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• สานสัมพันธ์... วันครอบครัว 

• เก็บตกจากสนทนายามเช้า 

• การแข่งขันว่ายน้ำ  

• เปิดสระว่ายน้ำวันเสาร์ 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
• ตามไปดูเด็ก อ.๓ ทำขนม 

• อ.๒ เรียนรู้เรื่องดวงดาว 

• ภาคสนาม ชช.๑-๓  

• ชื่นชมชื่นใจศิลปินรุ่นเยาว์ 

• โครงงานวิทย์ของพี่ชั้น ๑๑ 

• พูดคุยเรื่อง “แรงบันดาลใจ” 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน
• เที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• ข่าวสารชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ 

• เสวนาดีๆ ที่เพลินพัฒนา 

ฉบับที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ภาค

วิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ     

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง  

	 ก่อนจะไปพบกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพลินพัฒนาของเรา	

ขอเล่าถึงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ทราบกันคร่าวๆ	ค่ะ	ในภาคเรียนวิริยะ

นี้คุณครูและบุคลากรของเรายังเรียนรู้และพัฒนาตนกันอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การ

อบรมเรื่องการจัดการพฤติกรรม และการฝึกทักษะการเป็น “coach” สำหรับ

คุณครูทุกช่วงชั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์	สัปดาห์ละ	๒	ชั่วโมง	โดยมีคุณเกียรติยง	

ประวีณวรกุล	 (คุณพบ)	นักจิตวิทยาคลินิก	 เป็นวิทยากร	การอบรมเรื่องจิตต

ปัญญา สำหรับคุณครูและบุคลากร	ในวันที่	๒๕-๒๗	ก.ค.๕๑	ณ	วังตะไคร้	และวัน

ที่	๒๒-๒๔	ส.ค.๕๑	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	โดยกระบวนกร	ดร.จิรัฐกาล	พงศ์

ภคเธียร คุณแม่น้องนินี	ชั้น	๖/๑	และการอบรมเรื่องสุนทรียะสนทนา สำหรับ

คุณครูและบุคลากร	 ในวันที่	๓๐-๓๑	ส.ค.๕๑	 โดย

กระบวนกร	อ.ณัฐฬส	วังวิญญู	ผู้มีประสบการณ์การ

ทำงานด้าน	Transformative	Learning	มากว่า	๗	ปี	

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูในอีกหลายเรื่อง	แล้วจะ

ทยอยเล่าให้ทราบกันต่อไปค่ะ	

ผู้บริหารโรงเรียน	นำโดยอาจารย์กรองทอง	บุญประคอง	
(ครูก้า)	ผู้อำนวยการโรงเรียน	และครูปาด-ศีลวัต	ศุษิลวรณ์	 รอง	 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	ครู	บุคลากร	และผู้ปกครอง	ได้ร่วมกัน
สวดมนต์บท	“มหาสมัยสูตร”	เพื่อสร้างสติให้เกิดปัญญาและอยู่ใน
สภาวะพร้อมที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	 เพื่อความ
สงบร่มเย็นแห่งผืนแผ่นดิน	และเพื่อสันติภาพโลก	ในวันอังคารที่	๒	
กันยายน	๒๕๕๑	เวลา	๙.๐๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์ใหม ่

