
                         ข่าวที่น่าสนใจ 
 

- เวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ 

  “ชาติจะเป็นอย่างไร... 

   ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” 

- ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 

- การก่อสร้างอาคารใหม่ 

- พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

- รักโลก...ให้โลกรัก 

- บอกเล่าการเรียนรู้...น้องหนูอนุบาล 

 

     เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

     - ประสบการณ์ของชมรมทำอาหาร ชช.๓ 

 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 

- กีฬาเป็นยาวิเศษ 

  เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องภูหินฯ ชั้น ๓/๒ 

- ชื่นชมกิจกรรมดีๆ ยามเช้า 

  เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องนนต์ อ.๒/๓ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

- ท่องสยาม ตามรอยลูกปัด 

 

หอกระจายข่าว 

- เชิญร่วมงาน Kids Learning Expo 

- เที่ยวละไม ไปเจ็ดเสมียน 

 

เพลินตา เพลินใจ 

   พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นอนุบาล 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 จดหมายข่าวฉบับส่งท้ายภาคฉันทะ นำสรุปสาระสำคัญจากงานเวทีเพลิน

พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ “ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” มาบอก

เล่าให้ชาวเพลินพัฒนาที่ไม่ได้ไปร่วมงานในวันนั้นได้ทราบกัน แล้วพบกันใหม่ในภาควิริยะ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ค่ะ 

    เวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ 
               “ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน”  

       งานเสวนาเวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ : ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน จัดขึ้นโดยความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรยีนเพลนิพฒันาและเครอืขา่ยโรงเรยีนไทยไท ในวนัศกุรท์ี ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์เพือ่

กระตุน้เตือนสังคมให้เกิดความตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่การศึกษาไทยจะต้องเปลี่ยนแปลง และเกิดสำนึกรับผิดชอบต่ออนาคต

ของการศกึษาชาตริว่มกนั ทัง้ยงัเปน็เวทใีหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาในทกุภาคสว่นไดม้ารวมพลงัระดมความคดิเหน็ตอ่ทศิทาง

การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบที่ ๒ นี้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ ศ.ดร.ยงยุทธ 

ยุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้

อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนไทยไทและผู้ก่อตั้ง

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



ฉบับที่๔วันศุกร์ที่๑๗กรกฎาคม๒๕๕๒ภาคฉันทะปีการศึกษา๒๕๕๒

     จดหมายข่าวเพลินพัฒนา  
www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕



โรงเรียนรุ่งอรุณ คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร รักลูกกรุ๊ปและผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา และ อ.กรองทอง  

บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 

          การเสวนาในครัง้นีไ้ดร้บัความสนใจเปน็อยา่งมากจากหลายภาคสว่นในสงัคม ทัง้นกัการศกึษา คร ูอาจารย ์พอ่แมผู่ป้กครอง

หลากหลายอาชีพ นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสื่อมวลชนรวมจำนวนเกือบ ๒๐๐ คน จนห้องประชุมแน่นขนัด 

ในจำนวนนี้มีผู้ปกครองเพลินพัฒนาไปร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายคน นำสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากการ

ระดมความคิดความเห็นในวันนั้นมาบอกเล่าให้ทราบกันค่ะ 

          ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไททั้ง ๑๒ แห่งว่า เป็นการจัดการ

ศึกษาที่นำเอาธรรมชาติมาเป็นตัวตั้ง และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ทีต่นเคยเรยีนมา จงึอยากจะใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้ชน่นีเ้ปน็แนวทางหลกัของการศกึษาชาต ิมใิชท่างเลอืกดงัเชน่ปจัจบุนั พรอ้มทัง้ได้

ให้ข้อมูลการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ ว่า การปฏิรูปฯ ครั้งนี้มีวิสัยทัศน์ให้คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น ๓ ใหม่ 

คือ ๑.คุณภาพคนไทยยุคใหม่ เช่น มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันตลอดชีวิต เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ครูยุคใหม่ เช่น มีระบบที่ดึงคนเก่งมาเป็นครู ยกย่องครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ให้ครู

เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ และ ๓.ระบบบริหารจัดการใหม่ ที่เน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและท้องถิ่น เพิ่มการมี

ส่วนร่วมของเอกชนและทุกภาคส่วน โดยเน้นย้ำว่า ระบบปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงระบบหนึ่งที่ต้องยึดโยงกับระบบอื่นๆ และต้อง

ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งสังคม 

       จบการปาฐกถาดังกล่าว คุณสุภาวดี หาญเมธี ผู้ทำหน้าที่กระบวนกรในวันนั้น ได้เปิดเวทีชักชวนผู้ร่วมงานร่วม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของชาติ โดยเน้นการเสนอแนะทางออกมากกว่าการพูดถึง

ปญัหา ซึง่มผีูป้กครอง นกัธรุกจิ และนกัเรยีนทีจ่บจากกลุม่เครอืขา่ยโรงเรยีนไทยไท รว่มแสดงความคดิเหน็กนัอยา่งคกึคกัหลากหลาย

แง่มุม อาทิ 

 

        “ทา่นพทุธทาสแนะวา่ใหส้อนโลกตุรธรรมตัง้แตอ่นบุาล ใหเ้ดก็ไดรู้ไ้ตรลกัษณ ์(อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา) รูจ้กัขนัธ ์๕ (รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ) อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ปฏิจจสมุปบาท (การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น) เพื่อให้เขา

เกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิต” คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ เจ้าของและผู้จัดการสำนักพิมพ์สุขภาพใจ 

 

  

 

          “ทฤษฎีที่ได้ฟัง (จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นภาพใหญ่มาก บางครั้งเราเข้าไม่ถึง อยากให้ทำให้เข้าใจง่าย ให้พ่อแม่เข้า

ถึงง่าย จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้ ที่ผ่านมาเป็นเพราะนักวิชาการส่งผลสะท้อนออกมาได้ไม่ชัดหรือไม่ จึงไม่ค่อยมีใครได้รู้ว่าประเทศ

เราต้องการบุคลากรสาขาไหน จะเชื่อมโยงกันอย่างไร จะช่วยกันอย่างไรให้เกิดผลที่ชาติของเราต้องการ ครูในโรงเรียนก็สร้างเด็ก

ได้ไม่ตรงกับนโยบายหลัก เกิดความฟุ่มเฟือยทางความคิด ไม่มืออาชีพสักอย่าง ตอนนี้ในฐานะแม่ต้องพยายามสร้างคุณลักษณะที่

ไม่มีในวัฒนธรรมไทยให้กับลูก เช่น การไม่ทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ การเรียนรู้จากความสำเร็จของคนอื่นแล้วมาต่อยอดโดยไม่ต้องไป

เริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราไม่มี” แม่โอ๋-สุนีย์ บันโนะ (คุณแม่น้องมิจึและน้องโนบุ ชั้น ๗, น้องมี่จัง ชั้น ๔/๒) 

 

 

 

