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บททักทาย
ภารกิจของโรงเรียนเมือ่ เริม่ ปีการศึกษาใหม่ คือการวางระบบนโยบายและการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการอบรมบ่มนิสัยของนักเรียนแต่ละคนให้มีจุดมุ่งหมายในชีวิต รู้จัก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเล่าเรียนเพือ่ วันข้างหน้า จะได้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
ตามเจตนารมณ์ของพ่อแม่ทตี่ งั้ ใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ขณะเดียวกันผูค้ นส่วนใหญ่
ในสังคมต่างคาดหวังสูงกับโรงเรียนและครูอาจารย์ ว่าจะเป็นที่พึ่งพิงในการให้การศึกษา
อบรมศิษย์ให้ได้มีความรู้ มีทักษะชีวิตที่หลากหลาย เก่งภาษา มีความสามารถด้านกีฬา
ดนตรี มีความรู้ในรายวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยหน้า
เด็กๆ ในภูมิภาคและประเทศใกล้เคียง และทำให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขในการเรียนและ
ประสบความสำเร็จในชีวิต
แต่ในความเป็นจริงความคาดหวังเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน
เนื่องจากเป็นเพราะหลักสูตร ครูผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน สิ่งแวดล้อม
จากสังคม และกระทั่งเป้าหมายและความสนใจของผู้เป็นนักเรียนเอง
นักเรียนทีร่ กั การมีเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตามทีพ่ อ่ แม่
ครูอาจารย์ และสังคมคาดหวังจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดจากการเรียนจบหลักสูตรหรือปริญญาบัตร ขอให้
นักเรียนเข้าใจว่าผลการเรียนด้วยคะแนนสูงไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในชีวิต แต่การเรียนเพื่อค้นพบตัวเอง การรู้จักแสวงหา
สิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิต แม้กระทั่งการเรียนรู้ที่จะรับใช้สังคมและการบริการผู้อื่น (Service Learning) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม
ยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมวันนี้เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ การแล้งน้ำใจ รวมไปถึงความขัดแย้ง
ทางความคิด และการมีค่านิยมในด้านวัตถุและเงินเป็นใหญ่ อีกทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ถึงพิษภัยจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
เสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประเทศของเรายังมีประชากรที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา และจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดูแลจากสังคมมากเท่าที่ควร
จึงหวังว่าการศึกษาเล่าเรียนในวันนี้จะทำให้นักเรียนคิดคำนึงถึงการที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่าทำเพื่อคะแนนและ
การแข่งขัน รู้จักเรียนรู้ที่จะคิดถึงปัญหาของสังคมที่กำลังรอการแก้ไขจากนักเรียนในวันข้างหน้า รู้จักให้เวลากับการอ่าน การสังเกต
การคิดวิเคราะห์ มากกว่าการอยู่กับเทคโนโลยี และห่างจากกิจกรรมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกในการ
รู้จักเรียนรู้เพื่อการรับใช้สังคมจึงเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องตระหนักให้มาก และฝึกทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอในชีวิต เพื่อให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่รับใช้สังคมอย่างมีคุณค่าและมีคุณธรรมอย่างแท้จริงในวันข้างหน้า
(ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ)
ผู้อำนวยการ
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาศักดา สกนธวัฒน์
ภราดานนทชา ศรีวิไล
บรรณาธิการ
มาสเตอร์อาสา มรพงษ์
มิสขนิษฐา มากรักษา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มาสเตอร์ชาญสิทธิ์ วงศ์เสงี่ยม

กองบรรณาธิการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
(แผนกประถมและมัธยม)
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี
มาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร
มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์
มิสอนุภาค พันธุมจินดา
มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์
มิสรัตนา รัศมีมารีย์
มิสภัควิภา แย้มศรี
มิสชนัญญา เงินเมือง

มิสวิไลรัตน์ สิงหภานุพงศ์
มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
รวบรวมรูปเล่ม
มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์
มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
มิสสิรินุช เอี่ยมเขียว
มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
พิสูจน์อักษร
มิสวรรณศิริ ผลประมูล
มิสสุภาวดี คำฝึกฝน
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
มาสเตอร์ชลิต พิมพ์แก้ว
มิสอรัญญา พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
ชมรม NetAC
ออกแบบรูปเล่ม
แปลน กราฟิค
พิมพ์ที่
แปลน พริ้นท์ติ้ง
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โครงการบรรพชาสามเณร
เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
ในโอกาสมหามงคลที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระผู้ ท รงเป็ น แม่ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ทางโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาได้แสดงความกตัญญูกตเวที
น้ อ มรำลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระองค์ ท่ า น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น
พระราชกุศล โดยการจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี 

ซึ่ ง มี นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบรรพชาสามเณรจำนวนทั้ ง สิ้ น 123 รู ป ณ วั ด สิ ริ น ธรเทพรั ต นาราม 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2555
การบรรพชา มีความหมายว่า การงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง ส่วน สามเณร แปลว่า
เหล่ากอของสมณะ หมายถึงนักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย
เมื่อกล่าวถึงการบรรพชาก็คงจะต้องเอ่ยถึงผลบุญหรืออานิสงส์ของการบวช และผู้บวช
ควรจะระลึกถึงผลของการบวช 3 ประการ ดังนี้

อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ตัวผู้บวชเอง

โดยส่วนใหญ่ยอ่ มหมายถึงการพ้นไปจากการเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์ หรือทีเ่ รียกว่า
“นิพพาน” เป็นทีต่ งั้ หากไม่ได้ถงึ ขัน้ นัน้ ก็ยอ่ มได้ผลรองลงมา คือ มีไฟกิเลสและไฟทุกข์เผาผลาญ
ขัดเกลาแต่เพียงเบาบาง แล้วแต่ว่าตนจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยได้ดีเพียงใด
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ส่วนผู้ที่บวชชั่วคราวตามขนบธรรมเนียมประเพณีย่อมได้ผล
โดยสรุปคือ ได้เรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถืออย่างใกล้ชิด ได้ลองชิม
การปฏิบัติธรรม ดังที่นักเรียนอัสสัมชัญได้บวชและปฏิบัติธรรม
เท่าที่ตนจะปฏิบัติได้ และในที่สุดเมื่อบวชแล้วจะได้กลับออกมา
เป็นคนที่ดีกว่าเก่า ทั้งหมดนี้เรียกว่าอานิสงส์ที่ผู้นั้นจะพึงได้รับ
เฉพาะตน โดยผูบ้ วชต้องปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและเคร่งครัดเพือ่ ให้ได้
อานิสงส์อย่างแท้จริง

อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ผู้อื่น

หมายถึงการมุ่งตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเป็นที่ตั้ง
โดยมีบิดามารดาเป็นประธานของบุคคลเหล่านั้น เพราะคนเรา
เมื่อเกิดมายังไม่ทันจะลืมตาดูโลกก็เป็นหนี้บุญคุณแก่คนทั้งหลาย
อย่างมากมายเหลือที่จะกล่าวได้ สำหรับบิดามารดานั้น ท่านมี
บุญคุณเหนือเศียรเกล้าของบุตรเพียงไรนั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์
กันดีแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนดีที่จะต้องตอบแทนบุญคุณ
ของผู้มีพระคุณทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “ไม่มีอะไร
ที่จะตอบแทนดียิ่งไปกว่าการทำให้ผู้มีบุญคุณนั้นๆ ได้รับความดี
ความงามอันสูงสุด สำหรับความดีความงามอันสูงสุดนั้น ก็ไม่มี
อะไรยิ่งไปกว่าการได้พ้นไปจากความทุกข์ หรือพ้นไปจากการ
ถูกเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์” 
ด้วยเหตุนี้บุตรที่จะต้องตอบแทนบิดามารดาต้องสำนึกถึงการ
ทำให้บิดามารดาได้รับความดีความงามเป็นความพ้นทุกข์ก่อน
สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น เราจึงเห็นได้ชัดว่าโอกาสแห่งการตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดานั้นนับว่ามีมากที่สุดในการบวช ด้วยการบวชนั้น
ทำให้บิดามารดามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ได้เป็น
ผู้ใกล้ชดิ หรือเป็นญาติในพระศาสนายิง่ ขึน้ ได้ใกล้ชดิ การประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมวินยั ยิง่ ขึน้ และได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในธรรมอันลึกซึง้
ยิง่ ขึน้ หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็เป็นผูม้ นั่ คงไม่หวัน่ ไหวในพระรัตนตรัย
จนเป็นที่รับประกันได้ว่าไม่มีทางที่จะตกไปสู่อบายได้เลย
จึงนับว่าการบวชที่ถูกต้องนี้เป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณ
บิดามารดาได้จริงๆ แต่ทั้งนี้ย่อมหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้อง
บวชจริง ศึกษาเล่าเรียนจริง ประพฤติปฏิบตั จิ ริง และได้
รับผลแห่งพรหมจรรย์นี้จ ริ ง ๆ จึ ง จะมี ผ ลเป็ น การ
ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอันเป็นที่รัก
และเคารพยิ่ง
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ขอให้ผู้บวชแล้วทั้งหลายจงอ้างเอาคุณมารดาบิดาเป็นที่ตั้ง
โดยมีความสำนึกว่าท่านเหล่านั้นได้มีบุญคุณแก่เรามาก่อนแล้ว
เป็นฝ่ายทำคุณแก่เราก่อน ควรตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมวินัย
ด้วยการทำจริงดังกล่าวมาให้เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดา
อย่างเหมาะสม อย่าให้เป็นขบถหรือหลอกลวงต่อความหวังของ
บิดามารดา จึงจะเรียกได้วา่ การบวชมีอานิสงส์พงึ ได้แก่ผมู้ บี ดิ ามารดา
และผู้มีพระคุณทั้งหลาย

อานิสงส์แก่พระศาสนา

แม้พระศาสนาก็เป็นสิง่ ทีม่ ปี จั จัยปรุงแต่ง และอาจเสือ่ มสูญไปได้
หากไม่มีการสืบต่ออายุไว้ เพราะฉะนั้นการบวชจึงมีความมุ่งหมาย
ให้เป็นการสืบอายุพระศาสนาไปด้วยอีกส่วนหนึ่ง เราทั้งหลายที่ได้
บวชนี้ก็เพราะมีพระพุทธศาสนา ถ้าหากไม่มีพระศาสนา เราจะบวช
ได้อย่างไร บุญคุณของพระศาสนานีเ้ องทีท่ ำให้เราได้บวช เพราะฉะนัน้
เราจะต้องตอบแทนคุณของพระศาสนา โดยการตัง้ ใจบวชจริง ศึกษา
เล่าเรียนจริง ประพฤติปฏิบัติจริงให้ได้รับผลของพรหมจรรย์นี้จริง
แล้วพยายามสัง่ สอนผูอ้ นื่ ต่อๆ กันไป จึงจะเป็นการสืบอายุพระศาสนา
ได้จริง
อานิสงส์ของการบวชนอกจากจะพึงได้แก่พระศาสนาเองแล้ว
อานิ ส งส์ นี้ ยั ง อาจแผ่ ไ ปในทุ ก ๆ โลก ทั้ ง มนุ ษ ยโลกและเทวโลก
เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายให้เยือกเย็น
อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระศาสนาตลอดกาลนาน
ทั้ ง หมดทั้ ง มวลนี้ ย่ อ มเป็ น เหตุ ผ ลอั น เพี ย งพอที่ เ ราจะต้ อ ง
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการอดกลั้นอดทนเพื่อให้เกิดการบวชจริง
เรียนจริง ปฏิบัติจริง และได้รับผลจริง ซึ่งถือเป็นอานิสงส์ของ
การบวชที่โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ พึงได้รับอย่าง
แท้จริง

อัสสัมชัญสาส์น
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รอบรั้วอัสสัมชัญ : ประถม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมสื บ สานประเพณี วั น เข้ า พรรษาและวั น อาสาฬหบู ช า
โดยจัดขบวนแห่นำเทียนจำนำพรรษาและเครื่องปัจจัยไทยธรรมไปถวาย
แด่พระสงฆ์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
จัดพิธีถวายพระพรเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ โดยมีภราดาอานันท์
ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาศักดา
สกนธวัฒน์ รองผูอ้ ำนวยการ ผูแ้ ทนครูไทย ผูแ้ ทนครูตา่ งชาติ ผูป้ กครอง
นักเรียน และนักการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้แด่แม่พระอัสสัมชัญ
จากนั้นภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ประกอบด้วยกิจกรรมถวายพานพุม่ เงิน-พุม่ ทอง การกล่าวบท
อาศิรวาท การร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี แ ละเพลงสดุ ดี มหาราชา และ
กิจกรรมวันแม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน
คุ ณ แม่ ทุ กระดั บ ชั้ น ร่ ว มกิ จ กรรม เพื่อให้
นักเรียนได้แสดงความรักความผูกพัน และ
ระลึกถึงพระคุณแม่
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กิจกรรมสายสัมพันธ์วันแม่อัสสัมชัญ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมกับ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดกิจกรรม
สายสัมพันธ์วันแม่อัสสัมชัญ ครั้งที่ 8 “80 พรรษา มหาราชินี” โดยมี
นายมนตรี อิฐวรากร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นประธานจัดงาน ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการละเล่นเกมต่างๆ
การแสดงคอนเสิร์ตของวง Copy Gang กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 การแสดงของนักเรียนแผนก EP การแสดงของผู้ปกครองนักเรียน
แผนก EP การแสดงตลกของคณะบอล เชิญยิ้ม การแสดงคอนเสิร์ตของพลพล พลกองเส็ง และกิจกรรมจุดเทียนและจุดพลุ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน “โรงเรียนสีเขียว”
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แจกใบปลิวเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับโรงเรียนใกล้เคียง
โดยการแสดงขับร้องเพลงประกอบการเต้นจินตลีลารักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนศุภวิทย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญสาส์น
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รอบรั้วอัสสัมชัญ : มัธยม
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 และ EP-M. 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 772 คน ประกอบด้วยเกียรติบัตร Diploma 148 คน Certificate
624 คน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อัสสัมชนิก
เลขประจำตัว 17443) เป็นประธานในพิธี
พร้ อ มด้ ว ยภราดาอานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ
ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู
ผู้ ป กครอง และนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ
หอประชุ ม Louis-Marie Grand Hall
ชั้ น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาลจัดพิธี
สดุ ดี นั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย์ กรี ญ อง เดอ มงฟอร์ ต
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ (Canonization
Day) ครบรอบ 65 ปี โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน
จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นประธาน พร้อมด้วย
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วม
บริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น และพนั ก งานโรงเรี ย น
อัสสัมชัญเข้าร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์
ฟ. ฮีแลร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง
และปฏิ บั ติ ต ามจิ ต ตารมณ์ ข องนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย์
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจําปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาล (พระพุทธศาสนา) ร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน
จำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธี
หล่อเทียนจำนำพรรษา และมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมอันดีงามของไทย
กิจกรรมประกอบด้วยการนิมนต์พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณะ วจีไกรลาศ
ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
พิธี ณ บริเวณโถงใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์
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กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา
2555 ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมีบาทหลวง
พรชัย แก้วแหวน เป็นประธานในการประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ
พร้ อ มด้ ว ยภราดาอานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ ผู้ อ ำนวยการ ภราดานนทชา ศรี วิ ไ ล ที่ ป รึ ก ษา
ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ผู้ แ ทนครู ผู้ แ ทนผู้ ป กครอง ผู้ แ ทนคุ ณ แม่ ผู้ แ ทนนั ก เรี ย น และ
ผู้แทนนักการ ถวายดอกไม้แด่แม่พระอัสสัมชัญ
จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภราดา
อานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี
พร้ อ มด้ ว ยภราดานนทชา ศรี วิ ไ ล
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
คุณแม่ ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนนักการ ถวายพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินหน้า
พระฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทสดุดี วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่ โดย
ได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่จำนวน 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับภาค
วิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งใน
โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา กิ จ กรรม
บริจาคโลหิตครั้งนี้ได้จำนวนโลหิตรวมทั้งสิ้น 68 ถุง
(ถุงละ 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร)

การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “AC GAMES”
ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 งานกีฬาจัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน
“AC GAMES” ประจำปี การศึ ก ษา 2555 โดยมี นายพิ ศุ ท ธิ์ วี ร ะจิ ต ต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็น
ประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ
ภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู
ผูป้ กครอง และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาภายในโครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

อัสสัมชัญสาส์น
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รอบรั้วอัสสัมชัญ : EP
EP Library Olympic “Read-a-thon”

To celebrate the London 2012 Olympic Games the EP Library held
an Olympic “Read-a-thon” to encourage boys to read more books from
the EP Library.
Each EP class chose a country to represent and all EP students were
challenged to read as many books as they could in 4 weeks with the aim of
winning a gold medal. The more books the students read the more medals they
won for their class. The boys recorded the books they read on a score card
which also guided students to select books to read that related to their learning
in English, Maths, Science, Health, PE and Computers.
The EP Library was very busy at lunch times during the 4 weeks as boys
competed for “Olympic Read-a-thon Glory”. Gift certificates and book prizes
were handed out to the classes and individual students who won the most
medals - Gold, Silver and Bronze.

King’s School Project Demonstration
Lesson 2012

Every year since 2005, EP has contributed to the
“King’s School Project” at Wang Klaikangwon School in
Hua Hin under the patronage of His Majesty the King.
The project enables EP to provide special English
Demonstration Lessons that are filmed and televised to
rural schools throughout Thailand that may not have
foreign teachers to teach English.
On Saturday 18 th August,
Miss Erika Northman and Miss
Elisa Van Buskirk accompanied
a select group of 20 EP Grade 5
and 6 students to teach several
Mathematics lessons about Fractions
and Quadrilaterals. The lessons
were demonstrative of inquiry based
and collaborative learning strategies
in Mathematics, in English.
The project continues to be a great opportunity for Thai and EP
teachers to collaborate together to assist less fortunate Thai schools to
teach English.
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DNA Extraction from Plant
Nowadays, Biotechnology has come
to role in the development of various
aspects of the world around us. Frequently,
the research study process says that in
order to obtain new knowledge in biological
science, we have to study from the genetic
control unit or “DNA”. The usage of DNA
extraction has the details vary in different
species. However the basic principle
of extraction is quite the same process.
Mr. Mitchell Bergstresser, the Science
teacher, taught how to extract DNA from
plants for EP-M. 3/1 - 3/4 students as lab
sciences, 2nd Floor, San Marcos wind out
on 5th July 2012.

Mother’s Day Activities

On 10 th August 2012, English Program of
Assumption College had one important event called
“Mother’s Memorial” Miss Onwaranun Thodsanit host of
the event created the contest of writing English essay
and designing Mother’s card, The score was giving by
EP teachers from English Program.
This activity encourages students to express
appreciation relationship with their mother by telling all
good feeling on their card or their essay. The Mother’s
Card contest created for EP-M. 2 - 3 and The Mother’s
Essay contest created for EP-M. 4 - 6.

อัสสัมชัญสาส์น
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เรารักษ์ภาษาไทย
มาสเตอร์คณาคร อนันตวงศ์

รักความเป็นไทย รักษ์ภาษาไทย
วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ทางด้านการใช้ภาษาไทยหลากหลายกิจกรรม ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย
แต่ก่อนอื่น...เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ เรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจในวันสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยที่คนไทยทุกคนควรให้ความสำคัญ
ได้แก่ วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสุนทรภู่

สุนทรภู่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแต่งกลอน คงไม่มีใคร
ที่ ไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะผลงานชิ้นเอกอย่าง
กลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” นอกจากนี้ สุนทรภู่ยังได้รับการยกย่องจาก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม อีกทั้งยังได้รับการยกย่อง
ให้เป็น “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์”
สุนทรภูผ่ มู้ นี ามเดิมว่า “ภู”่ เกิดเมือ่ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๓๒๙
หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ ๔ ปี เป็นกวีชาวไทยที่มีความสามารถ
และมีชื่อเสียงเลื่องลือจนได้รับการยกย่องให้เป็น “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย”
สุ น ทรภู่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น กวี ร าชสำนั ก ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้น รัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี
ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครัง้ ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยรับตำแหน่งเป็นอาลักษณ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุน
อิศเรศรังสรรค์ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุนทรภูไ่ ด้เลือ่ นตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝา่ ยพระราชวังบวร
ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘
สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน และได้สร้างขนบการ
ประพั น ธ์ ก ลอนนิ ท านและกลอนนิ ร าศขึ้ น ใหม่ จ นกลายเป็ น ที่ นิ ย มอย่ า ง
กว้างขวางสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมาย
อาทิ นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุรยิ า
และพระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรือ่ งพระอภัยมณีนั้นได้รับการยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงาน
ที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากทีส่ ดุ งานประพันธ์
หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาไทยนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปีชาตกาลสุนทรภู่
ได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทย
อย่างต่อเนื่องเสมอมา และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร อีกทั้งยังมีการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สถานที่
อันเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ นอกจากนี้ ยังมีอนุสาวรีย์
แห่ ง อื่ น ๆ เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง สุ น ทรภู่ เช่ น วั ด ศรี สุ ด ารามวรวิ ห าร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดพลับพลาชัย อำเภอเมือง
เพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หุ่ น ขี้ ผึ้ ง ไทย อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วันเกิดของสุนทรภู่ ในทุกปีคือวันที่ ๒๖ มิถุนายน มีการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่และตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการวันสุนทรภู่ขึ้น

อัสสัมชัญสาส์น
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เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรภู่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม ทักษะการใช้
ภาษาและวรรณกรรมไทยด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมโปสต์การ์ดวรรคทองของสุนทรภู่ กิจกรรมวาดภาพตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
นวัตกรรมสร้างสรรค์ครูกลอนสุนทรภู่ การประกวดสร้างสรรค์ภาพในงานประพันธ์สุนทรภู่ด้วยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโปสเตอร์วรรคทอง
ประกอบภาพของสุนทรภู่ การแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง “พระอภัยมณี” ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และกิจกรรมการเล่นเกม
แฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับผลงานของสุนทรภู่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ที่สำคัญ
นักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนต่อไป
แหล่งข้อมูลประวัติสุนทรภู่ : http://soonthornphu.myreadyweb.com/home

