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นักเรียนที่รัก
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ยินดีตอนรับนักเรียนและทานผูปกครองทุกคนสูรั้วแดงขาวอันเปนที่รักของเรา บรรยากาศ
ของการเปดเทอมใหมเปนไปอยางราบรื่น นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจอยางเต็มเปยมในการทําหนาที่ของตนเอง อันไดแก
ความขยนัหมัน่เพยีรทีจ่ะศกึษาหาความรู เพือ่เปนรากฐานของชวีติเราตอไป อยาลมืวาเคลด็ลบัสาํคญัทีจ่ะทาํใหเราประสบ
ผลสาํเรจ็ไดนัน้ไมยากนัก ขึน้อยูกบัวาเราจะไขวความาไดหรอืไม เชน การมคีวามมุงมัน่ตอเปาหมายของการศกึษา จรงิอยู
นกัเรยีนทุกคนอยากมผีลการเรยีนท่ีดทีีส่ดุ แตทาํอยางไรเพือ่จะไดมา นกัเรยีนตองมรีะเบยีบวนิยัในตนเองเปนอันดับแรก 
รูจกัแบงเวลาใหสมัพนัธกนัระหวางการเรียนและการพกัผอน มกีารแสวงหาความรูจากสือ่เทคโนโลย ีไมเสียเวลากับการเลน
เกมส หาอานหนงัสอืทีม่สีาระมากกวาบนัเทงิ นีคื่อตวัอยางงาย ๆ  ท่ีเราสามารถทาํได อยาลมืวา “การเริม่ตนทีด่น้ัีน เทากบั
สําเร็จไปครึ่งหนึ่ง” สิ่งตอมาคือ การเชื่อฟงคําแนะนําจากครูบาอาจารย ครูทุกคนยอมอยากเห็นศิษยเปนคนดี ฉะนั้นวิชา
ความรูทัง้หมดทีค่รเูตรยีมมา เพ่ือถายทอดใหกบันกัเรยีนสามารถผสมผสานความคดินีไ้ด ความสําเรจ็เปนสิง่ไมยากเยน็นัก
 ในปการศึกษานี้ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติใหนักเรียนทุกคนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวันศุกรตนเดือน มีการ
นมินตพระมาเทศนาใหขอคดิจากธรรมะ สวนนกัเรยีนคาทอลกิ ไปฟงมิสซาทีโ่บสถอสัสมัชญั นกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนาอืน่กใ็ห
ปฏบิตัติามศาสนาทีต่นเองเคารพนบัถอื ทกุ ๆ  เชาจะมกีารอานบทพระวรสารและขอคดิจาก ภ.หลยุส ชาแนล อธกิารของ
เรา ซึง่ถอืเปนขอดทีีน่กัเรยีนมโีอกาสไดแสดงตนเปนบคุคลทีด่งีามดานจติวญิญาณตามศาสนาทีต่นเคารพนบัถอื กจิกรรม
นี้จะทําอยางตอเนื่องขอใหนักเรียนมีความตั้งใจ เพื่อที่เราจะไดมีสมาธิในการเรียนหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ 
 ทายทีส่ดุขอแมพระอสัสมัชญั ไดโปรดประทานพรใหแกนกัเรยีนและผูปกครองทกุทานในการทาํหนาทีข่องนกัเรยีน
ที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ เปนที่รักแกผูพบเห็น และเปนแบบอยางที่ดีแกกันและกัน จนประสบผลสําเร็จในการศึกษา

ดวยความปรารถนาดี
ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

สารผูอํานวยการ
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ครูและนักเรียนอัสสัมชัญที่รัก

 “อัสสัมชัญสาสน” เปนวารสารของโรงเรียน ถือกําเนิดเมื่อครั้งผมเปนอธิการคร้ังแรกในป พ.ศ. 2510 เพื่อใช
เปนส่ือสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน แจงขาวสารการดําเนินกิจการตาง ๆ ของโรงเรียนใหทางบานไดรับทราบ 
สมัยกอนอัสสัมชัญสาสนออกทุกเดือน พิมพกันแบบตามสมัยนิยม ไมหรูหรามีสีสันเชนสมัยนี้ แตเนื้อหาสาระก็คลาย ๆ 
กัน คือ สื่อสารใหทางบานใกลชิดกับโรงเรียนมากขึ้น ผมยังดีใจที่ “อัสสัมชัญสาสน” ยังคงอยูแมจะมีการเปลี่ยนแปลง
การพิมพตามสมัยนิยมในยุค IT ก็ตาม ผมเลยบอก ม.โสภณ สกุลเรือง บรรณาธิการวา ผมอยากเขียนขอความบางอยาง
ใหนักเรียนไดอานและไดปฏิบัติตนตามดังเชนนักเรียนในอดีตกาลที่ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง ผมใครขอเสนอใหขอคิด
ในฉบับนี้เรื่องเกี่ยวกับการใชเวลาอันมีคาใหเกิดประโยชน
 มนุษยทุกคนแมจะแตกตางกันในทุกมิติ ทั้งทางรางกายและความเปนอยูแตส่ิงหนึ่งท่ีมีเทากันคือ ทุกคนมีเวลา 
24 ชั่วโมง หรือ 1,440 นาที ในหนึ่งวัน การรูจักแบงใชเวลา จึงเปนเทคนิคของแตละคน บางคนใชเวลาแลวนําไปสูความ
สาํเรจ็ จนขยบัขึน้เปนเศรษฐมีีผลเปนทีน่าพอใจ แตบางคนใชเวลานาํไปสูชวีติทีต่กตํา่ ลมเหลว ฉะนัน้ ผูทีห่วงัความกาวหนา
จะตองรูจักแบงเวลาใชใหเกิดผลดี 1,440 นาทีทานมีสิทธิ์ใช แตทานไมใชเจาของเวลา เวลาผานทานไปแลว ทานไมอาจ
เรียกเวลาที่ลวงเลยไปกลับมาใชไดอีก
 เวลาเปนของมีคาเปรียบไดกับเงินทอง ทานคงไมนําไปใชจนขาดทุนยอยยับ เม่ือเวลาเปนเงิน ทานเคยทําบัญชี
การใชจายเวลาบางไหม เม่ือจวนจะหมดแตละวัน เรื่องเงินทานคงทําแน แตเวลาทานคงไมไดทํา หากทานมีโอกาสทํา 
ทานจะทราบไดวา 24 ชั่วโมง หรือ 1,440 นาที ทานไดใชไปกี่ชั่วโมง หรือ กี่นาที มีผลดี (กําไร) หรือผลเสีย (ขาดทุน) 
อยางไร และใน 1,440 นาที ของวันใหม ทานจะปรับใหมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางไร เพื่อมุงสูความสมหวัง
 เวลาที่เปรียบกันวาเปนเงินเปนทอง เวลายังเปรียบเปนความรักได ใหเวลา = ใหความรัก ทานใหเวลากับบุคคล
ใดหรือสิ่งของอะไรมากเทาไร แสดงวาทานก็ใหความรักตอบุคคลหรือสิ่งของนั้นมากเทานั้น ทานรักใคร ทานก็ใหเวลากับ
ผูนัน้ รักมากกใ็หเวลามาก รกับดิามารดา พี ่ๆ  นอง ๆ  กใ็หเวลาเปนบทพสิจูนวาทานรกัพวกเขา ในสงัคมปจจบุนั เหตกุารณ
วุนวายตาง ๆ เกิดขึ้น เพราะมนุษยตางไมใหเวลาแกกันและกัน จึงขาดความรักความเขาใจตอกัน ทุกคนจึงดูเสมือนเปน
คนแปลกหนา
 ฉะนั้น จงรูจักใชเวลาอยางคุมคา โดยแบงปนเวลาใหกับผูอื่นบาง ชีวิตก็จักสดใสมีความสงบสุข อยูกันไดในสังคม
อยางมีความสุขตลอดไป ขอพระเจาอวยพร

ดวยความปรารถนาดี
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

สารอธิการ
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 คุณสักกะพงษ บุญมี เลาใหกองบรรณาธิการ
ฟงวา ตนเองเปน อัสสัมชนิก รุน 99 ซึ่งชวงนั้นเปนชวงที่
กีฬาวอลเลยบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ กําลังไดรับความ
นิยมและมีช่ือเสียงมาก มีความรักในโรงเรียนอัสสัมชัญ 
มีบุตรชาย 3 คน มีบุตรสาว 1 คน ซึ่งลูกชายทั้ง 3 คน ให
เรียนอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งที่บานอยูไกลถึงรังสิต โดย
วางอนาคตใหลกูทัง้ 3 คน เมือ่จบมธัยมศกึษาปที ่3 ใหเรยีน

คุณสักกะพงษ บุญมี ผูทรงคุณวุฒิ

บทบาทหนาที่ อัสสัมชนิก ผูปกครอง กรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

 กองบรรณาธิการอัสสัมชัญสาสน ไดมีโอกาสสัมภาษณพูดคุยกับ หน่ึงในคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่ง ณ ปจจุบัน มีหลายบทบาทหนาที่ ทั้งในการทํางาน และการกาวเขามาสนับสนุน
การพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนอสัสมัชญั รวมถงึบทบาทของผูปกครอง และอสัสมัชนกิดวย คณุสกักะพงษ 
บุญมี กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ เราไปรูจักกับทานพรอมกัน

ตอในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรยีนอสัสมัชญั อยากให
เขาถายทอดเลือด แดง-ขาว สูรุนลูกรุนหลานของเขาดวย 
ทีใ่หลกูชายเรยีนทีโ่รงเรยีนอสัสมัชัญ ไมใชแคผมจะมโีอกาส
ไดเจอคุณคร ูบรรยากาศเกา ๆ  ตนเองมคีวามรูสกึวาจดุเดน
ของโรงเรยีนอสัสัมชญั คือ มสิและมาสเตอร มจีรรยาบรรณ
ทีเ่หนอืกวาคร ูในความรูสกึทานเปนเหมอืนพอแม ไมใชพอ
แมคนที่สอง แตเหมือนกับพอแม คือ ทานดูแลไมเพียงแค

สัมภาษณพิเศษ

โดย กองบรรณาธิการ



อัสสัมชัญสาสน

5

ในโรงเรียน นอกโรงเรียนทานก็ดูแลเปนหวงเปนใยตลอด
เวลา จบการศึกษาไปแลว ยงัเปนหวงเปนใย ซึง่ตนเองมอง
วาสาํคญัมากสาํหรบัสงัคมไทย ซึง่อยากใหถายทอดไปสูรุน
ลูกรุนหลานตอไป ซึ่งเปนเหตุผลหลาย ๆ เหตุผลที่ เขามา
รับหนาที่ กรรมการบริหารสถานศึกษา ในตําแหนง ผูทรง
คณุวฒุ ิตนเองคิดวามรีุนพีห่ลายทานอาจจะพรอมมากกวา

ตนเองในตําแหนงกรรมการบริหารสถานศึกษา แตเนื่อง
ดวยขอจาํกดัเรือ่งเวลา ตนเองพอมเีวลาจงึเขามารบัหนาทีน่ี้ 
โดยจะนํานโยบายตาง ๆ ของทางโรงเรียน พรอมหา
แนวทางในการพฒันาโรงเรยีน และรวบรวมเพือ่นศิษยเกา
ทีม่ศัีกยภาพในดานตาง ๆ  เพือ่ทาํใหโรงเรยีนดขีึน้ มคีวามรกั
ความผูกพันในความเปนครอบครัวอัสสัมชัญเหมือนเดิม
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 กองบรรณาธิการ : ทราบวาคุณสักกะพงษ 
เคยเปนนกักฬีาวอลเลยบอลของโรงเรยีนอสัสมัชญั ในสมยั
ทีก่ฬีาวอลเลยบอลของอสัสมัชัญมชีือ่เสยีงมาก อะไรทีท่าํให
กาวมาสูการเปนนักกีฬาวอลเลยบอลของโรงเรียน
 คุณสักกะพงษ : ตนเองเปนคนท่ีชอบเลนกีฬา 
เลนกีฬาไดหลายประเภท ไมวาจะเปน บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส ตอนแรกที่เขามาเลนกีฬา 
เปนความคิดแบบเด็กวา กีฬาวอลเลยบอล เปนกีฬาที่
สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน แลวก็รู สึกภูมิใจถาไดเขา
มาเปนตัวแทน พอเขาไปแลวไมไดเปนอยางที่คิด กีฬา
วอลเลยบอลใหอะไรมากกวาน้ัน และคิดวาเปนกีฬาทุก
ประเภท สรางความผกูพันในเพือ่นพีน่อง มีการทาํงานเปน
ทมี ความไดเปรียบของการเลนวอลเลยบอลในโรงเรยีนเรา 
ตนเองคิดวาเปนกีฬาท่ีใชสถานท่ีนอย ไมตองปะทะ เปน
กีฬาแบบทีม มีเกียรติประวัติอันยาวนาน เรียกไดวาเปน 
“เทพแหงวงการวอลเลยบอล” ในอดตีเลยกว็าได มรีางวลั
ระดับโรงเรียน และระดับชาติ มากมาย

 กองบรรณาธิการ : ทราบมาวาตอนนี้ กีฬา
วอลเลยบอลของโรงเรยีนอสัสมัชัญ กําลงัจะถูกรือ้ฟนกลับมา 
มทีีม่าที่ไปอยางไรครับ
 คุณสักกะพงษ : เป นดําริของภราดาวิริยะ 
ฉนัทวโรดม อธิการ และภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ
ผูอํานวยการโรงเรียน วานาจะนํากีฬาวอลเลยบอลที่มีช่ือ

เสียงกลับมา ตนเองในฐานะศิษยเกานักวอลเลยบอล 
จึงไดปรึกษาหารือ กับ อัสสัมชนิกท่ีเปนนักวอลเลยบอล 
ทุกคนตางยินดีและรวมพลังพรอมใจกันมาชวยเหลือ 
และกําลังเดินหนา โดยทีมงานวาดฝนไวใหญกับโครงการ
นี้มาก โดยการทําทีมจะมีโครงการนักกีฬาชางเผือก
วอลเลยบอลผสมกับนักเรียนอัสสัมชัญที่มีความสามารถ
ซึ่งทีมวอลเลยบอลอัสสัมชัญ ไดผูฝกสอนวอลเลยบอล
หญิงทีมชาติไทย “โคชออด” เกียรติพงษ รัชตเกรียงไกร 
มาเปนที่ปรึกษาทีม

 กองบรรณาธิการ : ในฐานะผูปกครอง คาดหวัง
อยากใหโรงเรียนอยากเปนอยางไร
 คณุสักกะพงษ : ในฐานะทีเ่ปนผูปกครอง อยากให 
ดึงจิตวิญญาณของอัสสัมชัญกลับมา หัวใจของอัสสัมชัญ 
นอกเหนือจากความเป นเลิศทางด านวิชาการแล ว 
จติวญิญาณเลอืด แดง-ขาว รุนพีรุ่นนองรกักนั ศษิยเกาทีจ่บ
จากอัสสัมชัญรักสถาบัน ครูบาอาจารยผูกพันกันแมจะจบ
การศึกษาไปแลว มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสําคัญมากในสภาพการณของสังคมปจจุบัน ที่มีแตคน
เอาเปรียบกัน แกงแยงกัน

 กองบรรณาธกิาร : ในฐานะกรรมการบรหิารสถาน
ศึกษา คาดหวังอยากใหโรงเรียนเปนอยางไร นาจะมีการ
พัฒนาเพิ่มเติมอยางไรบาง
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 คุณสักกะพงษ : คงตองดูนโยบายของโรงเรียน 
ประกอบกับ ตนเองคงตองนําเสนอมุมมองในฐานะที่เปน
ทั้งผูปกครองและศิษยเกาดวย เพื่อนําเสนอใหผูบริหาร
ทราบเปนมมุมองสะทอนกลบัไป อาท ิมมุมองวชิาการ บาง
หลกัสตูรอาจจะตองปรบัเพ่ิมเตมิบาง เพือ่รองรบั AEC เพือ่
เปนทางเลือกใหนักเรียน เปนตน เรากลาที่จะพูดกลาที่จะ
คดิ ระดมสมองกนั รบัฟงความคดิเหน็กนั ไมใชการขดัแยง 
เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุด

 กองบรรณาธกิาร : ในฐานะทีเ่ปนอสัสมัชนกิ อยาก
จะฝากอะไรถงึนอง ๆ  ทีเ่ปนนกัเรยีนอสัสมัชญั และบางคน

        ประวัติโดยสังเขป

      คุณสักกะพงษ บุญมี 

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 28008 รุน 99

สมรสกับ คุณนารีรัตน  บุญมี 

มีบุตร 4 คน ไดแก

  1.นาย ฐนพงศ บุญมี

  2.นาย ภัทรพล บุญมี

  3.นางสาว ภัทราพร บุญมี

  4.นาย ภานุพงศ บุญมี

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ  ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

ป พ.ศ. 2531-2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท บี.เจ.เอ็ม ยนตรการ จํากัด

ป พ.ศ. 2533-2552 กรรมการผูจัดการ บริษัท บี.เจ.เอ็ม รังสิต ออโตเซลล จํากัด

ป พ.ศ. 2533-2554 กรรมการผูจัดการ บริษัท บรรจงกลการ จํากัด

ป พ.ศ. 2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อัญชนา รีสอรท แอนด สปา จํากัด

ป พ.ศ. 2551-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อะนานัส เฮลท รีสอรท แอนดสปา จํากัด

ป พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา

ป พ.ศ. 2556  ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

    ผูประนีประนอมประจํา ศาลแขวงนนทบุรี

กําลังจะกาวไปเปนอัสสัมชนิก
 คุณสักกะพงษ : อยากใหเด็ก ๆ ทุกคนมีความ
กตัญูตอคุณครู ตอสถาบัน ตอคุณพอคุณแม และผูมี
พระคุณ เปนส่ิงสําคัญ เม่ือเราจะไปอยูท่ีไหนจะทําใหเรา
ประสบความสําเร็จและผานพนอุปสรรคไปได เรื่องการ
เรียน ตนเองคิดวา ควรจะตองหาตนเองใหเจอ ชอบอะไร 
อยาไปเรียนตามเพือ่นบอก อาจจะไมตรงกบัคุณพอคุณแม
อยากใหเรียน เราตองพรอมจะอธิบายดวยเหตุดวยผล 
พรอมขอมูลประกอบกับส่ิงที่เราสนใจและส่ิงที่จะเดิน
ไปจนจบ เราตองไมยดึม่ันในความคดิตนเอง ตองหาเหตผุล
ไปพูดคุยถึงขอดีขอเสียกับสิ่งที่เราเลือก
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เดอะ ทาเลนโต (The Talento) 

วงร็อคเด็กหนาใสกับตัวแทนประเทศไทย 

อันดับ 4 จาก Asia’s Got Talent

 ความเปนมาของวง เดอะ ทาเลนโต (The Talento) 
เปนวงดนตรีร็อคของเด็ก 5 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ท่ีมีฝนเหมือนกัน สมาชิกในวงประกอบ
ดวย  สุภณัฐ พรวรวาณิช (นองแมค) มือกลอง  เสฏฐนันท 
พรวรวาณิช (นองมิค) มือกีตาร  ปภังกร เดชาวงศภาคิน 
(นองพรอม) มือเบส  จิรพัฒน กนกวิไลรัตน (นองริว) 
คียบอรด และ ธันวา เนตรไทย (นองพรู) รองนํา โดยทั้ง 
5 คน เริ่มมาจากการเขาเปนสมาชิกของชมรมดนตรีสากล 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เม่ือ 3 ปท่ีผานมา โดย
การฝกสอนของ มาสเตอรขจรพรรณ  แกวสุวรรณ คุณครู
ที่ปรึกษา
 สาเหตุที่ วง เดอะ ทาเลนโต ไดมีโอกาสเขาแขงขัน
ในรายการ Asia’s Got Talent นอง ๆ ทั้ง 5 คน ไดบอก
วา วงของพวกเขาใฝฝนอยากจะเปนนักดนตรีอาชีพระดับ
โลก และตองการหาเวทท่ีีจะใหโอกาสพวกเขาในการแสดง
ความสามารถทางดานดนตรี โดยครั้งแรก วงของเราเขา
ประกวดรายการ The Band และประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง คุณครูที่ปรึกษาเห็นวานาจะเขาแขงขัน 
ในรายการ Thailand’s Got Talent กอนที่จะผานเขา
รอบ 12 ทีมสุดทาย จนทีมงานรายการ Asia’s Got 
Talent สนใจในวงของพวกเขาใหลองไปทดสอบ ในรอบ

 ถาพูดถึงฝไมลายมือ การเลนดนตรีของเด็กระดับประถมศึกษา ในระดับตน ๆ คงจะหนีไมพน วงดนตรีร็อค
หนาใส ในนาม เดอะ ทาเลนโต (The Talento) ที่กําลังไปสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย ในการแขงขัน Asia’s 
Got Talent รอบ 24 ทีมสุดทาย ทางสถานีโทรทัศน AXN เรามารูจัก 5 หนุมนอย วง เดอะ ทาเลนโต ไปพรอม ๆ  กัน

โดย กองบรรณาธิการ
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คัดเลือกของรายการ
 ซึ่งทั้ง 5 คน รูสึกภูมิใจมากที่ไดเปน หนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ที่ผานเขารอบ final กับเวที
ระดับเอเชีย ของ Asia’s Got Talent โดยคูแขงที่เขาแขงขันในรอบออรดิชั่น มีทั้งเด็กและผูใหญ
ที่มีความสามารถและเกงกันทุกทีม จากทั้งหมด 240 ทีม จาก 17 ประเทศในเอเชีย
 นอง ๆ ทั้ง 5 คน บอกตอวา สาเหตุที่ทําใหพวกเขาผานเขาสู Final นาจะเปนเพราะวงของ
เราเปนวงดนตรีของเด็กท่ีเลนดนตรีสไตลร็อคที่ไมเหมือนใคร ถึงไดรับการเลือกจากคณะกรรมการ
ใหผานทั้ง 4 ทาน พรอมกับไดรับการตอบรับจนไดคะแนนโหวตควาอันดับที่ 4 มาครองสรางความ
ภาคภมูใิจใหคนไทยทัง้ประเทศทัง้หมดนีค้อืฝนของเดก็ตวัเลก็ ๆ  ทีฝ่ไมลายมอืของพวกเขาไมเลก็ตามตวั 
เดอะ ทาเลนโต (The Talento)
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ภาพ/เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เปดใจคุณแมผูทุมเท 

กับการเยียวยา

ดวยความรักเม� อลูกเปนเด็กพิเศษ

 คุณจิตติมา กุลประเสริฐรัตน ไดใหเกียรติกับกอง
บรรณาธิการ ในการมาแบงปนประสบการณตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนใหกับผูปกครอง และทานผูอาน ซึ่งจะนําไปเปน
กําลังใจใหกับผูปกครองในการดูแลลูก ๆ ตอไปได โดย
คุณจิตติมา บอกกับกองบรรณาธิการวา
 กอนอื่นตองขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ให
โอกาสและดูแลลูกทั้ง 2 คนเปนอยางดี ซึ่งหนึ่งในนั้นเปน
เด็กพิเศษก็ตาม แตก็ไดรับอะไรหลายอยางจากโรงเรียน
นี้ สิ่งแรกที่ไดรับ คือ การดูแลเอาใจใสจากคุณครู ทั้งที่ทุก
ทานมีภาระตาง ๆ มากมาย แตก็ใสใจเด็กพิเศษคนหนึ่งได
มโีอกาสและมทีีย่นืในสงัคม อกีอยางท่ีไดรบั คอื ลกูชายทีเ่ปน
เดก็พเิศษคนนี ้มผีลการเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 
ไมด ีแตไดรบัความอนเุคราะห มาสเตอรทบ เสนยี (หวัหนา
ฝายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยน้ัน) ใหมีโอกาสได
ตอระดบัชัน้ มธัยมศึกษาปท่ี 4 โดยเชือ่วาเดก็คนนีจ้ะทาํให
ดีได โดยมีมิสมลวิภา เผาจินดา ท่ีชวยประคับประคอง 
จนสุดทายเขาก็ทําใหเห็นวา ตัวเขาสามารถประสบ
ความสําเร็จ จนมีที่ยืนในสังคมในปจจุบัน แมวาจะเปน

 คุณจิตติมา  กุลประเสริฐรัตน หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด บริษัท แมค เอ็ดดูเคชั่น จํากัด และผูพิพากษา
สมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันนทบรุ ีเปนคณุแมผูทุมเทและมองโลกในแงดใีนการใชชวีติเพือ่ลูก ซึง่คณุ
จติตมิา เคยมีลูกเรยีนอยูทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญั ถงึ 2 คน โดยจบการศกึษาจากโรงเรยีนอัสสมัชญัในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายทั้ง 2 คน