ชวนกันตั้งสติ ร่วมแก้ปัญหาด้วยความสงบ 

ในยามนี้อีกสิ่งที่จะช่วยพวกเรากันเองได้ คือ  

การแสดงความเป็นกัลยาณมิตรกัน 

ด้วยการให้สติ และให้กำลังใจกันและกัน 

สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

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

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา



๒

 ตัดริบบิ้นเปิดสระกันไปแล้วกับกิจกรรมแข่งขันว่าย

น้ำของชมรมว่ายน้ำ	 เมื่อวันที่	๑	กันยายนที่ผ่านมา	งานนี้มี

นักกีฬาว่ายน้ำช่วงชั้นที่	 ๑	 และ	๒	 ร่วมสมัครแข่งขันกัน

ล้นหลาม	 โดยก่อนจะเริ่มการแข่งขัน	 พี่มายด์-วรินทร	

สถีระศรินทร์	และพี่ธีม-ธีรเมธ	 เปรื่องเมธางกูร	ชั้น	๙	ได้ลง

สระแสดงการว่ายที่ถูกต้องในท่าว่ายฟรีสไตล์	ว่ายกบ	และ

ว่ายผีเสื้อให้น้องๆ	ดูเป็นตัวอย่าง	พร้อมทั้งอยู่ในสระคอยให้

กำลังใจและดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆ	ตลอดการแข่ง

ขัน	โดยมีพี่อาร์ม-นภธร	สิทธิมณี	ชั้น	๑๑	มา

ช่วยด้วย	ขอชื่นชมพี่ๆ	ทั้งสามคนที่สละเวลา

มาช่วยดูแลน้องๆ	ในครั้งนี้ค่ะ	

	 บรรยากาศการแข่งขันในวันนั้น

เรียกได้ว่าคึกคักและครึกครื้นทั้งในสระ

และบริเวณขอบสระ	เพราะนักกีฬาทุกคน

ที่ลงแข่งขันต่างแสดงให้เห็นถึงมีความมุ่ง

มั่น	ตั้งใจ	และการมีสปิริตของนักกีฬา	

แม้จะไม่ได้ว่ายเป็นผู้นำ	หรือว่ายตาม

หลังเพื่อนอยู่มาก	แต่ก็ไม่ทดท้อ	ถอดใจ	

แล้วพยายามว่ายจนมาแตะขอบสระกัน

ครบทุกคน	ขอชื่นชมความมุ่งมั่นพยายาม

ของนักกีฬาทุกคน	ติดตามผลการแข่งขัน

ได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว	 บริ เวณทางเข้า

อาคารประถมเร็วๆ	นี้ค่ะ	และใครที่มาชม

การแข่งขันในวันนั้นคงสังเกตเห็นเชือกกั้นลู่

แข่งขันในสระที่ทำจาก	 “ขวดนมและขวดน้ำ”	ซึ่งเป็นการ

การแข่งขันว่ายน้ำ 

นำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์	 เพราะนอกจากจะ

ช่วยลดขยะแล้ว	ยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย	ต้องขอปรบ

มือให้กับครูกีฬาและอป.ทุกคนที่ร่วมกันคิดและผลิตผลงาน

ชิ้นนี้ขึ้นค่ะ	

 ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ จะมีการแข่ง

ขัน “แชร์โปโลน้ำ” กีฬาชนิดใหม่ที่คุณครูหน่วยวิชากีฬาร่วม

กันคิดขึ้น	ซึ่งเหมาะสมกับสระว่ายน้ำของโรงเรียนที่ไม่ลึก

มาก	โดยผสมผสานกีฬาแชร์บอลกับกีฬาโปโลน้ำเข้าไว้ด้วย

กัน	ขอเชิญชวนเด็กๆ	คุณครู	และผู้ปกครอง	มาร่วม

ให้กำลังใจนักกีฬาช่วงชั้นที่	๒	และ	๓	ของเรากันได้

ตั้งแต่เวลา	๑๕.๑๐	น.เป็นต้นไปค่ะ 

เปิดสระว่ายน้ำวันเสาร์ 

	 โรงเรียนจะเปิดให้บริการสระว่ายน้ำใน

วันเสาร์ตามที่ผู้ปกครองหลายท่านได้เสนอ

แนะมาก่อนหน้านี้	 โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่

วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายนนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่

เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.	นักเรียนและสมาชิก

สระว่ายน้ำ	สามารถมาใช้บริการกันได้	 โดยมี

อัตราค่าใช้บริการ	นักเรียนปัจจุบัน/เด็ก	๓๐	

บาท/ครั้ง	ผู้ใหญ่	๕๐	บาท/ครั้ง	

“เราไม่เข้าข้างฝ่ายใด ไม่ตัดสินใคร และไม่ได้กำลังจะบอกให้ใครทำอะไร
อย่างไร	แต่อยากกระตุกให้ทุกคนหยุดคิด	ตั้งสติว่า	ณ	สถานการณ์เช่นนี้พวกเราทุกคน
จะช่วยพยุงชาติและจิตใจคนในชาติได้อย่างไร	 และขอให้ทุกคนคิดด้วยว่าทุกการ
แสดงออกทางความคิด	ทางการกระทำหรือจะไม่ทำอะไร	ล้วนอยู่ในสายตาของลูกๆ	
หลานๆ	เราทั้งสิ้น	พวกเขากำลังเรียนรู้กับสถานการณ์จริงว่าเมื่อมีวิกฤติ	มีปัญหาเกิดขึ้น	
พวกผู้ใหญ่มีวิธีคิด	มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร	หรือพวกเราจะดูดายกับสิ่งที่เกิดขึ้น	

ครูก้าเชื่อว่าการสวดมนต์จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงได้	อันจะ
นำไปสู่การมีสติและปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาใดๆ	ที่เกิดขึ้น	และอย่างน้อยก็ทำให้
พวกเรารู้ว่า	ไม่ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหน	.	.	.เมื่อใด	พวกเราก็ไม่ใช่จะโดด
เดี่ยวไร้ที่พึ่ง	แต่เรายังมีสิ่งที่เราศรัทธา	สามารถเป็นที่พึ่งทางใจ	สามารถให้กำลังสติกับ
พวกเราได้	คือ	ศาสนา	 ซึ่งแล้วแต่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็สามารถใช้เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยว	ใช้เป็นเครื่องพยุงจิตใจกันได้	และในยามนี้อีกสิ่งที่จะช่วยพวกเรากันเองได้	คือ	
การแสดงความเป็นกัลยาณมิตรกันด้วยการให้สติ	และให้กำลังใจกันและกันค่ะ” 

คำกล่าวตอนหนึ่งของ 

อาจารย์กรองทอง  บุญประคอง  (ครูก้า)  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 



๓

 ผา่นไปแลว้กบังาน	“สานสมัพนัธ.์.. วนัครอบครวั” 

งานประเพณีของเพลินพัฒนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี	 เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กๆ	คุณครู	คุณพ่อ	คุณแม่	

และผู้ปกครองในช่วงชั้นอนุบาล	โดยมีคณะกรรมการบริหาร

สภาครอบครัวเพลินพัฒนาเป็นโต้โผจัดกิจกรรมดีๆ	ในครั้ง	 

นี้	และมีส่วนต่างๆ	มาร่วมด้วยช่วยกันทำงานตามความถนัด	

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่	๑-๔	ทั้ง	๕๘	คน	ที่มาเป็นทีม

งานดูแลจัดกิจกรรมสนุกๆ	 ให้กับน้องอนุบาลด้วยความ

เต็มใจ	แม้แดดจะร้อน	เหนื่อย	หรือหิว	แต่ทุกคนก็รับผิดชอบ

งานอย่างขันแข็งโดยไม่บ่น	คุณครูและผู้ปกครองที่ให้การ

สนับสนุนในด้านต่างๆ	 ทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 ความคิดดีๆ	

อาหาร	 เครื่องดื่ม	อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ	เป็นอีกครั้งที่ได้

เห็นศักยภาพ	พลัง	และน้ำใจของชาวเพลินพัฒนาในทุกๆ	

ส่วนค่ะ	

	 คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวฯ	 กล่าวถึง	 

เบื้องหลังความสำเร็จของงานในครั้งนี้ว่า	 “เราได้ความ

ชัดเจนในเรื่องรูปแบบของงาน	กิจกรรม	และสปอนเซอร์

สนับสนุนจำนวนมากจากการประชุมแค่	๒	ครั้ง	ต้องบอกเลย

ว่างานนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของพ่อแม่	 

ผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลทุกคน	ที่ช่วยกันเสนอความคิดดีๆ	

และให้การสนับสนุนต่างๆ	รวมทั้งมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น	

นั่นเพราะไม่ใช่แค่มาร่วมงาน แต่ทุกคนมาร่วมกัน

ทำงานอย่างจริงใจ” 

