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สารจากนายกสมาคมฯ

2

สวัสดีค่ะพี่ๆ น้องๆ และสมาชิก
ชาว Serviam ทุกท่าน

	 ต่อกันที่ปลายเดือนวันที่	29	พฤศจิกายน	เชิญทุกท่าน

มาอุดหนุนท�าบุญช้อปซื้อสินค้าราคาพิเศษ	เสื้อผ้า	เครื่องใช้ 

และอาหาร	 ท้ังของใหม่จากโรงงานและของมือสองสภาพดี

มากมาย	ใน	“งานสวยได้กุศล”	รายได้สนับสนุนกิจการของ

บ้านเทพ	ในชมุชนแออดัสวนอ้อย	คลองเตย	อนัเป็นกจิกรรม

เพิม่คณุภาพชวีติของผูท้ีด้่อยกว่า	ณ	หอประชมุใหญ่โรงเรยีน

มาแตร์เดอีฯ	บริจาคของได้ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนกุ๊กไก่		

	 งานท่ีท่านท้ังหลายได้รอคอยกันมาเป็นเวลานานพอ

สมควร	เลื่อนแล้วเลื่อนอีก	คืองานอะไรเอ่ย	จ�ากันได้ไหม...

ขอเฉลยเลยแล้วกันนะ	งาน	MD	Night	ไง	ครั้งนี้จัดแน่นอน	

พบกันวันเสาร์ที่	 22	 พฤศจิกายน	 บริเวณสนามหญ้า

หน้าโรงเรียน	 ในงานท่านจะได้รับความบันเทิงและความ

สนกุสนานจากการแสดงของพีน้่องศษิย์เก่า		โดยทางสมาคม

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไม่มเีหตกุารณ์ใดมาท�าให้เราต้องเลือ่น

อีกแล้ว...รีบติดต่อซื้อบัตรได้ที่ห้องสมาคมนักเรียนเก่า	ส่วน

ท่านที่ซื้อไปแล้วสามารถน�าบัตรเก่ามาเปลี่ยนได้ค่ะ	

	 ท้ายนี้ทางสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ	 หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคยนะคะ	

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา	ณ	ที่นี้

	 สวัสดีค่ะ

       พรพรรรณ  พรประภา

          นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

                        ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินท่ีได้

มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน	ได้แก่	ซิสเตอร์สมจิตร์	

ครองบุญศรี	 เป็นอธิการเจ้าคณะภาคและประธานกรรมการ

บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	 ซิสเตอร์รวงกาญจนา	 ชินะผา 

ซ่ึงได้ย้ายกลบัมาบ้านมาแตร์เดอฯี	ซสิเตอร์จินตนา	ฉตัรสภุางค์	

ได้ย้ายไปดแูลโรงเรยีนปิยมาตย์ทีพ่ะเยา	และซสิเตอร์กญัญา	

คุวินทร์พันธ์	ย้ายไปดูแลบ้านเพชรส�าราญ	หัวหิน

	 หลังจากเหตุการณ์บ้านเมืองดีขึ้น	 และกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติแล้ว	ท�าให้ทางสมาคมสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่

ค้างคาอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง		 	 	 	 	

	 “โครงการพันดวงใจเพื่อครูอาวุโส”	 ท่ีได้เปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมือ่วนัที่	14	มถินุายนนัน้เป็นโครงการระดมทนุ 

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ	 ค่ารักษาพยาบาลแก่คุณครูหลัง

เกษยีณอายงุาน	ซึง่หวงัว่าจะได้รบัความช่วยเหลอืสนบัสนนุ

จากพี่ๆ	น้องๆ	ต่อไป	ท่านใดสนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่

มูลนิธิมาแตร์ฯ	ได้เลยนะคะ		 	 	

	 การแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุลศษิย์อร์ุสลุนิ	ครัง้ที	่1	ชงิถ้วย 

พระราชทานศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์		อัครราชกุมารี	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน		

ณ	 สยามพารากอน	 จัดขึ้นเพื่อน�ารายได้ส่วนหน่ึงสนับสนุน

ให้กับโรงเรียนปิยมาตย์	 และโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน	 เพื่อ

ใช้ส�าหรับสวัสดิการคุณครูปัจจุบัน	 โดยงานดังกล่าวได้ผ่าน

ลุล่วงไปด้วยดี	ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ

	 ทางสมาคมฯ	 ต้องขอแสดงความเสียใจกับโครงการ 

บ้านเทพทีเ่กดิเพลงิไหม้อาคารเรยีนชัน้บน	ท�าให้ไม่สามารถใช้ 

งานได้	จงึได้ย้ายทีเ่รยีนไปใช้ห้องสมดุชัว่คราวของวดัสะพาน	

ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดสะพาน	ในการนี้ 

ขอขอบคุณพี่น้องผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้บริจาคและให้ความ

ช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์		

	 วันอังคารที่	18	สิงหาคมจะมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟ

การกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

โดยรายได้จ�านวนหนึ่งเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบส		ส่วน

ที่เหลือให้แก่โรงเรียนอื่นๆ	 และสนับสนุนกองทุนพัฒนา

คุณภาพชีวิตครู	ส่วนงาน	Beauty	and	the	Biz	2014	กลับ

มาแล้วค่ะ	ก�าหนดวันจัดงานสนุกๆ	และได้กุศลปีนี้เราจะจัด

กันวันเสาร์ที่	1	พฤศจิกายน	2557	ที่เก่าเวลาเดิม	ติดตาม

ข่าวสารแบรนด์และความบนัเทิงในงานได้ในฉบบัหน้านะคะ	
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MD Special 

Mary of the Incarnation

St. Mary

เรื่อง : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี (MD 37)

 นักเรียนเก่าตั้งแต่ประมาณรุ่นที่ 30 ซึ่งโรงเรียน

ได้จัดให้มีสีคณะฟ้า แดง เหลือง เขียว และ

มีชื่อไพเราะว่า อัจฉรามัย อูร์สุลานารี สุรนารี และ 

ธมัมกญัญา แล้ว คงไม่ลมืว่าเรามนัีกบญุองค์อปุถมัภ์ของ 

สีคณะด้วย คอื สีฟ้า นกับญุอญัจลา สแีดง นกับญุอร์ุสลุา 

สีเหลือง นักบุญโยน ออฟ อาร์ค และสีเขียว นักบุญ 

เทเรซา ต่อมาทางซิสเตอร์ได้เปล่ียนองค์อุปถัมภ์ของ 

สีเหลืองเป็นบุญราศีเมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น เพราะ

ท่านเป็นสมาชิกอุร์สุลิน     

	 ซิสเตอร์สมจิตร์	ครองบุญศรี	MD	37	ได้กรุณาให้ข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ	Mary	of	the	Incarnation	ดังนี้							

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศ	Mary	of	the	

Incarnation	เป็นนักบญุเมือ่วนัที	่3	เมษายน	ค.ศ.	2014	โดย

ประวัติของ	Saint	Mary	of	the	Incarnation	คือ	เดิมท่านชื่อ 

Marie	Guyart	เกดิเมือ่	ค.ศ.1599	ทีเ่มอืงตร์ู	(Tours)	ประเทศ 

ฝรั่งเศส	 การเสียชีวิตของท่านใน	 ค.ศ.	 1672	 ที่แคนาดา

ได้ท�าให้กระแสเรียกที่ขัดแย้งกันในฐานะภรรยา	 มารดา	

นกับวชในเขตพรต	และ	มชิชนันาร	ี(ผูเ้ผยแผ่ศาสนา)	สูท่วปี

อเมรกิาเหนอืและใต้	ซึง่ได้ผสมผสานกลมกลนืกนัอย่างลงตวั

	 หลังจาก	 17	 ปีของความเป็นม่ายและความปรารถนา

อันลึกลับแห่งพระวรสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เมรี่ได ้

ออกเดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลไปกับเพื่อนร่วมงานอุร์สุลิน

สองท่าน	เพื่อประกาศข่าวดีให้แก่เด็กๆ	ชาวอินเดียนแดงใน

ทวปีอเมรกิาเหนอื	ด้วยเหตนุีเ้มรีจ่งึถอืได้ว่าเป็นนกับวชหญงิ 

คนแรกของทวีปนั้น	 เมรี่เขียนไว้ว่า	 “องค์พระจิตเจ้าผู้ทรง

น�าทางดฉินั		ทรงคอยเฝ้าดแูลดฉินัด้วยความรกัยิง่		ทรงโน้มน�า 

ดิฉนัไปยงัจุดหมายเดียวกนัเสมอ	นัน่คอืการปฏิบติัฤทธิก์ศุล

ต่างๆ	เพื่อที่จะให้ดิฉันด�าเนินตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร		

ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่ม	 วิญญาณของดิฉันมีความสนใจพิเศษใน

ความปรารถนาที่จะถูกครอบครองอย่างสมบูรณ์โดยจิตของ

พระคริสตเยซู

	 “พระองค์ทรงประทานความสมบรูณ์นีแ้ก่ดิฉนัในระดบัที่

จะท�าให้พระองค์ทรงพอพระทยั	การครอบครองโดยสมบรูณ์

นีส้�าเรจ็ไปโดยกจิการศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์ในขัน้ตอนต่างๆ	

ที่ต่อเนื่องกัน	 โดยพระองค์ทรงน�าดิฉันด้วยพระเมตตาล้น-

เหลือของพระองค์	 ซึ่งถ้าดิฉันได้ร่วมมือตอบสนองการทรง

น�านั้นอย่างครบครัน	 ความก้าวหน้าในความศักด์ิสิทธิ์ของ

ดิฉันคงจะแตกต่างไปอย่างมาก...	 ดิฉันวิงวอนต่อพระเจ้า 

องค์แห่งความดี	 คู่ชีวิตท่ีน่าเชิดชูบูชา	 โปรดกรุณาลบล้าง

มลทินทั้งมวลของดิฉันด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์		

และโปรดเมตตาต่อดิฉันผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ...”

	 Mary	of	the	Incarnation	ได้รบัการแต่งตัง้เป็นบญุราศใีน 

ค.ศ.	1980	ท่านได้รับการยกย่องไม่เพียงเป็นผู้ก่อตั้งคณะ

อุร์สุลินในประเทศแคนาดาเท่านั้น	 	 แต่ยังได้รับการยกย่อง

ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศแคนาดาอีกด้วย

	 *จาก...หนังสือ	 “PEOPLE’S	 COMPANION	 to	 the	

BREVIARY	VOLUME	II”	  
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คิดถึงคุณครู

คุณครูรัชนี โรจนะเสน
เรื่องและสัมภาษณ์ : ดนุชรี ตันทโอภาส (MD 64)

ครูกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคุณครูจบจาก

ที่ไหนคะ

	 “ครูจบจากวิทยาลัยครูพระนคร	เอกวิทย์-คณิตค่ะ”

ครูสอนวิชาภาษาไทยหนูนี่คะ  

	 “คุณน้าของครู	 คุณครูปราณี	 เป็นครูอยู่ท่ีมาแตร์เดอีฯ	

อยูแ่ล้ว	ชวนครมูาสมคัรทีน่ี	่ตอนมาสมคัรคณุแม่บญุประจกัษ์

สัมภาษณ์	 สุดท้ายก็บอกครูว่าครูวิทย์เต็มแล้ว	 พอครูได้ยิน

อย่างนี	้ครกูค็ดิว่าคงไม่ได้สอนทีน่ีแ่ล้ว	แต่คณุแม่กถ็ามครตู่อ

นะว่า	‘แล้วเธอสอนภาษาไทยได้ไหม	เราก�าลังขาดครูภาษา

ไทย’	ครูจึงได้มาเป็นครูที่นี่ค่ะ”	

จากครูวิทย์มาเป็นครูไทยหรือคะ

	 “ใช่ค่ะ	ภาษาไทยเป็นวิชาโทของครู”	

ครูเริ่มสอนที่ชั้นไหนคะ 

	 “ครเูริม่สอนชัน้	ป.7	ตอนนัน้ม	ี3	ห้อง	เรยีกว่าห้อง	ก	ข		ค 

หรอืห้องกดั	ห้องขบ	และห้องเคีย้ว	(หวัเราะ)	มคีรปูระจ�าชัน้	

3	คน	คือ	ครูยุพดี	ครูทองย้อย	และครู”		

หลังจากนั้นล่ะคะ

	 “พอเปล่ียนระบบการศึกษาจาก	 ป.7	 เป็น	 มศ.1	 ทาง

โรงเรยีนอนญุาตให้ครไูปเรยีนต่อเพิม่เตมิด้านการสอนภาษา

ไทยทีว่ทิยาลยัครจูนัทร์เกษมหลงัเลกิเรยีน	ท�าให้ครมูคีวามรู้

และได้รับวุฒิการศึกษาด้านการสอนภาษาไทย”

