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ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ผู้ริเริ่มจัดท�ำห้องเกียรติประวัติ

แรงบันดาลใจที่จัดท�ำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

เมื่อเข้ามารับหน้าที่ที่นี่ มองว่าจุดเด่นของอัสสัมชัญศรีราชาคือจุดนี้ พอผมเข้ามาบริหารแล้ว           
ก็คิดว่าควรจะต้องรวบรวม ถ้าไม่รีบรวบรวมก็จะหายไป จ�ำเป็นต้องรีบรวบรวมประวัติศาสตร์ที่น่า          
ภาคภูมิใจของทุกคน ให้ทุกคนได้เห็น ได้ภาคภูมิใจ
รูปแบบในการจัด ตอนทีจ่ ดั โซนนิ่ง (Zoning) ของโรงเรียน ก็เห็นห้องสมุดเดิมที่ใช้งานได้ไม่มากนัก
เด็กมาใช้บริการไม่สะดวก เพราะอยู่ไกล แต่โซนนี้เป็นโซนที่ต้องอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบเดิมเห็นอาคารต่างๆ
เช่นตึกอ�ำนวยการ ตึกมงฟอร์ต ตึกเซนต์คาเบรียล ตึกอัสสัม ตึกนฤมล ฯลฯ เป็นอาคารทีบ่ ราเดอร์มงฟอร์ต
เป็นผูส้ ร้างไว้ ท�ำไว้ดี รูปแบบดี แข็งแรง ตรงนีแ้ หละควรจะเป็นศูนย์รวมของประวัตศิ าสตร์ และห้องสมุดเดิม
ก็มีเด็กมาใช้น้อย ก็คิดว่าใช้ตรงห้องสมุดเก่านี่แหละ
คณะครูมีส่วนช่วยเหลือเยอะมาก เรามีงบประมาณน้อย พยายามใช้วัสดุที่มีอยู่มาดัดแปลง ช่างที่
จะท�ำก็หายาก แต่เราโชคดีทมี่ ี “คุณครู” ทีม่ คี วามสามารถมาช่วยกันออกแบบค่อนข้างทีจ่ ะเป็นข้อได้เปรียบ
เรามีพร้อมที่เราอยากได้ มีครูที่คอยช่วยก�ำกับ ก็เลยสามารถท�ำออกมาได้
ผมคิดว่าที่นี่ “ร�่ำรวย” ด้านประวัติศาสตร์ ก็ใช้เวลาที่มีอยู่ค่อยๆ รวบรวม ได้แค่ไหนก็แค่นั้น          
เจออะไรก็น�ำมาใส่ ความสมบูรณ์ก็ค่อยๆ มา
เราโชคดีที่มีคุณครู พนักงาน ที่เคยรู้ที่เคยเห็น ที่อยู่นานก็มาช่วยกันดูแลคัดเลือก ค่อยๆ รวบรวม
ไปเรื่อยๆ โรงเรียนเรามีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างสนุก น่าเก็บ น่าค้นคว้า ที่นี่มีเรื่องที่น่าจดจ�ำ  ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ต้องหาห้องที่ใหญ่ ก็เลยได้ห้องนี้ก็ท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลย
พยายามใช้งบให้น้อยที่สุด แต่ห้องใหญ่มาก ก็ดัดแปลงให้ลงตัว ต่อไปถ้าใครมาอยู่จะปรับท�ำต่อ   
ก็ย่อมง่ายขึ้นแต่ต่อไปต้องใช้เทคโนโลยีจะได้ใช้พื้นที่ไม่เปลือง
2

พิธีเปิ ดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีเปิ ดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

3

ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์
ได้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้มาร่วมงานเป็นผูอ้ อกแบบห้องเกียรติประวัตฯิ เดิมผม
สอนวิชาศิลปะ ป.1-ม.3 แผนก MLP
ครั้งแรกรู้สึกหนักใจมาก เครียดนะ...ท�ำอย่างไรถึงจะออกแบบให้สื่อออก
มาเป็นลักษณะของห้องพิพิธภัณฑ์ได้
ก่อนลงมือต้องสื่อให้ตรงกับ Concept ของท่านผู้อ�ำนวยการที่ต้องการ    
ให้เป็นลักษณะ our heritage our pride ให้ได้ จากการรวบรวมแนวคิดของ
ผู้อ�ำนวยการ ครูอาวุโส ศิษย์เก่า ฯลฯ ท�ำให้เกิดแนวคิดรูปแบบ Concept Design
ออกมา แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ก็พอจะมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบและ
ศึกษาหาความรู้รูปแบบต่างๆ พอสมควร โดยการน�ำเสนอรูปแบบการจัดให้      
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จึงออกแบบมาพร้อม
ให้ช่างด�ำเนินการ
ก่อนออกแบบผมต้องรวบรวมแล้วว่า มีสงิ่ ของหรือข้อมูลอะไรบ้าง ทีจ่ ะมา
จัดแสดง จึงออกแบบตามวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
อุปสรรคที่หนักใจที่สุดคือ เรื่องของงบประมาณมีไม่มากนัก บวกกับด�ำริ
ของท่านผู้อ�ำนวยการที่ให้ใช้ของที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผมจึงคิดค้น
หาวัสดุของเก่าทีโ่ รงเรียนเรามีอยู่ น�ำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ตามด�ำริของท่าน
ผู้อ�ำนวยการ เรียกว่าหาทุกจุดของโรงเรียนที่มีอยู่ เช่น ตู้ ชั้นวางของ พื้นยกระดับ
ส�ำหรับครู  ใช้ยนื สอนหนังสือ หรืออะไรทีเ่ ป็นไม้ เราน�ำมาปรับปรุง ทาสี ใช้ทงั้ หมด
อีกปัญหาหนึ่งคือ โครงสร้างตัวอาคาร (ห้องสมุดเดิม) มีเสาเป็นจ�ำนวน
มาก ยากต่อการออกแบบจัดวาง ต้องคิดออกแบบ แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ ให้เสา
นั้นหายไป โดยแบ่งเป็นห้องๆ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ระยะเวลา ต้องให้ทันพิธีเสก
ห้องเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560...ตอนนั้นเครียดพอสมควร
ณ วันนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ�ำนวยการเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาส      
ผมได้มาท�ำงานชิ้นนี้ ได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่เรียนมา   รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็น  
ผู้ร่วมก่อตั้งห้องนี้ร่วมกับอีกหลายๆ ท่าน อยากให้ผู้ที่มาเข้าชมรู้สึกรักและ         
ภาคภูมิใจในความเป็นอัสสัมชัญศรีราชา และเชื่อว่าห้องเกียรติประวัตินี้จะเป็น
มรดกส่วนหนึ่งของอ�ำเภอศรีราชาสืบต่อไป
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เป็นส่วนที่บอกเล่าความเป็นมาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล จิตตารมย์
และสัญลักษณ์ ความหมาย ของตราคณะเซนต์คาเบรียล ตลอดจนแผนผังแนะน�ำส่วน
การแสดงต่างๆ ของห้องเกียรติประวัติอีกด้วย
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ส่วนนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา การอุทศิ ตนเสียสละของคณะภราดาทีบ่ กุ เบิกทีด่ นิ
ผืนป่ามาเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษากับเยาวชนที่ด้อยโอกาส ต้อง
เจออุปสรรคต่างๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าจดจ�ำและ
ภาคภูมิใจ
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เป็นมุมที่บอกเล่าเรื่องราวของภราดาที่มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนผลงานและ     
การพัฒนาโรงเรียนของท่านผู้อ�ำนวยการแต่ละยุคสมัย นับเป็นอีกหนึ่งใน
ความภาคภูมิใจของชาวอัสสัมชัญศรีราชา

เป็นมุมที่เก็บเรื่องราวต่างๆ บอกเล่า
ถึงกิจกรรมผ่านสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ปากกา
แบบเรียน เครือ่ งใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์และสือ่
การเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องประกอบ
ศาสนกิจ สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เลือด  
แดง-ขาวนั้นเข้มข้น และเข้มแข็ง จากวันวาน
กลางป่า ก้าวสู่เพชรบูรพา อย่างสง่างามและ
ภาคภูมิใจดั่งเช่นทุกวันนี้
พิธีเปิ ดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

7

เป็นอีกช่วงเวลาที่น่าจดจ�ำของชาวอัสสัมชัญศรีราชา ที่ส�ำนึ กใน     
พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ทไี่ ด้เสด็จมาทรงเปิดอาคารเรียนต่างๆ นับเป็น
ความภาคภูมิใจอันหาที่สุดมิได้ แก่พวกเราชาวอัสสัมชัญศรีราชาตลอดไป
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บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของนักเรียนประจ�ำในสมัยอดีต ความรัก ความผูกพันที่มีให้
กันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะภราดา สิ่งเหล่านี้มิได้จางหายไปกับกาล
เวลาแต่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

ต�ำนานของทีมฟุตบอลขาสัน้ ทีเ่ ลือ่ งลือจาก
ทีมฟุตบอลชนบท ก้าวสู่ทีมระดับแนวหน้าของ
ประเทศ ชื่อเสียงที่มาพร้อมกับลีลาการเล่นที่
เร้าใจ สะกดสายตาแฟนบอลทั้งประเทศ อีกหนึ่ง
ในความภาคภูมิใจของชาวอัสสัมชัญศรีราชา

เป็นมุมที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตที่เป็นที่จดจ�ำของภราดา ครู
นักเรียน และสถานที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้    
ชื่อนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าคือใคร อะไร และอย่างไร จากนั้น
ก็จะมาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขในเรื่องเล่าของชาวเอซีเอส
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เป็นสถานบันเทิงทีเ่ ดียวและแห่งเดียวทีท่ ำ� ให้ครู นักเรียนของโรงเรียน
กลางป่าอย่างเรามีความสุขและคลายเหงา

วารสารของโรงเรียนทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นสือ่
กลางระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองและชุมชน
ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาของโรงเรียน
จนถึงปัจจุบัน
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มุมนี้น�ำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน ในรูปแบบของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น รูปทรง         
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในวันวาน ก้าวสู่อาคารที่ทันสมัย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมส�ำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน

รวบรวมและน�ำเสนอสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนรูปแบบทีโ่ ดดเด่น ในสมัยอดีตตัง้ แต่เป็นเรือนไม้จนพัฒนามาเป็น
อาคารเรียนทีท่ นั สมัย ความเป็นเอกลักษณ์ของอัสสัมชัญศรีราชาซึง่ มีทนี่ ีเ่ พียงแห่งเดียว อาทิ ห้องเรียนทรงสามเหลีย่ ม ตัวอักษร
บนอาคารที่ออกแบบเอง เป็นต้น
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เป็นมุมทีน่ ำ� เสนอแผนแม่บทและแผนผังในการพัฒนาโรงเรียนสูอ่ นาคตทีไ่ ม่หยุดยัง้
และยั่งยืนมั่นคงตามจิตตารมย์ของคณะเซนต์คาเบรียลตลอดไป

น�ำเสนอศิษย์เก่าที่มีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับโรงเรียนและองค์กร  
ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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มุมที่รวบรวมถ้วย โล่ ที่ได้รับพระราชทาน ตลอดจนรางวัลต่างๆ ที่ได้จากการประกวด แข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเราที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจ     
มิรู้ลืม

มุมนี้เป็นการร�ำลึกถึงผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่ง คือคณะครูของโรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตั้งแต่อดีตในยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน

ของที่ ร ะลึ ก แบบต่ า งๆ มากมายที่ ท าง
โรงเรียนได้นำ� มาจ�ำหน่ายเพือ่ หารายได้ ทัง้ หมดนัน้
จะน�ำไปเข้ากองทุนครูเกษียณเพื่ออนาคตที่มั่นคง
ให้กับบุคลากรและคณะครูของโรงเรียน
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คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม

มุมมองของผม อยากให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
น�ำบุตรหลาน หรือเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเยี่ยมชม
เพราะสถานที่นี้นับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่สามารถ
ค้นหาปรัชญาของชีวติ และการด�ำรงชีวติ ได้ เรียกได้วา่
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนก็  
ว่าได้
บรรพบุ รุ ษ ได้ ส ร้ า งสมสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ว้ ใ ห้ กั บ        
ชาวอัสสัมชัญศรีราชา โดยได้ตระหนักถึงปรัชญาต่างๆ
ในการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญา Labor
Omnia Vincit ความวิริยะอุตสาหะ น�ำมาซึ่ง
ความส�ำเร็จ ฉะนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้ศษิ ย์ปจั จุบนั ศิษย์เก่า
หรือผูท้ จี่ บจากสถาบันนีไ้ ป ประสบความส�ำเร็จในชีวติ      
มันมาจากปรัชญาซึ่งบรรพบุรุษได้ท�ำไว้ และยึดเป็น
ตัวอย่างใช้ส�ำหรับสอนลูกหลานหรือเยาวชนของตนเอง ผู้ที่เข้าไปชมห้องเกียรติประวัติจะต้อง
วิเคราะห์ได้ ว่าเรามีปัจจุบันนี้ได้อย่างไร มาจากอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไป
ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการท�ำห้องเกียรติประวัติ นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี มุมต่างๆ ภายในห้องนับ
ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีมุมมองได้หลากหลาย เช่น มุมเก่า ภาพอดีตต่างๆ ล้วนเล่าเรื่องราวได้
เป็นอย่างดี ความยากล�ำบากในการใช้ชีวิต การกิน อยู่ เป็นต้น
อยากบอกกับคนรุน่ ใหม่ และศิษย์เก่าทุกคน “อย่าลืมภูมหิ ลัง อย่าลืมอดีต เพราะว่าอดีต
สร้างปัจจุบัน” สมควรอย่างยิ่งที่จะน�ำบุตรหลานเข้าไป และสอนให้เขาเหล่านั้นได้รู้ถึงอดีต       
ความยากล�ำบาก กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชานับว่าเป็นแหล่งการเรียนรูท้ นี่ า่ สนับสนุนเป็นอย่างมาก
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ทนี่ ีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการค้นหาปรัชญา และการด�ำรงชีวติ ในปัจจุบนั และความส�ำเร็จ
จะเกิดขึ้น ควรให้นักเรียนปัจจุบันเข้ามาเยี่ยมชมพร้อมให้ความรู้ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึง
ความเป็นอัสสัมชัญศรีราชา
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ดีใจมากที่โรงเรียนให้ความส�ำคัญจัดท�ำห้องนี้ขึ้นมา ได้เล่า
เรือ่ งราวสืบสานอัสสัมชัญศรีราชา ได้เห็นภาพเก่าๆ บรรยากาศเก่าๆ
ท�ำให้นึกถึงอดีต ที่เราเคยเข้ามาสัมผัสในโรงเรียนแห่งนี้ ชอบครับ        
สวยทุกมุมที่จัด ขอบคุณที่จัดให้มีห้องนี้ ดูแล้วท�ำให้ไม่ลืมรากเหง้า
ของโรงเรียนเรา

ม.มงคล ศรีคง

ม.ดนัย ตรีศาสตร์
ดีใจนะที่เห็นเป็นรูปธรรมออกมา เคยคุยกันมาหลายยุคแล้วไม่เคย
ท�ำให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเสียที เคยสร้างห้องมา 2-3 ครั้ง แล้ว แล้ว
ก็ทิ้งผ่านไปหลายครั้งหลายหน พอย้ายของก็สูญหายไปหมด
ปัจจุบนั นีอ้ อกมาสวยงาม ทันสมัยได้สมั ผัสแต่ละมุม แต่ละช่วงได้ดไู ด้
อ่านอย่างละเอียดก็จะได้เรือ่ งราว แต่ถา้ ดูผา่ นๆ ก็จะไม่ได้เรือ่ งราว แต่ผมเคย
อยูเ่ คยสัมผัสก็จะได้เรือ่ งราวละเอียดมากขึน้ ผมชอบเฉลิมกว้างมาก ทีเ่ ขียน
ไว้ว่าฉายรอบปฐมทัศน์ เมื่อ 18 มีนาคม 2503 นั่นหมายถึงโรงเรียนได้      
น�ำภาพยนตร์มาฉายครัง้ แรก กลางแจ้งเป็นจอผ้านะครับ ไม่ใช่จอเฉลิมกว้าง
ในปัจจุบัน ดีใจและภูมิใจที่โรงเรียนได้จัดท�ำห้องเกียรติประวัติในลักษณะ
ถาวรสืบไป

มิสกาญจนา สิทธิธรรม
ประทับใจโรงเรียนได้จัดท�ำห้องนี้ขึ้นมา จะได้เป็นศูนย์รวมของต่างๆ
มาอยู่ที่เดียวกัน บุคคลภายนอกจะได้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีของที่มีคุณค่า
มากมาย และได้เป็นส่วนหนึง่ ของศรีราชา ได้รวู้ า่ สมัยก่อนมีสอื่ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ของเราทันสมัยมากในสมัยนั้น เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์
อยากให้ครูและนักเรียนรุ่นใหม่ช่วยกันส่งต่อไปเรื่อยๆ ในวัฒนธรรมอันทรง
คุณค่าของเรา
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มิสกนกกาญจน์ นิ่มนุช
ประทับใจในประวัติความเป็นมาของโรงเรียน เคยรู้
มาบ้างแต่เมื่อมาดู แล้วได้เห็นภาพได้เห็นของท�ำให้เข้าใจ   
ยิง่ ขึน้ สมัยบราเดอร์มาอยูใ่ หม่ๆ ในยุคบุกเบิกมีความเป็นมา
อย่างไร ภูมิใจในประวัติผลงาน ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้
กับโรงเรียน อยากเชิญชวนให้เข้าไปดูแล้วจะได้เกิดความ    
ภาคภูมิใจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวเราเองอยากจะให้    
มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตให้กับโรงเรียนต่อไป

