ลูกรู้จักระวังตัวไว้ และไม่ไปไหน
กับคนอื�นหากพ่อแม่ไม่อนุญาต อีกทั �งไม่ควรรับของขวัญ
หรือขนมจากคนที�ไม่รู้จกั เพราะผู้ให้อาจมีจุดประสงค์อื�นที�
นอกเหนือจากการเอ็นดูเด็กๆ ซึ�งนั �นหมายถึงความไม่
ปลอดภัยในชีวิตของลกู หากพวกเขาถกูลักพาตัวไปจากอ้อม
อกแม่ 

หนทางที�จะช่วยป้องกันความปลอดภัยแก่เด็กๆ จึง
ต้องเริ�มที�ครอบครัวสร้างเกราะคุมภัยสอนลกูน้อยให้รู้จกั

ระมัดระวังตัว เป็นอีกหนึ�งบทบาทของพอ่แมท่ี�ต้องสอนลกู แต่ไม่

ควรพดูให้ดนู่ากลวันะคะ เพราะจะทําให้เด็กตื�นกลวัไปด้วย ฉะนั �น

แล้วควรสอนลกูด้วยทา่ทีปกติค่ะค่อย ๆ สอดแทรกไปกบับท

สนทนาในชีวิตประจําวนัจะดีกวา่ 

แต่อย่าเพิ�งกังวลใจว่าลูกจะไม่เข้าใจ หากคุณพ่อคุณ

แม่จะสอนเรื�องเพศตั �งแต่เด็ก เนื�องจากเด็กเล็กอายปุระมาณ 5-

8 ขวบ ก็เริ�มเรียนรู้บทบาททางเพศได้แล้วเพราะเป็นวยัที�กําลงั

เรียนรู้และจดจํา ช่วงเวลานี �คณุสามารถเตือนลกูเรื�องภยัทางเพศได้

โดยการสอดแทรกขณะพดูคยุเรื�องเพศเกี�ยวกบัร่างกายของเรากบั

ลกูเพื�อเป็นจดุเริ�มต้นให้เด็กได้รู้จกัร่างกายของเขาเอง 

ขณะเดียวกนัพ่อแมค่วรเปิดกว้างทางความคิดและเตรียมพร้อมที�

จะให้ข้อมลูเรื�องเพศโดยไม่ปิดกั �นหรือสอนลกูวา่ “อวยัวะเพศ” เป็น 

“ของสงวน” ที�ไม่ควรเอามือไปแตะต้องเพราะนั�นเป็นการตอกยํ �าให้

เด็กรู้สกึรังเกียจอวยัวะเพศของตน เมื�อโตขึ �นก็จะรู้สกึอายไมก่ล้า

ถามข้อมลู ทําให้ละเลยใสใ่จสขุภาพทางเพศของตวัเอง 

สาํหรับการเตือนลูกเรื�องภัยทางเพศนี � ไม่จําเป็นต้อง

สอนลกูอย่างจริงจังหรือยากเกินเดก็จะเข้าใจ เพียงเริ�มต้น

อธิบายธรรมดาๆ วา่อวยัวะเพศแต่ละสว่นเรียกวา่อะไรและมีหน้าที�

อยา่งไร ไม่ตา่งจากการสอนเรื�องตา ห ู จมกู ปาก ฯลฯ พร้อมบอก

ให้รู้ว่า ลกูเป็นเจ้าของร่างกายปฏิเสธได้ถ้าไม่ชอบให้ใครมาถกูเนื �อ

ตวัแม้จะเป็นผู้ใหญ่หรือญาติกนัก็ตาม และแม้วา่คนร้ายสว่นใหญ่

จะเป็นผู้ชาย แตท่ั �งเด็กชายและเด็กหญิงก็มีโอกาสที�จะตกเป็น

เหยื�อทางเพศได้เทา่ๆ กนัค่ะ 

คงไม่ดีแน่ถ้าลูกรู้จักเพียงการปฏิเสธแต่ไม่รู้จักเอาตัว

รอด ยิ�งเข้าเรียนด้วยแล้วใครวา่ไม่อนัตราย เพราะแม้จะอยูใ่น

โรงเรียน แต่ก็มีเหตกุารณ์เด็กหายหรือถกูลกัพาตวัให้เห็นอยู่

บ่อยครั �ง ทางที�ดีคณุควรทําความเข้าใจกบัลกูให้ชดัเจน เช่น หากมี

ใครไปรับลกูที�โรงเรียนแทนคณุ แม่จะบอกให้ลกูรู้ก่อนเสมอ พร้อม

เตือนลกูหากพบเห็นใครมีพฤติกรรมแปลกๆ พยายามเข้ามาแตะ

ตวัชกัชวนไปที�อื�นทั �งๆ ที�ไม่รู้จกักนัให้รีบเดินหนี หรือวิ�งหนีคนที�ข่มขู่

ลกู อย่ากลวัที�จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือคนรอบข้างด้วย 

เท่านั�นยังไม่พอ!!ข้อควรปฏิบตัิเพิ�มความปลอดภยั
ให้แก่ลกูน้อย หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วติดต่อใครไม่ได้
ให้แจ้งตาํรวจได้ที�เบอร์ 191 แล้วเมื�อใดที�ลกูเกิดปัญหาหรือ
เกิดเหตุฉุกเฉินลูกจะสามารถไปหาใครได้บ้าง เช่น ขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลในเครื�องแบบ เป็นต้น 

ที�มา : https://www.thaihealth.or.th 

คลินิคพ่อแม่ เคล็ดลับเรียนด ี


