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จดหมายข่าว   
ฉบับที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

๑ 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 ทีมงานโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” เดินหน้าขยายผลโครงการจัดการขยะ เตรียมเชิญ

ชวนชาวเพลินพัฒนานำของเก่าเหลือใช้ในบ้านมาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ แทนที่จะปล่อยไว้

เป็นขยะรกบ้าน ในงาน “รักโลก...ให้โลกรัก ตอน ของเก่าไม่ได้ใช้ อย่าปล่อยไว้เป็นขยะ” ที่

จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายนนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบรรทัดถัดไปค่ะ 

- รักโลก...ให้โลกรัก 

- การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 

- โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 

- สื่อใหม่ของเพลินพัฒนา 

- การรับสมัครนักเรียนใหม่ 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
- การแสดงละครหน้าพระที่นั่ง 

- ภาคสนาม อ.๒ 

- เปลี่ยนแปลงภาคสนาม อ.๑ 

- คณิตศาสตร์นอกแผ่นกระดาษ 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 
- นักฟุตบอล 

  เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องตะวัน ชั้น ๓/๓ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
- โครงการร้านอาหารทางเลือก 

- อิ่มบุญ 

- เด็กเก่งเพลินพัฒนา 

- ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

- ชวนบริจาคโลหิต 

- กิจกรรมดีๆ ที่เพลินพัฒนา 

 

เพลินตา เพลินใจ 

คอนเสิร์ต “เปิดโดม...ดูดาว” 

ข่าวที่น่าสนใจ 

รักโลก...ให้โลกรัก 
ตอน ของเก่าไม่ได้ใช้  อย่าปล่อยไว้เป็นขยะ 

 งานรักโลก...ให้โลกรัก ตอน “ของเก่าไม่ได้ใช้...อย่าปล่อยไว้เป็นขยะ (Reduce 

Reuse Recycle)” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการจัดการขยะที่มุ่งเน้นการลดปริมาณ

ขยะ และรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ 

และผู้ปกครอง นำสิ่งของเหลือใช้ในบ้านที่ยังสภาพดี ของทำมือจากเศษวัสดุเหลือใช้ มา

แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายใน ร้านขายของมือสองของชาวเพลิน (งดจำหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐ น. ณ สนามหญ้าเล็ก 

และลานนาฬิกาแดด (ข้างอาคารประถมต้น) โดยมีกติกาดังนี้ 

 • นำโต๊ะ เก้าอี้ หรือเสื่อวางขายสินค้ามาเอง 

 • ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า 

 • ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ร้านของตนให้เรียบร้อย 

 • ขอรับบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของแทนค่าเช่าร้าน เพื่อนำไปมอบให้กับสหทัย

มูลนิธิ และทำกิจกรรมโครงการต่อไป 

 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถรับใบจองร้านได้ที่คุณครูนุช ส่วนชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๒ ประกาศผลร้านค้าในวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๒ 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ซุ้มขายภาชนะสแตนเลสและถุงผ้า 

เพื่อลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก ซุ้มรับบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อมอบให้กับสหทัยมูลนิธิ 

เครือข่ายพุทธิกา และสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการ อย่าลืมมาร่วมงานกันนะคะ 

 



๒ 

โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 
 ส่วนการศึกษาพิเศษได้จัดโครงพัฒนาภาษาอังกฤษ

ให้กับคุณครูการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับแนวการสอนใน

หน่วยวิชา ESL ของโรงเรียน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในโครงการเด็ก

พิเศษเรียนร่วม เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่าง

เต็มศักยภาพ โดยมีคุณครูรสริน ดารารัตน์ทวี (Teacher Rose) 

และคุณครูรีเบกก้า ดิโอควิโน (Teacher Rebecca) คุณครู ESL 

ช่วงชั้นอนุบาลเป็นวิทยากรค่ะ 

การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 
  

              ในปนีีโ้รงเรยีนเพลนิพฒันา 

ได้เข้าร่วมโครงการ “ยิม้สดใส  

เดก็ กทม.ฟนัดปีทีี ่๔” ของ

สมาคมทนัตแพทยเ์อกชนไทย ซึง่

เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสขุภาพ

ฟนัในเดก็ชัน้ ๑-๒ และในวัน

พฤหัสบดทีี่ ๒๗ สิงหาคมที่

ผา่นมา ทมีงานทนัตแพทย์

เคลือ่นท่ี สมาคม

ทนัตแพทยเ์อกชนไทย ได้

มาตรวจคดักรองสขุภาพ

ชอ่งปากให้กับนักเรียนชั้น ๑ และ ๒ เพื่อ

พิจารณาว่านักเรียนคนใดจำเป็นต้องเคลือบหลมุรอ่ง

ฟนัปอ้งกนัฟนักรามแทผ้หุรอืไม ่โดยสามารถไปรบั

บรกิารได้ฟรีที่คลินิกและโรงพยาบาลในโครงการ (ราว 

๑๙๐ แหง่) ซึง่จะแจง้ขอ้มลูดงักลา่วมาพร้อมกับสมุด

รายงานการตรวจฟนัทีจ่ะจดัสง่ใหภ้ายหลงัคะ่ 

 

 

 

การเคลือบหลุมร่องฟันคืออะไร? 

 การเคลอืบหลมุรอ่งฟนั คอืการใชส้ารเคลอืบ

หลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ โดยเฉพาะบริเวณด้านบด

เคี้ยวของฟันกรามน้ำนม และฟันกรามแท้ ซึ่งมีขนาด

แคบและลึก แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้

ทั่วถึง  ขณะที่การใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุจะได้

ผลดีอย่างชัดเจนที่ผิวด้านเรียบของฟัน แต่จะป้องกัน

ฟันผุได้น้อยในบริเวณหลุมร่องฟัน 

 การเคลอืบหลมุรอ่งฟนัตอ้งทำกอ่นทีฟ่นัจะผุ 

ฟันที่โผล่ขึ้นมาทั้งซี่แล้วจะทำได้ง่ายและสารเคลือบ

หลุมร่องฟันจะยึดติดแน่นได้ดี โดยนิยมทำในเด็ก 

เพราะฟนัทีข่ึน้มาใหมย่งัสรา้งและสะสมแรธ่าตบุรเิวณตัว

ฟันไม่สมบูรณ์ ฟันจึงผุง่าย โดยเฉพาะฟันกรามแท้ซี่แรก 

ซึ่งจะขึ้นมาก่อนฟันซี่อื่นๆ และอยู่ถัดจากฟันน้ำนมซี่ใน

สุด เด็กๆ มักจะทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง โดยอายุเด็ก

