โปรแกรม 50 plus โปรแกรมเรี ยนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่วยั 50ปี ขึ ้นไป ที่น่าจะยังไม่คอ่ ยเป็ นที่ค้ นุ หูคนไทยสักเท่าไหร่ เพราะเวลาที่เรานึกถึงคอร์ สเรี ยน
ภาษาอังกฤษ ภาพส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเด็กเล็ก วัยรุ่ น หนุ่มสาว หรื อวัยทํางาน

แต่โปรแกรม 50 plus จะเป็ นโปรแกรมพิเศษเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป หรื อถ้ าใครที่อายุหย่อนๆ 50 ปี เล็กน้ อย แต่สนใจก็สามารถสมัครเข้ าร่วมโปรแกรม
ได้ เช่นกัน

ผู้เขียนได้ มีโอกาสไปร่ วมเรี ยนโปรแกรมนี ้ช่วงเดือน กย. 62 เป็ นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึง่ ถือว่าเป็ นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและคุ้มค่ามาก รู้ สกึ ดีใจที่มี
โปรแกรมดีๆแบบนี ้สําหรับผู้ใหญ่วยั เกษี ยณ ที่พอมีเวลาและอยากเปลีย่ นการเดินทางแบบท่องเที่ยวทัว่ ไป มาเป็ นการเดินทางและใช้ ชีวิตแบบชิวๆ ในเมืองที่สวย
และคลาสิคมากๆ และได้ เรี ยนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรื อเพื่อรื อ้ ฟื น้ การใช้ ภาษาอังกฤษให้ คล่องขึ ้น ในขณะเดียวกันก็ได้ เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม การใช้ ชีวิตของชาว
อังกฤษรวมถึงการได้ พบปะกับเพื่อนๆจากนานาชาติ

โปรแกรมจัดโดยสถาบันสอนภาษาชื่อ English in Chester ตังอยู
้ ่ที่เมือง Chester เมืองทางภาคเหนือตอนต้ นของประเทศอังกฤษ ซึง่ ในความคิดเห็น
ส่วนตัว Chester เป็ นเมืองที่เหมาะสมมากๆสําหรับโปรแกรมนี ้ เพราะโดยตัวเมือง มีความสงบ แต่ไม่เหงา มีความปลอดภัยสูง เป็ นเมืองเก่าที่เต็มไปด้ วย
ประวัตศิ าสตร์ ที่น่าสนใจมากมาย การเดินทางก็สะดวก การเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนมาที่เมืองเชสเตอร์ ใช้ เวลาเพียง 2 ชัว่ โมง

ที่พกั ที่ทางสถาบัน จัดหาให้ ก็สะดวกสบาย และเนื่องจากโปรแกรมนี ้เป็ นโปรแกรมของผู้ใหญ่ ที่พกั ส่วนใหญ่จะเป็ นหอพักกึ่ง apartment หรื อ guest
house ซึง่ ทางสถาบันจะจัดหาให้ ตามความเหมาะสม แต่ก็มีบางท่านเลือกอยากอยู่ homestay ก็สามารถทําได้ เช่นกัน ถ้ าที่พกั ในลักษณะของหอพัก หรื อ
guest house เป็ นที่พกั ที่มีห้องนํ ้าในตัว แต่คา่ ที่พกั จะไม่รวมอาหาร แต่จะมีครัวรวมให้ เราสามารถทําอาหารทานเองได้ หรื อบางแห่งอาจจะเป็ นห้ อง
studio ที่มีครัวอยู่ในตัว แต่ราคาค่าห้ องชนิดนี ้จะแพงกว่าราคาห้ องทัว่ ไปนิดหน่อย แล้ วแต่เราจะเลือก แต่ถ้าเป็ น homestay ส่วนใหญ่จะรวมอาหารเช้ า
และเย็น

เมื่อผู้เขียนตัดสินใจเข้ าร่ วมโปรแกรม ก็ได้ น้องๆที่ ไอดีล เอ็ดดูเคชัน่ ช่วยจัดการในการติดต่อกับทางสถาบัน รวมถึงการจัดการเรื่ องวีซา่ ที่พกั ตัว๋ เครื่ องบินต่างๆ ซึง่
เราสามาถเลือกการเดินทางและสายการบินได้ ตามที่สะดวก
การเดินทางสามารถบินไปลงที่ลอนดอน และต่อสายการบินภายในประเทศไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ หรื อ ลิวอร์ พลู (โดยปรกติทางสถาบันจะจัดรถมารับ - ส่ง
ที่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ หรื อ ลิเวอร์ พลู เนื่องจาก
เชสเตอร์ ไม่ได้ มีสนามบินเป็ นของตนเอง) แต่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่ลอนดอนก่อนแล้ วค่อยบินต่อ
หรื อถ้ ากระเป๋ าไม่เป็ นภาระมากเกินไป หลังจากผ่านพิธีการที่ลอนดอนแล้ ว สามารถเดินทางต่อมาทีเ่ มือง เชสเตอร์ โดยตรงโดยทางรถไฟ หรื อนัง่ National
Coach จากสถานีที่สนามบิน Heathrow มาได้ เลย แต่ขอยํ ้าว่าสัมภาระต้ องไม่เยอะนะคะ

