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ฉบับที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ     

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

	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้ปกครอง	 	

	 ท่านใดที่เข้าไปติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ของโรงเรียน	หรือแวะอ่านบอร์ดกำแพงข่าว	

คงจะทราบว่าโรงเรียนเพลินพัฒนาของเราได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนไทยไท 

หนึ่งในเครือข่ายการเรียนรู้ของโครงการระพีเสวนา	ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอองค์	 

ความรู้ด้านการศึกษาสู่สังคมไทย	จดหมายข่าวฉบับนี้นำรายละเอียดของโครงการมาบอก

เล่าให้ทราบกันค่ะ	 

โครงการระพีเสวนา 

ห้องสมุดโฉมใหม่ 

รับบริจาคกระดาษ 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
นิทานยามเช้าของอนุบาล 

กำหนดการภาคสนาม 

ตะวันอ้อมข้าว ดูดาวบนฟาง 

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชช.๒ 

จุฬาฯ วิชาการ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๓ 

Voice Dialogue 

เรียนแกะสลักผลไม้ 

ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวฯ 

ยินดีกับซีเอ็ด 

โครงการระพีเสวนา
สู่การสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์
 โครงการระพีเสวนาเกิดขึ้นโดยการร่วมมือของ	

มูลนิธิระพี	-	กัลยา	สาคริก	สถาบันอาศรมศิลป์	และศูนย์

จิตตปัญญาศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อขับเคลื่อน

เครือข่ายการเรียนรู้	๗	กลุ่ม	อันประกอบด้วย			

	 ๑.เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่		

	 		(เครือข่ายโรงเรียนไทยไท)		

	 ๒.เครือข่ายสื่อเพื่อการเรียนรู้		

	 ๓.เครอืขา่ยเศรษฐกจิพอเพยีงและพลงังานทางเลอืก   

	 ๔.เครือข่ายอุดมศึกษาทางเลือก			

	 ๕.เครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		

	 ๖.เครือข่ายศิลปะเพื่อการเรียนรู้จากภายใน	

		 ๗.เครือข่ายแพทย์และสาธารณสุขทางเลือก		

เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นทางออกแก่การศึกษา

ไทย	และเป็นการคารวะแด่	 ศ.ระพี	 สาคริก	ปราชญ์

แห่งแผ่นดินผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย	

	 เครือข่ายโรงเรียนไทยไท - โรงเรียนที่จัดการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างอิสระ 

ประกอบด้วยโรงเรียนเพลินพัฒนา	 และโรงเรียนที่

จัดการศึกษาในแนวทางเดียวกันอีก	 ๑๑	 แห่ง	 คือ	

รุ่งอรุณ	ทอสี	 สยามสามไตร	หมู่บ้านเด็ก	 จิตตเมตต์	 

(ปฐมวัย)	 สัตยาไส	นานาชาติเมธา	 อนุบาลบ้านรัก	

วรรณสว่างจิต	ดรุณสิกขาลัย	และสัมมาสิกขาลัย	ซึ่งได้

มีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเบื้องต้น	ทั้ง

ทางด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนาครูและ

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา
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สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 
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ขยายเวลารับบริจาคกระดาษ
	 ส่ วนสื่ อสารองค์ ก รขอ เชิญชวนคุณพ่อ	 คุณแม่		 

ผู้ปกครอง	 เด็กๆ	 และคุณครู	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต	

“สมุดบันทึกทำมือลดโลกร้อน”	จำนวน	๑,๕๐๐	เล่ม	สำหรับ

เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้	 โดยเปิดรับบริจาค“กระดาษ 

A4 ใช้แล้ว ๑ หน้า”	(ไม่ยับ-สะอาด-ไม่เจาะรูเข้าแฟ้ม-จำนวน

มาก)	เพื่อนำมาผลิตสมุดบันทึกทำมือฝีมือเด็กๆ	คุณครู	และผู้

ปกครองที่มีเวลาจะมาช่วยกัน	 สมุดบันทึกที่ได้ส่วนหนึ่งจะ

มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ	 เพลินพัฒนาทุกคน	และ

อีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายสำหรับใครที่อยากได้ไปเป็นที่ระลึก	

หรือเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่	 รายได้จะนำ

ไปสมทบทุนศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา	ฯ	ค่ะ	

	 ขณะนี้มีหลายท่านนำกระดาษมาบริจาคกันบ้างแล้ว	

แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นกระดาษเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้ม ซึ่งไม่

สามารถนำมาทำสมุดบันทึกได้ จึงขอขยายเวลารับบริจาค

กระดาษ A4 (ย้ำกันอีกครั้งว่า ไม่ยับ-สะอาด-ไม่เจาะรูเข้า

แฟ้ม) ถึงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๑ เนื่องจากยังมีความต้องการใช้