วันภาษาไทยแห่งชาติ

เด็กไทยฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเป็นประจำทุกวันจนเกิดความเคยชิน ซึง่ อาจทำให้หลายๆ คนมองข้ามความสำคัญ และ
คุณค่าของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยไปโดยไม่รู้ตัว
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ เ กิ ด จากการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไปทรงร่ ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ นัน้ มีนกั ปราชญ์ทางภาษาไทย เข้าร่วม
เป็นจำนวนมาก อาทิ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกลุ นายเจือ สตะเวทิน เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัย
ในภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาไทย และทรงแสดงความห่วงใย
เกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทย ตลอดจนความบกพร่องนานาประการของคนไทยในการออกเสียงภาษาไทย ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “วันภาษาไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม โดยมี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและการบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้นำเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งในขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ประกาศให้วันที่ ๒๙
กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงห่วงใยปัญหาการใช้ภาษาไทยตลอดมา และเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนชาวไทยหันมาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และ
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาภาษาไทยไว้ ให้งดงามยั่งยืนคู่ชาติตลอดไป รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ และ
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เริม่ ประกาศวันภาษาไทยแห่งชาติเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จากนัน้ มา
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ได้ จั ด งานวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคมขึ้นทุกปีจวบจนปัจจุบัน
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยและ
เกิดความภาคภูมิ ใจในภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงได้จัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้นในวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขัน
ประกวดคำขวั ญ วั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ การประกวดคั ด ลายมื อ
กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศพระบรมราโชวาทประกอบ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวด
แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ หัวข้อ “เรารักษ์ภาษาไทย”
การจัดนิทรรศการตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทย และการ
แสดงประกอบเพลงยื่นหมูยื่นแมว เป็นต้น
ในนามของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และในฐานะคนไทย
ที่มีความรักและหวงแหนภาษาไทย มีความจงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรง
เป็นต้นแบบในการรณรงค์ ให้คนไทยตระหนักในความสำคัญและ
คุณค่าของภาษาไทย และทรงเป็นแบบอย่างทีด่ ยี งิ่ ในการใช้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืน เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและ
ประชาชนชาวไทยสืบไป

ผลการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ “การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ

“ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
เด็กชายเจตพัฒน์ เล็งศิริวัฒน์ เลขประจำตัว ๔๖๙๗๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

“เราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกหลัก ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดภาษาไทย”
เด็กชายนรภัทร กลิ่นแก้วบุญวงศ์ เลขประจำตัว ๔๗๑๒๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

“อนุรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมให้ลูกหลาน ฟังพูดเขียนอ่าน สืบสานความเป็นไทย”
เด็กชายทศพร โตยิ่งศิริกุล เลขประจำตัว ๕๑๘๗๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
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เรารักษ์ภาษาไทย
มาสเตอร์คณาคร อนันตวงศ์

ผลงานคำประพั น ธ์

วันแม่แห่งชาติ

วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ นี้ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการประกวดแต่งคำประพันธ์
ประเภทกลอนสุ ภ าพระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ในหัวข้อ “แม่ของผม” และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในหั ว ข้ อ “แม่ ข องแผ่ น ดิ น ” มี นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึง่ ผลงานทีไ่ ด้รบั
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในระดับชัน้ ต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้

ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ
		 อันความรักหมื่นแสนแม้นยิ่งใหญ่
มิเปรียบได้รักจากแม่แท้เสมอ
อันความรักหมื่นแสนแม้นเลิศเลอ
มิเปรียบได้รักจากเธอผู้มารดา
เป็นความรักที่ไม่มีสิ่งแอบแฝง
ไม่เคลือบแคลงให้สงสัยอะไรหนา
มีแต่ให้ทั้งหัวใจและกายา
เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่เพื่อให้ดี
		
เด็กชายณัฐกร ประคุณศึกษาพันธ์ เลขประจำตัว ๔๗๔๗๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
		 แม่รักฉันทุกวันฉันรับรู้
แม่เป็นผู้สอนสั่งอย่างถ้วนถี่
เป็นแม่ครัวแม่บ้านสานความดี
คุณแม่ที่เกินจะเปรียบจะเทียบกัน
มะลิร้อยมาลัยรักกราบตักอุ่น
แม่มีคุณขอให้แม่สุขสันต์
แม่รักลูกลูกรักแม่แน่ผูกพัน
ขอแม่ฉันมีสุขทุกวันคืน
		
เด็กชายพุฒิพงศ์ วิลาศชัยยันต์ เลขประจำตัว ๔๗๘๗๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
		 อันรักแท้คือรักจากใจแม่
มั่นคงแน่ยิ่งใหญ่ดั่งขุนเขา
เลี้ยงดูจนเติบใหญ่เฝ้ากล่อมเกลา
เพื่อให้เราได้ดีมีวิชา
จะลำบากเพียงใดไม่เคยบ่น
อุทิศตนยอมเหนื่อยงานหนักหนา
เพื่อลูกรักเป็นสุขทุกเวลา
มินำพาสิ่งตอบแทนอันใด
		
เด็กชายกฤตนันท์ มาตังคะ เลขประจำตัว ๔๗๖๘๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
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ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ
		 คำว่าแม่กว้างใหญ่เหลือคณา
แม่มีค่ามากมายไม่เหมือนใคร
คำว่าแม่ยิ่งใหญ่เกินสิ่งใด
ทั้งหัวใจใครเล่าเท่าเทียมแม่
ท่านอบรมช่วยเราคอยสั่งสอน
แสนเหนื่อยอ่อนรักเราเฝ้าดูแล
แนะนำเราทุกอย่างไม่ผันแปร
ใจแน่วแน่สอนให้เราเป็นคนดี
			
เด็กชายวิวิทย์ เตชะโกศล เลขประจำตัว ๔๖๙๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

		 ทุกทุกวันของฉันคือวันแม่
ไม่มีแม้แต่วันใดไม่คิดถึง
แม่ผู้รักห่วงฉันอย่างตราตรึง
แม่ผู้ซึ่งรักลูกทุกทุกวัน
ทุกทุกคำจึงจำคำแม่สอน
ทุกทุกตอนห่วงอาวรณ์ใจยึดมั่น
ทุกทุกหยดปาดเหงื่อหยดสำคัญ
ทุกขณะจิตชีวิตฉันคือมารดา
			
เด็กชายณัฐนัย กิจวิวัฒนการ เลขประจำตัว ๔๖๗๘๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

		 แม่ของผมเป็นสตรีที่งามเลิศ
ให้กำเนิดคอยชี้นำคอยสั่งสอน
คอยส่งเสริมความรู้ไม่ขาดตอน
ช่วยบั่นทอนความชั่วเป็นความดี
เมื่อแม่หมดกำลังกายดูลูกแล้ว
ตาลูกแก้วดูแลแม่ให้สุขศรี
เพราะพระคุณมากล้นพ้นทวี
ทั้งชีพนี้ก็ไม่หมดจะทดแทน
			
เด็กชายปฐวี ปาจรีย์ เลขประจำตัว ๔๖๗๓๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รางวัลชนะเลิศ
		 คำว่าแม่มีความหมายมากมายนัก
คอยฟูมฟักลูกน้อยคอยรักษา
พอเติบใหญ่ให้เล่าเรียนมีวิชา
แม่ช่วยพาลูกของแม่ถึงฝั่งไกล
พระคุณแม่มีความหมายไม่สิ้นสุด
เป็นผู้จุดประกายลูกให้สดใส
พระคุณแม่สำคัญกว่าสิ่งใด
ขอมอบใจกตัญญูและรู้คุณ
		
เด็กชายพีรวิชญ์ สุนทรถาวรวงศ์ เลขประจำตัว ๔๕๙๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
		 คำว่า “แม่” เป็นคำที่ลึกซึ้ง
ที่กล่าวถึงสตรีผู้ยิ่งใหญ่
คอยเลี้ยงดูอุ้มชูด้วยดวงใจ
แม่คนไหนก็รักลูกจิตผูกพัน
ลูกคนไหนไม่รักใครเท่ารักแม่
เป็นรักแท้ที่ไม่มีวันแปรผัน
กลับบ้านไปกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน
เหตุผลนั้นเพราะรักแม่แน่แท้เอย		
			
เด็กชายภาษนนท์ สำเร็จเฟื่องฟู เลขประจำตัว ๔๖๑๗๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
		 ผู้ใดเล่าเฝ้าอุ้มชูเลี้ยงดูลูก
จิตพันผูกคิดถึงบุตรไม่แปรผัน
ท่านให้ความรักเราเฝ้าผูกพัน
มารดานั้นคุณมากนักควรทดแทน
น้ำนมแม่หยดนี้มีคุณค่า
จากมารดาถึงลูกมากสุดแสน
ลูกอยากได้สิ่งใดไม่ขาดแคลน
เฝ้าหวงแหนลูกของแม่แท้จริงเอย
			
เด็กชายภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย์ เลขประจำตัว ๔๖๓๔๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗
ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รางวัลชนะเลิศ

		 แม่ของไทยคือผู้ให้ชีวิต
คอยตามติดในหลวงทุกแห่งหน
มีโครงการมากมายหลายตำบล
ไทยหลุดพ้นทุกข์ยากอยู่ร่มเย็น
ศิลปาชีพดำรงคงอยู่ได้
เพราะท่านใช้ความสามารถให้เราเห็น
ฝึกให้เรานำไปใช้ยามจำเป็น
แผ่นดินเด่นดีทุกยุคแม่สุขใจ
			
นายฐานกิตติ์ กิจทวีพิทักษ์ เลขประจำตัว ๔๕๗๗๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
		 แม่แผ่นดินผู้ครองแผ่นดินนี้
คู่ศักดิ์ศรีองค์ราชันใฝ่ฝันหา
แม่แผ่นดินเมืองทองของประชา
เราต่างพากันชื่นชมสมใจจริง
แม่สร้างงานหัตถกรรมนำผ้าไหม
คนไทยใช้คนเทศชอบชื่นทุกสิ่ง
แม่จริงจังสร้างด้วยจิตให้พึ่งพิง
ทำเพื่อมิ่งมวลชนเพื่อคนไทย
			
นายกรัณชัย ภมรรัตนกุล เลขประจำตัว ๔๕๒๘๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
		 ราชินีผู้เป็นแม่แด่ชาวไทย
ศูนย์รวมใจคนไทยทั่วทั้งหล้า
ทรงเป็นผู้ดูแลหมู่ประชา
พระเมตตาอยู่ในใจไทยทุกคน
พระโครงการของท่านนั้นมากล้น
ช่วยปวงชนให้คนไทยสัมฤทธิ์ผล
ท่านทำงานเหนื่อยยากมากอดทน
พระผู้ดลบันดาลให้ไทยเจริญ
			
นายกนกพล เหล่าปรีดา เลขประจำตัว ๔๕๓๓๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

รางวัลชนะเลิศ

ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

		
พระคุณแม่แห่งดินถิ่นสยาม
ระบือนามแห่งการุญคุณคำสอน
สองพระบาทยาตราทั่วนาคร
เปรียบอมรคุ้มเกล้าเหล่าประชา
ศิลปาชีพเลิศล้ำส่องนำแสง
มิหย่อนแรงแสวงรักพิทักษ์ป่า
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญตลอดมา
เทิดไท้องค์มหาราชินี
		
นายธนเลิศ ดีสมเลิศ เลขประจำตัว ๔๔๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
		 ราชินีมิ่งขวัญในไทยทั้งชาติ
คู่บุญมหาราชชาวสยาม
เกียรติคุณแม่ฟ้าเลื่องลือนาม
ทั่วเขตคามของประเทศทรงเมตตา
ศิลปาชีพเป็นแนวทางสร้างชีวิต
ทั้งงานกิจพัฒนาด้านการศึกษา
พระทรงเป็นที่รักยิ่งปวงประชา
ไทยทั่วหล้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ
			
นายศรุตพงศ์ มารยาท เลขประจำตัว ๔๔๘๗๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
		 สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
ภารกิจ ธ ห่วงใยไทยทั่วหล้า
ทั้งทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา
ชาวประชาถวายใจดุษฎี
สิบสองสิงหามหาราช
วโรกาสเฉลิมชนม์ตามวิถี
เทิดพระเกียรติพระคุณราชินี
ขอทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
			
นายอาคเนย์ ฉัตรไตรรัตน์ เลขประจำตัว ๔๔๗๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

รางวัลชนะเลิศ
		 เฉลิมพระเกียรติราชินีจักรีวงศ์
เฉลิมพระองค์ครบแปดสิบพรรษา
เฉลิมราชย์พระเคียงคู่องค์ราชา
เหล่าปวงข้าน้อมเกล้าสดุดี
ศิลปาชีพบางไทรท่านสร้างไว้
ราษฎร์จะได้พ้นทุกข์เปี่ยมสุขศรี
พระมิ่งขวัญมหากษัตริย์แห่งจักรี
ทรงเปรมปรีดิ์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
			
นายอภิสิทธิ์ เดชะจงจำเริญ เลขประจำตัว ๔๔๒๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
		 ราชินีสิริกิติ์ศรีสยาม

พระทัยงามแผ่ไปทุกแห่งหน
พระองค์ทรงงานหนักอุทิศตน
แด่ปวงชนชาวไทยชั่วนิรันดร์
แปดสิบปีเฉลิมชนมพรรษา
ขอปวงเทพโปรดพาพระสุขสันต์
ทรงเกษมเปรมสุขทุกคืนวัน
เจริญขวัญพลานามัยยิ่งยืนนาน
			
นายกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์ เลขประจำตัว ๔๔๒๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
		 เฉลิมพระเกียรติราชินีจักรีวงศ์

พระผู้ทรงห่วงใยปวงประชา
ผืนป่าไม้สมบัติชาติท่านรักษา
ให้ลูกหลานพึ่งพาก่อนสาบสูญ
ทรงบันดาลศิลปาชีพเพื่อปวงราชย์
ข้าพระบาทล้วนสำนึกในพระคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าผู้การุญ
เทิดทูนคุณองค์พระแม่แห่งแผ่นดิน
			
นายอาทิตย์ รัตนมาลากุล เลขประจำตัว ๔๔๐๗๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕
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เรารักษ์ภาษาไทย
นายวิทูร ตียะพาณิชย์ เลขประจำตัว ๔๔๖๐๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

คำสัญญา One Promise.........
กริ๊งงงงงงง!!!!!!

เสียงออดดัง บ่งบอกถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียนทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อย
จากการเรียนหนังสือวันนี้ จึงรีบขะมักเขม้นในการเก็บหนังสือเรียน
เข้ากระเป๋า บางส่วนกลับบ้านเพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวสอบ
ในอีกสองอาทิตย์ บางส่วนจับกลุ่มกันเล่นกีฬาที่โรงเรียน แต่ก็
ยังมีส่วนน้อยที่...
“เฮ้ๆๆๆ...แมท ไปเล่นร้านเกมกันเถอะ” นักเรียนชาย
รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวในชุดนักเรียนที่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง ตะโกน
ถามจากบริเวณหน้าห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้านหลังของเขา
มีเพื่อนอีกสามคน ซึ่งคงจะมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน
นักเรียนชายหน้าตาหล่อเหลาภายใต้แว่นสายตากรอบบางสีดำที่กำลัง
จัดโต๊ะอยู่หลังห้อง ตะโกนถามกลับไปว่า “จะไปจริงเหรอ...จะสอบแล้วนะ”
“อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยน่า รู้อยู่แล้วว่าอยากไป เร็วๆ เข้า เดี๋ยว
กลับบ้านดึกนะ” เนสพูดด้วยน้ำเสียงเซ็งๆ พร้อมกับกวักมือเรียกเซต เร่งให้
มาไวๆ
“ไปก็ไป...รอเดีย๋ วนะ จัดโต๊ะสุดท้ายละ” แมทตะโกนบอก พร้อมกับจัดโต๊ะ
ตัวหลังสุดให้ตรงแถว แล้ววิ่งไปหากลุ่มของเนส หน้าห้องเพื่อตรงไปยัง
ร้านเกม

แซ่ดๆๆๆ...

เวลาผ่ า นไป ๓ ชั่ ว โมง หลั ง จากเล่ น เกมเสร็ จ
แมทเดินมาถึงสถานีรถไฟฟ้า เขายืนรอท่ามกลางผู้คน
มากมายทีก่ ำลังเดินทางกลับบ้าน ขณะทีเ่ ขากำลังจะหยิบ
หนังสือขึ้นมาอ่าน ทันใดนั้นเองก็เหลือบไปเห็นใครบางคน
ที่อีกฝั่งของสถานี... คนทีจ่ ากกันมาหลายปี คนทีเ่ ขาคิดถึงตลอด คนทีเ่ ขา
มีความรูส้ กึ ดีๆ ให้อยู่เสมอ
เมือ่ แมทตัง้ สติได้ เขารีบวิง่ ไปยังอีกฝัง่ ของสถานีรถไฟฟ้า หันซ้ายหันขวา
มองหาเธอคนนั้น แต่ก็ ไม่เจอ ‘นี่เราตาฝาดไปหรือเนี่ย เมื่อครู่เราเห็น
ยายนั่นนี่นา’ แมทคิด สายตาก็ยังคงสอดส่ายไปมา แต่ก็ไม่พบอะไร ‘เรา
คงตาฝาดไปเองนั่นแหละ ยายนั่นจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกัน’
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................................................... ...
แมทจึงตัดใจ แล้วเดินทางกลับบ้าน แต่ในใจของเขาก็ยังคง
ครุ่นคิดถึงเธอคนนั้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงบ้านเขาก็ไม่พูดไม่จา
กับใคร นอกจากทักทายเท่านั้น หัวใจของเขาเต้นระรัว เมื่อ
คิดถึงความเป็นไปได้ที่จะได้พบกับเธอคนนั้นอีกครั้ง
เมื่อแมทอาบน้ำ และจัดกระเป๋าเสร็จ เขานั่งลงบนเตียงแล้ว
ก็เห็นอะไรบางอย่างบนตู้ จึงลุกขึน้ ไปหยิบรูปรูปหนึง่ ทีว่ างอยูช่ นั้ บนสุด
แล้วถือกลับมานั่งที่เก่า
รูปนั้นเป็นรูปของเด็กหญิงวัยประมาณ ๑๒ ปี ผมสีน้ำเงิน
นัยน์ตาสีดำกลมโต ในชุดกระโปรงสีชมพู หน้าตาน่ารัก น่าทะนุถนอม
‘ถ้าที่เราเห็นในวันนี้คือยายนี่จริงๆ ขอให้ได้พบกันอีกสักครั้งเถิด’
แมทภาวนาอยู่ในใจ ก่อนที่จะเผลอหลับไปทั้งที่ในมือนั้นยังคงถือ
รูปใบนั้นไว้

‘นี่ฉันอยู่ที่ไหน?’

แมทคิดในใจ ‘ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ที่นี่ที่ไหนกัน’
เขามองไปรอบๆ บริเวณทีเ่ ขายืนอยูน่ นั้ เป็นสวนขนาดย่อม
แห่งหนึ่ง มีดอกไม้หลากสีประดับประดาอยู่ตามพุ่มไม้
วิ นาที นั้ น เอง เขาได้ ยิ น เสี ย งร้ อ งไห้ ม าจากด้ า นหลั ง
พอหันไปก็พบเด็กหญิงคนหนึ่ง
‘นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่า ร้องไห้ทำไมล่ะ’ แมทพยายาม
เอ่ยปากถาม แต่ดูเหมือนเด็กหญิงคนนั้นจะไม่ได้ยิน เมื่อแมท
เห็นหน้าของเธอชัดๆ ก็ถึงกับอึ้ง ตาเบิกกว้าง นี่มัน…!!!
“อ้าว อยู่นี่นี่เอง...เรลเป็นอะไร ทำไมถึงมาร้องไห้อยู่ตรงนี้”
เสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้น ทำให้แมทต้องหันกลับไปมอง
ทันที เขาถึงกับตกตะลึงอีกครั้ง นั่นมันเขาตอนเด็กนี่ !
“เรลเสียใจค่ะ ฮือๆ...คุณแม่ดุเรล เรลสอบได้คะแนนไม่ดี
เลย” เด็กหญิงที่ชื่อ “เรล” ตอบด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้น
“ถ้าอย่างนั้นเรลก็ต้องขยันมากกว่านี้สิ ถึงจะเหนื่อยหน่อย
แต่เรลก็จะเรียนดีขนึ้ คุณป้าจะได้ไม่ดเุ รลอีกอย่างไรล่ะ” แมทปลอบเรล
ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน สายตาบ่งบอกชัดเจนถึงความห่วงใย

“จริงเหรอคะพี่แมท ถ้าเรลขยันมากกว่านี้ เรลจะไม่ถูก
แม่ดุใช่ไหมคะ” เรลหยุดร้องไห้ แก้มของเด็กสาวเริ่มเปลี่ยน
เป็นสีชมพู
“จริงสิ เพราะถ้าเรลขยัน เรลก็จะทำตามความฝันของ
ตั ว เองได้ ส ำเร็ จ
และคุ ณ แม่ ก็ จ ะภู มิ ใ จในตั ว เรล
เรลสัญญานะ ว่าจะอดทน” แมทย้ำอีกครั้ง
“เรลสัญญาค่ะ เพื่อเรา” คำสุดท้าย เรลพูดกับตัวเองเบาๆ

กริ๊งงงงงงงง!!!!!