ผู้เขียนเลือกเดินทางด้ วยสายการบิน Emirate เพราะมีไฟลท์บินไปที่เมืองดูไบก่อนโดยใช้ เวลาบินประมาณ 6-7 โมง เบรค รอต่อเครื่ องประมาณ 2 ชัวโมงที่
สนามบินเมืองดูไบ ซึง่ สะดวก สบาย ใหญ่โต ร้ านค้ าในสนามบินก็ยงั คงเปิ ดอยูไ่ ม่ว่าดึกดิน่ แค่ไหน จากนันก็
้ ใช้ เวลาบินต่ออีกประมาณ 7 ชัว่ โมงเข้ าสูส่ นามบิน
เมืองแมนเชสเตอร์ โดยตรงและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองที่สนามบินแมนเชสเตอร์ ได้ เลย
วิธีการนี ้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบบินยาวรวดเดียว แต่ผ้ เู ขียนชอบให้ มีเบรคระหว่างทางจะได้ ไม่ต้องนัง่ เครื่ องนานเกินไป เมืองแมสเชสเตอร์ เป็ นเมือง
ค่อนข้ างใหญ่ มีสนามบินนานาชาติเป็ นของตนเอง สายการบินที่บินตรงมาที่แมนเชสเตอร์ มีให้ เลือกใช้ บริการได้ หลายสายการบินพอสมควร แต่จะไม่มีของการ
บินไทย
ออกเดินทางประมาณสามทุม่ ครึ่งของคืนวันเสาร์ มาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ ประมาณ 7 โมงเช้ าของวันอาทิตย์ เนื่องจากเวลาที่ประเทศอังกฤษช้ ากว่า
เมืองไทย 6 ชัว่ โมง (ปรกติ ราคาที่พกั ที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ จะกําหนดให้ นกั เรี ยนเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์ และ เดินทางกลับในวันเสาร์ แต่ถ้าผู้ใดอยากมาถึง
ก่อน หรื อกลับช้ ากว่าช่วงเวลาที่กําหนดก็สามารถทําได้ แต่ต้องชําระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มจากราคาตามโปรแกรม)
เมื่อผ่านพิธีการออกมา ก็จะเห็นเจ้ าหน้ าทีม่ ารับ ถือป้ายชื่อของเรายืนรออยูเ่ พื่อพาไปที่พกั และเนื่องจากผู้เขียนได้ ที่พกั เป็ นหอพักชื่อ Fontessa House ซึง่
ปรกติเจ้ าหน้ าที่จะทํางานวันจันทร์ - ศุกร์ ทําให้ เวลาที่ไปถึงจะไม่มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเรา แต่ก่อนการเดินทาง 2 - 3 วัน ทางหอพักได้ สง่ อีเมล์แจ้ งว่าเมื่อมาถึงให้
เราโทรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อมาเปิ ดประตูที่พกั และส่งมอบ key card ห้ องพัก ตรงจุดนี ้ถ้ าเป็ นไปได้ เราอาจจะซื ้อซิมการ์ ดที่สนามบินเลยเพื่อ
ใช้ โทรติดต่อเจ้ าหน้ าที่ หรื ออาจให้ ทางผู้มารับเป็ นคนช่วยโทรแจ้ งให้ เรา

