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รายงานการเดินทางไปสัมมนา Community  Development  &  Leadership Summit ’12  
ณ ประเทศอนิเดยี  ระหว่างวนัที่ 1 – 12 พฤศจกิายน 2555 

หวัขอ้การสมัมนาส าหรับปีการศึกษา 2555 น้ี ไดแ้ก่  “Women  Empowerment:  The Road 
Ahead…”  โปรแกรมการสมัมนาอยา่งเป็นทางการนั้นมีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 5 – 11 พฤศจิกายน 2555  
วตัถุประสงคห์ลกักเ็พ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในสงัคมเพ่ือการเป็นผูน้ าท่ีดีต่อไปใน
อนาคต นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรม ซ่ึงกนัและกนั 

ปีการศึกษา 2555 น้ี มีผูต้อบรับการเขา้ร่วมสมัมนาถึง 21 ประเทศ จ านวน 28 โรงเรียน ดงัน้ี 
1. ประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมมี 2 โรงเรียน  คือ Pymble  Ladies  College เป็น

โรงเรียนหญิงลว้น จากรัฐ New South Wales และ Brisbane  Grammar  School เป็นโรงเรียน
ชายลว้นจาก รัฐ Queensland   

2. ประเทศแคนาดา โรงเรียนท่ีเขา้ร่วม คือ Havergal  College เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
3. ประเทศจีน  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วม คือ Liaoning  Province  Shiyan  High  School  เป็นโรงเรียน

สหศึกษา 
4. ประเทศฝร่ังเศส โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ Lycee  Paul-Langevin (Suresnes) เป็นโรงเรียน

สหศึกษา 
5. ประเทศเยอรมนันี  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Liebigschule  เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
6. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  St.  Stephen’s  

Girls’  College เป็นโรงเรียนหญิงลว้น  เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรก 
7. ประเทศอินเดีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Modern  School  โรงเรียนเจา้ภาพ และ Pinegrove  

School ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของประเทศอินเดีย เป็นโรงเรียนประจ า 
8. ประเทศอินโดนีซีย  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Senior  High  School (SMAN) 4 Denpasar เป็น

โรงเรียนสหศึกษา  
9. ประเทศเคนยา  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Aga  Khan  Academy  เป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีใชร้ะบบ

ศึกษาแบบ International ของประเทศองักฤษ  เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรก 
10. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Kiettisack  

International  School เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรก 
11. ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมมี 2 โรงเรียน คือ  The Malay  College  Kuala  Kangsar 

จาก กวัลากงัซาร์ เป็นโรงเรียนชายลว้น  และ St.  George’s  Girls’  School จากปีนงั เป็น
โรงเรียนหญิงลว้น 

12. ประเทศเมก็ซิโก โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Colegio  Carol  Baur เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
13. ประเทศปากีสถาน  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Aitchison  College จาก Lahore เป็นโรงเรียนชาย

ลว้น 
14. ประเทศฟิลิปปินส์  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Philippine  Science  High  School เป็นโรงเรียน

สหศึกษา 
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15. ประเทศรัสเซีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Zolotoy  Pesok เป็นโรงเรียนสหศึกษา เขา้ร่วมเป็นคร้ัง
แรก 

16. ประเทศซาอุดิอาราเบีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Kingdom  Schools  เป็นโรงเรียนชายลว้น 
17. ประเทศเซอร์เบีย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Mathematical  Grammar  School เป็นโรงเรียนชาย

ลว้น  เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรก 
18. ประเทศไทย โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Vajiravudh  College เป็นโรงเรียนชายลว้น 
19. ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ (United  Arab  Amirates)โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Our  Own  

English  High  School  
20. ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมมี 2 โรงเรียนคือ  Collegiate  School  เป็นโรงเรียน

หญิงลว้น จากรัฐ Virginia และ Greensboro  Day  School  เป็นโรงเรียนหญิงลว้นเช่นกนั จาก
รัฐ North  Carolina  

21. ประเทศเวียตนาม โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมคือ  Saigon  International  College เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
ใชห้ลกัสูตรของประเทศออสเตรเลีย เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรก 

