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ข่าวที่น่าสนใจ     

	 สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง  

	 ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่	๓	ของเพลินพัฒนา...	ภาคจิตตะ	ภาคเรียนแห่งความมุ่งมั่น

ความเข้มแข็งแห่งจิตใจ	คือบ่อเกิดพลังแห่งความสำเร็จ	การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ	

ต้องแก้โจทย์ปัญหา	ต้องประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์	ภายใต้บรรยากาศของการมีส่วนร่วม	

การชื่นชมให้กำลังใจ	 และยกย่องผู้มีความมานะอุตสาหะ	นำไปสู่การเพิ่มพูนขีดความ	

สามารถ	สู่ผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

ชวนอ่านสารานุกรม 
Britannica ฉบับภาษาไทย 

 Britannica Encyclopedia	 สารานุกรมที่ได้รับการยอมรับว่ารวบรวม

ความรู้ด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไว้มากที่สุด	และมีอายุนานถึง	๒๓๖	ปีนับ

แต่เริ่มจัดพิมพ์ฉบับแรก	 ขณะนี้มีการจัดทำสารานุกรมฉบับดังกล่าว	 เป็นภาค

ภาษาไทย	 โดยใช้เวลาดำเนินการจัดทำนานกว่า	๒	ปี	ด้วยความร่วมมือของนัก

วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย	สถาบัน	และหน่วยงานชั้นแนวหน้าต่างๆ	

ในประเทศไทยกว่า	๑๔๐	คน	 ในจำนวนนี้มีผู้ปกครองเพลินพัฒนาของเราร่วม

เป็นคณะทำงานด้วยค่ะ	คือ	คุณย่ากฤษณา	ชุติมา	คุณย่าน้องต้อง	ชั้น	๔/๓	ที่รับ

ผิดชอบในหมวดสาขาเคมี	และคุณพ่อพิชิต	อิทธิศานต์	คุณพ่อน้องพิม	ชั้น	๖/๑	

รับผิดชอบในหมวดสาขาดาราศาสตร์	

	 “สารานุกรม	Britannica	ภาคภาษาไทยนี้เป็นฉบับย่อ	 เพราะถ้าเป็นฉบับ

เต็มจะยาวและหนามากหลายสิบเล่ม	 ในภาคภาษาไทยจึงย่อมาด้วยคำอธิบาย

สั้นๆ	 เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหรือพกพา	 โดยดิฉันรับผิดชอบแปลและ

อธิบายในส่วนของสาขาเคมี	 ซึ่งมีคำศัพท์หลักอยู่หลายร้อยคำ	 เนื้อหาทั้งหมด

เป็นความรู้สำหรับคนทั่วไป	สามารถอ่านได้ทุกวัยค่ะ”	 คุณย่ากฤษณา	ชุติมา	

คุณย่าน้องต้อง	 ชั้น	 ๔/๓	 ราชบัณฑิตสาขาเคมี	 กล่าวแนะนำถึงสารานุกรม	

Britannica ภาคภาษาไทย



และเป้าหมายในอนาคตที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคการเย็บผ้าที่ยาก

ยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สามารถออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาได้หลากหลาย

แบบ	รวมไปถึงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไว้สวมใส่เองในอนาคต

ด้วย	สะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ	 เริ่มมองเห็นความถนัดและศักยภาพ

ในตัวเอง	ที่จะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในอนาคตของเขาต่อ

ไป	

	 ในช่วงชั้นที่ ๓	นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นเป้าหมายใน

อนาคตของตัวเขาเองแล้ว	 นั่นคือ	 สาขาวิชาที่อยากเรียนใน

มหาวิทยาลัย	หรืออาชีพในอนาคต	 โดยมีการศึกษาข้อเท็จจริง

ของอาชีพที่ตนสนใจอย่างละเอียด	พร้อมทั้งวางแนวทางการเรียน

รู้และการเตรียมตัวต่างๆ	 เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้	 โดยมีคณะ

ครูที่ร่วมรับฟังการนำเสนอคอยชี้แนะด้วยคำถาม	 เพื่อให้นักเรียน

คิดหาคำตอบที่จะทำให้การกำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายนั้น