 ขอขอบคุณผู้ปกครอง	คุณครู	และบุคลากรทุกท่าน	

ทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของงานในครั้งนี้	นักเรียน	 

ช่วงชั้นที่	๑-๔	ที่มาร่วมเป็นสต๊าฟด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	คุณ

พ่อคุณแม่คณะกรรมการบริหารฯ	ฝากบอกว่า	 “ซาบซึ้งใน

น้ำใจของเด็กๆ ทุกคนมาก”	เด็กๆ	คุณพ่อคุณแม่	และผู้มา

ร่วมงานทุกคน	ที่ช่วยกันรักษาความสะอาดและแยกประเภท

สานสัมพันธ์... วันครอบครัว 
พลังครอบครัวเพลินพัฒนา

ขยะ	ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ	

	 สำหรับเด็กๆ	และผู้ปกครองชั้น	๑-๖	เตรียมพบกับ

งาน	 “สานสัมพันธ์ วันครอบครัว ช่วงชั้นประถม”	ได้ใน

วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าฯ เขาชะโงก จ.นครนายก โดยจะจัดเป็นเกม

กิจกรรม	 “ปฏิบัติการจิตวิทยาแบบสอดแทรกเพื่อความ

อดทน	 สามัคคี	 มีวินัย	 ให้อภัยเป็น”	 ตลอดวัน	 จากนั้น

ครอบครัวใดจะอยู่พักค้างคืนต่อก็มีห้องพักให้ค่ะ	ทางคณะ

กรรมการบริหารสภาฯ	จะเริ่มจำหน่ายบัตรในวันที่	๙	ก.ย.	

๕๑เป็นต้นไป	 เวลา	 ๑๖.๐๐น.	 ณ	 จุดรับ-ส่งนักเรียน	

ครอบครัวใดจะไปร่วมสนุกกัน	อย่าลืมรีบมาจับจองซื้อบัตร

นะคะ	

"นั่นเพราะไม่ใช่แค่มาร่วมงาน แต่ 
ทุกคนมาร่วมกันทำงานอย่างจริงใจ" 

	 ในวงสนทานายามเช้าระหว่างคุณครูสุขจันทร์	สุขประกอบ	หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ	และผู้ปกครอง

โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม	ช่วงชั้นที่	๑	ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันพุธนั้น	คุณครูสุขจันทร์ได้พูดคุยทำความเข้าใจ

กับผู้ปกครองว่า	สิ่งที่ยากที่สุดในการพัฒนาเด็กพิเศษก็คือการปรับพฤติกรรม	 เพราะเทคนิคการปรับพฤติกรรมนั้น

ไม่มีสูตรสำเร็จ	แต่ขึ้นอยู่กับบริบท	สภาพแวดล้อม	และสถานการณ์	จึงอยากให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของลูก	ดู

ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ต้องปรับปรุง	แล้วคิดว่าจะปรับพฤติกรรมนั้นด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างไร	ขณะเดียวกันก็ได้

แนะนำเทคนิคการสอนการอ่านและการออกเสียงให้ผู้ปกครองนำไปสอนลูกที่ยังมีปัญหาเรื่องการออกเสียง	ดังนี้	

เก็บตกจากสนทนายามเช้า 



๔

ตามไปดูเด็ก อ.๓ ทำขนม

ในสัปดาห์ที่	๔	คุณพ่อคุณแม่อนุบาลจับมือกันสวมบทบาทเป็นวิทยากร-

พ่อแม่อาสาเพื่อมาจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆ	ชั้นอนุบาล	๓	ได้เรียนรู้

จากการทำขนมอบ	ที่เด็กๆ	ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการชั่งตวงและผสมส่วนผสม

ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมต่างๆ	จากผงแป้งสีขาว	ผสม

กับไข่	นม	น้ำตาล	เมื่อคนๆ	จนได้ที่ก็แปลงกลายเป็นแป้งเหลวข้นสีครีมสวยงาม	

พร้อมจะนำไปหยอดลงในแม่พิมพ์ในเตาอบ	และการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าแป้ง

สีครีมข้นที่ตัวเองหยอดลงไปในเตาอบเมื่อผ่านความร้อนแล้วจะออกมาหน้าตา

อย่างไร	ถ้าใครได้มาเห็นสีหน้าของเด็กๆ	แล้วจะรู้ว่า	ช่างเป็นการรอคอยที่ตื่นเต้น

และลุ้นระทึกจริงๆ	ค่ะ	

	 นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีทำวัฟเฟิลอย่างง่ายแล้ว	เด็กๆ	ยังได้สังเกตการ

เปลี่ยนแปลงของขนมตั้งแต่การเตรียมส่วนผสม	จนขนมสุกพร้อมรับประทาน	รู้จัก

ระมัดระวังความร้อนจากเตา	และเรียนรู้ที่จะรอคอย	โดยมีวัฟเฟิลหอมกรุ่นฝีมือ	 

ตัวเองเป็นรางวัลตอบแทนค่ะ	

ช่วงชั้นอนุบาล

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

เก็บตกจากสนทนายามเช้า 

	 	การที่จะสอนให้อ่านได้นั้น	ต้องตั้งเป้าหมายการ

อ่านเสียก่อน	คือ	ให้สนุกกับการอ่าน		ให้รักการอ่าน	และ

ให้ประสบผลสำเร็จจากการอ่าน	 โดยใช้เทคนิคแต่ละขั้น

ดังนี้	 	 ขั้นแรก	 ให้ลูกอ่านตามผู้ปกครอง	ขั้นที่สอง	 ให้ผู้

ปกครองอ่านตามลูก	ทำให้ลูกเกิดความมั่นใจในการอ่าน

และเมื่อลูกได้ยินผู้ปกครองอ่านออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน		

ลูกก็จะปรับเสียงการอ่านให้ถูกต้องอีกครั้ง	ตลอดจนทำให้

ลูกจำข้อความที่อ่านได้ดีขึ้น	ขั้นที่สาม	ผู้ปกครองสะกดคำ

ที่ลูกอ่านไม่ได้เพื่อช่วยให้ลูกอ่านได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด	หาก

