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	 พระคือทางสว่างไสวในราวป่า
พระคือฟ้าผืนกว้างกางโอบเอื้อ
พระคือน้ำาฉ่ำาใจไหลจุนเจือ
พระคือเนื้อนพคุณคู่บุญไทย
	 พระเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
พระเป็นราชจักรีศรีสมัย
พระเป็นที่รวมความรักเป็นหลักชัย
พระเป็นใจทุกดวงของปวงชน
	 	 						ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู	นักเรียน	และบุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา

ประพันธ์โดย		นวรัตน์		กล้ายประยงค์
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คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนดี

ที ่ไม่พูดปด  ไม่สอพลอ  

ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ

แต่พยายามทำาหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศิลธรรม
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พื้นที่นี้

ส�ำหรับคุณ
 สวีสดีค่ะพบกับนิตยสำร GMOS ซึ่งย่อมำจำก Girls’ 

magazine of satriwithaya เป็นนิตยสำรออนไลน์ส�ำหรับ

ชำวสตรีวิทยำ (แต่คนอื่นๆ ก็อ่ำนได้นะคะ ̂ ^) ที่มำของกำร

จดัท�ำนติยสำรเล่มน้ี มำจำกควำมต้องกำรสร้ำงสือ่ทำงเลอืก

รูปแบบหนึ่ง เพื่อน�ำเสนอควำมเป็นสตรีวิทยำ กิจกรรม และ

ผลงำนของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ำ

 นิตยสำร GMOS ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่กลุ่มนักเรียน

ได้รวมตัวกันจัดท�ำนิตยสำรออนไลน์  ซึ่งมีท้ังบทควำม 

ควำมรู้ ข่ำวสำร สัมภำษผู้อ�ำนวยกำร ประธำนนักเรียน 

และดรัมเมเยอร์ รวมถึงภำพสวยๆ ของนักเรียนสตรีวิทยำ

 ทำงทีมงำนหวังเป ็นอย่ำงย่ิงว ่ำนิตยสำรฉบับนี้

จะสร้ำงควำมประทับใจ และได้รับกำรสนับสนุนจำก

ท ่ำนผู ้อ ่ำนเป ็นอย ่ำงดี  ทีมงำนทุกคนขอฝำกนิตยำ

สำรท่ีชื่อ GMOS น้ีไว้ในอ้อมกอดของทุกท่ำนนะคะ :)

กองบรรณำธิกำร

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

 จ�ำนงค์         แจ่มจันทรวงษ์

 พินิจ         เพ็ชรดำรำ

 จ�ำรัส          กลิ่นหอม

 วิมลนำถ        บัวแก้ว

 จิมำรัตน์        ปุญญปัญญ

บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ

 มนต์ชัย        สิทธิจันทร์

กองบรรณำธิกำร

 โกเมน           ปำปะโถ

 ชุติกำญจน์     ศรีแสง

 ธัชชนก         เรืองนพวัชร์

 อริยำภรณ์      ตั้งชีวินศิริกูล

 กัญญณัช       สุวรรณธนกฤต

 รวินท์        ธิติประเสริฐ

 เฟื่องฟ้ำ         เพ็ชรประดับฟ้ำ

ประสำนงำน

 ปิติธิดำ          กำญบุตร

 ชญำนิศ         อภิบำลมงคล

 อริสรำ         จันทน์อำภรณ์

 ลลิตำ         ปำนทอง

 บุษยรัตน์        พิกุลศรี

 ฐำนรัตน์         ลออเลิศ

 พิชญำภรณ์    น้อยวิไล

 ณัฐณิชำ         นันทิกุลวำณิช

 พิชญำ         ปัญญำสำโรจน์

 ศิรดำ         วุฒิณรงค์ตระกูล

 สิริกร          เชียงปิ่น

 ธัญนันท์         มณีศร

 รมย์นลิน        กิจเกษตรสถำพร

 สุพัชชำ        มณีวงษ์

 หทัยรัตน์        มหไพโรจน์

 นภัสสร         อยู่ส�ำรำญ

คอมพิวเตอร์กรำฟฟิค

 โกเมน           ปำปะโถ

ถ่ำยภำพ

 โกเมน            ปำปะโถ

 กัญญณัช       สุวรรณธนกฤต

ติดต่อ GMOS 

 email : gmos@satriwit.ac.th

WHITE

GMOS TEAM
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RED

อย่ำเก็บควำมสำมำรถที่คุณมี

พื้นที่ตรงนี้เป็นของคุณ
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 โรงเรียนสตรีวิทยำชื่อน้ีถ้ำถำมใครไม่ว่ำใครก็ต้อง

นึกถึง โรงเรียนหญิงล้วนท่ีมีชื่อเสียงเด่นในด้ำนวิชำกำร มี

ควำมทนัสมยัในด้ำนสือ่กำรเรยีนกำรสอนทีค่รบครนัและล�ำ้

หน้ำ แทบไม่น่ำเชื่อว่ำเมื่อ ๑๑๓ ปีที่แล้ว สตรีวิทยำยังเป็น

เพียงโรงเรียนเล็กๆเท่ำนั้น เรื่องรำวของสตรีวิทยำได้ปลูกฝัง

ลงไปในตัวของฉัน ไม่ใช่ด้วยกำรบังคับให้ท่องประวัติของ

โรงเรยีน แต่เพรำะกำรแสดงออกในทุกๆ วันทีท่�ำให้ฉนัเข้ำใจ

ว่ำท�ำไมสตรีวิทยำถึงสำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็นโรงเรียนหญิง

ล้วนอันดับหนึ่งได้ แม้ว่ำต้องผ่ำนวิกฤตมำอย่ำงมำกมำย

 ฉันเข้ำมำเรียนในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ม.๑ ตอนแรกฉัน

ไม่ได้สนใจโรงเรยีนน้ีอะไรมำกมำย ก็แค่รูว่้ำโรงเรยีนน้ีมชีือ่ท่ี

ดังพอสมควรและเป็นโรงเรยีนหญิงล้วน ครัง้แรกฉนัมำสอบ

ในรอบห้องเรยีนพิเศษ แน่นอนว่ำฉนัไม่ตดิแต่มนัปลกุบำงสิง่

บำงอย่ำงในตัวฉัน ท�ำให้ฉันรู้สึกว่ำฉันต้องเข้ำโรงเรียนน้ีให้

ได้ ท่ีนี่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงเก่ำแก่แต่มันมีอะไรมำกกว่ำน้ัน 

อะไรบำงอย่ำงที่ฉันไม่รู้ว่ำท�ำไมอำจเป็นภำพอำจำรย์ท่ีมำ

คมุสอบพวกเรำด้วยสำยตำหวังดปีนกับควำมคำดหวังว่ำจะ

มีเด็กสักคนในน้ีได้กลำยมำเป็นลูกศิษย์ หรือ อำจเป็นรุ่นพ่ี

ทีม่ำแอบมองพวกเรำอย่ำงตืน่เต้นว่ำท่ีได้รุน่น้องหน้ำใหม่ แต่ 

วินำทีนั้นฉันก็ตัดสินใจทันที นับจำกนี้ฉันจะต้องให้สตรีวิทยำ

กลำยเป็นบ้ำนหลังท่ีสองให้ได้ โอกำสของฉันยังไม่หมด 

กำรสอบเข้ำรอบธรรมดำยังรอฉันอยู่  และฉันต้องท�ำให้ได้

 ควำมพยำยำมของฉันประสบควำมส�ำเร็จ ฉัน

สำมำรถสอบเข้ำมำเป็นนักเรียนสตรีวิทยำได้อย่ำงถูกต้อง

และเต็มภำคภูมิ ฉันอดย้ิมท้ังน�ำ้ตำไม่ได้เมื่อได้เริ่มงำนรับ

น้องพวกพ่ีๆพยำยำมดูแลพวกเรำเป็นอย่ำงดี กิจกรรมต่ำงๆ

สะท้อนถึงควำมตั้งอกตั้งใจท่ีจะได้รับเรำมำเป็นส่วนหน่ึง

ของโรงเรียนแห่งนี้ เสียงพี่ประธำนนักเรียนพูดปนเสียงสะอื้น

เมื่อต้องกล่ำวถึงเวลำที่พี่ต้องจำกโรงเรียนนี้ไป และ ต้องฝำก

อนำคตของโรงเรียนแห่งน้ีไว้ในโรงเรียนแห่งน้ีไว้ในมือของ

เรำ “พี่ต้องฝำกโรงเรียนไว้กับน้องๆ นะคะ พี่อยำกให้น้องรัก

โรงเรียนแห่งนี้อย่ำงที่พ่ีรัก โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนของน้อง

