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  วันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๕๓  สถาบันสงเสริมการจัดการ

ความรูเพ่ือสังคม (สคส.) จัดงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ(NKM) 

ครั้งที่ ๕ ที่บางกอกคอนเวนช่ันฮอลล  เซ็นทรัลลาดพราว   คุณครูจาก

โรงเรยีนเพลนิพัฒนาไดเขาไปรวมแลกเปลีย่นเรยีนรูใน ๒ ชวงดวยกนั คือ 

   

  ชวงเกาะสุขสันต  ยกเอากิจกรรมที่ทำกับครูชวงชั้น

อนุบาลไปทำจริงในงาน NKM  โดยออกแบบกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อใหครูได

พัฒนาทักษะการส่ือสาร และทักษะการถายทอดความรูดวยการแลก

เปล่ียนเรียนรูกิจกรรมพับกระดาษที่สามารถนำไปใชเปนสื่อการสอนได 

ในขณะเดียวกันก็ไดฝกทักษะในการจัดการความรูไปพรอมกันดวย 

 

  ชวงบึงบูรณาการ   เลาตัวอยางการเชื่อมโยงการ

จัดการความรูเขากับงานประจำโดยไมทำใหเปนภาระตอผูปฏิบัติงาน

ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางแรงบันดาลใจจากตัวอยางดีๆ 

และการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหครูชวงชั้นท่ี ๑ – ๒ เขาใจความ

สำคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาเด็ก 

 

  วันท่ี  ๒ ธ.ค. ๕๓  ศูนยจิตตปญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปจิตตปญญาศึกษา 

ครั้งที่ ๓ ในหัวขอ “ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานของมนุษย” 

ในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักจิตตปญญาศึกษารุนใหม  

ครูใหม – วิมศรี ศุษิลวรณ ไปนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “รอยทาง

สรางสุขในโรงเรียนเพลินพัฒนา” ที่เปนการประมวลประสบการณของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งแตป ๒๕๔๖ ที่เริ่มตนจากความมุงมั่นตั้งใจของ

ผูรวมกอตั้ง ที่หวังจะสรางสังคมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใหเด็กเปน

ศูนยกลางของการมารวมสรางความดีงามดวยกัน 

ชาวเพลินพัฒนาไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดย : คุณครูใหม-วิมลศรี ศุษิลวรณ ผูชวยผูอำนวยการดานการจัดการความรู

 จากนั้นเพลินพัฒนาเริ่มพบความสุขในการ

ทำงานจากการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ความสำเร็จรวมกัน ดวยการประยุกตใชเครื่องมือของ

การจัดการความรูที่สำคัญ ไดแก SST – Success 

Story Telling , AAR – After Action Review  และ 

Dialogue โดยเนนไปที่ SSS – Success Story 

Sharing เพื่อสรางใหบุคลากรเกิดความเคารพซ่ึงกัน

และกันจากการมองเห็นเรื่องดี มุมดี ประสบการณดี 

จากความสำเร็จของเพื่อนรวมงาน เกิดเปนการแลก

เปลี่ยนเรียนรูที่จะนำเอาความสำเร็จที่ไดยินไดฟงมา

ทดลองปฏิบัติ กอใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน 

และพัฒนาองคกรไปพรอมกัน 

  กาวตอมาเพลินพัฒนาไดนำเอาจิตตปญญา

ศึกษาเขามาพัฒนาครูในหนวยการเรียนเพลินภาวนา 

: จิตตปญญา (สำหรับการพฒันาครู) เพื่อปลูกและ

สรางพลังภายในจิตใจใหครูและบุคลากรของโรงเรียน

มีความสามารถในการดูแลจิตใจตัวเอง เกิดความรัก

ความเมตตา และทำงานอยางมีความสุข ซึ่งเปนโจทย

ที่มีความสัมพันธกับคุณคาหลักขององคกร 

 เสนทางดังกลาวเปนเสนทางของการพัฒนา

คนที่มีการจัดการความรูเปนฐาน โดยมีจิตตปญญา

ศึกษาพาสูการหยั่งลึกลงไปถึงความเขาใจในตนและ

คนอื่น อันกอใหเกิดความสัมพันธระหวางกันที่เปนไป

อยางเกื้อกูล 
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 ในชวงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญที่ผานมา คุณครูญา-มนัสนันท จุนบุญ 