ห้ องพักน่าอยู่มากเทียบกับราคาถือว่าไม่แพงเลย ห้ องสะอาด กว้ างขวาง เตียงนอนขนาดควีนไซด์ มีโต๊ ะเขียนหนังสือ พร้ อมที่เสียบปลัก๊ และ USB พร้ อม และ
ค่อนข้ างเยอะ แต่ห้องนํ ้าจะเล็กนิดหน่อย ทางหอพักจะจัดผ้ าเช็ดตัวไว้ ให้ 2 ผืน และจะมีการทําความสะอาดให้ สปั ดาห์ละ 1 ครัง้ (อยากแนะนําสําหรับผู้ที่จะมา
พักที่นี่ให้ ตดิ ผ้ าเช็ดเท้ ามาด้ วยจะดีมาก เพราะทางหอพักมีให้ แต่ผ้าเช็ดตัว มีไม้ กวาดเล็กๆ แต่ไม่มีผ้าสําหรับเช็ดพื ้นหรื อเช็ดเท้ า)
ภายในห้ องจะมีบอร์ ดติดผนัง มี brochure เล็กๆบอกรหัส wifi แต่ต้องมีการลงทะเบียนก่อนถึงจะใช้ ได้ และมีข้อจํากัดโดยสามารถใช้ wifi กับโทรศัพท์ได้
เพียงเครื่ องเดียว (ที่พกั แต่ละที่จะมีลกั ษณะและเงื่อนไขบางอย่างแตกต่างกันไป ) ในที่นี ้ผู้เขียนอธิบายเฉพาะในส่วนของที่ตวั เองพักคือ Fontessa House
ที่พกั อยู่สบายและพร้ อม แต่ตดิ ที่เค้ าไม่มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลเมื่อเราไปถึงวันอาทิตย์ เวลาติดปั ญหาอาจจะต้ องพยายามแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าด้ วยตัวเองพอสมควร
ผู้เขียนไปถึงช่วงสายๆมีปัญหาเรื่ องลงทะเบียนไวไฟในตอนแรกและไม่มีเจ้ าหน้ าที่ช่วยแก้ ปัญหา ซิมการ์ ดที่เตรี ยมมาก็ยงั ใช้ ได้ ไม่คอ่ ยดี เลยตัดสินใจออกจาก
หอพักและถามทางคนแถวนันเพื
้ ่อเดินเข้ าไปในเมือง
โชคดีที่พกั ใกล้ ตวั เมืองและเดินไม่ยาก เลยสามารถเดินสํารวจตัวเมืองได้ สะดวกพอสมควร (แนะนําว่าถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะศึกษาเส้ นทางจากที่พกั มาทีต่ วั เมืองและ
มาที่โรงเรี ยน อาจจะพิมพ์เป็ นกระดาษติดตัวมาด้ วย เผื่อกรณีที่เราไม่สามารถใช้ อินเตอร์ เนตและเปิ ด google map ไม่ได้ ) แต่ผ้ เู ขียนได้ สอบถามพี่ๆคนไทย
ท่านอื่นที่พกั คนละแห่งกัน ส่วนที่เป็ น guest house เค้ าจะมีเจ้ าหน้ าที่ประจําที่พกั เมื่อไปถึงเค้ าก็จะช่วยเหลือดูแลจนเรา settle ปั ญหาอย่างที่ผ้ เู ขียนเจอ
ก็อาจจะไม่เกิด)

เดินข้ ามวงเวียนเล็กๆ เข้ ามาบริ เวณตัวเมืองได้ ซกั พักความเหนื่อยก็ถกู ทดแทนด้ วยความชื่นใจ เพราะความสวย น่ารักของตัวเมือง

เชสเตอร์ เป็ นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้ นเชสไชน์ มีแม่นํ ้าดี (River Dee) เป็ นแม่นํ ้าสายหลักของเมือง และมีจดุ เด่นคือ กําแพงทีส่ ร้ างล้ อมรอบเมืองความยาว
2.95 กิโลเมตร ซึง่ สร้ างไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยโรมันเพื่อใช้ ปอ้ งกันเมืองจากศัตรู แต่ปัจจุบนั กําแพงเมืองได้ รับการพัฒนาจนกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว กิจกรรมเดินรอบ
กําแพงเมืองถือเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึง่ สําหรับผู้ที่รักการเดิน เพราะการเดินบนกําแพงเมือง สามารถจะเห็นสภาพบ้ านเมืองได้ โดยรอบๆ และมีจดุ ให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ ้น ลง จากกําแพงเพื่อสํารวจจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆได้ เป็ นระยะๆ

Eastgate Clock นาฬิกาประจําเมืองที่ถือเป็ นแลนด์มาร์ คที่สําคัญ ที่นกั ท่องเทีย่ วให้ ความสนใจเป็ นอย่างมากอีกจุดหนึง่ ว่ากันว่าเป็ นนาฬกิ าที่มีคนชอบมา
ถ่ายภาพเป็ นอันดับสองรองจากนาฬิกา Big Ben เลยทีดียว และยังเป็ นจุดที่สามารถขึ ้นลง City Wall ได้ ด้วยจากบริ เวณนี ้

เชสเตอร์ ได้ รับฉายาว่า เมือง balck & white เพราะบ้ านเรื อนส่วนใหญ่สร้ างด้ วย สถาปั ตยกรรม แบบ Tudor โครงสร้ างบ้ านเรื อนทําด้ วยไม้ ทาสี ขาว
สลับดํา สวยงาม ตลอดย่านใจกลางเมือง อาคารบางแห่งตกแต่งด้ วยไม้ ฉลุ ดูคลาสิคมากๆ