ผู้ปกครองแน่ใจว่าถึงแม้จะสะกดคำนั้นลูกก็ไม่สามารถ

อ่านได้ผู้ปกครองก็อ่านคำนั้นทันที	ลูกก็จะอ่านได้ต่อเนื่อง

ไม่ติดขัดเช่นกัน		

เมื่อใดที่สอนลูกสะกดคำ	ต้องสอนให้ถูกต้อง	โดย

ชี้ตัวอักษรให้ลูกมองตาม	แล้วออกเสียงสะกดคำนั้นๆ	 เช่น	

ปอ	ลอ	อา	ปลา,	 	มอ	ออ	งอ	มอง	 เป็นต้น		เพราะจะช่วย

ให้ลูกแยกส่วนประกอบของคำได้	รู้ว่าตัวไหนคือพยัญชนะ

ต้น	สระ	และตัวสะกด	ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนรู้หลัก

ภาษาในระดับสูงต่อไป		ในบางครั้งลูกอาจจะสับสนในการ

เขียน		เช่น		เมื่อสะกด	กอ	เอ	งอ	 เกง	ลูกอาจจะเขียนเป็น	

กเง		ผู้ปกครองจะช่วยแก้ไขได้โดย	ช่วยบอก	สระเอ		กอ		เอ		

งอ		 เกง	 	ลูกก็จะเขียนได้ถูกต้องในที่สุด	การใช้คำอธิบาย

ด้วยข้อความยาวๆ	ที่จะบอกลูกว่า	สระเอ	เป็นสระหน้า	ต้อง

อยู่หน้าพยัญชนะต้น		ลูกของเราอาจจะไม่เข้าใจและสับสน

มากขึ้น			

เทคนิคการสะกดคำนี้ยังใช้ได้กับการสอนออกเสียง

คำควบกล้ำ	 ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษ			 	 ผู้

ปกครองท่านหนึ่งได้นำเทคนิคการออกเสียงคำควบกล้ำที่ได้

จากการพาลูกไปฝึกการออกเสียงกับผู้เชี่ยวชาญมาบอกเล่า

สู่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ	 เพิ่มเติมด้วย	นั่นคือ	การออกเสียงคำ

นั้นเป็น	๒	พยางค์	 เช่น	กลอง	ให้ออกเสียงเป็น	 “กะ-ลอง”	

ซ้ำๆ	แล้วค่อยๆ	 เร็วขึ้น	จะช่วยให้เด็กออกเสียงคำควบกล้ำ

ได้ดีขึ้นค่ะ	

ทั้งนี้คุณครูสุขจันทร์เน้นย้ำว่า	การจะให้เด็กเรียนรู้

เรื่องใดนั้นควรเริ่มจากขั้นที่ง่ายก่อนแล้วค่อยๆ	 เพิ่มความ

ยาก	เพื่อให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จ	และมีกำลังใจที่จะ

เรียนรู้ต่อไป	เพราะถ้าให้เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่ยากเกินไปตั้ง

แต่ต้น	เด็กจะรู้สึกท้อและปิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นได้ค่ะ	

 



๕

 วันจันทร์ที่	๒๕	สิงหาคมที่ผ่านมา	คุณครูช่วงชั้น

อนุบาลได้เชิญคุณพ่อพิชิต	อิทธิศานต์	คุณพ่อน้องพิม	ชั้น	

๖/๑	 มาช่วยคุณครูจัดการเรียนรู้พาเด็กๆ	 ชั้น	 อ.๒	 ไป

ทำความรู้จักกับ	 “ดวงดาว”	บนฟากฟ้าและในระบบสุริยะ

จักรวาล	 ซึ่งคุณพ่อพิชิตตอบตกลงด้วยความยินดี	 แต่มี

เงื่อนไขว่า	ขอให้คุณพ่อคุณแม่อนุบาล	๒	แต่ละห้องส่งตัว

แทนมาร่วมจัดการเรียนรู้ด้วยกัน	 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ	จึง

ขยายกลายเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณพ่อพิชิตที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงดาว	กับคุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่ได้

มาเรียนรู้เรื่องดวงดาวก่อนลูก	แล้วนำความรู้นี้มาแปลงเป็น

กิจกรรมง่ายๆ	ให้ลูก	 (และลูกศิษย์)	ได้รู้จักกับดวงดาวมาก

ขึ้นในห้องกิจกรรมดวงดาวทั้ง	๓	ห้อง	

	 ก่อนจะไปเรียนรู้ ในห้องดวงดาว	 คุณพ่อพิชิต	 

ชักชวนเด็กๆ	ออกมาวาดรูปบ้านดาวในจินตนาการของ

แต่ละคน	พาไปสัมผัสกับบ้านดาวของจริงที่จำลองขึ้นจาก

ร่มและฝาชี	 (ใครสนใจอยากนำไปทำให้ลูกเรียนรู้ที่บ้าน	

สอบถามวิธีทำจากคุณพ่อพิชิต	หรือคุณพ่อคุณแม่อาสาชั้น	

อ.๒	ได้ค่ะ)	 เพื่อนำใจให้เด็กๆ	รู้ว่าวันนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้

เรื่องอะไร	จากนั้นจึงให้เด็กๆ	แบ่งกลุ่มแยกย้ายไปเรียนรู้

ตามห้องกิจกรรมดวงดาวที่คุณพ่อคุณแม่รอพร้อมอยู่แล้ว	

ห้องย่อส่วนดวงดาว	 เด็กๆ	 ได้เรียนรู้และมีมิติ

สัมพันธ์เรื่องขนาดของดวงดาวผ่านผักผลไม้ในตู้เย็นอย่าง

มะเขือพวง	มะเขือเทศ	ส้มโอและแคนตาลูป	

ห้องวัดระยะระบบสุริยะ	 เกมจับคู่ดาวเคราะห์ใน

ระบบสุริยะจักรวาลที่ทำให้เด็กๆ	 ได้รู้ระยะห่างระหว่าง

ดวงดาวแต่ละดวง	

ห้องท้องฟ้าจำลอง	 ชั้นลอยที่เป็นห้องนอนถูก

เนรมิตเป็นท้องฟ้าจำลองให้เด็กๆ	นอนมองกลุ่มดาวนานา

ชนิดที่เปล่งแสงอยู่ในความมืด	

วนเวียนเรียนรู้กันจนครบทุกห้องแล้ว	คุณพ่อพิชิต

ให้เด็กๆ	กลับมาวาดบ้านดาวกันอีกครั้ง	ก่อนจะจบกิจกรรม

ด้วยเสียงเพลง	 “เด็กดั่งดวงดาว”	 ที่ เด็กๆ	 ช่วยกันร้อง

ประสานเสียงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่	 จนคุณพ่อคุณแม่

