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สารจากนายกสมาคมฯ

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ และสมาชิก
ชาว Serviam ทุกท่าน

ก่

อนอืน่ ต้องขอแสดงความยินดีกบั น้อง ๆ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกท่านทีส่ า� เร็จการศึกษาในปีนี้ และได้รบั มอบ
ประกาศนียบัตรเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสู่
รัว้ มหาวิทยาลัย ไม่วา่ เรียนต่อทีไ่ หนก็ตามขอให้นอ้ งๆ ทุกคน
จงมีความมุง่ มัน่ อดทน และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้
เพื่อที่จะประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย,
คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ส�านึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้น�าคณะ
กรรมการสมาคม คณะครูเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม
2557 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
เพือ่ พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�านวน 202,400 บาท
(สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการ
“รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
4. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
และการประกอบวิชาชีพ
5. มีความประพฤติดี
6. เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ อย่างมากมาย คณะกรรมการสมาคม
และผู้ร่วมจัดงานเล็งเหตุความปลอดภัย จึงขอเลื่อนการ
จัดงาน MD Night ออกไปอีกครั้ง และคาดว่าจะจัดประมาณ
ปลายปี 2557 ส�าหรับท่านใดที่ได้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว
สามารถน�าบัตรดังกล่าวมาใช้ได้เช่นเดิม

หากท่านผูใ้ ดสนใจ กรุณาส่งประวัตสิ ว่ นตัว, ประวัตกิ าร
ศึกษา, อาชีพปัจจุบัน, ประวัติการท�างานรับใช้สังคม และ
ประวั ติ ที่ สั ง คมได้ รั บ จากผลงานที่ ป ฏิ บั ติ ภายในเดื อ น
สิงหาคม 2557

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์อุร์สุลิน ก�าหนดการจัดงาน
กระชับมิตรปี 2558 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 และการ
จัดงานครั้งนี้ จะมีพิธีการมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
อันเจลาอะวอร์ด ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้
ได้รับรางวัล ดังนี้
1. เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2. ปฏิบตั ติ นในการรับใช้สงั คม เจตนารมย์ในการเสียสละ
รับใช้อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
3. กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นนับเป็นการสร้างความยุติธรรม
และสันติ ไม่ว่าในวงกว้างหรือสังคมเล็กๆ แต่น่า
ยกย่องเป็นตัวอย่าง

ท้ายนีใ้ นนามนายกสมาคม ขอให้พวกเราชาว Serviam
ทุกคนจงร่วมแรง ร่วมใจ สวดวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า
โปรดประทานสันติภาพและความสงบสุขกลับคืนมา
โดยเร็วเพื่อจะได้เข้าสู่เออีซีต่อไป ขอบคุณและสวัสดี
พรพรรรณ พรประภา
นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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MD Society

MD Happening

เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุ

เยี่ยมทหาร รพ.พระมงกุฎ

ณศรีชนก วัฒนศิริ คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา และคุณตวงรัตน์ ศิริยงค์ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชมรมผู ้ รู ้ คุ ณ แผ่ น ดิ น น� า สิ่ ง ของไปบริ จ าคและเยี่ ย มเป็ น ก� า ลั ง ใจให้ แ ก่ ท หารที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อส่งความสุขคริสต์มาสและความสุขปีใหม่ เมื่อวันอังคาร
ที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
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คิดถึงคุณครู

คุณครูอารี มณีศร
เรื่องและสัมภาษณ์ : ดนุชรี ตันทโอภาส (MD 64)
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ได้เรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์แบบมาแตร์เดอีฯ อย่างจริงจัง
และประทับใจอย่างมาก ครูเห็นมาแมร์รวบรวมหนังสือพิมพ์
เก่าๆ สอนครูให้ท�ากาวแป้งเปียก พอวันทีจ่ ะเข้าไปในชุมชน
มาแมร์เดินหน้า ครูตามหลัง หอบหิว้ หนังสือพิมพ์ แป้งเปียก
เดินเข้าไปพบชาวชุมชนแบบเข้าถึงตัว แล้วสอนให้พวกเขา
พับถุงกระดาษขาย จนพวกเขาสามารถท�าได้เอง กวนแป้งเปียก
ได้เอง คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ แต่พวกเขาท�าได้
และท�าได้ดีด้วยหากมีคนสอน”
รูปแบบการท�าสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในปัจจุบัน
กับในอดีตแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรคะ
“ไม่แตกต่างกันเลยค่ะ เพราะมาแมร์สตาร์นสิ ลัสท่านวาง
แนวทางและก�าหนดรูปแบบที่ยังคงใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน
ครูท�างานร่วมกับมาแมร์ตั้งแต่การจัดหาสิ่งของจ�าเป็น ท�า
บัญชี รวมทัง้ จัดแจกและติดตามความต้องการความจ�าเป็นที่
ยังขาดแคลนของอยู่พวกเขา ท�าเช่นนี้เป็นประจ�าจนมาแมร์
สตาร์นสิ ลัสจากไปแม้ปจั จุบนั จะมีนอ้ งๆ มาช่วยงานด้านนีแ้ ล้ว
ก็ยงั คงบริหารจัดการตามทีม่ าแมร์ให้ครูทา� เช่นกัน โดยส่วนตัว
แล้วครูชื่นชมกับการที่โรงเรียนใส่ใจคนด้อยโอกาส และให้
ความส�าคัญกับการอบรมนักเรียนซึง่ พูดกันจริงๆ ก็คอื ส่วนใหญ่
มีฐานะดีให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าในสังคม”

คุ

ณครูพเิ ศษทีเ่ ป็นนักเรียนเก่าหลายคนประทับใจกับ
พิธีไหว้ครู มิใช่แค่พิธีและสถานภาพที่เปลี่ยนไป
แต่รวมไปถึงของขวัญที่ห่ออย่างประณีตด้วยรูปลักษณ์
เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละปี ท�าให้เราชาวมาแตร์
เดอีฯ หวนคิดถึงคุณครูอารี มณีศร สตรีรา่ งเล็กผูม้ รี อยยิม้
ประดับบนใบหน้าเสมอ

คุณครูได้ท�างานกับมาแมร์ท่านอื่นๆ อีกหรือไม่คะ
“ครูได้ร่วมงานกับมาแมร์มารีโนแอล หนูทราบไหมคะ
มาแมร์ท่านมาจากครอบครัวร�่ารวยมากๆ ทุกคริสต์มาส
ท่านจึงได้รับกระดาษห่อของขวัญสวยๆ จากบ้านของท่าน
ซึ่งท่านน�ามาดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายนักแสดงละคร
พระคริสตสมภพได้อย่างงดงาม ประหยัด และท่านยังเก็บไว้ใช้
ในปีตอ่ ไปได้ดว้ ย ครูได้เรียนรูถ้ งึ ความประหยัดและเห็นคุณค่า
ของสิง่ รอบตัวจากแม่แบบทีด่ อี ย่างมาแมร์มารีโนแอลนีล่ ะ่ ค่ะ
พอครูต้องจัดเตรียมของขวัญของที่ระลึกต่างๆ ให้แก่คุณครู
หรือผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน จึงน�าแนวทางของท่านมาใช้
และได้รบั การสนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากศิษย์เก่าของโรงเรียน
เช่น ปกหนังสือ หรืออาจารย์สุมิตร์ก็ช่วยรวบรวมกระดาษ
ห่อของขวัญสวยๆ มาให้”

ท่านเดินเรื่องไว้ตั้งแต่ครูยังเรียนไม่จบ เพราะเห็นว่าครูเป็น
นักเรียนที่สอบบรรจุได้ที่หนึ่งของจังหวัด แต่คุณพ่อครูท่าน
ไม่เห็นด้วย อาจเพราะท่านรู้จักแวดวงนี้ดี และเป็นห่วงครูที่
เป็นลูกสาวคนเล็ก ประกอบกับพีส่ ะใภ้ครูทา� งานอยูท่ โี่ รงเรียน
มาแตร์เดอีฯ คุณพ่อจึงให้ครูมาสมัครที่นี่ ท�าให้ครูได้มา
ท�างานทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีฯ อย่างทีบ่ อกล่ะค่ะคุณพ่อของครู
ท่านคิดเปรียบเทียบกับการอยู่วัดพุทธ แต่ครูเป็นผู้หญิง
ดังนัน้ คงจะปลอดภัยถ้าอยูใ่ นวัดคริสต์ของคณะซิสเตอร์อย่าง
โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ประมาณว่า จากอกพ่อมาสู่อกพระ
อะไรท�านองนั้นค่ะ (หัวเราะ)”

คุณครูมาอยูท่ มี่ าแตร์เดอีฯ นีไ้ ด้อย่างไรคะ
“ครูเป็นลูกคนเล็กที่คุณพ่อพาไปไหนๆ ด้วยตลอดเวลา
ไม่เคยคลาดสายตา ดังนัน้ เมือ่ ต้องแยกจากท่าน คุณพ่อของครู
เลยคิดว่าหากไม่อยู่กับท่านครูจะปลอดภัยใน “วัดคริสต์”
หรือโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ที่เป็นคณะอุร์สุลิน แต่เดิมพอครู
เรียนจบ ครูถูกขอตัวไปเป็นครูในโรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่ง
ของจังหวัดลพบุรี จังหวัดเดียวกับที่คุณพ่อครูเป็นครูใหญ่
อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูใหญ่โรงเรียนที่ขอครูไปสอนนั้น

แต่วัสดุเหลือใช้ต้องเสียเวลาตัดแต่งมากกว่าการใช้
ของใหม่นะคะ
“อย่างทีเ่ ล่าไปแล้ว ครูเห็นต้นแบบจากมาแมร์มารีโนแอล
มาแมร์เก็บวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไว้ไม่ยอมทิ้ง แต่ท่านน�ามา
ดัดแปลงอย่างฉลาดจนกลายเป็นของใหม่และสวยไม่ซ�้าใคร
ครูจึงเป็นพวกชอบสะสม (หัวเราะ) เพราะพอต้องท�าอะไร
ก็จะน�าของเหล่านี้มาใช้ได้ทันที”

คุณครูประทับใจอะไรในความเป็นมาแตร์เดอีฯ คะ
“ครูประทับใจการท�าสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนค่ะ
ครูเริม่ ท�างานกับมาแมร์รอเบิรต์ งานแรกคือ ตามมาแมร์ไปที่
ชุมชนมักกะสันเพื่อไปสอนอาชีพให้คนในชุมชนนั้น ครูจึง
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คิดถึงคุณครู

