



สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา

โภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน
	 	

	 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา	 นักเรียนของเรา

หลายคนมีอาการท้องเสีย	 โดยคาดว่าอาจจะ

เกิดจากอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน	 เนื่องจาก

ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัด	 จึงทำให้อาหารเสีย

ได้ง่าย	 ซึ่งโรงเรียนก็มิได้นิ่งนอนใจ	 และได้ออก

จดหมายชี้แจงกับผู้ปกครองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไป

เมื่อวันพุธที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๒	

	 ขณะนีม้คีวามคบืหนา้เกีย่วกบัมาตรการ		

เร่งด่วนที่โรงเรียนได้ดำเนินการในขณะนี้คือ	

	 ให้คุณครูประจำชั้นชิมอาหารของ

นักเรียนก่อนทุกครั้ง	เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น	

	 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็น

ทีมตรวจสอบอาหาร	 โดยจะประสานความร่วม

มือกับสถาบันวิจัยโภชนาการ	ม.มหิดล	

	 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้

ความสำคัญเรื่องโภชนาการและสุขอนามัย		

ในโรงเรียนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นๆ	 เพื่อ

ดูแลให้นักเรียนและทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนา

มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง	 และมีสุข

อนามัยที่ดี	 โครงการหนึ่งที่โรงเรียนได้วางแผน

ไว้	และจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา	๒๕๕๒	

ที่จะถึงนี้	 คือ	 โครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกับสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัย		

มหิดล	ที่จะทำงานร่วมกันใน	๔	เรื่องหลักดังนี้	

ฉบับที่ ๒๐ วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ข่าวที่น่าสนใจ     

๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

โภชนาการของโรงเรียน 

เรื่องเล่าจากขอบสนามแข่งขันรักบี้ 

 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
นิทรรศการศิลปะเด็กอนุบาล 

Write it up 

เด็กเก่งเพลินพัฒนา 

ค่ายเพลินสร้างสรรค์ 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน
จดหมายจากคุณแม่เด็กพิเศษ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
บริจาคโลหิตช่วยชาวเพลิน 

ค่ายเรียนรู้การทำสารคดี 

ประกวดประดิษฐ์ของแต่งบ้าน 

ลดโลกร้อน 

Youth Inspiration Camp 2009 

ค่ายผจญภัยในป่าสัก  

ค่ายเด็กวัยใสในธรรมชาติ  

 

เพลินตาเพลินใจ
ผลงานศิลปะของเด็กอ.๓ 

หัวข้อ “โรงเรียนของฉัน” 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

	 จดหมายข่าวฉบับส่งท้ายปีการศึกษา	 ๒๕๕๑	 เก็บตกข่าวสารในโรงเรียนเพลิน

พัฒนามาบอกเล่าให้ทราบกันเช่นเคย	โดยเฉพาะคอลัมน์	“เรื่องเล่าจากชาวเพลิน”	ที่ครั้งนี้

เป็นเรื่องเล่าจากคุณแม่ของเด็กนักเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมคนหนึ่ง	 ที่เขียนมา

แบ่งปันประสบการณ์การดูแลและพัฒนาลูกเด็กพิเศษ	 ซึ่งต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ	

จนกระทั่งวันนี้ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นจนคุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้	 เชื่อว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นกำลังใจ

ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในการเลี้ยงดูลูกๆ	 ให้เติบโตและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขา

แต่ละคนนะคะ	 แล้วพบกันใหม่ในวันเปิดภาคปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 วันอังคารที่	 ๑๒	

พฤษภาคม	๒๕๕๒	ค่ะ	

	 ๑.ทางสถาบันฯ	 จะส่งนัก

โภชนาการและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย

ดูแลเรื่องโภชนาการและสุขภาพของเด็ก

นักเรียน	 เช่น	 ดูความเหมาะสมของเมนู

อาหาร	 ดูแลสุขอนามัยในโรงเรียนทั้งใน

ห้องครัวและในห้องเรียน	 ให้คำแนะนำ

เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ

เด็กแต่ละวัย	เป็นต้น	

	 ๒.การเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง

โภชนาการและสุขอนามัยให้กับนักเรียน

ช่วงชั้นต่างๆ	ทั้งในส่วนของข้อมูลความรู้	

ข้อมูลสถิติ	 และบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญ	

นอกจากนี้ยังมีโครงการจะฝึกนักเรียนให้

เป็นนักสืบน้อย	 ในการตรวจสอบอาหาร

และภาชนะ	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนำ

ไปใช้ทำโครงงานวิจัยโดยบูรณาการกับ

วิชาที่เรียนรู้ในห้องเรียน	

	 ๓.การให้ความสนับสนุนด้านเครื่องมือและโปรแกรมตรวจสุขภาพ

อย่างง่ายให้กับโรงเรียน	 เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสุขภาพของตัวเองได้	

เช่น	เครื่องวัดไขมันในร่างกายอย่างง่าย	

	 ๔.การเป็นแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการและสุขภาพให้กับโรงเรียน		

