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พระคือทางสว่างไสวในราวป่า
พระคือฟ้าผืนกว้างกางโอบเอื้อ
พระคือน้ำ�ฉ่ำ�ใจไหลจุนเจือ
พระคือเนื้อนพคุณคู่บุญไทย
พระเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
พระเป็นราชจักรีศรีสมัย
พระเป็นที่รวมความรักเป็นหลักชัย
พระเป็นใจทุกดวงของปวงชน

      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา
ประพันธ์โดย  นวรัตน์  กล้ายประยงค์
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คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนดี
ที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ
ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง
และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ
แต่พยายามทำ�หน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศิลธรรม
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สวีสดีค่ะพบกับนิตยสาร GMOS ซึ่งย่อมาจาก Girls’
magazine of satriwithaya เป็นนิตยสารออนไลน์ส�ำหรับ
ชาวสตรีวิทยา (แต่คนอื่นๆ ก็อ่านได้นะคะ ^^) ที่มาของการ
จัดท�ำนิตยสารเล่มนี้ มาจากความต้องการสร้างสือ่ ทางเลือก
รูปแบบหนึ่ง เพื่อน�ำเสนอความเป็นสตรีวิทยา กิจกรรม และ
ผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
นิตยสาร GMOS ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่กลุ่มนักเรียน
ได้ ร วมตั ว กั น จั ด ท� ำ นิ ต ยสารออนไลน์ ซึ่ ง มี ทั้ ง บทความ
ความรู้ ข่าวสาร สัมภาษผู้อ�ำนวยการ ประธานนักเรียน
และดรัมเมเยอร์ รวมถึงภาพสวยๆ ของนักเรียนสตรีวิทยา
ทางที ม งานหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า นิ ต ยสารฉบั บ นี้
จะสร้ า งความประทั บ ใจ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ท่ า นผู ้ อ ่ า นเป็ น อย่ า งดี ที ม งานทุ ก คนขอฝากนิ ต ยา
สารที่ ชื่ อ GMOS นี้ ไ ว้ ใ นอ้ อ มกอดของทุ ก ท่ า นนะคะ :)
กองบรรณาธิการ
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พื้นที่นี้
ส�ำหรับคุณ
อย่าเก็บความสามารถที่คุณมี
พื้นที่ตรงนี้เป็นของคุณ
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ณ ที่แห่งนี้

เรื่อง : ณัฏฐิยา เดชนที
ภาพ : โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนสตรีวิทยาชื่อนี้ถ้าถามใครไม่ว่าใครก็ต้อง
นึกถึง โรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงเด่นในด้านวิชาการ มี
ความทันสมัยในด้านสือ่ การเรียนการสอนทีค่ รบครันและล�ำ้
หน้า แทบไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ ๑๑๓ ปีที่แล้ว สตรีวิทยายังเป็น
เพียงโรงเรียนเล็กๆเท่านั้น เรื่องราวของสตรีวิทยาได้ปลูกฝัง
ลงไปในตัวของฉัน ไม่ใช่ด้วยการบังคับให้ท่องประวัติของ
โรงเรียน แต่เพราะการแสดงออกในทุกๆ วันทีท่ ำ� ให้ฉนั เข้าใจ
ว่าท�ำไมสตรีวิทยาถึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นโรงเรียนหญิง
ล้วนอันดับหนึ่งได้ แม้ว่าต้องผ่านวิกฤตมาอย่างมากมาย
ฉันเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ม.๑ ตอนแรกฉัน
ไม่ได้สนใจโรงเรียนนีอ้ ะไรมากมาย ก็แค่รวู้ า่ โรงเรียนนีม้ ชี อื่ ที่
ดังพอสมควรและเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ครัง้ แรกฉันมาสอบ
ในรอบห้องเรียนพิเศษ แน่นอนว่าฉันไม่ตดิ แต่มนั ปลุกบางสิง่
บางอย่างในตัวฉัน ท�ำให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเข้าโรงเรียนนี้ให้
ได้ ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงเก่าแก่แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น
อะไรบางอย่างที่ฉันไม่รู้ว่าท�ำไมอาจเป็นภาพอาจารย์ที่มา
คุมสอบพวกเราด้วยสายตาหวังดีปนกับความคาดหวังว่าจะ
มีเด็กสักคนในนี้ได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ หรือ อาจเป็นรุ่นพี่
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ทีม่ าแอบมองพวกเราอย่างตืน่ เต้นว่าทีไ่ ด้รนุ่ น้องหน้าใหม่ แต่
วินาทีนั้นฉันก็ตัดสินใจทันที นับจากนี้ฉันจะต้องให้สตรีวิทยา
กลายเป็นบ้านหลังที่สองให้ไ ด้ โอกาสของฉันยังไม่หมด
การสอบเข้ารอบธรรมดายังรอฉันอยู่ และฉันต้องท�ำให้ได้
ความพยายามของฉั น ประสบความส� ำ เร็ จ ฉั น
สามารถสอบเข้ามาเป็นนักเรียนสตรีวิทยาได้อย่างถูกต้อง
และเต็มภาคภูมิ ฉันอดยิ้มทั้งน�ำ้ตาไม่ได้เมื่อได้เริ่มงานรับ
น้องพวกพี่ๆพยายามดูแลพวกเราเป็นอย่างดี กิจกรรมต่างๆ
สะท้อนถึงความตั้งอกตั้งใจที่จะได้รับเรามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรียนแห่งนี้ เสียงพี่ประธานนักเรียนพูดปนเสียงสะอื้น
เมื่อต้องกล่าวถึงเวลาที่พี่ต้องจากโรงเรียนนี้ไป และ ต้องฝาก
อนาคตของโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในมือของ
เรา “พี่ต้องฝากโรงเรียนไว้กับน้องๆ นะคะ พี่อยากให้น้องรัก
โรงเรียนแห่งนี้อย่างที่พี่รัก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของน้อง
แล้วนะคะ” ค�ำว่า โรงเรียนของน้องเหมือนกระแทกเข้าไป
กลางใจของฉัน ใช่แล้ว สตรีวิทยาเป็นโรงเรียนของฉัน และ
ฉันจะดูแลให้ดีที่สุดฉันให้ค�ำสัญญากับตัวเองเบาๆ ในใจ
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ตลอดเวลาสตรีวทิ ยาได้ให้อะไรหลายสิง่ หลายอย่าง
กับฉันมากมายทั้งเพื่อนดีๆ วิชาความรู้ บรรดาอาจารย์ที่
เอ็นดูพวกเราอย่างจริงใจ ตลอดเวลาเมื่อมีคนมาถามว่า
อยู่โรงเรียนอะไร ฉันจะตอบออกไปพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง
อย่างภาคภูมิใจว่า “สตรีวิทยาค่ะ” ประวัติเรื่องราวต่างๆ
ของโรงเรียนไหลผ่านเข้ามาราวกับเป็นเรื่องธรรมชาติ เรื่อง
ราวของสตรีวิทยาตั้งแต่เรื่องก่อตั้งครั้งแรกซึ่งเคยตั้งอยู่ที่
วังพระองค์เจ้าอลังการหลังโรงหวยซึ่งตอนนั้นสตรีวิทยา
เป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นโรงเรียนหญิง
ล้วนด้วยซ�ำ้ ทั้งเรื่องที่สตรีวิทยาต้องไปรวมกับโรงเรียน
ศึกษานารี ทั้งเรื่องของคุณครูสิริมา จิณณาสา ที่ได้ต่อสู้
อย่างกล้าหาญเพื่อรักษาสตรีวิยาไว้ไม่ให้ต้องไปรวมกับ

โรงเรียนเบญจมราชาลัยและ พล.ร.อ.หลวงสินธุ์สงครามชัย
ที่ได้ชื่อว่าผู้ชุบชีวิตสตรีวิทยาเนื่องจากเป็นผู้สร้างสตรีวิทยา
ขึน้ มาอีกครัง้ โดยสถานทีน่ นั่ คือสตรีวทิ ยาในปัจจุบนั ทัง้ เรือ่ งที่
สตรีวทิ ยาเคยต้องปิดครัง้ หนึง่ จากเรือ่ งสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
และเมือ่ สตรีวทิ ยาเปิดตัวก็ได้สร้างชือ่ เสียงมากมายทัง้ เรือ่ งที่
นักเรียนสตรีวทิ ยาได้คว้าทีห่ นึง่ จากการสอบไล่ของทัง้ ประเทศ
ทั้งเรื่องของสมเด็จย่าที่เคยเป็นศิษย์เก่าของสตรีวิทยา อีกทั้ง
เรือ่ งราวของศิษย์เก่าทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียงของสตรีวทิ ยาให้อย่าง
มากมาย ทัง้ ด้านวิชาการ การเมือง ธุรกิจและแม้กระทัง่ วงการ
บันเทิง
เวลานานถึง ๑๑๓ ปี ไ ด้ก่อ ให้เกิ ดเรื่อ งราวต่ างๆ
มากมาย ทั้งเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะก้าวผ่านมาได้และ
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เรื่ อ งราวที่ ช วนให้ หั ว ใจพองตั ว ถ้ า เที ย บกั บ ระยะเวลา
เพียง ๖ ปีที่ฉันได้เข้ามาศึกษาในที่นี่ ฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า
ฉันยังไม่พอเลย ฉันอยากดูแลโรงเรียนให้ดีกว่านี้ ฉันอยาก
ตอบแทนโรงเรียนให้ได้มากกว่านี้ แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่
สามารถท�ำได้ ฉันไม่สามารถหยุดเวลาได้ ในปีที่ ๑๑๓ คือ

“ เลือดแดงขาว...เราทะนง		
ยามเราเรียนเพียรรับเอา		
สวยงามเป็นสง่า			
เยื้องกรายพาที			
เด่นในกีฬา				
เราสามัคคีร่วมใจ			
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ปีที่ฉันใกล้จะต้องออกไปจากรั้วแดงขาวแห่งนี้ ฉันไม่อาจ
ดูแลโรงเรียนได้อีกแล้วสิ่งที่ฉันท�ำได้คือ ฝากโรงเรียนแห่ง
นี้ไว้กับเลือดแดงขาวรุ่นใหม่ แต่ว่าถึงฉันจะจากโรงเรียน
แห่งนี้ไป แต่เลือดแดงขาวฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนสี หัวใจ
ฉันจะเป็นสีแดงขาวตลอดไป สตรีวิทยา...โรงเรียนของฉัน

