
- ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

- นับถอยหลัง...วันแดงชาด 

- การตรวจสุขภาพนักเรียน 

 

เรื่องเล่าจากเรียน 

- รู้จักครูดนตรีชีวิตคนใหม่ 

- เด็กเพลินคว้ารางวัลนักแปล 

- ภาคสนามชั้น ๙ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

- กาดดวงจำปา...กลับมาแล้ว 

- เรียนทำอาหารเทศกาลปีใหม่ 
- ART THERAPY WORKSHOP 

- เสวนา “วินัยวัยประถมฯ” 

 

เพลินตา เพลินใจ 

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

ข่าวที่น่าสนใจ 

 

จดหมายข่าว   
     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com 
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ฉบับที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

จดหมายขอบคุณจากครูก้า 

        จากเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงตุลาคม ๒๕๕๒  

       ตลอดเวลา ๓ ปีเต็มที่ครูก้าได้เข้ามาใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ครูก้าได้เห็น

ความเติบโตของทั้งนักเรียน คุณครู บุคลากร รวมถึง 

ท่านผู้ปกครองครอบครัวของเด็กๆ ที่ในความรู้สึกของ 

ครูก้า. . . ทุกคนคือครอบครัวเพลินพัฒนาร่วมกัน เปน็

ความเตบิโตกา้วหนา้ทัง้ในเชงิของรา่งกาย จติใจ ความ

คิดและความสามารถ และเห็นความเจริญก้าวหน้า

ของการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น

การจัดการเรียนการสอน การจัดการ การสร้างให้

ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ถึงแม้ว่าเส้นทางของ

การพัฒนาจะยังต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งก็ตาม แต่ก็ถือว่า ๖ ปีที่ผ่านมาของโรงเรียน

เราก้าวกันมาไกลทีเดียว 

 แน่นอนในชีวิตจริงของเส้นทางการเรียนรู้. . . การสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันใน

ครอบครัวที่ใหญ่. . . บนความฝันที่ใหญ่ เป็นธรรมดาที่บางครั้งก็มีความสุขสนุกร่วมกัน 

บางครั้งก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรค ต้องสานความเข้าใจ ความคิดความหวังดีที่หลากหลายที่ทุก

คนเทใจ เทความคิดลงมาร่วมกัน แต่ก็ต้องขอชื่นชมอย่างจริงใจว่าภาพของการฮุยเลฮุย. . 

ทีห่ลดุจากการทำเพือ่ตวัเองแบบนีห้าดไูดไ้มง่า่ยเลย แตส่ำหรบัในชมุชนเพลนิพฒันาแหง่นี ้

ครกูา้ไดม้โีอกาสเหน็จนดเูหมอืนวา่อยูใ่นเนือ้ในตวัของทกุคนและปรากฏใหเ้หน็ใหไ้ดช้ืน่ใจ

ในทกุๆ วนั จนดเูหมอืนจะเปน็วฒันธรรมของทีน่ี.่ . . และนีค่อืสิง่ทีส่งัคมดา้นนอก. . . พืน้ที่

ด้านนอกยังขาดแคลนความกล้าที่จะหันมุมดีๆ แบบนี้มาใช้สร้างสรรค์สังคมร่วมกัน  ซึ่ง 

ครูก้าเชื่อว่าจริงๆ แล้วก็มีอยู่ในทุกตัวคน  

 ความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดนี้คงไม่ใช่เป็นเพราะใน ๓ ปีที่ผ่านมาโรงเรียนมี 

ผู้อำนวยการที่เรียกชื่อกันถนัดปากถนัดคำตามเด็กๆ ว่า “ครูก้า” แน่ ความเจริญก้าวหน้า

นี้มีตำนาน มีคนทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ครูก้าเองอยากกล่าวคำขอบคุณตั้งแต่. . . 

 กลุ่มคนกลุ่มแรกที่ชวนกันมาร่วมลงขัน ร่วมแรง ร่วมก่อตั้งโรงเรียน และคอย

หมั่นมาให้กำลังใจและพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดไม่ได้ที่จะต้อง

ขอบคุณพี่ติ่ง (คุณสุภาวดี หาญเมธี) ที่น่ารักของพวกเรา ที่คอยมาช่วยเหลือให้กำลังใจจน

ทุกวันนี้ 

 กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มแรกที่เข้ามาเสริมกำลังใจให้เราได้เชื่อมั่นว่าความตั้งใจดีๆ 

