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ฉบับที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ภาคจิตตะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๏ สถิต ณ ดาวแดน  นภมิ่งสยามไทย 
พระเกียรติ ธ ครองใจ   ทิศถิ่นประชากร 
 ๏ หทัยพระเปยมธรรม  ทนุราษฎรสถาวร 
อเนกคุณากร    วรกิจประสิทธา 
 ๏ พระเนตรพระแลเห็น  สรรพทุกขนานา 
ประทานพระเมตตา   ธุรรัฐพิบัติคลาย 
 ๏ พลัง ณ ธานินทร  วรเลิศประเสริฐพราย 
ประหน่ึงพิรุณสาย   ชลหลั่งสุธารา 
 ๏ พสกกมลชื่น   ปติราษฎร ธ ยาตรา 
เสด็จทุมรรคา    จรเยือนประพาสแดน 
 ๏ พนมพนาเขต  ศิขเรศประเทศแควน 
หทัย ธ หวงแหน   นิรทุกขประชากร 
 ๏ ประทานพระดำรัส  สุรอรรถประสิทธิ์พร 
มหาคุณากร    ดำริกอและโครงการ 
 ๏ ตลอดพระครองราชย สละเกื้อ ธ ทรงงาน 
อุทิศอนันตการ    ทะนุชาติทิวาวัน 
 ๏ มิทอพระทัยลา  กรณียกิจธรรม 
ประจักษประโยชนสรรค   ปุถุซองพระเมตตา   
 ๏ ลุกาลสมัยแกว  สิริชนมพระชันษา 
เฉลิมพระภัทรา    ศุภวัฒนสวัสดิ์ชัย 
 ๏ ถวายพระบังคม  พระบรมภูวนัย 
มนัสมโนมัย    มนนอมประนมกราน 
 ๏ กมลพระทัยชื่น  พละยืนพระชนมนาน 
เกษมพระสำราญ   สุวนิตยนิรันดรเทอญ 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจาในนามคณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรและผูปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา 

อุเปนทรวิเชียรฉันท ๑๑ ประพันธโดย : คุณครูชาตรี  ปานพงคษา (คุณครูยู) 

 



๒

ขาวที่นาสนใจ 
- บทอาศิรวาท

- งานระพีเสวนา คร้ังที่ ๕/๗

สาระกนครัว 
- มาตรฐานครัวเพลินฯ   
  
เรื่องเลาจากหองเรียน 
- ภาคสนามช้ัน ๒ 
- ค่ายลูกเสือฯ ชั้น ๔-๖

- ภาคสนามชั้น ๖

- ผลการสอบตรงของชั้น ๑๒

 
เรื่องเลาจากชาวเพลิน 
- ศักยภาพของเด็กเพลิน

 
ชุมชนแหงการเรียนรู 
- ชวนเท่ียวงานแพร่งภูธร

  
เพลินตา เพลินใจ 
- ค่ายลูกเสือฯ ชั้น ๔-๖

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
สัปดาหที่ผานมา คุณครูเพลินพัฒนามีโอกาสไปรวมงานระพีเสวนา : การเรียนรูเพือ่

ความเปนไทย คร้ังที ่๕/๗ ในหวัขอ “อดุมศกึษา : เพือ่การเรยีนรูสูการเปลีย่นแปลง” ซึ่งมีผู

ทรงคุณวุฒิในดานการเรียนรูหลากหลายทานมารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงทิศทางการ

อุดมศึกษาในบานเรา นำแงคิดมุมมองที่นาสนใจในวันน้ันมาแลกเปล่ียนกันคะ 

งานระพีเสวนา ครั้งที่ ๕/๗
อุดมศึกษา : เพื่อการเรียนรูสูการเปล่ียนแปลง

 โครงการระพีเสวนาเกดิจากความคดิและความรวมมอื

ของสถาบันอาศรมศิลป ศูนยจติตปญญาศึกษา มหาวทิยาลยั

มหดิล มลูนธิริะพ-ีกลัยา สาครกิ สำนกังานกองทนุสนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อแลกเปล่ียนเรียน

