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สารผู้อ�ำนวยการ

นักเรียนที่รักทุกคน

เราทุกคนต้องมีจดุ มุง่ หมายในชีวติ การน�ำพาตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้นนั้ หมายความว่าเราต้องมีจดุ ยืน
ของตนเอง มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ก้าวข้ามอุปสรรคให้ได้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิต และวัยของมนุษย์
ทุกคน การเป็นนักเรียนก็เช่นกันหน้าที่หลักคือการใช้เวลาช่วงแรกของชีวิตศึกษาหาความรู้ ทั้งด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม สะสมให้แกร่งกล้าเพื่อเป็นต้นทุนของการด�ำเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญเรื่อง
ที่หนึ่ง
ในการเล่าเรียนนักเรียนควรมีการวางแผนของตนเองว่าเรียนแล้วเราสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
แก้ปัญหา ฯลฯ ได้หรือไม่ เคล็ดลับในการน�ำไปสู่ความส�ำเร็จนั้นไม่ยากหากเราคิดที่จะน�ำเรื่องที่นักเรียนควรใส่ใจ
เป็นเรื่องที่สองคือนักเรียนต้องมีวัตถุประสงค์ ในการเรียนแต่ละวิชา เช่น ถ้าเราเข้าใจทุกรายวิชา น�ำมาประยุกต์
ใช้ ได้ เราก็มีความรู้ที่น�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้ต่อไป เราต้องมีความตั้งใจที่จะเรียนอย่างมีความ
สุข สนุกสนานกับการเรียนในชั้นเรียน ไม่เบื่อง่ายหรืออดทนกับรายวิชาที่เราไม่ชอบ ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด
เรื่องที่สามคือเราต้องมีพลังที่จะท�ำการให้ส�ำเร็จ เช่น คณะท�ำงานรับผิดชอบเชียร์และแปรอักษร พวกเราใช้พลัง
ความคิด เสียสละเวลาพักผ่อน มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ทุก ๆ คนสามารถแปรอักษรออกมาอย่างสวยงาม โดยใช้ทักษะ
ความสามารถผสมผสานกับความตัง้ ใจ ท�ำชิน้ งานให้สำ� เร็จ เรือ่ งทีส่ เี่ ราต้องมีหลักการและแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง
ซึ่งจะเป็นกรอบความคิดในการท�ำงานหรือการเรียน เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ ในหนึ่งเทอมจะเรียน กี่คาบ ถึงจะ
สอบ เราสามารถจัดตารางของเราเองว่าจะหาเวลาช่วงไหนทีเ่ ราว่าง เพือ่ ทบทวนบทเรียนนีไ้ ด้บา้ ง ก่อนท�ำการสอบ
และเรื่องสุดท้ายคือ นักเรียนต้องมีจินตนาการในสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคต เช่น เราอยากเป็นนักกฎหมาย
ควรเรียนอะไรเพือ่ สอดคล้องกับวิชาชีพนัน้ ๆ การมีทศิ ทาง เป้าหมายทีด่ จี ะสามารถท�ำให้เราสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง
ตามฝันได้อย่างถูกทาง และถูกวิธี
หวังว่านักเรียนทุกคนคงอ่านข้อคิดและน�ำไปเป็นแนวทางของการน�ำพาชีวิตนักเรียนของเราไปสู่
ความส�ำเร็จ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางค�ำเสนอวิงวอนของแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเรา
ดลบันดาลให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนตลอดไป
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการ
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

“อัสสัมชัญสาส์น” เป็นวารสารประจ�ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ถือก�ำเนิดมาเกือบ 50 ปีแล้ว เป็นวารสารออก
ระหว่างภาคเรียน ซึง่ มีสามภาคในหนึง่ ปีการศึกษา เริม่ จัดพิมพ์ออกแจกจ่ายให้นกั เรียนและผูป้ กครองใช้เป็นสือ่
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เริ่มออกสู่สายตาครั้งแรก ใน พ.ศ. 2510 เมื่อผมอยู่ในต�ำแหน่งอธิการ และได้
เป็นผู้ริเริ่มจัดพิมพ์ เนื้อหาในเล่มเน้นข่าวสารที่เกิดขึ้นในโรงเรียน มีรูปประกอบบ้างพิมพ์สีขาวด�ำ มีเรื่องราว
เขียนขึ้นโดยครูและนักเรียน โดยให้ ใช้ “อัสสัมชัญสาส์น” เป็นสนามประลองความสามารถและความรู้ ฯลฯ
ปัจจุบนั “อัสสัมชัญสาส์น” เปลีย่ นโฉมทัง้ รูปร่าง และเนือ้ หาสาระเพิม่ สีสรรสวยสดงดงามเน้นกิจกรรม
ของนักเรียนเป็นหลัก ดูไม่นานก็เบือ่ ยิง่ หากในภาพหรือข้อความไม่เกีย่ วกับผูอ้ า่ นและผูด้ ู มักจะวางทิง้ ไว้ ให้เป็น
กองขยะ ซึ่งมองเห็นแล้วก็น่าเสียดาย เพราะกว่าจะออกมาเป็นรูปเล่มได้ ผู้ทำ� หน้าที่เป็นบรรณาธิการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต ต้องใช้เวลามากรวบรวมข้อเขียน และเนื้อหาสาระ จัดหารูปภาพมาลงพิมพ์เพื่อสร้าง
สีสันให้น่าดูน่าหยิบขึ้นมาอ่าน
เพื่อให้ “อัสสัมชัญสาส์น” เพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้น นอกเหนือจากภาพกิจกรรมและข้อเขียนของครูและ
นักเรียนแล้ว เรื่องเก่าๆ จากหนังสือ “อุโฆษสมัย” ,“อุโฆษสาร” และบทความดีๆ ของอัสสัมชนิก แม้แต่
จากข้อเขียนดีๆ ใน “อัสสัมชัญสาส์น” เล่มเก่าๆ ที่เตือนใจเตือนสติของผู้อ่าน น่าจะคัดเลือกน�ำมาลงใน
“อัสสัมชัญสาส์น” ที่จะจัดพิมพ์ขึ้นในปัจจุบันบ้าง เอาภาพในอดีตมาลงพิมพ์บ้างเร้าความสนใจ ว่าอดีตและ
ปัจจุบันต่างกันอย่างไร เป็นต้น
อัสสัมชนิกบางท่าน บางครั้งไปพบเห็นหนังสือ หรือวารสารเก่า ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนในร้านขายหนังสือ
เก่า ต้องการจะมีไว้เป็นสมบัติเก็บไว้เตือนความทรงจ�ำต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเป็นร้อยเท่าพันเท่าของราคา
หนังสือหรือวารสาร ดังกล่าว ซึ่งมีราคาไม่กี่บาทในสมัยนั้น จึงขอถือโอกาสนี้ เตือนนักเรียนและท่านผู้อ่านให้
เห็นคุณค่าของของเก่า เก็บไว้บ้างก็จักดี เพื่อเตือนให้ระลึกถึงความหลัง ระลึกถึงบรรยากาศ เก่าๆ เมื่อครั้งเป็น
นักเรียน ฯลฯ คงท�ำให้มีความสุข ความสามัคคี และความรักที่มีต่อโรงเรียน ต่อคุณครูและต่อเพื่อนเก่า ๆ ใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรให้ทา่ นรักษาความเป็นในอดีตไว้เพือ่ เสริมก�ำลังทัง้ ใจและกายให้เกิด
ขึ้นสู่ปัจจุบันด้วย “อัสสัมชัญสาส์น” เพื่อใช้นำ� ชีวิตที่ดีสู่อนาคตที่สดใส เพราะถึงอย่างไรก็ตาม AC มีประวัติที่
น่าภาคภูมิใจยิ่ง รออยู่แล้ว
ด้วยความปรารถนาดี
ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษา
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สวัสดี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่รักทุกคน

สารผู้อ�ำนวยการ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลีย่ นแปลงเหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ของทุก
คน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ไร้พรมแดนหลั่งไหลผ่านระบบออนไลน์ จนดูเหมือนโลกใบนี้เล็กนิด
เดียว สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย การศึกษาจึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับ ทุกๆ คน ที่จะเป็นเครื่องช่วยใน
การวิเคราะห์พิจารณาข่าวสารคัดกรองข้อมูลที่ดีๆ เพราะการศึกษาเป็นการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ชีวิต
ผู้ที่ได้รับการศึกษา ย่อมเป็นผู้เฉลียวฉลาด และสามารถแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารได้ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือ
ไม่ แต่ทสี่ ำ� คัญไปกว่านัน้ มนุษย์เราไม่วา่ จะมีการศึกษาสูงเพียงใดแต่ไม่ได้รบั การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ย่อม
มีความผิดพลาดในการคิด ในการตัดสินใจได้ นอกจากนีค้ ณ
ุ ธรรมจริยธรรมต่างๆ มิได้มเี พือ่ การตัดสินใจในการ
รับข่าวสารเท่านั้น แต่ยังมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย
การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะอบรมสั่ ง สอนควบคู ่
ไปกั บ การให้ ค วามรู ้ เ ชิ ง วิ ช าการดั ง ค� ำ กล่ า วที่ ว ่ า “คุ ณ ธรรมน� ำ ความรู ้ คู ่ ค วามสุ ข ”บราเดอร์ จึ ง ขอฝาก
คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานเป็ น ข้ อ คิ ด สะกิ ด ใจกั บ นั ก เรี ย น ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องครู แ ละการอบรมสั่ ง สอน
ของผู้ปกครอง ประการแรก คือความซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ท�ำผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทุกๆ คนควรมีความซื่อตรงต่อตนเอง ซื่อตรง
ต่อบุคคลอื่น ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อวาจา ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อตรงจึงเป็นพื้นฐานของความดีทุก
อย่าง ประการที่สอง มีธรรมวินัย คือการยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ระเบียบ
แบบแผน ข้อบังคับของโรงเรียน ของสังคม อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิต ประการที่สาม
เสียสละเพื่อส่วนรวม คือการกระท�ำใดๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ที่มีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ ย่อมได้รับการยกย่อง สรรเสริญ
หากบุคคลใดมีคุณธรรมพื้นฐาน ดังกล่าวข้างต้น ประสมประสานกับความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่า
เรียน ย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีวิจารณญาณ ในการรับข้อมูล
ข่าวสาร สามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความเข้าใจผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ
และความเจริญแก่ตนเองแก่ส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ด้วยความปรารถนาดี
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
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ประวัติ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2512
		
ปฏิญาณตนเป็นนักบวชครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2536 (1993)
		
ปฏิญาณตนตลอดชีวิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (2001)
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแสงธรรม
		
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการท�ำงาน/ต�ำแหน่ง
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

2536-2537

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2537-2538

2538-2544

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

รองผู้อำ� นวยการ/ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2544-2549

2549-2558

2559

ผู้อำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ปัจจุบัน

รองผู้อำ� นวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รองผู้อ�ำนวยการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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สารรองผู้อ�ำนวยการ

Message from Bro. Witthaya Thepkom
It is honored and privileged to me to write a few lines for the “ASSUMPTION SARN BOOK”
in the first semester of academic year 2016. As a new member of Assumption College for this
academic year 2016 even though I may not have any chances to study at this auspicious school
during my school life but I am very proud and admired of its long historical background. So, the high
expectation in developing the school is absolutely my big homework to think of seriously. In accordance
with its concern, only myself alone, I will not even push the school moving forward surely. To join hands
with the Brothers and all teachers is our must-to-do priority as the strong teamwork to implement
into all three vital dimensions; firstly toward students, secondly toward teachers and thirdly toward
administrator and collaborators.
“United we stand; Divided we die” said by Bro. Louis Chanel, our respectful Brother, during
his talk in the teachers’ seminar before opening the academic year 2016 is still echoing in my mind.
In order to make our school achievable and to make our dream apparent then the above meaningful
sentence should bring into action.
I wish the school management in this academic year 2016 operating smoothly and consistently
with all the hands of Assumption College members so as to bring our dreams finally seen. May God,
the source of our lives, bless us all.
Love in Christ,
Bro.Witthaya Thepkom
Vice Director/Academic Advisor
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ประวัติ ภราดา วิทยา เทพกอม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
		
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประวัติการท�ำงาน/ต�ำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูสอนวิชาจริยธรรมค�ำสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ระดับชั้น ม.4-6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
หัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูสอนวิชา Social Studies
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ครูสอนวิชาจริยธรรมค�ำสอน
ระดับชั้น ม.4-6
รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ/ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
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ข้อคิดจากพระไพศาล วิสาโล
อัสสัมชนิกดีเด่น 131 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดย กองบรรณาธิการ
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ขอคารวะท่าน ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ผูแ้ ทนสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน เจริญพรคณะครูทกุ ท่าน และนักเรียน
ทั้งหลาย อาตมารู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งประทับใจ ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของอัสสัมชัญ ที่อาตมา
ซาบซึ้งประทับใจ ก็เพราะอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนที่อาตมาผูกพันมาทั้งชีวิตก็ว่าได้
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ าตมาจะระลึ ก ถึ ง ก็ คื อ
อาตมา เป็นคนที่ไม่ได้เรียนสูง เรียนจบแค่
ปริญญาตรี ใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษา 18 ปีรวม สมัยอาตมายังเป็นนักเรียน จะมีการเชิญศิษย์เก่าทีม่ ชี อื่
ทั้งอนุบาลด้วย ในจ�ำนวนนั้น 12 ปี อยู่ที่โรงเรียน เสียงบ้าง ไม่มีชื่อเสียงบ้างแต่มีคุณธรรม มาที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ ชีวติ วัยรุน่ ของตัวเองสองในสาม ก็ผกู พันกับ เพื่ อ พู ด คุ ย กั บ นั ก เรี ย น สมั ย นั้ น อาตมายั ง เด็ ก เป็ น
โรงเรียนอัสสัมชัญ เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเกียรติให้เป็น นักเรียนประถมและมัธยม ไม่เคยคาดคิดว่า สักวันหนึง่
อัสสัมชนิกดีเด่น จึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจและประทับ จะได้มายืนอยู่จุดเดียวกับอัสสัมชนิกเหล่านั้น การที่ได้
ใจมากเพราะว่าได้รับเลือกในสถานภาพที่ผูกพันกับ มายืนอยู่ตรงจุดเดียวกับอัสสัมชนิกที่มีเกียรติคุณ ด้าน
คุณงามความดีและความสามารถ เป็นเรือ่ งทีอ่ าตมารูส้ กึ
โรงเรียนที่เคยนับถือ
การที่ ไ ด้ ม านั่ ง อยู ่ ต รงนี้ และยื น อยู ่ ต รง เป็นเกียรติอย่างยิ่งชนิดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนสมัย
จุดนี้ มีความหมายส�ำหรับอาตมามาก ในด้านหนึ่ง ยังเด็กๆ การที่ได้ ใช้ชีวิต 12 ปี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ก็ ท� ำ ให้ ย ้ อ นระลึ ก ไปถึ ง เมื่ อ 50 ปี ที่ แ ล้ ว หรื อ ว่ า มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างมากกับอาตมา
ก่ อ นนั้ น เพราะว่ า สมั ย ที่ อ าตมายั ง อยู ่ ชั้ น ประถม เพราะช่วงเวลาที่ส�ำคัญของคนเราคือช่วงที่เป็นวัยรุ่น
ตั้งแต่ ป.1-ป.7 อาตมากับเพื่อน ๆ ก็จะมายืนเข้า ช่วงที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวตนขึ้นมา อาตมาโชคดีที่ตัว
แถว ตรงหน้าตึกเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นตึก ฟ.ฮีแลร์ ตนได้ก่อรูปขึ้นมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก็เพราะว่าที่
สมัยนั้นหน้าตึกยังเป็นลานกรวดอยู่ ทุกเช้าพวกเราก็ โรงเรียนแห่งนี้ นอกจากจะให้ความรูแ้ ล้ว ยังกล่อมเกลา
จะมายืนเข้าแถวเพื่อเตรียมเข้าเรียนกัน บราเดอร์และ เรื่องคุณธรรมและระเบียบวินัย อย่างที่กล่าวแล้วว่า
มาสเตอร์ทั้งหลายจะก�ำชับให้เราต้องยืนตรง ไม่ใช่ตรง ตอนที่เรายังเด็ก แม้แต่การเข้าแถว เราก็ต้องเข้าแถว
แถวอย่างเดียว ต้องตรงเวลาด้วย พอเสียงระฆังดัง อย่างเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา แต่อัสสัมชัญไม่ได้
ขึ้น เสียงอึงคนึงในลานกรวดนี้ก็จะเงียบ และนักเรียน ให้เพียงเท่านั้น อัสสัมชัญยังได้หล่อหลอม ในเรื่อง
ก็ จ ะเข้ า แถวเตรี ย มเข้ า เรี ย น หน้ า ประตู โ รงเรี ย นก็ คุณธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต ศิษย์เก่า
จะมีมาสเตอร์คอยเฝ้า เพื่อดูว่าใครมาโรงเรียนสาย ทั้งหลายที่โรงเรียนได้เชิญมาพูดให้แก่นักเรียน จะมี
สมัยนั้นการเข้าแถวช้าหรือมาโรงเรียนสายถือว่าเป็น ชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็แล้วแต่ รับรองได้ ในเรื่อง
ความผิด ต้องถูกลงโทษ บรรยากาศแบบนี้สอนให้ ของคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต
อาตมาและเพื่อน ๆ มีวินัย มีระเบียบ และตรงเวลา

อัสสัมชัญสาส์น

การทีไ่ ด้รบั รูเ้ กีย่ วกับคุณธรรมของท่าน ได้ชว่ ย
หล่อหลอม บ่มเพาะคุณธรรมดังกล่าวขึ้นในตัวอาตมา
และเพื่อน ๆ ด้วย และที่ส�ำคัญกว่านั้น คุณธรรมของ
ท่านบราเดอร์ทั้งหลาย ตั้งแต่บราเดอร์ฝรั่ง เช่น ท่าน
บราเดอร์ฮีแลร์ มาจนถึงบราเดอร์ ที่เป็นคนไทย อย่าง
ท่านบราเดอร์หลุยส์ (ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม) รวม
ทั้งอาจารย์หลายท่าน ที่เป็นแบบอย่างของความเสีย
สละ และความซื่อสัตย์ นักเรียนอัสสัมชัญไม่ว่าพ่อ
แม่จะร�่ำรวยแค่ไหน เป็นรัฐมนตรีหรือยิ่งใหญ่เพียงใด
ถ้าท�ำผิดต้องถูกลงโทษ ไม่ต่างจากนักเรียนที่มีพ่อแม่
เป็นภารโรงคนยากจน พ่อแม่จะยิ่งใหญ่มาจากไหน ถ้า
ลูกมาสายก็ต้องถูกครูลงโทษ พ่อแม่จะมาอ้างอภิสิทธิ์
ว่า ฉันเป็นรัฐมนตรี เป็นเศรษฐี ขออย่าให้ลกู ถูกลงโทษ
เลย อันนี้ท�ำไม่ได้ ในสมัยอัสสัมชัญเวลานั้น เพราะ
ครูบาอาจารย์ทา่ นไม่สนใจว่านักเรียนจะรวยมาจากไหน
ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก สิ่งเหล่านี้ที่ค่อยๆ บ่มเพาะ
คุณธรรมให้กับนักเรียน ว่าต้องเอาความถูกต้องเป็น
หลัก อย่าไปสยบต่อชื่อเสียง สถานภาพ ความร�่ำรวย
เพราะคุณธรรมส�ำคัญกว่า
ทุกอาทิตย์พวกเราจะไปนั่งอยู่ในห้องประชุม
แล้วก็ซึมซับเอาค�ำสอนของบราเดอร์ฮีแลร์ ที่เขียนไว้
เหนือห้องประชุม เป็นเวลาหลายปี

สิ่งเหล่านี้ คือค�ำเตือนใจ ให้พวกเรานึกถึง
คุณธรรม อย่าไปยึดติดกับชื่อเสียง ความร�่ำรวย ซึ่ง
เป็นประโยชน์แต่เฉพาะโลกนี้ อีกทั้งไม่ยั่งยืน ชีวิตใน
โรงเรียนอัสสัมชัญ นอกจากอาตมาจะได้เรียนรู้เรื่อง
ระเบียบวินยั และคุณธรรมแล้ว ยังเห็นความส�ำคัญของ
การพากเพียรพยายาม ค�ำขวัญของอัสสัมชัญ ที่อาตมา
ซึมซับมาอยู่ตลอด สมัยนั้นครูสอนว่า Labor Omnia
Vincit แปลว่า “ความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่าง”

“จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ เรียนค�ำครู ค�ำพระเจ้า เฝ้าขยัน
จะอุดม สมบัติ ปัจจุบัน
แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม”
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อัสสัมชัญสอนให้เรามีความพากเพียรพยายาม
รู้จักพึ่งความเพียรของตัวเอง ท�ำการบ้านต้องท�ำด้วย
ตัวเอง ถ้าโกงถูกจับได้กล็ งโทษ ต้องท�ำด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรง
ของตัวเอง นี้เป็นการสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตัวเอง
และเกิดความมั่นใจว่า ความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยเฉพาะอุปสรรค สิง่ เหล่านีท้ ชี่ ว่ ยบ่มเพาะสร้างตัวตน
ให้กบั อาตมานอกจากวิชาความรู้ ซึง่ อาตมาคิดว่าส�ำคัญ
กว่าวิชาความรู้ด้วยซ�ำ้
สมั ย ที่ อ าตมาเรี ย นหนั ง สื อ เราถู ก สอนว่ า
ประเทศไทยส่งออกไม้สกั ดีบกุ และยางเป็นสินค้าหลัก
แต่ความรู้นี้ลืมไปแล้วได้ เพราะทุกวันนี้ไทยเราไม่ได้ส่ง
ออกไม้สักและดีบุกอีกแล้ว ส่วนยางก็มิใช่สินค้าหลัก
อีกต่อไป ความรู้ทำ� นองนี้ภายใน 10 ปี มันจะล้าหลัง
ไป 10 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกับโปรแกรมหรือแอพลิเคชัน่
ผ่านไป 5 ปี ก็มีอันใหม่มาแทนแล้ว แต่คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จักหักห้ามจิตใจ ความมีระเบียบ
วินัย ยังจ�ำเป็นอยู่ในทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นอาตมา
จึงมีความหวังว่า อัสสัมชัญ ของเรานอกจากเสริมสร้าง
ความรู้ ความเพียรแล้ว ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะเสริมสร้างวิชาชีวติ
อันมีคุณธรรมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ

อัสสัมชัญเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว นอกจากสอน
วิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพแล้ว ยังสอนวิชาชีวิตเพื่อ
ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า อาตมาโชคดีที่
ได้มาเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ ในสมัยที่ท่านภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม เป็นอธิการ เพราะท่านให้ความส�ำคัญเรื่อง
การบ่มเพาะคุณธรรม ไม่ใช่เฉพาะคุณธรรมจากค�ำพูด
หรือค�ำสอน แต่ยังรวมถึงคุณธรรมจากแบบอย่างของ
ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับเชิญมาพูดในห้องประชุม บางปีก็
มีการจัดนิทรรศการเพือ่ ให้เราได้รจู้ กั ศิษย์เก่า อาตมาได้
เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่มีคุณธรรม ซึ่งทุกวัน
นี้ก็ยังไม่ลืมเลือน
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อาตมาหวังว่าพวกเราทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน อย่าลืมท่านเหล่านั้น เพราะเมื่อระลึกถึงเรา
จะซึมซับความดีของท่าน คุณธรรมของท่าน คุณธรรม
เหล่านีเ้ มือ่ เข้าไปอยูใ่ นใจเรา จะท�ำให้เราเหมือนต้นไม้ที่
มีรากลึก ต้นไม้สงู ถ้ารากไม่ลกึ มันก็โค่นล้มง่ายเมือ่ โดน
ลมพายุ ส่วนวิชาความรู้เปรียบเหมือนปีก ปีกท�ำให้นก
บินได้สงู ฉันใด วิชาความรูก้ ท็ ำ� ให้เรามองโลกได้ไกลและ
มองได้สงู ฉันนัน้ แต่เท่านัน้ ไม่พอเราต้องมีคณ
ุ ธรรมเพือ่
ท�ำให้เรามีความมั่นคงในจิตใจ เหมือนรากที่ยึดต้นไม้
เอาไว้ไม่ให้คลอนแคลนหรือโค่นล้มง่าย อาตมาโชคดี
ที่ได้ทั้งปีกซึ่งช่วยให้เป็นอิสระมองได้กว้างไกล แล้วยัง
มีรากทีช่ ว่ ยยึดจิตใจให้มนั่ คง จากทีน่ โี่ ดยเฉพาะในยุคที่
ภราดวิริยะเป็นอธิการ

อัสสัมชัญสาส์น

เพราะฉะนั้ น อาตมาจึ ง อยากจะขอบคุ ณ
ครูบาอาจารย์เก่าๆ ขอบคุณสมาคมอัสสัมชัญ สมาคม
ผู้ปกครองและครู และเพื่อนศิษย์เก่าทั้งหลาย ที่เลือก
อาตมาเป็นอัสสัมชนิกดีเด่น ขอบคุณครูบาอาจารย์
ทั้งบราเดอร์และมาสเตอร์ ที่ได้สอนวิชาความรู้เป็น
แบบอย่างคุณธรรม ที่ท�ำให้ชีวิตด�ำเนินไปได้อย่างมี
ความสุขและเกิดประโยชน์แก่ผอู้ นื่ และก็หวังว่าคุณธรรม
จะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของอั ส สั ม ชั ญ ในศตวรรษต่ อ ไป
หวังต่อไปอีกว่านักเรียนจะเห็นความส�ำคัญของการมี
คุณธรรมเพื่อเป็นรากหยั่งลึกให้ชีวิตมั่นคง และขอให้
ก�ำลังใจทัง้ บราเดอร์ มาสเตอร์ มิส ทีพ่ ยายามสอนและเป็น
แบบอย่างทางคุณธรรมให้กบั นักเรียน แม้จะมีอปุ สรรค
แม้จะมีความยากล�ำบาก แม้จะมีแรงกดดันมากมาย
ก็ตาม ขอให้มีก�ำลังใจ ขอให้ท�ำต่อไป
เจริญพร

พระไพศาล วิสาโล อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว 22517
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
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ACB-BELL PROGRAMME
LEARNING BROUGHT TO LIFE
Changing Lives

ACB-Bell

Since our first school opened
in 1955, Bell International has created
success stories for students from all over
the world, transforming the lives of over a
million people. We are a Cambridge-based
Educational Trust that not only has its own
purpose-designed schools and language
centres, but also works in partnership with
schools and companies around the world
to develop and teach custom-designed
language programmes. In addition, Bell is
considered to be a world leader in teacher
training, employing some of the top names
in the field of English language teaching.

