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	 แผนกปฐมวัย	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม													
โดยคณะครูและเด็กๆ	ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย	ร่วมกันรำาวง	และลอยกระทงด้วยความสนุกสนาน	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	ณ	
ตึกเรยีนา	เชลี

กิจกรรมลอยกระทงอนุบาล



	 ปีการศกึษา	2561	ได้ผ่านมาถงึช่วงกลางภาคเรยีนที	่2	แล้ว		ในภาคเรยีนนีน้กัเรยีนจะรูสึ้กว่าเวลาช่างผ่านไปอย่าง	
รวดเร็ว	เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆ	รวมถึงวันหยุดพิเศษที่เข้ามาเป็นระยะเกือบตลอดเวลา	เหลือเวลาที่นักเรียนจะได้เรียน
อย่างจริงจังไม่มากนัก	 จึงถือเป็นช่วงเวลาทดสอบนักเรียนในเรื่องการรู้จักวางแผน	การจัดสรรเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ		
ความหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผล	 การเรียนให้ประสบผลสำาเร็จไม่จำาเป็นต้องอยู	่						
ในห้องเรียนเท่านั้น	กิจกรรมต่างๆ	ที่โรงเรียนจัดขึ้นถึงแม้จะทำาให้นักเรียนเสียเวลาในห้องเรียนไปบ้าง	แต่ขณะเดียวกันก็
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่ช่วยสั่งสมประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ	ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทีละน้อยๆ	อย่างไม่รู้ตัว	
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวนักเรียนเมื่อต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ในชีวิตการทำางาน
						 และในช่วงปิดกลางภาคเรยีนที	่2	ซ่ึงตรงกบัเทศกาลแห่งการเฉลมิฉลองครสิต์มาสและปีใหม่	2019	ทีม่คีวามสำาคญั	
อย่างยิ่งในคริสตศาสนา	 เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู	 และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อ
มนุษยโลก	โดยส่งบุตรชาย	คือ	“พระเยซู”	ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป	และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำาชั่ว
นั่นเอง	ดังนั้นในวันนี้	 ถือเป็นวันที่มีความหมายสำาคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลกรวมถึงโรงเรียนของเราด้วย	บราเดอร์จึงอยาก
ให้นักเรียนทุกคนร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสน้ีด้วยการเป็นผู้ให้	 เพราะการให้น้ันทำาให้เรามีความสุขมากกว่าการรับ				
นักเรียนลองสัมผัสความจริงข้อน้ี	 ด้วยการแบ่งปันความสุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่น	 โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา	 เช่น											
ลองชักชวนเพื่อนๆ	 หรือครอบครัวรวมตัวกันไปแจกขนมหรือของเล่นให้กับเด็กยากไร้	 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข	์		
ได้ยาก	 หรือซ้ือของไปเย่ียมผู้ป่วยแผนกอนาถา	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้ว	 ทั้งผู้ให้และผู้รับจะได้รับความสุขไป
พร้อมๆ	 กันด้วย	 ขอให้การระลึกถึงการเสด็จมาในโลกขององค์พระเยซูคริสต์ที่รักของเราเป็นเทศกาลแห่งการให้อย่าง
แท้จริง				
	 ในโอกาสนี้	บราเดอร์ขอพระกุมารเยซูเจ้าได้โปรดอำานวยพรแก่คณะภราดา	คณะครู	เจ้าหน้าที่	พนักงาน	นักเรียน
และผู้ปกครองทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข	ความเจริญ	ความสำาเร็จในชีวิต	สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่	2019

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี

	 การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์	เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการอนรุกัษ์ศลิปะการแสดงของไทย	และนำารายได้เข้ากองทนุสวสัดกิาร
ครู	 บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดง	 เมื่อ								
วันพฤหัสบดีที่	6	กันยายน	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์



	 ย้อนกลับไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 พุทธศักราช	 2443	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม	 ให้จัดงานฤดูหนาวข้ึนเป็นครั้งแรก	 เพื่อหารายได้
สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร	มีการออกร้านของพระบรม
วงศานวุงศ์	เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน	รวมทัง้ข้าราชการ	บรษิทั
ห้างร้านต่างๆ	รวมถงึร้านอาหาร	ตลอดจนมหรสพแบบราชสำานกั
เช่น	 โขน	 ละครใน	 ในงานฤดูหนาวพุทธศักราช	 2447	 ทรงตั้ง		
ร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย	
ข้าราชการ	และชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการ
ให้ประชาชนมโีอกาสใกล้ชดิกบัพระองค์และพระบรมวงศานวุงศ์
ผ่านการจดังานออกร้าน	ทัง้ได้ร่วมทำาบญุและได้ความสขุอิม่เอม
ใจทั่วกัน
	 ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ	 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด
งานฤดหูนาว	เพือ่หารายได้สมทบทนุการกศุลต่างๆ	ทีส่นามสโมสรเสือป่า	พระราชวงัดสิุต	
บางปีย้ายไปจดับรเิวณพระตำาหนกัจติรลดารโหฐาน	และต่อมาย้ายไปจดัทีพ่ระราชอทุยาน	
สราญรมย์	 และบริเวณสนามไชยข้างพระราชอุทยานฯ	 ตามลำาดับ	 ทรงออกร้านสตูดิโอ
ถ่ายรูปชื่อ	“ราชสาทิศย์สถาน”
	 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็น
ครั้ งที่ 	 2	 ในรัชสมัย	 ภายใต ้ชื่อ	“อุ ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห ่ง
รัตนโกสินทร์”	ระหว่างวันท่ี	 9	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 2561	 ถึงวันที่	 19	 มกราคม	
พุทธศักราช	 2562	ณ	 พระลานพระราชวังดุสิต	 และสนามเสือป่า	 โดยพื้นที่พระลาน
พระราชวงัดสุติเนรมติให้เป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงนทิรรศการ	ให้ทกุท่านร่วมกจิกรรรมการบอก
เล่าประวัติศาสตร์ที่สำาคัญและคุณค่าของสายนำ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ในการนี้	 สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	มพีระมหากรณุาธคิณุเสดจ็พระราชดำาเนนิเปิดงาน	“อุน่ไอรกั คลายความ
หนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่	 9	 ธันวาคม	พุทธศักราช	 2561	 และจะทรง
จักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก	คลายความหนาว	ในเส้นทางประวัติศาสตร์	ผ่านสายนำ้า
คูคลองสำาคัญต่างๆ	 อาทิ	 คลองมหานาค	 คลองผดุงกรุงเกษม	 คลองหลักของ																					
กรุงรัตนโกสินทร์	 ไปยังคลองลัดโพธิ์	 อำาเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ด้านการบริหารจัดการนำ้าของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	รวมระยะทางไป-กลับ	39	กิโลเมตร
	 งานอุ่นไอรัก	คลายความหนาว	“สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้	
โดยบรรยากาศ	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	ห้อมล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพรรณ	
และความงดงามของศลิปะทีส่ร้างแบบจำาลอง	ทัง้แบบจำาลองพระทีน่ัง่ไอศวรรย์ทพิยอาสน์	
แบบจำาลองเรือพระที่นั่ง	และรูปแบบอาคารบ้านเรือน	ที่ไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์	
จวบจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งสะท้อนความสำาคัญของสายนำ้า	 และความผูกพันระหว่างสถาบัน	
พระมหากษัตริย์กบัประชาชนผ่านพระราชกรณยีกจิด้านการบรหิารจดัการนำา้	และวถิชีีวติ

	 ประเพณกีารจดัทำาถำา้พระกมุาร	มาจากประเทศอติาล	ีโดยนกับญุ
ฟรังซิสอัสซีซี	เป็นผู้ริเริ่มขึ้นในวันคริสต์มาส	ปีค.ศ.	1223	นักบุญฟรังซิส
ได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านที่	 Greccio	 ที่ท่านอยู่ร่วมแสดงละคร	 มี
เตรียมถำ้าพระกุมารและใช้สัตว์จริงๆ	จากนั้น		จุดเทียนมายืนรอบๆ	ถำ้า
ที่สร้างขึ้น	ร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าจนถึงสว่าง	และฟังมิสซาด้วย	
นับตั้งแต่นั้นมา	 ประเพณีนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังทุกหนทุกแห่งรวมถึง					
อัสสัมชัญศรีราชาด้วย
 ต้นคริสต์มาส
	 ต้นคริสต์มาสแสนสวยที่ถูกประดับประดาด้วยกล่องของขวัญ
ขนาดจิว๋	สายรุง้	และไฟกะพรบิเลก็ๆ	จำานวนมาก	จนทำาให้ต้นครติส์มาส
เปล่งประกายระยิบระยับสวยงามในยามคำ่าคืน	 แต่ต้นคริสมาสต์มีท่ีมา	
ที่ไปอย่างไรนั้น	วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทราบกัน

คนข้างวัง

–	 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์	ขนาดยาว	
	 25	เมตร	กว้าง	1.60	เมตร
–	 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ	
	 รัชกาลที่	9	ขนาดยาว	26	เมตร	
	 กว้าง	1.80	เมตร
–	 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช	
	 ขนาดยาว	24		เมตร		กว้าง	1.50	เมตร
–	 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์	ขนาด
	 ยาว	25	เมตร	กว้าง	1.60	เมตร
	 นอกจากนี้ยังมีร้านจำาหน่ายสินค้า	
ของไทย	 และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน
พระบรมวงศานุวงศ ์	 ชิมอาหารจาก			
ตลาดบก	 ตลาดนำ้า	 และชมมหรสพ				
ตลอดจนร่วมทำาบุญด้วยการซื้อสลาก				
ชงิโชค	“มจัฉาพาโชค”	และสลากการกศุล	
ชิงรางวัลต่างๆ	อีกมากมาย

แบบไทยในอดตี	ความพเิศษในปีนี	้คอืการ
จำาลองเรือพระราชพิธีจำานวน	4	ลำา	 โดย
สำานักช่างสิบหมู่	 กรมศิลปากร	 เป็นผู ้
จำาลองและจัดสร้าง	เรือพระราชพิธีทั้ง	4	
ลำาในขนาดครึง่ของลำาจรงิไว้อย่างประณตี
งดงาม	ประกอบด้วย

งานอภิบาล

- ต้นคริสต์มาส มคีวามหมายถงึนรัินดรภาพของพระเจ้า	
ผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เขียวสดเสมอในทุก
ฤดูกาล

- ต้นคริสต์มาส	เปรยีบเสมอืนความสว่างไสวของพระเจ้า	
ที่ราวกับแสงเทียนส่องแสงสวยงามท่ามกลางความมืด

- ต้นคริสต์มาส เป็นตัวแทนของความชื่นชมยินดี	 และ
ความสามคัคทีีพ่ระเจ้าประทานให้	เพราะต้นไม้ดงักล่าว
ถือเป็นศูนย์รวมของครอบครัวเมื่อเทศกาลคริสต์มาส
มาเยือน

	 สำาหรับความเป็นมาของต้นคริสต์มาสนั้น	 สืบ
เนื่องจากในศตวรรษที่	11	ชาวคริสต์นิยมนำาเรื่องเล่าเกี่ยว
กับเทศกาลคริสต์มาสมาแสดงเป็นละครเพื่อถ่ายทอด			
ความหมายของวันคริสต์มาสให้ชาวบ้านได้รับรู้	 โดยในยุค
นั้นได้มีการนำาต้นสนมาตั้งไว้ตรงกลางเวทีเพื่อใช้เป็นของ
ประดบัฉาก	ส่วนสาเหตเุลอืกต้นสน	กเ็นือ่งมาจากเป็นต้นไม้
ท่ีหาได้ง่าย	ทำาให้ในภายหลงัจงึมกีารเรยีกต้นสนทีใ่ช้ประกอบ
ฉากในการแสดงดงักล่าวว่า	ต้นครสิต์มาส	ซึง่ต้นครสิต์มาส
นี้ไม่ใช่พรรณไม้ที่ชื่อคริสต์มาสดังที่หลายคนเข้าใจ
										นอกจากนี้	ในวัฒนธรรมของชาวคริสต์	ยังมีความ
เชื่ออีกว่า ต้นคริสต์มาส หมายถึง	 ต้นไม้ในสวนสวรรค์						
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อดัมและอีฟแอบเดด็ผลไม้มากนิ	 ซึง่เป็นการ
ทำาบาปเนื่องจากไม่เชื่อฟังพระเจ้า	 ดังนั้นต้นคริสต์มาสจึง
เปรยีบเสมอืนเครือ่งเตอืนใจเก่ียวกับการเร่ืองละเมดิคำาสอน
ของพระเจ้านั่นเอง



	 “คร”ู	คอืบพุการทีีม่พีระคณุกบัพวกเราทกุคนนอกเหนอืไปจากพ่อแม่	พ่อแม่
เป็นผู้ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เราเติบโตเป็นคนดี	 ครูเป็นผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้เราจนสำาเร็จการศึกษาสามารถทำางานหาเล้ียงชีพได้	 พวกเรา
คอืนกัเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	มเีกยีรต	ิมศีกัดิศ์ร	ีและสามารถออกไปทำาคณุประโยชน์
ให้แก่สงัคมและประเทศชาตจินเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างชดัเจนตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั	
นักเรียนทุกคนมีหน้าท่ีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ยามแก่เฒ่าเช่นใด	 ก็ต้องมีหน้าที่
ตอบแทนโรงเรยีนและครผููใ้ห้การศกึษาแก่เราเช่นกนั	เพือ่เป็นการตอบแทนพระคณุคร	ูสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชา
ได้ก่อตั้ง	“กองทุนพระคุณที่สาม”	ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมจำานวนเงินให้ได้ครบ	100	ล้านบาท
	 จากการรเิริม่ก่อตัง้กองทนุพระคณุทีส่ามนี	้สมาคมศิษย์เก่าอสัสัมชญัศรรีาชา	จดัทำาโครงการจดัหาทนุเพือ่กองทนุ
พระคณุทีส่าม	โดยมชีือ่ว่า	“โครงการพระคณุทีส่าม”	โดยม	ีดร.สมุติร	เพชราภริชัต์	นายกสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชา	
ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	นำาโดย	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ
การจัดหาทุนเข้ากองทุนพระคุณที่สาม	เพื่อมาใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	ตามข้อกำาหนดที่อยู่ในระเบียบของกองทุน	อาทิ	เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำาลังใจของครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทีม่ผีลงานดเีด่น	มคีวามสามารถดเีด่นเฉพาะด้านใดด้านหนึง่	เพือ่เป็นการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลสำาหรบั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูเกษียณ	ครูอาวุโส	เป็นต้น

นายนภดล สวัสดิ์บุรี
อุปนายก	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
ศิษย์เก่า	ACS	รุ่น	2609

	 “ผมเป็นศษิย์เก่าโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	รุน่	2609	และเป็นกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	ติดต่อกันมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.2540	จนถึงปัจจุบัน	ผมทุ่มเท
ท้ังกายและจิตใจ	 ทำางานเพื่อสมาคมฯ	 สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน	 ช่วยเหลือครูทั้ง
อดีตและปัจจุบันตลอดมา	 เพราะผมระลึกเสมอว่า	 ไม่มีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
และคุณครูที่อบรมสั่งสอนผม	 ก็จะไม่มีผมยืนอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้	 ผมมีความภาค
ภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	อยากจะขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน
ตอบแทนบุญคุณ	ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โดย

ร่วมกนับรจิาคเงินเข้า	กองทุนพระคุณท่ีสาม		ช่ือบญัชี	โรงเรยีนอัสสมัชัญศรรีาชา	(พระคุณท่ีสาม)	ซึง่ดแูลโดยคณะกรรมการ
กองทุน	ประกอบด้วย	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธาน	ครู	บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน	และ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาเป็นกรรมการร่วมกัน...
	 ซึ่งสำาหรับศิษย์เก่าที่บริจาคเงินให้กับกองทุนพระคุณที่สามนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
	 ‘ผูบ้รจิาคเงนิให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๖๕๕)	พ.ศ.๒๕๖๑	
มาตรา	๓	ให้ยกเว้นภาษีเงินได้	ส�าหรบัเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่สนบัสนนุการศึกษาให้แก่โรงเรยีนเอกชนทีต่ัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ทั้งบุคคลธรรมดา	และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล’
	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล	 ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย									
แขง็แรง	ประสบความสำาเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน	และขอให้ท่านและครอบครวัประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิยิง่ๆ	ขึน้ตลอดไป
 

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  (ตอนที่ 1)



มาสเตอร์เทียบ พงษ์ศิริ 
(ครูเกษียณ)
เริม่ทำางานวนัที	่7	พฤษภาคม	2501

	 “สวัสดีท่านนายกสมาคมฯ	
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์
เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	
	 “ขอสวสัดกีบัท่านผู้อำานวยการ	
คณะภราดา	 และคณะกรรมการ			
ที่ปรึกษาฯ	 และคณะครูโรงเรียน	
อัสสัมชัญศรีราชาทุกท่าน
	 “โครงการพระคุณที่สาม”	 ผมอ่านแล้วอ่านอีกเวียนอยู ่หลายรอบ											
มันทะแม่งๆ	ยังไงชอบกล	“โครงการ”	คงจะหมายถึงแผนงานหรือการทำางาน
อะไรสักอย่างหนึ่ง
	 “พระคุณที่สาม”	(ช่างงามสดใส	เขาเปรียบเปรยไว้	ว่าเป็นเรือจ้าง)	ตรง
นีช้ดัเจนว่าต้องเป็นครแูน่ๆ	แต่งานนีเ้ขาจะทำาอะไรกบัเรอืจ้างกนัล่ะ	คงเป็นเรือ่ง
ดนีะ	พอลดสายตาแก่ๆ	ทีฝ้่าฟางลงมาดทูีบ่รรทดัล่าง	เขาถามว่า	ความรูส้กึและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพระคุณที่สาม	เอ!	นี่เขาก็ไม่ได้ถามอะไร
เราอีกนั่นแหละ	เขาคงให้เราแสดงความคิดเห็นเรื่องกองทุนนี้นั่นเอง	
	 “โครงการพระคุณที่สาม”	เราก็ยังงงๆ	อยู่อีกนิดหน่อย	จึงได้เอามาเรียบ
เรียงใหม่เพื่อให้คนแก่อย่างเราเข้าใจง่ายขึ้นคือ	 “โครงการพระคุณที่สาม”	
เป็นการจัดหาเงินมาใส่ใน	 “กองทุนพระคุณที่สาม”	 ค่อยยังช่ัวสำาหรับเราขึ้น
เยอะเลย	ชื่อโครงการของท่านก็ดีอยู่แล้วนะ	แต่คนแก่เข้าใจยากหน่อย
	 ผมยินดี	เห็นด้วย	สนับสนุนและให้กำาลังใจกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
ศรีราชาที่จัดทำาโครงการนี้ขึ้นมา	 เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจือครูของโรงเรียน
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 เป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ครูของเรา	 เพื่อจะ
ได้มีพลังกาย	พลังใจ	และพลังความคิดที่จะอบรมสั่งสอน	ถ่ายทอดวิชาความรู้
และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่นักเรียนของเรา
	 การหาปัจจัยเข้ากองทุนนั้นอาจมีอุปสรรคค่อนข้างมาก	 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของบ้านเมืองและค่าครองชีพของประชาชนก็สูงจนเอื้อมเกือบไม่ถึง	
ขอให้สมาคมศิษย์เก่าฯ	อย่าได้ท้อถอย	พยายามมุมานะให้ประสบกับผลสำาเร็จ
เป็นรูปธรรมจริงๆ	
	 อีกประการหนึ่ง	 หากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน				
ทางสมาคมศิษย์เก่า	และบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น		จากทางสมาคมผู้ปกครองและ
ครู	ผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ	ท่าน	และผู้ที่มีจิตเป็นกุศล	เล็งเห็นความสำาคัญของ
ครู	“งานนี้สำาเร็จแน่นอน”

มาสเตอร์ปรีชา วรศิลป์ (ครูเกษียณ)
วันเริ่มทำางาน	17	พฤษภาคม	2505

	 “ผมคดิว่าการจดัตัง้กองทนุพระคณุทีส่าม	หรอืพดูอกีนยัหนึง่ก็คอื	กองทุนช่วย
เหลือครูที่เกษียณอายุไปแล้ว	ก็เพื่อให้ครูได้มีความเป็นอยู่สบายขึ้น
	 ในอดีตนั้นโรงเรียนยังไม่มีการกำาหนดระยะเวลาให้บำาเหน็จบำานาญ	 เพียงแต่
ทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 ได้มอบเงินให้ครูจำานวนหนึ่งเมื่อครูมีอายุครบ	 60	 ปี	
โดยมวีธิคีำานวณจำานวนเงนิคอื	นำาอาย	ุ60	ปีมาคณูด้วยจำานวนปีทีเ่ข้าทำางานในโรงเรยีน
นี้	ซึ่งเงินที่ได้ก็ไม่มากนัก	และครูเกษียณก็คงใช้เงินจำานวนนี้หมดไปนานแล้ว	บางคน
ก็ยังมีลูกหลานดูแล	 แต่ส่วนมากเขาก็มีครอบครัวแยกย้ายไปทำามาหากิน	 เลี้ยง

ครอบครวัเขา	นานๆ	จะกลบัมาเยีย่มพ่อแม่สกัครัง้	ชวีติของครลูำาบากไม่มเีงนิใช้จ่ายอกีทัง้ร่างกายอ่อนแอมโีรคภยัเบยีดเบยีนอกีหลายโรค
	 ผมเคยพดูคยุเกีย่วกบักองทนุพระคณุทีส่ามและการจดัหาทนุเข้ากองทนุนีก้บับรรดาศษิย์เก่าหลายๆ	รุ่นด้วยกัน	และเคยยกตวัอย่าง
เป็นนิทานเชิงเปรียบเทียบ	เรื่องราวของนิทานมีอยู่ว่า	ครูก็เปรียบเหมือนไม้แก่คอยฝน	อยู่กับความแห้งแล้ง	มีเมฆน้อยก้อนหนึ่งลอยผ่าน
มาจึงทักทายไม้แก่	ไม้แก่ร้องขอนำ้าจากเมฆน้อยเพื่อประทังชีวิต	แต่เมฆน้อยก็ตอบว่าขอให้ฉันไปเก็บนำ้าให้มากกว่านี้อีกหน่อยแล้วจะเอา
นำา้ฝนมาให้	ขอให้ไม้แก่รอก่อนแล้วกจ็ากไป	อกีไม่นานเมฆน้อยกล็อยกลบัมาเพือ่เอานำา้ฝนมาให้...	แต่อนจิจา	เขาได้พบว่าต้นไม้แก่ยนืต้น
ตายไปแล้ว	 ผมสรุปให้บรรดาศิษย์เก่าฟังว่า	 เราจะช่วยครูก็ขอให้ลูกศิษย์หาวิธีช่วยเหลือขณะที่ครูยังมีชีวิตอยู่	 ดีกว่ามาช่วยตอนครูไม่มี
ชีวิตแล้ว	ไม่มีประโยชน์อะไร	มีแต่ความสลดใจเพราะมาช่วยช้าไป
	 ผมเห็นด้วยและสนับสนุนกับทางสมาคมศิษย์เก่า	คุณสุมิตร	เพชราภิรัตน์	นายกสมาคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าที่มีความคิด
ที่จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา	โดยร่วมมือกับบรรดาศิษย์เก่าทุกๆ	รุ่นหาเงินเพื่อมาช่วยครูเกษียณ	เป็นการกตัญญู	ตอบแทนพระคุณครูที่ดีที่สุด	
โดยใช้ชื่อว่า	“กองทุนพระคุณที่สาม”	ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของชื่อนี้
	 ผม...	ในนามของคุณครูเกษียณทุกท่าน	ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าที่ได้จัดตั้งกองทุนนี้	เพื่อช่วยเหลือครู	รู้สึกดีใจมากๆ	ครับ	ทำาให้
มีกำาลังใจในชีวิต	ขอพระแม่มารี	แม่พระของอัสสัมชัญศรีราชา	จงอวยพรให้การจัดตั้งกองทุนพระคุณที่สาม	จงประสบความสำาเร็จ	สมดัง
ที่สมาคมศิษย์เก่าได้ตั้งใจไว้
	 ครูคิดว่าไม่นานเกินรอที่จะได้รับการช่วยเหลือของกองทุนนี้	เหมือนต้นไม้แก่คอยฝน
	 ครูยังรักลูกศิษย์ทุกๆ	คน	สวัสดีครับ

มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม 
เริ่มทำางาน	10	มิถุนายน	2519

	 ขอขอบคณุสมาคมศษิย์เก่าฯ		ประธานศษิย์เก่าทุกรุ่น	และผูท่ี้มส่ีวนร่วมทุกท่าน	
โดยเฉพาะคุณสมุติร	เพชราภิรชัต์		นายกสมาคมฯ	ท่ีเป็นผูร้เิริม่จดัตัง้โครงการนีข้ึน้มา		
มิสรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ	ที่ยังระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมา	และ
ไม่ทอดทิ้งในช่วงบั้นปลายของชีวิต		ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังแล้ว		จะอยู่ได้นาน
แค่ไหนกข็ึน้อยูก่บัสขุภาพของแต่ละคน	ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้กบัคนวยัเกษยีณแน่ๆ	กค็อื	
ค่าหมอ	ค่ารักษาพยาบาล	ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเบิกจากที่ไหนได้อีกแล้ว		พอได้ยินว่า
มีโครงการพระคุณท่ีสามของศิษย์เก่า	 ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากว่าจะมีกองทุนที่ช่วยเหลือ		
ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย	 ถึงแม้จะเป็นบางส่วนก็ตาม	 ขอขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยให้ครูแก่ๆ	
มีความสุขและมองเห็นแสงสว่างมากขึ้นค่ะ

	 บทสมัภาษณ์นีเ้ป็นเพยีงบางส่วนทีท่างทมีงานนำามาให้ทกุท่านได้เหน็	 ในฉบบัต่อไปจะเป็นบทสมัภาษณ์ของ	 ดร.สมุติร	 เพชราภริชัต์	
ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	และกรรมการศิษย์เก่า	โปรดติดตามต่อในทิวสนฉบับที่	4	/2561



	 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษดนตรีและกีฬา	จัดการแข่งขันว่ายนำ้า	2nd ACS Swimming Championship ชิงถ้วยประทาน	พระเจ้า							
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม	นายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน		ระหว่างวันที่	15-16	กันยายน	2561	ณ	สระว่ายนำ้าเลโอ	โรงเรียน				
อัสสัมชัญศรีราชา	ผลการแข่งขันปรากฏว่า	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ	1	

แข่งขันว่ายน�้า 2nd ACS Swimming Championship 

 On August 11- 13, 2018, 30 students from Grades 3 - 6 with Ms. Kanockan Nimnoot and Ms. Laddawan 
Huabnarin the teachers from the MLP went on a tour to learn more about new things in Science. They discovered 
new and popular Science techniques and modern equipment. The students went to a laboratory where they 
played as scientists. However, the most fun part for them is going to the Universal Studio for the whole day. 