รูและขับเคลือ่นเครือขายกลุมการเรยีนรูกลุมตางๆ รวม ๗ กลุม 
(๑.โรงเรยีนไทยไท ๒.ภมูปิญญาวถิชีวีติไทยไท ๓.แพทยและสาธารณสขุทางเลอืก ๔.ศลิปะเพือ่การ

เรียนรูจากภายใน ๕.การเรยีนรูตามอธัยาศยั ๖.อดุมศึกษาทางเลอืก ๗.สือ่เพือ่การเรยีนรู) ในการ

จัดการเรียนรูที่เนนการเช่ือมโยงประสบการณการเรียนรูไปสูการพัฒนาจิตใจ และปญญามนุษย 

โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนสำคัญ ซึ่งโรงเรียนเพลินพัฒนาน้ันเปนสวนหน่ึงของเครือขาย

โรงเรียนไทยไท 
งานระพีเสวนาครั้งที่ ๕/๗ จัดข้ึนในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดนท 

โดยมี ศ.ระพี สาคริก กลาวปฐมกถาเปดงาน และตามดวยการเสวนาในหัวขอ หมอดูอนาคต

อุดมศึกษาไทย  ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิรวมเสวนาหลากหลายทาน อาทิ ดร.ประมวล เพ็งจันทร       

อ.ชัยวัฒน ถิระพันธุ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคุณลุงประยงค รณรงค นำมุมมองตอทิศทาง

การอุดมศึกษาไทยของแตละทานมาฝากกันคะ 

การใชชีวิต ผมถือวาทุกส่ิงคือครู ศิลปะนั้นเปนฐานของทุกศาสตร แตทุก

วันนี้เราไปแยกแตกก่ิงกานเปนศาสตรสาขาตางๆ แลวก็ไปติดอยูบนกิ่งนั้นๆ 

ไปคิดวาเราอยูกันคนละกิ่ง คนละกาน แลวก็ลงไมได จึงเกิดการศึกษาแบบ

ทุกวันนี้ ทั้งที่แทจริงแลวเรามาจากฐานเดียวกัน คือศิลปะ คือธรรมะ

 
ปฐมกถาโดย ศ.ระพี สาคริก ปราชญอาวุโสของไทย 

 

ถาเรามีความรู เราจะมองเห็นคุณคาในทุกอยางที่เรามี แลวนำส่ิงที่เรามีมาสรางคุณคาใหกับชีวิต บัณฑิตท่ีจบมา

แลวตกงานนั้นมีความรู แตไมมีปญญา คือสามารถทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดดี แตคิดสรางสรรคเองไมได สวน

ชาวบานนั้นมีปญญา แตไมมีความรู คือ คิดสรางสรรคได แตทำไมไดเพราะไมมีความรู ดังนั้นจะทำอยางไรใหการศึกษา

ในอนาคตทำใหคนเรามีทั้งความรูและปญญาอยูในคนคนเดียว

 
คุณลุงประยงค รณรงค ปราชญชาวบาน เจาของรางวัลแมกไซไซสาขาผูนำชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗ 



๓

 
 “เราผลิตผูเช่ียวชาญ (Professional) ในดานตางๆ มากมาย แตขาดความรักและความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ 

ขาดความกลาที่จะพัฒนาและทาทายไปสูความเจริญงอกงาม สถาบันอุดมศึกษาตองทำใหมนุษยเจริญงอกงามไปสูการ

เปนมนุษยที่สมบูรณ ผมเองรูตัววาคงไปไมถึง แตผมรูวาผมเดินบนเสนทางน้ีและสนุกท่ีจะเดิน สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

สรางความทาทายใหคนเรากลาที่จะเดินในเสนทางนี้หรือไม“ 

 
อาจารยชัยวัฒน ถิระพันธ ผอ.สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม (CivicNet) 