The partnership between
Assumption College Bangkok and Bell
International began in 2005 and has
grown and flourished ever since. Bell has
enjoyed a close working relationship with
Assumption schools in Thailand since
1995 and we take great pride in our
association with this most prestigious
centre of learning. Working in partnership
with a Thai school whose history has
demonstrated the success of its methods
has helped us understand Thai culture,
and adapt our teaching and learning
principles so that the cultural exchange
between the UK and Thailand is mutually
beneficial.

A Growing Family

Progress and Maturity

Having started as teaching
only Mathayom 1 students, the ACB-Bell
Programme is currently home to about
500 students. Even with the sharp growth
in student numbers, our programme
manages to maintain an atmosphere one
would usually associate with a much
smaller school. The small classroom sizes
of up to maximum of 16 students and the
substantial amount of learning time of at
least 5 periods each week, mean that the
students and teachers soon get to know
each other as individuals. The intimate
feel of our programme is further enhanced
by the family aspect. Meeting younger
brothers and cousins who proudly tell us
that their older siblings were former Bell
students is hugely satisfying and, we
hope, signifies that these former students
enjoyed their time on our programme.
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The real joy in knowing our
students so well is observing their
progress. For every confident user of
English I see accepting their graduation
certificate at the end of M3, I remember
that same student entering the classroom
on their first day and staring nervously
at the tall, unfamiliar teachers in front
of them, hoping they won’t get asked
to speak English. The development we
see, not only in their ability to use English,
but in their self-confidence and maturity
of action is, no doubt, what has fostered
such a feeling of warmth and mutual
respect within the ACB-Bell Programme,
with students happy to approach teachers
with questions or conversations outside of
their allotted daily study sessions.

อัสสัมชัญสาส์น

Our Classes

Bell classes take place five times a week in our dedicated Bell centre on the
5th floor of the F. Hillaire build. Students on the Bell Programme study in a class of 48
students for the majority of their time at school. However, when entering the Bell centre,
this class is divided into three different, mixed-ability classes of 16 students. This provides the foundation on which the success of the ACB-Bell Programme has been built.
This class of 16 studies together five times a week for the entire academic year. In such
small groups, students are given the opportunity to show their ability to succeed in a wide
variety of fields, get individual help and feedback from their teacher on their classroom
performance, and develop close friendships with classmates. We encourage students
to work in collaboration with their classmates in pairs or teams, and to recognize that
their fellow students are valuable learning resources. This is largely achieved through
the careful design and preparation of lessons; with a strong emphasis on interactive
activities where all students in the classroom are involved all the time. Students are both
encouraged and required to participate fully in activities to succeed, and the teachers
take personal responsibility in ensuring they produce activities that are not only enjoyable
for the students, but also provide meaningful learning outcomes for the students to aim to
achieve. With a strong focus on communication, students are encouraged to speak and
listen to as much English as possible and activities are designed to ensure that their use
of the world’s common language is both authentic and enjoyable. The way in which this
is achieved includes, amongst a multitude of methods, problem-solving, role-playing,
projects, puzzles, debates and research assignments. Our classrooms all have internet
access, and teachers make use of technology as a tool to both motivate students, and
as a means to ensure that as much time as possible is devoted to authentic language
acquisition during lessons.

International Standards of Assessment

Our course book and assessment methods are based on the Common
European Frame of Reference (CEFR), an international grading standard used around the
world for describing a learner’s language skills. The CEFR is also used as the basis of all
Cambridge University’s English Assessment Exams and, as part of our course; all
students are required to take either the KET or PET Cambridge English exam. The results
of this test provides parents with an internationally-recognized indication of their child’s
level of English, while the certificates issued by Cambridge University to those students
who succeed in passing provide our students with valuable international certification that
can be used when applying to enter exchange programmes, and both Thai and foreign
educational institutions. Year after year, our students’ results have gone from strength
to strength and we are confident that this trend will continue in the future.
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Our Teachers

In order to assess in this
manner, our teachers need to be
highly-qualified and well-trained. At
ACB-Bell, this involves both
weekly internal training sessions and
external training courses. Our staff body
includes a number of teachers qualified
to administer Cambridge University
speaking exams and we are very proud
to have been recognized by Cambridge
University as an official Cambridge
English Exam Preparation Centre, having
been granted certification during the
2015 academic year.

Added Value

In addition to our core
programme, the Bell Programme runs
after-school classes from Monday to
Thursday from 4-5pm. These focus on
fun, communicative activities which help
to ensure that our students improve their
ability to communicate in English in a
relaxed and positive environment. On
Saturdays there are both morning and
afternoon classes which follow weekly
themes, helping students to develop
their vocabulary in specific areas, and
to use this vocabulary to communicate
effectively. As part of Assumption
College’s club activity programme, Bell
teachers run a number of student clubs. These
currently include the Bell Football Club, the
Rounders Club and the English TV Club.

Our students

We are very proud of the students and recognize this formally at the
annual Bell graduation ceremony, honouring the efforts our students have put into their
studies over three years of language learning. It is a bittersweet experience; the pride
we feel in reflecting on and recognizing the huge strides they have taken towards their
adult lives, mixed with the inevitable sadness we know comes, with not seeing those
familiar faces in the classrooms of our centre every day. Amongst the highlights of
the ceremony are departing speeches from class representatives, and we would like
to leave you with the words of Garn Tarutiyasiri, the M3/3 representative during the
most recently-completed academic year. His words sum up so many aspects of our
programme and centre aims, and we will continue to strive to create similar emotions
in all those students who pass through our classrooms and lives, year after year, at
the ACB-Bell Programme.
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Extract from Garn Tarutiyasiri’s speech from the Mathayom 3 Graduation Ceremony, February
“I still remember the first time I stepped into a Bell classroom with some of my new friends.
A classroom only big enough for 16 chairs for students, one desk for the teacher, a shelf of books and a wide
whiteboard; the small classroom that we used to do so many different activities together, the small classroom
that will be in our memory forever. Over three years, we planned, wrote and acted portfolios; played mini
games together, shared experiences and studied hard. I have gained so much knowledge. So have my friends
that are sitting here. Formerly, I wouldn’t dare to face foreigners and talk to them but now I can talk with them
skillfully. My house is a Chinese bakery shop near China Town, and it’s very popular with tourists.
Many of them get lost and don’t know which direction they should go. They come in the shop, buy
some Chinese pastries and ask me the way. At first, I would get very nervous and flustered, and tell
them the wrong direction. I felt really bad about doing that so I decided to study English very hard.
I studied by watching movies, listening to songs and talking with my family in English; but nothing was
better than studying with Bell. Our Bell course has really given us many things. Last year, I applied
to study on the American Field Service Exchange Programme. To enter the programme, you had to
pass a written test and a speaking test like PET or KET. I could do it easily because of my Bell lessons
and my results were really satisfying. A friend (and Bell classmate) of mine qualified to go to New
Zealand because of Bell. Before I started studying, I thought that Bell would be very boring but I had to
change my mind because the teaching style was very interesting and we were encouraged to give our
opinions fully. The teachers were really kind and gentle. I’d like to take this opportunity to thank them for always
sacrificing themselves and dedicating themselves to teaching us. I’d also like to apologize for things we
have done wrong and might have made you feel bad. Not a day passed when I didn’t want to study Bell. It
was and is my favourite subject. Every day we learnt something new; interesting new vocabulary from the
projector, competing against other teams by answering questions, and doing portfolio projects together.
Every activity in the room was very interesting and valuable.
I don’t want to leave. Could we stay one more year?”
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สเต็มเอ็ดดูเคชั่น STEM EDUCATION
กับครูอัสสัมชัญ
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จากวันที่อัสสัมชนิกดีเด่นท่านหนึ่ง ได้เข้ามา
ปาฐกถาในโรงเรียน ด้วยสถานะของความเป็นรัฐมนตรี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดร.พิ เ ชฐ
ดุรงคเวโรจน์ ได้พูดถึงความขาดแคลนนักประดิษฐ์ และ
นักวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย ในภาวะทีป่ ระเทศไทยจะ
ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้ประกอบการ และการคิดค้น
นวัตกรรมเอง แทนทีจ่ ะต้องพึง่ พาเทคโนโลยีตา่ งประเทศ
และผลิตภัณฑ์หลายอย่างนัน้ มีกแ็ ต่เฉพาะในประเทศไทย
ท�ำให้ทางรัฐบาลตระหนักว่างานส�ำคัญของภาครัฐคือการ
สร้างผู้ผลิตนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า นวัตกร นั่นเองจึง
เป็นทีม่ าของการจัดการ STEM EDUCATION ในโรงเรียน
อัสสัมชัญขึ้น
แนวคิ ด การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
STEM EDUCTION มาจากการพูดคุยกันของ ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่ท่านได้เปรยกับ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
นายกสมาคมอั ส สั ม ชั ญ ว่ า กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ
มีแหล่งการเรียนรู้มากมายที่ดีๆ แต่ไม่ค่อยมีใครทราบ
เช่น หอดูดาวที่มีกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้คุณปิยะบุตร
ได้ มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาคณะครู วิ ท ยาศาสตร์ ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
โดยจัดเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรดาครูเป็นผู้ได้
เรียนรู้และน�ำมาเผยแพร่สู่นักเรียนที่ตนสอนต่อไป จึง
เกิดความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ (สมาคม
ศิษย์เก่า) ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสเต็ม
ศึกษา STEM Education ขึน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลาช่วงปิดเทอม
ใหญ่ของโรงเรียนทั้งสอง

คณะผู้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้
มีแนวคิดให้เกิดความรู้ และการสร้างระบบวิธกี ารคิดตาม
แนวทาง STEM Education ซึง่ ก็คอื การพัฒนา Sciences,
Technology, Engineering, Math หรือวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกันใน
ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากการศึกษาศาสตร์ด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท�ำให้เกิดภูมิรู้ได้
อย่างทีค่ วรเป็น ในการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการศึกษาวิจัย และยอมรับวิธี
การศึกษาแบบ STEM นี้ โดยการสอนตั้งแต่ยังเด็กจนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลที่ได้รับจากการสอนใน
ลักษณะนี้สร้างให้เกิดนักนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในประเทศ
เป็นจ�ำนวนมาก การพัฒนานักนวัตกร ให้เกิดขึน้ ในระบบ
การเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ จึงเป็นการสร้าง
วิธีคิดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้สอนก่อน ทั้งการได้
เห็นการสร้างฐานการเรียนรู้จริงๆ ของหน่วยงานต่างๆ
การสร้างระบบวิธีคิดและการวางแผนการสอน และการ
เตรียมการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการส่งต่ออย่างไม่
สะดุด
โดยในการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร STEM
Education นี้ได้เชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ และครูฝ่ายวิชาการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
จนถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเข้ า ร่ ว มสั ม มนากว่ า
40 ท่าน โดยได้รับการสอนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
การเข้าชมสถานที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) และรับฟังการบรรยาย
จาก อาจารย์อภิชาต เหล็กงาม ผู้อำ� นวยการศูนย์ปฏิบัติ
การหอดูดาวและวิศวกรรม โดยการเข้าเยีย่ มชมหอดูดาว
แห่งนี้ นับเป็นการสร้างความประทับใจให้กบั บรรดาครูทกุ
ท่านเป็นอย่างยิง่ เพราะไม่มใี ครทราบเลยว่า ประเทศไทย
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มีของดีอย่างนี้ หอดูดาวแห่งนี้เป็นหนึ่งในหอดูดาวที่
ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย และของโลกก็ว่าได้ ด้วย
ขนาดของกล้ อ งดู ด าวที่ มี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางขนาด
2.4 เมตร ตั้ ง อยู ่ บ นดอยอิ น ทนนท์ เนื่ อ งจากเป็ น
พื้ น ที่ สู ง ห่ า งไกลแสงไฟรบกวน ท� ำ ให้ ก ารติ ด ตาม
ดาวและศึ ก ษาเทหวั ต ถุ บ นท้ อ งฟ้ า เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จากการได้สอบถามทางอาจารย์อภิชาต
ผู้อ�ำนวยการฯ ได้ทราบว่า กล้องดูดาวนี้มีเครือข่าย
เชื่อมโยงกับกล้องดูดาวของหอดูดาวแห่งอื่นๆ ทั่วโลก
มีนกั วิชาการดาราศาสตร์และเทหวัตถุเข้ามาใช้ขอ้ มูลร่วม
กันกับหอดูดาวแห่งนี้จ�ำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพ
ที่สูง และทีมนักวิชาการดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
การท�ำงานของนักวิชาการทีน่ ที่ ำ� กันทัง้ วันทัง้ คืน เนือ่ งจาก
การติดตามดาวต้องท�ำในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือมืด
แล้ว โดยวันที่ไปเยี่ยมชม เจ้าหน้าที่หลายคนเพิ่งออกกะ
กันตอนตีหา้ แล้วพักได้สกั พักก็มาให้ความรูก้ บั คณะครูใน
ช่วงบ่ายโมงเลย ซึง่ น่าประทับใจมากเพราะเพิง่ ลงจากดอย
กลับไปบ้าน แล้วกลับขึ้นมาก่อนเวลาที่ต้องท�ำงานจริงๆ
หลั ง จากนั้ น คณะครู ก็ ไ ด้ เ ข้ า เยี่ ย มชมสถานี
เกษตรหลวง ดอยอินทนนท์ ซึ่งเกิดจากพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงต้องการแก้ ไขปัญหาการผลิตฝิ่น การบุกรุกป่า
ท�ำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในภาคเหนือ โดยทรงให้มี
การศึกษาการปลูกพืชทดแทน ได้แก่ สตอเบอรี่ และ
การผลิตดอกไม้เมืองหนาว เพื่อการทดแทนการท�ำไรฝิ่น
นับตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช 2522 เป็นต้นมา จนขณะนี้
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นต้นแบบของการท�ำ
เกษตรบนที่สูง ทั้งการปลูกผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว
การเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ซึ่งเป็นปลาที่ให้ไข่ปลาสเตอร์
เจียนทีน่ ำ� ไปท�ำไข่ปลาคาเวียร์ การเลีย้ งปลาเรนโบว์เทร้า
ทีม่ เี นือ้ รสชาติดี ซึง่ ใครจะไปคิด ว่าการเลีย้ งปลาสามารถ
ท�ำกันบนภูเขาสูงได้ด้วยแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงเห็นภูมิอากาศที่เหมาะสมและร่วมด้วยนักวิชาการ
เกษตรท�ำให้การท�ำพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้เป็นต้นแบบ
ของการท�ำเกษตรหลวงในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย และเรายัง
ได้รับประทานผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการหลวงและ
แหล่งผลิตของชาวเขาที่น�ำมาจ�ำหน่ายให้กับพวกเราทั้งที่
มีแบรนด์ของโครงการหลวง และผลิตจ�ำหน่ายกันแบบ
บ้านๆ กันด้วย ท�ำให้การปลูกฝิ่นของชาวเขา การบุกรุก
ป่า ท�ำไร่เลื่อนลอย และการเกิดไฟป่าหายไปจากแถบนี้
ชาวเขาก็กลายมาเป็นชาวเราไม่เป็นเครื่องมือของผู้
ต้องการยาเสพติดไปผลิตอีกต่อไป
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ ได้เชิญผูท้ ไี่ ด้
ลงมือท�ำโครงการ STEM Education ส�ำเร็จมาแล้วมาช่วย
เป็นผู้ ให้ความรูแ้ ละสร้างแนวทางวิธคี ดิ ได้แก่ ดร.วิภาพร
นิธิปรีชานนท์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารโครงการพัฒนา
โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย และ ดร.สิ ริ วั ฒ น์
พงศแพทย์พินิจ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ซึ่งคร�่ำหวอดมาใน
วงการการพัฒนาครูในการศึกษาระบบสเต็ม ซึง่ โรงเรียน
ในเครือจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ได้ผลิตนัก
วิทยาศาสตร์เก่งๆ ให้กับประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
หากโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ปรับปรุงให้การเรียนการสอน
เป็นไปในแนวทางดังกล่าว ก็เชือ่ ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญก็จะ
สามารถมีบคุ ลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ได้ทั้งแง่ปริมาณและคุณภาพไม่แพ้ ใคร
ในการบรรยายเชิงปฏิบัติการนี้มีการสร้างฐานการเรียนรู้
ด้วยอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงและจ�ำกัดปริมาณ อันเป็นการ
สร้างให้คณะครูเกิดแนวคิดในการหาสิ่งรอบข้างมาสร้าง
เป็นฐานการเรียนรู้ ได้ โดยไม่ติดกับดักของการไม่มีเงิน
งบประมาณสนับสนุนอีกด้วย

ความสนุ ก ของการเรี ย นรู ้ มั ก ได้ จ ากการได้
หยิบจับเรียนรู้ด้วยของจริง คณะครูจึงได้มีโอกาสไปฟัง
การบรรยายและเข้าชมฐานการเรียนรู้จากสถาบันวิจัย
และพัฒนาพลังงาน เพื่อการสร้างกิจกรรมด้านพลังงาน
และรับฟังการบรรยาย โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญอีกด้วย
การเข้าชมฐานพลังงานท�ำให้ทราบถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
มีการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นความรู้เดิมๆ แต่
พอได้เห็นวิธีการในการน�ำเสนอ ในรูปแบบที่จับต้องได้
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เช่น บอร์ดการวัดค่าพลังงานออกมาเป็นตัวเลข
ของอุปกรณ์ตา่ งๆ การเปรียบเทียบการใช้ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ท�ำให้เกิดแนวคิดในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
เห็นภาพจริงแทนกันเดากันเองแบบเดิมๆ
นอกจากนี้ยังได้ท�ำการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟังบรรยาย “การส่งเสริม
STEM Education ผ่านทางการสร้างโครงงานโดยใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว” โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผูช้ ว่ ยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า เทคโนโลยี
หุ่นยนต์นั่นเอง เมื่อได้พูดคุยกับอาจารย์อานันท์ แล้ว
ก็ ไ ด้ ท ราบว่ า ห้ อ งแล็ ป แห่ ง นี้ เ ป็ น ต้ น แบบของระบบ
STEM Education ให้ กั บ โรงเรี ย นหลายแห่ ง ทาง
ภาคเหนื อ ซึ่ ง รวมถึ ง โรงเรี ย นสั น ทรายวิ ท ยาคมซึ่ ง
เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ท าง
ภาคเหนื อ อี ก ด้ ว ย คณะครู ไ ด้ เ ข้ า ชมฐานการสร้ า ง
หุ ่ น ยนต์ ข องคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยการ
บรรยายของทั้ ง ท่ า นอาจารย์ อ านั น ท์ และนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท และนักวิชาการจนท�ำให้เรื่องหุ่นยนต์ที่ไกล
ตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ๆ ตัวและสามารถน�ำมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
หลังจากนั้นยังได้ท�ำการเข้าเยี่ยมชมตัวอย่าง
ฐานการเรียนรู้ และโครงงาน ณ โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม ซึ่ง ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และทีมงาน
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ได้ด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนสันทราย
วิ ท ยาคมในฐานะมหาวิ ท ยาลั ย พี่ เ ลี้ย งให้ กั บ โรงเรี ย น
แห่งนี้ โดยไม่น่าเชื่อว่า โครงงานวิทยาศาสตร์หลาย
โครงงานของโรงเรียนได้แก้ ไขปัญหาให้กับโรงเรียน
ได้ด้วยมือของนักเรียนเองเช่นโครงการระบบประหยัด
ไฟฟ้าของห้องเรียนมีการพัฒนาโดยนักเรียนให้มกี ารเปิด
ไฟฟ้าส่องสว่างเมือ่ มีคนเข้ามาในห้องเรียน และจะปิดเอง
อัตโนมัติเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องเรียน ท�ำให้ประหยัดค่า
ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น และแก้ไขการลืมปิดไฟฟ้า แม้จะมีการ
รณรงค์กันมาอย่างตลอด
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จากการสัมมนาครั้งนี้คณะผู้จัดการสัมมนาได้
ส่งแผนงานการสัมมนาและผลงานส่งเข้าประกวดการ
จัดสัมมนายอดเยี่ยมในโครงการที่จัดขึ้นโดย ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โดยการจัดสัมมนาโครงการ STEM Education นี้ได้รับ
คัดเลือกให้รับรางวัลยอดเยี่ยม หนึ่งในเก้าหน่วยงาน
ในงาน Thailand Domestic MICE MART 2016 ซึ่งยัง
ความภูมิใจให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ

หลั ง จากการจบการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ทั้ ง สามวั น นี้ คณะครู ทุ ก ฝ่ า ยก็ ไ ด้ ท� ำ แผนการสอนที่
ยึ ด โยงกั บ ระบบ STEM Education เพื่ อ ใช้ ใ นการ
เรี ย นการสอนตลอดปี ก ารศึ ก ษาของทั้ ง ฝ่ า ยประถม
และฝ่ายมัธยม อันเป็นการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนี้ ซึ่ ง จะต้ อ งท� ำ การวั ด ผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสมาคมผู ้ ป กครองและครู โ รงเรี ย น
อัสสัมชัญ และคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ได้ ให้
ค�ำมั่นว่าจะสนับสนุนการศึกษาเช่นนี้ต่อไป และเมื่อมีผล
สัมฤทธิ์ที่ดี ก็จะด�ำเนินการพัฒนาครูในสาขาวิชาอื่นๆ
ตามล�ำดับต่อไปอีก

ผู ้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด สั ม มนา
ในครั้ ง นี้ ด ้ ว ย โดยการรั บ มอบโล่ ร างวั ล ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า น พลเอก
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้กับ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์
นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส มาคมอั ส สั ม ชั ญ เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อีกด้วย
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International STEM Camp in 2016
Tokyo Japan
ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม International STEM Camp 2016
กับ STEM Education Research Center, Saitama
University, Japan เมื่อวันที่ 15-22 สิงหาคม 2559
โดยค่ า ยนี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการ
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละท� ำ การคั ด เลื อ ก
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ�ำนวน 5 คน โดย
คัดเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
จากชมรมโรบอทคือ ด.ช.ศริตวรรธน์ คันธกมลมาศ
ป.5/3 ด.ช.พศิน นุม่ กรรณ์ ป.5/5 ด.ช.สิปปากร ธัญญหาญ
ป.6/3 ด.ช.ภารุจ เอือ้ สุดกิจ ป.6/6 ด.ช.ทัชชกร บวรสุจริตกุล
ป.6/9 และคุณครูงานการสอนคอมพิวเตอร์ มิสปทิตตา
ตั้งพรถิรกุล และม.เทพพิทักษ์ ล�่ำฮวด ครูผู้สอนวิชา
STEM Education ป.3 – ป.6 ได้มโี อกาสหาประสบการณ์
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ในวันแรก (16 ส.ค. 2559) ทีพ่ วกเราไปถึงสนาม
บินนานาชาตินาริตะโตเกียวและได้รบั การต้อนรับจากทาง
ผูจ้ ดั Dr. Tairo Nomura อย่างอบอุน่ โดยเดินทางด้วยรถไฟ
JR Line ไปยังเมืองโยโกฮามา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
LEGO จากทาง Learning Systems Co.,Ltd และขึ้นชม
Yokohama Sky Tower เพื่อชมทิวทัศน์รอบเมืองแบบ
360 องศา พวกเราได้รบั ความรูจ้ ากการร่วมกิจกรรมและ
ชมเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
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ในวันที่สอง (17 ส.ค. 2559) พวกเราเริ่ม
สู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกับน.ร.ญี่ปุ่นระดับ
ประถมศึกษาทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ National Museum of Nature and
Science ซึง่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
และธรรมชาติ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ จากนัน้ ไปวัด
อาซากุสะ Asakusa Temple แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญและ
ร่วมเวิรค์ ชอพกับการท�ำขนมของชาวญีป่ นุ่ ทีพ่ วกเราได้ชม
วิดีทัศน์และครูมาสาธิตให้เราชมจากนั้นได้ ให้พวกเรา
ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ รี ย นรู ้ กั น เองอย่ า งสนุ ก และอร่ อ ยค่ ะ
(อันนี้พวกเราน�ำกลับมาให้ครอบครัวชิมและได้รับค�ำชม)

อัสสัมชัญสาส์น
ในวันที่ 3 – 5 (18 - 20 ส.ค. 59) พวกเรา
เริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเราจะไปเรียนรู้เรื่อง
การออกแบบสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ ่ น ยนต์ ข องเราตามภารกิ จ ที่ ท างค่ า ยจั ด ให้ ร ่ ว มกั บ
เพือ่ นๆ ชาวต่างชาติตา่ งวัยรวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ระหว่างคุณครูและนักเรียนทั้งชาวอินเดีย
ชาวไทยและชาวญีป่ นุ่ คือ Tohoku โดยรถบัสจากโตเกียว
ไปที่นั่นใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงถึงจุดหมายที่เราต้องการ ใน
วันนั้นฝนตกตั้งแต่เช้าตรู่ท�ำให้การเดินทางต้องใช้เวลา
มากขึ้นในขณะอยู่บนรถบัสก่อนถึงจุดหมายที่เราต้องไป
ทางคณะท�ำงานได้น�ำวีดิโอของการเกิดเหตุการณ์ สึนามิ
ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ให้เราชมเพื่อตระหนักถึงภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้น�ำพวกเราไปชมสถานที่
จริ ง ในปั จ จุ บั น และการเคารพผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ในที่ แ ห่ ง นั้ น
โดยท่านวิทยากรคืออาจารย์ ใหญ่ของโรงเรียนมัธยม
โทโฮะกุได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ในวันนั้น