โดย กองบรรณาธิการ
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เด็กพิเศษก็ตาม
 อยากจะแบงปนใหกับผู ปกครองวา ในสังคม
ของอัสสัมชัญ สิ่งท่ีไดพบคือ ความมีน้ําใจ เก้ือหนุนกัน 
และการใหโอกาสซ่ึงกันและกัน หลอหลอมความเปน
อัสสัมชัญ แมวาลูกชายจะมีปญหา แตดวยผูคนที่รายรอบ
ไปดวยความเมตตา ความมีนํ้าใจ ชวยเหลือกัน รูจักหยิบ
ยื่น รูจักใหโอกาส ไมไดมองที่การแขงขันเปนที่ตั้ง แสดงวา
โรงเรยีนนีไ้ดหลอหลอมคณุธรรม จรยิธรรมไดอยางสมบูรณ
 มคีนเคยตัง้คาํถามวา ในเมือ่ลกูเปนเดก็พิเศษ สอบ
ตกมาตลอดจนถงึชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 แลวลกูเรยีนโรงเรยีน
ไดอยางไร การเปนเด็กพิเศษและบกพรองทางการเรียนรู 

ไมใชจะปลอยใหเปนภาระของคุณครูเพียงอยางเดียว
คุณพอคุณเเมตองชวยเหลือ เมื่อทราบวาลูกเรียนไมได 
เราก็ใชวิธีบันทึกเทป ใชวิธีสอนแบบมายดแมป (Mind 
Map) เพื่อใหลูกไดจดจําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหสอบได 
 มีประสบการณตรงในชวงท่ีลูกสอบ ไมสามารถ
ทําไดเลย ไมมีสมาธิ เอาดินสอไปเขียนเส้ือเพื่อน ซ่ึงคน
นั้นเรียนเกงเปนอันดับที่หนึ่งของชั้นเรียน เทอมนั้นเด็ก
คนนั้นผลการสอบตกมาอยูอันดับที่ 4 ของหองเรียน ดิฉัน
เลยสอบถามกับเด็กคนนั้นวา ทําไมถึงไมไปฟองคุณครู 
เด็กคนน้ันตอบออกมาที่ทําใหรู สึกประทับใจจนถึงทุก
วันนี้ เขาบอกวา เด็กอัสสัมชัญ เขาไมฟองกันหรอกครับ 
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สนองความพึงพอใจของคุณพอ คุณแม ซึ่งสิ่งนั้นเปน
สิ่งที่ไมถูกตอง
 ส่ิงที่อยากจะฝากไว ในเร่ืองของสถิติของเด็กวัย
เรียนในประเทศไทย ปจจุบัน 6 เปอรเซ็นต ของเด็กวัย
เรียน เปนเด็กที่มีสมาธิสั้นและบกพรองทางการเรียนรู 
คือ ในหนึ่งหองเรียน จะมี 3 คน ที่เปนเด็กที่จะเรียกวา
ตัวปวนของหอง และ 30 เปอรเซ็นต เทานั้นที่จะหายและ
ใชชีวิตอยางเปนปกติได ดวยความเขาใจของคนรอบขาง 
ทัง้คณุคร ูผูปกครอง และการพบแพทยเพือ่ปรบัพฤตกิรรม
อยางเหมาะสม
 อีกตัวเลขหนึ่งที่นาตกใจ คือ 80 เปอรเซ็นต 
ของอาชญากรและผูที่ติดยาเสพติดอยูในเรือนจํา มาจาก
เด็กพวกนีท้ัง้สิน้ เพราะฉะนัน้การชวยเหลอืเกือ้กลู การให
โอกาส คลกิเดียวเทานัน้กเ็ปล่ียนแปลงชวีติใหเขาไดมท่ีียนื 
การแขงขันในเรื่องตาง ๆ ของเด็กที่ผูปกครองพยายามทํา 
อาจจะไมใชเรื่องที่เปนประโยชน วิธีการสอนลูกใหแขงขัน
อยากใหแขงขันกับตัวเองไมตองแขงขันกับใคร ทําใหสุด
กําลังความสามารถก็พอ เพราะเขาจะมีพื้นที่สวนที่เหลือ
เกบ็เกีย่วความสุขในชวีติในวยัเรยีนของเขาไวในความทรงจาํ 
ถาจะแขงขนักนัจรงิ ๆ  ใหลูกไดเรียนรูจากการใชชวีติในการ
ใหและการแบงปน มีเจตคติที่ดีกับคนรอบขาง
 สิง่ทีอ่ยากจะฝากคณุครไูว คอื การทีจ่ะทาํใหเดก็ที่
เรยีนเกงอยูแลว แทบจะไมตองทาํอะไรมากเขากเ็กงขึน้ได 
แตถาคุณครไูดมโีอกาสใหเดก็พเิศษคนหน่ึง เปนผูเปนคนได 
มทีีย่นืในสงัคมได นัน้จะเปนคณุครูท่ีนายกยองมากกวา

ซึ่งสะทอนใหเห็นอะไรบางอยางวา อัสสัมชัญ สอนใหเดิน
และจงูเพ่ือนใหเดนิไปดวยกนั คณุพอคณุแมหลายคนสงลูก
มาเรยีนมาเพือ่การแขงขนั แตสิง่ทีด่ฉินัไดรับจากอัสสัมชญั 
จากขบวนการ “แม แม แม” ของผูปกครองอัสสัมชัญ 
ในการชวยเหลือในการดูแลลูกเพราะตัวเองเปนมนุษย
เงินเดือน ที่ชวยเหลือกันวา มีเรียนอะไร มีการบานอะไร 
รวบรวมตําราเรียนที่หลาย ๆ คนไปเรียนพิเศษมา เพื่อให
ดิฉันทําเปนเทปบันทึกใหกับลูกชายเพื่อเปนการแบงปน 
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกประสบความสําเร็จอยางมาก
 สังคมทุกวันนี้ เลี้ยงลูกไวเพื่ออวด เพื่อเปนเคร่ือง
ประดับ เพื่อคุยวาลูกฉันเกง ดีอยางไร ผูปกครองเคยถาม
ลกูบางหรือเปลาวา ลกูกดดนัแคไหน ลกูขาดชวิีตในวยัเดก็
อยางไร เราควรจะสือ่สารกบัลกูกอนวา ลกูรูสกึอยางไร กอน
ที่จะบอกลูกวา ลูกควรจะทําอยางไร คือถามวาสิ่งนั้นลูก
อยากจะทําหรือเปลา เพราะวาเด็กจะทําตามใจคุณพอ
คณุแม รูวาคาํตอบอะไรทีต่รงใจพอแม แตคาํตอบนัน้ไมได
ตรงใจเดก็ บางครัง้จะเปนการฝนความรูสกึ และรกุล้ําพืน้ที่
สวนตวัของเขาดวยซํา้ ลกูกค็อืประตมิากรรมชิน้เอกในชีวติ 
เราเปนเพียงผูปน แตเราไมมีสิทธิ์กําหนดวา เสนทางเดิน
ของเขาจะตองไปในทางทีเ่ราขดีเสนให เราเพียงแนะนาํเขา
ไดวา เสนทางนีด้ ีไมดอียางไร และตองถามเขากลับทกุครัง้
วา “ลกูคดิวาอยางไร” ผูปกครองเคยถามลกูบางหรอืเปลา
เมื่อคุณยัดเหยียดความคิดใหลูก ปญหาในการสื่อสารของ
พอแมปจจบุนั คณุพอคณุแม ไมเคยถามเลยวาลกูคิดอยางไร 
เอาโจทยของตนเองเปนที่ตั้ง พยายามใหลูกตอบเพื่อ
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           นิทานคํากลอน..... สิบปากวาไมเทาตาเห็น

  (มิสภาคิณี  เผือกพูลผล  ผูประพันธ)

 มีเรื่องเลา เตา-นก-ปลา สัตวทั้งสาม นกเอยถาม วาในนํ้า เปนไฉน

ปลาก็ถาม วาบนบก เปนอยางไร ตอบไดไหม เตาตอบดวย ชวยตอบที

 เจาเตานอย คอยคอยคิด พินิจตอบ ดวยรอบคอบ ตอบไป อยางถวนถี่

ตามที่ตน ไดพบเห็น มาอยางดี บกนํ้านี้ มีอะไร ใครเปรียบเปรย

 เตากลาววา เห็นคน เห็นภูเขา ฝูงสัตวเลา มีมากมาย เชียวเกลอเอย

ทั้งตนไม ดอกไม สวยจังเลย ปลาก็เฉย ไมเคยเห็น เปนอยางไร

 ครั้นเตาเลา วาใตนํ้า งดงามนัก ปลากะตัก ปะการัง กับสาหราย

ทั้งกุงหอย ปูปลา มีมากมาย นาเสียดาย นกไมเห็น ดั่งเชนตน

 เจานกปลา ฟงแลว นึกไมออก ถึงแมเตา จะบอก สักรอยหน

ภาพตนไม ฝูงสัตว หรือผูคน หอยปูปน ปะการัง ทั้งปลานิล

 เพราะนกปลา ไมเคยเห็น ตามคําบอก คิดวาถูก เตาหลอก ชางเขลาสิ้น

มีจริงหรือ เรื่องที่เลา ในแดนดิน ไมยลยิน ตามเรื่องเลา ไมเขาใจ

 สิบปากวา ก็ไม เทาตาเห็น ตรงประเด็น ตามตํารา ทานวาไหม

ไมเคยเห็น ไมเคยรู สิ่งใดใด ก็ยอมไม ประจักษแจง แหลงที่มา

 หากผูใด ไดเคยลิ้ม ชิมทองหยอด คงรูวา สุดยอด ความหวานหนา

ชิมฝอยทอง รสหวานกรอบ ชื่นอุรา สองสิ่งพา ตางกัน ตางฉันใด

 เปนนักเรียน ในวัยเรียน เพียรศึกษา   เรงคนควา หาความรู ดีกวาไหม

เรียนรูโดย กระทํา ดวยตนไซร ก็จะได ไมเปน เชนนกปลา

 แตอีกนิด สะกิดเตือน นะหนูหนู ควรฟงครู ฟงผูใหญ ไวบางหนา

อยาเรียนรู ดวยตนเอง ทุกเวลา ผิดพลาดมา จะหาวา ครูไมเตือน



อัสสัมชัญสาสน

14

 ภราดาฟร็องซัว ตูเวอแน (ฝร่ังเศส: François 
Touvenet) หรอืทีรู่จักในนาม ฟ.ฮแีลร (F. Hilaire) หรอื 
เจษฎาธกิารฮแีลร (18 มกราคม 2424 - 3 ตลุาคม 2511) 
เปนนักบวชคณะเซนตคาเบรียล เจาของสมญานาม 
“ปราชญแหงอัสสัมชัญ” ไดรับการยกยองในดานความ
แตกฉานภาษาไทยเปนอยางมาก เนือ่งจากทานเปนชาว
ฝรัง่เศสมาแตกาํเนดิ จนเมือ่ไดมาอยูทีป่ระเทศไทย ทาน
ก็ศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานและสามารถแตงหนังสือ
ใหคนไทยอานได นามวา “ดรุณศึกษา” ทาน ฟ.ฮีแลร 
เปนหนึ่งในบุคคลที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ประวัติ ฟ.ฮีแลร

 ฟ.ฮีแลร เกดิทีต่าํบลจาํโปเนยี เมอืงบวัเตยีร ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) 
ไดเขาศึกษาในโรงเรียนชั้นตนที่ตําบลบานเกิด จนอายุ
ได 12 ป ความศรัทธาในพระศาสนาไดบังเกิดขึ้นใน
ดวงจิตของทาน ใครจะถวายตนเพื่อรับใชพระเปนเจา
จึงไดขออนุญาตบิดามารดาเขาอบรมในยุวนิสิตสถาน 
(Novicate) ในคณะเจษฎาจารยเซนตคาเบรียล ท่ีเมือง
ซังลอลังต ซิว แซฟร ในมณฑลวังเด เพื่อรํ่าเรียนวิชา
ลัทธิศาสนา วิชาครู และวิชาอ่ืน ๆ อันควรแกผู จะเปน
เจษฎาจารยจะพึงศึกษาจนสําเร็จ แลวจึงประกาศอุทิศตน
ถวายพระเจา สมาทานศีลของคณะเซนตคาเบรียล บรรพชา
เปนภารดาเมื่ออายุได 18 ป เพื่อใหความรูในทางศาสนา
ไดลึกซึ้งกวางขวางยิ่งข้ึน หลังจากบรรพชาแลวก็ไดเดินทาง
ไปที่เมืองคลาเวียส เพื่อศึกษาปรัชญาฝายศาสนาอีกระยะ
หนึ่ง พอกอลมเบตขอใหเจษฎาจารยคณะเซนตคาเบรียล
ไดรับปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญแทนคุณพอกอลมเบต
ตอไป ซึ่งทางคณะเซนตคาเบรียลก็ตอบตกลงดวยดี และได
มอบใหเจษฎาจารย 5 ทาน เดินทางมารับภารกิจนี้ โดยมี
เจษฎาจารยมารตนิ เดอ ตรู เปนประธาน เจษฎาจารยออกสุแตง 
คาเบรียล อาเบต และ ฟ.ฮแีลร เปนผูรวมคณะ ในจาํนวน 5 ทาน 
ฟ.ฮีแลร เปนคนหนุมที่สุดมีอายุเพิ่งจะยางเขา 20 เทานั้นทั้ง
ยังเปนเจษฎาจารยใหมที่เพ่ิงอุทิศตนถวายพระผูเปนเจาใน
ปที่เดินทางเขามานั้นเอง หนาที่ที่ ฟ.ฮีแลร ไดรับมอบหมาย
ในเบื้องตนก็คือการสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส 
ในขณะเดียวกันนั้นทานก็ศึกษาภาษาไทยไปดวยโดยมีทาน
มหาทิม เปนครู กลาวกันวาการเรียนภาษาไทยของทานนั้น
เรียนรูไดรวดเร็วมาก พระยามไหศวรรยเคยเขียนถึงทาน
วา “สําหรับขาพเจาคาดวาครูฮีแลรเห็นจะเรียนหนังสือไทย 
ภายหลังขาพเจา แตขาพเจาไมอยากพูดถึงการเรียนของเด็ก
พวกเรานั้นจะมีมานะหมั่นเพียรเทียบกับครูฮีแลรไดอยางไร 
ทานเรยีนไมเทาไร เกดิเปนครสูอนภาษาข้ึนมาอกี” ดวยความ
ต้ังใจจริง ทานจงึพยายามฟงเดก็ไทยทอง “มลูบทบรรพกจิ” 
อยูเปนประจํา ถึงกับหลงใหลจังหวะจะโคนและลีลาแหง
ภาษาไทย เกิดมุมานะเรียนรูภาษาไทยจนถึงแตงตําราสอน
เด็กได และตําราที่วานั้นก็คือ “ดรุณศึกษา” นั่นเอง และ
เนื่องจากทานมีความรูภาษาไทยดีกวาเจษฎาจารยองคอื่น

ประกอบกับมีบุคลิกลักษณะนาเกรงขาม หนวดเครางดงาม
กิริยาทาทางที่แสดงออกก็ดูดุดันนากลัวหานอยไม ทานจึง
ไดรับแตงต้ังเปนอาจารยผูปกครองอีกตําแหนงหน่ึง และ
ก็ดํารงตําแหนงนั้นอยูเปนเวลานาน ทาน ฟ.ฮีแลร จัดใหมี
การอบรมจิตใจและสอนศีลธรรมจรรยาแกนักเรียนสัปดาห
ละครั้ง โดยเนนใหนักเรียนตั้งใจเลาเรียนหาความรู มีกริยา
มรรยาทเรียบรอย ออนนอมถอมตน รูจักกตัญูตอพอ แม 
ผูมีพระคุณ และประเทศชาติ ทานมีจิตวิทยาสูง วาทศิลปดี 
มีอารมยขัน ทําใหการอบรม ไมนาเบื่อ นักเรียนอัสสัมชัญรุน
แลว รุนเลา รวมทัง้ผูปกครองจงึ รกั เคารพ และเลือ่มใสทาน
มาก เรียกทานวา บราเดอรฮีแลรติดปากทุกคน
 บราเดอรฮแีลรเปนทีรู่จกัของสานศิุษยและผูปกครอง
อยางกวางขวาง ดังนั้น ทานจึงมักไดรับมอบหมายใหทํางาน
ที่ตองขอความรวมมือจากศิษยเกาและผูปกครองนักเรียน
อยูเสมอ เชน เมื่อมีแผนสรางตึกเรียนชื่อ “กอลมเบต” 
เพื่อเปนอนุสรณแกบาทหลวงกอลมเบต (ผูกอตั้งโรงเรียน) 
ซึง่ถงึแกกรรมในปพ.ศ.2476 และเพ่ือรองรบัจาํนวนนักเรยีน
ที่เพิ่มมากขึ้น บราเดอรฮีแลรรับภาระหาทุนเพื่อใชในการ
กอสราง ทานตองเดินทางไปฝรั่งเศษ เพื่อขอรับบริจาคจาก
ผูมจิีตศรทัธา ถงึไดเงนิครบจาํนวนตามทีต่องการ ในการเดนิ
ทางไปฝรัง่เศษครัง้นี ้ทานตองไปเปลีย่นเรอืทีส่งิคโปร ทานได
แวะเยีย่มสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ (ซึง่พาครอบครวั
ลี้ภัยการเมืองมาอยูที่สิงคโปร ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475)  โดยไม
เกรงกลัวภัยจากคณะผูทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ซึ่งติดตามเพงเล็งผู ที่ติดตอกับเจานายชั้นสูงอยู   ถึงแม
สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ หมดอํานาจและไรตําแหนงหนาที่
การงาน แตบราเดอรฮีแลรยั งคงเคารพนับถือและแสดง
ความกตญัรููคณุ ตอทานไมเปลีย่นแปลง นบัเปนการกระทาํ
ที่นายกยองอยางยิ่ง   
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 เมือ่โรงเรยีนอสัสมัชญัเตรยีมจดัสราง “อาคารสวุรรณ
สมโภช” เพื่อเปนอนุสรณการดําเนินกิจการดานการศึกษา
ในประเทศไทยของภราดาคณะเซนตคาเบรียลครบ 50 ป 
บราเดอรฮแีลรเปนผูมีบทบาทสาํคญัในการระดมเงินทนุจาก
ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา “อาคารสุวรรณสมโภช” สราง
เสร็จและมีพิธีเปดเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  
ในวันเปดอาคาร บราเดอรฮีแลรดีใจมาก เพราะทานเปน
หนึ่งเดียวของคณะภราดาชุดแรกที่ยังมีชีวิตอยู จุดเดนของ 
“อาคารสุวรรณสมโภช” ก็คือหอประชุมใหญ ที่ประดับ
ดวยประติมากรรมชิ้นใหญ ซึ่งนักเรียนอัสสัมชัญเรียกวา 
“ประติมากรรมนูนสูง” ซ่ึงบราเดอรฮีแลรริเริ่มใหจัดสราง
ขึ้น ทานเปนผูติดตอเชิญให ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี 
เปนผูออกแบบและปน โดยใหสื่อความหมายตามบทกลอน
ที่ทานแตงไววา

จงตืน่เถิดเปดตาหาความรู  เรยีนคําครคํูาพระเจาเฝาขยนั
จะอุดมสมบัติปจจุบัน  แตสวรรคดีกวาเราอยาลืม
 
 บราเดอรฮแีลรทํางานหนกัมาตลอดจนป พ.ศ.2497 
เมื่อทานมีอายุยางเขา 73 ป สุขภาพของทานเร่ิมเสื่อมลง 
ทางโรงเรียนตองการใหทานเกษียณและพักผอน แตทาน
ปฏเิสธทีจ่ะไปอยูสถานทีพ่กัภราดาชราของคณะเซนตคาเบรยีล
ที่ซอยทองหลอ ทานยืนยันขออยู  ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ
ตอไป เพราะทานมคีวามสขุทีไ่ดอยูใกล ๆ  นกัเรยีน ซ่ึงมจีาํนวน
ไมน อยที่ เป นลูกหรือหลานของศิษยานุศิษยของทาน 
มาสเตอรเฉิด สุดารา ลูกศิษยคนหนึ่งของบราเดอรฮีแลร
และเคยทาํงานรวมกบัทานทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัมานาน เลาวา 
เคยถามบราเดอรฮีแลรวา อายุมากแลว ไมคิดกลับประเทศ
ฝรั่งเศษหรือ ก็ไดคําตอบวา “อั๊วจะกลับไปทําไม พอ แม 
พี่นองก็ตายหมดแลว ที่หมู บานอ๊ัว ก็ไมรู จักใครอีกเลย 
อั๊วอยูเมืองไทยสุขสบายดีเหมือนคนไทยคนหนึ่ง อากาศ
ก็ชิน อาหารก็ชิน รูจักคนเยอะแยะ ฝร่ังเศษเปนบานเกิด 
แตสยามเปนเมอืงนอน และเรือนตาย อ๊ัวจะฝากกระดกูไวใน
แผนดินไทยนี่แหละ”
 บราเดอรฮีแลรปวยดวยโรคเบาหวานรุนแรง ถึงขั้น
ทําใหนัยนตาของทานมืดมัวลง จนในที่สุด มองอะไรไมเห็น
อยูหลายป ลูกศิษยตางพากันมาเยี่ยมดวยความเปนหวง 
โดยที่ความจําและประสาทหูของทานยังดีอยู ไดยินเสียง
ลูกศิษย ก็จําไดวาเปนใคร วากันวา ผูที่มาเยี่ยมทานบอย 
ๆ เพียงทานไดยินเสียงฝเทาที่เดินเขามาหา ทานก็ทักทาย
เรียกช่ือไดถูกตอง ในชวงท่ีดวงตาของทานมืดมิด ทาง
โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนผลัดเปลี่ยนเขาเวรอานหนังสือให

ทานฟงทีห่องพกั ทานยงัมอีารมณกวอียู โดยแตงโคลงกลอน 
แลวบอกใหนักเรียนจดเก็บไว ชะรอยเปนเพราะกรรมดี
ที่บราเดอรฮีแลรไดทําไว ทานไดรับการรักษาและผาตัด
เยือ่หุมตาโดยนายแพทยชดุ อยูสวสัดิ ์แหงโรงพยาบาลศริิราช 
จนทําให  นัยน ตาของท านกลับมามองเห็นได  ดังเ ดิม 
ศิษยานุศิษยตางดีใจมาก จัดงานฉลองรับขวัญทานอยาง
ใหญโต เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2502 และอีก 3 ป ตอมา 
คือ พ.ศ. 2505 ผู บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียน 
ผูปกครองและศิษยเกา ไดจัดงานฉลองคร้ังใหญแกทานอีก
ครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ทานมีอายุ 80 ป และอยูเมืองไทย
ครบ 60 ป
 บราเดอรฮแีลรมชีวีติบัน้ปลายอยางสงบ ทานมคีวามสขุ
ที่ไดทอดสายตาแลดูนักเรียนอัสสัมชัญที่วิ่งเลนกันในสนาม 
วาระสุดทายของทานมาถึง เมื่อทานหกลมที่ระเบียงหองพัก 
และเขารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลไดไมนานกถ็งึแกกรรมในวนัท่ี 
3 ตุลาคม พ.ศ. 2511 สิริอายุได 87 ป ศพของทานถูกเชิญมา
ตั้ง ณ หองประชุมตึกสุวรรณสมโภช (ที่ทานมีบทบาทสําคัญ
ในการกอสราง) เพือ่ใหศษิยานศุษิยและผูทีเ่คารพนบัถอืทาน
ไดรวมไวอาลัย กอนเคลื่อนไปฝง ณ สุสานของเจษฎาจารย 
บริเวณยุวนิสิตสถาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ทานได
ฝากกระดกูของทานไวในแผนดนิไทย สมตามเจตจาํนงของทาน
 ทาน ฟ.ฮแีลร เปนภราดาคูบญุของโรงเรยีนอสัสมัชญั
โดยแท ทานเปนภราดาเพียงรูปเดียวที่ไมเคยถูกยายไปสอน
โรงเรียนอื่นในเครือของคณะเซนตคาเบรียล ซึ่งรับผิดชอบ
บริหารโรงเรียนหลายแหงทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ทาน
ไมเคยรับตาํแหนงเปนอธกิารหรือรับผดิชอบดานบรหิารของ
โรงเรียนเลย ทั้ง ๆ ที่ทานมีคุณสมบัติเพียบพรอม บราเดอร
ฮีแลร พอใจเสียสละอุทิศตน กวา 60 ป ดวยการเปนเพียง 
“คร”ู ทีใ่หความรู อบรมสัง่สอนเยาวชนไทย ใหเปนทรพัยากร
บคุคลทีด่ขีองไทย โดยไมหวงัผลตอบแทน หรอืผลประโยชน
เพือ่ตวัเองเลย ทานรกัและเมตตาศษิยของทานโดยไมทอดทิง้ 
ศษิยคนใดไดด ีทานกแ็สดงความยนิดอีวยชยัใหพรใหประสพ
ความสาํเร็จยิง่ขึน้ ศิษยคนใดลาํบากเดอืดรอน ทานกใ็หความ
ชวยเหลือจนความลําบากคลายลง
 ทาน ฟ.ฮีแลรเปนชาวตางชาติที่เปนปูชนียบุคคล 
ที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศไทยอยางอเนกอนันต  ทาน
รักและผูกพันกับเมืองไทยมาก โดยทานเคยกลาวไวอยาง
นาประทับใจวา “ ...ครูตั้งใจยึดสยามเปนเมืองนอนอยาง
แทจริง เพราะสยามเปนประเทศที่ทําใหครูไดทําใหศิษย
ไดด ี...”  ทานมาเมอืงไทยตวัเปลา แลวกต็ายจากไปตวัเปลา 
คงทิ้งไวแตคุณงามความดี ที่จารึกอยูในใจของสานุศิษยและ
ผูที่เคารพนับถือทานไมรูลืม 
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ภาพยนตร ฟ.ฮีแลร 