รอบคอบยิ่งขึ้น

๒

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น  

	 ในงาน	 “ชื่นใจ...	 ได้เรียนรู้”	 ช่วงชั้นที่	 ๑-๓	 ในปลายภาค

วิริยะที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ	“กิจกรรมเผยตน”	เป็น

กิจกรรมที่ให้นักเรียนทบทวนและสรุปสภาวะการเรียนรู้ของตนเอง	

เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้	และสิ่งที่อยากเรียนรู้ต่อไป	รวมทั้งเป้า

หมายการเรียนรู้และการพัฒนาตนในอนาคตของแต่ละคน	 โดย

อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้	 ขึ้นอยู่กับวัยของ

เด็กแต่ละคน	 เช่นในช่วงชั้นที่	 ๑	 เป้าหมายที่วางไว้เป็นเป้าหมาย

ระยะสั้นอย่างเช่น	ทำการบ้านทุกครั้ง	ตั้งใจเรียนรู้หน่วยวิชาต่างๆ	

ให้มากยิ่งขึ้น	

	 ในช่วงชั้นที่ ๒	 นักเรียนได้เลือกชิ้นงานในหน่วยวิชาที่

ตนเองชอบและถนัดมานำเสนอ	เช่น	นักเรียนคนหนึ่งนำเรื่องการ

เย็บชุดตุ๊กตาในหน่วยวิชาแสนภาษามานำเสนอ	 โดยบอกเล่าถึง

แรงบันดาลใจในการออกแบบ	การเรียนรู้วิธีการเย็บผ้าแบบต่างๆ	

ชื่นชมชื่นใจนักเล่านิทานน้อย 
	 ขอแสดงความยินดีกับน้องบัว-ด.ญ.กมลลักษณ์ แย้มหรั่งทรัพย์ ชั้น ๒/๑ ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานชาดก	 “พระเจ้า	๕๐๐	ชาติ”	 ในงานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาติ	 ครั้งที่	 ๑๓	 วันเสาร์ที่	 ๑๑	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 โดยครั้งนี้น้องบัวเลือกเรื่อง		

“กุรุงคมิคชาดก-กวางเจ้าปัญญา”	ชาดกที่พูดถึงผู้มีปัญญามาเล่า	โดยมีคุณครูเกตุ-เกตุธิภัชน์	

ส่วนพัฒนาหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย	ช่วยฝึกซ้อมเทคนิคการเล่านิทานต่างๆ	ทำให้ใน

วันแข่งขันน้องบัวสามารถเล่านิทานได้อย่างฉะฉาน	ชวนฟัง	และเป็นธรรมชาติสมวัย	 โดยมี

น้องบุ๋น-ด.ช.เพราพงศ์พันธุ์	 ชั้น	๑/๑	น้องชายไปช่วยแสดงเป็นกวางประกอบการเล่าเรื่อง

ด้วย	สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการและผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะ

เก็บตกงาน “ชื่นใจ... ได้เรียนรู้” 

 สารานุกรม	Britannica	 ฉบับภาคภาษาไทยเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆ	 กว่า	 ๕๒	 สาขา	 เช่น	

ประวัติศาสตร์	ปรัชญาและศาสนา	การแพทย์	คณิตศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสัตววิทยา	กฎหมายและการปกครอง	

การเมือง	ละคร	ดนตรี	ภาษา	วรรณคดี	สถาปัตยกรรม	จิตวิทยา	ฟิสิกส์	ดาราศาสตร์	ธรณีวิทยา	กีฬา	ฯลฯ	รวบรวม

หมวดคำศัพท์หลักกว่า	๒๘,๐๐๐	คำ	 เรียงลำดับตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษจาก	A-Z	 เพื่อความสะดวกในการ

ค้นคว้า	และภาพประกอบมากกว่า	๑๘,๐๐๐	ภาพ	 เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจ	ซึ่งขณะนี้มีให้ได้ค้นคว้ากันแล้วใน

ห้องสมุดเพลินพัฒนา	เด็กๆ	และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านกันได้ค่ะ



๓

เก็บตกเสวนา “การศึกษาเพื่ออนาคต” 
 ในงานเสวนา	 “การศึกษาเพื่ออนาคต”	ที่จัดขึ้นสำหรับ