หลายท่านน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจค่ะ	

หลังจบกิจกรรม	คุณพ่อคุณแม่อาสาร่วมกันกล่าว

ถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า	รู้สึกดีใจที่ได้มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆ	

และประทับใจที่เด็กๆ	กระตือรือร้นอยาก	(เรียน)	รู้	หลายครั้ง

ก็รู้สึกทึ่งและประหลาดใจที่ เด็กๆ	 ตอบคำถามเกี่ยวกับ

ดวงดาวได้	 เช่น	ดาวดวงไหนมีขนาดใหญ่	ขนาดเล็ก	ดาว

ดวงไหนอยู่ไกลหรือใกล้ดวงอาทิตย์	 ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็ก

อนุบาล	๒	จะตอบได้	

	 ขณะที่คุณพ่อพิชิตได้กล่าวชื่นชมคุณพ่อคุณแม่

อาสาไว้ว่า	 “ผมเพียงแต่บอกเล่าข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคุณครู

และผู้ปกครองอาสา	 เอาโมเดลต่างๆ	ให้ดูเพื่อให้เข้าใจภาพ

ใหญ่ของดวงดาว	ส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละฐานคุณครู

และพ่อแม่ได้สร้างขึ้นมาจากความเข้าใจโดยแท้จริง	 ในบาง

กิจกรรมผมยังนึกไม่ถึงว่าทำได้ดีและเหมาะสมกับเด็กวัยนี้

ที่สุด”	

	 ในวันที่	๑๑,	๑๒	และ	๑๖	กันยายนนี ้คุณครูจะพา

เด็กๆ	ชั้น	อ.๒	 ไปศึกษาภาคสนามเพื่อต่อยอดความรู้เรื่อง

ดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาลที่ได้เรียนรู้ไปจากคุณครูและ

คุณพ่อกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	ท้องฟ้าจำลอง	

(แบ่งไปวันละ	๑	ห้อง)	ค่ะ	

 ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมจัด

กิจกรรมให้ความรู้กับเด็กๆ ชั้น อ.๒ และ อ.๓ ทั้งสอง

กิจกรรม แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองเพลินพัฒนานอกจาก

จะมีศักยภาพแล้ว ยังมีน้ำใจสละเวลามาพัฒนาลูกๆ 

ของเราร่วมกันด้วยค่ะ 

ครู-พ่อแม่รวมพลังสอนลูก อ.๒ รู้จักดวงดาว 

ห้องท้องฟ้าจำลอง 

ห้องย่อส่วนดวงดาว 

ดาวอะไรอยู่ ใกล้ 

โลกเรามากที่สุด 

*เฉลย................ดาวพุธ 
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ช่วงชั้นที่๒

ชื่นชมชื่นใจศิลปินรุ่นเยาว์
	 บริษัท	เดอะ	แค้มป์	จำกัด	ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ	“ลดโลก

ร้อน	อยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ”	ครูนัท-ณัฐวัฒน์	 โรจน์สุธี	คุณครูหน่วยวิชาแสนภาษา	

ช่วงชั้นที่	๒	จึงชักชวนนักเรียนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	เพื่อให้นักเรียนได้แสดง

ความสามารถด้านศิลปะ	และตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกัน	ผลปรากฏว่า	ด.ญ.ธัญธร 

พุฒเถื่อน (เซฟ) ชั้น ๖/๑	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	และด.ญ.กัญจน์ธิดา ฉัตร

ไมตรี (มีมี่) ชั้น ๕/๑	ได้รับรางวัลชมเชย	โดยทั้งคู่จะได้รับประกาศนียบัตร	และบัตรกำนัล

ที่พัก	The	Camp	Boutique	Resort	 เป็นของรางวัล	ขอชื่นชมในความสามารถของน้องเซฟ

และน้องมีมี่ค่ะ 

“การเปลี่ยนแปลงของ หิน ดิน”
  ภาคสนามชั้น ๔/๑ และ ๔/๒ 

 นักเรียนชั้น	๔/๑	และ	๔/๒	 ได้ออกศึกษาภาคสนามเรื่อง	 “เรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงของ หิน ดิน จากอิทธิพลของน้ำ กรณีศึกษาลำน้ำเพชรบุรี”	โดยลง	 

พื้นที่สำรวจบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	อ.แก่งกระจาน	

ไปจนถงึโรงเรยีนบางตะบนู	อ.ทบัแหลม	จ.เพชรบรุ	ีในวนัที	่๒๑-๒๒	สงิหาคมทีผ่า่นมา 

	 ภาคสนามในครั้งนี้แบ่งพื้นที่การสำรวจเป็น	๔	พื้นที่	คือ	อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี	บริเวณลำน้ำตอนกลางส่วนบน	บริเวณลำน้ำ

ตอนกลางส่วนล่างที่วัดท่าไชยศิริ	และบริเวณลำน้ำตอนล่างที่โรงเรียนวัดปากอ่าว	

โดยให้นักเรียนศึกษาลักษณะลำน้ำ	ทั้งความกว้าง	การไหล	ทิศทาง	ความชัน	ความ

ลึก	สังเกตขนาด-รูปร่างของหินและดิน	พร้อมทั้งสำรวจความหลากหลายและความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในบริเวณลำน้ำแต่ละแห่ง	ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยให้นักเรียน

มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของหินและดิน	อันเป็นผลมาจากลักษณะของลำน้ำใน

แต่ละพื้นที่ค่ะ 



ภาคสนาม ภาคเรียนวิริยะ

วันที่ ชั้น รายละเอียด

วันที่	๑๑,	๑๒	ก.ย.๕๑ ๒

ศึกษาเรื่อง	“ระบบนิเวศชายทะเล”	