ปลุกจิตสํานึกครูไทย
 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานฉลองครบรอบ 130 ป ภายใตแนวคิด 
“130 ป คนดอีสัสมัชญั” พรอมสงภาพยนตรสงเสรมิคณุธรรมความเมตตา 
“ฟ.ฮีแลร” ครูฝรั่งผูทุมเท เสียสละตนเอง อุทิศตนเปนตัวอยางที่ดีงามแก
สานุศิษย  จวบจนวาระสุดทายของชีวิต พรอมเขาฉายรอบทั่วไป ในวันที่ 
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในโรงภาพยนตรชั้นนํา

 ในโอกาสทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญั มอีายคุรบรอบ 130 ป 
แหงการสถาปนาโรงเรียน คณะกรรมการมูลนิธิบราเดอร 
ฮีแลร ไดมอบภาพยนตรเรื่อง ฟ.ฮีแลร ใหกับคนไทยทั้ง
ประเทศ เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกของความเปนครูท่ีมีเมตตา
และทุมเทตอศิษยจนตลอดชีวิต โดยอางอิงจากบทบันทึก
ของ ฟ.ฮแีลร ซึง่เริม่บนัทกึการเดินทางจากประเทศฝรัง่เศส 
เม่ือป ค.ศ.1901 (พ.ศ. 2444) สูสยามประเทศดินแดน
อันหางไกลนับพันกิโลเมตร เพื่อบุกเบิกการศึกษาใหกับ
เยาวชนไทย จากอัสสมัชญัสู “ดรณุศกึษา” แบบเรยีนภาษา
ไทยทีแ่ตงโดย “ครฝูรัง่” อนัเปนคณุปูการอนัใหญหลวงให
กับเด็กไทยทั้งประเทศสืบเนื่องกันมา
 “ดรุณศึกษา” เปนหนึ่งในบทพิสูจนความเพียร
ของ “ภราดา ฮีแลร” จากการเริ่มนั่งเรียนชั้นประถมกับ
เด็กๆ เปนเวลากวา 7 ป เพื่อใหสามารถเขาใจภาษาไทย
ไดอยางถองแท จนสามารถแตง “ดรุณศึกษา” ใหเปน

แบบเรียนภาษาไทยของเด็กไทยได นอกจากนี้ทานยัง
ทาํคุณประโยชนอีกมากมายใหกับแผนดินไทย เชน การ
ประพันธคํากลอน ขอเขียนที่ให ข อคิดที่แฝงไปดวย
คุณธรรม จริยธรรม การอบรมนักเรียนใหเปนคนดี 
จนศิษยของทานหลายตอหลายคนไดกลายเปนผูสราง
ความเปล่ียนแปลงใหกบัประเทศไทยในยคุนัน้ อาท ิพระยา
มโนปกรณ นิติธาดา (นายกรัฐมนตรีคนแรก) นายควง 
อภัยวงศ (นายกรัฐมนตรีคนที่ 4)  หมอมราชวงศ
เสนีย ปราโมช  (นายกรัฐมนตรีคนที่ 6) ศาสตราจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ (ประธานองคมนตรีคนแรก และ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 12)  ส.ศิวลักษณ (สุลักษณ ศิวรักษ) 
ปวย อึ๊งภากรณ ฯลฯ 
 “ฟ.ฮีแลร” เปนภาพยนตรที่เชิดชูจิตเมตตาของ
ความเปน “ครูผูสรางคน” มาตลอดชั่วชีวิตทาน ดวย
รูปแบบการนําเสนอที่รวมสมัย เลาเรื่องดวยความเขมขน 
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นาติดตามอยู ตลอดเวลา ดวยการแสดงจากนักแสดง
ผูมากฝมอื เชน แทค ภรณัย ู โรจนวฒุธิรรม และเจสัน ยงั   
สองนักแสดงนําแถวหนาของไทย ซ่ึงสามารถถายทอด
แนวคิดและอารมณของ บราเดอรฮีแลร และครูผูสรางคน 
ทั้ง 2 ยุคสมัยไดอยางนาสนใจ
 นอกจากน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดจัดกิจกรรมพี่
พานองดูหนัง ฟ.ฮีแลร จัดโดย อัสสัมชนิก รุน 94 ขึ้น 2 
รอบ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 สําหรับนักเรียนและ
คุณครู ในระดับชั้น ม.ปลาย และ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พรอมดวยคุณครู
ผูสอน รวมถึงครูสนับสนุนและเจาหนาท่ี คนงานทุกคน
ที่สนใจ ณ โรงภาพยนตรสยามภาวลัย หางสรรพสินคา 
สยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 ลาสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 ภราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/
ประธานมูลนิธิบราเดอรฮีแลร พรอมดวย ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมลงนามสัญญา
การประชาสัมพันธและการดําเนินการจัดฉายภาพยนตร 
ฟ.ฮีแลร กับ บริษัท ไฟวสตาร โปรดักชั่น จํากัด โดยคุณ
เกยีรตกิมล เอีย่มพ่ึงพร รองกรรมการผูจดัการ (อสัสมัชนกิ 
เลขประจําตัว 33188 รุน 111 ) พรอมทีมงาน บริษัท 
ไฟวสตาร โปรดักช่ัน จํากัด และทีมงานสรางภาพยนตร 
ฟ.ฮีแลร รวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชุมอํานวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 โดยกอนหนานี้ทางทีมงานผูจัดสรางภาพยนตร 
ฟ.ฮีแลร ไดจัด เปดตัวนักแสดงภาพยนตรเรื่องนี้และ

เปนการรวมระดมทุนเพื่อจัดสรางที่สถานทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 
มูลนิธิบราเดอร ฮีแลร รวมกับสมาคมอัสสัมชัญและ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร วมจัดงานระดมทุนเพื่อมูลนิธิ
บราเดอรฮีแลร ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
เขตบางรกั กรงุเทพฯ โดยม ีฯพณฯ ตีแยร ีวโีต เอกอคัรราชทูต
ฝรัง่เศสประจาํประเทศไทย เอือ้เฟอสถานทีจ่ดังานใหเกยีรติ
กลาวตอนรับ มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ผูอํานวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ/ประธานมูลนิธิบราเดอร ฮีแลร ภราดา
สุรสิทธ์ิ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย ดร.ปยะบุตร ชลวิจารณ นายกสมาคม
อสัสมัชญั บรรดาอสัสมัชนกิ และแขกผูมเีกยีรตทิีม่ารวมงาน
 สําหรับวัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อจัดหา
ทุนเขามูลนิธิบราเดอรฮีแลร และการจัดทําภาพยนตร 
เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของภราดา ฟ.ฮีแลร 
 ภายในงานจัดนิทรรศการรําลึกถึงภราดาฟ.ฮีแลร 
ในดานการประพันธหนังสือ อาทิ ดรุณศึกษาและหนังสือ
อุโฆษสมัย มีการบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติภราดา 
ฟ.ฮีแลร จากคุณไกรฤกษ นานา นักวิชาการอิสระ และอัส
สัมชนิก 22856 เปนผูบรรยาย นอกจากนี้มีการประมูลรูป
ปนและภาพวาดภราดา ฟ.ฮีแลร รวมถึงการรวมบริจาค
เงินเขามูลนิธิบราเดอร ฮีแลร พรอมทั้งเปดตัว เจสัน ยัง 
นักแสดงที่แสดงเปนภราดา ฟ.ฮีแลร จากภาพยนตร 
เรื่องครูฝรั่งแหงประเทศสยามดวย เเฟนเพจ : 

www.faeebook.com/Hilaire The Movie
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ทักษะการคิด
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย

 สงัคมในปจจบุนั ถอืเปนสงัคมแหงขอมลูขาวสาร
และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 (Information and Technology Society) 
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม โดยตองเนนการพัฒนา
ใหเด็กมีทักษะการคิดมากขึ้น เพราะหากเด็กคิดเปน หรือ
คิดอยางมีระบบ พวกเขาก็จะสามารถนําขอมูลที่ไดรับ
มาสรางเปนองคความรูที่มีประโยชน หรือตัดสินใจใน
สถานการณที่เปนปญหาไดอยางมีเหตุผล อยางไรก็ตาม 
การที่เราจะพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไดนั้น เราตอง
เขาใจกอนวาการคิดน้ันแบงเปนก่ีระดับ อะไรบาง ซึ่งถา
หากศึกษาตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
นกัการศึกษาชาวอเมรกัิน ก็จะพบวาความคดิแบงออกเปน 
6 ระดับ ประกอบดวย

 เปนความสามารถในการที่จะจดจํา และ

ระลึกไดเกี่ยวกับความรูที่ไดรับไปแลว เปรียบ

เหมือนกับเทปบันทึกเสียงหรือวีดิโอที่สามารถ

เก็บเสียงและภาพของเร่ืองราวตาง ๆ ได และ

สามารถเป ดฟงหรือดูภาพเหลานั้นได  เมื่อ

ตองการ ตัวอยาง เชน เมื่อเรียนดาราศาสตร

ก็รูและจําไดวาดาวตกมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

ผีพุงไต 

 เปนความสามารถในการนาํความรูความจาํ

ไปดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อใหสามารถจับใจ

ความ และแสดงออกมาใน รูปของการแปลความ 

ตีความ หรือขยายความ เชน เมื่อเรียนวิชาภาษา

ไทยก็สามารถอธิบายความแตกตางระหวาง

กลอน 8 และกลอน 4 ได

ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) 

โดย  มิสทิพาวดี  คลี่ขจาย  งานวัดผล
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 เมือ่พจิารณาความคดิทัง้ 6 ระดบัของบลมูแลว เรา
จะพบวาเดก็ไทยสวนใหญยงัไมคอยมทีกัษะในการใชความคดิ
ระดับสูง ที่เนนการนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมนิคา ซึง่กอ็าจมขีอโตแยงวาการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนเพื่อใหเด็กมีกระบวนการการคิดขั้นสูง
นั้นเปนเร่ืองยาก แตหากเรามองอีกมุมหน่ึง การคิดก็เปน

สิ่งที่พัฒนาและฝกฝนได หากทุกฝายไมวาจะเปนโรงเรียน 
ครู และผูปกครอง รวมมือกัน เราก็จะสามารถพัฒนา
กระบวนการ ‘สอนคิด’ เพื่อใหเด็ก ‘คิดเปน’ ได ซึ่งทาย
ทีส่ดุแลว กจ็ะเชือ่มโยงไปสูการพฒันาการศกึษาและสังคม
ที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต

 เปนความคดิในระดบัสูงสุด โดยเปนความ

สามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ ใหคุณคา

สิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจเปนไปตามเนื้อหาสาระในเรื่อง

นั้น ๆ  หรอือาจเปนกฎเกณฑที่สงัคมยอมรบัก็ได 

เชน สามารถประเมินไดวาโครงงานวิทยาศาสตร

ของเพื่อนในหองเรียนกลุมใดดีที่สุด เพราะเหตุ

ใด หรือเมื่อเห็นเด็กยิงนก ก็ประเมินไดวาควรจะ

ทําตามอยางหรือไม เพราะอะไร

 เปนความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว

ออกเปนสวนยอยหรือเปนองคประกอบทีสํ่าคญั

ได และมองเหน็ความสมัพนัธของสวนทีเ่กีย่วของ

กัน เชน เมื่อศึกษาประวัติของสุนทรภู ก็สามารถ

บอกเหตุผลที่ทําใหสุนทรภู ไดรับการยกยอง

เปนกวีเอกของโลกได

 เปนความสามารถในการที่ผสมผสาน

สวนยอย ๆ เขาเปนเร่ืองราวเดียวกันอยางมี

ระบบ เพื่อใหเกิดสิ่งใหมที่สมบูรณและดีกวาเดิม 

เชน วิธีการใหม แผนการทํางานใหม แนวคิดใหม 

หรืออาจเปนการถายทอดความคิดออกมาให

ผูอื่นเขาใจไดงาย เชน เมื่อศึกษาเรื่องการถนอม

อาหารแลว กส็ามารถสรุปออกมาเปนหลกัการใน

การถนอมอาหารได

การประเมินคา (Evaluation)

การวิเคราะห (Analysis) 

การสังเคราะห (Synthesis) 

 เปนความสามารถในการนําความรูและ

ความเขาใจไปใชแกปญหาในสถานการณใหม เชน 

เมื่อเรียนทําอาหารมาแลว ก็สามารถนําความรูที่

มีอยูมาประยุกตใชในการประกอบอาหารอื่น ๆ ได 

การนําไปใช (Application)
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ศ.ศุภศิริ

(มาสเตอรมหาศุข ศุภศิริ ครูสอนภาษาไทยและที่ปรึกษาทางภาษาของภราดาฮีแลร)

จากหนังสือ อัสสัมชัญ อุโฆษสมัย เลมที่ 29 ปที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920)

นิพนธ ถอย ประจง เขียน   เฉลิม เกียรติ์ อสัมชัญ    
 เฉลิม เกียรติ์ ศิษย อัน    สถิตย อยู และ ลา ไป               
อสัมชัญ อุฬาร เลิศ    ประหนึ่ง เทอด ธวัชไชย,                
ประจํา แผน ไผท ไทย    ขจร นาม สยาม เนา.

ประสาสน สอน วิชาการ   ชํานาญ ชาญ ปริชา เชาวน    
ประเภท ศิษย สถิตย เนา   เอนก ชาติ อนันต ชน.                     
ฝรั่ง ไทย และ จีน แขก   ภุกาม แทรก เตลง ปน,     
กําพุช ญวน มลาว ยล   ทวา ทศ ภาษา.

จําแนก เชื้อ ประยูรพงษ   ตระกูล วงษ กุมารา     
ชนก หนอ กระษัตรา   เถกิง ศักดิ์ ก็ มาก มี,    
ตําแหนง ยศ พระยา เจา   พระยา เผา และ เศรษฐี               
อมาตย แพศย กดุมพีก   ก็ พรอม อิศรางกูร

คําณวน นับ ประมวญ กัน   ก็ เกิน พัน ทวีคูณ.     
ระเบียบ เรียบ จรูญ พูล   จํารัส พริ้ง พะ เพริศ เพราะ ;             
ประมาณ ศิษย ประจํา อยู   สํานัก ครู สํานึง เนา     
ก็ หลาย รอย สุภาพ เสา-   วภาคย เพียง พระจันทร เพ็ญ,

ดําเนิร แถว จะ เขา เรียน   ผิ มา เยียน ประสบ เห็น     
จะ ชื่น นัยน ฤไทย เย็น   มิพริบ เนตร ตลึง ชม     
ฝรั่งเศศ และ อังกฤษ   จะ ภาสิต สําเนียง สม     
 คําณวน เลข ก็ แหลม คม,   สยาม พากย ก็ แตก ฉาน,

จะ วาด รูป ระบาย สี   และ ดนตรี ชํานาญ ชาญ ;    
ฉลาด รอย นิพนธ สาร   กระบวน กาพย และ โคลงกลอน.    
อนึ่ง เจษฎาจารย    พนักงาน ประจํา สอน              
อุเบกษา และ อาทร   ประหนึ่ง ญาติ ประยูรพันธ

ถนอม รัก อํารุง ศิษย   มิ ได คิด จะ เดียด ฉันท    
ประสาสน สอน คดีธรรม   คดีโลก ประการ สอง,                  
กําจัด ชั่ว บําบัด โฉด,   ทําลาย โทษ มโน ปอง     
จะ ให ศิษย ดําเนิร คลอง   สวัสดิ์ แผว พิพัฒน ผล.

ชโย โห ชโย ฮิ้ว    สําเนียง ลิ่ว กุลาหล                 
อุโฆษ ศัพท โจษจล    อสัมชัญ เจริญ เทอญ.

ภุชงคปยาตฉันท
นิพนธ ถอย
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“บรรจุภัณฑ ไมใชขยะ”“บรรจุภัณฑ ไมใชขยะ”

ศ.ศุภศิริ

(มาสเตอรมหาศุข ศุภศิริ ครูสอนภาษาไทยและที่ปรึกษาทางภาษาของภราดาฮีแลร)

จากหนังสือ อัสสัมชัญ อุโฆษสมัย เลมที่ 29 ปที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920)

โดย อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล
      รองเลขาธิการ สมาคมอัสสัมชัญ

ใน 
โลกปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
มนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก
จนนาตกใจ อาจดวยเพราะความเรงรีบ

ในการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ เชน การทํามาหากินที่มี
การแขงขันที่เขมขน การคมนาคมขนสงที่รวดเร็วและ
ไรพรมแดน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น
ดวยอัตราที่นาตกใจ หรือความท่ีคนเรามีความอดทน
ตํ่าลงเนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายเขามา
รองรับ และตอบสนองความตองการตาง ๆ ตามกลไกลที่
เรยีกวา “การตลาด” หากยอนไปซกั 20 – 30 ปกอน ในวนั
ที่ผมเปนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแหงนี้ ในเวลาเลิกเรียนถา
ผูปกครองมารับชา หนาที่ของผมก็คือวิ่งไลเตะฟุตบอลกับ
เพ่ือน ๆ  ตอไป หรอืนัง่ทาํการบาน อยางมากกใ็ชเศษสตางค
ซัก 1 บาท (ถาบังเอิญเหลือ) โทรกลับไปถามที่บานวา
คนที่มารับออกมานานหรือยัง ถาเลาใหเด็ก ๆ สมัยนี้
ฟงก็คงจะมีคําถามประเภทท่ีวา “แลวทําไมไมโทรเขา
มอืถอื” หรอื “ทําไมไม Line ไปถาม” แปลกแตจรงิ วนันีเ้รา
หลาย ๆ  คนจินตนาการไมออกวาโลกเมื่อ 20 – 30 ปกอน
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แตกตางจากวันน้ีมากเพียงใด อุปกรณขาวของ เครื่องใช
ที่เรามีติดตัวกันทุกวันนี้ สําหรับเด็กสมัยปจจุบันชางดูเปน
สิ่งที่แสนธรรมดา แตสําหรับคนในวันวานสิ่งของทันสมัย
เหลานี้ เชน โทรศัพทมือถือที่ใชถายรูปได สามารถเห็นได
ก็แต ในภาพยนตรสายลับ อยาง James Bond 007 หรือ
ภาพยนตรอวกาศอยาง Star Wars เทานั้น โลกไดเปลี่ยน
ไปอยางรวดเร็วแบบที่เราแทบตามไมทัน
 ในหลาย  ๆ  อยางทีเ่ปลีย่นแปลงไปเหลานีบ้รรจภุณัฑ
ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีเห็นไดชัดเจน อาจเปนเรื่องตลกสําหรับ
เด็ก ๆ ถารูวาเมื่อกอนถาจะไมยืนดื่มนํ้าอัดลมที่หนาราน
ขายของชําใหหมดขวด คนขายจะเทจากขวดแกว (ซ่ึง
เปนบรรจุภัณฑเพียงอยางเดียวที่สามารถบรรจุน้ําอัดลม
ไดในประเทศไทย) ใสถุงพลาสติกที่มีนํ้าแข็ง รัดหนังยาง 
แลวเสียบหลอดให เพราะเปนบรรจุภัณฑทางเลือกเพียง
อยางเดยีวทีจ่ะทาํใหเราพกพาออกไปจากรานชาํแหงนัน้ได 
โดยไมตองเอาขวดแกวมาคืนทีหลัง (ถาไมรูจักกับเจาของ
ราน หรือบานอยูใกล ไมมทีางเอาขวดแกวออกไปไดเดด็ขาด) 
ผมยังจําไดวาตอนไดเห็นน้ําอัดลมบรรจุกระปองแลว
ตืน่เตนเพียงใด เมือ่มคีนรูจกักลบัมาจากตางประเทศ แลว
เอามาใหด ูจนถึงทกุวันนีน้ํา้อดัลมบรรจใุนขวดพลาสตกิใส 

ที่เราเรียกวาขวดPET (Polyethylene terephthalate 
พอลเิอทลินีเทเรฟทาเลต) หรอืบรรจใุนกระปอง กลายเปนของ
ซือ่ขายทัว่ ๆ  ไป ไมมคีวามพิเศษใด ๆ  และสามารถหาซือ้ได
งายตามรานสะดวกซ้ือทุกหวัมมุถนนในขนาดทีห่ลากหลาย
 ขาวผัดกระเพรา หรือขาวผัดหนาอะไรก็ตาม       
(คงไมตองยอนกลับไปถึงสมัยที่ใชใบตองหอนะครับ) 
ถาจะซื้อกลับบาน ก็ตองหิ้วปนโต หรือถือจานเปลาไปซื้อ
จากรานใกล ๆ บาน จนมาถึงยุคกลองโฟม หรือกระดาษ
หอ เปลีย่นเปนกลองพลาสตกิทนัสมัยจากหางสรรพสนิคา 
จนมาถงึแบบแชแขง็ใสกลองพรอมรบัประทานบรรจอุยูใน
ถุงซองท่ีพิมพลวดลายรูปภาพสวยงาม พรอมบอกคุณคา
ทางโภชนาการ สัดสวนเครื่องปรุง วิธีอุน ตลอดจนถึงวัน
ที่ผลิต /วันหมดอายุ วางรออยูในตูแช พรอมนําออกมาอุน
ใหลกูคาซือ้ทานภายในเพยีงไมกีน่าท ีเหลานีล้วนเปนทีม่า
ของความสะดวกสบายของสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน
ทั้งส้ิน แตจะมีใครตระหนักไหมวาความสะดวกสบาย
เหลานี้ไดเหลืออะไรทิ้งไวบาง
 “ขยะ”กําลังเปนปญหาของเมืองใหญทุกเมืองใน
โลก โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จากการเก็บ
ขอมูลโดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร (TU-RAC) “ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทย
มีปริมาณขยะ 49,666.8 ตันตอวัน หรือกวา 18 ลานตัน
ตอป หากคิดแบงตามภูมิภาค คนกรุงเทพฯ 1 คน 
มีปริมาณขยะเฉลี่ย 1.72 กิโลกรัมตอวัน (สูงสุด) คนภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืมปีรมิาณขยะเฉลีย่ 0.62 กิโลกรมัตอวนั 
(ตํา่สดุ)” 1) โดยสวนใหญ เกือบครึ่งหนึ่งของขยะเหลานี้
กค็อืบรรจภุณัฑตาง ๆ  ทีห่อหุมสนิคาอุปโภคบรโิภคตาง ๆ  เชน
ถุงหูหิ้วพลาสติก กระปองเครื่องดื่มอลูมิเนียม กลองUHT 
หรือกลองกระดาษเคลือบ กลองโฟม และขวดแกว ดัง
นั้นคําถามที่ตามมากับบรรจุภัณฑที่เหลือจากการบริโภค
ของมนุษยเราเหลานี้คือ “เราจะจัดการกับมันอยางไร 
จะปลอยมันไวใหเปนขยะ หรือเราสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
กับมันไดหรือไม” 
 ในประเทศที่พัฒนาแลวอย างประเทศญี่ ปุ น 
เทคโนโลยีในการจัดการกับป ญหาขยะบรรจุภัณฑ
ที่เกิดข้ึนกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไดรับการสง
เสรมิอยางมาก จนสามารถสรางมลูคาจากขยะบรรจภัุณฑ
ใหเปนสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา และนํากลับมาใช
ใหมไดอยางคุมคา เชน 1) ผลิตภัณฑตะเกียบที่ทํามาจาก
พลาสติกชนิด PBT (Polybutylene terephthalate พอ

ลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต) ซึ่งไดมาจากการแปรสภาพทาง
โครงสรางเคมีของขวดนํ้าPETที่ผานการใชงานแลว โดย
ทาํใหสามารถลดใชวตัถดุบิใหมไดถึง 87% ปจจบุนัสามารถ
เห็นตะเกียบชนิดนี้แทนการใชตะเกียบไมแบบใชแลวทิ้ง
ไดในรานอาหารหลายแหงในประเทศไทยไดแลว เชนที่
รานMKสุกี้ รานอาหารญี่ปุนโอโตยะและรานอาหารญีปุ่น
เซน การใชตะเกียบ PBT ยังเปนการประหยัดทรัพยากร
ปาไมไดโดยตรงอีกดวยเพราะสามารถใชไดหลายครั้ง 
โดยผานการลางทาํความสะอาดในเครือ่งลางทีใ่ชอณุหภูมสูิง 
2) การนําบรรจุภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกชนิด PE (Poly-
ethylene หรือพอลิเอทิลีน) เชน ซองอาหารแชแข็ง 
ซองอาหารแหง ฝาขวดเคร่ืองด่ืม ขวดเคร่ืองด่ืมแบบขุน
ตาง ๆ มาผลิตเปนพาเลทที่ใชในการขนสงสินคา หรือ 3) 
การประกาศใชขวดPETที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิล100% 
“Friendly Bottle” บรรจุเครื่องดื่มกาแฟเย็นพรอม
ดื่ม “Blendy” ของAjinomoto General Food (AGF) 
ซึ่งเปนกาวสําคัญของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเลยทีเดียว 
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เพราะเปนทีท่ราบกนัอยูแลววามาตรฐานในเรือ่งสขุอนามยั
สําหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่นัน้ ความสะอาด
เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับ 1 โดยที่ผานมา
นั้นบรรจุภัณฑอาหารจะหลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบที่มาจาก
การรีไซเคิล บางประเทศเชนประเทศไทยไมอนุญาตใหใช
เลย ขวดPETที่ใชแลวสวนใหญในประเทศญี่ปุนจะถูกสง
ไปขายในตางประเทศ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อื่น และบางสวนใชในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมภายใน
ประเทศ ที่AGFม่ันใจในการผลิตขวดPETจากวัตถุดิบ
รีไซเคิลนั้นก็เปนเพราะระบบการคัดแยกขยะในประเทศ
ญี่ปุนสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับตั้งแต
ภาคครัวเรือนไปจนถึงตามสถานที่สาธารณะตาง ๆ มีการ
ปนเปอนนอย ตนทุนของวัตถุดิบและการจัดการเมื่อนํา
ไปใชอยูในระดับที่เปนเหตุเปนผล จนผูประกอบการสนใจ
ที่จะลงทุนศึกษาการนําไปใช และลงทุนเครื่องจักรที่จะนํา
มาใช ตอบโจทยทั้งทางดานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม 
ทําใหมีผูผลิตอื่น ๆ อีกหลายยี่หอประกาศความพรอมที่
จะใชบรรจภุณัฑทีทํ่าจากวตัถดุบิPETรไีซเคลิอกีหลายราย
เชน กลุม Suntory 
 ในประเทศไทยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม (TIPMSE) ซึ่งเปนหนวย
งานในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มี
บทบาทในการรณรงคการคัดแยกขยะ และเปนศูนยรวม
ความรู ในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ ไดจัดตั้งรานคา
ศนูยบาท 2) ขึน้หลายแหงทัว่ประเทศ ภายใตแนวความคดิ 
“บรรจุภัณฑไมใชขยะ” เพื่อทํางานรวมกับภาคประชาชน 
ครัวเรือน ชุมชน และประสานกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
ใหความรูในการจดัการแบบครบวงจรในการนาํบรรจุภัณฑ
ที่ใช แลวกลับมาเขาสู กระบวนการรีไซเคิลโดยอาศัย
เครือขายของรถซาเลง (รถรับซ้ือของเกา) โดยสมาชิก
สามารถนาํบรรจภุณัฑชนดิตาง ๆ  ทัง้พลาสตกิ แกว กระดาษ 
เหลก็ และอืน่ๆตามทีร่านไดตัง้ราคาไว มาชัง่กโิล และตรีาคา
เปนเครดิตเพื่อใชซ้ือสินคาที่มีขายในรานไดแทนเงินสด 
รวมถึงบริการอื่น ๆ เชน ตัดผม ทําเล็บ เปนการสรางราย
ได และลดรายจายในภาคครัวเรือนโดยตรง และTIPMSE 
ยังไดรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดรานศูนย
บาทเคล่ือนที่ ในรูปแบบตลาดนัดในสถานที่ราชการ 
และที่ตั้งบริษัทตาง ๆ อีกดวย
 จากทั้งหมดน้ีแมเปนเพียงบางสวนที่สามารถเลา
ไดในเน้ือที่จํากัด แตจะเห็นไดวาการจัดการขยะนั้นเปน
ศาสตรที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานการรักษา
สิง่แวดลอม และการพฒันาอตุสาหกรรมอยางยัง่ยนื จาํเปน
ที่ทุกภาคสวนในสังคมตองใหความสําคัญ และเปนเรื่อง
เรงดวนระดับชาติเลยทีเดียว

อางอิง: 
1) ผลการศึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิลอยางยั่งยืน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 1) โดย

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)
2) m.facebook.com/0bahtshop
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...เทคโนโลยีมีคุณประโยชน 

และมีโทษมหันตในเวลาเดียวกัน...
 พอไดอานงานสํารวจและงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในหนังสือพิมพ บางเรื่องท่ีอานแลวก็ตองตัด
เก็บไวเพื่อใชสอนใชเตือนจิตใจทั้งเด็กและผูปกครองตาม
บทบาทการเปนผูสอนของพระสงฆคาทอลิกผูหนึ่ง
 เชนเดยีวกับงานวจัิยชิน้นี ้ (คมชดัลกึ: วนัอาทติยที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556, หนา 12) ในประเทศเกาหลีพบ
ปญหาของการทีป่ระชากรทัง้ทีเ่ปนวยัผูใหญ เยาวชน และ
เด็กเปนกลุมที่ติดอินเตอรเน็ตอยางหนัก กลายเปนปญหา
ระดับประเทศ ทั้งยังมีปญหาใหม นั่นคือการระบาดของ
โรคความจําเสื่อมดิจิตอล (digital dementia) โดยผูปวย
จะมีอาการความจําเสื่อมถอย หรือไมรับรู สภาพสังคม 
คนรอบขางหรือโลกภายนอก รุนแรงจนถึงขั้นปวยทางจิต
 อุปกรณไอที เปนตัวบอนทําลายระบบความจํา
ในสมองเพราะอรรถประโยชนของอปุกรณไอททีีช่วยเหลอื
ผูใชไดแทบทุกอยาง ทําใหผูใชไมใสใจที่จะใชสมองในการ
จดจําอะไรอีกตอไป เพราะการใชสมารทโฟน จะกระตุน
การทํางานของสมองซีกซาย มากกวาซีกขวานั่นเอง
 นี่ ในประเทศเกาหลีที่ มีความก าวหน าทาง
เทคโนโลยมีาก ๆ นะครบั ประเทศไทยของเราก็ไมนอยหนา
แลว เพราะ “สสค.ไดสาํรวจชวีติเดก็ไทยใน 1 วนั พบเดก็ไทย

ใชชีวิตอยูกับมือถือมากขึ้น เกือบครึ่งเช็คโทรศัพทหลัง
และกอนตื่นนอน รอยละ 40 อยูไมไดถาไมมีมือถือ แถม
พบเด็กสวนใหญลอกการบาน เด็กที่ผลการเรียนดีกลับ
เปนกลุมทีล่อกการบานมากกวาเดก็ทีผ่ลการเรยีนตํา่กวา” 
(จาก นสพ.คมชัดลึก)

โดย คุณพอนัฏฐวี กังกง
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 คนทีท่าํหนาทีข่องการเปนครูและบรรดาผูปกครอง
คงตองคิดเยอะขึ้นแลว ในการใหลูก ๆ ของเราเรียนรูหรือ
ใชชีวิตอยางไร? อะไรเปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นไดบาง? 
และอะไรเปนทางเลอืกทีด่กีวาแมจะยากลาํบากกวากต็าม?
 เมือ่ทีน่ีเ่ปนโรงเรยีนคาทอลกิ กข็อนาํเรือ่งเกีย่วกบั
ศาสนามาใหไดรูและลองถามกันดูบางนะครับ จากเพ่ือน
ครูหรือผูปกครองที่เปนคาทอลิกก็ได วาเชื่อในเรื่อง “การ
ประทับอยูในศีลมหาสนิท” ของพระเยซูเจาวาอยางไร?
ในประเทศสเปน พระสงฆเจาวัดมอนคาดาไดถวายมิสซา 
โดยไมมขีอสงสยัใดๆ ทัง้สิน้ เปนเวลาหลายป แตวนัหนึง่ ทาน
ไดตกเปนเหยื่อแหงความสงสัยวาทานไดรับศีลบรรพชา
อยางถูกตองสมบูรณหรือไม? ในความวิตกกังวล ทานได
ตัดสินใจขออนุญาตเขาพบพระสังฆราช โดยไมรีรอทานได
ออกเดินทางดวยเทาไปยังเมืองวาเลนเซีย ศูนยกลางของ
สังฆมณฑล ณ สถานที่แหงนี้ พระเปนเจา ทรงโปรดที่จะ
ชวยทานพนจากความทุกขยาก พระองคประทานความ
สวางและสันติสุขแกทานอยางมหัศจรรย 
 พระสงฆองคน้ันไดรับมอบหมายใหถวายมิสซา
ในวันคริสตมาส เมื่อถึงตอนเสกศีลฯ (ขั้นตอนสําคัญที่สุด
ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปนการที่พระสงฆกระทํา
เหมอืนกบัทีพ่ระเยซเูจาทาํในอาหารคํา่มือ้สดุทาย ทัง้นีถื้อ
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เปนการถวายองคพระเยซูเจา โดยพระเยซูเจาเอง เพราะ
เมือ่แผนปงและเหลาองุนไดรบัการเสกกจ็ะเปลีย่นสารตัถะ
ไปเปน พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา: ผูเขียน) 
ทานไดหยิบปงดวยมือสั่นเทา และสวดบทภาวนาเสกศีล
ดวยเสียงสั่นเครือ ขณะที่ทานชูแผนศีลขึ้นเหนือศีรษะ 
และคกุเขาแสดงความเคารพดวยอาการสัน่ ๆ หนนูอยอายุ
หาขวบไดรองเสียงดัง ทามกลางสัตบุรุษที่กําลังฟงมิสซา
อยางเงียบกริบ วา “โอ คุณแมครับ เด็กชางนารักมาก ๆ ! 
แมดูที่นั่นสิครับ เขาอยูบนพระแทน” เด็กผูชายตัวเล็ก ๆ 
ลืมหมดทุกสิ่ง ยืนบนเกาอี้และตบมืออยางราเริงยินดี 
แมของเด็กรูสึกตะขิดตะขวงใจท่ีสุด จึงสั่งใหเขานิ่งเงียบ 
เพราะไมมใีครมองเหน็ภาพอนัสวยงามเชนนัน้ นอกจากเดก็
ไรเดียงสาเพียงคนเดียว ที่ไดมองเห็นภาพนั้นเม่ือแผนศีล
ถูกยกชูขึ้นในอากาศ ซํ้าแลวซํ้าเลาเขาไดขอรองใหแมของ
เขาดู เขากระซิบวา “คุณแมครับ เด็กคนนั้นชางสวยงาม
จริง ๆ เหมือนกับพระกุมารที่นอนอยูในรางหญาในถํ้า
เลี้ยงสัตว”
 ตอนรุงอรุณ แมลูกรอฟงมิสซาท่ี 2 ซ่ึงพระสงฆ
องคเดียวกันเปนผูถวาย และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อยกแผนศีล 
เด็กนอยไดอุทานออกมาวา “โอ พระกุมารอยูท่ีนั่นอีก 
คุณแมมองไมเห็นหรือครับ? พระสงฆกําลังอุมพระองคขึ้น
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ดวยมอืสองขาง และบดันีไ้ดวางพระองคลงบนพระแทน!” 
แมไดสั่งใหลูกน่ิงเงียบ เธอมองไมเห็นอะไรเลย สวรรคได
ประทานพระหรรษทานพิเศษนี้แกลูกชายเล็ก ๆ ของเธอ
เพียงคนเดียวเทานั้น 
 ในวันคริสตสมภพพระสงฆไดทําหนาที่สมบูรณ
โดยถวายมิสซาที่ 3 ตอนพระสงฆยกแผนศีลขึ้นเหนือ
ศรีษะ เด็กชายคนนัน้ตืน่เตนมาก เพราะเขาไดมองเหน็ภาพ
มหศัจรรยนัน้อกี แมไดเลาเหตกุารณประหลาดทีเ่กดิขึน้ให
คนรูจักฟง จากปากหนึ่งไปอีกปากหนึ่ง ในที่สุดเรื่องเลาก็
ไปเขาหพูระสงฆองคนัน้ผูซ่ึงคงไดรบัความบรรเทาใจอยาง
ใหญหลวง อยาง ไรก็ตาม ขอสงสัยทั้งหมดยังไมอันตรธาน
หายไปจากความนึกคิดของทาน ทานยังสงสัยวา เด็ก
อาจถูกปศาจหลอกลวงก็เปนได เพราะฉะน้ัน ทานจึงขอ
สบืสาวราวเรือ่งจากเด็กโดยสวนตวั แตเขาไดใหคาํตอบแก
ทานอยางถกูตองแมนยาํ จนทานเชือ่วามสีิง่เหนือธรรมชาติ
อบุตัขิึน้ พระสงฆเปยมดวยความปตยินิดแีละความกตญัู
รูคณุตอพระเปนเจา ไดเชญิเดก็นอยและแมมาฟงทกุมสิซา
ที่ทานถวายเทาท่ีเขาท้ังสองสามารถจะทําได ทุกครั้งก็มี
มหัศจรรยเกิดขึ้น เนื่องจากขอสงสัยยังไมหมดสิ้นในจิตใจ 
ทานไดวอนขอเบือ้งบน โปรดประทานขอพสิจูนทีช่วยทาน

ตัดสินใจในเรื่องนี้ 
 ทานนําแผนปงสามแผนไปยังพระแทน วางและ
เสกสองแผนบนจานรองแผนศีล และวางแผนปงท่ีไมได
เสกไวบนพระแทนใกล ๆ หลังจากมิสซาจบแลว ทานได
เรียกเด็กนอยมายังพระแทน และถามวาเขาไดมองเห็น
พระกุมารในแผนศลีแผนไหนบาง? เขาตอบวา “โอ คุณพอ
ครับ พระองคอยูที่น่ัน เห็นไหมครับ พระองคกําลังกาง
พระหัตถ” ดูเหมือนเด็กนอยปติยินดีอยางเหลือลน แลว
พระสงฆก็ช้ีไปท่ีแผนปงอีกอันหน่ึง ถามวา “แลวอันนี้ละ 
พระกุมารทรงสถิตอยูหรอืเปลา?” เขาตอบวา “ไมอยูครบั” 
พระสงฆถามอีกวา “หนูแนใจหรือ?” เขาตอบวา “แนใจ
สิครับ คุณพอ ในแผนนั้นไมมีอะไรเลย” 
 โดยเหตุการณมหัศจรรยอันสุดทายนี้ พระสงฆ
ก็เปยมดวยสันติสุขในจิตใจ ความกังวลและขอสงสัยทั้ง
สิ้นไดอันตรธานหายไป ตลอดชีวิตที่เหลือทานไดรับใช
พระเปนเจาดวยความรักและความศรัทธาที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
สดุทาย อยากจะบอกวาครสิตชนจงหมัน่เอาใจใสการมาวดั
วนัอาทติย มแีตประโยชน ไมมโีทษใดในการไดรูจกัและรกั
พระเจาครับ
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วีรบุรุษแหงทางรถไฟสายมรณะ

 ประมาณ 20 ปมาแลวมีภาพยนตรแนวชีวิตยอดเยี่ยมประจําป 2536 เรื่อง Schindler’s list ถูกนําเขามา
ฉายในประเทศไทย ภาพยนตรเร่ืองนี้ตีแผความจริงเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุชาวยิวภายใตเงาอํานาจของทหาร 
นาซี ใน “Death camp” หรือ คายมรณะ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตมีนักธุรกิจใจบุญเชื้อสายออสเตรีย 
ชือ่ ออสคาร ชนิดเลอร ทนเหน็ชาวยวิตองถกูสงัหารหมูอยางโหดเหีย้มทารณุไมไหว จงึวางแผนชวยชวีติคนงานชาว
ยิวจํานวนกวา 1,100 คน ในโรงงานของเขาใหรอดจากการถูกรมดวยแกสพิษ

 จนเวลาลวงเลยมาถงึป 2523 โพลเดค็ เฟฟเฟอรเบอรก
อดีตชายหนุมผูรอดชีวิตจากเหตุการณครั้งนั้น ตองการที่
จะประกาศคุณงามความดีของบุคคลผูหนึ่งใหโลกจารึก 
บุคคลที่เขาจะไมมีวันลืมตลอดชีวิต จนมีโอกาสไดพบกับ 
โธมัส เคนีลลี่ นักเขียนมีช่ือชาวออสเตรเลีย จากปากคํา
ของเฟฟเฟอรเบอรกประกอบกบัการคนควาและสมัภาษณ
ชาวยวิทีย่งัคงมชีวีติรอดจากเหตกุารณนัน้ทาํใหเกดิหนงัสือ
เรื่อง “Schindler’s list” ซึ่งตอมาไดรับรางวัล Booker 
prize ประจําป 2525 กระทั่ง Steven Spielberg ผูกํากับ
ภาพยนตชือ่ดงัเชือ้สายยวิ ไดนาํมาสรางเปนภาพยนตรออก
ฉายครั้งแรกในวันคริสตมาสป 2536 ประสบความสําเร็จ
ทางรายได อีกทั้งยังไดรับรางวัลผูกํากับและภาพยนตร
ยอดเยี่ยมประจําป 2536 ของสถาบันศิลปะวิทยาการ
ภาพยนตรจากฮอลลีวูดอีกดวย ลูกหลานชาวยิวรุนตอมา
ตางสํานึกในบุญคุณของ Schindler และยกยองใหเกียรติ
เขาวา “Schindlerjuden” หรือ คนยิวของชินดเลอร
  ขณะที่ ออสคาร ชินดเลอร วีรบุรุษผูกลาของชาว
ยิว สะทอนคุณคาความเปนมนุษย ในชวงที่สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ระเบิดข้ึน ประเทศไทยก็เปนหน่ึงในสมรภูมิรบ
อันรอนระอุของสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพญี่ปุน
ไดนําเชลยศึกเดินทัพผานประเทศไทยเพื่อสรางทางรถไฟ

ตัดเขาโจมตีพมา หลายชีวิตตองสังเวยใหกับเสนทาง
รถไฟสายมรณะและสะพานขามแมนํ้าแคว บุคคลผูหนึ่ง
ที่พลิกโฉมหนาประวัติศาสตรทั่วโลกจนไดรับการยกยอง
วีรกรรมจากชาวตางชาติวา “เปนวีรบุรุษสงครามของทาง
รถไฟสายมรณะ” ที่ทั่วโลกตองจารึกชื่อเขาไวคือ บุญผอง 
สริิเวชชะพนัธ ชายไทยกบัวรีกรรมหาญกลาผูยอมเสีย่งชวีติ
เพื่อรักษามนุษยธรรม

โดย ม.อุทัย ธารีจิตร
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  เรื่องราวของบุญผองเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2485 เมื่อ
กองทัพญี่ปุ นวางแผนสรางทางรถไฟเชื่อมตอระหวาง
ประเทศพมาและประเทศไทยเพ่ือลําเลียงกองทหารและ
อาวธุยทุโธปกรณจากไทย ยาตราทพับุกยึดพมาและอินเดยี
ใหสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว จึงเกณฑแรงงานพลเรือนชาว
เอเชียกวา 2 แสนคน เชลยศึกฝายสัมพันธมิตร และชาว
ออสเตรเลียท่ีจับไดในสิงคโปร รวมทั้งชาวพมา ชาวไทย 
ชาวมลายู ชาวจีน แขกทมิฬและชวาอีกกวา 6 หมื่นคน 
เพื่อเรงสรางทางรถไฟระยะทาง 400 กวากิโลเมตรให
เสร็จภายในปเดียว และเมืองกาญจนบุรีเปนชัยภูมิสําคัญ
ที่กองทัพญี่ปุนเลือกสรางทางรถไฟ รวมทั้งคายเชลยที่ถูก
สรางขึ้นตลอดเสนทางตัดผาน
  เชลยศึกเหลานี้ตองทนทุกขทรมานจากโรคภัย
ไขเจ็บถกูบังคบัใหทาํงานหนกั บอยครัง้ถกูทารณุกรรมตาง ๆ 

นา ๆ จากทหารญีปุ่นจนลมตายเปนจาํนวนมาก จนเสนทาง
สายมรณะน้ีไดรับการขนานนามวา “หน่ึงไมหมอนคือ
ชีวิตของเชลย” แตเชลยศึกจํานวนมากก็รอดตายจากการ
แอบชวยเหลืออยางลับ ๆ ของ บุญผอง สิริเวชชะพันธ 
ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี 
และเปนเจาของราน สิริโอสถ ซึ่งคาขายกับทหารญี่ปุน อีก
ทั้งยังไดรับสัมปทานสงอาหารใหแกคายเชลย และประมูล
ตัดไมหมอนรถไฟขายใหกองทัพญี่ปุน 
  บุญผ องค าขายกับกองทัพญี่ปุ นบนพื้นฐาน
คุณธรรมที่ซื่อสัตยสุจริตโดยถือสัจจะเปนหลักจนไดรับ
สิทธิพิเศษใหเขาออกในคายเชลยศึกได ทําใหเขาไปรับรู
ความทุกขทรมานของเชลยศึกในคาย โดยเฉพาะผูปวย
จากไขมาลาเรียที่ขาดยาควินิน จึงตัดสินใจแอบใหความ
ชวยเหลอืซึง่ถอืวาเปนเรือ่งเสีย่งมากเพราะตองเดมิพนัดวย



อัสสัมชัญสาสน

31

ชีวิต บางครั้งใหเชลยศึกยืมเงินใชในกรณีขัดสนโดยไมกลัว
วาจะถูกโกง ดังที่ จอหน โคสต อดีตเชลยศึกชาวอังกฤษ
ไดเคยบันทึกไววา “พวกเชลยศึกผอมโซขาดอาหารและ
ไมมีเงิน เขาก็ใหกูโดยมีสิ่งของ เชน นาฬกา แหวน หรือ
ซองบุหรี่เปนประกัน พวกเรายังไมคอยเช่ือใจเขานัก แต
กาลเวลาพิสูจน เขามีสัจจะตามคําพูดทุกอยาง และ
คืนสิ่งของใหทุกคนที่มาไถ”
  เมือ่นายทหารญ่ีปุนเริม่สงสยั บญุผองจงึออกอุบาย
ใหเดก็หญงิผณ ีลกูสาววยั 10 ขวบ แอบนาํยามาใหเชลยศึก
เพือ่ไมใหฝายญีปุ่นสงสยั การลกัลอบชวยเหลือเชลยศึกทาํ
ไปดวยความกลาหาญ ซือ่สตัย สจุรติ ทาํใหเชลยศึกซาบซึง้
ในบุญคุณอยางมาก
  ปลายป พ .ศ. 2487 สงครามใกลสงบ บุญผอง
ถูกลอบยิงในเมืองไดรับบาดเจ็บสาหัส เช่ือวาเกิดจากผู
ไมพอใจที่บุญผองใหการชวยเหลือเชลยศึก แตดวยความ
พยายามอยางสุดชีวิตของทีมแพทยเชลยศึกท่ีทุมเทฝมือ
และดูแลอยางใกลชิดจนกระทั่งบุญผองพนอันตรายมีชีวิต
ยืนยาวตอมาจนหันมาประกอบธุรกิจรถเมลบุญผอง โดย
ไดรับการชวยเหลอืจากทหารฝายสมัพนัธมติรยกรถบรรทกุ