ภายในเมืองมีร้านค้ า ร้ านอาหาร คาเฟ่ น่ารักมากมายเต็มสองข้ างทาง รวมถึงตรอกซอกซอยเล็กๆ ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปสํารวจ รวมถึง Chester Cathedal
, Town Hall , Story House, Chester Zoo และสถานที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

อากาศช่วงเดือน กย.ดีมากๆ สดชื่น เย็นฉํ่าเหมือนติดแอร์ ทวั่ ทังเมื
้ อง แต่ไม่หนาวมาก แต่อากาศที่องั กฤษก็ไม่คอ่ ยเสถียรมีบางวันแดดออก ค่อนข้ างร้ อน มีฝนตก
บ้ าง แต่อากาศจะเย็นเป็ นส่วนใหญ่

เช้ าวันจันทร์ เริ่ มแรกของโปรแกรม จะเริ่มประมาณ 9 โมงเช้ า เมื่อไปถึง รร จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลให้ คําแนะนําเรื่ องลงทะเบียน และเข้ าห้ องเรี ยนเพื่อทํา
placement test และเราต้ องวางเงินประกันค่าที่พกั จํานวน 200 ปอนด์ โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด บัตรเครดิต หรื อบัตร travel card ถ้ าชําระด้ วย
เงินสด
เมือเรี ยนจบ สามารถขอรับเงินสดคืนได้ ในวันศุกร์ สดุ ท้ ายของคอร์ ส (กรณีที่ไม่ได้ ทําของเสียหาย) แต่ถ้าชําระด้ วยบัตรทาง รร จะคืนเงินเข้ าบัตรให้ ภายใน 1
สัปดาห์หลังจากที่คอร์ สจบ
วันแรกจะมีการปฐมนิเทศน์เล็กๆ กับนั กเรี ยนที่เข้ าร่ วมโปรแกรมทุกๆคนในบรรยากาศที่สนุกสนานมาก พร้ อมกับมีการแนะนํา เจ้ าหน้ าที่ อาจารย์ที่สอนและ
อาจารย์สว่ นกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดต่างๆ พร้ อมแจก pack เอกสารให้ กบั นั กเรี ยน
จากนันจะมี
้ การจัด class เล็กๆเพื่อให้ นกั เรี ยนสอบวัดระดับ โดยแบ่งเป็ นการสอบข้ อเขียนเป็ นคําถามแบบ multiple choices จํานวน 100 ข้ อและ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อจะจัดชันเรี
้ ยนที่แน่นอนใช้ เวลาถึงประมาณ 13.00 น. จากนันก็
้ ปล่อยทานอาหารกลางวัน โดยอาจารย์จะพาไปแนะนําร้ านค้ าใกล้ โรงเรี ยน

หลังอาหารกลางวัน ทุกคนจะกลับมาพบกันที่ รร ประมาณ 14.15 น. จากนัน้ อาจารย์ก็จะพาทุกๆคนเดินเที่ยวรอบเมือง พร้ อมบอกเล่าประวัตคิ ร่ าวๆและ

สถานที่สําคัญในเมือง จบกิจกรรมประมาณ 15.00 น. ก็แยกย้ ายกันตามอัธยาศัย

เช้ าวันอังคารมีการติดบอร์ ดไว้ ที่โรงเรี ยนว่าใครอยู่กลุม่ ไหน เรี ยนทีห่ ้ องไหน ซึง่ การจัดการเรี ยน การสอนของ โรงเรี ยนทําได้ ดี และน่าสนใจ โดยแบ่งเป็ นการเรี ยน
วันละ 3 ชัว่ โมง 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยเริ่ มเรี ยนคาบแรก ตังแต่
้ เวลา 9.30 –11.00 เบรค 30 นาที