ที่เหมาะสมในการเคลือบหลุมร่องฟันคือ 

 • ๓-๔ ปี เป็นระยะที่ฟันน้ำนมขึ้นครบทุกซี่ 

 • ๖-๗ ปี เป็นระยะที่ฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้น 

 • ๑๑-๑๓ ปี เป็นระยะที่ฟันกรามน้อยและฟัน

กรามซี่ที่สองขึ้นมาในช่องปาก 

 อย่างไรก็ตามสารเคลือบหลุมร่องฟันจะมีผล

ในการปอ้งกนัฟนัผเุฉพาะสว่นทีเ่ปน็หลมุรอ่งฟนัเทา่นัน้ 

การปอ้งกนัฟนัผจุะสมบรูณ ์ถา้สนใจดแูลรกัษาอนามยั

ในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการแปรงฟันอย่างถูก

วิธี ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ หรือเคลือบสารฟลูออไรด์

เป็นระยะๆ ในเด็กที่มีฟันชิดเบียดแน่น ควรแนะนำให้ใช้

ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันด้วย นอกจากนัน้ควร

ฝกึนสิยัรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนแ์ละเป็นเวลา 

การอมลูกอมบ่อยๆ หรือรับประทานจุบจิบ ทำให้

แบคทีเรียในช่องปากมีการสร้างกรดตลอดเวลา เหมือน

แช่ฟันไว้ในน้ำกรดทั้งวัน ซึ่งจะทำใหเ้กดิฟนัผไุดง้า่ย 

(ขอ้มลูจาก : กองทนัตสาธารณสขุ กรมอนามัย) 

 



๓ 

สื่อใหม่ของเพลินพัฒนา 
 ขณะนี้โรงเรียนได้ติดตั้งโทรทัศน์ LCD ไว้ที่บริเวณ

เรือนอาหารบ้านชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพลินพัฒนาของเรา จึงขอเชิญ

ชวนผู้ปกครองร่วมส่งกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ กิจกรรมการ

เรียนรู้ของห้องเรียนหรือครอบครัว (Family Trip) ที่อยากบอก

เล่าให้ครอบครัวเพลินพัฒนาได้ร่วมแบ่งปันความประทับใจ

ผ่านสื่อดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ภาพนิ่ง (JPEG) หรือไฟล์ภาพ

เคลื่อนไหว (Video) โดยสามารถส่งมาได้ที่ส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

 

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 โรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี

การศึกษา ๒๕๕๓ มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือก ที่มีการปรับระบบใหม่

ในช่วงชั้นอนุบาลและชั้น ๑ โดยเพิ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับผู้ปกครองในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความเป็นพ่อแม่เพลิน

พัฒนา” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักเรียนใหม่

ด้วย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว 

เพลินพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่วนงานรับสมัครฝาก

แจ้งมายังผู้ปกครองที่มีลูกจะเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลในปี

การศึกษาหน้า และยังไม่ได้มาสมัคร ขณะนี้ยังรับใบสมัครได้

อีก ๘ ที่ค่ะ รีบหน่อยนะคะ (ข้อมูล ณ วันที่๙ ก.ย. ๕๒) 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

การแสดงละครหน้าพระที่นั่ง 
 คณะครูช่วงชั้นอนุบาลของเพลินพัฒนาและจิตตเมตต์ 

(ปฐมวัย) รวมถึงเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ประกอบด้วย น้องพราว อ.๓/๑ 

นอ้งโบกี ้อ.๓/๒ นอ้งนะโม อ.๓/๒ นอ้งแกม้ อ.๓/๓ และนอ้งปอย อ.๓/๔ 

ได้รับพระกรุณาธิคุณให้ถวายการแสดงนิทานเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์”

หน้าพระที่นั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฏราชกุมาร ที่เสด็จ

เป็นองค์ประธาน ประทาน

รางวัลการประกวดหนังสือสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง ๑๓ ปี ในงานรักลูกอวอร์ด ครั้งที่ ๖  

ณ ห้องประชุมรักลูก บริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคมที่ผ่านมา 

 “วันนั้นเด็กๆ แสดงได้ดีมาก ทั้งที่เรามีเวลาซ้อมกันไม่นาน แต่เด็กทุกคนควบคุม

ตัวเองได้ดี มีสมาธิ สามารถแสดงตามที่ซ้อมไว้ได้อย่างน่าประทับใจ และเมื่อจบการแสดง 

เด็กๆ ก็นั่งลงถวายความเคารพแล้วคลานเข่าเข้าหลังเวทีอย่างเรียบร้อย พระองค์ท่านทรง

ประทับใจและกล่าวชื่นชม ถึงกับตรัสว่าอยากจะมาเยี่ยมชมโรงเรียน ขณะที่ผู้ที่เข้าเฝ้าซึ่งได้

ชมการแสดงต่างก็ชื่นชมในความสามารถและความน่ารักของเด็กๆ” คุณครูปัทมา จงยิ่งศิริ 

(ครแูนน) หวัหนา้ชว่งชัน้อนบุาล ผูร้ว่มแสดงในวนันัน้กลา่วถงึการแสดงของเดก็ๆ อยา่งชืน่ใจ 

 



“บ้านที่หนูอยู่ และบ้านแบบต่างๆ” 
ภาคสนามอนุบาล ๒ 

 ในภาคเรียนนี้เด็กๆ ชั้นอนุบาล ๒ กำลังเรียนรู้เรื่องปัจจัย ๔ 

รอบตวั เมือ่ถงึบทเรยีนเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั คณุครไูดช้วนนกัเรยีนทำกจิกรรม

เพื่อทำความรู้จักกับส่วนประกอบของบ้าน และวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน 

จากนั้นในวันที่ ๒๕-๒๘ ส.ค.๕๒ (ไปวันละ ๑ ห้อง) คุณครูได้พาเด็กๆ 

ออกภาคสนามไปเรียนรู้เรื่อง “บ้านที่หนูอยู่ และบ้านแบบต่างๆ” ณ 

พระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเป็นบ้านของพระมหากษัตริย์ไทย คือ ในหลวง