การจัดงานระพีเสวนาในครั้งนี้ (รวมถึงสี่ครั้งที่ผานมา) อาจเปนเพียงเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคนกลุมเล็กๆ แตก็เปน

พลังที่จะชวยขับเคลื่อนการศึกษาเรียนรูของไทยไปสูวิถีที่ดีงามและยั่งยืนไดในอนาคต ดังคำกลาวในวันน้ันของอาจารยชัยวัฒน ถิระ

พันธ ผูเขียนหนังสือทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) ท่ีวา ผมเชื่อในทฤษฎีผีเส้ือกระพือปก การท่ีเรามาพูดคุยกันแลวมีคนไดแรง

บันดาลใจ มีคนนำไปทำเล็กๆ ของตัวเอง ผมเช่ือวามีคนอยางนี้อยูไมนอยในแผนดินไทย ไมตองมาก แค ๑% ก็พอ แผนดินไทยจะ

สะเทือน

อำนาจการกำหนดทิศทางสถาบันอุดมศึกษาควรตกมาอยูใน

มือประชาชน ไมใชของรัฐหรือเอกชนใหญๆ ดังเชนปจจุบัน เพื่อ

สรางบัณฑิตที่มีความรู มีอิสระ พึ่งพาตนเองได และมีความสุข 

สามารถสรางสภาวะสงบสุขใหสังคม ไมใชสรางคนออกไป

แสวงหาอำนาจและความร่ำรวยอยางทุกวันนี้

 
ดร.ประมวล เพ็งจันทร อดีตอาจารยประจำภาควิชาปรัชญา

และศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 "สถาบันอุดมศึกษาควรฝกใหบัณฑิตมีความ

ออนโยนตอชีวิต และออนนอมตอธรรมชาติ ดึงการศึกษา

กลับไปสูรากเหงา กลับไปหาสุนทรียภาพ ใหคนเรามี

ความประณีตท่ีจะใชชีวิต ท่ีจะคิด พูด ทำ และรูสึก เติบ

โตไปหาปจเจกภาพ ไมใชปจเจกชนนิยม คือ สมบูรณใน

ตัวของเราเอง หาความหมายในชีวิตของเราใหเจอ แลว

เราจะมีพลัง

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย กระทรวงสาธารณสุข  

(ผูปกครองศิษยเกาเพลินพัฒนา) 

 “เราทุกคนเหมือนตนไมที่เติบโตจากดินท่ีสมบูรณ เปนตน ก่ิง กาน ใบ ดอก 

ผล สุดทายก็รวงลงสูดิน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนก็คืออันเดียวกัน เราอยา

มองแยกสวนหรือแบงแยกกัน ครูตองทำหนาที่ใหครบความเปนครู คือ สอนท้ังวิชา

ความรูและจรณะ (ความประพฤติ)” 

 
อ.ศมประสงค ชาวนาไร อาจารยประจำคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

๓ 



๔

                          ครัวเพลินฯ ไดมาตรฐานการบริการอาหาร 
 
 ชาวเพลินพัฒนาโดยเฉพาะเด็กๆ ผูปกครอง และคุณครูที่ฝากทอง

กับครัวของโรงเรียนเปนประจำนั้น เชื่อมั่นไดในเรื่องของสุขลักษณะของ

สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ การกำจัดของเสียและสุขลักษณะสวนบุคคลของ

ผูปรุงอาหาร เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ คุณครูศศิธร ยนสุวรรณ (ครูตูน) โภชนากร

ของโรงเรียน ไดเขาอบรม “หลักสูตรวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อความปลอดภัย

อาหารของงานบริการอาหาร” ณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แลวพบวาหองครัวของโรงเรียนเพลิน