และต้องการการท�ำความสะอาดราคาแพง ท�ำให้พวกเรา
ได้เห็นสภาพจริง ณ ปัจจุบันและได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุน่ และจัดงาน welcome party ให้พวกเราอย่างอบอุน่
สนุกและความรูร้ วมทัง้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผูท้ ี่
รอดชีวิตในวันนั้นมาให้พวกเราฟัง

ภารกิจต่อไปของพวกเราก็คือการเรียนรู้ โดย
ทางค่ายฯ ได้จัดอุปกรณ์ต่างๆ การให้ค�ำอธิบายและ
สนามเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้การใช้ STEM board กับ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ด้วย
ตัวเองจากนั้นน�ำมาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
ของเราให้ท�ำงานตามภารกิจที่ได้รับ 3 วัน 2 คืนกับการ
เข้าค่ายร่วมกันได้เรียนรู้ทั้งโปรแกรม หุ่นยนต์และการ
ทานอาหารญีป่ นุ่ หลากหลายรูปแบบ รวมทัง้ ความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เข้าร่วมค่ายฯ นานาชาติในครั้งนี้ซึ่งได้รับทั้ง
ความรู ้ ประสบการณ์ ความคิ ด และหลากหลายรู ป
แบบของการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อน�ำมาใช้ ในการเรียน
และเล่ า ถึ ง ผู ้ ค นในที่ แ ห่ ง นั้ น ในทุ ก วั น นี้ การเกิ ด การสอนได้ด้วย
วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ขนานใหญ่ ส่งผลให้มีผู้อพยพมากถึง 300,000 คนใน
ภูมิภาคโทโฮะกุ ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร น�้ ำ
ที่พักอาศัย ยาและเชื้อเพลิงในผู้รอดชีวิต รัฐบาลญี่ปุ่น
ตอบสนองโดยระดมก� ำ ลั ง ป้ อ งกั น ตนเอง ขณะที่ อี ก
หลายประเทศส่งทีมค้นหาและกู้ภัยช่วยค้นหาผู้รอดชีวิต
องค์การช่วยเหลือทัง้ ในญีป่ นุ่ และทัว่ โลกยังได้ตอบสนอง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีทั้งปัญหาเฉียบพลัน ซึ่งการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมหยุดชะงักไปในหลายโรงงาน และ
ปัญหาระยะยาวกว่าในด้านการฟื้นฟูบูรณะ ผลกระทบ
ร้ายแรงอีกประการหนึ่งของสึนามิคือความเสียหายหนัก
อันเกิดแก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีและโอกาสเกิด
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
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ในขณะเดินทางกลับมาทีโ่ ตเกียว ทางคณะค่ายฯ
ได้พาพวกเราเยีย่ มชมถ�ำ้ แห่งหนึง่ ซึง่ มีความสวยงามมาก
เป็นถ�้ำหินงอกหินย้อยและทางการญี่ปุ่นได้สร้างทางขึ้น
ลงรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับนัก
ท่องเทีย่ วโดยไม่เบียดบังหรือรบกวนหินตามธรรมชาติเหล่านี้

วันที่ 6 (21 ส.ค. 2559) พวกเราได้ไปเยี่ยมชม
และเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งมาก เช่น Miraikan
Museum เป็นแหล่งนวัตกรรมที่พวกเราได้เดินชมและ
เก็บเกีย่ วประสบการณ์และความรู้ได้อย่างมากมายรวมทัง้
ได้ชมหุ่นยนต์ ASIMO และหุ่นยนต์อีกหลายๆ ตัว ส่วน
ความพิเศษที่บริษัทฮอนด้าได้พัฒนา ASIMO ตัวใหม่นี้ที่
ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามีความสามารถมากมายนอกจากเดิน
ไปรอบๆ บริเวณแล้วยังสามารถวิ่ง เต้น ปรบมือและ
แสดงอารมณ์ดีใจเมื่อผู้ชมปรบมือให้เป็นที่ถูกใจของทั้ง
เด็กๆ และผู้ ใหญ่ทุกท่าน จุดที่เป็นไฮไลท์ที่ใครมาแล้ว
ต้องไม่พลาดชม คือ ลูกโลกขนาดมหึมาสัญลักษณ์ของ
มิไรคัง ซึ่งเป็นลูกโลกจ�ำลองสภาพภูมิอากาศของโลกใน
ยุคต่างๆ โดยจะมีวิทยากรให้ค�ำบรรยาย ซึ่งทุกๆ ส่วน
ที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดให้พวกเราชมอย่างสนุกสนาน
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ส่วนพิพิธภัณฑ์อีกแห่งคือ Sony Explora Science ซึ่งที่นี่พวกเราทุกคนก็ชอบอีกเช่นกันเพราะเป็นสถานที่
ที่พวกเราสามารถสัมผัสประสบการณ์แสงและเสียงได้ พวกเราชมอย่างสนุกสนาน จากนั้นสถานที่สุดท้ายในวันนี้คือ
ดิสนีย์แลนด์โตเกียวซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆชื่นชอบ สนุกสนานและมีความสุขกับเครื่องเล่นนานาชนิดและเดินเที่ยว
อย่างอิสระและกลับมาพบกันตามจุดและเวลาที่นัดหมาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและการ
ดูแลตนเองได้อย่างดีแถมยังมีการแบ่งจัดสรรเวลาในการเดินหาซื้อของเพื่อฝากคนในครอบครัว ญาติมิตรเพื่อนและ
คุณครูของเด็กๆ แสดงถึงความมีนำ�้ ใจของเด็กๆ ของเราอีกด้วย

วันสุดท้ายของการเข้าค่ายคือวันที่ 22 ส.ค. 2559 ตามก�ำหนดคือเราจะไปพิพิธภัณฑ์อีกแห่งคือ
National Science Museum และเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงบ่ายๆ แต่สภาพภูมิอากาศในวันนั้นที่พบคือมีพายุ
ไต้ฝุ่นเข้าที่โตเกียวช่วงบ่ายแต่ฝนก็ตกตั้งแต่เช้าและตกหนักขึ้นเรื่อยจนท�ำให้ทางคณะต้องเปลี่ยนแผน เพราะกลัว
คณะของพวกเราจะโดยสารเครือ่ งบินกลับประเทศไม่ได้เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศไม่ดี จึงต้องให้พวกเราไปรอการขึน้
เครื่องที่สนามบินนาริตะเพื่อรอประกาศจากทางสายการบินของพวกเรา ผลปรากฏว่าหลังจากบ่ายสี่ไปแล้วฝนก็เริ่ม
ลดความรุนแรงลงท�ำให้สายการบินล่าช้าไป 2-3 ชั่วโมงแต่ก็ยังมีความโชคดีอย่างมากคือเครื่องบินที่พวกเราโดยสาร
กลับนัน้ สามารถพาพวกเรากลับถึงประเทศไทยได้อย่างสวัสดิภาพท�ำให้ทกุ คนกลับมาอย่างมีความสุข สนุกสาน ได้รบั
ความรู้และประสบการณ์ที่คุ้มค่าในครั้งนี้ด้วย
โดย มิสปทิตตา ตั้งพรถิรกุล
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ห้องเรียนสีเขียว
ห้ อ งเรี ย นสี เ ขี ย วเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด อันจะน�ำไปสู่การปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งประหยั ด และ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถ าวรต่ อ ไป โดยให้ นั ก เรี ย นได้
เรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ด ้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ตระหนั ก และเข้ า ใจถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
ผลิตไฟฟ้า และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ชัดเจนขึ้น

ภายใต้นโยบายของ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล
คุณครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยลงนาม
ในวันที่ 30 มีนาคม 2543 และท�ำพิธีเปิดห้องเรียนสีเขียว
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2543โดย ดร.วิชัย ตันศิริ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิด
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ห้องเรียนสีเขียว ได้ยกระดับเป็นโรงเรียน
สี เ ขี ย ว จากการตรวจประเมิ น มาตรฐานจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์
พลังงานต่อไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 ในสมัยของ
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ และ ในปีการศึกษา
2559 ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะ
พัฒนา ห้องเรียนสีเขียว เป็นห้องเรียนที่ตอบรับกับ
การใช้เทคโนโลยี โดยจะมีการใช้ระบบ คิว อา โค้ด
เข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ
มากขึ้น
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คณะกรรมการสภานักเรียน
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1. เด็กชายธรรศ บุพธรรม
2. เด็กชายอัครัช ภัทรอนุวงศ์
3. เด็กชายวรัญญู นัคเรต
4. เด็กชายณรัฐนนท์ เจริญสหายานนท์
5. เด็กชายวิชย์ เกษมรุ่งชัยกิจ
6. เด็กชายรัชภัทร เกียรติธีรธัช
7. .เด็กชายอัครนันท์ ตันพิพัฒน์
8. เด็กชายถิรณัฏฐ์ หิมกร
9. เด็กชายวรโชติ ธาราหิรัญโชติ
10.เด็กชายพีรวุฒิ ว่องวงษ์รักษ์
11.เด็กชายจิรวัฒน์ รัชตมงคลชล
12.เด็กชายชนภูมิ วิริยสถาพรพงศ์
13.เด็กชายกฤษฏา สิงหะคเชนทร์
14.เด็กชายกันต์พจน์ วัฒนชลสิทธิ์
15.เด็กชายอัครวินท์ นิตย์กานต์
16.เด็กชายภูวิศ อันมหาพงษ์
17.เด็กชายธนวินท์ เกียรติกังวาฬไกล
18.เด็กชายศิธาสิทธิ์ บันลือปัญญาดี
19.เด็กชายนวิน วัชระวณิชกุล
20.เด็กชายทักษ์ธรรม์ สันตติกุล
21.เด็กชายสิริวิทย เฮงสุวนิช
22.เด็กชายยามิน พานิชชานนท์
23.เด็กชายธนะเมศฐ์ เตชากรวีระวัชร์
24.เด็กชายวาคีณ กันตภณ พูลพร
25.เด็กชายยศพัทธ์ อมรเกียรติไพศาล

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/9
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/13
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/13
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/13
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/12
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/9
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/8
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/7
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/6
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/5
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/3
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/12
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/11
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/7
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/4
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/13

ประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภานักเรียน
1. นายภัทรพล สุขวจีพร
2. นายจิรวัฒน์ เวชชเศรษฐนนท์
3. นายชวินกฤต โจ
4. นายสิรภพ ไมตรีสิริมงคล
5. นายธนกร วิจิตรกิจจา
6. นายนภัทร เมธีศุภภัค
7. นายวรัท บุตรถิรชัย
8. นายตาณ นวะมะรัตร
9. นายกรวิน มินิ
10.นายสุรสิทธ์ บุญเอนกทรัพย์
11.นายณัฏฐชัย กิตติกุลยุทธ์
12.นายศรันย์ สวยสุขวิชา
13.นายธิติพล เหล่าเหมวงศ์
14.นายอินทัช คชานันท์
15.นายชินกฤต เทอดเกียรติ
16.นายณัฐภัทร อัศวทองชัย
17.นายณภัทร แหยมสุขสวัสดิ์
18.นายชุติพนธ์ ชนมหาตระกูล
19.นายกิติภัทร รังษีมณีพงศ์
20.นายจิรภัทร เตชะกิจเวคิน
21.นายชัยธวัชน์ เกตุเสริมสุข

เลขประจ�ำตัว 47038
เลขประจ�ำตัว 46763
เลขประจ�ำตัว 46879
เลขประจ�ำตัว 46760
เลขประจ�ำตัว 47145
เลขประจ�ำตัว 46922
เลขประจ�ำตัว 47040
เลขประจ�ำตัว 46991
เลขประจ�ำตัว 53909
เลขประจ�ำตัว 46817
เลขประจ�ำตัว 46912
เลขประจ�ำตัว 47198
เลขประจ�ำตัว 46737
เลขประจ�ำตัว 46825
เลขประจ�ำตัว 53983
เลขประจ�ำตัว 47175
เลขประจ�ำตัว 46932
เลขประจ�ำตัว 46861
เลขประจ�ำตัว 51929
เลขประจ�ำตัว 46774
เลขประจ�ำตัว 46883

ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/9
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/3
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/9
ชั้น ม.6/4
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/3
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/8
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.6/4

ประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน 1
รองประธานนักเรียน 2
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายศาสนาพุทธ
ฝ่ายศาสนาคริสต์
ฝ่ายศาสนาอิสลาม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์
กรรมการนักเรียน
กรรมการนักเรียน
กรรมการนักเรียน
กรรมการนักเรียน
ที่ปรึกษาฝ่ายเชียร์
ฝ่ายหาทุน
เหรัญญิก
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Hong Kong International
Robotic Olympiad 2016
โดยมิสวารุณี ด�ำรงค์ชัยธนา

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จในการแข่งขัน

หุ่นยนต์บังคับมือ
ก้าวแรกการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(งานสอนคอมพิ ว เตอร์ ) ได้ ม อบหมายให้ มิ ส วารุ ณี
ด�ำรงค์ชัยธนา คัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริม
ศักยภาพด้านหุน่ ยนต์ ซึง่ ก่อตัง้ โดย มิสจิราวรรณ เกิดผล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และฝึกซ้อมเพือ่ การแข่งขันในรายการ
นี้จ�ำนวน 7 คน ได้แก่
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1. ด.ช.วีรวิภู
บุญมากาศ เลขประจ�ำตัว 52925 ป.4/2
2. ด.ช.ปรัญชัย เยี่ยมอมร เลขประจ�ำตัว 53072 ป.4/2
3. ด.ช.จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์ เลขประจ�ำตัว 53177 ป.4/9
4. ด.ช.พรหมวินัส บุญมากาศ เลขประจ�ำตัว 52395 ป.5/2
5. ด.ช.สรศิษฏ์ แสงณรงค์รัตน์ เลขประจ�ำตัว 52270 ป.5/4
6. ด.ช.นรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์ เลขประจ�ำตัว 52157 EP.5/12
7. ด.ช.พงศ์ภาคิน พิริย์โยธินกุล เลขประจ�ำตัว 52805 EP.4/11
การฝึ ก ซ้ อ มประกอบหุ ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงาน เซียร์ ทีอาร์ทีซี โรโบติค
โอลิมเพด ไทยแลนด์ 2016 (Zeer-TRTC Robotic
Olympaid Thailand 2016) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559
ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
จัดโดยศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.) ชมรมครู หุ่นยนต์ ไทย และเอ็มรีพลัพบลิค
ซัพพลาย ได้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้า
ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติที่ประเทศฮ่องกง
ซึง่ ทางส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะเล็งเห็นว่าการให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กไทยได้บรู ณาการสาระการเรียนรูท้ หี่ ลาก
หลายเข้าด้วยกันอย่างมีคณุ ภาพ มีโลกทัศน์ ในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างไกล พัฒนาศักยภาพและความ
สามารถที่มีได้เทียบเท่าและก้าวไกลกว่าชาติอื่น

อัสสัมชัญสาส์น

ซึ่งนักเรียนทั้ง 7 คน ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น ก่อนน�ำไปปรับใช้ ในการแข่งขันครั้งต่อไปในภายภาค
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติทปี่ ระเทศ หน้า : ครูผู้ฝึกอบรมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม มิสวารุณี ด�ำรงค์ชัยธนา
2559 ส�ำหรับรายการที่ไปแข่งขันนี้เป็นรายการแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ ประจ�ำปี 2016 สถานที่จัดแข่งขันคือ
มหาวิทยาลัยฮ่องกง โดยมีนกั เรียนจากประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทย มาเก๊า เซี่ยงไฮ้ เหลียวหนิง และฮ่องกง
เข้าร่วมท�ำการแข่งขัน รวมกว่า 600 คน รายการแข่งขัน
มากกว่า 73 รายการ
ขั้ น ฝึ ก ฝน : การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ
ทัพนักเรียนไทย เพื่อคว้าชัยมาให้กับประเทศไทยและ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมในครัง้ นี้ มิสวารุณี ได้รว่ ม
ประชุมวางแผนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
การคว้าชัยชนะให้กับประเทศไทยมาแล้วหลายสนาม
แล้ว ซึ่งได้แก่ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สพฐ.,ชมรมครู หุ ่ น ยนต์ ไ ทย และอาจารย์ จิ ร พิ พั ฒ น์
ธัญพงษ์ภทั ร เพือ่ คัดเลือกหุน่ ยนต์ทเี่ หมาะสมกับนักเรียน
แต่ละคน ตามรายการการแข่งขันทีม่ มี ากกว่า 73 รายการ
ทั้งทางบกและทางน�้ำ รวมถึงการออกแบบหุ่นยนต์ความ
คิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยนักเรียนแต่ละคนได้นำ� หุ่นยนต์
ที่ตนเองได้รับมอบหมายมาฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและ
อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนเกิดความ
ช�ำนาญและสามารถประกอบหุน่ ยนต์ได้ดว้ ยตนเอง นับว่า
นักเรียนทุกคนได้ประสบการณ์และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเองที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน
ความส�ำเร็จที่ได้รับ : นักเรียนสามารถคว้า
รางวัลกลับประเทศไทย 8 รางวัล ท่ามกลางความ
ภาคภู มิ ใ จของทางโรงเรี ย นและประชาชนคนไทย
รวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่าย การเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน
ในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน
ไทยจากโรงเรียนต่างๆ ด้วยกันเอง รวมถึงประสบการณ์ใน
ต่างแดน ได้สังเกตจุดดีจุดเด่นของคู่แข่งขัน
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ประสบการณ์
ที่ได้รับและความภาคภูมิใจที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้

“ผมคิดว่าการแข่งขันในแต่ละครั้งกว่าจะได้
รับชัยชนะก็ย่อมมีพ่ายแพ้....แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ที่จะ
พยายาม..ฝึกฝน..ตั้งใจ...จนมีชัยชนะในครั้งนี้...ได้เป็น
ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ฮ่องกง..
และคว้ า รางวั ล กลั บ มาในครั้ ง นี้ คื อ รางวั ล ชนะเลิ ศ
อันดับหนึ่ง ประเภท Single Motor Robot Appearance
Design Competition (Presentation) ผมขอขอบคุณ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, มิสวารุณี ด�ำรงค์ชยั ธนา
กิจกรรมดี ๆ ของ สพฐ. ที่ต้องการให้เด็กไทยเทียบเท่า
นานาชาติ..ขอบคุณ อาจารย์จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
ทีช่ ว่ ยแนะน�ำสิง่ ดีให้กบั ผม และทีผ่ มต้องขอบคุณทีส่ ดุ คือ
คุณแม่และคุณพ่อ ที่คอยให้ก�ำลังใจและสนับสนุนผมมา
โดยตลอด และให้ผมท�ำตามความฝันของผม”
ด.ช. ปรัญชัย เยี่ยมอมร เลขประจ�ำตัว 53072 ป.4/2
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“การที่ ผ มได้ เ ป็ น ตั ว แทนประเทศไทยเข้ า
ร่วมการแข่งขัน Hongkong International Robotic
Olympiad 2016 ในครั้งนี้ ผมได้รับประสบการณ์
มากมายทีม่ คี ณุ ค่ากับผมมาก ผมได้เรียนรูถ้ งึ วัฒนธรรม
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ ค นบนเกาะฮ่ อ งกงแห่ ง นี้ ได้
มิตรภาพใหม่ๆ ทั้งเพื่อน พี่ และ ผู้ ใหญ่ใจดีหลายๆ
ท่าน ถึงแม้พวกเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ พายุไต้ฝุ่น
นิ ด า รุ น แรงถึ ง ระดั บ 8 แต่ ก็ ท� ำ ให้ ผ มได้ เ รี ย นรู ้ ว ่ า
น�้ ำ ใจของคนไทยมี อ ยู ่ เ สมอแม้ เ ราจะอยู ่ ใ นต่ า งแดน
คนไทยอยู่ที่ไหนไม่ทิ้งกันครับ ผมรู้สึกประทับใจเพื่อนๆ
และทีมงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน เพราะพวก
เราทุกคนท�ำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม ท�ำให้
ผมประสบความส�ำเร็จที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่ ประเภท Single Motor Robot Appearance
Design Competition (Presentation) ให้แก่ โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม และประเทศไทย ผมมีความรูส้ กึ
ภูมิใจมากครับ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครู
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถมทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนต่าง ๆ ผมขอกราบขอบพระคุณ Mommy &
Papa ทีส่ นับสนุนและเป็นก�ำลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณ
มิสวารุณี และ อาจารย์จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ที่ช่วย
ฝึกซ้อมและดูแลพวกผม ขอบคุณ พี่ลีออง พี่ต้นกล้า
พี่คิดดี ไอซ์ แสนดี ตรัยตั้น ที่เราร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน”
ด.ช. จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์ เลขประจ�ำตัว 53177
ป.4/9

อัสสัมชัญสาส์น
“ประสบการณ์และความตั้งใจ ของผมพี่น้อง
เกิดขึ้นที่นี้ ในการแข่งขันในแต่ละครั้งสร้างความฝันและ
ก�ำลังใจในการเรียนรู้ซึ่งการได้รับชัยชนะก็ย่อมมีพ่าย
แพ้ แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ที่จะท�ำมัน ทุกครั้งที่แพ้ก็จะลุก
ขึ้นยืนใหม่ จนท�ำให้เกิดความส�ำเร็จตามมา ในที่สุดผม
ก็ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ
ที่ฮ่องกง และคว้ารางวัลกลับมาในครั้งนี้ คือ รางวัล
ชนะเลิศประเภททีม รายการ Robot Boxing. ผมขอ
ขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนต่างๆ ขอบคุณ
กิจกรรมดี ๆ ของ สพฐ. ที่ต้องการให้เด็กไทยเทียบเท่า
นานาชาติ..ขอบคุณ มิสวารุณี ด�ำรงค์ชัยธนา, อาจารย์
จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร, ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ที่ช่วย
แนะน�ำสิ่งดีให้กับผม และที่ผมต้องขอบคุณที่สุดคือ
คุณแม่และคุณพ่อ ที่คอยให้กำ� ลังใจและสนับสนุนผมมา
โดยตลอด และขอบคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ”
ด.ช.วีรวิภู บุญมากาศ. ป.4/2
ด.ช.พรหมวินัส บุญมากาศ ป.5/2

“จากการที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศ
ฮ่องกงครั้งนี้ ผมได้ประสบการณ์มากในเรื่องของการต่อ
หุ่นยนต์ creative ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เก็บขยะในน�้ำ เรียนรู้
วิธีการว่าจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ ใด เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถ
ลอยน�ำ้ และตักขยะได้ นอกจากนั้นขณะที่อยู่ในรายการ
แข่งขัน เราต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในทีม ซึ่งท�ำให้ผม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Creative
Present Multi Motor และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รายการ วิ่งผลัด ผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญ
ต่างๆ ของประเทศฮ่องกง ได้รบั ประทานอาหารยอดนิยม
ของฮ่องกง และที่ส�ำคัญการได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ ทีมไทย
ด้วยกัน ต่างโรงเรียนกัน ท�ำให้เราได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมาก
ขึ้น ผมขอขอบคุณพ่อแม่ และผู้ปกครองทุกคน

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, มิสวารุณี,
อาจารย์จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
และคณะกรรมการ สพฐ ที่ได้ ให้ผมได้รับโอกาสและ
ประสบการณ์ที่ดียิ่งในครั้งนี้”
ด.ช.นรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์ EP 5/2

“การที่ผมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การแข่งขัน Hongkong International Robotic Olympiad
2016 ในครัง้ นี้ ผมได้รบั ประสบการณ์มากมาย คือ ได้รจู้ กั
การท�ำงานของระบบหุ่นยนต์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์
จากสิ่งของรอบตัวเรา ว่าท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้หุ่นยนต์
นั้นเดินได้ ว่ายน�้ำได้ ซึ่งการท�ำงานของแต่ละส่วนต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะปัน่ จนถึงเส้นชัยได้ โดยได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Creative Present Multi
Motor และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ- ปลาว่าย
น�้ำ (Vertical) และสิ่งที่ประทับใจผมจากการแข่งขันครั้ง
นี้คือ ผมได้พบเพื่อนๆ จากหลายๆ ประเทศ และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ จากการแข่งขันครัง้ นีผ้ มต้องขอบคุณ
คุณครูอัสสัมชัญแผนกประถมทุกคน และคุณพ่อคุณแม่,
มิสวารุณี ด�ำรงค์ชัยธนา รวมทั้งคณะกรรมการ สพฐ.,
ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย อาจารย์จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
ที่ได้ผลักดันและสนับสนุนผมจนได้รับรางวัลกลับมาใน
ครั้งนี้”
ดช.สรศิษฏ์ แสงณรงค์รัตน์ ชั้น ป.5/4 เลขที่ 14
“การแข่งขันหุ่นยนต์ที่ฮ่องกงในครั้งนี้ เป็น
ประสบการณ์ ในต่างประเทศครั้งแรกของผมท�ำให้ ได้
เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ที่ผมไม่เคยเห็น ผมได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Bouncing Robot
ผมขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ทุกคน และคุณพ่อคุณแม่, มิสวารุณี ด�ำรงค์ชัยธนา รวม
ทั้งคณะกรรมการ สพฐ. , ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย อาจารย์
จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ที่ได้ที่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ในต่างแดนครั้งนี้ี”
ด.ช. พงศ์ภาคิน พิริย์โยธินกุล เลขที่ 5 ชั้น EP4/1
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“เอซีพี” จับมือ “เจดีเอฟเอ” พัฒนาทักษะฟุตบอลนักเรียน
โดย... กองบรรณาธิการ

