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        สารจากผู้อำนวยการ

สวัสดี  ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนท่ีรักทุกคน

 ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงเป็นปีท่ี 48 แห่งการก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มีการปรับปรุง 

และพัฒนาในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาและดูแลนักเรียน 

อาคารสถานท่ีและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงข้ึน นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและศักยภาพของตนโดยการสนับสนุนให้นักเรียนมี

โอกาสแข่งขันทางวิชาการ  ดนตรี กีฬา  ฯลฯ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ 

มากย่ิงข้ึน และปีการศึกษาท่ีผ่านมานักเรียนสามารถไปแข่งขัน และประสบความสำเร็จในหลาย ๆ รายการ 

นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีให้การสนับสนุนทุกท่าน 

ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือสถาบันอันเป็นท่ีรักของพวกเราทุกคน

 แม้ว่าสภาวะวิกฤตของบ้านเมืองท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ซ่ึงทำให้เกิดความสับสน วุ่นวาย  และเป็นอุปสรรคต่อดำเนินการการอยู่บ้าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก็ยังคง      

มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตามจิตตารมณ์และอุดมการณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต    

ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล  ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ทุกท่านยังคงให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ให้มีคุณภาพย่ิงๆ ข้ึนตลอดไป  ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านเคารพ นับถือ      

ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จตลอดไป

  

         (ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล)

                               ผู้อำนวยการ    
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Editor Talk
 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

 อสธ สาร ฉบับที่ 66 นี้  ได้รวบรวมบทความ เรื่องเล่า 

และบทสมัภาษณข์องบคุคลตา่ง ๆ  ทัง้ศษิยเ์กา่ดเีดน่ พลเรอืเอกกำธร             พุม่หริญั 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ครู และนักเรียน ที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป 

และที่สำคัญ เนื่องจากปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา  เป็นปีแห่งการฉลอง 

การก่อต้ังโรงเรียนครบ 48 ปี และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง  อสธ สาร ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมภาพกิจกรรม 

เหล่านั้นไว้ เพื่อเป็นบันทึกแห่งความทรงจำอันน่าประทับใจตลอดไป 
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 เมื่อเดือนที่แล้ว ประมาณ 5 โมงเย็น ผมมีโอกาส 

ได้เข้าไปในโรงเรียนแถว ๆ อาคารอัสสัมชัญ ได้ยินเสียงเคาะไม้ 

“โป๊ก โป๊ก....” รู้สึกสะดุดหูขึ้นมาทันที เพราะเป็นจังหวะที่คุ้น ๆ     

มาก จึงเดินตามเสียงไปจนถึงใต้อาคารราฟาแอล และภาพ 

ที่เห็นก็ยืนยันถึงความคิดที่ผุดขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียงเคาะไม้ 

ครั้งแรก คือ “ต้องเป็นการฝึกโขนแน่ ๆ ” เด็กนักเรียนในวัยต่าง ๆ  

กันประมาณ 30 คน นุ่งผ้าแดง กำลังเต้นเสากันอย่างขมักเขม้น 

ตามเสียงที่ครูผู้สอน 1 ท่าน เคาะไม้ให้จังหวะ เผอิญขณะนั้นเอง 

มีครูท่านหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกันดีเดินผ่านมา จึงเข้าไปสอบถาม 

ได้ความว่า นักเรียนกำลังฝึกซ้อมโขนเตรียมงานฉลอง 48 ปี แห่ง

การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และต่อเนื่องไปถึงงานฉลอง 

50 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย และโรงเรียนได้รับครูนาฏศิลป์ 3 ท่าน เข้าเป็นครูประจำเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

 ความรู้สึกในตอนนั้นคือ ดีใจและปลื้มใจมาก ที่โขนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างจริงจังและ

เป็นรูปธรรมขึ้นอีกครั้ง หลังจากซบเซาและเงียบหายไปกว่า 20 ปี อ่านมาถึงตรงนี้ ผู้อ่านแทบทุกท่านคงนึกสงสัยว่า ....

หลังจากซบเซาและเงียบหายไปกว่า 20 ปี.... หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า ในอดีตเคยมีโขนอัสสัมชัญธนบุรีหรือ ...... 

ถูกต้องแล้วครับ โขนอัสสัมชัญธนบุรี เคยเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันไม่น้อยทีเดียว ในช่วงปีการศึกษา 

2521 ถึง 2524 ผมขอถ่ายทอดเหตุการณ์ในอดีตที่บันทึกไว้ในอนุทินและความทรงจำสู่สายตาของท่านผู้อ่าน ณ บัดนี้ .........

 ย้อนหลังไปเมื่อปีการศึกษา 2521 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจาก 7-3-2 (ประถม 1 ถึง 7 / มัธยม 1 ถึง 3 

/ มัธยม 4 ถึง 5)  มาเป็น 6-3-3 (ประถม 1 ถึง 6 และ มัธยม 1 ถึง 6)  ดังเช่นปัจจุบัน และเปลี่ยนจากการเรียนการการสอน 

วิชาละ 1 ชั่วโมง เป็นวิชาละ 50 นาที เรียกว่า 1 คาบ และกำหนดให้คาบสุดท้าย (คาบที่ 7) ของแต่ละวันเป็นคาบกิจกรรม 

นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนวิชาสามัญ วิชาเสริมทักษะหรือกีฬาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และกิจกรรมหนึ่งที่เปิดให้ 

นักเรียนเลือกคือ “กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย” ซึ่งผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ คือผมภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย (ประจำอยู่ 

ที่อัสสัมชัญธนบุรีระหว่างปีการศึกษา 2519 ถึง 2526) ซึ่งสนใจและชอบนาฏศิลป์ของไทย โดยเฉพาะโขนมาตั้งแต่เด็ก ๆ  

และคุณครูพูทอง ปิ่นรัตน์ (ลาออกไปประกอบกิจการส่วนตัวตั้งแต่ปี 2524)  ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นาน กรมศิลปากรจัดการแสดง 

โขนอัสสัมชัญธนบุรี  มีที่มาที่ไปอย่างไร
โดย : ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย

ภาพการฝึกซ้อมการแสดงโขน
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โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ท้าวมาลีวราชว่าความ 

ขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ  ทั้งผม และคุณครูพูทอง                      

ได้ไปชมการแสดงดังกล่าวโดยมิได้นัดหมายกัน 

มาก่อน ต่อมาเมื่อผม คุณครูพูทอง และมาสเตอร์ทวี 

ปัญญา (ครูใหญ่ในสมัยนั้น) มีโอกาสได้ปรึกษา 

เกี่ยวกับการเปิดกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้วยกัน 

จึงเห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะเปิดให้เด็กนักเรียนใน 

ระดับชั้นมัธยมต้น ได้เรียนและฝึกหัดโขน เพื่อสืบสาน 

วัฒนธรรมของไทยต่อไป แต่เนื่องจากในเวลานั้น        

โรงเรียนไม่มีครูประจำการที่จบนาฏศิลป์โดยตรง  

คุณครูพูทอง จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อ 

ภราดาสมพงศ์ ศรีสุระ (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปี 

2521-2526) จ้างอาจารย์จากกรมศิลปากร 3 ท่าน มาเป็นผู้ฝึกสอนในคาบที่ 7 ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี คือ 

อาจารย์ศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ สอนยักษ์ อาจารย์สมโภช ฉายะเกษตริน สอนลิง และอาจารย์สมมาตร  ผ่องอักษร สอนพระ-นาง 

โดยตอนแรกที่เปิดรับสมัครนั้น ยังหวั่นกันอยู่ว่า อาจจะมีเด็กนักเรียนมาเลือกเรียนน้อย เพราะไม่สนใจ  แต่ปรากฏว่าผิดคาด 

เพราะจำนวนเด็กที่มาสมัครเกือบ 150 คน (จากชั้น ม.ศ. 1,  ม.ศ. 2 และ ม.1) โขนอัสสัมชัญธนบุรี จึงเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ 

ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2522  หลังจากเปิดเรียนภาคแรกไปแล้ว ประมาณ 1 เดือน ระหว่างที่รออาจารย์  

ก็ให้เด็กเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ไปก่อน  

 จากนั้น ได้แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากโครงสร้างและสรีระของเด็ก  ถ้าตัวเล็กก็ฝึกลิง ตัวใหญ่ 

หรือสูงก็แยกไปฝึกยักษ์ ส่วนพระและนางนั้น ถูกคัดเลือกภายหลัง สถานที่ของการเรียนคือ ใต้อาคารอำนวยการและอาคาร

วิทยาศาสตร์ อาคารที่ว่านี้คือ อาคารที่กำลังได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนของ EP ซึ่งแต่ก่อน ชั้นล่างเป็นที่โล่งสำหรับ 

เข้าแถวเวลาฝนตก และใช้เป็นที่ประชุมนักเรียนด้วย นักเรียนยักษ์ ฝึกใต้อาคารอำนวยการ (อาคารเซนต์คาเบรียล) นักเรียน

ลิงฝึกใต้อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคารอิลเดอฟองโซ) พอถึงเวลาพัก 10 นาทีช่วงบ่าย นักเรียนจะรีบลงมาจากห้องเรียน เพื่อ 

เปลี่ยนเป็นผ้านุ่งโขนสีน้ำเงิน เสื้อยืดคอกลมสีขาว มีชื่อของทุกคนเขียนไว้ที่ด้านหน้าของเสื้อ ทั้งนี้ เพื่ออาจารย์จะได้เรียกช่ือ

นักเรียนได้ถูกต้อง ถึงตรงนี้ ต้องเรียนให้ผู้อ่านทราบว่า ผมสนใจและปรารถนาจะฝึกโขนมานานแล้ว จึงลงฝึกยักษ์พร้อมกับ 

เด็กนักเรียนด้วย ฝึกนะครับ ไม่ใช่มายืนคุม ผมนุ่งผ้าโขนและใส่เสื้อยืดคอกลม เขียน ภ.พีรพงศ์ ไว้ที่ด้านหน้าของเสื้อเช่นเดียว

กัน  ถ้าถามว่า  ทำไมให้เด็กนุ่งผ้าสีน้ำเงิน ไม่ใช่ผ้าแดงเหมือนเด็กนาฏศิลป์อื่น ก็ต้องตอบว่า “เราเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เราต้องมีเอกลักษณ์ของเราเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่น แต่จะนุ่งผ้าสีอะไรก็ไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนุ่งผ้า สวมเสื้อยืด    

เป็นระเบียบเหมือนกันและตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุด ก็ใช้ได้แล้ว”   ใครไม่นุ่งผ้าโขน ไม่สวมเสื้อยืด โดน ....!?!?!?....

 จุดมุ่งหมายเดิมของการเปิดการเรียนการสอนโขน เพียงแค่ให้นักเรียนได้รู้จักการฝึกแค่พื้นฐาน คือ ตบเข่า ถองสะเอว 

เต้นเสา และเรียนแม่ท่า เพื่อเป็นความรู้ติดตัวพอจะคุยได้เท่านั้น ว่าฉันก็เคยเรียนโขนมาเหมือนกันนะ ไม่ได้มีโครงการว่า 

จะออกแสดงนอกสถานที่ไหน เป็นกิจลักษณะ เนื่องจากดูจะไกลเกินเอื้อม แต่ก็วางโครงการไว้ว่า ถ้านักเรียนกลุ่มหน่ึง           

ที่พอจะมีทักษะและมีงานอะไรในโรงเรียน เช่นงานวันวิชาการหรืองานวันคริสต์มาส ก็จะให้นักเรียนกลุ่มนั้น ได้มีโอกาส 

แสดงออกเป็นชุดเล็ก ๆ หรือรีวิวต่าง ๆ บ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปแค่ 2 เดือน อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้เห็นความตั้งใจ 

ความก้าวหน้า และศักยภาพของเด็กนักเรียนแล้ว สรุปว่า คงจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ เพราะเป็นการสูญเปล่า จึงตกลงใจ 

ที่จะจัดให้ไปแสดงที่สังคีตศาลา (เวทีกลางแจ้งภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ใกล้กับโรงละครแห่งชาติ สนามหลวง) 

ในเดือนมีนาคม ปี 2523 ในชุด “นางลอย-ยกรบ” เมื่อตกลงใจดังนี้แล้ว และได้รับการสนับสนุนจาก ภราดาสมพงศ์  

ศรีสุระ ผู้อำนวยการแล้ว การคัดสรรตัวแสดงสำคัญ ๆ ก็เริ่มขึ้นทันที สำหรับตัวพระ ยักษ์ ลิง ไม่เป็นปัญหาอะไร 

เพราะมีตัวเลือก ให้เลือกมากเป็นร้อยอยู่แล้ว มาติดขัดตรงตัวนางนี่แหละ เพราะในชุดนางลอยนั้น  ต้องใช้ตัวนางถึง 9 

ตัวแสดง  คือ นางสีดา นางเบญจกาย 2 ตัว และนางกำนัลอีก 6 นาง แต่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสมัยนั้น มีแต่เด็กผู้ชาย 
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การกลับบ้านช้า หรือการมาซ้อมในวันหยุด จึงไม่มีปัญหาอะไร ทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่น  และได้ผลเป็นที่

น่าพอใจของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูผู้ดูแล  ซึ่งประกอบด้วย มาสเตอร์ทวี ปัญญา  มาสเตอร์โอภาส ผิวเกลี้ยง  

มาสเตอร์ทองเทียม พ่วงพูล (เกษียณอายุการทำงานแล้ว) คุณครูพูทอง ปิ่นรัตน์ มาสเตอร์เพ็ชร พฤกษะศรี (เสียชีวิต)   มิสรัชนี 

ลิ้มชื่น (นันทะวรการ)  นอกเหนือไปจากนั้น อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ อาจารย์อาวุโสของกรมศิลปากร เมื่อท่านได้ทราบว่า 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนฝรั่ง มีการเรียนการสอนโขน ท่านให้ความอนุเคราะห์รับสอน พิเศษให้กับตัวนางทั้ง 3 

โดยเอาเด็กนักเรียนไปเรียนที่บ้านของท่าน (ถ้าจำไม่ผิด ท่านอยู่ในซอยวัดมอญ แถว ๆ สี่แยกบ้านแขก) โดยไม่คิดค่าเรียน     

และยังเลี้ยงขนมเลี้ยงอาหารเย็นอีกด้วย  นับว่าเป็นโชคของเด็กนักเรียนทั้ง 3 คนจริง ๆ

 การซ้อมในช่วงนั้น เข้มข้นมาก คือจากเต้นเสานับ 20 หรือ 50 กลายเป็น 100 / 150 / 200     และกว่าจะนับได้ก็เต้น

กินเปล่าไม่รู้กี่ร้อยครั้ง เพราะนักเรียนไม่ย่อลง เหงื่อหยดลงบนพื้นรอบตัว บางคนเต้นไปร้องไห้ไป คำเตือนของอาจารย์ 

“ย่อลง ย่อลง แบะเข่าออก มือลงวงไว้ อยู่นิ่ง ๆ อย่ารื้อท่า ฯลฯ” ดังอยู่ตลอดเวลาขณะซ้อม (สิ่งเหล่านี้ 

ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญ แต่เมื่อถึงเวลาแสดงจริง ๆ การยืด กระทบเป็นเสียงเดียวกัน การตะลึ่กตึ้ก การเก็บโดย 

พร้อมเพรียงกันของทั้งพลลิง พลยักษ์ สร้างความสวยงามและความประทับใจแก่ผู้ชม การแสดงโขนจะอาศัยเครื่องแต่งกาย 

แสง สี เสียง อย่างเดียวไม่ได้ แต่ปัจจัยสำคัญคือ ท่าทางและความแข็งแรงของผู้แสดง อันจะแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง 

และศักยภาพของผู้แสดง การเต้นเสาสม่ำเสมอ และถูกวิธีเท่านั้น ที่จะช่วยได้ กล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรง ย่ออย่างไรก็ไม่สวย 

เมื่อย่อไม่สวยก็ท่าไม่สวย คนที่ดูโขนเป็นเขาจะรู้ทันที) พอเต้นเสาเสร็จ พักยังไม่ทันหายเหนื่อยหรือเหงื่อแห้ง โดนอีกแล้ว 

คราวนี้โดนถีบเหลี่ยม โดนทั้งนั้นแหละ ผมโดนเป็นคนแรก ๆ เลย เพราะเสร็จแล้ว ต้องไปถีบเหลี่ยมให้เด็กนักเรียนด้วย 

พวกพระพวกนางไปโดนดัดมือ ดัดแขน ดัดนิ้ว โดนไปหน้าตาบิดเบี้ยวเหยเก แต่ทุกคนก็เต็มใจ ไม่มีใครหนี หรือหลีกเลี่ยงสักคน 

บ่งบอกถึงความรับผิดชอบสูงมาก เมื่อทุกคนผ่านกระบวนการ (ทรมาน) แล้ว ก็ซ้อมเข้าเรื่อง ซ้อมมันอยู่นั่นแหละ ซ้ำ ๆ        

ซาก ๆ บางที เพื่อน ๆ ได้นั่งพัก นอนพัก (หมดแรงแล้ว) บางคนต้องโดนติวเข้ม เพราะตอนซ้อมยังทำไม่ถูกต้องตามกระบวน

ท่าเต้นหรือท่ารำ

 ในช่วงใกล้วันแสดงจริงนั้น ทุกวันเสาร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึกอบรม กอ.รมน. ของบุคคล 

ภายนอก เมื่อเขาได้เห็นการซ้อมของเด็กนักเรียน ก็ให้ความสนใจมาก บ่ายวันเสาร์หนึ่ง เป็นการซ้อมใหญ่เต็มชุด คือเริ่ม 

ตั้งแต่รำฉุยฉายเบญจกายแปลง ไปจนจบยกรบ ปรากฏว่า พอสมาชิกที่มารับการอบรมทราบว่าจะเป็นการซ้อมใหญ่ 

ถึงกับขอยังไม่เข้าห้องประชุม นั่งบนม้าหินรอบ ๆ ใต้ตึกอำนวยการ จนจบการแสดงพร้อมกับเสียงปรบมือแสดงความ 

ชื่นชอบ

 เพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของ 

การเรียนนาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนโขน 

ซึ่งถือว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง นักเรียน และคุณครูผู้          

เกี่ยวข้องทุกคนควรต้องผ่านพิธีไหว้ครูโขนละครและ 

ครอบครู ดังนั้น ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงประกอบ 

พิธีไหว้ครู และครอบครูขึ้นเป็นครั้งแรกในวัน พฤหัสบดีที่ 

7 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 โดยมีคุณครูอาคม 

สายาคม เป็นประธานประกอบพิธีดังกล่าว ตามปกติ 

หลังจากพิธีครอบครูโขนเสร็จสิ้นลงแล้ว นักเรียนทุกคน 

ต้อง “รำถวายมือ” แต่วันนั้น  มีการแสดงโขนชุด “ยกรบ” 

แทน เป็นกรณีพิเศษ โดยผมรับบทเป็นทศกัณฐ์ด้วย

 ก่อนงานที่สังคีตศาลา คณะโขนของโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี ได้มีโอกาสแสดงสู่สายตาบุคคลภายนอก 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในงานคริสต์มาสของวัดนักบุญหลุยส์ฯ          

ณ บริเวณสนามบาส ใกล้ ๆ  กับตัววัด (สมัยนั้นยังเป็นส่วนของนักเรียนประจำของโรงเรียน) เป็นการแสดง “ระบำครุฑ” โดยผม 

รับบทเป็นพญาครุฑ และ เด็กชายอนุรักษ์ นภาวรรณ (ม.ศ. 2 ในขณะนั้น) รับบทเป็นพระนารายณ์  หลังจากนั้นไม่กี่วัน 
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ก็ไปแสดงในงาน คริสต์มาส ที่โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ครั้งนี้       

คล้าย ๆ กับการซ้อมใหญ่ของชุด “ออกกราว-ยกรบ” ก็ว่าได้ เพราะเป็น 

ครั้งแรกที่ผม ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย และนักเรียนโขนกว่า 40 ชีวิต 

ได้แต่งชุดโขนเต็มยศและออกงาน ก็มีขลุกขลักบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็เป็น 

ที่ฮือฮาของผู้ชม

 ในที่สุด วันแสดงที่เวทีสังคีตศาลาก็มาถึง นอกเหนือไปจาก 

ผู้ชมขาประจำของสังคีตฯ แล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโส) บรรดา ครอบครัว 

ของนักเร ียนแทบทุกคน คณะครู เพ ื ่อนนักเร ียน ยกขบวนกัน

ไปชมและให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น นักเรียนทุกคน แสดงกันอย่าง

เต็มที่  และได้รับคำชมเชยจากทุกฝ่าย แม้กระทั่งศิลปินของกรมศิลปากร ที่มาช่วยอำนวยการแสดง ยังออกปากชมว่า 

นึกไม่ถึงว่าเด็กโรงเรียนฝรั่ง จะเล่นโขนได้ อาจารย์ศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ ซึ่งสอนยักษ์บอกภายหลังว่า กรมศิลปากร 

เก็บค่าผ่านประตูได้ รองจากวงสตริงดังสมัยนั้นไม่กี่ร้อยบาทเอง การแสดงในวันนั้น ผม ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย  

รับบทเป็นทศกัณฐ์ (ตลอดกาล) ต้องออกแสดงถึง 3 ฉาก คือ เกี้ยวนางเบญจกายแปลง-ออกกราว-ยกรบ 

ซึ่งต้องใช้ความแข็งแรงมาก เพราะปกติแล้ว โขนชุดนี้ ต้องใช้ผู้แสดงเป็นทศกัณฐ์ อย่างน้อย 2 คน เนื่องจากจะเหนื่อยมาก 

ไหนจะต้องเต้น ไหนจะต้องแบกชุดที่หนักหลายกิโลและร้อนราวกับอยู่ในตู้อบ แต่ผมรับคนเดียวเลย เพราะไม่มีเด็กนักเรียน 

คนไหนจะแสดงได้ โดยเฉพาะฉากทศกัณฐ์ เกี้ยวนางเบญจกายแปลง  ผมเอง ให้อาจารย์ศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ 

สอนเข้มส่วนตัวในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง หรือไม่ก็สอนต่อจากการสอนเด็กนักเรียนในวันปกติ บางวันถึง 3-4 ทุ่มก็มี 

นอกจากนั้น ยังให้ครูชิต แก้วดวงใหญ่ บรมครูผู้มีความสามารถในการสร้างศีรษะโขน (ในสมัยนั้น) สร้างศีรษะทศกัณฐ์ 2 ศีรษะ 

