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จดหมายข่าว   
ฉบับที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

๑ 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ผ่านไปไม่ทันไรก็จะสิ้นสุดภาคเรียนวิริยะแล้ว สัปดาห์นี้ผู้ปกครองช่วงชั้น

อนุบาลคงได้มาร่วมชื่นชมชื่นใจในพัฒนาการและการเติบโตของลูกๆ ในงาน  

“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” ที่จัดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์หน้าจะเป็นงานชื่นใจฯ 

ของพี่ๆ ชั้นประถมและมัธยม ผู้ปกครองช่วงชั้นที่ ๑-๓ อย่าลืมมาร่วมให้กำลังใจ

เดก็ๆ กนันะคะ แลว้พบกนัใหมใ่นภาคเรยีนจติตะ วนัจนัทรท์ี ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๒ คะ่ 

วันที่ รายละเอียด

วันจันทร์ที่ ๑๙ ต.ค.๕๒ วันเปิดภาคเรียนจิตตะ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค.๕๒ หยุดเรียนวันปิยมหาราช 

วันพุธที่ ๒๘-วันศุกร์ที่ ๓๐ ต.ค.๕๒ เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” 

วันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค.๕๒ หยดุเรยีนชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธ.ค.๕๒ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 

วนัจนัทรท์ี ่๒๘ ธ.ค.-วนัศกุรท์ี ่๑ ม.ค.๕๓ วันปิดภาคเรียนจิตตะ 

ตารางกิจกรรมภาคเรียนจิตตะ 

รักโลก...ให้โลกรัก 
ตอนของเก่าไม่ได้ใช้อย่าปล่อยไว้เป็นขยะ 

 บ่ายวันศุกร์ที่ ๑๘ ก.ย.ที่ผ่านมา สนามบาสเกตบอล

ของเพลินพัฒนากลายเป็นตลาดนัดขนาดย่อม ให้เด็กๆ คุณครู  

ผู้ปกครอง นำของเหลือใช้ทั้งใหม่และเก่า (แต่ยังสภาพดี) ในบ้าน

มาปเูสือ่ปผูา้วางขายกนัตลอดแนวขอบสนามบาสใหไ้ดเ้ลอืกซือ้หา

กันอย่างเพลินใจตั้งแต่บ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ ทั้งหนังสือ นิทาน 

ตุ๊กตา ของเล่น ของใช้เด็กอ่อน เครื่องประดับ จานชาม เสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ รวมไปถึงมุมสั่งจองภาชนะสแตนเลสของ

ทีมงานโครงการรักโลก...ให้โลกรัก นำโดยคุณแม่ต่าย (คุณแม่

น้องแก่นสาร ชั้น ๑๒) ที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองแวะเวียน

เข้ามาสั่งจองกันหลายท่าน สมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 “รักโลก...ให้โลกรัก” ในครั้งนี้ ที่ต้องการลดการสร้างขยะ และ

นำของเก่าที่กำลังจะกลายเป็นขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 

(Reduce  Reuse  Recycle) 

- ตารางกิจกรรมภาคเรียนจิตตะ 

- รักโลก...ให้โลกรัก 

- ยินดีกับนักเรียนชั้น ๑๒ 

- ประกวดออกแบบสัญลักษณ์กีฬา  

   แดงชาด 

- การประลองขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 
- ชั้น ๓  ตะลุยไร่ปลูกรัก..ผักอินทรีย์ 

  เล่าเรื่องโดย : คุณแม่นก-คุณแม่น้องอาย     

  ชั้น ๓/๔ 

- เมื่อภูผาอินเทรนด์...เป็นไข้หวัดใหญ่ 

  เล่าเรื่องโดย : คุณแม่หญิง-คุณแม่น้อง 

  ภูผา อ.๑/๔ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
เรื่องน่ารู้เรื่องความก้าวร้าวรุนแรง 

 

เพลินตาเพลินใจ 
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นอนุบาล 

ข่าวที่น่าสนใจ 



๒ 

 บริเวณกลางสนามบาสฯ ยังมีนิทรรศการให้ความรู้

เรื่องขยะและปัญหาโลกร้อนให้ผู้มาร่วมงานได้แวะเวียนมา

อ่าน ใกล้ๆ กันนั้นจัดเป็นเวทีการแสดงที่มีน้องเมริสา  

ยอดมณฑป (เม) ชั้น ๑๒ มานำเสนองานวิจัยเรื่องการ

รีไซเคิลขยะ ซึ่งน้องเมได้ชักชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วม

กันคัดแยกขยะที่บ้าน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแทนค่าสมการ ทำ

ให้ได้สมการที่บ่งชี้ว่า ในขยะปริมาณ ๔ กก. จะสามารถคัด

แยกเป็นขยะรีไซเคิลได้ถึง ๓ กก. และเหลือขยะที่ต้องทิ้ง

เพียง ๑ กก.เท่านั้น โดยน้องเมกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “สมการนี้

คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขหรือทฤษฎีหากพวกเราทุกคนไม่

ร่วมกันลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง” 

 นอกจากนี้ยังมีการแสดงเต้นประกอบเพลงรักโลก

ของเด็กๆ ชั้น ๕ กลุ่มฟรีสไตล์ และกลุ่ม Dancing girl ที่มา 

สร้างสีสันให้กับงาน และการขับกล่อมเพลงเพราะๆ จากวง

ดนตรีของคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งร้องทั้งเล่นกันตั้งแต่เย็นย่ำไป

ผลการประกวดคำขวัญ 
รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน (มี ๒ รางวัล) 

รางวัลชนะเลิศประเภทผู้ปกครอง (มี ๒ รางวัล) 

- ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะได้ เพราะเราใช้เป็น 

โดยคุณแม่ชื่นสุข ประเสริฐทรัพย์  

(น้องฟู่ ชั้น ๓/๓, น้องเฟื่อง ชั้น ๑/๓) 

 กว่าจะมีงานนี้ได้ต้องขอขอบคุณแรงกายและแรงใจ

จากทุกคนเลยค่ะ ขอขอบคุณสปอตโฆษณาจากฝีมือและ

ความตั้งใจของพ่อณพกับแม่นิด (ครอบครัวน้องมะเน็ด น้อง

มะนาว) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนป้ายผ้าและของรางวัลสำหรับผู้

ชนะการประกวดคำขวัญอย่างเป็นทางการจากพ่ออ๊อดกับแม่

น้อยหน่า (ครอบครัวน้องอิฐมอญ น้องเตาผิง) ขอขอบคุณเสียง

ดนตรีเพราะๆ จากพ่อสาธิต พ่อยม พ่อหมง พ่อพงศ์ และผู้

จัดการวง-แม่ใหม่ค่ะ ขอขอบคุณแม่นิด (น้องปุณณ์ น้อง

ปัณณ์) แม่จี๋ (น้องแจ้ง น้องเจ้าขา) แม่ลักษณ์ (น้องเทน น้อง

จิน) แม่อ้อ(น้องไผ่) ที่มาช่วยกันสรรค์สร้างนิทรรศการโครงการ 

"รักโลก ให้โลกรัก " ใครดูไม่ทันเพราะมัวแต่เดินหาของดีที่ถูกใจ 

ก็สามารถตามดูได้ที่กระดานข่าวบริเวณทางเดินเข้าอาคาร

ประถมต้นนะคะ  ความรู้ทั้งนั้นค่ะ ขอขอบคุณน้องเมริสา  

ชั้น ๑๒ ที่นำงานวิจัยที่มีคุณค่ามานำเสมอให้พวกเราได้รับรู้ 

ขอขอบคุณครูฝน ครูจอม และน้องๆ ชั้น ๕ กลุ่มฟรีสไตล์ และ

กลุ่ม Dancing girl ที่มาสร้างสีสันความสนุกสนานแบบมีสาระ 

ทำให้งานสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกครอบครัวไม่ว่า

จะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้มาเดินชมงาน เพราะพวกเราทุกคน

คือส่วนสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จลงได้ค่ะ แล้วอย่าลืม

ช่วยกันทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรานะคะ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ 

คุณแม่จั่น (น้องหนูดี และน้องปัน) 

จนกระทั่งงานเลิก ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นต่าง

กลับบ้านด้วยความสุขใจ บ้างได้หมุนเวียนของเหลือใช้ใน

บ้านให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น บ้างก็ได้ของดีราคาถูกติดไม้

ติดมือกลับบ้าน ขณะเดียวกันยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ 

ได้เห็นถึงการนำของเก่ากลับมาใช้อย่างคุ้มค่าก่อนจะกลาย

เป็นขยะด้วยค่ะ 

 

- ขยะมากมาย เป็นประโยชน์มากมี รู้จักใช้อย่างถูกวิธี ของดีมีทั่วไป   
          โดย ด.ช.ธัญญะ บุญทราพงษ์ (ข้าว) ชั้น ๔/๒  

- รีไซเคิลเข้าไว้  โลกจะได้ปลอดขยะ  
โดย ด.ช.ภูผา มีเสน (ก้าว) ชั้น ๔/๒ 

- ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อโลกที่แจ่มใส  
  พวกเราต้องช่วยกันทำ 

 โดยคุณแม่รัชนี คงมนต์  

(น้องปัณณ์ ชั้น ๒/๒, น้องปุณณ์ ชั้น ๑/๓)  



๓ 

ยินดีกับนักเรียนชั้น๑๒ 
              ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนโปรแกรมวทิยาศาสตร์

ชัน้ ๑๒ ของโรงเรยีนเพลนิพฒันา ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษา

ต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรง) 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสอบตรงก่อนสถาบันอื่นๆ โดยมี

ชื่อ-สกุล

 ๑.น.ส.นริสา เยาวลักษณ์ (ชมพู่) 

 ๒.น.ส.เมริสา ยอดมณฑป (เม) 

 ๓.นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ (แก่นสาร) 

 ๔.นายก้องภพ  พิทักษ์สินสุข (อะตอม)  

 ๕.นายนวพรรษ  คิมหันตมาลย์ (คัง) 

สาขาวิชา

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.ศิลปากร)

 สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เคมี (สำรอง) 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนค่ะ สำหรันนักเรียนชั้น ๑๒ คนอื่นๆ ก็กำลังขยันขันแข็งอ่านหนังสืออย่าง

ขะมักเขม้น เพื่อเตรียมสอบในสถาบันอื่นๆ ที่กำลังทยอยเปิดสอบอยู่ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะ 

นักเรียนชั้น ๑๒ สนใจสมัครสอบในครั้งนี้ ๕ คน และได้รับ

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาที่แต่ละคน

เลือกทั้ง ๕ คนดังนี้ค่ะ 

 

ชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาด 

หมู่กีฬา

นกเงือก

มด

ภูเขา

ดอกไม้

ความหมาย

สัจจะ ความซื่อตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริง  

 ต่อการกระทำ 

ทมะ ความมีวินัย ลงมือทำจริงในสิ่งที่ตั้งใจ ดูแล  

 และฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ 

ขันติ ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งมั่น 

จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ่ มีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จัก  

