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สปัดาหนีเ้ริม่เปดรบัสมคัรการออกรานในงานเทศกาล "ลมขาวเบา...เงาเดอืนเพ็ญ 
ปการศึกษา ๒๕๕๓” กันแลวนะคะ เด็กๆ คุณครู และผูปกครองที่สนใจรวมออกรานคาการ

กุศลในงานลมขาวเบาฯ ขอรับใบโครงการไดที่คุณครูแพท สวนกิจกรรมพิเศษฯ (อาคารเรือน

อาหาร) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ วันนี้ถึงวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๓ 

ในงานลมขาวเบาฯ ปนี้จะมีการจัดนิทรรศการเร่ือง “ขาว” ใหชุมชนเพลินพัฒนาไดเรียนรูถึงคุณคาของขาวที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต

ของคนไทยในแงมุมตางๆ นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงใครขอเชิญชวนคุณครูและผูปกครองรวมสนับสนุนอุปกรณและส่ิงของที่เกี่ยวของกับ

ขาว อาทิ ขาวเปลือก ขาวสารพันธุตางๆ แกลบ ปลายขาว รำขาว (ปริมาณ ๑ ชามกวยเต๋ียว) อุปกรณที่เกี่ยวกับการทำนาและการสีขาว 

เชน กระบุงใสขาว กระดงฝดขาว หุนไลกา ลอมฟาง ฯลฯ เพ่ือนำมาประกอบการจัดนิทรรศการในครั้งนี ้

ทานใดประสงคจะรวมสนับสนุนหรือใหยืมสิ่งของในการจัดนิทรรศการ สามารถนำมาฝากไวไดที่สวนกิจกรรมพิเศษฯ 

(อาคารเรือนอาหาร) หรือสวนสื่อสารองคกร (ดานหนาโรงเรียน) ต้ังแตวันน้ีถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ครู

เป ครูน้ำฝน ครูออม โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๒-๓๑๐๔ คะ 
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ฉบับที่ ๙ วันศุกรที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ภาควิริยะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 เน่ืองในวันอาหารโลกวันท่ี ๑๖ ตุลาคมของทุกป คุณพอนองณัฐ ชั้น ๖/๑ นำ

โครงการ “รณรงคตานความหิวหนึ่งพันลาน” ขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) มาเชิญชวนชาวเพลินพัฒนารวมกันตอตานความอดอยากหิวโหยที่

กำลังเกิดขึ้นท่ัวโลกโดยเฉพาะในประเทศยากจน เพ่ือกระตุนเตือนใหสังคมโลกตระหนัก

ถงึความเหลือ่มล้ำดานอาหารทีเ่กดิขึน้ ซึง่จากการสำรวจของ FAO พบวา “ทุกๆ ๖ วินาที 
จะมีเด็ก ๑ คนเสียชีวิตเนื่องจากความหิวโหย”  

เด็กๆ คุณครู และผูปกครองที่สนใจรวมตอตานความหิวโหย สามารถแสดงพลัง

ผานทางเว็บไซตไดที่ www.1billionhungry.org  หรือพิมพแบบฟอรมลงชื่อไดที่ 

www.fao.org/world/regional/rap โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดสงให FAO เพื่อสง

สาสนถึงผูนำทางการเมืองของโลก ในระหวางการประชุมใหญ ณ สำนักงานใหญของ 

FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ น้ีคะ 

 

- รณรงคตานความหิว 

- ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

- ตลาดนัดหนังสือมือสอง 

- การยืม-คืนหนังสือหองสมุด 

- ภาวะกระดูกสันหลังคด 

 

สาระกนครัว 
- บะหมี่สำเร็จรูป   

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- งานชื่นใจฯ นองอนุบาล 

- สุขอนามัยนองหนูอนุบาล 

- คณิตคิดเร็วชวงชั้นประถม 

- การปรับตัวในชวงชั้นใหม 

- การเรียนรูดนตรีชีวิต 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- งาน “ตอนรับเพื่อนใหม” 

  

เพลินตา เพลินใจ 
- ภาคสนาม อ.๑ 

 

ขาวที่นาสนใจ 
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ตลาดนัดหนังสือมือสอง 
 
 ผานไปแลวกับโครงการสงเสริมการอาน “ตลาดนัด
หนังสือมือสอง” ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๙ 

