
- ปฏิทินการศึกษาภาควิริยะ 
- โครงการรักการอาน 
- ใกลปดรับผลงานประกวดโลโก 
- การติดตอนัดหมายกับคุณครู 
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เรื่องเลาจากหองเรียน 
- บอกเลาการเรียนรู...นองหนูอนุบาล 
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เรื่องเลาจากชาวเพลิน 
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ฉบับที่ ๖ วันศุกรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภาควิริยะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

       โครงการรักการอาน 
 
 ในภาคฉันทะที่ผานมา โรงเรียนไดเริ่มดำเนินโครงการรักการอานเพื่อปลูกฝงอุปนิสัย
รักการอานใหกับนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูเห็นบรรยากาศในการ
เปนนกัอานของกันและกัน เชน คณุครชูวงช้ันที ่๑ อานหนงัสอืใหนกัเรียนฟง ชวงชั้นท่ี ๒ ครูและ
นักเรียนอานหนังสือรวมกันหลังเขาแถวและในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอาน
หนังสือภาษาอังกฤษในช่ัวโมง ESL อยางจริงจัง การจัดบรรยากาศในอาคารเรยีน เพือ่สราง
สภาพแวดลอมสงเสรมิการอาน เชน ชวงช้ันที ่๑ จัดโถงสำหรบัน่ังอานหนังสือ จัดแตงหอง
คอมพิวเตอรใหเปนหองอานหนังสอืพเิศษสำหรับนกัเรยีนทีม่าเชา ชวงชัน้ท่ี ๒ ยมืหนังสือเขาชัน้เรียน 
เพื่อใหนักเรียนหยิบมาอานไดงาย และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนโครงการรักการอาน เชน 
งานวันรักษภาษาไทย  
 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 ขอตอนรับสูภาควิริยะ...ภาคเรียนท่ีเต็มไปดวยพลังชีวิตแหงการเรียนรูดวยตนเอง
อยางบากบ่ัน ผานกระบวนการศึกษา คนควา และฝกฝนทักษะที่สำคัญจนชำนาญ ทำใหไดรู
ในสิ่งที่ไมเคยรู ไดทำและทำไดดีในส่ิงที่ไมเคยทำ เปนพลังขับเคล่ือนสูความใสใจและเบิกบาน
ที่จะเรียนรูดวยความขยันหมั่นเพียรคะ 

ปฏิทินการศึกษาภาควิริยะ 
วันที ่ รายละเอียด 

  ๑๘ ส.ค.๕๓   งานวันวิทยาศาสตร 

 ๑-๒ ก.ย.๕๓   งาน “ตลาดนัดหนังสือมือสอง” 
  ๓๐ ส.ค.-๓ ก.ย.๕๓   โครงการแขงขันคณิตคิดเร็ว 

  ๒๗ ก.ย.-๘ ต.ค.๕๓   สัปดาห “ชื่นใจ...ไดเรียนรู” 

  

  ๗-๑๑ ส.ค.๕๓   ภาคสนามช้ัน ๗ -๙  
  (กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ) 

  ๑๐ ส.ค.๕๓   “บอกเลา...กาวพอดี” ชั้น ๒ และ ๓  
  ชั้น ๒ อาคารประถมตน 

  ๑๑ ส.ค.๕๓   “บอกเลา...กาวพอดี” ชั้น ๑ 
  ชั้น ๒ อาคารประถมตน 

  ๑๖ ส.ค.๕๓   กิจกรรมรักการอานชวงชั้นอนุบาล 
  สนพ.อัมรินทรพริ้นต้ิงมาทำกิจกรรมเลานิทาน และจำหนายหนังสือ   
  สำหรับเด็ก บริเวณลานหนาอาคารอนุบาล (ครึ่งเชา) 

  ๒๓-๒๕ ส.ค.๕๓   กิจกรรมรักการอานชวงชั้นอนุบาล 
  สนพ.Scholastic ทำกิจกรรมสงเสริมการอาน และจำหนายหนังสือ   
  สำหรับเด็ก บริเวณลานหนาอาคารอนุบาล (ครึ่งเชา) 

