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เพลินตาเพลินใจ
มหกรรมดนตรีชีวิต 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

	 สัปดาห์หน้านี้ผู้ปกครองของเด็กๆ	 ช่วงชั้นอนุบาลจะได้มาร่วมชื่นชมชื่นใจใน

พัฒนาการและการเติบโตของลูกๆ	วัยเด็กเล็ก	เตรียมอนุบาล	และอนุบาล	๑-๓	กันแล้วใน

งาน	“ชื่นใจ... ได้เรียนรู้ น้องหนูอนุบาล”	ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๒	(ดูราย

ละเอียดได้ในจดหมายข่าวฉบับนี้)	 สำหรับช่วงชั้นอื่นๆ	 งานชื่นใจฯ	 จะมีขึ้นในสัปดาห์ที่	

๑๐	 ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒	 โดยโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งกำหนดการ	

อย่างละเอียดอีกครั้ง	อย่าลืมมาร่วมชื่นชมและให้กำลังใจเด็กๆ	กันนะคะ

มหกรรมดนตรีชีวิต
	 ช่วงเย็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา	 ชาว

เพลินพัฒนาคงได้เพลิดเพลินกับการแสดงของ

เด็กๆ	 ในงาน	 “มหกรรมดนตรีชีวิต”	 งาน

เทศกาลดนตรีปลายปีการศึกษาของนักเรียน

เพลินพัฒนา	 ที่ประมวลความรู้จากหน่วยวิชา

ดนตรีชีวิตมานำเสนอผ่านการแสดงรูปแบบ

ต่างๆ	 ตามความสามารถและความสนใจของ

แต่ละคน	 ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้าน

ดนตรี	 การขับร้อง	 การเคลื่อนไหว	 และความ

คิดสร้างสรรค์	 โดยเปิดงานในแต่ละวันด้วยการ

แสดงของน้องเล็กช่วงชั้นอนุบาล	 ที่จำลอง

ห้องเรียนดนตรีชีวิตของเด็กๆ	 มาไว้ในเวที

กลางแจ้ง	 ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นกิจกรรมการ

เรียนดนตรีชีวิตของลูก	 รวมถึงได้ เห็น

พัฒนาการด้านต่างๆ	 ทั้งด้านร่างกาย	 การ

เคลื่อนไหว	การฟังจังหวะ	การปฏิบัติตามคำสั่ง	

และการแสดงออก	 ที่ได้รับการพัฒนาผ่าน

กิจกรรมดนตรีแสนสนุก

 ในช่วงชั้นที่	 ๑	 และ	 ๒	 เราได้เห็น

ความสามารถด้านดนตรีของเด็กๆ	 ที่เติบโตขึ้น

ตามวัย	 เด็กๆ	 มีความเข้าใจในเรื่องของจังหวะ	

ทักษะการแสดง	 และการแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์	 ผ่านการแสดงรำไทย	 การ

เคลื่อนไหวประกอบดนตรี	 การแสดงนิทาน	



๒

โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม

	 วันอังคารที่	๑๗	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	ส่วนการศึกษาพิเศษ

ได้จัดการประชุมเรื่อง	 “จากอดีตสู่ปัจจุบัน การศึกษาพิเศษ

ไทย”	 เพื่อบอกเล่าถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ

ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ตลอดจนสร้างความ

เข้าใจถึงรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาในโครงการเด็ก

พิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนเพลินพัฒนาที่ดำเนินมาเป็นปีที่		

๒	แล้ว	

	 ในตอนต้นของการประชุม	 คุณครูก้า-อ.กรองทอง  

บุญประคอง	 ผู้อำนวยการโรงเรียน	 กล่าวถึงโครงการการเด็ก

พิเศษเรียนร่วมของเพลินพัฒนาไว้ว่า	 โครงการนี้ทำให้นึกถึงคำ

กล่าวของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี	 บริพัตร	 ณ	 อยุธยา	 ที่ว่า	

“จริงๆ	 แล้วเราไม่ได้ทำให้เด็กเหมาะกับโรงเรียน	 แต่เราต้องทำ

โรงเรียนให้เหมาะกับเด็ก”	 ซึ่งโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมของ

เพลินพัฒนานี้	คือวิถีทางหนึ่งในการทำโรงเรียนให้เหมาะกับเด็กที่

มีความหลากหลายแตกต่างกัน	

 อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง	 ผู้อำนวยการหลักสูตร	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 (การศึกษา

พิเศษ)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	

วิทยากรในวันนั้นได้มาฉายภาพการ

จัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษนับแต่

อดีตที่เด็กพิเศษถูกกีดกันออกจาก

ระบบการศึกษาและสังคม	 อันเนื่อง

มาจากการไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของ

เด็กกลุ่มนี้	 จนกระทั่งมีการศึกษาถึง

พัฒนาการและศักยภาพของเด็ก

พิเศษ	 ทำให้ในปัจจุบันมีการยอมรับ

และการแสดงความสามารถด้านดนตรี	 ขณะที่ช่วงชั้นที่	 ๓	 และ	๔	 ปีนี้

เป็นปีแรกที่จัดหลักสูตรเป็นกลุ่มให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด

และความสนใจ	 ประกอบด้วย	 ห้องเรียนดนตรีไทย	 ห้องเรียนดนตรี

สากล	และห้องเรียนการร้องประสานเสียง	 เด็กๆ	แต่ละห้องเรียนจึงนำ

สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาแสดงในเวทีมหกรรมดนตรีชีวิตในครั้งนี้ค่ะ	

 ดนตรีคือสื่อสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ สร้างสุนทรียะ และ

พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของคนเรา งานมหกรรมดนตรีชีวิตในครั้งนี้

จึงมิได้เป็นเพียงเวทีที่เด็กๆ ออกมาแสดงความสามารถด้านดนตรีให้

พวกเราได้ชื่นชม แต่ยังเป็นพื้นที่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนา

อย่างเบิกบานมีความสุขค่ะ 

และตรากฎหมายออกมารับรองสิทธิของเด็กพิเศษที่เท่าเทียมกับ

เด็กทั่วไป	ทั้งในเรื่องของปัจจัยสี่	สิทธิทางการศึกษา	และสิทธิทาง

สังคม	 พร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าการพัฒนาและช่วยเหลือเด็กพิเศษนั้น	

ยิง่เรว็เทา่ไรยิง่เปน็ผลดกีบัเดก็	ดงัคำกลา่วของกาเบรยีลา	มสิตราล

(Gabriela	 Mistral)	 กวีหญิงชาวชิลีเจ้าของรางวัลโนเบล	 ที	่	

ดร.มลวิลัยน์ำมากล่าวในวันนั้นว่า	

	 “สำหรับสิ่งต่างๆ	แล้วเราอาจจะรอได้	แต่เด็กๆ	รอไม่ได้	

เวลาของเด็กๆ	คือเดี๋ยวนี้	เพราะเขากำลังสร้างกระดูก	สร้างเลือด	

ประสาทรับรู้ต่างๆ	กำลังได้รับการพัฒนา	สำหรับเด็กๆ	แล้วคำว่า	

พรุ่งนี้ อาจสายเกินไป	สำหรับเด็กๆ	แล้วต้อง	วันนี้” 

	 ในตอนท้ายของการประชุม	คุณครูสุขจันทร์	สุขประกอบ	

หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ	 ได้เชิญผู้ปกครองในโครงการเด็ก

พิเศษเรียนร่วมมาบอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาลูกๆ	 ร่วมกับ

โรงเรียน	 ซึ่งผู้ปกครองทั้งสองท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า	

ตั้งแต่ลูกมาร่วมโครงการฯ	 ก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาโดย

ตลอด	 ทั้งการมาพบปะพูดคุยกับคุณครูสุขจันทร์และเพื่อน	

ดร.มลิวัลย ์



   

๓

กำหนดการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
	 ห้องสมุดโรงเรียนเพลินพัฒนาจะให้บริการยืม

และส่งคืนทรัพยากรห้องสมุดวันสุดท้ายของภาคเรียน

วิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๕๒ ขอให้นักเรียนที่ยืมหนังสือหรือทรัพยากรห้อง

สมุดไป	รีบนำส่งคืนภายในวันดังกล่าวด้วยนะคะ

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

	 ขอเชิญคุณพ่อ	 คุณแม่	 และผู้ปกครอง	 ร่วมชื่นชม

และประทับใจไปกับการแสดง	 Music	 and	Movement	 ของ

เด็กๆ	ชั้นอนุบาล	๓	ชั้น	๓	และชั้น	๖	 ในงาน	Music for 

Children - 2nd Play and Learn Plearn Music	ในวัน
เสาร์ที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๒	 รอบการแสดงชั้นอนุบาล	 ๓	

เวลา	 ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐	 น.	 รอบการแสดงชั้น	 ๓	 และชั้น	 ๖	

เวลา	 ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐	 น.	 ณ	 หอแสดงดนตรี	 วิทยาลัย	

ดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 บัตรราคา	 ๓๕๐	 บาท		

เริ่มเปิดให้จองบัตรและเลือกที่นั่งกันได้	 (ใครมาก่อนได้เลือก

ที่นั่งก่อน)	ตั้งแต่วันที่	๓-๖	มีนาคมนี้	 เวลา	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐	

น.	 บริเวณทางเข้าอาคารอนุบาล	 (สำหรับบัตรการแสดงรอบ

อนุบาล	 ๓)	 และโถงชั้น	 ๑	 อาคารประถมต้น	 (สำหรับบัตร

การแสดงรอบชั้น	๓	และชั้น	๖)	ค่ะ

กำหนดการงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” ช่วงชั้นอนุบาล 

วันที่ ชั้น เวลา 

วันจันทร์ที่	๒	

มี.ค.๕๒	

ตอ.๔	 ๙.๓๐-๑๒.๐๐	น.	

อ.๓/๓	 ๑๓.๔๕-๑๔.๔๕	น.	

อ.๒/๓	 ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	น.	

วันอังคารที่	๓	

มี.ค.๕๒	

ตอ.๒	 ๙.๓๐-๑๒.๐๐	น.	

อ.๑/๑	และ	อ.๑/๔	 ๑๓.๔๕-๑๔.๔๕	น.	

อ.๒/๑	 ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	น.	