          “ผมเหน็ขา่วจากหนา้หนงัสอืพมิพเ์มือ่เรว็ๆ นีว้า่ คนไทยรอ้ยละ ๘๘ เหน็การคอรร์ปัชัน่เปน็เรือ่งธรรมดา นีค่อืสิง่สะทอ้นระบบ

การศึกษาของชาติที่ผ่านมา แต่การปฏิรูปการศึกษาดูจะไม่เน้นเรื่องนี้ ประเทศเราคนเก่งเยอะแล้ว แต่เราไม่ค่อยมีคนดี โรงเรียน

สัตยาไสบอกว่าสร้างคนดี มีสติ มีปัญญา แล้วจะเก่งเอง ผมเห็นด้วยที่มีผู้เสนอแนะว่าเราต้องสอนโลกุตรธรรมให้กับเด็ก และท่าน

พระพรหมคุณาภรณ์ที่บอกว่า คนเราประเสริฐได้เพราะการฝึก เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามเจตนารมย์ของเครือข่าย

โรงเรียนไทยไท คือ การนำคุณค่าอันประเสริฐของมนุษย์มาถักทอกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่จะสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยอย่างไรให้เด็ก

เป็นคนดี แน่นอนว่าครูต้องเป็นคนดีด้วย การปฏิรูปการศึกษาของชาติ ถ้าไม่เน้นการเป็นคนดี ปฏิรูปอย่างไรก็ล้มเหลว” พ่อกวิน 

ชุติมา (คุณพ่อน้องต้อง ชั้น ๕/๓) 

 

 
๒ 



๓ 

          “การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทอสีเป็นระบบการศึกษา ๒ ระดับ คือ การเรียนรู้ของเด็ก และการเรียนรู้ของครูและผู้

ปกครอง ซึ่งมีการทบทวน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง แล้วขยายสู่การเรียนรู้ของชุมชนและสังคมต่อไป 

อยากให้ระบบการศึกษาเช่นนี้ทั่วถึงทุกครอบครัว ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีส่วนสำคัญ เพราะเด็กสมัยนี้รับสื่อเยอะ ถ้าสื่อผลิต

รายการหรือเนื้อหาที่เน้นคุณธรรม ชักนำให้เด็กคิดเป็น จะมีผลต่อเด็กมาก เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเด็กคิดเป็น เขา

จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น“ ผู้ปกครองโรงเรียนทอสี 

 

 

          “สิ่งที่โรงเรียนรุ่งอรุณให้กับหนูคือ การรู้จักปรับตัว หนูรู้ว่าหนูแตกต่างกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย (คุณสุภาวดีถามว่าความ

แตกต่างนี้คืออะไร) เช่น การกล้าซักถาม กล้าแสดงความคิดเห็น การมองอะไรได้ลึก คนอื่นอาจมองปัญหาเป็นปัญหาแล้วล้มเลิก 

แต่หนูยอมรับปัญหาแล้วหาทางแก้ไข ไม่ใช่ล้มเลิกแล้วนอนร้องไห้ ถ้าเรารู้จักปรับตัวก็สามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้” นางสาวศุภสิริ  

มุตตามระ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ม.มหิดล 

 

 

          “ตัง้แตส่มยัผมเปน็นกัเรยีนจนมาถงึรุน่ลกูในปจัจบุนั รูส้กึวา่การศกึษาไทยไปไมถ่งึไหน และดจูะถอยหลงัลงดว้ย ประเทศเรามี

นักเรียนได้เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการบ่อย เป็นการเก่งเป็นกระจุก แต่โง่กระจาย การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ 

ระบบต้องดีขึ้น นั่นคือ การทำให้เด็กมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมาย” นายสัตวแพทย์ สมชาย กฤตยานุกูล 

 

 

          “อาจเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาการศึกษาของเราคืออะไร เราถึงปฏิรูปไปไม่ถึงไหนเสียที” ผู้ร่วมเสวนา 

 

 

          “กลจักรสำคัญของการทำงานการศึกษา คือการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่มีแค่กระจุกหนึ่งที่

เปลี่ยน ส่วนกระจายก็ยังทำแบบเดิม ก็จะไม่เกิดผล ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องตื่นตัวและร่วมกันเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การศึกษาไทย

ก้าวไปข้างหน้า” คุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

 

 

           คุณสุภาวดีได้สรุปความคิดความเห็นจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบแรกนี้ว่า การปฏิรูปการศึกษารอบแรกนั้นมีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และมีข้อเสนอแนะดีๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่การปฏิรูปการศึกษาของไทยก็ไปไม่ถึงไหน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง ก็เพียง

กระจกุหนึง่ แตอ่ยากใหม้องวา่อยา่งนอ้ยกระจกุเลก็ๆ นีก้ค็อืหนอ่ออ่นทีจ่ะเตบิโตตอ่ไป ดงัเชน่ ๑๒ โรงเรยีนในกลุม่เครอืขา่ยโรงเรยีน

ไทยไท คอืกระจกุทีพ่ยายามคดิและลงมอืทำ ดงัเชน่ทีศ่.ดร.ยงยทุธไดบ้อกแลว้วา่ ตอ้งทำใหโ้รงเรยีนทางเลอืกเหลา่นีเ้ปน็โรงเรยีนทาง

หลกัให้ได้ 

           อ.กรองทอง บุญประคอง (ครูก้า) ได้ชักชวนวิทยากรท่านอื่นและผู้ร่วมการเสวนาขบคิดว่า โลกในอนาคตจะเหมือนโลก

ในปัจจุบันหรือไม่ แล้วโลกปัจจุบันนั้นเหมือนโลกในอดีตหรือไม่ เราบอกว่าหวังดีกับลูก แต่ความหวังดีนั้นสอดคล้องกับความจริงที่

ลูกเรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่ 

          “เมื่อเร็วๆ นี้ครูก้าได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ที่เด็กผู้หญิงเดินเข้าไปในมุมที่เกือบมิดชิดในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ แล้ว

โชว์สิ่งที่เขาภาคภูมิใจและคิดว่ามีคุณค่า นั่นคือ เรือนร่างของตัวเอง ให้คู่สนทนาดูผ่านกล้องเว็บแคม ซึ่งไม่แน่ใจว่าคนร่างหลักสูตร

การศึกษาจะได้ดูรายการนี้หรือไม่ เราบรรจุอะไรลงไปในหลักสูตรที่เด็กๆ ต้องเรียน ๘ ชั่วโมงต่อวันบ้าง หลักสูตรนั้นได้สร้างให้เด็ก

มีภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมเผชิญโลกปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน เช่น การอยู่ร่วมกับคนที่ต่างทางความคิด และพ่อแม่ที่มีเวลาอยู่กับลูกราว 

๗-๘ ชั่วโมงต่อวัน ท่านใช้เวลาเหล่านั้นกับลูกเช่นไร” ครูก้ากล่าว พร้อมทั้งตั้งคำถามให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาคำตอบ ๓ ข้อ คือ 

