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สารจาก
ผูอํานวยก

าร

สวัสดี ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รักทุกคน

		 นับแต่ปีพุทธศักราช	 2504	 เป็นต้นมา	 คณะภราดา	 คณะครู	
ผู ้ปกครอง	 นักเรียน	 ตลอดจนผู ้มีอุปการคุณ	 ต้ังแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน	 ได้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จาก
ท้องทุง่นาท่ีว่างเปล่าให้กลายเป็นสถานศกึษาทีม่คีวามเพยีบพร้อมทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในประเทศไทย	 สามารถผลิตเยาวชนท่ีมีความรู้	 มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคมในทุกระดับ	 ตามเจตนารมย์ของนักบุญหลุยส์
มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	จวบจน
ปัจจุบนัโรงเรยีนอสัสัมชัญธนบุรยีงัคงได้รบัความเชือ่ถอืจากชมุชนและ
สังคมว่า	 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ	 สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการฝึกอบรม	 ให้เยาวชนมีการพัฒนาในทุกมิติ	
ทั้งด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์และสังคม	 เพื่อให้บรรดา
เยาวชนท่ีได้รบัการศกึษาจากสถาบันนี	้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	ออกไปเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคม	และประเทศชาติในอนาคต
	 การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจส�าคัญของโรงเรียน	 ดังนั้น	
ในปีการศกึษา	2560	การจดักจิกรรมต่างๆ	ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
จึงเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	อาท	ิการจัดกจิกรรมหลากหลาย
ที่เป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล	การแข่งขันทางวิชาการ	ดนตรี	กีฬา	การทัศนศึกษา	
การบ�าเพ็ญประโยชน์	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอาคารสถานที่ให้
งดงาม	 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนและการใช้ชวีติในโรงเรยีนอย่างมคีวามสขุ	ตลอดจนได้ปรบัปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน	
	 ขอขอบคณุส�าหรบัความช่วยเหลอืร่วมมอืจากสมาคมผูป้กครอง
และครฯู	สมาคมศษิย์เก่าฯ	ตลอดจนบรรดาท่านผู้ปกครองทีเ่คารพทกุ
ท่าน	อย่างไรกต็าม	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ียงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะอบรมสั่งสอน
นักเรียนให้มีความรู้	 รู ้จักสัจธรรมความจริงของชีวิต	 รู ้จักรักเพื่อน
มนุษย์	 เสียสละตนท่ีจะท�างานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	
หวังอย่างยิ่งว่านักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนจะท�าหน้าที่ของตนเอง
เป็นอย่างดี	 สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว	 มีสติใน
การด�าเนินชีวิต	ตัดสินใจอย่างรอบคอบกับปัญหาต่าง	ๆ 	มีความอดทน	
อดกลั้นกับอุปสรรคที่ต้องพบเจอในชีวิตประจ�าวัน	 ขอพระอวยพร
นักเรียนทุกคน
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	 			 ผลงานครูและนักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครอง

เจ้าของ โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี
	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	กทม.	10160

	 http://www.act.ac.th

	 โทร.	0-2807-9555-63	โทรสาร	0-2421-8121

ท่ีปรกึษา
	 ภราดา	ดร.วีรยุทธ		 บุญพราหมณ์

	 ภราดาอรุณ			 เมธเศรษฐ

	 ภราดาสุนันท์		 โยธารักษ์

	 ภราดาพีรพงศ์		 ดาราไทย

	 มิสวรนุช		 	 รัตนจรัสโรจน์
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	 มิสสุภัทรา		 	 ตะกรุดแก้ว

	 มาสเตอร์รณชัย		 เมฆบริสุทธิ์

เรยีงพมิพ์
	 Sunprinting	ถ.จรัญสนิทวงศ์	กทม.	โทร.	0-2433-4192

สนับสนุนข้อมูล
	 หัวหน้าฝ่าย	หัวหน้างาน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	

	 คณะครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง

Editor Talk
สวัสดีค่ะ	 อสธ	 สาร	 ฉบับที่	 82	 จะพาทุกท่านไปพบกับ
บทสัมภาษณ์นักเรียน	 และครูที่สร้างสรรค์ผลงานต่าง	 ๆ	
ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา	 ทั้งทางด้านวิชาการ	 กีฬา	 และ
กิจกรรม	อาทิ	นางสาวณัฐชยา	นาคดี	ตัวแทนชม	ACT	Media	
ทีจ่ะมาเล่าประสบการณ์ในการผลติสือ่จนได้รับรางวลัชนะเลิศ
รายการ	Panasonic	Kid	Witness	News	2017	และนายธนภทัร	
ทิพย์ประไพ	กับรางวัลแชมป์โลกเจสกี	เป็นต้น
	 อสธ	สาร	ยินดีเปิดรับผลงานการเขียนของนักเรียนใน
ทุกปีการศึกษา	 นักเรียนท่ีสนใจสามารถส่งผลงานมาให้งาน
ประชาสัมพนัธ์พจิารณาเพือ่ลงตพีมิพ์ได้ตลอดปีการศกึษา	แล้ว
พบกันใหม่ใน	อสธ	สาร	ฉบับหน้าค่ะ
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55  กิจกรรมการแสดงออก ของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 

56  ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560 
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สมัภาษณ์โดย	มสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว
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	 ในปีการศกึษา	2560	ทมีนกัเรียนชมรม	ACT	MEDIA	ได้ส่งผลงานเรือ่ง	“คน(รกัษ์)ช้าง”	เข้าร่วมการประกวดในโครงการ	
Panasonic	 Kid	Witness	News	 2017	 ระดับมธัยมศกึษา	 ซ่ึงผลการประกวดได้รับรางวลัชนะเลิศ	พร้อมทนุการศกึษา	
50,000	 บาท	 เงินสนับสนุนโรงเรียน	 20,000	 บาท	 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดระดับโลกในรายการ	
KWN	GLOBAL	SUMMIT	2018	ณ	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่่น	วนันีเ้ราจะมาพูดคยุกบันางสาวณฐัชยา	นาคด	ีตวัแทนทีม
ACT	MEDIA	เพ่ือเล่าถงึการถ่ายท�า	และแบ่งปันประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการผลติผลงานชิน้นีก้นัค่ะ

ทมี ACT MEDIA

นางสาวณฐัชยา			นาคด	ี(เบบ)		 ช้ัน	ม.5/1		 หน้าทีก่�ากบั	เขยีนบท	และตดัต่อ

นางสาวศริมิา					 เดชคง	(กีต้าร์)		 ชัน้	ม.5/1		 หน้าทีค่รีเอทฟีบท

เดก็หญงิเชาวล	ี			 ถริชวลติ	(เบนซ์)		 ชัน้	ม.3/7		 หน้าทีพิ่ธกีร

นายปณุวัฒน์						อิว้ชาวนา	(ปณุ)		 ชัน้	ม.5/8		 หน้าทีช่่างภาพวดีีโอ

เดก็ชายชาญฤทธิ	์ พศิษิฐ์จรงิ	(วจีัม้พ์)		ชัน้	ม.3/8		 หน้าทีต่ดัต่อ

ครูท่ีปรึกษานกัเรียน

มาสเตอร์วนัชยั		 	 จิรคุปการ

มาสเตอร์รณชยั	 		 เมฆบริสุทธิ์

มาสเตอร์ธรีภัทร	 		 ศรวิีชัยรตัน์
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*ทีม่าของหัวขอเร่ืองคนรักษชาง

 ตอนเราเริม่คดิ	 concept	 ของเรือ่งนีเ้ราก�าลงัมองหาเรือ่งเล่าทีเ่ป็นแบบไทย	 ๆ	ทีค่นไทยคุน้หรอืสมัผัสได้ในทุกวยั	
แต่บงัเอญิว่าประเดน็หลกัของเรือ่งนีต้้องอยู่ในหวัข้อการประกวด	คอืหวัข้อของ	“สิง่แวดล้อม”	เราเลยพุง่ประเดน็ไปในเร่ือง
ของ	 “ช้าง”	 สตัว์ใหญ่ทีเ่ป็นท้ังสญัลกัษณ์ของชาต	ิ และเป็นสตัว์ทีค่นไทยรูจ้กักนัด	ี แต่ดเูหมอืนว่าเอกลกัษณ์และวฒันธรรม
ของคนไทยกบัช้างจะดเูงียบหายไปในยคุของเรา	ทัง้ทีแ่ต่ก่อนเราเหน็ช้างกนัอยูม่ากมายในประเทศนี้	
	 วฒันธรรมการเลีย้งช้างของเราสบืทอดกนัมายาวนาน	ช้างท่ีเรามาเล้ียงกนันัน้เป็นเหมอืนสมาชกิคนหนึง่ในครอบครวั
เรา	 มนัเป็นเรือ่งท่ีต่างชาตอิาจไม่เข้าใจในเรือ่งนี	้ ซ่ึงหากมองดูแล้วบ้านเราโชคดีมาทีม่โีอกาสได้อยูร่่วมกบัช้างอย่างใกล้ชิด
มากกว่าทีอ่ืน่บนโลกนี	้เเละนีเ่ป็นท่ีมาของความผกูพนัระหว่างคนกบัช้าง	ทีก่�าลงัอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุได้มากทีส่ดุบนผนื
แผ่นดนิไทย

*ความยาก และอปุสรรคในการถายทาํ

	 ก่อนอืน่ต้องบอกก่อนว่า	เราเริม่ท�าและศกึษาข้อมลูมาตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว	โดยไปศกึษาข้อมลูและเรยีนรูก้ารสงัเกตพฤตกิรรม
ของช้างทีป่างช้างทวชัียจงัหวดักาญจนบรุ	ี ก่อนทีจ่ะเร่ิมต้นมาถ่ายท�าทีป่างช้าง	แล	 เพนยีด	จงัหวัดอยธุยา	 ด้วยเหตท่ีุว่าเรา
ต้องการถ่ายช้างตวัใหญ่	ๆ	ให้ดสูง่างามตามลกัษณะหรือคชลกัษณ์ของช้างนัน้	เราต้องไปสงัเกตดอูารมณ์	และพฤตกิรรม	เรยีนรู้
จากควาญช้าง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราอยากได้ภาพของวถิชีวีติของคนกับช้างทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่าทัง้คน	และช้างมีความสุขอยู่
ทีน่ี	่ความยากจงึอยูท่ี่ช่วงเวลา	และจงัหวะในการถ่าย	นัน่หมายถงึว่าเราจะต้องเดินทางไปถ่ายท�าอย่างน้อย	4-5	ครัง้	อปุสรรค
ในการท�างานจงึมหีลายอย่างเช่น	 ในรอบแรกเราต้องถ่ายท�าการรกัษาช้างของคณุหมอแบบใกล้ชดิ	 แต่ต้องไม่ไปสร้างแรง
กดดนัให้กบัช้างเพราะจะตืน่กลวัอยูเ่สมอ	(คนกก็ลัวช้างกก็ลัว)	และตอนลงพ้ืนท่ีถ่ายท�าในรอบชงิชนะเลิศ	เราเจอสถานการณ์
น�า้ท่วมเลยต้องแก้ไขสถานการณ์ในวนันัน้	 ต้องมาคุยหน้างานโดยการเปลีย่นมมุสถานทีถ่่ายท�าใหม่ทัง้หมด	 ส่วนการถ่ายท�า
กบัลกูช้างก็เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะจับจงัหวะเพราะช้างจอมซนมกัจะเอางวงมาเล่นกบัพธิกีรในตอนถ่าย	ท�าให้ต้องถ่ายท�าใหม่
อีกหลายครัง้	 อกีอย่างการถ่ายท�าบนหลงัช้างภาพจะสัน่ตอนทีช้่างเดนิ	 เราต้องแก้ไขวิธกีารถ่ายด้วยอปุกรณ์อืน่	ๆ	ก็เลยต้อง
ใช้วธิ	ี Insert	บรรยากาศเข้าไปแทน	 เหมอืนกับว่าเราต้องคอยแก้ปัญหาในขณะถ่ายท�าอยูต่ลอด	 ไม่มอีะไรทีเ่ป็นไปตามท่ีเรา
เตรยีมเอาไว้	ซ่ึงนัน่แหละปัญหาและอุปสรรคมันจะเป็นประสบการณ์ท่ีสอนให้เราพฒันากระบวนการท�างานได้เป็นอย่างดี



6 อสธ  สาร

*ความประทับใจ

	 เรือ่งความประทบัใจนีต้่องบอกว่าท�าให้เราได้เหน็ความรักของผู้หญงิตัวเล็กๆ ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้เราเหน็ถงึความ
เปลีย่นแปลงของการเรยีนรู้ทีจ่ะอยูร่่วมกนับนโลกนีไ้ด้อย่างมคีวามสุข	ได้เรยีนรู้ว่าทกุชีวติต้องการการดแูล	เมือ่สัตว์เจ็บป่วย
จะต้องรบีเข้าช่วยเหลอืด้วยความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้อง	ด้วยความทีห่มอเป็นทัง้ผูฝึ้กสอนช้างรูจ้กัช้างตัง้แต่เด็ก	จนเรยีน
จบมาเป็นสตัวแพทย์เพือ่ช่วยเหลอืช้าง	ยิง่ตอนถ่ายท�าเราได้เหน็กระบวนการรกัษาของหมอแล้ว	กย็ิง่เข้าใจว่าช้างทุกตวัมันมี
ความส�าคญั	ช้างป่วยแม้กระทัง่ช้างเกเรทีไ่ม่มใีครต้องการ	ท่ีนีไ่ด้น�ามาดแูลเป็นอย่างดีไม่ทอดทิง้	แต่มากกว่านัน้คือความต้ังใจ
ทีท่�าให้เราเห็นว่าคนไทยรกัช้างไทยและสบืสานความรู	้ภมูปัิญญาทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต	ิและท�าให้ช้างไทยได้เป็น
สตัว์ท่ีอยูเ่ป็นเอกลกัษณ์คูบ้่านคูเ่มอืงไทย

*คดิวาอะไรทําใหเราไดรับรางวัลชนะเลิศ

	 น่าจะเป็นเอกลกัษณ์ในผลงานของเรา	 ในการถ่ายทอดความเป็นคนไทย	 ให้เหน็ว่าวถีิชวีติของคนกบัช้างทีอ่ยูร่่วมกัน
อย่างมคีวามสขุ	เบบเชือ่ว่าทกุคนในทมีตัง้ใจสือ่ออกมาให้ทกุคนได้เหน็ในทกุ	ๆ	ขัน้ตอนของการผลติงาน	

*การเตรียมตัวเพ่ือไปแขงขนัระดบัโลกท่ีประเทศญ่ีปุนมอีะไรบาง

	 เราคงต้องแก้ไขผลงานและปรับในบางส่วนเพิ่มขึ้น	 และที่ส�าคัญคือฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการน�าเสนอผลงาน	
เตรยีมตวัในการตอบค�าถาม	และเรียนรูว้ฒันธรรมญีปุ่น่

*คาํแนะนาํสําหรับนอง ๆ ท่ีตองการเขารวมชมรม ACT MEDIA 

		 ชมรมนีต้ัง้ข้ึนจากกลุ่มนกัเรียนรุน่พีท่ี่ชืน่ชอบในการถ่ายภาพ	และรกัในการผลติสือ่	เกอืบ	11	ปีมาแล้วทีเ่ราได้มโีอกาส
เข้าร่วมประกวดหลาย	ๆ	รายการ	ท�าให้เราได้รบัความรู้	เทคนิคต่าง	ๆ	ในการท�างานจากคนเก่ง	ๆ	ในสายงานผลิตส่ือ	และ
เป็นทีรู่จ้กัในการประกวดเวทีใหญ่ๆ มาแล้วมากมาย	นัน่เป็นเพราะเราเป็นทมีท่ีมกีารส่งต่อและสืบทอดความรูจ้ากรุน่พีใ่ห้
กบัรุ่นน้อง	เพือ่สร้างโอกาสให้น้อง	ๆ 	ได้มปีระสบการณ์เรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตวัเองมาช่วยกนัสร้างทมีงานท่ีเข้มแขง็	
ส�าหรบัน้อง	ๆ 	รุน่ใหม่ท่ีอยากเข้าร่วมเป็นหนึง่ในชมรมของเรา	ขอให้มแีค่ใจรกั	และทุม่เทในการสร้างสรรค์ผลงาน	เราต้องการ
ทมีงานในทกุต�าแหน่ง	และสิง่ทีเ่ราจะให้คอื	“โอกาส”	ในการพฒันาศกัยภาพของเราเองไปพร้อม	ๆ 	กบัการ	“Creative”	เพือ่
คนหาตัวตนของแต่ละคน
	 หากน้อง	ๆ 	คนไหนอยากพัฒนาความสามารถท่ีตนมแีละอยากเข้าร่วมมาอยูใ่นชมรมเรา	ท้ังในระดับประถมและมธัยม	
สามารถเข้ามาติดต่อพี	่ๆ	และแนะน�า	profile	ของตวัเองได้ท่ีห้องประชาสมัพนัธ์	พี	่ๆ	รอรบัสมคัรน้อง	ๆ	รุ่นใหม่เสมอค่ะ
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รางวลัชนะเลิศดานวชิาการ ปการศกึษา 2560

รางวัลชนะเลิศการใชโปรแกรมนาํเสนอ (Presentation)

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี	 และสารสนเทศ	 ได้
น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	 การใช้โปรแกรมน�าเสนอ	
(Presentation)	 ในงาน “นายโรงก้าวไกล สูไ่ทยแลนด์ 4.0” 
เมือ่วนัศกุร์ที	่ 25	 สิงหาคม	 2560	ณ	 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง	
ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ด.ช.กัณฐพัทธ์ 
เหลืองอ่อน	 ชั้น	 ป.6/3	 และ	 ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ 
ชัน้	ป.6/1	โดยมมีาสเตอร์กติตพินัธ์ ผลอนิทร์หอม	เป็นครูผู้ฝึก
ซ้อมและน�านกัเรียนเข้าแข่งขนั

รางวัลชนะเลิศแขงขนัตอบปญหาความรูทัว่ไป

เกีย่วกบัประเทศญีปุ่น

	 ผลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่น	 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 “นายโรงก้าวไกล 
สูไ่ทยแลนด์ 4.0”	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	25	สิงหาคม	2560	ณ	โรงเรยีน
มัธยมวัดนายโรง	 นายเตวิช เกียรติด�ารงวัฒน์ และนาย
ภาณุพงศ์ กนัภยั	นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่ 5/7	 ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศรายการศกึเดก็ดวลไมค

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การประกวดนกัพดูในรายการศกึเด็กดวลไมค์	Teen	Talk	War	
2017	 จัดโดย	 สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน์	 เม่ือวนัเสาร์ที่	
26	สงิหาคม	2560	ผลการประกวด	นางสาวนลนิรตัน์ ตูทั้บทมิ	
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	 6/B	 ได้รับรางวลัชนะเลิศ	 โดยมมิีสฮานาน 
อหีมนั เป็นครผูู้ฝึกซ้อม

รางวัลชนะเลิศการแขงขนัการแปล-ลามจนีไทย-ไทยจนี

สองภาษา

	 นางสาวจรัิศยา เกียรติไพศาล	 ชัน้	 ม.6/1	 ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั	1	พร้อมเงินรางวลัจ�านวน	8,000	บาท	และทุน
การศึกษาเตม็จ�านวนระยะสัน้	3	สปัดาห์	ณ	โรงเรยีนหรงหวาย	
สาธารณรฐัประชาชนจนี	จากการเข้าร่วมแข่งขนัการแปล-ล่ามจนี
ไทย-ไทยจนีสองภาษา	จดัโดย	สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาประเทศ
จนี	และฝ่ายการศกึษา	สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชน
จีน	ประจ�าราชอาณาจักรไทย	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	4	พฤศจกิายน	2560	
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รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบคําถามความรูทั่วไป

เกีย่วกบัวัฒนธรรมจนี

	 ผลการแข ่งขันตอบค�าถามความรู ้ทั่ วไปเกี่ยวกับ
วฒันธรรมจนี	ในงานวนัวชิาการ	ณ	โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	(ฝ่ายมธัยม)	เมือ่วันพฤหสับดท่ีี	
11	มกราคม	2561	นางสาวจริศัยา เกยีรตไิพศาล	 ช้ัน	ม.6/1	
และนางสาวนวจติ เอือ้อภนินัท์สกลุการ	ชัน้	ม.	6/7	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	

รางวัลชนะเลิศ Panasonic Kid Witness News 2017

	 ทีมนักเรียนชมรม	 ACT	MEDIA	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การประกวดโครงการ	Panasonic	Kid	Witness	News	2017	
ระดับมธัยมศกึษา	ในผลงานเรือ่ง	คนรกัษ์ช้าง	และได้เป็นตวัแทน
ประเทศไทยเข้าประกวดในระดบัโลกในรายการ	KWN	GLOBAL	
SUMMIT	2018	ณ	ประเทศญ่ีปุน่	พร้อมโล่ห์รางวลั	ทนุการศกึษา	
50,000	บาท	เงินสนบัสนนุโรงเรยีน	20,000	บาท	เม่ือวนัเสาร์ท่ี	
18	พฤศจกิายน	2560	โดยมมีาสเตอร์วนัชัย จริคปุการ มาสเตอร์
รณชยั เมฆบริสทุธิ	์	และ	มาสเตอร์ธรีภทัร ศรวีชิยัรัตน์	เป็นครู
ผูค้วบคมุ

รางวัลชนะเลิศครอสเวิรดเกมเยาวชนนานาชาติ 

คร้ังที ่29

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนกัเรยีนเข้า
ร่วมการแข่งขันรายการแม็กซ์พลอยส์	 ครอสเวิร์ดเกมเยาวชน
นานาชาต	ิครัง้ที	่ 29	ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่วันที	่ 25-26	พฤศจกิายน	
2560	ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 บางนา	 ผลการแข่งขัน	
ประเภทการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมรุ ่น	 ป.1-2	 ด.ช.พสิษฐ์  
โชตภัิกดตีระกลู	ชัน้	ป.2/B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ด.ช.อนพัทธ์  
กจิสนุทรศกัดิ ์ชัน้	 ป.2/A	 ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบัท่ี	 1	
ด.ญ.กัญญาพชัร สวุรรณ ชัน้	ป.2/A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัที	่3	ทัง้นี	้โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ	ีได้รับรางวลัอันดบัท่ี	5	
ถ้วยรางวลัคะแนนรวมโรงเรยีนของการแข่งครอสเวร์ิดรุน่ประถมศกึษา

