


พระบรมราชโชวาท 
หนังสือเปนออมสิน  

หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทำมา คิดมา  
แตโบราณกาลจนทุกวันน้ี หนังสือจึงเปนสิ่งสำคัญ เปนคลายๆ ธนาคารความรู 

และเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทำให มนุษยกาวหนาไดโดยแท  
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดท่ัวประเทศ ในโอกาสท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 



สารจากอธิการ 

วิ สัยทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ (ACL VISION   
2008 - 2012)  

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นผู้นำการศึกษาของภาคเหนือ มีการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล บุคลากรเป็นนักวิชาชีพชั้นสูง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับสงู มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคุณภาพชีวิต และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
 การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม ที่นำมาซึ่ง ความมั่นคง 
ความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของมวลหมู่สมาชิก การศึกษาที่
มีคุณภาพจึงเป็นความปรารถนา หรือเป้าหมายหลักของพ่อ แม่ ผู้ปกครองทุกคน
ที่ต้องการวางรากฐานที่ดีให้แก่บุตร หลาน เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และเจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้ 
 ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ระบุ
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนไว้ว่า... การศึกษาที่มีคุณภาพคงมิได้หมายถึงแต่เฉพาะความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมให้ครบทุกมิติของนักเรียน นั่นคือ
นอกเหนือจากความเก่งทางด้านการเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีหลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิต หรือมีจิตใจที่ดีงาม เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีทักษะใน
การดำเนินชีวิตที่มีความสุข คิดเป็น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และตระหนัก
ถึงการเป็นสมาชิกของสังคมที่ต้องร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัว ชุมชนให้มีความสงบสุข มี
สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่อาศัย จรรโลงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้เป็น
มรดกที่ทรงคุณค่าสืบทอดต่อไปในท้องถิ่นของเรา  

 เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า คุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนร่วมกันของทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา นักการศึกษาใช้ผล
การวิจัยยืนยันว่า ระดับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ การศึกษา      
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพจึงมิใช่เรื่องของการกวดวิชา หรือการฝึกความสามารถในเรื่องใด เรื่องหนึ่งเท่านั้น  แต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมความคิดของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ บ้านกับโรงเรียน ครูกับผู้ปกครอง 
ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนในการหล่อหลอมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ  อันจะนำมาซึ่งความเป็น
ปัจเจกชนที่เก่ง ดี มีความสุขและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 สืบเนื่องจากการเฉลิมฉลองโรงเรียนในโอกาสสุวรรณสมโภช ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่บนพื้นที่บริเวณอาคารชั่วคราวชั้นประถมปีที่ห้า เพื่อให้มีห้องเรียน และห้องประกอบการเรียน      
การสอนที่เพียงพอ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้กว้างขวางขึ้นและ
เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ทางโรงเรียนได้ริเริ่มให้มีหอพักสำหรับนักเรียนชาย
ภายในบริเวณโรงเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนสมัยใหม่ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงบางส่วนของห้องสมุดให้เป็น       
ห้องสมุด Multi-media ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน และเพิ่มแรงเสริมให้คุณครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ในนามของโรงเรียนผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง สำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเขต ๑ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ
ที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคม  
ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู รวมถึงคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอย่าง  
ต่อเนื่อง   
 ในโอกาสนี้ขอต้อนรับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ด้วย
ความยินดี ขอพระแม่องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางทรงอำนวยพระพรปีการศึกษาใหม่นี้  และประทานพระพรให้ทุกท่านประสบ
ความสุข ความเจริญ 

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์) 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเชิดชสูถาบันให้เป็นท่ีรูจั้กของบุคคลท่ัวไป 
2.  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน 
3.  เพื่อเป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็นของครู       
 นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 
4.  เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า  
 “จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม       
 ความจริง ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทาง  
 ไปสู่ความสำเร็จ” 
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บรรณาธิการ	
1. มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา 
 
กองบรรณาธิการ 
1. มิสเนาวรัตน์ มโนรส   
2. มิสวัฒนา อำนาจกิติกร 
3. มิสโสภา ไชยสวนดอก 
4. Miss Maria Elena P. Sangchan 
 
ช่างภาพ 
1.  ม.คมสันต์ ชัยวิลยศ  



3เข็มแดง

 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
ครู ACL” ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2552 ณ กฟผ.ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ACL 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 



4 เข็มแดง

 ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล จัดอบรมเรื่อง การจัดทำหลักสูตรแกนกลางให้กับคณะครูทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 14 - 15 
มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม ACL 2 อาคารอัสสัมชัญ โดยมี ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรเป็นวิทยากร 

อบรมหลักสูตรแกนกลาง 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 



5เข็มแดงภาพข่าวกิจกรรม ACL 

กีฬาสีสัมพันธ์ ACL 

 “วันกีฬาสัมพันธ์ ACL ครั้งที่ 2” เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับคณะครูและจัดงาน “Thank You 
Party & Brothers Day” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 



6 เข็มแดง

กีฬา มงฟอร์ต-อัสสัมชัญ ครั้งที่ 39 
ภาพข่าวกิจกรรม ACL 

 การแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 39 ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กับ โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย MC - ACL ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ 



7เข็มแดง

 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว 
คณะภราดา และครูอาวุโส เพื่ออวยพรและขอพร เนื่องในวัน
สงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเซนต์หลุยส์ 

ศิษย์เก่ารดน้ำดำหัว 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 



8 เข็มแดง

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจัดงาน “มุติตาจิตแด่ครูเกษียณ” ให้กับ ม.ชาคริต ท่าจันทร์ และมิสอรรถยา ศุกร์ถิระกาล เมื่อวันที่            
17 เมษายน 2552 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  

กตัญญูครูเกษียณ 

  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนำนักเรียนทีมงานประชาสัมพันธ์ตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมรดน้ำ
ดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552   
 

รดน้ำดำหัว 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 



9เข็มแดง

จากบ้านพักภราดา มาเป็นหอพักนักเรียน 

 โรงเรยีนอสัสมัชญัลำปางเปดิรบันกัเรยีน
หอพัก ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดรับ ซึ่ง
หอพักก็คือบ้านพักภราดานั้นเอง เข็มแดง
เลยเริม่อยากรูว้า่แลว้บา้นพกัภราดาเริม่สรา้ง
เมื่อไรและพอเอาบ้านพักภราดามาเป็น  
หอพักแล้วภราดาจะไปอยู่ ไหน แต่ก็ถึง
บางอ้อสำหรับเข็มแดงแต่ยังมีหลายคนไม่รู ้
เลยนำความรู้และประวัติของบ้านพักมา  
เล่าใหฟ้งั 

  บ้านพักภราดา เริ่มสร้างขึ้นในสมัย พ.ศ.  
2510 – 2512 ในสมยัของ ทา่นภราดาอนิเดฟองซ ์
 “ปกีารศกึษา 2510 ทา่นอธกิารอนิเดฟองซ ์ ได้
กลบัมาเปน็อธกิารเปน็สมยัที ่2 ทา่นไดป้รบัปรงุการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดย
เฉพาะเน้นหนักในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น
เยาวชนที่ด ี มีศีลธรรมมีจิตใจโอบอ้อมอารีแก่เพื่อน
มนษุยท์ีก่ำลงัตกยาก โดยทา่นเองไดก้ระทำเปน็แบบ
อย่างที่ด ี และชักชวนนักเรียนแต่ละคนแต่ละชั้น 
สละทรัพย์วันละเล็กวันละน้อยสะสมไว้แล้วนำไปซื้อ
ของตา่งๆ เชน่ เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค อาหารตา่งๆ 
และของเล่นสำหรับเด็ก แล้วนำไปมอบให้แก่เด็ก



10 เข็มแดง

กำพร้าและผู้ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลทุกอาทิตย ์ แจก
เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวที่ยากจน เนื่องในวัน
คริสต์มาส ท่านยังได้สนับสนุนให้ครอบครัวของครูได้รู้จัก
คุ้นเคยกันเพื่อก่อให้เกิดความสามัคค ี และจะได้ช่วยเหลือ
กันในวาระที่จำเป็นโดยได้ชวนครอบครัวของครูทั้งโรงเรียน
มาพบปะสงัสรรคก์นัในวนัครสิต์มาส 
  “ปีการศึกษา 2512 ท่านได้สร้างบ้านพักของคณะ     
บราเดอร ์ แทนหลังเดิมที่คับแคบให้มีความสะดวกสบายดี
ขึ้น โดยสร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น(ปัจจุบันยังอยู่ที่เดิม) 
และบ้านพักคนครัว 1 หลัง พร้อมสนามหญ้าหน้าตึกอีก
ดว้ย”  
  “ปกีารศกึษา 2513 บราเดอร ์อเลก็ ซานเดอร ์ไดร้บั
แต่งตั้งจากอธิการเจ้าคณะฯ ให้มาดำรงตำแหน่งอธิการ 
(ก่อนมาท่านดำรงตำแหน่งอธิการอยู่ที ่ ร.ร. เซนต์หลุยส ์
จ.ฉะเชิงเทรา) ท่านเป็นอธิการคนที ่ 5 ของโรงเรียนท่าน
เข้มงวดในเรื่องการเรียนการสอนระเบียบวินัยของนักเรียน 
ตลอดจนฝกึฝนใหน้กัเรยีนรกัษาความสะอาดและรกัหมูค่ณะ
จนได้รับคำชมเชยจากบุคคลภายนอก บริเวณโรงเรียนจะ
ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ ์ นอกจากนี้ท่านได้ปรับปรุงทั้ง
ด้านกีฬาและดนตร ี ด้านกีฬานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบ
ทกุประเภทจนมคีำกลา่วตดิปากของชาวลำปางวา่ “เรียนด ี
กฬีาเดน่ ตอ้งอสัสมัชญัลำปาง” 
 นี่ เป็นข้อความหนึ่งที่คัดลอกมาจากหนังสือที่ทาง
โรงเรียนของเราได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรบัสิง่ทีม่กีารกอ่สรา้งใหม ่ในแตล่ะปแีตล่ะสมยั  
  และสำหรบับา้นพกัภราดาหลงัใหมท่า่นอธกิาร ภราดา 
ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์ ท่านได้สร้างบ้านพักหลังใหม่ที่
บริเวณด้านหลังติดกับทางสมาคมผู้ปกครองและครูบริเวณ 
ข้างสนามฟุตบอลอัสสัมชัญลำปางนั่นเอง จึงเก็บภาพการ
ทำงานของการสร้างหอพักมาให้ชมอีกด้วยและเพื่อเป็น
ประวตัศิาสตรข์องโรงเรยีนอกีหนึง่ความทรงจำโดยเมือ่วนัที ่
31 มีนาคม 2552 ท่านอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
ได้ทำการลงนามเซ็นสัญญา เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร 
บ้านพักอาศัยบราเดอร ์ เพื่อเป็นหอพักให้กับนักเรียนโดย
ทางโรงเรยีนไดว้างนโยบายในการดนูกัเรยีนไวอ้ยา่งดสีำหรบั 

นักเรียนที่จะมาอยู่หอพักและในอนาคตทางโรงเรียนก็จะขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปอีกเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการมาศึกษาในโรงเรียน     
อัสสัมชัญลำปางแห่งนี ้ ได้มีที่พักและได้รับการดูแลดุจว่าอยู่บ้านของตนเอง และคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องรับภาระในการหาที่อยู ่ และมีคนที่
ดแูลลกู ไดเ้หมอืนคณุพอ่คณุแม่จรงิๆ 



11เข็มแดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่ายอาสาสัมพันธ์ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้องบ้านต้นกล้า 

จิตอาสา  
 ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชนบท และงานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ออกค่ายอาสา            
ณ ศูนย์ต้นกล้า บ้านห้วยจอน ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2551 



12 เข็มแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

	 ใครที่ชอบกีฬาว่ายน้ำ	มาฟังประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่า	 
วันนี้ต้นดอกเข็มแดงได้หามาฝากกันค่ะ 

ด้านสุขภาพ 
 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าคนที่ออกกำลังกายมักจะมีภาวะการเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่ำ และมักมี

สุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีซึ่งแพทย์มักจะแนะนำมาก  เพราะจะไม่ทำให้เกิดอาการ

บาดเจ็บข้อกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ 

ด้านความปลอดภัย
 เพื่อความปลอดภัย การเล่นน้ำในแม่น้ำและในทะเล การพายเรือ การตกปลา หากว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่สามารถทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสบายใจ สาเหตุจากการจมน้ำจะลดน้อยลง หากว่ายน้ำเป็น 

ด้านความสนุกสนาน 
 จะได้พบกับความสนุกสนานในการเล่นน้ำ และความตื่นตาตื่นใจ หากสามารถพบเห็นสิ่งต่างๆ และธรรมชาติของ

โลกใต้น้ำ 

ด้านรูปร่างดี 
 การว่ายน้ำทำให้รูปร่างมีสัดส่วนที่ดี กล้ามเนื้อแข็งแรง จะเห็นว่าหลายๆ คน นิยมการว่ายน้ำเพื่อให้รูปร่างดี 