รวม 200 คนัทีย่ดึไดจากทหารญีปุ่นใหเขามาประกอบธรุกจิ
รถประจําทางในเมืองหลวง
  หลังสงครามอดีตเชลยตางชาติและประเทศตางๆ 
ยกยองใหเขาเปน “วีรบุรุษแหงทางรถไฟสายมรณะ” 
ผูที่ชาวตางชาติหลายพันคนยืนยันวาพวกเขาเปนหนี้
บุญคุณนาย บุญผอง ตลอดชีวิต เปนหนี้…ที่ใชไมหมด
 ผลจากการอทุศิตนเพือ่มนษุยธรรมโดยไมมุงหวงัส่ิง
ตอบแทน ทําให บุญผอง ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย อังกฤษ และ เนเธอรแลนด ในป 2491 
และทกุวนัครสิตมาสเขากบัครอบครวัจะไดรบับตัรอวยพร
และของขวัญจากเชลยศึกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อ
คราวที่สมเด็จพระราชินี เอลิซาเบธที่ 2 แหงอังกฤษเสด็จ
เยือนประเทศไทยในป 2515 ทรงมีรับสั่งให บุญผอง และ
ภรรยาเขาเฝาและรวมโตะเสวยอีกทั้งยังพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นอัศวินใหอีกดวย
 บุญผ องเ สียชี วิตด วยโรคหลอดเ ลือดหัวใจ 
เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2525 และไดมกีารตพีมิพขาวในหนา
หนงัสอืพมิพทัง้ขององักฤษ เนเธอรแลนดและออสเตรเลยี
แสดงความเสียใจตอการจากไปของวีรบุรุษสงครามโลก
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ชาวไทย รวมทั้งการสัมภาษณอดีตทหารผานศึกหลายคน
ตางกลาวยกยองถึงความกลาหาญของ บุญผอง ที่ทําให
พวกเขารอดชีวิตมาได
  ป 2541 มีการเปดพิพิธภัณฑชองเขาขาด จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อรําลึกถึงเชลยศึกท่ีเสียชีวิตระหวางการ
กอสรางทางรถไฟสายมรณะ รัฐบาลออสเตรเลียโดยนาย 
จอหน โฮเวริด นายกรฐัมนตรไีดประกาศอยางเปนทางการ
ใหบันทึกความกลาหาญของ บุญผอง เอาไวโดยมอบใบ
ประกาศนียบัตรยอมรับวาพวกเขาเปนหนี้ บุญผอง ให
แกหลานชายบุญผอง และระบุในใบประกาศวา “ขอให
ประกาศนียบัตรฉบับน้ีเปนเครื่องหมายแหงความสํานึก
ในบุญคุณอันหาท่ีสิ้นสุดมิไดของเรา สําหรับการกระทําที่
เปยมไปดวยคุณงามความดีของบรรพบุรุษของทานและ
ขอใหเปนสัญลักษณแหงความอบอุนแหงมิตรภาพของเรา
ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับแตสงครามเปนตนมา”
  จากการกระทําอันกลาหาญ เพียบพรอมดวย
คุณธรรม จะมีใครบางที่รู วา การท่ีประเทศไทยไมตอง
ตกเปนผูแพสงครามโลกครั้งท่ี 2 น้ัน นอกจากปฏิบัติ
การใตดินของขบวนการเสรีไทยแลว เหตุผลสําคัญอีก
ประการเกิดจาก “วีรกรรมอันกลาหาญของนาย บุญผอง 
สริเิวชชะพันธ” คหบดชีาวเมืองกาญจนบรุ ีผูสรางประโยชน

อยางมหาศาลใหกับประเทศไทย ดวยการใหความชวย
เหลือเชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด ฯลฯ 
จนเชลยศึกเหลาน้ันสํานึกบุญคุณและไดรวมกันสนับสนุน
ประเทศไทยไมใหตกเปนผูแพสงคราม
  ทุกวันนี้สังคมไทยนับวันยิ่งทวีความออนแออัน
เนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยม สงเสริมใหแขงขันกัน
แสวงหาความร่ํารวยโดยไมคํานึงถึง คุณธรรม จริยธรรม 
จนทําใหประเทศไทยขาดบุคคลตนแบบ กลาที่จะเผชิญ
ความจริงทั้งดานความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในสัจจะและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยโดยถือประโยชนสวนรวม
เปนหลัก ตองขอชมเชยสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ที่นํา
เรื่องราวของ บุญผอง มาสรางเปนละครเพื่อใหคนไทยหัน
มาจดจาํคนด ีๆ  และนาํแบบอยางทีไ่ดมาเปนบรรทดัฐานใน
การดาํเนนิชวีติ แตเสยีดายทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไมมีพื้นที่ใหบุคคลที่กลาย
เปนตํานานอยาง บุญผอง ไดบรรจุเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ตําราเรียน สมกับที่ประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกใหเกียรติยกยอง 

 “เปลวเทียนละลายแทง เพื่อเปลงแสงอันอําไพ
ชีวิตมลายไป   เหลืออะไรทิ้งไวแทน”
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“จริงใจตอกัน จริงจังตองาน  

  รวมจิตประสานขานเปนพลัง”
โดย นายตฤตีย วิเศษฤทธิ์ 

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 44655 (กองรอยพิเศษสุรสีหรุนที่ 34)

 คําขวัญนี้เราชาวอัสสัมชัญจะไดยินกันทุกๆ 
วันจันทรและวันพฤหัสบดี ตอน 16.00 น. ณ หนารูป
ปนเจษฎาจารย ฟ.ฮแีลร พวกเรามกัจะเหน็คนกลุมหน่ึง
แตงชุดฝกสีดํากางเกงนักเรียนรองเทาพละ ฝกกันใน
ชวงเย็นหรือในชวงที่นักเรียนคนอื่นกําลังซอมเชียรและ
แปรอักษร พวกเคาเหลานี้มีความสงางามทั้งบุคลิกและ
เคร่ืองแบบลูกเสือทีมีอารมเปนเอกลักษณติดอยูทาง
ดานซาย พวกเขาเหลานี้คือ “กองรอยพิเศษสุรสีห”

 แตเดิมกองรอยพิเศษสุรสีหกําเนิดขึ้นภายใตช่ือ
กองรอย นเรศวร และ กองรอยนารายณ แตตอมา 
กองรอยนเรศวรไดขาดชวงไป มาสเตอรประถม โลจนานนท 
จึงไดฟ นฟูกองรอยพิเศษขึ้นมาใหม ในปพศ. 2525 
แตเนื่องจากในปนั้นไม มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ 
มาสเตอรประถม โลจนานนท  จงึไดเปลีย่นชือ่จากกองรอย
นเรศวรมาเปน” กองรอยพเิศษสรุสหี” ทีเ่ราชาวอสัสัมชญั
คุ นเคยในปจจุบัน ในชวงแรก ๆกองรอยพิเศษไดนํา
พี่นักศึกษาวิชาทหารมาเปนครูฝกใหจึงเปนเหตุที่ว า 
กองรอยพิเศษตองมวิีนยั “เยีย่งทหาร” และนีคื่อสิง่ทีท่าํให
ตัวผมหลงใหลในกองรอยพิเศษอยางมาก 
 สําหรับตัวผมเองผมไดสมัครเขามาเปนสมาชิก
ของกองรอยพิเศษเม่ือปการศึกษา 2552 (ตอนนั้นศึกษา
อยูระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 ) โดยมมีาสเตอร ณฐักานต 

สุดเสนาะ และมิสอรวรานันท ทอดสนิด เปนผู ดูแล 
และ ลญ.พชิญา ทวผีล เปนประธานกองรอยพเิศษในขณะ
นั้น แนนอนครับวาทุกสิ่งทุกอยางมันเริ่มที่ “ศูนย” ตอน
เขามาครัง้แรกสิง่ทีผ่มประทบัใจกค็อืการทีม่รีุนพีค่อยดแูล
เอาใจใสในทกุ ๆ  ดานตลอดจนเพือ่น ๆ  ทีค่อยชวยเหลือและ
ใหคาํแนะนาํในการฝกต้ังแตฝกแถวชดิ-สวนสนามตลอดจน
การทํากิจกรรมตาง ๆ  เชน การเขาเวรที่คาย หลายคนอาจ
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จะมองวากองรอยพิเศษ “ฝกหนักอยางเดียว” ผมขอบอก
วาไมจรงิครับ นอกจากเราจะฝกหนกัแลวเรากย็งัมกิีจกรรม
ตาง  ๆเชน อบรมจราจร อบรมลกูเสอือาสา กกต. การชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย ในป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร 
ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยครั้งใหญขึ้น และกองรอยพิเศษ
ของเราก็มีสวนชวยเหลือโดยการเขาไปแพคถุงยังชีพและ
ลงพื้นที่ไปแจกจายใหกับชาวบานท่ีไดรับผลกระทบมัน
เปนความรูสึกท่ีพิเศษมากท่ีไดชวยเหลือใครหลายคนที่
เราไมรูจักวาเขาเหลาน้ันเปนใครแตเม่ือเราไดชวยเหลือ
เขาแลวเรารูสึกดี นอกจากน้ีกองรอยพิเศษไดใหอะไรผม
หลาย ๆ อยาง คือ
 ความกลาท่ีจะทําในสิ่งท่ีถูก หลาย ๆ งานที่ผาน
มาเชน งานจตุรมิตรสามัคคี หรือ การไปคุมลูกเสือตอน
เขาคายพักแรม ความกลาจําเปนอยางมาก กลาวคือ 
งานจตุรมิตรสามัคคี ตอนนั้นผม อยู มัธยมศึกษาปที่ 5 
หนาที่ของผมกค็อื กัน้แสตนฝง OMAC ระหวาง ศษิยเกา
โรงเรียนอัสสัมชัญกับนักเรียนเกาโรงเรียนเทพศิรินทร 
ซึ่งตอนนั้นมันเปนชวงที่โกลาหลมาก ๆ จนทําใหผมและ
รุ นนองมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองหลุดมาอยู แสตนศิษย
นักเรียนเกาโรงเรียนเทพศิรินทรแค 2 คน และตองคอย
กั้นไมใหบรรดาศิษยเกาลนมาฝงแสตนโรงเรียนอื่น ๆ 
เพื่อสะดวกตอการรักษาความปลอดภัย ณ ตอนนั้น มีแต
ศิษยเกาที่คอยโวยวายตะคอกและขูวาจะทําราย แตผมก็
ตองรวบรวมความกลาที่จะทําหนาที่ตอไปดังสํานวนที่วา 
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด”
 ความเปนผู นําคือสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อขึ้นมาเปน
รุนพี่กองรอยพิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือกอนผม
เปนคนที่อารมณรอนและบางครั้งชอบใหอารมณขึ้นมา
อยูเหนือเหตุผลจนรุนพ่ีผมคนหน่ึงซ่ึงตอนน้ีเปนนักเรียน
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นายเรือ ไดใหขอคิดกับผมไววา “ถาเอ็งปลอยใหอารมณ
มาครอบงํา เอ็งก็จะเปนผูนําที่ดีไมได” ตั้งแตนั้นมาผม
ไดปรับสิ่งท่ีพี่เขาสอนมาใชในการควบคุมดูแลนอง ๆ 
กองรอยพเิศษ นอกจากนีส้ิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุของการเปนผูนาํ
คอื การไมละทิง้ผูใตบงัคบับญัชา กองรอยพเิศษเราจะสนทิ
กนัเหมอืนพีเ่หมอืนนอง ดงันัน้เวลานอง ๆ  มปีญหานอง ๆ  ก็
จะเขามาหาพี ่ๆ ขอคาํแนะนาํจากพี ่ๆ  และนีค่อืสิง่ท่ีทาํให
ผมรูสึกวาตัวเองมีคา เพราะยังมีใครหลาย ๆ   คนตองการ
ใหผมชวยเหลืออยู ดังนั้นเวลานอง ๆ มีปญหาและผมไม
สามารถเขาไปชวยเหลือไดเพราะติดธุระสําคัญผมมักจะ
รูสึกผิดอยูลึก ๆ ที่ไมไดเขาไปชวยนอง ๆ แกปญหา 
 ตลอดชีวิตการเปนกองรอยพิเศษของผมนั้น 
มีสิ่งที่ทําใหผมประทับใจหลายอยาง เพ่ือนไมทิ้งกัน 
พี่ไมทิ้งนอง การสวนสนามผานหนาพระที่นั่ง แตสิ่งที่ผม
ประทบัใจและภาคภมูใิจทีส่ดุคอื การไดเปนทีป่รกึษาใหแก 
ประธานกองรอยพิเศษสุรสีห รุนที่ 37 นองเขาเปนคนที่มี
ความมุงมัน่และมคีวามอดทนสูง บางทมีมีากกวาผมเสียอกี 
แต  ส่ิงหน่ึงที่ทําให ผมประทับใจมากที่ สุดคือเขาได 
กลาวไววา “ไมมีคําวาแพ ในพจนานุกรมของผูชนะ” 
นั้นหมายความวา ไมวาจะมีอุปสรรคหนักหนาซักเพียง
ใดเราก็ตองชนะอุปสรรคน้ันใหได ดังสํานวนของผมที่วา 
“เทอืกเขาทีว่าสูง ยงัอยูใตเทาของบรุษุผูไมละความพยายาม”
 ส่ิงสุดทายที่ผมอยากจะฝากไวใหสําหรับนอง ๆ
กองรอยพิเศษทุกนายคือ กองรอยพิเศษไมไดหยุดแค 
39 ป แตกองรอยพิเศษสุรสีหจะตองอยูคู กับโรงเรียน
อัสสัมชัญไปนานเทานาน และสําหรับผู ที่ไมไดเปน
กองรอยพิเศษหากมีความสนใจก็สามารถเขามาเปน
สวนหนึ่งของพวกเราไดเชนกัน

- The only easy day was yesterday. –
วันเดียวที่แสนงายดาย คือเมื่อวาน
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การออกกําลังกาย เพ� อสุขภาพ
โดย มาสเตอรนริศร  วงศปตษา

 ความหมาย การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มหรือคงไวซึ่งความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและปอด 
โดยมีขบวนการใชออกซิเจน ในขบวนการเผาผลาญ เพื่อใหเกิดพลังงานสําหรับการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง จึงมีชื่อ
เรียกการออกกําลังกายชนิดนี้วา AEROBIC EXERCISE
 
 รูปแบบการออกกําลังกาย  มีหลากหลายชนิด เชน วิ่งเหยาะ, เดินเร็ว, ขี่จักรยาน, วายนํ้า, เตนแอโรบิค, ฟุตบอล, 
บาสเกตบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, ตระกรอขามตาขาย, วอลเลยบอล เปนตน

ประโยชนตอสุขภาพ

1. ระบบไหลเวียนโลหิต
 1.1 ทําใหกลามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น สามารถสูบฉีดโลหิตไดปริมาณมากขึ้น
 1.2 เพิ่มหลอดโลหิตฝอยมาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจมากขึ้น
 1.3 ลดอัตราการเตนของหัวใจ ทั้งในขณะพัก และขณะออกกําลังกาย ทําใหไมเหนื่อยงาย
 1.4 ลดแรงตานทานสวนปลายของหลอดโลหิตฝอยทําใหความดันโลหิตลดลงทั้งขณะพัก และ ขณะออกกําลังกาย 
      ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

2. ระบบหายใจ
 2.1 ความจุปอดเพิ่มขึ้น ทําใหการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น
 2.2 เพิ่มปริมาณโลหิตไปสูปอด ทําใหการไหลเวียนของปอดดีขึ้น
 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนกาซที่ปอด ทําใหประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
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3. ระบบชีวเคมีในเลือด
 3.1 ลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) จึงลดอัตราเส่ียงตอโรค
     หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
 3.2 เพิ่ม HDL Cholesterol ซึ่งชวยลดการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
 3.3 ลดนํ้าตาลสวนเกินในเลือด เปนการชวยปองกันโรคเบาหวาน

4. ระบบประสาทและจิตใจ
 4.1 ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด
 4.2 มีความสุขและรูสึกสบายใจจากสาร Endorphin ที่หลั่งออกมาจากสมองขณะออกกําลังกาย

ขั้นตอนและหลักในการปฏิบัติ
        ถามีอายุมากกวา 35 ป ควรตรวจสุขภาพ วามีโรคหัวใจหรือไมกอนการออกกําลังกายชนิดนี้ ควรรูวิธีเหยียดและ
ยืดกลามเนื้อ รวมทั้งอุนเครื่อง (Warm up) และเบาเครื่อง (Cool down) หลักในการปฏิบัติ เปนการใชกลามเนื้อมัดใหญ
อยางนอย 1 ใน 6 สวนของรางกาย ออกกําลังอยางสมํ่าเสมอ

คําศัพท
 Frequency (F) หมายถึงความถี่ในการออกกําลังกายใน 1 สัปดาห อยางนอย 3 วัน อยางมาก 6 วัน 
 Intensity (I) หมายถึงความหนักในการออกกําลังกาย ใชอัตราการเตนของชีพจรเปนเกณฑ ใหได 
     ประมาณ ระหวางรอยละ 70-90 ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ ซึ่งสามารถคํานวนไดจาก 
     การนําอายุไปลบออกจากเลข 220

ตัวอยางเชน ชายอายุ 20 ป จะใชความหนักในการออกกําลังกายชนิดนี้เทาใด
 คําตอบคือ   (220-20)x อัตราการเตนของชีพจร 70 ถึง 90 หาร 100 เทากับ 140 ถึง 180 ครั้งตอนาที
     Time (T)  หมายถึง ชวงเวลาในการออกกําลังกายในแตละวัน อยางนอย 10-15 นาที ใน  
     6 วัน อยางมาก 30-45 นาทีใน 3 วัน......
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กับ 1 ในจิ�งจอก
สายพันธุสยาม

ธาวิน มหจินดาวงษ  

 นับเปนขาวดีของพวกเรา

ชาวอัสสัมชัญ ท่ีมีนักฟุตบอลคุณภาพคับแกว 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

 “เซ็คเก้ิน” ธาวิน   มหจินดาวงษ 

นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เลขประจําตัว 46001 ไดเปน 1 นักเตะเยาวชนไทย 

ท่ีผานการคัดเลือก ใหรวมเปน 

“จ้ิงจอกสายพันธุสยาม” ไปฝกทักษะทางฟุตบอลท่ี 

สโมสรฟุตบอล เลสเตอร ซิต้ี 

ของพรีเมียรลีก อังกฤษ

 โดยกลุ มบริ ษัท คิง  เพาเวอร  
เจาของสโมสร “สุนัขจิ้งจอก” เลสเตอร 
ซิตี้ ในเวทีพรีเมียรลีก อังกฤษ จัดหา 16 
นักเตะเยาวชนไทย เพื่อเขาฝกทักษะ ณ 
เลสเตอร ซิตี้ อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ ใน
โครงการ “ตามลาจิ้งจอกสายพันธุสยาม” 
Fox Hunt Leicester City Academy ซึ่ง
วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ ใหเยาวชน
ไทย ไดมีโอกาสเดินทางไปเลนลีกอาชีพที่
ตางประเทศ ไมวาจะเปน ลีกอังกฤษ หรือ
ลีกยุโรปตาง ๆ ซึ่งทางศูนยฝกเลสเตอร ซิตี้ 
อะคาเดมี ่ ไดรบัการยกยองวาเปนอะคาเดมี่
ที่ดีที่สุด 1 ใน 10 อันดับเเรกของอังกฤษ 
นับวาเปนโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได
รับโอกาสเขารวมฝกฝนเเละเรียนรูทักษะ
ฟตุบอลเเบบมอือาชีพกบัสโมสรเลสเตอร ซิตี้
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ของพรีเมียรลีก อังกฤษ

 โดยกลุ มบริ ษัท คิง  เพาเวอร  
เจาของสโมสร “สุนัขจิ้งจอก” เลสเตอร 
ซิตี้ ในเวทีพรีเมียรลีก อังกฤษ จัดหา 16 
นักเตะ
เลสเตอร
โครงการ 
Fox Hunt 
วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ ใหเยาวชน
ไทย ไดมีโอกาสเดินทางไปเลนลีกอาชีพที่
ตางประเทศ ไมวาจะเปน ลีกอังกฤษ หรือ
ลีกยุโรปตาง ๆ ซึ่งทางศูนยฝกเลสเตอร ซิตี้ 
อะคาเดมี ่ ไดรบัการยกยองวาเปนอะคาเดมี่
ที่ดีที่สุด 1 ใน 10 อันดับเเรกของอังกฤษ 
นับวาเปนโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได
รับโอกาสเขารวมฝกฝนเเละเรียนรูทักษะ
ฟตุบอลเเบบมอือาชีพกบัสโมสรเลสเตอร ซิตี้
รับโอกาสเขารวมฝกฝนเเละเรียนรูทักษะ
ฟตุบอลเเบบมอือาชีพกบัสโมสรเลสเตอร ซิตี้
รับโอกาสเขารวมฝกฝนเเละเรียนรูทักษะ
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 โครงการ “ตามล าจิ้ งจอกสายพันธุ สยาม” 
เปดรับสมัครเยาวชนไทยอายุไมเกิน 16 ปจากทั่วประเทศ 
ตัง้เเตวนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ทีผ่านมา กอนจะทาํการ
คัดเลือกรอบเเรกจาก 5 สนามทั่วทุกภูมิภาค เพื่อคัดเอา
ตัวเเทนสนามละ 22 คน รวมทั้งหมด 110 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดคัดเลือกรอบตัดสิน ณ สนาม
กีฬากองทัพบก กรุงเทพมหานคร ในการหา 16 ผูเลนที่
ดีที่สุด ที่จะเขารวมฝกฝนเเละเรียนรูทักษะฟุตบอลเเบบ
มืออาชีพกับสโมสรเลสเตอร ซิตี้ เปนเวลา 2 ปครึ่ง
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 นอกจากนี้ คิง เพาเวอร ไดมอบทุนการศึกษาใหเขาเรียนระดับไฮสคูล ที่โรงเรียน Ratcliffe College 
(เเรตคลิฟ คอลเลจ) เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหทั้ง 16 คน ไดเรียนหนังสือเเละภาษาอังกฤษควบคูไปกับการฝกฟุตบอล 
ซึ่ง ธาวิน มหจินดาวงษ ไดรับเลือก เปน 1 ใน 16 นักฟุตบอล ไดเขาไปฝกซอมอยูในระบบ ทีมเยาวชน เลสเตอร ซิตี้  เปน
เวลา 2 ปครึ่ง เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยจะฝกซอมกับทีม U-16 เหมือนกับเด็กทุกคนที่อยูใน อะคาเดมี่ 
หากใครผลงานเขาตาจะสงไปเลนกบัทมียโุรป 1 ป เพือ่เพิม่โอกาสควา “เวริค เพอรมิต” หรอืใบอนญุาตทาํงานในประเทศ
ยุโรป พรอมทั้งมีโอกาสที่จะไดเซ็นสัญญากับ “จิ้งจอกสีนํ้าเงิน” สโมสรเลสเตอร ซิตี้
 “เซ็คเกิ้น” ธาวิน  มหจินดาวงษ บอกกับทางกองบรรณาธิการ ผานจากประเทศอังกฤษวา “มีทุกความรูสึกเลย
ครับ ทั้งรูสึกภูมิใจในตัวเอง ที่ไดรับเลือกเปน 1 ใน 16 คน บางครั้งก็รูสึกทอบางครับ ไมเคยนึกเลยวาคนอังกฤษจะเกง
ไดขนาดนี้ แลวก็รูสึกมุงมั่นกวาเดิม  รูสึกอยากเกงกวานี้ ตัวเองยังพัฒนาไปไดมากกวานี้ 
 สําหรับการฝกสวนใหญจะเนนไปที่การเขาใจเกม วาเรามีหนาที่อะไรในตําแหนงเราและตองทําอะไรในเวลานั้น 
เปาหมายตอนนี้อยากทําใหเต็มที่ที่สุด สวนผลจะออกมาเปนอยางไร จะไดไมตองเสียใจภายหลัง 
 อยากจะฝากถึงชาวอัสสัมชัญ คอยเปนกําลังใจใหผมดวย ผมเอง จะมุงมั่น ขยัน อดทน ฝกฝนใหดีที่สุด”
 ขอกําลังของชาวอัสสัมชัญ ใหกับ “เซ็คเกิ้น” ธาวิน  มหจินดาวงษ เพื่ออนาคตจะไดกาวสูนักฟุตบอลอาชีพกับ
สโมสรชั้นนําของอังกฤษครับ