วันพุธที่	๔	

มี.ค.๕๒	

ตอ.๓	 ๙.๓๐-๑๒.๐๐	น.	

อ.๑/๒	และ	อ.๑/๓	 ๑๓.๔๕-๑๔.๔๕	น.	

วันพฤหัสบดีที่	๕	

มี.ค.๕๒	

Pre	-Nursery	 ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐	น.	

อ.๓/๒	 ๑๓.๔๕-๑๔.๔๕	น.	

อ.๒/๒	 ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	น.	

วันศุกร์ที่	๖	

มี.ค.๕๒	

ตอ.๑	 ๙.๓๐-๑๒.๐๐	น.	

อ.๓/๔	 ๑๓.๔๕-๑๔.๔๕	น.	

อ.๓/๑	 ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	น.	



Music for Children 
2nd Play and Learn Plearn Music 

ผู้ปกครองคนอื่นๆ	 ในวงสนทนายามเช้าทุกสัปดาห์	 เพื่อแลก

เปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมของลูก	 รวมไปถึงการนำข้อแนะนำของ

คุณครูการศึกษาพิเศษไปใช้พัฒนาลูกที่บ้าน	 ทำให้ลูกมีพัฒนาการ

ดีขึ้นมาก	

 “เด็กพิเศษมักจะมีอะไรที่ “พิเศษ” จริงๆ เขาเหล่านั้นใช่

จะมีแต่ความด้อยเพียงอย่างเดียว ในความด้อยก็มีความเด่นอยู่

เช่นกัน ความรัก ความเข้าใจและเอื้อโอกาส สร้างบรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้ให้กับเขา แล้วเขาก็จะแสดงศักยภาพในตัวเขาออกมา

เป็นที่ประจักษ์อย่างมีคุณค่า ดำรงชีวิตในครอบครัว สังคมและ

โลกใบนี้อย่างมีความสุข” –	 ครูสุขจันทร์กล่าวถึงเด็กพิเศษไว้ใน

ตอนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุมในวันนั้น

รีบนำส่งคืนภายในวัน
ศุกร์ที่ ๖ มี.ค.นะคะ 



๔

	 ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น	๙	 ได้รับโจทย์จากคุณครู

สุภาพร	กฤตยากรนุพงศ์	ตั้งแต่สัปดาห์แรกของภาควิมังสา	ให้ทำ

โครงงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาโลกร้อน	โดยใช้ทฤษฎีสถิติมา

อธิบาย	 นักเรียนมีเวลาเลือกหัวข้อที่สนใจและเก็บข้อมูลใน

สัปดาห์ที่	๑-๓	แล้วนำข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล

เชิงคุณภาพมาวิเคราะห์	พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นในรูป

แบบต่างๆ	 เช่น	 ข้อความ	 ข้อความกึ่งตาราง	 แผนภูมิรูปภาพ	

แผนภูมิแท่ง	แผนภูมิรูปวงกลม	กราฟเส้น	ตารางแจกแจงความถี่	

ฮิสโทแกรม	และรูปหลายเหลี่ยมความถี่	 รวมทั้งนำความรู้เรื่อง	

ค่าเฉลี่ย	 ค่ามัธยฐาน	 และฐานนิยม	 มาใช้ในการสรุปข้อมูล		

ก่อนจะนำผลการวิจัยที่ได้มานำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆ	และคุณครู

ในสัปดาห์ที่	๗	เมื่อวันอังคารที่	๑๗	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	

กำหนดการกิจกรรมช่วงชั้นที่ ๓ 

วัน เวลา งาน สถานที่/หมายเหตุ 

อังคารที่	๑๐	มี.ค.๕๒	 ๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	 ชื่นใจฯ	ชั้น	๘/๑	และ	๘/๒	 ห้องเรียน	

พุธที่	๑๑	มี.ค.๕๒	 ๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	 ชื่นใจฯ	ชั้น	๙	 ห้องเรียน	

พฤหัสบดีที่	๑๒	มี.ค.๕๒	 ๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	 ชื่นใจฯ	ชั้น	๗	 ห้องเรียน	

ศุกร์ที่	๑๓	มี.ค.๕๒	 ๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	 ปัจฉิมนิเทศ	ชั้น	๙	 ห้องสมุด	และห้องเรียนชั้น	๙	

แนะแนวการเรียนรู้ช่วงชั้นที่๓
	 คณะครูช่วงชั้นที่	๒	และ	๓	จะจัดการประชุม

แนะแนวการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่	 ๓	 ของโรงเรียนเพลิน

พัฒนาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองชั้น	 ๕-๖	 เพื่อเป็น

แนวทางในการเรียนต่อชั้น	 ๗	 ในปีการศึกษาหน้า	 ขอ

เชิญผู้ปกครองและนักเรียนชั้น	 ๕-๖	 ที่สนใจ	 เข้าร่วม

การประชุมในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคมนี้ เวลา ๑๕.๐๐-

๑๗.๐๐ น. ณ	ห้องอเนกประสงค์ชั้น	๓	อาคารประถม

ปลายค่ะ	

นักเรียนและคุณครูช่วงชั้นที่ ๓ รับรางวัลจากการประกวดการเขียน 
Mind Mapในหัวข้อ “เราจะหยุดโลกร้อนได้อย่างไร”  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ม.ค.๕๒  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park 

จากสถิติสู่งานวิจัยใกล้ตัวเรื่อง“โลกร้อน”

HELP  ME! 