 แบ่งปัน 

สีประจำหมู่

ดำ-เหลือง 

ส้ม-น้ำตาล 

คราม-เทา 

ม่วง-เขียวมะกอก 

 “วันแดงชาด” เป็นวันแข่งขัน

กีฬาประเพณีของโรงเรียนเพลินพัฒนาที่

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว 

เพื่อให้เด็กๆ ผู้ปกครอง คุณครู และ

ครอบครัวเพลินพัฒนาได้มาร่วมสนุกและ

พัฒนาตนผ่านการเล่นกีฬา ภายใต้หลัก  

“ฆราวาสธรรม ๔ ประการ” ที่แฝงฝังอยู่ใน

ความหมายของแต่ละหมู่กีฬา 

ตราสัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาดปีที่ผ่านมา ออกแบบโดยนางสาวจินต์จุฑา ลีละศุภสกุล (แจน) ชั้น ๑๒ 

ความหมายและสีประจำหมู่กีฬาแดงชาดทั้ง๔หมู่ 



๔ 

 วันแดงชาดประจำปีการศึกษานี้จะมีขึ้นในวนัศกุรท์ี่๒๓

มกราคม๒๕๕๓ แต่ก่อนจะถึงวันแดงชาด เป็นประเพณีของโรงเรียนที่จะ

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกช่วงชั้นได้ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หมู่

กีฬาแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์บนเสื้อ

กีฬาของแต่ละหมู่ โดยมีกติกาการประกวดดังนี้ 

 ๑.ผลงานการออกแบบต้องบ่งบอกถึงความเป็นหมู่นกเงือก หมู่

มด หมู่ภูเขา และหมู่ดอกไม้ อย่างเด่นชัด สุภาพ สวยงาม 

 ๒.ผลงานการออกแบบต้องสื่อความหมายถึงคุณธรรมที่แฝงฝัง

อยู่ในแต่ละหมู่กีฬาได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ 

 ๓.ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเขียนหรือวาดด้วยมือเท่านั้น 

 ส่งผลงานการออกแบบได้ที่คุณครูกีฬาทุกช่วงชั้นภายใน

วันที่๔พ.ย.๕๒นี้

การประลองขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง 
 วนัที ่๔-๖ ก.ย.ทีผ่า่นมา นอ้งแกว้-ด.ญ.ชญาน ีชืน่ชมสกลุชยั 