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ปลุกแมท
ออกจากภวังค์แห่งความฝัน เขาลุกขึน้ นัง่
ปรั บ สายตาเล็ ก น้ อ ย พลางจ้ อ งมอง
แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทสี่ าดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ก่อนที่จะ
ยกรูปที่ถืออยู่ในมือขึ้นมาดู อีกครั้ง
“สัญญางั้นเหรอ” แมทพึมพำเบาๆ พร้อมรอยยิ้ม แล้วรีบ
ลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัว เตรียมตัวไปโรงเรียน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แมทก็ ให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะรักษา
สัญญานั้น เขาจะต้องขยัน เขาจะต้องตั้งใจให้มากขึ้น เพื่อที่
ในอนาคต...เขาจะได้พร้อมดูแลเธอคนนั้นทั้งชีวิต
แมทเลิกเล่นเกม แล้วเอาเวลามาอ่านหนังสือ เขาเลิกคุย
ในห้องเรียน แล้วกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้ง เพื่อรักษาคำสัญญานั้น
และเพื่อรอคอยการกลับมาของเธอคนนั้น…
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ลานกวี
มิสวรรณศิริ ผลประมูล

ลานกวี
เวทีสร้างสรรค์

สวั ส ดี ค่ ะ นั ก เรี ย น ครู มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ มี นั ก เรี ย นจำนวนไม่ น้ อ ยให้ ค วามสนใจ
และมี ใจรักในการเขียนบทกวี ฉบับนี้ครูขอนำเสนอผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส่งบทกลอนมาให้ครูพิจารณาในหัวข้อ
“ความซื่อสัตย์”

เกิดเป็นคนควรมีซึ่งความสัตย์ซื่อ
อย่ายึดถือซึ่งความคดจะถดถอย
คนเช่นนี้นี่แหละที่รอคอย
สังคมพลอยน่าอยู่ดูศิวิไลซ์
จะทำการสิ่งใดไม่คิดคด
ทรยศคดโกงไม่โปร่งใส
ไม่สับปลับกลับกลอกหลอกลวงใคร
หนุนนำให้มีคนรักและศรัทธา
นายภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย์ เลขประจำตัว 46342 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
คนที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์
ต้องขจัดความโลภความโกรธหลง
จงเป็นคนดุจพันท้ายที่ซื่อตรง
อยู่มั่นคงอยู่เจริญเพราะความดี
มีเงินล้านอยู่ไม่ได้ถ้าคิดคด
อยู่อย่างอดอยู่ได้อย่างสุขศรี
สอนให้คนมีหลักธรรมนำชีวี
อยู่อย่างมีความสุขสิ้นทุกข์ใจ
นายวิทู ศรีพฤกษ์ เลขประจำตัว 45763 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
อันผู้ใดไร้สิ้นความซื่อสัตย์
สารพัดความดีหามีไม่
ขาดความซื่อสู้รบพบปราชัย
เมื่อขานไขไม่มีคนศรัทธา
จงรักษาความสัตย์ดั่งนกเงือก
มิได้เลือกคู่ใหม่คิดใฝ่หา
เปรียบกับผู้มั่นคงในวาจา
เมื่อสัญญายึดมั่นนิรันดร์กาล
นายอรรจธร งามวงศ์ เลขประจำตัว 50287 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
คนจะเป็นคนจริงหยิ่งในศักดิ์
ต้องให้เห็นประจักษ์ว่าสัตย์ซื่อ
ไม่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
แต่ยึดถือคำมั่นในวาจา
หากปลิ้นปล้อนย้อนยอกทำลวงหลอก
บางครั้งหยอกกันเล่นเป็นปัญหา
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐที่เกิดมา
ไม่ซื่อสัตย์ก็หมดค่าดูน่าอาย
นายณัฐภัทร เงินกิตติ เลขประจำตัว 45299 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
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ความซื่อสัตย์นำทางพาชีวิต
สุจริตโปร่งใสใจห้าวหาญ
เป็นคนดีคนเก่งตลอดกาล
ด้วยการงานที่มั่นคงซื่อตรงจริง
ความดีมีคุณค่าพาเกิดผล
เกิดเป็นคนต้องทำได้ทั้งชายหญิง
ความซื่อสัตย์เสริมคุณค่าอย่าประวิง
เพราะทุกสิ่งล้วนยืนหยัดด้วยศรัทธา
นายกฤตย์กมล สวาทยานนท์ เลขประจำตัว 44262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ความซื่อสัตย์นี้ดีควรมีไว้
ไม่ว่าใครต่างยกย่องและสรรเสริญ
แม้จะมีอุปสรรคขวางทางเดิน
ไม่ยากเกินสัจธรรมนำจิตใจ
ความซื่อสัตย์มีไว้ใครก็รัก
คนรู้จักก็วางใจไม่สงสัย
ชีวิตจะเปี่ยมสุขทุกช่วงวัย
รักษาไว้ตลอดกาลสานความดี
นายชานนท์ พฤกษ์สมุทร เลขประจำตัว 47343 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
คุณธรรมความดีมีหลายข้อ
หนึ่งดีต่อสังคมชื่นชมหลาย
สองพากเพียรเรียนรู้คู่ใจกาย
สามหญิงชายต้องอ่อนน้อมและถ่อมตน
สี่มีความจริงใจไม่พูดปด
ห้าเลิกลดอบายมุขทุกแห่งหน
หกสัตย์ซื่อต้องมีในใจทุกคน
ความซื่อสัตย์คือเหตุผลของคนดี
นายภัทร์ชนนท์ ศรีสัตยวงศา เลขประจำตัว 48790 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
อันคำว่าคุณธรรมความซื่อสัตย์
เป็นสมบัติคนดีทุกสมัย
คนซื่อสัตย์เทวดาย่อมอวยชัย
คุ้มครองให้เปี่ยมสุขทุกเวลา
ไม่หลอกลวงผู้ใดใจสะอาด
ไม่เป็นทาสความชั่วมั่วมุสา
ถ้ามีความซื่อสัตย์คนศรัทธา
เปี่ยมคุณค่าเกียรติคุณหนุนแผ่นดิน
นายเธียรพิสิฐ โอฬารรัตน์มณี เลขประจำตัว 48793 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ฉบับหน้าครูขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรัก
ในการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ส่งผลงานกลอนแปดความยาว 2 บท ในหัวข้อ “กระจกเงา” ส่งผลงานได้ที่มิสวรรณศิริ
ผลประมูล หรือครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่าน ครูยินดีพิจารณาผลงานกลอนของนักเรียนทุกคนที่ส่งมา แต่ต้องเป็นผลงานที่นักเรียน
ประพันธ์เองเท่านั้นนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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เอกลักษณ์แห่งอัสสัมชัญ
นายภควุฒิ จิรดิลก อัสสัมชนิก รุ่น 126 เลขประจำตัว 43483

ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการของ
นักเรียนอัสสัมชัญ

“ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน ยังมี
พยานปรากฏรับรอง...” ศิษย์เก่า
นายภควุ ฒิ จิ ร ดิ ล ก อั ส สั ม ชนิ ก
รุ่น 126 นั ก เรี ยนทุนเล่าเรียนหลวงสาย
เหล่ า นี้ เ ป็ น ประจั ก ษ์ พ ยาน
วิทยาศาสตร์ และเหรียญเงิน ปี 2552 จาก
ที่ ชั ด เ จ น ว่ า โ ร ง เ รี ย น
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
อัสสัมชัญนั้น “เป็นเลิศ”
“อั ส สั ม ชั ญ ” เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นวิ ช าการเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ด้านวิชาการเพียงใด...
อัสสัมชนิกจำนวนมากมีความโดดเด่นด้านวิชาการทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก
ศิษย์เก่าหลายรายประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนใฝ่ฝันและมีชื่อเสียงในสังคม
ทั้ ง หมดทั้ ง มวลนี้ เ ป็ น ผลจากรากฐานทางการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ที่
หล่อหลอมคนคนหนึ่งให้มีความเพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและวิชาการ เพื่อที่จะ
เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ นักเรียนอัสสัมชัญรุ่นต่างๆ ได้สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ ดังบทเพลงสดุดีอัสสัมชัญท่อนหนึ่งที่ได้ยินกัน
ติดหู... “ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน ยังมีพยานปรากฏรับรอง...” ศิษย์เก่าเหล่านี้เป็น
ประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าโรงเรียนอัสสัมชัญนั้น “เป็นเลิศ” ด้านวิชาการเพียงใด
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แม้จะเป็นเพียงสนามการแข่งขันหนึ่งในชีวิตของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่กเ็ ป็นโอกาสทีด่ ขี องนักเรียนทีจ่ ะได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ
ของตนในด้านวิชาการ นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการจะต้องเสียสละเวลาส่วนหนึ่ง
ในโรงเรียนเพื่อไปอบรมติวเข้มในวิชาการแขนงที่ตนต้องการศึกษา แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้น
มีค่ามาก นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนจากหลากหลายโรงเรียนที่มี
ความสามารถในวิชาการที่ตนถนัด ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และได้มีโอกาสศึกษาวิชานั้น
อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการที่สามารถสอบแข่งขันได้เป็นผู้แทนประเทศไทย
จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบันไดก้าวสำคัญไปสู่ชื่อเสียงทั้งแก่ตนเอง
วงศ์ตระกูล และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอัสสัมชัญ
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จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั ก เรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ แ ทน
ประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีเป็นจำนวนมาก ได้แก่
นายวสันต์ เจียรมณีทวีสิน (AC 118) เจ้าของรางวัลเหรียญทองจาก
การแข่ ง ขั น คอมพิ ว เตอร์ โ อลิ ม ปิ กระหว่ า งประเทศ นายเจษฎา
เตมัยสมิธิ (AC 119) เหรียญทองจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ นายบวร หงษ์ศรีจินดา (AC 121) เหรียญทอง
จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลโครงการโอลิมปิกวิชาการขณะนี้พบว่า ปัจจุบันมีนักเรียน
อั ส สั ม ชั ญ จำนวนน้ อ ยลงที่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทยไปแข่ ง ขั น
โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญล้วนแต่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ ซึ่งเมื่อได้รับ
การฝึกฝนเพิม่ เติมก็จะมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการสูงพอทีจ่ ะ
ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติได้
ปณิธานที่ชาวอัสสัมชัญท่องกันได้ขึ้นใจตอนหนึ่งมีใจความว่า
“ต้องมุง่ มัน่ ในความเป็นเลิศด้านวิชาการ” เมือ่ ท่องขึน้ ใจแล้ว นักเรียน
อัสสัมชัญก็ควรปฏิบัติตามปณิธานนี้ให้สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจ
ความสำเร็จระดับนานาชาติของนักเรียนอัสสัมชัญรุ่นก่อนๆ
มาจากความมุมานะ ความอดทน และความขยันหมั่นเพียรศึกษา
หาความรู้ ดังคติพจน์ “LABOR OMNIA VINCIT” ซึ่งแปลว่า วิริยะ
อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญทุกคน
เป็นผู้มีศักยภาพในตัวเอง แต่บางคนอาจเห็นว่าเส้นทางของการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการนั้นเป็นเส้นทางที่ยากลำบากและยาวนาน

ทำให้นักเรียนท้อแท้ และบางรายก็ยอมแพ้ต่อการแข่งขันที่ต้องใช้
ความอดทนสูง แต่ โรงเรียนอัสสัมชัญมีคติพจน์ที่สอนใจนักเรียน
อัสสัมชัญเสมอมา ทำให้นักเรียนได้ตระหนักว่าความวิริยอุตสาหะ
นั่นเองที่จะนำความสำเร็จมาให้ หากเรามีความขยันหมั่นเพียร
มุ่งมั่น ไม่ท้อแท้ มีใจรักในวิชาที่ตนชอบ และมีกำลังใจดี ในการ
ศึกษาเล่าเรียน ความสำเร็จทางวิชาการย่อมตามมาในที่สุด นับเป็น
ดอกผลอันสวยงามแห่งความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจ
“เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง เพือ่ ไม่ให้ลายขาวและแดง
ของเราเศร้ า และหมอง...” เป็ น บทเพลงอี ก ท่ อ นหนึ่ ง ของเพลง
สดุดีอัสสัมชัญที่นักเรียนอัสสัมชัญล้วนจำได้ขึ้นใจ ในด้านความ
เป็นเลิศทางวิชาการนั้น เราจะช่วยกันประคับประคองชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์อัสสัมชัญได้อย่างไร ? ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
อั ส สั ม ชั ญ นั้ น ก็ ย่ อ มมาจากผลสำเร็ จ ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
รุน่ ปัจจุบนั เพราะชือ่ เสียงของนักเรียนในรุน่ อดีตนับวันก็ยงิ่ เลือนราง
ไปตามกาลเวลา แต่นักเรียนในรุ่นปัจจุบันนี้เองเป็นบุคคลสำคัญที่จะ
รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนให้คงอยู่ตราบนาน
อนาคตของโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นอยู่กับนักเรียนรุ่นปัจจุบัน
ทุกความสำเร็จที่นักเรียนอัสสัมชัญได้รับจะสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่า
อัสสัมชัญมีคุณภาพอย่างไร การที่จะ “ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร
ฟุง้ เฟือ่ งขจร ถึงชัว่ นิรนั ดร์” ได้นนั้ ต้องเกิดจากการทีน่ กั เรียนอัสสัมชัญ
รุ่นปัจจุบันเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์
แก่สายตาของคนทั่วไปนั่นเอง

อัสสัมชัญสาส์น
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เด็กชายภโวทัย ธำรงสมบัติสกุล เลขประจำตัว 47118 ระดับชั้น EP-M. 2/1

Integrated
Activities

at Rama II Campus
“...กิจกรรมบูรณาการเปิดโอกาสให้เราได้ทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมดนตรี กีฬา งานศิลปะ รวมทั้งการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษในแบบที่แตกต่างออกไป
จากการเรียนการสอนในห้องเรียน...”
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กิจกรรมบูรณาการที่โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
ได้เริ่มต้นขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แม้ว่าในเบื้องต้นอาจมีคนที่ไม่อยาก
เดินทางไปไกลถึงจังหวัดสมุทรสาคร แต่เมือ่ ได้ไปร่วมกิจกรรมบูรณาการ
ด้านการเรียนรู้ และได้มโี อกาสเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ในแบบทีไ่ ม่สามารถ
ทำได้เต็มที่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครบ่น
เรือ่ งการเดินทางอีกต่อไป เพราะการไปทำกิจกรรมบูรณาการทีโ่ ครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 นั้น มีทั้งความสนุกสนานและได้รับ
อะไรกลับมามากกว่าที่คิด
นักเรียนอัสสัมชัญตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษามีตารางการทำกิจกรรมบูรณาการที่โครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 บรรจุอยูใ่ นตารางเรียนของเรา กิจกรรม
บูรณาการเปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดนตรี กีฬา งานศิลปะ รวมทั้งการฝึกทักษะ
ภาษาอั ง กฤษในแบบที่ แ ตกต่ า งออกไปจากการเรี ย นการสอนใน
ห้องเรียน ทำให้ผมและเพื่อนๆ มีความกระตือรือร้นที่จะได้ลงมือทำ
ในสิ่งใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป รวมทั้งได้ฝึกทักษะ
ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะไปด้วยในตัว
ที่แคมปัส พระราม 2 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เป็ น อย่างมาก ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง ใหญ่กว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
ของเรามาก อากาศก็สดชื่น อาจเป็นเพราะอยู่ ไกลจากตั ว เมื อ ง
และมลพิษต่างๆ จากรถยนต์ก็เข้าไปไม่ถึง ทำให้หายใจได้เต็มปอด
ไม่เหนื่อยง่าย
ในส่วนของกิจกรรมวิชาดนตรี มีให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น
เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ ฯลฯ ซึ่งผมเลือกที่จะเรียนเปียโน เพราะตอน
ผมเล็กๆ คุณแม่เคยพาผมไปเรียนกับพี่ที่อยู่ ใกล้บ้าน แต่ ในเวลา
ต่อมาเขาได้ยา้ ยบ้านไป ทำให้ผมต้องหยุดเรียนลงกลางคัน จนกระทัง่

มีกิจกรรมบูรณาการที่แคมปัส พระราม 2 ผมจึงได้กลับมาเรียน
เปียโนอีกครัง้ การเรียนการสอนวิชาดนตรีนสี้ นุกสนานมาก เพราะเรา
สามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบ ทำให้ผมมีความสุขอีกครั้งที่ได้
กลับมาเล่นเครื่องดนตรีที่ผมคุ้นเคย คุณแม่บอกว่าการเล่นเปียโน
เป็นการฝึกพืน้ ฐานการเล่นดนตรีทดี่ ี ทำให้สามารถอ่านโน้ตได้ มีสมาธิ
การฟังเสียงก็ดีขึ้น และยังได้เรียนรู้ในเรื่องของจังหวะอีกด้วย
นอกจากการเรียนดนตรีแล้ว เรายังได้เล่นกีฬาต่างๆ อย่าง
สนุกสนาน เราได้วงิ่ ได้เล่น ได้ออกแรงอย่างเต็มที่ เพราะที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก นั้นมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ประกอบกับมีนักเรียน
จำนวนมาก ทำให้การเล่นกีฬาแบบทีต่ อ้ งใช้พนื้ ทีก่ ว้างๆ เช่น ฟุตบอล
นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ เรายังได้มีโอกาสเรียนวิชาศิลปะที่
ช่วยส่งเสริมจินตนาการและยังเป็นกิจกรรมที่เราเพลิดเพลินกันมาก
มาสเตอร์สอนให้พวกเราเขียนรูปที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ทำให้ ได้
เรียนรู้เรื่องการสังเกตอารมณ์ของคนอื่นๆ และอีกหนึ่งกิจกรรม

การเรียนการสอนที่สำคัญมากก็คือวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
เด็กแผนก English Program อย่างพวกเรา การได้เรียนรู้คำศัพท์
ใหม่ๆ นอกห้องเรียน ทำให้พวกเราจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
และยั ง เป็ น การเรี ย นที่ ไ ม่ น่ า เบื่ อ อี ก ด้ ว ย ที่ ส ำคั ญ เราสามารถนำ
ความรู้ทุกอย่างมาประยุกต์ใช้ในการเรียนปกติและในชีวิตประจำวัน
ได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมบูรณาการที่แคมปัส พระราม 2 ทำให้พวกเราได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น ช่วยให้มีสมาธิ และมีความสุขในการเรียน
นอกจากนี้ ยังทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถควบคุม
น้ำหนักได้ เพราะต้องออกแรงมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การได้ใช้
พลังงานมากๆ ยังทำให้นอนหลับง่าย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ชอบมาก
เพราะทำให้เราไม่ใช้เวลาหมดไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพียง
อย่างเดียว คุณแม่ยงั บอกผมอีกว่า การเล่นดนตรี กีฬา เป็นกิจกรรม
ที่จะทำให้เราเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ทำให้ร่างกายแข็ง แรงและไม่
เจ็บป่วยง่าย สรุปได้วา่ การนำข้อดีตา่ งๆ จากการทำกิจกรรมบูรณาการ
ทีแ่ คมปัส พระราม 2 มาใช้ปรับปรุงการเรียน การเล่น และการใช้ชวี ติ
ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมอง
เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ รอบตัวอีกด้วย
อัสสัมชัญสาส์น
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มิสสุดาพร พรหมนิมิตร

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มีความสุข...สนุก บนพื้นฐานของการเรียนรู้
คุณลุงนริน วิทยากรท้องถิ่น

ในการสอนแบบบูรณาการ ผู้สอนสามารถกำหนดเรื่องและ
สร้างเครือข่ายของเนื้อหาในแต่ละรายวิชาที่โยงความสัมพันธ์และ
หลอมรวมจุ ด ประสงค์ ใ ห้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส มบู ร ณ์ ผู้ ส อน
จะออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการ
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยพิจารณาเทคนิคการสอน
ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาจัดประสบการณ์ตรงให้แก่
นักเรียน รวมทัง้ ให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรม เข้าใจได้งา่ ย ตรงกับความเป็นจริงและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถ
และทักษะแก่ตัวผู้เรียน

ศึกษาเรียนรู้สู่การทำงาน

ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครู
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีโอกาสได้
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ
ให้ กั บ นั ก เรี ย น โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษา
ค้ น คว้ า ด้ ว ยวิ ธี ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ล้ ว
เชื่อมโยงเนื้อหา ในแต่ละรายวิชาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับผูเ้ รียน โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เริ่มตั้งแต่การฟังบรรยายจากผู้รู้
ในท้องถิน่ หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” เพือ่ เป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมประสบการณ์ตรง
ด้ ว ยการเข้ า เยี่ ย มชมศึ ก ษาสถานที่ จ ริ ง รวมถึ ง เน้ น การเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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จากการสำรวจศึ ก ษาค้ น คว้ า
ท่ า มกลางธรรมชาติ จากแหล่ ง เรี ย นรู้
ทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการร่ ว มรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มให้ มี
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เชือ่ มโยงสู่
การใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุ ค่า เพือ่ นำมา
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

พืชมีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร

ศึกษาธรรมชาติรอบๆ
แหล่งเรียนรู้

ผู้ เ รี ย นสามารถนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
วิทยากรท้องถิ่นและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นำมาสรุปและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ตามศักยภาพ
นอกจากนักเรียนจะได้รบั ความรูจ้ ากการศึกษา
และสังเกตแล้วยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
นำดอกของพื ช ในท้ อ งถิ่ น ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ แปรรู ป
เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง นั บ เป็ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
โดยแท้จริง

การ์ดสวยๆ จากดอกอัญชัน

อัสสัมชัญสาส์น
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มาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ชุมชน (Community) คือ กลุม่ คนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน มีปฏิสมั พันธ์
ในการกระทำใดๆ ร่วมกันนานเพียงพอทีจ่ ะจัดเป็นรูปแบบประเพณี
และเมื่อคนในชุมชนได้ไว้วางใจกันและกัน ย่อมทำให้การกระทำ
ใดๆ สำเร็ จ ตามเป้ า หมาย ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning
Community) คือ กลุ่มคนที่แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน
และนำความรู้ของแต่ละบุคคลมาเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นสั ง คมนั้ น อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น ดั ง นั้ น ชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้จึงต้องประกอบไปด้วยผู้นำหรือผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน ต้องมีการร่วมมือกัน ให้การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ งึ เป็นแนวทางในการสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ
ให้กับนักเรียน
ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ จ ะต้ อ งมี
ความซื่อสัตย์ต่อสมาชิกในชุมชน และสามารถให้ความช่วยเหลือ
ต่อสมาชิกในชุมชนได้
การเรียนรู้ (Learning) จึงเป็นทั้งเป้าหมายและปลายทาง
ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ว่านี้จะต้องเป็นการเรียนรู้
ทีส่ มาชิกในชุมชนนัน้ เห็นพ้องต้องกัน มิใช่ตา่ งคนต่างเกิดการเรียนรู้
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กั น คนละแบบ และต้ อ งเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายในทาง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน สิ่งที่ประกอบกัน
เป็นการเรียนรู้อาจเป็นทั้งความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทักษะ
ความสามารถ ความเชือ่ เจตคติ ค่านิยม และจริยธรรมต่างๆ ในแต่ละ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ต่างกัน และด้วย