MLP Science on Tour in Singapore 2018



 On October 8th - 12th, 2018, 10 ACS students from Grades 6 – 7 went on a student exchange program to 
Japan. The students went to Ikubunkan Junior High School, in Tokyo. This is the second time ACS students 
(in different groups) have visited this school, and we were warmly welcomed. At the school, our students joined 
classes with Japanese students and they studied English, art and crafts together. After that our students had the 
opportunity to perform a Thai folk dance, which is normally performed during the Thai New Year (Songkarn 
Festival). Our students received lots of new and interesting knowledge. They also made many new friends 
during this cultural student exchange program. This trip was organized for the students in order for them to get 
exposure to a foreign culture and to experience a different lifestyle. The trip was very successful and the students 
enjoyed and all of the activities arranges for them.

MLP’s Tokyo Cultural Exchange Program 2018

 Teachers of the Modern Language Program continuously strive to improve themselves. During the October 
holiday, several of our teachers participated in some very interesting seminars in Bangkok and two of our 
teachers even went to Malaysia to attend a 5-day teacher training. Our teachers gained a lot of knowledge and 
tips on teaching techniques that can be used inside the classroom. We will have a meeting and internal training 
about the contents of the seminars soon, so all teachers are able to use these valuable techniques when the 
students come back to school.

Oxford & Nottingham University Teaching Seminars



 On October 31, the MLP organized a special activity to celebrate Halloween. A group of teachers dressed 
up as scary monsters and surprised the students while they were listening to frightening music. They also spread 
candy in the crowd afterwards to ease the atmosphere! Afterwards, a few representatives of each class participated 
in a mummy making contest. This was followed by a scary ball relay for which each winning class received 
some delicious marshmallows. All students had great fun learning about and participating in this internationally 
celebrated festival.

MLP Halloween Activity

	 On	Friday,	14th	September,	the	MLP	held	its	annual	talent	show.	The	theme	for	this	year	was	“MLP’s Got 
Talent”,	inspired	by	the	popular	worldwide	show.

MLP’s Got Talent 2018



งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
นักกีฬาตะกร้อโครงการพิเศษ

นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ

	 ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ	 รายการกีฬานักเรียนนักศึกษา						
แห่งชาติ	ครั้งที่	40	รอบคัดเลือกภาคตะวันออก	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภท	 เซปักตะกร้อทีมชุด	 ตะกร้อลอดห่วง	 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับประเทศ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่	
16	 –	 22	 มกราคม	 2562	 ม.เสกสันต์	 ตะพิมพ์	 ผู ้ฝึกสอน	 และ											
ม.วิชญ์พลเดชา	ทำาทอง	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

	 ผลการแข่งขันฟุตบอล	 รายการ	 King	
Power	 Cup	 2018	 ระดับภาค	 นักกีฬา
ฟุตบอล	รุ่นอายุ	15	ปี	ได้เป็นตัวแทนภาคไป
แข่งขันรายการ	King	Power	Cup		2018	ใน
รอบประเทศ	 และชิงเงินรางวัล	 1	 ล้านบาท	
ในช่วงเดอืน	กมุภาพนัธ์	2562	ม.นกิร	พมิเสน	
ผู้ฝึกสอน	ม.ศราวุธ	เหล่าโพธิ์	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

	 ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ	 รายการ	 กีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิ						
ครัง้ที	่35	รอบคดัเลอืกภาคกลาง	1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภท	เซปัก
ตะกร้อทีมชุด	 และตะกร้อชายหาด	 รางวัลรองชนะเลิศ	 ตะกร้อ									
ลอดห่วง	ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ	“บุรีรัมย์
เกมส์” ระหว่างวันที่	 19	 –	 29	 มีนาคม	 2562	 ม.เสกสันต์	 ตะพิมพ์							
ผู้ฝึกสอน	และม.วิชญ์พลเดชา	ทำาทอง	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

	 นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	13	ปี	15	ปี	17	ปี	และ	19	ปี	เข้าร่วมการแข่งขัน	รายการฟุตบอล
สโมสรลีกเยาวชนแห่งชาติ	2018	–	2019	ซึ่งนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นตัวแทนเล่น
ในนามทีมสโมสรพัทยา	ยูไนเต็ด	 โดยทำาการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคตะวันออก	ตั้งแต่วันที่	
15	ธนัวาคม	2561	ถงึวนัที	่5	พฤษภาคม	2562	(ทำาการแข่งขนัเฉพาะวนัเสาร์-อาทติย์)	ใช้สนาม
สิรินธร	 และสนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ	 เป็นสนามแข่งขันของทีมเหย้า	 โดยมีผู้ฝึกสอน								
รุ่นต่างๆ	ดังนี้		
	 ม.วีระพงศ์	ศรีเพ็ชร	ผู้ฝึกสอน	และม.สิทธิรักษ์	ว่องไว	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	รุ่นอายุ	13	ปี
	 ม.นิกร	พิมเสน	ผู้ฝึกสอน	รุ่นอายุ	15	ปี
	 ม.มาโนช	ปัญญาคง	ผู้ฝึกสอน	รุ่นอายุ	17	ปี
	 ม.เอกพัฒ	นครดี	ผู้ฝึกสอน	รุ่นอายุ	19	ปี
	 ม.ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ	ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู	และม.ศราวุธ	เหล่าโพธิ์	
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู	ทุกรุ่น
	 ม.เชิดชัย		ยังให้ผล	ผู้จัดการทีม

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลโครงการช้างบ้าน
ดีเด่น แชมป์ 3 รายการ ประจ�าปี 2561
 มาสเตอร์ยุทธนา ค�าหอม ผู ้ฝึกสอน
นักกีฬาฟุตบอลโครงการช้างบ้าน	รุ่นอายุ	13	
–	 15	 ปี	 และผู้ฝึกสอนโครงการ	 Academy	
football
	 -	 ชนะเลิศฟุตบอล	รายการ	Pattana	
	 	 Youth	Cup	2018	รุ่นอายุ	15	ปี
	 -	 ชนะเลิศฟุตบอล	รายการ
	 	 กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบัน
	 	 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
	 	 แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	16	รุ่น	
	 	 ระดับชั้น	ม.ต้น
	 -	 ชนะเลศิฟุตบอล	รายการ	กีฬาอนบุาล
	 	 โรงเรียนเอกชนอำาเภอศรีราชา

งานกีฬา แผนกกิจกรรม (นักกีฬาโครงการช้างบ้าน)

	 ผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ	 รายการ	
Pattana Youth Cup 2018	นกักีฬารุ่นอายุ	
14	 ปี	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	 พร้อมเงิน
รางวัล	 10,000	 บาท	 ระหว่างวันที่	 15–30	
กนัยายน	2561	ณ	สนาม	Pattana	Golf	Club	
Chonburi	ม.ยุทธนา	คำาหอม	ผู้ฝึกสอน

	 การแข่งขันรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	 ครั้งที่	 16	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	 กรีฑา	
เกมส์	และนักดนตรี	จำานวน	271	คน	ผู้ฝึกสอน	จำานวน	40	คน	ระหว่างวันที่	17	–	20	ตุลาคม	
2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ผลการแข่งขันสรุปดังนี้		
	 -	 ประเภทกีฬาฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนต้น	(ชาย)	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	
	 	 ม.ยุทธนา	คำาหอม	ผู้ฝึกสอน
	 -	 ประเภทกีฬาฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ชาย)	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	
	 	 ม.สุรพล	มั่นภาวนา	ผู้ฝึกสอน
	 -	 ประเภทกีฬาเทนนิสชายคู่ประถมศึกษา	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	
	 	 ม.อนุชิต	บุญพราหมณ์	ผู้ฝึกสอน
	 -	 ประเภทกรีฑา	ได้รับรางวัล	7	เหรียญทอง	14	เหรียญเงิน	และ	11	เหรียญทองแดง	
	 	 มิสนิราภร	เพ็งมา	และทีมงาน	ผู้ฝึกสอน
	 ได้คะแนนรวมกีฬาและกรีฑาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม											
ราชกุมารี	อันดับที่	2

	 โรงเรยีนอัสสมัชญัศรรีาชาร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชญัศรรีาชาและสมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมการแข่งขัน	 เดิน-วิ่งการกุศล “2nd Home 
Running Day” ในวันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	08.00	–	10.00	น.	(เส้นทางวิ่งโรง
เรยีนอัสสมัชญัศรรีาชา	–	ค่ายลกูเสอืลโูดวโีก	ระยะทาง	10.5	กม.)	เพือ่สวสัดกิารครแูละบคุลากร
ของโรงเรียน	



	 เพิง่ผ่านพ้นไปกบั	วนัวชิาการสมัพนัธ์		อสัสมัชัญศรรีาชาซึง่
มีกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้เข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันที่	15-16	พฤศจิกายน	2561	หนึ่งใน
กิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วม	 โดยเฉพาะ
ระดับชั้น	ม.4-6	ก็คือกิจกรรมการแข่งขันออกแบบชุด	และ	ร้อง
เพลง	the	Mask	Singer	ACS	STEM	Season	2	กว่าจะได้ชุดๆ
หนึ่งของแต่ละห้อง	กว่าจะได้นักร้องที่เป็นตัวแทนห้องเรียน	กว่า
จะฝึกซ้อม	และเตรยีมความพร้อมกบัการจดัการแข่งขนั	ไม่ใช่เรือ่ง
ง่ายเลย
	 หลายคนมีความสงสัยว่า	 เอ๊ะ!	 ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว	 คือ	
กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์	แล้วกจิกรรมทีเ่ป็นการออกแบบ	
และร้องเพลง	 มีความเก่ียวข้องอย่างไรกับเน้ือหาการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์	ด้วยความที่ชอบเขียน	สื่อสาร	วันนี้ผู้เขียนได้หาคำา
ตอบมาให้หายคลายความสงสัยกันแล้ว
	 จากชือ่การแข่งขนั	the	Mask	Singer	ACS	STEM	Season2		
ซึ่งชื่อจริงๆ	 เขาก็ตั้งกันมาสั้นๆ	 ด้วยความต้องการให้เกิดความ
อลังการมากขึ้น	 ผู้เขียนจึงเติมคำานั้นนิด	 ผสมคำานั้นหน่อย	 ให้ดู
ลงตัวมากขึ้น	 ที่กล้าเพิ่มเติมเพราะตนเองก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดังกล่าว	มาเริ่มทำาความเข้าใจกันเลยนะครับ	ชื่อ
การแข่งขันของเราเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรูปแบบ	 STEM	
แล้วนกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ะไรจากการแข่งขนันีท้ีเ่กีย่วข้องกบั	STEM
ในรอบแรกของการแข่งขันเป็นการนำาเสนอ	 Concept	 ของการ
จัดทำาชุด	 และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์	 ซึ่งนักเรียนทำาได้ดีถึงดีมาก	นักเรียนแสดงความคิด
เห็น	 และสื่อสารทำาให้ทราบว่านักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง	สรุปโดยย่อได้ดังนี้	คือ
	 คำาว่า	“สะเตม็”	หรอื	“STEM”	เป็นคำาย่อจากภาษาองักฤษ
ของศาสตร์	4	สาขาวชิา	ได้แก่	วทิยาศาสตร์	(Science)	เทคโนโลยี	

(Technology)		วศิวกรรมศาสตร์	(Engineering)	และคณติศาสตร์	
(Mathematics)		 หมายถึงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ท้ังสี่ท่ี	
มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค	์	
ความรู้ต่างๆ	 มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำาเนินชีวิตและการ
ทำางาน
 สะเต็มศึกษา คือ	 แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรูใ้น	4	สหวทิยาการ	ได้แก่	วทิยาศาสตร์	วศิวกรรม	เทคโนโลยี	
และคณิตศาสตร์โดยเน้นการนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง	
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน	์
ต่อการดำาเนินชีวิตและการทำางาน	 ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือม
โยงระหว่าง	4	สหวทิยาการกบัชีวติจรงิและการทำางาน		การจดัการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียการ
ท่องจำาทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 แต่
เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎหีรอืกฎเหล่านัน้ผ่านการปฏบิตัใิห้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด	ตั้งคำาถาม	แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ	พร้อมทั้งสามารถ
นำาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำาวันได้
	 จากข้อความที่ว่า	 “การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ�าทฤษฎีหรือกฎ
ทางวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ
ทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พฒันาทกัษะการคดิ ตัง้ค�าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน�าข้อค้นพบนั้น    
ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ�าวันได้” ทำาให้ทางกลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	จดักจิกรรม	the	Mask	Singer	ACS	STEM	
Season2	ขึ้นมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ	โดยนำาทฤษฎีมาใช้แสดงให้
เห็นจริงว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ	STEM	อย่างแท้จริง	

	 ผลงานทีอ่อกมาจากทัง้	3	ระดบัชัน้	ทำาให้ทางคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมลงความเห็นว่า	 นักเรียนมีความพยายาม	 แม้จะไม่ใช่
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 แต่ก็พยายาม
ทำาความเข้าใจและนำาความรูท้างวทิยาศาสตร์มาใช้อย่างเตม็ความ
สามารถ	
	 สำาหรับผลการแข่งขันประเภทต่างๆ	มีดังต่อไปนี้	
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
	 ประเภทชุดสวยงาม	 ชั้น	ม.4/1	
	 ประเภทชุดมีความคิดสร้างสรรค์	 ชั้น	ม.4/7
	 ประเภทขับร้อง	และ	Performance	 ชั้น	ม.4/6

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	 ประเภทชุดสวยงาม	 ชั้น	ม.5/6	
	 ประเภทชุดมีความคิดสร้างสรรค์		 ชั้น	ม.5/2
	 ประเภทขับร้อง	และ	Performance	 ชั้น	ม.5/6

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	 ประเภทชุดสวยงาม	 ชัน้	ม.6/2	และ	6/8
	 ประเภทชุดมีความคิดสร้างสรรค์	 ชั้น	ม.6/1
	 ประเภทขับร้อง	และ	Performance	 ชั้น	ม.6/8

	 ณ	 โอกาสนี้	 ขอใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นตัวแทนของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	และคณะกรรมการจดักจิกรรม	the	
Mask	Singer	ACS	STEM	Season2		ขอบคุณคุณครูประจำาชั้น	
และนักเรียน	ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	หวังว่า
ในปีต่อๆไปที่มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯจะได้รับความร่วม
มือเช่นนี้เสมอ	ขอบคุณครับ

Science 
นักเรียนนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกเข้าไป
เป็นองค์ประกอบของชุด	เช่น	หน้ากาก	STEM	Cell	ที่
ผสมผสานรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ลงไปในชุด	
เป็นต้น

S

Technology  
บางชุดนำาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบในชุด	 เช่น	 มี
การติดหลอดไฟ	ซึ่งต้องมีการต่อวงจรไฟฟ้า	หรือ	มีเสียง
ประกอบเมื่อเปิดไฟ	เป็นต้น	

T

Engineering  
บางส่วนของขั้นตอนดำาเนินงานนำาความรู้ของการเรียน
ทางด้านวศิวกรรมมาใช้	ตัง้แต่การออกแบบคำานวณส่วน
ประกอบของชุดให้พอดีกับผู ้สวมใส่	 และออกมาใน
ลักษณะที่ดูพอเหมาะ	

E

Mathematics
มคีวามคล้ายคลงึกบัการนำาความรูท้างด้านวศิวกรรมมา
ใช้	เพราะการคำานวณเป็นหนึง่ในทักษะของการเรยีนการ
สอนด้านวิศวกรรม	นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยว
กับการวัดส่วนต่างๆ	ขององค์ประกอบของชุด

M

	 เห็นได้ว่า	 ในส่วนของชุดการแต่งกายมีความสัมพันธ์	
เกี่ยวข้อง	 และนำาความรู้เกี่ยวกับ	 STEM	 มาใช้อย่างสร้างสรรค	์
นกัเรยีนแต่ละห้องนำาเสนอเชือ่มโยงได้อย่างเข้าใจ	และมวีธิกีารนำา
เสนอที่ดึงดูดความสนใจของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก	
	 สำาหรบัด้านการร้อง	นกัเรยีนต้องใช้ทกัษะการออกแบบส่วน
หน้ากาก	ที่ทำาให้เสียงร้องออกมาฟังชัดเจน	และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการร้อง	 ส่วนนี้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 และ	
วิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบอย่างแท้จริง	

ครูวิทย์หัวใจอิงค์



 พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม	อดีตจเรตำารวจแห่งชาติ	มาเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	
2561 

	 กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน	 ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 นำาโดย																						
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุธรีะวณชิตระกลู	คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	ได้นำานสิติชาวจนีจำานวน	44	คน	เข้าศกึษา
ดูงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม	โดยมีภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	คณะกรรมการวิชาการ	และ
งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2561

ศิษย์เก่าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน

	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ และ	ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ โดยมีคณะภราดา									
คณะท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ	 คณะครู	 และนักเรียนคาทอลิก	 ร่วมในพิธี	ณ	 โบสถ์เดล	 โรซาริโอ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ในวันที่	 2	
พฤศจิกายน	2561	

	 คณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้	เพื่อระลึกถึงภราดาผู้ล่วงลับ	ณ	สุสานภราดา	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	4	พฤศจิกายน	2561

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ และ ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์

พิธีเสกสุสานระลึกถึงภราดาผู้ล่วงลับ



	 ชายแก่คนหน่ึงได้รับหนังสือเชิญจากทางโรงเรียนให้ไป					
เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง	 และเชิญให้เขาได้ขึ้นไปพูดบนเวท	ี
เรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรทำาไมถึงเรียนเก่ง
	 ในวนันั้นบรรดาผู้ปกครองต่างกท็ยอยกันเดินเข้ามาในห้อง
ประชมุ	ทกุคนแต่งกายกนัอย่างเรยีบร้อยสวยงาม	และนัง่ตามเก้าอี้
ทีไ่ด้จดัไว้	เวลา	09.00	น.	ครใูหญ่กไ็ด้เริม่เปิดการประชมุผูป้กครอง	
ในขณะนั้นเองก็มีชายแก่คนหน่ึงได้เดินเข้ามาในห้องประชุม	 เขา
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมอมแมม	 ดูแล้วเหมือนกับว่าเขา
เพิ่งจะออกมาจากสวนจากไร่	เจ้าหน้าที่(ครู)	จึงเดินเข้าไปถามว่า	
“ลุงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับรางวัลใช่ไหม?”
	 “ใช่แล้วหลานเอ๊ย”
	 “งัน้ขอให้ลงุไปลงชือ่ทีโ่ต๊ะนัน้ก่อน	แล้วจงึค่อยมานัง่ทีเ่ก้าอี้
ตัวนี้นะ”
	 เมื่อแจ้งชื่อเรียบร้อยแล้ว	ชายแก่คนนั้นก็กลับมานั่งที่เก้าอี้
ทีม่ชีือ่ของเขาตดิอยู	่ผูป้กครองหลายๆ	คนมองดเูขา	พากันหวัเราะ
ทีม่คีนแก่มานัง่ใกล้ๆ	กบัพวกเขา	บางคนบ่นในใจว่า	“ทำาไมถงึเอา
คนแก่มานั่งใกล้ๆ	กับเรา	มันเสียบรรยากาศจริงๆ”
	 ผูป้กครองคนอืน่ทีไ่ด้รบัเชญิให้พดูซึง่มอียู	่5-6	คน	ต่างกพ็ดู
ถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกของตน	เหมือนกับพ่อแม่ทั่วๆ	ไป	คนสุดท้ายที่
จะต้องขึ้นไปพูดคือชายแก่คนน้ี	 ครูใหญ่ได้กล่าวเชิญให้เขาขึ้นไป
บนเวที	 พูดถึงเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างไร	 ลูกของเขาจึงได้
เรียนเก่งจนได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหน่ึงในชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน

	 ขณะที่เขาเดินขึ้นไปบนเวที	 ผู้ปกครองที่เมื่อสักครู่นี้ได้
หัวเราะ(เยาะ)เขา	 กลับต้องเปล่ียนใจพร้อมใจกันปรบมือให้เขา	
ชายแก่ได้โค้งคำานับแล้วกล่าวว่า...
	 “สวัสดีครับ	 ผมเรียนจบแค่ชั้น	 ป.6	 ไม่ได้มีความรู้ทาง						
การศกึษาเลย	รูแ้ต่เรือ่งการทำาไร่ไถนา	การปลูกพชืผักผลไม้เท่านัน้	
จึงไม่รู้ว่าจะแนะนำาอะไรให้พวกท่านฟัง	 ไม่สามารถที่จะสอนวิชา
ความรู้ให้แก่ลูกผมได้	แต่ทุกๆ	วันขณะที่ลูกนั่งทำาการบ้าน	ผมจะ
ไปนัง่ใกล้ๆลูก	ดลููกทำาการบ้านจนเสรจ็	และพดูให้กำาลังใจลกูเสมอ	
เม่ือทำาการบ้านเสร็จก็จะชวนลูกไปน่ังกินข้าวด้วยกัน	 พูดคุยกับ

นายห้าแต้ม

ลูกด้วยความรักอย่างจริงใจ	ลูกถามผมว่าพ่อเรียนมาน้อยแล้วพ่อ
จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาทำาการบ้านถูกหรือผิด	ผมบอกลูกว่า	วันไหน
ลูกทำาการบ้านเสร็จเร็วก็แสดงว่าการบ้านมันง่าย	ถ้าวันไหนลูกใช้
เวลาคิดและทำาการบ้านนาน	 ก็แสดงว่าการบ้านวันนั้นยากหรือ
ยากมาก	 ผมก็จะลุกขึ้นไปเอานำ้าเย็นๆ	 มาให้ลูกดื่มแก้วหนึ่ง	 ผม
สอนลกูเสมอว่า	ถ้าลกูอยากมชีวีติทีด่ใีนอนาคตอยากมงีานดีๆ 	ทำา	
อยากมีรถยนต์ขับ	 อยากมีบ้านสวยๆ	 อยู่	 ลูกต้องตั้งใจศึกษา							
เล่าเรียน	ถ้าไม่มีความรู้แล้วจะไปหางานดีๆ	ทำา	คงไม่มีใครที่ไหน
เขารบัเข้าทำางานแน่ๆ	ถ้าลกูอยากมชีวีติทีเ่จรญิก้าวหน้า	ลกูจะต้อง
ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื	ความรูท่ี้ลกูได้อุตส่าห์ศึกษาเล่าเรยีนมาจะช่วย
ให้ลกูมงีานดีๆ 	ทำาในอนาคตได้	อกีประการหนึง่	ผมต้องขอขอบคณุ
คุณครทุูกๆ	ท่านท่ีช่วยอบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
ให้ลกูผม	ทำาให้ลกูผมได้รบัรางวลัอนัมเีกยีรตไิด้	ขอขอบคณุครบั”
	 เขาโค้งคำานบัอย่างสภุาพ	แล้วเดนิลงจากเวทีท่ามกลางเสยีง
ปรบมือด้วยความชื่นชมอย่างกึกก้อง
	 ผู้ปกครองที่อยู่	ณ	ที่นั้น	ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	ลุง
คนนีพ้ดูได้จบัใจดมีาก	การนัง่ดลูกูทำาการบ้านทุกๆวนั	เป็นการให้
กำาลังใจลูก	 เป็นพฤติกรรมท่ีทำาให้ลูกได้สำานึกว่า	 พ่อรักเขามาก
จริงๆ	ส่งผลให้เขาตั้งใจเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น
	 เมื่อประมาณ	30	ปีมาแล้ว	ม.อาลักษณ์	บัวเขียว	ซึ่งสอน
วิชาคณิตศาสตร์ชั้น	 ม.ปลาย	 ได้เรียกนักเรียนชั้น	 ม.5	ที่ไม่ตั้งใจ
เรียนคนหนึ่งมาว่ากล่าวตักเตือน

	 “ทำาไมเธอจึงไม่ตั้งใจเรียน	ชอบก่อกวน	เอะอะในห้องเรียน
เสมอ”
	 “โธ่...มาสเซอร์ครับ	 ถึงผมไม่เรียน	 ผมก็ต้องได้เป็นเถ้าแก่
เจ้าของโรงงานแน่นอนอยู่แลว้ครบั	เพราะผมเป็นลกูคนเดียวของ
พ่อแม่”
	 “ในอนาคตเธอจะเป็นเถ้าแก่ทีไ่ม่มคีวามรูห้รอืจะเป็นเถ้าแก่
ที่มีความรู้	อย่างไหนดีกว่ากันล่ะ”
	 เด็กคนนั้นนั่งคิดสักครู่หนึ่งแล้วบอกว่า...	 “มาสเซอร์ครับ	
ตั้งแต่ผมเข้าโรงเรียนมาสิบกว่าปี	จนเรียนอยู่ชั้น	ม.5	นี่	ผมไม่เคย
คิดถึงเรื่องนี้เลย	 เพิ่งได้คิดตอนท่ีมาสเซอร์ถามนี่แหละ	 ผมคิดได้
แล้วครับ	ต่อไปนี้ผมจะตั้งใจเรียน	ไม่ก่อกวนอีกแล้วครับ”
	 การพูดคุยกันเพียงสั้นๆ	ทำาให้เด็กคนนั้นคิดได้และเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีโดยสิ้นเชิง
	 ศิษย์เก่าคนหนึ่งคือคุณวีระศักดิ์	 อุดมประเสริฐ	 อดีต													
ผู ้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุ รีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครวั	เพือ่นๆ	รุน่เดยีวกนับอกว่า	ตัง้แต่คณุวรีะศกัดิ	์แต่งงาน	
มีลูกเข้าโรงเรียน	 ทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ต่างๆ	แกปิดสัญญาณโทรศัพท์	 ไม่รับ-ไม่พูดกับใครทั้งนั้น	แกขอ
อยู่กับครอบครัว	กับลูก	กับเมีย	วันจันทร์ถึงศุกร์	เพื่อนฝูงจะลาก
ไปโต๋เต๋เถลไถล	ไปให้เขาช่วยอาบนำ้า-ถูขี้ไคลได้ทั้งนั้น
	 ศษิย์เก่าอกีคนหนึง่เป็นหมอ	ตดัสนิใจปิดคลนิกิเพ่ือเอาเวลา
ช่วงเย็นๆ	 คำ่าๆ	 ไปอยู่ดูแลลูก	 ยอมเสียยอมลดรายได้อย่างมาก					
ทีเดียว	เขาคิดว่าลูกสำาคัญกว่าเงินที่จะหาได้ในช่วงเย็นๆ
	 แล้วท่านล่ะ	ในขณะที่ลูกของท่านนั่งทำาการบ้าน	เคยไปนั่ง
ให้กำาลังใจลูกบ้างมั้ย	 ในขณะท่ีลูกนั่งทำาการบ้านอย่างโดดเดี่ยว	
เดียวดาย	ลูกอาจจะคิดเรื่อยเปื่อยไปว่า...
	 “ตอนนี้พ่อเรา	แม่เรา	เขากำาลังทำาอะไรอยู่	เขากำาลังนั่งกิน
ข้าวที่ภัตตาคารหรูหรา	หรือเขากำาลังนั่งดื่ม...กับเพื่อนๆ	หรือเขา
ไปทำาธุระที่ต่างจังหวัด	หรืออะไรต่อมิอะไรจนลืมลูกหรือเปล่า”
	 ชายแก่คนนัน้กบัเราๆ	ท่านๆ	ทุกคนมเีวลาเท่ากัน	คอืวนัละ	
24	ชั่วโมง	 เขามีเวลามาให้กำาลังใจลูกได้	ทำาไมพวกเราบางคนจึง
ไม่ค่อยมีเวลามาให้กำาลังใจลูกๆ	ของเราบ้างล่ะ
	 การใช้เวลาอยู่กับลูกนั้นสำาคัญมาก	 การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กนัเป็นการให้กำาลงัใจลกูทำาให้ลกูรูส้กึว่า	เขามคีณุค่า
ต่อครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้ลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ได้พัฒนา
ตัวเองไปในทางที่ดี	ไม่กล้าที่จะทำาให้พ่อแม่ผิดหวังในตัวเขา