พัฒนาตรงกับมาตรฐานที่กำหนดไว เชน การติดต้ังเครื่องดักแมลง  การมี

พัดลมดูดอากาศ การมีอุปกรณดับเพลิงที่พรอมใชงาน การทำความสะอาด

ทุกวัน การปรุงอาหารที่สุกรอน การเตรียมอาหารบนโตะซึ่งสูงกวาพื้นอยาง

นอย ๖๐ เซนติเมตร  การแยกเก็บผักและผลไมที่ถูกตอง  การกำจัดของเสีย

อยางถูกวิธี  รวมถึงผูสัมผัสอาหารไดรับการตรวจเชื้อ และใสหมวกคลุมผม-สวมถุงมือขณะประกอบอาหาร ทำใหอาหารที่ปรุง

พรอมเสิรฟใหทุกคนนั้นถูกตองตามหลักโภชนาการและถูกสุขลักษณะแนนอนคะ 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 
วิถีเงินตรา การกิน ทองถ่ิน กาลเวลา

ภาคสนามช้ัน ๒ 
 ในวนัพฤหสับดแีละศกุรที ่๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ๒ (แบงไปวันละ ๒ หอง)  

จะออกภาคสนามบูรณาการทุกสาระวิชา โดยมีหนวยวิชามานุษกับโลกเปนแกนหลัก ในหัวขอ  

“วิถีเงินตรา การกิน ทองถิ่น กาลเวลา” เพื่อศึกษาวิถีการกินท่ีสัมพันธกับพื้นท่ีทองถิ่นภาคกลาง 

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของวิถีการกินผานกาลเวลา และศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน ตลอด

จนสารปนเปอนในอาหาร เพื่อนำไปสูการเลือกบริโภคท่ีเหมาะสม ณ วัดมะเกลือ ต.คลองโยง  

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 จุดเดนของแหลงเรียนรู 
 • วัดมะเกลือ ตั้งอยูในชุมชนที่มีวัฒนธรรมการกินอันเปนเอกลักษณ ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรู

เรื่องราววัฒนธรรมการกินของคนในทองถ่ินนี้ ที่มีความสัมพันธกับพื้นท่ีและวัฒนธรรมประเพณี จาก

อดีตถึงปจจุบัน 
 • สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เปนองคกรที่มีความชำนาญดาน

สาธารณสุขและการแพทย ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องสวนประกอบของอาหาร สารอาหาร และที่มา

ของอาหาร จนสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกบริโภคอาหารไดอยางเหมาะสม 
 • คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล แหลงเรียนรูวฒันธรรมความเปนมาของชาวศาลายา 
ทั้งในเรื่องพ้ืนที่และวิถีการกินของ 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 



๕

ตั้งใจทำงานดวยความสุข
ภาคสนามลูกเสือฯ ชั้น ๔-๖ 

 
การออกภาคสนามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒  

(ชั้น ๔-๖) ในการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี (เหลาสมุทร) เปนเวลา ๓ วัน ๒ คืน 

ณ คายลกูเสอืไรกลุรดา อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีเมือ่วนัที ่๓-๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
ที่ผานมา คืออีกหน่ึงประสบการณที่ทำใหคุณครูผูรวมออกภาคสนามไดเห็น

ศักยภาพที่เติบโตข้ึนตามวัยของเด็กๆ แตละระดับชั้น ท้ังในดานคุณลักษณะอัน

พึงประสงคและทักษะชีวิต 
คุณครูเอ-ดวงพร วิเศษนคร ผูดูแลโครงการภาคสนามลูกเสือฯ เลาวา วัตถุประสงคการออกภาคสนามในคร้ังนี้ มุงหมาย

ใหเดก็ๆ เกดิความรกัในวชิาลกูเสือฯ และสามารถทำกจิกรรมเดีย่ว-กิจกรรมกลุมไดด ีเพือ่เรยีนรูและพฒันาตนผานกจิกรรมเหลานัน้ 
ซึ่งจากการออกภาคสนามตลอด ๓ วัน ๒ คืน ที่ผานมาพบวา เด็กๆ มีความมุงมั่นต้ังใจในการทำกิจกรรมเปนอยางดี แมในกิจกรรม