รางวัลชนะเลิศการแขงขนัพูดสุนทรพจนภาษาองักฤษ

	 ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นในงาน	 ต.อ.นิทรรศ	 8	 ทศวรรษ	 เตรียม
อดุมศึกษา	ณ	โรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษา	เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี	11	
มกราคม	2561	ด.ช.ธนโชต ิเป่ียมลาภธนบรูณ์	ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที	่1/B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
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รางวัลชนะเลิศประกวดทําขาวกลองญ่ีปุน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนกัเรยีนเข้า
ร่วมการประกวดท�าข้าวกล่องญีปุ่น่	 ในงานมหกรรมญ่ีปุ่นรงัสิต	
ครัง้ที	่9	เม่ือวนัศกุร์ที	่24	พฤศจกิายน	2560	ณ	มหาวิทยาลัย
รงัสติ	ซึง่มผีูร่้วมงานกว่า	800	คนจากทัว่ประเทศ	ผลการประกวด	
น.ส.ฑติฐติา กลัน่ประชา  น.ส.กรภสา จนัทร์วสิฐิศกัดิ ์ และ 
น.ส.ชนนัญา กาญจนธนาเลิศ	นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	5/7	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ

รางวัลชนะเลิศประกวดปลากัดสวยงามชิงแชมป

ประเทศไทย

	 ด.ช.นพกร นพกรวิเศษ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3/3	 (เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ	 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)	 ได้เข้า
ร่วมการประกวดปลากดัสวยงามชงิแชมป์ประเทศไทย	 จดัโดย	
บรษัิท	เดอะมอลล์	กรุป	จ�ากดั	ร่วมกบั	ชมรมผู้นยิมปลาสวยงาม	
ประเทศไทย	 	 ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล
ชมเชยปลากดัครบีสัน้ครึง่ดวง	สีผสม	กลุม่แพทเทิร์น	รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั	 2	 และรางวลัชมเชย	ประเภทหชู้าง	 (DUMBO)	
ทกุประเภทสแีละหาง

รางวัลชนะเลิศ Rubber band Racer Competition

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้จัดส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน	“Rubber band Racer Competition”	
ในงานวนัวชิาการ	ณ	 โรงเรยีนอสัสมัชัญหลกัสตูรภาษาองักฤษ	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 30	 พฤศจิกายน	 2560	 ผลการแข่งขันทีม
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 5	 ได้รบัรางวลัชนะเลิศจาก	
ด.ช.บวรไชยพฒั มหทัธนะชยัะกลุ	และ	ด.ช.ภากร ดอุีดมวงศา 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/B

เหรียญทองการประกวดวาดภาพระบายสีและ

ประตมิากรรม

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 67	
ปีการศกึษา	2560	เม่ือวนัที	่16-17	พฤศจกิายน	2560	ผลการ
แข่งขนั	 ได้รับรางวลัเหรียญทองจากการวาดภาพระบายสรีะดบั
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	และประตมิากรรมระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	 และวาดภาพระบายสี
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย
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รางวลัชนะเลิศดานดนตรี ปการศกึษา 2560

รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต Wind Ensemble

	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบุร	ีได้น�านักเรยีนเข้าร่วมการประกวดดนตรปีระเภทวงโยธวาทติ	Wind	Ensembleในรายการ	
SG	Music	Competition	2017	เมือ่วนัองัคารที	่22	สงิหาคม	2560	ณ	โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล	ผลการแข่งขัน	ได้รบัรางวัล
ชนะเลศิ	 จาก ด.ช.พรีพฒัน์ วงศาธชิยัสกลุ	 ชัน้	 ม.3/2 นายศภุมงคล นวชัยศภุศรี	 ชัน้	 ม.5/5	นายวรีภทัร รจุรินนท์ 
นายภคพงษ์ ขนัตวิงษ์	ชัน้	ม.5/7	และนายอรยิะ สิงหสาคเสศ	ชัน้	ม.6/7

เหรียญทองดนตรีไทยงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน

	 ผลการประกวดแข่งดนตรไีทยงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน	 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา	 คร้ังท่ี	 67	 ปีการศกึษา	 2560	
“เด็กไทยยคุ	4.0	เพิม่พนูปัญญา	ศลิปหัตถกรรมก้าวหน้า	สร้างคณุค่าสู่สากล”	ระหว่างวนัท่ี	2-13	พฤศจิกายน	2560	ประเภท
เดีย่วขมิ	7	หย่อง	ด.ญ.กรณัฑรตัน์ โซวประเสริฐสขุ	ป.6/3	ได้รับรางวลัเหรียญทองอันดับที	่5	ด.ญ.วมิพ์วภิา เช่ือมวราศาสตร์ 
ม.2/8	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ระดับเหรียญทอง	 ประเภทเดี่ยวระนาดเอก	ด.ช.ธนชาต ศักดาสุคนธ์ ม.3/7	
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	และการประกวดแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้แขง็เคร่ืองคู	่ระดบัชัน้มธัยมศึกษา	ได้รับรางวลัระดบั
เหรียญเงนิ
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รางวลัชนะเลิศดานดนตรี ปการศกึษา 2560

รางวัลชนะเลิศ Wind Ensemble 

	 ผลการประกวดดนตรปีระเภทวงเครือ่งลม	(Wind	Ensemble)	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ระดบัพืน้ท่ีเขตการศึกษา
ครัง้ที	่67	เมือ่วนัเสาร์ที	่11	พฤศจกิายน	2560	ณ	โรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษา	ผลการประกวด	ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น	
ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	อนัดบัที	่7	และระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายได้รบัรางวลัชนะเลศิ

รางวัลชนะเลิศวงดนตรีสตริง

	 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง	 ในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน	 ระดับพ้ืนท่ีเขตการศึกษา	 คร้ังท่ี	 67	 ประจ�าปีการ
ศกึษา	2560	เมือ่วนัจนัทร์ท่ี	13	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงเรยีน
ศกึษานาร	ีผลการประกวดได้รบัรางวัลชนะเลศิจาก	ด.ช.ณภัทร 
ลิชูปถัมภ์ยศ	 ชั้น	 ม.1/3	  ด.ช.ปรพล แม้นศรี	 	 ชั้น	 ม.1B		
ด.ช.พร้อมโชค ภทัรพงศ์สนัต์	ชัน้	ม.1A	ด.ช.ภริูยศ ศริยิอดมงคล
ชั้น	 ป.5/6	 และด.ช.วิลินกร เกล็ดแก ้ว 	 ชั้น	 ม.2/2	
โดยมี	มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว	 และ มาสเตอร์วรัญู 
รตันวชัิย	เป็นครผููค้วบคุมดแูล

รางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนน

สอบอนัดบัที ่1 ของประเทศ

 ด.ช.จิรวัชร เจนประเสริฐ	 ชั้น	 ป.6/3	 และ	
ด.ช.ชยพฒัน์ โอสนานนท์ ชัน้	ป.6/A	ได้คะแนนสอบ	Trinity	
วชิา	กตีาร์คลาสสคิ	เกรด	Initial	97	คะแนน	โดยม	ีมาสเตอร์
อริยะ อาชีวกุลพงศ์	 และมาสเตอร์จรีสทิธิ ์ ปณฑติานนท์ 
เป็นครผููส้อน	

ด.ช.จริวชัร	เจนประเสรฐิ ด.ช.ชยพฒัน์	โอสนานนท์
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รางวลัชนะเลิศดานดนตรี ปการศกึษา 2560

เหรียญทองการประกวดขบัรองเพลงไทยลูกกรุง

	 ผลการประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูกรุง	 ในงานศลิปหัตกรรมนกัเรียน	 ระดับพ้ืนท่ีเขตการศกึษาคร้ังท่ี	 67	ประจ�าปี
การศึกษา	2560	เม่ือวนัองัคารที	่7	พฤศจิกายน	2560	ผลการประกวด	นายศภุกร เลิศกจิสนุทร	 ช้ัน	ม.5/7	ได้รบัรางวัล
เหรยีญทอง	อนัดับที	่4	การประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูกรุงชาย	ม.4-6	ด.ช.คุณากร สุขข�า	ชัน้	ป.6/2	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ
การประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูกรุงชาย	ป.1-6	และ	ด.ญ.ชนมน โยธาทิพย์ ชัน้	ป.6/1	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	อันดบัท่ี	6	
การประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูกรุงหญงิ	ป.1-6		

รางวัลชนะเลิศรองเพลงเฉลิมพระเกียรติ

	 ด.ญ.กันยาวร์ี ชตุพินัธ์เจรญิ	 ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่1/1	ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงเฉลมิพระเกยีรติ	 พ่อแห่งชาติ	
ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 จัดโดย	 สมาคมผู้อาสาสมคัรและช่วยการศกึษา	
คณะกรรมการจดังานวนัพ่อแห่งชาติ	เมือ่วนัพฤหัสบดีท่ี	16	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชมุอเนกประสงค์	กรมประชาสมัพนัธ์	
กรงุเทพฯ	ผลการประกวดได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทร้องหมูร่ะดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น	
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พธีิลงนามความรวมมือกับโรงเรียนมธัยมชวนซอื ตาวานตา

	 คณะครู	 และนักเรียนโรงเรียนมัธยมชวนซือ	 ต้าว่านตา	 เมืองเสฉวน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เดินทางมา
แลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี-ไทย	เมือ่วันพธุท่ี	6	ธนัวาคม	2560	และลงนามความร่วมมอืทางวิชาการกบัโรงเรียนอสัสมัชัญธนบุรี	
เมือ่วันพฤหสับดทีี	่7	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

พธีิมอบปายศนูยการเรียนรูภาษาจีน สถาบนัขงจ่ือ และงานวันภาษาจนี

	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	 ฝ่ายวชิาการ	 ได้จดัพธีิมอบป้ายศนูย์การเรยีนรู้ภาษาจีน	สถาบนัขงจือ่	 มหาวทิยาลัย
อัสสัมชัญ	 และงานวันภาษาจีน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 23	 พฤศจิกายน	 2560	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 อาคาร
รตันบรรณาคาร	โดยม	ีภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ภราดาพีรพงษ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	
และคณุส่องแสง ปะทะวานชิ	 นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ให้เกยีรตเิป็นประธานฝ่ายโรงเรยีน
อัสสมัชัญธนบรุ	ี และ	อาจารย์ศริลิกัษณ์ ชยัพรหมประสทิธ์ิ	 ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจ่ือ	 มหาวทิยาลยัอสัสมัชัญฝ่ายไทย	
Mr. Zhao Pei Qin	 ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจ่ือ	 มหาวทิยาลัยอสัสัมชญัฝ่ายจนี	 ให้เกยีรติเป็นประธานฝ่ายมหาวทิยาลยั
อสัสมัชญั	ซึง่ภายในพธิมีกีารแสดงเต้นประกอบเพลงโดยนักเรียนสายศลิป์ภาษาจีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	4-5	จากนัน้มพิีธี
มอบป้ายศนูย์การเรยีนรูภ้าษาจนี	สถาบนัขงจือ่อย่างเป็นทางการ	หลงัจากเสรจ็ส้ินพธิกีาร	ทางสถาบนัขงจือ่	ได้จัดกิจกรรม
วนัภาษาจนีให้กับนกัเรยีนสายศิลป์ภาษาจนี	และนักเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี	3	ท่ีจะเลือกแผนการเรียนศลิป์ภาษาจนีในปีการศกึษา	
2561	ซึง่กิจกรรมดงักล่าวเป็นกจิกรรมท่ีให้ความรู้ทางด้านศลิปะ	วฒันธรรมของจนี	อาทิ	ศลิปะพูก่นัจนี	การวาดภาพจนี	การชงชา	
การตัดกระดาษ	 การวาดหน้ากากจีน	 แล	 การร�าไทเกก	 ที่ให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เป็นอย่างมาก
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	 นักเรยีนโครงการศลิป์อาสาพฒันาชมุชนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	 โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ี จ�านวน	 120	คน	
และครูผูด้แูลจ�านวน	4	คน	ได้ปฏบิตัภิารกจิงานจิตอาสาเฉพาะกจิ	ประเภทงานประชาสมัพันธ์	(บตัรสีคราม)	โดยการอ�านวย
ความสะดวก	 และต้อนรบัประชาชนผูม้าร่วมงานอปุสมบทหมู	่ เพือ่บ�าเพญ็กุศลถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	เมือ่วันจนัทร์ที	่23	ตลุาคม	2560	ณ	วัดบณุยประดษิฐ์	พระอารามหลวง

งานอปุสมบทหมูเ่พือ่บ�าเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุล
¨ÔµÍÒÊÒà©¾ÒÐ¡Ô̈



14 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี 15

ผูกาํกับ และลูกเสือกองรอยพเิศษ

	 ผูก้�ากบัลกูเสือกองร้อยพเิศษ	จ�านวน	5	คน	และลกูเสอืกองร้อยพิเศษโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจ�านวน	45	คน	ได้ร่วม
ท�ากิจกรรมจิตอาสาในพระราชพธีิถวายดอกไม้จนัทน์	พระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร-
มหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	26	ตลุาคม	2560	ณ	วดัเทวราชกญุชร

รวมทาํกิจกรรมจติอาสาในพระราชพธิถีวายดอกไมจนัทน 
พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
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	 สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ร่วมกบั	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี จัดการแข่งขนัเดิน-วิง่การกุศล		
ACT	Charity	Mini	Marathon	เมือ่วันอาทติย์ท่ี	21	มกราคม	2561	เส้นทางโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุร-ีถนนพทุธมณฑลสาย	
3-ถนนเลียบคลองทววีฒันา	 รายได้น�าไปจัดสร้างอนสุรณ์	 เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระ-	
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	 บรเิวณสวนกาญจนาภเิษก	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี และน�าไปจดัซือ้เคร่ืองมอืแพทย์ให้กบั	
โรงพยาบาลราชพิพฒัน์	ตลอดจนสมทบกองทนุสวสัดิการครแูละเจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุรี

ACT	Charity	Mini	Marathon	2018



	 ในปีการศกึษา	2560	คณุครแูละนกัเรยีนคงได้เห็น	ด.ช.นภณชั ประดบัไทย	ชัน้	ป.6/2	ประธานนักเรยีนระดบัประถม
ศกึษาตวัเลก็	ๆ 	คนหน่ึงทีม่คีวามตัง้ใจปฏบิตัหิน้าท่ีของเขาอย่างเตม็ท่ี	ให้ความร่วมมอืกบักจิกรรมของโรงเรยีนทุกอย่างไม่แพ้
ประธานนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาเลยทีเดียว	คณุครูหลาย	ๆ 	ท่านมกัเรียกเขาว่า	“ประธานจิว๋”	ในวนันีเ้ราจะมาสมัภาษณ์
ประธานนกัเรยีนจ๋ิวคนนีถ้งึประสบการณ์การปฏิบตัหิน้าท่ีตลอดปีการศกึษากันค่ะ
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*แรงบนัดาลใจทีท่�าให้สมคัรเลอืกตัง้ประธานนกัเรียน
ผมได้รบัการสนบัสนนุจากคุณครหูลายท่านครบั	เลยลองสมัครดู

*ตอนทีห่าเสยีงก่อนการเลอืกตัง้ประธานนกัเรียน มนีโยบายอะไร
บ้างคะ
1.	รณรงค์ให้ช่วยกนัคดัแยกขยะก่อนทิง้
2.	รณรงค์ให้สามคัคกัีน	ไม่ทะเลาะกนั
3.	ยินดช่ีวยเหลอืทกุคนด้วยความเต็มใจ

*ผลงานขณะทีเ่ป็นประธานนกัเรียน
1.	 เป็นตวัแทนนกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 6	 ในการ	กล่าว
ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูในพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตร�าลึก
พระคุณครเูนือ่งในโอกาสจบปีการศึกษา	2560
2.	เกบ็ขยะในช่วงพกัเทีย่ง
3.	 เป็นตวัแทนฝ่ายปกครองประกาศเสยีงตามสายอ่านบทความต่อ
ต้านยาเสพตดิ
4.	พธิกีร	งานกิจกรรมการแสดงออกของนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2560

สมัภาษณ์โดย	มสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว
เขาเรียกผมว่าประธาน



18 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี 19

*คตปิระจ�าใจ
หน้าท่ีอนัยิง่ใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิง่

*ไอดอลในดวงใจ 
คณุครู	และผูป้กครองทกุท่าน	เพราะทกุคนคือก�าลงัใจ	และเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าต่าง	ๆ	แก่ผมครับ

*รู้ตวัไหมว่าคุณครูหลาย ๆ ท่านช่ืนชมในความขยนัและรับผิดชอบ รู้สกึอย่างไรบ้าง
รูค้รับ	ผมดใีจมาก	ๆ	ครบั	ผมจะขยนัและรบัผิดชอบแบบน้ีตลอดไปครบั

*ค�าแนะน�าส�าหรับน้อง ๆ ทีอ่ยากเป็นประธานนกัเรียน
ผมแนะน�าว่าให้น้อง	ๆ	มคีวามตัง้ใจในการเรยีนเป็นอนัดบัแรกครบั	พอโตแล้วอยากเป็นประธานนักเรยีนกข็อให้ท�าทุกอย่างให้ดี
ทีส่ดุครบั

*สิง่ทีอ่ยากจะฝากถึงประธานนกัเรียนคนต่อไป
อยากให้เขาท�าตวัด	ีๆ	และอย่าดใีจกบัค�าชมมากจนเกินไปครบั

“เคยมโีอกาสร่วมงานเมือ่ครัง้ประธานจิว๋เป็นตวัแทนของฝ่ายปกครองเข้ามาอ่านประกาศเสยีงตามสายบทความต้านยาเสพตดิ
ทีห้่องประชาสมัพนัธ์	ครัง้นัน้มสิกร็ูเ้ลยว่าเดก็คนนีม้คีวามสามารถ	และมีความรบัผิดชอบ	พอได้มโีอกาสพดูคยุกย็ิง่รูว่้าเขามี
ความเป็นจติอาสา	มสีมัมาคารวะ	ประทับใจเขาต้ังแต่ตอนนัน้	เวลาเดินไปเจอเขาทไีรมสิกช็อบทักเขาว่า	“สวสัดีจ้าประธานจิว๋”	
เหน็เขาทไีรจะรูส้กึว่าได้เหน็เด็กดมีมีารยาทคนหน่ึง	มนัชืน่ใจจรงิ	ๆ	นะ”	

-----มิสสภุทัรา ตะกรดุแก้ว งานประชาสัมพนัธ์-----

“นภณชัเป็นเดก็ทีม่คีวามรบัผดิชอบ	เอาใจใส่งานทีไ่ด้รับมอบหมาย	ตดิตามงาน	ท�างานอย่างเป็นระบบ	มีจิตสาธารณะ
สงูครับ”

-----มาสเตอร์นรัินดร์ ใจมัน่ ฝ่ายปกครอง-----
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ครัง้หนึง่กบัหน้าทีก่รรมการกจิกรรมเพชรยอดสงัคม
โดย	มิสสภุทัรา	ตะกรดุแก้ว

	 เมื่อวันอังคารที่	 21	 พฤศจิกายน	 2560		
มิสได้รบัเชญิจากมาสเตอร์เทดิพล วงษ์รกัษา	ในการ
ท�าหน้าทีก่รรมการการแข่งขนัเพชรยอดสังคม	 ปี	 5		
ในหัวข้อ	“Harry	Potter”	ณ	ห้องประชมุปรีชาวฒุิ	
ซึ่งที่ผ่านมามิสได้รับเกียรติจาก	 มาสเตอร์เทิดพล	
ในการเชญิให้ท�าหน้าทีก่รรมการอยูห่ลายคร้ัง	 แต่ก็
ไม่เคยได้ตอบรับสกัที	 เน่ืองด้วยมสิยงัเกรงว่าจะท�า
หน้าท่ีได้ดหีรือไม่	และเหตผุลอืน่ต่าง	ๆ	นานา	และ
แล้วในที่สุดครั้งนี้มิสก็ได้ตอบรับค�าเชิญอย่างเต็ม
ปากเตม็ค�า
		 ตอนแรก	 มาสเตอร์เทิดพลได้ชวนให้มิส	
ลงแข่งขนัในหวัข้อนี	้เนือ่งจากทราบมาว่ามสิมคีวาม
ชอบใน	Harry	Potter	ซึง่มสิกไ็ขว้เขวว่าจะตอบตกลง
ดหีรือไม่	สดุท้ายกป็ฏเิสธไป	หลงัจากนัน้	มาสเตอร์
เทิดพลก็ได้เชิญให้มิสท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการแทน
การเป็นผู้แข่งขัน	 และมิสก็ได้ตอบรับค�าเชิญใน
การท�าหน้าที่นั้น	 ที่ท�าให้มิสได้รับประสบการณ	์
ทีน่่าประทบัใจอีกวนัหนึง่ให้จดจ�า

		 ความประทับใจอย่างแรก	คอืตอนท่ีมาสเตอร์
และนักเรียนพิธีกรผู้ช่วยได้แนะน�ากรรมการแต่ละ
ท่าน	ซึง่มีกนัทัง้หมด	4	คน	มสิเป็นคนสดุท้ายท่ีเขา
แนะน�า	และเขากไ็ด้ให้เกยีรติว่ามสิมาเป็นกรรมการ
ในฐานะแฟน	(คลบั)	Harry	Potter	วนิาททีีไ่ด้ยนิค�านี้
มสิกรู้็สกึดใีจ	เพราะปกตมิสิช่ืนชอบการอ่านหนงัสือ	
Harry	 Potter	 ทุกตอน	 และติดตามดูในเวอร์ชั่น
ภาพยนตร์ทกุภาค	กเ็ลยปลืม้ใจทีไ่ด้มาในฐานะนี	้
	 ความประทับใจอย่างที่สอง	 คือการได้เห็น
ความตั้งใจท�างานเพชรยอดสังคมของมาสเตอร์	
เทดิพล	ซ่ึงปีนีก้เ็ป็นปีที	่5	แล้ว	การได้ขึน้มาชมการ
แข่งขันเองกับตาท�าให้มิสได้รู้ว่ากว่าจะเป็นงานได้
ขนาดนีม้าสเตอร์เทดิพลคงเหนือ่ยในการเตรยีมงาน	
และจัดงานมาก	 ๆ	 ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการ
คดิวิเคราะห์ก่อนน�ามาใช้ในวนัแข่งจรงิ	มสิขอช่ืนชม
มาสเตอร์เทิดพลที่อุทิศตนในการท�ากิจกรรมนี	้	
ทุกค�าถาม	ทุกรอบของแต่ละหัวข้อ	มาสเตอร์เทิดพล
ต้องศกึษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี	ไม่เช่นนัน้การแข่งขนั
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คงไม่สามารถยืนยาวต่อเนือ่งมาได้ขนาดนี้	
	 ความประทับใจอย่างที่สามคือ	 ความสนุกของการ
แข่งขนั	 มสิได้เห็นว่าคนทีจ่ะเป็นผูช้นะในรายการเพชรยอด
สงัคมจะต้องเป็นผูรู้จ้รงิในหัวข้อนัน้	ๆ 	ดจูากการตอบค�าถาม
ในแต่ละรอบ	ถ้าไม่รู้กไ็ม่ได้คะแนน	ค�าถามแต่ละค�าถามท�าให้
ผูช้มรูส้กึสนุกกบัการลุน้ว่าผูแ้ข่งขนัจะตอบได้ถกูต้องหรือไม่	
ยิง่เป็นหัวข้อท่ีเรามคีวามชืน่ชอบอยูแ่ล้วด้วยนัน้ความสนกุยิง่
คณูสองไปเลย	มสิยงัแอบสงสยัว่าท�าไมมาสเตอร์ถงึมีความรู้
ในแต่ละหวัข้อได้ขนาดน้ี	ถ้าไม่ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาอย่าง
ดคีงน�ามาถามไม่ได้
	 มิสอยากจะขอแนะน�านักเรียนให้ลองเข้าชมการ
แข่งขันเพชรยอดสังคมดูสักครั้ง	 เพื่อได้รับท้ังความรู้	 และ
ความสนกุจากการแข่งขนัในแต่ละหวัข้อ	 อกีทัง้ยงัเป็นการ
ให้ก�าลังใจกับผู้เข้าแข่งขัน	 และทีมงานผู้จัดรายการเพชร
ยอดสงัคม	แล้วนักเรยีนจะได้สมัผสักบับรรยากาศอย่างทีมิ่ส
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 สดุท้ายนี	้ มสิได้สมัภาษณ์มาสเตอร์	
เทดิพลถงึการจดักจิกรรมท่ีผ่านมา	และก้าวต่อไปสูปี่ทีห่กว่า
มทีศิทางอย่างไรบ้าง	ฝากผูอ่้านตดิตามกนัต่อค่ะ	