๑ 



๒

ใกลปดรับผลงานประกวดโลโก 
 
 ใกลจะหมดเขตรับผลงานการประกวดออกแบบโลโกโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ” กันแลว เด็กๆ 
และผูปกครองทานใดที่ยังไมไดสงผลงาน รีบหนอยนะคะ โดยเปดรับผลงานวันสุดทายในวันพุธที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ น้ี และจะประกาศผลในจดหมายขาวเพลินพัฒนา ฉบับวันศุกรที่ ๒๓ ส.ค.๕๓ ดูราย
ละเอียดการประกวดเพ่ิมเติมไดที่โปสเตอรโครงการ “Logo Contest” ตามจุดตางๆ ในโรงเรียน เว็บไซต
โรงเรียน www.plearnpattana.com และสงผลงานไดที่สวนส่ือสารองคกร / คุณครูประจำชั้น / สวน
สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ หรือ e-mail :  pranee_c@plearnpattana.com, 
praweena_c@plearnpattana.com โดยระบุหัวขอ “LOGO  Contest” 

การติดตอนัดหมายกับคุณครู 
 
 ผูปกครองชวงช้ันอนุบาล-ชวงช้ันที่ ๔ ที่มีความประสงคจะพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูผูสอน
เกี่ยวกับการเรียนรูของลูกเปนรายบุคคล สามารถแจงความประสงคเพื่อนัดหมายวันและเวลาไดที่ สวนสนับสนุนและ
พัฒนากิจกรรมพิเศษ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คะ 

 โครงการรักการอานจะดำเนินอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษานี้ โดยจะเพ่ิมกิจกรรมเชิงคุณภาพ และกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดเชื่อมโยงการอานสูการคิดมากข้ึน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศรักการอานใหเกิดข้ึนท้ังโรงเรียน 
อาทิ 
   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหครูรักและเห็นความสำคัญของการอานมากข้ึน 
   จดัการอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการอานกบัผูปกครอง เพือ่รวมกนัสรางและสงเสรมิบรรยากาศรกัการอานทีบ่านรวมไปกบั
ทางโรงเรียน 
   จดักจิกรรมสงเสรมิการอานของนกัเรยีน โดยมกีจิกรรมในภาควิรยิะ เชน กจิกรรมหนังสือในดวงใจ กิจกรรม  Wow! that’s 
the show : Reading ของหนวยวชิา ESL กิจกรรมตลาดนดัหนังสือมอืสองในวนัท่ี ๑-๒ ก.ย.๕๓ และโครงการนกัอานนอยจติอาสา ที่
จะชวนนักเรียนรวมกันอานหนังสือใหคนตาบอด ฯลฯ 
 มารวมกันสรางนสิยัรกัการอานทีเ่ปนพืน้ฐานสำคญัของการเรยีนรูใหกบัลกูหลานเพลนิพฒันาของเรากันนะคะ 
ทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถสงมาไดที่ school@plearnpattana.com คะ 

 หลังจากดำเนินโครงการมา ๑ ภาคเรียน คณะกรรมการโครงการรักการอานไดสรปุผลการดำเนนิงานโครงการฯ พบวา 
นกัเรยีนตืน่ตวักบัการอานมากข้ึน เหน็ไดจากความกระตอืรอืรนในการบนัทกึการอานของแตละคน การใชเวลาวางในการอานมากขึน้ 
การมาโรงเรียนเชาขึ้นเพื่อเขารวมกิจกรรมการอานในชวงเชา และเม่ือเปรียบเทียบสถิติการยืมหนังสือในหองสมุด ซึ่งคาดวานาจะ
ลดลง เนื่องจากครูไดยืมหนังสือไวในหองเรียนใหแลว แตปรากฎวายังมีสถิติการยืมมากขึ้น 