ตวัแทนนกัเรียนวชิราวธุ วิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมสมัมนาในปี 2555 น้ีไดแ้ก่ 
1. นายกวิรัตน ์ ไทนเมฆ  ชั้นมธัมศึกษาปีท่ี 5 / 41 คณะผูบ้งัคบัการ 
2. นายปริญญ ์ กงทองลกัษณ์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/12  คณะจิตรลดา 
3. นายธีรภทัร  ภทัรประสิทธ์ิ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11 คณะจงรักภกัดี 
4. นายธีรภทัร  กิจจาเสถียรพนัธ์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 คณะศกัด์ิศรีมงคล 
ครูผูดู้แลการเดินทาง คือ นางสาวสุมาลี  กลุวฒิุวรสาร 
อาจารยบ์อนน่ี ใหพ้วกเราเดินทางไปล่วงหนา้ 1 วนั เพ่ือจะไดมี้เวลาพกัและเตรียมตวั เราจึงออก

เดินทางกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 โดยสายการบิน JET  AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 9W63H  เคร่ืองออก
เวลา 9.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธีเวลา 11 นาฬิกาเศษ เวลาของประเทศอินเดียชา้กวา่เวลา
ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง  

เม่ือผา่นการด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เราพบวา่มีครูและนกัเรียนของ โรงเรียนเจา้ภาพรอเราอยู ่
อยา่งไรกดี็ เราไม่ไดเ้ดินทางไปโรงเรียนทนัที เพราะมีโรงเรียนจากประเทศซาอุดิอาราเบียเดินทางไป
โรงเรียน Modern School พร้อมเราดว้ย  เราตอ้งรอซาอุดิอาราเบีย เพราะเคร่ืองบินของเขาล่าชา้ประมาณ 30
นาที  
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เม่ือเรามาถึงโรงเรียน ครูท่ีรับผิดชอบดา้นท่ีอยูอ่าศยั ไดข้อเอกสารใบสมคัรตวัจริงทนัที และพาเขา้
ท่ีพกั จากนั้นจึงใหน้กัเรียนไปกินขา้วกลางวนัท่ีโรงอาหาร เพราะเราบอกไปวา่ยงัไม่ไดกิ้นขา้วกลางวนักนั
เลย อาหารท่ีโรงเรียนเป็นอาหารปกติทัว่ไปท่ีนกัเรียนของเขาก็กินกนั ไม่มีอะไรพิเศษ 

 
หลงัจากเขา้ท่ีพกัแลว้เกบ็ขา้วของกนัเรียบร้อยแลว้ เราขอติดตามครูและนกัเรียนของซาอุฯ ไปหาซ้ือ

ของและแลกเปล่ียนเงินกนั การแลกเปล่ียนเงินและซ้ือซิมโทรศพัทใ์นประเทศอินเดียนั้นยากยิ่งนกั กวา่เราจะ
แลกเงินรูปีได ้ตอ้งถามหาสถานท่ีแลกเงินอยูน่าน ยิ่งซ้ือซิมโทรศพัทด์ว้ย ยิ่งแลว้ใหญ่ เราจะตอ้งมีพาสปอร์ต 
มีรูปถ่ายและกวา่จะลงทะบียนไดกิ้นเวลาเป็นชัว่โมงๆกนัทีเดียว กเ็ลยไม่ซ้ือ รอไวซ้ื้อในวนัท่ีโรงเรียนเปิด
ด าเนินการให ้วนัแรกกผ็า่นไปไดด้ว้ยดี 
 

วนัท่ี 2 เป็นวนัท่ีทุก
โรงเรียนจะตอ้งเขา้มาลงทะเบียน
และเร่ิมกิจกรรมท าความรู้จกักนัใน
เวลาบ่ายแก่ๆคือประมาณ 15.30 น. 
กิจกกรมในวนัน้ี ด าเนินการโดย
นกัเรียน มีการแนะน าโรงเรียนและ
ประเทศท่ีเขา้ร่วมสมัมนาไปดว้ย 
จากนั้นกมี็ค าถามเก่ียวกบัประเทศ 
ใครตอบไดก้แ็จกคุกก้ี กเ็ป็นการท า
ความรู้จกัท่ีดีพอสมควร หลงัจากนั้น เจา้ภาพกพ็าพวกเราทั้งหมดไปท่ีสนามเพ่ือเล่นเกมกนัซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  ส าหรับครูนั้นกจ็ะมาเดินดูและถ่ายรูป หรือไม่กท็ าความรู้จกักนัเอง  ระหวา่ง
การเล่นเกม กจ็ะมีประกาศใหค้รูไปรับอุปกรณ์และเส้ือผา้ท่ีจะตอ้งใชใ้นการสมัมนาเป็นระยะๆไป กิจกรรม
ในวนัน้ีกวา่จะจบส้ินกเ็ป็นเวลาเกือบทุ่มจึงกินขา้วเยน็กนั เจา้ภาพไม่ไดใ้หทุ้กโรงเรียนท่ีเชิญมาพกัใน
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โรงเรียน บางประเทศเจา้ภาพกจ็ดัใหพ้กักบัครอบครัวของนกัเรียนของเขา (เรามาทราบภายหลงัวา่ ทาง
โรงเรียนจะจดัใหป้ระเทศท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยกบัอินเดียพกัในโรงเรียนเท่านั้น) 