ณ อ.บางขุนเทียน จ.สมุทรสาคร

* ไปเช้า-เย็นกลับ แบ่งไปวันละ ๒ ห้อง

วันที่	๑๘-๑๙	ก.ย.๕๑ ๓

ศึกษาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ	

เรื่อง	“สายน้ำ	สานชีวิต”ณ ชุมชนเกษตร อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

และ อ.เขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม

* กลับมานอนค้างโรงเรียน

วันที่	๒๓,	๒๔	ก.ย.๕๑ ๑

ศึกษาเรื่อง	“พาเพลินเดินป่าชายเลน” 

ณ ป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

* ไปเช้า-เย็นกลับ แบ่งไปวันละ ๒ ห้อง

ช่วงชั้นที่๑



๗

“พอมี พออยู่ พอกิน” 
  ภาคสนามชั้น ๕ 

 วันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๑	นักเรียนชั้น	๕	ออกศึกษาภาคสนามในหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา	

เรื่อง	“พอมี พออยู่ พอกิน”	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	(ลำไทร)	ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แสดงให้เห็น

ถึงการใช้พื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีหลักการจัดสรรพื้นที่ด้วยอัตราส่วน	๓๐	:	๓๐	:	๓๐	:	๑๐	คือ	

พื้นที่ขุดสระกักเก็บน้ำ	ร้อยละ	๓๐,	พื้นที่ปลูกข้าวในฤดูฝน	ร้อยละ	๓๐,	พื้นที่ปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้น	ร้อยละ	๓๐,	

พื้นที่อยู่อาศัย	เลี้ยงสัตว์และโรงเรียนอื่นๆ	ร้อยละ	๑๐	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการทำเกษตรแบบ

ผสมผสาน	และเกษตรทฤษฎีใหม่	 รวมทั้งการผลิตไบโอดีเซล	และพลังงานทดแทน	 เพื่อนำมาปรับใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินชีวิตของนักเรียน	ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะ 

ภาคสนาม ภาคเรียนวิริยะ

วันที่ ชั้น รายละเอียด

วันที่	๑๐-๑๒	ก.ย.๕๑ ๖/๑ ศึกษาในหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

เรื่อง	“ไฟฟ้าเพื่อชีวิต"

ณ	เขื่อนศรีนคริทร์และบ้านเขาแก่งเรียง	จ.กาญจนบุรี

วันที่	๑๙	ก.ย.๕๑ ๕/๓ ศึกษาในหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

โดยจะไปเล่นดนตรีให้คนตาบอดฟัง	แล้วเรียนรู้เรื่องของคลื่นเสียง

ณ	โรงเรียนสอนคนตาบอด	กทม.

 

ภาคสนาม ภาคเรียนวิริยะ

วันที่ ชั้น รายละเอียด

วันที่	๘-๑๐ก.ย.๕๑ ๘/๑

ศึกษาในหน่วยวิชามานุษกับสังคมศึกษา	

เรื่อง	“การจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย” 

ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 

บ้านจำรุง	และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จ.ระยอง,	สำนักงาน

ชลประทานที่	๙	และบ.ยูนิเวอร์เซล	ยูทีลิตี้ส์	จำกัด	(เกาะสีชัง)	

จ.ชลบุรี	

วันที่	๑๐-๑๒	ก.ย.๕๑ ๘/๒

ศึกษาในหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

เรื่อง	“เกษตรผสมผสานกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต”

ณ	สวนเกษตรทฤษฎีใหม่	บ้านบางไทรย้อย	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี

บ้านผู้ใหญ่ทองหยิบ	อ.อัมพวา	และป่าชายเลน	อ.เมือง	

จ.สมุทรสงคราม

	วันที่	๑๐-๑๑	ก.ย.๕๑ ๗

ศึกษาในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย

เรื่อง	“ย้อนรอยชีวิต พิชิตเส้นทางสุนทรภู่ สู่นิราศภูเขาทอง”

ณ	วัดราชบูรณะ	กทม.,	วัดเขมาภิรตาราม	จ.นนทบุรี,	วัดท่าการ้อง	

และวัดพระศรีสรรเพชญ์	จ.อยุธยา

วันที่	๑๕-๑๗	ก.ย.๕๑ ๗ ศึกษาในหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา

เรื่อง	“พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบและขยะ”

ณ	วัดสวนแก้ว	จ.นนทบุรี

ช่วงชั้นที่๓



๘

 ผู้ปกครองหลายท่านที่แวะเวียนไปร้านหนังสือ	 

ซีเอ็ดคงจะผ่านตากับหนังสือ	อิสระอย่างยิ่งดังอิสรา : 

Home-made School II	 เรื่องเล่าประสบการณ์การไป

เรียนเปียโนที่ประเทศรัสเซีย	 ซึ่งเขียนโดยนายอิสรา	 

วังวิญญู	แต่ถ้าไม่ได้เปิดอ่าน	คงไม่ทราบว่าผู้เขียนคนนี้

เป็นนักเปียโนที่มีอายุเพียง	๑๘	ปีเท่านั้น	

	 วันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๑	คุณครูช่วงชั้นที่	๔	ได้

ชักชวนนายอิสรา	วังวิญญู	ผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าว

มาพูดคุยกับนักเรียนช่วงชั้นที่	๔	ถึงประสบการณ์และ

แรงบาลใจที่ทำให้เขาค้นพบว่า	การเล่น	 เรียนรู้	 และ

ฝึกฝนเปียโน	คือความสุขของชีวิต	 โดยมีผู้ปกครอง

หลายท่านเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ	

	 นายอิสรา	หรือที่เจ้าตัวบอกให้ทุกคนเรียกว่า	

“ยิ่ง”	 แนะนำตัวกับทุกคนด้วยเสียงเปียโนไพเราะๆ	

หลากหลายเพลง	ก่อนจะเว้นวรรคหยุดพักตอบคำถาม

ของนักเรียนและผู้ปกปครองถึงการเรียนเปียโน	และ

ประสบการณ์การเรียนดนตรีที่รัสเซีย	ตอนหนึ่งยิ่งเล่าว่า	

ตนเองนั้นเริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุ	๑๑–๑๒	ขวบแล้ว	นับ