๓

รวมปฏิบัติตามกฎจราจร  
 
 นำขาวสารเร่ืองการจราจรมาฝากกันคะ ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ตำรวจจราจรไดเริ่มกวดขันผูทำผิดกฎจราจร
อยางจริงจัง โดยเฉพาะบนถนน ๑๘ สายที่ไดรับการรองเรียนเรื่องการทำผิดกฎจราจรมากที่สุด อาทิ จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร 
บรมราชชนน ีพรานนก โดยในชวงแรกจะประชาสมัพนัธโครงการและตกัเตอืนกอน แลวจะเริม่จบั-ปรบัอยางเขมงวดตั้งแตวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคมนี้เปนตนไปคะ 
 สำหรับโรงเรียนของเราท่ีมักมีปญหาการจราจรติดขัดบริเวณดานหนาโรงเรียนเปนจำนวนมากในช่ัวโมงเรงดวน เวลา 
๗.๓๐-๘.๑๕ น. ทางโรงเรียนไดประสานขอความรวมมือไปยังสวนอาหารเรือนแกว ใหผูปกครองที่ขับรถมาจากฝงถนน
กาญจนาภิเษก สามารถนำรถไปจอดสงนักเรียนไดที่บริเวณ
ลานจอดรถของสวนอาหารเรือนแกว ตั้งแตเวลา ๗.๓๐-
๑๐.๐๐ น.หรืออาจจอดสงนักเรียนที่ทางเทาฝงตรงขามโรงเรียน 
โดยโรงเรียนไดจัดเจาหนาที่ไวคอยรับและดูแลพานักเรียนขาม
ถนนอยางปลอดภัย เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผูขับขี่รถยนต
และบรรเทาการจราจรที่หนาแนนคะ 
 สำหรับในชวงเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. โรงเรียนจะปด
พื้นที่บริเวณจอดรับ-สงนักเรียนดานหนาอาคารอนุบาล เพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนและผูปกครองท่ีมารอรับนักเรียนอยางหนา
แนนในบริเวณดังกลาว ยกเวนกรณีที่ฝนตก โรงเรียนจะเปดใหรถ
เขาไปรับนักเรียนได แตขอความรวมมืออยาจอดรถท้ิงไวนะคะ 

 รวมกันขบัรถตามกฎจราจร ปายจราจร และปฏบิตัติามคำแนะนำของเจาหนาทีต่ำรวจและเจาหนาที ่อป.ที่มา
ชวยดูแลการจราจรอยางเครงครัด เพื่อความสะดวกในการเดินรถ และความปลอดภัยของชาวเพลินพัฒนาทุกคนคะ 

   
ขอดีของน้ำมัน 
 
 ‘นำ้มนั’ ทีใ่ชประกอบอาหาร โรงเรียนเลอืกใช "นำ้มนัปาลม" เนือ่งจากน้ำมนัพชืไมวาจะมาจากพชืชนดิใดกต็ามไมมี
คอเลสเตอรอล เพราะพชืไมสามารถสรางได แตนำ้มนัพชืมกีรดไขมนั (Fatty Acid) ซ่ึงแตกตางกนัตามชนดิของพชืท่ีนำมาสกดั   
 นำ้มันปาลม ไมมกีลิน่หนืและทอดไดกรอบ เน่ืองจากมกีรดไขมนัทีม่คีวามอิม่ตัวมากกวานำ้มนัพชืชนิดอืน่ และยงัไม
เกิดควันเมื่อผัดหรือทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูง ไตรกลีเซอไรดในน้ำมันปาลมมีกรดไลโนเลอิกเปนหลักอยูใน ๒ ตำแหนง ทำให
ดูดซึมไดงายและสะดวกในการใชงานของรางกาย รวมทั้งปาลมโอเลอีนไมทำใหระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น  
 ครวัโรงเรียนและครวัเพลนิภายในเรือนอาหารนัน้ ใชนำ้มนัทอดหรอืปรงุแบบไมใชซำ้ ชาวเพลนิพฒันาจงึเชือ่มัน่ไดวา 
การรับประทานของทอดหรืออาหารท่ีปรุงจากครัวเพลินถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานแนนอน  นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังให
ความสำคญัทัง้เรือ่งการคดัสรรวัตถุดบิทีส่ดใหม มคีณุภาพ สะอาดปลอดภยั เมนูทีห่ลากหลาย โดยคำนงึถงึคุณคาทางโภชนาการ 
รสชาติ และราคาที่เหมาะสม  โดยเปดใหบริการท้ังวันต้ังแตเวลา ๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  
 แลวพบกับสาระของการประกอบอาหารไดใหมในฉบับหนาคะ 
 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 
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บอกเลาการเรียนรู...นองหนูอนุบาล 
 