กระดาษในปริมาณมาก	บริจาคได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร	และ

กล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ	ทั่วโรงเรียนค่ะ 

บุคลากรตามแนวทางใหม่	ฯลฯ	อีกทั้งยังได้ร่วมทบทวน

และตรวจสอบถึงความเป็นจริงด้านการเรียนรู้ของมนุษย์

ในระบบการศึกษาปัจจุบัน	 เพื่อแสวงหาแนวทางให้การ

ศึกษาและความรู้ ได้มีบทบาทเอื้อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ในทศวรรษใหม่ที่มีสมดุลในเชิงพุทธิ

ปัญญาและจิตใจอย่างไม่แยกส่วนจากกัน	หรือเป็นการ

เพาะเมล็ดพันธุ์แท้แห่งการเรียนรู้ที่เป็นไทขึ้นในหัวใจของ

เยาวชนไทย	ท่ามกลางจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษที่ท้าทาย

การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติในยุควิกฤต

แห่งความเจริญทางวัตถุ	

	 โรงเรียนทั้ง	๑๒	แห่งจะนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้นี้

ในงานเวทีระพีเสวนา ครั้งที่ ๑ การเรียนรู้เพื่อความ

เป็นไท	 ในวันจันทร์ที่	 ๑๕	 ธ.ค.๕๑	ณ	หอประชุมเล็ก	

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลาย

ทา่นมารว่มใหข้อ้คดิเหน็ในประดน็ตา่งๆ	อาท	ิพระไพศาล  

วิสาโล	ศ.นพ.ประเวศ	วะสี	ศ.กิตติคุณ	สุมน	อมรวิวัฒน์	

ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	และศ.ดร.เอกวิทย์	ณ	ถลาง	พร้อม

ทั้งจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตของเครือข่ายโรงเรียนไทยไท

ภายในงาน	ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถาม

ได้ที่	ครูณี-ปราณี	เชาว์ชัยพร	ส่วนสื่อสารองค์กร	ด่วนค่ะ	

นิทานยามเช้าของเด็กๆอนุบาล
	 วันจันทร์ที่	๑	ธันวาคมที่ผ่านมา	เด็กๆ	ช่วงชั้นอนุบาล

เริ่มต้นการเรียนรู้ของสัปดาห์ด้วยนิทานสนุกๆ	 เรื่อง	 “ปูลม”	ที่

ครอบครัว	“สิทธิวัฒนานนท์”	ประกอบด้วยคุณพ่อพีรพงศ์	คุณ

แม่นลินภัสร์	และน้องลาเต้	 เตรียมอนุบาลห้อง	๒	มาร่วมกัน

เล่าและแสดงให้เด็กๆ	ช่วงชั้นอนุบาลชมกันค่ะ	

 “ปลูม”	เปน็เรือ่งราวของปลูมตวันอ้ย	(แสดงโดยนอ้งลาเต)้ 

ที่ฝันอยากจะมีสีสันสวยงาม	 จึงพยายามนำเอาท้องทะเล	

พระอาทิตย์	และพระจันทร์	มาห่มคลุมสร้างสีสันให้กับตัวเอง	

	 ขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองที่มีจิตอาสา

ร่วมกันผลิตสมุดบันทึกทำมือพร้อมกันทั้งโรงเรียนระหว่าง

วันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคมนี้ ที่บริเวณเรือนอาหารบ้านชุมชน 	

ตัวอย่างบางส่วนจากภาพผลงานการเรียนรู้ของนักเรียน	

ที่จะแทรกอยู่ในสมุดบันทึกทำมือค่ะ	
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กำหนดการภาคสนาม ช่วงชั้นที่ ๑-๓ 

วันที่ ชั้น รายละเอียด 

๑-๒	ธ.ค.๕๑	

๓-๔	ธ.ค.๕๑	

๒/๑	และ	๒/๒	

๒/๓	และ	๒/๔	

		เรื่อง	“กินให้ถูก ปลูกให้เป็น เห็นคุณค่า วิถีพอเพียง”	

		ณ	สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์	มูลนิธิกสิกรรม							 

		ธรรมชาติ	จ.สุพรรณบุรี	และชุมชนทวีวัฒนา	กทม.	