นักเรียน	คุณครู	 และผู้ปกครองช่วงชั้นที่	 ๔	 ในช่วงปิดภาค

เรียนที่ผ่านมา	 มีหลายประเด็นที่	 ดร.วุฒิ	 ชินชนะโชคชัย	

วิทยากรในวันนั้นพูดไว้	ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง	 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่

วางไว้ในอนาคต	นำบางส่วนบางตอนมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะ	

	 นักเรียนในระดับชั้น	 ม.๔-๕	 ควรมี	 Strategic 

Planning ของตัวเอง	นั่นคือ	การวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ในอนาคต	แต่ก่อนนั้นเราจะต้องรู้เป้าหมายหรือความฝันของ

ตัวเราก่อน	แล้วจึงมาวาง	Strategic	Planning	เพื่อทำให้ความ

ฝันนั้นเป็นจริง	

	 นอกจากจะรู้ว่าเรา	“อยากเรียน”	อะไรแล้ว	สิ่งที่สำคัญ

คือ	ต้องรู้จักสิ่งที่เรา	 “อยากเรียน”	ให้ละเอียดและลึกซึ้งว่าคือ

อะไร	 เช่น	มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง	ต้องใช้ทักษะหรือ

ความรู้ด้านไหนบ้าง	 เรียนจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร	

อาชีพนั้นเป็นอย่างไร	ต้องอาศัยคุณสมบัติใด	มีลักษณะการ

ทำงานอย่างไร	 โอกาสหรือเส้นทางของอาชีพนั้นในประเทศ

ไทยเป็นอย่างไร	 ฯลฯ	 ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียน

เลือกเป้าหมายในอนาคตของตัวเองได้	 เมื่อเลือกแล้วก็ต้อง	

เตรียมตัวและมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เส้นทางที่เลือก	แม้ว่าท้ายที่สุด

อาจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการไม่ได้	 แต่ถ้านักเรียนมี

ความชัดเจนในสิ่งที่เลือกและมีความมุ่งมั่น	ก็สามารถประสบ

ความสำเร็จได้	 เพราะยังมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอีกมากให้

เลือกเรียน	

	 เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์	 เพราะรู้สึก

ว่า	 “ยาก”	แต่อยากให้เด็กรู้สึกว่า	 “ความยาก”ไม่ใช่อุปสรรค	

แต่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง	

ในชีวิตคนเรามีสิ่งที่จะ “ทำ” ๓ สิ่ง
คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่
อยากทำ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความ
สำคัญกับสิ่งที่อยากทำก่อน ทั้งที่ ใน
ความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้มีความสำคัญ
เป็นลำดับสุดท้าย

	 ในชีวิตคนเรามีสิ่งที่จะ	 “ทำ”	๓	สิ่ง	คือ	สิ่งที่ต้องทำ	

สิ่งที่ควรทำ	และสิ่งที่อยากทำ	ซึ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความ

สำคัญกับสิ่งที่อยากทำก่อน	ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้มี

ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย	

	 นักเรียนช่วงชั้นที่	๔	ควรตั้งเป้าหมายในชีวิตได้แล้ว	

และรีบค้นหาตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ยังขาด	 ไม่เข้าใจ	หรือยัง

ไม่รู้	 แล้วรีบเสริมส่วนที่ขาด	หาทางทำความเข้าใจในสิ่งที่ยัง

ไม่รู้	เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่	

เป้าหมายที่วางไว้

จิตอาสา พัฒนาตน 
 โครงการ	 “จิตอาสา พัฒนาตน” ของนักเรียนชั้น	๑๐	 ในช่วงปิดภาค

เรียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะ	จากเดิมที่แจ้งไว้ว่า

นักเรียนจะไปทำงานอาสาสมัครใน	๕		หน่วยงาน	คือ	บ้านพักคนชราบางแค,	

โรงเรียนสอนคนตาบอด,	สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา,	 โรง

พยาบาลเด็กราชวิถี	 และสวนเจียมตน	แต่ด้วยความไม่สะดวกในบางหน่วยงาน	

กอปรกับต้องระมัดระวังความปลอดภัยขณะเดินทางผ่านบริเวณที่มีเหตุปะทะ

กันทางการเมืองดังที่เป็นข่าว	ทำให้ต้องยกเลิกการทำงานในหน่วยงาน	๔	แห่ง	

เหลือเพียงสวนเจียมตนของคุณลุงชวน	ชูจันทร์	 เพียงแห่งเดียวที่นักเรียนได้ไป

ทำงานอาสาสมัคร	ตั้งแต่วันที่	๗-๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๑
นำของไปบริจาค 