ปัจจัยสำคัญของชุมชน
แห่งการเรียนรู้
1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
2. กฎเกณฑ์ของชุมชน
3. ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคล
4. การแบ่งปันประสบการณ์และ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

วิธีการที่ต่างๆ กันด้วย เพราะสภาพของแต่ละชุมชน สถานภาพ
ของสมาชิ ก ที่ ม าอยู่ ร วมกั น และเป้ า หมายที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ที่
แตกต่างกัน เมือ่ มาอยูร่ วมกันโดยมีจดุ หมายและปลายทางทีร่ ว่ มกันอยู่
สมาชิกในชุมชนก็จะคิดค้นหาวิธีการสร้างแบบแผนและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อที่จะให้บรรลุตามจุดหมายและปลายทางของ

การเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จริยธรรมและการเมืองจึงปรากฏขึ้นในชุมชน
เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะจริยธรรมและการเมืองจะเป็นสิ่งที่มา
กำกับสมาชิกในชุมชนนั้นแสดงพฤติกรรม ซึ่งเอื้อต่อการที่จะทำให้
เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน

ประเด็นสำคัญของผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้
1. ผู้นำจะต้องมีพลังและอำนาจในการชักจูงสมาชิกในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
2. มีการแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์รว่ มกัน เพือ่ ทีจ่ ะหาแนวทางพัฒนานักเรียน โดยให้มที ศิ ทางไปในทางเดียวกัน
3. การเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ ของผูท้ มี่ สี ว่ นร่วม เพือ่ นำการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้หาทางแก้ปญ
ั หาตามความต้องการ
ของนักเรียนได้
4. การสำรวจและตรวจสอบพฤติกรรมของครูในห้องเรียน เพื่อให้ผลตอบรับและให้ความช่วยเหลือในการ
สนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของครู และปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น
5. เงื่อนไขทางร่างกายและความสามารถของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานของคนในชุมชน
อัสสัมชัญสาส์น
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เรียนรู้ บูรณาการ
มิสสุกัญญา พุกกะเวส
มิสสุนิสา แก้วกระจ่าง

ความเคลื่อนไหวโครงการอาเซียนศึกษา :
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นายณัฐพงศ์ กอบเกียรติกวิน

• เนื่ อ งจาก HG มี ค วามยาวเป็ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของ EG
ที่ทราบได้จาก FH แบ่งสามเหลีย่ ม EFG ออกเป็นสามเหลีย่ ม
EFH และสามเหลี่ยม FGH ที่มีความเท่ากันทุกประการ
สะพานปีนงั ในประเทศมาเลเซียมีเสาสะพานทมี่ สี ายเคเบิล
• ดังนั้น HG มีความยาว 8 กิโลเมตร
ยึดติดกับเสาและสะพานดังรูปต่อไปนี้
• เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC ~ สามเหลี่ยม EFG
• ดังนั้น สามเหลี่ยม BCD ~ สามเหลี่ยม FGH
• หา DC จาก BD/FH = DC/HG
			 12 / 6 = DC / 8
			 DC = 16 กิโลเมตร
• เนื่องจาก AC มีความยาวเป็น 2 เท่าของ DC
• ดังนั้น AC มีความยาว 32 กิโลเมตร
• หา BC จากทฤษฎีบทปิทาโกรัส
			 BC2 = BD2 + DC2
			 BC2 = 122+ 162
			 BC2 = 144 + 256
สายเคเบิลถูกขึงจนมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมตามแบบร่าง
			 BC2 = 400
			 BC = 20
• หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC
			 พท. = 1 × 32 × 12
2
			 พท. = 192 ตารางกิโลเมตร		
สรุปว่าส่วนสายเคเบิลของสะพานมีพื้นที่ 192 ตาราง
กิโลเมตร
• หาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ABC
โดยที่เสาต้นแรกมีสายเคเบิลขึงกับเสาและสะพานเป็นรูป 			 ความยาวรอบรูป = 32 + 20 + 20
สามเหลี่ยม ABC สูง 12 กิโลเมตร จากพื้นดิน อยู่ห่างจากเสา 			 ความยาวรอบรูป = 72 กิโลเมตร			
ที่ ส องที่ มี ค วามสู ง 6 กิ โ ลเมตร และมี ส ายเคเบิ ล ขึ ง เป็ น รู ป
สรุปว่ารวมแล้วสายเคเบิลมีความยาวทัง้ หมด 72 กิโลเมตร
สามเหลี่ยม EFG ที่มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร
คำถาม
1. สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ 192 ตารางกิโลเมตร
2. สามเหลี่ยม ABC มีความยาวรอบรูปเท่าใด
วิธีทำ
จากโจทย์กำหนดให้ :
			 BD มีความยาว 12 กิโลเมตร
			 FH มีความยาว 6 กิโลเมตร
			 สามเหลี่ยม EFG มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร
• หา EG จากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยม
			 48 = 21 × EG × 6
ความยาว 72 กิโลเมตร
			 EG = 16 กิโลเมตร
เลขประจำตัว 45116 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
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ษาปีที่ 5/1 

เลขประจำตัว 44598 ชั้นมัธยมศึก
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นายอดิเทพ ลีวัฒนานุกูล

เลขประจำตัว 44569 ชั้นมัธยมศึกษาปีท

ี่ 5/1 

กำหนดที่ตั้งตามแผนที่ของเมืองหลวงประเท
ศต่างๆ ในอาเซียน และกำหนดให้เมืองเน
ปีดอ เมืองจาการ์ตา และเมือง
บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นจุดยอดมุมของสามเห
ลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง โดยที่มุมของเมืองบันดาร
์เสรีเบกาวันเป็นมุมฉาก และมุมของ
เมืองเนปีดอเปน็ มุม 30 องศา ระยะทางในแผ
นทจี่ ากเมืองเนปีดอถงึ เมืองบันดารเ์ สรีเบกาวั
นเท่ากับ 2.6 เซนติเมตร หากต้องการ
เดินทางจากเมืองเนปีดอไปยังเมืองบันดาร์
เสรีเบกาวันโดยเครื่องบิน แต่ต้องไปเปลี่ย
นเครื่องที่เมืองจาการ์ตา จะต้องเดินทาง
เป็นระยะทางอย่างน้อยกี่กิโลเมตร ( 3 = 1.7
32 )
Latitude
20 ํ
Scale(cm)
1:100,000,000
0ํ

120 ํ

100 ํ

140 ํ
Longitude

วิธีทำ

ระยะทางจริงจากเมืองเนปีดอถึงเมืองจาการ

หา x
				 cos 30 ํ = ด้านประชิดมุม
ด้านตรงข้ามมุม
					3 =
2.6
2
x
				 x
= 2.63 × 2 = 3 ซม.
หา y
				 tan 30 ํ = ด้านตรงข้ามมุม
ด้านประชิดมุม
					1 =
Y
3
2.6
				 y
= 1 × 2.6 = 1.5
3

= 3 × 1,000

์ตา

= 3,000 กิโลเมตร
ระยะทางจริงจากเมืองจาการ์ตาถึงเมืองบันดาร

= 1.5 × 1,000

์เสรีเบกาวัน

= 1,500 กิโลเมตร
จะต้องเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อย

ซม.

มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 100,000,000 เซน
ติเมตร
				 =		1 เซนติเมตร : 1,000 กิ
โลเมตร

= 3,000 + 1,500
= 4,500 กิโลเมตร
ดังนัน้ จะตอ้ งเดนิ ทางเป็นระยะทางอยา่ งน้อย
4,500 กิโลเมตร
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เรียนรู้ บูรณาการ
มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม
มิสฐิตาภา แก้วกระจ่าง
มิสสุกัญญา พุกกะเวส

ต่อยอดการเรียนรู้
บูรณาการความคิด

คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ มิสสุกญั ญา พุกกะเวส มาสเตอร์
เอกมล สงวนนาม และมิสฐิตาภา แก้วกระจ่าง ร่วมมือกันจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้วิธีสอนแบบทีม (Team Teaching) ซึ่งเป็นการทำงานของครูที่วางแผน
การสอนร่วมกัน และรับผิดชอบการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มเดียวกันครบทั้งกระบวนการ อีกทั้งยังร่วมกันนำ
ประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน
และผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม หนึ่งในทีมผู้สอน ได้กล่าวถึงทัศนะที่มีต่อ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการไว้ว่า แนวทางนี้สามารถช่วยลดจุดด้อยของทีม
แต่นำจุดเด่นหรือประสบการณ์ที่แตกต่างของครูมาช่วยกันต่อยอดให้ บ รรลุ
ผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน อันมีที่มาจากการที่ทีมครูผู้สอน
ได้ช่วยเหลือกันและร่วมมือกันอย่างแท้จริง
ในส่วนของหลักสูตรนั้นได้กำหนดกรอบและขอบเขตภายในกลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ สาระศาสนา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
มาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยจัดกลุ่มนักเรียน 2 ห้อง เป็น 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนเกือบ 100 คน
เน้นให้เดินเรียนเป็นหลัก แม้จะมีความวุ่นวายเป็นธรรมดา แต่ทีมผู้สอนก็พร้อม
ที่จะยอมรับและแก้ปัญหานั้น เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
ที่วางไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งหวังให้ศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จ
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หากถามว่ า การทำกิจกรรมให้ผู้เรียนคุ้มค่าหรือไม่ คงต้อง
คาดหวังไปทีผ่ ลสัมฤทธิจ์ ากการทำกิจกรรมของผูเ้ รียน ถ้ามีผลดีจะเป็น
แรงเสริมให้ผู้สอนมีกำลังใจและสนุกกับการสอน และการที่ผู้เรียน
รวมกลุ่ ม กั น ทำกิจกรรมด้วยความสนใจก็นับเป็นความท้าทายให้
ผู้สอนต้องเร่งพัฒนาตนเอง และเตรียมตัวในการสอนทุกๆ ครั้ง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
ส่วนความกังวลใจของนักเรียนที่มีข้อสงสัยและตั้งคำถามกับ
ตนเองหรือกับเพื่อนด้วยกันว่า การเรียนรู้สังคมศึกษาแบบบูรณาการ
จะทำให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระของวิชานี้อย่างครบถ้วนหรือไม่
ประเด็ น นี้ เ ป็ น จุ ด ที่ ที ม ครู ผู้ ส อนตระหนั ก และให้ค วามสำคั ญ เป็ น
อย่างยิ่ง โดยการนำตัวชี้วัดของแต่ละสาระมาเป็นแนวทางในการ
นำเนื้อหาของแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนได้เ รี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ครบถ้วน แต่ตอ้ งใช้เวลาในการพัฒนาและเติมเต็มอย่างต่อเนือ่ ง มิใช่
เป็นการตอบคำถามเหมือนพูดคุยกันทัว่ ไป หรือมิใช่บทเรียนสำเร็จรูป
ซึ่งทีมครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอน แต่สิ่งสำคัญที่ทางทีม
ครูผู้สอนต้องการเน้นในเบื้องต้นคือ ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จัก
ดูแลควบคุมตนเองได้ มีความใฝ่รู้ รูจ้ กั การใช้สติปญั ญาด้วยกระบวนการ
พัฒนาสติและสมาธิ เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานให้ผู้เรียนก่อน
พร้อมทั้งสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้ผู้เรียน
มีความพร้อม ความเข้าใจ และมีความสามารถนำไปประยุกต์ ใช้
ในการเรียนรู้ในลำดับต่อไป
สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่กำลังดำเนินการอยู่
เป็นการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนควบคู่กับการแก้ปัญหาเพื่อการ
พัฒนา ปัญหาทีพ่ บเห็นทุกอย่างย่อมมีวธิ แี ก้ไข ดังทีส่ มเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “เมือ่ มีมดื ย่อมมีสว่าง เมือ่ มีหนาว ย่อมมีรอ้ น
เป็นแนวทางในการแก้ซึ่งกันและกัน”
ตามด้วยทัศนะของมิสฐิตาภา แก้วกระจ่าง ซึ่งเริ่มจากการ
ตั้งประเด็นคำถามว่า การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยใน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการได้อย่างไร ในมิตวิ ธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์เป็นวิธเี ฉพาะ
ทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ทีท่ ำให้การศึกษาค้นคว้าดำเนินไปอย่าง
เป็นกระบวนการจนสามารถทราบข้อเท็จจริง และนำเหตุการณ์นั้น
มาอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ในแง่ของการผสมผสานความรู้และทักษะ โดยให้ผู้เรียน
ใช้สติเป็นเครื่องนำทางเมื่อเข้าสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก
ตีความ และสรุป สร้างเป็นองค์ความรู้ ใหม่ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด นักเรียน
สามารถแสดงออกได้ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
• ด้านการคิดเชิงเหตุผล ทำให้เกิดความรู้ ความจำ และ
ความเข้าใจ นำไปสูก่ ระบวนการเรียนรูแ้ บบคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าได้
• ด้านคุณลักษณะ นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเพิ่มขึ้น
กระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดจินตนาการควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้

ปิดท้ายด้วยทัศนะของ มิสสุกัญญา พุกกะเวส ซึ่งกล่าวถึง
การนำเสนอผลงานผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แล้ว ว่าเข้าถึงเขตพรมแดน
ทัง้ ความรู้ ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบตั ติ ามศักยภาพของผูเ้ รียน
หรือไม่ สามารถยกตัวอย่างที่เห็นผลชัดเจนจากผลงานของผู้เรียน
ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาสังคมศึกษา
พื้นฐาน สาระศาสนากับหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ ทำให้ผเู้ รียนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตั จิ ริง
เริ่มต้นตั้งแต่การฝึกสติ-สมาธิ พร้อมๆ กับการให้ความรู้ผสมผสาน
กับการฝึกทักษะอย่างหลากหลาย และให้ลงมือทำกิจกรรมกลุ่ม
อันเป็นส่วนหนึง่ ของการทลายกรอบความคิดและการเรียนรูแ้ บบเดิม
ของผู้เรียน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการจัดการเรียนรู้ต่างๆ
ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
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• กรณีตัวอย่างวันต่อต้านการสูบบุหรี่โลก มีกรอบการเรียน
ให้ ผู้ เ รี ย นหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ นมาของวั น ต่ อ ต้ า น
การสูบบุหรี่โลก ประกอบกับการรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดี การมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวติ พร้อมทัง้ มีทกั ษะกระบวนการคิด
ทั้งการวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่ดีด้วยการปลูกฝังคุณธรรม
กั บ ค่ า นิ ย มที่ ดี ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่
รู้หน้าที่ รับผิดชอบตนเองให้ห่างไกลจากภัยอันตราย และมีส่วนร่วม
กั บ ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย จากบุ ห รี่ โ ดยการรณรงค์ ภายใน
ครอบครัวหรือชุมชน
ทีมผู้สอนได้มอบหมายกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนรู้จักการประชุม
วางแผน ร่วมค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล ระดมสมอง จัดทำผลงาน
และนำเสนอผลงานกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม แล้วนำไปรณรงค์ให้เกิด
ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ได้จริง ตรงตามตัวชี้วัดที่เป็นเครื่อง
กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่เป็นอยู่อย่างเท่าทันกระแสโลก
• กรณีตัวอย่างวันเข้าพรรษา เป็นตัวอย่างผลการเรียนรู้และ
การแสวงหาคำตอบของกลุ่มผู้เรียนที่สะท้อนถึงสภาพและภาวะของ
ผู้เรียน เริ่มต้นจากการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้ข้อมูลหรือความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ รู้จักประสานความร่วมมือ ร่วมคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ผลงานในเชิงประจักษ์ มีทั้งการเชื่อมโยงเข้ากับหลัก
ศาสนา หน้าที่พลเมือง และทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
ตั ว อย่ า งผลงานที่ ป รากฏนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวะของผู้ เ รี ย นที่
มี ปั ญ ญา มี ค วามคิ ด สร้ า งสมคุ ณ ความดี ละวางความชั่ ว เป็ น
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบในความเป็นพลเมืองทรงคุณค่า และ
สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นคนดีได้
ผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจาก
ก้าวแรกที่ทีมครูผู้สอนมีความเข้าใจในสภาพผู้เรียนในช่วงแรกเริ่ม
รู้จักค้นหาความแตกต่าง และทำความเข้าใจว่าผู้เรียนขาดอะไรบ้าง
จากนัน้ ครูผสู้ อนได้รว่ มแรงร่วมใจกันหาแนวทางจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางของหลักสูตร ด้วยความตระหนักดีว่าผู้เรียนมีความ
หลากหลาย จึงต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก ตนเอง ดึ ง ศั ก ยภาพของตนเองออกมาสร้ า ง
คุณภาพให้ได้ โดยให้ความสำคัญในเชิงปริมาณ คือ คะแนนเป็น
เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้และ
สร้างคุณค่าในตนเองได้
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นอกจากทัศนะจากครูผู้สอนแล้ว ยังมีความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการดังนี้

นายเจตพล ลิขิตกาญจนากรกิจ
เลขประจำตัว 45807 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผมได้รับความรู้และแนวคิดที่แตกต่างอย่างหลากหลาย
จากการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการในรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศึกษา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชานีท้ ำให้ผมเกิดการ
เรียนรูท้ ไี่ ด้จากการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำ mind map
การคิดวิเคราะห์ และการจัดทำผลงานต่างๆ ที่มีการผสมผสาน
ทักษะด้านสังคม ศาสนา และประวัตศิ าสตร์เข้าด้วยกัน ทำให้เกิด
กระบวนการทางความคิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม และสามารถ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำมาปรับใช้กับ
การเรียนวิชาอื่นได้

นายชุติวัต ถนอมวรารักษ์
เลขประจำตัว 45482 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ผมได้รับความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งความหลากหลาย
ที่ ว่ า นั้ น คื อ การได้ รั บ ความรู้ ที่ เ ป็ น การผสมผสานระหว่ า ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสังคมศึกษา รวมทั้งได้ฝึกฝนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะความเป็นเหตุเป็นผล ทำให้
ผมและเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ว่าการศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนเพียง
หนึ่งองค์ความรู้ต่อหนึ่งช่วงเวลาเสมอไป อีกทั้งองค์ความรู้
บางอย่างทีเ่ ราไม่คดิ ว่าจะสามารถนำมาหลอมรวมกันได้กส็ ามารถ
บูรณาการกันได้ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ ทำให้ผมได้
เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กั บ เพื่ อ นต่ า งห้ อ งที่ ต้ อ งมาเรี ย นร่ ว มกั น ทำให้ รู้ สึ ก อบอุ่ น
มากขึ้น ประกอบกับมีคณะครูที่คอยสั่งสอน อบรม ดูแล และ
ให้คำปรึกษาถึง 3 ท่านด้วยกัน หากเกิดข้อสงสัยก็จะได้รับ
คำอธิบายหรือคำตอบที่หลากหลายแง่มุม และสุดท้ายคือได้
สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการสร้าง
โอกาสทางความคิดให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ผมและเพื่อนๆ ทุกคนขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน
ที่ช่วยกันบูรณาการความรู้ ให้พวกผมมีความรู้คู่ทักษะในการ
ดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
ขณะนี้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการในกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำลังเดินหน้า
ไปตามแนวทางที่ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ โดยดำเนินการจัด
การเรียนรู้ตามศักยภาพที่มีอยู่จริงของผู้เรียน และอยู่ในระดับ
ของการปรับกระบวนทัศน์-จัดระบบการเรียนรู้ โดยที่ผู้เรียน
กำลังเริ่มต้นนำพาตนเองไปสู่กระบวนการเรียนรู้ และสามารถ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งมี ร ะบบ เห็ น ได้ จากผลงานที่ มี การแบ่ ง
พรมแดนการเรียนรู้ ได้ทั้งในส่วนความรู้ ทักษะกระบวนการ
และการค้ น หาคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี คณะครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชื่อมั่นว่าผู้เรียนกำลังจะ
ก้าวไปสู่จุดหมายต่อไปในอนาคตได้อย่างมีทิศทางแน่นอน
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ฟุดฟิดฟอไฟ
มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ

Jason Thomas Mraz นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน พ.ศ.นี้ ด้วยแนวเพลง Pop rock, Folk,
Jazz และ Hip hop ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เพลงของเขาฮิตติดทุกชาร์ต และโดนใจแฟนเพลงหลายๆ คน ล่าสุด Jason Mraz
ได้ตอกย้ำกระแสความนิยมด้วยการเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “TOUR IS A FOUR LETTER WORD JASON MRAZ AND HIS BAND” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ฟุดฟิดฟอไฟฉบับนี้
ขอตามติดกระแส Jason Mraz Fever ด้วยบทเพลง I’m Yours ไว้สำหรับเพิ่มคำศัพท์-ปรับทักษะภาษาอังกฤษไปกับบทเพลงอบอุ่น
จังหวะละมุนเพลงนี้...