	 หากท่านผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องโภชนาการและ		

สุขอนามัยของโรงเรียน	 สามารถแจ้งได้โดยตรงที่คุณครูส้ม-วีณา	 ว่องไววิทย์			

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ	 โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	 ต่อ	 ๓๒๐๑	

หรือ	weena_w@plearnpattana.com	ค่ะ	



๒

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

ป ล า ย เ ดื อ น

กุ ม ภ า พั น ธ์ ที	่	

ผ่านมา	 โรงเรียน

เพลินพัฒนานำ

นักกีฬารักบี้ รุ่ น

อายุ	๘	ปี	ทีม	A		

และ	 B	 รุ่นอายุ	

๑๐	 ปี	 และรุ่นอายุ	 ๑๒	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	

Bangkok International Tens 2009 Youth Matches   

21st - 22nd February	ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา	

ระหว่างรอลูกๆ	 แข่งขัน	 คุณแม่ของนักกีฬารักบี้เพลินพัฒนา

รุ่นอายุ	 ๘	 ปี	 ทีม	 B	 ท่านหนึ่งได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่พา		

ลูกมาแข่งขันเช่นกัน	 เรื่องที่คุยในวันนั้นทำให้ได้ทราบ		

ความน่ารักของเด็กคนหนึ่ง	 จึงอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่าให้

ทราบกันค่ะ	

	 “จากการพูดคุยกับผู้ปกครองที่นำลูกมาแข่งขัน		

รักบี้ที่บางกอกพัฒนา	 ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของเด็ก		

คนหนึ่งในทีม	 ช่วงแรกที่เริ่มเล่น	 เด็กคนนี้บอกว่า	 วิธีการ		

เล่นรักบี้ไม่ให้เจ็บตัวคือไม่ต้องจับลูก	 แต่เมื่อเวลาผ่านไป			

เด็กคนนี้เกิดการเรียนรู้ว่า	 เมื่อได้ลูกแล้วต้องส่งลูกให้เพื่อน	

อย่าถือครองไว้คนเดียว	 เพราะฉะนั้นต้องหาเพื่อนที่เล่นกัน

เป็นทีม	พร้อมใจกันรุกและรับ	ภาษาผู้ใหญ่จะใช้คำว่ามองตา

ก็รู้ใจ	 และต้องพยายามวิ่งตามเมื่อเพื่อนได้ลูก	 (เหมือนเป็น

กำลังเสริม)	 เมื่อทำแล้วเกิดความสำเร็จ	 คุณแม่ได้เสริมแรง

โดยการพูดคุยกับลูก	 ย้อนภาพและให้ลูกเล่าถึงขั้นตอนว่า		

ทำมาได้อย่างไร	 เป็นการสร้างความมั่นใจอย่างหนึ่งให้กับ

นักกีฬาผู้นั้นอย่างชัดเจนขึ้น”	

	

 เรื่องเล่าเล็กๆ ริมสนามครั้งนี้สะท้อนถึงหลักคิด

ในการจัดการเรียนการสอนหน่วยวิชากีฬาของเพลิน

พัฒนาที่ว่า “กีฬาพัฒนาตน” ได้เป็นอย่างดีค่ะ 

เรื่องเล่าจากขอบสนามแข่งขันรักบี้

นิทรรศการศิลปะเด็กอนุบาล
	 ในสัปดาห์ที่	๙	และ	๑๐	ช่วงชั้นอนุบาลนำผลงานศิลปะ

ของน้องๆ	 ช่วงชั้นอนุบาลมาจัดแสดงนิทรรศการในบริเวณอาคาร

ช่วงชั้นอนุบาล	 พร้อมบอกเล่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ		

แต่ละกิจกรรม	 และขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

แต่ละชิ้นไว้ด้วย	เพื่อให้เด็กๆ	เกิดความภาคภูมิใจ	และเรียนรู้ที่จะ

ชื่นชมผลงานของตนเองและผลงานของผู้อื่น	 ขณะที่ผู้ใหญ่ใกล้ชิด	

ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ	 คุณแม่	 ผู้ปกครอง	 และคุณครู	 ผู้เฝ้ามองการ

เติบโตของเด็กๆ	 ก็ได้มาร่วมชื่นชมชื่นใจในพัฒนาการของเด็กๆ	

ผ่านนิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงในครั้งนี้	 ดังที่คุณครูบี-กิตติมา	

และคุณครูนุ่น-สุนิสา	 คุณครูศิลปะช่วงชั้นอนุบาล	 อธิบายไว้ว่า	

“ผลงานศิลปะที่จัดแสดงมิได้มุ่งเน้นความสวยงามตามรูป

แบบในใจเรา แต่มุ่งเน้นความงอกงามที่เกิดขึ้นภายในใจของ

เด็กเป็นสำคัญ” 



๓

	 บรรยากาศการเรียนการสอนหน่วยวิชา	 ESL	 ของ

นักเรียนชั้น	 ๔	 ในภาควิมังสานี้ค่อนข้างเข้มข้น	 มีการฝึกฝน		

ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่	 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ย่อท้อ