คุณครูเหนง-อรุโณทัย คอวนิช คุณครูแหม็ก-มารศรี ธรรมวเิศษ และเพือ่นๆ 

เดินทางไปจดักจิกรรมการเรียนรูใหกบัพระภกิษุและสามเณรทีม่าบวชเรยีนทีว่ดั

ปาจำกู ตำบลศรบีวับาน อำเภอเมอืง จังหวัดลำพูน แมวาความต้ังใจเดิมนั้นคุณ

ครูญาและเพื่อนจะรวมเดินทางไปกับเจาอาวาสวัดปาจำกู นำสิ่งของไปมอบให

กับชาวบานที่ยากไรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแมฮองสอน แตชวงที่เดินทางไปนั้น

เกิดเหตุการณความไมสงบในประเทศพมาที่กระทบมาถึงพื้นที่ดังกลาว จึงตอง

ยกเลิกการเดินทาง แตแทนที่จะเดินทางกลับ คณะคุณครูไดเปลี่ยนมาจัด

กิจกรรมการเรียนรูกับพระภิกษุและสามเณรที่วัดแทน 

ครูเพลินจิตอาสา 

 กอนกลับ พระภิกษุและสามเณรไดรวมกันทำหนังสือ

เลมเล็กๆ ชื่อ “ความทรงจำเมื่อวันวาน” บันทึกความรูสึกของ

ทานเจาอาวาส พระภิกษุ และสามเณร มอบกลับมาใหเปนที่

ระลึก หลากหลายถอยคำในหนังสือบงบอกใหรูวา กิจกรรมที่

คุณครูทุกทานไดรวมกันทำน้ันมีคุณคาเพียงใด 

“อาตมามีความรูสึกดีมากเลยที่คุณครูมาอบรมใหแก

พวกเรา ซึ่งครูนั้นทานตองเสียสละเวลาของทานมาใหพวกเรา 

มาก็มาไกล ฉะน้ันความรูอันมีคาที่ไดจากครู อาตมาจะนำเอา

ไปใชในชีวิตประจำวัน” พระไพจิตร นิยมเรือทอง 

“อาจารยมาอบรมในครั้งนี้ทำใหเณรไดมีความ

คิดหลายอยาง เชน รูจักวิเคราะหสถานการณ รูจักดึงเอา

ความเปนผูนำของตนเองออกมาใชไดอยางเต็มที่ รูสึก

สนกุสนานและไดรบัประโยชนในทกุๆ กจิกรรม…คนชัว่กม็ ี

คนดีก็มาก แตคนที่หายาก คือคนเสียสละ” สามเณร         

สุทัศษา แกวปญญา 

ขอชื่นชมคุณครูทุกทานที่เสียสละเวลาในวันหยุด
เดินทางไกลไปรวมกันทำสิ่งดีงามในครั้งนี้คะ 

 

วันท่ี รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธ.ค.๕๓ สงรายการหนังสือคางสงใหกับนักเรียน 

วันศุกรที่ ๒๔ ธ.ค.๕๓ ใหบริการยืมและคืนวันสุดทายของภาคเรียนจิตตะ 

วันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค.๕๓ สงจดหมายแจงผูปกครองของนักเรียนที่ยังคางสงทรัพยากรหองสมุด 

กำหนดการใหบริการของหองสมุด 
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การเรียนรูของครูอนุบาล 
 
 ในสัปดาหที่ ๕-๗ ที่ผานมา ชวงชั้นอนุบาลจัดโครงการ “สงครูดูงาน เปดโลกทัศนกวางไกล” พาคุณครูทุกระดับชั้น

หมุนเวียนไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจิตตเมตต (ปฐมวัย) ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีแนว

คิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยใกลเคียงกับโรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อใหคุณครูนำสิ่งที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้มา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆ ชวงชั้นอนุบาลของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทั้งในดานการจัดสภาพแวดลอม การจัดการ

หองเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อการเรียนรูใหมๆ 

ฉลาดคิดคณิตศาสตร 

ตลอด ๔ สัปดาห (วันที่ ๒๒ พ.ย. -๑๗ ธ.ค. ๕๓ ) คุณครูชวงชั้นที่ ๑  จัด   
“กิจกรรมฉลาดคิดคณิตศาสตร” ชวนเด็กๆ มาสนุกกับการทำโจทยคณิตศาสตร  