ความคิดดีๆ มีคนตอบรับเชื่อใจ นำลูกอันเป็นที่รักยิ่งกว่าดวงตาดวงใจมาให้พวกเราได้

ฟูมฟักปลูกฝังความดีงาม และความสามารถที่จะดูแลจัดการชีวิตของพวกเขาไปได้จนแก่

จนเฒ่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด ตั้งแต่โรงเรียนยังไม่ได้ตอกเสาเข็มเห็นอาคาร

เหมือนทุกวันนี้  จนถึงผู้ปกครองครอบครัวล่าสุดที่ก็ให้ความไว้วางใจและเข้ามาร่วมเรียนรู้

และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน 



๒ 

 และถึงแม้จะรู้สึกเขินนิดๆ สำหรับการ

ชืน่ชมคณะบอรด์บรหิารคนกนัเอง แตข่อกลา่ว

ในฐานะเป็นผู้เห็นมาโดยตลอดก็แล้วกันนะคะ

ว่าเห็นความทุ่มเทเสียสละของทุกคนอย่างเกิน

ร้อย จะไม่ขอบคุณกันคงไม่ได้ค่ะแต่คนสำคัญที่

ไม่อาจลืมคำขอบคุณได้ก็คือ ขอบคุณเด็กๆ ทุก

คนที่ทำให้ครูก้าได้เรียนรู้จากพวกเขาอย่าง

มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพอัน

มหัศจรรย์ของพวกเขาที่ทำให้เราได้ตื่นเต้น ได้

ชื่นใจ ก็คงต้องขอฝากคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนค่ะ

วา่ ขอใหเ้ชือ่ใจเขาและใหโ้อกาสพวกเขาเถอะคะ่  

ถ้าเรากังวลสิ่งใดก็ให้เริ่มต้นจากการพิจารณา

ตรวจสอบตัวเราก่อนที่จะไปตรวจสอบวัดผล

พวกเขา สิง่ทีเ่ราให ้สิง่ทีพ่วกเราปลกูฝงั ถา้มัน่ใจ

ว่าเราได้ให้ข้อมูลที่ดีแล้ว เป็นต้นแบบที่ดีแล้ว 

ให้ความชัดเจนของความดีงามแล้ว จัดโอกาสที่

ดีให้แล้ว ที่เหลือเชื่อใจเขาเถอะค่ะ ให้พวกเขา

ได้เผชิญ ได้ประสบความสำเร็จด้วยตนเองบ้าง 

 และเมือ่ถงึเวลานีก้ต็อ้งขอบคณุอกีครัง้

ที่คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียนที่ยอมสละเวลาจากซีเอ็ดฯ มาทุ่มเท

ทำงานร่วมกับคุณครูมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

แล้ว  และในภาคเรียนจิตตะนี้ก็เป็นฤกษ์ดีที่ 

คุณทนงจะลงมาช่วยงานโรงเรียนอย่างเต็มที่

มากขึ้นในฐานะของผู้อำนวยการโรงเรียนเพลิน

พัฒนา  จึงเป็นโอกาสให้ครูก้าสามารถกลับไป

รับภารกิจที่มีความถนัดและติดค้างเอาไว้อีก

หลายเรือ่งทัง้ทีโ่รงเรยีนจติตเมตต(์ปฐมวยั) และ

การพัฒนาการใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อ

พฒันาศกัยภาพเดก็ใหก้บัการศกึษาไทย ในนาม

สมาคมไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค ไปพร้อมๆ กับการ

ช่วยงานที่โรงเรียนเพลินพัฒนาในการเป็นที่

ปรึกษาให้กับช่วงชั้นอนุบาลและประถม  และ

การทำงานในฐานะของรองประธานกรรมการ

บริหารโรงเรียนค่ะ  

 

 

ขอบคุณทุกๆ คนค่ะ 

ครูก้า 

 

 ผูป้กครองทกุทา่นทัง้ในฐานะคณะของ

สภาครอบครัวที่ช่วยกันกลั่นกรองและสาน

ความคิดดีๆ ร่วมกับโรงเรียน คณะขององค์กร

บริหารครอบครัวที่อาสามาเป็นแกนหลักทำให้

เกิดกิจกรรมดีมีประโยชน์มากมายให้กับทุกคน

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และถึงแม้ผู้ปกครองท่านอื่นๆ 

จะไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ อย่างเป็นทางการแต่

เราก็มักจะเห็นความพร้อมอาสาทุกเมื่อของทุก

ท่าน   

 ขอบคุณผู้อำนวยการคนแรกคือ  

คณุครหูวานทีย่อมรบัเปน็หวัเรอืในสถานการณ์ที่

นาวาเพลินพัฒนาลำนี้ต้องผ่านคลื่นลมและขึ้น

ฝั่งคลุกฝุ่น  

 ขอบคุณคุณครูตั้งแต่คุณครูคนแรก

ของเพลินพัฒนา คือคุณครูป้อม (สิรินยา  

จิรพิศิษฐ์) จนถึงคุณครูคนล่าสุดที่พกพาเอา

อุดมการณ์ของผู้ที่อยากเปลี่ยนการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมเดินเข้ามาอาสาเป็นคุณครูเพลิน

พัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นสอนเพียงแค่วิชาแต่

ตระหนกัวา่เรากำลงัสอนความเปน็คน. . . ความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และถ่ายทอดอุดมการณ์ที่

มีอยู่ภายในสู่เด็กๆ ของเรา    

 ขอบคุณส่วนสนับสนุนทุกฝ่ายที่ทำ

หน้าที่เหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทำให้งาน

สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งนี้สามารถ

ดำเนนิไปไดด้ว้ยความสะดวกสบายของทพัหนา้

ด้วยความทุ่มเท และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมา

โดยตลอด รวมถึงกลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ 

อป. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถึงแม้จะ

ไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีใ่นสงักดัเพลนิพฒันา แตพ่วกเขา

กไ็ดซ้มึซบัรบัวฒันธรรมของเพลนิพฒันาจนรวม

เปน็เนือ้เดยีวกนั รว่มสรา้งความอบอุน่ปลอดภยั

ให้กับเด็กๆ และทุกคนในชุมชนแห่งนี้   

 ขอบคณุชมุชนและบคุคลภายนอกรวม

ถึงเพื่อนๆ โรงเรียนเครือข่ายไทยไทที่ค่อย

ช่วยเหลือเกือ้กลูแบง่ปนัความรูใ้หก้บัชมุชน

เพลินพัฒนา 



๓ 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ผา่นไปแลว้กบังานเทศกาล “ลมขา้วเบา...เงาเดอืนเพญ็” 

ทีป่นีีฟ้า้ฝนเปน็ใจใหค้รอบครวัเพลนิพฒันาไดร้ว่มสนกุกบัเทศกาล

แห่งความสุขกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่มีสายฝนโปรยปรายให้เปียก

ปอน อาจจะมพีืน้สนามเฉอะแฉะบา้งในวนัแรก แตก่ไ็มใ่ชอ่ปุสรรค

ที่จะขัดขวางความสนุกของพวกเราทุกคน เห็นได้จากการที่

ครอบครัวเพลินพัฒนาต่างจูงมือกันมาร่วมงานอย่างคับคั่งตลอด

สามวัน จดหมายข่าวบับนี้เก็บตกบรรยากาศงานมาบอกเล่าให้

ได้อ่านกันค่ะ 

เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” 

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ

ครอบครัวเพลินพัฒนาทุกท่านที่ร่วมกัน

ลดการใช้ภาชนะพลาสติกอย่างแข็งขัน 

ไมว่า่จะเปน็รา้นคา้ทีล่อืกใชก้ระทงใบตอง 

โถดินเผา และจานชามที่นำกลับมาใช้

ใหม่ได้ เด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และคุณครูที่มาร่วมงาน ต่างก็หิ้วปิ่นโต 