มาเรื่องเบาๆ กันบ้างค่ะ ครูมีงานอดิเรกอะไรคะ

	 “ครชูอบอ่านหนงัสือและอ่านได้ทกุแนวเลย	นกัเขยีนคน

โปรดคอืโรสลาเรน	เช่น	ค่าของคน	นกัเขยีนคนนีเ้ขยีนแนวผู้

หญิงแกร่ง	แข็งนอกอ่อนใน	อีกคนที่ชอบคือโสภาค	สุวรรณ		

โดยเฉพาะเรื่องฟ้าจรดทราย	 เป็นแนวต่างประเทศ	 ครูชอบ

ท่ีเขาเขียนถึงศักด์ิศรีความเป็นคน	 คุณค่าของคนเก่ง	 คนมี

ความสามารถ	 แต่มีเหตุให้ต้องไปตกอยู่ผิดที่ผิดทาง	 แต่ก็

สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ได้ด้วยความรัก”

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ที่เรียนชั้น ป.7 สมัยเมื่อ 38 ปีที่แล้ว

ย่อมรู้จักคุณครูภาษาไทยที่กระฉับกระเฉง ท่าทางเคร่งขรึม ออกเสียง ร เรือ ชัดเจนไม่พลาด 

และส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระยะ 20 กว่าปีมานี้ 

ครั้งใดที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากปากท่าน เสียงหัวเราะอย่างมีสาระย่อมตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย
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หนูสัมผัสได้ค่ะว่าครูรักพวกหนูมากๆ ความรักของครู

ต่อลูกศิษย์รุ่นหนูกับรุ่นใหม่ๆ นี้เหมือนหรือต่างกันคะ 

ในความคิดของครู

	 “ครูรักลูกศิษย์ทุกรุ่นน่ันแหละ	 แต่ส�าหรับเด็กรุ่นใหม่น้ี	

เหมือนที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า	 ‘จงอดทนนานและอดกลั้น

ต่อกันและกันด้วยความรัก’	(อฟ	4	:	3)	ครูต้องอดทนและ

อดทนนานส�าหรับเด็กรุ่นใหม่น้ี	 อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้ล่ะมั้ง”	

นอกจากความรักแล้ว ครูยังใช้วิธีไหนดูแลอบรม

นักเรียนอีกบ้างคะ

	 “ครจูะไม่ตดัสนิใครก่อนทีจ่ะฟังและรูเ้หตผุล	ครจูะพดูคยุ 

ให้พวกเขาคิดได้และตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง	 บางครั้งครู

เผชญิกบัความวุน่วายและความไม่พร้อมของนกัเรยีนในห้อง

สอน	ครูจะใช้ความเงียบเป็นสัญญาณเตือนนักเรียน	แต่ก่อน

ที่จะตดัสินใจใชว้ิธนีี้ครตูอ้งไตร่ตรองก่อนนะว่าการหยดุสอน

ของครูต้องไม่ท�าให้นักเรียนเสียประโยชน์ที่พึงได้ตามปกติ”

อะไรเป็นความสบายใจและท�าให้ครูอยู่ที่โรงเรียนนี้มา

ถึง 38 ปีคะ

	 “ความไว้วางใจที่ได้รับจากโรงเรียน	 และการท�าหน้าที่

ของตนอย่างเต็มที่	ท�าให้สบายใจ	ไม่กดดัน”

ส�าหรับครู อะไรคือรางวัลของชีวิตการเป็นครูมาแตร์

เดอีฯ คะ

	 “การได้เป็นมติรแท้ของนกัเรยีนค่ะ	มเีหตกุารณ์ครัง้หนึง่

ทีค่รเูป็นครปูระจ�าชัน้	มนีกัเรยีนใหม่คนหน่ึงทีไ่ม่สามารถเข้า

กับเพื่อนได้	แล้วเพื่อนๆ	เองก็ไม่ให้การยอมรับนักเรียนใหม่

คนนี้เหมือนกัน	 จนเกิดเป็นความกดดันภายในห้อง	 ครูใช้

วิธีพูดคุยให้ก�าลังใจนักเรียนใหม่คนนี้	 พร้อมๆ	 กับการช่วย

ให้นักเรียนในห้องได้เปิดใจรับเพ่ือนใหม่คนนี้	 ใช้เวลานาน

เหมอืนกนั	แต่ในทีส่ดุนกัเรยีนส่วนใหญ่กเ็ปิดใจให้เพ่ือนใหม่

คนนี	้และนกัเรียนใหม่คนนีก้เ็ปิดใจเช่นกนั	เขาสามารถเรยีน

ต่อจนจบจากโรงเรียนและส�าเร็จการศึกษาได้ตามที่ตั้งใจไว้		

เด็กคนนี้ยังคงมาพบ	มาหาครูเสมอๆ	เห็นแล้วก็ชื่นใจ	เป็น

รางวัลแก่ชีวิตครูค่ะ”	

ขอคุณครูฝากข้อคิดแก่นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ทั้งรุ่นเก่า

และรุ่นปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ

	 “ครูขอให้ทุกคนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากย่ิงขึ้น		

เคารพระเบียบวินัย	สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า	มี

ความปกติสุขและสันติค่ะ”	  
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เรื่อง : ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

เรื่องเล่าจากฝ่ายวิชาการ

ชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนมาแตร์

เดอีฯ ยังคงความโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์แม้ในวันนี ้

ดังจะเห็นได้จากผลการสอบโอเน็ตครั้งล่าสุดของนักเรียน 

ยังคงมีคะแนนภาษาอังกฤษน�าอยู่และมีแนวโน้มดีข้ึนด้วย 

ขณะนี้โรงเรียนของเรามีครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นเจ้าของ 

ภาษาอยู่ประมาณ 20 คน ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายาม 

แสวงหาและคดัเลอืกครฝูรัง่ทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัเิหมาะสม 

มาสอนที่โรงเรียน

 มาวันนี้ นอกจากความส�าเร็จด้านภาษาอังกฤษแล้ว  

อาจารย์สุมิตรายังอยากเห็นโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ก้าว

กระโดดในวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงก็สอดคล้องกับความตั้งใจ

ของนักเรียนเก่าสายวิชาการที่ต้องการรณรงค์ให้นักเรียน

รุ่นน้องเห็นความส�าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยชี้ให้เห็น

ว่าทักษะคณิตศาสตร์จะช่วยให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร์ สถิติ  

เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การเงิน ฯลฯ อีกทั้งยังฝึกสมอง

ให้ฉบัไว และท�าให้เกดิความมัน่ใจในการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่

ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน นักเรียนเก่าโดยอนุกรรมการ

วิชาการจึงขอเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ศกัยภาพด้านคณติศาสตร์ของนกัเรยีนอย่างก้าวกระโดดตาม

เป้าหมายของโรงเรียนให้จงได้

 จากการประชุมร่วมกับครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 1 

ถงึ 6 เมือ่วนัเสาร์ที ่21 มถินุายน 2557 คณุครจิูนต์  จิระริยากลุ 

หัวหน้ากลุ ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานว่า ขณะน้ี 

โรงเรียนได้เริ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ Maths Whizz 

ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อช่วยการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ในระดับประถม โดยจัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้

รองรับจ�านวน 2 ห้อง บรรจุเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คห้อง

ละ 40 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนใช้คนละหนึ่งเครื่องโดยไม่ต้อง

แย่งกัน แต่ละคนมีหูฟังและเมาส์ รวมทั้งมี user name และ

รหัสผ่านเข้าไปใช้โปรแกรมเป็นของตนเอง ดังนั้นหลังจาก

เรยีนหวัข้อใดๆ ในชัน้เรยีนมาแล้ว เช่น เรือ่งเศษส่วน เป็นต้น   

นักเรียนก็จะได้มาทบทวนและท�าแบบฝึกหัดด้วยโปรแกรม 

Maths Whizz ทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิด โปรแกรมจะชี้น�า

วิธีคิดที่ถูกต้อง แต่ถ้ายังท�าไม่ถูกอีกจึงจะถูกหักคะแนน 

แบบฝึกหดัแต่ละบทจะมคีะแนนรวมสดุท้ายให้ด ูซึง่นกัเรียน

สามารถเก็บเครดิตจากคะแนนรวมเอาไว้ไปใช้ซื้อเกมเล่น 
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ต่อไปได้ ส่วนครจูะมบีทบาทเป็นผู้ช่วยเหลอืในขัน้ตอนทีเ่ด็ก

ไม่ถนัด ในท้ายทีส่ดุครูจะสามารถเข้าไปดพัูฒนาการของเดก็

แต่ละคน เดก็บางคนอาจใช้เวลามากกว่าเพ่ือนๆ ทีจ่ะไต่จาก

ระดับ A ขึ้นไปเรียนในระดับ B, C และไปจนถึง D ขณะนี้

เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนนับแต่เริ่มใช้โปรแกรม ผลปรากฏว่า

นกัเรยีนส่วนใหญ่ให้การตอบรบัด ีและมคีวามพงึพอใจในการ

เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

 ผู้ปกครองบางท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นอนุกรรมการ

ของเราแจ้งว่า ลูกหลานกลับมาเล่าว่าเริ่มเรียนคณิตศาสตร์

ได้สนุกแล้วหลังจากใช้โปรแกรมนี้ นับว่าเป็นความส�าเร็จใน

เบื้องต้นส�าหรับระดับประถม ซึ่งโรงเรียนก�าลังวางแผนที่จะ

ใช้กับระดับมัธยมในโอกาสต่อไป

 การวัดความส�าเร็จของการใช้โปรแกรม Maths Whizz  

คงต้องอาศัยเวลาและวิธีการวัดผลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

ซึง่ฝ่ายวชิาการจะให้ค�าปรกึษาและประเมนิผลต่อไป อย่างไร

ก็ดี เราได้ทราบแน่ชัดแล้วว่าศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของ

เดก็นัน้สามารถพฒันาได้ เดก็ทกุคนเรยีนรูไ้ด้ แม้บางคนจะใช้

เวลามากกว่าเพือ่นๆ หากโรงเรียนสามารถด�าเนนิการได้ครบ

ถ้วนทุกระดับชั้นเมื่อใด ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ย 

ของโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ในระดับประเทศย่อมจะดีขึ้นอย่าง

แน่นอน 
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17 พฤษภาคม 2557
ประชุมผู้แทนรุ่น
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“พันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
โครงการ

Mater Dei Institute Foundation

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 38

หลายคนคงสงสัยว่ าโครงการนี้  

คืออะไร...ขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อ 

ส่ือถึงโครงการดีๆ โครงการหนึ่งในมูลนิธิ 

มาแตร์เดอี

มูลนิธิมาแตร์เดอี ได้รับโอนการดูแล 

“กองทุนแด่คุณครู

ด้วยดวงใจ” มาจาก

สมาคมนักเรียนเก่า

มาแตร์ เดอีฯ ครั้ ง

เมื่อเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ 

โดยยังคงมาตรฐาน

ก า ร ดู แ ล คุ ณ ค รู

อาวุโสที่อยู่ในกองทุน

เทียบเท่าที่สมาคมฯ 

เ ค ย ดู แ ล คุ ณ ค รู  

มาโดยตลอด เพือ่ชว่ย

เหลือคุณครูที่เกษียณ

อายุแล้วด้วยความ

ผูกพันในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน จน

ปัจจุบัน (ปี 2556) มีคุณครูอาวุโสที่มูลนิธิฯ 

ดูแลอยู่รวม 20 ท่าน ซึ่งคุณครูทุกท่านจะได้

รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ 

กรณีเจ็บป่วยทุกประเภท ให้ความช่วยเหลือ

ในวงเงินไม่เกินปีละ 36,000 บาทต่อราย 

โดยพิจารณาตามมูลค่ารักษาพยาบาลตาม 

ความจำาเป็นที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่

สถานพยาบาลออกให้เป็นหลักฐาน และการ

ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการค่าครองชีพ 

เดือนละ 4,000 บาทต่อราย 

จำานวนคุณครูอาวุโสได้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาปีหลังๆ ซึ่งนักเรียน

โครงการ
“พันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส”