ทีม่อีปุสรรคและตองอาศยัความอดทน เดก็ๆ ก็ทำดวยความสนุก ไมยอทอตออปุสรรคเหลานัน้ ซึง่สรางความประทบัใจใหกบัคุณครู

ทุกทาน 
ในวันแรกเด็กๆ ตองทำกิจกรรมฐานผจญภัยซึ่งทาทายความสามารถของเขา แตทุกคนก็ทำดวยความสนุก อดทน 

ดูแลชวยเหลือกันในหมู แมแตเด็กในโครงการเรียนรวมก็สามารถทำไดอยางนาชื่นชม ในวันท่ี ๒ เปนกิจกรรมเดินทางไกล เราได

เห็นวาเด็กๆ มีความอดทนมาก มีการดูแลชวยเหลือกันในหมู พี่ชั้น ๖ แสดงภาวะผูนำอยางเดนชัด ขณะท่ีนองชั้น ๔ และ ๕ ก็เปนผู

ตามที่ดี เคารพกฎกติกาของหมู และแมจะเหนื่อยจากการเดินทางไกล แตเด็กๆ ก็ชวยเหลือกันทำ

ภารกิจในชวงเย็นอยางไมยอทอ ทั้งการกอกอนเสาเพื่อประกอบอาหารภายในเวลาท่ีจำกัด และการ

สรางสรรคการแสดงของหมูเพื่อแสดงรอบกองไฟในยามค่ำคืน

การไดเห็นเด็กๆ ตั้งใจทำกิจกรรมดวยความสุข สนุกที่จะทำ และการแสดงถึง
ภาวะผูนำของนักเรียนชั้น ๖ ที่เปนพี่ชั้นโตสุดในชวงชั้น เปนความประทับใจที่อยูเหนือ
ความคาดหมายของคุณครูทุกคน คุณครูเอกลาวทิ้งทาย 

ภาคสนามชั้น ๖ 
 
 ในวันพุธ-ศุกรที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ๖ 

 ( ท้ัง ๓ หอง) จะออกภาคสนามหนวยวิชาประยุกต (มานุษและ

สังคมศึกษา) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร

กรุงศรีอยุธยาและสภาพพื้นที่อยุธยาในแงมุมการเปนชัยภูมิสราง

เมือง ตลอดจนรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดวัด

และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวม

ชวงกอนหนานี ้
 กิจกรรมวันที่ ๑ สังเกตชัยภูมิอยุธยาและจุดบรรจบกันของ

แมน้ำในมุมสูงบนเจดียวัดภูเขาทอง สำรวจสภาพความเสียหาย

ของวัดสีกุกหลังน้ำลด ทำความสะอาดวัดในบริเวณหองที่จะใชพัก

แรมและหองน้ำ ตกค่ำลอมวงฟงหลวงพอวัดสีกุกบอกเลา

สถานการณน้ำทวมในแงมุมตางๆ 

 กิจกรรมวันที่ ๒ แบงกลุมทำความสะอาดวัดสีกุก และ

โรงเรียนวัดสีกุก ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุน้ำทวม 

 กิจกรรมวันที่ ๓ ลงพื้นท่ีศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา 

โดยเฉพาะในแงมุมของการปกครองและการคา ณ ศูนยศึกษา

ประวัติศาสตรอยุธยา และพิพิธภัณฑเจาสามพระยา 

ในการออกภาคสนามคร้ังนี้ นักเรียนชั้น ๖ ขอรับบริจาค 
หนังสือเพื่อโรงเรียนน้ำทวม  อาทิ นิทาน วรรณกรรม

เยาวชน หนังสือและการตูนเสริมความรู สำรับเด็กวัยอนุบาล-
ชั้นประถม ๖ เพื่อนำไปมอบใหหองสมุดโรงเรียนวัดสีกุก          

ในกิจกรรมฟนฟูโรงเรียนหลังน้ำลด บริจาคไดที่กลองรับบริจาค

บริเวณหนาอาคารอนุบาล 

และหนาประตูทางเขาอาคาร

ประถม-มัธยม รับบริจาคถึง
วันจันทรที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ คะ 