รัชกาลที่ ๕ ที่เป็นอาคารไม้สักขนาดใหญ่แบบวิกตอเรีย โดยได้รับ

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรปผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ประกอบด้วยห้องแบบ

ต่างๆ ตามประโยชน์การใช้สอย รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้และของตกแต่งที่ถูกจัดวางไว้อย่าง

สวยงาม เด็กๆ จึงเพลิดเพลินกับการเดินชมและสำรวจห้องต่างๆ พร้อมฟังข้อมูลที่น่าสนใจจาก

วิทยากรประจำพระที่นั่งฯ ไปด้วย 

 ก่อนกลับในวันนั้น คุณครูชักชวนเด็กๆ ออกมานั่งที่สนามหญ้าด้านข้าง เพื่อมองกลับไปยังพระที่นั่งที่เพิ่งเดินจากมา แล้วให้

ทุกคนวาดภาพพระที่นั่งวิมานเมฆจากการมองเห็นและความทรงจำที่สื่อถึงความเป็น “บ้าน” ตามการรับรู้ของเด็กๆ แต่ละคนค่ะ 

คณิตศาสตร์นอกแผ่นกระดาษ 

 เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง คุณครูช่วงชั้นอนุบาลจึงพิจารณาเลื่อนการออกภาคสนามของ

เด็กๆ ชั้น อ.๑ จากเดิมที่จะไปเรียนรู้เรื่อง “บ้านและครอบครัว” ที่สวนเจียมตนของคุณลุงชวน ชูจันทร์ ในวันที่  

๑-๔ ก.ย.๕๒ ออกไปเป็นสัปดาห์ที่ ๑๐ ดังรายละเอียดที่ทางช่วงชั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ 

เปลี่ยนแปลงภาคสนาม อ.๑ 

๔ 

 ในการเรียนรู้เรื่องสถิติของนักเรียนโปรแกรม

วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑๑ และ ๑๒ คุณครูสุภาภรณ์ กฤตยากรนุพงศ์ 

(ครูสุ) ครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๔ ให้นักเรียนทำวิจัยชิ้นเล็กๆ 

เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นของข้อมูล ๒ ชุด ว่าเกี่ยวข้องกัน

อย่างไร ข้อมูลแต่ละชุดสามารถบอกหรือทำนายอะไรได้ โดยให้

โจทย์กว้างๆ ในการเลือกหัวข้อว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง หรือ

เกี่ยวข้องกับโลกที่เราอาศัยอยู่ เราจึงได้งานวิจัย (ซึ่งครูสุออกตัว

ว่าไม่ใช่งานวิจัยชิ้นใหญ่ แต่เป็นเพียงกรณีศึกษา หรือ Case 

Study) ที่น่าสนใจหลายชิ้น เช่น ผลกระทบของอุณหภูมิแต่ละ

ประเทศต่อจำนวนผู้ป่วยไข้หวัด ๒๐๐๙, วิธีการแยกขยะด้วย

การรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะได้จริงหรือ, โอกาสในการ

สอบติดแอดมิสชั่นส์กลาง, การคาดการณ์ค่า NAV ของหุ้นกู้  

K-C BOND โดยวิธีการทางสถิติ, ความสัมพันธ์ของขนาดห้อง 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ (เรื่องนี้ศึกษาจาก

ห้องที่นักเรียนใช้เรียนจริง) ฯลฯ 

 คุณครูสุเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้ว่า 

ต้องการให้นักเรียนเกิดความเข้าใจกระบวนการทางสถิติจาก

การลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง แทนที่จะบอกหรือใส่ความรู้ไปให้ 

ที่สำคัญคือต้องการให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นกว้างไกลกว่า

 แค่การทำโจทย์ในแผ่นกระดาษ แต่มุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความ

เข้าใจแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ในเรื่องต่างๆ ได้ 

 “นักเรียนบางคนเลือกหัวข้อที่ถูกคัดค้านตั้งแต่เริ่มทำ 

เพราะคาดเดาได้ว่าความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลที่เลือกมาไม่

สามารถตอบโจทย์ได้ แต่นักเรียนคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะทำต่อ 

จนกระทั่งค้นพบว่าชุดข้อมูลที่นำมานั้นไม่สามารถตอบโจทย์การ

วิจัยที่ตั้งไว้ได้จริงๆ เพราะยังมีปัจจัยร่วมอื่นๆ ซึ่งถ้าเขาล้มเลิกไป

ตั้งแต่ต้นก็จะไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ เป้าหมายของการทำงานครั้งนี้ไม่

ได้เน้นที่ผลสรุปปลายทาง แต่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

และเข้าใจกระบวนการทางสถิติด้วยการลงมือทำ ซึ่งจะเป็นความ

รู้ที่อยู่ติดตัวนักเรียน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป” ครูสุ กล่าว 



๕ 

   

 เล่าสู่กันฟังซักกะติ๊ดค่ะ หลังจากห่างหายวงการ

โรงเรียนมานานพอสมควร เนื่องจากเวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่ ไม่

ได้เข้าไปคลุกวงในกับลูกเลยค่ะ 

 จนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดี (๒๗/๐๘/๕๒) ที่ผ่านมา 

คุณแม่ได้รับ “ใบสั่ง” จากลูกชายนายตะวัน ชั้น ๓/๓ ที่กำลัง

ทุ่มเทความสนใจไปอยู่ที่กีฬาฟุตบอล ต้องขอชื่นชมคุณครูกีฬา 

(ครูต้อนั่นเอง) จริงๆ เลยนะคะ ที่ทำให้ลูกชายกระตือรือร้นที่จะ

เล่นฟุตบอลขึ้นมา ทั้งๆ ที่คุณแม่แอบคิดมานานแสนนานแล้ว

ว่าลูกจะเอาดีทางกีฬากับเขาบ้างไหม แล้วความฝันก็เป็นจริง 

ลูกได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาร่วมทีมกับเพื่อนร่วมห้อง วิ่งโฉบไป

