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(ÀÃÒ´Ò ´Ã.ÊØÃ¡Ô¨ ÈÃÕÊÃÒÞ¡ØÅÇ§È�) 
Í¸Ô¡ÒÃ 

¢ÍμŒÍ¹ÃÑº·‹ Ò¹¼ÙŒ »¡¤ÃÍ§¹Ñ¡ àÃÕ Â¹ áÅÐ¤³Ð¤ÃÙ  
·Ø¡·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 ¢Í§»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2551 ã¹

ÃÐËÇ‹Ò§»�´ÀÒ¤àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
ÀÒÂã¹ºÃÔàÇ³âÃ§àÃÕÂ¹ ãËŒÁÕÀÙÁÔ·ÑÈ¹�·ÕèÊÇÂ§ÒÁ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂã¹¡ÒÃãªŒÍÒ¤ÒÃμ‹Ò§æ ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ ÍÒ·Ô
àª‹¹ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ËÅÑ§¤Ò áÅÐ¾×é¹ÅÒ¹Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÃÐ´ÑºªÑé¹
»°ÁÇÑÂ à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ
μ‹Ò§æ »ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃÂÔÁà¹à«ÕÂÁ ãËŒÁÕÍÒ¡ÒÈ¶‹ÒÂà·ä´ŒÊÐ´Ç¡
»ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§ÊÁØ´ (ÁÑÅμÔÁÕà´ÕÂ) à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÁÕáËÅ‹§ÈÖ¡ÉÒ
¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¢ŒÍÁÙÅμ‹Ò§æ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÇ‹Ò “ªØÁª¹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÁØ‹§ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈáË‹§¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ�μÒÁ  
¨ÔμμÒÃÁ³�¹Ñ¡ºØÞËÅØÂÊ� ÁÒÃÕ ¡ÃÕÞÍ§ à´Í Á§¿ÍÃ�μ” (“Learning Community, Reaching for Human Excellence, According 
to the Charisma of Saint Louis Marie Grignion de Montfort”) 
  ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé¢Íº¤Ø³¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§ áÅÐÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂ�à¡‹ÒâÃ§àÃÕÂ¹  
ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§ «Öè§ËÁ´ÇÒÃÐÅ§·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ·Ø‹Áà·àÊÕÂÊÅÐàÇÅÒ ¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ¡ÓÅÑ§ã¨ÃÇÁ¶Ö§¡ÓÅÑ§·ÃÑ¾Â�à¾×èÍãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹   
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¾Ñ¹â·¹ÒÂá¾·Â�ÊÁÑªªÒ àºÕéÂ¨ÃÑÊ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙÏ 
áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§ áÅÐ¤Ø³Á¹ÑÊ¾ÕÃ� àμªÐ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂ�à¡‹ÒÏ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂ�à¡‹ÒâÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§ ªØ´ãËÁ‹ ·Õè¨ÐÁÒÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹¾Ñ²¹ÒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§àÃÒãËŒà»š¹¼ÙŒ¹Ó·Ò§¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ ¼ÅÔμàÂÒÇª¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ãËŒ¡ÑºÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐà·ÈªÒμÔ 
  ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ·μ‹Ò§æ ÍÒ·Ôàª‹¹  
  ´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ    
   - à»š¹μÑÇá·¹¢Í§àÂÒÇª¹ä·Âã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ “¾ÅÑ§§Ò¹¤×¹ªÕ¾” ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ò¡ÁÙÅ¹Ô¸ÔâμªÔºÒä·Â   
ã¹â¤Ã§¡ÒÃàÂÒÇª¹¹Ò¹ÒªÒμÔà¾×èÍÍ¹Ò¤μ·ÕèÂÑè§Â×¹ ³ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹   
   - ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ SPEECH ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ª‹Ç§ªÑé¹·Õè 2 ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹àÍ¡ª¹¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ»Ò§ 
   - ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ (ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È) ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹â¤Ã§§Ò¹Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹  
  ´ŒÒ¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
   - Ç§´ØÃÔÂÒ§¤�¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§à»š¹μÑÇá·¹»ÃÐà·Èä·Âã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ Singapore International Band 
Festival 2008 ¨Ò¡¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¶Ö§ 34 Ç§ àËÅ×Íà¾ÕÂ§ 8 Ç§ «Öè§âÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÅÓ»Ò§ ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞà§Ô¹ 
   - ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§àÃÒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡à»š¹μÑÇá·¹ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¡Ñ¹¡ÕÌÒμ‹Ò§æ ÍÒ·Ôàª‹¹ μÑÇá·¹»ÃÐà·Èä·Âà¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹
¡ÕÌÒ«ÙâÁ‹ Junior Sumo Championships á¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒàÃ×Í¾ÒÂ Asian Beach Games ³ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¡ÕÌÒáË‹§ªÒμÔ “·ÕÅÍ«Ù
à¡ÁÊ�” ³ ¨Ñ§ËÇÑ´μÒ¡ μÑÇá·¹¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ»Ò§ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹à·¹¹ÔÊ ã¹¡ÕÌÒàÂÒÇª¹áË‹§ªÒμÔ ÏÅÏ  
  ºÃÒà´ÍÃ�¢Íª×è¹ªÁ¡Ñº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèä´Œ·Óª×èÍàÊÕÂ§ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¢Í§àÃÒ «Öè§áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÇÔÃÔÂÐ ÍØμÊÒËÐã¹
¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÍÂ‹Ò§·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ      
  ÊÓËÃÑºã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ·ÃÒº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¨Ò¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ·ÓãËŒÊÒÁÒÃ¶·ÃÒºá¹Ç·Ò§·Õè¨ÐÇÒ§á¼¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ
àÇÅÒ¢Í§μÑÇàÍ§ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ áÅÐ¡ÒÃ·Ó¡Ô̈ ¡ÃÃÁ «Öè§ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹ÕéâÃ§àÃÕÂ¹ÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ·ÓÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ÍÒ·Ôàª‹¹ ¡ÕÌÒÊÕ 
§Ò¹ÇÑ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ §Ò¹ÃÒμÃÕÊÑÁ¾Ñ¹¸�  
  ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàËÅ‹Ò¹ÕéÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õà»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ
áÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶μ‹Ò§æ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ä´ŒàËç¹¶Ö§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Õè´Õ¢Í§à ḉ¡æ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐÈÔÅ»Ðã¹á¢¹§μ‹Ò§æ ÍÕ¡·Ñé§¤ÃÙ  
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ áÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Òä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ¾º»ÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·ÑÈ¹¤μÔáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð áÅÐËÒá¹Ç·Ò§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¹Ñ¡àÃÕÂ¹´ŒÒ¹μ‹Ò§æ ¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐÊÓàÃç¨ä´Œ¡çμ‹ÍàÁ×èÍ¾Ç¡àÃÒÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÂ‹Ò§àμçÁ·Õè¨Ö§¨Ð»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨
μÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·ÕèμÑé§äÇŒ         
  ·ŒÒÂ¹Õé ¢Í¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ áÅÐ¾ÃÐáÁ‹ÁÒÃÕ Í§¤�ÍØ»¶ÑÁÀ�¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹¨§»¡»‡Í§¤ØŒÁ¤ÃÍ§ áÅÐ»ÃÐ·Ò¹¾ÃãËŒ·Ø¡æ ·‹Ò¹ÁÕáμ‹¤ÇÒÁÊØ¢ 
¤ÇÒÁà¨ÃÔÞμÅÍ´ä» 
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3เข็มแดง 

 คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (แผนกประถม) เดินทางเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ด้าน  
การเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2551 โดย   
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา 
ให้การต้อนรับ 

โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 



4 เข็มแดง 

ร่วมฟังธรรมะ 
 ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าแผนกมัธยม และผู้แทนคณะครู ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ของโรงเรียน  
อรุโณทัย พร้อมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาจากท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ โรงเรียนอรุโณทัย 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม  
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเพื่อตรวจผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550 
ในวันที่ 17 - 19 กันยายน 2551 โดยผลการตรวจประเมินยอดเยี่ยมทุกมาตรฐานการศึกษา 



5เข็มแดง 

เพื่ออนามัย 
   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เทศบาลเมืองลำปาง และ
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด   
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน  
ใ น ด้ า น สุ ข อ น า มั ย ใ น  
การบริ โภคและการให้
บริการ โดยทำการทดสอบ
สารปนเปื้ อนในอาหาร   
ณ โรงอาหาร โรงเรียน  
อัสสัมชัญลำปาง วันที่ 9 

สมาคมผู้ปกครอง 
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
 พท.นายแพทย์ สมัชชา เบี้ยจรัส นายกสมาคม   
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และ คณะ
กรรมการ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างหลังคาและพื้น
ลานอเนกประสงค์ระดับปฐมวัย จำนวน 300,000 บาท และ
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และเครื่อง UPS   
ให้ห้องการเงิน จำนวน 28,430 บาท มอบเงินสนับสนุนให้
นกัเรยีนในโครงการเตรยีมนกัเรยีนเขา้สูม่หาวทิยาลยั จำนวน 
50,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนงานประชาสัมพันธ ์  
ในโครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีวิทยุชุมชนที่โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม ่ ณ ห้องประชุม ACL 1   
อาคารอัสสัมชัญ โดยม ี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์
อธกิารโรงเรยีนอสัสมัชญัลำปาง เปน็ผูร้บัมอบ 

กันยายน 2551 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลเรื่องของ  
สุขอนามัยศึกษาในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 
ซึ่งผลการทดสอบไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร 
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อบรม ตาราง 9 ช่อง 
 มิสมยุรี ธิแก้ว และมิสวารุณี ณานิวงศ์ ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง 
“ตาราง 9 ช่อง กับการพัฒนาสมองเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น” 
 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุชุมชน VMC 
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำนักเรียนทีมงาน
ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุชุมชน VMC Fm 91.0 MHz (Voice of 
Montfort College) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เพื่อแลกเปลี่ยน  
รู้ระบบการทำงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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“เมื่ออดีตและปัจจุบันมาบรรจบ Past and Present” 

7ACL เข็มแดง 

Focus People 

 เมื่ อ เดือนสิ งหาคมที่ ผ่ านมาทาง  

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีโอกาสต้อนรับ  

ภราดาฟิลิปส์ (ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์) หลาย

ท่านคงแปลกใจ สงสัยว่าท่านอธิการองค์นี้

เป็นใคร จึงขอนำทุกท่านลองย้อนเวลากลับไป

เมื่อ 46 ปีที่แล้ว (เพราะปัจจุบัน 2551   

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีอายุครบ 50 ปี) 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางก่อตั้งเมื่อปี 

2501 มีภราดาเซราฟิน เป็นอธิการองค์แรก

และมีภราดาอำนวย  ปิ่นรัตน์ เป็นอธิการ  

องค์ที่ 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปีการ

ศึกษา 2504 ท่านภราดาอำนวย  ปิ่นรัตน์ หรือ

เราจะเรียกท่านว่า บราเดอร์ฟิลิปส์ ท่านเป็น

อธิการคนแรกที่ก่อตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน

ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง

จัดตั้งกองลูกเสือ ลป.97 ของโรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2504 

เป็นทั้งเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่ ทั้ง 3 ตำแหน่งแทน  

