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สารอธิการ

 ป จจุบัน ทั่วโลกกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤต
สิง่แวดลอม อนัมสีาเหตสุวนหนึง่มาจากการพฒันาประเทศ
ที่มุงเนนเศรษฐกิจเปนหลัก อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากคนที่
บริโภคมากเกินความจําเปนและคนก็ยังปลอยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน ภาวะ
เรือนกระจก สภาพภูมิอากาศแปรปรวน การสูญเสียความ
สมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เกิดมหันตภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ มาบอยขึ้น
เรื่อยๆ และเกิดภัยพิบัติหนักหนวงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ไมวา
จะเปนอทุกภยั วาตภยั อคัคภียั แผนดนิไหว สนึาม ิดนิถลม 
ภัยแลง ไฟปา ฯลฯ สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
ชีวิต และทรัพยสินของคนทั้งทางตรงและทางออมอยาง
มากมายมหาศาล จึงอาจกลาวไดวา “คน” เปนผูกอ
ปญหาและ “คน” เปนผูรับผลกระทบจากปญหาวิกฤต
สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะหาทางรอดของ
วิกฤตสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและเรงดวน 
 แมวาจะมีความพยายามในการแกปญหาวิกฤต
สิ่งแวดลอมจากหลายองคการท่ัวโลกต้ังแตอดีตจวบจน
ปจจุบัน แตปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมก็ยังคงอยู อยางไร
ก็ตามมีแนวคิดที่นาสนใจที่นําเสนอทางรอดของวิกฤต
สิ่งแวดลอมไว 2 หลักการคือ 1.Education Approach 
คือ นําการศึกษามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อ
บรรลเุปาหมาย การพฒันาสิง่แวดลอมทีย่ัง่ยนื 2.Voluntary 
Approach คือ นําคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 จงึขอเชญิชวนคณะครไูดชวยกนัปลูกฝงการเรยีนรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีความรู  ความเขาใจ มีทัศนคติ คานิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การใชดิน นํ้า 
อากาศ แสงสวาง พลังงาน สัตว ตนไม นํ้า อาหาร ไฟฟา

มาชวยกัน...พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

 โดย ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวัฒน

และเครื่องใชไฟฟา กระดาษและผลิตภัณฑ รวมถึงการ
ปลอยนํา้เสยี ขยะ และมลพษิมาทาํลายสิง่แวดลอมใหนอย
ทีส่ดุ พรอมทัง้ตระหนกัรูถงึแกปญหาสิง่แวดลอมและการมี
สวนรวมในการแกปญหาวกิฤตสิง่แวดลอม รวมถงึมองเหน็
ประโยชนสวนรวมควบคูกับประโยชนสวนบุคคล 
 เชิญชวนคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา
และทุกทานไดรวมกัน อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการดูแล
รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคง
อยูยาวนานสําหรับคนรุนตอไป อาทิ การอนุรักษนํ้า การ
อนรุกัษพลงังาน การอนรุกัษสัตวปา การอนรุกัษปาไม การ
ปลูกตนไม การใชพลังงานทดแทน รวมถึงยึดหลัก 3Rs ซึ่ง
ประกอบดวย Reduce (ลดการใชทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม) Reuse (การนํากลับมาใชซํ้า) และRecycle 
(การนํากลับมาใชใหม) โดยเฉพาะอยางยิ่งการประหยัด
ไฟและประหยัดนํ้า การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวย
การพัฒนาคุณภาพน้ําดื่มและอาหาร การตรวจสอบและ
ซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา การเลือกซ้ือวัสดุ ครุภัณฑและ
ผลิตภัณฑ ทีเ่ปนมติรกบัส่ิงแวดลอม การจดัการนํา้เสยี การ
จัดการขยะ การจัดการมลพิษ รวมถึงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม และใหมีความปลอดภัย
อยางตอเนื่อง 
 เชิญชวนทุกคนใหเขามามีสวนรวมและเขารวม
กับเครือขายดานสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ที่ยั่งยืนและการแกปญหาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากภาย
ในบาน สูชุมชนและสังคมที่เราอยู รวมถึงการเขารวมกับ
เครือขายการจัดการขยะ เครือขายการอนุรักษและฟนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เครอืขายธรรมาภบิาล
สิง่แวดลอม เครอืขายการจดัการมลพษิ เครอืขายเฝาระวงั
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เครือขายเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม เครือขายระบบนิเวศ เครือขายลดการติดตอ
ของโรค เครือขายสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน
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ดวยความปรารถนาดี
ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

สารผูอํานวยการ

นักเรียนที่รัก

 “การศึกษาคือรากฐานของชีวิต” คํากลาวน้ีจะเปนจริงไดตองอาศัยปจจัยหลายดานซ่ึงจะขออธิบายส้ัน ๆ เพื่อ
เปนขอคิดสําหรับนักเรียนทุกคน 
 ดานที่ 1 คือตัวของผูเรียนเอง นักเรียนหลาย ๆ คนที่เขามาอยูในรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญคงมีจุดประสงคที่แตกตาง
กันบางคนก็เขามาหาวิชาความรู บางคนก็เขามาเพราะอยากมีชื่อวาเปนศิษยอัสสัมชัญ แตเปาหมายของนักเรียนคงตอง
เนนไปที่การเก็บเกี่ยวประสบการณทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานสังคม อารมณ ความคิดสรางสรรค ดานวิชาการ การเปน
บุคคลท่ีมีศีลธรรมจรรยา เปนผูมีจิตอาสา ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะถูกหลอมรวมเปนองคความรูใหมที่จะตองสะสมเปนระยะ
เวลาอันยาวนานจนกระทั่งนักเรียนจบการศึกษาสูงสุด 
 ดานที่ 2 คือครูผูสอน ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกนักเรียนดวยความพากเพียร จริงอยูการสอนหรือแนะนํา
กับนักเรียนที่อยูในวัยที่ใฝรู คุณครูตองใชทั้งศาสตรและศิลป ในการนําพาใหศิษยของตนเองเขาใจเนื้อหา สาระของวิชา
ความรูนั้น ๆ และแนนอนที่สุดใหนักเรียนมีความคิด วิเคราะห สังเคราะหจนนําไปใชได 
 ดานที่ 3 คือคุณพอ – คุณแม ผูปกครอง ผูเฝาดูความเจริญเติบโตของบุตรหลานตนเองตองเขาใจบุตรของตนตาม
วุฒิภาวะ และวัยอันเหมาะสมพรอมทั้งใหคําแนะนําดานลักษณะนิสัย การเรียนรูตามที่นักเรียนถนัด การตัดสินใจศึกษา
ตอตามระดับที่สูงขึ้นดวยตัวตนของเด็กเอง มีการปรึกษาหารือดานการศึกษากับบุตรอยางสมํ่าเสมอ ทําใหบุตรเขาใจถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเขาเอง
 จะเห็นไดวาหากองคประกอบท่ีเกิดขึ้น 3 สวนน้ีสามารถประสานสัมพันธกัน ความสําเร็จของการศึกษายอม
เกิดขึ้น กอใหเกิดผลประโยชนแกผูเรียนโดยตรง เปนความภาคภูมิใจของนักเรียนเอง บิดามารดา ผูปกครอง ตลอดจน
ครูบาอาจารย และเหนือสิ่งอื่นใดคือนักเรียนไดเปนสวนหนึ่งที่สรางความสงางามใหแกโรงเรียนอัสสัมชัญ
 
 ขอองคพระผูเปนเจาทรงประทานพรแกนักเรียนทุกคนที่มีสวนรวมสรางสรรคอัสสัมชัญของเรา
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โดย กองบรรณาธิการ

 “อัสสัมชัญสาสน” เลมแรกของปการศึกษา 2558 
คงไดผานสายตาของทานบางแลว ทานคงไดรับขอคิดดีๆ 
ใหมๆ เก็บไวในคลังสมอง ปกหนาและปกหลังพิมพภาพ
เกี่ยวกับภาพยนตร “ฟ.ฮีแลร” ที่ฉายอยูในโรงภาพยนตร
ที่มีระดับ ท้ังในกรุงเทพฯ และในหัวเมืองตางจังหวัด 
จดุประสงคในการสรางภาพยนตรเรือ่งนีข้ึน้มากเ็พือ่ประกาศ
เกียรติคุณของภราดาฮีแลร ผู เสริมสรางคุณประโยชน
นานัปการใหกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และที่เห็นเดนชัดเปน
ที่ไดรับการยกยองอยางแพรหลาย คือ การเขียนตํารา
เรียนภาษาไทยใชสอนเด็กเริ่มเรียนใหรูภาษาไทยไดอยาง
รวดเร็ว พรอมทั้งมีเนื้อหาปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม
แฝงอยูในบทเรียนเกือบทุกหนา พิมพอยูในตําราเรียนที่
มชีือ่หนงัสอื “ดรณุศกึษา” รวม 5 เลมดวยกนั ตัง้แตชัน้มลู
ถงึชัน้ประถมปที ่4 ภราดาฮแีลรยงัเปนผูเปล่ียนชือ่โรงเรยีน 
“อาซมซาน” เปน “อัสสัมชัญ” ซึ่งนิยมใชเรียกกันอยูใน
ปจจบุนัเปนเวลานานกวารอยป นอกจากนัน้ ภราดาฮแีลร
ยังไดเขียนบทความและบทประพันธทํานองโคลงกลอน
เปนวรรณกรรมมากมาย ลงพิมพในหนังสือ และวารสาร 
“อุโฆษสมัย” ที่จัดพิมพขึ้นในวาระตาง ๆ  ในสมัยของทาน
ภราดา ซึง่ในวารสารอสัสัมชญัสาสนในอนาคต คงหยบิยก
เอาขอความสอนใจใหสตขิองทานภราดาบางบทมาลงพมิพ 
เพือ่ผูอานในปจจบุนัจะไดมโีอกาสลิม้รสขอเขยีนอมตะของ
ทานภราดาบาง การจดัสรางภาพยนตร “ฟ.ฮแีลร” ยงัมจีดุ
ประสงค สาํคญัอกีจดุหนึง่ คอืการหาเงนิสมทบกองทนุของ
มูลนิธบิราเดอรฮีแลรดวย มูลนธิิบราเดอรฮแีลร ถือกาํเนิด

สารอธิการ

แด ทานผูอาน “อัสสัมชัญสาสน” ที่รัก

ขึน้เปนเวลาไมนอยกวา 30 ป โดยศษิยเกากลุมหนึง่นาํโดย
คุณเขตร ศรียาภัย และคุณเซี๊ยะกุย แซกวย รวมเพื่อนๆ 
ผู รักและศรัทธาในภราดาฮีแลร อยากชวยกันรักษา
เจตนารมณรกัภาษาไทยของภราดาฮแีลรไวอยูในจติใจของ
ชาวไทย โดยเฉพาะในจิตใจของอัสสัมชนิกคงอยูตลอดไป 
จึงไดร วมกันกอตั้ง มูลนิธิบราเดอรฮีแลรขึ้นมาเพื่อ
หาเงินสนับสนุนกองทุน โดยขอรับเงินบริจาคจากบรรดา
อัสสัมชนิก ผูยังมีภาพลักษณของภราดาฮีแลรอยูในดวงใจ 
เงินที่ไดมาสมทบกองทุนนี้ จะถูกจัดสรรใหกับนักเรียน
ระดับชั้นต าง ๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียล ผูมีความสามารถดีเดนในการใชภาษา
ไทย โดยผานขั้นตอนการพิจารณาของคณะครูภาษาไทย 
แตงตั้งโดยผู อํานวยการของแตละโรงเรียน แลวสง
ผลประกวดที่ชนะเลิศด านภาษาไทยไปที่มูลนิธิฯ 
เพื่อจัดสรรรางวัลเปนเงินสงไปใหผู ชนะ ซึ่งแตละป
การศกึษา มลูนธิฯิ ตองจายเงนิเปนรางวลัไปยงั โรงเรยีนตางๆ 
เปนเงินไมตํ่ากวาสามแสนบาทแตนานวันเขาเงินบริจาค
จากอัสสัมชนิกที่รูจัก ภราดาฮีแลรก็ลดนอยลง สวนเงิน
ที่หวังจะไดจากอัสสัมชนิกที่รู จัก ภราดาฮีแลรจากการ
รับรู จากการบอกเลาก็ไดนอยมากหรือเกือบไมมีเลย 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงตองแสวงหาวิธีหาเงินมาสมทบ 
ในการประชุม หนึง่ไดมมีตหิาเงนิโดยการจดัสรางภาพยตร 
“ฟ.ฮีแลร” ขึ้น โดยหวังวาคุณงามความดีและความเสีย
สละของภราดาฮีแลรที่ปรากฏใหชมในภาพยนตรคงจะ
กระตุนผูชมรวมบริจาคเงินสวนหนึ่ง นอกเหนือจากเงินคา
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ดวยความปรารถนาดี
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

สารอธิการ

บัตรเขาชมในโรงภาพยนตรตางๆ
 ผมในอดีตเคยเปนประธานมูลนิธิบราเดอรฮีแลร 
และปจจบุนัเปนกรรมการคนหนึง่ เหน็วาเปนโอกาสเหมาะสม
อยางยิ่งที่เขายกยอง ภราดาฮีแลรเปนปูชนียบุคคลผูสราง
ประวัติอันดีงามใหกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และบานเมือง 
ดวยคณุงามความดทีีภ่ราดาฮแีลรทีป่ระกอบขึน้ในประเทศ
สมัยน้ัน รัฐบาลฝรั่งเศสได รับทราบถึงผลงานดีเดนของ
ภราดาฮีแลร ไดมอบเหรียญ Chevalier de la légion 
d’ honneur แดภราดาทาน โดยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจาํประเทศไทย ณ สถานเอกอคัรราชทตูทีต่ัง้อยูไมไกล
จากโรงเรียน และสถานที่แหงนี้ ทางโรงเรียนไดรับความ
อนุเคราะห และเกียรติ จากทานทูต มร.ตีแยรี วีโต (Mr. 
Thierry Viteau) ในการจดัสรางภาพยนตร ฟ.ฮีแลร นีเ้ปน
อยางมาก โดยใหขอคดิเหน็ความดเีดนของภาพยนตเรือ่งนี้ 
การไดรบัเหรยีญตราเกยีรตยิศของภราดาฮีแลรจากรฐับาล
ฝรั่งเศสปลุกความคิดใหคุณสุลักษณ ศิวรักษ (ส.ศิวรักษ) 
อัสสัมชนิก 14281 ผูมีความใกลชิดกับภราดาฮีแลร ขณะ
เรียนอยูชั้นมัธยมปลายซึ่งเปนผูชอบขีดเขียนและมีสวน
ผลติวารสาร “อโุฆษสาร” เปนฉบบัแรกแทน “อโุมษสมยั” 
ในอดีตขึ้นในโรงเรียน ไดแสดงความคิดเห็นวากระทรวง
ศึกษาธิการไทยเรา นาจะเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหกับภราดาฮีแลร เชน ทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ผมทราบวาไดเคยมกีารดาํรเิสนอขึน้มา แตเรือ่งกเ็งยีบหาย
ไป คงมองไปวาภราดา ฮีแลรไมใชคนไทย มันก็แปลกดีนะ 
คนฝรัง่เศสทีท่าํคณุประโยชนใหกบัคนไทยในประเทศไทย 

คนไทยไมรูสาํนกึถงึความดทีีป่รากฏเลย ตองใหคนฝรัง่เศส
ยกยองกนัใหเหน็ทัง้ๆ ทีผ่ลประโยชนนัน้เกดิขึน้กบัคนไทย
ในประเทศไทย เปนผูไดรับเอาไว
 ดวยเหตุนี้กระมัง เมื่อความดีไมคอยมีใหเห็นใน
สือ่สารมวลชนทัว่ไป คนทีอ่ยากประกอบความดกีจ็างหาย
ไปในสังคม เพราะคนสวนใหญในปจจบุนัมกัเหน็ความไมดี
จนชินมากกวาเห็นความดี ผมจึงอยากใหอัสสัมชนิก และ
ผูอาน “อัสสัมชัญสาสน” ไดยกยองเชิดชูเกียรติรวมกัน 
แดภราดาฮแีลร ผูสละแลวซึง่ทกุส่ิงทกุอยางใหกบัพระเปน
เจา และการศึกษาในประเทศไทย และในที่สุดรางกายก็
ถูกฝงไวในผืนแผนดินไทยสมตามเจตนารมณของภราดา
ฮีแลรเอง โปรดใหการสนับสนุนในการสรางภาพยนตร 
“ฟ.ฮีแลร” และชวยกันสงเสริมกิจกรรมตางๆ สานตอ
จิตตารมณ ของภราดาฮีแลรโดยชวยสนับสนุนมูลนิธิ
บราเดอรฮีแลร ในดานทนุทรพัย ผมหวงัเปนอยางยิง่วาทกุ
ทานคงยนิดใีหความรวมมอื เพือ่ผดงุรกัษาความดงีามของ
ภราดาฮีแลรใหปรากฏอยูในสังคมไทยตลอดไป
 ขอพระเปนเจาไดโปรดประทานพระพรอนัอดุมแด
ทานและทกุคนครอบครวัใหประสบแตความสุขความเจรญิ 
ทัง้รางกายและจติใจคดิหวงัสิง่ดีๆ  อะไรกต็าม กใ็หไดรบัผล
สมความปรารถนาทุกประการ
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 ในวโรกาสมหามงคล วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักเรียนขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค
ทาน ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเปนประจําทุกวันอังคารและศุกร ในชวงเชากอนเขาเรียน โดยเริ่มกิจกรรมดังกลาว เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยตั้งเปาใหนักเรียนไดอานหนังสือ ในป
การศึกษา 2558 อยางนอยคนละ 60 เลม ภายใตชื่อกิจกรรม “60 เลม เอซีพี อานถวายเจาฟาฯ นักอาน” จาก 8 ฐาน
การอาน ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประกอบดวย ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ศิลปะ, สุขศึกษา
และพลศึกษา, ภาษาตางประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ การงานอาชีพ

อัสสัมชัญแผนกประถม 

จัดกิจกรรม “60 เลม เอซีพี อานถวายเจาฟาฯ นักอาน”
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 สําหรับหนังสือที่นํามาใหนักเรียนไดอานนั้น 
เปนเน้ือหาที่สอดแทรกความรู ตามกลุมสาระการ
เรียนรู พรอมทั้งนําเทคโนโลยีหนังสือ 3 มิติ โดยนํา
แอปพลิเคช่ันบนมือถือและแทบเล็ต มาทําใหหนังสือ
มีชีวิตเพื่อดึงดูดใหนักเรียนไดสนใจการอานมากขึ้น 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ไดขอ
พระราชทาน บทประพันธของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงประพันธเมื่อ
พระชนมายุ 12 พรรษา เรื่องการอาน นํามาแตงเปน
เพลงเพื่อใหนักเรียนได ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอานดวย
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 สําหรับการดําเนินการจัดสรางตราไปรษณียากรที่ระลึกเปนความรวมมือของไตรภาคี โดยความรวมมือ

จาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ� อจัดจําหนายแกบุคคลที่สนใจ ซึ่งแบงออกเปน 4 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) อ.ปวย ในชุดนายทหารสหราชอาณาจักร เมื่อเขารวมในขบวนการเสรีไทย
 2) อ.ปวย เปาขลุยซึง่เปนเครือ่งดนตรทีีท่านช่ืนชอบ และใชผอนคลายเมือ่ครัง้เปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
 3) อ.ปวย เมื่อครั้งดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 4) ภาพวาด อ.ปวย (วาดโดยศลิปนซึง่เปนอสัสัมชนกิ) วาดจากภาพถายของทานขณะพาํนกัอยู ณ ประเทศอังกฤษ 
(ภาพถายตนฉบับถายโดย อ.จอหน บุตรชาย อ.ปวย)

โดย กองบรรณาธิการ

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 สมาคมอัสสัมชัญ ไดร วมกับ
หนวยงานภาค ีคอื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ธนาคารแหงประเทศไทย และมูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ   และโรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดงานแถลงขาวเปดตัวดวง
ตราไปรษณียากรท่ีระลึกและในวาระ
ครบ 100 ป ชาตกาลของ อ.ปวย ทีจ่ะถงึ
ในวันที ่9 มนีาคม พ.ศ.2559 และโอกาส

100ป ชาตกาล ปวย อึ๊งภากรณ 

ภาคีรวมฉลอง เปดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด อ.ปวย

ที่ ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ (อ.ปวย) ไดรับการประกาศยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลกจากองคการ
การศกึษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ(UNESCO) โดยมภีราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ ผูอาํนวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญ ใหการตอนรับ ณ หองสมุดมารติน เดอ ตูรส โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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การจัดจําหนายจะแบงเปน 

 1) แบบชุด 4 ดวง ครบทั้ง 4 แบบ บรรจุในแฟมภาพ มีรายละเอียดประวัติของ อ.ปวย จําหนายราคา 100 บาท
 2) แบบแผนปกติ 10 ดวง (แบบละ 1 แผน) ราคา 30 บาท

ผูที่สนใจสามารถสั่งจองไดตั้งแตวันนี้ ที่ สมาคมอัสสัมชัญ โทรศัพท 0-2390-1062-3

 การจัดสรางตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด อ.ปวย น้ัน เพื่อเปนการระลึกถึงคุณงามความดีที่ทานไดสรางไวตอ
ประเทศชาต ิ และสงัคมในบทบาทตางๆ และเพือ่ใหคนรุนหลังไดทราบ และสืบสานเจตนารมณของ อ.ปวย ทัง้นีร้ายได
จากการจัดจําหนาย เม่ือหักคาใชจายแลวจะมอบใหมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนทุนในการสราง 
“ลานนิทรรศการอาจารยปวย” (Puey Open Library) 

ประกอบดวย 3 สวน 

 1 นิทรรศการเปดประวัติชีวิต
 2 ลานรูปปนสําหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค 
 3 หองสมุดและศูนยอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบุคคลตนแบบคนธรรมดาสามัญ ที่ทั้งชีวิตประกอบกรรม
ทําดีตอประเทศชาติ เปนแหลงเรียนรู ที่ประชาชนทั่วไปสัมผัสได 
 นอกจากนี้หนวยงานภาคีไดจัดเสวนา เรื่องราวของ ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
โรงเรยีนอสัสมัชญั ศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา คณบดวีทิยาลยัพฒันศาสตร ปวย อึง๊ภากรณ ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ มลูนธิิ
บรูณชนบทแหงประเทศไทย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภกิลุ รองคณบด ีคณะเศรษฐศาสตร คุณนนัทวฒัน สังขหลอ ผูอาํนวยการ
สํานักสื่อสารสัมพันธ ธนาคารแหงประเทศไทย และคุณวิบูลย เสรีชัยพร ผูจัดการฝายการตลาด ตราไปรษณียากร บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ดําเนินการเสวนาโดย ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ 
 ภายในงาน ทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ประกาศยกระดบัสาํนกับณัฑติอาสาสมคัร ซึง่แตเดมิเปนสถาบนัทีม่แีค
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขึ้นเปนวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ เพื่อขยายการทําหนาที่ในการจัด
การศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ในป 2558 และจะเปดรบันกัศกึษา
เขาศึกษาในปการศึกษา 2559 นี้ ดวย
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 ประเทศอาเซียนไดมีมติเห็นชอบที่จะใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาค
(Intra – ASEAN Travel and Tourism) เพื่อเปนการกระตุนทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคดังนั้นกลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมจึงขอนําเสนอ Top Five Tour ASEAN ซึ่งเปนสถานที่สําคัญของแตละประเทศในกลุมอาเซียน 
ในฉบับนี้จะขอนําเสนอประเทศเพื่อนบานใกลเคียงกอนคือ ลาวกับพมา

พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทน
เปนพระธาตุคูบานคูเมืองถือวาเปนศาสนสถานที่สําคัญ

ที่สุดของประเทศลาว

นํ้าตกคอนพะเพ็ง
มหานทีแหงแมนํ้าโขง แองการาแหงเอเชียอยูหางจาก

เมืองปากเซไปประมาณ 150 กม.