ต่อสิ่งยาก	 รวมทั้งมีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว	 หน้าที่ของครู

คือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หนุนและนำศักยภาพนั้นออก

มาให้ได้	หนึ่งในนั้นคือ	ทักษะการเขียน	ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่ง่าย

นัก	แต่ผลที่ออกมาพบว่า	นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเขียน

ค่อนข้างดี	และน่าภาคภูมิใจ		

	 กระบวนการฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษคือ	

การสะสมคำศัพท์	 การสร้างความคุ้นเคยกับประโยคที่มี

โครงสร้างรูปแบบต่างๆ	 จากการอ่าน	 การจินตนาการ	 การ

พูดแบ่งปันประสบการณ์	 และการฝึกเขียนจากจินตนาการ

โดยไม่ต้องกลัวผิด	

	 ในช่วงแรกนักเรียนจะสะสมคำศัพท์ในหมวดต่างๆ	

โดยการฟัง	 การพูดเป็นคำ	 การพูดเป็นประโยคถาม-ตอบที่

สนุกสนาน	 การท่องศัพท์	 ต่อมาคือการสะสมจากการอ่าน

หนังสือนิทานต่างๆ	 ในขั้นตอนนี้นักเรียนมีความสุขกันมาก	

เพราะนักเรียนได้เลือกเรื่องราวด้วยตนเอง	 ได้นั่งอ่านในมุม

โปรดของตัวเอง	 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเองในกลุ่มย่อย

ตามอัธยาศัย	 และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มใหญ่เป็นครั้งคราว	

รวมทั้งการฟังนิทานจากเพื่อนในห้อง	

	 การมีคลังคำเพียงพอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะจะทำให้การคิดไม่ติดขัดมาก	 เมื่อนักเรียนมีคลังคำ

ศัพท์ตามที่กำหนดไว้	 รู้จักโครงสร้างของประโยค	 และโครง

ร่างเรื่องราวพอสมควรแล้ว	 ต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนนั่ง

เงียบๆ	 ใช้จินตนาการแต่งเรื่องราวขึ้นมาหนึ่งเรื่อง	 โดยมีราย

ละเอียดของสถานที่	 ตัวละคร	 การกระทำ	 และสิ่งที่เกิดขึ้น	

เพื่อให้เรื่องราวเป็นหนึ่งเดียว	 ไม่กระจัดกระจาย	 โดยใช้ความ

คิดของนักเรียนเอง	 	 แล้วพูดบรรยายภาพที่เกิดขึ้นในสมอง

อย่างฉับพลันให้เพื่อนร่วมชั้นฟังอย่างละเอียด	 เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนจินตนาการที่สดใหม่และมีสีสันระหว่างเพื่อนๆ	

	 ต่อจากนั้นนักเรียนจึงแยกย้ายไปเขียนเรื่องราวตาม

จินตนาการของตนเอง	 ในบรรยากาศที่สงบ	 สบาย	 เพื่อความ

คิดจะได้โลดแล่นอย่างเต็มที่	ที่สำคัญและจำเป็นมากในช่วง

ของการฝึกเขียนช่วงแรกๆ คือการสร้างความมั่นใจและ

ความกล้าเขียนให้เกิดขึ้นก่อนโดยที่ครูจะไม่ตรวจความถูก

ต้องของคำศัพท์หรือไวยากรณ์ เพื่อให้นักเรียนเขียนได้

อย่างลื่นไหล	 ไม่สะดุดหรือกลัวผิด	 เพราะการตรวจถูกผิดจะ

ทำให้ความคิดหยุดชะงัก	 เขาอาจเขียนผิดอยู่บ้าง	 แต่เราไม่ต้อง

กังวล	 นักเรียนจะฝึกฝนความลื่นไหลจนสามารถเขียนได้โดย

หยุดคิดน้อยลง	 ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือนักเรียนแต่ละคนจะ

นั่งเขียนงานของตัวเองอย่างเงียบสงบ	 มีการถามคำศัพท์เป็น

ระยะ	 แลดูห้องเรียนมีพลังของบรรยากาศที่มีการเรียนรู้จาก

ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ		

	 หลังจากนั้นคุณครูยังคงจัดประสบการณ์เพื่อให้มีการ

ฝึกฝนทักษะการเขียนอย่างต่อเนื่อง	 และจะค่อยๆ	 เริ่มตรวจดู

ความถูกต้องของการสะกดคำและไวยากรณ์	 เมื่อถึงปลายภาค

เรียนเราพบว่า	 นักเรียนสามารถเขียนได้ลื่นไหลและถูกต้องมาก

ขึ้น	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์ในการอ่าน	

กอปรกับมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึก	 นึก	 คิดต่างๆ	 ได้ฝึกฝน

การเขียนบ่อยครั้งในหัวข้อที่หลากหลายควบคู่กันไปทั้งที่บ้าน

และโรงเรียน	 นักเรียนจะพัฒนาทักษะการเขียนได้ดี	 และยัง

เป็นการปลูกฝังต้นกล้าแห่งความรักในการเขียนภาษาอังกฤษให้

งอกงามต่อไปด้วยค่ะ	

เล่าเรื่องโดย	:	ครูป้อม-สิรินยา	ตัณฑนุช	หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชา	ESL	