อาจองเข้มข้นมิเคยคลายบรรเทา
เลือดเราแดงขาวคงมั่นในความดี
งามกิริยาสมศักดิ์ดรุณี
สมกุลสตรีศรีงามวิไล
ไว้ชื่อลือชาหาญกล้าชิงชัย
แข็งแกร่งเกรียงไกรหาใครเปรียบปาน ”
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คุยกับผู้อ�ำนวยการ
กิจกรรมอย่างอื่น นอกจากอยู่ในห้องเรียน แล้วท�ำกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดให้ หรือทีค่ รูแต่ละวิชาจัดให้เท่านัน้ เอง เพราะสมัย
ครูเป็นนักเรียนเองทีวียังไม่ได้ดูเลย ก็ฟังเอาจากวิทยุ มันก็
ไม่ได้เห็นภาพอะไร แต่พอมีทีวี มีภาพอะไรมันก็ท�ำให้เด็กมี
พัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
มันก็เกิดเป็นการที่นักเรียนไปเก็บ ไปจดจ�ำมา การดื้อหรือ
การเถียงพ่อแม่ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการแสดงความคิดเห็น
ครูได้รับแรงบันดาลใจอะไร หรือเหตุการณ์ไหน ที่
มากกว่า แต่ว่าตรงนั้นพ่อแม่ในอดีตก็อาจจะมองว่าเป็น
ทำ�ให้เลือกประกอบอาชีพครูคะ
การเริ่มต้นของครูเริ่มต้นจากต่างจังหวัด สังคม เรื่องของความก้าวร้าว เป็นเรื่องของการดื้อแต่ ที่จริงไม่ใช่
ต่างจังหวัดอาจจะคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็น
อาชีพที่มีคนเคารพนับถือ เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ แล้ว ในฐานะครูเป็นผู้อำ�นวยการสตรีวิทยา อยากทราบว่า
คุณพ่อคุณแม่ก็วางแผนชีวิตไว้ให้แล้วว่าอยากให้ลูกเป็นครู ยังมีสิ่งใดในสตรีวิทยาที่เห็นว่ายังต้องพัฒนาคะ
ครูเข้ามาโรงเรียนสตรีวิทยา ในเบื้องต้นก็อยากจะ
ทั้งที่ตัวครูเองก็ตอนที่จบ ม.ต้น ก็ตั้งใจไปต่อ ม.ปลายเพื่อ
ทางเลือกอื่น ๆ แต่สุดท้ายก็ทนกระแสของพ่อแม่ไม่ได้ เลย บอกว่ามีความสุขทีไ่ ด้มาอยูก่ บั นักเรียนหญิงล้วน อันนีย้ อมรับ
เรียน ม.ศ.4 ได้ปีเดียว ก็ต้องกลับมาเรียนครู มันเป็นความสุข เลยว่าเป็นความสุขจริง ๆ แต่ตรงนี้มันก็เป็นความยากที่ว่า
หญิงล้วน
ของคุณพ่อคุณแม่ คือเด็กสมัยครูก็อาจ ไม่เหมือนกับพวก เรามาอยู่หญิงล้วนเนี่ย เราจะท�ำให้นักเรียน
เรา อาจไม่ได้กดดัน ไม่ได้เป็นเรื่องของการเสียใจ หรือถูก เป็นสตรีที่อ่อนน้อม อ่อนอะไรในปัจจุบันมันก็ยากเหมือน
บังคับอะไร คือพ่อแม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ก็เลยไปเรียนครู กัน แต่ว่าเราก็จะสร้าง ส่งเสริม หรือจะให้ความรู้อะไรกับ
นั ก เรี ย นที่ บ อกถึ ง ความเป็ น ผู ้ ห ญิ ง อย่ า งโรงเรี ย นนี้ มี อั ต
ภาพความเป็นครูก่อนที่จะได้เป็นครู กับหลังที่ได้เป็น
ลักษณ์ที่ว่า “ยอดนารีสตรีวิทยา” คือ จะบอกว่านักเรียน
สตรีวิทยากระโดกกระเดกก็ไม่ใช่ เพราะเราก็มีรายละเอียด
ครูแล้ว มีอะไรแตกต่างไปจากความคิดเดิมไหมคะ
มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่คิด เพราะเราก็คุ้นเคยกับภาพ ในความเป็นยอดนารีอยู่แล้ว แต่ถามว่ายังอยากจะท�ำอะไร
ครูที่มาสอนเราตอนเป็นนักเรียนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลา ให้กับนักเรียนอีกไหม ก็อยากจะมองถึงความรู้ในเชิงลึกที่
จะสอนวิชาอะไรก็นึกถึงว่าครูคนนั้นเคยสอนอะไรเรามา พอ นักเรียนน่าจะได้ความรู้ รู้อะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ ในเรื่อง
เป็นครูเราก็เลยไม่รู้สึกว่ายากที่จะสอน มันอาจจะประกอบ ของความทันสมัยของความรู้ต่าง ๆ เพราะตอนนี้โลกมัน
กับเด็กสมัยนั้นก็ยังไม่ดื้อ ยังอยู่ในระเบียบวินัยมากกว่าด้วย เป็นโลกของการแข่งขันไปแล้ว ตรงนี้เราต้องยอมรับว่า ณ
วันนี้เราบอกว่าคนเก่ง ๆ เข้ามาสตรีวิทยานั้นก็ใช่ แต่ความ
อย่างที่ครูได้บอกให้ทราบว่า เด็กในสมัยก่อนนั้นอยู่ใน เก่งในภาพรวมของสตรีวิทยานี้ต้องสามารถไปแข่งขันกับ
ระเบียบวินัยมากกว่า ก็อยากจะทราบว่า คิดว่ามีปัจจัย โลกภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกที่เป็นโรงเรียน
ใดบ้างที่ทำ�ให้นักเรียนดื้อมากขึ้นในปัจจุบัน
ด้วยกัน หรือจะตอนนี้ก็ต้องถึงขั้นไปต่างประเทศแล้วก็ตาม
มันไม่ใช่เรื่องของความดื้อไม่ดื้อ คือ ในสมัยหนึ่งที่เทคโนโลยี
การสื่อสารต่าง ๆ ยังไม่เข้ามา นักเรียนก็ไม่มีช่องทางที่จะท�ำ
ในฉบั บ ปฐมฤกษ์ ข องนิ ต ยสาร GMOS นี้ ท าง
นิ ต ยสารได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.จ� ำ นงค์ แจ่ ม จั น ทรวงษ์ ผู ้
อ� ำ นวยการโรงเรี ย นสตรี วิ ท ยาคนปั จ จุ บั น ให้ สั ม ภาษณ์
และสอบถามถึงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสตรีวิทยา
ในปั จ จุ บั น และสตรี วิ ท ยาที่ จ ะเป็ น ต่ อ ไปในอนาคตค่ ะ
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เด็กเก่งในความคิดของครูเป็นอย่างไรบ้างคะ
การมีความเก่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ความเก่งนั้นก็
ต้องสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถที่
จะเป็นผู้ให้กับสังคมได้ ไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเห็นแก่ตัว หรือว่า
ไม่ช่วยเหลือใครเลย ในสมัยหนึ่งเคยมีค�ำว่า «เก่ง ดี มีความ
สุข» แต่สมัยนี้เขาจะกลับเอา “ดี” ขึ้นมาก่อนเป็น “ดี เก่ง มี
ความสุข” นั่นคือหมายความว่า ขอเป็นคนดีก่อน เป็นคนดี
ที่จะท�ำให้สังคมมีความสุข แล้วก็มีความเก่ง พอสองอย่างนี้
รวมกันแล้วก็คดิ ว่า เราก็จะมีชวี ติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

หนึ่งที่ไม่ได้สอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ว่าของ EP นี้
จะสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งหลักสูตร EP ที่ก�ำลังจะ
เปิดนัน้ เป็นไปตามหลักสูตรของทีท่ างกระทรวงนัน้ ก�ำหนดค่ะ
อยากให้ครูเชิญชวนนักเรียนที่สนใจที่จะสมัครเข้า ม.1
โครงการห้องเรียนพิเศษค่ะ
อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าโครงการห้องเรียนพิเศษ
ในปีการศึกษา 2556 นั้น ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนเราได้เปิด
ห้องเรียนพิเศษ 5 ห้องเรียน คือ Gifted 2 ห้อง วิทยาศาสตร์
เข้มข้น 1 ห้อง แล้วโครงการ EP อีก 2 ห้อง ถ้ามองไปใน
อนาคตอันใกล้ โรงเรียนเราก็จะเป็นโรงเรียนที่มีความเข้ม
ข้นในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไปเราก็ ยั ง ไม่ ท อดทิ้ ง เราก็ ยั ง
ให้ โอกาส ให้ ความเสมอภาคกั บนั ก เรี ย นอื่ น ๆ โรงเรี ย น
ขอให้ ค วามมั่ น ใจกั บ ผู ้ ป กครองที่ จ ะส่ ง บุ ต รหลานเข้ า
มาเรี ย นว่ า โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยาของเรามี ก ารพั ฒ นามา
อย่างต่อเนื่อง และมีการดูแลนักเรียนครบในทุก ๆ ด้าน
ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ธรรม และความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการค่ ะ

ครูคิดว่าระเบียบวินัยมีความสำ�คัญต่อการเรียนอย่างไร
มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อโดยสมมติฐาน
ว่า ถ้านักเรียนดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ก็ย่อม
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับ
มาว่ า ระเบี ย บวิ นั ย ก็ ยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ โ รงเรี ย นต้ อ งหา
มาตรการร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ท�ำ
ข้ อ ตกลงว่ า อยากให้ นั ก เรี ย นสตรี วิ ท ยามี ร ะเบี ย บวิ นั ย ใน
เรื่ อ งใด มากน้ อ ยแค่ ไ หน มาตกลงร่ ว มกั น แล้ ว เราก็ จ ะ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และครูก็คิดว่าอะไรก็ตามถ้า
เรารู้หน้าที่ตนเอง รู้บทบาทตนเอง ก็จะไม่เป็นการสร้าง
ภาระให้แก่กัน นักเรียนก็ไม่สร้างภาระให้กับคุณครู คุณครู ขอให้ครูอวยพรปีใหม่แก่ชาวสตรีวิทยาหน่อยค่ะ
ก็ จ ะไม่ ล งไปก� ำ กั บ หรื อ ท� ำ อะไรที่ จ ะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นไม่
ก็ ส� ำ หรั บ ปี 2556 ก็ เ ป็ น ปี ท่ี แ ม้ ว ่ า โลกเราจะ
สบายใจ ซึ่งครูเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นค่ะ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรก็ ต าม แต่ ว ่ า ความสุ ข ที่ เ ราเสาะ
แสวงหาได้นั้นอยู่ที่ตัวเรา เพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งแวดล้อม
เมื่อซักครู่ครูพูดถึงการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงอยาก ของโรงเรียนสตรีวิทยาในทุก ๆ ด้านตั้งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบา
จะถามว่าในปี 2558 ที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์ทเี่ กษียณอายุไปแล้ว ครูทไี่ ม่ได้อยูโ่ รงเรียนสตรีวทิ ยา
โรงเรียนมีนโยบายอะไรบ้างที่เตรียมให้นักเรียนมีความ แล้ว หรือรุ่นพี่ศิษย์เก่าก็ตาม จะเป็นแบบอย่างของการส่ง
พร้อมในการเข้าไปแข่งขันตรงนั้นได้
ทอดความดี และความสุ ข ที่ เ คยมี อ ยู ่ ใ นสตรี วิ ท ยาให้ กั บ
ถึงแม้ในปี 2558 เราจะเน้นเรือ่ งเศรษฐกิจก็จริง แต่พอ พวกเรา และในปี 2556 ก็จะเป็นปีที่เรามีความสุขร่วมกัน
เรือ่ งเศรษฐกิจมันเข้ามา อย่างอืน่ มันก็เข้ามาด้วย คือในปีการ ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ศึกษา 2556 นั้น โรงเรียนเราก�ำลังจะเปิดห้องเรียนพิเศษซึ่ง สตรีวิทยา ครูก็ขอก�ำลังใจจากพวกเรา แล้วก็ให้ก�ำลังใจพวก
เดิมเราก็มีอยู่แล้วคือห้องเรียน Gifted แต่ปีนี้ทาง สสวท. เขา เราด้วยเช่นกัน ทั้งครู ทั้งนักเรียนนั้น ครูคิดว่าทุกคนนั้นมี
ให้เราเข้าโครงการในการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ความปรารถนาดีตอ่ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ก็ขออวยพรให้นกั เรียน
ม.ต้น นั่นก็หมายถึงจะมีห้องเรียนที่เข้มข้นเรื่องวิทยาศาสตร์ คุณครู และผู้ปกครองทุกคนมีความสุขตลอดปี 2556 ค่ะ
เพิ่มขึ้นมาอีกห้อง นอกจากห้อง Gifted ที่มีอยู่แล้วสอง
ห้อง และโรงเรียนสตรีวิทยาก็จะเปิดห้องเรียน EP (English
Program) ด้วย เพื่อบอกให้รู้ว่าโรงเรียนสตรีวิทยาก�ำลังจะ
เปิดสู่นานาชาติในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้เราจะมีหลักสูตร
Intensive แล้วก็ตาม แต่ Intensive ก็เป็นหลักสูตรหลักสูตร
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The Most Famous
ลดา ภู่พัฒน์ (ปอน)

ลดา ภู่พัฒน์ (ปอน)

