
สารจากผู้อำนวยการ 
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่านครับ 

	 ช่วงนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับ	คงเป็นช่วงที่ผู้ปกครองทุกท่านวุ่นวายเพิ่มขึ้น	

เพราะหลายคนมีงานเกี่ยวกับการส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	บางท่านมีภารกิจต้องไป

สวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่บ้าง			

	 สำหรับโรงเรียนก็มีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์เช่นเดียวกัน	

	 ในจดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่	๑๒	ผมได้เล่าทิศทางใหญ่ๆ	ที่โรงเรียนกำลัง

จะปรับปรุงตามที่ผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบในต้นปีการศึกษา	๒๕๕๑	ไป

แล้ว	ถือเป็นกรอบความคิดในภาพใหญ่ให้ทราบก่อนจะเล่าในรายละเอียดต่างๆ	ต่อไป	

	 ในปีการศึกษา	2552	นี้	ผมถือว่าโรงเรียนได้เปิดมาแล้ว	๖	ปี		ซึ่งพอเพียงที่จะได้

เริ่มต้นกระบวนการทานซ้ำสิ่งที่ได้ทำที่ผ่านมาว่า	มีอะไรที่ทำได้ดีบ้างแล้ว	มีอะไรที่ควร

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นบ้างไหม	มีอะไรที่ควรเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหม	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย		

“เด็กเพลินพัฒนา”		ซึ่งสิ่งที่พิจารณาในอันดับแรกๆ	ก่อน	คือ	การจัดวางกำลังคนให้

เหมาะสมมากขึ้น	การทบทวนหลักสูตร	กระบวนการเรียนการสอน	การประเมินผล	

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	บรรยากาศการทำงาน	และสภาพแวดล้อมต่างๆ	โดยใช้ข้อมูลที่ได้มา

จากแบบสอบถามที่ถามท่านผู้ปกครอง		คุณครู		และพนักงาน	ทั้งหมดของโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง	ผลสัมฤทธิ์ในการสอบที่เป็นมาตรฐานภายนอก	และยังทำการประชุมคุณครู

แต่ละสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการขอข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปกครองจำนวนหนึ่งใน

แต่ละช่วงชั้น	เพื่อนำมาประกอบการหาประเด็นที่ควรพิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	และ

เพิ่มเติม	

	 ถือเป็นการทานซ้ำครั้งใหญ่	เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่จะทยอยปรับปรุงจะมี

ผลดีที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กเพลินพัฒนา	ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด	

	 ผมจะเริม่ทยอยเลา่ไปเรือ่ยๆ	แบบใหอ้า่นสบายๆ	นะครบัวา่มอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปแลว้บา้ง	รวมทั้งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา	๒๕๕๓	

 

การแต่งตั้ง “ครูใหญ่มัธยม” ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
	 ในต้นปีการศึกษา	๒๕๕๒	โรงเรียนได้แต่งตั้ง	ดร.บงกช		เศวตามร์	ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	ให้มา

รบัผดิชอบในตำแหนง่	ครใูหญม่ธัยม		เพือ่รบัมอืกบัการปรบัปรงุระดบัชว่งชัน้	๓	และ	๔	(ชว่งชัน้มธัยมตน้	และชว่งชัน้

มัธยมปลาย)	ให้เข้มแข็งขึ้น	พัฒนานักเรียนต่อเนื่องได้ดีมากขึ้น	และรองรับจำนวนนักเรียนที่กำลังทยอยเพิ่มขึ้น	โดย

มีการรับครูใหม่ๆ	ที่มีศักยภาพสูง	และมีจิตวิญญาณความเป็นครูเข้ามาเสริมทีมเพิ่มขึ้น	จนตอนนื้ถือว่า	ทีมครูมัธยม

ของเรามีคุณภาพน่าพึงพอใจ	และครบเครื่องตามสมควร	

	 ขออนญุาตเลา่เรือ่ง	ดร.บงกช	หรอื	คณุครตูน้	ใหพ้วกเราไดท้ราบความเปน็มามากขึน้หนอ่ยนะครบั	ความจรงิ

คณุครตูน้ไมใ่ชค่นใหมส่ำหรบัโรงเรยีนเพลนิพฒันา	เพราะจรงิๆ	แลว้เปน็ผูป้กครองทา่นหนึง่ของโรงเรยีนเรา	มลีกูสาว

คนเดียวเรียนอยู่ชั้น	๕	และมีศรัทธาที่อยากจะมีส่วนช่วยสร้างโรงเรียนเพลินพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น	จนกลายมาเปน็ผู้

ปกครองอาสามาช่วยงานโรงเรียนในหลายๆ	เรื่อง	และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนในต้นปี	๒๕๕๒	ส่วนมาก	

จึงคุ้นที่จะเรียกว่า	“แม่ต้น”	มากกว่า	

๑	

ข่าวที่น่าสนใจ 
 
-		สารจากผู้อำนวยการ	

-	เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา	

-	เทคนิคฝึกลูกเขียนเรียงความ	

-	ส่งใจเชียร์นักกีฬาเพลินพัฒนา	

-	กำหนดการบริการห้องสมุด 

-	เพลินกับเวทีจิตตปัญญา	

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
-	FUN	&	FANCY...ปีใหม่น้องหนูอนุบาล	

-	นักเรียน	ชช.๓	ชวนทำบุญปีใหม่		

-	การเติบโตบนเส้นทาง	“ธรรมยาตรา”	

-	ผลการสอบตรงของชั้น	๑๒	  

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 
-	เรื่องเล่านอกห้องเรียน	

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
-	ค่ายวันเด็กของกลุ่มอาสาเพลินพัฒนา 

 

เพลินตา เพลินใจ 
-	นิทรรศการวัสดุอุปกรณ์รีไซเคิล 

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

จดหมายข่าว   
ฉบับที่	๑๔	วันศุกร์ที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๒	ภาคจิตตะ	ปีการศึกษา	๒๕๕๒ 

 



๒	

	 จริงๆ	แล้วโรงเรียนของเรามีจุดกำเนิดมาจากผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง	

ที่มีแรงบันดาลใจอยากสร้างโรงเรียนแนวใหม่ขึ้นมา	จึงมารวมตัวกันก่อตั้ง

โรงเรียนเพลินพัฒนาขึ้นมาเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย		ในปัจจุบันคุณครู

และบุคลากรในสายงานต่างๆ	จำนวนมากในโรงเรียนก็เป็นผู้ปกครองของ

โรงเรียนเพลินพัฒนาด้วยเช่นกัน	

	 คุณครูต้นในวัยเด็กเรียนเก่งเอาการ	เพราะสอบข้ามชั้นมาหลายครั้ง

ที่โรงเรียนสตรีวิทยา	จนถึงชั้น	ม.ศ.๔	ก็สอบเทียบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนคณะ

นิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	อีก	กลายเป็น	“ด.ญ.”	คนเดียวที่เข้าเรียนนิเทศศาสตร์ในปี

นั้น	

	 ผมเคยถามว่าทำไมจึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์		ได้คำตอบว่า	ตอนนั้น

ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกัน	แต่ที่เลือกนิเทศศาสตร์อันดับเดียวก็เพราะเขาบอกว่า	

นิเทศฯ	เข้ายาก	และไม่อยากจ่ายเงินค่าเลือกหลายๆ	คณะ	

	 เรียนจบก็ไปทำงานหนังสือพิมพ์	The	Nation,	ชัยพฤกษ์-

วิทยาศาสตร์	แล้วก็ไปทำสารคดีโทรทัศน์อีกหลายเดือน	ก่อนจะไปเรียน

ปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	ระหว่างนั้นก็ทำงานกับหน่วยงานที่ฝึกอบรมให้กับ	NGO	ไทย	ก่อนจะไปทำ

วิจัยเชิงนโยบายกับสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา	UN,	องค์กร	PACT	และได้รับทุนไปเรียนต่อที่	

George	Washington	University	สาขา	International	Development	Studies	(Anthropology)		