ผลงานการเขียนของ

น้องพูมพูมชั้น๔/๑

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

จดหมายจากคุณแม่เด็กพิเศษ
	 	 									
	 	 								 	 	 	 	 	 	 								เล่าเรื่องโดย	:	คุณแม่น้องบีม	ชั้น	๑/๒	

เด็กเก่งเพลินพัฒนา
	 ขอแสดงความยินดีกับ	ด.ช.รพี พิมพ์ทอง (จูเนียร์) ชั้น ๘/๒	ที่ผ่านการคัดเลือก

รอบที่	 ๑	 ในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 The	 International	 Junior	 Science	 Olympaid	 2009	

(IJSO)	 ครั้งที่	 ๖	 โดยน้องจูเนียร์จะสอบคัดเลือกรอบที่	 ๒	 ในวันเสาร์ที่	 ๑๔	 มีนาคมนี้			

ณ	รร.สตรีวิทยา	อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับน้องจูเนียร์ด้วยนะคะ	

	 สวัสดีค่ะ	 ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อน	 ดิฉัน		

สิริกร	 โลหะวิจิตรานนท์	 เป็นคุณแม่ของน้องวรดา			

โลหะวิจิตรานนท์	 ชื่อเล่น	 “น้องบีม”	 อยู่ชั้น	 ๑/๒	 แม่รู้สึก

ดีใจมากที่ได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลูกสาวซึ่งเป็น		

เด็กพิเศษ	 คือน้องบีมเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการดาวน์			

พอน้องลืมตาดูโลก	 หมอก็บอกเลยว่าน้องเป็นเด็กดาวน์	

แม่ก็งงถามว่าดาวน์คืออะไร	 หมอก็อธิบายให้ฟังว่าน้อง

เป็นเด็กปัญญาอ่อน	 แม่ช็อกเหมือนฟ้าผ่าลงมาที่ใจเลย	

คิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดี	 สงสารเขามาก	 แต่หมอ		

ให้กำลังใจดีค่ะ	 หมอบอกว่าเลี้ยงและดูแลใส่ใจลูกให้ดีนะ	

เด็กดาวน์แค่พัฒนาการช้า	 ต้องคอยเตือน	 คอยกระตุ้น		

อยู่เรื่อยๆ	 พัฒนาการต่างๆ	 ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ	 หมอพูดอยู่

ประโยคหนึ่งว่า	 เหมือนคุณแม่ปั้นตุ๊กตาให้สวยให้ดี  

เพลินสร้างสรรค์เติมพลังเรียนรู้
WILLINGFEELINGTHINKING
	 ค่าย	 “เพลินสร้างสรรค์	 เติมพลังเรียนรู้”	 เปิดรับ

สมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล	๓-ชั้น	๓	จำนวน	๘๐		คน	

ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะในช่วงปิดภาคเรียนนี้	 ระหว่าง

วันที่	 ๒๓	 มี.ค.-๓	 เม.ย.๕๒	 (รวม	 ๑๐	 วัน)	 เวลา	 ๙.๐๐-

๑๒.๐๐	 น.	 เพื่อพัฒนาระบบประสาททั้งหมดให้ตื่นตัวและ

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 	 พัฒนาจินตนาการและความ

คิดสร้างสรรค์บนเงื่อนไขและกติกา	 พัฒนาอารมณ์ความ

รู้สึก	 อุปนิสัยส่วนลึกให้งอกงามและก่อประโยชน์ในทางดี

งาม	 พัฒนาสมาธิบนการเคลื่อนไหว	 	 สร้างศรัทธา	 ฉันทะ	

และปฏิภาณในการเรียนรู้	 ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน

แนวทาง	 ๙	 พอดี	 ผสานร่วมกับกิจกรรมตามแนวทางจิตต

ปัญญา,	 Sensory	 Integration,	 Eurythmy,	 Brain	 Gym,	

Active	 Learning	 และ	 Constructive	 อย่างเข้มข้นผ่านกลุ่ม

วิชาแม่บท	และกลุ่มวิชาพื้นฐาน	ค่าลงทะเบียนคนละ	๖,๐๐๐	

บาท	 (รวมอาหารว่างเช้า	 อาหารกลางวัน	 และสื่อวัสดุ

อุปกรณ์)	

	 ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะสมัครค่ายให้ลูก	 สอบถาม

รายละเอียดและสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายได้ที่	 คุณครูติ๊ก	

เลขาฯ	ช่วงชั้นที่	๑	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๒๑๐๑	ใน

เวลา	๙.๐๐	น.	-	๑๖.๐๐	น.ค่ะ	

ตั้งแต่เล็กๆ เติบโตมาน้องก็จะเป็นคนสวยคนดีได้ อาจ

จะดีกว่าเด็กปกติที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาก็ได้ 

	 หลังจากนั้นชีวิตแม่ก็เปลี่ยนไป	 คือ	 ต้องออก		

จากบ้านทุกวันจันทร์-ศุกร์	 ตอนตี	 ๕	 เพื่อไปส่งน้องฝึกที่	

รพ.ราชานุกูลอย่างต่อเนื่อง	 มีทั้งฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก			