สุดท้ายนี้ ครูอยากฝากอะไรให้กบั นักเรียนมาแตร์เดอีฯ
ในปัจจุบันบ้างคะ
“ครูเห็นความแตกต่างของนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ในอดีต
กั บ ปั จ จุ บั น และเห็ น สภาพสั ง คมที่ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้เด็กปัจจุบันใส่ใจคนรอบข้างน้อยลง
เรื่อยๆ ครูขอฝากให้นักเรียนมาแตร์เดอีฯ รักษาจิตตารมณ์
เซอร์เวียมด้วยการอุทิศตนรับใช้ส่วนรวม ไม่ใช่แค่เรื่องการ
บริจาคเงินทองสิง่ ของ แต่ลงแรงเข้าไปมีสว่ นร่วมสร้างสังคม
ส่วนรวมให้ดขี นึ้ ด้วย ใส่ใจช่วยเหลือคนด้อยกว่าตน ไม่ใช่แค่
ช่วยๆ ไปเพือ่ ตัดร�าคาญ แต่ขอให้ชว่ ยเพราะพวกเขาเป็นเพือ่ น
ร่วมโลกของเรา และเราเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมนีด้ ว้ ย”
คุณครูอารี คือบุคคลผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�าเร็จของ
นักเรียนมาแตร์เดอีฯ หลายต่อหลายรุ่น แม้ท่านมิได้
สั่งสอนด้วยค�าพูด แต่เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตตารมณ์
เซอร์เวียม ในวิถีชีวิตและในผลงานอันเกิดจากความ
ใส่ใจ เสียสละ สุภาพ และสร้างสรรค์ของท่าน

ถ้าอย่างนั้นคุณครูได้แบบสวยๆ มาจากไหนคะ
“แรกๆ มาแมร์มารีโนแอลนี่ล่ะค่ะที่น�าแบบสวยๆ ใน
นิตยสารฝรัง่ ทีท่ า่ นพบมาให้ดู แล้วบอกให้ครูลองท�า ครูรบั ไว้
แล้วลองท�าตามแบบเหล่านัน้ ท�าให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
เดี๋ยวนี้ครูเข้าห้องสมุดหาแบบใหม่ๆ เสมอ”
ในพิธไี หว้ครูทกุ ปี ครูตอ้ งเตรียมของขวัญให้สภานักเรียน
เพื่อน�าไปมอบให้คุณครู ครูคิดว่าสภานักเรียนรุ่นไหน
ท�างานดีที่สุดหรือประทับใจครูที่สุดคะ
“นักเรียนแต่ละรุ่นแตกต่างและเก่งไม่เหมือนกันค่ะ แต่
หากนึกออกตอนนี้ ครูคดิ ถึงรุน่ จูน เพราะเป็นหัวหน้านักเรียน
ที่เรียนรู้และพัฒนาการท�างานให้เป็นระบบระเบียบชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม ครูคิดว่านักเรียนทุกคนทุกรุ่นล้วนตั้งใจ
ท�างานของตนให้ดีที่สุดเสมอค่ะ”
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Book Review
เรื่อง : นี (MD 61)

ห

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

ากคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องไกลตัว
ลองหยิบหนังสือ “รวยด้วยบ้าน! ท�าเงินล้าน
จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นมาอ่านดูก่อน
จะรู้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แถมง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะ
เพราะผูเ้ ขียนน�าประสบการณ์ทสี่ ะสมมานานจนรูล้ กึ รูจ้ ริง
ผสมกับความเป็นอาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท�าให้เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมหลายประเด็นที่ช่วยให้ผู้
อ่านได้เห็นภาพเพื่อตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้
ดียิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนีผ้ เู้ ขียนได้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วง 10 กว่าปี
ที่ แ ล้ ว เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเศรษฐกิ จ
ไทยและอสั งหาริ มทรัพย์ มีก ารเล่า ถึง เศรษฐกิจวี เชฟที่
อิงกับทฤษฎี อธิบายให้เข้าใจว่านโยบายรัฐบาลส่งผลต่อ
อสังหาริมทรัพย์อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศลดอัตรา
ภาษีเงินได้ ลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ค่าแรง
ขั้นต�่า 300 บาท นโยบายสนับสนุนสินเชื่อบ้าน นโยบาย
รถไฟฟ้า 10 สาย 20 บาท ภายใน 10 ปี ผูเ้ ขียนเล่าให้เห็น
ภาพถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ เี่ กิดขึน้ ในอดีต ไม่วา่ จะเป็น
ช่วงต้มย�ากุ้ง ฟองสบู่แตก เพื่อมาช่วยชี้แนวทางในอนาคต
พร้อมกับมีเกร็ดความรู้เรื่องเครื่องชี้ความสามารถในการ

ซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนบทสุดท้ายของหนังสือเกี่ยวข้องกับ AEC
ล้วนๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ เห็นผลกระทบ และเตรียม
รับมือได้ถูกต้อง
เมื่ออ่านหนังสือจนจบเล่ม ผู้อ่านจะไม่รู้สึกเสียดายเงิน
ที่ซื้อหนังสือไปเลย นอกจากจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ของ
อสังหาริมทรัพย์แล้ว รายได้ทงั้ หมดจากหนังสือเล่มนีผ้ เู้ ขียน
จะมอบให้กับโครงการบ้านร่วมทางฝัน เพื่อซื้ออุปกรณ์และ
เครือ่ งมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทีข่ าดแคลน ผูแ้ ต่ง ผศ. ดร.
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (MD61) จิตใจดีเช่นนี้ สมกับเป็น
เด็กมาแตร์จิตใจเซอร์เวียมที่แท้จริง

รู้จักนักเขียน
นี MD 61 เรียนจบด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและ
โทรทัศน์ ปัจจุบนั ชอบอ่านหนังสือและเดินทางท่องเทีย่ ว
ทุกรูปแบบ ใช้ชีวิตแบบ Love + Happy = Smart
แม้ (ยัง) ไม่มโี อกาสเขียนหนังสือของตัวเอง แต่ขอเขียนถึง
หนังสือที่แต่งโดยคนเก่งมาแตร์แทน
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รอบรั้วมาแตร์

Serviam

แผนการเรียนอังกฤษ-ดนตรี
เรื่อง : อาจารย์สุมิตรา พงศธร ภาพ : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในด้านวิชาการของนักเรียน 3 ปีสุดท้ายของโรงเรียน
ในปัจ จุบันนักเรียนเลือ กที่จ ะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
กันมากขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบัน 2 ใน 5 ห้องเรียนของ
มั ธ ยมปลายแต่ ล ะระดั บ ชั้ น เป็ น ห้ อ งเรี ย นของนั ก เรี ย นที่
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

ก

ารเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นั้นมุ่งที่การเตรียมนักเรียนเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนพึงให้ความส�าคัญกับอะไร
บ้างในภารกิจที่มีต่อนักเรียนมัธยมปลาย เมื่อเรามองภาพ
นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เราอยากจะเห็ น อะไรบ้ า ง ถึ ง แม้ ป รั ช ญาการศึ ก ษาของ
โรงเรียนก�าหนดให้เรา “เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์” แต่คง
จะไม่มีผู้ใดสามารถอ้างได้ว่าตนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้ว
ในความเป็นโรงเรียน สิ่งที่ส�าคัญคือ โรงเรียนได้ตั้งมั่นอยู่ใน
แนวทางปฏิบัติของการส่งเสริมให้นักเรียนเดินในเส้นทางที่
เพิ่มพูนความเป็นคนที่สมบูรณ์หรือไม่ต่างหาก อีกประโยค
หนึ่งที่นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยน่าจะภาคภูมิใจ
เป็นอย่างยิง่ คือเมือ่ มีผชู้ มเชยว่า “เธอคือศิษย์อนั แท้จริงของ
มาแตร์เดอีฯ”
หากสรุปประเด็นส�าคัญของความเป็นศิษย์อันแท้จริง
ของมาแตร์เดอีวทิ ยาลัยน่าจะอยูท่ คี่ วามมีเซอร์เวียมประจ�าใจ
การเป็นกุลสตรีที่มีความเป็นผู้น�า มีความรู้ดี มีวิจารณญาณ
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีความลึกซึ้ง
ในจิตใจ มีความกล้าหาญ และสามารถแสดงจุดยืนที่ดีงาม
ของตนเองได้อย่างสุภาพถ่อมตน
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เป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น และในเวลาที่เพื่อนๆ ใน
ห้องเรียนภาษาฝรัง่ เศส นักเรียนดนตรีกจ็ ะไปเรียนวิชาดนตรี
ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งปลายปีการศึกษา 2556 นี้
เรามีนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาด้วยวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือก
จ�านวน 7 คนเป็นรุ่นแรก ถึงแม้แผนการเรียนนี้ทางโรงเรียน
จัดให้เป็นทางเลือกของนักเรียนได้ดว้ ยความร่วมมือของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ทางมหาวิทยาลัย
มิได้ตั้งเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องเลือกไปเรียนต่อที่ศิลปากร
เท่านั้น ณ ขณะนี้เราจึงมีนักเรียนดนตรีที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกโดยตรงและได้เข้าเรียนแล้วทีค่ ณะศิลปกรรมศาสตร์
เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา 1 คน และคณะมันฑนศิลป์ สาขา
วิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากรอีก 1 คน
อีก 3 คน ยังอยู่ในกระบวนการสอบที่คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และวิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางโรงเรียนมีความหวังว่าจะสามารถเปิดทางเลื อ กให้ ห ลากหลายเพิ่ ม มากขึ้ น และปรั บ การจั ด
หลั ก สู ต รให้ รั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี อ ยู ่ ต ลอดใน
เงื่อนไขเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัยทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความส�าเร็จ
ได้อย่างดี
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เรื่องเล่าจากฝ่ายวิชาการ
เรื่อง : ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
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ลังจากทีน่ กั เรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ผูบ้ ริหาร ครู เห็นพ้อง
ต้องกันที่จะรณรงค์เรื่องการไม่ลอกเลียน หรือต่อต้าน
Plagiarism ไปเมื่อหลายเดือนก่อน นักเรียนเก่าก็ได้จัด
เสวนาเพือ่ ท�าความเข้าใจกับครูทงั้ โรงเรียนถึงพิษภัยของการ
ลอกเลียน และท�าอย่างไรจึงจะหลีกเลีย่ งการลอกเลียนได้ มา
ถึงวันนีอ้ าจารย์สมุ ติ รารับรองกับดิฉนั ว่าครูทกุ ระดับชัน้ ตัง้ แต่
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก ใน
บทความนีด้ ฉิ นั จึงมีความยินดีทจี่ ะน�าเสนอความคืบหน้าของ
การด�าเนินการในเรือ่ งนีอ้ ย่างแข็งขันภายในโรงเรียนของเรา
การอบรมสั่ ง สอนนัก เรีย นมาแตร์เ ดอีฯ ให้ห ่ า งไกล
Plagiarism ในวันนี้ได้ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยมีครู
ประจ�าชัน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ และครูผสู้ อนทุกรายวิชาให้ความ
ร่วมมือ เริม่ จากครูทกุ คนท�าการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในสือ่ และ
เอกสารต่างๆ ที่น�ามาใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ก่อนที่จะฝึก
ให้นักเรียนท�าตามด้วยการอ้างอิงข้อมูล ภาพ ตาราง กราฟ
สิง่ ประดิษฐ์ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เราอาจ
สงสัยว่าแล้วครูจะท�าอย่างไรได้บ้างในชั้นอนุบาล คุณครู
ชมพูนชุ ชีแ้ จงว่า ทุกครัง้ ทีอ่ ธิบายภาพและเล่านิทานก็จะบอก
แหล่งที่มาของข้อมูลให้เด็กรู้จัก นอกจากนั้นครูจะชักชวน
ให้เด็กในชั้นเรียนช่วยกันคิดก่อนว่า เด็กๆ จะท�าการบ้าน
ไปเพื่ออะไร เมื่อเด็กอยากท�าการบ้านด้วยตนเอง ครูก็
สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กได้ถูกต้อง ในบางครั้งครู
อาจต้องการให้ผู้ปกครองช่วยค้นหาหรือจัดหาสิ่งของต่างๆ
ให้เด็กน�ามาโรงเรียน แต่เด็กจะต้องอ้างอิงว่าได้สงิ่ นัน้ มาจาก
คุณแม่หรือไปซือ้ มา โดยครูจะสอนให้เด็กรายงานและยอมรับ
ทุกครั้งว่าส่วนใดบ้างที่มีใครช่วยท�า เพื่อรู้จักให้เกียรติผู้อื่น
ในขณะเดียวกันครูยงั ต้องการให้เด็กภูมใิ จในงานทีต่ นเองท�า
แม้ไม่ถกู ต้องหรือไม่สวยนักก็ตาม ดังนัน้ ก่อนเปิดเทอมครูจะ
ท�าความเข้าใจกับผูป้ กครองเด็กอนุบาล เพือ่ ขอความร่วมมือ
ให้เด็กได้มีโอกาสท�าการบ้านเองมากที่สุด
เมือ่ การสอนให้เด็กอนุบาลรูจ้ กั แยกแยะงานของตนเองที่
ควรภูมใิ จและงานของผูอ้ นื่ ทีค่ วรให้เกียรติประสบความส�าเร็จ
ในระดับหนึง่ แล้ว การสอนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก็ยอ่ ม
ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึง่ ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ ครูสรุ ยี พ์ รเล่านิทานให้
นักเรียนฟัง ก็จะถือโอกาสแนะน�าหนังสือนิทานเล่มนั้น และ
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แนะน�าร้านหนังสือต่างๆ ที่นักเรียนจะหาซื้อมาอ่านเองไว้
ด้วย เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนอยากค้นคว้าและรักการอ่าน
จากนั้นครูจะแจกสมุดบันทึกการอ่านเพื่อที่จะให้นักเรียน
เขียนชือ่ เรือ่ ง ผูแ้ ต่ง ส�านักพิมพ์ รวมทัง้ ย่อเรือ่ งทีอ่ า่ นมาส่งครู
ครัน้ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณครูปทั มาแจ้งว่า
การอ้างอิงจะมีหลายระดับมากขึ้น เช่น กลอนของสุนทรภู่
ทีน่ กั เรียนยกมาจากเว็บไซต์ นักเรียนจะต้องอ้างอิงด้วยว่ามา
จากเว็บไซต์ใด ใครเป็นผูป้ ระพันธ์ และน�ามาจากเรือ่ งใดของ
สุนทรภู่อีกด้วย นอกจากนั้นแหล่งที่มาของข้อมูลในระดับ
ประถมปลายก็อาจหลากหลายมากขึน้ เช่น จากหนังสือพิมพ์
คลิปวิดโี อ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ครูจงึ ต้องก�าหนดรูปแบบการ
อ้างอิงที่ชัดเจนให้นักเรียนใช้ร่วมกันทุกรายวิชา
เป็นที่น่ายินดีที่ครูของเราท�าตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
เมื่อครูน�าข้อมูลมาจากที่ใดก็จะอ้างอิงทุกครั้ง แม้เมื่อครูน�า
ใบงาน สื่อการสอน และแบบฝึกหัดจากที่อื่นมาใช้ ไม่ว่าจะ
มาจากเว็บไซต์ หรือหนังสือก็จะเขียนอ้างอิงก�ากับไว้ กรณี
ของการจัดท�าบอร์ดในโรงเรียน ครูจะตรวจสอบว่ารูปภาพ
ข้อความ และข้อมูลต่างๆ มีการอ้างอิหรือไม่ หากเป็นข้อมูล
ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนห้องอื่นหรือนักเรียนรุ่น
ก่อนๆ ก็จะมีค�าขอบคุณก�ากับไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่จะให้
นักเรียนรู้จักให้เกียรติผู้อื่น
ในชัน้ มัธยมต้น คุณครูเยาวลักษณ์ชแี้ จงว่านักเรียนต้อง
หัดย่อความและหัดสรุปเป็นภาษาของตนเอง โดยไม่ลอก
ประโยคเดิมมาใช้ ในชัน้ นีค้ รูจะเน้นเรือ่ งความซือ่ สัตย์ โดยครู
สังเกตว่านักเรียนทีช่ อบลอกการบ้านคนอืน่ ไม่ใช่เป็นเพราะ
ท�าเองไม่ได้ แต่เป็นเพราะไม่รับผิดชอบ ส�าหรับวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ครูมักให้ท�างานในชั้นเรียนเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น งานประดิษฐ์ งานอาหาร งานคอมพิวเตอร์