40
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อัสสัมชัญสาสน

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

 50 ป จตุรมิตรสามัคคี

“50 ปส่ีพ่ีนองตางปองรักกัน” ฟุตบอลแหงมนตขลังระดับขาส้ัน

 50 ป
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 การแขงขันฟุตบอลนักเรียนขาสั้น ที่เปนประวัติศาสตรมายาวนานและเปนมนตขลังทุกครั้ง ตลอดระยะเวลา 

50 ป เห็นจะหนีไมพน ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ท่ีมีบรรดา 4 โรงเรียนดังและเกาแก มารวมฟาดแขง ประกอบดวย 

โรงเรียนอสัสัมชัญ โรงเรียนกรงุเทพครสิเตียนวิทยาลัย โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย และโรงเรยีนเทพศรินิทร ซึง่ปนี ้โรงเรียน

อสัสมัชญั รับหนาเสือ่เปนเจาภาพในการดาํเนนิการจดัการแขงขัน ใชสโลแกนทีว่า ฟุตบอลจตรุมิตรสามคัค ีครัง้ท่ี 27 “50 ป 

สี่พี่นองตางปองรักกัน” โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนประธานจัดการแขงขัน
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 สําหรับฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งท่ี 27 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ จับมือกับอีก 3 โรงเรียน เดินหนาเตรียมงาน

เต็มที่ใหสมกับการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ป การจัดการแขงขัน โดยมีคอนเซ็ปงานที่มุงเนนเรื่องความรัก 

ความสามัคคี ผานกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมือนกับครั้งแรกเริ่มในการจัดการแขงขัน นอกเหนือจากฟุตบอลที่เปดศึกลูกหนัง

บนพื้นสนามหญาของสนามศภุชลาศัยแลว ยงัมีการแปรอักษรทีส่วยงามของนกัเรยีน 4 โรงเรยีน ขบวนพาเหรดทีเ่ก่ียวกบั

พระอจัฉริยภาพดานตาง ๆ  ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  ผานริว้ขบวน King with Soil Resource Management, 

King with Water Management, King with Renewable Energy, King with Sufficiency Economy and New 

Theory และพาเหรดสรางสรรค Change Together Save the world นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรางความสามัคคีของ

คณะกรรมการนักเรียน 4 สถาบัน กิจกรรมคายสามัคคีของนักฟุตบอล ทั้ง 4 โรงเรียนนักเรียนดวย
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สรุปผลการแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 

ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก โรงเรียนเทพศิรินทร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ไดแก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลนักกีฬาดีเดน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดแก นายอดิศักดิ์ ซอสูงเนิน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไดแก นายสันติภาพ จันทรหอม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดแก นายวรวุฒิ สถาพร
โรงเรียนเทพศิรินทร ไดแก นายนฤพล ภูมิมาศ

รางวัลนักกีฬามารยาทดี

โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดแก นายชินวัตร วงศไชย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไดแก นายดนุเดช ตรีมงคลโชค
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดแก นายเฉลิมเกียรติ ภูโตะยา
โรงเรียนเทพศิรินทร ไดแก นายดุสิต มูฮัมหมัด

อัสสัมชัญสาสน

 การแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งท่ี 27 นี้ 

จัดขึ้นในวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ โดยไดรบัเกยีรติ

จาก ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี 

(อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 18171) เปนประธานในพิธี

เปดการแขงขัน และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อัสสัมชนิก 

เลขประจําตัว 23595) เปนประธานในพิธีปดการแขงขัน 

โดยแชมปในปนี้ ไดแก ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ครองถวยพระราชทานสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีรวมกนั สาํหรบั

การแขงขนัฟตุบอลจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่28 จะเปนหนาที่

ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เปนเจาภาพตอไป
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ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณระวิ โหลทอง
คุณไพฑูรย ชุติมากรกุล 
ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ

อธิการโรงเรียน

ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม

ผูจัดการทีม 

คุณกนกพันธ จุลเกษม 

ผูชวยผูจัดการทีม

ดร.ชาติชาย พุคยภรณ
คุณมนู สิทธิประศาสน

ทีมงาน

คุณจุมพุต จารึกประสพโชค
คุณศุภฤกษ ลีวีระพันธุ
คุณศิรัตน ตันนุกิจ

ผูควบคุมทีม

มาสเตอรโอภาส ธิราศักดิ์ 

หนาหนาผูฝกสอน

มาสเตอรประนุพงษ ปนสุวรรณ

วันที่ รอบ คูแขงขัน ผลการแขงขัน

15พ.ย.57 แรก กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VS เทพศิรินทร 1-3 ประตู

15พ.ย.57 แรก อัสสัมชัญ VS สวนกุหลาบวิทยาลัย 1-0 ประตู

17พ.ย.57 แรก กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VS อัสสัมชัญ 3-0 ประตู

17พ.ย.57 แรก เทพศิรินทร VS สวนกุหลาบวิทยาลัย 1-0 ประตู

19พ.ย.57 แรก เทพศิรินทร VS อัสสัมชัญ 0-3 ประตู

19พ.ย.57 แรก สวนกุหลาบวิทยาลัย VS กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0-4 ประตู

22พ.ย.57 ชิงอันดับ 3 เทพศิรินทร VS สวนกุหลาบวิทยาลัย 1-0 ประตู

22พ.ย.57 ชิงชนะเลิศ อัสสัมชัญ VS กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1-1 ประตู

ผลการแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ป สี่พี่นองตางปองรัก” ที่ผานมา

รายช� อนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

1. กตัญู   ทรงโค
2. เสฎฐวุฒิ   หลิมจานนท
3. วรภพ   พงษสุวรรณ
4. นฤดม   ทิพยมณฑล
5. ชินวัฒน  วงศไชย
6. ปวริศ   ยงคตระกูล
7. ปฎิพัทธ  คําสัตย
8. ชยธร   ไกรรินทร
9. สิทธิพร  แกวออน
10. พลชัย  โชคมงคล
11. ทัตพงค  อรัญภูวนารถ
12. อดิศักดิ์  ซอสูงเนิน
13. สถาพร  ทิมมี
14. อัครวิชญ เสมารัมย
15. รัตติภูมิ  จรุงเจริญ
16. ปฏิพัทธ  เลี้ยงพงษ
17. ภาณุวัฒน เกลี้ยงทอง
18. ชนมชนก ศานติชล
19. ถาวรา  บัวชุม
20. อํานวย  เนื้อออน
21. ถาปกรณ รังษีสวาง
22. กฤษณะ  หงษเวียงจันทร
23. ทศพร  เต็งรัตนประเสริฐ
24. ชินภัทร  พลตุ
25. ธนกฤต  วงศลิขิต

รายช� อผูจัดการทีมและผูฝกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ชุดสูศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีคร้ังท่ี 27 ประกอบดวย

สรุปผลการแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 

ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก โรงเรียนเทพศิรินทร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ไดแก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลนักกีฬาดีเดน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดแก นายอดิศักดิ์ ซอสูงเนิน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไดแก นายสันติภาพ จันทรหอม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดแก นายวรวุฒิ สถาพร
โรงเรียนเทพศิรินทร ไดแก นายนฤพล ภูมิมาศ

รางวัลนักกีฬามารยาทดี

โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดแก นายชินวัตร วงศไชย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไดแก นายดนุเดช ตรีมงคลโชค
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดแก นายเฉลิมเกียรติ ภูโตะยา
โรงเรียนเทพศิรินทร ไดแก นายดุสิต มูฮัมหมัด

ผูชวยผูฝกสอน

มาสเตอรสมชาย ยงอมรพันธุ
มาสเตอรเชี่ยวชาญ แพรขุนทด
นายชยันตกร เกิดโต

เจาหนาท่ีทีม

นายสารัช พวงทรัพย

แพทยประจําทีม

นายชัยดี โพธิไพบูลยชัย

ท่ีปรึกษาดานเทคนิค

นายประเสริฐ ชางมูล
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“สี่พี่นองตางปองรักกัน”
เปดตํานานนักฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 1
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โดย  ลุงเปล มองเกมและกองบรรณาธิการ

ตํานานลูกหนังจตุรมิตรสามัคคี โรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณคณิศร สุยะนันทน

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 18014

ผูอํานวยการฝาย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน

 คุณคณิสร  สุยะนันทน  เลาใหเราฟงวา ตอนที่เลนฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 1 ไดเลนในตําแหนงกองกลาง 
และรับหนาที่เปนหัวหนาทีม โดยมีโอกาสไดเขารวมประชุมรวมกับทั้ง 4 โรงเรียน ในป พ.ศ. 2507 บรรยากาศในครั้งแรก 
ยุคนั้นถือวาเปนรายการที่ยิ่งใหญมาก ๆ ประกอบไปดวยกองเชียร ซึ่ง อัสสัมชัญ ถือวาเปนตนแบบของการเชียรที่เปน
รูปแบบในการแปรอักษร มีแสตนเชียรของ 4 โรงเรียน ที่สรางสีสันใหกับบรรยากาศ
 ความรูสกึสวนตวั ถอืวาการเลนในฟตุบอลจตรุมติรสามคัค ีเปนเรือ่งทีย่ิง่ใหญและนาตืน่เตนมาก เพราะวาไดเขาไป
แขงขัน ในสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ ซึ่งเปนสนามที่มีมนตขลังและใหญโตมาก เสียงเชียรจากกองเชียรของทั้ง 
4 สถาบัน ถือวายิ่งใหญ เสียงเชียรกึกกอง ครั้งแรกที่ลงสนาม ยอมรับวาตื่นเตนมาก กระอักกระอวนจนถึงขนาดอาเจียน
ออกมา แขงขันกันแบบสุดชีวิตสนุกสนานมากครับ
 ทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในสมัยนั้นคอนขางสมัครเลน แตมีรูปแบบที่ดูดี มีวัฒนาการในการสรางสรรค
ปรากฏออกมาเรือ่ย ๆ   ทมีฟตุบอลอสัสมัชญั เริม่จากทมีเลก็ ๆ  สงแขงขนัภายในบาง ภายนอกบาง เพราะฉะนัน้นกัฟตุบอล
ของอัสสัมชัญ จะตองเปนคนที่รักและอยากจะเลนจริง ๆ  ในยุคสมัยนั้น มีมาสเตอรสมศักดิ์   สุวรรณาภิรมย  เปนหัวหนา
ผูฝกสอน ที่ไดดูแลและอุทิศเวลาใหกับทีมฟุตบอลของโรงเรียนเรา จนทีมมีความแข็งแกรง ซึ่งแตกตางจากในยุคปจจุบัน
ที่มีความพรอมในทุก ๆ ดาน จนตนเองรูสึกวา อยากมาเลนฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนี้
 สิ่งที่ไดจากการแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี การเปนนักกีฬามีแตผลดี ไมมีเสีย การเปนนักฟุตบอลอัสสัมชัญ 
ทําใหรูสึกภาคภูมิใจ มีโอกาสไดใสเสื้อของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ สวนความสัมพันธของพี่นองสี่โรงเรียน เปนความผูกพัน
ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในสนามและนอกสนาม เวลาจบมาแลวไดมีโอกาสรวมงานกัน ไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกัน 
จะรูสึกมีความผูกพันสนิทสนมกันมากกวาสถาบันอื่น
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 คุณนครินทร   ปติวงษ เลาใหฟงวา ตนไดเขารวมแขงขันฟุตบอลทั้งฟุตบอลประเพณีกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กับ อัสสัมชัญ และฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี โดยเลนฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 1 ในตําแหนงเซ็นเตอรฮาลฟ  
ซึ่งบรรยากาศการแขงขันครั้งแรก เปนการตกลงรวมกัน 4 โรงเรียน ที่เปนนิมิตหมายที่ดีที่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนฝรั่ง 2 
โรงเรยีน และโรงเรยีนไทย 2 โรงเรยีน มาแขงขันฟตุบอลรวมกนั เปรยีบเสมอืนการแขงขนัของฟตุบอลรวมกนัของโรงเรยีน
วัดไทยโรงเรียนวัดฝรั่ง บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุนและความสามัคคี มีทั้งนักเรียนและศิษยเกาทั้ง 4 สถาบัน เขา
มารวมชมและเชียรเต็มสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ
 สิ่งที่ไดจากการแขงขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ปกติฟุตบอลแขงขันกันสองทีม เราก็มีเพื่อนใหมแคโรงเรียนเดียว 
พอเปนฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ไดแขงขันกันสี่โรงเรียนทําใหผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเปนสามโรงเรียน ในอนาคตเมื่อเราจบ
การศึกษาไปแลว เราก็ไปประกอบธุรกิจ ก็จะไดชวยเหลือกัน เปนจตุรมิตรทั้งกีฬาและทั้งธุรกิจ ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่เรามี
มิตรจากการเริ่มตนของกีฬา 
 อยากใหการแขงขนัฟตุบอลจตรุมติรสามคัคี เปนกจิกรรมทีส่รางมหามติร การแขงขนัถาเราตัง้เปาหมายไปทีชั่ยชนะ
เปนตัวตั้งแลว ความสามัคคีจะไมเกิดขึ้น อยากใหผลแพชนะเปนองคประกอบหนึ่ง แพชนะเปนเรื่องของกีฬา แตถาเราใช
การแขงขันกีฬาฟุตบอลนี้มาทําความรูจักกันนอกเวลาการแขงขัน หรือหลังจบการแขงขัน จะเปนการประสบความสําเร็จ
ในทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา หรือแมกระทั้งดานธุรกิจ การชวยเหลือกันในภายนอกมีมากมายมหาศาลกวาผล
การแขงขัน ฝากใหนอง ๆ รุนหลังชวยกันประคับประคองการแขงขันรายการนี้ใหมีตลอดไป และเปนที่จดจําของคน
รุนหลังสืบไป

ตํานานลูกหนังจตุรมิตรสามัคคี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คุณนครินทร ปติวงษ 

BCC รุน 111
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ตํานานลูกหนังจตุรมิตรสามัคคี โรงเรียนเทพศิรินทร

คุณประสาน  ตันประเสริฐ

นักเรียนเกาเทพศิรินทร รุนที่ 06-08

 คณุประสาน  ตนัประเสรฐิ บอกกบัเราวา ตอนเลนฟตุบอลจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่1 ตนเองเลนในตาํแหนงกองหนา 
ทัง้ศนูยหนาและในขวา บรรยากาศการแขงขันครัง้แรก เปนการกาํหนดมาจากทางผูใหญทัง้ 4 โรงเรยีน สวนนกักฬีาเอง มีความ
กระตือรือรนท่ีอยากจะเลน แตในความอยากเลนก็มีภาระหนาที่ที่เด็กนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะตองสอบ
เขามหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามเปนโอกาสที่ทุกคนอยากจะเลนในเกมนี้ คร้ังแรกเปนการจุดประกายในกลุมพวกเรา 
เปดโอกาสเพื่อใหเราไดหาเพื่อนเพิ่ม แลวเราก็มีเพื่อนจริง ๆ จากเมื่อกอนสนิทกันแคเทพศิรินทร สวนกุหลาบวิทยาลัย 
แตจตุรมิตรทําใหเรามีเพื่อนเพิ่มอีก 2 สถาบัน การที่ไดเขาไปสัมผัสจริง ๆ บรรยากาศเต็มไปดวยมิตรภาพ ผลการแขงขัน
ในครั้งแรก แทบจะไมมีใครสนใจดวยซํ้า เรามีมิตรภาพ มีแตรอยยิ้ม แมการเลนของนักฟุตบอลที่ทุกคนทุมเทเพื่อเอา
ชัยชนะ แตก็ไมไดถึงขนาดตองชนะเสมอไป
 ตนเองคิดวา ไดเพื่อน และไดในคุณคาทางกีฬา เปนความคิดในตอนเปนเด็ก แตปจจุบันแลวถามองยอนกลับไป
อดีตผูที่คิดโครงการนี้ขึ้นมา ไมใชแคเปนการสรางแนวความคิดในการรับผิดชอบตอสังคม ที่เรียกกันวา CSR หรือ CSV 
แลว มันมากกวานั้น สิ่งที่สอนเรา คือ การทํางานเปนทีม ไมใชทีมเราเอง รวมไปถึงทีมอื่น ๆ ดวย ซึ่งทุกทีมตองเลนกัน
ดวยมิตรภาพ ถึงจะสรางมิตรภาพกันจริง
 การแขงขนัฟตุบอลจตรุมติรสามคัค ี ทกุคนมสีวนรวม และตองดแูลผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด ใหมคีวามเสมอภาค 
ซึง่ทกุคนตองมตีนทนุทีเ่ทากนั จดัใหเสมอภาคกนั ไมใชบอกตวัเองวาสถาบนัเราเตรยีมมาด ีพรอมจะถลมเพือ่นตางสถาบนั
เต็มที่ ซึ่งนั้นไมใชจุดมุงหมาย อยากจะฝากนอง ๆ วา ถาเราดูแลผูที่มีสวนไดสวนเสียไดดี เราก็จะไดจตุรมิตรที่สมบูรณ
ที่สุด และจะเปนการสรางทีมที่สมบูรณแบบ
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ตํานานลูกหนังจตุรมิตรสามัคคี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คุณทวีสิน  ดวงมณี

OSK เลขประจําตัว 13298 รุนที่ 78

 
 คณุทวสีนิ  ดวงมณ ีเลาใหฟงวา การจดัการแขงขนัฟตุบอลจตรุมติร เกดิขึน้จากการหารอืของผูบรหิารทัง้ 4 โรงเรยีน
วา ในอดตีทีผ่านมา หลงัการแขงขนัฟตุบอลในรายการอืน่ ๆ  จะมกีารทะเลาะววิาทกนัหลงัเกมการแขงขนัเกอืบจะทกุครัง้ 
เพือ่เปนตนแบบแหงความสามัคค ีทัง้ 4 โรงเรยีนจงึเห็นพองตองกนัทีจ่ะสรางความสามคัคขีองเราสีพ่ีน่องของเราผานการ
แขงขันฟตุบอล ตอนนัน้ตนเองเลนในตาํแหนงกองกลางฝงขวา ซึง่ไดแชมปเปนครัง้แรกของการแขงขัน ซึง่บรรยากาศการ
แขงขันสนุกมาก เชียรกันสนุก ใครแขงกับใครกองเชียรจะนั่งติดกันเลย เชียรกันดวยความสนุก ไมมีการกระทบกระทั่งกัน 
มีการแปรอักษรของทั้ง 4 โรงเรียน คิดภาพแปรอักษรที่สวยมาก
 การทีเ่ขารวมแขงขนั เราไดในสิง่ทีค่ดิไมถงึในชวิีตประจาํวนั ดจูากหนาทีก่ารงานทีท่าํ มคีวามเปนผูนาํ รวมถงึการ
เขาไปทํางาน ไดเพื่อนทั้ง 4 โรงเรียน ในการชวยเหลือกัน เมื่อกอนหลังจบการแขงขัน แตละโรงเรียนจะหมุนเวียนกันเปน
เจาภาพในการเลีย้งอาหารกนั จนครบท้ัง 4 โรงเรยีน ซึง่เปนไปตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวของผูบรหิารทัง้สีส่ถาบนั คอื ความ
สามัคคี ปจจุบันเพื่อนทั้ง 4 สถาบัน ก็ยังเปนเพื่อนกันจนทุกวันนี้ และประโยชนอีกอยางหนึ่งคือ การมีรางกายที่แข็งแรง 
การมีสปริต มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพรูชนะรูอภัย ไมเปนคนเห็นแกตัว ตองขอขอบคุณจตุรมิตรที่ทําใหไดสิ่งเหลานี้มา
 อยากฝากนักกีฬาทุกคน การเลนกีฬาตองเลนใหเปน คือ เลนดวยใจ เลนใหสนุกสนาน เรื่องแพชนะเปนเรื่องเล็ก 
เพราะกีฬาตองมีแพมีชนะ แลวทําใหเราไดฝกความอดทน เวลาออกไปทํางานโดยหัวหนาวาเราก็สามารถที่จะอดทนได 
เพราะเราผานประสบการณความอดทนจากฟตุบอลจตรุมติรมาแลว สดุทายอยากจะฝากถึงนกัเรยีนปจจบุนั ใหต้ังใจเรยีน 
พรอมทัง้หากจิกรรมทาํรวมไปดวย เพราะกจิกรรมเปนการสรางเพือ่นทัง้ในสถาบนัเดียวกันและตางสถาบนั สวนการเชียร
ฟุตบอล ก็ตองเปนผูชมและผูเชียรที่ดี รูจักเชียรและใหกําลังใจนักกีฬา รูจักแพ ชนะ และรูอภัย ไมตางกับนักกีฬาเชนกัน
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บาสเกตบอลอัสสัมชัญ

 คล� นลูกใหมแหงวงการยัดหวงขาสั้น

โดย... งานประชาสัมพันธ

 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ นับวาเปนที่รู จักและยอมรับให
เปนทีมอันดับตน ๆ ของทีมบาสเกตบอลระดับนักเรียน เนื่องจากตลอดระยะ
เวลากวา 7 ป ที่การกาวเขามาของผูจัดการทีม คุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ 
อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 25558 เลือดเนื้อชาว “แดงขาว” อัสสัมชัญ ที่มา
ทําใหทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ มีการพัฒนาที่เปนระบบมากขึ้น 
มีทีมโคชที่มากดวยประสบการณท้ังแผนกประถมและมัธยม ไมว าจะ
เปน มาสเตอรพิสิทธ์ิศักดิ์  ฟกทอง และคุณครูงานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม มาสเตอรธงไชย  มุขพันธ มาสเตอรภูริพันธ โชติหิรัญธนนนท 
มาสเตอรนันทวัจน สุวรรณาพิสิทธิ์ ของแผนกมัธยม พรอมดวย คุณนภดล 
เองสิริดํารงกุล คุณพรชัย รุจิตานนท เปนผูชวยผูฝกสอน มีชมรมบาสเกตบอล
ผูปกครองอัสสัมชัญ ที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรง ในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใน
ดานตาง ๆ อยางเต็มกําลังความสามารถ และที่สําคัญ เปนแรงสนับสนุนที่มา
ดวยความ “เต็มใจ”
 สําหรับผลงานทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ตลอดปการศึกษา 
2557 ที่ผานมา เรียกไดวา กวาดรางวัลเปนกอบเปนกํา ท้ังถวยเล็กถวยใหญ 
โดยเฉพาะถวยที่เปนถวยประวัติศาสตรของโรงเรียนอัสสัมชัญ คือ ถวย
พระราชทาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กับการแขงขัน 
บาสเกตบอลนักเรียน รายการ “สปอนเซอร ไทยแลนด แชมปเปยนชิพ” 
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รุนอายุ 13 ป เราสามารถครองแชมปติดตอกัน
ถึง 2 สมยั ซึง่ในปการศกึษา 2558 ทางนกักีฬาและทมีงานทกุคน ตางทุมเทกําลงักาย
และกําลังใจในการฝกซอม เพื่อจะควาแชมปสมัยที่ 3 กลับมาครองใหได
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เพ� อเปนการการันตีถึงความสําเร็จ เรามาดูพรอมกันวา ตลอดปการศึกษา 2557 

ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ ไดรับรางวัลอะไรบางครับ

รุนอายุ 12 ปี 
 ชนะเลิศ การแขงขันกีฬามินิบาสเกตบอล (STREET BASKETBALL) วันสถาปนากรมพลศึกษา 
 ครบรอบ 81 ป ประจําป 2557
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา  2557
 รองชนะ เลศิอนัดับท่ี 1 การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศกึษา ประจาํปการศกึษา  2557
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน “เอซีพี บาสเกตบอล แชมเปยนชิพ 2014”

รุนอายุ 13 ป 
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
 พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014” รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
 ชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ การแขงขัน 
 บาสเกตบอล นักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
 “สปอนเซอร ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014” ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา

รุนอายุ 14 ปี 
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอล “วัดปากนํ้าคัพ 2557”
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนโฟรโมสตไทยแลนด  ศึกเยาวชนชิงแชมป 
 บาสเกตบอล 2014 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนโฟรโมสตไทยแลนด ศึกเยาวชน
 ชิงแชมปบาสเกตบอล  2014 รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ 
 ครั้งที่ 43 ประจําป  2557
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬามินิบาสเกตบอล (STREET BASKETBALL) 
 วันสถาปนากรมพลศึกษา  ครบรอบ  81 ป ประจําป  2557
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬามินิบาสเกตบอล (STREET BASKETBALL) 
 วันสถาปนา กรมพลศึกษา  ครบรอบ  81 ป ประจําป  2557
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน รุนอายุไมเกิน 14 ป “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล 
 อินวิเตชั่น 2014”
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน รุนอายุ 14 ป รายการ “วัดปากนํ้าคัพ 2558” 
 ชิงถวยเกียรติยศ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
 รองชนะเลศิอันดบัที ่2 การแขงขนับาสเกตบอลนกัเรยีนกรมพลศกึษา ประจาํปการศกึษา  2557