ในเวลานี้คงไม่มีใครในสตรีวิทยาไม่รู้จักเธอคน
นี้ ‘ปอนด์ - ลดา ภู่พัฒน์’ ประธานนักเรียนคนปัจจุบันของ
สตรีวิทยา เราอาจจะได้รู้จักเธอกันไปบ้างแล้ว แต่ในคราวนี้
เรามารับรู้เรื่องราวของเธอในอีกมุมหนึ่งกัน
แนะนำ�ตัวเองที่เป็นแบบสไตล์ของตัวเองหน่อย
ชื่อลดา ภู่พัฒน์ ชื่อเล่นชื่อปอนด์ เกิด 9 พฤศจิกายน
2536 อายุ19 นับถือศาสนาคริสต์ เป็นลูกคนกลาง พี่น้อง 2
คน ผู้หญิงหมดเลย
ถ้าตัวเองเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง คิดว่าตัวเองเป็นอะไร โฆษณา
ตัวเองหน่อย
อืมมม...นี่ต้องใช้กระบวนการคิดนะเนี่ย... เป็น
พัดลมละกัน แบบเย็นๆ ทำ�ให้คนรู้สึกสบาย ไม่เปลืองไฟ
อยากเลือกให้จ่อตรงไหนก็จ่อได้ (หัวเราะ)
อยู่สตรีวิทยามา 6 ปีแล้ว วีรกรรมอะไรที่ประทับใจที่สุด ที่ตัว
เองเคยทำ�
ตอนอยู่ ม.1 เคยไปนั่งเล่นหมากรุกกับลุง คือนั่งรอ
แม่ ไม่มีเพื่อนอยู่ ก็เลยไปนั่งให้ลุงยามสอนเล่นหมากรุกไทย
ก็นั่งเล่นหมากรุกกัน
6 ปีที่สตรีวิทยา คิดว่าโรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนไปมากที่สุด 6
ปีที่ผ่านมา
ไม่รู้ว่าโรงเรียนเปลี่ยนรึเปล่า แต่ว่ามุมที่มองมัน
ก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างแหละ เคยมีคนบอกว่า คนเราจะมี
ประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่ทำ�ให้รู้สึกว่ายุคของตัวเองเป็นยุคที่
ดีที่สุด แบบเวลาเรามองมองน้อง ม.1 แล้ว เราก็จะรู้สึกว่า
เอ๊ะ ตอน ม.1 มันต้องเป็นแบบนี้ สมัยเราไม่ใช่แบบนี้ แต่
จริงๆ มันก็เปลี่ยนไปทุกปี
อะไรคือแรงบันดาลใจจริงๆ ในการมาสมัครประธาน
นักเรียน
พูดจริง ๆ คือ การได้เป็นคนสำ�คัญ ถ้าอยากจะทำ�
อะไรซักอย่างมันทำ�ได้ มันมีลู่ทางในการทำ� แล้วจริงๆ คนที่
ลงสมัครทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ เพราะว่าเรายังเป็นเด็ก เรา
ไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไร แต่รู้สึกเหมือนว่าเราสามารถ
ทำ�อะไรได้ การที่แบบนั่งอยู่เฉยๆ นั่งมองดูคนอื่นไป แล้วก็
วิจารณ์ไป มันไม่ได้อะไรขึ้นมา สู้ลงมาทำ�เองเลยดีกว่า ง่าย
ดี(หัวเราะ)

ความสุขที่ได้เป็นประธานนักเรียนคืออะไร?
มันเหมือนเป็นวิชาเสริมวิชาหนึ่ง จริงๆ แล้วเหมือน
คนจะมองว่าต้องเสียสละ ทำ�นู่นทำ�นี่ให้โรงเรียน แต่เราก็ได้
นู่นได้นี่มาตลอดทางที่ทำ�มา ได้เพื่อนได้อะไร สนุกดี ตลกดี
แล้วก็ได้เห็น มุมแปลกๆใหม่ๆ ของโรงเรียน แล้วก็อยู่ๆ ไป
ทางไหนก็มีแต่คนรู้จักตลกดี
ความฝันตอนนี้ยังเหมือนตอนม.1อยู่รึเปล่า?
เมื่อคืนฝันว่าบ้านโดนยึด แต่เมื่อตอน ม.1 เคยฝัน
ว่าแบบเจอผีในบ้านตัวเองไรเงี้ย เออไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าทำ�ไมตอนนี้โดนยึดได้ ทำ�ไมคนที่มายึดบ้านเราไม่โดน
ผีหลอกล่ะ (หัวเราะ)
คิดว่าอะไรในตัวเองที่อยากเปลี่ยนมากที่สุดตอนนี้?
ลดความอ้วน
ถ้าหนีจากโลกนี้ได้หนึ่งวันจะไปไหน แล้วไปทำ�อะไร?
พูดจริงๆ ไม่อยากไปที่ไหนนอกจากโลกนี้แล้ว
(หัวเราะ)

ประธานนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาคนที่ 32
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ถ้าขอพรปีใหม่ได้หนึ่งข้อจะขออะไร
ขอปีใหม่เรื่อย ๆ ทุกปี
เคยทำ�ปณิธานปีใหม่สำ�เร็จมั้ย สิ่งนั้นคืออะไร
ปณิธานปีใหม่ เคยอยากให้ปีหนึ่งไม่ต้องเป็นอะไร
เลย แล้วก็ไม่ได้เป็นไรจริงๆ ไม่ได้ทำ�ไรเลย (หัวเราะ)
เคาท์ดาวน์ในฝันอยากไปที่ไหน ไปกับใคร ทำ�อะไร?
อยากตั้งวงร้องเพลงนี่แหละ กับเพื่อนๆ กับ
ครอบครัวที่ไหนก็ได้ ใต้น้ำ�ก็ได้ บนฟ้าก็ได้
คิดว่าคำ�พูดไหนของหมอดูที่โดนใจ ใช่เลยที่สุด
หมอดูใต้ต้นมะขามบอกว่า เนี่ย ไม่มีดวงได้ไปเมือง
นอกหรอก อืม.. ปีถัดมา ได้ไปเลยครับ
เพลงอะไรที่อธิบายชีวิตช่วงนี้ได้ดีที่สุด
เพลงสุขใจของจีน มหาสมุทร
คิดยังไงกับการ..แช่แข็งประเทศไทย
เอาเย็นๆ ก็พออะ แข็งเลยมันไม่ไหวอะ คือเคย
ผ่านจุดๆ นั้นมาแล้ว แบบ.. แสบจมูกแสบผิวไรเงี้ย หายใจ
ลำ�บาก
ถ้ามีม็อบบุกโรงเรียนจะหนีไปที่ไหนที่แรก
ที่แรก....เข้าไปอยู่รวมกับม็อบ (หัวเราะ)
เชิญชวนน้องม.5 ลงสมัครประธานนักเรียนหน่อย

อยากฝากอะไรกับน้องๆ ชาวสตรีวิทยาบ้าง?
เคยบอก เคยพูดคำ�นี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ตาม
อย่าให้ใครมาว่าโรงเรียนของเราได้ ถ้าอะไรที่เห็นว่าไม่ดีอยู่
ในโรงเรียน ก็พยายามเปลี่ยน ถ้าจะเปลี่ยนอะไรซักอย่าง
ทำ�ไปเลย ไม่ใช่มานั่งวิจารณ์
ถ้าพี่ปอนมีลูกสาว จะให้ลูกสาวพี่ปอนมาเรียนที่นี่
จึงอยากให้น้องๆ ช่วยอุ้มชูโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่น่าเรียน
ตลอดกาล

«ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ตาม
อย่าให้ใครมาว่าโรงเรียนของเราได้»

ถ้ารู้สึกว่า... อยากจะทำ�อะไรซักอย่าง เป็น
ชิ้นเป็นอัน อะไรที่มันเป็นผลดีแน่ ๆ ก็อยากให้มา
ไม่มีอะไรน่ากลัว ได้ทำ�ให้รู้ด้วยว่า ในเวลาที่มีเท่าๆ
กันกับเพื่อนคนอื่น เราทำ�อะไรได้ตั้งหลายอย่าง
...เก๋อะ! เฮ้อ! (หัวเราะ)
อยากบอกอะไรกับตัวเองใน 10 ปีข้างหน้า
แฟนหล่อจัง ♥
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ฉบับปฐมฤกษ์นี้ สามดรัมเมเยอร์สาวผู้ถูกเลือก
จากชาวสตรีวิทยาให้เป็นผู้ควงคฑาในวันกีฬาประเพณี ครั้ง
ที่ 64 ของโรงเรียนสตรีวิทยา คือ ฟอนต์ –ศศิลักษณ์ ศิริ
พจนากุล, พลอย - พลอยรัก ผ่องใส และ กบ - ธัญพิชชา เห
ล่าธนานุกูล ได้มาร่วมพูดคุยกับนิตยสาร GMOS

ศศิลักษณ์ ศิริพจนากุล (ฟอนต์)
ม. 6.13 (ภาษาญี่ปุ่น)
กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา
พลอยรัก ผ่องใส (พลอย)
ม. 6.8 (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์)
กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต

ธัญพิชชา เหล่าธนานุกูล (กบ)
ม. 6.7 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต

Q: อะไรดลใจให้สมัครดรัมเมเยอร์
พลอยรัก : เพื่อนถีบ
ฟอนต์ : เพื่อนลง ก็บอกให้ลงด้วย
กบ : เรามาสาย แล้วในห้องไม่รู้โหวตกันยังไง ลงชื่อให้
เสร็จเรียบร้อย จบ!
Q: ถ้าเป็นดรัมเมเยอร์อ่ะ แล้วจะใส่ชุดอะไรก็ได้ อยาก
Q : โรงเรียนให้ตัดผมสั้น แต่ทำ�ไมฟอนต์ไว้ผมยาวได้ ใส่ชุดไหนมากที่สุด ลักษณะไหน...
ฟอนต์ : เรียนยิมนาสติก และบางคนก็เรียนนาฏศิลป์ เค้าให้ พลอยรัก : two-piece บิกินี่(ขำ�)
ฟอนด์ : ชุดแบบ แม่มดโดเรมีอะน่ารักๆ
ไว้ผมยาวได้
กบ : อยากใส่กางเองอ่ะ เสื้อสูท หางจิ้งหรีด (ทักซิโด้) ใช่เลย
Q : อ๋อ คือคนที่ผมยาวคือคนที่เรียนนาฏศิลป์?
ฟอนต์ : ใช่
Q:ความฝันตอน ม.1 กับตอนนี้ เปลี่ยนไปบ้างมั้ย
Q : ถ้าสมมุติว่าตัวเองเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง โฆษณาตัว ฟอนต์ : เปลี่ยนเพราะว่าตอน ม.1 คิดว่าโตขึ้นจะเป็นหมอ
ฟันแต่ตอนนี้เรียนสายศิลป์ คงเป็นได้แค่แอร์โฮสเตสไรงี้(ขำ�)
เองหน่อยสิ
พลอยรัก : เป็นนมมีประโยชน์ๆ มันมีประโยชน์(ขำ�) ยิ่งกิน พลอยรัก : อืมมมม.... = =”
แล้วยิ่งสูง
กบ : ลืมไปแล้วว่า ม.1 ฝันไรอ่ะ
ฟอนต์ : เป็นไก่ KFC ได้ป่ะ แบบเนื้อแน่ๆอะไรเงี้ย กรอบ
Q:อยากเปลี่ยนอะไรในตัวเองมากที่สุด
ฟอนต์ : ไหล่ตัวเอง อยากให้ไหล่เล็กกว่าเนี้ย ไม่ชอบไหล่
นอกนุ่มใน
พลอยรัก : อยากขาวกว่านี้
กบ : เราอ๋อ...ซาลาเปา
กบ : อยากเปลี่ยนนิสัยตอนนี้ของตัวเอง ที่มันไม่รู้อะไรเลย
ซักอย่างนอนทั้งวัน (ขำ�)
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Q: เคาท์ดาวน์ในฝันอยากไปที่ไหน ไปกับใคร
แล้วไปทำ�อะไร
พลอยรัก : อยากอยู่บ้านเนี่ยแหละ นั่งเคาท์ดาวน์
ธรรมดา
ฟอนต์ : ก็คง..อยู่บ้านแหละ อยู่กับครอบครัว เพราะมีกัน
แค่ 3 คนเอง
กบ : ก็อยู่บ้าน ดูหนังข้ามปี เนอะ ดูกับแม่ เช่าหนังมาซัก
ห้าหกเรื่อง แล้วก็ดู เช้ายันโต้รุ่ง ยันปีใหม่เลย
Q: คิดยังไงกับเอสโคล่า
ฟอนต์ : เอิ่ม ก็แบบ สีมันก็เหมือนแปบซี่ป่ะแบบ
รสชาติมันไม่เหมือนกัน มีแต่ความซ่าอย่างเดียว
มันไม่มีความหวานอ่ะ
พลอยรัก: มันไม่อร่อย
กบ : ไม่รู้อ่ะ ไม่เคยกิน (ฟอนด์:ชื่อมันดูเสี่ยวอ่ะ)
(พลอยรัก:เสี่ยว เสี่ยวอ๋อ)
ฟอนต์ : ไม่รู้ดิ มันดูแบบ ทำ�ให้ยิ้มไม่ได้อ่ะ เอสโคล่า
ทุกคน : ถ้ายิ้มต้องแป็บซี่~!! (ขำ�!!)