ก.ย.๕๓ ซึ่งถูกอกถูกใจชาวเพลินพัฒนาผูรักการอานไมนอย 

บางกน็ำหนงัสอืมอืสองแตสภาพดมีาจำหนายในราคายอมเยาว 

หลายคนบอกวาตดัสนิใจอยูนานกวาจะเลอืกหนงัสอืมาจำหนาย

ได เพราะแตละเลมลวนเปนเลมโปรดที่หยิบอานซ้ำไดเรื่อยๆ 

บางก็นำหนังสือดีมาบริจาคในซุมรับบริจาคหนังสือเพื่อการ
กุศล และมีไมนอยที่จูงมือกันมาเลือกซ้ือหาหนังสือถูกใจไป

อานกนั ครัน้วางจากการเลือกซ้ือหนงัสอืก็แวะเวยีนมารวมสนกุ

และชมการแสดงที่เวทีกลาง เชน การเสวนาเร่ืองคุณคาของ

นทิาน การเลานทิาน การแสดงของเด็กๆ และทีค่กึคกัเปนพเิศษ 

คอื กจิกรรมการประมูลหนงัสอืดทีีน่าสนใจ ซึง่มียอดการประมลู
ทั้งส้ิน ๓,๖๕๐ บาท 

กำหนดการยืม-คืนหนังสือหองสมุด 
 หองสมดุโรงเรยีนเพลนิพฒันาแจงกำหนดการ “การยมื-สงคนื” หนงัสือและทรพัยากรหองสมดุวนัสดุทายของภาควริยิะ ดังนี้ 

คณุครนูอย-จันทนา เภกะสุต หวัหนาชวงช้ันที ่๑ และคณุครโูนต-สมุนา แทนบญุชวย หวัหนาหนวยพฒันาวชิาคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่ ๑-๓ โตโผการจัดงานในครั้งนี้ชี้แจงวาจะแบงรายรับนี้ออกเปน ๒ สวน สวนหน่ึงจำนวน ๑๐,๙๕๔ บาท จะนำไปทำบุญ

หรือบริจาค (จะแจงใหทราบตอไป) และสวนที่เหลือ  ๑๐,๐๐๐ บาท จะเก็บไวเปนทุนจัดกิจกรรมโครงการรักการอานตอไปคะ  
สำหรับหนังสือที่ไดรับบริจาคในซุมรับบริจาคหนังสือเพื่อการกุศล ซึ่งมีเปนจำนวนมากน้ัน ทางคุณครูจะคัดแยก

ประเภทแลวนำไปมอบหรือบริจาคตามความเหมาะสมตอไป โดยสวนหน่ึงนั้น คุณหมอจั่น-คุณแมนองหนูดี ชั้น ๓/๔ และนองปน 

ชั้น ๑/๔ อาสานำไปมอบใหกับนักศึกษาชมรม Rotaract มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๕๓ ท่ีผานมา ซึ่งนองๆ นัก

ศึกษาจะนำหนังสือเหลานี้ไปมอบใหโรงเรียนในจังหวัดยโสธรและเพชรบูรณ ในกิจกรรมคายอาสาชวงปดเทอมเดือนตุลาน้ีคะ 

  

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่นำหนังสือดีมาแบงปนกัน และขอขอบคุณทุกทานที่รวมกันทำกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้คะ 

รายรับจากโครงการตลาดนัดหนังสือมือสอง 
รายรับ (บาท) 

๑๒,๗๕๐ 

๓,๖๕๐ 

๒,๕๐๐ 

๒,๐๕๔ 

กิจกรรม 
  การจำหนายหนังสือในซุมรวมมิตร 

  การประมูลหนังสือ 

  ผูออกรานรวมสมทบทุน 

  การจำหนายอาหาร-เครื่องดื่ม 

รวม ๒๐,๙๕๔ 

วันที ่
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๕๓ 

  วันศุกรที่ ๒๔ ก.ย.๕๓ 

  วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๕๓ 

รายละเอียด 
  หองสมุดสงรายการหนังสือคางสงของนักเรียนใหกับคุณครูชวงชั้นตางๆ 

  หองสมุดใหบริการ “ยืม-คืน” วันสุดทายของภาคเรียนวิริยะ 

  หองสมุดสงจดหมายถึงผูปกครองนักเรียนท่ียังคางสงหนังสือหองสมุด 
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Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 