แล้วนะคะ” ค�ำว่ำ โรงเรียนของน้องเหมือนกระแทกเข้ำไป

กลำงใจของฉัน ใช่แล้ว สตรีวิทยำเป็นโรงเรียนของฉัน และ

ฉันจะดูแลให้ดีที่สุดฉันให้ค�ำสัญญำกับตัวเองเบำๆ  ในใจ

ณ ที่แห่งนี้

เรื่อง  :  ณัฏฐิยำ  เดชนที

ภำพ  :  โกเมน  ปำปะโถ 

 ตลอดเวลำสตรวิีทยำได้ให้อะไรหลำยสิง่หลำยอย่ำง

กับฉันมำกมำยทั้งเพ่ือนดีๆ วิชำควำมรู้ บรรดำอำจำรย์ที่

เอ็นดูพวกเรำอย่ำงจริงใจ ตลอดเวลำเมื่อมีคนมำถำมว่ำ

อยู่โรงเรียนอะไร ฉันจะตอบออกไปพร้อมกับรอยย้ิมกว้ำง

อย่ำงภำคภูมิใจว่ำ “สตรีวิทยำค่ะ” ประวัติเรื่องรำวต่ำงๆ

ของโรงเรียนไหลผ่ำนเข้ำมำรำวกับเป็นเรื่องธรรมชำติ เรื่อง

รำวของสตรีวิทยำตั้งแต่เรื่องก่อตั้งครั้งแรกซึ่งเคยตั้งอยู่ท่ี

วังพระองค์เจ้ำอลังกำรหลังโรงหวยซึ่งตอนนั้นสตรีวิทยำ

เป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นโรงเรียนหญิง

ล้วนด้วยซ�ำ้ ท้ังเรื่องท่ีสตรีวิทยำต้องไปรวมกับโรงเรียน

ศึกษำนำรี ท้ังเรื่องของคุณครูสิริมำ จิณณำสำ ท่ีได้ต่อสู้

อย่ำงกล้ำหำญเพ่ือรักษำสตรีวิยำไว้ไม่ให้ต้องไปรวมกับ                                 

โรงเรียนเบญจมรำชำลัยและ พล.ร.อ.หลวงสินธุ์สงครำมชัย 

ที่ได้ชื่อว่ำผู้ชุบชีวิตสตรีวิทยำเน่ืองจำกเป็นผู้สร้ำงสตรีวิทยำ

ขึน้มำอกีครัง้ โดยสถำนท่ีนัน่คอืสตรวิีทยำในปัจจบุนั ท้ังเรือ่งที่

สตรวีทิยำเคยต้องปิดครัง้หน่ึงจำกเรือ่งสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง 

และเมือ่สตรวิีทยำเปิดตวัก็ได้สร้ำงชือ่เสยีงมำกมำยท้ังเรือ่งที่

นกัเรยีนสตรวิีทยำได้คว้ำทีห่น่ึงจำกกำรสอบไล่ของท้ังประเทศ 

ทั้งเรื่องของสมเด็จย่ำที่เคยเป็นศิษย์เก่ำของสตรีวิทยำ อีกทั้ง

เรือ่งรำวของศษิย์เก่ำท่ีได้สร้ำงชือ่เสยีงของสตรวิีทยำให้อย่ำง

มำกมำย ทัง้ด้ำนวิชำกำร กำรเมอืง ธุรกิจและแม้กระท่ังวงกำร

บันเทิง

 เวลำนำนถึง ๑๑๓ ปีได้ก่อให้เกิดเรื่องรำวต่ำงๆ

มำกมำย ท้ังเรื่องรำวท่ีไม่น่ำเชื่อว่ำจะก้ำวผ่ำนมำได้และ
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เรื่องรำวที่ชวนให้หัวใจพองตัว ถ้ำเทียบกับระยะเวลำ

เพียง ๖ ปีที่ฉันได้เข้ำมำศึกษำในที่นี่ ฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ำ                            

ฉันยังไม่พอเลย ฉันอยำกดูแลโรงเรียนให้ดีกว่ำนี้ ฉันอยำก

ตอบแทนโรงเรียนให้ได้มำกกว่ำน้ี แต่น่ำเสียดำยท่ีฉันไม่

สำมำรถท�ำได้ ฉันไม่สำมำรถหยุดเวลำได้ ในปีที่ ๑๑๓ คือ

ปีท่ีฉันใกล้จะต้องออกไปจำกรั้วแดงขำวแห่งน้ี ฉันไม่อำจ

ดูแลโรงเรียนได้อีกแล้วสิ่งที่ฉันท�ำได้คือ ฝำกโรงเรียนแห่ง

น้ีไว้กับเลือดแดงขำวรุ่นใหม่ แต่ว่ำถึงฉันจะจำกโรงเรียน

แห่งนี้ไป แต่เลือดแดงขำวฉันจะไม่มีทำงเปลี่ยนสี หัวใจ

ฉันจะเป็นสีแดงขำวตลอดไป สตรีวิทยำ...โรงเรียนของฉัน

         “ เลือดแดงขาว...เราทะนง  อาจองเข้มข้นมิเคยคลายบรรเทา

 ยามเราเรียนเพียรรับเอา  เลือดเราแดงขาวคงมั่นในความดี

 สวยงามเป็นสง่า   งามกิริยาสมศักดิ์ดรุณี

 เยื้องกรายพาที   สมกุลสตรีศรีงามวิไล

 เด่นในกีฬา    ไว้ชื่อลือชาหาญกล้าชิงชัย

 เราสามัคคีร่วมใจ   แข็งแกร่งเกรียงไกรหาใครเปรียบปาน ”
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 ในฉบับปฐมฤกษ์ของนิตยสำร GMOS นี้ทำง

นิตยสำรได้รับเกียรติจำก ดร.จ�ำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ ผู ้

อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำคนปัจจุบัน ให้สัมภำษณ์

และสอบถำมถึงควำมคิดเห็นของท่ำนเก่ียวกับสตรีวิทยำ         

ในปัจจุบัน และสตรีวิทยำที่จะเป็นต่อไปในอนำคตค่ะ

ครูได้รับแรงบันดาลใจอะไร หรือเหตุการณ์ไหน ที่

ทำาให้เลือกประกอบอาชีพครูคะ

 กำรเริ่มต้นของครูเริ่มต้นจำกต่ำงจังหวัด    สังคม

ต่ำงจังหวัดอำจจะคิดว่ำอำชีพครูเป็นอำชีพที่มีเกียรติ เป็น

อำชีพที่มีคนเคำรพนับถือ เป็นอำชีพท่ีสังคมยอมรับ แล้ว

คุณพ่อคุณแม่ก็วำงแผนชีวิตไว้ให้แล้วว่ำอยำกให้ลูกเป็นครู 

ทั้งที่ตัวครูเองก็ตอนที่จบ ม.ต้น ก็ตั้งใจไปต่อ ม.ปลำยเพ่ือ

ทำงเลือกอ่ืน ๆ แต่สุดท้ำยก็ทนกระแสของพ่อแม่ไม่ได้ เลย

เรียน ม.ศ.4 ได้ปีเดียว ก็ต้องกลับมำเรียนครู มันเป็นควำมสุข

ของคุณพ่อคุณแม่ คือเด็กสมัยครูก็อำจ    ไม่เหมือนกับพวก

เรำ อำจไม่ได้กดดัน ไม่ได้เป็นเรื่องของกำรเสียใจ หรือถูก

บังคับอะไร คือพ่อแม่อยำกให้เป็นอย่ำงนั้น   ก็เลยไปเรียนครู

ภาพความเป็นครูก่อนที่จะได้เป็นครู กับหลังที่ได้เป็น

ครูแล้ว มีอะไรแตกต่างไปจากความคิดเดิมไหมคะ

มันก็ไม่ได้แตกต่ำงไปจำกท่ีคิด เพรำะเรำก็คุ้นเคยกับภำพ

ครูท่ีมำสอนเรำตอนเป็นนักเรียนอยู่แล้ว เพรำะฉะน้ันเวลำ

จะสอนวิชำอะไรก็นึกถึงว่ำครูคนนั้นเคยสอนอะไรเรำมำ  พอ

เป็นครูเรำก็เลยไม่รู้สึกว่ำยำกที่จะสอน มันอำจจะประกอบ

กับเด็กสมัยน้ันก็ยังไม่ดื้อ ยังอยู่ในระเบียบวินัยมำกกว่ำด้วย

อย่างที่ครูได้บอกให้ทราบว่า เด็กในสมัยก่อนนั้นอยู่ใน

ระเบียบวินัยมากกว่า ก็อยากจะทราบว่า คิดว่ามีปัจจัย

ใดบ้างที่ทำาให้นักเรียนดื้อมากขึ้นในปัจจุบัน

มันไม่ใช่เรื่องของควำมดื้อไม่ดื้อ คือ ในสมัยหนึ่งที่เทคโนโลยี

กำรสื่อสำรต่ำง ๆ ยังไม่เข้ำมำ นักเรียนก็ไม่มีช่องทำงที่จะท�ำ

กิจกรรมอย่ำงอื่น นอกจำกอยู่ในห้องเรียน แล้วท�ำกิจกรรมที่

โรงเรยีนจดัให้ หรอืท่ีครแูต่ละวิชำจดัให้เท่ำนัน้เอง เพรำะสมยั 

ครูเป็นนักเรียนเองทีวียังไม่ได้ดูเลย  ก็ฟังเอำจำกวิทยุ มันก็

ไม่ได้เห็นภำพอะไร แต่พอมีทีวี มีภำพอะไรมันก็ท�ำให้เด็กมี

พัฒนำกำรมำเรื่อย ๆ ตำมสถำนกำรณ์       ที่เปลี่ยนแปลง 

มันก็เกิดเป็นกำรท่ีนักเรียนไปเก็บ ไปจดจ�ำมำ กำรดื้อหรือ

กำรเถียงพ่อแม่ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น

มำกกว่ำ แต่ว่ำตรงน้ันพ่อแม่ในอดีตก็อำจจะมองว่ำเป็น

เรื่องของควำมก้ำวร้ำว เป็นเรื่องของกำรดื้อแต่    ที่จริงไม่ใช่

ในฐานะครูเป็นผู้อำานวยการสตรีวิทยา อยากทราบว่า

ยังมีสิ่งใดในสตรีวิทยาที่เห็นว่ายังต้องพัฒนาคะ

 ครูเข้ำมำโรงเรียนสตรีวิทยำ ในเบื้องต้นก็อยำกจะ

บอกว่ำมคีวำมสขุทีไ่ด้มำอยู่กับนักเรยีนหญิงล้วน อนันีย้อมรบั

เลยว่ำเป็นควำมสุขจริง ๆ แต่ตรงนี้มันก็เป็นควำมยำกที่ว่ำ

เรำมำอยู่หญิงล้วนเน่ีย เรำจะท�ำให้นักเรียน      หญิงล้วน

เป็นสตรีท่ีอ่อนน้อม อ่อนอะไรในปัจจุบันมันก็ยำกเหมือน

กัน แต่ว่ำเรำก็จะสร้ำง ส่งเสริม หรือจะให้ควำมรู้อะไรกับ

นักเรียนที่บอกถึงควำมเป็นผู ้หญิง อย่ำงโรงเรียนนี้มีอัต

ลักษณ์ที่ว่ำ “ยอดนำรีสตรีวิทยำ” คือ จะบอกว่ำนักเรียน

สตรีวิทยำกระโดกกระเดกก็ไม่ใช่ เพรำะเรำก็มีรำยละเอียด

ในควำมเป็นยอดนำรีอยู่แล้ว แต่ถำมว่ำยังอยำกจะท�ำอะไร

ให้กับนักเรียนอีกไหม ก็อยำกจะมองถึงควำมรู้ในเชิงลึกที่

นักเรียนน่ำจะได้ควำมรู้  รู้อะไรมำกกว่ำที่เป็นอยู่ ในเรื่อง

ของควำมทันสมัยของควำมรู้ต่ำง ๆ เพรำะตอนน้ีโลกมัน

เป็นโลกของกำรแข่งขันไปแล้ว ตรงนี้เรำต้องยอมรับว่ำ ณ 

วันนี้เรำบอกว่ำคนเก่ง ๆ เข้ำมำสตรีวิทยำน้ันก็ใช่ แต่ควำม

เก่งในภำพรวมของสตรีวิทยำนี้ต้องสำมำรถไปแข่งขันกับ

โลกภำยนอกได้ ไม่ว่ำจะเป็นโลกภำยนอกท่ีเป็นโรงเรียน

ด้วยกัน หรือจะตอนน้ีก็ต้องถึงขั้นไปต่ำงประเทศแล้วก็ตำม

คุยกับผู้อ�ำนวยกำร
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เด็กเก่งในความคิดของครูเป็นอย่างไรบ้างคะ

	 การมีความเก่งน้ันก็เป็นเรื่องที่ดี	 แต่ความเก่งน้ันก็

ต้องสามารถท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 สามารถท่ี

จะเป็นผู้ให้กับสังคมได้	ไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเห็นแก่ตัว	หรือว่า

ไม่ช่วยเหลือใครเลย	ในสมัยหนึ่งเคยมีค�ำว่ำ «เก่ง ดี มีควำม

สุข» แต่สมัยนี้เขำจะกลับเอำ “ดี” ขึ้นมำก่อนเป็น “ดี เก่ง มี

ควำมสุข” น่ันคือหมำยควำมว่ำ ขอเป็นคนดีก่อน เป็นคนดี

ที่จะท�ำให้สังคมมีควำมสุข แล้วก็มีควำมเก่ง พอสองอย่ำงนี้

รวมกนัแล้วก็คดิว่ำ เรำก็จะมชีวีติอยู่ในสงัคมอย่ำงมคีวำมสขุ

ครูคิดว่าระเบียบวินัยมีความสำาคัญต่อการเรียนอย่างไร

 มีควำมเชื่ออย่ำงหนึ่งที่เป็นควำมเชื่อโดยสมมติฐำน

ว่ำ ถ้ำนักเรียนดี มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ก็ย่อม

ส่งผลต่อกำรเรียนของนักเรียนด้วย เพรำะฉะน้ันก็ย้อนกลับ

มำว่ำระเบียบวินัยก็ยังมีควำมจ�ำเป็นที่โรงเรียนต้องหำ

มำตรกำรร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ท�ำ

ข้อตกลงว่ำอยำกให้นักเรียนสตรีวิทยำมีระเบียบวินัยใน

เรื่องใด มำกน้อยแค่ไหน มำตกลงร่วมกัน แล้วเรำก็จะ

อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และครูก็คิดว่ำอะไรก็ตำมถ้ำ

เรำรู ้หน้ำที่ตนเอง รู ้บทบำทตนเอง ก็จะไม่เป็นกำรสร้ำง

ภำระให้แก่กัน นักเรียนก็ไม่สร้ำงภำระให้กับคุณครู คุณครู

ก็จะไม่ลงไปก�ำกับ หรือท�ำอะไรท่ีจะท�ำให้นักเรียนไม่

สบำยใจ ซึ่งครูเองก็ไม่ได้อยำกให้เกิดบรรยำกำศอย่ำงนั้นค่ะ

เมื่อซักครู่ครูพูดถึงการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงอยาก

จะถามว่าในปี 2558 ที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนมีนโยบายอะไรบ้างที่เตรียมให้นักเรียนมีความ

พร้อมในการเข้าไปแข่งขันตรงนั้นได้

 ถึงแม้ในปี 2558 เรำจะเน้นเรือ่งเศรษฐกิจก็จรงิ แต่พอ

เรือ่งเศรษฐกิจมนัเข้ำมำ อย่ำงอืน่มนัก็เข้ำมำด้วย คอืในปีกำร

ศึกษำ 2556 น้ัน โรงเรียนเรำก�ำลังจะเปิดห้องเรียนพิเศษซึ่ง

เดิมเรำก็มีอยู่แล้วคือห้องเรียน  Gifted แต่ปีนี้ทำง สสวท. เขำ

ให้เรำเข้ำโครงกำรในกำรจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 

ม.ต้น นั่นก็หมำยถึงจะมีห้องเรียนท่ีเข้มข้นเรื่องวิทยำศำสตร์

เพ่ิมขึ้นมำอีกห้อง นอกจำกห้อง Gifted    ที่มีอยู่แล้วสอง

ห้อง  และโรงเรียนสตรีวิทยำก็จะเปิดห้องเรียน EP (English 

Program) ด้วย เพ่ือบอกให้รู้ว่ำโรงเรียนสตรีวิทยำก�ำลังจะ

เปิดสู่นำนำชำติในอนำคตอันใกล้ ถึงแม้เรำจะมีหลักสูตร 

Intensive แล้วก็ตำม แต่ Intensive ก็เป็นหลักสูตรหลักสูตร

หนึ่งท่ีไม่ได้สอนด้วยภำษำอังกฤษท้ังหมด แต่ว่ำของ EP น้ี

จะสอนด้วยภำษำอังกฤษทั้งหมด ซึ่งหลักสูตร EP ที่ก�ำลังจะ

เปิดน้ันเป็นไปตำมหลกัสตูรของท่ีทำงกระทรวงนัน้ก�ำหนดค่ะ

อยากให้ครูเชิญชวนนักเรียนที่สนใจที่จะสมัครเข้า  ม.1 

โครงการห้องเรียนพิเศษค่ะ

 อย่ำงท่ีได้บอกไปแล้วว่ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษ

ในปีกำรศึกษำ 2556 น้ัน ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนเรำได้เปิด