พ่อแต่งตัวมอมแมมไปประชุมผู้ปกครอง
พ่อแม่คนอื่นๆ พากันหัวเราะ 

แต่พอเขาขึ้นเวทีพูด ท�าเอาทุกคนเงียบกันทั้งห้อง ต่างก็ส�านึกผิดกันถ้วนหน้า

ไม่ควรคิดว่า ข้าวของเงินทองที่เอามาให้ลูกใช้ จะทดแทนเวลาและความรัก

จากพ่อแม่ได้ สิ่งที่ลูกต้องการมากๆ คือเวลาที่ลูกได้อยู่กับพ่อแม่นั่นเอง



	 เด็กพวกนี้ถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขา	ยากที่จะเกม	แถมมีวิธี
การป้องกันตัวชั้นเยี่ยม	ครูต้องศึกษาวิธีการของนักเรียนอยู่เสมอ	
เบื้องต้นครูชอบดมนิ้วมือเป็นหลัก	ถ้าจะดมปากด้วยมันคงกระไร
อยูน่ะ	อกีทัง้ค้นตวัเพือ่หาของกลางทีพ่กตดิตวัจะได้จำานนต่อหลัก
ฐาน	ถ้ามกีลิน่ตดิทีน่ิว้ยงัไงกไ็ม่รอด	จมกูครดูยีงักะสนุขัตำารวจ	เอา
กลิ่นติดตัวเป็นหลัก	ส่วนของกลางเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม	แต่
บางคนมีเทคนิคที่บางครั้งต้องท่ึงถึงความคิดสร้างสรรค์	 ครูชอบ
ตรวจดมนิว้นกัเหรอ?	กพ็ยายามไม่ให้กลิน่ตดิทีน่ิว้	โดยใช้ตะเกยีบ
คบีบ้าง	ใช้คมีคบีนำา้แข็งบ้างแล้วป้อนใส่ปากสบู	วางบหุรีไ่ว้กบัง่าม
ของต้นไม้บ้าง	แล้วเอามอืไขว้หลงั	ใช้ปากดดู	บางทก็ีไหว้วานเพือ่น
เดก็เรยีน	นกัเรยีนหญงิบ้าง	ทีค่รไูม่สงสยัช่วยใช้มอืคบีป้อนใส่ปาก
ให้	เอากับพวกเขาสิ!	บางครั้งเผลอไปใช้นิ้ว	ก็ต้องใช้นำ้ายาดมทาที่
น้ิวเพ่ือดบักลิน่	บางคนถึงขนาดเอาสบูเ่หลวในห้องนำา้อมบ้วนปาก
แทนนำ้ายา	 เพราะหากครูจับได้คงจะไม่คุ้ม	สัมภาษณ์เด็กที่อยู่ใน
วงการทัง้หลายอรรถรสสูน้ิว้คบีไม่ได้	ถ้าจบัไม่ได้คาหนงัคาเขา	แม้
จะมีพยานเห็นแล้วมาแจ้ง	มันเป็นงานยาก	ก็จะมีท่าไม้ตายอีกวิธี
หนึ่งของครูต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็คือ	 “สาบานหน้ารูปปั้น
ภราดาเทโอฟาน”	จุดธุป	1	ดอก	แล้วพูดตามครูนะ	ถ้าผมไม่ได้
สูบบุหรี่มา	 ไม่ได้โกหกครู	 ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตนะ	
แต่ถ้าผมสูบบุหรี่	แล้วโกหกครู	ขอให้มีอันเป็นไปในเร็ววันนี้”	ซึ่ง
เหตุผลบางคนมาจบตอนนี้แหละ!
	 เยน็วนัหนึง่ใกล้พลบคำา่	ครทู่านหนึง่ได้ขีร่ถมอเตอร์ไซค์กลบั
จากทำาธรุะทีต่ลาด	ผ่านเส้นทางหน้าโรงเรยีนซึง่มวีอล์คเวย์อยูข้่าง
กำาแพง	พบนกัเรยีนคนหนึง่เดนิคบีบหุรีส่บูในทางวอล์คเวย์นัน้	ไม่
อายฟ้าดิน	 ผู้คนที่ใช้รถสัญจรไปมาเลย	 ครูท่านนั้นได้จำาคนน้ีได้
แม่นยำา	จงึได้โทรศพัท์แจ้งและเล่าเหตกุารณ์ให้ครฝู่ายปกครองทราบ
	 เช้าวนัรุง่ขึน้	หลงัเคารพธงชาติ	ฝ่ายปกครองเรยีกเข้าเฝ้าใน
ห้องเย็น	ครูถามคำาถามตรงๆ	“เมื่อวานตอนเย็น	คุณเดินสูบบุหรี่
อยู่ในวอล์คเวย์หน้าโรงเรียนเหรอ?”	เด็กหยุดคิดนิดหนึ่ง
	 “ผมไม่ได้สูบครับ”	 “มีผู้ปกครองเขาเห็น	 เขาโทรศัพท์มา
แจ้งคร”ู	“อ๋อตอนทีเ่ขาเหน็	ผมคบีอยูค่รบั”	เอากบัเขาส!ิ	ครกูเ็ลย
ถามต่อไปอีกว่า	 “แล้วก่อน-หลังที่เขาเห็นเอ็งน่ะ	 ได้สูบรึเปล่า”		

ยิ้มแหะๆ	“สูบครับ”	ครูก็เลยต้องร่ายยาวเลย	ทำาไมเดินสูบบุหรี่
ในชุดนักเรียน	รักพ่อรักแม่	รักตัวเอง	รักครู	รักโรงเรียนหรือเปล่า
เนี่ย?	 ถ้าคนที่รักเขาแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควร	 แล้วเขาจะไม่
ทำาแบบนี	้ว่าแต่ว่าเถอะ	“บหุรีท่ีส่บูเอง็ไปซือ้หรอืเอามาจากไหน?”	
“ผมไม่ได้ซือ้ครบั	ผมเจอตรงวอล์คเวย์	พอออกประตหูน้าโรงเรยีน
ไปทางซ้ายเข้าทางวอลค์เวย์	 เจอมันตกอยู่ที่พื้นแล้วผมก็เก็บใส่
กระเป๋าเส้ือไว้ครับ”	 “อ้าว!	 แล้วเอาไฟแช็คที่ไหนมาจุด	 ยืมวิน				
มอเตอร์ไซค์หรอืพกไฟแชค็ตดิตวัไว้ตลอดเวลา	เป็นคนมไีฟหรอื?”	
“อ๋อ	พอผมเจอบหุรีแ่ล้ว	ผมเดนิต่อไปประมาณ	20	เมตร	ผมกเ็จอ
ไฟแช็คตกที่พื้นอีก	ผมก็เลยเก็บมันขึ้นมาไว้	ทีนี้ผมก็อยากจะลอง
สูบบุหรี่ที่เจอมานั้นไม่อยากเก็บไว้	หรือทิ้งไปให้มันเสียของ	ผมก็
เลยเอาไฟแช็คจุดบุหรี่แล้วสูบครับ”	 “โอ้โห!	 เอ็งเป็นคนท่ีโชคดี
มากๆ	 เลย	 ผมเพิ่งเคยเจอคนที่โชคดีอย่างเอ็ง	 คงจะเป็นหนึ่ง								
ในล้านล้านมั้ง	 ผมขอขนามนามเอ็งว่าเป็นบุรุษผู ้โชคดี	 หรือ			
Lucky	 man	 เพราะตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินข่าวคนที่							
โชคดีลักษณะแบบนี้เลย	 และขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ของ		
เอ็งด้วย	 โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ	 อนึ่งทางโรงเรียนจะให้รางวัล		
เอ็งเพื่อไปฉลองความโชคดีคือหยุดเรียน	 1	 สัปดาห์	 ตั้งแต่วัน					
พรุ่งนี้เลยนะ	แล้ววันที่มาโรงเรียนให้พาผู้ปกครองมาทำาทัณฑ์บน
ด้วย”	คงคิดในใจว่า	“กโูชคด ีหรอืโชคร้ายว๊ะ เนี่ย”

	 ครูมักถามแบบทีเล่นทีจริงกับนักเรียนที่สงสัยว่าสูบบุหรี่ตามประสบการณ์	เช่น	“ทำาไมเอ็งเหงือกดำา	สงสัยจะแบด(สูบบุหรี่)มากไป
ล่ะสิ?”	 “ไม่ครับ	 ผมเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่”	 นายท๊อปปฏิเสธเสียงแข็ง	 ที่ผมเหงือกดำาเพราะผมชอบกินแกนสับปะรด	 มันทำาปฏิกิริยากับ
เหงือกของผม	จึงทำาผมเหงือกดำาครับ”	ฟังเหตุผลของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แล้ว	ครูอึ้งไปเลย	“แล้วนายบอยล่ะ	เหงือกเอ็งก็ดำานะ	ตั้ง
โรงสีบ่อยหรือเปล่า?	“ผมนานๆ	ทีครับ”	ครูพูดกับบอยต่อไปอีกว่า	“แต่เหงือกเอ็งดำามากเลยนะ	ปกติคนที่ไม่สูบบุหรี่น่ะ	เหงือกจะออก
สีแดงหรือชมพู”	“อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับ	ที่ผมเหงือกดำาเพราะผมเป็นคนอารมณ์ดี	ร่าเริง	เวลาเดินกลางแจ้งตากแดดชอบยิ้ม	ทำาให้
แสงจากดวงอาทติย์มากระทบเหงอืก	ทำาปฏกิริยิากบัเหงอืกทำาให้ผมเหงอืกดำาครบั”	นายบอยแจงเหตผุลส่วนตวั	ใช้สตูรคณติศาสตร์เรือ่ง
ของความน่าจะเป็นที่เรียนมา	

	 จดุมุง่หมายของคอลมัน์เรานัน้	เพือ่แนะนำาร้านอาหารราคาถกูและอร่อย	แต่กว่าจะหาได้แต่ละ
ร้านนัน้	มนัช่างยากลำาบากเสยีนีก่ระไร	บางร้านอร่อยแต่แพงเกนิ	บางร้านมคีนแนะนำาว่าถกูและอร่อย
ถึงขั้นมาก	ทีมเราก็อุตส่าห์ดั้นด้นไปช้อปชิมจนพุงจะแตกตายแต่ก็ไม่อร่อย	เสียพื้นที่กระเพาะอาหาร
ไปเปล่าๆ	แถมได้นำ้าหนักเพิ่มมาอีกหลายขีด
	 “ชามนี้เรายกให้ดล	จะได้ไม่เสียเวลาสั่งเพิ่ม”	เรายกเกี๊ยวปลาชามที่	2	ให้	ม.คมชาญ	ขณะที่เรา
กินเย็นตาโฟชามแรกแล้วไม่อร่อย	แต่ดันสั่งมา	2	ชาม	ด้วยความหิวและเห็นว่าราคาถูก	เมื่อไม่อร่อย
แล้วก็ยกให้เพื่อนรับผิดชอบไป	ม.คมชาญ	ก็ทำาหน้าตาไม่ยินดี	เพราะชามแรกเขาก็คงไม่ถูกปากแล้ว	
คือไม่เข้าท่า	แต่ก็จำาใจต้องกิน	 เพราะเกรงใจเรา...	นี่คือความยากลำาบากของพวกเราที่หลายๆ	ท่าน
อาจไม่เข้าใจ
 “บ้านสลดั”	ชือ่กบ่็งชีแ้ล้วว่าเป็นอาหารประเภทสขุภาพ	สลดั	สเตก็	แต่ยคุนีร้้านอาหารประเภท
นี้ต้องมีเมนูหลากหลายให้เลือก	อาทิ	สเต็กแซลมอน	สเต็กไก่	สเต็กหมู	สเต็กรวม	ราคาเริ่มต้นที่	99	
บาท	จนถึง	359	บาท
	 ส่วนสลัดก็มีหลากหลายเช่นกัน	ทั้งชุดเล็ก	ชุดใหญ่	เริ่มตั้งแต่	49	บาท	จนถึง	139	บาท	และมี
อาหารประเภทข้าวราดกบัข้าวกม็ใีห้เลอืกมากมาย	อาทิ	ข้าวไข่เจยีว	ข้าวหน้าปลาซาบะ	ข้าวผดัต่างๆ	
ฯลฯ	 นอกจากน้ียังมีผลไม้ต่างๆ	 กาแฟสด	 ขนมปังปิ้ง	 ฯลฯ	 ราคาปกติทั่วๆ	 ไป	 อ้อ!	 ลืมบอกไปว่า								
พอนั่งปุ๊บ	ก็เสิร์ฟ์นำ้าตะไคร้เย็นทันที
	 วันนั้นเราสั่ง	 ซีซาร์สลัด	 109	 บาท	 ซุปแครอท	 65	 บาท	 ข้าวหน้าปลาซาบะย่าง	 89	 บาท									
สเต็กไก่	99	บาท	สปาเก็ตตีทูน่า	119	บาท	แซนวิชทูน่า	45	บาท	และกาแฟร้อนเอสเพรสโซ่	40	บาท

							ภาพรวมๆ	แล้วอิ่มอร่อย	ไม่แพง
เกินไป	 บรรยากาศห้องแอร์เย็นสบาย				
ที่จอดรถสะดวก	ร้านอยู่ถนนอัสสัมชัญ-
หนองค้อ	 ประมาณหมู ่บ้านนาพร้าว					
ถ ้าขับรถมุ ่งหน้าไปสวนเสือ	 จะอยู ่						
ซ้ายมือเยื้องๆ	 กับวัดจีนโพธิทัตตาราม	
หาไม่ยาก...	ลืมบอกไปว่า	ร้านบ้านสลัด
นี้มี 	 2-3	 สาขา	 ราคาและรสชาติ							
เดียวกันค่ะ



	 สวัสดีนักเรียนทุกคน	 เหลือเวลาอีกไม่ก่ีเดือนก็					
จะสอบ	Final	กนัแล้ว	โดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที	่6	ปีนีเ้ป็นปีสดุท้ายทีพ่วกเราใส่ชดุนกัเรยีนกนั	หลายๆ	
คนกำาลงัเคร่งเครียดกบัการเตรยีมตวัสอบเข้ามหาวทิยาลยั
กนั		และในวนัที	่1	ธนัวาคม	2561	เป็นวนัทีม่หาวทิยาลยั
หลายแห่งเริ่มเปิดรับสมัครโควต้ารอบ	 1	 ซึ่งเราเรียกว่า
เป็นรอบ “Portfolio” ใครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์	
ทีท่างมหาวทิยาลยักำาหนดกส็ามารถเดนิหน้าสมคัรกนัได้	
และทีส่ำาคญัรอบนีไ้ม่มข้ีอเขยีนนะจ๊ะ	แบบนีก้น่็าจะหวาน
หมูล่ะสินะ	แต่ถึงแม้ว่ารอบนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียนให้
หนักใจก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ	 เพราะเกณฑ์การพิจารณา
ว่านักเรียนจะมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกเข้าไปศึกษาต่อ						
ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่นั้นอยู ่ที่แฟ้มสะสมผลงาน	
(Portfolio)	 และความสามารถในการตอบคำาถาม	 ใน			
รอบสอบสัมภาษณ์ด้วย

กิจกรรม รางวัล ผลงาน 
และเกียรติบัตร
-		 กิจกรรม	เช่น	งานกีฬา	กิจกรรมจิตอาสา	
	 งานเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยต่างๆ	เป็นต้น
-	 ผลงาน	เช่น	ภาพวาด	ภาพถ่ายสิง่ประดษิฐ์	เป็นต้น	
-	 รางวัล	และเกียรติบัตร	ถ้ามีเยอะคัดเฉพาะ
	 ที่โดดเด่น	ไม่จำาเป็นต้องใส่ทั้งหมด	
	 ที่สำาคัญไม่ว่าจะเป็น	กิจกรรม	ผลงาน	รางวัลและ
เกยีรตบิตัร	ถ้าคัดเฉพาะทีเ่กีย่วกบัคณะทีส่มคัรได้จะดี
มาก

	 โดยในปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	
(ทปอ.)	ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในการ
กำาหนดจำานวนหน้า	 Portfolio	 ของผู้สมัครอยู่ท่ีไม่เกิน	
10	หน้า	แบบไม่รวมหน้าปก	ซึง่ในจำานวน	10	หน้านัน้จะ
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง	มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์กำาหนดได้
เต็มที่เลยค่ะ	 ในขณะเดียวกันถ้ามหาวิทยาลัยจะไม่
กำาหนดจำานวนหน้าของ	 Portfolio	 เลยก็สามารถทำาได้
เช่นกัน

แล้ว	Portfolio
จำานวน	10	หน้า
ควรประกอบไปด้วย
อะไรบ้างนะ?	
เรามาดูกัน

หน้าปก
	 หน้าปกจะไม่นับเป็น	1	ใน	10	หน้าที่มหาวิทยาลัยจะกำาหนด	
เมื่อลงมือออกแบบควรทำาให้ดูโดดเด่น	น่าสนใจ	สะดุดตา		แบบเห็น
ปุบ๊แล้วคนหยบิขึน้มาอ่านป๊ับเลย	present	ตวัเองเตม็ที	่ทีส่ำาคญัหน้า
ปกควรเห็นแล้วรู ้ว่าจะสมัครคณะอะไร	 มีรายละเอียดครบถ้วน								
ชื่อ-สกุล	/	โรงเรียน	/	คณะ	/	สาขา	/	มหาวิทยาลัยที่ยื่น	(แต่ต้องเน้น
ส่วนที่เป็นตัวของเราให้ได้มากที่สุด	ทำาออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

ประวัติทางด้านการศึกษา
	 นำาเสนอโรงเรียนที่จบมาในแต่ละ
ระดับชั้น	อาจแยกแค่	ม.ต้น	ม.ปลาย	ก็ได้		
โดยให้เรียงลำาดับจากการศึกษาระดับตำ่า
สดุจนกระทัง่ปัจจบุนั	และต้องสรปุผลการ
เรียนท่ีได้มาครั้งล่าสุดด้วย	 ควรเน้นเป็น
ส ่วนท้ายให้เห็นเด ่นชัดที่สุด	 (อาจมี
เอกสารรับรองผลการเรียนแนบด้วย	 แต่
หากใครที่ไม่มั่นใจเว้นไว้ก็ไม่เป็นไร)

ประวัติส่วนตัว
	 นำาเสนอข้อมูลตัวเอง	ในเรื่องต่างๆ	
โดยเฉพาะ	เรือ่งความสามารถพเิศษ	ความ
สนใจ	ความถนัด		รวมถึงประวัติทางด้าน
สถานศึกษาด้วย	 โดยเราสามารถแบ่ง	 2	
ส่วนได้	 คือส่วนท่ีเป็นภาษาไทยและส่วน
ที่เป็นภาษาอังกฤษ	เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความสามารถของเรา	 ที่สำาคัญอย่าลืมใส่
ข้อมูลพื้นฐานให้ครบนะคะ

เหตผุลทีเ่ลอืกเรยีนในคณะ/
สาขานี้
	 เป็นอีกสิ่งที่สำาคัญ	 โดยการเขียน
บรรยายเหตุผลนั้นควรเขียนเป็นเรียง
ความแบบย่อ	ความยาวไม่เกนิ	1	หน้า	A4	
เน้นแสดงถึงความตั้งใจ	 และทัศนคติที่ดี
ต่อคณะ	บางโครงการจะกำาหนดหัวข้อมา
ให้ด้วย	ศึกษาได้จากระเบียบการ

	 เป็นอย่างไรกนับ้างคะน้องๆ	ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ	
ลองฝึกทำากันดูนะคะ	 อย่าลืมว่า	 Portfolio	 ที่ดี	 คือ	
Portfolio	ที่สามารถแสดง	Passion	ของผู้จัดทำาออก
มาได้อย่างชดัเจนนะคะ	สู้ๆ 	นะคะ	น้องๆ	พีไ่กด์ขอเป็น
กำาลังใจให้ค่ะ		

ขอขอบคุณข้อมูลจาก		
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/36029.html		
https://www.admissionpremium.com/content/4082



 “งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปีการศึกษา 2561” จัดขึ้นในวันที่	15	-	16	พฤศจิกายน	2561	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรี่	และ
หน้าห้องสมุดลวลุต	อาคารโดนาเซียง	โดยท่าน ภราดา ดร. เลอชัย ลวลุต ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	
ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงละครวรรณกรรมอมตะ	 2	 เรื่อง	 คือ	 โรมิโอ	 แอนด์	 จูเลียส	 และ	 นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น	 เรื่อง	 โมโมทาโร	่								
เด็กชายลูกท้อ	แสดงโดยนักเรียนชุมนุมโอตาคุ	ระดับมัธยมศึกษา	และมีกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	เกมโป่งแตกแจกความรู้	เกมล้วงลับจับไข่	
ไขความรู	้ ไข่มัจฉาพาโชค	และร้านจำาหน่ายหนงัสอื/สือ่การเรยีนรู	้เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมนีสิยัรกัการอ่าน	รูจ้กัแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมดุแหล่งเรยีนรู	้และสื่อต่างๆ	รอบตัว	

เขียน โทะชิโนะริ	คะโตะ	 แปล  อังคณา	รัตนจันทร์	
ผู้จัดพิมพ์ นานมีบุ๊คส์
	 นำาเสนอข้อเท็จจริง	 บทวิเคราะห์สมอง	 โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมในวัย
ทำางานและภาพถ่าย	MRI	พร้อมคำาแนะนำาเรื่องที่จะช่วยพัฒนาสมองให้ครบทุกด้าน	จน
คณุจะกลายเป็นคนทีส่ือ่สารได้ด	ีเข้าสงัคมได้เหมาะสม	ได้รบัการยอมรบั	พบความสขุและ
ความสำาเร็จได้ไม่ยาก

ยิ่งเรียนสูง เรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่ง ปรับตัว

เขียน หมูป่าตัวแรก
ผู้จัดพิมพ์  พาสเอ็ดดูเคชั่น	
	 ปฏิบัติการช่วยชีวิต	 13	 หมูป่า	 ให้บทเรียนมากมายกับคนไทยและชาวโลก	
หลายเรื่องเป็นแนวทางในการสอนเด็ก	 โดยเฉพาะการสร้างทักษะทางสมอง	 EF	 หรือ	
Executive	Function	ซึ่งเด็กในศตวรรษที่	21	จำาเป็นต้องมี	คือ	ทำาให้รู้จักควบคุมตัวเอง		
แก้ปัญหาเป็น	และเอาตัวรอดได้ในสังคมยุคดิจิทัล

13 หมูป่าติดถ�้า ปฏิบัติการสะท้านโลก

เขียน Adam	Bray,	John	Sazaklis,	Lorraine	Cink,	Sven	Wilson
ผู้จัดพิมพ์  DK	Publishing
	 รวมทุกเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับ	มาร์เวลคอมิกส์	(Marvel	Comics)	ความน่า
อัศจรรย์	เรื่องราวที่แปลกประหลาดและแปลกใหม่ในตัวละครการ์ตูนของ	Marvel	ที่ทุก
คนชื่นชอบ	เช่น	เอ็กซ์เมน	สไปเดอร์-แมน	ฮัลก์	กัปตันอเมริกา	ไอรอนแมน	ธอร์	เป็นต้น	
คูม่อืทีไ่ม่เหมอืนใครเล่มนีจ้ะทำาให้เราอยูไ่ม่ไกลจากความลบัของเหล่าซเูปอร์ฮโีร่	ทีจ่ะทำาให้
เราประหลาดใจและมีความสุข

Marvel Absolutely Everything You Need to Know

เขียน  วิลเลียม	เชกสเปียร์		
ผู้จัดพิมพ์ Sweet	Cherry
	 หนงัสอืชดุสดุพเิศษ	20	เรือ่งของเชกสเปียร์		จดัทำาขึน้ในรปูแบบหนงัสอืสำาหรบั
เดก็อาย	ุ7	ปีขึน้ไป	เขยีนเป็นภาษาองักฤษคลาสสกิทีไ่ม่มวีนัตกยคุ	มภีาพประกอบสวยงาม
และการเขียนที่มีสีสันในการเล่าเรื่องของเช็กสเปียร์	 จะทำาให้เด็กๆ	 รู้จักกับโลกแห่ง									
เช็คสเปียร์อันน่าอัศจรรย์ด้วยคอลเล็กชันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมชุดนี้
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	 การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาสถาบันโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	16	จากทุกสถาบันในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	ทั้งหมด	17	สถาบัน	มีการแบ่งประเภทของการจัดการแข่งขันฯ	ด้วยกันทั้งสิ้น	12	ประเภท	ได้แก่	กรีฑา	ฟุตบอล	
บาสเกตบอล	 เซปักตะกร้อ	 เทนนิส	 แบดมินตัน	 เทเบิลเทนนิส	 หมากล้อม	 สแต็ค	 หุ่นยนต์	 E-Spot	 (ROV)	 และการประกวดดนตรี	 โรงเรียน										
อัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขัน		ระหว่างวันที่	17	-	20	ตุลาคม	2561
	 ได้รับเกียรติจาก คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	และ	ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด	ประธานจัดการ
แข่งขัน	เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2561	ณ	สนามสิรินธร	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาสถาบันโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 16



	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดกิจกรรมงานวันวิชาการสัมพันธ์	อัสสัมชัญศรีราชา	ปีการศึกษา	2561	โดยภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา	คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด	
โดยภายในงานมกีจิกรรมมากมาย	อาท	ิการแสดงโชว์ต่างๆ	ของนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้	นทิรรศการมชีวีติ	การแสดงวงดนตรขีองนกัเรยีน	
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด	และการแข่งขัน	The	Mask	Project	ACS	STEM	ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น	ระหว่างวันที่	15	–	16	พฤศจิกายน	
2561	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	