ซึง่ ช่วงเบรค ทาง รร จะจัดห้ องให้ เฉพาะนั กเรี ยนกลุม่ 50 plus มีชา กาแฟ ช๊ อคโกแลตร้ อน และ
ขนมปั งกรอบ หรื อคุ้กกี ้ เตรี ยมไว้ ให้ ทกุ วัน และห้ องนี ้จัดเป็ นห้ องสันทนาการที่นั กเรี ยนทุกคนจากสารพัดชาติทมี่ าโปรแกรมนี ้จะมารวมกัน พูดคุย ทําความรู้ จกั กัน
และสามารถนําอาหารกลางวันมารับประทานที่ห้องนี ้ได้
ต่อจากนันก็
้ เริ่ มเรี ยนคาบที่ 2 จากเวลา 11.30 -13.00 น. โดยที่แต่ละชันเรี
้ ยนจะมีคณ
ุ ครู ประจํา 2 ท่าน การเรี ยนส่วนใหญ่เน้ นการจับคู่ จับกลุม่ สนทนา
และทํากิจกรรมร่วมกัน โดยคุณครู จะสอดแทรกการใช้ หลักภาษาอยู่ในการพูดคุย บางครัง้ ก็เน้ นการอ่านออกเสียง การเรี ยนเรื่ องราวในประวัตศิ าสตร์ หรื อการ
เรี ยนเกี่ยวกับงานประพันธ์ บรรยากาศการเรี ยนส่วนใหญ่จะค่อนข้ างสนุกสนาน และได้ รับความรู้รอบตัวใหม่ๆรวมถึงหลักการใช้ ภาษาให้ ถกู ต้ อง ห้ องที่ผ้ เู ขียน
เรี ยนมีนกั เรี ยน 8 คน มีพี่คนไทยเก่งมากๆ 1 ท่านอยู่ห้องเดียวกัน ที่เหลือจะเป็ นเพื่อนๆ มาจากออสเตรี ย เยอรมัน สวิสเซอร์ แลนด์ เพื่อนๆน่ารักทุกคนและให้
ความช่วยเหลือกันดีเวลาจับคูท่ ํางานร่ วมกัน

บ่ายวันอังคารแรกจะเป็ นวันที่ฝึกทักษะการฟั ง โดยนักเรี ยนจากทุกชันเรี
้ ยนจะมารวมกัน และอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทังหลั
้ กสูตรตลอดทัง้
2 สัปดาห์
บ่ายวันพุธ จะเป็ น free afternoon เราจะมีเวลาเดินเที่ยว shopping หรื อทําอะไรตามอิสระ แต่ช่วงเย็นโรงเรี ยนจะมีกิจกรรมทางเลือก คือนักเรี ยน
สามารถจะร่ วมหรื อไม่ร่วมกิจกรรมก็ได้ ถ้ าร่ วมกิจกรรมจะมีคา่ ใช้ จา่ ยประมาณ 5 ปอนด์ โดยสัปดาห์แรก รร จะพาไปทัวร์ pub ในเมือง

บ่ายวันพฤหัสแรก ทางสถาบันจัดรถบัสเฉพาะนักเรี ยนกรุ๊ป 50 plus ไปเที่ยวชม Speke Hall & Gardens กิจกรรมเริ่ มประมาณ 14.25 และกลับเข้ า
เมืองประมาณ 18.00

บ่ายวันศุกร์ แรก ทาง รร พาไปลอง afternoon tea เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ ที่ร้าน MAD HATTERS ร้ าน
Bakery ชื่อดัง จิบEnglish Tea พร้ อมสโคน ขนมปั งชื่อดังสัญชาติองั กฤษ อร่อยมากๆ

วันเสาร์ เป็ นวันที่เที่ยวเต็มวันของโปรแกรม รร พาไปเยี่ยมชม Iron Bridge สะพานเหล็กแห่งแรกของโลกในช่วงของการปฎิวิตอุตสาหกรรมของอังกฤษ

ต่อด้ วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณท์ที่ทํากระเบื ้องโบราณ พร้ อมประวัตคิ วามเป็ นมา เป็ นแหล่งรวบรวมกระเบื ้องสวยๆมากมาย รวมถึงแวะร้ านกิฟท์ชอป และนัง่ จิบ
ชา กาแฟที่ห้อง Tea Room และแวะชมเมืองโบราณกับสถาปั ตยกรรม Renaissance และกลับเข้ าเมืองเชสเตอร์ ประมาณ 18.00 น.
วันอาทิตย์เป็ นวันหยุด 1 วัน สําหรับคนที่อยากไปเทีย่ วต่างเมือง รร ช่วยติดต่อบริ ษัททัวร์ สําหรับกิจกรรมพิเศษ สามารถไปลงชื่อตามโปรแกรมที่เราอยากจะไปแต่
ต้ องเสียค่าใช้ ตา่ งหากจากโปรแกรม
ส่วนวันจันทร์ สปั ดาห์ที่ 2 ของโปรแกรมช่วงบ่ายจะเป็ น free afternoon

บ่ายวันอังคาร รร พาไปเยี่ยมชม Port Sunlight อาณาจักรแรกเริ่ มของบริ ษัท Uniliver ที่มีประวัตคิ วามเป็ นมาที่น่าสนใจมากๆ กิจกรรมเริ่มประมาณ
14.15 และกลับถึงเมืองเชสเตอร์ ประมาณ 18.00 น.
บ่ายวันพุธ เป็ น free afternoon อีก 1 ครัง้ ส่วนช่วงคํ่ามีกิจกรรมทางเลือกคือ Irish Dance ซึง่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 5 ปอนด์