  *	พักค้างคืนที่โรงเรียน	

๔	ธ.ค.๕๑	 ๓	 		การปฏิบัติธรรมเรื่อง	“ก้าวแรกแห่งสติ”  

		ณ	วัดสวนแก้ว	จ.นนทบุรี	

๙	ธ.ค.๕๑	 ๘/๑	 		หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ	

		เรื่อง	“วิทยาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์” 

		ณ	ม.เกษตรศาสตร์	กำแพงแสน	จ.นครปฐม	

๑๘-๑๙	ธ.ค.๕๑	 ๖/๒	 		หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ	เรื่อง	“ดูดาวแล้วย้อนดูตน”	

		ณ	วัดมกุฏคีรีวัลย์	จ.นครราชสีมา	

แต่เมื่อน้ำทะเลลดลง	พระอาทิตย์ลาลับ	พระจันทร์เลือนหาย	สีสันเหล่านั้นก็จางหายไป	ในที่สุดปูลมตัวน้อยก็ได้เรียนรู้ที่จะ

ภูมิใจและมองเห็นความงามในตัวเองที่ธรรมชาติให้มา	นับเป็นนิทานสนุกๆ	ที่แฝงสาระชวนคิดไม่น้อยเลยคะ	

 ขอขอบคุณครอบครัว “สิทธิวัฒนานนท์” ของน้องลาเต้ที่มาร่วมแสดงนิทานให้เด็กๆ อนุบาลได้ชมกันค่ะ	

 วันที่	๒๕–๒๗	พ.ย.๕๑	นักเรียนและคุณครู	ช่วงชั้นที่	๒	ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	ที่ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์	

ศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำ	จ.ปราจีนบุรี	 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นหมู่ตามระบบหมู่ลูกเสือ	 ที่แต่ละหมู่

ประกอบด้วยพี่ชั้น	๖	 เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าหมู่คอยดูแลน้องชั้นเล็กกว่า	 มี น้องชั้น	๔	และ

ชั้น	๕	 เป็นลูกหมู่	ที่ต้องเคารพและเชื่อฟังพี่ๆ	 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม	การ เคารพกฎ	

กติกา	การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	การดูแลตัวเอง	และการดูแลช่วยเหลือกัน	

ระหว่างการทำกิจกรรมในแต่ละฐาน	อาทิ	กิจกรรมเดินทางไกล	

๕	กิโลเมตร	ที่คุณครูอธิบายเส้นทาง	กฎ	กติกา	ในเบื้องต้นก่อน

ออกเดินทาง	แล้วให้นักเรียนแต่ละหมู่เดินทางไปยังจุดหมายด้วยตัว

เอง	โดยมีคุณครูคอยยืนตามจุดผ่านทางเป็นระยะๆ	ตลอดเส้น

ทาง	ซึ่งนักเรียนทุกหมู่ต่างดูแลช่วยเหลือกัน	มีความอดทน	

พยายาม	จนสามารถเดินทางไปถึงวัดที่เป็นจุดหมายปลายทาง	

และได้ถวายสังฆทานร่วมกัน	

	 ในกิจกรรมฐานผจญภัย	(บนบก)	และกิจกรรมทางน้ำ	

นักเรียนได้พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย	และความแข็งแกร่ง

ของจิตใจ	ในการฝ่าฟันฐานกิจกรรมต่างๆ	ทั้งยังได้เรียนรู้การรอ

คอย	การแบ่งปัน	การช่วยเหลือและให้กำลังใจกัน	เป็นการเข้า

ค่าย	๓	วัน	๒	คืน	ที่นักเรียนได้เรียนรู้	พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่าง

น่าชื่นใจค่ะ 

ค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารีช่วงช้ันท่ี๒
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 ในภาคบ่ายเด็กๆ	 ได้สนุกกับการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมา

นวดเพื่อแยกเมล็ดข้าวเปลือก	และนำฟางที่ได้ไปปูบนพื้นนา

สำหรับการดูดาวในตอนกลางคืน	แต่ก่อนดวงดาวจะปรากฏกาย

บนฟากฟ้า	 เด็กๆ	แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันก่อเตาถ่านและหุงหา