นั บ เป็ น อี ก ความร่ ว มมื อ ที่ ส ่ ง ผลโดยตรงไป
รอบสุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม
ยังเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียน
แผนกประถม ในการพัฒนาขีดทักษะความสามารถด้าน อัสสัมชัญพาณิชยการ เฟ้นหานักฟุตบอลทีม่ ที กั ษะดีทสี่ ดุ
ฟุตบอลของนักเรียน โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 15 คน เพือ่ เข้าร่วมในโครงการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดย ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
(สมัยวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง) ได้ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ กับ มร.มาซาโอะ คิยะ ในนามประธานมูลนิธิ
Japan Dream Football AssoCiation (JDFA) ในการ
พัฒนาการเล่นฟุตบอลของเยาวชนไทย เป็นระยะเวลา
5 ปี โดยการฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน และจะผลักดัน
ให้นกั ฟุตบอลเยาวชนไทย ไปเล่นฟุตบอลทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
ในอนาคตต่อไป
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ประกอบด้ ว ย การ
คัดเลือกนักฟุตบอล รุ่นอายุ 6-12 ปี เพื่อเป็นตัวแทนไป
แข่งขันทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ กับ เยาวชนของสโมสรชัน้ น�ำระดับ
เจลีก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งแบ่งการคัดเลือก
ออกเป็น 3 รอบ โดยมี “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ
หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนสโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
พร้อมทีมงาน เป็นผู้คัดเลือก
รอบแรก คัดเลือกไป เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีนักฟุตบอลเยาวชนกว่า
100 คน เข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งได้เยาวชนจ�ำนวน
43 คน ที่ผ่านการคัดเลือก
รอบสอง คัดเลือกไป เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ น�ำนักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก 43 คน มาทดสอบให้เหลือ 25 คน
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นอกจากนี้ทาง JDFA ได้จัดกิจกรรมฟุตบอล
คลินิก JDFA Football Clinic ให้แก่เยาวชนจากโรงเรียน
ต่าง ๆ ได้ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธี โดย
มี มร.มาซาโอะ คิยะ ประธานมูลนิธิ JDFA ภราดา
เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม มร.ยาซูซิโกะ คัดโตะ อดีตนักฟุตบอล
ทีมชาติญปี่ นุ่ และอดีตผูเ้ ล่นสโมสรโยโกฮาม่า เอฟ มารินอส
ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลีนคิ ฟุตบอลในครัง้ นี้ โดย
มีวิทยากรจากทีมงาน JDFA พร้อมด้วยนักศึกษา YMCA
Sports College ของญี่ปุ่น และผู้ฝึกสอนฟุตบอลจาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มาให้ความรู้และฝึก
ทักษะฟุตบอลแก่เยาวชนที่เข้าร่วม ณ สนามวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ เขตสาทร
กรุงเทพฯ “ในการคั ด เลื อ กจะเป็ น การทดสอบด้ า น
เทคนิคก่อน การเข้าใจในการเล่นฟุตบอลในพื้นที่แคบ
(Small Size Soccer Game) ซึง่ เหมาะกับการเล่นฟุตบอล
8 คน โดยจะหานักฟุตบอลที่ดีที่สุด 15 คน ไปแข่งขัน
ในนาม JDFA กับ เยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องคัด
หลายรอบเพราะต้องการให้เยาวชนที่มาร่วมในโครงการ
ได้แสดงศักยภาพให้เต็มที”่ โค้ชเตีย้ สะสม พบประเสริฐ
“ฟุตบอลคลินิกในวันนี้ เป็นผลมาจากมูลนิธิ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล
JDFA ได้มาลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
เอฟซี กล่าว
แผนกประถม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยทางมูลนิธิ JDFA
ได้เลือกโรงเรียนเราเป็นสถานที่จัดคลีนิกฟุตบอล ซึ่งได้
เชิญโรงเรียนในชุมชนรอบๆ มาร่วมในกิจกรรมในครั้ง
นี้ เพื่อจะให้ได้รับฝึกทักษะฟุตบอลในรูปแบบของญี่ปุ่น”
ภราดาเศกสรร สกนธวั ฒ น์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ แผนกประถม กล่าว
นั บ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละเป็ น
ประโยชน์กบั เยาวชน โดยเฉพาะผูท้ สี่ นใจด้านกีฬาฟุตบอล
ซึง่ ปัจจุบนั สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ ส�ำหรับนักฟุตบอล
อาชีพที่มีทักษะฝีเท้าดีเยี่ยม
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ลงนามความร่วมมือการศึกษาระหว่าง 2 โรงเรียน
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
ด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ City College Plymouth ประเทศอังกฤษ
โดยมี Ms.Jessica Randall หั ว หน้ า ฝ่ า ย
พัฒนศึกษา City College Plymouth ประเทศอังกฤษ เป็นผู้
ลงนามร่วม และ Mr.Davis Low ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน PDVL
Overseas Advisory พร้อมผูต้ ดิ ตาม รวมถึง คณะผูบ้ ริหาร
และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยานใน
ครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลง
ครัง้ นี้ เพือ่ เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการของนักเรียน
ส�ำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ต่อยอดจากบริบทการเรียนแบบสอง
ภาษาในโรงเรียน และ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ ใน
การด�ำรงชีวิตและดูแลตนเองในต่างประเทศ
ส�ำหรับโครงสร้างของหลักสูตรที่ City College
Plymouth (CCP) เปิดสอน 2 โปรแกรมส�ำหรับนักเรียน
นานาชาติเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่
ประเทศอังกฤษ คือ Foundation Pathways สาขาธุรกิจ
และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
วิชาเรียนสาขาธุรกิจ: ธุรกิจบัญชีและการเงิน
กฎหมาย คอมพิวเตอร์ และทักษะการเรียน
วิชาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เคมี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียน
ซึ่งตลอดหลักสูตรนี้จะใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 19 สัปดาห์
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Student Exchange at Scots College,
Wellington, New Zealand

From 1st to 21st May 2016, ten students
of Assumption College Primary Section led by
Miss Wilairat Phermphoonboon and Miss Nuttikarn
Thongboonrit had the opportunity to have a
short study course at Scots College, Wellington, New Zealand. This was done according
to the Memorandum of Understanding (MOU)
between Assumption College Primary Section
and Scots College. These students were not only
studying in mainstream class with Scots College
students but also had the opportunity to do various
kinds of activities e.g. excursion, football match,
Thai dance show. It was a wonderful experience !
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82 วัน กับการท่องดินแดน “อ้อมกอดแห่งขุนเขา”
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วันที่ 1 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2559 : ณ เมืองทิมพู ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ เดียวกันดีมาก มีการเชิญคุณครูประชุมและติดตามผล
คุณครูมีจ�ำนวนคุณครูทั้งหมด 8 ท่าน 4 ท่านมาจาก อย่ า งสม�่ ำ เสมอ นั ก เรี ย นรู ้ จั ก หน้ า ที่ ข องตนเอง มี
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และอีก 4 ท่านมาจากโรงเรียน จุดมุ่งหมายในชีวิต มีคุณธรรม เคารพคุณครู นักเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รักภาษาอังกฤษ กล้าพูด
โครงการคณะคุณครูได้พักอาศัยอยู่กับคณะครูและโฮส และกล้าแสดงออก ไม่เน้นครูทมี่ าจากยุโรป หรืออเมริกา
ที่เป็นชาวภูฏาน คุณครูได้เข้าดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมทั้ง ส่วนมากเป็นชาวภูฏานสอนเยาวชนของตนเอง
ในเรื่องของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเข้าสอน
นักเรียน รวมถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนภูฏาน อีก
ทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวภูฏานอีกด้วยสิ่งที่มิสจะเขียน
ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจ
ของประเทศนี้
สิ่งที่น่าสนใจในประเทศภูฏาน
1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ:
- คุณครูของภูฏานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี ส�ำเนียงไพเราะ เช่นเดียวกับชาวยุโรปหรือ
อเมริกา สามารถควบคุมนักเรียนให้ ใช้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร 2. วัฒนธรรมของชาวภูฏาน
ตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงจนเลิกเรียน และที่ส�ำคัญภาษา - ด้านการแต่งกาย ชุดประจ�ำชาติของผูช้ ายเรียกว่า “โค”
อังกฤษจะถูกสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ก่อนเข้าระดับชั้น ของผู้หญิงเรียกว่า “คีร่า” คนภูฏานสวมชุดประจ�ำชาติ
ป.1 นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคุณครูและ เป็นชุดท�ำงาน ชุดนักเรียน ชุดทางการในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อนๆ นักเรียนจะเรียนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เกือบจะตลอดเวลา ท�ำให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่ มอง
และภาษาอังกฤษ และมีวิชาที่เป็นภาษาท้องถิ่นที่เรียก ไปทางไหนก็จะได้สมั ผัสบรรยากาศผูค้ นในชุดประจ�ำชาติ
ว่า “Dzongkha” (ภาษาซองคา) และที่ส�ำคัญกระทรวง น่าประทับใจ ชุดโคของผูช้ ายจะมีผา้ ผืนใหญ่สะพายบ่า พัน
ศึกษาธิการ สามารถขอความร่วมมือจากคุณครูทั้งรัฐ เฉียงไปทางขวา เรียกว่า “กับเนะ” เป็นธรรมเนียมบุรุษ
และเอกชนให้ยึดวิธีการสอนและแบบเรียนที่เป็นหนึ่ง ภูฏานแสดงถึง ต�ำแหน่งฐานะทางสังคมของผู้นั้น
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อย่างผ้าสีขาวมีขอบ เป็นของสามัญชน ผ้าสีเขียวคือผู้
พิพากษา พระมหากษัตริย์และพระสังฆราชาแห่งภูฏาน
ใช้ผ้าผืนใหญ่สีเหลือง อมส้ม มีถุงเท้ายาวสวมขึ้นมาถึง
ใต้เข่า ชุดคีร่าของผู้หญิงเป็นผ้าทอพื้นเมือง มีความยาว
เกือบถึงพื้นดิน ลวดลายสีสันหลากหลายและสวยงาม

- ด้านความเชื่อ ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเดียวในโลก
ที่ยอมรับศาสนาพุทธตันตระ-วัชรยาน เป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติ เชื่อเรื่องเวรกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การบรรลุ
นิพพานเพือ่ หลุดพ้นทุกข์และสังสารวัฏ นับถือเทพเจ้าและ
พระโพธิสตั ว์ มีพธิ กี รรมทีก่ ระท�ำเพือ่ ปัดเป่าสิง่ ชัว่ ร้ายและ
ชักน�ำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต สิ่งที่คุณจะได้เห็นอยู่ประจ�ำเมื่อ
มาเที่ยวที่ประเทศนี้คือ “กงล้อมนตรา” การหมุนกงล้อ
มนตราเท่ากับการสวดมนต์หลายพันบทและหลายพัน
ครั้ง ขณะที่หมุนจะท่องบทสวดมนต์ว่า “โอม มณี ปัท
เม หุม” ภายในกงล้อมนตราที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมๆ
มีแกนกลางเพื่อให้หมุนได้ ภายในบรรจุม้วนกระดาษ
เขียนบทสวดมนต์เป็นพันบท คุณจะเห็นกงล้อนี้อยู่ตาม
บริเวณวัด ทางเดิน กลางหุบเขา หรือทางแม่น�้ำล�ำธาร
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดพกพาที่มีก้านส�ำหรับ
ให้ถือหมุน ตามหมู่บ้านบางแห่งจะท�ำกงล้อมนตราขนาด
ใหญ่บนทางน�้ำไหลให้สายน�้ำขับเคลื่อนให้กงล้อหมุน
เชื่อกันว่าพลังแห่งมนตราจะกระจายไปทั่ว ช่วยปกป้อง
คุ้มครองคนในหมู่บ้าน

- วัฒนธรรมอาหารชาวภูฏานไม่ฆ่าสัตว์ เนื้อสัตว์จึงน�ำ
เข้ามาจากประเทศอินเดีย โดยมากจะรับประทานข้าวไม่
ขัดสี ผักและผลไม้ เนื่องจากมีภูมิประเทศแถบเทือกเขา
หิมาลัย อากาศหนาวโดยเฉพาะตอนเหนือที่เป็นภูเขาสูง
จึงนิยมรับประทานพริก เพราะมีฤทธิ์ร้อน ช่วยให้ความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย ส�ำหรับคนภูฏาน พริกเป็นเหมือนผัก
ชนิดหนึ่ง สามารถรับประทานสดๆ ได้เลย หากได้เดิน
เล่นตามตลาดภูฏาน หรือแผงขายของข้างทาง จะเห็น
ชีสท�ำเป็นก้อน ร้อยกับเชือก น�ำมาสวมคอ แล้วค่อยๆ
รับประทาน ช่วยเรื่องความอบอุ่นแก่ร่างกายเช่นกัน ไม่
แปลกเลยที่อาหารประจ�ำชาติภูฏานนั่นคือ พริกผัดกับ
ชีส เรียกว่า “Emadatshi”และมีอาหารทานเล่นที่ทุกคน
ไปภูฏานจะต้องลองชิม นัน่ คือ โมโม่ ลักษณะจะคล้ายกับ
เกี๋ยวซ่า เป็นต้น วัฒนธรรมภูฏาน ให้ความส�ำคัญกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของประเทศภูฏานเป็น
ประเทศเดียวในโลกที่ห้ามซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะ เรา
จึงไม่พบเห็นภาพผูค้ นยืนสูบบุหรีอ่ ยูท่ วั่ ไป นอกจากว่านัก
ท่องเที่ยวจะน�ำบุหรี่มาสูบเอง โดยจะอนุญาตให้สูบได้ ใน
บางสถานที่เท่านั้น ซื้อขายบุหรี่ถือว่าผิดกฎหมายภูฏาน
และยังห้ามน�ำเข้าบุหรี่อีกด้วย
3. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ประเทศภูฏานเป็นประเทศทีม่ ธี รรมชาติ และทรัพยากร
ที่สมบูรณ์มาก ดูได้จากตลอดทั้งสองฝั่งของถนน หรือ
บนภูเขา ยังมีต้นไม้หลากหลายนานาชนิด คนภูฏานเป็น
คนที่รักธรรมชาติมากเพราะมีความเชื่อว่า ต้นไม้เป็นผู้
ให้และเป็นผู้หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย เป็นสัญลักษณ์ของ
การมีอายุยั่งยืน สุขภาพ ความงดงาม และความเมตตา
แม้แต่ดอกไม้ที่อยู่ตามข้างทางพวกเขาจะไม่เด็ด เพราะ
คิดว่ามันอยู่บนต้นไม้สวยที่สุดแล้ว เรียกว่าเป็นประเทศ
ที่มีความสุขกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ล่าสุดชาวภูฎาน
ได้ร่วมใจกันเฉลิมฉลองการประสูติของเจ้าชายน้อยด้วย
การปลูกต้นไม้ 108,000 ต้น (ในประเทศทีม่ คี นแค่ 7 แสน
คน) ต้นไม้ทั้งหมดถูกน�ำไปปลูกที่ภูเขาเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
เพื่อเฉลิมฉลองพระโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี
เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน

4. สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวมีหลายสถานที่ในแต่ละเมือง เช่น
ตั๊กซัง หรือ วัดถ�้ำเสือ (Taktsang) อยู่ที่เมืองพาโร จะ
เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศภูฏาน การเดินทางขึ้นเขา
ตัก๊ ซัง จะใช้เวลานานพอสมควรส�ำหรับคนทีไ่ ม่คอ่ ยได้เดิน
(มิสใช้เวลาเดินขึ้น 4 ชั่วโมงครึ่ง และเดินลง 1 ช่วโมง
ครึ่ง) นอกจากนี้ในแต่ละเมืองจะมีวัด หรือภาษาภูฏาน
เรียกว่า Dzong เป็นต้น
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คณะครูศึกษาดูงาน

“ประเทศ อินเดีย”

วันที่ 14 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2559 มิสจารุตา หลิน, มิสเสาวภา กลิน่ สูงเนิน, ม.ศุภกิตติ ช่อไสว และ
ม.กรวิชญ์ โสภา ได้ผา่ นการสอบคัดเลือกจากมูลนิธคิ ณะเซนคาเบียลแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษา ณ เมือง Hyderabad ประเทศ อินเดีย โดยหลักสูตรเน้นการพัฒนาทางด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน จาก
Tara Language School โดย Orient BlackSwan และได้ไปสังเกตการสอน ณ โรงเรียน Vidyaranya School
และ Focus High School ได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ในอินเดีย อาทิ Tajmahal, India Gate,
Chawmahalla, Chaminar ฯลฯ
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อัสสัมชัญ

40

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสกลับไปยัง
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เพื่อเป็นตัวแทน
กล่ า วสดุ ดี คุ ณ ครู เ กษี ย ณในงานที่ เ พื่ อ นร่ ว มรุ ่ น
ของผมร่วมกันจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ในวัน
นั้ น พวกเราได้ เ ห็ น อดี ต ที่ มี ชี วิ ต และได้ เ ห็ น หมู ่
คนที่ อุ ทิ ศ ทั้ ง ชี วิ ต เพื่ อ ต่ อ อดี ต นั้ น ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คื อ สถาบั น แห่ ง สั ญ ลั ก ษณ์
ที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยคุณครูผู้ถ่ายทอด แก่นักเรียน
ผู้รับ และศิษย์เก่าผู้สืบเจตนารมณ์ ความยิ่งใหญ่
ของอัสสัมชัญถูกท�ำให้ปรากฏผ่านความส�ำเร็จของ
นักเรียนและศิษย์เก่าที่เป็นที่ประจักษ์ ให้เห็นเด่นชัด
มายาวนานกว่า 130 ปี
ค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่ อัสสัมชัญได้ ให้อะไร
แก่อัสสัมชนิก คงเป็นค�ำตอบเดียวกับค�ำถามที่ว่า
อัสสัมชัญได้ ให้อะไรกับแผ่นดินไทย เพราะอัสสัมชัญ
คือสถาบันทีส่ ร้างคน และคนนัน้ สร้างชาติ สมดังตอน
หนึ่งของปณิธานโรงเรียนที่ว่า “ต้องรับผิดชอบต่อ
สังคม” ชาวอัสสัมชัญหลายคนได้กลายมาเป็นรัฐบุรษุ
เป็นผู้น�ำทางเศรษฐกิจ และหลายคนเป็นปัญญาชน
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของเมืองไทยว่า 130 ปี
หากจะถามว่าผมได้ ให้อะไรกับประเทศ
ผมคงไม่รีรอที่จะตอบว่า “ยังไม่มี” แต่หากถามว่า
ผมได้รับอะไรจากอัสสัมชัญ ผมคงต้องใช้เวลานึก
สักพักจนมาพบกับค�ำตอบสั้น ๆ ว่า “ให้ทุกอย่าง
เว้นแต่เพียงให้กำ� เนิด” ผมได้หลายอย่างจากที่นี่ ทั้ง
ความรูท้ างวิชาการทีไ่ ม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ต่เฉพาะในห้องเรียน
แต่ได้ความรู้ที่มีให้ ไม่มีวันสิ้นสุดจากห้องสมุดของ
โรงเรียน ซึ่งท�ำให้ผมเป็นคนรักการเรียนจนในที่สุด
สามารถส�ำเร็จเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทองจาก
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เข้า
ท�ำงานทีส่ ำ� นักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

ซึ่งเป็นส�ำนักงานกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม
ล�ำดับ อัสสัมชัญยังให้เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่
แก่ผมประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนหลายหมื่นคนที่
วนเวียนอยู่ในแวดวงต่างๆ ของประเทศ จนเรียกได้
ว่าหากผมเดือดร้อนสิ่งใด เพียงขอความช่วยเหลือ
จากอัสสัมชนิกผ่านทางเฟสบุ๊ค ผมก็มักจะได้ความ
ช่วยเหลือที่มีประโยชน์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ที่
ส�ำคัญอัสสัมชัญยังเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสนักเรียน
ได้ ค ้ น หาตั ว เองผ่ า นกิ จ กรรมที่ ถู ก จั ด ขึ้ น อย่ า ง
หลากหลายและบ่อยครั้ง ถึงขนาดที่ผมซึ่งเป็นเด็ก
ขี้ อ ายในวั ย ประถมสามารถค้ น พบพรสวรรค์ ท าง
ด้านการพูดจนได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศการ
โต้สาระวาทีระดับชาติเมื่อครั้งอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และด้วยความสนใจในการเมือง พร้อมกับ
แรงผลักดันจากคณะครู และเพื่อนๆ ผมจึงลงสมัคร
และได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานสภานั ก เรี ย น
โรงเรียนอัสสัมชัญ กระทั่งเป็นอุปนายกองค์การ
นักศึกษาฝ่ายสังคมและการเมือง ที่ธรรมศาสตร์
ในเวลาต่อมา
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ในโอกาสที่ผมได้รับจากอัสสัมชัญคือสิ่ง

ล�้ำค่าซึ่งเข้ามาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�ำคัญของชีวิต
จนท�ำให้ผมมีพื้นฐานที่ดีมีสมดุลในด้านต่าง ๆ และ
พร้อมจะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะ
ไม่ได้เกิดขึ้นหากผมไม่ได้เข้าเรียนที่อัสสัมชัญ แต่
จะว่าไปแล้วที่จริงอัสสัมชัญไม่ได้เลือกผม และผม
ก็ไม่ได้เลือกอัสสัมชัญ เช่นเดียวกับที่อัสสัมชนิก
ทุกคนไม่ได้เป็นผู้เลือกอัสสัมชัญ หากไม่ใช่เพราะ
อากุง (คุณปู่) ที่เลือกอัสสัมชัญให้กับคุณพ่อ และ
คุณพ่อที่เลือกอัสสัมชัญให้กับผมและน้องชายอีก
4 คน ทุกวันนี้บ้านเราคงไม่ใช่ครอบครัวอัสสัมชัญ
ทั้งหมดล้วนเกิดเพราะความมีวิสัยทัศน์ของคุณปู่
และคุณพ่อส�ำหรับกรณีของผม และของผู้ที่เลือก
อัสสัมชัญให้กับบุตรหลานของตนท่านอื่น ๆ ทั้งสิ้น
ทุกวันนี้คราวใดที่ผมพบเจอกับความส�ำเร็จ ผม
มักจะย้อนนึกกลับไปถึงครัง้ ทีเ่ รียนอยูท่ อี่ สั สัมชัญ และทุก
ครั้งที่ถูกถามถึงเรื่องราวของตัวผม ผมจะกล่าวพร้อมกับ
ระลึกถึงคุณปู การของโรงเรียนแห่งนีเ้ สมอไป แต่ไม่วา่ จะมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอัสสัมชัญมาบ่อยครัง้
แค่ไหน ก็ยังไม่มีครั้งใดที่ผมถูกถามตรงๆ ว่าผมอยากให้
อะไรกับโรงเรียน มาวันนีผ้ มขอตัง้ ค�ำถามนีด้ ว้ ยตัวเอง และ
จะตอบด้วยตัวเองอย่างไม่อ้อมค้อมว่า
“หากผมมีลูกชายผมจะให้ลูกเข้าเรียนที่อัสสัมชัญครับ”
สรวิศ วงศ์บุญสิน 42728 AC124
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

กับแนวทางการพัฒนาการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
นับเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 43 ปีแล้วที่
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้ถือก�ำเนิด
ขึ้น จากค�ำปรารภของอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัย
นั้น คือ ภราดาหลุยส์ ชาแนล วิริยะ ฉันทวโรดม โดย
ท่านได้เชิญบุคคลส�ำคัญในวงการต่างๆ ที่เป็นผู้ปกครอง
นักเรียน และครูอาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญมาประชุมจัด
ตัง้ สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญขึน้ โดยใน
กาลนั้นมีผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่
1.ภราดาหลุยส์ ชาแนล วิริยะ ฉันทวโรดม
2.มาสเตอร์บรรณา ชโนดม
3.นายรังสฤษฏ์ เชาวน์ศิริ
4.พ.ต.อ.ชาติชาย อุปพงศ์ (ยศในขณะนั้น)
5.นายธ�ำรง แย้มสอาด
6.นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล
7.นายเล็ก นานา
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8.มาสเตอร์ประทีป สุวรรณเศวตร
9.มาสเตอร์เฉลิมวงศ์ ปีตรังสี
10.มาสเตอร์ประดิษฐ์ เลียวพานิช
และได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์สญั ญา ธรรมศักดิ์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกสมาคมผู ้ ป กครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นคนแรก และจนถึงปัจจุบนั มีนายก
สมาคมฯ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
(พ.ศ.2516-2517) อดีตนายกรัฐมนตรี
2.นายรังสฤษฏ์ เชาวน์ศิริ
(พ.ศ.2518-2519) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.พล.ต..ต.ชาติชาย อุปพงศ์ (พ.ศ.2520-2524)
อดีตประธานกรรมการ การรถไฟ แห่งประเทศไทย
4.ดร.ชุมพล พรประภา (พ.ศ.2525-2548)
นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
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5.ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
(พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ปั จ จุ บั น รองผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบริ ห าร
บัณฑิตวิทยาลัยศศินทร์
ตลอดระยะเวลาเกื อ บสี่ สิ บ กว่ า ปี สมาคม
ผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มีภาระหน้าทีใ่ นการ
เป็นตัวกลางเชือ่ มโยงระหว่างบ้านและโรงเรียน ระหว่างครู
และผู้ปกครอง ระหว่างสมาคมที่เกี่ยวข้องและโรงเรียน
โดยผ่านการท�ำงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการประกัน
สุขภาพครู ที่นอกเหนือจากที่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้
จ่ายด้านการประกันสุขภาพของส�ำนักงานการศึกษา
เอกชน (สช) โครงการกัลยาณมิตร เป็นโครงการที่
ช่วยเหลือในกิจการทีผ่ ปู้ กครองนักเรียนทีม่ คี วามประสงค์
ในการร่วมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาได้จัดท� ำ
โครงการเสนอมายังสมาคมฯ โดยทางสมาคมพิจารณา
แล้วเห็นควรจะได้มอบเงินช่วยเหลือจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของ
โครงการเพื่อไปด�ำเนินการ กองทุนคงยอดเงินต้นโดย
สมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อการน�ำเอาดอกผลมาใช้ ใน
การพัฒนางานของโรงเรียนโดยผ่านทางสมาคมฯ และ
ในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาความรู้ของคณะครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โดยกระบวนการ STEM Eduction หรื อ
สเต็มศึกษา ที่มีที่มาจากแนวคิดการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนโดยผ่านกระบวนการทาง Science
(วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering
(วิศวกรรมศาสตร์) Math (คณิตศาสตร์) อันเป็นการ
พัฒนากระบวนการสอนโดยครูร่วมกับนักเรียน โดยไม่มี
ระบบการท�ำงานด้านเอกสารมากมายตามแบบอย่างของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่มงุ่ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันโดยผ่านศาสตร์ทั้งสี่แขนง โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการผลิตนักเรียนอัสสัมชัญ ให้เป็นบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการค�ำนวณ
อันเป็นสาขาที่ส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศไทยในยุค
เปลี่ยนผ่านจากสังคมอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสังคม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทางสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ (สมาคม
ศิษย์เก่า) และโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยผู้บริหารและฝ่าย
งานวิชาการ จัดหลักสูตรการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
STEM Education ขึน้ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการตอบรับจากคณะครู
เป็นอย่างดี โดยกระบวนการดังกล่าวนั้นสามารถเริ่ม
ปรับใช้กบั การเรียนการสอนนักเรียนในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2559 นี้เป็นต้นไป
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Atomic Boy
วงดนตรี เด็กตัวน้อยจากรั้ว ACP
ความเป็ น มาของวง Atomic Boy เป็ น วงดนตรี Metal ของเด็ ก 6 คน โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
แผนกประถม ที่มีความสนใจ และรักในด้านดนตรีเหมือนกัน สมาชิกในวงประกอบด้วย ปัณณวรรธ เจริญยิ่งไพศาล
(น้องปันปัน) มือกลอง สิรภัทร อุน่ ถา(น้องเจเจ) มือเบส จิรายุ ตันประสิทธิ์ (น้องยูจนี ) มือกีตา้ ร์ พรหมพล บรรยงค์กลุ
(น้องเฟบ)มือกีต้าร์ ฐานพัฒน์ ฤกษ์ธรรมกิจ(น้องต้า) มือคีย์บอร์ด ธนบดี อัศวสืบสกุล(น้องโฟกัส) ร้องน�ำ โดย
ทั้ง 6 คนเริ่มจากการเข้าเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีสากลของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เมื่อปี 2014 โดยการ
ดูแลของ มาสเตอร์ วงศกร ธีรภัทรวรกุล คุณครูที่ปรึกษา

44

วง Atomic Boy เริม่ จากเด็กซน ๆ 6 คน รวมตัวกันฝึกซ้อมอย่างตัง้ ใจ ทุกๆ เช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน
และเย็นหลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน ท�ำหน้าที่เป็นวงดนตรีสากลประจ�ำโรงเรียน เล่นงานโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
อาทิ วันวิชาการ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ งานคริสต์มาส งานแฟมิลไี่ นท์ ฯลฯ เป็นต้น และยังมีโอกาสได้เล่นงานเปิดตัว
แคสติง้ นักแสดงละครเจ้าเวหาที่ Siam Center งานการกุศล Music Sharing ที่ Art Box at The Em district ความไม่ธรรมดา
ในด้านดนตรีของพวกเค้ายังไม่หมดแค่นเี้ มือ่ วง Atomic Boy สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวด
ACT Music Festival จาก โรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรี ซึ่งเป็นรายการประกวดระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 ย�้ำ !!!
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง Atomic Boy ได้แสดงพลังความสามารถทางด้านดนตรี ของเด็กประถม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาคนทั่วไป
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และเมือ่ เร็ว ๆ นี้ Atomic Boy ได้รบั เกียรติให้สมั ภาษณ์ออกรายการ S.U.N Reports รายการวัยทีน เกีย่ วกับ
กิจกรรมดี ๆ รอบรัว้ โรงเรียน ซึง่ ออกอากาศทางช่อง GMM25 นอกจากนัน้ Atomic Boy ยังได้เข้าร่วมประกวดรายการ
Thailand Got Talent season 6 จนผ่านถึงรอบ Audition อีกด้วย น้อง ๆ ทัง้ 6 คน ฝากบอกว่า ทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความ
พยายาม มุมานะ ตั้งใจฝึกซ้อม มีวินัยในการซ้อม จนได้รับรอยยิ้ม และความภูมิใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และ
คนรอบข้าง ฝากเป็นก�ำลังใจให้ถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ก�ำลังเล่นดนตรี ลากันไปก่อน กับเด็กตัวเล็ก ๆ ที่ความสามารถ
เกินตัว...... Atomic Boy
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อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอัสสัมชัญ
จากค�ำว่าประหยัดพลังงาน ทุกคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะน�ำไปปฏิบัติ และน�ำไปพูดต่อ
ลองย้อนกลับมาสิครับ ว่าในบ้านของเราเสียค่าไฟเดือนนึงเดือนละเท่าไหร่ เคยมองดูค่าไฟในแต่ละเดือนไหมครับ
ว่ามันเยอะหรือเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน เคยคิดที่จะหาทางลดหรือประหยัดค่าไฟลงบ้างไหม นี่คือสิ่งที่หลายๆ คน
ต้องหันมามองและใส่ใจในค�ำว่า ประหยัดพลังงาน โรงเรียนของเราเสียค่าไฟเดือนๆ หนึ่งค่อนข้างมาก ฉะนั้นใน
ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ซึ่ง ตอบสนอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. คนทั่วไป

ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.4.1 การตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อม
2.4.2 การร่วมอนุรกั ษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้อมให้ยงั่ ยืน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และบ�ำรุงรักษาสาธารณสมบัตดิ ว้ ยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างทีด่ ี สาธารณชนให้การยอมรับและแนะน�ำ ชักชวนเพือ่ น
ร่วมรณรงค์ หรือท�ำกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2555-2559
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก เรี ย นให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบและส่ง
เข้าร่วมประกวดได้แก่
1.Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง
2.Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน
3.โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง เป็นการ
ร่วมมือกันของทั้ง 3 การไฟฟ้า

6.จัดบอร์ดพลังงานให้นกั เรียนมาเขียนไอเดียในการอนุรกั ษ์
พลังงาน ซึ่งตั้งไว้ที่ห้องสมุดชั้น 3 ทางทีมงานจะตามหา
ไอเดียทีเ่ จ๋งทีส่ ดุ เพือ่ มอบรางวัลและเกียรติบตั รให้กบั นักเรียน
ที่ได้รับรางวัล
7.ส�ำรวจไฟ น�ำ้ แอร์ เป็นกิจกรรมที่เราจะท�ำเพื่อส�ำรวจและ
หาจุดที่ต้องแก้ไข
9.ประกวดค�ำขวัญ“อัสสัมชัญรักษ์โลกรักษ์พลังงาน”
10.ประกวดโปสเตอร์ “อัสสัมชัญ รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”
11.แข่งขันส่งบิลค่าไฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.แข่งขันส่งบิลค่าไฟของนักเรียนแกนน�ำอนุรักษ์พลังงาน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
13.นักเรียนแกนน�ำ 4 คนเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์
รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
14.ครูแกนน�ำเข้าร่วมค่ายอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ณ
ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ทำ� ไปแล้วและก�ำลังจะท�ำต่อเนื่อง
1.กิจกรรมรณรงค์ ให้เดินขึ้นบันไดเพื่อช่วยกันลดการใช้
ลิฟต์
2.สร้างเพจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
โดยใช้ชอื่ เพจว่า “AC ENERGY GUARD” เชิญชวนทุกท่าน
เข้าไปกดไลค์และร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลได้ที่
https://www.facebook.com/energyguardAC/

3.พู ด ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหน้าเสาธงทุกวันพุธ
4.ท�ำหนังสั้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหนังสั้นจะ
ฉายทางเพจ “AC ENERGY GUARD”
5.ท�ำสมุดบันทึกการประหยัดพลังงานแกนน�ำตั้งแต่ชั้น
ม.1-ม.5 รับผิดชอบในการท�ำสมุดบันทึก
8.ติดสติ๊กเกอร์ลดค่าพลังงานที่บันไดติดป้ายสติ้กเกอร์
ในห้องต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ปิดแอร์ก่อนกลับบ้าน
ปิดไฟก่อนออกจากห้องน�ำ้ ด้วยครับ กระติกน�ำ้ ร้อนใช้เวลา
7.00-7.50 นาที เป็นต้น
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ความประทับใจของนักเรียนและสิ่งที่สามารถน�ำกลับมาใช้ ในชีวิต
สิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถน�ำกลับมาประยุกต์ ใช้ได้หลังจากการกลับมาค่าย นั่นคือการส�ำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านถึงความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่าเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วหรือยัง การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี การเลือกพิจารณาความแตกต่างของการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าวัตต์ตา่ งๆ เพือ่ น�ำไปเลือกใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงการน�ำเอาความรูท้ ไี่ ด้รบั ในครัง้ นีไ้ ปพูดคุยแลกเปลีย่ นให้กบั เพือ่ นๆ รวมถึงคุณครู
และเพื่อนบ้าน เพื่อน�ำไปใช้ต่ออย่างถูกวิธี รวมถึงการน�ำไปน�ำเสนอตามโอกาสต่างๆ ที่สมควร เพื่อให้เพื่อนนักเรียน
คนอื่นๆ ได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีต่อไป และที่สำ� คัญที่สุดคือการฝึกการเขียนโครงการเพื่อ
น�ำไปปรับใช้จริงของโรงเรียนในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสร้างเสริม ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ให้แก่เด็กนักเรียนให้น�ำกลับไปใช้ที่บ้านต่อไป
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กิจกรรมที่ก�ำลังจะท�ำต่อไปในอนาคต
1.จัดซุ้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
2.จัดตอบปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
3.จัดประกวดละครอนุรักษ์พลังงานในงานวันวิทยาศาสตร์
4.จัดเดินรณรงค์การประหยัดพลังงานในงานกีฬาสีของโรงเรียน
5.เรียนเชิญวิทยากรจากการไฟฟ้ามาให้ความรู้/จัดฐานกิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในงานวันวิทยาศาสตร์
6.ค่าย 1 วันที่โรงเรียน “one day camp”
7.ค่าย 2 วันออกนอกโรงเรียน “อัสสัมชัญ รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”
8.ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ “อัสสัมชัญ รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”
9.ประกวดการจัดบอร์ดในห้องเรียน “อัสสัมชัญ รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”
10.ประกวดโลโก้ “อัสสัมชัญ รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”
จากทุกกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางทีมงานอยากเชิญชวนนักเรียน ครูและผู้ปกครองทุกท่านเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นแรงผลักดันให้ทกุ คนเกิดจิตส�ำนึกในจิตใจของตนเอง
ขึน้ มาเกีย่ วกับพลังงานทีเ่ ราใช้อย่างสิน้ เปลือง สองมือจากหลายๆ คนรวมกันจะได้พลังทีย่ งิ่ ใหญ่ ฉะนัน้ พลังงานทีเ่ ราใช้
อยูก่ ำ� ลังจะลดลงทุกปี เราเคยคิดไหมว่า ลูกหลานของเราจะมีพลังงานใช้ตอ่ ไปหรือไม่ ถ้าวันนีเ้ รายังไม่เริม่ ต้นช่วยกัน
“ลดการใช้พลังงานและช่วยกันประหยัด”
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เปิดโลกใบใหม่

ครั้งใหญ่...ที่อังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในชีวติ ของแต่ละคนย่อมมีเป้าหมาย ความใฝ่ฝนั
รวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
ฉั น ก็ เ ป็ น คนหนึ่ ง ที่ มี ค วามตั้ ง ใจและใฝ่ ฝ ั น รวมถึ ง
แรงบันดาลใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องขอไปให้ถึงประเทศ
อั ง กฤษสั ก ครั้ ง เพราะประสบการณ์ ที่ ส อนนั ก เรี ย น
ที่ ผ ่ า นมาอ่ า นและดู ภ าพจากในหนั ง สื อ เพี ย งอย่ า ง
เดี ย ว คงจะท� ำ ให้ ก ารสอนนั ก เรี ย นในห้ อ งจื ด ชื ด ไม่
ชั ด เจนเห็ น ภาพ เท่ า กั บ ที่ ป ระสบการณ์ ตั ว เองได้ ไ ป
สัมผัสถึงประเทศของเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง และ
ด้ ว ยโอกาสที่ เ หมาะสมที่ จั ง หวะชี วิ ต ได้ เ ดิ น มาถึ ง จุ ด
เริ่ ม ต้ น ออกเดิ น ทาง คื อ เมื่ อ โรงเรี ย นเปิ ด โอกาสรั บ
สมั ค รให้ ค รู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษตามต� ำ รากลางของ
คณะเซนต์คาเบรียลฯ ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
คั ด เลื อ กตั ว แทนครู ไ ปเรี ย นหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษที่
สถาบันสอนภาษา BELL International College เมือง
Cambridge ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ คือระหว่าง
วันที่ 4 ถึง 22 เมษายน 2559 ตามโครงการที่โรงเรียน
ต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู
ซึ่งหลังจาก ประกาศผลว่าคณะครูที่ได้เดินทางไปเรียน
ครั้งนี้ นอกจากฉันแล้ว ยังมีครูอีกสองท่าน คือมิสณัฎฐี
เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอน
วิชาคณิตศาสตร์ และมิสปานแก้ว อักษรข�ำ ครูสอนวิชา
ชีววิทยา ซึง่ พวกเรามีเวลาเตรียมตัวก่อนเดินทางประมาณ
สองเดือน จะว่าไปก็ออกจะรวดเร็วกระชั้นชิดมากส�ำหรับ
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คนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ
ไกลๆ และต่างทวีปอย่างฉัน ต่างจากมิสอีกสองท่าน
ที่เคยมีประสบการณ์ ใช้ชีวิตในต่างประเทศกันบ้างแล้ว
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งน่าตืน่ เต้นบวกความกังวลใจทีจ่ ะต้องไป
เผชิญสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน ทั้งเรื่องการเดินทาง
ไปถึงสนามบินและจากสนามบินไปบ้านโฮส (Host) ของ
เรา การอาศัยอยูก่ บั เจ้าของบ้านทีเ่ ป็นเจ้าของภาษาจริงๆ
การเดินทางไปโรงเรียนวันแรก เพื่อนในชั้นเรียนจะเป็น
อย่างไร ครูและเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียน รวมไปถึงการด�ำรง
ชีวติ ในแต่ละวันมันจะเป็นอย่างไรหนอ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็น
ค�ำถามที่อยู่ในหัวส�ำหรับคนที่ต้องเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับคนอื่นต่างบ้านต่างเมืองเป็นครั้งแรก
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ไปมากเป็นพิเศษ เมื่อนึกถึงอะไรได้ก็ต้องรีบจัดใส่ลง
ไปก่อนแล้วค่อยมาจัดหมวดหมู่กันทีหลัง ไม่ว่าจะเป็น
ชุ ด กั น ฝน หรื อ อาหารประจ� ำ ชาติ ที่ ค นไทยต้ อ งแบก
ไปเมืองนอกยามฉุกเฉินคือบะหมี่ส�ำเร็จรูป หรือโจ๊ก
ถ้ ว ย ยั ง ไม่ นั บ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ราต้ อ งเตรี ย มไปให้ กั บ
โฮสเจ้าบ้านของเรา ส่วนตัวฉันเพิ่มไปอีกเผื่อให้ครูที่
สอนเรา รวมไปถึงเพื่อนในชั้นเรียนและฝรั่งคนอื่นๆ
ที่ เ ราได้ รู ้ จั ก กั น ที่ นั่ น ตอนที่ จั ด ของลงกระเป๋ า ยั ง
คิดว่าแล้วเราจะได้ ให้หมดไหมนี่ ทั้งผ้าพันคอผ้าฝ้าย
ลิปมันมะพร้าว ผ้าขาวม้า และสารพัดไปจนถึงแสตมป์
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เ บาและพกพาได้ ง ่ า ย และ
มี คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจอี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม ค� ำ ถามที่
คิดไว้นั้น ฉันได้ค�ำตอบด้วยตัวเองเมื่อฉันได้เดินทาง
ไปถึ ง ประเทศอั ง กฤษและในวั น ที่ ต ้ อ งเดิ น ทางกลั บ
แม้ ว ่ า ฉั น จะเคยมี ป ระสบการณ์ เ ดิ น ทางไป เมืองไทยอย่างประทับใจไม่รู้ลืม
ต่างประเทศมาก่อน แต่นั่นก็เป็นประเทศสิงคโปร์ที่อยู่
ในทวีปเอเชียที่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคน
ไทยมากนัก หรือประเทศออสเตรเลียที่ก็นับว่าอยู่ไม่
ไกลจากทวีปเอเชียนัก ดังนั้นเมื่อต้องออกเดินทางวัน
จริง สภาพคือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ใส่ทุกสิ่งอย่างที่
คิดว่าจ�ำเป็นต้องใช้ ในช่วงสามอาทิตย์ที่อังกฤษลงไปให้
หมด ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็คิดไว้แล้วว่าเสื้อหนาวจะติดไป
แค่สองสามตัว หรือ ยาสามัญประจ�ำบ้านที่คิดว่าต้อง
ได้ ใช้แน่ พวกยาดมยาหม่อง ยาลดไข้ ยานวดแก้ปวด
เมื่อย รวมไปถึงยาประจ�ำตัวที่ต้องใช้ประจ�ำ นั่นคือยา
แก้แพ้อากาศทั้งยาเม็ด ยาพ่นจมูก ไปจนถึงเกลือล้าง
จมูกกันเลยทีเดียว! เนื่องจากว่าฉันมีโรคประจ�ำตัวคือ
ภูมิแพ้อากาศและเป็นหนักมากถึงขั้นคัดจมูกไม่ได้กลิ่น
อะไรเลย บวกกับหูออื้ เพราะเป็นหวัดมานาน หูจงึ ไม่ได้ยนิ
เมื่ อ เราถึ ง สนามบิ น ฮี ท โธรว (Heathrow)
ไปข้างหนึ่ง และคิดว่าถ้าหายไม่ทันก็คงไม่ได้ไปอังกฤษ
แล้วแน่ๆ แต่ก็โชคดีที่อาการเหล่านี้หายทันก่อนออกเดิน ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เราต้องเตรียมตัวผ่าน
ทางเพียงไม่ถึงสัปดาห์ ดังนั้นจึงต้องเตรียมยาประจ�ำตัว ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งขึ้นชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวจ�ำนวน
มากที่ ต ้ อ งเข้ า แถวรอต่ อ คิ ว ในแต่ ล ะวั น เราพบว่ า
เจ้าหน้าที่เคร่งครัดพอควร เราต้องตั้งใจฟังค�ำถามให้
ดี ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นค�ำถามทั่วไป เช่นมาท�ำอะไร
พักอยู่นานแค่ไหน อาชีพอะไร เนื่องจากเรามีหน่วยงาน
สนั บ สนุ น (ซึ่ ง ก็ คื อ โรงเรี ย นนั่ น เอง) เราจึ ง ต้ อ ง
แสดงใบรั บ รองจากโรงเรี ย นที่ มี ผู ้ อ� ำ นวยการเป็ น
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา แต่ ห ากว่ า เราเดิ น ทางไปเองส่ ว นตั ว
เราอาจเจอค�ำถามสุ่มที่ว่า มีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ และเรา
ต้องส�ำแดงให้เจ้าหน้าทีเ่ ห็นตรงนัน้ ทันที เป็นต้น นอกจาก
นีเ้ ราอาจได้พบเจ้าหน้าทีบ่ างคนทีไ่ ม่สบอารมณ์นกั ทีต่ อ้ ง
ถามค�ำถามนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนอังกฤษ และชาว
ต่างชาติอยู่ตลอดทั้งวัน
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อาจมีการหงุดหงิดใส่นักท่องเที่ยว(อย่างฉัน)ก็เป็นได้
ค� ำ แนะน� ำ คื อ ควรจะยิ้ ม และแสดงท่ า ที เ ป็ น มิ ต รต่ อ
เจ้าหน้าที่ถึงที่สุด (แม้ ในใจเราจะเริ่มหงุดหงิดแล้วก็ตาม)
ยิ่งหากเจอเจ้าหน้าที่อาวุโสถามค�ำถามแปลกๆ มา ก็ขอ
ให้พยายามตอบไปใจเย็นและมีมารยาทที่สุด แล้วเราจะ
ผ่านด่านมาได้ไม่ยากนัก คนอังกฤษทัว่ ไปคิดว่าชาวเอเชีย
พูดภาษาของเขาได้ไม่ชดั และหรือออกเสียงส�ำเนียงไม่ได้
เท่าชาวยุโรป ดังนั้นเมื่อเขาเจอคนเอเชียที่พูดอังกฤษได้
ชัดเจนสื่อสารกันได้เข้าใจ จะท�ำให้การรับรู้(ผิดๆ) ของ
เขาที่มีต่อคนไทยดีขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่พึงระลึกอยู่เสมอ
คือ เราต้องมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เมื่อ
เราอยู่ในประเทศเขาแล้วสิ่งที่เราต้องท�ำคือปรับตัวและ
เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้มากที่สุด
หากเราขาดความมัน่ ใจในการสือ่ สารและกลัวทีจ่ ะพูดออก
ไป นั่นย่อมท�ำให้คนอื่นเข้าใจเราผิด และอาจดูถูกว่าเรา
ไม่สามารถสื่อสารได้ และเพื่อพิสูจน์ ให้ชาวต่างชาติเห็น
ว่าคนไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าชาติใดในโลก คณะชาว (ครู)
อัสสัมชัญ จึงต้องเรียนรูท้ จี่ ะเผชิญโลกกว้างในเมืองแคม
บริดจ (Cambridge) ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์อย่าง
มั่นใจและเต็มที่
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เมื่อคนขับรถแท็กซี่พาเรามาถึงเมืองแคมบริดจ
ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่า เรานั่งลุ้นกันตลอดทางว่าใครจะ
ถูกส่งไปถึงบ้านโฮสก่อนคนแรก นั่นก็คือมิสณัฎฐี ซึ่งเรา
ไม่มีเวลากล่าวค�ำร�่ำลากันมากนัก คนขับรถรีบขนกระเป๋า
ลงมาแล้วบอกว่าบ้านที่จะไปต่อก็คือบ้านที่ฉันต้องไปอยู่
นั่นเอง นึกถึงหน้าตัวเองตอนที่ก�ำลังจะถูกปล่อยลงหน้า
บ้านโฮสแล้วยังข�ำถึงตอนนี้ เหมือนเด็กที่ถูกแม่ทิ้งไว้
กลางทาง สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วรวบรวมความกล้า
เดินไปกดกริ่งหน้าบ้าน ลูกสาวโฮสวัยสิบขวบเดินมาเปิด
ประตูแล้วบอกว่าแม่อยู่ข้างบน ทันทีที่เจอกันเราต้องท�ำ
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ นั่นคือกล่าวทักทายและจับมือกัน
รวมไปถึงมอบของที่ระลึกจากเมืองไทยที่ติดมาให้ โฮส
และของฝากลูกสาว แสดงความมีน�้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ที่
คนไทยมีอยู่เต็มเปี่ยม โฮสดีใจและชื่นชมของฝากที่เป็น
ผ้าพันคอและลิปมันมะพร้าวอยู่สักครู่ แล้วเตรียมอาหาร
เย็นให้ฉันทาน ส่วนลูกสาวโฮสชอบใจที่ได้ก�ำไลเงินอัน
เล็กๆ ลายช้างที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทย
ค�่ำนั้นหลังจากทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว ฉันนั่งคุย
กับโฮสท�ำความรู้จักกันให้มากขึ้นและผ่อนคลายความ
กังวลลงไปพอสมควรเมื่อรู้ว่าบ้านนี้อยู่กันสองคนแม่ลูก
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามรู ้ แ ละวั ฒ นธรรมกั น
พอสมควรและเพื่ อ ให้ รู ้ จั ก นิ สั ย ใจคอกั น มากขึ้ น อี ก
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามฉันบอกโฮสถึงความตั้งใจของ
ตั ว เองว่ า อยากฝึ ก ภาษาพู ด ให้ ม าก ขอให้ โ ฮสช่ ว ย
คุ ย กั บ เราเยอะๆ และช่ ว ยแก้ ไ ขค� ำ ที่ เ ราพู ด ผิ ด หรื อ
ยั ง ออกเสี ย งไม่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจนด้ ว ยตลอดระยะเวลา
สามสัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันนี้ นอกจากนี้เรื่องของอาหาร
ประจ� ำ ชาติ ที่ ฉั น ขอให้ โ ฮสช่ ว ยท� ำ ให้ ท านและเรี ย นรู ้
วัฒนธรรมไปด้วยในตัว อาหารที่ถือว่าเป็น Traditional
English Food คือ Roasted Chicken หรือเราเรียกว่า
ไก่อบนัน่ เอง นอกเหนือไปจาก Fish and Chips ทีเ่ ป็นปลา
ทอดกับเฟร้นชฟรายส์ หน้าตาของ Roasted Chicken
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คือเนื้อไก่อบน�ำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ประกอบด้วยมันฝรั่ง
และพายหน้าตาเหมือนขนมทาร์ตไข่ ราดน�้ำเกรวี่รสชาติ
หวานๆ อาหารส่วนมากของคนอังกฤษรสชาติจดื สนิทเมือ่
เทียบกับอาหารไทยบ้านเรา และไม่เน้นของทอดน�้ำมัน
รวมถึงไม่มีเครื่องปรุงรสให้วุ่นวาย เพิ่มเติมรสชาติคือ
เกลือ พริกไทย หรือซอสมะเขือเทศแค่นั้น