บ่ายวันพฤหัส รร พาไปชมการแสดง Morris Dance การแสดงการเต้ นรํ าดังเดิ
้ มของอังกฤษ

วันศุกร์ ซึง่ ถือเป็ นวันสุดท้ ายของการเรี ยนโปรแกรมสองสัปดาห์ การเรี ยนคาบ 2 เป็ นการเรี ยนที่สนุกมากเพราะอาจารย์ให้ เล่นละครกัน โดยจําลองสถานการณ์
ว่าเกิดการฆาตกรรมขึ ้น และให้ นกั เรี ยนสมมติเป็ นตัวละครแต่ละตัวในเหตุการณ์ และให้ สืบหาว่าใครเป็ นฆาตกรโปรแกรมนี ้ทังสนุ
้ ก ทังตลก
้
และได้ ใช้ ทกั ษะการ
ใช้ ภาษาแบบเต็มๆในการสัมภาษณ์เพื่อนร่ วมเหตุการณ์ รวมถึงทักษะการสังเกตุ การเก็บข้ อมูลเพื่อหาตัวฆาตกรเรี ยกว่าเป็ นการเรี ยนส่งท้ ายที่ทงสนุ
ั ้ ก และได้
ประโยชน์เต็มที่

จบคาบเรี ยนที่ 2 ก็จะมีการรับประกาศนียบัตรและถ่ายรูปร่ วมกัน

หลังจากนัน้ ทางโรงเรี ยนพาไปเลี ้ยงอาหารกลางวันถือเป็ น farewell lunch ท่ามกลางบรรยากาศที่ทงสนุ
ั ้ ก เพลิดเพลิน อาหารอร่อย แต่ก็มี

แอบเศร้ าเพราะถือว่าจบคอร์ สและต้ องแยกย้ ายกันกลับประเทศของตัวเอง ยกเว้ นสําหรับผู้ที่ลงเรี ยน 4 สัปดาห์ ก็จะมีโอกาส
ได้ เรี ยนและทํากิจกรรมร่วมกันต่ออีก 2 สัปดาห์

ซึง่ โดยปรกติโปรแกรม 50 plus ระยะเวลาในการเรี ยนขันตํ
้ ่าคือ 2 สัปดาห์ และสูงสุดไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพราะหลังจาก 4 สัปดาห์ การเรี ยนและกิจกรรมจะ
วนกลับมาเริ่มใหม่เหมือนเดิม
ผู้เขียนลงเรี ยนในระยะเวลาแค่ 2 สัปดาห์ การเขียนจึงบอกเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมเพียงแค่ 2 สัปดาห์ และหลังจากเรี ยนจบก็เดินทางกลับในตอนเช้ าของวันเสาร์
ตามตารางของโรงเรี ยน
จบโปรแกรมการเรี ยน 2 สัปดาห์ทเี่ ต็มอิม่ และมีความสุข พร้ อมประโยชน์และความทรงจําดีๆมากมาย และถ้ ามีโอกาสได้ กลับไปเรี ยนอีก คงไม่ยอมพลาดอย่าง
แน่นอน
หมายเหตุท้ายเรื่ อง
ในทริ ปนี ้ พี่คนไทยที่เรี ยนห้ องเดียวกับผู้เขียน ชื่อพี่เล็ก Wannalak

Sucharit
พี่เล็กเป็ นอดีตผู้อาํ นวยการฝ่ ายข่ าวต่ างประเทศของสํานักข่ าวไทย (ช่ อง 9/MCOT).
พี่เล็กมีความรู้ รอบตัวมากมาย ชอบศึกษาและสนใจทุกอย่ างจริ งจัง
ช่ วงกิจกรรมเที่ยวต่ างเมืองที่ รร พาไป พี่เล็กได้ ไปชมและศึกษาประวัตศิ าสตร์ เพิ่มเติม
และมีเขียนไว้ ใน FB ส่ วนตัวได้ สนุก และน่ าสนใจมาก ผู้เขียนจึงได้ ขออนุญาตนําเนือ้ หาที่พ่ เี ล็กเขียน
ไว้ เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆมาลงไว้ ท้ายเรื่ อง เพื่อเป็ นประโยชน์ กับผู้อ่าน ขอขอบพระคุณพี่เล็กไว้ ณ ที่น่ ี
ด้ วยค่ ะ
Speke Hall, Garden and Estate
20 กันยายน · ลิเวอร์ พลู , สหราชอาณาจักร ·