มัดใหญ่	 กายภาพบำบัด	 ฝึกพูด	 ทุกเช้าคุณพ่อจะคอยนวด

ตัวให้น้อง	ยกแขน	ขา	คลึงไปมา	 เหมือนการออกกำลังกาย	

ใช้เวลาประมาณเกือบ	 ๓	 ปี	 ทุกครั้งที่ไปฝึก	 ทางคุณครูกับ

แม่ก็จะมีการพูดคุยถึงพัฒนาการต่างๆ	 ของน้องตามลำดับ

ขั้นอายุ	 คุณครูจะให้การบ้านแม่กลับมาทำกับน้องทุกครั้ง	

ซึ่งเหนื่อยมาก	บางครั้งท้อและอยากร้องไห้ว่าทำไมต้อง

เกิดกับลูกของเรา คิดว่าถ้าไม่มีเราแล้วลูกจะอยู่อย่างไร 

อีกความรู้สึกก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องสู้ สู้ เพื่อลูก   
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ต้องฝึกลูกให้ดีที่สุด ให้เขาสามารถอยู่โดยไม่มีเราได้ 

และเขาจะไม่เป็นภาระให้กับสังคม	 สิ่งสำคัญคือคำ		

บอกกล่าวจากคุณครูว่าลูกเราต้องทำอะไรบ้าง	 กลับมาฝึก

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	 จะเป็นผลดีสำหรับลูกใน

ระยะยาว	

	 หลังจาก	 ๓	 ปี	 ที่ ใช้ เวลาการฝึกฝนที่	

รพ.ราชานุกูล	 น้องก็ เริ่มเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล		

ที่	 รร.จารุเวช	 เรียนได้	 ๑	 ปี	 ก็มาเรียนที่อนุบาลเด่นหล้า

เพราะใกล้บ้าน	 น้องเรียนที่นี่ได้	 ๒	 ปี	 แม่ก็เตรียมหา

โรงเรียนประถม	 โทรถามโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่รับ	

แม่ได้ข่าวว่า	 รร.เพลินพัฒนามีโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม

กับเด็กปกติ	 มีคุณครูสุขจันทร์	 ครูหัวหน้าส่วนการศึกษา

พิเศษเป็นครูที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านนี้		

โดยเฉพาะ	 และมีคณะคุณครูด้านการศึกษาพิเศษคอย		

ช่วยเหลือ	 แม่ก็รีบไปสมัครทันที	 แต่ทางโรงเรียนบอกรับ		

ปี	 ๒๕๕๐	 แม่ดีใจมากว่าสามารถหาโรงเรียนให้ลูกได้แล้ว

นะ	 พอถึงปี	 ๒๕๕๑	 (ที่มาปีนี้เพราะน้องซ้ำเด่นหล้าอยู่	 ๑	

ปีค่ะ)	 แม่พาน้องมาสมัคร	 ทางโรงเรียนบอกว่ารับแค่	 ๖	

คน	 แม่ก็หวั่นใจว่าลูกจะได้ไหม	 แต่จากการที่เห็นน้องเป็น

เด็กเก่งคนหนึ่ง	 แม่ก็หวังว่าน้องจะได้เรียนที่นี่	 และจะได้

พัฒนาน้องต่อไปเรื่อยๆ	 พร้อมกับคุณครูผู้ชำนาญใน		

ด้านนี้โดยตรง	

	 พอทางโรงเรียนโทรแจ้งผลว่าน้องได้	 แม่ดีใจมาก	

และก็บอกกับตัวเองว่าทุกอย่างที่ทางคุณครูชี้แนะ	 และ

บอกกล่าว	 เราจะต้องนำมาปฏิบัติ	 และถ้ามีการประชุม	 มี

ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เราจะต้องเข้าร่วม	 เพราะในการ

ประชุมทุกครั้งจะเป็นเรื่องของลูกเราทั้งสิ้น	 และเราก็จะได้

ทราบเรื่องราวต่างๆ	 ของลูก	 ถ้าเราได้รู้รายละเอียดมากก็

จะเป็นแนวทางในการฝึกฝนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

คุณครูที่สอน	เด็กจะได้ไม่สับสน	

	 จากการที่น้องได้เข้าโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม	

และเป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้อำนวยการโรงเรียน			

ผู้บริหาร	 คณะคุณครูทุกท่าน	 ที่เปิดโอกาสให้เด็กของเรา		

ได้เรียนรู้	 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษให้ผู้ปกครอง		

ได้ทราบ	 และร่วมกันฝึกฝน	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 ๑	 ปีเต็ม	