งานร้อยมาลัย งานเย็บปัก เป็นต้น เพื่อสามารถติดตาม
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
เมื่อมาถึงชั้นมัธยมปลาย คุณครู Colette ผู้ท�าหน้าที่
สอนภาษาฝรั่ ง เศสแก่ นั ก เรี ย นเล่ า ว่ า เมื่ อ ให้ ไ ปค้ น คว้ า
เรื่องราวใดๆ มา ครูจะให้นักเรียนหัดพูดเป็นภาษาฝรั่งเศส
ง่ายๆ ของตนเอง หากเป็นนักเรียนชัน้ ม.6 ครูจะคาดหวังให้
นักเรียนรูจ้ กั วิจารณ์ เพือ่ ครูจะได้สามารถแยกแยะส่วนทีเ่ ป็น
ความเห็นของนักเรียนเองกับสิ่งที่ลอกมา ซึ่งก็ควรจะอยู่ใน
เครื่องหมายค�าพูดพร้อมการอ้างอิง อย่างไรก็ดีครูยอมรับว่า
การลอกการบ้านยังคงมีอยูใ่ นบางรายทีเ่ รียนอ่อนมาก ซึง่ ครู
ก็ต้องพยายามต่อไป
การรณรงค์เรือ่ งการไม่ลอกเลียนทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีฯ
ก�าลังด�าเนินการอยูน่ ถี้ อื ว่าเป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้กบั โรงเรียนอืน่
ตลอดจนภาคส่วนอืน่ ๆ ของสังคม ถ้าเราเริม่ ฝึกฝนให้แก่เด็ก
ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล เมือ่ เด็กเหล่านีเ้ ข้าไปอยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัย
ก็จะไม่ท�าการลอกเลียน ไม่น�าเอางานของผู้อื่นมาเป็นงาน
ของตน ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกรายงาน ไม่จ้างวานผู้อื่น
ท�างานวิทยานิพนธ์ และรูจ้ กั การอ้างอิงตามหลักสากล อีกทัง้
ยังสามารถช่วยแนะน�าความถูกต้องให้แก่ผู้อื่นรอบข้างด้วย
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ได้สังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้น และมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าในต่างประเทศจะได้ไม่ต้องเข้มงวดกับการพิจารณาใบ
สมัครของนักเรียนไทย ทีป่ รากฏมีบางรายจ้างวานผูอ้ นื่ กรอก
ใบสมัครและเขียนข้อมูลเท็จให้ดงั ทีเ่ ห็นเป็นข่าวอยูใ่ นทุกวันนี้
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เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

ช็อปได้บุญในงาน...

Beauty & The Biz

ส

มาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัยน�าโดยพรพรรณ
พรประภา จั ด งาน “บิ ว ตี้ แ อนด์ เ ดอะบิ ส ” ขึ้ น เมื่ อ
เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยยังยึดคอนเซ็ปต์ออกร้านของดี
ที่น�ามากระหน�่าลดราคาให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาช็อปปิ้ง
กันอย่างหน�าใจ รายได้จากการจัดงานน�าไปสมทบทุนช่วยเหลือ
เด็กยากไร้โครงการบ้านเทพ เขตคลองเตย
วรินดา เธียรอัจฉริยะ ประธานจัดงานกล่าวว่า รูปแบบงาน
ในครั้งนี้คล้ายกับครั้งที่แล้วคือ มีโซนออกบูธจ�าหน่ายสินค้า
แบรนด์เนม แฟชั่น ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งลดราคาสูงถึง 80 เปอร์เซนต์ เช่น Vatanika, Something
Boudoir, Asava, @skinexercise, Pantry Magic ฯลฯ
นอกจากนีย้ งั มีโซนจ�าหน่ายของรักแบรนด์เนมจากเซเลบริตี้
ชื่อดังของเมืองไทย เช่น ศุภลักษณ์ อัมพุช, ยุวดี จิราธิวัฒน์,
ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นต้น
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เรื่อง : สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

ง

วันสวยได้กุศล

านวันสวยได้กุศลปีนี้ผ่านไปแล้วอย่างสวยงามและประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกปี ภายใต้การน�าของ
คุณไก่-วิวรรณ สารกิจปรีชา และทีมงานนักเรียนเก่าที่เข้ามาช่วย โดยรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดในงานนั้นกว่า
2 ล้านบาท ได้น�าไปบริจาคเข้าบ้านเทพทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
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บนเส้นทางตามหามิตรภาพ
ทัวร์อุร์สุลิน 2014
เรื่อง : อัสนียา สุวรรณศิริกุล (MD 37)

จ

ากการที่มีโอกาสก้าวเข้าไปร่วมนั่งประชุมชมรมศิษย์
อุรส์ ลุ นิ ทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นครัง้ แรก จึงได้ทราบ
ข่าวการจัดทัวร์อรุ ส์ ลุ นิ เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
อุร์สุลิน ด้วยการร้อยดวงใจไปด้วยกัน...ไกลถึงเชียงใหม่
ดอยอ่างขางเลยทีเดียว...ผู้เขียนพร้อมเพื่อนรักจึงไม่รอช้า
สมัครเป็นลูกทัวร์ทันที ด้วยหวังจะร่วมเดินทางบนเส้นทาง
ตามหามิตรภาพที่ขาดหายตลอดเส้นทาง
การเตรียมตัวก่อนเดินทางกับการจัดตารางชีวติ ก่อนไป
ดูวุ่นวายไม่น้อย มีผู้ขอติดตามไปหามิตรภาพด้วยกัน และ
หวังจะได้ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ ด้วยอีก 4 ชีวติ
แต่กว่าจะลงตัวก็สับเปลี่ยนทั้งพาหนะและตัวคน ท้ายสุด
ก็ขับรถไป 2 คัน เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปรอรับและสมทบ
กับคณะใหญ่ที่บินไป...ก่อนไปรู้สึกว่าจะว้าเหว่มากไหม
จะวางตัวอย่างไร ดูจากรายชื่อคณะที่ไปหลากหลายวัย และ
หลากหลายโรงเรียนอุร์สุลิน คือ เรยีนาเชลี วาสุเทวี กุหลาบ
วัฒนา และมาแตร์เดอีฯ กลุ่มผู้เขียน (นักเรียนเก่ามาแตร์
เดอีฯ รุน่ 37) มีชอ่ งว่างและความสัมพันธ์ทตี่ อ้ งต่อเติม เชือ่ มรุน่
เชื่อมสถาบันการศึกษา ด้วยมิตรภาพที่ต้องตามหา...
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อยากบอกดังๆ ว่าสถานทีเ่ ทีย่ วทีค่ ณะเดินทางไปตลอด
โปรแกรมทัวร์มีความงดงาม น่าสนใจ เช่น ดอยอ่างขาง
บ้านนอแล หมู่บ้านชายแดนพม่า พระต�าหนักภูพิงค์ ผู้อ่าน
สามารถหาอ่านทีไ่ หนก็ได้ แต่สงิ่ ทีผ่ เู้ ขียนอยากเล่าสูก่ นั ฟังคือ
ความน่ารักของลูกทัวร์ทุกคนและอัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่ง
ของศิษย์อุร์สุลินที่เป็นเจ้าภาพ โรงเรียนเรยีนาเชลี ต้อนรับ
ดูแลทุกกิจกรรมทุกวัน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในความใส่ใจ ให้
ความส�าคัญกับทุกคน และทุกรายละเอียด ไม่ว่าเรื่องรถ
อาหารการกิน ที่พัก การหลับนอน ความบันเทิง ทุกเรื่อง
จริงๆ ด้วยรอยยิม้ ด้วยมิตรภาพทีม่ ากมาย จนท�าให้พวกเรา
เชือ่ มสายสัมพันธ์กนั ได้อย่างง่ายดาย และกลมกลืนกันอย่าง
แยกไม่ออกว่าใครมาจากโรงเรียนไหน ไม่มวี ยั ไม่มคี า่ ย ไม่มี