อธิการวาเลรีของโรงเรียนอรุโณทัย อีกด้วย ในสมัยนั้น ท่านยัง

เป็นผู้ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนใหม่ จากกางเกง  

สีกากี มาเป็นสีน้ำเงิน และรองเท้าสีน้ำตาลมาเป็นสีดำ   

และเปลี่ยนวันหยุดจากวันพฤหัสบดีและวันเสาร์มาเป็น  

วันเสาร์ - อาทิตย์เหมือนในปัจจุบัน 

 ท่านเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการครูเป็นครั้งแรกเพื่อ

ช่วยเหลือครูผู้เดือดร้อน และยังสร้างอาคารเรียนต่อจาก

อาคารเรียนตึกเซนต์หลุยส์ที่สร้างในสมัยอธิการเซราฟิน โดย

ต่อออกไปทางด้านซ้าย (ทิศตะวันตก) เพิ่มขึ้นอีก 14 

ห้องเรียน โดยมีห้องประชุมอยู่ชั้นล่าง (ปัจจุบันคือ อาคาร

เซนต์หลุยส์) ท่านได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลหลังอาคาร

เซนต์ฟิลิป ให้เป็นสนามฟุตบอลที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันจนถึง

ปัจจุบัน จนถึงปี 2508 และปัจจุบันท่านได้พักผ่อนงาน  
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ทางด้านการบริหารการศึกษาหันไปแต่งหนังสือ ซึ่งเป็น

งานที่ท่านรักและมีผลงานออกมามากมาย เช่น หนังสือ  

ส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา ผีเสื้อ ดอกไม้ในวรรณคดี 

เป็นต้น หลายปีผ่านไปท่านได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่มี

ประโยชน์ต่อโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางแห่งนี้ 
 ปั จจุบัน โ รง เ รี ยนอัสสัมชัญลำปางมีท่ าน  
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการ 
คนที่ 13 ของโรงเรียน ท่านก็เคยเป็นรองอธิการของ  
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางของเราเมื่อในปี 2524 – 2526 
ซึ่งท่านภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ก็เป็นอธิการ
องค์แรกที่นำการแต่งกายชุดพื้นเมืองสร้างเอกลักษณ์
ทางล้านนาให้กับเครื่องแบบนักเรียนใหม่ สร้างวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนขึ้นมาใหม่ คือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้   
มุ่ งสู่ ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ตาม  
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต” 

 ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของ

โรงเรียนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานและทันต่อ

สมัยปัจจุบัน สร้างอาคารบ้านพักภราดาหลังใหม่จากที่

อยู่ด้านข้างอาคารเซนต์หลุยส์ ไปอยู่ด้านหลังข้างอาคาร

สมาคมผู้ปกครองและครู ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมให้

สวยงาม โปร่งตา อากาศถ่ายเทสบาย เหมาะกับการ

ออกกำลังกายและกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 

 ทั้ง 2 ท่านจึงเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่มีมุมมองสร้างสรรค์การศึกษาและพัฒนาบุคลากร เมื่ออดีต

และปัจจุบันบรรจบ หากวันนั้นไม่ได้ไปถ่ายภาพเหล่านี้ไว้คงรู้สึกเสียใจ เพราะเมื่อได้รู้ประวัติของท่าน ภราดาฟิลิปส์   

(ภราดาอำนวย  ปิ่นรัตน์) แล้ว ขอตอบแทนทุกคนว่า “ท่านเป็นอธิการที่น่าเคารพและยกย่องอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณที่ท่าน

เมตตาเหล่าลูกหลาน กลับมาเยี่ยมเยือนพวกเราเหล่าอัสสัมชัญลำปางอีกครั้ง” 
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Y.C.S. รวมพลัง 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 งานอภิบาล โรงเรียน  

อัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม  

ค่ายสัมพันธ์ Y.C.S. ครั้งที่ 1 โดยมี 

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  

อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็น

ประธานในพิธี และมีเยาวชน วาย.ซี.เอส. ระดับ  

สังฆมณฑลเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน 7 

สถาบัน คือ 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 

2. โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม ่

3. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

4. โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 

5. โรงเรียนอรุโณทัย 

6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

7. โรงเรียนลาซาลนครสวรรค์ 

1 2 

3 4 

5 

6 

7 
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กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ 
 งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
“จัดกิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ” ให้นักเรียนคาทอลิก 
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 14 กันยายน 
2551 ณ โบสถ์แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ลำปาง 
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ประมวลภาพการสำรวจหมู่บ้าน
งานอภิบาล
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โครงการธารน้ำใจสู่ชนบท
  

 ชาว ACL นับว่าโชคดี ที่เราเป็นลูกของพระแม่มารีอา และเป็นลูกของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ   

มงฟอร์ต ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นแบบในการแบ่งปันความรัก เสียสละกับผู้ที่ด้อยโอกาส โดยทางงานอภิบาลของ  

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้มีโครงการดีๆ ที่จะทำให้เราสัมผัสชีวิตและรู้จักแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสใน “โครงการ

ธารน้ำใจสู่ชนบท” โดยเมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2551 ทางทีมงานอภิบาลของโรงเรียนได้ร่วมกับโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิเซนต์คาเบรียลได้เดินทางสำรวจพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสามเหลี่ยม   

บ้านป่ากล้วย บ้านแม่งาว บ้านแม่คำหล้า บ้านสันติสุข เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น และแต่ละหมู่บ้านมีความพร้อมและให้

ความร่วมมือในการร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยมีหลักการของโครงการ คือ 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพันธกิจหนึ่ง             

ของโรงเรียนในการนำเอาจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นรากฐานทางจิตใจให้  

นักเรียนรู้จักรักและแบ่งปันให้กับผู้อื่น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “ธารน้ำใจสู่ชนบท” ขึ้น  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือและการแบ่งปันผู้อื่นตามกำลังความสามารถ 

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ 

 ในการจัดโครงการ “ธารน้ำใจสู่ชนบท” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านร่วมแบ่งปันในการ  

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามจิตศรัทธาของท่าน เพื่อนำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้  

ที่ห้องการเงินหรือผ่านทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 503-1-65079-6 

งานอภิบาล

นามผู้บริจาค 

ชื่อ.............................สกุล......................................ที่อยู่...............................................โทรศัพท์........................................ 

จำนวนเงินบริจาค...........................................................................บาท (.........................................................................) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักผู้อำนวยการ (งานอภิบาลโรงเรียน)

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โทรศัพท์ 054-222733 ต่อ 669
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ท่านผู้อ่านที่รัก....ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ของเราได้มีผลงานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่น่าภาค

ภูมิใจ จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มการศึกษา

ข่าวสารกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เอกชนจังหวัดลำปาง โดยมีโรงเรียนอรุโณทัย
เป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาเขตลำปาง 1 และประสบผล
สำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ จาก
นักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในการ  
แข่งขันจัดสวนถาด  ที่โรงเรียนหนองขาม
วิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 
และจากการแข่งขันโครงงานการแปรรูป
อาหาร, การทำน้ำพริกผักสด - เครื่องเคียงของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายช่วง
ชั้นที่ 4 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในวัน
ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา.... หลัง
จากนี้ต้องขอแรงเชียร์จากทุกท่านอีกครั้งให้
กับลูกหลานของเราทั้งสามกลุ่มในการแข่งขัน
ระดับภาค ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ในวันที่ 7 - 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 
 นอกจากข่าวที่น่ายินดีข้างต้นแล้ว 
กลุ่มสาระฯ ยังมีของฝากดีๆ สำหรับทุกท่าน 
โดยในการเรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดน้ำเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนอกเหนือ
จากส่วนที่ ผลิตไว้สำหรับใช้ งานภายใน
โรงเรียนของเรา ปุ๋ยทุกหยดมาจากจิตสำนึก  
ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม  
และการร่วมแรงร่วมใจ
ของนักเรียนทุกคน...  
อย่าลืมช่วยอุดหนุน
และเป็นกำลังใจให้
กับนักเรียนของเรา   
นะคะ..... 
 พ บ กั น

ใหม่ในเข็มแดงฉบับต่อไป ซึ่งเราจะนำข่าวสาร - สาระที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคย ช่วงนี้เริ่ม
เข้าสู่ช่วงปลายฝน - ต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ... โปรดอย่าลืม
ว่า “ จิตใจที่สดใส จะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” 

1. นำส่วนผสมลงในถังหมัก 

2. นำวัสดุที่ต้องการมาหั่น 

3. นำหัวเชื้อลงในถังหมัก 

4. กลุ่มที่ร่วมกันทำ 5. นำส่วนผสมลงในถังหมัก 
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โครงงาน “แหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ” 

ได้รับรางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เขต 1 ลำปาง 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เอกชน) จ.ลำปาง 

เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันใน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ซึ่งจะ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2551 

สมาชิกกลุ่ม 

1. นางสาววริญา จงงามวิไล 

2. นางสาวปิยวรรณ เดี่ยวสันติกุล 

3. นางสาวพิมพ์ชนก วีระน้อย 

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

โครงงาน การจัดสวนถาดแบบแห้ง 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต  

ภาคเหนือ เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วม  

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 

ปี 2551 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 

2551 

สมาชิกกลุ่ม 

1. ด.ช.วรธรรม  บุญยู่ฮง 

2. ด.ญ.วรัชญญา อิทธิยาภรณ์ 

3. ด.ญ.ปนัดดา  ชัยชนะ 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 



15เข็มแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เข็มแดง  สวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวเองให้เราได้ทราบก่อนดีไหมคะ เพื่อน้องๆ จะได้รู้จักกัน 
พี่กิ๊ก  สวัสดีค่ะ นางสาววริญา จงงามวิไล พี่กิ๊ก ค่ะ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ค่ะ แผน ศิลป์ – ฝรั่งเศส ค่ะ 
พี่หนิง  นางสาวปิยวรรณ  เดี่ยวสันติกุล พี่หนิง ค่ะ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ค่ะ แผน ศิลป์ – ฝรั่งเศส เหมือนกันค่ะ 
พี่ จิ๊ ป  สวัสดีค่ะ นางสาวพิมพ์ชนก วีระน้อย พี่จิ๊ป เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

เข็มแดง  ทราบว่าโครงงานของน้องๆ ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลเลยในโครงงานนี้ 
พี่กิ๊ก  ค่ะ เรา 3 คนได้รับรางวัลในโครงงาน “แหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ” เป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ เขต 1   
  ลำปาง อันดับ 1 (เอกชน) จ.ลำปาง และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม  
  นักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2551 

เข็มแดง  มีแรงบันดาลใจอย่างไร ถึงได้นำเห็ดมาเป็นชิ้นงานเข้าแข่งขันคะ 
พี่ จิ๊ ป  เนือ่งจากวา่เหด็เปน็อาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการสงู ราคาไมแ่พง และหาซือ้งา่ยคะ่ เขา้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยคะ่ 
พี่หนิง  คนส่วนมากก็นิยมที่จะบริโภคเห็ด เช่น แกงเห็ด นึ่งเห็ดกินกับน้ำพริก อีกหลายอย่างที่เห็ดทำได้ และเราก็มองว่าเห็ดมี  
  ปัญหาเรื่องของการเก็บรักษาแบบสดไว้นานไม่ได้ จะเน่าเสีย จึงอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีอาชีพเพาะเห็ดขายค่ะ เรา  
  จึงหาวิธีที่คิดว่าน่าจะที่ช่วยจึงได้ลองนำเห็ดมาแปรรูปดู ลองทำเป็นแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ ทดลองทำให้ได้รสชาติ   
  สะอาด และลองเก็บรักษาดู ก็ปรากฏว่าเห็ดทำเป็นแหนมแล้วอร่อย รสชาติดี เก็บได้นาน นำไปทดลองขายก็ได้ราคา   
  เป็นการเพิ่มราคาสินค้า จึงเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลมาค่ะ และต้องขอขอบพระคุณมิสจิดาภา คงชนะ ที่ให้  
  คำปรึกษาในงานนี้ค่ะ 