วันวิชาการ



	 ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคม
โลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ด้วยเทคโนโลยีที่ทำาให้เกิด
นวัตกรรมที่ทันสมัย	การปรับตัวในด้านการจัดการ
ศึกษาและด้านเศรษฐกิจ	จากการที่เราได้รับทราบ
เรือ่ง	Thailand	4.0	การพฒันาสูศ่ตวรรษที	่21	หรอื
ระเบียงเศรษฐกิจ	 EEC	 (Eastern	 Economic	
Corridorหรอื	EEC)	ทราบกนัมาอย่างต่อเนือ่ง	การ
พฒันาประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศจนี	ซึง่เป็น
แผ่นดนิใหญ่	ทีใ่นยคุนีม้คีวามโดดเด่นก้าวหน้า	เป็น
ผู้นำาในด้านนวัตกรรมอย่างมาก	 เรากลับมามองที่
ตัวเรา	 สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง	คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้
แล้ว	เมือ่การเปลีย่นเหล่ามเีข้ามาบทบาทในชวีติ	จะ
มผีลกระทบกบัชวีติของเรา	“เมือ่ลมเปลีย่นทศิ คณุ
จะสร้างก�าแพงหรอืสร้างกงัหนั” อยูท่ีม่มุมองของ
เรา	ลองมาดูแนวคิดแต่เรื่องกันดังนี้
	 จุดมุ่งหมายหลักของ	 Thailand	 4.0	 เน้นการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยและคนไทยให้มีขีดความสามารถที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต	(ยุค	4.0)	ซึ่งมีพลวัตสูง	เร็ว	และพลิกโฉม	(Disruption)	ทั้งทางด้านเทคโนโลยี	พฤติกรรม	
ผูบ้รโิภค	รปูแบบทางธรุกจิใหม่ๆ	การค้าและการเมอืงโลกท่ีมาพร้อมกบัโอกาสและภาวะคกุคามในเวลาเดยีวกัน	Thailand	
4.0	 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีข้อจำากัดและความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและ
รวดเร็ว	 ให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น	
ตัวอย่างการเปลี่ยนผ่าน	(transformation)	ของกลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญ	ได้แก่	

	 จากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่	ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี	หรือ	Smart	Farming	และ
เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ	(Entrepreneurs)	

	 จากผูป้ระกอบการ	SMEs	แบบเดมิไปสูก่ารเป็น	Smart	Enterprises	และสร้างผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรม
ใหม่	หรือ	Tech-Based	Startups	ที่มีศักยภาพสูง	

	 จากบริการแบบดั้งเดิมที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างตำ่า	ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง	(High	Value	Services)	
	 จากการผลิตที่ใช้แรงงานทักษะตำ่าไปสู่การใช้บุคลากรผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง	(Knowledge	

Personnel)	

 ส�าหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	 นั้น	 ตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่	 21	
โดยให้ความสำาคัญกบัการปลกูฝัง	“ทักษะ”	ท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี	21	เช่น	ทักษะในการคิดขัน้สงู	ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละ
นวัตกรรม	 ทักษะชีวิตและการทำางาน	 ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับ	 “เนื้อหา”	 ในสาระวิชาหลักและ
ความรู้อื่นที่สำาคัญในศตวรรษที่	21	เช่น	ความรู้เรื่องโลก	ความรู้ด้านการเงิน	เศรษฐกิจ	ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	
ความรูด้้านพลเมอืง	ความรูด้้านสขุภาพ	และความรูด้้านสิง่แวดล้อม	ผ่านหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะกระชบั	(lean	curriculum)	
ช่างคิด	(thinking	curriculum)	และบูรณาการ	(interdisciplinary	curriculum)	เพื่อสร้างนักเรียนที่มี	“คุณลักษณะ”	
อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่	21	ได้	นั่นคือ	รู้จักคิด	รักการเรียนรู้	มีสำานึกพลเมือง	มีความกล้าหาญทางจริยธรรม	
มีความสามารถในการแก้ปัญหา	ปรับตัว	สื่อสาร	และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต	

เมื่อลมเปลี่ยนทิศ มิสปสุตา	โอษฐ์จันทร์ศรี

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6B	รับการตรวจ
ประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน	ระดบัประถมศกึษา	ปีการศกึษา	
2561	 ในรอบเขตพื้นที่การศึกษาเขต	3	 (รอบแรก)	 เมื่อวันที่	 20	กันยายน	
2561	ณ	ห้องประชุมออกสัตนิ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	และคณะกรรมการ
ผู้ประเมินได้เข้าชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชาด้วย

	 Brother	 Rayappa	 Reddy	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ST.Paul’s	 High	
School	 เมือง	 Hyderabad	 ประเทศอินเดีย	นำาคณะภราดาและคณะคร	ู
จำานวน	 38	 คน	 เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา		
โดยทมีงานวเิทศสมัพนัธ์และมคัคเุทศก์ของโรงเรยีนให้การต้อนรบั	เมือ่วนัที่	
9	ตุลาคม	2561		

	 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและพบครูประจำาชั้น	 เนื่องในวันสาย
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	ปีการศึกษา	2561	ในวันที่	23	ตุลาคม	2561	ณ	
หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	

	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดกิจกรรม	Day	camp	 เข้า
ค่ายลกูเสอืสำารองนกัเรยีน	ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	-	3	เมือ่
วันที่	31	ตุลาคม	-	2	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

	 ฝ่ายวชิาการ	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัตัง้ศนูย์การศกึษาการเรยีนรู้
ภาษาจนี	โดยได้เซน็สญัญาความร่วมมอืระหว่างสถาบนัขงจือ่	มหาวทิยาลยั
อัสสัมชัญ	และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน	 และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย								
อัสสัมชัญสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน	 อบรมครูสอน
ภาษาจีน	 จัดแข่งขันทักษะและการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน	 HSK,	
YCT,	BCT	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

	 แผนกธุรการ	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 รับสมัครและสอบวัดความพร้อม
นักเรียนชั้นอนุบาล	1	ปีการศึกษา	2562		เมื่อวันที่	15	กันยายน	2561	ณ	
อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ	อย่างแรกคือ	3R	คือทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อผู้เรียนทุกคน	มีดังนี้
1. Reading คือ	สามารถอ่านออก
2. (W)Riting	คือ	สามารถเขียนได้
3. (A)Rithmatic	คือ	มีทักษะในการคำานวณ

	 และอีกอย่างที่สำาคัญไม่แพ้	3R	คือ	8C	ซึ่งเป็นทักษะต่างๆ	ที่จำาเป็นเช่นกัน	ซึ่งทุกทักษะสามารถนำาไปปรับใช้ในการ
เรียนรู้ได้ทุกวิชา	มีดังนี้

1. Critical thinking and problem solving	คือ	มีทักษะการคิดวิเคราะห์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้

2. Creativity and innovation	คือ	การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
3. Cross-cultural understanding คือ	ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้าม

วัฒนธรรม
4. Collaboration teamwork and leadership คอื	ความร่วมมอื	การทำางานเป็นทมี	และภาวะความเป็นผูน้ำา
5. Communication information and media literacy	คือ	มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
6. Computing and IT literacy คือ	มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. Career and learning skills คือ	มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
8. Compassion	คือ	มีความเมตตากรุณา	มีคุณธรรม	และมีระเบียบวินัย

	 การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นทักษะสำาคัญของการเรียนรู้	และการทำางานในอนาคต	เรื่องทักษะแห่ง
ศตวรรษที่	 21	นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก		 ยุคศตวรรษที่	 21	ต้องการคนที่มี
ทักษะมากกว่าแค่มีความรู้แบบเดิม		ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	4	กลุ่มทักษะ	คือ

1. ทักษะการเรียนรู้  คือ	รู้จักค้นคว้า		แยกแยะข้อมูล	และเรียนรู้ต่อเนื่องไม่มีวันจบ
2. ทักษะการคิด  คือ	ทั้งคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
3. ทกัษะการท�างาน คอื	ความสามารถในการทำางานร่วมกบัผู้อืน่	ความสามารถในการนำาเสนอผลงาน	และความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ทกัษะชวีติ คอื	คณุลกัษณะต่างๆ	ในตนเองทีพ่ร้อมก้าวสูก่ารเป็นประชากรของโลก	เช่น	ความรบัผดิชอบ	ความ

ซื่อตรง	ความอดทนอดกลั้นต่อความชั่ว	ความสุขจากการแบ่งปัน

	 สำาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 เราจะมองแค่ดิจิตอล	 เพียงมุมเดียวไม่ได้	 ต้องมองไปข้างหน้าในยุคที่พวกเขา
เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำาด้วย
 1. แน่นอนว่าระบบ AI	หรือปัญญาประดิษฐ์ย่อมมีบทบาทสำาคัญ	แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่	AI	ทำาไม่ได้และคือสิ่งที่
ผู้นำาในวันนี้	ต้องรีบวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในตอนนี้	
 2. การเรียนรู้ (learning)	 ต่างจากการศึกษา	 (education)	 ดังนั้น	 จงเน้นพฤติกรรมการเรียนส่วนเร่ืองการตัด
เกรด	การวัดผลทางการศึกษา	จะกลายเป็นสิ่งที่หลายๆ	ประเทศกำาลังยกเลิก	
 3. การวัดผลการเรียนรู้ คือ	การดูที่พฤติกรรม	ความสามารถในการเรียนรู้	(learn	how	to	learn)	ความเชื่อมั่น
ในการริเริ่มสร้างสรรค์	(creative	confidence)	ความสามารถและความฉลาดด้านอารมณ์	(emotional	intelligence).	
ทักษะทางสังคม	(social	skill)	เป็นต้น	
 4. การฝึกทักษะ ทางด้าน	ศิลปะ	กีฬา	ช่าง	ดนตรี	การสื่อสาร	จิตวิทยา	อารมณ์	สติ	(mindfulness)	ฯลฯ	เป็น
รากฐานสำาคัญในการพัฒนา	 ไม่ควรไปเน้นที่เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว	 ดังนั้น	 เราต้องมั่นใจที่จะเป็นผู้นำาและเชื่อมั่น
ในศักยภาพของเรา
 5. การคัดเลือกคนเข้าท�างานในอนาคตอันใกล้นี้คงไม่ดูวุฒิ	 เกรด	 สถาบัน	 แต่คงจะดูทักษะในอาชีพที่จะทำางาน
นั้นๆ	ดูการบริหารอารมณ์	ดูทักษะทางสังคม	ดูพฤติกรรมการเรียนรู้	ฯลฯ	
 6. การเรียนรู้ในโรงเรียน	จะเปลี่ยนแบบปรับโฉม	(transform)	เช่น	ไร้ห้องเรียน	ครูจะเปลี่ยนเป็นฟาซิลิเตเตอร์	
(facilitator)	ผู้เรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์	ผู้เรียนรู้สามารถกำาหนดหลักสูตรของตนเอง	ฯ	
 7. มนุษย์โลกต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	พอเพียง	เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน	

	 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 ผู้เขียนมองเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง	 พัฒนาเยาวชนของไทย	 และกระตุ้นผู้เรียน										
มีการเรียนรู ้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง	 โดยนำาประสบการณ์ชีวิตมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์	 อย่างไรก็แล้วแต	่														

“ทุกสิ่งที่วางแผนไว้ แต่ในขณะพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตลอด แม้จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ตาม       
ผู้ที่จะอยู่รอดได้ คือ ผู้ที่ปรับตัวได้เท่านั้น”

	 การพัฒนาของประเทศที่สำาคัญอีกอย่างคือ	 แผนยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนประเทศ	 โครงการระเบียงเศรษฐกิจ													
ภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridorหรือ	EEC)	บนพื้นที่	3	จังหวัดคือ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	เพื่อ
พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ทันสมัย	สร้างนวัตกรรม	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง	สำาหรับ	
EEC	คือ	การพัฒนาคนในจังหวัดเหล่านี้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
	 จากแนวคิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาเยาวชนไทยที่กล่าวมาข้างต้น	 หลายคนอาจจะมีมุมที่แตกต่างกัน	 โดย
รวมแล้วผูเ้ขยีนขอสรปุความสำาคญัของการผลติเยาวชนทีม่คีณุภาพในอนาคต	ซึง่เป็นหน้าทีข่องทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นสถาบนั
การศึกษา	สถาบันครอบครัว	ที่จะต้องเข้าใจและร่วมกันพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง
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	 สวัสดีครับเพื่อนๆ	ACS	ทุกท่าน	เผลอแป๊บ
เดียวก็เข้าสู่ภาคเรียนท่ี	 2	 ของปีการศึกษา	 2561	
แล้วนะครับ	 ถ้าเพื่อนๆ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	
ของโรงเรียน	เช่น	กีฬาสี	กีฬาเครือฯ	หรือกิจกรรม
อื่นๆ	ของโรงเรียน	คงจะเคยเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่ง	
นำาเสนอและรายงานกจิกรรมต่างๆ	ในรปูแบบวดิโีอ	
ซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่า “ACS Color”
 ACS Color จึงเป็นการทำารายการตามติด
กิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โดย
เริ่มทำารายการแรกคือการแข่งขันกีฬาสี	 เริ่มตั้งเเต่
วันก่อนการเเข่งขัน	วันเเข่งขัน	เเละวันประกาศผล
การเเข่งขนั	และหลงัจากเสรจ็สิน้การแข่งขนักฬีาสี	
กระเเสการตอบรับการจัดรายการ	ACS	Color	ดี
มากครับ	 พวกเรามีกำาลังใจที่จะทำากิจกรรมอื่นๆ	
ของโรงเรียนต่อไปอีก	 ซึ่งได้แก่	 การแข่งขันกีฬา
นักเรียน	 นักศึกษา	 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่16	การเเข่งขนั
บ้านเณรจตรุมติรสมัพนัธ์	 2018	 เเละกจิกรรมอืน่ๆ	
อกีมากมายครับ

นายวีรวิชญ์ กุศลธรรมรัตน์ (ไบรท์)
พิธีกรผู้ริเริ่มอยากท�ารายการนี้

	 “ผมคิดว่างานถ่ายทำาวิดีโอเป็นอะไรที่ง่ายที่สุด	 ที่เราจะเก็บบันทึกเรื่องราวดีๆ	 ที่		
น่าประทับใจของทุกคนไว้	 เเม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม	รายการ	ACS	Color	
เริ่มต้นครั้งแรกด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี	ตอนนั้นผมอยากทำารายการมาก	ผมจึงเริ่ม
ติดต่อคุณครู	 เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ใช้เวลาทั้งสิ้น	1	วันในการวางเเผนถ่ายทำา	ผมใช้ความ
อยาก	ความสนกุ	เป็นจดุเริม่ต้นของรายการ	เมือ่วดีโีอทีท่ำาได้ออกอากาศผ่านเวบ็ไซต์	และ	
เวบ็	Youtube	ออกไปทุกคนรูส้กึประทับใจมาก	ดงันัน้พวกเราจงึคิดกนัว่าจะหยดุเเค่กฬีา
สีมันก็ไม่ใช่สไตล์เรา	 เราหลงรักการถ่ายทำาวิดีโอไปเเล้ว	 จึงเริ่มทำารายการกิจกรรมต่างๆ		
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นต่อๆ	 มา	 โดยมีเพื่อนพี่ๆ	 น้องๆ	 ทีมงานเเละคุณครูคอยให้คำาปรึกษา							
วางเเผนงาน...	ถามว่าเหนื่อยไหม	เเน่นอนครับเหนื่อยมาก	เเต่เมื่อวิดีโอออกมาเเล้ว	พวก
เราภูมิใจกับงานที่เราได้ทำาจนลืมความเหนื่อยล้าในทันที	เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า	ทำาอะไร
ที่เรารัก	มันมีความสุขใจเสมอครับ...”

รายชื่อทีมงาน ACS Color

ด.ช.จิรพิพัฒน์	แววโคกสูง	ม.1/5	
ด.ช.ชนธัญ	มะโนคำา	ม.1/5
ด.ช.ปภาวิน	พรหมเมตตา	ม.1/5
ด.ช.กรัณย์พล	คงประเสริฐ	ม.1/4
ด.ญ.รินรภัสร์	เกียรติหิรัญโชติ	ม.2/5
ด.ช.อภิชาติ	รัตนประเสริฐ	ม.2/2
ด.ญ.บุศรินทร์	ทองขาว	ม.2/5
ด.ช.มงคล	ชื่นแฉ่ง	ม.2/5
ด.ช.ปาราเมศ	เเสงประทุม	ม.2/2
นายวีรวิชญ์	กุศลธรรมรัตน์	ม.3/4
นายรัชชานนท์	ชะนะเกิด	ม.3A

คุณเเม่พิมศิริ มณีเภตรา หรือเเม่ตู่ 
ผู้อยูห่ลังกล้องเกบ็หลายความทรงจ�าทมีฟตุบอล ACS มานานกว่า 8 ปี

	 “จดุเริม่ต้นคือเเม่ตูม่ลีกูชอบเตะฟตุบอลเรยีนอยูท่ี่โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาเเห่งนี	้
เเม่ตูจ่งึอยากเกบ็ภาพการเจรญิเตบิโตของลกูไว้	เเต่ต่อมาเเม่ตูก่ไ็ด้รู้จกัเดก็ๆ	เพ่ือนร่วมทมี
ลูก	จึงคิดว่าเด็กๆ	ก็เปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งของเรา	จึงเก็บภาพทั้งทีมเลย	เเม่ตู่ถ่ายภาพ
มา	8	ปี	ไม่เคยได้สิ่งตอบเเทนเป็นทรัพย์สิน	เเต่เเม่ตู่มีความสุขที่จะได้ถ่ายรูป	ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการเก็บภาพความมุ่งมั่นทุ่มเทของเด็กๆ	ในการตามล่าความฝัน	และภูมิใจทุกครั้ง
ที่ได้กดซัดเตอร์	 เพราะเเต่ละครั้งที่กดซัดเตอร์มันมีเรื่องราวที่ดีอยู่ในภาพเสมอ	 ฝากถึง
เด็กๆ	 ว่า	 อะไรท่ีเป็นสิ่งท่ีดีจงทำาไป	 เเละเมื่อเราย้อนกลับมามองตัวเองในอนาคตเราจะ
ภูมิใจกับการกระทำาของเรา”



	 คณะภราดาโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล	ร่วมพธิฉีลองหริญัสมโภชการปฏญิาณตนของ	ภราดาเศกสรร	สกนธวัฒน์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกประถม	ณ	โบถส์เดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	วันอาทิตย์ที่	4	พฤศจิกายน	2561	ตั้งแต่
เวลา	10.00	-	12.00	น.

พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์

	 แผนกกิจกรรม	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	 -	 เนตรนารี	 ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ	่								
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		ปีการศึกษา	2561	โดยมี	ภราดาคมสันต์ หมูนค�า ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง		และ	
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์	เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม	ระหว่างวันที่	7	-	9	พฤศจิกายน	2561	ณ	ค่ายวชิราวุธ	อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจ�าปีการศึกษา 2561



	 โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลกเป็นโครงการท่ีให้
เราคิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในชุมชน	 โดยรอบคัดเลือกเราสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองขึ้นได้ภายใต้หัวข้อ								
ที่กำาหนดของแต่ละปีลงบนกระดาษขนาดไม่เกิน
กระดาษ	 A4	 ซึ่งกรรมการจะเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด				
มา	 50	 ผลงานต่อระดับชั้นและจะประกาศผ่านทาง	
Facebook	 :	 พลังเล็กเปลี่ยนโลก	 เมื่อผ่านการ									
คัดเลือกเราจะสามารถต่อยอดพฒันาผลงานเพิม่เตมิ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ	 โดยที่			
รอบรองชนะเลิศคณะกรรมการจะคัดเลือกจาก	 50		
ผลงานเหลือ	 10	 ผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ	 ใน			
รอบชงิชนะเลศินัน้เราจะได้รบัเงนิรางวลั	2,500	บาท
เพื่อนำามาสร้างโมเดลนวัตกรรมหรือการนำาเสนอ
ต่างๆ	 ในการมานำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ	
ด้วยตนเอง	ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	6	บมจ.อสมท	
ค ้นหาผลงานที่ดีที่ สุดและจะได ้ร ่ วมเดินทาง
ทัศนศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก  
จากนักเรียนห้องเรียนธรรมดา สู่เวทีระดับประเทศ
กบัแรงบนัดาลใจ สูน่วตักรรมขยะ...กูโ้ลก

	 กระผม	นายเอกกร เวชวงษ์ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ห้อง	 2	 ได้เข้าสู่การนำาเสนอผลงาน														
รอบชิงชนะเลิศ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการ	 พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 6	 จัดโดยกลุ ่ม																
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	รายการช่อง	9	การ์ตูน	ภายใต้หัวข้อ	“นวัตกรรมขยะ...กู้โลก”

	 ก่อนที่ผมจะก้าวข้ามมาถึงโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก								
ปีที่	6	นั้น	คงต้องย้อนกลับไป	ตอนที่ผมได้เพิ่งรู้จักกับโครงการนี้
เสียก่อน...	ผมกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	ผมได้รู้จักกับ
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกครั้งแรกจากใบงานชิ้นหนึ่ง	 รายวิชา
ชีววิทยา	ซึ่งพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่	5	โจทย์ก็
คือ “สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย...ไปอินเตอร์” เนื่องจากปีนี้เป็น			
ปีแรกทีไ่ด้สร้างสรรค์ผลงาน	ผมจงึไม่ได้ตดิตามแบบจรงิจงัมากนกั	
และยังไม่เข้าใจถึงความสำาคัญของโครงการน้ีสักเท่าไร	 แต่
เนือ่งจากผมชอบการแข่งขนัด้านวทิยาศาสตร์อยูแ่ล้ว	ผมได้คดิผล
งานส่งเข้าร่วมแข่งขัน	 2	 ผลงาน	 และหน่ึงในผลงานของผมก็ได้
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำานวน	
50	ผลงาน	จากทั้งหมด	7,900	ผลงานจากทั่วประเทศ	ซึ่งผมได้
ตั้งชื่อให้กับมันว่า	“วายุมาส”
 “วายุมาส” เป็นนวัตกรรมท่ีมีแนวคิดและประดิษฐ์ขึ้นมา
จากลกูยางนา	พรรณไม้ของไทย	ช่วยในเรือ่งของการเพิม่แสงสว่าง
ในชุมชน	 โดยการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม	
เปรียบได้ดั่งหิ่งห้อยในยามคำ่าคืน	 อีกทั้งยังสามารถช่วยเรื่องของ
การตรวจสอบความปลอดภัยอันตรายต่างๆ	ในชุมชน	จากนั้นจะ
ส่งไปยังสถานีตำารวจเพื่อการตรวจสอบต่อไป	 ด้วยการท่ีผมเข้า
รอบในครัง้นี	้ทำาให้ผมได้รบัแรงบนัดาลใจในการทำาผลงานในปีถดั
ไป	และได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง	ทำาให้ผมได้มีแนวทาง	
เข้าใจถงึปัญหาของสงัคม	และได้ความคดิสร้างสรรค์ต่อนวตักรรม
ท่ีแปลกใหม่มากขึน้	รวมถงึทักษะการคดิวเิคราะห์หลกัการทำางาน
ของมัน

	 ตั้งแต่นั้นทำาให้ผมสนใจและคอยติดตามโครงการนี้อยู่เรื่อย
มา	 โดยคิดนวัตกรรมจากสิ่งใกล้ตัว	 เมื่อถึงโครงการ	 “พลังเล็ก
เปลีย่นโลกปี	6”	ได้กำาหนดหวัข้อ	“นวัตกรรมขยะ…กูโ้ลก”	ทำาให้
ปีนี้ผมได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นถึง	8	ผลงาน	เมื่อรวมกับของคน
อ่ืนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอื่นแล้วปีนี้มี	 10,348	
ผลงานด้วยกัน	 ซึ่งมากกว่าเดิมจากปีท่ีแล้ว	 13%	 แต่เน่ืองจาก
ความพยายามของผมจึงทำาให้ได้ผ่านรอบคัดเลือก	1	ใน	50	จาก
จำานวนทั้งหมด	10,348	ผลงาน	และเป็นผลงานที่ผ่านเข้ารอบมี	
ชื่อว่า	“Gell-O Reversed”	นั่นเอง		
 “Gell-O Reversed”	 เป็นนวัตกรรมที่ทำามาจากขยะที่		
ไร้มูลค่าหรือไม่สามารถนำามาใช้ได้ตามตลาดสด	เช่น	ผักที่เน่าเสีย	
เปลอืกหอย	เปลอืกป	ูเปลอืกกุง้	และขยะอเิลก็ทรอนคิส์	นวตักรรม
ชิ้นนี้ช่วยในเรื่องของพืชท่ีไม่สามารถทนกับมลพิษหรือสภาพ
แวดล้อมในปัจจบุนั	ซึง่อาจเกดิการสญูพนัธุแ์ละแปรผนัทางระบบ
นเิวศในอนาคตกเ็ป็นได้	Gell-O	จะช่วยให้พืชเหล่านีเ้ปลีย่นแปลง
ตวัเองให้อยูร่อดกบัธรรมชาต	ิแล้วจะนำาความอดุมสมบรูณ์กลบัมา
อกีครัง้	ถอืได้ว่า	“Gell-O	Reversed”	หรอื	นวตักรรม	Bio-Robot
ท่ีผมได้พัฒนาผลงานให้ดีขึ้น	 โดยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก						
ครูที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์ สุดท้ายผมได้สามารถเข้าสู่รอบ		
ชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน	 10	 ผลงาน	 ผม		
ครูที่ปรึกษา	และเพื่อนผมอีก	3	คน	ได้ช่วยกันออกแบบและสร้าง
โมเดล	ช่วยฝึกสอนผมในเรื่องของเทคนิคการนำาเสนอ	เพื่อเตรียม
พร้อมสู่วันจริง	 ถึงที่สุดแล้วผมจะไม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
เพื่อไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาได้	 แต่ผมก็ภูมิใจใน					
ทุกสิ่งที่ผมได้ทำา	ทั้งนี้ผมก็ยังได้รับประโยชน์มากมายอีกด้วย	ทั้ง
การทำางานเป็นทีม	ได้ทักษะในการนำาเสนอ	ได้เรียนรู้นวัตกรรมที่
แปลกใหม่โดยต่างความคิดไปจากเรา	 ได้เพ่ือนใหม่จากการได้ไป
แลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกัน	 การไปครั้งนี้นั้นทำาให้ผมรู้ว่า	 ไม่ว่า
ผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร	แต่ทุกคนก็ต่างเป็นกำาลังใจให้กันใน
ทุกเวลา
	 สุดท้ายผมอยากจะขอบคุณทุกคน	 ที่คอยผลักดันและช่วย
เหลอืในทกุเรือ่ง	คณุครทูีท่ำาให้ผมได้รู้จกั	โครงการพลงัเลก็เปลีย่น
โลกและให้แนวทางในทกุเรือ่ง	ชาตภตัร(กาฟิว)	ทีส่ละเวลามาช่วย
และร่วมเชียร์	ให้กำาลังใจจนวินาทีสุดท้าย	เพื่อนของผมอีกหลาย
คนที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและเตรียมตัวผมนำาเสนอ	และทุกคน
ที่คอยเป็นกำาลังใจให้ผมในการแข่งครั้งนี้เสมอมา
	 ท้ายสุด	ผมอยากจะฝากถึงทุกคนที่สนใจโครงการพลังเล็ก
เปลีย่นโลกอย่างนี	้อยากให้ทุกๆ	คนได้ลองส่งผลงานได้ตัง้แต่ระดบั
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ผมจะคอย
เป็นกำาลงัใจให้ทุกคนครบั	ใครท่ีสนใจหรอืยงัตดัสนิใจอยู	่อยากให้
ทุกคนได้ลองทำาไปเลยครับ	เพราะนั่นคือแนวคิดของเรา	สิ่งที่คิด
อยูอ่าจไม่ใช่เป็นแค่ผลงานภาพวาดบนกระดาษ	A4	แต่ยงัสามารถ
เป็นแนวคิดพลังเล็กที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยครับ



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	คณะกรรมการที่ปรึกษา	และคณะครูเกษียณ	ครูอาวุโส	เข้าร่วมงาน ACS DAY 
2018 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาและศิษย์เก่า	 ACS	 รุ่น	 4730	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 10	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	ห้องประชุม	
REDEEMER	ชั้น	4	โบสถ์พระมหาไถ่	ถนนวิทยุ	กรุงเทพมหานคร

งาน ACS Day 2018

	 “ไอ้เล็ก	 กูอยากเล่นบอลทีมโรงเรียนอ่ะ	 ไปเป็นเพื่อนกูคัด
ตัวหน่อยสิวะ”	อ้อ...เอ่ยปากชวนผม	ตอนที่กำาลังเดินกลับหอพัก
หลังเลิกเรียน	แต่ไม่ก่อนที่ได้ยินเสียงประกาศจากตึกอำานวยการ
	 “ต้องไปขออนุญาตมัดเซ่อชาตรีก่อนว่ะ	 ไม่รู้แกจะอนุญาต
หรอืป่าว”...ผมตอบแบบหวัน่ๆ	เพราะก่อนหน้านีท้ีห่อเก่าของผม	
มาสเตอร์เจ้าของหอไม่อนุญาตให้เป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนโดย				
เด็ดขาด	 แถมยังบังคับให้เด็กนักเรียนในหอต้องอ่านหนังสือหรือ
ทำาการบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นหลังเลิกเรียนในวันที่ไม่มี
ออร์กาไนซ์เกมส์	ซึง่มนัเป็นปมของผมอย่างมาก	หกปีทีโ่ดนกดดนั
ไม่ให้ได้ทำาในสิง่ทีต่วัเองชอบ	มนัขมขืน่มากมายจนกลายเป็นความ
หวั่นใจ	ผมจึงเอ่ยปากตอบเพื่อนไปในตอนนั้น	
	 ช่วงที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนกลางป่าใหม่ๆ	 ทางโรงเรียนจะ
ให้มีการออกกำาลังกายด้วยการเล่นออร์กาไนซ์เกมส์	 บังคับให้
นักเรียนประจำาทุกคนต้องเล่น	โดยแบ่งเป็นสี่รุ่น	ใหญ่	กลาง	เล็ก	
และจิ๋ว	มีการเก็บคะแนนเพื่อสะสมไว้เพื่อตัดสินสีที่ชนะเลิศ	และ
มกีารมอบถ้วยรางวลัในวนัฉลองสปีลายเทอมสองของปีการศกึษา	
แน่ล่ะ	ผมเข้ามาเรียนตอนป.5	ต้องเล่นอยู่ในรุ่นจิ๋ว	เพราะในตอน
นั้นผมสูงไม่เกิน	150	เซนติเมตร	และไอ้รุ่นจิ๋วที่ว่านี่	จะมีกีฬาให้
แข่งขันกันไม่เหมือนอีกสามรุ่นที่โตกว่าซึ่งเล่นแค่	3	ประเภทกีฬา
คือ	 ฟุตบอล	 บาสเกตบอล	 และวอลเล่ย์บอล	 รุ่นจิ๋วจะมีแข่ง											
วิง่เป้ียว	ราวเดอร์	ฟตุบอลสนามเลก็	ฟตุบอลโต๊ะเลก็	และแชร์บอล	
สีเหลืองที่ผมสังกัดในตอนนั้น	 รวบรวมเด็กที่ไล่ๆ	 กันจากหอ
มาสเตอร์มานะ	มาสเตอร์บรูณ์	มาสเตอร์เฉลมิ	และมาสเตอร์ช่วย	
เป็นหลักในการต่อกรกับสีอื่นๆ	 ที่มักจะมีความพร้อมมากกว่า					

แต่รู้ไหมว่า	 สีเหลืองรุ่นจิ๋วทีม	 2	 เอาชนะในการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภทแบบม้วนเดียวจบ	 พี่เจี๊ยบที่เป็นอดีตนายกสมาคม							
ศษิย์เก่าคนก่อน	เป็นกปัตนัสเีหลอืงในปีนั้นขึ้นรบัถ้วยชนะเลศิใน
รุ่นจิ๋วไปอย่างไร้ข้อกังขา	
	 “ไอ้เลก็	มงึมานีซ่”ิ...มาสเตอร์วชิติ	ซึง่เป็นครเูวรคมุการเล่น
ออร์กาไนซ์เกมส์ในรุ่นจิ๋วบริเวณหลังเรือนไม้	ตะโกนเรียกผมหลัง
จบเกมส์แข่งขันฟุตบอลสนามเล็กที่สีเหลืองเอาชนะสีแดงที่ตัว
ใหญ่กว่าเกือบทั้งทีมไปได้อย่างขาดลอย	
	 “ครับ	มัดเซ่อ	มีอะไรเหรอครับ”...ผมขานรับไปหลังจากวิ่ง
ไปยืนข้างหน้ามาสเตอร์แก	ใจตุ๊มๆ	ต่อมๆ	กลัวว่าจะโดนทำาโทษ	
และไม่รู้ว่าทำาผิดอะไร
	 “พรุ่งนี้แกไปเล่นทีมโรงเรียนรุ่นเล็กนะ	 เล่นกับไอ้พวกนี้				
ไม่ได้แล้วล่ะ	มันคนละตีนกัน	บอกมัดเซ่อที่คุมว่า	ชั้นให้แกมาเล่น
ทีมโรงเรียน”	มาสเตอร์วิชิตทำาหน้าที่แมวมองชั้นเยี่ยมที่ตาถึง

โดย	เล็กสกี้	กระบี่เดียวดาย



	 “จริงเหรอมัดเซ่อ	ครับๆๆ	พรุ่งนี้ผมไปเลย	ไม่มาเล่นเกมส์
แล้ว”...ผมตอบพร้อมรอยยิ้มที่เบิกบานและดีใจสุดๆ
	 ฟุตบอลกบัเดก็นกัเรยีนทีโ่รงเรยีนกลางป่า	แทบจะแยกจาก
กนัไม่ออก	ลองถ้าวิง่ได้	สิง่แรกคอืการเตะบอลสำาหรบัเดก็นกัเรยีน
ในโรงเรียนเกือบทุกคน	และที่โรงเรียนก่อนหน้านี้มีสนามฟุตบอล
ให้เล่นกันถึง	30	สนาม	บนเนื้อที่	500	กว่าไร่	แม้สนามจะอยู่ไกล	
ขนาดเรียกกันว่าสนามไซบีเรีย	 ก็ไม่เป็นปัญหากับการเดินทางไป
เล่นกัน	และไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ทันเล่น	เพราะบราเดอร์อาจิณ	
ที่เป็นหัวหน้าแผนกกีฬาในตอนนั้น	 จะขี่มอเตอร์ไซค์ถือไม้เรียว	
อันหนึ่ง	วิ่งไล่ฟาดไอ้พวกที่อืดอาด	ทำาเป็นเดินอ้อยอิ่งไปเล่นกีฬา	
สิ่งแรกที่ผมนึกถึงโรงเรียนในตอนที่สอบเข้ามาเรียนโรงเรียน			
กลางป่าได้กค็อืจะได้เตะฟตุบอล	ซึง่เป็นเรือ่งทีช่ืน่ชอบสำาหรบัผม
และเดก็นกัเรียนทีม่าเข้าเรยีนทีน่ีเ่กอืบทกุคน	ในวนัรุง่ขึน้ตอนเยน็	
ขณะที่ผมแต่งตัวใส่รองเท้าผ้าใบนันยางพื้นเขียวกำาลังจะวิ่งไป
รายงานตัวเพื่อเล่นให้กับทีมโรงเรียน	 ก็ดันสวนกับมาสเตอร์ช่วย
เจ้าของหอพัก

เรียกผม	ปลุกจากภวังค์ที่นึกถึงเรื่องราวความเจ็บชำ้าอย่างเจ็บใจ	
	 “มัดเซ่อแกไม่ว่าอะไรหรอกมั้ง	เด๋วกูไปขอแกเอง	แต่มึงไป
กับกูนะ”
	 “เออ	ไปก็ไป	แต่จะได้คัดเลือกหรือป่าว	กูไม่รู้นะ	ไอ้พวกที่
เล่นทีมโรงเรียนน่ะ	 เก่งๆ	ทั้งนั้น”...ผมตอบอย่างเลื่อนลอย	แต่ก็
ไม่วายตั้งความหวังมันอีกครั้งหนึ่ง	แอบยิ้มนิดๆ	ด้วย
	 “มัดเซ่อครับ	 ผมกับไอ้เล็กขออนุญาตไปคัดตัวนักฟุตบอล
ทีมโรงเรียนครับ”	 ไอ้อ้อขอมาสเตอร์ชาตรีทันทีที่เดินกันไปถึงที่
หลังบ้านแก	
	 “แกสองคนเนี่ยนะ	จะไปเล่นบอลทีมโรงเรียน	ไปก็ไป	ฉัน
ไม่ห้ามหรอก	แต่ถ้าติดแล้วต้องซ้อมน่ะ	กลับมาให้ทันกินข้าวเย็น
นะ	 มาช้าแล้วแม่ครัวเค้าเก็บไปก่อน	 ไม่มีให้กินนะ	 จำาไว้”...
มาสเตอร์พูดแล้วก็เดินขึ้นชั้นบนไปแบบไม่สนใจเราสองคน	
	 ที่หอพักเราจะทานข้าวเย็นกันตอนหกโมงตรง	 หลังจากที่
อาบนำ้าเสร็จตอนห้าโมงเย็นแล้วแต่งตัวใส่ชุดนอนเสร็จแล้วมานั่ง
รอเวลากนิข้าวเยน็	แต่เพือ่นร่วมวงข้าวเยน็ผมกบัไอ้อ้ออกีสามคน
ต้องมานั่งรอเราสองคนประมาณเกือบ	15	นาที	เพราะกว่าผมกับ
ไอ้อ้อจะเลิกซ้อมก้อหกโมงกว่า	แล้วยงัต้องเสียเวลาในการวิง่กลบั
มาจากในโรงเรียนอีก	ซึ่งไอ้เที่ยง	ไอ้ยุทธ	และไอ้เฉยมันก็ดีใจหาย	
ไม่เคยบ่นเลยซักคำา	ที่ผมกับไอ้อ้อมาถึงกันช้า	บางทีเกือบหกโมง
ครึ่ง	เพราะแวะสูบบุหรี่ที่ร้านพี่นพอีกคนละมวน	ปีถัดมาดีหน่อย	
มวีงข้าวเยน็ต่างหากไม่ต้องให้เพือ่นๆ	รอ	เพราะมเีดก็ในหอมาเล่น
ทีมโรงเรียนเพิ่มขึ้นครบวงพอดี
	 ฟุตบอลทีมโรงเรียนกลางป่าเมื่อก่อนนั้น	 ไม่เหมือนสมัยนี้		
ที่มีที่พักให้อยู่รวมกันแถมได้เรียนฟรี	 กินอยู่ฟรีอีกด้วย	 อีกอย่าง
คือในตอนแรกที่ผมเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนใหม่ๆ	จะไม่มีการแบ่งเป็น
รุ่นๆ	อายุไม่เกินเท่านั้นเท่านี้		แต่จะมีทีมชุดใหญ่เป็นหลัก	อายุไม่
เกนิ	18	ปี	และชุดเล็กทีม่กีแ็ค่ซ้อมเฉยๆ	เพือ่จะได้ขึน้ไปเล่นในทมี
ใหญ่ต่อไปในภายหลัง	 เพราะในตอนนั้น	 ทีมโรงเรียนอื่นๆ	 ไม่ม	ี		
ชุดเล็กมาแข่งขันด้วยหรอก	 จะมีแค่โรงเรียนละทีมเดียวเท่านั้น			
ไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่มีหลายรุ่นและมีทัวร์นาเม้นท์ให้แข่งขันกัน	
ชดุใหญ่ของโรงเรยีนเราในตอนนัน้	บางทกีอ็าจจะมตีวันกัเรยีนบาง
คนทีฝี่เท้าดเีกนิอาย	ุแต่ทว่าดนัตวัใหญ่	อย่างไอ้ตู	่เพือ่นผมนีแ่หละ	
ติดทีมโรงเรียนตั้งแต่อยู่ม.ศ.	 2	 ในขณะที่นักฟุตบอลคนอื่นๆ	อยู่
ม.ปลายกันเกือบทั้งทีม	 ต่อมาภายหลังในยุคผมถึงได้มีเพ่ิมเป็น		
รุ่นมัธยมปลายกับมัธยมต้น	 ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการแข่งขันบ่อยนัก
สำาหรับชุดมัธยมต้น	 แต่จะเป็นคู ่ซ้อมให้กับรุ ่นมัธยมปลาย	
นอกจากมัธยมปลายชุดตัวจริงจะซ้อมกับทีมมาสเตอร์ที่ค่อนข้าง
จะสูสีกันในเรื่องความเกเร	ตอนสมัยผมเล่นเป็นศูนย์หน้า	จะเจอ
กับมาสเตอร์คำานึงทุกครั้งเวลาลงซ้อม	 เพราะมาสเตอร์แกจะเล่น
เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ	และชอบสูบบุหรี่ในสนาม	เวลาที่บอลยังไม่มาใน
ตำาแหน่งที่ผมกับมาสเตอร์ต้องแย่งกันเล่นบอล	มาสเตอร์ก็มักจะ
แหย่ผมด้วยการชวนสูบบุหรี่มั่ง	 หรือแกล้งชวนคุยให้ผมเผลอ						

	 “แกจะไปไหน	 ทำาไมไม่อ่านหนังสือตามกฎของหอเรา”...
มาสเตอร์ช่วยนั่นเองที่ขับรถกลับมาจากการสอนหนังสือ	ทำาหน้า
ดุแล้วพูดขึ้น
	 “มดัเซ่อวชิติให้ผมไปเล่นฟตุบอลทมีโรงเรยีนรุน่เลก็ครบั”...
ผมเริ่มหน้าเเหยและตอบมาสเตอร์ช่วยไป
	 “พ่อแกให้มาเรียนหนังสือหรือว่าให้มาเล่นบอล	 หา!”	
มาสเตอร์พูดและจ้องมาที่ผมเขม็ง	โดยไม่รอให้ผมเอ่ยปากตอบ	ก็
สำาทับมาอีกว่า
	 “กลบัไปเข้าสเตอดีเ้ยน็เดีย๋วนี	้แล้วอย่าให้เหน็อกีว่าแอบไป
เล่นฟุตบอล	ไม่ยอมทำาการบ้านอ่านหนังสือ	ไป!”
	 ตอนนัน้มนัเหมอืนกบัโลกอนัสดใสของผมได้ดบัมดืลงทนัที	
ผมเดินร้องไห้กลับเข้าหอไปเพื่ออ่านหนังสืออย่างที่มาสเตอร์สั่ง	
ให้ทำา	กลำ้ากลืนความเจ็บแค้นนั้นเอาไว้ถึงหกปี	จนไอ้อ้อเอ่ยปาก

ลมืดเูกมส์การเล่นทีก่ำาลงัดำาเนนิอยูอ่ะไรอย่างนี	้อกีทัง้ลลีากเ็หลอื
กิน	วิ่งไม่ทันหรือเบียดกันทั้งที่ผมก็ตัวเล็กกว่า	ถ้าเกิดว่ามาสเตอร์
เพลีย่งพลำา้ล้มลง	แกลงไปนอนดดีดิน้ราวกบับาดเจบ็หนกั	ร้องว่า...
	 “รุ่งฟ้าไพศาล	 ทำามัดเซ่อทำาไม	 โอ๊ย!	 ขาหักแล้วมั้งเน่ีย”	
มาสเตอร์คำานึงเวลาจะเรียกนักเรียนที่สนิทหรือที่นามสกุลแปลก	
จะเรียกนามสกุลตามสไตล์ของแก	
	 เมื่อไม่ค่อยมีแมทช์การแข่งขันให้เล่นกันเท่าไหร่	มาสเตอร์
สมบตัทิีด่แูลทมีฟตุบอลของโรงเรยีนร่วมกบัมาสเตอร์เตม็	โค้ชใหญ่
ในตอนนั้น	 ก็จับพวกเราส่งไปร่วมแข่งขันฟุตบอลประชาชนของ
อำาเภอศรรีาชาซะเลย	คิดดเูอาแล้วกนัครบัเดก็อายไุม่เกนิ18	ปีใน
ตอนนั้นต้องลงไปแข่งขันกับพวกรุ่นใหญ่	ซึ่งส่วนใหญ่อายุ	25	ขึ้น
ไป	แบกนำา้หนกักระดกูกนัเกอืบสบิปี	แต่รูไ้หมว่าได้รองแชมป์แบบ
แพ้ในการยิงลูกโทษตัดสินเพราะเสมอกันในเวลาน่ะ	 แล้วจะไป
เหลอือะไรกบัทมีในเครอืเซนต์คาเบรยีลทีม่าเยอืน	หรอืไม่พวกเรา
ออกไปแข่งขันที่โรงเรียนนั้นๆ	 โดนพวกผมต้อนไปแบบยับเยินไป
ตามๆ	กัน	ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง	ทีมโรงเรียนของเราในตอนนั้น
จะเล่นฟุตบอลในรูปแบบที่เหมือนๆ	กัน	ทั้งที่เล่นออร์กาไนซ์เกม
หรือเล่นกันตามหอพักกินเงินพนันกัน	กองหลังต้องเด็ดขาด	เล่น
บอลหนัก	เตะเป็นเตะ	ลูกไปได้แต่พ่อมันต้องกองอยู่	มีกองกลาง
แค่สองตัวเป็นตัวแย่งบอล	เก็บบอลและเปิดบอลไปมุมธง	ยิงไกล
ได้ยิ่งแจ๋ว	 ปีกสองข้างต้องวิ่งเร็วแบบ	 100	 เมตร	 ไม่เกิน	 13-14	
วินาที	มีหน้าที่โยนบอลที่ไปเก็บมาได้ที่มุมธงหลังจากที่กลางเปิด
ไปให้	แล้วโยนเข้ามาตรงหน้าประตใูห้ศูนย์จดัการจบสกอร์	แม้จะ
เรียบง่ายไม่มีมิติในการเล่นมากมายนัก	 แต่ทีมท่ีต่อกรด้วยมักจะ
เอาไม่อยู่เพราะตรงหน้าประตูคู่ต่อสู้	 มี	 ‘เฮเลน’	 หรือไอ้เหลน			
น้องชายของปีเตอร์	หรือไอ้เต้อ	 เซ็นเตอร์ฮาล์ฟจอมโวยวาย	พูด
มากและตวัเลก็	แต่ใจของเต้อมนัไม่เลก็	เป็นกปัตนัทมีด้วยในตอน
น้ัน	 ในตอนท่ีผมกับไอ้อ้อเข้าไปร่วมเล่นทีมโรงเรียนกับพวกรุ่นพี่
ใหม่ๆ	ทั้งสองศรีพี่น้องที่เล่นกองหน้าคน	กองหลังคน	เป็นอะไรที่
มนัน่ากลวัมาก	ท้ังการเล่น	ท้ังความเรว็และแขง็แกร่งเหลอืเกนิใน
ความรู้สึกของผมตอนนั้น	 แต่อะไรรู้มั้ยว่าหลังจากนั้น	 ไอ้สองคน

นี้น่ะไม่เท่าไหร่เลย	หลังจากได้ฝึกซ้อมร่วมกันไปนานๆ	จนมาถึง
วันหนึ่งท่ีเป็นวันเก็บตัวนักฟุตบอลเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับ
จังหวัด	 ตอนนั้นผมเป็นตัวสำารองของไอ้เหลน	 แต่จะสนิทกับ								
ไอ้เตอร์มากกว่า	 มีไอ้เอขาหมูท่ีเล่นปีกซ้ายอีกคนที่เวลาไปไหน			
มาไหนด้วยกนัตอนเกบ็ตวั	แล้วท่ีนีไ้อ้สองพ่ีน้องดนัทะเลาะกันเร่ือง
การซ้อม	 ด่ากันไปมาในสนาม	 จนไอ้เหลนมันรำาคาญเลยบอกให้
เปลี่ยนตำาแหน่งกัน	ไอ้เตอร์ขึ้นมาเล่นเป็นศูนย์หน้า	ส่วนไอ้เหลน
ลงไปเล่นเป็นกองหลัง	 ก็หมูสิครับสำาหรับผมที่เล่นในทีมสำารอง
ซ้อมให้กับทีมตัวจริง	สอนบอลให้จิ้งเหลน	เอ้ย...เฮเลน	(ชื่อเล่นที่
แม่มนัตัง้ให้อย่างหวานแหววเพราะแม่เป็นคนมาเลเซยี)ไปแบบเบาๆ	
จนไอ้เตอร์ที่ขึ้นไปเล่นหน้าแล้วทำาอะไรไม่ได้เหมือนกันตะโกนด่า	
ทีนี้ไอ้เหลนอับอายกลายเป็นโทสะ	ท้าชกกับพี่ชาย	โดยต่อให้ผม
กับไอ้เอขาหมูเข้าร่วมด้วย	 ท้ังท่ีไม่รู้เร่ืองอะไร	 เพียงแต่ไปยืนอยู่
ข้างๆ	 ซ้ายขวาของไอ้เตอร์มัน	 จากนั้นทั้งผมกับไอ้เอก้อเดินแยก
จากไป	ปล่อยให้ไอ้เตอร์บอกกับน้องชายที่ตัวใหญ่กว่าว่า...
	 “อะไรว้า	คนมีการศึกษาเค้าใช้กำาลังในการตัดสินกันหรอก
เหรอ”	แล้วก้อเดินเลี่ยงตามผมกับไอ้เอขาหมูมา	ฮ่ะ	ฮ่ะ	ฮ่ะ!	
	 ช่วงที่ผมอยู่ม.ศ.5	 เป็นรุ่นใหญ่และเล่นเป็นตัวจริงให้กับ
โรงเรียน	ตอนนั้นมีตัวจริงที่อยู่ม.ศ.5	เจ็ดคน	ม.5	อีก	3	และม.4	
อย่างไอ้หนุ่ย	ชัชวาลย์	ที่ฝีเท้าไม่ธรรมดา	ตอนนี้หนุ่ยมันป่วยและ
เพิ่งจะหายดีแต่ยังเล่นไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว	 แต่อยากจะ
บอกว่า	 ไอ้หนุ่ยตอนนั้นมันเก่งเกินอายุจริงๆ	ที่สอดแทรกมาเล่น
เป็นตัวจริงให้กับรุ่นอายุไม่เกิน	18	ได้ทั้งที่หนุ่ยในตอนนั้นเพิ่งจะ	
15	หยกๆ	16	หย่อนๆ	เอง	ทีมโรงเรียนในยุคที่ผมเล่นฟุตบอลนั้น	
ยังคงนโยบายเดิม	 คือมักจะไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน	 แต่จะเชิญ					
ทีมอื่นๆ	มาเล่นที่โรงเรียนสนามตึกอุดมประเสริฐ	ซึ่งใช้เป็นสนาม
เหย้าต้อนรับทีมจากโรงเรียนอื่น	ส่วนใหญ่เป็นทีมจากโรงเรียนใน
เครือเซนต์คาเบรียล	หรือไม่ก็ทีมที่ได้แชมป์กทม.ในปีนั้น	เชิญมา
เล่นในแบบเอาเปรียบนิดหน่อย	 เพราะกรรมการก็เป็นมาสเตอร์
ในโรงเรียนเรานั่นล่ะ	มาสเตอร์อวยพร	ธนารักษ์	ที่มักจะบอกกับ
ผมก่อนแข่งว่า...