อาหารมื้อเย็นตามรายการอาหารที่แต่ละกลุ่มจับสลากได้	มีทั้ง

เมนูไข่ที่ต้องไปเก็บไข่ไก่จากเล้ามาทอด	เมนูเห็ดที่เด็กๆ	ชักชวน

กันไปเก็บเห็ดนางฟ้าจากโรงเลี้ยงเห็ดในโรงเรียนมาผัดและทำ

แกงจืด	กลุ่มที่จับได้เมนูกบและปลา	ก็เดินตามเพื่อนโรงเรียน

หนองแต้วรวิทย์ไปจับกบจับปลาจากบ่อเลี้ยงมาให้แม่ครัวช่วย

ทำ	ก่อนเด็กๆ	จะนำกบไปผัดกะเพรา	และนำปลาดุกไปทอด

บ้าง	เสียบไม้ย่างบ้าง	

 หลังจากอิ่มหนำกับมื้อค่ำฝีมือตัวเองและเพื่อนๆ	 เด็กๆ	

ก็ไปนอนดูดาวบนฟาง	 (ที่มีเสื่อปูทับอีกที)	 ในท้องนาที่เพิ่งเก็บ

เกี่ยวไป	 โดยมีนาวาอากาศเอกฐากูรมาเล่านิทานทานดวงดาว	

พร้อมชวนเด็กๆ	 ดูดาวบนท้องฟ้า	 ก่อนแยกย้ายไปพักผ่อน	

หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน		

	 แม้การเข้าค่ายครั้งนี้จะมีระยะเวลาสั้นๆ	เพียง	๒	วัน	๒	

คืน	แต่เด็กๆ	ก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตนในหลายๆ	ด้าน	ทั้งการ

ดูแลตัวเอง	การปรับตัวใช้ชีวิตในสถานที่ที่ไม่สะดวกและไม่คุ้น

เคย	การวัดนาฬิกาแดด	 เรื่องราวของดวงดาวบนฟากฟ้า	และ

กระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวในนาก่อนจะมาเป็นข้าวสวยร้อนๆ	

พร้อมรับประทาน	ซึ่งทำให้เด็กๆ	มองเห็นเรื่องราวในเมล็ดข้าว	

และรู้ถึงคุณค่าของข้าวที่รับประทานในแต่ละมื้อมากยิ่งขึ้นค่ะ	

“ประทับใจการเกี่ยว

ข้าว	เพราะว่า

เป็นการเกี่ยวครั้งแรก

ในชีวิต	ตอนแรก	 

มีวิทยากรมาสอนก็

ยังเกี่ยวไม่เป็น	จน

เพื่อนที่หนองแต้ฯ	

เขาเห็น	เขาก็มาสอน	

คือเราต้องเอามือกำ

ต้นข้าวไว้	เอาเคียว

มาเกี่ยว	แล้วดึงเคียว

ภาพความประทับใจในการทำปลาดุกย่าง	
ของน้องแอม-ด.ญ.สุธิดา	จันทร์รุจิพัฒน์	ชั้น	๕/๓	

	 “ตะวันอ้อมข้าว	 ดูดาวบนฟาง”	 คือค่ายวิทยาศาสตร์	 

ชื่อโรแมนติกที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์	

(ลีซา-LESA)	จัดขึ้น	 ในวันที่	๒๑–๒๓	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	ณ	

โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์	อ.แก้งคร้อ	จ.ชัยภูมิ	เพื่อเปิดโอกาสให้

เด็กในชนบทและเด็กในเมืองหลวงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน	โดยมีเด็กๆ	ช่วงชั้นที่	๒	ของเพลินพัฒนา	๒๔	คน	เป็น

ตัวแทนของเด็กเมืองหลวงไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กชนบท	 

วัยเดียวกันจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	และโรงเรียนหนอง

แต้วรวิทย์		

	 หลังจากเด็กๆ	ทั้งสามโรงเรียนทำความรู้จัก	และพักผ่อน

ด้วยกันในค่ำคืนแรกที่มาถึง	 วันรุ่งขึ้นเด็กๆ	ถูกปลุกขึ้นมาสูด

อากาศบริสุทธิ์แต่เช้าตรู่	แล้วแบ่งกลุ่มเรียน	รู้วิธีตรวจวัดนาฬิกา

แดดกับนาวาอากาศเอกฐากูร	 เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการศูนย์ลีซา	

โดยเด็กๆ	จะต้องกลับมาวัดนาฬิกาแดดทุกๆ	๒	ชั่วโมง	 เพื่อ

ศึกษาตำแหน่งและการโคจรของดวงอาทิตย์ในฤดูนี้ที่จะอ้อมไป

ทางทิศใต้	อันเป็นที่มาของคำว่า	“ตะวันอ้อมข้าว”	ที่ชาวบ้าน

ในท้องถิ่นอีสานใช้เรียกฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ปลูก

ไว้ตั้งแต่ปลายฤดูร้อน	การเข้าค่ายครั้งนี้เด็กๆ	จึงมีโอกาสเกี่ยว

ข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ด้วย	โดยมีคุณ

ลุงคุณป้าในหมู่บ้าน	 และเด็กๆ	 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ช่วย