เมือ่ ทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อย โฮสให้ดมื่ ชา
ตามธรรมเนียมซึง่ คนอังกฤษนิยมดืม่ ชากันทุกบ้าน ซึง่ ชา
ก็มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับจริตคนว่าชอบแบบไหน ใส่นม
ใส่นำ�้ ตาล หรือ ชาสมุนไพร เป็นต้น คนอังกฤษมักดื่ม
ชาใสๆ ที่ไม่ใส่นม อาจใส่น�้ำตาลเล็กน้อย ฉันนึกในใจว่า
ช่างต่างกับเมืองไทยเหลือเกินที่อาหารสารพัดอย่างนั้น
ได้กลายเป็น “อาหารฟิวชั่น”(fusion) ไปส่วนมากแล้ว
ที่มักผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกของฝรั่งให้เข้ากับ
วัฒนธรรมอาหารไทยได้อย่างลงตัว เราจึงชินกับการดื่ม
ชา (นม) ใส่นำ�้ แข็งราดนมหรือนมข้น ชาเขียวเย็นใส่เครือ่ ง
มากมาย และเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ อีกสารพัดเมนูถกู ใจคนไทย
แต่ที่อังกฤษเราดื่มชาอุ่นๆ เพราะอากาศช่างหนาวเหลือ
เกิน อุณหภูมิช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 9-10 องศา
เซลเซียส ซึง่ ฉันต้องเช็คสภาพอากาศทุกวันก่อนออกจาก
บ้าน (แต่การเตรียมตัวอย่างดีกย็ งั มีสทิ ธิพ์ ลิกโผได้) ค�ำ่ นัน้
โฮสให้ฉันรีบอาบน�้ำและเข้านอน (ดูเวลายังไม่สามทุ่มดี)
แต่ดว้ ยความเหนือ่ ยล้าจากการเดินทางต่อเครือ่ งบินอย่าง
ยาวนานถึง 14 ชั่วโมง กว่าจะได้นอนหัวถึงหมอนก็ทำ� ให้
ฉันหลับได้แต่โดยดี (พรุง่ นีเ้ ช้ายังต้องมีเรือ่ งตืน่ เต้นรออยู)่
เช้าวันแรกของฉันในเมืองแคมบริดจ สดชื่น
เพราะอากาศดีมาก สูดหายใจได้เต็มปอดจริงๆ บนท้อง
ถนนไม่มกี ลิน่ ควันท่อไอเสียรบกวนมนุษย์เดินถนนอย่าง
เราเลย ท่องไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและดูแผนที่ประกอบว่าเดิน
ทางไปโรงเรียนอย่างไร นัดหมายกับพี่ๆ ทั้งสองคนไว้
ว่าเราจะไปเจอกันที่วงเวียนเล็กๆ (ไม่ใช่วงเวียนที่เมือง
ไทยซักหน่อย) อยูร่ ะหว่างทางไปบ้านของพวกเราสามคน
ฉันเดินออกจากบ้านด้วยความมั่นใจเต็มที่พร้อมแผนที่
ในมือ (ที่เตรียมมาจากเมืองไทย) ท่องไว้ว่าเดินออกจาก
บ้านไปเจอถนนใหญ่เลีย้ วซ้าย เดินตรงไปเรือ่ ยๆ จนเกือบ
สุดทางก็จะต้องเจอพี่ๆ ที่รอเราอยู่ แน่ๆ ไม่น่าเกินสิบห้า
นาที แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น

เพราะเมื่อฉันเดินไปพักใหญ่แล้ว ก็ยังไม่เห็นชื่อถนน
ที่ว่าซักที ขณะที่ก�ำลังสงสัยอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
ท�ำให้ตกใจว่านี่มันเลยเวลานัดไปห้านาทีแล้วยังเดิน
ไม่ถึงที่นัดหมายเสียที มิสณัฎฐีโทรมาถามว่าถึงไหน
แล้ว เพราะทั้งคู่กำ� ลังรอฉันอยู่สักพักแล้ว ฉันบอกไปว่า
คิดว่าตัวเองหลงทางแน่ และก�ำลังจะหาทางเดินกลับไป
ที่ ถนนสายหลักนั้น (ในใจอยากร้องไห้มากประสบการณ์
วันแรกท�ำให้ฉันเข้มแข็งเสียจริง) ฉันพยายามมองหา
ผู้คนที่จะเดินผ่านมาบนถนนเส้นนั้น (ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไกล
จากที่ๆ จะไปแค่ไหน) คาดว่าคงยังเช้าอยู่คนที่นี่จึงยัง
ไม่เดินทางกันขวักไขว่และอาจเพราะประชากรที่อาศัย
ในเมืองแคมบริดจนี้ไม่แน่นขนัดเหมือนกรุงเทพบ้านเรา
สภาพถนนตอนเช้าเวลาแปดโมงนิดๆ จึงยังโล่งอยู่มาก
โชคดีที่ฉันมองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งก�ำลังเข็นจักรยาน
ออกมาจากบ้าน จึงรีบเข้าไปถามเส้นทางทีจ่ ะไปโรงเรียน
พร้อมกับถามเส้นทางกลับไปทีถ่ นนเส้นหลักนัน้ ผูช้ ายคน
นั้นใจดีดูแผนที่ในมือฉันแล้วอธิบายทางให้จนในที่สุดฉัน
เดินกลับไปเจอถนนเส้นหลักนั้นได้ และฉันต้องวิ่ง (ออก
ก�ำลัง) เพื่อไปให้ทันถึงจุดนัดพบโดยเร็ว พี่สองคนรอฉัน
อยู่ก่อนแล้ว ยังไม่ทันจะพูดอะไรกันมากเท่าที่ควรก็เดิน
ถึงโรงเรียนเสียก่อน ระยะทางเดินจากบ้านฉันไปโรงเรียน
โดยประมาน 20 นาที เราสามารถพบเห็ น นั ก เรีย น
ต่างชาติที่มาเรียนที่นี่เดินไปโรงเรียนเป็นปกติ เพราะ
สภาพอากาศและสภาพถนนหนทางบ้านเมืองที่อังกฤษ
เอือ้ ให้คนเดินหรือวิง่ ออกก�ำลังกายได้ ซึง่ ต่างจากกรุงเทพ
ของประเทศไทยเรายิ่ ง นั ก เอกลั ก ษณ์ ข องคนเมื อ ง
แคมบริดจนี้เราสามารถพบคนปั่นจักรยานร้อยละเก้าสิบ
เลยทีเดียว แทบทุกบ้านมีจกั รยานไว้เพือ่ ใช้เดินทาง นอก
เหนือจากรถยนต์คนั เล็กๆ ทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปในเมือง ชาว
เมืองแคมบริดจนิยมใช้จกั รยานเพือ่ ประหยัดพลังงานและ
ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมจากท่อไอเสียรถยนต์ นอกจาก
นี้แล้วยังมีรถโดยสารประจ�ำทางที่เราสามารถเช็คเวลา
เดินรถได้จากป้ายรถเมล์และซื้อตั๋วจากคนขับได้ทันที
ราคาค่าโดยสารรถเมล์ค่อนข้างแพง หากซื้อตั๋ววัน(เดิน
ทางไปกลับภายในวันเดียว) ราคาสี่ปอนด์ แต่หากซื้อตั๋ว
รายสัปดาห์ (เดินทางภายในเจ็ดวัน) ราคาสิบสี่ปอนด์
คิดแล้วตั๋วรายสัปดาห์คุ้มค่ากว่ามากจริงๆ
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เมื่อเราไปถึงโรงเรียน BELL International
College เจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ นรั บ ให้ เ รากรอกรายละเอี ย ด
ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเตรียมท�ำบัตรนักเรียนเข้าใหม่ และ
เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันที่นักเรียนใหม่มารายงานตัว
วันแรก โรงเรียนจึงดูคึกคักมากเป็นพิเศษ หลังจากเรา
ถ่ายรูปท�ำบัตรนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พาเราขึ้น
ไปเตรียมตัวสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อจัดเราเข้า
ชัน้ เรียน (Placement test) ซึง่ สอบผ่านระบบออนไลน์และ
เขียนเรียงความ นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการสอบฟังพูด
ซึ่งคล้ายๆ กับการสอบสัมภาษณ์เพียงแต่จะมีการบันทึก
คะแนนโดยครูเจ้าของภาษาระหว่างนัน้ เมือ่ สอบเสร็จแล้ว
นักเรียนใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนักเรียนและชมวีดิทัศน์
ของโรงเรียน และเดินชมห้องเรียนรวมถึงสถานที่โดย
รอบโรงเรียน (เหมือนกับเมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมโรงเรียน
ของเราเป็นต้น) เรามีเวลาพักผ่อนไม่ถงึ สิบนาที เจ้าหน้าที่
เดินมาแจ้งผลสอบและชัน้ เรียนทีเ่ ราต้องเข้าเรียนให้ทราบ
ทุกคนทีม่ าด้วยกันจะถูกแยกห้องเรียนเพือ่ ให้ฝกึ ใช้ภาษา
อังกฤษให้มากที่สุดในการพูดคุยท�ำความรู้จักเพื่อนใหม่
ในชั้นเรียน เมื่อฉันเข้าไปห้องเรียนขณะนั้น เป็นเวลา
เข้าเรียนหลังจากพักช่วงเช้าไปแล้ว (โรงเรียนเข้าตอน
เก้าโมงครึ่งและพักครึ่งเช้าตอนสิบเอ็ดโมง มีเวลาพัก
สามสิบนาที และเรียนต่อถึงบ่ายโมง จากนัน้ จึงพักกลางวัน
และเข้าเรียนต่อในช่วงสองโมงถึงสามโมงสิบห้า ซึ่งชั้น
เรียนช่วงบ่ายนั้นเป็นการฝึกทักษะการฟังพูด) จ�ำนวน
นักเรียนในชัน้ เรียนภาคเช้าของฉันมีประมาณ 12-14 คน
(Upper-intermediate Level Class) ครูให้นั่งเรียนเป็น
รูปตัวยู เพื่อที่จะได้เห็นหน้ากันทุกคน และเมื่อฉันแนะน�ำ
ตัวว่าเป็นครูมาจากประเทศไทย นักเรียนทัง้ ห้องก็ออกจะ
ประหลาดใจไม่น้อย แต่ครูประจ�ำชั้นใจดีมาก ครูไบรอัน
(Mr.Bryan) เป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน และพยายาม
กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านบทเรียนที่เป็นบทสนทนา การฟังบทสนทนา
ของเจ้าของภาษา การอ่านเนื้อเรื่อง รวมไปถึงการ
แลกเปลีย่ นทัศนคติกบั เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านภาษาทุก
ทักษะ และสิ่งส�ำคัญคือความมั่นใจในตนเองในการกล้า
แสดงออกและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

โรงเรี ย นให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมาเรี ย น
สม�่ำเสมอ ดังนั้นครูประจ�ำชั้นจึงเช็คชื่อทุกวันในตอน
เช้า ถ้านักเรียนมาหลังเก้าโมงครึ่งไปแล้วถือว่านักเรียน
มาสาย ก็ จ ะถู ก บั น ทึ ก เป็ น สถิ ติ ติ ด ไว้ ที่ บ อร์ ด ประจ� ำ
โรงเรียน โรงเรียนติดประกาศสถิตินักเรียนมาเรียนทุก
สัปดาห์ ทุกคนสามารถตรวจสอบสถิติการมาเรียนของ
ตนเองได้ และถ้าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 90 นักเรียนจะ
ไม่ได้รับใบประกาศจบหลักสูตรในวันสุดท้ายของการ
เรียน ดังนัน้ นักเรียนส่วนมากเข้าเรียนสม�ำ่ เสมอและตัง้ ใจ
เรียนทุกครั้ง เพราะครูที่สอนเป็นผู้ประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ ทุกเช้าวันพฤหัสบดีครูจะ
พานักเรียนไปใช้ห้องสมุด หรือเรียกว่า Self-Center
เพราะนอกจากมีหนังสือให้นักเรียนได้ค้นคว้ายืมกลับไป
ได้แล้ว ยังมีแบบฝึกหัดต่างๆ ให้นักเรียนได้ฝึกท�ำและ
ถ่ายเอกสารได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกัน
ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้ ใช้ค้นคว้าข้อมูล
ออนไลน์ ในการเรียนหรือท�ำการบ้านส่งครู และเมื่อครู
ชี้แจงงานนักเรียนให้ทบทวนและท�ำแบบฝึกหัดที่เรียน
ไปตลอดสัปดาห์แล้ว ครูจะเรียกนักเรียนออกไปทีละ
คน เพื่อสอบถามพูดคุยถึงความรู้สึกของการมาเรียนที่นี่
การปรับตัวกับโฮสเจ้าของบ้าน การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของ
เจ้าของภาษา การเรียนในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมชัน้ เรียน การเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมในสังคมทีอ่ ยู่ ฯลฯ ว่า
นักเรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้อย่างไร รวมถึงครูจะได้ ให้ค�ำแนะน�ำนักเรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อประเมินพัฒนาการของตัวนักเรียน
เองในทุกด้าน และสรุปเป็นรายงานผลการเรียนของ
นักเรียนในวันสุดท้ายที่รับใบประกาศจบหลักสูตร เมื่อ
หนึง่ สัปดาห์ผา่ นไป ครูจะประเมินพัฒนาการของนักเรียน
เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และเมื่อครูเห็นสมควรว่านักเรียนใน
ชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว สามารถเลื่อนระดับชั้นไปขั้น
สูงกว่าได้ ครูจะแจ้งนักเรียนให้ทราบและส่งนักเรียนจาก
ชั้นเรียนเดิมประมาณสองถึงสามคนไปชั้นเรียนใหม่ที่ขั้น
สูงกว่า ฉันถูกส่งขึ้นไปห้องเรียนใหม่ (Advance Level)
ในสัปดาห์ที่สามซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนที่
แคมบริดจ ครูบอกฉันว่า ฉันน่าจะขยับขึ้นไปเรียนชั้น
ถัดไปร่วมกับเพือ่ นสองคนในห้องเดียวกันทีม่ พี ฒ
ั นาการดี
มาก เพราะในชัน้ เรียนใหม่นนั้ จะมีแต่คนเก่งและการเรียน
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เข้ ม ข้ น ขึ้ น มากกว่ า นี้ นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งขยั น
ท� ำ การบ้ า นและฝึ ก ฝนอย่ า งหนั ก แต่ นั่ น จะท� ำ ให้
ฉั น ได้ ป ระสบการณ์ ใหม่ ที่ คุ ้ ม ค่ า แน่ น อน ซึ่ ง สิ่ ง
ที่ ค รู พู ด ไว้ ก็ จ ริ ง อย่ า งมาก เพราะฉั น กั ง วลเกี่ ย วกั บ
การเรี ย นร่ ว มกั บ นั ก เรี ย นชาวต่ า งชาติ เพราะใน
ชั้ น เรี ย นนั้ น มี นั ก เรี ย นจากหลากหลายประเทศ เช่ น
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เกาหลี บราซิล ซาอุดิอาระเบีย
โคลัมเบีย ฯลฯ ดังนัน้ ชีวติ ประจ�ำวันตลอดการอยูท่ เี่ มืองนี้
สามสัปดาห์คอื การตัง้ ใจเรียนในห้อง การท�ำกิจกรรมร่วม
กับเพื่อนในชั้นเรียน การท�ำการบ้านหลังเลิกเรียน และ
การค้นคว้าเตรียมตัวเพื่อบทเรียนวันรุ่งขึ้นก่อนนอนทุก
คืน สิ่งเหล่านี้ทำ� ให้ฉันต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอ อย่างไร
ก็ตาม ผลของความส�ำเร็จนั้นย่อมคุ้มค่าอย่างแท้จริง

ชี วิ ต นอกห้ อ งเรี ย นในแต่ ล ะวั น เป็ น ไปด้ ว ย
ความสนุกสนาน เมื่อนักเรียนปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น เรา
สามารถพูดคุยกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติ ความ
คิดเห็นและเรื่องราวต่างๆ ของตัวเองผ่านการใช้ภาษา
อังกฤษ ท�ำให้เราได้เรียนรู้ โลกใบใหม่นี้ในมุมที่กว้าง
ออกไป ต่างจากประสบการณ์เดิมของเราแต่ละคน นี่คือ
สิ่งที่เป็นก�ำไรชีวิต ที่เราไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน
เมื่ อ โอกาสมาถึ ง เราต้ อ งไม่ ลั ง เลในสิ่ ง นั้ น เมื่ อ เรามี
โอกาสได้ฝึกภาษา เราต้องกล้าพูด กล้าใช้ภาษาในสภาพ
แวดล้อมนั้นอย่างแท้จริง และเมื่อถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็
ถือว่าเป็นวันที่เราได้ออกไปเปิดประสบการณ์ ใหม่ของ
เราอย่างแท้จริง โรงเรียนจัดทริปสั้นๆ พานักเรียนไป
ทัศนศึกษาเมืองใกล้ๆ แคมบริดจ เช่น เมืองแคนเทอเบอรี่
(Canterbury) และเมืองอีลี่ (Ely) เป็นต้น นอกเหนือ
จากเมื่อเวลาหลังเลิกเรียนที่เรามักจะเข้าตัวเมืองเพื่อ
ไปชมสถานที่ ส� ำ คั ญ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ของเมื อ ง
แคมบริ ด จ เช่ น The Fitzwilliam Museum เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงรวมของหายากแต่ละทวีปมาไว้
ที่นี่ The Sedgwick Museum of Earth Sciences เป็น
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยา และ Museum of
Archaeology and Anthropology

คือพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยา สถานที่ทั้ง
3 แห่งนีอ้ ยูไ่ ม่ไกลกันมากนัก นักท่องเทีย่ วสามารถเดินลัด
เลาะไปได้ แต่ตอ้ งแบ่งเวลาให้ดเี พราะพิพธิ ภัณฑ์แต่ละแห่ง
ก�ำหนดเวลาปิดเปิดไว้ชัดเจน และไม่ได้เปิดท�ำการทุกวัน
นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบตารางเวลาการให้บริการ
ของแต่ละแห่งเพือ่ วางแผนการเทีย่ วให้ได้ประโยชน์สงู สุด
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นอกจากนี้ข้อสังเกตที่ได้จากตลอดระยะเวลา
สามสัปดาห์ทพี่ กั อยูเ่ มืองแคมบริดจทีเ่ กีย่ วกับวิถชี วี ติ คน
อังกฤษทั่วไป นั่นคือ วิถีชีวิตของคนอังกฤษแท้จริงแล้ว
ใช้ชวี ติ ไม่เร่งรีบ เห็นได้จากการใช้ชวี ติ ในวันเสาร์-อาทิตย์
คนอังกฤษจะนอนตื่นสายกว่าวันท�ำงาน ใช้เวลาอยู่กับ
ครอบครัว ทานข้าวด้วยกัน ลูกหลานจะมาเยี่ยม พ่อ แม่
ที่บ้าน หรืออาจจะไปซื้อของด้วยกัน ที่ห้างสรรพสินค้าใน
เมือง และร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในเมือง ค่อนข้างปิดเร็วมาก
และในวันเสาร์และอาทิตย์ จะปิดเร็วกว่าวันธรรมดา คือ
กิจกรรมที่ขึ้นชื่อว่าเมื่อมาถึงเมืองแคมบริดจ 16.30 น. หรือ 17.00 น. เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
แล้วต้องไปลองให้รู้นั่นคือ Punting ก็คือการถ่อเรือใน ได้กลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
แม่น�้ำแคมรอบเมืองนี้นั่นเอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกใช้บริการตามทีต่ อ้ งการ ทัง้ แบบ มีเรือให้เช่าคิดราคา
รายชัว่ โมงให้นกั ท่องเทีย่ วถ่อเรือเอง หรือ เลือกนัง่ ในเรือ
ชมวิวฟังคนถ่อเรือเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยในเมืองตามวิวที่เรือล่องผ่านสองข้าง
ทาง ซึง่ คนทีถ่ อ่ เรือก็ลว้ นแต่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
เมืองแคมบริดจนี้นั่นเองที่มักจะมาหารายได้พิเศษในวัน
หยุดเสาร์อาทิตย์ ราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ 12 -15 ปอนด์
แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างนักท่องเที่ยวและนักศึกษา
นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือที่ท่าเรือของกิจการเจ้าของ
เรือได้เลย หรือ เป็นเรือที่นักศึกษาเช่ามาอีกทีหนึ่งก็ได้
แต่นา่ เสียดายทีช่ ว่ งเวลาเดือนเมษายนทีเ่ ราไปนัน้ อากาศ
ไม่เป็นใจเอาเสียเลยในช่วงวันหยุดที่เราไปเที่ยวในเมือง
ท้องฟ้าขมุกขมัวมีฝนตกพร�ำๆ ทั้งวัน และอากาศหนาว
มากจนเราไม่อยากจะ (ท้า) ลมหนาวอยู่ในเรือ อย่างไร
ก็ตามเราก็ยังคงเห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือกางร่มและห่ม
ผ้าอยู่ในบางที เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอากาศและฟ้าฝน
ที่ประเทศอังกฤษนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยทีเดียว ถึง
แม้เราจะเช็คสภาพอากาศทุกวัน แต่เมื่อออกจากบ้านมา
แล้วก็ต้องท�ำ (ใจ) ตัวให้พร้อมด้วยเสื้อกัน (ฝน) หนาว
และร่มด้วยเสมอ
นอกจากนี้ข้อสังเกตที่ได้จากตลอดระยะเวลา
สามสัปดาห์ลกั ษณะนิสยั ของคนอังกฤษโดยส่วนมากเป็น
คนสุภาพ มีมารยาท และมีระเบียบวินัยมาก ทุกคนต้อง
เคารพกฎกติกาของสังคม เช่น การต่อแถวเข้าคิวในการรับ
บริการต่างๆ อาทิเช่น การซือ้ ตัว๋ รถโดยสารสาธารณะ การ
ต่อแถวขึน้ รถโดยสาร การซือ้ ของหรืออาหาร การเดินเข้า
ห้ อ งน�้ ำ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ เ มื่ อ อยู ่ ใ นที่ ส าธารณะ
คนอังกฤษจะส�ำรวม ไม่พดู คุยเสียงดัง และให้เกียรติผอู้ นื่
ทั้งการพูดและการปฏิบัติ
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วิ ถี ชี วิ ต ของคนอั ง กฤษในปั จ จุ บั น จ� ำ นวน
ชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายอังกฤษที่แท้จริงนั้น มีจ� ำนวน
ลดลงจากเดิมเมื่อเทียบในปัจจุบัน เพราะสืบจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ที่ท�ำให้คนต่างชาติจาก
ประเทศใน EU เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพและอยูอ่ าศัย
ในประเทศอังกฤษ ท�ำให้คนอังกฤษที่เป็นชาวพื้นเมือง
ย้ายออกจากประเทศตัวเอง ไปอยู่ประเทศต่างๆ เช่นกัน
ดังนั้นเราจึงเห็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองอังกฤษ
อาศัยอยู่มากมาย เช่น อินเดีย จีน อิตาลี เป็นต้น ซึ่ง
ท�ำให้เกิดความหลากหลายทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมขึน้
มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ก็น�ำไปสู่การโหวต
ให้ประเทศอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ที่คนอังกฤษ
เรียกว่า BREXIT เนื่องจากคนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ
มีความรูส้ กึ อึดอัดทีถ่ กู ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานท�ำ และ
รัฐบาลก็ ให้สวัสดิการเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเช่นกัน ซึ่งคน
อังกฤษรูส้ กึ ไม่ยตุ ธิ รรม จึงน�ำไปสูก่ ารลงประชามติแยกตัว
ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในที่สุด
ส� ำ เนี ย งการออกเสี ย งของคนอั ง กฤษ เป็ น
ส�ำเนียงที่ถือว่าเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐาน เจ้าของ
ภาษาที่มีความไพเราะและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งการ
ฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาบ่อยๆ ทุกวันจะท�ำให้เรา
มีความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ หากมีโอกาสได้
อยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นนานมากขึ้น จะท�ำให้เรามีความ
มัน่ ใจ กล้าพูด กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการใช้ชวี ติ ร่วมกับคนอังกฤษซึง่ เป็นเจ้าของ
บ้านทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาสาม
สัปดาห์ท�ำให้ฉันได้เรียนรู้ ในการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งมีข้อควรระวังในการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ที่ต่างวัฒนธรรมกันออกไป เช่น ข้อจ�ำกัดในเรื่องการ
อาบน�้ำ เจ้าของบ้านบางคนอนุญาตให้อาบน�้ำได้วันละ
ครั้ง ด้วยเหตุผลว่าวัฒนธรรมของคนอังกฤษเป็นเมือง
หนาว แม้ว่าเราเป็นคนไทยที่เคยชินกับการอาบน�้ ำวัน
ละ 2- 3 ครั้งก็ตาม แต่เราต้องปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ
เจ้าของบ้านให้ได้ แม้ว่าจะอึดอัดใจไปบ้างก็ต้องปรับตัว
และอดทน นอกจากนี้ เ รื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย ในการอยู ่
ร่วมกันเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก เช่น การแจ้งโฮสล่วงหน้าถ้าไม่
กลับมาทานอาหารเย็นที่บ้าน ต้องแจ้งก่อนบ่ายสองโมง
เพื่อไม่ต้องเตรียมอาหาร และรวมไปถึงการกลับถึงบ้าน
เพื่อทานข้าวเย็นร่วมกันกับโฮสควรต้องตรงต่อเวลา
เป็นต้น
สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนคณะครูที่เดินทางไป
เรียนรูแ้ ละพัฒนาภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษให้กบั คุณครู
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอขอบคุณท่านผู้อ�ำนวยการ
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ และโรงเรียนอัสสัมชัญที่
ได้ ให้โอกาสคุณครูผสู้ อนทีส่ นใจอยากพัฒนาตนเองได้ไป
เปิดโลกทัศน์ ใหม่และเรียนรูป้ ระสบการณ์จากชีวติ จริงใน
ต่างประเทศซึง่ ถือเป็นประสบการณ์อนั ล�ำ้ ค่าทีห่ าซือ้ ไม่ได้
และจะยังคงอยู่ในความทรงจ�ำตลอดไป
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ค่ายสานฝันการบิน
ครั้งที่ 8
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ค่ายสานฝันการบิน เป็นค่ายส�ำหรับเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมปลาย ซึ่งจะคัดเลือกเยาวชน
16 คน โดยการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” ค่ายนี้จัดขึ้นเมื่อ 27-28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 จัดขึ้นโดย สถาบันการบินพลเรือน ภายใต้การสนับสนุนของ vchakarn.com และ PTT group
ณ สถาบันการบินพลเรือน
เมื่ อ พู ด ถึ ง อาชี พ ในแวดวงการบิ น แล้ ว
คนส่วนมากจะนึกถึงแค่ นักบิน, แอร์ และ สจ๊วด ซึ่ง
ที่จริงแล้ว อาชีพในด้านการบิน มีมากมายพอสมควร
ตั้งแต่ฝ่ายช่าง, Ground staff, air-traffic control, airport
management ฯลฯ ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาล้วนเป็นอาชีพ
ที่ขาดแคลน ส่วนเหตุผลที่ขาดแคลนนั้นก็เพราะว่าคน
ภายนอกไม่รู้จักอาชีพเหล่านี้ และค่ายนี้จัดขึ้น เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้สัมผัส และ รู้จักกับอาชีพในวงการบิน
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความรู้ทางภาคพื้น และ ความรู้
ในส่วนของวันแรก เมื่อเดินทางไปถึงสถาบัน
ภาคอากาศ โดยความรู้ทางภาคพื้นนั้นจะจัดกิจกรรม การบินพลเรือนแล้ว สิ่งแรกที่ต้องท�ำ คือ ลงทะเบียน
ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ส่วนความรูท้ างภาค พร้อมกับท�ำความรู้จักกับเพื่อนค่าย ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน
อากาศนั้นจะจัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
ใน 2 วัน จากนั้นจะเป็นการเข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อเสร็จ
สิ้นพิธีเปิดแล้ว มีการเดินชมบรรยากาศภายในสถาบัน
รวมถึงบรรยากาศการรับน้อง เนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่
ต้อนรับน้องใหม่ จึงมีโอกาสได้เห็นสภาพการรับน้องของ
สถาบันนี้ และสถานที่แรกที่ได้ไปคือ Air Traffic Control
Simulator หรือ ATC simulator ATC หรือภาษาไทย
เรียกว่า การจัดการจราจรทางอากาศ ซึ่งมีหน้าที่คอย
ดูแลสื่อสารกับเครื่องบินทุกล�ำที่อยู่บนผืนฟ้า รวมไปถึง
เครือ่ งบินทีอ่ ยูภ่ าคพืน้ ของสนามบิน ไม่ให้ชนกันหรือเกิด
อุบตั เิ หตุ และ ถ้าเกิดอุบตั เิ หตุ ผูจ้ ดั การจราจรทางอากาศ
ก็ต้องแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับนักบิน
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Air Traffic Control Simulator เป็นสถานที่ที่จำ� ลองหอ
จราจรอากาศทีส่ นามบินนานาชาติดอนเมือง ซึง่ โครงสร้าง
ห้ อ ง อุ ป กรณ์ รวมถึ ง การวางรู ป แบบของห้ อ งนั้ น
มีความคล้ายคลึงกับของจริงถึง 80% สิ่งที่แตกต่างก็คือ
จากหน้าต่างบานใหญ่ๆ ที่สนามบิน จะเปลี่ยนเป็นการ
ฉายภาพจากโปรเจคเตอร์แทน ห้องนี้เป็นห้องเรียนของ
นศ.จราจรทางอากาศ เพื่อเรียนรู้การท�ำงาน, วิธีการ
สือ่ สาร รวมถึงการบริหารเครือ่ งบินทีส่ มจริง เพือ่ เป็นการ
ฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา เมื่อจบจากที่นี้แล้ว
ก็สามารถไปฝึกงานได้ที่สนามบินดอนเมือง
เมื่อจบจากการชมที่ห้อง ATC Simulator แล้ว
ก็เดินไปยังห้องเรียนของฝ่ายช่างการบิน ภายในห้อง
จะเป็นห้อง Lab หรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มี วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งเครื่ อ งบิ น จริ ง มี ก ารสอนให้
นักศึกษาซ่อมแซมเครื่องบินเฉพาะส่วน เช่น ถ้าหาก
ผิวของเครื่องบินถูกเสียบทะลุ การซ่อมแซมต้องผ่าน
กระบวนการใดบ้าง เป็นต้น ภายนอกห้องยังมีตัวอย่าง
ของเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ เพื่อให้เป็นกรณีศึกษา และ
ตัวอย่างในการปฏิบัติจริง เมื่อเรียนถึงปี 4 แล้ว สามารถ
ไปฝึกงานตามสายการบินต่างๆ ได้