ห้องเรียนพิเศษ 5 ห้องเรียน คือ Gifted 2 ห้อง วิทยำศำสตร์

เข้มข้น 1 ห้อง แล้วโครงกำร EP อีก 2 ห้อง ถ้ำมองไปใน

อนำคตอันใกล้ โรงเรียนเรำก็จะเป็นโรงเรียนที่มีควำมเข้ม

ข้นในด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 

 ส�ำหรับนักเรียนท่ัวไปเรำก็ยังไม่ทอดท้ิง เรำก็ยัง

ให้โอกำส ให้ควำมเสมอภำคกับนักเรียนอื่น ๆ โรงเรียน

ขอให้ควำมมั่นใจกับผู ้ปกครองที่จะส ่งบุตรหลำนเข ้ำ

มำเรียนว่ำ โรงเรียนสตรีวิทยำของเรำมีกำรพัฒนำมำ

อย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรดูแลนักเรียนครบในทุก ๆ ด้ำน 

ท้ังในด้ำนคุณธรรม และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรค่ะ

ขอให้ครูอวยพรปีใหม่แก่ชาวสตรีวิทยาหน่อยค่ะ

 ก็ส�ำหรับป ี  2556 ก็เป ็นป ี ท่ีแม ้ว ่ำโลกเรำจะ

เปล่ียนแปลงไปอย่ำงไรก็ตำม แต่ว่ำควำมสุขที่เรำเสำะ

แสวงหำได้น้ันอยู่ท่ีตัวเรำ เพรำะฉะน้ันคิดว่ำสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียนสตรีวิทยำในทุก ๆ ด้ำนตั้งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบำ

อำจำรย์ท่ีเกษยีณอำยุไปแล้ว ครท่ีูไม่ได้อยู่โรงเรยีนสตรวิีทยำ

แล้ว หรือรุ่นพ่ีศิษย์เก่ำก็ตำม จะเป็นแบบอย่ำงของกำรส่ง

ทอดควำมดี และควำมสุขท่ีเคยมีอยู่ในสตรีวิทยำให้กับ

พวกเรำ และในปี 2556 ก็จะเป็นปีที่เรำมีควำมสุขร่วมกัน

ในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือจะสร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

สตรีวิทยำ ครูก็ขอก�ำลังใจจำกพวกเรำ แล้วก็ให้ก�ำลังใจพวก

เรำด้วยเช่นกัน ทั้งครู ท้ังนักเรียนน้ัน ครูคิดว่ำทุกคนนั้นมี

ควำมปรำรถนำดต่ีอโรงเรียนสตรีวิทยำ ก็ขออวยพรให้นกัเรยีน 

คุณครู และผู้ปกครองทุกคนมีควำมสุขตลอดปี 2556 ค่ะ
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ลดำ ภู่พัฒน์ (ปอน)
ประธำนนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยำคนที่  32 

The Most Famous
ลดำ  ภู่พัฒน์ (ปอน)
 ในเวลำนี้คงไม่มีใครในสตรีวิทยำไม่รู้จักเธอคน

นี้ ‘ปอนด์ - ลดำ ภู่พัฒน์’ ประธำนนักเรียนคนปัจจุบันของ

สตรีวิทยำ เรำอำจจะได้รู้จักเธอกันไปบ้ำงแล้ว แต่ในครำวนี้

เรำมำรับรู้เรื่องรำวของเธอในอีกมุมหนึ่งกัน

แนะน�ำตัวเองที่เป็นแบบสไตล์ของตัวเองหน่อย

ชื่อลดำ ภู่พัฒน์ ชื่อเล่นชื่อปอนด์ เกิด 9 พฤศจิกำยน 

2536 อำยุ19 นับถือศำสนำคริสต์ เป็นลูกคนกลำง พี่น้อง 2 

คน ผู้หญิงหมดเลย

ถ้ำตัวเองเป็นสินค้ำชนิดหนึ่ง คิดว่ำตัวเองเป็นอะไร โฆษณำ

ตัวเองหน่อย

อืมมม...นี่ต้องใช้กระบวนกำรคิดนะเนี่ย... เป็น

พัดลมละกัน แบบเย็นๆ ท�ำให้คนรู้สึกสบำย ไม่เปลืองไฟ 

อยำกเลือกให้จ่อตรงไหนก็จ่อได้ (หัวเรำะ)

อยู่สตรีวิทยำมำ 6 ปีแล้ว วีรกรรมอะไรที่ประทับใจที่สุด ที่ตัว

เองเคยท�ำ

ตอนอยู่ ม.1 เคยไปนั่งเล่นหมำกรุกกับลุง คือนั่งรอ

แม่ ไม่มีเพื่อนอยู่ ก็เลยไปนั่งให้ลุงยำมสอนเล่นหมำกรุกไทย 

ก็นั่งเล่นหมำกรุกกัน 

6 ปีที่สตรีวิทยำ คิดว่ำโรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนไปมำกที่สุด 6 

ปีที่ผ่ำนมำ

ไม่รู้ว่ำโรงเรียนเปลี่ยนรึเปล่ำ แต่ว่ำมุมที่มองมัน

ก็ต้องเปลี่ยนไปบ้ำงแหละ เคยมีคนบอกว่ำ คนเรำจะมี

ประวัติศำสตร์ส่วนตัวที่ท�ำให้รู้สึกว่ำยุคของตัวเองเป็นยุคที่

ดีที่สุด แบบเวลำเรำมองมองน้อง ม.1 แล้ว เรำก็จะรู้สึกว่ำ 

เอ๊ะ ตอน ม.1 มันต้องเป็นแบบนี้ สมัยเรำไม่ใช่แบบนี้ แต่

จริงๆ มันก็เปลี่ยนไปทุกปี

อะไรคือแรงบันดำลใจจริงๆ ในกำรมำสมัครประธำน

นักเรียน

พูดจริง ๆ คือ กำรได้เป็นคนส�ำคัญ ถ้ำอยำกจะท�ำ

อะไรซักอย่ำงมันท�ำได้ มันมีลู่ทำงในกำรท�ำ แล้วจริงๆ คนที่

ลงสมัครทุกคนก็คิดอย่ำงนี้แหละ เพรำะว่ำเรำยังเป็นเด็ก เรำ

ไม่ได้มำหำผลประโยชน์อะไร แต่รู้สึกเหมือนว่ำเรำสำมำรถ

ท�ำอะไรได้ กำรที่แบบนั่งอยู่เฉยๆ นั่งมองดูคนอื่นไป แล้วก็

วิจำรณ์ไป มันไม่ได้อะไรขึ้นมำ สู้ลงมำท�ำเองเลยดีกว่ำ ง่ำย

ดี(หัวเรำะ)

ควำมสุขที่ได้เป็นประธำนนักเรียนคืออะไร?

มันเหมือนเป็นวิชำเสริมวิชำหนึ่ง จริงๆ แล้วเหมือน

คนจะมองว่ำต้องเสียสละ ท�ำนู่นท�ำนี่ให้โรงเรียน แต่เรำก็ได้

นู่นได้นี่มำตลอดทำงที่ท�ำมำ ได้เพื่อนได้อะไร สนุกดี ตลกดี 

แล้วก็ได้เห็น มุมแปลกๆใหม่ๆ ของโรงเรียน แล้วก็อยู่ๆ ไป

ทำงไหนก็มีแต่คนรู้จักตลกดี 

ควำมฝันตอนนี้ยังเหมือนตอนม.1อยู่รึเปล่ำ?

เมื่อคืนฝันว่ำบ้ำนโดนยึด แต่เมื่อตอน ม.1 เคยฝัน

ว่ำแบบเจอผีในบ้ำนตัวเองไรเงี้ย เออไม่เข้ำใจเหมือนกัน

ว่ำท�ำไมตอนนี้โดนยึดได้ ท�ำไมคนที่มำยึดบ้ำนเรำไม่โดน

ผีหลอกล่ะ (หัวเรำะ)

คิดว่ำอะไรในตัวเองที่อยำกเปลี่ยนมำกที่สุดตอนนี้?

ลดควำมอ้วน

ถ้ำหนีจำกโลกนี้ได้หนึ่งวันจะไปไหน แล้วไปท�ำอะไร?