๑.การศกึษาชว่ยใหเ้ดก็สามารถเผชญิโลกอนาคตไดห้รอืไม ่๒.พอ่แมไ่ดช้ว่ยใหล้กูสามารถเผชญิโลกอนาคตไดห้รอืไม ่๓.สิง่ทีล่กูเรา

เผชิญอยู่คืออะไร 

           ครูก้ากล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ครู นักการศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ลองถามตัวเองว่า พวกเราตั้งเป้าหมายในเด็กไทย

กันชัดเจนแล้วหรือยัง ถ้าชัดดีแล้ว ให้กลับมาตรวจสอบดูว่า สิ่งที่เรากำลังทำนั้นสามารถนำพาเขาไปถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง สิ่งที่

เราอยากได้กับสิ่งที่เรากำลังทำนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ 



๔ 

          “เราพดูถงึการสรา้งคณุธรรมความดใีนเดก็ ครกูา้เชือ่วา่การใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเอง เชือ่มโยงตวัเองไปสูผู่อ้ืน่และธรรมชาต ิมองเหน็วา่

ตนเองจะเอื้อประโยชน์ให้ทั้งกับตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติได้อย่างไร คือเส้นทางนำไปสู่คุณธรรม” 

           รศ.ประภาภัทร นิยม กล่าวว่า การศึกษาต้องเริ่มจากตัวเราบนฐานของความเมตตาและความศรัทธาในคุณค่าของมนุษย์ 

ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ท่านกล่าวว่า มนุษย์เราประเสริฐเพราะฝึกฝน มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ฝึกด้วยไตรสิกขา ดังนั้นเราต้องเปิด

ใจ อย่าติดกับระบบการศึกษาอันคับแคบที่มีเพียงผู้สอนและผู้ถูกสอน ทั้งที่ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเรียนรู้

ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง มองเห็นความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ซึ่งจะนำพาไปสู่สติปัญญา 

           “การศึกษาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Child-Centered หรือ Teacher-Centered ล้วนแต่เจริญไปเพื่อสนอง

การเสพบริโภคอันไม่สิ้นสุดของตัวเรา ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคที่คนเราจะตื่นขึ้นมาได้หรือยัง” รศ.ประภาภัทร กล่าว 

          คณุกติตริตัน ์ณ ระนอง ไดต้ัง้คำถามวา่ เราเปน็อยา่งทีเ่ราเปน็ในทกุวนันีเ้พราะอะไร กอ่นขยายความคำตอบทีไ่ดจ้ากการ

พูดคุยกับคนหลากหลายว่า สิ่งที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากอดีตหรือความเคยชินในอดีต เช่น คนที่ขี้ระแวงในวันนี้อาจ

เคยมปีระสบการณถ์กูโกงมากอ่น สถานบนัการศกึษาสว่นใหญจ่ดัโตะ๊-เกา้อีใ้นหอ้งสอบใหม้รีะยะหา่งกนั เพือ่กนันกัเรยีนลอกขอ้สอบ 

ซึ่งถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่าการทำเช่นนี้เป็นการดูถูกทั้งผู้เรียนและผู้สอน ว่าสอนกันมาอย่างไรถึงต้องมาสร้างวิธีป้องกันไม่ให้เด็กทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ  แต่เกือบทุกแห่งก็ยังจัดโต็ะแบบนี้เพราะเคยชินมาแต่อดีต  ทั้งๆ ที่เราเป็นในวันนี้ก็เพื่ออนาคต แต่การเปลี่ยนจากสิ่ง

ที่เราเคยเป็นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่เราพยายามกันอยู่คือ การรู้ว่าเรารู้น้อย และพยายามรู้ให้มากขึ้น แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่คือ เราไม่รู้

ว่าเรารู้น้อย หรือรู้แต่ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงให้รู้มากขึ้น นี่คือปัญหาสำหรับโลกในอนาคต 

          “การจัดการศึกษาเรียนรู้นั้นเราตั้งใจทำกันจริงจังมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา แต่ที่แน่ๆ 

อบายมขุนัน้เขาทำกนัจรงิจงัมาก อยา่งผบั บาร ์รา้นคาราโอเกะ เขาเปดิกนัดกึดืน่ ขณะทีห่อ้งสมดุเราเปดิใหบ้รกิารถงึกีโ่มง สนามกฬีา

บางแห่งมีป้ายว่า “สถานที่ราชการห้ามเข้า” ถ้าเราประสงค์ความเปลี่ยนแปลงและเห็นสิ่งที่ดีขึ้น เราต้องยอมรับความเป็นจริงที่เป็น

อยู่” คุณกิตติรัตน์กล่าว และเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูกว่า เด็กจะอยากเรียนรู้ 

ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสนุกสนาน เหมือนกับเด็กบางคนที่ถูกตราหน้าว่าขี้เกียจ แต่กลับขยันตื่นมาเล่นเกมตั้งแต่เช้าจรดค่ำ นั่น

เพราะว่าเกมมันสนุก 

           ในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรอบที่สอง มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ 

 

 

           “อยากให้เวลาในห้องเรียนลดลง แล้วให้เด็กมีเวลาอ่านหนังสือและทำกิจกรรมเผชิญชีวิตจริงมากขึ้น” แม่โอ๋-สุนีย์ บันโนะ 

 

 

           “การเรยีนรูจ้ากโรงเรยีนรุง่อรณุ ทำใหผ้มรูแ้ละเลอืกเรยีนตามความตอ้งการของตวัเอง รูว้า่เรยีนไปเพือ่อะไร และจะนำสิง่ที่

เรยีนไปใช้ประโยชน์อะไรได้” นายศุภศิริ สิริโยธิน ศิษย์เก่าโรงเรียนรุ่งอรุณ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ม.มหิดล 

 

 

           “ตราบใดที่หน่วยงานและบริษัทยังใช้ปริญญาในการรับคนเข้าทำงาน สถาบันการศึกษาก็จะยังคงสร้างคนเพื่อปริญญา แต่

ถ้าภาครัฐและภาคธุรกิจคัดเลือกคนจากความดี สถานบันการศึกษาก็จะสร้างคนให้เป็นคนดี ซึ่งการสร้างเด็กให้เป็นคนดีนั้นต้องให้

เขามคีวามสขุดว้ย ไมใ่ชเ่ปน็คนดแีลว้ตอ้งเปน็ทกุข ์เชน่ ถกูบงัคบัใหท้ำ สิง่สำคญัคอืผูใ้หญท่กุคนตอ้งดเีปน็แบบอยา่ง สิง่ทเีครอืขา่ย

โรงเรียนไทยไทกำลังทำอยู่นี้เป็นการทำสิ่งที่เชื่อมั่นให้เป็นจริง ถ้าเรายืนหยัดและเชื่อมั่น เราจะสำเร็จ” พ่อกวิน ชุติมา 

 

         อ.กรองทอง บุญประคอง เสนอว่า ในการจัดการศึกษาเรามักกังวลเรื่องการวัดและประเมินผลเด็กว่าจะวัดกันอย่างไร 