โฉบมาโดนลูกบ้างสักเล็กน้อย คนเป็นแม่ก็แอบปลื้มจะแย่แล้ว

ค่ะ พอได้ยินหนุ่มน้อยเล่าว่า  

 “แม่ครับตะวันได้เป็นแบ็คขวา”   

 “แม่ครับตะวันชนะรอบแรก ๖ - ๑” 

 “แม่ครับตะวันจะได้ชิงชนะเลิศวันพฤหัสนี้ แม่ไปดู

ตะวันนะครับ” 

 นี่ไงคะที่มาของเรื่อง บ่ายวันพฤหัส คุณแม่จึงทำ

หน้าที่มาเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจลูก มาถึงโรงเรียนเด็กๆ กำลัง

เตรียมตัวกันอยู่เลยค่ะ เห็นกลุ่มเด็กชายเสื้อฟ้าวิ่งรุมๆ กันอยู่

ในสนาม นั่นแน่ เจอแล้วลูกชายยืนหัวโด่เด่อยู่ตรงนั้นเอง เมื่อ

ถึงเวลาพร้อมเพรียง ได้ยินเสียงนกหวีดบอกให้นักกีฬามา

รายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อม  เห็นสีหน้าเด็กๆ มีความสุข 

ไม่ทุกข์ไม่ร้อนสักเท่าไร  ไม่วิตกกังวลแต่อย่างใด ช่างเป็นวัย

เด็กใสใส สนใจการเล่นมากกว่าชัยชนะ และแล้วก็ได้เห็น 

Coach ของทีมตามมา เป็นใครไปไม่ได้นอกซะจากคุณครูศัย 

ขวัญใจเด็กๆ ของห้อง แล้วก็มีเด็กหญิงเดินตามมาติดๆ ถาม  

“เชยีรท์มีไหนกนัจะ๊” “หอ้ง ๓ คะ่”  “วนันีต้อ้งเชยีรห์อ้ง ๓ เพราะ

ทำให้พวกเราไม่ต้องเรียนเลข”  “ไม่ต้องมีการบ้าน” ฮ่าๆๆๆ โถ

ความดีของเพื่อนชายที่ลงแข่งกีฬา ทำให้เย็นวันนี้เพื่อนสาว 

ของพวกเขาได้มีโอกาสสนุกสนาน ไม่เครียด ได้โอกาสลงมา

เชียร์กีฬาอีกตะหาก 

 ปี๊ด  ปี๊ด  ปี๊ด  ลงสนามกันได้แล้ว เริ่มระทึกกันแล้ว  

แอบมองลูกชายเป็นไงหนอ เดินกลับเข้ามา เห็นแววเศร้า

เล็กน้อย “ตะวันเป็นตัวสำรองครับแม่ เดี๋ยวค่อยลงครึ่งหลัง” 

โถ... แม่ก็เข้าใจทั้งลูกและก็ทีมลูกจริงๆ ดีใจที่ลูกสามารถ

ยอมรับกติกาของทีม มายืนเชียร์เพื่อนๆ อยู่ข้างสนาม  

 “เอ้า ถ้าเตะเก่งมากเอาไป ๒๐ คะแนน” 

 “เอ้า เป็นประตูป้องกันได้ดีมาก เอาไป ๒๐ คะแนน” 

 สารพดัเสยีงเชยีร ์ไมต่อ้งบอกกร็ูว้า่ตอ้งเปน็โคช้ขวญัใจ

เด็กๆ ห้อง ๓ ครูศัยแน่นอน พอหมดครึ่งแรก ฝ่ายตรงข้ามนำ

อยู่ ๑ – ๐ เอาล่ะครึ่งหลังลูกชายได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ดูเขินๆ 

นะแต่ตั้งใจจริงแฮะ ลุ้นกันได้สักพัก  ไชโย้ ยิงประตูตามเข้าไป

เป็น  

๑ – ๑ ค่อยลุ้นระทึก  พอหมดเวลาเสมอ ๑ – ๑ เอ้า... มากลั้น

หายใจดูลูกโทษ เก่งทั้ง ๒ ทีมเลยค่ะ  เสมอกันตลอด จนต้องตัด

เชือกยิงลูกโทษอีกทีมละลูก งานนี้แม่ต้องกลั้นใจเล่นไสยศาสตร์

ยืนสวดมนต์แบบคนนิสัยไม่ดี ขอให้ทีมลูกชาย (ห้อง ๓) เตะเข้า 

เพี้ยงเข้าๆๆๆๆ แล้วก็เข้าสมใจ พอถึงทีมห้อง ๒ คุณแม่ก็สวดอีก

ครั้ง อย่าเข้าๆๆๆๆ แล้วก็ไม่เข้าจริงๆ เสียงเฮพร้อมโดดตัวลอยทั้ง

คุณครูศัยทั้งลูกศิษย์ห้อง ๓ ไชโยๆๆๆๆๆๆๆ 

 เก็บภาพในวันงานมาให้คุณครูช่วยพิจารณาด้วยนะคะ 

เพราะบอกเด็กๆ ว่าจะส่งไปลงในหนังสือ ไม่อยากให้เด็กๆ รอเก้อ

ค่ะ และอยากให้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุข กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

จริงๆ ค่ะ 

 

สีหน้าเด็กๆ มีความสุข ไม่ทุกข์

ไม่ร้อนสักเท่าไร  ไม่วิตกกังวล

แต่อย่างใด ช่างเป็นวัยเด็กใสใส 

สนใจการเล่นมากกว่าชัยชนะ 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 

 

นักฟุตบอล 
เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องตะวัน ชั้น ๓/๓ 