คฤหาสถ์ซอ่ นพระ...
เยี่ยมบ้ านสไตล์ Tudor ของท่าน Sir William Norris
ใน Liverpool สร้ างมาเกือบ 500 ปี
เทียบกับไทยก็ก่อนเสียกรุงครัง้ ที่ 1
นอกจากจะสวยงามประณีต มีกลิ่นอายของการอยูอ่ าศัยจริ ง ๆยังมีความลับที่อนั ตรายถึงชีวิตซ่อนอยู่...
หลังจากพระเจ้ าเฮนรี่ ที่ 8 เปลี่ยนจาก โรมันคาทอลิก เป็ น เชิร์ช ออฟ อิงแลนด์
มีการกวาดล้ าง จับกุมพระโรมันคาทอลิกทัว่ ประเทศ
ตระกูล Norris เป็ นคาทอลิก และบ้ านนี ้ก็เป็ นที่ซ่อนของพระหลายรูป
มีการเจาะช่องเล็ก ๆไว้ ส่องดูวา่ ทหารจะขี่ม้าจะค้ นบ้ าน จับพระไปเมื่อไหร่
มาเมื่อไหร่ รี บให้ พระมาหลบที่ห้องลับ
Priest Hole ขอเรี ยกว่า หลุมหลบพระ แล้ วกันนะคะ
ประตูลบั ข้ างห้ องนอนท่านเจ้ าของบ้ าน
ดูไม่ออกว่าเป็ นประตู ดูเหมือนฝาห้ องธรรมดา
แต่พอเข้ าไปจะมีบนั ไดเล็ก ๆ
ขึ ้นไปเป็ นห้ องหรื อช่องแคบ ๆ
พระท่านต้ องแอบเงียบ ๆอยูใ่ นนัน้
จนกว่าทหารจะกลับไป
เชื่อว่าบ้ านนี ้จะมีอโุ มงค์ลบั ขุดทะลุไปยังแม่นํ ้าเมอร์ ซี่
เพื่อเป็ นเส้ นทางหนีตายของพระและของเจ้ าของบ้ าน
การทําเช่นนี ้ จะถูกตังข้
้ อหาเป็ นกบฏ
หากถูกจับได้ นอกจากจะชะตาขาดแล้ วยังจะถูกยึดบ้ าน ริบทรัพย์สินทังหมดอี
้
กด้ วย
ตามประวัตแิ จ้ งว่า ทหารยกพวกกันมา 4 ครัง้ แต่คว้ านํ ้าเหลวเพราะหลุมหลบพระที่สร้ างไว้ อย่างแนบเนียน

ที่ The Iron Bridge
22 กันยายน · Telford, สหราชอาณาจักร ·
สะพานเหล็ก
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกของโลกเกิดขึ ้นที่นี่!!!
เรารู้จกั ใช้ ประโยชน์จากเหล็กมาตังแต่
้ โบราณ แต่...ชาวอังกฤษนาม Abraham Darby
เห็นว่า เหล็กแท้ ๆแม้ จะแข็ง แต่ร้าวง่าย
จึงได้ คดิ ค้ นเพิ่มโน่นนี่เข้ าไปในการถลุงเหล็กจนได้ เหล็กหล่อ หรื อ Cast Iron
และได้ สร้ างสะพานเหล็กแห่งแรกของโลกขึ ้นที่นี่

เทียบกับบ้ านเราก็รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินฯหรื อเสียกรุงครัง้ ที่ 2 มาได้ 12 ปี
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมที่จดุ ประกายด้ วยการที่เราสามารถนําเหล็กมาหล่อเป็ นอะไรก็ได้ ตามที่ต้องการ แข็งแรง
ทนทาน ประจวบเหมาะกับอีกหลายปั จจัยในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน ตัวขับเคลื่อนคือ เครื่ องจักรไอนํ ้าที่ James
Watt ต่อยอดให้ พลังไอนํ ้าดันของหนักมหาศาลเคลื่อนที่ไปได้ โดยไม่ต้องใช้ แรงคน
เหล็กหล่อมาพบกับพลังไอนํ ้า เกิดเครื่ องทอผ้ า ทอได้ เร็ วกว่าคนทอหลายเท่า เกิดรถจักรไอนํ ้า Rocket
แล้ วพัฒนาเป็ นรถไฟปู๊ น ๆ
รถไฟสายแรกของโลก วิ่งระหว่าง Liverpool กับ Manchester ส่วนทางนํ ้า Great Western เรื อกลไฟลําแรก
ของโลกก็แล่นฉิวข้ ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากเมืองBristol ในอังกฤษไป New York
ทังรถไฟและเรื
้
อกลไฟนี ้เกิดขึ ้นเทียบกับไทยก็สมัยรัชกาลที่ 3
นัน่ หมายความว่า ยุคสมัยของการเป็ นนายตัวเอง ทํางานอยูท่ ี่บ้านก็จบลง ชีวิตสาว/หนุม่ โรงงานก็เริ่มต้ นขึ ้น
หรื อที่เรี ยกว่า คลื่นลูกที่ 2
ส่วนเรื อกลไฟ พัฒนาแล่นได้ ไกล ติดอาวุธหนักอย่างปื นใหญ่ พร้ อมกองทหารที่ฝึกอย่างดีมีแบบแผน
ไปที่ไหนก็ยึดดินแดนอิสระเป็ นเมืองขึ ้น เริ่ มต้ นยุคอาณานิคม...

