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เรื่อง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	
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อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะ	อุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา)

จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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	 โรงเรยีนเป็นสถาบนัหนึง่ทีม่หีน้าทีห่ล่อหลอมและพฒันาเดก็
และเยาวชนให้เจริญเติบโตในทุกมิติของชีวิต	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบรุตีระหนกัดใีนหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีส่�าคญัยิง่นี	้ตลอด
ระยะเวลาเกอืบ	60	ปี	ทีผ่่านมา	โรงเรยีนได้ปรบัปรงุพฒันาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	 สวยงาม	ปลอดภัย	
ปรับปรงุหลกัสตูรให้มคีวามทนัสมยัเอือ้อ�านวยต่อการสร้างความ
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	ส่งเสรมิการเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม	โดยมจีดุมุง่หมาย 
ที่นักเรียนทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพใน
สงัคม	ตามแนวทางของท่านนกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต 
ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล
	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส		COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของทกุคน	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
จึงต้องมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน	 งดกิจกรรมต่าง	 ๆ 
ในภาคฤดูร้อน	 เพื่อเป็นการร่วมมือกับภาครัฐที่จะยับยั้งการแพร่
ระบาดของไวรัส	 ตลอดจนลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน
ที่รักของเรา	 และถือโอกาสนี้เตรียมความพร้อมหลายส่ิงส�าหรับ
การเตรียมรับนักเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียน	 ทั้งด้านอาคารสถานที่	
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์	ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยของ
นกัเรยีน	การเรยีนรูว้ถิชีวีติปกตริปูแบบใหม่		(New	Normal)		จงึเป็น 
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวิถีชีวิต
ปกติรูปแบบใหม่อาจจะเป็นเร่ืองที่ไม่ง่ายนักแต่ก็เป็นการช่วยให้
นักเรียนปลอดภัยจากไวรัสนี้ขณะที่อยู่ในโรงเรียน	
	 โรงเรยีนได้เปิดช่องทางการให้ข้อมลู	ข่าวสารระหว่างโรงเรยีน
และผู้ปกครองหลายช่องทาง	 หากมีข้อเสนอแนะโรงเรียนในทาง
สร้างสรรค์	 ท่านสามารถสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้	 หรือผ่านครู
ประจ�าชัน้		โรงเรยีนยนิดีรบัฟังข้อเสนอแนะในทกุ	ๆ 	ด้าน	เพือ่น�ามา 
พิจารณาปรับปรุงให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิลสงูสดุ	ขอพระพรจากแม่พระอสัสมัชญั	องค์อปุถมัภ์ของ
โรงเรยีน	และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่านเคารพนบัถอื	จงดลบันดาลให้ท่าน 
มีความสุขความเจริญ	ประสบความส�าเร็จทุกประการ

สารจาก
ผู้อํานวยการ

ภราดา ดร.ช�านาญ  
เหล่ารักผล
ผู้อ�านวยการโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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วัตถุประสงค์

 1.	 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	กิจกรรมของโรงเรียน

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	

	 	 ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	และผู้อ่านทุกคน

	 3.	 เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น	 ข้อเขียนทางวิชาการ	 

	 	 ผลงานครูและนักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครอง

บรรณาธิการ

	 มิสสุภัทรา	 ตะกรุดแก้ว

	 มาสเตอร์รณชัย		 เมฆบริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

	 มาสเตอร์เทิดพล	 วงษ์รักษา

	 มิสชมพูนุช		 พิพัฒน์ชยานนท์

 มิสสุภาพร		 ตะกรุดแก้ว

	 มิสโสมพร	 วงษ์พรหม

	 มาสเตอร์วันชัย	 จิรคุปการ

	 มิสนงนุช	 เอกตระกูล

	 มาสเตอร์อังกูล	 เพลิดโฉม

พิสูจน์อักษร

	 มิสสุภัทรา	 ตะกรุดแก้ว

ที่ปรึกษา

	 ภราดา	ดร.ช�านาญ	 เหล่ารักผล

	 ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย

	 ภราดาอรุณ	 เมธเศรษฐ

	 ภราดาสุนันท์	 โยธารักษ์

	 ภราดาพัทธนันท์	 ไชยรา

	 มิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน์

	 มิสวิไล	 ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนข้อมูล

	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	หัวหน้างาน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู	้

	 คณะคร	ูนักเรียน	และผู้ปกครอง

เจ้าของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ	่เขตบางแค	กทม.	10160

	 http://www.act.ac.th

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

เรียงพิมพ์

	 Sunprinting	ถ.จรัญสนิทวงศ	์กทม.	โทร.	0-2433-4192

	 สวัสดีค่ะ	 อสธ	 สาร	 ฉบับนี้	 ทุกท่านจะได้ 

พบกับบทสัมภาษณ์นักเรียนของเราที่ได้รับรางวัล

จากการประกวดแข่งขนัรายการต่าง	ๆ 	เพือ่แบ่งปัน 

ประสบการณ์	 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

นักเรียนที่มีความสนใจ	 และความถนัดท่ีตรงกับ

หัวข้อสัมภาษณ์ในแต่ละคอลัมน์	 ตลอดจน	 ภาค

จบของเรื่องเล่าจากมาสเตอร์เทิดพล	 วงษ์รักษา	

“ตรุกี...	อญัมณีสองทวีป”	ให้ผูท่ี้เคยได้อ่านภาคแรก 

ไปแล้วได้ติดตามตอนจบกันค่ะ

	 อสธ	สาร	ยนิดเีปิดรบับทความของนกัเรียน

ที่มีความสามารถด้านงานเขียนอยู ่เสมอนะคะ	

นักเรียนที่มีความสนใจสามารถแวะเข้ามาติดต่อ

สอบถามได้ทีห้่องประชาสมัพนัธ์	ไม่แน่ว่างานเขยีน 

ของนักเรียนอาจจะได้ตีพิมพ์ในเล่มถัดไปนะคะ	

แล้วพบกันค่ะ
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เ ห รี ย ญ ท อ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น

งานวนันกัประดษิฐ์

แนวคิดริเริ่มในการประดิษฐ์
เครื่องตรวจจับเห็ด
 ด.ช.ธฤต : ในปัจจุบัน	 มีฟาร์มเห็ดอัจฉริยะที่
ควบคุมความชื้น	และอุณหภูมิอยู่แล้ว	แต่ผู้จัดท�าเห็น
ว่ายังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ	ต้องคอยเข้าไปดูว่าเห็ด	
โตพอที่จะเก็บได้หรือยัง	 ผู้จัดท�าจึงคิดระบบอ�านวย
ความสะดวก	ทีจ่ะท�าให้เกษตรกรผูป้ลกูเหด็	แคเ่ข้าไป
เกบ็เหด็เท่านัน้	ไม่ต้องคอยเข้าไปดเูหด็เป็นประจ�าครบั

สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้ส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันใน
โครงการ	Thailand	New	Gen	Inventors	Award	(I-New	Gen	2020)	และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ	ในงาน 
วนันกัประดษิฐ์	ประจ�าปี	2563	จดัโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต	ิเมือ่วนัท่ี	2-6	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	
ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	ผลการแข่งขัน	ผลงาน	“เครือ่งตรวจจบัเหด็”	ของ	ด.ช.ธฤต  วทิย์วรสกลุ 
และ	ด.ช.พีรวิชญ์ ตีรพัฒนาพันธุ์	 ชั้น	 ม.3/8	 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	 โดยมีมิสฤดีมาศ โพธิ์ไพจิตร 
เป็นครูที่ปรึกษา	 วันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักเรียนทั้งสองคนถึงผลงานที่ได้รับรางวัลและมิสฤดีมาศถึงการ 
ดูแลนักเรียนค่ะ

ขั้นตอนกระบวนการประดิษฐ์ โดยสังเขป
 ด.ช.ธฤต : กระบวนการมีขั้นตอนดังนี้ครับ	
	 1.	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ	
	 2.	ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และโครงสร้าง
	 3.	เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ	์
เช่น	Sensor	วัดระยะทาง,	Microcontroller
	 4.	ประดิษฐ์อุปกรณ์ตามแบบ
	 5.	ทดลองระบบ	 และการเขียน	 Code	 ของ 
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แต่ละส่วนเเยกกนั	(Blynk,	Ultrasonic,	Line	Notify)	
	 6.	น�า	Code	มาเขียนรวมกัน	และ	Upload	ลง
ไปยัง	Microcontroller
	 7.	ทดสอบการท�างาน	และน�าไปทดลองใช้จริง

อุปสรรคที่พบระหว่างผลิตผลงาน
 ด.ช.ธฤต  : อุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ได้มาตรฐานส่ง
ผลกระทบต่อระบบการท�างานของอปุกรณ์	และปัญหา
ทาง	Technical		ของอุปกรณ์ครับ

นําเสนอผลงานโดยสังเขป
 ด.ช.ธฤต : เคร่ืองตรวจจบัเหด็เป็นเครือ่งมอืช่วย
เกษตรกรในการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นว่าเห็ดที่
เพาะเลี้ยงอยู่นั้น	พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวหรือไม่	ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดความสะดวกสบายกับเกษตรกรลดเวลาใน
การเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเห็ด	 และสามารถเก็บ
เห็ดได้ในเวลาที่เห็ดโตพอดี	 ท�าให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพ
และขายได้ราคาสูงครับ

ความรู้สึกเมื่อได้รับรางวัล
 ด.ช.พีรวิชญ์ : มีความภาคภูมิใจที่สามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานจากปัญหาใกล้ตัว	 และได้รับรางวัล
ในระดับประเทศ	พวกเราจะน�าประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปพัฒนาตนเองต่อไปครับ

คําแนะนําสําหรับนักเรียนรุ่นน้องท่ีอยากส่ง
ผลงานเข้าประกวด
 ด.ช.พรีวชิญ์ : การสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์	แนะน�า 
ให้เริ่มสร้างจากการแก้ปัญหาเล็ก	 ๆ	 ใกล้ตัว	 และน�า
เอาความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้มีความคุ้มค่า	
และเกิดประโยชน์สูงสุดครับ	

ความเป็นมาในการนํานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งนี้
มิสฤดีมาศ :	 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี ้
เป็นนักเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ฯ	(STEM)	นักเรียนห้องเรียนนี้มีการเรียน
ในรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ	์ซึ่งเรียนเกี่ยวกับการ	
Coding	 และอิเล็กทรอนิกส์	 เมื่อจบช่วงชั้นในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	3	นักเรียนต้องสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ	 โดย
นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้
อย่างอิสระ		เพื่อการแก้ไขปัญหา	และพัฒนาสิ่งต่าง	ๆ  
	ทีอ่ยูร่อบ	ๆ 	ตวั	ผลงานเครือ่งตรวจจบัเหด็เกดิขึน้จาก
นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของการ	 Coding	 และ
อิเล็กทรอนิกส์	 ประกอบกับนักเรียนได้ไปใช้ศูนย์การ
เรียนรู้พลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และเศรษฐกิจพอเพียง	
และพบว่าในโรงเรือนเพาะเหด็มเีหด็ให้ผลผลติจ�านวน
มากและมีบางส่วนได้รับความเสียหายเนื่องจากเก็บ
ผลผลิตไม่ทัน	 จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อลด
ความเสียหาย	ลดค่าใช้จ่าย	และเพิ่มรายได้	 นักเรียน
ได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหา	และลองผิดลองถูกจนเกิด
เป็นผลงาน	เครื่องตรวจจับเห็ดที่ใช้คลื่น	Ultra-Sonic	
ในการตรวจจับการงอกของเห็ด	และแจ้งเตือนให้เก็บ
ผลผลิตผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์	 ในช่วงที่นักเรียน
ก�าลังท�าการทดลองระบบของชิ้นงาน	 ทางโรงเรียน
ได้รับจดหมายเชิญจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติให้
ส่งนักเรียนเข้าร่วมน�าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม 
ประกวดในโครงการ	“Thailand	New	Gen	Inventors 
Award	 2020”	จึงตัดสินใจ	คัดเลือกผลงานดังกล่าว 
เข้าร่วมประกวดในกลุม่ผลงาน	“การเกษตรและอาหาร” 
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ผลจากความเพียรพยายามของนักเรียนในการ
สร้างสรรค์ผลงาน	เพือ่แก้ปัญหาใกล้ตวัจนท�าให้ผลงาน 
ของเราได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานในวันที่	 2-6	
กุมภาพันธ์	2563	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค	และได้รับรางวัลเหรียญทอง	ระดับประเทศ
 
มิสดูแลและช่วยนักเรียนเตรียมตัว
ในด้านใดบ้าง
มสิฤดมีาศ  :  มสิและคณุครูห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร์ฯ	ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น	ได้มกีาร 
จัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให ้
นักเรียนบูรณาการความคิดจากองค์ความรู้ที่ได้เรียน
ในวิชาต่าง	 ๆ	 เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์ชิน้งาน	นวตักรรม		ตัง้แต่นกัเรยีนศกึษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จนถึง	 ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่	 	3	คณะครูมีการฝึกฝนนักเรียนให้ได้
เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
ด้านอืน่	ๆ 	ทีจ่�าเป็น	เพือ่ให้นกัเรียนเกดิกระบวนการคิด 
ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมนักเรียน	 จนสามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมได้	 อีกทั้งยังผลักดันให้
นกัเรยีนได้น�าผลงานไปน�าเสนอในเวทต่ีาง	ๆ 	ทัง้ภายใน 
และภายนอกโรงเรียน	 เช ่น	 จัดแสดงผลงานใน 
วันวิทยาศาสตร	์วันวิชาการ	รวมทั้งเวทีระดับประเทศ	
อย่างเช่น	การประกวดแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์	

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันประเภทนี้
มิสฤดีมาศ :	 ส�าหรับรายการแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วม 
การน�าเสนอผลงานได้	 คุณสมบัติของนักเรียนที ่
เหมาะสมกับรายการนี้ต้องเป็นนักเรียนที่มีความ 
ขยันหมั่นเพียร	 มีความพยายามไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล�าบาก	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก	
และสามารถน�าสิ่งต่าง	 ๆ	 	 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ�าวันได้	 เหมือนกับคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า 
วิริยะ	 อุตสาหะ	 น�ามาซึ่งความส�าเร็จ	 เนื่องจากการ
สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ต้องเอาใจใส่	 ให้เวลา	 ต้อง 
ลองผิดลองถูก	 จนกว่าจะประสบความส�าเร็จและ 
ต้องสามารถน�าเสนอผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์สู ่
สาธารณชนได้

ฝากถึงนักเรียนรุ่นใหม่ ๆ ที่สนใจส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดบ้าง
มิสฤดีมาศ :	 โรงเรียนและคุณครูห้องเรียนพิเศษ 
วทิยาศาสตร์ฯ	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทกุคนพร้อม
ที่จะให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนนักเรียนทุกคนที่มี
ความสนใจและมีความเพียร	พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
และนวตักรรม	เพือ่เป็นทีป่ระจกัษ์	และมสิเชือ่ว่าความ
เพียรพยายามจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จค่ะ
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รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ

ขอแสดงความยนิดีกบันกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีทีไ่ด้รบัรางวลั
จากการสอบแข่งขันทางวชิาการดงัต่อไปนี้

รางวลัจากการแข่งขนัทางวชิาการ ระดับนานาชาต ิประจําปี 2563 วชิาวทิยาศาสตร์ (รอบสอง ระดบัประเทศ)

 รางวลัเหรยีญทอง ได้แก่
	 	 1.	 ด.ช.ธนดล		 ขนัทรัพย์		 ชัน้	ป.5/5

 รางวลัเหรยีญเงนิ ได้แก่
	 	 1.	ด.ช.ณดล		 เสริมสวสัดิ	์	 ช้ัน	ป.6/2
	 	 2.	ด.ช.ศภุวชิญ์		 ศรบีรูณะพทัิกษ์		 ชัน้	ป.6/7

 รางวลัเหรยีญทองแดง ได้แก่
	 	 1.	 ด.ช.พชรพล		 สาตสิน		 ชัน้	ป.5/3
	 	 2.	 ด.ช.สกุจิ		 ชนิรุ่งเรอืง		 ช้ัน	ป.6/8

รางวลัจากการสอบแข่งขนัทางวชิาการ สพฐ. ระดับนานาชาต ิประจําปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
วชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 รางวลัเหรยีญเงนิ ได้แก่
	 	 1.	 ด.ช.ณฏัฐชัย		 เกียรตวิรีภัทร		 ชัน้	ป.6/5
	 	 2.	 ด.ช.ธนณฏัฐ์		 สวุรรณรกัษ์		 ช้ัน	ป.6/6
	 	 3.	 ด.ช.นธิศิ		 จงประสทิธผิล		 ช้ัน	ป.6A

 รางวลัเหรยีญทองแดง ได้แก่
	 	 1.	 ด.ญ.ปานภากร		กมลนนัทนิ	 ช้ัน	ป.6/2
	 	 2.	 ด.ช.ยศวร		 ชยัเดชาภนินัท์		 ช้ัน	ป.6/3
	 	 3.	 ด.ญ.ศติา		 ตนัติศรปีรชีา		 ช้ัน	ป.6/5

 รางวลัชมเชย ได้แก่
	 	 1.	 ด.ญ.ญาณศิา	 ด�ารงธรรมวัฒนา	 ช้ัน	ป.6/6
	 	 2.	 ด.ช.นติธิร		 สงัข์เทพ	 ชัน้	ป.6/6
	 	 3.	 ด.ช.อภวิชิญ์		 รุ่งอภญิญา		 ช้ัน	ป.5/4

รางวลัจากการสอบแข่งขนัทางวชิาการ สพฐ. ระดับนานาชาต ิประจําปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
วชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มัธยมศกึษา

 รางวลัเหรยีญเงนิ ได้แก่
	 	 1.	 ด.ช.ไชยภทัร	 ตัง้โชตโิรจน์	 ช้ัน	ม.2/8	

 รางวลัชมเชย ได้แก่
	 	 1.	 ด.ช.ธติวุิฒ	ิ ธาราธรรมาธิกรณ์	 ชัน้	ม.3/8

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2562 ท่ีสอบได้คะแนน O-NET 
วชิาภาษาองักฤษ 100 คะแนนเตม็ ได้แก่

  1.	 ด.ช.วรทตั		 เดชานวุงษ์		 ชัน้	ป.6/2
	 	 2.	 ด.ญ.ชญานศิ		 ธรรมจ�ารสัศรี		 ชัน้	ป.6/6
	 	 3.	 ด.ญ.ไอร์ศดิา		 ไอรมณรีตัน์	 ชัน้	ป.6/5
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	 	 4.	 ด.ช.ปุณวฒัน์		 ไชยวงศ์ญาต	ิ	 ชัน้	ป.6/6
	 	 5.	 ด.ญ.ณฐัรดา		 รจิุชานนัทกลุ		 ชัน้	ป.6A
	 	 6.	 ด.ญ.พิณณ์ประภา		 นาคสมทรง		 ชัน้	ป.6A
	 	 7.		 ด.ช.ชยางกรู	 นติิสงิห์			 ชัน้	ป.6/3
	 	 8.	 ด.ญ.การสิตา	 พฒันจักร		 ชัน้	ป.6/1
	 	 9.	 ด.ช.ธนภทัร	 อณริกัษ์กลุ		 ชัน้	ป.6A
	 	 10.	ด.ญ.ณัฐณชิา		 ตระกลูลาภพันธุ	์	 ช้ัน		ป.6/7
	 	 11.	ด.ช.วชริวชิญ์		 พ่วงแก้ว		 ชัน้	ป.6/1
	 	 12.	ด.ช.สิรภทัร		 โชควทิยา		 ชัน้	ป.6/1
	 	 13.	ด.ช.ณดล	 เสรมิสวสัดิ	์	 ชัน้	ป.6/2
	 	 14.	ด.ช.ชวภณ		 นนทพันธุ	์	 ชัน้	ป.6B
	 	 15.	ด.ญ.ศรญิ		 เอือ้ศกัดิอ์ารี		 ช้ัน	ป.6/5
	 	 16.	ด.ญ.ลานา		 เอราวณั	สมุาลา	 ชัน้	ป.6B

นักเรยีนชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6  ปีการศกึษา 2562 ท่ีสอบได้คะแนน O-NET 
วชิาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเตม็ ได้แก่ 

 	 1.	 ด.ญ.ศติา		 ตนัตศิรปีรีชา		 ชัน้	ป.6/5
	 	 2.	 ด.ญ.ปริยากร	 ตนัติศริวิฒัน์		 ช้ัน	ป.6/1
	 	 3.	 ด.ช.เพชร		 โรจน์มหามงคล	 ชัน้	ป.6/3
	 	 4.	 ด.ช.ธนณฏัฐ์		 สวุรรณรกัษ์		 ชัน้	ป.6/2
	 	 5.	 ด.ช.ธนภทัร	 อณริกัษ์กลุ		 ชัน้	ป.6A
	 	 6.	 ด.ญ.วลัญช์รชั		 พ่วงแก้ว		 ชัน้	ป.6/1
	 	 7.	 ด.ช.ภีมพล		 ปฏภิาณจ�ารสั		 ชัน้	ป.6/1
	 	 8.	 ด.ช.ณดล		 เสรมิสวสัดิ	์	 ชัน้	ป.6/2
	 	 9.	 ด.ญ.ญาณศิา	 ด�ารงธรรมวฒันา	 ชัน้	ป.6/6
	 	 10.	ด.ช.นิตธิร		 สงัข์เทพ	 ชัน้	ป.6/6
	 	 11.	ด.ช.กีรเกยีรต	ิ	 ศรอีาชวนนท์		 ช้ัน	ม.3/1
	 	 12.	ด.ช.ธิตวิฒุ	ิ	 ธาราธรรมาธิกรณ์	 ช้ัน	ม.3/8
	 	 13.	ด.ญ.ธวลัรตัน์		 ธีรวชิยางกูร		 ช้ัน	ม.3/8
	 	 14.	นายพสิิษฐ์		 วงศ์ศรพีสินัต์	 ช้ัน	ม.6/3

นกัเรียนในโครงการห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นทีมี่สทิธิ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรบัเดก็และเยาวชนระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น
รุน่ที ่23 ประจ�าปี 2563 ได้แก่

 	 1.	 ด.ช.กรปภพ	 สทิธฤิทธิ	์	 ช้ัน	ม.2/8
	 	 2.	 ด.ช.กิตตธิชั		 จนัทนะรตัน์		 ชัน้	ม.2/8
	 	 3.	 ด.ช.ชยพฒัน์		 โอสนานนท์	 ชัน้	ม.2/8
	 	 4.	 ด.ช.บุญฤทธิ	์	 สขุพณชินนัท์		 ช้ัน	ม.2/8
	 	 5.	 ด.ช.ปัณณวชิญ์	 เฉลิมเลศิปัญญา		 ช้ัน	ม.2/8
	 	 6.	 ด.ช.ไอลดา		 รุง่ประถม	 ชัน้	ม.2/8

รางวลัเหรยีญทองแดง วชิาวทิยาศาสตร์ โครงการประเมนิและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
(TEDET) และรางวลัเหรียญทองแดง วชิาวทิยาศาสตร์ โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจ�าปีการศกึษา 2562 ได้แก่ 

   ด.ญ.มทัทวนิ		 ลลีาวรมณ	ี
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ที่มาของเรื่อง
มาสเตอร์วนัชยั : โครงการกบจเูนียร์ปีนี	้ก�าหนดหวัข้อด้าน
สิง่เเวดล้อม	The	Green	Zero	Waste	ซึ่งให้เวลาในการ
ประกวดน้อยมาก	เเค่ประมาณ	3	เดือนกับผลงานที่ต้อง
ผลติ	2	รอบ	ต้องบอกว่างานนีย้ากและท้าทายมาก	ทมีงาน 
เกือบท้ังหมดเป็นสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยผ่านการประกวด
ด้านการผลติสือ่		ผลงานเร่ือง	“ลองตองดสูเิธอ”	มทีีม่าจาก
การสงัเกตพฤตกิรรมการสร้างขยะ	และความคดิในการลด
การสร้างขยะจากการใช้ชีวิตประจ�าวันของเรา	 จนพบว่า 
ขยะจากเศษอาหารและบรรจภุณัฑ์จากโฟม	พลาสตกิเป็น
ปัญหาต่อสภาพแวดล้อมจึงจ�าเป็นต้องแก้ไขจากต้นเหตุ 
ของการเพิม่จ�านวนขยะพลาสตกิ	และลดการใช้โฟมทีเ่ป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

นักเรียนชมรม ACT Media ได้ส่งผลงานเรื่อง “ลองตองดูสิเธอ” เข้าร่วมโครงการประกวดส่ือสร้างสรรค ์
ด้านสิง่แวดล้อม “กบจเูนยีร์ THE GREEN Zero Waste เดก็ยุคใหม่สร้างสงัคมไทยไร้ขยะ” ผลการประกวดได้รับ 
รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ 
จัดการขยะอย่างชาญฉลาด วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ ครูที่ปรึกษานักเรียนชมรม 
ACT Media และทีมผลิตผลงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากการประกวดในครั้งนี้กันค่ะ

ลองตองดูสิเธอ
สัมภาษณ์โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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	 การค้นคว้าข้อมูลจงึเกดิข้ึนจากแหล่งข้อมลูรวมถงึ 
Social	Media	เพื่อให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจและเป็นการ
สร้างความคิดกับคนรุ่นใหม่	 แต่กลับไปสะดุดใจกับเรื่อง
ของวิถีของพระสงฆ์ในช่วงออกธุดงค์ตามป่าเขาที่พระ
ท่านใช้ใบไม้มาเป็นจานรองอาหารเมื่ออยู่ในป่า	 ค�าตอบ
ของเรือ่งนีจึ้งได้เร่ิมขึน้และเรากไ็ด้พยายามสร้างคอนเทนต์
ของเร่ืองใบตองน้ีออกมาในแบบวิถีอินทรีย์	 ซึ่งก�าลังเป็น
สิ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยไร้ขยะได้ตามโจทย์ของโครงการ
ประกวดครั้งนี้

ขั้นตอนการทํางานโดยสังเขป
มาสเตอร์วนัชัย : ในการประกวดแต่ละคร้ังเรามกัจะสร้าง
เป้าหมายไว้ครับ	 อย่างรางวัลท่ีได้มาน้ันก็เป็นเป้าหมาย
ส�าหรับการประกวดในปีนี้	 เพราะข้อจ�ากัดและความ
พร้อมในแต่ละปีมีอยู่	 เช่น	 ศักยภาพของทีม	 หัวข้อของ
การประกวด	หรือช่วงเวลาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน	อย่าง
บางปีทีไ่ม่ประกวดกด้็วยการพิจารณาจากความคุม้ค่าและ
ความเป็นไปได้ทีจ่ะลงแข่ง	หรอืบางปีมนีกัเรยีนในชมรมจะ
ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย	เราก็อาจไม่พร้อม
	 ส่วนมากเดก็มีเดยีจะมาประชมุกันช่วงหลังเลิกเรยีน 
โดยการนัดหมายเป็นครั้ง	 ๆ	 ไป	 แต่ก่อนจะเริ่มหาข้อมูล
และเตรียมการออกไปถ่ายท�าจะคุยกันบ่อยมาก	 สิ่งที่ครู
ทีป่รึกษาต้องท�ากจ็ะเป็นพวกเอกสาร	ประสานงานต่าง	ๆ  
ทั้งในและนอกโรงเรียน	 ที่ส�าคัญคือดูแลเรื่องความ
ปลอดภยัในการออกไปท�างานตลอดจนจบงาน	ส่วนเดก็	ๆ  
กต้็องเรยีนรูใ้นหน้าท่ีของตวัเอง	เราสอนให้ต้องรู้จกัท�างาน
ในสถานการณ์จริงเพ่ือให้เดก็เราสามารถท่ีจะคิดแก้ปัญหา
และเตรียมตัวในการรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 ปรับตัวและ
เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจาก	 Case	 ต่าง	 ๆ	 เราในฐานะ
หวัหน้าทมีจะต้องสงัเกตการท�างาน	และสรปุงานในทกุวนั 
ของการออกกองไปถ่ายงาน
	 ในการท�างานของเราปีน้ีเราไปถ่ายท�าเรื่องของ
ใบตองตานถีงึชมุชนทีเ่ป็นแหล่งผลติทีจ่งัหวดัสุโขทยั	และ

กโ็ชคดีทีเ่ราได้รบัการต้อนรบัจากผู้ใหญ่ในชุมชนครับ	เลย
ได้มีโอกาสได้เข้าสวนกล้วยตานี	 ได้ไปถ่ายภาพสวยๆ	 ที่
อทุยานประวัติศาสตร์สุโขทยั	ได้ชมการแสดงแสงสี	ได้เทีย่ว 
ในแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่สนามบินสุโขทัย	ซึ่งถือว่า
ปีนี้นักเรียนได้ทั้งความทรงจ�าที่ด	ีและรางวัลที่เราตั้งใจ

ปัญหาและการแก้ปัญหา
มาสเตอร์วนัชยั : ปัญหาหลักๆ	ของการท�างานคอื	การสร้าง
ทีมในแต่ละปีเราพยายามหาและพัฒนาเด็ก	ACT	Media 
ให้มคีวามสามารถทีห่ลากหลาย	ท�างานทกุบทบาทหน้าที่
แทนกันได้	การสร้างทีมที่จะสามารถผ่านปัญหาและช่วย
กันแก้ไขปัญหาที่อยู่หน้างาน	 ซึ่งจะเป็นทีมที่จะน�าพา
เราไปประสบความส�าเร็จ	 เป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมทีมหรือโค้ช 
อย่างผมใช้มุมมองผ่านประสบการณ์และเรียนรู้ถึงปัญหา
ในการท�างานของผมเอง	 ที่กลายเป็นสิ่งส�าคัญในการ
สร้างทีมงานคุณภาพ	 โดยผมเองมีความเชื่อส่วนตัวมา
ตลอดว่า	ผมยงัคงมองไปทีศั่กยภาพในตัวของเด็กมากกว่า
พฤติกรรมบางอย่าง	 และให้งานที่เป็นความถนัดและ
ความสามารถของตวัเดก็ได้แสดงความเป็นตวัตนท่ีแท้จรงิ 
ออกมา	เพื่อเขาจะได้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทีมของเขาแล้วผลงานสร้างสรรค์ที่เป็น 
คอนเทนต์ใหม่	ๆ	ก็จะเกิดขึ้น
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แบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจ
ระหว่างการถ่ายทํา
มาสเตอร์วนัชยั :	ในระหว่างก่อนและหลังทีจ่ะเร่ิมถ่ายท�า
ตามสคลปิ	ผมมักจะคยุและเตรียมทีมตามหน้าทีต่่าง	ๆ 	ไว้		
จากนัน้กจ็ะสงัเกตการท�างาน	ดคูวามอดทน	ไหวพริบ	การ
แก้ไขปัญหาหน้างาน	เราไม่กินถ้างานไม่เสร็จตามก�าหนด	
ไม่เลิกถ้าไม่สุดท้ายหรือดีที่สุด	 เพราะถือว่าท�างานก็ท�า
เต็มที่	กินก็ต้องเต็มที่	ทุกคนเป็นทีมเดียวกันแม้แต่ผมเอง
ก็เป็นสมาชิกในทีม	 และจบสุดท้ายกับการได้ไปเที่ยวชม 
ตวัเมอืงเพือ่ผ่อนคลาย	ทีพ่ดูมาดเูหมอืนจะว่าเราท�างานหนกั	 
แต่ที่จริงแล้วในแต่ละปีท่ีเราออกกองไปถ่ายท�าผลงานใน
แต่ละเรื่อง	 เราได้เรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ชีวิตของ 
คนอ่ืน	ๆ 	ออกไปดดู้วยตา	ไปเรยีนรูด้้วยตวัเอง	และกลบัมา
ตอบว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไร	มันเป็นความทรงจ�าและเป็น
ความประทับใจที่ผมกับเด็ก	ๆ	ของผมจะไม่ลืม

สิ่งที่ได้จากการผลิตผลงานในครั้งนี้
มาสเตอร์วนัชยั :	จดุเร่ิมต้นของการพฒันา	สร้างสิง่ใหม่	ๆ 	
มาจากการที่เราได้ท�า	ได้เห็น	เมื่อเรียนรู้กลายเป็นสิ่งใหม่	
ซึ่งบางครั้งหลายๆ	สิ่งหลาย	ๆ 	อย่างที่เราเคยเห็น	หากน�า
มาใช้ให้ถูกที	่ถูกเวลา	มันก็กลายเป็นนวัตกรรม	เมื่อมีการ
สานต่อการพัฒนาอย่างกระทงใบตองที่ใช้รองอาหาร	ที่มี
คณุสมบตัถินอมอาหาร	กนัร้อน	มาเป็นบรรจภุณัฑ์รปูทรง
ทนัสมยัไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม	แถมยงัลดขยะในโลกได้	
เราจงึได้สร้างผลงานมาเป็นแนวคดิในการแก้ไขปัญหาขยะ
ด้วยการน�าสิ่งที่เรามีอยู่รอบ	ๆ	 ตัวเรามาปรับใช้	 นั่นเป็น
เรื่องราวที่เราอยากจะถ่ายทอดให้เราได้คิดและตระหนัก
ในการแก้ปัญหาขยะในบ้านเรา

คําแนะนําสําหรับนักเรียนที่สนใจผลิตผลงาน
เข้าร่วมประกวด
มาสเตอร์วนัชยั :	ทุกอย่างเริม่ต้นมาจากความอยาก	อยาก
คดิ	อยากท�า	พอท�าไปสกัหน่อยมนักจ็ะเร่ิมไม่อยากเพราะ
มันเริ่มจะ	“ยาก”	แต่เมื่อเราเพียรพยายามศึกษาค้นคว้า	
ท�าจนสามารถแก้ปัญหา	และรูว้ธิกีาร	มนักจ็ะไม่ยากทีเ่รา
จะอยากก้าวสู่ความส�าเร็จครับ					

รายชื่อสมาชิกในทีม ACT Media
	 1.	 นายพลาธิป กิติพันธ์กุล	(ฟรังก์)		ชั้น	ม.6/8		
	 	 หน้าที่ตากล้อง
	 2.	 นายอันนัน จันทร์พวง	(พีท)		 ชั้น	ม.6/8		
	 	 หน้าที่	CG
	 3.	 นายสัญญา เจริญทรัพย	์(โกโก้)		 ชั้น	ม.6/8		
	 	 หน้าที่เขียนบท/นักแสดง
	 4.	 นายจรกฤตย์ เชยมาลัย	(ปอนด์)		ชั้น	ม.6/8		
	 	 หน้าที่ตัดต่อ

	 5.	 นายนภณัฐ วิริยไพโรจน	์(กาย)		 ชั้น	ม.6/8		
	 	 หน้าที่ผู้ช่วยตัดต่อ
	 6.	 นายกรธวัช จุไรทอง	(กัปตัน)	 ชั้น	ม.6/8	
	 	 หน้าที่ผู้ช่วยตัดต่อ
	 7.	 นางสาวเชาวลี ถิรชวลิต	(เบนซ์)		ชั้น	ม.5/7		
	 	 หน้าที่นักแสดง/พิธีกร

ที่มาของเรื่องลองตองดูสิเธอ
 ทมี ACT Media	:	เมือ่ตอนทีเ่ราได้รบัทราบหวัข้อ
การประกวดในครัง้นี	้เรากไ็ด้มกีารประชมุปรกึษาหารอืกัน
ว่าจะท�าเรือ่งใดทีจ่ะแตกต่างกบัทมีคู่แข่ง	และพวกเราก็ได้
ข้อสรุปว่าเรื่องการน�าใบตองมาท�าเป็นภาชนะต่างๆ	 นั้น 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ

ขั้นตอนการทํางาน
 ทีม ACT Media	 :	 ขั้นตอนแรกคือการประชุม 
ทมีงาน	และวางแผนการท�างาน	เมือ่ได้โครงเรือ่งก็วางแผน
ในการถ่ายท�า	ก�าหนดมมุกล้อง	ก่อนจะลงพืน้ทีจ่ริง	จากนัน้ 
เดินทางไปถ่ายท�าที่จังหวัดสุโขทัย	 และได้แบ่งหน้าที่ทีม
กล้องแต่ละคน	 ทุกคืนจะมีการสรุปงานในแต่ละวัน	 และ
วางแผนการท�างานในวันถัดไปครับ
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ปัญหา /อุปสรรคที่พบ
 ทีม ACT Media	:	มันเป็นเรื่องปกติที่การท�างาน
ทกุงานจะมปัีญหาเกดิขึน้	ซึง่แต่ละปัญหามกัจะเกดิข้ึนโดย
ไม่คาดคดิ	เราต้องรีบแก้ไขทุกปัญหาให้รวดเร็วทีส่ดุ	เพราะ
การท�างานนัน้แข่งขันต่อเวลา	ดงันัน้	ต่อให้ต้องเจออปุสรรค
มากแค่ไหนก็ต้องผ่านมันไปให้ได้	 เช่น	 ปัญหาเร่ืองกล้อง 
กรณีแบตเตอรี่หมด	หรือเมมการ์ดเต็ม	เราจึงต้องป้องกัน
ปัญหาด้วยการเตรียมอุปกรณ์ส�ารองไปหลายๆ	ชิ้นครับ	

 
แนะนํารุ่นน้องที่สนใจผลิตผลงาน
 ทมี ACT Media	:	เราเชือ่ว่าน้อง	ๆ 	ทกุคนสามารถ
ท�างานแบบพวกเราได้	 แค่มีความพยายาม	 มีความคิด
สร้างสรรค์	 มีใจรักในการผลิตสื่อ	 เทคนิคการสังเกตว่า 
ผลงานของเราเป็นที่น่าสนใจหรือไม่	 เช่น	 ให้เพื่อนลองดู
ผลงานของเรา	10	วินาทีแรกของคลิป	ถ้าเพื่อนสนใจเขา
จะดูคลิปของเราต่อไป	แต่ถ้าเขารู้สึกเบื่อ	แสดงว่าผลงาน
ของเราควรปรับปรุงครับ