มรดกโลก ทุงไหหิน เมืองเชียงขวาง
เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองเชียงขวางความ

มหัศจรรยของภาชนะมีรูปทรงคลายไหทําดวยหินทราย 

ประตูชัย เมืองเวียงจันทน
เปนอนุสรณสถานที่ยิ่งใหญ สรางขึ้นเพื่อระลึก
ถึงผูที่เสียสละในการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต

Top Five Tour ASEAN

นํ้าตกคอนพะเพ็ง

ลาว

วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง
 เปนวัดที่สําคัญ มีความสวยงามมากที่สุด นักโบราณคดี

ยกยองวาเปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมลาวที่สวยงามมาก

โดย มิสเพชรรัตน ชมจันทร
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เจดียชเวมอดอร เมืองหงสาวดี
เจดียชเวมอดอรหรือเรียกวา พระธาตุมุเตาเปนมหาเจดียที่
บรรจุพระเกศาธาตุ 2 เสนมีอายุเกาแกกวา 2,000 ปมาแลว

พระธาตุอินทรแขวน เมืองไจกโถ
พระธาตุอินทรแขวนหรือไจกทิโย เมืองไจกโถรัฐมอญ เปน 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานและตามความเชื่อลานนาเชื่อลานนาเชื่อวาเปน
พระธาตุประจําปเกิดปจอ (ปหมา)

มหาเจดียชเวดากอง เมืองยางกุง
เจดียชเวดากองเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เสน 
ของพระพุทธเจาซึ่งถือวาเปนศูนยกลางแหงจิตวิญญาณ

ของชาวพุทธ

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย
พระมหามัยมุนีหรือพระมหามุนี เปนพระพุทธรูปที่ยังมีลม
หายใจแหงเมืองมัณฑะเลยซึ่งในทุกเชาจะมีการลางหนา
แปรงฟนใหพระพุทธรูปและเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระธาตุอินทรแขวน เมืองไจกโถ

พมา

ทะเลเจดียสี่พันองค เมืองพุกาม
ดินแดนทะเลเจดียสี่พันองค สถาปนาโดยพระเจา อโนรธา 

ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกาม
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 • ไทยกําหนดโควตาการนําเขา ปาลมนํ้ามัน ขาวโพด เปนตน
 • มาเลเซียกีดกันการนําเขารถยนตคือตองเปนรถยนตที่มีการประกอบในประเทศมาเลเซียเทานั้นถาไมใชตองขอ
อนุญาตเปนรายคัน
 • อินโดนีเซียเองก็ลดจํานวนทาเรือหรือนําเขาผัก ผลไม และพืชสวนไมใหนําเขาที่เรือจาการตา กําหนดเงื่อนไข การ
ออกใบอนุญาตนําเขาตองไดหนังสือรับรองจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เปนตน 
 สําหรับการเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะ (นักวิชาชีพ) เปนการเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะ
ผานกลไก“การจัดทําขอตกลงวาดวยการยอมรับรวม” (Mutual Recognition Arrangement : MRAS) เฉพาะ 
8 วิชาชีพไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักสํารวจ นักวิชาชีพทองเที่ยว และสําหรับ
ประเทศไทยกาํหนดวาแพทย ทนัตแพทย พยาบาล ตองสอบความรูโดยใชขอสอบและเขยีนคาํตอบเปนภาษาไทย (เจาของ
โรงพยาบาล และ แพทย)
 วิศวกรวิชาชพีตางดาวจดทะเบียนตองทํางานรวมกบัวิศวกรไทยที่ไดรับใบอนญุาตเทานัน้ (ถาวิศวกรวิชาชีพตางดาว
ตองทาํงานลาํพงัตองมกีารประเมนิความเขาใจมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีเปนภาษาไทย ในขณะเดยีวกนัเปนการสงเสรมิ
การลงทุนจากตางชาติ (และการลงทุนภายในกลุมเดียวกันดวย) และยังใชประโยชนจากทรัพยากรในอาเซียนรวมทั้ง

ทําไมตอง AEC 

(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในป 2558 (31/12/2558) โดยจะเปนตลาดเดยีวกนัและมฐีานการผลติรวม
กัน (Single market and single production base) และจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมีฝมืออยางเสรี (free flows of goods, services, investment, and skilled labors, and free of 
capital) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของอาเซยีนในตลาดโลกและเหตผุลของการรวมตวัเปนอาเซยีนคอื 
อาเซียนเปนตลาดใหญ (598 ลานคนในป 2554) จะมีการคาสินคาและบริการภายในกลุมอาเซียนมากขึ้นเนื่องจาก
มีการลดภาษีนําเขาภายในกลุมอาเซียน (ปจจุบันประเทศอาเซียนเดิมไดลดภาษีเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคาเฉลี่ย
รอยละ 99.4% ของจํานวนสินคาทั้งหมด) แตก็ยังมีการกีดกันทางการคาโดยมาตรการที่ไมใชภาษี เชน
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เปนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของอาเซยีนใน
ตลาดโลก เพิ่มอํานาจตอรองในเวทีระดับโลกหรือภูมิภาค
และประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ 
1. โครงสรางของระบบภาษีประเทศในอาเซียน
 ปณณ อนันอภิบุตร : AEC กับความทาทายในการ
ปรับปรุงโครงสรางภาษีของไทย : กันยายน 2554
 การเปดเสรีมีแนวโนมทําใหโครงสรางของระบบภาษี
มีความกาวหนาลดลง : ทําใหความเหล่ือมล้ําทางสังคม
เพิ่มมากขึ้น เพราะความเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่เพิ่มขึ้น
อันเน่ืองมาจากการแขงขันไมสมบูรณ ความยากจนเพิ่ม
สูงขึ้น เพราะการคาระหวางประเทศอาจสงผลตอคนจน 
การลดกําแพงภาษีสงผลใหรฐัมงีบประมาณนอยลงในการ
ชวยเหลอืคนยากจนซ่ึงมปีระมาณ 5.1 ลานคน (มรีายไดนอย
กวา 1,678 บาท/เดอืน เทคโนโลยอีาจสงผลเสยีตอแรงงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานไรฝมือและ Ramsey rule 
ระบวุา อตัราภาษคีวรมคีวามสมัพนัธในทศิทางทีผ่กผันกบั
ความยดืหยุนของอปุทาน (ทาํใหระบบภาษมีปีระสทิธภิาพ
มากแตเกดิความไมเปนธรรม) เพราะปจจยัทีโ่ยกยายไดงาย 
(ทุนโดยเฉพาะทุนการเงิน) จะถูกเก็บภาษีนอยแตปจจัยที่

ประเทศ            อัตราภาษี                 จํานวนขั้นเงินได
สิงคโปร   0, 3.5, 5.5, 8.5, 14, 17, 20     7
กัมพูชา    0, 5, 10, 15, 20      5
ลาว    0, 5, 10, 15, 20, 25     6
พมา    3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30  13
มาเลเซีย   0, 1, 3, 7, 13, 19, 24, 27, 28    9
เวียดนาม   5, 10, 15, 20, 25, 30, 35     7
อินโดนีเซีย  5, 15, 25, 30      4
ฟลิปปนส   5, 10, 15, 20, 25, 30, 32     7
ไทย    0, 10, 20, 30, 37      5

โยกยายไดยาก(แรงงานไรฝมือ)จะมีแนวโนมถูกเก็บภาษี
มาก ประเทศไทยมกีารจดัเกบ็ภาษทีางตรง จดัเกบ็ในอตัรา
กาวหนา จากผูมรีายได เชน ภาษรีายไดบคุคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก เปนตน สําหรับภาษีทางออม 
เปนภาษีที่ผลักภาระใหผูอื่นจายแทน จัดเก็บในอัตราคงที่ 
กลาวคือ ไมวาจะมีรายไดมากหรือนอยก็เก็บเทากัน เชน 
ภาษสีรรพสามติ ภาษศีลุกากร ภาษมีลูคาเพิม่ เปนตน และ
ในปจจุบันอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม มีดังนี้ 
 • สิงคโปร, ไทย 7%
 • กัมพูชา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ลาว 10%
 • ฟลิปปนส 12%
        สําหรับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 (สํานักนโยบายภาษีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
 • สิงคโปร 17%
 • ไทย, กัมพูชา 20%
 • เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย 25%
 • บรูไน 25.5%
 • พมา, ฟลิปปนส 30%
 • ลาว 35% 

หมายเหตุ : ประเทศบรูไนไมมีการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและประเทศไทย เดือนมีนาคม 2556 
 จะเก็บภาษีสูงสุด 35% สําหรับคนที่มีเงินไดเกิน 4 ลานบาทตอป

ตาราง : อัตราสูงสุดของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและจํานวนขั้นเงินไดของประเทศอาเซียน
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 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการขนสงสินคา (ระบบโลจิสติกส) สําหรับประเทศไทยการขนสงทางถนน 
81.9%, 2.3% รถไฟ, 0.03% ทางอากาศ, 15.77 ทางลํานํ้า+ทางชายฝง
 • คณุภาพและความพรอมของโครงสรางพืน้ฐานของถนนอยูในระดบัที ่5 ของกลุมประเทศอาเซยีน (Sources : IMD)
 • ปริมาณตูสินคาผานทาเรืออยูในอันดับที่ 4 เทียบกับกลุมประเทศในกลุมอาเซียน (Sources : Review of Mari 
  time Transport 2012, UNCTAD)
 • อันดับคุณภาพโครงขายทางรางอยูอันดับที่ 2 ของกลุมอาเซียน (Sources : IMD)
 • ขีดความสามารถทางทาอากาศยานสุวรรณภมูอินัดบัที ่2, ดอนเมอืงอนัดบัที ่6 เทยีบกบักลุมอาเซยีน (Sources : ทอท.)

การรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานโครงสรางพื้นฐาน
 • โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway)
 • โครงขายทางรถไฟสิงคโปร คุณหมิง (The Singapore – Kunming Rail Link : SKRL) เปนสวนหนึ่งของ
        โครงขาย ทางรถไฟเอเชีย (Trans-Asian Railway)
 • การรวมระบบการขนสงทางทะเลในอาเซยีน (An Integrated and Competitive Maritime Transport in ASEAN)
 • การพัฒนาตลาดการบินเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM)
 • โครงขายเสนทางเชื่อมโยงอนุภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ; จีนตอนใต, ลาว, พมา, ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา

การเปดเสรีการขนสงทางทะเลของอาเซียน
 การเปดเสรีใหผูประกอบการตางประเทศ (อาเซียน) เขามาถือหุนใหญในนิติบุคคลไทยที่ใหบริการ สาขาโลจิสติกส 
ซึ่งรวมถึงการขนสงทางทะเลดวยโดยอนุญาตใหมีการถือหุนของคนสัญชาติอาเซียนในนิติบุคคลไมนอยกวารอยละ 70 
ในป 2556
 การเปดเสรีตามแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน (Roadmap for the Integration of 
Logistics Services)
 - แผนงานที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเลไดแก RM1
 - การเปดเสรีบริการรับจัดการสินคาทางทะเล RM2
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 - การเปดเสรีบริการโกดังและคลังสินคาสําหรับการขนสงทางทะเล RM3
 - การเปดเสรีบริการตัวแทนเดินทางทะเล RM4
การเปดเสรีบริการเสริมอื่นๆ โดยใหเปดเสรีภายในป 2556
 การเปดเสรีบริการขนสงทางอากาศของอาเซียน
 - การเปดเสรีบริการสาขาสําคัญ (Priority Services Sectors) ทําใหสายการบินตองเปดเสรีกอน 
โดยอนุญาตการถือหุนของสัญชาติอาเซียนในนิติบุคคลไทยไมนอยกวารอยละ 70 ในป พ.ศ.2553
 - ความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยการเปดเสรีบริการขนสงสินคาทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement   
on the Full Liberalization of Air Freight Services) ความตกลงมีสาระสําคัญไดแก
 1. ประเทศสมาชิกมีสิทธิกําหนดสายการบินไดหลายสายเทาที่ตองการ
 2. สายการบินสามารถทําการบินไดโดยใชสิทธิรับรองการเจรจาเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได ภายในอาเซียน
 3. ไมจํากัดความจุ ความถี่และแบบอากาศยาน
ขอตกลงดานการขนสงทางถนน
 • ความตกลงวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถที่ออกใหโดยประเทศอาเซียน พ.ศ.2528
 • ความตกลงวาดวยการยอมรบัหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพรถทีใ่ชในทางพาณชิยสาํหรบัรถบรรทกุและรถโดยสาร
ที่ออกใหโดยประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ.2541
 • กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน พ.ศ.2541
 • ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) พ.ศ.2542-2546

การเพิ่มพูนความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เปดกวางเศรษฐกิจไทย
 1. การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหวางไทย-ลาว-จีน และสะพานเชื่อมแมนํ้าโขงแหงที่ 4
 2. การพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 3. รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน รถไฟเชื่อมโยงอนุภูมิภาค สิงคโปร-คุณหมิง
 4. สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 3 จังหวัดนครพนม
 5. มอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา
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ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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Quest for in elusive Growth : Growth, Poverty and Inequality in Asia by Balakrishnan et.al. (2013)

แนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 (GMS มี 9 แนวระเบียงเศรษฐกิจ) เชน
 1. แนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East West Economic Corridor) จากทาเรอืดานงั ดองยงั-ลาวบาว (เวยีดนาม) ผานสะ
หวนันะเขต (สปป.ลาว) เขาสูประเทศไทยผานสะพานขามแมนํา้โขงแหงที่ 2 -มกุดาหาร-ขอนแกน-พิษณโุลกตาก-แมสอด 
ไปยังพมาทางเมียวดี เมืองมะละแหมงและสามารถออกสูทะเลอันดามัน
 2. แนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเสน
 R3E คุณหมิง (จีน) –บอหาน-บอเต็น (ลาว)-หวยทราย (ลาว)-เชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-กรุงเทพ 
 R3W-จากคุณหมิง-ทาขี้เหล็ก เชียงตุง (พมา)-แมสาย-เชียงราย-กรุงเทพ
 3. แนวเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) จากทวาย (พมา)-กาญจนบุรี-กรุงเทพ-
แหลมฉบงั-สระแกว-ปอยเปต (กมัพชูา)-ศรโีสภณ-พนมเปญ (กมัพชูา) โฮจมินิหซติี ้(เวยีดนาม) หวงุเตา (เวยีดนาม) เปนตน 
ใครมีที่ดินบริเวณที่ถูกตัดผานก็อาจรวยเปนเศรษฐีกันไปเปนแถวๆ หรือโดนเวนคืนที่ดินก็อาจเปนได ถาถนนพาดผาน
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 ในป 2559 ทีก่าํลงัจะมาถงึนี ้สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือที่เรียกกันส้ันๆวา 
“อาเซียน” ซ่ึงกอตั้งข้ึนเม่ือปพ.ศ. 2510 จะมีอายุการ
กอตัง้ครบ 49 ป ถาเปรยีบเทยีบเปนคนกก็าํลงัอยูในวยักลาง
คน (คอนไปทางมาก) ที่พรอมทั้งวัยวุฒิ และประสบการณ 
ผานการใชชีวิต และสถานการณการเปล่ียนแปลงของ
การเมอืง เศรษฐกจิ และสภาพสงัคมตางๆ มาอยางมากมาย 

ถนัด คอมันตร กับอาเซียน

เรื่องโดย อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล อัสสัมชนิก 31698 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

แตถงึกระนัน้ จาํนวนปเทานีแ้ทบจะเทยีบไมไดเลยกบัอายุ 
101 ปของบรุษุผูหนึง่ซึง่เปนผูรเิริม่ในการกอตัง้สิง่ท่ีถกูรูจกั 
และเรียกกันวา “อาเซียน” ในวันนี้ พันเอก (พิเศษ) ถนัด 
คอมันตร อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 7066
 พนัเอก (พเิศษ) ถนดั คอมนัตร อสัสมัชนกิอาวโุส 
“บิดาผูกอตั้งอาเซียน” เคยดํารงตําแหนงสําคัญในรัฐบาล
หลายสมัย เปนรองนายกรัฐมนตรี และที่สําคัญคือการ
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เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในชวงเวลาที่
การเมอืงในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัโลก มคีวาม
ไมแนนอน และมกีารแบงฝกแบงฝายกนัระหวางโลกเสรทีีม่ี
สหรฐัอเมรกิาเปนผูนาํ และฝายลทัธคิอมมวินสิตทีม่โีซเวยีต 
และจีน ที่แพรอิทธิพลเขามามีบทบาทในภูมิภาคอินโดจีน 
 ในบรบิททีเ่ปลีย่นไปจากเมือ่ 50 ปทีแ่ลว สงคราม
เยน็ทีย่ตุลิงหลงัการลมสลายชองสหภาพโซเวยีตในป พ.ศ. 
2534 กอนหนานัน้คอืการพงัทลายลงของกาํแพงเบอรลิน
ในป พ.ศ. 2532 อนันาํไปสูการรวมประเทศเยอรมนเีปน
หนึ่ง ตลอดจนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
แบบกาวกระโดดของจีนในปจจุบัน เรื่องเหลานี้เกิดขึ้น
ในระยะเวลาเพียงไมก่ีสิบป จนเม่ือสัปดาหที่ผ านมา 
(20 กรกฎาคม 2558) ธงชาติคิวบาไดถูกเชิญชึ้นสูยอด
เสาธงในสถานเอกอัครราชทูตซึ่งไดเปดทําการขึ้นที่กรุง
วอชิงตันดี.ซี. เปนสัญลักษณของการยุติความตึงเครียดที่
ยาวนานถึง 54 ประหวางยุคสงครามเย็น อาเซียนมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบาง และจะรวมกันรับมือกับสถานการณ
เหลานี้ไดอยางไร
 ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
นั้นมีความแตกตางกันในทางการเมือง ลัทธิการปกครอง 
รูปแบบทางสังคม ศาสนา และเศรษฐกิจ สิงคโปร 
ประเทศเลก็ๆ ทีม่ปีระชากรสวนใหญเปนชาวจนี เกาะเลก็ๆ
ทีไ่รซึง่ทรพัยากรธรรมชาตไิดกอตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2502 หรอื 
8 ปกอนการกอตั้งอาเซียน ปจจุบันสิงคโปรเปนประเทศ
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดในภูมิภาค ทิ้งหางประเทศ
เพื่อนบานอาเซียนแบบไมเห็นฝุน อินโดนีเซีย ประเทศ
หมู เกาะท่ีมีประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในโลก มีขนาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ แตมีรายไดตอหัวของประชากรที่ไม
สูงมากนัก เนื่องดวยการกระจายรายไดยังกระจุกตัวอยู
ในเมืองใหญไมก่ีเมือง เวียดนาม ประเทศที่ยังปกครอง
ดวยระบอบ และโครงสรางทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต 
แตมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีประชากร
แตะ 100 ลานคน ซึ่งสวนใหญเปนคนหนุมสาววัยทํางาน 
สวรรคของอตุสาหกรรมทีย่งัตองพึง่พาการใชแรงงานแบบ
เขมขน ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ เมียนมา ประเทศที่พึ่งเปด
ประตู และเปลี่ยนแปลงการเมืองภายใน ประชาธิปไตย
ที่ถูกชูขึ้น อาจจะยังเรียกวา “ประชาธิปไตยแบบครึ่ง
ใบ” แทบไมได กองทัพยังมีอิทธิพลกับทุกส่ิงทุกอยางใน
โครงสรางทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แตก็เปน
ทีห่มายตาของเหลานกัลงทนุ เนือ่งดวยความอดุมสมบรูณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม แรธาตุ อัญมณี และ
ปโตเลียม ศาสนาพุธเปนศาสนาประจําชาติที่ประชาชน
สวนใหญนับถือ บรูไน ประเทศมุสลิมที่ยังปกครองดวย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แบบรัฐสุรตานดั้งเดิม 
ร่ํารวยดวยปโตเลยีม นํา้มนั และกาซธรรมชาต ิมปีระชากร

ไมถึงครึ่งลาน กัมพูชา ประเทศราชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญที่ผ านประสบการณสงครามกลางเมือง
อันเลวราย และสรางขึ้นจากซากปรักหักพัง ภายใต
การนําของนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนงยาวนานถึง 
30 ป ทีถ่งึแมไมยาวนานเทาอารยธรรม และประวตัศิาสตร
ของประเทศที่นับยอนไปไดเปนพันๆ ป แตก็ยาวนาน
มากหากนําไปเปรียบเทียบกับนักการเมืองรวมสมัย
ในภูมิภาค เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแบบคงเสน
คงวา การสงออกผลิตผลการเกษตร ขาว ยางพารา ประมง
นํา้จดื และอตุสาหกรรมขนาดเบาเชน เครือ่งนุงหม รองเทา 
และปาไม ฟลิปปนส ประเทศที่อยูภายใตอิทธิพล และ
การเปนอาณานิคมตะวันตก สเปน และอเมริกา กวา 
400 ป ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต ประกอบ
ไปดวยเกาะ 7 พันกวาเกาะ มีประชากร 103 ลานคน 
มีรายไดคอนไปทางปานกลางถึงตํ่า แตดวยภูมิประเทศที่
เปนเกาะก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ลาว ประเทศ
ที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต เปนประเทศ
ที่ไมมีทางออกสูทะเล มีประชากรประมาณ 7 ลานคน
สวนใหญยังอยูในภาคการเกษตร และมีขนาดเศรษฐกิจ
เล็กที่สุดในภูมิภาค มาเลเซีย ประเทศมุสลิมที่ปกครอง
ในแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางดูแลดานการตาง
ประเทศ การปองกันประเทศ ความม่ันคง และการคลัง 
เศรษฐกจิของประเทศเตบิโตจากการเกษตร และเหมอืงแร 
ไปเปนอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เชน ปโตรเคมี ไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส และไทย ประเทศที่ปกครองโดยระบอบ
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
มีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล มีขนาดเศรษฐกิจขนาด
ใหญเปนลําดับตนๆ ของภูมิภาค แตมีความเติบโตตํ่า และ
การลงทุนลดลงในชวง 10 ปที่ผานมา ดวยเหตุที่การเมือง
ที่ไมมีความแนนอน และเกิดวิกฤตทางการเมืองหลายครั้ง
 วันนี้หน าตาของอาเซียนได ถูกกํากับไว ใน
กฎบัตรอาเซียนที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดลงนามในป
พ.ศ. 2551 จะทาํใหอาเซยีนมสีถานะคลายกบัสหภาพยโุรป
มากขึน้ โดยมติทิีส่าํคญัทีป่ระกอบกนัเปนประชาคมอาเซยีน 
หรือ ASEAN Community ในปพ.ศ. 2558 มีอยูดวยกัน 
3 ดานคือ 1) การเมือง และความมั่นคง 2) เศรษฐกิจ และ 
3) ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม ความทาทายที่มีอยูคือ
การทาํอยางไรใหความแตกตางระหวางประเทศสมาชกิทัง้ 
10 ประเทศ ไมเปนอปุสรรคในการรวมกนั แตใหกลายเปน
พลังรวม ที่สรางประโยชนรวมกัน ใหสมกับที่บิดาผูกอตั้ง 
ถนัด คอมันตร เฝารอที่จะไดเห็น