กระดูกสันหลังคด โกง แอนและบิดหมุน เปนความผิดปกติของโครงสรางกระดูกสันหลังที่เกิดข้ึนท้ังที่ทราบสาเหตุและไม

ทราบสาเหตุ โดยรอยละ ๘๐ เปนกรณีที่ไมทราบสาเหตุ สวนใหญมักเริ่มตนจากการท่ีกระดูกสันหลังสวนอกแอน หรือกระดูกสัน

หลังสวนเอวโกงนูนมากกวาปกติ  เม่ือไมไดปองกันและแกไขอยางถูกตอง  กระดูกสันหลังจะเคลื่อนและบิดออกจากแนวกึ่งกลาง

มากขึ้น  กลาวคือ หลังของเด็กจะมีลักษณะโกงนูนไมเทากัน ถาปลอยทิ้งไว กระดูกสันหลังเหนือและลางตอบริเวณดังกลาวจะโคง

ออกและบิดหมุนมากขึ้น จนมองเห็นหลังคดเปนรูป “ตะขอคลายตัวเอส” ซึ่งจะสงผลเสียตอบุคลิกภาพ และยังเปนสาเหตุของ

อาการปวดหลังและคอเม่ืออายุมากขึ้น (ที่มา : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

ภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก 
 นักศึกษาช้ันปที่ ๔ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทำโครงงานการวิจัยเรื่อง  

“การสำรวจภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖” เพื่อคัดกรองปญหาบุคลิกภาพเบื้องตน อีกทั้ง 

ยังเปนการปองกันและแกไขไมใหเกิดปญหากระดูกสันหลังคดรุนแรงตามมา โดยเขามาสำรวจนักเรียนชั้น ๖ ของเพลินพัฒนา  

(ที่ผูปกครองอนุญาต) ดวยวีธีการสังเกตลักษณะทางกายภาพภายนอก โดยไมมีการใชเครื่องมือหรือสารเคมีใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๙ ก.ย.๕๓ ทีผ่านมา จากนัน้จะสงผลการสำรวจกลับมาใหในภายหลงั เพือ่แจงใหผูปกครองทราบวาเดก็ๆ มปีญหาเกีย่วกบัภาวะ

กระดกูสนัหลงัคดหรือไมอยางไร 

บะหมี่สำเร็จรูป   
อรอยปาก...ลำบากสุขภาพ 

คนไทยบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบรรจุซองขนาด ๖๐ กรัม มากกวา 

๒,๐๐๐ ลานซอง/ป แตจะมใีครทราบบางวามภียัรายทีส่ำคญัซอนเรนอยูภายใน

ซองบะหมี่นี้ น่ันก็คือ “โซเดียม” ซึ่งเปนสวนผสมสำคัญของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โดยเฉพาะในเคร่ืองปรุงรส เนื่องจากโซเดียมจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต  

 เว็บไซตขาวทางการแพทย WebMD ของสหรัฐอเมริการายงานวา 

สเตฟาน่ี บรูกส โภชนากรในซานฟรานซิสโกออกมาเตือนคนท่ีเปนโรคหัวใจ 

คนท่ีกินยาขับปสาวะและยารักษาโรคซึมเศราบางชนิดวาไมควรรับประทาน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยเด็ดขาด เพราะมีสวนผสมของโซเดียมกับผงชูรสสูง 

 

กระดูกสันหลังคดคืออะไร 

ภัยรายอีกประการที่ทางการแพทยเตือนไวก็คือ การที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใสสี 

ใสสารทำใหกรอบ และการนำไปทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง อาจทำใหเกิดการสะสมของ “คารบอน” ซึ่งเปนสารกอมะเร็งได  

 อยางไรก็ตามยังมีวิธีลดภัยรายที่ซุกซอนอยูในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เชน การตมกอนรับประทาน หลีกเล่ียงการรับประทาน

เปลาๆ แบบกรอบๆ เพราะบะหม่ีจะเขาไปพองและดูดน้ำจากกระเพาะ ทำใหจุกเสียดหรือเกิดอาการขาดน้ำ นอกจากน้ีเมื่อตมเสน