เรื่องราวที่น่าประทับใจระหว่างการถ่ายทํา
 ทีม ACT Media	 :	ระหว่างการถ่ายท�าทีม	ACT	
Media	 เดินทางไปถ่ายท�าที่จังหวัดสุโขทัย	 ระหว่างที่อยู่
ทีน่ัน่	พวกเราได้ไปพกัอาศยัทีบ้่านของชาวบ้านสโุขทยั	ซึง่
ชาวบ้านได้ให้การต้อนรบัเป็นอย่างด	ีเป็นกนัเอง	ลงุและป้า 
น่ารักมากครับ	 คอยแนะน�าวิถีชาวบ้านได้เป็นอย่างด ี
ทางทีมเรารู้สึกประทับใจมากครับ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการผลิต
ผลงานในครั้งนี้
 ทมี ACT Media	:	ในการท�างานพวกเราต้องคยุกนั
ตลอด	ต้องประสานงานให้ด	ีท�าหน้าทีข่องตนเองให้ดีทีสุ่ด	
และเมื่อหน้าที่ของตนเองส�าเร็จแล้ว	 เราก็ควรช่วยเหลือ 
เพื่อนร่วมทีมที่ยังมีภาระหน้าที่ต้องท�าต่อ	เพื่อลดเวลาใน
การท�างานครับ
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ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2
	 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์รัตน์ ธีรวิชยางกูร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้า
อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	ค่ายที่	2	วิชาชีววิทยา	

เข้าร่วมการอบรมโอลิมปิกวิชาการ วิชาภูมิศาสตร์
 นายภมูภัิทร ประกายรุง่รศัม	ีชัน้	ม.4/3	และนางสาวอสิยาห์ ผูช่้วยบ�ารงุ	ชัน้	ม.4/1	ได้รบัการคดัเลอืกเข้า
อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	ค่าย	1	ปีการศึกษา	2562	วิชาภูมิศาสตร์	โดยมมีิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ 
และมาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา	เป็นผู้ควบคุมทีม
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รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขากีฬาและนันทนาการ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขากีฬาและนันทนาการ	จากการประกาศรางวัล 
เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ	 Thailand	 Master	 Youth	 2019	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 3	 ตุลาคม	 2562 
ณ	ห้องแอมเบอร	์2-3	ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คอารีน่า	เมืองทองธานี

รางวัลองค์กรต้นแบบ 
	 คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย	ภายใต้	 สสส.	 เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การ
พฒันาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกจิกรรมทางกายของภาครฐัและเอกชน	เข้ารับเกยีรตบิตัรและร่วมรับรางวลัองค์กร 
ต้นแบบ	เมื่อวันเสาร์ที	่5	ตุลาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	
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น้องมินกิับรางวัล
                ระดับประเทศ

สัมภาษณ์โดย มิสนงนุช เอกตระกูล

 ด.ญ.มัททวิน ลีลาวรมณี (มินิ) ชั้น	ป.3/2	ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นรางวัล
ระดับประเทศ	2	รายการ	ได้แก่	รางวัลเหรียญทองแดง	วิชาวิทยาศาสตร์	โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลศิทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์	(TEDET)	และรางวลัเหรยีญทองแดง	วชิาวทิยาศาสตร์	โครงการพฒันา 
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	(สสวท.)	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ในวนันีเ้ราจะมาสมัภาษณ์น้อง
มินิเพื่อเล่าถึงการเตรียมความพร้อม	และแบ่งปันประสบการณ์การแข่งขันค่ะ

มสินงนชุ :	นกัเรยีนเตรยีมความพร้อมก่อนการแข่งขนั
อย่างไรบ้างคะ
ด.ญ.มทัทวนิ :	ช่วงก่อนแข่งคณุแม่ช่วยตวิให้	บางเร่ือง
กจ็ะให้คณุพ่อช่วยอธบิายค่ะ	มสินงนุช	มสิขวญัตา	และ 
มิสเกตุแก้วช่วยติวให้เป็นพิเศษหลังเลิกเรียนด้วย 
โดยเฉพาะมสินงนชุช่วยสอนหนเูยอะมากเลยค่ะ	ตัง้แต่ 
ช่วงก่อนหน้านัน้ทีห่นกัูบเพือ่นเป็นตวัแทนโรงเรยีนไป
สอบแข่งขนัรายการเพชรยอดมงกฎุ	มสินงนชุกช่็วยตวิ
ให้มาเร่ือย	 ๆ	 ตั้งแต่ตอนนั้น	 ส่วนในชั่วโมงเรียนปกติ	
หนูก็ได้ความรู้จากมิสประจ�าวิชาอยู่แล้วค่ะ	

มิสนงนุช :	ความรู้สึกตอนแข่งขัน
ด.ญ.มทัทวนิ :	ตอนทีเ่ข้าห้องสอบช่วง	5	นาทแีรกรู้สกึ
ตืน่เต้นค่ะ	หนกูต็ัง้ใจท�าข้อสอบไปเรือ่ย	ๆ 	กห็ายตืน่เต้น
ไปเองจนท�าข้อสอบเสรจ็หมดทกุข้อแล้วยงัมเีวลาเหลอื	
หนูก็กลับมาทบทวนค�าตอบข้อที่ไม่ค่อยมั่นใจอีกรอบ
จนมั่นใจแล้วว่าท�าได้ดีที่สุดแล้วถึงจะส่งข้อสอบค่ะ	

มิสนงนุช :	เทคนิคการพิชิตรางวัล
ด.ญ.มัททวิน	 :	 ตั้งใจเรียนค่ะ	 และต้องให้เข้าใจสิ่งที่
เรียน	เรื่องไหนที่ยังไม่เข้าใจ	หนูก็จะให้คุณแม่หรือคุณ
พ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจ	เพราะการสอบแข่งขันแบบนี้	
ถ้าเรยีนโดยการท่องจ�าไปอย่างเดยีว	เจอข้อสอบแนวนี ้
น่าจะท�าไม่ได้ค่ะ	ข้อสอบวทิยาศาสตร์	สสวท.	รอบทีส่อง 
ไม่ได้เป็นค�าถามแบบให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง	 แต่
ให้ตอบโดยการเขียนอธิบาย	 ค�าถามจะเป็นแบบให้ใช้
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ความคิด	 หนูก็เขียนค�าตอบแบบอธิบายละเอียดค่ะ	
ไม่ได้เขียนลงไปแค่ค�าตอบสั้น	ๆ	แต่จะอธิบายเหตุผล
ที่ท�าให้เราตอบแบบนั้นด้วยค่ะ	 ก็จะเขียนยาวหน่อย	
เวลาเขยีนค�าตอบเราต้องพยายามอธบิายให้กรรมการ
ที่ตรวจข้อสอบเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนด้วย	 ถ้าเราไม่ได้
เข้าใจ	กจ็ะอธบิายให้คนอืน่เข้าใจไม่ได้ค่ะ	แล้วข้อสอบ
บางข้อ	 ก็ไม่ได้ใช้ความรู้แค่เรื่องเดียวในการตอบด้วย
ค่ะ	ต้องตอบโดยใช้ความเข้าใจในหลายเรือ่งมาอธิบาย
ร่วมกัน	 ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญค่ะ	 ควรฝึกท�า
โจทย	์ ฝึกตอบค�าถามด้วยค่ะ	 เราจะได้รู้ว่ามีเรื่องไหน
บ้างที่เรายังไม่เข้าใจ	จะได้มาพัฒนาในส่วนนั้นค่ะ	

มิสนงนุช :	 ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนด้านการเรียน
อย่างไรบ้าง
ด.ญ.มทัทวนิ : คณุแม่เป็นคนทีช่่วยดูแลเรือ่งการเรียน
ของหนเูป็นหลกัค่ะ	คณุแม่จะหาโจทย์มาให้ท�า	เพือ่ให้
รู้ว่าเรื่องไหนหนูเข้าใจแล้ว	 เร่ืองไหนที่ยังไม่เข้าใจคุณ
แม่กจ็ะช่วยสอนค่ะ	บางเรือ่งคณุแม่กจ็ะให้คณุพ่อช่วย
อธิบาย	 ส่วนคุณพ่อจะสอนว่าให้เรียนรู้อะไรกว้าง	 ๆ	

นอกเหนอืจากเรือ่งทีอ่ยูใ่นบทเรยีน	เวลาคณุพ่อคุณแม่
พาไปร้านหนังสือ	หนูก็จะได้เลือกหนังสือแนวสารคดี	
ความรู้ส�าหรับเด็ก	 สนุก	 ๆ	 ตามเรื่องที่หนูสนใจกลับ
มาอ่านทีบ้่านค่ะ	เวลาอยูบ้่าน	คณุพ่อกจ็ะเรยีกไปนัง่ดู
ช่องสารคดใีนโทรทศัน์กบัคณุพ่อบ่อย	ๆ 	ท�าให้ได้เข้าใจ
เรื่องอะไรรอบ	ๆ	ตัวมากขึ้นแล้วก็สนุกดีด้วย	ข้อสอบ
บางข้อทีท่�าตอนสอบแข่งขนั	หนกูไ็ด้ใช้ความรูท้ีไ่ด้จาก
การดูสารคดีพวกนี้มาตอบด้วยค่ะ

มิสนงนุช :	ก้าวต่อไปในการเรียนที่คิดไว้
ด.ญ.มทัทวนิ : โตขึน้หนอูยากเป็นสตัวแพทย์ค่ะ	เพราะ 
หนูเป็นคนรักสัตว์น่ารัก	 ๆ	 เช่น	 แมว	 สุนัข	 กระต่าย	
หนูก็จะตั้งใจเรียนไปเร่ือย	 ๆ	 จะได้เป็นสัตวแพทย์ได้
ในสักวันหนึ่งค่ะ	

มิสนงนุช :	สิ่งที่คิดว่าต้องพัฒนายิ่งขึ้น
ด.ญ.มัททวิน :	หนูไม่ค่อยถนัดเรื่องจ�าค่ะ	 คิดว่าต้อง
พฒันา	แต่เรือ่งอืน่	ๆ 	หนกูต้็องพฒันาทกุเรือ่งไปเรือ่ย	ๆ 	
หนรููว่้ายงัมอีะไรทีห่นูจะต้องเรยีนรูอ้กีมาก	เพราะตอน
นี้ยังเรียนประถมอยู่	 ยังต้องไปต่อจนถึงมหาวิทยาลัย 
ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย	ๆ	ค่ะ
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	 ฝ่ายกิจกรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	การประกวด	ACT	Healthy	Boy	&	Girl	2019	เพื่อ
เฟ้นหานักเรียนที่รักการออกก�าลังกาย	 และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	 รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียน 
ได้กล้าแสดงออก	และรักในสุขภาพ	อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เฟ้นหาพรีเซ็นเตอร์ของศูนย์ฟิตเนสอีกด้วย	การประกวด
รอบคดัเลอืกจดัขึน้เมือ่วนัอังคารที	่19	พฤศจกิายน	2562	และรอบตดัสนิจัดขึน้เมือ่วนัองัคารที	่3	ธนัวาคม	2562 
โดยนักเรียนที่ได้รับต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Boy	&	Girl	2019	จะได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ	ACT	Fitness	Center	
ตลอด	1	ปีการศกึษา,	โล่รางวัล,	สายสะพาย,	เงนิรางวัลมลูค่า	3,000	บาท,	Gift	Voucher	บตัรสมาชกิฟิตเนสฟร	ี1	ปี 
มลูค่า	8,000	บาท	และต�าแหน่ง	ACT	Healthy	popular	vote	จะได้เป็นพรเีซน็เตอร์ของ	ACT	Fitness	Center 
ตลอด	1	ปีการศึกษา,	สายสะพาย,	เงินรางวัลมูลค่า	1,000	บาท	ซึ่งผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

	 •	ต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Boy	2019	ได้แก่	นายวันชัย  เรืองราช	ชั้น		ม.4/2
	 •	ต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Girl	2019	ได้แก่	นางสาวชนาภา  ท้วมเกร็ด	ชั้น	ม.4/6
	 •	ต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Popular	Vote	ได้แก่	นายวสุทร  สงฆ์ประชา	ชั้น	ม.6A

                                                      ข้อมูลโดย มิสศรัญญา ฉ�่าจิตร ฝ่ายกิจกรรม

2019ACT Healthy Boy & Girl
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สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	 ได้ดี	ท�าให้
พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมการท�างานได้กว้าง	 ท�างานได้
หลากหลายและเป็นท่ีต้องการขององค์กรมากขึ้น	
จากการศึกษาแนวคิด	 เอกสาร	 และบทความงาน
เขียนที่เกี่ยวข้องกับ	 Transferable	 Skills	 สรุปได้ว่า 
Transferable	 Skills	 ประกอบด้วยความสามารถใน
ด้านต่าง	ๆ	เบื้องต้น	ดังนี้
	 1.	ความสามารถในด้านการคิดเป็นเหตุ	 	
	 	 เป็นผล	(Critical	Thinking)	
	 2.	ความสามารถในด้านกระบวนการแก้ปญัหา	
	 	 (Problem	Solving)		 	 	
	 3.	ความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์
	 	 (Creativity)	
	 4.	ความสามารถในด้านการสื่อสารและ
	 	 การน�าเสนอ	(Communication	and
	 	 Presentation	Skills) 
	 5.	ความสามารถในด้านการท�างานเป็นทีม			
	 	 (Teamwork)	

	 ในโลกยุคปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	 ความส�าเร็จในการศึกษาไม่สามารถรับ
ประกนัได้ว่าจะมอีาชพีทีม่ัน่คงและก้าวหน้า	สงัคมการ
ท�างานในปัจจุบนัผูค้นถกูคาดหวงัให้สามารถท�างานได้
หลากหลายมากขึ้นจากสาขาอาชีพที่จบการศึกษามา
โดยตรง	การเตรียมตัว	และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	จึง
มีความส�าคัญต่อการจ้างงานในอนาคต
 หลายครั้งที่เมื่อเราสมัครงานแล้วต้องกรอก
ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา...	 ท�าให้เราเกิด
ความสงสัยว่า	 เราจะมีประสบการณ์การท�างานได้
อย่างไร	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เราเพิ่งจบการศึกษามาใหม	่ สิ่งที่จะ
ช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคของการสมัครงาน
นี้ไปได้นั้นคือ	Transferable	Skills

Transferable Skills 
	 คือทกัษะทีถ่่ายทอดมาจากงานหรือกจิกรรมต่าง	ๆ  
ที่ได้ท�า	โดยทักษะต่าง	ๆ	นั้นจะไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพใด
อาชีพหนึ่ง	ทักษะนั้น	ๆ	ท�าให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง	

การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อการสร้าง 
Transferable Skills

โดย มิสโสมพร วงษ์พรหม
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	 6.	ความสามารถในด้านการท�างานได้
	 	 หลากหลาย	(Multitasking)	
	 7.	ความสามารถในด้านการเข้าใจและ
	 	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Literacy)
	 8.	ความสามารถด้านความรู้เรื่องการเงิน
	 	 (Financial	Literacy)	
	 9.	ความสามารถในด้านความเป็นผู้น�า		 	
	 	 (Leadership)
	 Transferable	 Skills	 นั้นเป็นทักษะที่ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนได้ด้วยการเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรม
ภายในโรงเรียน	 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนา 

	 กจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัให้แก่ผูเ้รยีนทีส่ามารถ 
ก่อให้เกิด	Transferable	Skills	นัน้	อาจจะเป็นกิจกรรม
ที่แทรกอยู่ในชั่วโมงการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่
เสริมในหลักสูตร	 เช่น	 กิจกรรมกรีฑาสี	 กิจกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน	 กิจกรรมจิตอาสา	 กิจกรรม
ชมรม	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 การท�าโครงการ	
หรือแม้กระทัง่การท�า	Mind	Mapping	ในชัว่โมงเรยีน 
เป็นต้น		
 Transferable Skills ส่งผลต่อการศึกษาต่อ 
หรือการท�างานอย่างไร? ... ดังที่ทราบกันว ่า 
Transferable	 Skills	 นั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
ให้บุคคลได้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง	
สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์	 และบุคคล
ต่าง	ๆ	 ได้ดี	พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมการท�างานได้กว้าง	
ท�างานได้หลากหลายมติ	ิ	มสีงัคมทีก่ว้างขวาง	สามารถ
คดิวเิคราะห์แยกแยะในข้อมลูทีม่ผีลต่อการเรยีน	หรอื
การท�างานได้เป็นอย่างดี	

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะด้านต่าง	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	มคีวามเข้าใจ
ในตนเอง	 เข้าใจสิ่งแวดล้อม	 ค้นพบสิ่งใหม่	 ๆ	 เรียนรู้ 
ทีจ่ะปรบัตวั	และเตรยีมพร้อมผูเ้รยีนทีจ่ะออกไปด�ารง
ชีวิตในโลกปัจจุบันที่มนุษย์ต้องมีการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง	และมีความสามารถหลากหลายอยู่เสมอ	

	 ดงันัน้	หากผูเ้รยีนทกุคนได้รบัความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนในสงัคม	อาท	ิครอบครวั	สถาบันการศกึษา	
องค์กร	ชมุชน	ในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้เป็นผูท้ีม่	ี
Transferable	Skills	โดยผ่านการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 
ที่นักเรียนได้เป็นผู ้ลงมือกระท�าหรือมีส่วนในการ
ตัดสินใจ	ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้	ทักษะ	
ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม	 ท�าให้เป็นที่ต้องการ
ของสังคมการท�างาน	 สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง
ประสบความส�าเรจ็	และมคีวามสขุในการท�างานต่อไป 
ในอนาคต
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	 จากทีม่าสเตอร์ได้กล่าวเอาไว้ใน	อสธ	สาร	ฉบบัที	่85	แล้วว่า	โครงการ	
YCS	 (Young	 Catholic	 Students)	 เป็นโครงการที่เคยมีอยู่ในโรงเรียน
ของเราแต่เงียบหายไปเป็นระยะเวลาสิบกว่าปี	และในปีการศึกษา	2562 
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการ	 ได้มอบหมายใหซ้ิสเตอร์
เนตรประกาย ผวิชยั	หวัหน้างานอภบิาล	และมาสเตอร์เทดิพล วงษ์รกัษา 
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัของโครงการ	อสธ	สาร	ฉบบันีม้าสเตอร์จะขอรายงาน
การด�าเนินงานของโครงการให้ทราบกันนะครับ

โครงการ YCS 
ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต
ปีการศึกษา 2562

โดย	: มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

 ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563 
(แพร่ธรรมภายใน)	 หลังจากการปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที	่31	กรกฎาคม	2562	โดย
ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล	 จิตตาธิการโครงการ	
YCS	 ระดับชาติ	 ซิสเตอร์เนตรประกาย	 รวมถึง 
มาสเตอร์ก็ได้น�าตัวแทนนักเรียนที่ร ่วมโครงการ 
แบ่งปันพระวาจาตามระดับชั้นต่าง	ๆ 		โดยใช้ช่วงเวลา 
ตอนเช้าหลังเลิกแถว	 10-15	 นาที	 แบ่งปันเร่ืองราว 
เกีย่วกบัชวีประวตันิกับญุมงฟอร์ต	ประวตัพิระแม่มารย์ี 
รวมถึงข้อคิดจากพระวาจาของพระเจ้าผนวกกับเกร็ด
ความรู้ต่าง	 ๆ	 ให้กับคณะครู	 และนักเรียนบริเวณ
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หน้าแถวของระดับชั้น	 ซึ่งด�าเนินการครบทุกระดับ
ชั้นเป็นที่เรียบร้อย	 รวมถึงนักเรียนที่ร่วมโครงการ	
YCS	 ยังร ่วมกันแสดงละครเวทีชีวประวัตินักบุญ
มงฟอร์ต	 ในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ฯ	 โดยแนวทาง
ด�าเนินการอย่างหนึ่งท่ีเป็นจุดเด่นของโครงการคือ
นักเรียนเป็นผู้ด�าเนินการหลัก	 โดยมีคุณครูจากงาน
อภิบาลเป็นผู ้ให้ค�าปรึกษาและคอยสนับสนุนอยู ่ 
เบื้องหลัง	 วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งปัน	 คือ	
ต้องการให้นักเรียนรับทราบชีวประวัติเบ้ืองต้นของ
นักบุญมงฟอร์ต	 พระแม่มารีย์	 รวมถึงน�าค�าสอนของ
พระวาจาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จรงิกบัชวิีต
ประจ�าวันของแต่ละบคุคล	และเป็นการแสดงให้เหน็ถงึ
การไม่แบ่งแยกศาสนา	เพราะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือ
นกัเรยีนท่ีนบัถอืศาสนาใด	กส็ามารถน้อมน�าพระวาจา
ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ทั้งสิ้น	