หมายเหตุ : ในขณะที่บทความนี้ไดถูกเขียนขึ้น พันเอก 
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร มีอายุ 101 ป 5 เดือนเศษ ชราภาพ
มาก และมีบุตร และธิดาใหการอนุบาลอยางใกลชิด 
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 พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร อดีต
หัวหนาพรรคประชาธปิตย เดมิชือ่วา “ถนดักจิ คอมนัตร” 
อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงตางประเทศ ในรฐับาลของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึง จอมพลถนอม กิตติขจร 
(10 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2502 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)

ประวัติและการทํางาน
 พ.อ. (พเิศษ) ดร. ถนดั เกิดเมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ 
พ.ศ. 2457 เปนบุตรของพระยาพิพากษาสัตยาธิปไตย 
(โป คอมันตร) เนติบัณฑิตไทยรุนแรก กับคุณหญิงถนอม 
พิพากษา สัตยาธิปไตย สมรสกับทานผูหญิงโมลี คอมันตร 
ธดิาคนรองของนายเปา วรีางกรู หลานตาของพระยาอนกุลู
สยามกิจ (ชุน อนุกูลสยามกิจ)
 พ.อ.(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร จบการศึกษา
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ จบปริญญาตรีด านกฎหมาย
จาก มหาวิทยาลัยแหงเมืองบอรโดซ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
มีหลานชายคนหน่ึงเปนนักธุรกิจท่ีเคลื่อนไหวทางการ
เมือง คือ นายอัมรินทร คอมันตร เคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 
เปนตน ไดรับการยกยองในฐานะผูวางรากฐานความ
สัมพันธระหวางประเทศ โดยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
การ กอตั้ง “สมาคมอาเซียน” หรือ สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2510 และ
ตอมา พ.อ.(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร ยังไดรับเลือกให
เปน สมาชิกฝายไทย ใน ศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ 
กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด มวีาระ 6 ป ระหวางป พ.ศ. 
2539 - พ.ศ. 2545
 ในทางการเมอืง เคยเปนหวัหนาพรรคประชาธปิตย 
ระหวางป พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2525หลังการลาออกจาก
ตําแหนง หัวหนาพรรค ของ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
หัวหนาพรรคคนท่ี 2 ท่ีประกาศ วางมือทางการเมือง 
ซึง่นบัเปนชวงวกิฤตทีส่ดุของ พรรคประชาธปิตย ทีก่ระแส
ความนิยมตกตํ่าอยางรุนแรง และสมาชิกในพรรคเกิด
ความแตกแยกกัน โดยผลการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2522 
ในกรุงเทพฯ ได ส.ส. เพียงคนเดียว คือตัว พ.อ. (พิเศษ) 
ดร.ถนดั เองทีเ่ปน ส.ส.กรงุเทพมหานคร เขต 2 (เขตพญาไท 
และ เขตปอมปราบศัตรูพาย ) โดย พ.อ.(พิเศษ) ดร.ถนัด 
คอมันตร ตองรับภาระในตําแหนง หัวหนาพรรค เพื่อ

๑๐๐ ป ถนัด คอมันตร

ประคองพรรคใหอยูรอดตอไปได และเคยไดรบัแตงตัง้เปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2516
 ในทางวิชาการ เคยดํารงตําแหนง อธิการบดี
คนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชวงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2511 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2512 และ
เปน กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิในสถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง
 - รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 42) (3 มีนาคม 
พ.ศ. 2523 - 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 และ11 มีนาคม 
พ.ศ. 2524 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526)
 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
(10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) 
หรือ อาเซียน (ASEAN) เปนองคการทางภูมิรัฐศาสตรและ
เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา 
ฟลปิปนส มาเลเซยี ลาว เวยีดนาม สงิคโปร และอนิโดนเีซยี 
อาเซียนมพีืน้ทีร่าว 4,435,670 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร
ราว 590 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 จดีพีขีองประเทศสมาชกิ
รวมกันคิดเปนมูลคาราว 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ คิด
เปนลําดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษา
อังกฤษเปนภาษาทางการ
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 อาเซียนมีจุดเริ่มตนจากสมาคมอาสา ซึ่งกอตั้ง
ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย 
และฟลิปปนส ตอมาในป พ.ศ. 2510 ไดมีการลงนามใน 
ปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนไดถือกําเนิดข้ึนโดยมีรัฐสมาชิก
เริ่มตน 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความรวมมือใน
การเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค และเปดโอกาสให
คลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ หลัง
จาก พ.ศ. 2527 เปนตนมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจน
มี 10 ประเทศในปจจุบัน กฎบัตรอาเซียนไดมีการลงนาม
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทําใหอาเซียนมีสถานะ
คลายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน เขตการคาเสรีอาเซียน
ไดเร่ิมประกาศใชตั้งแตตนป พ.ศ. 2553 และกําลังกาวสู
ความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบดวยสามดาน 
คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558

สมาคมอาสาและปฏิญญากรุงเทพ
 สมาคมประชาชาติแห ง เอเชียตะวันออก
เฉียงใตมีจุดเริ่มตนนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 
โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง 
สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) 
ขึ้นเพื่อการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

แตดําเนินการไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจาก
ความผกผันทางการเมืองระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
จนเมื่อทั้งสองประเทศฟ นฟูความสัมพันธระหวางกัน 
จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต” และถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” 
ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อาดัม มาลิก
แหงอินโดนีเซีย, นารซิโซ รามอสแหงฟลิปปนส, อับดุล 
ราซคัแหงมาเลเซยี, เอส. ราชารตันมัแหงสงิคโปร และถนดั 
คอมันตรแหงไทย ซึ่งถือวาเปนบิดาผูกอตั้งองคกร
 ความประสงคของการจัดตั้งกลุมอาเซียนขึ้น
มาเกิดจากความตองการสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อที่
ผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุงความสนใจ
ไปที่การสรางประเทศ ความกังวลตอการแพรขยายของ
คอมมิวนิสตรวมกัน ความศรัทธาหรือความเชื่อถือตอมหา
อํานาจภายนอกที่เสื่อมถอยลงในชวงพุทธทศวรรษ 2500 
รวมไปถึงความตองการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
การจัดตั้งกลุมอาเซียนมีวัตถุประสงคแตกตางจากสหภาพ
ยุโรป เพราะกลุมอาเซียนถูกสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนความ
เปนชาตินิยม
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 ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 11.56 น. 
ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด 7.8 ขึ้นบริเวณ
ประเทศเนปาล ซึ่งทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเปน
จํานวนมาก บานเรือนพังทลายชาวบานไมมีที่อยูอาศัย
ตองนอนกลางแจงหลายแสนคนจนทางการเนปาลตอง
ประกาศเขตภัยพิบัติและรองขอความชวยเหลือทุกดาน
จากนานาชาตใินเวลาไมกีช่ม.หลงัจากเกดิเหตแุผนดนิไหว
 เนือ่งจากผมเดนิทางไปเนปาลปนงึ 2-3 ครัง้เพือ่
ปนเขามาหลายปติดตอกันแลว และมีความคุนเคยกับชาว
บานและสภาพทองถ่ินเปนอยางดีประกอบกับเพิ่งกลับ
มาจากการปนเขาที่เนปาลกอนแผนดินไหวเพียง 4 วันจึง
มีแผนที่จะออกเดินทางไปชวยเหลือและเยียวยากับชาว
เนปาลท่ีประสบภัยโดยไดติดตอกับกลุมเพื่อนๆ ที่เปนนัก
ปนเขาทั้งชาวไทยและตางชาติทันที โดยที่วางแผนกันวา
จะขึ้นไปชวยเหลือหมูบานบนภูเขาสูงที่ๆ กลุมอาสาทั่วไป
ไมสามารถเขาถึงได
 หลังจากประชุมวางแผนกันอยู หลายวันและ
เห็นวาอาฟเตอรช็อคลดจํานวนลงแลวผมก็กําหนดวัน
ออกเดินทางไปเนปาลทันทีโดยวันที่ผมไปน้ันคือหลังจาก
แผนดินไหวประมาณ 1 อาทิตยพรอมกับยารักษาโรคและ
สิ่งของบริจาคจํานวนหน่ึงซ่ึงมีรุนพี่อัสสัมหลายกลุมชวย
กนับรจิาคชวยเหลอืและในเชาวนันัน้กอนทีผ่มจะขึน้เครือ่ง
เพื่อไปยังกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาลก็ไดมีโทรศัพท

แพทยอาสา ชวยเหลือชาวเนปาล

นพ.สรฤทธิ์ เกียรติเฟองฟู
อัสสัมชนิกเลขประจําตัว 36161 AC 116

จากทางแพทยสภามอบหมายภารกิจใหไปสมทบกับทาง
เครือขายชวยเหลือชาวเนปาลของสมเด็จพระสังฆราชฯ
และวดัไทยลุมพนิเีพือ่สนบัสนนุทางการแพทยกบัทางเครอื
ขายนี้ซึ่งก็ไดตอบตกลงไปซึ่งทําใหผมเองมี 2 งานทันทีคือ
ชวยคนบนเขาและสนับสนุนพระ
 ตอนที่เดินทางไปถึงเนปาลนั้นตัวอาคารสนาม
บนิมีรองรอยแตกราวหลายแหงผิดกับสองอาทิตยกอนที่
ผมเดินทางกลับพอสมควร ขนาดตึกคอนกรีตยังเปนแบบ
น้ีแทบไมตองคิดเลยวาบานเรือนภายนอกจะไมพังทลาย
ไดยังไง เมื่อเดินออกมาจากสนามบินผมก็ไดพบไกดปน
เขาชาวเนปาลที่มารอรับไปยังที่พักซึ่งระหวางทางก็ไดมี
การเลาถึงสถานการณตางๆ ทั้งในเมืองและบนเขาวาการ
ชวยเหลอืยงัทาํไดชาเนือ่งจากถนนพงัและขาด มหีลายเสน
ทีอ่ยูบนเขาโดนหนิถลมทบัทาํใหหลายเมอืงโดนตดัขาดจาก
โลกภายนอกและทางเนปาลเองกไ็มไดมเีครือ่งจกัรเพยีงพอ
ตอการซอมแซมเปดถนนเหลานี้ 
 หลังจากที่ถึงโรงแรมที่พักในเมืองแลวก็ไดเดิน
สํารวจคราวๆ พบวาในเมืองนั้นบานเรือนเสียหายพอ
สมควร ชาวบานนอนในบานไมไดตองออกมานอนกลาง
แจงและส่ิงที่ชาวบานตองการมากที่สุดคือเต็นทพักอาศัย
เพราะทางรฐับาลยงัใหความชวยเหลือไมเพยีงพอ เมือ่เดนิ
ในเมอืงซกัพกักเ็ดนิทางตอไปยงัวดัไทยทีท่างเครอืขายฯ ใช
เปนศูนยกลางการชวยเหลือและพบกับทานเจาอาวาสวัด
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ไทยลุมพินีเพื่อรับมอบหมายงานแพทยอาสาที่จะไปออก
หนวยดูแลคนปวยพรอมกับขบวนบริจาคของทางวัดซึ่ง
พรุงนี้จะไปยังพื้นที่ประสบภัยบนเขาที่หางไปจากวัด 90 
กม.ใชเวลาเดินทางไปกลับ 6 ชม. โดยสวนมากชาวบาน
นั้นมีอาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ พวกหวัด ปวดกลามเนื้อ 
มีผูมารับบริการประมาณ 150 คน 
 และเย็นวันนั้นเองผมไดนัดกับเพื่อนนักปนเขา
ชาวสิงคโปรที่มาอาสาอยูในกรุงกาฐมาณฑุกินขาวเพื่อ
วางแนวทางการชวยเหลอืและจดุหมายทีจ่ะไปชวยบนเขา 
ซึ่งเพ่ือนคนน้ีไดพาพระลามะจากเมืองบนภูเขาสูงแหง
หนึ่งซึ่งไดรับผลกระทบคอนขางมากจากแผนดินไหวใน
ครั้งน้ีและความชวยเหลือยังเขาไมถึงแมวาเวลาจะผานมา
ถึงเกือบสิบวันแลวก็ตาม โดยพระลามะเลาวาเมืองของ
เคานั้นบานเรือนเสียหายเกือบรอยหลังคาเรือน ชาวบาน
ไมมีที่อยูอาศัยหกรอยกวาคน ขณะนี้ความชวยเหลือยัง
เขาไมถึงเน่ืองจากถนนถูกตัดขาดเพราะดินถลมทับยังไม
สามารถเปดทางได ชาวบานนอนกลางแจงไมมีอะไรคลุม
หรือบงัแดดลมเลย จงึไดขอขอมูลตางๆ เกีย่วกบัผูประสบภยั
และสิ่งของท่ีตองการเพื่อนําไปปรึกษาหาทางชวยเหลือ
กันตอไป
 ในวันตอมาน้ันชวงกลางวันผมจะไปออกหนวย
ตรวจกับทางพระสวนตอนเย็นผมก็ประชุมหาแนวทาง
การชวยเหลือหมูบานบนเขาซึ่งเราไดเลือกหมูบานใน
หบุเขาซมุของพระลามะทีเ่จอเมือ่วาน สาํหรบัสวนของการ
ออกหนวยนั้นมีเรื่องนาประทับใจอยูหลายเรื่อง เชน วันที่

ออกหนวยวนันงึผมตรวจอยูหลายชม. มยีายเดนิมาถามวา
เหนื่อยมั้ยเห็นหมอตรวจตลอดเลยพรอมกับยิ้มและบอก
ขอบคุณที่มาชวยดูแล หรือการที่ชาวบานเห็นวาเราเปน
แขกเคาก็จะพยายามหาที่หาทางใหเราไดนั่งตรวจสบายๆ 
สะอาดๆ แตวันนึงสถานที่ที่ผมไปออกหนวยน้ันเปนลาน
กลางแจง ฝุนเยอะมากก็มีปาคนนึงเอากระดาษลังมาให
ผมนั่งพื้นแลวบอกกับลามใหแปลใหผมฟงวาเคาไมมีเกาอี้
เพราะพังไปกับบานแลวมีแตกระดาษลังแผนนี้ ขอใหเอา
ไปใชรองนัง่เพือ่ไมใหกางเกงเลอะฝุนซึง่เรือ่งพวกนีห้ลายๆ
คนอาจจะมองวาเปนเรื่องเล็กนอยแตมันก็ทําใหผมมี
กําลังใจในการอาสาตอไปครับ
 สวนเรื่องของการชวยเหลือหมูบานในหุบเขา
ซุมนั้นเนื่องจากทางยังถูกตัดขาดไมสามารถเขาถึงได
นอกจากทางอากาศทางทมีผมไดประเมนิดแูลววาคาใชจาย
สูงมากจึงไดทําการประกาศระดมทุนทางเฟซบุคและการ
จดักจิกรรมตางๆ เชน ขายโปสการด ขายเสือ้ จดัทอลคโชว
จนถึงวันนี้ก็ไดเงินมาพอสมควรซึ่งก็ไดทําการจัดซ้ือเต็นท 
อาหารสงขึ้นไปโดยเฮลิคอปเตอรหลายเที่ยวแลวและจะมี
การซอมแซมหมูบานในอีกไมชานี้
 สุดทายนี้อยากจะฝากนองๆ วางานจิตอาสา
นัน้สามารถทาํไดหลายวธิ ีโดยทาํตามความสามารถและ
ความถนดัของเรา ไมวาเราจะลงมอืทาํเองหรอืสนบัสนนุ
ดวยเงินและสิ่งของ ไมวาเราจะอยูเบื้องหนาหรือเบื้อง
หลังขอแคมีจิตอาสา ทุกคนก็เปนฮีโรไดครับ
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 เม่ือครั้งผมอยูม.2 มีเพื่อนจากตางโรงเรียนยาย
มาอยูในชั้นม.2 อยูหนึ่งคนในวันที่ตองแตงชุดลูกเสือวัน
แรกของการเรียนในปน้ี เขาคนน้ีคนเดียวที่แตงเครื่อง
แบบไมเหมือนใคร ที่วาไมเหมือน เพราะเขามีBadge หรือ
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือถึง 9 เครื่องหมาย
ติดอยูท่ีแขนเสื้อของเขา ในขณะท่ีลูกเสือสามัญชั้นม.2 
ดวยกันคนอื่นซึ่งรวมถึงผมดวยมีเครื่องหมายน้ีเพียงสาม
เครื่องหมาย ทําใหเกิดความสงสัย และเมื่อไดทราบวาเขา
ไดผานการเขาคายและเรียนลูกเสือมาอยางเขมขนมาจาก
โรงเรียนเกาของเขา จึงทําใหเด็กตัวนอยๆ คนนี้รูสึกชื่นชม
และนกึอยูในใจวาจะตองมใีหไดอยางเขาบาง พอเมือ่มกีาร
ประกาศรบัสมคัรลกูเสอืกองรอยพเิศษในปนัน้ผมจงึไดเขา
สมัครพรอมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน โดยมีการฝกระเบียบ
แถว ฝกการเดินสวนสนาม เรียนวิชาพิเศษซ่ึงสอนโดย
รุนพี่ชั้น ม.4 ในขณะนั้น การฝกลูกเสือกองรอยพิเศษใน
ครั้งนั้นจําไดวามีการฝกหนัก ลงโทษหนัก แตก็ไมมีใคร
โดดฝก หรือลาออกไปกลางคันจนถึงชั้นสูงสุดคือม.3 

โดยสิทธิชัย ปริญญานุสรณ อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 27834 รุนฉลองอัสสัมชัญครบรอบ 102 ป (แปดโหลครึ่ง)

ลูกเสือกองรอยพิเศษในความทรงจํา
สวนลกูเสอืกองรอยพเิศษรุนนองชัน้ม.1 กไ็ดรบัการฝกจาก
ลูกเสือรุนพี่ชั้นม.3 ซึ่งแบงความรับผิดชอบกันไป 
 นอกจากจะมีการฝกในเรื่องระเบียบวินัยแลว 
ยังมีวิชาพิเศษที่เราจะตองเรียนดวยคือ การฝกลูกเสือ
จราจร ซึ่งไดรับความกรุณาจากตํารวจจราจรเขามาสอน
ใหกบัพวกเราเหลาลกูเสือกองรอยพเิศษโรงเรยีนอสัสมัชญั 
และเปนปรากฏการณครั้งแรกอีกเชนกันที่การเรียนวิชา
จราจรน้ีทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตไดสงนักเรียน
หญงิเนตรนารใีสชดุเขยีว เขามาเรยีนดวยกนัในทกุวชิาและ
ทุกวันที่มีการอบรม อันเปนเรื่องตื่นเตนของเหลานักเรียน
ชายโรงเรียนอัสสัมชัญเปนอยางมาก รวมทั้งผมดวย 
 สิ่งที่เปนความทรงจําอีกอยางหนึ่งที่ยากจะลืม
คือการเขาคายฝกลูกเสือที่คายวังดง ตําบลวังดง อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ความโหดมันฮาเกิดขึ้นในทุก
การสอบ ในทุกฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเดินทางไกล 
ซ่ึงปกติหากเปนเด็กเมือง อยางเด็กกรุงเทพ การเดินทาง
ไกล ก็จะเดินจากโรงเรียนแลวกลับมาจบที่โรงเรียนในเสน
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ทางท่ีแมไมคุนเคย แตก็ไมแปลกตานักสําหรับเด็กเมือง 
แตการเดินทางไกลในการฝกที่คายวังดังน้ัน เปนเสนทาง
เรือกสวนไรนา ปาเขาจริงๆ บางเสนทางที่ผานเปนตลิ่งที่
ฝนเพิ่งตกชโลมเนื้อดินเดิมที่ลื่นอยูแลวใหเหลวเละมากขึ้น 
ความหลอของลกูเสอืกองรอยพเิศษทีใ่สรองเทาหนงัขดัมนั
สนีํา้ตาล ไมไดมปีระโยชนในการเดนิทางไกลในครัง้นัน้เลย 
เพราะเสนทางดงักลาวนัน้ทาํใหรองเทาหนงัไมเหลอืสภาพ
เพราะติดโคลนเลนแถมหลายคนก็ตกนํ้าตกทา สภาพไม
ตางกับลูกหมาตกนํ้าไมเวนแมแตคนเดียว เดินตั้งแตยังมี
แสงตะวันจนมองทางไมเห็น เดินจากที่เราสั่งขาเดินไป จน
กระทัง่ขาเดนิไปเองโดยเราแทบควบคมุมนัไมได ครผููกาํกบั
และรุนพีก่ค็อยดกัพวกเราอยูระหวางทางเพือ่ไมใหเสยีงดงั 
และไมหลงทาง จนเมื่อมืดแลว มีอยูดานหน่ึงที่พวกเราก็
ใชเสียงเปนเพื่อนนําพาเราออกมาจากตลิ่งแนวปาที่รกชัฏ
ครูผูกํากับก็ไดออกมาเรียกใหเราหยุดและเรียกแถว ความ
เหนื่อยทําใหแทบไมอยากจะเอยปากใดใดอีก แตเพื่อให
ผานดานนี้ไปไดเราทุกคนจึงตองทําใหดีที่สุด เสียงเรียก
แถวตอนเรียงหนึ่ง จัดแถว และนับ ดังขึ้นจากปากผูกํากับ 