	 ระหว่างที่ทำงานใช้ทุนที่	Washington	DC	ก็ได้รับเชิญไปสอนที่	Rutgers	University	ที่รัฐ	New	Jersey	

แล้วเขาเลยเชิญให้เรียนต่อปริญญาเอก	สาขา	Anthropology-Human	Ecology	ซึ่งต้องเรียนหลายสาขาวิชาไป

พร้อมกัน	(เช่น	เศรษฐศาสตร์	ประวัติศาสตร์	มานุษยวิทยา	ภูมิศาสตร์	จิตวิทยาสังคม	ปรัชญา	และนโยบาย

สิ่งแวดล้อม)	หลังจากนั้นก็สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเป็นการใช้ทุน	ขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย

พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับหลายหน่วยงาน	เช่น	UN	ธนาคารโลก	องค์กรเยอรมัน	และเดนมาร์ก	ปี

พ.ศ.๒๕๔๗	กลับเมืองไทยมาเป็นผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาของเดนมาร์ก	และเปิดงานวิจัยเชิงนโยบายให้กับ	

EU	เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้กับองค์กรแรงงาน	เป็นต้น	

	 มาวุ่นวายกับเพลินพัฒนา	เพราะเชื่อมั่นในปรัชญาและวิสัยทัศน์โรงเรียนว่าจะพัฒนาลูกสาวคนเดียวให้

สามารถเป็นมนุษย์ที่โลกต้องการ	ประเภท	“สุขง่าย	ทุกข์ยาก”	และเห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่รับเข้ามาทำงานที่บริษัทมี

คุณภาพห่างไกลจาก	staff	ที่เคยทำงานด้วยที่ต่างประเทศ	จึงคิดจะเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย	

	 คุณครูต้นเป็นคนที่ชอบทำงานท้าทาย	อึด	และเชื่อถือได้	ใช้ฐานประสบการณ์จากการเป็น	

Participatory	trainer	หรือ	facilitator	โดยอาชีพ	ศึกษาปรัชญาและทฤษฎีเยอะจนเข้าสำนักที่เรียกว่า	causal	

explanation	คือ	ไม่ยึดติดทฤษฎี	แต่ดูที่มาที่ไปเพื่อให้เข้าถึงแก่นของปัญหาแท้จริง	และจัดการปัญหาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์	

	 มีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับสามีของคุณครูต้น	(ดร.ปีเตอร์	ดูพอนท์)	ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน	และเป็นดอกเตอร์

นักวิจัยด้านนโยบายพลังงาน	เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้	ได้รับการทาบทามให้เป็นทีมงานด้านการอนุรักษ์

พลังงานของประธานาธิบดีโอบามา	และเสนองานสอนหนังสือที่	George	Washington	University	ให้คุณครูต้น

ด้วย	เป็นลักษณะ	package	คู่	ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดี	และหาไม่ได้ง่ายนัก	แต่สุดท้ายก็ตกลงกันว่า	แต่ละคน

แยกกันทำตามพันธสัญญาของตัวเอง	โดยคุณปีเตอร์ก็ไปต่อรองว่าจะขอดูแลภูมิภาคเอเชีย	จะได้เดินทางมาแวะ

เมืองไทยได้บ่อยๆ	

	คุณครูต้น	(ดร.บงกช	เศวตามร์)	



๓	

	 ส่วนคุณครูต้นก็มาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ปกครอง	และสร้างทีมครูมัธยมให้เข้มแข็ง	!!	ดังนั้นหาก

ท่านผู้ปกครองมีข้อคิดเห็น	หรือเสนอแนะอย่างไร	ส่งมาโดยตรงได้ที่คุณครูต้น	dhon63@gmail.com	ได้เลยนะ

ครับ	

	 ลองมาดูกันครับว่า	คุณครูต้นขยับอะไรในช่วงชั้นมัธยมกันบ้างแล้ว	

 

ปรับกลไกมัธยมให้ยืดหยุ่นขึ้น 
	 เนื่องจากช่วงชั้นมัธยมมีภาระตอนปลายที่นักเรียนของเราจะต้องเผชิญกับการสอบ	Admission	เข้า

มหาวิทยาลัยซึ่งต้องเตรียมตัวสอบ	O-NET,	GAT/PAT	และมีการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย	ซึ่งส่วนใหญ่จะจัด

สอบก่อนปลายปี	จึงต้องเรียนให้จบตามหลักสูตร	และพร้อมสอบเร็วกว่าปกติร่วมเกือบปี			

	 แม้ว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะไม่ใช่เส้นทางเดียวของการประสบความสำเร็จของชีวิต	แต่หน้าที่ของ

คณะครูมัธยม	โดยเฉพาะมัธยมปลาย	คือให้มั่นใจว่า	นักเรียนของเราทุกคนควรจะต้องพร้อมที่จะเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ	และสามารถเรียนได้	ไม่ใช่กวดจนเข้าได้	แต่ปีต่อไปก็รีไทร์	(retire)			

	 การมาเร่งเอาตอนมัธยมปลายไม่น่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ	เพราะเหนื่อยหนักทั้งคุณครูและ

นักเรียน	ปีนี้มัธยมจึงได้ปรับแนวทางการทำงานเบื้องต้น	โดยการ	

	 •	รวมทีมงานครูของมัธยมต้นและมัธยมปลายเข้าด้วยกัน	แล้วทดลองแนวทางการสอนแบบลงสอนเป็น

ทีม	เพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน	และให้ครูมัธยมปลายได้เข้ามารู้จักนักเรียนมัธยมต้นตั้งแต่เนิ่นๆ	เพื่อให้ช่วย

เตรียมนักเรียน	และหนุนทีมคุณครูมัธยมต้น	เพื่อให้การส่งต่อนักเรียนไปมัธยมปลายเป็นไปอย่างราบรื่น	มีทิศทาง

เดียวกัน			

	 •	เมื่อคุณครูสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี	ก็จะช่วยให้การทำงานเป็นที่ปรึกษานักเรียน	โดยเฉพาะการทำ

โครงการ	(ตามแนวทาง	Project	approach)	และการสร้างแนวการศึกษาแบบ	tailor-made	ได้ดีขึ้น			

	 •	พัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนมัธยมต้น	โดยเฉพาะการปลูกฝังเรื่องการทำงานที่มีคุณภาพ	ส่งงาน

ได้ตามเวลา	ไม่ผัดผ่อนหรือต่อรอง	ซึ่งต้องเน้นเรื่องการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง	

	 •	การให้เกรดที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น	เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับ	feedback	ที่เป็นจริง

เกี่ยวกับนักเรียน	และร่วมมือกับคุณครูในการพัฒนานักเรียนแต่เนิ่นๆ			

	 •	นอกจากนั้นยังจะเตรียมการรับมือกับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหลายรูปแบบ	เช่น	เริ่ม

ทำงานกับทีมการศึกษาพิเศษ	มีการหารือกับคณะที่ปรึกษาเรื่องพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อค้นหา

ศักยภาพที่แท้จริง	และหาทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละคน	

	 •	พัฒนาทีมคุณครูให้มีทักษะและความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและแนะแนว	ซึ่งจำเป็นมากสำหรับ

การเป็นที่ปรึกษา	และเป็นโค้ช	และสื่อสารกับผู้ปกครองได้รวดเร็ว	ตรงประเด็น	

	 •	ปรับวิธีการทำงานภายในช่วงชั้นให้ทำงานในรูปของคณะกรรมการมัธยม	ซึ่งประกอบด้วยคุณครูจาก

หลากหลายสาขาวชิา	ทีจ่ะชว่ยใหก้ารพฒันานกัเรยีนรอบดา้น	ทนัเหตกุารณ	์และมคีวามยัง่ยนืกวา่การมอบหมาย

หน้าที่ให้คนใดคนหนึ่ง	และลดการประชุมของครูที่ไม่จำเป็น		

	 •	ปรับสาระวิชาหลักให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามกระบวนการของเพลินฯ	และเพิ่มความพร้อมในการ