พูดจริงๆ ไม่อยำกไปที่ไหนนอกจำกโลกนี้แล้ว 

(หัวเรำะ) 
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«ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม 

อย่าให้ใครมาว่าโรงเรียนของเราได้»

ถ้ำขอพรปีใหม่ได้หนึ่งข้อจะขออะไร

ขอปีใหม่เรื่อย ๆ ทุกปี

เคยท�ำปณิธำนปีใหม่ส�ำเร็จมั้ย สิ่งนั้นคืออะไร

ปณิธำนปีใหม่ เคยอยำกให้ปีหนึ่งไม่ต้องเป็นอะไร

เลย แล้วก็ไม่ได้เป็นไรจริงๆ ไม่ได้ท�ำไรเลย (หัวเรำะ)

เคำท์ดำวน์ในฝันอยำกไปที่ไหน ไปกับใคร ท�ำอะไร?

อยำกตั้งวงร้องเพลงนี่แหละ กับเพื่อนๆ กับ

ครอบครัวที่ไหนก็ได้ ใต้น้�ำก็ได้ บนฟ้ำก็ได้

คิดว่ำค�ำพูดไหนของหมอดูที่โดนใจ ใช่เลยที่สุด 

หมอดูใต้ต้นมะขำมบอกว่ำ เนี่ย ไม่มีดวงได้ไปเมือง

นอกหรอก อืม.. ปีถัดมำ ได้ไปเลยครับ

เพลงอะไรที่อธิบำยชีวิตช่วงนี้ได้ดีที่สุด

เพลงสุขใจของจีน มหำสมุทร 

คิดยังไงกับกำร..แช่แข็งประเทศไทย

เอำเย็นๆ ก็พออะ แข็งเลยมันไม่ไหวอะ คือเคย

ผ่ำนจุดๆ นั้นมำแล้ว แบบ.. แสบจมูกแสบผิวไรเงี้ย หำยใจ

ล�ำบำก

ถ้ำมีม็อบบุกโรงเรียนจะหนีไปที่ไหนที่แรก

ที่แรก....เข้ำไปอยู่รวมกับม็อบ (หัวเรำะ) 

เชิญชวนน้องม.5 ลงสมัครประธำนนักเรียนหน่อย

ถ้ำรู้สึกว่ำ... อยำกจะท�ำอะไรซักอย่ำง เป็น

ชิ้นเป็นอัน อะไรที่มันเป็นผลดีแน่ ๆ ก็อยำกให้มำ 

ไม่มีอะไรน่ำกลัว ได้ท�ำให้รู้ด้วยว่ำ ในเวลำที่มีเท่ำๆ 

กันกับเพื่อนคนอื่น เรำท�ำอะไรได้ตั้งหลำยอย่ำง 

...เก๋อะ! เฮ้อ! (หัวเรำะ) 

อยำกบอกอะไรกับตัวเองใน 10 ปีข้ำงหน้ำ

แฟนหล่อจัง  ♥

อยำกฝำกอะไรกับน้องๆ ชำวสตรีวิทยำบ้ำง?

เคยบอก เคยพูดค�ำนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม 

อย่าให้ใครมาว่าโรงเรียนของเราได้ ถ้ำอะไรที่เห็นว่ำไม่ดีอยู่

ในโรงเรียน ก็พยำยำมเปลี่ยน ถ้ำจะเปลี่ยนอะไรซักอย่ำง  

ทำาไปเลย ไม่ใช่มำนั่งวิจำรณ์

ถ้ำพี่ปอนมีลูกสำว จะให้ลูกสำวพี่ปอนมำเรียนที่นี่  

จึงอยำกให้น้องๆ ช่วยอุ้มชูโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่น่ำเรียน

ตลอดกำล
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พลอยรัก   ผ่องใส (พลอย) 

ม. 6.8 (ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์)

กลุ่มกำรเรียนวิทย์-คณิต

ธัญพิชชำ   เหล่ำธนำนุกูล (กบ)

ม. 6.7  (ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์)

กลุ่มกำรเรียนวิทย์-คณิต

SW GIRLS

 ฉบับปฐมฤกษ์นี้ สำมดรัมเมเยอร์สำวผู้ถูกเลือก

จำกชำวสตรีวิทยำให้เป็นผู้ควงคฑำในวันกีฬำประเพณี ครั้ง

ที่ 64 ของโรงเรียนสตรีวิทยำ คือ    ฟอนต์ –ศศิลักษณ์ ศิริ

พจนำกุล, พลอย - พลอยรัก ผ่องใส และ กบ - ธัญพิชชำ เห

ล่ำธนำนุกูล ได้มำร่วมพูดคุยกับนิตยสำร GMOS 

Q : โรงเรียนให้ตัดผมสั้น แต่ท�ำไมฟอนต์ไว้ผมยำวได้

ฟอนต์ : เรียนยิมนำสติก และบำงคนก็เรียนนำฏศิลป์ เค้ำให้

ไว้ผมยำวได้

Q : อ๋อ คือคนที่ผมยำวคือคนที่เรียนนำฏศิลป์?

ฟอนต์ : ใช่

Q : ถ้ำสมมุติว่ำตัวเองเป็นสินค้ำชนิดหนึ่ง โฆษณำตัว

เองหน่อยสิ 

พลอยรัก :  เป็นนมมีประโยชน์ๆ มันมีประโยชน์(ข�ำ) ยิ่งกิน

แล้วยิ่งสูง

ฟอนต์ :  เป็นไก่ KFC ได้ป่ะ แบบเนื้อแน่ๆอะไรเงี้ย กรอบ

นอกนุ่มใน 

กบ  :  เรำอ๋อ...ซำลำเปำ

Q: อะไรดลใจให้สมัครดรัมเมเยอร์  

พลอยรัก :  เพื่อนถีบ

ฟอนต์ : เพื่อนลง ก็บอกให้ลงด้วย

กบ  :  เรำมำสำย แล้วในห้องไม่รู้โหวตกันยังไง ลงชื่อให้

เสร็จเรียบร้อย จบ! 

Q: ถ้ำเป็นดรัมเมเยอร์อ่ะ แล้วจะใส่ชุดอะไรก็ได้ อยำก

ใส่ชุดไหนมำกที่สุด ลักษณะไหน...

พลอยรัก  : two-piece บิกินี่(ข�ำ)

ฟอนด์ : ชุดแบบ แม่มดโดเรมีอะน่ำรักๆ

กบ : อยำกใส่กำงเองอ่ะ เสื้อสูท หำงจิ้งหรีด (ทักซิโด้) ใช่เลย 

Q:ควำมฝันตอน ม.1 กับตอนนี้ เปลี่ยนไปบ้ำงมั้ย  

ฟอนต์  :  เปลี่ยนเพรำะว่ำตอน ม.1 คิดว่ำโตขึ้นจะเป็นหมอ

ฟันแต่ตอนนี้เรียนสำยศิลป์ คงเป็นได้แค่แอร์โฮสเตสไรงี้(ข�ำ)  

พลอยรัก : อืมมมม.... = =”

กบ  :  ลืมไปแล้วว่ำ ม.1 ฝันไรอ่ะ 

Q:อยำกเปลี่ยนอะไรในตัวเองมำกที่สุด  

ฟอนต์  :  ไหล่ตัวเอง อยำกให้ไหล่เล็กกว่ำเนี้ย ไม่ชอบไหล่

พลอยรัก  :  อยำกขำวกว่ำนี้ 

กบ  : อยำกเปลี่ยนนิสัยตอนนี้ของตัวเอง  ที่มันไม่รู้อะไรเลย

ซักอย่ำงนอนทั้งวัน (ข�ำ)
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กลุ่มกำรเรียนศิลป์-ภำษำ



Q: ปีที่ผ่ำนมำ วันไหนน่ำจดจ�ำที่สุด แบบประทับใจ

ที่สุด 

พลอยรัก  : วันพ่อ ไปกินข้ำวกับครอบครัว 

กบ  : ไปญี่ปุ่น ไปโครงกำรแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม มันมำก 

ฟอนต์  :  วันเกิดมั้ง เพื่อนแอบเซอร์ไพรส์ แบบ เอำหมีตัว

ใหญ่ๆ มำให้

Q: ควำมสำมำรถพิเศษในตัวเองที่ proudly พรีเซ็นต์

มำกที่สุด 

ฟอนต์  : เรำแบบว่ำมีจมูกเป็นเลิศ แบบว่ำ คือแบบ ได้กลิ่น

แมลงสำบมำไกลๆ ขนำดอยู่อีกโต๊ะนึงอ่ะ ได้กลิ่นว่ำเป็น

แมลงสำบ

พลอยรัก : ไม่มีอ่ะ ช่วงนี้ไร้ซึ่งควำมสำมำรถ

กบ : ควำมสำมำรถพิเศษเหรอ ร้องคงไม่ได้ ร�ำก็พอโอเค 

Q: คิดว่ำตัวเองเป็นยอดมนุษย์ตัวไหน แล้วเพรำะอะไร

กบ: มันจะมีตัวนึงใน incredible ไอ้ตัวที่มันหำยตัวได้

อ่ะ ลูกสำวอ่ะ ชื่อว่ำไรอ่ะ (ฟอนด์:violet) เออนั่นแหละ                

violet ใช่เลย กบหำยตัวได้ตลอด 

พลอยรัก  :  ยำกจัง (เกำหัวและเกำหัว) 