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์
ห้องแห่งความภาคภูมิใจ ผมในฐานะ ศิษย์เก่า
ผมได้มโี อกาสมีสว่ นร่วมเล็กๆ น้อยๆ หาของชิน้ เล็ก ชิน้
น้อย มีของหลายชิ้นที่ทรงคุณค่า คือมรดกของชาติ
มรดกโรงเรียน สิ่งที่อยากกล่าวถึงคือ
โล่ พ ระราชทาน เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิดตึกวัชรสมโภช ตัวผมเอง
ไล่ตามหาภาพเคลือ่ นไหว ในวันเสด็จพระราชด�ำเนินเมือ่
40 ปีที่แล้ว ไปค้นหาที่หอภาพยนตร์ (ศาลายา) ไม่พบ
จนกระทั่งระหว่างการสัมภาษณ์ภราดาหลุยส์ ชาแนล
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ มาสเตอร์ของอัสสัมชัญ บอกว่า  
ที่สื่อมวลชนคาทอลิกมีภาพเคลื่อนไหว เมื่อครั้งเสด็จ   
อัสสัมชัญศรีราชา ได้ประสานขอคุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ผู้อ�ำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก ในภาพเคลื่อนไหว   
พบว่า ในการเสด็จพระราชด�ำเนินทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานโล่แก่ คณะภราดา ไม่มีใครเคยเห็น
ว่าโล่หน้าตาเป็นอย่างไร ผมได้หาของมาแสดงโชว์ใน
ห้องเกียรติประวัติได้ พบโล่นี้วางอยู่ในห้องเก็บของที่
ไม่เคยมีใครเข้าไป ทีมงานดีใจที่ได้สิ่งของพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช                   
บรมนาถบพิตร
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มิสลัดดาวรรณ ฮวบนรินทร์
ดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ทีเ่ สด็จ
มาทรงเปิดอาคารต่างๆ ภาคภูมใิ จบราเดอร์สมัยก่อนทีส่ งั่ สม
ความเป็นมาของอัสสัมชัญศรีราชามาเป็นเวลานาน เด็กๆ  
ตืน่ เต้นตืน่ ตาตืน่ ใจทีไ่ ด้เข้ามาดู การด�ำรงชีวติ ของเด็กสมัยก่อน
ที่ต้องช่วยเหลือตนเอง เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู     ้
ได้เห็นอุปกรณ์เครือ่ งใช้ของจริงทีน่ กั เรียนและบราเดอร์รนุ่ เก่า
ได้ใช้กัน และการด�ำรงชีวิตของนักเรียนประจ�ำในสมัยก่อน
อยากเชิญชวนให้เข้ามาดูกนั เยอะๆ จะได้รปู้ ระวัตกิ อ่ น
จะมาเป็นอัสสัมชัญศรีราชาในวันนี้ ได้ผ่านอะไรมาบ้าง สุข
ทุกข์ ยากล�ำบาก คนที่เรียนจบไปได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศชาติมากมาย อยากให้มาเยี่ยมชม อยากจะให้มาให้
ก�ำลังใจกัน

เด็กชายสุภกฤษฎิ์ เชฏนาค
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ผมเข้ามาดูในห้องนี้ เป็นเรื่องใหม่ที่ได้มาเห็น ผมเข้า
เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าโรงเรียนเราเป็น   
แบบนี้ แต่เคยรู้จากการอ่าน แต่พอมาดูก็ท�ำให้รู้ยิ่งขึ้นว่าเป็น
แบบนี้ๆ มีมากมาย มันตื่นเต้นมาก ผมชอบมุมพระบารมี
ปกเกล้ามากที่สุด แสดงว่าโรงเรียนเรามีโอกาสไม่เหมือน
โรงเรียนอื่น ที่มีพระมหากษัตริย์และพระองค์อื่นๆ ได้เสด็จ  
มาที่โรงเรียนเรา แสดงถึงโรงเรียนเรามีชื่อเสียง มีคุณภาพ
ผมภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ครับ อยากให้ทุกคน    
ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเรามีคุณภาพมีชื่อเสียง     
เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้รู้จักโรงเรียนเรามากยิ่งขึ้น

เด็กชายณัฐพัฒน์ พานิชมาท

เด็กชายธนกร แจ่มสุวรรณ

เด็กชายณัฐพัชร์ ไตรศุภโชค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5A

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B

ผมชอบพวกของเก่าๆ ได้เห็นว่า
สมัยก่อนเขาใช้กันยังไง รู้ประวัติความ
เป็นมาของอัสสัมชัญศรีราชา ชอบทีวี
สมัยก่อนทีอ่ ยูใ่ นห้องนัน้ ชอบเครือ่ งมือ
สื่อสารต่างๆ ชอบเกือบทุกอย่าง ดูแล้ว
จะรูค้ วามเป็นมาของโรงเรียน รูว้ า่ สมัย
ก่อนเขาปลูกสับปะรดไปขายกัน ต่อไป
ผมจะน�ำคนในครอบครัวมาเยีย่ มและมา
ดูที่นี่ครับ

รู้สึกภูมิใจที่เป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาที่เขาไปชิงถ้วยรางวัลมาสร้าง
ชื่ อ เสี ย งให้ กั บ โรงเรี ย น ผมชอบ
มอเตอร์ ไ ซค์ ส มั ย โบราณในห้ อ งนั้ น
แปลกใจมากที่ พ วกบราเดอร์ มี ป ื น      
ไปล่าสัตว์ และให้นักเรียนช่วยกันไป       
ล่าสัตว์ ชอบโต๊ะทรงพระอักษรของ
สมเด็จพระเทพฯ ผมมาชมเป็นครัง้ แรก
ชอบมากครับ

ภูมิใจที่โรงเรียนมีประวัติยาวนาน
ภาคภูมใิ จโรงเรียนดูทถี่ ว้ ยรางวัลภูมใิ จ
ทีน่ กั เรียนไปชิงรางวัลมามากมายสร้าง
ชื่ อ เสี ย งให้ กั บ โรงเรี ย น สมั ย ก่ อ น
โรงเรียนและนักเรียนยากล�ำบากมา
ก่ อ น แต่ ต อนนี้ มี ชื่ อ เสี ย งแผ่ ไ ปทั่ ว
ประเทศอยากให้เพื่อนๆ มาดูเป็นความ
ภาคภูมิใจของโรงเรียน
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คุณจารุพงศ์ อินทวงษ์
คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ เป็นภูมิความรู้ในอดีตที่เราไม่เคยรู    ้
ได้ดูของเก่าๆ ท�ำให้เรารู้ว่าอดีตของโรงเรียนเรามีความเป็นมา
อย่างไร ไม่คิดว่าจะมีห้องนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ไม่คิดว่าจะได้เห็น
ชอบทุกมุมโดยเฉพาะห้องฉายหนัง ผมเป็นเด็กไปกลับวิง่ ไปซือ้ ไอศกรีม
ที่โรงหนังบ่อยๆ แต่ไม่เคยเข้ามาดูเลย ก็ได้เห็นบรรยากาศดีครับ

ดร.วิทยา ศรีจันทร์

ศิษย์เก่ารุ่นแรก อสช.278 รุ่นหนีภัยสงคราม
พร้อมกับภราดาเทโอฟาน
สูตินารีแพทย์จากแคนาดา

ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ มาทางเรือ มาขึน้
บกทีท่ า่ เรือเกาะลอย นัง่ รถไฟมาทีโ่ รงเรียน ภาพที่
แสดงในห้องนีใ้ ช่เลยครับ คือสมัยทีผ่ มเดินทางมาถึง
เรือนนอนก็เป็นหลังคาจาก มาเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้
ท�ำให้นึกถึงอดีต ภาพเก่าๆ ในห้องนี้ใช่เลย สมัยที่
ผมมาเรียนที่นี่ดูแล้วภาคภูมิใจที่โรงเรียนยังเก็บ
ภาพและของเก่าๆ ไว้ นักเรียนช่วยกันท�ำสวน
ถากถางเหมือนในรูปนีเ้ ลยครับ ภาพพวกบราเดอร์
ล่าสัตว์ เข้าป่านี่ใช่เลยครับ

คุณพงศ์ธนัช สุวรรณรัตน์ (ประธานรุ่น)
ดีมากครับสวยงาม มีส่ิงของเก่าๆ เข้ามาแล้วท�ำให้นึกถึง
บรรยากาศที่เรียนในสมัยนั้น ไม่นึกว่าโรงเรียนได้ผ่านมาเร็วขนาดนี้
ผมชอบมุมที่เป็นรูปภาพเก่าๆ มาก ท�ำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ

คุณบัญชา บุญกังวาน
รู้สึกได้ย้อนอดีต เริ่มต้นปลูกสับปะรดจนถึงปัจจุบัน ดูแล้ว
ท�ำให้นึกถึงอดีตสมัยที่เรียน ผมเข้าเรียนชั้น ม.2-ม.6 เหมือนได้ย้อน
กลับไปสู่อดีต ชอบมุมสับปะรดมาก มุมมอเตอร์ไซค์ก็ชอบบ่งบอก
อดีตได้ดีมาก

คุณมานะ มานิตเจริญ
ผมเข้าเรียน ม.1 สมัยบราเดอร์วิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย 112A
เข้าไปรู้สึกขนลุกเลยเห็นสับปะรด เก้าอี้เก่าๆ ขนลุกครับ ภูมิใจมาก
ครับ บ้านผมอยูป่ ราจีนบุรี ปัจจุบนั มาท�ำงานแถบชลบุรเี ลยมาซือ้ บ้าน
ที่ศรีราชา ลูกก็มาเรียนที่นี่อยู่ ม.1 กับ ป.1 ประทับใจที่เรียน ACS
ครับ หลังจากจบไปแล้วผ่านมาก็ขับรถเข้ามาในโรงเรียน เล่าให้แฟน
ผมฟังว่าผมอยู่ ตึกนี้ (ตึกอัสสัม) เห็นเก้าอี้ตัดผมซึ่งผมก็เคยนั่งตัด
มาแล้ว ภูมิใจที่โรงเรียนจัดท�ำห้องนี้ดีครับ...ได้ย้อนอดีต

คุณจารุพงศ์ อินทวงษ์ คุณพงศ์ธนัช สุวรรณรัตน์ คุณบัญชา บุญกังวาน
(ประธานรุ่น)

คุณมานะ มานิตเจริญ

ศิษย์เก่ารุ่น 4730

22 พิธีเปิ ดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

นายวรญาณ บุญณราช

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15, 16 อดีตนายอ�ำเภอศรีราชา
ห้ อ งเกี ย รติ ป ระวั ติ อั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา คื อ ความภาคภู มิ ใ จของ          
ชาวศรีราชา คือความภาคภูมิใจของคนไทย

คุณสมหวัง พิพัฒน์เศวต

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีราชาและกาชาดศรีราชา
ห้องนี้เป็นของที่มีคุณค่า อย่างตะเกียงเจ้าพายุท�ำให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ที่บ้าน     
เป็นร้านค้า ต้องมีตะเกียงแบบนีต้ อ้ งคอยสูบลมก่อนทีจ่ ะจุด ชาวบ้านทัว่ ไปก็จะใช้ตะเกียง
น�้ำมันก๊าด โทรทัศน์แบบในห้องนี้ราคาแพงมากสมัยก่อน เด็กๆ จะดูโทรทัศน์ ต้องไปดู
ตามร้านค้าและต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้เขาด้วย
ชอบห้องทิวสนมาก เป็นห้องที่เก็บหนังสือไว้ดูอดีตกันลืมดีมากได้ทบทวนเรื่อง
เก่าๆ ถึงจะมีกูเกิ้ลก็ดีไม่เท่าหนังสือ กล้องต่างๆ ก็ดีมากเลยได้เห็นการพัฒนาการมา
เรื่อยๆ เห็นเครื่องฉายหนังท�ำให้คิดถึงตอนเด็กๆ ชอบดูหนังกลางแปลง วันนี้แวะมา  
มอบค่าขนมให้นักกีฬาตะกร้อ ได้เห็นพัฒนาการของเด็กบุคลิกลักษณะดีขึ้นกว่าแรกๆ
เยอะเลยมีออร่าขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงเห็นได้อย่างชัดเจน ขอชืน่ ชมโรงเรียน ทีส่ นับสนุน
เด็กเก่งด้านกีฬาให้โอกาสเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทาง

คุณศรีวิไลย พรงามจิตจรัส

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีราชาและกาชาดศรีราชา
ชอบมุมสับปะรดมากเหมือนของจริงเลย รูปเกาะลอยเก่าก็ชอบ จัดห้อง
เกียรติประวัติได้ดีมาก สวยงามมีของเก่าที่มีคุณค่ามาก สมุดทะเบียน (ต.2ก.) เก่านี้
ต้องใช้ความสามารถในการเขียนของครูสมัยก่อนมากเลย เห็นแล้วท�ำให้นึกถึงโฉนด
ทีด่ นิ สมัยก่อนใหญ่แบบนีเ้ ลย ดีมากค่ะ ท�ำให้คนรุน่ หลังได้รไู้ ด้เห็นว่าของเดิมสมัยก่อนๆ
เป็นอย่างไร พัฒนามาเป็นอย่างไร ชอบค่ะ
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คุณฉัตรชนก ถาวร

คุณนุชนาฏ สุพัฒน์ผล

ดูครั้งแรกจากเฟซบุ๊ค แต่พอมาดูจริงรู้สึกมันขลัง
สับปะรดเหมือนจริงมาก อุปกรณ์รุ่นเก่ามารีโนเวทใหม่     
สวยลงตัว โชคดีมากที่ได้ดู วางแผนมาดี ลงตัว ละเอียด
ดูครั้งที่ 2 มีความพร้อมสมบูรณ์มากกว่าเก่า ใส่ใจ
รายละเอียดของงาน ตั้งใจ ทุ่มเทมาก ขอชื่นชมคณะท�ำงาน
ที่สรรหาสรรค์สร้างสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้ดู หาที่ไหน
พร้อมอย่างนี้ไม่ได้แล้ว เชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาดูห้องนี้ ต้องมี
ความรูส้ กึ ว่าไม่สามารถบรรยายได้ออกมาเป็นค�ำพูด ต้องมา
ดูด้วยตา รู้สึกด้วยใจ ขอบคุณทางโรงเรียนมากที่ให้เกียรติ
คุณแม่ ขอบคุณครูทุกท่านกับความตั้งใจสร้างสิ่งดีๆ ให้มี     
สืบต่อไป

เห็นแล้วภูมิใจแทนโรงเรียน ที่มีประวัติอันยาวนาน    
มีมาหลายยุคหลายสมัย สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ด   ี
มีหลานอายุ 40 แล้ว ในตอนนั้นก็เคยมาอยู่ประจ�ำที่นี่ ถึง     
3 คน จากสุพรรณบุรี ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่ศรีราชา
บังเอิญแต่งงานมาอยู่ศรีราชา บุตรชายได้มาอยู่ที่นี่ชั้น ป.1B
ห้องนีท้ ำ� ขึน้ มาแล้วดีมาก ได้รวู้ า่ มีความเป็นมาอย่างไร มีศษิ ย์
เก่ามากมายที่ท�ำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และรู้ความเป็นมา
ของโรงเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ชอบมากค่ะ

คุณสมนึก ยิ่งยืน  พนักงานอาวุโส
น่าจะท�ำตั้งนานแล้วครับ ของบางอย่างได้สูญหายไปก็มาก ย้ายไปย้าย
มาจนจ�ำกันไม่ได้ เหลืออยู่ไม่มากนัก ที่มาไว้ในห้องเกียรติประวัติ แต่ก็ดีนะครับ
ทีจ่ ดั สร้างห้องนีข้ นึ้ มา จะได้ให้คนรุน่ หลังๆ ได้ศกึ ษา ได้รปู้ ระวัตแิ ละได้เห็นคุณค่า
ว่ากว่าจะมาเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้แบบนี้ไม่ง่ายนะครับ ผมเคยช่วย
หมอสายบัวกรอฟิล์มฉายภาพยนตร์ที่เฉลิมกว้าง ตั้งแต่ฉายบนจอผ้า บริเวณ   
ตึกมงฟอร์ต จ�ำได้วา่ ตอนนัน้ ฉายวันพฤหัสบดี เข้าห้องนีแ้ ล้วท�ำให้นึกถึงอดีตครับ
ภูมิใจมากครับ
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ค�ำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ที่ 151/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา
เพื่อให้การด�ำเนินงานจัดท�ำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559-2561 ข้อที่ 6 และข้อที่ 7 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน ดังนี้
ภราดา ดร.อานันท์
ภราดา ดร.ช�ำนาญ
มิสปสุตา
ม.จักรกฤษณ์
มิสสุพัตรา
มิสศุภสิริ
ม.คมชาญ
ม.สุภาพ
มิสสมนึก
มิสอุบลรัตน์
มิสกาญจนา
ม.ปรีชา
ม.สมบัติ
ม.เทียบ
ม.ดนัย
ม.นิวัฒน์
มิสสุนิสา
มิสเนติมา

ปรีชาวุฒิ
เหล่ารักผล
โอษฐ์จันทร์ศรี
แจ่มจันทร์
ราชกิจ
พิทักษ์สายชล
จันทร์ประเสริฐ
ชื่นใจ
สุทธิถวิล
ทิวไผ่งาม
สิทธิธรรม
วรศิลป์
โรจนารุณ
พงษ์ศิริ
ตรีศาสตร์
ขุมจันทร์
อวยพรชัยสกุล
วงษ์เกตุ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล)
ผู้อ�ำนวยการ
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ปีที่ 55 ฉบับที่ 238 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนบทกวีการประพันธ์และ
ความคิดเห็นของนักเรียนและครู
5. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวการเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

เจ้าของ : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา :

ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต
ภราดาเลอชัย ลวสุต
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์
ภราดาศราวุธ ยุชมภู

กราฟิกดีไซเนอร์ :

มิสสุพัตรา ราชกิจ
ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ
พิสูจน์อักษร : มิสสมนึึก สุทธิถวิล
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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำ�ไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560

ผู ้อ�ำนวยการ คณะภราดาและตัวแทนคณะครู เข้าค�ำนับพระสังฆราช
ภราดาช�ำนาญ เหล่ารักผล คณะภราดา และตัวแทนคณะครู เข้าค�ำนับ พระสังฆราชสิริพงศ์ จรัสศรี มุขนายกแห่งสังฆมณฑล
จันทบุรี พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคณ
ุ แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑล
จันทบุรี เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านพักพระสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี

New Apple iMacs for the
Modern Language Program
The Modern Language Program of Assumption
College Sriracha is proud to announce the purchase
of 31 new Apple iMac desktop computers for the MLP
ICT computer laboratory.
The new computers will help the students gain
useful experience in using commercial software
products such as Photoshop, Pages, Numbers and
Keynote though Apple’s new High Sierra operating
system (Mac OS 10.13). The iMacs come with a 21inch screen, an Intel Core i5 2.3 GHz processor, 1TB
of HDD storage and also wireless mice and keyboards.
These computers are an excellent addition to the
Modern Language Program and will promote the use
and understanding of computers to the students.

Cambridge English Exams
On the 15th and 16th of November students from
MLP participated in the annual Cambridge
examinations. Students from Grade 2, 4, and 6 took
the Starters, Movers and Flyers exams and students
from Grade 8 and Grade 9 took the KET and PET
exams respectively.
Cambridge English Qualifications are in-depth
exams that make learning English enjoyable, effective
and rewarding. Cambridge English Exams are based
on real-life situations, helping learners to develop the
same skills they need to communicate and thrive
outside the classroom.
These exams require a speaking and analytical
component for the Prathom students, and a listening,
reading and writing component for the Mathayom
students. In addition, for the KET and PET students,
there is a speaking (conversation) segment. The exams
are conducted by teachers from Assumption College
Sriracha who have been fully trained by Cambridge
University in the strict requirements for examining
the students.
These exams give the parents, the school and
the students an indication of their English skills within
the international testing system of Cambridge
University. All of the examiners expressed the view
that the standard was extremely high this year. The
examiners and the school all wish the students the best
of luck as we eagerly await the results.

SEAMO Test
On Saturday 18th of November, 2017, 26 students
from the Modern Language Program took the very
challenging SEAMO (Southeast Asian Mathematical
Olympiad) test in the Learning Centre at Assumption
College Sriracha. Southeast Asian Mathematics
Olympiad (SEAMO) was introduced in 2016, catering
to students from ages 7 to 18 years. SEAMO will
provide feedback and enrichment to schools and
students of all standards. Students are asked to solve
25 problems in 90 minutes.
The students had to take the test in the English
language. The students were separated in 3 groups.
Grade 1 & 2 students had to take the level A test, grades
3 & 4 the level B test and grades 5 & 6 took the level
C test. Each student was given 1 hour and 30 minutes
to complete it. The results will be announced in the
beginning of January, 2018.