ด้านตลอดชีวิต 
 การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอดชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 

ด้านครอบครัว 
 เป็นศูนย์รวมทางครอบครัวที่จะมารวมกันในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ, ความสนุกสนานเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว 

ด้านการแข่งขันกีฬา 
 สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและเป็นกีฬาที่กำลังได้รับการนิยมเพิ่มมากขึ้นและมักมีการจัดการแข่งขันเสมอ 

ด้านพื้นฐานของกีฬา
 เป็นพื้นฐานของกิจกรรมหรือกีฬาต่างๆ เช่น โปโลน้ำ กระโดดน้ำ ระบำใต้น้ำ เรือใบและกระดานโต้คลื่น เป็นต้น 

ด้านไม่เป็นสิ่งขัดขวาง
 การว่ายน้ำไม่เป็นอุปสรรคท้ังด้าน อายุ เพศ เช้ือชาติ และความสามารถจะเห็นว่ากีฬาคนพิการก็จัดให้มีการแข่งขัน

ว่ายน้ำด้วยเช่นกัน 

และความสดชื่น
 การว่ายน้ำสามารถลดความเครียดได้ ทำให้รู้สึกสดชื่น 

***อ่านแล้วก็อย่าลืมไปออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำกันนะคะ***

ประโยชน์จากการว่ายน้ำ

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์



13เข็มแดงภาพข่าวกิจกรรม ACL 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดงาน "ราตรีสัมพันธ ์
อัสสัมชัญลำปาง" ข้ึน ในวันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2552 
ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมี
นายสามารถ ลอยฟ้า รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
และนายชัย ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาลำปางเขต 1 เป็นประธานในพิธี 

ราตรีสัมพันธ์ฯ 



14 เข็มแดง ภาพข่าวกิจกรรม ACL 
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ผู้ถ่ายภาพ...ด.ช.อภิชาติสมเจริญม.3/2

ชื่อภาพ...สู้สู้สีแดง

ผู้ถ่ายภาพ...นายฐิติวัสไชยพูม.5/3
ชื่อภาพ...PINK

ผู้ถ่ายภาพ...คุณวีระทองทาบวงศ์
ชื่อภาพ...รอจนเมื่อยแล้วค่ะ

ผู้ถ่ายภาพ...นายชาญศึกจิรรัตนโสภาม.6/4ชื่อภาพ...ขอเสียงหน่อย

ผู้ถ่ายภาพ...ด.ญ.ธนพรทรงเกียรติศักดิ์ม.1/2
ชื่อภาพ...แดงซ่า

ผู้ถ่ายภาพ...ด.ช.กฤตยชญ์มูลป้อม.3/3
ชื่อภาพ...รับหน่อย



16 เข็มแดง

ผู้ถ่ายภาพ...ด.ญ.เมธาวีบุญรอดม.1/3ชื่อภาพ...อินเดียนแดง-ฟ้า

ผู้ถ่ายภาพ...นายชาญศึกจิรรัตนโสภาม.6/4

ชื่อภาพ...Rainbow
ผู้ถ่ายภาพ...ด.ญ.เมธาวีบุญรอดม.1/3ชื่อภาพ...เบื้องหลัง

ผู้ถ่ายภาพ...ด.ญ.ภาวิณีแซ่โหงวม.1/2
ชื่อภาพ...ไม่เท่าไหร่...ใจส ู้ 

ผู้ถ่ายภาพ...นายฐิติวัสไชยพูม.5/3

ชื่อภาพ...เส้นชัย

ผู้ถ่ายภาพ...นายชาญศึกจิรรัตนโสภาม.6/4

ชื่อภาพ...เตรียมพร้อม
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ForeignLanguageDepartment
SecondaryLevel
  The Foreign Language Department organized this 
year’s Engl ish Camp on 14th – 15th February 2009                 
at Taweechol Botanic Gardens and Resort in Doi Saket,           
Chiang Mai.  The language camp was attended by 65 students 
from Secondary 1 to 6 and all High School English teachers 
including four foreign teachers. 
  The theme, “All you need is love, love is all you 
need” was in line with St. Valentine’s Day celebration.  Aside 
from applying students’ English language skills in a more 
natural and enjoyable way, the other objective was to instill in 

ACL English Camp 2008 
the minds of students that love is number one to make life 
worthwhile, that love is important in order to live harmoniously 
in society.  The skill-building activities were concentrated on the 
essence of love while also emphasizing the value of teamwork 
in all activities. 
  The culminating activity was a variety show where 
students applied their English language abilities and creative 
talents in the group presentations. 
  It was an honor to have Bro. Sarawut Yuchoompo to 
formally open the camp and Bro. Director, Bro. Dr. Surakit 
Srisrankulwong, to officiate the closing ceremony and the 
distribution of certificates to the campers.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



18 เข็มแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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By:MariaElenaP.Sangchan

  Sopa Chaisuandork  

  Assumption College Lampang is one of the participating schools in the Edu-Networking Project organized and managed 

by Bro. Dr. Vinai Viriyavidhayavongs, head of the Commission on Education of the Saint Gabriel’s Foundation, Thailand.  The Edu-

Networking Project is an extended service from the Commission on Education for personnel and student development program 

for the SGB Foundation schools around the country.  It is a networking between the Catholic schools in the Diocese of 

Sandhurst, Victoria, Australia and the Assumption schools in Thailand.   It primarily aims to explore the following programs: 

   1.    Teachers’ Training 

  Teacher Assistant Training 

  Visiting Teachers 

  Teachers’ Exchange 

  Students’ Exchange 

The Edu-Networking Project 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  Study Tours 

  Educational and Cultural Exchange 

  Teacher Recruitment 

       (Native Speakers) 

  A group of representatives from school collaborators went to Australia in Warangatta, Victoria on 21st – 26th February 

2009. The group was composed of 18 administrators including the Brother Provincial, Bro. Sirichai Fonseka.  ACL sent two 

representatives, namely:  Miss Sopa  

  Chaisuandork, the head of Academic Affairs for Secondary Level and Mrs. Maria Elena P. Sangchan, the coordinator of 

foreign teachers. 

  The Catholic schools in the Diocese of Sandhurst, Wangaratta, Victoria visited by the group included the following: 

  1.  Notre Dame College, Shepparton 

  2.  St. Mary of the Angels College,  Nathalia 

  3.  St. Augustine’s College, Kyabram 

  4.  FCJ College, Benalla 

  The group was received with warm welcome by each school visited and there was a good educational and cultural 

information exchange between the two parties.  Everyday, after each visit, Bro. Dr. Vinai organized a follow-up meeting to 

exchange experiences gained from each visit and group planning followed for the next day’s activity. 

  For teachers and students to be qualified to join in any of the programs mentioned above, they should be competent 

enough on all English language skills, must have good interpersonal relations, must be knowledgeable of the basics of Thai 

culture and traditions, and must be adaptable to the existing conditions abroad.  Priorities are given to teachers who are teaching 

Science and Mathematics in the IEP (Integrated English Program) for Elementary and Lower Secondary Levels. 

  The project looks promising because of the good networking between Catholic schools abroad and our schools.  

Besides, our teachers show great enthusiasm to participate in the project.   Hopefully, we will be implementing this Edu-

Networking Project in the new school year (2009).  

  5.  Galen Catholic College, Wangaratta 

  6.  Catholic College, Wodonga 

  7.  Frayne College, Baranduda 

  8.  Marian College, Myrtleford 



20 เข็มแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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University of Cambridge Associate 
Center for ESOL Examinations 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้รับอนุญาตจาก University of Cambridge Center ให้เปิดเป็นศูนย์จัดสอบความรู้ และทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ ในปี 2551 

 University of Cambridge Associate Center for ESOL Examinations เปิดขึ้นสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโดย University of Cambridge 

Center ซึ่งการเปิดในปีแรกนี้ ทางศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครสอบรุ่นแรกที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก University of 

Cambridge Center จำนวน 131 คน คือ  

 ระดับ Starters  จำนวน  53 คน  

 ระดับ Movers  จำนวน  50 คน  

 ระดับ Flyers  จำนวน  28 คน  

 ทางศูนย์เปิดให้นักเรียนทั้งภายในและบุคคลทั่วไปภายนอกสถานศึกษาที่สนใจเข้าสมัครสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับ

ต่างๆ ดังนี้ 

1.  YLE (Young Leaner English) มี 3 ระดับคือ  

 - Starters สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 - Movers สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 - 13 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 - Flyers สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 11 - 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

2.  Cambridge ESOL Examination สำหรับนักเรียนที่ผ่าน YLE นักเรียนระดับมัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือผู้ใหญ่ 

 - KET (Key English Test) 

 - PET (Preliminary English Test) 

**(หมายเหตุระดับที่สอบอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและความพร้อมของผู้สมัคร)**

 นอกจากการจัดสอบวัดความรู้ให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดความรู้สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่

ต้องการสอบวัดมาตรฐานด้านการสอนและการวัดประเมินผลในวิชาภาษาอังกฤษ คือการสอบ TKT (Teaching Knowledge Test) 

 

สนใจตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่University of Cambridge Associate Center for ESOL Examinations  

อาคาร St. Louis ชัน้ 1 หอ้ง Learning Center  หรอืตดิตอ่เบอร ์054-222733 # 623 
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Ce sont les expressions qu’on emploie pour 
souhaiter quelqu’un aux occasions. 

ภาษาฝรั่งเศส 

เทศกาล  และโอกาสต่างๆ   (Les fêêtes)           

   • สวัสดีปีใหม่  = Bonne Anné  e (บอนนานเน่) 

   • สุขสันต์วันคริสต์มาส   = Joyeux  Noёël (ชัวเยอ โนแอล) 

    • สุขสันต์วันเกิด  = Joyeux Anniversaire (ชัวเยอซานิแวร์แซร์) 

การต้อนรับ 

    • ยินดีต้อนรับ  = Bienvenue (เบียงเวอนู)    

การทำงาน 

   • ขอให้มีกำลังใจในการทำงาน   = Bon courage (บง กูราช)  

   • ขอให้โชคดี / ประสบความสำเร็จ  = Bonne chance (บอน ชองส์) 

การรับประทานอาหาร 

   • ขอให้เจริญอาหาร       = Bon appéé  tit (บอนนาเปตี)            

การเดินทาง 

   • ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  = Bon voyage (บง วัวยาช) 

การออกไปเที่ยว  /  ไปทำงาน 

   • ขอให้สนุกสนานในช่วงกลางวันนี้  = Bonne journé  e (บอน ชูร์เน่) 

   • ขอให้สนุกสนานในช่วงค่ำคืนนี้    = Bonne soiré  e (บอน ซัวเร่) 

   • ขอให้สนุกสนานช่วงปิดภาคเรียน  = Bonnes vacances (บอน วาก็องส์) 

   • ขอให้มีความสุขในช่วงเสาร์-อาทิตย์  = Bon week-end (บอง วิกเก็น) 

การไปนอน 

   • ราตรีสวัสดิ์   = Bonne nuit (บอน นุย) 

   • หลับฝันดี  = Fais de beaux rêêves (แฟ เดอ โบ แรฟ) 

สุขภาพ   

   • ขอให้มีสุขภาพดี  = Bonne santéé  (บอน ซองเต้) 

เปิดเทอม 

   • สุขสันต์วันเปิดเทอม   = Bonne  rentréé   e (บอน ครองเท่) 

แสดงความยินดี 

   • ขอแสดงความยินดีด้วย  = Mes fé   licitations (เม เฟริซิตาซิย็อง) 
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 1. มหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance and Economics
(YUFE)เมืองKunmingมณฑลยูนนานประเทศจีน

ทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Yunnan University of 
Finance and Economics (YUFE)  
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  

 2. พบอธิการมหาวิทยาลัย (YUFE) Prof. Dr. Wang Rong
และผู้บริหาร

 ในระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2552 ภราดา ดร.สุรกิจ 

ศรีสราญกุลวงศ ์ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหารได้เดินทางไปเมือง  

คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ตาม       

คำเช ิญของศาสตราจารย ์ ดร.Wang Rong อธ ิการของ

มหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั ้งนี ้ นอกจากทัศนศึกษา       

ดูงานแล้ว ได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน

อัสสัมชัญลำปาง และมหาวิทยาลัย YUFE ในโครงการ        

แลกเปลี ่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศจีน 

 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย YUFE ร่วมกับรัฐบาลจีนได้

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีละ 

1 ทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขา 

การเงินและเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย YUFE โดยเรียนฟรี

จนจบการศึกษา 

 ในการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี ้ คณะผู้บริหารได้เยี ่ยมชม

สถานท่ีสำคัญๆ และมีช่ือเสียงในมณฑลยูนนาน เช่น สวนป่าหิน 

(Stone Forest) ถ้ำ Jiuxiang สวนสาธารณะเจ็ดสียูนนาน และ

หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย (Minority People Villages) 