ฟอนต์ :  elastic girl เหมือนเรื่องเดียวกับกบอ่ะ ก็ยืดหยุ่นได้

ทุกส่วนและยำวทุกส่วนไรเงี่ย ขำกับแขนนะ ขำกับแขนแค่

นั้นแหละ 

พลอยรัก  : นึกออกแล้ว เป็น ben ten  แปลงร่ำงเป็นเอ

เลี่ยนได้ สิบๆ ร่ำงเลยนะ 

Q: ถ้ำขอพรปีใหม่ได้หนึ่งข้ออยำกขออะไร 

พลอยรัก  : ขอให้มีควำมสุขตลอดไป สำธุ

ฟอนต์  : ขอให้ได้ขออีกร้อยข้อ 

กบ  :   เรำอ๋อ เอำขอใกล้ๆ ก็แล้วกัน ขอให้สอบติดเอ็นท์ได้ที่

ดีๆ โอ้ สำธุ! 

Q: เคยท�ำปณิธำนปีใหม่ส�ำเร็จมั้ย แล้วสิ่งนั้นมันคือ

อะไร 

ฟอนต์  : แบบเคยตั้งว่ำ จะแบบ ไม่ง่วง ไม่ง่วงเวลำเรียนจะ

ไม่หลับเวลำเรียนอ่ะ แต่ก็ไม่เคยท�ำได้เลย แบบตั้งใจเรียน

สุดๆ ต้องมีซักคำบที่หลับ (ข�ำ) 

กบ  :   กบไม่มีปณิธำนปีใหม่อ่ะ  ปีใหม่มันก็เหมือนวันที่

ผ่ำนไปแค่ทุกคนรู้สึกว่ำมันคือวันที่เริ่มต้นใหม่ แต่ควำมจริง

มันก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน เหมือนแต่ละวันตื่นขึ้นมำปั๊บ ก็วัน

ใหม่

พลอยรัก  : ปีใหม่อยำกท�ำอะไรดี ๆ ที่ไม่ดีในปีที่แล้ว อยำก

ท�ำให้มันดีในปีต่อไป (ซึ้ง)

Q:  เคำท์ดำวน์ในฝันอยำกไปที่ไหน ไปกับใคร 

แล้วไปท�ำอะไร 

พลอยรัก  :  อยำกอยู่บ้ำนเนี่ยแหละ นั่งเคำท์ดำวน์

ธรรมดำ 

ฟอนต์  : ก็คง..อยู่บ้ำนแหละ อยู่กับครอบครัว เพรำะมีกัน

แค่ 3 คนเอง 

กบ  : ก็อยู่บ้ำน ดูหนังข้ำมปี เนอะ ดูกับแม่ เช่ำหนังมำซัก

ห้ำหกเรื่อง แล้วก็ดู เช้ำยันโต้รุ่ง ยันปีใหม่เลย 

Q: คิดยังไงกับเอสโคล่ำ 

ฟอนต์  : เอิ่ม ก็แบบ สีมันก็เหมือนแปบซี่ป่ะแบบ 

รสชำติมันไม่เหมือนกัน มีแต่ควำมซ่ำอย่ำงเดียว 

มันไม่มีควำมหวำนอ่ะ

พลอยรัก: มันไม่อร่อย 

กบ : ไม่รู้อ่ะ ไม่เคยกิน (ฟอนด์:ชื่อมันดูเสี่ยวอ่ะ) 

(พลอยรัก:เสี่ยว เสี่ยวอ๋อ) 

ฟอนต์  :  ไม่รู้ดิ มันดูแบบ ท�ำให้ยิ้มไม่ได้อ่ะ เอสโคล่ำ  

ทุกคน   :  ถ้ำยิ้มต้องแป็บซี่~!! (ข�ำ!!)
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Q: ขอ 3 ค�ำให้ต�ำแหน่งดรัมเมเยอร์ 

ฟอนต์์ : สวย สูง ใหญ่

พลอยรัก  : ขอบ คุณ ค่ะ

กบ: ส้น สูง เมื่อย

Q: บอกลำท่ำนผู้อ่ำนหน่อย  

พลอยรัก  : บอก อันเนี้ยนะ?? บ้ำยบำย

ฟอนต์  : บำย โชคดีนะ จิบิ 

กบ: บ้ายบาย
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 ชื่อเรื่องดูลึกลับซับซ้อนขนำดน้ี อย่ำเพ่ิงตื่นตกใจไป

นะคะ แพนด้ำเห็นว่ำเทศกำลคริสต์มำสใกล้เขำ้มำแล้ว เลย

อยำกจะสร้ำงควำมคึกคักกันสักหน่อยค่ะ! ฉบับนี้ แพนด้ำจะ

พดูถงึเทศกำลคริสต์มำสในมุมทีค่ณุอำจไมเ่คยรู้มำก่อนค่ะ!!

	 ผู้คนท่ัวโลกต่างรู้ว่าเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาล

แห่งความสุข,	 แห่งของขวัญ,	 ความสนุกสนาน,	 การเฉลิม

ฉลอง	 และยังเป็นวันหยุดยาวในหลายๆ	ประเทศท่ีนับถือ

ศาสนาครสิต์อกีด้วย	และต่างทราบกันดว่ีาเทศกาลครสิต์มาส

คอืการเฉลิมฉลองวันประสตูขิองพระเยซคูรสิต์ตามความเชือ่

ของชาวคริสเตียน	 	และที่แน่ๆ	 เมื่อไปไหนมาไหนก็ต้องพบ

เจอคุณลุงซานตา	 (Santa	Claus),	 ต้นคริสต์มาส	 (Christ-

mas	 Tree),	 ตุ๊กตาหิมะ	 (Snowman)	 และกล่องของขวัญ	

(Gifts	 or	 Presents)	 จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ

สากลของเทศกาลคริสต์มาสที่เรารู้จักกันดี	 	 อย่างไรก็ตาม	

เทศกาลคริสต์มาสยังมีอีกหลายสิ่งท่ีน่าสนใจ	 (และหลาย

คนอาจไม่เคยรู้มาก่อน)	 เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง	J

X’MAS หรือ CHIRSTMAS ?

 Q: “ครสิต์มำส” ในภำษำองักฤษเขยีนว่ำ Christ-

mas  บำงครั้งเรำอำจจะเคยเห็นค�ำว่ำ X’Mas เช่น “Merry 

X’mas” เคยสงสัยไหมว่ำท�ำไมจึงต้องแทนค�ำว่ำ Christ ด้วย

ตัวอักษร ‘X’ ?

 
A: 	 X’mas	 นี้	 จริงๆ	 แล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษ	

แต่เป็นภาษากรีกค่ะ	 คำาว่า	 X	 ในภาษากรีกหมายถึง	

Christ	แปลว่า	พระเยซูคริสต์	(Jesus	Christ)	ค่ะ

คริสต์มาสกับสถิติโลก : Guinness 

World Records

 Q: กิจกรรมที่ส�ำคัญอย่ำงหน่ึงในช่วงเทศกำล

ครสิต์มำสก็คอืกำรให้ของขวัญ ซึง่แต่ละคนก็สรรหำของขวัญ

ให้ผูร้บั แม้แต่ในระดบัระหว่ำงประเทศก็มกีำรแลกเปลีย่นของ

ขวญักัน แต่ใครกันล่ะทีใ่ห้ของขวัญทีส่�ำคญัระดบัโลกขนำดที่

ว่ำต้องจดทะเบยีนลงกินเนส บุค๊ (Guinness World Records) ?

 

A: ของขวัญชิ้นอลังกำรท่ีว่ำก็คือ อนุสำวรีย์

เทพีเสรีภำพ (The Statue of Liberty) ซึ่งประเทศฝรั่งเศส

ให้เป็นของขวัญคริสต์มำสแก่สหรัฐอเมริกำ  เนื่องด้วย

ควำมใหญ่โตของของขวัญชิ้นนี้ ที่มีควำมสูงถึง 46.5 เมตร 

และมีน�้ำหนัก 225 ตัน ท�ำให้มันส�ำคัญขนำดต้องขึ้น

ทะเบยีนของขวัญทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลกในกินเนสบุค๊เลยทเีดยีว! 

How old are Christmas trees? 