คือศีรษะเขียว สำหรับใช้สวมตอนออกรบ กับศีรษะทอง ใช้สวมตอนนั่งเมืองหรือตอนเกี้ยวนางหรือตอนรำฉุยฉาย ศีรษะทั้ง 

2 ศีรษะที่ว่านี้  ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีคนเคยบอกว่า ศีรษะเขียวนั้นครูแรงมาก มีเกร็ดเกี่ยวกับความขลังของศีรษะ

เขียวเกิดขึ้นหลายครั้ง (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ใครอยากทราบว่าเป็นอย่างไร 

มาถามผมเองจะดีกว่า

 เมื่อเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้ว ก็มีงานเข้ามาเป็นธรรมดา 

นอกเหนือจากการแสดงชุดเล็ก ๆ บนเวทีใต้อาคารอำนวยการของ 

โรงเรียนแล้ว (ชุดยกรบ (ย่อ) / ชุดขับพิเภก / ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ 

(ย่อ) / ชุดถวายลิง / รำม้าอุปการ / ลาวกระทบไม้ ฯลฯ) ในปีต่อมา 

ไปแสดงชุดถวายลิง ออกกราว-ยกรบ ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา และที่โรงเรียนตะละภัฏ ซอยแพร่งนรา (หรือแพร่ง 

สรรพศาสตร์ ไม่แน่ใจ) ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญจกาย ที่โรงเรียน 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ “ชุดนางมณโฑหุงน้ำทิพย์” ที่สังคีตศาลา 

(2524) “ชุดลงอุโมงค์” ที่สังคีตศาลา (2525) และชุดขาดเศียร ขาดกร ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จึงนับได้ว่า 

โขนอัสสัมชัญธนบุรี ในสมัยนั้น สร้างชื่อเสียงในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่า นักเรียนโรงเรียนฝรั่ง 

(สมัยก่อนเขาเรียกกันแบบนี้) นอกจากจะเก่งในเรื่องการเรียนและกีฬาแล้ว ยังเล่นโขนได้ และที่สำคัญคือ เล่นได้ดี เป็นที่ 

ยอมรับทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 เนื่องจากนักเรียนโขนส่วนใหญ่ในยุคนั้น อยู่ในชั้นเรียนที่ใกล้เคียงกัน คือระดับชั้นมัธยมต้น (2 หลักสูตร) และเข้าเรียน 

มาด้วยกันตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ จึงรู้จัก สนิทสนมและผูกพันกันมาก  อีกทั้งผม ภราดาพีรพงศ์ มาสเตอร์ทวี คุณครูพูทอง 

มาสเตอร์ทองเทียม เป็นครูประจำชั้นในระดับนี้  และมาสเตอร์เพ็ชร สอนวิชาพลานามัยแทบทุกห้อง จึงรู้จักและใกล้ชิดกับ 

เด็กแทบทุกคน ดังนั้นจึงเข้าตำราที่ว่า “ว่าอะไรว่าตามกัน” และภราดาสมพงศ์ ศรีสุระ ท่านก็สนับสนุนเต็มที่ในด้านค่าใช้จ่าย     

คุณครูทุกคน ก็ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ อะไรต่าง ๆ ที่ยาก และคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้  ก็เป็นไปได้ และสำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดีในช่วง 3-4 ปี นั้น 
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 เป็นที่น่าเสียดายว่า เมื่อผมต้องไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศตอนกลางปี 2525 และได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำ 

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ประกอบกับมาสเตอร์ทวี ปัญญา ซึ่งรับหน้าที่สานต่อ ได้รับมอบหมายให้ดูแลวงดนตรีไทย 

และวงโยธวาทิตที่เพิ่งจะเริ่มเป็นชิ้นเป็นอัน และคาบกิจกรรมในคาบที่ 7 ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นคาบเรียนวิชาปกติ 

กิจกรรมโขนก็เริ่มซบเซา เพราะไม่มีใครสานต่ออย่างจริงจัง ตำนานโขนในยุคนั้น ก็ถึงที่สิ้นสุดและปิดตัวลงโดยปริยาย               

เหลือแต่การเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยคุณครูเก่า ๆ และบรรดานักเรียนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

 แต่ตอนนี้  “โขนอัสสัมชัญธนบุรี” กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้ว ส่วนจะยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับ 

สถาบันเหมือน ศิษย์เก่ารุ่นพ่อ  รุ่นลุง หรือไม่นั้น กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
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 ไทยมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร   ดินแดนของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วย 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ   ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  เอื้ออำนวยต่อการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ   

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม   อาหารการกินอุดมสมบูรณ์  และที่สำคัญ  ปราศจากภัยธรรมชาติอย่างพายุขนาดใหญ่หรือ

แผ่นดินไหว   ด้วยความพร้อมสรรพในทุกเรื ่องเช่นนี้ น่าจะส่งเสริมให้ไทยสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

แต่ความเป็นจริง เรากลับถูกเพื่อนบ้านพัฒนาแซงหน้าไปทีละประเทศ     

 เริ่มจากญี่ปุ่น ที่มีการปฏิรูปประเทศในสมัยเมจิ พร้อมกับไทยในสมัย ร.5  ต่อมาพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่  2  

บ้านเมืองย่อยยับอับจน  แต่วันนี้  ญี่ปุ่นกลับกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลก   ต่อมาเรามีเกาหลีเป็นคู่แข่ง 

สำคัญ   เกาหลีเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม  คนในชาติต้องรบกันเพราะความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง  

มีคนตายไปหลายล้านคน   ไทยต้องส่งทหารไปช่วยรบ  ส่งข้าวไปให้เขากิน   แต่วันนี้ เกาหลีกลับแซงหน้าเราไปไกลไม่เห็นฝุ่น  

จากนั้นไทยก็หันมาแข่งกับสิงคโปร์   ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน   สิงคโปร์มีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพฯ เสียด้วยซ้ำ  

ไม่มีทรัพยากร ธรรมชาติอะไรเลย    แต่วันนี้ สิงคโปร์กลายเป็นประเทศศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาค            

ตอนนี้ไทยต้องมาแข่งขันกับเวียดนาม   ประเทศคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาประเทศ   และมีทีท่าว่าเขากำลังจะแซงหน้า 

เราไปอีกเช่นกัน  ไม่แน่ ในอนาคตเราคงหาคู่แข่งได้ยากลำบาก  เพราะเขาแซงหน้าเราไปหมด  จนอาจต้องลงไปแข่งกับพม่า  

ลาว  หรือกัมพูชา  ก็เป็นได้   เพราะระหว่างที่ประเทศต่าง ๆ  เขาพัฒนากันอย่างเอาจริงเอาจัง  ไทยเราก็ทะเลาะกันเองอย่าง 

เอาจริงเอาจังเช่นเดียวกัน

 หลายคนพยายามหาคำตอบว่า ทำไมประเทศเราถึงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างที่ควรจะเป็น  ทั้ง ๆ  ที่มีความพร้อม 

ในด้านต่าง ๆ  ค่อนข้างมาก   คำตอบที่ได้คือ   นิสัยคนไทยขาดความเป็นชาตินิยม และไม่มีระเบียบวินัย 

 หากถามว่าความเป็นชาตินิยมและความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งสำคัญถึงขนาดสร้างชาติได้เชียวหรือ  ผมคงต้องยก 

ตัวอย่างประเทศที่สามารถพลิกพื้นจากความหายนะสู่ความรุ่งเรืองได้   ด้วยการที่คนในชาตินั้นให้ความสำคัญกับเรื่องชาติ        

นิยมและระเบียบวินัยอย่างเช่นเกาหลีใต้    ประเทศที่ผมและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา 

ประจำปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา   

              ในอดีต  เกาหลีเป็นประเทศที่น่าสงสารมาก   ด้วยมีที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาอำนาจ 3  ประเทศ  คือ  ญี่ปุ่น  จีนและรัสเซีย   

ทำให้เกาหลีโดนข่มแหงอยู่ตลอดมา  เริ่มจากถูกจีนเข้ายึดครองนานถึง  800  ปี  ตามด้วยญี่ปุ่นผนวกเกาหลีเป็นดินแดน 

ส่วนหนึ่งของตนอีก  35  ปี   ระหว่างถูกญี่ปุ่นปกครอง  เกาหลีโดนกดขี่สารพัด จากการพยายามล้มล้างความเป็นชนชาติเกาหลี     

เพื่อกลืนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น  ยุคนั้น การสอนประวัติศาสตร์เกาหลี เป็นเรื่องต้องห้าม  หนังสือประวัติศาสตร์

เกาหลีถูกเผาทำลายหมด   การแสดงออกทางวัฒนธรรมเกาหลี เป็นสิ่งผิดกฎหมาย   ชาวเกาหลีถูกบังคับให้ใช้ชื่อเป็นภาษา

ญี่ปุ่น สิ่งของมีค่าต่าง ๆ   ถูกนำไปเก็บไว้ที่ญี่ปุ่น  หนังสือพิมพ์ก็ห้ามพิมพ์เป็นภาษาเกาหลี  คนเกาหลีจำนวนมาก อดอยาก 

เพราะญี่ปุ่นบังคับให้ชาวเกาหลีต้องส่งข้าวไปให้คนญี่ปุ่นกิน       ผู้ชายถูกเกณฑ์แรงงานไปสร้างถนน   และทำเหมืองแร่  

ผู้หญิงจำนวนมาก ถูกส่งตัวเป็นนางบำเรอทหารญี่ปุ่น  การถูกกดขี่มาก ๆ  ทำให้ชาวเกาหลีลุกฮือต่อต้านญี่ปุ่น  แต่กลับ

ทำให้ชาวเกาหลีถูกสังหารราว 7,000  คน  นอกจากนี้  ญี่ปุ่นยังได้ล้มล้างระบบกษัตริย์  ราชวงศ์โซซอน  และทำลายล้าง 

พระราชวังหลายแห่ง  บาดแผลในใจนี้ สร้างความเจ็บปวดให้กับคนเกาหลีจนยากที่จะลืมเลือน

เกาหลีใต้... พลิกฟื้น

สู่ความเป็นหนึ่ง...ด้วยชาตินิยม
                                    โดย : มาสเตอร์ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์
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 จนกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2    จึงถอนตัวออกจากเกาหลี  แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของชาวเกาหลี 

ยังคงไม่จบลง เพราะต้องตกเป็นรัฐอารักขาของมหาอำนาจในยุคสงครามเย็น และถูกแบ่งแยกออกเป็น 2  ประเทศ  ต่อมา 

เกิดสงครามระหว่างชนชาติเดียวกัน เมื่อเกาหลีเหนือ ยกทัพข้ามเส้นแบ่งแดน บุกเข้าโจมตีเกาหลีใต้   ผลของสงคราม              

นอกจากทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากแล้ว   เกาหลียังถูกแบ่งแยกประเทศเป็นสองส่วนอย่างถาวร จนถึงปัจจุบัน     

           ดูจากประวัติศาสตร์ที่แสนจะรันทดขนาดนี้  ประเทศที่ย่อยยับจากภัยสงคราม   ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นต่อเนื่อง

กันหลายร้อยปี  ประเทศที่ไม่เคยมีความสงบสุข  ผู้คนถูกกดขี่ข่มเหง  อดอยากยากแค้น  ดูอย่างไรก็คงไม่มีวันจะกลายเป็น 

ประเทศที่รุ่งเรืองไปได้  แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น  เมื่อรัฐบาลเกาหลี ทุ่มทุนไม่อั้น เพื่อปลุกระดมสำนึกความเป็นชาตินิยม 

ให้เกิดขึ้นกับคนเกาหลี  โดยมีกลยุทธ์กำหนดเป้าหมายว่า  จะทำทุกวิถีทางให้ประเทศเกาหลี สามารถชนะประเทศญี่ปุ่นให้ได้  

ด้วยรัฐบาลรู้ดีว่า คนเกาหลีส่วนใหญ่ เจ็บแค้นฝังใจในสิ่งที่ญี่ปุ่นทำไว้กับตน

 การที่ใช้บทเรียนความเจ็บปวดในอดีตเป็นตัวกระตุ้นให้คนรักชาติ  ทำให้คนเกาหลี ต้องร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน 

สร้างชาติขึ้นมาใหม่   คนเกาหลีจึงมีความเป็นชาตินิยมอย่างเข้มข้น   โดยผลประโยชน์ของคนในชาติ จะเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อน    

การเลือกใช้สินค้าต่าง ๆ   ก็มักเป็นของที่ผลิตได้ในประเทศของตนเอง    เช่น  รถยนต์ที่วิ่งกันในท้องถนนส่วนใหญ่ ก็มีเฉพาะยี่ห้อ 

ฮุนได  หรือแดวู  ซึ่งผลิตในประเทศเท่านั้น หรือสลากสินค้า ป้ายบอกทาง คำอธิบายต่าง ๆ จะเป็นภาษาเกาหลีเป็นส่วนใหญ่   

คนเกาหลีมีความภูมิใจในชาติกำเนิดสูง  และเชื่อมั่นว่า ชาติของตน ไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหนในโลก   นอกจากนี้ยังใช้วิธีจัด      

ระบบความรู้โดยเน้นในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของตนเองเป็นสำคัญ   ผู้หญิงเกาหลีจะแต่งงานกับชายต่างชาติน้อยมาก                  

สิ่งก่อสร้างใดที่ญี่ปุ่นสร้างไว้  แม้จะสวยงาม  เก่าแก่หรือมีค่าเพียงใด  รัฐบาลเกาหลี ก็จะทำลายทิ้งแล้วสร้างสถาปัตยกรรม 

ของเกาหลีขึ้นมาแทนที่                      

 นอกจากจะมีความเป็นชาตินิยมสูงแล้ว   เกาหลียังมีระเบียบวินัยสูงด้วยเช่นกัน   คนเกาหลีจะทุ่มเททำงานอย่าง 

หามรุ่งหามค่ำ   ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  เป็นคนตรงต่อเวลา   เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมและกฎหมาย 

บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด    โรงเรียนจะฝึกให้เด็กรู้จักเข้าแถวซื้ออาหาร   เข้าแถวขึ้นรถ   ช่วงที่ผมนั่งรถมุ่งหน้าสู่กรุงโซล   

การจราจรติดขัดมาก  แต่รถของเราซึ่งเป็นรถสาธารณะ  สามารถวิ่งได้โดยไม่ติดแม้แต่นิดเดียว  เพราะเขาจะจัดให้มีบัสเลน 

หรือช่องทางเดินรถสาธารณะไว้   และที่น่าแปลกใจก็คือ แม้จะมีรถเก๋งที่จอดติดกันเป็นแพ  แต่ก็ไม่มีแม้แต่คันเดียว 

ที่ล่วงล้ำเข้ามาขับในช่องบัสเลน ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นบ้านเรา ช่องทางพิเศษนี้ คงเต็มไปด้วยรถเก๋งแล้วกระมัง   

 ด้วยความที่คนเกาหลี มีสำนึกของความเป็นชาติและระเบียบวินัยสูง   ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาเพียง  50  ปี   เกาหลีใต้ 

สามารถพลิกพื้นประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์ กลายเป็นประเทศที่เจริญและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  เป็นเจ้าของสินค้าที่คนไทย 

เราคุ้นหู  เช่น  ซัมซุง  LG   รถยนต์ยี่ห้อฮุนได   รวมถึงวัฒนธรรมเกาหลี ที่กำลังตีตลาดไปทั่วโลก  ทั้งซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดังอย่าง

แดจังกึม  จามอง  นักร้องหรือแฟชั่น  เค  ป็อป ที่วัยรุ่นไทยกำลังคลั่งไคล้    ทั้งเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก

มาแล้ว    เกาหลีใต้ จึงนับเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเลยทีเดียว

 เมื่อได้รู้เรื่องการสร้างชาติของเกาหลีแล้ว ทำให้ผมอดอิจฉาอยู่ลึก ๆ   ไม่ได้   และเกิดคำถามขึ้นในใจว่า   ทำไมคนไทย 

ถึงได้เอาแต่นิยมสินค้าของต่างชาติ   คลั่งไคล้แต่วัฒนธรรมของชาติอื่น  ไม่ชอบอยู่ในกฎ ระเบียบของสังคม    ชอบละเมิด 

กฎหมายและสิทธิของผู้อื่น จนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน   รวมถึงขาดระเบียบวินัยอย่างรุนแรง ตามคำพูดที่ว่า 

“ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”  แล้วเมื่อไหร่ที่ประเทศของเราถึงจะสามารถพัฒนาทัดเทียมประเทศอื่นเขาได้บ้าง   เมื่อถึงตรงนี้

ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของท่าน  ว.  วชิระเมธี ที่ว่า   “ถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง   คำถามก็คือ ...แล้วคุณจะ        

เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณได้บ้าง”    ดังนั้นเราควรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากตัวเราก่อน  เริ่มง่าย ๆ     แค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน  เคารพในกฎหมาย  ภูมิใจในความเป็นชาติ   ผมเชื่อว่าในอนาคต ไทยต้องชนะเกาหลีอย่างแน่นอนครับ
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 สัมภาษณ์ พลเรือเอก 
กำธร  พุ่มหิรัญ

ผู้บัญชาการทหารเรือ
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขประจำตัว 152

      โดย  มิสวัชรีย์  ศรีวิชัยรัตน์

 วันนี้ อสธ สาร วารสารประจำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มีโอกาสดีที่ได้สัมภาษณ์ 

ท่าน พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ ของโรงเรียน 

ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน หลังจากที่เคยสัมภาษณ์น้องชายของท่าน คือ  คุณพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ลงใน อสธ สาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 64 ปีการศึกษา 2551 ไปแล้วเมื่อคราวก่อน  นับว่า  “ครอบครัวพุ่มหิรัญ” เป็นครอบครัวตัวอย่าง       

ที่บุตรหลานประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต  เพราะแต่ละท่าน ดำรงตำแหน่ง สำคัญระดับประเทศทั้งนั้น มาดูประวัติ 

การศึกษาของ  พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ กันหน่อยค่ะ 

  - เข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7  จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี พ.ศ. 2509

 - โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10, โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 67, หลักสูตรนายทหารสื่อสาร รุ่นที่ 14 โรงเรียนสื่อสาร 

ทหารเรือ, หลักสูตรนายทหารป้องกันความเสียหายพรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ, หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ 

กองการฝึก กองเรือยุทธการ และหลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด กองการฝึก กองเรือยุทธการ

 - หลักสูตร 1/79 FOREIGN OFFICERS TACTICAL INTELLIGENCE COURSE (AUSTRALIAN ARMY) 

ประเทศออสเตรเลีย

 - หลักสูตร WSCN 3260 : PSYCHOLOGICAL OPERATIONS UNIT OFFICER, CIVIL AFFAIRS (US ARMY) 

สหรัฐอเมริกา

 - หลักสูตร WSCN 3790 : SURFACE WARFARE OFFICER DEPARTMENT HEAD COURSE (US NAVY) 

สหรัฐอเมริกา

 - โรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน,โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 45 

 - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรืออังกฤษ (ROYAL NAVAL STAFF COURSE, สหราชอาณาจักร)

 - หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 29 และวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 

รุ่นที่ 46

  

ประวัติการทำงานที่สำคัญ มีดังนี้

 - ผู้บังคับการ เรือตรวจการณ์ 82 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, ผู้บังคับการ เรือหลวงดอนเจดีย์ กองเรือทุ่นระเบิด 

กองเรือยุทธการ, รักษาราชการนายธง รองผู้บัญชาการทหารเรือ, นายทหารคนสนิท รองเสนาธิการทหาร, นายทหารคนสนิท 

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนา กรมยุทธการทหารเรือ

 - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ 

ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล และปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติส่วนหลัง 

ณ กรุงโตเกียว กับปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล
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 - ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ,รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ, ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

 - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ, รองเสนาธิการทหาร และประธานคณะที่ปรึกษา 

กองทัพเรือ

ชีวิตครอบครัว

สมรสกับ นางดวงพร  พุ่มหิรัญ มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน ดังนี้

 1. นายนลพจน์ พุ่มหิรัญ                  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ 

 2. นางสาวนลินนีย์  พุ่มหิรัญ           ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์สอนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

 3. นางสาวปรียาพร  พุ่มหิรัญ          ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ พนักงานฝ่ายครีเอทีฟ บริษัท Pico (Thailand) Public 

         Company Limited  

 4. นางสาวนลินลักษณ์  พุ่มหิรัญ     ปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

 เมื่อสอบถามท่านเกี่ยวกับโรงเรียนของเราว่า ถ้าพูดถึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ท่านจะหวนระลึกถึงสิ่งใดก่อน

ท่านกล่าวว่า  หากกล่าวถึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2505 จะนึกถึงโรงเรียนฝรั่งที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ 

สำหรับเด็ก ๆ ที่อยู่ในย่านฝั่งธนบุรี  ซึ่งเมื่อโรงเรียนเริ่มมาก่อตั้งใหม่ ๆ ปรากฏว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ในย่านฝั่งธนบุรี 

และใกล้เคียง พาลูกหลานมาฝากเรียนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

ที่อยู่ฝั่งพระนคร และเป็นโรงเรียนฝรั่งยอดนิยมในยุคนั้น แออัดเกินกว่าที่จะรับนักเรียนมากขึ้นได้  

 เมื่อถามถึงความประทับใจในวัยเด็ก  เมื่อครั้งที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ท่านเล่าว่าเมื่อหวนคิดถึงอดีต

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตามความรู้สึกของท่านในสมัยนั้นอยู่ไกลมาก  เพราะอยู่ถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ  เลยตลาดบางแค 

ออกไปอีกนานพอสมควร ท่านและน้อง ๆ  ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางจากบ้านในละแวกตลาดพลู ธนบุรี  ไปต่อรถเมล์ที่ 

วงเวียนใหญ่อีกทอดหนึ่ง  เพื่อไปโรงเรียน วัน ๆ หนึ่ง ต้องใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง ในการเดินทาง  เมื่อเข้าเขตหมู่บ้านเศรษฐกิจ  

จะรู้สึกได้ว่า ใกล้ถึงโรงเรียนแล้ว  เพราะถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  รถเมล์โขยกเขยกไปตลอดทาง  เมื่อตอนเป็นเด็ก      

ท่านรู้สึกเป็นเรื่องสนุกเสียมากกว่า  เมื่อรถเมล์จอดสุดสายที่วงเวียนใกล้ทะเล สาบ ท่านต้องเดินไปตามถนนลูกรังอีก 300 เมตร 