	 การไปเยี่ยมบ้านสัตบุรุษแต่ละหลังนั้นไม่ใช่การ
ไปเยีย่มหรอืมอบของเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ให้แต่เพยีงอย่างเดยีว 
หากแต่คณะครูและนักเรียนร่วมสวดภาวนาและ 
ร้องเพลงพระ	 (เพลงของคาทอลิก)	 รวมถึงร้องเพลง
ทัว่ไปและท�ากจิกรรมร่วมกบัสตับรุษุแต่ละบ้านอกีด้วย	
มาสเตอร์มีความคิดว่าการที่งานอภิบาลได้น�าคณะคร ู
และนกัเรยีนทีร่่วมโครงการ	YCS	ออกเยีย่มบ้านสัตบุรษุ
ในสถานทีจ่รงิ	ได้เหน็สภาพจรงิ	พบปะพดูคยุกบัสตับรุษุ 
ในพ้ืนที่จริงเช่นนี้	 ถือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ใน
ห้องเรียนไม่ได้สอน	 นักเรียนเกิดความเห็นอกเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	มีการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
คุณครูกับนักเรียนในโครงการและชาวบ้านในพื้นที่
ภายในชุมชน	 ก่อให้เกิดประโยชน์จริงในเชิงรูปธรรม	
ภายหลังนอกจากการเดินเท้าออกเยี่ยมบ้านสัตบุรุษ
ภายในชุมชนรอบ	ๆ 	บริเวณโรงเรียนแล้ว	ทางคณะครู
และนักเรียนที่ร่วมโครงการ	 YCS	 ยังมีการออกเยี่ยม 
คนชราหรอืเยาวชนตามสถานสงเคราะห์และศนูย์ดแูล
ต่าง	ๆ 	เพือ่ขยายวงจากรอบชมุชน	สูส่งัคมทีก่ว้างใหญ่
กว่า	 ซ่ึงการออกเยี่ยมคนชราหรือเยาวชนตามสถาน
สงเคราะห์และศูนย์ดูแลต่าง	 ๆ	 ท�าให้คณะครูและ
นักเรียนที่ร่วมโครงการ	YCS	ได้ตระหนักถึงสภาพจริง 
และความเป็นไปของสังคมในอีกมิติหนึ่งท่ีพวกเขา
เหล่าน้ีไม่ค่อยได้ประสบพบเจอในชีวิตประจ�าวัน 
และน�าเอาประสบการณ์จากการออกเย่ียมนี้มา 
แบ่งปันให้กับคนอื่น	 ๆ	 ได้รับทราบ	 เพ่ือหาโอกาส 
เข้าร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมในครั้งต่อไป	
	 ทั้งนี้	 ความน่าภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของคณะ
ครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ	YCS	คือ	การได้ไปจัด
กิจกรรมเพชรยอดสังคม	หัวข้อ	“สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรานซสิ”	พร้อมรบัเสดจ็สมเดจ็พระสันตะปา-
ปาฟรานซิสอย่างใกล้ชิด	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญเมื่อ
ช่วงเดอืนพฤศจกิายน	2562		ในปีการศกึษาหน้าเราจะ
ยงัคงด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ตามจติตารมณ์ของนกับญุ 
มงฟอร์ตต่อไปให้สมกับที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้รับเลือกจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	 ให้เป็น
โรงเรยีนต้นแบบในการด�าเนนิกิจกรรมตามจติตารมณ์
นกับญุมงฟอร์ต	เพือ่พฒันาคณุภาพคณุครแูละนกัเรยีน
โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุใีห้มคีวามรูค้วบคูกั่บคณุธรรม
อย่างยั่งยืนสืบไป	

 ช่วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 (แพร่ธรรมภายนอก)	ตัวแทนครูและนักเรียน
ที่ร่วมโครงการ	 YCS	 เร่ิมออกเดินทางไปเยี่ยมบ้าน
สตับรุษุ	(บ้านของชาวบ้านทัว่ไป)	บรเิวณชมุชนรอบ	ๆ 	
โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ		ซึง่การออกเยีย่มบ้านสตับรุษุ
นี้จะใช	้“การเดินเท้า”	ซึ่งเปรียบเสมือนการตามรอย
ในชีวิตของนักบุญมงฟอร์ต	 ที่ท่านได้เดินทางด้วยวิธ ี
“การเดนิเท้า”	ออกไปช่วยเหลอืผูค้นตามสถานทีต่่าง	ๆ 	
ในช่วงแรก	ทางคณะครูและนักเรียนทีร่่วมโครงการ	YCS 
เดินทางไปเยี่ยมบ้านสัตบุรุษที่มีผู้ป่วยนอนติดเตียง
หรือบ้านสัตบุรุษที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่	 เพราะสัตบุรุษ
กลุ่มนี้ต้องการก�าลังใจ	และต้องการการเสริมแรงเพื่อ
ให้เกิดพลังใจในการต่อสู้กับสภาวะที่เป็นอยู	่
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	 มสิสภุทัรา	: มาสเตอร์คดิว่าสิง่ใดบ้างทีท่�าให้โครงการ 
ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมประสบความส�าเรจ็ และได้รบั
รางวัลอย่างต่อเนือ่ง
 มาสเตอร์เขมพาสน์	 : สิง่ส�าคัญคอืการได้รับความ
ร่วมมือและช่วยเหลอืจากหลาย ๆ  ด้าน ได้แก่ 1. การผลกัดนั 
จากผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุน และมีวิสัยทัศน์ในงานด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. ความร่วมมือของบุคลากร 
นักเรียน และทีมคณะกรรมการนักเรียนแกนน�าที่เป็น
เรีย่วแรงส�าคญั 3. ความช่วยเหลอืด้านต่าง ๆ จากบคุลากร 
และองค์กรภายนอก โดยเฉพาะความรู้ด้านพลังงานและ 
สิง่แวดล้อมท่ีท�าให้นักเรยีนแกนน�าสามารถน�ามาใช้ในการจดั 
กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ผมและทมีงานต้องขอขอบคุณทกุท่าน
มา ณ โอกาสนี้
	 มสิสภุทัรา	:	นกัเรียนเข้าร่วมโครงการมทีีม่าอย่างไร
	 มาสเตอร์เขมพาสน์	: นักเรยีนชดุแรก เริม่จากการพดู

หลายปีทีผ่่านมา โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีได้รบัรางวัลชนะเลิศด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง สร้าง
ชือ่เสยีงให้กับโรงเรยีน และความภาคภมูใิจให้กับทกุคนในโรงเรยีน ซึง่ก่อนทีโ่รงเรยีนของเราจะได้รบัรางวัลต่าง ๆ  
มาครอง ผู้ด�าเนินงานโครงการและทีมงานย่อมมีภาระหน้าที่ต่าง ๆ มากมายกว่าจะถึงวันนี้ ตลอดจนการได้
รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคนในโรงเรียน ในวันน้ีมิสได้มีโอกาสสัมภาษณ์ มาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน 
หวัหน้างานศูนย์การเรียนรูพ้ลงังานและสิง่แวดล้อมฯ ฝ่ายอาคารสถานที ่เพือ่แบ่งปันประสบการณ์การด�าเนนิ
งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และการเป็นที่ปรึกษานักเรียนที่เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเป็นมาของโครงการกันค่ะ

นั่งคุยกับที่ปรึกษา 
The Memo Family

สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

คยุกนัระหว่างผมและนกัเรียนกลุม่หนึง่ทีอ่ยากท�ากิจกรรม
อะไรสักอย่างทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน ตอนนัน้
กลุ่มนกัเรยีนมเีพยีง 5 คน ช่วยงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในเรือ่งส่ิงแวดล้อมใน
งานวนัวชิาการ จากนัน้ ปี 2555 กลุม่นกัเรยีนต้ังชือ่กลุม่
ว่า The Memo Family เพือ่สือ่ถึงความหมายประมาณว่า 
ครอบครัวแห่งความทรงจ�า และขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นโดยมี
นกัเรียนรุน่น้องเข้ามาเป็นสมาชกิเพ่ิมอกี 13 คน จากการ
ทีรุ่น่พีช่วนมา และรุ่นน้องทีส่นใจมาขอสมัครเอง นกัเรยีน
ท�างานรูปแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี 2557 ทางฝ่าย
อาคารสถานที่ติดต่อขอให้ช่วยงานในโครงการ Energy 
Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง นักเรียนได้ท�า
กจิกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมการอบรมด้านพลังงานกับการ
ไฟฟ้านครหลวง และตรวจเชค็การใช้พลังงานและน�า้ภายใน
โรงเรยีน เป็นต้น ซ่ึงในปี 2557  โรงเรียนของเราได้รบัรางวลั 
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Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ส่วนนกัเรยีนกลุม่ The 
Memo Family ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
นกัเรยีนด�าเนนิการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม จากการ 
สนับสนุนของมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ต่อมาในปี 2558 ทางโรงเรยีนได้เข้า
ร่วมการแข่งขนัลดเมืองร้อนด้วยมอืเรา จดัโดย TOYOTA 
ร่วมกับ มูลนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ผลปรากฏว่า ได้รับ
รางวัลชนะเลศิ ระดบัประเทศ ได้รบัถ้วยพระราชทานจาก 
รชักาลที ่9 ซึง่ถอืว่าเป็นถ้วยเปิดงานของกลุม่ The Memo 
Family และสร้างผลงานจนได้รบัรางวลัอย่างต่อเนือ่งทุกปี 
ซึง่ถ้วยรางวลัท่ีเป็นผลงานโดยตรงของนักเรียนกลุ่มนี ้ได้แก่ 
 1. รางวลั Young Master Energy Award ปี 2560
 2. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จ 
พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุารี โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขยีว 
ของส�านกัสิง่แวดล้อม กทม. ปี 2560
 3. รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรม โครงการ
นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล ้อมในสถานศึกษา 
Ennovation School จดัโดยการไฟฟ้านครหลวง ปี 2562
 4. ถ้วยรางวัลพิเศษ สาขานวัตกรรมสร้างแรง
บนัดาลใจในการประกวด Thailand Energy of Innova-
tion and Technology 2019 จดัโดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนกระทรวงพลงังาน
 การไฟฟ้านครหลวงได้ประสานงานพัฒนาต่อยอด 
นวัตกรรมท่ีโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง
นวัตกรรมระบบรดน�้าต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์และระบบตรวจจับความชื้นในดิน ไปพัฒนาปรับ
ใช้กบัชุมชนให้เกดิประโยชน์ โดยพฒันาร่วมกบัการไฟฟ้า
นครหลวงและน�าไปตดิตัง้ในชมุชนพฒันาบ่อนไก่ ซึง่เป็น
ชมุชนเกษตรกรรมในเขตคลองเตย
	 มสิสภุทัรา	: ในการประกวดแต่ละครัง้มีการเตรยีม
งานอย่างไรบ้าง
	 มาสเตอร์เขมพาสน์	 :	 เริม่ต้นจากการประชมุคณะ
กรรมการครดู�าเนินงานการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 
ก�าหนดนโยบาย แนวทางว่าแต่ละปีจะพัฒนาในเรื่องใด 

จากนัน้น�าข้อมลูมาประชมุกับทมีนกัเรยีน เพ่ือวางรปูแบบ
กจิกรรมและน�าเสนอคณะกรรมการครูฯ พจิารณา จึงสรปุ
ออกมาเป็นแผนงานประจ�าปี
	 มิสสุภัทรา	 : การเป็นที่ปรึกษาทีมงานมีหลักการ
อย่างไรเพือ่ให้โครงการส�าเรจ็ลลุ่วง
 มาสเตอร์เขมพาสน์	 : ผมสอนนกัเรยีนว่าทกุเร่ือง 
ที่เราลงมือท�าอย่าคิดว่า “ไม่เป็นไร” อย่ามองข้าม อย่า
ประมาท เพราะทุกครัง้ทีเ่รามองข้ามรายละเอยีด ปัญหา
จะเกดิ คอยส่งเสรมิให้พวกเขามจีติอาสาช่วยเหลอืโรงเรยีน 
สืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นพ่ีที่เพียรสร้างรางวัลมาและ
ต่อยอดท�าให้ทกุอย่างนัน้ดีขึน้เร่ือย ๆ นกัเรียนแต่ละรุน่มี
ความถนดัไม่เหมอืนกนั บางรุน่ถนดักจิกรรม บางรุน่ถนดั
เทคโนโลย ี กต้็องปรบัการท�างานให้เข้ากนั ท�างานร่วมกัน
บนความหลากหลายและเหตุผล
	 มิสสุภัทรา	 :	 เป้าหมายต่อไปของโครงการด้าน
พลงังานและสิง่แวดล้อม
	 มาสเตอร์เขมพาสน์	:	รายการต่อไปที่คิดไว้คือ 
อยากท�าให้โรงเรยีนของเราผ่านเกณฑ์ Zero Waste  และ
โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในการพัฒนานวัตกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจน อยากให้นักเรียนที่เป็นคณะ
กรรมการชดุน้ีมส่ีวนช่วยในการพฒันาศนูย์การเรยีนรูฯ้ ให้
รอบด้าน มกีารด�าเนนิการ Smart Farm อย่างเตม็รปูแบบ 
ท�าฐานข้อมูลให้เป็นสาธารณะให้ทุกคนนอกจากโรงเรียน
ของเราได้ใช้ประโยชน์ สามารถเรยีนรู ้ ศกึษาหาความรูไ้ด้
โดยไม่ต้องเดนิทางเข้ามาในโรงเรยีน
	 มสิสภัุทรา	:	ค�าแนะน�าส�าหรับนกัเรียนท่ีต้องการเข้า
ร่วมทีมงานด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม
	 มาสเตอร์เขมพาสน์	: มาสเตอร์ยนิดต้ีอนรับทุกคน 
ไม่จ�าเป็นว่าต้องเรยีนเก่ง ถงึแม้ว่าเราท�างานเชงิวทิยาศาสตร์
เป็นส่วนมาก แต่มาสเตอร์เชือ่ว่านกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ 
ขอเชิญชวนมาอยู่ในทีมงานด้วยกัน ช่วยเหลือกันแบบ
ครอบครัว เป็นพีเ่ป็นน้อง โดยมมีาสเตอร์เปรยีบเสมอืนเป็น
รุน่พี ่และมนีกัเรยีนเป็นเสมอืนรุน่น้อง เรามาช่วยกนัพฒันา
งานด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนกนัครบั
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	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 มีบริการ
ด้านสุขภาพให้กับนักเรียนอย่างครบครัน	นอกเหนือจาก
การปฐมพยาบาล	ดแูลนกัเรยีนทีเ่จ็บป่วย	โดยมกีารจดัฉดี
วัคซนีป้องกนัโรคต่าง	 ๆ	 เช่น	 วคัซนีป้องกนัโรคตามเกณฑ์	
(กระทรวงสาธารณสขุ)	 และวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่	
เป็นต้น	 จดักจิกรรมป้องกนัโรคตดิต่อ	 โดยด�าเนนิการตาม
มาตรการป้องกนัโรคตดิต่อของโรงเรยีน	ตลอดจนให้ความรู้ 
แก่นกัเรียนเกีย่วกบัโรคระบาด	และตรวจคดักรองป้องกนัโรค
	 นอกจากน้ี	 ยงัมบีรกิารส่งเสริมสขุภาพ	 ได้แก่	 การ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับบุคลากร	 นักเรียน	 และ
พนกังาน	บรกิารตรวจสขุภาพช่องปาก	 เคลือบฟลูออไรด์
นกัเรยีน	 และจดัตรวจสุขภาพเคลือ่นที	่ (ฟร)ี	 ให้กบัชมุชน

ด้วยรักและห่วงใย บริการด้วยใจ 
งานอนามัยโรงเรียน

โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

เมื่อก่อนนี้ เวลาที่มีคนพูดถึงห้องพยาบาล สิ่งแรกที่มิสนึกถึงคือห้องพักฟื้นส�าหรับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
ไม่สบาย หรอืได้รบับาดเจบ็ใดใดก็เข้ามาท�าแผล แต่เมือ่มสิได้เข้ามาเป็นบคุลากรทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี
มุมมองค�าว่าห้องพยาบาลของมิสก็ได้เปลี่ยนไป

รอบบรเิวณโรงเรียน	ซึง่ในปีการศึกษา	2562	ทางโรงเรยีน
ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	
หนองแขม	 ในการน�าส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล	 กรณีที่
ประสบอบุติัเหตุโดยใช้ประกนัอบุติัเหตุทีโ่รงเรยีนจัดท�าให้	
และมบีรกิารจดัรถพยาบาลเตรยีมพร้อมไว้บรกิารนกัเรยีน	
บคุลากร	และผูป้กครองในงานกจิกรรมของโรงเรยีน	จึงถอื
ได้ว่างานอนามยัโรงเรยีนของเรามบีรกิารด้านสขุภาพทีค่รบ
ครัน	 ท่านผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ
ได้ว่าบตุรหลานของท่านจะได้รบัการดแูลและส่งเสรมิด้าน
สขุภาพเป็นอย่างด	ี
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	 พลาสติกมันไม่ดี	 เราควรมีถุงผ้าไว้

ติดตัวเอาไว้ใช้	 เอาไว้ใส่สิ่งของกัน

	 ถุงผ้านั้นมีดี	 มีหลากสีให้เลือกสรร

มาใช้ถุงผ้ากัน	 โลกของฉันน่าอยู่เอย

	 ถุงผ้านั้นใช้ดี	 ควรจะมีไว้ใช้กัน

ประโยชน์มากอนันต์	 ต้องช่วยกันสร้างคุณค่า

	 พลาสติกมันไม่ดี	 ฆ่าชีวีหลายชีวา

หันมาใช้ถุงผ้า	 ให้รู้ว่าผ้ามีดี

แต่งโดย	ด.ญ.ธนาภา	แซ่หลอ	และ	ด.ญ.พัทรดา	กสิวัฒน	์ชั้น	ม.๑/๘

แต่งโดย	ด.ช.พิชญะ	เรืองโรจน์	และ	ด.ช.อชิระ	ค�าพร้อง	ชั้น	ม.๑/๘
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              บทประพันธ์รณรงค์

ลดใช้ถุงพลาสติก
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	 ร่วมใจใช้ถุงผ้า	 มีคุณค่ามากเหลือหลาย