เข้าสอบ	O-NET	สำหรับชั้น	๙	และ	๑๒		



๔	

	 •	ในปีการศึกษา	๒๕๕๓	จะเน้นการปรับฐาน	และเตรียมความพร้อมของนักเรียน	ทั้งเชิงวิชาการ	และ

ลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อการเรียนของนักเรียนมัธยม	เช่น	ความตรงต่อเวลา	การส่งงาน	การสร้างแรงจูงใจใน	

การเรียน	การกำกับตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	การสื่อสารและการนำเสนอ	การวางแผนและ	

การประเมนิตนเองเพือ่ปรบัปรงุและพฒันา	เปน็ตน้		ดงันัน้นกัเรยีนบางคนอาจจะตอ้งเปดิเทอมกอ่นคนอืน่ประมาณ 

๒-๔	สัปดาห์	เพื่อมาปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับการเรียนในชั้นต่อไป	โดยเฉพาะวิชาหลักคือ	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	

	 •	ฯลฯ	

 

นักเรียนเพลินพัฒนาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นปีแรก 
	 ปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนเพลินพัฒนามีนักเรียนชั้น	๑๒	(มัธยม	๖)	ซึ่งจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย			

ขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายเพราะระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่ลงตัว	มีการออกข้อสอบแบบใหม่			

	 การทำงานของคุณครูมัธยมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยหลักการคือ	มีกระบวนการที่ให้นักเรียนเพลินพัฒนามี

ความพร้อมที่จะเผชิญกับกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	เรียกว่า	ถ้านักเรียนสู้	ครูก็

พร้อมจะเสริมให้เต็มที่	(แม้ว่าหลายคนต้องให้คุณครูช่วยชักจูงกันบ้าง	แต่ตอนนี้ไม่มีใครยอมถอย)			

	 เรามีทีมครูที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	หน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสอบต่างๆ	ของนักเรียน	มีความคล่องตัวที่จะเกาะติดสถานการณ์	และประสานงาน

กับหน่วยงานเหล่านี้จนได้ข้อมูลที่แม่นยำ	ทีมคุณครูทั้งคุณครูประจำและคุณครูพิเศษ	มีความพร้อมที่จะสอน

เสริมในทุกสาขาวิชาให้ตรงกับแนวทางการสอบ	GAT	/	PAT	และการคัดเลือกรูปแบบต่างๆ	เช่นการสัมภาษณ์	

การเตรียม	portfolio	ฯลฯ	ทีมครูต้องสื่อสารและทำงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถผ่าน

ด่านนี้ไปให้ได้	

	 ในปีที่ผ่านมาการเตรียมนักเรียนตั้งแต่มัธยมต้นยังไม่น่าพอใจนัก	ทำให้ต้องมาเร่งทำงานในช่วง		

“โค้งสุดท้าย”	คือในชั้น	๑๒	แต่ปีนี้เราเริ่มทำงานกับนักเรียนชั้น	๑๑	แล้ว	และมีการปรับเนื้อหาสาระเพื่อไม่ให้อัด

แน่นจนนักเรียนขาดประสิทธิภาพ	คือครูสอนจบ	แต่เด็กไม่รู้เรื่อง	ยังมีการใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม	แต่

จะเน้นที่การนำความรู้ไปใช้	และพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ	การวิเคราะห์	และตอบคำถามในระหว่างสัมภาษณ์		

นกัเรยีนชัน้	๑๑	กท็ำ	Portfolio	สะสมไวเ้พือ่เตรยีมสอบตรง	ซึง่เชือ่วา่จะมอีกีหลายคณะทีเ่ปดิสอบตรงในปตีอ่ๆ	ไป	  

	 เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้นักเรียนชั้น	๑๒	ของเรามี	๑๘	คน	ขณะนี้สอบเข้ามีที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ตามความตั้งใจได้แล้ว	๑๑	คน	ยังเหลืออีก	๗	คนที่รอการสอบอยู่	

	 ส่วนผลการสอบ	GAT	/	PAT	ครั้งที่ผ่านมาก็นับว่าไม่เลวทีเดียว	เพราะจากคะแนน	GAT	เต็ม	๓๐๐	

นักเรียนเพลินพัฒนาทำได้เกิน	๒๐๐	ทุกคน	และมีบางคนได้คะแนนเต็มในส่วนการคิดวิเคราะห์ด้วย		

 นักเรียนหลายคนสอบได้หลายสถาบันโดยไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนเลย ยกเว้นการเรียนเสริมกับคุณครู

ของเราเอง 

	 ต้องขอปรบมือให้กับความสำเร็จของนักเรียนของเรา	และความทุ่มเทของทีมคุณครูมัธยมทั้งหมดครับ	

 

ขอเล่าเท่านี้ก่อนนะครับ 

ทนง โชติสรยุทธ์ 

ผู้อำนวยการ 



เทคนิคฝึกลูกเขียนเรียงความ 
	 เด็กพิเศษนั้นต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรม		อันเนื่องมาจากเขามีข้อจำกัดในเรื่องของภาษา

และการสื่อสารความหมาย	ซึ่งจะมีผลต่อการถ่ายทอดความคิดและการเรียบเรียงคำ		

คุณครูสุขจันทร์	สุขประกอบ	หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ	จึงได้แนะนำเทคนิค	“การฝึกเขียน	

เรียงความ”	ให้ผู้ปกครองเด็กในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม	ที่มาพูดคุยกันเป็นประจำทุก

สปัดาหใ์นวงสนทนายามเชา้	ไดน้ำไปใชพ้ฒันาทกัษะการเขยีนและการเรยีบเรยีงประโยคใหก้บั

ลูกๆ	ที่บ้าน	โดยมีเทคนิคง่ายๆ	ดังนี้	

	 ๑.แบ่งพื้นที่	๑	

ใน	๓	ของกระดาษ	A4	

สำหรับใช้วาดรูป	

	 ๒.ชวนเด็กวาดรูปที่เขาอยากวาด	

อาจจะเป็นเรื่องที่โรงเรียน	เรื่องไปเที่ยว	หรือเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้	

ตามแต่เด็กจะอยากวาดรูปอะไร	

	 ๓.หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วให้ชวนเด็กคุยถึงรูปที่

วาดโดยใช้คำถามนำ	เช่น	ลูกวาดรูปแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัว

โปรด	ก็อาจจะถามว่า	เราจะตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรดี	แมวตัวนี้ชื่อ

อะไร	มันมีสีอะไร	ขนปุยไหม	หางสั้นหรือยาวกันนะ	แล้วแมว

ชอบกินอะไร	โดยให้เด็กเขียนคำตอบต่างๆ	ร้อยเรียงเป็นเรื่อง

ราวลงบนกระดาษที่เหลือบริเวณด้านล่างของรูป	

	 ๔.ระหว่างที่เด็กเขียน	ผู้ปกครองอาจต้องช่วยสะกด

      คำบางคำที่เด็กเขียนไม่ได้	หรือช่วยเรื่องการใช้คำเชื่อม	เพราะ

เด็กพิเศษจะมีปัญหาในการใช้คำเชื่อม	เช่น	เด็กบอกว่า	“แมว

มี	๔	ขา	มีตา	๒	ตา	มีหางยาว”	ผู้ปกครองก็ช่วยพูดทวนให้เด็ก

เขียนตามว่า	“แมวมี	๔	ขา	มีตา	๒	ตา	และมีหางยาว”	

	 ๕.ภาษาที่ใช้ต้องง่าย	สั้น	และกระชับ	

	 “ธรรมชาติของเด็กนั้นชอบวาดรูปอยู่แล้ว	เพียงแต่

เราอย่าไปตีกรอบเขา	ให้อิสระว่าเขาอยากจะวาดรูปอะไร	เมื่อ

ได้วาดรูปที่อยากวาด	เขาก็อยากจะพูดถึงรูปนั้น	รู้สึกว่าเป็น

เรื่องสนุก	และรู้สึกเบิกบาน	ถ้าเราชวนเขาฝึกอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้เด็กมีทักษะการถ่ายทอดและเรียบเรียงความคิดได้ดี