ต่อมา จะเป็นการเยี่ยมชมเครื่องยนต์ Rolls
Royce RB211 เป็นศูนย์การศึกษาอย่างละเอียดของ
Turbofan Engine มีการแยกชิน้ ส่วนประกอบของเครือ่ งยนต์
เพื่อให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะ
ท�ำการศึกษาหลักการท�ำงานของ Turbofan Engine
เมื่ อ จบจากการเยี่ ย มชมที่ ส ถาบั น การบิ น
พลเรือนทีก่ รุงเทพแล้วก็ออกเดินทางไป จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
เพือ่ ไปเรียนรูท้ สี่ ถาบันการบินพลเรือนศูนย์ฝกึ หัวหิน ทีใ่ ช้
เขตพื้นที่ของสนามบินหัวหิน
สนามบินหัวหินเป็นสนามบินทีใ่ ช้ ในการฝึกศิษย์
การบิน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคอากาศ สนามบินนี้ขึ้นชื่ออยู่
2 อย่าง หนึง่ คือ วิวสวย เพราะอยูต่ ดิ ทะเล และ สองคือ ลม
แรง ท�ำให้ศิษย์การบินที่จบจากที่นี้ ไม่กลัวลม เพราะเจอ
จนชินแล้ว สนามบินนีน้ อกจากใช้ฝกึ แล้ว ยังมีการใช้สนาม
บินปฏิบัติภารกิจร่วมกับ หน่วยบินเฉพาะกิจไกลกังวล
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกองบินเกษตรโครงการ
ฝนหลวง
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เมื่อเดินทางถึงสนามบินหัวหินแล้ว ก็ได้รับการ
ต้อนรับจาก คณะครูและ ศิษย์การบินเป็นอย่างดี จากนัน้ ก็
เข้าไปยังห้องเรียน เพือ่ ศึกษาโครงสร้างพืน้ ฐาน เครือ่ งบิน
หลั ก การท� ำ งานเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งบิ น ซึ่ ง สอนโดย
ครู ก ารบิ น พอจบจากห้ อ งเรี ย นที่ เ รี ย นทฤษฎี แ ล้ ว
ก็ไปเดินชมแถว Ramp และ Hangar (หลุมจอด และ
โรงซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน) ภายในโรงซ่อมเครื่องบิน มี
เครื่องบินเรียงล�ำอยู่มากมาย จึงถามว่า “ท�ำไมมีเครื่อง
ที่น�ำมาซ่อมเยอะจัง เสียบ่อยหรือ” และได้ค�ำตอบมาว่า
“เครื่องบิน ไม่เหมือนรถ จะไม่รอให้เสียก่อนแล้วค่อย
ซ่อม จะต้องซ่อมก่อนที่จะเสีย เพราะถ้าเกิดว่าเสียที่ ณ
บินอยู่จริง อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้” นี่เป็นเหตุผลที่ว่า
ท�ำไมถึงต้องการช่างมากมาย เพราะ ต้องซ่อมเครื่องบิน
อยูต่ ลอดเวลา ทีห่ ลุมจอดเครือ่ ง ก็จะเต็มไปด้วยเครือ่ งบิน
ที่เพิ่งกลับจากภารกิจฝึกบิน และ เครื่องที่ก�ำลังจะออก
ไปฝึกบิน บรรยากาศจึงค่อนข้างคึกคัก เลยต้องมีการ
ให้ความรู้ว่า เมื่อเดินไปยัง Active site หรือ บริเวณที่
เครือ่ งบินยังติดเครือ่ งยนต์อยู่ หรือ เครือ่ งบินยังเคลือ่ นที่
อยู่ ควรปฏิบตั อิ ย่างไรจึงไม่เกิดอันตราย และ ควรเชือ่ ฟัง
ค�ำจากพี่ช่างอย่างยิ่ง เพราะเขาท�ำงานกับเครื่องบิน
หลังจากทีเ่ ยีย่ มชม หลุมจอดและโรงซ่อมเสร็จ
พี่ๆ ศิษย์การบินก็พาไปที่ห้อง Simulator ซึ่งเป็นห้องฝึก
บินจ�ำลอง ซึ่งก่อนที่ศิษย์การบินทุกคนจะขึ้นบิน ต้องมี
การเรียน และ สอบภาควิชา Simulator ให้ผ่านก่อน ถึง
จะขึ้นบินได้ ซึ่งเยาวชนค่ายเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ฝึก
(เล่น) กับเครื่องฝึกบินจ�ำลอง
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ในวันที่สอง มีการนัด briefing ตอน 6.00 น.
ตอนเช้า ซึง่ เป็นวัฒนธรรมทีน่ อี่ ยูแ่ ล้วทีศ่ ษิ ย์การบินทุกคน
ต้องมา Brief ตอน 6 โมงเช้า และต้องมาให้ทนั เวลา ไม่งนั้
จะมีบทลงโทษ ซึ่งการ Brief นั้น ก็จะกล่าวถึงสภาพ
ภูมิอากาศของวันนั้น ข้อควรระวังการบินเป็นพิเศษ ฯลฯ
เมื่อเสร็จสิ้นการ Brief แล้วก็ไปทานอาหารเช้า เพื่อ
เตรียมตัวไปขึน้ บิน ซึง่ แต่ละคนตารางบินจะไม่เหมือนกัน
ในส่วนของตัวผมจะได้เป็น Observer (ผู้สังเกตการณ์)
ของเครื่อง DA40 เครื่องฝึกบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยว
ทะเบียน HS-TVA ซึง่ จะขึน้ บินตอน 8.45 น. เมือ่ ถึงเวลา
ก็เจอกับพี่นักบิน พร้อมกับครูการบินที่ลานจอด ซึ่งใน
วันนัน้ เป็น Check flight ซึง่ จะเป็นการทดสอบท่าทางการ
บินต่างๆกลางอากาศ เมื่อขึ้นไปท�ำการบินแล้ว ก็จะเจอ
ท่าทางการบินทีค่ อ่ นข้างจะรุนแรง มีการเลีย้ วแบบ steep
turn มีการฝึก stall / stall rev. การหาที่ลงจอดฉุกเฉิน
simulate force landing ฯลฯ ซึ่งเป็นประสบการณ์อัน
ล�้ำค่ามาก ส�ำหรับเด็กนักเรียนมัธยมปลาย ที่สามารถขึ้น
ไปนัง่ ดูเวลาศิษย์การบินเขาเรียนกันยังไง เขาอ่านหนังสือ
ยังไง ซึ่งเป็นการชี้ทางการศึกษาที่ดี ว่าเราควรศึกษาต่อ
อย่างไร และเป็นแรงบันดาลใจตลอดช่วงชีวิต ม.ปลาย
ที่ท�ำให้เราเห็นเป้าหมายชัดยิ่งขึ้น
การเข้าค่ายครั้งนี้ได้เป็นการเก็บประสบการณ์
อันล�้ำค่ามาก ซึ่งประสบการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจใน
การเรียนอย่างยิ่ง และยังเป็นการแนะแนวทางการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา อย่างที่เคยได้กล่าวไว้ คนหลายๆ
คนไม่รู้จักการบิน เลยท�ำให้บุคลากรขาดแคลน ค่ายนี้ก็
สามารถให้บุคคลภายนอกได้รู้จักกับแวดวงการบินได้ดี
ยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาวงการการบินให้กบั ประเทศไทย
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มอง..อย่างไรถึงให้ลูกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
อัสสัมชัญ?
อัสสัมชัญในความคิดตั้งแต่ต้นคือเป็นโรงเรียน
ทีม่ เี อกภาพมีความเป็นหนึง่ เดียวสูงมีความเป็นอัสสัมชัญ
สายเลือดอัสสัมชัญมันเป็นทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังมานาน ตอน
เด็กๆ เราก็อยากเรียนอัสสัมชัญแต่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัด
ก็จะมีที่เรียนได้ก็อัสสัมชัญล�ำปาง หรือว่าจะมาอยู่ประจ�ำ
อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญกรุงเทพก็คงเป็นเรือ่ งล�ำบาก
เพราะไม่มีญาติอยู่ พอลูกโตมาในช่วงต้นก็อาจจะเป็น
ระดับที่เขายังเล็กๆ ก็ยังเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้เลือกซัก
เท่าไหร่ แต่พอมาคุยกันแล้วสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่อยากได้
จากอัสสัมชัญและก็สิ่งที่ชื่นชมของผมก็คือ ความเป็น
พี่เป็นน้อง เพราะว่าในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้ไปที่ไหนก็
จะเห็นแต่ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ และพอศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
เจอกันเขาก็จะไล่รุ่นกัน ซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเป็นคอนเน็กชั่น มันท�ำให้ลูกมี
เพื่อนที่ดี ผมอยากให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดี อันดับแรกเลย
ที่เลือกอัสสัมชัญเพราะอยากให้ลูกมีสังคมที่ดี แล้วก็
อันดับต่อมาก็คอื ว่าลูกสามารถจะต่อยอดไปในกลุม่ เพือ่ น
กลุ่มรุ่นพี่ กลุ่มรุ่นน้องได้ แน่นอนว่าเรื่องวิชาการก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่อัสสัมชัญก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับ ที่ส�ำคัญก็คือ
เราอยู่ในวงการฟุตบอล
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แน่ น อนนั ก ฟุ ต บอล อั ส สั ม ชั ญ ตั้ ง แต่ ส มั ย
เก่าแก่ เป็นโรงเรียนแรกๆ ด้วยทีใ่ ห้การสนับสนุนฟุตบอล
และมีนกั บอลติดทีมชาติเยอะมาก ตอนผมท�ำข่าวใหม่ๆ ก็
ท�ำข่าวอินทรียแ์ ดงอัสสัมชัญ ประเสริฐ ช้างมูล ประนุพงษ์
ปิ่นสุวรรณ รุ่นแรกๆ เลย พอเพื่อนผมเหล่านี้เป็นที่รู้จัก
แล้วก็พอรูว้ า่ เลือดแดง ขาว อัสสัมชัญ แน่นอน อย่างไหน
ถ้าเลือกได้ต้องเลือกอัสสัมชัญไว้ก่อน เพราะว่า ถือว่าอยู่
ใจกลาง สะดวก มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพี่ๆ
มีคนที่คุ้นเคย อย่างมาสเตอร์เปิ้ล ที่คุ้นเคยแน่นอนว่าถ้า
จะให้ลกู อยูท่ ไี่ หนต้องให้อยูก่ บั คนทีเ่ ราไว้ ใจและก็เชือ่ มัน่
แล้วพอลูกได้เข้าไปเรียนจริงๆ แล้วเป็นอย่าง
ที่มองแรกๆ ไหม ?
ผมว่ า ดี ก ว่ า ที่ คิ ด ไว้ แ ล้ ว ก็ ลู ก มี ค วามสุ ข มาก
แม้ว่าคนโตจะเข้ามาปรับตัวตอน ป.5 คนเล็กไม่มีปัญหา
เพราะคนเล็กมาเป็นสายเลือดเลย คนโตเข้ามาก็สามารถ
ที่จะเชื่อมต่อความเป็นอัสสัมชัญได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไร
แล้วก็ ใช้เวลาสั้นๆที่จะซึมซับ ที่นี่ผมว่าเขาปลูกฝังใน
หลายๆเรื่อง ปลูกฝังความเป็นลูกผู้ชายปลูกฝังเลือดรัก
สถาบัน ปลูกฝังความเป็นพีเ่ ป็นน้อง จะเห็นว่าเด็กไม่คอ่ ย
มีปัญหาเรื่องก้าวร้าว ไม่เคารพรุ่นพี่ ไม่ดูแลรุ่นน้อง นี่คือ
จุดเด่นของอัสสัมชัญ ขนาดเรื่องการเรียนต้องยอมรับ
ว่าอัสสัมชัญแข็งแกร่งมาก ลูกชายผมคนโตต้องปรับตัว
เยอะมาก
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มาเรียนเทอมแรกได้เกรดเฉลีย่ สองหน่อยๆ ถือว่าเปลีย่ น
ชีวติ เลยจากโรงเรียนทีเ่ คยเรียนสบายๆ แล้วมาเข้มงวดก็
ต้องปรับตัว พอเทอมต่อมาได้เกรดเฉลี่ยสามกว่าก็ถือว่า
ดี ปรับตัวกับระบบการศึกษาได้ดีขึ้น แล้วก็ทั้งสองคนมี
ความสุขมากไม่เคยมีวันไหนแม้แต่วันเดียวที่เขาบอกว่า
ไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งมันคงเกิดจากหลายๆ อย่างไม่ว่า
จะเป็นครู เพื่อน ความสะดวก สวัสดิการในโรงเรียน เรา
เคยเป็นเด็กมาก่อนเราต้องรูว้ า่ บ่อยๆ ครัง้ เราไม่อยากไป
โรงเรียนด้วยปัญหาเหล่านี้ แต่ลกู ไม่มเี ลย แม้แต่วนั เดียว
เรามีความสุขมากว่าลูกไปโรงเรียนเหมือนกับเช้าวันจันทร์
ไม่เคยอิดออด เย็นวันอาทิตย์ไม่เคยคิดว่าพรุง่ นีว้ นั จันทร์
อีกแล้วหรือ อันนี้คือข้อแตกต่างสมัยที่เราเป็นเด็ก
แล้วอบอุ่นด้วยหรือเปล่าระหว่างเด็กกับครู
ผู้ปกครองกับครู ผู้ปกครองกับโรงเรียน ?
นี่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมาก เพราะว่า ทั้งเด็กกับ
ครูแน่นอนว่าลูกไม่เคยมีทัศนคติที่ไม่ดี แต่ว่าเคารพครู
แต่ไม่ได้กลัว ลูกไม่ได้กลัวจนกระทั่งบอกว่าคนนี้โหด
หรือไร้เหตุผล ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเหล่านี้เข้ามา ลูกกับ
เพื่อนไม่เคยมีปัญหาว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดี คนนี้แกล้ง หรือ
ไปแกล้งใคร ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องความอบอุ่น ผมว่า
อัสสัมชัญเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก พืน้ ทีน่ อ้ ย แต่กลับกลาย
เป็นว่าอบอุ่น ชุลมุนวุ่นวายหน่อยแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ใน
สีเสื้อเดียวกัน กางเกงน�้ำเงินเสื้อขาว เป็นอัสสัมชัญ
เหมือนกัน ผมรู้สึกว่ายิ่งเล็กยิ่งดี
แล้วในส่วนของการท�ำงาน พี่ปูเข้ามาสู่วงการ
ของทางด้านกีฬาอย่างไรบ้าง ?
จริงๆ แล้วการที่จะมาเป็นนักข่าวกีฬา เป็นสิ่ง
ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ ผมเป็นคนชอบอ่านข่าว ที่บ้าน
จะรับหนังสือพิมพ์ทุกวัน มีหนังสือพิมพ์ทุกเล่มที่บ้าน
ผมอ่านข่าวแล้วก็ต้องมีหนังสือพิมพ์กางอยู่อ่านทุกอย่าง
ไม่วา่ จะเป็น ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง
มันก็ซึมซับเข้าไปในตัวเราท�ำให้เราเป็นคนรักในการอ่าน
แล้วก็การเขียน อันดับแรกรักการอ่าน พออ่านได้ อ่าน
เยอะก็จะเขียนได้ ถ้าคนที่ไม่อ่านหนังสือ คุณจับเขาไป
นั่งเขียนหนังสือกว่าจะได้หนึ่งแผ่น คุณต้องเค้นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แต่ว่าส�ำหรับผมมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า
เราชอบอ่าน แล้วพอชอบอ่านมันก็หาแนวทาง ซึ่งสมัย
ก่อนต้องยอมรับว่าครูแนะแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
ในต่างจังหวัด จะไม่ค่อยแนะแนวอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพ
หลักเช่น เราเรียนเก่งต้องไปเป็นหมอ เป็นวิศวะ ต้อง
ไปสอบสาธารณะสุข ผู้หญิงก็ต้องไปพยาบาล ผู้ชายก็
ป่าไม้ เกษตร ประมาณนี้ จังหวะดีมีครูแนะแนวอยู่คน
นึงบอกว่าอย่างเธอน่าจะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ดูบุคลิก
ดูวิธีการพูด ดูวิธีการใช้ชีวิต เราก็ถามว่านิเทศศาสตร์
เรี ย นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อะไร ก็ เ ลยเข้ า ใจว่ า เรี ย นเพื่ อ