บะหมีเ่สรจ็แลวควรเทนำ้ทิง้กอน ๑  ครัง้ เพือ่ลางสารเคมทีีไ่มพงึประสงคออกจากเสน แลวจงึเติมน้ำรอนเขาไปผสมกับเครือ่งปรงุรส 

รวมทั้งควรใสผัก เนื้อสัตวหรือไขลงไปดวยเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร ท่ีสำคัญคือไมควรรับประทานเกินวันละ ๑ ซอง เพื่อปองกัน

โรคตางๆ มารุมเรากอนวัยอันควร (อางอิงจาก : คอลัมนเสียงสุขภาพของหมอแมน หนังสือพิมพ เสียงจากประชาชน   ฉบับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๘) 



๔

 
ชื่นใจ...ไดเรียนรู นองหนูอนุบาล 
 ขอเรียนเชิญผูปกครองชวงช้ันอนุบาล

รวมชื่นชมพัฒนาการและการเติบโตของลูกๆ ช้ัน

เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล และอนุบาล ๑-๓  จาก

การเรียนรูในภาคฉันทะ-วิริยะที่ผานมา ในงาน  

“ชื่นใจ...ไดเรียนรู นองหนูอนุบาล”  ณ หอง

อเนกประสงคชั้น ๒ อาคารเตรียมอนุบาล (ช้ัน

เด็กเล็กและเตรียมอนุบาล), อาคารอนุบาล 

(อ.๑-๓) และชมนิทรรศการภายในหองเรียนของ

ลูก โดยมีกำหนดการของแตละหองดังนี ้

สุขอนามัยนองหนูอนุบาล 
 

ในระยะนี้มีการระบาดของโรคภัยไขเจ็บหลายโรค ท้ังไขหวัด ไขหวัดใหญสายพันธุตางๆ และโรคมือเทาปาก ทางชวงชั้นอนุบาล

จึงมีมาตรการคัดกรองและตรวจสุขภาพเด็กๆ ในเบ้ืองตนอยางเขมงวด เพื่อปองกันการแพรของเชื้อหวัดและโรคติดตออื่นๆ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

๑.พยาบาลและคณุครตูรวจคดักรองเดก็ทีบ่รเิวณดานหนาทางเขาอนบุาล กอนเขาสูอาคารเรยีน 

• วัดอุณภูมิรางกายเด็กดวยปรอทวัดไขแบบดิจิตอล ท้ังแบบวัดท่ีใตรักแร และ

เสียบที่ชองหู พรอมท้ังแถบวัดไข (มีการใชแอลกอฮอลทำความสะอาดเคร่ืองมือวัดไขทุกครั้ง) 

• ใชเจลแอลกอฮอลลางมือเด็กกอนเขาอาคารเรยีน และลางเปนระยะในระหวางวนั 

• ตรวจชองปาก โดยการใหเด็กอาปากเพื่อดูบริเวณโคนล้ิน กระพุงแกม ดูความผิด

ปกติภายในชองปาก เชน แผลในปาก ตุมแดง ตุมใส หรืออื่นๆ 

• ถาพบวาเด็กมีอาการไข ไอ จาม มีน้ำมูก คุณครูจะแจงใหผูปกครองรับกลับและ

พาไปพบแพทย 

๒.คุณครูคัดกรองเด็กที่มีอาการหวัด เชน มีน้ำมูก ไอ จาม มีไข ภายในหองอีกครั้ง ถาพบให

แยกเดก็ปวยออกจากกลุมเพือ่น ตรวจวดัไข แลวแจงผูปกครองรบักลับบาน พรอมแนะนำใหพาไปพบแพทย 

ทั้งนี้ขอความรวมมือทานผูปกครองรวมกันเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน 

โดยตรวจสุขภาพของลูกเบื้องตนกอนจากบาน ถาพบวาลูกมีอาการปวย เชน ไอ จาม มีน้ำมูก   
(ทีไ่มไดเกิดจากโรคภูมแิพ) หรอืมไีข ตองใหเดก็หยดุเรยีนแลวพาไปพบแพทยหรอืพกัดอูาการ
ที่บาน จนกวาเด็กจะหายดีแลวจึงคอยพามาโรงเรียน รวมกันคนละไมละมือนะคะ เพ่ือสุขภาพท่ี