ทีแ่สนทาทาย โดยจะมโีจทยใหมๆ  มาตดิไวทีบ่อรดกลางของชัน้ ๑ – ๓ เปนประจำทุกวนั 

เด็กคนไหนคิดไดแลวก็หยอนกระดาษคำตอบลงในกลองที่เตรียมไวใกลๆ บอรด เพ่ือ

ใหคุณครูนำไปตรวจตอไป 

“กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพื่อใหเด็กทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตรที่ไดเรียนไปแลว 

รวมถึงเปนการฝกทักษะ กระบวนการ และปฏิภาณไหวพริบของเด็กๆ ดวย สำหรับ

สิ่งที่ชวยกระตุนใหเด็กอยากตอบกันมากขึ้น คือคุณครูจะมีประกาศเกียรติบัตรใหสำหรับเด็กที่ขยันตอบ (อาจจะถูกหรือไมถูกก็ได) 

๑๐ คน และเด็กที่ตอบถูกมากที่สุดอีก ๑๐ คน นอกจากนี้ยังมีการสะสมคะแนนเปนหองในแตละชั้นดวย หองไหนที่มีคะแนนมาก

สุดก็จะไดรับประกาศเกียรติบัตรรวมกันของหองไป” คุณครูสุมนา แทนบุญชวย (ครูโนต) หัวหนาพัฒนาหนวยวิชาคณิตศาสตร 

 ชช.๑-๓ บอกเลาถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมนี ้

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 

ทราบกันหรือไมวา ในแตละวันคนเรารับสารพิษเขาสูรางกายเปนจำนวนมาก ไมวาจะทั้งทาง
ตรงและทางออม เพราะทุกวันน้ีมลพิษทางอากาศนับวันมีแตจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีโอกาส
เกิดโรคตางๆ ไดงาย “ครัวเพลิน” จึงมีวิธีลางพิษออกจากรางกายแบบงายๆ สะดวกและไมสิ้นเปลือง
มาแนะนำกัน น่ันคือ การรับประทานผักผลไม 

การรับประทานผลไมลางพิษน้ันตองเลือกชนิดที่ไมมีแปงและรสหวานเกินไป ควรเปนผลไมที่
มีเสนใยสูง เชน แอปเปล ที่มีเสนใยมาก จึงทำหนาที่เหมือนไมกวาดทำความสะอาดลำไส องุน ที่มี
สารฟอกลางสำหรับผิวหนัง ตับ ลำไส และไต  สับปะรด ผลไมสีเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวที่มีเอ็นไซม
โปรเมลินสูง ชวยทำใหของเสียท่ีเปนโปรตีนแตกตัวเร็วขึ้น หรือจะเลือกรับประทานมะมวงแทนก็ได 
อยางไรกต็ามการรบัประทานผลไมลางพษินัน้ควรทำควบคูกบัการออกกำลงักาย เพราะจะชวยใหรางกาย
ขับของเสียไดดีขึ้นคะ 

ผลไมมปีระโยชนมากมายเชนนี ้ทางครวัเพลินฯ จึงจดัหาผลไมสด
มาเปนอาหารวางชวงเชาใหเด็กๆ ไดรับประทานกันอยูเสมอคะ 

กินผลไมลางพิษ...พิชิตโรค 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 
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 วันเสารที่ ๑๘ ธันวาคมที่ผานมา ด.ญ.อุมา อินทัช ตรีรัตน (พูห) ชั้น ๖/๒  ด.ญ.เติมรัก ชัยวัฒน (เติม) ช้ัน ๖/๓ และ 

ด.ญ.ธัญธร ดำรงคกิจการ (ออม) ชั้น ๖/๓ เปนตัวแทนโรงเรียนเพลินพัฒนาไปรวมการสอบแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอด

มงกุฎ ครั้งที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งมูลนิธิรมฉัตรจัดข้ึนเพื่อสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษของเยาวชนใหพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได โดยการสอบคร้ังนี้ นองพูห-ด.ญ.อุมา อินทัช ตรีรัตน          
ไดรับเกียรติบัตรรางวัลผานเกณฑมาตรฐานการแขงขันคะ 