เก่าทุกท่านย่อมรับรู้ได้จากสายสัมพันธ์ที่ยัง

คงส่งต่อจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก ภาพคุณครูที่สอน

แม่ในวันวาน มาปรากฏภาพเดิมที่สอนลูก

ของเราในวันนี้ คุณครูหลายๆ ท่านยังคงอยู่ 

ทีเ่ดมิดว้ยความมุง่มัน่ ความรกั และศรทัธาใน

โรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลง จนถึงวาระที่ท่านจะ

ใชเ้วลาบัน้ปลายชวิีตเพือ่พกัผอ่นและหาความ

สุขเล็กๆ น้อยๆ

มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะระดมทุนเพื่อ

ให้มูลนิธิฯ มีเงินที่จะช่วยเหลือคุณครูอาวุโส

หลังเกษียณอายุได้อย่างต่อเนื่องในหลัก

เกณฑ์เดิมหรือมากขึ้นเท่าที่มูลนิธิฯ จะมี

ความสามารถในการหาทุน คุณครูที่มูลนิธิฯ 

จะช่วยโรงเรียนดูแล คือ คุณครูที่มีอายุ 55 

ปีขึ้นไปในเดือน ม.ค. 2557 และเกษียณอายุ 

ซึ่งคุณครูกลุ่มนี้จะทยอยเข้ามาจนมูลนิธิฯ 

คาดการณ์ว่าจะมีจำานวนรวมถึง 60 คน 

ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า และนั่นหมายถึง

ภาระกิจการดูแลคุณครูของมูลนิธิฯ กำาลัง

เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างย่ิง ที่มูลนิธิฯ จะ

ต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวมาแตร์ 

ให้ช่วยคุณครูของเราให้พ้นผ่านชะตากรรม

อันไม่สมควรในบ้ันปลายของชีวิต อันเกิด

จากความยากลำาบาก

ใ น ก า ร ค ร อ ง ชี พ  

เ งินสะสมเพ่ือใช้ใน 

ด้านการรักษาพยาบาล

เมื่อยามเจ็บป่วย 

ทำ า ไ ม เ ป็ น

คุ ณ ค รู อ า วุ โ ส 

ก ลุ่ ม นี้ . . . คุ ณ ค รู  

กลุ่มนี้เป็นคุณครูที่มี

รายได้ไม่มากในช่วงที่

ประกอบอาชพีคร ูเงนิ

ออมน้อย สวนทางกับ

ค่าครองชีพ และค่า

รักษาพยาบาลในยุคปัจจุบัน 

และน่ีคือ ภารกิจที่มาของโครงการ 

“พันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส”
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วิธีการบริจาคกับโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส

เข้าไปที่ website: ourmaterdei.com
เลือก menu สนับสนุนมูลนิธิ 

เลือกที่ โครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
เลือกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งจ�านงการบริจาค
เลือกแจ้งโอนเงิน หากโอนเงินบริจาคมาเรียบร้อยแล้ว

1

2
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กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งจ�านงการบริจาค ในฟอร์มจะมีรายละเอียด
เลขที่บัญชีส�าหรับการโอนเงินเข้ามูลนิธิฯ หรือเลือกกรอกข้อมูลของ
บัตรเครดิต หากต้องการให้ตัดวงเงินจากบัตรเครดิต

แบบฟอร์มส�ำหรับกำรบริจำค

แบบฟอร์มส�ำหรบัแจ้งโอนเงนิ

3

หากท่านด�าเนนิการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งโอนเงนิได้ที่ 
ฟอร์มนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินของท่าน4
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“พันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส

��������.indd   16 7/24/14   5:20 PM

Serviam

17

��������.indd   17 7/24/14   5:21 PM



MD Sharing

18

��������.indd   18 7/24/14   5:21 PM

Serviam

19

��������.indd   19 7/24/14   5:21 PM



MD Sharing

20

��������.indd   20 7/24/14   5:21 PM

Serviam

21

��������.indd   21 7/24/14   5:21 PM



MD Sharing

22

เรื่อง : คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

ไปอยู่โรงเรียนประจำ�อุร์สุลินที่ออสเตรเลีย

	 โครงการแลกเปล่ียนระยะสั้นกับโรงเรียนอุร ์สุลิน 

St	Ursula’s	College,	Toowoomba,	Australia	เมื่อวันที่	7	

มีนาคม-3	 เมษายน	พ.ศ.	 2557	มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน

ระดบัมัธยม	1	และมธัยม	2	จ�านวน	14	คนและคณุคร	ู2	ท่าน	

St	Ursula’s	College	เป็นโรงเรยีนประจ�าส�าหรบันกัเรยีนหญงิ	

ระดบัมัธยม	คณุครูและนกัเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลัยทัง้	16	คน 

ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่	โดยการประสานงานของคณุครใูหญ่ 

Mrs.	Ann	Marie	Pawsey	และคณุครปูระจ�าหอพัก	Mrs.	Diana 

Bywater	 เป็นครั้งแรกของนักเรียนที่ได้ใช้ชีวิตในหอพักของ

โรงเรียน	ทางโรงเรียนได้เตรยีมการดแูลช่วยเหลอืพวกเราโดย 

ระบบ	Buddy	เวลาเรียนที่โรงเรียนมี	1	คน	และที่หอพักอีก	

1-2	คน	ท�าให้ทุกคนปรับตัวกันได้ง่ายขึ้น	แต่ละวันนักเรียน

ทั้ง	 14	 คนจะแยกย้ายกันไปเรียนวิชาต่างๆ	 และเข้าร่วม

กิจกรรมกับนักเรียนใน	 Grade	 8	 ช่วงเย็นก็จะกลับมาท�า

กิจกรรมกับเพื่อนๆ	 ชาวออสเตรเลียในหอพัก	 ทั้งชวนกัน

ท�าการบ้าน		เล่นเกม	ท�างานประดษิฐ์		และสอนร�าไทย	ทกุๆ	

สปัดาห์จะมทีศันศกึษาเพือ่ส�ารวจชมุชน	ศกึษาวฒันธรรมของ 

ชาวเมอืง	และชมสถานทีส่�าคญัของเมอืงนี้	นกัเรยีนแต่ละคน

ต้องใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนั	ใช้ความรูค้วามสามารถ

ทีต่นมอียูเ่พือ่เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	เรยีนรูว้ถิชีวีติของคนในเมอืงนี	้

ความรู้ใหม่ๆ	จากที่ได้ร่วมเรียนกับเพื่อนๆ	เห็นถึงวิธีเรียนรู้

ของนกัเรยีนออสเตรเลยีทีก่ล้าคดิ	กล้าถาม	รูจั้กตัดสินใจเลอืก 

มีวินัย	ตรงต่อเวลา	มีน�้าใจ	และใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในเมือง

เล็กๆ	นี้						
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	 ส�าหรบัคณุคร	ูทางโรงเรยีนจดัให้เข้าสงัเกตการสอนวชิา

วทิยาศาสตร์	วชิาภาษาต่างประเทศ	และการจดักจิกรรมเสรมิ

หลักสูตรของโรงเรียน	 ซ่ึงพบว่าในห้องเรียนนั้นคุณครูจะใช้

การตั้งค�าถามให้นักเรียนได้คิดหาค�าตอบ	 เมื่อตอบแล้วก็จะ

ถามอีกเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทดลองคิดในมุมอื่นๆ	 ใน

การสรุปความรู้แต่ละเรื่องก็เปิดโอกาสให้นักเรียนหาข้อสรุป

ร่วมกัน	ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ	เป็นการตัดสินใจ

เลือกของนักเรียนเองที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

หรือต้องการเพิ่มทักษะในเรื่องใด	 โดยใช้เวลาก่อนเข้าเรียน		

พกัเทีย่ง	และเวลาหลงัเลกิเรยีนเข้าชมรมหรอืร่วมกจิกรรมที่ 

กลุ่มอื่นๆ	จัดอย่างกระตือรือร้น	กิจกรรมต่างๆ	น่าสนใจและ

เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมอย่างทั่วถึง	เป็นบรรยากาศที่ทั้ง

สนุกสนานและได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วม	

	 โครงการนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่ดีส�าหรับ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและ	 St	 Ursula’s	 College				

นักเรียนและคุณครูทั้ง	16	คนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับ

ประสบการณ์ทีม่คีณุค่าและน่าประทบัใจ	ภาคภมูใิจทีไ่ด้เผย-

แพร่วัฒนธรรมไทย	 และที่ส�าคัญคือมีโอกาสได้เป็นตัวแทน

ในการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอุร์สุลินประเทศไทยและ

ประเทศออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย	     
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ซิสเตอร์วอลเตอร์สอนค�ำสอนฉันตอน ม.ศ. 4 ในฐำนะ

นักเรียนใหม่และใจอยำกเป็นคำทอลิกมำนำนจึงตั้งใจ

เรียน ตั้งใจฟัง และพบว่ำสิ่งที่ซิสเตอร์สอนนั้นน่ำฟังและมี

ควำมหมำยลึกซึ้ง เป็นค�ำสอนท่ีไม่เคยได้ยินได้ฟังมำก่อน 

ซิสเตอร์สอนไม่เหมือนใคร ฟังแล้วจับใจ 

 จ�ำได้ว่ำครั้งหนึ่งซิสเตอร์สอนเรื่อง “แผนกำรของพระ

เป็นเจ้ำ” เมื่อถึงเวลำทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปรำกฏว่ำ

ฉัน “สอบตก” และยังมีเพ่ือนร่วมชั้นอีกกว่ำครึ่งห้องสอบ 

ไม่ผ่ำนเช่นกนั กำรสอบครัง้นีก้ลำยเป็นเรือ่งสนกุปำกของลกู

ศิษย์ว่ำซิสเตอร์คนน้ีไม่ธรรมดำ น้องสำวที่มำเรียนค�ำสอน 

กับซิสเตอร์ตอนโตเพ่ือเตรียมรับศีลล้ำงบำปพูดเป็นท�ำนอง

ว่ำ “จะฟังค�ำสอนของซิสเตอร์ ต้องปีนกระไดฟัง”

 ซิสเตอร์ชอบเพลง The Impossible Dream พอตกค�่ำๆ 

หลังอำหำรเย็นก็จะพำ novice ไปซ้อมร้องเพลง ฉันจ�ำได้

เพรำะรูจ้กัและชืน่ชอบเพลงนีม้ำก่อน เป็นเพลงทีไ่พเรำะและ

มีเสยีงสงู แต่จดุมุง่หมำยของซสิเตอร์ไม่ใช่เพยีงกำรร้องเพลง

เท่ำนั้น ซิสเตอร์อยำกให้เรำไปถึง The Impossible Dream 

ซิสเตอร์มีลูกศิษย์ไม่มำก เพรำะสอนในโรงเรียนเพียงระยะ

ส้ันๆ งำนหลกัส่วนใหญ่ของซสิเตอร์เป็นงำนของคณะฯ  และ

งำนอบรมนกับวชหญงิมำกกว่ำ ท่ำนจงึมลีกูศษิย์เป็นนักบวช

มำกมำยตำมคณะต่ำงๆ ทั่วประเทศ

 ซิสเตอร์เป็นคนผอมสูง สง่ำงำมมำตั้งแต่สำวๆ ดวงตำ

กลมโตเป็นจุดเด่น แต่มีแววเข้มงวด เอำจริงเอำจัง นำนๆ ที 

พวกเรำถงึจะเหน็รอยยิม้หรอืได้ยนิเสยีงหวัเรำะ ซสิเตอร์พดู

ภำษำไทยเก่ง ชัดเจน  แต่ถ้ำได้รู้จักใกล้ชิดอีกหน่อยก็จะพบ

ว่ำท่ำนเป็นคนมอีำรมณ์ขนั สนกุ สนำน ถ้ำลกูศษิย์คนไหนใจ

กล้ำอีกสักนิด ก็จะพบว่ำซิสเตอร์ชอบให้ลูกศิษย์เย้ำแหย่ โต้

เถยีงด้วยค�ำคม ในเวลำเช่นนีเ้รำจะได้ยนิเสยีงหวัเรำะชอบใจ 

สนุกและเห็นตำลุกวำวของท่ำน ซิสเตอร์สนิทกับซิสเตอร์ 

ฟรันซิสก็ด้วยเหตุนี้ แต่เวลำสนุกเช่นนี้มีน้อยในชีวิตของ 

ซิสเตอร์ เพรำะงำนของพระเป็นเจ้ำมีมำกมำย ท�ำเท่ำไรก ็

ไม่หมด ท�ำเท่ำไรก็ไม่ทัน

เรื่อง : สุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

ซิสเตอร์วอลเตอร์ที่ฉันรู้จัก
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 ซิสเตอร์เคยขอรับบริจำคโดยตรงบ้ำงเวลำลกูศษิย์ออกไป 