สอนวิธีการเกี่ยวข้าวให้กับเด็กๆ	เพลินพัฒนา	

		 เมื่อเกี่ยวข้าวเป็น	 เด็กๆ	 เพลินพัฒนาก็เพลิดเพลินกับ

การเกี่ยวข้าว	 จนคุณลุงคุณป้าที่มาช่วยเกี่ยวออกปากชมใน

ความอดทนของเด็กๆ	ที่เกี่ยวข้าวกลางแดดกันอย่างขันแข็งโดย

ไม่บ่น	 โดยเฉพาะเด็กๆ	กลุ่มที่นาวาอากาศเอกฐากูรขนานนาม

ว่า “ชาวนาชุดสุดท้าย”	 ซึ่งอยู่ช่วยเกี่ยวข้าวจนหมดทั้ง	 ๔	

แปลง	ตั้งแต่เช้าจรดเที่ยง	ชาวนาชุดสุดท้ายนี้มีใครกันบ้าง	 ไป

สอบถามกับเด็กๆ	กันดูนะคะ	

 

ออกนอกตัว	เคียวจะได้ไม่เกี่ยวโดนขา	พอเกี่ยวเป็นแล้วมันสนุก	

ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกครับ”		 

 

น้องต้นสน-ด.ช.ปธานิน เผื่อนหมื่นไวย ชั้น ๔/๒ 

ต ะ วั น อ้ อ ม ข้ า ว ดู ด า ว บ น ฟ า ง



๕


“สนุกครับ	ชอบที่ได้เกี่ยวข้าว	แต่รู้สึกลำบากตอนนอนเพราะ

ยุงเยอะ	เลยเอาเสื้อกันหนาวมาใส่	ให้ยุงมันกัดเสื้อแทน”	 
																						
                   น้องออตโต้-ด.ช.ณภัทร ยมภักดี ชั้น ๕/๓ 

“ผมชอบวิทยาศาสตร์	มาค่ายนี้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์

เยอะ	เพราะสิ่งต่างๆ	รอบตัวเราเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น	

แม้แต่การเกี่ยวข้าวก็เป็นวิทยาศาสตรค์รับ”	

												น้องภีม-ด.ช.ภีมภัส นาคอินทร์  ชั้น ๖/๒	

	 วันที่	๒๗	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	นักเรียนและคุณครู	ช่วงชั้นที่	๓	 ได้

นำนิทรรศการการเรียนรู้เรื่อง “โลกร้อน” ของโรงเรยีนเพลนิพฒันาไปจดัแสดง

ในงานจฬุาฯ วชิาการ ครั้งที่ ๓ ตามคำเชิญของคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งคณะครู	อาจารย์	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ให้

ความสนใจเข้ามาชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดการเรียนรู้กับ

นักเรียนของเพลินพัฒนาจำนวนมาก	น่าชื่นใจว่านักเรียนของเราตอบคำถาม

ได้อย่างฉะฉาน	ทั้งยังอธิบายให้ข้อมูลกับผู้มาร่วมงานได้อย่างละเอียด	ขณะ

ที่นักเรียนส่วนหนึ่งได้จัดมุมสอนการเขียนผังมโนทัศน์	(Concept	Map)	ให้กับ

ผู้มาร่วมงานที่สนใจ		แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้

อย่างแตกฉานจนกระทั่งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้	 สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้มาร่วมงาน	รวมทั้งคุณครูเพลินพัฒนาที่ยืนสังเกตการณ์อยู่

ใกล้ๆ	อย่างภาคภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนค่ะ	

 ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคมนี้ นักเรียนและคุณครูช่วงชั้นที่	 ๓	จะนำ

นิทรรศการ	“โลกร้อน”	ชุดเดียวกันนี้ไปจัดแสดงในงาน “กรีนแฟร์”	งานออก

ร้านและแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์สีเขียว	บริเวณลานปรีดี หน้าคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร	์ ในฐานะที่เพลิน

พัฒนาเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องโครงการจิตสำนึกพลโลก	 (Global	Action	

Schools)	 ขององค์การแอ็คชั่นเอด	ประเทศไทย	ที่ร่วมกิจกรรมกับทาง

โครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่	๒	แล้ว	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนทั่วไปมอง

เห็นทางออกในการเลือกบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการค้าที่เป็นธรรม	และภาวะโลก

ร้อน	 ผู้ปกครองท่านใดมีเวลาว่าง	 อย่าลืมแวะเวียนไปร่วมงาน	 และชม

นิทรรศการของเด็กๆ	 เพลินพัฒนากันนะคะ	 งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–

๑๗.๐๐ น.ค่ะ 



เรื่องเล่าชื่นใจในงาน“จุฬาฯวิชาการ”

“ชอบที่ได้มาเลี้ยงหมูและตกปลา	 แล้วก็ประทับใจเพื่อนๆ	ที่

คอยช่วยเหลือ	มีอยู่คืนหนึ่งเพื่อนๆ	พี่ๆ	ผู้หญิงอาบน้ำกันหมด

แล้ว	 หนูก็พูดขึ้นว่า	 “ไม่มีเพื่อนอาบน้ำเลย”	 พี่ผู้หญิงที่	 ร.ร.	 