ชัน้ ๓/๑ และนอ้งเฟนิเฟนิ-ด.ญ.ญาตาว ีตรงในธรรม ชัน้ ๙ ไดเ้ขา้รว่ม

การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ในรายการ Trot Around 

Show Jumping 2009 ซึ่งเป็นการแข่งขันร่วมกันของนักกีฬากว่า ๕๐ 

คน ทั้งนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ นักกีฬาจากสโมสร

ต่างๆ ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ 

 น้องแก้วเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็น

ครั้งแรก ในฐานะนักกีฬาของชมรมขี่ม้าแจ้งวัฒนะ โดยแข่งขันใน

รายการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางความสูง ๕๐ และ ๖๐ 

เซนติเมตร ด้วยวัยเพียง ๘ ปีเศษ แต่แม้จะเป็นการแข่งขันครั้งแรก 

นอ้งแกว้กส็ามารถทำไดอ้ยา่งนา่ชืน่ชม จนไดร้บัเสยีงปรบมอืจากผูช้ม

อย่างท่วมท้น ขณะที่น้องเฟินเฟินเข้าแข่งขันในฐานะนักกีฬาขี่ม้าของ

ชมรมขีม่า้กรมสตัวท์หารบก กส็ามารถสรา้งผลงานไดอ้ยา่งนา่พงึพอใจ 

ด้วยการชนะและได้รับโบรางวัลในลำดับที่ ๖ รุ่นขี่ม้ากระโดดข้าม

เครื่องกีดขวางในความสูง ๖๐ และ ๘๐ เซนติเมตร จากผู้เข้าร่วม

แข่งขันกว่า ๓๐ คน 

 เด็กๆ และผู้ปกครองที่สนใจกีฬาขี่ม้า ปัจจุบันมีสโมสรขี่ม้า

หลายแห่งเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับนักกีฬา โดย

สามารถสอบถามจากน้องแก้ว น้องเฟินเฟิน หรือจากผู้ปกครองของ

น้องทั้งสองคนได้ค่ะ 

น้องเฟินเฟิน 

น้องแก้ว 



๕ 

ชั้น๓ตะลุยไร่ปลูกรัก..ผักอินทรีย์ 
เล่าเรื่องโดย:คุณแม่นก-คุณแม่น้องอายชั้น๓/๔

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม 

ที่ผ่านมา พวกเราพ่อแม่และลูกๆ ชั้น๓ 

(รวมตัวกันได้ประมาณ ๔๐ คน) มีโอกาส

ออกไปเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมือง

แบบไร้สารพิษกันที่ “ไร่ปลูกรัก” จังหวัด

ราชบุรี ซึ่งเป็นไร่เกษตรอินทรีย์ (ปลอด

สารเคมี) ที่ไม่ได้ปลูกเฉพาะผักเท่านั้น แต่

ยังมีการเลี้ยงปลาเพื่อการส่งออกและ

เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่อีกด้วย   

 ประมาณ ๑๐ โมงเช้า  กิจกรรม

อันน่าตื่นเต้นลำดับแรกจึงได้เริ่มขึ้น เป็น

การศึกษาสังเกตแมลงต่างๆ ภายใต้แนว

การเรียนรู้แบบ “จับดูรู้ปล่อย”  แล้ว

เดก็ๆ ถกูขอใหจ้บักลุม่กนักลุม่ละประมาณ 

๓-๔ คน เด็กส่วนใหญ่ตื่นเต้นเมื่อเริ่มแจก

สวิงและกล่องเก็บแมลงที่ทางไร่จัดไว้ให้ 

(ตอนนี้ต่อให้แดดร้อนยังไงก็หยุดไม่ได้ซะ

แล้ว)    ต่างคนต่างไม่สนอะไรทั้งนั้น เห็น

แมลงปุ๊บ เหวี่ยงสวิงทันที “ควับเข้าให้...เฮ้

ได้แล้ว” เก็บใส่กล่อง แล้วเริ่มมองหาเหยื่อ

ตัวต่อไปอย่างกระตือรือล้น (เป็นที่น่า

สังเกตว่า ตลอดสองข้างทางเดินจะมีทั้ง

ไม้ดอก ไม้ผล และสมุนไพรต่างๆ ปลูก

สลับกันไป เช่น กุหลาบ บานชื่น ต้นฟ้า

ทะลายโจร  ฝรั่ง เป็นต้น) เราต้องจับแมลง

กันให้ได้กลุ่มละ ๕ ชนิด จากนั้นนำมาส่อง

ด้วยกล้องขยาย แล้วค้นหาชื่อของแมลง

เหล่านั้นในหนังสือที่ถูกจัดเตรียมไว้ใน

ศาลาพัก (ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา

ของการเรียนรู้ ) และแล้วกิจกรรมแรกก็

ผ่านไป คงไม่ต้องบรรยายว่าเด็กๆ เป็น

อย่างไรเพราะเราคงรู้กันว่าเด็กเพลินฯ 

ส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์เด็ก ส่วนพ่อแม่ 

อาม่า อาอี๊ พี่เลี้ยงที่เดินตามกันก็ยังใจสู้ 

(แดดไม่กลัว...กลัวไม่คุ้ม)  

 มื้อเที่ยงนั้นเราได้รับประทาน

ผลผลิตที่มาจากไร่ล้วนๆ เมนูผักต้มจิ้มน้ำ

พริก ผัดผักกับไข่ ปลาจาระเม็ดทอด ซุป

ฟักทอง สลัดผักบวกกับน้ำสลัดสมุนไพรที่

เด็กๆ ช่วยกันทำ (สูตรน้ำสลัดสอนโดยพี่

ยุ่นวิทยากรประจำไร่) ระหว่างมื้ออาหาร 

เจ้าของไร่เข้ามาสนทนาอย่างสบายๆ 

พร้อมเล่นกีต้าร์ร้องเพลงกล่อมบรรยากาศ

ให้เราได้ฟัง เมื่ออิ่มดี  พี่ยุ่นจึงนำเราสู่

กิจกรรมต่อไป “เก็บไข่เป็ด” เพื่อนำมาทำ

ไข่เค็ม ตอนนี้แหละที่อยากจะบอกว่ามีลุ้น 

ก่อนไปที่เล้า เราตกลงกันว่าจะไม่ทำให้

เป็ดตกใจเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ออกไข่หรือ

ไข่น้อยลง เด็กๆ ก็เข้าใจและรับปากดี 

 เมื่อถึงเล้าเป็ดเราเริ่มโยนอาหาร

ทีเ่ปน็เศษผกัสบัใหเ้ปด็กนิเพือ่ทำความรูจ้กั

กันก่อน (จริงๆ แล้วหลอกให้เป็ดตายใจ

หวังขโมยไข่) ตอนนี้ดวงตาของเด็กก็ไม่

ต่างอะไรจากไข่เป็ดเพราะเตรียมจ้องจะ

เก็บไข่อย่างเดียว เพราะเป็ดมันไข่ไว้ตาม

พื้น เรียกว่าธรรมชาติสุดๆ เดินไปไข่ไป พอ

เป็ดอิ่ม... คนของไร่จึงต้อนเป็ดลงน้ำ 

เสี้ยววินาทีที่เล้าถูกเปิดออก (ลองนึกภาพ

การปล่อยตัวนักกีฬาประเภทวิ่งมาราธอน

ดูสิคะ...ยังไงยังงั้น) คล้ายๆ เกมส์เก็บไข่

ใส่ตระกร้า งานนี้เป็ดอาจจะไม่ตกใจ แต่มี

ไข่แตกบ้างเล็กน้อย เมื่อเก็บไข่ได้ก็นำไป

ทำไข่เค็มกัน 

 ต่อด้วยการจิบชายามบ่าย เรา

ได้สนุกกับการทายชนิดของชาสมุนไพร 

ชิมขนมที่ทำมาจากดอกไม้และใบไม้ที่มี

สรรพคุณแตกต่างกันออกไป สักพักก็ย้าย

ขบวนกลับมาที่ศาลาเดิม ทำเวิร์กช็อป 

ไอศครมีโฮมเมด และทำของเลน่งา่ยๆ เลน่

กันอยู่สักพักหนึ่ง เวลาก็ใกล้จะหมดไปอีก

หนึ่งวันแล้ว แต่เด็กๆ ก็ยังคงเล่นกันต่อได้

เรื่อยๆ แต่เราจำต้องเคลื่อนย้ายออกไปที่

โรงปลกูกลา้ผกัดา้นหนา้ของไรเ่พือ่ปลกูผกั

ใส่กระถางแล้วนำกลับบ้าน ได้เวลาพอดี 

๔ โมงเย็น...เราจึงกล่าวอำลาเจ้าของไร่

ปลูกรักกลับบ้านมาด้วยความสนุกได้

ความรู้ที่สำคัญเด็กๆได้เล่นกันอย่าง

มีความสุขท่ามกลางธรรมชาติอัน

บริสุทธิ์(คุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาลูก

หลานไปเที่ยวที่นี่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ

ได้ที่คุณอิ๋ว ๐๘๖-๓๗๖๒๒๒๔๔ ค่ะ) 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 