๔

 งานนี้ต้องขอขอบคุณทีมผู้จัดที่ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย	

(แต่แอบเห็นลิ้นห้อยกันเป็นแถวเลยค่ะ)	 และชื่นชมผู้เข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้	 สังเกตว่าแต่ละครอบครัวมีการเตรียมความ

พร้อมกันเป็นอย่างดี	 เริ่มตั้งแต่มาตรงเวลา	ทำให้กำหนดการ

สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายของผู้จัดได้ดีพอสมควร	แต่รู้สึก

ค่าย จปร.สานสัมพันธ์ 3 Generations   
เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 นักเรียนทั้ง	 ๕	 คนที่อาสาไปเป็นชาวสวนช่วยคุณลุงชวน

ทำงานประกอบด้วย	 ไนซ์-วริยา	กีรติวรสกุล,	 แบ๊งค์-ภีรวัฒน์	 เรือง

เล็ก,	เจ-ธาดา	สุวรรณเสรีเกษม,	ต้นน้ำ-ปฐมธาร	อาศัยธรรมกุล	และ

ป๊อป-ธีรพงษ์	วงษ์พันธุ์	 ขอชื่นชมเด็กๆ	ทุกคนที่ทำงานกันอย่างขยัน

ขันแข็ง	 จนเป็นที่ประทับใจและเป็นที่รักที่เอ็นดูของคุณลุงคุณป้าที่

สวนเจียมตนทุกคนค่ะ

 “ตอนแรกหนูตั้งใจจะไปทำงานที่โรงพยาบาลเด็ก	 แต่พอ

ยกเลิกจึงย้ายมาทำงานที่สวนเจียมตนแทน	ก็สนุกดีค่ะ	 ได้ทำอะไร

หลายอย่างที่เราไม่เคยทำ	ทั้งดายหญ้า	เก็บผัก	พันต้นถั่วฝักยาว	แต่

ที่ประทับใจมากคือการได้ห่อ	 *ข้าวต้มลูกโยน	ตอนแรกก็ยังห่อไม่ได้	

เพราะมันยาก	แต่พอได้ยินป้าๆ	 เขาคุยกันว่ามีคนสั่งไว้	๒,๐๐๐	พัน

ลูก	คงจะต้องทำถึงเที่ยงคืนแน่	หนูเลยพยายามห่อให้เป็นเร็วๆ	จะ

ได้ช่วยป้าเขา	พอห่อได้แล้วก็ภูมิใจค่ะ	 ได้เอากลับไปตักบาตรวันออก

พรรษาด้วยค่ะ”	ไนซ์-วริยา กีรติวรสกุล ชั้น ๑๐	

 “งานที่ทำก็เป็นงานพื้นฐานของชาวสวน	อย่างดายหญ้า	ฟัน

ดิน	เก็บสวะในบึง	เก็บผักบุ้ง	ถึงแม้ผมจะไม่เคยทำ	แต่พอได้ทำแล้วก็

ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยยากอะไรนะครับ	สนุกดี	พอถึงกลางวันก็หยุดพัก

ทานข้าวกับชาวบ้านที่เราไปช่วยงาน	ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้

มาทำอะไรแบบนี้ในช่วงวันหยุด	ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนที่เรียบง่าย	

และอยู่กันอย่างพอเพียง”	ต้นน้ำ-ปฐมธาร อาศัยธรรมกุล ชั้น ๑๐	

 สำหรับหน่วยงานอื่นๆ	อีก	๔	 แห่งที่เด็กๆ	 คุณครู	 และผู้

ปกครองได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่างๆ	 ไว้กับทาง

โรงเรียนในช่วงก่อนปิดภาคเรียนนั้น	วันที่	๑๕	ตุลาคม	๕๑	คณะครู

ช่วงชั้นที่	 ๔	 ได้นำเงินและสิ่งของบริจาคไปมอบให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ	เรียบร้อยแล้วค่ะ	ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันและทำบุญ

ร่วมกันในครั้งนี้นะคะ

เห็นใจและเข้าใจที่ผู้การทหารออกปากว่างานนี้	 control	 ไม่ได้

เลยครับ	ทั้งเด็กๆ	 รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ	พลังงาน