สมบูรณแข็งแรงของลูกหลานของเรา แลวพวกเขาจะเรียนรูอยางเบิกบานและมีความสุขคะ 

 

วันที ่
 วันจันทรที่ ๒๗ ก.ย.๕๓ 

 

 วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๕๓ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ย.๕๓ 

 วันพุธที่ ๒๙ ก.ย.๕๓ 

 วันศุกรที่ ๑ ต.ค.๕๓ 

 วันจันทรที่ ๔ ต.ค.๕๓ 

ชั้น เวลา 
ตอ.๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

เด็กเล็ก ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ตอ.๓ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ตอ.๑ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ตอ.๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

อ.๒/๒ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๑/๒ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๑/๔ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๑/๓ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๓/๔ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๓/๒ ๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น. 

อ.๒/๑ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

อ.๓/๑ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

อ.๑/๑ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

อ.๓/๓ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

อ.๒/๔ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

อ.๒/๓ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
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๕

คณิตคิดเร็วชวงชั้นประถม 
 
 สัปดาหที่ ๖ ที่ผานมา คณะครูหนวยวิชาคณิตศาสตรชวงชั้นประถมไดรวมกันจัดโครงการ “แขงขันคณิตคิดเร็ว” 
โครงการสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและทาทายสำหรับเด็กชวงชั้นท่ี ๑ และ ๒ ท่ีจัดข้ึนเปนประจำทุกป ซึ่ง

ไดรับความสนใจจากเด็กๆ แตละระดับช้ัน รวมไปถึงคุณครูทุกทาน ท้ังคุณครูหนวยวิชาคณิตศาสตรและหนวยวิชาอื่นๆ ท่ีตาง

มาใหกำลังใจเด็กๆ ผูเขาแขงขันกันอยางคึกคักคะ 

รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขันคณิตคิดเร็ว ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

เวทีการแขงขันคณิตคิดเร็ว คือเวทีแหงโอกาสและ
ความทาทายของเด็กๆ ที่ชื่นชอบหรือมีทักษะโดดเดนดาน
คณิตศาสตร ทั้งยังชวยสรางแรงบันดาลและสราง
บรรยากาศการเรียนรูคณิตศาสตรที่สนุกสนานขึ้นใน
โรงเรียน ทำใหเด็กๆ มีทัศนคติที่ดีกับคณิตศาสตร โดยไม
ไดมุงเนนเรื่องการแขงขันหรือการแพชนะเปนหลักคะ 

ชั้น 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ชนะเลิศ 
  ด.ช.นวิน  แดนไทรกุล ๑/๑ 

  ด.ช.ทัตต  สังขะวิชัย ๒/๔ 

  ด.ช.กฤตณัฐ  สิริภัทรวณิช ๓/๑ 

  ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ ๔/๓ 

  ด.ญ.สลิลรดา  ประชานิมิตชัย ๕/๓ 

  ด.ช.ณฐกร  อังคสิริสรรพ ๖/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 ด.ช.ภคิน  คงอุดมสิน ๑/๔ 

 ด.ช.เจตวัฒน  ดาวเฉลิมวงศ ๒/๒ 

 ด.ช.ธรรศ  อาภาอดุล ๓/๓ 

 ด.ช.พรินทร ศิริโหราชัย ๔/๒ 

 ด.ญ.สรันยา  อาภรณสุวรรณ ๕/๓ 

 ด.ช.ปติพัฒน  วงศสิทธิกานต ๖/๒ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
 ด.ช.วิญญ  สงวนดีกุล ๑/๒ 

 ด.ช.มนตธัชนันท   คงมนต ๒/๓ 

 ด.ญ.ภัทรวรงศ  เจียรกุล ๓/๑ 

 ด.ช.ธนัท จันศิริรัตน ๔/๓ 

 ด.ช.ฐานธัช  ติระตระกูลเสรี ๕/๑ 

 ด.ช.สาริศ  จตุรภุชพรพงศ ๖/๒ 

ะ

การปรับตัวในชวงชั้นใหม 
 
 คุณแมของ ด.ช.กันตภณ โรจนสิต (ภูหินฯ) ชั้น ๔/๒ เขียนบันทึกใน “รายงานความเห็นผูปกครอง” ถึงการกาวขึ้นสูชวงชั้น

ใหมของลูกซึ่งตองปรับตัวในการเรียนรูตามวัยที่เติบโตข้ึน และมุมมองดานบวกเก่ียวกับผลการเรียนในภาคเรียนแรกของลูก นำบันทึก