ท�ำงานสื่อมวลชน เป็นนักข่าว เป็นพิธีกร ก็เลยเลือก
ที่จะเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็หิ้วกระเป๋ามาสอบ
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ โควตานักกีฬา พอเรียน
นิ เ ทศศาสตร์ ก็ ต ้ อ งเลื อ กว่ า จะเรี ย นอะไร ก็ เ ลย
เลื อ กเรี ย นภาควิ ช าวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ จบมาอั น ดั บ แรก
ขอฝึ ก งานและท� ำ งานที่ ส ยามกี ฬ า ถ้ า ชอบกี ฬ า
คุ ณ ต้ อ งไปสยามกี ฬ าไปฝึ ก งานเป็ น นั ก ข่ า วตะกร้ อ
ผมอ่านหนังสือสยามกีฬาตั้งแต่ ป.5-ป.6 พอจบก็มา
สมัครที่สยามกีฬาก็มาท�ำหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
พิธีกรเวทีอะไรต่างๆ ผมว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เรามา
ท�ำงานเหมือนรูส้ กึ ว่าไม่ได้มาท�ำงาน ไม่เคยมีสกั วันเดียวที่
รูส้ กึ ว่าต้องลุกไปท�ำงาน เหมือนกับทุกวันนีร้ สู้ กึ โชคดี ถ้า
ผมไม่มาเป็นนักข่าว ผมก็ต้องซื้อตั๋วไปดูบอลผมก็ต้อง
สะสมเงินไปดูฟตุ บอลอังกฤษ แต่นเี่ ขาจ้างผมไปดูมาหมด
เลยทุกที่ ไปแล้วได้เงินด้วย นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มคิดว่าตลอดชีวติ
20 ปี ผมไม่ได้ทำ� งานเลย เพราะว่าได้มาท�ำสิง่ ทีช่ อบได้มา
สนุกกับการใช้สมองใช้ความสามารถ ได้ดูฟุตบอล ได้ทำ�
ในสิ่งที่รัก อยากบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ได้ เป็นใน
สิ่งที่รักเท่านั้นพอเดี๋ยวมันเก่งเอง
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พอจะมีอะไรแนะน�ำน้องๆ ที่จะก้าวมาสู่วงการกีฬา ?
จริงๆ แล้ววงการกีฬาเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาอาชีพ มันเป็นธุรกิจกีฬา เพราะในทุกๆ กีฬามันเป็นอาชีพ
เป็นเงินทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬา ทุกคนฝึกที่จะเป็นนักฟุตบอล วันนี้ถ้าคุณเรียนด้านบริหารการจัดการกีฬา
โดยเฉพาะ ฟุตบอล ถ้าอันดับแรกคุณเป็นนักฟุตบอลไม่ได้ คุณก็สามารถเป็นกรรมการได้นักฟุตบอลเงินเดือน
สามแสนบาท กรรมการวันนี้แมตช์ละหนึ่งหมื่นบาทอย่างต�่ำในเมืองไทย ไปตัดสินต่างประเทศได้ทัวร์นาเม้นท์ละ
เป็นแสนบาท ก็เลี้ยงครอบครัวได้ เป็นกรรมการไม่ได้คุณจะเป็นอะไร ? คุณจะไปท�ำงานสโมสรเป็นโค้ชทุกวันนี้ซิโก้
เงินเดือนสองล้านกว่าบาทต่อเดือน คนอื่นๆ เงินเดือนสามแสน สี่แสนบาท สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในเครือของฟุตบอล
AFC เขาบังคับว่าคุณต้องมี 1.ผู้จัดการสนาม 2.ผูัจัดการฝ่ายมีเดีย 3.ฝ่ายเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆ เขาบังคับเลยว่าทุก
สโมสรต้องมี เท่ากับว่าหนึ่งสโมสรจะมี 8 บุคลากรระดับหัวหน้า 1 ส่วนต้องมีทีมงานเกือบๆ สิบคน เพราะฉะนั้น
ในสโมสรหนึ่งสโมสรจะต้องมีบุคลากรไม่น้อยกว่าสองร้อยคน วันนี้ในบ้านเราระดับไทยลีกมีอยู่ 20 สโมสร ก็ต้อง
4,000 คน จ�ำนวนเหล่านี้จะมาจากไหน ก็ต้องมาจากคนรุ่นใหม่ๆ ที่จะก้าวเข้ามาแต่วันนี้เด็กในโรงเรียนยังไม่รู้เลย
ว่ามีอาชีพเหล่านี้ด้วยหรือ คุณจบจากอัสสัมชัญ ม.6 ภาษาอังกฤษดีๆ ท�ำอะไรได้บ้าง ไปเป็นเอเย่นนักฟุตบอลได้
เลย คุณไปสอบกับสมาคมฟุตบอลกับ AFC กับ FIFA พอได้ ใบเอเย่นมาก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตไปตามหาที่นักบอล
ที่ไหนเก่งๆ คุณก็เป็นคนกลางที่จะน�ำเสนอให้สโมสร อาชีพเอเย่นตอนนี้รายได้ดีมากๆ มีโอกาสที่จะท�ำรายได้
มากกว่าคนทีม่ อี าชีพนักฟุตบอลอีก เพราะนักฟุตบอลหาเงินได้คนเดียวจากฝีเท้าของตัวเอง แต่คณุ สามารถหาเงินจาก
นักฟุตบอลทีอ่ ยูภ่ ายใต้คณุ จากอาชีพเอเย่น เพราะฉะนัน้ เด็กๆ ทีเ่ รียนจบปัจจุบนั อย่าไปคิดว่าคุณจะมุง่ หน้าเพือ่ เป็นอาชีพ
หลักๆ ถ้าคุณชอบฟุตบอล ขอให้คณุ รักมันจริง และเดินไปกับมันได้อาชีพเหล่านีส้ ามารถท�ำเงินให้กบั คุณได้มหาศาลมาก
แล้วทิศทางช่องทางมีเยอะมาก โดยเฉพาะการเป็นศิษย์อสั สัมชัญ เพราะว่ามีประธานสโมสร มีผจู้ ดั การทีม ในประเทศไทย
เกือบครึง่ ทีจ่ บจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เส้นทางทีจ่ ะไปก็เลยเปิดกว้างง่ายกว่าเด็กๆ ทีม่ าจากโรงเรียนทีไ่ ม่รจู้ กั ช่องทาง
เด็กอัสสัมชัญก็เลยมีโอกาสมากกว่าเขา
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สุดท้ายฝากถึงเด็กๆ อัสสัมชัญที่จะก้าวเข้าสู่ ม.ต้น ม.ปลาย อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆ ?
อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแง่ของการเรียน พอมีความสุขแล้วหลังจากนั้นไปจะท�ำงาน
อะไรต้องมีความสุขให้เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ในอัสสัมชัญ ไม่ได้เลือกเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เป็นอยากให้ทุกคนมี
จุดมุ่งหมายของตัวเอง ค้นหาตัวเองให้พบ เพราะอัสสัมชัญพร้อมที่จะผลักดันเท่าที่ได้สัมผัสเช่นใครต่อโรบอทเป็น
อัสสัมชัญก็มโี รบอท ใครท�ำเลโก้อสั สัมชัญก็มเี ลโก้ เล่นโกะเก่งอัสสัมชัญก็มโี กะมาให้เล่นซึง่ อัสสัมชัญพยายามมากๆ
ถ้าจะมากกว่านีอ้ กี ในอนาคตสามารถเอาอาชีพต่างๆ เหล่านีม้ าให้เด็กๆ เพือ่ ได้เลือกทางของตัวเอง ทางเลือกเยอะขึน้ ถ้า
เรียนสนุกแล้วได้เลือกในสิง่ ทีต่ วั เองรักเท่านัน้ อย่าไปเอาสิง่ ทีม่ นั จ�ำเป็นต้องท�ำ คุณสามารถเป็นได้ทกุ อย่างถ้าใจคุณรัก
คุณจะมีความอดทน มีความพยายาม และมีความสุขที่จะเดินไปกับมัน อยากจะฝากน้องๆ ฝากลูกๆ หลานๆ ที่เรียน
อัสสัมชัญให้มคี วามสุขกับการเรียนมากทีส่ ดุ แต่วา่ ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง แล้ว
ก็ตามหาความฝันของตัวเองให้พบถ้ารูว้ า่ ความฝันของตัวเองคืออะไร นัน่ แหละทีจ่ ะท�ำให้คณุ เรียนแล้วก็ใช้ชวี ติ อย่างมี
ความสุข
คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นามปากกา/ฉาย : ปูเป้
ประวัตแิ ละผลงาน
เกิดเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 สมรสกับ คุณจุฑามาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบตุ รชาย 2 คน ได้แก่
1. ด.ช.ลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขประจ�ำตัว 54054 ชัน้ EP.P. 2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2. ด.ช.เหนือ
อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขประจ�ำตัว 53896 ชัน้ ม.2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั : ผูอ้ ำ� นวยการสถานีโทรทัศน์สยามสปอร์ต ฟุตบอล บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 – 2552 : ผูส้ อื่ ข่าว หนังสือพิมพ์ สยามกีฬารายวัน
ผลงานดีเด่น
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558
• ผูก้ อ่ ตัง้ สถานีโทรทัศน์สยามสปอร์ต ฟุตบอล ซึง่ เป็นสถานีโทรทัศน์เกีย่ วกับฟุตบอลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
• ผูก้ อ่ ตัง้ งานมอบรางวัล “ฟุตบอลสยามโกลเด้นบอล” เป็นรางวัลและเชิดชูเกียรติให้กบั นักฟุตบอลทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในวงการฟุตบอลไทย
• เป็นอาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
• ทีป่ รึกษาโครงการน�ำเยาวชนไทยไปฝึกฟุตบอลทีป่ ระเทศอังกฤษ
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ฉลอง 50 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (Assumption College Primary Section) ถือก�ำเนิดมาจากโรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก ซึง่ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ได้รบั มอบหมายภารกิจ
จาก คุณพ่อเอมิล ออกุส กอลมเบต์ (Fr. Emile August Colombet) ให้ดำ� เนินกิจการด้านการศึกษาต่อมาจนถึงทุกวันนี้
คุณพ่อกอลมเบต์ เป็นพระสงฆ์ สังกัดอยู่ใน
คณะ MEP (คณะธรรมทูตต่างประเทศแห่งกรุงปารีส) ได้
ประกาศเปิดโรงเรียน “อาซมซาน” อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1885 เพื่อให้การศึกษา
แก่เด็กไทย และเด็ก ๆ ต่างเชื้อชาติ และต่างศาสนา
เริ่มแรกมีนักเรียน 33 คน แต่เมื่อมีจ�ำนวนนักเรียน
เพิ่มขึ้น สถานที่ไม่เพียงพอ คุณพ่อกอลมเบต์ จึงมีความ
คิดจะสร้างตึกเรียนขึ้นหลังหนึ่ง โดยออกเรี่ยไรเงินจาก
พ่อค้าและนักธุรกิจ ท่านได้กราบทูลขอพระราชทาน
ทุ น ทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
จากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และจาก
พระบรมราชินีนาถ เป็นเงินจ�ำนวน 5,000.-บาท และ
2,500.- บาท เหนือกว่านั้นคุณพ่อกอลมเบต์ยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
พระบรมโอรสาธิราช เสร็จทรงเป็นองค์ประธาน พิธีวาง
ศิลาราก ทรงมีพระราชด�ำรัสว่า “ให้ทนี่ ถี้ าวรมัน่ คงสืบไป”
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การด�ำเนินกิจการด้านการศึกษา และผลอัน
เกิดจากการเรียนการสอนของคณะพระสงฆ์และคณะครู
ท�ำให้คุณภาพของนักเรียนดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่ปรากฏ
นักเรียนทุกคนเก่งการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ
ฝรั่งเศส และศาสตร์ต่าง ๆ ภารกิจของคุณพ่อกอลมเบต์
เริ่มเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งงานศาสนา และงานบริหาร
โรงเรียน ประกอบกับสุขภาพของคุณพ่อกอลมเบต์ ใน
วัย 51 ปี เริม่ ถดถอยเป็นอุปสรรคต่อการบริหารโรงเรียน
และการติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียน
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ในปี ค.ศ. 1900 คุณพ่อกอลมเบต์ ได้ขอ
อนุญาตจากพระสังฆราชเปโรส ขอไปพักรักษาตัวที่
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และพร้อมกับมีความคิดใน
การเสาะแสวงหา คณะนักบวชชายคณะหนึ่ง เพื่อมารับ
งานบริหารโรงเรียน“อาซมซาน” ต่อจากคุณพ่อกอลมเบต์
ด้วยจิตใจแน่วแน่ ประกอบกับความเพียรพยายามคุณพ่อ
กอลมเบต์ ก็ได้ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล จากการอนุมตั ิ
ของอัคราธิการภราดามาร์แซล (Rev. Bro. Martial) ตกลง
ส่งภราดาชุดแรก 5 ท่าน เดินทางถึงประเทศสยาม วันที่
20 ตุลาคม ค.ศ. 1901 เมือ่ คุณพ่อกอลมเบต์กลับจากการ
พักรักษาตัวที่กรุงปารีส ใน ค.ศ. 1901 และในปีต่อมา
ค.ศ. 1902 คุณพ่อกอลมเบต์ ได้มอบงานบริหาร
โรงเรียน “อาซมซาน” ทั้งหมดแก่คณะภราดา ภราดา
ทั้งหลายที่ได้รับมอบหมายงาน จึงรับด�ำเนินกิจการตาม
แนวของคุณพ่อกอลมเบต์ด้วยดี ตลอดมา
ใน ค.ศ. 1930 จ�ำนวนภราดามาจากต่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โรงเรียน “อาซมซาน” ได้มีชื่อ
เปลี่ยนใหม่ว่าโรงเรียน “อัสสัมชัญ” ใน ค.ศ. 1910
ผลพวงเกิดจากความสามารถด้านภาษาไทยของ ภ.ฮีแลร์
หนึ่งในภราดารุ่นแรก ที่อยู่ในผืนแผ่นดินสยาม ตั้งแต่
ค.ศ. 1901 กิจการด้านการศึกษาเจริญขึ้นตามล�ำดับ
จ�ำนวนนักเรียนมีถึง 1,500 คน ใน ค.ศ. 1925 ซึ่งคุณพ่อ
กอลมเบต์ ได้มีโอกาส ชื่นชมผลงานที่ท่านได้ริเริ่มขึ้น
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1885 ท่ามกลางความปิตยิ นิ ดีของทุกผูท้ กุ คน
ศิษย์เก่า โดยเฉพาะคุณพ่อกอลมเบต์ แต่โรคภัยไข้เจ็บ
ที่รุมเร้าคุณพ่อกอลมเบต์ หนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นเวลาประมาณ 3 ปีเศษ และ
ในทีส่ ดุ คุณพ่อกอลมเบต์ ต้องจากโลกนีไ้ ปอยูก่ บั พระเจ้า
ถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุ 84 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม
ค.ศ. 1933

ทางด้านคณะภราดาเมื่อได้รับมอบหมายงาน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จากคุณพ่อกอลมเบต์แล้วต่างได้
ทุม่ เททัง้ ก�ำลังคน (คณะภราดาจากประเทศฝรัง่ เศส,สเปน
และแคนาดา) มาสมทบ และก�ำลังความสามารถและ
ความอดทนเสียสละเกือบทุกท่านได้มอบชีวิตฝังร่างอยู่
ในผืนแผ่นดินไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เจริญขึ้นตาม
ล�ำดับเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ต่างส่งลูกหลานเข้า
เรียน โดยเฉพาะบรรดาศิษย์เก่าที่เห็นคุณค่าของการ
ศึกษาที่ได้รับจากคณะพระสงฆ์ โดยเฉพาะจากทีมงาน
ของคุณพ่อกอลมเบต์ และคณะภราดา จ�ำนวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กว่า 2 พันห้าร้อยคน บริเวณภายใน
โรงเรียนที่เขตบางรักดูแคบลง สถานที่ให้นักเรียนเล่น
และให้เรียนมีจ�ำกัด กิจกรรมหลายอย่างต้องถูกยกเลิก
ยิง่ ในปี ค.ศ. 1964-1965 กระทรวงศึกษาธิการ
สมัย ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีฯ โดยผ่านทาง สช.
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เน้ น ให้ ท างโรงเรี ย นสร้ า งโภชนาคารขึ้ น ภายใน
โรงเรียน โดยไม่ปล่อยนักเรียนให้ออกไปหาอาหาร
รับประทาน นอกโรงเรียนในเวลาพักเที่ยง ซึ่งเป็นวิธี
ปฏิบัติต่อเนื่องของนักเรียนตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม เมื่อ
เป็นเช่นนี้ โรงเรียนในสมัยนั้นราว ค.ศ. 1965 โดย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (ภราดาหลุยส์ ชาแนล) อธิการ
จึงได้ขออนุมัติจาก ภราดาอ�ำนวย ปิ่นรัตน์ อธิการ
เจ้าคณะ และคณะทีป่ รึกษาของท่าน พร้อมติดต่อกับอธิการ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอพืน้ ทีส่ นามฟุตบอล
เล็กใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับสร้างโรงเรียนแผนกประถมขึ้น
โดยเริ่มก่อสร้างตึกหลังแรก (ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์) เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ตึกหลังแรกนี้สร้างเสร็จ
ใน ค.ศ. 1967 ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีพิธีเสกตึก โดย
พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย และจัดให้มีพิธีเปิด โดย
ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นประธาน ในช่วงแรกได้จัดให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เข้าใช้ตกึ หลังแรก (โดยย้ายนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2, 3
และ 4 จากเขตบางรักตามมาสมทบ) ใหม่ๆ พบกับความ
ไม่พร้อมหลายประการ โดยเฉพาะโรงอาหาร, ห้องสุขา
ฯลฯ แต่ด้วยความร่วมมือ ของคณะครู และผู้ปกครองที่
มีความศรัทธาในโรงเรียน (ไม่บ่นไม่เรียกร้อง) ทุกอย่าง
ได้ดำ� เนินไปด้วยดีได้ทงั้ ประสิทธิภาพพร้อมทัง้ ประสิทธิผล
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การบริหารโรงเรียนแผนกประถมตั้งแต่แรก
ขึ้นตรงต่อโรงเรียนแผนกมัธยม ที่เขตบางรัก เพราะ
เป็ น โรงเรี ย นหนึ่ ง เดี ย วไม่ ไ ด้ มี ก ารแบ่ ง แยก ซึ่ ง เป็ น
ที่ รั บ ทราบกั น โดยทั่ ว ไปแม้ ใ นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ให้ โ รงเรี ย นแผนกประถมสั ง กั ด ขึ้ น ตรงกั บ โรงเรี ย น
แผนกมัธยม จึงได้อนุมัติให้นักเรียนใช้เลขประจ�ำตัว
ต่อเนื่องจากแผนกประถมมาสู่แผนกมัธยม โดยมีท่าน
อธิการผู้เดียว มีครูใหญ่สองแห่ง และคณะบริหารทั้ง
สองแผนกด�ำเนินการตลอดมา โรงเรียนแผนกประถม
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่แผนกมัธยม
มีการสร้างตึกขึ้นหลายหลัง รับจ�ำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ตึกที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ ตึกไมเกิ้ล, ตึกพระนาง
พรหมจารีมารีอา, ตึกเซนต์หลุยส์, ตึกหิรัญสมโภช และ
ตึกอัสสัมชัญ 2000 ส่วนการเรียน การสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และเพิ่มความภูมิใจ
ภายใต้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ของอัสสัมชนิกผู้มี
น�้ำใจดี ที่มีความห่วงใยในกิจการของโรงเรียนตลอด
พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสมาคมอั ส สั ม ชั ญ
จากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นอย่างดีตลอดมา
แม้มชี ว่ งหนึง่ ในอดีตเกิดวิกฤตทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
ขึ้นอย่างไม่น่าเกิดขึ้นเลย จึงท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
จากข่าวลือผิด ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ความเข้มแข็งใน
การบริหารทั้งสองแห่ง ก่อให้การเป็นหนึ่งเดียวอ่อน
ลง รวมกั น ต่ อ ต้ า นและเรี ย กร้ อ งความถู ก ต้ อ ง ชื่ อ
เสียงดีเด่นของ “อัสสัมชัญ” ตั้งแต่ในอดีตได้รับ การ
กระทบกระเทือนมากพอประมาณ เป็นที่น่าเศร้าใจยิ่งนัก
เพราะในอดีตคณะพระสงฆ์ร่วมกับคณะภราดา และ
คณะครู รวมทั้งอัสสัมชนิก ต่างได้สร้างประวัติอันดีงาม
สร้างชื่อเสียงให้ไว้กับโรงเรียน ต้องมีอันเป็นไปต้องหยุด
ชะงัก

อัสสัมชัญสาส์น
เพราะฝีมือของบางคนที่ลืมตนท�ำสิ่งที่ไม่บังควร ยิ่งมี
กฎระเบี ย บจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เน้ น การเป็ น
นิติบุคคลของโรงเรียนแต่ละแห่งอีกด้วย จึงก่อให้เกิด
การแบ่งแยกกว้างยิ่งขึ้น ยิ่งท�ำให้กิจการที่เข้มแข็งของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ตั้งแต่ต้นต้องแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งในอดีตกาลทุกคนรวมทั้งนักเรียนและครูทุกคนที่อยู่
ในโรงเรียนอัสสัมชัญล้วนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
มาตลอด ไม่มีพวกเขาพวกเรา

แม้ จ ะมี บุ ค คลบางคนที่ ไ ม่ เ รี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ประเพณีอันดีงามของโรงเรียนอัสสัมชัญ มุ่งสร้างให้มี
การแบ่งแยก พยายามไม่ให้เป็นหนึ่งเดียวจะด้วยเจตนา
ใดก็ตาม แต่คณะผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก และ
อั ส สั ม ชนิ ก รวมทั้ ง สมาคมอั ส สั ม ชั ญ และสมาคม
ผู ้ ปกครอง และคณะครู ในปั จจุ บั น ต่ า งรวมกั น เป็ น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกันกอบกู้ ชื่อเสียงดีเด่น
ของ “อั ส สั ม ชั ญ ” กลั บ มาเหมื อ นเดิ ม ให้ มี ค วาม
สามัคคีกลมเกลียวโดยยึดคติที่ว่า “แยกกันเราอ่อนแอ
ร่วมกันเราแข็งแกร่ง” “อัสสัมชัญเราจึงแบ่งแยกไม่ได้”
ดั ง พระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ รุ ณ หิ ศ
ที่ว่า “ให้ที่นี้ถาวรมั่นคงสืบไป” ที่นี้ คือ แม้ตั้งอยู่ต่าง
เขตก็ตาม จ�ำต้องเป็นหนึ่ง เพื่อผลสัมฤทธิ์ดีเด่น โดย
มี ท ่ า นอธิ ก ารผู ้ เ ดี ย วประจ� ำ อยู ่ ที่ แ ผนกมั ธ ยม ที่ เ ขต
บางรัก ปฏิบัติหน้าที่เหมือนในอดีต ดูแลทั้งสองแห่ง
ใช้นโยบายเดียวกัน เกื้อหนุนกันให้เป็นเลิศ ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนอัสสัมชัญเพียงหนึ่งเดียว

ขอพระเป็ น เจ้ า ได้ โ ปรดประทานพระพร
โดยอาศัยค�ำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน ให้กิจการของอัสสัมชัญ ด�ำเนินด้านการ
ศึกษา อบรมด้านคุณธรรมตามแนวของคริสตศาสนาและ
ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้
ตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลขึ้นเพื่อรับใช้พระเจ้าให้
บริการมวลชนโดยเฉพาะนักเรียนและครูบาอาจารย์ ให้
มีคุณค่าล�้ำเลิศในสังคมกลับมาเหมือนเดิม และรักษาไว้
ซึ่งประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสิทธิผลในด้านการเรียน
การสอน อันเกิดจากน�ำ้ ใจดีดว้ ยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของทุกผูท้ กุ
คนที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ที่พร้อมใจและกาย
ยอมเสียสละ สร้างชื่อเสียงที่โด่งดังดีงามของอัสสัมชัญ
ในอดีตกลับสู่กาลเวลาปัจจุบันให้จงได้

“ชื่ออัสสัมชัญนั้น เด่นมาช้านาน ยังมีพยาน
ปรากฏรับรอง ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ เราต้อง
ช่วยกัน คอยประคับประคอง….......คอยพยุงชื่อถือ
เกียรติศักดิ์ อัสสัมชัญ ไว้ทุกวันเวลา”
ขอพระเจ้าได้ โปรดประทานพระพรแด่ผู้อ่าน
ทุกท่านผู้เปี่ยมด้วยน�้ำใจดีงาม ช่วยสร้างเสริมการเป็น
หนึ่งเดียวของ “อัสสัมชัญ” อันเป็นที่รักของเราให้เกิด
ขึ้นโดยพลันและยั่งยืนตลอดไป
ขอบคุณ สวัสดี
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อัสสัมชัญสาส์น

ครูเกษียณ
ปีการศึกษา 2559

ม.โชคชัย สิริหาญอุดม
ครูประจ�ำชั้น ม.1/4
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ม.ฐิติวัฒน์ จตุรวิธวงศ์
คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
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ม.บัญชา นวกูล
หัวหน้าระดับชั้น ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

อัสสัมชัญสาส์น

มิสวิไล ชัยวัฒน์
ครูประจ�ำชั้น ม.5/1
สอนวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
โรงเรียนอัสสัมชัญ

มิสพัชรี เมฆสมุทร
ครูประจ�ำชั้น ป.3, ป.1
ครูผู้สอนศิลปะ หัวหน้าหมวด สลน.
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

มิสศุภร เยาวรักษ์
หัวหน้าระดับชั้น ป.4
หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

มิสอุทัยวรรณ อรรคเสลา
ครูผู้สอนระดับ ป.1 ป.2 และ ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
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อัสสัมชัญสาส์น
การดูแลรักษาทรัพยากรของโลกใบนี้ เป็นหน้าทีข่ อง “เราทุกคน” ทีต่ อ้ งพึงตระหนัก เพราะ “มนุษย์” เป็นต้นเหตุ
ของปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่โดนท�ำลาย
โดยน�้ำมือมนุษย์ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ท�ำให้การระเหยของน�ำ้ ทะเล แม่น�้ำ แหล่งน�ำ้ เพิ่มขึ้น ท�ำให้
ฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณ ท�ำให้เกิดอุทกภัย หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนบริเวณ
อื่นๆ ก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อยลง การดูแลรักษาโลกนี้ ไม่ใช่แค่เพียง “รณรงค์” ในวันส�ำคัญ คง
ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน การลดละการใช้พลังงานที่ไม่จำ� เป็น การลดปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จาก
นั้น ค่อยเริ่มจากคนรอบตัวต่อไป โดยขอน้อมน�ำ พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวคิดให้กับทุกท่านต่อไป
“...ปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เป็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญควบคูก่ บั การพัฒนา ความเจริญก้าวหน้า ซึง่ เป็นปัญหา
ร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนา ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่กำ� ลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้...”
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
บรรณาธิการ
วารสาร อัสสัมชัญสาสน์ I S S N 1 5 1 3 - 4 9 8 9
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2675-6970-83 โทรสาร : 0-2212-2310
โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website : www.assumption.ac.th : Fanpage : www.facebook.com/AssumptionCollege1885
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มิสขนิษฐา
ม.รุจ		
มิสวิไลรัตน์
มิสวัชรินทร์
มิสไพบูรณ์
มิสสุภาวดี
ม.สุทิน		
ม.วิโรจน์		
มิสอรนิสา		
ม.บันลือ		
ม.อาสา		

บรรณาธิการ
ม.โสภณ		
ม.ชาญสิทธิ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
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ม.กายสิทธิ์
มิสอรัญญา
ม.เฉลิมพล

ศรีพิจารณ์
ฉันทวโรดม
สกนธวัฒน์
เทพกอม
ศรีวิไล
ขาวพรหม
เกิดผล
มากรักษา
คเนจร ณ อยุธยา
เพิ่มพูลบุญ
รัตตะมณี
สิงห์ครุ
เหลี่ยวเจริญ
นิติวัฒนานนท์
สุขประเสริฐ
มิตรประสิทธิ์
จินดาศรี
มรพงษ์
สกุลเรือง
วงศ์เสงี่ยม
ร่มไมล์
พิมพ์แก้ว
เวทยานนท์

กองบรรณาธิการ

มิสศิวภรณ์
ละชั่ว
ม.เกียรติศักดิ์
เพ็ญพาน
ม.สาทิตย์		
ถาวรสาลี
ม.ดํารงศักดิ์
วิเชียรดิลก
มิสศิริพร		
ศุระศรางค์
แย้มศรี
มิสภัควิภา
มิสปรีดารัตน์
ไชยพัฒน์
มิสชลันดา
ฉายบ้านใหม่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกประถมและมัธยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมและมัธยม
หัวหน้างานการสอนคอมพิวเตอร์ แผนกประถมและมัธยม
พิสูจน์อักษร
ถ่ายภาพ

ม.เกียรติศักดิ์
เพ็ญพาน
มิสอรัญญา
พิมพ์แก้ว
ม.กายสิทธิ์
ร่มไมล์
ม.ชาญชัย
ศรีนิยม
มิสพิชชาอร
ณ นคร
นักเรียนชมรม NETAC

มิสสุภาวดี
มิสวิไลรัตน์
มิสลัดดา
มิสขนิษฐา
มิสวรรณศิริ
ม.เสกสรรค์

กราฟิกดีไซน์

พิมพ์ที่

มิสวราภรณ์

คําฝึกฝน
เพิ่มพูลบุญ
เฉยยั่งยืน
มากรักษา
ผลประมูล
นิลสุวรรณโฆษิต
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