 วันศุกรที่ ๓๑ กรกฎาคมท่ีผานมา ชวงชั้นอนุบาลไดจัดงาน “บอกเลาการเรียนรู... 
นองหนูอนุบาล” เชิญคุณพอคุณแมของเด็กๆ ชั้นเด็กเล็ก-อ.๓ มาพบปะพูดคุยและแลก
เปลี่ยนเรียนรูกับคุณครูประจำชั้นของลูก และคุณครูวิชาพิเศษท้ัง ๓ วิชา คือ ดนตรีชีวิต 
ศิลปะ ESL (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาการของ
เด็กๆ ในภาคฉันทะท่ีผานมา และท่ีจะไดเรียนรูในภาคเรียนตอๆ ไป 
 นอกจากน้ียังมีการพูดคุยแลกเปล่ียนถึงพัฒนาการของเด็กๆ ระหวางคุณครูและ
คุณพอคุณแม การเปดโอกาสใหคุณพอคุณแมไดเห็นสภาพบรรยากาศในหองเรียน นอก
หองเรียน สือ่การเรยีนการสอน พรอมท้ังรวมทำกจิกรรมการเรยีนรูแบบเดยีวกบัท่ีเดก็ๆ ไดทำ 
เพื่อใหคุณพอคุณแมเขาใจกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน เขาใจกระบวนการเรียนรู
ของลูก และสามารถนำไปใชเสริมสรางการเรียนรูใหกับลูกๆ ท่ีบานควบคูไปกับทางโรงเรียน
ไดคะ 
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เรียนพุทธศาสนากับพระอาจารย 
 
 ในภาคเรียนนี้ชวงช้ันที่ ๑ ไดนิมนตพระอาจารยสมุทศักด์ิดา จากวัดกระจัง 
มาสอนวิชาพุทธศาสนาและความดีงามใหกับนักเรียนชั้น ๑-๓ ในทุกวันอังคาร เวลา 
๘.๓๐-๙.๐๐ น. เปนเวลา ๗ สัปดาห ตลอดภาคเรียนวิริยะน้ี เพื่อปลูกสรางอุปนิสัยท่ีดี
งามและคณุลกัษณะอันพงึประสงคใหกบัเดก็ๆ โดยในวนัองัคารที ่๓ ส.ค.๕๓ ทีผ่านมา 
เดก็ๆ ชั้น ๓ ไดเรียนรูเรื่องคุณคาของการสวดมนต การไหว และการน่ังสมาธิ ไดเรียนรู
วิธีการไหวและกราบพระอยางถูกตอง การสำรวมกิริยาเมื่ออยูตอหนาพระสงฆ และ
การเดินผานพระสงฆหรือผูใหญอยางสำรวมนอบนอม ซึ่งเด็กๆ สามารถกำกับดูแลตัว
เองไดดี สำรวม ตั้งใจเรียนรู และปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารยสมุทศักด์ิดาได
อยางนาชื่นชมคะ 
 ในสัปดาหหนาที่ใกลถึงวันแมแหงชาติ พระอาจารยสมุทศักด์ิดาจะมาชวน
เด็กๆ เรียนรูเรื่องพระคุณของแม และในสัปดาหตอๆ ไปจะเรียนเรื่องพุทธประวัติ 
ความสำคัญของพระรัตนตรัย โอวาท ๓ มงคล ๓๘ ประการ และนิทานชาดกคะ 

“ขอบคุณคุณครูทุกทานท่ีดูแลเด็กเปนอยางดี สัมผัสไดคะวา 
คุณครูตั้งใจดูแลเด็กท่ีใจเปนหลัก ฟงเด็ก และสังเกตเด็ก” 

“ลูกสนุกกับการเรียนรู เด็กจะพัฒนาดวยจิตใจที่ดีครับ เพราะ
เชื่อมั่นวาความสุขของเด็กทำใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานไดดี” 