เป็นเพราะเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราให้เขานั้นดีหรือไม่ เราจึงต้องสอบวัดเขาอยู่ตลอดเวลา แต่ก่อนจะไปวัดผลเด็ก เราที่เป็นนักการ

ศึกษา ครู พ่อแม่ ต้องวัดตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราให้หรือเอื้อให้เขานั้นเพียงพอแล้วหรือยัง ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน 

           รศ.ประภาภัทร นิยม กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าไม่ควรมองแยกส่วน ไม่ใช่ว่าเราจัดแบบหนึ่ง กระทรวงศึกษาก็จัดอีก

แบบหนึ่ง การเกิดของโรงเรียนทางเลือก รวมถึงโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนไทยไทนั้นเป็นธรรมชาติ อย่ามองว่าเราเป็นโรงเรียน

กลุ่มเล็กๆ เพราะโรงเรียนเล็กแบบนี้มีพลังมหาศาล เราสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งกับโรงเรียน ภาครัฐ และชุมชน การขับเคลื่อน

การเรียนรู้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่การจัดการและการกระทำ คือต้องลงมือทำ 



๕ 

           คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กล่าวในมุมมองของภาคธุรกิจว่า แทบทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเอง การ

จดัการศกึษาเพือ่เตรยีมคนใหพ้รอ้มสำหรบัโลกอนาคต คอืการศกึษาทีส่รา้งใหค้นไทยสามารถวเิคราะหแ์ละมองเหน็ทัง้ขอ้ด-ีขอ้เสยี

ในสรรพสิ่ง ไม่ใช่การชี้ดี-ชี้เลว 

           คุณสุภาวดี หาญเมธี กล่าวสรุปว่า การเสวนาในครั้งนี้ได้เห็นคำตอบหลายคำตอบ ขณะเดียวกันก็มีคำถามที่ต้องนำไป

ช่วยกันขบคิดหลายคำถาม อาทิ 

           ๑.วันนี้เราไม่ได้พูดแค่เรื่องการศึกษา แต่เราพูดถึงการเรียนรู้ เรามองว่ามนุษย์เรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ เพื่อไปสู่ความดีงามหรือ

โลกุตรธรรม สามารถไตร่ตรอง มองเห็นข้อดี-ข้อเสีย ไม่ใช่ชี้ดี-ชี้เลว ซึ่งจะทำให้สังคมสันติ 

           ๒.การลงมือทำร่วมไปด้วยกันกับกัลยาณมิตร  ทำให้ความรู้มีความหมายกับตัวเอง 

           ๓.ความรู้ที่มนุษย์ควรเรียนรู้อะไร คือ การรู้จักตัวเอง เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลง ซับซ้อนและโหดร้ายขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้

ที่สร้างให้คนเราเข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก นำไปสู่สติปัญญา สามารถอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีความสุข 

           ๔.เพิม่ระบบการคดัเลอืกคร ูใหค้นทีถ่งึจดุอิม่ตวัในวชิาชพีแลว้อยากเปน็ครไูดเ้ขา้มาในภาคการศกึษา เราจะไดค้รทูีด่มีหีวัใจ             

           ๕. ใหค้นทีม่ใีจเขา้ไปบรหิารโรงเรยีนทีจ่ะปดิ ถา้ไมต่อ้งจา่ยคา่ทีด่นิ คา่สรา้งตกึ ตน้ทนุของการจดัการศกึษากจ็ะถกูลงไปมาก 

คนทั่วไปก็จะเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบนี้ได้มากขึ้น  

           ๖.กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไท โรงเรียนทางเลือก และทุกท่านที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาชาติ อย่าคิดว่า

เราเป็นสิ่งแปลกปลอม เราเป็นหน่ออ่อนที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราต้องไม่เขว ต้องเชื่อมั่น นอกจากครูและโรงเรียนเชื่อมั่นแล้ว พ่อแม่

ผู้ปกครองก็ต้องเชื่อมั่นในแนวทางนี้ด้วย 

           ๗.ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบการศึกษาของชาติ เช่น บริษัท หน่วยงาน และชุมชน เข้ามาช่วยสร้างการเรียนรู้ รัฐต้อง

ชว่ยยกระดบัความรูช้าวบา้น ดว้ยการจดัการความรู ้ใหเ้กดิการมองเหน็วา่ใครจะไปเปน็หุน้สว่นทางสงัคมกบัใคร เอือ้ประโยชนก์นัได้้ 

           ๘.การศึกษาและการเรียนรู้จะต้องสร้างคนให้เต็มคน เต็มศักยภาพที่ธรรมชาติให้มา นำไปสู่คุณสมบัติ “ดี เก่ง คิดเป็น” ซึ่ง

จะนำพาสังคมไทยให้ก้าวหน้าไปได้ 

 

         “สิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่พวกเราทุกคน” คุณสุภาวดี กล่าวย้ำในที่สุด 

           ก่อนจบการเสวนา คุณครูเหล่น-จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม หัวหน้าพัฒนาหน่วยวิชามานุษกับโลกและดนตรีชีวิต พิธีกร

ของงานไดช้กัชวนวทิยากรและผูร้ว่มเสวนาเสนอความเหน็ใน ๒ ประเดน็คำถาม คอื ระบบการศกึษาไทยตอ้งเปลีย่นแปลงอะไร

บา้ง และฉันจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยโรงเรียนเพลินพัฒนาจะนำความคิดความเห็นเหล่านี้มารวบรวมเป็น

เอกสารเพื่อนำเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ นี้ต่อไป 

         ตัวอย่างบทความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน  
         การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง? 

           “การเอาคะแนนการสอบแข่งขันหรือผลการเรียนยกย่องเด็กมากกว่าเด็กดีที่มีน้ำใจ”  

           “การศกึษา = การเรยีนรู ้รูจ้กัทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ มองเหน็ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของสรรพสิง่ เปน็แรงผลกัดนัซึง่กนัและกนั 

หนุนให้เกิดพลังที่ช่วยเหลือกัน เป็นการฝึกฝนให้เด็กมีใจที่ใหญ่ (จิตสาธารณะ)” 

           “เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักคิด รู้จักตัวตนของตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่ยัง

เล็กๆ” 

           “อยากให้การศึกษาไทยไร้พรมแดน ไร้สถาบัน ไร้สี ไร้เส้น จบลงที่สงบและสันติ เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยตัดต้นตอที่ระบบ

การคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย เพราะปริญญาจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิต สิ่งสุดท้ายคือการทิ้งประโยชน์สุขให้

โลกใบนี้ นั่นคือคุณค่าของมนุษย์ที่พัฒนามาตั้งแต่เกิดจนตาย” 

 

            ฉันจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้? 