กล่องข้าว ถุงผ้า ตะกร้า และกระบอกน้ำ 

มาใส่อาหารคาวหวานที่ซื้อหากันในงาน 

รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารสภา

ครอบครัวเพลินพัฒนาและทีมงานรัก

โลก...ให้โลกรัก ที่หยิบยืมจานชามจาก

วัดโกมุทพุทธรังสี วัดปุรณาวาส และวัดวิ

ศิษฏ์บุญญาวาส มาเป็นภาชนะส่วน

กลางใหร้า้นคา้ไดน้ำไปใช ้ทัง้ยงัสละเวลา

มาช่วยกันเช็ดทำความสะอาดจานชาม

ตลอดทั้งสามวัน ขอชื่นชมและขอบคุณ

จากใจจริงค่ะ 

 ในส่วนของร้านค้า ปีนี้ก็ยังคง

คึกคักและหลากหลายเช่นเคย ไม่ว่าจะ

เป็นร้านอาหารคาวหวานที่มีมาให้เลือก

ชิมกันจนอิ่มท้อง ทั้งข้าวแช่ ขนมจีบ 

ซาลาเปา มันต้ม ถั่วต้ม ลูกชิ้นปิ้ง 

ก๋วยเตี๋ยว ทับทิมกรอบ และน้ำสมุนไพร 

รวมไปถึงร้านกิจกรรมอื่นๆ เช่น ร้านถ่าย

รูปขาวดำของครอบครัวน้องอิ่ม ชั้น ๒/๓ 

ที่นำฉากหลังและอุปกรณ์ประกอบฉาก

ย้อนยุคมาให้ชาวเพลินพัฒนาได้สนุกกับ

การย้อนอดีต ซุ้มการละเล่นปาเป้าของ

ครอบครัวน้องมีมี่ อ.๓/๑ ที่ได้รับความ

นิยมจากเด็กๆ ไม่น้อยค่ะ  

 ขณะที่เวทีการแสดงก็ได้รับความ

สนใจจากผู้ชมล้นหลาม โดยเฉพาะการ

แสดงการละเล่นในชุดผ้าไทยสีสันสดใส

ของน้องเล็กช่วงชั้นอนุบาล ที่ผลัดเปลี่ยน

กันมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้

ชมตลอดสามวัน การแสดงความสามารถ

ทางด้านดนตรีของพี่ๆ ชั้นประถมและมัธยม 

ที่มีทั้งศิลปินเดี่ยว รวมตัวกันมาเป็นวง และ

วงผสมระหว่างพี่น้องและผู้ปกครอง เรียก

ได้ว่าใครมีความสามารถอะไรก็มาแสดงกัน

ได้เต็มที่ เพราะเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับทุก

คนค่ะ  

 หลังจากสนุกสนานเพลิดเพลิน

กันมาตลอดสามวัน เย็นย่ำหลังพระอาทิตย์

ตกดินของงานวันสุดท้าย คณะรำวงและ

กลองยาวเพลินพัฒนาก็แห่นำขบวนพา

ครอบครัวเพลินพัฒนามาลอยกระทงร่วม

กันที่สระน้ำด้านหน้าโรงเรียนดังเช่นทุกปี 

ภาพคุณพ่อคุณแม่ประคองมือลูกค่อยๆ 

วางกระทงลงบนผิวน้ำ หลานๆ จูงมือคุณปู่

คุณย่าคุณตาคุณยายมาลอยกระทงใบ

เดียวกัน ข้างๆ กันก็เป็นคุณครูที่จูงมือลูก

ศิษย์มาร่วมลอยกระทงด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

คือภาพสะท้อนความเป็นครอบครัวใหญ่อัน

แสนอบอุ่นของเพลินพัฒนา ที่ส่องสว่าง

เรืองรองอยู่เหนือผิวน้ำในค่ำคืนนั้น 

 



๔ 

 ขอบคุณครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคนที่

ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรม

อนัดงีามของไทยในงานเทศกาล “ลมขา้วเบา...เงา

เดือนเพ็ญ” งานประเพณีของเพลินพัฒนาที่สืบ

ทอดมาเป็นปีที่ ๖ แล้ว ชมภาพบรรยากาศงาน

เพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ “เพลินตา เพลินใจ” ท้าย

จดหมายข่าวฉบับนี้ค่ะ 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มี

หนังสือแต่งตั้ง อ.ศีลวัต ศุษิลวรณ์ 

(ครูปาด) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนเพลินพัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง

อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ

สง่เสรมิสนบัสนนุการศกึษาทางเลอืก 

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ

ศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ตั้งแต่

การเสนอนโยบายจนกระทั่งการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การศึกษาทางเลือกดำเนินไปอย่าง

ครบวงจร ทั้งในเรื่องหลักสูตร คุณภาพสถานศึกษา รวมถึงการ

สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวสำคัญอีก

ก้าวหนึ่งสำหรับโรงเรียนทางเลือกและการปฏิรูปการศึกษารอบที่

๒ นี้เลยค่ะ 

การตรวจสุขภาพนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนวิริยะ โรงเรียนได้

ประสานความรว่มมอืกบัพยาบาลอนามยัโรงเรยีนของ

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ ๖๗ มาทำการฉดีวคัซนีปอ้งกนั

โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรงคางทูม ให้กับนักเรียน

ชั้น ๑ และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก  

(ดี ที) ให้กับนักเรียนชั้น ๖ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับ

นักเรียนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

สุขใจที่ได้เล่า...จริงใจที่ได้บอก 

 ผา่นไปแบบมลีุน้ใหใ้จระทกึกนัทกุวนันะคะสำหรบังานลมขา้วเบา...เงา

เดือนเพ็ญ ซึ่งปีนี้ดูคึกคักกว่าปีที่ผ่านๆ มา ด้วยจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายที่มากกว่า

เดิม ทำให้สนามหญ้าที่กว้างขวางของโรงเรียนเราดูคับแคบไปเลยนะคะ นึกว่า

ต้องลอยกระทงในสนามซะแล้ว แต่สวรรค์มีตาค่ะเห็นว่าปีนี้พวกเราชาวเพลิน

รว่มแรงรว่มใจใสใ่จรกัษาสิง่แวดลอ้ม พระพริณุเลยขอพกังานใหเ้ราไดส้นกุสนาน

กันเต็มที่ ใครที่ได้เห็นบรรยากาศตอนแดดร่มลมตก สมาชิกในครอบครัวปูเสื่อ

นั่งทานอาหารกันแบบเพลินๆ เด็กๆ วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆ กับคุณครูและหมู่เพื่อน 

บรรยากาศแบบนี้ใครเห็นก็ต้องอิจฉาเพลินพัฒนาของเราทั้งนั้นค่ะ หลาย

ครอบครัวอยู่เป็นเพื่อนกันจนเย็นย่ำค่ำมืด แบบว่าไม่ปิดไฟก็ไม่ยอมกลับกันเลย 

 สำหรับใครที่อยู่จนงานเลิกจะสังเกตว่าปีนี้ปริมาณขยะน้อยกว่าทุกปี

ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ขนาดงานใหญ่ขึ้น คุณแม่บ้าน confirm ค่ะ ตรงนี้องค์กร

ครอบครัวเพลินพัฒนาและคณะทำงาน “รักโลกให้โลกรัก” ขอขอบคุณทุกคน

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ในปีหน้าเราหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมสำนึกรัก

ธรรมชาติมากขึ้นนะคะ รายได้จากการให้เช่าภาชนะ ส่วนหนึ่งนำไปถวายวัดที่

เราไปยืมภาชนะมา อีกส่วนหนึ่งมอบให้กองทุนแม่บ้านไปบริหารจัดการค่ะ ปี

หนา้ใครวา่งจะมาชว่ยเชด็จานกเ็ชญินะคะ อาจจะเหนือ่ยกาย... แตใ่จเปน็สขุคะ่ 

 

โดย-คุณหมอจั่น คุณแม่น้องหนูดี ชั้น ๒/๔ และน้องปัน อ.๓/๒ 

 



๕ 

ขยายเวลาประกวดออกแบบสัญลักษณ์แดงชาด 

 คุณครูกีฬาฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน

ทุกช่วงชั้นร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หมู่กีฬา

แดงชาดทั้ง ๔ หมู่ เพื่อนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์บนเสื้อ

กีฬาของแต่ละหมู่ โดยส่งผลงานได้ที่คุณครูกีฬาทุก

ช่วงชั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ย.๕๒ นี้ค่ะ 

หมู่กีฬา 

หมู่นกเงือก 

หมู่มด 

หมู่ภูเขา 

หมู่ดอกไม้ 

คุณครูประธานหมู่ 

คุณครูจันทนา  เภกะสุต (ครูน้อย) 

หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑ 

คุณครูสุมนา แทนบุญช่วย (ครูโน้ต) 

วิชาการหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ ชช.๑-๓ 

คุณครูมนัสนันท์ จุ่นบุญ (ครูญา) 

คุณครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ ชช.๑ 

คุณครูสุนันท์ สงวนสัตย์ (ครูนัย) 

คุณครูประจำชั้น ๑/๒ 

นักเรียนประธานหมู ่

ด.ช.รัตนกร มณีรัตน์ (เอิร์ธ) ชั้น ๙ 

ด.ช.ศรณสิญจ์ จุฬาลักษณานุกูล (โอ๊ต) ชั้น ๙ 

 

ด.ช.ภคพล ตั้งนันทชัย (ปราณ) ชั้น ๙ 

ด.ช.นภนต์ เยาวลักษณ์ (จิงโจ้) ชั้น ๙ 

 