๖ 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

         การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ด

กำแพงข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในกรณีเป็นเรื่อง

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

         การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com 

              ๕. แจ้งผ่านครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป 

 ไข้หวัดใหญ่ H1N1 

Q เสนอแนะ : ผู้ปกครองช่วงชั้นที่ ๑ เสนอแนะมา

ว่า แม้การระบาดของไข้หวัด H5N1 ในขณะนี้จะ

มีสถิติลดลงในกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังคงมีการ

แพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้ครู

ประจำชั้นช่วยดูแลในกรณีที่มีเด็กบางคนเป็นไข้

หวัดธรรมดาหรือไข้หวัด H5N1 โดยชี้แจงกับผู้

ปกครองว่าอย่าเพิ่งให้เด็กมาโรงเรียน เพราะเท่า

ที่เห็นคือมีเพื่อนๆ ของลูกซึ่งเป็นไข้หวัด H5N1 

และยังไม่หายดีนัก แต่มาเรียนตามปกติ อยาก

ให้ผู้ปกครองร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาด

อย่างถูกวิธี แทนที่จะกลัวลูกขาดเรียนแล้วให้มา

โรงเรียนทั้งๆ ที่ยังไม่หายดี 

A ตอบ : ขอบคณุในขอ้เสนอแนะของคณุแมม่ากคะ่ 

และขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองทุกท่านร่วม

กันปฏิบัติตามมารตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ 

H5N1 ของโรงเรียนด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามแม้

การระบาดของไข้หวัด H5N1 จะมีสถิติลดลง แต่

โรงเรียนยังคงดำเนินการเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้หวัด

ใหญ่ H1N1 อย่างต่อเนื่อง โดยการเก็บข้อมูล

สถิติการป่วยและการหยุดเรียนเนื่องจากหวัด

ของนักเรียนเป็นประจำทุกวัน ร่วมไปกับการให้

คุณครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง

การเฝ้าระวังของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะครูประจำชั้นและครูผู้สอนให้ตรวจ

นักเรียนวันละ ๒ รอบ เช้า-บ่าย หากพบนักเรียน

มีไข้ พร้อมมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือมีไข้สูง  จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับ

กลับบ้านทันที โดยระหว่างรอผู้ปกครองมารับจะ

แยกนักเรียนออกจากนักเรียนคนอื่นๆ แล้วมาพัก

ในที่อากาศถ่ายเทค่ะ 

 ทั้งนี้ พญ.พัชรินทร์  ผลิพัฒน์ คุณแม่

น้องไผ่ อ.๑/๔ ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ ได้เขียน

บทความเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่ H5N1 จึงนำ

มาให้อ่านกันค่ะ 



เสนอแนะ : คณุพอ่นอ้งออย ตอ.๒ เสนอแนะวา่ 

โครงการคัดแยกขยะของโรงเรียนเป็นโครงการที่

ดีมาก แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกต่อการปฏิบัติ 

ผู้ทิ้งที่โรงอาหารอาจยังคงงงๆ ว่าจะทิ้งอย่างไร 

แล้วอะไรที่ต้องล้างหรือไม่ต้องล้าง น่าจะลอง

พิจารณาจัดทำระบบขยะใหม่ให้ง่ายและสะดวก

ขึ้น บอกวิธีการทิ้งให้ชัดเจน โดยอาจจะทำเป็น

รูปภาพประกอบ จะทำให้โครงการนี้บรรลุผล

มากขึ้น โดยคุณพ่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

จัดระบบ ISO 14000 อาจช่วยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในเรื่องนี้ได้ 

เสนอแนะการคัดแยกขยะ 

Q 

A ตอบ : ขอบคุณในคำแนะนำค่ะ แล้วคุณครูนารี

ที่ดูแลโครงการนี้จะติดต่อเพื่อเชิญคุณพ่อมาเป็น

ที่ปรึกษาโครงการต่อไปค่ะ 

เสนอแนะ : ท่านผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า 

ลานจอดรถด้านหลังโรงอาหารมีฝุ่นมาก เวลา

ฝนตกจะมีน้ำขังเฉอะแฉะ และอากาศร้อนมาก 

จึงอยากให้มีการปรับปรุงพื้นถนน และปลูก

ต้นไม้หรือทำทางเดินมีหลังคาเชื่อมจากลาน

จอดรถมายังอาคาร เพื่อกันแดดกันฝน 

ปรับปรุงลานจอดรถ 

Q 

A ตอบ : ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้ถมหินคลุก

อยู่เป็นระยะๆ และจะเพิ่มการรดน้ำบ่อยขึ้นเพื่อ

ไม่ให้มีฝุ่นมาก ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้หรือทำ

ทางเดินมีหลังคา ขอรับไว้พิจารณาในเบื้องต้น

ก่อนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะ

คะ 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องกล้า ตอ.๔ เสนอแนะให้

ปรับปรุงหลังคาบริเวณรอรับนักเรียนช่วงชั้น

อนุบาล เนื่องจากฝนสาดและร้อนอบอ้าว 

ปรับปรุงหลังคาหน้าตึกอนุบาล 

Q 

A ตอบ : ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ รับไว้พิจารณาเพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะ 

 

 

Q 

Q 

Q 

A 

A 

A 

 ช่วงนี้หน้าฝนแบบจริง ๆ จังๆ มาเยือนแล้ว ลูกๆ ของเรา

ก็ทยอยๆ กันเป็นหวัดไปหลายคน จำนวนเด็กป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจนในชั้นน้องๆ อนุบาล ด้วยอากาศที่ชื้นและเย็นนี่แหละที่ทำ

ให้เจ้าเชื้อโรคอยู่ได้นานและแพร่กระจายง่ายขึ้น ประจวบเหมาะ

เหลือเกินที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ กำลังจะเข้าสู่

ระลอก ๒ (การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอดีตช่วยบอกเราว่า การ

ระบาดจะมาเป็นระลอกๆ ถ้าเป็นกราฟจะเหมือนเอาภูเขา ๔ ลูก

มาเรียงกัน ลูกที่สองจะใหญ่กว่าเพื่อน ก็คือมีคนป่วยเป็นจำนวน

มาก มากกว่าครั้งแรก) ระลอกที่ ๒ นี้คนจะเริ่มระวังตัวน้อยลง

เพราะไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้ว บางคนก็ป่วยไปแล้วหรือมีญาติมี

เพื่อนเป็นไปแล้ว ก็ไม่เห็นเป็นไร หายได้สบายดี (จริงๆ แล้วข้อมูล

ตรงนี้สำคัญมากในระยะแรกเพื่อไม่ให้คนตื่นตระหนก แต่เราไม่

คอ่ยจะไดย้นิเพราะเรากลวั ไดย้นิกแ็ตค่นตายเพิม่ขึน้ สือ่กร็ายงาน

กัน) แต่เราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทค่ะ เพราะในความเป็น