MLP Family Trip 2017

The first MLP family trip was a great success. In the early morning of the 2nd of December, 50 families and all Thai and
foreign teachers gathered at Saint Gabriel Building. After having breakfast, the brother director held an opening speech and
everyone left the school at about 8 o’clock. All of the foreign teachers went directly to the resort to prepare for the afternoon
activities. A group of Thai teachers went together with the parents and students to donate goods and money at a Christian foundation
for blind people. Most of the families arrived at the resort at 12.30 where they had lunch first. Afterwards, the parents and students
were divided in six teams and each team went to their assigned station to participate in outdoor activities like the balloon relay,
dizzy football, blind obstacle race, frisbee golf, tug of war and cup challenge. Everyone greatly enjoyed these competitive but
fun and entertaining games. In the late afternoon, most students enjoyed their free time in the swimming pool. At six o’clock
everyone gathered for the Harry Potter based “MLP Magical Night Party”. The evening started with live music from our school
band. Brother Anan officially opened the evening afterwards with a short speech. Afterwards, some of our Thai and foreign
teachers performed spectacular acts to the amusement of all the spectators. The evening also included an exciting bingo game
and plenty of games specifically designed to entertain the students. The highlight of the evening was when the legendary “Maya”
entered the venue. He joined the school band for several live performances and also sang some of his own classic songs while
walking around and mingling with the crowd. Awards were given for best costume and best decorated car and the evening ended
with some parents, teachers and students performing live songs on the stage. On the second day, we all had breakfast together.
Group pictures were taken afterwards around the swimming pool and everyone was free to either go back home or continue their
trip elsewhere from here. All teachers and participants greatly enjoyed themselves. We hope to see everyone again next year for
this special event where students, parents and teachers can spend valuable time together outside of the regular school environment.

MLP Family Trip 2017
On the 2nd and 3rd of December, teachers and 50 families went on the “MLP Family Trip 2017”. The parents and students stopped
along the way at CFBT (Christian Foundation for Blind in Thailand) to donate goods and money. In the afternoon, everyone participated
in fun outdoor activities which were organized by the teachers. In the evening, a Harry Potter based “MLP Magical Night Party” was
organized. The evening included live music, acts form the Thai and foreign teachers and plenty of games and activities specifically
designed to entertain the students. All teachers and participants greatly enjoyed themselves. We hope to see everyone again next year
for this special event where students, parents and teachers can spend valuable time together outside of the regular school environment.

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนอ�ำเภอศรีราชา ครัง้ ที่ 16 ปี การศึกษา 2560
บรรยากาศของขบวนพาเหรด - พิธีเปิด และการแข่งขันกีฬา ในงานกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนอ�ำเภอศรีราชา ครั้งที่ 16
ปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอต้อนรับนักเรียนประจ�ำทุกคนเข้าที่พัก หลังจากที่นักเรียนมีความสุข สนุกสนานและพักผ่อนกับครอบครัวใน
ช่วงเวลาแห่งการมอบความสุขให้แก่กันและกัน ในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ก่อนที่นักเรียนประจ�ำ
จะกลับบ้านทางโรงเรียนได้จัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสและงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสให้กับนักเรียนประจ�ำเพื่อสร้าง
ความสุข สนุกสนานร่วมกัน และสร้างความรักความสามัคคี โดยจัดงานวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองนักเรียนประจ�ำ และคณะครูหอพักโดยการสนับสนุนเงิน
เพื่อซื้อของขวัญ จ�ำนวน 79,500 บาท และมอบของขวัญจับสลาก จ�ำนวน 27 ชิ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
มากขึน้ ซึง่ ทางโรงเรียนรูส้ กึ ซาบซึง้ ในน�ำ้ ใจอันดีของท่านผูป้ กครอง และคณะครูหอพักทีใ่ ห้ความร่วมมือในครัง้ นี้ ขอขอบคุณ
และขอให้แม่พระอัสสัมชัญอวยพระพรทุกๆ ท่าน ให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้
บรรยากาศหลังจากกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสแล้ว เริ่มรับประทานอาหารโต๊ะจีน บนเวทีก็เริ่มด้วยการแลก
ของรางวัล ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลใหญ่ รางวัลย่อยต่างๆ แล้วแต่โชคของนักเรียนแต่ละคน สลับกับการเล่นเกมต่างๆ
ทีส่ นุกสนานและมีของรางวัลมากมายจนอยูไ่ ม่ตดิ ทีน่ งั่ กันเลย และอีกทัง้ มีการประกวดแฟนซีทเี่ น้นด้านความคิดสร้างสรรค์
จนเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี ทีข่ าดไม่ได้คอื การประกวดการแสดงของหอพักหญิงเพือ่ ประชันด้านความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์กนั สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูร้ ว่ มงานได้เป็นอย่างดี และแล้วเวลาทีร่ อคอยก็มาถึง คือ การจับสลาก
ลุ้นรางวัลใหญ่ จ�ำนวน 53 รางวัล มีนาฬิกา G-Shock จากท่านผู้ปกครองนายนนท์ปวิธ อมรสิงหเวช เป็นผู้สนับสนุน
รางวัลจากคณะครูหอพัก และรถจักรยานจ�ำนวน 5 คัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆ ซึ่งในปีนี้ของ
ขวัญของรางวัลจุใจกันเลยทีเดียว
ส�ำหรับปีการศึกษานี้ ฝ่ายนักเรียนประจ�ำต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนประจ�ำที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
เสมอมา ขอส่งความรัก ความสุข และความปรารถนาดีมายังผูป้ กครองทีเ่ คารพรักทุกท่านและพบกันใหม่ในปีการศึกษาหน้า

กรีฑาสีอนุบาล ครัง้ ที่ 26 ปี การศึกษา 2560
การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดการแข่งขัน โดยภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษาแผนก
ปฐมวัย เป็นประธานพิธี ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ปี การศึกษา 2560
นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลีย่ ม นายกสมาคมผูป้ กครองและครูฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงคอนเสิรต์ ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข การแสดงในช่วงแรกเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยน�ำบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลง 2 บทเพลง ช่วงที่สองเป็นการด�ำเนินเรื่องย้อนไปเมื่อครั้งสมัยเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มก่อร่างสร้าง
โรงเรียนจนถึงยุคปัจจุบัน และสุดท้ายเป็นการแสดงวงสตริงของนักเรียน เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคาร
วัชรสมโภช

โดย มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง

ศูนย์การเรียนรู้ขอแนะน�ำ หอยเชอรี่ ชื่อเรียกอื่นๆ หอยโข่ง
อเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน�้ำจืด ในประเทศไทยน�ำเข้ามา
ครั้งแรกจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันปัจจุบันมีการเพิ่มจ�ำนวน
และแพร่ระบาดในเกือบทุกพืน้ ทีข่ องไทยจัดเป็นหอยน�ำ้ จืดทีเ่ ป็น
ศัตรูต้นข้าวที่ส�ำคัญ ในแต่ละปีหอยเชอรี่จะท�ำลายกอข้าวของ
เกษตรกรในหลายพื้นที่เสียหายเป็นอย่างมากซึ่งการก�ำจัดและ
ป้องกันท�ำ ได้อย่างไม่ทวั่ ถึง เนือ่ งจากหอยชนิดนีม้ กี ารวางไข่ และ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และจ�ำนวนมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pomacea canaliculata
ชื่อวงศ์
: AMPULLARIIDAE
ชื่ิอสามัญ
: Golden Apple Snail
ถิ่นก�ำเนิด
: ทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะ หอยเชอรี่แบ่งได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือก
สีเหลืองปนน�้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลือง และพวกมีเปลือก
สีเขียวเข้มปนด�ำ และมีสีด�ำจางๆ พาดตามความยาว เนื้อและ
หนวดสีนำ�้ ตาลอ่อน หอยเชอรีเ่ จริญเติบโตและขยายพันธุไ์ ด้อย่าง
รวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2–3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้
ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุไ์ ด้ 1–2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ ในเวลา
กลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน�้ำ เช่น ตามกิ่งไม้
ต้นหญ้าริมน�้ำ โคนต้นไม้ริมน�้ำ ข้างๆ คันนา และตามต้นข้าว
ในนาไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2–3นิ้ว แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็กๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงาม
ประมาณ 388 – 3,000 ฟอง ไข่จะฟักออกเป็นตัวหอยภายใน
7–12 วัน หลังวางไข่
ประโยชน์หอยเชอรี่
1. น�ำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ลาบหอย
เชอรี่ แกงอ่อมหอยเชอรี่ ผัดเผ็ดหอยเชอรี่ ใส่ส้มต�ำ เป็นต้น ทั้งนี้
การน�ำหอยเชอรี่มาประกอบอาหารจ�ำเป็นต้องเอาตาหอยออก
เสียก่อนหลังจากการต้มน�ำ้ เดือดเนือ่ งจากตาหอยมีสารท�ำให้เกิด
อาการมึนเมา และอาเจียนได้

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอน

2. การท�ำปุย๋ หมัก ด้วยการน�ำหอยเชอรีม่ าบดทุบ และหมัก
ร่วมกับปุ๋ยหมักหรือหมักร่วมกับพืชชนิดต่างๆ
3. การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ ด้วยการน�ำเนือ้ หอยด้านในหมัก
ร่วมกับเศษอาหาร และสารเร่ง พด. 6
4. น�ำมาเป็นอาหารสัตว์ให้แก่ เป็ด ไก่ สุนัข เป็นต้น
หากผู้ปกครองและท่านใดสนใจลองแวะเวียนมาศึกษาเพิ่ม
เติมได้ทศี่ นู ย์การเรียนรู้ จะเห็นว่าด้านหลังโรงเรียนมีสวนผักต่างๆ
มากมาย ให้ทุกท่านที่สนใจได้ศึกษา
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กาลเวลา หมุนเปลี่ยน เวียนไวมาก
เป็นวิบาก มิอาจ หลบแข็งขืน
เพลาเช้า เย็นย�่ำ เป็นค�่ำคืน
ถูกพระกาฬ กินกลืน ไม่ยืนยง
การได้อยู่ ร่วมรุ่น เป็นวาสนา
บุญน�ำพา ทุกข์สุข สมประสงค์
ฝึกกิจกรรม ประสบการณ์ สานเจตจ�ำนง
ส�ำเร็จลง สมถวิล จินตนา
ตลอดสาม ปีก่อร่าง สร้างสม
เรียนอบรม ผสมผสาน ศาสตร์ภาษา
วิทย์-อังกฤษ ลิขิตไว้เป็นต�ำรา
มุ่งพัฒนา ฝึกฝน จนช�ำนาญ
มอหก รุ่นเด็ด “เจ็ดหนึ่งห้าสี่”
เป็นลูกดี มีค่า มหาศาล
เป็นศิษย์ดี ศรีสง่า ปัญญาฌาน
ครูอาจารย์ ชมชอบ ประทับใจ

ท�ำความดี ย่อมได้ดี มีผลเลิศ
สิ่งประเสริฐ น�ำหนุน บุญส่งให้
เอาชนะ อุปสรรค หนีห่างไกล
สุขสดใส ระเริงรื่น ทุกคืนวัน
ต้องจากกัน วันนี้ ต้องลาก่อน
จ�ำจากจร ห่างไกล ไม่เหหัน
วันหนึ่งภาย ภาคหน้า มาพบกัน
ความรักเธอ กับฉัน นั้นเหมือนเดิม
ความจ�ำเป็น ต้องไกล ทั้งใจรัก
ทนฝืนใจ สักพัก รักคงเพิ่ม
จากครั้งนี้ เพราะภาระ ต้องต่อเติม
หวังพูนเพิ่ม ปริญญา คราเจอกัน
สุดท้ายนี้ “ครู” ขอ อวยพรให้
คุณพระช่วย อวยชัย ให้สุขสันต์
อ�ำนวยพร ให้โชคดี ชื่นชีวัน
ประสบสุข...พบสวรรค์ ทั่วกันเทอญ

หนังสือ ชุด มหาราช

ของส�ำนักพิมพ์สกายบุ๊คส์ ให้สาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษั ต ริ ย ์ ห ลายพระองค์ ที่ ท รงประกอบพระราช
กรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์ตอ่ แผ่นดินอย่างยิง่ ใหญ่ มีภาพ
การ์ตูนประกอบสวยงาม เพื่อให้อ่านง่ายและเพลิดเพลิน
เป็ น แรงบั น ดาลใจในการพั ฒ นาตนเองให้ ก ล้ า หาญและ
มีคุณธรรม ประพฤติตนตามรอยวีรบุรุษน�ำสิ่งดีๆ ที่ได้จาก
การอ่านไปปฏิบัติให้เกิดผลดีงานแก่สังคมต่อไป
นอกจากการอ่านเนือ้ เรือ่ งในเล่มแล้ว สแกนคิวอาร์โค้ด
ที่หน้าปกแล้วฟังเสียงเล่านิทานแทนการอ่านได้ด้วย และ
เมื่อฟังนิทานจบแล้วยังสามารถเล่นเกม “Quiz ประลอง
ความรู้” หรือ ดาวน์โหลดแบบทดสอบเป็น PDF มาท�ำก็ได้
สนใจหนังสือชุดนี้สามารถยืมได้ที่ห้องสมุดค่ะ

ห้องสมุด อาคารวัชรสมโภช ห้องสมุดเก่าแก่
อยู่คู่กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามานานครบ 40 ปี ในปี
พ.ศ. 2559 จากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชด� ำ เนิ น ทรงเปิ ด ตึ ก วั ช รสมโภช เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิ ก ายน 2519 และทอดพระเนตรนิ ท รรศการ
ผลการด� ำ เนิ น งานของคณะภราดาเซนต์ ค าเบรี ย ล
ในประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงไว้ในห้องสมุดด้วย
ปัจจุบันห้องสมุดได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น 2 อาคารศักดา
กิจเจริญแล้ว ศิษย์เก่าที่คิดถึง ถิ่นเก่า บรรยากาศเก่าๆ
ก็เชิญแวะมา “ห้องสมุดเก่า” ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็น
“ห้องเกียรติประวัต”ิ เพือ่ เป็นเกียรติประวัตขิ องโรงเรียน
และสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกศิษย์ทุกรุ่น ซึ่งภายใน
มีการจัดแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของโรงเรียน ตัง้ แต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ข้ า วของเครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
มุมแสดงโชว์ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ใน
รายการต่างๆ รวมทั้งจ�ำลองสถานที่ในอดีตที่มีเรื่องเล่า
ประวัติศาสตร์อยู่คู่กับโรงเรียนด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม “ห้องเกียรติประวัติ”
ได้โดยการติดต่อกับทางโรงเรียนในวันและเวลาราชการ

เทศกาลคริสต์มาสนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีอวยพระ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยอห์น
แมรี่ บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของนักเรียน การจัดซุ้มบริการนักเรียน กิจกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ซุ้มเกม เช่น
ซุ้มสอยดาว บิงโก ตักไข่ โยนห่วง เกมเตะบอล ประกวดสาวคริสต์มาส

“ใครจะเอาอะไร สั่งๆ มา ผมจะได้จด เร็วๆ หน่อย จะสองทุ่มครึ่งแล้ว” ไอ้ต๋องพูดราวกระซิบ
รับออเดอร์ เพราะกลัวมาสเซอร์จะได้ยนิ ตอนทีใ่ กล้จะเลิกสเตอดี้ (เด็กนร.จะเรียกช่วงเวลาทีอ่ า่ นหนังสือ
และท�ำการบ้านตอนค�่ำก่อนขึ้นนอนว่า สเตอดี้ มาจากค�ำว่า Study ที่แปลว่า...ศึกษา)
“ของกูเส้นใหญ่หนึ่งถุง เอาตังค์ไป...ต๋อง” ไอ้เฉยบอกพลางส่งแบงค์ยี่สิบให้หนึ่งใบ “ทอนมาด้วยนะ กูไม่เอา
โอเลี้ยง” ไอ้เฉยส�ำทับอีกทีตอนไอ้ต๋องรับแบงค์ยี่สิบไป
“ของกู...ไอ้ต๋อง ราดหน้าเส้นใหญ่หนึ่ง ผัดซีอิ๊วอีกหนึ่งเอาตังค์ไป” ไอ้อ้อเอาบ้าง ส่งตังค์ให้ไอ้ต๋องไปยี่สิบบาท
“ไอ้ต๋อง...ของกูราดหน้าเส้นใหญ่กับโอเลี้ยงถุงนึง” ไอ้เที๊ยงสั่งบ้าง ส่งตังค์ให้น้องชายตัวเองไปยี่สิบบาท
“ของกูเอาเหมือนเดิม...ไอ้ต๋อง บอกไอ้เต้ยมัน” เฮียสั่งบ้าง จากนั้นก้อเป็นน้องๆ และคนอื่นๆ ที่สั่งให้ต๋องมันจด
ลงบนเศษกระดาษสมุดที่ฉีกเอามาจากหน้ากลางของสมุดท�ำการบ้าน
“ไม่มใี ครสัง่ เพิม่ อีกแล้วนะ เต้ยกับแป๊ะอ้วนมันจะได้ออกไปซือ้ ตามทีต่ อ๋ งจดอ่ะ” ต๋องเงยหน้าขึน้ มาพูดเบาๆ หลัง
จากที่จดออเดอร์เสร็จ
“ไอ้ต๋อง...ของกูด้วย เส้นใหญ่กับเป๊บซี่หนึ่งถุง”...ไอ้อุ๋ย เพื่อนร่วมชั้นเดียวกันกับต๋อง วิ่งกระหืดกระหอบมาจาก
ห้องน�้ำ รีบสั่งให้จดกลัวไอ้ต๋องจะปิดรับออเดอร์
“เชี่ย เบาๆ สิ เด๋ว...มัดเซ่อได้ยินว่าเราท�ำอะไรกัน ไอ้ห่าอุ๋ย” ต๋องขมวดคิ้วพลางบ่นกระปอดกระแปดเบาๆ
“กูขอโทษ ลืมตัวไป อิอิ” ไอ้อุ๋ยยิ้มกะเรี่ยกะราด พร้อมส่งเงินให้ต๋องมันไป