*กจิกรรมเพชรยอดสังคมก้าวเข้าสู่ปีทีห่กแล้ว อยากทราบ
ความรู้สกึของมาสเตอร์ค่ะ
		 ตอบตามความเป็นจริงเลยครับว่าท�ากิจกรรมเพชร
ยอดสงัคมนี	้“เหน่ือย”	ครบั	ทีว่่าเหนือ่ยเพราะว่าทกุหวัข้อ
ทีจ่ดัการแข่งขันตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมา	 มาสเตอร์ต้อง
ท�าการบ้านอย่างหนกั	ตัง้แต่รบัสมคัรผู้สนใจ	เม่ือมีผูท้ีส่นใจ
แล้วก็ต้องเชิญผู้สนใจเหล่านั้นมาสัมภาษณ์	 ซึ่งมาสเตอร์

จะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นมาพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันใน
หวัข้อนัน้	 ๆ	 เพือ่ให้เราพูดภาษาเดียวกบัเขาเหล่านัน้รูเ้รือ่ง		
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จได้ผู้แข่งขันแล้ว	 มาสเตอร์ก็ต้องศึกษา
ข้อมูลในหัวข้อนั้นเชิงลึกเพื่อต้ังเป็นค�าถาม	 และท�าเป็น	
พาวเวอร์พอยท์	 ทีก่ล่าวมานีว่่าเหนือ่ยแล้วนะครบั	แต่สิง่ท่ี
เหน่ือยยิ่งกว่านั้น	 คือ	 ต้องมาวิเคราะห์ค�าถามที่ท�ามานั้น
ก่อนการแข่งขันจริงอีกว่าค�าถามมีความยาก-ง่าย	สมเหตุ	
สมผลหรือไม่	ข้อมูลถกูต้องทัง้หมดหรือเปล่า	(ขนาดเชค็อย่าง
ละเอยีดแล้ว	บางครัง้กย็งัได้ข้อมลูทีค่ลาดเคลือ่นกว่าความ
เป็นจรงิด้วยครบั)	 หลายคร้ังท�าค�าถามเสรจ็แล้วกล็บทิง้ท�า
ใหม่เพือ่ให้สมเหตสุมผล	 ซ่ึงเรือ่งดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีละเอียด
ยบิย่อยมากครับ	เมือ่ขัน้ตอนข้างต้นส�าเรจ็แล้ว	มาสเตอร์เอง
กต้็องเขยีนเอกสารเพือ่ประสานฝ่ายอาคารสถานทีเ่พือ่จอง
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ห้องประชมุทีใ่ช้ส�าหรบัจดัการแข่งขนั	 ซึ่งส่วนใหญ่จะจดัที่
ห้องประชมุปรีชาวฒุ	ิชัน้	3	อาคารเซนต์ปีเตอร์	อกีทัง้ยงัต้อง
ประสานงานกับนักเรียนท่ีเป็นทีมงานเพื่อแบ่งหน้าที่	 และ
ท�าสครปิต์	(บท)	แนะน�าคณะกรรมการ	แนะน�าผูเ้ข้าแข่งขัน	
และยงัต้องประสานกบัคณะกรรมการ	 4	 ท่าน	 ท่ีให้เกยีรติ
มาร่วมตัดสินในแต่ละหัวข้อท่ีมาสเตอร์จัดการแข่งขันด้วย		
เมือ่จดัการแข่งขนัส�าเรจ็ไปในหัวข้อหนึง่	 ๆ	 มาสเตอร์กต้็อง
เคลยีร์ต้องเกบ็อปุกรณ์การแข่งขนั	และส�ารวจความเรยีบร้อย
ของสถานทีใ่ห้เหมอืนเดิม	มาสเตอร์ปฏบิตัเิช่นนีม้าโดยตลอด
เวลาทั้งหมดหลายปีท่ีมีกิจกรรมนี้มา	 ก็คงจะกล่าวได้ว่า	
“เหนือ่ย”	ครบัส�าหรบักจิกรรมนี	้แต่มาสเตอร์กภ็มูใิจนะครับ	
ทีก่จิกรรมนีเ้ป็นเวทใีห้นกัเรยีน	คณุครู	และผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้มีโอกาสแสดงความสามารถใน

สิง่ทีพ่วกเขาและเธอเหล่านัน้มคีวามรกั	มคีวามชอบ	และมี
ความถนัด	 เรียกว่ากิจกรรมเพชรยอดสังคมเป็นการเรียนรู้
นอกห้องเรียนกจิกรรมหนึง่กไ็ด้ครับ	 และ	ณ	ตอนนีย้งัไม่มี
โรงเรยีนไหนท�ากจิกรรมแนวนีอ้ย่างต่อเนือ่งยาวนานเท่ากับ
โรงเรยีนของเราอกีแล้ว	มาสเตอร์จึงภมูใิจกจิกรรมเพชรยอด
สงัคมในจดุนีค้รับผม

*ห้าปีทีผ่่านมากับกิจกรรมนี ้มคีวามประทบัใจในหวัข้อใด
มากทีส่ดุ เพราะอะไรคะ
		 มาสเตอร์ขอแบ่งความประทบัใจในหัวข้อต่าง	ๆ 	ออก
เป็น	5	ประเด็น	ครบั	โดยเริม่จาก

ประเด็นที่ 1 ซึ้งท่ีสุด : เป็นการจัดกิจกรรมเพชรยอด
สงัคมหวัข้อพเิศษเนือ่งในวนัแม่แห่งชาต	ิ โดยใช้ชือ่หวัข้อว่า		
“ผูห้ญงิทีดี่ทีสุ่ด”	ซึง่มาสเตอร์จัดกจิกรรมหวัข้อนีม้าแล้ว	2	ครัง้		
ในปี	พ.ศ.2557	และปี	พ.ศ.2560	ซ่ึงท้ัง	2	ครัง้จะให้นกัเรยีน
ทีร่่วมแข่งขนัพาคณุแม่มาร่วมกจิกรรม	 โดยมีเกมหนึง่ชือ่ว่า	
“ปิดตา...หาแม่”	โดยจะให้นักเรียนจะปิดตาและสมัผสับุคคล
ทีท่างผูจ้ดัมาน�ามายนืด้านหน้านกัเรยีน	แล้วให้นักเรยีนสัมผัส
ในเวลาที่ก�าหนด	 เม่ือหมดเวลานักเรียนต้องทายว่าบุคคล
ที่ปิดตาสัมผัสไปนั้น	 หมายเลขใดคือแม่ของนักเรียน	 เม่ือ
เฉลยแล้วไม่ว่าจะทายถกูหรอืผดิ	มาสเตอร์จะให้คุณแม่และ
คณุลกูได้กล่าวความรกัและความในใจให้แก่กนั	 ตรงนีเ้องที่
ทกุคูท่ีร่่วมแข่งขนั	 รวมถึงมาสเตอร์เองน�า้ตาไหลด้วยความ	
ซึง้ใจกบัภาพท่ีอยูต่รงหน้า	คอื	ลูกบอกรกัคณุแม่	และกราบ
ไปที่เท้าของคุณแม่	 รวมถึงสวมกอดคุณแม่	 เป็นภาพที่	
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ประทบัใจมาสเตอร์	 ประทบัใจคณะกรรมการ	 และประทับ
ใจคนดูอย่างยิง่ครบั	

ประเด็นที ่ 2 ท้าทายทีสุ่ด :	 เป็นการจดักจิกรรมเพชรยอด
สงัคม	หวัข้อ	“ประวัตศิาสตร์อสัสมัชญัธนบรุ”ี	ทีว่่าท้าทาย
เพราะว่าผูแ้ข่งขนั	คอื	มาสเตอร์จรญั น้อยอิม่	ทีใ่คร	ๆ	ก็
ทราบว่าท่านเป็นครอูาวโุสทีป่ฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่สัสมัชญัธนบรุี
มาเกอืบ	 30	 ปี	 ท่านมคีวามรู้ในประวตัศิาสตร์ของโรงเรียน
เราอย่างไม่มีใครมาเทียบได้	ท่านรูร้ายละเอยีดเกือบทุกอย่าง
ทีเ่ป็นเรือ่งราวของอัสสมัชัญธนบุร	ีการจดักจิกรรมเพชรยอด
สงัคมหวัข้อนี	้จงึท้าทายผูจ้ดัอย่างมาสเตอร์และทมีงานเป็น
อย่างมาก	เพราะว่ามาสเตอร์ต้องหาข้อมลูเชงิลกึและต้องใช้
ศลิปะขัน้สงูในการสร้างทริคค�าถาม	เพือ่ให้มาสเตอร์จรญัได้
ตอบค�าถามเหล่านัน้อย่างมีชัน้เชงิความรู้	

ประเด็นท่ี 3 ได้รบัเกยีรตมิากทีส่ดุ :	 เป็นการจดักจิกรรม
เพชรยอดสังคม	 หัวข้อ	 “73	 ปี	 ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญ
ศรีราชา”	 ซึ่งมาสเตอร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรรีาชา	โดยท่านผูอ้�านวยการภราดา	ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล		
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ซึ่งท่านรู ้จัก
มาสเตอร์และกจิกรรมเพชรยอดสงัคมตัง้แต่สมยัท่ีท่านเป็น
ผูอ้�านวยการทีโ่รงเรียนเรา	 ท่านเห็นว่าท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั
ศรรีาชายงัไม่มใีครจดักจิกรรมแนวน้ี	 จงึให้โอกาสมาสเตอร์
และทมีงานครแูละนักเรยีนไปจดักจิกรรมเพือ่ฉลอง	6	รอบ	
ของอสัสมัชญัศรรีาชา	 และใช้กิจกรรมเพชรยอดสงัคมเป็น
โมเดลน�าร่องให้คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้น�าไป
ปรบัใช้ส�าหรบัจดักจิกรรมให้นกัเรยีนทีน่ัน่ไปในตวัด้วย	และ
ถอืว่านีเ่ป็นครัง้แรกของกจิกรรมเพชรยอดสงัคมได้รับเกยีรติ
และได้รบัโอกาสให้ไปจดักจิกรรมสญัจรต่างโรงเรยีน	

		 กิจกรรมเพชรยอดสังคมอีกหนึ่งหัวข้อที่มาสเตอร์
ประทบัใจในการได้รบัเกียรติอย่างสงู	นัน่คอื	การจดักจิกรรม
เพชรยอดสงัคม	หวัข้อ	“โขน”	ซึง่มาสเตอร์ได้รบัเกียรตจิาก
ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรติมา
เป็นผู้แข่งขนั	ซึง่ตัวมาสเตอร์เอง	คณุครู	และนกัเรยีนท่ีมาชม
การแข่งขนัของภราดา	พรีพงศ์	ในวนัน้ัน	ต่างกพ็ดูเป็นเสียง
เดยีวกนัว่าท่านเป็นผูรู้	้ ผูเ้ชีย่วชาญในนาฏยศลิป์ชัน้สงูอย่าง
การแสดงโขน	 แบบรูแ้จ้งแทงตลอด	นอกจากนัน้ท่านยงัให้
ความรู้แก่ผู้ชมกจิกรรมโดยการอธบิายส่ิงท่ียากให้เข้าใจได้โดย
ง่าย	และท่านยงัปลกูฝังจติส�านกึนักเรยีนทีเ่ข้าชมการแข่งขัน
ในวนัน้ัน	ให้มีความรกัและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมช้ัน
สงูของชาตอิย่างการแสดงโขนอกีด้วย	

ประเด็นที ่4 อนิเตอร์มากทีส่ดุ :	เป็นการจดักิจกรรมเพชร
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ยอดสงัคม	 หัวข้อ	 “วงดนตร	ี GOT	 7”	 วงดนตรีชือ่ดงัจาก
เกาหลี	 หัวข้อดังกล่าวมีความพิเศษอย่างหนึ่ง	 คือ	 ผู้ชนะ
เพียงคนเดียวจากการแข่งขันหัวข้อน้ี	 จะได้รับอัลบั้มเพลง
เกาหลขีองแท้ถกูลขิสทิธิพ์ร้อมกบัลายเซน็จากศลิปินเกาหลี
ตวัจรงิอีกด้วย	 มาสเตอร์ได้รบัรางวัลจากต่างแดนนีม้าจาก
ความอนเุคราะห์ของมาสเตอร์สันต ิ ศรเีครอืแก้ว	 หัวหน้า
ฝ่ายกจิกรรมของโรงเรยีน	 เนือ่งจากก่อนหน้าทีม่าสเตอร์จะ
จัดการแข่งขนัหวัข้อนีไ้ม่นาน	 มาสเตอร์สนัตไิด้รบัเชญิจาก
บริษทัวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์	ประเทศเกาหลี	ซ่ึงเป็นบรษัิท
ด้านบนัเทงิทีม่ศีลิปินชือ่ดงัระดบัโลกให้ไปศกึษาดูงาน	 โดย
มาสเตอร์สนัตไิด้เยีย่มชมศูนย์ฝึกศลิปิน	และได้มกีารประชมุ
กบัทมีงานบรษัิทวายจเีอน	เอนเตอร์เทนเมนต์เพ่ือหาแนวทาง
ความร่วมมอืในการพฒันาทกัษะทางด้านดนตรแีละการแสดง
ของนกัเรยีนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ี และโรงเรียนในเครือ
มลูนธิฯิ	 ซึง่ทางบรษิทัได้มอบอลับ้ัมและลายเซ็นของแท้จาก
วงดนตรชีัน้น�าให้มาสเตอร์สนัตมิาเป็นทีร่ะลกึ	เม่ือมาสเตอร์
จดัการแข่งขนัหวัข้อนี	้ มาสเตอร์จึงไปเชญิมาสเตอร์สันติให้
มาเป็นคณะกรรมการ	 และมาสเตอร์สนัตกิต็อบตกลงอกีทัง้
ยงัให้รางวลัอนัทรงคุณค่าจากต่างแดนนีใ้ห้แก่ผู้ชนะหวัข้อนี้
ด้วยตนเองอกีด้วย	

ประเด็นที ่5 อลังการมากท่ีสดุ :	เป็นการจดักจิกรรมเพชร
ยอดสังคม	 หัวข้อ	 “ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา”	 โดย	
ผู้แข่งขัน	 ได้แก่	คุณพงศ์พันธ์ ลิ้มพงศ์พันธ์ ผู้ปกครอง	
นักเรยีนอัสสมัชญัธนบุรรีะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	ซึง่ถอืว่า
เป็นครัง้แรกของกิจกรรมเพชรยอดสงัคม	ทีม่ผู้ีเข้าแข่งขนัเป็น
ผูป้กครองนกัเรียน	ซึง่ในวนันัน้คุณพงศ์พนัธ์ได้น�าศาสตราวธุ
ทีใ่ช้ในสมยักรงุศรอียธุยาท่ีได้สะสมไว้	มาแสดงในการแข่งขนั
ในช่วงออดชิัน่อย่างอลงัการ	ไม่ว่าจะเป็นดาบ	พระแสงของ้าว	

แม้กระทัง่หนงัสอืต�าราเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์กรงุศรอียธุยา
มากมาย	ท�าเอากรรมการในวนันัน้อ้าปากค้างกันเลยทีเดยีว
ครบั	มาสเตอร์จ�าได้ว่า	1	ในกรรมการวนันัน้	คือ	มาสเตอร์
ยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์	 หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	 ซึง่เป็นครัง้
แรกอกีเช่นกนัทีท่่านให้เกยีรติมาร่วมกจิกรรมในฐานะคณะ
กรรมการ	 และท่านยงัเป็นอดีตครผููส้อนวชิาประวตัศิาสตร์
ไทยของโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุด้ีวย	
		 อีกหนึ่งหัวข้อท่ีมาสเตอร์คิดว่าประทับใจในความ
อลังการ	 คือ	 การจัดกิจกรรมเพชรยอดสังคม	 หัวข้อ	
“ประวัตศิาสตร์กรงุสโุขทัย”	 โดยผู้แข่งขนั	 ได้แก่	มาสเตอร์
เขมพาสน์ จาดก้อน	 ครูผู้สอนวชิาประวติัศาสตร์ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย	ทีม่าสเตอร์ประทบัใจ	คอื	 ในวนันัน้
มาสเตอร์ได้รับเกยีรติจาก	คณุอนุสรณ์ ศรีบุญมา	 สุดยอด
แฟนพันธุแ์ท้	เรือ่ง	“ท่องเท่ียวไทย”	3	สมยั	จากรายการแฟน
พันธุแ์ท้ปี	 2002	 2004	และปี	 2008	 ให้เกียรตมิาร่วมเป็น
คณะกรรมการ	ซ่ึงมาสเตอร์ถอืว่าเป็นความประทบัใจในความ
อลงัการทีม่าสเตอร์สามารถเชญิผูท้รงคณุวฒุริะดบัแฟนพนัธุ์
แท้และมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมกิจกรรมเพชรยอด
สังคมได้	 ท่านยังมาให้ความรู้เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์สโุขทยั
แก่ผู้แข่งขันและผู้ชมในวันนั้นด้วย	 และยังถือว่าเป็นการ	
ยกระดับกิจกรรมเพชรยอดสังคมให้สูงขึ้น	 เพราะมีผู ้
เชีย่วชาญระดบัแฟนพนัธุใ์ห้เกยีรติมาร่วมกิจกรรม	

*กจิกรรมทีว่างแผนไว้ในปีท่ีหก มทีศิทางอย่างไรคะ
		 ส�าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเพชรยอดสังคมปีที่	
6	 มาสเตอร์ยงัคงยดึแนวปฏิบตัใินเรือ่งของกฎ	กตกิา	 และ
รูปแบบการแข่งขนัเหมือนเช่นทีผ่่านมา	และยงัคงให้โอกาส
นกัเรียน	คณุคร	ูเจ้าหน้าที	่รวมถึงผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีน
อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพชรยอดสงัคมอย่าง
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ทัว่ถงึและเท่าเทียมกนั	สิง่ทีม่าสเตอร์จะเพิม่เตมิ	คอื	มาสเตอร์
จะพยายามให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมเพชรยอด
สงัคมมากข้ึน	 (มาเป็นทมีงาน	 มาเป็นผูช่้วยพธิกีร)	 รวมถงึ
จัดหัวข้อการแข่งขันให้ครอบคลุมกับความถนัดและความ
สนใจของนกัเรยีน	คุณคร	ูเจ้าหน้าที	่และผูป้กครองนกัเรียน
ให้มากที่สุด	 และถ้าเป็นไปได้	 มาสเตอร์อยากออกไปจัด
กจิกรรมเพชรยอดสงัคมสญัจรตามโรงเรยีนอืน่	ๆ 	เพือ่เป็นการ
เผยแพร่กจิกรรมเพชรยอดสงัคมในวงกว้างอีกด้วยครบั

*เชื่อว่ากว่าจะมาเป็นการแข่งขันในแต่ละครั้งมาสเตอร์
ต้องเตรยีมงานมากพอสมควร อยากทราบว่าอะไรคอืแรง
ผลกัดนัให้ท�ากิจกรรมนีค้ะ
		 แรงผลักดันท่ีท�าให้มาสเตอร์ท�ากิจกรรมเพชรยอด
สงัคมตลอดครึง่ทศวรรษทีผ่่านมา	 คอื	 การที	่ มาสเตอร์ได้
เห็นแววตาอันเป็นประกายของผู้แข่งขันที่มาร่วมกิจกรรม
ทุกหัวข้อที่ผ่านมา	 ได้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งและคาด
ไม่ถึงของผู้เข้าแข่งขัน	 จะพูดอย่างไรดีล่ะครับคือ	 เหมือน
เขามเีวทแีสดงความสามารถน่ะครบั	 แล้วเรามาฟังสิง่ทีเ่ขา
รกัเขาชอบผ่านเกมการแข่งขัน	 ได้ทัง้ความรู	้ ได้ทัง้มติรภาพ	
ได้เหน็ถงึกระบวนการคิดวเิคราะห์ค�าถามของผูร่้วมแข่งขนั