จึงจะถึงปากประตูโรงเรียน  ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้ง ถนนก็จะมีแต่ฝุ่นสีแดง แต่ถ้าเป็นฤดูฝน ถนนลูกรังก็จะเฉอะแฉะมาก ใครใส่        

รองเท้าหนังขัดมันปลาบมาโรงเรียนก็เปลืองกีวีเปล่า ส่วนใหญ่ท่านจึงใช้รองเท้าผ้าใบ เพราะรู้สึกว่าลุยดี จะใส่เตะฟุตบอลก็ได้  

ท่านจะใส่รองเท้าหนัง เฉพาะวันพิเศษ ๆ เช่น วันฉลองอธิการ วันคริสต์มาส และวันประกาศผลสอบเท่านั้น โรงเรียนใน 

ความรู้สึกของท่านในขณะนั้น กว้างใหญ่ไพศาลมาก แม้จะตั้งอยู่กลางทุ่งนา  แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นจำนวน

มาก  มีอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวเพียง 1 หลัง  ซึ่งยาวมาก  มีลมพัดเย็นสบายทั้งวัน นักเรียนชั้นประถมและมัธยม 

สามารถเรียนด้วยกันหมดภายในอาคารนี้ สมัยนั้น คงมีนักเรียนไม่เกิน 400 คน  มีอาคารโรงอาหาร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 

สะอาดสะอ้านทั้งสถานที่  ภาชนะและอาหาร  อาคารบ้านพักครู เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น 1 หลัง มีครูชาย (มาสเตอร์) อาศัยอยู่ 

4-5 คน ส่วนมากเป็นครูชาวเชียงใหม่มาจากโรงเรียนมงฟอร์ต   มีอาคารตึกพักอาศัยของบราเดอร์ 3 ท่าน เป็นตึก 2 

ชั้น มีห้องปฏิบัติศาสนกิจ 1 ห้อง  ซึ่งใช้เป็นห้องสอนคำสอนทางศาสนาแก่นักเรียนคาทอลิกด้วย  ทางด้านการกีฬา  

มีสนามฟุตบอลใหญ่ ขนาดมาตรฐาน 2 สนาม สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง 1 สนาม 

มีห้องปิงปองขนาด 2 โต๊ะ 1 ห้อง และสระว่ายน้ำ 1 สระ (เป็นสระบ่อดินขุดเอง ท่ามกลางธรรมชาติขนาดประมาณ 100 

เมตร X 30 เมตร)  ซึ่งนักเรียนจะมีความสุขมากในชั่วโมงพลศึกษา โดยเฉพาะวันที่จะได้เตะฟุตบอลหรือว่ายน้ำ สรุปว่า  

ในดา้นอาคารสถานที ่ แมจ้ะอยูห่า่งไกลจากตวัเมอืง  เดนิทางมาลำบาก  แตค่วามประทบัใจทีไ่ดร้บัเมือ่เขา้มาในบรเิวณ โรงเรยีน 

ก็คือความกว้างใหญ่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ แม้จะไม่มีตึกที่ใหญ่โต แต่ก็มี

ความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่สำหรับศึกษามาก พูดสั้น ๆ ก็คือ เป็นสถานที่ ที่น่าเรียนมาก ความประทับใจอีกด้านหนึ่งคือ  

ด้านวิชาการ ซึ่งทำให้ท่านต้องขยัน และกวดขันตนเอง เพราะวิชาที่เรียน มีทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา  

ที่จะใช้ตำราภาษาอังกฤษทั้งหมด  เวลาทำแบบฝึกหัด  ก็ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยเท่านั้น ที่ใช้ภาษาไทย 
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และมักจะมีการบ้านค่อนข้างมาก ทำให้ต้องนอนดึกอยู่บ่อย ๆ

 เมื่อถามถึงคุณครูที่ท่านประทับใจมีใครบ้าง ท่านกล่าวว่าท่านนึกถึงท่านอธิการอิลเดอฟองโซ  มีคนเคยบอกว่า 

ท่านมาจากสเปน แต่ท่านไม่เคยถามท่านอธิการ  รู้แต่ว่าท่านอธิการอิลเดอฟองโซ มีเมตตามาก ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวใคร 

ถ้าจำเป็นจะต้องลงโทษนักเรียนที่เกเร ให้หลาบจำด้วยไม้เรียว  ก็จะดูออกว่า ท่านตีเบา ๆ อย่างมีเมตตา 

ไม่ได้ตีด้วยความโกรธแต่อย่างใด บ่อยครั้งที่ท่านมักจะลูบหัวนักเรียนเหมือนลูกหลาน และพูดว่า “Good boy”    

อีกท่านหนึ่งที่ท่านประทับใจ และถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงคือ บราเดอร์มาร์ติน (ภราดา ประทีป ม. โกมลมาศ) 

ขณะนั้นเข้าใจว่าบราเดอร์มาร์ติน จะช่วยงานบราเดอร์อิลเดอฟองโซ ในการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้ามาเรียน      

คุณแม่ของท่านพลเรือเอกกำธร  ได้มาพบกับบราเดอร์มาร์ติน  เพื่อฝากท่านกับน้องชายอีก 2 คน และยังมีลูกพี่ ลูกน้อง 

ในสกุลพุ่มหิรัญอีก 2 คน รวมเป็น 5 คน เพื่อเข้าเรียน  คุณแม่ของพลเรือเอกกำธร ท่านเรียนให้บราเดอร์ มาร์ติน ทราบว่า 

ลูกและหลานทั้งหมด เป็นลูกข้าราชการ แม้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่ก็มิได้มีเงินทองมากมายที่จะสนับสนุนบำรุง           

โรงเรียนได้มากเหมือนกับพ่อค้านักธุรกิจอื่น ๆ จะมีก็เพียงสมุดรายงานผลการเรียน และรายงานความประพฤติของทุกคน 

จากโรงเรียนเดิมมายืนยันว่าเป็นนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดีเท่านั้น คุณแม่ของท่านเล่าว่า บราเดอร์มาร์ติน ท่านดู                   

เพียงสมุดรายงานผลการเรียนของทุกคน และไม่พูดถึงเรื่องเงินบำรุงโรงเรียนเลยสักคำ  แล้วท่านก็กรุณารับท่าน 

และพี่น้องสกุลพุ่มหิรัญ ไว้ทั้ง 5 คน นี่แหละคือความประทับใจในครูของท่าน   บราเดอร์มาร์ติน ท่านยังมีความเก่งหลายอย่าง  

ทั้งภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศีลธรรม  จริยธรรม เล่นดนตรีได้หลายชนิด เช่น เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ 

ท่านดูแลนักเรียนด้วยความเมตตา เอาใจใส่อยู่เสมอ ช่วงอาหารกลางวันที่โรงอาหาร บ่อยครั้งที่มักจะเห็นบราเดอร์มาร์ติน 

มาดูแลความเรียบร้อยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย ท่านมักจะไต่ถามนักเรียนในเรื่องรสชาติและความเพียงพอ

ของอาหารเสมอ   ด้วยความดีมีเมตตาของ บราเดอร์มาร์ติน  ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ทั้งที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  และ ABAC  ท่านเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาของไทย และเป็นอธิการบดีกิตติคุณ 

ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

 นอกจากนั้น ท่านยังกล่าวถึง บราเดอร์เลโอ วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านประทับใจ เพราะเข้าใจ         

เด็ก ๆ ดี  ท่านสอนวรรณคดีอังกฤษ และดูแลเรื่องการจำหน่ายวารสาร “วีรธรรม” โดยบราเดอร์ จะเดินไปขายตามห้องเรียน 

ต่าง ๆ  และเกือบทุกครั้ง จะมอบหมายให้พลเรือเอกกำธร  เดินตามพร้อมกระเป๋าใส่เงิน ช่วยบราเดอร์ทอนสตางค์  

นอกเวลาเรียน บราเดอร์เลโอ  จะชอบเล่นปิงปอง หากนักปิงปองทีมโรงเรียนไม่อยู่ บราเดอร์ก็จะให้พลเรือเอกกำธร  

เป็นคู่ซ้อมกับท่านในบางครั้ง  แสดงว่าพลเรือเอกกำธร คงจะมีฝีมือในเรื่องปิงปองอยู่บ้าง แม้ไม่ใช่ทีมโรงเรียนก็ตาม  

นอกจากนี้ยังมี  มาสเตอร์สมคิด  กรณฑ์แสง  มาสเตอร์ทวี ปัญญา  และมาสเตอร์ชัยสิทธิ        สุทธาธาร ซึ่งล้วนเป็นผู้มอบวิชาความรู้ 

และอบรมสั่งสอนท่านพลเรือเอกกำธร มาทั้งสิ้น ในปัจจุบันนี้ นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่นที่ 2  ซึ่งเป็นรุ่นของท่าน  ยังมีการ    

พบปะสังสรรค์กันอย่างน้อยปีละครั้ง  นอกจากนั้น ยังพบกันในโอกาสต่าง ๆ  เช่น ในงานแต่งงานลูก หรืองานศพ เป็นต้น ใน 

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีพวกท่าน ก็จะเชิญ    บราเดอร์มาร์ติน และ บราเดอร์เลโอ  มาร่วมงานด้วยทุกครั้ง เพราะทั้งสองท่าน 

ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนได้สะดวก  ซึ่งนักเรียนรุ่น 2  ก็จะมีความสุขกันมาก  เมื่อพูดคุยกันถึงเรื่องเก่า ๆ และจะสังเกตได้ว่า 

บราเดอร์ทั้งสอง จะแสดงความชื่นชมต่อการเจริญเติบโตของลูกศิษย์ของท่าน  ด้วยความปลาบปลื้มอยู่เสมอ

 เมื่อถามถึงวิธีการสอนนักเรียน ที่ท่านเห็นว่าเป็นข้อดีในสมัยนั้น  และน่าจะนำกลับมาใช้ได้อีกในสมัยนี้  

ท่านกล่าวออกตัวว่า  การศึกษาในปัจจุบัน  หลักสูตรคงเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก  แต่ท่านก็ได้ทราบมาว่า ในปัจจุบัน 

การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ และเรื่องการอบรมศีลธรรมจริยธรรม ไม่ค่อยได้เน้นย้ำเหมือนสมัยก่อน ซึ่งหากเป็นจริง 

ก็ควรจะมีการทบทวนในเรื่องนี้ และปรับหลักสูตรเสียใหม่  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบุคลากรที่ดีให้กับสังคม 

เพราะสังคมไทยเรา ไม่ต้องการเฉพาะคนเก่งเท่านั้น  แต่เราต้องการคนเก่งที่ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม จริยธรรมด้วย  คนเหล่านี้ 

ที่จะช่วยกันทำให้สังคมและประเทศชาติรุ่งเรือง

 เมื่อถามท่าน  ถึงชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในปัจจุบันว่า  ท่านเคยได้ยินชื่อเสียงในทางใดบ้างนั้น  

ท่านกล่าวว่า  ท่านมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาก  เพราะกว่าจะได้เข้ามาเรียนก็ไม่ใช่ง่าย ๆ  และเมื่อเข้ามา 

เรียนจนจบแล้ว  จึงรู้ว่า ได้อะไรดี ๆ  จากโรงเรียนนี้ติดตัวไปมาก ทั้งด้านวิชาการ  ความรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 



อสธ สาร 19

สังคมศาสตร์ ความมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม การกีฬา และการมีเพื่อนที่ดีในสังคมที่ดี  หลังจากที่จบไปแล้ว 

ท่านไม่มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียน แต่ติดตามข่าวอยู่เสมอ และได้ทราบว่า มีการก่อสร้าง การพัฒนามากมาย มีอาคารใหญ่ ๆ 

เกิดขึ้น มีวิทยาการ อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนหลายเท่า มีชื่อเสียงดีเด่นทั้งด้าน 

วิชาการ และการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล เมื่อได้ทราบก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนที่ท่านรัก 

และมีความผูกพันมานาน

 ต่อข้อซักถามที่ว่า  การศึกษาของไทยสมัยนี้ มีจุดที่น่าจะนำมาพัฒนาอย่างไรนั้น ท่านไม่ทราบว่า ระบบการ 

เรียนการสอนของทางโรงเรียน ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากน้อยเพียงใด  แต่หากว่ายังเหมือนเดิมกับเมื่อ 40 

กว่าปีก่อน   ก็ควรจะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  กล่าวคือในสมัยก่อน  การเรียนหนังสือ มักมีลักษณะกดดัน  

ป้อนให้เด็กรับรู้แบบอัดวิชาความรู้ลงไป  และมีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก  คือเรียนเพื่อสอบ ไม่ได้เอาไปใช้งานจริง 

โดยเฉพาะมีการกวดวิชาในสาขาต่าง ๆ   และเรียนกันจนแทบจะไม่มีเวลาใหส้มองได้พกัผ่อน ซึ่งหากเทยีบกบัการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนระดับประถม มัธยม ในประเทศยุโรปและอเมริกา รวมทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติ หรือ 

โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศไทยแล้ว ท่านกล่าวว่า ของเขาก็ไม่เลวนัก  และมีลักษณะกดดันเด็กน้อยกว่า  

กล่าวคือ  การเรียนจะเน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานจริง มีการสอนให้รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์  มีความคิดที่เป็นตรรกะ 

และมีความคิดริเริ่มเอง ซึ่งหากสามารถนำข้อดีของสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้แล้ว  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้าน 

การศึกษาของทางโรงเรียนได้มาก เพราะจะทำให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองและมั่นใจในตนเองมากขึ้น

 เมื่อเราขอให้ท่านในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า ได้ฝากข้อคิด หรือกล่าวอะไรกับศิษย์ปัจจุบันบ้างนั้น ท่านอยากจะบอกว่า  

การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ           ที่จะเป็นพื้นฐานกับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

หากเรามีพื้นฐานมั่นคง  การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  ก็จะสามารถสำเร็จได้โดยไม่ยาก ทั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้พบ

มากับตัวท่านเองแล้ว  จึงอยากแนะนำให้ศิษย์ปัจจุบัน สนใจ ใฝ่ใจในการศึกษาให้มาก อย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไป 

โดยเปล่าประโยชน์  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาที่ตนเองชอบและถนัด 

ให้สำเร็จ   เพื่อจะได้มีอาชีพการงานที่มั่นคง  นำความเจริญรุ่งเรือง  ความภาคภูมิใจมาสู่บิดา มารดา ครอบครัว องค์กร 

และประเทศชาติต่อไปในที่สุด 

 สุดท้าย  ท่านฝากขอบพระคุณคณาจารย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกท่าน ทั้งที่ท่านได้กล่าวถึง และไม่ได้ 

กล่าวถึง  ที่ได้มีส่วนหล่อหลอมขัดเกลาศิษย์ของท่านคนนี้  ทั้งด้านวิชาความรู้  ศีลธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย 

จนเติบใหญ่มาตามลำดับจนมีวันนี้ วันที่ท่านภาคภูมิใจ  และจะรำลึกถึงบุญคุณของคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนบุญคุณ     

ของสถาบันอัสสัมชัญธนบุรีที่ท่านรักและผูกพัน และจะรักษาเกียรติของ ACT ไว้ตลอดไป และเราเองก็อยากจะบอกท่านว่า   

พวกเราชาวอัสสัมชัญธนบุรี  มีความภาคภูมิใจในตัวท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านนี้ ที่มีนามว่า พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ  

มากค่ะ
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Why do you switch to Mac...???
โดย : ชมรม ACT Media

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร อ.ส.ธ. ทุกท่าน  วันนี้ ทางชมรม ACT Media  ซึ่งได้ใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh                 

และเห็นว่าเกิดประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมาก  อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่ยังไม่เคยลองใช้เครื่อง Mac มาลองใช้กันดู 

ถึงจะรู้ว่าสะดวกสบายอย่างไร ทั้งนี้ขอออกตัวเสียก่อนว่า พวกเราไม่ได้มีส่วนใด ๆ  กับผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh 

แต่อย่างใด เพียงแต่มีอะไรดี ๆ ก็อยากจะมาแนะนำกันก็เท่าน้ัน วันนี้ตัวแทนชมรม ได้ไปสัมภาษณ์คุณครู และกลุ่มนักเรียน 

ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ในรุ่นต่าง ๆ กันครับ จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีคุณครูหลายท่าน และนักเรียนหลายคน 

หันไปใช้คอมพิวเตอร์ Mac  กันมากขึ้น วันนี้เราจะไปถามกันครับ ว่าพวกเขาคิดอย่างไร ถึงไปใช้เครื่อง Mac  กันครับ.....

คนแรก  นายณฐพล ปรัชญาพัฒนาพงศ์  ม.5/2  

Q : เป็นนักเรียนแบบนี้ไปเริ่มรู้จักเครื่อง Mac ตอนไหน 

ครับ.....

A : เริ่มแรกเลย    ผมรู้จักจากเพื่อนคนหนึ่งในห้องที่เขาได้ใช้

เครื่อง Mac อยู่แล้ว ผมเห็นเขาทำงาน Present ต่าง ๆ 

ได้น่าสนใจ (กวาดคะแนนไปได้หลายงาน) ผมก็เลยลอง 

ขอยืมเล่นดู และขอคำแนะนำต่าง ๆ   เมื่อเริ่มใช้   แรก ๆ  ก็ไม่ค่อย

คุ้นชินกับมันสักเท่าไหร่ แต่เริ่มยืมใช้บ่อยขึ้น ทำให้ประทับใจ 

ในการทำงานของเครื่อง Mac  รู้สึกว่าใช้งานง่าย  ได้คุณภาพ 

ของงานที่ดีในเวลาอันสั้น  อีกทั้งหมดห่วงเรื่องของไวรัสด้วย

ครับ

Q : คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ในปัจจุบัน  สามารถนำมา   

ประยุกต์ใช้กับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างไรบ้าง

ครับ ช่วยยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานด้วยครับ.....

A : ส่วนมากแล้วผมมักจะใช้ตัวโปรแกรม Keynote ในการ 

ทำงาน Present  ในแต่ละวิชา เพราะโปรแกรมนี้  สามารถ

ปรับแต่งให้ดูแล้วเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูดีมากเลย  

ครับ ต่อมาคงเป็นโปรแกรม iMovie ผมใช้ในการ ตัดต่อทำ 

MV เพลงวิชานาฏศิลป์ ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่สามารถ

ตัดต่อวีดีโอที่ใช้งานง่าย อีกทั้งยังติดมากับเครื่อง ทำให้ผม 

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาโปรแกรมมาลงเสริมเลย 

ครับ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ผมยังสามารถ Export ขึ้น You-

นายณฐพล ปรัชญาพัฒนาพงศ์  ม.5/2  

ภาพประกอบจาก internet
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tube ได้โดยตรงครับ โปรแกรมเสริมที่ใช้นอกเวลาเรียนคง 

เป็น Guitar Pro ซึ่งผมไว้ใช้ในการ ซ้อมดนตรีครับ

Q : นักเรียนมีเหตุผลอย่างไรในการซ้ือ Mac มาใช้ 

ท้ัง ๆ ท่ี Mac เหมาะแก่การทำงานด้านกราฟฟิก 

และงานดนตรีมากกว่า และคิดว่า  Mac กับ PC 

แตกต่างกันอย่างไรครับ

A : Mac เป็นเครื่องที่ผมเอาออกมาจากกล่องแล้วใช้ 

งานได้ทันที มีโปรแกรมที่จำเป็นใช้งานได้ จากการทดลอง 

ใช้แล้ว ในเรื่องของคุณภาพ การรับประกันของ Mac 

ถือได้ว่าดีครับ เหตุผลที่ใช้คือ Mac ใช้งานง่ายครับ 

สะดวก รวดเร็ว สามารถสั่งได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยัง 

ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องไวรัสที่จะมาทำลายเครื่อง 

และปัจจุบัน การเชื่อมต่อต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เลย 

ไม่ต้องหาไดเวอร์ให้วุ่นวาย จึงผิดกับ PC ในหลาย ๆ ด้าน 

ผมจึงเลือกใช้ Mac มามีบทบาทในชีวิตของผมครับ

คนต่อไปที่จะแนะนำคือ นายณพธวัช  ขาวปทุมทิพย์  

ม.6/4  

Q: เริ่มรู้จักเครื่อง Mac ตอนไหนครับ.....

A : เมื่อสมัยผมอยู่ประถมหนึ่ง ผมได้เรียนคอมพิวเตอร์เป็น 

เครื่อง Mac OS 8 ซึ่งถือได้ว่า เป็นเครื่องที่ครบครัน 

ด้านมัลติมีเดียที่สุด     ทำให้ผมได้รู ้จักกับคอมพิวเตอร์ 

Macintosh แต่ที่ผ่านมาในปัจจุบัน การที่เป็นคนชอบเรียนรู้ 

อะไรใหม่ ๆ  ผมได้ตัดสินใจซื้อเครื่อง Mac Book Pro 15 นิ้ว 

มาใช้  ซึ่งผมคิดว่าซื้อคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องหนึ่งเหมือน

กับการซื้ออุปกรณ์ที่ผ่านการออกแบบทั้ง   Hardware   และ

software มาอย่างดี   และผมก็เดินเข้าไป ในร้าน ได้สัมผัส

อยู่นานหลายครั้ง จนได้ตัดสินใจซื้อ ครั้งแรกที่ผมมารับเครื่อง 

Mac มันออกมาจากกล่องที่ผมสามารถใช้งานได้เลย (on 

the go) ทำให้ผมรู้สึกว่านั้นแหละ คือสิ่งที่บ่งบอกในเรื่องของ 

คุณภาพ ไม่ต้องกลัวถูกหลอกแต่อย่างไร  และทุกวันนี้ Mac 

เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว 

กว่าคนอื่น ๆ

  

Q : คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ในปัจจุบัน นักเรียนสามารถ 

น ำ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า ร เ รี ย น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ไ ด้         

อย่างไรบ้างครับ  ช่วยยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งาน 

ด้วยนะครับ.....

A : รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน มีความ

ยืดหยุ่นสูง    เปิดกรอบความคิดที่หลากหลายให้กับนักเรียน 

ซึ่งตลอดการเรียนของผมในชั้นมัธยมปลาย      คอมพิวเตอร์ 

Mac มีส่วนช่วยผมได้ในหลายวิชาครับ โปรแกรมหลัก 

ของผม คือ  Keynote เป็นที่น่าติดใจของเพื่อนทั้งห้องในการ

ทำ  Presentation ส่วนงานต่อมา คงเป็นของชมรมครับ 

ผมก็จะใช้พวก Final Cut Pro ในการตัดต่อทำรายการ 

นายณพธวัช  ขาวปทุมทิพย์  ม.6/4  

Q : ขอให้นักเรียนช่วยฝากอะไรถึงเพื่อน ๆ โรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี ที่คิดจะใช้ Mac แต่ยังลังเล 

สักหน่อย หรือต้องการให้ทางโรงเรียนสนับสนุนการ

ใช้คอมพิวเตอร์ Mac อย่างไรบ้างครับ......