 3. อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ และ Prof. Dr. Yan Gang, Director of International Cooperation &
ExchangeOfficeของYunnanUniversityofFinanceandEconomics(YUFE)เซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูระหว่าง2สถาบัน
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 6. คณะผู ้บร ิหารของทั ้ง 2 สถาบันและนักเร ียน
แลกเปลี่ยนชาวไทย จำนวน 9 คน ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณ
อาคารเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

 7. สวนหิน (Stone Forest) เมืองคุนหมิง
มณฑลยูนนานประเทศจีน

 8. ประตู เม ืองชน
นาซี ภายในหมู่บ ้านชน
กลุ่มน้อย(MinorityPeople
Villages) มณฑลยูนนาน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชนกลุ่ม
น้อยอาศัยอยู่มากที่สุดใน
ประเทศจีน โดยมีจำนวน
ทั้งสิ้น25เผ่า

 4. คณะผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัย (YUFE) เลี ้ยง
อาหารเย็นต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 9. ภายในถ้ำจ่ือเซียง(Jiuxiang
Cave)ซึ่งเป็นถ้ำที่โบราณและมีขนาด
ใหญ่และสวยงามมากที่สุดในมณฑล
ยูนนาน

 5. ภราดาดร.สุรกิจศรีสราญกุลวงศ์มอบของที่ระลึกแก่
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย(YUFE)

 10.รูปปั้นตัวละครเรื่อง
3 ก ๊ก ภายในบร ิ เวณสวน
สาธารณะเจ็ดสียูนนาน (Qicai
YunnanPark)
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IEP ปีการศึกษา 2551 
 เป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการคือ การแข่งขันตอบคำถาม Quiz Bee และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษาคือ SEM Camp 
(Science, English and Mathematics Camp) 
 Mathematics and Science Quiz Bee ถูกจัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามเชิงวิชาการ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 โดยจัดการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 - 2 และ 3 - 4  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
 SEM Camp (Science, English and Math Camp) จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2552 ภายใต้ชื่อ “Save Earth Mother” เป็นกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ และเป็นผู้ให้ความรู้เรื่อง
การสร้างฝายกักเก็บน้ำ 

Mathematics and Science Quiz Bee 2008 
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Science, English and Mathematics Camp “SEM Camp”  
(Save Earth Mother) 

เป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาน้ำเพื่อการดำรงชีวิต 

กิจกรรมฝึกทักษะความคิดช่วงเช้า 

การเข้าฐานเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และรับคะแนน 

ลงมือปฏิบัติจริง รู้รักสามัคคี ช่วยกันสร้างฝายเก็บน้ำ 
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 เกิดการระบาดในมนุษยชาติทั่วโลก
อีกแล้ว สำหรับโรคภัยไข้เจ ็บที ่ม ีคำว่า 
“หวัด” จาก “หวัดนก” เปลี ่ยนมาเป็น 
“หวัดหมู”  
  นี่ก็เป็นการตอกย้ำว่าอย่าประมาทโรค  
ท่ีเก่ียวกับ “หวัด” เพราะมันเป็น “โรคอมตะ” 
ที่ไม่เคยหายไปจากโลก ?!? 
  ทั้งนี้ โรคหวัดที่คุกคามมนุษย์นับตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบันนั้นมีหลายชนิด มีทั้งหวัด
ธรรมดาท ี ่ ไม ่น ่ากล ัว เพราะแค ่ทำให ้
อ่อนเพลีย-น้ำมูกไหล-ไอ-เจ็บคอ ไปจนถึง
หวัดร้ายแรงที่ทำให้ผู้ป่วย “เสียชีวิต” ได้
ง่ายๆ ที่ไม่กลัวไม่ได้     
 “หวดั” ถ้าเป็นแบบธรรมดาไม่มีคำอ่ืน
ต่อท้าย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคภัยไข้เจ็บที่
มนุษย์เป็นกันมาก บางรายอาจเป็นปีละ
หลายๆ ครั้ง โดยโรคหวัดนั้นเกิดจากเชื้อ
ไวรัส (virus) ที่มีอยู่มากกว่า 120 ชนิด หรือ
เกือบ 200 ชนิด ซึ่งถ้าเป็นหวัดธรรมดาโดย
ปกติการเกิดโรคหวัดแต่ละครั้งนั ้นจะเกิด
จากเชื้อไวรัสเพียงชนิดเดียว และเมื่อเป็น
แล้วร่างกายมนุษย์ก็จะมีภูมิต้านทานต่อ
ไวรัสหวัดชนิดที่เป็น แต่ก็สามารถเป็นหวัด
ได้อีกจากไวรัสหวัดชนิดอื่นๆ  
 ไวรัสหวัดหรือเชื้อหวัดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่
เล็กที่สุด แพร่จากคนที่เป็นหวัดไปติดคนอื่น
ที่ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆ เช่น โดยการไอ, จาม 
ทางน้ำมูก ทั้งนี้ เชื้อไวรัสหวัดที่ทำให้เกิด
โรค ซึ ่งเป็น “โรคระบบทางเดินหายใจ” 
จำแนกแยกแยะเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ราว 9 
กลุ่ม และแต่ละกลุ่มยังอาจแยกได้อีกเป็น
สิบๆ รวมแล้วจึงมีมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งก็
จะทำให้ร่างกายมนุษย์เกิดโรค-เกิดอาการ
ต่างๆ กันตามแต่ชนิดและสภาพความ  
แข็งแรง-อ่อนแอของผูท่ี้ติดเช้ือ เช่น คัดจมกู, 
น้ำมกูไหล, จาม, ไอ, มีไข้, เจ็บคอ, คออักเสบ, 
ปวดหัว, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดหู, หอบ, 
หลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบ ซึ่งการติด
เชื้อหวัดก็สามารถทำให้เกิดหลายๆ อาการ
ร่วมกันได้ ซึ่งถ้าเป็นน้อยระดับอาการก็น้อย 
ถ้าเป็นหนักอาการก็หนักตาม ดังที ่ เรา
ทราบๆ กัน   

“หวัด” โรคอมตะของโลก 

 “หวัดใหญ่” หวัดแบบนี้รุนแรง ไม่กลัว
ไม่ได้ ระบาดได้ตลอดปี ซึ่งคนไทยป่วยกัน
ไม่น้อย และเสียชีวิตเพราะมันอยู่อย่างเมื่อ
ปี 2551 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในไทย 
14,320 ราย เสียชีวิตไป 3 ราย  อีกทั้ง
ปัจจุบันก็ยังพบผู้ป่วยหวัดใหญ่ในไทยเกือบ
ทุกเดือน โดยเชื้อไวรัสหวัดใหญ่ที่พบในไทย
มีทั้งสายพันธุ์บี และสายพันธุ์เอ ที่มีหลาย
ชนิด เช่น เอช 1 เอ็น 1 หรือ เอช 3 เอ็น 2 
ที ่ใกล้เค ียงกับไวร ัสไข ้หว ัดนก ซึ ่งทาง
สาธารณสุขก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะ
ไวรัสหวัดนี้ “กลายพันธุ์ได้” และก็ถือเป็น
เรื่องที่ “น่ากลัว” ทีเดียว  
 เอช (Hem agglutinin:H) มีตั ้งแต่เอช   
1-เอช 15 ขณะที่เอ็น (Neuraminidase : N) 
มีตั้งแต่ เอ็น 1-เอ็น 9 ซึ่งจากเอช 1-เอช 15 
และเอ็น 1-เอ็น 9 มันสามารถสลับจับคู่ได้
ถึง 135 ชุด หรือ 135 ชนิด  
 กับไวรัสหวัดใหญ่นั้น มีชื่อเรียกเฉพาะ
ว่า อินฟลูเอ็นซา (Influenza) ทำให้เกิดการ
ต ิดเช ื ้อของระบบทางเด ินหายใจอย่าง
เฉียบพลัน เชื้อไวรัสจะเกาะกับผิวทางเดิน
หายใจ และใช ้เวลาแบ่งต ัวราว 18-72 
ชั่วโมง จากนั้นก็จะมีอาการติดเชื้อในเยื่อบุ
ทางเดินหายใจส่วนบน คือ จมูก คอ และ
อาจลงไปถึงส่วนล่าง คือ หลอดลม ปอด 
จนเกิด “ภาวะแทรกซ้อน” ซึ่งถ้าไม่ได้รับ
การรักษาอย่างถูกวิธีและทันเวลาก็อาจ
ทำให้ “เสียชีวิต” ได้ !!  
 มีรายงานว่าในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อหวัด
ใหญ่ทั่วโลกราว 10-15 % ของประชากรโลก
ทั้งหมด การระบาดเฉพาะในท้องถิ่นมักเกิด
ทุก 1-3 ปี และการระบาดใหญ่ทั่วโลกจะ
พบทุก 10-40 ปี จากการที่เชื้อมีวิวัฒนาการ 
มีการผสมกันของไวรัสในคนและในสัตว์
หลายชนิด เช่น หมู สัตว์ปีก ม้า    
 ช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีการระบาดใหญ่
ทั่วโลก 4 ครั้งคือ พ.ศ. 2461-2462 เกิดเชื้อ
ท ี ่ เร ียกว ่า สแปนิช ฟลู (Spanish f lu)   
จากไวรัสสายพันธุ์เอ เอช 1 เอ็น 1 เป็นครั้ง
ร้ายแรงที่สุด ผู้คนทั่วโลกป่วยถึงร้อยละ 50 
และเส ียช ีว ิตถ ึงราว 20 ล ้านคน,   

พ.ศ. 2500-2501 เกิดเชื้อที่เรียกว่า เอเชียน 
ฟลู (Asian flu) จากไวรัสสายพันธุ์เอ เอช 2 
เอ็น 2 โดยเริ่มพบในจีน, พ.ศ. 2511-2512 
พบเชื้อที่เรียกว่า ฮ่องกง ฟลู (Hong Kong 
flu) จากไวรัสสายพันธุ์เอ เอช 3 เอ็น 2 ใน
ฮ่องกง, พ.ศ. 2520-2521 พบ ไวรัสสาย
พันธุ์เอ เอช 1 เอ็น 1 ระบาดใหญ่อีกครั้ง 
แยกเชื้อได้จากผู้ป่วยในสหภาพโซเวียต จึง
เรียกว่า รัสเซียน ฟลู (Russian flu) แต่
สืบค้นแล้วมีถิ่นกำเนิดจากในจีน 
  “หวัดนก” หรือ เบิร์ด ฟลู (Bird Flu) นี่
ยิ ่งน่ากลัว ดังที่คนไทยพอจะทราบกันอยู่
แล้ว โดยชนิดไวรัสที่เคยระบาดเมื่อไม่นาน
มานี้ในหลายประเทศ รวมถึงในไทย คือ 
เอช 5 เอ็น 1 ซึ่งในไทยนั้นข้อมูลจากบาง
แหล่งระบุว่ามีผู้เสียชีวิตไป 17 ราย จาก
จำนวนผู้ป่วยหลายสิบราย ถือว่ารุนแรงเป็น
ลำดับ 5 ของหลายๆ ประเทศที่เผชิญภัยนี้  
 “หวัดหมู” ที่กำลังระบาดล่าสุด โดย
แหล่งตั้งต้นคือประเทศเม็กซิโก ซึ่ง ณ วันที่ 
25 เม.ย. มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 80 ราย ติดเช้ือ
กว่า 1,300 คน จากรายงานข่าวเป็นไวรัส
สายพันธ์ุเอ ชนิด เอช 1 เอ็น 1 คล้ายหวัดใหญ่ 
แต่เห็นว่ามีสายพันธุกรรมเชื ้อหวัดใหญ ่ 
แบบที่พบในหมูรวมอยู่ด้วย 
 ทั้งนี้ ยังไม่ต้องพูดถึงโรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันร้ายแรงอย่าง “ซาร์ส”   
ที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วราว 62 ราย 
ป่วยกว่า 1,700 ราย ว่ากันเฉพาะโรคติดเช้ือ
ไวรัสที ่มีคำว่า “หวัด” แค่ “หวัดใหญ่-  
หวัดนก-หวัดหมู” สายพันธุ ์ -ชนิดเดิมๆ   
ก็น่ากลัวพออยู่แล้ว แต่มนุษยชาติทั่วโลก
ต้องกลัวการกลายพันธุ์-สายพันธุ์ใหม่ด้วย 
ขณะที่แม้แต่ไวรัสหวัดชนิดพื้นๆ ธรรมดา 
มนุษย์ก็ยังไม่มียาฆ่ามันได้ !! ต้องรักษา  
ผู้ป่วยแบบแก้ตามอาการ   
 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับที่29-4-2552