ว่าเริ่มต้นช้ามากเมื่อเทียบกับนักเปียโนทั่วไป	แต่พอเล่น

แล้วรู้สึกสนุก	มีความสุข	จึงตั้งใจฝึกฝนและเรียนรู้อย่าง

จริงจัง	จนกระทั่งสอบเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยดนตรีที่

ประเทศรัสเซียได้	

	 หลังจากพูดคุยไปพักใหญ่	ยิ่งได้เปลี่ยนบทบาท

จากวิทยากรมาเป็นกระบวนกร	ชักชวนนักเรียน	คุณครู	

และผู้ปกครอง	แบ่งกลุ่มพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในแง่

มุมต่างๆ	เช่น	แรงบันดาลใจคืออะไร	มีความจำเป็นกับ

ชีวิตคนเราหรือไม่	อย่างไร	และจะทำอย่างไรเมื่อการทำ

ตามแรงบันดาลใจพบเจออุปสรรค	จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่ง

ที่เลือกทำนี้ใช่เป้าหมายของชีวิตเรา	ฯลฯ	เปิดโอกาสให้

ครูและผู้ปกครองได้สัมผัสมุมมองความคิด	และความ

ฝันของเด็กๆ	ขณะที่เด็กๆ	 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ของผู้ปกครองในฐานะผู้ผ่านชีวิตมามากกว่า	ก่อเกิด

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ในบรรยากาศของการพูดคุย

แบบสุนทรียสนทนาอย่างเป็นธรรมชาต ิ

ช่วงชั้นที่๔

ขอแสดงความยินดีกับนายก้องภพ พิทักษ์

สินสุข (อะตอม) นั ก เรียนชั้ น ๑๑	 ที่ โครงงาน

วิทยาศาสตร์เรื่อง	 “การดูดซับสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันที่

ใช้แล้วด้วยถ่านกัมมันต์เพื่อผลิตไบโอดีเซลคุณภาพ

สูง”	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	๑	ใน	๖๐	โครงงานที่น่าสนใจ	

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เนื่อง

ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	 จากโรงเรียนที่ส่งโครงงาน

เข้าร่วมแข่งขันกว่า	๕๐๐	โรงเรียน	

โครงงานชิ้นนี้ เป็นการนำเสนอวิธีการแก้ไข

ปัญหาที่พบในไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว	นั่นคือ	การ

มีสิ่งปนเปื้อนผสมอยู่มาก	เป็นเหตุให้เครื่องยนต์และหัว

ฉีดเกิดสึกหรอและพังได้ง่าย	จึงทดลองใช้ถ่านกัมมันต์	

ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น	มีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น	

สี	และตะกอนขนาดเล็กได้ดี	ทั้งยังมีการนำไปใช้ในการ

บำบัดน้ำเสีย	มาใช้ดูดซับสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันที่ใช้แล้ว	

แนวทางการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงโครงงานวิทยาศาสตร์ของพี่ชั้น ๑๑

พูดคุยเรื่อง “แรงบันดาลใจ” กับเยาวชนนักเปียโน

ผลการทดลองพบว่า	น้ำมันใช้แล้วเมื่อถูกดูดซับด้วย

ถ่านกัมมันต์	จะมีตะกอนน้อยลง	มีสีจางลง	กลิ่นหืนลด

ลง	และสามารถลดความชื้นหรือน้ำในน้ำมันได้	จึงจะ

นำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ต่อไป	

ครูภู-ภูริทัต	ชัยวัฒนกุล	คุณครูวิชาเคมี	ช่วงชั้น

ที่	๔	ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงงานในครั้งนี้กล่าวว่า	วันที่ไป

นำเสนอโครงงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบังนั้น	คณะกรรมการได้ชื่นชมก้องภพ

ที่สามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉานและมีความเข้าใจ

ในสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้ง	 จนเอ่ยปากให้มาศึกษาต่อที่

ลาดกระบัง	หรือแม้กระทั่งคนจากกระทรวงพลังงานก็

สนใจอยากนำโครงงานนี้ไปพัฒนาต่อ	

ผู้ปกครองท่านใดสนใจโครงงานชิ้นนี้	ติดตาม

อ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะ 



๙

เพราะนอกจากกิจกรรมที่เด็กๆ	
ไ ด้ ท ำ แ ล้ ว	 ท า ง ศู น ย์ ยั ง มี
นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเพื่อ	 
ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย	
ก่อนเดินทางเข้าไปศึกษาข้อมูล
กันได้ที่	www.rscience.net	 และถ้าใครจะไปชม
ภาพยนตร์	Kaluoka 'hina	ก็ควรจะได้อ่าน	Teacher’s 
guide	 ซึ่งจัดทำขึ้นมาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้โดย
เฉพาะ	แล้วมาเล่าให้เด็กๆ	ฟัง	 เพราะนอกจากความ
บันเทิงแล้ว	เด็กๆ	ก็จะได้รับความรู้ไปด้วย	

ต้องขอบคุณ	อ.ปัญญา	ศรีกระจ่าง	และเจ้า
หน้าที่ของศูนย์ฯ	ทุกท่านที่ช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกอย่างดี	ขอบคุณคุณพ่อพิชิต	แม่เล็ก	แม่โอ๋	รุ่นพี่
ใจดีที่ให้คำแนะนำมากมาย	จนกิจกรรมครั้งนี้ผ่านไป	 
ได้ด้วยดี	ขอบคุณพี่มินต์	ชั้น	๓/๒	(พี่ของมีมี่	ชั้น	๑/๔)	ที่
ช่วยทำเกม	 crossword	 ให้น้องๆ	 ได้ เล่นกันอย่าง
สนุกสนาน	และสุดท้ายต้องขอบคุณทุกครอบครัวที่	 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ	พบกันใหม่คราวหน้า...	
ถ้ายังไม่เข็ดค่ะ 