     

 
วนัท่ี 3 วนัน้ีเป็นวนัเสาร์ เจา้ภาพจดัใหท่้องเท่ียว ทุกคนไดรั้บการบอกกล่าวใหแ้ต่งกายตามก าหนด

ในเอกสาร ดงันั้นวนัน้ีทุกคนแต่งเส้ือสีแดงเพ่ือเตรียมตวัไปชมทชั  มาฮาลท่ีอกัรา พวกเราออกเดินทางแต่เชา้
มืด คือประมาณ 6.00 น. ดงันั้นอาหารเชา้ของเราจึงกินกนัท่ีรถ ระยะทางจากเดลลีไปอกัรายาวไกลมาก  กิน
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ ดงันั้นบนรถจึงมีการร้องเพลงเตน้ร ากนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายกบัการ
เดินทาง  เม่ือไปถึงท่ีหมายแลว้ เรายงัตอ้งใช ้Shuttle bus เขา้ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจึงจะถึงท่ีหมายจริงๆ  
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การเขา้ชมทชั มาฮาล ไม่ใชเ้ร่ืองง่ายๆแบบเดียวกบัการเขา้ชมพระบรมมหาราชวงัของไทยเรา เม่ือ
ซ้ือตัว๋ไดแ้ลว้ พวกเราตอ้งเดินผ่านเคร่ืองตรวจก่อนแลว้จึงเขา้ไปรับการตรวจคน้ ซ่ึงท่ีอินเดียจะแบ่งเป็นชาย-
หญิงออกจากกนั ช่วงน้ีกินเวลายาวนานมาก... จากนั้นจึงไดเ้ขา้ชม ทชัมาฮาลปีน้ี ต่างจากปีท่ีครูมงคล มาเม่ือ
ปีท่ีแลว้มาก เพราะอยูใ่นช่วงปรับปรุง ดงันั้นบริเวณรอบสนามจึงดูไม่วิจิตรงดงาม เราใชเ้วลาอยูท่ี่ทชั มาฮาล 
ถึงบ่ายกเ็ดินทางกลบั ระหวา่งทางแวะกินขา้วกลางวนัท่ีโรงแรม วนัน้ีใชเ้วลาอยูบ่นรถยาวนานท่ีสุด  

 
วนัท่ี 4 วนัน้ีเป็นวนัอาทิตย ์เจา้ภาพจดัพาชมโบราณสถานรอบเมืองเดลลี วนัน้ีแต่งกายสีด า เราไป

ชม Qutub Minar โบราณสถานท่ี UNESCO ข้ึนบญัชีเป็นแหล่งโบราณสถานส าคญัของโลกไว ้เป็นหอคอยท่ี
สร้างข้ึนดว้ยเสาเหลก็กลา้ไม่เป็นสนิมมากวา่ 1700 ปี วนัน้ี โชคดีท่ีเจา้ภาพจดัครูมาเล่าประวติัศาสตร์
โบราณสถานแห่งน้ีใหพ้วกเรารับรู้ เท่าท่ีจบัใจความไดก้คื็อเป็นสถานท่ีสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชยัชนะของกษตัริย์
มุสลิมท่ีมีต่อชาวฮินดู   