เข็มแดง  ถ้าอย่างนั้น ช่วยแนะนำวิธีการแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ ให้กับเพื่อนๆ น้องๆ หรือผู้ปกครองที่อ่านเข็มแดงได้  
  หรือเปล่าคะ เพื่อว่าจะลองทำเพื่อรับประทานดูค่ะ 
พี่ จิ๊ ป  ได้ค่ะ วิธีการทำไม่ยากด้วยค่ะ 

ขั้นตอนการทำแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ 
 1. ล้างเห็ดให้สะอาดแล้วนำไปนึ่งประมาณ 15 – 20 นาที 
 2. นำเห็ดที่นึ่งแล้วมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ 
 3. ตำกระเทียมกับเกลือเม็ดพร้อมกันให้ละเอียด 
 4. แช่ข้าวสวย 1 ถ้วย ประมาณ 2 – 3 นาที 
 5. นำเห็ดที่ฉีกแล้วมาคลุกกระเทียมเกลือและข้าวแช่คลุกให้เข้ากัน 
 6. นำพริกมาใส่กับแหนมเห็ดเพื่อให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้น 
 7. บรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม 

ปกิณกะ สาระน่ารู้ 
 สวัสดีค่ะ พี่น้องๆ ชาว 
ACL คะ เข็มแดงฉบับนี้ มีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะ ด้วย
คอลัมน์ ปกิณกะ สาระน่ารู้ เรื่องที่
อยากจะนำมาเสนอเป็นเรื่องดีๆ 
ของสาวน้อยคนเก่งของ ACL ที่ไป
คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง มาครอง
ใจ ชนะใจกรรมการตัดสิน ก็ด้วย
แหนมเห็ดเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะ ซึ่ง
เป็นโครงงานที่ดีของกลุ่มสาระการ
งานพื้นฐานอาชีพของเรานั่นเองค่ะ 
ซึ่ง 3 สาวของเรานั้นไม่ได้สวยงาม

อย่างเดียวแต่เก่งเรื่องของการทำอาหารอีกด้วย ใช่ว่าจะสวยอย่างเดียวนะคะ ซึ่งมีโอกาสนั่งคุยกับน้องๆ 3 คน แล้วอยากจะนำสูตรที่
ว่ามาลองทำดู และให้คนอื่นๆ ได้รู้ถึงขั้นตอนด้วย เรามาทำความรู้จักกับ 3 สาวที่ว่าก่อนนะคะ 

พี่จิ๊ป 

พี่หนิง 
พี่กิ๊ก 
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ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วันวิชาการสมาคมสถานศึกษาเครือข่ายเอกชน จังหวัดลำปาง  

ปีการศึกษา 2551 วันที่ 5 กันยายน 2551 

ช่วงชั้นที่ 1 

ทักษะการคิดคำนวณ (คณิตคิดเร็ว) ป.3 
 - ด.ญ.ฐิตารีย์  ธีระวาส  ชนะเลิศอันดับ 1 
    (เหรียญทอง) 
 - ด.ญ.นาถนฎา  ขอทะเสน รองชนะเลิศอันดับ 1          
    (เหรียญเงิน) 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ป.3 
 - ด.ช.ภูมิโชค กิตติวัฒน์ ชนะเลิศอันดับ 1  
    (เหรียญทอง) 
 
ช่วงชั้นที่ 2 

ทักษะการคิดคำนวณ (คณิตคิดเร็ว) ป.6 
 - ด.ช.ลภัชพล  นิมมานเกียรติกุล ชนะเลิศอันดับ 1 
    (เหรียญทอง) 
 - ด.ช.ดิษรุจ  ศรีจิรานนท์ รองชนะเลิศอันดับ 1         
    (เหรียญเงิน) 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6 
 - ด.ญ.กันติชา  จิ๋วแก้ว ชนะเลิศอันดับ 1 
     (เหรียญทอง) 
 - ด.ช.อิษวัต  เจียระไนรุ่งโรจน์ รองชนะเลิศอันดับ 1           
     (เหรียญเงิน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ช่วงชั้นที่ 3 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ 
ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)   
 - ด.ญ.ชมชนก  ปัญญารัตน์    

โครงงานคณิตศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
 - ด.ช.วชิรปรัชญ์  สุกุมลจันทร์ 
 - ด.ช.วชิราพร  พรหมกิ่งแก้ว 
 - ด.ช.กวิน  กิติคำ 
 
ช่วงชั้นที่ 4 

โครงงานคณิตศาสตร์ ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 - น.ส.สุทธิ์นภา  วงค์ส่วย 
 - น.ส.ภาริณี  ศรีไว  
 - น.ส.จิรารัตน์  แสงศร 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ 
 - นายวัชรินทร์  บุญเกิด    ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)   
 - นายจตุภัทร  ทนาบุตร  รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

การแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ A – Math (ทีม 2 คน) 
ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
 - น.ส.พรรณอร  พรรัตนพิทักษ์  
 - น.ส.กุลธิดา  จีรวัชรากร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
 - นายพฤฒิพงศ์  พฤฒิกัลป์  
 - นายทศภณ  บุญเทียมทัด 

การแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 180 IQ (ทีม 2 คน)   
ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
 - นายวรุจน์  คชาปัญญา       
 - นายอาทิตย์  คำมาก 
รองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญเงิน) 
 - น.ส.นภัสสร  ภู่ประดิษฐ์ 
 - นายภาคภูมิ  มิ่งขวัญ 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทปากเปล่า    
ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
 - นายพิภู ศรีเจริญ  
 - น.ส.อนัญญา  ชัชวาลวุฒิกุล  
รองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญเงิน) 
 - นายวิศรุต หล้าคำลือ  
 - น.ส.จริญญา  บินซำซี  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551  
“อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม” 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ทักษะการคิดคำนวณ ช่วงชั้นที่ 1 (คณิตคิดเร็ว) 
 ด.ญ.ฐิตารีย์  ธีระวาส  ชนะเลิศดีเด่น       

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
 ด.ช.ภูมิ  โชคกิตติวัฒน์  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

ทักษะการคิดคำนวณ ช่วงชั้นที่ 2 (คณิตคิดเร็ว) 
 ด.ช.ลภัชพล  นิมมานเกียรติกุล  ชนะเลิศดีเด่น 
 
ช่วงชั้นที่ 3 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ    
 ด.ญ.ชมชนก  ปัญญารัตน์  ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 

โครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี 
 ด.ช.วชิรปรัชญ์  สุกุมลจันทร์ 
 ด.ช.วชิราพร  พรหมกิ่งแก้ว 
 ด.ช.กวิน กิติคำ 
 
ช่วงชั้นที่ 4 

โครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี 
 น.ส.สุทธิ์นภา วงค์ส่วย, น.ส.ภาริณี ศรีไว, น.ส.จิรารัตน์ แสงศร 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ 
 นายวัชรินทร์  บุญเกิด ได้รับรางวัลระดับดี 

การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ 
 นายวรุจน์  คชาปัญญา ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทปากเปล่า ได้รับรางวัลระดับดี 
 นายณัฐวุฒิ  สดมภ์วัฒน   
 นายธันยวัต  โปรยรุ่งโรจน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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รางวัลชนะเลิศโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สาขา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน
สปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับรางวัล  
ชนะเลิศ เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 1.  ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม ระดับ ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 2.  ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 3.  ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ศูนย์ภาค

เหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2551 ระดับ ม.ปลาย 

ประเภททีม สาขากายภาพ  

 4.  ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์   

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

นายธฤต ประสาทเสรี (อุ้ย) - M 5/1 
นายอมรวิวัฒน์ ไตรฆ้อง (เป้) - M 5/1 
นายณัฐวุฒิ สุธรรม (นิค) - M 5/1 

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัล 
 การได้รับรางวัลแต่ละที่นั้น พวกผมมีความรู้สึก ปลาบปลื้มใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละที่ที่ไปแข่ง แต่ละรางวัลที่ได้รับมีความยากลำบากเป็นอย่างมาก ต้องเจอคู่แข่งที่มีความสามารถไม่แพ้กันอยู่หลายโรงเรียน แถมยังเจอกรรมการผู้ตัดสินโครงงานที่ถามแต่ละคำถาม ที่ถามพวกเราใช่ง่ายๆ เลย แต่พวกเราก็ตอบกันได้เกือบทุกคำถาม และในการประกาศผลรางวัลพวกเราก็ตื่นเต้นกันมาก พอประกาศผลว่าโครงงานของพวกเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พวกเราก็ดีใจกันมาก ความเหนื่อยล้าที่ทำมาก็หายเป็นปลิดทิ้ง ในแต่ละที่ที่ไปแข่งเราก็จะได้ คำติชม และคำแนะนำที่ดีจากกรรมการเพื่อเป็นการพัฒนาโครงงานต่อไป และต้องขอขอบคุณ ม.สมศักดิ์ ก๋าทอง ที่ให้คำปรึกษาของพวกเรา 
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มอบหนังสือภาษาจีน 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

Mr. Hu Junxia ที่ปรึกษาศูนย์ภาษาจีน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้มอบ

หนังสือภาษาจีนให้กับ Mr.Zechao 

Rao หัวหน้าศูนย์ภาษาจีน ของโรงเรียน

อัสสัมชัญลำปาง เพื่อนไปเป็นสื่อในการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียน 

ชนะเลิศร้องเพลง 
 ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพันธ์ ตันวงศ์ ม. 5/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันร้องเพลง   

ภาษาฝรั่งเศส และคณะนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไปร่วมแสดงในงาน “รวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส”   

ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 

ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ โดยการฝึกกระบวนการคิดแบบองค์รวม ครั้งที่ 4 
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ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ โดยการฝึกกระบวนการคิดแบบองค์รวม ครั้งที่ 4 
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ค่ายพี่เลี้ยง ประมวลภาพบูรณาการ ม.4 



23เข็มแดง 

ค่ายพี่เลี้ยง ประมวลภาพบูรณาการ ม.4 
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 Australia is both a country and a continent. It is 
the smallest continent in the world. It is composed of 
two territories and six states. Each State has its own 
curriculum. The Australian Qualifications Framework (AQF) 
is a standardized test taken by students who want to 
transfer and study in another state. The Australian Quality 
Agency (AUQA) is an independent organization that 
carries out the assessment standard and quality of 
education in the universities. The Australian Education 
Ministry is planning to come up with a core curriculum 

or national curriculum by 2009 in order to have one education standard. Australia is a multicultural 
country composed of different nationalities and speaks different languages; however they are able to 
live in harnmony as one country. 
 
The Confederation of the Parents - Teachers Association (PTA) of the Brothers of St. Gabriel 
Foundation headed by Mr. Phairoj Serisuthikulchai organized an Edutainment Trip to Sydney and the 
University of Wollongong, Australia. It was called an Edutainment Trip coined from the words 
Education and Entertainment as it was both educational and pleasure trip. The trip was participated 
by 65 people from different Assumption schools and colleges all over Thailand. It was represented 
by the Brothers, board of directors from different Assumption schools, teachers and PTA officials. 
Assumption College Lampang sent Ms. Mary Ceres P. Brunia, ACL IEP Head and Ms. Kanlayalak 
Suphakhrong, Grade 6 Level Head and IEP Coordinator for the Elementary Dept. to join this trip. 
 