เมื่อวันที่	 ๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๑	พวกเราชาว
เพลินฯ	กลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสรวมตัวกันไปชมภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่อง Kaluoka 'hina ผู้พิทักษ์ท้องทะเล	และ
ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์แบบเด็กๆ	ที่ศูนย์วิทยา-	 
ศาสตร์เพื่อการศึกษา	(คลอง	๖	ปทุมธานี)	กันมา	เป็นที่
สนุกสนานของเด็กๆ	มาก	สถานที่อาจไกลไปนิด	หลายๆ	
ครอบครัวหลงวนเวียนอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 
ที่คลอง	๕	 ไปบ้าง	แต่สุดท้ายแล้วทั้ง	๑๔๐	ชีวิตก็ได้	 
มาร่วมทำกิจกรรม	ดูภาพยนตร์	และทานอาหารภายใต้
ร่มเงาต้นประดู่ด้วยกัน	

ก่อนกลับบ้าน	 เด็กหลายคนมี
โอกาสถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาได้รับจาก
ภาพยนตร์ลงบนกระดาษแข็งพร้อมกับ
ระบายสีที่พวกเขาเตรียมไปเองอย่าง
สวยงาม	คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจ

จะหลับเพราะบรรยากาศพาไป	แต่พิจารณาดูจากผล
งานของเด็กๆ	แล้ว	พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	มากมาย
จริงๆ	

อยากเชิญชวนให้พวกเราชาวเพลินฯ	ชวนกัน
ไปเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ที่คลอง	๖	นี้กันนะคะ	

เที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์กับครอบครัวเพลิน
เล่าเรื่องโดย	:	แม่จั่น-คุณแม่น้องหนูดี	ชั้น	๑/๔	และน้องปัน	อ.๒/๒ 

	 ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะ	สำหรับกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่	๒	ตอน	 “ด้วง และผองเพื่อน”	ที่
ตอนแรกตั้งใจจะให้เป็นงานเล็กๆ	แต่กลับกลายเป็นงาน	
(แมลง)	ช้างไปได้	ชมรมฯ	ขอขอบคุณคุณพ่อ	คุณแม่	
และเด็กๆ	ทุกคนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็น
อย่างมาก	เด็กๆ	ได้เห็นแมลง	(ที่เสียชีวิตแล้ว)	มากมาย
หลายชนิด	ซึ่งบางชนิดพบเห็นได้ยากมากในธรรมชาติ	
บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย	และบาง
ชนิดก็ไม่สามรถหาได้ในบ้านเรา	
	 นอกจากนี้เด็กๆ	ยังได้เห็นและบางคนได้สัมผัส
ด้วงตัวเป็นๆ	อีกด้วย	สำหรับผู้โชคดีก็ยังได้ไข่ด้วงและ
ตัวด้วงไปเลี้ยงเองที่บ้าน	อาจจะอีก	๑-๒	ปี	กว่าที่เด็กๆ	
จะได้เห็นว่าไข่ด้วงที่ได้รับใบนั้นจะเจริญเติบโตเป็นตัว

ข่าวสารชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ
เล่าเรื่องโดย	:	พ่อแม่อาสา	ชมรมห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา 

แก่รูปร่างหน้าตาอย่างไร	ช่างเป็นการรอคอยที่น่าตื่น
เต้นจริงๆ	ค่ะ	ปีหน้าอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า
เกิดอะไรขึ้นบ้าง	
	 กิจกรรมครั้งนี้สนุกสนานและได้ความรู้เป็น
อย่างมากก็ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างที่สุดของ
พ่อบี คุณพ่อน้องอุ่น อ.๒/๒ แห่งบ้านผางาม	ซึ่งถึง
แม้จะเหนื่อย	แต่คุณพ่อบอกว่ามีความสุขมากที่ได้มี
โอกาสมาให้ความรู้แก่เด็กๆ	 เพราะความสุขนั้นย่อม
เกิดจากการให้มากกว่าการรับค่ะ	นอกจากนี้ต้องขอ
ขอบคุณ	 “สวนสัตว์แมลงสยาม	 เชียงใหม่”	 อย่างสูง
สำหรับตู้แมลงที่นำมาแสดงให้เด็กๆ	ดู	ต้องขอบอกว่า	
พิเศษสำหรับเพลินพัฒนาจริงๆ	ค่ะ	ถ้าเด็กๆ	มีโอกาสไป
เที่ยวเชียงใหม่	อย่าลืมแวะไปชมนะคะ 

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

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ 





๑๐

ร่วมถักทอชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

เสวนาดีๆ ที่เพลินพัฒนา 
 ขอเชิญชวนผู้ปกครอง	คุณครู	และบุคลากร	เข้าร่วมฟังการสวนาในหัวข้อ	“คุณคือโค้ช”	โดยวิทยากรที่ชาว

เพลินพัฒนาคุ้นเคยกันดี	ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ	อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า	และเป็นผู้ใช้หลักธรรมเข้ามาผสม

ผสานการบริหารจัดการองค์กร	ปัจจุบันเป็นผู้สอนหลักบริหารองค์กรแนวพุทธให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง	อาทิ	

เครือซีเมนต์ไทย	การบินไทย	ทิพยประกันภัย	สหพัฒน์ฯ	ในวันอังคารที่ ๒๓ กันยายนนี้ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ	

ห้องประชุมใหญ่	ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง	พร้อมชำระค่าเสวนา	(รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	ท่านละ	๑๕๐	

บาท	ได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐	ต่อ	๖๑๐๑	ค่ะ 

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 

	 ชมรมฯ	คิดว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่อีกหลายท่านที่มีศักยภาพอยู่ในตัวเองแล้วอยากแบ่งปันให้กับชุมชนของ
เรา	ถ้าไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร	พวกเราคณะทำงานห้องสมุดครอบครัวฯ	ยินดีเป็นสื่อกลางให้	หรือจะมาช่วย
กันอุดหนุนเสื้อชมรมฯ	ก็ยินดีค่ะ	เพราะไม่มีใครรักเราเท่าพวกเราชาวเพลินพัฒนารักกันอีกแล้วนะคะ 

ภาพบรรยากาศวันแข่งขันว่ายน้ำ 

เมื่อวันที่ ๑ กันยายนที่ผ่านมา 