ขึ้น	ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนในระดับสูงต่อไป	และถ้าเรานำ

งานเขียนแต่ละชิ้นของลูกมาเก็บสะสมใส่แฟ้มไว้	ก็จะได้นิทาน

ผลงานลูกที่เขาแสนภูมิใจ”	คุณครูสุขจันทร์	กล่าว	

๕	

เพลินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
เล่าเรื่องโดย	:	คุณครูใหม่-วิมลศรี	ศุษิลวรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู ้

 

	 เมื่อวันเสาร์ที่	๒๘	–	วันอาทิตย์ที่	๒๙	พฤศจิกายน	๕๒	โรงเรียนเพลินพัฒนามีโอกาส

ตอ้นรบัคณุครจูากโรงเรยีนทัว่ประเทศ	ทีผ่า่นการคดัเลอืกในโครงการประกวดเรือ่งเลา่	“บทเรยีน

ความสำเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการเรียนรู้”	ของผู้บริหารและครูในกลุ่ม

โรงเรยีนเครอืขา่ยสถานศกึษาพอเพยีง	ป	ี๒๕๕๐	และสถานศกึษาเครอืขา่ยมลูนธิสิยามกมัมาจล 

รวม	๔๑	ท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่เพลินพัฒนาเป็นเวลา	๒	วันเต็ม	

	 กิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิสยามกัมมาจลภายใต้การสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์	

จำกดั	(มหาชน)	รว่มกบัโครงการวจิยัเศรษฐกจิพอเพยีง	สำนกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์

จัดขึ้นเพื่อค้นหาโรงเรียนที่มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะต่างๆ	เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้บัโรงเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็สถานศกึษาพอเพยีง	๒๕๕๐	ดว้ยการจดัการความรู	้และการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งเลา่

ความสำเร็จระหว่างกัน	เพื่อนำมาถอดบทเรียน	ขยายผลความสำเร็จสู่กลุ่มเครือข่ายทั้ง	๑๓๕	โรง	รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ	ที่สนใจจะ

เป็นกำลังในการเข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา	โดยมีเป้าหมายขยายไปสู่	๔๐,๐๐๐โรงเรียนในปี	๒๕๕๔			

	 คุณครูนักจัดการความรู้ของเพลินพัฒนา	โดย	คุณครูใหม่	–	วิมลศรี			คุณครูเหล่น	–	จันทร์ทิพย์		คุณครูเล็ก-	ณัฐทิพย์		

คุณครูหนึ่ง	–	ศรัณธร		คุณครูแคท	–	คัทลียา	และคุณครูติ๊ก	–	เยาวราช	ร่วมกับคุณครูปาด	–	ศีลวัต		คุณครูยุ้ย	–	สุรีย์	และ	

คุณครูบี	–	เมธาวดี	ได้ผนึกกำลังกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างผู้เรียนให้มีอุปนิสัย

พอเพียงผ่านเรื่องเล่า	เพื่อเป็นกำลังหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมพอเพียงให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยด้วยกำลัง

ความสามารถที่มี	

	 ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกระบวนการล้วนกล่าวชื่นชมในความรู้ความสามารถ	ทักษะในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของคณะครูเพลินพัฒนา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาวะพร้อมเรียนรู้ให้กับผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม	และการรวมทีมเป็นหนึ่งเดียวที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ	

 



๖	

	 คุณแม่จุไรรัตน์		ธัญอนันต์กูล	คุณแม่ของน้องหวา-สุชัญญา	ชั้น	๒/๑	เป็นผู้หนึ่งที่นำเทคนิคของคุณครูสุขจันทร์ไปใช้

พฒันาการเขยีนเรยีงความของนอ้งหวา	แลว้พบวา่นอ้งสามารถเขยีนถา่ยทอดความคดิออกมาไดด้	ีในบรรยากาศทีส่นกุและมคีวามสขุ 

	 “ก่อนหน้านี้คุณแม่ให้น้องฝึกเขียนบันทึกอยู่แล้ว		

แต่ก็จะเป็นเรื่องซ้ำๆ	ที่เป็นกิจวัตรประจำวัน	จึงนำเทคนิคของ

คุณครูจันทร์มาใช้เพื่อเพิ่มคลังคำให้เขา	และช่วยให้เขาวาง

ประโยคถูกตำแหน่ง	พอดีในช่วงนั้นน้องเพิ่งไปทำซาลาเปามา	

ก็ชวนเขาวาดรูป	ชวนคุยว่าถ้าเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่น

ฟัง	เขาจะเล่าอย่างไร	แล้วให้เขาเขียน	โดยคุณแม่จะช่วยบ้าง

เพื่อให้เขาเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง	หรือถ้ามีเวลาว่างก็จะ

ชวนเขาและพี่สาวมาเล่านิทานปากเปล่ากัน	๓	คนแม่ลูก	ผลัด

กนัเลา่คนละประโยคตอ่ๆ	กนัไป	เขากจ็ะไดค้ำศพัทใ์หม่ๆ 	เรยีนรู้

การลำดับเรื่องราว	แล้วพอให้เล่าเองคนเดียว	เขาก็จะเล่าได้”				

	 คุณแม่จุไรรัตน์กล่าว	ทั้งยังเสริมว่าคุณพ่อคุณแม่	

ทุกท่านสามารถนำกิจกรรมนี้ไปทำร่วมกับลูกได้	เพราะใช้เวลา

ไม่นาน	และการมกีจิกรรมรว่มกนัยงัทำใหค้ณุพอ่คณุแม่

สามารถสอดแทรกหรอืปลูกฝังสิ่งที่ต้องการให้กับลูกได้		

	 ไปดตูวัอย่างผลงานเขียนเรยีงความของนอ้งหวากนัคะ่ 

ทำซาลาเปากันเถอะ...	โดย	น้องหวา	ชั้น	๒/๑	

	 เมื่อวานนี้หวาได้ไปร่วมกิจกรรมทำซาลาเปาแฟนซี

กับเพื่อนๆ	อีกเกือบ	40	คน	ที่โรงงาน	CP	ลาดหลุมแก้ว	หวา

อยู่กลุ่มผ้าพันคอสีเหลือง	พี่เลี้ยงชื่อพี่ฉัตร	มีแม่ครัวมาสอน

พวกเรานวดแป้งใส่ไส้และห่อ	หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆ	แสดง

ฝีมือเอง	เสร็จแล้วนำซาลาเปาทั้งหมดไปนึ่ง	แล้วให้กรรมการ

ตัดสินว่าของกลุ่มไหนควรจะได้คะแนนมากที่สุด	นอกจาก

ซาลาเปาแล้วยังมีการสาธิตทำข้าวผัดกุ้งด้วย	หวาช่วยใส่และ

คอยส่งส่วนผสมต่างๆ	ให้พี่ในทีม	เสร็จแล้วจัดใส่จานนำไปให้

คณะกรรมการตัดสิน	ตอนบ่ายหวากับเพื่อนได้เดินเข้าไปชม

สายการผลิตขนมจีบ	ซาลาเปา	และไส้แฮมเบอร์เกอร์	เมื่อ

กิจกรรมเลิกแล้ว	หวาได้นม	ซาลาเปา	และขนมปังติดไม้ติดมือ

กลับบ้านด้วย	

กำหนดการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด 

	 ห้องสมุดแจ้งกำหนดการยืม

และส่งคืนทรัพยากรห้องสมุดวัน

สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะดังนี้	

วันที่ 

		วันศุกร์ที่	๑๘	ธ.ค.๕๒	

		วันจันทร์ที่	๒๑	ธ.ค.๕๒	

		วันพุธที่	๒๓	ธ.ค.๕๒	

กำหนดการ 

		บริการยืม-คืนวันสุดท้าย 

		ห้องสมุดส่งรายการหนังสือค้างส่งให้กับช่วงชั้นต่างๆ	

		ห้องสมุดส่งจดหมายติดตามทวงทรัพยากรห้องสมุดถึงผู้ปกครอง		

		ของนักเรียนที่ยังมีรายการค้างส่ง	

ส่งใจเชียร์นักกีฬาเพลินพัฒนา 
 สุดสัปดาห์นี้นักกีฬาเพลินพัฒนาจะไปร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน	๒	รายการ	ดังนี้	