กริ๊งงงงงงงงงงงงงง เสียงสัญญาเลิกเข้าสเตอดี้ดังขึ้นแล้ว
มาสเซอร์ชาตรีที่นั่งเขียนต้นฉบับให้กับต่วย’ตูนก็ลุกขึ้นจากโต๊ะ
ท�ำงานชั่วคราวในห้องสเตอดี้เดินออกจากห้องไปที่บ้านหลังใหญ่
ทีเ่ ป็นเรือนนอนหลักของเด็กส่วนใหญ่ดว้ ย แบบไม่ได้สนใจว่าพวก
เราจะท�ำอะไร มีแค่เหลียวมองมาเหล่เฮียพร้อมท�ำหนวดกระดิก
เล็กน้อย
“เต้ย นี่ตังค์และใบสั่งก๋วยเตี๋ยว” ไอ้ต๋องบอกกับไอ้เต้ย
พร้อมส่งเงินและเศษกระดาษทีจ่ ดให้ ตอนทีข่ นึ้ ไปบนห้องนอนกัน
เรียบร้อยแล้ว
“เออ...ดี ไอ้แป๊ะอ้วน มึงเสร็จแล้วยัง พร้อมยัง” เต้ยหันไป
พูดกับแป๊ะอ้วนที่เตียงนอนอยู่ติดกัน
“จะเสร็จแล้ว อีกแป๊บนึง พอพีย่ ทุ ธมันดับไฟ เราก้อออกไป
กันได้เลย” แป๊ะอ้วนตอบเต้ยในขณะที่ท�ำเตียงนอนให้ดูเหมือน
มีคนนอนคลุมโปงอยู่ เพื่อตบตาไม่ให้มาสเซอร์รู้พร้อมเตรียม
จะออกไปข้างนอกหอพักตรงหน้าต่างด้านที่เตียงนอนเฮียตั้งอยู่
ติดกับหอมาสเซอร์สมบัติ เพราะตรงจุดนี้ มันสะดวกในการปีนลง
แล้วย่องออกไปที่หน้าถนนเพื่อเรียกสามล้อเครื่องคันที่นัดกัน
เอาไว้เพื่อไปซื้อราดหน้านายบุญในตัวตลาดเอามาแอบกินกัน
ในหอไม่ให้มาสเซอร์รู้
“เจ้าเล็ก”...เสียงมาสเซอร์ชาตรีดงั ขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการปิดไฟ
เพื่อเข้านอน
“คร้าบบบบมัดเซ่อ” เฮียตอบสวนมาสเซอร์ไป เพราะ
มาสเซอร์จะเช็คความเรียบร้อยของเด็กนักเรียนในหอ ด้วยการ
เรียกชื่อเฮียเพียงคนเดียว มาสเซอร์แกเข้าใจเองน่ะว่า เฮียอยู่
คนหนึง่ ทีเ่ หลือต้องอยูค่ รบกันหมดไม่มใี ครหายไป ซึง่ ....มาสเซอร์
นั้นคิดผิดไปซะแล้ว

“แช๊ะ”... เสียงยุทธปิดสวิตช์ไฟกลางห้อง ไฟมืดดับทันที
ประจวบกับพอดีเป็นคืนเดือนมืด ไอ้เต้ยกับไอ้แป๊ะอ้วนอาศัย
แสงสว่างเล็กน้อยจากหอมาสเซอร์สมบัติที่ยังไม่ได้ปิดไฟดับ
หมดเหมือนหอพักเรา ค่อยๆ ปีนออกไปตรงหน้าต่างปลายเตียง
ของเฮีย กลืนหายไปกับความสลัวแบบเงียบกริบปานแมวขโมย
ที่ย่องจะขโมยข้าวของในยามที่เจ้าของบ้านเผลอหลับ
“ติง๊ ต่อง ... ผูท้ มี่ รี ายชือ่ ต่อไปนี้ ให้มาพบอธิการทีต่ กึ อ�ำนวย
การเดี๋ยวนี้ 1... 2... 3... ฯลฯ”เสียงประกาศของทางโรงเรียน
ดังขึ้นหลังจากเคารพธงชาติและสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย
‘อีกแล้วเหรอ อะไรอีกวะเนี่ย’ เฮียคิดในใจ พร้อมเดินออก
จากแถวไปสมทบกับเพือ่ นทีโ่ ดนประกาศชือ่ มีไอ้เทีย๊ ง ไอ้เฉย และ
รุ่นพี่ม.ศ.5อีก 2 คน คือพี่ลิงและพี่นก พร้อมกับคุยกันเบาๆ
ถึงสาเหตุวา่ ท�ำไมถึงโดนเรียกไปพบอธิการพร้อมกันถึง 5 คน พลาง
เดินไปทีต่ กึ อ�ำนวยการทีอ่ ยูห่ น้าโรงเรียนแบบงงๆ ด้วยกันทัง้ 5 คน
“เรื่องเราแอบสูบบุหรี่ที่ร้านพี่นพหรือป่าววะ โดนโกนหัว
แน่เลย” ไอ้เฉยกระวนกระวายเอ่ยขึ้นมาก่อน
“ไม่หรอกมัง้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก้อต้องมีไอ้ออ้ และคนอืน่ ด้วย
สิวะ ที่แอบสูบบุหรี่กับเราที่ร้านพี่นพอ่ะ” ไอ้เที๊ยงเอ่ยปากขึ้นมา
มัง่ ในขณะทีพ่ ลี่ งิ กับพีน่ กทีเ่ ดินตามไปเงียบๆ โดยมีเฮียเดินครุน่ คิด
ถึงวิธีการจะรับมือสถานการณ์อย่างไร พลางเอ่ยขึ้นว่า” เด๋ว...
พวกมึงอยู่เฉยๆ กูตอบกับบราเดอร์เอง ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไร”
แอบยิ้มในใจแบบเหี้ยมๆ ด้วย
“พวกแกทั้งห้าคนแอบไปสูบบุหรี่ที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน
ใช่มั้ย รับสารภาพมาซะดีดี” เสียงท่านอธิการ บราเดอร์เลโอ
แค่นขึ้นหลังจากที่พวกเรา 5 คนมาถึงที่ตึกอ�ำนวยการแล้วเข้าไป
ยืนเรียงแถวหน้ากระดานในห้องท�ำงานของแก
“ป่าว...ครับ พวกผมไม่ได้สูบ ปะเด้อไปฟังใครมาล่ะครับ
มีใครเห็นแล้วมาฟ้องปะเด้อเหรอครับว่าพวกผมแอบสูบบุหรี่”
เฮียสวนอธิการทันที เพราะคาดเอาไว้ว่าต้องเกิดเรื่องอย่างนี้
เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแจ้งให้อธิการรู้ และไม่ใช่การจับ
ได้คาหนังคาเขา ไม่มีหลักฐาน เลยท�ำให้เฮียท�ำใจดีสู้เสือ เอ้ย...
สู้บราเดอร์เลโอ อีกอย่างเมื่อวาน เฮียแอบเห็นว่า บราเดอร์เลโอ
เรียกไอ้หงอก เด็กนักเรียนรุ่นเดียวกับไอ้เที๊ยงไอ้อ้อ ขึ้นรถยนต์
คันเล็กๆ สีฟ้าที่บราเดอร์แกจะขับออกตรวจตามตึกเรียนต่างๆ
ที่อยู่ในอาณาเขตรั้วของโรงเรียนที่กว้างขวางกว่า500ไร่ เพียงแต่
เฮียไม่รู้ว่าอธิการเรียกไอ้หงอกมันขึ้นรถไปท�ำไมเท่านั้นเอง
“บราเดอร์รกู้ อ้ แล้วกัน ว่าไง แอบสูบบุหรีก่ นั ใช่มยั้ ” อธิการ
เกทับเฮียอีกดอก

“ป่าวจริงๆ ครับ พวกผมไม่เคยคิดที่จะสูบบุหรี่ บุหรี่เป็น
สิง่ ไม่ดแี ละเป็นข้อห้ามหนักของทางโรงเรียน” เฮียตอบอย่างมัน่ ใจ
เล็ ก น้ อ ย ว่ าอธิ ก ารเอาผิด อะไรพวกเฮียไม่ไ ด้แ น่ๆ ด้ ว ยไม่ มี
หลั ก ฐานอั น เป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานและเผอิ ญ เฮี ย แอบเห็ น เศษ
กระดาษทีม่ รี ายชือ่ พวกเฮีย 5 คนบนโต๊ะท�ำงานของบราเดอร์เลโอ
“พวกแกสูบแน่นอน นี่ดูรายชื่อนี่ซะ พวกแกไปเซ็นเชื่อ
บนกระดานด�ำที่ร้านค้า พวกแกต้องแอบสูบบุหรี่ที่ร้านค้านั้น
แน่นอน” อธิการยิ้มอย่างผู้ชนะ ที่โชว์หลักฐานเอาผิดพวกเรา 5
คนได้ “ชั้ น จะแบดโน้ต เก้าพวกแกทั้งห้าคนและลงโทษด้ ว ย
การโกนหัว เฆีย่ นทีใ่ ต้ตกึ เรียนต่อหน้านักเรียนทัง้ หมดคนละหกที”
บราเดอร์ส�ำทับบทลงโทษไม่ฟังเสียงว่าพวกเราจะยอมรับหรือไม่
“ผมไม่ยอมครับ” พี่ลิงที่เงียบมาตลอดเอ่ยปากขึ้นมาบ้าง
“ผมก้อไม่ยอม” พี่นกเอ่ยบ้าง “ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วสรุปแบบนี้
ผมขอลาออก เพราะไม่เป็นธรรม” เอาล่ะสิ พี่นกมันเอ่ยปากอีก
แบบยื่นค�ำขาด
“อย่างนั้นรึ พวกเธอจะเอาอย่างนั้นใช่มั้ย เด๋ว...บราเดอร์
จะเรียกมาสเซอร์ชาตรีมา เพราะ 3 คนในพวกเธออยู่หอพัก
ของแก” อธิการค�ำรามอย่างโกรธแค้นที่พวกเราไม่ยอมรับผิด
หลังจากที่มาสเซอร์ชาตรีมาถึงตึกอ�ำนวยการตามที่อธิการ
ได้เรียกมาเพื่อจัดการเรื่องราวให้เรียบร้อย ก็ได้บทสรุปออกมาว่า
ลงโทษด้วยการเฆี่ยนใต้ตึกคนละ 8 ที โดยไม่ต้องแบดโน้ต 9 และ
โกนหัว เพราะหลักฐานพยานไม่ชัดแจ้ง การที่ไอ้หงอกไปจด
รายชื่อคนที่เซ็นเชื่อของที่ร้านพี่มานพนั้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ทั้ง 5 คนสูบบุหรี่ อาจจะมีที่ไม่สูบก็ได้ พิพากษา เอ้ย...ตัดสินเอา
ตามที่ว่า ยกผลประโยชน์ให้จ�ำเลย เอ้ย...ไม่ใช่ เอาเป็นว่าตามที่
มาสเซอร์ชาตรีแกเคลียร์ให้พวกเราทั้ง 5 คน ซึ่งพวกเราก็ยินยอม
ตามนี้ แต่เฮียไม่ยอมให้บันทึกประวัติว่าสูบบุหรี่เพิ่มด้วยเท่านั้น
เป็นการยืนยันความบริสทุ ธิข์ องพวกเรา เพราะจับไม่ได้คาหนังคา
เขาเอามาเป็นความผิดที่ติดตัวไม่ได้ จากนั้นในวันอังคารหลัง
เคารพธงชาติ พวกเฮียทั้ง 5 คนก็โดนมาสเซอร์ชาตรีลงโทษด้วย
การให้คกุ เข่า กอดอกและโดนเฆีย่ นด้วยไม้เรียวคนละ 8 ทีตอ่ หน้า
นักเรียนชั้นม.4 ม.ศ.4 และ ม.ศ.5 ใต้ตึกเทโอฟาน ความเจ็บนั้น
ไม่เท่าไหร่ พอทนทานกันได้ แต่ความอับอายนีส่ มิ นั สุดจะพรรณนา
นัก และแม้ว่าจะรอดจากการโดนโกนหัวและแบดโน้ต 9 ไป แต่
ในอีกสองวันต่อมา ทัง้ เรือ่ งทีไ่ อ้เต้ยและแป๊ะอ้วนหนีหอแอบไปซือ้
ราดหน้ามากินกันหลายครัง้ หลายคราและเรือ่ งทีพ่ วกเฮียสูบบุหรี่
ก็แตก โดนมาสเซอร์จับได้คาหนังคาเขา คาถุงราดหน้าและ
โอเลี้ยง...จนได้

“เจ้าเล็ก ท�ำไมมีถุงก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเต็มไปหมดในถังขยะ
ใหญ่หน้าเรือนสเตอดี้”มาสเซอร์ชาตรีตะโกนถามเฮียลงมาจาก
ชั้นสอง ตรงหน้าต่างห้องท�ำงานของแก
“ไม่รู้สิครับ พวกเด็กๆ ที่นอนบ้านหลังนี้ ตอนเลิกเรียนมัน
คงหิวหลังเลิกเรียนแล้วไปซื้อจากโรงอาหารในโรงเรียนมากินกัน
มัง้ ครับ” เฮียอึง้ ไปพักหนึง่ ตอนทีม่ าสเซอร์ตะโกนถามแล้วใช้ความ
ตอแหล เอ้ย...ความช�ำนาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเงยหน้า
ตอบมาสเซอร์แกไปในตอนที่กลับมาจากโรงเรียนและก�ำลังเดิน
เอาหนังสือเรียนกับกระเป๋านักเรียนไปเก็บ
“ไม่ได้แอบหนีกันออกไปตอนกลางคืนซื้อมากินนะ ใช่มั้ย”
มาสเซอร์ชาตรีตะโกนคาดคั้นเฮียมาอีก เผื่อว่าเฮียจะหลุด
“ปั๊ดโธ่ เด๋ว...ทุ่มด้วยโพเดี้ยมเลย เอ้ย...ป่าวครับมัดเซ่อ
พวกผมเป็นเด็กดี ไม่มีใครท�ำอย่างนั้นหรอกครับ มัดเซ่อก็เช็คชื่อ
ผมทุกครั้งก่อนนอน แล้วจะมีใครกล้าหนีออกไปกันล่ะครับ”
เฮียตอแหลต่อและท�ำใจดีสู้เสือ เอ้ย...มาสเซอร์
“งั้นแล้วไป เที่ยวนี้จับโกหกพวกแกไม่ได้ แต่อย่าให้จับได้
ละกัน โดยเฉพาะแก...เจ้าเล็ก ถ้าชั้นจับโกหกได้เมื่อไหร่ล่ะก็
แกโดนสองเท่า โทษฐานทีแ่ ก้ตา่ งเก่งนัก จับไม่ได้ไล่ไม่ทนั ก็แล้วไป
ฮึ่ม!!!” มาสเซอร์ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันจนหนวดกระดิก ควันแทบออก
หูหันกลับเข้าห้องไป ปล่อยให้เฮียถอนใจอย่างโล่งอกพร้อมกับ
ครุ่นคิดอย่างหนักใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
มาสเซอร์ชาตรี เป็นนักเขียนหนังสือ เป็นงานอดิเรกควบไป
กับการสอนหนังสือวิชาภาษาไทยชั้นม.ปลายที่โรงเรียนกลางป่า
ซึ่งตัวมาสเซอร์ก็เป็นนักเรียนเก่าในรุ่นแรกๆ ที่ภราดาเทโอฟาน
หอบหิ้วเอามาบางส่วนจากโรงเรียนอัสสัมชัญที่กรุงเทพฯ ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มาก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ที่ศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นโรงเรียนประจ�ำอยูท่ า่ มกลางป่าเขา
บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ในตอนหลังจากที่สงครามสงบและได้มี
การพัฒนาโรงเรียนให้การเรียนการสอนเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ มีผปู้ กครอง
ทั่วประเทศไว้ใจส่งลูกมาเรียนกัน เนื่องเพราะเป็นโรงเรียนประจ�ำ
ทางโรงเรียนมีนโยบายไม่ให้นักเรียนกลับบ้านบ่อยๆ อยากจะให้
อยู่ในโรงเรียนเพื่อมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่า ก็เลย
ก�ำหนดให้ไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์ติดกันสองวันเหมือนโรงเรียน
อื่นๆ กล่าวคือจะให้มีเรียนกันในวันเสาร์และให้วันพฤหัสบดีเป็น
วันหยุดแทน และวันพฤหัสบดีนวี้ นั หนึง่ ก็เป็นวันทีเ่ ฮียจ�ำได้ไม่ลมื
ด้วยปกติ มาสเซอร์ชาตรีจะขับรถเข้ากรุงเทพฯ ในวันนี้ของทุก
สั ป ดาห์ เ พื่ อ ส่ ง ต้ น ฉบั บ ให้ กั บ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ที่ แ กเขี ย นให้ อย่ า ง
ต่วย’ตูนและคู่สร้างคู่สม ที่เป็นที่นิยมมากในสมัยนั้น เป็นโอกาส

อันดีของเฮียและเพื่อนๆ ในหอพัก ที่จะได้เกกมะเหรกเกเรกันได้
อย่างเต็มที่ ไม่มีเม้มกัน น้านันที่เป็นเมียมาสเซอร์แกค่อนข้างจะ
ปล่อยพวกเด็กโตๆ ไม่คอ่ ยยุง่ เกีย่ วมากนัก เพียงแต่อย่าท�ำเกินเลย
ไปเท่านัน้ จะเอาเวลาทีม่ าสเซอร์ไม่อยูด่ แู ลและเคีย่ วเข็ญเด็กเล็กๆ
ในหอพักที่ต�่ำกว่าป.6 ลงไปเสียมากกว่า จึงเป็นโอกาสอันดีที่เฮีย
และไอ้เทีย๊ งจะแอบสูบบุหรีอ่ ย่างสบายอารมณ์ มีไอ้ออ้ ร่วมวงด้วย
หลังจากคราวที่แล้วมันไม่โดนท�ำโทษ เพราะบ้านมันมีตังค์ แม่ให้
เงินไว้ต่างหากส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ซื้อของกิน เลยไม่ได้เชื่อขนมและ
บุหรี่ที่ร้านพี่มานพ ท�ำให้ไม่มีรายชื่อนรกที่ไอ้หงอกมันแอบมาจด
เอาไปรายงานท่านอธิการเอาผิดพวกเรา วงบุหรีเ่ ราสามคนในตอน
นั้นจึงเกิดขึ้นที่ซอกแคบๆ ระหว่างรั้วหอพักกับห้องสเตอดี้ที่มี
หลังคาเรือนนอนยื่นมาเป็นกันสาดให้ร่มรื่นเหมาะแก่การแอบ
สูบบุหรี่เป็นยิ่งนัก
แต่ความซวยมันมาเยือนทั้งที่เพิ่งผ่านการโดนท�ำโทษมา
เมื่อวันอังคาร มาสเซอร์ชาตรีดันลืมต้นฉบับหลังจากที่แกขับรถ
ออกไปจากหอพักได้ไม่นานและเฮียสามคนก้อสุมหัวกันดูดบุหรี่
กันพอดีทจี่ ดุ เกิดเหตุใกล้กบั ทางออกของรถยนต์มาสเซอร์หน้าหอ
มาสเซอร์จอดรถและเดินเข้าหอมาแบบเร่งรีบแต่ก้อไม่ลืมหัน
มามองทางด้านขวามือของแก เพราะได้กลิ่นบุหรี่ที่พวกเราสาม
คนก� ำ ลั ง พ่ น กั น อย่ า งสบายใจเพราะคิ ด ว่ า ไม่ น ่ า จะมี ใ ครเห็ น
แต่บังเอิญมาสเซอร์ชาตรีเห็น ไอ้อ้อก�ำลังพ่นควันบุหรี่ ไอ้เที๊ยง
ก�ำลังดึงยาวเอาควันบุหรีเ่ ข้าปอดและเฮียก�ำลังคาบบุหรีเ่ ตรียมจะ
จุดตัวใหม่
“พวกแกสามคนท�ำอะไร” มาสเซอร์เหล่มองลอดแว่นกัน
แดดเรย์แบนมาทีพ่ วกเราสามคนแล้วถามให้แน่ใจกับสายตา ทีม่ อง
เห็น

