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สารจากนายกสมาคมฯ

2

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ และสมาชิก
ชาว Serviam ทุกท่าน

	 4.	ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม	จรรยาบรรณ 

		 	 และการประกอบวิชาชีพ

	 5.	มีความประพฤติดี

	 6.	เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

	 หากท่านผูใ้ดสนใจ	กรณุาส่งประวติัส่วนตัว,	ประวตักิาร

ศึกษา,	 อาชีพปัจจุบัน,	 ประวัติการท�างานรับใช้สังคม	 และ

ประวัติที่สังคมได้รับจากผลงานที่ปฏิบัติ	 ภายในเดือน

สิงหาคม	2557

	 ท้ายนีใ้นนามนายกสมาคม	ขอให้พวกเราชาว	Serviam	

ทุกคนจงร่วมแรง	 ร่วมใจ	 สวดวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า

โปรดประทานสันติภาพและความสงบสุขกลับคืนมา 

โดยเร็วเพื่อจะได้เข้าสู่เออีซีต่อไป	ขอบคุณและสวัสดี

																								พรพรรรณ		พรประภา

										นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

																								ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนอืน่ต้องขอแสดงความยนิดกีบัน้อง	ๆ 	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที	่6		ทกุท่านทีส่�าเรจ็การศกึษาในปีนี	้และได้รบัมอบ 

ประกาศนียบัตรเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	เตรยีมพร้อมทีจ่ะก้าวเข้าสู่ 

รัว้มหาวทิยาลยั	ไม่ว่าเรยีนต่อทีไ่หนกต็ามขอให้น้องๆ	ทกุคน 

จงมีความมุง่มัน่	อดทน	และฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ให้ได้ 

เพื่อที่จะประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้

	 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย,	

คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ส�านึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้น�าคณะ

กรรมการสมาคม	คณะครเูข้าเฝ้าฯ	ในวนัองัคารที	่18	มนีาคม	

2557	 เวลา	 15.00	 น.	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา 

เพือ่พระราชทานทลูเกล้าฯ	ถวายเงนิจ�านวน	202,400	บาท	

(สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	 เพื่อสนับสนุนโครงการ	

“รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์	ถวายพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

	 เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

มีเหตกุารณ์ต่างๆ	เกดิขึน้อย่างมากมาย	คณะกรรมการสมาคม 

และผู้ร่วมจัดงานเล็งเหตุความปลอดภัย	 จึงขอเลื่อนการ 

จัดงาน	MD	Night	ออกไปอีกครั้ง	และคาดว่าจะจัดประมาณ

ปลายปี	 2557	 ส�าหรับท่านใดท่ีได้ซ้ือบัตรเข้าร่วมงานแล้ว	

สามารถน�าบัตรดังกล่าวมาใช้ได้เช่นเดิม

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์อุร์สุลิน	ก�าหนดการจัดงาน

กระชับมิตรปี	2558	ในวันที่	25	มกราคม	2558		และการ

จัดงานครั้งนี้	 จะมีพิธีการมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	

อันเจลาอะวอร์ด	 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้

ได้รับรางวัล	ดังนี้

	 1.	เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

	 2.	ปฏบัิตตินในการรบัใช้สงัคม	เจตนารมย์ในการเสียสละ 

	 	 รบัใช้อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

	 3.	กิจกรรมที่ปฏิบัติน้ันนับเป็นการสร้างความยุติธรรม 

	 	 และสันติ	 ไม่ว่าในวงกว้างหรือสังคมเล็กๆ	 แต่น่า 

	 	 ยกย่องเป็นตัวอย่าง

����������������.indd   2 3/13/14   4:16 PM



MD Society
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คุณศรีชนก วัฒนศิริ คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา และคุณตวงรัตน์ ศิริยงค์ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ  

เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู ้รู ้คุณแผ่นดิน น�าสิ่งของไปบริจาคและเยี่ยมเป็นก�าลังใจให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ 

จากการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อส่งความสุขคริสต์มาสและความสุขปีใหม่ เมื่อวันอังคาร

ที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  

เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

MD Happening

เย่ียมทหาร รพ.พระมงกุฎ
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ได้เรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์แบบมาแตร์เดอีฯ อย่างจริงจัง

และประทบัใจอย่างมาก  ครเูหน็มาแมร์รวบรวมหนงัสอืพมิพ์

เกา่ๆ สอนครูให้ท�ากาวแป้งเปยีก พอวันทีจ่ะเข้าไปในชุมชน 

มาแมร์เดนิหน้า ครูตามหลงั หอบหิว้หนังสอืพมิพ์ แป้งเปียก 

เดินเข้าไปพบชาวชุมชนแบบเข้าถึงตัว แล้วสอนให้พวกเขา 

พบัถงุกระดาษขาย จนพวกเขาสามารถท�าได้เอง กวนแป้งเปียก

ได้เอง คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ แต่พวกเขาท�าได้

และท�าได้ดีด้วยหากมีคนสอน” 

 

รูปแบบการท�าสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในปัจจุบัน

กับในอดีตแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรคะ

 “ไม่แตกต่างกนัเลยค่ะ เพราะมาแมร์สตาร์นิสลสัท่านวาง 

แนวทางและก�าหนดรูปแบบที่ยังคงใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน  

ครูท�างานร่วมกับมาแมร์ตั้งแต่การจัดหาสิ่งของจ�าเป็น ท�า

บญัช ีรวมทัง้จดัแจกและตดิตามความต้องการความจ�าเป็นที่ 

ยังขาดแคลนของอยู่พวกเขา ท�าเช่นนี้เป็นประจ�าจนมาแมร์ 

สตาร์นสิลสัจากไปแม้ปัจจบุนัจะมน้ีองๆ มาช่วยงานด้านนีแ้ล้ว 

กย็งัคงบรหิารจดัการตามทีม่าแมร์ให้ครทู�าเช่นกนั  โดยส่วนตวั 

แล้วครูชื่นชมกับการที่โรงเรียนใส่ใจคนด้อยโอกาส และให้

ความส�าคัญกบัการอบรมนักเรียนซ่ึงพดูกนัจริงๆ กคื็อ ส่วนใหญ่

มีฐานะดีให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าในสังคม”

คุณครูได้ท�างานกับมาแมร์ท่านอื่นๆ อีกหรือไม่คะ 

 “ครูได้ร่วมงานกับมาแมร์มารีโนแอล หนูทราบไหมคะ 

มาแมร์ท่านมาจากครอบครัวร�่ารวยมากๆ ทุกคริสต์มาส 

ท่านจึงได้รับกระดาษห่อของขวัญสวยๆ จากบ้านของท่าน 

ซ่ึงท่านน�ามาดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายนักแสดงละคร 

พระคริสตสมภพได้อย่างงดงาม ประหยดั และท่านยงัเกบ็ไว้ใช้ 

ในปีต่อไปได้ด้วย ครไูด้เรยีนรูถ้งึความประหยดัและเหน็คณุค่า 

ของสิง่รอบตวัจากแม่แบบทีด่อีย่างมาแมร์มารโีนแอลนีล่่ะค่ะ 

พอครูต้องจัดเตรียมของขวัญของที่ระลึกต่างๆ ให้แก่คุณครู

หรือผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน จึงน�าแนวทางของท่านมาใช้

และได้รับการสนับสนุนวสัดเุหลอืใช้จากศิษย์เก่าของโรงเรยีน 

เช่น ปกหนังสือ หรืออาจารย์สุมิตร์ก็ช่วยรวบรวมกระดาษ 

ห่อของขวัญสวยๆ มาให้”  

แต่วัสดุเหลือใช้ต้องเสียเวลาตัดแต่งมากกว่าการใช ้

ของใหม่นะคะ  

 “อย่างทีเ่ล่าไปแล้ว  ครเูหน็ต้นแบบจากมาแมร์มารโีนแอล  

มาแมร์เก็บวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไว้ไม่ยอมทิ้ง แต่ท่านน�ามา

ดัดแปลงอย่างฉลาดจนกลายเป็นของใหม่และสวยไม่ซ�้าใคร  

ครูจึงเป็นพวกชอบสะสม (หัวเราะ) เพราะพอต้องท�าอะไร 

ก็จะน�าของเหล่านี้มาใช้ได้ทันที”
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คิดถึงคุณครู

คุณครูอารี มณีศร
เรื่องและสัมภาษณ์ : ดนุชรี ตันทโอภาส (MD 64)

คุ
ณครพูเิศษทีเ่ป็นนกัเรยีนเก่าหลายคนประทบัใจกบั 

พิธีไหว้ครู มิใช่แค่พิธีและสถานภาพที่เปลี่ยนไป 

แต่รวมไปถึงของขวัญที่ห่ออย่างประณีตด้วยรูปลักษณ ์

เฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละปี  ท�าให้เราชาวมาแตร์ 

เดอีฯ หวนคดิถึงคณุครอูาร ี มณศีร สตรร่ีางเลก็ผูม้รีอยยิม้ 

ประดับบนใบหน้าเสมอ

คณุครมูาอยู่ทีม่าแตร์เดอฯี นีไ้ด้อย่างไรคะ

   “ครูเป็นลูกคนเล็กที่คุณพ่อพาไปไหนๆ ด้วยตลอดเวลา 

ไม่เคยคลาดสายตา ดงันัน้เมือ่ต้องแยกจากท่าน คณุพ่อของครู 

เลยคิดว่าหากไม่อยู่กับท่านครูจะปลอดภัยใน “วัดคริสต์” 

หรือโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ท่ีเป็นคณะอุร์สุลิน แต่เดิมพอครู 

เรียนจบ ครูถูกขอตัวไปเป็นครูในโรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่ง

ของจังหวัดลพบุรี จังหวัดเดียวกับที่คุณพ่อครูเป็นครูใหญ่

อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูใหญ่โรงเรียนที่ขอครูไปสอนนั้น 

ท่านเดินเรื่องไว้ตั้งแต่ครูยังเรียนไม่จบ เพราะเห็นว่าครูเป็น 

นักเรียนที่สอบบรรจุได้ที่หนึ่งของจังหวัด แต่คุณพ่อครูท่าน 

ไม่เห็นด้วย อาจเพราะท่านรู้จักแวดวงนี้ดี และเป็นห่วงครูที่

เป็นลกูสาวคนเลก็ ประกอบกบัพีส่ะใภ้ครทู�างานอยูท่ีโ่รงเรยีน 

มาแตร์เดอีฯ คุณพ่อจึงให้ครูมาสมัครที่นี่ ท�าให้ครูได้มา 

ท�างานทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอฯี อย่างทีบ่อกล่ะค่ะคณุพ่อของครู 

ท่านคิดเปรียบเทียบกับการอยู่วัดพุทธ แต่ครูเป็นผู้หญิง 

ดงันัน้คงจะปลอดภยัถ้าอยูใ่นวดัครสิต์ของคณะซสิเตอร์อย่าง

โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ประมาณว่า จากอกพ่อมาสู่อกพระ 

อะไรท�านองนั้นค่ะ (หัวเราะ)”

คุณครูประทับใจอะไรในความเป็นมาแตร์เดอีฯ คะ 

 “ครูประทับใจการท�าสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนค่ะ 

ครเูริม่ท�างานกบัมาแมร์รอเบร์ิตงานแรกคอื ตามมาแมร์ไปที่ 

ชุมชนมักกะสันเพื่อไปสอนอาชีพให้คนในชุมชนนั้น ครูจึง
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คิดถึงคุณครู

ถ้าอย่างนั้นคุณครูได้แบบสวยๆ มาจากไหนคะ

 “แรกๆ มาแมร์มารีโนแอลนี่ล่ะค่ะที่น�าแบบสวยๆ ใน

นิตยสารฝรัง่ทีท่่านพบมาให้ด ู แล้วบอกให้ครลูองท�า ครรูบัไว้ 

แล้วลองท�าตามแบบเหล่านัน้ ท�าให้มคีวามหลากหลายมากขึน้  

เดี๋ยวนี้ครูเข้าห้องสมุดหาแบบใหม่ๆ เสมอ”