๕

	 การทำโครงงานวิจัยในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน	

ค้นพบความสนใจของตนเองขณะคิดหัวข้อการวิจัย	 ได้ใช้ความ

คิดในการเชื่อมโยงปัญหาโลกร้อนเข้ากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

จากพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคนในโรงเรียนเพลินพัฒนา	

ได้ตอบโจทย์ปัญหาด้วยการใช้ความรู้ทางทฤษฎีสถิติ	 ได้ฝึกการ

คิดเชิงระบบ	 และได้เรียนรู้การนำเสนองานวิจัยให้ผู้อื่นเข้าใจ	 มา

ดูตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้กันค่ะ	

	 งานวิจัยเรื่อง	 “ปริมาณแก้วพลาสติกในโรงเรียน

เพลินพัฒนากับปัญหาโลกร้อน”	 โดยนายจรัญพัฒณ์	 บุญยัง	

(แน็ต)	 และนายภูมินทร์	 ประชานิมิตรชัย	 (มีน)	 ได้ทำการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อน้ำจากร้านค้าในโรงเรียนตั้งแต่เวลา	 ๑๖.๐๐–

๑๘.๓๐	น.	 เป็นเวลา	๑๐	วัน	พบว่ากลุ่มประชากรที่มาใช้บริการ

มากที่สุดคือนักเรียนช่วงชั้นที่	๒	รองลงมาคือนักเรียนช่วงชั้นที่	๑	

ช่วงชั้นที่	 ๓	 ช่วงชั้นที่	 ๔	 และบุคลากร	 ตามลำดับ	 ทำให้เกิด

ปริมาณขยะจากแก้วพลาสติกในช่วงเวลาดังกล่าววันละประมาณ	

๒๐๐	 ใบ!	 ผู้วิจัยทั้งสองจึงเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อลดปริมาณ

การใช้แก้วพลาสติก	 โดยเริ่มจากนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๒	 ซึ่งเป็น	

ผู้บริโภครายใหญ่	 และได้เสนอให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเปลี่ยนรูป

แบบแก้วที่ใช้ในโรงเรียนด้วย	

	 ขณะที่งานวิจัยเรื่อง	 “จำนวนต้นไม้ในโรงเรียนเพลิน

พัฒนา”	 ของนายธีรเมธ	 เปรื่องเมธางกูร	 (ธีม)	 ได้ศึกษาจำนวน

ตน้ไมใ้นโรงเรยีนเพือ่หาปรมิาณการดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรียน

จากรถยนต์ที่มารับ-ส่งนักเรียน	 โดยพบว่า	 ในโรงเรียนมีต้นไม้ที่

สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว	 ๙	 กิโลกรัม/ปี	

จำนวน	 ๑๘๒	 ต้น	 ขณะที่การมารับ-ส่งนักเรียนทำให้เกิดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง	 ๑๖.๓	 กิโลกรัม/คัน/ปี	 ซึ่งเมื่อ

เทียบจำนวนต้นไม้	 ๑๘๒	 ต้น	 กับจำนวนรถยนต์ที่มารับ-ส่ง

นักเรียน	๘๔๐	คน	รวมถึงครู	บุคลากร	และบุคคลภายนอกที่มา

ติดต่อโรงเรียนแล้ว	 ยังเหลือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก

ไว้เป็นภาระกับโลก	

	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 ก.พ.๕๒	 นายธีรเมธได้นำงาน

วิจัยเรื่อง	 “จำนวนต้นไม้ในโรงเรียนเพลินพัฒนา”	 ไปนำเสนอ

กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 เพื่อใช้ เป็นแนวทางใน	

การกำหนดนโยบายแก้ปัญหาโลกร้อนในโรงเรียนเพลินพัฒนา	

ต่อไปค่ะ

ช่วงชั้นที่๔ชวนชมละครเวที
“บ้านทรายทอง(เก๊)”
	 คุณครูและนักเรียนช่วงชั้นที่	๔	ขอเชิญชวนนักเรียน

ผู้ปกครอง	 คุณครูและบุคลากร	 ร่วมตามหาสมบัติบ้าน	

ทรายทองพร้อมเสียงฮากับละครเวทีส่งท้ายปีการศึกษาเรื่อง	

บ้านทรายทอง(เก๊)	 ผลงานจากการเรียนรู้ในหน่วยวิชา	

ภูมิปัญญาภาษาไทย	 เรื่องลักษณะและความเป็นมาของ

วรรณคดีการแสดงของไทย	 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดง

กับตัวบท	 ตลอดจนการวิเคราะห์วรรณคดีเกี่ยวกับการแสดง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อประยุกต์ใช้

สร้างสรรค์การแสดง	 นำแสดงโดยนักเรียนชั้น	 ๑๑	 อาทิ	 นาย

ณัฏฐพงศ์ (โดม)	 นายฉันทพัฒน์ (เบนซ์ )	 	 นายศิลา(นล)	

