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ผมนาย ปุณณัตถ ์ พยุหนาวีชัย ได้รับโอกาสให้ไปค่ายผู้น าหรือ Community Development & 
Leadership Summit ที่โรงเรียน Modern School เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย เป็นเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 
ในกิจกรรมครั้งนี้ผมได้เรียนรู้อะไรต่าง ๆ มากมาย ได้ท าอะไรต่าง ๆ มากมายที่ผมไม่มีโอกาสให้ท าในประเทศไทย 
ได้พบกับเพ่ือนจากหลากหลายประเทศและหลากหลายวัฒนธรรม ผมจึงอยากจะมาเล่าประสบการณ์บางส่วนที่
ผมรู้สึกประทับใจมากในช่วงเวลาที่ผมอยู่อินเดียครับ 
 อย่างแรกเลยก็คือผมได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ Taj Mahal หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกเป็นสถานที่ที่สวยงามจริง ๆ ครับ รู้สึกไม่แปลกใจเลย ว่าท าไมเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
พอเมื่อเสร็จจากการเที่ยวแล้วได้ไปโรงเรียนคนตาบอด ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็น การเต้น 
การร้องเพลง แต่ที่ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือ การได้เล่นกีฬาคริกเก็ต (Cricket) พวกเขาสามารถตีลูกคริก
เก็ตโดยเพียงฟังเสียงของลูกบอลเท่านั้น พวกผมลองปิดตาตีลูกคริกเก็ตนั้น แต่ไม่มีใครสามารถตีโดนได้เลย  
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ผมได้รู้ว่า ค่าของคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า เราสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ แต่อยู่ที่การเลืกใช้ชีวิต 
และความมุ่งม่ัน ว่าเราต้องการจะเดินไปในทิศทางไหน และเม่ือกลับถึงโรงเรียน ทางโรงเรียนให้นักเรียนจับกลุ่ม 
หารือเรื่องวิธีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ท าให้พวกผมรู้จักท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท างาน
ร่วมกับคนจากต่างโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในชีวิตตอนท างานในอนาคต 
 นอกจากการออกไปเที่ยวข้างนอกสถานที่แล้ว ยังมีกิจกรรมภายในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น กีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ เช่น กีฬาฟุตบอล และ บาสเก็ตบอล ในคืนสุดท้ายของกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการแสดง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ผมรู้สึกภูมิใจมากท่ีได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยที่ผมภูมิใจและรักมากให้ต่างประเทศได้รับรู้ 
ภายในนิทรรศการมีการจัดและบอกเล่าเรื่องราวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาหารและวัฒนธรรม
ไทย ส่วนการแสดงพวกผมได้แสดงมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ต่างประเทศให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก 
 สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณท่านผู้บังคับการและโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่ให้โอกาสผมได้ไปร่วม
กิจกรรมดีๆแบบนี้ และอยากให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อให้รุ่นน้องได้รับประสบการณ์ดี ๆ
เหมือนที่ผมได้รับ ขอบคุณครับ 
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เนื่องจากผม นายพงศ์เมธัส  มณฑลโสภณ คณะพญาไท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ Community Development and Leadership Summit 2013 หรือ CDLS 2013 ที่ 
Modern School เมือง Delhi ประเทศ India ในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 
โดยได้ประสบการณ์มากมายและเพ่ือนชาติต่าง ๆ อีกด้วย 

พวกผมเริ่มออกเดินทางกันวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยไปถึงท่ีสนามบินที่ Delhi เมื่อเวลาประมาณ 20 
นาฬิกา อากาศท่ี India ก็หนาวพอสมควร ประมาน 15 องศาเซลเซียส จากนั้น Host family ก็มารับที่
สนามบินและพากลับไปพักผ่อนที่บ้าน โดย Host family ก็จะมีลูกเป็นนักเรียนของโรงเรียน Modern school 
โดยลูกชายของบ้านที่ไปพักชื่อว่า Madhur อายุ 16 ปี และเรียนชั้นเดียวกับผม เมื่อเทียบกันแล้ว ห้องพักเป็น
เตียงใหญ่นอนรวมกันบ้านละสองคน โดยผมนอนพักกับ นายชัชธีร์ ห้องมีขนาดไม่ใหญ่มาก สองคนก็ถือได้ว่าเต็ม
ห้องแล้ว ห้องน้้าเป็นห้องน้้าแบบรวมกันระหว่างห้องน้้าและที่อาบน้้า โดยเวลาจะอาบน้้า ถ้าจะใช้น้้าร้อนก็ต้อง
เปิดสวิตช์น้้าร้อนไว้ก่อนประมาน 10-15 นาที ไม่อย่างนั้นน้้าที่อาบน้้าจะเป็นน้้าเย็นมาก  

วันที่สอง วันแรกของกิจกรรม ได้ไปท่องเที่ยวรอบ ๆ กรุง Delhi ได้ไปที่ต่าง ๆ มากมาย ศิลปะ
โครงสร้างของประเทศเขาก็จะเป็นศิลปะอินเดียซ่ึงมีความละเอียดค่อนข้างมาก กลุ่มของพวกผมไม่ค่อยรู้จักใคร
เพราะว่ามาไม่ทันวันแรกที่มีกิจกรรม Ice breaking  ซึ่งก็คือ การท้าให้ผู้เข้าร่วมนั้นรู้จักกันมากขึ้น โดยวันนี้ 
เพ่ือนกลุ่มแรกของพวกผมก็เป็น ผู้เข้าร่วมจากประเทศลาว  

วันต่อมาได้ไปเที่ยวอีก และได้ไปเที่ยวสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก ๆ คือ Taj Mahal เมือง Agra โดย
เดินทางเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจากเมือง Delhi พอไปถึงก็พบว่ามีคนมากมายมาก ๆ ตั้งชาวต่างชาติและคนอินเดีย 
ที่นี่แสดงให้เห็นถึงชนชั้นวรรณะของอินเดียอย่างมาก เพราะมีการแบ่งแยกแถวเข้าข้างในเป็น 4 แถว คือ  
แถวผู้ชายตั๋วราคาแพง  แถวผู้ชายตั๋วราคาถูก แถวผู้หญิงตั๋วราคาแพง และ แถวผู้หญิงตั๋วราคาถูก โดยกว่าจะเข้า
ไปได้นั้นต้องเบียดกับผู้คนมากมายมาก ๆ เพราะคนเยอะ แต่เข้าไปก็มีความสวยงดงามอย่างค้าล่้าลือ หลังนั้นก็
กลับ แต่เพราะว่าคนเยอะจึงท้าให้รถติดมากๆ ใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง  

วันที่สาม สี่ ห้า และหก มีกิจกรรมให้ท้าคือ เขาจะแบ่งกลุ่มเป็นประมาณ 20 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มก็จะมี
หลายประเทศ โดยที่พวกผมนั้น ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างเพ่ือนได้อย่างมากมาย กิจกรรมคือ  
เขาจะให้หัวข้อมา เพ่ือให้คนในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาทางแก้ หรือวางแนวทาง นโยบาย หลังจากนั้นก็ออกไป
น้าเสนอ และจะมีการน้าเสนอหลายแบบ บางกลุ่มท้าเป็นละครใบ้ บางกลุ่มร้องเพลง บางกลุ่มเล่นละคร บาง
กลุ่มวาดการ์ตูนช่อง เป็นกิจกรรมที่ท้าให้ผมได้รู้จักหลาย ๆ คนและฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย อาหารกลางวันจะ
ทานทีโ่รงอาหารหอพัก ซึ่งแยกเป็นสองแบบคือ มังสวิรัติและอาหารปกต ิอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยมากนัก หลังจาก
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กิจกรรมเราจะมีเวลาว่าง ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เล่นกีฬา เช่น บาสเกตบอล และ ฟุตบอล ผู้เข้าร่วมจากหลาย ๆ 
ประเทศก็มีความสามารถกันหลายคน  

วันที่เจ็ด เราไปช่วยเหลือชุมนุม เช่น โรงเรียนคนตาบอด คนตาบอดท่ีนี่เล่น Cricket ได้โดยฟังเพียง
เสียงของลูก Cricket ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าให้ทุกคนงงกันเอามาก สภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนคนตาบอด ผมว่า 
ดูดีกว่าของไทย ทั้งพ้ืนที่กิจกรรม และ สุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพวกเขา 

วันที่แปด มีกิจกรรมปกติในโรงเรียน แต่ว่าตอนเย็นจะมีให้ผู้ที่เข้าร่วมซ้อมการแสดงไว้ส้าหรับพรุ่งนี้ 
และพาไปซื้อของที่ Delhi Haat ซึ่งเปน็ที่ขายของพ้ืนเมือง มีขนาดไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับตลาดนัดจตุจักร ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

วันที่เก้า วันนี้มีกิจกรรมคือ แสดงนิทรรศการของแต่ละชาติซึ่งของเราก็แสดงเก่ียวกับการท่องเที่ยว และ 
อาหาร ซึ่งสิ่งที่เรียกร้องความสนใจสุดก็คือ บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป รสต้มย้ากุ้ง มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมมาต่อแถว
ทานกันเยอะมาก หลังจากนั้น จึงเป็นการแสดงของแต่ละชาติ ของเราเป็นการแสดงมวยไทยคาดเชือก ซึ่งทุกคน
เขาบอกกันว่าเป็นการแสดงที่ดีที่สุดของทั้งหมด บรรยากาศของช่วงการแสดงมีความสนุกสนาน เพราะได้เต้น 
และสนุกร่วมกับการแสดงของหลาย ๆ ชาติ  