The objectives of this trip were to explore the educational system and programs of Australia, adapt 
and apply points that are useful and appropriate to the teaching - learning culture of the school in 
general, and take a tour of some of the famous tourist destinations in Australia such as the Blue 
Mountain, the scenic railway, Bondi Beach, Darling Harbour, Sydney Opera House, St. Mary Cathedral 
where the participants heard the mass, Koala Wildlife Park, Australian National Maritime Museum, 
etc. and come up with projects and action research that will be of benefit to each of the respective 
BSG schools and colleges. 
 

Educational Trip 
The University of Wollongong and Sydney, Australia 

September 19 - 24, 2008 

Sydney Opera House and Harbour Bridge Sheep shearing at Koala Wildlife Park 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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 On September 22, 2008 the participants 
at tended the or ientat ion at Wol longong 
University, which included the overview of the 
University of Wollongong, Australian Primary, 
Secondary and Tertiary Education, issues for 
Australian education for the future which 
outlined the national curriculum, indigenous 
education, classroom management, technology in 
school, early years and teacher accreditation 
given by Assoc. Prof. Ian Brown Associate Dean 
of Undergraduate, Faculty of Education. The 
orientation was followed by the campus tour 
where the participants were ushered by the 
University of Wollongong student representatives. 

Anz Stadium - Olympics 2000 

Participants at the University of Wollongong 

 In the afternoon, the participants were divided into 8 groups then visited 8 different schools. 
Ms. Ceres visited St. Brigids Primary School. It’s a Catholic school run by the Parish. St. Brigids 
Primary School has been serving the community for 45 years. She was able to talk with the 
Principal, Margaret Hicks, observed classes, talked with teachers and children. The classes were 
student - centered. Students are taught the process of learning or how to learn their lessons. She 
also had the opportunity to ask how the teachers carry out discipline especially with troublesome or 
problem children. The principal pointed out some ways in disciplining misbehaving students by 
talking with them and teaching them ways of finding solutions to their own problems. Students are 
not given the solutions to their problems but they are taught how to find solutions for themselves. 
These misbehaving students are monitored by the teachers and the students themselves evaluate 
their daily performance where they write remarks for themselves daily in their personal monitoring 
folder. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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Observing Art Class 

St. Brigids Primary School 

 On the other hand, Ms. Kanlayalak 
visited St. Josephs with her group. She was able 
to observe calsses. The teachers were using 
child - centered teaching and learning methods. 
Similarly, students are taught to behave properly 
inside the calssroom. Students observe self - 
discipline in class which is very important in 
teaching - learning process. Each of the 
classrooms has a mini - library, shelves for 
student portfolios and sets of reading materials 
for the whole semester, and computer corners. 
In reading class, the teacher changes each 
student’s reading partner every reading aloud 
session. The students choose their reading texts 
based on their reading background. The teacher 
assesses students’ performance using rubrics and 
reading record to monitor each student’s reading 
progress. She was also able to observe science 
class where students were learning about frog 
life cycle. They put tadpoles in a big jar and 
observe the growth of the tadpoles’ everyday. 
It’s a pity that the schools there finish classes 
at 3 o’clock and they were not able to observe 
other classes due to time constraints. 

Observing Music 

Authentic learning atmosphere: Students scavenging earthworms 
in the soil in Science class 

Math class: students measuring the door without measuring 
tools. They are taught how to solve authentic problems 

Computer Class Computer Class 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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St. Joseph School 

 On September 24, the participants 
attended the Seminar under the topic of 
“Australian School Quality Assurance” given by 
the Vice Chancellor and Dean of Education Paul 
Chandler. He talked about the status quo of the 
Australian education, which included the 
teachers ’ rec ru i tment , assessment and 
remuneration. The educational innovators are 
proposing the compulsory teachers development, 
performance - based pay and the making of the 
national curriculum instead of having different 
curricula in different states. They also proposed 
the constant monitoring of students and 
teachers quality. 
 
Associate Dean and Associate Professor in ICTs 
Education Lori Lockyer talked about the 
importance of IT in teaching - learning and 
teacher assessment. The Australian Ministry of 
Education is promoting the use of IT such as 
smart boards, learning objects and e - portfolios. 
Smart boards are interactive whiteboards which 
act as both monitor and input device. The 
touch - sensitive display connects to the 
computer where you can save, print or display 

the previously written or drawn illustrations or 
presentations. It enhances and makes teaching - 
learning more interesting, effecfive and efficiento. 
Smart boards are very expensive that not all 
schools can afford to buy. The learning objects 
refer to digital and web - based learning resources 
that can be used and re - used to support 
learning. They provide smaller, self - contained, 
reusable units of learning. The Ministry is also 
promoting the use of E - portfolios for teachers 
and students. E - portfolios can help in the 
assessment of teachers and determine teacher’s 
promotion. E - portfolios can be retrieved from 
database and the assessment committee can assess 
and determine the quality and qualifications of the 
teachers for promotion. 
 
The trip has given us a unique experience as 
many of us have not been to this country. It gave 
us wider perspectives and new insights in the 
course of our teaching career and life. One point 
of learning here is that, although Australia is a 
developed country and ranked 8th on the best 
education standard in the world, educational 
innovations are still going on in this country. This 
simply shows that in education we can not stay 
still. We can not be stagnant as stagnant water 
becomes foul. As teachers, we should always seek 
for personal improvement and career development. 
We should explore innovative methods and 
strategies to make our teaching more interesting, 
effective and efficient. We should open ourselves to 
improvement and reach out for opportunities that 
will enable us self and career development. Quality 
teachers mean quality students and quality school. 
This is what we always aim for Assumption 
College Lampang, to excel in the north or in the 
national level. 

Writing Class - students writing about their 
impressive experience 

Peer reading time - students reading to Ms. Kanlayalak 

The teacher changing students’ partners 
for the next reading class 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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MULTIPLE INTELLIGENCE SURVEY
“It’s not how smart you are, but it’s how are you smart.”

 Read the following statements. Do the statements accurately describe you? Beside each statement place a 
value from zero to five (0 to 5) to indicate how much you identify with the description. For example, if you strongly 
agree with the statement, place a five (5) next to it, if you disagree, place a zero (0). Calculate the totals in each 
section. You are now ready to begin your Multiple Intelligence Survey!

SECTION 3
_____ I keep my things neat and orderly.
_____ Step – by – step directions are a big help.
_____ Solving problems comes easily to me.
_____ I get frustrated with disorganized people.
_____ I can complete calculations quickly in my head.
_____ Puzzles requiring reasoning are fun.
_____ I can’t begin an assignment until all my questions are answered.
_____ Structure helps me be successful.
_____ I find working on a computer spreadsheet or database rewarding.
_____ Things have to make sense to me or I am dissatisfied.

_____ TOTAL FOR SECTION 3

SECTION 1
_____ I enjoy categorizing things by common traits.
_____ Ecological issues are important to me.
_____ Hiking and camping are enjoyable activities.
_____ I enjoy working on a garden.
_____ I believe that preserving Provincial and National Parks is important.
_____ I enjoy watching the seasons change.
_____ Animals are important in my life.
_____ My home has a recycling system in place.
_____ I enjoy studying biology, botany and zoology.
_____ I spend a great deal of time outdoors.

_____ TOTAL FOR SECTION 1

SECTION 4
_____ It is important to see my role in the “big picture” of things.
_____ I enjoy discussing questions about life.
_____ Religion is important to me.
_____ I enjoy viewing art masterpieces.
_____ Relaxation and mediation exercises are rewarding.
_____ I like visiting breathtaking sites in nature.
_____ I enjoy reading ancient and modem philosophers.
_____ Learning new things is easier when I understand their value.
_____ I wonder if there are other forms of intelligent life in the universe.
_____ Studying history and ancient culture helps give me perspective.

_____ TOTAL FOR SECTION 4

SECTION 2
_____ I easily pick up on pattems.
_____ I focus in on noise and sounds.
_____ Moving to a beat is easy for me.
_____ I’ve always been interested in playing an instrument.
_____ The cadence of poetry intrigues me.
_____ I remember things by putting them in rhyme.
_____ Concentration is difficult while listening to a radio or television.
_____ I enjoy many different kinds of music.
_____ Musicals are more interesting than regular dramatic plays.
_____ Remembering song lyrics is easy for me.

_____ TOTAL FOR SECTION 2

SECTION 5
_____ I learn best interacting with others.
_____ The more the merrier.
_____ Study groups are very productive for me.
_____ I enjoy chat rooms.
_____ Participating in politics is important.
_____ Television and radio talk shows are enjoyable.
_____ I am a “team player”.
_____ I dislike working alone.
_____ Clubs and extracurricular activities are fun.
_____ I pay attention to social issues and causes.

_____ TOTAL FOR SECTION 5

SECTION 6
_____ I enjoy making things with my hands.
_____ Sitting still for long periods of time is difficult for me.
_____ I enjoy outdoor games and sports.
_____ I value non – verbal communication such as sign language.
_____ A fit body is important for a fit mind.
_____ Arts and crafts are enjoyable pastimes.
_____ Expression through dance is beautiful.
_____ I like working with tools.
_____ I live an active lifestyle.
_____ I learn by doing.

_____ TOTAL FOR SECTION 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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PART II
Using the following table, enter your total from each section and then multiply it by 
ten (10) to calculate your score.
 Section Total  Score Score
 1    x10
 2    x10
 3    x10
 4    x10
 5    x10
 6    x10
 7    x10
 8    x10
 9    x10

PART III

Create a bar graph by hand or on the computer to display your complete Multiple 
Intelligence Survey results.

You may use the following references to label the sections of your x-axis.

 Section 1 – This reflects your Naturalist Intelligence.
 Section 2 – This reflects your Musical Intelligence.
 Section 3 – This reflects your Logical Intelligence.
 Section 4 – This reflects your Existential Intelligence.
 Section 5 – This reflects your Interpersonal Intelligence.
 Section 6 – This reflects your Kinesthetic Intelligence.
 Section 7 – This reflects your Verbal Intelligence.
 Section 8 – This reflects your Intrapersonal Intelligence.
 Section 9 – This reflects your Visual Intelligence.

SECTION 7
_____ I enjoy reading all kinds of materials.
_____ Taking notes helps me remember and understand.
_____ I faithfully contact friends through letters and e-mail.
_____ It is easy for me to explain my ideas to others.
_____ I keep a journal.
_____ Word puzzles like crosswords and jumbles are fun.
_____ I write for pleasure.
_____ I enjoy playing with words like puns, anagrams and spoonerisms.
_____ Foreign languages interest me.
_____ Debates and public speaking are activities I like to participate in.

_____ TOTAL FOR SECTION 7

SECTION 8
_____ I am keenly aware of my moral beliefs.
_____ I learn best when I have an emotional attachment to the subject.
_____ Fairness is important to me.
_____ My attitude affects how I learn.
_____ Social justice issues concern me.
_____ Working alone can be just as productive as working in a group.
_____ I need to know why I should do something before I agree to do it.
_____ When I believe in something I will give 100% effort to it.
_____ I like to be involved in causes that help others.
_____ I am willing to protest or sign a petition to right a wrong.