 Q: ตำมห้ำงสรรพสนิค้ำเรำจะเห็นต้นครสิต์มำส

พลำสติกมีขนำดต่ำงๆ กัน แต่รู ้หรือไม่ว่ำ ต้นคริสต์มำส

ของจริงต้นสีเขียวแต่ละขนำดมีอำยุเท่ำไรนะ?  

A: โดยทั่วไป ต้นคริสต์มำสต้องใช้เวลำถึง 15 ปีกว่ำ

จะมีควำมสูงได้ 6-7 ฟุต หรือ ใช้เวลำประมำณ 4 ปีจึงจะสูง

ขึ้น 1 ฟุต แต่จริงๆ แล้ว ค่ำเฉลี่ยกำรเติบโตอยู่ที่ 7 ปีเลยนะ!

เพลงท่ีขายดีท่ีสุดในช่วงคริสมาสต์ 

(Best-selling record in Christmas)

 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

 by AmY PaNdA
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เบื้องหลังเทศกาลคริสต์มาส...
	 	 	 	 	 	 	 ที่คุณอาจยังไม่รู้!



 เห็นไหมล่ะคะว่ำเรื่องของเทศกำลคริสต์มำสยังมีสิ่ง

ที่น่ำสนใจอีกมำก ถึงแม้เทศกำลคริสต์มำสในประเทศไทย 

อำจจะไม่คึกคักเท่ำในหลำยประเทศทั่วโลก แต่เรำก็ถือว่ำ

คริสต์มำสเป็นเทศกำลแห่งกำรให้เช่นเดียวกับที่อื่นๆ เมื่อเรำ

ได้รบัของขวัญเรำกป็ระทบัใจ ขณะเดียวกัน เมือ่เรำให้เรำก็รูส้กึ

ยินดี เรียกว่ำอิ่มอกอิ่มใจไปตำมๆ กันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ

	 แม้ว่าชาวสตรีวิทยาจะต้องสอบกลางภาค	 (mid-

term	 examination)	 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส	 แต่เราก็

สามารถ	“ให้”	กันและกันในช่วงนี้ได้	..	ไม่ใช่การลอกข้อสอบ

เพ่ือนนะคะ!	 แต่เป็นการตั้งใจทำาข้อสอบให้ดี่สุด	 เพ่ือเป็น

ของขวัญที่แสนวิเศษต่อตนเองและต่อพ่อแม่ของเราค่ะ	J

 

	 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

•	 ผู้คนประมาณร้อยละ	25	ต้องต่อคิวเข้าแถวเพื่อ
รอซื้อของขวัญวันคริสต์มาส

•	 ใน	1	วินาที	มีบ้านประมาณ	832	หลังที่ซานตา	
(Santa	Claus)	ใจดีของเราต้องเข้าไปเยี่ยมเยียน

เพื่อนำาของขวัญไปให้ตามจุดต่างๆ	ของโลก

•	 เฉลี่ยมีการใช้บัตรเครดิตถึง	5340	ครั้งใน	1	นาที	
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส!!! 

(ที่มา http://www.venere.com/blog/infographics/christmas-in-the-world-2010/)

สถิติวันคริสต์มาส  

(Christmas   Statistics)

•	 จำานวนของขวัญที่ได้รับ	 1	 ใน	 10	 ชิ้น	 มักจะพัง
ก่อนที่จะถึงปีใหม่

•	 จำานวนน้องหมา	 7	 ใน	 10	 ตัว	 ได้รับของขวัญ
คริสต์มาสกับเค้าด้วยนะ!!	แล้วใครให้ล่ะ?	ก็คุณ

เจ้าของนั่นเองจ้า

•	 ผู้คนประมาณ	33	จาก	100	คน	จะซื้อของขวัญ
ในนาทีสุดท้ายก่อนจะถึงวันคริสต์มาส
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by KIK

 เมื่อผิวของเราเป็นส่ิงแรกๆ	 ท่ีคนภายนอกสามารถ

สังเกตเห็นได้	รองจากหน้าตาและรูปร่าง	การที่เรามีผิวที่สวย

ใส	และดูมีสุขภาพดี	 จึงมีส่วนช่วยให้เราดูโดดเด่น	มีเสน่ห	์

และดูมีบุคลิกที่ดีได้	คอลัมน์สุขภาพฉบับนี้เลยขอเสนอเคล็ด

ลับง่ายๆที่สามารถนำาไปทำาเองที่บ้านได้	 อย่างอาหารใกล้ตัว

ที่ช่วยบำารุงสุขภาพผิวได้

	 เร่ิมต้นด้วยเน้ือปลา	 ท่ีแสนอร่อยและยังเป็นแหล่ง

โปรตีนคุณภาพดีด้วย	 โดยเนื้อปลามีช่วยเสริมสร้างและ

ซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายท่ีเส่ือมโทรม	และยังมเีซเลเนยีมซึง่

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราและความเสื่อม

ของร่างกาย	แล้วถ้าหากเป็นเนื้อปลาทะเลด้วยก็จะมีโอเมก้า

สาม	ที่ช่วยต้านการอักเสบของผิวพรรณได้อย่างดีด้วยนะคะ

	 ผักและผลไม้	 เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและ

แร่ธาตุต่างๆมากมาย	 โดยกลุ่มผักและผลไม้สีส้มหรือเหลือง

จะอุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีส่วนช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี	

ช่วยลดริ้วรอย	และเสริมสร้างคอลลาเจน		กลุ่มผักและผลไม้

สีแดงจะมีสารแอนติออกซิแดนต์ท่ีช่วยปกป้องผิว	 ทำาให้ผิว

ชุ่มชื่นและกระจ่างใส	กลุ่มผักและผลไม้สีนำ้าเงินและสีม่วงมี

สารแอนโทไซยานินและโอพีซซีึง่ช่วยต้านการอกัเสบและต้าน

น่ำรู้... คู่สุขภำพ

ริ้วรอยบนผิวสวย	ส่วนกลุ่มผักและผลไม้สีเขียวมีวิตามิน	แร่

ธาตุและกากใยที่ช่วยบำารุงผิว	 และทำาให้ผิวพรรณผ่องใสสด

สวยด้วย

	 ข้าวและธัญพืชพวกโฮลเกรน	เช่น	ข้าวกล้อง	ข้าวโอ๊ต	

ข้าวโพด	 ถ่ัว	 งา	และขนมปังโฮลวีต	มีวิตามินบีและแร่ธาตุ

ต่างๆท่ีมส่ีวนช่วยกระตุน้การสร้างคอลลาเจนในร่างกาย	และ

ยังมีใยอาหารสูงซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะ

 น�้ำนมถ่ัวเหลือง หรือน�้ำเต้ำหู้ท่ีขำยกันตำมตลำดใน

ตอนเช้ำๆ มีส่วนช่วยในกำรบ�ำรุงผิวพรรณให้ขำวผุดผ่อง คง

ควำมแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับเน้ือเย่ือในร่ำงกำย ชะลอควำม

เหี่ยวย่น และท�ำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก เนื่องจำกในถั่ว

เหลืองมีสำรท่ีท�ำหน้ำท่ีคล้ำยฮอร์โมนเอสโทรเจนที่มีอยู่ใน

ร่ำงกำยของเรำนั่นเอง

	 สุดท้ายก็ตบท้ายด้วยนำ้าเปล่าธรรมดาๆ	ที่หาดื่มได้

ทั่วไป	หรือจะเป็นนำ้าแร่ก็ได้	ให้ดื่มอย่างน้อยวันละ	7-8	แก้ว	

จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เซลล์ผิวหนัง	 และยังมีส่วนช่วย

ให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายระบายของเสียออก

จากร่างกายได้ดีขึ้นด้วย	 เพราะร่างกายของเราประกอบด้วย

ของเหลวเป็นส่วนใหญ่	นำ้าจึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญมาก

ในการช่วยให้ร่างกายเราดูสดชื่นและมีสุขภาพดีด้วยค่ะ
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Model :    ดวงพร สีสุข

Photographer : โกเมน   ปำปะโถ, กัญญณัช    สุวรรณธนกฤต

ASST. STYLIST :  ธัชชนก   เรืองนพวัชร์

Makeup :  ปุษฎี   ธิติวัฒนำกร
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ยอดมนุษย์เงินเดือน: มีบางสิ่งที่สำาคัญกว่าโบนัส
‘ตื่นนอน อาบน้ำา ทานข้าว รถติดบนถนน ทำางาน พัก ประชุม 

ทำางาน โอที รถติดบนถนน ทานข้าว ดูละคร นอน’