           “สอนลูกในสิ่งที่ควร และไม่กดดันลูกตามกระแส” 

           “เริ่มจากตนเอง ปล่อยวางและไว้วางใจลูกให้มากขึ้น ปล่อยให้ลูกได้เผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากบ้างในบางครั้ง 

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงช่วยโดยเรียนโดยนำแนวทางของโรงเรียนมาปฏิบัติที่บ้าน” 

           “ฉันเป็นคนทำสื่อ ฉันสามารถผลักดัน สร้างกระแสและกระตุ้นให้สังคม พ่อแม่ ครู เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หันมามองลูกและ

สังคมมากขึ้น ด้วยการหาข้อมูลด้านการเรียนรู้มาเขียนหนังสือเผยแพร่ให้ผู้อื่นและตัวเราได้นำไปปฏิบัติได้” 

           “ตัวเราช่วยได้โดยเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เริ่มต้นที่เส้นทางธรรม แล้วจะพบกับแสงสว่าง” 



๖ 

รักโลก...ให้โลกรัก 

       ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ปกครองอาสาใน

โครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” จัดกิจกรรมนิเทศให้ความรู้กับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ เรื่องประเภทขยะและวิธีการคัด

แยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำไปทิ้งตามสถานีรีไซเคิลทั้ง ๔ 

จุดในโรงเรียน และสามารถนำไปใช้จัดการคัดแยกขยะที่บ้าน

ได้ด้วย ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจและทดลองคัดแยกขยะกัน

อย่างขยันขันแข็ง นอกจากนี้ทีมงานโครงการยังฝากเชิญชวน

เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกันคัดแยกขยะที่บ้าน เพื่อ

ความสะดวกในการนำไปรีไซเคิลหรือจัดการตามความ

เหมาะสม โดยจะนำมาทิ้งที่โรงเรียนหรือทิ้งตามถังขยะของ 

กทม.ที่บ้านก็ได้ตามประเภทขยะดังต่อไปนี้ 

          • กลุม่เศษอาหาร และขยะยอ่ยสลาย เชน่ ขา้ว ขนม 

เนื้อสัตว์ เศษผักผลไม้ ใบ้ไม้ ดอกไม้ ใบตอง กระดาษที่ชื้น

หรือเปื้อนอาหาร ทิชชู กระดาษรองซาลาเปา ฯลฯ เหล่านี้ใช้

ทำเป็นปุ๋ยหมักได้ 

          • ขยะรไีซเคลิ คอืวสัดทุีส่ามารถผลติกลบัมาใชใ้หมไ่ด้ 

แตต่อ้งสะอาดและแหง้เทา่นัน้ เชน่ พลาสตกิทกุประเภท โลหะ 

กระป๋องอาหร ฝาอลูมิเนียม กระดาษ แก้ว วัสดุผสม 

(กระดาษ+พลาสตกิ+ฟลอยด)์ เชน่ กลอ่งนม ถงุขนมขบเคีย้ว 

ซองมาม่า ถุงรีฟิลต่างๆ แผงยาเม็ด ห่อลูกอม ฯลฯ ย้ำกันอีก

ครั้งว่า ก่อนนำขยะรีไซเคิลมาทิ้ง รบกวนล้างให้สะอาด

และตากให้แห้ง เพื่อพร้อมขายให้แหล่งรับที่จะส่งต่อ

ให้โรงงานรีไซเคิลต่อไป 

          • ขยะทิ้ง กทม. ได้แก่ 

          -ขยะยอ่ยสลายยาก เชน่ เมลามนี ผา้ขีร้ิว้ เศษกระปอ๋ง 

แผ่นซีดี 

          -ขยะห้องน้ำ เช่น ทิชชู ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 

          -ขยะอเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ อปุกรณค์อมพวิเตอร ์เครือ่งใช้

ไฟฟ้าต่างๆ 

 -ขยะพิษ สารเคมี กาว กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวด

น้ำยาล้าง หลอดไฟ แกลลอนน้ำมันเครื่อง กระป๋องสีทาบ้าน 

ทิเนอร์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขยะติดเชื้อ พลาสเตอร์ยา สำลี

เช็ดแผล ฯลฯ 

              โครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” ได้รับความสนใจจาก

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) มาถ่ายทำไปออกอากาศใน

รายการ “ที่นี่ทีวีไทย” ช่วงวาระประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๑๕ 

ก.ค.ที่ผ่านมา ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th 

 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคแผ่นซีดี-ดีวีดีไม่ใช้แล้ว 

เพื่อนำไปมอบให้กับอุทยานแห่งชาติกุยบรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกำลังรวบรวมแผ่นซีดีมาสร้างรั้วป้องกัน

ช้างป่าออกมาบุกรุกแหล่งทำกินของชาวบ้าน โดยสามารถ

รวบรวมส่งไปได้ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตู้ปณ.๑๐ ปณจ.

กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐ โทร.๐-๓๒๖๔-

๖๒๙๒ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือจะนำ

มาบริจาคที่โรงเรียน ณ จุดรับบริจาค บริเวณทางเข้าอาคาร

ประถม ตัง้แตว่นัเปดิภาควริะยะจนถงึสิน้เดอืนกรกฎาคมนีค้ะ่ 

 

 

การก่อสร้างอาคารใหม ่ 

         เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ห้องเรียนในการทำ

กิจกรรมการเรียนรู้มีมากขึ้น โรงเรียนจึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน

การทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน โดยจะทำการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ในบริเวณด้านทิศ

ตะวันตกข้างอาคารประถมปลาย โดยมีกำหนดเริ่มการก่อสร้างกลางเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๒ และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๓  ทั้งนี้โรงเรียนจะทำการ

กั้นบริเวณก่อสร้างเพื่อสร้างความปลอดภัยให้มากที่สุด และรบกวนการเรียนการสอนให้

น้อยที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 

                ผู้ปกครองท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด สามารถแจ้งได้ที่ comment@plearnpattana.com หรือ

แจ้งโดยตรงที่คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ weena_w@pleranpattana.com, 

orangealright@gmail.com ค่ะ 

 



๗ 

บอกเล่าการเรียนรู้...น้องหนูอนุบาล 
            ขอเชิญชวนผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลร่วมทำความเข้าใจการจัดการ

เรียนรู้และพัฒนาลูกๆ ช่วงชั้นอนุบาลในงาน “บอกเล่าการเรียนรู้...น้อง

หนูอนุบาล” อาทิ รูปแบบวิถีชีวิต กระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่เด็กๆ 

ได้เรียนรู้ในภาคฉันทะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมพูดคุยกับคุณครูของลูก 

เพื่อความเข้าใจและนำกลับไปใช้ที่บ้าน อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น

แนวทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ซึ่งจะเอื้อให้เด็กๆ ได้พัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องเรียนของลูก ณ อาคารเตรียมอนุบาลและ

อาคารอนุบาล ดังกำหนดการในตารางค่ะ 

 

วัน-เวลา 

วันอังคารที่ ๒๑ ก.ค.๕๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

วันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๕๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ระดับชั้น 