_____ TOTAL FOR SECTION 8

SECTION 9
_____ I can imagine ideas in my mind as images.
_____ Re – arranging a room is fun for me.
_____ I enjoy creating art using varied media.
_____ I remember well when I use graphic organizers.
_____ Performance art can be very gratifying.
_____ Spreadsheets are great for making charts, graphs and tables.
_____ Three dimensional puzzles bring me much enjoyment.
_____ Music videos are very stimulating.

_____ I can recall things in mental pictures.
_____ I am good at reading maps and blueprints.

_____ TOTAL FOR SECTION 9

Remember :
This survey is a snapshot in time – it will change.
Everyone has all the intelligences.
An intelligence can be strengthened.
http://schools.tdsb.on.ca/parkdaleps/Pathfinder/MI%20Survey%20Hardcopy%20-%20MWord.doc

This is just for you to be aware of your strengths and weaknesses. Each of us is born unique. If you get low score that doesn’t mean that you aren’t intelligent. You 
have all these intelligences. You just need to hone them. “Learning is a lifetime and continuous process.”

SECTION 1
_____ I enjoy categorizing things by common traits.
_____ Ecological issues are important to me.
_____ Hiking and camping are enjoyable activities.
_____ I enjoy working on a garden.
_____ I believe that preserving Provincial and National Parks is important.
_____ I enjoy watching the seasons change.
_____ Animals are important in my life.
_____ My home has a recycling system in place.
_____ I enjoy studying biology, botany and zoology.
_____ I spend a great deal of time outdoors.

_____ TOTAL FOR SECTION 1

SECTION 4
_____ It is important to see my role in the “big picture” of things.
_____ I enjoy discussing questions about life.
_____ Religion is important to me.
_____ I enjoy viewing art masterpieces.
_____ Relaxation and mediation exercises are rewarding.
_____ I like visiting breathtaking sites in nature.
_____ I enjoy reading ancient and modem philosophers.
_____ Learning new things is easier when I understand their value.
_____ I wonder if there are other forms of intelligent life in the universe.
_____ Studying history and ancient culture helps give me perspective.

_____ TOTAL FOR SECTION 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน  
ทุกท่านคะ สำหรับ  

เข็มแดงฉบับนี้ ทางแผนก
ปฐมวัยมีเรื่องของฟันของ
เ ด็ ก ม า เ ล่ า สู่ กั น ฟั ง ค่ ะ 
เพราะในเดือนที่ผ่านมา
ทางแผนกปฐมวัยได้การ
สนับสนุนทางหน่วยงาน

ทันตแพทย์มาให้ความรู้เรื่องฟันกับลูกของเราค่ะ แต่ว่า
อาจจะไม่ครอบคลุมจึงนำเรื่องราวมาฝากให้
ผู้อ่านเพื่อที่จะได้นำความรู้เหล่านี้บอกกับ
ลูกๆ ของเราได้อย่างถูกต้องและตัวท่าน
เองก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ เรื่อง
ฟันน้อยของลูกนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ใน
ส่วนของความเชื่อของผู้ปกครองก่อนค่ะ 
ว่าเราเชื่อว่า 
  1. ไม่เห็นต้องสนใจฟันน้ำนมเลย 
ฟันแท้ขึ้นค่อยมาดูแลดีกว่า 
  2. ลูกหลานเรา อายุ 6 เดือนแล้ว 
ฟันยังไม่ขึ้นเลย ผิดปกติแน่ๆ  
  3. เด็กข้างบ้านฟันขึ้นตั้งแต่อายุ 4 เดือน คงมี
กระดูกแข็งแรงมาก 
  4. ลูกหลานเราฟันน้ำนมดูไม่สวยเลย สงสัย
ฟันแท้ก็ไม่สวยด้วย เอาไปจัดฟันดีกว่าเห็นทันสมัยดี 
  5. ควรใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์แต่เล็กเลย ไม่เห็น
มีโทษอะไร ดีเสียอีก ฟันน่าจะแข็งแรงดี 
  6. จุกหัวหลอก ไม่ควรใช้ จะทำให้น้องฟันเหยิน 

หรือ เสียรูปร่าง 

ความเป็นจริง
ที่ต้องบอกต่อ
  1. โดยทั่วไป ฟัน
น้ำนมซี่แรกจะขึ้นหลัง
อายุ 4 เดือน ส่วนใหญ่ 
ราวๆ 6 เดือน ถึง 12 
เดือน 
  2. การขึ้นของฟัน
น้ำนมเร็ว หรือ ช้า เป็น

“เรื่องของฟันในเด็ก”
เรื่องของกรรมพันธ์ุ หากพ่อแม่ มีฟันน้ำนมขึ้นช้า ฟันของ
ลูกก็ช้าด้วย ถามย่า ถามยายดู 
  3. หากไม่มีฟันซี่แรกเลย หลังอายุ 1 ปี ให้ดูว่ามีตัว
เตี้ย ไม่มีเหงื่อ หรือ มีความผิดปกติเรื่องของการเติบโต 
และพัฒนาการอื่น หรือไม่ หากทุกอย่างปกติ ไม่ต้องกังวล 
รอได้อีกหน่อย  
  4. จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องดูแลฟันน้ำนมแต่ต้น ให้น้อง
เรียนรู้การทำความสะอาดฟัน ตั้งแต่เล็ก 1 - 2 เดือนแรกเลย   
โดยใช้ผ้าอ้อมสะอาดชุบน้ำต้มสุก พันรอบนิ้ว และเช็ดบริเวณ

กระพุ้งปาก และเหงือก เช้าและเย็นก่อนนอน   
เพื่อฝึกนิสัยที่ดีในการทำความสะอาด เมื่อจับของ
ได้ให้เล่นแปรงสีฟันอันเล็กๆ ปลายนิ่ม หัดแปรง
ตุ๊กตา หรือพ่อแม่เล่นๆ เมื่อโตขึ้น จะทำให้  
ตัวเอง 
  5. ไม่จำเป็นต้องดัดฟันน้ำนม เนื่องจากไม่มี
ความสัมพันธ์กันกับการเรียงระเบียบของฟันแท้
ในอนาคต ยกเว้นฟันน้ำนมไม่โยก หรือ หลุดใน
เวลาอันควร อาจต้องช่วย เพื่อเปิดทางให้ฟันแท้
เรียงกันดีๆ  
  6. ไม่ควรใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ จนกว่า

จะอายุ 3 ปี เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์ ที่สูงมาก น้องจะกลืน 
และกิน เนื่องจากมักทำให้มีรสชาติดี ฟันแท้จะไม่เรียบ และมีสี
ขาวขุ่นแทรก ดูไม่สวยงาม หากเลย 3 ปีแล้ว อาจให้ยาสีฟัน
เพียงขนาดเม็ดถั่วเขียว ก็เพียงพอ 
  7. หากกินนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก แนะนำให้ฟลูออไรด์
เสริมได้ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ 
  8. หากกินนมผสม ต้องดูว่า มีปริมาณฟลูออไรด์เท่าใด   
ในน้ำประปา และน้ำดื่มที่บ้าน หากไม่พอ ต้องเสริมให้ 
 9. จุกหัวหลอก (pacifier) ไม่ควรใช้ในเด็ก อายุมากกว่า   
3 ปี จะมีผลต่อการเติบโต และการเรียงตัวของฟันแท้ได้ หากใช้
ในเด็กเล็ก ชั่วครั้ง ชั่วคราว ไม่บ่อย ไม่มีโทษใดๆ  
 ค่ะ หากเราใส่ใจกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้แล้วก็จะเป็นผลดี  
กับลูกของเรา เพราะว่าสมัยนี้วิวัฒนาการ
มีทั้งที่ดีและไม่ดีค่ะ อาจจะเหมาะกับลูก
ของเราได้เพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นเรา
ต้องคอยดูลูกของเราให้ดีค่ะ  

กิจกรรมปฐมวัย ACL

สาระดีๆ จากปฐมวัย ฟัน 

ขอบคุณข้อมูลจาก
หมอสมเกียรติwww.docdek.com.
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วิสัยทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2551 – 2555 

หลายคนคงสงสัยกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  

ว่าเราคือวิสัยทัศน์อย่างไร เข็มแดงจึงนำวิสัยทัศน์ที่ได ้ 

ข้อมูลมาจากท่านอธิการค่ะ ท่านได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียน  

อัสสัมชัญลำปางเป็นผู้นำการศึกษาของภาคเหนือ มีการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล บุคลากรเป็นนักวิชาชีพ  

ชั้นสูง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรม   

มีระเบียบวินัย มีคุณภาพชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณภาพชีวิต  
 1. ด้านร่างกาย – สุขภาพแข็งแรง อนามัยสมบูรณ์ 

 2. ด้านจิตใจ – จิตใจเบิกบาน แจ่มใส รู้จักแก้ปัญหาและ

สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

พันธกิจ ปีการศึกษา 2551 – 2555 
 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

 2. เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย รับผิดชอบต่อ

สังคม 

 5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงานทางวิชาการ/ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/ศิลป

วัฒนธรรมประเพณีไทย/ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

 7. เพื่อดำเนินการให้เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในการพัฒนาโรงเรียน 
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เป้าหมายของโรงเรียนในปีการศึกษา  
2551 – 2555 คือ 
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

 2. โรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย  

รับผิดชอบต่อสังคม 

 5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และมีผลงานทาง

ด้านวิชาการ/ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย/ท้องถิ่น

และสิ่งแวดล้อม 

 7. โรงเรียนมีสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีกับผู้ปกครอง   

ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในการพัฒนาในโรงเรียน 
 

เยาวชนคนเก่ง ACL
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บาสเกตบอล 
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในการแข่งขัน “บาสเกตบอลเทศบาลเมือง
ลำปาง” ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2551 โดยได้รับรางวัลดังนี้ 
 1. รุ่น 16 ปี หญิง   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 2. รุ่น 16 ปี ชาย    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
 3. รุ่น 18 ปี หญิง (ประชาชนทั่วไป) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 ผู้ฝึกสอน   ม.กฤษณ์  เข็มพรหมมา 
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   มิสบุญศรี  ถาคำ 
 ผู้จัดการทีม   ภราดาศราวุธ  ยุชมภู 

ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  
Asian Beach Games ครั้งที่ 1 
 ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรพร บุญยู่ฮง ม.3/5 และ  
เด็กหญิงสุภาวดี เป็งวัง ม.2/6 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่ได้
รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย (ทีมหญิง) ในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน Asian Beach Games ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 24 

เยาวชนคนเก่ง ACL

ตุลาคม 2551 ณ หาดดูต้า เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียและได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 
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 น.ส.ชวิศา พลอยแก้ว นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นนักกีฬาเทนนิสนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทนนิสนักเรียนระหว่างประเทศแห่งอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท ทีมหญิง 

เยาวชนคนเก่ง ACL
เยาวชนคนเก่ง
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พิธีปิดการแข่งขันกีฬา 
อัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 9 
 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 9 ของ  
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2551   
ณ สนามรัชตสมโภช วันที่ 16 กันยายน 2551 



36 เข็มแดง ภาพข่าวกิจกรรม ACL
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ปั่นจักรยานลดการใช้น้ำมัน 
 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมปั่นจักรยานลดการใช้น้ำมัน สร้างโลกใหม่ให้สวยงาม
โครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ” ร่วมกับ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   
ณ บริเวณรอบเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 