ในพธิไีหว้ครทูกุปี ครตู้องเตรยีมของขวญัให้สภานักเรยีน

เพื่อน�าไปมอบให้คุณครู ครูคิดว่าสภานักเรียนรุ่นไหน 

ท�างานดีที่สุดหรือประทับใจครูที่สุดคะ 

 “นักเรียนแต่ละรุ่นแตกต่างและเก่งไม่เหมือนกันค่ะ แต่

หากนกึออกตอนนี ้ครคูดิถงึรุน่จนู เพราะเป็นหวัหน้านกัเรยีน

ที่เรียนรู้และพัฒนาการท�างานให้เป็นระบบระเบียบชัดเจน  

แต่อย่างไรก็ตาม ครูคิดว่านักเรียนทุกคนทุกรุ่นล้วนต้ังใจ

ท�างานของตนให้ดีที่สุดเสมอค่ะ”

สดุท้ายนี ้ครอูยากฝากอะไรให้กบันกัเรยีนมาแตร์เดอฯี 

ในปัจจุบันบ้างคะ

 “ครูเห็นความแตกต่างของนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ในอดีต 

กับปัจจุบัน และเห็นสภาพสังคมท่ีเครื่องมือส่ือสารและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้เด็กปัจจุบันใส่ใจคนรอบข้างน้อยลง

เรื่อยๆ ครูขอฝากให้นักเรียนมาแตร์เดอีฯ รักษาจิตตารมณ์

เซอร์เวียมด้วยการอุทิศตนรับใช้ส่วนรวม ไม่ใช่แค่เร่ืองการ

บรจิาคเงนิทองสิง่ของ แต่ลงแรงเข้าไปมส่ีวนร่วมสร้างสงัคม

ส่วนรวมให้ดขีึน้ด้วย ใส่ใจช่วยเหลอืคนด้อยกว่าตน ไม่ใช่แค่

ช่วยๆ ไปเพือ่ตดัร�าคาญ แต่ขอให้ช่วยเพราะพวกเขาเป็นเพือ่น 

ร่วมโลกของเรา และเราเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมนีด้้วย”

 คณุครอูาร ีคอืบคุคลผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ หลายต่อหลายรุ่น แม้ท่านมิได้

สั่งสอนด้วยค�าพูด แต่เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตตารมณ์ 

เซอร์เวียม ในวิถีชีวิตและในผลงานอันเกิดจากความ

ใส่ใจ เสียสละ สุภาพ และสร้างสรรค์ของท่าน 
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เรื่อง : นี (MD 61)

Book Review

ห ากคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องไกลตัว  

ลองหยบิหนงัสอื “รวยด้วยบ้าน! ท�าเงนิล้าน 

จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นมาอ่านดูก่อน 

จะรู้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แถมง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะ 

เพราะผูเ้ขยีนน�าประสบการณ์ทีส่ะสมมานานจนรูล้กึ รูจ้รงิ 

ผสมกับความเป็นอาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ท�าให้เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมหลายประเด็นท่ีช่วยให้ผู้

อ่านได้เห็นภาพเพื่อตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได ้

ดียิ่งขึ้น

 หนงัสอืเล่มนีผู้เ้ขยีนได้เล่าย้อนกลบัไปถงึช่วง 10 กว่าปี 

ที่แล้ว เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ

ไทยและอสังหาริมทรัพย์ มีการเล่าถึงเศรษฐกิจวีเชฟท่ี

อิงกับทฤษฎี อธิบายให้เข้าใจว่านโยบายรัฐบาลส่งผลต่อ

อสังหาริมทรัพย์อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศลดอัตรา

ภาษีเงินได้ ลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ค่าแรง

ขั้นต�่า 300 บาท นโยบายสนับสนุนสินเชื่อบ้าน นโยบาย

รถไฟฟ้า 10 สาย 20 บาท ภายใน 10 ปี  ผูเ้ขยีนเล่าให้เหน็ 

ภาพถงึการวเิคราะห์ข้อมลูสถติทิีเ่กดิขึน้ในอดตี ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงต้มย�ากุ้ง ฟองสบู่แตก เพื่อมาช่วยชี้แนวทางในอนาคต  

พร้อมกับมีเกร็ดความรู้เรื่องเครื่องชี้ความสามารถในการ

ชื่อหนังสือ: รวยด้วยบ้าน! ทำาเงินล้าน
จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ISBN 978-974-228-144-1
ผู้แต่ง: ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
(MD61)

ซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนบทสุดท้ายของหนังสือเกี่ยวข้องกับ AEC 

ล้วนๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ เห็นผลกระทบ และเตรียม

รับมือได้ถูกต้อง 

 เมื่ออ่านหนังสือจนจบเล่ม ผู้อ่านจะไม่รู้สึกเสียดายเงิน

ท่ีซื้อหนังสือไปเลย นอกจากจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ของ

อสงัหารมิทรพัย์แล้ว รายได้ทัง้หมดจากหนงัสอืเล่มนีผู้้เขยีน

จะมอบให้กับโครงการบ้านร่วมทางฝัน  เพื่อซื้ออุปกรณ์และ

เครือ่งมอืแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทีข่าดแคลน ผูแ้ต่ง ผศ. ดร. 

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (MD61) จิตใจดีเช่นนี้  สมกับเป็น

เด็กมาแตร์จิตใจเซอร์เวียมที่แท้จริง 

นี MD 61 เรียนจบด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและ

โทรทศัน์ ปัจจุบนัชอบอ่านหนงัสือและเดินทางท่องเทีย่ว 

ทุกรูปแบบ ใช้ชีวิตแบบ Love + Happy = Smart 

แม้ (ยงั) ไม่มโีอกาสเขยีนหนงัสอืของตวัเอง แต่ขอเขยีนถึง

หนังสือที่แต่งโดยคนเก่งมาแตร์แทน

รู้จักนักเขียน
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 ในด้านวิชาการของนักเรียน 3 ปีสุดท้ายของโรงเรียน 

ในปัจจุบันนักเรียนเลือกที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร ์

กันมากขึ้น จนกระท่ังในปัจจุบัน 2 ใน 5 ห้องเรียนของ

มัธยมปลายแต่ละระดับชั้นเป็นห้องเรียนของนักเรียนที่ 

เลือกเรียนทางวิทยาศาตร์ โดยอีก 3 ห้องคือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน

 เมื่อปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเริ่มเปิดโอกาสให้

นักเรียนเลือกได้อีกแผนการเรียนหนึ่งคือ ดนตรี กล่าวคือ 

นักเรียนเรียน 8 กลุ่มสาระวิชาตามหลักสูตรก�าหนด ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานและ 

เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่ว่าเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น และในเวลาที่เพื่อนๆ ใน

ห้องเรยีนภาษาฝรัง่เศส นกัเรยีนดนตรกีจ็ะไปเรยีนวชิาดนตรี 

ท้ังภาคปฏิบัติและทฤษฎี ซ่ึงปลายปีการศึกษา 2556 นี ้

เรามีนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาด้วยวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือก 

จ�านวน 7 คนเป็นรุ่นแรก ถึงแม้แผนการเรียนนี้ทางโรงเรียน 

จดัให้เป็นทางเลอืกของนกัเรยีนได้ด้วยความร่วมมอืของคณะ 

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ทางมหาวิทยาลัย

มิได้ตั้งเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องเลือกไปเรียนต่อที่ศิลปากร

เท่านั้น ณ ขณะนี้เราจึงมีนักเรียนดนตรีที่สมัครเข้ารับการ 

คดัเลอืกโดยตรงและได้เข้าเรยีนแล้วทีค่ณะศลิปกรรมศาสตร์  

เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน  

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 1 คน และคณะมนัฑนศิลป์ สาขา 

วิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากรอีก 1 คน 

อีก 3 คน ยังอยู่ในกระบวนการสอบที่คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัย ดุริยางคศิลป ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ทางโรงเรียนมีความหวังว่าจะสามารถเปิดทาง-

เลือกให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และปรับการจัด

หลักสูตรให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู ่ตลอดใน

เงื่อนไขเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัยทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความส�าเร็จ

ได้อย่างดี 
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รอบรั้วมาแตร์

แผนการเรียนอังกฤษ-ดนตรี
เรื่อง : อาจารย์สุมิตรา พงศธร  ภาพ : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ก
ารเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นั้นมุ่งที่การเตรียมนักเรียนเข้าสู่

ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนพึงให้ความส�าคัญกับอะไร

บ้างในภารกิจที่มีต่อนักเรียนมัธยมปลาย เมื่อเรามองภาพ

นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เราอยากจะเห็นอะไรบ้าง ถึงแม้ปรัชญาการศึกษาของ

โรงเรียนก�าหนดให้เรา “เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์” แต่คง 

จะไม่มีผู้ใดสามารถอ้างได้ว่าตนเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบแล้ว 

ในความเป็นโรงเรียน สิ่งที่ส�าคัญคือ โรงเรียนได้ตั้งมั่นอยู่ใน

แนวทางปฏิบัติของการส่งเสริมให้นักเรียนเดินในเส้นทางที่ 

เพิ่มพูนความเป็นคนที่สมบูรณ์หรือไม่ต่างหาก อีกประโยค

หนึ่งที่นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยน่าจะภาคภูมิใจ

เปน็อย่างยิง่คอืเมือ่มีผูช้มเชยว่า “เธอคอืศิษย์อนัแท้จรงิของ

มาแตร์เดอีฯ”

 หากสรุปประเด็นส�าคัญของความเป็นศิษย์อันแท้จริง

ของมาแตร์เดอวีทิยาลยัน่าจะอยูท่ีค่วามมเีซอร์เวยีมประจ�าใจ 

การเป็นกุลสตรีที่มีความเป็นผู้น�า มีความรู้ดี มีวิจารณญาณ 

มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีความลึกซึ้ง 

ในจิตใจ มีความกล้าหาญ และสามารถแสดงจุดยืนที่ดีงาม

ของตนเองได้อย่างสุภาพถ่อมตน
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แนะน�าร้านหนังสือต่างๆ ที่นักเรียนจะหาซ้ือมาอ่านเองไว้

ด้วย เพือ่ช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนอยากค้นคว้าและรกัการอ่าน    

จากนั้นครูจะแจกสมุดบันทึกการอ่านเพื่อที่จะให้นักเรียน

เขยีนชือ่เร่ือง ผู้แต่ง ส�านักพมิพ์ รวมทัง้ย่อเร่ืองทีอ่่านมาส่งครู

 ครัน้ถงึระดบัประถมศกึษาปีที ่4-6 คณุครปัูทมาแจ้งว่า 

การอ้างอิงจะมีหลายระดับมากขึ้น เช่น กลอนของสุนทรภู่ 

ทีน่กัเรยีนยกมาจากเวบ็ไซต์ นกัเรยีนจะต้องอ้างองิด้วยว่ามา 

จากเวบ็ไซต์ใด ใครเป็นผู้ประพนัธ์ และน�ามาจากเร่ืองใดของ 

สุนทรภู่อีกด้วย นอกจากนั้นแหล่งที่มาของข้อมูลในระดับ

ประถมปลายกอ็าจหลากหลายมากขึน้ เช่น จากหนงัสอืพมิพ์

คลปิวดิโีอ อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น ครจูงึต้องก�าหนดรปูแบบการ

อ้างอิงที่ชัดเจนให้นักเรียนใช้ร่วมกันทุกรายวิชา 

 เป็นที่น่ายินดีที่ครูของเราท�าตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน  

เมื่อครูน�าข้อมูลมาจากที่ใดก็จะอ้างอิงทุกคร้ัง แม้เมื่อครูน�า 

ใบงาน สื่อการสอน และแบบฝึกหัดจากที่อื่นมาใช้  ไม่ว่าจะ 

มาจากเว็บไซต์ หรือหนังสือก็จะเขียนอ้างอิงก�ากับไว้ กรณี

ของการจัดท�าบอร์ดในโรงเรียน ครูจะตรวจสอบว่ารูปภาพ  

ข้อความ และข้อมูลต่างๆ มีการอ้างอิหรือไม่ หากเป็นข้อมูล 

ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนห้องอื่นหรือนักเรียนรุ่น

ก่อนๆ ก็จะมีค�าขอบคุณก�ากับไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่จะให้