A : ก็อยากจะบอกเพื่อน ๆ ว่า ถ้าหากได้ลองใช้ 

เหมือนผมแล้ว ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะชอบ Mac... 

Mac อาจใช้งานยากในช่วงแรก แต่เมื่อใช้นานไปก็คงชิน 

กับมัน และรักมันเหมือนผม ปัญหาการใช้งานน้อยมาก ผม

ไมต่อ้งกงัวลกับการต่อสู้กับตัวไวรัส      หากมองราคาอาจสูง 

ไปนิดแต่ก็คุ้มค่าครับ เหมือนผมมีสองเครื่องในเครื่อง 

เดียวกัน เพราะผมสามารถ Run Windows XP ไว้เล่นเกม 

ได้เหมือนกันครับ 
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งานต่าง ๆ จะต้องศึกษาเกี ่ยวการใช้งานต่าง ๆ ว ่า

เหมาะสมกับที่เราจะใช้หรือไม่ ซึ่งหากคำตอบทั้งหมดคือใช้ 

ผมก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่โลกของ Mac มาเป็นสาวก 

Mac ร่วมกับผมอีกคนนะครับ...

คุณครูอีกท่านที่ใช้ Mac เหมือนกันคือ  มิสนันทวันท์  

อินทรโฆษิต   

Q : รบกวนมิสนันท์  ช่วยบอกหน่อยครับ  อะไรที่ทำให้

มิสตัดสินใจใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh  และมิสใช้รุ่น 

ไหนครับ......

A : อันดับแรกคือ ในขณะนี้ไม่มีไวรัสตัวไหนที่จะสามารถ

รบกวนหรือมีผลทำให้เกิดความเสียหายกับ Mac ได้ 

รวมทั้งใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สวยงาม ดีไซน์ที่แตกต่าง 

มิสจึงเลือกใช้ Mac Book White ค่ะ (หัวเราะ) 

เพราะมิสชอบอะไรที่มันเป็นสีขาว เนื่องจากคอมส่วนมาก 

มักจะเป็นสีดำหรือสีเทา และประสิทธิภาพบอกได้เลยว่า   

เหมาะสมกับความต้องการของมิสอยู่แล้วค่ะ

Q : คอมพิวเตอร์ Mac ที่มิสใช้ในปัจจุบัน มีส่วนหรือ 

บทบาทอะไรกับการเรียนการสอนของมิส  ที่มีต่อ 

นักเรียน และส่วนมากมิสจะใช้โปรแกรมอะไรในการ

สอนนักเรียนครับ......

A : Mac มีส่วนร่วมในการสอนของมิสมากค่ะ เพราะมิสจะ 

ใช้มันในการทำสื่อการเรียนการสอน และใช้สอนจริง เพราะ 

มันมีความสะดวกในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น        

โปรแจ็คเตอร์ต่อเสร็จก็แสดงผลทันที ทำให้มิสไม่ต้องเสีย 

เวลากับการตั้งค่าต่าง ๆ ค่ะ ส่วนมากมิสจะใช้โปรแกรม 

Keynote ซึ่งมันมีความเหมือนกับ PowerPoint ใน PC 

แต่ให้อะไรที่หลากหลายกว่า  ทั้งในด้านของความสวยงาม 

วีดีทัศน์ต่าง ๆ รวมไปถึงใช้ในการ อัดเสียงเป็นโปรแกรม 

soundtrack Pro ครับ  หนังสือ อ.ส.ธ.สาร เล่มที่แล้ว 

ภาพที่ผมได้ไปประกวดถ่ายภาพ  ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผมได้ใช้โปรแกรม Aperture ในการจัดการกับรูปภาพ 

เพราะโปรแกรมนี้สะดวกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะปรับแต่ง 

สีของภาพ Filter ต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถเอาภาพ                 

upload to facebook ได้โดยตรงครับ  ทำให้มันแสนที่จะง่าย  

สะดวกและรวดเร็วครับ

   

Q : นักเรียนมีเหตุผลอย่างไร ในการซื้อ Mac มาใช้ 

ทั้ง ๆ ที่ Mac เหมาะกับคนทำงานด้านกราฟฟิก 

และงานดนตรีมากกว่า  และคิดว่า Mac กับ PC 

แตกต่างกันอย่างไรครับ

A : หากจะพูดถึงเหตุผลที่ครั้งแรกที่ซื้อ Mac ตอนนั้นคง

จะเป็นเพราะไปลองเล่นที่ร้านอยู่หลายสิบครั้ง จากนั้น 

ก็เริ่มซื้อหนังสือมาอ่าน แล้วจึงอ้อนคุณพ่อเพื่อจะขอซื้อ 

Mac Book Pro เพราะโดยส่วนตัวแล้ว ท่านจะชอบ 

สนับสนุนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่เหมาะสมครับ และยิ่ง 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำให้ท่านสนับสนุนมาก 

ยิ่งขึ้นครับ แต่ท่านจะให้ผมพิจารณาราคาและความ 

เหมาะสมของการใช้งานครับ ปัจจุบันเครื่อง Mac Book Pro 

ของผม ไม่งอแงเวลาทำงาน ราบรื่นตลอด ไม่กลัวเจอไวรัส 

หลายครั้งผมใช้งานหนักมากครับ เพราะผมจะออกไป             

ทำงานนอกสถานที่กับเพื่อนบ่อยครั้ง ปัจจุบันสามารถใช้งาน 

Office หรือการบ้านต่าง ๆ ได้เหมือนกับเครื่อง PC เลยครับ 

ผมคิดว่าเครื่อง Mac สามารถตอบโจทย์หลาย ๆ อย่าง 

ให้ทุกคนได้อย่างแน่นอนครับ

Q :  ขอให้นักเรียนช่วยฝากอะไรถึงเพื่อน ๆ โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีที่คิดจะใช้ Mac แต่ยังลังเลสักหน่อย         

หรือต้องการให้ทางโรงเรียนสนับสนุนการใช้เครื่อง 

Mac อย่างไรบ้างครับ......

A : ปัจจุบันโรงเรียนมี Macintosh รุ่น iMac อยู่หลายเครื่อง 

และมี x Server  อยู่ ซึ่งผมคิดว่าหากได้นำมา 

ให้นักเรียนในชั้นมัธยมปลายใช้ จะเกิดข้อได้เปรียบของ 

นักเรียนหลายคนครับ และตัว x Server มันมีความสามารถ 

ในหลาย ๆ อย่างที่คาดไม่ถึง เพราะหลายงานที่นักเรียน 

หรือคุณครูทำมา สามารถนำมาใส่เป็น Podcasts ให้นักเรียน 

สามารถกลับมาทบทวนที่บ้านได้อย่างง่ายดาย    และอยาก

จะฝากไว้สำหรับผู้อ่าน ที่กำลังจะหาเครื ่อง Mac มาใช้ 

มิสนันทวันท์  อินทรโฆษิต   
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เอฟเฟคต่าง ๆ ที่จะดึงดูด ความสนใจให้กับนักเรียน 

และยังสามารถที่จะ Export file ให้เป็น Video Clip 

เพื่อนำไปขึ้นยัง x Sever ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาผ่านเน็ต 

ได้ตลอดเวลาอีกด้วย และมิสยังได้ส่งผลงานจากโปรแกรม 

Keynote เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน จนได้รับ 

รางวัลที่ 1 ด้วยค่ะ และอีกโปรแกรมคงหนีไม่พ้น 

โปรแกรม Page ซึ่งอาจเปรียบได้เหมือน Word ซึ่ง 

มิสจะใช้มันในการทำ Work Sheet ให้กับนักเรียน เพราะ 

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบของการจัดหน้า       

ต่าง ๆ ที่แสนสวยงามให้อยู่แล้ว  จึงสามารถทำได้รวดเร็ว 

และน่าสนใจค่ะ

Q :  มิสคิดว่า Mac กับ PC มีข้อแตกต่างกันตรงไหนครับ 

ทั้ง ๆ ที่ Mac มีความเหมาะสมสำหรับผู้ทำงาน 

ด้านกราฟฟิก และงานดนตรีมากกว่า  ส่วน PC  เน้น

ทำในเรื่องของงานเอกสารเป็นส่วนมาก....

A : Mac แหละค่ะ คือความแตกต่าง จริงที่ว่างานด้าน       

กราฟฟิกและด้านทำดนตรีเหมาะกับการใช้ Mac และเป็น 

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมคนไทย แต่ขณะเดียวกัน 

Mac ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างกว่าเดิม ปัจจุบันมี 

Microsoft Office For Mac แล้ว ทำให้มิสสามารถทำงาน

ด้านเอกสารการสอนได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งเครื่อง Mac 

ในปัจจุบัน สามารถลง Windows ได้อีกด้วย ทำให้มิส 

เหมือนมีคอมพิวเตอร์สองเครื่อง อยู่ในเครื่องเดียวกันค่ะ  

และเน้นย้ำตรงที่มันไม่มีไวรัส   ที่จะมารบกวนมิสได้เลย

ทำให้การทำงานของมิสสามารถทำได้อย่างราบรื่น 

และสะดวกในการ สอนมากค่ะ

Q : ขอให้มิสฝากอะไรถึงเพื่อนครู  และนักเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่คิดจะใช้ Mac เหมือนมิส 

แต่ยังลังเลสักหน่อย  หรือต้องการฝากอะไรถึง 

โรงเรียนให้มาลองสนับสนุนการใช้ Mac บ้างครับ.......

A : ถ้าทุกคนกำลังมองหาความแตกต่าง ความทันสมัย 

ความสะดวก และชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้งาน 

ง่าย ไม่มีไวรัสมากวนใจ มิสว่าน่าที่จะลองใช้ดูนะค่ะ 

(หัวเราะ)......    และถ้าโรงเรียนจัดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ Macintosh เข้ามาทำ Workshop 

ให้กับนักเรียนและคุณครู จะทำให้นักเรียนและคุณครู 

เกิดความเข้าใจ มันอาจนำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในการ 

เรียนการสอนได้อีกด้วยค่ะ

คนสุดท้ายที่ชมรมไปถามความเห็นคือ  นายอรรถพร 

เวชชธรรม ม.5/2  

Q : ในเมื่อเป็นนักเรียนแบบนี้ ไปเริ่มรู้จักเครื่อง Mac 

ตอนไหนครับ.....

A : ผมเริ่มรู้จักเมื่อครั้งมิสอมรา เผือกเวช เป็นบรรณธิการ 

อ.ส.ธ. สาร ครับ วันนั้นมิสได้ฝากผมช่วยแต่งรูป ให้หน่อย...

ระหว่างแต่งรูปผมก็ซนครับ    เล่นหลาย ๆ  อย่าง  เพราะมัน

น่าสนใจไปหมดครับ หลังจากนั ้นผมก็ได ้ใช ้งานมัน 

บ่อยขึ้น เพราะชมรมผมในตอนนั้น (Photo Group) 

มีมิสเป็นที่ปรึกษาชมรม    ทำให้ผมรู้สึกได้ว่ามันง่ายในเกือบ 

ทุกอย่างเลย มันเป็นอะไรที่สวยมากบนโต๊ะทำงาน มีจอ 

ขนาด 20 นิ้วตั้งอยู่ ทำให้ผมหลงไหลในเสน่ห์ของเครื่อง 

Mac และหลังจากนั้น ผมก็ได้ไปซื้อ Mac Book White 

มาใช้ เพราะมันสวยและเด่นมากครับ และหลังจากนั้น 

แนะนำให้พี่ไปซื้อ Power Book G4 มาใช้ที่บ้านอีกเครื่องครับ 

เป็นเครื่องมือสอง เพราะพี่ต้องเอาเครื่องไปถ่าย Studio 

นอกสถานที่บ่อยครับ

 

Q : คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ในปัจจุบัน นักเรียนสามารถ 

นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างไร 

บ้างครับ ช่วยยกตัวอย่างโปรแกรมท่ีใช้งานด้วย นะครับ..... 

A : ผมสามารถนำเจ้า Mac มาใช้ได้หลายวิชามากเลยครับ 

ในวิชาหลักคงหนีไม่พ้นวิชาเลขครับ ผมได้เล่นโปรแกรม 

หนึ่งที่ชื่อ Grapher     ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องครับ 

ซึ่งเพียงแค่ใส่สมการลงไป     มันสามารถแสดงภาพลักษณะ 

ของกราฟต่าง ๆ    ให้ผมได้โดยไม่ต้องมาวาดเองให้เสียเวลา

ครับ ซึ่งเหมาะมากครับสำหรับคุณครูที่สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

นายอรรถพร เวชชธรรม ม.5/2  
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โดยเฉพาะในชั้น ม.4 ครับ ต่อมาคงเป็น Keynote ซึ่ง 

หลายวิชาชอบเหลือเกินที่จะให้ทำ Present  ต่าง ๆ    

โปรแกรมนี้ช่วยทั้งชีวิต และคะแนนให้ผมมาหลายครั้ง 

นับไม่ถ้วน เพราะโปรแกรมนี้ใช้งานที่แสนจะง่าย เอฟเฟค 

ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทำให้สามารถดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 

อีกด้วยครับ ต่อมาคงเป็น iMovie ที่ง่ายต่อการตัดต่อ วีดีโอ 

ซึ่งโปรแกรมนี้ ก็ติดมากับเครื่องอยู่แล้วครับ เพียงแค่เอา 

กล้องวีดีโอมาต่อก็สามารถ import เข้ามาทำการ 

ตัดต่อได้ทันที ไม่ต้องรอ Render file มีรูปแบบและลูกเล่น 

ต่าง ๆ ที่สวยงามครับ หลายครั้งที่อยู่กับน้อง ๆ ที่ชอบ 

ดนตรี โปรแกรม  Garage Band คลายเหงาได้ครับ 

เพียงแค่มี กีต้าร์ที่สามารถต่อขยายเสียงได้ ต่อเข้าโปรแกรม 

ดังกล่าว สามารถอัดเสียงเป็นแอมในตัว และมีเอฟเฟคทาง 

ดนตรีให้ครบเลยครับ สามารถทำเพลงได้ด้วยตนเองอย่าง 

ง่ายดายเลยครับ

  

Q : นักเรียนมีเหตุผลอย่างไรในการซื้อ Mac มาใช้ ทั้งๆ 

ที่ Mac เหมาะแก่นักทำงานด้านกราฟฟิก และงานดนตรี 

และคิดว่า Mac กับ PC แตกต่างกันอย่างไรครับ

A : สำหรับผมแล้ว หลายครั้งหลายงาน ผมยังคงใช้ Mac 

ด้านกราฟฟิกอยู่ เพราะผมมีโอกาสได้เป็น Producer ร่วมกับ 

มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ ในงานรำลึกพระคุณแม่เกือบทุกปี 

ผมจะต้องใช้ Mac ตัดต่อทำ Present ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นการทำ VTR ประกอบเพลงรักแม่ ตัวอักษรสวย ๆ ขึ้นจอ

โปรแจ็คเตอร์แทนการติดโฟม ซึ่งผมก็ได้ ลงโปรแกรมชุด 

Final Cut Studio มาช่วยในการทำงานครับ 

หากถามถึงความแตกต่าง ผมคงต้องบอกว่ามีหลายข้อ 

ครับ เพราะ Mac วันแรกผมเอาออกจากกล่องที่ร้าน 

ผมก็ใช้งานมันได้ทันที ประการต่อมา ไม่เจอปัญหาเรื่องไวรัส 

หน้าจอฟ้าเครื ่อง หรือการใช้แล้วเครื ่องอืดแต่อย่างไร 

และยังสามารถลง OS Windows XP ได้ด้วยครับ 

ในส่วนของการเชื่อมต่อก็ง่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่น         

ต่าง ๆ  โปรแจ็คเตอร์ต่อเสร็จ ก็แสดงผลทันที เครื่องปริ้นเตอร์ 

ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องหาไดเวอร์ให้วุ่นวายครับ แต่จะให้ได้หมด 

ทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ครับ  จึงอยากให้เพื่อน ๆ ได้ไป 

พิสูจน์ดูครับ

Q : ขอให้นักเรียนช่วยฝากอะไรถึงเพื่อน ๆ โรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรีที่คิดจะใช้เครื่อง Mac แต่ยังลังเล 

กันสักหน่อย  หรือต้องการให้ทางโรงเรียนสนับสนุน 

การใช้เครื่อง Mac อย่างไรบ้างครับ......

A : หากอยากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย  อยากจะลองดู 

สักครั้งก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอย่างไร ผมคิดว่า 

Mac อาจเป็นคำตอบให้เพื่อน ๆ หลายคนได้ครับ 

เพราะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานต่าง ๆ ที่ง่าย แล้วยังสะดวก 

ทนทานต่อ การใช้งานด้วยครับ หลายคนมาถามผมว่า 

“เล่นเกมได้ไหมครับ” ผมตอบได้เลย เล่นได้ครับ 

ตัวอย่างเช่น Warcraft III หรือ Dot A ผมก็เล่นได้บนหน้า 

Mac เลยครับ ไม่กระตุกด้วย  และยังมีอีกหลายเกมที่เล่นได้ 

และหากจะเอามันเข้ามาใช้กับการเรียน ก็คงเหมือน 

ตัวอย่างที่ให้ไป โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ครับ ไม่ว่าจะ 

สร้างกราฟ การทำสถิติต่าง ๆ สิ่งที่อยากให้ทางโรงเรียน 

สนับสนุนเหรอครับ คงเป็นเรื่องของห้องเรียน Mac ครับ 

ผมคิดว่าน่าจะนำมา เปลี่ยนให้เป็น Lab Mac แทนครับ 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนหลายคน

สามารถเข้าไปใช้งานมันได้ โดยให้ทางบริษัท Apple 

เข้ามาบรรยาย สาธิตการใช้หรือ Workshop ต่าง ๆ 

ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับ นักเรียนและบุคคลากรใน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอย่างแน่นอนครับ
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 นางสาววิชญา กิจสวัสดิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  เป็นนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษ

รอบด้าน ทั้งการเรียน กีฬา และกิจกรรม วิชญาให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ เธอจึงเป็นที่รู้จักของคุณครู

หลายท่านในโรงเรียน แต่ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนจะรู้จักวิชญา และเห็นผลงานการเป็นผู้อ่านบทอ่าน และการเป็นพิธีกรของเธอ 

แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่ยังไม่รู้ว่าวิชญามีความสามารถพิเศษอีกหลายอย่างด้วยกัน   วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี  ที่ผู้อ่านจะได้รู้จัก 

วิชญามากขึ้น ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ไม่ได้เพียงแค่แบ่งปันประสบการณ์ หากแต่ต้องการให้นักเรียนรุ่นน้อง 

ได้นำแนวคิด แนวปฏิบัติของนักเรียนคนหนึ่ง  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะวิชญาเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีของนักเรียนที่เรียนดี และกิจกรรมเด่นคนหนึ่งของอัสสัมชัญธนบุรี

มิสสุภัทรา : บ่อยครั้งที่มิสเห็นวิชญาเป็นผู้อ่านบทอ่าน เวลาที่โรงเรียนมีพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์  มิสอยากให้ช่วยเล่า 

ความเป็นมาว่า นักเรียนมาเป็นผู้อ่านบทอ่านได้อย่างไรคะ

วิชญา : ตั๊กมีโอกาสได้เป็นผู้อ่านบทอ่าน  บทภาวนาเพ่ือมวลชน รวมไปถึงเป็นพิธีกรในงานต่างๆ ของโรงเรียน  

ตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  พอย้ายมาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก็ได้มีโอกาส 

ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของโรงเรียน และเป็นผู้อ่านบทอ่านอีกเช่นเคย ผลงานที่ผ่านมา  เช่น งานราตรีสัมพันธ์ของโรงเรียน 

งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  รวมไปถึงการอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนต่าง ๆ  ด้วย  ประสบการณ์ที่เคยมีมาอยู่แล้ว 

ตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น  พอได้มาทำหน้าที่อีกครั้ง  ความสามารถของเราก็มีอยู่ก็สานต่อได้เลย   ตั๊กคิดว่า การที่มิส และมาสเตอร์ 

งานอภิบาลให้ตั๊กทำหน้าที่ผู้อ่าน คงจะมาจากบุคลิกของตั๊ก ที่ท่านอาจจะเห็นว่าเหมาะสม  น่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดี   พอได้ทำ 

หน้าที่ผู้อ่าน  หน้าที่พิธีกรต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการอ่าน ก็เริ่มตามมา สำหรับตั๊ก ตั๊กคิดว่างานทุก ๆ อย่าง ทุกหน้าที่ 

ที่ตั๊กได้รับ มีความเกี่ยวโยงกันท้ังหมด   ตั๊กสามารถนำข้อ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงาน แต่ละแบบไปปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนา  

ในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายชิ้นต่อ ๆ มาได้ด้วย

 ตั๊กคิดว่า การอ่านหรือการพูดในที่สาธารณะ ขึ้นอยู่กับความมั่นใจด้วยค่ะ  ถ้าเราตื่นเต้นมาก ๆ หรือกลัวไป 

ต่าง ๆ นานา ก็อาจจะส่งผลให้ทำหน้าที่ออกมาได้ไม่ดี  ตั๊กโชคดี ที่ได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้ว 

เพราะตั๊กเคยประกวดนางสงกรานต์   เคยแสดงละครของโรงเรียนในบทแม่พระ    เป็นนางรำวันวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ 

ถือป้ายกีฬาสี  ประกวดมารยาท  หรือกิจกรรมทางดนตรี  เช่น  แสดงคอนเสิร์ตครบรอบ 48 ปี  ประกวดร้องเพลง 

ประกวดวงดนตรีสตริง  และอื่น ๆ อีกมากมาย   การที่ตั๊กได้ทำกิจกรรมของเรียนในหลายรูปแบบ ถือเป็นการพัฒนาฝึกฝน 

สิ่งที่ฉันเป็น  

มากกว่าสิ่งที่คุณเห็น

โดย : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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ความกล้าแสดงออก  ยิ่งกิจกรรมที่ต้องพูดหรือแสดงต่อหน้าคนทั้งโรงเรียน ก็ยิ่งเป็นการพัฒนาความสามารถ ทำให้เราคุ้นเคย 