หัวโขน ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดทัวร์อุร์สุลิน
ได้อย่างชัดเจน
งานนีต้ อ้ งขอปรบมือดังๆ ให้กบั คณะกรรมการชมรมศิษย์
อุร์สุลินที่วางแผนประสานงานไว้เป็นอย่างดีและไร้รอยต่อ
ความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียน “เป็นทึง่ ” มาก เพือ่ นๆ ทีไ่ ปด้วยหายกลัว
หายเกร็ง หายเขิน หายว้าเหว่อย่างที่คิดว่ามันน่าจะเป็น
โดยสิ้นเชิง ออกไปเริงระบ�าสนุกสนานจนลืมวัย ท่ามกลาง
มิตรภาพที่อบอุ่นมากๆ ทั้งๆ ที่อากาศหนาวเย็น...
ดูจากภาพต่างๆ ที่สื่อได้มากกว่าค�าพูด น่าจะบอกได้
ถึงสิ่งที่ผู้เขียนพยายามเล่า บนเส้นทางการเดินทางตามหา
มิตรภาพจากทัวร์น.ี้ ..พบแล้ว มากมายเหลือเกิน จากวันแรก
จวบจนวันสุดท้าย ซิสเตอร์ที่ไปด้วยท่านปล่อยวางต�าแหน่ง
และท�าทุกอย่างที่พวกเราท�า แม้แต่ท่านประธานชมรมฯ
ที่ได้รับสายสะพายและต้องเดินโบกมือเฉกเช่นนางงาม...
ท่านก็ท�า
ด้ ว ยปรั ช ญาการศึ ก ษาที่ ยึ ด มั่ น ในแนวเดี ย วกั น ของ
โรงเรียนในเครือคณะนักบวชอุร์สุลินในประเทศไทย คือ
“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมัน่ คง
เสริมส่งเป็นคน-จนสมบูรณ์”
ศิษย์อุร์สุลินเป็นเช่นนี้เอง เรา...ร้อยดวงใจไปด้วย
กันจริงๆ
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เหล่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่าอุร์สุลินพร้อมใจกันท�าเซอร์ไพรส์อาจารย์สุมิตรา
โดยมอบรางวัล Miss Ursuline ในฐานะที่เป็นศิษย์อุร์สุลินดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างสม�่าเสมอ
เราเลยมีโอกาสได้เห็นอาจารย์เป็นมิสอุร์สุลินคนแรกเลยนะคะ
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ความเจ็บป่วยคือพระพร
เรื่อง : พรเพ็ญ พรหมสุนทร (MD 44)

ถ้าใครพูดประโยคนี้ขึ้นมาย้อนหลังไปแค่เพียงปลายปี
ดิฉันคงยิ้มและคิดในใจว่า สตรีใจศรัทธามาอีกแล้ว เหมือนที่
เคยล้อพี่สาวบ่อยๆ เมื่อเห็นพี่ไปวัดวันละ 2 รอบทุกๆ วัน
ดิฉันเป็นเพียงคริสตชนที่ด�าเนินชีวิตปกติ ไปวัดทุก
อาทิตย์ตลอดจนวันฉลองบังคับ รับศีลสม�่าเสมอ ให้ความ
ร่วมมือทุกครั้งที่ทางวัด องค์กรศาสนา หรือสมาคมขอความ
ร่วมมือมา ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเพียงพอแล้วส�าหรับคริสตชน
คนหนึ่งที่จะท�าเพื่อพระเจ้า
ในขณะเดียวกัน ดิฉนั ก็ได้รบั พระกรุณาจากพระเป็นเจ้า
ด้วยการที่ให้ดิฉันมีกิจการที่มั่นคง มีบริษัทหลักและบริษัท
ในเครือรวมกัน 3 บริษัท มีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหาร
กว่า 4,000 คน ด�าเนินงานมากว่า 35 ปี ถึงแม้ในปัจจุบัน
การประกอบธุรกิจจะเต็มไปด้วยความยากล�าบาก เนื่องจาก
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ ตลอดจนปัญหาทางการเมือง แต่
เนือ่ งจากการด�าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ท�าให้
สามารถประคับประคองและยืนหยัดเลีย้ งดูพนักงานได้อย่าง
ไม่ล�าบากนัก
สิ่งที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ และ
ตัดสินว่าสิง่ ทีพ่ ระให้ดฉิ นั และดิฉนั ตอบแทนท่านนัน้ เพียงพอ
แล้วหรือไม่ ต่อไปนีจ้ ะมาเข้าประเด็นทีว่ า่ ท�าไมดิฉนั จึงพูดว่า
“ความเจ็บป่วยคือพระพร”
เมื่อ 14 ปีที่แล้วดิฉันเป็นมะเร็งที่เต้านม ซึ่งคงเป็นพระ
เมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่ท�าให้ตรวจพบในระยะเริ่มแรก
ดิฉันท�าการรักษาโดยการผ่าตัด ทั้งให้คีโมและฉายแสง
หลังจากนั้นก็ติดตามอาการมาตลอด 14 ปีอย่างต่อเนื่อง
ไม่เคยผิดนัดแพทย์แม้แต่ครั้งเดียว โดยไปรับการตรวจปีละ
ครั้งตามแพทย์สั่ง
ดิฉนั ได้รบั การดูแลภายใต้การท�างานของแพทย์ 2 กลุม่
กลุม่ แรกติดตามอาการโดยดูจากผลการเอ็กซ์เรย์ แมมโมแกรม
และอัลตร้าซาวนด์ อีกกลุม่ หนึง่ จะติดตามอาการโดยดูจากผล
เลือด ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ค่ามะเร็งในเลือด
เมื่อต้นปีที่แล้วแพทย์พบว่าค่ามะเร็งในเลือดเกิดความ
ผิดปกติ ทีเ่ คยอยูท่ รี่ ะดับ 16 มาตลอด 14 ปี ปรับขึน้ เป็น 30
(ระดับปกติของคนทั่วไปไม่เกิน 31) แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์
ปกติ แพทย์จึงรอดูอาการ แต่นัดให้มาพบในอีก 6 เดือน
คราวนี้พบว่าขึ้นเป็น 35 แต่เนื่องจากอาจเกิดจากตัวแปร

อืน่ ๆ ท�าให้คา่ ตัวนีข้ นึ้ ๆ ลงๆ ได้ ในขณะเดียวกันผลของการ
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
วันที่ 10 มกราคม แพทย์นดั ให้ไปเจาะตับเพือ่ น�าชิน้ เนือ้
ไปตรวจ ดิฉนั รูส้ กึ กลัวมาก ปกติเป็นคนขีข้ ลาดในเรือ่ งพวกนี้
คืนนั้นได้อ่านหนังสือที่คุณพ่อวัลลภส่งมาให้ก่อนที่ท่านจะ
เสียชีวติ เพียงไม่กวี่ นั เป็นหนังสือทีเ่ กีย่ วกับพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจ้า อ่านแล้วก็นกึ เปรียบเทียบกับตัวเองว่า พระ
เยซูทรงถูกทรมาน ถูกตอกตะปูตรึงติดกับไม้กางเขนทั้งมือ
และเท้า เลือดไหลโทรมพระกาย แต่ตัวเราเองเล่าได้รับการ
ปฏิบตั อิ ย่างดีจากทัง้ แพทย์และพยาบาล เราจะมากลัวอะไรอีก
32

ตอนนัน้ หัวเราะได้เลย ไม่มคี วามกลัวอีกต่อไป เมือ่ ผลออกมา
เป็นที่แน่ชัดวันรุ่งขึ้นแพทย์จึงให้ดิฉันเข้ารับคีโมทันที ดิฉัน
ถามแพทย์ทดี่ แู ลว่าอาการอย่างดิฉนั เขาเรียกว่าขัน้ ทีเ่ ท่าไหร่
แพทย์บอกว่าอันที่จริงถ้ามะเร็งกลับมาเขาไม่เรียกเป็นขั้น
แต่ถ้าเป็นการแพร่กระจายออกจากที่ที่เคยเป็น เขาเรียกว่า
ขั้นที่ 4 ดิฉันจึงพูดว่าขั้น 4 นี่มันสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรือคะ
แล้วจึงถามแพทย์ว่าดิฉันมีเวลาอีกเท่าไหร่ เพราะดิฉันต้อง
เตรียมการในเรื่องต่างๆ ที่คั่งค้างให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเป็น
อะไรไป เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อน แพทย์ไม่ได้
ตอบค�าถาม แต่บอกว่ายังดีที่เชื้อตัวนี้เป็นตัวที่สงบมา 14 ปี
แล้ว น่าจะควบคุมได้ และปัจจุบันก็มีตัวยาที่จะให้การรักษา
เป็นจ�านวนมาก แต่ที่แปลกก็คือมันแพร่กระจายเร็วมาก
เมื่อสี่เดือนที่แล้วยังตรวจไม่พบเลย
วันที่ 11 มกราคมดิฉันได้รับคีโมครั้งที่ 1 แพทย์ได้ให้
คีโมอาทิตย์ละครัง้ ติดต่อกัน 3 อาทิตย์ และให้เว้น 1 อาทิตย์
ปัจจุบนั จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ดฉิ นั ได้รบั คีโมเป็นครัง้ ที่ 5
จากจ�านวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง และเดชะบุญที่ดิฉันไม่มีการแพ้
ใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงผมที่ร่วงเท่านั้น
ตั้งแต่ทราบว่ามะเร็งลุกลาม พี่สาวก็ได้พาดิฉันไปที่
อารามต่างๆ เพื่อขอค�าภาวนา ดิฉันได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุน่ และเมตตากรุณาทัง้ จากคุณแม่อธิการทีอ่ ารามคาแมล
กรุงเทพฯ และสามพราน ตลอดจนมีโอกาสได้พดู คุยผ่านทาง
โทรศัพท์กับคุณแม่อธิการที่นครสวรรค์และจันทบุรี ทุกท่าน
ช่วยกันสวดภาวนาให้
ดิฉนั ได้มโี อกาสเข้าพบพระคาดินลั ไมเคิลมีชยั กิจบุญชู
เพื่อเรียนเรื่องให้ท่านทราบ พร้อมทั้งคิดในใจว่าถ้าดิฉันไม่
สามารถผ่านความเจ็บป่วยครั้งนี้ไปได้ก็ถือโอกาสนี้ลาท่าน
เพราะความทีร่ กั และเคารพท่านดุจบิดา ซึง่ ท่านก็ได้ให้กา� ลังใจ
และให้สายประค�าซึ่งดิฉันใช้สวดอยู่ทุกวันเช้า-เย็นตั้งแต่
ได้รับมาจากท่าน
ทุกวันนี้ดิฉันไม่เคยเกรงกลัวต่อโรคร้าย ไม่เคยรู้สึก
เครียด ใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็
ไม่ประมาท ปฏิบตั ติ นตามแพทย์สงั่ อย่างเคร่งครัด ดิฉนั ฝาก