นักเรียนรู้จักให้เกียรติผู้อื่น

 ในชัน้มธัยมต้น คุณครูเยาวลกัษณ์ชีแ้จงว่านกัเรียนต้อง 

หัดย่อความและหัดสรุปเป็นภาษาของตนเอง โดยไม่ลอก 

ประโยคเดมิมาใช้ ในชัน้นีค้รจูะเน้นเรือ่งความซือ่สตัย์ โดยคร ู

สงัเกตว่านักเรียนทีช่อบลอกการบ้านคนอ่ืน ไม่ใช่เป็นเพราะ

ท�าเองไม่ได้ แต่เป็นเพราะไม่รับผิดชอบ ส�าหรับวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ครูมักให้ท�างานในชั้นเรียนเป็น 

ส่วนใหญ่ เช่น งานประดิษฐ์ งานอาหาร งานคอมพิวเตอร์  

งานร้อยมาลัย งานเย็บปัก เป็นต้น เพื่อสามารถติดตาม

พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 

 เมื่อมาถึงชั้นมัธยมปลาย คุณครู Colette ผู้ท�าหน้าที่

สอนภาษาฝรั่งเศสแก่นักเรียนเล่าว่า เมื่อให้ไปค้นคว้า 

เรื่องราวใดๆ มา ครูจะให้นักเรียนหัดพูดเป็นภาษาฝรั่งเศส

ง่ายๆ ของตนเอง หากเป็นนกัเรยีนช้ัน ม.6 ครจูะคาดหวงัให้ 

นกัเรียนรู้จกัวจิารณ์ เพือ่ครูจะได้สามารถแยกแยะส่วนทีเ่ป็น

ความเห็นของนักเรียนเองกับสิ่งที่ลอกมา ซึ่งก็ควรจะอยู่ใน

เครื่องหมายค�าพูดพร้อมการอ้างอิง อย่างไรก็ดีครูยอมรับว่า 

การลอกการบ้านยงัคงมอียูใ่นบางรายทีเ่รยีนอ่อนมาก ซ่ึงครู

ก็ต้องพยายามต่อไป

 การรณรงค์เร่ืองการไม่ลอกเลยีนทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอฯี 

ก�าลงัด�าเนินการอยูน้ี่ถอืว่าเป็นต้นแบบทีด่ใีห้กบัโรงเรยีนอืน่  

ตลอดจนภาคส่วนอืน่ๆ ของสงัคม ถ้าเราเริม่ฝึกฝนให้แก่เด็ก 

ต้ังแต่ชัน้อนุบาล เมือ่เดก็เหล่านีเ้ข้าไปอยูใ่นรัว้มหาวทิยาลยั  

ก็จะไม่ท�าการลอกเลียน ไม่น�าเอางานของผู้อื่นมาเป็นงาน

ของตน ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกรายงาน ไม่จ้างวานผู้อ่ืน

ท�างานวทิยานพินธ์ และรูจ้กัการอ้างองิตามหลกัสากล อกีทัง้ 

ยังสามารถช่วยแนะน�าความถูกต้องให้แก่ผู้อื่นรอบข้างด้วย 

ซ่ึงถ้าเป็นเช่นน้ีได้สังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้น และมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าในต่างประเทศจะได้ไม่ต้องเข้มงวดกบัการพจิารณาใบ

สมคัรของนกัเรียนไทย ทีป่รากฏมบีางรายจ้างวานผูอ้ืน่กรอก 

ใบสมคัรและเขยีนข้อมลูเทจ็ให้ดงัทีเ่หน็เป็นข่าวอยู่ในทกุวนัน้ี 
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เรื่อง : ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

เรื่องเล่าจากฝ่ายวิชาการ

หลงัจากทีนั่กเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี  ผูบ้รหิาร คร ูเหน็พ้อง 

ต้องกันที่จะรณรงค์เรื่องการไม่ลอกเลียน หรือต่อต้าน 

Plagiarism ไปเมื่อหลายเดือนก่อน นักเรียนเก่าก็ได้จัด

เสวนาเพือ่ท�าความเข้าใจกบัครทูัง้โรงเรยีนถงึพษิภยัของการ 

ลอกเลยีน และท�าอย่างไรจงึจะหลกีเลีย่งการลอกเลยีนได้ มา

ถงึวนัน้ีอาจารย์สมุติรารบัรองกบัดฉินัว่าครทูกุระดบัช้ันต้ังแต่

อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก ใน

บทความน้ีดฉินัจงึมคีวามยนิดทีีจ่ะน�าเสนอความคบืหน้าของ

การด�าเนนิการในเรือ่งนีอ้ย่างแขง็ขนัภายในโรงเรยีนของเรา

 การอบรมสั่งสอนนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ให้ห่างไกล 

Plagiarism ในวันน้ีได้ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยมีครู

ประจ�าชัน้เป็นผูร้บัผดิชอบ และครผููส้อนทกุรายวชิาให้ความ

ร่วมมือ เริม่จากครทูกุคนท�าการอ้างองิแหล่งข้อมลูในสือ่และ

เอกสารต่างๆ ที่น�ามาใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ก่อนที่จะฝึก

ให้นักเรียนท�าตามด้วยการอ้างอิงข้อมูล ภาพ ตาราง กราฟ 

สิง่ประดษิฐ์ ฯลฯ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบัวยั เราอาจ 

สงสัยว่าแล้วครูจะท�าอย่างไรได้บ้างในชั้นอนุบาล คุณครู 

ชมพนูชุชีแ้จงว่า ทกุครัง้ทีอ่ธบิายภาพและเล่านทิานกจ็ะบอก 

แหล่งที่มาของข้อมูลให้เด็กรู้จัก นอกจากนั้นครูจะชักชวน 

ให้เด็กในชั้นเรียนช่วยกันคิดก่อนว่า เด็กๆ จะท�าการบ้าน 

ไปเพื่ออะไร เมื่อเด็กอยากท�าการบ้านด้วยตนเอง ครูก็

สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กได้ถูกต้อง ในบางครั้งครู 

อาจต้องการให้ผู้ปกครองช่วยค้นหาหรือจัดหาส่ิงของต่างๆ 

ให้เดก็น�ามาโรงเรยีน แต่เดก็จะต้องอ้างองิว่าได้สิง่นัน้มาจาก 

คณุแม่หรอืไปซือ้มา โดยครจูะสอนให้เดก็รายงานและยอมรบั

ทุกครั้งว่าส่วนใดบ้างที่มีใครช่วยท�า เพื่อรู้จักให้เกียรติผู้อื่น  

ในขณะเดียวกนัครยูงัต้องการให้เด็กภูมใิจในงานทีต่นเองท�า  

แม้ไม่ถกูต้องหรอืไม่สวยนกักต็าม ดงันัน้ก่อนเปิดเทอมครจูะ

ท�าความเข้าใจกบัผูป้กครองเดก็อนบุาล เพือ่ขอความร่วมมอื

ให้เด็กได้มีโอกาสท�าการบ้านเองมากที่สุด

 เมือ่การสอนให้เดก็อนบุาลรูจ้กัแยกแยะงานของตนเองที่

ควรภมูใิจและงานของผูอ้ืน่ทีค่วรให้เกยีรตปิระสบความส�าเร็จ 

ในระดบัหนึง่แล้ว การสอนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 กย่็อม

ก้าวหน้าไปอกีระดบัหนึง่ ทกุครัง้ทีค่ณุครสูรุย์ีพรเล่านทิานให้

นักเรียนฟัง ก็จะถือโอกาสแนะน�าหนังสือนิทานเล่มนั้น และ 
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เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

MD Happening

สมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอวีทิยาลยัน�าโดยพรพรรณ 

พรประภา จัดงาน “บิวตี้แอนด์เดอะบิส” ขึ้นเมื่อ

เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยยังยึดคอนเซ็ปต์ออกร้านของดี 

ที่น�ามากระหน�่าลดราคาให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาช็อปปิ้ง 

กนัอย่างหน�าใจ รายได้จากการจดังานน�าไปสมทบทนุช่วยเหลอื 

เด็กยากไร้โครงการบ้านเทพ เขตคลองเตย 

 วรนิดา เธยีรอจัฉรยิะ ประธานจดังานกล่าวว่า รปูแบบงาน 

ในครั้งนี้คล้ายกับครั้งที่แล้วคือ มีโซนออกบูธจ�าหน่ายสินค้า 

แบรนด์เนม แฟชั่น ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม 

ซึ่งลดราคาสูงถึง 80 เปอร์เซนต์ เช่น Vatanika, Something 

Boudoir, Asava, @skinexercise, Pantry Magic ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมโีซนจ�าหน่ายของรกัแบรนด์เนมจากเซเลบรติี้

ชื่อดังของเมืองไทย เช่น ศุภลักษณ์ อัมพุช, ยุวดี จิราธิวัฒน์, 

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นต้น   

ช็อปได้บุญในงาน...
Beauty & The Biz
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เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

MD Happening

งานวันสวยได้กุศลปีนี้ผ่านไปแล้วอย่างสวยงามและประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกปี ภายใต้การน�าของ 

คุณไก่-วิวรรณ สารกิจปรีชา และทีมงานนักเรียนเก่าที่เข้ามาช่วย โดยรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดในงานนั้นกว่า 

2 ล้านบาท ได้น�าไปบริจาคเข้าบ้านเทพทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว   

วันสวยได้กุศล
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เรื่อง : อัสนียา สุวรรณศิริกุล (MD 37)

บนเส้นทางตามหามิตรภาพ 
ทัวร์อุร์สุลิน 2014

จากการที่มีโอกาสก้าวเข้าไปร่วมน่ังประชุมชมรมศิษย ์

อร์ุสลุนิทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอฯี เป็นครัง้แรก จึงได้ทราบ

ข่าวการจดัทวัร์อร์ุสลุนิเพือ่กระชบัความสมัพันธ์ระหว่างศษิย์

อุร์สุลิน ด้วยการร้อยดวงใจไปด้วยกัน...ไกลถึงเชียงใหม่  

ดอยอ่างขางเลยทีเดียว...ผู้เขียนพร้อมเพื่อนรักจึงไม่รอช้า

สมัครเป็นลูกทัวร์ทันที ด้วยหวังจะร่วมเดินทางบนเส้นทาง

ตามหามิตรภาพที่ขาดหายตลอดเส้นทาง

 การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางกบัการจัดตารางชวีติก่อนไป

ดูวุ่นวายไม่น้อย มีผู้ขอติดตามไปหามิตรภาพด้วยกัน และ

หวงัจะได้ความสมัพันธ์ทีด่รีะหว่างศษิย์อร์ุสลุนิด้วยอกี 4 ชวีติ 

แต่กว่าจะลงตัวก็สับเปลี่ยนทั้งพาหนะและตัวคน ท้ายสุด

ก็ขับรถไป 2 คัน เดินทางล่วงหน้าเพ่ือไปรอรับและสมทบ

กับคณะใหญ่ที่บินไป...ก่อนไปรู ้สึกว่าจะว้าเหว่มากไหม 

จะวางตัวอย่างไร ดูจากรายชื่อคณะที่ไปหลากหลายวัย และ

หลากหลายโรงเรียนอุร์สุลิน คือ เรยีนาเชลี วาสุเทวี กุหลาบ

วัฒนา และมาแตร์เดอีฯ กลุ่มผู้เขียน (นักเรียนเก่ามาแตร์ 

เดอฯี รุ่น 37) มช่ีองว่างและความสมัพนัธ์ทีต้่องต่อเตมิ เชือ่มรุน่ 

เชื่อมสถาบันการศึกษา ด้วยมิตรภาพที่ต้องตามหา...
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 อยากบอกดงัๆ ว่าสถานทีเ่ทีย่วทีค่ณะเดนิทางไปตลอด

โปรแกรมทัวร์มีความงดงาม น่าสนใจ เช่น ดอยอ่างขาง 

บ้านนอแล หมู่บ้านชายแดนพม่า พระต�าหนักภูพิงค์ ผู้อ่าน

สามารถหาอ่านทีไ่หนกไ็ด้ แต่สิง่ทีผู้่เขยีนอยากเล่าสูก่นัฟังคือ 

ความน่ารักของลูกทัวร์ทุกคนและอัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่ง

ของศิษย์อุร์สุลินที่เป็นเจ้าภาพ โรงเรียนเรยีนาเชลี ต้อนรับ

ดูแลทุกกิจกรรมทุกวัน เป็นเร่ืองที่น่าทึ่งในความใส่ใจ ให้

ความส�าคัญกับทุกคน และทุกรายละเอียด ไม่ว่าเร่ืองรถ 

อาหารการกิน ที่พัก การหลับนอน ความบันเทิง ทุกเร่ือง

จริงๆ ด้วยรอยยิม้ ด้วยมติรภาพทีม่ากมาย จนท�าให้พวกเรา 

เชือ่มสายสมัพนัธ์กนัได้อย่างง่ายดาย และกลมกลนืกนัอย่าง

แยกไม่ออกว่าใครมาจากโรงเรยีนไหน ไม่มวียั ไม่มค่ีาย ไม่มี

หัวโขน ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดทัวร์อุร์สุลิน 

ได้อย่างชัดเจน

 งานนีต้้องขอปรบมอืดงัๆ ให้กบัคณะกรรมการชมรมศษิย์

อุร์สุลินที่วางแผนประสานงานไว้เป็นอย่างดีและไร้รอยต่อ 

ความรูส้กึของผูเ้ขยีน “เป็นทึง่” มาก เพ่ือนๆ ทีไ่ปด้วยหายกลวั 

หายเกร็ง หายเขิน หายว้าเหว่อย่างที่คิดว่ามันน่าจะเป็น

โดยสิ้นเชิง ออกไปเริงระบ�าสนุกสนานจนลืมวัย ท่ามกลาง

มิตรภาพที่อบอุ่นมากๆ ทั้งๆ ที่อากาศหนาวเย็น...