นางสาวพัฒน์อาภา(กานต์)	 นางสาววลัยพร(เหม่ย)	 นางสาว

จินต์จุฑา(แจน)	 นายนภธร(อาร์ม)	 ฯลฯ	 กำกับการแสดงโดย	

ครูชยบดินทร์	 ศิวพัฒนษินทร์	 คุณครูหน่วยวิชาภูมิปัญญา

ภาษาไทยช่วงชั้นที่	๔	

	 การแสดงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

แบ่งเป็น	 ๒	 รอบการแสดง	 รอบแรก	 เวลา	 ๙.๓๐	 น.	 และ	

รอบที่	 ๒	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 น.	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 (ใกล้อาคาร

สระว่ายน้ำ)	 ซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ช่วงชั้นที่	 ๔	 หรือที่

นักเรียนชั้น	๑๑	ทุกคน	บัตรราคา	๒๕	บาท	รายได้ส่วนหนึ่ง

จะนำไปร่วมสมทบทุนช่วยมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนค่ะ



๖

	 เมื่อวันที่	๑๘-๒๐	กุมภาพันธ์	๕๒	นักเรียนชั้น	๙	เดินทาง

ไปศึกษาภาคสนามที่จังหวัดลพบุรี	 และอยุธยา	 และที่จังหวัด

อยุธยานี่เองที่นักเรียนต้องฝึกฝนวิทยายุทธการใช้ภาษาอังกฤษ

ของตน	 โดยครูเอ๊ะได้มอบหมายงานให้เด็กๆ	 สัมภาษณ์ชาวต่าง

ชาติที่ เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานในจังหวัดอยุธยาใน

ประเด็นต่างๆ	 อาทิ	 ความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทยและจังหวัด

อยุธยา	 ความเห็นที่มีต่อประเทศไทยก่อนและหลังเดินทางมา	

กิจกรรมที่ทำเมื่อเดินทางมาถึง	และสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชม	

	 สถานที่แรกที่เด็กๆ	 เริ่มการสัมภาษณ์คือ	 วัดมหาธาตุ	 ครู

เอ๊ะสังเกตเห็นว่าเด็กๆ	 ดูตื่นเต้นและเกร็งเล็กน้อย	 เพราะไหนจะ

ต้องใช้ความกล้าเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้า	 แถมคนแปลกหน้ายัง

เป็นฝรั่งอีก	 บางคนก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์	 บวกกับอากาศที่

ร้อนอบอ้าว	แต่เด็กๆ	ก็ทำได้ดี	สู้ไม่ถอย	และเริ่มรู้สึกสนุกกับการ

พูดภาษาอังกฤษของตน	

“SawasdeeAyutthaya”
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้าง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เล่าเรื่องโดย	:	ครูเอ๊ะ-นุชนาฎ		วัฒนศิริ	หน่วยวิชา	ESL	

	 ด.ญ.แพรวา	 บุญเสนันท์	 (ว้าวา)	 บอกเล่าถึงความประทับ

ใจในการทำงานครั้งนี้ว่า	 “รู้สึกว่าชาวต่างชาติใจดี	 ให้ความเป็น

กันเอง	พยายามพูดช้าๆ	เพื่อให้เราเข้าใจ	และเมื่อถามว่าจะกลับ

มาเที่ยวที่อยุธยาอีกไหม	 ก็ตอบว่าจะมาแน่นอน	 เพราะคนไทย

น่ารัก”	

	 ขณะที่	ด.ช.ณัฏฐ์	วงษ์โอภาสี	(แซม)	รู้สึกไม่ต่างจากแพรวา	

โดยบอกว่า	 “ผมรู้สึกว่าฝรั่งให้ความร่วมมือดี	 แม้อากาศจะร้อน	

แต่เขาก็อารมณ์ดี	 พูดเล่นกับเราไม่เหมือนเราเป็นคนแปลกหน้า	

ทำให้ผมรู้สึกสนุก”	

 จากกิจกรรมในครั้งนี้ ครูเอ๊ะได้เห็นพัฒนาการของ

เด็กๆ ทั้งในเรื่องของความมุ่งมั่น พยายาม และความ

สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขณะที่เด็กๆ เองก็เกิด

ความรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เป็น

ประสบการณ์และความทรงจำที่น่าประทับใจค่ะ 

เ รื่ อ ง เ ส น อ แ น ะ...  กั ล ย า ณ มิ ต ร คิ ด ส ร้ า ง ทำ  

     เพิ่มที่จอดรถ 

 เสนอแนะ :	 คุณลินจง	 คุณแม่น้องมีมี่ชั้น	 ๑/๓	

เสนอแนะว่าที่จอดรถในโรงเรียนมีน้อย	 รถหลายคันจึงมา

จอดรอหรือขับวนหาที่จอด	 ทำให้การจราจรติดขัด	 และอาจ

เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้	 อยากให้โรงเรียนเพิ่มที่จอด

รถในโรงเรียน	 เช่น	 บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ที่

ปัจจุบันว่างอยู่	เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องที่จอดรถ	

 โรงเรียน	:	บริเวณอาคารอเนกประสงค์มักจะมีการ

จัดกิจกรรมต่างๆ	อยู่เสมอ	การนำรถเข้ามาจอดในบริเวณดัง

กล่าวจะก่อให้เกิดฝุ่นรบกวน	 ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ตีตาราง