รู้จักนักเขียน

ทุกอย่างไว้กบั พระ เพราะดิฉนั เชือ่ อย่างเต็มหัวใจว่าพระจะให้
สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับดิฉัน และการที่ดิฉันประสบกับโรคร้าย
เช่นนี้คงเป็นเพราะพระต้องการให้บทเรียนแก่ดิฉัน ต้องการ
ให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้น เท่ากับพระให้โอกาส
ครั้งยิ่งใหญ่แก่ดิฉัน ดังนั้นดิฉันจึงไม่ปฏิเสธในทุกสิ่งที่พระ
จัดให้ เพราะถือว่านั่นคือพระพร แม้ดิฉันจะไม่สามารถผ่าน
โรคร้ายนีไ้ ปได้ ดิฉนั ก็ตงั้ ใจทีจ่ ะด�าเนินชีวติ คริสตชนทีด่ ี รับใช้
ศาสนาให้มากยิ่งขึ้น ท�าทุกอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ตราบถึงวันสุดท้ายแห่งชีวติ ดิฉนั ยังขอต่อพระเป็นเจ้าด้วยว่า
หากพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันหายจากโรคร้ายนี้ ก็ขอ
ให้ดิฉันมีจิตใจที่มั่นคงที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าตามที่ตั้งใจอยู่
ในขณะนี้ ขออย่าให้ดิฉันมีจิตใจที่โลเล หลงสุขอย่างที่เป็น
ในอดีตเลย
ทุกวันนี้ดิฉันมีแต่ความสงบสุข ดิฉันไม่กังวลในสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ ภายภาคหน้า เพราะถือว่าได้ทา� ทุกสิง่ ทุกอย่างดีทสี่ ดุ
แล้วในทุกด้าน ไม่มอี ะไรต้องกังวลอีก ความเจ็บป่วยท�าให้ดฉิ นั
เห็นคุณค่าของคนรอบข้างมากยิง่ ขึน้ เห็นความรักของสามีที่
มีต่อดิฉัน เห็นความรักของลูกสาวซึ่งปกติเป็นเด็กสมัยใหม่
มีโลกส่วนตัวสูง ซึ่งไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาหอมแก้มแม่ แต่
พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปทันทีที่เห็นแม่ป่วย ดิฉัน
เห็นความรักความห่วงใยของพี่น้อง เห็นความห่วงใยของ
เพื่อนๆ ที่มีต่อดิฉัน ค�าพังเพยที่ว่า คนรักเท่าผืนหนังคนชัง
เท่าผืนเสือ่ คงใช้ไม่ได้กบั ดิฉนั ส�าหรับมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่ แล้ว
จะต้องการอะไรมากไปกว่านี้
นีแ่ หละค่ะจึงเป็นทีม่ าของค�าพูดทีว่ า่ ความเจ็บป่วยของ
ดิฉันคือพระพรจากพระเป็นเจ้า
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาให้เกียรติรับฟังเรื่องราว
และประสบการณ์ของดิฉันในครั้งนี้ หากท่านมีคนรู้จักที่เป็น
โรคอย่างดิฉัน ผู้ก�าลังท้อแท้หมดก�าลังใจ ต้องการค�าแนะน�า
ในเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั ดิฉนั ยินดีเป็นอย่างยิง่ ถ้าจะสามารถช่วย
อะไรได้บ้าง อย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องของก�าลังใจ
ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

พรเพ็ญ พรหมสุนทร (MD 44) เรียนมาแตร์ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง
ม.ศ. 5 เรียนต่อทีม่ หาวิทยาลัยศิลปกร คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นอาจารย์สอนที่
โรงเรียน St. Theresa International เป็นเลขานุการบริษัทรักษา
ความปลอดภัย Asion Holding International แต่งงาน และเปิดบริษทั
อินเตอร์การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในปี 2532 จนถึงปัจจุบัน
ต�าแหน่งรองประธานกรรมการ
33

ซุบซิบ

Serviam

แวดวงมาแตร์
เรื่อง : ไข่หวานและอู๋

1.

ด้ ว ยความที่ เ ป็ น
คนทุ ่ ม เทเต็ ม ที่
ในทุ ก สิ่ ง ที่ ท� า เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การท� า เพื่ อ ลู ก ค้ า
เอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี
MD 56 ผู ้ บ ริ ห ารคนเก่ ง
แห่ ง ศู น ย์ เ สริ ม พั ฒ นาการ
เด็กเล็กจิมโบรี (GYMBOREE)
สาขาชิดลมและพระราม 3
จึงไม่ลังเลเมื่อทางมาสเตอร์แฟรนไชส์จิมโบรีแจ้งมาว่าจะมี
การพัฒนาหลักสูตร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอน
ใหม่ครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 10 ปี โดยรีบแสดงความจ�านงขอ
ปรับปรุงจิมโบรีสาขาชิดลมและพระราม 3 เป็นสาขาแรกๆ
ส�าหรับสาขาชิดลมที่มีการปรับโฉมรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมด
และเพิ่งเปิดด�าเนินการตามปกติไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างมาก เอ่ย
ปากชมกันไม่ขาดสายว่าหลักสูตรและอุปกรณ์ใหม่ทันสมัย
ได้มาตรฐานมากๆ อีกทั้งสถานที่ก็สวยงาม สะอาด สะดวก
สบาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ท�าเอาเจ้าของสาขาปลาบปลื้ม
ยิ้มไม่หุบ ใครสนใจอยากให้ลูกหลานมีพัฒนาการดีสมวัย
สามารถพาไปทดลองเรียนได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ทจี่ มิ โบรีสาขาชิดลม โทร. 0-2655-1671-2 และจิมโบรี
สาขาพระราม 3 โทร. 0-2632-2121-2

3.

เนียน MD 59 จบ
ปริญญาโท Master
of Medical Education จาก
Department of Medical,
Health and Pharmacology
มหาวิ ท ยาลั ย Durham
University ประเทศอังกฤษ
เกียรตินยิ มอันดับ 1 ส�าเร็จ
ด้วย Merit พร้อมคะแนน
Distinction Outstanding
ของวิทยานิพนธ์ที่ท�าให้
งานเขียนได้รับพิจารณา
ไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงต่อไปในอนาคต...อย่างน้อยก็เป็นที่ระลึก
ที่นักเรียนไทยคนแรกของสาขาวิชานี้ได้ท�าไว้...รู้สึกโล่งใจ
ที่ภารกิจที่รับมอบหมายเสร็จลงได้ด้วยดี

5.

ELLE Star TV รายการเรียลิตรี้ ายการใหม่โปรเจ็กต์
ยักษ์ใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปีจากนิตยสาร ELLE
หัวเรือใหญ่อย่างสิรมิ น ณ นคร MD 58 Managing Director
จึงน�าไอเดียเด็ดเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมหาวิทยาลัย
ที่อยากสัมผัสงานในวงการนิตยสารแฟชั่น อีเวนต์ และ
ภาพยนตร์ ได้ลงมือท�าจริงๆ โดยจะได้ทา� งานกับทีมงานจาก
นิตยสาร ELLE รวมถึงตัวเด็ดในวงการ
ต่างๆ คอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ
สนใจรายละเอียดคลิกไปดูได้ที่ www.
ellethailand.com หรืือทางเฟซบุ๊ก
facebook.com/ellethailand
magazine และอินสตาแกรม @elle
thailandoff cial
งานนี้ มี น ้ อ งใหม่
ในทีมแอลอย่างวุน้ รมย์ธีรา ปาละวงศ์
MD 78 และนิ้ ม นลินา MD 70 มาเสริม
ที ม การั น ตี ความสนุก
แน่นอน

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 (ตรงข้ามแดนเนรมิต) เปิด
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น. สามารถจอดรถบน
อาคารได้ ติดต่อ 08-1987-5142 อุดหนุนกันได้นะคะ

4.

นอกจากจะช่วยคุณพ่อท�ารายการทีวีแล้ว ปอยนัทธชา สุนทรวิเนตร์ MD 70 ยังน�าความหลงใหล
ในเรื่องของอาหารมาต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆ กับ Simmer
Smith แบรนด์น�้าสต็อกและซุปสดพร้อมใช้สไตล์โฮมเมดที่
เคีย่ ววัตถุดบิ ชัน้ ดีจนงวด เหลือเพียงรสชาติอาหารธรรมชาติ
แท้ๆ ไร้สารปรุงแต่งอย่างแป้งและสารกันบูด แตกต่างจากซุป
ก้อนและซุปกระป๋องทั่วไป สามารถติดตามเมนูรายสัปดาห์
และสั่งซื้อได้ทาง line: simmersmith และ facebook.com/
simmersmithstock
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6.

ภาพที่ 1 ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร
อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ และทีป่ รึกษา
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯปัจจุบัน เลี้ยงสังสรรค์เพื่อน
มาแตร์รุ่น 21 ในวโรกาสท่านผู้หญิงอายุครบ 80 ปี ที่ร้าน
กัลปพฤกษ์ ถนนหลังสวน ภาพจากซ้ายไปขวา: 1. คุณนงเยาว์
นฤมิตรเรขการ 2. คุณแน่งน้อย บุนนาค 3.คุณวนิดา จิตต์หมัน่
4. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 5. คุณสายรุ้ง เผื่อนปฐม
6. คุณศิรพิ รรณ สุนทรพานิช 7. ท่านผูห้ ญิงวิวรรณ วรวรรณ
เศรษฐบุตร 8. ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิศ์ รี
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 น ผู้ ห ญิ ง วิ ว ร ร ณ
3. คุ ณทรงศรี สาริ ก ภู ติ
4.คุณยุพลักษณ์ กรรณสูตร
ภาพที่ 4 จากซ้ายไปขวา
1 . คุ ณ สุ ม า ล ย์ แ ม้ น
สิทธิพงศ์ 2. คุณเฉลิมพร
วัชโรทัย 3.ท่านผู้หญิง
วิวรรณ

7.