ด้วยแล้ว	 มาสเตอร์คิดว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวครับ	
ส่ิงส�าคญัอกีเร่ืองหนึง่ท่ีท�าให้มาสเตอร์มแีรงผลกัดนัในการท�า
กจิกรรมนี	้ คอื	 การได้รบัการสนับสนนุ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากฝ่ายวชิาการ	และกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ	โดย	
มาสเตอร์ณฏัฐวุฒ ิทองค�า	หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	
ทีใ่ห้ก�าลงัใจและใจกว้างมากทีใ่ห้โอกาสมาสเตอร์จดักจิกรรม
เพชรยอดสังคมในปีแรก	 โดยที่ไม่รู ้ด้วยซ�้าว่าในอนาคต
ข้างหน้ากิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไร	 จนผ่านมา	 5	 ปีแล้ว	
มาสเตอร์เขากย็งัมาชมกจิกรรมและให้ก�าลังใจอย่างสม�า่เสมอ	
มาสเตอร์รู้สึกประทับใจมากครับ	 อีกทั้งมาสเตอร์ยังได้ท่ี
ปรกึษากจิกรรมเพชรยอดสงัคม	 และท่านยงัเป็นกรรมการ
ประจ�ารายการ	 ท่ีถอืว่าเป็นยอดกนุซือด้านความรู	้ความคิด	
และให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ส�าหรบัการจดักจิกรรม
มาโดยตลอด	นัน่คอื มาสเตอร์ศภุกร ศรีอยธุย์	และมาสเตอร์
คมสนัต์ สนไธสง	ทัง้	2	ท่านนีถ้อืว่าเป็นขมุทรพัย์ทางปัญญา
ทีม่ค่ีายิง่ของมาสเตอร์	และถอืว่าเป็นอกีก�าลงัใจส�าคญัทีท่�าให้
มาสเตอร์มแีรงผลักดันในการจัดกจิกรรมเพชรยอดสงัคมมา
โดยตลอด	มาสเตอร์รู้สึกประทับใจและรู้สึกขอบคณุคณุครู
ทัง้สองท่านนีอ้ย่างสงูครบั
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*เร่ิมชอบการเล้ียงปลากัดต้ังแตเมือ่ไหร
	 จรงิ	 ๆ	 แล้วคงเริม่จากการชอบสตัว์ประเภทต่าง	 ๆ	
และชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์	 ชอบมาก	 ๆ	 เวลาท่ีได้ไป
เทีย่วสวนสตัว์	และตลาดสนามหลวง	2	เพราะมร้ีานขายสตัว์
มากมาย	 แล้วความรกัสตัว์กม็าอยู่ท่ีปลากัด	 เพราะชอบใน
รปูทรง	และสสีนับนตวัปลาครับ

รางวลัชนะเลศิประกวดปลากัดสวยงามชิงแชมปประเทศไทย
สมัภาษณ์โดย	มสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว

 ด.ช.นพกร นพกรวเิศษ	นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3/3	(เกษตรกรผูเ้ช่ียวชาญ	ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้)	ได้เข้าร่วม
การประกวดปลากดัสวยงามชงิแชมป์ประเทศไทย	จดัโดย	บรษิทั	เดอะมอลล์	กรุป	จ�ากัด	ร่วมกบั	ชมรมผูน้ยิมปลาสวยงาม	
ประเทศไทย	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 15	 ตุลาคม	 2560	 ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยปลากัดครีบสั้น
ครึง่ดวง	สผีสม	กลุม่แพทเทร์ิน	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และรางวลัชมเชย	ประเภทหชู้าง	(DUMBO)	ทุกประเภทสแีละหาง	
วนันีเ้ราจะมาพูดคยุกบัเจ้าของรางวลันีเ้พือ่แบ่งปันประสบการณ์ในการเพาะเลีย้งปลากัดกนัค่ะ

*เร่ิมเพาะเล้ียงตอนไหน
	 เริม่เพาะเลีย้งปลากดัครัง้แรกตอน	10	ขวบ	ขณะนัน้
ศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ภาคเรยีนที	่1	ตอนบอกคุณ
พ่อว่าจะเลีย้งปลากดั	ท่านก็เข้าใจว่าจะเลีย้งไปเพือ่กัด	ผมก็
อธบิายว่าเล้ียงสวยงาม	ท่านจึงอนุญาต	และให้การสนบัสนนุ
ด้วยดีมาตลอดจนถงึปัจจุบนัครบั
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*ใครเปนผูสอนการเพาะเล้ียง แนวทางการสอน สอนอยางไร
	 เริม่ศกึษาจากอนิเทอร์เนต็	 จ�ามาจากค�าแนะน�าของ
ผูข้าย	ลองผดิลองถูกด้วยตนเอง	แนวทางการสอนการดเูพศ
ปลา	 ดคูวามสมบรูณ์ของปลา	 สายเลอืดสายพันธุข์องปลา	
โดยการเปรยีบเทียบจากปลาตวัจรงิครบั

*ความรูสกึในตอนทีเ่พาะเล้ียงปลากัด
	 หลงใหล	และมเีสน่ห์ให้ตดิตาม	เช่น	ลุน้ว่าปลาทีผ่สม
จะได้ไข่มัย้	จากไข่จะกลายเป็นตวัเมือ่ไหร่	และมจี�านวนมาก
หรอืน้อย	จะโตเมือ่ไหร่	จะได้สสีนั	และความสวยงามตามท่ี
เราต้องการหรือปล่าวครับ

*เลาพฤตกิรรมของปลากัดโดยสงัเขป
	 ปลากัดเป็นปลาที่ชอบอยู่ตัวเดียวในพื้นที่ของตัว
เอง	เพราะความดดุนั	และก้าวร้าวในปลาชนดิเดียวกัน	เม่ือ
พบหรือเห็นปลาด้วยกันก็จะพองตัว	 พองเหงือก	 โชว์สีสัน	
ปลากัดตวัผูจ้ะเป็นฝ่ายดูแลไข่	และตัวอ่อนเองครบั

*ความยากในการเลีย้งและเพาะพนัธุปลากดั
1.	การเลอืกพ่อแม่พนัธุป์ลาทีส่ามารถให้ลกูออกมาได้สวยงาม	
ตรงตามมาตรฐาน	และมคีวามคงทีใ่นสายพนัธุ์
2.	 การอนุบาลลูกปลาช่วงแรกเกิด	 การเตรียมปลาเพื่อ
จ�าหน่าย	และประกวด
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*กาวตอไปในเสนทางการประกวดปลากดัทีว่างไว
	 การได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน	 (จากปลาที่เพาะ
เลีย้งขึน้มาด้วยตนเอง)	พฒันา	และเพิม่ความรูใ้ห้เป็นผูต้ดัสนิ
ในการประกวดปลาทัง้ใน	และต่างประเทศ	เป็นแหล่งศึกษา	
และให้ความรูกั้บบคุคลท่ีสนใจอย่างถูกต้องครับ

*เลาถึงการประกวดปลากัดสวยงามชิงแชมปประเทศไทย 
	 รู้สึกต่ืนเต้นท่ีปลาของตัวเองได้รับรางวัล	 แต่สิ่งที่
ส�าคญัคอืได้พบพดูคยุแลกเปล่ียนความรูจ้ากผู้ใหญ่ท่ีชอบใน
สิง่เดียวกนั	ได้ความรูใ้หม่	ๆ 	จากผู้มปีระสบการณ์	และเป็นท่ี
นบัถอืของคนในวงการครบั



28 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี 29

แชมปโลก THAI Airways International Jet Ski World Cup 2017

 นายธนภทัร ทพิย์ประไพ	ชัน้	ม.5/4	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	รุน่	AMATEUR	RUNABOUT	1100	STOCK	รุน่ก่ึงอาชีพ	
และรางวลัชนะเลศิ	PRO	RUNABOUT	1100	SUPERSTOCK	ได้รบัถ้วยพระราชทานในหลวงรชักาลท่ี	10	จากการแข่งขนั
เจท็สกีรายการ	THAI	Airways	International	Jet	Ski	World	Cup	2017	เมือ่วนัอาทติย์ที	่10	ธนัวาคม	2560	ซ่ึงมีผู้เข้า
แข่งขันจาก	40	ประเทศท่ัวโลก

แชมปโลก JET SKI WORLD FINAL 2017

 นายธนภัทร ทิพย์ประไพ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	
5/4	สามารถคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขนักฬีาเจ็ทสกีใน
รายการ	JET	SKI	WORLD	FINAL	2017	รุน่	SPORT	GP	
SLALOM	ณ	เมอืงเลค	ฮาวาซ	ูประเทศสหรัฐอเมรกิา

ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศกึษา รุน 12 ป และ 18 ป

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลกรมพลศกึษา	 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	18	มกราคม	2561	ณ	สนามศุภชลาศยัทมีอสัสัมชัญธนบุรี	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิในรุน่อายไุม่เกนิ	12	ปี	และอายไุม่เกนิ	18	ปี

รางวลัชนะเลิศกฬีา ฟตุบอลกรมพลศกึษา

รางวลัชนะเลิศกฬีา

เจท็สกี
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รางวลัชนะเลิศกฬีา
ปนหนาผา

เหรียญทอง Bangkok Series ASEAN 

Climbing Circuit 2017

 ด.ญ.ปทม์ เอือ้อารย์ีนสุรณ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	1/2	ได้
เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาปีนหน้าผารายการ	Bangkok	Series	
ASEAN	Climbing	Circuit	2017	ระหว่างวนัท่ี	28	กันยายน-1	
ตลุาคม	 2560	ณ	ลานกจิกรรมโครงการ	Crystal	 Design	
Center	เลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา	กรุงเทพมหานคร	
ผลการแข่งขนัได้รบัรางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง	รุน่	Female	
16+	Intermediate	พร้อมเงนิรางวัล	20,000	บาท		

ผลการแขงขนักฬีาปนหนาผารายการ Asian Kids 

Championship 2017	
	 ระหว่างวนัที	่16-17	ธันวาคม	2560	ณ	สาธารณรฐั
สิงคโปร์ ด.ญ.ปทม์ เอื้ออารีย์นุสรณ์	 ชั้น	 ม.1/2	 ได้
รับรางวัลเหรียญทองแดง	 รุ ่น	 Youth	 C	 Female 
ด.ญ. นชินนัท์ ภูศ่ริ	ิช้ัน	ม.2/7	ได้รับรางวลัเหรยีญทองแดง
ชมเชย		รุน่	Youth	C	Female	ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาล-
วิทยา	 ชั้น	 ป.5/2	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงชมเชย	
รุ่น	 Youth	 D	 Female	 และ	 ด.ช.มกรธวัช ย้ิมละมัย	
ชัน้	 ป.5/2	 ได้รับรางวลัเหรียญทองแดงชมเชย	 รุน่	 Youth	
D	Male

4 แชมป Deep Climbing Competition Season 3

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Deep	
Climbing	 Competition	 Season	 3	 เม่ือวันเสาร์ที่	 7	
ตลุาคม	2560	ณ	ศนูย์การค้า	Harbor	Land	พทัยา	จังหวดั
ชลบรีุ	รางวลัชนะเลิศ	รุน่	Open	Male	ได้แก่	นายสริภพ 
จิรจตุรพักตร์ ชั้น	 ม.6/4	 รุ่น	 Open	 	 Female	 ได้แก่	
ด.ญ.ปทม์  เอือ้อารย์ีนสุรณ์	ชัน้	ม.1/2	 รุ่นอาย	ุ13-16	ปี	
Male	ได้แก่	ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร ชัน้	ม.3/3	และรุ่นอายุ
ไม่เกิน	12	ปี	Male	ได้แก่	ด.ช.กิจภมู ิมสีวสัดิ	์ชัน้	ป.4	B

รางวัลชนะเลิศ Grand Opening The Climbing 

Carnival 2017

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Grand	
Opening	 The	Climbing	 Carnival	 2017	 	 เมือ่อาทติย์
ที่	 5	 พฤศจิกายน	 2560	ณ	 Climb	 Central	 Bangkok	
รุน่	Kids	 (Female)	ด.ญ.ญาณสิา ภูศ่ริ	ิ ชัน้	ป.5/2	 ได้รบั
รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	1	รุ่น	Kids	(Male)	ด.ช.มกรธวัช 
ยิม้ละมยั	ชัน้	ป.5/2	 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดบั	1	รุน่	
Youth	 (Male)	ด.ช.ปกสกนธ์ โชตกิไกร	ชัน้	ม.3/3	 ได้รับ
รางวัลชนะเลศิ	รุน่	Youth	(Female)	ด.ญ.โยษติา ย้ิมละมยั 
ชัน้	ม.2/A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	และด.ญ.อลสิา สระทองยอด 
ชัน้	ม.2/4	ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	1
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เหรียญทองเทควันโดเกมนกัสูมุงสูฝน 

ชิงแชมป 4 ภาค

	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการเกมนักสู้มุ ่งสู ่ฝัน	
ชงิแชมป์	 4	ภาค	 เมือ่วนัอาทติย์ที	่ 10	 ธนัวาคม	 2560	ณ	
อาคารอเนกประสงค์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	
ด.ช. พชัรวศิว์ ศรเีพชรธนเมธา	 ช้ัน	 ป.2/6	 ได้รบัรางวลั
เหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	1	คน	ด.ช. ศภุกร แซ่โล้ว นกัเรยีน
ชัน้	ป.4/7	และ	ด.ญ. วภิาดา แซ่โล้ว	ชัน้	ป.2/8	ได้รบัรางวลั
เหรียญเงนิ	ประเภทต่อสู้	2	คน	

 รางวลัชนะเลิศกฬีา เทควนัโด

ชนะเลิศบาสเกตบอลกฬีาธนาคารโรงเรียน

	 ผลการแข่งขนับาสเกตบอลชาย	กฬีาธนาคารโรงเรยีน
ธนาคารออมสนิ	ประจ�าปี	2560	รอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ	
ทมีโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีได้รบัรางวลัชนะเลิศ

ชนะเลิศบาสเกตบอล OBEC-MONO 

CHAMPION CUP 2017

	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ	 OBEC-MO-
NO	CHAMPION	CUP	2017	ทมีโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุรี	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รุ่นอายไุม่เกนิ	16	ปี	

รางวลัชนะเลิศกฬีาบาสเกตบอล

เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 

	 ผลการแข่งขันปีนหน้าผาจ�าลองรายการ	 MUM	
ROCK	 NATION	 2017	ณ	 ประเทศมาเลเซีย	 เมื่อวันที่	
24-26	พฤศจิกายน	2560	ทีมนักกฬีาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี	
ได้รบัรางวลั	3	เหรยีญทอง	1	เหรยีญเงิน	1	เหรยีญทองแดง	
โดยรางวลัเหรยีญทองได้แก่	ด.ญ.ณชัชา ช้อยเชือ้ด	ี และ	
ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัดี	 ชัน้	 ม.3/1	 เหรยีญเงินได้แก่	
ด.ช.กฤษฏิโ์ชต ิบญุก�าพร้า	ชัน้	ม.3/8	เหรยีญทองแดง	ได้แก่	
ด.ช.ปกสกนธ์ โชตกิไกร	ชัน้	ม.3/3	เหรยีญทองแดง	Asian	
Kids	Championship	2017

รางวลัชนะเลิศกฬีา
ปนหนาผา
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รางวัลชนะเลิศ สิงห-ไอเอสเอฟ 

จเูนยีร กอลฟ โอเพน 2018

 ผลการแขงขัน สิงห-ไอเอสเอฟ จูเนียร 
กอลฟ โอเพน 2018 เมื่อวันอาทิตยที่ 10 
ธนัวาคม 2560 ณ สนามกอลฟยนูโิก กรองเด 
ด.ช.ธรรมสรณ เพชรากลุ ชัน้ประถมศกึษาปที่ 
3/1ไดรบัรางวัลชนะเลศิ รุนพรเีมียรชพิ E Boys

เหรียญทองการแขงขนัวายนํา้ชิงชนะเลิศ

สระจฬุาภรณวลัยลักษณ

 ผลการแขงขนัวายนํา้ชงิชนะเลศิสระจฬุาภรณวลัยลกัษณ ปที ่39 ระหวางวนัท่ี 
9-10 ธนัวาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ด.ญ.พัชญสติา ฐานอริยบญุศริิ 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่4/6 ไดรบัรางวลั 1 เหรยีญทอง 2 เหรียญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง

รางวลัชนะเลิศกฬีา
วายน้ํา

เหรียญทอง ACEP SWIMMING 

CHAMPIONSHIPS 

 ผลการแขงขนัวายนํา้ในรายการ ACEP SWIMMING 
CHAMPIONSHIPS เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทีมสโมสร
วายนํา้อสัสมัชญัธนบรุ ีไดรบัถวรางวลัสโมสรยอดเยีย่ม อนัดบั
ที ่2 เหรยีญรางวลั 52 เหรยีญทอง 23 เหรยีญเงนิ 17 เหรยีญ
ทองแดง ถวยรางวัลประเภทบุคคลจํานวน 12 ใบ โดยมี
รายชือ่นกัเรยีนทีไ่ดรบัรางวลัเหรยีญทอง ไดแก ด.ญ.ชญาภา 
ปานสวุรรณ ป.6/1 ด.ญ.พัชญสติา ฐานอริยบญุศริิ ป.4/6 
ด.ญ.ศรนิทรนติย ลาภสมบติัศริ ิป.2/3 ด.ช.วรา จตรุสถาพร 
ป.4/7 ด.ญ.พฤตยา พฤฒติน ป.6/A ด.ช.กิตตศิกัดิ ์วรรณ-
วสิตูร ป.5/1 ด.ญ.กัญณภสั ศริเิรอืงชานนท ป.3/1 และ
ด.ช.ชติิสรรค ภวัูฒนานสุรณ ป.1/A

รางวลัชนะเลิศกฬีา
กอลฟ

รางวัล Winner Class C (girl) ของ Division B รายการ True 

Visions - Singha Junior Golf Champioships 2017

 ด.ญ.วริศรา รุงโรจนาลักษณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ไดรับ
รางวัล Winner Class C (girl) ของ Division B จากการแขงขันในรายการ 
True Visions - Singha Junior Golf Championships 2017 ระหวางวนัท่ี 
21-23 ตลุาคม 2560 ณ สนาม The Pine Golf Bangkok
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รางวลัชนะเลิศกฬีา
เทนนิส

รางวัลชนะเลิศรายการโยเน็กซ-โตโยตา ดาวรุงมุงสู

โอลิมปก ภาคเหนอื คร้ังท่ี 3

	 ด.ช.คุณากร กางทองช้ัน	 ม.1/6	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภทชายเด่ียว	รุ่นอายไุม่เกนิ	12	ปี	ชาย	จากการแข่งขันเทนนสิ
รายการโยเนก็ซ์-โตโยต้า	ดาวรุง่มุง่สูโ่อลิมปิก	ภาคเหนือ	ครัง้ท่ี	3	
เมือ่วนัเสาร์ที	่28	ตลุาคม	2560	ณ	สนามเทนนสิจงัหวดัพษิณโุลก	

รางวัลชนะเลิศกระแสรเทนนสิแคมป 

จเูนยีร ชาเลนจ 2017 คร้ังที ่9

	 น.ส.กัลยรัตน์ มหาชัย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/8	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเด่ียว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 และ
นายนภสั ปญญาวภิาสวงศ์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/5	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกิน	18	ปี	จากการแข่งขนั
เทนนสิในรายการกระแสร์เทนนสิแคมป์	จเูนยีร์	ชาเลนจ์	2017	
ครัง้ที	่9	ระหว่างวนัท่ี	28	-29	ตลุาคม	2560

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดีย่ว LTO 

Junior Championship 2017

	 ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6/8	ได้รับ
รางวัลชนะเลศิประเภทหญิงเดีย่ว	รุน่อายุไม่เกนิ	18	ปี	จากการ
แข่งขันเทนนสิในรายการ	LTO	Junior	Championship	2017	
คร้ังท่ี	4/2560	ระหว่างวนัท่ี	28-29	ตุลาคม	256	ณ	สนามเทนนสิ	
ศนูย์พฒันากฬีาเทนนสิแห่งชาต	ิลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศ
ไทยฯ	เมอืงทองธานี

รางวัลชนะเลิศ Silpakorn Junior 

Tennis Championship 2017

	 นายนภัส ปญญาวิภาสวงศ์ ชั้น	 ม.4/5	 ได้รับรางวัล
ชนะเลศิชายดีย่ว	 รุน่อายไุม่เกนิ	 15	 ปี	 และนางสาวกลัยรตัน์ 
มหาชัย ชัน้	ม.5/8	ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภทหญงิเดีย่วรุน่อายุ
ไม่เกิน	17	ปี	จากการแข่งขันเทนนสิรายการ	Silpakorn	Junior	
Tennis	Championship	2017	ระหว่างวนัที	่11-13	พฤศจกิายน	
2560	ณ	มหาวทิยาลยัศลิปากร	จงัหวัดนครปฐม	
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ªÕÇÔµ...µิ´ÊÇÔµ (à«Íร�áÅน �́)	(ตอนจบ)
โดย	มาสเตอร์เทดิพล	วงษ์รกัษา

  อสธ สาร ฉบบัทีแ่ล้ว มาสเตอร์ได้เล่าถึงประสบการณ์คร้ังหน่ึงทีม่าสเตอร์ได้เคยไปเทีย่วท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที ่ 7-16 เมษายน 2560 อสธ สาร ฉบบัน้ี มาสเตอร์ขอเชิญผูอ่้านทกุท่านท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์กนัต่อ
จนจบทริป ถ้าพร้อมแล้ว เริม่ออกเดนิทางกนัต่อครบั!