เยอะมากจนควบคุมลำบาก	 ต้องปล่อยให้ เป็นไปตาม

ธรรมชาติ	(ปล่อยไปเถอะค่ะ	นานๆ	จะได้โอกาสใช้พลังงานไล่

ตามลูกๆ	กันซะขนาดเนี้ย)

* ข้าวต้มลูกโยน ข้างในเป็นข้าวเหนียว  
นิยมนำมาใส่บาตรในวันออกพรรษา 
หรือเรียกอีกอย่างว่า "ตักบาตรเทโว" 

ป๊อป

เจ	

ไนซ์	

	 	 	 	 เล่าเรื่องโดย	:	คุณแม่น้องตะวัน	ชั้น	๒/๓ 

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ช า ว เ พ ลิ น  



๕

(ซ้าย)	สาวเสื้อชมพู	คุณยายจิตร	คุณยายน้องโชกุน	ห้อง	๒/๔	
(กลาง)	สาวเสื้อลายดอก	คุณยายแป้น	คุณยายน้องภูหิน	ห้อง	๒/๒	
(ขวา)	สาวใส่แว่น	คุณยายเรณู		คุณยายน้องตะวัน	ห้อง	๒/๓

	 ตอนงานภาคค่ำ	รวมพล	คุณพ่อ-คุณแม่-คุณลูก	เข้ามา

ร่วมกิจกรรมสนุกสนานซึ่งจัดโดยทางทีมทหาร	ได้เล่นอย่างทั่ว

ถึง	บรรดาคุณพ่อถึงกับออกปาก	“ผมไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มา

นานแล้ว	แหมคิดถูกจริงๆ	ที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่”	 (เอ้าโรงเรียน

รับความดีไปซะงั้น)	 เล่นกันสนุกสนานซะจนลืมนึกถึง	 สาว	

สาว	สาว	ที่คงเริ่มเบื่อ	 ไม่ถึงคิวคุณยายเล่นซะที	 เลยชักชวน

กันกลับที่พัก	 	ซึ่งขอบอกเลยว่าการได้มารวมพลครั้งนี้เกิดขึ้น

จาก	สาว	สาว	สาว	นี่แหละค่ะที่นัดแนะกันเป็นอย่างดี	บรรดา

ลูกสาวหรือแม่ๆ	ไม่รู้เรื่องเลย	มารู้ตัวอีกทีก็ตอนเบิกค่าใช้จ่าย

จองไปค่ายให้ลูกเธอแล้วนะ	 (คุณยายมาบอก)	 เราก็นึกว่า

โรงเรียนจัดให้ทุกคนต้องไป	 เอ้าไปก็ไป	มารู้ทีหลังว่า	๓	ยาย

เธอตกลงกันเรียบร้อย...	อยากไปเที่ยวด้วยกันก็บอกมาตรงๆ	

เลย	

	 เริ่มต้นจาก	๓	คุณยายคุยกันแล้วก็นัดกันอย่างดี	 “เรา

เอารถกลับไป	๑	คัน	แล้วให้พวกเขารวมกันตามกลับไปทีหลัง

ละกัน	 ไปคาราโอเกะกันดีกว่า”	 (ดูสิ	 ใครมันกว่าใครเนี่ย)	พวก

เราก็ไม่ทันคิดอะไร	โอเคตามสมัครใจละกัน	ก็เลยปล่อยไป	ลืม

นึกไปว่าการเดินทางกลับที่พักระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆ	ร่วม	๑๐	

กิโลแน่ะ	 เอาเรื่องเหมือนกัน	แต่ที่แย่กว่าคือ	 เส้นทางมืด	 ไม่

คุ้นเส้นทาง	พอปิดงานพวกเราก็ขับรถกลับมากัน	 เสียงคุณพ่อ

เปรยออกมาว่า	 “ผมชักสงสัยซะแล้วว่า	๓	คุณยายจะขับกลับ

ได้อย่างไรเนี่ย	น่าหลงทางมากเลย	ชักไม่แน่ใจว่าเราจะถึงที่

พักก่อนรึเปล่า”		