หนองแต้ฯ	 เขาได้ยิน	ก็มาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน	 เลยรู้สึก

ประทับใจที่พี่เขามีน้ำใจค่ะ”		
		

น้องส้ม-ด.ญ.ศุภากร ศุภผลถาวร ชั้น ๔/๒	



๖

 

คิดสร้างทำ
	 รู้สึกเห็นใจเจ้าหน้าที่	 	 รปภ.ของโรงเรียนมากเลยค่ะ	 ไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร	 เพื่อให้ถูกกฎระเบียบ

ของโรงเรียน	และถูกใจคุณพ่อคุณแม่ในรื่องที่จอดรถ	

	 ในปีที่ผ่านมาพวกเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น	ทำให้ปริมาณที่จอดรถอันพึงประสงค์อยู่ในปริมาณจำกัด	 หลาย

ครอบครัวที่ไม่สามารถจับจองได้จึงต้องกระจัดกระจายไปอยู่แถวห้องประชุมใหม่	 แต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังดีนะคะ	

เพราะว่ามีที่จอดรถเป็นที่เป็นทางให้	พวกเราได้มีโอกาสนั่งสังสรรค์กันในโรงเรียน	ดีกว่าที่อื่นอีกหลายแห่งที่ไม่มี

โอกาสทำแบบนี้	แถมยังได้ออกกำลังกายในการเดินมารับบุตรหลานด้วย	ลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจนะคะ	

	 กรุณาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเถิดค่ะ	 เพราะปัญหาสังคมที่พวกเราเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้	 ก็เพราะการถือ

คติผิดๆ	ที่ว่า	 “ทำได้ตามใจคือไทยแท้”	อะไรต่ออะไรถึงได้ยุ่งเหยิงแบบนี้	จอดรถให้ถูกที่ถูกทาง	จะได้ไม่ต้องคิด

หาคำตอบกับคำถามที่ว่า	“คุณพ่อคุณแม่ทำไมจอดรถแบบนี้ละครับ”	

 เด็กๆ เขาดูเราเป็นแบบอย่างนะคะ 
หมอจั่น	คุณแม่น้องหนูดี	ชั้น	๑/๓	และน้องปัน	อ.๒/๒	 

 

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมเป็นหูเป็นตา และเสนอแนะข้อคิดเห็นดีๆ เข้ามาค่ะ 

เ รื่ อ ง เ ส น อ แ น ะ กั ล ย า ณ มิ ต ร 

การจัดการขยะในโรงเรียน
 ถาม :	คุณแม่น้องพัตเตอร์	อ.๓/๑	 เสนอแนะให้	 

	 โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการจัดการขยะแต่ละ	 

	 ประเภท	 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ	 เช่น	ขยะ	 

	 กล่องนม	กระดาษเหลือใช้	 ขยะมีพิษ	 และขยะ	 

	 จากเศษอาหาร	 เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือจัดการได้	 

	 เหมาะสมตามประเภทของขยะ		

   

 ตอบ : ที่ผ่านมาโรงเรียนมีโครงการจัดการขยะอยู่	 

	 หลายโครงการ	 เช่น	การนำเศษอาหารไปเลี้ยงไส้	 

	 เดือนในโครงการ	 “น้องเดือนเพื่อนรัก”	ที่กำลังจะ	 

	 ขยายโครงการในอนาคต	การรับบริจาคกระดาษ	 

	 A4ใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อนำมาทำสมุดบันทึกปีใหม่	

	 ซึ่งกำลังเปิดรับบริจาคอยู่ขณะนี้	 และที่ผ่านมาก็มี	 

	 ผู้ปกครองนำกระดาษเหลือใช้มาบริจาคให้	 

	 โรงเรียนนำไปผลิตสื่อและเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้	 

	 ของนักเรียนอยู่ เสมอ	 อย่างไรก็ตามขณะนี้	 

	 โรงเรียนกำลังดำเนินการนำเรื่องขยะมาทำเป็น	 

	 โครงการใหญ่ของโรงเรียน	และจะนำข้อเสนอแนะ	 

	 ของคุณแม่ไปพิจารณาร่วมด้วย	 คาดว่าจะเริ่ม	 

	 ดำเนินการได้ในเร็วๆ	นี้ค่ะ 

การใช้ตู้โทรศัพท์
 ถาม :	คุณยายน้องภูหิน	ชั้น	๒/๒	เสนอแนะมา	 

	 ว่า	 พบเห็นเด็กบางคนทุบและโยกตู้โทรศัพท์	 

	 สาธารณะของโรงเรียน	 เกรงว่าจะทำให้ตู้เสีย	 

	 หายได้	จึงอยากให้คุณครูแนะนำนักเรียนให้ใช้ตู้	 

	 โทรศัพท์อย่างถูกวิธี	 เพื่อรักษาสมบัติของ	 

	 โรงเรียนให้มีอายุการใช้งานไปนานๆ	

	 		

	 ตอบ : โรงเรียนจะให้คุณครูพูดคุยและแนะนำ	 

	 กับเด็กๆ	ตามที่คุณยายเสนอแนะมาค่ะ 

Q

A

Q

A

..........................	