บริเวณลานจอดรถกลางทำให้รถจอดได้เป็นระเบียบและ

จอดได้มากขึ้นค่ะ	

    ขับรถอย่างระมัดระวังอยู่ร่วมกันฉันกัลยาณมิตร 

 เสนอแนะ :	 คุณพ่อน้องมีมี	 อ.๑/๑	 เสนอแนะมา	

ว่าพบเห็นผู้ปกครองขับรถที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายใน

โรงเรียน	 จึงอยากให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ	 เพื่อ

ความปลอดภัยของลูกหลานของเรา		

 โรงเรียน :	 โรงเรียนของเราเป็นเสมือนครอบครัว

ใหญ่ที่มีครอบครัวเล็กๆ	หลายครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน	ขอ

ให้ดูแลเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ขับรถด้วยความไม่

ประมาท	 และปฏิบัติต่อกันด้วยท่าทีที่ เป็นกัลยาณมิตร	

เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับลูกหลาน	

ของเราค่ะ	





๗

      จุดรับ-ส่งเด็กอนุบาล 

 เสนอแนะ :	คุณแม่สุวรรณาเสนอว่า	 จุดรับ-ส่งเด็ก

หน้าอาคารอนุบาลน่าจะให้ส่งในช่องทางด้านนอก	 แล้วเว้น

ช่องทางที่ติดกับทางเดินไว้	 โดยเฉพาะวันศุกร์ที่มีการขายของ	

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆ	 กรณีผู้

ปกครองซื้อของแล้วเด็กลงไปบนผิวจราจร	

 โรงเรียน : ทางโรงเรียนได้ขยับโต๊ะขายของเข้าไป

ด้านใน	 เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้กว้างขวางขึ้น	 และขอความ

ร่วมมือทุกท่านขับรถอย่างระมัดระวัง	 โดยเฉพาะบริเวณใน

จุดรับ-ส่งเด็ก	 และในวันศุกร์ที่มีกาดดวงจำปา	 เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะ

      สอนเด็กทำงานบ้าน 

 เสนอแนะ :	คุณพ่อสมพงษ์	ชั้น	๕/๑	เสนอแนะให้

โรงเรียนจัดโครงการอบรมให้เด็กเรียนรู้การเป็นพ่อบ้านแม่

บ้านที่ดี	 เช่น	 การกวาดบ้านอย่างถูกวิธี	 การซักผ้า	 รีดผ้า	

การปูที่นอน	 มารยาทบนโต๊ะอาหาร	 การปรุงอาหาร	 การ

เลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร	ฯลฯ	

 โรงเรียน :	ทางโรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะของคุณ

พ่อแจ้งให้คุณครูหัวหน้าช่วงชั้นรับทราบ	 เพื่อนำไปหารือกับ

ทีมคุณครูในช่วงชั้นต่อไป	 เนื่องจากเรื่องที่คุณพ่อเสนอมา

ครั้งนี้เป็นทักษะที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้น	 จึงควรขยายให้

งอกงามจริงด้วยการมอบหมายให้เด็กๆ	 มีหน้าที่ประจำตน	

และได้ฝึกทำงานเหล่านี้ที่บ้านเป็นประจำด้วยค่ะ	

      ชื่นชม รปภ.หญิง 

	 รปภ.หญิงหน้าทางเข้าออกบริเวณรับส่งนักเรียนทำ

หน้าที่ได้ดีมากเกินกว่าความเป็น	 รปภ.	 ยกมือไหว้และกล่าว

สวัสดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กๆ	 และผู้ปกครอง	 ตอนรับ

นักเรียนลงจากรถก็ทำงานได้รวดเร็ว	 คล่องแคล่วและขยันขัน

แข็ง	 ขอชื่นชมและขอบคุณ	 รปภ.หญิง	 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีใน

การทำงาน	 ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด	 ก็สามารถทำตัวเป็น

ตัวอย่างที่ดี	เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าค่ะ	

          คุณแม่น้องมีมี่ ชั้น ๑/๓ 

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจ 

ส่งข้อเสนอแนะเข้ามา เพื่อร่วมกันดูแล 

โรงเรียนของเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ค่ะ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

อบรมนักจัดรายการวิทยุเด็ก
	 อาสาสมัคร	 “ขบวนการตา

สับปะรด”	 ร่วมกับ	 สำนักข่าวเด็ก

และเยาวชน	 เปิดรับสมัครเด็กและ

เยาวชนที่สนใจการจัดรายการวิทยุ	

อายุระหว่าง	 ๑๓-๑๗	 ปี	 เข้าร่วม

อบรมนักจัดรายการวิทยุ เด็ก   

รุ่นที่ ๒๐ ในวันเสาร์ที่	 ๒๑	 –	 อาทิตย์ที่	 ๒๒	 มีนาคม	๕๒	

(ไม่พักค้าง)	 ณ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

ถนนวิภาวดีรังสิต	ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ	-	นามสกุล	ที่อยู่

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไปที่	 radiokid@thailandkid.com,	

news@thailandkid.com	 แล้วส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่ง