I’m Yours

by Jason Mraz

Well, you done done me and you bet I felt it
เสร็จกันคราวนี้ เธอคงรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
พยายามไม่แสดงอาการ แต่หัวใจมันละลายห้ามไม่ไหว
I fell right through the cracks, now I’m tryin to get back
พยายามมากมายจะเป็นเช่นเคย แต่ทำไมหวั่นไหวขนาดนี้
before the cool done run out I’ll be givin it my best test
เอาล่ะ อย่างไรก็ขอลองดูสักที
and nothin’s gonna stop me but divine intervention
คงไม่มีอะไรมาห้ามฉันได้อีกแล้วตอนนี้
I reckon it’s again my turn to win some or learn some
คิดเสียว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะได้ลองรักดูบ้างสิ

Well open up your mind and see like me
ลองเปิดใจแล้วมองแบบฉัน
open up your plans and damn you’re free
เคยคิดอะไรไว้ก็ช่างมัน
look into your heart and you’ll find love love love love
มองให้ลึกลงไปในใจ แล้วเธอจะเจอความรักซ่อนอยู่ในนั้น
listen to the music of the moment people dance and sing
ลองฟังท่วงทำนองแห่งรัก ซึ่งผู้คนมากมายร้องเล่นเต้นไปตามจังหวะของมัน
We’re just one big family
เราก็ไม่ใช่ใคร ครอบครัวเดียวกันทั้งนั้น
And it’s our godforsaken right to be loved loved loved loved loved
การได้รับความรักจากใครสักคนเป็นสิทธิเดียวที่ชีวิตเราจะพึงมี
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Title: I’m Yours
Artist: Jason Mraz

But I won’t hesitate no more,
แต่ฉันจะไม่รีรออีกต่อไป
no more, it cannot wait
ไม่อีกแล้ว เรื่องแบบนี้รอไม่ได้
I’m yours
ก็ใจฉันเป็นของเธอไปทั้งใจแล้ว

So, I won’t hesitate no more,
ฉันจะไม่รีรออีกต่อไปแล้ว
no more, it cannot wait I’m sure
ไม่อีกแล้ว เรื่องแบบนี้รออะไรไม่ได้
there’s no need to complicate our time is short
อย่าทำตัวเองสับสนวุ่นวาย ชีวิตนั้นแสนสั้นจะตาย
this is our fate
I’ve been spendin’ way too long checkin’ my tongue in the mirror
เหมือนเป็นพรหมลิขิตไว้
ฉันมัวเสียเวลาจ้องลิ้นตัวเองในกระจกตั้งนาน
I’m yours
and bendin’ over backwards just to try to see it clearer
ให้ฉันเป็นของเธอ...ของเธอคนเดียว
งอลิ้นพลิกลิ้นไปมาให้มองเห็นมัน
But my breath fogged up the glass
แต่ก็ดันเผลอทำกระจกเป็นฝ้าไปเสียอย่างนั้น
and so I drew a new face and I laughed
ฉันเลยวาดหน้าตลกๆ ลงไปให้ตัวเองได้ขำขัน
I guess what I’d be sayin’ is there ain’t no better reason
ที่ฉันจะพยายามจะพูดคืออย่าไปถามหาเหตุผลอะไร
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
ปล่อยตัวเองจากความถือมั่น ปล่อยมันไปตามหัวใจ
But I won’t hesitate no more,
it’s what we aim to do
แต่ฉันจะไม่รีรออีกต่อไปแล้ว
เพราะรักคือสิ่งเดียวที่ชีวิตจะมุ่งไป
no more it cannot wait
our name is our virtue
ไม่แล้ว ความรักรอกันไม่ได้
จารึกชื่อสองเราเอาไว้
I’m yours
เพราะใจฉันเป็นของเธอไปแล้วทั้งใจ
Well open up your mind and see like me
ลองเปิดใจแล้วมองแบบฉัน
open up your plans and damn you’re free
เคยคิดอย่างไรก็ช่างมัน
look into your heart and you will find that the sky is yours
เปิดหัวใจและโบยบินไปอย่างที่ใจฝัน

so please don’t, please don’t, please don’t,
ขอร้องเลยนะ นะ นะ
there’s no need to complicate,
อย่าทำตัวเธอเองสับสนวุ่นวาย
Cause our time is short
ก็ชีวิตนั้นแสนสั้นจะตาย
This, this, this is our fate,
เหมือนดั่งพรหมลิขิตไว้
I’m yours
ให้ฉันเป็นของเธอ...ให้ฉันรักเธอ
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EP... บอกเล่า
Miss Alyson Wilcock & Mr. Seyham Corr

EP Students’ Work

Ocean Creature

Oral Presentations

‘Our World’
Structured
Research
Projects

In English recently EP Grade 6
students completed a ‘structured
research’ project titled “Our World”.
This research project enabled
the boys to work both independently
and in groups towards the goal of constructing a poster for
presentation to the class.
Each group chose a country from a different
continent and students then researched 2 topics
independently such as location, political system, plants,
animals, festivals and traditional dress by using the
Macbook stations, EP library books, atlases and other
resources.
In their groups students then created a poster
board with pictures, colourful artwork and their
independently researched information leaflets. Finally, each
group worked together to plan an oral presentation which
they presented to their classmates.
EP Grade 6 teachers feel the EP Grade 6 students did
an outstanding job, interacting well in their groups and
displaying excellent research and speaking skills.
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EP Grade 4 students recently completed an English
unit titled ‘Fascinating Oceans’. The main goal of the unit
was an oral presentation about an Ocean Creature of
the student’s choice.
To begin with students used research skills to write
an information report about their ocean creature using
the grammar they had learnt in English lessons. Students
used EP library books and internet resources for this
research.
All students then prepared an oral presentation about
their ocean creature based on 4 topics - Appearance,
Habitat, Food, and Interesting Facts. The students had the
added option of using a PowerPoint presentation which
they had been learning about in Computer lessons.
Many students integrated the skills they learnt about
PowerPoint, including sound and video, with their research
to present some very engaging oral presentations about
their Ocean Creature. EP Grade 4 teachers are extremely
pleased with the planning and creativity shown by the EP
Grade 4 students in their oral presentations.

Mr. Seyhan Corr

EP Brother to Brother

ACP EP graduates return
home to their primary
school to lend a helping
hand.
This year Assumption College Primary EP has
had the pleasure of hosting 10 M. 4 and M. 5 students
from Assumption College Secondary EP as part of
the EP ‘Brother to Brother’ Club.
The EP M. 4 and M. 5 students are contributing
a total of 20 hours each for the Club. So far the Club
members have assisted EP teachers and students with things like
organising the EP library, repairing classroom reading and EP library
books, marking student work and guided reading with EP students.
Most of the group, lead by Chatarin Subying (EP-M. 5/1) and
Thiradet Wiriyayuttapun (EP-M. 5/1) are familiar faces to ACP EP
as many of them were members of the first graduating class
from ACP EP in 2007.
Here is what Chatarin and Thiradet had to say about
the ‘Brother to Brother’ Club’s contribution to their primary school:
Mr. Seyhan: What motivated you to help at ACP EP ?
Chatarin: When I came to visit one day I saw that many
of my former teachers were very busy with things like
marking so I felt I could help them with this Club.
Mr. Seyhan: What goals have you set for the Club ?
Chatarin: To help primary students learn English and be
a role model for the ‘desirable characteristics.’ Also to
maximize the primary teachers’ time.
Mr. Seyhan: From the ‘desirable characteristics’ that
Primary students are assessed on which ones do you feel
the Club can assist with and how ?
Thiradet: Most of them, but in particular Number 9 Be an AC Gentleman. We can do this by being well
presented in correct uniform; being organized and on
time; and displaying good manners and politeness.

Mr. Seyhan: Do you have any plans for EP ‘Brother to
Brother’ Club in the future ?
Thiradet: If feedback from teachers and students is
positive then we would like the ‘Brother to Brother’ Club
to help ACP EP in other ways in the future.
Mr. Seyhan: Finally, what are your impressions about
returning home to your primary school ?
Chatarin: It brings back good memories of my time here
and I can see the level of English of the ACP EP students
is high.
Thiradet: It reminds me of all the good teachers and
facilities I had here and also the many friends I made
here.

ACP EP is glad to have all members of
the ‘Brother to Brother’ Club home !
อัสสัมชัญสาส์น

43

EP... บอกเล่า
Pichet Neerapitak ID NO. 44203 EP-M. 6/1

I thought that being an exchange student was a
lifetime experience, so I decided to apply for an exchange
program. Luckily, I was selected by AFS. I had chosen
India as my host country. A lot of people asked me
“Why did you chose India ?”. I didn’t know exactly how to
answer those questions. I believed that if a Thai student
had a chance to go abroad, then he definitely should
choose Europe or the USA. Actually, I didn’t choose
the country by myself, but my father did. Yet, I told myself
that there should be some good things over there. I hoped.
I got a placement in Ahmedabad. When I first
arrived in the city, everything was like a dream. There was
so many differences that I could not imagine.
It took me about a month to adjust myself. Language was
one of the main problems. I found many
problems about my English
pronunciation. It was so Thai
that nobody could understand
what I was trying to say.
Fortunately, I got a really nice
host family and a nice school.
That really helped me a lot.
I got two exchange friends in my city. They were from
Germany and Italy. Sadly, we were not in the same
school. I came to know that the main problem for those
two was the food. Indian food was too spicy for them.
I started to enjoy my days. I didn’t know when I got use
to the life over there, but time passed away rapidly and
then I realized, it was almost the time to go back
to Thailand.
It’s been said that being an exchange student was
not a year in life, but the life in a year. After I came
back, I couldn’t imagine about what I had done last
year. Everything seemed to be different. It was
absolutely like a dream. There is no way to explain
about all of those experiences. After all, I wanted to
say “Don’t judge a country by its name.” If you have
a chance to go abroad, then just do it. No matter
which country you get. Amazing experiences are
waiting for you.
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Exchange
Experience
Abroad

What I Learn From

Krit Jamkachornkiat ID NO. 44673 EP-M. 5/3

The game ‘Go’ was a game that was only played by the aristocracy,
in the past. It has very complicated rules, which include strategy and
logic, just like in wars and we can’t miss any moment. I play ‘Go’
because it helps me to develop my mind and support my wits. ‘Go’
is a sport that fights with the mind, it means that we get a better
idea when we win the game. ‘Go’ can reflect the characteristic of the
player, including me, because I am an impatient boy. My ‘Go’ style
will be strong and imaginative, whereas my brother, is a patient man,
so his ‘Go’ style will be generous and specific.
I started playing ‘Go’ when I was 8 years old, and liked it from the
start, because it is a fun board game. I have been to many countries
and provinces for competitions, and the last one was the Thailand Open
and the National Youth and Sports Phuket’s games, both of them being
big tournaments. Thailand’s Open is the biggest and the hardest
tournament in Thailand, so I think I am not going to win this tournament,
so I am entering this competition without nerves. This will make me win
all the games and hopefully get the 1st prize. From that, I now understand
the words that my teacher told me, that “winning without thinking of wining”.
Before I had a National Youth
Sports tournament. Phuket’s ‘Go’
club has invited a professional
Chinese teacher to teach, that
helps me improve my ‘Go’ skill a
lot. According to the tournament it
has many types of competitions.
One of them being the Pairs
Game which I practice with my
partner on the internet. The result
is excellent, I won 16 games out of 16, even though the last game, my
team lost, but overall is was very good for me, because I think I did the
best I could and I was happy with the result that I achieved.
‘Go’ has taught me manners, as we bow to each other before we
start playing the games. ‘Go’ taught me to know about losing, which is
not a bad thing at all. Because the situation that one of the player beats
another, one will normally lose, so every time I lose I feel sad. However,
I don’t give up and will give double the effort to practice ‘Go’, so the next
time I may have a chance to become a winner. ‘Go’ taught me to
manage my time, because it is very important, if we use it properly, it is
a very worthy board game.
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เปิดโลกการศึกษา
มิสวราภรณ์ ทับทิม

บันทึกประสบการณ์ใหม่ใน Adelaide
การเดินทางบนเครือ่ งบิน 9 - 10 ชัว่ โมงจากประเทศไทยไปออสเตรเลีย
เพือ่ ไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ นัน้ น่าตืน่ เต้นมาก เครือ่ งบินลงที่ Sydney
ตอน 06.00 น. (ในประเทศไทยเป็นเวลา 03.00 น.) แล้วก็ต้องนั่งเครื่องบิน
จาก Sydney ไปเมือง Adelaide อีก 2 ชั่วโมง พอถึงสนามบิน Adelaide
รู้สึกว่าอากาศจะเย็นลงประมาณ 17 - 18 องศาเซลเซียส กำลังเย็นสบาย
ไม่หนาวจนเกินไป ที่นั่นมีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ยืนยิ้มให้พวกเราอย่าง
เป็นมิตร (trip นี้เราไปกันทั้งหมด 17 คน) เขาคือ Mr. Darryl Cater นั่นเอง
เขาคอยอำนวยความสะดวก จัดหาที่พัก และจัดหาโรงเรียนที่จะให้พวกเรา
ไปปฏิบัติภารกิจใน Adelaide
พวกเรานั่ ง รถตู้ จ ากสนามบิ น ไปยั ง ที่ พั ก ในเมื อ ง Adelaide เป็ น
อพาร์ตเมนต์ที่หรูดูดีมากๆ เราแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม (โรงเรียนที่จะต้อง
ไปปฏิบัติภารกิจมี 5 โรงเรียน) กลุ่มละ 3 - 4 คน พักอยู่ในห้องเดียวกัน
เราทำอาหารรับประทานกันเองทุกมื้อ (ก็จะไปซื้อได้อย่างไรล่ะ แพงสุดๆ
ขอบอก !) สนุกและอิม่ อร่อย แต่เราก็ไม่ลมื ว่าเรามาทีน่ เี่ พือ่ อะไร ? ระยะเวลา
ที่เราอยู่ 2 อาทิตย์ เราจะทำอะไร ? แล้วไปทำกับใคร ? ที่ไหน ? พวกเรา
พร้อมแล้วที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจในครัง้ นี้
เช้าวันจันทร์ เป็นวันแรกที่เราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจอันท้าทาย คือการไปโรงเรียนนั่นเอง (ท้าทายตรงไหน ?) ก็โรงเรียนนั้นเป็น
โรงเรียนทีม่ คี รูและนักเรียนชาวออสเตรเลียอยูเ่ ต็มไปหมดน่ะสิ !!! ตืน่ เต้นมากๆ เราไปโรงเรียนโดยมีรถตูม้ ารับเวลา 08.30 น. ทุกๆ เช้า
เราจะต้องมาขึ้นรถหน้าอพาร์ตเมนต์ (ลืมบอกว่าเราไปโรงเรียนเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์กับวันอาทิตย์หยุดทำภารกิจส่วนตัว)
เวลา 09.00 น. นักเรียนเริ่มเข้าห้องเรียน เราไปโรงเรียนทันทุกวัน ถึงโรงเรียนจะอยู่ไกลแต่รถก็ไม่ติดนะ
ภารกิจของพวกเราคือ การเข้าไปเรียนรู้วิธีการสอนของครู การจัดระบบห้องเรียน การทำกิจกรรมของนักเรียน รวมไปถึงช่วย
ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนด้วย (นักเรียนมี 20 - 25 คนต่อ 1 ห้อง) แล้วจะสื่อสารกันรู้เรื่องเหรอ ? ไม่ต้องห่วง เพราะพวกเราได้รับการ
เทรนจาก “พีด่ าว” มาเป็นอย่างดี ด้วยภาษาอังกฤษหลักสูตร “เอาตัวรอด” กันไปแล้วทุกคน สบายมาก ครูออสเตรเลียทำงานกันหนักมาก
ต้องอยูก่ บั นักเรียนทัง้ วัน และมีเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเหมือนกับโรงเรียนเราเลย นักเรียนเข้าเรียนตัง้ แต่ 09.00 - 15.00 น.
ในช่วง 10.30 น. จะมีช่วงพักให้นักเรียนนำผลไม้มารับประทาน เรียกว่า “fruit time” แล้วก็จะเข้าเรียนต่อไปจนถึง 13.00 น.
นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนัน้ ก็จะเข้าเรียนตัง้ แต่ 14.00 - 15.00 น. นักเรียนกลับบ้าน จากนัน้ คุณครูถงึ จะกลับบ้านได้
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พวกเราต้องไปโรงเรียนกันทั้งหมด 10 วัน และปฏิบัติภารกิจเช่นนี้
ทุกวัน ทำให้เรารู้ว่าครูหนึ่งคนสอนเกือบทุกวิชา (เก่งจัง !) แล้วก็
ต้องคอยควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดทั้งวันเช่นกัน
เทคโนโลยีสื่อการสอนของเขาเหมือนกับของเราเลย ก็คือ
คอมพิวเตอร์นั่นแหละ (มีระบบ touch screen ด้วย) แต่ก็ยังมี
สื่อพื้นฐานใช้ควบคู่กันไปด้วยนะ เช่น บัตรคำ โปสเตอร์ โมบาย
และของเล่นสำหรับลับสมองเด็กๆ ในห้องเรียนเต็มไปด้วยผลงาน
ของนักเรียน แขวนบ้าง วางไว้บนโต๊ะบ้าง จัดเป็นนิทรรศการ
เล็กๆ ในห้องเรียน จนในห้องเรียนแทบไม่มีที่ว่างเลย แต่ก็ไม่เป็น
ปัญหาหรอก เพราะจำนวนนักเรียนในห้องมีประมาณ 20 - 25 คน
กำลังพอดี นักเรียนมีกิจกรรมทำตลอดเวลา แม้กระทั่งเมื่อพัก
รับประทานผลไม้เสร็จ ก็ต้องไปออกกำลังกายก่อน แล้วจึงมาเข้า
ห้องเรียนเพื่อเรียนวิชาต่อไป (สงสัยเป็นเคล็ดไม่ลับของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแน่ๆ เลย นักเรียนที่นั่นดูแข็งแรงมาก และที่สำคัญ
ไม่อ้วนด้วย)
และแล้วการไปศึกษาดูงานก็เสร็จสิ้นลงเมื่อครบกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี พวกเราช่วยกันสรุปความสำเร็จต่างๆ ลงใน
รูปเล่มรายงาน และมีตัวแทนของแต่ละโรงเรียนรายงานความสำเร็จต่อคณะของ Mr. Darryl Cater ให้รับทราบว่าพวกเราได้เรียนรู้อะไร
จากที่นี่บ้าง และประทับใจอะไรบ้าง (รายงานเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ ขอบอก) วันรุ่งขึ้นพวกเราก็เดินทางกลับประเทศไทย พวกเรา
นั่งเครื่องบินจาก Adelaide ไป Sydney ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพื่อจะไปต่อเครื่องจาก Sydney กลับกรุงเทพฯ แต่พอเครื่องลงที่ Sydney แล้ว
แทนทีจ่ ะได้ตอ่ เครือ่ งกลับประเทศไทยเลย มันไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะสายการบินทีเ่ ราจะต้องโดยสารไม่สามารถทำการบินได้ เนือ่ งจากพนักงาน
ที่เป็นวิศวกรประท้วง แต่ทางสายการบินเขาก็รับผิดชอบกับชีวิตของพวกเรา โดยจัดหาที่พักเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ให้กับผู้โดยสารทุกคน (เลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดี) ในความโชคร้ายนั้นเราก็คิดว่าโชคดีแล้วกัน เพราะได้อยู่เที่ยว Sydney ตั้ง 2 วัน โดยที่
ไม่ต้องจ่ายเงินค่าที่พักและค่าอาหารสักบาทเดียว และในที่สุดพวกเรา
ก็ได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
การไปศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้ พ วกเราได้ น ำสิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์
มากมาย สำหรับนำมาประยุกต์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกัน เช่น
- การนำผลไม้มารับประทานในช่วงพักน้อยตอนเช้า เพือ่ ให้นกั เรียน
มีสุขภาพแข็งแรง
- การนำกระบวนการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมหลากหลายมาให้
นักเรียนได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน และไม่เครียด
- การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาส
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ได้
- ลดภาระงานต่างๆ ทีน่ กั เรียนจะต้องนำกลับไปทำทีบ่ า้ นให้นอ้ ยลง
จะเน้นให้นักเรียนทำงานเสร็จสิ้นตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนในแต่ละวัน
กระบวนการหลายๆ อย่างที่พวกเราได้สนองตอบต่อนโยบายของ
ทางโรงเรียน พวกเราตระหนักอยู่เสมอว่าจะสร้างสรรค์ แก้ ไข และ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ แบบไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตัวผู้เรียน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังความคิดและความกระตือรือร้น
ของครูผู้สอน การหาสิ่งแปลกใหม่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมถึงชี้แนะ
แนวทางการใช้ชีวิตประจำวัน และอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนเป็นคนดีในสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะละทิ้ง
ไม่ได้ และทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมนั่นเอง
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โลกแห่งความรู้
มาสเตอร์อุทัย ธารีจิตร

...ในจำนวนชือ่ บ้านนามเมืองทัง้ หลายไม่มชี อื่ ไหนดีเท่าบางรัก เห็นได้
จากทุกปีของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จะมีคู่รัก
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ นั ด หมายกั น มาจดทะเบี ย นสมรสที่
บางรักมากจนล้นเขต...
จากการที่ต้องทำงานในย่านบางรักมานานกว่า 25 ปี ทำให้รู้สึกผูกพันและหลงรักบางรักแห่งนี้โดยไม่รู้ตัว
ประกอบกับการที่ชอบสะสมภาพเก่าและศึกษาเรื่องราวในอดีตเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีผู้มาติดต่อให้เขียน
บทความลงหนังสืออัสสัมชัญสาส์น จึงไม่ลังเลที่จะเขียนถึงบาง...ที่เรารัก

จากวั น วานถึ ง วั น นี้ . ..ที่
ในจำนวนชื่อบ้านนามเมืองทั้งหลายไม่มีชื่อไหนดี
เท่าบางรัก เห็นได้จากทุกปีของวันที่ 14 กุมภาพันธ์
ซึ่ ง เป็ น วั น แห่ ง ความรั ก จะมี คู่ รั ก ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินัดหมายกันมาจดทะเบียนสมรสที่บางรัก
มากจนล้ น เขต โดยรั ก ษาสถิ ติ อ ยู่ ที่ พั น กว่ า คู่ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหนียวแน่นโดยตลอด ต่างจากบางเขตที่ไม่ค่อยมีคู่รัก
กล้ามาจดทะเบียนสมรสกันอย่างเขตบางพลัด เป็นต้น
ย่ า นบางรั ก ในอดี ต เป็ น เขตที่ มี ค วามสำคั ญ ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นท่าจอดเรือที่สำคัญ
ของกรุงเทพฯ มีเรือสินค้าจากทั่วโลกมาจอดเทียบท่า บางรัก
จึงเป็นย่านชุมชนที่มีเอกลักษณ์พิเศษตรงที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ เช่น ไทย
จีน แขก ฝรั่ง
จุ ด เปลี่ ย นแปลงครั้ ง สำคั ญ เริ่ ม จากการตั ด ถนนซึ่ ง เป็ น
การพั ฒ นาครั้ ง สำคั ญ และนั บ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงการสร้ า ง
ชุมชนริมน้ำมาอยู่กันในบริเวณถนนตัดผ่านมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลังการสร้างถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้เกิดความ
ตืน่ ตัวในการพัฒนาพืน้ ที่ในบริเวณข้างเคียง เกิดการตัดถนนมากขึน้
และการพัฒนาที่ดิน เช่น การขุดคลองสาทร การทำถนน และ
การแบ่งที่ดินขาย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ครั้งแรกในประเทศไทย
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“ บางรั ก ”
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 บรรดาคนไทยที่มีฐานะและ
ชาวต่างชาติได้ขยับขยายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ในย่านสีลม-บางรัก
เพราะเป็นทำเลที่มีอากาศดีและสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อยัง
เขตพระนครชั้นในได้สะดวก เอกลักษณ์ของชุมชนย่านสีลม-บางรัก
จึงแตกต่างจากชุมชนย่านอื่นๆ ในกรุงเทพฯ สมัยนั้น เนื่องจากมี
ชาวตะวันตกหลายชาติหลายภาษา นอกจากจะเป็นพวกฝรั่งกงสุล
นั ก ธุ ร กิ จ หรื อ นายช่ า งสถาปนิ ก ยั ง มี ค ณะบาทหลวงนิ ก าย
โรมันคาทอลิก และมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ ทำให้ชุมชน
ย่านบางรักมีทั้งสถานทูต โบสถ์ สุสาน สโมสร โรงเรีย น และ
โรงพยาบาล