มาใหอานเพื่อเปนกำลังใจในการพัฒนาเด็กรวมกันระหวางบานและโรงเรียนคะ 

 

“การกาวมาสูชวงช้ันที่ ๒ ภาคเรียนฉันทะ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญมากมาย และทาทายนักเรียนและผูปกครองอยางมาก 

ภูหินฯ ตองมีการปรับตัวกับกระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมีความใสใจ สนใจ ต้ังใจ และตองมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในทุกๆ 

หนวยวิชา (ไมเชนนั้นอาจตองมีการเล้ียง ป.ปลา) 

 แมวาผูปกครองจะไดมีการพูดคุยกับลูกเพื่อใหรับทราบและเตรียมตัวใหพรอมที่จะตองรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายดวย

ตนเองใหมากขึ้น ผูปกครองจะพยายามชวยเหลือนอยลงก็ตาม แตพบวาลูกยังไมสามารถรับผิดชอบไดอยางครบถวน และตัวลูกเองยัง

ติดกับการไดรับการประคับประคองตลอด ทำใหผลการเรียนท่ีออกมาในภาคแรกไมคอยดีนัก 

 ทั้งนี้ผูปกครองไมไดกังวลเร่ืองคะแนนผลสอบเทาใดนัก และมองวาเปนโอกาสดีที่จะชี้ใหลูกเห็นวา ผลของการที่ยังไมไดตั้งใจ

อยางเต็มที่เปนอยางไร ลูกไดคิดและรูสึกวาเขาควรตองตั้งใจมากกวานี้ โดยสัญญาวาภาคเรียนตอไปผลการเรียนจะตองดีขึ้น เรามา

ติดตามดูกันคะ ภูหินฯ จะสามารถทำอยางที่ตั้งใจไดหรือไม” 

 

คุณแมนองภูหินฯ ชั้น ๔/๒ 



๖

การเรียนรูดนตรีชีวิต 
 

 เมื่อเร็วๆ น้ีมีโอกาสพูดคุยกับคุณครูดนตรีชีวิต คือ ครูปก-วชิรวิชญ ปญญาลักษ ผูอำนวยเพลง และครูตน-ตนเถา 

ชวยประสิทธิ นักเรียบเรียงเสียงประสาน ถึงการจัดการเรียนการสอนหนวยวิชาดนตรีชีวิตในชวงชั้นมัธยม รวมถึงชั้น ๖ ที่

ทางทีมครูปกและครูตนมาเร่ิมสอนในปการศึกษานี้ 

 คุณครูทั้งสองทานเลาใหฟงวา หลักสูตรการเรียนดนตรีชีวิตของชั้น ๖ และ ๗ น้ันมุงหมายใหเด็กๆ เกิดความรูสึก

รักและซาบซ้ึงในเสียงดนตรี (Music Appreciation) โดยใชกิจกรรมนำเด็กไปสัมผัสกับความงดงามของดนตรีคลาสสิก เชน 

กิจกรรมดนตรีพรรณา ที่ใหเด็กๆ ช้ัน ๖ ฟงดนตรีคลาสสิก (เสียงเลาเรื่องราว) แลวสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อสะทอนความ

คิดและความรูสึกจากการไดฟงดนตรีดังกลาว การพาเด็กๆ ไปเรียนรูเรื่องราวชีวิตของคีตกวีชื่อกองโลก ผานส่ือตางๆ อาทิ 

สารคดี  ซีดีเพลง  เพลงประกอบภาพยนตร เปนตน ซึ่งการเรียนรูผานกิจกรรม การฟง และเรื่องราวสรางแรงบันดาลใจตางๆ 

เหลานี้จะทำใหเด็กๆ ซึมซับความงดงามของดนตรีโดยไมรูตัว เกิดความรูสึกวาดนตรีคือสวนหน่ึงของชีวิต ขณะเดียวกันก็ได

ทำความเขาใจธรรมชาติของดนตรีคลาสสิก และมีทักษะในการฟงเครื่องดนตรีแตละชนิด 

 

 “ผมดูจากตัวเองวาทำไมผมถึงรักในเสียงดนตรี น่ันเพราะผมอยูกับดนตรีมาตลอด ดังนั้นผมจึงเชื่อวาถาเด็กเขาได