อย่าคิดจะท�าลาย	 มันไม่สายหากลองกัน

	 พลาสติกฆ่าให้ตาย	 ให้มันหายจากโลกฉัน

โปรดใช้ถุงผ้ากัน	 ให้ความฝันกลายเป็นจริง

	 มนุษย์ที่เกิดมา	 ควรรักษาโลกนี้ไว้

ไม่ให้เกิดพิษภัย	 เราควรใช้ถุงผ้ากัน

	 ละเว้นถุงพลาสติก	 จงอย่าพลิกกลับใช้มัน

ช่วยกันสานความฝัน	 ถุงผ้านั้นคู่ไทยเอย

	 พลาสติกไม่เป็นมิตร	ใครอย่าคิดจะใช้มัน

ลองหิ้วถุงผ้ากัน	 สร้างสีสันให้โลกา

	 ซื้อของไปที่ช็อป	 ให้ไปช้อปลดราคา

เดินห้างถือถุงผ้า	 สร้างคุณค่าสังคมไทย

แต่งโดย	ด.ญ.กานต์สิริ	ตั้งตระกูลธรรม	และ	ด.ญ.กชพร	แสงสลับ	ชั้น	ม.๑/A

แต่งโดย	ด.ญ.จุฑารัตน์	ธนพันธ์	และ	ด.ญ.ศุภิศรา	ก�าเนิดมณ	ีชั้น	ม.๑/๘

แต่งโดย	ด.ญ.ปัณฑ์ชนิต	วสุกาญจน์	และ	ด.ญ.ปาณิสรา	อาชานุภาพ	ชั้น	ม.๑/๘
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ภาพส่งความสุข 2563

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ

อันดับ 1

รางวัล
รองชนะเลิศ

อันดับ 2
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โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

	 เนื่องจากโรคติดต่อชนิดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 จึงยัง 
ไม่มีวัคซีนป้องกัน	 ทุกวันนี้ท�าได้แค่เพียงรักษาตามอาการ	
ท�าให้แพทย์	พยาบาล	และบคุลากรทางการแพทย์ต้องท�างาน
อย่างหนกั	อกีทัง้	การประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการป้องกนัโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย	และชดุอปุกรณ์ป้องกนั
ภัยส่วนบุคคล	(PPE	:	Personal	Protective	Equipment) 
ท�าให้สถานการณ์ยากล�าบากขึ้นไปอีก
	 วิกฤตโควิด-19	 แพร่ระบาดในช่วงปลายภาคเรียนท่ี	
2/2562	 ท�าให้ผลกระทบกับเวลาเรียนในภาคเรียนที่	 2	 นั้น 
ไม่มาก	 แต่ส่งผลกระทบเป็นอย่างย่ิงส�าหรับภาคเรียนท่ี	
1/2563	 เนื่องจากระยะเวลาของวันหยุดช่วงปิดเทอมนั้น
ยาวนานกว่าปกติ	รวมถงึมาตรการ	Social	Distancing	การเว้น 
ระยะห่างทางสังคม	 ท�าให้การเรียนปรับพ้ืนฐานต้องหยุด
ชะงกั	นกัเรยีนไม่สามารถเดนิทางไปเรยีนพเิศษ	หรอืเรยีนปรับ 
พื้นฐานได้	ก�าหนดวันเปิดเทอมจากเดิม	18	พฤษภาคม	2563	
ถกูเลือ่นไปเป็นวนัที	่1	กรกฎาคม	2563	แน่นอนว่ากระทบต่อ
เวลาเรียนของนักเรียน	 โรงเรียนต่าง	 ๆ	 ต้องปรับก�าหนดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับจ�านวนวันเรียน
ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดต่อไป	 การเรียนออนไลน์	
(E-learning)	เริ่มมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ที่บ้านระหว่าง
ช่วงวันหยุดยาวของนักเรียน
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	 ในด้านเศรษฐกจิ	วกิฤตโควดิ-19	ก่อให้เกดิการประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉิน	ร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าต้องปิดบรกิาร		
ร้านอาหารห้ามจ�าหน่ายอาหารให้รับประทานภายในร้าน	
พนักงานบริษัทหลายแห่ง	Work	 From	Home	 รถโดยสาร
สาธารณะมจี�านวนผูโ้ดยสารลดน้อยลง	เนือ่งจากคนอยูบ้่านกนั
เป็นส่วนใหญ	่โรงงานหลายแห่งปลดจ�านวนพนักงาน	วิกฤตนี ้
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป	
	 ช่วงระยะนี	้เราได้เหน็วถิชีวิีตของผูค้นทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
เช่น	การสวมหน้ากากอนามยั	จะเหน็ได้ว่าทกุคนสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ออกมานอกบ้าน	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
และการแพร ่ระบาดของเชื้อไปสู ่ผู ้อื่น	 การพกพาเจล
แอลกอฮอล์	 และแอลกอฮอล์ติดตัวอยู่เสมอ	 เพ่ือท�าความ
สะอาดมือ	 และอุปกรณ์ท่ีต้องสัมผัสร่วมกับผู้อื่น	 กลายเป็น
ว่าท้ังหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เป็นสิง่ส�าคญัในการ
ด�ารงชีวิตในแต่ละวันไปเลยทีเดียว	นอกจากนี	้ผลกระทบทาง
เศรษฐกจิข้างต้นท�าให้ผูค้นยากล�าบาก	รายได้ลดลง	และหลาย
คนไม่มีรายรับ	ไม่มีเงินส�าหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน	ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสงัคมตามมา	เกดิการลกัขโมย	ชงิทรพัย์	และลกุลาม
ไปถึงการฆ่าตัวตาย
	 สถานกาณ์ท่ีเลวร้ายในครั้งน้ี	 และในเวลานี้	 ยังไม่มี
วี่แววของตอนจบว่าจะจบลงเม่ือไหร่	 อย่างไร	 เพราะขนาด
สหรฐัอเมริกา	พีใ่หญ่ของชาวโลกยังได้รบัผลกระทบอย่างหนกั	
มียอดรวมผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น	ๆ 	ของโลก	สิ่งที่เราท�าได้
ในตอนนี้ก็คือ	การรักษาความสะอาด	ดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้มคีวามแขง็แรง	และให้ความร่วมมือในการปฏบัิตติาม
มาตรการ	Social	Distancing	เพือ่เป็นการป้องกนัตนเองจาก
การแพร่ระบาด	และเฝ้าติดตามข่าวสารเพื่อทันต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ
	 ส่ิงท่ีเราได้เห็นจากวิกฤตโควิด-19	 นอกจากเร่ืองราว
ร้าย	ๆ	และการสูญเสีย	ยังมีมุมด	ีๆ	ที่น่าชื่นชมในความเป็น
คนไทย	ตัวอย่างเช่น	การร่วมมอืร่วมใจบรจิาคหน้ากากอนามยั	
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล	 การบริจาค 
ถุงยังชีพ	 และอาหารกล่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบ	 ตลอดจน
การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือตามหน่วยงานและองค์กรที่เปิด
รบับรจิาค	สิง่เหล่านีท้�าให้เราได้เหน็ในน�า้ใจคนไทย	หลายครัง้
ท่ีจะได้เหน็ข้อความในส่ือออนไลน์ต่าง	ๆ 	ว่าเราโชคดท่ีีเกดิเป็น
คนไทย	เพราะอย่างไรคนไทยก็ไม่ทิ้งกัน

การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก ท�าให้ประชากรได้รบั
ผลกระทบ ทัง้ผลกระทบทางการแพทย์ การศกึษา เศรษฐกจิและสังคม เกิดความสูญเสียชวีติ และความเสียหาย 
ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โควิด กับชีวิต                   ที่ได้รับผลกระทบ
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ตุรก.ี..
อัญมณสีองทวีป

โดย มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา(ตอนจบ)

เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) 
	 เป็นเมอืงกรกีโบราณทีต่ัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของอานา-
โตเลยีในจงัหวดัอซิเมยีร์ในประเทศตรุกปัีจจบุนั	 ในสมัยโรมัน
เอฟฟิซสุเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นสองของจักรวรรดโิรมนัรองจากโรม	 
เมอืงเอฟฟิซุสเป็นเมอืงโบราณทีม่กีารบ�ารงุรกัษาไว้เป็นอย่างดี
ทีส่ดุเมอืงหนึง่	ในอดตีเป็นเมืองทีรุ่ง่เรอืงและมัง่คัง่ทีส่ดุในเเถบ 
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 และรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกครั้งภายใต้ 
การปกครองของโรมนั	สิง่ก่อสร้างทีค่งเหลอืให้ได้ชมในปัจจบุนั
ส่วนใหญ่มีอายุนับแต่สมัยจักรพรรดิออกุสตุส	 ราวศตวรรษ
ที่	 11	 เป็นต้นมา	 ล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติกท่ีมีความ
อ่อนหวานและฝีมือประณีต	 ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ท่ี
ส�าคญั	เช่น	โรงอาบน�า้	และโรงละครโบราณทีส่ามารถจผูุ้ชมได้
ถงึ	25,000	คน	หอสมดุเซลซสุทีเ่หลอืเฉพาะด้านหน้า	จุดบชูา
เทพเจ้าและอีกมากมาย	อาคารส�าคญัท่ีถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
นครเอฟฟิซุส	คือ	ห้องสมุดของเซลซุส	(Library	of	Celsus)	

สวสัดผู้ีอ่านทุกท่านครบั วารสารฉบบัทีแ่ล้ว (ฉบับท่ี 85) มาสเตอร์ได้เล่าถงึสถานท่ีท่องเท่ียวและเกรด็ความรู้ 
ท่ีน่าสนใจจากสถานที่ท่องเท่ียวหลายแห่งในประเทศตุรกี มาถึงวารสารฉบับน้ีมาสเตอร์ขอน�าผู้อ่านทุกท่าน
แบกเป้ตะลุยท่องเที่ยวสถานที่ส�าคัญในประเทศตุรกีกันต่อเลยนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่อไปของประเทศ
ตุรกีที่มาสเตอร์และครอบครัวได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ได้แก่ เมืองโบราณเอฟฟิซุสครับ 
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และวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน	 (Temple	 of	 Hadrian)	
สร้างขึน้เพือ่ถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรียน	ซึง่ความโดดเด่นของ
วหิารแห่งนีค้อื	อยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก	ระหว่างทีม่าสเตอร์
และครอบครัวเดินชมเมืองโบราณแห่งนี้อยู่นั้น	มาสเตอร์ให้ผู้
อ่านทกุท่านลองทายดคูรบัว่ามสีตัว์ชนดิหน่ึงอาศยัอยู่	ณ	เมือง
โบราณแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก	ผู้อ่านทุกท่านลองทายดูครับว่า
มันคือตัวอะไร...	 เฉลยนะครับ	 ใครจะเชื่อว่ามันคือ	 “แมว”	
นั่นเองครับ	 และแมวที่นี่ไม่ใช่มีแค่ห้าตัวสิบตัวนะครับ	 มีเป็น

ปามุคคาเล่ (Pamukkale) 
 ปามุคคาเล่หรือปราสาทปุยฝ้าย	 (Cotton	 Castle)	
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมอนัดบัต้น	ๆ 	ของตรุกทีีมี่ชือ่เสยีงไป
ทัว่โลก	ด้วยภาพคุน้ตานกัท่องเทีย่วคอืน�า้สฟ้ีาใสในแอ่งสขีาวที่
ลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ	สถานทีแ่ห่งนีถ้กูค้นพบโดยชาวโรมนัเมือ่
หลายพันปีมาแล้ว	และเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก	(UNESCO)	ในปี	ค.ศ.	1988	
โดยสีขาวบริสุทธิ์ที่เห็นเป็นชั้นๆลดหลั่นกันลงมานั้น	คือสีขาว
ของแร่แคลเซยีมทีเ่กาะตวัอยูบ่นเนนิเขา	เกดิจากน�า้พรุ้อนทีม่ี
แร่แคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่เป็นจ�านวนมากในธรรมชาต	ิ
เม่ือน�า้แร่ไหลไปตามพืน้หนิ	แคลเซยีมจะเกาะตวัติดอยูกั่บหนิ	
ส่วนคาร์บอนเนตจะแปรสภาพกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
แยกตวัไป	นานๆ	เข้าแคลเซยีมขาวจะเกาะเต็มพ้ืนหินบนภเูขา
จนมองไม่เห็นพื้นหิน	 พื้นดิน	 รูปร่างจะเปลี่ยนไปตามรูปร่าง
ของพื้นหินที่เกาะอยู่เป็นรูปทรงต่าง	ๆ	แปลกตา	แลดูเหมือน
กับแอ่งน�า้บนสวรรค์เลยทีเดียวครับ	 	

ร้อย	ๆ	ตัวเลยครับ	มาสเตอร์เองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแมว
มาอยู่ในนครโบราณแห่งนี้ได้อย่างไร	และไม่มีท่าทีว่าทางการ
จะมาจัดการหรือรบกวนพวกมันแต่อย่างใด	 สิ่งท่ีสังเกตเห็น
จากการเดนิเทีย่วชมเมอืงโบราณแห่งนี	้คอื	บ้านของชาวเมอืง
นี้สร้างไม่บังกัน	 ทุกหลังจะมองเห็นวิวเมือง	 และนิยมตกแต่ง
หน้าบ้านด้วยหินโมเสกลวดลายสวยงาม	ซึ่งหินโมเสกสมัยนั้น
ท�ามาจากหินจริง	ๆ	น�ามากะเทาะให้เป็นชิ้นส่วนเล็ก	ๆ	เพื่อ
มาเรียงประดับให้หน้าบ้านเกิดความสวยงาม	
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คัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
 เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี	 ซึ่ง
ค�าว่า	 “คัปปาโดเกีย”	 มาจากภาษาเปอร์เซียว่าคัตปาตุกา	
(Katpatuka)	ทีมี่ความหมายว่าดนิแดนทีมี่ม้าแสนสวย	จดุเด่น
ที่ท�าให้คัปปาโดเกียกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันอันดับ
ต้น	ๆ	ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกก็คือ	ภูมิประเทศที่
เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลาย
ล้านปีก่อน	 ลาวาและเถ้าถ่านจ�านวนมหาศาลท่ีพวยพุ่งออก
มากระจายไปทั่วบริเวณและทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่	 ผ่าน
การกดักร่อนจากกระแสน�า้	ลม	ฝน	แดด	และหมิะในห้วงเวลา
ยาวนาน	จนท�าให้เกิดเป็นภมิูประเทศทีมี่ความสวยงามแปลก
ตา	ณ	 เมืองนี้มาสเตอร์และครอบครัวได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม	
นครใต้ดินไคมัคลี	 (Kaymakli	Underground	City)	ซึ่งเป็น
หนึง่ในนครใต้ดนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในคปัปาโดเกยี	พืน้ทีท่ัง้หมดของ 
เมอืงอยูใ่ต้ดิน	ดงันัน้	จงึมีข้อพึงระวงัอย่างหนึง่ของนักท่องเท่ียว 
คือ	 หากใครมีปัญหาข้อเข่าอาจจะไม่เหมาะกับการลงไป 
เยีย่มชมครบั	เพราะมบีางช่วงขณะทีล่งไปชมนครใต้ดนิแห่งนี้
เราต้องเดินย่อตัวไปตามอุโมงค์แคบ	ๆ	ตามทางยาวประมาณ 
20	-	25	เมตร	หรอืหากนกัท่องเทีย่วคนใดเป็นคนกลัวท่ีแคบ	ก็
ไม่แนะน�าให้ลงไปชมนะครบั	ส�าหรบันครใต้ดนิไคมคัลสีร้างมา
ในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่มีหลักฐานปรากฏให้ทราบได้แน่ชัด	 เพียง

แต่รูว่้ามคีนอาศยัอยู่เมอืงใต้ดินน้ีต้ังแต่	2,000	ปีก่อนครสิตกาล	
สาเหตุที่ผู้คนย้ายลงอาศัยในถ�้าใต้ดินเพราะเหตุผลของเรื่อง
ความปลอดภัย	หากมีศัตรูบุกเข้ามาท�าร้าย	การหลบลงไปอยู่
ใต้ดินถือเป็นการซ่อนตัวที่ดีที่สุด	ซึ่งการลงไปอยู่ใต้ดินไม่ออก
มาเห็นแสงตะวันเลยนั้นอาจจะนานถึง	6	เดือนถึงหนึ่งปีเลยที
เดียว	บริเวณนี้มีเมืองใต้ดินอยู่หลายแห่ง	บางแห่งมีอุโมงค์ลับ
เชือ่มถงึกนั	หากศตัรคู้นพบเมอืงใต้ดนิแห่งหนึง่	ผูค้นกจ็ะหลบ
หนีไปอีกเมืองใต้ดินด้วยอุโมงค์ลับนี้เอง	 	

ประสบการณ์การขึ้นบอลลูนครั้งแรก
ในชีวิตที่คัปปาโดเกีย 
 มาสเตอร์เชื่อว่าสิ่งหน่ึงท่ีพลาดไม่ได้	 หากได้มาเยือน
ประเทศตุรกีก็คือการได้นั่งบอลลูนยักษ์สีสันสดใส	 ลอยขึ้น
ไปชมวิวมุมสูงแบบ	 Bird’s-eye	 view	 เพื่อชมทัศนียภาพ
ท่ีสวยงามของคัปปาโดเกีย	 หากจะถามว่าจะไปข้ึนบอลลูน
ท่ีตุรกีช่วงไหนดีท่ีสุด	 ถ้าเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือช่วง 
ต้นฤดใูบไม้ร่วง	อากาศก�าลงัเยน็สบายกจ็ะได้เหน็คปัปาโดเกยี 
อยู ่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสดใส	 แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะ 
ได้เห็นคัปปาโดเกียในมุมท่ีมีหิมะปกคลุมเล็กๆ	 ดูสวยงามไม่
แพ้กันครับ	 แต่การขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพก็ต้องอาศัยดวง
อย่างหน่ึง	 เพราะว่าหากทัศนวิสัยเลวร้ายเกินไป	 (ฝนตก	 ลม
แรง)	 เจ้าหน้าท่ีก็ไม่อาจให้นักท่องเท่ียวข้ึนบอลลูนได้	 เพราะ
ว่าอาจจะเกิดอันตรายท่ีคาดไม่ถึงก็เป็นได้	 แต่ตัวมาสเตอร์
เองและครอบครัวโชคดีเหลือเกินครับ	 ที่ตอนจะข้ึนบอลลูน 
นัน้เจ้าหน้าทีแ่จ้งว่าทศันวสัิยและสภาพภมูอิากาศยงัเหมาะสม 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ก่อนขึ้นบอลลูนตัวมาสเตอร์เอง 
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รู้สึกเสียว	ๆ	บอกไม่ถูก	ถึงแม้ไม่ใช่คนกลัวความสูงก็ตาม	แต่
พอสิ้นเสียงกัปตันชาวตุรกีผู้ควบคุมบอลลูนประกาศปล่อย
บอลลูนขึ้นฟ้า	เมื่อบอลลูนค่อย	ๆ	ลอยขึ้น	เสียงชัตเตอร์ของ
เหล่านักท่องเที่ยวแต่ละคนก็ดังขึ้นรัว	 ๆ	 รวมถึงตัวมาสเตอร์
ด้วยเช่นกันครับ	 รู้ตัวอีกทีบอลลูนลอยขึ้นไปอยู่เหนือฟากฟ้า
แล้ว	 ความรู้สึกกลัวความเสียววูบเมื่อสักครู่น้ีถูกแทนท่ีด้วย
ความสวยงามของทัศนียภาพ	 และความสุขไปหมดเลยครับ	
บอลลนูของแต่ละบรษิทัทวัร์ต่างกเ็ริม่ทะยานขึน้ฟ้า	ตอนเวลา
ประมาณ	07.00	น.	ใช้เวลาลอยอยู่บนฟ้าเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ชมทัศนียภาพเมืองคัปปาโดเกียประมาณ	 1	 ชั่วโมงครับ	 ซึ่ง
จากการสังเกตของมาสเตอร์เห็นว่าวิธีการบังคับบอลลูนของ
แต่ละบริษัทจะคล้าย	ๆ	กันคือ	 เมื่อบอลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้า
ได้นานพอสมควรแล้ว	กัปตันจะผ่อนให้บอลลูนลงมาข้างล่าง
บ้าง	 แล้วก็ให้บอลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้า	 สลับกันไปแบบนี้เพื่อ
หลกีทางให้บอลลนูของบรษัิทอืน่ได้ขึน้ไปเชยชมความงามข้าง
บนและเพือ่หลบกระแสของลมทีพ่ดัมาเป็นระยะด้วย	เมือ่ครบ
ก�าหนดเวลากจ็ะมกีารน�าบอลลนูลง	โดยวธิกีารคอืจะมทีมีงาน
ของบรษิทัทวัร์น�ารถกระบะมาต่อท้ายพ่วง	แล้วใช้วิทยุส่ือสาร
คุยกับกัปตันบนบอลลูนในเรื่องของพิกัด	 ต�าแหน่งที่จะน�า
บอลลูนลง	 และที่ส�าคัญความนุ่มนวลการน�าบอลลูนลงสู่พื้น
ได้อย่างปลอดภัย	 ไม่กระแทกจะได้รับเสียงปรบมือจากเหล่า
นักท่องเที่ยวที่ไว้ใจกัปตันผู้บังคับบอลลูน	 เมื่อถึงพื้นอย่าง
ปลอดภัยแล้วตามธรรมเนียมของที่นี่	นักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อ
ลงจากบอลลูนจะถูกขนานนามว่าเป็น	 “ผู้ชนะ”	 และจะมี
การฉลองชัยด้วยแชมเปญ	 (ไม่ได้สนับสนุนให้ด่ืมของมึนเมา
แต่อย่างใด	แต่นี่คือวัฒนธรรมของที่นี่ครับ)	จากนั้นกัปตันจะ
มอบประกาศนียบัตรจารึกชื่อของเราให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก	

ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) 
	 สถานทีท่่องเทีย่วแห่งสดุท้ายท่ีมาสเตอร์และครอบครวั
มาเยี่ยมเยือนก่อนจบทริปตุรกีอย่างสมบูรณ์	นั่นคือ	ปล่องไฟ
นางฟ้า	(Fairy	Chimney)	อย่างที่มาสเตอร์กล่าวไปเบื้องต้น
แล้วว่าเมืองคัปปาโดเกียเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลด�ากับ
ภเูขาเทารสุ	มคีวามส�าคญัมาแต่โบราณกาล	เพราะเป็นส่วนหนึง่ 
ของเส้นทางสายไหม	 ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนสาธารณรัฐประชาชนจีน	
เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ	
3	 ล้านปีมาแล้วท�าให้ลาวาที่พ่นออกมา	 และเถ้าถ่านจ�านวน
มหาศาลกระจายไปท่ัวบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา	
จากนั้นกระแสน�า้	ลม	ฝน	แดด	และหิมะ	ได้ร่วมด้วยช่วยกัน	
กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ	 นับแสนนับล้านปี 
จนท�าให้เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 
ทีเ่ตม็ไปด้วยหินรปูแท่งกรวย	(คว�า่)	ปล่อง	กระโจม	โดม	และอกี
สารพัดรูปทรง	ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนชนพื้นเมือง 
เรียกขานกันว่า	 “ปล่องไฟนางฟ้า”	 และกลายเป็นสถานที ่
ท่องเท่ียวส�าคัญในปัจจุบันของตุรกีท่ีนักท่องเที่ยวแวะเวียน
มาเก็บภาพความทรงจ�าของที่นี่	 และมาสเตอร์เองก็ไม่พลาด
ที่จะเก็บรูปบรรยากาศสวยๆแปลกตาของที่นี่มาเป็นความ 
ทรงจ�าสักครั้งในชีวิตของมาสเตอร์ด้วยครับ		 	 	

	 ท้ังหมดน้ีก็คืออีกประสบการณ์หน่ึงของชีวิตมาสเตอร์
กับทริป	“ตุรกี...	อัญมณีสองทวีป”	ที	่มาสเตอร์ตั้งใจถ่ายทอด
เรือ่งราวผ่านบทความนีท้ัง้	2	ตอนทีผ่่านมา	มาสเตอร์กห็วังว่า
ประสบการณ์ตรงของมาสเตอร์เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์และ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกท่านก้าวออกไปแสวงหาความ
ท้าทายในโลกใบใหญ่ทีก่ว้างกวา่ไมม่ากกน็อ้ยนะครับ	ส�าหรับ
วารสารฉบับนี้ขออ�าลาผู้อ่านทุกท่านไปก่อน	สวัสดีครับ
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หัวข้อ  “เกม ROV” 
โดย มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ฝ่ายวิชาการ	จัดกิจกรรมตอบปัญหา	Social	Studies	Genius	
เพชรยอดสังคมเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน	 คุณครู	 บุคลากร	 และผู้ที่สนใจได้มีเวทีแสดงออกถึงความรัก	 ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง	ๆ	ในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจ	ซึ่งในปีการศึกษา	2562	มีการจัดการแข่งขัน	Social	Studies	Genius	
เพชรยอดสังคม	รอบชิงชนะเลิศ	DIAMOND	OF	THE	YEAR	2019	เมื่อวันอังคารที	่11	กุมภาพันธ์	2563	โดยได้รับเกียรติจาก
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	เป็นประธานในพิธี	และได้รับเกียรติจากสุดยอดแฟนพันธุ์แท	้ซึ่งเป็นต�านานของประเทศไทย
จากรายการแฟนพันธุ์แท้จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	คุณสมมาตร ศรีสมาจารย	์สุดยอดแฟนพันธุ์แท	้หัวข้อมอเตอร์ไซค	์คุณเจนวิทย์ 
อภชิยันันท์ สดุยอดแฟนพนัธุแ์ท้	หวัข้อแสตมป์ไทย	และคณุวชัระ สงวนสมบตั ิสดุยอดแฟนพนัธุแ์ท้หัวข้อ	ดนูก	ให้เกยีรตเิข้าชม
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุก	ตื่นเต้น	ขับเคี่ยว	และสูสี	
หลังจากการแข่งขันอันยาวนานกว่า	5	ชั่วโมง	สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี	้ได้แก่	นายจิรพัฒน์ โกศิลป์ ชั้น	ม.3/8 
จากการแข่งขันเพชรยอดสังคม	หัวข้อ	“เกม	ROV”	ซึ่งในฐานะที่มาสเตอร์เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้เข้าสู่ปีที	่8	แล้ว		จึงอยากเชิญชวน
ผู้อ่านทุกท่านไปท�าความรู้จักกับนักเรียนคนเก่งของเราคนนี้ให้มากขึ้นครับ

มาสเตอร์เทดิพล	:	นกัเรยีนแนะน�าตวัเองสกัเลก็น้อยครบั			
	 สวสัดคีรบั	ผมชือ่นายจริพฒัน์ โกศลิป์		ช่ือเล่น	ภ	ูครบั 
เพ่ือน	ๆ 	มกัจะเรยีกผมว่า	“จ”ิ	ครบั	ผมเรียนอยูร่ะดับชัน้	ม.3/8 
แผนการเรยีน	STEM	ครบั	ผมเป็นคนทีไ่ม่ค่อยขยนัเรยีนเท่าไหร่ 
ท�าให้เวลาเรียนผมต้องตั้งใจเรียนเพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหาใน 
ชั้นเรียนมากที่สุด	เวลากลับมาบ้านผมก็ชอบเล่นเกม	แล้วก็ดู
การแข่งขันแล้วเกมนั้นก็คือเกม	ROV	ครับ

มาสเตอร์เทิดพล	:	ที่มาที่ไปของความรักในเรื่องเกม	ROV	
	 ปกติผมเป็นคนท่ีชอบเล่นเกมอยู่แล้วครบั	แล้ววนัหนึง่
ผมก็ได้เล่นเกม	ROV	ตอนเล่นแรก	ๆ	ก็เฉย	ๆ	นะครับ	เล่นไม่
ค่อยเป็นด้วยซ�้า	 แต่พอผมเล่นเป็นแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเกม	
และเมื่อมีการแข่งขันผมก็เลยเริ่มติดตามดูเกมการแข่งขัน	
ท�าให้ผมสามารถจ�ารายละเอียดของตัวเกมได้	 ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับไอเทม		ฮีโร	่หรือ	สกิลต่าง	ๆ	ในเกมนี้ครับ	
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มาสเตอร์เทิดพล	 :	 วิธีเตรียมตัวแข่งขันกิจกรรมเพชรยอด
สังคม	หัวข้อ	“เกม	ROV”	อย่างไรบ้างครับ	
	 ผมเตรียมตัวโดยการดูการแข่งขันเกม	 ROV	 เล่นเกม	
และศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเกมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ

มาสเตอร์เทดิพล	:	เมือ่ทราบว่าตวัเองตดิ	1	ใน	5	คะแนนสงูสดุ	
และต้องเข้าแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ	DIAMOND	OF	THE	YEAR	
2019	รู้สึกอย่างไร	และเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ	
	 ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับ	 เพราะเป็นการข้ึน
เวทีใหญ่ครั้งแรก	ๆ	ของผมเลย	การเตรียมตัวของผมก็คือ	ดู
การแข่งขันแล้วก็เล่นเกม	โดยฝึกจ�าชื่อจุดเด่นของตัวฮีโร่	และ
ความสามารถต่าง	 ๆ	 ของไอเทมในเกม	 รวมไปถึงการหากฎ
การแข่งขนั	และบทลงโทษของการกระท�าผดิกฎต่าง	ๆ 	ในการ
แข่งขันที่เป็นข้อผิดพลาดของตัวเองในรอบแรกครับ

มาสเตอร์เทิดพล	:	อยากให้เล่าถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ว่าบรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ				
	 บรรยากาศในวนันัน้เป็นการจดักจิกรรมทีย่ิง่ใหญ่มาก	ๆ  
ทัง้ระบบแสง	ส	ีเสียง	มีผูช้มมากมายในหอประชมุ	ไม่ว่าจะเป็น 
เพื่อนๆ	 รุ่นพี่	 สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่เคยแข่งขันในรายการ 
แฟนพันธ์แท้	 รวมถึงคณะภราดา	 และคณะผู้ร่วมบริหาร 
ก็ให้เกียรติรับชมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับ

มาสเตอร์เทิดพล :	 ตอนท่ีเหลือผู้เข้าแข่งขัน	 3	 คนสุดท้าย 
และเหลือเกมหมวดสุดท้ายท่ีจะตัดสินแชมป์	 ตอนนั้นคิด
วางแผนอย่างไร	 	 หรือจัดการความตื่นเต้นของตัวเราเอง
อย่างไรบ้างครับ
	 ตอนที่เหลือผู้แข่งขัน	3	คนสุดท้าย	ตอนนั้นแต่ละคน
เหลือหมวดเกมท่ียังไม่ได้เลือกแข่งขันกค็อื	หมวดเกม	3	วนิาที	
เหมือนกันหมดครับ	 สาเหตุที่หมวดเกมนี้ไม่ค่อยมีคนเลือก
เล่น	 เพราะต้องต่อสู้กับความกดดันครับ	 ต้องตอบค�าถามให้
ถูกภายในเวลาแค่	 3	 วินาทีต่อข้อ	 ถ้าตอบผิดเกมก็จะยุติลง
ทันท	ีและผลการจับฉลากรอบสุดท้ายก็ได้ชื่อของผมเล่นเป็น
คนแรก	ณ	 ตอนนั้นท�าให้ผมต้องตั้งสติให้แน่วแน	่ และคิดอยู่

อย่างเดียวว่าจะต้องท�าให้ดีท่ีสุด	 เพราะถ้าผมตอบพลาดไป 
แม้แต่คะแนนเดียว	อาจจะส่งผลให้ผมแพ้ได้เลย	ผมจงึเตรยีมตวั 
รบักบัความตืน่เต้นโดยผมคดิให้ก�าลงัใจตวัเองว่ามนัเป็นเกมแรก	
มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น	 และผมก็โชคดีด้วยที่จับฉลากรายชื่อ 
ได้เล่นเป็นคนแรก	 และไม่มีคะแนนเป็นตัวตั้งในขณะนั้น 
ผมจึงคิดเพียงแค่ว่าท�าให้ดีที่สุด	 ตอบให้ได้คะแนนเยอะที่สุด 
ในหมวดเกมนีเ้ท่านัน้กพ็อ	เกม	3	วนิาท	ีหวงัจะได้	20	คะแนน
เต็มในหมวดน้ีเป็นเรือ่งท่ียากมาก		ในขณะเล่นเกมหมวดนีบ้น
เวที	ผมกพ็ยายามอยู่กบัตัวเองมองเพยีงแต่จอภาพและโจทย์ท่ี
ต้องเจอทีละข้อเท่านั้น		ผมรู้สึกว่าแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปใน
หมวดนี้มันช่างกดดันและยาวนานเหลือเกินครับ	 แต่ในที่สุด
ผมก็สามารถเอาชนะตัวผมเองได้	 และสามารถท�าคะแนน
ได้	 20	 คะแนนเต็มในหมวดนี้	 ส่งผลให้คะแนนทุกหมวดที ่
ผมเล่นรวมกนัได้	100	คะแนนเตม็	เป็นคนแรกในประวตัศิาสตร์
ของกิจกรรมเพชรยอดสังคม	 ที่สามารถท�าคะแนนได้	 100	
คะแนนเต็มครับ	

มาสเตอร์เทิดพล :	 ในฐานะท่ีเป็นคนแรกของโรงเรียนที่ท�า
คะแนนได	้100	คะแนนเต็ม	รู้สึกอย่างไรบ้างครับ
	 รู้สกึดใีจและประทบัใจในตวัเองครบั	เพราะผมได้พิสูจน์
ตัวเองแล้วว่าการเล่นเกมไม่ได้มีแต่ผลเสียอย่างที่หลายคนคิด	
แต่ถ้าหากน�ามาปรับใช้ให้ถกูเวลาและสถานที	่มนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเราเองได้ครับ	
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มาสเตอร์เทดิพล	:	รางวลัทัง้หมดทีไ่ด้รบัจากการแข่งขนัครัง้นี ้
มีอะไรบ้างครับ
	 รางวลัทีผ่มได้รบัม	ีiPad,	Notebook,	ฮาร์ดดิสก์	1	TB 
และทนุการศกึษาอกี	20,000	บาท	รวมมลูค่าทัง้หมดประมาณ	
60,000	บาท	และได้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากการ
ท�าคะแนนได้	 100	 คะแนนเต็ม	 อีก	 10,000	 บาท	 รวมของ
รางวัลและทุนการศึกษาท่ีผมได้รับทั้งหมดมูลค่าประมาณ	
70,000	บาทครบั	แต่ตอนนี	้ผมกลบัคดิว่าสิง่ทีมี่ค่าท่ีสดุส�าหรบั
ผมในการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่ของรางวัลหรือเงินรางวัลที่ได้รับ
มา	 แต่สิ่งที่มีค่าของผมคือประสบการณ์จากการร่วมแข่งขัน
กิจกรรมนี้	สิ่งนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่ส�าหรับตัวผม	และ
คุณพ่อคุณแม่ของผมมากครับ

มาสเตอร์เทิดพล	 :	 ทราบมาว่าวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ผู้ปกครองมาเชียร์ติดขอบเวทีด้วย	หลังได้รับชัยชนะมา	ท่าน
รู้สึกอย่างไร	หรือกล่าวอะไรกับเราบ้างครับ
	 ทั้งสองท่านรู้สึกดีใจและยินดีไปกับผมด้วย	ท่านบอก
ว่าจริง	ๆ	แล้วท่านก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวผมจะได้เข้ารอบลึก	ๆ 

แต่ผมกส็ามารถผ่านมนัไปได้ทลีะหมวด	จนกระทัง่มาได้รางวลั
ชนะเลศิในท่ีสดุ	ท่านนัง่ชมการแข่งขนัอยูใ่นวนันัน้	ยงัเอ่ยปาก
เลยครับว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 5	 คน	 5	 เรื่องสุดท้าย
ในวันนั้น	 ทุกคนที่ผ่านเข้ารอบมาก็เก่งมาก	 ๆ	 มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญในหัวข้อของตนเองกันทุกคนครับ	

มาสเตอร์เทดิพล :	ฝากถงึเพือ่น	ๆ 	พี	่ๆ 	น้อง	ๆ 	ทีอ่ยากเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมเพชรยอดสังคม	 ว่าวิธีการค้นหาความถนัด/
ความเชี่ยวชาญของตนเองต้องท�าอย่างไรบ้างครับ
	 ผมคดิว่าทุกคนมีส่ิงท่ีตัวเองเก่งและชืน่ชอบด้วยกนัทัง้
นัน้	สิง่ทีต่วัเราเก่งอาจจะเป็นเรือ่งเรยีนหรอืไม่จ�าเป็นว่าจะต้อง
เป็นเรือ่งเรยีนกไ็ด้ครบั	แค่เราอยูก่บัสิง่ทีต่วัเองชอบ	สิง่ทีต่วัเอง
รกั	สิง่ท่ีเราอยู่ด้วยหรอืท�าแล้วมคีวามสขุ	คนทีจ่ะประสบความ
ส�าเรจ็ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเรยีนเก่ง	เรยีนได้เกรด	4		เพยีงแค่เรา
กล้าท่ีจะลองท�าในส่ิงท่ีตัวเองชอบ	กล้าทีจ่ะแสดงออกกบัสิง่ที่
ชอบ	ไม่ยอมแพ้ในอุปสรรค	พยายามพัฒนาตัวเอง	หาความรู ้
ในส่ิงท่ีตัวเองยังไม่รู ้	 น�าข้อผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขเราก ็
จะไม่ผิดพลาดซ�้าในเรื่องเดิมและเราจะเป็นผู้ท่ีประสบความ
ส�าเร็จในที่สุดครับ
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 รางวลัชนะเลิศ English Speech 
	 English	 Program	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในงานวัน
วชิาการ	“เปิดบ้านเตรียมอุดมศกึษา”	ผลการแข่งขันการแข่งขนัการพดูสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ	
(English	 Speech)	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้น	 ม.3A 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัแก้ปัญหา  
 ทางวทิยาศาสตร์  
	 ผลการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร	์ ในงาน
สาธติปทมุวนัเปิดกล่องนวตักรรม	2562	ระดบัประถม
ศกึษา	ประเภททมี	ด.ช.อาชวนิ ลลีาวรมณ	ีชัน้	ป.5/3	
ด.ช.ธนดล ขนัทรัพย์	ชัน้	ป.5/5	และ	ด.ญ.ปภาวรนิต์ 
ภิญโญวัฒยากร	ชั้น	ป.5/6	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