28 เข็มแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่ออื่น   ไม้หอม (ตะวันออก) กายูกาฮู กายูการู   
    (ปัตตานี – ใต้) 
ชื่อสามัญ  Aloe Wood, Agar     
    Wood, Eagle Wood,   
    Akyaw, Aaglla,   
    Calambac 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aquilaria crassna   
    Pierre H. Lec. 
วงศ์    THYMELAEACEAE 
 กฤษณาเป็นไม้เนื ้อหอมที่ขึ ้นชื ่อและ
ต้องใช้เวลาบ่มเพาะความหอมซึ ่งจะมี
คุณภาพดีที่สุดเมื่ออายุได้ 50 ปี นับว่าเป็น
ช่วงเวลาที่ยาวนานมากกว่าจะได้ใช้ความ
หอมของกฤษณาต้นหนึ่งๆ ในตำรายาไทย
จะใช้เนื้อไม้เข้ายาบำรุงหัวใจ แก้อาเจียน 
วิงเวียนศีรษะ ท้องร่วง ปวดตามข้อ แก้
กระหายน้ำ ส่วนแก่นไม้ ใช้บำรุงโลหิต 
บำรุงหัวใจ บำรุงตับและปอดให้เป็นปกติ และน้ำมันจากเมล็ด 
ใช้รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน แก้มะเร็ง 
 นอกเหนือจากด้านยาแล้วความหอมของเนื้อไม้ยังนำไป
กลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย เรียกว่า Agar-atar และ Chuwah หรือ
แม้แต่ชันเมื่อนำไปจุดเผาไฟจะเกิดควันที่มีกลิ่นหอม ในบาง
ศาสนานิยมนำไปเผาไฟเพื่อบูชาเทพเจ้า 
ส่วนผงกฤษณาใช้ผสมทำธูปหอม หรือ
ใช้โรยบนเสื้อผ้าเพื่อฆ่าเหาและหมัด 
ลักษณะทั่วไป 
 กฤษณาเป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ อาจสูงได้ถึง 30 เมตร 
เรือนยอดทรงพุ่ม เปลือกต้นเรียบสีเทา 
ใบเดี่ยวรูปรีแกมขอบขนาน โคนใบมน 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื ่น

กฤษณา 
ม้วนลงเล็กน้อย ออกแบบเรียงสลับ เนื้อไม้อ่อนสีขาวมีเสี้ยน 
 ดอกสีขาวนวลมี 5 กลีบ ออกเป็นช่อหรือกระจุก มีกลิ่น
หอมฉุน เวลาออกดอกมักออกพร้อมกันเต็มต้น 
 ผล รูปรีปลายมนเปลือกแข็ง มีขนสั้นประปรายหรือเกลี้ยง 
กลีบเลี้ยงเจริญติดอยู่กับผล 
การขยายพันธุ์ 
 กฤษณาขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ชอบอากาศร้อนชื้น 
มีมากทางภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
สรรพคุณด้านยาไทย 
ส่วนที่ใช้เป็นยา : เนื้อไม้ แก่นไม้ น้ำมันจากเมล็ด 
ช่วงเวลาเก็บยา : เนื้อไม้ที่ดีต้องมีกลิ่นหอมและเป็นสีดำ รสขม
เล็กน้อย กลิ่นคล้ายไม้จันทน์ เรียกว่า กฤษณาแท้ (true agar) 
เมื่อตัดเป็นท่อนๆ โยนลงไปในน้ำจะจมทันที ส่วนชนิดรองจะมีสี
อ่อนกว่า เรียกว่า dhum เมื่อเผาจะให้กลิ่นเหมือนกลิ่นกุหลาบ 
(ปกติเนื้อไม้กฤษณาจะมีสีขาวนวล ไม่มีกลิ่น กลิ่นจะเกิดเมื่อมี
เชื้อรา Cystosphaera mangiferae Died. เจริญเข้าไปในเนื้อไม้ จะ
ทำให้เนื้อไม้เปลี่ยนเป็นสีเข้ม ให้ oleoresin ซึ่งเชื้อนี้จะเกิดขึ้นกับ
ต้นที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป และไม้จะมีกลิ่นหอมทั่วทั้งต้นซึ่ง

เป็นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับนำไปใช้เมื่อมีอายุได้ 50 ปี) 
 - เนื ้อไม้ : ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ แก้
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ท้องร่วง ปวดตามข้อ 
แก้กระหายน้ำ 
 - แก่นไม้ : ใช้บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ 
บำรุงตับและปอดให้เป็นปกติ 
 - น้ำม ันจากเมล ็ด : ใช ้ร ักษาโรค
ผิวหนัง แก้โรคเรื้อน แก้มะเร็ง 
สารสำคัญ 
 agarol, agarospiral, agarotetrol, aquillochin, 
benzyl acetone hydroxycinnamic acid, 
hydroxyisoagarotetrol และ iscagarotetrol 
liriodenine 
พิษวิทยา 
 จากการทดลองทางคลินิกไม่พบความ

เป็นพิษ 
ประโยชน์ด้านอื่น 
 - เนื้อไม ้ : ในแหลมมลายูใช้ผสมในเครื่องสำอาง และใช้
บำบัดโรคผิวหนังหลายชนิด? 
 - เนื้อไม้ : นำไปกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย เรียกว่า Agar-
agar และ Chuwah 

วิธีขับถ่ายปัสสาวะเพื่อสุขภาพที่ดี 



29เข็มแดงงานบริการ 

หลายคนคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ	
วันนี้กลุ่มงานบริการ	มีข้อปฏิบัติดีๆ	มาฝากกัน		

 1) อย่ากลั้นปัสสาวะ เมื่อรู้สึกปวดต้องไปปัสสาวะ 

 2)  เวลาปัสสาวะไม่ควรรีบร้อนเบ่งมาก เพราะอาจทำให้หูรูดปัสสาวะ

ชำรุดได้ 

 3)  ควรถ่ายปัสสาวะให้เหลือน้อยที่สุดในหนึ่งครั้ง คือ เมื่อรู้สึกถ่ายหมด

แล้วให้เบ่งต่ออีกนิดหน่อย ปัสสาวะที่เหลือจะไหลออกมา 

 4)  ไม่ควรบังคับให้ถ่ายปัสสาวะบ่อย เพราะจะติดเป็นนิสัย เวลาที่

เหมาะสมคือ 2-4 ชั่วโมงควรถ่ายปัสสาวะหนึ่งครั้ง 

 5)  ให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะ และน้ำปัสสาวะทุกครั้งว่า ต้องเบ่งมาก

ผิดปกติหรือไม่ น้ำปัสสาวะลำพุ่งดีหรือไม่ ลำน้ำปัสสาวะมีขนาดเล็กลงกว่า

เดิมหรือไม่ น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองใสหรือไม่ เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นอาการผิดปกติ

ที่สามารถบอกโรคได้ 

 6)  อาจจะล้างทำความสะอาดหลังปัสสาวะ แต่อย่าให้บริเวณนั้นเปียกชื้น 

เพราะอาจเกิดเชื้อราได้ ทางที่ดีหลังปัสสาวะทุกครั้ง ควรซับให้แห้ง 

 7)  เมื่อปัสสาวะไม่ออก ต้องหาสาเหตุโดยการไปพบแพทย์ อย่าซื้อยา

ขับปัสสาวะรับประทานเพราะจะเกิดอันตรายได้ 

 8)  เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน การบริหารอุ้งเชิงกรานโดยการขมิบ (ฝ่ายหญิง

ขมิบช่องคลอด ฝ่ายชายขมิบทวารหนัก) วันละ 100 ครั้ง จะช่วยป้องกัน

อาการปัสสาวะเล็ด 

 9)  ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 10 แก้ว หรือหนึ่งลิตร จะช่วยให้น้ำ

ปัสสาวะใส มีจำนวนพอดีและป้องกันภาวะปัสสาวะอักเสบ 

 10)  ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และหลังมีเพศสัมพันธ์ คุณผู้หญิงควรถ่าย

ปัสสาวะทิ้ง จะช่วยป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

 11)  น้ำปัสสาวะจะต้องเป็นน้ำเท่านั้น ถ้ามีมูก หนอง น้ำเหลือง เลือด

ปนออกมา ถือว่าผิดปกติต้องไปพบแพทย์ 

 12)  การขับถ่ายปัสสาวะ ต้องขับถ่ายคล่องไม่มีอาการเจ็บปวด ถ้า

ปัสสาวะแสบขัดลำบากนับว่าเป็นอาการผิดปกติ ต้องรีบไปพบแพทย์ 

 13)  ทุกคนต้องปัสสาวะทุกวัน วันละ 4-6 ครั้ง ถ้าไม่ปัสสาวะเลย 1 วัน

ถือว่าตกอยู่ในภาวะอันตรายต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 

วิธีขับถ่ายปัสสาวะเพื่อสุขภาพที่ดี 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์



30 เข็มแดง Focus People 

ประวัติ มิสอรรถยา ศุกร์ถิระกาล 
เกิดวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2492 
อยู่บ้านเลขที่  198 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 ต.พระบาท  
  อ.เมือง จ.ลำปาง 
สำเร็จการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา -  โรงเรียนบ้านปงสนุก 
ระดับมัธยมศึกษา -  โรงเรียนวิชชานารีลำปาง 
   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู  
  -  พ.ศ. 2517 จากวิทยาลัยครู  
   สวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
วุฒิปริญญาตรี - พ.ศ. 2545 คณะครุศาสตร์   
   ว ิชาปฐมว ัย จากสถาบัน  
   ราชภัฏลำปาง 
ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. 2537 ทำงานโรงเร ียนมัธยมราษฎร์  
  วิทยาลัย เป็นเวลา 4 ปี 
พ.ศ. 2540 ทำงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง   
  ครบเกษียณอายุ 11 ปี 
พ.ศ. 2540 – 2542 สอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถม-  
  ศึกษาปีที่ 4 และ 5 
พ.ศ. 2543 – 2544 ช่วยงานบรรณารักษ์ ห้องสมุด 
พ.ศ. 2544 – 2549 สอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถม-  
  ศึกษาปีที่ 2 และ 5 
พ.ศ. 2550 – 2552 สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
ผลการทำงาน 
1. ครูสอนระดับประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ 
2. ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา 

ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ชั้นสูงสุด เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

มิสอรรถยา ศุกร์ถิระกาล 
“ครู”...คือผู้ให้ 
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ชื่อ มาสเตอร์ชาคริต ท่าจันทร์ 
ประวัติการศึกษา 
 สำเร ็จการศึกษา วุฒิปร ิญญาตรี พ.ศ. 2527 คณะ          
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาพลศึกษา จากวิทยาลัยครูลำปาง 
จ.ลำปาง 
ประวัติการทำงาน 
 • พ.ศ. 2510 โรงเรียนประพันธ์วิทยา ต.ธานี อ.เมือง   
   จ.สุโขทัย 
 • พ.ศ. 2511 โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง 
 • พ.ศ. 2520 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง 
 • พ.ศ. 2536 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและคณะบริหาร 
   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการ                        
   สมาคมผู้ปกครองและครู 
 • พ.ศ. 2539  ประธานสวัสดิการครู 
 • พ.ศ. 2542  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองและคณะ 
   บริหารโรงเรียน 
 • พ.ศ. 2543 ผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง, คณะบริหาร  
   โรงเรียนและหัวหน้างานปกครอง 
 • พ.ศ. 2544 ผู ้ช่วยฝ่ายปกครอง, คณะบริหารโรงเรียน  
   และหัวหน้างานสวัสดิภาพ 
 • พ.ศ. 2545 หัวหน้างานกีฬา, หัวหน้างานมาตรฐานและ  
   อนุกรรมการมาตรฐานมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
 • พ.ศ. 2548 - 2552 หัวหน้างานมาตรฐานและ  
   อนุกรรมการมาตรฐานมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

มาสเตอร์ชาคริต ท่าจันทร์ 

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 จตุเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2549 

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ 
 • ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะครูที่ทำงานนาน 17 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อสถาบัน จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
 •  ได้รับแหวนทองคำในฐานะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อสถาบันนาน 20 ปี จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
 •  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง  
  จากกรมพลศึกษา 
 •  ได้รับเกียรติบัตรผู้ประสานงานทั่วไป จากโรงเรียนอรุโณทัย 
 •  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชนลำปาง ปี 2541 จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
 •  ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2541 จากชมรมการศึกษาเอกชนลำปาง 
 •  ได้รับเสื้อสามารถ เบเซอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2541 จากการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาลำปาง 
 •  ได้รับเกียรติบัตรกรรมการสโมสรลูกเสือลำปาง ตำแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากสมาคมสโมสร จังหวัดลำปาง 
 •  ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดลำปาง สมาคมกีฬา จังหวัดลำปาง 
 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรครดีูเด่น ประจำปี 2543 สมาพันธ์สมาคมและครโูรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

“ครู”...คือผู้ใหญ่ 
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 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรจาก
ท่านอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ณ อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และภาพ
ของน้องๆ ในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่รับวุฒิบัตรด้วยเช่นกัน โดยมีการรับวุฒิบัตร ณ อาคารเซราฟิน 