๖ 

 วันเสาร์ (๑๑ ก.ค.) ตื่นเช้ามาผื่น

ตามตวัยบุแลว้ มอืหายบวม ภผูากลายเปน็

ลงิเหมือนเดิมจนคิดว่าคงจะกลับบ้านได้ 

แตห่มอกงัวลเรือ่งผืน่ ถามเรือ่งอาหารทีก่นิ

ไปกอ่นหนา้นี ้กไ็มม่รีายการไหนทีน่า่จะทำ

ให้แพ้ได้ อีกสักพักจะให้หมอเฉพาะด้าน

ภมูแิพเ้ดก็มาด ูสว่นหมอขอปา้ยมกูในจมกู

ไปตรวจ เจาะเลือด และเก็บอุจจาระ 

ปัสสาวะไปตรวจ เพื่อดูว่าเกิดจากเชื้อ

ไวรัสหรือแบคทีเรีย... ช่วงนั้นอาการไข้

ค่อนข้างสวิง อยู่ในช่วง ๓๗ ปลายๆ ถึง 

๓๘.๕ 

 แต่ผลตรวจมูกออกมาปรากฏ

ว่า... เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ flu A 

 ปัญหาต่อไปคือจะตรวจต่อไหม

ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ แต่ไม่ว่าเป็น

เชื้อตัวไหนก็รักษาเหมือนกัน ให้กินยา

ต้านไวรัสไว้ก่อน ตามความเห็นหมอ

ค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ตอนนี้

เป็นเชื้อพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาด ส่วนคุณ

ตาอยากให้ตรวจ จะได้แจ้งกับทาง

โรงเรียนให้ชัดเจน เป็นประโยชน์กับครอบ

ครัวอื่นๆ เลยโทร.ปรึกษาพี่จั่น (หมอ

เด็ก...ผู้ปกครองที่โรงเรียน) พี่จั่นว่าไม่

จำเป็น เพราะตอนนี้โรงเรียนมีหน้าที่ต้อง

เฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่แล้ว ถ้ามีเด็กเป็นไข้หวัด

ใหญ่ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นสายพันธุ์

ใหม่ ถ้าเราส่งตรวจเพิ่ม จะยิ่งเพิ่มภาระให้

เจ้าหน้าที่ห้องแล็บเปล่าๆ แค่นี้ก็งานล้น

มือจะแย่อยู่แล้ว 

 เปน็อนัไดข้อ้สรปุ...ไมส่ง่ตรวจตอ่ 

แต่พอพบว่าภูผาเป็นไข้หวัดใหญ่ หมอ

เปลี่ยนการรักษาแบบเลี้ยวหักศอก จาก

เดิมกินแค่ยาลดไข้กับยาแก้แพ้ คราวนี้มี

ยามาให้เลือกหลากสี สี่ขนานต่อมื้อ รวม

ทั้งทามิฟลูที่เป็นแคปซูล ต้องเอาผงยามา

ผสมน้ำ ภูผากินเข้าไปก็ขย้อนออกมา 

สุดท้ายต้องให้ใหม่ ผสมกับน้ำแดงแทน 

...เรื่องที่ทรมานที่สุดสำหรับการป่วยครั้งนี้

ไม่ใช่อาการของโรค แต่เป็นการกินยา โดย

เฉพาะกับเด็กกินยายากอย่างภูผา ด้วย

ความที่ไม่ค่อยป่วยเป็นอะไร ประสา 

“เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ เป็น” ถึงขนาดต้องให้

พยาบาล ๒ คนช่วยล็อกตัว เพื่อป้อนยา

ลดไข้ ...มันน่าเหนื่อยก็ตรงนี้แหละ 

 เรื่องลมพิษที่เป็นตอนแรก หมอ

คิดว่าน่าจะมาจากมีเชื้อโรคแปลกปลอม

เข้าไปในตัว แล้วร่างกายภูผาต่อต้านออก

มาในรูปผื่นลมพิษ มีคนไข้ของหมออีก

สามคนที่มาด้วยอาการผื่นลมพิษ แล้ว

เป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกัน ...แสดงว่าภูผา

ไม่น่าจะเป็นภูมิแพ้สินะ!! 

 เขียนมาเล่าสู่กันฟัง จะได้คอยดู

อาการเด็กๆ ไว้ค่ะ ขอให้สังเกตอาการให้ดี 

ถ้าไม่แน่ใจอาจโทรปรึกษาหมอประจำตัว

ลูกก่อน รับมือไหวก็จะได้รักษาอยู่บ้าน ไม่

ต้องมารับสารพัดเชื้อที่โรงพยาบาลค่ะ 

เดิมไม่ได้เป็น อาจเป็นหนักกว่าเดิม โรคนี้

ไม่น่ากลัวอย่างที่ประโคมข่าว ขอให้รู้เท่า

ทันและรักษาอย่างมีสติ ที่สำคัญป้องกัน

ไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะ ยังไงก็ขอให้เด็กๆ 

แข็งแรงกันทุกคนนะคะ  

เมื่อภูผาอินเทรนด์...เป็นไข้หวัดใหญ่
เล่าเรื่องโดย:คุณแม่หญิง-คุณแม่น้องภูผาอ.๑/๔ 

 วันอังคารที่ ๕ ก.ค.๕๒ สังเกตเห็นเท้าภูผาบวมเป่งเหมือนโดนมดกัด 

บวมมากจนใส่รองเท้าไม่ได้ ทายาให้ก็ยังไม่ยุบ วันพุธ (๘ ก.ค.) เลยตัดสินใจ

พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล คุณหมอว่าภูผาแพ้มาก ให้ยาทา และยาแก้แพ้ 