ปั จ จุ บั น เขตบางรั ก เป็ น เขตที่ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ กั บ ชาว
ต่ า งประเทศมากที่ สุ ด โดยเฉพาะถนนสี ล ม และถนนสุ ร วงศ์
ซึ่งเป็นย่านที่ตั้งของสำนักงานธุรกิจของชาวต่างประเทศ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงิน โรงแรมชั้นหนึ่ง ภัตตาคาร และร้านค้า
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ถนนสีลมจึงกลายเป็น
ศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ที่ ส ำคั ญ จนได้ ฉายาว่ า “วอลสตรี ต แห่ ง
ประเทศไทย”

ย่านสุรวงศ์

การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้เห็นภาพแจ่มชัดไม่มีหลักฐานใด
เหมาะสมเกินภาพถ่ายในอดีต เพราะภาพถ่ายคือหลั ก ฐานแห่ ง
การเปลี่ยนแปลงที่ถ้อยคำไม่อาจบรรยายให้กระจ่างได้ ภาพเก่าจาก
ฝีมือช่างภาพในอดีต เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพที่เพิ่งถ่ายใหม่
ในปั จ จุ บั น แสดงให้ เ ห็ น ชั ด ว่ า โฉมหน้ า ของบางรั ก ได้ เ ปลี่ ย นไป
มากเพียงใดในช่วงหนึ่งศตวรรษ ถึงกระนั้นเราก็อาจสังเกตได้ว่า
หลายสิ่งยังคงเหลืออยู่ ทั้งในรูปของอาคารเก่าที่ยังคงสมบูรณ์ และ
ชิน้ ส่วนเล็กๆ แห่งวันวานทีซ่ อ่ นอยูต่ ามซอกหลืบในป่าคอนกรีตแห่งนี้
วันวาน

ย่านสุรวงศ์และย่านใกล้เคียงเป็นย่านธุรกิจการค้าแห่งหนึง่
ของกรุงเทพฯ มาช้านาน เพราะเป็นย่านที่มีสถานกงสุล
ต่างประเทศหลายประเทศตัง้ อยู่ มีหา้ งร้านของฝรัง่ โรงแรมหรู
และโบสถ์ฝรั่งที่สวยงาม คือ โบสถ์อัสสัมชัญ ตลอดจนมี
ห้างร้านของชาวจีนและชาวไทยอยู่ด้วย
ภาพนี้ เ ป็ น ร้ า นเก่ า แก่ ร้ า นหนึ่ ง ใกล้ ซ อยโอเรี ย นเต็ ล
ตั้ ง อยู่ ติ ด ถนนเจริ ญ กรุ ง ในอดี ต เคยเป็ น ร้ า นถ่ า ยรู ป ของ
ชาวญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากในยุคทศวรรษที่ 1920 (พ.ศ. 2463)
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้านขายเครื่องเขียน ตึกสูงๆ ฝั่งตรงข้าม
คือปากทางเข้าถนนสุรวงศ์ มีห้างแบดแมนแอนด์โกซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้าของชาวต่างประเทศและมีโรงแรมโทรคาเดโร
ซึ่ ง เป็ น โรงแรมโก้ ห รู ม ากแห่ ง หนึ่ ง ในยุ ค นั้ น ตั้ ง อยู่ ภาพนี้
เข้าใจว่าน่าจะถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือ 7 โดยถนนที่ถ่าย
ในภาพมุ่งหน้าไปสู่ย่านสี่พระยา

วันนี้

วันวาน

ย่านสีลม-บางรัก
ถนนสีลมเดิมเรียกว่าถนนขวาง ซึ่งได้จากดินที่ขุดคลอง
เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองถนนตรง ต่อมาเมื่อฝรั่งมาตั้ง
โรงสีลมที่ถนนขวาง จึงพากันเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสีลม และ
ในภายหลังมีการปลูกต้นประดู่เป็นแนวไปตลอดทั้งสาย
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วันวาน

วันนี้

คลองสีลมที่แล่นขนานกับถนนสีลมมีจุดเริ่มต้นมาจากคลองบางรัก ซึ่งเป็นคลองเล็กๆ ข้างวัดสวนพลู ที่โค้งขนานกับ
แม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเจริญกรุง (แนวคลองบางรักในปัจจุบันคือถนนข้างโรงแรมแชงกรี-ลา จากแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวซ้าย
ผ่านหน้าวัดสวนพลู ด้านหลังตึกแถวที่ขนานกับถนนเจริญกรุงไปออกสี่แยกไฟแดงที่ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนสีลม) เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง จากหลังบ้านกงสุลฝรั่งเศสมาถึงริมศาลาที่
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ สร้างไว้ที่คลองถนนตรง คลองบางรักจึงเชื่อมต่อกับคลองถนนตรง และเรียกคลองขุดใหม่นี้ว่า
“คลองบางรัก” ซึ่งเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาว่า “คลองสีลม” คลองนีอ้ ยูท่ างฝัง่ เหนือของถนนสีลม ริมฝัง่ คลองปลูกต้นอโศกสีสม้
ขนานกับต้นประดู่ที่ปลูกไว้ริมถนน คลองสีลมเคยเป็นคลองที่มีเรือแจวและเรือพายแล่นติดต่อออกแม่น้ำเจ้าพระยาทาง
ถนนเจริญกรุงได้ แต่เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2500 ปรากฏว่าคลองสีลมเต็มไปด้วยผักตบชวาหนาแน่นจนเรือไม่สามารถสัญจรไปมาได้

วันวาน

วันนี้

สีลมเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่มีชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต เนื่องจากเดิมเป็นทุ่งนาที่ราษฎรทำนา
และเลี้ยงสัตว์ อยู่ใกล้กับโบสถ์อัสสัมชัญและสถานกงสุลต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส อีกทั้งยังอยู่ใกล้ศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศ คือ โรงภาษี ธนาคาร บริษัทห้างร้านต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนและคลองสีลมเชื่อม
ถนนเจริญกรุง-แม่นำ้ เจ้าพระยา กับคลองถนนตรง-ถนนตรง การเดินทางติดต่อกับพืน้ ทีต่ อนในจึงสะดวกมากขึน้ เหมาะสำหรับ
ขยายเขตที่พักอาศัย และธุรกิจของผู้ประกอบกิจการต่างๆ จึงเป็นบริเวณที่ผู้คนหลายกลุ่มหลายเชื้อชาตินิยมพักอาศัย
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โรงแรมโอเรียนเต็ล-อีสต์ เอเชียติก-ศุลกสถาน
โรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นโรงแรมเก่าแก่ย่านบางรัก มีโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2408 แสดงว่า
มีอายุไม่ต่ำกว่า 147 ปี (นับถึง พ.ศ. 2555)
วันวาน

วันนี้

บริษัท อีสต์ เอเชียติก ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2427 โดยนายฮันส์ นิลล์ แอนเดอร์เซน ชาวเดนมาร์ก เพื่อค้าไม้สักไปต่างประเทศ
มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าเป็นท่าเรือใหญ่และทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เนื่องจากมีโกดังเก็บสินค้าหลายโรง ในขณะที่ท่าเรืออื่นๆ ที่ตั้ง
เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มี
วันนี้
วันวาน

อัสสัมชัญสาส์น

51

วันนี้

ศุลกสถาน
เมื่ อ ร้ อ ยปีก่อน อาคารหลังนี้คือโรงภาษีศุล กากร
หรือศุลกสถาน เป็นสถานที่ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามา
ทางเรือ ปัจจุบนั เป็นทีท่ ำการสถานีตำรวจน้ำ แม้จะทรุดโทรม
ลงมากแต่ก็ยังคงเค้าความโอ่อ่าอลังการ

ถนนสี่พระยา
ปลายถนนสี่พระยาด้านล่างจรดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อแรกสร้างเป็นบริเวณที่พ่อค้าฝรั่งนิยมมาตั้งห้างของตน ทำให้บริเวณนี้
มีห้างเก่าแก่มากมาย เช่น ห้างแองโกลไทย ห้างสแตนดาร์ด แวคคัม ออยล์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ โรงพิมพ์บางกอกไทมิส
และ “ซีปาปายา โนปูโลส” โรงงานยาสูบซิการ์ที่เก่าแก่ในสยาม อันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ดีชาวไทยและบรรดาคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยยุคนั้น
วันนี้
วันวาน

ภาพนี้เป็นถนนเจริญกรุงแถวหน้าไปรษณีย์กลาง สันนิษฐานว่าถ่ายตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 6 หรือต้นรัชกาลที่ 7 ซึ่งขณะนั้น
ไปรษณีย์กลางยังเป็นสถานทูตอังกฤษ ในภาพจะเห็นตึกเก่าทั้งสองฝากถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตึกสองชั้น และตึกสามชั้นก็พอมีให้
เห็นบ้าง เช่น ตึกที่มีป้ายห้างบอมใบ ที่ถนนมีรถลาก (รถเจ๊ก) รถจักรยานสองล้อ ส่วนรถรางกำลังจอดอยู่ที่ป้าย ภาพนี้ถ่ายไปทาง
สุรวงศ์ ตึกที่เห็นทางซ้ายมือของภาพคือตึกไวท์อเวย์เลอลอว์ เป็นห้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้น มีของสวยงามโก้หรูขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าตัดเสื้อ เครื่องเรือน ถ้วยจาน ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าทั้งสิ้น ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้างฮุ่น ซุ่ย ฮง
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วันนี้

วันวาน

เมื่ อ พ.ศ. 2443 สี่ แ ยกสี่ พ ระยาเป็ น หนึ่ ง ในชุ ม ชนทางการค้ า สำคั ญ ที่ สุ ด ของกรุ ง เทพฯ ตึ ก หั ว มุ ม คื อ ห้ า งเคี ย มฮั่ ว เฮง
ร้านจำหน่ายสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งของกินของใช้ และแผ่นเสียง มีสาขากระจายทั่วไปในท้องที่ต่างๆ มีสำนักงานใหญ่อยู่หน้า
วัดกาละหว่าร์ ไกลออกไปฝั่งขวาของถนนคือที่ตั้งสำนักงานหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ แม้ว่าสิ่งอื่นๆ จะลบเลือนไปตามกาลเวลา
แต่อาคารมุมซ้ายยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
	
วันวาน

วันนี้

ปากคลองผดุงกรุงเกษมด้านสี่พระยา คลองผดุงกรุงเกษมเป็นคลองคูเมือง ขุดเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 จากภาพเก่าในอดีต
จะเห็นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2431 แล้วย้ายมายังที่ทำการใหม่อันโอ่อ่าใน พ.ศ. 2433 ตึกหลังนี้
เคยตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ของปากคลองผดุงกรุงเกษมจนถึง พ.ศ. 2520 จึงย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่สยามเซ็นเตอร์ ส่วนอาคารเก่า
ถูกใช้เป็นฉากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในภาพยนตร์เรื่อง The Deer Hunter ก่อนจะถูกรื้อทิ้งไป
หลังจากรื้ออาคารเก่าได้ไม่นาน ตึกสูงของโรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน ก็ผุดขึ้นแทนที่ และเริ่มเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2525
อันเป็นช่วงเวลาแห่งการสมโภช 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และบนฝั่งคลองตรงข้ามก็มีการสร้างศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
การนำเสนอเรื่องราวย่านบางรักด้วยรูปภาพเก่าสามารถสะท้อนภาพในอดีตให้แก่เราได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ภาพถ่ายในปัจจุบัน
ก็จะกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของวันข้างหน้า...
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์

The Best Practice of

Assumption College Primary Section

สถานศึกษาที่มี
การบริหารดีเด่น

การบริหารโรงเรียนต้องอาศัยทฤษฎี หลักการ และความรู้
ทางศาสตร์และศิลป์ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พร้อมทีจ่ ะรองรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงาน
ต้นสังกัด นอกจากการประเมินของหน่วยงานเหล่านี้แล้ว ยังมี
หน่วยงานทีต่ อ้ งการยกระดับโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างของสถานศึกษา
อื่นๆ อาทิ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นอีกหน่วยงานที่
เชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกเป็น “องค์กรทาง
การศึกษาทีม่ กี ารบริหารจัดการดีเด่น” (Best Practice) ในโครงการ
ศึกษาและถอดบทเรียนหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ที่ ป ระสบความสำเร็ จ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถมเป็ น
โรงเรียนหนึ่งที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการคัดเลือก
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ สถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ประเภทระดับประถมศึกษา	
ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 สกศ. จึงได้มาตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เพื่อสังเกตการจัดการเรียน
การสอน เก็บข้อมูลจากเอกสารแฟ้มงานต่างๆ และสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง ในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่มีบรรยากาศต่อเนื่องจากการผ่าน
การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจาก สมศ. รอบสาม
คณะครูและนักเรียนจึงมีความพร้อมและร่วมกันแสดงศักยภาพ
ของโรงเรียนอย่างเต็มที่จนเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการเป็น
อย่างยิ่ง ทุกคนพร้อมใจกันให้ข้อมูลอย่างเต็มใจและเป็นความจริง
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และในวันที่ 29 กันยายน 2554 ทาง สกศ. ได้แจ้งผลการตรวจเยีย่ ม
โรงเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้รับเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น (Best Practice)
เป็นหนึ่งในองค์กรจากจำนวนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 38 แห่ง
พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2555 ในวันดังกล่าว ทาง สกศ. ได้ให้ความรู้เรื่อง “วิธีการ
ถอดบทเรี ย น” (Lesson Learn) และกำหนดให้ โ รงเรี ย นต่ า งๆ
ดำเนิ น การวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ถ อดบทเรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ท างโรงเรี ย น
เห็นชอบว่าควรนำเสนอให้เป็นแบบอย่างกับโรงเรียนอืน่ ๆ ซึง่ โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถมได้คัดเลือกบทเรียนจำนวน 3 เรื่อง คือ
1) บทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 2) บทเรียนการพัฒนาครู และ 3) บทเรียนการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะบุคคลและองค์กรภายนอก

การดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการถอดบทเรียนเป
ขั้ น ตอ นและกระบวนการที่ ได้รับการแนะนำจาก ็นไปตาม การพัฒนาโดยเพื่อนครูด้วยกัน และการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สกศ. โดย จาก หน่ ว ยงา นภายน อก เพื่ อ
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 ชุ
ด เพื่อวางแผน การเรียนการสอนให้มีประส นำ ความ รู้ ม าป รั บ ปรุ ง การ จั ด
ิทธิภาพ ในส่วนนักเรียนที่ ได้รับ
และดำเนินการถอดบทเรียน จากนั้นได้เรียนเช
ิญผู้ทรงคุณวุฒิ การส่งเสริมด้านความสาม
ารถทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มาให้คำแนะนำและชี้แจงวิธีการวิจัยแบบถอด
บทเรียน เพื่อ และวิทยาศาสตร์ ก็ ได้แสด
งความคิดเห็นว่า “การที่ตนเอง
ความ ถู ก ต้ อ งแล ะสา มา รถน ำเส นอ สู่ ส าธา รณ
ชน ได้ อ ย่ า งมี ได้พัฒนาทักษะทางภาษาม
ากข
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ร่วมกันประชุม
สัมภาษณ์ และ ได้ง่ายขึ้น และการได้ไปท ึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จ
ัศนศึ
บันทึกผลการถอดบทเรยี น โดยกลุม่ ผู้ให้สมั ภาษ
ณ์ประกอบด้วย นำมาประยุกต์ ใช้กับการดำเ กษานอกห้องเรียนก็สามารถ
นินชีวิตได้” และผลจากการวิจัย
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และ ยังพบว่า ปัจจัยแห่งความส
ำเร็จที
ผู้ปกครอง รวมถึงกรรมการสถานศึกษา แล
ะผู้ทรงเกียรติ “ครู” ซึ่งมีทัศนคติต่อการ ่สำคัญของบทเรียนต่างๆ คือ
สอนว่
ที่เคยเข้ามาร่วมจัดการศึกษากับทางโรงเรียน
ระหว่างการให้ ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นถือเป็นควา า “การพัฒนาให้นักเรียนมี
มท
สั ม ภา ษณ์ ไ ด้ พ บป ระเ ด็ น ที่ น่ า สน ใจ เช่ น นั
ก เรี ย นชื่ น ชอ บ ตนเอง” ซึ่งสรุปได้ถึงคว ้าทายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ามพร้อ
ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมคิดยามเช้า การจัดกิจกรร
มในศูนย์การ เต็มใจและเต็มกำลัง อันจะก มในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
่อให้
เรียนรู้ Discovery Learning Centre (DL
C) ครูพึงพอใจ ของครู ส่วนผู้บริหารต้องเน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
้น การติดตามให้กำลังใจมากกว่า
กระบวนการพัฒนาครูที่เป็นไปตามความต้องกา
รของครูอย่าง การติดตามประเมินผล
แท้จริงและตรงเป้าหมายที่ต้องนำความรู้ไปใช้
มีการพัฒนาครู
หลงั จากสรุปการวิจยั แล้วพบว่า นวัตกรรมทไี่ ด้จ
ตา มแ บบ แนวน อน (Ho rizo nta l) แล ะแนวตั
ากการถอด
้ ง (Ve rtic al) บทเรียนตา่ งๆ สามารถสรุป
ได้ดงั นี้ บทเรียนที่ 1 การยกระดับ
นอกจากนี้ การที่โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการส
อน
อังกฤษ ทำให้คณะครู ได้รับการพัฒนาทางด เป็นภาษา ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนเปน็ รายกลุม่ สาระการเรยี นรู้ นวัตกรรม
้านภ
จริงจัง รวมถึงผู้ปกครองก็มีความชัดเจนในก าษาอย่าง คื อ “คุ ณ ภา พค รู สะท้ อ นคุ ณ ภา พนั ก เรี ย น” บท เรี ย นที่ 2
ารมีส
การบริหารจัดการ ชื่นชอบการเปิดโอกาสให้ผ ่วนร่วมใน การพัฒนาครู นวัตกรรม คือ “ร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมใจ พัฒนา”
ู้ปกค
มีบทบาทในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ ของทางโรง รองเข้ามา และบทเรียนที่ 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะบุคคล
เรียน
และองค์กรภายนอก นวัตกรรม คือ “การปร
นอกจากนี้ เจ้าของบทเรียนต่างๆ ได้ ให้สัมภาษ
ะสานสัมพันธ์”
ณ์
ด
้
ว
ย
และเมื่อสรุปบทเรียนในภาพรวมพบว่า มีความ
ทัศนคติเชิงบวกที่เป็นประโยชน์อีกหลายประการ
สัมพันธ์ระหว่าง
เช่
ฝ่ายวิชาการกลา่ วถึงหลกั คิดในการบริหารเพือ่ ยกร น หัวหน้า การ พั ฒ นา ครู กั บ การ ยกระดั บ ผล สั ม ฤท ธิ์ ท างการเ รี ย นเป็ น
ะดับ
ทางการเรียนว่า “คุณภาพของการจัดการเรียนกา ผลสมั ฤทธิ์ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
รสอนจะสะทอ้ น ทำ ให้ ค รู มี ค วาม รู้ แ ละ เทค
นิ ค วิ
ที่คุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน”
ซึ่ง สอดคล้อง การเรียนการสอน ส่งผลตอ่ ผลส ธี ที่ ห ลา กห ลา ยใน กา รจั ด
ถึ ง กา รพั ฒ นา คุ ณ ภา พก ารจั ด กา รเรี ย นก
ารส อน ขอ งค รู ขณะที่การบริหารแบบมีส มั ฤทธิท์ างการเรียนของนกั เรียน
่วนร่วมเป
โดย หั ว หน้ า กลุ่ ม สา ระก ารเ รี ย นรู้ เ ป็ น ผู้ ขั บ เคล
ื่ อ นน โยบ าย ผู้ปกครองและนักวิชาการ เพื ็นการระดมสรรพกำลังจาก
่อ
สู่ การป ฏิ บั ติ จากค รู ไ ปสู่ ผู้ เ รี ย น การ พั ฒ นา
มี ทั้ ง การ พั ฒ นา แล ะเป็ น กล ไกใ นการพั ฒ เสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
นา ครู อั น เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในการ
ตามนโยบายของโรงเรียน การพัฒนาจากก
ารเสนอของครู ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแห่
งความสำเร็จ
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คลังความรู้
มิสอังสนา บัณฑิตเอกตระกูล