“ขอบคุณและเปนกำลังใจใหคุณครูทุกๆ คนครับ เปนพอที่มีลูก ๓ คน เคยคิด
วาตัวเองเกงแลวที่เล้ียงลูก ๓ คนได แตคุณครูตองดูแลเด็กๆ ท้ังหอง สุดยอด
กวามากๆ เลยครับ” 

“ดีใจแทนลูกท่ีไดมีโอกาสเรียนรูกับคุณครูที่เอาใจใสครับ” 

บางสวนเสี้ยวความประทับใจของผูไดมารวมงาน 



๕

บอกเลา...กาวพอดี ชวงชั้น ๑ 
 
 หลังจากเรียนรูกันมา ๑ ภาคเรียน ในวันท่ี ๑๐ และ ๑๑ สิงหาคมน้ี ทางชวงชั้นท่ี ๑ จะจัดงาน  
“บอกเลา...กาวพอดี” เชิญผูปกครองนักเรียนชั้น ๑-๓ มารวมเรียนรูและทำความเขาใจในกระบวนการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรูของนักเรยีนชวงชัน้ ๑ โดยในปนีไ้ดปรบัเปลีย่น
รูปแบบงานจากการน่ังฟงบรรยายมาเปนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ผูปกครองจะไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหนวยวิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน คือคณิตศาสตร  
ภูมิปญญาภาษาไทย และ ESL สำหรับกลุมวิชาแมบท (ดนตรีชีวิต  กีฬา  แสนภาษา) และกลุมวิชา
ประยุกต (มานุษกับโลก  การงาน  จินตทัศน) ผูปกครองจะไดรับทราบจากปฎิิทินกิจกรรมการเรียนรูราย
ภาคที่ทางชวงช้ันจะจัดสงใหคะ 

ภาคสนามชวงชั้นที่ ๓ 
 
 ในวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ๗-๙ จะออกภาคสนามบูรณาการทุกหนวยวิชาไปยัง
แหลงเรียนรูใน ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยนักเรียนท้ัง ๓ ชั้นจะออกศึกษา
ภาคสนามในเสนทางเดยีวกัน แตมบีางชวงท่ีแตละชัน้จะแยกไปเรยีนรูตางสถานทีก่นัตามเนือ้หาของระดบัชัน้ตน 
และมีทั้งชวงที่นักเรียนแตละระดับช้ันจะไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูและทำกิจกรรมรวมกัน เพื่อเปดโอกาสใหรุนพี่
รุนนองไดใชชีวิตรวมกัน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน อันจะนำไปสูสัมพันธภาพท่ีดีระหวางรุนพี่รุนนอง
ในชวงช้ันที่ ๓ รอพบกับภาพและเร่ืองราวความประทับใจจากภาคสนามคร้ังนี้ไดในจดหมายขาวฉบับหนาคะ 

กำหนดการงาน “บอกเลา...กาวพอดี” 

วันที่  
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. 

ระดับชั้น สถานที่ 

  วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
  วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

  ชั้น ๒ อาคารประถมตน 
   ระดับชั้น ๑ 

  ระดับชั้น ๒ และ ๓ 

 ทั้งนี้ทางชวงช้ันจะจัดสถานที่บริเวณหองเรียนและโถงช้ัน ๑ สำหรับนักเรียนท่ีรอกลับพรอม 
ผูปกครอง โดยจะมีคุณครูดูแลใหนักเรียนทำการบาน  อานหนังสือ  และทำกิจกรรมตางๆ อยาลืม 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันนะคะ 

๕ 
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สายใยระหวางเพื่อนและนก โดย...คุณแมนองภูหินฯ ชั้น ๔/๒ 