แก้คัน มากิน เท้าก็ยุบ หายเป็นปกติ   

  วันพฤหัส (๙ ก.๕.) ภูผาไปโรงเรียนตามปกติ กลับมาก็ไม่มีอาการ

อะไรน่าห่วง ตกดึกราวตีสองเริ่มไอเบาๆ แบบมีเสมหะ วัดไข้ดูแค่ ๓๗.๒ แต่มี

ไอเป็นระยะ ทิ้งช่วงห่าง เลยไม่ให้ไปโรงเรียนในวันศุกร์ กลัวเอาเชื้อไปติด

เพื่อนๆ 

 วันศุกร์ (๑๐ ก.ค.) ช่วงเช้าเล่นซนเป็นลิง กินข้าวกินนมได้ตามปกติ 

หลับไปตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็น พอตื่นมาสังเกตเห็นผื่นคล้ายยุงกัดขึ้นเต็ม

ขาทั้งสองข้าง ข้อนิ้วและฝ่ามือทั้งสองข้างบวมแดง เริ่มซึมนิดๆ...สองทุ่มวัดไข้

ได้ ๓๘.๕ และผื่นดูจะมากขึ้น มือสองข้างยังบวม มีไอเป็นระยะ อาการแปลกๆ 

เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาล กว่าหมอเวรจะว่างมาตรวจให้ก็เกือบห้าทุ่ม 

ตอนนั้นไข้เริ่มลงเพราะฤทธิ์ยาลดไข้ เหลือแค่ ๓๗.๕ แต่ปากแดงจัด คุณหมอ

ว่าอาจติดเชื้อ เป็นภูมิแพ้ หรือเป็นลมพิษจากเชื้อไวรัสก็ได้ ต้องดูอาการต่อไป 

 ตีสองคืนนั้น ภูผาไข้ขึ้นถึง ๓๙ ต้องให้ยาและเช็ดตัวยกใหญ่ 



๗ 

 การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่อง

ทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / 

บอร์ดกำแพงข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / 

การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในกรณีเป็นเรื่อง

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 

 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสาร

กันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขยีนเรือ่งเสนอแนะหยอ่นลงในกลอ่งรบัเรือ่งเสนอแนะ 

๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี 

 เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคาร

สำนักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่comment@plearnpattana.com 

 ๕. แจ้งผ่านครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา 

เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป 

ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

ขับรถช้าลงสักนิด 
 

เสนอแนะ : ผู้ปกครองเสนอแนะว่า พบรถยนต์เข้ามาส่ง

คุณครูช่วงชั้นอนุบาลแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว เกรงว่า

จะเกิดอันตราย 

 

ตอบ : ทางโรงเรียนนำข้อมูลรถคันดังกล่าวที่ผู้ปกครอง

แจ้งไว้ส่งต่อให้กับคุณครูหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล เพื่อตัก

เตือนผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวแล้วค่ะ 

 

การเรียนชมรม 
 

เสนอแนะ : ผู้ปกครองเสนอแนะว่า ในชั่วโมงชมรมที่คุณ

ครูประจำชมรมไม่มา น่าจะขอความร่วมมือคุณครูท่าน

อื่นช่วยดูแลแทน หรือสั่งงานให้เด็กๆ ทำ แทนที่จะปล่อย

ให้เด็กอยู่ว่าง แล้วเดินเล่นไปมา 

 

ตอบ : ขณะนี้คุณครูหัวหน้าช่วงชั้นรับทราบปัญหาที่ผู้

ปกครองแจ้งมา แล้วจะนำไปสอบถามกับคุณครูในช่วง

ชั้นเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ 

 

การรับเด็กอนุบาลตอนเช้า 
 

เสนอแนะ : คุณพ่อน้องปัณณ์ อ.๑/๔ แจ้งมาว่า สังเกต

เห็นรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนหน้าอาคารอนุบาลมักไม่

ค่อยขับเข้าไปจอดด้านในสุด อาจเป็นเพราะไม่มีคุณครู

เวรยืนคอยรับเด็ก จึงขอเสนอให้ครูเวรอนุบาลยืนกระจาย

ไปถึงด้านใน โดยมีครูเวรอยู่ที่โต๊ะเซ็นชื่อเพื่อรับช่วงต่อ 

และในช่วงบ่ายอยากให้กั้นระหว่างฟุตบาธหน้าอาคาร

อนบุาลกบัชอ่งเดนิรถ เพือ่ปอ้งกนัเดก็เลก็วิง่ลงมาบนถนน 

 

ตอบ : ความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ

มากสำหรับการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพลินพัฒนาค่ะ การ

เข้าไปจอดรถชิดด้านในสุดจะทำให้มีพื้นที่จอดรถได้มาก

ขึ้น และช่วยลดปัญหารถติดต่อแถวยาวได้ ทำให้การลื่น

ไหลของการจราจรในโรงเรียนดียิ่งขึ้น คุณครูและ

เจ้าหน้าที่ รปภ.หญิงจะยืนคอยรับเด็กเป็นระยะๆ ตั้งแต่

หน้าประตูอาคารอนุบาลไปจนถึงด้านใน คุณครูฝากบอก

ว่าเต็มใจให้บริการค่ะ แต่ขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยไข

กระจกด้านข้างที่เด็กๆ นั่งอยู่ลงด้วย เพื่อให้คุณครูเห็นได้

ว่าเด็กนั่งอยู่บริเวณไหน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

รับเด็กลงจากรถค่ะ 

 สำหรับเรื่องกั้นฟุตบาธ ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 

ขอรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะ ฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ขับรถเข้า

มาในบริเวณนั้นชะลอรถและขับช้าๆ ด้วยนะคะ 

 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

เสนอแนะ : คุณแม่แจ้งมาว่า พบนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ 

บางคนออกมาอยู่บริเวณเรือนอาหารผู้ปกครองก่อนเวลา 

๑๕.๔๕ น. โดยออกมาทางประตูอาคารสระว่ายน้ำ 

อยากให้โรงเรียนช่วยดูแลด้วย 

 