แม่ได้เห็นพัฒนาการต่างๆ	 ของน้องดีขึ้นตามลำดับ	 เริ่มจาก

การสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน	 เช่น	

แปรงฟัน	 อาบน้ำ	 แต่งตัว	 ใส่ถุงเท้า	 รับประทานอาหารเอง	

ส่วนในเรื่องของวิชาความรู้	 น้องก็เรียนได้ในระดับหนึ่ง	 โดย

จะมีคุณครูด้านการศึกษาพิเศษเป็นคนคอยชี้แนะ	 และสอน

เสริมเพิ่มเติม	นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแผน	IEP	คือ	การดู

ความสามารถเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนมีพัฒนาการ	 ความรู้	

ความสามารถ	 มากน้อยแค่ไหน	 และนำมาเขียนแผนว่าใน

แต่ละช่วงชั้นน้องจะต้องทำอะไรได้บ้างเมื่อจบในแต่ละปี			

ซึ่งทางพ่อแม่จะไม่ต้องวิตกกังวลเลยว่าจะตามเด็กคนอื่น

ไม่ทัน	เพราะเราจะมีแผน	IEP	เป็นตัวกำหนดแล้ว	

	 กว่าจะมาถึงวันนี้	วันที่เห็นพัฒนาการต่างๆ	ของลูก

ดีขึ้นตามลำดับ	ต้องขอบอกเลยว่า	ต้องใช้ความอดทน	ความ

ขยัน	 และการเปิดใจให้กว้างยอมรับในสภาพความจริง	 เรา

ต้องมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและคณะคุณครู	 ร่วมมือร่วมใจ

กันทุกฝ่าย	นำพาลูกของเราให้ไปถึงเส้นชัย	

	 สุดท้ายนี้ดิฉันและผู้ปกครองเด็กพิเศษทุกคน	 ขอ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ	 รร.เพลินพัฒนา	 และคณะ

คุณครูทุกท่าน	 ที่เปิดโอกาสให้ลูกของเราได้รับการเรียนร่วม	

และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ	

ให้มีความอดทนในทุกเรื่องที่จะเกิด	 ขยันทำการบ้านทุกครั้ง	

เข้าประชุมและฟังการบรรยายอย่างสม่ำเสมอ	 แล้วนำไป

ปฏิบัติ	 เราทุกคนก็จะประสบความสำเร็จ	 ขอเอาใจช่วย		

ทุกครอบครัวค่ะ	

	

	 	 	        ขอบคุณค่ะ 

        แม่สิริกร-คุณแม่น้องบีม ชั้น ๑/๒ 



ผู้ถือหุ้นซีเอ็ดเยี่ยมชมโรงเรียน
	 วันพุธที่	 ๑๑	 มีนาคมที่ผ่านมา	 คณะผู้ถือหุ้น	

บริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)และนักลงทุนกว่า	

๔๐	 ราย	 ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา	 ทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้

ที่จำลองมาจากห้องเรียน	 เช่น	 กิจกรรมสร้างภาวะพร้อม

เรียนรู้	การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ	Active	Learning	เพื่อ

สัมผัสและทำความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนของเพลินพัฒนาด้วยตัวเอง	 ก่อนจะไปชม

นิทรรศการและการนำเสนอ	“โครงงานชื่นใจ...	ได้เรียนรู้”	

ของนักเรียนในช่วงชั้นต่างๆ	ค่ะ	

	

๖

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

ค่ายเรียนรู้การทำสารคดี
	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอเชิญชวนนักเรียนชั้น

มัธยมปลายมาร่วมเรียนรู้การทำสารคดีในโครงการ	 “มาทำ

สารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะ! : Let’s Make A 

Documentary! ตอน เล่าเรื่องวัยเราให้เขาเข้าใจ”	 เพื่อให้

นักเรียนได้เล่าความคิดมุมมอง	 ทัศนคติ	 และความรู้สึกของ

ตัวเองในรูปแบบสารคดี(ไม่กำหนดรูปแบบการนำเสนอ)	

ระหว่างวันที่	 ๒๐	 เม.ย.-	 ๗	 พ.ค.๕๒	ณ	 ศูนย์มานุษวิทยา		

สิรินธร	 นักเรียนที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครจาก	

www.sac.ro.th	 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์	

(รูปถ่าย	๒	นิ้ว	๒	รูป,	สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน,	สำเนา

ทะเบียนบ้าน,	 ใบรับรองแพทย์,	 คำรับรองของผู้ปกครอง)	

หรือจะนำหลักฐานไปสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร	 เลขที่	 ๒๐	 ถ.บรมราชชนนี	 เขตตลิ่งชัน	 กทม.	