นายหมู ก็ ได ตะโกนขานเลข 1 แล วสะบัดหน าไป
หาคนในลําดับถัดไป เสียง 2,3,4,5,6,7,8 ดังจนถึง
คนสุดทายตามเสียงของแตละคน จนถึงคนสุดทาย
ขานวา 9 แตปรากฎมีเสียงเด็กผู ชายอีกหนึ่งเสียงดัง
ขึ้นวา 10 ออกมาจากปลายแถวริมปา ทุกคนไดแต
เงียบ ไมกลาที่จะพูดวาอะไร ซ่ึงรวมถึงผูกํากับลูกเสือ
ซึ่งเงียบอึ้งไปดวย พรอมกับสั่งใหพวกเราเดินทางตอ 
ซึ่งแนนอนเราเปนหมูสุดทายทานจึงเดินทางกลับไปดวย 
 เช าวันน้ันพวกเราไดเห็นมาสเตอรประถม 
โลจนานนท นําเหลาขาว ไขตม และหมูมาไหวที่หนากอง
แตเชาดวยเหตุที่มีคนเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับหมูเรา
หมูสุดทายที่เดินทางกลับมาในตอนมืดนั้น พรอมกับเสียง
ปริศนานับ 10 นั่นเอง เหตุการณนี้และเสียงดังกลาวยัง
ไมลืมเลือนไปจากสมองนอยๆ ของเด็กคนนั้น ซึ่งก็คือผม
ในวันนี้นั่นเอง
 ยอนเหตรุาํลกึถงึการเปนลกูเสอืกองรอยนเรศวร
กลมุสุดทายกอนจะมกีารเปล่ียนชือ่เปนกองรอยสรุสหีในป
ถัดมาแลวรูสึกขนลุกครับ 
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 ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน กลาววา “โครงการ 
“เติมฝน..มหัศจรรยวันอาชีพ” เปนกิจกรรมที่ตอยอดมา
จากการสํารวจอาชีพที่นักเรียนสนใจ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อใหนักเรียนไดเขาไปคนหาความถนัดและความ
สนใจของตนเอง ซึง่นกัเรยีนจะไดเรยีนรูในสายอาชีพตางๆ
ที่ใฝฝนเพื่อคนหาเปาหมายของชีวิต และที่สําคัญคือจะ
ไดวางแผนการเรียนที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง 
ซึ่งกิจกรรมนี้ผมเชื่อมั่นวาจะเปนการสรางแรงบันดาลใจ
และตอเติมความฝนไดอยางขัดเจนมากขึ้น”
  ดาน “ซิโก” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หัวหนา
ผูฝกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย กลาววา “ปจจุบันอาชีพ
นักฟุตบอลในบานเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และถือวา
เปนอาชีพท่ีเลี้ยงครอบครัวไดแนนอน ผมก็เลยอยากมา
แนะนาํใหเปนทางเลอืกกบันองๆ วาอนาคตอยากเปนอะไร 
เนือ่งจากเยาวชนทกุคนคอืกาํลงัสาํคญัของชาต ิและผมกไ็ม
อยากใหนองไปยดึตดิกบัอาชีพดานวชิาการมากนกั เพราะ

โดย กองบรรณาธิการ

 เมือ่วนัที ่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน ผูอาํนวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัแผนก
ประถม เปนประธานเปด งาน “เตมิฝน...มหศัจรรยวนัอาชพี : Occupation Day” แนะนาํอาชพีโดยผูปกครองใหนักเรียน 
โดยม ีภราดานนทชา ศรวีไิล ผูจัดการโรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม พรอมผูปกครอง แขกผูมเีกยีรต ิและนกัเรยีน 
รวมงาน ณ โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม เขตสาทร กรงุเทพฯ โดยกจิกรรมน้ีจดัขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใหนกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ไดรูจักและเรียนรูในอาชีพที่ตนสนใจ ซึ่งภายในงานได
จดักจิกรรมฐานอาชพี โดยไดรบัความรวมมอืจากผูปกครองทีป่ระกอบอาชพีตาง ๆ มาจดักจิกรรมฐานอาชพีใหความรู 
กวา 40 อาชพี ประกอบดวย อาชพีนกัฟตุบอล โดยไดรบัเกยีรตจิาก “ซโิก” เกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง ผูฝกสอนฟตุบอล
ทีมชาตไิทย และกวนิทร ธรรมสจัจานนัท ผูรกัษาประตทูมีชาตไิทย มาแนะนาํเสนทางการเปนนกัฟตุบอลใหกบันกัเรยีนดวย

กิจกรรมแนะนําอาชีพ โดยผูปกครองใหนักเรียน

กิจกรรมแนะนําอาชีพ โดยผูปกครองใหนักเรียน

กิจกรรมแนะนําอาชีพ โดยผูปกครองใหนักเรียน
เติมฝน...มหัศจรรยวันอาชีพ Occupation Day 
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ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเปดโอกาสใหกับทุกคนเสมอ”
 ขณะท่ี “เจาตอง” กวินทร ธรรมสัจจานันท 
ผูรักษาประตูทีมชาติไทย จากสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด ไดเผยวา “รูสึกดีใจ ที่ตัวผมไดเปนหนึ่งในไอดอล
หรือวาบุคคลท่ีเด็กประทับใจ สวนกิจกรรมนี้ถือวาเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ดีที่เปดโอกาสใหกับนองไดพบปะ
กับบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งผมก็อยากใหนองทุกคนมี
เปาหมายในชวีติ ไมวาจะเปนนกักฬีาหรอืแมกระทัง่อาชพี
ในดานใดกแ็ลวแต อยากใหตัง้ใจและทาํมนัอยางเตม็ความ
สามารถ”
  นอกจากน้ี ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ไดรับเกียรติจาก คุณสมฤกษ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผูอาํนวยการสถานโีทรทศันสยามสปอรตฟตุบอลทวี ีซึง่เปน
ผู ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
นาํคณุวรลกัษณ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูสือ่ขาวและผูดาํเนนิ
รายการทีน่ีไ่ทยพบีเีอส พรอมดวยทมีงานจากสยามสปอรต

ฟตุบอลทวี ีมาใหความรูและการกาวสูอาชพีผูประกาศขาว, 
ผูสื่อขาว, ชางภาพ และอาชีพผูบรรยายกีฬาดวย
  ซึ่งภายในงาน ยังมีอาชีพของผูปกครองมา
ใหความรู หลากหลายอาชีพ ประกอบดวย นักดํานํ้า, 
นักกอลฟ, นักบิน, แพทยทั่วไป, แพทยเฉพาะทาง, 
ทันตแพทย  ,  เภสัชกร, แพทย ฉุกเ ฉิน, เวชกรรม
ฟนฟู, วิศวกร, จิตรกร, ตํารวจปราบปรามยาเสพติด, 
นักวิเคราะหหุ น/ตราสาร, ทนายความ, นักดับเพลิง, 
นกัวาดการตนู, นกัรอง, นกัพากย, ตาํรวจ จาก รร.นายรอย
ตํารวจ, เชฟ, จิตรกร, นักดนตรี, ศิลปน นักรองนักแสดง, 
นักมายากล, นักจัดรายการวิทยุ, นักการธนาคารจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห, เทคโนโลยพีมิพภาพ 3 มติ,ิ ตาํรวจ
ปราบปราม, บารสิตา, ผูผลติรายการโทรทศัน, ปนดนินํา้มนั, 
แกะสลักยางลบ, เพนทผา เปนตน ซึ่งนักเรียนโรงเรียน
อสัสมัชญัแผนกประถม ทีร่วมงาน จะแตงกายตามอาชพีที่
ตนเองสนใจรวมงานดวย
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กิจกรรมฉลอง 130 ป การกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2428-2558)

โดย กองบรรณาธิการ

ดานวิชาการ

 งานวิชาการสัมพันธ   อัสสัมชัญ 130 ป   : 
จัดข้ึนระหวางวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
โดยฝายวิชาการ รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูฯ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เปนการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ การออกรานจากหนวยงานภายนอก 
การแขงขันดานวิชาการ การประกวดความสามารถดาน
รองเพลง ดนตรี การแขงขันวอลเลยบอล การแสดงของ
นักเรียน การแขงขันหมากลอม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ดานสุนทรียภาพ

 AC MUSIC FESTIVAL 2015 : จดัขึน้ระหวางวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ.2558 
เปนการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนชั้นนํา จัดโดย สภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
Awesome Boys Concert : จดัขึน้ระหวางวนัที ่9-10 ธนัวาคม พ.ศ.2558 กลุมสาระ
การเรยีนรูศลิปะ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ ชมรมการละคร ชมรมเชยีร
และแปรอักษร งานดนตรีและการแสดง โรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบดวยการแสดง
จากนักเรียน ครู และนักแสดงรับเชิญ ไดแก โหมโรงสดุดีอัสสัมชัญ จากวงดนตรีไทย 
การแสดงกิ่งไมเงิน การแสดงการตอสู ชุดยุทธลีลา กระบี่กระบองและโขนรวม การ
แสดงจากชมรมเชียรและแปรละครเวที เรื่อง A Romantic Christmas Story เปน
เร่ืองราวของผูคนในคนืวนัครสิตมาส โดยมดีนตรปีระกอบจาก วง AC Band และ AC 
Orchestra การแสดงคอนเสิรต ผานการแสดง การขับรอง และดนตรีที่หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งดนตรีแนว Blues, Acoustic, Rock, Pop ณ หอประชุม Louis-Marie 
Grand Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 “ใหทีน่ีถ่าวรมัน่คงสบืไป” พระราชดาํรสัของสมเดจ็เจาฟามหาวชริณุหศิ ครัน้เสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองค 
ทรงวางศิลาฤกษหลังแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญ นับเปนกาวสําคัญของสถาบันอันทรงคุณคาที่เปนที่บมเพาะตนกลาที่ไป
พฒันาประเทศชาต ิเปนเวลายาวนานจากรุนสูรุน ในนาม “โรงเรยีนอสัสมัชญั” โรงเรยีนคาทอลกิแหงแรกของประเทศไทย
 เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ป แหงการกอตั้งโรงเรียนของบาทหลวงเอมิล กอลมเบต 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงจัดกิจกรรมในดานตางๆ ตลอดปการศึกษา 2558 ประกอบดวย
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ดานกีฬา

การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน รุนอายุ 14 และ 15 ป Assumption Basketball Invitation 2015 : 
จัดขึ้นระหวางวันที่ 18-31 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

AC Family Rally 2015 : จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2559 เสนทางกรุงเทพฯ - พัทยา

การแขงขันฟุตบอลนักเรียน รุนอายุ 17 ป Assumption Football Invitation 2015 : 
จัดขึ้นระหวางวันที่ 15-30 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญแคมปส พระราม 2 จ.สมุทรสาคร

ดานศาสนา

 พิธีบรรพชาสามเณรในโอกาสฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ป และ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ครบรอบ 48 ป : ระหวางวันที่ 3 - 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 มีนักเรียนเขารวม จํานวน 123 รูป เพื่อศึกษาอบรมพระธรรม
วินัย และฝกปฏิบัติสมาธิภาวนา ตลอดระยะเวลา 15 วัน ณ วัดไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
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กิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงการ Energy Mind Award ประจําป 2558 

ณ ศูนยรวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558

โดย นายสกลภัทร รัตนโชติพานิช ม.6/2 53290 นายณัฐภัทร เจริญสุวรรณ ม.5/4 46837 
นายพิชญะ อัศวการินทร ม.5/9 47053 นายกรวิน มินิ ม.5/9 53909

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการไปคาย 
 จากการไปคายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
Energy Mind Award 2558 ที่ผานมาส่ิงที่พวกผมได
เรียนรูเปนประสบการณจากการไปคายคือการเรียนรูถึง
การประหยดัและอนรุกัษพลงังาน เชน การเลอืกใชประเภท
ของหลอดไฟท่ีประหยัดไฟและไมประหยัดไฟ การเลือก
อุปกรณท่ีเก่ียวกับการประหยัดน้ํา การแยกประเภทของ
ขยะเพื่อนําไปสูกระบวนการ 1A,3R คือ Avoid Reduce 
Reuse และ Recycle การเดนิสาํรวจปาในบรเิวณคายเพือ่
สังเกตดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมเม่ือตองทําการ
สรางเสาสงกระแสไฟฟา การประหยัดการใชพลังงานจาก
เครื่องปรับอากาศในหอง เชน ภายในหองไมควรมีแหลง
กําเนิดความช้ืน ไมควรปรับอุณหภูมิตํ่ากวา 25 องศา
เซลเซียส ไมควรมีกองเอกสารเกากองไวเปนจํานวนมาก 
เปนตน นอกจากน้ันยังมีการจําลองเหตุการณในอนาคต
หากไมมีพลังงานตาง ๆ เราจะสามารถใชชีวิตอยูไดหรือ
ไม การกนิอาหารใหเหลอืเศษอาหารนอยทีส่ดุ และนาํเศษ
อาหารที่กินหมดแลวไปใชตอ เชน การทําปุย หรือนําไปให
อาหารสตัวตอได การศกึษาและสาํรวจเขือ่นศรนีครนิทรที่
ผลิตกระแสไฟฟาเขาไปในเมืองใหญ เปนตน

สิ่งที่สามารถนํากลับมาใชในชีวิต
 สิ่งที่ไดเรียนรูและสามารถนํากลับมาประยุกต
ใชไดหลงัจากการกลบัมาจากคาย นัน่คอืการสาํรวจบรเิวณ
ภายในบานของตัวเองวาบานของเราใชเครื่องใชไฟฟาที่
ประหยัดพลังงานแลวหรือยัง หลังจากนั้นคอยขยับเขาไป
ในสังคมที่ใหญขึ้นคือโรงเรียนเพื่อเริ่มสํารวจวาโรงเรียน
ของเรานัน้ ยงัมคุีณภาพตอทีจ่ะไดรบัมาตรฐานการอนรุกัษ
พลังงานระดับ 5 ดาวตอจากทางการไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทยหรือไม โดยการสํารวจจากการติดสติกเกอร
เตือนในการปดไฟฟาหลังใชงาน อุณหภูมิของเครื่องปรับ
อากาศที่ควรปรับ คือ 25 องศาเซลเซียส แนวทางการ
ประหยัดคาไฟของเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง การ
ประหยัดนํ้าที่หากเปนวาลวแบบหมุนก็ควรจะหมุนไมเกิน 
90 องศา หากเปนแบบวาลวแบบกดก็ควรที่จะกดแลวเดง
กลับภายในเวลา 7 วินาที การแยกขยะเศษอาหารอยาง
ถูกวิธีและนําไปใชตอได เชน นํามาทําเปนปุยชีวภาพ การ
ที่หลอดไฟควรเปนแบบ หลอดฟลูออเรสเซนสประหยัด
พลังงาน และมีแผงสะทอนแสงติดอยูเพื่อชวยเพิ่มความ
สวาง ไมควรมีเครื่องถายเอกสาร กองเอกสารเกาที่กองไว
เปนจาํนวนมาก กานํา้รอนไวในหองทีต่ดิเครือ่งปรบัอากาศ
เพราะจะเปนการเพิม่อณุหภมูขิองหองโดยทีเ่ราอาจจะไมรู
ตัว หากไมไดใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานเกิน 30 นาที
ก็ควรที่จะทําการปดเครื่อง และทุกครั้งที่ละจากหนาจอ 
คอมพวิเตอรกค็วรจะปดหนาจอคอมพวิเตอร นอกจากนัน้
ยงัสามารถนาํมาชีแ้จงตอนกัเรยีนคนอืน่เพือ่ทีจ่ะรูแนวทาง
ในการอนุรักษพลังงานอยางถูกตองและขยายวงกวางใน
การอนุรักษพลังงาน
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ความประทับใจในการเขาคาย 
Energy Mind Award 2558
 ความประทบัใจในการไปเขาคาย Energy Mind 
Award 2558 ของพวกผมในครั้งนี้ คือการที่ไดพบปะ
เพื่อนใหมตางโรงเรียน ไดทําความรูจักและแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน มีการเดินปาศึกษาความเสีย
หายของการผลิตไฟฟาตอธรรมชาติซึ่งเปนประสบการณ
ที่หาไดยาก ทางคายมีกิจกรรมที่สนุกและสอนคติให
เรียนรู มากมาย เช น หากโลกของเราไม มี ไฟฟ า? 
หากเหลือเกาะที่สามารถอยู อาศัยไดเพียงเกาะเดียว
ในโลก? คณะวิทยากรทุกคนมีอัธยาศัยที่ดีมากเมื่อเกิดขอ
สงสยัในจดุไหนกส็ามารถชีแ้จงใหเขาใจได ทัง้นีย้งัไดความ
รู ในปา นอกจากนั้นยังประทับใจในสถานที่ที่สามารถจัด
เตรียมไวใหเปนอยางดีและมีความพรอมในการฝกอบรม 
ไดไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทรและมีวิทยากรใหความรู 
ซึง่ตางจากการไปเองทีเ่ราจะไมรูถงึขอมลูทีแ่ทจรงิท้ังหมด 
ซึง่คายนีไ้ดฝกฝนความเปนผูนาํ สามารถชวยเหลือตวัเองได 
ฝกฝนการทาํงานเปนทมีไมเกีย่งกนัเอง สมมตสิถานการณ
ในอนาคตเพื่อใหรูคุณคาของสิ่งใกลตัว สอนใหรูคุณคา
ของขยะและอาหารไมใหกินทิ้งกินขวางทั้งนํ้าและอาหาร
มากมาย ทางคายไดใหงานที่จะสํารวจโรงเรียนในการใช
พลังงานของโรงเรียนเพื่อที่จะสามารถนําความรูที่คายมา
ใชไดจริง และยังสามารถใชตอไดในสังคมที่กวางขวางขึ้น
เพื่อเปนการอนุรักษพลังงานของโลก



อัสสัมชัญสาสน

32

กิจกรรมคายเยาวชนกับการอนุรักษพลังงาน รุนที่ 2

โครงการ ความรวมมือของ 3 การไฟฟา ประจําป 2558 

โรงแรม เดอะรอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2558

โดย เด็กชายเจนวิทย ธนสารสมบัติ ม.3/2 48441 เด็กชายจิรภัทร วิจิตรธรรมรส ม.2/2 49158
เด็กชายณกนกพล สมบัติธีระ ม.2/2 49066 เด็กชายพงศวชิระ สังขแกว ม.1/1 49930

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการไปคาย
  จากการไปคายเมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 
2558 ที่ผานมาทําใหกระผมทั้ง 4 คน ไดเรียนรู เปน
ประสบการณจากการไปคายมากมาย และไดรับความรู
เกี่ยวกับกระบวนการประหยัดไฟอยางถูกวิธี และความรู
ตางๆ ในการใชพลงังานไฟฟาอยางเหมาะสม เชน การเดนิทาง
ของไฟฟาจากแหลงกําเนิดมาถึงบานไดอยางไร การใช
อปุกรณไฟฟาอยางถกูวธิ ีความแตกตางของการใชอปุกรณ
ไฟฟาวัตตตางๆ เพื่อนําไปเลือกซื้อและใชอุปกรณไฟฟาได
อยางเหมาะสมและถูกตอง ทั้งนี้ยังไดรูเกี่ยวกับหนาที่และ
กิจกรรมหลักของทั้ง 3 การไฟฟา คือ การไฟฟานครหลวง 
(กฟน) หรอื Metropolitan Electricity Authority (MEA) 
การไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ) หรอื Provincial Electricity 
Authority (PEA) และ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
(กฟผ) หรือ Electricity Generating Authority of Thai-
land (EGAT) นอกจากนัน้แลวยงัไดเรยีนรูวธิกีารชวยเหลอื
ผูรอดชวีติจากเหตกุารณไฟดดูอยางถกูวธิ ีการอานใบเสรจ็
คาไฟ การคํานวณหาคาไฟฟา และมิเตอรไฟฟา อยางถูก
วธิ ีและทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการฝกการเขยีนโครงการเพือ่นาํไป
ปรบัใชจรงิของโรงเรยีนในการลดการใชพลังงานไฟฟา และ
สรางเสริม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานให
แกเด็กนักเรียนใหนํากลับไปใชที่บานตอไป

สิ่งที่สามารถนํากลับมาใชในชีวิต
  สิ่งที่ไดเรียนรูและสามารถนํากลับมาประยุกต
ใชไดหลังจากการกลับมาคาย นั่นคือการสํารวจเครื่อง
ใชไฟฟาในบานถึงความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา 
วาเปล่ียนเปนแบบใหมที่ปลอดภัยกวาเดิมแลวหรือยัง 
การใชอุปกรณไฟฟาอยางถูกวิธี การเลือกพิจารณาความ
แตกตางของการใชอุปกรณไฟฟาวัตตตางๆ เพื่อนําไป
เลือกใชอุปกรณไฟฟาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
รวมถึงการนําเอาความรู ที่ไดรับในครั้งนี้ไปพูดคุยแลก
เปล่ียนใหกับเพื่อนๆ รวมถึงคุณครู และเพื่อนบาน 
เพื่อนําไปใชตออยางถูกวิธี รวมถึงการไปนําเสนอตาม
โอกาสตางๆ ที่สมควร เพื่อใหเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ได
รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการใชไฟฟาอยางถูกวิธีตอไป และ
ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการฝกการเขยีนโครงการเพือ่นาํไปปรบัใช
จริงของโรงเรียนในการลดการใชพลังงานไฟฟา และสราง
เสริม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานใหแกเด็ก
นักเรียนใหนํากลับไปใชที่บานตอไป
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ความประทับใจ
  คือการที่ไดไปพบปะเพื่อนใหมจากตางโรงเรียน 
ไดทําความรูจักและแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและ
กัน มีการพาไปทํากิจกรรมฐานตางๆ ไดศึกษาส่ิงตางๆ
ที่บุคคลภายนอกมิสามารถเขามาศึกษาไดดวยตนเอง 
โดยตองมีผู  เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
ซึ่งเปนประสบการณที่หาไดยาก นอกจากนี้ยังพาไปเยี่ยม
ชมภายในของศูนยปฏิบัติการของการไฟฟาและไดเห็น
ขัน้ตอนและกระบวนการปฏบิตังิานจรงิๆ พรอมคาํอธบิาย
ที่ชัดเจนและเปดโอกาสใหซักถามในขอสงสัยที่ตองการ
ทราบ ซึ่งคายนี้ยังไดฝกการเปนผูนําในการนําผูคนในกลุม
ไปทํากิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวงและไดจุดประสงคตรง
ตามที่วางไว ทางคายยังสรางการเขียนแผนงานของทาง
โรงเรยีน ซึง่คาดหวงัเปนอยางสงูวาจะไดนาํไปใชปฏบิตัจิรงิ 
เพื่อใหเกิดจิตสํานักในการอนุรักษพลังงาน และการทําให
เกิดการลดการใชพลังงานลงอยางแทจริง ทั้งในโรงเรียน 
และในครัวเรือนของนักเรียน รวมไปถึงชุมชนและบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนตอไป
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 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
นําโดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียน มาสเตอรรุจ คเนจร 
ณ อยุธยา หัวหนาฝายกิจการนักเรียน คุณสุภาพ พรหมทา ประธานชมรม
ฟุตบอลอัสสัมชัญ คุณชนายุช เตชะพันกุล รองประธานชมรมฟุตบอลอัสสัมชัญ 
คุณวาสนา เลิศสินธวานท ประธานจัดงานวันพอ และ คุณณัฏฐิยา มาตังคะ 
ประธานเครือขายผูปกครอง ไดจัดการแขงขันฟุตบอล “KICK FOR DAD” เพื่อ
เปนการสงเสริมสุขภาพ และทักษะทางดานกีฬา ใหกับนักเรียน อีกทั้งยังเปนการ
สานสัมพันธระหวางผูปกครองและโรงเรียนไดเปนอยางดี โดยการแขงขันแบงออก
เปน 10 สนาม และแขงแยกเปนระดับชั้น ทําใหการแขงขันเปนไปอยางสนุกสูสี 
ผูปกครองมารวมเชียรบุตรหลานกันอยางสนุกสนาน ณ สนามฟุตบอล วิลลา
มงฟอรต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเขตสาทร กรุงเทพฯ