เยี่ยมเยียน หรือได้รับในวันฉลองวันเกิด เพ่ือน�ำไปเป็นทุน 

ช่วยเหลือผู้หญิงในประเทศพม่ำและเขมร ซิสเตอร์เล่ำว่ำ 

เวลำเดินทำงท่ำนจะท�ำตัวเป็นหญิงแก่ชำวอเมริกัน (ซึ่งก ็

ดูสมบทบำท) นั่งรถเข็น (เพรำะเจ็บขำอยู่แล้ว) แต่ภำยใต้ 

เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ และผ้ำพันขำจะพกเงินสดยูเอสดอลลำร์ 

เป็นพนัๆ เหรียญ เพือ่เอำไปมอบให้ซสิเตอร์ทีพ่ม่ำและเขมร

สร้ำงหอพกั ปรับปรุงอำคำรโรงเรยีน ปรบัปรงุโรงครวั เป็นต้น 

ซิสเตอร์จะเล่ำด้วยควำมภูมิใจ สนุก มีควำมสุข อิ่มใจ พอใจ 

ที่สำมำรถล่อหลอกเจ้ำหน้ำที่ได้ และแน่นอนที่สุดด้วย 

“ตำลุกวำว” ของท่ำน

 ซสิเตอร์เป็นคนอดทน ถงึสขุภำพของท่ำนจะไม่ดมีำนำน

แค่ไหน จะเจบ็ปวดแค่ไหน พวกเรำกไ็ม่เคยได้ยนิซสิเตอร์บ่น

สักค�ำ ตอนที่ซิสเตอร์ไปหกล้มที่พม่ำ กระดูกซี่โครงหัก ต้อง

นอนรักษำตัวอยู่ที่โรงพยำบำลเป็นเดือน ท่ำนก็ไม่บ่น ท่ำน

บอกเพียงแค่ว่ำเจ็บ ยังมีคนอื่นอีกเยอะที่เจ็บกว่ำนี้ ลูกศิษย์

คนหนึ่งจึงตั้งสมญำนำมให้ท่ำนว่ำ “หญิงเหล็ก” เหมือนเช่น

นำงมำร์กำเรต แทตเชอร์ แต่ถ้ำเป็นควำมเจบ็ปวดของคนอืน่ 

ซิสเตอร์ก็จะแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ สงสำร ตอนซิสเตอร์ 

ฟรันซิสมีอำกำรเส้นเลือดอุดตัน ท�ำให้พูดล�ำบำก จนในที่สุด

พูดไม่ได้นั้น ซิสเตอร์วอลเตอร์จะพูดเสมอว่ำเห็นใจ สงสำร 

 แต่ถึงจะมีงำนอยู่มำกมำยเพียงไร ซิสเตอร์ก็ยังท�ำงำน

สงัคมสงเครำะห์อกีด้วย แรกๆ ท่ำนคอยรบัแขกคนยำกคนจน

ที่จะแวะเวียนมำหำที่โรงเรียน จนซิสเตอร์ฟรันซิสเคยพูดว่ำ 

“ซิสเตอร์วอลเตอร์ถูกหลอกหลำยครั้ง” คนที่มำนั้นเขำจนก็

จรงิ แต่เรือ่งทีเ่ล่ำเพือ่มำขอเงนินัน้อำจไม่ใช่เรือ่งจรงิทัง้หมด 

ทุนที่ได้ส่วนหนึ่งก็มำจำกลูกศิษย์
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 ซิสเตอร์ได้ชื่อว่ำเป็นคน “ดื้อมำก” ถ้ำไม่ถึงที่สุดของ

ที่สุดแล้ว ท่ำนจะไม่พัก ไม่ไปโรงพยำบำล นอกจำกเจ้ำ

คณะฯ (ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์) สั่งกำรถึงจะยอมท�ำตำม หลำย

ครั้งที่ฉันได้ข่ำวว่ำท่ำนไม่สบำย และต้องเข้ำพักรักษำตัวที่

โรงพยำบำล ฉันจะไปเยี่ยมที่โรงพยำบำล หรือไม่ก็ที่บ้ำน 

มำแตร์ แต่ก็มีอยู่หลำยครั้งเม่ือกลับไปเย่ียมซิสเตอร์อีกก็

ปรำกฏว่ำท่ำนเดินทำงไปต่ำงประเทศแล้ว ซิสเตอร์มักตอบ

ว่ำท่ำนหำยดแีล้ว ต้องไปท�ำงำนแล้ว มงีำนรออยู ่ทัง้ๆ ทีโ่ดย

ปกตผิูส้งูอำยคุวรพกัฟ้ืนอกีระยะหนึง่แม้ว่ำจะพ้นขดีอนัตรำย

แล้วกต็ำม เรือ่งนีเ้จ้ำคณะฯ เองกเ็อำไม่อยู ่และต้องยอมตำม 

 ซิสเตอร์สอนย�้ำอยู่เสมอว่ำ “พระเยซูเจ้ำให้ท�ำตำม 

แบบอย่ำงของพระองค์ในชีวิตประจ�ำวัน” จนผู้ฟังซึ่งอำยุ 

ขึ้นเลขหกแล้วต้องพยำยำมเปลี่ยนเรื่องคุย แต่ครั้นจะคุย

เรื่องไร้สำระก็ไม่ได้ ต้องหำเรื่องมีสำระมำคุยแทน ตอนที่ 

ซิสเตอร์หกล้ม ฉันไปเยี่ยมท่ำนที่โรงพยำบำลพร้อมลูกศิษย์ 

รกัของซสิเตอร์อกีคนหนึง่ ซสิเตอร์กจ็ะเริม่สอนพวกเรำทนัที  

โชคดีที่ซิสเตอร์ฟรันซิสซ่ึงไปเฝ้ำผู้ป่วยทุกวันรู้จักซิสเตอร์

วอลเตอร์เป็นอย่ำงด ีซสิเตอร์ฟรนัซสิจงึเขยีน (ตอนนัน้ท่ำน

พูดไม่ได้แล้ว) เล่ำเรื่องซิสเตอร์ให้พวกเรำอ่ำน ท�ำให้ทุกคน

ได้หัวเรำะกันสนุกสนำน 
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 เมื่อซิสเตอร์เข้ำสู่ช่วงอำยุเลขเจ็ด ถ้ำไม่ได้เดินทำงไป

ต่ำงประเทศ ก็จะยอมออกไปรับประทำนอำหำรข้ำงนอก

พร้อมๆ กับคุณแม่ทีโอดอร์และซิสเตอร์ฟรันซิส ถ้ำหำกไป

ร้ำนเดิมบ่อยๆ (เพรำะอยู่ใกล้โรงเรียน) ซิสเตอร์จะพูดว่ำ

ไปร้ำนเดมิอีกแล้ว แสดงว่ำซสิเตอร์เริม่สนกุกบักำรออกนอก

บ้ำนมำกขึ้น อำหำรจำนโปรดของท่ำนมีมำร์กำเรตพิซซ่ำ 

Spaghetti al Pomodoro และสเต็ก 

 ซิสเตอร์รัก ศรัทธำ และยึดพระเยซูเป็นศูนย์กลำงของ

ชีวิต ซิสเตอร์ไม่เพียงสอนสั่ง แต่ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

และถึงคนอื่นจะเห็นว่ำเข้มงวดเกินไป แต่ซิสเตอร์เองกลับ

คิดว่ำยังไม่พอ “เรำเป็นคนบำป” เรำมักตำมใจตนเอง ไม่

เชื่อฟังพระเยซูเจ้ำ ไม่ท�ำตำมแบบอย่ำงของพระองค์ 

 ณ ขณะน้ีซิสเตอร์ก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ผู ้ที่ 

ซิสเตอร์รักมำตลอดชีวิตแล้ว ในงำนศพคุณแม่ทีโอดอร์  

ซิสเตอร์เคยพดูว่ำ ซิสเตอร์ทโีอดอร์ก�ำลงัเต้นระบ�ำอยูก่บัซสิเตอร์ 

ฟรนัซสิบนสรวงสวรรค์ ในเวลำนีซ้สิเตอร์วอลเตอร์กไ็ด้ไปร่วม 

เต้นระบ�ำด้วยอย่ำงมีควำมสุขตลอดกำลเช่นกัน

                                รัก เคำรพ และระลึกถึงเสมอ

                                   สุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

                                   12 มิถุนำยน 2557

 ซิสเตอร์วอลเตอร์มีโอกำสฉลองใหญ่ครบรอบ 55 ปีใน 

ชีวิตนักบวชเมื่อตอนอำยุ 77 ปี ใน พ.ศ. 2552 ร่วมกับ 

ซิสเตอร์ในคณะฯ อีก 5 ท่ำน งำนนี้เป็นงำนใหญ่ที่สมบูรณ์-

แบบ มกีำรจดัท�ำหนังสือเล่มเล็กชื่อว่ำ “ชีวติตำมรอยนกับุญ

อัญจลำ เมริชี” ซิสเตอร์ท่ำนอื่นจะให้ช่ำงภำพเป็นผู้ก�ำหนด

มมุและท่ำทำงเพือ่ถ่ำยรูปลงหนงัสอื พอถงึซสิเตอร์วอลเตอร์ 

ซึง่มอีำยนุ้อยสดุในกลุม่ถ่ำยรูปเป็นคนสดุท้ำย ซสิเตอร์เลอืกมมุ 

และก�ำหนดท่ำที่จะถ่ำยเอง โดยเลือกกอดกับต้นอโศกมนตรี

และยิม้อย่ำงเบกิบำน รปูนีอ้อกมำสวยสมใจซสิเตอร์เสยีด้วย
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เรื่อง : ไข่หวานและอู๋

แวดวงมาแตร์

แอบดูเสน่ห์ปลายจวักของสาวมาแตร์เดอี MD 36 

เช่น ทิพพรรณี ทับทิมเทพย์ เภาลีนา ณ นคร และ

ผองเพื่อน ที่ชวนรุ่นลูก MD 63 อรินทม์ แสงชูโต และวิทิดา 

ตรงัอดศิยักลุ มาเรยีนท�าเมนอูาหารญีปุ่น่กนั ทัง้ Katsu-don 

ซบุมิโสะ และพดุดิง้ โดยได้คณุครชูาวญีปุ่น่มาสอนเอง งานนี ้

นอกจากได้เคล็ดลับดีๆ แล้ว ยังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน

สไตล์โฮมเมดในบรรยากาศเป็นกันเองค่ะ 

1. 

สาวสวยหุ่นดีอย่างคุณเมย์-ศวิตา เศรษฐาภรณ์  

MD 78 เจ้าของอินสตาแกรม @mshappydiet ที่มี

แฟนๆ เป็นคนรกัสุขภาพรุน่ใหม่ทีช่ืน่ชอบรบัประทานขนมแต่

ก็ห่วงเรื่องหุ่น จึงได้ลงมือคิดสูตรขนมแนวใหม่ Priz Snacks 

ท�าจากข้าวกล้องด้วยกรรมวิธีเดียวกับป๊อปคอร์น ไม่อบ 

ไม่ทอด และไม่มีผงชูรส แถมอร่อยได้เพียง 90 แคลอรี 

หาซื้อได้ที่ Gourmet & The Mall Supermarket, Lemon 

Farm และร้านค้ารักสุขภาพต่างๆ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

@prizsnacks และ facebook.com/prizsnacks

2. 

3. ฝีมือการออกแบบเสื้อผ้าของสาวมาแตร์รุ ่นเล็ก 

ที่็ก�าลังมาแรงไม่แพ้พี่ๆ ดีไซเนอร์แบรนด์ใหญ่  

อย่างสาวสวยพิง้ค์-สรญัรชัต์ สทุธนิาค MD 78 ประสบความ 

ส�าเร็จอย่างมากกับแบรนด์ 

เสือ้ผ้า Pink by Pink  กบัสไตล์

เสื้อผ้าเรียบๆ แต่แฝงดีเทล

เซ็กซี่ เ ล็กๆ ทว ่าดูน ่ารัก 

ตดิตามได้ทีอ่นิสตาแกรม: @ 

pinkbypink หรอื facebook.

com/pinkbypink
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อีกหน่ึงข่าวดีส�าหรับคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ เมื่อ 

สองสาวเพื่อนซ้ี วินิตา เลขะวณิช และรินรดา 

ลิมปิวิวัฒน์กุล MD 72 ท่ีต่างมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ 

เหมือนกัน จึงหันมาน�าเข้าวิตามินและอาหารเสริมจาก

อเมริกา ภายใต้แบรนด์ Vitarin Vitamins ที่มีกิมมิกจาก

การน�าชื่อของทั้งสองมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยคัดสรร

วิตามินคุณภาพดีและเห็นผลชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Basic Set 

ส�าหรับคนรักสุขภาพ Skin Set ส�าหรับบ�ารุงผิว Anti- 

Aging Set ส�าหรับช่วยชะลอวัย และ Slim Set ส�าหรับ

ลดน�้าหนัก เรียกว่าสวยจากภายในสู ่ภายนอกกันเลย 

ทีเดียว เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.vitarinvitamins.com 

และส�าหรับศิษย์เก่ามาแตร์ พบโปรโมช่ันพิเศษรับส่วนลด 

อีก 10% ใครสนใจเข้าไปดรูายละเอยีดกนัได้ที ่เฟซบุค๊แฟน

เพจ vitarinvitamins, อินสตาแกรม @vitarin_vitamins, ไลน์ 

vitarin_vitamins และโทร. 09-5725-3165

5. 
4. 