	 งานเข้าล่ะสิ	 เพิ่งรู้สึกห่วง	๓	คุณยาย	ลุ้นกันตลอดทาง	

แต่พอกลับมาถึงโชคดี	๓	คุณยายนั่งรวมตัวกันอยู่ในห้องและ

กำลังหัดบวกเลขกันอยู่	 ถึงกับรีบเก็บกันใหญ่	 แต่หาหลุดพ้น

สายตาหลานชายขี้สงสัยได้ไม่	

	 ตอนเช้าถึงมีการเล่าขำๆ	ถึงการเดินทางกลับที่พักเมื่อ

คืน	 โถ...นึกว่าเก่ง	 ไหนได้ขับรถหลงเจ้าค่ะ	ต้องแวะถามทหาร

ยาม		สุดท้ายต้องจ้างมอเตอร์ไซค์ขี่นำทางกลับ	 	ฮ่าๆๆ	กว่า

จะถึงที่พักกันเนอะ	

	 สรุปความสนุกสนานทริปนี้ได้รับกันถ้วนหน้า	 สร้าง

บรรยากาศคุ้นเคยและเป็นกันเอง	ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะ

เป็นการวางรากฐานได้อย่างแน่นแฟ้น	สมกับชื่องานจริงๆ	ค่ะ		

	 	

 ปล.ลูกชายได้ข้อมูลมาทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ 

เขาบอกว่าเขาได้ความสนุก ความสามัคคี ความกล้าหาญ 

(ความ... ขี้โม้ด้วยมั้งคะ) แต่ก็แอบชื่นชมค่ะที่คิดออกมา 	

แต่ละอย่าง 

	 แอบได้ยินบรรดาทีมครอบครัวบอกว่ารู้สึกสนุกตั้งแต่

ยังไม่ทันเริ่ม	 งานนี้เตรียมมาเต็มที่	 เอ้ายามเช้ายังเฟรช	 ไม่

อยากให้นึกภาพยามบ่ายเลย	 เหงื่อหยดย้อย	หน้ามันแผล็บ	

เริ่มก้าวขาไม่ทันลูกๆ	ที่ยังเย้วๆๆ	 “เร็วๆ	สิคะ	คุณพ่อ	คุณ

แม่”	จากตอนเช้ายังได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่	พอบ่ายได้ยินแต่

เสียงเด็กๆ	เจื้อยแจ้ว	ลานยังไม่หมดกันค่ะ	

	 เราลองเบี่ยงเบนเป้าหมายใหม่ดีกว่า	 เพราะเล่าเรื่อง

คุณพ่อ-คุณแม่-คุณลูก	ใครๆ	ก็คงสังเกตเห็นเหมือนกัน		พอดี

ได้มีโอกาสมาร่วมทีมกับ	๓	คุณยาย	นี่แหละเป้าหมายใหม่

ของดิฉันล่ะค่ะ		เพราะคงไม่มีใครได้มีเวลาทันสังเกต	สาว	สาว	

สาว	๓	ยายที่ว่านี้	 	ขอแอบเม้าท์คนแก่แต่หัวใจยังโจ๋ดูบ้างนะ

คะ	บรรยากาศเช่นนี้ที่มีให้เห็นครบ	“3	Generations”	ค่อนข้าง

หาได้ยากในสังคมปัจจุบันแล้วสิ	 แอบส่งภาพมาให้เห็นกัน

จะจะซะด้วยเลยดีไหมคะ	 (สมาชิกอาวุโสผู้ให้กำเนิดเกิด

ทายาทมาเป็นนักเรียนเพลินวันนี้อย่างไรล่ะจ๊ะ)

ภาพเด็กๆ เล่นกันค่ะ ธรรมชาติดีจัง สองหนุ่มน้อย 	

เป็นลูกชายคุณครูศัย ห้อง ๒/๓ (อ้าวนึกว่าเด็กชั้น ๒ 

เล่นกับพี่ชั้น ๕)	



๖



การแกะสลักผักผลไม้ 
 ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่สนใจร่วมเรียนแกะสลัก

ผักผลไม้กับคุณแม่สุชาดา		สุขแซม	คุณแม่น้องริวโก้	อ.๒/๓	

จากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์	ในวันอังคาร

ที่	๔,	๑๘,	๒๕	พ.ย.	และวันที่	๒	ธ.ค.๕๑	(รวม	๔	ครั้ง)	