LD

เมื่ อ สมั ย เรี ย นหนั ง สื อ อาจารย์ ไ ด้ ส อนเกี่ ย วกั บ โรคและ
ปัญหาต่างๆ ในการเรียนของเด็ก ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักโรค LD
(Learning Disabilities) หรือโรคการเรียนรู้บกพร่อง เป็นความ
ผิ ด ปกติ ข องกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ แ สดงออกทางด้ า นการอ่ า น
การเขี ย นสะกดคำ การคำนวณและเหตุ ผ ลเชิ ง คณิ ต ศาสตร์
เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลการเรียนของเด็ก
ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง โดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติ
และมีความสามารถในด้านอืน่ ๆ ปกติดี ซึง่ โรคนีพ้ บในเด็กวัยเรียน
ได้ถึงร้อยละ 7
อาการของเด็ ก LD เริ่ ม จากเขี ย นหนั ง สื อ ไม่ ทั น เพื่ อ น
ต้องก้มเงยจดงานจากกระดานตลอด ไม่อ่านเป็นคำแล้วนำมาจด
อ่านหนังสือยังต้องสะกดอยู่เกือบทุกคำ ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง
เรียนไม่เก่ง มีปมด้อย มีอารมณ์เศร้า บางครั้งเมื่อถูกบังคับ
ให้ทำงานซ้ำๆ หรือเรียนพิเศษ เด็กจะต่อต้านการเรียน ไม่อยากไป
โรงเรียน โดยปกติเด็กมักพูดจาฉลาดโต้ตอบได้ดี แต่พอให้อ่าน
เขียน คำนวณ กลับทำได้ไม่ดี ทำให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ จนบางครั้ง
อาจดุว่าเด็กว่าขี้เกียจ ดื้อ เกเร
LD เป็นโรคที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือวางแผนการเรียน
เป็นรายบุคคล (Individualized Educational Program: IEP)
เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนและวิธีการประเมินให้เหมาะสม เช่น
เน้ น การฟั ง การเห็ น การลงมื อ ทำ หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยใน
การเรียนรู้ เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ และเกมต่างๆ หรือสังเกตว่า
เด็ ก ชอบอะไร และสอนโดยใช้ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก สนใจและถนั ด เช่ น
สอนเขียนไทยคำว่า “ลำธาร” โดยใช้เทคนิคจินตนาการเป็นภาพ
ว่า ลำธารคือแม่น้ำสายเล็กๆ แม่น้ำต้องมีคลื่นน้ำ จึงมีคลื่นแรก
ที่ตัว “ธ” และมีคลื่นตามหลังมาคือ “ร” (เนื่องจากการเขียน
พยั ญ ชนะทั้ ง 2 ตั ว นี้ ด้ า นบนมี ลั ก ษณะเหมื อ นคลื่ น ) หรื อ
สอนคำศัพท์โดยการใช้บัตรคำ โดยให้เด็กทำบัตรคำด้วยตัวเอง
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะบายสี รู ป ภาพ ตั ด รู ป ภาพออกมา ตั ด คำศั พ ท์ อาจชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ ให้เด็กเกิดความเข้าใจมาก
แล้วติดรูปภาพกับคำศัพท์ให้ตรงกัน ระหว่างทำกิจกรรมผู้สอน ยิ่งขึ้น เมื่อทำบัตรคำสำเร็จเด็กจะรู้สึกภูมิใจและอยากอ่านบัตรคำ
เหล่ า นั้ นมากกว่ า เดิ ม หรื อ การสอนพยั ญ ชนะภาษาอั ง กฤษก็ ใ ช้
เทคนิคเปรียบเทียบเป็นรูปภาพเหมือนกัน เช่น ตัว M ให้เด็ก
จินตนาการว่าเป็นภูเขาสองลูกติดกัน ตัว U คือรอยยิ้ม หรือตัว d
ให้บอกว่า d dog แปลว่าสุนัข เพราะฉะนั้นหางของสุนัขต้องอยู่
ข้างหลัง เป็นต้น
เคล็ดลับสำคัญที่สุดในการสอนเด็ก LD คือผู้สอนต้องเป็นคนที่
อารมณ์ดีอยู่เสมอ เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกเครียดเวลาเรียน เวลาพูดก็ต้อง
สื่อสารไปในเชิงบวก เชิงให้กำลังใจ เช่น บอกเด็กว่าทำดีแล้วนะ
แต่ถ้าแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้ เขาจะเก่งกว่าเดิม

(Lovely Dek)
...ของแม่...
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“...LD เป็นโรคที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือวางแผนการเรียนเป็น
รายบุคคล (Individualized Educational Program: IEP) 

เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนและวิธีการประเมินให้เหมาะสม...”
ในประเทศไทยขณะนี้ถือว่ามีเด็ก LD จำนวนมากที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็มีเด็ก LD
อีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เนื่องจากครูและพ่อแม่ไม่มีความรู้และเข้าใจว่าเด็กเหล่านั้นมีปัญหา ทั้งที่จริงแล้วเด็กได้พยายาม
ทำดีที่สุดแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้เท่าที่ผู้ใหญ่ต้องการ เหมือนเรากำลังใส่ดินสอเข้าไปในเครื่องเหลาดินสอที่ชำรุด ถึงแม้จะเหลาอย่างไร
ดินสอก็ไม่แหลม ดังนั้น จึงต้องลองมองย้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กเองว่าได้พยายามดูแลเด็ก LD อย่างถูกวิธีแล้วหรือยัง เพื่อให้
เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางความพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขานั่นเอง

หนูเป็น LD หรือเปล่านะ ?

อาการเฉพาะของเด็ก LD ซึ่งอาจมีลักษณะตรงกับ
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน ได้แก่
- ปัญหาในการอ่าน เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ
เพิ่ ม คำ สลั บ พยั ญ ชนะ ผสมคำ แยกคำอ่ า น
ไม่ได้ อ่านไม่ได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย
- ปัญหาในการเขียน เช่น เขียนตัวหนังสือกลับหลัง
เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถกู ที่ หรือเขียนคำ
สลับตำแหน่งกัน

- ปัญหาในการคำนวณ เช่น เขียนตัวเลขผิด ไม่เข้าใจ
ค่าของตัวเลขหลักต่างๆ ไม่เข้าใจเครือ่ งหมายทาง
คณิตศาสตร์ ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่เข้าใจวิธีการ
คำนวณตัวเลข
- ปัญหาในการคิด เช่น ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ได้
สับสนในการทำตามคำสั่ง การให้เหตุผลไม่ดีพอ
ไม่สามารถจดจำเนื้อหาวิชาที่เรียนได้

คนดังระดับโลกที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้แก่

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เขาเป็ น อั จ ฉริ ย ะด้ า นคณิ ต ศาสตร์
แต่กลับมีปัญหาด้านการเรียนเลขที่โรงเรียน
เป็นอย่างมาก
โธมัส เอดิสัน
เขาเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์
เปลี่ยนโลก แต่ผู้คนที่อยู่ ใกล้ชิดกลับคิดว่า
เขาปัญญาอ่อน

บรูซ เจนเนอร์
นักกีฬาทศกรีฑาโอลิมปิกเหรียญทอง
ผู้ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่ า นอย่ า งรุ น แรงที่
โรงเรียน
วูดโรว์ วิลสัน
อดี ต ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ อเมริ ก า
อ่ า นหนั ง สื อ ไม่ อ อกจนกระทั่ ง อายุ 11 ปี
จึงเริ่มเรียนอ่านได้
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นอกห้องเรียน
นายมนมนัส ธาดาอำนวยชัย เลขประจำตัว 45108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเมืองคานส์

            ครั้งที่ 65

ปีนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival
ครั้งที่ 65 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤษภาคม
2555 ถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สำคัญ
มากที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก คุณพ่อ
ของข้าพเจ้าดำเนินธุรกิจด้านภาพยนตร์ ในนามบริษัท
กลองชัยภาพยนตร์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจทั้งในส่วน
การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าคือการซื้อภาพยนตร์
ต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในตลาดประเทศไทย และ

“...งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เมืองคานส์ ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ ที่ ส ำคั ญ มากที่ สุ ด ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก...”

ในส่วนการส่งออกคือการสร้างภาพยนตร์ไทยแล้วขายไปยังต่างประเทศ และในปีนี้
ทางบริษทั ของคุณพ่อได้รบั การคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ให้ไปเปิดบูทขายภาพยนตร์ไทยร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม “Thai Cinema”
ในครั้งนี้ บริษัท กลองชัยภาพยนตร์ จำกัด ได้นำทั้งภาพยนตร์เก่าและใหม่
ไปแนะนำ ส่วนที่เป็นภาพยนตร์ใหม่ ได้แก่ “ไพรดิบ” “ผิดผี” ส่วนภาพยนตร์เก่ามี
“เดอะ สเก๊าท์ บิดพิภพทะลุโลก” นอกจากนี้ ยังได้นำภาพยนตร์เรื่อง “บังเอิญ...
รักไม่สิ้นสุด” ไปฉายในส่วนของ Thai Film Showcase อีกด้วย
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์แบ่งกิจกรรมภายในงานออกเป็น
2 ส่ ว นใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ เ ป็ น ตลาดซื้ อ ขายภาพยนตร์ มี บ ริ ษั ท
ภาพยนตร์ ต่ า งๆ จากทั่ ว โลกมาเปิ ด บู ท เพื่ อ ขายภาพยนตร์
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มักจะเช่า
พื้นที่เป็นบูทสำหรับบริษทั ตัวเองแบบเดีย่ วๆ หรือแบบทีเ่ ป็นการ
รวมตัวกันของหลายๆ บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ อย่ า ง Thai Cinema ของประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ หรือ
Malaysia Pavilion ซึ่งเป็นการรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
แอนิเมชันหลายๆ บริษัทของประเทศมาเลเซีย หรือ Taiwan
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Cinema ที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทภาพยนตร์ ไต้หวันหลายๆ บริษัท และ
กิ จ กรรมในส่ ว นที่ ส องเป็ น ตลาดสายประกวด หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า สายชิ ง รางวั ล มี การ
ส่ ง ภาพยนตร์ เ ข้ า ชิ ง รางวั ล ปาล์ ม ทองคำซึ่ ง นั บ เป็ น รางวั ล สู ง สุ ด ของการประกวด
ภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ในการเดินทางครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมงาน
เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติ เ มื อ งคานส์ เริ่ ม จากการได้ ติ ด ตามคุ ณ พ่ อ และ
มีโอกาสเห็นบรรยากาศการทำงานขณะที่มีการเจรจาต่อรองเพื่อซื้อภาพยนตร์
ต่างประเทศกับบริษัทหลายๆ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ รวมถึงการอยู่ประจำบูทเพื่อทำหน้าที่ขายภาพยนตร์ไทย
ของบริษัทตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ มากมาย
เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศในแถบอเมริกาเหนือ เป็นต้น
ประสบการณ์ ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เมืองคานส์ นอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้กับข้าพเจ้าได้เห็นโลกที่
กว้างขึน้ ได้มโี อกาสได้รจู้ กั กับชาวต่างชาติทมี่ าจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกแล้ว
ข้ า พเจ้ า ยั ง ได้ มี โ อกาสเข้ า เฝ้ า ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์เสด็จมาร่วมงาน Thai Nights เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2555 เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ใ นการแสดงถึ ง ศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลก
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โลกรอบตัว
มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์

นิทานวิทยาศาสตร์

เรื่อง

“ลูกปิงปองมหัศจรรย์”

ในโลกของ “วิทยาศาสตร์” ไม่ได้มีแค่การทดลองและการท่องสูตรอันแสนเคร่งเครียดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุมที่แฝง
ไปด้วยสาระบันเทิงอย่างทีเ่ ราคาดไม่ถงึ เพือ่ ให้การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มคี วามสนุกสนาน มีหลากหลายมิติในหลายหลากรูปแบบ พร้อมทัง้
ได้รับความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนหรือในชีวิตประจำวัน ดังตัวอย่างของนิทานวิทยาศาสตร์เรื่อง “ลูกปิงปองมหัศจรรย์”
ที่มิสนำมาฝากชาวอัสสัมชัญดังต่อไปนี้...

เช้าวันหนึ่ง เป็ดน้อยสามพี่น้องนำเรือออกไปเล่น
ที่บึงใหญ่อย่างสนุกสนาน แต่ทันใดนั้นก็มีลมพายุพัดมา
อย่างรุนแรง ทำให้เรือของเป็ดน้อยพลิกคว่ำและจมลง
สู่ก้นบึง เป็ดน้อยทั้งตกใจและเสียดายเรือลำนั้นมาก
ทั้งสามคิดว่าต้องถูกพ่อเป็ดดุแน่ๆ ที่เล่นไม่ระมัดระวัง
จนเรือลำที่พ่อเป็ดลงมือต่อด้วยตัวเองต้องจมหายไป

เป็ดน้อยสามพี่น้องพยายามคิดหาวิธีที่จะนำเรือขึ้นมาจากก้นบึง แต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดี
พอดีลุงกบกระโดดผ่านมา เป็ดทั้งสามจึงได้ขอร้องให้ลุงกบช่วยดำน้ำลงไปกู้เรือขึ้นมา ลุงกบผู้ใจดีรู้สึกสงสาร
เป็ดน้อย จึงรับอาสาทั้งๆ ที่รู้ว่าตัวเองดำน้ำไม่เก่ง แต่ก็พยายามดำลงไป เพียงชั่วอึดใจ ลุงกบก็โผล่พ้นผิวน้ำ
ขึ้นมาหายใจ
		
		
		

“ลุงทำไม่สำเร็จ เพราะหายใจไม่ทัน 
พวกเจ้าลองไปขอร้อง
เจ้าปลาดูสิ เผื่อว่าจะช่วยได้”

เมื่อได้ยินดังนั้น เหล่าลูกเป็ดผู้น่าสงสารก็รีบไป
ขอร้องพี่ปลา โดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
เมื่อพี่ปลาได้ฟังเรื่องราวแล้วก็รับปากว่าจะช่วย
ดำน้ำนำเรือกลับขึ้นมาให้ได้
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พี่ปลาดำน้ำเก่งมาก สามารถดำลงไปได้ถึงจุดที่เรือจมอยู่ แต่ว่าเรือหนักมาก และพี่ปลาก็ไม่มีแรงพอที่จะนำเรือ
ขึ้นมาได้ จึงโผล่หน้าขึ้นมาบนผิวน้ำ
		
		

“พี่ขอโทษที่ช่วยพวกเจ้าไม่ได้ เรือหนักมากจริงๆ 
พี่ไม่มีแรงพอที่จะลากมันขึ้นมา”

เมื่อเป็ดน้อยได้ยินดังนั้น ต่างก็นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจ เพราะอยากได้เรือคืน และไม่อยากให้พ่อเป็ดดุ
เสียงร้องไห้ของเป็ดน้อยทั้งสามตัวดังไปถึงบ้านของช้างน้อยนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งกำลังทดลองและประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ล่าสุดอยู่ ช้างน้อยจึงเดินไปหาเจ้าของเสียง แล้วถามไถ่ว่า
“พวกเจ้าร้องไห้ทำไมกัน”
เป็ดน้อยจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ช้างน้อย
ทำท่าครุ่นคิดและพูดว่า 
“ไม่ต้องเสียใจ เราจะช่วยเจ้าเอง ขอเวลาให้เราได้
คิดหาวิธีก่อนนะ”
หลังจากนั้นไม่นานเป็ดน้อยทั้งสามก็ได้ยินเสียง
ช้างน้อยตะโกนออกมาด้วยความดีใจ
“ไชโย! คิดออกแล้ว...เราจะผลิตลูกปิงปองที่มี
น้ำหนักเบาหลายๆ ลูก” 
“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรือที่จมอยู่ล่ะ” เป็ดน้อยถาม
ด้วยความสงสัย
“เกี่ยวสิ เพราะลูกปิงปองมีน้ำหนักเบา 
และเมื่อนำมารวมกันมากๆ จะทำให้สิ่งของที่มีน้ำหนัก
มากลอยได้” ช้างน้อยอธิบาย
เป็ดน้อยซักต่อว่า “ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า 
ต้องนำลูกปิงปองไปใส่ให้เต็มลำเรือใช่ไหมล่ะ” 
“ถูกต้องแล้ว เมื่อลูกปิงปองเต็มเรือ เรือก็จะลอยขึ้น
มาเอง” ช้างน้อยยืนยัน

เป็ดน้อยทั้งสามตื่นเต้นมาก เมื่อรู้ว่าความหวังที่จะ
ได้กู้เรือขึ้นมาใกล้จะเป็นความจริงแล้ว
เมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว ช้างน้อยและ
เป็ดน้อยสามพี่น้องก็ตรงไปที่บึงใหญ่ และให้พี่ปลาช่วย
เรียกเหล่าฝูงปลาทั้งหลายมาช่วยกันนำลูกปิงปองลงไป
ใส่ในเรือ และเมื่อลูกปิงปองเต็มลำเรือ เรือก็ค่อยๆ
ลอยโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา
เมื่อเป็ดน้อยทั้งสามเห็นเรือลอยขึ้นมาก็พากัน
กระโดดตีปกี กันใหญ่ พลางกล่าวขอบคุณช้างน้อย พีป่ ลา
และฝูงปลาทุกตัวที่ช่วยเหลือ แถมยังไม่ลืมขอบคุณ
ลุงกบที่มาให้กำลังใจในการกู้เรือด้วย จากนั้นเป็ดน้อย
ทั้งสามก็รีบนำเรือกลับบ้านด้วยความดีใจ

อัสสัมชัญสาส์น
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สีสันปลายพู่กัน
มาสเตอร์ชาญสิทธิ์ วงศ์เสงี่ยม

“ลายไทย”
ศิลปะทรงคุณค่าภูมิปัญญาไทย

ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ระแสการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปะจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม นักเรียนจึงจะเห็นคุณค่าและรู้สึกมี
ส่วนร่วมในสิง่ ทีต่ นเรียนรู้ ทว่าการก้าวไปข้างหน้าตามกระแสโลกเพียงอย่างเดียว
โดยทิง้ บางสิง่ บางอย่างทีม่ คี ณ
ุ ค่าในอดีตไว้เบือ้ งหลัง อาจทำให้เกิดการขาดช่วง
ขององค์ความรู้ และความสัมพันธ์ในวิถีชีวิต ตลอดจนบริบทแวดล้อม

ผู้เขียนมีความเห็นว่าองค์ความรู้เรื่องศิลปะไทย โดยเฉพาะ “ลายไทย” นั้น ถือเป็น
สุดยอดบทเรียนอย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่องค์ความรู้ด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย
และที่สำคัญการเรียนรู้เรื่องลายไทยยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะไทย ทำให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรูศ้ ลิ ปะทีผ่ า่ นการคิดค้นและสร้างสรรค์ภมู ปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ การทีผ่ เู้ รียนได้ลองเขียน
ลายไทย ได้ลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงภาพรวมของศิลปะไทย
ทั้งในเรื่องทักษะวิธีการ รูปแบบของศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
การนำเนื้อหาเรื่องลายไทยเข้าไปสอดแทรกในการเรียนรู้ศิลปะของแต่ละระดับชั้นจึงเป็น
สิ่งจำเป็นยิ่ง หากครูผู้สอนละเลยในจุดนี้ ผู้เรียนจะไม่ได้รับองค์ความรู้อันทรงคุณค่าไปอย่าง
น่าเสียดาย ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการวางแผนประยุกต์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับศิลปะไทย
ผ่านการฝึกทักษะปฏิบตั จิ ริง เช่น การวาดเส้น งานประติมากรรม งานโมบาย งานภาพพิมพ์
เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการของครูผู้สอนว่าจะสอดแทรกความรู้นี้ไปไว้
ในส่วนใดของการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา
สิ่งที่ ได้รับจากการเรียนการสอนเรื่องลายไทย ในฐานะครูผู้สอนแล้วมีความรู้สึกว่า
เหมาะสมแล้วที่นำเรื่องลายไทยมาให้นักเรียนซึ่งเป็นเด็กยุคใหม่ได้ศึกษา นักเรียนมีความ
รู้สึกว่าลายไทยเป็นศิลปะแปลกตาที่น่าสนใจ จึงมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบตั ิ หลายคนเพิง่ เคยวาดลายไทยเป็นครัง้ แรกในชีวติ จากการสอบถามนักเรียนที่ได้เรียนรู้
ศิ ล ปะเกี่ ย วกั บ ลายไทย นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น และทั ศ นะต่ อ ศิ ล ปะอั น เป็ นมรดกล้ำค่า
ประจำชาติไทยดังต่อไปนี้
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เด็กชายธนทัต อภิเวสสะ
เลขประจำตัว 49045 ชั้น EP-P. 5/4
“สิง่ ทีผ่ มได้รบั จากการเรียนรูเ้ รือ่ งศิลปะลายไทยคือ นอกจากการวาด
เพื่อความสวยงามแล้ว ลายไทยยังสามารถนำไปดัดแปลงทำอย่างอื่น
ได้ด้วย เช่น ปั้นรูปลายไทย ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายกระหนก
และการตกแต่ ง ตั ว การ์ ตู น ในแบบที่ ผ มชื่ น ชอบโดยให้ มี ลายไทยผสม
อยู่ในนั้นด้วย”

เด็กชายวริศ สุนทรธาราวงศ์
เลขประจำตัว 49056 ชั้น EP-P. 5/2
“หลังจากที่ได้เรียนรูเ้ รือ่ งลายไทย จึงได้รวู้ า่ ศิลปะไทย
ก็เป็นศิลปะแขนงหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เรียนแล้วได้รจู้ กั ลวดลาย
หลายๆ แบบ สามารถดัดแปลงพัฒนาได้อีกมากมาย
ลายไทยจึงเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาสร้างสรรค์
เพิม่ เติมได้มากกว่าทีค่ ดิ ”

เด็กชายสรเสกข์ สุรสนธิ
เลขประจำตัว 49055 ชั้น EP-P. 5/2
“การศึกษาลายไทยทำให้เราได้รู้ว่าลายไทยมีแบบใดบ้าง วาดขึ้นมา
ได้อย่างไร ดัดแปลงมาจากสิ่งใดบ้างในธรรมชาติ และแต่ละลวดลายนั้น
มีความสวยงามที่แตกต่างกัน ตลอดจนแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ได้อย่างน่าชื่นชม”

อัสสัมชัญสาส์น
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เส้นสายในลายธรรม
มาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้ : ภาพประกอบ
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ : เรื่อง

เมื่อฉันกระโดดตึก

As I Jumped off the building.

As I jumped off the building, I saw the known
loving couple in 10th floor is hitting each other.

ที่ชั้น 10 ฉันเห็นคู่ผัวเมียที่ใครๆ ต่างชมว่า
รักกันนักหนากำลังตบตีกัน
I saw the usually tough
and strong Peter in
9th floor is crying.

ที่ชั้น 9 ฉันเห็นปีเตอร์
ที่ภายนอกดูแข็งแกร่ง
อยู่เสมอกำลังแอบร้องไห้

อัสสัมชัญสาส์น

แมรี่ที่อยู่ชั้น 8 พบว่า
คู่หมั้นกำลังอยู่บนเตียงกับ
เพื่อนรักของเธอเอง

7th floor’s Diana is taking
her daily anti-depression
medicine.

6th floor’s jobless Henry still
buys seven newspapers to
search for a job everyday.

ที่ชั้น 7 ไดอาน่ากำลังกินยา
กล่อมประสาท

ที่ชั้น 6 เฮนรี่ที่ยังตกงาน
ต้องอ่านหนังสือพิมพ์วันละ
เจ็ดฉบับเพื่อหางานทำให้ได้

Much respected Professor
John in 5th floor is trying
his wife’s undergarment.