	  เมอืงอนัเดอร์แมท (ANDERMAT)	
เมอืงเลก็	ๆ 	ทีม่เีสน่ห์	ความสวยงาม	และความ
น่ารกัในแบบฉบบัของตนเอง	ตัง้อยู่ในหบุเขา
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ถูกโอบล้อม
ด้วยเทอืกเขาแอลป์	 เทอืกเขาช่ือดงัในยโุรปที่
ผู้อ่านหลายท่านรู้จักกันดี	 เนื่องจากเป็นจุด
ที่นักท่องเท่ียวนิยมข้ึนรถไฟสายโรแมนติก
กลาเซียร์	 เอก็ซ์เพรส	ไปยงัหมูบ้่านเซอร์แมท	
และเป็นเมอืงพกัผ่อนของนักสกทีัว่โลก

 เมอืงเซอร์แมท (ZERMATT)	เป็นเมอืงส�าหรบัเล่นสก	ีนกัเล่นสกีท่ัวโลกใฝ่ฝันว่าจะมาเล่นสกท่ีีน่ี	และบ้านเรอืนของ
เมอืงนัน้ยงัคงอนรัุกษ์แบบชาวสวสิดัง้เดมิไว้ด้วย	ทีส่�าคญัเมอืงนีเ้ขาไม่อนุญาตให้รถท่ีใช้เชือ้เพลิงทีเ่ป็นน�า้มนัเข้าออกเมอืง	
ดงันัน้	เราจะเห็นรถเลก็	ๆ 	ทีข่บัเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าอยูล่ะแวกน้ี	หรือไม่กใ็ช้รถม้าให้ได้กล่ินอายแบบโบราณกนัเลย	ถอืว่า
เป็นเมอืงต้นแบบแห่งการอนรุกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเมอืงหนึง่ของโลกกว่็าได้ครบั
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 อีกหนึ่งไฮไลท์ส�าคัญของเมืองเซอร์แมท (ZER-
MATT)	 กค็อืการตืน่เช้ามาเพือ่สดูอากาศบรสิทุธิ	์ เดนิชม
เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างเล่าขานกันว่าสวยที่สุด	 ซึ่งทุกค�า
กล่าวอ้างที่เขาว่ากัน	 มาสเตอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง	
อากาศดจีรงิ	 สงบเงยีบจรงิ	 และทศันยีภาพสวยตรงึใจจริง	
ๆ	 ครับ	 ไม่ว่าจะเดินไปท่ีไหนท้ังเมืองจะสามารถมองเห็น
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)	 สูงเด่นเป็นสง่า
ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์อนัลอืลัน่	 ด้วยความสูงประมาณ	
4,478	 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล	 และรูปทรงสามเหลี่ยม
พีระมิด	 ณ	 จุดบนสุดของยอดเขา	 อันเป็นเอกลักษณ	์
เฉพาะตวัของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น	ณ	จดุสงูสุดข้างบนจะ
มหีมิะขาวโพลนเช่นเดยีวกบัยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau)	
แถมมสีนุขัพันธุเ์ซนต์เบอร์นาร์ดให้เหน็อกีด้วย	 ด้วยรปูทรง
ของยอดเขาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	 ท�าให้นกัท่องเทีย่วทกุคนไม่
พลาดทีจ่ะถ่ายภาพคูก่บัยอดเขานี้
	 โรงแรมทีน่ีจ่ะมีราคาค่าเข้าพักแพงกว่าทีอ่ืน่	แต่ส่ิงทีท่่านผู้อ่านจะได้แลกเปลีย่นกลับคนืมาจากราคาค่างวดท่ีแสนแพง
นี	้คอื	ความสวยงามและความบรสิทุธิข์องธรรมชาตทิีใ่นชวีติของท่านจะลมืไม่ลงจรงิ	ๆ 	ครบั	ท่านจะทราบว่าทีท่่านเรยีนหรอื
ท�างานมาตลอดชีวติของท่านเมือ่ท่านมาทีน่ี	่ ท่านจะมคี�าตอบด้วยตวัของท่านเองว่า	ถงึเวลาทีท่่านจะต้องมเีวลาให้กับตัวเอง
บ้างแล้ว	 ถงึเวลาทีท่่านต้องให้สิง่บรสิทุธ์ิจากธรรมชาตขิองทีน่ีต่อบแทนร่างกายของท่านทีท่่านใช้งานเขาอย่างหนกัตลอดมา	
มาสเตอร์เชือ่ว่าความบรสิทุธิแ์ละความสะอาดเกนิ	100	%	ของท่ีนี	่จะสามารถชาร์จพลงัให้ท่านผูอ่้านเพือ่เป่ียมไปด้วยพลัง
แห่ง(ประสบการณ์)	ชวีติ	มคีวามหวงั	และมแีรงทีจ่ะกลับไปปฏบิติัหน้าทีห่ลักของท่านในภายภาคหน้าต่อไป	มาสเตอร์เช่ือว่า
เป็นเช่นนัน้จริง	ๆ	ครับ

	 เมอืงมองโทรซ์ (MONTREUX)	 เมอืงทีส่วยงามอยูริ่มทะเลสาบเจนวีา	 (ทะเลสาบโลซานน์)	 มฉีากหลงัเป็นภเูขาสงู	
และนกัท่องเทีย่วจะได้รบัชมสวนผลไม้มากมาย	ไม่ว่าจะเป็นสวนองุ่น	แอปเป้ิล	ลูกแพร์	ฯลฯ	โดยทีเ่มอืงนีม้สีถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ	คอื	ปราสาทชลิยอง (Castle of Chillon) 
	 ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกของทะเลสาบเจนวีา	อยูห่่างจากตวัเมอืงไปประมาณ	3	กโิลเมตร	ปราสาทชลิยอง	นบัว่าเป็น
ปราสาทยคุกลางท่ีมคีวามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี	ถกูสร้างขึน้ในช่วงสมยัของโดยราชวงศ์	SAVOY	ซึง่ถือได้ว่าเป็นอัญมณทีาง
ประวัตศิาสตร์ของสวติเซอร์แลนด์เลยทเีดยีวครบั
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	 เมอืงเจนวีา (Geneva)	และเมอืงโลซานน์ (Lausanne) มาสเตอร์ได้เดนิทางโดยรถไฟสาย	GOLDEN PASS PAN-
ORAMA ออกเดนิทางจากเมอืงมองโทรซ์เขตทะเลสาบเจนวีา	หรอืทีช่าวสวสิยกย่องให้เป็นหนึง่ในเส้นทางท่องเทีย่วทางรถไฟ
ทีส่วยท่ีสดุของประเทศมาจนถงึเมอืงเจนวีา	มาสเตอร์ได้เดนิลัดเลาะไปตามทะเลสาบเจนวีาเพ่ือไปชมน�า้พุเจ็ตโด (Jet d’Eau)	
ทีม่คีวามสงูถงึ	140 เมตร ถอืเป็นน�ำ้พทุีสู่งและมขีนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก	และกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเจนวีานีไ้ปโดย
ปรยิาย	นอกจากน้ี	มาสเตอร์ยงัได้ไปเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัระดบัโลก	นัน่คอื	องค์การการค้าโลก (WTO)	จากนัน้มาสเตอร์
เดนิทางต่อมาทีเ่มอืงโลซานน์	ซึง่มาสเตอร์คาดว่าผู้อ่านทุกท่านคงคุ้นเคยกบัภาพของเมืองเล็ก	ๆ 	ทีไ่ด้ชือ่ว่ามทัีศนยีภาพงดงาม
ทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของสวติเซอร์แลนด์กนัเป็นอย่างดี	 เพราะคร้ังหนึง่ท่ีนีเ่คยเป็นท่ีประทับของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมพิลอดลุยเดช	พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชชนน	ีพระเชษฐภคนีิ	และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช	ในปี	พ.ศ. 2467	
ถงึ พ.ศ. 2494	อกีทัง้เมอืงโลซานน์ก็มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที	่4	สมยัทีช่าวโรมนัอพยพมาต้ังหลักแหล่งบน
เนนิเขาแห่งนี	้ โดยมเีขตเมอืงอูชช ี (Ouchy)	 เป็นพ้ืนทีช่มุชนดัง้เดมิซ่ึงใช้ภาษาฝรัง่เศสเป็นหลัก	 เน่ืองจากมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัเมอืงเอเวยีง	 ประเทศฝรัง่เศส	 เพยีงโดยสารเรอืจากท่าเรอืโลซานน์ข้ามทะลสาบเจนวีา	 ซึง่เป็นทะเลสาบน�า้จดืทีม่ขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี	2	ของโลก

	 Parc Olympique	 ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 คณะ
กรรมการโอลมิปิกสากล	 (International Olympic 
Committee)	 หรือ	OIC	 โดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วย
สญัลกัษณ์ห้าห่วง	 และประติมากรรมคบเพลิงท่ีมีฉาก
หลงัเป็นเทอืกเขาแอลป์	ท�าให้โลซานน์มอีกีชือ่เรยีกว่า	
เมอืงหลวงแห่งโอลมิปิก (Olympic Capital)	นัน่เอง	
นอกจากนีม้าสเตอร์ยงัได้มโีอกาสเยีย่มชม	 “ศาลาไทย
เฉลมิพระเกยีรติ”	(Le	Pavillon	Thailandais)	ซึง่เป็น
ศาลาทรงจตัรุมขุสร้างด้วยไม้สกั	และไม้เนือ้แขง็	ตัง้โดด
เด่นอยูใ่นสวนสาธารณะเดอนอ็งตู	 (Le Denantou) 
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรตินี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาส
ที	่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร	มหาภมิูพลอดลุยเดช	
ทรงครองศิรริาชสมบตัคิรบ	60	 ปี	 และเนือ่งในโอกาส	
ครบรอบ	75 ปี	แห่งการสถาปนาความสมัพันธ์ระหว่าง
ไทยและสวติเซอร์แลนด์	เม่ือปี	พ.ศ. 2549
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	 เมืองเบิร์น (BERN) ซึ่งกรุงเบิร์นเป็นเมืองหลวงและตั้งอยู่ใจกลางของ	
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของ
เมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 และเป็น
ตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 และสถานที่
ท่องเที่ยวส�าคญัทีผู่อ่้านเมือ่มาท่ีกรุงเบร์ินแล้วต้องมาเยีย่มเยยีนทีน่ี	่ คอื	หอนาฬิกา		
Zytglogge-Fuhrung	ทีเ่ก่าแก่	สร้างตัง้แต่ยคุกลาง	ในช่วงต้นศตวรรษท่ี	13	ในสมัยนัน้
หอนีเ้ป็นทัง้หอรักษาการณ์	คกุ	และหอนาฬิกา	นอกจากมเีบือ้งหลงัทางประวตัศิาสตร์แล้ว		
สวิตเซอร์แลนด์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้คิดค้น	 และผลิตกลไกนาฬิการะดับโลก	 ความ	
ซบัซ้อนของกลไกของหอนาฬิกานีเ้ป็นสิง่ทีน่่าอศัจรรย์มาก	ท้ังหน้าปัดนาฬิกา	และ
การประดบัประดาภายนอกหอนาฬิกา

 เมอืงอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมอืงทีอ่ยู่
ตอนกลางของประเทศ	โดยด้านตะวันตกและตะวนัออกของ
เมอืงถกูโอบล้อมด้วยทะเลสาบทีม่นี�า้สะอาดขนาดเลก็	ซึง่ก็
เป็นท่ีมาของชือ่เมอืงทีมี่ความหมายว่า เมอืงทีอ่ยูร่ะหว่าง
ทะเลสาบ (Inter + Lake) นัน่เอง 
	 เมืองลูเซิร์น (Lucerne)	 ในอดีตเป็นเมืองเก่าท่ี
ปกครองตนเอง	 แต่ได้รวมเข้ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มาตั้งแต่ปี	ค.ศ.1332 สถานท่ีท่ีจัดว่าเหมาะส�าหรับการ	
พกัผ่อนหย่อนใจแห่งหนึง่ของเมอืงน้ี	กค็อื ทะเลสาบลเูซร์ิน	
ทะเลสาบสวยงาม	ตัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา	มองไปทางไหนก็
จะเห็นภเูขาโอบล้อม	 ทัศนยีภาพบรเิวณรอบ	ๆ	 เป็นอาคาร	
บ้านเรือนแบบสมัยใหม่	 มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง	 ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ	 มีดอกไม้
นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง	

	 สะพานวิหาร หรือสะพานไม้ชาเปล (Chapel 
bridge)	ข้ามแม่น�า้รอยซ์ ซึง่ถือว่ำเป็นสะพำนไม้ทีเ่ก่ำทีส่ดุ
ในโลก มอีำยหุลำยร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิำสตร์
ของเมอืงลเูซร์ิน	 สะพานวหิารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ขง็แรงมาก	
มกีารมงุหลงัคาแบบโบราณ	 เชือ่มต่อไปยงัป้อมแปดเหลีย่ม
กลางน�า้	 ทีจ่ัว่แต่ละช่องของสะพานจะมภีาพเขียนเป็นเรือ่ง
ราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวสิเซอร์แลนด์	เป็นภาพ
เขยีนเก่าแก่อายกุว่า	400 ปี	บนสะพานวหิารมีร้านท่ีระลึก
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ขายของ	มสีสีนัสวยงามปลกูสร้างเป็นห้อง	ๆ 	ติดกนั	และ
มคีวามลดหลัน่กนัไปตามลาดสะพาน	และบรเิวณใกล้	ๆ 	
กนันัน้	 กย็งัมหีงส์จ�านวนมากอาศยัอยูส่ร้างชีวติชวีาให้
กบัเมืองได้อกีด้วย	ทีส่ะพานวหิารแห่งนีม้าสเตอร์ได้พบ
กบัลกูศษิย์ทีเ่ป็นศษิย์เก่าอสัสมัชัญธนบรีุ	และมาเรียนต่อ
ทีส่วติเซอร์แลนด์โดยบังเอญิ	มาสเตอร์จ�าลกูศษิย์คนนีไ้ด้
ด	ี และลกูศษิย์คนนีก้จ็�ามาสเตอร์ได้ดเีช่นกัน	 นกัเรยีน
คนดงักล่าวมชีือ่เล่นว่า	“กฟิต์” มาสเตอร์จงึถอืโอกาส
นีถ้ามกิฟต์ว่าท�าไมถงึเลอืกมาเรยีนต่อทีส่วติเซอร์แลนด์?	
กฟิต์จงึเล่าให้มาสเตอร์ฟังว่าท่ีสวติเซอร์แลนด์แต่ละรฐั
จะมีอ�านาจ	และหน้าทีจ่ดัระบบการศกึษา	และหลกัสตูร
ได้เอง ซึง่จะแตกต่างกนัในแต่ละรัฐแต่หลกัส�าคญัของ
การศึกษานั้นจะเหมือนกันทั่วประเทศ	 นอกจากสอน
วชิาการแล้ว	ยงัมหีน้าทีอ่บรมและพฒันาเยาวชนให้เป็น
พลเมอืงดด้ีวย	ในด้านอดุมศกึษาหรอืระบบมหาวทิยาลยั
ทีน่ีใ่ช้เวลาเรยีน	 3	 ปี	 การเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลัย
ไม่ต้องมกีารสอบ	คัดเลือก	นอกจากคณะแพทยศาสตร์	
นกัศกึษามีสทิธิเ์ลอืกเรยีนในสาขาวชิาท่ีถนัดและชอบ 
นอกจากนัน้ยงัมโีรงเรยีนสอนวชิาชพีต่าง ๆ  อกีจ�านวน
มากเพ่ือให้โอกาสทกุคนเรยีนตามความสามารถ และ
ความต้องการของตัวเอง	 ซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาที	่

ถูกต้อง	 เพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีความถนัดและความ
เชีย่วชาญชืน่ชอบในแต่ละด้านไม่เหมอืนกนั	การท่ีนกัศึกษา
ได้เรยีนในสิง่ทีต่นเองถนดั	จะเป็นการต่อยอดทกัษะและสร้าง
ผูท้ีส่นใจในด้านนัน้อย่างแท้จรงิ	 แต่ถ้านักศกึษาได้มีโอกาส
เรียนในสาขาที่ตนสนใจแล้ว	 จะต้องเรียนอย่างเข้มข้นและ
หนกัมาก	 เมือ่ฝึกงานกจ็ะไปฝึกงานจากสถานประกอบการ
จรงิ	เจ้าของสถานประกอบการน้ัน	ๆ	จะมีส่วนในการเป็นผู้
ประเมนิให้นกัศึกษาคนนัน้ด้วย	ทัง้น้ีเพราะต้องการบุคลากร
ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง	 กิฟต์ยังเล่าให้มาสเตอร์ฟังอีกว่า
คนสวสิเหมอืนจะมคีวามหยิง่ในตัวเองมาก	ถงึเเม้จะเดอืด
ร้อนอย่างไรแต่คนสวสิจะไม่ไปขอความช่วยเหลอืจากใคร	
กิฟต์ยกตัวอย่างส�าหรับกรณีนี้ให้มาสเตอร์ฟังว่า	 กิฟต์เคย
พบชายชราชาวสวิสเดนิงก	ๆ	เง่ิน	ๆ	แล้วท�าของหล่นบนพืน้	
กฟิต์อาสาจะเข้าไปช่วยเกบ็	 แต่ชายชราชาวสวิสคนนัน้บอก
ว่า “ไม่ต้องมำช่วยฉนั ฉนัช่วยเหลือตวัเองได้”	 กิฟต์บอก
ว่าเจอแบบนีค้ร้ังแรกกอ็ึง้ไปเหมอืนกนั	แต่กฟิต์มารูภ้ายหลัง
ว่าทีช่าวสวสิเป็นเช่นนี	้ เขามหีลกัการคดิคอื	 เขาต้องพึง่พา
ตนเองให้มากทีส่ดุ	โดยไปรบกวนคนอืน่ให้น้อยทีส่ดุ	ในทาง
กลบักนัถ้ามใีครเดอืดร้อนคนสวสิกพ็ร้อมจะช่วยเหลอือย่าง
เตม็ทีเ่ช่นกนั	มาสเตอร์สนทนากบักฟิต์ได้สกัพกักข็อตวัอ�าลา	
กฟิต์เพือ่ออกเดนิทางต่อไป
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อนสุาวรย์ีรูปสงิโตหนิ (Lion Monument)	ท่ีต้ังอยูใ่จกลาง
เมอืง	ไม่ไกลจากสะพานไม้ชาเปลมากนัก	อนสุาวรย์ีรปูสงิโต
หินแกะสลักอยู่บนหน้าผา	 โดยที่หัวของสิงโตจะมีโล่	 ซ่ึงมี
กากบาทสญัลกัษณ์ของสวสิเซอร์แลนด์อยู	่อนสุาวรีย์รูปสงิโต
แห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย	ธอร์	วอลเซน	ใช้เวลาแกะ
สลกัอยูร่าว	2	ปี	ตัง้แต่ค.ศ.1819 - 1821	โดยสร้างขึน้เพือ่
เป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ	ในด้านความกล้าหาญซือ่สตัย์	และ
จงรกัภักดทีีเ่สยีชวีติไปในประเทศฝรัง่เศสระหว่างการต่อสู้
ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏวิตัใิหญ่	เมือ่วนัที	่10 สงิหาคม	
ค.ศ.1792	ในสมัยพระเจ้าหลยุส์ที	่16	
	 วันสดุท้ายของการเดินทาง	 ในช่วงเช้ามาสเตอร์ได้มี
โอกาสล่องเรอืในทะเลสาบลเูซร์ิน	(Lake Lucerne) เป็นการ
ส่งท้ายการมาเท่ียวสวติเซอร์แลนด์	 โดยทะเลสาบลเูซิร์นตัง้
อยู่บริเวณปากแม่น�้ารอยซ์	 และได้ช่ือว่าเป็นสถานท่ีสวยที่
สดุในสวติเซอร์แลนด์เลยครบั	ตัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา	มองไป
ทางไหนกจ็ะเหน็ภูเขาโอบล้อม	ขณะนัง่บนเรอืชมววิทวิทศัน์
สองข้างทาง	บนเรอืจะมกีารเปิดคลปิเสยีงบรรยายสถานที่

ส�าคญัทีเ่รือก�าลังแล่นผ่าน	 ในตอนนัน้เป็นภาษาไทยด้วยน่ี
แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็มาเทีย่วทีน่ีเ่ยอะพอสมควร	ถงึขนาด
เจ้าของกิจการยังต้องท�าเสียงบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อ
รองรับนกัท่องเทีย่วไทยกันเลยทเีดียว	จบจากการล่องทะเล	
สาบลูเซิร์นมาสเตอร์และครอบครัวก็นั่งรถบัสไปสนามบิน
เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลับประเทศไทย	 เป็นอันจบทริปชีวิต...ติด	
สวติ	(เซอร์แลนด์)	อย่างสมบรูณ์	
	 	 เป็นอย่างไรกนับ้างครบัส�าหรบัคอลัมน์ชีวติ...ตดิ
สวติ	 (เซอร์แลนด์)	 ทัง้	 2	 ตอนทีผ่่านมา	 ถ้าผูอ่้านท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน�าประการใด	 มาสเตอร์ยินดีรับ
ฟังทกุข้อเสนอแนะ	 โดยผูอ่้านสามารถส่งมาได้ท่ี	e-mail: 
soodyordkub@hotmail.com มาสเตอร์มขีองทีร่ะลกึ
เลก็	ๆ	น้อย	ๆ	มอบให้ส�าหรบัข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
จ�านวน	3	รางวัลครบั	ส�าหรับ	อสธ	สาร	ฉบบันี	้มาสเตอร์ขอ
อ�าลาผูอ่้านทกุท่านไปก่อน	แล้วพบกนัใหม่ใน	อสธ	สาร	ฉบบั
หน้า	สวสัดคีรบั	
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	 เช้าวนัเสาร์ที	่3	กมุภาพนัธ์	2561	มสิและคุณครทูมี
งานจดัการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม	เอเมท็	ค�าคม	ซูโดกุ	ไอควิ
เวร์ิดอพั	มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล	อนิวเิทชัน่	ครัง้ที	่3	ได้
เดนิทางออกจากโรงเรยีนอัสสมัชัญธนบุร	ี เพือ่มุง่หน้าไปยงั
สนามแข่งขนั	 ซึง่ในปีนีจ้ดัการแข่งขนัทีศ่นูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา	 เวสต์เกต	 เมือ่ไปถงึกไ็ด้ไปรวมตัวกบัคณะทมีงานที่
เดนิทางไปถงึล่วงหน้าแล้วบางส่วน	และเริม่มกีารเปิดรับลง

หน่ึงวนักบัครอสเวร์ิดเกม มูลนิธิฯ
โดยมสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว

 นกัเรียนโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุทีีเ่ดนิทางไปเข้าร่วมการแข่งขนั เมือ่วนัท่ี 3-4 กมุภาพนัธ์ 2561 นอกจากจะได้
รบัประสบการณ์จากการลงสนามแข่งขนัแล้ว ยงัได้รบัรางวลักลบัมา ดังนี้

ด.ช.ธนภทัร อณรัิกษ์กลุ 	 	 ชัน้	ป.4/A		ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที	่1	การแข่งขนั	I.Q.	Word	Up
ด.ช.ธนโชต ิเป่ียมลาภธนบูรณ์		 ชัน้	ม.1/A		ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที	่2	การแข่งขนั	I.Q.	Word	Up	
ด.ช.พสษิฐ์ โชตภัิกดตีระกลู		 	 ชัน้	ป.2/B		ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	Crossword	Game
ด.ช.อนพทัย์ กจิสุนทรศกัดิ	์	 	 ชัน้	ป.2/A		ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที	่1	การแข่งขนั	Crossword	Game
และ ด.ญ.กญัญาพชัร สวุรรณ		 ชัน้	ป.2/B		ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	2	การแข่งขนั	Crossword	Game

ทะเบยีนผูเ้ข้าแข่งขนั	 ในครัง้นีม้ผีูแ้ข่งขนัจ�านวนกว่าพนัคน
จากสถาบนัต่าง	ๆ	95	แห่ง	และมีผูป้กครองท่ีเดนิทางมาให้
ก�าลงัใจบตุรหลานเป็นจ�านวนมาก
	 พิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้	 ภราดา ดร.บัญชา  
แสงหิรัญ	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 และ
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	
อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ซ่ึงทางโรงเรยีนได้
จดัเตรยีมการแสดงความสามารถของนกัเรยีนในช่วงพธิเีปิด	
ได้แก่	 การแสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬาสแต็คของ
นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบรีุ	น�าทมีนกักีฬาโดยมาสเตอร์
วลัลภ นกพึง่พุม่ และการแสดงความสามารถด้านสุนทรยีภาพ
ของนกัเรยีนในการแสดงชือ่ชดุ	“วนัวานยงัหวานอยู่”	โดยมี	
มสิกนกวรรณ หม่องสนธ ิเป็นผู้ควบคมุการแสดง	ท�าให้พธิี
เปิดดเูป็นทีน่่าสนใจของบคุคลทัว่ไปในบรเิวณนัน้เป็นอย่างยิง่
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易三仓大仓孔子仓院与吞武里易三仓仓校共建仓仓教仓点
[仓源] 泰国易三仓大仓孔子仓院  [仓表仓仓] 2017-06-20 11:55:59