 ดูจากภาพต่างๆ ที่สื่อได้มากกว่าค�าพูด น่าจะบอกได้

ถึงสิ่งที่ผู้เขียนพยายามเล่า บนเส้นทางการเดินทางตามหา

มติรภาพจากทวัร์นี.้..พบแล้ว มากมายเหลอืเกนิ จากวนัแรก

จวบจนวันสุดท้าย ซิสเตอร์ที่ไปด้วยท่านปล่อยวางต�าแหน่ง 

และท�าทุกอย่างที่พวกเราท�า แม้แต่ท่านประธานชมรมฯ 

ที่ได้รับสายสะพายและต้องเดินโบกมือเฉกเช่นนางงาม... 

ท่านก็ท�า

 ด้วยปรัชญาการศึกษาที่ยึดมั่นในแนวเดียวกันของ

โรงเรียนในเครือคณะนักบวชอุร์สุลินในประเทศไทย คือ

 “อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง 

ปัญญาแตกฉานมัน่คง  เสรมิส่งเป็นคน-จนสมบรูณ์”

	 ศิษย์อุร์สุลินเป็นเช่นนี้เอง	 เรา...ร้อยดวงใจไปด้วย

กันจริงๆ	
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เหล่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่าอุร์สุลินพร้อมใจกันท�าเซอร์ไพรส์อาจารย์สุมิตรา

โดยมอบรางวัล Miss Ursuline ในฐานะที่เป็นศิษย์อุร์สุลินดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างสม�่าเสมอ 

เราเลยมีโอกาสได้เห็นอาจารย์เป็นมิสอุร์สุลินคนแรกเลยนะคะ
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ตอนนัน้หวัเราะได้เลย	ไม่มคีวามกลวัอกีต่อไป	เมือ่ผลออกมา

เป็นที่แน่ชัดวันรุ่งขึ้นแพทย์จึงให้ดิฉันเข้ารับคีโมทันที	 ดิฉัน

ถามแพทย์ทีด่แูลว่าอาการอย่างดฉินัเขาเรียกว่าขัน้ทีเ่ท่าไหร่	

แพทย์บอกว่าอันท่ีจริงถ้ามะเร็งกลับมาเขาไม่เรียกเป็นขั้น 

แต่ถ้าเป็นการแพร่กระจายออกจากที่ที่เคยเป็น	 เขาเรียกว่า 

ขั้นที่	 4	 ดิฉันจึงพูดว่าขั้น	 4	 นี่มันสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรือคะ	

แล้วจึงถามแพทย์ว่าดิฉันมีเวลาอีกเท่าไหร่	 เพราะดิฉันต้อง 

เตรียมการในเร่ืองต่างๆ	 ท่ีค่ังค้างให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะเป็น

อะไรไป	เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อน	แพทย์ไม่ได้

ตอบค�าถาม	แต่บอกว่ายังดีที่เชื้อตัวนี้เป็นตัวที่สงบมา	14	ปี

แล้ว	น่าจะควบคุมได้	และปัจจุบันก็มีตัวยาที่จะให้การรักษา

เป็นจ�านวนมาก	 แต่ที่แปลกก็คือมันแพร่กระจายเร็วมาก 

เมื่อสี่เดือนที่แล้วยังตรวจไม่พบเลย

	 วันที่	11	มกราคมดิฉันได้รับคีโมครั้งที่	1	แพทย์ได้ให ้

คโีมอาทติย์ละครัง้ตดิต่อกนั	3	อาทติย์	และให้เว้น	1	อาทติย์	

ปัจจบุนัจนถงึวนัที	่24	กมุภาพนัธ์ดฉินัได้รับคีโมเป็นคร้ังที	่5	

จากจ�านวนทั้งสิ้น	12	ครั้ง	และเดชะบุญที่ดิฉันไม่มีการแพ้

ใดๆ	ทั้งสิ้น	มีเพียงผมที่ร่วงเท่านั้น

	 ตั้งแต่ทราบว่ามะเร็งลุกลาม	 พี่สาวก็ได้พาดิฉันไปที่

อารามต่างๆ	 เพื่อขอค�าภาวนา	ดิฉันได้รับการต้อนรับอย่าง

อบอุน่และเมตตากรณุาทัง้จากคณุแม่อธกิารทีอ่ารามคาแมล	

กรงุเทพฯ	และสามพราน	ตลอดจนมโีอกาสได้พดูคยุผ่านทาง

โทรศัพท์กับคุณแม่อธิการที่นครสวรรค์และจันทบุรี	ทุกท่าน

ช่วยกันสวดภาวนาให้

	 ดฉินัได้มโีอกาสเข้าพบพระคาดนิลั	ไมเคลิมชียั	กจิบญุชู	

เพื่อเรียนเร่ืองให้ท่านทราบ	 พร้อมทั้งคิดในใจว่าถ้าดิฉันไม่

สามารถผ่านความเจ็บป่วยคร้ังน้ีไปได้ก็ถือโอกาสน้ีลาท่าน	

เพราะความทีรั่กและเคารพท่านดจุบดิา	ซึง่ท่านกไ็ด้ให้ก�าลงัใจ 

และให้สายประค�าซ่ึงดิฉันใช้สวดอยู่ทุกวันเช้า-เย็นตั้งแต่ 

ได้รับมาจากท่าน

	 ทุกวันนี้ดิฉันไม่เคยเกรงกลัวต่อโรคร้าย	 ไม่เคยรู้สึก

เครียด	 ใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุข	 แต่ในขณะเดียวกันก ็

ไม่ประมาท	ปฏบิตัตินตามแพทย์สัง่อย่างเคร่งครดั	ดฉินัฝาก

ทกุอย่างไว้กบัพระ	เพราะดฉินัเช่ืออย่างเตม็หวัใจว่าพระจะให้ 

สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับดิฉัน	 และการที่ดิฉันประสบกับโรคร้าย 

เช่นนี้คงเป็นเพราะพระต้องการให้บทเรียนแก่ดิฉัน	ต้องการ

ให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้น	 เท่ากับพระให้โอกาส

คร้ังยิ่งใหญ่แก่ดิฉัน	 ดังน้ันดิฉันจึงไม่ปฏิเสธในทุกสิ่งที่พระ

จัดให้	 เพราะถือว่านั่นคือพระพร	แม้ดิฉันจะไม่สามารถผ่าน

โรคร้ายน้ีไปได้	ดฉินักต้ั็งใจทีจ่ะด�าเนนิชีวติครสิตชนทีดี่	รบัใช้ 

ศาสนาให้มากยิ่งขึ้น	 ท�าทุกอย่างเต็มก�าลังความสามารถ

ตราบถงึวนัสดุท้ายแห่งชวีติ	ดฉัินยงัขอต่อพระเป็นเจ้าด้วยว่า	 

หากพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันหายจากโรคร้ายนี้	 ก็ขอ

ให้ดิฉันมีจิตใจที่มั่นคงที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าตามที่ตั้งใจอยู่ 

ในขณะนี้	 ขออย่าให้ดิฉันมีจิตใจที่โลเล	 หลงสุขอย่างที่เป็น

ในอดีตเลย

	 ทุกวันนี้ดิฉันมีแต่ความสงบสุข	 ดิฉันไม่กังวลในสิ่งที่จะ

เกดิขึน้ภายภาคหน้า	เพราะถอืว่าได้ท�าทกุสิง่ทกุอย่างดีทีส่ดุ

แล้วในทกุด้าน	ไม่มอีะไรต้องกงัวลอกี	ความเจบ็ป่วยท�าให้ดฉินั

เหน็คณุค่าของคนรอบข้างมากยิง่ขึน้	เหน็ความรกัของสามทีี่

มีต่อดิฉัน	 เห็นความรักของลูกสาวซึ่งปกติเป็นเด็กสมัยใหม ่

มีโลกส่วนตัวสูง	 ซึ่งไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาหอมแก้มแม่	 แต่	

พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปทันทีที่เห็นแม่ป่วย	 ดิฉัน

เห็นความรักความห่วงใยของพี่น้อง	 เห็นความห่วงใยของ

เพื่อนๆ	ที่มีต่อดิฉัน	ค�าพังเพยที่ว่า	คนรักเท่าผืนหนังคนชัง

เท่าผืนเสือ่คงใช้ไม่ได้กบัดฉินั	ส�าหรบัมนษุย์ธรรมดาคนหนึง่แล้ว

จะต้องการอะไรมากไปกว่านี้

	 นีแ่หละค่ะจงึเป็นทีม่าของค�าพดูทีว่่า	ความเจบ็ป่วยของ

ดิฉันคือพระพรจากพระเป็นเจ้า

	 ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาให้เกียรติรับฟังเรื่องราว

และประสบการณ์ของดิฉันในครั้งนี้	หากท่านมีคนรู้จักที่เป็น

โรคอย่างดิฉัน	ผู้ก�าลังท้อแท้หมดก�าลังใจ	ต้องการค�าแนะน�า

ในเร่ืองการปฏบิตัติวั	ดฉินัยนิดเีป็นอย่างยิง่ถ้าจะสามารถช่วย 

อะไรได้บ้าง	อย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องของก�าลังใจ

 ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

พรเพ็ญ พรหมสุนทร (MD 44) เรียนมาแตร์ตั้งแต่อนุบาล	1	ถึง	

ม.ศ.	5	เรียนต่อทีม่หาวทิยาลยัศลิปกร	คณะศกึษาศาสตร์	เป็นอาจารย์ 

สอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	 เป็นอาจารย์สอนที่ 

โรงเรียน	 St.	 Theresa	 International	 เป็นเลขานุการบริษัทรักษา

ความปลอดภยั	Asion	Holding	International	แต่งงาน	และเปิดบรษิทั

อินเตอร์การ์ด	กรุ๊พ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ในปี	2532	จนถึงปัจจุบัน	

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการ

รู้จักนักเขียน
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เรื่อง : พรเพ็ญ พรหมสุนทร (MD 44)

	 ถ้าใครพูดประโยคน้ีขึ้นมาย้อนหลังไปแค่เพียงปลายปี	

ดิฉันคงยิ้มและคิดในใจว่า	สตรีใจศรัทธามาอีกแล้ว	เหมือนที่ 

เคยล้อพี่สาวบ่อยๆ	เมื่อเห็นพี่ไปวัดวันละ	2	รอบทุกๆ	วัน

	 ดิฉันเป็นเพียงคริสตชนที่ด�าเนินชีวิตปกติ	 ไปวัดทุก

อาทิตย์ตลอดจนวันฉลองบังคับ	 รับศีลสม�่าเสมอ	 ให้ความ

ร่วมมือทุกครั้งที่ทางวัด	องค์กรศาสนา	หรือสมาคมขอความ

ร่วมมือมา	 ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเพียงพอแล้วส�าหรับคริสตชน 