สัมผัสไดฟงดนตรีดีๆ บอยๆ เขาจะมีทัศนคติที่ดีกับดนตรี และรักในเสียงดนตรี” ครูตนเถากลาว 

 

 สำหรับช้ัน ๘ จะเพิ่มการเรียนรูในเรื่องทฤษฎีดนตรี (Music Theory) การอานโนต การรอง และการทำความเขาใจ 

สวนชั้น ๙-๑๒ หนวยวิชาดนตรีชีวิตเปนวิชาเลือกสำหรับนักเรียนท่ีสนใจดานดนตรี หรือวางแผนจะเรียนตอดานดนตรีใน

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการเรียนรูจึงลงลึกทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการสอบแขงขันและการ

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักสูตรเฉพาะที่ครูปกออกแบบเองจากมุมมองของผูอำนวยเพลง (Conductor) 

 ตัวอยางเชน ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานที่ถูกตอง (เชน เสียงที่มีอิทธิพลตอมนุษย ธรรมชาติของเสียงในเชิงฟสิกส 

ทฤษฎีการอานโนตและการบันทึกโนต) การฟงและการรองตามโนต (Ear and Oral Skills) สำหรับชั้น ๑๒ จะมีทั้งการเรียน

รายบุคคลในเรื่อง Basic Improvisation และทฤษฎีทางแจส (Jazz Theory) และการเรียนรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อใหเด็กมี 

ปฏิสัมพันธและมีทักษะการส่ือสารทางดนตรีระหวางกัน 

 

 “ผมออกแบบหลักสูตรจากประสบการณและมุมมองของการเปนผูอำนวยเพลง โดยเลือกเนื้อหาท่ีสำคัญและออก

แบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับเด็ก เชน การเรียนรูเรื่องอิทธิพลของเสียงและธรรมชาติของเสียงในเชิงฟสิกส ซึ่งเรียนรู

ไดไมยาก ทัง้ยงัเปนพืน้ฐานสำคญัทีจ่ะชวยใหเดก็สามารถตคีวามเพลง และสรางสรรคผลงานเพลงของเขาเองได” ครปูกกลาว 

 
 
  : คุณแมนองเบสท ช้ัน ๕/๒ แจงวา ลูกประสบ

อุบัติเหตุและไดไปพบแพทยที่โรงพยาบาลธนบุรี ๒ หลังจาก

ทีต่รวจรักษาแลว ไปชำระเงนิทีก่ารเงนิ ทางโรงพยาบาลปฏเิสธ

ที่จะรับบัตรประกัน แลวใหทำเรื่องเคลมกับทางโรงเรียนเอง

ซึ่งเสียเวลาในการทำเรื่องและตองชำระเงินลวงหนาไปกอน 

ทั้งๆ ท่ีเปนหนาที่ของบริษัทประกันที่ตองรับผิดชอบ  

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 
 

  : ขออภัยอยางยิ่งในความไมสะดวกท่ีเกิดขึ้นคะ 

ขณะน้ีโรงเรียนไดแกไขปญหาน้ีเรียบรอยแลว  โดยไดเปลี่ยน

บริษัทประกันเปนบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่มี

ประสบการณและมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  และไดสง

มอบบัตรประกันอุบัติเหตุใบใหมแกนักเรียนแลว  ในกรณีที่

นักเรียนเขารักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลธนบุรี ๒ ผูปกครอง

สามารถแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โดยไมตอง

สำรองเงินคารักษาพยาบาลไปกอน  แตหากเขารับการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลอื่น  ขอความกรุณาผูปกครองสำรอง

คารักษาพยาบาลไปกอน แลวนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง

แพทยมากรอกแบบฟอรมที่สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม

พิเศษ (อาคารเรือนอาหาร) ทางโรงเรียนจะเปนผูประสานงาน

ดำเนินการเบิกคาใชจายในการรักษาใหตอไปคะ   

ขออภัยอยางยิ่งในความไมสะดวกท่ีเกิดขึ้น 

AQ



๗

ขอบคุณผูปกครองชวงชั้นอนุบาลเรื่องจราจร 

 

ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใสใจสงขอเสนอแนะเขามา เพื่อดูแลและพัฒนาโรงเรียนของเราใหเปนชุมชนที่นาอยูคะ 