จริงยังมีคนเสียชีวิต (อัตราตายประมาณ ๑ ต่อ ๒,๐๐๐) เพียงแต่

เราได้ยินน้อยลงหรือให้ความสนใจน้อยลง ซึ่งพฤติกรรมของเราที่

ตื่นตัวในการป้องกันไม่ให้ติดโรคน้อยลงนี่แหละค่ะที่ทำให้การ

ระบาดระลอกที่ ๒ เยอะกว่าครั้งแรก เมื่อจำนวนคนป่วยมาก คน

ตายก็จะมากตามไปด้วย 

  เราจึงต้องตัดวงจรให้การระบาดน้อยที่สุดเท่าที่สองมือ

พ่อแม่อย่างเราจะช่วยได้ สิ่งหนึ่งที่เราๆ พ่อแม่จะทำได้นอกเหนือ

จากการล้างมือแล้ว ก็คือ ลูกป่วยต้องหยุดเรียนค่ะ เพราะถ้า

มาโรงเรียนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนๆ จากน้อง A สู่น้อง B น้อง C 

น้อง A หายแล้ว (เป็นนิดเดียวเอง) น้อง B น้อง C ก็แพร่ต่อให้

น้อง E น้องF,G...น้องคนใดคนหนึ่งอาจจะอาการหนัก ซึ่งเราไม่รู้

ว่าใครจะเป็นมากเป็นน้อย บางคนอาการก็เหมือนหวัดธรรมดา 

บางคนอาจตอ้งนอนโรงพยาบาล แตท่ีแ่น่ๆ  เราปอ้งกนัใหม้จีำนวน

คนป่วยน้อยลงได้ 

 ในเด็กชั้นอนุบาลการใส่หน้ากากมาโรงเรียนไม่น่าจะ

ช่วยมาก เพราะเด็กถอดเข้าถอดออกตลอด ร่วมกับไม่ได้ล้างมือ 

เราพอ่แมอ่าจมปีญัหาตรงทีต่อ้งมาดแูลลกูทีบ่า้นเมือ่ลกูหยดุเรยีน

นานขึ้น แต่ถ้าเราช่วยกันก็จะส่งผลดีกลับมา (กรรมดีจะตามมา 

แม้บางครั้งจะมาช้า) จำนวนครั้งที่เด็กป่วยก็จะน้อยลงไปด้วย 

จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายค่ารักษาก็น้อยลง ในเด็กชั้นโตขึ้นมา  

การหยุดเรียนอาจทำเท่าที่จำเป็น การล้างมือและการใส่หน้ากาก

อนามัยจะช่วยให้เด็กหยุดเรียนน้อยลง แต่เด็กบางคนก็ยังมี

ทัศนคติ เช่น อายเพื่อน โดนเพื่อนล้อ เราพ่อแม่และครูนี่แหละค่ะ

ที่ต้องตอกย้ำให้ความมั่นใจว่าเป็นเรื่องไม่น่าอาย และเป็นความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งหนึง่ทีเ่ราไมไ่ปแพรเ่ชือ้โรคใหใ้คร ปญัหา

กค็อืความคดินีย้งัไมแ่พรห่ลายนกั เดก็ๆ ของเรายงัอายอยู ่แลว้เรา

จะช่วยกันอย่างไรดีคะ 

 

 เขียนโดย… คุณแม่อ้อ-แม่น้องไผ่ อ.๑/๔ 

๗ 

ความห่วงใยจากคุณแม่น้องไผ่ อ.๑/๔ 



A 

๘ 

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ส่งกันเข้ามา เพื่อสรรค์สร้าง

สังคมเพลินพัฒนาของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องอิน อ.๑/๔ และน้องเอื้อ 

ชั้น ๓/๒ เขียนมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่อยากฝากไว้

เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนถนน

ในโรงเรียนว่า ในช่วงเย็นวันหนึ่ง คุณแม่จูงมือ

ลูกชายคนเล็กชั้น อ.๑ ข้ามทางม้าลาย โดยมีลูก

สาวคนโตชั้น ๓ เดินตามมาไม่ห่าง แล้วก็ได้ยิน

เสียง รปภ.ทั้งชายและหญิงตะโกนว่า “ระวังรถ

ถอย!” เมื่อหันไปมองก็พบว่าลูกสาวอยู่ห่างจาก

รถที่กำลังถอยเพียง ๑ ฟุต และอยู่กึ่งกลางลำรถ

พอดี จึงรีบตะโกนบอกให้ลูกข้ามถนนเร็วๆ พอดี

กับที่รถถอยมาจนเกือบหยุด ลูกสาวก็ก้าวพ้นตัว

รถพอดี ทาง รปภ.ชายจึงได้รีบเข้าไปแจ้งคนขับ

รถคันดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณแม่ผู้

ขับขี่รถแจ้งว่ามองไม่เห็นเด็ก จึงอยากให้ผู้

ปกครองทุกท่าน ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่และผู้สัญจรบน

ถนนเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น 

ถอยรถระวังเด็ก หนูตัวเล็กอาจมองไม่เห็น 

Q 

A ตอบ : ขอบคุณคุณแม่ที่นำประสบการณ์มาบอก

เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ และขอความร่วมมือทุกท่าน

ร่วมกันใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ

ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งมีเด็กเล็กๆ อยู่เป็นจำนวน

มากค่ะ 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องแตงกวา อ.๓/๒ เสนอ

แนะว่า ตอนมาส่งลูกสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์

วิ่งเข้ามาในโรงเรียนจำนวนมาก และบางคันขับ

ปาดหน้ารถยนต์ที่วิ่งอยู่ เกรงว่าจะเกิดอันตราย 

จึงอยากให้โรงเรียนหามาตรการดูแลการขับขี่

ของรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้าออกในโรงเรียน 

จัดระเบียบรถจักรยานยนต ์

Q 

A ตอบ : ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้รถ

จักรยานยนต์ที่วิ่งเข้ามาส่งผู้โดยสารในโรงเรียน

ในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า/เย็น) วิ่งบนทางเท้าข้าง

อาคารเตรียมอนุบาล และให้ขับขี่ด้วยความ

ระมัดระวังมากขึ้นค่ะ 

เสนอแนะ : คุณแม่น้องแตงกวา อ.๓/๒ เสนอ

แนะว่า สังเกตเห็นบริเวณป้ายโรงเรียนและ

กำแพงโรงเรียนเริ่มมีตะไคร่น้ำจับเป็นทางสีดำ 

จึงอยากให้โรงเรียนดูแลทำความสะอาด เพื่อ

ความสวยงาม 

ปรับปรุงป้ายและกำแพงโรงเรียน 

Q 

A ตอบ :  ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ รับไว้พิจารณาเพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะ 