มากกวาอาหาร 
 
 กอนจะออกภาคสนามในหวัขอ “วถิเีงนิตรา การกนิ ทองถิน่ กาลเวลา” 
ในวันพฤหัสบดีและศุกรที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ คุณครูไดจัดกิจกรรมชวน

เด็กๆ ชั้น ๒ ลองลิ้มชิมรสอาหาร ๔ ภาค เพื่อใหเด็กๆ ไดรูจักอาหารประจำถิ่น

ของแตละภาคในประเทศไทย ที่ตางมีเอกลักษณของกลิ่น รสชาติ วัตถุดิบ และ

วิธีการปรุงแตกตางกันไป ซึ่งบงบอกถึงวิถีชีวิตการกินอยูและทรัพยากรธรรมชาติ

ในแตละถิ่นไดเปนอยางดี 

อิม่อรอยกนัไปแลว อาจารยอภลิกัษณ เกษมผลกลู จากคณะศลิปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่ศาลายา ไดมาชวนเด็กๆ ฟงนิทาน

เรือ่งพระยากง-พระยาพาน ตำนานของจงัหวดันครปฐม และบอกเลาประวตัศิาสตร

ของยานศาลายาท่ีเชื่อมโยงมาถึงอาหารประจำถิ่นในปจจุบัน เชน การขุดคลอง

มหาสวัสดิ์เพื่อใชเปนทางคมนาคมทางเรือในอดีต ทำใหมีสัตวน้ำมากมายไหลมา

กับน้ำในคลอง หนึ่งในนั้นคือปลาชอน ที่นำมาทำหอหมกปลาชอนและขนมจีน

น้ำยาปลาชอน อาหารขึ้นชื่อของศาลายา หรือตมหมูหงส (แกงหอง) อาหารขึ้น

ชื่ออีกอยางของศาลายา ท่ีมีรสชาติและการปรุงคลายอาหารจีน เพราะไดรับ

อิทธิพลจากชาวจีนที่มารับจางขุดคลองมหาสวัสดิ์ในอดีตแลวต้ังถิ่นฐานอยูที่

ศาลายานั่นเอง 

อาหารจึงไมใชแคทำใหเราอิ่มทอง แตอาหารแตละจานยังบอกเลาเรื่อง

ราวและความรูมากมายใหกับเรา ซึ่งเด็กๆ ชั้น ๒ จะไดเรียนรูเพิ่มเติมจากการ

ออกภาคสนามในวันพฤหัสบดีและวันศุกรนี้คะ 
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บันทึกประสบการณชั้น ๖ 
Self to Soceity

หลังจากนำขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่ม ยา และของใชจำเปน ที่ชาวเพลินพัฒนารวมกันบริจาคไปมอบใหกับชาวบานผู

ประสบภัยน้ำทวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือนที่แลว วันพุธ-ศุกรที ่๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คุณครูชวงชั้นที่ ๒ ไดพา

นักเรียนช้ัน ๖ ไปทำกิจกรรมจิตอาสาฟนฟูพื้นท่ีน้ำทวมหลังน้ำลด ณ วัดสีกุก และหองสมุดโรงเรียนวัดสีกุก อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระหวางการออกภาคสนามหนวยวิชาประยุกต (มานุษและสังคมศึกษา) เร่ือง การจัดการพื้นที่และการสราง

ความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยา เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการให การทำงานเพื่อผูอื่น และยังเปนการแสดงน้ำใจตอบแทน

ชาวอยุธยาท่ีชวยรองรับน้ำไมใหเขาทวมพื้นท่ีกรุงเทพฯ 

บายวันแรกที่เดินทางไปถึงวัดสีกุก นักเรียนและคุณครูชวยกันทำความสะอาดโถงท่ีนอน หองน้ำและหองอาบน้ำที่จะใชใน

เย็นวันนั้น วันตอมาจึงเริ่มการฟนฟูพื้นท่ีอยางจริงจัง โดยมีผูปกครองนักเรียนชั้น ๖ หลายทานเดินทางมาสมทบ ทั้งชวยซื้ออุปกรณ