Q: ปีที่ผ่านมา วันไหนน่าจดจำ�ที่สุด แบบประทับใจ
ที่สุด
พลอยรัก : วันพ่อ ไปกินข้าวกับครอบครัว
กบ : ไปญี่ปุ่น ไปโครงการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม มันมาก
ฟอนต์ : วันเกิดมั้ง เพื่อนแอบเซอร์ไพรส์ แบบ เอาหมีตัว
ใหญ่ๆ มาให้
Q: ความสามารถพิเศษในตัวเองที่ proudly พรีเซ็นต์
มากที่สุด
ฟอนต์ : เราแบบว่ามีจมูกเป็นเลิศ แบบว่า คือแบบ ได้กลิ่น
แมลงสาบมาไกลๆ ขนาดอยู่อีกโต๊ะนึงอ่ะ ได้กลิ่นว่าเป็น
แมลงสาบ
พลอยรัก : ไม่มีอ่ะ ช่วงนี้ไร้ซึ่งความสามารถ
กบ : ความสามารถพิเศษเหรอ ร้องคงไม่ได้ รำ�ก็พอโอเค
Q: คิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์ตัวไหน แล้วเพราะอะไร
กบ: มันจะมีตัวนึงใน incredible ไอ้ตัวที่มันหายตัวได้
อ่ะ ลูกสาวอ่ะ ชื่อว่าไรอ่ะ (ฟอนด์:violet) เออนั่นแหละ
violet ใช่เลย กบหายตัวได้ตลอด
พลอยรัก : ยากจัง (เกาหัวและเกาหัว)
ฟอนต์ : elastic girl เหมือนเรื่องเดียวกับกบอ่ะ ก็ยืดหยุ่นได้
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Q: ขอ 3 คำ�ให้ตำ�แหน่งดรัมเมเยอร์
ฟอนต์์ : สวย สูง ใหญ่
พลอยรัก : ขอบ คุณ ค่ะ
กบ: ส้น สูง เมื่อย
Q: บอกลาท่านผู้อ่านหน่อย
พลอยรัก : บอก อันเนี้ยนะ?? บ้ายบาย
ฟอนต์ : บาย โชคดีนะ จิบิ
กบ: บ้ายบาย

ทุกส่วนและยาวทุกส่วนไรเงี่ย ขากับแขนนะ ขากับแขนแค่
นั้นแหละ
พลอยรัก : นึกออกแล้ว เป็น ben ten แปลงร่างเป็นเอ
เลี่ยนได้ สิบๆ ร่างเลยนะ
Q: ถ้าขอพรปีใหม่ได้หนึ่งข้ออยากขออะไร
พลอยรัก : ขอให้มีความสุขตลอดไป สาธุ
ฟอนต์ : ขอให้ได้ขออีกร้อยข้อ
กบ : เราอ๋อ เอาขอใกล้ๆ ก็แล้วกัน ขอให้สอบติดเอ็นท์ได้ที่
ดีๆ โอ้ สาธุ!
Q: เคยทำ�ปณิธานปีใหม่สำ�เร็จมั้ย แล้วสิ่งนั้นมันคือ
อะไร
ฟอนต์ : แบบเคยตั้งว่า จะแบบ ไม่ง่วง ไม่ง่วงเวลาเรียนจะ
ไม่หลับเวลาเรียนอ่ะ แต่ก็ไม่เคยทำ�ได้เลย แบบตั้งใจเรียน
สุดๆ ต้องมีซักคาบที่หลับ (ขำ�)
กบ : กบไม่มีปณิธานปีใหม่อ่ะ ปีใหม่มันก็เหมือนวันที่
ผ่านไปแค่ทุกคนรู้สึกว่ามันคือวันที่เริ่มต้นใหม่ แต่ความจริง
มันก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน เหมือนแต่ละวันตื่นขึ้นมาปั๊บ ก็วัน
ใหม่
พลอยรัก : ปีใหม่อยากทำ�อะไรดี ๆ ที่ไม่ดีในปีที่แล้ว อยาก
ทำ�ให้มันดีในปีต่อไป (ซึ้ง)
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เบื้องหลังเทศกาลคริสต์มาส...
ที่คุณอาจยังไม่รู้!by AmY PaNdA
เพลงที่ขายดีที่สุดในช่วงคริสมาสต์
(Best-selling record in Christmas)

คริสต์มาสกับสถิติโลก : Guinness
World Records
Q:

กิจกรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาล
คริสต์มาสก็คอื การให้ของขวัญ ซึง่ แต่ละคนก็สรรหาของขวัญ
ให้ผรู้ บั แม้แต่ในระดับระหว่างประเทศก็มกี ารแลกเปลีย่ นของ
ขวัญกัน แต่ใครกันล่ะทีใ่ ห้ของขวัญทีส่ ำ� คัญระดับโลกขนาดที่
ว่าต้องจดทะเบียนลงกินเนส บุค๊ (Guinness World Records) ?

A:

ชื่อเรื่องดูลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ อย่าเพิ่งตื่นตกใจไป X’MAS หรือ CHIRSTMAS ?
นะคะ แพนด้าเห็นว่าเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว เลย
อยากจะสร้างความคึกคักกันสักหน่อยค่ะ! ฉบับนี้ แพนด้าจะ
“คริสต์มาส” ในภาษาอังกฤษเขียนว่า Christพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสในมุมทีค่ ณ
ุ อาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ!!
ผู้คนทั่วโลกต่างรู้ว่าเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาล mas บางครั้งเราอาจจะเคยเห็นค�ำว่า X’Mas เช่น “Merry
แห่งความสุข, แห่งของขวัญ, ความสนุกสนาน, การเฉลิม X’mas” เคยสงสัยไหมว่าท�ำไมจึงต้องแทนค�ำว่า Christ ด้วย
ฉลอง และยังเป็นวันหยุดยาวในหลายๆ ประเทศที่นับถือ ตัวอักษร ‘X’ ?
ศาสนาคริสต์อกี ด้วย และต่างทราบกันดีวา่ เทศกาลคริสต์มาส
A: X’mas นี้ จริงๆ แล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
คือการเฉลิมฉลองวันประสูตขิ องพระเยซูคริสต์ตามความเชือ่
แต่เป็นภาษากรีกค่ะ คำ�ว่า X ในภาษากรีกหมายถึง
ของชาวคริสเตียน  และที่แน่ๆ เมื่อไปไหนมาไหนก็ต้องพบ Christ แปลว่า พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ) ค่ะ
เจอคุณลุงซานตา (Santa Claus), ต้นคริสต์มาส (Christmas Tree), ตุ๊กตาหิมะ (Snowman) และกล่องของขวัญ
(Gifts or Presents) จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ
สากลของเทศกาลคริสต์มาสที่เรารู้จักกันดี   อย่างไรก็ตาม
เทศกาลคริสต์มาสยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจ (และหลาย
คนอาจไม่เคยรู้มาก่อน) เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง J

Q:
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ของขวัญชิ้นอลังการที่ว่าก็คือ อนุสาวรีย์
เทพีเสรีภาพ (The Statue of Liberty) ซึ่งประเทศฝรั่งเศส
ให้ เ ป็ น ของขวั ญ คริ ส ต์ ม าสแก่ ส หรั ฐ อเมริ ก า เนื่ อ งด้ ว ย
ความใหญ่โตของของขวัญชิ้นนี้ ที่มีความสูงถึง 46.5 เมตร
และมี น�้ ำ หนั ก 225 ตั น ท� ำ ให้ มั น ส� ำ คั ญ ขนาดต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนของขวัญทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกในกินเนสบุค๊ เลยทีเดียว!

Q:

ตลอดช่วงเทศกาลคริสต์มาส เรามักจะ
ได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสตามที่ต่างๆ ซึ่งเพลงเหล่านี้
ไพเราะ สนุกสนาน และติดหูคนทั่วโลก แต่เพลงคริสต์มาส
เพลงไหนกันล่ะที่ popular สุดๆ ในช่วงนี้?

A:  

เพลง White Chirstmas ของบิง ครอสบี
(Bing Crosby) ถือว่าเป็นเพลงที่ “ขายดี” ที่สุดในเทศกาล
คริสต์มาส เพลงนี้ออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1942
และยังคงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้

How old are Christmas trees?

Q:

ตามห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นต้นคริสต์มาส
พลาสติกมีขนาดต่างๆ กัน แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นคริสต์มาส
ของจริงต้นสีเขียวแต่ละขนาดมีอายุเท่าไรนะ?		

A:

โดยทั่วไป ต้นคริสต์มาสต้องใช้เวลาถึง 15 ปีกว่า
จะมีความสูงได้ 6-7 ฟุต หรือ ใช้เวลาประมาณ 4 ปีจึงจะสูง
ขึ้น 1 ฟุต แต่จริงๆ แล้ว ค่าเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 7 ปีเลยนะ!
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• ผู้คนประมาณร้อยละ 25 ต้องต่อคิวเข้าแถวเพื่อ
รอซื้อของขวัญวันคริสต์มาส

สถิติวันคริสต์มาส
(Christmas Statistics)
• จำ�นวนของขวัญที่ได้รับ 1 ใน 10 ชิ้น มักจะพัง
ก่อนที่จะถึงปีใหม่

• ใน 1 วินาที มีบ้านประมาณ 832 หลังที่ซานตา
(Santa Claus) ใจดีของเราต้องเข้าไปเยี่ยมเยียน
เพื่อนำ�ของขวัญไปให้ตามจุดต่างๆ ของโลก

• จำ�นวนน้องหมา 7 ใน 10 ตัว ได้รับของขวัญ
คริสต์มาสกับเค้าด้วยนะ!! แล้วใครให้ล่ะ? ก็คุณ
เจ้าของนั่นเองจ้า

• เฉลี่ยมีการใช้บัตรเครดิตถึง 5340 ครั้งใน 1 นาที
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส!!!

• ผู้คนประมาณ 33 จาก 100 คน จะซื้อของขวัญ
ในนาทีสุดท้ายก่อนจะถึงวันคริสต์มาส
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(ที่มา http://www.venere.com/blog/infographics/christmas-in-the-world-2010/)

เห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสยังมีสิ่ง
ที่น่าสนใจอีกมาก ถึงแม้เทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทย
อาจจะไม่คึกคักเท่าในหลายประเทศทั่วโลก แต่เราก็ถือว่า
คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้เช่นเดียวกับที่อื่นๆ เมื่อเรา
ได้รบั ของขวัญเราก็ประทับใจ ขณะเดียวกัน เมือ่ เราให้เราก็รสู้ กึ
ยินดี เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆ กันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ
แม้ว่าชาวสตรีวิทยาจะต้องสอบกลางภาค (midterm examination) ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส แต่เราก็
สามารถ “ให้” กันและกันในช่วงนี้ได้ .. ไม่ใช่การลอกข้อสอบ
เพื่อนนะคะ! แต่เป็นการตั้งใจท�ำข้อสอบให้ด่ีสุด เพื่อเป็น
ของขวัญที่แสนวิเศษต่อตนเองและต่อพ่อแม่ของเราค่ะ J
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สุดท้ายนี้ แพนด้าอยากฝากข้อคิดไว้เป็นของขวัญ
ให้ชาวสตรีวิทยาในวันคริสต์มาสนะคะ
It doesn’t have to be a great present, as long as
that person gives it wholeheartedly.
ของขวัญอาจไม่ต้องมีค่าสูงหรือชิ้นใหญ่ แต่ให้ด้วย
ใจก็เพียงพอนะคะ .. Merry Christmas ค่ะ
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น่ารู้... คู่สุขภาพ
by KIK