และตื่นเต้นน้อยลงด้วย และยังทำให้ตั๊กกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นส่วนช่วยในงานพิธีกร  การพูด  และการอ่านต่าง ๆ 

อย่างมากเลยค่ะ

มิสสุภัทรา : การอ่านบทอ่าน มีความยาก ง่าย อย่างไรบ้างคะ

วิชญา :         ตั๊กคิดว่าการอ่านบทอ่านแต่ละบท แต่ละสถานการณ์ มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับความสำคัญ 

ของพิธีกรรมนั้น ๆ ค่ะ  นอกจากการอ่านบทอ่านและบทภาวนาเพื่อมวลชนแล้ว  ตั๊กคิดว่าการเป็นพิธีกรหรือการพูด

ในที่สาธารณะก็เช่นกัน  เหมือนกับการแข่งกีฬาค่ะ ในการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ เรามักจะให้ความสำคัญของการ                                 

แข่งขัน  และมีความกดดันมากกว่ารายการเล็ก ๆ ยิ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศด้วยแล้ว ยิ่งกดดันมากเป็นพิเศษเลยค่ะ  

ความท้าทายของบทอ่าน อยู่ที่ระยะเวลาในการเตรียมตัวมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย  ในการอ่านบทอ่านมิสซาธรรมดานั้น  

เรา อาจจะมีโอกาสซ้อมอ่านในวันที่มีมิสซาวันนั้นเลย คือในช่วงเวลาเตรียมการก่อนเข้าสู่พิธีเท่านั้น  ซึ่งเราก็ต้องรู้จักแก้ไข                   

สถานการณ์ด้วยไหวพริบของเราอย่างทันท่วงที คือ อ่านให้ช้าลง ค่อย ๆ กวาดสายตาในคำต่อไป เพื่อหาศัพท์เฉพาะที่อ่านยาก 

เพราะในบทอ่าน มักจะมีชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นภาษาต่างประเทศอยู่มากทีเดียว  นอกจากร้อยแก้วธรรมดาแล้ว 

ในบทอ่าน ยังมีบทสร้อยที่เป็นร้อยกรอง ซึ่งเราจะต้องเว้นวรรค และอ่านให้ถูกจังหวะ เพื่อความไพเราะของบทกลอน  ทำให้ 

การอ่านบทอ่านยากขึ้นด้วยค่ะ

มิสสุภัทรา : ทราบมาว่าวิชญา มีความสามารถพิเศษในการเล่นเจ็ตสกี 

และเคยลงแข่งขันด้วยใช่ไหมคะ ช่วยเล่าประสบการณ์ ด้านกีฬาชนิดนี้ด้วยค่ะ

วิชญา : สำหรับประสบการณ์ในการแข่งขันเจ็ตสกี  ตั๊กเคยเข้าแข่งขันเจ็ตสกีกับทาง 

สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยค่ะ  ผลงานที่ผ่านมา คือ Thailand  International      

Watercross  Grand Prix  2008 

 รุ่น  Amateur  Woman  Runabout Stock  

 - Round  1  :   4 th  Place

 - Round  2  :   4 th  Place

 - Round  3  :   3 rd  Place

 ผลคะแนนรวม ได้ตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยอันดับที่ 4  รุ่น  Amateur  Woman  Runabout Stock  ปี  2008  ค่ะ

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

  สยามบรมราชกุมารี รุ่น Junior  Slalom  Runabout  800  Stock  สนามที่ 1

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  การแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

  สยามบรมราชกุมารี รุ่น Junior  Slalom  Runabout  800  Stock  สนามที่ 2

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

  สยามบรมราชกุมารี รุ่น Junior  Slalom  Runabout  800  Stock  สนามที่ 3

 - รางวัลชนะเลิศ  รุ่น  Novice Runabout  0-1200 Stock การแข่งขันเจ็ตสกีกระชับมิตร  

  งานเปิดโลกศรีสวัสดิ์  ครั้งที่ 2

 - รางวัลชนะเลิศ  รุ่น Novice  Runabout  800  Stock   การแข่งขันเจ็ตสกี จังหวัดราชบุรี   ครั้งที่ 1

 ตั๊กเริ่มขับขี่เจ็ตสกีมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบค่ะ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อ ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้ว  

ทั้งเคเบิลสกี  โกคาร์ท   เวคบอร์ด  สกีน้ำ  คุณพ่อพาตั๊กกับน้อง ๆ ไปเล่นมาหมดแล้ว ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ  แต่ไปเล่นข้างนอก 

คุณพ่อก็ยังไม่พอใจ เลยซื้อมาไว้ที่บ้านเสียเลย ทั้งโกคาร์ท  สปีดโบ๊ท สกีเดี่ยว สกีคู่  รวมไปถึงเจ็ตสกีด้วยค่ะ หลังจากที่ 

คุณพ่อตัดสินใจซื้อเจ็ตสกีมา ช่วงวันหยุดหลังจากนั้น คุณพ่อก็พาครอบครัวของเราไปฝึกซ้อมเจ็ตสกีที่บึงกันค่ะ  โดยมีคุณพ่อ 

เปน็โคช้ใหเ้องเลย  เพราะวา่กอ่นหนา้นี ้คณุพอ่เคยเลน่เจต็สกมีาแลว้ ตัง้แตต่ัก๊ยงัอายไุมถ่งึ 3 ขวบ ซึง่ตอนนัน้ตัก๊เองกย็งัจำความ 
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ไม่ได้  จากนั้นก็เว้นช่วงไป มาเล่นอีกที ก็ตอนที่ตั๊กกับน้อง ๆ เริ่มขับขี่เจ็ตสกีได้  เพราะคุณพ่ออยากให้พวกเราลงแข่งขันค่ะ 

 นอกจากจะได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันแล้ว เจ็ตสกี ยังทำให้ตั๊กได้มีโอกาสรู้จักคนอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น 

ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เพราะเจ็ตสกีเป็นกีฬาสากล ทำให้มีนักกีฬาหลายชาติหลายภาษาทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขัน 

การแข่งขันภายใน นอกจากการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้ว ยังมีการแข่งขัน King’s Cup – World Cup 

Grand Prix  เป็นการแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะมีนักแข่งต่างชาติ 

เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน 31 ชาติ ทำให้ตั๊กมีเพื่อนชาว

ต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเลยค่ะ อย่างเช่น Anya Col-

ley เธอเป็นชาวอังกฤษ  มีฉายาในวงการเจ็ตสกีว่า “The 

Pink  Lady” เพราะเวลาที่เธอลงแข่ง จะใช้เจ็ตสกีสีชมพูทั้งลำ 

รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ของเธอด้วย ตั๊กจะดีใจมาก เวลาที่ได้ 

เจอกับ Anya ค่ะ  

 เจ็ตสกีทำให้ตั๊กได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหาได้ยาก 

เพิ่มขึ้นมากมาย  ได้รู้จักเพื่อน ได้รู้จักใช้ความพยายาม 

หมั่นฝึกซ้อม รู้จักการวางแผน ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีก  

ตั๊กได้มีโอกาสแข่งขันกีฬานี้ ในขณะที่ใครหลายคนไม่มีโอกาส แบบเรา  เพราะตั๊กกับน้อง ๆ โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้

การสนันสนุน  ถ้าไม่มีท่านทั้งสองคน ตั๊กกับน้องสาวคงไม่มีโอกาส ได้รับประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้  ต้องกราบขอบพระคุณ 

คุณพ่อคุณแม่ค่ะ

  

มิสสุภัทรา : นอกจากนี้  ทราบว่าวิชญายังเป็นนักอ่านตัวยงด้วย  ชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ

วิชญา : คุณแม่ปลูกฝังให้ตั๊ก และน้อง ๆ รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก ทำให้ตั๊กกลายเป็นหนอนหนังสือตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ 

ชอบอ่านหนังสือหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็นสืบสวนสอบสวน อย่างเชอร์ล็อกโฮมส์  วรรณกรรมแฟนตาซี  นิยายรักโรแมนติก  

หนังสือตกแต่งบ้าน  หนังสือท่องเที่ยว  หนังสือจิตวิทยา  แต่ที่ชอบที่สุด ก็คงจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังอย่าง แฮร์รี่ 

พอตเตอร์ค่ะ  เพราะอ่านแล้ววางไม่ลงจริง ๆ  ต้องยอมรับเลยว่า ผู้เขียนเขียนได้อย่างสนุกสนานมากเลยทีเดียว   ตั๊กเชื่อว่า 

ถ้าใครได้อ่านหนังสือชุดแฮร์รี่  พอตเตอร์  อาจจะกลายเป็นคนรักการอ่านไปเลยก็ได้ค่ะ  เพราะหนังสือเล่มนี้  ทำให้ตั๊กรัก 

การอ่านมากขึ้นเช่นเดียวกัน หรือแม้แต่ชีวประวัติ อย่างอัจฉริยะสร้างได้  ซึ่งเป็นผลงานของวนิษา  เรซ ก็เป็นอีกเล่ม 

ที่ตั๊กแนะนำ   รวมไปถึงอีกสองเล่มที่ตามมา คือ  อัจฉริยะเรียนสนุก  และอัจฉริยะสร้างสุขด้วยค่ะ  วรรณกรรมเยาวชนอีกเล่ม

หนึ่งที่สนุกไม่แพ้แฮร์รี่   พอตเตอร์เลย  คือ หนังสือชุดหัวขโมยแห่งบารามอส  ซึ่งผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมากจาก

แฮร์รี่  พอตเตอร์ด้วยค่ะ  เหมาะมาก ๆ สำหรับคอแฟนตาซีค่ะ

 เทคนิคในอ่านหนังสือที่เร็วและทรงพลังของตั๊ก  ซึ่งตั๊กใช้ทุกครั้งในการอ่าน คือ การใช้นิ้วชี้ไปตามตัว 

อักษรที่เราอ่าน  จะทำให้เราอ่านได้เร็วและจดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย  และถ้าอยากจะเน้นย้ำมากขึ้นอีก ก็สามารถ 

ออกเสียงตามการอ่านไปด้วยก็ได้ การอ่านหนังสือทำให้เรามีสมาธิ  มีความรู้เพิ่มขึ้น  และมีทัศนคติกว้างไกลขึ้นด้วย  

ตั๊กเอง ได้อะไรหลาย ๆ อย่างเลยจากการอ่านหนังสือ  เพราะเรื่องบางเรื่อง ที่เราไม่สามารถไปพบเห็นหรือสัมผัสได้จริงใน 

การใช้ชีวิต  เราสามารถ สัมผัสได้จากการอ่านหนังสือ  อย่างเช่นการท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ รอบโลก  เราไม่สามารถไปได้ 

จริงในทุกประเทศ  แต่เราสามารถศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เราอยากรู้จากหนังสือได้ค่ะ  หนังสือทำให้โลกทัศน์ของเรากว้าง

ขึ้น ทำให้เราได้รู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้อย่างง่ายดาย  สำหรับใครที่หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในยามว่าง  การอ่านหนังสือ  

เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ
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มิสสุภัทรา : วิชญามีคำแนะนำอะไรสำหรับน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่ต้องการทำกิจกรรม

ควบคู่ไปกับการเรียนอย่างวิชญา บ้างคะ

วิชญา : การทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  การแข่งกีฬาหรือกิจกรรม 

ยามว่าง  ที่เรามีความชอบหรือสนใจ  เราสามารถทำได้ทั้งหมดนะคะ  แต่ทั้งนี้             

ก็จะต้องรู้จักจัดสรรและแบ่งเวลาให้ถูกต้อง  ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตการเป็น 

นักเรียนก็คือการเรียน  เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่ 

ที่สุด  หากเราเป็นเด็กที่เรียนดี  เรียนเก่ง  ทำให้คุณพ่อคุณแม่ ภูมิใจได้แล้ว   

ถ้าเราไม่มีความสามารถด้านอื่น ก็ไม่เป็นไร เพราะเราสามารถทำหน้าที่ที่ 

เราได้รับเป็นอย่างดีแล้ว  แต่หากเราจะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ ด้วย  

ก็ถือเป็นกำไรค่ะ  

 ตั๊กเอาใจช่วยน้อง ๆ และเพื่อนทุกคนที่ตั้งใจเรียน  มุ่งมั่น  และขยันหมั่นเพียร  

ถึงแม้เราจะเรียนไม่เก่งที่สุด  แต่หากเรามีความพยายามมากที่สุด เพียงแค่นี้ 

ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้ว ตั๊กเชื่อว่าน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ชาว อัสสัมชัญธนบุรี ทุกคน 

มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าใคร  ถ้าเรามีความพยายาม  สิ่งที่เราคาดหวังจะมาถึงในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะ

และนี่เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราชาวอัสสัมชัญธนบุรี  เยาวชนคนเก่ง  “วิชญา     กิจสวัสดิ์”
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มิสสุภัทรา : มีคุณครูหลายท่านชื่นชมว่า  ทศวัชร์   เป็น

นักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียน คิดอย่างไรกับคำชมนี้ บ้างคะ

ทศวัชร์   : ผมคิดว่าจริงครับ ผมเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน 

และรู้สึกดีกับคำชมนี้ครับ

มิสสุภัทรา : ลองยกตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้มี

ส่วนร่วมหน่อยค่ะ

ทศวัชร์   :   กิจกรรมที่ผมได้เข้าร่วมก็มี การเป็นพิธีกรงาน 

ประกวดเทพีสงกรานต์  ร่วมจัดพิธีไหว้ครู  กิจกรรมของสภา 

นักเรียน   ร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมวันแม่  

การจัดซุ้มเกมในวันคริสต์มาสแฟร์     เข้าร่วมการแสดง 

เป็นพิธีกรในงานราตรีสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย 

กิจการนักเรียนครับ

มิสสุภัทรา : กิจกรรมของโรงเรียนที่ประทับใจที่สุด มีอะไร 

บ้างคะ

ทศวัชร์   :   กิจกรรมที่ผมประทับมากที่สุดคือ งานราตรีสัมพันธ์ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ เกือบทุกคน ได้มีส่วนร่วม และ     

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง  

ส่งเสริมให้น้อง ๆ  กล้าแสดงออกต่อสาธารณะชนครับ

“เขาบอกว่าผมเป็นนักกิจกรรม”
โดย : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

 ทุกครั้ งที่ มีกิจกรรมของโรง เรียนจะมีนัก เรียนที่ อาสามาช่วยงาน 

และกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ หนึ่งในจำนวนนั้นคือ  นายทศวัชร์ นิพนธ์ศักดิ์ ซึ่งเป็น 

ที่รู้จักคุ้นเคยของบรรดาคุณครูและเพื่อนนักเรียนเป็นอย่างดี  อสธ.สาร ฉบับนี้ 

จึงนำอนาคต ของชาติ สายเลือดแดงขาว มาจับเข่าคุยกัน  ตามมาฟังกันเลยค่ะ .....

มิสสุภัทรา : ทราบว่า ทศวัชร์ มีความสามารถพิเศษ 

หลายอย่าง มีอะไรบ้างคะ” 

ทศวัชร์ : การพูดในที่สาธารณะและกล้าแสดงออกในที่ 

สาธารณะครับ

มิสสุภัทรา :  ตอนนี้ทศวัชร์ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 

มีข้อคิดอะไรที่จะฝากถึงน้อง ๆ ก่อนจบ บ้างไหมคะ

ทศวัชร์   :  สิ่งที่พี่ปอนด์อยากฝากน้อง ๆ ทุกคนคือ อยากให้ 

น้อง ๆ เป็นคนดีของครอบครัว ของโรงเรียน และของเพื่อนๆ 

การเป็นคนดีของครอบครัว คือ การที่น้อง ๆ ตั้งใจเรียนหนังสือ 

ให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนั่นเอง ส่วนการเป็นคนดีของโรงเรียน 

คือการที่น้อง ๆ อยู่ในกฎระเบียบ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

และการเป็นคนดีของเพื่อน ๆ   คบแต่เพื่อนที่ดี ที่นำพาเราไป 

สู่สิ่งดี ๆ  ครับ

 เป็นอย่างไรบางคะ “พี่ปอนด์” ของน้อง ๆ  ผู้ซึ่งมี 

คติประจำใจว่า  “ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”
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การพัฒนาอาคารสถานที่ ของโรงเรียน
       

โดย : มาสเตอร์วาทิตย์  ศรีวิชัยรัตน์
 

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการพัฒนา  และปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีความสะดวกสบายและปลอดภัย  ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ ได้กระทำ 

อย่างต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 หลายโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว อาทิ 

 

1. อาคารเซนต์ปีเตอร์ เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความสูง 4 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 

3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 

ประกอบพิธีเสกอาคารไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 

โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช  ประมุข 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  จากนั้นได้ย้าย 

นักเรียนให้ไปใช้อาคารใหม่ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกใน

การเรียนการสอน ได้แก่ Interactive Board  เชื่อมต่อระบบ 

คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  ระบบปรับอากาศแบบ          

Central Air  ปรับเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนใหม่ นอกจากนี้ 

ยังมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง  ห้องประชุมปรีชาวุฒิ  

ห้องสภานักเรียน  ห้องประชุมย่อย  ห้องพักครู  ห้องปฏิบัติการ 

เคมีและห้องปฏิบัติการชีววิทยา   

2. อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ  เดิมเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ความสูง 3 ชั้น ถึงแม้ว่าตัวอาคารจะมีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปี  เมื่อได้ปรึกษากับวิศวกรแล้ว เห็นว่า 

ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างฐานราก  จึงได้ปรับปรุงอาคารใหม่โดยเปลี่ยนหลังคา ทำพื้น ทาสี  ทำห้องน้ำสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา แยกชาย-หญิง ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Interactive Board  เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

วางระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ใหม่ ให้มีความสะดวกสบาย สภาพของห้องเรียนกว้างขวางข้ึน 

เหมาะสำหรับนักเรียนห้องละ 25-30 คน ซึ่งได้เปิดให้นักเรียนและครูแผนก English Program  ใช้งานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2552  เป็นต้นมา     

อาคารเซนต์ปีเตอร์

อาคารเซนต์คาเบรียล อาคารอิลเดอฟองโซ



อสธ สาร 31

 นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ  

 

3. อาคารบ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ และที่ทำการฝ่าย 

อาคารสถานที่  อาคารบ้านพักนักกีฬา เดิมอยู่ที่อาคารมาร์ติน  

เนื่องจากสภาพ และสถานที่ตั้งของบ้านพักนักกีฬา อยู่ใกล้กับ       

อาคารเรียนระดับประถมศึกษาราฟาแอล   โรงเรียนเห็นว่าน่าจะ 

ปรับปรุงสถานที่ใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงได้ก่อสร้าง 

อาคารบ้านพักนักกีฬาใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชื่อว่า 

“อาคารลวสุต”  ทำพิธีเสกและเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2552  โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาเลอชัย ลวสุต  อดีตผู้อำนวยการ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาเป็นประธาน ซี่งท่านเป็นผู้ก่อตั้ง 

โครงการนักกีฬาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก)  อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ 

บริเวณด้านหลังโรงเรียน แยกเป็นสัดส่วนจากอาคารเรียน  

มดีาดฟา้สำหรบัการจดักจิกรรมตา่ง ๆ   ภายในอาคารประกอบดว้ย 
ห้องนอนสำหรับนักเรียนจำนวน 100 คน  มีห้องรับประทานอาหาร  ห้องพักผ่อน  ห้องเรียน ล็อคเกอร์ และตู้เสื้อผ้า 

แยกของแต่ละบุคคล  บริเวณใกล้กัน มีการก่อสร้างอาคารอีกหนึ่งหลัง  สำหรับเป็นที่ทำการของฝ่ายอาคารสถานที่  

มีห้องทำงาน  และสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แยกประเภท  ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

 สนามกีฬา “ว่องประชานุกูล”  เป็นสนามฟุตบอลที่ 

ได้รับการปรับปรุงใหม่     โดยปลูกหญ้าจากเมล็ด และรดน้ำด้วย 

ร ะ บ บ ส ป ริ ง เ ก อ ร์ ข น า ด ใ ห ญ่ โ ด ย ร อ บ เ ป็ น ส น า ม ก รี ฑ า                  

อเนกประสงค์ 8 ลู่วิ่ง ปูพื้นด้วยแอสฟาติกส์ (ยางมะตอย)               

สามารถใช้เป็นที่จอดรถรับส่งนักเรียนของผู้ปกครอง และการจัด 

กิจกรรมต่าง ๆ ทำพิธี เปิดโดยภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล      

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2552

   สนามฟุตบอลราฟาแอล  ดำเนินการปรับพื้น และปู 

หญ้าใหม่  มีระบบรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ และระบบการ 

ระบายน้ำที่ดี  จัดทำตาข่ายโดยรอบ พร้อมอัฒจันทร์นั่งชมกีฬา  

ซึ่ ง ใ น อ น า ค ต จ ะ ใ ช้ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ฝึ ก ส อ น กี ฬ า ฟุ ต บ อ ล  

สำหรับผู้ที่สนใจ

สนามบาสเกตบอลและสนามเทนนิส   

ก่อสร้างขึ้นบริเวณแปลงนาสาธิต และสวนเกษตร ผสมผสาน  ประกอบด้วย สนามเทนนิส 2 สนาม  สนามบาสเกตบอล 

พร้อมแป้นบาสใส 2 สนาม  และมีแป้นสำรองจากของเดิมอีก 8 ชุด  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการเล่นกีฬา  ติดตั้งระบบ 

ไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืน และรั้วตาข่ายป้องกันลูกออก       โดยจะใช้สถานที่สนามบาสเกตบอลเดิม เป็นบริเวณ  

เตรียมการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม โอกาสฉลองโรงเรียนครบรอบ 50 ปี ในปี 2554  ซึ่งจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่หลัง สุดท้ายของโรงเรียน ตามผังแม่บท (Master Plan )     

อาคารลวสุต
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 สำหรับโครงการที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไปได้แก่  การปรับปรุงอาคารเซนต์โยเซฟ  ให้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน 

โครงการเบลล์ (Bell)   อาคารมาร์ติน  ให้เป็นสถานที่เรียนและห้องฝึกปฏิบัติของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้แก่ ห้องเรียนไฟฟ้า  

ศิลปะ ฯลฯ  ใต้อาคารสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์  เป็นสถานที่เรียนของดนตรีวงโยธวาฑิต  และกั้นห้องวงโยธวาฑิต ให้เป็นห้อง 