เรียนแกะสลักผลไม้
	 ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่สนใจร่วมเรียนแกะสลัก

ผักผลไม้กับคุณแม่สุชาดา	สุขแซม	คุณแม่น้องริวโก้	อ.๒/๓	

จากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์	 โดยครั้งนี้จะ

เป็นการสอนแกะสลักผักผลไม้ (งานชิ้นใหญ่) ๔	แบบ	คือ	

กระเช้าแคนตาลูป	ผอบฟักทอง	มะละกอแจกันรูปเรือ	และ

แตงโมลายดอกรักเร่	 ในวันพฤหัสบดีที่ที่	 ๑๘,	๒๕	ธ.ค.๕๑	

และ	๘,	๑๕	ม.ค.๕๒	 (๔	ครั้ง)	 เวลา	๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	ณ	

ห้องอเนกประสงค์	 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	 ค่าลง

ทะเบียนเรียนท่านละ	๙๘๐	บาท	 (เตรียมผักผลไม้มาเอง)	

และค่าอุปกรณ์	๑๘๐	บาทต่อชุด	 (มีดคว้าน	และมีดแกะ

สลัก)	 หรือท่านใดจะนำอุปกรณ์มาเองก็ได้	 สอบถามราย

ละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียน

รู้ฯ	ค่ะ 

โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่๓
	 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	 ขอเชิญผู้ปกครองร่วม

เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในการดูแลลูกกับเพื่อนผู้ปกครอง	

และร่วมเรียนรู้ในแบบที่ไม่มีในตำราเลี้ยงลูกทั่วไป	อาทิ	พูด

อย่างไรให้ลูกฟัง	ฟังอย่างไรให้ลูกพูด,	การเข้าใจตนเอง	 เห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างตัวเราผู้อื่น	 และอยู่ร่วมกันในความ

แตกต่างอย่างมีความสุข	 ในการอบรมเชิ งปฏิบัติการ	

“โรงเรียนพ่อแม่ : เลี้ยงลูกด้วยจิตที่ตื่นรู้ ครั้งที่ ๓”  ในวัน

ที่ ๑๙-๒๑ ม.ค.๕๒	 เวลา	๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุม

ใหญ่	 โรงเรียนเพลินพัฒนา	 โดยกระบวนกรคณะเดิม	

อ.ณัฐฬส	 วังวิญญู	 กระบวนกรสุนทรียสนทนา	 (Dialogue)	

และประธานมูลนิธิสังคมวิวัฒน์	ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้าน	

Transformative	Learning	มากว่า	๗	ปี	และ	อ.อังคณา	มาศ

รังสรรค์	นักการศึกษาผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพ่อแม่นครสวรรค์	

และ	ผอ.สถาบัน	SMART	&	SMILE	

	 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถาม

รายละเอียดได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	 โทร.	 

๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๖๑๐๑	ภายในวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๑ 

ค่าใช้จ่ายท่านละ	๓,๘๐๐	บาท	(พร้อมอาหารกลางวัน	๓	มื้อ	

อาหารว่าง	 ๖	 มื้อ)	 ด่วน	 รับจำนวนจำกัดเพียง	 ๔๐	ท่าน		 

(ขอสงวนสิทธิการจัดหากมีผู้สมัครน้อยกว่า	๓๕	คน) 

VoiceDialogue
	 อีกโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาคือ	การอบรมในหัวข้อ	

“สนทนากับเสียงภายในตน”	สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนพ่อ

แม่	 รุ่น	๑-๓	ที่จะเชิญชวนมาร่วมฟังเสียงภายในของแต่ละ

คน	ดูว่าเสียงภายในตัวเรานี้จะสะท้อนให้เรามองเห็นหรือค้น

พบอะไรบ้าง	 โดยวิทยากร	อ.ณัฐฬส	 วังวิญญู,	 อ.อังคณา	

มาศรังสรรค์	 และคณะ ในวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๕๒	 เวลา	

๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 โรงเรียนเพลินพัฒนา	

ค่าลงทะเบียนท่านละ	๒,๘๐๐	บาท	พร้อมอาหารกลางวัน

และอาหารว่าง	(สามี-ภรรยา	๕,๐๐๐	บาท/คู่)	รับจำนวน	๔๐	

ท่าน	 (ขอสงวนสิทธิการจัดหากมีผู้สมัครน้อยกว่า	๓๕	คน)		 