วันที่สิบ ได้ไปเที่ยวที่ The President House หรือบ้านของประธานาธิบดีของอินเดีย มีความใหญ่มาก 
และระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก มีลักษณะคล้ายตึก The Capitol หรือ ตึกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา 
หลังจากนั้นก็กลับ ช่วงบ่ายเป็นการจัดพิธีอ้าลา แล้วก็แยกย้ายกันกลับ โดยกลับถึงเมืองไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2556 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา 

การไปครั้งนี้เป็นประสบการณ์มาก ได้ทั้งเพ่ือนและฝึกภาษาอังกฤษ และก็ได้รู้ว่า คนเราแม้ว่าจะอยู่กัน
คนละประเทศ นับถือคนละศาสนา มีความคิดไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้  

ท้ายสุดท้ายที่ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการและผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ท้าให้เกิดโครงการดี ๆ อย่างนี้  
 
     ด้วยความเคารพอย่างสูง 
     พงศ์เมธัส มณฑลโสภณ 
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กราบเรียนท่านผู้บังคับการ 
 
 ผม นายนายชัชธีร์  สถิตย์สุขเสนาะ นักเรียนชั้น ม.5/1 คณะจงรักภักดี ได้มีโอกาสรับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจากโรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย เป็นตัวแทนโรงเรียนในประเทศไทยให้ไปเข้าร่วมโครงการ CDLS 
(Community Development and Leadership Summit) ณ ประเทศอินเดีย โรงเรียน Modern 
School, Barakhamba Road, New Delhi ตามชื่อของโครงการคือ การประชุมพัฒนาสังคมและภาวะผู้น า 
โดยจัดตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 ซึ่งมีโรงเรียนจากทั่วโลกเข้าร่วมมากมายทุกปี โดยในปีนี้มี 28 โรงเรียนจาก23 
ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมด้วยเป้าหมายคือ การปลูกฝังแนวคิดและวิธีคิดให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดน
เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การเสวนา และกีฬา 
 ในวันแรกที่ผมไปถึงก็รู้สึกแตกต่างมากเพราะสังคมและการใช้ชีวิตของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย
นั้นค่อนข้างต่างกัน แต่ก็ได้พักอยู่กับโฮสแฟมิลี่ (ครอบครัวของอินเดียที่เปิดบ้านให้ต่างชาติมาพักอาศัยชั่วคราว) 
ที่ถึงแม้จะฟังส าเนียงภาษาอังกฤษได้ยากมากก็ยังใจและอบอุ่น คอยช่วยเหลือในทุกด้านอื่น ๆ อีกมากมาย 
ถึงแม้ว่าในวันแรกจะพลาดกิจกรรมที่เรียกว่า “Ice Breaking” (ละลายก าแพงที่ก้ันระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันผ่าน
กิจกรรมสนุก ๆ ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกคน) จึงสนิทกับคนอ่ืนช้าไปหน่อย แต่ทุกคนก็อัธยาศัยดีมาก เข้าไป
ทักทายก็ยินดีที่จะท าความรู้จักทุกคน ในวันแรกจึงได้เพียงรับประทานอาหารค่ ากับโฮสแฟมิลี่ของแต่ละบุคคล 
 วันรุ่งขึ้นจึงได้พบกับเพ่ือนประเทศอ่ืน ๆ เป็นครั้งแรก และทางโรงเรียน Modern School ก็ได้จัดรถพา
ชมทั่วเมืองหลวง คือ New Delhi ตอนค่ าก็มีการจัดการแสดงและพิธีก็ตั้งทางโรงเรียน  

วันถัดมาถือว่าเป็นการเที่ยงชมสถานทีท่ี่ต้องมาสักครั้งในชีวิตเลยก็ว่าได้ นั่นคือ Taj Mahal หนึ่งในเจ็ด
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งต้องนั่งรถออกจากนิวเดลีมาถึง 3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ า ซึ่งที่ทาชมาฮาลคนก็เยอะมาก ๆ
รวมไปถึงความสกปรกที่ไม่ต้องพูดถึงในอินเดีย 

ในวันที่ห้าของกิจกรรม ได้เดินทางไปที่หลุมศพของมหาตมะคานที หนึ่งในวีรบุรุษของอินเดีย และเมื่อ
กลับมาถึงโรงเรียน ก็มีพิธีเปิดโครงการ CDLS อย่างเป็นทางการ จากนั้นในภาคบ่ายก็มีการเสวนาในหัวข้อ
สภาวะผู้น าจากคณะกรรมการโรงเรียนของ 

ในวันที่หก อาจารย์ท่านหนึ่งได้แสดงละครสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบันและก็มีกิจกรรมเป็นหมู่
คณะเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมในวันนี้มีการแบ่งกลุ่มออกไปเพ่ือไปท าจิตอาสาในที่ต่าง ๆ โดยกลุ่มของผมได้
ไปช่วยเล่นเกมและท ากิจกรรมในโรงเรียนสอนคนตาบอด ที่ต้องนับถือพวกเขามาก ๆ เพราะว่าแม้จะตาบอดก็
พยายามที่จะสู้และใช้ชีวิต เล่นกีฬาจนแทบจะเหมือนคนปกติ ในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมวัดที่สร้างข้ึนเพื่อสรรเสริญ
ศาสดาท่านหนึ่ง โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการถ่ายทอดเผยแผ่ลัทธิของศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็นภาพพยนตร์
แสดงชีวประวัติ หุ่นขี้ผึ้งเคลื่อนที่ได้ ประกอบกับแสง สี เสียงในการเล่าเรื่องราวเป็นฉาก ๆ ไป 
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วันที่เจ็ด มีแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมของ TATA Day หรือวันของบริษัท TATA ที่เป็นสปอนเซอร์ราย
ใหญ่ในการจัดกิจกรรมและโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ขึ้นมา 

วันที่แปด มีการพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนและกิจกรรมศิลปะ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยในช่วงบ่าย 
วันที่เก้า มีการเล่นกีฬาพ้ืนเมืองของชาวอินเดีย ตอนบ่ายได้ไปเยี่ยมชมท าเนียบของประธานาธิบดีของ

อินเดีย ในช่วงค่ ามีการจัดซุ้มนิทรรศการของแต่ละประเทศเพ่ือแนะน าประเทศตนเอง และต่อด้วยการแสดง
ศิลปะประจ าชาติ  

ในวันสุดท้าย มีการปลูกต้นไม้ ซ่ึงเป็นพิธีของทุกปี และได้ไปเยี่ยมโรงเรียนพ้ืนเมืองของอินเดีย ส่วนตอน
ค่ าก็มีงานเลี้ยงอ าลา และพิธีปิดสิ้นสุดโครงการ 

ในความคิดเห็นของผม ผมคิดว่าโครงการนี้ดีมาก ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่มากมายจากต่างชาติ 
แนวความคิดและวิธีการคิดของชาติอื่น ๆ เปรียบเทียบกับเราว่า จะต้องพัฒนาตนเองอีกเพียงไหนถึงจะ
เทียบเคียงพวกประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายทุกคนก็คือมนุษย์เหมือนกัน ไม่มีใครดีใครด้อย
กว่ากันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะท าตัวเองให้อยู่ในระดับใด เป็นผู้น าและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม “We ourselves 
feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less 
because of that missing drop” (เราคิดว่าการกระท าของเราเป็นเพียงน้ าหนึ่งหยดในมหาสมุทร แต่
มหาสมุทรก็จะน้อยลงไปหากขาดหนึ่งหยดนั้น) - Mother Teresa 
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รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Community Development and Leadership Summit 2013 
ณ Modern School เมือง Delhi, India 