ใครที่ก�าลังมองหาของขวัญน่ารักๆ ส�าหรับเบบี๋ 

ลองเข้าไปดูที่ Babishoppie (อินสตาแกรม @

babishoppie) ที่มีคุณเต้-อรินทม์ แสงชูโต MD 63 และคุณ 

เอ๊าะ-อนงค์พร จติส�าเรงิ MD 67 ช่วยกนัคดัสรรของใช้จ�าเป็น 

ส�าหรับเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่ม ถุงเท้า บอด้ีสูท ตุ๊กตา 

ผ้ากันน�้าลาย ฯลฯ เป็นกระเช้าน่ารักส�าหรับเยี่ยมเด็กอ่อน

แรกเกิดจนถึง 9 เดือน รวมถึงของใช้ของเล่นส�าหรับเด็กโต 

ส่งตรงถงึโรงพยาบาลหรอืหน้าประตบู้าน รวมถงึส่งไปรษณย์ี

ให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย 

เป็นอีกหน่ึงกลุม่ 

สาวน ้อยมาก 

ไอเดีย กับสามเพื่อนรัก 

ป้ัน-ศริประภา สกลุรัตนะ, 

ชมพู-มินท์ธิตา จิรศุภ-

เสฏฐ์ และปอป้อ-นิชดา 

ด ้วงวงศ ์ศรี MD 81 

รวมตัวกันก่อตั้งแบรนด์  

The Summer Project   

ซึง่มทีีม่าจากช่วงเวลาปิดเทอมฤดรู้อนทีท่ัง้สามได้รวมตวักนั

ออกแบบคอลเล็กชั่นแรก กับกระเป๋าผ้าสีสันสดใส ซึ่งได้รับ

กระแสตอบรับอย่างดี ล่าสุดจึงออกไลน์เสื้อผ้าที่มีลายพิมพ์

สุดเก๋ ติดตามได้ที่อินสตาแกรม: @thesummerprojectbkk

6. 
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Skog แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวยซึ่งก�าลังมาแรง 

ในแวดวงออกแบบ มีคุณหลี กาญจนาภรณ์  

ชัยวิริยานนท์ MD 70 เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง กับแนวคิดที่ 

ก่อร่างแบรนด์สัญชาติไทยกับดีไซน์แสนสนุกที่ออกแบบมา 

เพื่อสร้างสีสันและตอบสนองความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่

แปลกไม่เหมือนใคร และนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้ว Skog 

ยังเปิดคาเฟ่เล็กๆ น่ารักในโชว์รูมส�าหรับใครที่อยากจะหา

มุมสงบพร้อมขนมและเครื่องด่ืมอร่อยๆ Skog Studio & 

Cafe ที่โครงการภัทรโมทาวน์ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 

facebook.com/skog.furniture โทร. 0-2583-6281 และ 

08-6561-9000

7. 

8. หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  

คุณขวัญชนก เตชะวิจิตร์ MD 71 ไปศึกษาต่อ

ปริญญาตรีและโทที่ประเทศอังกฤษ เมื่อส�าเร็จการศึกษาได้

เข้ามาช่วยคณุพ่อ ดร.วรีะชยั เตชะวจิติร์ บรหิารงานโรงเรยีน

นานาชาติ The Regents School ทั้งสาขาประเทศไทยและ

ประเทศองักฤษ ในโอกาสนีอ้ยากจะเชญิชวนน้องๆ มาแตร์ฯ  

อายุตั้งแต่ 7-14 ปี ที่สนใจเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ 

ระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษ มาสัมผัสบรรยากาศโรงเรียน

ประจ�าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง Riddlesworth Hall School  

ใกล้เมืองเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรง

เคยศกึษา สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่0-2957-5777 ต่อ 

222 หรืออีเมล admissions-bkk@regents.ac.th
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ใครผ่านไปผ่านมาแถวโรงเรียนของเราจะต้องเคยเหน็ 

หรอือาจเคยชมิร้านอาหารสไตล์ทนัสมยั บรรยากาศ

กันเองบนถนนหลังสวนที่ชื่อ The Ninth Cafe› กันบ้าง 

เจ้าของเป็นสองพี่น้องนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี ปิ่นทิพย์  

บูรณสถิตย์พร MD 48 และเดือนอนงค์ เหล่าภราดรชัย  

MD 52 ร้านนี้ใครได้เคยลิ้มลองรับรองไม่ผิดหวังในรสชาติ

อาหารที่เป็นเลิศ ทั้งอาหารไทย อิตาเลียน ยุโรป ฟิวชั่น

หรอืแม้แต่อาหารมงัสวริตั ิรวมถงึอาหารหวานทีย่กขบวนมา 

ยั่วยวนให้สาวๆ ได้ลิ้มลอง ด้วยความสดใหม่ของเค้กและ

ของหวานที่ท�าใหม่ทุกๆ วัน อีกทั้งยังใส่ใจในการน�าเสนอ 

ทุกเมนูอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศในราคาเป็นกันเอง ทั้งหมดนี้ 

การันตีได้ถึงความอร่อยที่มาพร้อมคุณภาพอย่างแน่นอน 

ไม่อย่างนั้นคงไม่อยู่มานานถึง 17 ปี ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ 

สาขาถนนหลังสวน สาขาสยามพารากอน ชั้น G และสาขา

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6 และ 6A ใครใกล้แถวไหนสามารถ

แวะอุดหนุนกันได้

9. 

11. ค ร บ ร อ บ  2 0  ป ี

ทั้งที นิตยสาร ELLE 

Thailand จึงน�าไอเดียสุดเจ๋งออก

มาเป็นรายการเรียลิตี้ผลิตนิตยสาร

แฟชั่นคร้ังแรกของประเทศไทย

กับ ELLE 20 ภารกิจปิดเล่ม เปิด 

โอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้

ก้าวเข้ามาสูโ่ลกแห่งนติยสารแฟชัน่ 

และการลงมือท�างานจริงในนิตยสาร ELLE Girl ซึ่งหนึ่งใน 

ผูแ้ข่งขนัทีโ่ดดเด่นมาตัง้แต่รอบคดัเลอืกกค็อืศิษย์เก่ามาแตร์ฯ 

คนเก่ง วุ้น-สุภิดา อินทรางกูร ณ อยุธยา MD 80 งานนี้

บอกได้ค�าเดียวว่าสนุกและเข้มข้นแน่ๆ อย่าลืมติดตามและ

ให้ก�าลังใจได้กับรายการ ELLE 20 ภารกิจปิดเล่ม ได้ที่ช่อง 

GMM One เวลา 21.15-22.15 น. เริ่ม 6 ก.ค.นี้! 

12. รักสุขภาพกันถ้วนหน้าส�าหรับ 6 สาว รุ่น 65  

ทั้งลษิฏา ไตรสุวรรณ, นาตาลี ทรัพย์สาคร,  

สมศรินทร์ ณ สงขลา, สุชาดา แสงจารึก, กันต์สินี สิทธิ- 

พานิชชกุล, ดวงดาว สุทธิเวศ, โสมนัส ธนะชานันท์ ที่นัด 

รวมตัวกันทุกวันพฤหัสบดี เล่นโยคะลดอายุกันที่ Atrium 

Athletic Club ที่ตึก Tipco 

ของนาตาล ีเปิดห้อง private 

room สอนกนัเอง ฮากนัเอง 

เป็นที่สนุกสนาน

ก�าลังโด ่งดังในเฟซบุ ๊ค

ส�าหรบักระเป๋าเครือ่งหนงั

แบรนด์ MAX456 ซึ่งแพร-พรรณิกา 

วงศ์สายัณห์ MD 64 ปัจจุบันเป็น 

Business Director บริษัท Ogilvy & 

Mather Advertising ได้ร่วมกันท�า 

กับเพื่อน 3 คน ซึ่งต่างก็ชอบแต่งตัว

และหลงรักกระเป๋าหนังที่ท�ามาจาก 

Exotic Skin ด้วยความเชื่อว่ากระเป๋าหนังสวยๆ ท�า

หน้าท่ีเป็น Statement Piece ท่ีสามารถเปล่ียนอารมณ์

ของเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ได้ แบรนด์ MAX456 ของแพรนั้น 

10. แตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงการเลือกใช้หนังแต่ละชิ้นที่ม ี

ลายแพตเทิร์นสวยใหญ่โดดเด่น ทรงกระเป๋าเรียบโก้และ 

ยงัเอ้ือในการใช้ ทีส่�าคัญสดุคงเพราะกระเป๋าทกุใบเป็น One of 

a kind work of art ตรงตามคอนเซป็ต์เป๊ะ สาวๆ 

มาแตร์ฯ ถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูกันได้ใน 

facebook.com/MAX456BANGKOK  

อนิสตาแกรม @offfiicialmax456 

ไลน์ prairieedog หรืออีเมล 

mailtomax456@

gmail.com 
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CC Me
เรื่อง : ณัฐิกา องค์สิริมีมงคล (MD 70)

ช่วงนี้ไปไหนชอบมีแต่คนทักผู้เขียนว่า

ท�าไมหน้าใสจัง ผิวเหมือนนอนเต็มท่ี 

หรอืดสูดใสแบบคนออกก�าลงัมาเลย แหม...ก็

อยากบอกคนทกัแบบเวลาดาราตอบนะคะว่า 

“เพราะณฐัไปเข้าฟิตเนสมาค่ะ” แต่ความจรงิ 

ทีข่อบอกตรงนีค้อืเราค้นพบขัน้ตอนการเตรยีม 

ผิวใหม่ด้วย CC Cream แค่เพิ่มไปอีกเสต็ป 

แต่หน้าดูไบรท์ขึ้นมาทันที เลยอยากมาแชร์

ให้พี่น้องมาแตร์เดอีฟังกันบ้างค่ะ 

ผิวสวยด้วยซีซี
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ณัฐิกา องค์สิริมีมงคล ศิษย์

เก่ามาแตร์รุ่น 70 ท�างานขีดๆ 

เ ขียนๆ มา ต้ังแ ต่ เ รียนจบ 

ปัจจุบันเป็น Executive Editor/ 

Beauty Editor ท่ีนิตยสารแอล 

รู้จักนักเขียน  

 แค่ชื่อหลายคนก็สงสัยแล้วใช่ไหมว่า CC Cream คือ 

อะไรกันแน่ ตอบว่าเป็นค�าย่อมาจาก Color Corrector ที่ไว้

เรียกเคร่ืองส�าอางประเภทเมกอัพเตรียมผิวทีผ่สานคุณสมบติั

การบ�ารุงผิวเข้าไปด้วย หลักๆ CC Cream จะมาในรูปแบบ

ของเนื้อลิควิด คล้ายๆ รองพื้นเพียงแต่มีสีต่างกันไปตั้งแต่

สีเบจ สีชมพูอ่อนๆ สีม่วง สีเหลือง เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อช่วย

ปรบั แก้ไขพืน้สผีวิของเราให้สม�า่เสมอในขัน้แรกก่อนการลง 

รองพื้น และที่บอกว่าช่วยบ�ารุงผิวด้วยนั้นเป็นเพราะว่า CC 

Cream จะผสานส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น เช่น ไฮยาลูโรนิก

แอซิดเข้าไปด้วยค่ะ แถมมีสารกันแดดค่า SPF ที่ประมาณ 

25-30 ซึ่งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด และเหมาะกับชีวิต