พิธีมอบวุฒิบัตร 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 
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ภาพบรรยากาศ การถ่ายรูปหมู่รับวุฒิบัตรจบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ อาคารเซราฟิน 

ภาพข่าวกิจกรรม ACL 



34 เข็มแดง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ACL 

  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้จัดกิจกรรมทำบุญ “วันมหาสงกรานต์” ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552  ณ ลานอเนกประสงค์ 
ระดับปฐมวัย 

วันมหาสงกรานต์ 



35เข็มแดง

  ผู้ปกครองบางท่านอาจเคยเจอปัญหา
เรื่องของลูกๆ หรือหลานที่มีพฤติกรรมที่
หยิบของคนอื่น อ่านข่าวเจอกับเรื่องของ
เด็กที่ขโมยของแล้วรู ้สึกไม่ดีเลย แผนก
ปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เลย
มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสอนให้เด็ก
และผู้ปกครองได้ทราบ  โดยได้หยิบยก
ความรู ้มาจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็ก     
และวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ซึ่งน่าสนใจว่า
วิธีการที่เราจะเข้าใจเด็กและวิธีการแก้ไข
หรือเข้าใจกับเด็กเหล่านั้นอย่างไรในกรณี
หากว่า ลกูหยบิของคนอืน่...ขโมย 
   ในวัยอนุบาล เด็กเกือบทุกคนจะหยิบ
ของผู้อื ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยความ
รูสึ้กว่า อยากได้หรือเห็นว่าสวยดี เน่ืองจาก 
เด็กวัยน้ียังไม่เข้าใจการเป็นเจ้าของ ว่าของ
ฉันหรือของเธอ ดังน้ันคุณพ่อคุณแม่มักจะ
พบว่า ลกูอาจมีของๆ เพ่ือน เช่น ยางลบ 
ดินสอ ฯลฯ ติดกระเป๋ากลับบ้านมาอยู่
เสมอๆ โดยไม่ได้เจตนาขโมยแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท่านพบว่า ลกูกระทำ
เช่นนั้น ก็ควรป้องกันก่อนที่ลูกจะกลาย
เป็น...ขโมย...ในอนาคต โดยปฏิบัติดังน้ี  
  1. สอนให้เด็กเข้าใจสิทธิของการเป็น
เจ้าของ โดยเมื่อทราบว่า เด็กหยิบของ    
คนอื่น ให้บอกเด็กว่าของนั้นไม่ใช่ของเรา 
ต้องเอาไปคืนและขอโทษเพ่ือนด้วย 
  2. เม่ือผูใ้หญ่จะหยิบของท่ีเป็นของเด็ก
มาใช้ ก็ต้องขออนุญาตเด็กก่อนเช่นกัน 
  3. อย่าให้เด็กรูสึ้กขาดแคลนโดยเฉพาะ 
ความรัก เช่น ให้เงินใช้ให้เพียงพอ ให้
ความรักและเอาใจใส่ใจลูกแต่ละคนอย่าง
เท่าเทียมกัน 
  4. ควรแนะนำและให้กำลังใจเด็ก ให้มี
การปรับตัวที่ดีกว่า เช่น จะหาเพื่อนได้
อย่างไรโดยไม่ต้องแจกของ เวลาเพ่ือนทำให้ 
โกรธ หรือล้อเลียนควรทำอย่างไร 
  5. ให้การชื่นชมเมื่อเด็กทำได้สำเร็จ 
แม้เพียงเล็กน้อย และกระตุ้นให้มีความ
พยายามมากข้ึน 
  6. ค้นหาจุดดีของเด็ก เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า การสนับสนุนให้เด็กรู้จักเคารพสิทธิ
ความเป็นเจ้าของ และเสริมสร้างคุณค่าใน
ตัวเองดังกล่าว จะช่วยให้เด็กเกิดความภาค
ภูมิใจในตนเอง โดยไม่ต้องใฝ่หาความรัก
จากผูอ่ื้นในทางท่ีผิดอีกต่อไป 
สอนลกูใหซ้ือ่สตัย์ 
   สำหรับเด็กเล็กๆ การพดูปดไม่เป็นเร่ือง
ของการกระทำผิดหรือถกู แต่เป็นการกระทำ
ที่มีความหมาย ทำด้วยความตั้งใจให้เกิด 
ผลดีต่อตนเอง เช่น จะได้ไม่ถูกทำโทษหรือ
ตำหนิ เช่น “หนไูม่ได้ทำ” บางคร้ังเพ่ือให้คน
รอบข้างยอมรับ เช่น อ้างว่า “ผมล้างมือ
แล้ว” ทั้งๆ ที่ไม่ได้ล้าง หรือต้องการให้คน
อื ่นเห็นถึงความสามารถของตนเอง เช่น 
“หนูปีนได้สูงจนถึงฟ้าเลย” และในบางครั้ง
การพดูปด เป็นไปโดยไม่ต้ังใจ เน่ืองจากเด็ก
ยังรูค้ำศัพท์น้อย ทำให้บรรยายเร่ืองราวเกิน
ความจริงไป เด็กสามารถแยกแยะเรื่องจริง 
ออกจากเร่ืองเพ้อฝัน หรือเร่ืองโกหกได้ เม่ือ
อายุ 5 - 6 ปี ท้ังน้ีผูป้กครองสามารถช่วยให้
เด็กๆ เรียนรู้ที่จะพูดแต่เรื่องจริงได้ดังนี้ ทำ
เป็นแบบอย่าง ผู้ใหญ่ไม่ควรพูดปดหรือไม่
ทำตามคำพูดเพราะเด็กจะสับสน เพราะคุณ
สอนให้เด็กพูดความจริงในขณะที่คุณไม่  
ทำในสิ ่งที ่ค ุณพูด ดังนั ้นโปรดอย่าถาม
คำถามว่า “ใครเป็นคนทำ” เพราะเด็กมักจะ
ไม่กล้ารับผิดโดยเฉพาะถ้าเคยมีประสบการณ์ 
ถูกทำโทษเมื่อทำผิด ควรช่วยให้เด็กแก้ไข
หรือเก็บกวาดดีกว่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าใคร
เป็นคนทำ อาจถามลอยๆ ว่า แล้วทำอย่างไร 
ครั้งหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้อีก ถ้าเด็กไม่ม ี 
คำตอบ คุณอาจเสนอความคิดของคุณว่า เด็ก
ควรทำอย่างไร เพ่ือเล่ียงไม่ให้เกิดเหตุการณ์
นี้อีก การเข้าจัดการในลักษณะนี ้ จะช่วย
เสริมให้เด็กของเรากล้าท่ีจะรับผิด และยินดี
ที่จะแก้ไข เมื่อทำผิดพลาดไปเมื่อเด็กทำผิด
และกลา้หาญท่ีจะมาบอก คุณควรกล่าวคำ
ชมในความกล้าหาญของเขา เช่น ดีมากที่
หนูมาบอก...เอาละมาดูกันซิว ่าจะแก้ไข
อย่างไรต่อไป เมื่อมีโอกาสดูโทรทัศน์หรือ
อ่านหนังสือด้วยกันกับเด็ก ควรใช้โอกาส 
น้ันๆ อธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและส่ิงท่ีเป็น

จินตนาการซึ่งเป็นไปไม่ได ้ บางครั้งเด็กเล่า
เรื่องที่เป็นจินตนาการของเขา อย่ามองว่า     
ไร้สาระ ผู ้ใหญ่ควรรับฟังเรื ่องที ่เขาเล่า      
อย่างตั้งใจแล้วสรุปให้เด็กเข้าใจว่านั่น เป็น
จินตนาการอย่าเอาปูนหมายหัวเด็กว่า  
“เด็กขี้โกหก” การถูกมองว่าช่างโกหกตั้งแต่
เล็กจะทำให้เด็กๆ เสียความภาคภูมิใจ
ตนเองในระยะยาวได้ 
การปลกูฝงัใหเ้ดก็มอีารมณด์ี 
   โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความต้องการ 
ให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม ่ และบุคคล
รอบข้าง มีเด็กหลายคนต้องกลายเป็นคนเจ้า 
อารมณ์ งอแง หงุดหงิด โกรธง่าย ควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ตามวัย เพราะได้รับการเล้ียงดู
ไม่ถกูวิธี 
  ซ่ึงอารมณ์เหล่าน้ีจะมีผลเสียต่อบุคลิกภาพ 
และการปรับตัวทางสังคมในวัยผู้ใหญ่ ซึ่ง
เรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงดูบุตรหลานควร
เริ่มปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้เด็กมีอารมณ์ด ี
ต้ังแต่อยูใ่นครรภ์มารดา มีการศึกษาวิจัยพบ
ว่า การที่แม่มีความสุขในระยะตั้งครรภ ์ มี
การสัมผัสลูบท้องบ่อยๆ ทั้งจากผู้เป็นแม่
และพ่อของเด็ก การได้ฝังเสียงดนตรีไพเราะ
อยูเ่ป็นประจำ จะมีผลต่อเด็กในครรภ์ ทำให้
เด ็กมีความสุข มีความอดทนต่อภาวะ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กที่แม่ไม่มี
ความสุขในระยะต้ังครรภ์ 

ลูกหยิบของคนอื่น

สาระดีๆ จากปฐมวัย 
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บทบาทของพอ่แมต่อ่ชวีติในวยัเดก็ของลกูทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็มอีารมณด์ี 
  1.พ่อแม่ควรปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรในการเลี้ยงดูลูก โดยมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส 
ไม่โกลาหลวุ่นวายและขุ่นมัวกับชีวิตประจำวัน พ่อแม่ท่ีข้ีโมโห เจ้าอารมณ์ จะส่งผลให้
เด็กเป็นคนโกรธง่าย เจ้าอารมณ์ และข้ึนเสียงเหมือนพ่อแม่  
  2.ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ในที่นี้สิ่งแวดล้อมรวมถึงบุคคล
รอบข้าง บรรยากาศ สภาพที่อยู่อาศัย พี่น้อง เพื่อนเล่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อ
อารมณ์ของเด็กท้ังส้ิน จากรายงานการสำรวจเด็กเล็ก 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เด็กอยูใ่น
สภาวะแวดล้อมท่ีพดูคุยเสียงปกติ ฟังดนตรีไพเราะไม่อึกทึกคึกโครม กลุ่มท่ี 2 เด็กอยู่
ท่ามกลางเสียงเอะอะโครมคราม เกร้ียวกราด มีการขว้างปาของ พดูคุยเสียงดัง และ
มีเสียงดุว่า ภายในเวลา 2 สัปดาห์ปรากฏว่า เด็กกลุ่มท่ี 2 จะไม่ย้ิม โกรธง่าย ชอบ
ขว้างปาของเล่น ส่งเสียงเอะอะ ทำเสียงตะคอก หรือข้ึนเสียงดังกว่าปกติ   
 ส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญคือ ผูใ้หญ่อ่ืนๆ นอกจากพ่อแม่ของเด็ก มีหลายคนท่ีชอบเย้า
แหย่ให้เด็กอารมณ์เสีย โกรธ โวยวาย เพราะผู้ใหญ่สนุก แต่มีผลทำให้เด็กติดนิสัย
โกรธง่าย และหงุดหงิดกับท่าทีของคนอ่ืนๆ เน่ืองจากมีประสบการณ์ไม่เหมาะสม 
  3.สุขภาพและสุขนิสัยของเด็กก็มีผลต่อลักษณะนิสัย เด็กที่ไม่แข็งแรงจะไม่ร่าเริง 
อารมณ์เสียบ่อยกว่าเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และเด็กอ่อนแอมักจะถูกห้ามในกิจกรรม
การเล่นต่างๆ ทำให้ไม่มีทางแสดงออกของอารมณ ์ ยิ่งหงุดหงิดง่าย หรือกระทั่งการ
กินนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย อาจทำให้ถูกล้อเลียน 
เช่น ฟันผุ ฟันหลอ ผอมหรืออ้วนเกินไป การถกูล้อเลียนบ่อยๆ จะทำให้เด็กโกรธง่าย 
ฉุนเฉียว มีภาวะทางอารมณ์ไม่ม่ันคง 
  4.การเสริมกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่เหมาะสม จะช่วยให้เด็กมีอารมณ์อ่อนโยน 
เมตตาและอารมณ์ดีอยูเ่สมอ เช่น การมีสัตว์เล้ียงท่ีพอใจ การปลกูต้นไม้ การท่ีเด็กๆ 
มีสุนัขเป็นสัตว์เล้ียง สุนัขจะเป็นเพ่ือนท่ีซ่ือสัตย์ เด็กๆ จะมีความเป็นเจ้าของ มีความ
ผกูพัน ทำให้ต้องช่วยเหลือดแูล และรับผิดชอบ อยากให้ความสนใจ และจะให้อภัย
เม่ือเกิดความผิดพลาด 