 ปดเทอมภาคเรียนฉันทะที่ผานมานี้ เด็กๆ ทำกิจกรรม
อะไรกนับางคะ สำหรบั ๒ หนุมเพือ่นสนทิมติรตางหอง ด.ช.กนัตภณ 
โรจนสิต (ภูหินรองกลา) ชั้น ๔/๒ และ ด.ช.พัชพล เลิศฤทธิ์กรชัย 
(แมก็ซ) ชัน้ ๔/๓ ชวนกนัไปดนูกที ่“โครงการศกึษาวจิยัและพฒันา
สิง่แวดลอมแหลมผักเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร”ิ ต้ังอยูบริเวณ
บานพะเนนิ ตำบลแหลมผกัเบ้ีย อำเภอบานแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี
กนัคะ 

เรื่องเลาวันปดภาค 
โดย...คุณหมอจั่น-คุณแมนองหนูดี ชั้น ๓/๔ และนองปน ชั้น ๑/๔ 
 ปดเทอมทีผ่านมาใครไปไหนกนัมาบางคะ ครอบครวัเรา
ไปปลูกตนไมในโครงการปลูกตนไมรอบบานพอ ของ กฟผ. ท่ี
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน บริเวณใกลๆ น้ำตกปาละอูมาคะ 
แลวก็เลยถือโอกาสหาที่เที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ที่เรา
ขับรถผานเมื่อเดินทางลงใตแตไมเคยแวะเปนเรื่องเปนราวสักที 
 จดุทีป่ลกูเปนพืน้ทีป่าเสือ่มโทรมรอบอุทยานตดิกบัพืน้ท่ี
ทำกินของชาวบาน ตนไมที่ปลูกก็มีหลายชนิดคะ แตที่จำไดก็มี
ตนไผและมะขามปอม ซ่ึงเปนพืชอาหารสัตวและเราเลือกแลววา
อดทน ไมตายงาย เหมาะกบัความสามารถของเรา ตอนแรกเดก็ๆ 
โวยวาย กลวัรอนบาง ตองเดนิไกลบาง กลวัไมสนกุบาง ตามประสา
เดก็เทพตดิแอร แตวนันัน้โชคดคีะ พระอาทิตยแอบอยูหลงักอนเมฆ
ตลอดเวลาทำใหไมรอน แถมยังมีลมพัดมาเบาๆ นอกจากน้ียังมี
เพื่อนที่เราไมรูจักมาชวยกันปลูกตนไมอีกหลายชีวิต ทำไปทำมา 
เด็กๆ สนุกกับการปลูกตนไมไมยอมเลิกเลยคะ 
 คุยกับเจาหนาที่ปาไมที่มาคอยชวยขุดหลุมและแนะนำ
วิธีปลูกไดความวา ตนไมที่เรามาชวยกันปลูกนี้สวนหนึ่งก็ตายคะ 
เพราะบางครั้งตอนที่เอาลงดิน ตุมดินแตก บางคร้ังรากขาด และ
ปนีฝ้นนอยกวาปทีแ่ลว ถาตนไหนตาย เจาหนาทีก่จ็ะปลกูซอมแซม
ให แตอยางตนมะขามปอมที่เราเลือกจะตายยากหนอย เห็นบาง
ตนมีแตตนไมมใีบ แตเมือ่ไดรบันำ้ฝนกจ็ะแตกใบออนออกมาใหม
คะ แหม! เลอืกไมผดิจรงิๆ เราใชเวลาอยูทีน่ีป่ระมาณ ๑ ชัว่โมง 
จากนั้นก็เดินทางเขาไปเที่ยวน้ำตกปาละอูกันคะ 

 เริ่มตนออกเดินทางต้ังแตเชาตรู เพื่อใหถึงโครงการฯ 
ทันท่ีนกออกหากิน ชวงเชานี้นกคอนขางกระฉับกระเฉง ไมคอย
หลบซอน ทำใหพบเหน็นกไดมากมายหลายชนิดอยางคิดไมถงึกัน
เลยทีเดียว เด็กๆ ใชสมาธิในการเฝาดู สังเกต จดจำลักษณะเดน 
และเก็บรายละเอียดเก่ียวกับนก เพื่อนำมาจดบันทึกและวาด
ภาพประกอบของนกแตละชนิดท่ีพบเห็น สำหรับนำมาศึกษา
ทบทวนในภายหลัง 
 ตลอด ๒ วัน ๑ คืน เด็กๆ มีนกท่ีประทับใจแตกตางกัน
ดวยคะ แตจะเปนนกอะไรน้ัน ตองลองถามกับเจาตัวดูกันเอาเอง
นะคะ 
 กจิกรรมดูนกเปนอกีหน่ึงกิจกรรมกลางแจงท่ีสรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรับความรูความเขาใจ และสัมผัสถึง
ธรรมชาติไดอยางแทจริง ดวยความตระหนักถึงความสำคัญของ
นกและธรรมชาติ ซึ่งเปนสวนหน่ึงขององคความรูดานอนุรักษ
ธรรมชาติที่จะติดตัวเขาตลอดไป 