หลงัจากนั้น เรากไ็ดเ้ขา้ชม Humayun’s Tomb เป็นสุสานหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเดลลี เป็นท่ีฝังศพ
ของจกัพรรด์ิ Humayun  หีบศพท าดว้ยหินอ่อนเกล้ียงๆไม่มีลวดลาย รอบๆบริเวณยงัเป็นท่ีฝังศพของบรรดา
ขนุนางดว้ย เป็นสุสานท่ีใหญ่โตมโหฬารยิ่ง  พวกเรากลบัมาถึงโรงเรียนประมาณ 5 โมงเยน็ จากกนั้นกร็อ
ร่วมพิธีฉลองงานวนัครบรอบ 92 ปี (Founder’s Day) ในเวลาทุ่ม คืนน้ี ประธานกรรมการอ านวยการจะมา
เป็นประธานในพิธี 
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งานฉลองวนัครบรอบ 92 ปีของโรงเรียนนั้น ไม่มีงานเล้ียงฉลอง แต่เป็นบอกเล่าการด าเนินงานของ
โรงเรียนพร้อมแจกรางวลัแก่นกัเรียนและมีการแสดงบนเวทีของศิษยปั์จจุบนั กวา่งานจะเลิกกเ็ป็นเวลาเกือบ 
3 ทุ่ม จึงไดกิ้นขา้วเยน็กนั 

 
 
วนัท่ี 5 วนัน้ีเป็นวนัจนัทร์ เป็นวนัเปิดพิธีอยา่งเป็น

ทางการ ทุกคนตอ้งแต่งกายสุภาพ แต่ก่อนหนา้ท่ีจะเปิดพิธีการ 
พวกเราไดไ้ปท่ี Rajghat สถานท่ีซ่ึงชาวอินเดียสร้างไวเ้พ่ือระลึก
ถึงมหาตมา คานธีเพ่ือคารวะท่าน  
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หลงัอาหารเชา้ พวกเราไปอยูท่ี่หอประชุมเพ่ือเขา้ร่วมพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ ประธานในพิธี คือ 

Shri  Ashok  Pratap  Singh ทายาทของผูก่้อตั้งโรงเรียน จากนั้นแขกผูมี้เกียรติอีก 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผูห้ญิงไดม้า
กล่าวถึงพลงัของหญิงในการจรรโลงสงัคม  

ช่วงต่อมา แขกรับเชิญจะเป็นคนในวงการต่างๆซ่ึงทั้งหมดกเ็ป็นผูห้ญิง ทั้ง 5 ท่านน้ีกไ็ดเ้ล่าสู่กนัฟัง
ในเร่ืองอาชีพต่างๆท่ีพวกเธอประสบความส าเร็จ และเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

 
จบจากเสวนาในช่วงเชา้แลว้ หลงัอาหารกลางวนั เจา้ภาพพาพวกเราไปชม Rashtrapati  Bhavan ท่ี

พ  านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่ง
อินเดีย แต่เดิมเป็นพระราชวงัท่ีสร้างในยคุท่ีองักฤษ
เขา้มามีบทบาทในประเทศอินเดีย  สถานท่ีแห่งน้ีเขา้
ชมยากมาก ผูช้มตอ้งแต่งกายสุภาพ ชาวต่างชาติตอ้ง
มีพาสปอร์ตเพ่ือการตรวจคน้ หา้มน าอุปกณ์ส่ือสาร 
กลอ้ง ฯลฯ เขา้ไปอยา่งเดด็ขาด ตอ้งรอคิวรับการ
ตรวจคน้เป็นเวลากล่าชัว่โมง เม่ือเขา้ไปดา้นในแลว้ 
กไ็ดแ้ค่เดินชมภาพวาดสมยัท่ีองักฤษยงัรุ่งเรืองอยูเ่อง 
ไม่มีไกดพ์าชม เราอยูใ่นนั้นประมาณ 30 นาท่ีกก็ลบั 
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วนัน้ี นกัเรียนของเราไดแ้สดงน ้าใจกบันกัเรียนฝร่ังเศส 2 คนท่ีแต่งการล าลองมางานพิธีเปิดไปแต่ง
กายใหถู้กตอ้ง 

 
วนัท่ี 6 วนัน้ีเป็นเสวนาโดยคนรุ่นใหม่ แขกรับเชิญเท่านท่ีทราบ เป็นนกัเรียนเก่าของโรงเรียนน้ี 