ทำความสะอาดเพิ่มเติม รวมกันทำความสะอาด และนำอาหารวางมาเติมกำลังใหกับเด็กๆ และคุณครู ขอขอบคุณผูปกครองจิต

อาสาทุกทานที่เดินทางมาทำสิ่งดีๆ รวมกันในคร้ังน้ีคะ 

กอนจะเร่ิมทำงาน คุณครูไดแจกแจงงานท้ังหมดที่จะตองทำในวันนั้น เชน ทำความสะอาดพ้ืนและผนัง ทำความสะอาด

หองน้ำ ทาสีผนัง เก็บขยะ กวาดใบไม จัดหนังสือท่ีนำมาบริจาคในหองสมุดโรงเรียน 

ถอนวัชพืชในแปลงเกษตร เปนฝายสวัสดิการคอยดูแลเรื่องน้ำ อาหาร และยา แลวให

เด็กๆ เลือกกันเองวาใครจะทำงานไหน โดยมีครูชวยดูตามความเหมาะสม 

วัดสีกุกนั้นอยูใกลกับแมน้ำ พื้นท่ี

ตางๆ ในวัดจึงไดรับความเสียหายจากน้ำทวม

ขังคอนขางมาก ทำใหงานทำความสะอาดใน

วันนั้นไมใชงานงายๆ เลย โถงชั้นใตดินของวัด

เต็มไปดวยโคลน ผนังมีแตคราบน้ำและโคลน 

แปลงเกษตรมีวัชพืชขึ้นรก แตเด็กๆ ก็ชวยกัน

ทำงานอยางเต็มที่ หลายคนบอกวาพอไดเห็น

เพ่ือนๆ คุณครู และคุณพอคุณแมชวยกัน

ทำงาน เขาก็หายเหน่ือย และรูสึกสนุกกับงาน

ไปดวย บางคนบอกวาที่พยายามทำงานจน

เสร็จเพราะไมอยากทิ้งงานใหเปนภาระของ

เพ่ือนๆ…นาชื่นใจจริงๆ คะ 

ชื่นใจ...ไดเรียนรู ชวงชั้นที่ ๒ 
 
 ขอเชิญผูปกครองนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ รวมงาน ชื่นใจ...ไดเรียนรู ในกิจกรรมเผยตนของนักเรียนชั้น ๔-๖ ซึ่งเปนการ

นำเสนอผลการคนหาตัวตนของนักเรียนแตละคนในแงมุมตางๆ เชน ความสนใจ ความถนัด แรงบันดาลใจ ภายใตหัวขอของแตละ

ระดับช้ัน ดังนี้ 

ระดับชั้น หัวข้อ วัน-เวลา สถานที่
๔ รู้ลึก รู้จริง สิ่งท่ีชอบ วันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๕๓

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โถงชั้น ๓

อาคารประถมปลาย

๕ คนดีที่เจ๋ง คนเก่งท่ีชอบ วันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๕๓
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โถงชั้น ๒

อาคารประถมปลาย

๖ จากตัวตนสู่สังคม

(Self to Soceity)

วันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค.๕๓
๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

โถงชั้น ๑

อาคารประถมปลาย
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กลับจากภาคสนามในครั้งน้ี เด็กๆ ๖ จะนำประสบการณและสิ่งที่ไดเรียนรูมาประมวลในประเด็นตางๆ อาทิ มุมมอง

ความรูสึกเก่ียวกับสถานการณน้ำทวม ความรูสึกกอนทำงานจิตอาสา ระหวางทำงานรูสึกอยางไร เรียนรูอะไรระหวางทำงาน ใช

คุณธรรมอะไรบางในการฝาฟนอุปสรรคเพื่อทำงานใหบรรลุผลสำเร็จ การทำงานนี้ทำใหเราเติบโตข้ึนอยางไร ถามีโอกาสเราจะ

สามารถชวยเหลือสังคมไดอยางไร เปนตน เพื่อนำเสนอในงาน “ชื่นใจ...ไดเรียนรู” หัวขอ “จากตัวตนสูสังคม (Self to Soceity)” ใน

วันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค.๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย ขอเชิญผูปกครองมารวมชมการนำเสนอและให

กำลังใจเด็กๆ กันคะ 

บันทึกประสบการณ “Self to Soceity” ณ วัดสีกุก 

“ผมไดเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางมากมาย โดยเฉพาะเรื่องเพื่อน  