เวลา	๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์	ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ	ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ	๘๘๐	บาท	

(เตรียมผักผลไม้มาเอง)	และค่าอุปกรณ์	๑๘๐	บาทต่อชุด	

(มีดคว้าน	และมีดแกะสลัก)	หรือท่านใดจะนำอุปกรณ์มาเอง

ก็ได้ค่ะ	

ผู้ที่สนใจเรียนในแต่ละหลักสูตร สอบถามรายละเอียด  

และสมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ   

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ  

หลักสูตรเรียนทำอาหารและแกะสลักการทำอาหารนานาชาติ 
 ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำอาหาร

นานาชาติ	๔	เมนู	ได้แก่		

	 คัตสึด้ง	(อาหารญี่ปุ่น)		

	 สลัดไก่อบ	(อาหารฝรั่ง)		

	 กุ้งผัดผงกระหรี่	(อาหารจีน)		

	 และคุกกี้สอดไส้	(เบเกอรี่)	

ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี	๕	ช่องทางคือ	จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลิน

พัฒนา / บอร์ดกำแพงข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือ

ถือ (SMS) ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง	

	 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน	เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน	๕	ช่องทาง	คือ	

	 ๑.	เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ	๓	จุด	คือ	บริเวณทางเข้าอาคารประถม	/	หน้าห้อง	

	 			ประชุมส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	/	หน้าห้องสมุดประถม	

	 ๒.	โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร	(ครูปราณี	เชาว์ชัยพร-ครูณี)	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๓๑๐๖	

	 ๓.	แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร	กลุ่มอาคารสำนักงาน	

	 ๔.	แจ้งผ่าน	E-mail	ที่	comment@plearnpattana.com	

	 ๕.	แจ้งผ่านครู	/บุคลากร	/	สภาครอบครัวเพลินพัฒนา	เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะ	

	 	 	เพื่อดำเนินการต่อไป

คัตสึด้ง 

สลัดไก่อบ 

กุ้งผัดผงกะหรี่ 

คุกกี้สอดไส้ 
โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์		

คุณแม่สุชาดา		 สุขแซม	 คุณแม่น้องริวโก้	 อ.๒/๓	 ในวัน	

พฤหัสบดีที่	 ๖,	 ๑๓,	๒๐	 และ	๒๗	พฤศจิกายนนี้	 (รวม		

๔	ครั้ง)	เวลา	๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์	ส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ	๑,๕๐๐	

บาท	 (รวมเครื่องปรุงและอุปกรณ์)	 แต่ไม่รวมผ้ากันเปื้อน		

ผ้าเช็ดมือ	 เขียง	 จาน	 และกล่องใส่อาหารกลับบ้าน	 โดย	

ผู้เรียนจะได้รับอาหารกลับบ้านคนละ	๑	ชุดค่ะ







๗

สานสัมพันธ์... วันครอบครัว ชั้น ๑-๑๑ 
 ผ่านไปแล้วกับงาน	“สานสัมพันธ์...	วันครอบครัว	ชั้น	๑-๑๑”	ที่มีขึ้นเมื่อวันที่	๔-๕	ตุลาคม	๕๑	ณ	

โรงเรียนเตรียมทหาร	จ.นครนายก	เห็นสมาชิกครอบครัวเพลินพัฒนา	ทั้งเด็กๆ	คุณพ่อ	คุณแม่	คุณปู่	คุณย่า	

คุณตา	และคุณยาย	จำนวน	๔๕๘	คน	๑๓๔	ครอบครัว	ไปร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน	

คณะกรรมการบริหารสภาฯ	ที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ถึงกับหายเหนื่อย	พร้อมทั้งฝากคำขอบคุณจากใจมาให้ผู้ที่

มีส่วนให้กิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวเพลินพัฒนาครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยด	ีดังนี้	

 ขอบคุณโรงเรียนเพลินพัฒนาที่ให้ยืมรถตู้	และให้การสนับสนุนต่างๆ	

 ขอบคุณ	ส.ส.ชั้น	๑-๑๑	ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำดีๆ	

 ขอบคุณแม่หน่อย-คุณแม่น้องไท	สำหรับรถตู้ในการสำรวจครั้งที่	๑	

 ขอบคุณทีมสำรวจทุกคน	ทั้งพ่อป้อม	พ่อนพ	พ่อเมธ	พ่อยม	แม่แอ๊ะ	แม่นก	แม่หน่อย	แม่เล็ก	แม่โอ๊ค		