6月14日，泰国易三仓大学孔子学院与吞武里易三仓学校举行共建教学点签约仪式。吞武里易三仓学校副校长
皮拉鹏、教务处处长勇大鹏，易三仓大学孔子学院外方院长卢瑷珊、中方院长赵佩钦共同签订共建教学点协
议。吞武里易三仓学校正式成为易三仓孔院第三个教学点。

签约仪式
皮拉鹏在致辞中表示，吞武里易三仓学校非常高兴成为易三仓大学孔子学院的教学点，校方将会不遗余力地支
持汉语教学和中国文化推广活动。卢瑷珊表示对今后双方在汉语教学、中国文化推广等方面的合作充满信心。
2017年易三仓大学孔子学院“汉语桥”选拔赛第一名、吞武里易三仓学校学生瓜晶晶用汉语汇报了该校的基本
情况和汉语教学现状。学生代表进行了精彩的中文歌曲、舞蹈表演。

学生表演
吞武里易三仓学校设有小学、初中、高中3个教学部，共有120个教学班级，学生人数达5291人。通过建立教
学点，易三仓孔院将帮助该校开展汉语教学和中国文化活动，组织汉语水平考试等。
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ยากินในขณะท้องว่าง

	 ยากลุ่มนีค้วรกินก่อนอาหารอย่างน้อยครึง่ถงึหนึง่ชัว่โมง	หรอืหลงัอาหารสองชัว่โมงเนือ่งจากอาหารมีผลในการดูดซมึ
ของยาคอือาจท�าให้ยาถูกดดูซึมมากข้ึนจนถงึระดับทีเ่ป็นพษิต่อร่างกาย	 หรอืรบกวนการดูดซึมจนระดับยาไม่ถึงระดบัการ
รกัษา	ท�าให้ยาออกฤทธิไ์ม่ดเีท่าท่ีควร	หรอืไม่ออกฤทธ์ิเลยกไ็ด้	ตวัอย่างยาในกลุม่นีไ้ด้แก่	ยาฆ่าเชือ้แบคทเีรยีบางชนดิ	ยาลด
การหลัง่กรดในกระเพาะอาหารบางชนดิ	ดังนัน้ยาทีย่กตวัอย่างข้างต้นจงึต้องกนิยาในขณะทีท้่องว่าง

ยากินก่อนอาหาร

	 เพือ่ให้ยาออกฤทธิไ์ด้ตามวตัถปุระสงค์	เช่น	ยาลดอาการคลืน่ไส้	อาเจยีน	ยาลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดบางชนดิ	ยาลด
ระดบัไขมนัในเลอืดบางชนดิ	ยาโรคหวัใจบางชนดิ	ดังนัน้การกนิยาในกลุม่นีจ้งึควรกนิก่อนอาหารครึง่ถงึหนึง่ชัว่โมง	เพราะการ
กนิหลังอาหารอาจท�าให้เกดิอาการบางอย่างทีไ่ม่สามารถป้องกันได้	เช่น	การเกดิอาการคลืน่ไส้	อาเจยีน	เกดิภาวะน�า้ตาลใน
เลอืดสงู	เป็นต้น

ยากินหลังอาหารทันที

	 ยาทีจ่�าเป็นต้องกนิหลงัอาหารทนัทนีัน้มหีลายชนดิ	โดยแต่ละชนิดจะมเีหตผุลทีแ่ตกต่างกนัไป	เช่น	ยาบางชนดิหากได้รบั
พร้อมอาหารจะช่วยให้เกดิการดดูซมึทีด่	ี เช่น	 ยาฆ่าเช้ือรา	 และยาลดความดนัโลหติสูงบางชนดิ	 ยาบางชนดิหากได้รบัหลงั
อาหารทนัท	ีจะช่วยให้เกดิผลข้างเคยีงทางการคล่ืนไส้อาเจียนได้ลดลง	เช่น	ยาฆ่าเชือ้แบคทีเรียบางชนดิ	ยาบางชนดิหากได้รบั
หลงัอาหารทนัทีจะช่วยให้อาการระคายเคอืงกระเพาะอาหารทีอ่าจเกดิขึน้ลดลงได้	เช่น	ยาแก้ปวด	ลดอาการอักเสบในกลุ่ม
ทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์	ยาสเตยีรอยด์	และยารกัษาโรคเกาต์บางชนดิ	โดยอาหารทีก่ล่าวถงึควรเป็นอาหารทีอ่ยูใ่นกระเพาะได้นาน	
เช่น	อาหารประเภทข้าวมากกว่าท่ีจะเป็นของเหลวประเภทนมหรอืน�า้

ตวัอย่างค�าแนะน�าในการใช้ยา
ส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุม่ยาฆ่าเชือ้ ยาต่อต้านเชือ้ เช่น ยาฆ่าเช้ือแบคทเีรีย ยาฆ่าเชือ้รา ยาต้านไวรสั เนือ่งจาก

ต้องการปรมิาณ และระยะเวลาทีน่านพอจะฆ่าเชือ้ให้หมดได้ การกนิยาตามขนาดทีร่ะบบุนฉลากตดิต่อกนัทกุวันจน
ยาหมดจะท�าให้ได้รับยาในช่วงเวลาที่พอดีกับการรักษาอาการให้หายขาด และป้องกันเชื้อโรคดื้อยา (เช้ือโรคดื้อยา  
หมายถงึ เชือ้โรคทีส่ามารถทนทานต่อฤทธิข์องยาท่ีเคยใช้ได้ผลมาก่อน
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ยากินตอนเช้า

1. ท�าไมจงึต้องกินยาตอนเช้า และตวัอย่างยาทีค่วรกินตอนเช้า ได้แก่ยากลุ่มใดบ้าง?
	 1.1	ยาทีม่ฤีทธิข์บัน�า้ออกจากร่างกาย	เพ่ือลดความดันโลหติให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ	เมือ่กนิยากลุ่มน้ีจะท�าให้ปัสสาวะบ่อย
ครัง้ขึน้	ดงันัน้	หากกินยากลุม่นีห้ลงัอาหารเยน็	อาจส่งผลในการรบกวนการนอนของผูป่้วย
	 1.2	 ยาท่ีมฤีทธิล์ดความดนัโลหติสงู	 การกนิยาในช่วงเยน็หรอืก่อนนอน	อาจส่งผลให้ความดนัโลหิตของผูป่้วยในช่วง
กลางคนื	หรอืรุ่งเช้าลดลงมากเกินไป	ซึง่อาจเกิดอนัตรายได้
2. การปฏบิตัติวัในผูท้ีต้่องการท�างานตอนกลางคนื ควรจะท�าอย่างไร?
	 ในผู้ทีต้่องท�างานตอนกลางคนื	ช่วงเวลาทีต่ืน่	คอืช่วงกลางคนื	และช่วงเวลาท่ีหลบัมกัเป็นช่วงเวลากลางวนั	การปฏบัิติ
ตวักจ็ะท�ากลับกนักบัคนท่ัวไป	ดงันัน้ยาทีแ่พทย์ส่ังให้กนิตอนเช้าควรปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร	เพ่ือปรบัเปล่ียนเวลาในการ
กนิยาตามความเหมาะสมต่อไป

ยากินก่อนนอน

ท�าไมจงึต้องกนิยาก่อนนอน และตวัอย่างยาทีค่วรกนิก่อนนอนได้แก่ยากลุม่ใดบ้าง?
	 ยาทีมี่ฤทธิท์�าให้ง่วงนอน	เช่น	ยาลดน�า้มกูแก้คดัจมกู	ยาแก้แพ้	แก้คนั	ยาลดอาการวิงเวยีน	ยาคลายเครยีด	ยาบรรเทา
อาการนอนไม่หลับ	เมือ่กนิยากลุม่น้ีก่อนนอน	นอกจากจะช่วยรกัษาอาการหลกัทีเ่ราเป็นแล้ว	ยงัเป็นการน�าเอาผลข้างเคียง
ของยากลุม่นีม้าใช้ประโยชน์ในแง่ทีท่�าให้เราหลบัสนทิ	และพกัผ่อนได้ดขีึน้

วิธสัีงเกตยาเส่ือมคณุภาพ

ควรตรวจสอบลกัษณะยาเบือ้งต้นเมือ่ได้รับยาจากสถานพยาบาล และก่อนใช้ยาทกุครัง้ควรสงัเกตยาเบือ้งต้น ดงันี้
1.	ยาเมด็	ต้องมสี	ีกล่ิน	และลกัษณะเมด็คงเดมิ	ไม่มีการกระเทาะร้าว	
2.	ยาแคปซลู	ต้องไม่นิม่	หรอืแขง็ผดิปกต	ิหรอืมกีารหลอมตดิกนั	บรรจุภณัฑ์ต้องไม่มรีอยปูด	พอง	บวม

บรรณานุกรม

ภญ.นวพร ตนัไพบลูย์กุล, ภญ.รัชนี แผ่นมณ,ี ภญ.อคัพร อ่วมสวสัด์ิ ภก.เดชาชัช สายเมธางกรุ, 
บรรณาธกิาร. คูม่อืยาประชาชน. พมิพ์คร้ังที ่4. กรงุเทพฯ: ลกัษมนีานาภณัฑ์; 2559
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	 สวสัดีค่ะ	ดฉินันางสาวกฤษตยิาภรณ์	วภิากูล	(น�า้ขงิ)	
วนันีจ้ะมาแบ่งปันประสบการณ์จากการท่ีเคยได้เป็นนกัเรยีน
แลกเปล่ียนประเทศอาร์เจนตนิาในโครงการ	AFS	รุ่นที	่55	ค่ะ	
ในช่วงเริม่ต้นนีข้อเกริน่เกีย่วกบัประเทศอาร์เจนตินาก่อนนะ
คะ	เพ่ือจะได้เป็นข้อมลูให้กบัหลาย	ๆ	คนทีอ่าจจะยงัไม่รูจั้ก
ประเทศนี	้อาร์เจนตนิาเป็นประเทศหนึง่ในทวปีอเมรกิาใต้	มี
พืน้ทีใ่หญ่เป็นอันดบั	2	ของทวีปอเมรกิาใต้	รองจากบราซิล	
และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่	 8	 ของโลก	 เมืองหลวงของ
อาร์เจนตนิา	 คอื	 บวัโนสไอเรส	 ค่าเงนิทีใ่ช้คอืเปโซ	 และใช้
ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ
	 ผูท้ีส่อบผ่านโครงการ	AFS	 จะแบ่งเป็นตัวจริงกบัตัว
ส�ารอง	 ซึง่ถ้าใครสอบตดิตวัจรงิกม็สีทิธิท์ีจ่ะได้ไปประเทศที่
เราเลอืกไว้ใน	3	ล�าดบัแรก	ส่วนใครท่ีสอบตดิตวัส�ารอง	กไ็ม่ใช่
ว่าจะหมดหวงันะคะ	เพยีงแค่ว่าเราอาจจะพลาดไม่ได้ประเทศ
ตามทีเ่ราต้องการ	และเราเองน่ีแหละท่ีตดิตวัส�ารอง	ประเทศ
ทีเ่ราอยากไปตัง้แต่แรกคอืสหรฐัอเมรกิา	 และประเทศแถบ
ยุโรป	 เราเชื่อเลยว่าหลาย	ๆ	คนก็คงหวังแบบนี้เหมือนกัน	
แต่ในเมื่อสอบติดตัวส�ารอง	 เราก็ไม่ได้คาดหวังไรมากเลย	
เรากลับเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าการที่เราจะไปโครงการ
แลกเปลี่ยนนั้น	 เราไม่จ�าเป็นจะต้องไปหวังแค่จะได้ภาษา
องักฤษเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่เป็นการท่ีเราจะได้ลองไปเกบ็
เก่ียวประสบการณ์ใหม่	ๆ 	ทีเ่ราต้องเจอด้วยตวัเองดกีว่า	เพราะ
ความคดินีเ้องจงึท�าให้เราเลอืกประเทศอาร์เจนตนิา	ซึง่ตอน
นัน้เองบอกเลยว่าไม่รู้จักประเทศน้ีมาก่อนด้วยซ�า้	 พอได้ไป

โดย	นางสาวกฤษตยิาภรณ์	วภิากลู	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่5/1
การท่ีเราจะไปโครงการแลกเปล่ียนนั้น เราไมจําเปนจะ

ตองไปหวังแคจะไดภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว หาก

แตเปนการท่ีเราจะไดลองไปเกบ็เกีย่วประสบการณใหม ๆ 

ทีเ่ราตองเจอดวยตัวเองดกีวา

เปลีย่นมมุมอง à»Å่ีÂนคÇามคิ́  ชีวติกเ็ปลีย่น

หาข้อมลูดใูนอนิเทอร์เนต็กม็ข้ีอมลูไม่มากพอว่าสภาพสงัคม
ของทีน่ัน่เป็นอย่างไร	 แต่ก็พอได้ยนิว่ามันค่อนข้างอนัตราย
เลยลงัเลว่าเราจะอยูไ่ด้ไหม	ครอบครวักค่็อนข้างจะเป็นห่วง	
และเป็นกังวลอยูเ่หมอืนกนั	ซ่ึงในภายหลังครอบครัวกย็อมรบั
พร้อมสนบัสนนุเพราะมนัเป็นการตดัสินใจของเราเอง	
	 ดฉินัได้ออกเดนิทางเมือ่วนัที	่ 19	 กมุภาพนัธ์	 2559	
เท่ียวบนิตอนประมาณต	ี1	โดยสายการบนิเอมเิรตส์	ซึง่ในวนั
นัน้เองระหว่างรอเครือ่งได้เกดิการดีเลย์จึงได้บนิตอนต	ี3	และ
ระหว่างการเดินทางได้มกีารเปล่ียนเครือ่งทีด่ไูบ	การดเีลย์ท่ี
ผ่านมาท�าให้นกัเรยีนประมาณ	50	 คน	 ต้องพากนัวิง่เพือ่ที่
จะได้ไม่ตกเครือ่งซึง่กเ็กอืบจะไม่ทนั	 แค่นีก้ร็ูส้กึตืน่เต้นแล้ว
กบัการทีจ่ะลุ้นว่าตกเครือ่งหรอืไม่	แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนกุ
ดี	 อาร์เจนตินามช่ีวงเวลาทีช้่ากว่าไทยประมาณ	10	 ช่ัวโมง	
เมือ่ถงึสนามบนิจะมเีจ้าหน้าท่ีของ	 AFS	 รออยูแ่ล้วเพือ่พา
นกัเรียนจ�านวน	50	คนเข้าพกัในโรงแรม	เตรียมตวัแยกย้าย
เข้าเมอืงของแต่ละคนในวนัรุ่งข้ึน	 แล้วจุดเริม่ต้นของ	New	
life	กเ็ริม่ข้ึนนบัจากน้ี	
	 เราได้เดินทางเพือ่ไปพบกบัครอบครวัอปุถมัป์	เมือ่วนั
ที	่20	กมุภาพนัธ์	2559	เวลาประมาณ	1	ทุม่	เป็นการออก
เดนิทางจากบวัโนสไอเรสไปยงัเมอืง	Pascanas	ซึง่เป็นเมือง
เลก็	ๆ 	อยูใ่นรฐั	Cordoba	ซ่ึงเราขึน้รถบสัเพียงคนเดยีว	ลอง
นกึสภาพดูนะคะออกเดินทางตัวคนเดียวกบัภาษาสเปนทีม่ี
อยูแ่ค่	0	และคนท่ีนัน่	น้อยคนมากทีจ่ะรูภ้าษาอังกฤษ	ขนาด
คนขบัรถบสัเองกย็งัไม่รูเ้ลยเป็นอะไรทีลุ่น้ได้อกี	 และแล้วก็
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เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิขึน้คอืเราตดิอยูใ่นห้องน�า้ของรถ
บสั	 ต้องตะโกนขอให้คนช่วยเหลอื	 และทุบประตหู้องน�า้อยู่
สกัพกักว่าจะมคีนมาช่วยเปิดประตใูห้	ยงัดว่ีาตอนนัน้มคีนตืน่	
เราเป็นคนขีก้งัวลเลยพกกระเป๋าใบเลก็	ๆ 	และโทรศพัท์เข้าไป
ในห้องน�า้ด้วย	แต่อย่าลมืนะคะว่าถงึมีโทรศพัท์กใ็ช่ว่าจะช่วย
ได้	เพราะว่า	โทรศพัท์ไม่มซิีมจงึใช้ไม่ได้	แต่ดท่ีีในกระเป๋าเรา
พกหนงัสอืภาษาสเปนเบือ้งต้นมาด้วย	เราจงึได้ใช้ภาษาสเปน
ช่วยไว้คือค�าว่า	Ayudar	(อะชดูา)	แปลว่า	ช่วยด้วย	พอได้ออก
มาจากห้องน�า้กร็ูส้กึดใีจมาก	ระหว่างเดนิทางไปบ้านโฮสก็ไม่
คดิจะเข้าห้องน�า้อกีเลย	พอไปถึงเมอืงทีน่ดัหมายกับโฮสไว้ก็
ประมาณต	ี 3	 ของอกีวนัแล้ว	บอกเลยว่าเหนือ่ยสุด	ๆ	พอ
เจอโฮสกด็ใีจมาก	คดิอยู่ในใจว่าตัวเองรอดแล้ว	พอลงรถบัส
ไปโฮสพ่อและโฮสพีช่ายมายนืรอ	และเข้ามาทกัทาย	 ซ่ึงเรา
กต็กใจอยูน่ดิหน่อยกบัวัฒนธรรมการทกัทายของเขาคอืแก้ม
ชนแก้ม	แต่ว่าก่อนทีเ่ขาจะทกัทายเรา	เราทกัทายพวกเขาก่อน
ด้วยการยกมอืไหว้	 โฮสกง็งกนัสคิะแต่กเ็ป็นความประทบัใจ
ของกันและกนัเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ในวันแรกเจอ
	 ครอบครวัอปุถัมป์มกีนัอยู่แค่	3	คน	คอืมโีฮสพ่อ	โฮส
แม่	 และโฮสพี่ชาย	 โฮสแม่พิการต้องนั่งรถเข็น	 ตลอด	 ไม่
สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้	 กนิข้าวกต้็องมโีฮสพ่อช่วยป้อน	
และเรากต้็องคอยช่วยเหลือโฮสแม่ในเวลาทีโ่ฮสพ่อและโฮส
พีช่ายไม่อยู	่ ถ้าถามว่าเราล�าบากมัย้	 กต็อบได้ว่าล�าบากอยู่
เหมือนกันในช่วงแรก	 ๆ	 ไหนจะต้องปรับตัวกับวัฒนธรรม	

ภาษา	 ครอบครัวใหม่	 และเพือ่นใหม่	 แต่กต้็องสูส้คิะ	 ชวีติ
ของเรากับเร่ืองแค่นี้จะมายอมแพ้เหรอ	 เราบอกกับตัวเอง
แบบนี้อยู่ตลอด	 ช่วงเดือนแรกคือเราแทบจะไม่ได้ท�าอะไร
มากนักนอกจากมานั่งเรียนภาษากับโฮสพ่ีชาย	 และแลก
เปลีย่นวฒันธรรมของกนัและกนั	 ช่วงนัน้โรงเรยีนยงัไม่เปิด
เทอม	แต่ยงัดีท่ีมเีพ่ือนของโฮสพ่ีชายมาท�าความรูจ้กัเราก่อน
ที่บ้าน	 ซึ่งทางเพื่อนและครอบครัวได้ซื้อเค้กเพื่อมาท�าการ	
เซอร์ไพร์สต้อนรบัอย่างเป็นทางการ	และอกีอย่างเดอืนแรก	
กฎของ	 AFS	 ที่อาร์เจนตินา	 คือห้ามออกนอกเมืองเพียง	
คนเดยีว	และห้ามไปปาร์ตีท้ีไ่หนเด็ดขาด	เรากแ็ทบจะไม่ได้ไป
ไหน	อยูบ้่าน	ช่วยงานบ้านโฮส	และออกไปป่ันจกัรยานรอบ
เมอืงเล่นกบัโฮสพีช่าย	หรอืไม่กไ็ปน่ังเล่นกบัเพือ่น	ๆ	ทีส่วน
สาธารณะของเมอืง	เมอืงเขาเลก็มากแทบไม่มอีะไรเลยจงึง่าย
ต่อการพบเจอเพือ่น	ๆ	 เพราะเพ่ือนก็มบ้ีานอยูใ่กล้กัน	และ
คนในเมอืงกร็ูจ้กักนัหมด	ขนาดเราเองพอไปถึงคนท้ังเมืองก็
รูจ้กัเรา	ตอนนัน้กลายเป็นคนดงัของเมอืงเลยก็ว่าได้	ถงึขัน้มี
สถานวีทิยมุาขอสมัภาษณ์	และพอพ้นเดอืนแรกไปก็เป็นช่วง
ของการเริม่เข้าเรยีนท่ีโรงเรยีน	InstitutoSecundario	Gala	
Ortiz	 Fernandez	หรือ	 ISGOF	 ซึ่งเป็นโรงเรียนเกีย่วกบั
เศรษฐศาสตร์	โรงเรียนทีน่ัน่ไม่ค่อยจะมแีบบเรยีนรวม	เขาจะ
แยกกนัเป็นสาขาการเรยีนแล้วแต่ความชอบ	ความถนดัของ
นกัเรียน	ซึง่จะคล้าย	ๆ	กบัมหาวทิยาลยั	แต่เป็นระดับมัธยม
และไปต่อยอดในมหาวทิยาลยัตามสาขาท่ีเรยีนมาได้เลย	
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	 วนัแรกท่ีเราเข้าไปเรยีนแทบไม่ต้องไปท�าความรู้จักใคร
เลย	 เพราะเพือ่น	 ๆ	พากนัมารมุล้อม	 เพือ่ท�าความรู้จักเรา		
นีแ่หละเป็นข้อดีของการมาแลกเปลีย่นแถบอเมรกิาใต้	เพราะ
ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มเีพือ่น	คอืยงัไงกม็แีน่นอน	เหมือนเขาจะ
ไม่ค่อยรูจ้กัคนเอเชยีสกัเท่าไร	จงึเข้ามาท�าความรูจ้กัเราก่อน	
ส่วนเร่ืองการเรยีนในช่วง	3	เดอืนแรกนีค่อืแทบจะไม่ได้อะไร
เลย	เพราะทกัษะการใช้ภาษาสเปนของเราเองท่ีต้องค่อย	ๆ	
เรยีนรูก้นัไป	 แต่จะมอียู	่ 2	 วชิาทีค่นไทยพอไปอยูท่ีน่ัน่แล้ว	
กลายเป็นเดก็ท่ีมพีรสวรรค์ขึน้มาทนัทคีอื	ภาษาอังกฤษ	และ
คณติศาสตร์เพราะสองวิชาน้ีเป็นวิชาท่ีคนไทยเรยีนไปเยอะ
กว่าคนที่นั่นมาก	 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น		
ม.5	พวกเขายงัเรยีนแค่เรือ่งแยกตวัประกอบอยูเ่ลย	ย้อนมา
ดปูระเทศไทยถ้าไปเรยีนทีน่ัน่แล้ววชิาคณติศาสตร์บอกเลย
ว่าสบายมาก	 ส่วนเรือ่งครอบครวั	 เราเริม่สนทิกับโฮสพ่ีชาย
มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	เพราะโฮสพีช่ายสามารถสือ่สารภาษาองักฤษ
กบัเราได้	และช่วงนีจ้ะเป็นช่วงทีเ่ราก�าลงั	HOMESICK	หรอื
ทีเ่รียกว่าอาการคดิถงึบ้าน	 โฮสพีช่ายจงึคอยอยูก่บัเรา	 เป็น
ทีป่รกึษาของเราตลอดท�าให้สนทิกันมากข้ึน	และโฮสพีช่าย