KICK FOR DAD เตะเพ� อ...พอ
โดย กองบรรณาธิการ
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 Two EP–M 6 students gave their points of view about our beloved Brother François Touvenet 
Hilaire, also known as Brother Hilaire: “The Foreign Teacher of Siam”. 
 Peerawat Kongrawd briefly gave a few wonderful reflections about the Brother, as follows. 
An altruistic teacher, Brother Hilaire left his beloved homeland and sacrificed his personal desires 
without any hesitation, for the greater good - educating the children of Thailand who were in-need 
of education. Brother Hilaire’s area of expertise was languages, especially English and French, so that 
was what he taught the students at Assumption College whilst mastering his own studies in the Thai 
language. Despite not having Thai as his first language, he successfully wrote several treatises on the 
Thai language, also known as Darunsuksa. These were widely accepted by the Royals and citizens of 

Written by:  Peerawat Kongrawd ID.50484 and Gunthorn  
Supatadarat ID. 45363 Proofreader: Mr. Stephen Cheek

Contemporary Students Reflect on the 

Progressive Ways of Brother Hilaire
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Thailand as a learning medium in schools throughout the Kingdom due to their easy-to-understand 
content, exciting stories, and great morals. In addition, he also taught students about two fundamental 
parts of life, which are to have discipline and to be responsible for one’s actions. Brother Hilaire has 
devoted himself to Assumption College and to the country of Thailand; his works and teachings have 
greatly improved Thailand’s education. 
 Gunthorn Supatadarat expands on the merits of Brother Hilaire’s work, Darunsuksa. For many, 
Brother Hilaire was the idol of the school who earned the same admiration as Rev. Colombet and Saint 
Louis-Marie. But for me, Brother Hilaire was more than an idol, he was a hero; his teaching was what 
inspired me to become who I am today. As we know, Brother Hilaire was the author of Darunsuksa, 
which has since become the standard textbook for every Assumption College student in Thai language 
classes. I was among all the others who were fortunate enough to be able to read this famous work. 
Darunsuksa has always been a book which offers something different than other textbooks could 
offer. Most textbooks simply offer collected stories which can never hold the reader’s attention for 
very long. But when one reads Darunsuksa, one cannot help but feel fascinated and admire Hilaire’s 
choice of stories as presented to us, the readers. When one reads Darunsuksa, it is certain that you will 
always explore many stories from every corner of the world: from the tales of China, to the stories of 
how the Titanic came to be built and then lost. These stories were written in a style which everyone 
could enjoy. The structure and conveyance of the stories is simple, yet one can always be sure that 
the stories will create wonderful mental pictures in a manner which most other authors could not 
manage to do. For me, Hilaire was not simply someone who wrote articles and stories for students; 
he was also a Frenchman who helped me to love reading my own native language even more, and 
for that, I will always be grateful.
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 คําวา STEM ยอมาจากคําวา Science -
วิทยาศาสตร Technology - เทคโนโลยี Engineer -
วิศวกรรมศาสตร และ Mathematics - คณิตศาสตร 
การจดัการเรยีนการสอนในกลุมวชิานีเ้ปนวธิกีารเรยีนรูแบบ
รวมศนูยและผสมผสานกันระหวางความรูทางคณติศาสตร
และทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนามนุษยในการสรรคสรางนวัตกรรมใหม 
 วชิาวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละคณติศาสตรตาง
กเ็ปนวชิาทีถ่อืไดวายากทีส่ดุสาํหรบัเดก็ๆ ทัว่โลก สงผลให
เด็กหลายคนตองเผชิญกับความเครียดจากการพยายาม
เรียนใหทันเพื่อน เด็กๆ เหลานี้ตางตั้งใจเรียนเพื่อใหได
คะแนนดแีละมกัมองขามความสาํคญัของการพฒันาทกัษะ
การเรียนรูดวยตนเองหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุม
วชิาสเตม็-โรโบตกิสจงึไดถูกพฒันาข้ึน เพือ่ใหเดก็ๆ สามารถ
เรยีนรูทฤษฎแีละหลกัการของวชิาอนัแสนยากเหลานีผ้าน
กจิกรรมทีท่าทายและสนกุสนานผานการประดษิฐหุนยนต
ซึง่กระตุนใหเดก็ไดใชความคดิ การลงมอืประดษิฐสิง่ตางๆ
หรือการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางาน เด็กนักเรียนได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีชวยใหเกิด
การเรียนรูจากประสบการณจากการไดลงมือปฏิบัติจะ
ชวยเพิ่มพูนความอยากรูอยากเห็นที่จะเรียนรูและแกไข
ปญหาตางๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดใชความคิดในเชิง
คณติศาสตรและวทิยาศาสตรผานการทดลองจะชวยใหเขา
ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของการเรียนรูวิชาตางๆที่

STEM Education

โรงเรียนจัดใหเพื่อประโยชนของอนาคตตนเองยังเปนการ
สอนใหนักเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับเพื่อนนักเรียน
คนอื่นๆ จะสงผลใหเขารู จักที่จะสังเกตตนเองรวมถึง
บคุคลรอบขางและมองเหน็จดุดจีดุเดนทีต่วัเองม ีการเรยีน
การสอนในกลุมนี้จึงชวยใหเขาไดใชทักษะที่พวกเขาตางมี
และพัฒนาบุคลิกภาพใหกลาแสดงออกมากขึ้น 
 Learning Systems Co., Ltd.นําเสนอ
การเรยีนการสอนในกลุมวชิานีท้ัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ไทย อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปรและในประเทศญี่ปุน โดย
ใชอุปกรณการเรียนการสอน เชนสื่อการเรียนการสอนซึ่ง
เปนการรวมมือกันพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชู
เซต(MIT)และเลโก(Lego) รวมไปถงึ STEM DU ซึง่เปนการ
พัฒนาระหวางมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุนและ
เลิรนนิ่ง ซิสเต็มส โดยการผสมผสานกันระหวาง “การ
ผลิต” และ “เทคโนโลยีดิจิตัล”เขาไวดวยกัน
 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยการนําของ 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน ผูอํานวยการทานไดเปด
โอกาสและสนับสนุนใหคุณครูไดศึกษาหาความรูในเรื่อง
นี้และผลักดันใหมีโครงการที่ดี มีประโยชนตอคุณครูและ
นักเรียนซึ่งกําลังเติบโตเปนเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21ได
นําสิ่งนี้มาใชในการเรียนการสอนรูปแบบสเต็มในรายวิชา
เพิ่มเติมคือ STEM Education สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โดยไดรับความรวมมือ(MOU) จาก Learning 
Systems Co.,Ltd. Japan โดยรองศาสตราจารย 
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ดร.ไทโระ โนมรูะ (Dr. Tairo Nomuru) ผูอาํนวยการศนูยวจิยั
เพื่อการศึกษาในรูปแบบสเต็ม มหาวิทยาลัยไซตามะ 
ประเทศญีปุ่น (Saitama University, Japan) มาใหความรู 
คําแนะนําและการอบรมเชิงปฏิบัติการแกคุณครูผูสอน 
รวมทั้งรวมจัดทําหลักสูตร สื่อ อุปกรณแผนการจัดการ
เรยีนรูและกจิกรรมตางๆ เพือ่ใหเหมาะสมกบันกัเรยีนของ
เรา ผานอุปกรณชุดประดิษฐหุนยนต STEM DU เปนการ
ผสมผสานระหวางชุดตัวตอเลโกและระบบคอมพิวเตอร
เขาไวดวยกันเพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูวิธีการทํางานของ
หุนยนตและระบบการสั่งการ แนวทางนี้จึงเปนการนํา
เสนอเทคนิคการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน
ที่สรางสรรค เด็กๆไดเรียนรูหลักการทํางานของชิ้นสวน
ตางๆไมวาจะเปนเฟอง รอก แรงงัด และความชัน รวมทั้ง
การออกแบบหุนยนต ยวดยานพาหนะ การสรางสรรค ตาม
จนิตนาการของนกัเรยีนในหวัขอหรอืธมีทีเ่หมาะสมสาํหรบั
วยัของนกัเรยีน ภายใตบรรยากาศการเรยีนรูในหองเรยีนที่
สนุกสนาน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยตัวนักเรียน
เองนัน้ เหลานีเ้ปนสิง่ทีช่วยสงเสรมิใหเกดิพฒันาการความ
เขาใจตอปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ การจนิตนาการ โครงสราง
ทางสังคมและกลไกของสังคมที่อยูรอบตัว ชวยปลูกฝงให
เกดิพลงัทางความคดิ อนัจะสงเสรมิใหเกดิการพฒันาความ
สามารถในการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 การประดิษฐหุ นยนตซึ่งควบคุมการทํางาน
ดวยระบบคอมพิวเตอร ไม เพียงจะทําใหเกิดความ

คุนเคยกับวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเทานั้น แต
ยังครอบคลุมถึงความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมการใชงานตางๆ และจากการลงมือประดิษฐ
นี้เองทําใหเด็กนักเรียนไดมีความคุนเคยกับความสําคัญ
ของ “วิศวกรรมศาสตร” วาจะชวยจัดการกับปญหาได
อยางไร การเรียนรูผานการทํางานเปนทีมและการพูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่นๆ  และครผููสอนยอมไดใช
การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งวิธีการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองแกผูอื่นและการนําความคิดของ
ผูอื่นมาใชแกไขปญหาตอไป 
 การสอนวิชาน้ีโดยคุณครูซ่ึงไดเขารับการอบรม
จากทีมงาน Learning Systems รวมกันวางแผนโดยนํา
หลักสูตรที่ไดถูกออกแบบมาปรับเพื่อใชสําหรับนักเรียน
โรงเรียนนี้ ออกแบบกิจกรรมรวมกันสําหรับครูผูสอนใน
แตละระดับชั้น การปรึกษา การวางแผนรวมกันเพื่อให
เขากับนักเรียนของเรา การนํา feed back หลังการสอน
มาปรับปรุงและประยุกตใชใหเหมาะสําหรับนักเรียนของ
เรา นอกจากนี้คุณครูยังนํากระบวนการเหลานี้ไปสอนใน
ชั่วโมงชมรมของนักเรียนระดับชั้น ป.1 -ป.6 เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ กระบวนการทํางานและความคิดสรางสรรค 
ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงสําคัญเปนแรงกระตุ นและผลักดันให
นักเรียนของเราเติบโตเปนเยาวชนที่ดีและพรอมสําหรับ
ยุคศตวรรษที่ 21 มิสปทิตตา ตั้งพรถิรกุล

Solaya_ta@assumption.ac.th
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สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเจตนันท หอมจันทนากุล อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 49588 

AC 128 ตอนนี้ก็เปนประธานชมรมของ ชมรม AC Robot จุดประสงคหลักของ

ผมที่มาเขียนบทความในวันนี้ ก็เพื่อที่จะตองการใหนองๆ เพื่อนๆ ไดเห็นถึงโอกาส 

และประโยชน ในการสรางชื่อเสียงและคุณงามความดีใหแกโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับ

 โรงเรียนอัสสัมชัญ มีชื่อเสียงและประวัติศาสตรที่ยาวนาน หากจะกลาว
ตั้งแตเริ่มตน คงจะหมดหนากระดาษไปไมนอย ซึ่งเหตุผลนี้ ทําใหผมในฐานะที่เปนเด็ก
อัสสัมชัญคนหนึ่ง รูสึกเคารพรัก และศรัทธาในคําวา อัสสัมชัญอยูเสมอมา และการที่
ชื่อเสียงจะดํารงตอไปไดนั้น ก็อยูที่พวกเราทุกคน จะสรางชื่อเสียง หรือดํารงรักษา
ชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญไวไดมากแคไหน

เปนปที่ประสบความสําเร็จนาประทับใจ นั่นก็คือการได
เขาถึงรอบสุดทายของการแขงขันระดับประเทศ แตก็ตอง
ตกรอบไป และในปเดียวกันนั้น ก็ไดไปแขงที่อัสสัมชัญ
สมุทรปราการ และแขงขันหุนยนตรายการ สพฐ. และก็ได
รบัรางวลัชนะเลศิกลบัมา ซึง่ถอืเปนการเริม่ตนทีด่ใีนปแรก
  ในปถัดมา การแขงขันก็ไมไดมีอะไรที่แปลกใหม
มาก เพราะการแขงขันหุนยนต สวนใหญจะเปนรายการ
เดิมๆ แตที่นาทาทายนั่นก็คือรูปแบบลักษณะ และกฎ
กติกาของสนาม ที่เปลี่ยนใหมในทุกๆ ป และในปนี้ เปน
ปที่ทําใหผมเกิดแรงบันดาลใจ และความสําเร็จมากมาย
ที่ตามมาในปถัดๆ มา จุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงนั้น 
มาจากรายการแขงขนั ทีป่ทีแ่ลวตกรอบในรอบสดุทายของ
การแขงขัน ซ่ึงในปน้ีก็ไดเขารอบเชนเดียวกัน ในระหวาง
การแขงขันนั้น ก็ไดเห็นผูเขาแขงขันทีมอื่นๆ มากมาย 
ทีม่ฝีมอืทีถ่อืวาเกงกวา แตจากประสบการณทีย่งัมนีอยอยู 
จึงไมสามารถปรับแกอะไรไดมากนัก แตเมื่อการแขงขัน
สิ้นสุดลง ผลประกาศวาไดที่ 4 ซึ่งถือเปนผลที่นาพึงพอใจ 
แตนี่เอง ที่เปนจุดเริ่ม ทําใหคิดไดวา ถาเราพยายามทํา

  การทาํกจิกรรมเพือ่โรงเรยีนนัน้ มทีัง้ทางดานการ
แขงขนัทางวชิาการ การแขงขนัทางกฬีา หรอืแมกระทัง่การ
แขงขันดนตรี ซ่ึงก็รวมถึงการแขงขันหุนยนต ของชมรม
ผมดวย ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ี ลวนแลวแตตองทุมเททั้งแรง
กาย แรงใจ และเวลา เพื่อใหผลงานสําเร็จลุลวงไปไดดวย
ดี ซึ่งจากการที่จะตองทุมเทเพื่อสิ่งตางๆ นี้ มันอาจจะเปน
เรือ่งทีน่าเบือ่หนาย สาํหรบัใครหลายๆ คน ไมเวนแมกระทัง่
ตัวผมเองเชนกัน วันนี้ ผมจึงอยากใหทุกคนลองปรับ
ทัศนคติที่มีตอการทํากิจกรรมใหม ใหมองวา การทํา
กิจกรรม เปรียบเสมือนการ “ผจญภัย” ในรูปแบบหนึ่ง 
ซึง่เรามาดกูนัดกีวาวา การปรบัทศันคตนิัน้ จะมผีลอยางไร
ตอตัวเรา และตอโรงเรียนที่เรารัก
  การผจญภัยของผมน้ันเริ่มข้ึนเมื่อผมศึกษาอยู
ระดับชั้นม.2 นับเปนการเริ่มตนปท่ี 2 ของตัวผมกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ท่ีคาดไมถึงวาจะมีวันนี้ได วินาทีแรก
ของการเริ่มตน ที่ผมยื่นใบสมัครเขาคายชมรมโรบอท 
เพื่อฝกฝนทักษะทางดานหุนยนต และไดรับการยอมรับ
จากทางรุนพี่ ใหไดไปแขงขันในระดับตางๆ ซึ่งปแรกถือ

AC ROBOT
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อะไร ไมมีอะไรที่จะไมประสบความสําเร็จ ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหตัวเองเกงขึ้นแลว ยังชวยสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน
อีกดวย และในปถัดมา ทําใหผมไดรางวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศถึง 2 รายการ และไดเปนตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขัน ในประเทศตางๆ 2 ประเทศ คือประเทศตุรกีและ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงถือเปนประสบการณ
ครัง้ใหม ทีไ่มไดหากนังายๆ ตองอาศยัคาํวา “โอกาส” และ 
“ความทุมเท” จริงๆ 
  และในปเดียวกันน้ัน ก็ไดทํากิจกรรมเชียร
และแปรอักษรควบคูกันไป และดวยการที่ทุมเทแรงกาย
แรงใจใหทั้งสองกิจกรรม ก็ทําใหประสบผลสําเร็จ และ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลโหวตนักเรียน
ดีเดนในปนั้น
  ถึงตอนน้ี ผมเลยอยากจะบอกกับทุกๆคนที่
เปนนักเรียนอัสสัมชัญวา ตอนนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ไมได
ใหแคความรูกับพวกคุณ ไมไดแคอบรมบมนิสัย หรือแค
สั่งสอนใหเปนคนดี แต อัสสัมชัญ กําลังหยิบยื่นโอกาส 
โอกาสสําหรับอนาคต โอกาสสําหรับผูที่ตองการจะพัฒนา

ตนเอง โอกาสสําหรับทุกคน ที่มีใจรักอัสสัมชัญ ตองการ
สรางช่ือเสียง หรือทําอะไรเพื่ออัสสัมชัญบาง แตสิ่งท่ี
พูดมาทั้งหมด คงไมมีใครบังคับใครได ขึ้นอยูกับตัวเรา
เอง ไมจําเปนตองเปนกิจกรรมหุนยนต หรือเชียรและ
แปรอักษร อาจจะเปนกิจกรรมหมากลอม กิจกรรมดาน
กีฬา หรืออีกหลายๆ กิจกรรม ซึ่งทุกๆ กิจกรรม ก็จะแบง
ตามความถนัดของนักเรียนแตละคน ขึ้นอยูกับทุกคนวา
จะทุมเทแรงกาย แรงใจ และเวลาใหมันมากแคไหน ทุกๆ
ครั้งที่ผมแขง หรือทํากิจกรรมตางๆ ผมไมเคยคิดวามันเท 
หรือมันเจง แตสิ่งสําคัญที่ผมคิด นั่นคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จะตองเปนที่ 1 ตลอดไป ในทุกๆ ดาน 
  สดุทายผมอยากจะบอกทกุคนวา การทาํกจิกรรม
นัน้ มขีอดมีากมาย ไมวาจะเปนการพฒันาศักยภาพในตวัเรา 
หรอืการเรยีนรูเพือ่ประโยชนตอชีวติจรงิ แตการทาํกจิกรรม
นั้นก็ยังมีขอเสียอยูบางนั่นก็คือเรื่องของเวลา เราจําเปนที่
จะตองทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อใหผลงาน
ออกมาด ีแตหากเรารูจกัแบงเวลา เปนคนมคีวามรบัผดิชอบ
แลว การทํากิจกรรม ก็จะนําแตขอดีมาสูชีวิตของเรา



อัสสัมชัญสาสน

42

 เมื่อ 2 ปที่ผานมา เปนเวลาพอดิบพอดีที่ตัวผมเองได
เขามาอาศัยอยูในรั้วแดงขาว ซึ่งเปนเวลาเดียวกันกับการปลุกปน
นกัตบลกูยางขาสัน้อสัสมัชญัใหกลบัมาฟนคนืชพีอกีครัง้ หลงัหลบั
ไหลเปนเวลากวา 30 ป ซึ่งไดยอดกุนซือหนุมดีกรีเยาวชนทีมชาติ
ไทยอยาง มาสเตอรสนั่น อนเกตุ เขามารับบทบาทเปนแมทัพใน
การพาทีมวอลเลยบอลอัสสัมชัญหวนกลับมาทวงบัลลังกแชมป
อีกครั้ง...
 หลายตอหลายคนมักจะยึดติดกับชื่อเสียงและความ
สาํเรจ็ของผลงานทีเ่คยไดสรางขึน้ในอดตีที ่แตลมืมองไปวาอดตีที่
สวยงามนัน้ในปจจบุนัมนัเหลอืเพยีงแคกลิน่ไอบางๆ ผสมกบัหมอก
จางๆ และความทรงจําที่นับวันก็ยิ่งจางหายจนแทบจะหมดสิ้นไป
แลว และนัน่ทาํใหอดตีนกัวอลเลยบอลทมีโรงเรยีนอสัสมัชญั อยาง
คุณสักกะพงษ บุญมี ไดเขามาเพื่อเปลี่ยนเอาความทรงจําดีๆ ที่ยัง
พอเหลืออยู ใหกลับกลายมาเปนเมล็ดพันธุ และทําการปลูกลงใน
รั้วอัสสัมชัญอีกครั้ง ซึ่งการเขามารับบทเปนผูจัดการทีมทําใหคุณ
สักกะพงษ บุญมี ตองตระเวนหาผูเลนที่มีฝมือเขาสูทีม จนไดยอด
ฝมือมารวมในทีมทั้งหมด 8 คน ไดแก เอก, บิ๊ก, รัก, นุ, อู, อารม, 
เตย และตอง ซึง่ทัง้หมดเปนผลผลติมาจากการแขงขนัวอลเลยบอล
รายการวิทยุการบินในป 2556 และเมื่อทุกคนไดมาอยูรวมกัน ไม
วาจะเปนผูจดัการทมี โคช รวมไปถงึนกักฬีา ทัง้หมดกไ็ดเริม่ทาํงาน
รวมกันทํางานอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนในสวนของการวางแผน
การทําทีม การฝกซอมที่ตองบอกเลยวาดุเดือดมากๆ จนในชวง
แรกๆผูเลนบางคนถึงกับออกอาการเหน่ือยลาและทอกันใหเห็น
กนัเลยทเีดยีว แตดวยหวัใจทีเ่ปนนกักฬีา ทาํใหทกุคนชวยกนัฟนฝา
อุปสรรคมาไดในที่สุด
 และสังเวียนแรกของทีมตบหนุมอัสสัมชัญก็มาถึง นั่น
คือการแขงขันวอลเลยบอลรายการเอสโคลา 16 ป ซึ่งในตอนนั้น 
นักตบทีมอัสสัมชัญ มีอายุเพียงแค 13 ปเทานั้น เทากับตองลง
เลนแบกรุนถึง 5 ป และดวยกระดูกที่เบอรยังไมถึง ทําใหตองพบ
ความพายแพและผิดหวัง ทิ้งไวเพียงความทรงจําอันแสนเจ็บปวด
และคําถามที่วาจะทําอยางไรใหเมล็ดพันธุที่โปรยไวจะผลิใบออน
ออกมาเสียที จนมาถึงการแขงขันในรายการที่ 2 เปนการแขงขัน