ตอบ : ขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะ โรงเรียน

จะกวดขันเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลไม่

ให้นักเรียนออกมาก่อนเวลา และการเข้า-ออกในบริเวณ

โรงเรียนของทุกๆ คน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ 

Q 

A 

Q 

Q 

A 

A 

Q 

A 



๘ 

 เย็นวันอังคารที่ ๑๕ ก.ย.ที่ผ่านมา โรงเรียนได้เชิญคุณทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก มาบอกเล่าประสบการณ์การดูแล แก้ไข และฟื้นฟู

เยาวชนชาย ซึ่งกระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ฝึกอบรม พร้อมจำกัดอิสรภาพ ณ บ้าน

กาญจนาภิเษกฯ แห่งนี้ 

 จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กๆ มากว่า ๑๐ ปี ทำให้คุณทิชาหรือป้ามลของ

เด็กๆ ในบ้านกาญจนาภิเษกฯ ค้นพบว่า เด็กที่กระทำความผิดนั้นไม่ได้มีดีเอ็นเอความก้าว

ร้าวติดตัวมาแต่กำเนิด แต่พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กแต่ละคนนั้นมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลัง 

โดยอาจจะเป็นบาดแผลจากบ้านหรือโรงเรียน ซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมแต่เยาว์

วัย จนทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงในตอนโต 

รายการอาหารของนักเรียน 
 

เสนอแนะ : ผู้ปกครองสอบถามมาว่า ในสัปดาห์ที่ ๗ วัน

จันทร์น้ำประปาไม่ไหลเพราะท่อแตก ไม่ทราบว่าทาง

โรงเรียนไม่มีแทงค์สำหรับใช้น้ำฉุกเฉินหรือ แล้วอาหาร

ของเด็กในวันนั้นจะต้องเป็นรายการข้าวและมีกับข้าว ๒ 

อย่าง แต่กลับเป็นก๋วยเตี๋ยว พอวันอังคารก็น่าจะชดเชย

อาหารให้เป็นข้าวของวันจันทร์ แต่กลับเป็นสปาเกตตี้ 

 

ตอบ : เนื่องจากแม่ครัวของโรงเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่าง

จังหวัดต้องกลับไปเลือกตั้ง (อบต.) ในวันอาทิตย์ กว่าจะ

กลับถึงโรงเรียนก็ประมาณ ๖.๐๐ น. (ปกติมา ๕.๓๐ น.) 

ของวันจันทร์ ทำให้มีเวลาไม่พอสำหรับเตรียมอาหารตาม

ที่กำหนดไว้ คือ ข้าวและกับข้าว ๒ อย่าง โรงเรียนจึงขอ

ปรับเป็นการอาหารจานเดียวหนึ่งวันค่ะ 

 สำหรบัเรือ่งทอ่ประปารัว่นัน้มสีาเหตจุากรัว้ประตู

ชั้นในไปกดทับท่อที่ฝังอยู่ตรงนั้นพอดี  ซึ่งเป็นท่อหลักจึง

ต้องยอมปล่อยให้รั่ว เพื่อให้ทั้งโรงเรียนมีน้ำใช้ตลอดวัน 

แล้วจึงดำเนินการปิดซ่อมหลังนักเรียนกลับบ้านแล้ว หาก

เป็นท่อสาขาโรงเรียนจะปิดซ่อมเป็นจุดๆ ได้ทันทีค่ะ  

 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่แสดงความ

ห่วงใยและบอกกล่าวมาให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนา

แก้ไขต่อไปค่ะ

 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 ป้ามลเล่าว่า เด็กทุกคนที่ก้าวมาสู่บ้าน

กาญจนาภิเษกฯ แห่งนี้มีปมปัญหาในใจที่เหมือนกัน นั่นคือ 

ความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในคุณค่าของตัวเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้

กับเด็กทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่มาจากครอบครัว

ยากจนหรือครอบครัวแตกแยกเท่านั้น เด็กที่มาจากครอบครัว

ที่สมบูรณ์ก็มีปัญหานี้ได้ การช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กที่บ้าน

หลังนี้จึงมุ่งไปสู่การให้เด็กมองเห็นคุณค่าของตัวเองและ

คุณค่าของผู้อื่น 

 “ในการทำงานมีเป้าหมาย แต่เราต้องให้ความ

สำคัญกับกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นการให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพในความเป็น

มนุษย์ของเด็ก การไม่ด่วนตัดสิน การชักชวนเด็กมองปัญหา

ในด้านบวก การให้เด็กมีพื้นที่ทางความคิด การเปิดโอกาสให้

เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาและข้อตกลงต่างๆ เพราะใน

ความรู้สึกของเด็กแล้ว ข้อตกลงที่เขามีส่วนร่วมด้วยจะมี

ความชอบธรรม กระบวนการเหล่านี้ก็เพื่อเป้าหมายให้เด็ก

รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น” ป้ามล

กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็กที่

บ้านกาญจนาภิเษกฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงความคิดความเชื่อที่

ทำให้ป้ามลยังคงทำงานช่วยเหลือเด็กๆ ตลอดมาว่า 

 “เด็กทุกคนมีด้านสว่างหน้าที่เราคือรดน้ำ

พรวนดินใส่ปุ๋ยให้ด้านสว่างนั้นเติบโตซึ่งทำได้”

 นอกจากจะได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทาง

แกไ้ขพฤตกิรรมกา้วรา้วของเดก็แลว้ คณุครหูลายทา่นตา่งบอก

ตรงกันว่า ประสบการณ์ของป้ามลยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

ในการทำงานของคุณครูเป็นอย่างมากค่ะ 

Q A 

เรื่องน่ารู้เรื่องความก้าวร้าวรุนแรง 



ความสำคัญของสัมพันธภาพที่ดีและกติกาที่เหมาะสม

สัมพันธภาพที่ดี+กติกาที่เหมาะสม 

 