สาระดีๆ จากปฐมวัย 

 การให้เด็กปลกูต้นไม้ ก็จะช่วยพัฒนาการทาง
อารมณ์ของเด็กๆ เป็นที่ยอมรับกันว่าสีเขียวของ
ต้นไม้ทำให้อารมณ์สงบ และการได้ดูแลรักษา
ต้นไม้ ติดตามการงอกงามเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ี
ปลูกเอง จะทำให้เกิดความภูมิใจ และรู ้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ ผู้ที่รู้สึกว่าได้ทำอะไรโดยที่
มีผลผลิตปรากฏให้เห็น จะมีความอิ ่มใจและ
อารมณ์ด ี เมื่อเด็กๆ มีความสุข กิริยาท่าทางจะ
อ่อนโยน การแสดงออกต่างๆ ทางอารมณ์ย่อม
แจ่มใสร่าเริงด้วย 
  5.ให้โอกาสเด็กๆ ปรับทุกข์และให้แนวทางการ
คิด เด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะผิดพลาด หรือพ่ายแพ้
ในการเล่น การเรียน ถ้ามีผู้ให้คำปลอบโยน ให้
แนวการคิดการปรับตัวที่เหมาะสมจะทำให้เด็กๆ 
ได้ทิศทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความ
กังวลใจ อารมณ์จะปกติและไม่เก็บกด เคียดแค้น
หรือเสียใจ ผูท่ี้จะให้ความช่วยเหลือในเร่ืองน้ี อาจ
เป็นญาติพี่น้องในบ้าน เพื่อน ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับชีวิตของเด็ก 
  ที่สำคัญอย่าซ้ำเติม หรือประจานความผิด
พลาดของเด็กซ้ำซาก การปลอบใจและให้โอกาส
เด็กแก้ตัวใหม ่ จะทำให้เด็กสามารถปรับตัวได ้ มี
ความหวัง มีกำลังใจในการให้โอกาสตัวเองทำใน
สิ่งที่เหมาะสม มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น 
และแน่นอนย่อมเป็นเด็กอารมณ์ดี มีความสุข 

ข้อมลูhttp://www.thaimental.com
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    เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2551 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง   
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้รับรางวัล 
 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
  1.1) วิ่ง 100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 
     นายปิยฤทธิ์  ขันตรี  ม. 6/3 
   1.2) วิ่ง 200 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
     นายปิยฤทธิ์  ขันตรี  ม. 6/3 
   1.3) วิ่ง 400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
    นายศุภกิจ  ยศบุญเรือง  ม. 5/1   
   1.4) วิ่ง 800 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
    นายวรากร โยธา  ม. 5/3 
   1.5) วิ่ง 1,500 บาท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    นายอมรวิชญ์  ศรีระบุตร  ม. 5/2 
   1.6) วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    นายอภิชัย  อ้ายหม่าน  ม. 4/1 
    นายสุชาครีย์  ชุ่มเบี้ย  ม. 4/3  
    นายโสภณ  วงศ์ใจมา  ม. 4/3 
    นายปิยฤทธิ์  ขันตรี  ม. 6/3 
   1.7) วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
     นายศุภกิจ  ยศบุญเรือง   ม. 5/1 
    นายโสภณ  วงศ์ใจมา ม. 4/3 
    นายพงศ์ดนัย  เฟื่องวิทยารัตน์  ม. 4/4 
    นายจุฑาวัฒน์  สุวรรณธรรมา   ม. 6/4 
 รวมเหรียญรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
   เหรียญทอง 3 เหรียญ,  
   เหรียญเงิน 2 เหรียญ,  
   เหรียญทองแดง 2 เหรียญ  
   รวมทั้งหมด 7 เหรียญ 

กรีฑานักเรียน 
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 2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
   2.1) วิ่ง 100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
    น.ส.กิตติภัทร  มณีวรรณ    ม. 6/1 
   2.2) วิ่ง 200 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    น.ส.แพรว  ชุ่มอินทรจักร    ม. 5/4 
   2.3) วิ่ง 400 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    น.ส.วรรณิภา  น้อยทวี    ม. 5/4 
   2.4) วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    น.ส.แพรว  ชุ่มอินทรจักร   ม. 5/4 
    น.ส.วรรณิภา   น้อยทวี    ม. 5/4 
    น.ส.จันทนิภา  เหล่าวาณิชวัฒนา  ม. 5/2 
    น.ส.กิตติภัทร  มณีวรรณ     ม. 6/1 
   2.5) วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
    น.ส.ฉัตรรวี  สูตินันท์โอภาส  ม. 5/1 
    น.ส.อรวิกา  ชัยวรรณ์   ม. 5/3 
    น.ส.จิราพร  ลีลาวดี   ม. 5/4 
    น.ส.พรรณอร  พรรัตนพิทักษ์   ม. 4/2 
 รวมเหรียญที่ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
   เหรียญทอง 4 เหรียญ,  
   เหรียญเงิน 1 เหรียญ,  
   เหรียญทองแดง - 
   รวมทั้งหมด 5 เหรียญ 
 3. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
   3.1) วิ่ง 400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
    ด.ช.นวพล  เขียวแก้ว   ม. 2/4 
   3.2) วิ่ง 800 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
    นายเสรีภาพ  แก้วสามต่อ   ม. 4/3 
 รวมเหรียญรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
   เหรียญทอง –,  
   เหรียญเงิน 1 เหรียญ,  
   เหรียญทองแดง 1 เหรียญ  
   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ  
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย - หญิง 
   ชนะเล ิศคะแนนรวมร ุ ่น ได ้ถ ้วยรวม 1 ใบ จาก  
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
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  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้ส่งนักเรียนแข่งขันและได้รับรางวัลจาก “การประกวดบรรยายธรรม” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552   
ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง  
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
  ด.ญ.ณัฐชา   แปงเสน  
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
  ด.ญ.ฐานิดา   พงศ์เต็มสุข  
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

การแข่งขันบรรยายธรรม 
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 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนในเขตภาคเหนือเพื่อเข้าร่วม
โครงการ PTT Youth Camp 2009 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2552 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี และระบบนิเวศป่าชายเลน ในโครงการศูนย์สิรินาถราชินี พื้นที่แปลงปลูกป่า ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ชื่อโครงงาน การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อประดิษฐ์เป็นฉนวนกันความร้อนภายในบ้านโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชน 
รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัล 
  นายวชิร  ยอดทอง  ม.5/1 
  นายสุชาครีย์  ชุ่มเปี้ย   ม.5/1 
  นายเจษฎา  วงค์แสน  ม.5/2 
  นายธนกฤต  ขัดผาบ  ม.5/2 
อาจารย์ที่ปรึกษา มาสเตอร์สมศักดิ์ ก๋าทอง  

ตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ 
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ระยะนี้จะเอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศคงจะไม่ได้ วันนี้

แดดเปรี้ยงร้อนอบอ้าว แต่พรุ่งนี้ฟ้าสลัว เมฆครึ้มหอบฝน      

ห่าใหญ่ กระหน่ำซ้ำด้วยสายฟ้าแลบ และเสียงฟ้าคำราม      

ดังกระหึ่ม 

 ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางครั้งก็ส่งผลเลวร้าย คร่าชีวิต

ผู้คน อย่างกรณีฟ้าผ่า คร่าชีวิตหนูน้อยวัย 4 ปี ที่เปิดตู้เย็น

ดื่มน้ำขณะฝนตก หรือกรณีของ 2 ชาวสวน ที่หนึ่งในนั้นหยิบ

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้งาน ระหว่างนั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้

ใหญ่ ก็ถูกสายฟ้าฟาดเปรี้ยงตัวไหม้เกรียมดับอนาถ 

 เมื่อเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าใส่คนบ่อยครั้งขึ้น หลาย

คนคงนึกสงสัยว่า ฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้อย่างไร... 

 ฟ้าผ่า เกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนอง โดยภายในก้อนเมฆ

และบริเวณพื้นดินจะมีประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกัน คือ ประจุ

บวกและประจุลบ เมื่อประจุต่างขั้ววิ่งเข้าหากัน ก็จะทำให้

เกิดฟ้าผ่าโดยฟ้าผ่าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เรียกว่า ฟ้าผ่า

จากเมฆลงสู่พื้นดิน ในลักษณะประจุลบเคลื่อนที่จากฐาน

เมฆลงมาที่อากาศเข้าใกล้พื้นดิน และจะเหนี่ยวนำประจุบวก

จากวัตถุบนพื้นโลก รวมทั้งจากพื้นดินให้ไหลขึ้นมาตามต้นไม้ 

หลังคาบ้าน และที่สูง เมื่อประจุต่างขั้วเดินทางมาพบและ

ภัยร้ายรายวัน ระวังฟ้าผ่า 
เคลื่อนที่สวนกัน จึงเกิดกระแสโต้กลับ และเกิดฟ้าผ่า  

 ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ตามคำ

กล่าวของ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ คือ 

 1. ไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสกับสิ่งที่ถูกฟ้าผ่า 

เช่น ฟ้าผ่าลงต้นไม้ขณะที่มนุษย์สัมผัสถูกต้นไม้  

 2. ไฟฟ้าแลบจากด้านข้าง ในลักษณะที่กระแสไฟฟ้า

กระโดดเข้าสู่ตัวคน  

 3. กระแสไฟฟ้าวิ ่งตามพื้น เช่น เมื ่อฟ้าผ่าลงต้นไม้ 

กระแสไฟฟ้ากระจายลงพื้นที่รอบๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำ

เจิ่งนอง  

 นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้หรือเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่

มีคลื่นไมโครเวฟเป็นส่วนประกอบ อย่าง ตู้เย็น โทรศัพท์     

มือถือ (คลื่นไมโครเวฟ คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมี

อยู่แล้วในธรรมชาติ โดยดวงอาทิตย์เป็นผู้ส่งออกมา โดย

ไมโครเวฟมีความถี ่ตั ้งแต่ 300-3000 MHz มีคุณสมบัติ

สะท้อนคลื่น ดูดซึมคลื่น และทะลุผ่าน) ระหว่างฝนตก เมื่อ

เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาบ้าน แล้วบ้านหลังดังกล่าวไม่มีสายดิน 

กระแสไฟฟ้าจึงกระจายตามพื้นบ้านและเข้าสู่ร่างกายของ     

ผู้ที่ยืนอยู่ในที่มีน้ำเจิ่งนอง หรือร่างกายเปียกชื้น (ตรงตาม

ลักษณะของสาเหตุข้อที่ 3) 

 เพื ่อความปลอดภัย ลด

ความเสี่ยงถูกฟ้าผ่า ระหว่าง

ฝนตก ไม่ควรใช้โทรศัพท์ หรือ

เล่นอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับ

สายโทรศัพท์ รวมทั้งควรถอด

ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลบ

อยู ่ในบริเวณที ่มิดชิด หลีก

เลี่ยงการหลบฝนใต้ต้นไม้ ใน

ตู้โทรศัพท์ 

 
ขอบคุณภาพประกอบจากtheFrench
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“จดุหมายปลายทางอาจมิใช่คำตอบของการเดินทางทั้งหมด” เคยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเมือง
เก่า เมืองโบราณหลายครั้ง เพราะว่านั่งรถผ่านตลอดและนั่งชมความงามแบบผ่านๆ แต่ไม่มี
โอกาสแวะเที่ยวชมเมืองเก่าๆ อย่างที่ตั้งใจ แต่ครั้งนี้คนมักแอ่วมีโอกาสเรียกทีมงานประชุม
เพื่อหาเรื่องไปทำงานกัน เราเริ่มวางแผนประชุมเพื่อเลือกสถานที่กันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
และสรุปสุดท้ายเราก็เลือกที่จะไปที่จังหวัดสุโขทัย เพราะทีมงานของสะพายกล้องทุกคนไม่เคย
ไปที่จังหวัดนี้ และมีผู้ปกครองของทีมงานทำงานที่นั่น และท่านก็ยินดีอำนวยความสะดวกให้
กับเราด้วย โดยในครั้งนี้ ทีมงานที่จะร่วมเดินทางด้วยกัน 8 ชีวิตด้วยกัน 
 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน เรามีการประชุมเพื่อหาเวลาเราจึงเดินทางไปที่ขนส่งจังหวัดลำปาง 
เพื่อหาเวลาเดินรถว่ากี่โมง เมื่อมีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของขนส่ง “05.15 น. เที่ยวแรก 
รอบที่สอง 07.30 น.” ทีมงานเริ่มประชุมที่ขนส่ง เราต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง ถ้าเราเดินทางเวลา 07.30 น. ไปถึงเป้าหมายประมาณ 11.00 น. มีเวลาชมเมือง        
ไม่มาก เพราะว่าต้องมีเวลาในการเดินทางกลับบ้านอีก สรุปเวลาในการเดินทาง 05.15 น.          
นัดหมายว่าต้องมาเจอกันที่ขนส่ง ตีห้านะ ทีมงานสรุป (สรุปได้ดีโดยไม่มีการคัดค้านเลย) 