รูปแบบการเสวนาจะเป็นการเล่าเร่ืองและใหผู้ฟั้งโยนค าถามไปท่ีเวทีได ้วนัน้ีค่อนขา้งวุ่นวาย อาจเน่ืองจาก
แขกเป็นวยัรุ่น มีการพดูถึงสิทธิสตรีในส่วนท่ีประเทศอ่ืนๆยงัเขา้ไม่ถึง จึงเป็นเสมือนเวทีเรียกร้องสิทธิสตรีท่ี
มีแต่ผูห้ญิงอินเดียเท่านั้นท่ีสัมผสัได ้ 

 
ตอนบ่าย เจา้ภาพจดัใหเ้ป็น workshop งานศิลปโยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ท างานศิลปเสร็จแลว้ก็

แสดงผลงาน 
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ตอนเยน็เจา้ภาพพาไปชม Akshardham เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่มาก ใชเ้วลาสร้างแค่ 5 ปี วิหารท าดว้ยหิน
อ่อนทั้งหลงั อาคารรอบๆท าเป็นหอประวติับอกเล่าท่ีมาของกรูู Swaminarayan และก าเนิดประเทศอินเดีย 
ตรงกลางเป็นลานน ้าพุซ่ึงจดัแสดงแสง สีเสียง เราใชเ้วลาเดินทางเพียง 30 นาท่ีแต่รอการเขา้ชมเกือบ 2 
ชัว่โมง เม่ือเขา้ไปไดแ้ลว้กต็อ้งรอชมในแต่ละส่วนกินเวลานานมาก อยา่งไรกดี็ เราอยูท่ี่น่ีจนถึง 3 ทุ่ม จึง
เดินทางกลบั 

 
 
 
 
วนัท่ี 7 วนัน้ีเป็นวนัจิตสาธารณะ พวกเราถกูแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม นกัเรียนของเราไดไ้ปสถาน

สงเคราะห์คนพิการซ ้าซอ้นของมลูนิธิ Cheshire Home ท่ีน่ี เราพบคนแก่ท่ีไม่มีใครดูแล ซ ้ ายงัพิการอีก พวก
นกัเรียนไปร้องเพลง บางคนกไ็ปช่วยนวด เราอยูท่ี่น่ีประมาณ 1 ชัว่โมง 
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หลงัจากนั้น เราไปเยี่ยมชมโรงเรียน Radha  Krishnan School เป็นโรงเรียน International เม่ือเขา้
มาถึงโรงเรียน พวกเราไดรั้บการตอ้นรับดว้ย
ดอกไม ้ตามมาดว้ยธงชาติอินเดีย มีวงป่ีสก็อต
เป่าตอ้นรับตลอดเวลา จากนั้นกไ็ดใ้หน้กัเรียน
แบ่งตามกลุ่มเพ่ือคุยกบันกัเรียนของท่ีน่ีแลว้
ออกมาพดู ตามดว้ยการแสดงของนกัเรียน
โรงเรียนน้ี ระหวา่งอาหารกลางวนั มีการ

แสดงพ้ืนเมือง พวก
นกัเรียนชอบใจมาก เขา้ไปร่วม
เตน้อยา่ง

สนุกสนาน เราอยูท่ี่น่ีจนเกือบ 4 โมงเยน็จึงเดินทางกลบั 
 
 

 
กลบัมาถึงโรงเรียน กเ็ตรียมตวัไปฟังเสวนาเร่ืองจิตสาธารณะ การช่วยสร้างสงัคมส าหรับ

ผูด้อ้ยโอกาส 
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วนัท่ี 8 วนัน้ีแปลกกวา่วนัอ่ืนๆตรงท่ีเป็นวนั TATA DAY เราไดรั้บรู้มาวา่ TATA คือกลุ่มธุรกิจ
หลากหลายท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย เป็นผูส้นบัสนุนการสมัมนาคร้ังน้ี 

รายการในวนัน้ีเป็น workshop ซ่ึงแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มท่ีอยูใ่น Sir Sanker Lal Hall จะ
แบ่งยอ่ยเป็น 5 กลุ่มเพ่ือช่วยระดมความคิดเก่ียวกบัเร่ืองผูห้ญิงถกูส่งขายออกนอกประเทศ ความไม่เท่าเทียม
กนัในเร่ืองงาน และการศึกษา  อีกกลุ่มจะไปอยูท่ี่หอประชุมเพ่ือดูภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัอารมณ์มนุษยใ์นยาม
วิกฤติแลว้จดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาเพ่ือศึกษาอารมณ์ยามเกิดวิกฤต 