คนหนึ่งที่จะท�าเพื่อพระเจ้า

	 ในขณะเดยีวกนั	ดฉินักไ็ด้รบัพระกรณุาจากพระเป็นเจ้า	

ด้วยการที่ให้ดิฉันมีกิจการที่มั่นคง	 มีบริษัทหลักและบริษัท

ในเครือรวมกัน	3	บริษัท	มีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหาร

กว่า	4,000	คน	ด�าเนินงานมากว่า	35	ปี	ถึงแม้ในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจจะเต็มไปด้วยความยากล�าบาก	เนื่องจาก

การแข่งขันในเชิงธุรกิจ	 ตลอดจนปัญหาทางการเมือง	 แต่

เนือ่งจากการด�าเนนิธรุกจิมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน	ท�าให้

สามารถประคบัประคองและยนืหยดัเลีย้งดพูนกังานได้อย่าง

ไม่ล�าบากนัก

	 สิ่งที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ	 และ

ตดัสนิว่าสิง่ทีพ่ระให้ดฉินั	และดฉินัตอบแทนท่านนัน้เพียงพอ 

แล้วหรอืไม่	ต่อไปนีจ้ะมาเข้าประเดน็ทีว่่า	ท�าไมดฉินัจงึพดูว่า 

“ความเจ็บป่วยคือพระพร”

	 เมื่อ	14	ปีที่แล้วดิฉันเป็นมะเร็งที่เต้านม	ซึ่งคงเป็นพระ 

เมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่ท�าให้ตรวจพบในระยะเริ่มแรก	

ดิฉันท�าการรักษาโดยการผ่าตัด	 ทั้งให้คีโมและฉายแสง 

หลังจากนั้นก็ติดตามอาการมาตลอด	 14	 ปีอย่างต่อเนื่อง	

ไม่เคยผิดนัดแพทย์แม้แต่ครั้งเดียว	โดยไปรับการตรวจปีละ

ครั้งตามแพทย์สั่ง

	 ดฉินัได้รบัการดแูลภายใต้การท�างานของแพทย์	2	กลุม่	

กลุม่แรกตดิตามอาการโดยดจูากผลการเอก็ซ์เรย์	แมมโมแกรม	

และอลัตร้าซาวนด์	อกีกลุม่หนึง่จะตดิตามอาการโดยดจูากผล

เลือด	ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ค่ามะเร็งในเลือด

	 เมื่อต้นปีที่แล้วแพทย์พบว่าค่ามะเร็งในเลือดเกิดความ

ผดิปกต	ิทีเ่คยอยูท่ีร่ะดบั	16	มาตลอด	14	ปี	ปรบัขึน้เป็น	30 

(ระดับปกติของคนท่ัวไปไม่เกิน	 31)	 แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์

ปกติ	 แพทย์จึงรอดูอาการ	 แต่นัดให้มาพบในอีก	 6	 เดือน	

คราวนี้พบว่าขึ้นเป็น	 35	 แต่เนื่องจากอาจเกิดจากตัวแปร 

ความเจ็บป่วยคือพระพร

อืน่ๆ	ท�าให้ค่าตวันีข้ึน้ๆ	ลงๆ	ได้	ในขณะเดยีวกนัผลของการ 

ท�าอัลตร้าซาวนด์	 แมมโมแกรม	 และเอ็กซ์เรย์ก็ไม่พบสิ่ง 

ผิดปกติ	แพทย์จึงท�าการนัดอีกครั้งประมาณปลายปี	และได้

เห็นว่าค่ามะเร็งเพิ่มขึ้นจาก	35	เป็น	178	ภายในระยะเวลา	

4	 เดือน	แพทย์จึงให้ดิฉันท�า	PET	Scan	ซึ่งเป็นการตรวจ 

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับมะเร็งโดยเฉพาะ	 ผลก็คือเซลล์มะเร็ง

ได้เข้าสู่ตับ	เยื่อหุ้มปอด	กระดูกต้นขาทั้ง	2	ข้าง	และบริเวณ 

ด้านหลังของเอว	 นับเป็นการแพร่กระจายที่รวดเร็วมาก

ภายในระยะเวลาเพียง	4	เดือน

	 วนัที	่10	มกราคม	แพทย์นดัให้ไปเจาะตบัเพือ่น�าชิน้เนือ้

ไปตรวจ	ดฉินัรูส้กึกลวัมาก	ปกตเิป็นคนขีข้ลาดในเรือ่งพวกนี้	

คืนนั้นได้อ่านหนังสือที่คุณพ่อวัลลภส่งมาให้ก่อนที่ท่านจะ 

เสยีชวีติเพยีงไม่กีว่นั	เป็นหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัพระมหาทรมาน

ของพระเยซเูจ้า	อ่านแล้วกน็กึเปรยีบเทยีบกบัตวัเองว่า	พระ

เยซูทรงถูกทรมาน	 ถูกตอกตะปูตรึงติดกับไม้กางเขนทั้งมือ

และเท้า	เลือดไหลโทรมพระกาย	แต่ตัวเราเองเล่าได้รับการ

ปฏบิตัอิย่างดจีากทัง้แพทย์และพยาบาล	เราจะมากลวัอะไรอีก 
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นอกจากจะช่วยคุณพ่อท�ารายการทีวีแล้ว ปอย- 

นทัธชา สนุทรวเินตร์  MD 70 ยงัน�าความหลงใหล

ในเรื่องของอาหารมาต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆ กับ Simmer 

Smith แบรนด์น�้าสต็อกและซุปสดพร้อมใช้สไตล์โฮมเมดที่

เค่ียววตัถดุบิชัน้ดจีนงวด เหลอืเพยีงรสชาตอิาหารธรรมชาติ

แท้ๆ ไร้สารปรงุแต่งอย่างแป้งและสารกนับดู แตกต่างจากซปุ

ก้อนและซุปกระป๋องทั่วไป สามารถติดตามเมนูรายสัปดาห์

และสั่งซื้อได้ทาง line: simmersmith และ facebook.com/

simmersmithstock 

3. 

4. 

ELLE Star TV รายการเรยีลติีร้ายการใหม่โปรเจก็ต์ 

ยกัษ์ใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปีจากนิตยสาร ELLE 

หวัเรอืใหญ่อย่างสริมิน ณ นคร  MD 58 Managing Director 

จึงน�าไอเดียเด็ดเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ที่อยากสัมผัสงานในวงการนิตยสารแฟช่ัน อีเวนต์ และ

ภาพยนตร์ ได้ลงมอืท�าจรงิๆ โดยจะได้ท�างานกบัทมีงานจาก

นติยสาร ELLE รวมถงึตวัเดด็ในวงการ 

ต่างๆ คอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด 

สนใจรายละเอยีดคลิกไปดูได้ที่ www. 

ellethailand.com หรืือทางเฟซบุ๊ก 

f acebook . com/el lethai land 

magazine และอนิสตาแกรม @elle 

thai landoff cial 

งานนี้มีน ้องใหม ่

ในทมีแอลอย่างวุน้- 

รมย์ธีรา ปาละวงศ์ 

MD 78 และน้ิม- 

นลนิา MD 70 มาเสรมิ 

ทีมการันตีความสนุก

แน่นอน

5. 

เนียน MD 59 จบ

ปรญิญาโท Master 

of Medical Education จาก 

Department of Medical, 

Health and Pharmacology  

มหาวิทยาลัย Durham 

University ประเทศองักฤษ 

เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 ส�าเรจ็

ด้วย Merit พร้อมคะแนน 

Distinction Outstanding 

ของวิทยานิพนธ์ที่ท�าให้

งานเขียนได้รับพิจารณา

ไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น 

ข้อมูลอ้างอิงต่อไปในอนาคต...อย่างน้อยก็เป็นที่ระลึก

ที่นักเรียนไทยคนแรกของสาขาวิชานี้ได้ท�าไว้...รู้สึกโล่งใจ

ที่ภารกิจที่รับมอบหมายเสร็จลงได้ด้วยดี
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เรื่อง : ไข่หวานและอู๋

แวดวงมาแตร์

จึงไม่ลังเลเมื่อทางมาสเตอร์แฟรนไชส์จิมโบรีแจ้งมาว่าจะมี

การพัฒนาหลักสูตร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ใหม่ครัง้ใหญ่ทีส่ดุในรอบ 10 ปี  โดยรบีแสดงความจ�านงขอ

ปรับปรุงจิมโบรีสาขาชิดลมและพระราม 3 เป็นสาขาแรกๆ 

ส�าหรับสาขาชิดลมท่ีมีการปรับโฉมรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมด

และเพิ่งเปิดด�าเนินการตามปกติไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา ก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างมาก เอ่ย

ปากชมกันไม่ขาดสายว่าหลักสูตรและอุปกรณ์ใหม่ทันสมัย

ได้มาตรฐานมากๆ  อีกทั้งสถานที่ก็สวยงาม สะอาด สะดวก 

สบาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ท�าเอาเจ้าของสาขาปลาบปลื้ม 

ยิ้มไม่หุบ ใครสนใจอยากให้ลูกหลานมีพัฒนาการดีสมวัย  

สามารถพาไปทดลองเรยีนได้ฟร ีสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ได้ทีจ่มิโบรสีาขาชดิลม โทร. 0-2655-1671-2 และจมิโบรี 

สาขาพระราม 3 โทร. 0-2632-2121-2 

ด้วยความที่เป็น

คนทุ ่มเทเต็มที่ 

ในทุกสิ่งที่ท�า เพื่อให้ได ้

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการท�าเพื่อลูกค้า 

เอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี 

MD 56 ผู ้บริหารคนเก่ง 

แห่งศูนย์เสริมพัฒนาการ 

เดก็เลก็จมิโบรี (GYMBOREE)  

สาขาชิดลมและพระราม 3 

1. 

2. สุทธีทิพ ว่องไววิทย์ หรือแตง MD 60 ขอฝากร้าน

ด้วยคน Duetto’s Cafe The Organic Coffee  

ร้านกาแฟที่คัดสรรกาแฟอาราบิก้าไร้สารเคมี 100% และ

อาหารไทย-ฝรั่งคุณภาพพรีเมี่ยม ตั้งอยู่ที่ชั้น G อาคารรสา

ทาวเวอร์ ปากซอยพหลโยธิน 19 (ตรงข้ามแดนเนรมติ) เปิด

ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 7.00-17.00 น. สามารถจอดรถบน 

อาคารได้ ติดต่อ 08-1987-5142 อุดหนุนกันได้นะคะ
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หลายคนเห็น 

เครื่ องเขียน

เซตน้ีโพสลงในเฟซบุ๊ก 

แต่คงไม่รู ้ว ่าเจ้าของ

ดีไซน์น้ีคือ แจ๋ว-ม.ล. 

สุธานิธิ จิตรพงศ์ MD 

60 เจ้าของแบรนด์  

MOLA ทีม่าออกบูท๊ขายของกบัเรา 

ในงาน Beauty & Biz Fair ทีผ่่านมา 

ถามไถ่ไปก็ได้ความมาว่า เป็น 

คอลเล็กชั่นใหม่ที่มาพร้อมกับ

คอนเซ็ปต์สุดน่ารัก “NOW IS 

THE WRITE TIME”  โดยท�าเป็น 

Zipper Notebook Gi f tset  

ขนาด B6 ราคาชุดละ 300 บาท 

มขีายทีร้่านโมล่าสยามสแควร์ ซอย 11 โทร. 0-2654-6276 

ร้านเปิดวนัจนัทร์ถงึเสาร์ 12.00-19.00 น. โทร.มาสอบถาม 

สัง่จองไว้ก่อนได้ หรือสัง่ในเฟซบุก๊ของโมล่า facebook.com/

mola.design ส่งไปรษณีย์ให้ได้ คิดค่าส่งต่างหากประมาณ 

50.00 บาท น่ารักน่าใช้มาก

8. 

ขอแสดงความยนิดกีบักานดา สายทุม้ MD 68 

Beauty Editor นติยสารแมร ีแคลร์ ทีเ่พ่ิงสละโสด

กบัคณุหรัง่-สรุศกัดิ ์อทิธฤิทธิ ์ช่างภาพชือ่ดงั ด้วยงานแต่งงาน

และปาร์ตีบ้รรยากาศเป็นกนัเองน่ารกัทีบ้่านเจ้าสาว แว่วๆ ว่า 

แขกในงานติดใจเสียงเพลงจากวงสุนทราภรณ์ที่มาบรรเลง

ในงานจนออกสเต็ปกันถ้วนหน้า

10. 