เสนอแนะ : แม่น้องกล้า ตอ.๔ เสนอแนะว่า 

จดหมายรายสัปดาห์ที่คุณครูชั้นเตรียมอนุบาล

ส่งให้ผู้ปกครองทุกวันศุกร์ (บอกเล่าการเรียนรู้

ในสัปดาห์ถัดไป) น่าจะเขียนบอกถึงเนื้อหาและ

กิจกรรมที่เด็กๆ ได้เรียนในชั่วโมง ESL ด้วย คุณ

พ่อคุณแม่จะได้ชวนเด็กเล่นและทบทวนภาษา

อังกฤษตามที่คุณครูสอนที่บ้านได้ 

อยากรู้เนื้อหา ESL ของลูกอนุบาล 

Q 

A ตอบ : คุณครูแนน หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล รับ

ทราบข้อเสนอแนะของคุณแม่แล้ว และจะบอก

เล่าสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้แต่ละสัปดาห์ให้ผู้

ปกครองทราบไว้ในสมุด “บันทึกเพลิน...เพลิน” 

ค่ะ 

Q 

Q 
Q 

Q 

A 

A 

A 

A 



เด็กเก่งเพลินพัฒนา 

 เดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา นอ้งดรากอ้น-ด.ช.กติตพิชิญ ์

เจียรธนะกานนท์ ชั้น ๓/๓ ได้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกใน

รายการ I am smart kid ของทรูวิชั่น (ประเภทอายุ ๘-๑๒ ปี) ที่

ค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ จากเด็กทั่วประเทศ 

แล้วคัดเลือกเหลือ ๑๐ คน เพื่อสัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ 

ซึ่งจากประวัติการทำกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนของ 

น้องดราก้อน เช่น การเป็นนักกีฬารักบี้ของโรงเรียน นักกีฬา 

ประเภทอื่นๆ และการแสดงโขน ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน 

๑๐ คน โดยน้องดราก้อนจะให้สัมภาษณ์สดออกอากาศ พร้อม

เทปการแสดงโขนที่น้องดราก้อนแสดงเป็นหนุมาน ในวันเสาร์ที่ 

๒๖ ก.ย.๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ทางช่อง ๔๓ true spark อย่าลืม

ติดตามชมความสามารถของน้องดราก้อนกันนะคะ 

 อิ่มบุญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เล่าเรื่องโดย : แม่จั่น-คุณแม้น้องหนูดี ชั้น ๒/๔ และ 

        น้องปัน อ.๓/๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.ที่ผ่านมา คณะผู้ปกครองเพลิน

พัฒนาเป็นตัวแทนเดินทางไปบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค รวม

ทั้งเงินสดเป็นจำนวนเงินรวม ๒๐,๕๐๐ บาท แก่สถาน

สงเคราะห์เด็กกำพร้า-ด้อยโอกาส วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.

อ่างทอง ซึ่งทางวัดยังขาดแคลนสิ่งของต่างๆ อยู่มาก โดยเฉพาะ

ข้าวสาร ที่ต้องใช้ถึงวันละ ๑๕๐ กก. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สำหรับการเรียนการสอน ถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจจะเดินทาง

ไปบริจาคที่วัดสามารถติดต่อได้ที่ โทร.๐๓๕-๖๖๑-๑๓๔ หรือ 

๐๘๖-๑๓๔-๕๐๐๓ 

 ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในบุญกุศล

ครั้งนี้ค่ะ เราเชื่อเสมอว่าน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งไปจากชาว

เพลินพัฒนา แล้วจะหาบุุุุุุุญมาบอกอีกนะคะ 

๙ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวฯ และส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ร้าน

อาหารทางเลือก” เพื่อจำหน่ายอาหารที่มีประโยชน์ ณ เรือน

อาหารผู้ปกครองในช่วงเช้า (๖.๓๐-๑๐.๓๐ น.) และช่วงบ่าย 

(๑๔.๓๐-๑๘.๓๐ น.) โดยขอความร่วมมืองดจำหน่ายอาหาร

ประเภทน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ลูกอม และอาหารที่ใส่ผงชูรส 

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะนำอาหารรสชาติดีมีประโยชน์มาให้

ครอบครัวเพลินพัฒนาได้รับประทานกัน สามารถสมัครได้ที่

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๕ ก.ย.๕๒ 

ประกาศผลพร้อมจับฉลากลำดับการขาย (กรณีที่มีร้านค้าผ่าน

การพิจารณาหลายร้าน จะเป็นการหมุนเวียนกันขาย) ในวันที่ 

๓๐ ก.ย.๕๒ และจะเริ่มจำหน่ายรอบแรกในวันเปิดภาคจิตตะ 

วันที่ ๑๙ ต.ค.๕๒ จนถึงสิ้นเดือนค่ะ (๒ สัปดาห์) 

โครงการร้านอาหารทางเลือก 



ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 
 เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” งานประเพณีที่ชาวเพลินพัฒนา 

รอคอยกลับมาแล้วค่ะ ในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒  

เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล 

 งานเทศกาล "ลมขา้วเบา...เงาเดอืนเพญ็" เปน็เทศกาลแหง่ความรืน่เรงิ

และความสขุของเพลนิพฒันาทีจ่ดัขึน้เปน็ประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์ที่มีวันลอยกระทง ภายในงานมีทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหาร

และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การแสดงดนตรี การละเล่น และการสาธิตต่างๆ ทั้งของเด็ก คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อแสดงความ

กตัญญูต่อธรรมชาติ ระลึกถึงคุณของแม่น้ำ และสบืสานวฒันธรรมอนัดงีามของไทย สว่นชือ่เทศกาลนัน้นำมาจากชือ่ของสายลม

เยน็ทีพ่ดัจากทางเหนอืมาตามลุม่แมน่ำ้เจา้พระยาในช่วงเวลาที่จัดงาน (ราวเดือน ๑๑-๑๒) ซึ่งจะพัดมาพร้อมกับของขวัญจาก 