ริ้วรอยบนผิวสวย ส่วนกลุ่มผักและผลไม้สีเขียวมีวิตามิน แร่
ธาตุและกากใยที่ช่วยบ�ำรุงผิว และท�ำให้ผิวพรรณผ่องใสสด
สวยด้วย
ข้าวและธัญพืชพวกโฮลเกรน เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต
ข้าวโพด ถั่ว งา และขนมปังโฮลวีต มีวิตามินบีและแร่ธาตุ
ต่างๆทีม่ สี ว่ นช่วยกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนในร่างกาย และ
ยังมีใยอาหารสูงซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะ
น�้ำนมถั่วเหลือง หรือน�้ำเต้าหู้ที่ขายกันตามตลาดใน
ตอนเช้าๆ มีส่วนช่วยในการบ�ำรุงผิวพรรณให้ขาวผุดผ่อง คง
ความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย ชะลอความ
เหี่ยวย่น และท�ำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก เนื่องจากในถั่ว
เหลืองมีสารที่ท�ำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเอสโทรเจนที่มีอยู่ใน
ร่างกายของเรานั่นเอง
สุดท้ายก็ตบท้ายด้วยน�้ำเปล่าธรรมดาๆ ที่หาดื่มได้

ทั่วไป หรือจะเป็นน�้ำแร่ก็ได้ ให้ดื่มอย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว
จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เซลล์ผิวหนัง และยังมีส่วนช่วย
ให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายระบายของเสียออก
จากร่างกายได้ดีขึ้นด้วย เพราะร่างกายของเราประกอบด้วย
ของเหลวเป็นส่วนใหญ่ น�้ำจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญมาก
ในการช่วยให้ร่างกายเราดูสดชื่นและมีสุขภาพดีด้วยค่ะ

เมื่อผิวของเราเป็นสิ่งแรกๆ ที่คนภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นได้ รองจากหน้าตาและรูปร่าง การที่เรามีผิวที่สวย
ใส และดูมีสุขภาพดี จึงมีส่วนช่วยให้เราดูโดดเด่น มีเสน่ห์
และดูมีบุคลิกที่ดีได้ คอลัมน์สุขภาพฉบับนี้เลยขอเสนอเคล็ด
ลับง่ายๆที่สามารถน�ำไปท�ำเองที่บ้านได้ อย่างอาหารใกล้ตัว
ที่ช่วยบ�ำรุงสุขภาพผิวได้
เริ่มต้นด้วยเนื้อปลา ที่แสนอร่อยและยังเป็นแหล่ง
โปรตีนคุณภาพดีด้วย โดยเนื้อปลามีช่วยเสริมสร้างและ
ซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายทีเ่ สือ่ มโทรม และยังมีเซเลเนียมซึง่
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราและความเสื่อม
ของร่างกาย แล้วถ้าหากเป็นเนื้อปลาทะเลด้วยก็จะมีโอเมก้า
สาม ที่ช่วยต้านการอักเสบของผิวพรรณได้อย่างดีด้วยนะคะ
ผักและผลไม้ เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและ
แร่ธาตุต่างๆมากมาย โดยกลุ่มผักและผลไม้สีส้มหรือเหลือง
จะอุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีส่วนช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี
ช่วยลดริ้วรอย และเสริมสร้างคอลลาเจน  กลุ่มผักและผลไม้
สีแดงจะมีสารแอนติออกซิแดนต์ที่ช่วยปกป้องผิว ท�ำให้ผิว
ชุ่มชื่นและกระจ่างใส กลุ่มผักและผลไม้สีน�้ำเงินและสีม่วงมี
สารแอนโทไซยานินและโอพีซซี ง่ึ ช่วยต้านการอักเสบและต้าน
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Model : ดวงพร สีสุข
Photographer : โกเมน ปาปะโถ, กัญญณัช สุวรรณธนกฤต
ASST. STYLIST : ธัชชนก เรืองนพวัชร์
Makeup : ปุษฎี ธิติวัฒนากร
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THE THEATER
เนื้อเรื่องเดิมที่เป็นหนังสือนิทานเพียงเล่มเดียว ทำ�ให้ภาคนี้
เนื้อเรื่องออกจากเดินแบบเอื่อยเฉื่อยชวนเบื่อไปเสียหน่อย
และแล้วก็ได้ฤกษ์ของหนังฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอ
คอย ‘The Hobbit: an Unexpected Journey’ ภาพยนตร์ โดยเฉพาะช่วงแรกก่อนบิลโบจะตัดสินใจร่วมเดินทางนั้น
เรียกได้ว่า.. เฉื่อยจนเกือบหลับ.. แต่หลังจากนั้นเรื่องก็เริ่ม
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุดยอดมหากาพย์ไตรภาคอย่าง The
Lord of the Ring แม้หนังสือเรื่อง The Hobbit เดิมจะเป็น เข้าสู่การผจญภัย ฉากแอ๊กชั่นเริ่มมา เริ่มตื่นเต้นละ หลังจาก
นิทานสำ�หรับเด็กที่ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน แต่งไว้เล่าให้ลูก นั้นก็บู๊กันมันส์สะระตี่ ลุ้นเชียร์กันจนเล็บจิกเบาะ
อีกอย่างที่สำ�คัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือตัวละคร
เขาฟังเท่านั้น แต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์ม
ยักษ์ที่เต็มไปด้วยกราฟฟิคสุดอลังการมลังเมลืองร้องวู้อู้หูว ในเรื่องที่มีเสน่ห์อย่างหาตัวจับได้ยาก อย่างบิลโบ แบกกินส์
(มาร์ติน ฟรีแมน) นั้น แม้มาร์ตินจะอายุอานามปาเข้าไป 40
ธีมหลักของเรื่องไม่มีอะไรมากนอกจากกล่าวถึง
การเริ่มต้นการผจญภัยของนายบิลโบ แบกกินส์ ฮอบบิทติด กว่าแล้ว แต่กลับดูน่ารักน่าอุ้มจนอยากเอากลับบ้าน เหล่า
บ้านที่วัน ๆ ใช้ชีวิตสบาย ๆ แต่ดันมาถูกแกนดัลฟ์พ่อมดเทา คนแคระแต่ละคนที่มีเสน่ห์ในแบบของพวกเขาเอง พ่อมด
เลือกให้ร่วมคณะเดินทางซะนี่ หลังจากนั้นเขาก็ร่วมเดินทาง เทาแกนดัลฟ์ (เอียน แมคเคลเลน) ที่ดูน่ารักกว่าปกติ และ
กับคณะคนแคระทั้ง 13 คน เพื่อทวงคืนอาณาจักรเอเรบอร์ เหล่าเอลฟ์ที่แสนจะดูดีราศีจับ โดยเฉพาะเลดี้กาลาเดรียล
ของเหล่าคนแคระที่ถูกมังกรสม็อกจอมวายร้ายยึดครองไป (เคต บลังเชตต์) นั้นขอบอกเลยว่านางสวยสง่ามากกกกกก
ถ้าถามว่าทำ�ไมระบบ HFR 3D ถึงให้ภาพที่อลังการ (เติม ก.ไก่ไปอีก 18 ล้านตัว) แถมตอนต้นเรื่องยังมี โฟรโด
(เอลีจาห์ วู้ด) ซึ่งเป็นหลานของบิลโบ โผล่มาให้หายคิดถึง
สมจริงขนาดนั้นได้ จากการถ่ายวิดีโอปกติซึ่งเราใช้เฟรม
กันอีกด้วย
เรต (อัตราการแสดงภาพเคลื่อนไหวในหนึ่งวินาที) เป็น
เอาเป็นว่าการหวนกลับมายังมิดเดิลเอิร์ธในครั้งนี้
24 เฟรม/วินาที แต่สำ�หรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทางผู้กำ�กับ ปี
ยังคงสร้างความประทับใจและเติมเต็มความคิดถึงที่ห่าง
เตอร์ แจ็คสัน ได้ใช้เฟรมเรตเพิ่มเป็นสองเท่า คือเป็น 48
เฟรม/วินาที แทน ทำ�ให้ได้ภาพที่คมชัด และลื่นไหล รวมทั้ง หายไปนานได้อย่างดี แม้โทนเรื่องจะสดใสแตกต่างจาก
สามารถเพิ่มความสบายตาของผู้ชมได้ เพราไม่จำ�เป็นต้อง The Lord of the Ring ที่ดูจะมืดหม่น และเคร่งเครียดดูเป็น
รับแสงมากเกินไปอย่างในเรต 24 เฟรม/วินาที ดังนั้นอาการ ผู้ใหญ่กว่าเสียหน่อย แต่ The Hobbit ก็สามารถใช้ความ
ปวดตาระหว่างการดูหนังสามมิติจะหายไป! โอ้! นี่มันสวรรค์ สดใสนี้ ทำ�ให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับการผจญภัยของบิลโบ
แบกกินส์ และเหล่าคนแคระได้มากกว่าที่เคย
ชัด ๆ !
ผู้กำ�กับ: ปีเตอร์ แจ็คสัน
เอาล่ะ..กลับมาที่เนื้อเรื่อง (ออกทะเลไปนานโข
นักแสดง: เอียน แมคเคลเลน, มาร์ติน ฟรีแมน, ริชาร์ด อาร์มิเทจ,
5555) เนื่องจาก The Hobbit: an Unexpected Journey
เคต บลังเชตต์, เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบช
เป็นปฐมบทของการผจญภัยซึ่งถูกวางเป็นหนังไตรภาคจาก

The Hobbit: ปฐมบทแห่งการผจญภัยสุดคาดคิด

ยอดมนุษย์เงินเดือน: มีบางสิ่งที่สำ�คัญกว่าโบนัส

‘ตื่นนอน อาบน้ำ� ทานข้าว รถติดบนถนน ทำ�งาน พัก ประชุม
ทำ�งาน โอที รถติดบนถนน ทานข้าว ดูละคร นอน’
แน่นอนนี่คือวิถีชีวิตที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้อง
เผชิญ แต่คราวนี้ผู้กำ�กับหน้าใหม่อย่าง
โจ้ - วิรัตน์ เฮงคงดี ที่จับประเด็นนี้มาเล่าเรื่องราวผ่านตัว
ละครในออฟฟิศสุดป่วงแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ แม้ว่า
เริ่มแรกสาว ๆ หลายคนอาจอยากไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยพี่ติ๊ก
เจษฎ์สุดหล่อเขามารับบทเป็นพระเอก คือถ้าคุณอยากไปดู
เรื่องนี้ด้วยพี่ติ๊กนั้นรับรองว่าคุ้มสุด ๆ เพราะคุณจะได้เห็นพี่
ติ๊กแทบจะตลอดเวลา 2 ชั่วโมงนั้นเรียกว่าพี่ติ๊กหล่อทะลุจอ
กันเลยทีเดียว (หรืออาจจะเข้าไปดูความวิ้งของพี่เต๋า AF8
ก็ได้นะ เลิศมากกกก 555555) แต่แน่นอนเมื่อคุณเสียเงิน
เข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้ว หนังเรื่องนี้ให้คุณได้มากกว่าแค่
ความหล่อของพี่ติ๊กแน่นอนค่ะ
บริษัทแห่งนี้ได้รวมมนุษย์เงินเดือนทุกประเภทใน
ออฟฟิศไม่ว่าจะเป็น “คุณปั้น” (ติ๊ก - เจษฎาภรณ์ ผลดี) ผู้
อำ�นวยการสุดเป๊ะ, “หวาย” (โบ - ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล) ผู้
ช่วยสาวคนใหม่ที่ติสต์แตกเกินคำ�บรรยาย, “เจ๊นัน” (ดีเจ
ต้นหอม - ศกุนตลา เทียนไพโรจน์) และพรรคพวก ขาเม้าท์
ขาช้อปประจำ�ออฟฟิศ, “นุช” (ไนซ์- จิรภา วงศ์โฆษวรรณ)
เลขาฯ สาวสู้ชีวิตที่ต้องทำ�ทุกอย่างให้เจ้านาย, “ชัย” (ซ้ง
- ธรธร สิริพันธ์วรภรณ์) พนักงานที่พิทักษ์ทุกผลประโยชน์
ของบริษัทจนทุกคนเหม็นเบื่อไปตาม ๆ กัน และ “จือ” (เต๋า
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- เศรษฐพงศ์ เพียงพอ) เด็กฝึกงานที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ผ่านโปร
เสียที เอาเป็นว่ามนุษย์เงินเดือนที่มาดูต้องโดนมันซักคนใน
นี้ล่ะน่า นี่ขนมาทุกสิ่งมีชีวิตในออฟฟิศแล้วนะ!
เนื่องจาก “ยอดมนุษย์เงินเดือน” เป็นหนังคอมเมดี้
โดยพื้นเพ แต่ละมุขที่ปล่อยมาจึงแสบสรรค์ และมาได้ถูก
จังหวะมาก ๆ เรียกได้ว่ามีฉากฮา ๆ ให้หัวเราะกันทั้งเรื่อง
แต่คุณจะไม่ได้แต่หัวเราะเพียงอย่างเดียว เพราะหนังเรื่อง
นี้ยังแทรกข้อคิดหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องเก็บมาขบคิดอย่าง
จริงจัง ไม่ว่าจะเป็นความฝัน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ความ
รับผิดชอบ จนบางฉากนั้นซึ้งจนน้ำ�ตาแทบไหล แต่ถึงอย่าง
นั้นการดำ�เนินเรื่องของ “ยอดมนุษย์เงินเดือน” ก็ยังดูจะเนิบ
นาบไปเสียหน่อย ถึงจะได้หัวเราะเรื่อย ๆ แต่หนังกลับดูไม่มี
อะไรเท่าไหร่นัก แถมบทสรุปที่ดูจะสูตรไป แบบดูแล้วว่า..
อืม.. เดี๋ยวมันก็ต้องจบแบบนี้ล่ะตามภาษาหนังฟีลกู๊ด
แต่ตัวเราเองยังเป็นเพียงนักเรียนตัวน้อย ไม่ได้
เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเขา คงไม่เข้าใจ และไม่สามารถ
บอกได้ว่าผู้กำ�กับโจ้นั้นเก็บรายละเอียดชีวิตของเหล่ามนุษย์
เงินเดือนมาได้สมจริงขนาดไหน แต่จากเสียงฮือฮาในโรง
ภาพยนตร์ทำ�ให้เราคิดว่า “ยอดมนุษย์เงินเดือน” คงเป็นหนัง
ที่โดนใจเหล่ายอดมนุษย์เงินเดือนตัวจริงเสียงจริงอยู่ไม่น้อย
เลยทีเดียว
ผู้กำ�กับ: วิรัตน์ เฮงคงดี
นักแสดง: เจษฎาภรณ์ ผลดี, ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล,
ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
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Coming soon