	 “เต็มที่ไปเลยไอ้เล็ก	เด๋ว...มัดเซ่อเป่าช่วยพวกมึงเอง”	แล้ว
จะไปเหลืออะไร	 ไม่ว่าจะเป็น	 ACC	 พวกผมเอาชนะไป	 3-1											
อัสสัมชัญบางรักกับเซนต์คาเบรียล	 โดนไปทีมละ	 4-0	 ABAC									
ที่ผู้เล่นกระดูกใหญ่กว่าหนึ่งเบอร์	 ยังโดนสอยไป	 5-2	 พร้อมกับ		
ผมที่ต้องไปนอนโรงหมอเพราะดันตีลังกายิงประตู	 แม้ว่าจะเป็น
สกอร์	แต่ผมตกลงมาหลังเดาะเกือบตาย	เดินไม่ได้จะเป็นอัมพาต
เอา	ดีที่มัดเซ่อหมีเอาสเปรย์ยาชามาฉีดให้กะว่าจะให้เล่นต่อ	โดย
ไม่ถามซกัคำาว่าไหวมัย้	หลงัจากทีห่ามผมออกมาเททิง้ไว้ข้างสนาม	
กว่าจะหายจากหลังเดาะครั้งน้ัน	 ไอ้อ้อกับผมก็หลอกเบิกเงิน
อธิการเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุกวัน	วันละ	300	บาท	เกือบ
สามอาทติย์	โดยจ่ายค่าหมอนวดหลงัแค่ร้อยเดยีว	อกีสองร้อยผม
กับไอ้อ้อแบ่งกัน	อิอิ
	 มอียูค่รัง้เดยีวทีท่มีโรงเรยีนเราได้เข้าไปเล่นในกรงุเทพ	ในปี
นั้นโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเชิญให้ไปแข่งขันกระชับมิตร	แต่ดัน
ตีกันแทบตาย	 เพราะกองหลังของสามเสนวิทยาลัยฝากรอยเท้า
เอาไว้ทั้งที่ไม่ได้เป็นพี่หนุ่ย	 (วงไมโคร)...ซักหน่อย	 เสื้อใส่แข่งดัน
เป็นสีขาวด้วย	ชัดเลยล่ะรอยสตั๊ด	13	ปุ่ม	หลังจากที่ชกกันนัวเนีย
จนสุดท้ายแยกย้าย	เสมอกันไป	1-1	ที่พวกเราไปกันในตอนนั้นมี
แค่นกัฟบุอลทีไ่ปลงแข่งพร้อมกบับราเดอร์สมพลซึง่เป็นผูค้วบคมุ
ทีมและโค้ชอีกหนึ่งคนคือ	มาสเตอร์ปรีชา	ซึ่งเวลานั้นแก่กว่าพวก
รุ่นใหญ่ๆ	 อย่างเราไม่กี่ปี	 ผมขออนุญาตบราเดอร์สมพลกลับเอง
ไม่กลบัพร้อมคนอืน่ๆ	ทีน่ัง่รถตูข้องโรงเรยีนมากนั	บราเดอร์สมพล
ท่านก็ใจดี	 อนุญาตให้ตามที่ขอเพราะเห็นว่าพวกเราตามเพื่อนๆ	
ที่เรียนอยู่ในกรุงเทพมาช่วยเชียร์ตั้งสี่คนแน่ะ	 ในขณะท่ีสามเสน
วิทยาลัยมีกองเชียร์ทั้งโรงเรียน	ไอ้อ้อได้ทีเลยขอบราเดอร์อยู่ด้วย
เป็นเพื่อนผม	คืนนั้นพวกเราไปเที่ยวตามประสาหนุ่มน้อย	โดยไป
นอนค้างบ้านไอ้มด	เพือ่นผมทีเ่จอผปีะเด้อในตอนทีแ่ล้ว	มดมนัมา
เรียนต่อที่เซนต์คาเบรียลและพาเพื่อนสาวจากโรงเรียนสตรีวิทย์
มาเชยีร์น่ะ	เช้ามดืมดขบัรถมาส่งทีเ่อกมยัให้ผมกบัไอ้อ้อขึน้รถทวัร์
กลบัศรีราชา	ผมคดิว่ามนัน่าจะมาเข้าหอทนัก่อนทีม่าสเตอร์ชาตรี

จะจับได้ว่าผมไม่ได้กลับพร้อมคนอื่นๆ	เมื่อวาน	แต่โชคร้ายดันมา
แจค็พอทพอดตีอนเจด็โมงครึง่ทีค่นอืน่ๆ	กนิข้าวเช้าเรยีบร้อยแล้ว	
	 “เจ้ากิตติชัย	เจ้าอัครเดช	ไปไหนมา	ทำาไมเพิ่งกลับมาตอน
นี้ฮึ”	...มาสเตอร์ตะโกนถามผมกับไอ้อ้อจากบนระเบียงห้องนอน
ของแก
	 “เอ่อ	 เอ่อ...ผมไปแข่งบอลที่กรุงเทพแล้วตกรถ	กลับมาไม่
ทันน่ะครับ”...ผมใจดีสู้เสือ	เอ้ย...มาสเตอร์
	 “ตกรถเหรอ	แล้วทำาไมไม่โทรมาบอกวะ	ที่หอก็มีโทรศัพท์
นี่หว่า”...มาสเตอร์ต้อน
	 “เอ่อ	เอ่อ..ผมจำาเบอร์ไม่ได้น่ะครบั	มดัเซ่อ”...ไอ้อ้อตอบบ้าง
	 “แกสองคนไม่ต้องแก้ตัว	 ไปอาบนำ้าแต่งตัวไปโรงเรียนซะ	
หลังเคารพธงชาติ	ไปหาฉันที่ห้องพักครู”...มาสเตอร์สั่ง
	 จากนั้นเราสองคนก็ยอมรับชะตากรรม	เดินเลี่ยงไปอาบนำ้า
แต่งตวั	แล้วรอไปพบมาสเตอร์ชาตรทีีห้่องพกัครหูลงัเคารพธงชาติ	
เหตกุารณ์มนัจะไม่ดราม่าเท่าไหร่	ถ้าวนันัน้...มาสเตอร์ช่วยดนัไม่มี
สอนในคาบแรก	และนั่งอยู่ในห้องพักครูเสียด้วย
	 “จะรบัสารภาพมัย้	ถ้าไม่...ฉนัจะได้สอบสวน	และถ้าผดิจรงิ
จะโดนลงโทษเป็นสองเท่า”	 มาสเตอร์ชาตรีลักไก่ขู่ผมกับไอ้อ้อ
ทันทีที่เราสองคนมาถึงหน้าโต๊ะทำางานของแก	
	 “สารภาพครบั	พวกผมหนเีทีย่วไม่ยอมกลบักบัเพือ่นๆ	ท่ีมา
ด้วยกัน	 แต่ไอ้เล็กมันเป็นคนชวนผมน่ะครับมัดเซ่อ”	 ไอ้อ้อรีบ
สารภาพทันที	 ในขณะที่ผมกำาลังจะอ้าปากพูดแก้ตัวตามสันดาน	
เอ้ย...สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด	
	 “งั้นฉันจะลงโทษแกสองคนสถานเบา	 คนละสามทีละกัน
นะ”	มาสเตอร์ยิ้มอย่างมีชัยที่เอาชนะเราสองคนได้อีกครั้ง
	 “อัครเดชไปเข้าห้องเรียนได้	 ส่วนเจ้าเล็กอยู่ก่อน”...เสียง
หนึ่งดังขึ้นหลังจากมาสเตอร์ชาตรีสำาเร็จโทษเราสองคนเรียบร้อย
แล้ว	 มาสเตอร์ช่วย	 เจ้าของหอที่ผมเคยอยู่ก่อนย้ายมาอยู่ที่หอ
มาสเตอร์ชาตรีนั่นเอง
	 “ซวยแล้วกู”...ผมนึกในใจ	 และก็เป็นไปตามที่คิด	 ผมโดน
มาสเตอร์ช่วยโบยตูดอีกสามที	 โทษฐานที่เคยอยู่หอแกมาก่อน	
ทำาให้เส่ือมเสียแก่หอเดิม	 คือโทษฐานที่มาสเตอร์ช่วยปรักปรำา					
เอ้ย...ตัดสินเพิ่มให้อย่างไม่เป็นธรรม	 แต่ผมก็ต้องจำาใจรับกรรม	
มันไป	
	 ฟุตบอลกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลางป่า	 แยกกันไม่ออก
มาตัง้แต่สมยันัน้	แต่เชือ่มัย้ว่า	ทีผ่มได้รูจ้กัเพือ่นๆ	รุน่พีแ่ละรุน่น้อง
กเ็พราะฟตุบอลนีล่่ะ	ความสมัพนัธ์ของเดก็ผูช้ายสมยัก่อนมกัเกดิ
ในสนามแข่งขันฟุตบอล	 บ้างก็เท้าเปล่า	 บ้างก็ใส่แองเกิ้ลผ้า							
บางทีก็รองเท้าผ้าใบ	 ที่เจ๋งหน่อยก็สตั๊ดเตะบอล	 และที่เจ๋งสุดๆ	
ต้องเป็นยี่ห้ออาดิดาสหรือพูม่า	โอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังละกัน
	 จบตอน	 ปีเตอร์กับเฮเลน	 ฟุตบอลทีมโรงเรียนและตกรถ				
ที่สามเสน

 เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 นักเรียน	 แผนก	MLP	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน	ระดับประถมศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2561	ได้รับเกียรติจาก	นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม	รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	เป็นประธานในการประเมิน		โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม 
นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการ	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	ตัวแทนชุมชน	คณะครู
และนกัเรยีน	ให้การต้อนรบั	ณ	อาคารโอเซ่	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	เมือ่วนัที	่12	พฤศจกิายน	2561	ผลการประเมนิปรากฏว่า	เดก็ชายกริชัภาส	
ถาวร	ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด	และจะเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

การรับการตรวจประเมินนักเรียนเพื่ ือรับพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบจังหวัด)



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 บางคนรูจ้กัเพราะชมภาพยนตร์	รูจ้กัเพราะคำาบอก
เล่า	 สำาหรับเรานั้นรู้จักในประการหลัง	 คือนักเรียนช่ือ											
อาทิตยา	เป็นคนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้ฟัง
	 ออกพรรษาปีนีค้ณะของเรามโีอกาสได้ไปชมให้เหน็
กบัตาเสยีท	ีจากทมีงานเดมิคอืครอบครวัมสิทพิย์ประภา
และเพื่อนๆ	 ของลูกเธอ	 โดยมีการจองโรงแรมล่วงหน้า
ก่อนเกือบปีและจัดทอดผ้าป่าที่วัด	 จังหวัดหนองคาย	
(ทอดเป็นประจำาทุกปี)	 ในปีนี้จึงจัดทอดให้ตรงกับวันขึ้น	
15	 คำ่า	 เดือน	 11	 เพื่อที่จะได้ไปชมบ้ังไฟพญานาค												
สิง่มหศัจรรย์คูบ้่านคูเ่มอืงของชนชาวหนองคายเสยีท	ีทมี
เราไปกันด้วยรถตู้	2	คัน
	 เราจองสถานที่ชมบั้งไฟพญานาคในสถานีเรือ			
รัตนวารี	นขร.เขตหนองคาย	โดยสั่งจองโต๊ะจีนไว้	2	โต๊ะ	
แต่เกิดการผิดพลาดในการจอง	จึงต้องปูเสื่อนั่งชมนั่งกิน
กนั	แต่กไ็ม่ได้เป็นอปุสรรคเพราะเขตนีค้นจะเข้ามาได้นัน้
ต้องส่ังจองล่วงหน้าเท่านั้น	 คนจึงไม่แน่นแออัดเหมือน	
จุดอื่นๆ	 โชคดีที่เราออกเดินทางจากที่พักเร็วพอสมควร		
เผ่ือเวลารถติด	 สรุปแล้วคณะเราเดินทางไปชมอย่าง
สะดวกสบายไร้อุปสรรคทั้งปวง
	 เมือ่เข้าไปในสถานเีรอืรตันวารแีล้ว	แนวรมิแม่นำา้โขง
ได้จัดโต๊ะจีนและจัดบริเวณไว้ให้ปูเสื่อนั่งมากพอต่อ		
ความต้องการของผูเ้ข้าชม	แอร์	อัน๋	ฝ้าย	เบน็ซ์	ฯลฯ	กลุม่
วัยรุ่นทั้งหลายได้ไปจัดการเรื่องอาหาร	 เครื่องดื่มจาก
หมู่บ้านใกล้เคียงกับค่ายทหารมาเสร็จสรรพ	 ทั้งทีมนั่ง

	 เมื่อ	 20	 กว่าปีที่ผ ่านมา	 เราสอนวิชาการพูดต่อหน้า					
ประชุมชน	 ซึ่งเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย									
จำาได้ว ่ามีนักเรียนช่ืออาทิตยา	 (จำานามสกุลไม่ได้)	 มาจาก	
จ.หนองคาย	 ออกมาเล่าเรื่องแปลกๆ	 คือดวงไฟข้ึนมาจากแม่นำ้า	
เธอไปดกูบัคณุพ่อ-คณุแม่	และสรปุตอนท้ายว่าเป็นดวงไฟทีแ่ปลก
มาก	ไม่รู้ว่าคืออะไร	เกิดขึ้นได้อย่างไร	แต่ก็สวยดี	เธอเล่าจบแล้ว	
เพือ่นๆ	กเ็งยีบ	ครูกง็ง	ไม่รูจ้ะวพิากษ์หรอืซักถามว่าอย่างไร	เพราะ
งงกันหมดทั้งห้อง	เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตนี่แหละ

 “ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11”	หลายคนคงจะได้ยินมา
บ้างแล้วว่ามกีารสร้างภาพยนต์ไทย	เมือ่ปี	2545	เป็นเรือ่งของการ
เกิดลูกไฟผุดขึ้นมาเหนือลำานำ้าโขงในคำ่าคืนข้ึน	 15	 คำ่า	 เดือน	 11	
ทำาให้เป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์และถกเถยีงกนัว่าเป็นปรากฏการณ์จรงิ	
หรือเกิดจากฝีมือมนุษย์	 จะอย่างไรก็แล้วแต่	 ทำาให้คนไทยทั่ว
ประเทศรู้จัก	 “บั้งไฟพญานาค”	 ที่เกิดขึ้นในลำานำ้าโขงกันทั่ว
ประเทศ

รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขแต่สำาหรับเราไม่ได้สนใจ
อาหารเท่าที่ควร	ใจจดใจจ่ออยู่กับแม่นำ้าโขง	เรายืนมองไปเรื่อยๆ	
ท้ังซ้าย-ขวาของรมิแม่นำา้	และมองข้ามไปฝ่ัง	สปป.ลาว	ท่ีกำาลงัจดั
งานวันออกพรรษา	 มีเสียงเพลงและจุดพลุตลอดเวลามองเห็นได้
อย่างชัดเจน	 ส่วนทางท่ีเราจับจองท่ีนั่งดูนั้น	 ส่วนใหญ่จะเป็น
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่จับจองโต๊ะให้ญาติมาน่ังชมและรับประทาน
อาหารกัน	ผู้คนจึงไม่แออัดเหมือนจุดอื่นๆ	
	 “เกิดมาก็เห็นแล้ว	 สมัยก่อนเรียกว่า	 ลูกไฟผี”	 มัคนายก
ประจำาวดัทีค่ณะเราไปทอดผ้าป่าในช่วงเช้าเล่าให้ฟัง	มคันายกเล่า
ต่อไปว่า	 “จะเป็นลูกไฟเท่าไข่ไก่สีแดงเหมือนสีของไฟท้ายเบรค

รถยนต์	ตามตำานานในพทุธศาสนาได้กล่าวว่า	พญานาคเดมิอาศยั
อยูเ่มอืงบาดาล	มนีสิยัดรุ้าย	แต่พอพระพุทธเจ้าเสดจ็มาโปรดสตัว์
ก็เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา	 เลิกนิสัยดุร้ายและคิดจะ
ออกบวช	แต่ตดิทีเ่ป็นสตัว์ไม่สามารถบวชได้	พญานาคจงึปวารณา
ตนเป็นพทุธมามกะ	เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ขึน้ไปโปรดพทุธมารดา
ท่ีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 (ช่วงเข้าพรรษา)	 จนครบ	 1	 พรรษาเมื่อ
พระองค์เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น	 15	 คำ่า	 เดือน	 11	 ด้วย
บนัไดแก้ว	บนัไดเงนิและบนัไดทองทีเ่หล่าเทวดาทำาถวาย	ส่วนโลก
มนุษย์ก็ทำาบุญตักบาตร	(ตักบาตรเทโวโรหณะ)	และนำาดอกไม้ธูป
เทียนไปกราบไหว้บูชา	 ความน้ีก็รู้ไปถึงพญานาคที่อยู่ในเมือง
บาดาล	เหล่าพญานาคจงึจดัทำา “บ้ังไฟพญานาค” จดุเฉลมิฉลอง
เป็นพุทธบูชาเช่นกัน	 บั้งไฟพญานาคจึงผุดขึ้นจากแม่นำ้าโขงใน				
วันขึ้น	15	คำ่า	เดือน	11”
	 “ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย	 และที่
นครพนมก็มี	 แต่ที่หนองคายจะมีมากที่สุด	 จุดที่เราจะชมได้มี	 7	
จดุ	คือ	อ.สงัคม	อ.โพนพสิยั	อ.ศรเีชยีงใหม่	อ.รตันวาปี	อ.ปากคาด	
จ.บึงกาฬ	และบึงโขงหลง	ที่นครพนมก็มีเช่นกัน”
	 “แหล่งนำา้ทีไ่ม่ใช่แม่นำา้โขง	เคยมปีรากฏการณ์นีห้รอืไม่คะ”
	 กลุ ่มเรามีการซักถามผู้บรรยาย	 ถึงแม้จะเป็นมัคนายก
ของวัดแต่ท่านคืออดีตผู้อำานวยการโรงเรียนที่หนองคาย
	 “มีครับ	 มีคนออกไปจับกบในเวลากลางคืน	 เดินจับกบอยู่
ในนาข้าว	อยู่ๆ	ก็ปรากฏบั้งไฟพญานาค	ผุดขึ้น	3	ลูกติดๆ	กัน	คน
หากบลมแทบใส่	ตกใจมากและเกิดความหวาดกลัว”



	 นี่ก็แสดงว่าแหล่งนำ้าที่ไม่ติดหรือเชื่อมต่อกับแม่นำ้าโขงก็
ปรากฏการณ์มบีัง้ไฟพญานาคเกดิขึน้	เท่าทีเ่ราได้ข่าวมานัน้มเีกดิ
ขึ้นอีกหลายแห่งที่นอกจาก	7	แห่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
	 “มนีกัข่าวทวีช่ีองหนึง่มาทำาข่าวว่า	บัง้ไฟพญานาคนีช้าวลาว
ได้ทำาขึน้	โดยยงิปืนนำาแสงหลอกชาวไทย	ต่อมาทวีช่ีองนัน้กเ็จ๊งไป
เรียบร้อยแล้ว”	นี่คือความเชื่อและความศรัทธาของชาวริมนำ้าโขง
ที่มีต่อตำานานบั้งไฟพญานาคที่มีมายาวนาน
	 “ตามหนองตามบึงก็มีปรากฏแต่ไม่สูงมากนัก	 ชาวบ้านไม่
ค่อยไปดูกันเพราะกลัว	เขาเรียกกันครั้งแรกๆว่า	ลูกไฟผี”
	 เมื่อคณะของเราได้ปูเสื่อกันเรียบร้อยแล้ว	 ต่างคนต่างรับ
ประทานอาหารกัน	 พอพระอาทิตย์ตกดินเราก็ไปยืนเกาะรั้วริม
ขอบแม่นำ้าเพื่อเตรียมตัวถ่ายรูป	 โดยมีมิสทิพย์ประภายืนอยู่ด้วย
กัน	 เราบอกให้มิสทิพย์ประภาช่วยกันเตรียมถ่ายรูป	แต่บังเอิญมี
คนทีน่ัง่โต๊ะข้างๆ	ทีเ่รายนืชวนเราคยุ	กค็ยุกนัทำาให้เราคยุเพลนิจน
ลืมตัว	บั้งไฟลูกแรกก็ผุดขึ้นมาเหนือแม่นำ้าในทันทีลูกที่	2	และ	3	
ก็ตามมาติดๆ	 กันโดยเราตั้งตัวถ่ายรูปไม่ทันเลย	 ยอมรับว่าตกใจ
มาก	ขึน้ต่อหน้าต่อตาเรา	เท่าทีเ่หน็นัน้ข้ึนทางฝ่ังทีเ่รายนือยู	่ไม่ได้
ขึ้นทางฝั่ง	 สปป.ลาว	 เสียงผู้คนโห่ร้องกันอย่างกึกก้อง	 ในเวลา	
18.18	นาฬิกา	(เราถามเด็กๆ	ยืนข้างๆ	ว่า	ลูกแรกเวลาเท่าไร)	
	 จากนั้นก็ขึ้นอีกเป็นระยะๆ	ห่างบ้าง	ถี่บ้าง	ปะปนกับเสียง
จุดพลุทั้งฝั่งไทยและ	สปป.ลาว	รวมทั้งโคมลอยและโดรนอีกด้วย	
คกึคกักนัทัง้	2	ฝ่ัง	แต่โชคดจีดุทีเ่ราดอูยูน่ัน้ไม่มกีารเฉลมิฉลองใดๆ	
เพราะเป็นเขตของราชการ	จงึดไูด้สะดวกสบายและค่อนข้างเงยีบ
บั้งไฟทุกดวงที่ขึ้นจะมีเสียงโห่ร้องรวมท้ังเราด้วยทุกครั้ง	 มันร้อง
โห่ออกมาอย่างอัตโนมัติ

	 เราเปิดกล้องรอไว้เผ่ือว่าบั้งไฟขึ้นมาเมื่อใดก็จะกดถ่ายได้
ทนัท	ีรวมทัง้มสิทพิย์ประภาด้วย	แต่ส่วนใหญ่เราจะถ่ายไม่ค่อยจะ
ทัน	 เพราะพอบั้งไฟขึ้นมาทีไรเราก็จะอุทาน	“ว้าย!	 ...นั่น”	ทุกที	
คอืตื่นเต้นตกใจทุกครัง้จึงกดถา่ยไม่ค่อยทัน	ดวงไฟก็จะหายไปใน
อากาศ	ช่างเป็นดวงไฟทีม่สีเีป็นเอกลกัษณ์เสยีจรงิๆ	ในคลปิต่างๆ	
ของยูทูปบอกว่าเป็นสีแดงอมชมพู	แต่เราว่าไม่ใช่	ถ้าเปรียบเทียบ
ก็ตรงกับมัคนายกของวัดที่บรรยายไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันคือสี
เหมือนไฟท้ายเบรกรถยนต์
	 เราสัง่ให้โจ้	เพือ่นของอัน๋ถ่ายภาพด้วยกล้องใหญ่	แต่ปรากฏ
ว่าถ่ายไม่ได้จึงได้ภาพจากกล้องเราและมิสทิพย์ประภาเท่านั้น	
ส่วนจำานวนเวลาที่ขึ้นและการนับจำานวนมีคนนับให้เสร็จสรรพ	
การขึ้นของบั้งไฟนั้นบางครั้งก็รอนาน	บางครั้งก็ขึ้นติดๆ	กัน	 แต่
ขอยนืยนัคอืชดุแรกขึน้จากฝ่ังไทย	ส่วนลูกอืน่ๆ	กข็ึน้กลางลำาแม่นำา้
บ้าง	ขึ้นเลยไปทางฝั่ง	สปป.ลาวบ้าง	เรานับได้	38	ลูก	จึงเดินทาง
กลบั	เมือ่เวลา	19.08	นาฬิกาเพราะกลวัว่าถ้ากลบัช้ารถจะตดิมาก	
ขณะทีร่ถของเราออกเดนิทางกข็ึน้อกี	2	ลกู	มองเหน็ได้ในรถอย่าง
ชัดเจน	รวมแล้วที่คณะของเราไปดูกันนับได้	40	ลูกพอดี
	 ลืมบอกไปว่า	 ขณะที่ลูกไฟขึ้นนั้นจะมองไม่เห็น	 จะเห็นก็		
ต่อเม่ือขึ้นเหนือนำ้าแล้ว	 4-5	 เมตร	 พุ่งตรงแล้วโค้งลงเล็กน้อย					
แล้วกด็บัหายไป	เป็นแบบนีท้กุลกู...ตืน่เต้นทกุครัง้	ทกุลกูช่างเป็น
ปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เคยได้ยินเล่าขานนานนับหลาย
สิบปี	 ก็เพิ่งได้มาเห็นด้วยตาตนเองในวันนี้	 ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอ
ขอบคุณน้องอั๋น	 (ศิษย์เก่า)	 และครอบครัวของมิสทิพย์ประภา						
ที่พาเรามาในครั้งนี้

ผลการบันทึกปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในวันออกพรรษา
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

1	 สถานีเรือ	 สังคม	 3
2	 อบต.จุมพล	 โพนพิสัย	 3
3	 วัดไทย	 โพนพิสัย	 2
4	 ท่าม่วง	 รัตนวาปี	 149
5	 ตาลชุม	 รัตนวาปี	 29
6	 ปากนำ้างึม	(บ.หนองกุ้งเหนือ)	 รัตนวาปี	 154
7	 หนองกุ้งใต้	 รัตนวาปี	 5
8	 พุทธอุทยานนานาชาติ	 รัตนวาปี	 148
9	 นำ้าเป	 รัตนวาปี	 107
10	 โพนแพง	 รัตนวาปี	 40
11	 เปงจานเหนือ	 รัตนวาปี	 53
12	 หนองคอน	 รัตนวาปี	 74
13	 หินหมากแป้ง	 ศรีเชียงใหม่	 5
14	 ลานพญานาค	 ปากคาด	 35
15	 แก่งอาฮง	 อำาเภอเมือง	จ.บึงกาฬ	 5
16	 บ้านท่าสีไค	 อำาเภอบึงโขงหลง	จ.บึงกาฬ	 17
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ที่ จุดเกิด อ�าเภอ จ�านวนลูก

	 เราเดินทางกลับที่พักด้วยความชื่นมื่น	
พักผ่อนกันอย่างสบายอกสบายใจ	 คณะเรา
ค้างคืนที่	 จ.หนองคาย	2	คืน	คืนแรกไปชม
แสง	 สี	 เสียง	 ที่ลานพญานาค	 ก็เป็นเรื่อง
ตำานานพญานาคเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
จึงมาขอบวชกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
ตามท่ีเราเคยได้ยินกันมาน่ันเอง	 ได้ชมการ
แสดง	 ฉาก	 แสง	 สี	 เสียงและนักแสดงแล้ว	
ยอมรับเลยว่ามืออาชีพจริงๆ	 แต่อ่านจาก
เอกสารแล้วเป็นข้าราชการครู	 นักศึกษา	
นกัเรยีนจากหนองคายล้วนๆ	นบัว่าจดัแสดง
ได้ยอดเยี่ยมมาก...ขอชื่นชมจากใจจริง	 คน
พื้นที่หนองคายเล่าให้เราฟังว่า	 บางปีถ้ามี
เดอืนแปด	2	ครัง้	ลกูไฟพญานาคกจ็ะขึน้เพิม่
อีกคืนหนึ่ง	คือในคืนแรม	1	คำ่า	เดือน	12		แต่
จะมปีระปราย	จำานวนไม่มากนกั	เราเรยีกกนั
ว่ามา	 “ซ่อม”	 ให้	 เธอใช้สำานวนเหมือน
นักเรียนสอบซ่อมเลย
	 คณะของเราเดินทางกลับท่ีพักด้วย
ความชื่นมื่น	 คุยกันเรื่องบั้งไฟนี้ตั้งแต่นั่งรถ
จนถึงโรงแรมท่ีพักและเข้าพักผ่อนกันอย่าง
สบายอกสบายใจ	

	 เรื่องราวเล่าขานถึงบั้งไฟพญานาค	 ซ่ึงเกิดขึ้นมาเป็นเวลา											
อันยาวนานแล้ว	 ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็ยืนยันกันว่าเกิดมาก็เคยเห็นลูกไฟนี้
แล้ว	มีชายคนหนึ่งอยู่ริมแม่นำ้าโขง	ปัจจุบันอายุ	74	ปี	 ได้เล่าว่าตอน
เด็กๆ	อายุประมาณ	12	ขวบก็ได้เห็นลูกไฟนี้แล้ว	นี่ก็แสดงว่าชายผู้นี้
ได้เห็นลูกไฟมาเป็นเวลา	60	กว่าปีแล้ว

	 เรื่องเหล่านี้ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้มาก		
เรื่องนัก	ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธา	ความแปลกความ
มหัศจรรย์ของลูกไฟที่เกิดในแม่น�้าโขงในวันขึ้น	 15	 ค�่า			
เดือน	 11	 ที่ชาวหนองคายและชาวไทยท่ัวไปควรอนุรักษ์			
ให้เป็นประเพณีวัฒนธรรมประเภท	 Unseen	 Thailand					
ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศไทย



	 ภารกจิใหญ่ๆ	ของ ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว	 นับ
แต ่กีฬาเครือสถาบันมูลนิธิคณะเซนต ์คาเบรียลแห ่ง
ประเทศไทย	คร้ังที	่16	ระหว่างวนัที	่17-20	ตลุาคม	ทีผ่่านมา

	 การแข่งขันกีฬาเครือฯ	 ในครั้งน้ีได้รับเกียรติจากนายสุวัจน์ 
ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 (ศิษย์เก่าโรงเรียน
เซนต์คาเบรียล)	ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

	 ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติจาก	ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการ
เจ้าคณะแขวงประเทศไทย	 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปิด	
เมื่อ	20	ต.ค.	61

	 งาน	ACS Day	จัดที่โบสถ์คณะมหาไถ่	กทม.	 เมื่อวันที่	10	
พ.ย.	61	จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ	มีการระดมทุน	กองทุนครู
เกษียณ	งานนีน้ายกสมาคมศษิย์เก่าขอความร่วมมอืจากศษิย์
เก่าทกุรุน่	เพือ่คณะครขูอง	ACS	โดยท่านลงทนุแสดงวดีทิศัน์
ด้วยตนเอง...ดูแล้วซาบซึ้งจริงๆ	

	 งานนีม้คีรเูกษียณมาร่วมงานกนัมากมาย	โดยเฉพาะ	ม.ชาตรี 
อนุเธียร ได้มาร่วมงานด้วย

	 งานคืนสู่เหย้าปีนี้	ตรงกับวันที่	2	กุมภาพันธ์	2562	เป็นงาน
ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี	 รุ ่น	 4831	 เป็นเจ้าภาพ	 ช่วงเช้ามีงาน
มากมาย	และ	Home	Running	Day	ครั้งที่	2...	นักวิ่งเตรียม
ฟิตซ้อมกันให้ดีก็แล้วกัน	เพื่อโรงเรียนของพวกเรา

โดย	ม.	เม้า	 สวัสดีครับน้องๆ	และเพื่อนๆ	ชาว	ACS	ทุกท่าน	พวกเราทั้งเรียนอีกทั้งมีกิจกรรมหลากหลายในรั้วของเรา	
ทุกคนคงจะเหน็ดเหนื่อยกันถ้วนหน้านะครับ	แต่พวกเราก็สู้ๆ	กันเต็มที่	พี่	ม.ปลายก็มีข่าวมารายงานเหมือนเช่นเคย

 ภราดาสยาม แก้วประสทิธิ ์หวัหน้าฝ่ายวชิาการโรงเรยีน	
ได้จดังานวนัวชิาการสมัพนัธ์อสัสมัชญัศรรีาชาผ่านพ้นไป
เรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	15-16	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	มี
กิจกรรมมากมาย	ทั้งได้ความรู้และความเพลิดเพลิน

	 ส่วนภราดาศิริชัย ผังรักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายลูกเสือชั้น						
ป.4-ม.3	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2561	ณ	ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ	ศรีราชา

	 พิธีฉลองหิรัญสมโภชการถวายตัวครั้งแรก	 ของภราดา 
เศกสรร สกนธวัฒน์ ณ	 โบสถ์เดล	 โรซาริโอ	 อัสสัมชัญ
ศรีราชา	เมื่อ	4	พฤศจิกายน	2561

 ภราดาคมสันต์ หมูนค�า	ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	ไปร่วม
ช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนท่ีค่าย
วชิราวุธ	ตั้งแต่เปิดค่ายจนปิดค่าย

	 ฟาดเคราะห์ไปอย่างเต็มๆ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต 
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	ถูกรถยนต์ชนท้าย	(รถ)	อย่าง
เต็มๆ	แต่ปลอดภัย...แม่พระคุ้มครองอย่างแท้จริง...