ประจ�าวันที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งมาก

 ถึงตรงนี้คงพอเข้าใจคอนเซปต์ของ CC Cream กันแล้ว

นะคะ ว่าแต่มีอีกหลายคนที่สงสัยว่าแล้ว CC Cream ต่างกับ 

BB Cream อย่างไร  เท่าที่ได้ลองใช้และถามบรรดาเมกอัพ

อาร์ทิสต์จากแบรนด์ดังสรุปได้ว่า BB Cream ที่เราคุ้นเคย

กันจะเป็นแนวเมกอัพ แต่ CC Cream จะเป็นแนวเมกอัพ

กึ่งสกินแคร์มากกว่า ส่วนในเรื่องของการใช้งาน BB Cream 

จะเน้นการปกปิดผิวเพือ่เปลีย่นให้ผิวดกูระจ่างใสขึน้ แต่ CC 

Cream จะเน้นการแก้ไขและปรับที่สีผิวเดิมเพื่อให้ดูกระจ่าง

ใสขึ้นด้วยเทคนิคของสีและการกระจายแสงค่ะ เพราะฉะนั้น

เราจะเห็นว่า CC Cream จึงถูกออกแบบมาในหลายเฉดสี 

เพื่อปรับข้อบกพร่องของผิวเรา

ที่มีโทนสีต่างกัน นอกจากนี้

ประกายกระจ่างใสทีเ่กดิจากการ 

ใช้ CC Cream นีจ้ะดเูป็นธรรมชาติ 

มากกว่าการปกปิดสีผิวด้วย 

BB Cream ค่ะ เทียบกันถ้าใช้ 

CC Cream เดี่ยวๆ จะเหมือน 

ยังไม่ได้แต่งหน้า แต่หน้าด ู

สดใสขึ้น ตรงข้ามถ้าใช้ BB 

เดี่ยวๆ ก็จะดูออกว่าแต่งหน้า 

ขึน้มานิดหน่ึงแบบลคุธรรมชาตค่ิะ

Tips & Tricks
 ทีนี้มาลองดูเทคนิคการใช้ CC Cream เพื่อเตรียมผิวให้

สวยเปล่งประกายไปอีกระดับกันค่ะ

 1. การเลือกเฉดสี CC Cream โทนสีชมพู เหมาะ

ส�าหรับผิวที่ดูขาวซีด เพราะจะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใส

อมชมพู แลดูสุขภาพดี ส่วนสีม่วง สีนี้ค่อนข้างเหมาะกับ

สาวไทยเพราะเรามีอันเดอร์โทนผิวออกเหลือง ดังนั้นสีม่วง 

ลาเวนเดอร์อ่อนๆ จะช่วยกระจายแสงและลดโทนเหลอืงของ

ผิว ไปจนถึงลดความหมองคล�้า จึงท�าให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น

อย่างเป็นธรรมชาติ สุดท้ายสีเหลืองหรือเบจ โทนนี้เหมาะ

ส�าหรบัสาวผวิเข้ม เพราะโทนสเีหลอืงเบจจะช่วยกระจายแสง 

ทีส่�าคัญกลมกลนืกบัสผิีวเดมิ จงึไม่ท�าให้เกดิปัญหาหน้าวอก

หรือลอยหลังใช้

 2. ขั้นตอนการใช้ ใช้หลังมอยส์เจอไรเซอร์โดยสามารถ

ข้ามครีมกนัแดดไปได้ และส�าหรบัคนทีต้่องการลคุเบาๆ ใสๆ

หลังใช้ CC Cream แล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องตามด้วยรองพื้นหรือ

แป้ง แต่ถ้าอยากได้การปกปิดที่มากขึ้น และได้ฟินิชชิ่งทัช

แบบแมตต์ หรือในคนที่ผิวมัน ต้องตามด้วยรองพื้นหรือแป้ง

สักนิด อันที่จริง CC Cream เป็นเหมือนเบสที่ช่วยให้รองพื้น

ติดทนขึ้นด้วยค่ะ 

 3. วิธีการใช้ บีบออกมาประมาณเม็ดถั่วเขียว โดย

สามารถลงได้ทั้งใบหน้า หรือลงแค่บริเวณกลางหน้าเพื่อ

ความกระจ่างใสอย่างมีมิติยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราอาจใช้ CC 

Cream ในบางจุดบริเวณที่มีปัญหา เช่น มีรอยแดงตามแก้ม

ก็ใช้ CC Cream โทนเหลืองช่วยอ�าพรางและปรับให้สีผิว

สม�่าเสมอขึ้น

 นี่แหละค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยปรับให้ผิวสวย

สดใส เปล่งปลัง่ แต่กไ็ม่หลอกตา ชนดิว่าถ้าใครมาทกั สาวๆ

ก็มั่นๆ บอกได้เลยค่ะว่า “ก็ออกก�าลังค่ะ” 
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เรื่อง : กฤษฎี โพธิทัต (MD 60)

Health Story

 ปัญหานอนไม่หลับเป็นปัญหาส�าหรับหลายๆ คน 

โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น บางคนมีปัญหานอน

ไม่หลับตั้งแต่ต้น หรือมีปัญหานอนหลับไม่สนิท ตื่นบ่อย ถ้า

เกิดขึ้นบ่อยๆ การนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อสุขภาพ

ได้ เช่น ภูมิต้านทานลดลงท�าให้ป่วยบ่อย ความดันโลหิต

เพิ่มขึ้น อาจท�าให้น�้าหนักเพิ่มขึ้น ผิวพรรณไม่สดใส สมอง

ไม่ปลอดโปร่ง เฉื่อยชา 

 การเข้านอนให้เป็นเวลา การผ่อนคลายก่อนนอน การมี

กจิวตัรทีเ่หมาะสมก่อนนอน รวมทัง้สิง่แวดล้อมของห้องนอน 

ล้วนมีผลต่อการนอนทัง้สิน้ อาหารกม็ผีลต่อการนอนด้วยเช่นกนั 

อาหารกับ
การนอนหลับ

อาหารที่ส่งผลให้นอนไม่หลับและหลับไม่สนิท ได้แก่
	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จริงอยู่ที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ท�าให้รูส้กึง่วงและช่วยให้หลบั แต่การดืม่ในปรมิาณทีม่ากเกนิ 

(ผู้หญิง มากกว่า 1 แก้ว, ผู้ชาย มากกว่า 2 แก้ว) จะท�าให้

หลับไม่สนิท เพราะพบว่าแอลกอฮอล์ไปรบกวนในช่วงการ

หลับลึก จึงอาจท�าให้หลับๆ ตื่นๆ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์

ยงัเป็นตวัขบัน�า้ออกจากร่างกาย จงึอาจท�าให้ตืน่มาปัสสาวะ

บ่อยขึ้นด้วย ฉะนั้น ถ้าจะดื่ม ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสม

เท่านั้น

 เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี เช่น กาแฟ ชา และชอ็กโกแลต 

แต่ละคนมีความไวต่อคาเฟอีนที่แตกต่างกัน ส�าหรับบางคน 

คาเฟอีนไม่มีผลต่อการนอนใดๆ แต่ส�าหรับผู้ที่นอนไม่หลับ

เป็นประจ�า ควรจ�ากัดปริมาณของเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและ

ไม่ควรด่ืมหลังเที่ยง นอกจากเครื่องด่ืมแล้ว ช็อกโกแลตด�า

ก็มีคาเฟอีนด้วยเช่นกัน 
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กฤษฎี	โพธิทัต	หรือแพท นักเรียนเก่ารุ่น 60, MPH, RD, Certifi ied 

Personal Trainer เป็นนักก�าหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท�างานเป็น Consultant Dietitian ที่โรง-

พยาบาลเทพธารนิทร์ รวมถงึยงัเป็นอาจารย์พเิศษมหาวทิยาลยัมหดิล สมาคม 

นกัก�าหนดอาหาร สมาคมผูใ้ห้ความรูโ้รคเบาหวาน เป็นวทิยากรให้ความรูด้้าน

โภชนาการกบัองค์กร นิตยสาร รายการโทรทศัน์ รายการวทิย ุและหนงัสอืพิมพ์ 

และเป็นนักเขียนในนิตยสารชั้นน�าหลายเล่ม เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการให้

หนงัสอืท�าอาหาร ปัจจบุนัแต่งงานแล้ว มบีตุร 3 คน และยงัเป็นนกัวิง่มาราธอน

อย่างเอาจริงเอาจังอีกด้วย 

รู้จักนักเขียน

 พฤติกรรมงดอาหารเย็น หรือกินน้อยมาก ส่งผลให้

รู้สึกหิว หงุดหงิด ก็อาจท�าให้นอนไม่หลับได้เช่นกัน ส�าหรับ

ผู้ท่ีนอนดึกและรู้สึกหิวกลางคืน แต่กลัวอ้วน แนะน�าให้กิน

อาหารว่างเล็กน้อยที่มีประโยชน์ เช่น กล้วย โยเกิร์ต หรือ

นม จะช่วยให้หลับดีได้โดยไม่ส่งผลต่อน�้าหนักตัว 

อาหารที่ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับ ได้แก่  
 ปลาทะเล	ถั่วชิคพี	และกล้วย  มีวิตามินบี 6 ที่มีส่วน

ช่วยสร้างเมลาโทนนิ ซึง่เป็นฮอร์โมนทีส่ร้างขึน้ขณะมดื ช่วย

ให้นอนหลับ 

 เมลด็ถัว่	ธญัพชื	รวมทัง้ข้าวไม่ขดัส	ีและผกัใบเขยีว 

มสีารอาหารแมกนเีซยีม ซึง่มงีานวจิยัมากมายพบว่าผู้ทีข่าด

สารอาหารชนิดนี้มีปัญหาการนอนไม่หลับ

	 นม	 และโยเกิร์ต มีงานวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่าง

สารอาหารแคลเซียมกับการนอน ผู้ท่ีขาดแคลเซียมมักมี

ปัญหานอนไม่หลับ 

	 ข้าว	 และเส้นต่างๆ อาหารประเภทแป้งจะช่วยให้

ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ท�าให้รู้สึก 

ผ่อนคลาย แนะน�าให้บริโภคบ้างในปริมาณที่พอเหมาะ 

ในช่วงเย็น

 การนอนหลับอย่างเพียงพอในแต่ละคืนเป็นสิ่งที่ดีต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพใจ การมีกิจวัตรที่ดีก่อนนอน การ

บริโภคอาหารอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยให้หิวตอนกลางคืน 

ใส่ใจเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารสูง โดยเฉพาะ 

อาหารทีม่สีารอาหารแมกนีเซียม แคลเซยีม และคาร์โบไฮเดรต 

ชนดิทีด่ใีนปรมิาณทีเ่หมาะสมเป็นประจ�า จะส่งผลให้ร่างกาย

ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับ ในขณะเดียวกัน 

ลดการบรโิภคแอลกอฮอล์และคาเฟอนีทีร่บกวนการนอนหลบั 

ก็จะช่วยให้หลับได้ลึกและนานขึ้น   
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ตามสัญญาค่ะว่าจะพาทุกคนลงใต้ เที่ยวเกาะ สัมผัส

ทะเล ทริปนี้เลยพาติดตามรายการที่มาถ่ายท�ากันที่

จังหวัดกระบ่ี ท่ีเลือกเดินทางมาท่ีจังหวัดกระบ่ีก็เพราะที่น่ี

คอืดินแดนแห่งขนุเขา หาดทราย สายลม ชมชายทะเล เทีย่ว

เกาะใหญ่น้อย ไปจนถึงน�้าตกและโถงถ�้าโบราณ ที่สวยงาม

ตดิอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ซึง่สามารถเดนิทางไปเยอืน

ได้ตลอดทั้งปีด้วยค่ะ

เรื่อง : พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ (MD 61)

ล่องใต้ไปจังหวัดกระบี่
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 อกีทัง้ประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานของกระบี ่รวมถงึ 

อัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนก็เรียกได้ว่าเป็นอีก

เสน่ห์ที่ท�าให้กระบี่เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของ

หลายๆ คนอีกด้วย

มากระบี่แล้วจะไปเที่ยวที่ไหน มาดูกันค่ะ
 “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา” มีเนื้อที่ประมาณ 