	 •	การแข่งขันมินิรักบี้ในรายการ “มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ และการแข่งขันรักบี้ชิง

ชนะเลศิยวุชน” ในวนัที	่๑๙-๒๐	ธ.ค.๕๒	เวลา	๘.๐๐-๑๖.๓๐	น.	ณ	สนามรกับีฟ้ตุบอล	โรงเรยีนสาธติ

แหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรฯ์ 

	 •	การแข่งขันว่ายน้ำรายการ	“จ้าวสระจุฬาฯ ๒๕๕๒”	ชิงถ้วย

นายกรัฐมนตรี	ซึ่งเป็นการแข่งขันภายใต้กติกาของสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ	

(FINA)	ในประเภทฟรีสไตล์	กรรเชียง	กบ	ผีเสื้อ	ระยะ	๕๐	เมตร	และ	๑๐๐	เมตร	

รวมทั้งการแข่งขันลอยตัว	(Survival	Swimming)	รุ่น	๖-๑๒	ปี	(เวลา	๓๐	นาที)	และ

รุ่นทั่วไป	(๕๕	นาที)	โดยมีเด็กๆ	ช่วงชั้นที่	๑-๖	สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง	๕๐	คน	

ในวันที่	๑๙	ธ.ค.๕๒	เวลา	๘.๐๐	น.เป็นต้นไป	ณ	สระว่ายน้ำ	๕๐	เมตร	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	(ฝั่งศาลาพระเกี้ยว)	

 อย่าลืมไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันนะคะ 



๗	

เพลินกับเวทีจิตตปัญญา 
เล่าเรื่องโดย : คุณครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ 

	 ต้นเดือนที่ผ่านมา	เมื่อวันที่	๒	-	๔	ธ.ค.	๕๒	มีการประชุมวิชาการจิตตปัญญาประจำปี	ครั้งที่	๒		ที่

โรงแรมรามาการเ์ดน้ส	์กรงุเทพฯ	โรงเรยีนเพลนิพฒันาสง่บทความทางวชิาการทีเ่ปน็ความรูป้ฏบิตัแินวจติตปญัญา

จากห้องเรียนชั้นประถม	–	มัธยม	ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีใหญ่	๒	เรื่องด้วยกัน	คือ	

  

• จิตตปัญญากับภาวะพร้อมเรียนรู้ในชั้นเรียน (Awareness	of	Learning	with	Contemplative	

Education	in	Classroom)	-	ณัฐทิพย์	วิทยาภรณ์		

 บทคัดย่อ  

		 ประสบการณ์จากการใช้แนวทางจิตตปัญญาศึกษากับวิชาชีพครูนั้น	เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้มีประสบการณ์ตรงในการหยั่งรู้ภาวะภายในของตนเอง	เห็นคุณค่าของตนเอง	เห็นคุณค่าของผู้อื่น	เห็น

ความดีงามในการอยู่ร่วมกัน	รวมถึงรู้จักความรู้ที่มีอยู่ในตัว	และนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่าน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการใช้กิจกรรมภาวะพร้อมเรียนรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน	โดยทั้งครูและนักเรียน

ควรมีภาวะตื่นรู้	สงบ	มีสมาธิ	สดชื่น	และจิตแจ่มใสในทุกๆ	กิจกรรม	จากกรณีตัวอย่างทั้ง	๓	ชั้นเรียนนั้น	แม้จะ

มีบริบทเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชั้นปี	แต่จุดร่วมเดียวกันที่ครูต้องสร้างขึ้นมา	คือ	จิตวิญญาณแห่ง

ความเป็นมนุษย์ที่มีความสงบ	มีสติ	และมีความเบิกบานต่อสิ่งต่างๆ	ที่นักเรียนได้ลงมือทำ	ในส่วนท่าทีของตัว

ครูก็มีส่วนสำคัญมิใช่น้อย	ครูต้องเปิดใจ	และไว้วางใจในตัวนักเรียน	และหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจกับนักเรียน	

โดยครูเพียงแต่เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนในห้องเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์	และเชื่อมโยงตัวครูไปสู่นักเรียน

ด้วยคุณธรรมแห่งความรักและความเมตตา	

  คำสำคัญ:	ภาวะพร้อมเรียนรู้	

•	แนวคิดและแนวทางในการใช้วรรณคดีสร้างการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญในผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษา (Concept	and	Approaches	in	Applying	Literature	in	Enhancing	Contemplative	

Education	among	Students	in	Secondary	Schools)		-	วิมลศรี		ศุษิลวรณ์		

  บทคัดย่อ 

		 วัยรุ่นเป็นวัยที่พลุ่งพล่านไปตามอารมณ์	หากเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดในทางสร้างสรรค์	วรรณคดี

เป็นบทเรียนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความประณีตในการเปลี่ยนแปลงรสของอารมณ์ต่างๆ	ให้กลายเป็น

ลีลาทางภาษาที่มีความงดงาม	

		 การเข้าถึงวรรณคดีจะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย	ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายมุมมองของผู้เรียนออกจากการยึด

ตนเองเป็นศูนย์กลาง	เกิดความเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น	จากการไม่นำคุณค่าของตนเองไปตัดสินคนอื่น	

ด้วยการเข้าไปเรียนรู้ความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น	ผ่านการเข้าใจอารมณ์ของตัวละคร	การเรียนรู้

วรรณคดีจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาทางภาษา	และเกิดความเข้าใจในตนเองและคนอื่นได้

อย่างลึกล้ำ	

  คำสำคัญ	:	วรรณคดี	อารมณ์	การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	

		 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้	เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้ใคร่ครวญถึงผลของการทำงานที่ผ่านมา	และ	

เกิดการรับรู้ความเป็นไปของกระแสการ	“เปลี่ยนกระบวนทัศน์”		“ปรับกระบวนท่า”		“กล้าที่จะเลือก”	เพื่อก้าว

ไปสู่การสร้างสังคมอุดมปัญญาที่มีการหยั่งลึกเข้าไปหาปัญญาญาณด้านในที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคน	

 



๘	

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
FUN & FANCY...ปีใหม่น้องหนูอนุบาล 
	 วนัศกุรท์ี	่๒๕	ธ.ค.๕๒	นี้	ช่วงชั้นอนุบาลจะจัดงาน	“FUN	&	FANCY”	ให้เด็กๆ	ได้เรียน

รู้และซึมซับบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาส	รวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง	ภายใน

งานประกอบด้วยนิทานแสนสนุกจากคุณแม่น้องอิงแลนด์	อ.๑/๔	บทเพลงรื่นเริงในช่วง

เทศกาลครสิตม์าส	ฐานกจิกรรมสนกุสนานเสรมิการเรยีนรูจ้ากความรว่มมอืรว่มใจของพอ่แม่

และการจับสลากของขวัญในแต่ละระดับชั้น	ส่วนในช่วงบ่ายจะเปิดให้ผู้ปกครองเข้าร่วม

งานด้วย	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงชั้นอนุบาล	

ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข	

	 ขอเชญิชวนผูป้กครองชว่งชัน้อนบุาลมารว่มกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีส่รา้งความสขุ

ให้กับเด็กๆ	กันไดใ้นวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคมนี้ โดยจะเปิดให้ผู้ปกครองเข้าร่วม

กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.	ณ	อาคารเรียนช่วงชั้นอนุบาลค่ะ	

นักเรียนช่วงชั้น ๓ ชวนทำบุญปีใหม่  
	 นักเรียนช่วงชั้นที่	๓	จะจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์	เนื่องในโอกาสส่ง

ท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภาคปฏิบัติในหน่วยวิชาพุทธศาสนา	ที่ต้องการให้