9-17  พฤศจิกายน 2556 
 

กราบเรียนท่านผู้บังคับการ  
 
เรื่อง รายงานการเดินทางไปสัมมนา Community Development & Leadership Summit’13  

ณ ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 
 
 เนื่องด้วยผม พูลชา  วสันต์ศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะศักดิ์ศรีมงคล เป็น 1 ใน 4 คนทีไ่ด้
มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา Community Development & Leadership Summit’13 ณ ประเทศ
อินเดีย ในระหว่างวันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 ในหัวข้อ Celebrating Diversity โดยมีอาจารย์กมลทิพย์  
เมฆวงศาโรจน์ เป็นหัวหน้าคณะครเูดินทางไปด้วย 
 ในวันแรกพวกเราได้เดินทางไปถึงประเทศอินเดีย ในคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีอาจารย์จาก
โรงเรียน Modern School มาต้อนรับพร้อมกับ Host family โดยผมได้พักอยู่กับปุณณัตถ์ ซึ่งพวกเราได้รับการ
ต้อนรับที่อบอุ่น และเป็นกันเอง Host family ของผมนั้น มีลูกชายที่อยู่ชั้นเดียวกัน และ คอยที่จะแนะน า ดูแล
พวกผมตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่อินเดีย 
 ในวันต่อมา พวกเราได้เดินทางไป โรงเรียน Modern School เยี่ยมชมโรงเรียน และ พบเพ่ือน ๆ จาก
หลากหลายโรงเรียน จาก 20 ประเทศทั่วโลก หลังจากนั้น จึงได้มีโอกาสเชี่ยมชมเมือง Delhi โดยได้มีโอกาสไป
ในสถานที่ส าคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น Qutab Minar เป็นต้น โดยมีนักเรียน และ คุณครู จากโรงเรียน Modern 
School คอยให้ความรู้แก่พวกเรา 
 วันที่สอง พวกเราตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน เพื่อขึ้นรถบัส เดินทางไปเยี่ยมชม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
นั้นคือ Taj Mahal โดยได้เยี่ยมชม อยู่นานพอสมควร แล้วจึงเดินทางกลับมาโรงเรียน เพราะการจราจรที่มีอยู่
มาก ท าให้การเดินทางไปแต่ละที่ ใช้เวลาไปพอสมควร ก่อนที่ Host family จะมารับกลับบ้าน พวกเราได้เห็น
ผู้คนจ านวนมากในหมู่ผู้คนในอินเดีย นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก และ วัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นเอง ซึ่ง
เป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับผม 
 วันต่อมาจึงเป็นวันเปิดสัมมนา อย่างเป็นทางการ โดยมีอาจารย์ และ บุคคลส าคัญ ได้ถูกเชิญเข้าร่วม
การสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยพวกเราได้นั่ง ฟังบรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อ Celebrating Diversity ซึ่งพวกผมได้มี
โอกาสเห็นแก่มุมคิดที่แตกต่างออกไปของทั้งชาวอินเดีย และ เพื่อนจากประเทศอ่ืน ๆ ที่ได้คุย แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ต่อมาก็จะเป็น ช่วงแสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยพวกเราได้ถูกแบ่งออกไปอยู่กลุ่มต่าง และ 
ท างานศิลปะ ที่แตกต่างออกไป 
 วันที่สี่ พวกเราได้เดินทางเปลี่ยนสถานที่ท ากิจกรรม ไปที่ Roshnara Club ที่นี้พวกเราได้ท ากิจกรรม
ที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ท ากิจกรรมที่แสดงถึงภาวะผู้น า การกล้าแสดงออก การรับฟังความเห็นของผู้อื่น โดยที่
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กิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดี ซึ่งในตอนนี้พวกเราก็เริ่มที่จะมีเพ่ือน และ สนิทกันมากข้ึนตามไปด้วย หลังจากนั้นพวก
เราก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดของอินเดียซึ่งสวยงามมากนั้นคือ Akshardham Temple ก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้าน 
 วันที่ห้า พวกผมได้ออกเดินทางไปท ากิจกรรมจิตอาสา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ได้ไปช่วยเหลือ เล่น
เกม เล่น Cricket กับพวกเขา อย่างสนุกสนานก่อนกลับมาที่โรงเรียน เพ่ืออภิปราย เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่
ได้ไปท ามา ซึ่งแน่นอน แต่ละกลุ่มจะได้ไปท ากิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพวกเราได้ช่วยกันคิดหาวิธี ช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี้ และน าออกมาเสนอ ให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนารับฟังกัน 
 วันต่อมานั้นเป็นวันที่แปลกจากวันอื่น ๆ เพราะนั้นคือ TATA Day ซ่ึง TATA นั้นคือกลุ่มธุรกิจใหญ่ใน
อินเดีย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ด้วย โดยเราได้เข้าฟังเสวนาต่าง ๆ ในงานที่ โรงเรียน จนถึงตอนบ่าย 
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ของโลก ซึ่งปัญหาทางด้านการศึกษา ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ 
ที่น ามาถกเถียงกันมากท่ีสุด พอตกเย็นพวกเราก็ได้รับชมการแสดงพื้นบ้านจากชาวอินเดีย ซึ่งทุกอย่างดูอลังการ
เป็นพิเศษ 
 วันที่เจ็ด ก็เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม ที่พวกเราได้มาใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนในประเทศอินเดีย ที่ส าคัญการ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ เพื่อนชาวต่างชาติมากมาย ในวันนี้ ก็เป็นวันที่เข้าฟังเสวนาเกี่ยวกับเรื่องความ
แตกต่างภายในโลก เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรในเมื่อทุกคนล้วนแตกต่าง จึงได้ขอคิดเห็นออกมาว่าเราควรรับฟังสิ่ง
ต่าง ๆ จากคนรอบข้างเป็นส าคัญ พอตกเย็นพวกผมก็เตรียมการแสดง ที่จะแสดงในวันต่อไปนั้นคือ มวยไทย 
หลังจากนั้นจึงเป็นงานเลี้ยงอย่างหรูหรา ร่วมกับ Host family ที่โรงเรียนซึ่งทุกคนสนุกกันมาก 
 วันที่แปด วันก่อนสุดท้ายของโครงการ พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม President house ของอินเดีย 
โดยพวกเราแต่งตัวอย่างเป็นทางการเพ่ือเข้าไปเยี่ยชม หลังจากนั้นจึงกลับมาโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย และ วชิราวุธวิทยาลัย น าเสนอแขกท่ีจะมาชมงาน ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็น
อย่างดี จากนั้นจึงเป็นการแสดงมวยไทยของพวกเราซึ่งทุกคนก็ต่างชื่นชม และการแสดงอ่ืน ๆ จากชาติต่าง ๆ  
 วันสุดท้าย ของการเข้าร่วมโครงการ พวกเราตื่นแต่เช้ามาที่โรงเรียน ร่วมปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียน 
ก่อนจะได้ไปเยี่ยมชม Radhakrishan School เป็นซึ่งทางโรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงกลางวัน และ การข่ีช้าง และ 
อูฐ ซึ่งเพ่ือนชาวต่างชาติหลาย ๆ คนดูตื่นเต้นเป็นพิเศษมาก ก่อนกลับมาที่โรงเรียน เพ่ือเข้าร่วมพิธีปิดอย่างเป็น
ทางการในเวลาต่อมา ตามด้วยงานเลี้ยง  
 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาจากกัน พวกเราได้แยกย้าย บอกลาให้กันก่อนเดินทางกลับไปประเทศต่าง ๆ 
ของตนเอง เพ่ือน าสิ่งที่ได้จากโครงการนี้มาพัฒนา โรงเรียน และ ประเทศ ของตนต่อไป ซึ่งความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่านี้จะไม่เกิดข้ึนกับพวกผมเลย หากไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CDLS 2013 นี้ สุดท้ายต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้บังคับการ และ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่ได้มอบโอกาสอันมีค่านี้ให้ผม 
 
         ขอบพระคุณครับ 
         พูลชา  วสันต์ศิริกุล  
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รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Community Development & Leadership Summit 2013 
ณ Modern School เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

9-17 พฤศจิกายน 2556 
 

โครงการ Community Development & Leadership Summit 2013 หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CDLS 
2013 จัดขึ้นโดย Modern School ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2556 โดยในปีนี้จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 8 และโรงเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เป็นครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครู จํานวน 1 คน และ
นักเรียนจํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน มีรายนามดังนี้ 

1. นางสาวกมลทิพย์  เมฆวงศาโรจน์  ครผูู้ดูแล 
2. นายปุณณัตถ์  พยุหนาวีชัย ม.5/2 คณะผู้บังคับการ 
3. นายพงศ์เมธัส  มณฑลโสภณ ม.5/4 คณะพญาไท 
4. นายชัชธีร์  สถิตย์สุขเสนาะ ม.5/1 คณะจงรักภักดี 
5. นายพูลชา  วสันต์ศิริกุล ม.5/3 คณะศักดิ์ศรีมงคล 

 

 โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 27 โรงเรียน จาก 20 ประเทศ ดังนี้ 
1. Aitchison College, Pakistan 
2. Ankara Ataturk, Turkey 
3. Beijing New Oriental Foreign School, China PR 
4. Brisbane Grammar School, Australia 
5. Chirec Hyderabad, India 
6. Clifton School, South Africa 
7. Calegio Carol Baur, Mexico 
8. Delhi Public School, Srinagar, India 
9. Gold River Senior School, Canada 

10. Karrtorps Gymnasium, Sweden 
11. Kiettisack International School, Laos 
12. Laoning Province Shiyan High School, China PR 
13. Liceo Foscarini, Italy 
14. Liebeschule Giessen, Germany 
15. Malay College, Malaysia 
16. Mathematical High School, Serbia 
17. Modern School, BK, India 
18. Modern School, Vasant Vihar, New Delhi, India 
19. Our Own English High School, UAE 
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20. Philippine Science High School, Philippines 
21. Pymble Ladies’ College, Australia 
22. St.George’s Girls’ School, Malaysia 
23. Surval Montreux, Switzerland 
24. The Collegiate School, USA 
25. Tindale Biscoe, Srinagar, India 
26. Vajiravudh College, Thailand 
27. Zolotoy Pesok, Russia 

 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CDLS 2013 เริ่มต้นประมาณเดือนสิงหาคม โดย Modern School 
จะส่งใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม และเอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับการขอวีซ่า จากนั้นจะกําหนดหัวข้อหลักของ
กิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนเขียนเรียงความ ออกแบบโปสเตอร์ จัดเตรียมนิทรรศการ และการแสดงประจําชาติ โดย
ได้รับความกรุณาจากครูและบุคลาการจากหมวดวิชา ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ และฝ่ายอํานวยการ ในการเตรียม
ความพร้อม และช่วยดูแลห้องเรียนในช่วงเวลาที่ครูไปทํากิจกรรมด้วย 
 

ศ. 8 พฤศจิกายน 2556 : ออกเดินทางไปประเทศอินเดีย (BKK - DEL) 
คณะเดินทางออกเดินทางในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.30 น. ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง

วันนี้ตรงกับกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในวาระ “120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และยังเป็นช่วงที่ในกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ไม่สงบอันเนื่องมาจากการเมือง
ภายในประเทศ จึงทําให้คณะเดินทางตัดสินใจออกเดินทางเร็วกว่ากําหนด ก่อนออกเดินทางพวกเราได้ขึ้นไปกราบลา
และขอพร ณ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารอัศวพาหุ เพ่ือให้การทํากิจกรรมสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และเดินทางปลอดภัย  