“ป่าว ครับ ก�ำลังเล่นลูกหินกันอยูน่ ะ่ ครับ”
ไอ้อ้อตอบพร้อมควันที่ยังลอยออกจากปาก
มาพร้อมท�ำท่าขุดหลุมตรงพื้นดินท�ำทีเป็นเล่น
ลูกหิน
“อย่ า มาตอแหล สู บ บุ ห รี่ กั น ใช่ มั้ ย นั่ น
ไอ้เจ้าเล็กยังคาบคาปากอยู่เลย ลูกหินบ้าน
แกมันเป็นแท่งยาวๆ ขาวๆ เวลาจะเล่นใช้ปาก
คาบเอาเหรอ” มาสเซอร์ยังมีอารมณ์ขันและ
พูดอย่างยิ้มย่องในชัยชนะเพราะจะได้ช�ำระ
โทษเฮียอย่างที่เคยลั่นปากเอาไว้
“ว่าไง ท�ำไมเงียบ จ�ำนนต่อหลักฐานแล้ว
ใช่มยั้ เย็นนีห้ ลังกินข้าวเย็นเสร็จ แกสามคนมา
พบชั้นที่ห้องเบิกของด้านหลัง ตรงที่อาบน�้ำ
ของหอ” มาสเซอร์ชาตรีประกาศิตแล้วก็เดิน
ขึ้นห้องไปเอาต้นฉบับหนังสือที่เขียนเสร็จแล้ว จากนั้นก็กลับไปที่
รถขับออกไปอย่างรวดเร็ว เพียงแต่เฮียแอบมองเห็นว่าแกแอบยิม้
อย่างกระหยิ่มแถมผิวปากอย่างสบายใจ คงจะสะใจไม่น้อย
คื น นั้ น หลั ง ทานข้ า วเย็ น เสร็ จ พวกเราทั้ ง สามอั น มี เ ฮี ย
ไอ้เทีย๊ งและไอ้ออ้ ก็โดนล่อด้วยไม้เรียวไปคนละ 12 ทีแบบเดินวน
ให้มาสเซอร์ฟาด จนเสียงไม้เรียวกระทบก้นอันเกิดจากการตี
ดังไปถึงหอพักหญิงที่อยู่ข้างหลังหอพักเรา ซึ่งเป็นหอของมิส
ที่สอนโรงเรียนเซนต์ปอล และมีเพื่อนร่วมชั้นเฮีย เรียนสายศิลป์
และเป็ น คู ่ ป รั บ ทางวาจา ชอบปะทะคารมกั บ เฮี ย ที่ ชื่ อ ...
เปิ้ลหยี(เพราะมีหลายเปิ้ลและเปิ้ลคนนี้ตาหยี)พักอยู่ เก็บเอาไป
แซวและเล่าให้คนอื่นๆ ฟังกัน โดยตอนที่เฮียโดนตีนั้น มาสเซอร์
ชาตรีทตี่ กี น้ พวกเฮียสามคนจนชาได้บอกอีกว่า “ชัน้ กะว่าจะตีพวก
แกคนละสามที แต่นพี่ วกแกเดินเข้ามาให้ชนั้ ตีไม่หยุด โดนไปคนละ
โหลนี่ก้อสมน�้ำหน้าแล้ว 555 ไป ไปได้แล้ว วันนี้ชั้นสบายใจจัง”
แล้วเรื่องที่ไอ้เต้ยกับไอ้แป๊ะอ้วนแอบหนีไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
ราดหน้ามาให้พวกเฮียกินและมีก�ำไรจากการนั้น ด้วยก๊วยเตี๋ยว
ราดหน้านายบุญตอนนั้น ขายแค่ 6 บาท โอเลี้ยงถุงละ 3 บาท
ไอ้สองคนนี้ได้ก�ำไรจากก๋วยเตี๋ยว 4 บาท โอเลี้ยงอีก 2 บาท อย่าง
เจริญรุ่งเรืองในกิจการก้อจบลงด้วยการโดนจับได้ในขณะที่ก�ำลัง
ปีนออกไปจากหอแล้วหมาที่มาสเซอร์เลี้ยงเอาไว้ดันเห่าขึ้นมาให้
มาสเซอร์ได้ยิน แล้วส่องไฟฉายไปที่เตียงของมันสองคนไม่เจอตัว
ไปเจอเอาอยูบ่ นรัว้ ก�ำลังจะปีนออก โทษฐานในการกระท�ำครัง้ นัน้
คนสั่งซื้อรอด แต่ไอ้คนออกไปซื้อโดนไปคนละสามทีและโกนหัว
ประจาน แต่ไม่โดนแบดโน้ต ถือว่า...ซวยกันไปตามกันกับความซ่า
และแสบสัน

วันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย พร้อมชมการแสดง
ของเด็กๆ ครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ และการแสดงของครูต่างชาติ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรยีนา เชลี

โดย ทีมชวนกันชิม

ถ้าเอ่ยถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางพระต้องนึกถึงร้านเจ๊เอื้องราคา
หลักสิบแต่อร่อยหลักล้าน... ร้านนีห้ าง่ายมากจากทางเข้าวัดบางพระ
วรวิ หาร (วั ด หลวง) ตรงไปก่ อนถึ ง วั ด ด้ า นซ้ า ยมื อจะเป็ นร้าน
เพิงสังกะสีแต่กว้างขวาง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับลานตลาดนัด ขาย
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมา 15 ปีแล้ว
เจ๊เอือ้ งเป็นลูกสะใภ้กว๋ ยเตีย๋ วเนือ้ ลุงถนอม หลังวัดวิเวการาม
หลังจากแยกตัวออกมาเปิดร้านจึงได้มาขายตรงทางเข้าวัดบางพระฯ
สูตรเดียวกันกับร้านลุงถนอมเนื้อเปื่อย เอ็น เครื่องในต่างๆ เคี่ยว
ต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงส่วนลูกชิ้นซื้อจากโรงงานที่นครปฐม
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่และเป็นพนักงานจากหน่วย
งานต่างๆ สิ่งที่หมดเร็วก่อนชนิดอื่นๆ คือ ลิ้นวัวเปื่อย ถ้าวันไหนเรา
จะไปกินจะต้องไปก่อนเที่ยง ทุกอย่างตุ๋นจนเปื่อยหอมเครื่องเทศ
ตามแบบฉบับของก๋วยเตีย๋ วเนือ้ สูตรโบราณ น�ำ้ ซุปนัน้ หอมไม่มกี ลิน่
คาวของเนื้อเลย และที่ส�ำคัญที่สุดคือเครื่องที่ใส่ให้นั้นหั่นแบบชิ้น
หนาและใหญ่มากใส่ปากเคี้ยวแต่ละค�ำนั้นได้รสชาติสะใจจริงๆ สิ่ง
ที่เราชอบที่สุดก็คือลิ้นและเอ็นเปื่อย ไม่ว่าจะสั่งแบบใส่เส้นหรือ
เกาเหลาล้วนแล้วแต่อร่อยถึงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณ
จริงๆ แถมราคาก็ไม่แพง เรียกได้ว่า “ราคาหลักสิบ แต่อร่อย
หลักล้าน” กันทีเดียว

ร้านนี้เปิดประมาณ 11.00 น. จนสินค้าหมด เปิดทุกวัน
แต่เทศกาลต่างๆ เจ๊เอื้องอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ไม่ควรไป
ช่วงหยุดยาว ส่วนราคา ก็ปกติตามที่กล่าวไว้แต่แรกเริ่มที่ 40-50
บาท ข้าวเปล่า 5 บาท ส่วนน�้ำนั้นบริการฟรี ถ้าไปไม่ถูกก็กดไปที่
064-802-7934 ส�ำหรับคนคอเนื้อก็ลองแวะชิมกันดูไม่ผิดหวัง
แน่นอน

ทัศนศึกษาครู ประจ�ำปี การศึกษา 2560 ณ เมืองซาปา ลองไก ประเทศเวียดนาม
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2560 คณะครูจ�ำนวน 70 คน ไปทัศนศึกษาสัมผัสอากาศหนาว วิวสวย ท่ามกลางหุบเขา ณ เมือง
ซาปา จังหวัดลองไก ประเทศเวียดนาม

โดย แก้วเจ้าจอม

สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ พาเหินฟ้าจาก
สุวรรณภูมสิ ู่ “นอยไบ” สนามบินนานาชาติสามดาวทีใ่ หญ่
ที่สุดของเวียดนามเหนือ “เพียงงีบเดียวก็ถึง” สนามบิน
นอยไบอยู่ห่างใจกลางเมืองหลวงฮานอยประมาณ 45
กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถเข้าเมืองก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง
พี่ไกด์ของเราเล่าให้ฟังว่า “ช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนรถติด
มากจนไม่อาจค�ำนวณ เวลาได้ โชคดีที่เรามาถึงในวันหยุด
เทศกาลคริสต์มาส” “รอดไป” แต่กระนั้นไม่วายที่จะพบ
เจอปริมาณรถในเมืองแออัดหนาแน่น เสียงแตร ปีด๊ ป๊าด!!
อึ ก ทึ ก ไปทั่ ว เพราะเมื อ งนี้ เขานิ ย มใช้ เ สี ย แตรเป็ น การ
ขอทาง ทักทายและตักเตือนกัน จึงไม่มีใครซีเรียสเมื่อ
ถูกบีบแตร...ฮา!
“รถมอเตอร์ไซค์เยอะสุดๆ” รถยนต์ส่วนบุคคลมีเบาบาง ที่ประเทศเวียดนามไม่นิยมซื้อรถเงินผ่อน “ระบบสินเชื่อ
ไม่รุ่ง” ต้องซื้อกันด้วยเงินสดๆ ไม่พิศมัยเงินแห้งจ้า
“ชาวบ้านทั่วไป มอเตอร์ไซค์หรูเลิศ” ราคาแพงกว่าบ้านเราหลายเท่าตัว
“รถเก๋งสวยๆ เหมาะกับคนที่รวยจริงๆ เท่านั้น”
ท่ามกลางบรรยากาศโพล้เพล้ยามเย็น ได้เดินเล่นตามถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาของกิน
ของที่ระลึกอย่างสนุกมือ สองข้างทางที่เราก้าวผ่านเต็มไปด้วยร้านอาหารประเภทพื้นเมือง “เฝ๋อ แหนมเนือง เปาะเปี๊ยะ
และอาหารย�ำๆ ทอดๆ วางขายตลอดสองข้างทาง มีโต๊ะเล็กๆ เก้าอี้เตี้ยๆ ไว้บริการลูกค้าทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว...
รสชาติอาหารไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จัดว่าจืด ไม่ซี๊ดซ๊าดเท่าบ้านเรา...พอกินได้
“ที่ชอบคุยว่ากลัวเจอเนื้อน้องหมานะ...บอกได้เลยว่ายากส์ เพราะเป็นอาหารเกรดเอระดับชาติ ไม่มีวาสนาได้
ลิ้มลองง่ายๆ หรอก”

พอได้เวลาราวๆ หกโมงครึ่ง ตามก�ำหนดการในโปรแกรม
เราต้องเข้าชมการแสดง “หุน่ กระบอกน�ำ้ ” ใช้เวลาชัว่ โมงเดียวครับ
เขาแสดงวันละสีร่ อบ เราได้ชมรอบสอง ตัว๋ เข้าชมมีสองราคา แถว
หน้าเวทีจะแพงกว่าแถวหลังๆ “เฉลี่ยใบละ 100,000 ดองต่อคน
ท่านผูช้ มส่วนใหญ่ทเี่ ห็นจะเป็นฝรัง่ ต่างชาติ คนเอเชียมีบา้ ง
หรอมแหรม ช่วงแรกมีการแนะน�ำเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น
ก็ภาษาเวียดนามล้วนๆ ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจหรอกแต่สนุกสนาน
ดี...ได้หัวเราะกับท่วงท่าการแสดงของนักร้องหญิง นักดนตรีที่
แสดงประกอบแบบสดๆ น�้ำเสียงปลุกเร้า เขย่าหัวใจถึงอารมณ์
ท่านผูช้ มได้อย่างจับใจ การแสดงเป็นวิถชี วี ติ แบบพืน้ บ้าน น�ำเสนอ
เรื่องราวความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมือง การด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวัน การปลูกข้าว หาปลา เลี้ยงเป็ด ตลอดจนมุขเด็ดๆ ของ
การจีบสาวแบบน่ารัก กวนๆ โดนใจทุกเพศทุกวัย แม้เป็นการแสดง
ที่ไม่อลังการ...แต่ได้อารมณ์ครับ
“เวียดนาม” มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี ผ่านร้อน
ผ่านฝน ผจญกับภัยธรรมชาติและภัยสงครามอย่างยับเยินอยู่
เนืองๆ จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้ผู้คนพลเมืองต้องเข้มแข็ง ประหยัด
และอดทนเพื่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน
“ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” เป็นชือ่ เรียกอย่างเป็นทางการ
ประชากรมีมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก จากการส�ำรวจล่าสุด
มี ถึ ง 92.7ล้ า นคน มากเป็ น อั น ดั บ 3 ของอาเซี ย นรองจาก
อินโดนีเซีย (261.3 ล้าน) กับฟิลิปปินส์ (103.3 ล้าน) โดยมีไทย

ขยับเข้าใกล้ติดๆ เป็นอันดับ 4 (68.8 ล้าน) มีแหล่งข่าวที่ เชื่อถือ
ได้ “แมเนเจอร์ ออนไลน์” กล่าวถึง “ปัญหาที่เวียดนามก�ำลัง
ประสบอยู่คือ อัตราการเกิดของทารกที่ต�่ำกว่าเป้า!!”
“ชายชาวเวียดนามอีกหลายแสนคนต้องกลายเป็นหนุ่ม
ทึนทึก” เหตุเพราะจ�ำนวนประชากรชายมีมากกว่าประชากรหญิง
“แถมยังเล่นตัวอีก” พี่ไกด์ฝากบอกข่าวถึงหญิงไทยที่สนใจหนุ่ม
เวียดนาม ยังมีให้เลือกอย่างเหลือเฟือครับ...พร้อมที่จะยินดี
และแลกน�้ำลายกับสาวที่สมัครใจทุกเมื่อจ้า...อ้วก!
อรุณสวัสดิ์ฮานอย...ตามเวลานัดหมาย หก เจ็ด แปด
เราเดินทางสู่ภาคเหนือของเวียดนาม โดยทางรถยนต์ที่คดโค้ง
ลัดเลาะไม่ใช่ขาเลาะ...ฮา! ไปตามไหล่เขาและหุบเหว ซึ่งมีเพียง
สองโค้ง “โค้งซ้ายกะโค้งขวา” ผู้โดยสารต่างหวาดเสียว แต่ตื่นตา
ตื่นใจกับความศิวิไลซ์ของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชนเผ่าที่ตั้ง
ถิ่นฐานบ้านเรือนเรียงราย สลับกับผืนนาขั้นบันได และไม้ป่าที่
ก�ำลังออกดอกชูชอ่ สวยงามอย่างอิม่ เอม...ดืม่ ด�ำ่ หฤหรรษ์กบั เสน่ห์
ของพงไพร...ไม่รู้นานเท่าไร เราก็ถึงที่หมาย
“เมืองซาปา” อยู่ใต้เขตการปกครองของจังหวัด “ลาวไก”
ห่างจากนครหลวงฮานอย 380 กิโลเมตร ในอดีตเจ้านายชั้นสูง
ของฝรั่งเศสเข้ามายึดครองในยุคล่าอาณานิคมใช้เป็นสถานที่
ตากอากาศช่ ว งฤดู ร ้ อ น อุ ณ หภู มิ ร าว 10 กว่ า องศาเท่ า นั้ น
“ฝรั่งชอบมาก”

“มนต์เสน่หข์ องสายหมอก...ท�ำให้ซาปาเป็นสวรรค์ทมี่ นุษย์เดินดิน
สัมผัสได้” ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา “หว่างเลียนเซิน” เป็นพรมแดน
ระหว่ า งเวี ย ดนามเหนื อ กั บ มณฑลยู น นานของประเทศจี น มี ย อด
“ฟานซีปัง” ที่สูงที่สุดเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน (ลาว เขมร เวียดนาม)
สูงกว่าระดับน�้ำทะเลถึง 3,143 เมตร
“ถ้าวันไหนหมอกลงจัด ยอดเขาก็จะหายไปกลางทะเลหมอก”
ไกด์เม้าท์ให้ฟังนะ
“กระเช้าไฟฟ้า เป็นตัวช่วยหนึ่งเดียวที่เราสามารถพิชิตยอดเขา
โดยไม่ยากเย็น เพียงซื้อตั๋วคนละ 600,000 ดอง หรือคนละ 1,000 บาท
ประเภทตั๋วไปและกลับ แค่นี้ก็เรียบร้อย”
มุมมองแบบ “เบิรด์ อาย” รอบทิศ 360 องศา เหนือเทือกเขาและ
ทิวไม้ที่เห็นลิบๆ เบื้องล่าง “หมู่บ้านกัตกัต” ของชาวม้ง นาขั้นบันไดที่
ความงามอาจลดลงบ้าง เพราะเป็นฤดูหลังเก็บเกี่ยว มีฉากหลังเป็นภูเขา
ม่านหมอก สายน�้ำล�ำธาร และน�้ำตกช่างงดงามวิจิตรตระการตาตลอด
ระยะทางยาว 6.2 กิโลเมตร ยิ่งสูงขึ้นมากเท่าไร อากาศยิ่งเย็นยะเยือก
สะท้านเข้าถึงทรวง
“เสื้อกันหนาวตัวหนา ที่หอบหิ้วมาจากเมืองไทย ตอนแรกบ่นว่า
หนักเหลือหลาย...บัดนี้จ�ำเป็นสุดๆ”
กระแสลมทีพ่ ดั กระทบ...เย็นจับขัว้ หัวใจเป็นสัมผัสแรกบนยอดเขา
แห่งนี้ “หมอก” ที่หนาทึบ เหมือนยืนบนทะเลหมอก ประทับใจกับ
อุณหภูมิเพียง 4 องศาเท่านั้น “ขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสรรพ คนที่
จะพิชิตจุดสูงสุดก็จ่ายเพิ่มอีกคนละ 100,000 ดอง จะมีกระเช้าไฟฟ้า
พาไปส่งหรือจะเดินเองก็ตามใจ ส่วนผู้สูงวัยต่างถอดใจ หลบเข้าไปปรับ
สภาพร่างกายในร้านกาแฟ ถนอมสุขภาพไว้ลยุ กับโปรแกรมต่อไปคุม้ กว่า
“พอหัวใจเริ่มเต้นเป็นโหมดปกติ”
เป้าหมายต่อไปคือ “ช้อป...แชะ!!” อย่างเพลิดเพลินเจริญใจ
ถึงเวลานัดหมาย กลับขึ้นกระเช้าไฟฟ้า
ลงสู่พื้นราบโดยสวัสดี ได้เวลาอาหารเย็น
แบบพื้นเมือง แล้วเข้าสู่ที่พัก ส่วนผู้ใดที่
ถนัดจะท่องราตรี โต้ลมหนาว คลุกเคล้า
กับสายหมอกยามค�่ำก็ตามอัธยาศัย
หรือจะเลือกซ่อนตาด�ำใต้ผ้านวมที่แสน
จะอุ่นละมุนก็ว่ากันไป “ตัวใครตัวเผือก”
“วันสุดท้าย กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ
ของแต่ละคนต่างออกลูกออกหลานเยอะแยะ...
ยั้วเยี้ย...ที่สุดของที่สุดของทุกคน คือการได้สัมผัส
กับกลิ่นอายของธรรมชาติ เฟรชๆ เพิ่มพลังชีวิต
ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเปี่ยมพร้อมลุยงาน...แบบเต็มถัง
พลังเสือกันทุกคนครับผม! สวัสดี