ความหมายและสีประจำหมู่กีฬาแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ 

หมู่กีฬา 

นกเงือก 

มด 

ภูเขา 

ดอกไม้ 

ความหมาย 

สัจจะ ความซื่อตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริง 

ทมะ ความมีวินัย ดูแลและฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ 

ขันติ ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งมั่น 

จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักให้และแบ่งปัน  

สีประจำหมู่ 

ดำ-เหลือง 

ส้ม-น้ำตาล 

คราม-เทา 

เขียวมะกอก-ม่วง 

ที่จะมาเป็นคณะทำงานภายในหมู่ เช่น รับสมัคร

นักกีฬา ดูแลการฝึกซ้อมกีฬา ฝึกซ้อมกองเชียร์ 

เตรียมขบวนพาเหรด ฯลฯ มาดูกันค่ะว่าผู้นำหมู่กีฬา

แดงชาดในปีนี้มีใครกันบ้าง 

 

 กติกาการประกวด 

 ๑.ผลงานการออกแบบต้องบ่งบอกถึงความเป็น

หมู่นกเงือก หมู่มด หมู่ภูเขา และหมู่ดอกไม้ อย่าง

เด่นชัด สุภาพ สวยงาม 

 ๒.ผลงานการออกแบบต้องสื่อความหมายถึง

คุณธรรมที่แฝงฝังอยู่ในแต่ละหมู่กีฬาได้อย่างชัดเจนและ

สร้างสรรค์ 

 ๓.ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเขียนหรือวาด

ด้วยมือเท่านั้น 

 

นับถอยหลัง...วันแดงชาด 
วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๕๓ 

 ปลายเดือนนี้โรงเรียนของเราจะเริ่มทยอย

แข่งขันกีฬาแดงชาดรอบคดัเลอืกกนัแลว้ วนัองัคารที ่

๒ พ.ย.๕๒ ทีผ่า่นมา นกัเรยีนและคณุครูแต่ละหมู่จึง

ได้นัดประชุมหมู่สีเพื่อเลือกประธานหมู่ฝ่ายคุณครู

และนักเรียน รวมไปถึงตัวแทนพี่ๆ ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ 



๖ 

 
 

 ภาคเรียนจิตตะนี้ โรงเรียนของเรามกีารพฒันาหลกัสตูรการ

เรยีนการสอนในหน่วยวิชาดนตรีชีวิตช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ โดยเนน้การ

วางพื้นฐานทางด้านดนตรี ผ่านการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึก

ปฏิบัติในรูปแบบของการรวมวงขับร้องประสานเสยีงทีใ่ชเ้สยีงเปน็สือ่

ในการเรยีนรู ้ซึง่เดก็ๆ จะได้ฝึกอ่านโน้ตที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการ

เรยีนดนตร ีฝกึการฟงั การตคีวามเพลง เกดิความซาบซึง้ในดนตร ี

เพลดิเพลนิกบัภาษาทีส่วยงาม มใีจรกัในดนตร ีมคีวามสขุกับดนตรี 

และก่อเกิดความเป็นนักดนตรีขึ้นในจิตใจ (Musicianship) ภายใต้

การวางหลักสูตรและสอนโดยนักดนตรีอาชีพผูม้คีวามรูค้วามสามารถ

และประสบการณท์างดา้นดนตรอีนัหลากหลาย ทั้งวาทยากร  นักเรียบ

เรยีงเสยีงประสาน ผูค้วบคมุวงประสานเสยีง และนกัดนตรผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านดนตรีตะวันออก  ซึ่งใครที่มาร่วมงานลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ

ในวันแรก น่าจะได้เห็นความสามารถด้านดนตรีของคุณครูกลุ่มนี้มา

บ้างแล้ว นำประวัติและประสบการณ์ด้านดนตรีของคุณครูแต่ละท่าน

มาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ 

 ครูปิ๊ก-นายวชิรวิชญ์ ปัญญาลักษณ์ (วาทยากร-

Conductor) จบปรญิญาตรดีา้นดนตรจีากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หลังจบการศึกษาไปเป็นอาจารยพ์เิศษทีค่ณะนาฏศลิปและดรุยิางค์ 

ศนูยก์ลางสถาบนัราชมงคล และเปน็หนึง่ในคณะกรรมการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตรโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันครูปิ๊กเป็นผู้อำนวยการ

ดนตรแีละผูอ้ำนวยเพลงประจำวงดรุยิางคซ์มิโฟนแีหง่มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ์และยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็วาทยากรผูช้ว่ยเพยีงคนเดยีวของ

คุณบัณฑิต อึ้งรังษี 

 ครูต้น-นายต้นเถา ช่วยประสิทธิ์ (นักเรียบเรียงเสียง

ประสาน - Arranger) เริ่มเรียนบาสซูนครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะนิเทศมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์ปรญิญาโทคณะศลิปกรรมศาสตร ์สาขา