ทอ้งนา คอืขา้วชดุแรกทีส่กุทีเ่รยีกกนัวา่ “ขา้วเบา” ชาวไรช่าวนาจงึเรยีกขานลมแหง่ความสขุ

นี้ว่า “ลมข้าวเบา”  

 ขอเชิญชวนเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครู ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารและ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือร่วมส่งกิจกรรมการแสดง การสาธิต และการละเล่นที่ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามในวันงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 • ร้านค้า จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์จาก

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม สะท้อน

ความเป็นไทย ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้

กล่องโฟมหรือพลาสติก และผู้ออกร้านจะต้องออกแบบ

๑๐ 

ตกแต่งร้านอย่างสร้างสรรค์ จัดเตรียมป้ายชื่อร้าน และ

แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าไว้ที่หน้าร้าน โดย

โรงเรียนจะจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ให้ตามความ

เหมาะสม  

 • การแสดง/การละเล่น/การสาธิต ที่ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและสร้างสรรค์ สื่อถึงประเพณี

อนัดงีามของไทย และสอดคลอ้งกบัเทศกาล “ลมขา้วเบา... 

เงาเดือนเพ็ญ”  

 ขอรับใบโครงการและเอกสารการจองร้านค้า/

การแสดง ได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒ ตุลาคมนี้ค่ะ 

ชวนบริจาคโลหิต 
 ขอเชิญชวนคุณครูและผู้ปกครองร่วมบริจาคโลหิต โดย

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะมารับ

บรจิาคโลหติในวนัศกุรท์ี ่๒๕ กนัยายนนี ้เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หอ้งอเนกประสงคใ์หม ่โรงเรยีนเพลนิพฒันา ทา่นใดประสงค์

จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถลงชื่อได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

 



วัน-เวลา 

 วันที่ ๑๘ ก.ย.๕๒ 

 เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

 

 วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๒ 

 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 วันที่ ๕-๖ ต.ค.๕๒ (ชช.๒) 

 วันที่ ๘-๙ ต.ค.๕๒ (ชช.๓) 

 เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

 วันที่ ๑๐-๑๑ ต.ค.๕๒ 

 เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

 วันที่ ๑๗-๑๘ ต.ค.๕๒ 

 เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

 

 หมายเหต ุ

 - ทุกกิจกรรมจัดที่ห้องอเนกประสงค์ใหม่ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

 - กิจกรรมที่ ๑ สำรองที่นั่งได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ 

 - กิจกรรมที่ ๒-๕ สำรองที่นั่งได้ที่คุณครูนุช ส่วนชุมชนฯ ต่อ ๖๑๐๒ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๒ (กิจกรรมที่๓-๕) 

กิจกรรม 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดการกับ    

 พฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความรุนแรงของเด็ก” โดย   

 ศ.(เกียรติคุณ) พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ และ ศ.คลินิก  

 (พิเศษ) พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

 มหาราชินี 

 การเสวนาเรื่อง “รู้ทันสื่อ” 

 - มลพิษในสื่อ (โทรทัศน์) กับผลกระทบต่อทัศนคติ   

 และพฤติกรรมเด็ก โดย พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล   

 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต 

 - เด็กรุ่นใหม่หัวใจออนไลน์ พ่อแม่จะทำอย่างไรดี โดย  

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  

 ราชนครินทร์ 

 - คุณแม่ไอทีกับวิธีเลือกเกมให้ลูกเล่น โดย  

 คุณภูมิจิต ศีระวงศ์ประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 BBL : Brain-Based Learning Camp & Logical   

 Thinking  Camp โดยทีมวิทยากรจาก SE-ED Learning  

 Center 

 หลักสูตรกล้องคอมแพคสำหรับเด็กชั้น ๓-๙ 

 (ทฤษฎี ๓๐% ปฏิบัติ ๗๐%) 

 - โครงสร้างหลักและลูกเล่นของกล้อง Compact 

 - Mode ต่างๆ ของการถ่ายภาพ (P, S, A, M) 

 - องค์ประกอบหลักในการสร้างภาพถ่าย 

 - รังสรรค์ภาพสวยด้วย Composition 

 โดย คุณทวีศักดิ์ บุญทรัพย์ ช่างภาพ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   

 (มหาชน) 

 

 “ค่าย iCamp’09”  ค่ายแบบไปเช้า-เย็นกลับ ที่เปิดโอกาส  

 ให้นักเรียนได้สร้างภาพยนตร์โฆษณาที่ตัดต่อด้วยโปรแกรม  

 iMoves และจัดการรูปภาพด้วย iPhoto โดยมีวิทยากรผู้  

 เชี่ยวชาญมาชี้แนะวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตลอด ๒   

 วัน (การปฏิบัติงานทั้งหมดจะใช้อุปกรณ์ Macintosh)   

 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้า 

 ร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป 

หมายเหตุ 

 - สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่  

 สนใจ 

 - ค่าลงทะเบียน ๗๐๐ บาท/ 

 คน (รวมอาหารกลางวัน  

 และอาหารว่าง) 

 
 - สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่ 

 สนใจ  

 - ค่าลงทะเบียน ๑๕๐ บาท/ 

คน (พร้อมเครื่องดื่มและ  

 อาหารว่าง) 

 

 - สำหรับนักเรียน ชช.๒-๓ 

 - ค่าลงทะเบียน ๙๙๐บาท/ 

 คน (รวมอาหารกลางวัน  

 และอาหารว่าง) 

 - สำหรับนักเรียนชั้น ๓-๙ 

 - นำกล้องและอุปกรณ์  

 ต่างๆ มาเอง 

 - ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐  

 บาท/คน (รวมอาหาร  

 กลางวันและอาหารว่าง) 

 

 - สำหรับนักเรียน ชช.๒ 

 - รับสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

 ๒-๔ คน 

 - ค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท/ 

 คน (รวมอาหารกลางวัน  

 และอาหารว่าง) 

 

กิจกรรมดีๆ ที่เพลินพัฒนา 

๑๑ 



เพลินตา เพลินใจ  

๑๒ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com 

ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต “เปิดโดม...ดูดาว” 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ส.ค.๕๒ ณ ท้องฟ้าจำลองรังสิต 