แสดงซอพื้นเมือง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบทเพลงพื้นบ้านล้านนา ประเภทซอ ในวันที่   
5 กันยายน 2551 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เยาวชนคนเก่ง ACL



38 เข็มแดง 

ยูโดตัวแทน 
 รายงานผลการแข่งขันยูโด คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อทำการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5   

กว๊านพะเยาเกมส์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2551 ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา 

เยาวชนคนเก่ง ACL

ผลการแข่งขันยูโด 
 

ประเภทบุคคลชาย 

 น้ำหนัก 50 กิโลกรัม นายทศพร  คำแสง   ม.4 

 น้ำหนัก 55 กิโลกรัม นายอาทิตย์  แหลมเหลี่ยม  ม.3 

 น้ำหนัก 60 กิโลกรัม นายเสรีภาพ  แก้วสามต่อ  ม.4 

 น้ำหนัก 66 กิโลกรัม นายมารุต  กุดมุดดิน ศิษย์เก่า 

 น้ำหนัก 73 กิโลกรัม นายปริญ  สุภารัตน์ ศิษย์เก่า 

 ไม่จำกัดน้ำหนัก  นายศรราม  นิลประภา  ม.4 

 

ประเภทบุคคลหญิง 

 น้ำหนัก 48 กิโลกรัม น.ส.กรกนก  แก่นแก้ว  ม.5 

 น้ำหนัก 52 กิโลกรัม น.ส.ชนาพร  ปุกคำแดง  ม.4 

 น้ำหนัก 63 กิโลกรัม น.ส.นุชนาถ  เครืออิน  ม.6 

 ไม่จำกัดน้ำหนัก  น.ส.พนัฐฐา  มุกตาหารัฐ  ม.3 

ผู้ฝึกสอน   ม.จักรพันธ์  ลีลายุทธ 

ผู้จัดการทีม   ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ 

    ภราดาศราวุธ   ยุชมภู 
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คอลัมน์ ครูดี - ครูเด่น ของเข็มแดง ฉบับที่ 70 ฉบับนี้ ขอแนะนำ คุณครูที่มีความสามารถด้านของกีฬายูโดค่ะ คุณครูที่พูดถึงก็คือ มาสเตอร์จักรพันธ์ ลีลายุทธ ซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมากกว่า 10 ปี และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนก็มากมาย รอช้าไม่ได้เลยนำประวัติของ  มาสเตอร์โจ้ลงคอลัมน์ ครูดี - ครูเด่น เล่มนี้ให้ผู้อ่านได้รู้จักมาสเตอร์โจ้มากขึ้น ประวัติ  มาสเตอร์ จักรพันธ์ ลีลายุทธ 
ชื่อ  มาสเตอร์จักรพันธ์    ลีลายุทธ ตำแหน่ง 1. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแผนกมัธยมศึกษา     2. ครูผู้สอนยูโด 

   3. ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมกีฬายูโดจังหวัดลำปาง    4. คณะกรรมการตัดสินกีฬายูโดของสมาคมยูโด       แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     ผมเริ่มเล่นยูโดตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยมี คุณพ่อ ร.ต.ต.สุรใจ ลีลายุทธ (อาจารย์สุรใจ ลีลายุทธ) ผู้ซึ่งก่อตั้งยูโดภาคเหนือขึ้นจนมีวิชายูโดแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ สถานที่ในการฝึกซ้อมครั้งแรกที่เบาะยูโดกองเมือง เชียงใหม่  แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการแข่งขันยูโดยุวชนหรือเยาวชน มีแต่กีฬาเขตและกีฬาเขตแห่งชาติชีวิตได้เจริญเติบโตมาท่ามกลางบรรดาศิษย์ของคุณพ่อ  การฝึกซ้อมยูโดตั้งแต่เด็กทำให้รู้จักคำว่ายูโดหรือ นักยูโดที่เต็มไปด้วยความเป็นนักยูโดมากขึ้นทำให้รักกีฬายูโด จากนั้นมาได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากคุณพ่อ โดยการเผยแพร่วิชายูโดที่คุณพ่อรักด้วยชีวิตมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม   • สายดำชั้น 3  สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  • สายดำชั้น 2  INTERNATIONAL JUDO FEDERATION  • กรรมการตัดสินยูโด สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ • ผู้ฝึกสอนนักกีฬายูโดจังหวัดลำปาง 
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬายูโดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ผมมีความภาคภูมิใจและได้ตั้งใจที่จะสร้างนักกีฬายูโดให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาด้านการเรียนควบคู่ไปกับกีฬา โดยมีเป้าหมายและสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นจากคติพจน์ของโรงเรียน “วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ”   โดยนักกีฬายูโดของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางสามารถพัฒนาตนเองสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค ตลอดจนถึงระดับประเทศ และความสำเร็จเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าสู่โครงการทุนนักกีฬาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกระผมขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ภูมิภัทร วรวัฒนสกุล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทย ในการแข่งขัน ซึ่ง ด.ช. ภูมิภัทร ได้เล่นกีฬายูโดซึ่งเป็นกีฬาพื้นฐานของซูโม่ และในโอกาสนี้ กระผมขอเป็นกำลังใจ  ขอให้ประสบผลสำเร็จ และ นำเหรียญกลับมาสู่ประเทศไทย  
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ครูดี - ครูเด่น ACL
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หลายคนคงมีความชอบในการท่องเที่ยวที่แตกต่าง

กันออกไป บางคนอาจชอบทะเล บางคนชอบเที่ยว

กลางคืน หรือว่าชอบที่จะท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติ   

เข็มแดงฉบับนี้ จึงเอาใจคนที่ชอบเที่ยวตามธรรมชาติ

ก่อนก็แล้วกัน เพราะว่าจะพาไปเที่ยวน้ำตกค่ะ น้ำตกที่ว่า

คือ น้ำตกวังแก้ว ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวังเหนือ ทีมงานหลาย

คนไม่เคยไปมาก่อน จึงขอไปเที่ยวและได้งานมาพร้อม

กัน โดยมีไกด์หนุ่มรูปไม่หล่อ ตัวเล็กแต่นิสัยดีเจ้าของรถ   

4 ล้อ อาสาว่าจะพาไปเอง เพราะว่าเป็นคนในพื้นที่ 

 รุ่งเช้า 07.00 นาฬิกา กับอีก 7 คน จึงมารวมตัว

กันอีกครั้ง ที่บริเวณลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา ทีมงาน

พร้อม ล้อหมุนออกเดินทาง ระหว่างที่นั่งรถไปมีการพูด

คุยกันแบ่งหน้าที่การทำงานและคิดว่าน่าจะใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะถึงน้ำตก โดยไกด์

พี่ออมนำทางใช้เส้นทางสายลำปาง - แจ้ห่ม - วังเหนือ 

ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร แต่ปรากฏว่าโดนทาง

เบี่ยง เพราะว่ามีซ่อมถนนถึงต้องอาศัยทางลัดของ

หมู่บ้านต้องลัดหุบเขา ซึ่งก็ไม่รู้มาก่อนว่า “มีทางนี้ด้วย

หรือ” เป็นเส้นทางที่ต้องผ่านทุ่งนา ป่าสวนของชาวบ้าน 

สวยค่ะ แต่ว่าไกลมากๆ และรถติดค่ะ เพราะทางแคบ แต่

ก็ถึงน้ำตกได้เหมือนกัน 

สะพายกล้องท่องเที่ยว 
คนมักแอ๋ว 

 พอพ้นออกจากทางลัด (ลัดจริงๆ) ก็ถึงถนนใหญ่อีกที (โล่งอก) เดี๋ยวนี้ถนนหนทางสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีป้ายบอก

ทางเข้าสู่น้ำตกอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จากปากทางเข้าสู่น้ำตกวังแก้วเป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร สภาพถนน

เป็นทางลาดยาง ส่วนทางเข้าน้ำตกวังทองจากปากทางใหญ่ที่เข้ามาจะถึงก่อนน้ำตกวังแก้วประมาณ 9 กิโลเมตร แต่เส้นทางที่

เข้าไปค่อนข้างลำบากเพราะเป็นถนนลูกรัง พอถึงน้ำตก ก็มานั่งคำนวณเวลาในการเดินทางใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง ในการเดิน

ทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางถึงน้ำตกวังแก้ว บอกได้ว่าสุดๆๆๆๆ (การเดินทาง) แต่ก็คุ้มเหนื่อยเพราะว่า ไปถึงก็กิน 

“กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” เมื่ออิ่มก็เริ่มทำงานโดยการประชุมอีกแล้ว อันดับแรกไปกองอุทยานก่อน ไกด์พี่ออมพาไปที่  

กองอุทยานเพื่อดูประวัติความเป็นมาของอุทยานแล้วก็เจอกับพี่ๆ กองอุทยานใจดีเล่าว่า 

 น้ำตกวังแก้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2533 และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพะเยา เชียงราย และลำปาง รวมเนื้อที่ประมาณ   

เที่ยวน้ำตกวังแก้ว แล้วชมความงามที่กว๊านพะเยา


งานประชาสัมพันธ์
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1,170 ตารางกิโลเมตร และมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ - ใต้ มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบ

ด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นและเต็งรังปะปนกัน มีสัตว์ป่าและน้ำหลายชนิด ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำตกปูแดง 

อ.พาน จ.พะเยา 

 ด้วยเหตุฉะนี้จึงมีความไกลนี้เอง หลังจากที่ได้รู้

ขอบเขตของนำ้ตกวงัแกว้แลว้ กพ็ากนัขึน้ไปเทีย่วบนนำ้ตกชัน้ 

2 ไกด์พี่ออมพาทีมงานปีนขึ้นบนทางที่ทางอุทยานทำไว้เป็น

ทางขึ้น โดยผู้เขียนมองทางขึ้นไปชั้นที่ 2 แล้วต้องทำใจ เพราะ

ไม่ชอบความสูงเท่าไรนัก แต่ก็ไม่เป็นไร เพื่อความสวยงาม

และเพื่องานค่ะ ทีมงานพากันตามไกด์พี่ออมขึ้นไปแล้วก็

สมใจ เพราะว่าชั้นบนสวยมากน้ำก็น่าเล่น ช่วงวันเวลาที่ไป

นั้นอาจจะยังไม่มีใครอยากไปก็เลยมีคนไม่มากนัก ไกด์พี่ออม

เล่าว่า น้ำตกวังแก้วเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัด

ลำปาง มีชั้นน้ำตกประมาณ 10 ชั้น แต่เป็นชั้นใหญ่ 7 - 8 ชั้น 

อย่างที่ทีมงานกำลังเล่นกันอยู่เป็นชั้นใหญ่ ชั้นที่ 2 ที่มีน้ำตก

สูงและน้ำใสมาก ผู้เขียนเลยเก็บภาพทีมงานที่กำลังสำรวจน้ำ

โดยการดำน้ำ และฝึกว่ายน้ำกัน 

 น้ำตกชั้นแรกนี้น้ำใสมากๆ และเย็น ผู้เขียนได้ถ่าย

ภาพชั้นของน้ำตกมาฝากกันหลายภาพและความสนุกของ  

ทีมงานที่ไม่เคยมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้มาก่อน 

 คำบอกเล่าของไกด์พี่ออม บอกว่าถ้าขึ้นไปชั้นบนสุด

ของน้ำตกจะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า (หมู่บ้านของไกด์  