 เหรยีญทองการแข่งขัน
 งานวนันกัประดิษฐ์  
	 นกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์	ระดบัมธัยม 
ศึกษาตอนต้น	ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันใน
โครงการ	Thailand	New	Gen	 Inventors	Award	
(I-New	Gen	2020)	และร่วมจัดแสดงนิทรรศการใน
งานวันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2563	จัดโดย	ส�านักงาน
คณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต	ิผลการแข่งขนั	ผลงาน	
“เคร่ืองตรวจจบัเหด็”	ของ	ด.ช.ธฤต วทิย์วรสกลุ	และ	
ด.ช.พีรวิชญ์ ตีรพัฒนาพันธุ	์ชั้น	ม.3/8	ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ

        ด้านวิชาการ
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 เหรยีญทองดนตรีไทย 
 ผลการแข่งขันดนตรีไทยรายการศิลปหัตถกรรม 
นกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ระดับพ้ืนทีก่ารศึกษากรงุเทพมหานคร	 
ปีการศึกษา	2562	ด.ญ.มุทิตา ธรรมปรีไว	ชั้น	ป.5/7 
ได้รบัรางวัลเหรยีญทอง	รองชนะเลศิอนัดบั	2		ประเภท 
เด่ียวขลุ่ยเพียงออ	 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ เอื้ออมรรัตน ์
ชัน้	ป.5/8	ได้รบัรางวัลเหรียญทอง	ประเภทเดีย่วซอด้วง 
ด.ญ.พฤกษกมล พฤกษาพงษ	์ชั้น	ป.5/1	ได้รับรางวัล
เหรยีญทอง	ประเภทเด่ียวขมิสาย	7	หย่อง	ด.ญ.จนัทรสัม์ 
เหลืองอ่อน	ชัน้	ป.2/1	ได้รบัรางวัลเหรยีญทอง	ประเภท 
เดีย่วขบัร้องเพลงไทย	และด.ญ.ณัฏฐณชิา ปฐมชตุนัินท์ 
ชั้น	 ม.3/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว 
ระนาดเอก

	 เหรยีญทองเดีย่วระนาดเอก		 
	 ผลการแข่งขันดนตรีไทยรายการศิลปหัตถกรรม	
ครั้งที่	 69	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	
ปีการศึกษา	2562	ประเภทเดี่ยวดนตรีไทย	ระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนต้น	ด.ญ.ณฏัฐณชิา ปฐมชตุนินัท์	ชัน้	
ม.3/4	ได้รบัรางวลัเหรียญทองประเภทเดีย่วระนาดเอก 
และ	ด.ญ.ชญาดา กุลุพงษ์ ชั้น	 ม.1/4	 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

 รางวลัชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน 
 ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที3่/1ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 ถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร	ีประเภททมี	จากการประกวดร้อง
เพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท	
เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ	 ปีที่	 40	 เมื่อวันพุธที่	 30	
ตุลาคม	2562	ณ	กรมประชาสัมพันธ์

	 เหรยีญทองประกวดร้องเพลง	  
 นายอมรพงศ์ อัศวพงศ์พูลกิจ	ชั้น	ม.5A	เข้าร่วม
การประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครัง้ที	่69	ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	สพม.1	กลุม่ดนตร/ี
นาฏศิลป์	ผลการประกวด	ได้รับรางวัลเหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ

       ด้านดนตรี
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 ชนะเลิศ FUTSAL ALEXIS 
 JUNIOR 2019 รุ่น 8 ปี
 ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	 รายการ	 FUTSAL	 ALEXIS 
JUNIOR	2019	ณ	ACT	Sport	Arena	ทมีโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 รุ่นอายไุม่เกนิ	 8	 ปี	 โดยม	ีด.ช.พทุธคณุ 
พิมมนตรี ชั้น	 ป.2/5	 ได้รับรางวัลนักเตะทรงคุณค่า	 และ	
ด.ช.อคัคภาคย์ จริภทัร์ภณัฑ์	 ชัน้	 ป.3/1	 ได้รบัรางวลันกัเตะ
ยอดเย่ียม		

 ชนะเลิศบาสเกตบอลลีกนานาชาติ
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	
รายการ	Top	Flight	Elite	Tournament	2019	
รอบชิงชนะเลิศ	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะทีม
สตรีวิทยา	2		48:41	คะแนน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รับทุนการศึกษา	10,000	บาท	

	ชนะเลศิฟตุบอล	มวก.	นนทบุรคีพั

	 รุน่อายุ	12	ปี 
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	มวก.	นนทบุรีคัพ	
ครั้งที่	26	รุ่นอายุ	12	ปี	รอบชิงชนะเลิศ	ทีมโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	ทีมการท่าเรือ	เอฟซี	1-0	ประต	ู
จึงคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ

 ชนะเลิศฟตุบอล มนีบุร ีไฮสคลู คพั
 2019 รุน่ 18 ปี 
 ผลการแข ่งขันฟุตบอลรายการ	 Minbur i 
Highschool	Cup	7	คน	ณ	สนาม	CK	Stadium	มนีบรุ ี
ทมีอสัสมัชัญธนบรีุ	ชนะ	ทมีโรงเรียนเศรษฐบตุรบ�าเพ็ญ 
6:3	ประตู	จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา



รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา
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 รางวลัชนะเลิศ THAILAND 3X3   
 BASKETBALL
	 ผลการแข่งขัน	THAILAND	3X3	BASKETBALL	Her	
Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	
Cups	 2019	 รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ	 ทีมโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุร	ีได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	15	ปี	

 สแต็คชงิแชมป์ระหว่างโรงเรยีน
	 ผลการแข่งขนักฬีาสแตค็ชงิแชมป์	ระหว่างโรงเรยีน 
ปีการศึกษา	 2562	 จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค
(ประเทศไทย)	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
นกักฬีาสแตค็โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รับรางวลั	10	
เหรียญทอง	12	เหรียญเงิน	17	เหรียญทองแดง	ครอง
ถ้วยชนะเลิศกรมพลศกึษา	รวม	3	รางวลั	รางวลัรุน่	12	ปี 
ชาย	ได้แก่	ด.ช.ปิยบตุร โมกขะเวส	ชัน้	ป.4/6		รางวลั
รุ่น	14	ปี	ชาย	ได้แก	่ด.ช.ภูริวัฒน์ ฟลอเรส	ชั้น	ม.3/2 
และรางวัลรุ่น	 16	 ปี	 ชาย	 ได้แก่	ด.ช.ปัณณวิชญ ์
เฉลิมเลิศปัญญา	ชั้น	ม.2/8

	 เหรยีญทองสแต็คชงิแชมป์

	 เอเชยี	(Open)   
 ด.ช.ปิยบุตร โมกขะเวส	ชั้น	ป.4/6	ได้รับรางวัล
เหรยีญทอง	ท่า	3-3-3	เหรยีญทอง	ท่า	3-6-3	และถ้วย
ชนะเลิศ	 ท่า	 Cycle	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สแต็คชิงแชมป์เอเชีย	(Open)	WSSA	ASIAN	OPEN	
2019	รุ่นอายุ	9	ปี	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

 เหรยีญทอง GH Bank เทควนัโด
 ชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการ	GH	Bank	เทควันโด
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ประเภทพมุเซ่	
ด.ญ.อธิฐาน ยอดแก้ว	ชั้น	ป.6/4	ได้รับรางวัล	1	เหรียญ
ทอง	1	เหรยีญเงนิ	ด.ช.พรีพฒัน์ ตระการวจิติร	ชัน้	ม.1/5	
ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	และ	ด.ช.พีรพล 
ตระการวิจิตร	ชั้น	ป.5/7	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทองแดง



รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา
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 เหรยีญทอง 2019 RSU KTK KWON
 Taekwondo Open 
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	 2019	 RSU	 KTK	
KWON	Taekwondo	Open	ประเภทต่อสู้	นักกีฬา 
เทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 3	
เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง

 รางวลัชนะเลิศ PTT Thailand ITF
  World Tennis Tour Junior 2019 J2   
	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาต	ิรายการ	
PTT	 Thailand	 ITF	World	 Tennis	 Tour	 Junior	
2019	 J2	 	 ด.ญ สลักทิพย์ อุ ่นเมือง	 ชั้น	 ม.2/7 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงเดี่ยว	ณ	 สมาคม
กีฬาเทนนิส	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

 รางวลัชนะเลิศ เทนนสิเยาวชน 
 ซยีจูเูนยีร์แชมเป้ียนชพิส์ 2020
 ด.ช.กจิชานน มสีวสัดิ ์ชัน้	ป.4B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	จากการแข่งขัน
รายการ	เทนนิสเยาวชน	ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์	2020	
ณ	สนามเทนนิสสโมสรสปอร์ตแอนต์สปา	มีนบุรี

	 เหรยีญทองหนองแขม

	 แชมป์เป้ียนชพิ	ครัง้ท่ี	5 
	 ผลการแข่งขันเทควันโด	 รายการหนองแขม 
แชมป์เป้ียนชิพ	ครัง้ที	่5	ประเภทต่อสู	้ณ	ห้างสรรพสนิค้า 
ตัง้ฮัว่เสง็	ธนบรุ	ีทมีโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั 
3	เหรียญทอง	7	เหรียญเงิน	และ	3	เหรียญทองแดง	
โดยมี	ด.ช.ศุภกร แซ่โล้ว	 ช้ัน	 ป.6/7	 ได้รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม



รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา

 รางวลัชนะเลิศแบดมินตัน
	 ผลการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	 VICTOR 
PONSANA	OPEN	 2020	 Badminton	 Association 
of	 Thailand	 รุ่น	 13	ปี	ณ	สโมสรพลสนะแบดมินตัน	
เขตสายไหม	สขุาภบิาล	5	ด.ญ.อญัพชัร์ พชิติปรชีาศกัดิ ์
ชั้น	ป.6/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	และ
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู่	

 เหรยีญทอง 2019 Thailand Youth
 Ice Hockey Championship
 ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์	ชัน้	ม.3/A	ในนามทมี 
Canstar	Rangers	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(เหรียญทอง)	
รุ่น	U15	จากการแข่งขัน	2019	Thailand	Youth	Ice	
Hockey	Championship

	Best	Player	Ice	Hockey     
 ด.ญ.กลุชา ธญัลกัษณ์ภาคย์ ชัน้	ป.5/B	ในนามทมี	
Canstar	Rangers	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(เหรียญทอง) 
รุ่น	U12	และเหรียญ	Best	Player	(ผู้เล่นยอดเยี่ยม)	
จากการแข่งขัน	2019	Thailand	Youth	Ice	Hockey	
Championship
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 รางวลัชนะเลิศ TOT-Sports MAX Cup 2019  
 Badminton Association of Thailand
	 ผลการแข่งขันแบดมนิตนัรายการ	TOT-Sports	MAX 
Cup	 2019	 Badminton	 Association	 of	 Thailand 
ระหว่างวันที่	9-15	ตุลาคม	2562	ณ	กรุงเทพมหานคร	
ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ	์ ชั้น	ป.6/4	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	U13



รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา

	การแข่งขนัว่ายน�า้	กีฬาชงิชนะเลศิ

	 แห่งจังหวดัสมุทรสาคร 
 ด.ญ.ณชิตา ธนตัพรกลุ ชัน้	ม.3A	ได้รบัถ้วยรางวลั
คะแนนรวมอันดับที่	 1	 ของรุ่นอายุ	 14-15	 ปี	 หญิง 
จากผลงาน	 5	 เหรียญทอง	 ในการแข่งขันว่ายน�้า 
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร	มหาชัยเกมส	์
คร้ังที่	 4	 โดยมี	ด.ช.ธนภัทร เครือเถาว์	 ชั้น	 ม.1/6 
ได้รบัถ้วยคะแนนรวมอนัดบัที	่1	ของรุน่อาย	ุ14-15	ปี	ชาย 
จากผลงาน	3	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน

 ถ้วยรางวลัประเภทบุคคล อนัดบัที ่1 
 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	ด.ญ.ชญาภา 
ป้านสวุรรณ์	ชัน้	ม.2/1	ได้รับถ้วยรางวลัประเภทบคุคล 
อันดับที่	 1	 จากการแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ภาคกรุงเทพมหานคร	1st	GPP	Thailand 
Swimming	Championships	2019	
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 Martin’s cup Swimming
 Championship 
	 ผลการแข่งขนักฬีาว่ายน�า้รายการ	Martin’s	cup	
Swimming	 Championship	 ครั้งที่	 18	 ทีมสโมสร
ว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 11	 เหรียญทอง	
5	เหรียญเงิน	14	เหรียญทองแดง	โดยมี	ด.ญ.ชญาภา 
ป้านสุวรรณ์ ชั้น	ม.2/1	ท�าผลงานได้	7	เหรียญทอง	
1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	สามารถท�าลายสถิติ	
3	รายการ	ผ่านเกณฑ์เยาวชนทีมชาต	ิประเภทผีเสื้อ 
50	เมตร	ใน	Rank	อันดับ	3

 รางวลัชนะเลิศ GSB Thailand Kids
 Golf Step-up  
 น.ส.วรศิรา รุง่โรจนาลกัษณ์	ชัน้	ม.3/1	ได้รบัรางวลั 
ชนะเลิศ	 การแข่งขันกอล์ฟรายการ	 GSB	 Thailand	
Kids	 Golf	 Step-up	 Tournament	 2019-2020 
ณ	สนามกอล์ฟไดนาสตี้	แอนด์	คันทรีคลับ



รางวัลชนะเลิศ

       ด้านกีฬา
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กีฬานักเรยีนสัมพนัธ์ 4 สถาบัน
	 นกักฬีาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ	เข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนสัมพนัธ์	4	สถาบนั	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชัญแผนก
ประถม	โดยรอบชงิชนะเลศิ	จดัข้ึนเมือ่วนัที	่17	กมุภาพันธ์	2563	ผลการแข่งขนั	นกักีฬาโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุี 
ได้รับ	4	ถ้วยรางวัลดังต่อไปนี้
	 •	 รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันบาสเกตบอล	ช่วงชั้นที่	3
	 •	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 การแข่งขันบาสเกตบอล	 ช่วงชั้นที่	4
	 •	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 การแข่งขันฟุตบอล	 ช่วงชั้นที่	1	
	 •	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 การแข่งขันฟุตบอล	 ช่วงชั้นที่	4
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ACT TALENT SHOW ป.1

ACT TALENT SHOW ป.2
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ACT TALENT SHOW ป.3

ACT TALENT SHOW ป.4
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ACT TALENT SHOW ป.5

ACT TALENT SHOW ป.6



ACT TALENT SHOW ม.1

ACT TALENT SHOW ม.2
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ACT TALENT SHOW ม.3

ACT TALENT SHOW ม.4
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ACT TALENT SHOW ม.5

ACT TALENT SHOW ม.6
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กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
	 ฝ่ายปกครอง	จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	เมื่อวันจันทร์ที่	25	พฤศจิกายน	2562	ซึ่งนักเรียน
ระดบัชัน้	ป.3	-	ม.3	เข้าร่วมพิธวีางพวงมาลา	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคาร	Golden	Jubilee	โดยมภีราดาพรีพงศ์ 
ดาราไทย	อธกิารเป็นประธานในพธิ	ีและนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.1-ป.2	เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลา	ณ	บรเิวณใต้อาคาร 
ราฟาแอล	โดยมี	ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	เป็นประธานในพิธี		

ACT Extreme Education 2019 
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ	จดังานวนัวชิาการ	ACT	Extreme	Education	2019	เมือ่วันองัคารที	่3	ธนัวาคม	2562 
โดยม	ีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธานพธิเีปิด	คณะภราดา	คณะผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
คณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	และคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ	เข้าร่วมงาน 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากสถาบันภายนอกเข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	1,500	คน
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พิธีวางพวงมาลาถวายความจงรักภักดี
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัพธิถีวายพวงมาลาถวายความจงรกัภกัดีต่อในหลวงรชักาลท่ี	9	ในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต	ิโดยมี
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	เป็นประธาน	เมื่อวันพุธที	่4	ธันวาคม	2562	ณ	สนามหญ้าเทียมราฟาแอล	ภายใน
งานมีการอ่านบทน้อมร�าลกึถึงพระองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย	ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชญัธนบรุ	ีสมาคมผู้ปกครองและครฯู	
และสมาคมศิษย์เก่า	วางพวงมาลา	และร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน	จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมรณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก SAY NO TO PLASTIC
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรมรณรงค์	ลด	งดใช้พลาสติก	“SAY	NO	TO	PLASTIC”		เมื่อวันพุธที	่4	ธันวาคม	2562	
โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรติเป็นประธาน	ภายในงานมีตวัแทนครตัูวแทนผู้ปกครอง		ตัวแทนฝ่าย 
อาคารสถานที่		ตัวแทนร้านค้าผู้ประกอบการ		และตัวแทนนักเรียนประกาศจุดยืนที่จะร่วมกันลดการใช้พลาสติก	และมีพิธีเปิด
ป้ายสัญลักษณ์	ACT	SAY	NO	TO	PLASTIC	ณ	สนามหญ้าเทียมราฟาแอล
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CGPTA 18th Anniversary and 8th Gala Dinner
 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู	 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 จัดงาน	 CGPTA	 18th 
Anniversary	And	8th	Gala	Dinner	เมื่อวันเสาร์ที	่7	ธันวาคม	2562	ณ	Louis-Marie	Grand	Hall	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ภายใน
งานมีการมอบรางวัลการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	ปีการศึกษา	2562	ซึ่งคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจ�านวน	
3	ท่าน	ได้รับรางวัลดังนี้	 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม	ได้แกม่าสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม	รางวัลเหรียญทอง	ได้แก่	มิสฮานาน 
อหีมนั	และมสินงนชุ เอกตระกูล	ทัง้น้ี	โรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวัลเชดิชเูกยีรติ	ประเภทสถานศกึษาดีเด่น	และนกัเรียน
ดีเด่นที่ท�าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ปีการศึกษา	2562

Christmas Fair 2019 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงาน	Christmas	Fair	2019	เมื่อวันอังคารที	่24	ธันวาคม	2562		ภายในงานมีการประกวด 
หนนู้อยครสิต์มาส	การประกวดวงดนตร	ีการประกวดร้องเพลง	เครือ่งเล่น	และเกมต่าง	ๆ 	อาท	ิบ้านลม	บ้านผสิีง	เกมยงิปืนจกุน�า้ปลา 
มัจฉาฮาเฮ	และการจับสลากคริสต์มาสให้โชค	ตลอดจนการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากร้านค้ามากมาย	
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งานวันครูแห่งชาติ
	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดงานวันครูแห่งชาติ	 เมื่อวันพุธท่ี	 15	 มกราคม	 2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต 
โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ภายในงานมีพิธีแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับ
รางวัลคุรุสดุดี	การมอบเกียรติบัตรครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสม�่าเสมอ	และพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	ปีการศึกษา	2562