 ม.วัชชราวุธ ยางตลาด	 ปีนี้ผลงานโดดเด่นมาก	 ส่ง
นักเรียนไปแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม
ปีการศึกษา	 2561	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ประเภทเดี่ยว
ระนาดเอก	 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป	 และ

นอกจากนี	้ร้องเพลงสากลกไ็ด้เหรยีญทอง	เพลงลกูทุง่ได้
เหรียญเงิน...ยินดีด้วยค่ะ

 มิสอัญชลี พรหมสวัสด์ิ ส่งนักเรียนไปแข่งขันความ
สามารถด้านศิลปะ	กไ็ด้รางวลัชนะเลศิ	ได้เป็นตวัแทนไป
แข่งขันระดับเขตต่อไป...เก่งค่ะ

 ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์ ก็นำาพานักกีฬาตะกร้อ	รุ่นอายุ	16	
ปี	ชนะเลิศกีฬาตะกร้อ	กรมพลศึกษา	มาเรียบร้อย

 มิสธารินี มะปรางหวาน	 รู้สึกจะภูมิอกภูมิใจกับลูกๆ						
ม.6/2	 เหลือเกิน	ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 และ
รางวัลชุดสวยงาม	กับนักร้องหน้ากาก	“มะปรางหวาน”

	 แข่งขนัต่อคำาศพัท์ภาษาไทย	(คำาคม) มสิศรตุา นจินรินัด์กลุ 
ตวิเดก็ได้เป็นผูแ้ทนเขตไปแข่งระดบัภาคและได้รบัเชญิให้
ไปเป็นกรรมการอีกด้วย...ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง

	 ส่วน ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล ส่งนักเรียนประกวดคำา
ประพันธ์	ได้รองชนะเลิศอันดับ	2	ในรายการเดียวกันนี้

	 ...เก่งทั้งครอบครัวเลย	ยินดีด้วยค่ะ
 มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล	ผช.หัวหน้าวิชาการ	ระดับ	
ม.ปลาย	 ได้จัดงานแสดงผลงานของนักเรียนกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิชาการสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืนของ	ม.4-6		ณ	
หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	เมื่อ	13	พ.ย.	61	ที่ผ่านมา

	 กิจกรรมเดียวกันนี้	 งานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นแต่ง	 ของ				
มสิอญัชล ีพรหมสวัสดิ ์คว้ารางวลัชนะเลศิและ	มสิณฐันนัท์ 
รังสยิานุสติ	ได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1...ยนิดด้ีวยค่ะ

	 ส่วนกิจกรรม	คณิตกับศิลป์	ของมิสฉวีวรรณ กันภัย ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

	 สนุกสนานกันยกใหญ่	 งานวันวิชาการที่ผ่านมา	 ทั้ง	
ม.ตฤณ โกมลธนกจิ ทัง้มิสธารนิ ีมะปรางหวาน	เล่นกบั
หน้ากากนักร้องกันสนุกสนาน	 ทั้งหน้ากากนกเอี้ยง	
หน้ากากมะปรางหวาน	ฯลฯ...รับรางวัลกันเพียบ!

	 เชื้อไม่ทิ้งแถว...น้องภีม	 บุตรชาย ม.ชัยวัชร์-มิสชลธิชา 
ต่อจรัส ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 งาน
นทิรรศการวนัวชิาการของโรงเรียนอสัสมัชญัสมทุรปราการ	
ระดับ	ม.ปลาย	เมื่อ	19	พ.ย.	61

 มิสจิรวรรณ สายธารทิพย์ มิสเนติมา วงษ์เกตุ และ						
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ พานักเรียนกลุ่มประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย	ACS	ไปศึกษาดูงานเรื่องเล่าเช้านี้	ที่สถานี
วิทยุโทรทัศน์ช่อง	 3	 งานนี้ไปกระทบไหล่ดารามากัน
เรียบร้อยแล้ว

	 ส่วนกลุ่มของมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี ไปร่วมงานกาล่า
ดินเนอร์	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ	และร่วมแสดง
ความยนิดกีบับคุลากรดเีด่นของ	มสิสภุาภรณ์ พรรตันกจิกลุ 
และ	ม.สจิุนต์ ศรชยั	ทีไ่ด้รบัรางวลัจาก	สมาพนัธ์สมาคม
ผู ้ ปกครองและครู โร ง เรี ยน ใน เครื อมู ลนิ ธิ คณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วย

	 งานกาล่าดนิเนอร์ทีอั่สสมัชญักรุงเทพฯ	ทีผ่่านมา	ครูสตรี
ของเราแต่งชุดราตรีอลังการกันทุกคน	 โดยเฉพาะมิส



ปราณ ีสมัฤทธิ ์จำาแทบไม่ได้เลย	คดิว่าเป็นดาราช่อง	7...
	 ต้องขอบคุณครอบครัวของน้องโอโซนที่ทำาให้โรงเรียน			
อัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	 ประเภท
นกัเรยีนดเีด่น	ทำาชือ่เสยีงให้กบัโรงเรยีนในเครอืฯ	ประจำา
ปีการศึกษา	2561

	 คณะครูและพนักงาน	 ฝากขอบคุณแพทย์จีนสพล         
สมวงษ์ ศิษย์เก่า	ACS	ที่มาบริการฝังเข็มรักษาโรคให้ฟรี	
พร้อมทั้งนำานักศึกษามาช่วยแมะตรวจโรคด้วยวิธีแพทย์
แผนจีน	เมื่อ	14	พ.ย.	61

	 Rally	 ปฐมวัยครั้งที่	 2	 จันทบุรี	 คุณครูปฐมวัยจัดกันไป
เต็มๆ	ไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผม	“มนต์รักลูกทุ่ง”	ทั้งลุงป้ามา
กันแบบสวยงาม

 มสิสวุรรณา มสิพรรณศร มสิหทยัรตัน์ มสิมนทพิย์ และ
มิสวิลาวัณย์ เดินทางเข้ากรุงเทพ	 จัดหาของขวัญของ
รางวัลให้กับทีมแรลลี่	ไม่รู้จักเหนื่อยเลย...ทุ่มเทเต็มที่

 ม.เอกชัย อุดมเกตุ ไม่ว่าสนามแข่งหรือกิจกรรมบนเวที	
ทำาได้ดีไม่แพ้กันเลย...เจ๋งทุกเวที

	 กฬีาคณะฯทีผ่่านมาครอูนบุาลเรารบัหน้าทีร่ายงานตวัลง
ทะเบียนกรีฑา	คึกคักแข็งขันกันทุกคนเลย	ตั้งแต่เตรียม
เอกสาร	อปุกรณ์ทีใ่ช้รายงานผลการแข่งขนั	ทกุอย่างผ่าน
ไปด้วยดี

 มสิหทัยรตัน์ เหล่ารกัผล ต่อไปนีไ้ม่ต้องขีร่ถตากแดดตาก
ฝนแล้ว	 ขับรถคู่ใจไปโรงเรียน	 อย่าลืมแวะสแกนนิ้วด้วย
นะคะ

 มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ	 ในรอบ	20	ปีไม่เคยลางาน		
ปีนี้ลาไปไหน	 ทำาไมลาง่ายจัง	 อดรางวัลไปตามระเบียบ
นะคะ

	 ยินดีกับมิสศิริพร ศรีค�า	เจ้าสาวป้ายแดง	ขอให้มีลูกน้อย
กลอยใจทันใช้เร็วๆ	นะ

 มิสศรินัินท์ สมนาแซง	พกันีเ้ข้าโรงพยาบาลบ่อย	ดแูลตวั
เองด้วย	ทุกคนเป็นห่วงค่ะ

	 เปิดตัวอย่างเต็มๆ	ของมิสจินตนา กองทอง MLP	งาน	
Rally	ทีร่ะยองเธอจดัเตม็ด้วยชดุสไปเดอร์แมน...ว้าว!	จดัเตม็

	 ระดับประถมจะจัดแรลลี่	 “ท่องแดนพระอภัยย้อนวัยไป
เมืองการ์ตูน”	ระหว่าง	12-13	ม.ค.	62...สู่เส้นทางเมือง
ระยองฮิ!...แค่เส้ือก็กินขาดแล้วละ	 รีบสมัครกันด่วนเลย
นะจ๊ะ...แฮ่ๆๆ...ไม่ไปแต่ ม.เม้า	 อยากได้เส้ืออ่ะ ม.เจ๋ง!	
จะว่าไง???

	 สุดท้าย	สมาคมผู้ปกครองและครู	นำาโดย นายกเจีย๊บ	คน
เก่งของเรา	ร่วมกบัโรงเรยีนจดัมหกรรมคอนเสร์ิตการกศุล	
จัดวง	Big	Ass	และ	Paradox	มาขย่มเวทีที่สนามสิรินธร	
เมื่อ	 27	 พ.ย.	 ที่ผ่านมา	 รุ่งเช้าฝ่ายอาคารสถานที่ของ	
ม.ทราย	 (ม.สุภาพ)	 ต้องส่ังดินมาถมสนามแบบเร่งด่วน
เพราะดนิยบุไปหลายฟตุ...เต้นกนัระเบดิระเบ้อเร้ยยยย...

	 ฉบับนี้ขอรำ่าลากันก่อน	พักผ่อนช่วงคริสต์มาสและปีใหม่
กันอย่างมีความสุข...โชคดีปีใหม่	2562	ค่ะ

โดย	พี่	ม.ปลาย

 น้องวินวิน	 อ.1/1	 ลูกพ่อเป็ดศิษย์เก่า	 เป็นเด็กดี	 น่ารัก	
พ่อเป็ดหายห่วง

 น้องจันทร์เจ้า อ.1/2	บอกครูแต้ว่า	 จันทร์หอมนะบ้าน
อยู่เขาเขียว	หนูชื่อจันทร์เจ้าค่ะ...มิสจำาผิดล่ะสิ

 น้องฮิปโป อ.1/3 พี่นกฮูก	 อ.3/1	 สองพี่น้องเกิดวัน
เดียวกันฉลองเค้กพร้อมกันทั้ง	2	ห้องเลย	แบ่งกันนะคะ	
ครูนิด	ครูหมู

 น้องกุล	 อ.1/4	 เด็กน้อยน่ารัก	 มีดีที่ท่าเต้น	 ขวัญใจครู
อนุบาลเลยนะคะ

 น้องสมทิ	อ.1/5	หนุม่น้อยน่ารกั	อารมณ์ด	ีใครเหน็กอ็ยาก
เล่นด้วย

 น้องอาชา	อ.1/6	กบัพีเ่ล้ง	อ.3/5	คณุแม่อยากให้เก่งทัง้	ไทย	
จนี	องักฤษ	เสรมิกนัไปค่ะ	ให้เวลาผมเล่นบ้างนะครบัคณุแม่

 น้องที อ.2/1	พอเปิดเทอม	2	มา	ก็ถามครูแต้ครับ	เมื่อ
ไหร่จะซ้อมกระโดด	3	ขาอีกครับ

 น้องหมีพู อ.2/2	พี่ทิกเกอร์ อ.3/1	พี่น้องคู่นี้	เดินตัวเท่า
กัน	ไม่รู้ใครพี่ใครน้อง

 น้องบอสตัน	 อ.2/3	 เป็นน้องครูแต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ				
“พี่แต้	พี่แต้”...ก็มิสแต้หน้าเด็กไง

 น้องเกรซซี่ อ.2/6	ใครอยากรู้ประวัติฮาโลวีน	ถามน้อง
ได้เลย	แต่น้องจะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

 น้องปัณปัณ	อ.2/5	บอกว่าผมจะมีน้องแล้วครับ
 น้องอนันา	อ.3/2	นกัวิง่	อารมณ์ด	ีสขุภาพด	ีดแูลตวัเองด้วย
 น้องภูมิ อ.3/3	ทานข้าวเยอะๆ	จะได้แข็งแรงนะครับ

	 สวัสดีครับ	น้องๆ	และเพื่อนๆ	ชาว	ACS	ทุกท่าน	พวกเราทั้งเรียนทั้งทำากิจกรรมหลากหลายในรั้วของเรา	
ทุกคนคงจะเหนื่อยกันถ้วนหน้านะครับ	แต่ก็สู้ๆ	กันเต็มที่	ส่วนพี่	ม.ปลายก็มีข่าวมารายงานเหมือนเช่นเคย

 น้องโบอิ้ง อ.3/4	นักวิ่งตัวจิ๋ว	ใครๆ	ก็คิดว่าอยู่อนุบาล1	
ผมอยู่	อ.3	แล้วนะครับ

 น้องอาซัน	อ.3/6	ชอบออกกำาลังกาย	นักวิ่งก็เก่ง	ว่ายนำ้า
ก็ได้	สุดยอดเลยนะคะ



 การประกวด	SET	เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	
21	ณ	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 ม.มหิดล	น้องภูผาภักดี  
พงษ์พนัศ	 ได้เกียรติบัตรเข้ารอบรองชนะเลิศ	 (เปียโน)	
ระดับประถม น้องสรรสวัชญ์ พิชิตนภากุล	ได้รับเกียรติ
บตัรเข้ารอบรองชนะเลิศ	(กลองชดุ)	ระดบัประถมเช่นกนั

	 ...ไต่ระดับได้ขนาดนี้เยี่ยมมากครับน้อง
 สองคนนี้เก่ง ณัฎฐชัย เมฆฉาย	 และภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย
นักกีฬาปีนหน้าผาของเรา	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไป
แข่งขันกีฬาที่ประเทศจีน...ยอดเยี่ยมครับ	

 ทางด้านน้องณฐัวตัร (น้องชรู่า)	อ.3/3	ได้รบัรางวลั	1	ใน	
10	 สุดยอดผู้พิชิตฝัน	 ได้ทุนการศึกษาจากนมดีมอลต์	
20,000	บาท	และได้จากขวญัใจมหาชนอกี	10,000	บาท	
พร้อมถ้วยรางวัลอีกด้วย...เก่งจริงๆ	ครับ

 ทางด้านน้องโอโซน กิรัชภาส ถาวร	 คนนี้ไม่พูดถึงเป็น
ไม่ได้	คนเก่งทีไ่ปแข่งทีไ่หนกช็นะทีน่ัน่	ขณะนีไ้ต่ระดบัไป
สู่การคัดเลือกนักเรียนพระราชทานกันแล้ว

 ส่วนน้องปีตคิณุ อภชินกจิ	ป.3/3	กไ็ปกวาดเหรยีญทอง	
ในการแข่งขนัอจัฉรยิะทางคณติศาสตร์	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคต่อไป

 นิว	ม.3/1	สถานะกับเซฟตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจ๊ะ
 ไนซ์ ม.3/1	รักกับพี่โฟนช่างยืนยาว	555
 โฟกัส	ม.3/1	หนุ่มหล่อหน้าใหม่
 กวา ม.3/1	ช่วงนี้ติดแฟนนะเราน่ะ
 ฟีม	ม.3/1	ได้ข่าวว่าเป็นสุดที่รักของทามเหรอ?
 เนฟ	ม.3/2	หน้าก็หล่อ	ร้องเพลงก็ไพเราะ...เปอร์เฟค
 ปีเตอร์ ม.3/2	ทำาไมน่ารักจัง	พักปอดบ้างนะ...อ้าว!
 คลีน ม.3/2	หล่อกินใจสาวๆ	มาก...เบื่อจังมีแต่คนหล่อๆ	
ทั้งนั้น

 โอ๊ต	ม.3/2	กรี๊ดเก่ง	เสียงดังเก่ง...เรียนเก่งป่ะ?	
 โอม	ม.3/2	อย่าเข้าโรงสีบ่อยนักนะ	เพื่อนเป็นห่วง
 ทาม	ม.3/3	เลิกหัวเราะเสียงดังได้แล้ว
 วุ้นเส้น	ม.3/3	เลิกเพ้อ	เลิกอวดน้องเทินได้ละ

ต่อไปเป็นข่าวเด็กดีศรีอัสสัมฯ กันบ้าง...
 น้องแอนิกา เบิร์กฮาวท์ และน้องปานชีวา ศรีโคตร     
ป.1A	เก็บเงินได้	100	บาท	ส่งให้ปกครองหาเจ้าของ

 คนดขีองเราทีเ่กบ็ของมค่ีาแล้วคนืให้เจ้าของมอีกีมากมาย
อาทิ	 น้องชฎายุ คงเมือง ม.2	 MLP น้องชนพัฒน์         
บุญฤทธิ์ ม.1	

 น้องณฐัฌาพชัร์ จ�าปาศร ีม.2A	 น้องพรีณฐั อนิทร์สว่าง 
ป.1A	ก็เก็บกระเป๋าสตางค์ได้

 น้องณัฐพล ผิวอินทร์ ม.6	เก็บเพาเวอร์แบงค์ได้
 น้องชนาธิป ศรีรัตนอารี ณรงค์ศักดิ์ ก้อนทรัพย์ ภณิดา 

แพนไธสง วิทวัส คงแก้ว น้องกรกช พลเยี่ยม อาทิตยา 
ม.6 นภัชนก	ม.2	...เก็บเงินได้แล้วส่งฝ่ายปกครอง

 ภานุวัฒน์ พุทธตรัส และกรภัทร์ มาเอี่ยม	ม.3	ก็เก็บเงิน
ได้และส่งฝ่ายปกครองเช่นกัน

 ณัทวัตร สรีรกิจ ก็เก็บเงินได้ท่ีร้านจำาหน่ายอาหาร...นี่
เป็นเพียงตัวอย่างของเด็กดีศรีอัสสัมฯครับ	!

ต่อไปเป็นข่าวคนเก่งกันบ้าง…
 นายศุภวิชญ์ สืบแสง	 ม.5	 ได้ไปแข่งค่ายโครงการ
ภูมศิาสตร์โอลมิปิก	ของ	สอวน.	ประจำาปี	2562...เก่งนะครบั

 พรววิฒัน์ เนือ้ละออ	ไปแข่งขนัทกัษะวฒันธรรมจนี	(ร้อง
เพลง)	โรงเรียนคาทอลิก	(รสจ.)	ได้รางวัลชนะเลิศ	รับไป	
1,000	บาท	ส่วนกิรนา เอี่ยมวสันต์ ประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน	 ระดับ	 ม.ต้น	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1				
รบัเงนิรางวลัไป	800	บาท	ส่วนธนวฒัน์ ออกผล	ได้รางวลั
รองชนะเลิศอันดับ	 2	 จากการแข่งขันหมากเรียง	 ระดับ	
ม.ต้น	ได้รางวัล	600	บาท	งานนี้ มิสนาถสินี แสงวิจิตร 
และมิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง	เป็นติวเตอร์

 ทางด้านศิลปะ	 เพื่อนๆ	 ของเราก็ไปคว้ารางวัลมาหลาย
รายการ	 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม	 61	 ระดับเขต						
จัดที่	รร.บึงพิทยาคาร	อาทิ	ภานุพงษ์ พันธ์วิไล	ม.ปลาย	
ได้เหรียญเงิน	 อรภัฎ แซ่ซื้อ	 ม.ปลาย	 ได้เหรียญเงิน        
วีรภัทร เภตรา ม.ปลาย	 ได้เหรียญทองแดง กิตติพจน์ 
ค�าปรางปราชญ์ ม.ปลาย	 ได้เหรียญทองแดง	สุพศิน     
ศริทิตัธ�ารง ได้เหรยีญทอง	งานนีม้สิอญัชล ีพรหมสวสัดิ์ 
เป็นติวเตอร์

 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก	 จากการแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศลิปกรรมปี	2561	พรววิฒัน์ เนือ้ละออ 
ม.2/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่ง
ระดับภาคต่อไป

 ภรู ิโกด ีม.3/6	และสทุธวชิญ์ บตุรนนท์ ม.3/6	ได้รางวลั
เหรยีญทอง	อนัดบั	1	จากการแข่งขันต่อคำาศพัท์ภาษาไทย	
(คำาคม)	ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ได้เป็นตวัแทนเขต	
3	ไปแข่งระดับเขตต่อไป...ยินดีด้วยครับ	เก่งจริงๆ	

 เบลล่า	ม.3/3	ช่วยพูดให้ดังๆ	หน่อย	เพื่อนฟังไม่รู้เรื่อง
 ต้า	ม.3/3	ยินดีที่ได้เป็นประธานรุ่นด้วยนะ
 พิม	ม.3/4	ยังรอรักแท้อยู่นะ...555	สมัยนี้มีด้วยรึ?
 ซาบิน่า	ม.3/4	ยังรอน้องเฟิร์สอยู่เด้อ!	
 ฟูล ม.3/4	เลิกหัวร้อนได้แล้วนะ	ลำาไย
 มิว	ม.3/4	แบ่งเวลาร้องเพลงบ้างนะ	เสียงดังไป
 ตุ้มฉิม	ม.3/4	หลับในบ่อยนะช่วงนี้
 น�้าผึ้ง ม.3/4	เลิกหวงของได้แล้วนะ
 กาน ม.3/4	อย่านอนหลับในห้องบ่อยนัก	พักปอดบ้าง
 กาหลง	ม.3/5	ปีนี้จะลาออกแล้ว	โชคดีนะเพื่อน
 มิว ม.3/5	เพื่อนๆ	รอสั่งของอยู่นะ
 บลู ม.3/5	ตีกลองเยอะ	ตีจนหัวหดแล้ว
 ภูริ ม.3/5	 ไปหาหมอประสาทบ้างรึยัง	 ช่วงนี้สติไม่ค่อย
อยู่กับตัว

 กัน	ม.3/5	เรียนก็เก่ง	ร้องเพลงก็ไพเราะ
 ออย	ม.3/6	โลกเป็นสีชมพูแล้วละ
 มิ้ง ม.3/6	ติดแฟนนะเราอ่ะ
 เย็น ม.3/6	ร้องเพลงไพเราะเหลือเกิน
 วิน	ม.3/6	น่ารักจุงเลย
 แพรว ม.3/6	แต่งหน้าลดลงหน่อยนะ	รักษาสิวบ้าง
 พูม่า	ม.3/7	ขอผู้ชายในสังกัดบ้างสิ
 เซฟ ม.3/7	อย่ายิ้มได้มั้ย...ละลายแล้ว
 ฮิม	ม.3/7	น่ารักขนาดนี้	เอาใจไปเลย
 ปอ	ม.3/7	ไม่สนใจฮาร์ทหน่อยเหรอ
 ดีเจ ม.4/5	ทำาไมหน้าเหมือนลูกชิ้นจัง...ก็ไม่ได้ไปเกาหลี
นี่นา

 ปอ	ม.4/6	เพื่อน	ม.4/1	แอบหลงรักอยู่อ่ะครับ
 ปรอย	ม.4/4	กนิน้อยๆ	หน่อย	สารอาหารออกท่ีแก้มหมดแล้ว
 มายเมดเนท ม.5/5	อย่ายิม้บ่อยนะครบัพี	่ใจละลายกลาย
เป็นทะเลแคสเปียนหมดแล้ว

 ซนั ม.4/6	ทำาไมนิง่จงัอะครบั	...นิง่กว่็า	คยุเก่งกว่็าจะเอาไง!	
 บิว	ม.4/3	ผู้หญิงอะร่ายยยย...คิ้วตำ่าจัง

 เมย์ ม.4/4	ยิ้มหน่อย	ทำาให้ผมเผลอบ่อยอีกแล้ว
 อ้อ	ม.4/2	ทิ้งนาซ่า...ไปปารีสทำาไม?
 ต้อปาล์ม	ม.4/6	เพื่อนห้อง	1	ใจลอยไปหาแล้ว
 พีว่าวา	ม.5/2	ผมชอบคนมแีก้ม...โดยเฉพาะพี.่..อ้าว!บอก
ตรงนะ

 พี่วิกร	ม.6/5	เลิกน่ารักได้แล้ว
 พี่ตั้น ม.6/5	ชอบมองลงมาข้างล่างบ่อยจัง
 อานัส	ม.5/1	ธุรกิจเสื้อ	HUB	นี่ขายดีนะครับ
 วิน	ม.5/1	เป็นหัวหน้าที่โคตรเท่เลยพี่
 เกรซ	ม.5/1	เลิกหน้าอ้อนได้แล้ว	อิอิ
 เจมส์ จริาย ุม.5/1	เมือ่ไหร่จะกลบัมา	ไม่มคีนเขยีนแพทช์
การบ้านให้	555

 มิสติ๊ก เมื่อไหร่จะเลิกขอแสตมป์คะ?	คิคิ	(แซวๆ)
 บอส	ม.6/4	น้อง	ม.5	บอกว่ายิ้มน่ารัก
 น้องเกรวี่ ม.4/8	มีคนแอบชอบประมาณ	50	กว่าคน	ขอ
เป็นคนที่	51	ได้ปะ??...ทำาไมเยอะขนาดนั้น

 พี่ฟอน	ม.6/1	น่ารักจริงๆ	เล้ย
 เญจ ีม.5/1	พดูมากจงั	เลกิพดูได้แล้ว	หวัเราะเบาๆ	หน่อย
 พี่เจ็มส์ ม.5/1	เมื่อไหร่จะเลิกหลอนครับ
 แพร ม.5/1	แอบน่ารกันะเราเนีย่...แพรเขาไม่ได้แอบ	คน
มองต่างหากที่แอบ	555