๖๖ 

ผลการสอบตรงของพ่ีชั้น ๑๒ 
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช้ัน ๑๒ ที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (สอบตรง) ปการศึกษา ๒๕๕๔       

ในคณะวิชาและสถาบันตางๆ ดังนี้คะ  

 
 
 

 
รายช่ือ สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา หมายเหต ุ

นายสิทธิพัทธ   มานพสิทธิ ์
(ปน) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ 

นางสาวณัชชา   สถาพรสถิต 
(มายด) 

สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง 
คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอประกาศผลสอบสัมภาษณ 

นายธาดา   สุวรรณเสรีเกษม 
(เจ) 

การออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอประกาศผลสอบสัมภาษณ 

สาขาวิชานิเทศศิลป และ สาขาวิชาสถาปตยกรรม

ภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 
ลาดกระบัง 

รอสอบสัมภาษณ 
 

นางสาววริยา   กีรติวรสกุล 
(ไนซ) 

สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผานการสอบขอเขียนและการ

สอบสัมภาษณ 

นายปฐมธาร   อาศัยธรรมกุล 
(ตนน้ำ) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รอประกาศผลสอบสัมภาษณ 

นางสาวละอองบุญ   อัญญะกมล 
(ออง) 

สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอประกาศผลสอบสัมภาษณ 

 
นางสาวชณภา   ศรีกัลยกร 
(นิว) 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ 

สาขาวิชานิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผานการสอบขอเขียนและการ

สอบสัมภาษณ 



๗

ศักยภาพของเด็กเพลิน 
เลาเรื่องโดย : ผูปกครองชั้น ๖ 
 เมื่อเร็วๆ ผูปกครองช้ัน ๖ ไดรวมตัวกันจัด

กิจกรรมชวนเด็กๆ คุณพอคุณแม และคุณครูชั้น ๖ ไป
สังสรรคกระชับความสัมพันธกันไกลถึงวิลันดาหัวหิน

รีสอรท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากจุดเริ่มตนของ

ความสุข สนุกสนาน กลับกลายเปนโอกาสที่ผูปกครองได

เห็นถึงศักยภาพของลูกๆ ท่ีเติบโตขึ้นจากการหลอหลอม

ตลอดระยะเวลาหลายปในรั้วเพลินพัฒนา เพราะนักเรียน

สวนใหญเรียนที่นี่มาตั้งแตชั้น ๑ หลายคนตั้งแตชั้น

อนุบาล ๓ และมีบางสวนที่ทยอยเขามาเปนครอบครัว

เพลินพัฒนาจนเติบโตมาถึงช้ัน ๖ ในปนี้ 

 กอนเดินทางเราใหโจทยกับเด็กๆ วาใหเขา

เตรียมการแสดงมาดวย (เชนเดียวกับครูและผูปกครองท่ี

ตองเตรียมการแสดงมาสรางความสนุกสนานเชนกัน) โดย

เปดกวางวาจะแสดงอะไรก็ได เด็กๆ ก็มีความเห็นรวมกัน

วาจะแสดงละครหองละ ๑ ชุด จากน้ันก็แบงงานกันทำ

อยางเปนระบบและ

เปนขั้นเปนตอน ทั้ง

การเขียนบท คัดเลือก

นักแสดง และกำกับ

การแสดง เหมือนกับ

ตอนที่ทำโครงงานชื่น

ใจ…ไดเรียนรู 

ชวนเที่ยวงานแพรงภูธร 
 ชุมชนแพรงภูธร กลุมดินสอสี แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ฯลฯ 

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “พื้นที่นี้...ดีจัง ณ แพรงภูธร” พบกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