ย่อยในการเรียนดนตรีสากล  จะเห็นว่า  โอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี ของโรงเรียนในปีนี้  ภายใต้การบริหารงานของ 

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล   ผู้อำนวยการ  ได้มีการพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง       

เพื่อสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  นอกจากนี้ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ 

วัสดุอุปกรณ์การศึกษา   อาทิ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน  ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะครู  ฯลฯ  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน จะเห็นได้ว่า   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้สร้างรากฐาน  ความมั่นคง  สร้างบรรยากาศ  และความเชื่อมั่นในการบริหารและการจัดการ 

ศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนมาโดยตลอด และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต

 รั้ว ประตูโรงเรียน และสภาพแวดล้อม   ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกโรงเรียน และ  ปรับปรุงรั้วใหม่ 

เป็นแบบรั้วโปร่ง  จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ของโรงเรียนใหม่ ให้ดูสวยงาม พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ด้วยการ

ปลูกต้นไม้และสวนหย่อมเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับสถานที่ต่าง ๆ ยกระดับพื้นถนน  และปรับปรุงระบบการระบายน้ำ 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม  จัดทำสถานที่จอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ  เพื่ออำนวยความ 

สะดวกให้กับผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยระบบแลกบัตร เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ของนักเรียน    
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 จากการเปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา 

เต็มรูปแบบมาครบ 1 ปี ภาพที่เห็นนักเรียนหญิงใส่ชุดเอี๊ยม 

และนักเรียนชายตัวเล็ก ๆ  เดินจูงมือกันขึ้นห้องสมุด ไม่ก็วิ่ง

เล่นซ่อนหากันอยู่ใต้ตึก เป็นภาพที่ 

น่ารักน่าเอ็นดู และด้วยความที่ไม่ 

คุ้นตาครูอาจารย์ของโรงเรียน

มาก่อน ทำให้บรรยากาศโดยรวม

ของโรงเรียน ดูมีชีวิตชีวามาก

ยิ่งขึ้น จากความน่ารักของเด็ก ๆ  

จนอดไม่ได้ที่จะต้องวิ่งไปหยิบ

กล้องมาถ่ายรูปมาเก็บภาพไว้

โรงเรียนที่เคยเป็นสหศึกษา 

มาก่อน อาจจะเห็นเป็นเรื่อง

ธรรมดา  แต่สำหรับพวกเราแล้ว 

ตื่นเต้นค่ะ

 ปีการศึกษา 2552 เป็นปีที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุรี มีอายุครบ 48 ปี ทางโรงเรียนได้ขออนุญาต เปิดรับ

นักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษา   และมัธยมศึกษา

ตอนต้นเพิ่มเติมจากที่เคยรับนักเรียนหญิงเฉพาะใน 

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีแรกนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนหญิง 

148 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 48 คน  

และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 119 คน ซึ่งเมื่อรวม 

กับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจำนวน 

249 คน ในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงมีนักเรียน 

หญิงทั้งสิ้น 564 คน

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เปิดรับนักเรียนหญิง 

เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย 

ปีการศึกษา 2540 ในสมัยที่ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 

เป็นผู้อำนวยการ โดยเริ่มรับนักเรียนหญิงรุ่นแรก ในชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขณะนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

(มีมาแทรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ 1 คน    ชื่อสุมิตรา 

รัตนเสน นับว่าเป็นนักเรียนหญิงคนแรก ที่จบไปจาก 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น ยังคงรับเฉพาะนักเรียนชายอยู่ 

จากนั้น     จำนวนนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

 การเปิดสหศึกษาทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 

2552       นับว่าเป็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้ง

สำคัญอีกคร ั ้งหนึ ่ง   ของโรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี 

โดยมุ่งหวังที่จะให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพ 

ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน

 นอกจากนั้น  ยังเป็นการตอบสนองต่อความประสงค์ 

ของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมาเรียนอยู่ในสถานที่ 

เดียวกัน เพื่อความสะดวก ในการรับ - ส่ง ลดปัญหาด้านการ 

จราจร   จากประสบการณ์ของภราดาชำนาญ      เหล่ารักผล  

ผู้อำนวยการ     ที่เคยบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย         ที่เป็นสหศึกษามาก่อน 

ท่านจึงมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

สหศึกษา ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ทางโรงเรียนได้ 

เตรียมความพร้อมด้านการเรียน การสอน อาคารสถานที่  

บุคลากร       ตลอดจนวิธีการดูแลนักเรียนหญิงไว้ก่อนหน้า

นั้นแล้ว 

อัสสัมชัญธนบุรีกับการรับนักเรียนหญิง
โดย : มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์



อสธ สาร34

ครูดีในดวงใจ
โดย :  นางสาวปานิศา ศรีประสงค์ ม.6/1
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When  planning  for a year   …….sow  corn

 When  planning  for a decade ….. plant tree

When  planning  for  life  ……. Train  and  educate  them

 ค วั น ห ล ง จ า ก ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น ค รู   

ประจำปีการ ศึกษา 2552  (วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553)  ทุก ๆ  

วันที่ 16 มกราคม ในปฏิทินจะระบุไว้ว่าเป็นวันครู  ซึ่งถือว่าครู 

เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ และเป็นที่น่าสังเกตว่า อาชีพ 

อื่น ๆ  เช่น  แพทย์  วิศวกร พยาบาล ฯลฯ  ไม่ได้มีวันที่ระลึก

เช่นที่ว่านี้กำหนดไว้

    หลายปีที ่ผ่านมา เมื่อถึงวันที่ 16 มกราคม 

ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรม ที่ครูจะต้องมาปฏิบัติร่วมกัน เช่น 

การทำบุญตักบาตร     อุทิศส่วนกุศลไปให้กับครูบาอาจารย์ 

ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้น จะเป็นการ 

ทำกิจกรรมกลุ่ม การบำเพ็ญประโยชน์ พบปะสังสรรค์ 

ทั้งสันทนาการและการแข่งขันกีฬา  เป็นต้น   ซึ่งแล้วแต่วัตถุ

ประสงค์ของแต่ละปี  ต่อมากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ 

เริ่มห่างหายไป   เมื่อโรงเรียนปิดให้ครูพักผ่อน ไปทำกิจกรรม 

ตามอัธยาศัย จนกระทั่งในปีการศึกษานี้ สำนักผู้อำนวยการ  

ประสงค์ให้มีการรื้อฟื้นการจัดกิจกรรมวันครูขึ้นมาอีก 

ครั้งหนึ่ง เพื่อทบทวนบทบาทและวิชาชีพครู ในปีนี้จึงได้จัด 

ให้มีกิจกรรมหลายอย่าง ในช่วงเช้า เป็นพิธีบูชามิสซา 

รำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไป 

แล้ว จากนั้น เป็นการรับใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ของครู จำนวน 8 คน  การมอบของที่ระลึกให้กับครูที่ได้ 

รับรางวัลในด้านต่าง ๆ และแสดงความยินดีกับครูที่สำเร็จ 

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  จากนั้น เป็นการบรรยายของ 

วิทยากรพิเศษ ท่านผู้นั้นคือ    ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ปี 2536 - 2540)  

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

เขตบางรัก    ซึ่งครูผู้ใหญ่หลายคน จะรู้จักมักคุ้นกับท่านเป็น 

อย่างดี  ท่านมาให้ความรู้ในหัวข้อ   “ครูอาชีพ – อาชีพครู”   ผู้ที่ 

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้   ถือว่าพลาดโอกาส 

ในการที่ได้รับฟังสิ่งดี ๆ มีค่า ที่จะได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้น 

ผู้เขียนรู้สึกประทับใจ ในการใช้คำที่สอดคล้อง เหมาะสม    

การเปรียบเทียบ ความหมายของบางประโยค ฟังแล้วไพเราะ 

น่าฟัง  ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเริ่มต้นจาก 

หัวข้อเรื่องที่ว่า  Teacher Touch Tomorrow  โดยให้ครูมอง

ไปในสิ่งที่จะต้องทำต่อไป   ในวันพรุ่งนี้   สำหรับวันนี้ 

หรือเมื่อวานนี้ คือ สิ่งที่ต้องนำมาทบทวน แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น   

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นครูที่ผ่านมา ทำให้ท่านสามารถ 

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในอาชีพความเป็นครู มองครูด้วยความ 

เข้าใจถึงภาระงาน ที่ครูกำลังแบกรับกันอยู่ในปัจจุบันนี้ และ 

ที่จะขาดเสียไม่ได้ในการบรรยาย หรือการประชุมครูทุกครั้ง 

คือ การเล่านิทานประกอบ โดยแทรกข้อคิด คติสอนใจ 

การนำไปใช้ หรือเสนอแนะแนวทางแก่ผู้ฟัง ซึ่งข้อคิดเหล่านั้น 

แล้วแต่ใครจะนำไปพิจารณาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับตนเอง 

ได้มากน้อยเพียงใด  ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  สิ่งแวดล้อม 

ของตัวบุคคล 

 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งของโรงเรียน ถ้าหากผู้ฟัง 

ให้ความสนใจ ตั้งใจ และร่วมกิจกรรม อย่างมีชีวิตจิตใจ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อตัวเองทั้งสิ้น  อยู่ที่

การรับรู้  จดจำ  บางคนเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นไป    ก้าวออก

จากห้องประชุมไป       ก็มักจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง  

แต่ถ้าหากเราได้มีการบันทึกแต่ละเรื่องราวไว้  หยิบขึ้นมา 

อ่านยามใด  สิ่งดี ๆ ที่ผ่านพ้นไป อาจหวนกลับมาอยู่ใน       

ความทรงจำที่แจ่มชัดอีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนเป็นเพียงแค่ผู้ 

เชิญชวนทุกท่าน ให้ย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ในวันนั้นอีก 

ครั้งหนึ่ง ด้วยกัน ในฐานะที่เราต้องเดินทางไปในทิศทาง 

เดียวกัน  มีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน  จะแตกต่างกันในเรื่อง 

ของบุคลิกภาพ นิสัยและครอบครัว  ตลอดจนความคิด  แต่ ....

มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ  การที่เราเป็นผู้สร้างคนให้เป็น

คนด ีเปน็คนทีค่ดิเปน็ คดิด ีมคีวามกตญัญ ู    เรา จะสอนนกัเรยีน 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบได้อย่างไร น่าจะเป็นจุดเน้น ประการ 

สำคัญ อย่างไรก็ตาม.. ก่อนปิดควันหลงของเรื่องราว 

กิจกรรมในวันนั้น ขอฝากบางประโยคที่มีความหมาย  

ที่ผู้เขียนได้ คัดลอกไว้จากการฟังบรรยายในวันนั้น

 Teacher  Touch  Tomorrow  
โดย  : มิสวินิตา  เอี่ยมสะอาด
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  ความคิดเป็นตัวกำหนดความเป็นคน ๆ  นั้น การสอนเด็กให้เติบโตทางความคิด ก็เหมือนกับการสร้างบ้านท่ีใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งไว้สวยงาม วางโครงสร้างอาคารไว้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กเกิดกระบวนการคิดขึ้นในตนเอง 

จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  นอกจากจะทำให้เด็กได้ตระหนักและไตร่ตรองก่อนลงมือกระทำเรื่องใด ๆ  แล้ว  กระบวนการคิดท่ีดี 

ยังส่งเสริมให้เด็กคิดต่อยอดและคิดแตกฉาน  ช่วยเสริมสร้างการกระทำที่สร้างสรรค์  สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง   ทั้งยัง    

สามารถพัฒนาเด็กให้มีทักษะในเรื่องการปรับตัว เมื่อเด็กต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   การคิดจึงมี 

ประโยชน์และเทียบได้กับภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ทำให้เด็ก สามารถที่จะเลือกสรรหา 

สิ่งที่เหมาะสมให้กับตนเอง

 การสอนให้เด็กคิดเป็นนั้น จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ ที่ควรสอนให้ลูก “คิดเป็น” โดยใช้วิธีฝึกด้วยเทคนิค         

3 เปิด ดังนี้

 1. เปิดใจฟังลูก ขั้นแรกอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่ที่คุ้นเคยวิถีบิตา - มาตา ธิปไตย (พ่อแม่เป็นใหญ่) 

ลองเปิดใจกว้างรับลูกวันนี้ เปลี่ยนจากการสอนสั่ง มาให้ลูกเป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็น จะถูกหรือผิดไม่ว่ากัน 

นั่นเป็นเรื่องที่เราค่อย ๆ คุยกัน แต่การเริ่มต้นเปิดใจฟัง เปรียบเหมือนเราได้เริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ลูกรู้จักคิด เพราะการที่

ลูกจะพูดจะแสดงความคิดเห็นออกมาได้เขาต้องคิดก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยกระตุ้นให้เขาได้คิดกับเรื่องต่าง ๆ รอบตัวอย่าง 

ถูกต้อง เหมาะสม 

 2.  เปิดประเด็น เป็นการกระตุ้นให้คิด ช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ช่วงเวลาที่เขาอยู่หน้าจอทีวี ไม่ใช่ 

พอรู้ว่าสื่อมีอิทธิพลกับลูก ก็เลยปิดทีวี ปิดหูปิดตาลูกเสียเลย ในเมื่อเรายังใช้ชีวิตอยู่กับสังคม ก็ยากที่จะปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ 

ใช้วิกฤติเป็นโอกาสดีกว่า นั่งดูหนัง ดูละคร ดูโฆษณากับลูก แล้วตั้งประเด็นพูดคุยกับลูกจากสิ่งที่เห็น “ลูกรู้สึกอย่างไรกับ 

โฆษณานี้ มันเป็นจริงได้ไหม”

 3.  เปิดทางเลือก ค่อย ๆ ชี้ให้ลูกรู้จัก วิเคราะห์แยกแยะข่าวสารที่ได้รับมา ว่าเขาควรจะเชื่อหรือไม่ เพราะอะไร ข้อดี 

ข้อเสียคืออะไร ผลที่ตามมาคืออะไร ถ้าไม่ได้ เป็นอย่างอื่นแทนได้ไหม ช่วยกันหาทางเลือกหลาย ๆ  ทาง เพื่อให้ลูกเห็นตัวอย่าง 

ของการคิดหลายแง่มุม และคิดอย่างรอบคอบ  พยายามตั้งประเด็นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ ๆ จะช่วยให้ลูกมี 

ลักษณะการคิดที่ดีขึ้นได้

 เมื่อเด็กได้รับการสอนจากพ่อแม่ที่ถูกต้อง เหมาะสม จะถือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จของเด็ก

ได้อย่างแท้จริง  เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ใช้ชีวิตในสังคม  เด็กจะมีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  มีมุมมองที่หลากหลาย  

สามารถที่จะคิดเป็น ตัดสินใจเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

         

อ้างอิง :  เดลินิวส์ ชีวิตและสุขภาพ 7 มกราคม 2550

สอนเด็กอย่างไรให้คิดเป็น
โดย : งานแนะแนว
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คุณพ่อคุณแม่ของนักกีฬาว่ายน้ำ
โดย : มาสเตอร์เอนก ห้าวแสน

           ความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนักกีฬาว่ายน้ำ  

จ ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก บ า ง สิ่ ง บ า ง อ ย่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น 

มากกว่าคุณพ่อคุณแม่โดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะ 

เรื่องของความสามารถ และความสำเร็จของลูก ๆ 

ความตั้งใจที่จะผลักดันลูก ให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้เลือก 

หรือตั้งใจไว้  โดยละเลยความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

ที่อาจทำให้เด็ก ๆ ตกเป็น "เหยื่อ"  ของความท้าทาย 

ที่สูงเกินไปกว่าธรรมชาติของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ 

อายุเพียง 7 - 11 ปี เท่านั้นเอง

          ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ของนักว่ายน้ำ  ที่มี

บุตรอายุดังกล่าว คำนึงอยู่เสมอว่า ลูกของเรานั้น 

เป็นเด็กธรรมดา ๆ หรืออาจจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ได้ 

เท่า ๆ กัน  ซึ่งคุณ Rose Snyder ได้เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

          1. การเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ดี แต่จะใช้ในการ     

เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันเท่านั้น  และการว่ายน้ำเป็น 

กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น อ ย่ า ง ห นึ่ ง   

การพัฒนาความสามารถของแต่ละคน มีอัตราการก้าวหน้าท่ีแตกต่างกัน  แม้จะอยู่ในรุ่นอายุเดียวกันก็ตาม  และกรุณาอย่า

ประเมินความสามารถของลูกของคุณกับลูกของคนอื่น  เพราะไม่ว่าจะดีกว่าหรือแย่กว่า  ก็จะไม่มีผลดีเลยในอนาคต

          2. การสนับสนุนในสิ่งที่ควร  มีคำถามเดียวที่น่าจะถามเกี่ยวกับการว่ายน้ำ คือ  “เป็นอย่างไรบ้าง สนุกดีไหม”  และถ้า 

การแข่งขันและการฝึกซ้อมไม่สนุกแล้ว  ท่านก็ไม่ควรฝืนใจลูกให้เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำนั้นอีก

 สำหรับเรื่องนี้ อาจมีหลายท่านถามมากกว่านั้น สำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว การถามอย่างอื่น เช่น ชัยชนะคู่แข่ง  

ความเรว็และอืน่ ๆ  นา่จะเปน็การเตมิสาระกอ่นเวลาอนัควรเปน็แน่  คดิดสูคิรบั หากลกูหลาน สนกุกบัการวา่ยนำ้ และการแขง่ขนั  

เราไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาว่ายน้ำให้เร็วกว่าใครด้วยซ้ำ  พวกเขาจะว่ายน้ำได้เร็วกว่าที่เราคิด โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

          3. อย่าสอนด้วยตัวคุณ  คุณอาจจะพาเด็ก ๆ ไปไว้กับผู้ฝึกสอนอาชีพได้  แต่อย่าพยายามสอน (COACH)  

ลูกของคุณเองอีก  เพราะนั่น จะทำให้นักว่ายน้ำสับสน งานของคุณ คือการให้การสนับสนุนในแบบต่าง ๆ  เช่น การให้ความรัก 

การให้กำลังใจ ไม่ว่ายามแพ้หรือชนะ หรืออะไรก็ตาม ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคท่าว่ายน้ำในรายละเอียดต่าง ๆ         

 4. พูดแต่สิ่งดี ๆ ในวันแข่งขัน  ถ้าคุณต้องการที่จะแสดงออกในวันแข่งขันว่ายน้ำ  คุณควรจะเตรียมตัวเชียร์หรือให้ 

กำลังใจด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ใช่พูดกดดันนักว่ายน้ำ

          5. ความกลัวของเด็ก ๆ   การแข่งขัน ฟรี 400 เมตร หรือ เดี่ยวผสม 400 เมตร  เป็นการสร้างความกังวลให้เด็ก ๆ 

หากจะต้องเข้าแข่งขันในบางรายการ  เมื่อถึงเวลาของช่วงอายุ  กรุณาอย่ากลัว  ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้พิจารณาและแนะนำ  

เมื่อถึงเวลานั้น  ความกลัวในทำนองนี้กับเด็ก ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน  เราควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ว่าจะต้องลง 

แข่งขันในรายการใดหรือท่าว่ายใด  ถึงแม้เราจะเห็นว่าลูกของเราน่าจะลงว่ายน้ำในรายการอื่นก็ตาม  เพราะนั่นเป็นเรื่องของ

นักว่ายน้ำกับผู้ฝึกสอนของเขา

          6. อย่าวิจารณ์กรรมการ  การแข่งขันจะมีผู้ทำหน้าที่ตัดสิน  ผู้ว่ายน้ำ และผู้เชียร์ แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

ตามตำแหน่งของตน  อย่าก้าวก่ายหน้าที่  และจงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
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          7. การให้เกียรติผู้ฝึกสอน  ความผูกพันระหว่างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำกับนักกีฬาว่ายน้ำ  เป็นสิ่งพิเศษบางอย่าง และสิ่งที่       

ช่วยให้เกิดความสำเร็จแก่นักว่ายน้ำคือ  ความสนุกสนาน  อย่าวิจารณ์ผู้ฝึกสอนต่อหน้าเด็ก หรือให้เด็กรับรู้  เพราะการทำสิ่งน้ัน 

จะไม่เป็นผลดีเลย  ถึงตอนนี้หากนึกถึงสิ่งเก่า ๆ ลองนึกดูซิครับ ตอนเรียนหนังสือในวัยเด็ก  หากวิชาใดเราหรือเพื่อนไม่ชอบ 

คุณครู  ผมรับรองได้ว่า วิชานั้นจะมีผลต่อการเรียนได้ต่างกันกับวิชาที่เราชอบแน่นอน 

          8. อย่ากระโดดออกจากทีม  ไม่มีความสมบูรณ์ของทีมว่ายน้ำทีมใด ๆ ที่จะรองรับความต้องการของทุกคนได้  

ทีมว่ายน้ำทุกทีม จะมีปัญหาภายในของเขาเองด้วยกันทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือทีมเล็ก  ทุกทีมต้องการผลิตผู้ชนะ  

เด็กที่ออกจากทีม จะถูกเนรเทศให้ห่างไกลจากเพื่อนรัก ที่เคยร่วมทีมของเขาและบางครั้ง  เด็กเหล่านั้นไม่เคยทำสิ่งที่ดีกว่า 

อีกเลย  สำหรับข้อนี้น่าจะพิจารณากันมากหน่อย  เพราะอาจมีเหตุผลอื่น ๆ อีกมาก  แต่ผมก็ยังเห็นด้วยกับความคิดข้างต้น 

อยู่ดี 

          9. เป้าหมายที่นอกจากชัยชนะ  ความพยายามอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าสำคัญกว่าชัยชนะมีจริง ! ดังที่นักกีฬา 

โอลิมปิกท่านหนึ่ง กล่าวไว้ว่า "เป้าหมายของฉันได้ตั้งไว้ที่การบันทึกสถิติโลก  และฉันก็ได้ทำแล้ว และมีคนอื่น ๆ 

ทำได้ดีกว่า  เพียงแค่เขาทำได้เร็วกว่าที่ฉันทำเพียงนิดเดียว  ฉันได้ทำสำเร็จแล้ว  และเสียไปแล้ว  แต่สิ่งนั้นไม่ได้ 

ทำให้ฉันล้มเหลวเลยจริง ๆ แล้วฉันภูมิใจในการว่ายน้ำในครั้งนั้นด้วยซ้ำ"  (กรุณาอ่านช้า ๆ สองครั้ง)