พวกเราใช้เวลาในการเดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 นาที ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ใน
ระหว่างที่พวกเรารอเวลาเช็คอิน ผู้ปกครองของพงศ์เมธัส ท่านเดินทางมาส่งถึงสนามบิน จนกระทั่งเวลา 14.00 น. 
พวกเราจึงทําการเช็คอินกับสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX751 ออกเดินทางเวลา 17.35 น.  
 พนักงานต้อนรับของสายการบินที่เป็นคนไทย ทักทายและซักถามด้วยความสงสัยว่า เหตุใดจึงเดินทางไป
อินเดีย เนื่องจากสายการบินนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารคนไทย จึงได้ตอบไปว่า “พานักเรียนไปทํากิจกรรมค่ะ” เราได้รับ
การบริการอย่างดีจากพนักงานต้อนรับ และสนทนากันด้วยภาษาไทยสั้น ๆ เมื่อบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ความคิด ณ ขณะนี้ไปไกลถึงอินเดียแล้ว ภาวนาในใจว่า ขอให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี ... 
พวกเราเดินทางถึงสนามบิน Delhi ประเทศอินเดีย เวลา 20.50 น. โดยมีคณะครู นักเรียน และ

ผู้ปกครองที่เป็นโฮสต์ มาต้อนรับและรับพวกเรากลับไปยังบ้านพักทันที เนื่องจากเรามาถึงค่อนข้างดึก และอากาศ
ค่อนข้างเย็น เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว 
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พวกเราพักกับโฮสต์ โดยแบ่งเป็น 3 ครอบครัว โดยพักกับครอบครัวของนักเรียน Modern School   
โดยครูพักกับครอบครัวของ Mrs.Sumit Chadha, ส่วนอีกสองครอบครัวดูแลปุณณัตถ์กับพูลชา และ  
พงศ์เมธัสกับชัชธีร์ พวกเราไม่ได้มีเวลาล่ําลากัน เนื่องจากทุกคนเร่งรีบที่จะนําเราเข้าท่ีพัก พวกเราจึงได้แต่ส่ง
สายตากันว่า “แยกกันแล้วนะ พรุ่งนี้ค่อยเจอกันที่โรงเรียน” ... ครยูังจดจําสายตาของพูลชาที่มองมา ก่อนแยก
จากกันได้ดี เหมือนเพ่ือนที่อยู่ด้วยกันมา แล้วโดนแยกกัน ... ความจริงแล้วเป็นเพราะพวกเราไม่ได้ตั้งตัวว่าจะต้อง
แยกย้ายไปที่พักทันทีที่เดินทางมาถึง แต่ก็เข้าใจเพราะพวกเรามาถึงในเวลากลางคืน และเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อน 
เพ่ือทํากิจกรรมในเช้าพรุ่งนี้ 

ครอบครัวของโฮสต์ที่ครูไปพัก มีสมาชิกทั้งหมด 
3 คน คือ Ms.Sumit Chadha, Nivan (ลูกสาว) เรียนอยู่
ชั้น ม.5 และ Kul (ลูกชาย) เรียนอยู่ชั้น ม.1 และ
นอกเหนือจากครูแล้วยังมี Ms. Aleksandra Liapunova 
และ Elizaveta Zhukova ครูและนักเรียนจากประเทศ
รัสเซียด้วย โดยทั้งสองคนพักอีกห้องหนึ่ง ส่วนครูพักท่ีของ 
Kul และตัวของ Kul เองต้องย้ายไปนอนกับคุณแม่
ชั่วคราว ... ขอขอบคุณมากท่ีมีน้ําใจสละห้องพักให้ครูได้
ใช้นะคะ 

 
 บรรยากาศของห้องพัก 

 

ส. 9  พฤศจิกายน  2556 : Delhi Local Sight Seeing / Founder’s Day Celebration 
 พวกเราเดินทางมาถึงโรงเรียนในเวลา 7.45 น. โดยโรงเรียนได้แจกเสื้อยืดแขนยาว จํานวน 2 ตัว (สีแดง
และสีดํา) และเสื้อแจ็คเก็ต จํานวน 1 ตัว โดยให้ทุกคนสวมเสื้อตามที่กําหนด เนื่องจากบางกิจกรรมต้องออกนอก
สถานที่ การใส่เสื้อแบบเดียวกันจะทําให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจเช็ค และเพ่ือความปลอดภัยของ 
ทุกคน เพราะเราไปเป็นคณะกลุ่มใหญ่ โอกาสในการหลงทางมีมาก และสําหรับวันนี้เสื้อที่สวมใส่ คือ เสื้อยืดแขน
ยาวสีดํา และวันนี้เป็นวันอาทิตย์ กิจกรรมในวันนี้ คือ การทัศนศึกษาสถานที่สําคัญในเมือง โดยมีคุณครูของ 
Modern School เป็นมัคคุเทศก์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ อย่างละเอียด 

 Delhi Local Sight Seeing 
Qutab Minar 

 Qutab Minar คือ หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงชัยชนะของกษัตริย์มุสลิมที่มีเหนือ
ชาวอินเดียพื้นเมืองของ Qutub ud-din Aybak ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลของอินเดีย มีความสูง  
72.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานล่าง 14.32 เมตร ชั้นบนสุดกว้าง 2.7 เมตร เสานี้มีทั้งหมด 5 ชั้น  
มีขั้นบันได 379 ขั้น สร้างข้ึนจากหินทรายสีแดง โดยสร้างต่อ ๆ กันข้ึนไปหลายครั้ง หลายยุคสมัย และมีคําจารึก
เป็นอักษรอารบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์อัลกรุอาน แต่เดิมนั้น พระเจ้าปฤถวีราช กษัตริย์ฮินดู ทรงสร้างหอไว้สูง



Community Development & Leadership Summit 2013 : กมลทิพย ์ เมฆวงศาโรจน ์ 13 

เพียง 95 ฟุต เพ่ือให้ลูกสาวขึ้นไปดูแม่น้ํายมุนาในขณะสวดมนต์ ต่อมา Qutub ud-din Aybak กษัตริย์มุสลิม  
ได้ปรับปรุงในปี พ.ศ.1743 และท่ีการสร้างเพ่ิมเติมอีกในปี พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 นับเป็นศิลปกรรมแบบ
มุสลิมผสมฮินดูที่หาดูได้ยาก 

นอกจากนั้นยังมี “เสาเหล็ก” (Iron Pillar) ซึ่งเป็นเสาที่ทําด้วยเหล็กอย่างดี ไม่ข้ึนสนิม สันนิษฐานว่า
สร้างข้ึนใน พ.ศ.800 หลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เสามีคําจารึกเป็นภาษาสันสกฤต เป็นคําบูชาถวาย 
พระวิษณุ และการฝังเสาทําได้แน่นและม่ันคงมาก  

.   
Qutab Minar Iron Pillar 

 

Humayun’s Tomb 
 Humayun’s Tomb เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระศพสมเด็จพระจักรพรรดิ Humayun จักรพรรดิองค์ท่ีสอง
ของราชวงศโ์มกุล ซึ่งครอง Delhi เมื่อประมาณ 500 ปีก่อน ผู้สร้างสุสานแห่งนี้ คือ พระมเหสีของจักรพรรดิ 
Humayun ลักษณะเป็นศิลปะแบบเปอร์เซีย เนื่องจากพระนางเป็นชาวเปอร์เซีย จึงได้ให้สถาปนิกและช่างฝีมือ
ชาวเปอร์เซีย (ปัจจุบัน คือ อิหร่าน) จุดเด่นของสุสาน คือ ยอดโดมใหญ่ที่เป็นหินอ่อนสีขาว ซึ่งจะเป็นโดมเกลี้ยง ๆ 
ไม่เหมือนโดยแบบศิลปะอินเดีย ที่จะมีรูปกลีบดอกไม้ประดับอยู่ตรงโคนยอด 

 
Humayun’s Tomb 
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Ugrasen ki Baoli 
Ugrasen ki Baoli เป็นโครงสร้างใต้ดินสําหรับเก็บน้ําที่รองรับน้ําการกักเก็บน้ําตามฤดูกาล สร้างข้ึนโดย 

Raja Ugrasen. โครงสร้างของ Agrasen ki Baoli มีความยาว 60 เมตร มีฐานกว้างที่ระดับพื้นดิน 15 เมตร สร้าง
ด้วยหินที่มีเนื้อดีที่สุด 

 
Humayun’s Tomb 

 

 Founder’s Day Celebration 
 ในช่วงค่ําของวันนี้ เป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งจะมีการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
มีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียน และการแสดงต่าง ๆ มีครูและนักเรียนหลายคน ซึ่งพักภายนอกโรงเรียน จึงทําให้ต้อง
กลับก่อนที่งานจะเลิก 

  
Founder’s Day Celebration 
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อา. 10  พฤศจิกายน  2556 : Visit to the Taj, Agra 
 กิจกรรมวันนี้คือเดินทางไปชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) ณ เมือง Agra ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง ตามกําหนดการ เราจะต้องชมทัชมาฮาลในช่วงเช้า แต่เนื่องจากคณะเดินทางเพ่ิงทราบว่าวันนี้
ประธานาธิบดีของอินเดียเดินทางมายังทัชมาฮาล พวกเราจึงต้องเปลี่ยนกําหนดการไปเป็นช่วงบ่ายแทน 
 นักท่องเที่ยวในวันนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด และทุกคนที่เดินทางมารอชมทัชมาฮาลกัน
ตั้งแต่เช้า บ่ายนี้จึงแออัดไปด้วยผู้คน พวกเราต้องเข้าแถวโดยแบ่งแยกแถวชายหญิง เพ่ือรับการตรวจเช็คว่าไม่ได้
พกพาอาวุธ ก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณได้ 

  
บรรยากาศขณะเข้าแถวเพื่อเข้าไปชมทัชมาฮาล 

 

 เมื่อเข้าไปภายในได้แล้ว เราจะยังไม่พบตัว
อาคารของทัชมาฮาล จะต้องผ่านประตูชั้นนอกก่อน 
และเม่ือเข้าไปภายในบริเวณแล้ว พื้นที่กว้างขวางมาก  
มองจากไกล ๆ ก็สัมผัสได้ถึงความสวยงาม ซึ่งสมกับที่
ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน
ยุคใหม่ 
 ทัชมาฮาล (Taj Mahal) คือ สุสานหินอ่อนที่
สร้างข้ึนโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan 
จักรพรรดิพระองค์ที่ 5 ในราชวงศ์โมกุล เพ่ือเป็น 