 

เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

 

 

อารมณ์ดี 

 

 

ภูมิใจในตัวเอง 

 

 

ภูมิใจในพ่อแม่/ครู 

๙ 

 สัปดาห์ต่อมาในวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๒ ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดการกับพฤติกรรม

ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงของเด็ก” โดยมี ศ.(เกียรติคุณ) พญ.วันเพ็ญ 

บุญประกอบ ศ.(คลินิก) พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ จากสถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี อ.ศศิธร ไพธีกุล และคุณเกียรติยง ประวีณวรกุล ที่

ปรึกษาโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ปกครองและคุณครูที่สนใจเข้า

ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 คุณหมอวันเพ็ญกล่าวถึงพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กไว้ว่า เวลา

เด็กแสดงความรุนแรงนั้น พ่อแม่และครูอย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติหรือ

เป็นไปตามวัย เพราะทุกพฤติกรรมของเด็กนั้นมีสาเหตุ ถ้าเราไม่รู้สาเหตุ

ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ซึ่งพฤติกรรมที่เข้าข่ายรุนแรง

สังเกตได้จาก การทำร้ายตัวเอง การทำร้ายผู้อื่น และการทำลายข้าวของ 

 การสัมมนาในวันนั้น คุณหมอวินัดดาได้ชักชวนผู้ปกครองและ

คุณครูแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม แล้วถอดบทเรียนจากกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง

ไปสู่การดูแลเลี้ยงดูลูก/ลูกศิษย์ โดยค้นพบว่า ทุกกิจกรรมต้องมีกติกาที่

ชัดเจน สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับในกติกานั้นๆ ที่สำคัญคือ 

สมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กิจกรรม

นั้นๆ ประสบผลสำเร็จ เช่นเดียวกับการดูแลเด็กที่ต้องมีกติกาหรือ

ระเบียบวินัยที่ชัดเจน 

 “กติกาหรือระเบียบวินัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเรื่องจำเป็น 

ซึ่งต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆ เพราะถ้าปล่อยไว้จนโตจะแก้ไขได้ยาก ที่

สำคัญคือ กติกาที่บ้านและที่โรงเรียนต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียว

กัน” คุณหมอวันเพ็ญกล่าว และว่ากติกานี้จะต้องดำเนินไปบน

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่และครู ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการ

พัฒนา มีความสุข ภาคภูมิใจในตนเอง และภาคภูมิใจในพ่อแม่และครู 

 คุณหมอวันเพ็ญกล่าวถึงเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวว่า

มักจะไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง

ให้เด็กมองเห็นคุณค่าด้านในของตัวเอง (Self Esteem) โดยการ

เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองตามวัย แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่

การช่วยเหลือผู้อื่นใกล้ตัว เช่น คนในครอบครัว จนกระทั่งพัฒนา

ไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 

 นอกจากนี้คือการสร้างให้เด็กรู้จักพูดเตือนตัวเองเป็น 

(Self Talk) ควบคุมตนเองได้ (Self Control) และฝึกการคิดแก้

ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อฝ่าฟันปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม 

โดยในเด็กเล็กๆ นั้นจะยังควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่เขาจะเริ่มเรียนรู้

การควบคุมตัวเองจากขอบเขต กติกา หรือระเบียบวินัยที่ผู้ใหญ่

ตั้งไว้ เรียกว่าเป็นการยั้งกาย จากนั้นจะค่อยๆ พัฒนาไปสู่การพูด

เตือนตัวเอง จนกระทั่งควบคุมตัวเองได้ หรือที่เรียกว่ายั้งใจ ซึ่งใน

เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะขาดคุณสมบัติเหล่านี้ 



๑๐ 

 ในระหว่างการสัมมนา คุณหมอวินัดดาได้ตั้งกติกาว่า เมื่อใดที่ผู้ปกครองหรือ

คุณครูเกิดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่จะนำไปใชไ้ด ้ใหล้กุออกมาเขยีนแลว้ตดิไวบ้นกระดาน 

โดยไมต่อ้งกงัวลวา่จะขัดจังหวะการทำกิจกรรม เพราะความคิดดีๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

และนี่คือบางส่วนของความคิดดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะ 

	 “ถ้าเด็กพูดบอกความรู้สึกไม่ได้	เขาจะเริ่มก้าวร้าว”	

	

	 “การเรียนรู้ที่จะบอกหรือแสดงความรู้สึกเป็นกุญแจสำคัญ	

	 		ของการแก้ปัญหาต่างๆ	ของลูกเรา”	

	

	 “การเปิดใจพูดคุยกันจะทำให้เราเข้าใจและไว้วางใจคนอื่น	

	 		มากขึ้น”	

	

	 “ถ้าเรารับฟังลูกและมีอารมณ์ร่วม	ทำให้ลูกยินดีและอยากจะ	

	 		คุยกับเรามากขึ้น”	

	

	 “มองเห็นสิ่งดีๆ	พูดชื่นชมที่เห็นว่าทำดี”	

 

เด็กเก่งเพลินพัฒนา
 

             ต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา น้องริวโก้ อ.๓/๓ 

จูงมือน้องชาย (น้องโฟกัส อ.๒ รร.จิตตเมตต์) ไป

ร่วมทำภารกิจทำนาหญ้า (พร้อมกับแขกรับเชิญ

อารมณ์ดี พี่บอล ชวนชื่น) ในรายการต่ำ ๑๐ ซึ่งจะ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ในวันจันทร์ที่ 

๑๒ ต.ค.นี้ เวลา ๑๖.๓๐ น.อย่าลืมติดตามชมกัน

นะคะ 

 



เพลินตา เพลินใจ  
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ช่วงชั้นอนุบาล 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

๑๑ 