จ า ก เ จ ้ า ข อ ง

ครีเอทีฟเอเจนซี่ 

Farm Group ชื่อดัง และ

หน่ึงในกรรมการสมาคม

นักเรียนเก่ามาแตร์เดอี 

วิทยาลัย ตอนน้ีตั๊ก- 

วรนิดา เธยีรอจัฉรยิะกลุ 

MD 62 ก�าลงัมอีกีหนึง่ 

บทบาทที่น่าตื่นเต้น

ไม่แพ้กัน กับการเป็น 

ผู้น�าเข้าเคร่ืองส�าอาง

ยอดฮิต The Face 

Shop Beauty & 

Skincare ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลี ด้วยคุณสมบัติที่

โดดเด่นของการผสมผสานนวัตกรรมจากธรรมชาติเข้ากับ 

การพัฒนาและค้นคว้าของ The Face Shop เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผิวชาวเอเชียอย่างเราๆ โดยเฉพาะ กา

รันตีคุณภาพและการยอมรับด้วยการเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน 

ความงามอันดับหน่ึง กับรางวัล “2009 Korea Brand 

Award” สาวไทยได้สวยปิ๊งไม่แพ้สาวเกาหลี สาวๆ มาแตร์ 

ตามไปช้อปกันได้แล้วที่ The Face Shop ทั้ง 21 สาขาทั่ว

ประเทศ หรือปรึกษาตั๊กได้เลยค่ะ

9. 

เพื่อนๆ MD รุ่น 44 แวะไปเยี่ยมให้ก�าลังใจ 

คุณพรเพ็ญ พรหมสุนทร เจ้าของเรื่อง “ความ

เจบ็ป่วยคอืพระพร” ในฉบบันีก้นัพร้อมหน้าพร้อมตา แถมยงั 

ถอืโอกาสรวบรวมเงนิบริจาคมอบให้คณุครเูทเรซ่าทีเ่คยสอน

ภาษาอังกฤษรุ่นนี้อีกด้วย ขอปรบมือให้ค่ะ 

11. 
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ขอยกนิ้วให้กับ ริน-ทิพย์ชยา พงศธร MD 70 

สาวสวยที่นอกจากจะควบตำาแหน่งเจ้าของและ 

ผู้จัดการร้านอาหาร 99 Rest Backyard Caf é แล้ว ยังผุด

โปรเจ็กต์การกุศล “Food4Good” เชิญชวนให้ร้านอาหาร

มาเป็นพาร์ตเนอร์กันเพื่อนำารายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็น

ค่าอาหารให้น้องๆ ในมูลนิธิ เรียกได้ว่าเสิร์ฟอาหารรสอร่อย 

ให้กับแขกแล้ว ยังมอบความอิ่มให้น้องๆ อีกด้วย พบ

เรื่องที่น่าชื่นชมของเธอได้ใน More Than A Pretty Face 

นิตยสารแมรี แคลร์ฉบับเดือนมีนาคมและ

สำาหรับเจ้าของร้านอาหารที่สนใจอยาก

รว่มเป็นส่วนหนึง่ในโครงการใจดีแบบนี ้ 

ติดต่อกับเธอได้ทางเฟซบุ๊ก facebook.

com/Food4Good

7. 

6. ภาพที่ 1 ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร 

อดตีนายกสมาคมนกัเรยีนเกา่มาแตรฯ์ และทีป่รกึษา 

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯปัจจุบัน เลี้ยงสังสรรค์เพื่อน 

มาแตร์รุ่น 21 ในวโรกาสท่านผู้หญิงอายุครบ 80 ปี ที่ร้าน

กลัปพฤกษ ์ถนนหลงัสวน ภาพจากซา้ยไปขวา: 1. คณุนงเยาว ์

นฤมติรเรขการ 2. คณุแนง่นอ้ย บนุนาค 3.คณุวนดิา จติตห์มัน่ 

4. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 5. คุณสายรุ้ง เผื่อนปฐม 

6. คณุศริพิรรณ สนุทรพานชิ 7. ทา่นผูห้ญงิววิรรณ วรวรรณ  

เศรษฐบตุร 8. ศาสตราจารยก์ติติคณุ ม.ร.ว.แนง่นอ้ย ศกัดิศ์ร ี

9. คุณสุมิตรหมาย ธรรมสโรช 10. คุณสุมาลี อัสสกุล 

11. ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ (น้องท่านผู้หญิง)

ภาพที่ 2 ภาพที่ยืนจากซ้ายไปขวา: 1. คุณอุราวรรณ 

สืบสงวน 2. คุณสุวนี สาลิคุปต์ 3. คุณมาลัย เกษมสุวรรณ 

4. ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร 5. คุณพเยาว์ 

เพียวกุล 6. คุณมยุรี ชวนะ 7. คุณศรีสม จันทนะเสวี  

8. คุณเพลินพิศ ทับมณี

ภาพที่นั่งจากซ้ายไปขวา: 1.คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง 

2. คุณชนาทิพย์ จูตระกูล 3.คุณจิตตรา ประนิช

ภาพที่ 3 จากซ้ายไปขวา 1.คุณวิชชุลลดา วัฒนดำารง 

2 . ท่ า นผู้ หญิ ง วิ ว ร รณ 

3. คุณทรงศรี สาริกภูติ  

4.คุณยุพลักษณ์ กรรณสูตร

ภาพที ่4 จากซา้ยไปขวา 

1 .  คุ ณสุ ม า ล ย์ แม้ น  

สทิธิพงศ ์2. คณุเฉลมิพร 

วัชโรทัย 3.ท่านผู้หญิง

วิวรรณ
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ณัฐิกา	องค์สิริมีมงคล ศิษย์เก่า

มาแตร์รุ่น 70 ทำางานขีดๆ เขียนๆ 

มาต้ังแต่เรียนจบ ปัจจุบันเป็น 

Executive Editor/ Beauty Editor 

ท่ีนิตยสารแอล ประเทศไทย

รู้จักนักเขียน  

เพ่ิมระดบัการปกป้อง

กับ PA++++

 เวลาจะเลอืกครีมกนัแดดสกัชิน้ นอกจาก

ค่า SPF ระดบั 30 ขึน้ไปแล้ว เชือ่ว่าทกุ

คนมองหาค่า PA ระดบั +++ ทีก่ารนัตกีาร

ปกป้องผิวจากรังสียูวีเอสูงสุดเช่นกัน แต่รู้ไหมคะว่าตอนน้ีครีม

กนัแดดได้รบัการพฒันาจนได้มาตรฐานค่า PA ไปถงึขัน้ ++++ แล้ว

ค่ะ ว้าว! แม้จะเพิม่มาแค่บวกเดยีวแต่กร็ูส้กึมัน่ใจเลยนะคะว่าผวิ

จะได้รบัการปกป้องขึน้ไปอกีระดบั โดยเท่าทีส่ำารวจตอนนีม้หีลาย

แบรนด์ทีอ่พัเกรดครมีกนัแดดให้ได้ค่า PA++++ เช่น Shiseido 

Anessa, Clinique, YSL ซึง่ยงัมาพร้อมค่า SPF 30 ไปจนถงึ 50 

แถมเนือ้ไม่เหนยีวเหนอะหนะด้วย

ประหนึง่เมกอพัให้ผวิ

สดใสในพรบิตา

 ยงัไม่พอแค่นี ้ เพราะอกีกระแสมาแรง

ของครีมกนัแดดรุน่ล่าคอื ต้องทำาหน้าที่

ประหน่ึงเบสปรับสีผิวชนิดว่าชิ้นเดียว

จบพร้อมแต่งหน้าต่อได้ในวันรีบเร่ง โดยนอกจากเนื้อสีขาว

ปกตทิีคุ่น้เคยกนัอยูแ่ล้ว หลายแบรนด์เสนอทางเลอืกใหม่ เรา

จึงเห็นครีมกันแดดสีเนื้อคล้ายรองพ้ืนซึ่งทาแล้วกลมกลืนไป

กบัผวิ สชีมพทูีช่่วยให้ใบหน้าซดีๆ ดมูสีขุภาพดขีึน้ ไปจนถงึ

สม่ีวงสำาหรบัช่วยปรบัผวิของสาวผวิสองสใีห้สดใสขึน้ เรยีกว่า 

ใช้งานง่าย สะดวก ประหยดัเวลา ผู้เขยีนสงัเกตจากเพ่ือนๆ

หลายคนท่ีออกกำาลังกายเอาต์ดอร์อย่างวิ่ง เดิน ขี่จักรยาน 

เธอทัง้หลายจะไม่ค่อยอยากแต่งหน้า แต่กไ็ม่กล้าเปลอืยหน้า 

เตม็ร้อยเปอร์เซนต์ ดงันัน้ครมีกนัแดดยคุใหม่ทีป่รบัผวิให้สดใส 

ได้ด้วยจึงตอบโจทย์สาวๆ ทีช่อบเวร์ิกเอาต์ได้ดเีลยค่ะ ส่วน

แบรนด์ทีน่่าลองคอื Dior, L’Oreal Paris, Clarins และ Laneige 

	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	คราวนี้รับรองว่าชาวมาแตร์

สนกุสนานไม่กลวัแดดตลอดซมัเมอร์นีแ้น่นอน

 Have fun in the sun!  

ป้องกันผิวแก่ก่อนวยัและให้ผิวกระจ่างใส

 ครีมกันแดดยุคใหม่ไม่ใช่แค่ปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบีเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติ 

เพิม่เตมิในการช่วยบำารงุผวิไปพร้อมกนั เพราะเริม่ผสานส่วนผสมแอนตีอ้อกซแิดนต์ เช่น วติามนิ

ซี วติามนิอี เข้าไป ดงัน้ันข้อดคืีอ ไปช่วยลดอาการอักเสบในผิว และป้องกนัไม่ให้ผวิเหีย่วย่น 

หรอืเกดิริว้รอยก่อนวยัอนัควร นอกจากนีบ้างรุน่ยงัช่วยให้ผวิดกูระจ่างใสไม่หมองคลำา้ด้วยสาร

สกดัธรรมชาต ิเช่น licorice จดุนีค้อนเฟิร์มเลยค่ะว่าหากใช้ประจำาแล้วผวิจะดสูดใสไม่แก่ เพราะ Sunscreen is the best 

anti-aging! สาวๆ ลองมองหาครมีกนัแดดสดุคุม้นีไ้ด้จาก Lancome, Chanel, Clinique และ La Roche-Posay
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ครีมกันแดดยุคใหม่

Sunscreen Update
เรื่อง : ณัฐิกา องค์สิริมีมงคล (MD 70)

	 รูสึ้กเหมอืนกนัใช่ไหมคะว่าแสงแดดช่วงหน้า

ร้อนช่างร้อนแรงแสบผวิมากขึน้ทกุปีๆ	หลายคน

ไม่กล้าก้าวเท้าออกจากบ้านจนกว่าจะมอีปุกรณ์

กนัแดดครบครนั	และชิน้ทีข่าดไม่ได้คงหนไีม่พ้น

ครมีกนัแดดค่าปกป้องสงูๆ	ซึง่วนันีอ้ยากพาชาว

มาแตร์ไปอพัเดตสกันิดว่าครมีกนัแดดรุน่ใหม่ใน

ตลาดตอนนีอ้พัเกรดไปถงึไหนบ้างแล้ว
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กฤษฎี โพธิทัต หรือแพท นักเรียนเก่ารุ่น 60, MPH, RD, Certified 

Personal Trainer เป็นนักก�าหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท�างานเป็น Consultant Dietitian ที่โรง-

พยาบาลเทพธารนิทร์ รวมถงึยงัเป็นอาจารย์พเิศษมหาวทิยาลยัมหดิล สมาคม 

นกัก�าหนดอาหาร สมาคมผูใ้ห้ความรูโ้รคเบาหวาน เป็นวทิยากรให้ความรูด้้าน

โภชนาการกบัองค์กร นิตยสาร รายการโทรทศัน์ รายการวทิย ุและหนงัสอืพิมพ์ 

และเป็นนักเขียนในนิตยสารชั้นน�าหลายเล่ม เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการกับ

หนงัสอืท�าอาหาร ปัจจบุนัแต่งงานแล้ว มบีตุร 3 คน และยงัเป็นนกัวิง่มาราธอน

อย่างเอาจริงเอาจังอีกด้วย 

รู้จักนักเขียน

 ทั้งนี้แหล่งของน�้าตาลที่คนไทยกินกันมากที่สุด

คอืเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลโดยเฉพาะน�้าอัดลม ถ้าไปอ่าน 

ฉลากข้างกระป๋องน�้าอัดลมจะเห็นว่าส่วนประกอบ

น�้าอัดลมก็คือน�้าและน�้าตาลเป็นหลัก และจากฉลาก 

โภชนาการจะค�านวณได้ว่าน�้าอัดลม 1 กระป๋อง  

มีน�้าตาลประมาณมากถึง 10 ช้อนชา! ไม่เพียงแต ่

เครื่องดื่มเท่านั้น แต่อาหารอื่นๆ ทั้งคาวและหวาน 

ทีก่นิกนัเป็นประจ�าต่างกม็นี�า้ตาลอยูแ่ล้วทัง้นมเปรีย้ว  

นมถั่วเหลือง น�้าเต้าหู้ นมข้นหวานน�้าพริกเผา  

พรกิกบัเกลอื กะปิหวาน น�า้ปลาหวาน ซอสมะเขอื

เทศ อาหารเช้าซีเรียลเคลือบน�้าตาล และอ่ืนๆ  

อีกมาก ที่ท�าให้คนไทยได้รับปริมาณน�้าตาล 

มากเกิน (ทั้งๆ ที่ไม่ได้กิน “ของหวาน” เลย) 

 กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าว่าคนไทยไม่ควรได้รับ

น�า้ตาล “เตมิ” เกนิ 6 ช้อนชาต่อวนั แต่ดแูล้วอาหารทีก่นิกนั

บ่อยๆ มนี�า้ตาลแอบแฝงอยูม่ากหลากหลายชนดิ ถ้าไม่ระวงั

จะท�าให้เราได้รับน�้าตาลเกินกันได้ง่ายๆ น�้าตาลเติมในที่นี้  

ไม่ได้หมายถึงอาหารธรรมชาติที่มีน�้าตาลธรรมชาติ ได้แก่ 

ผลไม้ ผัก นม ซึ่งล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น 

 น�้าตาล ยิ่งกินมากก็ยิ่งอยากมากขึ้น บางคนเข้าใจว่า

ต้องกินน�้าตาลบ้าง มิฉะน้ันจะไม่มีเร่ียวแรง ก็อาจจะจริง 

เพราะน�้าตาลเป็นแหล่งพลังงานที่ย่อยเร็ว แต่เป็นเพราะ

น�้าตาลย่อยเร็วน่ีเองที่ท�าให้รู้สึกหิวบ่อยและอยากน�้าตาล

มากขึ้นเป็นวงจรเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราไม่ได้ 

“ต้องการ” น�้าตาลอย่างที่คิด เพราะเราได้น�้าตาลธรรมชาติ

จากข้าว อาหารเส้น ผกั ผลไม้ และนมทีเ่รากนิอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 

ถ้าจะตดัวงจรนีไ้ด้กต้็องลดการกนิน�า้ตาลลง ยิง่กนิของหวาน 

น�้าหวานน้อยเท่าใด ความอยากก็จะน้อยลงตาม

อาจลองวิธีลดน�้าตาลต่อไปนี้ดู

  หาอย่างอืน่ทดแทน โดยทัว่ไปคนเรามกักนิของหวาน

ตบท้ายมื้ออาหารและ/หรือระหว่างมื้อ ดังนั้นควรหาอาหาร

หวานธรรมชาติเตรียมไว้ เช่น ชารสผลไม้ (ไม่เติมน�้าตาล) 

ชารสเปปเปอร์มินต์ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง 2-3 ชิ้น หรือแม้

กระทั่งน�้าผลไม้ 100% ที่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

  กนิโปรตนีให้เพยีงพอ พบว่าการกนิโปรตนี (เน้ือสตัว์ 

ไข่ เต้าหู้) ประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อจะช่วยลดความ

อยากของหวานลงได้ และอาจกนิอาหารประเภทโปรตนี เช่น 

ถั่วต่างๆ ในช่วงมื้อว่างแทนอาหารที่มีน�้าตาลสูงอื่นๆ บ้าง

  อย่าซื้อของหวานเข้าบ้านและอย่าไปซื้อของขณะหิว 

เพราะจะท�าให้มโีอกาสเลอืกซ้ือของหวานทีก่นิง่าย หยบิง่าย

ได้มากขึ้น

 ลดการกินน�้าตาลกันบ้างทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ เพื่อ

สุขภาพที่ดีกันทั้งครอบครัว  
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เรื่อง : กฤษฎี โพธิทัต (MD 60)

Health Story

สมัยก่อนเราใช้น�้าตาลท�าขนม ท�าผลไม้กวน และดอง 

ผลไม้ชนิดต่างๆ แต่สมัยนี้มีอาหารแปรรูปหลายต่อ

หลายชนิดที่มีน�้าตาลแอบแฝงอยู่มากมาย คนไทยเรากิน

น�้าตาลเพิ่มมากขึ้นจากปีละ 12.7 กิโลกรัมต่อคน เป็นปีละ 

30.5 กิโลกรัมต่อคน ภายในระยะเวลา 20 ปี (จาก Offfice 

of the Cane and Sugar Board, 2003) ซึ่งขณะเดียวกัน

ปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง และโรคอ้วนในเด็กก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน

 น�้ำตำล เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้หรือ? 

ตัวน�้าตาลเองคงจะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคถ้าได้รับใน

ปริมาณที่พอเหมาะ แต่สาเหตุหลักของการเกิดโรคเหล่านี้ 

ก็คือการกินอาหารท่ีไม่สมดุลมากกว่า น่ันคือกินอาหารที่มี

น�้าตาลสูงอยู่เป็นประจ�าร่วมกับของมันๆ และของเค็มๆ 

 ปัญหาของการกินน�้าตาลนอกจากจะเป็นอาหารท่ีให้

พลังงานเปล่า ซึ่งก็คืออาหารที่ให้แต่พลังงาน แต่ไม่มีสาร-

อาหารอื่น เช่น วิตามิน เกลือแร่ใดๆ แล้ว ปัญหาหลักของ

น�้าตาลเห็นจะเป็นการไปเพิ่มระดับของอินซูลินในร่างกาย

ถ้าร่างกายได้รับน�้าตาลปริมาณมากไปเรื่อยๆ อินซูลินก็จะ 

หลัง่ออกมามากตาม การมรีะดบัอนิซลูนิสงูอยูบ่่อยๆ จะส่งผลให้

  เพิ่มการอักเสบของผนังหลอดเลือดและลดการผลิต

ฮอร์โมนที่เป็นตัวช่วยในระบบภูมิคุ้มกัน จึงเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน

  เพิม่การสะสมของไขมนั ผูท้ี่กนิของหวานเป็นประจ�า

จะมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นง่าย และมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง ซึ่ง

ทั้ง 2 อย่างนี้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 น�า้ตาลทีว่่านีไ้ม่ใช่เพยีงแค่น�า้ตาลทรายทีใ่ช้เตมิใส่กาแฟ 

และก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น แต่น�้าตาลมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง 

น�้าเชื่อม น�้าผึ้ง น�้าตาลทรายแดง น�้าตาลไอซิ่ง น�้าตาล

มะพร้าว น�้าตาลปึก เด็กโตรส มอลโตส มีหลายคนเข้าใจว่า 

การใช้น�า้ผึง้หรอืน�า้ตาลทรายไม่ฟอกสนีัน้ดกีว่าการใช้น�า้ตาล

ทรายขาวเพราะมาจากแหล่งธรรมชาต ิแต่น�า้ตาลเหล่านีก้ค็อื 

น�้าตาล เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วอินซูลินก็ถูกหลั่งออกมา

เหมือนกัน และมีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกับน�้าตาล

ทรายขาว

น้�ำตำลกับโรคภัยไข้เจ็บ
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วัดดอนแก้ว พระธาตวัดดอนแก้ว วัดมหาโพธิ์ วัดหัวเวียงใต้  

ก�าแพงและป้อมประตูเมือง ซึ่งทั้งหมดที่ไปเยือนคือสถานที่

ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น

 รถรางไปหยดุจดุสดุท้ายทีพ่พิธิภณัฑ์ชมุชนบ้านพระเกดิ 

และวดัพระเกดิ ซึง่ทีน่ีม่กีจิกรรมทีส่าวๆ มาแตร์ของเราน่าจะ 

ชอบ นัน่คอืกจิกรรมศลิปะการท�าตงุ แต่ตงุธรรมดากไ็ม่เก๋ค่ะ 

เลยชวนมาท�า “ตงุก้าคงิ” ความพเิศษอยู่ทีต่งุนีจ้ะมคีวามยาว 

เท่ากบัตวัของผูท้�า (คอืความสงูนัน่เอง) รวมทัง้ยงัมรีายละเอยีด 

วนัเดอืนปีเกดิ และชือ่ของผู้ท�าเพือ่เป็นตวัแทนของผู้ท�า เช่น 

ปีชวด และน�าไปถวายพระสวดมนต์ขอพร เปรียบได้กับการ 

เสริมบุญสร้างบารมี (ส�าหรับผู้เขียนเองปีนี้เป็นปีชง เลยถือ

โอกาสท�าการแก้ชงด้วยการฝากดวงขอพร ถวายคิงที่่วัด 

พระเกิดนี้ไปด้วยเลย ถ้าอ่านแล้วสนใจท�าตุงก้าคิงต้องจอง

ล่วงหน้านะคะ ติดต่อสอบถามกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน

พระเกิด โทร. 08-1882-3188

 นอกจากย้อนรอยอดตีด้วยรถราง และท�าตงุก้าคงิกนัแล้ว 

สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คืออาหารมื้ออร่อยแบบล้านนา มาน่าน

ต้องมารับประทานที่ “ร้านเฮือนฮอม” อร่อยทุกจานจริงๆ 

ผู้เขียนชอบมากกับเมนู “ขนมจีนน�้าเงี้ยว” นอกจากนั้นยังมี 

แกงฮังเล น�้าพริกหนุ่ม น�้าพริกอ่อง ข้าวซอยไก่ ส่วนร้าน 

เฮือนฮอมก็หาง่ายค่ะ อยู่ตรงข้ามศูนย์ OTOP และถ้าเป็น

คนชอบท�ากิจกรรมท้าทาย ติดต่อเจ้าของร้าน คุณสงกรานต์  

เชื่อนธนะ เพราะคุณสงกรานต์คนนี้ยังเป็นเจ้าของกิจกรรม

ทวัร์ล่องล�าน�า้ว้า ระดบัความมนัสงูสดุของประเทศ ลองกนัได้  

3 วนั 3 คนื  สนใจตดิต่อ 08-1961-7711, 0-5475-1122 

www.nantouring.com
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เล่มนี้ขอพาขึ้นเหนือไปท่องเที่ยวกันอีกซักรอบนะคะ 

แล้วเล่มหน้าสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวกันแถวภาคใต้บ้าง 

ลงทะเล เที่ยวชายหาด ล่องเรือ ด�าน�้ากันบ้างค่ะ ขึ้นเหนือ

คราวนี้คิดไว้หลายที่ว่าจะไปจังหวัดแพร่ น่าน หรือล�าปางดี  

แต่ก็ไปลงตัวที่จังหวัดน่านค่ะ และการไปในคราวน้ีมีโอกาส

ได้เจอผูห้ญงิเก่งท่านหนึง่คอื คณุภทัรอนงค์ ณ เชยีงใหม่ ผู-้

อ�านวยการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังาน

แพร่ ดูแลถึงสามจังหวัดคือ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

เรื่อง : พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ (MD 61)