ลุงโฮหรือโฮจิมนิ ห์ (Ho Chi Minh) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ภูมกิ ำ� เนิดท่านเกิดทีม่ ณฑลเงียอาน (Nghe An Province)
สมัยทีเ่ วียดนามยังเป็นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส เดิมชือ่ ว่า เหงียน ชิง กุง (Nguyen
Sinh Cung) ตอนอายุ 21 ปีได้ท�ำงานในเรือเดินสมุทร จึงมีโอกาสเดินทาง
ไปอเมริกาและยุโรป จากนั้นได้ท�ำงานเป็นพ่อครัวในโรงแรมที่ประเทศอังกฤษ
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457-2461) สงบลง ลุงโฮได้ยื่นข้อเสนอต่อ
ที่ประชุมแวร์ซายส์ เรียกร้องให้เวียดนามมีสิทธิ์ในการปกครองตนเอง แต่ไม่มี
ใครสนใจ ลุงโฮผิดหวังมาก จึงแยกตัวออกมาเข้าร่วมจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์
ฝรั่งเศส จากนั้นได้ไปศึกษาการเมืองที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ปลายปี
2467 เดินทางไปมณฑลกวางโจว ประเทศจีน เริ่มรวบรวมชาวเวียดนามในจีน
ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในปี 2473 เดินทางกลับเวียดนามในฐานะ
ผูน้ ำ� ขบวนการปลดปล่อยประชาชาติเวียดนาม (Viet Minh independence
movement) ในปี 2484 และเริ่มใช้ชื่อว่า “โฮ จิ มินห์” แปลว่า “ผู้ส่องแสง
สว่าง” ในที่สุดก็ประกาศเอกราชเวียดนามได้ส�ำเร็จและก่อตั้งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) ขึ้นเมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2489 แต่สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับฝ่ายเวียดมินห์ยังคงเกิดขึ้น
ยืดยื้อต่อมาอีกเกือบ 9 ปี จนในที่สุดกองทัพเวียดนามมีชัยเหนือฝรั่งเศส
ในสมรภูมิเดียนเบียนฟูมีการเจรจาสงบศึก โดยลงนามในสนธิสัญญาเจนิวา
(Geneva Conference) เมื่อปี 2497 และได้ก�ำหนดให้เส้นรุ้งที่ 17 เป็นเส้น
แบ่ ง พรมแดนระหว่ า งเวี ย ดนามเหนื อ กั บ เวี ย ดนามใต้ ลุ ง โฮก้ า วขึ้ น เป็ น

“โฮ จิ มินห์” แปลว่า “ผู้ส่องแสงสว่าง”

ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
(เวี ย ดนามเหนื อ ) และพยายามจะรวบรวมเวี ย ดนามให้ เ ป็ น
หนึ่งเดียว ไม่นานเวียดนามใต้ได้ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐขึ้น
โดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา กลายเป็นสงครามเวียดนาม
(Vietnam War ปี 2502-2518) ยืดเยื้อยาวนานกว่าสิบปีก่อนจะ
จบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ของอเมริกา และเวียดนามทั้งสอง
รวมเป็นหนึ่งเดียว ลุงโฮถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน
2512 ลุงโฮเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเป็นนักอุดมคติที่ไม่เคย
มักใหญ่ใฝ่สงู ใช้ชวี ติ เรียบง่ายสมถะ สวมเสือ้ ผ้าง่ายๆ อาศัยในบ้าน
ไม้หลังเล็ก ใช้เวลาว่างวาดรูปและเขียนบทกวี อ่อนน้อมถ่อมตน
แต่มั่นคงในอุดมการณ์ ด้วยเหตุนี้ ชาวเวียดนามจึงรักและศรัทธา
ลุงโฮมาก และได้ยกย่องให้เป็น บิดาแห่งเวียดนาม ปี 2530 องค์
การยูเนสโกได้ประกาศให้ลุงโฮเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ทุกวันนี้
ชาวเวี ย ดนามและคนจากทั่ ว โลกยั ง คงไปเคารพสุ ส านและ

พิพิธภัณฑ์โฮ จิ มินห์อย่างไม่ขาดสาย ในโรงเรียนก็ยังมีการ
ปลูกฝังเรื่องราวของลุงโฮ ต่อมาได้ก�ำหนดให้วันเสียชีวิตของท่าน
คือวันที่ 2 กันยายนของทุกปีเป็นวันชาติของเวียดนาม และเปลีย่ น
ชือ่ เมืองไซ่งอ่ น (Saigon) เป็น โฮ จิ มินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City)
เพื่อเป็นเกียรติแก่ลุงโฮด้วย
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะครูอัสสัมชัญศรีราชา ได้มี
โอกาสเข้าเคารพศพ ท่านโฮจิมินห์ ณ สุสานโฮจิมินห์ กลางจัตุรัส
บาดิงห์ ในรูปแบบแขก VIP ในสุสานโฮจิมนิ ห์มที หารกองเกียรติยศ
ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์
อยู่ตลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยังห้องโถงใหญ่ ที่กลางห้องมี
แท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ที่นอนสงบ
เหมือนคนนอนหลับอยู่ภายใน ศพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้
รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม ซึ่งเป็นความลับทางการแพทย์
ของรัสเซียทีแ่ พทย์ในโลกตะวันตกยังไม่มคี วามช�ำนาญเท่า สุสาน
โฮจิมนิ ห์จะปิดในฤดูใบไม้รว่ งเป็นเวลานาน 2 เดือน (เดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายน) เพื่อน�ำศพลุงโฮไปท�ำความสะอาดและ
เปลีย่ นน�ำ้ ยาทีร่ สั เซีย เพือ่ ให้ศพของรัฐบุรษุ ทีช่ าวเวียดนามนับถือ
เป็นบิดาของประเทศยืนยงไปชั่วนิรันดร์ ซึ่งขัดกับความประสงค์
ของโฮจิมินห์ที่สั่งให้เผาร่างของท่าน แล้วน�ำเถ้าถ่านกับอังคารไป
บรรจุไว้ทภี่ าคกลางใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศ หาก
แต่ว่ารัฐบาลเวียดนามไม่ยอมปฏิบัติตาม คงเก็บรักษาร่างของลุง
โฮไว้ให้คนเวียดนามกราบไหว้เคารพอยู่จนถึงปัจจุบัน

พูดจาภาษาไทย
โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศอินเดีย เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา เราได้มีโอกาสไปเที่ยว
แบบฉับพลันเดินทางไปด้วยกัน 3 คน มีเรา มิสทิพย์ประภาและ
คุณโจ้ เพือ่ ไปสมทบกับคุณอัน๋ บุตรชายมิสทิพย์ประภา ทีเ่ ดินทาง
ล่วงหน้าไปเซ็นสัญญาเรื่องงานและรอสมทบกับพวกเราที่โน่น
เมือ่ ถึงสนามบินเมืองโคลัมโบแล้วก็มรี ถตูม้ ารับพร้อมกับคุณ
อั๋นและไกด์ท้องถิ่นที่ท�ำหน้าที่เป็นคนขับรถด้วย เราแวะรับ
ประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศหรูอลังการคือกุ้งมังกร
ตัวโตมาก สดและอร่อย ตามด้วยปูตัวใหญ่ๆ ที่สดหวานอร่อยอีก
เช่นกัน และที่อร่อยประทับใจสุดๆ คือข้าวผัดพื้นเมือง ที่ใช้ข้าว
เมล็ดเล็กจิว๋ ข้าวของเขา 4 เมล็ดเท่ากับข้าวบ้านเรา 1 เมล็ด แปลก
มากกินอร่อยผัดใส่เครื่องเทศพื้นเมืองหอมเผ็ดเล็กน้อยเคี้ยว
หนึบๆ ณ วันนี้ก็ยังคิดถึงข้าวผัดชนิดนั้นอยู่เลย และมีอาหารอีก
หลายชนิด คณะเรามีแค่ 4 คน เขาเสิรฟ์ ให้ในปริมาณ 8 คน สุดท้าย
ก็มองตากับปริบๆ
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปสู่
เมืองแคนดี้ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของศรีลังกา เป็นเมืองมรดก
โลกอยู่สูงเหนือระดับน�้ำทะเล 500 ฟุต เคยมีกษัตริย์ปกครอง
ทั้งสิ้น 173 พระองค์
ระหว่างการเดินทางเราได้สังเกตบ้านเมือง วัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ไปตลอดเส้นทาง ได้เห็นโรงเรียนคาทอลิก นักเรียน
จะแต่งชุดนักเรียนเหมือนอัสสัมชัญคือเสื้อสีขาว กางเกงสีน�้ำเงิน
แต่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือทั่วๆ ไป เด็กๆ จะแต่งชุดสีขาวทั้ง
ชายและหญิง แม้กระทั่งชุดนักศึกษาก็สีขาวทั้งชุด ผู้ใหญ่ทั้งชาย

และหญิงก็จะใส่ชดุ สีขาว ส่าหรีสขี าว และกระโปรงยาวสีขาว มอง
ดูแล้วน่าทึ่งมากในการรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติเขา
ส่วนบ้านเมืองระหว่างนั่งรถเดินทางไปเมืองแคนดี้นั้นจะ
เห็นตึกเก่าที่มุงหลังคากระเบื้องดินเผาแบบศิลปะของเขา มองดู
แล้วเหมือนเอาทองม้วนกลมๆ ไปเรียงไว้บนหลังคา เราจึงเรียก
หลังคาแบบนั้นว่า “หลังคาทองม้วน” เราใช้เวลาเดินทางนาน
มากกว่าจะถึงเมืองแคนดี้ เพราะถนนแคบและคดเคี้ยวไปตาม
ไหล่ เขา ต้ อ งระวั ง รถแซงรถสวน แต่ โชเฟอร์ ข องเรามีค วาม
เชี่ยวชาญพื้นที่ จึงพาเรามาถึงเมืองแคนดี้ได้อย่างปลอดภัย
ไกด์พาไปชมทะเลสาบแบบเร่งรีบเพื่อไปชมระบ�ำพื้นเมือง
ต่อเพราะเย็นมากแล้ว เราก็งงๆ กับการเดินลัดเลาะไปให้ทันการ
แสดง ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่าเขาจะพาไปไหนเพราะฟังเขาพูดก็ไม่รู้
เรือ่ งพูดรัวติดกันไปหมด พาเข้าไปถึงโรงละครเราก็ยงั งงอยูด่ วี า่ พา
มาสถานพยาบาลท�ำไม เพราะโรงละครของเขามีกากบาทสีแดง
เหมือนกาชาดบ้านเรา พาเข้าไปนั่งแถวหน้าระดับ VIP ด้วยเก้าอี้
พลาสติก หันไปมองรอบข้างก็มแี ต่ฝรัง่ หันมองไปทีเ่ วทีกย็ งั งงอยูด่ ี
นั่นแหละ บนเวทีมีแสงไฟสลัวๆ พอๆกับไฟในห้องเกียรติประวัติ
อัสสัมชัญศรีราชายังไงยังงั้นเลย ฉากก็เป็นผ้าสีเลือดหมูเก่าคล�้ำ
แถมยังขาดมีรอยปะบ้าง ไม่ปะบ้าง คาดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่านี่คือ
โรงละครที่จะมีการแสดงให้นักท่องเที่ยวดู ทั้งๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย
ค่าตั๋วน่าจะน�ำรายได้ไปปรับปรุงฉาก เวที แสง สี และเก้าอี้สัก
หน่อย แต่ดูไปดูมาก็ข�ำๆ ดีมันบ่งบอกถึงความเรียบง่ายของชาว
ศรีลังกา ที่ไม่เน้นองค์ประกอบอื่นๆ

การแสดงเริ่มขึ้นก็เป็นการเต้นตามจังหวะกลองที่ออกมาตี
โชว์พร้อมทั้งเสียงปี่ดังแหวกอากาศ มีนักแสดงสลับกัน 2 ชุด ซึ่ง
เป็นชายและหญิงสลับตีกลองไปเต้นไปตามศิลปะของเขา พอจบ
แต่ละฉากฝรัง่ ก็ปรบมือให้ก�ำลังใจเราก็ตอ้ งท�ำตามไปด้วย พอฉาก
สุดท้ายก็มีการพ่นไฟและลุยกองไฟคล้ายกับทรงเจ้ากินเจที่บ้าน
เรา แล้วก็จบลงเราก็ยังงงๆ ข�ำๆ กับฉากของเขา เราอยากจะเย็บ
และปะให้ใหม่ด้วยใจจริง
ออกจากโรงละครก็เข้าไปนมัสการ พระเขี้ยวแก้วหรือพระ
ทันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดดาลดา มัลลิกาวะ หรือ
คนไทยเรียกว่าวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงละคร ไกด์
จัดการเรื่องถาดดอกบัวเพื่อน�ำไปบูชาพระเขี้ยวแก้ว เขาก็พาลัด
เลาะขึน้ ไปชัน้ บนของโบสถ์และถึงด้านหน้าขององค์พระเขีย้ วแก้ว
คนแน่นมากแทบจะไม่มที ยี่ นื พระธาตุเขีย้ วแก้วนีค้ อื พระเขีย้ วแก้ว
เบือ้ งต�ำ่ ขวาของพระพุทธเจ้า ซึง่ ประดิษฐานอยูท่ นี่ มี่ าตลอดไม่เคย
น�ำออกนอกประเทศ เพราะมีความเชื่อว่าถ้าน�ำออกนอกประเทศ

“ขนลุกไปหมดเลย เป็นบุญมากนะที่ได้มาที่นี่” มิสทิพย์
ประภาพูดกับเราด้วยซุ้มเสียงที่สั่นเครือปนตื่นเต้น
“ถ่ายได้กี่รูปล่ะ?” เราถาม
“ไม่ได้ถา่ ยเลย” เธอตอบหน้าตาเฉย เราถามว่าเพราะอะไร
กล้องก็อยูใ่ นมือตลอดเวลา ท�ำไมถึงไม่ถา่ ยทัง้ ๆ ทีย่ นื อยูต่ รงประตู
ที่เปิดพอดี เรียกว่า “ตรงเป๊ะ” ทีเดียว และยังไม่มีใครมายืนบัง
“ตกตะลึง ! ท�ำอะไรไม่ถูกเลย”
“ขนลุกน�้ำตาไหล หากล้องไม่เจอ งงไปหมด” นี่คือสาเหตุ
ที่เธอไม่ได้ถ่ายรูป แต่ก็โชคดีที่คุณอั๋นกับคุณโจ้ได้ถ่ายไว้บ้างแต่ก็
เป็นช่วงที่มีคนมาบังกล้องเสียแล้วแต่ก็ยังดีที่ได้ภาพมาบ้าง
จากนัน้ ไกด์กพ็ าลงมาชัน้ ล่างไหว้พระ ดูศลิ ปะภาพวาดต่างๆ
เกี่ยวกับพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับเมืองศรีลังกา เป็นภาพและ
พระพุทธรูปที่งดงามตามศิลปะโบราณของบ้านเขาซึ่งต่างกับ
ศิลปะของไทยมากมายนัก และพามาไหว้และชมต้นศรีมหาโพธิท์ ี่
บริเวณลานวัด สถานที่นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของศรีลังกา

แล้วจะพบกับภัยพิบัติ เรากับมิสทิพย์ประภา พยายามเบียดผู้คน
เข้าสูแ่ ถวหน้าจนได้โดยไม่สนใจมารยาททางสังคมใดๆ ทัง้ สิน้ โดย
มีคุณโจ้และคุณอั๋นคอยช่วยดันหลังอีก 2 คน ท�ำให้เข้าไปอยู่แถว
หน้าและได้ยืนตรงประตูองค์พระเขี้ยวแก้วจนได้
คนพื้นเมืองยืนรายล้อมกันแน่นมากขณะที่ทุกคนยืนรอ
ประตูเปิด ดนตรีกลองปี่ตีไปเรื่อยๆ สักครู่ใหญ่ๆ ประตูก็เปิดออก
มองเห็นผอบที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเป็นทองเหลืองอร่ามตระการ
ตา และทัง้ ห้องนัน้ ดูจะเป็นทองทัง้ หมดสะท้อนกับแสงไฟท�ำให้ตก
ตะลึงชนิดคาดไม่ถงึ ว่าจะสวยงามขนาดนัน้ เราและมิสทิพย์ประภา
ยืนตรงองค์พระเขี้ยวแก้วพอดี
“ถ่ายรูปเลยๆ เร็วๆ สิ!”
เราร้องสั่งมิสทิพย์ประภาด้วยความตื่นเต้น เพราะเธอถือ
โทรศัพท์ตลอดเวลา ส่วนเราไม่ได้นำ� ออกมาจากกระเป๋าเพราะคน
เบียดกันแน่นมาก
ทุกคนเบียดดันเราให้ออกจากจุดศูนย์กลางที่เห็นองค์พระ
เขีย้ วแก้วแล้วก็ยกมือไหว้สาธุ ขอพรกันไปตามทีแ่ ต่ละคนอธิษฐาน
ชุลมุนกันนานพอสมควร

เรากลับทีพ่ กั และรับประทานอาหารทีโ่ รงแรมมีอาหารหลาก
หลายให้เลือก เราชิมอาหารพืน้ เมืองทุกชนิดเพือ่ ให้รวู้ า่ รสชาติเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะแกงกะหรีแ่ ละโรตี เราชอบมากรสชาติเค็มเผ็ด
นิดๆ หอมเครื่องเทศก�ำลังดี
รุง่ เช้าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็ขนึ้ ไปทีห่ อ้ งเตรียม
ขนย้ายกระเป๋าเพื่อออกเดินทางไปเที่ยวและมุ่งสู่เมืองโคลัมโบ
(เมืองหลวงใหม่) เรา 2 คนขึน้ ไปทีห่ อ้ งและไขกุญแจห้องจะไปหยิบ
กระเป๋า แต่ไขเท่าไรก็ไม่ออกทั้งดันทั้งทุบประตูก็ไม่เปิด คุณอั๋น
ได้ยินเสียงจึงออกจากห้องมาดู
“ไขผิดห้องแล้ว ห้องแม่กับมิสอยู่ชั้น 3 นี่มันชั้น 2” ...อ้าว!
แก่ทั้งคู่นะนี่
เราออกเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองแคนดี้ เมืองหลวงเก่าทีย่ งั มีรอ่ ง
รอยอารยธรรมศรีลังกา และสถาปัตยกรรมแบบยุโรป (ที่เคยตก
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ) ตลาดยามเช้าในตัวเมืองก็ขายผัก ขาย
ต้นไม้ ขายเสือ้ ผ้า ส่วนใหญ่เสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับจะเป็นของมาจาก
เมืองไทยทั้งสิ้น เราหยิบจับชิ้นไหน มิสทิพย์ประภาก็จะบอกว่า
“ที่บ้านเราก็มี”