สะพายกล้องท่องเที่ยว 

 วันที่เราเดินทางก็มาถึง วันที่ 4 เมษายน เวลา 05.00 น. เริ่มมีเสียงโทรศัพท์มาบอกว่าอยู่ไหนมาเร็ว แล้วเมื่อถึงเวลาที่รถจะออก
ทีมงานจากแปดเหลือ 5 คน และรถโดยสารก็ออกไปแล้ว(รักษาเวลาดีมาก) ทีมงานบางคนเริ่มมีสีหน้าที่บ่งบอกว่าอะไรมาตั้งแต่เช้าอีก
แล้ว (คือไม่ตรงตามเวลาที่นัดหมาย) ไม่เป็นไร คนมักแอ่ว บอกว่าเป็นเวลาที่ดีแล้ว อาจเป็นฟ้าลิขิตให้เราต้องเดินทางเวลานี้ แล้วก็เริ่ม
ชักชวนกันไปซื้ออาหารการกินบนรถระหว่างที่เรารอรถโดยสารเที่ยวต่อไป แล้วเวลาที่เราจะย้อนไปเมืองกรุงเก่าก็มาถึง 07.30 น. เรา
เก็บภาพระหว่างที่ขึ้นรถเพื่อนำมาเป็นภาพประกอบการทำงานระหว่างที่รถออกเดินทางไปเมืองมรดกทางวัฒนธรรม คนมักแอ่วนำ      
ข้อมูลมานั่งอ่าน ในขณะที่ทีมงานของเรานั่งหลับ นั่งฟังเพลง โดยไม่มีท่าทางว่าจะตื่นและหันมามองใครๆ เลย ทำให้นึกถึงโฆษณาใน
ทีวีที่มีคนนั่งในรถโดยสารแล้วมีแต่คนไม่สนใจอะไรนอกจากตัวเอง สุดท้ายรถวิ่งไปโดยไม่มีทิศทาง นึกแล้วก็ใจหายเพราะมันกลัวว่าเรา
จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เหมือนจังหวัดสุโขทัยที่อ่าน รู้หรือเปล่าว่าจังหวัดสุโขทัยในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย 
เมื่อ 700 ปีมาแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการมาหาประวัติความเป็นมาของชาติไทย และอาจเจอตัวตนของเราเองก็เป็นได้ “แต่ปัจจุบันนี้
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ทิศใต้ ติดต่อ
กับจังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตาก และจังหวัด
ลำปาง จังหวัดของทีมงานของเรานั่นเองก็แสดงว่าจังหวัดลำปางมีอายุมากที่สุดในเขตล้านนาเราเหมือนกับที่เคยเขียนลงเข็มแดงฉบับ
ที่แล้ว ที่ไปเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงคือ 1,328 ปี เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เริ่มง่วงนอนเพราะว่าเวลาที่จะย้อนไปมันเหลืออีก 3 
ชั่วโมง ระหว่างที่รถวิ่งไปประมาณ 1 ชั่วโมง รถก็จอดที่ขนส่งจังหวัดตาก ทีมงานทุกคนเริ่มเข้าห้องน้ำแต่ว่ามีหนึ่งนางที่มักเป็นตัวเจ้า
ปัญหา ในการเดินทางตั้งแต่ Trip แรกของน้ำตกวังแก้ว ที่กางเกงขาด ครั้งนี้น้องปุยเริ่มมีสีหน้าจะอ้วก แล้วก็บอกว่าจะอ้วกไปลูบหลัง
ให้หน่อยแล้วน้องปุยก็วิ่งลงรถโดยมีทีมงานของเราลงไปลูบหลังแล้วเสียงน้องปุยก็บอกว่าเหม็นบุหรี่ ลุงที่นั่งหน้าเก้าอี้ด้านหน้าสูบบุหรี่
และมีกลิ่นเหล้าด้วย เราก็เลยหายาดมให้น้องปุยอาการของน้องปุยไม่ดีเท่าไร พอขึ้นรถเลยเปลี่ยนที่นั่งเพื่อปรับอากาศหายใจกันใหม่ 
พี่กระเป๋ารถเลยนำยาแก้เมารถมาให้ครั้งแรกน้องปุยไม่ยอมรับ (กลัวเสียฟอร์มว่าไม่เคยนั่งรถทางไกล) สุดท้ายก็ยอมรับประทานยา
แล้วก็หลับไปเลย 
 คนมักแอ่วก็เริ่มง่วงทั้งที่ไม่ได้ทานยา มาสะดุ้งอีกทีทีมงานก็ได้ยินเสียงพี่ที่เป็นกระเป๋ารถบอกว่าถึงเมืองเก่าแล้ว ก็รีบบอกทีมงาน
ให้ลุกข้ึนพร้อมกับอาการท่ียังไม่ต่ืน เวลาท่ีถึงประมาณ 11.15 น. เราหาอะไรทานกันก่อนท่ีจะเร่ิมทำงาน เรามาสะดุดกับร้านก๋วยเต๋ียว  
สุโขทัย ร้านก็น่านั่งจัดร้านได้สวยงาม เจ้าของร้านก็บริการดีพูดเพราะนี่คือเสน่ห์ของคนที่จะมีร้านอาหาร ช่วงที่รออาหารก็รีบโทรศัพท์
หาผู้ปกครองของทีมงานที่ไม่ได้มาด้วยคือ น้องไวทยา ลืมแนะนำท่านผู้ปกครองท่านนี้ ท่านคือ ผอ.มงคล ขัดผาบ 

โดย...คนมักแอ่ว 

ท่องแดนมรดกโลก  
ณ รุ่งอรุณ แห่งความสุข ที่จังหวัดสุโขทัย 
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 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุโขทัย คุณพ่อน้องไวทยา ขัดผาบ 
นักเรียนคนเก่งของเรานั่นเอง ซึ่งท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อต้นปี เมื่อก่อน
ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปางนั่นเอง ท่านให้รถมารับ
ทีมงานที่ร้านอาหาร โดยมี ผอ. นั่งมาด้วยและพาทีมงานไปพักที่โรงเรียนอนุบาลวัด      
พระตระพังทอง ทางทีมงานได้เข้าไปนอนที่อาคารอนุบาล โดยท่าน ผอ.มงคล ขัดผาบ นำ
เราไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัด หลวงพ่อท่านใจดีกับเราเป็นอย่างมาก ทำความ
สะอาดห้องและนำที่นอนมาเตรียมไว้ให้เรา ทีมงานต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาส

วัดตระพังทองเป็นอย่างมาก 
หลังจากที่เราเข้าที่พักกันเป็น
ที่เรียบร้อย เราก็เริ่มเดินทาง
ไปท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกัน โดยทาง ผอ.มงคลฯ ได้แนะนำทีมงาน
ได้รู้จักกับท่าน ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทย ท่าน ผอ.นายสุวิทย์ 
ชัยมงคล ซึ่งท่านมาตรวจงานพอดีทีมงานเลยไม่รอช้าเก็บภาพของ 2 
ท่านไว ้พร ้อมกับทีมงาน ท่านบอกว่างานนี ้ไม ่ต ้องเส ียค ่าเข ้าชม 
ขอบพระคุณ เราเลือกที่จะขี่จักรยานชมเมืองกันในเวลา 12.10 น. เพราะ
รถลางต้องรอคนให้ได้ 10 คนแต่เรามีไม่ถึง ราคาเช่าจักรยานทั้งวัน 20 
บาท ถูกและได้ออกกำลังกาย ถึงแม้ว่าจะร้อนมาก ทีมงานปั่นจักรยานไป
ชมวัดมหาธาตุ อลังการสวยงามมาก ทีมงานมองกันอย่างตะลึง เราจอด
รถแล้วเดินเข้าไปในวัด มองมุมไหนก็สวยงามภาพที่ออกมาประทับใจ
อย่างที่นำมาให้ชมกัน 

วัดมหาธาตุ  
 ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะ
แบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรง
ปราสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา จากการสำรวจ พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่างๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 
10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง 
มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่
วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า “พระอัฏฐารศ” วัดนี้
เราเดินไปถ่ายภาพไปอ่านประวัติไปลืมความเหนื่อยถึงแม้นเวลานั้นจะเป็นเวลา 12.30 น. 

วัดตระพังเงิน  
 เป็นโบราณสถานสำคัญ ต้ังอยูบ่ริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุห่างจากวัดมหาธาตุ 300 เมตร โบราณสถานนี้
ไม่มีกำแพงแก้ว ประกอบด้วยเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นประธาน ลักษณะเด่นของเจดีย์ทรงดอกบัวตูม คือ มีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้าน
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปปางลีลา (จระนำ หมายถึง ชื่อซุ้มท้ายวิหาร หรือท้ายโบสถ์ มักเป็นช่องตัน) วิหาร
ประกอบอยู่ด้านหน้า และทางด้านตะวันออกของเจดีย์เป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำ และคำว่า “ตระพัง” หมายถึง สระน้ำ หรือ
หนองน้ำนั่นเอง 

สะพายกล้องท่องเที่ยว 
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วัดศรีสวาย  
 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุ ห่างออกไปประมาณ 350 เมตร 
โบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในกำแพงแก้ว ประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์
รูปแบบศิลปะลพบุรี ลักษณะของปรางค์ค่อนข้างเพรียวตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆ 
ลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนได้
พบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูป และศิวลึงค์
ที ่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อนแล้วแปลง         
เป็นพุทธสถานโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้า แล้วเป็นวัดในพุทธศาสนา
ภายหลัง ทีมงานเที่ยวชมสถานที่กันมองเวลาก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้ว
ขี่จักรยานจนลืมความร้อนของช่วงเวลาบ่าย 

วัดตระพังทองหลวง  
 อยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยวัดตระพังทอง
หลวงอยู่ริมซ้ายมือ ศิลปกรรมที่สำคัญคือ มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ตอน
พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช และตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็น
ศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัยวัดนี้เป็นวัดที่เรามาพักเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลตระพังทองอยู่ในเขตของวัดและวัดนี้น่าจะเป็นวัดคู่ของวัด
ตระพังเงินซึ่งก็อยู่ในเขตเดียวกับอุทยานและที่พักของเราก็ไม่ไกลจากอุทยานเช่นกัน 
 เมื่อขี่จักรยานมาเรื่อยๆ มีป้ายบอกทางไปอนุสาวรีย์ของพ่อขุนฯ เราเลยขี่ไปตามทางเพื่อไปกราบไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์      
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของอุทยานฯ ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะ
ทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาด 2 เท่าขององค์จริง สูง 3 เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือ

คัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชนแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ ลักษณะ
พระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรปูสมัยสุโขทัยตอนต้นท่ีถ่ายทอดความรูสึ้กว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มีน้ำพระทัยเมตตากรุณา ยุติธรรม มีความเด็ดขาดในการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ที่ด้านข้างมี
ภาพแผ่นจำหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย เรา
มองเห็นระฆังใบใหญ่ มอบรอบๆ ลานพระบรมรูปมีต้นตาลโตนดปลูกอยู่เต็มไปหมด เราทราบมาที่หลัง
ว่าต้นตาลโตนดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยนั่นเอง เราเริ่มประชุมรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราจะไปไหน
ต่อเพราะเวลาเหลืออยู่ จำได้ว่ามีหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ไป คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ซึ่ง
ตั ้งอยู ่ท ี ่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามคำแหง มีอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร 2 หลัง 

ประกอบด้วยกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 ลักษณะเป็นอาคาร
ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น มีพื้นที่ 812 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2506   
จากนั้นกรมศิลปากรได้มอบหมายให้หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ภัณฑารักษ์เอก กอง
โบราณคดี และนายทิพา สังขะวัฒนะ นายช่วง ศิลป์โท กองสถาปัตยกรรม ดำเนินการ
จัดแสดงนิทรรศการถาวรให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านศิลปะโบราณคดี
และตามหลักวิชาโบราณสถาน พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง 
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2507 ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเป็นการร่วมฉลอง 700 ปี ของ
การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย และตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารอนุสรณ์ 700 ปี ลายสือไท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทรงเปิดอาคารนี้เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นห้องประชุมและห้องจัดนิทรรศการ
ชั่วคราวแต่ว่างานนี้ไม่มีรูปให้ดูเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่มีกฎว่าห้ามนำกล้องถ่ายภาพ
เข้าไปถ่ายภาพให้นำกระเป๋าและกล้องไปเก็บไว้ที่ตู้เก็บของเท่านั้น เราเข้าชมนิทรรศการ
ด้วยอาการตื่นเต้น เราได้เห็นของเก่าพร้อมมีประวัติให้ฟัง อากาศก็เย็นสบาย เดินไปชม
ไปมองหาทีมงานไม่เจอ มาเจอกันอีกทีก็เห็นว่าทีมงานทั้ง 4 คน นั่งมองอะไรบางอย่างที่
ตู้กระจก จึงเดินเข้าไปใกล้ๆ ที่แท้นั่งฟังและดูรูปปั้นแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำ
เครื่องปั้นดินเผาอยู่แบบเงียบกริบและตั้งใจฟังเป็นภาพที่น่ารักมากสำหรับเด็กๆ ที่นึกว่า
จะเงียบและนิ่งไม่เป็น 