 
ประตูชั้นนอกก่อนเข้าไปชมทัชมาฮาล 

อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระองค์ท่ีมีต่อ พระนาง Mumtaz Mahalพระมเหสี ทัชมาฮาล มีกว้างยาวด้านละ 
100 เมตร สูง 60 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ หรือประมาณ 106 ไร่ (1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.529 ไร่)  
มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน เป็นการนําสถาปัตยกรรมจากมุสลิม เปอร์เซีย ออตโตมัน ตรุกี และอินเดีย
มาผสมผสานกัน การก่อสร้างใช้เวลาถึง 22 ปี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 45 ล้านรูปี เป็นที่ตั้งของมัสยิด  
มีหออาซาน (หอสูงสําหรับร้องแจ้งเวลาทํานมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น สวนดอกไม้ น้ําพุ 
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ทัชมาฮาล สวนและน้ําพ ุ

  
ศิลปกรรมของทัชมาฮาล บรรยากาศเมื่อข้ึนมาที่ทัชมาฮาล 

 

ตํานานกล่าวว่า เมื่อพระองค์พระชนมายุ 14 พรรษา ได้พบกับพระมเหสี ซึ่งเป็นธิดาของรัฐมนตรี 
พระองค์หลงรักพระนาง จึงได้บอกแก่พระบิดา และมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสหลังจากนั้น 5 ปี เมื่อ พ.ศ.2155 

ปี พ.ศ.2171 พระองค์ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan ทรงมอบความไว้วางพระ
ราชหฤทัยแก่พระมเหสี และเรียกพระนางว่า “Mumtaz Mahal” แปลว่า อัญมณีแห่งราชวัง พระนางทรงติดตาม
พระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนําพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ําพระทัยของ 
พระมเหสียิ่งนัก ในปี พ.ศ.2174 พระมเหสีสิ้นพระชนม์ หลังจากให้กําเนิดทายาทองค์ท่ี 14 ทําใหส้มเด็จพระ
จักรพรรดิ Shah Jahan โศกเศร้า พระราชทรัพย์ส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างทัชมาฮาล หลังจากท่ีสร้างเสร็จ
แล้ว สมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan ได้เสด็จมายังสถานที่แห่งนี้เสมอ จนกระทั่งใน พ.ศ.2201 ทรงประชวร 
พระราชโอรสองค์ท่ีสาม จึงตั้งตนขึ้นและครองราชย์แทน และจับสมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan พระราชบิดา 
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กักขังไว้จนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2209 ก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ระหว่างที่ถูกกักขังอยู่
สมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan เฝ้าแต่นั่งจ้องมองดูกระจกชิ้นเล็ก ๆ ที่ส่องสะท้อนออกไปเห็นทัชมาฮาล 
พระองค์สวรรคตพร้อมด้วยกระจกที่กําแน่นอยู่ในพระหัตถ์ และพระบรมศพของพระองค์ถูกนําไปฝังในทัชมาฮาล 
เคียงข้างกับพระมเหสี ตามพระประสงค์ท่ีทรงต้องการจะอยู่เคียงคู่กันตราบชั่วนิรันดร์ 

 

พวกเราใช้เวลาอยู่ที่ทัชมาฮาลจนถึงเวลาประมาณ 16.30 น. จึงเดินทางกลับ การจราจรติดขัดมาก พวก
เรากลับถึงเมือง New Delhi เวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งทุกคนเหนื่อยล้ามาก แต่ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อย เพราะ
ความสวยงามของทัชมาฮาลยังคงติดตาไม่รู้ลืม 

 
จ. 11  พฤศจิกายน  2556 : Visit to Rajghat / Inauguration of CDLS / Panel Discussion 

on Leadership / Creative session 
Visit to Rajghat 
เนื่องจากเมื่อวานเรากลับจากการไปชมทัชมาฮาลดึกมาก ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมช่วงเช้าที่

จะไปคารวะอนุสรณ์สถานของมหาตมะคานธี (Rajghat) นัน้ แล้วแต่ความสมัครใจของทุกคน เนื่องจากเราเดินทาง
มาถึงโรงเรียน 6.30 น. ซึ่งเป็นความลําบากสําหรับผู้ที่พักภายนอกโรงเรียนที่จะต้องตื่นเช้ามากเพ่ือมาให้ทันเวลา 
กิจกรรมนี้จึงมีผู้มาร่วมน้อยมาก โดยมีรถบัสเพียง 2 คันเท่านั้น สําหรับทีมของเรา มีครู พงศ์เมธัส และชัชธีร์ 

Rajghat คือ อนุสรณ์สถานที่สร้างข้ึนในครั้งที่ฌาปนกิจศพของท่านมหาตมะคานธี โดยทําจากแท่นหินสี
ดํา และมีไฟจุดอยู่ตลอดเวลา บนแท่นหินนั้นมีอักษรสลักไว้ว่า “Hey Ram” ซ่ึงเป็นคําพูดสุดท้ายก่อนที่ท่านจะ
เสียชีวิต สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใกล้แม่น้ํายุมนา ถนน Ring Road ในเขต Old Delhi 
และไม่เสียค่าเช้าชม 
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 ก่อนเข้าไปในบริเวณอนุสรณ์สถาน เราจะต้องถอดรองเท้าแล้วจึงเดินเข้าไปเพ่ือสักการะ เครื่องสักการะคือ
เทียนรูปทรงกลมและกลีบดอกไม้ โดยเราจะจุดเทียน และวางไว้บนแท่นหินอ่อนสีขาวและนํากลีบดอกไม้มาโปรยไว้ 
รอบ ๆ เทียนที่เราวางไว้ โดยจะไม่มีการกราบเหมือนกับประเพณีไทย 

อากาศท่ีนี่เย็นสบาย และสดชื่นมาก ๆ มีผู้คนมาออกกําลังกายตอนเช้าที่บริเวณสวนสาธารณะด้านนอก  
ทําให้นึกถึงสวนลุมพินีที่เมืองไทย 

 

Inauguration of CDLS  
เวลา 9.00 น. เป็นพิธีเปิดโครงการ Community Development & Leadership Summit 2013  

ทุกคนแต่งกายในชุดสุภาพ โดยผู้อํานวยการโรงเรียน Ms. Lata Vaidyanathan กล่าวต้อนรับผู้เข้างาน และกล่าว
แนะนําประธานในพิธี คือ Mr. Ashok Pratap Singh ทายาทของผู้ก่อตั้งโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ 2 ท่านคือ 
Mr. Pravan Verma และ Dr. Dinest Singh 

Mr. Ashok Pratap Singh กล่าวว่า หากเรามีความเข้าใจในความหลากหลายอย่างแท้จริงแล้ว เราจะ
สามารถร่วมกันเฉลิมฉลองสิ่งที่หลากหลายได้ โดยอยู่ที่เราจะเลือกสิ่งใดเป็นทางเลือกของเรา และให้สิ่งนี้เป็น
โอกาสหรือเป็นแนวทางเพ่ือให้ชีวิตของเราสามารถปรับตัวไปในทางที่ดีได้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โลกของเราต้องการ
มากที่สุด 
 Mr. Pavan Verma กล่าวว่า ในขณะที่เรายังคงให้ความสําคัญอย่างมากกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่หลากหลาย
เราต้องไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง ในวันที่เราลืมรากเหง้า เราจะไม่ได้เพียงแค่ลืมประเทศของเรา แต่เราลืมความ
เป็นมนุษย์ไปด้วย เราสนองความต้องการความสะดวกสบายของตนเองด้วย McDonald, Pizza Huts ให้มา
แทนที่วัฒนธรรมและประเพณีของเรา เพราะเมื่อเราลอกเลียนสิ่งต่าง ๆ โดยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ 
เราก็จะนําวัฒนธรรมอื่นมาใช้อย่างไม่เหมาะสม 
 Dr. Dinest Singh ไดก้ล่าวว่า บุคคลในประวัติศาสตร์หลายท่านเปิดรับความคิดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเราจะ
เห็นได้จาก Martin Luther King ซึ่งนโยบายและความคิดเห็นของเขามีผลต่อคําสอนของ Mahatma Gandhi ซ่ึง
ส่วนใหญ่ไม่เคยทราบว่า Gandhi ได้รับอิทธิพลจากคําสอนของ Emerson, Thoro, Ruskin และหลักคําสอนของ
คัมภีร์พระเวทของศาสนาของเรา เราจะมองเห็นความคิดท่ีมีอํานาจเหล่านี้ข้ามผ่าขอบเขตและผ่านช่วงเวลา
ยาวนานกว่า 5,000 ปี คัมภีร์ฤคเวท ที่เน้นการให้ความสําคัญกับความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้เราจึงเปิดความ
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ความคิดใหม่ ๆ และความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ความหลากหลายเป็นสิ่งที่จําเป็นตามธรรมชาติ ซึ่งหากขาดสิ่งนี้ 
เราอาจจะตายก็ได้ 
 

 

  
บรรยากาศของพิธีเปิดโครงการ CDLS 2013 

 

Panel Discussion on Leadership 
หลังจากพิธีเปิด เป็นการอภิปรายในหัวเรื่องเก่ียวกับความเป็นผู้นํา โดย Ms. Sharon Lowen,  