Pre-nursery, เตรียมอนุบาล, อนุบาล ๓ 

อนุบาล ๑, อนุบาล ๒ 

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  

 วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

โรงเรียนเพลินพัฒนาได้จัดพิธีหล่อเทียน

พรรษา เชิญชวนชาวเพลินพัฒนาร่วม

ทำบุญและหล่อเทียนพรรษาตามพุทธ

ประเพณี ซึ่งมีเด็กๆ คุณครู และผู้

ปกครองร่วมพิธีหล่อเทียนจำนวนมาก 

นอกจากนี้หลายครอบครัวยังได้นำเทียน

ไขมาร่วมหลอมเพื่อใช้หล่อเทียนพรรษา

ด้วย จากนั้นในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม 

ตัวแทนคุณครูและผู้ปกครองกว่า ๔๐ คน ได้ร่วมเดินทางนำเทียนพรรษาที่หล่อขึ้น พร้อม

ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย ฯลฯ ไปถวายให้กับพระภิกษุและฟังเทศน์ร่วมกัน ณ วัดญาณ 

เวศกวัน นำบางส่วนบางตอนของคำเทศนาในวันนั้นมาฝากกันด้วยค่ะ 

            พระท่านได้เทศนาถึงความสำคัญของการถวายเทียนพรรษาว่า เป็นการถวาย

ประทีปหรือแสงสว่างให้พระได้ใช้ศึกษาพระธรรมยามค่ำคืน โดยประทีปหรือแสงสว่างนี้มี 

๓ ประเภท ประเภทแรกคือแสงสว่างตามธรรมชาติ ได้แก่แสงอาทิตย์และแสงจันทร์ แต่

แสงสว่างชนิดนี้เราไม่อาจกะเกณฑ์ได้ ยามค่ำคืนเราไม่สามารถเรียกให้พระอาทิตย์มา

ปรากฏได้ และแม้ยามค่ำจะมีแสงจันทร์ แต่ถ้าเป็นคืนข้างแรมก็ไม่อาจเรียกหาแสงจันทร์

ได้ ประทีปประเภทที่สองคือแสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ประทีปชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้อง

อาศัยประทีปประเภทที่สามซึ่งสำคัญที่สุด นั่นคือ ปัญญา ซึ่งเป็นประทีปที่จะนำพามนุษย์

เข้าถึงไตรลักษณ์และอริยสัจสี่ได้ 



เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
ประสบการณ์ดีๆ ของชมรมทำอาหาร ชช.๓ 

       คุณครูหน่อย-ภาคินี ชูศรีพัฒน์ ครูที่ปรึกษาชมรมทำอาหาร ช่วง

ชั้นที่ ๓  แจ้งข่าวมาว่า ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น 

๗ ในชมรมทำอาหารได้ไปร่วมกิจกรรม “การแข่งขัน DABT Cooking 

Champion Junior ครั้งที่ ๓” การแข่งขันทำอาหารระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จัดโดยดั๊บเบิ้ลเอ บุ๊ค ทาวเวอร์ ประกอบด้วย ทีมที่ ๑  

ด.ช.กนกพันธ์ ขัตตินานนท์ (มด) และ ด.ช.ภวินท์ ราโอ (สิงโต) ทีมที่ ๒ 

ด.ช.ธนัท ชุ่มชื่น (ปั้น) และ ด.ช.กิตติคุณ โพธิ์ศิริสุข (เอิร์ท) จากผู้เข้า

สมัครแข่งขันจากทั่วประเทศรวม ๑๔๖ ทีม 

              โจทย์ในการแข่งขันรอบแรกคือ การทำส้มตำจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่ง

นักเรียนเพลินพัฒนาทั้งสองทีมใจตรงกันเลือกทำ “ส้มตำไทย” ที่ต่างช่วยกันปรุงและชิมจนมั่นใจ ก่อนจะ

ตักใส่จานส่งให้คณะกรรมการตัดสิน ผลปรากฏว่าทีมน้องปั้นและน้องเอิร์ทได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ 

ทีม เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะให้ทำอาหาร

อะไร แต่ให้สร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่จัดไว้ให้ โดยวันนั้นทีมเพลินพัฒนาเลือกทำเมนู “สลัดทูน่า” ค่ะ 

           แม้นักเรียนทั้งสองทีมจะไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ แต่การได้เข้าร่วม

แข่งขันในเวทีใหญ่ระดับประเทศเช่นนี้ นับเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนจาก

ประสบการณ์ตรงของพวกเขาเอง ขอขอบคุณคุณครูหน่อยที่สรรหากิจกรรมดีๆ มาให้เด็กๆ ได้

เข้าร่วม และขอชื่นชมนักเรียนทั้งสองทีมด้วยค่ะ 

 

๘ 

        เอิร์ท             ปั้น            มด              สิงโต 

มาตรการรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/

H1N1 และจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน โรงเรียน

เพลินพัฒนาก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ประชุมหารือเพื่อวางมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดและรับมือกับโรคดงักลา่วอยูเ่ปน็ระยะ ใหเ้ทา่

ทนักบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ โดยมีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้ 

        ๑.การสื่อสารให้ชุมชนรู้สถานการณ์จริงและมีส่วนร่วม 

     • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและทันสมัย

เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 แล้วนำมาวิเคราะห์-นำเสนอ

ให้เข้าใจง่าย โดยมีคุณครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูล 

      • จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญดังกล่าวไปยัง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกที่

มาติดต่อโรงเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดกำแพงข่าวเฉพาะ

กิจ จดหมายข่าว อีเมล์ SMS (ในกรณีเร่งด่วน) การจัดอบรมให้

ความรู้ โดยมีคุณครูปราณี เชาว์ชัยพร (ครูณี) ผู้จัดการส่วนสื่อสาร

องค์กร เป็นหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ 

       • การสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้ปกครองทุกคนตื่นตัว มีความรู้

ความเข้าใจในข้อมูล และรู้บทบาทของตนเอง มีการสร้างพฤติกรรม

การปฏิบัติที่ถูกต้องในครอบครัว เช่น การล้างมือ การทำความ

สะอาดสิ่งของเครื่องใช้ ไม่พาลูกไปในพื้นที่เสี่ยงฯลฯ พร้อมกับการ

ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบชุมชนและสังคมร่วม

กัน 

       ๒.วิธีการป้องกันตนเอง 

     • การล้างมือ โดยให้ครูสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 

ครูผู้สอนหรือจัดกิจกรรมคอยดูแลให้นักเรียนล้างมือ และมีตาราง

บันทึกการล้างมือที่ชัดเจนในเวลาหลังเลิกแถวตอนเช้า ก่อนอาหาร

วา่งชว่งเชา้ กอ่นอาหารกลางวนั กอ่นเขา้หอ้งเรยีนชว่งบา่ย และกอ่น

อาหารว่างช่วงบ่าย โดยครูจะต้องทำร่วมไปพร้อมกับเด็กเพื่อเป็น

แบบอย่างและเป็นการรักษาความสะอาด ฯลฯ 

       • ปรับพฤติกรรมการเอามือจับใบหน้า เช่น ครูช่วยรณรงค์และ

เตือนนักเรียนไม่ให้เอามือจับใบหน้า จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้ให้