Les Miserables: เหยื่ออธรรม

Upside Down: นิยามรักปฏิวัติ
สองโลก

จากวรรณกรรมเลื่องชื่อของ
วิคเตอร์ ฮูโก้ ที่ถูกสร้างเป็นละคร
เพลงมาแล้วหลายเวอร์ชัน ในปีนี้ผู้
กำ�กับเจ้าของรางวัลออสการ์อย่าง            
ทอม  ฮูเปอร์ นำ�กลับมาสร้างอีกครั้ง
อย่างยิ่งใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นมิวสิคคัล
ฟิล์มแห่งปีกันเลยทีเดียว
Les Miserables เล่าเรื่องราว
ความแร้นแค้น และความไม่เท่าเทียม
กันในสังคมฝรั่งเศสผ่านชีวิตของ ‘วัลฌ
อง’ (ฮิวจ์ แจ็คแมน) นักโทษแหกคุกผู้
กระทำ�ความผิด ที่ได้สร้างตัวขึ้นเป็น
พ่อค้าวาณิชที่ร่ำ�รวยด้วยน้ำ�พักน้ำ�แรง
ของตน และได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้อื่นอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อ
ชดใช้ความผิดบาปที่เขาเคยกระทำ�มา
นั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้น ตำ�รวจผู้แสนจะ
ยึดมั่นในหน้าที่อย่าง สารวัตรฌาแวรต์
(รัสเซล โครว์) ผู้ไม่เชื่อว่าคนชั่วจะกลับ
ตัวเป็นคนดีได้ ก็ยังพยายามตามจับ
วัลฌองเข้าตะรางอยู่นั่นเอง
สุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้
จะยอดเยี่ยมอย่างที่ทุกคนเล่าลือกัน
หรือไม่ คุณต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณ
เอง

ความรักระหว่างชนชั้นที่ถูก
แบ่งแยกด้วยกฎของแรงโน้มถ่วง ผู้คน
ของสองดาวคู่ขนานที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน
ได้ แต่ ‘อดัม’ (จิม เตอร์เจส) เด็กหนุ่ม
จากโลกเบื้องล่างที่แสนยากจน ได้พบ
กับเด็กสาวจากโลกเบื้องบนผู้เป็นรัก
แรก และรักเดียวของเขา ‘เอเดน’ (ค
ริสเทน ดันสท์) ด้วยความรักที่อดัมมี
ให้แก่เอเดนนั้นมากเกินจะแยกจากกัน
เขาจึงหาทางที่จะขึ้นไปยังโลกเบื้อง
บนเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเธอ ไม่ว่าจะต้อง
ฝ่าฝืนกฎแห่งจักรวาลก็ตาม
ความรักของชายหนุ่ม
และหญิงสาวคู่หนึ่งจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงกฎแห่งจักรวาลนี้ได้หรือ
ไม่ คุณเองเป็นผู้ร่วมพิสูจน์
FYI: เรื่องราวในโลกของ Upside
Down เกิดจากฝันคืนหนึ่งของผู้กำ�กับ
ฮวน ดิเอโก โซลานาส ที่เขาประทับ
ใจมากเสียจนต้องนำ�มาสร้างเป็น
ภาพยนตร์เลยทีเดียว
ผู้กำ�กับ: ฮวน ดิเอโก โซลานาส
นักแสดง: จิม เตอร์เจส,
คริสเทน ดันสท์

ผู้กำ�กับ:ทอม ฮูเปอร์
นักแสดง: ฮิวจ์ แจ็คแมน,
แอน แฮททาเวย์,
รัสเซล โครว์,
อแมนดา ไซย์ฟริด
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c

M u s i orner
s
สวั ส ดี ค ่ ะ ~ พบกั น ครั้ ง แรก
ใน ‘Mucics coner’ ในส่ ว น
ของคอลั ม น์ นี้ น ะคะ เราจะ
รวบรวมเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
ชอบ เพราะอยากแนะน�ำต่อให้
เพื่อนๆ อาจมีทั้งเพลงเก่าบ้าง
ใหม่บ้างปนๆ กันไป ยังไงก็ขอ
ฝากคอลัมน์นี้ไว้ด้วยนะคะ :)

โอ๊ยยย~ ฟังจนเคลิ้มไปแล้วค่ะ กับเพลง ‘รวมที่เธอคนเดียว’
จาก Best Fusion Mix ที่เขาเคลมกันว่าเป็นการรวมตัว
กันของศิลปินชายที่ดีที่สุดเลยค่ะ ทั้ง สิงโต นำ�โชค, แหลม
25Hours, ที Jetset’er และเอก Seasonfive ..แหม เลือก
ไม่ถูกเลยค่ะว่าจะกรี๊ดใครดี เสียงเพราะๆ กันทุกคนแบบนี้
ขอกลับไปนอนฟังเคลิ้มๆ อีกสักสามตลบก่อนแล้วกันค่ะ

อย่ า มองมาได้ ไ หม

น่ารัก น่าหยิกกันสุดๆ ไปเลย สำ�หรับคุณตั้ม (หมาก) กับ
ชะเอม (คิมเบอร์ลี่) ในเพลง ‘อย่ามองมาได้ไหม’ ซึ่ง
ต้นฉบับของเพลงนี้เป็นของ ลุลาค่ะ ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี
2010 แล้ว พอถูกนำ�มา Cover ใหม่ในเวอร์ชันนี้ก็ยังน่าฟังไม่
แพ้ต้นฉบับค่ะ ใครจะไปคิดล่ะคะว่า นอกจากจะหล่อ/สวย
กันขนาดนี้แล้ว ยังจะร้องเพลงเพราะอีกต่างหาก

ROCK it LIKE it
ดนตรีอย่างร็อค เพลงอย่างน่ารักอ่ะ.. ‘ชอบอ่ะ ROCK it
LIKE it’ ของวง P.O.P ค่ะ หลายคนน่าจะรู้กันดีกับนักร้อง
นำ�ของวงนี้ พี่ ‘นภ พรชำ�นิ’ นั่นเอง ซึ่งวงนี้ก็มีอายุในวงการ
ไม่น้อยกว่า 14 ปีแล้วค่ะ ..สำ�หรับเพลงนี้ กลับมาในมาด
Pop-Rock เท่ๆ ดนตรีแน่นในกลิ่นอาย rock เก่าๆ ใครชอบ
สไตล์นี้ ลองหาฟังดูนะคะ รับรองว่า ชอบอ่ะ!
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ความโ สดทำ � ใ ห้ ร ถติ ด
รู้ รู้ เธอรู้บ้างไหม ว่า ‘ความโสดทำ�ให้รถติด’.. เอ๋! แล้วมัน
ทำ�ให้รถติดยังไงล่ะคะเนี่ย ถ้าได้ลองฟังเพลงนี้ของ Apple
girls band แล้วจะเข้าใจเลยค่ะ สงสัยจะจริงอย่างที่เขาว่านั่น
แหละน้า~ เพลงนี้ได้โค้ชคนดัง แสตมป์ อภิวัชร์ มาร่วม feat.
ด้วยค่ะ ..และที่น่าสนใจสุดๆ สำ�หรับวงนี้ ก็คือ พวกเธอ
ทำ�เพลงขึ้นมาจากแอพพลิเคชันใน iPad และ iPhone ค่ะ
ว้าว.. เก๋มาก!
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She's Bad
เอ๊ะๆ ทำ�ไมหนุ่มเกาหลีคนนี้หน้าตาคุ้นมากๆ เหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อน
เลยน้า.. ใช่แล้วค่ะ นัททิว AF5 นี่เอง! ตอนนี้ไปดังไกลกันถึงเกาหลีแล้ว กับ
การเดบิวต์ในซิงเกิ้ล ‘She’s Bad’ ไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ภายใต้ค่าย
CJ Entertainment กรี๊ดๆ เท่บาดใจที่สุดเลยค่ะ อปป้า~ สาวๆ อย่าลืมติดตาม
ผลงานและเป็นกำ�ลังใจให้นัททิวกันด้วยนะคะ

Get Out

Officially Missing
You, too

เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ AOA (Ace Of
Angels) ที่เพิ่งเดบิวต์ในธีมนางฟ้าไป
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี่เอง ซึ่งความ
แปลกของวงน้องใหม่วงนี้ ก็คือ ใน
สมาชิก 8 คน จะมีการแบ่งเป็นวง
Dance (7 คน) และเป็นวง Band
(5 คน) ในเพลงเดียวกันค่ะ สำ�หรับซิง
เกิ้ลอัลบั้มที่ 2 นี้ เพลง ‘Get Out’ ก็ทำ�
ออกมาได้น่าฟังมากๆ ใครที่ชอบทั้งวง
Band และ วง Dance แล้วล่ะก็ ต้อง
ถูกใจวงนี้แน่ๆ เลยค่ะ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยฟังเพลง
Officially Missing You ของ Tamia
มาบ้างแล้ว เลยอยากจะมาแนะนำ�
เพลงนี้ให้ได้ฟังกันค่ะ ‘Officially
Missing You, too’ Cover เพราะๆ
ฟังสบายๆ จาก Geeks Ft. Soyu
(SISTAR) ทั้งเสียงแร็ปและร้อง เข้า
กับบรรยากาศเหงาๆ ในฤดูหนาว
มากเลยค่ะ ต่างไปจากต้นฉบับที่
ให้ความรู้สึกเหงาในฤดูฝนมากกว่า
ลองฟังกันดูนะคะ เผื่ออากาศจะ
หนาวขึ้นบ้าง~
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Snowing
ความอบอุ่น อ่อนนุ่มละมุนละไม ของ
ฤดูหนาว ถูกรวมกันอยู่ในเพลงนี้แล้ว
ค่ะ.. ‘Snowing’ ของ Urban Zakapa
เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเพลงเกาหลีที่
น่าติดตามมากค่ะ วงนี้มีจุดที่น่าสนใจ
อย่างหนึ่งคือ นักร้องชายจะร้องด้วย
โทนเสียงนุ่มๆ และกลับกัน นักร้อง
หญิงจะมีเสียงที่ทุ้มห้าวกว่า สำ�หรับคน
ที่ชอบดนตรีแนว Indie jazzy รับรอง
ว่าผลงานของวงนี้ต้องเข้าตากรรมการ
แน่นอน

Walk Away

Last Christmas

We Are Never Ever
Getting Back Together

สาวเสียงสวย ดีกรีรองอันดับหนึ่ง
รายการ The Voice US Season1
ที่เพิ่งจะมาเยี่ยมเมืองไทยไปเมื่อ
วันที่ 27 พ.ย.นี้เอง Dia Frampton
สำ�หรับเพลงที่อยากแนะนำ�ก็คือ
‘Walk Away’ ค่ะ ฟังครั้งแรกก็ชอบ
มากเลย เพลงฟังดูแล้วชิลๆ แต่เมื่อ
ลองอ่านที่มาของเพลงแล้วก็อึ้งไปเลย
ค่ะ เพราะเดียได้แต่งเพลงนี้ให้กับเด็ก
สาวที่ถูกพ่อยกให้คนมาข่มขืนตอน 8
ขวบ เพื่อแก้แค้นให้เธอค่ะ..!