๑๐๑๗๐	 โทร.๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙	 โดยนักเรียนสามารถสมัคร

เป็นกลุ่ม	 ๓-๔	 คน	 หรือสมัครเดี่ยว	 (ทีมงานจะจัดกลุ่มให้		

ในวันทำกิจกรรม)	ก็ได้	ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครดังนี้	

	 วันที่	๓	เม.ย.๕๒	 รับสมัครวันสุดท้าย	

	 วันที่	๗	เม.ย.๕๒	 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร		

	 	 พร้อมรายละเอียดการ	

	 	 ทดสอบข้อเขียนและ	 	

	 	 สัมภาษณ์ทาง		 	

	 	 www.sac.ro.th	

	 วันที่	๑๐	เม.ย.๕๒	 ทดสอบ	(ข้อเขียน)	และ	

	 	 สัมภาษณ์	

	 วันที่	๑๓	เม.ย.๕๒	 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ	

	 	 เข้าร่วมกิจกรรมทาง		 	

	 	 www.sac.ro.th	



ประกวดประดิษฐ์ของแต่งบ้านลดโลกร้อน
	 รายการ	 “สมรภูมิไอเดีย”	 ที่ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์ช่อง	 ๓	 ร่วมกับ	 บริษัท	 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	

จำกัด	ขอชวนน้องๆ	เยาวชนอายุไม่เกิน	๒๑	ปี	ร่วมประกวด

ออกแบบแล ะป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ข อ ง ต ก แต่ ง บ้ า น ใ นหั ว ข้ อ			

“ของตกแต่งบ้านยุคใหม่ ห่วงใย ห่วงโลก”	 ชิงทุนการ

ศึกษา	๕๐,๐๐๐	บาท	๓๐,๐๐๐	บาท	และ	๒๐,๐๐๐	บาท	ใน

รางวัลชนะเลิศ	และรองชนะเลิศอันที่	๑,	๒	ตามลำดับ	 โดย

ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องประดิษฐ์จากบรรจุภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมตราไบโอ	๘๐%	และวัสดุตกแต่งเพิ่ม

เติม	๒๐%	ผลงานมีความสูงไม่เกิน	๑.๕	เมตร	กว้าง-ยาวไม่

เกิน	๑	 เมตร	และเป็นผลงานที่สามารถใช้ได้จริง	 (เป็น	 “ของ

ตกแต่งบ้าน”	 ไม่ใช่	 “เฟอร์นิเจอร์”)	 จะเป็นผลงานเดี่ยวหรือ

ผลงานกลุ่ม	(ไม่เกิน	๓	คน)	ก็ได้ไม่จำกัด	

	 นักเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครร่วมโครงการ	

พร้อมแนบแบบร่างผลงานไปที่	 รายการสมรภูมิไอเดีย			

บ.บีอีซี-เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ๓๑๙๙	

อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์	 ชั้น	 ๒๑	 ถ.พระราม	 ๔	 แขวง

คลองตัน	 เขตคลองเตย	 กทม.๑๐๑๑๐	 ทางโทรสาร			

๐-๒๒๖๒-๓๘๓๐	หรอืทางอเีมล	์brainchildtv@hotmail.com,	

brainchild@bectero.com รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๒ 

แล้วนำผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปลงทะเบียนเข้าร่วมการ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ	 ในวัน

อาทิตย์ที่	 ๒๔	 พ.ค.๕๒	 เวลา	

๑๐.๐๐-๑๘.๐๐	 น.	 ณ	 บริเวณ

ลานโปรโมชั่น	ชั้น	๑	ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซ่า	 พระราม	 ๓	 ดู

ร า ยละ เอี ย ด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ใ น	

www.brainchildtv3.com	

YouthInspirationCamp2009
	 สถาบันกาญาเรียนรู้โลกด้วยใจขอเชิญชวนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยม	 (อายุ	 ๑๒-๑๘	 ปี)	 มาสนุกสนานกับค่าย

เยาวชน	 Youth Inspiration Camp 2009 เพื่อสัมผัส		

ความงามของธรรมชาติไปพร้อมกับความงามด้านในของเรา

แต่ละคนด้วยกิจกรรมละเลงสี	 ละเลงฝัน	 ลองระบายตัวตน		

กับงานศิลปะที่จะช่วยให้เราค้นพบสีสันภายในของตนเอง		

การเรียนรู้เรื่องราวของความรักให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม	 และการ

เขียนเรื่องราวเพื่อฟังเสียงของโลกด้านในที่ เราไม่เคย		

ค่ายจากสถาบันSMART&SMILE
	 ผจญภัยในป่าสัก	 ขอชวนเด็กๆ	 วัย	 ๖-๑๐	 ปี		

ร่ วม เรี ยนรู้ ใ น โลกกว้ า งอย่ า งมี ความสุ ขกั บค่ าย			

“ผจญภัยในป่าสัก”	 โดยกระบวนกรคนคุ้นเคยที่มาจัด

อบรม	 “โรงเรียนพ่อแม่”	 ให้กับเพลินพัฒนา	 อ.อังคณา			

มาศรังสรรค์	 ที่จะนำพาเด็กๆ	 สู่การค้นหาตัวตน	 มอง

เห็นความมหัศจรรย์ที่งอกงามอยู่ภายใน	 บ่มเพาะ		

ความกล้าหาญ	 ด้วยกิจกรรม	Walk	 Rally	 นิทานหุ่นเงา	

ศิลปะ	 เพื่อให้เด็กๆ	 สามารถก้าวเดินสู่โลกกว้างได้		

อย่างมั่นคงและมีความสุข	 ณ	 ป่าสัก	 ฮิลไซด์	 รีสอร์ท	

จ.ลพบุรี	 ในวันที่ ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๒	 ค่าลงทะเบียน		