ขอยกนิ้วให้กับ ริน-ทิพย์ชยา พงศธร MD 70
สาวสวยที่นอกจากจะควบตำาแหน่งเจ้าของและ
ผู้จัดการร้านอาหาร 99 Rest Backyard Caf é แล้ว ยังผุด
โปรเจ็กต์การกุศล “Food4Good” เชิญชวนให้ร้านอาหาร
มาเป็นพาร์ตเนอร์กันเพื่อนำารายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็น
ค่าอาหารให้น้องๆ ในมูลนิธิ เรียกได้ว่าเสิร์ฟอาหารรสอร่อย
ให้ กั บ แขกแล้ ว ยั ง มอบความอิ่ ม ให้ น้ อ งๆ อี ก ด้ ว ย พบ
เรื่องที่น่าชื่นชมของเธอได้ใน More Than A Pretty Face
นิตยสารแมรี แคลร์ฉบับเดือนมีนาคมและ
สำาหรับเจ้าของร้านอาหารที่สนใจอยาก
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในโครงการใจดีแบบนี้
ติดต่อกับเธอได้ทางเฟซบุ๊ก facebook.
com/Food4Good
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8.

หลายคนเห็ น
เครื่ อ งเขี ย น
เซตนี้โพสลงในเฟซบุ๊ก
แต่ ค งไม่ รู ้ ว ่ า เจ้ า ของ
ดีไซน์นี้คือ แจ๋ว-ม.ล.
สุธานิธิ จิตรพงศ์ MD
60 เจ้ า ของแบรนด์
MOLA ทีม่ าออกบูท๊ ขายของกับเรา
ในงาน Beauty & Biz Fair ทีผ่ า่ นมา
ถามไถ่ไปก็ได้ความมาว่า เป็น
คอลเล็ ก ชั่ น ใหม่ ที่ ม าพร้ อ มกั บ
คอนเซ็ปต์สุดน่ารัก “NOW IS
THE WRITE TIME” โดยท�าเป็น
Zipper Notebook Giftset
ขนาด B6 ราคาชุดละ 300 บาท
มีขายทีร่ า้ นโมล่าสยามสแควร์ ซอย 11 โทร. 0-2654-6276
ร้านเปิดวันจันทร์ถงึ เสาร์ 12.00-19.00 น. โทร.มาสอบถาม
สัง่ จองไว้กอ่ นได้ หรือสัง่ ในเฟซบุก๊ ของโมล่า facebook.com/
mola.design ส่งไปรษณีย์ให้ได้ คิดค่าส่งต่างหากประมาณ
50.00 บาท น่ารักน่าใช้มาก

10.

ขอแสดงความยินดีกบั กานดา สายทุม้ MD 68
Beauty Editor นิตยสารแมรี แคลร์ ทีเ่ พิง่ สละโสด
กับคุณหรัง่ -สุรศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ ช่างภาพชือ่ ดัง ด้วยงานแต่งงาน
และปาร์ตบี้ รรยากาศเป็นกันเองน่ารักทีบ่ า้ นเจ้าสาว แว่วๆ ว่า
แขกในงานติดใจเสียงเพลงจากวงสุนทราภรณ์ที่มาบรรเลง
ในงานจนออกสเต็ปกันถ้วนหน้า

9.

จากเจ้าของ
ครีเอทีฟเอเจนซี่
Farm Group ชื่อดัง และ
หนึ่งในกรรมการสมาคม
นักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
วิ ท ยาลั ย ตอนนี้ ตั๊ ก วรินดา เธียรอัจฉริยะกุล
MD 62 ก�าลังมีอกี หนึง่
บทบาทที่ น ่ า ตื่ น เต้ น
ไม่แพ้กัน กับการเป็น
ผู้น�าเข้าเครื่องส�าอาง
ยอดฮิต The Face
Shop Beauty &
Skincare ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลี ด้วยคุณสมบัติที่
โดดเด่นของการผสมผสานนวัตกรรมจากธรรมชาติเข้ากับ
การพัฒนาและค้นคว้าของ The Face Shop เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผิวชาวเอเชียอย่างเราๆ โดยเฉพาะ กา
รันตีคุณภาพและการยอมรับด้วยการเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน
ความงามอันดับหนึ่ง กับรางวัล “2009 Korea Brand
Award” สาวไทยได้สวยปิ๊งไม่แพ้สาวเกาหลี สาวๆ มาแตร์
ตามไปช้อปกันได้แล้วที่ The Face Shop ทั้ง 21 สาขาทั่ว
ประเทศ หรือปรึกษาตั๊กได้เลยค่ะ

11.

เพื่อนๆ MD รุ่น 44 แวะไปเยี่ยมให้ก�าลังใจ
คุณพรเพ็ญ พรหมสุนทร เจ้าของเรื่อง “ความ
เจ็บป่วยคือพระพร” ในฉบับนีก้ นั พร้อมหน้าพร้อมตา แถมยัง
ถือโอกาสรวบรวมเงินบริจาคมอบให้คณ
ุ ครูเทเรซ่าทีเ่ คยสอน
ภาษาอังกฤษรุ่นนี้อีกด้วย ขอปรบมือให้ค่ะ
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Sunscreen Update
เรื่อง : ณัฐิกา องค์สิริมีมงคล (MD 70)

Serviam

เพิม่ ระดับการปกป้อง
กับ PA++++

เวลาจะเลือกครีมกันแดดสักชิน้ นอกจาก
ค่า SPF ระดับ 30 ขึน้ ไปแล้ว เชือ่ ว่าทุก
คนมองหาค่า PA ระดับ +++ ทีก่ ารันตีการ
ปกป้องผิวจากรังสียูวีเอสูงสุดเช่นกัน แต่รู้ไหมคะว่าตอนนี้ครีม
กันแดดได้รบั การพัฒนาจนได้มาตรฐานค่า PA ไปถึงขัน้ ++++ แล้ว
ค่ะ ว้าว! แม้จะเพิม่ มาแค่บวกเดียวแต่กร็ สู้ กึ มัน่ ใจเลยนะคะว่าผิว
จะได้รบั การปกป้องขึน้ ไปอีกระดับ โดยเท่าทีส่ าำ รวจตอนนีม้ หี ลาย
แบรนด์ทอี่ พั เกรดครีมกันแดดให้ได้คา่ PA++++ เช่น Shiseido
Anessa, Clinique, YSL ซึง่ ยังมาพร้อมค่า SPF 30 ไปจนถึง 50
แถมเนือ้ ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วย

ป้องกันผิวแก่กอ่ นวัยและให้ผวิ กระจ่างใส

ครีมกันแดดยุคใหม่ไม่ใช่แค่ปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบีเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติ
เพิม่ เติมในการช่วยบำารุงผิวไปพร้อมกัน เพราะเริม่ ผสานส่วนผสมแอนตีอ้ อกซิแดนต์ เช่น วิตามิน
ซี วิตามินอี เข้าไป ดังนัน้ ข้อดีคอื ไปช่วยลดอาการอักเสบในผิว และป้องกันไม่ให้ผวิ เหีย่ วย่น
หรือเกิดริว้ รอยก่อนวัยอันควร นอกจากนีบ้ างรุน่ ยังช่วยให้ผวิ ดูกระจ่างใสไม่หมองคลำา้ ด้วยสาร
สกัดธรรมชาติ เช่น licorice จุดนีค้ อนเฟิรม์ เลยค่ะว่าหากใช้ประจำาแล้วผิวจะดูสดใสไม่แก่ เพราะ Sunscreen is the best
anti-aging! สาวๆ ลองมองหาครีมกันแดดสุดคุม้ นีไ้ ด้จาก Lancome, Chanel, Clinique และ La Roche-Posay

ครีมกันแดดยุคใหม่
รูส้ กึ เหมือนกันใช่ไหมคะว่าแสงแดดช่วงหน้า
ร้อนช่างร้อนแรงแสบผิวมากขึน้ ทุกปีๆ หลายคน
ไม่กล้าก้าวเท้าออกจากบ้านจนกว่าจะมีอปุ กรณ์
กันแดดครบครัน และชิน้ ทีข่ าดไม่ได้คงหนีไม่พน้
ครีมกันแดดค่าปกป้องสูงๆ ซึง่ วันนีอ้ ยากพาชาว
มาแตร์ไปอัพเดตสักนิดว่าครีมกันแดดรุน่ ใหม่ใน
ตลาดตอนนีอ้ พั เกรดไปถึงไหนบ้างแล้ว

ประหนึง่ เมกอัพให้ผวิ
สดใสในพริบตา

ยังไม่พอแค่นี้ เพราะอีกกระแสมาแรง
ของครีมกันแดดรุน่ ล่าคือ ต้องทำาหน้าที่
ประหนึ่งเบสปรับสีผิวชนิดว่าชิ้นเดียว
จบพร้อมแต่งหน้าต่อได้ในวันรีบเร่ง โดยนอกจากเนื้อสีขาว
ปกติทคี่ นุ้ เคยกันอยูแ่ ล้ว หลายแบรนด์เสนอทางเลือกใหม่ เรา
จึงเห็นครีมกันแดดสีเนื้อคล้ายรองพื้นซึ่งทาแล้วกลมกลืนไป
กับผิว สีชมพูทชี่ ว่ ยให้ใบหน้าซีดๆ ดูมสี ขุ ภาพดีขนึ้ ไปจนถึง
สีมว่ งสำาหรับช่วยปรับผิวของสาวผิวสองสีให้สดใสขึน้ เรียกว่า
ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ผูเ้ ขียนสังเกตจากเพือ่ นๆ
หลายคนที่ออกกำาลังกายเอาต์ดอร์อย่างวิ่ง เดิน ขี่จักรยาน
เธอทัง้ หลายจะไม่คอ่ ยอยากแต่งหน้า แต่กไ็ ม่กล้าเปลือยหน้า
เต็มร้อยเปอร์เซนต์ ดังนัน้ ครีมกันแดดยุคใหม่ทปี่ รับผิวให้สดใส
ได้ดว้ ยจึงตอบโจทย์สาวๆ ทีช่ อบเวิรก์ เอาต์ได้ดเี ลยค่ะ ส่วน
แบรนด์ทนี่ า่ ลองคือ Dior, L’Oreal Paris, Clarins และ Laneige
เป็นอย่างไรบ้างคะ คราวนี้รับรองว่าชาวมาแตร์
สนุกสนานไม่กลัวแดดตลอดซัมเมอร์นแี้ น่นอน
Have fun in the sun!