	 	 แม่หวาน	พ่อโอ	แม่ต่าย	แม่ณา	แม่แหม่ม	แม่ปา	และแม่ป้อม	

 ขอบคุณพ่อนพ	แม่แอ๊ะ	และแม่โอ๊ค	ที่ช่วยติดต่อ	ต่อรองราคา	และวางมัดจำที่พัก	

 ขอบคุณพ่อโอในการจัดหาสปอนเซอร์ของรางวัล	(gift	set)	

 ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอบคุณทุกรอยยิ้มและกำลังใจ 

แจ้งข่าวกันสักนิดสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกระโดดหอในวันงานสานสัมพันธ์ฯ	สามารถมารับ	“ปีกและใบเกียรติบัตร

การกระโดดหอ”	ได้ที่ครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๖๑๐๑	ค่ะ

 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ	ครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคน	ภาค

เรียนจิตตะนี้ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ	มีกิจกรรมดีๆ	มานำ

เสนอ	นั่นก็คือ	เทศกาลนิทานในสวน	ปี	๓	ค่ะ	แต่ปีนี้เราจะ

เปลี่ยนแปลงสถานที่เล็กน้อย	จากสนามหญ้าเล็กข้างอาคาร

ประถมต้นมาเป็นบริ เวณห้องสมุดครอบครัวและลาน

อเนกประสงค์หน้าห้องชุมชนฯ	ชื่องานในปีนี้จึงเปลี่ยนเป็น	

“นิทานในบ้าน ลานเพลินใจ”	 แล้วจะทยอยแจ้งราย

ละเอียดให้ทราบกัน	เพราะกิจกรรมนี้จะเริ่มหลังงานเทศกาล	

“ลมข้าวเบา...	เงาเดือนเพ็ญ”	ค่ะ	

	 ช่ วงปิด เทอมที่ ผ่ านมาเราชาวชมรมห้องสมุด

ครอบครัวฯ	 ไปงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติมา	 ได้หนังสือ

ใหม่ๆ	มาฝากสมาชิกตัวน้อยๆ	หลายเล่มเลยค่ะ	ช่วงนี้อยู่

ในระหว่างเตรียมการขึ้นชั้นอยู่	 อดใจรอหน่อยนะคะ	ต้อง

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในทุนทรัพย์ครั้งนี้	ทำให้เราได้มี

หนังสือดีใหม่ๆ	มาอ่านกัน	แล้วจะค่อยๆ	แนะนำหนังสือ

แต่ละเล่มนะคะ	

	 ข่าวสุดท้ายที่จะแจ้งให้ทราบก็คือ	 วันพฤหัสบดีที่ 

๓๐ ตุลาคมนี้ เรามาอุ่นเครื่องฟังนิทานแสนสนุกกับคุณแม่

อุ๊บอิ๊บ	แม่ของน้องอิงแลนด์	ตอ.๔	กันก่อนค่ะ	ที่เก่าเวลา

เดิม	 บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าห้องชุมชนฯ	 เวลา	

๑๕.๓๐	น.เป็นต้นไป	แล้วพบกันนะคะ



ข่าวจากชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เล่าเรื่องโดย	:	พ่อแม่อาสาชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ

เราไปฟังนิทานแสนสนุกๆ กับคุณแม่กันดีกว่า 



๘

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com  

สานสัมพันธ์... วันครอบครัว ชั้น ๑-๑๑ 
วันที่	๔-๕	ตุลาคม	๒๕๕๑	ณ	โรงเรียนเตรียมทหาร	จ.นครนายก	

ถ้อยคำชวนคิด

“เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสมองและการเรียนรู้	คือ	

การเรียนรู้ที่	คิด	ค้น	ทำ	และพัฒนาได้ด้วยตนเอง	

Deep	interest	and	Self-directed	learning	

     ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา” 

ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ	“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”		ในการสัมมนาวิชาการ	สสอน.	ประจำปี	๒๕๕๑		

“สร้างสรรค์สมอง...	สู่เศรษฐกิจสังคมที่สร้างสรรค์”	

วันที่	๑๖-๑๗	ต.ค.๕๑	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม	ไบเทค	บางนา