รุนอายุ 15 ป 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014” รอบคัดเลือก
 ภาคนครหลวง
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
 พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014” ชิงชนะเลิศ
 แหงประเทศไทย
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล 
 แชมเปยนชิพ 2015”

รุนอายุ 16 ปี 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬามินิบาสเกตบอล (STREET BASKETBALL) 
 วันสถาปนากรมพลศึกษา  ครบรอบ  81 ป ประจําป  2557
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬามินิบาสเกตบอล (STREET BASKETBALL) 
 วันสถาปนากรมพลศึกษา  ครบรอบ  81 ป ประจําป  2557
 ชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล แชมเปยนชิพ 2015”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 ชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 ครั้งที่ 14

คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผูจัดการทีม
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 การเรียนการสอนภาษาจนีนัน้ อยูคูกับสงัคมไทย
มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1 แตเปนไปดวยความยาก
ลําบาก เนื่องจากเหตุผลบางประการทางการเมือง 
เพราะรัฐบาลมองวาโรงเรียนจีนเปนแหลงซองสุม
ทางการเมือง จึงมีการสั่งปดโรงเรียนจีนท่ัวประเทศ 
หรือหากตองการทําการสอนภาษาจีนนั้น จะตองอยู
ในเงื่อนไขของรัฐบาลในยุคนั้น
 
 หลังจากประเทศจีนเปดประเทศ ซึ่งการเปด
ประเทศของจีนนั้น มีอิทธิพลตอสังคมโลก ในดาน
เศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2535 ซึง่เปนรฐับาลของ นายอานันท ปนยารชนุ 
ไดยกเลกิการควบคมุการเรยีนการสอนภาษาจนี โดย
มมีตใิหโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาตางประเทศไดอยาง
เสร ี และภาษาจนีก็ไดรบัการยกระดบัใหเทยีบเทากบั
ภาษาตางประเทศอืน่ ๆ
 
 สําหรับโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถมน้ัน ในป   พ.ศ.2543 
ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย ซ่ึงในขณะน้ันดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และเปนอธิการ
เจ  าคณะเซนต คา เบ รียลแขวงประ เทศไทย 
ซึ่งรักษาการในขณะนั้นด วย ได ตั้งศูนย ภาษา
และวัฒนธรรมจีนข้ึนที่โรงเรียงอัสสัมชัญแผนก
ประถม พรอมกับแตงตําราเรียนภาษาจีน-ไทย 
ระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 12 ชั้นป ตอมา
ในป พ.ศ.2548 ไดยายศูนยภาษาและวัฒนธรรม
จีนไปอยู ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ
อยู  ใ นความ ดูแลภราดาวิ ริ ย ะ  ฉั นทว โรดม 
ซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
อยูในขณะนั้น

เสนทางการเดินทางมาของ          

การเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ระดับประถมศึกษา

ภาษาจีนเลม 1 ภาษาจีนเลม 2

ภาษาจีนเลม 3 ภาษาจีนเลม 4

ภาษาจีนเลม 5 ภาษาจีนเลม 6

中文 一 中文 二

中文 三 中文 四

中文 五 中文 六
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 ปจจบุนัโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม ไดเปดทาํการสอนภาษาจนีตัง้แตระดบัประถมศกึษาปที ่1-6 ทัง้หลกัสตูร
สถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) สวนโรงเรียนอัสสัมชัญไดเปดทําการสอนภาษาจีนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เฉพาะหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) สวนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะนักเรียนที่เรียนสายศิลป-ภาษา (จีน) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM)

ขอขอบคุณสําหรับการเอื้อเฟอขอมูล มิสอภิรญา     ยั่งยืนสิน   (โรงเรียนอัสสัมชัญ - AC)
      มิสสมใจ   ริมชลา    (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ - ACC)
      มิสสุภาพร กัมพละไพฑูรย   (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ - ACC)
      มิสสรรัตน ศรีสิทธิชัย   (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ - ACC)

ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาจีนเลม 7

ภาษาจีนเลม 10

ภาษาจีนเลม 8

ภาษาจีนเลม 11

ภาษาจีนเลม 9

ภาษาจีนเลม 12

中文 七

中文 十

中文 八

中文 十一

中文 九

中文 十一
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ซึ่งได อัสสัมชนิก ดีเดน “130 ป คนดีอัสสัมชัญ” ทั้ง 5 ทาน ไดแก 

1. พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 14676
2. พระคารดินัล ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 20515
3. พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี   อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 18171
4. มาสเตอรเฉิด สุดารา     อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 6035
5. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร  อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 19021

คนดีศรีอัสสัมชัญ
 ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ 130 ป ภายใตชื่องาน “130 ป คนดีอัสสัมชัญ” สมาคม
อัสสัมชัญ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนประธาน ไดพิจารณาคัดเลือก อัสสัมชนิก
ดีเดน 5 ทาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 12 ประการ คือ

1.¤¹´Õ
7.¤¹á¹Ð

2.¤¹à´‹¹
8.¤¹ãËŒ

3.¤¹´Ñ§
9.¤¹«×èÍ

4.¤¹ÊÃŒÒ§
10.¤¹µÃ§

5.¤¹àÊÃÔÁ
11.¤¹ÃÔàÃÔèÁ

6.¤¹¹íÒ
12.¤¹¡ÅŒÒ
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 พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู กลาวถึง
ความรู สึกว า พอทานทราบข าวท่ีได รับเลือกเป น
อัสสัมชนิกดเีดน ก็รูสึกแปลกใจพอสมควรในฐานะที่เปน
นักเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ในสมัยกอน รูสึกมีความภูมิใจ 
ดีใจ และขอขอบใจที่ทางสมาคมอัสสัมชัญ และโรงเรียน
อัสสัมชัญ ไดใหเกียรติยกยองใหเปนศิษยเกาดีเดน
 ในสมัยกอนนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญมีระเบียบวินัย
ที่เครงครัด มีการเรียนการสอนที่หนักหนวง มีการบานที่
เยอะ และมีการทําโทษพอสมควร ถาไมพูดภาษาอังกฤษ 
ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนโรงเรียนเอกชนแรก ๆ ของ
ประเทศไทย ไดพฒันาการศกึษาโดยการบรหิารและความ
เอาใจใสจาก คณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ดวยดีมาโดยตลอด มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการตาง ๆ 

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 14676

ของโรงเรียนตามสภาวะของสังคม ความกาวหนาใน
ประเทศไทย และความกาวหนาทางการศึกษาของโลก
 เน่ืองจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนโรงเรียนหนึ่ง
ขององคกรคาทอลิกในประเทศไทย จําเปนตองยึดหลัก
คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปในตัวดวย น่ันคือ 
จะตองพัฒนาและใหความรูกับนักเรียนทุกคน ไดมีทั้ง
ความรู และมีจิตใจทีด่งีาม ดวยคุณธรรมและศีลธรรม และ
ชวยใหนกัเรยีน รูจกัมีจติใจเผือ่แผเอือ้อาทร และใหรูสกึวา
ตนมีสวนรวมในการพัฒนาในสังคมนั้น ๆ ดวย 
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 พระคาร ดินัล ฟรั งชิสเซเวียร   เก รียงศักดิ์ 
โกวิทวานิช กลาววา รูสึกแปลกใจ อาจจะเปนเพราะวา 
ไดรับแตงต้ังสมณศักดิ์เปนพระคารดินัลใหม ก็นาจะใช
ในลักษณะหนึ่ง แตที่สําคัญที่จะเปนศิษยเก า หรือ
อัสสัมชนิกดีเดนน้ัน คงนาจะมาจากการคาดหวังชีวิต
ของตนเองมากทเีดยีว การจะเปนแบบอยาง มตดิานชีวติ
ที่อุทิศตัวใหเปนแบบอยางกับสังคม โดยเฉพาะรุนนอง ๆ 
ศิษยเกา ศิษยปจจุบันของอัสสัมชัญทุกคน และรู สึก
เปนเกยีรต ิและขอขอบคณุโรงเรยีนอสัสมัชญั และสมาคม

พระคารดินัล ฟรังชิสเซเวียร 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช 

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 20515

อัสสัมชัญ ที่มอบรางวัลนี้ให
 ในสมยัทีเ่รยีน เปนนักเรียนอสัสัมชัญ ไดเปนสมาชิก
ของคณะพลมารีย ซึ่งที่มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม หรือ 
บราเดอรหลุยส เปนจติตาธกิาร โดยทานเองคาดหวงัจะให
เปนนักบวชของคณะเซนตคาเบรียล แตพอเองไดมุงมั่นที่
จะบวชเปนพระสงฆ เพราะเห็นแบบอยางจากบาทหลวง
ในสมัยนั้น เปนความประทับใจที่อยากเปนพระสงฆ และ
พอบวชแลวก็ไดมีโอกาสรับใชพระศาสนจักรและพี่นอง
คาทอลิกตลอดมา
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 พลเรอืเอก ชมุพล ปจจสุานนท องคมนตร ีบอกกบั
กองบรรณาธิการวา  ในโอกาสครบรอบ 130 ป แหงการ
สถาปนาโรงเรยีนอสัสมัชญั ในฐานะศษิยเกาของอสัสมัชญั 
ไดศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เปนเวลา 8 ป ตั้งแตป พ.ศ. 
2495-2503 มีความประทับใจในโรงเรียนอัสสัมชัญ 2 
ประการหลัก คือ ดานวิชาความรู และการดูแลความ
ประพฤติใหนักเรียนเปนเด็กที่ดี
 ซึง่สิง่ทีไ่ดจากโรงเรยีนอสัสมัชญั ในดานวชิาความรู
นั้น ที่เนนในเรื่องภาษาอังกฤษที่ไดเปรียบจากโรงเรียนอื่น 
จําไดวา เมื่อขึ้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสมัยนั้น ทุกวิชาเรียน
เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด ทําใหความรูภาษาอังกฤษนํามา
ใชประโยชนจนถึงปจจุบัน สวนในเรื่องความประพฤติ ที่
ไดบราเดอรและมาสเตอร คอยกวดขันนักเรียนที่มีความ
ประพฤตินอกลูนอกทาง ทําใหนักเรียนในสมัยน้ันและ
ในสมัยตอ ๆ มา เปนผูมีระเบียบวินัย สามารถนํามาใช
ประโยชนในชีวิตไดเชนกัน ในความคิดเห็นของตนมองวา 
ในการเรยีน โดยเฉพาะเยาวชนนัน้ ความรูกบัคณุธรรม และ
ความประพฤติ จะตองมาดวยกันเสมอ จึงจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในอนาคตได

พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท 

องคมนตรี

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 18171
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 ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย ป ยะสกล 
สกลสัตยาทร กลาววา รูสึกดีใจ ตื่นเตน และภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนศิษยเกาท่ีทางโรงเรียนอัสสัมชัญ เห็นวาดีเดน 
ตนเองท่ีไดรับความรู ประสบการณตาง ๆ จากโรงเรียน
อัสสัมชัญ มาทําคุณประโยชนใหกับสังคมประชาชนและ
ประเทศชาติ
 เนื่องจากโลกไมหยุดน่ิง เพราะฉะน้ันการเรียนรู
เปนเรื่องที่สําคัญมาก ที่โรงเรียนอัสสัมชัญจะไดสอน
นักเรียนตั้งแตประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษา และกาวสู
รั้วมหาวิทยาลัย เพราะชวงนี้เปนชวงที่วิกฤตสําหรับการ
จะสรางคนใหออกไปทาํประโยชนขางนอก มกีระบวนการ
ใหม ๆ ที่ เกิดขึ้นมาก โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว 
การแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ มีมากมาย ซึ่งในการ
แสวงหาความรูนัน้ ถารูไปในทางทีผ่ดิจะเกดิผลเสยี เพราะ
ฉะนัน้เราคงไมไดสอนแบบเดมิ ๆ  คอื สอนจากความรูของ
ครู แตครูควรจะสอนใหเด็กเขาสูความรู และเลือกเอา
สิง่ทีด่ใีหเกดิประโยชน เพ่ือนาํมาพฒันาตนเอง โดยเฉพาะ
คุณธรรมจริยธรรม เพราะสิ่งเหลานี้ตองสรางมาตั้งแต
ยังเด็ก สวนความรูสามารถหาจากขางหนาไดอีกมากมาย 
ตนเองอยากเนนใหปลูกฝงตั้งแตอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ซึ่งอัสสัมชัญ นาจะทําได และจะเปนแบบอยางใหกับ
โรงเรียนอื่น ๆ ใหสรางคนที่เปนมีประโยชนตั้งแตตนทาง

ศาสตราจารยคลินิก 

นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 19021
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 มาสเตอรเฉิด สุดารา เลาใหกองบรรณาธิการ
ฟงวา ตนเปนนักเรียนเกาอัสสัมชัญ เรียนมาต้ังแตเล็ก
จนโต โดยไดมีโอกาสใกลชิดกับคณะภราดาพอสมควร 
โดยเฉพาะ ภราดา ฟ.ฮีแลร ซ่ึงตนเองเปนนกัเรยีนในแผนก
ภาษาฝรั่งเศส แตชอบและสนใจในการวาดเขียน จนจบ
มาเปนครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แตไมไดสอนภาษาฝรั่งเศส 
และคาดหวงัอยากใหอสัสมัชญั นัน้ดเีดน ในฐานะทีเ่ปนทัง้
ศิษยเกาและเปนมาสเตอรดวย อยากใหโรงเรียนดีเดน
ในทุกดานใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
 ปจจุบันมาสเตอรเฉิด สุดารา อายุ 102 ป และ
สุขภาพยังแข็งแรง

มาสเตอร เฉิด สุดารา

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 6035
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โดย ยมุนา

นักผลิตความสุข นักทําลายความทุกข

ใน ทุก ๆ วนั เราไมสามารถกะเกณฑหรอืเลอืกทีจ่ะใหอะไรเกดิหรอืไมเกิดขึน้ในชวีติของเราได นัน่เพราะมหีลายสิง่
ที่อยูนอกเหนือการควบคุม และสิ่งที่ควบคุมไมไดน่ันเองที่มักจะนํามาซึ่งความทุกข ไมวาความทุกขจะมี

ขนาดเล็กหรือใหญเพียงใด แตเราสามารถเลือกระยะเวลาที่จะปลอยความทุกขน้ันไปได เพราะคงไมมีใครอยาก
ที่จะเก็บกอดความทุกขไวกับตัวใหนานนัก 
 
 หลายครั้งที่การสรางความสุข ละทิ้งความทุกขเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดยาก นั่นเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ จิตใจของ
เราที่ยังคงยึดติด ไมปลอยวาง ปลอยใหอดีตที่ผานไปแลว และอนาคตที่ยังมาไมถึง เขามามีบทบาทในชีวิตมากกวาที่จะ
คํานึงถึงปจจุบัน จากการไดฟงเทศนาครั้งหนึ่ง พระทานวาที่เรายังเปนทุกขอยูนั้น เพราะเรามีขยะในจิตใจ ไมนําขยะเกา
ออกไปทิ้ง นําขยะใหมเขามาเพิ่ม ขยะเหลานั้นก็จะยิ่งสะสมเพิ่มพูน เปนเชนนี้แลวชีวิตจะมีความสุขไดอยางไร
 
 บอเกดิของความสขุนัน้มหีลายแหลง ความสขุบางประเภทไมตองอาศยัเงนิในการซือ้หา ไมตองผานกระบวนการ
ตีความใหยุงยากซับซอน เพียงแคเลือกที่จะเปดหรือปดประสาทสัมผัสในบางเรื่อง เปลี่ยนองศาในการรับรูและใสใจ หรือ
ลองทําอะไรใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอตนเองดูบาง แลวจะพบวาหลายส่ิงท่ีเคยมองขามไป กลับสรางความสุขเล็ก ๆ 
ไดอยางนาประหลาด 
 
 สําหรับฉัน ในชวงวัสสานฤดูเชนนี้ เชื่อวาใครหลายคนคงรูสึกเซ็งไมนอย เมื่อตื่นขึ้นมาในเชาของ วันทํางานแลว
พบวาฝนตก อารมณดีจะหายไปตามปริมาณของเม็ดฝน ยิ่งถาตองพึ่งพาขนสงมวลชนดวยแลว คงเปนความทุลักทุเล
ในชีวิตอยางหนึ่ง 
 
 ยอนไปเมื่อเกือบสองปกอน ในเชาวันนั้น กอนที่จะออกจากบาน ฉันชั่งใจเล็กนอยวาจะเลือกใชงานรมคันไหนดี 
ระหวางรมพับที่พกติดตัวเปนประจํา กับรมคันยาวที่กันแดดแทบไมได แถมถาเจอฝนตกหนัก แคลําพังรมก็คงแทบพยุง
ตวัเองไมอยู ทีซ้ื่อหามาใชเพยีงเพราะอาศยัรปูลักษณถกูใจเพยีงอยางเดยีว ดวยเมด็ฝนท่ีตกลงมาระดบัปานกลาง จงึทาํให
ตัดสินใจเลือกรมคันหลัง ซึ่งพอกับแมก็ยืนอยูแถว ๆ ประตูบานพอดี แมเลยพูดขึ้นมาวา “ไหนกางใหดูหนอยซิ มันคลุม
ตัวหรือเปลา” เลยกางใหแมดู แลวพอก็มีขอเสนอแทรกเขามาวา “พอมีรมสองชั้นอยูในรถ จะเอาไหม?” ฝนตกไมหนัก
มาก ฉันเลยปฏิเสธพอไป โดยมีแมสนับสนุนวา “ไมตองหรอก มันเกะกะ” บทสนทนาจบลงเพียงเทานั้น ฉันกางรมออก
จากประตบูานพรอมรอยย้ิมเลก็ ๆ อนัเกดิจากความหวงใยทีสั่มผสัไดเมือ่สกัครู เปนความสขุทีเ่กิดขึน้เงยีบ ๆ และเรยีบงาย 
 
 ปุถุชนที่ยังคงติดบวงความทุกขอยางฉัน ในบางครั้งยังแอบนึกดีใจหนอย ๆ  ที่ตัวเองยังพอจะหาความสุขจากเรื่อง
เล็ก ๆ นอย ๆ รอบตัวไดอยู มนุษยทุกคนลวนมีหนทางในการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง แตขึ้นอยูกับวาเราเลือกที่จะใช
ชีวิตอยางไรในการเปนนักผลิตความสุข และทําลายความทุกขทามกลางความไมแนนอนและควบคุมไมไดของชีวิต 

บทความครู/ผลงานนักเรียน
มิสวราภรณ แสงพลสิทธิ์ : มิสปยะรัตน จันทรชัยกุล



อัสสัมชัญสาสน

62

 ในการจัดการเรียนการสอน จะจัดครูผูสอนจํานวน 6 คนตอ 1 หองเรียน ซึ่งมีนักเรียน 45 คน โดยแบงครู 2 คน
ตอนักเรียน 15 คน ตอ 1 หองยอย รวมมี 3 หองยอยตอ 1 คาบเรียน ในปการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 - 6 มีจํานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 1,740 ชั่วโมง ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,044,000.00 บาท และในการจัดสรางหองเรียน
ดนตรี - เปยโนนั้น ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากบริษัทวันดี สถาปนิก จํากัด เปนผูรับผิดชอบออกแบบและตกแตง
หองดวยงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท และในการจัดสรางหองเรียนดนตรี - เปยโนในครั้งนี้ เพื่อเปนการระลึก
ถึงทานภราดา LOUIS NOBIRON ซึ่งเปนภราดาของโรงเรียนอัสสัมชัญในอดีต ทานมีความสามารถในดานดนตรีอยาง
มาก นอกจากนั้นแลวทานยังใหความสําคัญและพัฒนาดานดนตรีมาโดยตลอด เพื่อเปนอนุสรณสําหรับทานจึงไดเรียน
ขออนุญาตทานภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งเปนภราดาอาวุโส นําชื่อของทานมาตั้งเปนชื่อหองเรียนดนตรี - เปยโน วา 
“LOUIS NOBIRON MUSIC ROOM” อยูที่ชั้น 3 ตึกหิรัญสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

LOUIS NOBIRON
MUSIC ROOM
 จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ประจาํปการศกึษา 2555 - 2559 กําหนดวิสยัทศัน
ไวว า “นักเรียนอัสสัมชัญเปนผู มีคุณธรรม และคุณภาพ
มาตรฐานสากล” มยีทุธศาสตรที ่1 บรูณาการกระบวนการเรยีนรู้
เพือ่พฒันาใหผูเรยีนเปนบคุคลทีส่มบรูณและอยูรวมกบัผูอืน่ได

อยางมีความสุข เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ฝายวิชาการจึงไดมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
และนิสัยดานดนตรีสากล จึงไดรวมกับโรงเรียนดนตรีดีดี (กลุม
บัณฑิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล) ทําการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี - เปยโน ระดับช้ัน
ประถมศกึษาปท่ี 4 - 6 ขึน้ โดยกาํหนดเนือ้หาหลักสตูรการสอน 
แบงออก เปน 6 ระดับ คือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   - หลักสูตรระดับที่ 1 จํานวน 10 ชั่วโมง
       - หลักสูตรระดับที่ 2 จํานวน 10 ชั่วโมง

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   - หลักสูตรระดับที่ 3 จํานวน 10 ชั่วโมง
       - หลักสูตรระดับที่ 4 จํานวน 10 ชั่วโมง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   - หลักสูตรระดับที่ 5 จํานวน 10 ชั่วโมง
       - หลักสูตรระดับที่ 6 จํานวน 10 ชั่วโมง

โดย กองบรรณาธิการ
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 ผมเด็กชายริว จิรพัฒน กนกวิไลรัตน ปจจุบันเรียน
อยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ผมเริม่เรยีนดนตรตีัง้แตอาย ุ4 ขวบ 
โดยเครื่องดนตรีที่ผมเรียนคือเปยโน ผมชอบเรียนดนตรี
เพราะวามีความไพเราะ และเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน นอกจากนี้แลวดนตรียังเปนภาษาสากลที่ทุกคน
ทั่วโลกเขาใจ และเสียงดนตรียังนําความสุขมาใหทุกๆ คน
ที่ไดฟงอีกดวย ผมไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันเปยโนใน
หลายรายการซ่ึงทําใหผมตองฝกฝน และฝกซอมเพิ่มเติม
เปนพเิศษ เพือ่พฒันาทกัษะการเลนดนตรขีองผมใหดยีิง่ขึน้ 
การแขงขันดนตรีสําหรับผมเปนความภาคภูมิใจสําหรับตัว
ผมเอง คุณพอ คุณแม และทุกคนในครอบครัวของผม โดย

ไมไดคิดถึงเรื่องแพชนะ ทุกครั้งที่แขงขันดนตรีเหมือนกับ
เปนโอกาสทีผ่มจะไดแสดงความสามารถและส่ิงทีไ่ดรูฝกฝน
มาใหกบัผูชมไดฟง ผมรูสกึมคีวามสุขมากครบัท่ีไดเห็นคนดู
ชื่นชม เพลิดเพลิน และมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ผมเลม
 ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเปด
หองดนตรีใหม นั้นเปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง เพราะถือ
เปนการใหการสนบัสนนุทางดานดนตร ีและแสดงใหเห็นวา
โรงเรยีนใหความสาํคญัในเร่ืองทกัษะดานอืน่ๆ ทีน่อกเหนอื
จากดานวชิาการทัว่ไป ในวนัทีโ่รงเรยีนทาํพธิเีปดหองดนตรี
ใหมนัน้ ผมยงัไดรบัเกยีรตใิหไปแสดงเปยโนใหกบัทกุๆ คน
ฟงดวย เปนสิ่งที่ผมรูสึกภูมิใจมากครับ

ริว จิรพัฒน เลาประสบการณนักเปยโน

 ในดานการจดัซือ้เครือ่งเปยโนไฟฟาและจดัระบบควบคมุสญัญาณเสยีงจากการเลนเปยโนของนกัเรยีน ทางโรงเรียน
ไดรับความรวมมือจากบริษัท ธีระ มิวสิค เปนผูดําเนินการจัดหาเครื่องเปยโนไฟฟา ROLAND รุน RP - 301 จํานวน 48 
เครื่อง และระบบควบคุมสัญญาณดวยมิคเซอร SPIRIT FX16 ทั้งระบบ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 2,124,900.00 บาท สวน
การจัดซื้อ SMART TV LED SAMSUNG HA790 และพัฒนาระบบการสงสัญญาณภาพการสอนดวยกลอง CCTV โดย
ไดรับความรวมมือจากบริษัทเพล็ทติน่ัม คอมพิวเตอร และบริษัททีทีเซอรวิส เปนผูดําเนินงานดวยงบประมาณทั้งสิ้น 
155,415.00 บาท สรุปงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,824,315.00 บาท การลงทุน
ในครั้งนี้ก็เพื่อตองการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดนตรี - เปยโน รวมถึงนักเรียน
ทุกคนตองเปนบุคคลทั้งครบที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา ดังนั้นฝายวิชาการหวังเปนอยางยิ่งวานักเรียน
ทุกคนที่ไดเขาเรียนในหองเรียนดนตรี - เปยโน คงจะมีรอยยิ้มและเกิดความสุขใจ พรอมท้ังมีพลังแหงการเรียนรูและ
สามารถนาํความรูทีไ่ดมาประยกุตใชในชวีติประจาํวนัใหเกดิประโยชนตอตนเอง ตอครอบครวั และตอประเทศชาตใินโอกาส
ตอไป
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 วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 งานบรหิารฝายวชิาการ ไดจดัใหมพีธิเีปด LOUIS NOBIRON MUSIC ROOM หองเรยีน
ดนตรี - เปยโน โดยภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน ผูอาํนวยการ โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม เปนประธานในพิธเีปด พรอมดวย 
ภราดานนทชา ศรีวิไล ฝายบริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน และผูปกครองเขารวมในพิธีในครั้งนี้ ณ หองดนตรี-เปยโน 
ชั้น 3 ตึกหิรัญสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ

พิธีเปดหองเรียน LOUIS NOBIRON MUSIC ROOM
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โดย มิสอมรมาลย วิพุทธานุพงษ

 
ในสถานการณที่ผานเขามาในชีวิตประจําวัน ทุกคนตองพบ

กับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มากมาย และเรามักจะบนวา “เปน

ไปไมได” หรือ “ไมมีทาง” ซึ่งเปนความคิดดานลบพรอมกับอารมณ

ที่หงุดหงิด ทอแท หมดกําลังใจ บอยครั้งเขา เราจ
ะมีชีวิตติดอยูกับ

ปญหาที่ไมสามารถแกไขได เพราะเรามักสะกดจิตตัวเองดวยคําพูดที่

วา “ฉันทําไมไดหรอก, จะเปนไปไดอยางไร, ไ
มมทีาง” เปนตน เหตผุล

เหลาน้ีเปนเสมือนขออางใหเจอแตอุปสรรคเรื่อยไป ดังนั้นเราควรใช

ความคิดดานบวกในการแกปญหา จากคําพดูวา “ทาํไมได” เปลีย่นเปนคํา

พูดวา “ยังไมไดทํากันแน” และเริ่มลงมือปฏิบัติทันที เพียงเทานี้เราก็

จะมีกําลังใจในการแกปญหาได ซึ่งฉบับนี้มิสมีเรื่องสั้นดี ๆ มาแบงปน

ใหนักเรียนไดอาน ดังนี้ ...