คนละ	๓,๖๕๐	บาท	

	 เด็กวัยใสในธรรมชาติ ค่ายแห่งการค้นหา		

ของเด็กๆ	 วัย	 ๑๑-๑๖	 ปี	 ที่จะนำพาเด็กๆ	 สู่โลกแห่ง

จินตนาการ	 เปิดประตู่สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้น		

พื้นฐาน	 ทั้งการสื่อสารเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น	 ด้วย

กิจกรรมศิลปะบำบัด และการฟื้นฟูสมาธิ ซึ่งเป็นกำลัง

สำคัญในการสานฝันของวัย	 ให้สามารถทำงานหรือ		

เรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 นำทีม

กระบวนกรโดย	 อ.อังคณา	 มาศรังสรรค์	 ณ	 ป่าสัก	

ฮิลไซด์	 รีสอร์ท	 จ.ลพบุรี	 ในวันที่ ๒๖-๒๙ มี.ค.๕๒			

ค่าลงทะเบียนคนละ	๔,๖๕๐	บาท	

	 ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่	

สถาบัน	 SMART	 &	 SMILE	

โทร.๐๕๖-๓๑๓-๖๐๐-๑,			

คุณหมวย๐๘๑-๖๗๕๔๗๔๙,	

คุณอ้อ	 ๐๘๙-๔๓๙๘๕๕๐	

ค่ะ	

๗๖

ได้ยิน	 ฯลฯ	 ในวันเสาร์ที่	 ๒๑-พุธที่	 ๒๕	มีนาคม	๒๕๕๒	ณ	

อาศรมวงศ์สนิท	 จ.นครนายก	 นำกระบวนการโดย	 พี่ณัฐ-

ณัฐฬส	 วังวิญญู	 นักจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านใน	

Transformative	learning	ค่าลงทะเบียน	คนละ	๔,๙๐๐	บาท	

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่	 gaiathai land@		

yahoo.com	 หรือที่คุณนิว	 ๐๘๔-๐๐๒-๖๕๔๓,	 คุณฮัลเล่ย์	

๐๘๖-๓๖๙-๖๙๙๙,	คุณเพ็ญ	๐๘๙-๔๑๐-๕๓๐๒	



ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

๘

“โรงเรียนจรวด” 

โรงเรียนอยู่กลางทะเลทราย	มีต้นไม้	มีดาว	

กระจาย	นพกำลังขึ้นลิฟต์ไปขึ้นจรวดมี	๒	ลำ	

เพื่อบินดูนก	

น้องทะเล-ด.ช.ทัตต์	สังขะวิชัย	อ.๓/๓	

เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  

ผลงานศิลปะสื่อผสมของเด็กๆอนุบาล๓หัวข้อ“โรงเรียนของฉัน”

“โรงเรียนสวนดอกไม้”  

โรงเรียนมี	seven-eleven	เอาไว้ซื้อขนม		

มีสวนดอกไม้	

น้องปริม-ด.ญ.ปริม	ปัญญาโฉม	อ.๓/๓	

“โรงเรียนรีไซเคิล”  

โรงเรียนมีสระว่ายน้ำ	 มีตึก	 มีครูอ้อย	 ครูกุ้ง	 กำลัง

ปลูกดอกไม้	 มีรถวิ่งมาส่งเด็กๆ	 ซึงกำลังเล่นน้ำอยู่

กับหม่อนและจ้ำ	เสร็จแล้วก็ไปโรงเรียน	

น้องซึง-ด.ช.ญาณกวี	ช่วยนุ่ม	อ.๓/๔	

“โรงเรียนใต้มหาสมุทร” 

โรงเรียนตั้งอยู่ที่มหาสมุทร	 มีจรวดใต้มหาสมุทรไป		

ชนโน่น	 ชนนี่	 จรวดไม่รู้ว่าเอิร์ธอยู่ตรงนี้จึงชน	 แต่

เอิร์ธหนีได้	มีจรวดหลายลูก	เรียนปล่อยจรวด	แล้วก็

อ่านหนังสือ	

น้องเฟื่อง-ด.ช.ปรานต์	ประเสริฐทรัพย์	อ.๓/๑	

“โรงเรียนดอกไม้” 

เวลาเย็น	พริม	ปริม	เฟื่อง	ลูกบัว		

กำลังเดินกลับบ้านไปอาบน้ำ	

น้องแพรวา-ด.ญ.พิมพ์ชนก	เอกภาคสวัสดิ์	อ.๓/๓	

“โรงเรียนเบอร์รี่”  

โรงเรียนปีนบันไดขึ้นไปบนรูปปั้นไก่	 มองไปจะเห็น

ทุ่งเบอร์รี่	มองไปด้านหลังจะเห็นบ่อน้ำที่มีดอกจอก	

ด้านบนจะเห็นนกกำลังกินเบอร์รี่	

น้องอันน์-ด.ญ.อันน์	ปัญญจเร	อ.๓/๒	