มากมาย อาทิ เดินเที่ยวชุมชนสามแพรง (แพรงภูธร แพรงนรา แพรงสรรพสาตร) ท่ี

เปนแหลงของกิน ศิลปะ อาคารเกา วิถีชุมชนเมืองที่เรียบงาย นำเดินโดยมัคคุเทศก 

รุนเยาวจากชุมชนแพรงภูธร พรอมดวยวิทยากรเมืองเกาเลาเรื่องจากชมรมสยามทัศน 

(กิจกรรมนี้รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนลวงหนาที่ โทร.๐-๒๖๒๓-๒๘๓๘-๙) ซุม
กิจกรรม “พ้ืนที่นี้..ดีจัง” อาทิ สมุดทำมือ รอยลูกปดมโนหรา ตอกตัวหนังทำพวง

กุญแจ ของเลนจากลูกสนโดยเด็กๆ ปกาเกอะญอ การแสดงหรรษา อาทิ หุนมือ  

หุนละครเล็ก (คลองบางหลวง) หุนสายสื่อผสม (พระจันทรเส้ียว) หุนเงา-หนังบักต้ือ 

(ตะลุงอีสาน) ละครใบคนหนาขาว มโนหราเด็ก ละครชาตรี ฟงเพลงเพราะๆ จาก 

โฮปแฟมิลี่ เจี๊ยบ-วรรธนา ธีร ไชยเดช ฟุตปาธแฟมิลี่ พาราด็อกซ ฯลฯ ในวันเสาร-
อาทิตยที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานกลางแจง แพรงภูธร (ใกลเสาชิงชา) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่กลุมดินสอสี โทร.๐-๒๖๒๓-๒๘๓๘-๙ 

 สิ่งที่สรางความประทับใจใหกับผูปกครอง ไมใชเพียงละครที่เด็กๆ 

แสดงในค่ำคืนน้ัน แตคือกระบวนการทำงานกวาจะมาเปนละครแตละชุด ที่

เด็กๆ สามารถวางแผนการทำงานและแบงงานกันทำไดอยางเปนระบบโดยไม

ตองมีครูและคะแนนมาคอยกำกับเหมือนตอนทำงานช่ืนใจฯ ท่ีโรงเรียน ยิ่งไป

กวานั้นคือความมีน้ำใจและการชวยเหลือกันของเด็กๆ เพ่ือใหงานสำเร็จลุลวง

โดยทุกคนไดมีสวนรวม แมวาการทำงานในกลุมเล็กๆ แลวกันเพื่อนบางสวน

ออกไป ดูจะเปนหนทางท่ีทำใหงานราบรื่นและงายข้ึน แตเด็กๆ ก็เลือกที่จะ

ทำงานยาก แลวชวยกันหาวิธีการใหเพื่อนทุกคนไดมีสวนรวมกับการแสดงใน

ครั้งนี้ ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูปกครองและคุณครูทุกคน 

 ผูปกครองชั้น ๖ กวา ๖๐ ครอบครัวที่รวมเดินทางไปในครั้งนี้ตางรูสึก

ตรงกันวา การเติบโตท่ีงดงามของลูกๆ ในวันน้ี คือผลจากการทำงานรวมกัน

ของคุณครู (ทุกระดับชั้น) ท่ีจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กคิดเปน เปนนักปฏิบัติ

ที่ทำไดจริง และผูปกครองทุกทานท่ีรวมกันสงเสริมการเรียนรูใหกับลูก ที่

สำคัญคือ การปฏิบัติจริงใหลูกเห็นเปนแบบอยางตลอดระยะเวลาหลายปที่

ผานมา จนกระท่ังถึงการจัดงานคร้ังนี้ ไมวาจะเปนเรื่องของความมีน้ำใจ การ

มีสวนรวม การชวยเหลือกัน และการเปนนักกิจกรรม ดังคำกลาวที่เราไดยินกัน

อยูเสมอในชุมชนเพลินพัฒนาท่ีวา “เด็กจะเปนอยางที่เราเปน…มากกวา
เปนอยางที่เราบอกหรือสอนใหเขาเปน”   
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