ก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเรื่องภาษาอยู่ตลอด	 เหตุการณ์ที่
ท�าให้โฮสพีช่ายเกดิความประทบัใจมากคอื	 การทีเ่ราซือ้เค้ก
ให้เขาและไปเซอร์ไพร์สที	่ โรงเรียน	 ซึ่งเป็นอะไรที่คนที่นั่น	
ไม่เคยท�ากันเลย	พอเราไปท�าเป็นคนแรกจึงได้รับความ
ประทับใจจากเพือ่น	และครูหลายคนเป็นจ�านวนมาก	นีเ่ป็น
จดุเริม่ต้นของความสมัพนัธ์ด	ี ๆ	 ของเรากบัโฮสพีช่าย	 และ
เพื่อน	 ๆ	 แต่ถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีปัญหากับครอบ
ครัวโฮส	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวฒันธรรม	ภาษา	 โดยเฉพาะกับ
เรือ่งทีโ่ฮสพีช่ายเราชอบบงัคบัให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
อ่านหนังสือบ่อย	 ๆ	 เพราะด้วยความที่โฮสพี่ชายค่อนข้าง
จะเป็นเด็กเรียนมาก	 แบบเอะอะก็อยากให้อยู่แต่บ้านจน	
บางคร้ังเราเองกไ็ม่ไหวเคยคดิท่ีอยากจะย้าย	HOST	FAMILY	
เหมือนกัน	 แต่พอเกิดเหตุการณ์หนึ่งท่ีเราไม่คิดว่าจะเกิด
ข้ึนในปีของการแลกเปล่ียนนั่นคือการสูญเสียใครสักคนไป		
บอกเลยว่าเหตกุารณ์นีเ้ป็นจดุเปลีย่นเลยก็ว่าได้	เพราะเราเอง
ไม่ใช่ว่าจะเกดิการสูญเสียเพียงคนเดยีว	 แต่เป็นการสูญเสยี
ของครอบครวัท้ังทีอ่าร์เจนตนิา	และครอบครวัท่ีไทย	
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	 โฮสแม่มีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรง	 คือไม่สามารถ
หายใจด้วยตวัเองได้	 ต้องใช้เคร่ืองช่วยให้ใจอยูบ่่อย	 ๆ	 และ	
ช่วงนั้นทั้งเราโฮสพ่อ	 และโฮสพี่ชายต้องคอยช่วยกันดูแล
ตลอดจนคืนหนึ่งโฮสแม่อาการหนักขึ้นเรื่อย	ๆ	จนต้อง
รีบส่งตัวเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองใหญ่	 และเข้ารับรักษา
ประมาณ	 5	 วนั	 ส่วนเราเองต้องอยูบ้่านเพยีงคนเดียวเพ่ือ
ช่วยดูแลบ้าน	 เราก็ได้แต่หวัง	 และภาวนาให้โฮสแม่หาย	
เรว็	ๆ 	ทกุคนไม่ว่าจะเป็นเพือ่น	หรอื	CONTACT	PERSON	ของ
เรากต่็างเป็นห่วงเรากนัทุกคน	 เพือ่นต้องคอยผลดักนัมาอยู่
เป็นเพือ่นเราทีบ้่านตลอด	จนในทีส่ดุการสญูเสียทีไ่ม่คดิว่าจะ
เกิดก็เกิดขึน้จนได้	โฮสแม่อาการไม่ดขีึน้	เกดิอาการออกซิเจน
ไม่ไปเลี้ยงสมอง	 จนในที่สุดก็เสียชีวิตลง	 เป็นอะไรที่ช็อค	
สดุ	ๆ	อยูเ่หมอืนกนั	โฮสพ่อ	และโฮสพีช่าย	ย้ายโฮสแม่จาก	
โรงพยาบาลกลับมาท�าพิธีท่ีเมือง	 ทุกคนไม่คิดว่าเรื่องนี้จะ
เกิดขึน้	 เราเองกร็กัโฮสแม่มาก	 เพราะท่านหวงัดี	 และอยาก
จะท�าอะไรหลาย	ๆ	อย่างให้กบัเรา	โดยเฉพาะตอนท่ีท่านให้
โฮสพ่อ	 และโฮสพีช่ายพาออกไปเทีย่วทีใ่นเมอืงใหญ่ของรฐั	
CORDOBA	ทัง้	ๆ 	ทีโ่ฮสแม่เองกไ็ม่สะดวกสกัเท่าไหร่	แต่ท่านก็
เต็มใจทีจ่ะไป	ท่านบอกกบัพวกเราว่า	“อย่าให้ความพกิารของ
ท่านเป็นตวัถ่วงการเรยีนรู	้การค้นพบเจอประสบการณ์ใหม่	ๆ 	
ของเรา”	 ความจริงเราไม่ได้คาดหวงัให้ครอบครัวโฮสพาเรา
ออกไปเทีย่วทีไ่หนอยูแ่ล้ว	เพราะเรากเ็ข้าใจสถานการณ์ของ
พวกเขา	การทีเ่ราได้ยินอะไรแบบน้ีจากคนท่ีหวงัดกีบัเราจาก
ใจจรงิ	จะไม่ให้เรารักเขาได้อย่างไร	เราใช้เวลาเสียใจกบัเรือ่ง
นีค่้อนข้างนานเหมือนกนั	รวมถึงโฮสพ่อและโฮสพ่ีชายทีต่่าง
คนต่างพบกบัการสญูเสยี	ทกุคนต่างเศร้าและเสยีใจนานพอ
สมควรกว่าจะท�าใจได้	 ซึง่หลงัจากเหตกุารณ์สูญเสียโฮสแม่

ไป	กย็งัมอีกีหนึง่เหตกุารณ์ทีท่�าให้เราต้องพบกับการสูญเสีย
อกีครัง้	แต่คราวนีเ้ป็นของครอบครวัเราเองทีป่ระเทศไทย	
	 ครอบครัวเราสูญเสียหลานสาวคนหนึง่	อายุประมาณ	
5	ขวบ	ซึง่หลานคนนีเ้รารักเขามาก	ตอนอยูไ่ทยเขาป่วยเป็น
มะเร็งต่อมหมวกไต	 เราและครอบครัวคอยช่วยกันดูแลมา
ตลอด	จนกระท่ังหลานมีอาการทรดุลงครัง้หนึง่ก่อนท่ีเราจะ
เดนิทางไปอาร์เจนตนิา	พอเราอยูอ่าร์เจนตนิาเราก็ได้ข่าวว่า
อาการดขีึน้เร่ือย	ๆ	และกลบัไปทรดุลงอกีครัง้พร้อม	ๆ	กบั
ตอนทีโ่ฮสแม่ป่วยเหมอืนกนั	 เราได้ข่าวจากครอบครวัทีไ่ทย
ว่าหลานสาวเราเสยีแล้ว	หลงัจากโฮสแม่เสยีชีวติไป	 3	 วนั	
บอกเลยว่าชอ็คมาก	 เพราะเรายงัมคีวามหวงัตลอดว่าตอน
กลบัไปประเทศไทยจะมหีลานสาวตัวน้อย	ๆ 	มารอรบัทีส่นาม
บนิแทนการทีเ่ขาไม่ได้ไปส่งตอนเราเดินทางไปอาร์เจนตนิา	
และเมือ่โฮสพ่อกบัโฮสพ่ีชายรู้เร่ืองการเสียชวีติของหลานเรา	
ทกุคนต่างต้องคอยช่วยเหลอืกนัและกนั	 เป็นก�าลงัใจให้กนั	
และกนั	จนทัง้เราและครอบครวัโฮสผ่านมนัไปได้	ช่วงนัน้เรา
ท�าอะไรแทบไม่ถกู	เราคดิอยูว่่าประสบการณ์ทีเ่ราเจอและได้
รับมันเลวร้ายมาก	 แต่การที่เราจะมาจบทุกสิ่งแค่ตรงนี้มัน
ไม่ได้	 เราจึงลองเปลี่ยนมุมมองของชีวิตของเราเอง	 เพราะ
เหตกุารณ์นีห้รอืปล่าวทีท่�าให้เราเปลีย่นจากทีเ่รามคีวามคดิ
แย่	ๆ 	กบัครอบครวัทีน่ี	่เพราะท้ังเราและครอบครวัใช้บทเรียน
ชวีติในครัง้นีเ้พือ่ยนืหยัด	และช่วยเหลือกันและกันมาตลอด
ในยามทีพ่วกเราล�าบาก	ความสมัพนัธ์ของครอบครัวโฮสกับ
เราจงึเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื	เราเข้าใจกนัมากขึน้	เรา
คยุและแก้ปัญหาไปด้วยกนัมากขึน้	เรยีกง่าย	ๆ	มีความเป็น
ครอบครัวมากขึน้จนเราสามารถเรียกได้เต็ม	 ๆ	 ว่านีแ่หละ
ครอบครวัที	่2	ของเรา	
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	 คราวนีม้าพูดถึงเรือ่งสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมกนับ้าง	การไปแลกเปล่ียนครัง้นีเ้ราได้ไปเทีย่วหลายทีอ่ยูเ่หมอืนกนั	ไม่
ว่าจะเป็นสถานท่ีส�าคญัต่าง	ๆ	มท้ัีงหมิะ	ทะเลทราย	ภูเขา	น�า้ตก	เราไปมาหมดแล้วล่ะค่ะ	

1.	PURMAMARCA	เป็นภูเขาท่ีม	ี7	สอียูท่างตอนเหนอืของประเทศอาร์เจนตินาในรฐัทีม่ชีือ่ว่า JUJUY	ซึง่แถบนีจ่ะมอีากาศ
ร้อนกว่ารฐัอืน่เพราะเป็นแถบทีม่ทีะเลทราย

2.	IGUAZU	เป็นน�า้ตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกท่ีมีชายแดนติดกบับราซิลเป็น	1	สิง่ใน	7	ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกและอยูท่างตอนเหนอื
ของอาร์เจนตนิาเช่นกนัในรฐั	MISIONES	ซ่ึงจะมอีากาศร้อนช้ืน
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	 นอกจากได้ไปสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัแล้ว	เรายงัได้
มโีอกาสร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	มากมายกบัทัง้ทางโรงเรยีน	และ
ทาง	AFS	และได้ร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลสตัตมวาร	เพือ่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ณ	ท�าเนียบเอกอคัรราชทูต	กรงุ
บวัโนสไอเรสอกีด้วย
	 สดุท้ายนี	้อยากฝากให้ใครหลาย	ๆ	คนทีก่�าลังคิดจะ
ไปแลกเปลีย่นหรอือยากทีจ่ะค้นหาประสบการณ์ใหม่	ๆ 	ด้วย
ตวัเอง	ขอให้ท�าไปเถอะค่ะ	ยิง่ถ้ามโีอกาสท่ีดแีล้วถ้าอยากท�า
อะไรให้รบีท�าเพราะว่าเราไม่มทีางรูว่้าเราจะมโีอกาสแบบนี้
อกีเมือ่ไหร่	 ส�าหรับใครท่ีกลัวว่าไปแล้วจะเจอปัญหาต่าง	 ๆ	
ทีจ่ะเข้ามาในชวีติอย่าไปกลวัมนันะคะ	แค่ลองปรบัเปล่ียน
มมุมองความคดิของตัวคณุเอง	อะไรหลาย	ๆ 	อย่างกส็ามารถ
เปลีย่นไปได้เช่นกนั	อาจจะเปล่ียนจากเรือ่งไม่ดเีป็นเรือ่งดไีป
เลยก็ได้	แค่อดทนต่อสู้และพยายามทีจ่ะเรยีนรูไ้ปพร้อม	ๆ 	กบั
ประสบการณ์และปัญหาเหล่านัน้กพ็อค่ะ

3.	MENDOZA	 เป็นรัฐ	 1	 รัฐที่มีความสวยงามทางด้าน
ธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่ทางใต้ของทางอาร์เจนตินามีสภาพ
อากาศค่อนข้างหนาวถึงข้ันติดลบจงึท�าให้รฐันีม้หีมิะตกและ
เป็น	1	สถานทีท่่องเทีย่วส�าหรบัการเล่นสกี

4.	CORDOBA	 เป็นรัฐที่ใหญ่รองลงมาจากบัวโนสไอเรส
หรือเมอืงหลวงของอาร์เจนตินาเป็นรัฐทีถ่อืว่ามีสภาพอากาศ
ค่อนข้างดไีม่ร้อนหรอืหนาวจนเกนิไปและมสีถานทีท่่องเทีย่ว
มากมายและมเีทศกาลส�าคญัจดัขึน้ในรฐันีท้กุปีคอื	MALAM-
BO	จดัข้ึนในเมอืงชือ่	LABORDE

5.	 SALTA	 เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศที่มีความ	
หลากหลายวัฒนธรรมและศาสนาซ่ึงมีดินแดนติดต่อกับ
ปารากวยั	และโบลเิวยี
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*ผลงานเดน ๆ ที่เคยไดรับ 
1.	 รางวัลถ้วยพระราชทาน	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
ภูมิพลอดุลยเดช	 รายการ	 JET	 SKI	 KING’S	 CUP	 2016	
รุ่น	AMATURE	SPARK	STOCK
2.	 แชมป์ประเทศไทย	รายการ	G-SHOCK	JET	SKI	PRO	
TOUR	2016	รุ่น	SPARK	STOCK
3.	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ	2	รายการ	JET	SKI	WORLD	
FINAL	2016	รุ่น	AMATURE	ICE	LITES
4.	 แชมป์โลก	รายการ	JET	SKI	WORLD	FINAL	2017	รุ่น	
SPORT	GP	SLALOM

*เริ่มเลนกีฬาเจ็ทสกีตั้งแตเมื่อไหร

ผมเริ่มเล่นเจ็ทสกีตอนอายุ	 14	 ปีครับ	 ตอนนั้นญาติชวน
เล่นครับ	 พอเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกติดใจ	 และพอได้แข่งขัน
คร้ังแรกก็ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ผมกเ็ลยชอบกฬีานีม้าตัง้แต่
ตอนนั้นครับ

*มีวิธีการฝกฝนอยางไร

ผมใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการฝกซ้อมทุกวันครับ	ตั้งแต่วัน
จันทร์-อาทิตย์	วันละ	20	รอบ	ใช้เวลา	3	ชั่วโมงในการฝก	
แต่ถ้าการฝกซ้อมก่อนการแข่งขนักจ็ะซ้อมหนกักว่าเดมิคอื	
เพิ่มรอบและชั่วโมงในการฝกซ้อมครับ

สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้วสัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
¹Ñè§¤ØÂ¡ÑºáªÁ»ŠâÅ¡à¨ç·Ê¡Õ

 นายธนภัทร ทิพย์ประไพ (โอค) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 มีความสามารถ
ดานกีฬาเจ็ทสกี และไดรับรางวัลจากการแข่งขันมาหลายรายการทั้งแชมป
ประเทศไทย และแชมปโลก วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นายธนภัทรเพื่อทําความ
รูจักเขาใหมากขึ้นกันค่ะ
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*ในตอนที่เรากําลังแขงขัน ตอนนั้นคิดอะไรอยูบาง

ผมคิดแค่ว่าอย่ามองไปข้างหลัง	 ให้มองไปข้างหน้าอย่าง
เดียว	 เพราะถ้าหันหลังไปจะท�าให้เสียสมาธิ	 ถ้าตอนนั้น
เราเป็นฝ่ายที่ตามอยู่ก็ต้องตั้งสติให้ได้	 เพื่อจะได้แซงหน้า
เขาไปครับ

*ประโยชนที่ไดรับจากกีฬาชนิดนี้

ท�าให้ผมได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ	และสถาบันการศึกษา
ครับ

*ความภาคภูมิใจ

ในปีหน้าผมจะได้เข้ารบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
จากการที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในระดับโลกครับ

*เสนทางการแขงขันเจ็ทสกีในอนาคตที่วางไว

ผมอยากพัฒนาผลงานตนเองต่อไปเรื่อย	ๆ	ครับ

*นอกจากกีฬาเจ็ทสกีแลวมีกีฬาอื่น ๆ ที่สนใจมั้ย

ผมชอบเจ็ทสกีอย่างเดียวเลยครับ	 ผมชอบเรื่องความเร็ว
อยู่แล้ว	 ผมคิดว่าเจ็ทสกีเป็นกีฬาด้านความเร็วทางน�้าที่
สนุกดีครับ

*ครอบครัวใหการสนับสนุนอยางไรบาง

ครอบครัวผมชอบกีฬาด้านความเร็วกันอยู่แล้ว	 และพวก
เขาก็อยากเห็นผมประสบความส�าเร็จในด้านนี้ต่อไปครับ

*คําแนะนําสําหรับนอง ๆ ที่สนใจกีฬาเจ็ทสกี

ผมว่าเจท็สกเีป็นกฬีาทีใ่ช้ความเรว็	และอนัตรายสงู	ถ้าชอบ
กล็องฝกซ้อมดคูรบัแต่อย่าผาดโผนมากเพราะถ้าพลาดพลัง้
อาจอันตรายถึงชีวิตครับ

*สิ่งที่อยากฝากถึงทุกคน

ผมขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน	 ได้แก่	 THAI	 AIR-
WAYS,	PTT,	OAKLEY,	SHABUKU,	FAAH	TMAY	EKAMAI	
และ	MOTY	ครับ
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กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้น ป
.1 และ ป.

6



กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้น ป
.2 และ ป.

5
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กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้น ม
.ต้น
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ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560

ACT Bowling 2017
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	จัดการ
แข่งขัน	 ACT	 Bowling	 การกุศล	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบระดับชั้น
มัธยมศึกษา	เมื่อวันเสาร์ที่	30	กันยายน	2560	และรอบระดับชั้นประถมศึกษา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	1	ตุลาคม	2560	ณ	Blu-O	
Rhythm	&	Bowl	สาขาเอสพลานาด	แคราย

ACT Swimming Championship 2017
	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดการแข่งขันว่ายน�้า	 Assumption	 Thonburi	 Swimming	 Championship	 2017	 ระหว่างวันที่	 
14-15	ตลุาคม	2560	ณ	สระว่ายน�า้เทิดเทพรตัน์’	36	โดยมคีณุวริยิะ ตรงัอดิศยักุล	อดีตนายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีน 
อสัสมัชญัธนบรุคีนแรก	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธเีปิดการแข่งขนั	และคณุส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาผู้ปกครองและครฯู	
ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิปิีดการแข่งขัน	ซึง่ผลการแข่งขนัในครัง้นีท้มีนกักฬีาว่ายน�า้โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัถ้วย
รองชนะเลิศอันดับ	3	จากจ�านวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด	41	ทีม
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ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560

ACT Decathlon Healthy Boy & Girl 2017
	 ACT	Fitness	Center		ฝ่ายกิจกรรม	จัดการประกวด	ACT	Decathlon	Healthy	Boy	&	Girl	2017	เมื่อวันอังคารที	่28	
พฤศจิกายน	2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ผลการประกวด	ผู้ได้รับต�าแหน่ง	ACT	Decathlon	Healthy	Boy	
2017	ได้แก่	นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.6/4	ACT	Decathlon	Healthy	Girl	2017		ได้แก่ น.ส.อภินทร์พร วุฒินภาวัฒน์   
ม.4/4	ACT	Popular	Vote	2017	ได้แก่	ด.ญ.พิชาวีร์ ธนสินวฒิุวงศ์		ม.3/2	และนายสิรภพ จริจตุรพักตร์		นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 
ปีที่	6/4

Teacher Sports Day ครั้งที่ 7
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาครใูนเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	
7	ระหว่างวันที	่18-20	ตลุาคม	2560	โดยมีคณุเทวญั ลปิตพลัลภ นายกสมาคมศษิย์เก่าอสัสัมชญัธนบุรี	ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน	เมื่อวันพุธที่	18	ตุลาคม	2560	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล	เมื่อวันศุกร์ที่	20	ตุลาคม	2560	
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ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2/2560

ACT NIPPON MATSURI 2017
	 แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดงาน	ACT	NIPPON	MATSURI	 2017	ภายใต้ธีมงาน	 “shichi-go-san”	 
ในวันอังคารที	่14	พฤศจิกายน	2560	เวลา	10.00-16.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ภายในงานมีการประกวด
ร้องเพลงญี่ปุ่น	แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น	การแข่งขันเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กันจีน	ตลอดจนการจัดนิทรรศการ
ต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	ซุ้มแต่งกายชุดประจ�าชาติญี่ปุ่น	ซุ้มเกม	และซุ้มอาหารญี่ปุ่น

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานวันวิชาการ	ACT	Extreme	Education	2017	 เมื่อวันอังคารที่	 28	พฤศจิกายน	2560	 
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง	ๆ	จ�านวน	74	แห่ง	(1,819	คน)	เข้าร่วมงาน	ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจาก	7	กลุ่มสาระ
การเรียนรู	้ 	 และการประกวดแข่งขันทางวิชาการมากมาย	อาทิ	 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์	 การประกวดสุนทรพจน์	
กิจกรรมเพชรยอดสังคม	การประกวดวงดนตรี	และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	เป็นต้น
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ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที ่2/2560

EP 12th Year Anniversary 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานครบรอบ	 12	 ปี	 English	 Program	 เมื่อวันศุกร์ที่	 1	 ธันวาคม	 2560	ณ	หอประชุมหลุยส	์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน	EP	ตลอดจนกิจกรรมและเกมต่างๆ	