แต่ถึงจะมีที่บ้านเรามองดูแล้วถูกใจก็ซื้อติดไม้ติดมือมา
คนละชิ้นสองชิ้นตามธรรมเนียมนิยมของเรา
บ้านเมืองเขาเรียบๆ ง่ายๆ มีรถตุ๊กตุ๊ก บริการทุกเส้นทาง
ถือว่ารถตุก๊ ตุก๊ นีค้ อื เอกลักษณ์อกี อย่างหนึง่ ของเมืองนี้ ได้เวลาพอ
สมควรก็ออกเดินทางไปชิมร้านขายชาชือ่ ดังของเมืองนี้ เอกลักษณ์
ของร้านนี้คือมีหม้อต้มชาใบใหญ่ ดูจะใหญ่กว่าถังพักน�้ำประปา
บ้านเราเสียอีก ก็ถา่ ยรูปกันตามธรรมเนียม ลืมเล่าให้ฟงั ว่าเส้นทาง
ที่เราไปแคนดี้และกลับมาโคลัมโบนั้นสองข้างทางเป็นบ้านเรือน
สลับกับป่าไม้ ที่นี่นิยมอนุรักษ์ต้นไม้ข้างทางจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ แต่
ถ้าเป็นต้นโพธิ์ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทุกต้น ซึ่งเขานับถือ
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ระหว่างทางสินค้าที่วางขายก็จะ
เป็นผลไม้ประเภทกล้วย มีกล้วยหลากหลายชนิดแขวนขายทั้ง
เครือ อาทิ กล้วยหอม กล้วยน�้ำว้า กล้วยนาค กล้วยงาช้าง และ
กล้วยรูปทรงแปลกๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่วางขายเป็นระยะๆ ก็
คือมะพร้าวไฟ แต่บา้ นเราเรียกมะพร้าวสีไฟ คือสีออกสีเหลืองทอง
ที่นี่จะมีมะพร้าวชนิดนี้วางขายแถบทุกแผงเขาถือว่าเป็น “King
Coconut” มีสรรพคุณมากมายก่ายกองตามที่ไกด์ได้อธิบายไว้
ตลอดทางทีผ่ า่ นไปและกลับไม่เคยเห็นมะพร้าวสีเขียวเลย รวมทัง้
ข้าวโพดต้มทีต่ ม้ ขายกันเป็นระยะอีกเช่นกัน รสชาติกจ็ ดื ชืดเหมือน
พันธ์ที่เราปลูกส่งโรงงานอาหารสัตว์
เราแวะชิม King Coconut และข้าวโพดต้มเพื่อให้ได้รู้
รสชาติ คุณอั๋นกับคุณโจ้ได้หยอกล้อกับเด็กๆ ลูกชาวบ้านที่มายืน
อยู่ที่ร้านขายมะพร้าวและข้าวโพดต้ม ตัวเล็กตัวน้อย พูดและฟัง
ภาษาอังกฤษได้หมด คุณอั๋นส่งข้าวโพดต้มให้เขาไม่สนใจรับ แต่
พอส่งแอปเปิ้ลให้เขารีบรับทันที แสดงให้เห็นว่าเขาเบื่อของกิน
พื้นๆ แต่อยากกินผลไม้เมืองฝรั่ง เหมือนสมัยเราเป็นเด็กเลย
ไปแวะรับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมจากนั้นก็เดิน
ทางต่อสู่เมืองโคลัมโบ แวะไหว้พระที่วัดทีปทุตตมาราม วัดนี้
เกีย่ วข้องกับเจ้านายราชวงศ์ไทยพอสมควร มีงาช้างโชว์ไว้มากมาย
มีห้องพิพิธภัณฑ์ที่มีของล�้ำค่ามากมายเช่นกัน
ช่วงเย็นแวะวัดกัลยาณี ฝนตกปรอยๆ วัดนีม้ เี จดียท์ รงลังกา
คว�่ำโดดเด่นมีต้นศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ (มีแทบทุกวัด) มีชาวศรี
ลังกามานั่งสวดกันรอบบริเวณนั้น ทั้งๆ ที่ฝนตกปรอยๆ เหล่า

สาธุชนก็ยงั นัง่ สวดภาวนากันเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เราไปจังหวะ
ที่เขาแห่และสวดพอดี มิสทิพย์ประภาได้แตะถาดเครื่องบูชาของ
คนทีเ่ ดินผ่านทุกคน ถือว่าได้กศุ ลเท่ากับคนแห่ และเจ้าของถาดก็
ยินดีอนุโมทนากับคนที่แตะถาดด้วย
เราเข้ า ไปดู ค วามตระการตาภายในวิ ห าร มี ห ้ อ งต่ า งๆ
มากมายมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ภาพวาดพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ศรี
ลังกาถึง 3 ครั้ง ฝีมือจิตรกรไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอน ต่างกับ
ศิลปะไทยมากมายนัก จากนั้นก็กลับที่พักหลังจากรับประทาน
อาหารกันเรียบร้อยแล้ว ก็พกั ผ่อนกันตามสบายคืนนัน้ ฝนตกทัง้ คืน
รุง่ ขึน้ เราเทีย่ วชมในตัวเมืองกรุงโคลัมโบกันอย่างเต็มๆ เมือง
หลวงปัจจุบัน ต่างกับเมืองแคนดี้ราวกับฟ้ากับเหว เมืองโน้นผู้คน
แต่งชุดพืน้ เมืองคือส่าหรียาว แต่เมืองนีแ้ ต่งสากลนิยมทัว่ ไปหาคน
แต่งส่าหรียากมาก ตึกรามบ้านช่องทันสมัยไปชมมหาวิทยาลัย
โคลัมโบ จตุรัส สวนสาธารณะและขับรถดูบ้านคนรวยหรือบ้าน
ระดับอภิมหาเศรษฐี เขาจะอยู่เป็นย่านๆ ไป รวมทั้งบ้านของผู้น�ำ
ประเทศด้วย ถ้าจะเปรียบก็เหมือนย่านชิดลมสมัยก่อน คล้ายๆ
กับตึกสถานทูตยังไงยังงั้นและไปแวะชายทะเลที่มีท่าเทียบเรือ
ขนส่งสินค้าด้วย
พอเดินสักพักก็มีแขกอุ้มลิงมาให้นักท่องเที่ยวอุ้มบังเอิญ
กลุ่มเราเป็นเหยื่อรายแรกและมีอยู่รายเดียวเจ้าของส่งเจ้าลูกลิง
ทีช่ อื่ ไมเคิล มาให้มสิ ทิพย์ประภาเธอก็อมุ้ แสดงความรักใคร่โดยไม่
รังเกียจหรือกลัวแต่ประการใด อุม้ ไปถ่ายรูปไป ผลัดกันกับลูกชาย

คือคุณอัน๋ เจ้าไมเคิลก็แสนรูม้ นั ออเซาะคนอุม้ อยูอ่ ย่างนัน้ แหละ แม่
ลูกผลักกันอุ้มผลัดกันคุยกับไมเคิล คุณโจ้ก็ยิงซัตเตอร์รัวสุดๆ สัก
ครู่กค็ ืนให้เจ้าของ เจ้าของก็เสนอของหนักๆ ในย่ามให้อมุ้ อีกก้อน
ใหญ่มาก ปรากฏว่ามันคืองูเหลือมคราวนีว้ งก็แตกกระจาย เจ้าของ
ก็ตามขอเงินค่าอุ้มไมเคิล มิสเธอก็ส่งเงินให้ 100 รูปี เจ้านายของ
ไมเคิลก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าเงินจ�ำนวนนี้น้อยไปซื้ออะไรไม่ได้เลย
คณะเราก็เดินหนีเพราะกลัวงู เจ้านายไมเคิลก็เดินตามบ่นพึมพ�ำ
ตามมาตลอด
ช่วงนี้เราไปแวะวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดคงคาราม เป็นวัดนิกาย
สยามวงศ์ ในโบสถ์มีพระประธานปางมารวิชัยสีเหลืองสดใส มี
จิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก พระพุทธรูป รูปเทวดา เทพต่างๆ
สวยงามทุกองค์ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ทมี่ ขี องมีคา่ มากมาย มีตน้ ศรีมหาโพธิ์
มีพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ และมีโรงเรียนสอนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ที่นี่มีของล�้ำค่ามากมาย
และสวยมาก บางชิ้นบางอันก็มาจากเมืองไทย เด็กๆ ที่นี่แต่งชุด
สีขาว ผู้คนที่มานมัสการก็แต่งชุดขาว ก็มีกลุ่มเราและอีก 5-6 คน
เท่านั้นที่ไม่ได้แต่งสีขาว
ลืมบอกไปว่าประชาชนชาวศรีลังกาเป็นคนใจดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเรามองหน้าเขา มองด้วยความสวยหรือแปลกใจอะไรก็แล้ว
แต่ เขาจะยิม้ ให้เราทันที เรามาเทีย่ วแค่วนั ที่ 3 ก็สามารถแยกออก
แล้วว่าแขกอินเดียกับแขกศรีลังกามีลักษณะหน้าตาแตกต่างกัน
การท่องเที่ยวในประเทศนี้รู้สึกเดินเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นก็ไปซื้อสินค้าราคาถูกกันที่เปตาร์ บาร์ซา และไป
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างโอเดล และที่ห้าง Up Town ซื้อ
ของฝากกันมากมาย เอกลักษณ์ของศรีลงั กาคือ “หน้ากาก” ส่วน
สินค้าอื่นๆ แพงกว่าบ้านเราทั้งสิ้น เราก็แค่ซื้อแม็กเน็ตเป็นของ
ที่ระลึกและกระเป๋าส�ำหรับฝากเด็กๆ การเที่ยวในครั้งนี้มีเงิน
เหลือกลับมามากพอสมควร เพราะไม่มีอะไรที่น่าซื้อเลย อีกทั้ง
ตามวัดต่างๆ ไม่มีสินค้าใดๆ วางขายซึ่งต่างกับวัดในประเทศไทย
โดยสิ้นเชิง
คืนนี้เรานัดกันจะไปท่องราตรี หลังจากเก็บกระเป๋าเข้า
โรงแรมแล้วก็นั่งรถตุ๊กตุ๊กไปที่จุดรวมของแหล่งบันเทิงวัยรุ่นคือ
Dutch Hospital Center อยูใ่ จกลางกรุงโคลัมโบ เป็นศูนย์อาหาร

ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ มีอาหารประเภทไก่ทอด เฟรนช์ฟราย พิซซ่า เบียร์
เครื่องดื่มประเภทต่างๆ เลือกซื้อแล้วก็จับจองหาที่นั่งกันเอง คืน
นัน้ คนแน่นมาก เพราะคืนนัน้ มีงาน Music Fastival และเทศกาล
อาหารประจ�ำเดือนของเขาด้วย ยิ่งดึกคนก็ยิ่งแน่นยืนเต้นกัน
สนุกสนาน เหมือนเทคของบ้านเราเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่ที่นี่ก็
ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้ว มีทั้งวัยรุ่นวัยเลยรุ่นมากินอาหารกัน
มากมายสลัดส่าหรี่ทิ้งกันหมด หันมานุ่งยีนส์ใส่สายเดี่ยวกันแทบ
ทุกคนแต่กม็ ผี ใู้ หญ่ใส่สา่ หรีห่ ลงเข้ามากินอาหารบ้าง 2-3 คน
เรานั่งดื่มนั่งกินสักพักใหญ่ ก็เจอชายหนุ่มเข้ามาทัก เพราะ
สงสัยว่าเราเป็นคนไทย เขาเป็นคนค้าขายซือ้ สิน้ ค้าจากไทยไปขาย
ศรีลงั กา ก็เลยรวมโต๊ะคุยกัน อีกโต๊ะหนึง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ก็เหล่มาทีโ่ ต๊ะ
เราอีก เพราะแฟนเขาเป็นคนไทย ตกลงก็เลยได้เพื่อนเพิ่มในคืน
นั้น คือชายศรีลังกา 2 คน และสาวไทยที่เป็นแฟนชาวศรีลังกา
อีก 1 คน ก็เลยคุยกันยาวจนดึกดื่น สุดท้ายหนุ่มศรีลังกาคนแรก
ก็อาสาขับรถหรูพาพวกเรามาส่งโรงแรมที่พัก ประหยัดค่ารถตุ๊ก
ตุ๊กไปอีก 1 เที่ยว
รุ่งเช้าเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับ หลังจากอิ่มอร่อยกับ
อาหารเช้าที่โรงแรมกันแล้ว ก็ต้องอ�ำลากรุงโคลัมโบอันทันสมัย
ของประเทศศรีลงั กาเสียที ศรีลงั กาเป็นชาวสิงหลและชาวทมิฬ มี
ประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน เคยตกเป็นเมืองขึ้นของ
โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษ รวมเวลาเกือบ 500 ปี เปลีย่ นชือ่ เรียก
หลายชื่อเริ่มตั้งแต่ ลังกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป ซีลอน จนปัจจุบัน
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกา กาลเวลาเปลีย่ นแปลง การปกครองเปลีย่ นไปตามเหตุการณ์
ไม่วา่ กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลีย่ นไปสักเท่าไร แต่สงิ่ ทีไ่ ม่สามารถ
จะเปลี่ยนชาวศรีลังกาได้ก็คือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ชาวศรีลงั กายังยึดมัน่ กับศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นอยูอ่ ย่าง
เหนียวแน่นและศรัทธาต่อส่ิงที่เขายึดอย่างมัน่ คงและเหนียวแน่น
คณะเราได้สัมผัสเพียงแค่ 4 วัน ก็สามารถสัมผัสได้ว่าประชากร
ส่วนใหญ่ยงั มีแรงต้านกระแสสังคมโลกยุคใหม่ อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก...
ลาก่อนศรีลังกา เมืองแห่งพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่งดงาม

ฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู และบุ คลากรอัสสัมชั ญศรีราชา
กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครูและบุคลากรอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 6 มกราคม 2561 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 16.30 น. ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ และกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวบุคลากร เวลา 18.00 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครอบครัวพนักงาน
2561

งานเลี้ยงครอบครัวพนักงานเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 ณ บริเวณโรงหนังเฉลิมกว้าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม

สวัสดีค่ะ ชาว ACS. ทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยในคอลัมน์บอกมาเก้า...เล่าไปสิบ ทิวสนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแห่งปี
เรามีข่าวมาเสนอเหมือนเช่นเคย
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้พาคณะครูไปทัศนศึกษา
ประจ�ำปีแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกไปเวียดนามเหนือ
มุ ่ ง สู ่ ฮ านอยและซาปา ส่ ว นอี ก กลุ ่ ม ไปพั ก ผ่ อ นที่
เขาค้อ เพชรบูรณ์ มีความสุขรับลมหนาวกันถ้วนหน้า
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ได้จัด ACS Home Running Day
ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการวิ่งและ
เดินการกุศล รายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญครู และกองทุนครูอาวุโส-ครูเกษียณ
เริ่ม 8.00-10.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
หลังจากเสร็จสิ้นการเดิน-วิ่ง แล้ว เป็นพิธีเปิดห้อง
เกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชาอย่างเป็นทางการ
โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาหลุยส์ ชาแนล (วิริยะ
ฉันทวโรดม) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธเี ปิดและ
ร่วมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าทุกสมัย งานนี้มีศิษย์
เก่า ครูเกษียณและผู้ปกครองมาร่วมงานกันอย่าง
พร้อมเพียง
ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน ส�ำหรับแผนกปฐมวัยของ
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ จัดแรลลีค่ รอบครัวปฐมวัย
เมื่อ 13-14 ม.ค. 61 ที่ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
งานคืนสูเ่ หย้า 3 กุมภาพันธ์ 2561 ปีนรี้ น่ ุ 4730 เป็นแกนน�ำ
โดยมีคุณพงศ์ธนัช สุวรรณรัตน์ ประธานรุ่นและทีม
คณะกรรมการจัดงาน ได้เตรียมงานกันอย่างเต็มที่

โดย ม. เม้า

การจั ด งานฉลองคริ ส ต์ ม าสและปี ใ หม่ ปี นี้ จั ด
รูปแบบใหม่ การจับรางวัลของขวัญปีใหม่ปีนี้จัดเป็น
ซองใส่ธนบัตรทุกรางวัล คณะครูทไี่ ด้รางวัลชอบมาก
พกพากลับบ้านสะดวกสบาย ไม่ต้องหอบหิ้วเหมือน
ครั้งก่อนๆ
ขอแสดงความเสียใจกับ ภราดาศราวุธ ยุชมภู ที่
สูญเสียคุณยายซึง่ เปรียบเสมือนมารดาไปเมือ่ เร็วๆ นี้
กลับมาจากฟิลิปปินส์ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายนักเรียน
ประจ� ำ และบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ ก ลั บ มาบริ ห ารฝ่ า ย
นักเรียนประจ�ำตามเดิมแล้ว
ช่วงต้นเดือนมกราคม 61 ครูได้พานักเรียนไปแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมกันหลายกลุม่ สาระ อาทิ มิสศรุตา
นิจนิรันดร์กุล มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช ฯลฯ ส่วน
มิสชลทิชา ต่อจรัส พานักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วันครูที่ผ่านมา มิสเฉลียว นามทะจันทร์ มิสปราณี
สัมฤทธิ์ มิสรัชนีกูล พวงผ่อง มิสดวงพร ทัตตะ
ทองค�ำ ม.สุทร เสริมศรี ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
มิสกาญจนา จิตต์รงุ่ เรือง มิสประณัฏฐยา พยุงวงษ์
มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน มิสปสุตา โอษฐ์จนั ทร์ศรี
ฯลฯ ได้ไปร่วมงานวันครูของ สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ
หอประชุมสวนนงนุช สัตหีบ ชลบุรี
พิธีเปิดการแข่งขัน Assumption Cup ครั้งที่ 1 ได้
รับเกียรติจากคุณสุพจน์ มณีธรี กุล อดีตผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักการกีฬา กรมพลศึกษา 9 เป็นประธานในพิธี
ณ สนาม Assumption Soccer Fields เมือ่ 20 ม.ค. 61
มิสกมลวรรณ เจริญเตีย มิสวรัญญา วนัสบดี และ
มิสหทัยกาญจน์ ดุจดา พานักเรียนไปรับรางวัลจาก
การแข่งขัน ASMO THAI CEREMONY AWARDS
2017 ทีศ่ นู ย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมือ่ 24 ม.ค. 61
ปีนี้มีครูของเราได้รับรางวัลครูดีในดวงใจกันหลาย
ท่ า น อาทิ ม.สุ ภ าพ ชื่ น ใจ มิ ส มยุ ร า ม่ ว งปิ ่ น
มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์ มิสวรัญญา วนัสบดี
ม.เดชา ขันธจิตต์ มิสประนอม มีศรี ม.เสกสรรค์
ตะพิมพ์ ฯลฯ รับรางวัลกันที่โรงเรียนปัญญานฤมิตร
บ่อวิน ในวันที่ 24 ก.พ.61
ยินดีด้วยกับ ม.พิเชษฐ์ พุ่มแจ้ง และมิสอมรรัตน์
ศรีส่ง ที่ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ�ำปี 2558