จ่ายในนาม	คุณชุติมา	ใจคง	ไปที่สำนักข่าวเด็กและเยาวชน	

“ขบวนการตาสับปะรด”	 ตู้ปณ.๗๗	 ปณฝ.รัฐสภา

กทม.๑๐๓๐๕	 (สนับสนุนค่าอาหาร	 ค่าวิทยากร	 และ

อุปกรณ์ตลอดการอบรม	คนละ	๓๕๐	บาท)	ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	www.thailandkid.com	ค่ะ

ประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญเยาวชน

และประชาชนทั่วไปร่วมประกวดคำขวัญภาษาไทยเนื่องใน

วันสิ่งแวดล้อมโลก	ประจำปี	๒๕๕๒		ในหัวข้อ	You Planet 

Needs You - Unite to Combat Climate Change โดย

คำขวัญต้องเป็นถ้อยคำที่จรรโลงใจ	 มีความหมายสอดคล้อง

กับหัวข้อภาษาอังกฤษ	 และสามารถโน้มน้าวให้คนปฏิบัติ

ตาม	 ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน	

๓	 คำขวัญ	 โดยพิมพ์หรือเขียนคำขวัญ	 พร้อมระบุ	

ชื่อ-นามสกุล	 ที่อยู่	 หมายเลขโทรศัพท์	 ไปที่	 ส่วนรณรงค์   

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๙ ซ.๓๐ ถ.พระราม ๖ 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐	(วงเล็บมุมซองว่า	“ประกวด

คำขวัญ”)	 หรือทางโทรสาร	 ๐-๒๒๙๘-๕๗๓๘	สอบถามราย

ละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่โทร.๐-๒๒๗๘-๘๔๕	www.deqp.go.th

หมดเขตส่งคำขวัญในวันที่	๑๕	มี.ค.นี้ค่ะ



ค่ายเยาวชนรักประชาธิปไตยสร้างสุขสังคม
	 มูลนิธิ	 ๑๔	 ตุลา	 และ	 www.14tula.com	 ขอเชิญชวน
นักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการ
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย	 เข้าร่วมค่าย	 “เยาวชนรัก
ประชาธิปไตยสร้างสุขสังคม” เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม
การเมืองไทย	 รวมทั้งเข้าใจและรู้เท่าทันกลไกการสร้างค่านิยม
ของกระแสบริโภคนิยม	ในวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๕๒ ณ	ธารน้ำ
ร้อนบ่อคลึง	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	นักเรียนที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและใบขออนุญาตผู้ปกครอง
ได้ที่	 www.14tula.com/activity.htm	 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม	 โทร.๐-๒๖๒๒-๑๐๑๔-๕	 รับสมัครถึงวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	
นี้ค่ะ	

โครงการอบรมหลักสูตรEnglishCamp
	 โครงการวทิยบรกิาร	วทิยาลยันานาชาต	ิมหาวทิยาลยั-

มหิดล	เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ	๑๕-๑๘	ปี	เข้าร่วมโครงการ

อบรมหลักสูตร	MUIC English Camp : Episode II-Teens 

to Talents	 เพื่อใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมทำกิจกรรมสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน	 ระหว่าง	

วันที่	 ๒๑-๒๕	 เม.ย.๕๒	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา

พาวิลเลียน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหิดล	 ค่าลงทะเบียนคนละ	

๑๓,๐๐๐	บาท	 (รวมค่าที่พัก	อาหารกลาวัน	อาหารว่าง	และ

ทัศนศึกษานอกสถานที่)	 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่	

โทร.	 ๐-๒๔๔๑-๕๐๙๐	 ต่อ	 ๑๐๒๒,	 ๑๗๑๒,	 www.muic.	

mahidol.ac.th/training,	 E-mail	 :	 ictraining@mahidol.ac.th	

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่	๑๐	เม.ย.๕๒	ค่ะ	

	 แลคตาซอยชวนเด็กๆ	 อายุ	 ๘-๑๓	 ปี	 ร่วมส่งชิ้น	
งาน	Mind	Map	 (ระบายสี)	 ในหัวข้อ	 “เก่ง”	 ความยาว	 ๑	 หน้า
กระดาษ	 A3	 (สมุดวาดเขียน)	 พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	
อายุ	 ระดับชั้น	 และสถาบันการศึกษา	 ไปที่	 กองบรรณาธิการ	
Add	 Magazine	 บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 อาคาร
เนชั่นทาวเวอร์	 ชั้น	๑๙	 เลขที่	 ๑๘๕๘/๘๗-๙๐	ถ.บางนา-ตราด	
บางนา	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๒๖๐	 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้า
ร่วมค่าย	 “Lactasoy Brain Camp”	 ค่ายเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิด	วิเคราะห์	ตรรกะ	ควบคู่ไปกับทักษะในการตัดสินใจ	ภาย
ใต้แนวคิด	 Brain-base	 Learning	 (BBL)	 ในวันที่	 ๒๗-๒๘	
เมษายน	๕๒	 เวลา	๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	ณ	 ศูนย์สร้างคนเก่งซีเอ็ด	
ชั้น	 ๒	 อาคารจัตุรัสจามจุรี	 (จามจุรีสแควร์)	 หมดเขตรับชิ้นงาน
ก่อนวันที่	๑๕	มี.ค.๕๒	ค่ะ	