เด็กได้เรียนรู้การประกอบศาสนพิธีในศาสนาพุทธ	โดยนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้แบ่งงานกันดังนี้	ชั้น 

๗ รับผิดชอบการจัดเตรียมอาหารร่วมกับครูและผู้ปกครอง	ชั้น ๘	รับผิดชอบเรื่องสถานที่	และชั้น ๙	รับ

ผิดชอบพิธีสงฆ์	ขอเชิญคุณครูและผู้ปกครองนำอาหารคาว-หวาน	ปัจจัย	ตลอดจนเครื่องไทยทานมา

ทำบุญร่วมกันในวันศุกร์ที่	๒๕	ธ.ค.๕๒	บริเวณโถงชั้น	๑	อาคารประถมปลาย	ตั้งแต่เวลา	๑๐.๐๐	น.เป็น

ต้นไปค่ะ		

การเติบโตบนเส้นทาง “ธรรมยาตรา” 
	 ระหว่างวันที่	๑-๘	ธ.ค.๕๒	(ออกเดินทางจากโรงเรียนในวันที่	๓๐	พ.ย.๕๒)	นักเรียน

ชั้น	๑๐	จำนวน	๑๒	คน	คุณครูต้น	คุณครูนุช	คุณครูแคท	และคุณครูเกศ	ได้เข้าร่วมกิจกรรม		

“ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๐”	ณ	จังหวัดชัยภูมิ	ซึ่งเป็นการเดินธรรมยาตราเพื่อ

ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาว	ที่ริเริ่มโดยพระไพศาล	วิสาโล	เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน	

โดยหวังว่าการเดินธรรมยาตรานี้จะสร้างความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	ควบคู่ไป

กับการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด	จิตใจ	และสติปัญญา	เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามอย่าง

แท้จริง	โดยเส้นทางจาริกในครั้งนี้แตกต่างไปจาก	๙	ครั้งที่ผ่านมา	คือ	เป็นการเดินทวนสายน้ำ

เพื่อทวนกระแสสังคม	ทวนกิเลส	และทวนกระแสบริโภคนิยม	จากตัวเมืองชัยภูมิสู่ภูหลง	วัดป่า

มหาวัน	อ.ภูเขียว	จ.ชัยภูมิ	ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ	รวมระยะทางกว่า	๑๐๐	กิโลเมตร	

	 การเดินธรรมยาตราในครั้งนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมเดินกว่า	๒๐๐	คน	ซึ่งจะต้อง

ตื่นขึ้นมาทำวัตรเช้าพร้อมกันตอนตี	๕	แล้วแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัว	รับประทานอาหาร	

ฟังพระเทศน์	ก่อนจะออกเดินอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา	๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	แล้วแวะพักค้าง

คืนที่วัดในชุมชนที่เดินทางไปถึง	โดยผู้ร่วมเดินทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส่วน

รวมที่หมุนเวียนไปในแต่ละวัน	เช่น	ทำอาหาร	เก็บขยะ	ล้างห้องน้ำ	พยาบาล	ควบคุมขบวน	

การแสดง	ฯลฯ		ทำให้เด็กๆ	ทั้ง	๑๒	คน	รวมไปถึงคุณครูทั้ง	๔	ท่าน	ได้ฝึกเรื่องความอดทนบน

เส้นทางการเดินเท้ากว่า	๑๐๐	กิโลเมตร	การปรับตัวกับความไม่ได้สะดวกสบายต่างๆ	ความ

รับผิดชอบและการทำงานเพื่อส่วนรวม	ตลอดจนการได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ	ไม่ว่าจะ

เป็นมิตรภาพใหม่	วิถีของผู้คนบนเส้นทางที่เดินผ่าน	รวมไปถึงธรรมชาติที่งดงามของภูหลง	ซึ่ง

ไม่อาจหาได้จากตำราเล่มใด	นอกจากต้องเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเอง	



๙	

“วันแรกเราก็ให้กำลังใจเด็กๆ	เดินไปกับเขา	เป็นเพื่อนเขา	จน

วันที่	๓-๔	เด็กๆ	เริ่มปรับตัวได้	วุฒิภาวะโตขึ้น	และการที่เขาได้

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย	ทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและ

เด็กกว่า	ซึ่งธรรมชาติของเด็กนั้นจะสนิทกันเร็ว	ทำให้เขารู้สึก

สนุก	ส่วนตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ	ที่ประทับใจคือ

การทำงานเป็นทีมของผู้คนในขบวนธรรมยาตราที่ต่างก็ไม่รู้จัก

กัน	แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี”		

คุณครูเกศ-เกศ ศรีวัฒนาพล 

“พอผ่านวันแรกที่เดินทางไปถึง...ใจก็คิดแล้วว่าอยากกลับบ้าน	อยู่แบบนี้

ไม่ไหวแน่	พอได้ยินระยะทางที่ต้องเดินก็เริ่มรู้สึกท้อทันที	แล้วก็เป็นอย่าง

นั้นมาทุกๆ	วัน	จนถึงวันที่	๓	ก็ถึงขีดสุดจริงๆ	หยิบโทรศัพท์โทรหาคุณแม่

เป็นเชิงอ้อนวอนขอกลับบ้าน	แต่แม่ก็ให้กำลังใจกลับมาว่า	“ลองดูอีกสัก

วันสิลูก	นี่เพิ่งวันที่	๓	เอง”	เราก็ลองอยู่อีกวัน	และเหมือนมีอะไรดลใจ	วันที่	

๔	ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆ...	กลับมาแล้วรู้สึกดีกับค่ายนี้ขึ้นมาก	เวลาทำอะไรก็

คิดถึงเรื่องบุญบาปตลอด”		

น.ส.แพรวา บุญเสนันท์ (ว้าวา) 

“ในเวลาที่เดินรู้สึกมีสมาธิในการคิดเรื่องต่างๆ	ดีขึ้น	แบบ

ที่หาไม่ได้ตอนอยู่ที่บ้าน	เพราะเราได้อยู่กับตัวเองนาน

เท่าที่เราเดิน	ตอนอยู่ที่บ้านเรารายล้อมด้วยกิเลสต่างๆ	

เช่น	คอมพิวเตอร์	การ์ตูน	ห้าง	เกม	ฯลฯ	แต่ในขณะเดิน

เราไม่มีอะไรเลย	ทำให้เรามีสติรับรู้เรื่องต่างๆ	ดีขึ้น	และ

พอได้คิดเรื่องต่างๆ	ก็จะลืมความเจ็บที่ขา	และทำให้รู้สึก

ปวดน้อยกว่าการเดินไปบ่นไป	คงเหมือนกับที่มีคนพูดว่า	

“เวลานั่งสมาธิไปนานๆ	ความเจ็บมันจะหายไป	แทนที่

ด้วยความสบาย”	ถ้าอย่างนั้นการเดินธรรมยาตราก็คือ

การนั่งสมาธิอย่างหนึ่ง	แต่ต่างกันตรงที่ระหว่างเดินเราได้

รณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย”		

น.ส.วิสิณีย์ ชาญวิทยาพัชร์ (ยูนีค) 

“ระหว่างเดินรู้สึกเหนื่อย	และอยากจะเปลี่ยนจากการเดินมาเป็นการ

ขึ้นรถแทน	แต่ในขณะเดียวกัน	ผมก็ต้องรู้จักฝึกความอดทน	เพราะผม

เชื่อว่า	“การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นล้วนต้องอาศัย

ความอดทนเป็นหลัก”	ซึ่งถ้าผมขึ้นรถ	นั่นก็หมายความว่าผมไม่รู้จักมี

ความอดทน	และต่อไปในอนาคต	ถ้าเราเจอเรื่องที่ต้องใช้ความอดทน	

เราก็คงจะหนีปัญหา...	การมาในครั้งนี้ทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น

ระหว่างเดิน	ได้สังเกตเห็นความคิดของตัวเอง	รู้จักการเข้าหาคนอื่น	

และมองเห็นความสำคัญของคนอื่น...ถ้ามีโอกาสจะไปอีกครับ”		