“แกปม”
 ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยหัวเสียกับเชือกที่พันกันยุงเหยิง ยิ่งแกยิ่งอารมณเสีย ฉันรองหมรองไห 

โทษดินฟาอากาศ แลวคิดวาทําไม ฉันตองทนกับเจาเชือกไรสาระพวกนี้ดวย เลยใชมีดตัด ๆ จนเชือก

ขาดเปนชิ้นๆ (สะใจจริง) พอหายโมโห ฉันนั่งมองกองเชือกขาด ๆ ที่ไรประโยชน (โถชางนาสงสาร

จริง ๆ ทั้งตัวเองและเชือก) แตแลวครั้งตอมา พอเชือกพันอีก ... ฉันก็ใชมีดตัดมันอีกอยางไมคิดอะไร 

จนวันหนึ่ง ... ฉันเห็นแมนั่งแกเชือกที่พันกันกองโต มันยุงชนิดที่วา ชาตินี้คงไมสามารถกลับมาเปนเสน

ตรงไดเหมอืนเดมิ ฉนัเหน็แมนัง่แกทกุวนัวนัละนดิละหนอย พอเบือ่กไ็ปทาํอยางอืน่ ทิง้กองเชอืกกองไว 

แลวก็กลับมานั่งแกอีกจนฉันรําคาญ และคิดวาทําไมแมตองทนกับกองเชือกไรสาระพวกนี้ เลยบอกแม

วาเอามีดตัดมันออกเถอะ ...นั่นแหละฉันถึงไดเขาใจเมื่อแมตอบวา ...
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 “เวลาทีเ่ชือกพนักนั เขาหามใชมดีตดั ตองแกออกใหได เพราะเชอืกเปนเสนเดยีว ตอ
ใหพนักนัยุงแคไหนกแ็กได ถาแคเชอืกพันกนัแคนีลู้กแกไมได แลวตอไปจะแกปญหาอะไรใน
ชีวิตได อีกหนอยลูกก็จะแกปญหาสุม ๆ  เหมือนที่ใชมีดตัดเชือกนั่นแหละ ... ถาลูกไมอดทน
แกเชือกดวยมือตัวเอง คอย ๆ แกะวันละนิดละหนอย แคนี้ทําไมได แลวจะไปทําอะไรได
หลังจากนั้นอีก 3 วัน ฉันเห็นขดเชือกเสนสวยเปนระเบียบแขวนอยู ฉันมองอยางทึ่ง แมยิ้ม
อยางภูมิใจ ไมมีอะไรยากไปกวาความอดทนของคนหรอก ...”

 เรื่องนี้ทําใหฉันรูวา ปญหาของคนเรา จริง ๆ แลว
คือการหนีปญหานั่นแหละ เพราะถาเราตั้งใจแกมัน มีหรือ
จะไมมีทางออก แพบาง ชนะบาง เปนเรื่องปกติ จะได 
“ลมเปน ลุกเปน” โลกสรางปญหา สรางความทุกข ใหเรา
ผานไปได ... ฉนัไมเคยซํา้เตมิคนทีฆ่าตวัตายวาเขาโง เพยีง
แตเขากาวผานปญหาบนโลกไปไมได เขาเลยเลือกที่จะ
หนีไปจากโลกนี้แทน ดวยความขาดสติ ดวยอารมณชั่ววูบ 
พอวันวัยผานไป ตอนนี้ฉันไดรูวา ชีวิตคนเราผิดพลาดได 
ความพายแพเปนเรื่องปกติ ไมใชสิ่งเลวรายอะไรเลย ... 
ไมวาจะเหนื่อย จะทอแคไหน อยาหนีปญหาไปเฉย ๆ แค
บอกปญหาวา “พักสักเดี๋ยว แลวคอยมาเจอกันใหม”

คัดจากนิตยสารแมพระยุคใหม
นิตยสารราย 2 เดือน ฉบับที่ 189 ปที่ 33 พ.ค. - มิ.ย. 2013/2556
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มิสพจนา  กิจเจริญ

 ที่อยูปจจุบัน  25  สาทร 11  แยก 13  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
 เบอรโทรศัพทบาน  02-286-4576     มือถือ  087-690-4064
ประวัติการศึกษา 
 ชื่อสถาบันการศึกษา   วุฒิการศึกษา  ปที่สําเร็จ
 สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 2539
ประวัติการทํางาน

 - โรงเรียนวาสุเทวี     ตั้งแต 9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516 – 30  เมษายน  พ.ศ. 2524
 - โรงเรียนกุหลาบวัฒนา  ตั้งแต   1  มิถุนายน พ.ศ. 2524 – 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2529
ประวัติการทํางานโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

  เขามาเปนครู เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2529  -   ปจจุบัน  เปนเวลา  29  ป

หนาที่ที่ปฏิบัติ 

    - ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
    - หัวหนาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เมื่อป พ.ศ.  2542 – พ.ศ. 2548
    - ทําหนาที่เลขานุการฝายปกครอง (กิจการนักเรียน)  เมื่อป พ.ศ. 2542 –  พ.ศ. 2548
    - หัวหนาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เมื่อป พ.ศ.  2549 – พ.ศ. 2553
    - รับผิดชอบโครงการสอนทางไกลผานดาวเทียม  เมื่อป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557  
    - รับผิดชอบโครงการมารยาทและวัฒนธรรมไทย  เมื่อป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
    - คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทภายในโรงเรียน เมื่อป พ.ศ.  2553 – พ.ศ. 2555    
รางวัลแหงความประทับใจที่ไดรับ

 - ครูดีเดนของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  ป พ.ศ. 2544
 - ศึกษา- ดูงานชีวิตนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ป  พ.ศ. 2545
 - ไดรับการแตงตั้งเปนครูคําสอน  ป พ.ศ. 2545
 - ดูแลนักเรียนไปเรียนภาคฤดูรอนที่ประเทศอังกฤษ  ป  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
 - เปนตัวแทนบันทึกเทป  รวมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  72  พรรษา  
   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ป  พ.ศ. 2546
 - เตรียมนักเรียนเขาประกวดนักเรียนดีเดน ป  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของ  ส.ช. 
 - เขาแขงในระดับประเทศ 

การรับพระราชทานเคร� องราชอิสริยาภรณ

 - ชั้นที่  5   เบญจมดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ. 2544
 - ชั้นที่  4   จตุตถดิเรกคุณาภรณ    พ.ศ. 2550
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

 - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไดมากยิ่ง ๆ ขึ้น

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

 - ความไววางใจจากคณะภราดาและผูบริหาร ที่มอบหนาที่ใหดูแลนักเรียนและมอบหมายภาระงานที่สําคัญตาง ๆ  
   ใหรับผิดชอบ
 - สังคมครูที่ใหความชวยเหลือและเกื้อกูลกัน
 - การมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับของนักเรียนแตละคน

 ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

          การสังเกตและสัมผัสความตองการของผูที่อยูรอบขาง  พรอมทั้งใหความชวยเหลือตามความสามารถ 
  นับไดวาเปนการสรางความสุขที่ไมยากนัก  
คติประจําใจ

  วันนี้คือวันที่มีความสุข

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557
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ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557

มิสมลวิภา เผาจินดา

การศึกษา

 กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประวัติการทํางาน

 ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร, ครูประจําชั้น, ครูผูชวยประจําชั้น
 หัวหนาระดับชั้น, งานกิจกรรมพิเศษ/สัมพันธชุมชน
รางวัลแหงความประทับใจ

 ทองและเงินที่ทํางานไมสาย ขาด ลา 
 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สิงคโปร

มิสมยุรี แสงพรหม

 ที่อยู 126/2048 ซอย 19/1 ถ.ติวานนท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
         เบอรโทรศัพท 086 565 2048
ประวัติการศึกษา

 ชื่อสถาบันการศึกษา  วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ  2529
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศษ.ม  2544

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

          - ทุกบทบาททุกหนาที่ก็คือครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
รางวัลแหงความประทับใจ

          - ภูมิใจที่ไดทําหนาที่ครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
การรับพระราชทานเคร� องราชอิสริยาภรณ

           1.เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ
           2.เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

           ความยั่งยืน มั่นคง จากผลสําเร็จของนักเรียนอัสสัมชัญ
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

           ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนอัสสัมชัญใหประสบความสําเร็จในการศึกษาและการดําเนินชีวิต
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

           รักกันไว เราใชใครอื่น อัสสัมชัญดวยกัน
คติประจําใจ

           ทําเต็มที่ใหดีที่สุด

เคร� องราชอิสริยาภรณ

 เบญจมดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2545
 จตุตถดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2550
ความคาดหวัง

 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ และความรับผิดชอบในบทบาทของนักเรียนอัสสัมชัญ
ความประทับใจ

 ความใสใจ หวงใย เอื้ออาทร และพัฒนาบุคลากร ของคณะภราดา
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียน

 จงเตือนตนของตน อยาเตือนผูอื่น ถาตนยังทําในสิ่งที่เตือนไมได
คติประจําใจ

 จงทําดีตอไป เพราะ “ไมมีใครเห็นนํ้าลอยขึ้นฟา เห็นแตนํ้าตกจากฟา

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557

มิสพจนา  กิจเจริญ

 ที่อยูปจจุบัน  25  สาทร 11  แยก 13  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
 เบอรโทรศัพทบาน  02-286-4576     มือถือ  087-690-4064
ประวัติการศึกษา 
 ชื่อสถาบันการศึกษา   วุฒิการศึกษา  ปที่สําเร็จ
 สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 2539
ประวัติการทํางาน

 - โรงเรียนวาสุเทวี     ตั้งแต 9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516 – 30  เมษายน  พ.ศ. 2524
 - โรงเรียนกุหลาบวัฒนา  ตั้งแต   1  มิถุนายน พ.ศ. 2524 – 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2529
ประวัติการทํางานโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

  เขามาเปนครู เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2529  -   ปจจุบัน  เปนเวลา  29  ป



อัสสัมชัญสาสน

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557

มิสศุภรัช งามรัศมีวงศ

การศึกษา

 ปริญญาโท มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประวัติการทํางาน

 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ ครูสอนสังคมโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
 ผช.หัวหนากลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รางวัลแหงความประทับใจ

 ศิษยเกากลับมาบอกวาที่เขามีระเบียบวินัย และสิ่งดี ๆ ตาง ๆ นั้น 
 มาจากการอบรมสั่งสอนของเรา

มาสเตอรถาวร ปญญา

การศึกษา

 ครุศาสตรบัณฑิตเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประวัติการทํางาน

 ฝายวิชาการและวัดผล, ครูประจําชั้นระดับ ม.ตน, หัวหนาคุมกองรอยพิเศษ
 ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทั่วไป, ผูดูแลคายลูกเสืออัสสัมชัญ, ศูนยเกษตรอัสสัมชัญ 
 ศูนยการศึกษาและนันทนาการ โครงการอัสสัมชัญ เเคมปส พระราม 2
รางวัลแหงความประทับใจ

 - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภชตึกหลุยสมารี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เคร� องราชอิสริยาภรณ

 เบญจมดิเรกคุณาภรณ
ความคาดหวัง

 อยากใหบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีความสามัคคี เปนพี่เปนนอง รวมมือ รวมใจ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 รวมกันทํางานเพื่อนําพาโรงเรียนของเราใหมุงสู AEC
ความประทับใจ

 ผูรวมงานใหความสําคัญซึ่งกันและกัน มีความเปนกันเอง นักเรียนมีระเบียบวินัย การแตงกายมีเอกลักษณที่แสดงให
 เห็นเปนนักเรียนของอัสสัมชัญ
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียน

 ครูคือผูจุดประทีปทางปญญา ใหศิษยพนจากความมืด ความโง โดยพยายามอดทน ประคับประคอง สงเสริมใหศิษย 
 กาวหนาทุกวิถีทาง และยังเปนผูใหกําลังใจชวยเหลือเพื่อนครูในยามคับขัน
คติประจําใจ 

 อยาพูดวาทําไมได ถายังไมลงมือทํา

 - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี - ไดรับเข็มเกียรติคุณในศุภวาระสมโภส 100 ป จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เคร� องราชอิสริยาภรณ

 เบญจมดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2545
 จตุตถดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2550
ความคาดหวัง

 โรงเรียนอัสสัมชัญ สามารถที่จะอยูคูกับประเทศไทย โดยชวยสั่งสอน อบรมวิชาความรู 
 คูคุณธรรมใหกับนักเรียนอัสสัมชัญ ตลอดไป
ความประทับใจ

 ความเอื้ออาทรของโรงเรียนอัสสัมชัญที่มีตอครูเกษียณและการดูแลสุขภาพของครูปจจุบัน
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียน

 ใหครูมีจรรยาบรรณของความเปนครู มุงเนนคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สวนนักเรียนใหมีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด
คติประจําใจ 

 ชีวิตคือการศึกษา
70
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มิสมลิวัลย  จันทรประสิทธิ์

 ที่อยู 503 ซอยจันทร 18/7 (เซนตหลุยส 3) แขวงทุงวัดดอน 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เบอรโทรศัพท 086 565 2048

ประวัติการศึกษา

 ชื่อสถาบันการศึกษา  วุฒิการศึกษา  ปที่สําเร็จ
 โรงเรียนนารีวุฒ  ม.ศ.3   2518
 พม.    ประโยคครูพิเศษมัธยม 2525
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ   2531

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2557

มิสมลิวัลย  จันทรประสิทธิ์มิสมลิวัลย  จันทรประสิทธิ์

 ที่อยู 503 ซอยจันทร 18/7 (เซนตหลุยส 3) แขวงทุงวัดดอน 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เบอรโทรศัพท 086 565 2048

ประวัติการศึกษา

 โรงเรียนนารีวุฒ  ม.ศ.3   2518
 พม.    ประโยคครูพิเศษมัธยม 2525
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ   2531

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

         - ครูผูสอน 40 ป
         - ครูประจําชั้นและครูผูชวย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 3, 4

รางวัลแหงความประทับใจ

      - ไดรับพระราชทานโลครูปฏิบัติงาน 20 ป จาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
  ผูแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
         - ไดรับพระราชทานเข็มครูปฏิบัติงาน 30 ป จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         - รางวัลครูแกนนํา
         - รางวัลคุรุสดุดี

การรับพระราชทานเคร� องราชอิสริยาภรณ

 1.เครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย ชั้น 5 เบญจมาภรณ พ.ศ. 2534          
 2.เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2544
 3.เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2552
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

      นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน รูจักนําความรูคูคุณธรรมที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
ในสังคม เปนพลเมืองที่รูจักคิดเปน มีเหตุผล เสียสละ มีความรับรับผิดชอบ กตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณและประเทศชาติ
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

      เปนบานหลังที่สองที่ใหความรักความอบอุนใจในการทํางาน เพราะมีแบบอยางของภราดาที่เอาใจใสทุกขสุขของครู 
และบุคลากรอยางทั่วถึง จากแรงศรัทธา ความเสียสละในการอุทิศตนเพื่อพระเจา
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 ใจที่มีคุณธรรมนําพาความรัก ความเมตตากรุณาตอผูอื่น รูจักการใหอภัย เสียสละ จะนํามาซ่ึงความสุขใจยิ่งกวา
ทรัพยใดในโลก

คติประจําใจ

         คิดดี ทําดี ในขณะที่ยังสามารถทําไดในทุก ๆ วัน

มิสศุภรัช งามรัศมีวงศ

การศึกษา

 ปริญญาโท มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประวัติการทํางาน

 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ ครูสอนสังคมโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
 ผช.หัวหนากลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รางวัลแหงความประทับใจ

 ศิษยเกากลับมาบอกวาที่เขามีระเบียบวินัย และสิ่งดี ๆ ตาง ๆ นั้น 
 มาจากการอบรมสั่งสอนของเรา

มาสเตอรถาวร ปญญา

การศึกษา

 ครุศาสตรบัณฑิตเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประวัติการทํางาน

 ฝายวิชาการและวัดผล, ครูประจําชั้นระดับ ม.ตน, หัวหนาคุมกองรอยพิเศษ
 ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทั่วไป, ผูดูแลคายลูกเสืออัสสัมชัญ, ศูนยเกษตรอัสสัมชัญ 
 ศูนยการศึกษาและนันทนาการ โครงการอัสสัมชัญ เเคมปส พระราม 2
รางวัลแหงความประทับใจ



วารสาร อัสสัมชัญสาสน  I S S N 1 5 1 3 - 4 9 8 9 

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท : 0-2675-6970-83 โทรสาร : 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท 0-26307111-25 โทรสาร 0-2237-7769

Wewbsite : ww.assumption.ac.th  Fanpage : www.facebook.com/AssumptionCollege1885

กองบรรณาธิการ

ม.เฉลิมพล  เวทยานนท

มิสศิวภรณ  ละชั่ว

มิสโสภิต   จันทรชลอ

มิสอรัญญา  พิมพแกว

ม.ดํารงศักดิ์  วิเชียรดิลก

มิสนิศารัตน  คงสวัสดิ์

มิสสุกัญญา  พุกกะเวส

มิสณัฎฐี   เจริญเกียรติบวร

มิสภัควิภา  แยมศรี

มิสปรีดารัตน  ไชยพัฒน

มิสชลันดา  ฉายบานใหม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกประถมและมัธยม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมและมัธยม
หัวหนางานการสอนคอมพิวเตอร แผนกประถมและมัธยม

ถายภาพ

ม.ชลิต   พิมพแกว

มิสอรัญญา  พิมพแกว

ม.กายสิทธิ์  รมไมล

นักเรียนชมรม  NETAC

กราฟกดีไซน

ม.โสภณ   สกุลเรือง

พิมพที่ 

THE SUN GROUP

โทรศัพท 02 433 4192

ที่ปรึกษา

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ภราดาศักดา สกนธวัฒน

ภราดานนทชา ศรีวิไล

ม.พรศักดิ์  ขาวพรหม

มิสจิราวรรณ เกิดผล

มิสขนิษฐา  มากรักษา

ม.รุจ  คเนจร ณ อยุธยา

มิสวิไลรัตน เพิ่มพูลบุญ

มิสไพบูรณ สิงหครุ

มิสสุภาวดี  เหลี่ยวเจริญ

ม.สุทิน  นิติวัฒนานนท

ม.วิโรจน  สุขประเสริฐ

มิสอรนิสา  มิตรประสิทธิ์

ม.ณรงค   วีระประจักษ

ม.อาสา   มรพงษ

บรรณาธิการ

ม.โสภณ   สกุลเรือง

ม.ชาญสิทธิ์  วงศเสงี่ยม

ผูชวยบรรณาธิการ

ม.กายสิทธิ์  รมไมล

มิสวราภรณ  แสงพลสิทธิ์

มาสเตอรโสภณ  สกุลเรือง

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
 วารสาร “อัสสัมชัญสาสน” เปนสื่อประชาสัมพันธ 
สื่อหน่ึงที่เชื่อมความเปนครอบครัวอัสสัมชัญ ไมวาจะเปน
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคม
ผู ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ 
รวมไปถึง คณะภราดา ครู ผูปกครอง ศิษยเกา ในการแบงปน
สิ่งดี ๆ ใหแกกันและกัน ผานเรื่องราวในหนังสือเลมนี้
 หนงัสอืด ีๆ  จะเปนแค “เศษกระดาษ” ทีไ่รคา เมือ่
ไมมีคนหยิบขึ้นมาเพื่อหาสิ่งดี ๆ ในนั้น ทางกองบรรณาธิการ 
หวังเปนอยางยิ่งวา วารสาร “อัสสัมชัญสาสน” ของโรงเรียน
เลมนี้ จะมีคุณคาทางองคความรู และคุณคาทางจิตใจ ที่จะ
เปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมตอไปในอนาคต
 ...เพียงแค “เปดใจ” เพื่อ “เปดอาน” ก็จะนําไปสู
การเปดรับในหลายเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตตอไป



อัสสัมชัญสาสน
ศตวรรษที่ 2 ปที่ 29-30 ฉบับที่ 150

เดือน พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2558

โรงเรียนอัสสัมชัญ รวมกับ มูลนิธิบราเดอรฮีแลร และอัสสัมชนิก
ขอเชิญรวมภาคภูมิใจและเปนสวนหน่ึงในหนาประวัติศาสตรอัสสัมชัญ
กับการเปนเจาของรูปปนอันทรงคุณคาของ "เจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร"
ผูทรงคุณประโยชนแกชาวอัสสัมชัญ
ครูชาวฝรั่งเศสท่ีเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและบทประพันธ อาทิ 
หนังสือดรุณศึกษา และคติประจำใจของชาวอัสสัมชัญท่ีวา

"จงต่ืนเถิด เปดตา หาความรู
เรียนคำครู คำพระเจา เฝาขยัน
จะอุดม สมบัติ ปจจุบัน
แตสวรรค ดีกวา เราอยาลืม"

รูปปน "เจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร" มีความสูง 30 เซนติเมตร
ราคา 4,999 บาท ผลิตข้ึนเพียง 300 ช้ิน เทานั้น
สอบถามรายละเอียดและสั่งจองไดที่
สำนักผูอำนวยการ โทรศัพท 0-2630-7111-25 ตอ 422, 423

 "จงตื่นเถิด เปดตา หาความรู
เรียนคำครู คำพระเจา เฝาขยัน
จะอุดม สมบัติ ปจจุบัน
แตสวรรค ดีกวา เราอยาลืม"

ฟ.ฮีแลร