นักเรียนใช้เช็ดหน้า ชักชวนนักเรียนรณรงค์เรื่องการป้องกันตัวจาก

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 

       • ครูนำความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/

H1N1 ไปบูรณาการในหน่วยวิชาต่างๆ 

       ๓.การดแูลความสะอาดสิง่แวดลอ้มและสิง่ของเครือ่งใช้ 

     • แผนกอาคารสถานที่ฯ ดูแลให้มีการทำความสะอาดอาคาร

สถานที่และเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ก็อกน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได พื้น 

ฯลฯ 

     • หัวหน้าช่วงชั้นรณรงค์ให้นักเรียนและครูรักษาความสะอาด

ของข้าวของเครื่องใช้ เช่น ฝึกนักเรียนใช้สบู่เหลวล้างก็อกน้ำ รักษา

ความสะอาดของโต๊ะและเครื่องใช้ส่วนตัว/ส่วนรวมในช่วงระหว่าง

วัน ครูผู้สอนที่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้นำนักเรียนทำความสะอาด

แป้นพิมพ์และเมาส์ทุกครั้งก่อนใช้ ครูทุกคนช่วยกันทำความสะอาด

เมาส์และแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ครูใช้ทำงาน 



๙ 

  ชื่นชมกิจกรรมดีๆ ยามเช้า  
เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องนนต์ อ.๒/๓ 

        ขอขอบคุณคุณครูสำหรับกิจกรรมน่ารักๆ ตอนเช้าๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียน

แต่เช้า “สัปดาห์ที่ผ่านมา น้องนนต์ตื่นแต่เช้า บอกคุณแม่ว่าจะรีบไปเอาดาวที่โรงเรียน โดยไม่มี

อาการงอแงไม่อยากไปโรงเรียน หรือโอเอ้เถลไถลขอดูการ์ตูนเหมือนทุกที ทำให้คุณแม่แปลกใจ

มาก สอบถามคุณครูถึงรู้ว่า ตอนเช้าก่อนเข้าแถว ฝั่งอนุบาลจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ไหว้คุณครูที่พบ

เห็นในโรงเรียน แล้วจะได้รับดาวจากคุณครูคนละ ๑ ดวง กิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้น้องอยาก

มาโรงเรียนแต่เช้าแล้ว ยังทำให้เด็กๆ มีสัมมาคารวะ ได้เรียนรู้การไหว้ที่ถูกต้อง  

โดยคุณครูช่วยแนะนำ อีกทั้งยังทำให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับคุณครูท่าน

อืน่ๆ นอกเหนอืจากครปูระจำชัน้” ไมน่า่เชือ่เลยวา่ กจิกรรมนา่รกัๆ ยามเช้า

จะทำให้เจ้าชายสายเสมอของหม่าม้าเดินยิ้มแป้นเข้าโรงเรียนตามหลัง  

  ด้วยเสียงกลองเข้าแถวของพี่ๆ ฝั่งประถม 

 

       ขอความร่วมมือเด็กๆ คุณครู บุคลากร และพ่อแม่ผู้ปกครอง ปฏิบัติตน พร้อมทั้ง

ดูแลคนใกล้ชิด ดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1ค่ะ 

 

 

                                                                            กีฬาเป็นยาวิเศษ  
                                                              เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องภูหินฯ ชั้น ๓/๒ 

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ด.ช.กันตภณ  โรจนสิต (น้องภูหินฯ)  ชั้น ๓/๒ ได้เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาเทควันโด RDC INVITATION TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2009 ประเภทการต่อสู้ 

(Kyoruki) โดยการรับรองของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ซึ่งมีนักกีฬาจาก

ประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๑,๕๐๐ คน 

              ในการแข่งขัน น้องภูหินฯ สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ถึง ๒ คู่  ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในคู่ที่ ๓ รอบรอง

ชนะเลิศ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลัดกันรุกและรับ

ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ก่อนที่จะพ่ายคู่ต่อสู้ไปในยกสุดท้าย

ด้วยคะแนน ๔ ต่อ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน

ในครั้งนี้    

               การเล่นกีฬานั้น  นอกจากจะช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึง

ความสามารถของตนเองแล้ว ยังส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยแข็ง

แรงสมบูรณ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ ขอเชิญชวน

นักเรียนเพลินพัฒนาทุกคนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาตาม

ที่ตนเองชอบ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์กัน

ค่ะ 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 



 

๑๐ 

เล่าเรื่องโดย : ครูน้ำฝน-รวิพรรณ พึ่งคล้ำ ส่วนสื่อสารองค์กร 
           ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คุณครูได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ใหม่ (คุณแม่น้องคิดดี้ ชั้น ๘) ชักชวนไปร่วมเดินทางท่อง

กรุงกับกลุ่มเด็กๆ และผู้ปกครองเพลินพัฒนา แว่วว่างานนี้มีเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่สนใจกันล้นหลาม จากที่ตั้งใจจะจัด

เป็นทริปเล็กๆ แค่ ๒๐ คน ก็ขยายไปเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกร่วมเดินทางกว่า ๔๐ ชีวิต 

           เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๒ เราออกเดินทางจากโรงเรียนเวลาประมาณ ๗.๐๐น. เพื่อไปกราบพระสร้างความเป็นสิริ

มงคลของการเริ่มต้นเดินทางที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และยังเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐฐิของรัชกาลที่ ๔ อีกด้วย ที่นี่เรา

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านพระครูต้น ซึ่งเป็นเลขาของท่านเจ้าอาวาสวัดในปัจจุบัน มาบรรยายประวัติความเป็นมา

และความสำคัญของวัดแห่งนี้ ทำให้เราได้ทราบว่าภายในพระวิหารของวัดมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระราชพิธี ๑๒ เดือน ที่

ปัจจุบันนี้บางพระราชพิธีไม่มีให้เห็นกันแล้ว เช่น พระราชพิธีโล้ชิงช้า และพระราชพิธีลอยดวงประทีป รวมถึงภาพวาดในหลวง

รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องดูสุริยุปราคา 

           จากนั้นเราเดินทางไปตามรอยลูกปัดที่มิวเซียมสยาม ซึ่งมีการจัดนิทรรศการลูกปัดตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดย

มีคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช นักประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ผู้เขียนหนังสือ “รอยลูกปัด” และคุณรสนา โตสิตระกูล 

สมาชิกวุฒิสภา มาร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของลูกปัดแต่ละชนิด ก่อนจะพาเด็กๆ ไปค้นหาความเป็นไทยกันใน

พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ซึ่งเด็กๆ ดูตื่นตาตื่นใจกันมาก 

           พวกเราพักทานข้าวกลางวันกันที่วังสราญรมย์ โดยนำอาหารที่แต่ละคนตระเตรียมจากบ้านมาแบ่งปันกันรับประทาน  