โดย TryIt Photo
เมล็ดพันธุที่อัสสัมชัญกําลังปลูก

รายการแอรเอเชยีรุนอาย ุ14 ป ซึง่กถ็อืวายงัตองลงเลนแบกนํา้หนกั
ของอายุเชนเคย แตผลการแขงขันที่ออกมานั้น ถือวาทําได
อยางดเียีย่ม ดวยการจบการแขงขนัดวยอนัดบัที ่3 ซึง่นัน้ทาํให
เหมือนเปนยาชูกําลัง ใหหัวใจของทุกคนพองโตกลับมาฮึกเหิม
อกีครัง้ ตอดวยการแขงขนัรายการที ่3 เปนการแขงรายการกรมพละ 
รุนอายุ 14 ป แตรายการนี้ ทีมทําผลงานไดไมดีเทาไหร เพราะ
ไมสามารถผานเขารอบ 2 ได ซึ่งทําใหตอนนี้ไดเริ่มเห็นจุดเดน
และดอยของทมีทีต่องปรบัเสรมิจนูและแตงในหลายๆดาน อาทิ
เชนผูเลนที่มีอยู ณ ตอนนี้ ตัวเลือกในการเลือกใชงานยังนอย
เกนิไป เพราะมเีพยีงแค 8 คน ทาํใหในการสบัเปลีย่นหมนุเวยีน
กันลงเลนยังไมสามารถทดแทนตําแหนงกันไมได และเปนเหตุ
ใหแผนที่ไดฝกซอมกันมาใชไดไมเต็มประสิทธิภาพ
 เปนเหตใุหในปถดัมา คณุสกักะพงษจงึตองการสราง
ทีมใหใหญขึ้น และแนนอนการสรางทีมใหใหญขึ้นก็ตองเสริม
ผูเลนของทีม และเปน ตะวัน, นัน, ปอนด และวิน ที่ไดรับเลือก
ใหเขาสูทมีอกี 4 คน ทาํใหตอนนีม้ผีูเลนทัง้หมดในทมีอยู 12 คน
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หอพักนักกีฬาวอลเลยบอลและบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนอาคาร 5 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบดวย หองรับรอง หองครัว หองรับประทานอาหาร หองเก็บอุปกรณกีฬา ลานอเนกประสงค พรอมที่จอดรถ จํานวน 4 คัน

ชั้นที่ 2 ประกอบดวย หองแตงตัวนักกีฬา จํานวน 2 หอง หองเรียน/หองทําการบาน หองอาบนํ้ารวม หองซักลาง

ชั้นที่ 3 ประกอบดวย หองนอนใหญ จํานวน 2 หอง (หองนอนนักกีฬาวอลเลยบอลและหองนอนนักกีฬาบาสเกตบอล) 

       หองพยาบาล หองกายภาพ

ชั้นที่ 4 หองแตงตัวนักกีฬา หองนอน 1 หอง หองออกกําลังกาย (Fitness) หองเก็บของ และหองนํ้า

ชั้นที่ 5 หองนอน 4 หอง (สําหรับรับรองแขก VIP) หองนํ้า หองซักรีด และลานตากผา

หอพักนักกีฬาวอลเลยบอล

และบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

 โรงเรียนอัสสัมชัญ กําลังดําเนินการจัดสรางหอพัก
นักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ บริเวณซอยสาทร 13 เขตสาทร 
กรุงเทพฯ เพื่อรองรับนักกีฬาโครงการทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ในปการศกึษา 2559 ประเภทวอลเลยบอล และบาสเกตบอล เพือ่
เปนสวนหนึ่งของสวัสดิการที่จะสงเสริมใหนักกีฬามีการพัฒนา
ศักยภาพในทุกดาน โดยหอพักนักกีฬาหลังนี้ ใชงบประมาณใน
การกอสรางประมาณ 27.5 ลานบาท โดยคาดวาจะแลวเสร็จ 
พรอมใหนักกีฬาไดเขาพัก ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

และทันทีที่นองใหมเขามาเติมเต็ม ทุกคนก็เริ่มสตารทฝกซอม
กันอยางเขมขนขึ้นเร่ือยๆ รุนนองที่เขามาตองปรับตัวใหเลน
เขากับระบบและแผนการเลนของรุนพี่ใหทัน และการแขงขัน
รายการแรกของป แตเปนรายการที ่4 นบัตัง้แตกอตัง้ทมีกม็าถงึ
 นั่นคือการแขงขันวอลเลยบอลรายการบางปูคัพ 
ซึ่งรุนที่ลงแขงขันคือ 18 ป #18 ป เหรอ ใชแลวครับ 18 ป 
ไมไดพิมพผิดแตอยางไร เพราะโคชโกหรือสนั่น อนเกตุ มองวา
ลกูทมีของตนเองตองสรางกระดกูใหแขง็แกรงกวาทีเ่ปนอยู แต
ถึงแมจะเลนในรุน 18 ป ผลงานของอัสสัมกลับทําไดดีเกินคาด 
เมือ่จบการแขงขนัดวยอนัดบัที ่3 ทาํใหเปนทีเ่ริม่จบัตามองของ
คนในวงการวอลเลยบอลนักเรียนบางแลว จากนั้นไมนานก็มี
การแขงขันรายการเอสโคลารุน 16 ป เหมือนเคยคือยังตอง
แบกรุนอยูถงึ 2-3 ป และผลการแขงขนักด็ขีึน้ดวยการจบอนัดบั
ที่ 3 ดีกวาครั้งแรกที่ลงแขงขันในรายการนี้ ซึ่งตอนนี้แขงขันจบ
ไป 5 รายการ อัสสัมชัญ ควาที่ 3 ไปถึง 3 รายการ ในสองปที่
ผานมา และในที่สุด การแขงขันวอลเลยบอลแอรเอเชียรุน 14 
ป กไ็ดเริม่ทาํการแขงขนั และแนนอนทมีอสัสมัชญัตัง้เปาหมาย
วาตองการเปนแชมปและตัวแทนภาคนครหลวงเขาไปแขงขัน
ในรอบประเทศใหได ซึ่งทีมเคยผานเขารอบ 4 ทีมสุดทายในป
ที่แลว และทีมอัสสัมชัญก็ทําไดสําเร็จหลังสามารถเขาสูรอบ 2 
ดวยการเปนทมีอนัดบั 2 ของกลุมในรอบแรก ผานเขาไปพบกบั
ยอดทีมวอลเลยบอลอยางทีมโรงเรียนหอวังนนทบุรี
 ดวยชื่อและชั้นของอัสสัมชัญกับหอวังนนทบุรี ตอง
ยอมรับวาอัสสัมชัญเปนรองดวยทุกประการทั้งปวง แตดวย

ฟอรมที่รอนแรงดั่งกับลาวาที่ปะทุอยูในภูเขาไฟ ทีมอัสสัมชัญ
เหมือนปลอยหมัดฮุกเขาหนาและกรรมการนับ 10 ดับชื่อและ
ชั้นของหอวังนนทบุรี ตีตั๋วผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศไดเปนครั้ง
แรกนบัตัง้แตไดเริม่สงทมีเขาทาํการแขงขนั และในเวลานีเ้มลด็
พนัธุทีห่วานไวพรอมจะผลใิบเปนตนกลาแลว หากสามารถชนะ
ไดในแมตชชิงชนะเลิศ พรอมตีตั๋วเขาไปเลนในรอบชิงแชมป
ประเทศไทย
 และในแมตชชิงชนะเลิศอัสสัมชัญโคจรมาพบกับ
มักกะสันพิทยาคมที่ดับฝนแชมปเกาอยาง กีฬานครนนทใน
รอบรองชนะเลิศมาได และวินาทีแหงประวัติศาสตรก็เกิด
ขึ้น หลังเสียงนกหวีดสุดทายจากผูตัดสินสิ้นสุดลง อัสสัมชัญ
ยัดเยียดความปราชัยใหกับมักกะสันและผงาดควาแชมปแรก
ไดสําเร็จ และเปนตัวแทนเขาไปเลนในรอบสุดทาย ลาสุด
ควาแชมป วอลเลยบอลยวุชน “แอรเอเชยี” รุนอายไุมเกนิ 14 
ป ประจําป 2558 ชิงถวยประทานทูลกระหมอมหญิงอุบล-
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงแชมปประเทศไทย 
ณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา มาครองไดสําเร็จ
 ถึงเวลานี้เมล็ดพันธุที่คุณสักกะพงษ บุญมี ปลูกไว
นั้นไดเติบโตเปนตนกลาอยางสมบูรณแลว และหากชวยกัน
หมั่นรดนํ้าพรวนดิน ดูแลตนกลาใหเติบใหญ ทีมวอลเลยบอล
อัสสัมชัญก็จะผลิดอก ออกผล ควาแชมปไดเปนกอบเปนกํา
อีกครั้ง และผมเชื่อวาทีมวอลเลยบอลอัสสัมชัญจะกลับมาเปน
มหาอํานาจนักตบลูกยางขาสั้นชายไดในไมชานี้..
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 ชวงสองปที่ผานมา จะเห็นไดวาขาวคราวทาง
วงการกีฬาขาสั้น ในกีฬาหลายประเภท เริ่มมีชื่อของ 
“อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ ขยับกาวขึ้นมาติด
โผแชมปรายการตาง ๆ ไมวาจะเปน ฟุตบอลนักเรียน 
บาสเกตบอล หรือแมกระทั่งวอลเลยบอล ก็เริ่มมีชื่อของ
ทีมอัสสัมชัญ มาใหคุนหูอยูบอยครั้ง
 เห็นจะปฏิเสธไมไดวา การกลับมาของทีมฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดบอสใหญอยาง ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน ที่ใหการสนับสนุน
เต็มที่ ไมวาจะสรางบานพักนักฟุตบอลหลังใหม ติดกับ
สนามฝกซอมที่โครงการอัสสัมชัญ แคมปส พระราม 2 

โดย... กองบรรณาธิการ

อินทรีแดง “อัสสัมชัญ” เดินหนาเต็มตัว 

เพื่อทวงเบอรหนึ่งลูกหนังขาสั้น 

ทุมงบกวาหกแสน ปรับปรุงสนามใหม

ดวยทุนกวา 9 ลานบาท โดยดึงศิษยเกาอยาง “บิ๊กหนุม” 
กนกพนัธุ จลุเกษม อดตีผูวา กกท. มานัง่บงัเหยีน ผูจดัการ
ทมีฟตุบอลในโครงการทมีฟตุบอลอสัสมัชญัสูความเปนเลศิ 
“AC THE GREAT” พรอมทมีงานศษิยเกาทีเ่ขามาสนบัสนนุ
การทําทีมในปการศึกษา 2558 โดยตั้งเปา 3 ป จะกลับ
มาทวงความยิง่ใหญฟตุบอลนกัเรยีนใหได พรอมทัง้จะเปน
แหลงผลตินกัฟตุบอลคณุภาพสูสโมสรชัน้นาํของเมอืงไทย 
โดยมี “เหนอเสนห” ประเสริฐ ชางมูล ลูกหมออัสสัมชัญ 
เปนผูฝกสอนรุน 17 ป และ 18 ป “เปกโก” มาสเตอร
ประนพุงษ ปนสวุรรณ กองหลงัชดุดรมีทมี และมาสเตอร
อภิรัตน วิมานรัตน โคชหนุมไฟแรง มาคุม 16 ป พรอม
ทีมงานผู ฝกสอนที่มีศักยภาพ ซึ่งผลงานลาสุดของทีม
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ฟุตบอล “อินทรีแดง” คือแชมปฟุตบอลนักเรียน ชิงถวย
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ รุน 16 ป ประจําป 2558 มา
ครองเปนประวัติศาสตรถวยแรกในรุนนี้ดวย สวนทีมที่
ปรกึษากเ็ปนคนคณุภาพในวงการฟตุบอล อาท ิสะสม พบ
ประเสริฐ, ชัยยง ขําเปยม ฯลฯ
 แตนั่นคงไมเพียงพอในการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอเนื่อง โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ จับมือกับ 
คุณกนกพันธุ จุลเกษม ทุมงบประมาณกวา 6 แสนบาท 
ปรับปรุงสนามซอมฟุตบอลเดิม 2 สนาม ใหพรอมในการ
ฝกซอมใหนักฟุตบอลไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ไดเปดใชสนามฟุตบอล
โรงเรยีนอสัสมัชญัอยางเปนทางการ โดยมภีราดา ดร.เดชาชยั 

ศรีพิจารณ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เปนประธาน 
พรอมดวย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน 
คุณกนกพันธุ จุลเกษม ผูจัดการทีม/ประธานโครงการ
ฟุตบอลอัสสัมชัญสูความเปนเลิศ พรอมแขกผูมีเกียรติ
รวมงาน ณ สนามฟตุบอลภายในโครงการอสัสมัชญั แคมปส 
พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 นอกจากไดศิษยเกาที่เขามาเปนทีมงานสนับสนุน
แลว ยังมีสปอนเซอรตบเทาเขามาสนับสนุนทีมฟุตบอล
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน บริษัท วาริกซ สปอรต จํากัด 
ที่มาเปนผูสนับสนุนหลักสําหรับชุดทีมกีฬาของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ปการศึกษา 2558 ไมวาจะเปนทีมฟุตบอล 
บาสเกตบอล และวอลเลยบอล เปนมลูคารวมสองลานบาท 
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 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ หรือ ซีพี สนับสนุน
ผลติภณัฑอาหาร เนือ้นมไข มาบาํรงุนกักฬีาตลอดป มลูคา
สามแสนบาท รวมไปถึงผลิตภัณฑนํ้าดื่มชางจาก บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวนกวาสามแสนบาท 
สวนดานวทิยาศาสตรการกีฬาและกายภาพ ไดบรรดาศษิย
เกาที่อยูในแวดวงดานนี้ มาดูแลอยางใกลชิดตอเน่ือง ทั้ง
การพัฒนาและการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ ซึ่งลาสุดได 
“เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล พรอมเพื่อน ๆ ในรุน เอซี 
98 มอบเงนิรวมหาแสนบาท สนบัสนนุอปุกรณหองฟตเนส
และติดตั้งไฟสนามใหกับนักฟุตบอลเพื่อใชเวลาในการฝก
ซอม รวมถงึสมาคมอสัสมัชัญ และบรรดาศษิยเกาหลาย ๆ 
ทาน เริ่มเขามาสนับสนุนในหลายชองทาง และพรอมที่จะ

ผุดโครงการใหบรรดาศิษยเกาเขามาเปนสวนหนึ่งของทีม
รวมกัน
 ในสวนของโรงเรยีนอสัสัมชญั เองไดตัง้งบประมาณ
ในการทําทีมฟุตบอลปนี้ จํานวนเกือบ 5 ลานบาท พรอม
ทั้งมอบทุนการศึกษาสําหรับนักฟุตบอล รุน 16-18 ป 
(คาเลาเรียน) เปนจํานวนสามลานเจ็ดแสนบาท
 การกลับมาของทีมฟุตบอลอินทรีแดง “โรงเรียน
อัสสัมชัญ” ครั้งน้ี นาจะเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ใหกลับมายิ่งใหญอีก
ครัง้ และเพยีงพอในการพฒันาอยางตอเนือ่งเพือ่ทวงความ
ยิ่งใหญกลับมาอีกครั้ง
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โดย ลุงเปล มองเกมและกองบรรณาธิการ

คณะกรรมการโครงการทีมฟุตบอลอัสสัมชัญสูความเปนเลิศ [AC THE GREAT]

คณะกรรมการอํานวยการ

1. ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ  ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ / ประธาน
2. ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม  อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ / รองประธาน
3. ภราดา ดร. พิสูตร วาปโส   ผูอาํนวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ / รองประธาน

คณะกรรมการดําเนินการ

1. คุณกนกพันธุ  จุลเกษม   ผูจัดการทีม
2. คุณมนู   สิทธิประศาสน  ผูชวยผูจัดการทีม / ดูแลทีมรุนอายุไมเกิน 16 ป
3. ดร.ชาติชาย  พุคยภรณ   ผูชวยผูจัดการทีม / ดูแลทีมรุนอายุไมเกิน 16 ป
4. คุณประพันธ  เจษฎากร   ผูชวยผูจัดการทีม / ดูแลทีมรุนอายุไมเกิน 18 ป
5. คุณพิพัฒน  กฤษฤานนท  ผูชวยผูจัดการทีม  /ดูแลทีมรุนอายุไมเกิน 18 ป
6. มาสเตอรโอภาส  ธิราศักดิ์   ผูประสานงาน / ผูควบคุมทีมรุนอายุไมเกิน 16 และ 18 ป
7. นายกฤษณพงษ  ตันติมงคลสุข  ผูชวยผูควบคุมทีมรุนอายุไมเกิน 16 และ 18 ป
8. คุณศุภโชค  โฆษวงศ   เลขานุการ

ที่ปรึกษา

1. คุณศุภกร   พลกุล   อุปนายก สมาคมอัสสัมชัญ
2. คุณสะสม   พบประเสริฐ  ที่ปรึกษาดานเทคนิค
3. พันตํารวจโทชัยยง ขําเปยม   ที่ปรึกษาดานเทคนิค

คณะอนุกรรมการทีมผูฝกสอนฟุตบอลรุนอายุไมเกิน 16 ป

1. มาสเตอรประนุพงษ ปนสุวรรณ  ประธาน / หัวหนาผูฝกสอน
2. มาสเตอรอภิรัตน  วิมานรัตน  รองประธาน / ผูชวยผูฝกสอน
3. นายสารัช   พวงทรัพย  ผูชวยผูฝกสอน
4. นายอาภาวัฒน  คณะโต   ผูชวยผูฝกสอน

คณะอนุกรรมการผูฝกสอนทีมฟุตบอลรุนอายุไมเกิน 18 ป

1. นายประเสริฐ  ชางมูล   ประธาน / หัวหนาผูฝกสอน
2. นายจักรกฤษณ  ทับแวว   รองประธาน / ผูชวยผูฝกสอน
3. นายอาภาวัฒน  คณะโต   ผูชวยผูฝกสอน

คณะอนุกรรมการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา

1. นายศุภโชค  โฆษวงศ   ประธาน
2. นายชัยดี   โพธิไพบูลยชัย  รองประธาน

คณะอนุกรรมการฝายการเรียนการสอน

1. มาสเตอรสมชาย  ยงอมรพันธุ  ประธาน
2. มาสเตอรณรงค  วีระประจักษ  รองประธาน / หัวหนาฝายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ
3. มิสสุภาวดี   เหลี่ยวเจริญ  รองประธาน / หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ

คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ

1. มาสเตอรโสภณ  สกุลเรือง   ประธาน / หัวหนางานประชาสัมพันธโรงเรียนอัสสัมชัญ
2. มาสเตอรกายสิทธิ์ รมไมล   รองประธาน
3. มาสเตอรนฤพนธ ชูสกุลรัตน  กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝายสิทธิประโยชน

1. ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ  ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ / ประธาน
2. มาสเตอรอาสา  มรพงษ   รองประธาน
3. คุณมนู   สิทธิประศาสน  กรรมการ
4. คุณอภิภพ   พึ่งชาญชัยกุล  กรรมการ
5. มาสเตอรโอภาส  ธิราศักดิ์   กรรมการ
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 การแขงขันฟุตบอล KICK FOR MOM เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานสายสัมพันธวันแมอัสสัมชัญ 
ปการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซึ่งจัดโดยเครือขาย
ผูปกครองจากทกุระดบั ใหความรวมมอืรวมใจจดังานขึน้
มาไดอยางดยีิง่ เตม็ไปดวยบรรยากาศแหงความรกัความ
ผูกพัน โดยมีทีมเขารวมแขงขันกวา 50 ทีม
  
 ชมรมฟุตบอลผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถมไดรวมกิจกรรมสายสัมพันธวันแมอัสสัมชัญดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอล KICK FOR MOM ซึ่งมีการจัด
งานแถลงขาวขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน ผูอํานวยการ มาสเตอร
รุจ คเนจร ณ อยุธยา หัวหนาฝายกิจการนักเรียน คุณ
สภุาพ พรหมทา ประธานชมรมฟตุบอลผูปกครองโรงเรยีน
อสัสมัชัญ คณุสทุศั ผดงุยศ ทีป่รกึษาชมรมฟตุบอลผูปกครอง

การแขงขันฟุตบอล KICK FOR MOM
เรียบเรียงโดย ม.ชาญสิทธิ์ วงศเสงี่ยม

โรงเรียนอัสสัมชัญ และ คุณณัฏฐิยา มาตังคะ ประธาน
จัดงานสายสัมพันธวันแมอัสสัมชัญ รวมกันแถลงขาว
ในกิจกรรมวันแม เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ และทักษะ
ทางดานกีฬา ใหกับนักเรียน อีกทั้งยังเปนการสานสัมพันธ
ระหวางผูปกครองและโรงเรียน ณ หองประชุมหลุยส 
มาร ีชัน้ 2 ตกึพระนางพรหมจาร ีมารอีา โรงเรยีนอสัสมัชญั
แผนกประถม
  การแขงขันฟุตบอล KICK FOR MOM ซึ่งผลการ
แขงขัน ทีมชนะเลิศระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 
ไดแก ทีม Fight 4 MOM ทีมชนะเลิศระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 และ ป.4 ไดแก ทีม วังใหม และทีมชนะเลิศ
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่5 และ ป.6 ไดแก ทมี วฒัน 200
  อัสสัมชัญสาสนฉบับนี้ ได รวบรวมขอมูลการ
สัมภาษณจากทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน 
และทมีนองใหมชัน้ประถมศกึษาปที ่1 มาใหผูอานไดทราบ
กันครับ
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จากผูปกครองทีม Fight 4 MOM 
  เกดิจากการชกัชวนกนัของเพือ่นนกัเรยีนชัน้ ป.2/3 
และ 2/4 ทีม่ใีจรกัในการเลนกฬีาฟตุบอล และอยากจะทาํ
อะไรสกัอยางใหคณุแมภมูใิจในตวัพวกเรา เมือ่ทราบขาววา
ชมรมผูปกครองอสัสมัชัญจะจดัการแขงขนัฟตุบอลขึน้จงึไม
ลงัเลทีจ่ะสมคัรเขารวมการแขงขนั เนือ่งจากเวลาการซอม
ทีจ่าํกดั ความคาดหวงัในตอนตนของพวกเราอยูทีร่อบแปด
ทีมสุดทายเทานั้น 
  อยางไรก็ตามในวนัแขงจรงิพวกเรามทีัง้คณุพอและ
คุณแมมาใหกําลังใจอยางเต็มท่ีและชวยพวกเราวางแผน
การแขงขันในแตละรอบ ทําใหพวกเราฝาฟนจนไดถวย
ชนะเลศิมาในทีส่ดุ สิง่ทีท่าํใหพวกเราภมูใิจอกีอยางหนึง่คอื
ทีมเราไมเสียประตูใหคูแขงเลย
  ขอขอบคุณ คุณพอคุณแมที่สนับสนุนพวกเรา 
ขอบคุณชมรมฟุตบอลผูปกครองและโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประถมที่จัดการแขงขันที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมาครับ

สมาชิก ทีม Fight 4 MOM 
ป.2/3
ภีม  - ภีมเดช ธนศรีสุข เลขประจําตัว 53427
เฟม  - ภูธฤต สิริวรวิทย เลขประจําตัว 53724
ป.2/4
ภูมิ  - ภูมินันท ธนศรีสุข เลขประจําตัว 53426
แอลเจ - จิรภาส ตรีเทพวิจิตร เลขประจําตัว 53496
เฟม  - พีรดนย ตั้งพงศพิศาล เลขประจําตัว 53657
บีบี  - กองภพ นิ่มเล็ก เลขประจําตัว 53590