รู้จักนักเขียน
ณัฐกิ า องค์สริ มิ มี งคล ศิษย์เก่า
มาแตร์รนุ่ 70 ทำางานขีดๆ เขียนๆ
มาตั้งแต่เรียนจบ ปัจจุบันเป็น
Executive Editor/ Beauty Editor
ทีน่ ติ ยสารแอล ประเทศไทย
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Health Story
เรื่อง : กฤษฎี โพธิทัต (MD 60)

Serviam

ทั้งนี้แหล่งของน�้าตาลที่คนไทยกินกันมากที่สุด
คือเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี า�้ ตาลโดยเฉพาะน�า้ อัดลม ถ้าไปอ่าน
ฉลากข้างกระป๋องน�้าอัดลมจะเห็นว่าส่วนประกอบ
น�้าอัดลมก็คือน�้าและน�้าตาลเป็นหลัก และจากฉลาก
โภชนาการจะค�านวณได้ว่าน�้าอัดลม 1 กระป๋อง
มีน�้าตาลประมาณมากถึง 10 ช้อนชา! ไม่เพียงแต่
เครื่องดื่มเท่านั้น แต่อาหารอื่นๆ ทั้งคาวและหวาน
ทีก่ นิ กันเป็นประจ�าต่างก็มนี า�้ ตาลอยูแ่ ล้วทัง้ นมเปรีย้ ว
นมถั่วเหลือง น�้าเต้าหู้ นมข้นหวานน�้าพริกเผา
พริกกับเกลือ กะปิหวาน น�า้ ปลาหวาน ซอสมะเขือ
เทศ อาหารเช้าซีเรียลเคลือบน�้าตาล และอื่นๆ
อี ก มาก ที่ ท� า ให้ ค นไทยได้ รั บ ปริ ม าณน�้ า ตาล
มากเกิน (ทั้งๆ ที่ไม่ได้กิน “ของหวาน” เลย)
กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าว่าคนไทยไม่ควรได้รับ
น�า้ ตาล “เติม” เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน แต่ดแู ล้วอาหารทีก่ นิ กัน
บ่อยๆ มีนา�้ ตาลแอบแฝงอยูม่ ากหลากหลายชนิด ถ้าไม่ระวัง
จะท�าให้เราได้รับน�้าตาลเกินกันได้ง่ายๆ น�้าตาลเติมในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงอาหารธรรมชาติที่มีน�้าตาลธรรมชาติ ได้แก่
ผลไม้ ผัก นม ซึ่งล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น

น้�ำตำลกับโรคภัยไข้เจ็บ

ส

มัยก่อนเราใช้น�้าตาลท�าขนม ท�าผลไม้กวน และดอง
ผลไม้ชนิดต่างๆ แต่สมัยนี้มีอาหารแปรรูปหลายต่อ
หลายชนิดที่มีน�้าตาลแอบแฝงอยู่มากมาย คนไทยเรากิน
น�้าตาลเพิ่มมากขึ้นจากปีละ 12.7 กิโลกรัมต่อคน เป็นปีละ
30.5 กิโลกรัมต่อคน ภายในระยะเวลา 20 ปี (จาก Offfi ce
of the Cane and Sugar Board, 2003) ซึ่งขณะเดียวกัน
ปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วนในเด็กก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน

ถ้าร่างกายได้รับน�้าตาลปริมาณมากไปเรื่อยๆ อินซูลินก็จะ
หลัง่ ออกมามากตาม การมีระดับอินซูลนิ สูงอยูบ่ อ่ ยๆ จะส่งผลให้
เพิ่มการอักเสบของผนังหลอดเลือดและลดการผลิต
ฮอร์โมนที่เป็นตัวช่วยในระบบภูมิคุ้มกัน จึงเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน
เพิม่ การสะสมของไขมัน ผูท้ ี่กนิ ของหวานเป็นประจ�า
จะมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นง่าย และมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง ซึ่ง
ทั้ง 2 อย่างนี้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

น�้ำตำล

เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้หรือ?
ตัวน�้าตาลเองคงจะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคถ้าได้รับใน
ปริมาณที่พอเหมาะ แต่สาเหตุหลักของการเกิดโรคเหล่านี้
ก็คือการกินอาหารที่ไม่สมดุลมากกว่า นั่นคือกินอาหารที่มี
น�้าตาลสูงอยู่เป็นประจ�าร่วมกับของมันๆ และของเค็มๆ
ปัญหาของการกินน�้าตาลนอกจากจะเป็นอาหารที่ให้
พลังงานเปล่า ซึ่งก็คืออาหารที่ให้แต่พลังงาน แต่ไม่มีสารอาหารอื่น เช่น วิตามิน เกลือแร่ใดๆ แล้ว ปัญหาหลักของ
น�้าตาลเห็นจะเป็นการไปเพิ่มระดับของอินซูลินในร่างกาย

น�า้ ตาลทีว่ า่ นีไ้ ม่ใช่เพียงแค่นา�้ ตาลทรายทีใ่ ช้เติมใส่กาแฟ
และก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น แต่น�้าตาลมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
น�้าเชื่อม น�้าผึ้ง น�้าตาลทรายแดง น�้าตาลไอซิ่ง น�้าตาล
มะพร้าว น�้าตาลปึก เด็กโตรส มอลโตส มีหลายคนเข้าใจว่า
การใช้นา�้ ผึง้ หรือน�า้ ตาลทรายไม่ฟอกสีนนั้ ดีกว่าการใช้นา�้ ตาล
ทรายขาวเพราะมาจากแหล่งธรรมชาติ แต่นา�้ ตาลเหล่านีก้ ค็ อื
น�้าตาล เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วอินซูลินก็ถูกหลั่งออกมา
เหมือนกัน และมีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกับน�้าตาล
ทรายขาว
40

อาจลองวิธีลดน�้าตาลต่อไปนี้ดู
หาอย่างอืน่ ทดแทน โดยทัว่ ไปคนเรามักกินของหวาน
ตบท้ายมื้ออาหารและ/หรือระหว่างมื้อ ดังนั้นควรหาอาหาร
หวานธรรมชาติเตรียมไว้ เช่น ชารสผลไม้ (ไม่เติมน�้าตาล)
ชารสเปปเปอร์มินต์ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง 2-3 ชิ้น หรือแม้
กระทั่งน�้าผลไม้ 100% ที่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
กินโปรตีนให้เพียงพอ พบว่าการกินโปรตีน (เนือ้ สัตว์
ไข่ เต้าหู้) ประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อจะช่วยลดความ
อยากของหวานลงได้ และอาจกินอาหารประเภทโปรตีน เช่น
ถั่วต่างๆ ในช่วงมื้อว่างแทนอาหารที่มีน�้าตาลสูงอื่นๆ บ้าง
อย่าซื้อของหวานเข้าบ้านและอย่าไปซื้อของขณะหิว
เพราะจะท�าให้มโี อกาสเลือกซือ้ ของหวานทีก่ นิ ง่าย หยิบง่าย
ได้มากขึ้น

น�้าตาล ยิ่งกินมากก็ยิ่งอยากมากขึ้น บางคนเข้าใจว่า
ต้องกินน�้าตาลบ้าง มิฉะนั้นจะไม่มีเรี่ยวแรง ก็อาจจะจริง
เพราะน�้าตาลเป็นแหล่งพลังงานที่ย่อยเร็ว แต่เป็นเพราะ
น�้าตาลย่อยเร็วนี่เองที่ท�าให้รู้สึกหิวบ่อยและอยากน�้าตาล
มากขึ้นเป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราไม่ได้
“ต้องการ” น�้าตาลอย่างที่คิด เพราะเราได้น�้าตาลธรรมชาติ
จากข้าว อาหารเส้น ผัก ผลไม้ และนมทีเ่ รากินอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
ถ้าจะตัดวงจรนีไ้ ด้กต็ อ้ งลดการกินน�า้ ตาลลง ยิง่ กินของหวาน
น�้าหวานน้อยเท่าใด ความอยากก็จะน้อยลงตาม

ลดการกินน�้าตาลกันบ้างทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ เพื่อ
สุขภาพที่ดีกันทั้งครอบครัว

กฤษฎี โพธิทัต หรือแพท นักเรียนเก่ารุ่น 60, MPH, RD, Certified
Personal Trainer เป็ น นั ก ก� า หนดอาหารขึ้ น ทะเบี ย นวิ ช าชี พ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท�างานเป็น Consultant Dietitian ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รวมถึงยังเป็นอาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคม
นักก�าหนดอาหาร สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน เป็นวิทยากรให้ความรูด้ า้ น
โภชนาการกับองค์กร นิตยสาร รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และหนังสือพิมพ์
และเป็นนักเขียนในนิตยสารชั้นน�าหลายเล่ม เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการกับ
หนังสือท�าอาหาร ปัจจุบนั แต่งงานแล้ว มีบตุ ร 3 คน และยังเป็นนักวิง่ มาราธอน
อย่างเอาจริงเอาจังอีกด้วย

รู้จักนักเขียน
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ตะลอนไปในเมืองน่าน
เรื่อง : พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ (MD 61)

วัดดอนแก้ว พระธาตวัดดอนแก้ว วัดมหาโพธิ์ วัดหัวเวียงใต้
ก�าแพงและป้อมประตูเมือง ซึ่งทั้งหมดที่ไปเยือนคือสถานที่
ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น

เ

ล่ ม นี้ ข อพาขึ้ น เหนื อ ไปท่ อ งเที่ ย วกั น อี ก ซั ก รอบนะคะ
แล้วเล่มหน้าสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวกันแถวภาคใต้บ้าง
ลงทะเล เที่ยวชายหาด ล่องเรือ ด�าน�้ากันบ้างค่ะ ขึ้นเหนือ
คราวนี้คิดไว้หลายที่ว่าจะไปจังหวัดแพร่ น่าน หรือล�าปางดี
แต่ก็ไปลงตัวที่จังหวัดน่านค่ะ และการไปในคราวนี้มีโอกาส
ได้เจอผูห้ ญิงเก่งท่านหนึง่ คือ คุณภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู-้
อ�านวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงาน
แพร่ ดูแลถึงสามจังหวัดคือ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

ท่าน ผอ. เป็นผู้หญิงเก่งทีเดียวค่ะ ในท่าทีที่ราบเรียบ
แบบสาวเหนือ แต่งกายตามแบบวัฒนธรรมล้านนาประยุกต์
แต่กลับมีหัวคิดทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยว ผอ.พาพวกเราเดินข้ามกาลเวลา เรียกอดีตคืนมาโดย
การนั่งรถรางเพื่อชมสถานที่ส�าคัญ โดยเริ่มกันที่วัดภูมินทร์
วัดภูมินทร์ถ้าเทียบน่านเป็นกรุงเทพฯ วัดภูมินทร์นี้ก็คือ
วัดพระแก้วนัน่ เองค่ะ เส้นทางของรถรางเริม่ ต้นกันทีว่ ดั สวนตาล
โฮงเจ้าฟองค�าหรือบ้านของเจ้าเมืองน่านในอดีต และต่อไปยัง
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รถรางไปหยุดจุดสุดท้ายทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ชมุ ชนบ้านพระเกิด
และวัดพระเกิด ซึง่ ทีน่ มี่ กี จิ กรรมทีส่ าวๆ มาแตร์ของเราน่าจะ
ชอบ นัน่ คือกิจกรรมศิลปะการท�าตุง แต่ตงุ ธรรมดาก็ไม่เก๋คะ่
เลยชวนมาท�า “ตุงก้าคิง” ความพิเศษอย่ทู ตี่ งุ นีจ้ ะมีความยาว
เท่ากับตัวของผูท้ า� (คือความสูงนัน่ เอง) รวมทัง้ ยังมีรายละเอียด
วันเดือนปีเกิด และชือ่ ของผูท้ �าเพือ่ เป็นตัวแทนของผูท้ �า เช่น
ปีชวด และน�าไปถวายพระสวดมนต์ขอพร เปรียบได้กับการ
เสริมบุญสร้างบารมี (ส�าหรับผู้เขียนเองปีนี้เป็นปีชง เลยถือ
โอกาสท�าการแก้ชงด้วยการฝากดวงขอพร ถวายคิงที่วัด
พระเกิดนี้ไปด้วยเลย ถ้าอ่านแล้วสนใจท�าตุงก้าคิงต้องจอง
ล่วงหน้านะคะ ติดต่อสอบถามกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน
พระเกิด โทร. 08-1882-3188