4th floor’s Rose again
fighting with her boyfriend.

ที่ชั้น 5 อาจารย์ที่ได้รับความ
เคารพนับถือจากทุกคนกำลัง
แอบใส่ชุดชั้นในของภรรยา
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8th floor’s Mary just found
out her fianc๎ee is sleeping
with her best friend.

ที่ชั้น 4 โรสกำลังทะเลาะกับ
แฟนอีกแล้ว

Old man in 3rd floor
everyday hoping someone
would come by and pay
him a visit.

คุณลุงทีช่ นั้ 3 ได้แต่เฝ้าหวังว่า
จะมีใครมาเยีย่ มบ้าง
Before I jumped off from
the building, I thought I was
the unluckiest person.

ก่อนที่ฉันจะกระโดดลงมา
ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่โชคร้าย
ที่สุดในโลก

2nd floor’s Lily still staring at
the picture of her lost husband
since half year ago.

ลิลลี่ที่ชั้น 2 ยังคงเฝ้าแต่มอง
ภาพถ่ายของสามีทเี่ พิง่ แต่งงานกัน
ได้แค่ครึ่งปี แล้วก็หนีจากเธอไป
อย่างไร้ร่องรอย
Now I just realized everyone has
their own problems and worries.

ตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกๆ คนต่างมีความ
ทุกข์ยากที่ไม่สามารถบอกกล่าว
แอบซ่อนอยู่
After I had seen all these, I found out, in fact I wasn’t that
bad at all.

หลังจากได้เห็นพวกเขาแล้ว รู้สึกลึกๆ ในใจว่า ชีวิตที่ผ่านมา
ของฉันก็ไม่เลวร้ายอะไรนัก

The people that I saw just
now are looking at me now.

I think after they see me now, they might feel they are
not that bad after all.

บรรดาผู้คนที่ฉันพบเห็นเมื่อครู่
ตอนนี้ต่างกำลังมองดูฉันอยู่

ฉันคิดว่าหลังจากที่พวกเขาเห็นฉันแล้ว คงพากันคิดว่า
ที่จริงแล้วปัญหาชีวิตของพวกเขาก็ยังไม่เลวร้ายอะไรนักหนา

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

แหล่งที่มา :
http://www.wackynwild.com/
1188-as-i-jumped-off-the-building/,
http://www.bloggang.com/

ที่นำเรื่องนี้มาให้ทุกท่านอ่าน มิได้มีเจตนาสนับสนุนให้ใครฆ่าตัวตาย แต่อยากให้มองโลกในมุม
ทีแ่ ตกต่างไป ในบางครัง้ เรา อาจรูส้ กึ ว่าชีวติ ของเราช่างแย่ ช่างโชคร้าย ช่างไร้ความยุตธิ รรมเสียเหลือเกิน
แต่ถ้าเราเปิดใจ มองไปรอบๆ ตัวเรา จะพบว่ายังมีผู้คนที่แย่กว่า โชคร้ายกว่า ไม่ได้รับความยุติธรรม
มากกว่าเรามากมาย ขอให้ทุกท่านอย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหา ให้เรามองปัญหาเป็นบันไดที่เราต้องปีน
ข้ามไป อย่ามองปัญหาเป็นกำแพง หรือเป็นทางตันที่ไม่สามารถหาทางออกได้ หมั่นให้กำลังใจตนเอง
ทุกที่ ทุกเวลา...เพราะความทุกข์แท้ๆ นั้นอายุสั้น แต่เรามักต่ออายุ ให้มันด้วยการคิดวนเวียนซ้ำซาก
แต่เรื่องเดิมๆ เสมอไป
อัสสัมชัญสาส์น
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การ์ตูนสร้างสรรค์
มาสเตอร์สาทิตย์ ถาวรสาลี

ตอน ปลูกทดแทนซะ !

เขาคือนินจา
ผู้ได้รับการยอมรับ

เพลงดาบ...

ที่ว่ากันว่าสามารถ
ล้มศัตรูได้ภายใน
ดาบกระบวนท่าเดียว

ดาบเดียว...ฟันต้นไม้ล้มเป็นแถบ
สุดยอดมั้ยล่ะ...หึๆ

ใครเนี่ย
ไม่อยากมีชีวิต
รึไง...

ปลูกต้นไม้
คืนเดีย๋ วนี้ !

นี่ข้าเป็นถึงซามูไรใน
ตำนานเชียวนะ ทำไมต้อง
มาปลูกต้นไม้ด้วย

คร้าบๆ เดี๋ยวผม
จัดให้ครับ
ดื่มน้ำก่อนครับ...

นี่แน่...!

มาตัดต้นไม้เล่นทำไม
อนุรักษ์หน่อยเซ่ !

อ๊ากกก!
บ่นอะไร !

เชื่อฟังเค้าดีกว่า...
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เปล่าคร้าบๆ คือ...
ปลูกต้นไม้...ให้โต
เป็นตำนานเลยคร้าบ

ต้องรีบหน่อย เพราะยังต้องปลูก
อีกหลายต้น
อัสสัมชัญสาส์น

ตอน แค่ไม่ทิ้ง = อนุรักษ์
ฮื้ม...อากาศ

สดชื่น

เย้ !
มาถึงแล้ว
โอ้...ทะเล
แสนงาม

อ๊ะ ! นั่น

มีสัตว์เยอะแยะเลย

พี่ปู...
มาในชุด
เศษกระดาษ
สีแดงคาด
สุดสวย

พี่ลิงกับ
เสื้อถุงพลาสติก
สุดเท่

ทำไม ? ทะเล

พี่ทากกับ
กล่อง...

นี่...มันชุด
อะไรกันเนี่ย !

ถึงมีขยะเยอะแบบเนี้ย
เที่ยวกันแบบไหนเนี่ย

เราต้องช่วยเก็บ
ให้สะอาด

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แค่ไม่ทิ้ง หรือทิ้งให้ถูกที่
ก็เท่ากับเราได้อนุรักษ์
ธรรมชาติแล้วนะครับ
อัสสัมชัญสาส์น
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เล่าสู่กันฟัง
มิสขนิษฐา สุคตะ

เมล
ด็ พนั

ปล. ขอบคุณบทความดีๆ ที่ช่วยเติม
เต็มความรู้สึกดีๆ จากหนังสือเรื่อง
“โลกนี้ไม่มีคนอ่อนแอ มีก็แค่คนขาด
กำลังใจ” โดย “ทะเลน้อย” สำนักพิมพ์
ใยไหม
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สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้อ่านอัสสัมชัญสาส์นทุกท่าน ได้พบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนอยู่ในช่วงสอบ ขอให้
ทุกคนทำข้อสอบได้และคะแนนออกมาดีกันทุกคนนะคะ ฉบับนี้ครูมีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ คงต้องขออนุญาตเจ้าของหนังสือ “โลกนี้
ไม่ มี ค นอ่ อ นแอ มี ก็ แ ค่ ค นที่ ข าดกำลั ง ใจ” นำเรื่ อ งราวภายในเล่ ม ที่ ค รู ไ ด้ มี โ อกาสอ่ า นมาเล่ า ต่ อ ให้ นั ก เรี ย นฟั ง เพราะครู คิ ด ว่ า จาก
ประสบการณ์ที่เราหลายๆ คนได้รับและเกิดขึ้นมาในชีวิตนั้น การอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประสบการณ์และเป็นทางลัดที่จะช่วยให้เราเรียนรู้
เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หากนักเรียนอ่านแล้วรู้จักนำไปคิดและใช้ให้ถูกทาง นำแง่มุมด้านบวกที่เราได้จากหนังสือดีๆ ที่เราอ่านไป
เป็นแนวทางให้เราคิดหรือทำสิ่งดีๆ ในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิต ครูเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ครูก็เป็นคนหนึง่ ทีช่ อบอ่าน และได้อะไรจากการ
อ่านมากมาย อย่างทีบ่ อกว่าเมือ่ ไหร่ได้อา่ นเจอเรือ่ งดีๆ ก็อยากจะบอกต่อ...เอาล่ะค่ะ อารัมภบทเสียยืดยาว มาฟังเรื่องราวดีๆ กันนะคะ
เรื่องนี้มีชื่อว่า “การแบ่งปัน” การแบ่งปันคือเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เติบโตได้ดีเมื่อนำไปหว่านในหัวใจของผู้อื่น

กาลครัง้ หนึง่ มีเด็กหญิงคนหนึง่ ชือ่ น้องลูกปลา เป็นเด็กหญิง
น่ารักและช่างคิด เธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน วันนี้คุณพ่อ
ได้ซื้อยางลบใหม่เอี่ยมให้น้องลูกปลาก้อนหนึ่ง พร้อมทั้งกำชับ
ทีเล่นทีจริงกับน้องลูกปลาว่า “หนูต้องใช้อย่างประหยัดนะลูก
เพราะตลอดปีการศึกษานี้ พ่อคงไม่มีเงินซื้อให้หนูอีกแล้ว” 
“ได้ค่ะคุณพ่อ” เด็กหญิงอายุ 7 ขวบรับปากกับพ่อด้วย
ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปราว 8 วินาที ในใจ
ของหนูน้อยกลับเกิดความสงสัยขึ้นมาตงิดๆ ว่าแล้วยางลบ
ก้อนเล็กแค่นี้จะใช้ได้ถึงปีเหรอ ?
เมื่อต้องใช้ความคิด น้องลูกปลาจึงเอาอย่าง “อิกคิวซัง”
ซูเปอร์ฮีโร่ของตน ด้วยการเอานิ้วมือแตะน้ำลายเล็กน้อยก่อน
วนรอบศีรษะ จากนัน้ ก็ทำท่าทางนัง่ สมาธิอย่างมุง่ มัน่ ด้วยความ
เป็ น เด็ ก หั ว ไว ไม่ นานนั ก น้ อ งลู ก ปลาจึ ง สามารถเปิ ด ประตู
ทางออกและพบกับแสงสว่างในที่สุด
เช้าวันรุ่งขึ้น น้องลูกปลาไปโรงเรียนตามปกติเหมือน
ทุกๆ วัน จะต่างกันอยูบ่ า้ งก็ตรงวันนีต้ ลอดทัง้ วันเธอจะหมัน่ ถาม
เพื่อนด้วยความเป็นห่วงเป็นพิเศษว่า “เพื่อนๆ ทุกคน ถ้าใคร

เขียนผิด ก็เอายางลบของลูกปลาไปใช้ได้นะจ๊ะ” เมือ่ เพือ่ นร่วมชัน้
ได้ยนิ ดังนัน้ ต่างก็ยมิ้ น้อยยิม้ ใหญ่ และฉลองศรัทธาของน้องลูกปลา
ด้วยคำว่า
“ลูกปลาๆ ขอยืมยางลบหน่อยซิ” เมื่อยางลบถู ไ ถกั บ
กระดาษสีขาวมากๆ เข้า ในทีส่ ดุ ยางลบทีค่ ณุ พ่อซือ้ ให้กม็ อี ายุสนั้
เพียงวันเดียว แต่นอ้ งลูกปลากลับมีความสุขทีเ่ ห็นมันเป็น
เช่นนั้น
เช้าวันรุ่งขึ้น...
น้องลูกปลายังคงไปโรงเรียนตามปกติเหมือนเคย
แต่จะต่างไปบ้างก็ตรงทีว่ นั นีต้ ลอดทัง้ วันเพือ่ นๆ จะคอยซักถาม
น้องลูกปลาด้วยความห่วงใยเป็นพิเศษว่า “ลูกปลาๆ ถ้าเขียนผิด
ก็ เ อายางลบของพวกเราไปใช้ ไ ด้ น ะจ๊ ะ ” เมื่ อ น้ อ งลู ก ปลา
ได้ ฟั ง ดั ง นั้ น ก็ ยิ่ ง ยิ้ ม น้ อ ยยิ้ ม ใหญ่ และฉลองศรั ท ธาเพื่ อ นๆ
ด้วยการพูดว่า “เพือ่ นๆ เราขอยืมยางลบหน่อยนะจ๊ะ” แม้ยางลบ
ก้อนใหม่ที่คุณพ่อซื้อให้จะมีอายุสั้นเพียงวันเดียว แต่เพื่อนๆ
ทุ ก คนก็ ม อบยางลบก้ อ นใหม่ ที่ ใ ช้ อ ย่ า งไรก็ ไ ม่ มี วั น หมด
ให้น้องลูกปลาทดแทน

นี่เป็นเรื่องราวดีๆ เรื่องหนึ่งที่ครูได้อ่านและอยากเล่าให้นักเรียนฟัง วันนี้น้องลูกปลาสอนให้รู้ว่า ถ้าอยากมีมะม่วงรับประทานนานๆ
การดองหรือการแช่อิ่มไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสียแล้ว หากแต่ต้องใช้วิธีแบ่งปัน เราถึงจะมีมะม่วงไว้รับประทานอย่างไม่รู้จบ
“การแบ่งปัน” จึงเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่สามารถเติบโตได้ดีเมื่อนำไปหว่านในหัวใจของผู้อื่น เราควรทำตัวเป็นผู้ให้ที่เชี่ยวชาญ
ก่อนเป็นผู้รับที่ช่ำชอง โลกใบนี้คงน่าอยู่ไม่น้อย หากนักเรียนทุกคนจะลองทำตามวิธีของน้องลูกปลา และลองพิจารณาดูอีกทีว่า ของที่
เพื่อนๆ ทุกคนมอบให้ลูกปลาเป็นสิ่งตอบแทนนั้นคืออะไรกันแน่...ระหว่าง “ยางลบ” กับ “น้ำใจ”
อย่าลืมนะคะ ลองถามตัวเราเองว่าแต่ละวันที่อยู่ในโรงเรียนหรือที่บ้าน เราเคยมอบน้ำใจให้ใครบ้างหรือเปล่า เริ่มต้นที่จะรู้จักให้ เพื่อที่
เราจะได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่เพียงใด แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
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หน้าต่างความรู้
ศูนย์วิทยบริการ

สัญญาณป่วยบนร่างกาย
Liebmann-Smith, Joan. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
รวบรวมวิธีง่ายๆ ในการสังเกตสัญญาณบนร่างกายที่บ่งบอกถึงอาการป่วยรูปแบบต่างๆ เพื่อเตือน
ตัวเองให้รีบหาทางเยียวยารักษาอย่างทันท่วงที ด้วยสไตล์การเขียนที่สนุกสนาน แต่ครบครันด้วย
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับร่างกายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ชีวิตต้องกล้า
ปนัดดา พิจิตรนพรัตน์. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555.
ความกลัวเป็นสิ่งที่เราควรเอาชนะ เพื่อก้าวข้ามความอ่อนแอภายในจิตใจไปสู่ความกล้า แต่ก็ต้อง
ไม่ใช่กล้าเสียจนบ้าบิ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ และสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง นับเป็นวิตามินเพิ่มพลังใจให้กล้าฝัน และผลักดันชีวิตให้มีเป้าหมาย

รู้ทันสมองในยามคับขัน
ริปลีย์, อแมนดา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
ไขปริศนาการทำงานของสมองในสถานการณ์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เช่น ตัวอย่างปริศนาที่ว่า ทำไม
บางคนต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่น่าจะเอาชีวิตรอดได้สบายๆ ทำไมบางคนถึงรอดชีวิตได้
อย่างปาฏิหาริย์ ทั้งที่มีโอกาสแทบเท่ากับศูนย์ พร้อมทั้งเคล็ดลับดีๆ วิธีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ทุกคน
ได้เก็บไว้ใช้ในสถานการณ์จริง
ความหวัง ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี
หนุ่มเมืองจันท์. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
หนุม่ เมืองจันท์ขอจุด “ประกายไฟ” เล็กๆ สำหรับคนทีก่ ำลังสิน้ หวัง โดยชี้ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์
ในตัวคุณที่มีอยู่ตลอดเวลา และสามารถสร้างได้ด้วยมือของเราเอง ขอเพียงแค่มีความหวังและลงมือทำ
แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
ร่ ว มย้ อ นอดี ต ในวั นวานด้ ว ยภาพถ่ า ยสะท้ อ นเรื่ อ งราวแต่ ค รั้ ง หนหลั ง ให้ อ นุ ช นรุ่ น ต่ อ ๆ ไป
ได้ ท ำความรู้ จั ก และเข้ า ใจถึ ง ความเป็ น ไปในอดี ต อั น ควรค่ า แก่ ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
เกร็ดประวัติศาสตร์ เกร็ดเจ้านายชั้นสูง เมื่อแรกเริ่มสร้างสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ที่น่าศึกษาและเก็บสะสม
เป็นมรดกแห่งความทรงจำ

70

อัสสัมชัญสาส์น

เสียงหัวเราะเรียกความโชคดี
อีโยเซฟ และเชซงฮวา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
รวมบทความคัดสรรจากจดหมายเรียกเสียงหัวเราะที่โด่งดังจากเกาหลีใต้ เพื่อปลุกพลังแห่งความสุข
และความสำเร็จจากคนทั่วโลก มีใครบ้างที่รู้ว่าประเทศเกาหลีมีสถาบันวิจัยการหัวเราะโดยเฉพาะ และซีอีโอ
ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือการหัวเราะมากกว่าคนทั่วๆ ไป
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เรามาหัวเราะกันเถอะ ! แล้วสิ่งที่เรียกว่าโชคดีจะมาเยือนในไม่ช้า
ยิ่งอ่าน ยิ่งโง่
ตฤณ ต้องครรลอง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
หนังสือเล่มนี้มีสาระดีๆ เกี่ยวกับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตนเองมานำเสนอแก่ผู้อ่านทุกท่าน
เพราะการพัฒนาตนเองสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด และการปรับทัศนคติค้นหาตัวตน ตลอดจน
ทำความรู้จักในมุมมองที่แตกต่าง ก็เป็นแนวทางไปสู่ความสำเร็จและความสุขของชีวิต

เส้นทางค้นหาพรสวรรค์
ลี, จงชอน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2555.
ปลุกพรสวรรค์ในตัวคุณให้เปล่งประกายไปพร้อมกับ “ยอลฮา” ชายหนุ่มที่ออกเดินทางเพื่อค้นหา
ต้นกำเนิดของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากเรายังไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไร มีวิธี
แนะนำให้จำลองสถานการณ์ให้กับตัวเอง แล้วจดพรสวรรค์ที่ค้นพบลงในกระดาษ เมื่ออ่านจบบทสุดท้าย
คุณจะรู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใด
เกียรตินิยม สอนน้องเก่งศัพท์
ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเล่มนี้เน้นการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อการนำไปใช้ โดยแบ่งคำศัพท์เป็นหมวด
หมู่ทั้งหมด 30 Checkpoints พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลาย ทั้งการอ่าน การวิเคราะห์ และ
หลักไวยากรณ์ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแบบฉบับของคนเก่งระดับเกียรตินิยม

คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก
สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
หนังสือเล่มนีช้ ี้ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าทีจ่ ะได้รบั จากการทุม่ สุดตัวให้กบั งานใหญ่ รวมทัง้ ถ่ายทอด
ความรูแ้ ละบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รบั จากการพูดคุยกับบุคคลสำคัญๆ ในแวดวงธุรกิจมากมาย สอดแทรก
แง่คิดดีๆ ที่ผู้เขียนหยิบยกมาจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น พร้อมด้วย
แผนที่ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสั้นๆ บวกกับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานที่เราต้องประสบบ่อยๆ
อัสสัมชัญสาส์น
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สาระน่ารู้คู่ปัญญา
มิสธัญชนก ปิ่นสลัก

พัฒนาภาษาอังกฤษ
นักเรียนอัสสัมชัญสู่อาเซียน
นักเรียนอัสสัมชัญคงไม่มีใครจะปฏิเสธมิส...ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ของโลกซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของนักเรียน
ผลจากความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดให้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจน
เข้าใจความแตกต่างของภาษา ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยกรอบทฤษฎีใหม่ นักเรียนควรได้รับการ
ปูพื้นฐาน 3 ประการคือ 1) การฝึกให้รู้จักหน่วยเสียงทุกเสียงของภาษาอังกฤษ
(phonemic awareness) หรือการฟัง 2) การฝึก phonics เพื่อเชื่อมโยงตัวอักษร
กับหน่วยเสียง หรือการฝึกอ่านออกเสียงอย่างเป็นระบบ และ 3) การฝึกทักษะภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำ (whole word method) หรือแบบองค์รวม (whole
language) โดยต้องฝึกจนชำนาญ และควรนำความรู้มาใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติจริง
เช่น การอ่านนิทาน สารคดี ข่าว และบทความ ยิ่งผู้เรียนอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
เท่าใด โอกาสที่จะเขียนเก่งก็ยิ่งมีมากขึ้น นี่คือทฤษฎีใหม่ในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษทีร่ วมการพัฒนาทุกทักษะเข้าด้วยกัน ดังเช่นข้อเขียนบางตอนของ ดร.อินทิรา
ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนอ่านระบบโฟนิคส์
มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
“ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษ
ยิ่งทบทวีความสำคัญและความจำเป็นมากขึ้น คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการวางแผน
และเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม ต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
ตลอดเวลาในการแสวงหาเทคนิควิธสี อนใหม่ๆ เพือ่ สร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย และผูบ้ ริหารต้องให้ความสำคัญ
พร้อมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ
ของภาษาประจำชาติและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป”

...ขอขอบคุณจากใจ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ...
แหล่งข้อมูล : ฟาฏินา วงศ์เลขา (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2553)
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ฝากไวทายเลม

Set your Goals
Set short-, medium-, and long-term goals.
The long-term goals will keep you going
When you miss some of the short-term ones.
Goals serve as subliminal signposts.
Aiming for them takes the focus off the obstacles.
Achieving them gives you renewed enthusiasm.
Patrick Lindsay

กำหนดเปาหมายช�ว�ต
จงกำหนดเปาหมายทั�งระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว
เปาหมายที่กำหนดในระยะยาวจะชวยใหช�ว�ตดำเนินตอไปได
แมจะเกิดความผิดพลาดจากการวางเปาหมายในระยะสั�นก็ตาม
เปาหมายเปร�ยบเสมือนปายบอกทาง
อยาพะวงกับอุปสรรคมากนักเมื่อไดกำหนดเปาหมายแลว
ความสำเร�จตามเปาหมายกอใหเกิดความกระตือร�อรนในช�ว�ตยิ�งๆ ข�้น
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