จากผูปกครองทีม วังใหม 
  รูสึกภูมิใจมากที่เด็กๆ ทั้ง 6 คนนี้มีความสามารถ 
ผานเขาสูการเปนท่ี 1 เพราะการเลนที่ลงตัว รับสงบอล
ตามคําสั่งของโคช เลนไดดีมากคะ อยากใหทางโรงเรียน
สนับสนุนกีฬาฟุตบอล และกิจกรรมดีๆ แบบน้ี และขอ
ขอบคุณชมรมฯ ที่จัดกิจกรรมใหเด็กๆ ไดมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถใหพอแม และคณะภราดา คุณครูไดเห็น 
ขอบคุณคะ

สมาชิกทีม วังใหม
จาว ภมรทรัพย ป.4/3 กัปตันทีม เลขประจําตัว 52453
ภูวเดช สุธีธนานนท ป.4/7. เลขประจําตัว 52517
ชวินธร. กิตติวชราพวษ ป.4/6 เลขประจําตัว 52345
ภานุวิชญ กิตติวโยธิน ป.4/2 เลขประจําตัว 52271
ธนิก เลขาปญญาพร ป.4/2 เลขประจําตัว 52106 
อัครนันท วงศขจรธรรม 4/4 เลขประจําตัว 52119

อัสสัมชัญสาสน

50



 หวงัเปนอยางยิง่ครบัวากจิกรรมทีด่แีบบนีจ้ะมใีนปตอๆ ไป เพือ่สงเสรมิใหเดก็มใีจรกัในกฬีาฟตุบอล และออก
กําลังกายเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงเปนลูกที่ดีและนารักของพอแม

จากผูปกครองทีม วัฒน 200
  เด็กๆ ทุกคนในทีมนี้ เริ่มตนจากการที่พวกเรารัก
กีฬาฟุตบอลเหมือนกัน และมีความพยายามที่จะฝกฝน
ใหดียิ่งขึ้นเลยมารวมตัวกัน และมีผูใหญใจดีคือพี่ๆ ชมรม
ฟุตบอลผูปกครองฯ ไดเล็งเห็นคุณคาในส่ิงที่พวกเรารัก 
จงึใหโอกาสพวกเราไดลงแขง จนไดถวยรางวลัชนะเลศิ มา
ครองไดสาํเรจ็ ผมขอขอบคณุสาํหรบัโอกาสดีๆ  ทีท่างชมรม
ฟุตบอลผูปกครองไดมอบใหกับเด็กๆ ครับ

จากผูปกครองทีม ป.1/7 FC
  ทีมของเราเปนนองเล็ก ป.1/7 ทั้งทีมมีท้ังเด็กท่ี
เลนบอลเปนบางไมเปนบาง เกงบาง ไมเกงบาง บางคน
เพิ่งหัดเลนบอล แตมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนรักและ
ชอบเลนกีฬาฟุตบอล ทีมเราไมเคยลงแขงที่ไหนมากอน 
จนมีกิจกรรม KICK FOR MOM ในงานวันสายสัมพันธวัน
แมอัสสัมชัญนี้ ที่เห็นคุณคา และเปดโอกาสใหเด็กแสดง
ความสามารถทางกฬีา ขอขอบคณุชมรมฟตุบอลผูปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับ

สมาชิกทีมวัฒน 200
ด.ช. พชรธร โรจนบวร (กอง) ป.5/1 51602
ด.ช. ศิวกร สมิงไพร (เกง) ป.5/3 51536
ด.ช. ธีรเมธ อึ้งพิสิฐศักดิ์ (ยง) ป.5/6 51525
ด.ช. ศุภณัฐ ตันตวรนาท (โบท) ป.5/8 51607
ด.ช. สุวิจักขณ เบญจสัตยกุล (ปอนด) ป.5/8 51410
ด.ช. ปภานเดช เจริญบุญชูชัย (เบส) ป.5/8 51466

สมาชิกทีม ป.1/7 FC 
ภีม สุภเวศร เวศนานนท เลขประจําตัว 54042
อานะ อิทธยากร หุตะสิงห เลขประจําตัว 54096
ลง ธีรดนัย อึ้งพิสิฐศักดิ์ เลขประจําตัว 54134
พูม ภัคพล ภูนอยศักดิ์ เลขประจําตัว 54159
โกลเท็น อริยธัช เจริญสุขนพนนท เลขประจําตัว 54194 
เต็ม สุวิจักขณ โพธิ์กลั่น เลขประจําตัว 54410

อัสสัมชัญสาสน
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คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ปการศึกษา 2558
นายวสุพล   ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ เลขประจําตัว 46056   ม.6/2   ประธานนักเรียน
นายสิทธิกานต   ธีระวัฒนชัย เลขประจําตัว 46295   ม.6/1   รองประธานนักเรียน
นายนฤชล   กมลณรจน เลขประจําตัว 46488    ม.6/10   รองประธานนักเรียน
นายเจตนิพัทธ  เลิศอนันต          เลขประจําตัว 46045    ม.6/2    เลขานุการ
นายภัคธร  ชํานาญกิจ เลขประจําตัว 53268    ม.6/2    เลขานุการ
นายสิรวิชญ  ศิวทองคํา เลขประจําตัว 51165     ม.6/2    หัวหนาฝายตอนรับ
นายกฤต  จุฬาไลวงศ เลขประจําตัว 46002    ม.6/4   หัวหนาฝายศาสนาคริสต
นายณัฐกิตติ์  ศิลปวิไลเลิศ        เลขประจําตัว 51147  ม.6/2   หัวหนาฝายศาสนาพุทธ
นายโอหม  ยาเลช เลขประจําตัว 46373  ม.6/6  หัวหนาฝายศาสนาอิสลาม
นายเศรษฐศักดิ์  คงสวัสดิ์เกียรติ เลขประจําตัว 46267    ม.6/1  หัวหนาฝายวิชาการ 
นายณัฐชนน  โตจิรกุล เลขประจําตัว 46356   ม.6/1   รองหัวหนาฝายวิชาการ
นายลัทธวิทย  แพรวพรายสุขกุล เลขประจําตัว 46024   ม.6/1   ผูชวยฝายวิชาการ
นายนรวิชญ   เอี่ยมสําอาง เลขประจําตัว 45465  ม.6/2   หัวหนาฝายกิจกรรม
นายวัชรยุทธ  นุชพุม เลขประจําตัว 46129  ม.6/2  รองหัวหนาฝายกิจกรรม
นายเจนณรงค   บุญจันทร เลขประจําตัว 51160  ม.6/2   หัวหนาฝายกีฬา
นายธีรภัทร  บุญเจริญสมบัติ เลขประจําตัว 46095   ม.6/2   รองหัวหนาฝายกีฬา
นายปฐมพงศ   กุศลมโนมัย เลขประจําตัว  51131  ม.6/5   หัวหนาฝายเอกลักษณ
นายฤทธิภูมิ   วัชระชัยสุรพล เลขประจําตัว 46236  ม.6/3  หัวหนาฝายหาทุน
นายคณธัช   ดํารงชัยธรรม เลขประจําตัว 45949   EP.6/2  รองหัวหนาฝายหาทุน
นายภาสกร  สุวังกูร เลขประจําตัว 46516  EP.6/2   ผูชวยฝายหาทุน
นายญาณภัทร   วงศศรีนันท เลขประจําตัว  46123   ม.6/5   ที่ปรึกษาฝายเชียร
นายวรุตม   ชัยยารังกิจรัตน เลขประจําตัว 46258  ม.6/8      ฝายประชาสัมพันธ
นายภูรินท   สุระศันสนีย เลขประจําตัว 46457   ม.6/2    กรรมการนักเรียน
นายอัครวิทย   วองไวพันธุ เลขประจําตัว 46068   ม.6/2   กรรมการนักเรียน
นายพีรพงศ   วังเจริญไพศาล เลขประจําตัว 50430   ม.6/2   กรรมการนักเรียน
นายอัครวินท   อนันตสุวิโรจน    เลขประจําตัว 51126  ม.6/2    กรรมการนักเรียน
นายสรวิศ   รุจิธรรมกุล        เลขประจําตัว 46246  ม.6/8    กรรมการนักเรียน
นายพิสิฐพงศ   สําเร็จประสงค    เลขประจําตัว 46202   ม.6/10   กรรมการนักเรียน
นายชินกฤช   ศิริพิน               เลขประจําตัว 53246   ม.6/10    กรรมการนักเรียน
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เเผนกประถม ปการศึกษา 2558
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 ครู คําที่มากจากคําเดิม คือ คุรุ แปลวา หนัก 
คําๆ นี้เปนคําแทนคํานามที่มีคุณคา มีความหมายที่
ลึกซึ้ง ถาในฐานะที่ผมเปนศิษยเวลาที่ผมจะเอยถึงครู
ที่ผมรัก เคารพ และศรัทธาทานจะใหความรูสึกที่อบอุน 
ปลอดภยั นาเคารพ เทดิทลู ยกยอง รกั และบชูา ซ่ึงทานจะ
เปนผูใหคําแนะนําที่ดีกับศิษย ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป
ที่ไดปฏิสัมพันธกับทานในทุกครั้ง และในเวลาเดียวกัน ผูที่
ถูกเรียกก็จะรับรู และก็จะตระหนักถึงบทบาทหนาที่ไดใน
ทันทีที่ถูกเรียก ตองรูสึกทันทีวา ตองมีภาระที่ยิ่งใหญใน
อาชีพ คือ ตองเปนผูที่อุทิศตนใหเวลา, ใหความเสียสละ, 
ใหความทุมเท, ใหแบบอยางทีด่,ี ใฝเรยีนรู. มทีศันคตทิีด่,ี มี
วธิคีดิทีเ่ปนบวก, มุงมัน่อบรมสัง่สอนใหผูเรยีน เรยีนรูไดใน
ทกุมติ ิทัง้ดานความรู ควบคูคณุธรรมอยูอยางสมํา่เสมอ ทัง้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใหผูเรียนไดซึมซับ แบบอยาง
ที่ดีงามไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง จนสามารถประเมินผลได
วา “เมล็ดพันธุ” (นักเรียน) ที่ “ครู” ไดพยายามบมเพาะ 
อบรม สัง่สอน ดแูลจนเตบิใหญในสงัคม มคีรอบครวั มหีนา
ทีก่ารงานทีด่ ีเปนทีป่ระจกัษ เปนทีย่อมรบัของคนในสงัคม 
สดุทายคอื มคีวามสขุทกุภาคสวน นีค่อื ภาระหนาทีข่องคน
ที่จะมาทําหนาที่ในอาชีพที่ถูกเรียกวา “ครู”
 หลักการดําเนินชีวิตของครูคนหน่ึง ซึ่งเปรียบ
เสมือนเข็มทิศท่ีทําใหเขามุงม่ันท่ีกาวเดินไปจนเขาคิดวา
ประสบความสําเร็จในการอยูในสังคม ไดอยางมั่นคง และ
มีความสุขกับงานที่เขารัก และเขาเลือก ซึ่งอาจตองพึ่งพา
สิ่งที่จะมาดูแลเสริมสรางกําลังใจใหมีความเขมแข็ง หรือ
แข็งแกรงซึ่งตองมีหลายๆ ปจจัย ในการยึดเหนี่ยวสติของ
ตนไมใหทอแท แตกลับภูมิใจ ซึ่งผมก็เชื่อวาบุคคลธรรมดา
ทั่วๆ ไปก็ทราบ แต “ครู” ตองปฏิบัติใหไดจริง ดังนี้

ครู โดย มาสเตอรขจรพรรณ (ไพโรจน) แกวสุวรรณ

อยากบอก อยากเลา อยากแบงปน แกผูที่สนใจ

1. จงปฏิบัติตาม 3 Rs 
    1. เคารพตนเอง (Respect for self)
    2. เคารพผูอื่น (Respect for others)
 3. รับผิดชอบตอการกระทําของตน (Responsi-   
       bility for all your actions)
2. จงดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อที่วาเมื่อ
คุณสูงวัยขึ้น และคิดหวนกลับคุณจะสามารถมีความสุข
กับสิ่งที่ไดทําลงไปอีกหลายๆ ครั้ง
3.บรรยากาศความอบอุนในครอบครวัเปนพืน้ฐานสาํคัญ
ของชีวิต
 หลักคิด และ การปฏิบัติตน ซึ่งไมยากเกินจะนํา
ไปใชในชีวิตประจําวัน ถาเรารูจักหยุดสักนิดคิดทบทวน
สักหนอย กอนการกระทําทุกครั้งเราจะรูสึกไดทันทีวา 
“ควรทําหรือไมควรทํา” “เหมาะสมไหม ที่เราจะพูด 
หรือจะทํา” ในขณะที่เรายังไมพรอม ยังไมมีสติ ยังไมมี
ขอมูลพื้นฐานใดๆ มาประกอบการตัดสินใจ แตไมได
หมายความวาทุกอยางจะตองรอ จะตองใชเวลา ซึ่งถา
เราใชสติในการทํากิจกรรมใดๆ บอยๆ มันก็จะทําใหการ
ตัดสินใจในแตละครั้งรวดเร็วขึ้นเปนลําดับ เหมือนการพูด 
การทํางาน เปนปกตินิสัย มันจะมีเหตุ มีผล และมีคําตอบ
ใหเราไดตัดสินใจไดในทันทีครับ.
 บรรยากาศความอบอุนในครอบครัว “เปนพื้น
ฐานสําคัญที่สุดของชีวิต” บานคือวิมาน ของบุคคลที่
อาศัยอยู เปนเรื่องธรรมดา เมื่อทุกคนในบานเดียวกัน 
ชายคาเดียวกัน ไดทํากิจกรรมรวมกันอยางเขาใจกัน รูจัก
แบงปนกัน แนะนําสิ่งดีดีใหกัน เอื้ออาทรตอกัน สําคัญ คือ 
ใหอภัยในความผิดพลาดตอกัน พูดคุยรับฟงเรื่องราวของ
กัน และกันไดทุกเรื่อง ดวยความรูสึกที่ดีตอกัน มีความรัก 
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มคีวามเมตตาเปนฐาน ปราศจากความอจิฉารษิยาใดๆ คอื
รูจกัการใหมากกวารบั และใหทีย่ิง่ใหญทีสุ่ดคือ “ใหอภัย” 
ตอกัน ใหโอกาสกัน สุดทายคือความสุข ความสงบ
รมเย็นทุกครอบครัว อาจจะอางเลยไปถึงในองคกรก็ได 
ถาบรรยากาศเปนแบบที่กลาวมาขางตน ถาคนที่อยู 
รวมกันในองคกรน้ันๆ ไดนําไปคิดตริตรองดู และนําไป
ปฏิบัติ ซึ่งมันจะเปนจริงไดอยางแนนอนครับ ถาบุคลากร
ในองคกรตระหนกัได และปรบัตวัเองได ถาไมสามารถปรบั
ไดกอ็าจจะไดรบัคาํแนะนาํสัน้ๆ วาไปทาํอาชพีทีเ่หมาะสม
กับแนวคิดของตนดีกวาไหม เพื่อจะไดพบกับบรรยากาศ
แบบที่ตนตองการ และก็จะมีความสุขในแบบที่คุณเลือก
ไดเชนกัน
 สิ่งนี้ผูที่มีอาชีพเปน “ครู” หรือครูมืออาชีพควรมี 
หรือตองมี คือ ตองมีความตระหนักใหมากวานี่เปนหนาที่
โดยตรงของ “ครู” คือตองเปนผูสรางบรรยากาศของ
ความรัก ความอบอุน ความปลอดภัย ความไววางใจ ดวย
ความเมตตาใหเกิดขึ้นในจิตใจของลูกศิษย และผูปกครอง
ใหได ซ่ึงบุคลากรท่ีจะมายึดอาชีพเปนบุคลากรทางการ
ศึกษา ทานตองทราบวาโรงเรียนคือ “บานหลังที่ 2 ของ
ศิษยทุกคน” ผูบริหารสูงสุด หัวหนาฝาย หัวหนาระดับ 
หัวหนากลุมสาระ หัวนางาน ครูผูสอน ครูผูสนับสนุน
การเรียนการสอน เจาหนาที่ผูสนับสนุนการศึกษา รวมถึง
พนักงาน นักการภารโรง ผูปกครอง และผูเกี่ยวของอื่นๆ 
ที่ตองมาปฏิสัมสัมพันธบุคลากรภายในโรงเรียนเมื่อมีการ
จดักจิกรรมตางๆ ทัง้ใน และนอกสถานศกึษา ทีสํ่าคญัทีสุ่ด
คือ “นักเรียน” ทุกคนตองมีความสุข อยากมาโรงเรียน
ทุกวันเพื่อมาพบเจอหนาคุณครูของพวกเขา เพื่อนๆ ของ
เขา และบุคลากรทุกภาคสวนในโรงเรียนของเขา น่ีไมใช 
“โรงเรยีนในฝน” แตมนัจะเปนจรงิอยางแนนอน ถาพวกเรา
ในสถาบนัแหงนี ้“โรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม” ชวย
กันสรางสรรคดวยมือของคุณครูทุกๆ ทานครับ.
 ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาทุกทานในสถาบันนี้ตอง
ตระหนัก โดยมีหัวใจท่ีตั้งม่ัน แนวแนที่จะตองทําใหเกิด

บรรยากาศทีอ่บอุนใหเกดิขึน้ใหไดในทกุๆ บรบิท ทัว่อาณา
บริเวณในรั้วของโรงเรียนของเรา ถามวา “ใคร” มีหนา
ที่ที่จะขับเคลื่อนใหเกิดบรรยากาศแบบนั้นได ???????? 
แตทุกๆ คําถามมีคําตอบในตัวของมันเองอยูแลวครับ ไม
ตองไปหาคําตอบที่ไหน กับใคร ตองเริ่มจาก “สวนไหน” 
“เริ่มเมื่อไร” “ใครตองเริ่มกอน” คําตอบคือ ถาเรา 
“ทุกคนปฏิบัติ” “ทุกคนมีความสุข” “เกิดความอบอุน 
สงบรมเย็น และปลอดภัย” ครับ นี้คือ “โรงเรียนในฝน” 
แตเปน “ฝนที่เปนจริง” ครับ.
ปณิธาน
 “ฉันจะทําอาชีพที่ที่ฉันเปนผู  เลือกเองใหดี
ที่สุด คือ ฉันจะสรางเมล็ดพันธุ ทุกๆ เมล็ดใหสมบูรณ 
แข็งแรง เพื่อใหงอกงามเจริญเติบโตในทุกมิติ ตราบจน
ชีวิตจะหาไม”
 อยากจะบอกวาชวงชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก 
เมื่อโอกาสเปดใหเราไดทํางาน โดยเฉพาะงานที่เราไดเปน
ผูเลอืกเอง เราตองตัง้ใจใหแนวแนในหนาที ่โดยผมยดึหลกั
ในการทํางาน 5 คํา คือ “จริงใจ ขยัน อดทน ซื่อสัตย 
สําเร็จ” ซึ่งผมจะตองเตือนตนเองใหมีความคิด หรือ
พึงมีสติไวเสมอวา เมื่อเราจากสถาบันนี้ไปแลวใหมีผูคน
โหยหา กลาวถึงอยางยกยอง สรรเสริญ เปนแบบอยาง ให
กับคนในสังคมนี้อยางมีเกียรติ มีคุณคา “เราจะมีความ
สุขอีกหลายๆ ครั้ง หรือ ทุกครั้งเมื่อเราไดยอนหวนกลับ
ไปคิดถึงอดีต ผลงาน รางวัลตางๆ ที่เกิดจากการทํางาน
ของเรา” หรือ “นําแบบอยางของเราไปปฏิบัติ” ซึ่งเรา
จะกลายเปนผูทีท่าํใหบรรพบรุษุของเรา ครอบครวัของเรา 
พรอมทัง้วงศาคณาญาตขิองเรา มคีวามสุขไปดวย เปนการ
แสดง “ความกตัญู” ตอบรรพบุรุษของเราดวย ซึ่งเรา
อาจจะเปนฮีโรในใจของใครๆ ก็ได แตผมมีความสุขที่สุด 
เมื่อไดยิน และไดอานจากสิ่งที่ลูกๆ ของผม เขียนถึงผมวา 
“พอ” เปน “ฮีโร ของพวกเขา” มันมีความสุขที่สุดจริงๆ 
ครบั มนัไมเหนือ่ยเลยทีจ่ะทาํในสิง่ทีเ่รารกั สิง่ทีเ่ราชอบ สิง่
ที่เราเลือกที่จะเปนครับ.
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 ครูรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดเปนตัวแทนของ
คุณครูเกษียณ มากลาวกับนักเรียนในวันนี้ กอนอื่นขอ
กลาวถึงความรูสึกของคุณครูเกษียณ ใจหายคะ เพราะ
ที่ผานมาวันเวลาสวนใหญ จะใชอยูกับโรงเรียน 
 เรือ่งราวความคดิทัง้หมด เปนเรือ่งราวของนกัเรยีน 
โรงเรียน โรงเรียนไดหลอเลี้ยงชีวิตความเปนอยู และ
เตมิเตม็จติวญิญาณ ความภาคภมูใิจในชวีติการเปนครเูทา
ที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะมีได ครูขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่ไดใหโอกาสครูสอนที่โรงเรียนแหงนี้
 สําหรับนักเรียนครูมีเรื่องฝากนักเรียน ๓ เรื่อง ถือ
เปนเรื่องที่ครูขอรองนักเรียน เรื่องแรกคือเรื่องการรอง
เพลงสดุดีอัสสัมชัญ ครูขอรองใหนักเรียนทุกคนเวลารอง
เพลงสดุดีอัสสัมชัญ ใหนักเรียนยืนตรงรวมแรงรวมใจกัน
เปลงเสียงใหดัง และรองออกมาจากใจดวยจิตสํานึกถึง
ความเปนอสัสมัชญั ในขณะเดยีวกนั กใ็หนกึถงึความหมาย
ของเพลง ซึ่งความหมายของเพลงนั้นลึกซึ้งกินใจ สามารถ
ปลุกจิตวิญญาณของความเปนอัสสัมชัญไดเปนอยางดี 
ดังประโยคแรกของเพลงท่ีวา “ ชื่ออัสสัมชัญนั้นเดนมา

จากใจครูเกษียณ
เรียนทานผูอํานวยการ ทานอธิการ
สวัสดีคุณครูทุกทาน และสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน

ชานาน ยังมีพยานปรากฏรับรอง ไมเคยมีใครลบเกียรติ
อัสสัมชัญ เราตองชวยกัน คอยประคับประคอง ” ใชคะ
นักเรียนเราทั้งหมด ณ ที่นี้ตางมีสายเลือด AC ขาวแดง 
เราตองชวยกนัรกัษาเกยีรตอิสัสมัชญั ถาเราไมชวยกนัแลว
ใครจะชวยเรา ดงัประโยคสดุทายของเพลงทีว่า “ มาชเูชดิ 
เอซี ไวชั่วดินฟา ”
 เรื่องที่สอง การสรางชื่อเสียงใหอัสสัมชัญ นักเรียน
อาจคิดวาคนที่จะสรางชื่อเสียงใหอัสสัมชัญนั้น ตองเปน
คนที่เรียนเกง เปนนักกีฬา หรือไปแขงโนนแขงนี่ ไดขึ้น
เวทีรับรางวัล ไดขึ้นปายประกาศคุณความดีติดตามเสาใต
ตึก ไดขึ้นปายไวนิวติดหนาโรงเรียน ความจริงไมใชเทานั้น
นักเรียนทุกคนสามารถสรางช่ือเสียงใหอัสสัมชัญได ขอ
เพียงนักเรียนเปนเด็กดีตั้งใจเรียน เชื่อฟงครู เคารพครู เขา
รวมกิจกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียน
ก็ไดช่ือวาสรางช่ือเสียงใหอัสสัมชัญ พอพูดถึงกฎระเบียบ 
แนนอนคะ จะใหทุกคนพอใจในกฎระเบียบน้ันเปนไป
ไมได แตขอใหนกัเรยีนรูวา ทกุๆ ทีต่องมกีฎระเบยีบเพราะ
ถาที่ใดไมมีกฎระเบียบที่นั้นก็จะมีแตความวุนวาย ไมสงบ
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เรียนทานผูอํานวยการ ทานอธิการ
สวัสดีคุณครูทุกทาน และสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน

ไมเปนระเบียบเรียบรอย เพราะคนเราคิดเห็นไมเหมือน
กัน สําหรับเรื่องกฎระเบียบครูขอฝากขอคิดไววา “ คนเรา
ไมสามารถมีชีวิตที่เปนบวกได ถาเรามีทัศนคติที่เปนลบ ”
 เรื่องสุดทาย ครูขอรองใหรุนพี่เปนตัวอยางที่ดีให
รุนนองและรุนนองใหความเคารพเชื่อฟงรุนพี่ รุนพี่ ม.4 
ม.5 ม.6 ทราบใชไหมวา ทําไมโรงเรียนจึงใหนักเรียนติด
เข็ม AC ไวที่อกเสื้อขางซาย ก็เพราะตองการให ความรัก 
ความผูกพัน ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ ในความเปน
อัสสัมชัญตราตรึงอยูในใจของนักเรียนตลอดเวลา ไมวา
นักเรียนจะคิด จะพูด จะทําอะไร ความเปนอัสสัมชัญตอง
มากอนเสมอและตองคิดดวยวา รุนนองมองเราอยูและจะ
ทําตามเรา สําหรับพี่ ม.6 อีกไมกี่วันนักเรียนก็จะไดชื่อวา

เปนอัสสัมชนิกเปนศิษยเการุน 130 ครูขอใหนักเรียนจง
เปนอัสสัมชนิกเปนศิษยเกาที่ยังคงรัก คงผูกพัน คงศรัทธา 
คงภาคภูมิใจ และพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัตลอดไป ขอฝากพี ่ม.6 เปนพเิศษวา 
“ไมวาวันเวลาจะผานไปนานแคไหน สายเลือด AC ขาว
แดงของเราตองเข็มขนเสมอ” สําหรับรุนนอง ม.1 ม.2 
ม.3 ก็ขอใหเปนรุนนองที่ดีรูจักแยกแยะวา อะไรดี อะไร
ไมด ีอะไรควรทาํ อะไรไมควรทาํ ใหความเคารพเชือ่ฟงรุนพี่ 
และพรอมที่จะเปนรุนพี่ที่ดีตอไป สําหรับเรื่องนี้ครูขอฝาก
ขอคิดไววา “ ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน ”
 ครูขอฝากนักเรียนไว 3 เรื่องแมครูจะไมไดมา
สอนหนังสือแลว ครูก็จะคอยเฝาดูความเจริญเติบโตของ 
อสัสัมชัญ ไมวาครจูะอยูทีใ่ด ครกูภู็มใิจและจะบอกกบัทกุๆ
คนใหรูวา “ ครู คือครูเกษียณจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ” 
ครูเกษียณทุกทาน รัก ผูกพัน ศรัทธา ภาคภูมิใจ ในความ
เปนอสัสมัชญัและจะปกปองเกยีรตอิสัสมัชญั ไมวาวนัเวลา
จะผานไปนานแคไหนความรูสึกเหลานั้น ก็จะอยูในใจของ
ครูเกษียณตลอดไป สวัสดีคะ
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ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

ที่อยู 

 259/55 ถ .กรุงเทพกรีฑา   

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1.พ.ศ. 2533  ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปที่ 1

 2.พ.ศ. 2549  ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปที่ 3

รางวัลแหงความประทับใจ

 - Being  a teacher  in Catholic  scholl

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 ----------

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 Prosperity  with  virtue

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 Like  a big  family

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 Things  have  always  changed

คติประจําใจ

 All  we  are  is  dust  in  the wind

มาสเตอรนิรันดร  
สุรสิทธิ์

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนคอนเซ็ปซั่นคอนแวนต - พ.ศ.2512

2.โรงเรียนหอวัง - พ.ศ.2515

3.วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ปกศ.สูง พ.ศ.2519

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน กศ.บ. พ.ศ.2522

ประวัติการศึกษา
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ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

ที่อยู 

 172 ซ. มิตตคาม ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตตุสิต   กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. พ.ศ. 2524-2534 ครูประจําหองโสตทัศนูปกรณ  ฝายบริการ

 2. พ.ศ. 2535-2548 หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ  ฝายบริการ

 3. พ.ศ. 2548-2558  ครูสนับสนุนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักผูอํานวยการ

รางวัลแหงความประทับใจ

 - 

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ

 2. ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ตองการใหครูรุนนองๆ มีความอดทนในการทํางาน  และตั้งใจทํางานใหดีที่สุดแลวจะประสบความสําเร็จ

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ตั้งแตเปนนักเรียนและมาเปนครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ รวมกันแลวกวา 40 ป มีความผูกพันกับสถาบันมาก  

 มีเพื่อนครูที่ดีๆ ใหความเคารพนับถือและมีความในการทํางานมาก

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 ครูเปนผูนําทางในการสอนใหนักเรียนมีความรู  ดังนั้นนักเรียนตองตอบสนองในสิ่งที่ดีๆ

คติประจําใจ

 คิดกอนที่จะทํา  อยาทํากอนคิด  และทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด

มาสเตอรจีระเดช  
วัฒนโยธิน

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ.2512

2. โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพวิจิตรศิลป พ.ศ.2515

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตเพาะชาง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตเพาะชาง พ.ศ.2519

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 

 85/4  หมูบานส.ภาณุรังสี  ซอย 19  ตําบลบางกรวย   อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี เบอรโทรศัพท  

 089-963-2720

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 2. เหรัญญิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกลุมสาระภาษาไทย

 3. เลขานุการการนิเทศชั้นเรียน

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ หนึ่งแสนครูดี ” ป 2555

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ

 2. ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 รุนพี่เปนตัวอยางที่ดีใหรุนนอง  รุนนองใหความเคารพเชื่อฟงรุนพี่  และรุนนองพรอมที่จะเปนรุนพี่ที่ดีตอไป

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 โรงเรียนไดหลอเลี้ยงชีวิต  ความเปนอยูและเติมเต็มจิตวิญญาณ ความภาคภูมิใจในชีวิตการเปนครูเทาที่ชีวิตคน 

 คนหนึ่งจะมีได

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 คนเราไมสามารถมีชีวิตที่เปนบวกได  ถามีทัศนคติที่เปนลบ

คติประจําใจ

 แคคิดดี  พูดดี  ทําดี  ชีวิตก็จะพบแตสิ่งดีๆ

มิสเตือนใจ  
หลายรัตน

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศศ.บ 2532

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 

 57  หมู  4  ต. บางหญาแพรก   อ. เมือง   จ. สมุทรสาคร  74000   โทร 0817351181  

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. ปการศึกษา  2530 – ปจจุบัน   เปนครูธุรการ  ดานทะเบียนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ หนึ่งแสนครูดี ”

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. เบญจมดิเรกคุณาภรณ

 2. จตุตถดิเรกคุณาภรณ

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ขอใหคณะครูและนักเรียนจงชวยกันอนุรักษความเปนอัสสัมชัญใหยั่งยืนนานตลอดกาล

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ประทับใจคณะภราดาที่มีเมตตาตอเพื่อนครูทุกทานและดูแลบุคลากรอยางทั่วถึง

 ประทับใจในเพื่อนครูที่คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 ประทับใจที่ไดเห็นนักเรียนอัสสัมชัญประสบความสําเร็จและไมลืมโรงเรียนและไมลืมครู-อาจารย

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 ครูคือผูใหทางปญญาสงเสริมใหศิษยไดพัฒนากาวหนาไปถึงจุดหมาย

คติประจําใจ

 ความพยายามอยูที่ไหน   ความสําเร็จอยูที่นั้น

มิสดารณี    
สิทธิเดช

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี พ.ศ.2532

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 

 ที่อยู 163/3  หมู 3    หมูบานนิธาดา  ตําบล อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 2. ผูชวยหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 นักเรียนตองมีวินัยในตนเอง   รับผิดชอบตอหนาที่  ตรงตอเวลา

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เปนองคกรที่มีชื่อเสียง  และผลิตบุคคลที่มีคุณภาพ

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 พอ – แม  และครู – อาจารย   ไมมุงรายตอลูกและลูกศิษย

คติประจําใจ

 พอ – แม  เปนพรหมของลูก , สําเนียงสอภาษา  กริยาสอสกุล

มิสสุมนมาลย   
กาญจนดําเกิง

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มัธยมศึกษา

2.วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา อนุปริญญา

3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ปกศ.สูง

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 

 120 / 65  หมูบานมณียาวิลล   ซ.วชิรธรรมสาธิต 12  สุขุมวิท 101/1  แขวงบางนา  

 เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร    10260

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. ครูผูชวยหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร

 2. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 3. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 สรางนักเรียนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เปนองคกรที่ใหอิสระในทางความคิด    พัฒนาบุคลากรครูใหมีความสามารถและศักยภาพ

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 กาวสั้นแลวมั่นคง  ดีกวาลมลงเพราะกาวยาว

คติประจําใจ

 หนึ่งครั้งที่ผิดพลาด คือฉลาดอีกหนึ่งเรื่อง

มิสวรพรรณ  
คัคนาคร

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1. โรงเรียนดรุณพิทยา มศ.5 พ.ศ.2518

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ปริญญาตรี พ.ศ.2522

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 

 89/62  ถนนนวมินทร  แขวงบึงกุม    เขตบึงกุม  กรุงมหานคร  10240

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. ปการศึกษา 2538-2540  ฝายบริการ  ประจําหองพยาบาล

 2. ปการศึกษา 2541-2545   ฝายวิชาการ  ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 3. ปการศึกษา 2546- 2548 ฝายวิชาการ  ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  อิงลิชโปรแกม

 4. ปการศึกษา 2549- 2558 ฝายวิชาการ  ประจําหองปฏิบัติการเคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลแหงความประทับใจ

 1. --------

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1.  --------

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 อยากใหโรงเรียนติดอันดับตนๆ ของประเทศไทยและกลับมามีคุณภาพดานภาษาอังกฤษ

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ประทับใจคณะภราดาที่มีเมตตาตอคุณครูในยามเจ็บปวย

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 ขอใหคุณครูมีความรักความสามัคคี ใหความรูกับนักเรียนอยางทุมเท และนักเรียนก็ตั้งเรียนเปนลูกศิษย

 ที่ดีของ คุณครู  และเปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ

คติประจําใจ

 ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน

มิสวันเพ็ญ   
เกตุขาว

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนรัตนพนิชยการ ปวส. การตลาด 2544

2..มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ป.ตรี บ.ธ.บ  บริหารทรัพยากรมนุษย 2547

ประวัติการศึกษา
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ครูเกษียณ

ที่อยู 
 174 ซ. พานอนันต สุขุมวิท  71คลองตัน เขตวัฒนา กทม.  10500
ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
 1.  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
 2.  ครูสอน คําสอน
รางวัลแหงความประทับใจ
 - ไดรับรางวัล ตราสัญลักษณพระเกี้ยว จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากผลการทดสอบ การอบรม
  การบริหารการศึกษา ไดคะแนนยอดเยี่ยมดันดับที่ 3
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
 1.  ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ  ชั้นที่ 5  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2544
 2.  ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ ชั้นที่ 4  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2550
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
 - นักเรียนอัสสัมชัญทุกคน นําปณิธานของโรงเรียนมาเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิต หรือ นํา กฎ และ
  คําปฏิญาณ ของลูกเสือมาดําเนินชีวิตจริง ๆ เชน “ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ”
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ
 - คุณครูที่นี่ มีจิตใจใฝศาสนา ชอบไปวัด นั่งสมาธิกันหลายคน 
 - นักเรียนที่นี่ ใจดีมาก เวลามีการขอรับบริจาค เด็กสวนมาก ใสแบงค 20 แบบธรรมดา ๆ งาย ๆ ไมตอง  
  คิดมากหลายๆ คน ก็ใสแบงค 100 ลงไปแบบไมตื่นเตนเลย และอีกสิ่งหนึ่งคือ เพลงสดุดีอัสสัมชัญ รูสึก
  ภาคภูมิใจมาก ในเนื้อรอง และทํานองเพลง
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน
 - “แตสวรรคดีกวา  เราอยาลืม”
คติประจําใจ
 - ฉันตองฝกรัก และรับใช ทุกคนดวยความสุภาพถอมตน เปนทุกอยางสําหรับทุกคนแบบพระคริสต

มาสเตอรอัศวิน
มณีราษฎร

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 3) พ.ศ.2515

2.โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ มศ. 4 พ.ศ.2516

3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ก.ศ.บ พ.ศ.2527

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ศศ.ม พ.ศ.2551



อัสสัมชัญสาสน
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ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

มิสวนิดา  
นวกูล   

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 2517

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษา และ

วรรณคดีฝรั่งเศส

2521

ประวัติการศึกษา

ที่อยู 

 53 ซอยจันทร 18/7 แยก23  แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. พ.ศ. 2522-2528 ครูผูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. พ.ศ. 2522-ปจจุบัน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมตน และครูประจําชั้น 

รางวัลแหงความประทับใจ

 ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดรับเข็มพระนามาภิไธย 

 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

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

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย ตามบทบาทของนักเรียนอัสสัมชัญ 

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 คณะภราดามีความหวงใย และใสใจในการพัฒนาบุคลากร ศิษยเกาท่ีจบจากโรงเรียนอัสสัมชัญเปนผูมีคุณภาพ 

และไดสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนเสมอมา 

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 จงชวยกันรักษาชื่อเสียง และเกียรติประวัติของโรงเรียนใหยั่งยืนตลอดไป

คติประจําใจ

 อยาเพิ่งทอแทในสิ่งที่ยังไมพยายาม และอยาเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไมเริ่มตน



อัสสัมชัญสาสน
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ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

ที่อยู 

 711/ 212  หมูบานมัณฑนา ถ. รังสิต – นครนายก ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธาน   12130

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1.  สอนวิชาชีววิทยา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4, 5, 6

 2.  หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.  ครูดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ป 2545)

 2.  หนังสือแสนครูดี  ประจําป  2556

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ  ชั้นที่ 5  

 2. ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ ชั้นที่ 4  

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 โรงเรียนมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 โรงเรียนไดสรางศิษยเกาอัสสัมชัญที่มีคุณภาพตอสังคม

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 -  ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจไขสูความสําเร็จ

คติประจําใจ

 -  ทําวันนี้ใหดีที่สุด

มิสจิราวัฒน
วงศเล็ก

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กศบ. พ.ศ.2522



ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

มิสบุหงา   
เลิศศิล

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี 2523

ประวัติการศึกษา

อัสสัมชัญสาสน
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ที่อยู 

 33/11  หมูบานรมไทรการเดนวิลล  บางบอน 3  ถ . กาญจนาภิเษก  แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1. พ.ศ. 2529 – 2549 สอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. พ.ศ. 2549 – 2558 สอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รางวัลแหงความประทับใจ

 1.   ไดฉายพระรูปรวมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ. 2549

 2. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ. 2544

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 นักเรียนรูจักปฏิบัติหนาที่  และรับผิดชอบเต็มศักยภาพในบทบาทของนักเรียนอัสสัมชัญ

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ความใสใจ  หวงใย  เอื้ออาทร  และพัฒนาบุคลากรของคณะภารดา  และภูมิใจไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา

นักเรียนอัสสัมชัญ

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 ใฝเรียน  ใฝรู  ใฝกตัญู  ใฝความดี  คือกุญแจไขสูความสําเร็จ   

คติประจําใจ

 ความลําบาก...เปนมหาลัยชั้นสูง  ในการไปสูความสําเร็จที่ยิ่งใหญ  ไดชีวิตที่สมบูรณ



ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

มิสมุกดา
เปรมศรี

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหนคร ปริญญาโท   การศึกษา

มหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

พ.ศ.2541

อัสสัมชัญสาสน
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ที่อยู 

 899/ 60 – 61   ซ. ปุณณวิถี 46 ถ.สุขุมวิท 101  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. 10260

ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

 1.  ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ  ปการศึกษาฯ   2535 -  2558

 2.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ    2547 -  2554

รางวัลแหงความประทับใจ

 1. ประธานการจัดทําคูมือการใชหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ชวงชั้นที่ 4 ตาม 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

 2. ประธานประสานงาน 8 กลุมสาระฯ  “โครงการสงเสริมการเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    

  ประจําป  2550  รับโลจากสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 1. ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ  ชั้นที่ 5  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2544

 2. ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ ชั้นที่ 4  เมือวันที่  5  ธันวาคม 255............

ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

 - ใหอนุรักษสิ่งที่ดีงามในอดีต และพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณสังคม

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ

 ความใสใจ  หวงใย  เอื้ออาทร  และพัฒนาบุคลากรของคณะภารดา  และภูมิใจไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา

นักเรียนอัสสัมชัญ

ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน

 - โรงเรียนอัสสัมชัญ เปนสถาบันการศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูสังคม

คติประจําใจ

 - อยาคิดจะเปลี่ยนแปลง เมื่อวันนั้นยืนอยูบนปากเหว



ปการศึกษา 2558

ครูเกษียณ

มาสเตอรทวีวัฒน  
อรรคเสลา

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนวัดบูรพาพิราม  จ.รอยเอ็ด  ป.1-3   พ.ศ.2512

2.โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ม.1-ม.3  พ.ศ.2515

3.มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา คบ. พ.ศ.2547

อัสสัมชัญสาสน

70

ที่อยู 
 ที่อยูปจจุบัน  12/22 หมู 4  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
 เบอรโทรศัพทบาน  02-2114262  มือถือ  086-3983980
ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
 เคยทํางานที่ ธนาคารกรุงเทพ
 ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ครูพละ  ครูผูชวย
รางวัลแหงความประทับใจ
 เปนนักฟุตบอล (ดาราเอเชีย)
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
 ---------
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
 เปนโรงเรียนที่พัฒนาทุกๆ ดาน ทั้งทักษะการกีฬา  และดานการเรียน
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ
 อัสสัมชัญ เปนโรงเรียนที่มีความเปนเอกภาพของนักเรียนที่สําเร็จในการเรียน  และไดประกอบอาชีพดีๆ  ผูที่เรียน
อัสสัมชัญจะมีเอกลักษณที่มีการชวยเหลือกันและกัน 
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน
 ครผููสอนจะตองพฒันาระบบการเรยีนการสอน เพือ่ใหนกัเรยีนไดรบัสิง่ใหมๆ  ตลอดเวลา  นกัเรยีนจะตองมรีะเบยีบ
ตอตัวเองใหมาก  คือสอนใหตั้งใจเรียน และขยันคนควาสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
คติประจําใจ
 ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด  ถาไมมีความเขาใจระหวางผูบริหารกับครู ครูกับนักเรียน ก็จะ 
ทําใหองคกรนั้นเสื่อมสลายไดงาย
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ครูเกษียณ

ที่อยู 
 ที่อยูปจจุบัน  1299/188  ถนนสุขุมวิท  101/1  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57  ต.บางจาก  เขตพระโขนง กทม.
 เบอรโทรศัพทบาน  02-7461319  มือถือ  081-8599775
ประวัติการทํางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
 ครูประจําชั้นป.1 – 2
 ประชาสัมพันธ
รางวัลแหงความประทับใจ
 ประกวดสื่อการสอน
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
 เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ ชั้น 5  ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ  2544
 เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ ชั้น 4  ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ    2550
ความคาดหวังที่จะใหเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
 เปนโรงเรียนที่มีความเปนเลิศดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแลว   
ตองรูจักการเสียสละ  มีความรับผิดชอบ  ทําประโยชนใหกับสังคม ประเทศชาติ  และกลับมาชวยพัฒนารุนนอง  
ใหกาวหนาทันสมัยตลอดไป
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอัสสัมชัญ
 มิสมีความภูมิใจที่ไดมาสอนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน  เพราะมีการทํางานที่เปนระบบ  มีคณะภราดาเปน
ผูมีวิสัยทัศน  ผูปกครอง ครู และนักเรียน รวมกันสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
ขอคิดสําหรับครูและนักเรียนปจจุบัน
 จงมีสติในการทํางาน  ไมเอาเปรียบผูอื่น
 รูจักคําวาใหอภัย  เสียสละ  มีนํ้าใจ ใชชีวิตอยางพอเพียง
คติประจําใจ
  ทําทุกอยางวันพรุงนี้ใหดีกวาวันนี้

มิสปราณี  
รัศมี

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

1.โรงเรียนพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก   มญ.3    พ.ศ.2515

2.วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พ.ศ.2517

อัสสัมชัญสาสน

7170



 สื่อดิจิตอล เขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน หรือเรียกวาเปนสวน

หนึ่งของชีวิตเราโดยไมรูตัว ทั้งการบริโภคขาวสาร ผานทางชองทางตาง ๆ ไม

วาจะเปน การอานขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือ แทบเล็ต คอมพิวเตอร 

ฯลฯ ทําใหหลายคน ไมมีโอกาสไดหยิบหนังสือที่รูปเลมที่ทํามาจากกระดาษ 

เพราะไมสะดวกในการพกพาและการหยิบอานในทุกกรณี

 แตหนังสือเหลานั้น ก็มิไดหมดคุณคาในตัวของมันไปแตอยางไร 

เฉกเชนกับ วารสาร “อัสสัมชัญสาสน” เลมนี้ ที่มีเนื้อหาสาระ ความรู ความ

เปนไป ที่ยังคงคุณคา แกการหยิบขึ้นมาอาน แมจะเปนเพียงเศษเสี้ยวเวลา

นอยนิดกับความสนใจ แตเมื่อเวลาผานพนไป “อัสสัมชัญสาสน” ก็ยังคง

ความเปนอัสสัมชัญ ของชวงเวลานั้น ๆ ตอไป ตามหนาที่ “ที่ไมเคยเปลี่ยน”

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

ม.นฤพนธ   ชูสกุลรัตน

กราฟกดีไซน

ม.โสภณ   สกุลเรือง

พิมพที่ 

THE SUN GROUP

โทรศัพท 02 433 4192

ที่ปรึกษา

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ภราดา ดร.ศักดา 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