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ทั้ง 3 ระดับชั้น
ได้ จั ด งานกั น ครั้ ง นี้ 24 ม.ค. 61 ระดั บ ปฐมวั ย
ส่วนระดับประถมและมัธยมศึกษา จัดแสดงกันใน
วันที่ 27 ม.ค. 61
วันครูทผี่ า่ นมา ครูระดับประถมได้ไปเยีย่ มครูเกษียณ
ผู ้ น ่ า รั ก ถึ ง นครนายก คื อ มิ ส สุ นี ย ์ มี ท รั พ ย์ เพื่ อ
สอบถามทุกข์สขุ และด้วยความคิดถึง มิสสุนยี ์ รับปาก
ว่าจะมาร่วมงานคืนสู่เหย้า 3 ก.พ. แน่นอน คณะครู
ที่ไปเยี่ยม อาทิ มิสประไพ ลมพาพร มิสแสงเดือน
พรหมศิริ มิสกิง่ แก้ว พงษ์ศริ ิ มิสพิสมัย ธนบดีศรีวกิ รม
มิสพรพิมล พัวโสพิศ มิสบุษบง อินทโชติ ฯลฯ...
ความรักและความสามัคคีจะก่อให้เกิดความผูกพัน
ฝ่ายธุรการได้ไปศึกษาดูงานทีโ่ รงแรมเคป บางเสร่ เมือ่
16 ก.พ. ทีผ่ า่ นมา น�ำทีมโดยมิสศุภสิริ พิทกั ษ์สายชล
มิ ส ชญาพร นิ ก รปกรณ์ ม.นิ รุ ด แดงสมุ ท ร
มิสประภารัตน์ อูอ่ รุณ มิสสุพตั รา ราชกิจ ม.คมชาญ
จันทร์ประเสริฐ มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ มิสเนติมา

วงษ์เกตุ มิสลักขณา ตอพล มิสจิรวรรณ สายธารทิพย์
มิสพลอยมาดา วิญญาสุข มิสแสงเดือน กิจบ�ำรุง
และ ม.สมบัติ โรจนารุณ
แรลลีอ่ นุบาลครัง้ ที่ 1 ประสบความส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดี
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ที่ ปรึ ก ษาใจดี ค นนี้ ภราดาสอาด
สัญญลักษณ์ ที่ให้ค�ำแนะน�ำด้วยดีตลอดมา
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าปฐมวัย ผอมผิดหู
ผิดตา แถมยังสวยวันสวยคืน มีอะไรดีบอกต่อได้นะ
ทีมงานครูอนุบาลท�ำงานกันอย่างจริงจัง จัดงาน
แรลลี่ครั้งที่ 1 หาดชะอ�ำ ขายบัตรได้ครบตามความ
ตั้งใจ 99 ทีม เก่งจังเลย
ขับรถเก่งสมวัยต้องยกให้ ม.เอกชัย แห่งอนุบาล
หยุดปีใหม่ไม่หยุดขับรถ ขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้ทุกที่
สุดยอดเลยค่ะ พักผ่อนมากๆ นะคะ
ครูแต้แห่งปฐมวัย มีของดีเมืองจันท์มาให้ชิมทุกครั้ง
เมื่อกลับจากการไปเยี่ยมบ้าน
เที่ยวประจ�ำปีที่ผ่านมาที่เขาค้อ ครูนิดได้ถ่ายรูปให้

มิสกนกกาญจน์ นิม่ นุช และมิสลัดดาวรรณ ฮวบนรินทร์
ได้พานักเรียนชั้น ป.5 มาเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ
ได้รับความรู้กันมากมาย แถมลูกศิษย์ยังซื้อของที่
ระลึกกันกระจุย
ห้ อ งเกี ย รติ ป ระวั ติ ฯ ฝากขอบคุ ณ มิ ส บุ ญ ธิ ด า
ทองเจริญพาพิช มิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ำรุง มิสสุภาภรณ์
พรรัตนกิจกุล ม.ตฤณ โกมลธนกิจ และมิสจิตวลี
ใช้ฮวดเจริญ ที่อ�ำนวยความสะดวกในเรื่องของการ
ขอนักเรียนมาฝึกซ้อมมัคคุเทศก์และส่งนักเรียนมา
เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ
ขณะนีม้ .ชัญญณัฐ นิจนิรนั ดร์กลุ ได้เปลีย่ นหมายเลข
โทรศัพท์ใหม่แล้วเป็นเบอร์อะไรโปรดติดต่อเจ้าของ
เบอร์เองนะคะ
คราวที่แล้วไปทัศนศึกษาเขาค้อ มีครูอาวุโสและ
ครูเกษียณได้รับความอนุเคราะห์และความสะดวก
สบายดูแลเป็นอย่างดีจากมิสปราณี สัมฤทธิ์ และ
มิสณัฐชรินธร รวีนิภาเมธีกุล เยี่ยมค่ะ
ส่วนมิสเก๋...สุนิสา อวยพรชัยสกุล บ้านอยู่ที่เขาค้อ
จึงบริการพาเพื่อนๆ ไปทัวร์ Unseen รอบๆ เขาค้อ
กลับมาคุยฟุ้งอวดเพื่อน ท�ำให้คนฟังตาร้อนผ่าวไป
ตามๆ กัน
ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน เพราะทิวสนฉบับนี้
ต้องออกให้ทันคืนสู่เหย้าของชาวอัสสัมชัญศรีราชา
โชคดี สวัสดีค่ะ
คณะครูปฐมวัยและผู้อ�ำนวยการ นับ 1 2 3 แชะ
ผู้อ�ำนวยการบอกว่าไปเป็นประชาสัมพันธ์ไหมครับ
อ.2/3 น�ำทีมโดยครูอ้อย ซ้อมกีฬาสีเด็กๆ จนหมด
แรง แต่กเ็ ก็บแชมป์ทกุ รายการ หายเหนือ่ ยเลยนะคะ
กีฬาสีอนุบาลที่ผ่านมา สีเขียว ครูนิด ได้ลูกเป็นนาคี
และนาคา สวย หล่อมาก พอดีครูนิดเกิดปีพญานาค
พอดีเลยค่ะ
เมื่อโรงเรียนหยุด ครูไก่ ครูโอ๋ ครูแต้ กระโดดขึ้นรถ
สีแดง จะไปเที่ยวไหนกันคะ
มิสเป็ด (มิสสุภัทรา ชัยสุริยา) เด็กๆ ฝากบอกมาว่า
ดูแลตัวเองหน่อย เขาบอกว่า “วัยก�ำลังสาว”
ม.เจ ครับ รับจ้างเป็น รปภ.ตอนเลิกงานเหรอครับ
เห็นเดินตลอดเวลา...บ้า! เขาออกก�ำลังกายจ้า!
มิสแป้ง (มิสสุวัฒนา) เด็กๆ ส่งข่าวมาว่า ช่วงนี้ฮันนี
มูนบ่อยจัง...จริงเปล่า?
มิสฝน (มิสณัฐณิชา) ได้ข่าวปีนี้ได้เปลี่ยนเลขห้อง
จาก 1 ไป 4 ดีใจมากเลยใช่ไหม

กลุม่ พัฒนาสตรีศรีราชาน�ำโดยคุณศรีวไิ ลย งามพรจิตจรัส
คุ ณ สมหวั ง พิ พั ฒ น์ เ ศวต คุ ณ มะลิ จตุ ร นต์ รั ต น์ และ
คุ ณ กุ สุ ม าส ธนาจิ ร วั ฒ น์ ได้ ม าเยี่ ย มและมอบค่ า ขนม
รายเดือนให้ทีมนักตะกร้อคนเก่ง เมื่อ 12 ม.ค. 61

โดย พี่ ม.ปลาย
สวัสดีครับ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกคน พบกันอีกแล้ว
อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับ คอลัมน์เรามีข่าวคราวต่างๆ มาเสนอ
เหมือนเช่นเคย
น้องพั้นซ์ อ.1/1 ครูแต้บอกว่า ยิ้มแบบนี้สิน่ารักมาก
น้องแบ่งปัน อ.1/1 เรื่องร้องเพลงขอให้บอก ให้ร้องอีก
กี่รอบก็เป๊ะทุกรอบนะครับ (ผมซ้อมมาดี)
น้องกฤต อ.1/2 ลงว่ายน�้ำสระใหญ่ น้องบอกว่า “ผม
ชอบๆ” ...ระวังนะครับ น�้ำมันลึกอ่ะ
น้องพอดี อ.1/3 ตัดผมใหม่ไฉไลกว่าเดิม
น้องมินนี่ อ.1/3 ขาแดนซ์ของห้อง สังเกตจาก เพลงดัง
ปุ๊บ กระโดดขึ้นเวทีปั๊บ...เยี่ยมครับ
น้องบอสตั้น อ.1/3 เจอครูแต้ไม่ได้เรียกกันทั้งวันเลยนะ
ดาวเด่นด้านกีฬาแห่งห้อง อ.2/3 เก็บเหรียญทุกรายการ
คือน้อง GM ท�ำเอา ม.วิชยั และมิสลักขณายิม้ แก้มปริเลย
นะคะ
น้องโอห์ม อ.2/4 เก่งรอบด้านเอาชนะทุกอย่าง ยกเว้น
ค�ำว่า ครูอ๊อฟ...อ้าว! ท�ำไมล่ะ
น้องณัฐฐา อ.2/5 สาวน้อยขี้อาย แดนซ์กระจาย งานนี้
ครูกิ๊กเชียร์เต็มที่เลยค่ะ
น้องซันชาย น้องเอมมี่ น้องเอมิลี่ น้องนะนา น้องโบนัส
น้องสตางค์ น้องเทศ น้องอังเปา น้องคีตะ น้องโอม
อ.2/6 ครูปุ๊กสั่งแดนซ์ให้เต็มที่เลยค่ะลูก
เด็กหญิงณิณนิ ปิยะทวีทรัพย์ และ ด.ช.รัฐธีร์ วรรณรัตนศิลป์
เป็นนาคี นาคาน้อย สวยสุดๆ หล่อสุดๆ ในงานลอย
กระทงและกีฬาสีที่ผ่านมา
น้องลิ้นจี่ อ.3/1 ช่างพูด ช่างถาม ท�ำงานเรียบร้อย ขอ
ชมเชยค่ะ

น้องนท อ.3/1 รู้จักแบ่งปัน ให้ของเล่นน้องที่ต่างจังหวัด
ทั้งๆ ที่คุณแม่เพิ่งซื้อให้เอง สุดยอดค่ะ
สาวๆ อ.3/3 งานกีฬาสี แดนซ์ได้ใจครูกบเลยค่ะ
น้องซันเดย์ อ.3/4 ช่วงนี้เขียนหนังสือสวย ตั้งใจเรียน
พูดจาไพเราะ ครูษาปลื้มใจมากค่ะ

น้องบริง๊ อ.3/4 สาวน้อยเด็กเกาะสีชงั เก่งทุกเรือ่ งทัง้ การ
เรียน กีฬา ดนตรี ที่ส�ำคัญนั่งเรือเก่งมากค่ะ นั่งมา 3 ปี
แล้ว นั่งต่อไปนะคะ
น้องจีฮุน อ.3/5 นักเทควันโดรุ่นจิ๋ว อนาคตทีมชาติแน่
เลยค่ะ
ทางระดับปฐมวัยขอขอบพระคุณผูป้ กครองทีซ่ อื้ ทีมแรลลี่
และร่วมสนับสนุนเป็นเงินและของรางวัล ขอบคุณค่ะ
ดรีม ม.3/3 ลีลาการเต้นและฝีมือการจัดบอร์ด สวยงาม
มาก ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมคะ ครูอ้อย
ข่าน เมื่อไหร่จะคืนเพื่อนสักที...เงินอ่ะ...จาก ม.3/2
ติว ม.3/8 เมื่อไรจะเลิก...ซะที ชอบไปทั่วเลย!
ติว ม.3/8 เลิกแอบชอบคนที่อยู่ห้อง ม.3/6 ได้แล้ว...คือ
ชอบไปเลยไม่ต้องแอบใช่ป่ะ?
ชยุต ม.3/7 พอเลิกกับแฟนแล้ว ไลน์ทักเลยนะ...ทักใคร
ล่ะ?
ติน ม.3/7 เปลี่ยนนามสกุลหรือยัง
อองวี ม.3/6 หล่อมากครับ
ส่วนซัน ม.3/5 มีคนส่งข่าวมาว่า อย่าหล่อมากนัก
น้องเอิร์ท ม.3/5 ได้ฉายาว่าเป็นเอิร์ทหญ้าอ่อน
ม่อน ม.3/4 เมือ่ ไรจะหายหน้าแก่สกั ทีและอย่ารูม้ ากด้วย
บอล (กนก) ม.3/4 เห็นระยะหลังนี่ เจ็บเรื่องความรัก
บ่อยจัง ต้องชวนมาชนแก้ว (นม) กันหน่อยละมั้ง!
แฮ็ค ม.3/1 เมื่อไรจะเลิกคิดถึงเด็กห้อง 6 สักที
น้องเอิด ม.3/3 คนอะไรโชคดีมาก ซือ้ สลากคริสต์มาสใบ
เดียว โชคดี ได้รถ MG ไปครอง
แยม ม.3/1 เมื่อไรจะชอบกรสักที อ้าว ! แล้วเขารู้ตัวรึ
เปล่าล่ะ ว่ากรแอบชอบเขา
ณัฐชนน ป.3 A และสุวิจักขณ์ ป.3A เก็บเงินได้ 1,000
บาท ส่งให้มสิ จงจิตร์ ประกาศหาเจ้าของ...เด็กดีศรีอสั สัมฯ
ศิริกรพงศ์ ข�ำศรีทวีเจริญ ม.6 ก็เก็บกระเป๋าเงินได้ และ
ส่งให้ฝ่ายปกครองตามหาเจ้าของต่อไป เยี่ยมมากครับ
ทางด้าน ณยศ สุบินยัง ชั้น ม.2 ก็เก็บโทรศัพท์ได้แล้ว
ส่งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนตามหาเจ้าของต่อไป คนดี
ซื่อสัตย์ ย่อมพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
เรามี นั ก เรี ย นที่ ฝ ึ ก มั ค คุ เ ทศก์ ส� ำ หรั บ แนะน� ำ ห้ อ ง
เกียรติประวัติ มีหลายคน อาทิ กัลป์ยกร ป.4/3 รดา
ป.4/4 ธนภรณ์ ป.6/5 สาธิตา ม.1/6 บูรพา ม.2/7
อันนตญา ม.5/2 พรลภัส ป.2/3 สุภกฤษฎิ์ ม.2/5
พรสุธาร์ ม.3/5 ชานนท์ ม.5/5 ฤทัต ม.6/3 ศิวัช ม.6/8
ปุ ณิ ก า ป.5/2 ภู ธ นพั ท ธ์ ม.1/3 กมลนิ ต ย์ ม.6/4
ถัททิยา พิสัยพันธ์ ม.4/6 แค่ละคนแบ่งเป็นหลากหลาย
ภาษา เพื่อส�ำหรับแนะน�ำห้องเกียรติประวัติเมื่อมีกลุ่ม
ต่างๆ มาเยี่ยมชม

เจมส์ หัวหน้าห้อง ม.4/1 เวลาเล่นเกมช่วยลดอาการหัว
ร้อน ลงหน่อยนะครับ
โบ๊ท หัวหน้าห้อง ม.4/2 เพือ่ นบอกว่า ผมเป็นคนนะครับ
ไม่ใช่ปลั๊กไฟ เวลาเล่นบาสนี่ ชอบชาร์จเข้า จังเลย...จาก
เพื่อนคนหนึ่ง
อิม ม.4/1 บอกว่าเรื่องอื่น ๆ น่ะเล็กครับ แต่ใจผมไม่เล็ก
นะครับ...สู้สุดตัว
พร้อม ม.4/1 เวลาพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเรียน ดูจะมี
ความขยันในเรื่องการหาข้อมูลจังเลย
แป้วปนัดดา ม.4/1 เดี๋ยวนี้เขานิยมเซลฟี่โดยการใช้
กระจกกันแล้วเหรอครับ ไม่ธรรมดาจริงๆ
มอส ม.4/2 มีความพยายามในการลดน�้ำหนัก แต่ก็ยัง
อ่อนหัด เพราะลดเท่าไรก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น
กัณฐ์ ม.4/3 เวลาเล่นบาสน่ะ เขาให้ชดู๊ ลูกบาสครับ ไม่ใช่
“เขวี้ยง” ลูกบาสนะนาย
เจินหยู ม.4/1 ทีบ่ า้ นไม่มอี ะไรท�ำเหรอครับ อัพเดท Story
ใน IG เป็นตะเข็บเย็บผ้าเลย
พี่กันต์ หัวหน้าห้อง ม.5/2 ฝีมือขนาดนี้ ไม่ควรอยู่แร็งค์
แค่นี้แล้วละมั้งครับ

พรรษา ม.4/1 โสดมา 16 ปี จนสนิมเขรอะหมดแล้ว ตอน
นี้ก�ำลังแอบชอบใครอยู่รึเปล่า !
เห็นบอกว่าจะกินให้น้อยลง ให้ผอมเพรียว แต่ท�ำไม
ณัฐชา ม.4/5 กลับดูบึกบึนขึ้นเยอะ
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ ม.4/6 ท�ำไมจิรัฎฐ์ ดูซึมๆ ไปเลย หรือ
คิดถึงใครที่อยู่ ม.4/5 รึเปล่าน้า
เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ เปลี่ยนใจมาเรียนก็ดีนะ ภศุ ม.4/8
ได้ข่าวว่าวาเลนไทม์ ม.4/4 ชอบเก๊กหล่อ เก๊กท่าที เด็ก
ม.4/9 ฝากมาบอก
เธอร่าเริงแจ่มใสเสมอ ยกเว้นเวลาเรียน เธอจะเซื่องซึม
แล้วก็ฟุบบนโต๊ะจริงไหม ปัทมสรณ์ ม.4/7
วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้เฉียบคม มี
เหตุผล ว่าแต่วิเคราะห์ตัวเองได้รึยังฤทธิธัช ม.4/1
เสน่หแ์ รงไม่เบานะ เห็นควงสาวทีละหลายๆ คน น่าอิจฉา
จัง ภัทรพล ม.4/7
ขอยุติแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับ ขอให้ตั้งใจเรียน
ตั้ ง ใจสอบและมุ ่ ง สู ่ สิ่ ง ที่ ป ระสงค์ ไ ด้ ทุ ก คน ทุ ก คณะ
ทุกมหาวิทยาลัย และทุกโรงเรียน...สวัสดีครับ
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