นายเจษฎา วิจิตรโท (ไจแอนท์) 

 ขอขอบคุณคุณแม่จรวยพร จึงเสถียรทรัพย์ 

(แมต่า่ย) ชัน้ ๑๒ ทีน่ำโครงการธรรมยาตรานีม้านำเสนอ

กับทางโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้น ๑๐ ทั้งยัง

ร่วมเดินธรรมยาตราไปพร้อมกับเด็กๆ และคุณครูของ

เราด้วย ขอบคุณผู้ปกครองชั้น ๑๐ และคุณครทูกุทา่น 

ทีส่นบัสนนุกจิกรรมในครัง้นี ้จนทำใหเ้ดก็ๆ ของเราได้

เรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่าที่จะอยู่ในความทรงจำของ

พวกเขาตลอดไป 

“ไม่มีความสะดวกสบายใดๆ	ห้องน้ำไม่สะอาด	ได้ยิน

เสียงเด็กๆ	เริ่มบ่นกัน	ใจครูก็รู้สึกว่า	เด็กเราจะไหวไหม

หนอ	แตก่น็ิง่ไว	้จะไดเ้ปน็หลกัใหเ้ดก็ยดึ	แตพ่อผา่นไป	

เดก็เขาเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวักบัความไมส่ะดวกสบายตา่งๆ 

ได้	มีใจสู้กับความร้อนและความเหนื่อย...	ขณะที่ตัวเรา

เองก็ได้เรียนรู้ว่า	เพราะเราเดินทวนกระแสอยู่	มันจึง

เหนือ่ย	มนัจงึยาก	มนัจงึตอ้งอดทน	แตท่กุยา่งกา้วของเรา

ก็ต้องเป็นไปด้วยความรักและความเมตตาต่อสรรพสิ่ง”	

คุณครูแคท-คัทลียา รัตวงศ์ 

“ก่อนไปก็รู้สึกลุ้น	เพราะใจเรารู้ว่าเด็กไม่ได้อยากไปมาก

นัก	กลัวเขาจะไม่ไหว	แต่ปรากฏว่าเด็กๆ	เขาปรับตัวและ

เอาชนะตัวเองได้	เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเอง	เช่น	กาง

เตนท์และเก็บเตนท์เอง	มีความสามัคคี	มีจิตอาสา	ยิ่งใน

วันหลังๆ	จะเห็นว่าเขานิ่งมากขึ้น	และตลอดการเดินเขา

ก็ได้เห็นชีวิตจริงของผู้คนมากมายที่แตกต่างจากเขา	

ขณะที่ตัวเราเองก็ได้เรียนรู้เหมือนกับเด็ก	มีอะไรให้กินก็

กิน	ที่อาบน้ำมีอย่างไรก็อาบอย่างนั้น	แล้วปกติเป็นคน

ที่นั่งสมาธิไม่ได้	แต่การเดินทำให้เรามีสมาธิ	และได้เห็น

ตัวเองมากขึ้น”		

คุณครูนุช-ชัญญานุช คมกฤส 

“สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือภาพทิวทัศน์ของสิ่งแวดล้อมที่

มองลงมาจากทางเดินไปมอหินขาว	เพราะว่ามันเป็น

ภาพที่สวยงามมาก	มองเห็นได้ไกล	บรรยากาศดีมาก	

หาได้ยาก	หากว่าไม่มาค่ายนี้คงไม่ได้เห็นภาพที่

สวยงามอย่างนี้แน่นอน	และคงพลาดโอกาสในการที่จะ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง	พลาดโอกาสในการที่จะได้พบ

เพื่อนใหม่ๆ	พลาดโอกาสที่จะได้ทำวัตร	และพลาด

โอกาสที่จะได้มองดาวสวยๆ	ฯลฯ...	ผมรู้สึกว่าตัวเองนิ่ง

ขึ้นกว่าเดิม	และมีความอดทนเพิ่มขึ้น”		

นายพิริยะ แก่นทอง (ไบรท์) 



๑๐	

ผลการสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒  

	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชัน้	

๑๒	ทีผ่า่นการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประจำปีการ

ศึกษา	๒๕๕๓	ดังนี้ค่ะ	

๑.นายนภธร	สิทธิมณี		(อาร์ม)	

๒.นายหิรัญ		ภัทรวาณิชย์	(แบ๊งค์)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล	:	การแสดงและกำกับ	

การแสดงผ่านสื่อ	

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(ภาคภาษาอังกฤษ)	

เรื่องเล่านอกห้องเรียน 
เล่าเรื่องโดย : คุณครูขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ (Chorus Master) คุณครูดนตรีชีวิต ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

 

 

 “เมื่อมีเงินอยู่สองบาท จงใช้หนึ่งบาทซื้อข้าวและ

อีกหนึ่งบาทซื้อดอกไม้” 

	 Guten	Arben*	เพลงสุดท้ายที่หวานไพเราะจับใจได้

ถูกนำมาร้องปิดท้ายในการแสดงคอนเสิร์ต	Bangkok	Voices	

Campus	Tour	จัดขึ้นเมื่อค่ำวันที่	๑	ธันวาคมที่ผ่านมา	ณ	

หอศิลป์	วังท่าพระ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	โดยวง	Bangkok	

Voices**	เป็นการแสดงดนตรีรูปแบบการ	
ขบัรอ้งประสานเสยีงโดยไมใ่ชเ้ครือ่งดนตรปีระกอบการรอ้ง 

	(A	Cappella)	บทเพลงกว่า	๒๐	เพลงได้ถูกนำมาร้อยเรียง

ตามยคุสมยัของดนตรโีดยเริม่จากยคุ	Renaissance	(ค.ศ.๑๔๕๐-๑๖๐๐)	

ไปยงัยคุ	Baroque	(ค.ศ.๑๖๐๐-๑๗๕๐),	Classical	(ค.ศ.๑๗๕๐-๑๘๒๐),	Romantic	

(๑๘๒๐-๑๙๐๐)	เรื่อยไปจนถงึยคุ	Modern	(๑๙๐๐-ปจัจบุนั)	ซึง่เปน็ยคุในปจัจบุนันัน่เอง	โดยแตล่ะยคุนกั

ประพนัธเ์พลง	(Composer)	จะมีเอกลักษณ์และเทคนิคที่นิยมใช้แตกต่างกันออกไป	

	 เราจะได้ยินแนวทำนอง	(Melody)	หลากหลายแนวถูกร้องสอดประสานสลับกันไปมาในบทเพลง

ยุค	Renaissance	หรือเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาที่นิยมเรียกกันว่า	Motet	ในยุค	Baroque	ซึ่งแตกต่าง

กับบทเพลงที่ได้ยินแนวทำนองชัดเจน	ฟังดูมีแบบแผนอย่างเพลงในยุค	Classical	แต่ไม่ได้แสดงออกถึง

อารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ได้ชัดเจนเท่ากับเพลงในยุค	Romantic	และก็ยังไม่มีเพลงในยุคใดที่ฟังดู

แปลกใหม่ทั้งในเรื่องรูปแบบ	(Form)	และเสียงประสาน	(Harmony)	ได้เท่าบทเพลงในยุค	Modern	ยิ่งไป

กว่านั้นคือ	เมื่อเทคนิคและลักษณะเด่นของบทเพลงในยุค	Modern	ถูกนำเสนอผ่านทางเสียงร้องของมนุษย์

บวกกับลีลาท่าทางการเต้นของนักร้องในรูปแบบกลุ่มแล้ว	ยิ่งทำให้ผู้ชมแทบจะลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมๆ	กัน

เลยทีเดียว		

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 



๑๑	

	 แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้นกัรอ้งกไ็มล่มืทีจ่ะทำหนา้ทีข่องตวัเองใหด้ี

โดยฟังซึ่งกันและกันเวลาร้อง	การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง

ไปยังผู้ชมผ่านทางสีหน้าและท่าทาง	และที่สำคัญที่สุดคือการ

แสดงทีส่อดคลอ้งพรอ้มเพรยีงกนัภายใตก้ารนำของผูอ้ำนวยเพลง 

(Conductor)	ในขณะแสดง	ทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก

ขาดการฝึกฝนและเตรียมตัวมาอย่างดี	

	 เวลาเกือบสองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว	เสียงปรบมือ

และรอยยิ้มของผู้ชมในค่ำคืนนั้นทำให้นักร้องกว่า	๓๐	ชีวิตรู้สึกมี

ความสุขไปด้วย	สิ่งต่างๆ	เหล่านี่กระมังที่ทำให้เงินอีกหนึ่งบาท

ของเราต้องหมดไปกับการซื้อดอกไม้	แทนที่จะเอาทั้งสองบาทไป

ซื้อข้าวเพื่อดำรงชีวิตของเราอย่างเดียว	รอยยิ้มและความสุขของ

เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับจากเรา	(ดอกไม้ของเรา)	มันเป็นเหตุผลให้เรามีชีวิตต่อไป	เพราะเราทุกคนเชื่อว่าไม่มี

ความรู้สึกใดในโลกนี้ที่ดีไปกว่าการที่เราได้รู้ว่าชีวิตของเรามีค่า	

	 หันกลับมาดูในโรงเรียนของเราบ้าง	บรรยากาศการเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาดนตรีชีวิตของนักเรียน

ชั้น	๗-๑๒	ไม่ได้เข้มข้นน้อยไปกว่าการซ้อมของนักดนตรีมืออาชีพเลย	เด็กได้รับการฝึกในรูปแบบเดียวกัน	

โดยฝึกเด็กให้ดูและสื่อสารกับคอนดักเตอร์	การฟังซึ่งกันและกันขณะร้อง	รวมทั้งวินัยของการอยู่ร่วมกันเป็น

วง	เพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กได้รับการอบรมในทางที่ถูกต้อง	เมื่อโตขึ้นเขาก็จะไม่ละจากทางนั้น	

 และแน่นอนพวกเขากำลังจะมีผลงานให้เห็นกันในวันที่ ๒๓ ธันวาคมนี้ ประกอบด้วย

บทเพลงที่จะแสดงรวมแล้ว	๕	เพลงด้วยกัน	ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาโดยรวมอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและ	

ปีใหม่	ที่พิเศษกว่านั้นคือได้มีการประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการร้องครั้งนี้โดยเฉพาะ	เพื่อให้เหมาะสมกับ

เด็กมากที่สุด	และเช่นเคยว่าไม่ได้แต่การแสดงของเด็กนักเรียนเท่านั้น	ใครที่มาร่วมงานลมข้าวเบาฯ	คงจะ

พอนึกภาพออกกับการแสดงของวงครูดนตรีชีวิตทุกท่าน	โดยการแสดงครั้งนี้ทีมครูได้ขะมักเขม้นกับการ

ซ้อมเช่นกัน	เพลงคริสต์มาส	เพลงพระราชนิพนธ์	และเพลงทำนองไทยหวานๆ	รวม	๓	เพลงจะถูกบรรเลง

เพื่อแต่งเติมสีสันให้กับการแสดงประจำภาคเรียนนี้อย่างแน่นอน...	

	 การขับร้องประสานเสียงในครั้งนี้เป็นการแสดงเพื่อการสอบและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วย

วิชาดนตรีชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นมัธยม		โดยจะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา	๑๖.๓๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์ใหญ่		

ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ชื่นชอบดนตรีเข้าร่วมรับชมและรับฟังการแสดงในครั้งนี้ได้ครับ			

 แล้วดอกไม้ดอกเดียวกันก็ถูกส่งต่อไปยังเด็กๆ ที่กำลังเพลิดเพลินกับการขับร้องประสาน

เสียง เพื่อที่พวกเขาจะสร้างดอกไม้แบบเดียวกันนี้มอบให้กับคนอื่นๆ บ้างในอีกไม่กี่วันอันใกล้นี ้

 

*	เพลง	Lullaby	(เพลงกล่อมนอน)	เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันที่หมายถึง	“ราตรีสวัสดิ์”	

**วงขับร้องประสานเสียงระดับแนวหน้าของประเทศ	เจ้าของผลงานและเหรียญรางวัลมากมายทั้งในระดับ

เอเชียและระดับโลก	



	 การสือ่สารจากโรงเรยีนไปยงัทา่นผูป้กครองม	ี๕	ชอ่งทาง

คือ	จดหมายจากโรงเรียน	/	จดหมายข่าวเพลินพัฒนา	/	บอร์ด

กำแพงข่าว	/	เว็บไซต์โรงเรียน	www.plearnpattana.com	/	การ

แจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ	(SMS)	ในกรณีเป็นเรื่องแจ้ง

ที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง	

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

	 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	๓๑๐๔	

	 ๓.	แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร	กลุ่มอาคาร

สำนักงาน	

	 ๔.	แจ้งผ่าน	E-mail	ที่comment@plearnpattana.com	

	 ๕.	แจ้งผ่านครู	/	บุคลากร	/	สภาครอบครัวเพลินพัฒนา	

เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป	

ค่ายวันเด็กของกลุ่มอาสาเพลินพัฒนา 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

	 กลุ่มอาสาเพลินพัฒนาที่ประกอบด้วย	

คุณครูญา-มนัสนันท์	คุณครูเหล่น-จันทร์ทิพย์		

คุณครูแหม็ก-มารศรี	คุณครูกบ-วิชัย	และคุณครูอีก

หลายท่านที่มีจิตอาสาและสนใจการทำกิจกรรม

สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ	ในโรงเรียนที่

ขาดแคลนตามต่างจังหวัด	ในรูปแบบของค่าย

กิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี	ขอเชิญชวน

ชาวเพลินพัฒนาร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว	

เงินสมทบทุนเพ่ือนำไปจัดค่ายวันเด็กประจำปี	๒๕๕๓	ให้กับนักเรียนทีโ่รงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร 

ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นกันดารที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน	ตลอดจนเครื่อง

อุปโภค-บริโภคจำนวนมาก	(ดูรายการสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว)	โดยสามารถบริจาคได้ที่กล่องรับ

บริจาคหน้าอาคารอนุบาล	หรือที่ช่วงชั้นที่	๑	ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่	๗	ม.ค.๕๓	ก่อนที่ทางกลุ่มฯ	จะออกเดินทางจาก

โรงเรียนในช่วงเย็นวันศุกร์ที่	๘	เพื่อไปจัดค่ายที่โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วในวันเด็กแห่งชาติ	วันที่	๙-๑๐	ม.ค.๕๓	ค่ะ	

๑๒	



นำเส
นอ เตียงนี้ก็นอนได้ 

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ณ โถงอาคารช่วงชั้นอนุบาล 
 

 เด็กๆ	อนุบาล	๓	เรียนรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์และการ

รีไซเคิล	ทั้งจากการไปภาคสนามที่พิพิธภัณฑ์	การค้นคว้าใน

หอ้งสมดุ	และการไปดงูานทีโ่รงคดัแยกขยะของโรงเรยีน	กอ่นจะ

นำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้

ต่างๆ	เช่น	ขวดยาคูลท์	กล่องนม	ถ้วยโยเกิร์ต	ขวดน้ำ	เศษ

กระดาษ	ลังกระดาษ	ฯลฯ	ที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็น	

“ขยะ”	แต่เด็กๆ	อนุบาล	๓	สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้

และของเล่นได้หลากหลาย	อาทิ	เตียง	เก้าอี้ร้อยขา	โต๊ะสีรุ้ง	

บ้านความสุข	รถไฟสวนสนุกหรรษา	เก้าอี้พระราชา	กระปุก

ออมสินรูปรถ	ฯลฯ	

เพลินตา เพลินใจ 
นิทรรศการวัสดุอุปกรณ์รีไซเคิล 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

๑๓	

เก้าอี้ร้อย
ขา 

บ้านความ
สุข

นั่งได้ตั้ง๓คน

ลองโยกดูแล้ว...โต๊ะไม่ล้มด้วย