  วันหยุดยาวแบบน้ีปาละอูไมเคยรางผูคน น้ำใสไหลเย็น 
ไมคอยเห็นปลา แตมีผีเส้ือแปลกตาบินตอมเกสรดอกไมอยูหลาย
ตัว เราลงเดินไดไมนานสายฝนก็เริ่มโปรยปราย ตอนแรกตั้งใจวา
จะลงเลนนำ้ตกกนั แตเดก็ๆ กงัวลเรือ่งน้ำปาไหลหลาก เราเลยออก
เดินทางไปยังที่พักท่ีอยูริมทะเล ใกลๆ ถ้ำไทร อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด ตอนไปถึงฟายังไมมืด ยังไดมีโอกาสไปดูชาว
บานแถวนัน้แกะปลาออกจากอวน แตทีเ่หน็มากคอืกัง้ทะเลตวัเลก็
ทีข่ายไมไดราคา ซึง่เขาแกะแยกถาดไวเตรียมท้ิง โห! เขาจะทิง้จริงๆ 
เหรอเนี่ย คนกรุงอยางเราเห็นแลวเสียดายจัง เด็กๆ ก็เลยเลือกตัว
ทีย่งัด้ินๆ อยูไปปลอยลงทะเล นอกจากจะเคยปลอยนกปลอยปลา
แลว เขาพรรษาปนี้เราไดมีโอกาสปลอยกั้งลงทะเลดวย เอาไว
ตัวโตๆ กอนคอยกลับมาใหมนะก้ังนะ 
 จำไดวาตอนไปเท่ียวทีส่ตลู ทีน่ัน่เขามโีครงการธนาคาร
กัง้ รบัฝากก้ังท่ียงัตัวเลก็และขายไมไดราคา แลวเลีย้งไวในกระชงั
จนกวาจะโต ตอนแรกก็ไมคอยเขาใจวาทำไปทำไม แตมาเห็น
แบบนี้แลว get เลย อดคิดไมไดวา... อีกหนอยจะมีกั้งใหกินหรือ
เปลานี่ (ติดตามอานฉบับเต็มไดในเว็บไซตโรงเรียน 
www.plearnpattana.com) 
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นิทรรศการ “งอกเงยดวยธรรม งดงามดวยศิลป” 

 กลุมจิตรกรไทยรวมกบัหอศิลปสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิฯ์ ขอเชญิชมนิทรรศการศลิปะ 
สารศิลป ปกิณกธรรม ชุด “งอกเงยดวยธรรม งดงามดวยศิลป” โดยกลุมจิตรกรไทย เพ่ือถวาย
เปนพุทธบูชาและอาจาริยบูชาแด พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ซ่ึงจะจัดแสดงในวันที่ 
๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ถ.ราชดำเนินกลาง (เวนวันพุธ
และวันหยุดนักขัตฤกษ) นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมที่นาสนใจดังนี้  
  เวิรกชอป “เคลื่อนมือเพื่อการเจริญสติ” สำหรับเด็ก (อายุ ๖ ขวบขึ้นไป) และ
ครอบครัวที่รักศิลปะ มารวมฝกสมาธิและกายใจสัมพันธดวยวิธีการทางศิลปะ “การปรุลายและ
วาดเสน (Contour)” โดย อ.ผอง เซงกิง่ และศลิปนกลุมจติรกรไทย ในวนัอาทติยที ่๘ และวนัเสาร
ที่ ๒๑ สิงหาคม ๕๓ วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สมัคร
รวมกิจกรรมโดยไมเสียคาใชจายไดที่ชั้น ๑ หอศิลปฯ หรือโทร.๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐-๑ 
   สนทนาธรรมเรื่อง “ศิลปะ เปนมงคลกับชีวิตอยางไร” กับพระไพศาล วิสาโล 