Mr. Parnab Mukherjee และ Ms. Neera Kapur 

 
Panel Discussion on Leadership 
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Ms. Sharon Lowen เป็นชาวอเมริกัน ลูกครึ่งอเมริกัน-อินเดียน เธออุทิศตนให้กับศิลปะอินเดีย เธอมี
ความเชื่อว่า ความแตกต่างในด้านภาษาของศิลปะการเต้นรําและดนตรี ทําให้เธอมีความเข้าใจและนํามาใช้เป็น
โอกาสที่ทําให้เราสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างที่เราสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ และยอมรับความจริงที่ว่า 
เราทุกคนสามารถมีความสุขได้โดยไม่ทําร้ายผู้อ่ืน ทุกคนสามารถค้นหาสิ่งที่เหมือนกัน เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันได้ 

Mr. Parnab Mukherjee กล่าวว่า บุคลิกเด่นของบุคคลและผู้ที่เป็นต้นแบบนั้น มีสิ่งสําคัญสามประการ 
ทีจ่ะนําไปสู่การเฉลิมฉลองความหลากหลายเพื่อความสามัคคี คือ ความคิดของการเป็นพลเมือง ความสําคัญของ
การเป็นวีรบุรุษ และปรากฏการณ์ทางการเมือง และยังได้กล่าวอีกว่า สิ่งนี้ยังไม่เพียงพอ หากจะต้องมีความอดทน 
ต่อความพ่ายแพ้ในอดีตที่ผ่านมา และอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด 

Ms. Neera Kapur กล่าวว่า เทคโนโลยีช่วยให้เราข้ามอุปสรรคทั้งหมดและช่วยให้เราสามารถไปเยี่ยมชม
สถานที่ห่างไกลได้จากในห้องนอนของเรา ซึ่งความสําคัญของความหลากหลายนั้น เราต้องยอมรับว่าข้อมูลและ
เทคโนโลยีการสื่อสารให้สิ่งที่หลากหลาย และในบางขณะที่อาจมีบางอย่างสุดโต่งบนอินเทอร์เน็ตด้วย นั่นคือ 
“ความเกลียดชังโปรแกรม” ซึ่งเธอรู้สึกว่าคือเสียงชัยชนะของคนทั่วไป 
 

Creative session 
กิจกรรมในช่วงบ่าย นักเรียนจะถูกแยกตามกลุ่มที่กําหนด และออกแบบงานศิลปะเป็นรายบุคคล เช่น 

การออกแบบลวดลายบนกระถางที่ทําด้วยเครื่องปั้นดินเผา การประดิษฐ์ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน การทําภาพ
โมเสก (mosaic) การวาดภาพลายเส้น การทําภาพตัดปะ เป็นต้น งานศิลปะบางอย่างดูจะไม่เหมาะกับนักเรียน
ชาย แต่นักเรียนก็มีความพยายามและความตั้งใจ ส่วนครู ๆ ทั้งหลายก็จะเดินดูนักเรียนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  

กิจกรรมนี้นักเรียนทําเสร็จเร็วกว่าเวลาที่กําหนดไว้มาก ทําให้มีเวลาเหลือกว่าจะถึงเวลาอาหารเย็น ที่นี่
รับประทานอาหารเย็น เวลา 19.30 น. ซึ่งในเมืองไทยจะรับประทานเวลา 18.00 น. รู้สึกหิวแต่ก็ต้องรอ เพราะ 
ทุกคนรอเหมือนกันหมด ดังนั้นพวกเราจึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวทําความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ผ่านการพูดคุย การเล่น
กีฬา การถ่ายภาพ ส่วนครูก็จะจับกลุ่มนั่งคุยกัน สําหรับครูได้รู้จัก Ms.Norazlina Binti Mat Saad (มาเลเซีย) 
Ms.Ligaya Bernales Cion (ฟิลิปปินส์) Mr. I Kutut Widida (อินโดนีเซีย) เราซักถามกันเรื่องท่ีพัก กิจกรรมที่
ผ่านมา โรงเรียนของแต่ละคน ฯลฯ จึงช่วยให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้น หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ทุกคนก็จะ
รอโฮสต์มารับกลับบ้าน ส่วนใครที่พักในโรงเรียนก็กลับเข้าที่พักได้เลย 
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Creative session 

 

อ. 12  พฤศจิกายน  2556 : Leadership session / Leadership Activities /  
Visit to Akshardham Temple 

 Leadership session 
 กิจกรรมเริ่มเวลา 8.30 น. โดยมีวิทยากรคือ Mr. Parnab Mukherjee ณ Sir Shankar Lal Hall 
วิทยากรไดน้ําเสนอการเปรียบเทียบระหว่างดินแดนของคนตายและเมืองที่ทันสมัย ผ่านสื่อวีดิทัศน์ การแสดง
ประกอบ และคําพูดเชิงคําถาม เพื่อกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของผู้ฟังให้เห็นถึงมุมมองที่น่าเศร้าของสังคม
มนุษย์ที่เรียกตนเองว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาด … เมื่อสิ้นสุดการบรรยาย วิทยากรได้รับการเสียงปรบมือด้วยความ
ประทับใจอย่างกึกก้อง  

 
Leadership session by Mr. Parnab Mukherjee 

 

Leadship Activities 
กิจกรรมนี้ไปที่ Roshanara Club เป็นคลับคล้ายกับ Polo Club ของไทย ระหว่างการเดินทางได้พบเห็น

เด็กขอทานเดินขอเงินระหว่างที่รถติดไฟแดง ทําให้นึกถึงเมืองไทยที่แทนที่จะมีขอทานแต่จะมีคนขายพวงมาลัย
แทน และเม่ือไปถึงที่ Roshanara Club ได้เห็นป้ายติดประกาศว่า “ขอทานและจัณฑาล ห้ามเข้า” ทําให้คิดว่า
ระบบวรรณะในอินเดียยังคงมีอยู่ แม้ว่าเวลายุคสมัยจะผ่านมานานเท่าใด ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทุกแห่ง
ยังคงมีอยู่ 
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บรรยากาศบนท้องถนนขณะรถตดิไฟแดง เด็กขอทานท่ีมาขอเงินขณะรถติด 

 

 กิจกรรมแรก คือ ให้นักเรียนทํากิจกรรมสันทนาการ คล้ายกับกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) 
หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นํา ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะได้รับหัวข้อไม่เหมือนกัน 

  

  
กิจกรรมสันทนาการ 
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กิจกรรมกลุ่ม : Leadership Activities 

 

Visit to Akshardham Temple 
 เวลาประมาณ 14.00 น. พวกเราออกเดินทางจาก Roshanara Club ไปยัง Akshardham Temple  
ซึ่งเป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของนิกาย Swaminarayan ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี โดยสร้างเสร็จในปี 
พ.ศ.2548 โดยกูรูองค์ที่ 5 (องค์ปัจจุบัน) คือ Pramukh Swami Maharaj มีอาสาสมัครช่วยงานก่อสร้างนี้
มากกว่า 11,000 คน 

Akshardham Temple ใช้เทคนิคการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ เนื่องจากเชื่อว่าจะทําให้มี
ความทนทานนานนับพันปี การตัดหินเป็นก้อนนั้นใช้เครื่องมือตัด แต่การแกะสลักหินใช้มือคนสลักอย่างเดียว 
Akshardham Temple อาคารที่เป็นวิหารกลางสร้างด้วยหินทรายสีชมพู จากรัฐราชาสถาน และหินอ่อนสีขาว
จากอิตาลี 
 วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเข้าชม และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมนําอุปกรณ์สื่อสาร โน้ตบุ๊ค  
กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปโดยเด็ดขาด คณะเดินทางจึงเสียเวลากับการนํากระเป๋าไปฝาก 
ที่จุดรับฝากของ โดยจะต้องถ่ายรูปของตนกับอุปกรณ์ท่ีฝากไว้ด้วย หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปภายในจะต้องเข้าแถวรอ
เพ่ือขึ้นไปยังส่วนของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือชมพระประวัติของศาสดา ก่อนที่จะไปชมวิหารเป็นลําดับสุดท้าย เรานั่งรออยู่
ประมาณ 2 ชั่วโมง คุยกันจนไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันแล้ว แต่เมื่อได้เข้าไปชม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

  



Community Development & Leadership Summit 2013 : กมลทิพย ์ เมฆวงศาโรจน ์ 24 

อาณาเขตพ้ืนที่ของ Akshardham Temple กว้างใหญ่มาก และก็สวยงามมากด้วยเช่นกัน มีพ้ืนที่
บางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อนสร้างเพ่ิมเติม ซึ่งน่าเสียดายมากที่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูป แต่อยากให้ผู้อ่านได้ชม
ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ จึงได้ค้นหาภาพจากในเว็บไซต์ มาให้ได้ชม (http://www.อินเดียทัวร์.com, 
http://www.mundoyo.com/Journal/?j=1541) 

 

  
Akshardham Temple 

 

พ. 13  พฤศจิกายน  2556 : SBI Day 1 (Field visits for Community service) / Policy-
making on community service 

SBI Day 1 (Field visits for Community service) 
กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 Group A : Old Age Home 
 Group B : Blind School 
 Group C : Cheshire Home 
 Group D : Mother Teresa Orphanage 

 

สําหรับพวกเราถูกจัดให้อยู่ใน Group B ร่วมกับประเทศดูไบ ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา  โดย
เดินทางไปโรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อเดินทางไปถึง พวกเราได้เห็นนักเรียนตาบอดกําลังเล่นคริกเก็ตกันอยู่ โดย
พวกเรายืนสังเกตวิธีการเล่นของพวกเขา ลูกคริกเก็ตท่ีใช้จะมีกระดิ่งอยู่ภายใน เมื่อโยนลูกไปจะมีเสียงกระดิ่ง ทํา
ให้นักเรียนตาบอดทราบว่าลูกบอลอยู่ในทิศทางใด เมื่อครูที่ดูแลนักเรียนเห็นพวกเรายืนดูอยู่ จึงได้ชักชวนนักเรียน
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ไปเล่น โดยให้นักเรียนผูกผ้าปิดตาและตีลูกคริกเก็ต ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่จะตีไม่ถูก เนื่องจากพวกเราไม่มี 
ความบกพร่องในด้านการรับรู้ จึงไม่ได้ถูกฝึกให้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอ่ืนทดแทน ทักษะของเราจึงแตกต่างจาก 
คนตาบอด ที่จะมีประสาทการรับรู้ทางเสียงได้ดีกว่าเรามาก 