Port Sunlight
25 กันยายน ·
จากสบูซ่ นั ไลต์
กลายมาเป็ นยูนิลิเวอร์
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วิลเลี่ยม ลีเวอร์ เป็ นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อปี 2394 คุณพ่อดีใจที่ได้ ลกู ชายมาสืบทอดกิจการร้ านของชํา
ไม่ต้องเรี ยนมาก อายุ 16 พ่อให้ ออกจากโรงเรี ยนมาช่วยขายของ
วิลเลียมกับน้ องชาย เจมส์ เห็นว่า สบูใ่ นท้ องตลาดที่ขายในร้ านของพ่อ ไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพ อยากจะทําสบูด่ ี ๆ
ออกมาขายเอง เมื่อวิลเลี่ยม อายุ 34 ปี ในปี 2428
(เทียบกับไทย เป็ นรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ได้ 17 ปี )
เขากับเจมส์ น้ องชายก็ทําโรงงานทําสบู่
ในนาม ลีเวอร์ บราเธอร์ ส
มีการผลิตสบูร่ ูปแบบใหม่ที่นกั เคมี หุ้นส่วนของบริ ษัทคิดค้ นขึ ้นแปลกใหม่ ไม่มีใครเคยทํามาก่อน ใช้ นํ ้ามัน
ปาล์มและกรี เซอรี น แทนไขมันสัตว์
มันคือ สบูซ่ นั ไลต์!!!
ก้ อนสี่เหลี่ยม สีเหลือง ที่คนไทยสมัยก่อนใช้ กนั ทัว่ บ้ านทัว่ เมือง
สบูซ่ นั ไลต์สง่ จากอังกฤษไปขายทัว่ โลก
ขายดิบขายดี ผลิตแทบไม่พอขาย
ปี 2431 จึงต้ องขยับขยาย วิลเลี่ยม ลีเวอร์ เจ้ าของโรงงานเป็ นคนที่คิดต่างจากผู้คนเมื่อร้ อยกว่าปี ที่แล้ ว
เขาซื ้อที่ดนิ ผืนใหญ่ 140 ไร่
สร้ างโรงงานใหม่และ
สร้ างบ้ านให้ คนงานอยู่
บ้ านจริ ง ๆไม่ใช่เพิงพักคนงาน หลังคาสังกะสี!!!
จ้ างสถาปนิกหลายสิบคนมาออกแบบให้ แตกต่าง สวยงาม
บ้ านคนงานหลายร้ อยหลังมีนํ ้าประปาใช้ มีห้องนํ ้าส่วนตัว
ให้ เช่าราคาถูก ๆ

เขาเชื่อว่าคนงานที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตดี จะทํางานได้ ดีกว่าคนงานที่อยู่กนั ตามยถากรรม
ที่นี่คอ่ ย ๆพัฒนามาเรื่ อย ๆจนมีโบสถ์ โรงเรี ยน ห้ องสมุด โรงหนัง โรงละคร สระว่ายนํ ้าครบครัน
รวมถึงสวนสวย
คนอังกฤษสมัยนันก็
้ แปลกใจในความคิดนี ้แต่ก็ต้องทึง่ เมื่อโรงงานของลีเวอร์ บราเธอร์ ผลิตสบูอ่ อกขายสัปดาห์
ละ 5,000 ตัน
กิจการของลีเวอร์ บราเธอร์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสบูซ่ นั ไลต์ ก็ผลิตสบูไ่ ลฟ์ บอย สบูล่ กั ส์ วิม ผลิตภัณฑ์ล้าง
ห้ องนํ ้า
ในปี 2473 (ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2 ปี ) ลีเวอร์ บราเธอร์ ส ควบรวมกิจการกับบริษัทของเนเธอร์ แลนด์
ชื่อ Margarine Unie
ใช้ ชื่อใหม่วา่ ยูนิลีเวอร์ Unilever!!!
รายงานเมื่อสองปี ที่แล้ ว Unilever กําไร 7,500 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
วิลเลี่ยม ลีเวอร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นท่านลอร์ ด
Lord Leverhulme
เสียชีวิตที่ ลอนดอน
สิริอายุ 74 ปี