และพระสันติพงศ เขมปญโญ พรอมพูดคุยในหัวขอ “ทิศทางของพุทธศิลปในศิลปะรวมสมัย” 
กบัศลิปนกลุมจติรกรไทย อาทิ ทว ีรัชนกีร, ผอง เซงก่ิง, ปญญา วจินิธนสาร, สมภพ บตุราช ในวนัองัคารที ่๑๗ สงิหาคม (พระไพศาล 
วิสาโล) และวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม (พระสันติพงศ  เขมปญญโญ) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 
สำรองที่นั่งไดฟรีที่ชั้น ๑ หอศิลปฯ หรือโทร.๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐-๑ 

ชวนดูรายการ “นิทานรอยบรรทัด” 
 
 ขอเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และผูปกครองเพลินพัฒนา ติดตามชมความสามารถดาน
ทกัษะภาษา จนิตนาการ ความคดิสรางสรรค และการทำงานเปนทีมของเด็กๆ ชัน้ ๖ เพลนิพฒันา
ทั้ง ๕ คน ไดแก นองแนน นองมะนาว นองเติม นองออม และนองเอิรธ กับภารกิจชวยกันเลา
นิทานรอยบรรทัดและวาดภาพประกอบออกมาเปนภาพยนตรการตูน จากโจทยทาทาย  
“บานโบราณบนกอนเมฆ” ทีไ่มมกีารบอกใหทราบลวงหนามากอน ในรายการ “นทิานรอย
บรรทัด” ออกอากาศทางสถานโีทรทัศนทวีไีทย วนัอาทติยที ่๘ ส.ค.๕๓ เวลา ๘.๐๐-
๘.๓๐ น. และในวนัอาทติยที ่๒๒ ส.ค.๕๓ ชมการใชทกัษะและไหวพรบิในการตอบปญหา
คณติศาสตรของนกัเรยีนช้ัน ๒ ในชวง “ใครจะไปตอบได ” ในรายการและเวลาเดียวกันคะ 

รับสมัครจิตอาสานวดเด็ก 
 
 มูลนิธิสุขภาพไทยขอเชิญชวนผูมีจิตอาสารวมโครงการ “อาสานวดเด็ก พลังแหง
การเปลี่ยนแปลง” โดยเปนอาสาสมัครนวดเด็ก/สอนนองอานหนังสือ ในวันพุธ-อาทิตย ท่ี
สถานสงเคราะหเดก็ออน ๒ แหง (เลอืกตามความสะดวก) คอื บานปากเกรด็ และบานพญาไท 
จ.นนทบุรี สัปดาหละ ๑ วัน วันละ ๓ ช่ัวโมง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ 
สมัครไดตั้งแตวันนี้ถึงวันท่ี ๘ ก.ย.๕๓ สอบถามเพิ่มเติมไดที่มูลนิธิสุขภาพไทย 
www.thaihof.org โทร.๐-๒๕๘๙-๔๒๔๓, ๐-๒๕๙๑-๘๐๙๒  E-mail : thaihof@yahoo.com 



๘๘๘

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่  
สวนส่ือสารองคกรโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

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

 สัปดาหสุดทายปลายภาคเรียนฉันทะที่ผานมา เด็กๆ ชั้นอนุบาล 
๓ ออกภาคสนามเรื่อง “โลกไรพรมแดน” ไปทำความรูจักเครื่องมือ
สื่อสารของทหาร ในพิพิธภัณฑกรมการทหารส่ือสาร เยี่ยมชมหองสง
รายการวิทยุ และพี่ทหารยังใจดี ชวนเด็กๆ รองเพลง เลานิทาน แลวบันทึก
เสียงใหกลับมาฟงกันที่โรงเรียนอีกดวยคะ 
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