         10. อย่าคาดหวังให้เด็ก ๆ เป็นทีมชาติ มีเหรียญทองเพียงเหรียญเดียวในแต่ละรายการ และมีเวลาอีกยาวไกล 

ที่เด็ก ๆ เยาวชนของท่าน จะต้องเดินทางในการที่จะเป็นนักว่ายน้ำ  อย่ากดดันเขา โดยต้องให้เขาเป็นทีมชาติ ยกเว้น เขาจะ 

ตั้งใจและตั้งเป้าหมายด้วยตัวของเขาเอง  ลองถามผู้ฝึกสอนของคุณดูซิว่า  ทำไมเขาจึงเป็นโค้ช ทั้ง ๆ ที่บางที หรือบางคน 

ไม่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติเลย  ก็อาจเป็นเพราะความผูกผันกับการว่ายน้ำ และต้องการจะถ่ายทอดความรักนั้นสู ่ 

ผู ้อื ่น  และเชื่อมั่นว่า การกีฬานั้นดีและทำให้เด็กได้รับสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับเขา  และทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่นักกีฬาเก่ง ๆ 

อย่างทีมชาติ หรือโอลิมปิกเขามีกัน

              ขออภัยท่านผู้ปกครองที่ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าตนได้ทำสิ่งต่าง ๆ  ที่ขัดแย้งกันทั้ง 10 ข้อ  แต่สุดท้ายท่านจะพบว่า แต่ละข้อ 

มีความหมายที่ชัดเจนมาก  บทความในเรื่องที่กล่าวมานี้  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการฝึกซ้อมสำหรับเยาวชน

ของไทยไม่มากก็น้อย  และขอให้เทียบเคียงว่า เราจะประยุกต์ให้เหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้อย่างไร

อ้างอิง : ธนวิทย์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย. 2550. www.taza.com 
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ครูกับการพูดจูงใจ.....
โดย : มิสไพจิตร  ใช้ช่ำชอง   

 ปัจจุบันอาชีพครูกับไม้เรียว  เป็นสิ่งที่ห่างเหินกันไปแล้ว เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ 

นักเรียน  ซึ่งปัจจุบันระบบการลงโทษโดยใช้ไม้เรียว ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว คุณครูในยุคปัจจุบันจึงต้องงัดกลวิธีเด็ด ๆ มาใช้กับ 

เด็กนักเรียนทั้งหลาย  กลวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลคือ  “การพูดจูงใจ”  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการจัดการเรียนรู้ให้      

เหมาะกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 – 2545   และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544  โดยใช้วิธีการ   

สอนแบบไม่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง  จึงขอนำเสนอวิธีการพูดจูงใจด้วยกรณีศึกษา (Case Study) 3 สถานการณ์                  

เพื่อเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ดังนี้ 

1. พูดจูงใจนักเรียน  ที่คิดง่าย ๆ สั้น ๆ

นักเรียน  : "ครูคะ หนูคิดว่าจะออกจากโรงเรียนนี้ค่ะ"  นักเรียนคนหนึ่งปรึกษาครูแนะแนว

ครูแสนรัก  : "ออกซิ"  ครูแนะแนวตอบ  นักเรียนคนนั้นงง ๆ  ครูจึงถามต่อว่า

                 "แล้วอนาคตจะวางอย่างไรล่ะ"

นักเรียน  : "ไม่ทราบค่ะ"  นักเรียนตอบ

ครูแสนรัก  : "งั้น เรียนที่นี่ต่อไป มีปัญหาอะไรมาปรึกษาครูนะ" ครูตอบ แล้วแกล้งทำเป็นไม่สนใจ

นักเรียน  : "งั้น หนูเรียนต่อก็ได้ค่ะ...สวัสดีค่ะ" นักเรียนกล่าว และลาครูออกไป

 2. พูดจูงใจ จากเป็นไปไม่ได้  ให้เป็นไปได้

 ..........เมื่อครูหันไปเห็นเด็กชายสราวุธ ไม่ยอมทำงานที่ครูมอบหมาย แถมชวนเพื่อนเล่นอีกต่างหาก ถ้าเป็นครูใจยักษ์ 

ก็เดินไปหยิก หรือเคาะศีรษะสักป๊าบ แต่ครูกลับพูดว่า

ครูแสนรัก  : "ครูเห็นแล้วว่า ถ้าสราวุธขยันกว่านี้ ไม่มีใครสู้เขาได้ ครูพูดจริง ๆ" 

                           สราวุธหันมามองครู  และครูยิ้มให้อย่างจริงใจ แล้วพูดต่อว่า

               "สราวุธ  ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม งานที่ครูให้ทำนะ"
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นักเรียน  : "กำลังทำครับ อีกนิดเดียวครับ"  เขาตอบ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มเลย

  แต่ผลปรากฎว่า เขาทำเสร็จก่อนเพื่อนอีกหลายคน และทำได้ดีอีกด้วย  ครูจึงให้แรงเสริมต่อว่า

ครูแสนรัก   : "นี่ ดูตัวอย่างสราวุธสิ เขาทั้งขยัน และเก่ง ต่อไปไม่มีใครเทียบ"  แต่เด็กในห้อง 

     มีทั้งชื่นชมและแคลงใจ  ครูจึงจูงใจทั้งชั้นว่า  "ลูกศิษย์ครู ทุกคนเก่งทั้งหมดเลย"

 3. พูดจูงใจด้วยคำเยินยอ

 ..........ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ คำเยินยอเป็นสิ่งรื่นหูกว่าคำตำหนิ  ดังนั้นคำเยินยออย่างพอเหมาะ หรือเกินจริงเล็กน้อย 

อาจทำให้พฤติกรรม ของเด็กขยับขึ้นตามคำเยินยอ

 ...ตอนเช้า เมือ่ครเูดนิเขา้หอ้งเรยีน พบวา่ หอ้งเรยีนสะอาด 

สะอ้านมาก ครูจึงถามขึ้นว่า

ครูแสนรัก  : "วันนี้เวรใครทำความสะอาดห้อง" นักเรียนตอบ 

                           พร้อมกันว่า

นักเรียนทั้งชั้น : "เวรของกลุ่ม สาริศา ค่ะ/ครับ"

ครูแสนรัก  : "ยอดเยี่ยม สะอาดจนนอนได้เลยนะ"  

 ครูชมกลุ่มของสาริศา เพื่อน ๆ หันไปที่กลุ่มสาริศา 

มองรอยยิ้มของสมาชิกกลุ่ม และก่อนที่จะเกิดการริษยาตาม 

ธรรมชาติของมนุษย์   ครูต้องชมทั้งชั้นว่า "เวรวันอื่นก็สะอาดนะคะ  

แตเ่สยีดายครไูมไ่ดส้งัเกต วนัหลงัครตูอ้งดทูกุเชา้ วา่สะอาดอยา่งนี ้

หรือเปล่านะ"     ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ครูจะชมทุกวัน จนนักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดห้องเป็นนิสัย

 จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการใช้คำพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียน พวกเรา     

ทุกคนที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์อยู่ ณ ที่นี้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของนักเรียนได้ เพียงแค่เราเอาใจใส่ในตัวเขา 

ให้ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น คอยชี้นำในสิ่งที่ถูกที่ควร และ สิ่งที่สำคัญ จะพูดอย่างไรเพื่อจูงใจเด็ก 

ให้เดินไปในทางที่เหมาะสม  แล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของเขา ถ้าโอกาสนั้นมาถึงคุณครู 

จงอย่าปล่อย ให้มันหลุดลอยไป โดยที่คุณครูมิได้คิดจะทำอะไรเลย........
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The Many Faces
A Tribute to Teachers

By: Raziel G. Felix

 One day, a man visited a fortune teller and asked her what he will become in the future. The woman said, 

while touching his face, “You will help sick people.” And the young man departed. Another man came and also 

sought for advice. The woman replied, “You will soon protect our country.” Before the break of dawn, her last 

customer arrived and pleaded for guidance. The woman astonishingly replied, “My child, blessed art thou for you 

will have many faces.”

 Years passed and they became successful. They visited the old woman. The doctor and the soldier 

gave their gifts. The third was proud yet confused, “I am proud to be a teacher but through the years, I don’t                  

understand why you told me that I will have many faces.”

 “My dear,” the old woman replied “you have many faces because you perform many roles towards your 

students. Aside from their parents, you are a great part in discovering their potentials.” The young teacher was 

enlightened for her calling.

 Some have almost forgotten their oath as teachers and live each day teaching students as their bread 

and butter. Here are some reminders why each maestro should be proud of the “road” he/she has chosen:

 It is very rewarding to have teachers whom you consider a friend. Someone you can confide to in the 

midst of your troubled days that are unselfishly willing to lend their ears listening to your desires and defeats.
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 Learning becomes more relaxed as teachers portray “motherly figure”. Although students have                         

innumerable mistakes and lack of interest to education, their remarkable qualities of sensitivity and kindness has           

successfully nurtured everyone holistically.

 How can anyone ever forget the “ohh” and “ahh” of the students as they become actors and actresses 

on their own stage at their own rights? The waves of their hands, their enunciation and pronunciation, and their 

gestures and postures stimulate the students’ interest to learn more.

 Despite the busy schedule inside the classroom, they still manage to prepare lesson plans, compute 

grades, attend meetings, and write lesson reports. Over the years, they have mastered their secretarial skills 

even outside the classroom.

 The best thing of being a teacher is that they become a part of the learning curve of the students. Henry 

Adam said, "A teacher affects eternity; she can never tell where her influence stops."  Teachers are mentors, in-

stilling great values and wisdom, molding every individual in becoming a better citizen.

 When you are a teacher, you become an amalgamation of characters both famous and unheard. 

You  portray various tasks with great dedication. You become a confidant, a mother or a father, a performer,                              

a secretary, a mentor, and a boss.

 Yet with these tremendous tasks at hand, few only recognize the extraordinary love and knowledge they 

share. Few have given recognition to them. Worst, some would curse their teachers for being punished on home 

works undone.

 This Teacher’s Day may this be an opportunity to thank all the teachers in the world who are painstakingly 

doing their jobs at their utmost ability. I am indebted to my parents, my first gurus who firmly ingrained me the 

principles I needed and provided me the avenues for better living. It was until I become a teacher when I fully 

realized how heroic this profession is.

 It is true that you will never find gold to this kind of occupation. But at the end of the day, teachers find 

total satisfaction and contentment in helping students reach their “future” through their inspirations and actions. 

That’s the greatest treasure.
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  Why do people around the world celebrate the 

birth of Jesus Christ? What is the significance of this into our 

lives? Why do we decorate our homes with green Christmas 

trees, light of different colors? Why are we happy at this time of 

the year? May be because this is the month where we received 

special gifts from our loved ones and friends. This is also the 

month where family members gather together for their reunion. 

Why do we see Santa Claus only at this time of the year? Why 

do people decorate shopping malls, streets of the different    

cities throughout the world with Christmas trees, light of 

different colors, lanterns, candles, wreath and many more? Why 

do people use green and red as colors of Christmas? What are 

THE TRUE MEANING OF CHRISTMAS
by:  Edgardo Ongria Samante

the meanings of these objects that we use in decorating our homes, streets and shopping malls? Why do we use 

a star, a candy cane, a bell and many others during this yuletide season?

  To me Santa Claus represents those people who have a kind heart and practice charity. People 

who are ready to extend their helping hand specially, to those who are really in need of temporal things; people 

who share their extra blessings to the poor and the needy. As the scripture says, if you do this, you will receive 

more blessings from God – blessings that you never expect; both temporal and spiritual.

  The brilliant shining star that we hang on Christmas tree is to remind us that the star is the            

heavenly sign of promise long ages ago. God promised a Savior for the world and the star was a sign of the      

fulfillment of that promise. The three wise men used the star as their guide to find the place where baby Jesus 

was born. The birth of Jesus Christ is the beginning of the first Christmas. The countless stars at night – one for 

each man – now show the burning hope of mankind.

  Why do we use red as the first color of Christmas?  To me red is the first color of Christmas. Why 

do I consider red as the first color of Christmas? Red was first used by the faithful people to remind them of the 

blood which was shed for all the people by the Savior. Jesus Christ gave His life and shed His blood that every 

man might have God’s gift of ETERNAL LIFE. Red is deep, intense, vivid – it is the greatest color of all. It is the 

symbol of the gift of God.
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  The second color of Christmas is green. The pure green color of a stately fir tree remains green 

all year round. This depicts the everlasting hope of mankind. Green is youthful, hopeful, abundant color of nature. 

All the needles point heavenward – symbol of man’s returning thoughts toward heaven. The great green tree has 

been man’s best friend. It has sheltered him, warmed him and made beauty for him.

  Another object that we use to decorate the Christmas tree is a bell. 

What does this signify? As the lost sheep were found by the sound of the bell, it 

should ring for man to return to the fold – it means guidance to return to the fold. It 

signifies further that all is precious in the eyes of the Lord. We have to remember that 

we are all children of God – so He loves each in every one of us. 

  The candle that we use shows man’s thanks 

for the start of long ago. The candle light is the mirror of starlight. At first, candles 

were placed on the Christmas trees – they were like many glowing shining stars 

against the dark green Christmas tree. The colored lights that we use nowadays 

have now taken over in remembrance.

  We usually placed a bow on a present to remind us of the spirit of  

brotherhood of man. We should remember that the bow is tied as man should be tied, 

all of us together, with the bonds of good will toward each other. Good will forever is 

the message of the bow.

  We also see a candy cane placed high on a Christmas tree. The candy cane represents the 

shepherd’s crook. The crook or the stuff helps bring back the strayed sheep to the fold. The candy cane                            

represents also the helping hand we show at Christmas time. The candy cane is the symbol that we are our 

brother’s keepers.

  People used to hang a wreath on the door or wall of the house. What does a wreath represent? 

The wreath symbolizes the eternal nature of love; it never ceases, it never stops or ends. It is one continuous 

round of affection. The wreath does double duty. It should remind us of all the things of Christmas.

  This is the true meaning and the message of Christmas.
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 เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 

ของทุกปีท ี ่ผ ่านมา  ผ ู ้ เข ียนขอฝากข้อความและ 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวฯ 

ถึงคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพครู ได้รำลึกนึกถึงพระคุณครู อาจารย์ 

การที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะ “ครู” ซึ่งเป็นผู้คอยดูแล 

อบรมและสั่งสอนให้ความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ 

จนทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

 คงไม่มีใครปฏิเสธคำกล่าวข้างต้นนี้  แม้บางครั้ง

เราเคยคิดว่า“เราจะทำหน้าที่ครูได้ดี เหมาะสมกับ 

ความเป็นครูได้หรือไม่” จึงทำให้เราต้องศึกษาเรียนรู้ 

ครูผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่.....
ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่า “คำสอน”

โดย : มาสเตอร์วิศิษฐ์  ใจมั่น

เพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ มากพอที่จะสอนนักเรียน ให้เป็นผู้รู้ที่แท้จริงได้ และไม่เพียงแต่จะ สอนให้นักเรียนได้มีแต่ความรู้ 

เพียงเท่านั้น  ยังต้องคิดต่อไปว่า จะสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบ อย่างที่ดีในสังคมได้อย่างไร 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก บางครั้งครูอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ และคิดว่า ทำไมภาระหน้าที่ของครู ถึงได้มากมายขนาดนี้ 

แต่สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงบางส่วนของผู้ที่ได้ถูกขนานนาม หรือได้รับการ ยกย่องให้สมกับคำว่า “ครู” เท่านั้น 

และก็คงไม่ง่ายนัก ที่ใครก็ได้ ที่จะสามารถมาเป็นครูได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ยากเกินไป ที่คุณครูจะทำหน้าที่   

ให้เหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแท้จริง ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 “ครูที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้ที่กระทำแต่ความดี คือต้องมีความขยันและอุตสาหะ พากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย สำรวมระวังความประพฤติของตน 

ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจ จากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริง ที่ไม่เหมาะสม 

กับเกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้องเมตตา หวังดี 

ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจคติ  ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูน            สมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการ 

และความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล”

 จะเห็นได้ว่า ครูที่แท้นั้น เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ต้องประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่า 

มากกว่าคำสอน เสียงที่เปล่งออกมาจากปากของครู จึงเป็นเสียงที่มีพลังขับเคลื่อน กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนิน     

ชีวิตให้กับนักเรียนหรือลูกศิษย์ทุกคน

 ในโอกาสน้ี.....ผู้เขียนขอช่ืนชมกับครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับความเป็นครูมา ณ โอกาสน้ี
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  หากพูดถึงกิจกรรม 5 ส คงมีน้อยคนที่จะ 

บอกว่าไม่รู้จัก และถ้าถามเกือบทุกหน่วยงานว่าทำหรือยัง 

ก็มักจะตอบว่าทำแล้ว หลายที่ทำแล้วจริง ๆ คือทำแล้ว 

และเลิกไปแล้ว ขณะนี้กำลังทำเรื่องอื่นอยู่ เพราะเหตุนี้        

บางแห่งจึงยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองใน 

อดีตของกิจกรรม 5 ส ให้เห็นอยู่  ยิ่งถ้าเราทำอะไรตามกระแส 

มีอะไรผ่านมาก็ทำหมด  พอเลิกฮิตก็เลิกทำ ไปทำสิ่งใหม่ ๆ 

ไปเรื่อย  ๆ   เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเครื่องมือนั้นอย่าง

แท้จริง กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และเพิ่มผลผลิต (Productivity) อย่างง่าย ๆ บางทีง่ายจน   

คนไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจแนวคิดเป้าหมายที่แท้จริง

ของกิจกรรม 5 ส  

กิจกรรม 5 ส  

กับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดย : มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส จึงผลักดัน 

ให้ดำเนินกิจกรรม 5 ส ซึ่ง  ซึ่งมีผลในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลในการทำงานที่ 

ดีขึ้นอย่างชัดเจน

   

 องค์ประกอบของ 5 ส

 กิจกรรม 5 ส นั้น ส ทุกตัวจะถูกกำหนดคำนิยามไว้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

อย่างถูกต้อง ดังนี้

 ส 1 : สะสาง เพื่อลดความสูญเปล่า  คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น 

        ออกไป

 ส 2 : สะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ 

        เพื่อความสะดวกปลอดภัย และคงไว้ซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทำงาน

 ส 3 : สะอาด เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของสิ่งของและแก้ไขก่อนการใช้งาน คือการทำความสะอาด 

        (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ ก่อนใช้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาไปด้วย

 ส 4 : สร้างมาตรฐาน เพื่อลดความผันแปร ทำงานแทนกันได้  คือ การรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบ 

        เรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดไป ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ในพื้นที่  ไม่มีสภาพรกรุงรัง  และไม่มีสิ่งสกปรกตกค้าง

 ส 5 : สร้างนิสัย เพื่อทำให้ระบบที่วางไว้  ได้รับการปฏิบัติและพัฒนาให้ดีขึ้น   คือการสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึก 

        มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งอบรมให้พนักงานรู้จักค้นคว้า  

        และปรับปรุงสถานที่ทำงาน 

ภาพแสดงการวางอุปกรณ์สำนักงานตามช่องที่มีป้ายกำกับ
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 มาตรการในการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 1. มาตรการในการปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน      โดยการจัดวางโตะและเกาอี้ใหเหมาะสม 

สะดวกในการทํางาน ไมเกะกะ จัดวางตนไมใหดูสวยงาม เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้น 

 2. มาตรการรักษาความสะอาด ใหบุคลากรทุกคนรวมมือกันดูแลบริเวณหรือพื้นที่ที่ตนทํางานอยู่ ใหสะอาด หรือแบง 

ความรับผิดชอบกันในพื้นที่ของแตละสวน เชน เครื่องคอมพิวเตอร ใหอยูในความรับผิดชอบของผูใช 

 3. มาตรการรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม ดูแลใหเครงครัด มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง  วาอยูในสภาพ 

ใชงานไดหรือไม หรือจัดอบรม สาธิตวิธีการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น ก็สามารถชวยเหลือกันได  

 4. มาตรการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ และทําลายเอกสารที่หมดอายุในการใชงาน โดยการขจัดของที่ไมตองการ      

ทิ้งไป จัดวางของหรือเอกสารใหเปนระเบียบ มีปายบอกชื่อหรือหมวดหมู เพื่อสะดวกในการคนหาและใชงาน  และทุกคน 

สามารถคนหาได 

 5. มาตรการปรับปรุงสํานักงาน ใหเปนสํานักงานอัตโนมัติ  ติดตั้งอุปกรณครบถวนทันสมัย  พรอมที่จะใชในการ 

ปฏิบัติงาน 

 6. มาตรการในการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย โดยใชระบบคอมพิวเตอร เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษลง 

แนวทางแก้ปัญหาในการทำ 5 ส 

  ส ที่ทำให้ 5ส ล้มเหลว คือ ส ตัวสุดท้าย "สร้างนิสัย" ส่วนมากที่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถสร้างนิสัยให้รักษา 

สภาพในการทำ สะสาง สะอาด สะดวก ได้ พองานยุ่ง ๆ ก็ทำ ส ตัวใหม่คือ ส สะสม ดังนั้นผู้บริหาร ควรทำให้กิจกรรม 5 ส 

ถือเป็นภารกิจประจำ บางหน่วยงาน งานยุ่งแค่ไหน ก็ต้องจัดเวลาให้บุคลากรประมาณ 15 - 30 นาที ทำ 3 ส ทุกวัน นอกจากนี้ 

อาจจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดวัน 5 ส หรือคู่มือ รวมทั้งการสร้างค่านิยมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

  ผู้ที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ ถ้าผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ และคอย 

ติดตามความเป็นไปของกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  จะเป็นพลังที่จะคอยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติ 

งานทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส 

อ้างอิง : เศกศักดิ์  นิติวัฒนานนท์. (2551). คู่มือและมาตรฐาน 5ส ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี. 

http://gotoknow.org/blog/practicallykm/3740

http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewtopic.php?id=235

http://onzonde.multiply.com/journal/item/66

 

ภาพแสดงลิ้นชักเอกสารที่มีป้ายกำกับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 วันนี้ คงได้เวลาแล้วที่จะได้นั่งทบทวน แล้วนึกถึงผลที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา เพราะไม่เพียงแต่ประเทศอื่น ๆ 

ทั่วโลก ที่กำลังเดือดร้อน  แต่เมืองไทยที่เคยอุดมสมบูรณ์ของเรา ก็เริ่มพบกับปัญหาเข้าแล้ว และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 