โดยมีดนตรีเพราะๆ จากคุณพ่อคุณแม่และเสียงไวโอลินของเด็กๆ ขับกล่อม ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีของ

สวนสราญรมย์ 

           หลังจากพักผ่อนกันพอหายเหนื่อย เราเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย นั่นก็คือวัดโพธิ์ หรือวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นเอง โดยได้คุณลุงไกด์ใจดีที่วัดโพธิ์มานำทางพาเราเที่ยวสถานที่ต่างๆ ภายในวัด และยังอธิบาย

ถึงสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวอีกด้วย ก่อนกลับคุณลุงได้พาเราไปดูจุดที่สามารถมอง

เห็นพระปรางค์วัดอรุณได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสถานที่ “Unseen” ที่หลายๆ คนยังไม่รู้จักเป็นการปิดท้ายการเดินทางครั้งนี้ 

        วันนั้นเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่เพลินพัฒนาได้ท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลป-

วัฒนธรรมของไทยเราอย่างเพลิดเพลิน ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆ และครอบครัว

เพลินพัฒนาได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ หวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้พวกเราได้ไปเรียนรู้กันอีก

นะคะ 

 

ท่ อ ง ส ย า ม ต า ม ร อ ย ลู ก ปั ด 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 



๑๑ 

เชิญร่วมงาน Kids Learning Expo 
 

           โรงเรียนเพลินพัฒนาจะไปร่วมจัดกิจกรรมชวนกันเล่นในลานเล่นแบบเพลินๆ และการเล่นเพื่อการเรียนรู้ 

ด้วยการเล่นตั้งเตแบบสร้างสรรค์  ในงาน Bangkok Kids’ Learning Expo 2009 : ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้ สู่โลก

ศตวรรษที่ ๒๑ สัมผัสเส้นทางสร้างการเรียนรู้ของลูก เสริมทักษะของพ่อแม่ ชมนิทรรศการมีชีวิต Exhibition by 

Human เป็นครั้งแรก ในวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๕๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องเพลนนารี ๑-๓ (Plenary Hall 

1-3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ้ามีเวลาว่างในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนนี้ อย่าลืมไปร่วมงานและพาเด็กๆ 

มาร่วมเล่นสนุกอย่างมีสาระที่ลานกิจกรรมของเพลินพัฒนากันนะคะ 

หอกระจายข่าว 

เที่ยวละไม ไปเจ็ดเสมียน  
     มีทริปดีๆ มาฝากสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมวันหยุดช่วงปลายเดือนให้ลูกๆ และครอบครัว  

บริษัท กะทิ กะลา จำกัด ขอเชิญชวนร่วมเดินทาง “เที่ยวละไม ไปเจ็ดเสมียน” ๓ วัน ๒ คืน ในวันเสาร์ที่ ๒๙ และอาทิตย์ที่ ๓๐ 

ส.ค.๕๒ ณ สวนศิลป์ บ้านดิน (ศิลปสถานของภัทราวดีเธียเตอร์) ต.เจ็ดเสมียน อ.เมือง จ.ราชบุรี พบกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ 

สัมผัสวิถีเรียบง่ายด้วยการเดินทางทางรถไฟ ขี่จักรยานท่องชุมชน ถ่ายภาพธรรมชาติ ชมตลาดเจ็ดเสมียน ๑๑๙ ปี ชมศิลปะการ

แสดงพื้นบ้านของชุมชนจากศิลปินอาวุโส ชมการแสดง

ร่วมสมัยริมน้ำแม่กลองโดยศิลปินจาก ‘สวนศิลป์ บ้าน

ดิน’ อำนวยการโดย มานพ มีจำรัส ศิลปินรางวัล

ศิลปาธรปี ๒๕๔๘  ฟังเพลงก่อนนอนจาก ‘ศุ บุญเลี้ยง’ 

ตื่นเช้ามาฝึกลมหายใจกับการเคลื่อนไหว (กายปัสนะ) 

เยี่ยมชม 'ไร่ปลูกรัก' ไร่เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 

               ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะพาเด็กๆ ร่วมเรียนรู้

ในการเดินทางครั้งนี้ สามารถโทรสำรองที่นั่งได้ที่  

บ.กะทิ กะลา จำกัด โทร.๐-๒๙๓๙-๕๙๓๙, ๐๘๓-

๙๐๓-๖๙๙๓ (รับจำนวนจำกัด) พร้อมโอนเงิน (คนละ 

๓,๐๐๐ บาท) เข้าบัญชี "บริษัท กะทิกะลา จำกัด" 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 070-2-73221-2 แล้วแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไปที่ ๐-๒๙๓๙-๕๑๙๖ หรือส่งทางอีเมล์ 

katikala.com@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.katikala.comค่ะ 



ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

๑๒ 

 

 

             “เด็กๆ ทุกคนโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ สามารถทำอะไรหลายๆ สิ่งได้มากกว่าสิ่งมีชีวิต

อื่นๆ เราเรียนรู้ได้จากทั้งตัวเราเอง และก็เรียนรู้จากการที่มีคุณครูคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ อบรม และสั่งสอนพวกเรา วันนี้ใน

พิธีไหว้ครู เด็กๆ จะเห็นว่า นอกจากเราจะมาระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูต่อคุณครูแล้ว ในพิธีมีการเจิมหนังสือ

จินดามณีด้วย หนังสือจินดามณีเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย และเปรียบเสมือนตัวแทนของหนังสือทุกเล่มที่ได้ให้ความรู้

แก่พวกเรา หนังสือทุกเล่มที่ให้ความรู้กับเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้น ครูก้าหวังว่าเด็กๆ ทุกคนจะรักที่จะอ่านหนังสือ แล้วก็ไม่ลืม

บุญคุณที่หนังสือได้ให้ความรู้กับพวกเรา ครูก้าเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนรักที่จะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว และหวัง 

อย่างยิ่งว่าเด็กๆ ทุกคนต้องไม่ลืมบุญคุณของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเราเช่นกัน เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นครูของเรา” 

ถ้อยคำครูของอาจารย์กรองทอง บุญประคอง (ครูก้า) ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กล่าวให้โอวาทนักเรียนเพลินพัฒนาในพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

เพลินตา เพลินใจ 
พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นอนุบาล 

การทำบุญของชาวเพลินพัฒนา  

      วันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๕๒ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ 

ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัต

ตาหารและปัจจัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องไปป์ ชั้น ๑๑ และคุณ

พ่อ โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครองร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน ๑๒,๑๐๙ 

บาท โดยใช้จ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน อาหารและปัจจัยถวาย

พระสงฆ์ ๗,๗๙๙ บาท ส่วนยอดคงเหลือ ๔,๓๑๐ บาท ตัวแทนผู้

ปกครองจะนำไปสมทบทุนทำหลังคาศาลาทรงธรรมที่วัดบางไกรใน

ต่อไปค่ะ 

 