ACT Family Rally 2020
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล 
คร้ังที่	 27	 ACT	 Family	 Rally	 2020	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ในวันที่	 11-12	 มกราคม	 2563	 เส้นทางกรุงเทพ-จันทบุรี	 	 และเข้าพัก	 ณ	 โรงแรมแซนด์ดูนส ์
หาดเจ้าหลาว	จังหวัดจันทบุรี
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ACT Home Coming 2020 Day
	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงานคืนสู่เหย้า	ACT	Home	Coming	Day	2020	เมื่อวันเสาร์ที	่15	กุมภาพันธ์	2563	
ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ให้เกียรติเป็นประธาน	ภายในงานมีพิธีมอบรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้แก่	พลต�ารวจโท สาโรช นิ่มเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที	่10	เลขประจ�าตัว	868	ด�ารงต�าแหน่ง	
ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(เกษียณอายุ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ	ศิษย์เก่ารุ่นที่	12	เลข
ประจ�าตัว	1559	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร	ีและ	ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท	์ศิษย์เก่า
รุ่นที่	1801	เลขประจ�าตัว	6872	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	ซีอีโอ	กรุ๊ป

ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานการแสดงออกของนักเรียน	ปีการศึกษา	 2562	 “ACT	WORLD	CULTURE	 TALENT	
SHOW	2019”	ระหว่างวันที่	22	มกราคม	ถึงวันที	่1	กุมภาพันธ์	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ทั้งนี้	ท่านสามารถ
รับชมภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่	https://www.facebook.com/act.actmedia
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EP    ON    STAGE 
“A new revolution of entertainment”

by Mr. Jan Rey Cabrejas
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 Creativity and innovation has been one 
of the goals of the English Program (EP) last 
year with our students who are blessed with 
incredible talents and skills; not just in academics, 
but also in the performing arts. The creative 
spirit of our EP students is ready to take the 
spotlight and we just need a stage to start the 
quest for a new revolution of entertainment 
“The EP on Stage”. Every Friday during period 8, 
the ground floor of St. Peter’s building is brimming 
with applause and amusement as our special 
audience witness incredible presentations from 
our talented students of grades 1 to 9 Alongside 
our phenomenal student reporters who serve as 
our eyes and ears about the latest events in the 
ACTEP NEWS. With the great cooperation of 
the homeroom and subject teachers and strong 
support of our EP staff, parents, friends and guests, 
all things become possible.
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 EP on Stage aims to provide a frequent and 
wider venue for our EP students to showcase 
their talents and skills in presentation and 
entertainment. It also gives them an equal chance 
to share and develop their skills and talents in 
their chosen field. They can also incorporate 
and showcase their  outstanding output 
in Science, Math, English, Social Studies, Home 
Economics & Career and PE subjects in 
their performance. This program develops  

able to express their creative ideas by giving the 
audience a dose of Showmanship. From a wide 
range of performances including musical shows 
to dynamic dances, dramatic story telling to a 
soulful song renditions, and sensational band 
presentations to inspiring dance interpretations. 

confidence, artistry, creativity, innovation and 
cooperation amongst students and teachers. 
Through this program, we encourage our EP 
students to be more engaged and connected in 
all forms of school activities. By participating we 
can provide our students with a training ground 
for future competition and showcase their winning 
masterpieces. Most of all, they can practice and 
improve their English communication skills to be 
an effective and efficient English speaker.
 EP on stage is a guaranteed and huge 
success every week. Our EP students are 

Our EP students blaze their way on stage not just 
to dazzle but also to use this platform to reach 
toward the limits of possibility. Coming together is a  
beginning; keeping it together is progress; working 
together is success. Every child has potential; it 
just comes in different packages that we need to 
unlock in different ways. Every EP student has 
a story. Let this “EP on Stage” be their way and 
voice towards success.



 For 12 years, I had the opportunity to be a part of the English Program at Assumption College Thonburi, which allowed me to 
study various subjects and to do many activities based on my preference and aptitude. This family brings lots of good friends to me and 
having seen them at school every day simply makes me very happy. All of them are most beloved while some of them are now my best 
friends. ACTEP classes and staff, as well as my classmates, are a great part of my self-development which makes me a high quality 
citizen in today’s society.

TER 21054
[ACT5336 | EP Family 09] 

Dear ACTEP,
 I would like to say thank you to everyone that taught and gave constant support to me during these 12 years. I’m so proud 
that I graduated from English Program because I gained a lot of knowledge, friends and experience; all of which make me to be a high 
quality citizen in our society. Most importantly, the spirit that I feel toward all of you is truly the one called family. 

JAMES 21319 
 [ACT5336 | EP Family 09] 

Dear ACTEP, 
 Only one word that can describe my feelings to school is thankfulness. I was accepted to study in this wonderful English Program 
at ACT, which gave me a lot of memories since I was in grade 4. My most memorable moment in this school was during my junior high 
school where my friends and I got a chance to be leaders of The House of White on the annual sport day. During those stressful but 
enjoyable weeks of preparation, my duty was to help create the props for a fancy parade and also to supervise the cheering practice. 
The result of our teamwork made me highly delighted on the day of this spectacular event because we won 7 trophies and my cheering 
won 2nd place. Additionally, the teachers in EP have taught me to be an ethical and moral person. Under their care, I have learnt a lot ; 
especially to be generous and sincere to other human beings. Thank you from all my heart. 

LEE 24085  
[ACT5336 | EP Family 09] 
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12-YEAR OF EP FAMILY
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Dear all members of EP Family, 
 EP Family is the first word that comes to mind when I recall my school life. I first enrolled in ACT in grade 3 during the Saturday 
Course after which I decided to enrol myself here as a full-time ACTEP student. Admittedly, there were lots of changes happening in 
ACTEP such as the departure of some of my classmates, the advent of the newcomers and the re-shuffling of ACTEP staffs. However, 
our hearts have never changed. EP Family teaches me to know what love without condition is. Until my last day of schooling, the only 
feeling is being thankful. I appreciate all kindness given to me by all EP Family members. All of our moments shared together will be 
forever kept in my heart, mind and soul. 

MEE 24058  
[ACT5336 | EP Family 09]

Dear EP family,
 It has always been a pleasure to be a very big part of this family since the first day I came to school. I want to sincerely thank 
all my teachers who gave me the priceless knowledge and my friends who gave me the most wonderful experience that I cannot find 
anywhere. All of you have given me the best life lessons that I will never forget. I am delighted to have been your student and your friend. 
Thank you. 

  PUN 29218 
[ACT5336 | EP Family 09] 

 

Dear EP family,
 I want to thank all my friends who are still with me from the first day until the last day I came to school. As most of you know, 
academics has not been my forte and I almost gave up my goal of attending university. If I had not met Puntarik who always helped me 
with everything, I might not be able to think ahead of my future by now. Therefore, my massive thanks go to her. Without her, I may not 
be so happy like this.  

PIM 29322 
[ACT5336 | EP Family 09] 

Dear ACTEP,
 During my three years in high school, many things happened and many memories were created. I had a great time studying 
with lovely teachers and spending my days with friends. I also learned many life lessons from this place. I thank all teachers for your 
teaching and all the support. You are a great part of my memories here. Thank you. 
 

ICE 29418  
[ACT5336 | EP Family 09]

Dear ACTEP,
  Since I was here in EP from Grade 1, I have had so many memorable moments such as on sports day and field trips. While in 
Grade11, my friends and I had a chance to be leaders of The House of White on Sports day. This activity helped improve our social skills 
a lot such as leadership, patience and teamwork. I could not help most sincerely thanking all of my teachers that gave me knowledge 
and moral lessons so that I am now growing into a good quality citizen.  

SUN 21066 
[ACT5336 | EP Family 09] 

Dear EP family,
 School is a part of life that everyone will think about after they graduate. So, to have studied at a school that provides students 
with knowledge and good society is very important. I am very happy that l chose to study here for this place gave me what the perfect 
school should be. I have studied here for 6 years. This place gives me a lot of knowledge in all academic areas especially English. EP 
gave me a chance to study with good teachers and to meet a lot of lovely friends who gave me many beautiful memories that l am always 
happy to think about. Thank you for everything :) 

WINNIE 26789 
[ACT5336 | EP Family 09]



HOW WILL LIFE CHANGE 
AFTER THE GLOBAL SPREAD OF 

THE NOVEL COVID-19?

 The problem occurring during the COVID-19 
outbreak is the need for people to maintain social 
distance from each other. There are many changes 
to our daily practice, which create difficulties and 
chaos to people of all ages. For instance, students 
cannot go to school; restaurants need to be closed; 
most indoor services such as the barbershop, 
spas and fitness centres have to temporarily 
suspend their services to prevent the spread of the 
novel virus. One of the biggest challenges lie in the 
area of education. Children cannot go to schools 
because there will be a great tendency for the 
virus to spread to the crowds. Children are usually 
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susceptible to the infection because their immune 
system is still developing. One case of infection 
at school leads to exponential infections in other 
children and teaching staff. Therefore, schools 
are ordered to shut down by the government, 
which negatively affects students’ academic 
timetables and examination schedules. However, 
this problem has been overcome by the introduction 
of e-learning. E-Learning is where students learn 
online using various platforms such as Google 
classroom and ACT e-school, etc. This helps 
students’ access to the academic content that 
would have been taught in classrooms during 
regular term time. The main benefit is that students 
end up spending their time productively at home 
and get a better understanding of topics in all 
subjects before they are back to school on 1st 

July. I think E-Learning is interesting and a new 
experience because this is our first time learning 
online. It is also very convenient because students 
can watch the clip videos as many times as they like 
whenever they are convenient. This opportunity 
to repeat the content means that they can master 
the materials. It is also fun because there are a lot 
of activities for students to do. When there is no 
work, students become lazier and lazier everyday 
but with online classes, students slowly get back 
on track to prepare themselves for school. This 
will help the students become more responsible 
when they go back to school on 1st July 2020.

By Mr. Jaranin Ploytubtim G.8A
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 Corona virus started in the city of Wuhan 
in December 2019 and started to spread to rest 
of the world from February 2020. This posed 
significant impacts on the world’s population 
whereby, as of today, 7 Million people have 
been infected and 400,000 died. Fortunately, the 
situation in Thailand has been under control since 
the last three weeks where infected patients have 
been retained in quarantine area and all cases are 
only from those coming from abroad.
 My life and people around me have changed 
dramatically; we need to adapt to the policies and 
restrictions implemented by the government. For 
instance, my dad has to work at home; I cannot 
go to department stores; we cannot have meals 
at the restaurants and online food delivery has 
become an integral part of my daily routine. Every 
time I go out, I have to wear mask and I have to 
often clean my hands with either antibacterial gel 
or soap. This has also become a normal practice 
for many people including me, though I do not 
get to go out that much.  My activities at home are 
playing online games with my friends, ordering 
meals with delivery service, watching YouTube 
and playing tennis 3-4 hours a week.

 When we go lout for lunch and dinner, we 
need to plan ahead otherwise we may need to 
have lunch in our car. Today I feel much better 
because most restaurants have resumed their 
operation and welcomed diners effusively with 
promotions and hygienic practice that helps retain 
their reputation as being a germ-free zone. 
 One particular change that really bothers 
me the most is the online learning. There seem 
to be a lot of distractions at home that make me 
unable to stay focused at the online lessons  
through recorded clip videos. I particularly 
find them extremely dull and this one-way 
communication is much inferior to interactive 
learning in classroom. I wish the teacher could 
make it more interactive via the live teaching so 
that all of us could be engaged in the lessons. In 
my opinion, online learning should not take longer 
than 2 hours and there should be a break in 
between. But then I would like to thank all the 
teachers who set up this online learning for 
students.
 Knowing that school will start in 1st of July 
makes me very happy so I can go back and see 
all my friends like before. Because everyone 
understands now how this virus spreads from one 
to another, we know that we should wear masks, 
wash our hands more often, stay home if having 
fever, avoid touching our face and cover our nose 
and mouth when sneezing or coughing. 
 I think in the classroom we may need to sit 
apart from each other and all students should not 
be hanging out after school and doing activities 
which attract a large crowd.  These are some of 
the examples which need to be implemented as 
standard practices to help us protect ourselves 
and our loved ones from the virus.  I think it would 
take another 12 months until we are really back to 
the real normal, which becomes the new normal. 

By Mr. Shane Niyamanusorn G.8A
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 Corona virus started in the city of Wuhan 
in December 2019 and started to spread to rest 
of the world from February 2020. This posed 
significant impacts on the world’s population 
whereby, as of today, 7 Million people have 
been infected and 400,000 died. Fortunately, the 
situation in Thailand has been under control since 
the last three weeks where infected patients have 
been retained in quarantine area and all cases are 
only from those coming from abroad.

Art
By Ms. Natkawarin Nattarin G.8A 

 My life and people around me have changed 
dramatically; we need to adapt to the policies and 
restrictions implemented by the government. For 
instance, my dad has to work at home; I cannot go 
to department stores; we cannot have meals at the 
restaurants and online food delivery has become 
an integral part of my daily routine. Every time I go 
out, I have to wear mask and I have to often clean 
my hands with either antibacterial gel or soap. 
This has also become a normal practice for many 
people including me, though I do not get to go 
out that much.  My activities at home are playing 
online games with my friends, ordering meals with 
delivery service, watching YouTube and playing 
tennis 3-4 hours a week.
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A GPS TO SUCCESS
 Hi everyone, my name is Pasakorn 
Soonthorntam or Tum. I am studying in grade 12 
at Assumption College Thonburi, English Program. 
Today, I am going to tell you about what an 
academic camp is and how it is so important to 
you, most particularly to some certain groups of 
students.  
 Academic camp is a camp organised to 
prepare students for the university study level and 
activities that they are likely to participate during 
their four years in the undergraduate level. The 
main focus is the latter part, which represents 
the greater part of university student’s life. For 
instance, if you are interested in pursuing the 
study of medical science, then you can familiarise 
yourself with what the life of medical student is like 
by applying for the camp.

By Mr.Pasakorn Soonthorntam

 But the most challenging part is the 
successful application to the camp, which is 
carefully examined by the committee. The seats 
are usually limited while the number of applicants 
is increasing on a yearly basis, which makes the 
degree of rivalry even higher. There are a few 
general requirements such as GPA and overall 
profile, as well as other additional skills. I found the 
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interview somewhat difficult but there is a useful 
tip here. The committee tend to ask the applicants 
about their attitudes, rather than their academic 
strength. For example, in the medical science 
camp, the applicants are likely to be asked about 
what they would do if they were put into a partic-
ular situation. Those wishing to join the camp can 
prepare the answer to this question beforehand 
and make sure it sounds captivating enough for 
them to let you pass without the second thought!

 Personally, the camp teaches me to know 
myself more academically and cognitively.  I joined 
the business-major camp focusing on food indus-
try and did not have positive experience about the 
activities and the field of study at all. I found them 
very dull. So at least, I know that business studies 
is to be eliminated from my consideration list of 
academic programmes for which I will apply. 
 Hopefully, all of you reading this article will 
be be able to prepare yourself well enough and 
manage to get accepted successfully by the camp 
committee, as well as make the right decision 
about what academic camps to apply for so as to 
discover yourself.

 What are other techniques to make sure you 
get accepted? 
 In my opinion, there are two things that you 
can do. First, you have to be creative. You have to 
use every single cell of your cerebrum to analyse 
the information and make an acute decision. If 
the committee find you creative enough, you will 
pass the interview. Second, sincerity is also the 
key.  There are open-ended questions on the 
application form testing your attitudes and worldly 
knowledge.
 Attending the camp entails several benefits 
but the biggest one is for the participants to have 
a chance to practically learn what they will learn in 
the university prior to their admission so that they 
can either reaffirm that this is the field they truly 
wish to pursue or shift their interest into some other 
fields that may be more suitable to their pursuit. 
They will no longer have to imagine what they will 
be learning about.



Where did you go to?
 I went to Brussels, the capital of Belgium. 
It is also known as the capital of Europe since 
the European parliament is located there.

What languages are spoken?
 Two languages are mostly spoken in 
Belgium. Flemish (a dialect of Dutch) is spoken 
the northern part of the country called Flanders 
and French is spoken in the southern part of 
the country called Wallonia. As for the capital, 
Brussels, the city is multilingual

How was the host family?
 They were really nice and open minded. 
I got to have two little brothers there, so it felt 
like I was the older brother, it was a very new 
experience for me. They took very good care 

A LIFE IN YEAR IN BELGIUM
By Ms.  Pavaris Pongchaikaikiti G.11 A
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of me and taught me a lot of things from their 
culture. They were like a real second family for 
me. Recently, they came to Thailand and they 
loved the trip.
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What did you get in staying
in Belgium?
 I have gained a lot of things throughout the 
year. My perspective on many issues changed a 
lot. I learned many skills from encountering the 
problems and adapting to the culture there. Thus, 
I’ve matured a lot just from a year. I made many 
friends who are very important to me, as we got 
to experience to same hardship and survived the 
year together.

How was life there?
 Since my host family and host school were 
francophone, I spent most of my time learning 
French. It was difficult at first but after some time 
staying in the French-speaking environment, 
I was able to speak the language. I’ve got to 
engage in the Belgian cultures also, I learned 
about many cultures, as the Belgians are from 
many different origins. I’ve got to know many 
people from around the globe, got to travel and 
see many places which were very fascinating and 
I’ve got to do many things that I wouldn’t have 
done here.

 To conclude, an exchange year is not just 
solely a year in a life. It is a special year one can 
experience. I learned about many new things in 
life, made many friends, got to know more about 
the world, and gained a lot of experience from it. 
It was a life in a year.
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เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

	 ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้พลังงาน	 และทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ 

คณุค่า	และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	จงึได้ส่งเสรมิ	สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทน	เพือ่ลดการใช้พลงังาน	เป็นแหล่ง

เรียนรู้ส�าหรับคร	ูนักเรียน	บุคลากร	และชุมชน	อีกทั้งยังให้ความส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อเป็นการลด

ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก		จึงได้ก�าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อมไว้	ดังนี้

	 1.	จัดให้มีการด�าเนินงาน	 และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	 ก�าหนดให้การอนุรักษ์ 

	 	 พลงังาน	เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	โดยสอดคล้องกบักฎหมาย	และข้อก�าหนดอ่ืนๆ	

	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	จัดให้มีการด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เหมาะสม 

	 	 กับการเรียนการสอน	และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี

	 3.	จัดท�าแผนงาน	 เป้าหมาย	 มาตรการ	 โครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 และส่ิงแวดล้อม 

	 	 โดยประชาสัมพันธ์ให้กับ	ครู	บุคลากร	และนักเรียน	ได้รับทราบเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

	 4.	ผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	 และนักเรียนทุกคน	 มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและร่วมมือในการปฏิบัติ 

	 	 ตามมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ตามนโยบายของโรงเรียน

	 5.	มีการส่งเสริม	 สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร	 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 บูรณาการเกี่ยวกับการ 

	 	 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ให้นักเรียน	บุคลากร	มีความรู้	ความเข้าใจ	มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 

	 	 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 6.	คณะกรรมการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน	 มีการปรับปรุงนโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนการ 

	 	 ด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานและทรัพยากร 

	 	 สิ่งแวดล้อมในแต่ละปีการศึกษา

	 7.	ด�าเนินการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	ให้มีความสวยงาม	สะอาด	ร่มรื่น	ปลอดภัย				 

	 	 เอื้อต่อการเรียนรู้และลดความร้อนเข้าสู่ผนังอาคาร

	 8.	จัดให้มีระบบบริหารจัดการของเสีย	น�้า	ขยะ	 เศษวัสดุเหลือใช้	 เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน	์ 

	 	 ต่อโรงเรียน	และชุมชน

ประกาศ		ณ		วันที่		4		มิถุนายน		2562
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