45เข็มแดง

 ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง มีการจัดนิทรรศการอย่างเป็น
หมวดหมู่และสวยงามมากโดยนำศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ รามคำแหง ส่วนใหญ่เป็นศิลปะสุโขทัย ซึ่งเก็บรวบรวมจากการขุดค้น ขุด
แต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา 
อีกส่วนหนึ่งเป็นของพระราชประสิทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี เจ้าคณะ
จังหวัดสุโขทัยและประชาชนมอบให้ ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึก 
สมัยสุโขทัย เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ พระพิมพ์ที่ได้จากการขุด
แต่งโบราณสถาน เทวรูป และอาวุธโบราณ เรารู้ความหมายของคำว่าสุโขทัย แปล
ได้ว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข + อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข 
สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วง ขึ้น
ปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ตลอดระยะเวลา 120 
ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ “พ่อขุนรามคำแหง

มหาราช” ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐาน การเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 
และด้วยความสำคัญ ในฐานะที ่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทย ในสมัยเริ ่มสร้างอาณาจักรที ่ยังหลงเหลืออยู ่ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยดังคำจารึกในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ไว้เกี่ยวกับพระองค์ว่า “...เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง 
เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอา จกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง 
ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส...” และเมืองสุโขทัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดย
องค์การ UNESCO เมื ่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 สมกับ
คำขวัญของเมืองที่ว่า 

  มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย 
  เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา 
  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลกทองโบราณ 
  สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข 
  
 ถ้าใครต้องการเข้าไปชมนิทรรศการแบบเราก็เข้าชมได้ค่ะ 
โดยเปิดบริหารทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ค่า

ธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 
คนละ 10.- บาท เท่านั้น
เองไม่แพงเลยกับสิ่งที่เรา
ได้ร ับ เรากลับเข้าที ่พ ัก
ประมาณ 16.00 น. เพราะว่าจะเข้าในตัวเมืองของจังหวัดสุโขทัย แต่พอเราเดินกลับที่พักเราเจอ
ตลาดสดที่เป็นทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็น เลยตกลงว่าไม่ไปในตัวเมืองแล้วกินข้าวที่ตลาดนี้ดีกว่า
เพราะว่ากลัวกลับที่พักไม่ทัน เราสั่งอาหารร้านของป้าใจดีและลุงบริการเยี่ยมมาทาน เมื่ออิ่มก็
มองหาขนมที่จะเอากลับไปทานที่ห้องพักก็เริ่มเดินหาของกัน วัดที่เราไปพักมีรอยพระพุทธบาทแต่
อยู่กลางน้ำมีสะพานข้ามซึ่งช่วงเวลาเย็นจะมีชาวบ้านมาให้อาหารปลา วังมัจฉา ปลาที่นี่คุ้นกับ
คนมาก ตั้งใจว่าจะมาให้อาหารปลาพรุ่งนี้เช้า แต่วันนี้เราให้อาหารคนก่อนเมื่อเข้าที่พักก็ต้องมี
เรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อน้องปุยมองไปเจอพี่ตุ๊กแกหรือที่ลำปางเรียกว่า โต๊กโต๊ เกาะอยู่ที่หน้าต่าง 
จำเป็นต้องเรียกลุงที่เขามาดูแลโรงเรียนมาจัดการ วิธีการของท่านคือ นำหนังสติ๊กจ่อไปที่ลำตัว
ของตุ๊กแกและยิง แบ๊บ ตุ๊กแกตกลงมาที่พื้น ทุกคนร้องว้ายและหายออกจากห้องพักไปยืนที่หน้า
ห้อง ลุงแกร้องบอกว่าไม่เป็นไร มันตายแล้ว เพราะว่ามันคือ ตุ๊กแกปลอม เราก็ยังกลัวมันอยู่ดี แต่
ว่าก็ยังดีที่ไม่ใช่ของจริง ขอบพระคุณคุณลุงมากค่ะที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่าง  
ทีมงานเรา เพราะน้องริบบ้ินถึงแม้นว่าเธอออกจะแมนแต่เธอกลัวจ้ิงจก และตุ๊กแก ช่วยเหลือกันไม่ได้

แถมเวลาร้องก็ยังร้องว้ายเหมือนเราเลย (น้องบิ้นเอยกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่สวรรค์ท่านสร้างให้เราดีกว่านะ) เมื่อตัวเจ้าปัญหาไม่มีทุก
คนไปอาบน้ำแล้วเข้านอนกันเพราะต้องรีบตื่นนอนเรียกให้ทีมงานเราตื่นเพื่อจะได้ออกไปซื้อของมาใส่บาตรและมาตื่นก็ประมาณ  
05.00 น. ไปชมเมืองสุโขทัยในช่วงเช้าๆ ทุกคนก็รีบตื่นยกเว้น น้องปุย สายที่สุดแต่ก็ตื่นและยังไม่อาบน้ำแต่ยังดีที่แปรงฟัน เราซื้อของ
ทำบุญเพื่อถวายพระก่อนที่เราจะกลับลำปาง อากาศที่นี่ดีมาก อาหารถูกและอร่อย ผู้คนมีอัธยาศัยดีมาก เมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็
กลับไปที่กุฏิหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส แต่ท่านออกไปรับนิมนต์ที่อื่น เลยนำอาหารที่ตั้งใจถวายให้กับเณรทั้งสามรูปพร้อมรับศีลและพรที่

สะพายกล้องท่องเที่ยว 



46 เข็มแดง สะพายกล้องท่องเที่ยว 

ท่านให้เรา รู้สึกดีจังเลยที่ได้ทำบุญที่จังหวัดสุโขทัย เพราะว่า
เราได้รับความสุขที่อรุณรุ ่งอย่างที่ชื ่อของจังหวัดดูทุกคน  
อ่ิมเอิบกับบุญในเช้าน้ีจังเลย เราเลยฝากลาท่านเจ้าอาวาสวัด
ที่ท่านเมตตาให้เราได้พักอย่างสบาย กราบขอบพระคุณท่าน
เจ้าอาวาส ทีมงานของวารสารเข็มแดงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงและกราบขออภัยท่ีเราไม่ได้ลากลับกับท่านเจ้าอาวาส
ด้วยตัวเอง เรามาน่ังรอรถเพราะว่ารถจะออกประมาณ 08.30 น. 
ได้เวลาขึ้นแล้วเราขึ้นไปนั่งตามหมายเลขและเริ่มจะคุยถึง
ความสนุกของการเดินทางในครั้งนี้ อยากมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้
เราจะขออยู่เพื่อถ่ายภาพตอนเย็นที่อุทยานประวัติศาสตร์
แห่งชาติสุโขทัย และปั่นจักรยานเที่ยวเมืองสุโขทัยกันตอนเย็น
และการท่องเท่ียวคร้ังน้ีก็จบลงด้วยความสุขเหมือนช่ือของจังหวัด ใครท่ีอยากไปเท่ียวแบบได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความสุขก็สามารถไปเที่ยวได้ เพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย อยูต่รงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ 12 กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถ่อง ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย – ตาก อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท 
ชาวต่างชาติ 40 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.) มีบริการรถรางนำชม
รอบๆ บริเวณอุทยานฯ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่เป็นคณะ และต้องการวิทยากรนำชม หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถาม  
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานนี้เราต้องขอขอบพระคุณท่าน 
ผอ.มงคล ขัดผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุโขทัย ท่าน ผอ.นายสุวิทย์ ชัยมงคล ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์ 
และกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดตระพังทอง ท่ีท่านเมตตาเราทีมงานเร่ืองของการเดินทางและท่ีพักมา ณ ท่ีน้ีด้วยค่ะ คนไทยรักกัน
มีเมตตาต่อกันเสมอรู ้สึกดีมากกับการเดินทางครั ้งนี ้ เข็มแดงฉบับหน้าจะไปไหนรอก่อนนะแต่ถ้าใครอยากไปก็มาสมัครได้ที ่  
ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 



เนื่องจากปก 
 ภาพปกเขม็แดงฉบบันี ้ คิดอยูต้ั่งนานว่าจะนำอะไรข้ึนปกเข็มแดงฉบับน้ีดี 

ระหว่างที่คิดก็สะดุดที่ประตูทางเข้า ช่วงที่ผ่านมามีการก่อสร้างประตูแต่ว่าไม่รู้ว่า

จะเสร็จเมื่อไร เพราะว่าปิดทางเข้าออกด้านหน้าประตูหลังจากมีพิธีวางเสา “ซุ้ม

ประตูโรงเรียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 255 โดยท่านอธิการ 

 พอหลายเดือนล่วงมามีการก่อสร้างและเริ่มมีรูปร่างของซุ้มประตู เลยรอ

เวลาในการก่อสร้างเพราะหลายคนก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นแบบไหน แต่พอมีการ

เก็บงานก็เลยนำกล้องไปถ่ายเก็บไว้แต่พอกดภาพดู สวยงามมาก เพราะรูปทรง

นั้นเป็นการสร้างซุ้มประตูแบบล้านนา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเหนือ ใช้ไม้สักทอง  

ในการก่อเป็นซุ้มประตูทางเข้า โดยมีการนำตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมา

ประดับไว้และชื่อของโรงเรียนไว้ที่ปากทางเข้าโรงเรียนติดกับถนนใหญ่ต่อไป 

ใครที่ผ่านไปผ่านมา ก็จะได้เห็นชื่อโรงเรียนได้ชัดเจนเมื่อก่อนนั้นเรามีซุ้มประตู 

โรงเรียนในสมัยท่านภราดา มีศักด์ิ ว่องประชานุกลู แต่ก็ร้ือถอนออกเพ่ือทำการ 

บูรณะใหม่ในสมัยของท่านภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ อีกครั้ง ภาพนี้

ถ่ายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลาประมาณ 10.15 น. นับเวลาก็ในการรอ

ภาพขึ้นปกเข็มแดง 105 วัน คุ้มค่ะ 

 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รัก พบกับบรรณาธิการ 
สำหรับเข็มแดงฉบับที่ 71 ประจำเดือน 

พฤศจิกายน - มีนาคม 2552 ค่ะ  
 สำหรับเทอมที่ 2 ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2552 พบกับสิ่งใหม่ๆ ที่ทางโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปางได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนที่รัก
ทุกคน การก้าวสู่ภาคเรียนใหม่นักเรียนต้องเริ่ม   
ที่จะต้องตั้งใจสำหรับนักเรียนที่ขึ้นในระดับ        
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะต้องไปเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ยิ่งตอนนี้คนเก่งและคู่แข่งมีมาก
ขึ้น เราต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมและสำหรับน้องๆ 
ที่เข้ามาเรียนใหม่ก็ต้องตั้งใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานที่อีกด้วย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่หอพักใน
โรงเรียนต้องปรับตัว แต่ก็มีคุณครูช่วยดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งในการปีการศึกษาใหม่นี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้มีการรับ
นักเรียนหอพักเป็นปีแรกอีกด้วย 
 เรื่องเด่นในฉบับนี้เป็นเรื่องของภัยเกี่ยวกับฟ้า...เรื่องของคนที่ได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า พร้อมกับวิธีการป้องกันในคอลัมน์ ACL 
ขอบอก และสำหรบัการผกัผอ่นทีต่อ้งการไปเทีย่วแลว้ไดค้วามสขุและความรูก้ลบัมา หากวา่ยงัไมม่จีดุหมายในใจ เสน้ทางการทอ่งเทีย่ว
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย ยังเป็นเส้นทางที่น่าไป เพราะจังหวัดสุโขทัยอยู่ไม่ไกลจากเมืองลำปางอีกทั้งยังได้ความรู้กลับมาอีกด้วย
ลองอา่นในคอลมัน ์ สะพายกลอ้งทอ่งเทีย่วกบัทางทมีงานประชาสมัพนัธแ์ลว้จะรูว้า่ไปแลว้มอีะไรประทบัใจหรอืเปลา่ยงัเปน็การสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวของเมืองไทยอีกด้วย “คนไทยเที่ยวเมืองไทย” ในส่วนของระดับปฐมวัยมีสาระดีๆ มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของ
พฤตกิรรมของลกูทีเ่รานา่จะเรยีนรูแ้ละกจิกรรมตา่งๆ ตลอดปกีารศกึษา 2551 ใหไ้ดรู้ใ้นคอลมันข์า่ว ภาพขา่วกจิกรรม เพือ่ใหไ้ดท้ราบขา่ว
ว่ารอบรั้วของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนั้นมีอะไรบ้าง 
  สำหรับข่าวกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทางกองบรรณาธิการต้องรีบส่งต้นฉบับก่อน เพราะว่ามีเนื้อหาหลายอย่างที่อยากให้ทางผู้อ่าน
ทุกคนได้รับตอนเปิดเทอม เจอกันฉบับหน้าค่ะ 

คุยกันก่อน กับบรรณาธิการ 
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