สิ่งหนึ่งที่ทําให้ได้เรียนรู้คือ การที่เราเกิดมาเป็นคนปกติ มีอาการครบสามสิบสอง ไม่ได้หมายความว่า  
เราจะมีความสามารถมากกว่าคนพิการไปเสียทั้งหมด ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน ขึ้นกับเราสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู่ของเรามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่เท่านั้น 

ต่อจากนั้นพวกเราได้เข้ามาภายในอาคารและร่วมเล่นเกมกับนักเรียนตาบอด และในช่วงท้ายของกิจกรรม 
ทางโรงเรียนได้นําเราไปยังห้องเรียนฝึกทักษะการพิมพ์ดีด โรงงานผลิตเทียนขนาดย่อมที่มีคนงานคือคนตามบอด
ทั้งสิ้น รวมถึงสหกรณ์ร้านค้าที่นําผลิตภัณฑ์ที่มาจากคนตาบอดนํามาขาย ครูและนักเรียนต่างเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
และเม่ือได้เวลาอันสมควร พวกเราจึงเดินทางกลับโรงเรียน 

  
การเล่นคริกเกต็ร่วมกับนักเรียนตาบอด 

  
การเล่นเกมร่วมกับนักเรยีนตาบอด 
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นักเรียนตาบอดฝึกทักษะการพิมพด์ีด 

  
การผลิตเทียนโดยคนงานตาบอด 

 

ต่อจากนั้นพวกเราได้เข้ามาภายในอาคารและร่วมเล่นเกมกับนักเรียนตาบอด และในช่วงท้ายของกิจกรรม 
ทางโรงเรียนได้นําเราไปยังห้องเรียนฝึกทักษะการพิมพ์ดีด โรงงานผลิตเทียนขนาดย่อมที่มีคนงานคือคนตามบอด
ทั้งสิ้น รวมถึงสหกรณ์ร้านค้าที่นําผลิตภัณฑ์ที่มาจากคนตาบอดนํามาขาย ครูและนักเรียนต่างเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
และเม่ือได้เวลาอันสมควร พวกเราจึงเดินทางกลับโรงเรียน 

 

Policy-making on community service 
 กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการต่อยอดความรู้
ที่ได้จากกิจกรรมช่วงเช้า โดยให้นักเรียนได้เข้า
กลุ่มเพ่ือร่วมอภิปรายถึงการสร้างนโยบายเกี่ยวกับ
การบริการชุมชน 

 
 การอภิปรายเกี่ยวกับ Policy-making on community service 
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พฤ. 14  พฤศจิกายน  2556 : Inauguration of Football Match / TATA Day-Session 1 
(Interactive Workshop) / Trigger Session /  
Cultural Performance by Eminent Indian Artist 

Inauguration of Football Match 
ในเช้าวันนี้ ทุกคนต่างตื่นเต้นกับการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียนชาย-หญิงหลายคนต่างเตรียม

ชุดกีฬามาเพ่ือร่วมการแข่งขัน แต่ผลปรากฏว่า เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิง ทําให้นักเรียนชายรวมถึงนักเรียนของ
เราด้วยผิดหวังที่ไม่ได้แข่งขันฟุตบอล คงเป็นเพราะหลายคนอยากเปลี่ยนบรรยากาศของกิจกรรมเป็นการเล่นกีฬา
บ้าง เนื่องจากกิจกรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการเสียส่วนใหญ่ 

แม้ว่าจะนักเรียนชายจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้แข่ง แต่ก็มียังแสดงสปิริตเป็นกองเชียร์นักเรียนหญิง แข่งขันกับ
นักกีฬาฟุตบอลหญิงที่ Modern School เชิญมาร่วมแข่งขันด้วย  

  

 
Football Match 
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TATA Day-Session 1 (Interactive Workshop) 
วันนี้เป็นวัน TATA Day มีความพิเศษ คือ “TATA” เป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของอินเดียรายใหญ่ 

ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการ CDLS ผู้ที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้คือ Mr. Bharat Wakhlu ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท TATA 

 
TATA Day-Session 1 

 

Mr. Bharat Wakhlu ได้เน้นถึงความสําคัญของการเป็นผู้นําผ่านการเล่าเรื่องที่เรียกว่า “กฎของสองมือ”  
เขาอยากจะเป็นประเทศอินเดีย มีความสุข และเขามีความเชื่อว่าอยู่ลึก ๆ ว่า คนเราทุกคนทํางานเพ่ือตอบสนอง
จิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดความสุขผ่านการทํางานที่ตนรับผิดชอบ พร้อมกับได้นําเสนอของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท TATA 
คือ Jamshedji Tata ซึ่งเขาได้กําหนดคุณสมบัติ 4 ประการของการเป็นผู้นําที่ดี คือ ประกาแรกการเปลี่ยนแปลง
จะเริ่มต้นจากตัวเราเอง ประการที่สอง เราต้องลงมือทําเดี๋ยวนี้ ประการที่สาม การกระทําท่ีถูกต้องจะแสดงออก
จากจิตใจที่ยิงใหญ่ ประการสุดท้าย ต้องมีความรับผิดชอบ และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําไม่ว่าผลงานที่ออกมาจะดี
หรือไม่ดีก็ตาม 
 

Trigger Session 
กิจกรรมนี้เป็นการแบ่งกลุ่มและให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้นํา บุคคล

ต้นแบบของแต่ละคน และส่งตัวแทนออกมานําเสนอความคิดท่ีได้จากกลุ่มของตน 

  
การประชุมเพื่อหาข้อสรุปก่อนการนําเสนองาน 
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การแสดงผลงานของนักเรียน 

 

Orientation Program 
 กิจกรรมนี้ได้เชิญ Mr. Suresh Goyal ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําของเล่นพ้ืนบ้านของอินเดีย ซึ่งเป็นการ
ประดิษฐ์ที่ง่าย และสามารถหาวัสดุในการทําได้ทั่วไป เช่น “Fly Fish” เป็นของเล่นที่ทําจากระดาษ มีความกว้าง 
1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร นํามาตัดและขัดกัน ทําให้มีรูปทรงคล้ายตัวปลา วิธีการเล่นคือ ให้โยน Fly Fish 
ขึ้นไปในอากาศ เนื่องจาก Fly Fish เป็นกระดาษ จึงมีน้ําหนักเบา เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะหมุน เหมือนกับกําลัง
บินอยู่ จากนั้นก็จะค่อย ๆ หล่นลงมา 
 ของเล่นที่เราเล่นในปัจจุบัน ล้วนมีราคาแพง ซึ่งความจริงแล้วเราสามารถประดิษฐ์เองได้ และยังช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เล่น ทําให้เกิดความเป็นมิตรและความสามัคคีโดยที่เราไม่รู้ตัว  

  
วิทยากร : Mr. Suresh Goyal บรรยากาศขณะกาํลังทําของเล่น 

 

Cultural Performance by Eminent Indian Artist 
 ในช่วงค่ํา เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย ประกอบด้วยการร้องเพลง การแสดง และการเต้นรํา 
ชุดการแสดงที่นักแสดงสวมใส่ จะมีสีสันสดใด และขณะเคลื่อนไหวเครื่องประดับก็จะกระทบแสงไฟ ประกอบกับมี
เสียงกระดิ่งที่ข้อเท้า ที่เต้นตามจังหวะดนตรี ทําให้บรรยากาศครื้นเครงยิ่งขึ้น  
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การเต้นรําประกอบการแสดง นักแสดงท้ังหมดออกมาหน้าเวท ี

 
ศ. 15  พฤศจิกายน  2556 : SBI Day 2 (Interactive Workshop) / Practice of Cultural 

Performance 
SBI Day 2 (Interactive Workshop) 

 กิจกรรมเช้าวันนี้คล้ายกับเมื่อสองวันก่อน คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่
กําหนดให้ แล้วออกมานําเสนอ โดยครั้งนี้เน้นในเรื่องของความแตกต่าง แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ สอดคล้องกับ
หัวข้อของงานในปีนี้ 

  
บรรยากาศขณะทํากิจกรรมกลุม่ 

  
บอร์ดแสดงผลงานของแตล่ะกลุ่ม 
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Practice of Cultural Performance 
 ช่วงเวลานี้ น่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลาย ๆ คนรอคอย เพราะนักเรียนทุกคนจะได้ซ้อมใหญ่การแสดง
ประจําชาติของตน ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานาน ระหว่างที่รอคิวการฝึกซ้อมของประเทศตน นักเรียนก็จะจับกลุ่มกัน
พูดคุย หยอกล้อกัน และหากมีการแสดงใดที่น่าสนใจหรือชื่นชอบ ก็จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นไปด้วย 
 หลังจากการซ้อมการแสดงสิ้นสุด ค่ํานี้ Modern School ได้เชิญโฮสต์จากครอบครัวต่าง ๆ มาร่วม
รับประทานอาหารเย็น พร้อมกับมีบูทขายเครื่องประดับและเสื้อผ้าด้วย  