 พี่สน ม.6/2	ทำาไมเท่จังเลยครับ	พี่ชาย
 ปัณณ์ ตัวเล็กน่ารัก	จากพี่	ม.6
 แมว	ม.6/9	ตั้งใจเรียนได้แล้ว	คิคิ
 เอิร์ธ	ม.5/1	ทำายังไงให้ผอมอ่ะ	อยากรู้จัง
 แป้งปนัด	ม.5/1	มีพี่ดอมคอยคิดถึงเสมอนะครับ
 ฟร้องซ์ ม.5/1	อยากกินไก่หุบบอนจังครับ
 โลมา ม.5/2	ทำาไมน่ารักจังครับ
 กั้ง ม.5/1	เรียน	รด.	คนเดียวครับ	FC	เลยครับ
 ก้อง	ม.5/1	มีคนคิดถึงเป็นพักๆ	นะครับ
 อัน ม.5/1	พี่เล่นกีต้าร์เก่งจังครับ	จีบได้มั้ย	อิอิ...
 พล	ม.5/3	ยังคิดถึงคนชื่อเป้ อยู่มั้ยครับ



 ต้นน�้า	ม.5/2	สวยขึ้นหรือป่าวจ๊ะ
 พี่จุ๋ย	ม.6/1	ทำาไมหล่อจังครับ
 แพรวริฐา	ม.5/1	อย่าน่ารักมาก	ขอร้อง
 โอโซน ม.5/2	 หน้าตาดี	 มีความสามารถ	 แต่ทำาไมไม่มี
แฟนอ่ะจ๊ะ

 พี่นัทไผ่ ม.5/2	เลิกดำาได้แล้วครับ
 พี่โบ๊ท	ม.5/2	รักน้องๆ	ทุกคนนะคร้าบบ
 พีค	ม.5/1	คิดว่าเล่นบาสโหดแล้วเท่มากมั้ง
 วอ ม.5/2	จะเป็นยังไงนะ	กับคนห้องนั้น?
 ดีเดย์ ม.5/2	ทำาไมน่ารักจังเลยอะ	เค้ารักดีเดย์
 น้องๆ	 แก๊ง Rich Boy	 หน้าตาดีท้ังกลุ่มเลยนะคะ	 คัด
หน้าตาเข้าเหรอ	จากพี่	ม.5/2

 พี่แจน	ม.5/1	ทำาไมรวยจังครับ
 พี่ปราบ	ม.6/3	หยุดน่ารักได้มั้ย	ใจหนูกำาลังจะละลาย
 ปริ๊น	ม.6/8	ทำาไมหลุมเยอะจัง	555...
 เหนือ	ม.6/8	ร้องเพลงเพราะมากค่ะ
 ผมเห็นฉบับที่แล้วที่แซวกัน	 ตอนนี้เลิกกันแล้วครับ	

...หลวงพี่ติม	ม.6/6
 น้องสตางค์	ม.5/6	ตั้งใจเรียนนะน้อง
 สุ่ย ม.6/6	มีคนแอบชอบอยู่นะ	ห้อง	5	ดังนะจ๊ะที่เชียร์
แมนยูอ่ะ

 น้องดีเจ	ม.4/5	 ได้ข่าวว่าแอบหักอกรุ่นพี่	 ม.6	 เหรอจ๊ะ	
555

 น้องพลอย	ม.5/6	รอเฉลยพีร่หสัก่อนนะครบั	อย่าพึง่ลืมล่ะ
 น้องจนูหนวด	ม.5/3	เป็นเสน่ห์ของพี่ๆ 	ม.6	เยอะมากนะ
รู้ตัวเปล่า	555

 นิ้ง ม.6/8	เปิดใจยังครับ	ม.6/6	มีคนรออยู่
 น้องไม้เมตร ม.5/5	พี่	ม.6	แอบมองทุกเช้าเลย
 น้องกั้ง ม.5/1	พี่	ม.6/6	ชอบ
 นุฟ ม.6/1	ชอบมาตั้งแต่	ม.1	แล้วนะ	เปิดใจให้เราหน่อย
ได้มั้ย

 พี่บีม	ม.6/7	ฟันเริ่มเข้าที่แล้วสวยจังนะครับพี่

 พีบ่วัชมภ	ูม.6/7	ตสิแตกมากค่ะ	พีห่นชูอบ	ไอดอลหนเูลย
 พี่ฮอล ม.6/8	ช่วงนี้อินเลิฟ	มีใครในห้องที่พิเศษๆ	ป่ะจ๊ะ
 พลอยนภุา	ม.6/7	ได้ข่าวว่า	เพ้อถงึพีด่วิทกุวนัเลยนะครบั
 ตุน ม.6/8	ไม่คิดจะเปิดใจให้คนที่ชอบมา	3	ปีบ้างเหรอ
 พี่ควิ้นซ์ ม.6/7	เมื่อไหร่จะเลิกทำาเสียงนกเสียงกาคะ
 ฝากถงึน้องแบงค์ ม.5/5	เลกิเชงิเยอะได้แล้ว	ยิม้ให้พีบ้่าง
 ฝากถึงน้องปอ ม.4/6	ไม่คิดจะให้โอกาสคนที่ชอบมาตั้ง	
7	เดือนหน่อยเหรอ

 ฝากถึงน้องกร	ม.5/5	หยุดน่ารักได้แล้ว	พี่เขิน
 มาร์ค ม.6/5	จบไปแล้วอย่าลืมกันนะจากห้อง	9
 มิ้ว	ม.4/5	อยู่กับพี่นานๆ	นะ	จากคนที่รู้ใจ
 แบงค์	ม.6/9	อย่ามองหน้าประตูเยอะนะครับ
 พี่เจเจ ม.6/7	ชอบน้องริต้า	ม.4/7	น้า
 หมูน้อย ม.6/7	ทำาไมชอบปั่นจังค่ะ	อนาคตอยากเป็นคน
ขายนำ้าปั่นเหรอค่ะ

 พีอ๋่อง ม.6/7	ทัง้ตวันีม้ลูค่าเท่าไหร่ค่ะ	ได้ข่าวหมดกบัเดก็
ไปเป็นหมื่นแล้วนะ

 พี่โฟ้ก ม.6/7	ได้ข่าวว่ารถแรง	หมดไปเท่าไรแล้วค่ะ
 พี่พู่ ม.6/7	 เป็นทอม	ชอบพี่นะคะ	ชอบตั้งแต่อยู่หอกับ
หนูแล้ว

 เต่า ม.6/6	เทอร์โบซิ่งตัวเท่าไหร่ครับ
 ภูวเณศวร์ ม.6/8	ได้ข่าวว่าตนัโอช	ิมวิสคิ	BNK48	หรอครบั
 นุ่น ม.6/4	เลิกขึ้นเสียงได้แล้ว	เพื่อนตกใจ
 Sydney	ห้อง	7	เลิกเล่นแรงได้แล้วไม่ชอบ
 พี่ห้อง ม.6/3	รักกับจูออนนานๆ	นะ
 แอบชอบพี่ตองด้วย	ม.6/8
 พี่เกี้ยว ม.6/4	ฟันเข้าที่ยังครับ
 พี่น้ิง พี่ตอง พี่แบม พี่เฟิร์น เป็นนักดนตรีประจำาห้อง
หรอครับ

 ติดตามพี่ปรัญอยู่นะครับ	พี่มิ้งค์	ม.6/8
 พี่เหนือ	ม.6/1	ตัดใจจากคนนั้นได้ยังครับ
 ม.ซัน ช่วงนี้	Top	form	น่าดูนะครับ

 พี่ปริญ ม.6/8	ร้องเพลงจีนเป็นใช่เปล่าครับ	
 แอบชอบอยู่นะครับ ตูน ม.6/8
 พี่อึ้ง ม.6/8	กินผงซักฟอกเข้าไปเหรอคะ?
 พี่ปราบ	ม.6/3	อ้วนขึ้นเพราะพี่อิ้งป่ะคะเนี่ย
 แบม ม.6/8	มาเข้าแถวบ้างเถอะ
 พี่ห้อย	ม.6/3	ได้ข่าวว่าไม่ชอบแปรงฟันเหรอ
 น้องเบเยอร์ พี่มาร์ค	ม.6/5	คิดถึง
 นายแตน ม.6/3	พิมพ์คิดถึงมากนะ
 ข้าวตัง ม.6/5	หล่อได้ใครครับ	งงใจจัง
 อามมี่	ม.6/5	เมื่อไหร่จะสมหวังเรื่องความรัก
 เป้า ม.6/5	เอาสักคนครับ	อย่าลีลา
 ซีเพชร	ม.6/5	เมื่อไหร่จะเล่นเพลงที่ขอได้สักที
 อาม ม.6/5	จะจบ	ม.6	แล้วนะ	เมื่อไหร่จะขอสักทีล่ะ
 ปกรณ์ ม.6/5	คิดถึง	ดาว	ม.6/3	นะครับ
 เควิน ม.6/5	หน้าเหมือนพี่โอ๊ตปราโมทย์จังครับ
 ตัน้ ม.6/5	ชอบพดูถงึมสิธารนิ ีมอีะไรจะบอกกบัมสิก่อน
จบ	ม.6	มั้ยครับ

 ดัง	ม.6/5	เมื่อไหร่จะคืนดีกับ เป้ ม.6/5	สักทีครับ
 มาร์ค ม.6/5	ทำาไมเป็นคนหลายใจจังครับ
 ไม้ ม.6/5	เลิกติดเกมส์ได้แล้วครับ
 เช็ต ม.6/5	ร้องเพลงเพราะจังค่ะ	หนูชอบ
 ภูมิ ม.6/5	ได้ข่าวว่าที่บ้านขายปลวกเหรอครับ
 น�้าฟ้า ม.6/5	คือสมบัติของห้อง
 โฟล์ค, เฟิร์ส	ม.6/5	เลิกปากดีได้แล้วนะครับ
 น้องฝน ม.4/4	น่ารักจังครับ	จากพี่	ม.6/5
 มุ้งมิ้งค์ ม.6/	ช่วงนี้มีความสุขกับความรัก
 นอ้งจจีี ้จริดา (เกม) ม.6/7	โฟคบอกว่าเลกิเขนิได้แล้วชอบมาก
 โอปอล์	ม.6/2	เดี๋ยวนี้หัวโตขึ้นนะ
 บุ้งโก๋ ม.6/4	ตั้งใจเรียนนะ	มีคนให้กำาลังใจอยู่
 พี่แดงน้อย	ม.6/5	ทำาไมหน้าเหมือนโอ๊ตปราโมทย์จัง
 อามมี่ ม.6/5	แอบชอบน้องฝนหรอ!!
 ข้าวตัง ม.6/5	เลิกเพ้อถึง	แอลได้แล้วครับ

 พีส่บิ	ม.6/1	หน้าเหมอืนมสิธารนิจีงัครบั...	ต้องไปตรวจ	DNA
 จิ๊บ	ม.6/2	สถานะเป็นไงเอ่ย?
 นุ่น ม.6/4	ได้ข่าวว่าชุดพละขายดี	เพราะมีนุ่น 6/4	เป็น								
พรีเซนเตอร์

 เนย ม.6/1	ทำาไมชอบกระอักเลือดจัง	อะเอิ๊กๆๆๆ
 น�้าหวาน	ม.6/1	มีอีกชื่อ	ชื่อน้องเหรอ?
 แอน ม.6/1	ไปทำาไม	icon	siam	เมื่อวันพฤหัสน่ะ
 วิน ม.6/4	หัดทำางานเองบ้างนะอิอิ
 เนย ม.6/1	ทำาวันศุกร์ให้ว่างๆ	ก่อนที่จะโดนตัดออกจาก
กองมรดก

 น้องตะวัน ม.1/1	เมือ่ไหร่จะมใีจให้พ่ี	จะจบแล้วน้า...	คดิ
จะกินเด็ก!

 พีน่�า้หวาน	ม.6/1	ตกลงจะเป็นนกัเรยีนหรอืเป็นตลกครบั
 พี่เอแคลร์ ม.6/1	เชื่อผมเถอะว่า	ชื่อพี่เขียนแบบนี้
 พี่	ม.6/1	แอบชอบน้องเอิท ม.4/3	อยู่นะ
 โซเฟีย ม.6/4	เลิกร้องเพลงเด็กมีปัญหายังจ๊ะ
 จุ๊ย ม.6/1	งานไม่หา	หาแต่เรื่อง
 บอส	ม.6/1	แอบชอบเพื่อนในห้องเหรอ
 ม.เบิร์ด	ต้องเอาห่อหมกฮวกไปฝากป้าเปล่าครับ
 คอม	ม.6/1	เหนื่อยเหมือน	ม.3	เลยเนอะ	ตอนนั้นไม่มี
ใครแต่ตอนนี้มีเธอ	จุบุ

 น้องแป้ง	ม.5/1	ขอบคุณที่เป็นกำาลังใจให้เรานะจ๊ะ	555	
จากพี่คอมเอง

 อู๋ ม.6/1	เราเหมือน	Power	bank	เหมือนจะสำาคัญ	แต่
สุดท้ายก็สำารอง	ถึงคนขาย		Power	bank

 พี่ซูม	ม.6/3	ทำาไมร้องเพลงเพราะจัง	FC	เลยฮ้าบ
 บมีศรัญญ่า ม.6/2	มาไกลนะเราอะ	หมายถงึถอยมาไกล	

555
 จิ้ม ม.6/2	จาพนมตามหา
 พาร์ท ม.6/2	พาเพือ่นมาเรียนด้วยหรอ	 เหน็เดนิด้วยกัน
ทกุวนั

 ดาว	ม.6/3	มีร้อยล้านแล้วมั้ง
 ว่าน	ม.6/2	บอกว่าลดหุ่นแต่กินเหมือนพายุซัด
 นัด	ม.6/2	สุรวุฒิคือใครหรอ
 จุ๊บจิ๊บ	ม.6/2	เจ้าแม่งานห้องเลยจ้าคนนี้
 บีมนริศ	ม.6/2	มีความรักรึเปล่า	ถึงดูดีขึ้น	
 เมื่อไหร่จะเลือกใครสักทีครับ	พี่แบงค์	ม.6/1
 เลิกใช้กำาลังได้แล้ว	แต้งกิ้ว	ม.6/2
 น้องรุ้ง ม.5/2	ขาวไปไหม	พี่แสบตา
 ยังคิดถึงน้องเรญ่า	ม.4/1	เหมือนเดิม	จาก พี่โปร ม.6/2
 ข้าวตัง	ม.6/5	ทำาไมนามสกุลเดียวกับมิสนุชนารถ
 ฟิว	ม.6/3	พิมบอกคิดถึงแนน...งง...
 หนูดี	ม.5/4	ตั้งใจเรียนจากพี่	ม.6/2
 ก้อง ม.5/1	ตั้งใจเรียนด้วย	อย่าติดเกมเยอะ



 พี่วริท ม.6/2	ทำาไมหล่อจังครับ
 แต้งกิ้ว ม.6/2	ได้ข่าวว่าถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพี่ติม
 โอปอ	ม.6/2	เปลี่ยนชื่อจาก	โอปอ	เป็น	โอโปร	ได้เปล่า	

555...
 แอ๊นท์ ม.6/2	ทำาไมเต้นพริ้วจังอะ	สอนเต้นหน่อยดิ	555
 เกี๊ยว	ม.6/4	แว่นใหม่สวยจังครับพี่
 นาย	ม.5/2	พี่รหัสจะจบแล้ว	รอของขวัญอยู่นะ
 ม.ปริญญา	อย่ายิ้มบ่อยนะคะ	ไม่มีสมาธิเรียนเลย
 แยม ม.6/2	ได้ข่าวช่วงนี้ฮอตนะ	เด็กๆ	รุมล้อม
 รื่นรมย์ ม.6/2	ไม่ใส่บิ๊กอายแล้วเหรอคุณพี่
 ป้าโอ๋ ม.6/2	ขอให้ติด	มธ.นะจ๊ะ	
 ตี๋น้อย ม.6/2	เลิกสูงได้แล้ว	แฟนปวดคอ
 แยม ม.6/2	เพือ่นไม่ได้เป็นคนนะ	เพือ่นเป็นนกและมน้ีอง
เยอะมาก

 จี้ ม.6/2	ผมสั้นตั้งแต่	ม.4	ป่านนี้ยังไม่ยาว	555
 บีมศรัญ	ม.6/2	เมื่อไหร่จะมีแฟน
 ว่าน ม.6/2	บอกจะลดความอ้วนตัง้แต่	ม.4	ป่านนีย้งัพองเอาๆ
 ดาว ม.6/3	แม่ให้กินนกหวีดแทนข้าวเหรอ	555
 อุ้ม ม.6/2	แอบคุยกับใครอ่ะ	5/5	(B)
 หนูดี ม.5/4	ทำาไมเปลี่ยนแฟนบ่อยจัง
 แป้ง	(ณัฐวิภา)	ม.5/1	เลิกกวนได้ละ	ถือว่าพี่ขอ
 เรญ่า	 ม.4/1	 พี่จะไปไม่เข้าห้องน้องแล้ว	 น้องก็อย่าเข้า
ห้องพี่ละกัน

 แจ้ ม.6/4	เงินมา	งานไป
 บอส	(ดำา)	ม.6/4	งานไม่ทำา	ขาดเรียนก็บ่อยนะเรา
 เว็ลธ์ ม.6/2	มีมหาลัยแล้ว	เล่นใต้เก๊ะอย่างเดียวเลยนะ
 แคบ	ม.6/2	ม.4-5	หลับตลอด	ช่วงนี้แอคทีฟหน่อยน้า
 เก็ท	ม.6/2	เด็กน้อยหัวโครงงาน
 อุ้ม	ม.6/2	นอนดึกเหรอ	เห็นนอนในห้องบ่อยนะช่วงนี้
 พีระ	ม.6/2	คนนี้นี่เป็นเจ๊ของกลุ่มเลยนะ
 จี้ ม.6/2	ทรงผม	ม.4	กับ	ม.6	ต่างกันเยอะเลยนะ
 มีน	ม.6/2	เมื่อไหร่จะเลิกร้อน

 หมี ม.5/4	มีพี่รอดอกไม้อยู่นะ
 หัสวีร์	ม.5/7	 เลิกกวนประสาทได้ละ	ตั้งใจเรียนด้วยนะ					
จากน้อง	ม.2

 นัท ม.6/2 ต้อนี้ใครหรอ?
 ด๋อย	ม.6/2	ถ้ามีลูก	ลูกจะมีตามองทางไหมครับ
 แยม	ม.6/2	มีจิตใจในการใช้ชีวิตบ้างนะ
 ดาว	ม.6/3	เสียงหรือลำาโพงดังไปนะ
 มาร์ท	ม.6/2	ทุกวันนี้เดินกับเสาไฟฟ้าหรอจ๊ะ
 จี้ ม.6/2	ทรงผมนี้มีใครเป็นไอดอลรึเปล่า
 ว่าน	ม.6/2	ที่บอกจะลดนำ้าหนักแค่พูดใช่ไหม
 นัท	ม.6/2	จริงจังบ่อยไป	เพื่อนตามไม่ทัน
 แอ๊น ม.6/2	การเต้นของคุณผมยอมเลย
 ขอให้ฟีฟ่า ม.6/8	กับเจนี่ ม.6/8	รักกันนานๆ	นะ
 ทำาไมอาร์ท ม.6/6	กินไก่บ่อยจังคะ
 พิม ม.6/7	อยากเป็นนักท่องเที่ยวในอนาคต
 ตั้ง	ม.6/8	แอบถ่ายรูปคนอื่นบ่อยๆ	ระวังโดนนะ
 ไนท์ ม.6/8	แอบกินขนมไม่ดีเลยนะ	ไม่ดีที่ไม่แบ่งกัน
 แหม่ม บู ม.6/8	ไหนว่าจะเริ่มวิ่งสักทีคะ
 เจด้า ม.6/8	เดี๋ยวนี้กล้าเล่นมือถือในห้องน้า
 ตื่นเร็วสอง  ม.6/8	ไฟไหม้แล้ว
 ตูน	ม.6/8	ไหนบอกจะเข้าฟิตเนสทุกวันไงคะ	
 ชัย	ม.6/6	เกรดออกยังคะ
 พี่เดีย	ม.6/8	จัดเก๊ะเก็บของให้เรียบร้อยบ้าง
 วิน ม.6/4	ทำาไมขี้เก็กจัง
 ปริญทร์ ม.6/4	เปย์หนักจริงๆ	โดยเฉพาะ	BNK48	โอตะ
วีไอพีนะครับเนี่ย	อย่าโดดคาบ	8	บ่อยนะครับ

 อาดีอัน	ม.6/8	กับตาหวาน	BNK48	นี่ยังไงคะ?
 อธิวัฒน์ ม.6/8	มีฟีฟ่าเป็นคามิแล้วมีโอชิกี่คน?
 ภูวเณศวร์	ม.6/8	เป็นเสียงพากย์ปีกาจทูีด่มีากเลยนะคะ
ว่ามั้ย

 จุฬาลกัษณ์ ม.6/8	เป็นคุณไข่ในห้องเลยนะครบั	น่ารกัจรงิๆ	
 ประเสริฐชัย	ม.6/8	หลับได้ตลอดเวลาจริงๆ

 ข้าวตัง ม.6/5	ขอบคุณที่เคยมีเวลาดีๆ	ด้วยกัน	จาก	ม.
6/3	(กิ๊บ)

 น้องฟ้า ม.6/1	ทำาตัวดีๆ	หน่อยจาก	ม.6/3
 เว็บ	ม.6/1	มาซัมเมอร์เป็นเพื่อนหน่อย
 จิ๊บ	ม.6/2	หัวเสือพระอาทิตย์
 บัว	ม.6/9	อยากกลับด้วยอีก
 เดียร์	ม.6/2	เมื่อไหร่จะสูงสักที
 น้องนาว	ม.4/4	เปิดใจให้	ม.6	บ้าง
 หมู ม.6/3	ขาวจังเลยไปทำาอะไรมา
 บีม (นริศ)	ม.6/2	ไปทำาอะไรมา	เดี๋ยวนี้ส้วยสวย	หนุ่มติด
เต็มเลย

 จุ๊บแจง ม.6/3	โสดแล้วสวยขึ้นนะ
 กิ๊ก ม.6/3	ได้ข่าวว่าเป็นสาวสวยของ	6/3
 ชมพู่ ม.6/3	เมื่อจะเลิกแกล้งคนสวย
 ดาว	ม.6/3	เมือ่ไหร่จะเลกิปากด	ีออิ	ิ(ดกีว่าปากเสยีนา...)
 น�้าฟ้า ม.6/5	น่ารักจัง	จีบได้เปล่า
 ต้นศรี	ม.6/7	เลิกเป็นทอมแล้วแซ่บกว่าเดิมอีก
 น้องโย	ม.4/6	มีแฟนยัง	จีบได้เปล่า	จากพี่พู่ ม.6/3
 น้องตอย	ม.4/8	ดูแลตัวเองด้วยนะ	จากห้อง	3
 น้องแจน 	ม.5/1	เลิกเพ้อได้แล้ว	กัปตันเป็นห่วง
 น้องแป้งปนัดดา	ม.5/1	ดุ๊กดิ๊กๆ
 โอปอ ม.6/2	น่ารักจริงๆ	เลยนะ
 แอ๊น ม.6/2	เลิกกวนได้ละ
 พี่ชมพู่ ม.6/3	เท่จังเลยฮะ	FC	สุดๆ	เยย
 พี่บู่ ม.6/3	ช่วงนี้ดูมีความสุขจังเลยนะ
 น๊อต ม.6/3	เป็นอะไรกับรักษ์รึเปล่า	น่าสงสัยนะ
 พี่รักษ์ ม.6/3	ชอบผู้ชายที่นั่งข้างๆ	พี่เหรอค่ะ
 พี่จุ๊บแจง ม.6/3	พี่สวยมาก	หนูชอบพี่มาก
 ไกด์	ม.6/3	เรียนบ้างนะ	ไม่ใช่คุยแต่กับแจม
 รัก ม.6/3	ทำาไมเล่นบาสเก่งจัง
 ดาว	ม.6/3	ทำาไมสวยจัง
 ติว	ม.6/3	ผอมจังเลยนะ	(เราประชด)

 ดีเจ ม.6/8	ทำาไมมีเฟสปลอมเยอะจังคะ	หนูสับสน
 ชยธร ม.6/7	เดี๋ยวนี้ฮอร์โมนพลุ่งพล่านจังเลย
 พลกฤต ม.6/7	พี่ไม่เคยคุยกับหนูเลยอ่ะ	 (แอบมองเธอ
อยู่นะจ๊ะ	แต่เธอไม่รู้บ้างเลย)

 ภาสวี ม.6/8	จีจี้อ่ะ	ยิ้มทีพี่ใจละลายแล้ว
 ถึงแฟ้ม ม.6/7	ได้ข่าวว่าเหงาเพราะขาดเพื่อนสนิท
 ถึงน้องเก้า	ม.4/8	ได้ข่าวว่าชอบภูเก็ต
 พี่ตอง	ม.6/8	เอาหน้าไปลอยกระทงเหรอครับ
 ถึงพี่ริว ม.6/7	หนูแอบชอบอยู่นะจากน้อง	ม.4
 พี่ปริ๊น	ม.6/8	เลิกพูดมากได้แล้ว...	เบื่อ
 น�้าฟ้า ม.6/5	น่ารักจังครับ	จากคนตัวเล็กๆ	ม.6/8
 แบม ม.6/9	สู้ๆ 	นะครบั	รอฟังเพลงในแชนแนลอยูน่ะครบั
 ตูน	ม.6/8	เลิกกินของในห้องได้แล้วอ้วน
 เพชร	ม.6/1	มีคนแอบคิดถึงอยู่นะครับ
 โบ๊ท	ม.6/10	ได้ข่าวว่าคนคุยเยอะเหรอครับ	ช่วงนี้
 คม ม.6/8	ถ้าคมชอบตนูกร็บีบอกๆ	ไป	ใกล้จบแล้ว	เข้าใจ
ว่าเป็นความลับ	คงไม่มีใครมาอ่านหรอก

 นภนต์ ม.6/8	ได้ข่าวว่าจะผอมก่อนเข้ามหาลยั	สู้ๆ 	นะครบั

ม.6 เขาบอกว่าจะจบแล้วขอดาวกะพริบเยอะๆ 
หน่อย.... เอ้า! จัดให้อีก

 ปราบ ม.6/3	ระวังนำ้าลายไหลนะ	ปากห้อยเกิน
 ไกด์กบ	ม.6/3	ร้องเพลงซ่อนกลิ่นแต่กลิ่นไม่ซ่อนเลยนะ
 อยู่มา	3	ปี	ยังอ้วนเหมือนเดิม	ติวติ้ว	ม.6/3
 แจง	ม.6/3	จกิกล้องจนกล้องจะแตกแล้ว	(จะสวยเกนิไปแล้วนะ)
 ปัน ม.5/1	ดูแลน้องปุน ปุน	ดีๆ	ครับ
 พี่โบ๊ท	ม.6/3	น่ารักที่สุดเยย	ไอ้ตัวเล็ก
 น้องวาวา	ม.5/2	น่ารักมากๆ	เลยจากพี่	ม.6/3
 น้องต้นกล้า	ม.4/4	พี่	ม.6/3	คิดถึงนะ
 แตงโม	ม.6/3	เลิกโวยวายได้ละ
 หมูด�า ม.6/3	ไม่กลับลงเรือเลยนะ	ติดถำ้าอย่างเดียวเลย
 ป๋องแป๋ง ม.6/10	เนื้อคู่...เนื้อคู่ใคร?
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