เพื่อนที่คอยชวยเหลือกันตอนทำงาน ชวยกันสรางประโยชนเพื่อสวนรวม  

ทำใหรูถึงความเปนมิตรแทซึ่งกันและกัน”  

ด.ช.ศาสตรศิลป ชวยนุม (ซอ) ชั้น ๖/๑ 

“ปกติผมไมคอยไดทำงานแบบน้ี แตการทำงานที่

เหน็ดเหนื่อยนั้นก็สรางประโยชนมากมาย เชน ทำ

ใหวัดสะอาดมากข้ึน ทำใหมีกลามเนื้อแขน เพราะ

เวลาทำงานนั้นตองใชกำลังแขนมากมาย”  

ด.ช.กลา กนิษฐานนท (เฟอร) ช้ัน ๖/๑ 

“รูสึกดีที่ไดทำงานที่ไมเคยทำมากอน...ไดชวยคนที่เขา

ลำบาก แตที่สำคัญคือสนุกกับงานที่ทำ และรูวิธีทำงาน

ตางๆ มากข้ึน”  

ด.ช.ปธานิน เผื่อนหมื่นไวย (ตนสน) ช้ัน ๖/๒ 

“ทั้งๆ ที่เหนื่อย แตก็มีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น”  

ด.ญ.อภิษฐา ธานินทร (ปลาทู) ชั้น ๖/๒ 

“พวกเราดีใจมากที่ทำงานสำเร็จ เปนความรูสึกที่ออกมาจาก

หัวใจวาเราและเพ่ือนๆ ทำงานสำเร็จแลว ถาพวกเราไม

สามัคคี ก็คงจะทำงานไมเสร็จแนนอน”  

ด.ช.เสฏฐนันท สุขานนท (ธัน) ช้ัน ๖/๒ 

“ทุกคนเมื่อทำงานของตนเองเสร็จแลวก็มีน้ำใจไปชวยคนอื่นที่

ยังทำไมเสร็จอีก ทำใหไดเรียนรูถึงความรูสึกที่เราไดชวยคนอื่น

อยางเต็มใจ”  

ด.ญ.นิตา สุจริตวรางกร (เนย) ชั้น ๖/๓ 

“มีเด็กนักเรียนจำนวนหน่ึงมาชวยเราจัดเรียงหนังสือ ถึงแมวาเขาจะทำ

หนังสือที่พวกเราเรียงไวกระจัดกระจาย เขาก็พยายามที่จะวัดขนาด

หนังสือที่เทากัน เพื่อจะไดไปจัดเรียงอยางเปนระเบียบและสวยงาม 

บางคนก็ทำงานไปพลางเปดหนังสืออานไปดวย บางคนยิ้ม บางคน

ตลก สิ่งเหลานี้ทำใหฉันหายเหน่ือยเปนปลิดทิ้ง ฉันไมคิดเลยวาหนังสือ

ที่เรานำมาจะเปนประโยชนกับนองๆ มากถึงเพียงน้ี”  

ด.ญ.ณัชชา พนมสุข (แนน) ชั้น ๖/๑ 

“รูสึกเหมือนกับวาตัวเองไดบุญเยอะมากๆ จากตอนแรกไม

คอยอยากจะเดินเขาไป หรอืไมคอยอยากจะเขาหองนำ้สกัเทาไร 

แตพอชวยกันทาสี ขัดผนังหอง กวาดถูพื้นหอง ก็ทำใหสะอาด

ขึ้นมาก จนอยากจะเขาไปใชตลอดเลย”  

ด.ญ.เวณิกา บุญศิริ (แปง) ชั้น ๖/๓ 
“เพื่อนๆ นั้นทำมากกวาฉันหลายเทา โดยเฉพาะเพื่อนผูชาย 

พวกเขาแบกถังใสโคลนเละๆ เดินไปมาหลายตอหลายรอบ (เห็น

แลวเหนื่อยแทนเลย) เปาหมายของพวกเขาคือ ๓๐๐ ถัง แลว

พวกเขาก็ทำสำเร็จ ตัวฉันเองยืนกวาดใบไมอยูบริเวณนั้นก็ภูมิใจ

และยินดีแทน”  