152 ตารางกิโลเมตร ในอ�าเภอเกาะลันตา ประกอบด้วย 

เกาะต่างๆ ที่ส�าคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย 

เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า 

หมู่เกาะรอก และเกาะไหง ทุกเกาะมีเสน่ห์ 

น่าค้นหา จะใช้เวลาริมชายหาด ลงว่ายน�้าใส 

หรือด�าดิง่ลงชมแนวปะการัง เลอืกกนัได้เลยค่ะ 

บางเกาะสามารถนอกพักค้างคืนได้ ส่วนบาง

เกาะก็ได้แต่เที่ยวชมในช่วงกลางวันเท่านั้น

 “เกาะลนัตาน้อย” เป็นเกาะทีเ่ป็นชมุชน

ของชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน มีที่ว่าการ

อ�าเภอ มีโรงเรียน วิถีชีวิตแบบเก่าๆ บ้านเรือน

โบราณก็ยังมีให้พบเห็น แนะน�าว่ายังไงก็รีบๆ 

มาเยอืนก่อนจะถกูกลนืหายไปกบัความทนัสมยั

ที่คืบคลานเข้ามาทุกวัน
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 “เกาะลันตาใหญ่” มีรูปร่างยาวเรียวจากเหนือมาใต้ 

ศูนย์กลางธุรกิจของเกาะอยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่าน ส่วน

ด้านตะวันตกเรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวท่ีสวยงาม

มากมาย ได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ 

หาดคลองโขง หาดคลองนิน และมีถนนตัดจากท่าเรือตอน

เหนือผ่านชายหาดต่างๆ ไปจนถึงที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะลันตาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะ บนเกาะลันตาใหญ่

มีที่พัก โรงแรม ร้านอาหารมากมาย

 “สุสานหอย” อยูบ่รเิวณ

ชายทะเลบ้านแหลมโพธิ ์ห่าง

จากตัวเมืองประมาณ 17 

กิโลเมตร สภาพเป็นลานหิน

กว้างยื่นลงไปในทะเล เม่ือ

เข้าไปดูใกล้ๆ จะเห็นเป็นซาก

หอยอัดแน่นจนกลายเป็นหาด

หินริมทะเล ทั้งนี้เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 

โดยบริเวณนี้เดิมเป็นหนองน�้า

จดืขนาดใหญ่ มีหอยอาศยัอยูจ่�านวนมากโดยเฉพาะหอยขม 

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนผิวโลก และน�้าทะเล 

ไหลมาท่วมหนองน�้า ท�าให้ธาตุหินปูนในน�้าทะเลหุ ้ม 

เปลอืกหอยจนกลายเป็นเนือ้เดยีวกนั กลายเป็นแผ่นหนิแขง็

หนาประมาณ 40 เซนติเมตร ต่อมาแผ่นดินถูกยกตัวขึ้นจึง

ปรากฏเป็นลานหินกว้างใหญ่ริมทะเล จากการค�านวณอายุ

ทางธรณีวิทยาพบว่า ฟอสซิลเหล่านี้มีอายุราว 40 ล้านปี 

เดินดูอาจจะนึกว่าลานเล่นบอลลูนค่ะ แต่จริงๆ แล้วเป็นลาน

สุสานหอยล้านปีนะคะ

 “อ่าวนาง” เป็นหาดทรายทอดยาว มีถนนเลียบ

ชายหาด กเ็หมอืนพทัยาหรอืบางแสนค่ะ แต่ว่าทีน่ีม่ทีวิทศัน์ 

โดยรอบสวยงามยงัคงธรรมชาติ

มากกว่า แถมด้วยภเูขาหินปนู

สูงตระหง่าน เป็นจุดเช่าเรือ

ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ได้แก่ 

หาดไร่เล ถ�้าพระนาง จาก 

ตัวเมืองมีรถสองแถวไปยัง

อ่าวนาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

 “หาดไร่เล” หาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา 

เป็นที่รู ้จักดีในหมู ่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู ้ที่ชื่นชอบ

กิจกรรมปีนหน้าผา แบ่งออกเป็นหาดไร่เลตะวันออกและ 

หาดไร่เลตะวันตก มีโขดหินคั่นระหว่างหาดทั้งสอง บริเวณ

หาดมีที่พัก โรงแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวหลายแห่งให้เลือก

ตามน�้าหนักกระเป๋าสตางค์ เดินทางเข้าถึงได้โดยทางเรือ

จากอ่าวนางใช้เวลานิดเดียวไม่เกิน 15 นาที

 “หมูเ่กาะปอดะ” อยูท่างทศิใต้ของอ่าวนาง ห่างจากฝ่ัง

ประมาณ 8 กโิลเมตร เป็นเกาะทีม่หีาดทรายขาว น�้าทะเลใส 

บรเิวณชายฝ่ังของเกาะจะมองเหน็แนวปะการงั จงึเป็นแหล่ง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้เกือบตลอดปี และเป็นจุด

ที่ตกปลาได้ดีเพราะไม่ได้รับผลกระทบ

จากลมมรสุมมากนกั สามารถเช่าเรือได้ 

จากบริเวณอ่าวนาง ใช้เวลาเดินทางแค่

ประมาณ 25 นาที ใกล้ๆ เกาะปอดะ

เป็นที่ตั้งของเกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะ

หวัขวาน เกาะไก่ ซึง่มสีนัทรายเชือ่มต่อ

กนัสวยงามมองเหน็ได้เวลาทีน่�า้ลง เป็น

ภาพควรเหน็เองด้วยสายตาค่ะ

 “หมู่เกาะพีพี” เป็นหมู่เกาะ

กลางทะเล อยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง 42 

กโิลเมตร เดมิชาวทะเลเรยีกหมูเ่กาะนีว่้า 

“ปเูลาปิอาปิ” ค�าว่า “ปเูลา” แปลว่า เกาะ 

ค�าว่า “ปิอาปิ” แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิด

หนึง่จ�าพวกแสมและโกงกาง ต่อมาเรยีก
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ว่า “ต้นปีปี” ซึ่งภายหลังกลายเสียงเป็น “พีพี” ซึ่งได้ชื่อว่า 

เป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 

หมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อด�าน�้าดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และ 

ปลาหลากสีสันที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเกาะต่างๆ ที่อยู่ 

ระหว่างเส้นทางเดนิเรอืกระบี-่ภเูกต็-หมูเ่กาะพพี ีประกอบด้วย 

เกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะยูง เกาะ

ไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก และเกาะบิดะใน ซึ่งแต่ละเกาะมีหาด

ทรายสวย น�้าทะเลใส เห็นแล้วแทบอดใจไม่ไหวแน่ๆ ค่ะ 

ใครๆ ถึงหลงรักพีพีไงคะ

 “เขาขนาบน�า้” เป็นเขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร 

ขนาบแม่น�้ากระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหางยาวที่

ท่าเรอืเจ้าฟ้า ใช้เวลาเดนิทางเพียง 15 นาท ีนอกจากน่ังเรอื 

ชมเขาและป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์แล้ว ยัง

สามารถเดินขึ้นไปเที่ยวถ�้าได้ ภายในมีหินงอก 

หินย้อย และเป็นสถานที่ที่เคยพบโครงกระดูก

มนษุย์จ�านวนมากอกีด้วย แต่ปัจจบุนัไม่หลงเหลอื

อยู่แล้ว สันนิษฐานว่าอาจเป็นโครงกระดูกของ

กลุ่มคนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งแต่ล้มตายลง

เนือ่งจากเกดิอทุกภัยอย่างฉับพลนั และส�าหรบั

นักนิยมพายเรือแคนู บริเวณนี้เหมาะที่จะพาย

เรือแคนูเพราะมีธรรมชาติที่เขียวชอุ ่มด้วย 

ป่าชายเลนและน�้านิ่ง ขนาดพายไม่เก่งก็ยัง 

สามารถพายได้เลยค่ะ
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 นอกจากนัน้ไม่ห่างจากเขาขนาบน�า้จะมชีมุชนชาวเกาะ

กลาง สามารถมาแวะทานอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ ฝีมือ 

ชาวบ้านได้ทีน่ี่ และถ้าเข้าไปเทีย่วบนเกาะจะมหีอพิพธิภณัฑ์

และศนูย์หตัถกรรมพืน้บ้านแสดงเครือ่งใช้ในสมยัโบราณ ของ

ทีร่ะลกึฝีมอืชาวบ้าน อาท ิเรอืโทงเทง และสมัผสัวถิชีวีติของ

ชาวบ้าน การทอผ้าฝ้าย การเลีย้งปลาในกระชงั นกัท่องเทีย่ว 

สามารถเช่าเรือจากท่าเรือเทศบาลบริเวณเขาขนาบน�้า ใช้

เวลาประมาณ 20 นาที ค่าเช่าเรือล�าละ 300 บาท แนะน�า

ว่าต้องมานะคะ อาหารอร่อย ผู้คนน่ารักจริงๆ ค่ะชาวเกาะ

กลางเนี่ย

 “พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม” ตั้งอยู่บริเวณวัด

คลองท่อม พพิธิภัณฑ์แห่งนีเ้กบ็สะสมส่ิงของและวตัถโุบราณ

จ�านวนมากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า “ควน

ลูกปัด” อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือหิน 

เครื่องประดับซึ่งท�าจากหินและดินเผา รูปสัตว์ต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงลูกปัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่

ของมนษุย์สมยัเมือ่ 5,000 ปีเศษมาแล้ว เปิดให้เข้าชมเวลา 

8.30-11.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่า 

เข้าชม รกัเมอืงไทยของเราค่ะ แต่ขนาดฟรยีงัไม่ค่อยมคีนไป

ชมเลย ส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติที่เห็นคุณค่า

 “อทุยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา” เป็นอทุยานฯ ทีม่ี 

สภาพป่าอดุมสมบรูณ์ ประกอบด้วยเทอืกเขาสงูสลบัซบัซ้อน 

และมียอดเขาพนมเบญจาซึ่งสูง 1,397 เมตรจากระดับ 

น�้าทะเล ซึ่งสูงที่สุดในกระบี่ มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามทั้ง

ล�าธาร น�า้ตก ถ�า้ และมสัีตว์ป่านานาชนดิ เช่น สมเสรจ็ เลยีงผา 

หมีควาย เสือปลา มีนกที่สามารถพบเห็นกว่า 218 ชนิด 

เช่น นกอินทรี นกเงือก นกหัวขวาน เป็นต้น แต่ยังสงสัย

จริงๆ ว่าจะมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่สักแค่ไหน

 “ถ�้าเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู” ต้ังอยู่ที่บ้านถ�้าเสือ 

ในต�าบลกระบีน้่อย เหตทุีไ่ด้ชือ่ว่า “ถ�า้เสอื” เพราะว่าบรเิวณ

ถ�้าด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า “เขาแก้ว” 

เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่ และภายในถ�้ายังปรากฏ
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 พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ (นันทิญา สุนทรสุข) MD 61 สีเหลือง 

ปัจจบุนัเปิดบรษิทั พมิพ์ชนิ จ�ากดั Production House ผลติรายการทวีพีีอาร์ 

บริษัทตั้งอยู่อาคารเมอร์คิวรี่ ติดโรงเรียน ติดต่อ โทร. 08-1442-0555 

www.phimmshin.com ฝากชมผลงานเรื่องท่องเที่ยวได้ที่รายการ On The 

Way ช่อง Travel Channel, รายการ Meet The Fabs ช่อง Green Channel 

และรายการ Oh My Guide by Shinn ช่อง Tnn2 พบกันฉบับต่อไปค่ะ

รู้จักนักเขียน

หนิธรรมชาตเิป็นรปูอุง้เท้าเสอื สภาพโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็น

สวนป่า แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีในหุบเขาคีรี-

วงศ์ และเนือ่งจากมเีขาล้อมอยูท่กุด้าน จงึมถี�า้เลก็ถ�า้น้อยอยู่

มากมาย เช่น ถ�้าคนธรรพ์ ถ�้าลอด ถ�้าช้างแก้ว ถ�้าลูกธนู ถ�้า

พระ เป็นต้น บริเวณน้ีนอกจากเป็นทีต้ั่งของวดั ยงัเป็นแหล่ง

โบราณคดีที่ส�าคัญถึงสองสมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

และสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ มีการขุดพบเคร่ืองมือหิน 

เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ เป็นต้น นอกจากน้ันยังมี

เส้นทางเดินป่า และเส้นทางขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาไปตาม

บันไดสูง 1,272 ขั้นด้วย

  “น�้าตกร้อนคลองท่อม” เป็นน�้าพุร้อนแห่งหนึ่งใน

บรรดาน�า้พรุ้อนอกีหลายแห่งทีก่ระจดักระจายอยูใ่นบรเิวณนี้ 

น�า้จะไม่ร้อนมาก มอีณุหภมูปิระมาณ 40-50 องศาเซลเซยีส 

เป็นน�า้ร้อนทีซึ่มขึน้มาจากผิวดนิซ่ึงมป่ีาละเมาะปกคลมุร่มร่ืน 

สายน�า้ไหลไปรวมกนัตามความลาดเอยีงของพืน้ที ่บางช่วงมี

ควนักรุน่และคราบหนิปนูธรรมชาตพิอกอยูเ่ป็นชัน้หนา ท�าให้

เกดิทศันียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณทีธ่ารน�า้

ร้อนไหลลงสู่คลองท่อมลดระดับเกิดเป็นลักษณะคล้ายชั้น 

น�า้ตกเลก็ๆ สวยงามเกนิจะเล่าให้อ่าน มาดคู่าเข้าชมกนันะคะ 

ส�าหรับเด็ก 2 บาท ผู้ใหญ่ 5 บาท และชาวต่างประเทศ 

10 บาท รถจกัรยานยนต์ 5 บาท รถยนต์ 20 บาท ราคาช่าง

เป็นคนไทยจริงๆ ถูกมากๆ ถูกจนรู้สึกหวงธรรมชาติขึ้นมา

 “สระมรกต” สระน�้าสวยใสใจกลางป่า ก�าเนิดมาจาก

ธารน�า้อุ่นในผืนป่าทีร่าบต�า่ภาคใต้ เป็นน�า้พรุ้อนลกัษณะเป็น

สระน�า้ร้อน 3 สระ น�า้ใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 

30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มร่ืนเขยีวคร้ึม 

มพีรรณไม้ทีน่่าสนใจ รวมทัง้นกทีห่าดไูด้ยาก เช่น นกแต้วแร้ว 

ท้องด�า นกกระเต็นสร้อยค�าสีน�้าตาล และนกเงือกด�า โดยมี

เส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาตทินีา โจลฟิฟ์ (ทุง่เตยีว) ซึง่ตัง้ชือ่

ตามคุณทีนา โจลิฟฟ์ ชาวอังกฤษผู้ริเริ่มความคิดที่จะรักษา

อนุรักษ์ป่าดบิชืน้ผืนน้ีไว้ไม่ให้ถกูท�าลาย เพือ่เป็นการระลกึถงึ 

ความตั้งใจและเป็นอนุสรณ์ส�าหรับคุณทีนา จึงตั้งชื่อเส้น-

ทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้ว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติทีนา 

โจลิฟฟ์ (ทุ่งเตียว) ฟังแล้วหลงรักคุณทีนาเลยค่ะ

 หรือจะไปเทีย่ว “อ่าวท่าเลน” แหล่งพายเรอืคายักของ

จงัหวดักระบี ่บรเิวณเป็นโตรกผาสงูตระหง่าน น�า้ทะเลสเีขยีว

ใส เป็นเส้นทางพายเรือชมธรรมชาติที่สวยงามอีกที่หนึ่ง

 นี่ละค่ะจังหวัดกระบี่ ทะเลสดใส ฟ้าสีคราม ธรรมชาติ

เบ่งบาน อยากให้มาเที่ยวกันค่ะ แนะน�าว่าสนามบินกระบี่

ก็สะดวกสบาย ตอนนี้นกแอร์มีเปิดเส้นทางบินใหม่ บิน

ตรงลงกระบี่เลยด้วยค่ะ สอบถามได้ที่ 1318 หรือ www.

nokair.com. เช็คข้อมูลการท่องเที่ยวกระบี่ได้ที่ ททท.กระบี่  

โทรศัพท์ 0-7562-2163  โทรสาร 0-7562-2164

แนะน�าส�าหรับคนอยากด�าน�้าหรือทัวร์ด�าน�้า Living Sea 

โดยครูต้อ ครูสอนด�าน�้าของผู้เขียนเอง สนุก ปลอดภัย และ

เข้าใจทะเลค่ะ ติดต่อเรียนด�าน�้า ซื้ออุปกรณ์ด�าน�้าที่  www.

livingsea.co.th หรือโทรศัพท์ 08-1936-1577 
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Breakfast Theme
เรื่อง : ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น (MD 63)

วันนี้ Prae’s Kitchen มีเมนูอาหารเช้าท�าง่ายๆ 

อร่อยและดูดีมาฝาก มีทั้งหมด 3 เมนูค่ะ

Egg in A Hole
French Toast 

with Mixed Berries
ส่วนผสม

- ไข่ 2 ฟอง - นมสด    ถ้วย

- น�้ำตำล 1 ช้อนชำ - แป้ง 1 ช้อนโต๊ะ

- เกลือ 1 หยิบมือ   - เมเปิ้ลไซรัป

- น�้ำตำลไอซิ่ง - วิปครีม

- เนยและน�้ำมันส�ำหรับทอด

- ผงซินนำม่อน (ไม่ใช้ก็ได้)

- ขนมปังหนำประมำณ 2 ซม.

- สตรอว์เบอร์รี่ รำสพ์เบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่

วิธีทำ�
 ผสมแป้งกับน�้ำตำลและเกลือ ตีไข่ใส่ลงไป 

จำกนัน้ใส่นม ใช้ตะกร้อมอืคนให้เข้ำกนั น�ำขนมปัง

มำหั่นครึ่งเป็นสำมเหล่ียมแล้วน�ำไปชุบไข่ให้ทั่ว 

โดยไม่ต้องแช่นำน ตั้งไฟกระทะเคลือบบนไฟ 

โดยผสมเนยกับน�้ำมันใส่ลงไป ใช้ไฟกลำงจนร้อน

แล้วใส่ขนมปังลงในกระทะ ลดไฟเป็นไฟอ่อน 

ทอดให้เหลืองท้ังสองข้ำง เสิร์ฟกับเบอร์รี่ต่ำงๆ 

วิปครีม และเมเปิลไซรัป
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Academia

ส่วนผสม
- ขนมปังฝรั่งเศส  - ไข่ไก่  

- เบคอน   - เนย  

- ผักสลัด  - มะเขือเทศรำชินี

- เกลือ, พริกไทย  - ชีสเชดด้ำขูด

วิธีทำ�
 หั่นขนมปังให้หนำประมำณ 4 นิ้วแล้วควักไส้

ออกโดยเหลอืก้นขนมปังไว้ไม่ให้ขำด ทำเนยให้ทัว่ 

ขนมปังทัง้ด้ำนในและด้ำนนอก ตอกไข่ใส่ในขนมปัง 

แล้วโรยเกลือ พริกไทย ตำมด้วยชีส น�ำเข้ำเตำอบ 

ประมำณ 7 นำท ีระหว่ำงอบหัน่เบคอนเป็นชิน้เลก็ๆ 

และคัว่ให้เหลอืง เมือ่ขนมปังอบได้ทีแ่ล้วจงึโรยหน้ำ 

ด้วยเบคอน เสิร์ฟกับผักสดหลำกสีและมะเขือเทศ

Egg in a Hole
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แพร-ดวงกมล เวปลุละ วาเกนเซ่น เป็นนกัเรยีนมำแตร์รุน่ 63 เจ้ำของบรษิทัทีป่รกึษำ 

ประชำสมัพนัธ์ P SQUARE PR และเจ้ำของ Lifestyle Cooking Concept ใน Social Network 

ในชือ่ของ Prae’s Kitchen เนือ่งจำกเป็นคนท�ำงำนทีม่เีวลำไม่มำก แต่ใจยังรกัในกำรท�ำอำหำร 

เลยอยำกแจกจ่ำยควำมรูแ้ละวธิกีำรท�ำ รวมทัง้ร้ำนอำหำรอร่อยๆ ไว้ให้ตดิตำมกนั โดยม ี

คอนเซ็ปต์ว่ำ Prae’s Kitchen...We Bring You Happiness!! เพรำะเชือ่ว่ำกำรท�ำอำหำรเป็นศิลปะ 

และควำมสขุอย่ำงหนึง่ทีส่ำมำรถแจกจ่ำยได้กบัทกุเพศทกุวยั สำมำรถตดิตำม Prae’s Kitchen 

ได้ในรำยกำรเชฟชวนชิม ทำงอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34, Facebook: Prae’s Kitchen, 

YouTube: Prae’s Kitchen, Instagram: Praeskitchen

รู้จัก
นักเขียน

ส่วนผสม
- รำสพ์เบอร์รี่แช่แข็ง 2 ถ้วย

- น�้ำตำลทรำยแดง  2 ถ้วย

- ใบมิ้นต์

- ชำ English Breakfast 3 ถุง

- น�้ำร้อน  2 ถ้วย

- บลูเบอร์รี่, รำสพ์เบอร์รี่

- น�้ำแข็ง

วิธีทำ�
 น�ำรำสพ์เบอร์รีแ่ช่แขง็และน�ำ้ตำลขึน้ตัง้ไฟ 

ให้ละลำย จำกนั้นปั่นให้ละเอียด เทใส่ถ้วย 

ประมำณ 1/4 ของถ้วยแล้วเทชำลงไปผสมกนั

ใส่มะนำว ใบมิ้นต์ รำสพ์เบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่

English Breakfast 
Berry Ice Tea
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MD Spirit

22 พฤศจิกายน สนามหญ้าหน้าโรงเรียน1 พฤศจิกายน 

เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านเทพ
	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่16	มถินุายน	2557	ทีผ่่านมาเกดิเหตุ 

เพลิงไหม้ที่บ้านเทพ	 ชุมชนสวนอ้อย	 คลองเตย	 ซึ่งเป็น 

สถานรบัเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรยีนทีโ่รงเรยีนเราอปุถมัภ์มากว่า	

30	ปี		โชคดทีีท่างคณุครสูามารถอพยพเดก็ประมาณ	80	คน 

ออกมาได้อย่างปลอดภัย	เท่าที่ทางสมาคมไปส�ารวจมาใน

เบีอ้งต้นพบว่าตวัอาคารถกูไฟไหม้หลงัคาไปประมาณครึง่

หน่ึง	ซ่ึงอาคารคงต้องซ่อมแซมเป็นเวลา	3-6	เดอืน	ข้าวของ 

เครื่องใช้เสียหายจากการดับเพลิงเกือบหมด	 และตอนนี้

เด็กนักเรียนได้ย้ายไปเรียนที่วัดสะพานเป็นการชั่วคราว

	 ขณะนี้บ้านเทพได้ซ่อมแซมในส่วนโครงสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแล้ว	และมีการเจาะเพิม่ทางหนไีฟ	ซึง่เป็นไอเดีย 

ของพีไ่ก่-ววิรรณ	รวมทัง้ได้ทารองพืน้สแีล้ว	รอสบีริจาคจาก 

น้องอุม้	MD66	เพิม่เพือ่ทาทบั	คาดว่าน่าจะเสรจ็เรือ่งซ่อม

เรว็ๆ	นี	้เดก็ๆ	คงจะต้องอยูท่ีว่ดัสะพานจนกว่าจะเสรจ็	ต้อง

ร้ือจดัของ	ซ้ือของ	เพือ่รอให้กล่ินสหีายไปก่อน	เรือ่งค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมแซมได้พี่สุชาดา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	(โสภณพนิช)	

รวบรวมให้	โดยเราระดมทนุจนถงึวนัที	่04/07/14	เป็นเงนิ	 

737,201.48	บาท	ส่วนเดก็ๆ	ตอนนีส้ขุสบายดทีีว่ดัสะพาน 

โดยท่ีวดัสะพานมค่ีาใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร	20	บาทต่อคนต่อวนั	 

ถ้าเดก็มาเตม็ทีจ่ะม	ี87	คน	แต่เราสัง่อาหารส�าหรบั	80	คน	ถ้า 

เพิม่วนัไหนกจ่็ายเพิม่	ส่วนครจู่าย	400	บาทต่อคนต่อเดอืน	

	 ขอบคุณนักเรียนเก่าใจดีทุกท่านที่ร ่วมสมทบทุน	

ขอบคณุสุชาดา	ลสีวสัด์ิตระกลูส�าหรบัเรือ่งช่าง	ต๊ัก-วรนิดา 

เธยีรอจัฉรยิะส�าหรบัชัน้วางของ	สทุธนา	โมกขะเวสส�าหรบั

ตู้	 built-in	 เพื่อนพี่นีส�าหรับผ้าห่ม	 ขอบคุณเจ้าอาวาส

วัดสะพานที่เอื้อเฟื้อสถานที่	 ส�าหรับนักเรียนเก่าทุกท่าน

ยังสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายอีก

มากมาย	สามารถโอนเงินไปที่บัญชีนี้เลย

ชื่อบัญชี มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต

เลขที่บัญชี 059-285638-1 (บ้านเทพ)

	 ติดตามข่าวความคืบหน้าการช่วยเหลือบ้านเทพได้ที่	

www.facebook.com/ourmaterdei
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