เชิญรวมงาน “ตอนรับเพ่ือนใหม” 
 องคกรครอบครัวเพลินพัฒนาขอเรียนเชิญผูปกครองใหมทุกทานเขารวมงาน “ตอนรับเพื่อนใหม” งานประเพณี

ประจำปที่เปดโอกาสใหผูปกครองเพลินพัฒนาทั้งใหมและเกาไดทำความรูจักกัน และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมของชุมชน

เพลินพัฒนา จากนานากิจกรรมท่ีคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนาในฐานะตัวแทนผูปกครองเดิมไดรวมกันจัดขึ้น

ดวยความตั้งใจ ภายใตบรรยากาศอบอุนและเปนกันเอง ในวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.  
ณ หองประชุมใหญ (ลานจอดรถหินกรวด) 
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Q  : คุณพอ ด.ช. ภูบดินทร สิทธิกุลเวช ช้ัน อ.๑/๔ 

เสนอแนะมาวา ไมเห็นดวยที่ทางโรงเรียนปดทางเขาที่จอด

รถชั่วคราวดานหนาที่รับสง ดวยเหตุผลมลพิษ เนื่องดวยเด็ก

และผูปกครองเปยกฝนและไมสะดวกสำหรับผูปกครองท่ีขับ

รถมาคนเดียว เห็นดวยกับที่ทางโรงเรียนรณรงคเรื่องมลพิษ

ของรถ ดังนั้นรถที่มาจุดนี้ตองไมจอดแชหรือจอดรอนาน 

  : โรงเรียนไดรับทราบและจะนำขอเสนอแนะของทุกทานไปพิจารณาคะ บางเรื่องไดดำเนินการ

ไปแลว เชน เพิ่มเกาอ้ีนั่งในบริเวณสนามหญาเล็ก ขางอาคารประถมตน  สำหรับเรื่องขนมที่ขายใน

โรงเรียนตอนเย็น เปนขนมที่มีคุณภาพจากฝมือของคุณแมพิม ผูปกครองของเราเองคะ มั่นใจไดในเรื่อง

วัตถุดิบที่มีคุณภาพและความสะอาดในการผลิต โดยพยายามใหมีราคาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ

คุณภาพ อยางไรก็ตามตอนนี้โรงเรียนไดมีการตั้งคณะกรรมการอาหารจากตัวแทนครูและสวนงานตางๆ 

มาทำงานรวมกับฝายโภชนาการของโรงเรียน เพ่ือปรึกษาหารือและชวยกันดูแลเรื่องโภชนาการใน

โรงเรียนของเราใหเด็กๆ ไดรับประทานอาหารอยางอิ่มอรอยและถูกตองเหมาะสมกับหลักโภชนาการคะ 

A

 
 
  : สำหรับขอเสนอแนะอื่นๆ อาทิ อยากใหโรงเรียนติดเคร่ืองขยายเสียงที่สามารถประกาศ

ออกไปแลวไดยินทั้งโรงเรียน เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัย และปองกันไดในระดับหนึ่ง เสนอแนะ

ใหมีที่นั่งในตำแหนงที่เหมาะสมเพิ่มเติมท่ีมองเห็นนักเรียนได การดูแลขนมท่ีขายในโรงเรียนตอนเย็น

ใหมีคุณภาพ-ราคาที่เหมาะสม อยากใหรณรงคเรื่องวัฒนธรรมการไหวในโรงเรียน  รวมทั้งอยากใหครู

มีเครื่องแบบท่ีชัดเจน พรอมท้ังปายช่ือระบุชวงชั้นท่ีสอน 

Q
นานาขอเสนอแนะ 

  : โรงเรยีนไดรณรงคเรือ่งการจราจรมาโดยตลอด  

การปดทางเขาที่จอดรถหนาอาคารอนุบาลจะปดเฉพาะ

ในชวงเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ใหกบัเดก็ๆ (ยกเวนในวนัทีฝ่นตกจะเปดใหเขามาจอดไดคะ)  

และเพ่ิมความคลองตัวในการจราจร ซึ่งที่ผานมาตองขอ

ขอบคณุผูปกครองชวงชัน้อนบุาลทีใ่หความรวมมอืดมีากคะ    

A
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