ด.ญ.ธัญธร ดำรงคกิจการ (ออม) ชั้น ๖/๓ 



๘

งอกงามบนเสนทางธรรมยาตรา 
 

เด็กๆ เติบโตข้ึนมาก ทั้งความคิดความอาน และ
ทัศนคติการทำงานเพื่อผูอื่น การชวยเหลือกัน และความเห็นอก
เห็นใจกัน เพราะเสนทางที่เดินนั้นไมไดสะดวกสบายเลย

 
คุณครูนา-ธนาภรณ  ศรีศิริพันธุ บอกเลาความประทับ

ใจที่เกิดข้ึนในตัวเด็กๆ นักเรียนชั้น ๑๐ ที่ไปรวมเดินธรรมยาตรา

ในโครงการ “ธรรมยาตราเพ่ีอลุมน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๑ : 
โลกรอน เย็นธรรม” เมื่อวันท่ี ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา ในระยะทางกวา ๘๐ กิโลเมตร จากวัดบานชอระกา ต.บาน

ชอระกา อ.เมอืงชยัภมู ิจ. ชยัภมู ิสูวดับานตาดภทูอง ต.บานตาดรนิทอง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมู ิ

การไปรวมเดินธรรมยาตราในครั้งน้ีเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงหมายใหเด็กๆ ไดเรียนรูทักษะชีวิต

และทักษะสังคม ฝกความอดทนที่ตองเผชิญกับความยากลำบาก ขณะเดียวกันก็ไดคิดทบทวนขณะกาวเดินเพื่อเขาใจ  

ตัวเองและเขาใจโลกมากขึ้น  

วันหน่ึงเกิดเหตุขัดของเรื่องอาหาร คือมีแตขาว ไมมีกับขาว ทีมงานเลยแจงใหผูรวมขบวนดูแลตัวเองหนึ่งม้ือ 

เด็กๆ เขาก็ไปซ้ือมามาแลวขอน้ำรอนท่ีรานมาตม หรือเวลาไปถึงจุดพักคางแรมแตละที่ หองอาบน้ำจะมีไมพอ เด็กๆ เขาก็

ไปขออาบน้ำที่บานชาวบาน เห็นแลวรูสึกดีใจที่เขารูจักขอความชวยเหลือคนอ่ืน รูจักเอาตัวรอด และที่เห็นอีกอยางคือเรื่อง

จติอาสา เดก็ๆ จะอาสาชวยงานตางๆ อยางเตม็ใจ จนกลายเปนวาพอมงีานอะไร ใครๆ กเ็รยีกใชแตเด็กเรา  ครนูากลาว 

เด็กๆ หลายคนยอมรับวาตอนแรกไมไดอยากไป ไมมั่นใจวาจะสามารถเดินครบเสนทางที่กำหนดไวไหม แต

มิตรภาพจากเพื่อนใหมหลากหลายวัยในขบวนธรรมยาตรา การดูแลชวยเหลือกันบนเสนทางที่ยากลำบาก ธรรมชาติที่

งดงาม และน้ำใจของชาวบานที่มีใหกับคนแปลกถิ่น ทำใหทุกคนรูสึกประทับใจและดีใจที่ไดมารวมเดินธรรมยาตราใน

ครั้งนี้ 

ในตอนแรกไมไดหวังอะไรไวมาก ไมอยากไปดวยซ้ำ แตเมื่อไดไป

ก็เริ่มรูสึกสนุกและเพลิดเพลิน เริ่มมีสติมากขึ้น ไดพบเพื่อนใหม มิตรภาพใหม 

แนวคิดใหมๆ ไดเรียนรูวาธรรมยาตราไมไดมีแคคำวาเหนื่อย เมื่อย นาเบื่อ นั้น

เปนแคภายนอกท่ีเลอืกมอง ถามองจรงิๆ จะมคีำวา มติรภาพ สนุก เพลิดเพลนิ 

สงบ ถาเราเปดใจมองในทางที่ดีก็จะพบกับคำวาพอใจ รูสึกวามีสมาธิในการ

ทำงานมากขึ้น   

นายทัพพวัฒน บุญประกอบโชค (ไอซ) 