ก็เปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้นทุก ๆ วัน

    ลด งด การผลิต
    การลดปริมาณการใช้ข้าวของต่างๆ ให้น้อยลง นอกจากจะช่วยลดขยะ และลดการผลิต 

    ของโลก ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตามไปอีกด้วย ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือ

    โทรสารในการทำงานแทนการเดินทางไปพบปะ ที่สำคัญวางแผนล่วงหน้าทุกครั้ง จะได้ 

    ประหยัดเวลา และไม่ทำงานกันแบบซ้ำซ้อน นี่คือข้อดีของความทันสมัย ที่ไม่เพียงย่อโลก

     เท่านั้น แต่ยังประหยัดพลังงานได้ด้วย 

    รู้จักใช้ซ้ำ
    วิธีที่จะได้ช่วยกันรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยกัน  แฟ้มเอกสารที่นำกลับมาใช้ต่อได้

     แค่โละเอกสารที่หมดอายุทิ้ง กระดาษก็นำมาพิมพ์ซ้ำอีกหน้าได้ หรือซองเอกสารใช้แล้ว 

    ที่แค่ปะหน้ากระดาษใหม่ให้ดูดี ก็สามารถใส่เอกสารที่ไม่เป็นทางการใช้ได้อีก ก่อนทิ้งขยะ  

    ใด ๆ ในบ้าน  ลองสร้างสรรค์ของใช้ชิ้นใหม่ อย่างกระป๋องคุกกี้ ที่เอามาทำกระป๋องใส่ของ

     การนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อของขวัญ ฯลฯ  เมื่อไปซื้อของตามตลาดหรือซูเปอร์

    มาร์เกต ลองเลี่ยงการรับถุงจากคนขาย แล้วพกถุงจากบ้านไปเอง(ถุงวัสดุอะไรก็ตามแต่)

     เพราะช่วยลดการเกิดขยะได้มาก และยังได้เอาของที่มี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    เสื้อผ้า อย่าทิ้งหากเสื้อผ้าท่ีมีคับไป หรือหลวมไป  ควรเอาไปบริจาคหรือมอบให้กับคนอื่น

    ที่ใช้ได้จะดีกว่า หรืออย่างน้อย ๆ หากเก่าเกินกว่าจะบริจาคได้ ก็ลองนำ

     มาทำเป็นผ้าขี้ริ้วหรือผ้าเช็ดเท้าตามสภาพที่เหมาะสม

GO GREEN
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     ผลิตใช้ได้ใหม่
     ของบางอย่างใช่ว่าจะต้องทำลายทิ้งไป เพราะวัสดุหลาย ๆ  อย่างสามารถนำไป 

     แปรรูป และผลิตใช้ซ้ำอีกครั้งได้ เทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถส่งกลับให้ผู้

     ผลิตสามารถรีไซเคิลได้ แทนที่จะโยนทิ้งขยะไปเปล่า ๆ นอกจากนั้น ยังอาจเกิด 

     การปล่อยสารพิษสู่บรรยากาศโดยไม่ได้ตั้งใจ นั่นก็คือ พริ้นเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

      แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์  เป็นต้น การ สนับสนุนสินค้ารีไซเคิล ก็เป็นการช่วยเหลือ 

     อีกทางหนึ่ง (Recyclable) ดูได้จากสัญลักษณ์  Mobius Loop หน้าตาเป็นลูกศร 

     3 ดอก หมุนไล่ตามกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ส่วน

     สัญลักษณ์ แบบเดียวกัน แต่อยู่ในวงกลม จะเป็น การบอกว่า มาจากการรีไซเคิล  

     (Recycled)

     ซ่อมแซมใช้ซ้ำ
     ก่อนการซ่อมแซมใด ๆ ลองเริ่มต้นด้วยการรู้จักใช้ข้าวของอย่างทะนุถนอม

      เพื่อเป็นการช่วยยืดอายุข้าวของ แทนที่จะปล่อยให้หมดอายุก่อนเวลา ของเก่า

      ของมีตำหนิยังมีค่า เพราะแค่ได้ลองซ่อมแซมหรือดัดแปลงหน้าตาเก่า ๆ ของมัน

      ให้กลับมาใช้ต่อได้ ก็ได้ช่วยกันลดการผลิตลงไปได้มาก 

     รู้จักปฏิเสธ
     เลี่ยงการใช้ขยะ หรือของเสียอันตรายอย่างกระป๋องสี กระป๋องใส่ยากำจัดแมลง 

     หรือขวดที่บรรจุสารเคมี ที่ล้วนสะสมสารพิษเอาไว้เต็มกระป๋อง และยังเป็นขยะ 

     ที่หากนำไปกำจัด ก็จะเป็นการสร้างมลพิษในอากาศ   นอกจากนี้   ลองปฏิเสธ

     การใช้โฟม เลี่ยงการใช้กระดาษเยื่อบ่อย ๆ เช่นกัน เพราะการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์

      ที่เป็นอันตราย และเป็นพิษ ช่วยให้ได้ทั้งสุขภาพที่มั่นใจ และไม่ขยายการเกิด 

     พิษให้กับบรรยากาศมากขึ้น
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 เมื่อครั้งที่มิสได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเกาหลีกับคณะครู

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ก่อนขึ้นเครื่อง มิสได้แวะเข้าห้องน้ำที่สนามบิน 

ระหว่างที่มิสอยู่ในห้องน้ำ มิสได้ยินเสียงของตกจากห้องข้าง ๆ มีเสียงดัง "แกร๊ก" 

จากนั้นมิสก็มองลงไปที่พื้น เห็นมีมือโผล่ออกมาที่ด้านล่าง ที่ข้างขวาของห้องน้ำ 

มือนั้นพยายามควานหาของบางอย่าง พอหาไม่เจอเขาก็เอามือกลับเข้าไป และ 

ยื่นออกมาอีก มิสรู้สึกตกใจจึงพยายามมองหา ว่าเขาคนนั้นกำลังหาอะไรอยู่ 

และมิสก็ได้พบว่า มีแว่นตา 1 คู่ ตกอยู่ที่พื้น มิสจึงรีบเก็บขึ้นมาแล้วยื่นไปที่ช่อง 

ด้านล่าง ซึ่งมิสมั่นใจว่าเจ้าของแว่นคนนี้ต้องเป็นชาวต่างชาติแน่นอน (สังเกตจาก 

ขนาดของมือ) มิสบอกเขาว่าของอยู่ทางนี้ เขายื่นมือมารับและกล่าวขอบคุณ มิสต้องยอมรับว่า ในตอนนั้นมิสรู้สึกไม่พอใจ 

นิด ๆ ที่เขายื่นมือเข้ามาในห้องน้ำที่มิสเข้าอยู่  ในใจคิดว่าคุณจะรอสักประเดี๋ยวไม่ได้เชียวหรือ และทำไมคุณถึงไม่เอ่ยถาม 

เราจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไร การยื่นมือเข้ามาแบบนี้ มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่อีกใจก็คิดว่าเขาคงตกใจว่าของหล่นจึงต้อง

รีบเก็บของในตอนนั้น

 ขณะที่มิสอยู่ที่ประเทศเกาหลี มีอยู่วันหนึ่งที่ทางคณะแยกย้ายกันเข้าห้องน้ำ มิสเผลอทำแหวนหลุดจากนิ้ว 

แหวนของมิสหล่นลงพื้นเสียงดัง "กริ๊ง" มิสรู้สึกตกใจมาก พยายามมองหาแหวนแต่ก็ไม่พบ ลองก้มที่พื้นก็ไม่เห็น ซึ่งขณะนั้น 

มิสมั่นใจว่าห้องน้ำห้องถัด ๆ ไปจะมีแต่เพื่อนครูที่เป็นคนไทยเท่านั้น มิสจึงส่งเสียงบอกเพื่อนครูว่ามีใครพบเห็นแหวน 

ของมิสบ้าง แต่ไม่มีใครเห็นเลย จากนั้นมิสรีบเปิดประตูห้องน้ำออกมา และบอกเพื่อนครูที่รอเข้า ห้องน้ำให้ช่วยมองหาอีกแรง 

ซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากที่มิสสมร กออวยชัย ได้ช่วยหาและเก็บแหวนมาคืนมิสได้ มิสรู้สึกซาบซึ้งมาก และขอขอบคุณมิสสมร 

อีกครั้ง  ณ ที่นี้ 

 บทความที่มิสเขียนในครั้งนี้ มิได้เพียงแค่จะเล่าถึงความตื่นตกใจกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้น แต่มิสต้องการจะบอกว่า                 

ในขณะที่มิสกำลังตื่นตระหนกในการหาแหวนนั้น ในสมองของมิสก็ฉุกคิดขึ้นมาถึงชาวต่างชาติที่ทำแว่นตาหล่นมาที่ห้องน้ำ

ที่สนามบิน ตอนก่อนที่มิสจะเดินทางมาประเทศเกาหลี มิสรู้สึกได้ในทันทีว่า เขารู้สึกอย่างไร ในตอนนั้นที่เราพยายามเข้าใจว่า 

ทำไมเขาจึงต้องรีบควานหาของที่ทำหล่น  ทำไมจึงรอไม่ได้  แต่ในตอนนี้เรากลับรู้สึกรีบร้อน ในการตามหา และรู้สึกใจหาย...

เมื่อคิดว่าหาไม่เจอแล้วจริง ๆ

 

 เหตุการณ์ในครั้งนี ้ ทำให้มิสนึกถึงคำที่คนบอกว่า   "ผงไม่เข้าตาใคร..ไม่มีใครรู้สึกหรอก"   ซึ ่งความหมาย 

ก็คือถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่เกิดขึ้นกับใคร คนคนนั้นก็ไม่มีวันเข้าใจได้ถึงความรู้สึก จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตนเอง 

แล้วจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี

Moment ที่เข้าใจ..แต่ไม่รู้สึก
           

โดย : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

ภาพประกอบ : http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=14677242&shopid=192361
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 รัก...คืออะไร? สำหรับผมแล้ว... “รัก”  คือ กระจกหรือหน้าต่าง   เหตุผลแรกคือ  

ถ้าเรา หมั่นดูแลรักษากระจกของเรา  คอยเช็ดถู  ไม่ให้มันเป็นฝ้า  ไม่ให้มัวหมอง ให้ดูสดใสอยู่เสมอ  

ยามเมื่อเรามองไปที่กระจกนั้น  เราก็จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่สะท้อนมาได้ชัดเจน  เปรียบเสมือนรัก  ที่เรา 

ต้องหมั่นคอยดูแลซึ่งกันและกัน  รักนั้นก็จะยืนยาว  สำหรับอีกหนึ่งเหตุผลคือ  ถ้าเราทำกระจกของเรา          

เป็นรอยร้าวหรือถึงขั้นแตกทำลายลงแล้ว  เราจะไม่สามารถทำให้รอยแตกนั้นมาประสานกันเหมือนเดิม  

หรือกลับคืนสภาพเดิมได้  ในบางครั้งเราต้องเปลี่ยนกระจกบานใหม่

 “ความจริงใจ ความศรัทธาในรัก” ?  ปัจจุบัน ความรัก เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่าย  

เพราะมีสื่อมากมาย  ทำให้มีการรู้จักกันง่ายขึ้น ทั้งใน Facebook  Hi5  MSN  เป็นต้น มันก่อให้เกิดปัญหา  

“รักง่ายหน่ายเร็ว”  เพราะทุกคนไม่สนใจว่า ถ้า “ฉันเลิกกับเธอ” วันนี้   ฉันก็สามารถหารักใหม่ ๆได้เสมอ 

ผิดกับคนในอดีต ที่กว่าจะรักกันได้นั้น ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน  ยิ่งถ้าย้อนเวลาถอยหลังไปนาน 

เท่าไร ก็จะพบว่า  การติดต่อกันเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น ในอดีตการที่จะรักใครสักคน  จะต้องทุ่มเททั้งกายและใจ  

จึงก่อให้เกิดคำว่า “รักจริง”  หรือ “รักแท้”   แต่ “เมื่อเวลาเปลี่ยน  ใจคนก็เปลี่ยนไปตามเวลา”  

ในเมื่อปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ ก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้

   

 สำหรบับางคนทีเ่ปน็คนทีเ่ชือ่มัน่ในความรกั  คดิวา่รกัของตนเองเปน็ “รกัจรงิ”  เมือ่ตอ้งพบเจอกบัรกัที ่

“จริงจัง แต่ไม่จริงใจ” เขาคนนั้นก็จะเหมือนมีรอยแผลอยู่ในใจ  และเมื่อพบคนใหม่ที่เข้ามาทำให้ต้องเจ็บช้ำ

กับความรักขึ้นอีก  รอยแผลที่มีอยู่แล้ว ก็จะขยายใหญ่ขึ้นและอาจ “ทนพิษบาดแผลไม่ไหว” จนถึงขั้นต้อง 

ทำร้ายตนเองก็มี  การเกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ก็ด้วยสาเหตุจากคำว่า “รัก” เพียงคำเดียว

   แต่ในมุมมองของผมนั้น   ผมอยากให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า  “...รักที่มันต้องจบ   มันยังงดงาม 

เสมอ..”  แม้ว่าเราจะโศกเศร้า  เจ็บช้ำจากรักมากแค่ไหน  เพียงแค่เราหลับตา  นึกถึงภาพวันเก่า ๆ 

ที่เราเคยมีความสุขด้วยกัน  แค่นี้ก็เป็นสุขมากแล้ว  อย่ามองโลกในแง่ร้ายเกินไป  และอย่าคิดว่า                         

“...รักที่ ทำให้เราเสียใจ  มันไม่ได้ทำให้เราล้มลง  แต่ความเสียใจนี่แหละ ที่เป็นแรงผลักเราให้ก้าวต่อไป...”

 

 เรื่องโดย : เทพแห่งความรัก

ภาพโดย : นายสิน มานิตพิสิฐกุล

“รัก” 
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 “รักในวัยเรียน?” ผู้ใหญ่มักไม่เห็นด้วยกับการมีรักในวัยเรียน  เพราะมีทั้งความเชื่อและ

ประสบการณ์ว่า  “รัก” นั้น ทำให้นักเรียนเสียการเรียน สำหรับเรื่องนี้ ผมไม่ปฏิเสธกับความเชื่อแบบนี้     

แต่ผมคิดว่า...มันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ว่าจะสามารถควบคุมตนเองได้มากน้อยแค่ไหน  และพร้อมที่จะรับ

กับความผิดหวังที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นได้  เมื่อเราคิดจะมีรักในวัยเรียน  เราก็ต้องดูแลในเรื่องของการเรียน

ของเราไม่ให้ตกต่ำไปด้วย   ไม่ใช่คิดแต่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียว  และผมคิดว่า การมีรักในวัยเรียน 

ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไป  แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรา “พร้อม” ที่จะรับในทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มากแค่ไหน  

 “ขอเพียงรัก?” คุณเชื่อหรือไม่ว่า คำว่า  “รัก”  เพียงคำเดียว ที่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ในโลกเกิดขึ้นมาได้  และคำว่า “รัก” เพียงคำเดียว ได้พาเรามาไกลมาก โดยที่เราไม่รู้ตัว  คำว่า  “รัก” 

ก่อให้เกิด  “ความฝันและความหวัง”   ผมเชื่อเสมอว่า  เมื่อเราคิดจะทำอะไรสักอย่าง  “ขอเพียงรัก” 

ที่จะทำในสิ่งนั้น ๆ  “รัก” ที่จะทำมัน  สิ่งที่ได้ทำออกมานั้น ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน  ออกมาอย่างไร  

เราก็จะรู้สึกภูมิใจที่อย่างน้อย เราก็เป็นคนที่ได้ทำมันออกมาด้วยตัวเราเอง

 “สุดท้าย...” ผมอยากจะฝากให้ทุกคนที่กำลังผิดหวังกับ  “ความรัก”   ผมไม่อยากให้คิดว่า 

เป็นเหมือน  “กระจกที่แตกร้าว” แต่อยากให้คิดว่า เป็นเหมือนการทำอาหารด้วยตัวเอง ไม่ว่าอาหารนั้น 

จะออกมาเป็นอย่างไร  จะอร่อยหรือไม่ ...ไม่สำคัญเท่ากับ ความภาคภูมิใจที่เราได้ทำด้วยมือของ

เราเอง  ซึ่งเราก็พร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนา แก้ไข  เพิ่มในส่วนที่ขาด  ลดในส่วนที่เกิน จนมันพอดี 

ถูกปากถูกใจเรา...

 อยากให้ตะวันทอแสงในความมืดมิด  อยากให้ชีวิตเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง

 ขอให้ความช้ำกลับกลายเป็นพลัง   เป็นแรงของความหวังที่อยู่ในใจ.....

                                                                     Believe..
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 Hockey  เป็นกีฬาสากล ที่เอิร์ตมีโอกาสดีได้เข้าไปเล่น  เอิร์ต หรือ  จิรวัฒน์   อภิชาติพรอนันท์  นักเรียนชั้น ม.5/2  

สมาชิกชมรม ACT Media  ซึ่งปกติ ได้ช่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การถ่ายภาพ  การประสานงานในชมรม   

ความสามารถของเขา  ไม่ได้มีเพียงแต่การถ่ายภาพเท่านั้น  แต่ยังมีความสามารถในการเล่นกีฬา Hockey  ซึ่งหลายคน 

อาจจะไม่คุ้นกับกีฬาชนิดนี้  วันนี้เราจะได้ประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับ Hockey จาก เอิร์ต จิรวัฒน์ กันค่ะ

มิสสุภัทรา : ช่วยอธิบายสั้น ๆ ว่า Hockey  เป็นกีฬาประเภทไหน มีรูปแบบการเล่นอย่างไรคะ

จิรวัฒน์ : Hockey เป็นกีฬาที่มีการปะทะกัน  ชนกันค่อนข้างรุนแรง  เวลาที่เล่นต้องใส่รองเท้าสเก็ตน้ำแข็ง และชุด 

ป้องกันค่อนข้างมาก  ในการเล่น จะมีจำนวนผู้เล่นฝั่งละ 5 คน ใช้ไม้ตีลูกให้เข้าประตูฝั่งตรงข้าม  ในจำนวนผู้เล่น 

5 คน จะแบ่งเป็นตำแหน่งต่าง ๆ โดยจะมีตำแหน่งปีก 2 คน  อยู่ด้านซ้ายและขวา Center 1  คน และ Defense 2  คน 

อยู่ด้านซ้ายและขวาครับ

มิสสุภัทรา : เพราะเหตุใด จึงสนใจกีฬาชนิดนี้คะ

จิรวัฒน์ : ผมเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้  เมื่อตอนที่ผมเล่นสเก็ตน้ำแข็งอยู่ครับ  ผมเห็นพวกนักกีฬาฝึกซ้อมกันอยู่  พอมีคนมาชวน 

ผมจึงตัดสินใจฝึกเล่นด้วยครับ

Hockey..กีฬาที่ผมรัก
 โดย : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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มิสสุภัทรา : จิรวัฒน์ เคยลงแข่งขัน Hockey รายการใดบ้างคะ

จิรวัฒน์ : ผมเพิ่งเริ่มลงแข่งได้ไม่กี่ครั้งครับ  และส่วนมากจะเป็นการแข่งขันกันในกลุ่มเล็ก ๆ   ของพวกผมเอง  ล่าสุดผมเพิ่งไป 

แข่งขันที่ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553  กับเพื่อน ๆ ในทีม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับ

มิสสุภัทรา : ช่วยเล่าประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจเกี่ยวกับ Hockey ด้วยค่ะ

จิรวัฒน์ : ผมรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ผมได้เล่นกีฬา Hockey  โดยความประทับใจจะแตกต่างกันไป เช่นตอนที่ผมยิง             

Goal  ได้  หรือตอน Safe ลูกเอาไว้ได้ ผมจะรู้สึกดีใจมาก ๆ

 

มิสสุภัทรา : มีคำแนะนำอะไรบ้าง สำหรับน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ที่สนใจจะเล่นกีฬาชนิดนี้คะ

จิรวัฒน์ : สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาชนิดนี้  ผมแนะนำให้เริ่มฝึกเล่นสเก็ตน้ำแข็งก่อน  และถ้าชอบกีฬานี้จริง ๆ ก็มาพูดคุยกับผม 

และเพื่อน ๆ ได้ครับ

สุดท้ายกับคติประจำใจของ จิรวัฒน์  อภิชาติพรอนันท์    “บนโลกใบนี้ ไม่มีคำว่า เป็นไปไม่ได้”
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พิธีประกาศครบรอบ 48 ปี
 งานกิจกรรมพิเศษ สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีประกาศการครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 โดยมีคณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ครูเกษียณ และนักเรียนชั้น ม. 4 ถึง ม. 6 เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมหลุยส์ 

มารี ฯ โดยมี ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ 48 ปี อัสสัมชัญธนบุรี 

พร้อมกล่าวรำลึกถึง คณะภราดา ครู ผู้ปกครอง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 48 ปี
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี จัดคอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 48 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 

8 มกราคม 2553 ณ หอประชุม อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยแบ่งรอบการแสดงเป็น 2 รอบ 

รอบแรกเป็นการแสดงของวง ACT Wind Orchestra และศิลปินรับเชิญ วง Flure รอบที่ 2 เป็นการแสดงของวง ACT Wind 

Orchestra และศิลปินรับเชิญ ได้แก่ คุณโก้ Saxman และคุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนักเรียน 

และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

รวมกิจกรรม ฉลองครบรอบ 48 ปี ACT
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โขน ฉลองครบรอบ 48 ปี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีี จัดการแสดงโขนฉลองครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง 

โรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 11 และ 12  กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ในตอนถวายพล และตอนนางลอย 

โดยคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.5 และได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย แสดงเป็นทศกัณฐ์                        

พร้อมด้วยนักแสดงสมทบจากกรมศิลปากร โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และภราดาชำนาญ 

เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน       

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ฉลองครบรอบ 48 ปี
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดงาน “ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญ ธนบุรี ฉลองครบรอบ 48 ปี” ประจำปีการศึกษา 

2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร โดยวันศุกร์ 

เป็นการแสดงของนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เป็นประธาน และในวันเสาร์เป็นการ 

แสดงของนักเรียนชั้น ป. 6 - ม. 6 โดยมีคุณสุธรรม โตทับเที่ยง อดีตนายก สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ 

ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ตัวแทนชุมชน แขกผู้มีเกียรติ     

และผู้ปกครองให้ความชื่นชมในการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งสองวัน  

รวมกิจกรรม ฉลองครบรอบ 48 ปี ACT