ผู้ปกครองที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ฯ	ภายในวันที่	๑๒	ธ.ค.๕๑ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ 

บรรยากาศการเรียนแกะสลักและการทำอาหารที่ผ่านมา...		
สอนโดยคุณแม่สุชาดา	

๗





๘

ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวฯ
  

 

	 ผ่านไป	๒	ครั้งแล้วนะคะ	สำหรับกิจกรรม	“นิทานใน

บ้าน	 ลานเพลินใจ”	 โดยชมรมห้องสมุดครอบครัวเพลิน

พัฒนา	ทั้งเด็กๆ	และคุณพ่อคุณแม่คงได้สนุกกับกิจกรรมที่

เราเตรียมไว้ให้	 ไม่ว่าจะเป็นการทำแป้งโดว์ไร้สารพิษใช้เอง	

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่มีตามธรรมชาติและที่เหลือใช้

ภายในบ้าน	 การพับกระดาษโอริกามิ	 และการสานปลา

ตะเพียน	ชมรมฯ	ต้องขอขอบคุณคุณครู	 คุณพ่อ	คุณแม่	ที่

เป็นวิทยากร	และทุกครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	

	 เรามีรายได้จากการที่คุณแม่บริจาคในกิจกรรมการทำ

แป้งโดว์ประมาณ	๑,๐๐๐	บาท	ซึ่งแบ่งไปซื้อหนังสือใหม่เข้า

ห้องสมุด	๕	 เล่ม	คือ	ฤาษีกับหนู,	 เด็กชายแตงโม,	ปูม้ากล้า

หาญ,	พุทธประวัติ	และเล่มสุดท้ายที่อยากแนะนำให้อ่านกัน		 

ยินดีกับซีเอ็ด
 

	 โรงเรียนเพลินพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

และพนักงานบริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 ที่ได้	 

รับรางวัล	 Best	 Shareholder	 Treatment	 Awards	 2008	

(รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ถือหุ้น)	 จาก

การจัดประกวดโดย	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์		(ประเทศ

ไทย)	 จำกัด	 ด้วยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 สมาคมบริษัท	 

จดทะเบียนไทย	 และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เมื่อเดือน

พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ	 

"เที่ยวอ่านเล่น = พลังสร้างสรรค์"	โดยแม่จา	น้าแต้ว	และ

ครูชีวัน	ซึ่งเป็นหนังสือที่นำเสนอกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

อย่างสนุกสนาน	เป็นธรรมชาติ	ผ่านการเที่ยว	การอ่าน	และ

การเล่น	 ผู้ใดสนใจสามารถไปหยิบยืมกันได้แล้วค่ะ	 ที่ห้อง

สมุดครอบครัวเพลินพัฒนา	

	 สำหรับกิจกรรม	“นิทานในบ้าน	ลานเพลินใจ”	ยังจะมี

อีก	๒	ครั้งในวันที่	๑๑	และ	๑๘	ธ.ค.๕๑	 ใครสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมช่วงไหน	สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ	ยินดีต้อนรับ

ทุกคนค่ะ	รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านได้จากกระดานข่าว

บริเวณห้องสมุดครอบครัวฯ	 ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ที่มี

กิจกรรมค่ะ 

เล่าเรื่องโดย	:	พ่อแม่อาสา	ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ	

กิจกรรมปั้นแป้งโดว์และประดิษฐ์ของเล่น	

คุณทนง	 โชติสรยุทธ	์ กรรมการผู้จัดการ	 บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จำกัด	

(มหาชน)	กับรางวัล Best	Shareholder	Treatment	Awards	





๙

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ

“ภาวะโลกร้อน”
เด็กๆ	เรียนเรื่องพลังงานในหน่วยวิชา

มานุษกับโลก	เกิดแรงบันดาลใจอยาก

ชักชวนให้ลดใช้พลังงานคิดแล้วสื่อสาร	 

อย่างสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำที่คล้องจอง 
ด.ญ.วัสสา	อัศวกิตติพร	(ขิง)	ชั้น	๓/๒	

ด.ญ.วนา	ภูษิตาศัย	(แตง)	ชั้น	๓/๒	

ด.ช.ภูผา	มีเสน	(ก้าว)	ชั้น	๓/๒	

ด.ญ.วัสสา		อัศวกิตติพร	(ขิง)	ชั้น	๓/๒	



๑๐



ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

ด.ญ.ณัฏฐกานต์	ธรรมเลอศักดิ์	(การ์ฟิลด์)	ชั้น	๓/๒	

ด.ญ.ชนนิกานต์		ตันรัตนวงศ์	(ปอมปอม)	ชั้น	๓/๒	