นอกจากย้อนรอยอดีตด้วยรถราง และท�าตุงก้าคิงกันแล้ว
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
ทัวร์ลอ่ งล�าน�า้ ว้า ระดับความมันสูงสุดของประเทศ ลองกันได้
3 วัน 3 คืน สนใจติดต่อ 08-1961-7711, 0-5475-1122
www.nantouring.com
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อ่านมาถึงตรงนี้แอบบอกสักนิดว่า เมื่อก่อนน่านอาจจะ
เดินทางมาล�าบาก แต่ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์บินตรง
จากสนามบินดอนเมืองลงสนามบินน่านเลยค่ะ สะดวก สบาย
มากๆ มีทุกวันด้วย วันละ 3 เที่ยว ก็เลือกกันตามเวลา
ที่สะดวกได้เลย สอบถามได้ที่ www.nokair.com หรือ โทร.
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บ่อเกลือตั้งอยู่ใน อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน
ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการท�าเกลือภูเขามากๆ
และการผลิตเกลือนีม้ มี าตัง้ แต่โบราณแล้ว สมัยก่อนจะน�าไป
จ�าหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง
รวมถึงสิบสองปันนาด้วย และเป็นทีต่ อ้ งการจนกลายเป็นศึก
ชิงเกลือกันเลยทีเดียว เมื่อก่อนนี้จะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่
เดีย๋ วนีไ้ ด้แห้งไปหมด เหลืออยูเ่ พียงสองบ่อเท่านัน้ ซึง่ ตัง้ อย่ทู ี่
บ้านบ่อหลวง เป็นบ่อสาธารณะ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อเหนือ
และบ่อใต้ บ่อเหนืออย่รู มิ แม่นา�้ บางส่วน บ่อใต้อยูห่ า่ งออกไป
ราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหม่บู า้ น ทัง้ สองบ่อกรุขอบด้วย
คอกไม้กนั ดินปากหลุมถล่ม และมีนงั่ ร้านส�าหรับยืนตักน�า้ เกลือ
อยู่ข้างๆ บ่อเกลือ ทั้งสองบ่อมีน�้าเกลือซึ่งแอบชิมมาแล้วค่ะ
ว่ารสชาติเค็มเป็นน�้าทะเลเลยทีเดียว

นอกจากเรื่องวัดวาอาราม เรื่องเก่าเล่าอดีต ล่องแก่ง
สุดมันน�า้ ว้า จนถึงเมนูอาหารแบบล้านนาแล้ว น่านก็ยงั มีเสน่ห์
ที่ไม่ควรพลาดกันอีก นั่นคือการไปสัมผัสอากาศดีๆ กันที่
บ่อเกลือ เปรียบเสมือนถ้าไปเชียงใหม่กต็ อ้ งไปม่อนแจ่ม มาถึง
น่านก็ต้องไปบ่อเกลือค่ะ ชื่อก็บอกแล้วว่ามีบ่อเกลือ เกลือ
เค็มๆ นีแ่ หละค่ะ แต่เกลือทีน่ ไี่ ม่ธรรมดา เป็นเกลือปรุงอาหาร
ชั้นเลิศระดับ top เลยทีเดียว ส่วนเกลือภูเขาจะเป็นอย่างไร
เค็มแค่ไหน มาจากไหน ท�าอย่างไร จะเล่าให้อา่ นกันคะ แถม
เรื่องราวการเก็บเกลือก็สนุก ไม่ใช่ใครๆ ก็ท�าเกลือได้นะคะ

การจะน�าเกลือจากบ่อขึ้นมาต้มท�าเกลือใช่ว่าจะกระท�า
กันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท�าพิธีเลี้ยงผู้เมืองและเจ้ารักษา

บ่อเกลือคือ “เจ้าซางค�า” กันก่อน โดยจะท�าทุกปีในวันแรม
8 ค�่าเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “งานแก้ม” ในสมัย
ก่อนเคยท�ากันถึง 7 วัน แต่ปจั จุบนั ลดลงมาเหลือเพียง 3 วัน
เท่านัน้ โดยผูท้ จี่ ะขึน้ ไปตักเกลือได้นนั้ จะต้องเป็นผูช้ าย และ
ชายคนนัน้ ต้องเป็นคนในหม่บู า้ นเท่านัน้ ตักเกลือแล้วก็จะเท
ส่งไปยังบ้านของตัวเองผ่านทางท่อ (มีช่องส่งตรงถึงบ้านค่ะ
สะดวกสุดจีด๊ เลย) พอถึงทีบ่ า้ นก็จะตักน�า้ ขึน้ มาต้มจนค่อยๆ
เดือดกลายเป็นเกล็ดเกลือ แถมยังเป็นเกลือขาวสะอาดน่าเอา
ไปปรุงอาหารสุดๆ ชาวบ้านก็น�าเกลือนี้ล่ะค่ะแพ็กถุงขาย
ทัง้ ในบ่อเกลือ และส่งไปยังจังหวัดต่างๆ จนปัจจุบนั บ่อเกลือ
จึ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ข อง
จังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายของ
ธรรมชาติและต�านานการท�าเกลือบนภูเขา ถ้ามาบ่อเกลือ
มีทพี่ กั ให้เลือกมากมายค่ะ อาจจะไม่โดดเด่นมาก แต่เงียบสงบ
และสะดวกสบายพอควรเลยทีเดียว
แนะน�าทีน่ เี่ ลย “บ่อเกลือวิว” ตัง้ อยู่
บนเนินเขาท�าให้สามารถมองเห็น
วิวได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะ
ตอนพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
ใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 0-5477-8140 หรือ
www.bokluaview.com

ดอกชมพูภคู าทีว่ า่ นีม้ คี วามพิเศษมาก
เพราะเป็นดอกไม้ที่มีแห่งเดียวในโลก
และจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เท่านัน้ เหมาะเลยค่ะ ชวนแฟนมาดูดอก
ชมพูภูคาน่าจะประทับใจและโรแมนติก
กว่าซื้อกุหลาบต่างประเทศช่อโตมอบให้
สนใจสอบถามรายละเอียดที่ ททท. แพร่
โทร. 0-5452-1118, 0-5452-1127
www.easternlanna.org, www.
tourismthailand.org
Highlight: ห้ามพลาดกับร้านของหวาน
บัวลอยไข่หวานป้านิ่ม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้าน
ขนมหวานชื่อดังประจ�าจังหวัดน่านเลยทีเดียว
แนะน�าเมนู บัวลอยไข่หวาน ไอศกรีมกะทิกับ
เต้าส่วน ใครแวะเวียนไปน่านก็ลองโทร.ไปเช็คกับป้านิม่ ก่อน
ได้ค่ะที่ 08-5036-6108

ถ้ามาน่านยังมี 2 สิ่งที่
ห้ามพลาดคือ แวะมาสวัสดี
ปู่ม่านย่าม่าน ศิลปะภาพ
ล้านนาสุดแสนโรแมนติก
หนึง่ เดียวในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น เลยกลายเป็ น
เรื่องราวที่ ททท. น�ามา
ท�าการตลาดในชือ่ ว่า กระซิบรักบรรลือโลก และ
มีกจิ กรรมมากมาย เช่น ถ่ายภาพล้อเลียนแบบป่มู า่ นย่าม่าน
ซึ่งจัดขึ้นทุกปี และถ้ามีโอกาสมาในเดือนแห่งความรักหรือ
เดือนกุมภาพันธ์ จะตรงกับช่วงที่ดอกชมพูภูคาบานพอดี

รู้จักนักเขียน
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พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ (นันทิญา สุนทรสุข) MD 61 สีเหลือง
ปัจจุบนั เปิดบริษทั พิมพ์ชนิ จ�ากัด Production House ผลิตรายการทีวพี อี าร์
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
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Mini Chocolate Berry Cake
เรื่อง : ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น (MD 63)

-

ส่วนผสม
Mini Chocolate Berry Cake

ดาร์กช็อกโกแลตเม็ด 5 ออนซ์
เนย 160 กรัม
แป้งเค้ก ถ้วย
ผงโกโก้ 3 ช้อนโต๊ะ
น�า้ ตาล 6 ช้อนโต๊ะ
ไข่ไก่ (เบอร์ 1) 2 ฟอง
ไข่แดง 1 ฟอง

วิธีทำา

1. ละลายเนยกับช็อกโกแลตในชามทีม่ นี า�้ ต้มรอง

ด้านล่าง คนให้ละลาย
2. ตีไข่กบั น�า้ ตาลประมาณ 2 นาที จนขึน้ ฟู
3. ร่อนแป้งกับโกโก้แล้วผสมเบาๆ ในไข่โดย
ทยอยใส่ทลี ะน้อย ใช้มอื คน เมือ่ เข้ากันแล้วจึง
น�าไปผสมกับส่วนผสมช็อกโกแลต
4. น�าเข้าอบทีไ่ ฟ 180 องศาเซลเซียสประมาณ
10 นาที ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของพิมพ์

-

สูตรหน้าครีมชีส

ครีมชีส 1 ก้อน
เนย ก้อน
น�า้ ตาลไอซิง่ 1 ถ้วย
กลิน่ วานิลลา 1 ช้อนชา
น�า้ มะนาว 2 ช้อนชา

วิธีทำา

ตีสว่ นผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียน

รู้จัก
นักเขียน
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แพร-ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น เป็นนักเรียนมาแตร์รนุ่ 63 เจ้าของบริษทั ทีป่ รึกษา
ประชาสัมพันธ์ P SQUARE PR และเจ้าของ Lifestyle Cooking Concept ใน Social Network
ในชือ่ ของ Prae’s Kitchen เนือ่ งจากเป็นคนท�างานทีม่ เี วลาไม่มาก แต่ใจยังรักในการท�าอาหาร
เลยอยากแจกจ่ายความรูแ้ ละวิธกี ารท�า รวมทัง้ ร้านอาหารอร่อยๆ ไว้ให้ตดิ ตามกัน โดยมี
คอนเซ็ปต์วา่ Prae’s Kitchen...we bring you Happiness!! เพราะเชือ่ ว่าการท�าอาหารเป็นศิลปะ
และความสุขอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถแจกจ่ายได้กบั ทุกเพศทุกวัย สามารถติดตาม Prae’s Kitchen
ได้ที่ Facebook: Prae’s Kitchen, YouTube: Prae’s Kitchen, Instagram: Praeskitchen
047

Last Page

ครอบครัวมาแตร์โดยแท้จริง

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

แถวนัง่ : นางนิตตา ชินาลัย (รุน่ 64) ม.ร.ว.มธุรา (รพีพฒ
ั น์) ชินาลัย (รุน่ 32), นางตุลจิต ชินาลัย (รุน่ 62) แถวหน้า: ด.ญ. ปริม ชินาลัย (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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