พี่ออมเอง) ที่บ้านป้าคาหลวงและบ้านส้าน ด้านบนโน้น 

(พร้อมชี้มือไปที่สูงที่สุดของน้ำตก) แต่ทางอันตรายมากเลย

ต้องงดเส้นทางสำหรับการไปชมไว้ก่อน 

 ไกด์พี่ออมชี้ทางขึ้นให้ผู้เขียนมองเป็นทางชันกว่าทาง

ขึ้นครั้งแรกของน้ำตกชั้นที่ 1 อีกค่ะ แต่ว่าน้ำตกวังแก้วยังมี

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น 1.4 กิโลเมตร และ

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมี “น้ำตกวังทอง” อีกน้ำตกหนึ่ง 

ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำตกวังแก้วอยู่อีกหลายชั้น อยากให้  

ผู้อ่านลองไปเที่ยวดูสักครั้งแล้วจะติดใจในความงามตาม

แบบธรรมชาติค่ะ ไปเที่ยวแบบครอบครัว ไปเที่ยวแบบกลุ่ม

เพื่อน หรือไปเที่ยวแบบทีมก็ได้ค่ะ ไปดูว่าสิ่งที่ทางทีมงานเจอ

นั้นสนุกจริงหรือเปล่าค่ะ “ไทยเที่ยวไทย” ค่าธรรมเนียมเข้าชม

ในครั้งนี้ก็ไม่แพง เด็กเล็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท สามารถ

กางเต็นท์ได้แต่ต้องเตรียมเสบียงไปเอง ห้องน้ำก็สะอาด แต่

ต้องรักษาความสะอาดให้ด้วยค่ะ เพื่อที่คนจังหวัดอื่นมาเที่ยว

เมืองลำปางแล้วอยากมาเที่ยวน้ำตกวังแก้วจะได้ประทับใจ

ค่ะ 
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ทางขึ้นน้ำตกชั้นแรก

น้ำใสมาก

บรรยากาศการทำงาน
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 การเดินทางมาเที่ยวน้ำตกก็สะดวกเพราะว่ามีรถโดยสารประจำทาง

สองแถวสีฟ้าสายลำปาง - วังเหนือมาลงหน้าที่ว่าการอำเภอและเช่ารถต่อไปที่

น้ำตกอีกที หรือว่าเอารถมาเองก็สะดวกดีค่ะ 

 เราเก็บข้อมูลของน้ำตกวังแก้วแล้วเสร็จประมาณบ่ายสอง ก็ต้องกลับ

บ้านแล้วแต่ว่าไกด์พี่ออมบอกกับทีมงานว่าถ้าเดินทางกลับทางเดิมต้องเจอ

ทางเบี่ยง (ไม่ใช่สวรรค์เบี่ยง) จะต้องกลับถึงลำปาง 18.00 น. แน่นอน จึง

เปลี่ยนเส้นทางไปอีกทาง คือไปทางพะเยาแทน ก็ดี เป็นอันตกลงตามที่บอก

เพราะทีมงานรู้ว่าต้องกลับบ้านเย็นแน่ ระหว่างทางไกด์พี่ออมพาไปไหว้พระ

แห่งหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไร ไหว้เสร็จแล้ว  ทีมงานบอกว่าไปกินข้าวเย็นที่

กว๊านพะเยากันดีกว่า เพราะว่าไหนๆ มาถึงที่แล้วเต็มที่กันไปเลย ก็ดี เป็น

อันตกลง รอบที่ 3 ของการเดินทาง (ทีมงานทั้งหมดที่มาเป็นคนว่านอนสอน

ง่าย อะไร...ก็ดี... ไม่มีการขัดใจกัน) ตกลงว่าทีมงานจะกินข้าวที่กว๊านพะเยา 

โดยงานนี้มีคุณแม่ของทีมงานเป็นเจ้ามือในการมาในครั้งนี้ เนื่องจากท่าน

ทำงานที่พะเยา สำหรับกว๊านพะเยาในวันนี้ สวยมาก เพราะว่าเป็นเวลาเย็น

และทางจังหวัดพะเยาเองก็กำลังปรับปรุงสถานที่ มีการขุดเอาวัดที่จมอยู่กลาง

กว๊านพะเยาขึ้นมา ซึ่งจมมาหลายร้อยปี เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับทีมงานอีกแล้ว เนื่องจากว่ามีการบริการจักรยานปั้นลอยน้ำไปชม

วัดที่กำลังมีการขุดด้วย แต่ว่าต้องห้ามไว้ก่อน เนื่องจากค่ำกลัวจะเกิดอันตราย เราเลือกร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเพื่อรับประทาน

อาหารเย็นและชมทิวทัศน์ เมื่อทานกันเสร็จแล้วก็เดินไปให้อาหารปลา (ให้อาหารคนแล้ว) เมื่อคนอิ่ม ปลาอิ่มก็ได้เวลาร่ำลา  

คุณแม่ของน้องปลาที่เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเย็นแล้วหันหัวไปไหว้น้ำ (อันนี้ไม่ใช้ว่ายน้ำ) เพราะมีพระอยู่กลางน้ำ พร้อม

สวัสดีกว๊านพะเยา สำหรับบรรยากาศที่สวยงามและความอิ่มอร่อยของอาหาร พอขึ้นรถเสร็จนั่งตามที่นั่งของตนตอนมา มีเสียง

หัวเราะและเสียงคุยได้ไม่นาน ก็กลายเป็นเสียงเงียบแทน เพราะว่าทุกคนนอนหลับ นั่นเป็นเพราะความเหนื่อยจากการปีนเขา 

และเล่นน้ำ จึงเห็นทุกคนหลับตา ยกเว้นไกด์พี่ออมที่ไม่ยอมหลับ เนื่องจากต้องขับรถพาทีมงานกลับไปลำปาง งานนี้ผู้เขียนได้

แผลจากโดนแมงตัวเล็กกัดที่ขาจนต้องกินยาแก้แพ้และเป็นไข้ต้องไปให้หมอฉีดยา การท่องเที่ยวในครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณแม่

ของน้องปลา (เท่าที่รู้อานิสงส์ของการเลี้ยงอาหารจนถูกหวยรางวัลที่ 2 หลายแสนบาทด้วย) ขอบใจไกด์พี่ออมที่ให้อาศัยรถไป

ด้วยและขอบใจศรีนวลที่ไม่มาในงานนี้ (โล่งใจ) 

 คราวหน้าทางทีมงานประชาสัมพันธ์จะไปหาที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มาให้ผู้อ่านและได้สัมผัสความสวยงามทางสายตา

กันอีก และใครอยากไปเที่ยวกับทีมงานก็มาสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ เราจะได้ชมเมืองไทยด้วยกัน งานหน้าทางทีมงาน

สะพายกล้องท่องเที่ยวจะพาไปไหนอีกนั้น รอการประชุมทีมงานก่อนว่าจะขึ้นดอยหรือว่าลงใต้ รอฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

แหล่งอาหารปลา
กว๊านพะเยา
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หนูน้อยคนเก่ง 
  รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนผดุงวิทย์   
(วัดศรีบุญเรือง) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2551  โดยได้รับรางวัลดังนี ้
1. รางวัลเหรียญทอง 
 รายการ หนูน้อยคนเก่ง ร้องเพลงชอบม่อง ม่อง ขับร้องโดย  
 ด.ญ.จิรัชญา  กรรเชียง 
2. รางวัลเหรียญทอง  
รายการ หนูน้อยคนเก่ง เคลื่อนไหวประกอบเพลง หมวยอินเตอร์ 
 ด.ญ.วรรษมน  อินต๊ะสืบ 
 ด.ญ.ทิมญาดา  แดนโพธิ์ 
 ด.ญ.ชลิตา  สายอุ 
 ด.ญ.อภิชญา สถิตพิทักษ์วงศ์ 
 ด.ญ.ธนชนก  แก้วคำอ้าย 

3. รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน 
  ด.ช.ภูเบศร์  ชุมภูสืบ 
  ด.ญ.ณีรนุช สีธิคำ 
  ด.ญ.เขมขวัญ  ปิลาปิง 
4. รางวัลเหรียญทอง ประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ 
  ด.ญ.วรรณวรี  แสงศิริรัตน์ 
  ด.ญ.แพรวรินทร์ โนปิง 
5. รางวัลเหรียญเงิน วาดภาพระบายสี 
  ด.ญ.วรัชยา  ชมพูศรี 
6. รางวัลเหรียญทองแดง ฉีก ตัดปะภาพ 
  ด.ญ.ธนัชญา  มณียศ 
  ด.ญ.พัชรนันท์  ธรรมใจกุล 
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ทัศนศึกษาค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
 คณะครูแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้นำนักเรียนในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา   
ณ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ของมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551  
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ผลที่ตามมาคือ การเรียนอาจดีขึ้น มีความ
สัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้างดีขึ้น และ
เด็กจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  
 แต่ถึงอย่างไรก็ดี ยาเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการรักษาแบบผสมผสานเท่านั้น 
การใช้ยาร่วมกับการรักษาโดยการปรับ
พฤติกรรม และการช่วยเหลือด้านการเรียน 
จะได้ผลที่ดีกว่าการรักษาโดยการใช้ยา
อย่างเดียว  
เมื่อโตขึ้น เด็กที่ เป็นสมาธิสั้นมี
โอกาสหายหรือไม ่
  เมื่อเด็กโตขึ้นผ่านวัยรุ่น ประมาณ 
1 ใน 3 ของเด็กสมาธิสั้นมีโอกาสหายจาก
โรคนี้ สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานได้
ปกติโดยไม่ต้องรับประทานยา ส่วนใหญ่
ของเด็กสมาธิสั้นยังคงมีความบกพร่องของ
สมาธิในระดับหนึ่ง แต่สามารถควบคุม
ตนเองได้ดีขึ้น และสามารถปรับตัวและ
เลือกงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากนัก ก็
จะประสบความสำเร็จ และดำเนินชีวิตได้
ตามปกติ เด็กบางคนเมื่อโตขึ้นอาจยังมี
อาการสมาธิสั้นอยู่มาก กลุ่มนี้มักเป็นกลุ่ม
เด็กที่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้มีผลเสียต่อ
การเรียน การทำงาน และการเข้าสังคมกับ
ผู้อื่น จึงควรได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก
และต่อเนื่องจนเกือบปกติแม้แพทย์จะ
วินิจฉัยลูกว่าเป็นโรคสมาธิสั้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าลูกเป็นเด็กไม่ดี หรือ จะไม่
ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่หมายความ
ว่าลูกมีปัญหาในการตั้งสมาธิ ดังนั้นความ
รักและความเข้าใจลูกในสิ่งที่ลูกเป็น และ
พยายามให้กำลังใจช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
ของลูกมีความสำคัญ และมีส่วนช่วยเหลือ
ลูกให้ประสบความสำเร็จได้ 