Christmas Fair 2017
	 ฝ่ายกิจกรรม	ได้จัดงาน	Christmas	Fair	2017	เมื่อวันศุกร์ที่	22	ธันวาคม	2560	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคารโกลเด้น	 จูบิลี่	 ภายในงานมีการประกวดหนูน้อย
คริสต์มาส	 การประกวดวงดนตรี	 ACT	 Combo	Music	 Award	 2017	 รอบชิงชนะเลิศ	 และเกมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เกมสอยดาว	 
บิงโก	วงล้อพาโชค	มัจฉาฮาเฮ	ตลอดจนการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากร้านค้ามากมาย
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  As the event known as the 12th Year 
Anniversary of the Assumption College Thonbu-
ri English Program began, the people, students 
and teachers alike, cheered with excitement for 
the most anticipated event of the year.
     But fi rst, let’s back up a bit, back to before 
it began. The idea was to celebrate the 12 the 
year anniversary of ACTEP, and make it one of 
the biggest events of the year. It was a simple 
idea, but the execution was extraordinary. The 
event, as it was designed contained games, ac-
ademic booths, a theatre, alumni, which, essen-
tially, is where former teachers and students 
meet up to discuss and talk about things, and 
the most famous (says the one of the people 

who help to manage it), the ACT EP café, other-
wise and more famously known as ACT EP Bis-
tro. Let me go into more detail on the booths, 
the theatre is where all the shows are arranged 
and the viewers can enjoy a bit of remixed and, 
uh, what’s the word? Bootleg! Yes, a bootleg 
version of Snow White. Or as the gentlemen say 
it, an ‘alternative version’ of Snow White (sorry). 
The next on the list, the academic booths, and 
these booths contain facts and lessons from 
the class that you are studying, have studied 
or will study, condensed into a board for your 
convenience. The third on the ‘chopping list’ 
are the games, which I believe to be everyone’s 
favorite. There are many games, one of them 

12
th
 Year Anniversary English Program

Mr.Thanachote Piamlapthanabrun, G7A
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has you putting your hand into a box full of 
reptiles and poisonous creatures! Well, a box 
full of rubber and plastic reptiles and poisonous 
animals. One of them has you playing an En-
glish trivia about, well, English, they make you 
pick a question from the box of eggs and you 
open the egg, the difficulty will vary with each 
egg and the color of the paper. The next is the 
alumni, where teachers and students, former 
and current meet up to discuss the next events 
of the school and also general things. The last 
here if the ACT EP Bistro, which, essentially is 
a café serving drinks and desserts along with 
some actual foods like pizza, of course, now 
the thing that surprise me the most is that all of 
these are not store bought because they were 
all made in-house by the collective efforts of 
the students. And I believe it turned out very 
well, as the food was delicious (not that I stole 
any) and some of the teachers even request-
ed a delivery for their drinks! I’d say that’s a 
good amount of effort put in that turned out 
for the best. Now, at this point you may or may 
not be wondering how the students get to all 

the booths at once, in just half a day (opening 
ceremony which is about 9:00 am until lunch 
which is about 12:00 am), well the answer is 
there is a cycle of students going in and out of 
booths, they all swap places after they’re done 
with one booth.
 This event was very fun to be a part of. 
I was an MC for the event, if you had a keen 
eye, you would notice me standing (and get-
ting a chair to sit) around the podium to the 
right of the stage. I was the MC for the opening 
ceremony which also included various perfor-
mances from various classes, young and grown. 
Speaking of the opening ceremony, let’s talk 
more about the chemistry of it. We first began 
with performance from students, rehearsed by 
the teachers of the English Program. And then 
after that, it was the MC’s job, I only had about 
3 hours of practice, as I was off sick and actual-
ly came to the school just to rehearse for the 
job. But it actually went very well, much to my 
surprise. And then it was the Brothers and the 
Director’s job for the champagne opening cer-
emony, which I and the teachers discussed to 
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actually contain champagne, but as it turns out, 
it was all just confetti, a beautiful pop! And then 
the rest was me trying to run the bistro with all 
the people, it was a very busy and in my opin-
ion, very successful café, as it seems that the 
students actually enjoyed it (and the teachers 
too). I mostly helped by preparing drinks at the 
back for the students at the front to serve, quite 
busy, though I didn’t have plans to stay and 
help out at the bistro, seeing that the bistro was 
very busy, I figure it would need all the help it 
could get, so I threw over my plans for having 
fun and actually helped with the bistro, which I 
am very happy that I did.
      A few final words before you readers 
turn to the next page and forget about what I 
wrote forever. First of all, I would like to thank 
Mr. Daniel Tuttle, and head of English Program 
for being one of the leading roles in that beau-
tifully arranged event. And all the teachers 
and students that helped with the event, even 
though your effort will go unnoticed my many 
people, you have my gratitude, because help, 
no matter how little the effect it may cause, 
when a lot of effort is put in, it is still to me a 

great effort and a great help over all, and with 
the collective minds and efforts of all the stu-
dents working together, this event turned into 
something beautiful and also, at the same time 
extremely fun and enjoyable to work. And even 
though it may seem that at the bistro I was too 
busy to cooperate, I tried my best to deliver 
the best performance and the best effort and 
impact to the café to keep it running and to 
keep the gears and the foundation of the bis-
tro running as smoothly as possible, and to all 
the students and all of the teachers and also, 
all of the parents working at the ACT EP Bistro, 
all of your help and all of the effort you put 
into making and shaping that bistro into what 
it was that was incredible. And also, all of the 
students from who helped to craft together the 
tables used in the café and all of the miniature 
garden decorations, thank you for all your col-
lective effort and all of your work that was put 
into shaping the café and the event as a whole 
into what it was dreamt to become and what 
it did become which was the fulfillment of the 
dream thought out cleverly and beautifully by 
all the teachers, students, and parents, thank
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 My name is Pimmada Ngamsangapong. 
My nickname is Mild. I am studying in Grade 7A, 
English Program. I would like to talk about my 
achievement that I am very proud of.
 On Friday the 24th of November, 2017, 
I had a great opportunity being the MC for the 
opening ceremony of our new library, the “The-
ophane Learning Space”, a new and exciting area 
for young learners to study and explore new 
things in a safe and welcoming environment at 
Assumption College Thonburi.This library was 
established because of the thought of Brother 
Doctor Verayuth Boonpram, the School Director. 
The origin of the name of this library, “Theoph-
ane Learning Space”, came from Brother Doc-

tor Verayuth Boonpram’s religious name, Saint 
Theophane. 
 When I was assigned to do this job, I was 
very delighted, even though I had only a couple 
of days to prepare the script and practice. I have 
to thank Miss Saifon Radomkij for giving me the 
opportunity and coaching me how to speak as a 
good MC.
 On that day, I was very excited because 
there are many honored guests joining the open-
ing ceremony. I did my best, being myself, and 
spoke with confi dence and smile. And everything 
went well! I have to thank all EP Teachers who 
supported me. And I hope I will have a chance 
to do this job again. Thank you very much.

Theophane Learning Space

Ms. Pimmada Ngamsangapong, G7A
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Thanachote Piamlapthanabrun, G 7A
   The people of this generation, have a 
thirst for knowledge, there are many sources 
where one can learn and study, but the most 
notable is a library, as it contains hundreds of 
books, with thousands of pages, and each page, 
filled with brilliant facts. 
 Today we open the Theophane Learning 
Space, a new and exciting area for young learn-
ers to study and explore new things in a safe 
and welcoming environment, filled with pages of 
knowledge and new facts waiting to be learned 
by our students. Here at Assumption College 

Thonburi, we want to focus on enabling the stu-
dents and our young learners to be able to learn 
for themselves, and this must come with a love 
for reading, and we want our students to be able 
to use the knowledge they learn in their daily 
lives, and being able to learn from experience. 
Therefore, we want to improve our learning 
space to, 1. To instill the idea of learning by read-
ing independently, 2. To improve and establish 
the English Program library as a learning space 
for various things, and 3. To make the library a 
place for not only studying and research, but as 
a place for relaxation and relief as well.
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 Hello, let’s get started by knowing me 
fi rst. My name is Chokchai Puangsiri, or people just 
called me Got. I’m one of the fi rst generation of 
English Program, Assumption College Thonburi. As 
I recalled, I was graduated from English Program in 
2012, which was almost six years from today. Then, 
I chose to go for a Bachelor of Aerospace Engineer-
ing at Kasetsart University, which is an international 
program. This program required me to take three 
years studied at Kasetsart University, and anoth-
er one-half year at RMIT University in Melbourne, 
Australia. Then, I graduated my bachelor degree in 
2017 and currently becoming a student pilot for 
Thai Airways International. 
 Let’s go back in time, during the fi rst era 
that English Program had been introduced to As-
sumption College Thonburi, things were tough, 
people were watching us, so we kind of built this EP 
family literally from nothing. I could remember that 
before we had fi nally settled down at these current 
buildings, we had moved to different places for at 
least three locations in six years period. However, 
no matter how tough things were, I would defi nitely 
say that I was really had a great time with friends 

From then until now  

By Mr.Chokchai Puangsiri
and teachers in this family. As a result, alumni in an 
early age are very close together, and we still keep 
in touch among ourselves because we had gone 
through a lot. 
 The story of my English Program study was 
started from 2006, when I was in Mathayom one. 
Before being a part of this program, it was a tough 
decision for me and my family to make because 
it is something new to the school, but it wasn’t 
hard enough though. Due to our mutual interest 
in English language between my family and I, we 
decided to enroll in this course throughout my high 
school period. I would say that my skill was not 
developed overnight but rather gradually increase-
dover the past six yearsin English Program. Then, 
I had a chance to be an Exchange Student to the 
United State in 2009 as part of the AFS Exchange 
Program. From that experienced, I could say that 
the best way to learn language is to be a part of it, 
surrounding by it, so you could apply to your daily 
life, and that was what I did during my exchange 
year in the Unites State. After the exchange year, I 
got two years left to prepare for my target univer-
sity. To be honest, I have no idea which study path 
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I would like to choose, or what I really like, but 
one thing to be sure of is that I would prefer some 
calculating or interpreting rather than those mem-
orizing tasks. From that reason, I took engineering 
program into a consideration, because between 
mathematics and I, we do have something in com-
mon. After that, I had looked into different major of 
engineering, and Aerospace Engineering really stood 
up, comparing to the others. The reason is that, an 
aviation industry was growing rapidly and still. Also, 
this course would be really challenging because it 
does include those automotive industry but consid-
ers an extra degree of movement, which is a verti-
cal axis. To make it sound simple, an aircraft oper-
ates similar to a typical car in term of movement, 
but an aircraft can also move up-down, which a car 
cannot.
 Although, I had no knowledge or any inter-
ested in aviation industry or even physics behind the 
aircraft, this course really kept me interested and 
pushing me forward with those magic in the sky, as 
I called it. To prove that, I was graduated from Ka-
setsart University in 2016 and was ranked first, who 
got the highest GPA in all engineering faculty with 
the cumulative GPA of 3.96. Finally, after five years 
of study and a short period internship with aviation 

industry, I had seen so many jobs associated with 
this industry, and could decide what I really want 
to do next, and it was going be an Airline Pilot. Note 
that a pilot does not have to go through an intense 
four years of aerospace engineering study similar 
to myself, but people can graduate with any major 
and apply for the recruitment afterward, and this 
is just to clear some misunderstandings. In general, 
the student pilot examination process usually takes 
very long time to complete, from six months up to 
a whole year. As a result, the process did take me 
one whole year in 2017, and I was lucky enough to 
success and be a part of the student pilot program 
for Thai Airways International Company Limited. 
This year, on the 1st of December, alumni were in-
vited to celebrate the 12th year of English Program. 
As we tracked down our alumni, there are total of 
six generations of English Program students graduat-
ed from the school, so we have got more than 200 
alumni already. Then, we tried to gather our broth-
ers and sisters as much as we could by spreading 
word out from friend to friends, but since the event 
was held on a Friday, some of us could not make it 
due to work and study. 
 On that day, the activities were divided 
into two main parts; morning and afternoon. In the 
morning, there were a celebration and activities go-
ing on inside the main hall of Louis Marie Building. 
As alumni, we were told to come up with some 
activities for current students. Our main goal was 
getting to know our little brothers and sisters as 
much as we could. Then, just in case they curious 
about anything, they would have a chance to ask us 
directly, or we could share some of our memorable 
experience to them. As a result, we come up with 
some games to entertain them and trying to break 
the ice between strangers, so that they would inter-
act with us, and it did work.With the little kids, we 
just roll out some well-known games we used to 
play in the old times, and reward them with some 
prizes, snack and candy to be exact. On the other 
hand, with those older ones, including high school 
students, we tried to break them into small groups, 
so they would have a chance to meet their alumni 
more closely. The conversations weretenser than 
those little kids, because we would like to share our 
high school experience during that time, life after 
it, and of cause, any useful advice a brother can 
gave to brothers and sisters. The morning event had 
gone great, even above our expectation, because 
we were afraid that there would be little response 
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back from current students, but it did not.
 In the afternoon, there was a football 
match, which consisted of four teams, two of them 
were alumni. We know that sport could bring peo-
ple together, and that is the purpose of the match 
other than just winning and losing. The match start-
ed at one o’clock sharp with a total of four games, 
which finished slightly before three o’clock. Along 
the side, we tried to interact with the current stu-
dent by went directly and had a chat with most 
of them. The topic was varied depending on the 
grade they are in and what was their interested. For 
instant, freshmen student would have no interest 
in university life, but rather which study curriculum 
they would be interested; between science-math 
or math-art. On the other hand, those high school 
students, especially seniors, would be interested in 
the university life and how to prepare themselves 
for those dreamed university. As a brother, the only 
advice for them is to choose what they would real-
ly enjoy, because they would have to stay on that 
path for the next four years at least, or even their 
life doing it.
 Later in the day, after sport activity had 
ended, we were gathering for some group photos. 
Surprisingly, there were a lot of alumni came later 
during the sport activity, which might be because it 
was Friday afternoon and they were able to come 
by easier than the morning session. As a result, we 
were so glad that this event had brought us togeth-
er, because it would be rare to see those many 
generations of English Program graduated came to-
gether and enjoy the day. This event would not 
accomplish and gone well with the participation of 
those many generations of English Program gradu-

ated. As one of the oldest English Program student, 
I would like to say thank you to all brothers and sis-
ters, including both current and graduated students, 
on behalf of the English Program first generation.
 As alumni, we did not come empty handed 
on that day. We did some fundraiser between an 
alumni circle, and came up with some budget to do 
something for our little brothers and sisters, which 
is the limited and only “EP ACT Family” sticker. The 
reason behind this is to remind us when we see it 
that we are not alone, but there are another 500 
and more people, who are sharing those experience 
with us and will always support us, got our back.
 Lastly, to all current students and parents, 
from my experience during high school and univer-
sity life, I would say that English is very important, 
just as everyone said. It is just the fundamental of 
everything, including those piles of text books in 
your university or even a job you are looking for in 
a long run. No surprise, English program had taught 
me well in a way different than those regular En-
glish classes elsewhere. I strongly believe that the 
best way to perfect it is to be surrounded by it, and 
that is why English Program was introduced in the 
first place. It is unlike those physics and mathemat-
ics that would require some effortand attention in 
a certain period and be good at it. However, lan-
guages develop differently, and it would take lon-
ger time and a lot of experiences to perfect it, just 
believed in yourself and nothing is ever above your 
effort.

Chokchai Puangsiri ( P’Got )
First Generation of English Program

Assumption College Thonburi



68 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี  69

 Before the successfully achievement of White Team Stand and coming up with the best accom-
plishment, we have passed many things together. Facing and suffering problems and pressure from many 
parties, confl ict arise within the group and more. Ultimately can overcome those obstacles. My name is 
Warisara Saetang or they called me Jinny.I, as part of Grade11A students was in charge of Stand cheering’s 
leadership. Today I am going to tell you about my Stand cheering’s leadership experience and manage-
ment systems throughout the practicing period.
 Ever since Assumption College Thonburi’s announcement of having another team for our intramural 
sport day.This was our fi rst year ever for English Program to organized our own team which represent as 
“White Team”. Everyone was shocked and caught up with the incident. At fi rst, the management system 
was still unworkable. Delay in work. As such, “do nothing” was supposed to be something that should not 
be done, wasn’t it? Therefore, to make the work goes smoothly, everybody was united in commenting 
upon the defects that should be modifi ed. Moreover, to lay the foundations of our organizing system. For 
the purpose of having the foundation was providing the subsequent generation an ideal for operating the 
White Team stand to become more progressive and harmonic. 
 Our team’s operation was divided into several parties as follows: 
 • Stand cheering
 • Parade procession
 • Track training
 • Cheering
 • Service
 • Costume etc. 

White Team Stand

By Ms.Warisara Saetang G11A
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  For Stand cheering, we spent arounds 2-3 months for training before the actual sport day. Starting 
from designing the movement for 4 minutes performances. We had been discussing on the design of vari-
ous things including the move, the deployment of the row, the use of props. Several ideas come into our 
mind. Exchanging opinions are not always corresponding. As a leadership, I took those suggested reviews as 
a consideration and modified to suit our stand as much as possible. As the head of this department, there-
fore the majority of taking responsibility of the design was in my charge. From the beginning, I was facing 
a lot of pressure. Being anxious about the work that is not going to come out as everyone had expected. 
Nonetheless, I always thought how come the leader who does not have enough responsibility for their own 
duties and was referred as a leadership. He or she is unbecomingly head who will bring a particular team to 
success if he or she is not good enough. As a consequence, I endeavor to do my best to ensure our team’s 
stand were second to none. When preparation was ready. The next step was finding a member to be part 
of Stand Cheering. 

•The qualification for becoming a stand cheering’s member:
1. Capable of devoting their leisure after school forrehearsal.
2. The student must only be educated in Grade 7 to 11
  At first, there were several numbers of lacking of members which seems to discouraged us. However, 
there were some of them who were interested in being a part of Stand cheering. Their reason was this was 
the first year that English program had our own team. Their anticipation was to bring victory to the team. 
By the time we heard their words, It was an impulsion to move forward and grab our triumph. However, 
wholly assembling all the stand members was not easy at all. Every evening, it took leisure after school to 
rehearsal. Instead of going home and taking a nap after an exhausting day. That is why most of them do not 
want to become stand cheering’s member. But ultimately White stand was filled. When the members get 
settled, next step was setting up the rehearsal schedule that holding every evening after school from half 
four to six o’clock. But every Wednesday was exception due to the military training in which all the boys 
must attend unless they refused to attend and randomly pick the black and red marker which indicate 
that person must or must not enroll an army at the time they became adult. Anyway, due to the military 
training therefore we don’t have rehearsal on Wednesday because there were lots of absent staff and 
stand cheering members. During the rehearsal, some people were exemplary behavior in whichthey are 
never absent. Vice versa,some hardly come. But one thing that impressed me was the one who was present 
and be able to conduct the move,they help teach the move to the people who was absent without any 
direction from me. They knew what they were doing.
 Ever since the beginning of rehearsal, the problem that kept me worried all the time was punctuality. 
No matter whether the staff or stand cheering’s member was often defective. Occasionally, the rehearsal 



70 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี  71

wasnot in accordance with the plan due to lacking of punctuality. In case of being late due to necessarily 
situation, it’s okay but there was no excuse for illogical reasons. In the end, they made a lot of progress 
especially the last day of practicing. It was a dress rehearsal and everyone was very tired due to the late 
practicing. 
 When the sport day was coming. After randomly drew lots, ourteam was the first team to perform. 
Now most of you might think it is unlucky. For us, being the first team to perform was absolutely satisfac-
tory. Why? Let say the team next to us get to perform first and they did perfectly and exquisitely and we 
might have lost our confident because of them. Additionally, being the first team was equivalent to stan-
dard form of judgement. Which team did better than the first team is going to be the next standard form 
ofteam to get compared to other team to finding the winner of Stand Cheering competition. Hence, we 
need to do our best to achieve the victory and to prove ourselves on behalf of English Program. 
     The result was commendable and worth the hard working we all have 
been passed through together. Although we received 2nd runner up for Stand Cheering and .But we have 
successfully rock the stadium.We have learnt how important the cooperative in teamwork was and I have 
learnt how to set a good example for teammate as a leader.
 Getting people to work together isn’t easy.As a new team leaders, we decided to set our team up for 
success in order to create an environment where everyone feels comfortable and motivated to contribute.
This is some principle to remember:
• Be clear about what goes into our decision making and how we will evaluate the team’s progress.
• Encourage team member to connect.
• Communication is the key to avoid misunderstanding and poor results in the team.
• Avoid jumping into trying to accomplish the work without building relationship with the team.
• Be open minded and respectful to people’s opinions- if you disagree, just add your logical opinion 
why you disagree.
 So far, I am very grateful and thankful for being a part of our success. I appreciated all the effort ev-
eryone has put into this work. Thank you, all of the backstage supporter, who I have or haven’t mentioned 
here including EP student, EP teacher, Grade 10AB, Grade 11AB, our team’s chairman “White” and the most 
important person, our consultant teacher “Mrs. Mamm”. Although the Stand Cheering was over but bond-
ing relationship is never cut off. The benefit of doing Stand Cheering was making a special relationship way 
more like a family. We started as stranger, become acquainted, started hanging out and BOOM, we became 
completely inseparable. We have no blood connection, yet we start to feel like family members. We deep-
ly and truly understanding each other’s habit. That’s what the most precious thing that we obtained from 
organizing White Team’s Stand Cheering as well as others parties. Last but not least, Thank you EP family 
for bringing us together.
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 A typical adult wakes up every day, challenges a tedious commute, possibly works at least 8 hours 
and gives priority to one’s commitments and responsibilities. It doesn’t sound like much fun being an adult. 
So then why follow this demanding routine? Rewards are the answer. A working adult earns a salary. Not 
only does a salary keep food on the table and a roof over one’s head, but it also pays for the luxuries 
in an adult’s life. A successful adult understands that harder work leads to greater rewards.  

 One of the most important functions of an education is to give youth the foundation they need to 
succeed professionally and socially in their adult life. Nonetheless, being given a litany of responsibili-
ties and expectations without incentive hardly refl ects the reward system that motivates us in the world 
outside of school. That is why the ACT English Program developed the reward system of Buckaroos for 
primary students.

 Buckaroos are a currency with a sticker exchange rate. Students earn stickers through being 
well-behaved, participating in class, completing assignments and using English appropriately. Each student 
has a sticker book where they collect subject stickers. Because the students are motivated by the prospect 
of earning more stickers, students fi nd themselves willingly conforming to classroom behavioral standards, 
volunteering to speak, and making a greater effort to demonstrate their understanding of the lesson being 
taught. 

 Students collect stickers through most of the year and then trade the stickers for buckaroos. 
Buckaroos can then be used to buy school supplies, plush animals, games and toys. Students learn that 
hard work, participation and assertiveness is rewarded by

Buckaroo

by Mr. Darrell Guinn