 
 
 
 
 
 

ตอนเยน็ ใหก้ารแสดงการฟ้อนร าของชาวอินเดียท่ีกล่าวถึงท่าร าต่างๆในยคุพระศิวะ 
วนัท่ี 9 วนัน้ี มีศิลปินแห่งชาติมาพดูถึงการวดภาพ จากนั้น แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่มช่วยกนัท า

โปสเตอร์  ตอนบ่าย แบ่งกลุ่มท า ป้ันดินน ้ามนั  การฟ้อนร าและร้องเพลง เม่ือฝึกแลว้กม็าแสดงใหค้นอ่ืนไดดู้
กนั   
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อาหารเยน็คืนน้ี หรูมากเพราะพวกเราตอ้งไปท่ีกระทรวงเพ่ือกินขา้วกบัรัฐมนตรี คืนน้ีโกลาหลมาก 
เพราะไม่มีการแจง้ล่วงหนา้วา่จะตอ้งแต่งกายสุภาพ ดงันั้นทุกมาดว้ยชุดเส้ือสีแดง พวกท่ีพกัอยูก่บัครอบครัว
จึงหมดปัญญาหาชุดเปล่ียน ในท่ีสุดกต็อ้งใหพ้วกเขาไปอยา่งนั้นแหละ งานเล้ียงจดัท่ีสนาม อากาศหนาวเยน็
และช้ืนมาก กวา้งานจะจบส้ินก็ประมาณ 3 ทุ่ม 

 
วนัท่ี 10 วนัน้ี สบายๆ ตอนเชา้หลงัอาหาร มีการเล่นโบราณของอินเดีย ช่ือ Kho- Kho    วิธีการเล่น 

คือ ฝ่ายหน่ึงโยนบอลใหก้องไมแ้ตกกระจาย จากนั้น ฝ่ายตรงขา้มท่ีไดล้กูตอ้งขวา้งอีกฝ่ายไม่ใหเ้ขา้มาใหก้อง
ไมเ้พ่ือจดัใหเ้ขา้ท่ี  ฝ่ายใดจดักองไมเ้ขา้ท่ีก่อนเป็นฝ่ายชนะ  ต่อมากเ็ล่นชกัเยอ่ 

หลงัจากนั้น กป็ล่อยใหทุ้กคนไปเตรียมตวัเร่ืองการจดันิทรรศการและการแสดงในคืนน้ี นกัเรียน
ของเรา ท าเร่ืองโครงการในพระราชด าริ เร่ืองฝนหลวงและแนะน าประเทศไทย  อาหารท่ีน าไปกเ็ป็นมาม่า
กบัขนมและของเล่น รูปแบบนิทรรศการนั้นเป็นลกัษณะงานวดั  ดงันั้น นกัเรียนของเราไดเ้ตรียมสลากให้
ใครท่ีมาชมมาจบัสลากแลว้แจกของตามท่ีก าหนดให ้ ไม่น่าเช่ือวา่ คนอินเดียชอบมาม่า   

งานคืนน้ี ทั้งประธานกรรมการอ านวยการและครูใหญ่เดินดูทุกบูธ เม่ือมาถึงบูธของเรา นกัเรียนให้
ครูใหญ่จบัสลากแลว้ใหผ้า้พนัคอเป็นของขวญั 
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จบจากนิทรรศการ กเ็ขา้มาท่ีการแสดง ดูเหมือนวา่ การแสดงของประเทศไทยจะเป็นการแสดงท่ีคน
อยากชมมาก จริงหรือเปล่า ไม่แน่ใจ แต่กเ็ห็นหลายคนระทึกกบัการเล่นกระบ่ีกระบองของนกัเรียนเรา งาน
คืนน้ีเลิกดึกมาก  แต่น่าประทบัใจท่ีแต่ละประเทศจะช่วยกนัเวลาท่ีถึงคิวท่ีตวัเองจะตอ้งแสดง เพ่ือนๆประเทศ