เมื่อลูกไม่มีสมาธิในการเรียน 
 ในปัจจุบันนี้ผู้ปกครองเกือบทุกท่านหวังกับการ
เรียนของลูก (การที่ลูกไม่มีสมาธิในการเรียนเป็นปัญหาที่
พบได้บ่อยๆ สมาธิเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการ
เรียนรู้ของลูกและการใช้ชีวิตประจำวัน) หากลูกไม่มีสมาธิ 
คงเรียนหนังสือไม่ได้ และทำงานไม่เสร็จ ผู้ปกครองหลาย
ท่านคงเคยได้ยินโรคสมาธิสั้น หรือ โรคไฮเปอร์ และอยากรู้
ว่าโรคนี้เป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่ ดังนั้นเรามารู้จักโรคนี้
กันเถอะ  
โรคสมาธิสั้น คือ อะไร 
 โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder-ADHD) คือ กลุ่มอาการที่เกิดในวัยเด็ก ก่อนอายุ 
7 ปี แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม, อารมณ์, การ
เรียนรู้ และการเข้าสังคมกับผู้อื่น โดยเด็กที่เป็นโรคสมาธิ
สั้นจะมีอาการสำคัญ 3 รูปแบบ 
 1.ความบกพร่องของสมาธิ (Inattention) คือ มี
ความสนใจสั้น เบื่อง่าย วอกแวกง่าย ทำงานไม่เรียบร้อย 
ไม่รอบคอบ มักทำงานไม่เสร็จค้างคาไว้เสมอ 
 2.ความบกพร่องของพฤติกรรม(Hyperactivity) 
คือ เด็กมักจะนั่งไม่ติดที่ ชอบวิ่ง ปีนป่าย กระโดด เล่น
โลดโผน เสียงดัง อยู่นิ่งไม่ได้ ถ้าให้นั่งนิ่งอยู่กับที่ก็จะหยุก
หยิกตลอดเวลา 
 3.ความบกพร่องในการคิดวางแผน (Impul- 
siveness) คือ เด็กมักจะหุนหัน วู่วาม ควบคุมตนเองไม่ได้ 
ยับยั้งตนเองไม่เป็น ใจร้อน มักตอบคำถามก่อนที่ผู้ถามจะ
ถามจบ รอคอยไม่เป็น ชอบพูดแทรกคนอื่น 
 เด็กอาจมีอาการทั้ง 3 รูปแบบ หรือมีเพียงรูปแบบ
ใดเพียง 1 หรือ 2 แบบ ทำให้ขณะที่อยู่ในห้องเรียน เด็กจะ
สนใจการเรียนไม่นาน เหม่อลอย หรือวอกแวกไปสนใจสิ่ง
นอกห้องเรียน แหย่เพือ่น หรอืรบกวนคนอืน่ ๆ ในหอ้งเรยีน 
ไม่ตั้งใจเรียน และผลการเรียนมักไม่ดีเท่าที่ควร เด็กมักถูก
ลงโทษจากทั้งคุณครูและผู้ปกครองบ่อยกว่าคนอื่น และถูก
มองวา่เปน็เดก็ดือ้ เดก็ซน นสิยัไมด่ ี 
โรคสมาธิสั้นมีสาเหตุจากอะไร 
  โรคสมาธิสั้นเกิดจากความผิดปกติในการทำงาน
ของสมองบางส่วน โดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดในปัจจุบัน 
คาดว่าเกิดจากสารเคมีในสมองบางชนิดไม่สมดุลทำให้
เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดี แม้เด็กจะพยายาม
ควบคุมตนเองแล้วก็ตามจากการวิจัยพบว่า เด็กที่เป็นโรค 
ADHD มักไม่ประสบผลสำเร็จเท่าความสามารถที่แท้จริง
ของเด็ก ทั้งด้านการเรียนและมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น มักมี
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สาระดีๆ จากปฐมวัย 

ปัญหาทางจิตใจ คือ มองตนเองเป็นคนไม่ดี   
ไม่มั่นใจตนเอง รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการของ
ใครๆ (พบว่าจำนวน 25% ของเด็กที่ เป็นโรค 
ADHD จะกลายเป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว) ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาช่วยเหลือก่อน  
การรักษาโรคสมาธิสั้น 
 การรั กษา เด็กสมาธิสั้ นนั้ น เพื่ อ ให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดต้องใช้การรักษาแบบผสม
ผสานหลายๆ ด้าน โดยเป้าหมายของการรักษา คือ 
ช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความ
สุข และลดปัญหาทางอารมณ์   
การรักษาประกอบด้วย 
 1. การปรับพฤติกรรม และการช่วย
เหลือทางด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัว 
 ผู้ปกครองและครูของเด็กที่เป็นสมาธิสั้น 
ควรมีความรู้เกี่ยวกับตัวโรค และเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม เพื่อช่วยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็ก การประจาน ประณาม หรือตรา
หน้าว่าเด็กเป็นเด็กไม่ดีรวมทั้งการลงโทษด้วย
ความรุนแรง เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
ได้ผล โดยจะทำให้เด็กมีอารมณ์โกรธ หรือ แสดง
พฤติกรรมต่อต้านและก้าวร้าวมากขึ้น แต่การชม
หรือให้รางวัลเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม รวม
ถึงการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยการตัด
สิทธิหรืองดกิจกรรมที่เด็กชอบ จะเป็นวิธีการที่ได้
ผลดีกว่า 
 2. การช่วยเหลือด้านการเรียน 
  เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่มักมีปัญหาการ
เรียนร่วมด้วยเนื่องจากไม่สามารถเรียนได้ตาม
ศักยภาพที่มี ดังนั้นควรมีการประสานงานกับครู
อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการเรียน และสิ่งแวดล้อมใน
ห้องให้เหมาะสมกับเด็ก คือ ห้องเรียนต้องค่อนข้าง
สงบไม่สับสนวุ่นวาย และไม่มีสิ่งกระตุ้นมาก มี
ระเบียบกำหนดกิจกรรมที่เด็กจะทำอย่างชัดเจน ก็
จะช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นให้เรียนได้ดีขึ้น 
 3. การรักษาโดยการใช้ยา  
  ยาที่ ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นนั้นเป็นยาที่
ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย และมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาสูง ไม่ก่อให้เกิดการง่วงซึม หรือสะสม
ในร่างกาย ยาจะช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น, ซนน้อย
ลง ดูสงบขึ้น, มีความสามารถในการควบคุมตนเอง 

เด็กสมาธิสั้น

 

 



สวัสดีคะทานผูอาน 
 ¤ØÂกับบรรณาธิการเข็มแดงฉบับนี้ 

เปนคร้ังที่ 2 ที่ เราเจอกันคะ   
เข็มแดงฉบับที่ 70 แลว เปนฉบับ  

     กลางภาคของปการศึกษา 2551 
ซึ่งก็เขาหนาหนาวแลว ตองดูแลเร่ืองของสุขภาพดวย 
สำหรับเร่ืองราวสาระดีของเลมนี้เปนเร่ืองของฟนนอยๆ 
ของลูกๆ อนุบาลที่ทางคณะครูแผนกปฐมวัยสงมาให  
เนื่องจากที่ผานมาไดมีโอกาสไดดูกิจกรรมของแผนก
อนุบาล โดยมีเจาหนาที่ของโรงพยาบาลแมทะ ซึ่งเปน  
ผูปกครองของลูกๆ น้ันมาใหความรู นายินดีคะ ที่คุณแมที่
มีความรูในเรื่องตางๆ มาแบงปนใหลูกๆ ACL ไดรูกัน ลูกๆ 
ก็สนใจต้ังใจฟงกันมาก  และมีวิสัยทัศนของโรงเรียนมาให
ทานผูอานไดทราบกันดวยเพราะหลายคนยังไมทราบ 
  และอีกเรื่องหนึ่ง คือ คณะนักรองประสานเสียงของ
โรงเรียน หลายคนไมรูวาเรามีคณะนักรองประสานเสียงเทาไร
นักเพราะวางานแรกท่ีไดแสดงคือ คอนเสริต “MUSIC, WE 
CHERISH” ของวงดุริยางคแตตอนนี้เราถือเปนเร่ืองที่ดีมากๆ 
เพราะวาเราไดเปนตัวแทนของจังหวัดเพื่อไปแขงขันในระดับภาค ในงาน
แขงขันในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 2551 ระหวาง
วันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2551 คะ  
  ระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2551 นี้ กิจกรรมตางๆ ได
ผานพนไปแลว แตเมื่อโรงเรียนเปดเมื่อไร กิจกรรมที่นาสนุกที่ทางโรงเรียน
ไดสรางสรรคใหกับนักเรียนอีกอยาง คือ กีฬาสีเข็มแดงเกมสนั่นเอง   
ที่เด็กจะไดแสดงออกทางดานกีฬา จะไดรวมเปนหนึ่งเดียวกัน เปน  
การเรียนรูชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง การรูแพ  รูชนะ และรูอภัย  
  ในสวนของการทองเที่ยวในคอลัมนสะพายกลองทองเที่ยวนั้น 
กองบรรณาธิการไดไปเที่ยวน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดลำปาง มาเลา
ใหฟงดวย ไมนาเชื่อวาระหวางการถายทำจะสนุกและนาประทับใจ 
เพราะวาทีมงานที่ไปดวยนั้นประพฤติตัวไดนารักดีมากๆ เชื่อไหมวา
เวลาดีๆ ที่มีความสุข มักหาไดนอยมาก แตวาทีมงานประชาสัมพันธ  
ที่ไปงานนี้ ไดเจอและมีบันทึกไวในความทรงจำแลวคะ  ใครอยากไป
กับเราก็สมัครมาไดคะ จะไปประมาณเดือนเมษายนโรงเรียนปดเทอม
พอดี  
  ฉบับนี้บรรณาธิการเห็นตองลาไปกอนคะ ขอใหมีความสุข
มากๆ และพระแมมารีอาที่รักของบรรณาธิการจงคุมครองผูอาน  
ทุกคนดวยคะ 
 ใครมีสาระหรอืขาวสารลงประชาสัมพันธก็ฝากมาก็ไดนะคะ ยินดี
ตอนรับ  

สวัสดีคะ  
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 ภาพนี้ถายเมื่อวันที่บราเดอรฟลิปส   
(ภราดาอำนวย  ปนรัตน) เดินทางมาเยี่ยม  
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประมาณเดือน
สิงหาคม 2551 คะ เปนภาพที่ทานอดีตอธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง องคที่ 2 เดินออกจาก
ประตูหนาของโรงเรียนพรอมกับอธิการองค
ปจจุบัน องคที่ 13 มองแลวอบอุนมาก 
เนื่องจากทานอธิการองคปจจุบัน คือ ภราดา 
ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ทานจูงมือ  
บราเดอรฟลิปสไปที่ โบสถแมพระประจักษ  
เมืองลูรดลำปาง ของโรงเรียนอรุโณทัย ในชวง
เชาเพื่อที่จะนำทานบราเดอรฟลิปส (ภราดา 
อำนวย  ปนรัตน) ไปโบสถในชวงเชา ซึ่งวันนั้น
ตองตอบคำถามกับหลายคน “วาทาน คือใคร?” 
ใหกับเด็กๆ ฟงและอีกหลายๆ คน เลยนำภาพ
ขึ้นมาเปนปกหนาของเข็มแดง ฉบับที่ 70 แลว
หาขอมูลลงในคอลัมนใหมพอด ี “Focus People 
หัวขอเรื่อง เมื่ออดีตและปจจุบันมาบรรจบ”  
เพื่อใหไดรูขอมูลที่ถือเปนเกียรติประวัติของ  
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางหากวาอยากรูขอมูล  
ก็อานในคอลัมนไดคะ 
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