รูสึกดีที่ไดรับผิดชอบในสวนงานตางๆ ที่แตกตางกันไป ทำให

เราไดประสบการณหลายอยางมากภายในเวลาไมกี่วัน ไดเรียนรูเรื่องของ

การมองโลกในแงดี ทำใหชีวิตเราดำเนินไปอยางมีความสุขกับสิ่งที่เรียบ

งาย กับสิ่งที่เรามี ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีมากๆ การอดทนตอสิ่งที่ไมสบาย

กายไมสบายใจทั้งหลาย รวมทั้งคิดวาชีวิตที่เกิดมาตอนน้ีชางโชคดีเหลือ

เกิน   

นางสาวภัททิยา เมฆนาวิน (บัว) 



๙

เด็กๆ เติบโตขึ้นมาก ทั้งความคิดความอาน  
และทัศนคติการทำงานเพื่อผูอื่น การชวยเหลือกัน  
และความเห็นอกเห็นใจกัน เพราะเสนทางที่เดินน้ัน 
ไมไดสะดวกสบายเลย 

การไดออกไปใชชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคย ขาดแคลนสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่คุนชิน คือประสบการณจริงอันมีคาที่หลอหลอมใหเด็กๆ คอยๆ เติบโตงอกงามทั้ง 
กายและใจ 

กอนไปคาดหวังเพียงวาสามารถอยูรวมกิจกรรมจนถึงวันสุดทายได...สิ่งที่ไดเรียน

รูจากการเดินธรรมยาตราในครั้งน้ีคือ การเดินเทาอยางชาๆ ก็สามารถไปไดไกลและไมเหนื่อย

อยางที่คิด ทำใหรูวาเรามีความอดทนมากพอ และสามารถผานความลำบากมาได รูวาอาหารที่

ไมแพงก็มีประโยชน อรอย และมีคุณคาไมแพอาหารที่ราคาแพง ชาวบานตางจังหวัดมีน้ำใจ

มาก ทุกวันน้ีเรามีชีวิตที่สุขสบาย และรูสึกรักบานตัวเองข้ึนมากคะ

 นางสาวจิรัธนา ศิรประภาธรรม (จีน)

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากประสบการณธรรมยาตรา คือ การฝกกำลังใจ ฝกจิตใจ การเห็น

คุณคาของตนไมและธรรมชาติตามทาง การรูสึกมีความสุขกับทุกอยางที่เรามี รูจักมองโลกใน

แงดี และเขาใจถึงธรรมะของพุทธศาสนาที่เปนศาสนาพุทธจริงๆ การอยูกับปจจุบัน ไมมองจุด

หมายยาวไกลที่ทำใหเหน่ือย และไมมองอดีตความสุขสบายเบ้ืองหลัง   

นายภคพล ตั้งนันทชัย (ปราณ)

กอนไปก็อยากรูวาธรรมยาตราเปนอยางไร เดินไปทำไม เพื่อ

อะไร...ดีใจมากที่ไดไป ทำใหเราเติบโตเปนผูใหญมากขึ้น สามารถอยูไดโดย

ใชไฟฟานอยลง และรักธรรมชาติมากขึ้น กลับมาบานโอมจัดการแยกขยะ

ทันที ที่ประทับใจมากสุดคือน้ำใจของชาวบาน ตอนเราขออาบน้ำ เขาใจดี

มาก ชีวิตของชาวบานไมไดสุขสบายแบบเรา แตเขาก็สามารถอยูไดอยางมี

ความสุข เพราะเงินและเทคโนโลยีมิใชปจจัยสำคัญของความสุข   

นายภาคภูมิ ลิ่มทอง (โอม)

พอใจที่ไดทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ไดชวยเหลือกัน ไดพบเพื่อนใหม ไดทำกิจกรรม

มากมายที่แปลกใหม คาดหวังวากลับมาจะเปนผูใหญขึ้น ทั้งดานความคิด การกระทำ และ

ความอดทน คืออดทนตอความลำบากในชีวิต   

นางสาวณัฐณิชา เหลืองทวีกิจ (ณิชา)



๑๐

ธรรมยาตราเพ่ีอลุมน้ำลำปะทาว คร้ังที่ ๑๑ : โลกรอน เย็นธรรม 
วันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดชัยภูมิ 
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สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนสื่อสารองคกร 
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓   

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