อ่ืนก็จะเขา้มาช่วยกนั  ของเรามีน ้าใจมาก 
ใหซ้าอุฯยืมดาบไปแสดงก่อน ส่วนนกัเรียน
ฝร่ังเศสกม็าช่วยแต่งตวัและแบกของให ้

 

 
วนัท่ี 11 วนัน้ีเป็นวนัอาทิตยแ์ละเป็นวนัสุดทา้ยของการสมัมนา ในตอนเชา้ เจา้ภาพใหโ้รงเรียน

ต่างๆไปปลูกตน้ไม ้เสร็จจากการปลกูตน้ไม ้กพ็าไป shopping ท่ี หา้ง Select City Walk Mall การไปชอ้ปป้ิง
น้ี ดูโกลาหลมาก เพราะเจา้ภาพกลวัพวกเราจะหลงทางแลว้หาทางกลบัไม่ได ้ดงันั้นก่อนไป พวกเราตอ้งฟัง
บรรยายการไปเท่ียวหา้งจากครูทั้งก่อนข้ึน ระหวา่งอยูบ่นรถและก่อนลงรถ  

เม่ือไปถึงหา้งแลว้ กง็ั้นๆ เป็นหา้งท่ีมีในเมืองไทย ราคากไ็ม่ถกูไปกวา่เมืองไทยเท่าไหร่นกั  สรุปก็
คือไม่ไดซ้ื้ออะไรเลย ท่ีหา้งไม่มีของพ้ืนเมืองเลย 

อาหารกลางวนั วนัน้ี เจา้ภาพพาไปกินบุฟเฟตท่ี์ดิสโก ้เทค นกัเรียนสนุกสนานกบัการเตน้ร า อาหาร
เสิร์ฟไม่ทนั พวกเราจึงอยูใ่นดิสโกเ้ทคกนัอีกนาน หลงัอาหารแลว้กไ็ดเ้วลากลบัโรงเรียน 

กลบัถึงโรงเรียน กต็อ้งรีบเปล่ียนเป็นชุดสุภาพเพ่ือร่วมไปพิธีปิดการสมัมนา  ส าหรับพิธีปิดสัมมนา
นั้น มีหลายประเทศท่ีกลบัก่อน ดงันั้น พิธีปิดการสมัมนาจึงดูไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ภายหลงัจากจบพิธีปิดแลว้ ก็มีเล้ียง
อาหารเยน็ ช่วงน้ีเจา้ภาพไดแ้จกเอกสารต่างๆใหม้ากมาย 

วนัท่ี 12 วนัน้ีเป็นวนัจนัทร์ วนัท่ีเราจะเดินทางกลบัประเทศไทย  เราไดรั้บการบอกกล่าววา่รถจะส่ง
เราและมาเลเซียไปท่ีสนามบินตั้งแต่ 6.00 น. แต่กวา่เราจะไดอ้อกจากโรงเรียนคือ 7.30 น. เม่ือมาถึงสนามบิน
แลว้ เรายงัตอ้งจดัการเร่ืองเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนจะเขา้ไป check-in  จบกระบวนการแลว้กต็อ้ง
แกล่วอยูท่ี่สนามบินจนถึงเวลา 13.00 น.  
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เคร่ืองบิน delay ประมาณ 30 นาที เรามจึงมาถึงประเทศไทย เวลาประมาณ 19 น. เศษ กวา่จะ ออก
จากสนามบินไดก้เ็ป็นเวลาประมาณ 20.30 น.   

การเดินทางไดจ้บส้ินลงแลว้ 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนอยูท่ี่ไหนกอ็ยูไ่ด ้ไม่วุ่นวายกบัเร่ืองท่ีพกั 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนกินอยู่ง่ายๆกเ็ป็น ไม่โวยวายเร่ืองอาหารการกิน 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนรู้จกัการเป็นมิตรท่ีดี รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่คนอ่ืนๆ 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนเล่นกีฬาเป็น สามารถใชกี้ฬาเป็นเสน้ทางเช่ือมมิตรภาพกบัใครๆ

กไ็ด ้ 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนฟังดนตรีเป็น สามารถเขา้ร่วมกบัใครกไ็ด ้ไม่วา่จะเป็นดนตรี

อะไรกต็าม 
ขอบคุณวชิราวธุ ท่ีสอนใหน้กัเรียนเป็นผูมี้มารยาท รู้จกัการทกัทายและขอบคุณทุกคร้ัง 