ถึงช่วงเทศกาลคริสมาสต์ทีไร อดนึกถึง
เพลงนี้ไม่ได้ทุกทีค่ะ ‘Last Christmas’
ไม่น่าเชื่อเลยว่า เพลงนี้จะมีคนนำ�มา
Cover มากกว่า 100 เวอร์ชันเลยที่
เดียว โดยต้นฉบับเป็นของวง Wham!
ค่ะ ซึ่งออกงานเพลงนี้มาตั้งแต่ปี 1984
นู่นเลย มาคราวนี้ขอแนะนำ�ในเวอร์ชัน
ที่ชอบอีกแบบหนึ่งของ Cascada ค่ะ
ทำ�ดนตรีออกมาในสไตล์สนุกๆ พอโยก
ตามได้เลยค่ะ

‘We Are Never Ever Getting Back
Together’ ของ Taylor Swift เจ้าหญิง
แห่งวงการเพลงคันทรี่ เพียงแค่เห็นชื่อ
เธอคนนี้กำ�กับ ก็การันตีคุณภาพของ
เพลงไปได้ระดับหนึ่งแล้ว พอได้ลองฟัง
เข้า คิดไม่ผิดจริงๆ ค่ะ ในเพลงนี้เธอก็
มาในแบบมั่นๆ เนื้อหาประมาณว่า กับ
ผู้ชายที่โลเลกลับไปกลับมาแบบเธอน่ะ
นะ เราคงไม่มีวันได้กลับมาคบกันอีก
แล้วล่ะ ;P

Live While We’
re
					 Young One
เฮ้~ สาวๆ ห้าหนุ่ม One Direction เขามาชวนเราไปสนุกกันในเพลง ‘Live While
We’re Young One’ แล้ว ..ก็มโนกันต่อเองนะคะ (หัวเราะ) เนื้อหาเพลงนี้ก็บอก
ให้เราสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ ทำ�
นองสนุกๆ แบบเดียวกับเพลง What Makes You Beautiful เลย ฟังแล้วอยากจะ
กระโดดตามกันเลยทีเดียวค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะสาวๆ กับเพลงที่แนะนำ�กันไปในฉบับนี้ ถูกใจกันบ้างรึเปล่า หวังว่าคงจะมีใครที่ไม่เคยฟังบางเพลงที่แนะนำ�
มาก่อน ได้ลองไปหามาฟังดู แล้วชอบ♥ ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้นะคะ พบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ ;D
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เรื่องสั้น

เพื่อน...ความทรงจำ�ชั่วนิรันดร์
ภาพแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ย้อมบริเวณโดย
รอบเป็นสีที่ทั้งอบอุ่นและชวนให้เปล่าเปลี่ยวใจในเวลา
เดียวกัน งดงามเสียจนสะกดสายตาของเธอจนไม่สามารถ
ละสายตาไปไหนได้ ผมบ๊อบยาวจรดคางพลิ้วไปตาม
สายลมจากริมแม่น้ำ� ทำ�ให้เธอรู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาพตรงหน้า
“ลูกหว้า!”
เสียงเรียกที่ค่อนข้างดัง พร้อมกับสัมผัสบริเวณหัว
ไหล่ ทำ�ให้เธอสะดุ้งสุดตัวพลางหลุดเสียงร้อง ว้าย! ออก
มาดังลั่น ก่อนหันไปเห็นเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ
หัวเราะคิกคักอย่างชอบอกชอบใจ จนเส้นผมที่ตัดทรงเดียว
กับเธอพลิ้วไหวตามจังหวะหัวเราะ
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ยิ้มกว้าง

ณัฏฐิยา เดชนที
SW 107

“โธ่ นึกว่าใครที่แท้ก็ เฟิร์น นี่เอง” หว้าพูดพลางเผย

“ก็ใช่น่ะสิ นึกว่าใครล่ะ นึกไว้อยู่แล้วเชียว ถ้าหว้า
ไม่อยู่บ้านก็ต้องอยู่ที่นี่”
เฟิร์นพูดเชิงบ่น หากบนใบหน้ายังคงประดับรอยยิ้ม
สดใส จนหว้าอดยิ้มตามไม่ได้
“ไม่เข้าใจเลย ทำ�ไมหว้าชอบดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่
นักนะ”
“ก็มันสวยนี่” สีหน้าเฟิร์นฉายชัดถึงความไม่เข้าใจ
“เฟิร์น ดูสิ เห็นไหม มองแล้วมันให้ความรู้สึกเหงาๆแต่ใน
ขณะเดียวกันมันก็แฝงด้วยความอบอุ่น นี่ถ้าได้มากับคน
ที่รักนะ โอ๊ย! โรแมนติกสุดๆไปเลย” หว้าพูดด้วยสีหน้า
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เคลิบเคลิ้ม
“เวอร์ไปแล้วมั้ง เราว่าถึงมันจะสวยแค่ไหนแต่ถ้า
มองนานๆ มันก็น่าเบื่อนะ” หว้าหันมามองเฟิร์นอย่างเคืองๆ
ทันทีที่พูดจบ
“เฮอะ! คนไร้รักอย่างเฟิร์น คงจะไม่รู้จักคำ�ว่าโร
แมนติกล่ะสิ”
“ชิชะ! ใครบอกหว้ากันล่ะว่าเราเป็นคนไร้รัก”เฟิร์น
พูดเสียงโอ่นิดๆ แต่ทำ�ให้หว้าเกิดความสนใจไม่น้อยทีเดียว
“เอ๋ งั้นก็หมายความว่า เฟิร์นมีคนรักแล้วล่ะสิ ใคร
อ่ะ เรารู้จักรึเปล่า”
“ก็หว้าไง หว้าเป็นเพื่อนที่เรารักที่สุดเลยน้า” เฟิร์น
ตอบพลางฉีกยิ้มกว้าง
“เราไม่ได้หมายถึงรักในลักษณะนั้น” หว้าพูดอย่าง
เซ็งๆ แต่กลับทำ�ให้เฟิร์นทำ�สีหน้าจริงจังขึ้นในทันที
“แล้วมันต่างกันยังไงล่ะ”
“เฮ้อ ช่างเถอะๆ มันไม่สำ�คัญอะไรหรอก” เฟิร์นแย้ง
ขึ้นทันทีที่หว้าพูดจบ
“สำ�คัญสิ รู้ไหม สำ�หรับเรานะความรักที่เราให้เพื่อน
ไม่ได้ด้อยไปกว่าความรักที่ให้คนรักเลยนะ บางทีมากกว่า
ด้วยซ้ำ� เพราะความรักที่ให้เพื่อนเนี่ยมันเป็นความรักที่
บริสุทธิ์กว่า ยั่งยืนกว่า คำ�ว่า เพื่อน สำ�หรับเราก็คือ คนที่
สามารถแบ่งปันความรู้สึกได้ เขาสุข เราสุข เขาทุกข์ เราก็
ทุกข์ เป็นคนที่เราห่วงใย คิดถึง และที่สำ�คัญเราสามารถตาย
แทนคนที่เป็นเพื่อนของเราได้...”
“โฮ่งๆ” เสียงที่ดังขึ้นอย่างกะทันหัน ทำ�ให้เฟิร์น
เผลอถอยไปหลบหลังหว้าแทบจะทันที ทำ�ให้หว้าอดพูดแซว
ไม่ได้
“เนี่ยนะ คนที่บอกว่าตายแทนเราได้ มาหลบสุนัข
หลังเราเนี่ยนะ” เฟิร์นหน้าเจื่อนไปเล็กน้อย
“ก็...แหม...แบบว่า...มันเป็นสัญชาติญาณน่ะ
แหะๆ”
“อ๋อ! วันนี้เราประจักษ์แล้วว่าเพื่อนแท้ แพ้สุนัข”
“โห...หว้าจ๋า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
นับภาษาอะไรกับเราที่เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชน คนธรรมดา
อย่างเราล่ะจ๊ะ”
“แหม...มุขนี้ไปเอามาจากหลวงพี่ข้างวัดรึเปล่า ลื่น
เชียวนะ”
“...”