  
เมนูอาหารไทย : พะแนงหมู กับ ผัดผักรวมมติร ถ่ายภาพร่วมกับโฮสต ์

  
เสื้อผ้าและเครื่องประดับท่ีนํามาขายในงาน 

 
ส. 16  พฤศจิกายน  2556 : Visit to Rashtrapati Bhawan / Exhibition and Performance  
 Visit to Rashtrapati Bhawan 
 วันนี้พวกเราแต่งกายชุดสุภาพ เนื่องจากเช้านี้เราจะไปยังทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ซึ่งเรียกว่า 
“Rastrapati Bhawan” สถานที่นี้แต่เดิมเคยเป็นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยอาณานิคม มีห้องถึง 340 ห้อง เป็น
สถาปัตยกรรมผสมระหว่างตะวันตกกับศิลปะโมกุล ตัวห้องโถงเรียกว่า Durbar Hall มีโดมขนาดใหญ่แบบอินเดีย
ทําด้วยทองแดงอยู่ด้านบน ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสําคัญ ๆ ของทางการ 
 พวกเราสามารถถ่ายภาพได้เพียงภายนอก และไม่สามารถนําสิ่งใด ๆ พกติดตัวไปได้เลย อีกท้ังยังต้องนํา
พาสปอร์ตมาแสดงตนด้วย โดยเมื่อเข้าไปแล้ว เจ้าหน้าที่ของทําเนียบฯ จะเก็บพาสปอร์ตของทุกคนไว้ ภายในจะมี 
ตู้แสดงของที่ระลึกต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากนานาประเทศ รวมถึงภาพวาดของกษัตริย์อังกฤษและขุนนางอังกฤษที่เข้า
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มาปกครองอินเดียในสมัยอาณานิคม ผู้เข้าชมบางคนคาดหวังที่จะได้เห็นเครื่องใช้หรือสิ่งที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
อินเดีย แต่ไม่พบเลย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า เนื่องจากอาคารนี้สร้างในสมัยอาณานิคมซึ่งอยู่ในความปกครองของ
ประเทศอังกฤษ การออกแบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงได้รับอิทธิพลจากตะวันตกทั้งสิ้น 

 
ทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย (Rastrapati Bhawan) 

 

 Cultural Exhibition and Performance 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจรรมที่ทุกคนรอคอย คือ การแสดงนิทรรศการและการแสดงประจําชาติ พวกเราใช้เวลา
ในช่วงบ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ ซึ่งโต๊ะที่ใช้จัดนิทรรศการมีความกว้าง 3 ฟุต ยาว 5 ฟุต พวกเราต่างกุลีกุจอ
ช่วยกันจัด ตามที่ได้ซ้อมกันมาล่วงหน้าจากประเทศไทย เรามาเสียเวลาเล็กน้อยกับการต่อโมเดลพระที่นั่งอนันต
สมาคม และ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพราะไม่สามารถทําล่วงหน้าได้ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี 

  
ขะมักเขม้นกับการเตรียมนิทรรศการ 

 

 บรรยากาศของงานนิทรรศการคึกคักและน่าตื่นเต้น คล้ายกับงานออกร้านในงาน Gala Day ของโรงเรียน 
แตกต่างกันที่ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจําชาติ 

ผู้อํานวยการของ Modern School แขกผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียนของ Modern School จะเดินมาชม
นิทรรศการของแต่ละประเทศ ซึ่งพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก 
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นิทรรศการของประเทศต่าง ๆ 
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 หลังจากสิ้นสุดช่วงนิทรรศการแล้ว นักเรียนต้องเร่งเก็บของและไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ก่อนการแสดง
จะเริ่ม เป็นการมอบของที่ระลึกของโรงเรียน โดยผู้มอบคือ กรรมการอํานวยการของโรงเรียน หลังจากนั้นจะเป็น
การแสดงประจําชาติ ซึ่งโดยมากจะเป็นการร้องเพลง และการเต้น สําหรับประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศอ่ืน
คือ เป็นการแสดงมวยไทยคาดเชือก ซึ่งนักเรียนสามารถทําได้ดีเหมือนที่ซักซ้อมไว้ และได้รับเสียงปรบมือด้วย
ความประทับใจหลังการแสดงเสร็จสิ้น ขอขอบคุณ คุณครูล้อมเดช เรืองนนท์ ที่สละเวลามาช่วยฝึกซ้อม และ 
ขอชื่นชมนักเรียนที่แม้เวลาฝึกซ้อมจะน้อยแต่ก็มีความตั้งใจมากและแสดงได้ดีมาก 

  

  

  
การแสดงมวยไทยคาดเชือก 
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การแสดงของออสเตรเลีย การแสดงของจีน 

  
การแสดงของอินโดนีเซีย การแสดงของเม็กซโิก 

  
การแสดงของเยอรมัน การแสดงของสหรัฐอเมริกา 
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อา. 17  พฤศจิกายน  2556 : Tree Plantation / Experience Traditional India at Radha 
Krishnan School / Valedictory Function 

 Tree Plantation 
 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํากิจกรรม ในช่วง
เช้าเป็นการปลูกต้นไม้ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไร เรา
ปลูกไว้ในกระถาง โรงเรียนละ 1 ต้น โดยจะมีป้ายชื่อ
โรงเรียนปักไว้ด้วย 
 

 Experience Traditional India at 
Radha Krishnan School 
 หลังจากปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว พวกเรา
เดินทางไปยัง Radha Krishnan School ซึ่งเป็น
โรงเรียนนานาชาติ ครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี มีการมอบพวงมาลัยและผ้าลายธงชาติอินเดียให้
คล้องคอ และเจิมหน้าฝากเป็นจุดสีแดง อีกทั้งยังมีวง
ปี่สก็อตตั้งแถวต้อนรับด้วย  
 กิจกรรมนี้ทําให้พวกเราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต
ส่วนหนึ่งของชาวอินเดียผ่านการร้องเพลงและต้นรํา  

 
Tree Plantation 

มีการนําอูฐและช้างมาให้ขี่ด้วย ทําให้นึกถึงปางช้าง อยุธยา นอกจากนั้นยังมีการเขียนลวดลายลงบนผิวหนังที่
เรียกว่า “เฮนนา” อีกด้วย ก่อนกลับทางโรงเรียนได้ให้พวกเราเขียนข้อความลงบนป้ายผ้า และได้รับของที่ระลึก
เป็นรูปหล่อองคพ์ระศิวะเต้นรํา 

  
บรรยากาศการต้อนรับของ Radha Krishnan School 
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นักเรียนทํากิจกรรมร่วมกัน เขียนบันทึกความทรงจํา 

 
Valedictory Function 
 ช่วงเย็นเป็นงานพิธีอําลา โดยให้มีตัวแทนนักเรียนมากล่าวความรู้สึกต่อการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
หลังจากนั้นเป็นงานร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณลานกลางแจ้ง  

  
พิธีอําลาและปดิกิจกรรม CDLS 2013 

 

นักเรียนหลายคนรู้สึกเศร้าที่ต้องจากกัน บางคนถึงกับร้องไห้ เพ่ือน ๆ ต้องคอยปลอบให้คลายเศร้า 
หลังจากนั้นหลายคนเริ่มทยอยกันกลับ เนื่องจากต้องเตรียมตัวไปสนามบิน รวมทั้งกลุ่มของพวกเราด้วย

เช่นกัน ก่อนกลับเราได้นัดหมายเวลาที่จะเจอกันอีกครั้งที่สนามบิน 
ครมูาถึงสนามบินเวลา 23.00 น. อากาศเย็นและมีลมแรง โฮสต์บอกแก่ครวู่า พวกเขาไม่สามารถไปส่งถึง

ภายในอาคารได้ เพราะผู้ที่เข้าไปในอาคารคือผู้ที่เดินทางเท่านั้น หลังจากท่ีร่ําลากันแล้ว โฮสต์จึงแยกตัวกลับบ้าน   
ในระหว่างนี้ไดน้ักเรียนก็ทยอยกันมา รวมถึงคณะเดินทางของประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ถึงแม้ว่าเราจะกลับกันคนละ
เวลา แต่ทุกคนต่างทยอยกันมาถึงสนามบินในเวลาไล่เลี่ยกัน บรรยากาศคล้ายกับได้กลับมาเจอเพ่ือนอีกครั้ง  
เราทักทายกันเล็กน้อย ก่อนแยกย้ายกันไปเพื่อเช็คอิน  

หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว พวกเราทุกคนต่างรีบเดินไปยังประตูท่ีจะขึ้นเครื่องบิน โดยหวังที่จะได้
พักผ่อนบริเวณท่ีพักรอ ในระหว่างรอขึ้นเครื่องโดยเร็วที่สุด เพราะเหนื่อยล้ากันมาท้ังวันแล้ว 
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จ. 18  พฤศจิกายน  2556 : เดินทางกลับถึงประเทศไทย (DEL-BKK) 
 พวกเราเดินทางกลับโดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX 708 เวลา 2.40 น. ถึงประเทศไทย
เวลา 8.10 น. พวกเราใช้เวลาไม่นานนักเพ่ือผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง จากนั้นจึงนั่งรถตู้
กลับมาถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
 กิจกรรมนี้สร้างความประทับใจมากมาย เราทุกคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะมาจากคนละประเทศ 
ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันและเข้าใจกันได้ ประสบการณ์ในครั้งนี้คงไม่ตํารา
หรือหนังสือเล่มใดเขียนบรรยายได้เทียบเท่า ... 
 ขอขอบพระคุณวชิราวุธวิทยาลัย ที่มอบโอกาสและประสบการณ์อันล้ําค่าให้ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 1. เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและการได้รู้จักครูและนักเรียนจากประเทศ
ต่าง ๆ เช่น มิตรภาพ ความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ซึ่งหาได้น้อยในสังคมปัจจุบัน 
 2. ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเห็นความสําคัญของภาษามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทําให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 
 4. ได้เผยแพร่ความเป็นไทย ผ่านนิทรรศการและการแสดงศิลปะประจําชาติ รวมถีงได้เรียนรู้ศิลปประจํา
ชาติอ่ืนด้วยเช่นกัน 
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