ตะลอนไปในเมืองน่าน

 ท่าน ผอ. เป็นผู้หญิงเก่งทีเดียวค่ะ ในท่าทีที่ราบเรียบ

แบบสาวเหนือ แต่งกายตามแบบวัฒนธรรมล้านนาประยุกต์  

แต่กลับมีหัวคิดทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องการท่อง-

เที่ยว ผอ.พาพวกเราเดินข้ามกาลเวลา เรียกอดีตคืนมาโดย

การนั่งรถรางเพื่อชมสถานที่ส�าคัญ โดยเริ่มกันที่วัดภูมินทร์ 

วัดภูมินทร์ถ้าเทียบน่านเป็นกรุงเทพฯ วัดภูมินทร์นี้ก็คือ 

วดัพระแก้วนัน่เองค่ะ เส้นทางของรถรางเริม่ต้นกนัทีว่ดัสวนตาล 

โฮงเจ้าฟองค�าหรอืบ้านของเจ้าเมอืงน่านในอดตี และต่อไปยงั 
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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

บ่อเกลือคือ “เจ้าซางค�า” กันก่อน โดยจะท�าทุกปีในวันแรม 

8 ค�่าเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “งานแก้ม” ในสมัย

ก่อนเคยท�ากนัถงึ 7 วนั แต่ปัจจบุนัลดลงมาเหลอืเพยีง 3 วนั

เท่าน้ัน โดยผู้ทีจ่ะขึน้ไปตักเกลอืได้น้ันจะต้องเป็นผู้ชาย และ

ชายคนนัน้ต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านัน้ ตกัเกลอืแล้วกจ็ะเท 

ส่งไปยังบ้านของตัวเองผ่านทางท่อ (มีช่องส่งตรงถึงบ้านค่ะ 

สะดวกสดุจ๊ีดเลย) พอถงึทีบ้่านกจ็ะตักน�า้ขึน้มาต้มจนค่อยๆ 

เดอืดกลายเป็นเกลด็เกลอื แถมยงัเป็นเกลอืขาวสะอาดน่าเอา 

ไปปรุงอาหารสุดๆ ชาวบ้านก็น�าเกลือนี้ล่ะค่ะแพ็กถุงขาย 

ทัง้ในบ่อเกลอื และส่งไปยงัจงัหวดัต่างๆ จนปัจจบุนั บ่อเกลอื 

จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ

จังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายของ

ธรรมชาติและต�านานการท�าเกลือบนภูเขา ถ้ามาบ่อเกลือ 

มทีีพ่กัให้เลอืกมากมายค่ะ อาจจะไม่โดดเด่นมาก แต่เงยีบสงบ 

และสะดวกสบายพอควรเลยทเีดยีว

แนะน�าทีน่ีเ่ลย “บ่อเกลอืววิ” ตัง้อยู่

บนเนนิเขาท�าให้สามารถมองเหน็ 

วิวได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะ

ตอนพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า 

ใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 0-5477-8140 หรือ 

www.bokluaview.com 

 ถ้ามาน่านยังมี 2 สิ่งที่

ห้ามพลาดคือ แวะมาสวัสดี

ปู่ม่านย่าม่าน ศิลปะภาพ

ล้านนาสุดแสนโรแมนติก

หน่ึงเดยีวในประเทศไทย 

ปัจจุบันเลยกลายเป็น

เร่ืองราวที่ ททท. น�ามา

ท�าการตลาดในชือ่ว่า กระซิบรักบรรลอืโลก และ 

มกีจิกรรมมากมาย เช่น ถ่ายภาพล้อเลยีนแบบปู่ม่านย่าม่าน 

ซึ่งจัดขึ้นทุกปี และถ้ามีโอกาสมาในเดือนแห่งความรักหรือ 

เดือนกุมภาพันธ์ จะตรงกับช่วงที่ดอกชมพูภูคาบานพอดี  

ดอกชมพภููคาทีว่่าน้ีมคีวามพิเศษมาก  

เพราะเป็นดอกไม้ที่่มีแห่งเดียวในโลก 

และจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

เท่านัน้ เหมาะเลยค่ะ ชวนแฟนมาดูดอก 

ชมพูภูคาน่าจะประทับใจและโรแมนติก

กว่าซื้อกุหลาบต่างประเทศช่อโตมอบให้  

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ ททท. แพร่ 

โทร. 0-5452-1118, 0-5452-1127 

www . e a s t e r n l a n n a . o r g ,  www .

tourismthailand.org

 Highlight: ห้ามพลาดกับร้านของหวาน 

บัวลอยไข่หวานป้านิ่ม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้าน

ขนมหวานชื่อดังประจ�าจังหวัดน่านเลยทีเดียว 

แนะน�าเมนู บัวลอยไข่หวาน ไอศกรีมกะทิกับ

เต้าส่วน ใครแวะเวยีนไปน่านกล็องโทร.ไปเช็คกบัป้านิม่ก่อน

ได้ค่ะที่ 08-5036-6108 
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 อ่านมาถึงตรงนี้แอบบอกสักนิดว่า เมื่อก่อนน่านอาจจะ

เดินทางมาล�าบาก แต่ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์บินตรง 

จากสนามบนิดอนเมอืงลงสนามบนิน่านเลยค่ะ สะดวก สบาย

มากๆ มีทุกวันด้วย วันละ 3 เท่ียว ก็เลือกกันตามเวลา 

ที่สะดวกได้เลย สอบถามได้ที ่ www.nokair.com หรือ โทร. 

1318 

 นอกจากเรื่องวัดวาอาราม เรื่องเก่าเล่าอดีต ล่องแก่ง 

สดุมันน�า้ว้า จนถงึเมนอูาหารแบบล้านนาแล้ว น่านกย็งัมเีสน่ห์

ที่ไม่ควรพลาดกันอีก น่ันคือการไปสัมผัสอากาศดีๆ กันที่ 

บ่อเกลอื เปรยีบเสมอืนถ้าไปเชยีงใหม่กต้็องไปม่อนแจ่ม มาถงึ 

น่านก็ต้องไปบ่อเกลือค่ะ ชื่อก็บอกแล้วว่ามีบ่อเกลือ เกลือ

เคม็ๆ นีแ่หละค่ะ แต่เกลอืทีน่ีไ่ม่ธรรมดา เป็นเกลอืปรงุอาหาร

ชั้นเลิศระดับ top เลยทีเดียว ส่วนเกลือภูเขาจะเป็นอย่างไร 

เคม็แค่ไหน มาจากไหน ท�าอย่างไร จะเล่าให้อ่านกนัคะ แถม

เรื่องราวการเก็บเกลือก็สนุก ไม่ใช่ใครๆ ก็ท�าเกลือได้นะคะ

 บ่อเกลือตั้งอยู่ใน อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน 

ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการท�าเกลือภูเขามากๆ 

และการผลติเกลอืนีม้มีาตัง้แต่โบราณแล้ว สมยัก่อนจะน�าไป 

จ�าหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง  

รวมถงึสบิสองปันนาด้วย และเป็นทีต้่องการจนกลายเป็นศกึ

ชิงเกลือกันเลยทีเดียว เมื่อก่อนนี้จะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่

เดีย๋วนีไ้ด้แห้งไปหมด เหลอือยูเ่พยีงสองบ่อเท่านัน้ ซึง่ตัง้อยู่ที ่

บ้านบ่อหลวง เป็นบ่อสาธารณะ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อเหนือ

และบ่อใต้ บ่อเหนอือยู่รมิแม่น�า้บางส่วน บ่อใต้อยูห่่างออกไป 

ราว 500 เมตรตดิเชงิเขาท้ายหมู่บ้าน ทัง้สองบ่อกรขุอบด้วย 

คอกไม้กนัดนิปากหลมุถล่ม และมนีัง่ร้านส�าหรบัยนืตกัน�า้เกลอื 

อยู่ข้างๆ บ่อเกลือ ทั้งสองบ่อมีน�้าเกลือซึ่งแอบชิมมาแล้วค่ะ

ว่ารสชาติเค็มเป็นน�้าทะเลเลยทีเดียว

 การจะน�าเกลือจากบ่อขึ้นมาต้มท�าเกลือใช่ว่าจะกระท�า

กันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท�าพิธีเลี้ยงผู้เมืองและเจ้ารักษา
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แพร-ดวงกมล เวปลุละ วาเกนเซ่น เป็นนกัเรยีนมาแตร์รุน่ 63 เจ้าของบรษิทัทีป่รกึษา 

ประชาสมัพนัธ์ P SQUARE PR และเจ้าของ Lifestyle Cooking Concept ใน Social Network 

ในชือ่ของ Prae’s Kitchen เนือ่งจากเป็นคนท�างานทีม่เีวลาไม่มาก แต่ใจยังรกัในการท�าอาหาร 

เลยอยากแจกจ่ายความรูแ้ละวธิกีารท�า รวมทัง้ร้านอาหารอร่อยๆ ไว้ให้ตดิตามกนั โดยม ี

คอนเซ็ปต์ว่า Prae’s Kitchen...we bring you Happiness!! เพราะเชือ่ว่าการท�าอาหารเป็นศิลปะ 

และความสขุอย่างหนึง่ทีส่ามารถแจกจ่ายได้กบัทกุเพศทกุวยั สามารถตดิตาม Prae’s Kitchen 

ได้ที ่Facebook: Prae’s Kitchen, YouTube: Prae’s Kitchen, Instagram: Praeskitchen

รู้จัก

นักเขียน

สูตรหน้าครีมชีส

- ครมีชสี 1 ก้อน

- เนย    ก้อน

- น�า้ตาลไอซิง่ 1 ถ้วย

- กลิน่วานลิลา 1 ช้อนชา

- น�า้มะนาว 2 ช้อนชา

วิธีทำา

 ตส่ีวนผสมทกุอย่างให้เข้ากนัจนเนยีน

ส่วนผสม

Mini Chocolate Berry Cake

- ดาร์กชอ็กโกแลตเมด็ 5 ออนซ์

- เนย 160 กรมั

- แป้งเค้ก   ถ้วย

- ผงโกโก้ 3 ช้อนโต๊ะ

- น�า้ตาล 6 ช้อนโต๊ะ

- ไข่ไก่ (เบอร์ 1) 2 ฟอง

- ไข่แดง 1 ฟอง

วิธีทำา

1. ละลายเนยกบัชอ็กโกแลตในชามทีม่นี�า้ต้มรอง

 ด้านล่าง คนให้ละลาย

2. ตไีข่กบัน�า้ตาลประมาณ 2 นาท ีจนขึน้ฟู

3. ร่อนแป้งกับโกโก้แล้วผสมเบาๆ ในไข่โดย 

 ทยอยใส่ทลีะน้อย ใช้มอืคน เมือ่เข้ากนัแล้วจงึ 

 น�าไปผสมกบัส่วนผสมชอ็กโกแลต

4. น�าเข้าอบทีไ่ฟ 180 องศาเซลเซียสประมาณ  

 10 นาท ีขึน้อยูก่บัขนาดของพมิพ์
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046

MD Sharing

Mini Chocolate Berry Cake
เรื่อง : ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น (MD 63)
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ครอบครัวมาแตร์โดยแท้จริง

พ.ศ. 2556 แถวหลัง: นายเจริญ ชินาลัย, นายจรูญ ชินาลัย, นายวิจิตร ชินาลัย, นายวิชัย ชินาลัย แถวกลาง: คุณพรพิมล ชินาลัย (รุ่น 2) 

แถวนัง่: นางนติตา ชินาลัย (รุ่น 64) ม.ร.ว.มธรุา (รพีพัฒน์) ชินาลยั (รุน่ 32), นางตลุจติ ชินาลยั (รุน่ 62) แถวหน้า: ด.ญ. ปรมิ ชินาลยั (รุน่ 94)

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ได้กรุณาส่งรูปนี้มาแบ่งปันความเป็นครอบครัวมาแตร์ทุกเจเนเรชั่นของ

ครอบครัวคุณพรพิมล ชินาลัย (Florence) เป็นนักเรียนเก่ามาแตร์ รุ่นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอายุครบ 100 ปี 

ลูกชายทั้ง 4 ของท่าน เข้าเรียนอนุบาลมาแตร์ทั้งสิ้น 

ท่านมีลูกสะใภ้คือ ม.ร.ว.มธุรา (รพีพัฒน์) ชินาลัย มาแตร์ รุ่นที่ 32

ท่านเป็นคุณย่าของนางนิตตา ชินาลัย มาแตร์ รุ่นที่ 64, นางตุลจิต ชินาลัย มาแตร์ รุ่นที่ 62 

และยังเป็นคุณทวดของ ด.ญ. ปริม ชินาลัย มาแตร์ รุ่นที่ 94 อีกด้วย 
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