“ช่างเถอะๆ เราก็พอเข้าใจอ่ะนะ ว่า เฟิร์นน่ะกลัว
สุนัขขึ้นสมอง ฮิๆ”
“หว้าอ่ะ อย่าล้อเราดิ”
“ก็ได้” หว้ารับปากพลางหัวเราะเบาๆ ในขณะที่
เฟิร์นหน้ามุ่ยสนิท
“เอ้า! กลับบ้านกันเถอะ”
“แต่เรายังอยากดูอีกนิดอ่ะ” หว้าพูดพลางหันกลับ
ไปมองอีกครั้ง
“โอ๊ย! พรุ่งนี้มันก็ตกอีก ไว้ค่อยมาดูก็ได้ จะอาลัย
อาวรณ์อะไรนักหนา”
“อืม...ก็ได้ ว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอ” หว้าเบือน
สายตาออกจากพระอาทิตย์อย่างตัดใจ
“ไม่รู้สิ ไม่ได้เอานาฬิกามา แต่เราว่าตอนนี้ประตู
ซอยคงปิดแล้วล่ะ”
“แล้วจะทำ�ยังไงดีล่ะ นั่นมันทางกลับบ้านทางเดียว
เลยนะ” หว้าพูดด้วยท่าทีกังวล
“ใครบอกว่าทางเดียว ยังมีทางถนนใหญ่อีกทาง
ต่างหาก กลับทางนี้ก็สิ้นเรื่อง เย็นๆแบบนี้รถไม่เยอะเท่าไร
หรอก” เฟิร์นพูดด้วยท่าทีเหมือนคุณครูสอนเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้
ราว
“เอ้า...เอาก็เอา”หว้าพูดพลางขึ้นขี่จักรยานสีน้ำ�เงิน
ในขณะที่เฟิร์นยิ้มกว้างอย่างถูกใจแล้วตรงไปที่จักรยานสี
เงินของตนเอง
รถจักรยาน 2 คัน ขับเคียงคู่กันไปเรื่อยๆ อาจเป็น
เพราะเป็นเวลาช่วงเย็นอย่างที่เฟิร์นว่า ทำ�ให้รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ประมาทไม่เปิดไฟหน้า ประจวบกับในขนาดนั้นไฟ
จราจรก็ถูกวัยรุ่นที่คึกคะนองยิงจนหลอดไฟแตกหมด กว่า
จะรู้ตัวทั้งคู่ก็อยู่ในระยะใกล้เกินกว่าจะหลบพ้น เฟิร์นตัดสิน
ใจชั่ววินาทีกระแทกหว้าอย่างแรงจนกระเด็น กลิ้งไปแถวพง
หญ้าข้างทาง ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย
“โครม!”
เสียงของแข็งปะทะกันอย่างรุนแรง ทำ�ให้หัวใจ
หว้าหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม มือไม้เย็นเฉียบ ในใจภาวนาไม่
ให้เป็นอย่างที่คิด เสียงเครื่องยนต์รถดังห่างไปเรื่อยๆ
ไม่ต้องคิดนานก็รู้ว่า รถบรรทุกขับรถหนีไปแล้ว แต่ตอนนี้สิ่ง
ที่เธอสนใจไม่ใช่รถบรรทุกแต่เป็นความปลอดภัยของเพื่อน
รักของเธอ...เฟิร์น...
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หว้ายันตัวขึ้นมาอย่างยากลำ�บาก พลางกวาด
สายตามองหาเฟิร์น หากภาพที่เธอเห็นทำ�ให้เธอแทบล้มทั้ง
ยืน ภาพของเฟิร์นที่นอนนิ่งกลางถนนราวกับตุ๊กตาที่ชำ�รุด
เลือดสีแดงไหลนองเป็นวงกว้าง อยากจะกรีดร้องให้สุดเสียง
แต่ก็ร้องไม่ออก อยากจะร้องไห้น้ำ�ตาก็ไม่ไหล ราวกับสมอง
และหัวใจไม่ทำ�งาน อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความ
ฝันเหลือเกินที่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่า เธอ
เพียงแต่ฝันร้ายไปเท่านั้น หากแต่...สัมผัสอุ่นคาวของเลือด
สดๆตอกย้ำ�ความเป็นจริงที่โหดร้าย
หว้าค่อยๆคุกเข่าลงข้างๆเฟิร์นอย่างกล้าๆกลัวๆ
พลางนำ�นิ้วมืออันสั่นเทาไปอังใต้จมูกเฟิร์น สัมผัสได้ถึงลม
หายใจอันแผ่วเบา แต่เพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะสร้างความ
หวังเล็กๆให้กับเธอ หว้ารีบโทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่
ใกล้ที่สุด รอยยิ้มแห่งความหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ
มือหว้ากุมมือเฟิร์นแน่น ปากก็พร่ำ�เรียกชื่อ เฟิร์นไม่หยุด
หย่อน ในที่สุดเฟิร์นก็ปรือตาขึ้นมาช้าๆ พลางคลี่ยิ้มอย่าง
เหนื่อยอ่อน มือบางยกขึ้นมาสัมผัสใบหน้าเธออย่างอ่อนแรง
หว้าโน้มตัวลงไปใกล้ปากของเฟิร์น เพื่อฟังคำ�พูดของเฟิร์น
ให้ถนัด
...บะ...บอก...แล้วไง...ฉันตายแทนเธอได้จริงๆ...เพื่อนรัก...
นัยน์ตากลมโตเอ่อด้วยหยาดน้ำ�ใสๆทันทีที่ฟังจบ
ริมฝีปากที่สั่นระริกเอ่ยคำ�พูดผสมกับเสียงสะอื้นเล็กน้อยที่
ฟังก็รู้ว่าอดกลั้นไว้เต็มที่แล้ว
“ฮึก...ต...แต่ฉัน...มะ...ไม่อยาก...ให้เฟิร์น...ต้อง
ตาย ฮึก...ฉะ...ฉันอยากเป็นเพื่อนรักกับเฟิร์นตลอดไป”
หว้าพูดพลางปาดเช็ดน้ำ�ตาจนดวงตาแดงก่ำ�ไป
หมด
...ฉัน...อะ...อึดอยู่แล้ว...แค่นี้...ฉะ...ฉันไม่เป็นอะไรหรอก...
คำ�ตอบเป็นประโยคเรียกรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งแต่...
คนฟังตวัดสายตากลับด้วยความขุ่นเคือง
“...อึดงั้นเหรอ”
หว้ากลืนก้อนที่จุกคอลงไป พลางพูดต่อ
“ร่างกายทำ�มาจากเหล็กไหลรึไง เรื่องนี้น่ะมันไม่ใช่
แค่นี้เลยนะ มัน...มัน...”
ทั้งๆที่พยายามขึ้นเสียงให้รู้ว่ากำ�ลังโกรธ แต่น้ำ�ตา
กลับร่วงพรูจนสายตาพร่าเลือนไปหมด เฟิร์นเอื้อมมือหมาย
จะปลอบคนขี้แย แต่กลับต้องชะงัก
“แค็กๆ”

70 l GMOS

เลือดสีแดงกระเด็นออกมาจากปากเฟิร์นที่ไอจนตัว
งอ สีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดชัดเจน
“เฟิร์น แข็งใจไว้นะ รถพยาบาลคงใกล้มาถึงแล้ว
ล่ะ”
หว้าปาดน้ำ�ตาทิ้ง พลางกระชับมือที่กุมไว้แน่นขึ้น
เฟิร์นทำ�ท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่กลับไอออก
มาอีก หว้าจึงห้ามเอาไว้ก่อน
“เฟิร์นไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะ ไว้เฟิร์นหายก่อน เรา
จะเป็นคนฟังที่เฟิร์นพูดเอง”ตอนนี้ในใจหว้าเป็นห่วงเพื่อน
ตรงหน้าเป็นที่สุด
~วี่หว่อ~วี่หว่อ เสียงไซเรนรถพยาบาลดังมาแต่ไกล
“ได้ยินไหม เฟิร์น รถพยาบาลมาแล้วนะ แข็งใจไว้
นะ”
หว้าพูดด้วยน้ำ�เสียงสั่นเครือ พยายามกลั้นน้ำ�ตาสุด
ความสามารถ
ณ โรงพยาบาล
“หลีกทางด้วยครับ มีคนไข้ฉุกเฉินครับ”บุรุษ
พยาบาลร้องพลางเข็นร่างของเฟิร์น โดยมีหว้าตามไปติดๆ
“เฟิร์น ได้ยินหว้าไหม ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วนะ ห้ามหลับเด็ดขาดนะ ห้ามหลับ”
หว้าพูดไปก็ร้องไห้ไป แต่การพูดติดต่อเป็นเวลา
นานจะทำ�ให้เธอเริ่มเจ็บคอ แต่เธอก็ยังคงร้องเรียกเพื่อนเธอ
ไว้ตลอดเวลาด้วยหวังว่าจะช่วยดึงสติเพื่อนรักของเธอไว้ได้
ตอนนี้ที่เฟิร์นรับรู้มีเพียงแสงสีขาวสว่างจ้าที่เพดาน
เหนือหัวของตัวเอง แล้วก็ภาพของหว้าเพื่อนรักของเธอที่
ร้องเรียกชื่อเธอไม่ลดละ เมื่อนึกถึงตอนนี้เธอก็ยิ้มออกมา
นิดๆ จะมีซักกี่คนนะที่โชคดีอย่างเธอได้เจอเพื่อนแท้ที่เป็น
ได้ตั้งแต่เพื่อนที่ดี คนที่ให้คำ�ปรึกษาเวลาเธอมีปัญหา เป็น
ครูตัวน้อยที่คอยสอนสิ่งต่างๆแม้ชีวิตนี้เธออาจเสียใจหลาย
เรื่อง แต่มีแต่เรื่องนี้เท่านั้นที่เธอไม่เคยเสียใจ มันคุ้มค่าดี
ไม่ใช่เหรอ ชีวิตของเธอเพียงคนเดียวแทนที่จะเป็นเธอกับ
เพื่อน 2 คน อ่า...ตอนนี้เสียงของลูกหว้าเริ่มเลือนลางเต็มที่
แล้ว สายตาเธอก็พร่าขึ้นเรื่อยๆ เหนื่อยจังเลยถ้าเธอจะพัก
สายตาสักครู่ หว้าคงไม่ว่าหรอกมั้ง ก็แค่ครู่เดียวเองนี่น่า...

“แล้วตอนนี้เฟิร์นหิวไหม อ๊ะ! เราว่าเราได้ยินเสียง
ท้องร้องนะ หิวล่ะสิ”
“เอ้านี่ เมี่ยงปลาทู เราทำ�เองเลยน้า “หว้าก้มลงวาง
จานใส่เมี่ยงปลาทูไว้หน้าเฟิร์น
“อะไร ทำ�ไมทำ�หน้าอย่างนั้นล่ะ อร่อยจริงๆนะท้อง
ไม่เสียด้วย รับรองได้เลย”
“เป็นไงอร่อยล่ะสิ อะไรนะ จะเอาของหวานด้วย งั้น
จัดให้นี่ไง เต้าหู้นมสดเราเห็นเขาขายอยู่รสชาติใช้ได้เลย
ล่ะ”ว่าเสร็จก็วางถ้วยเต้าหู้นมสดไว้ข้างๆจานเมี่ยงปลาทู
“เฮ้อ...เรารู้สึกเหนื่อยจังเลย”หว้าพูดพลางทรุดตัว
ลงนั่ง
“ทำ�ไมถึงเหนื่อยเหรอ ก็ช่วงนี้อาจารย์ให้การบ้าน
เยอะนี่น่า”
“อ๊ะ! หยุดเลยนะห้ามขำ� ห้ามหัวเราะด้วย”
“เอ่อ ตอนนี้เราต้องกลับบ้านแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้เรา
จะแวะมาเยี่ยมใหม่น้า บ๊ายบาย”
“แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ เฟิร์น”
ลูกหว้าเดินออกจากสุสานพร้อมน้ำ�ตานองหน้า เธอ
สัญญาแล้วว่าจะไม่ร้องไห้ต่อหน้าหลุมศพของเฟิร์นเด็ดขาด

เธอกลัวว่าเพื่อนรักที่สุดของเธอจะไม่สบายใจ แต่มันก็ช่าง
ยากเหลือเกินที่จะกลั้นน้ำ�ตาไว้ได้ เมื่อต้องเผชิญกับความ
จริงที่ว่า เพื่อนรักของเธอไม่ได้อยู่โลกนี้อีกแล้ว เพื่อนรักของ
เธอจากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับมาอยู่เคียงข้างเธออีกแล้ว
แล้วเธอจะไปโทษใครได้นอกจากพระเจ้า
พระเจ้าคะ...ทำ�ไมพระองค์ต้องพรากเพื่อนรักไป
จากฉัน
พระเจ้าคะ...ทำ�ไมพระองค์ต้องพรากรอยยิ้มของ
เฟิร์นไปจากฉัน
พระเจ้าคะ...ทำ�ไมพระองค์ต้องพรากเสียงหัวเราะ
ของเฟิร์นไปจากฉัน
แต่อย่างน้อย...
พระองค์ก็ไม่ได้พรากความทรงจำ�ระหว่างเฟิร์นกับ
ฉันไป
*******************************************

สามเดือนต่อมา
“ว่าไง บ้างเฟิร์น วันนี้สบายดีรึเปล่า”หว้าพูดด้วย
รอยยิ้มอันแสนสดใส
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สวัสดีค่ะ คอลัมน์น้ีเป็นคอลัมน์ที่ตั้งใจ
ที่เป็นเวทีของนักเรียนหรือศิษย์เก่าที่มี
ผลงานทางด้านศิลปะมาแสดงผลงาน
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทาง
ให้กับน้องๆ หรือเพื่อนๆ ได้มีตัวอย่าง
ไอเดียในการออกแบบ หวังว่าคอลัมน์
นี้ น ่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ อ ่ า นนะคะ
ส่ ว นผู ้ ใ ดที่ ส นใจน� ำ ผลงานมาน� ำ
เสนอ สามารถส่ ง ชิ้ น งานมาได้ ที่
อี เ มลล์ gmos@satriwit.ac.th รั บ ผล
งานทุ ก รู ป แบบ แต่ มี เ งื่ อ นไขอย่ า ง
เดี ย วคื อ ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นหรื อ ศิ ษ ย์
เก่ า โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยาเท่ า นั้ น ค่ ะ : )
ภาพ :
		
เทคนิค :
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บุณยอร สวยสม
SW 105
ปากกาโคปิก+สีไม้ บนลงกระดาษขาว
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ภาพ :
		
เทคนิค :
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MENU

บุณยอร สวยสม
SW 105
เทคนิคสีพาสเทล+ปากกาโคปิก ลงกระดาษสี
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ภาพ :
		
เทคนิค :
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อิษญา เกศชัยกุลรัตน์
SW 107
สีไม้
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ภาพ :
		
เทคนิค :
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อิษญา เกศชัยกุลรัตน์
SW 107
สีไม้
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ภาพ : ชนินาถ เชื้อหอม
ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรเกียรติบัตรนิยม
ศิลปะ
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MENU

ภาพ : ชนินาถ เชื้อหอม
ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรเกียรติบัตรนิยม
ศิลปะ
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ดีใดที่ไม่มีโทษ
ดีนั้นชื่อว่าเลิศ
...
ได้สมบัติทั้งปวง
ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
...เพราะ...
ตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
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www.youtube.com/swchannelschool
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