วิชาการประพันธ์เพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลัง

จบการศึกษาครูต้นได้ทำงานด้านการเรียบเรียงเสียง

ประสานให้กับวงออร์เคสตร้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็น

ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักให้กับ CU Viola 

Ensemble และ Thammasat University Symphony 

Orchestra 

 ครูกอล์ฟ-นายขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ 

(ผู้ควบคุมวงประสานเสียง-Chorus Master) บณัฑติ

คณะวศิวกรรมศาสตรท์ี่มีความสามารถและความสน

ใจทางด้านดนตรี เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฮังการีไป

ศึกษาเทคนิคการควบคุมวงประสานเสียง (Intensive 

Choral Conducting Course) ที่ Zoltan Kodaly 

Pedagogical Institute of Music ประเทศสาธารณรัฐ

ฮังการี และได้รับคัดเลือกให้อำนวยเพลงให้กับวงขับ

ร้องประสานเสียง Alma Choir of Ferenc Liszt 

Academy of Music ในงานคอนเสิร์ต Kodaly Music 

Festival 2009 ซึง่จดัขึน้ทีเ่มอืง Kecskemet สาธารณรฐั

ฮงัการ ี

 ครสูมโภช-นายสมโภช มัง่สาคร (นกัดนตรี

อาชพี-Musician) จบปรญิญาตรดีา้นดรุยิางคไ์ทย สาขา

ปี่พาทย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

ทั้งยังได้ศึกษาเพิ่มเติมในวิชาฆ้องวงใหญ่ ไวโอลิน 

ดนตรีจีน โอเปร่า และวิชารวมวง ครูสมโภชมีความ

เชีย่วชาญดา้นดนตรตีะวนัออก (ไทย-จนี) และไดร้บัเชญิ

เป็นวิทยากรทางดนตรีจากหลายองค์กร อาทิ วิทยากร

เครื่องสายจีน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการ

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และเป็นอาจารย์วิชา

เครือ่งสายทีโ่รงเรยีนหลกัสตูรการดนตรกีรงุเทพมหานคร 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
รู้จักครูดนตรีชีวิตคนใหม ่



 

๗ 

เด็กเพลินคว้ารางวัลนักแปล 
 ขอแสดงความยินดีกับนายปฐมธาร อาศัยธรรม-

กุล (ต้นน้ำ) ชั้น ๑๑ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน 

 “โครงการสานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ Cyberdic 

Translation Championship” โครงการดีๆ ที่จัดขึ้นโดยความ

ร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซ

เบอร์ดิกเทคโนโลยี จำกัด สำนักพิมพ์ Oxford University 

Press และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เพื่อกระตุ้น

ให้เด็กไทยมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

โดยแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา 

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมปลายจากร้อย

กว่าโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า ๓๐๐ คน 

โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 

๕ อันดับแรก ให้ได้รับรางวัลที่ ๑-๕ และ

คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรองลงมาอีก 

๕๐ คน ให้ได้รับรางวัลชมเชย โดยนาย

ปฐมธารมีคะแนนสงูเปน็อนัดบั ๒  จากผูท้ี่

ไดร้บัรางวลัชมเชย ๕๐ คนคะ่ 

“งอกงามอย่างมีคุณค่า” 
ภาคสนามชั้น ๙ 

 วันศุกร์ที่ ๖ ต.ค.๕๒ นักเรียนชั้น ๙ จะออกภาคสนาม

หน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งอกงามอย่างมี

คุณค่า” ณ ฟาร์มเห็ดนานาชาติ หมู่บ้านวังตะเคียน ต.ยางหัก 

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดแบบ

ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตก้อนเห็ด การจัดเตรียมโรง

เรือน การเพาะเลี้ยง การเก็บผลผลิต การจำหน่าย การแปรรูป 

ตลอดจนการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด ก่อนจะนำความรู้

เหล่านี้มาทำการเพาะเลี้ยงเห็ดที่โรงเรียนต่อไปค่ะ 

 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

การรับสมัครนักเรียนใหม ่
เสนอแนะ : ผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลเสนอแนะมาว่า 