ชวนประกวดMindMapเพือ่รว่มคา่ยBrainCamp

๘

ค่ายจากSE-EDLearningCenter
 Brain – Based Learning Camp “สนุกคิดกับ

เกมวางแผน”	 ค่ายที่จะทำให้เด็กๆ	วัย	๘-๑๕	ปี	 ได้สนุกกับ

เกมกลุ่มฝึกกระบวนการคิด	 อาทิ	 เกมกู้โลกชิงตัวประกัน	

ในทำเนียบขาว	 เกมนักสืบหัวเห็ด	 เกมยอดนายอำเภอ	

วันที่ ๑๘-๒๑ มี.ค.๕๒	 ณ	 ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์	 รีสอร์ท	

อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา	 ค่าสมัครคนละ	 ๕,๙๐๐	 บาท	

พิเศษสำหรับนักเรียนเพลินพัฒนาลดเหลือ	๕,๖๐๕	บาท	ปิด

รับสมัครวันที่	๑๑	มี.ค.๕๒	

 SE-ED English Camp live in Thailand	 ค่าย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ	 วัย	 ๘-๑๕	 ปี	 วันที่ 

๖-๑๐ เม.ย.๕๒ ณ	บรุคไซด์	วัลเล่ย์	รีสอร์ท	อ.เมือง	จ.ระยอง	

ค่าสมัครคนละ	 ๗,๙๐๐	 บาท	 พิเศษสำหรับนักเรียนเพลิน

พัฒนาลดเหลือ	๗,๕๐๕	บาท	ปิดรับสมัครวันที่	๓๐	มี.ค.๕๒	

 ผจญภัยในดินแดนแห่งตัวเลข	 ค่ายคณิตศาสตร์

หรรษาสำหรับเด็กวัย	 ๘-๑๕	 ปี	 ที่จะพาเด็กๆ	 สนุกกับ

คณิตศาสตร์รอบตัว	 กิจกรรมนักสืบคณิตศาสตร์	 และลงมือ

สร้างเครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง	 วันที่ ๒๒-

๒๕ เม.ย.๕๒	ณ	บรุคไซด์	 วัลเล่ย์	 รีสอร์ท	อ.เมือง	 จ.ระยอง	

ค่าสมัครคนละ	 ๖,๗๐๐	 บาท	 บาท	 พิเศษสำหรับนักเรียน

เพลินพัฒนาลดเหลือ	 ๖,๓๖๕	 บาท	 ปิดรับสมัครวันที่	 ๑๖	

เม.ย.๕๒	

	 ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่	 ร้านซีเอ็ดบุ๊ค  

เซ็นเตอร์ ทุกสาขา	 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้	

ที่	 ๐-๒๗๓๙-๘๐๐๐	 ต่อ	 ๘๒๙๖,	 ๘๒๔๑,	 ๘๗๗๑-๒		

www.se-edlearning.com	

เพลินสร้างสรรค์เติมพลังเรียนรู้
	 ค่าย	“เพลินสร้างสรรค์ เติมพลังเรียนรู้”	เปิดรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล	 ๓-ชั้น	 ๓	 จำนวน	 ๘๐	 	 คน	 ร่วมทำ
กิจกรรมพัฒนาทักษะในช่วงปิดภาคเรียนนี้	 ระหว่างวันที่	 ๒๓	
มี.ค.-๓	 เม.ย.๕๒	 (รวม	 ๑๐	 วัน)	 เวลา	 ๙.๐๐-๑๒.๐๐	 น.	 เพื่อ
พัฒนาระบบประสาททั้ งหมดให้ตื่นตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	 	 พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์บน
เงื่อนไขและกติกา	 พัฒนาอารมณ์ความรู้สึก	 อุปนิสัยส่วนลึกให้
งอกงามและก่อประโยชน์ในทางดีงาม	 พัฒนาสมาธิบนการ
เคลื่อนไหว		สร้างศรัทธา	ฉันทะ	และปฏิภาณในการเรียนรู้	ด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทาง	 ๙	 พอดี	 ผสานร่วมกับ
กิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญา,	 Sensory	 Integration,	
Eurythmy,	 Brain	 Gym,	 Active	 Learning	 และ	 Constructive	
อย่างเข้มข้นผ่านกลุ่มวิชาแม่บท	 และกลุ่มวิชาพื้นฐาน	 ค่าลง
ทะเบียนคนละ	๖,๐๐๐	บาท	(รวมอาหารว่างเช้า	อาหารกลางวัน	
และสื่อวัสดุอุปกรณ์)	 ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะสมัครค่ายให้ลูก	
สอบถามรายละเอียดและสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายได้ที่	 คุณครู
ติ๊ก	เลขาฯ	ช่วงชั้นที่	๑	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๒๑๐๑	ตั้ง
แต่วันนี้ถึงวันที่	๖	มี.ค.๕๒	เวลา	๙.๐๐	น.	-	๑๖.๐๐	น.ค่ะ	



๙

มหกรรมดนตรีชีวิต  

วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  