คุณพ่อรู้สึกรักโรงเรียนนี้มาก ลูกๆ มีความสุข อยากมา

โรงเรียนทุกวัน จึงได้แนะนำญาติให้นำบุตรหลานมา

สมัครเรียน แต่ก็พลาดโอกาส เพราะถูกจับสลากออก ซึ่ง

ทุกคนยอมรับในผลลัพธ์ แต่ไม่อยากให้โรงเรียนใช้วิธีการ

คัดเลือกแบบแบ่งแยกเด็กเช่นนี้ โดยส่วนตัวอยากให้ใช้

วิธีเดิม คือ ตามลำดับการมาสมัคร เพราะอย่างน้อยก็ยัง

รู้ว่าผู้ปกครองท่านนั้นมีความตั้งใจกระตือรือร้นในการมา

เป็นสมาชิกของครอบครัวเพลินพัฒนา 

 

ตอบ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ โรงเรียนจะนำข้อ

เสนอแนะของคุณพ่อไปประเมินสรุปผลการทำงานรับ

สมัครนักเรียนใหม่ในปีนี้ เพื่อเตรียมการเปิดรับสมัครในปี

การศึกษาหน้าต่อไปค่ะ 

Q 

A



๘ 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ART 

THERAPY WORKSHOP” โดยวิทยากร Dr.Nira Shiran 

Mizrahi ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และศาสตร์มันดาลา 

(Mandala) จากประเทศอิสราเอล แปลภาษาไทยโดย ดร.บงกช 

เศวตามร์ ในวันอังคารที่ ๑๗ - พฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๕๒ เวลา 

๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอ้งอเนกประสงคช์ัน้๓ อาคารอนบุาล 

• วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๒   What is Art therapy ศิลปะบำบัดเบื้องต้น 

• วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๒   Mandala & Colors ส่องดูชีวิตด้วย “สี” 

• วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๒   What is photo – therapy พัฒนาทักษะ   

     ด้วยภาพ 

  - การสื่อสาร 

  - ความคิดสร้างสรรค์ 

  - การเขียน 

 คา่ลงทะเบยีนคนละ ๓,๒๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวนั 

เครื่องดื่มและอาหารว่าง) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณครูภัสพร ขำพ่วง (ครูแพท) ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

เสวนาเรื่อง “วินัยวัยประถมกับอารมณ์ของหนู” 
 ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา

เรื่อง “วินัยวัยประถมกับอารมณ์ของหนู” โดยวิทยากร 

คุณเกียรติยง ประวีณวรกุล นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาล

ธนบุรี ๒ ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ 

ห้องอเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ค่าลงทะเบียนคนละ 

๑๐๐ บาท สำรองที่นั่งได้ที่คุณครูภัสพร ขำพ่วง (ครูแพท) 

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ 

๖๑๐๑ ค่ะ 

 กลับมาแล้วกับ “กาดดวงจำปา” ตลาดนัดจำหน่ายพืช 

ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดสารพิษสำหรับครอบครัวเพลินพัฒนา 

ที่จะมาจำหน่ายให้เลือกซื้อหากันเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. โดยปีนี้ขอขยับขยายสถานที่ไปอยู่ที่บริเวณ

ลานหินกรวดหน้าห้องประชุมใหญ่ เพื่อความสะดวกในการจับจ่าย 

เริ่มเปิดตลาดตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย.๕๒ เป็นต้นไปค่ะ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
กาดดวงจำปา...กลับมาแล้ว 

 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมเรียนทำอาหารในหลักสูตร  

“อาหารเทศกาลปีใหม่” ประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ๕ 

ชนิด คือ ซาลาเปาไส้หมูสับ หมูย่างนมสด ยากิโซบะ เต้าฮวย

นมสด วุ้นเค้ก โดยวิทยากรคนคุ้นเคยของครอบครัวเพลิน

พัฒนา คุณแม่สุชาดา สุขแซม คุณแม่น้องริวโก้ อ.๓/๓ จาก

โรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๑๒, ๑๙, ๒๖ พ.ย. และ ๓, ๒๔ ธ.ค.๕๒ (รวม ๕ ครั้ง) เวลา 

๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๗๕๐ บาท/ ๕ ครั้ง (รวมเครื่องปรุงและ

อุปกรณ์แล้ว) โดยผู้เรียนต้องเตรียมผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ เขียง 

จาน และกล่องใส่อาหารกลับบ้านมาเอง สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ คุณครูภัสพร ขำพ่วง (ครูแพท) ส่วน

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

เรียนทำอาหารเทศกาลปีใหม ่

่ ART THERAPY WORKSHOP 



 

 

๙ 

เพลินตา เพลินใจ  
เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ”  

วันที่ ๒๘-๓๐ ต.ค.๕๒ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

 

 

 

 