แน่นอนนี่คือวิถีชีวิตที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้อง

เผชิญ	แต่คราวนี้ผู้กำากับหน้าใหม่อย่าง	

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

อำานวยการสุดเป๊ะ,	“หวาย”	(โบ	-	ณัฐชลัยย์	สุขะมงคล)	ผู้

ช่วยสาวคนใหม่ที่ติสต์แตกเกินคำาบรรยาย,	“เจ๊นัน”	(ดีเจ

ต้นหอม	-	ศกุนตลา	เทียนไพโรจน์)	และพรรคพวก	ขาเม้าท์	

ขาช้อปประจำาออฟฟิศ,	“นุช”	(ไนซ์-	จิรภา	วงศ์โฆษวรรณ)	

เลขาฯ	สาวสู้ชีวิตที่ต้องทำาทุกอย่างให้เจ้านาย,	“ชัย”	(ซ้ง	

-	ธรธร	สิริพันธ์วรภรณ์)	พนักงานที่พิทักษ์ทุกผลประโยชน์

ของบริษัทจนทุกคนเหม็นเบื่อไปตาม	ๆ	กัน	และ	“จือ”	(เต๋า	

-	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	จนบางฉากนั้นซึ้งจนน้ำาตาแทบไหล	แต่ถึงอย่าง

นั้นการดำาเนินเรื่องของ	“ยอดมนุษย์เงินเดือน”	ก็ยังดูจะเนิบ

นาบไปเสียหน่อย	ถึงจะได้หัวเราะเรื่อย	ๆ	แต่หนังกลับดูไม่มี

อะไรเท่าไหร่นัก	แถมบทสรุปที่ดูจะสูตรไป	แบบดูแล้วว่า..

อืม..	เดี๋ยวมันก็ต้องจบแบบนี้ล่ะตามภาษาหนังฟีลกู๊ด

	แต่ตัวเราเองยังเป็นเพียงนักเรียนตัวน้อย	ไม่ได้

เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเขา	คงไม่เข้าใจ	และไม่สามารถ

บอกได้ว่าผู้กำากับโจ้นั้นเก็บรายละเอียดชีวิตของเหล่ามนุษย์

เงินเดือนมาได้สมจริงขนาดไหน	แต่จากเสียงฮือฮาในโรง

ภาพยนตร์ทำาให้เราคิดว่า	“ยอดมนุษย์เงินเดือน”	คงเป็นหนัง

ที่โดนใจเหล่ายอดมนุษย์เงินเดือนตัวจริงเสียงจริงอยู่ไม่น้อย

เลยทีเดียว

ผู้กำากับ:	วิรัตน์	เฮงคงดี

นักแสดง:	เจษฎาภรณ์	ผลดี,	ณัฐชลัยย์	สุขะมงคล,	

ศกุนตลา	เทียนไพโรจน์

THE THEATER

The Hobbit: ปฐมบทแห่งการผจญภัยสุดคาดคิด
 และแล้วก็ได้ฤกษ์ของหนังฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอ

คอย	‘The	Hobbit:	an	Unexpected	Journey’	ภาพยนตร์

ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุดยอดมหากาพย์ไตรภาคอย่าง	The	

Lord	of	the	Ring	แม้หนังสือเรื่อง	The	Hobbit	เดิมจะเป็น

นิทานสำาหรับเด็กที่	เจ.	อาร์.	อาร์.	โทลคีน	แต่งไว้เล่าให้ลูก

เขาฟังเท่านั้น	แต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์ม

ยักษ์ที่เต็มไปด้วยกราฟฟิคสุดอลังการมลังเมลืองร้องวู้อู้หูว	 	

	 ธีมหลักของเรื่องไม่มีอะไรมากนอกจากกล่าวถึง

การเริ่มต้นการผจญภัยของนายบิลโบ	แบกกินส์	ฮอบบิทติด

บ้านที่วัน	ๆ	ใช้ชีวิตสบาย	ๆ	แต่ดันมาถูกแกนดัลฟ์พ่อมดเทา

เลือกให้ร่วมคณะเดินทางซะนี่	หลังจากนั้นเขาก็ร่วมเดินทาง

กับคณะคนแคระทั้ง	13	คน	เพื่อทวงคืนอาณาจักรเอเรบอร์

ของเหล่าคนแคระที่ถูกมังกรสม็อกจอมวายร้ายยึดครองไป

	 ถ้าถามว่าทำาไมระบบ	HFR	3D	ถึงให้ภาพที่อลังการ

สมจริงขนาดนั้นได้	จากการถ่ายวิดีโอปกติซึ่งเราใช้เฟรม

เรต	(อัตราการแสดงภาพเคลื่อนไหวในหนึ่งวินาที)	เป็น	

24	เฟรม/วินาที	แต่สำาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทางผู้กำากับ	ปี

เตอร์	แจ็คสัน	ได้ใช้เฟรมเรตเพิ่มเป็นสองเท่า	คือเป็น	48	

เฟรม/วินาที	แทน	ทำาให้ได้ภาพที่คมชัด	และลื่นไหล	รวมทั้ง

สามารถเพิ่มความสบายตาของผู้ชมได้	เพราไม่จำาเป็นต้อง

รับแสงมากเกินไปอย่างในเรต	24	เฟรม/วินาที	ดังนั้นอาการ

ปวดตาระหว่างการดูหนังสามมิติจะหายไป!	โอ้!	นี่มันสวรรค์

ชัด	ๆ	!

เอาล่ะ..กลับมาที่เนื้อเรื่อง	(ออกทะเลไปนานโข	

5555)	เนื่องจาก	The	Hobbit:	an	Unexpected	Journey	

เป็นปฐมบทของการผจญภัยซึ่งถูกวางเป็นหนังไตรภาคจาก

เนื้อเรื่องเดิมที่เป็นหนังสือนิทานเพียงเล่มเดียว	ทำาให้ภาคนี้

เนื้อเรื่องออกจากเดินแบบเอื่อยเฉื่อยชวนเบื่อไปเสียหน่อย	

โดยเฉพาะช่วงแรกก่อนบิลโบจะตัดสินใจร่วมเดินทางนั้น

เรียกได้ว่า..	เฉื่อยจนเกือบหลับ..	แต่หลังจากนั้นเรื่องก็เริ่ม

เข้าสู่การผจญภัย	ฉากแอ๊กชั่นเริ่มมา	เริ่มตื่นเต้นละ	หลังจาก

นั้นก็บู๊กันมันส์สะระตี่	ลุ้นเชียร์กันจนเล็บจิกเบาะ

อีกอย่างที่สำาคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือตัวละคร

ในเรื่องที่มีเสน่ห์อย่างหาตัวจับได้ยาก	อย่างบิลโบ	แบกกินส์	

(มาร์ติน	ฟรีแมน)	นั้น	แม้มาร์ตินจะอายุอานามปาเข้าไป	40	

กว่าแล้ว	แต่กลับดูน่ารักน่าอุ้มจนอยากเอากลับบ้าน	เหล่า

คนแคระแต่ละคนที่มีเสน่ห์ในแบบของพวกเขาเอง	พ่อมด

เทาแกนดัลฟ์	(เอียน	แมคเคลเลน)	ที่ดูน่ารักกว่าปกติ	และ

เหล่าเอลฟ์ที่แสนจะดูดีราศีจับ	โดยเฉพาะเลดี้กาลาเดรียล	

(เคต	บลังเชตต์)	นั้นขอบอกเลยว่านางสวยสง่ามากกกกกก	

(เติม	ก.ไก่ไปอีก	18	ล้านตัว)	แถมตอนต้นเรื่องยังมี	โฟรโด	

(เอลีจาห์	วู้ด)	ซึ่งเป็นหลานของบิลโบ	โผล่มาให้หายคิดถึง

กันอีกด้วย

เอาเป็นว่าการหวนกลับมายังมิดเดิลเอิร์ธในครั้งนี้

ยังคงสร้างความประทับใจและเติมเต็มความคิดถึงที่ห่าง

หายไปนานได้อย่างดี	แม้โทนเรื่องจะสดใสแตกต่างจาก	

The	Lord	of	the	Ring	ที่ดูจะมืดหม่น	และเคร่งเครียดดูเป็น

ผู้ใหญ่กว่าเสียหน่อย	แต่	The	Hobbit	ก็สามารถใช้ความ

สดใสนี้	ทำาให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับการผจญภัยของบิลโบ	

แบกกินส์	และเหล่าคนแคระได้มากกว่าที่เคย
ผู้กำากับ:	ปีเตอร์	แจ็คสัน

นักแสดง:	เอียน	แมคเคลเลน,	มาร์ติน	ฟรีแมน,	ริชาร์ด	อาร์มิเทจ,	

เคต	บลังเชตต์,	เบเนดิกต์	คัมเบอร์แบช
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Coming soon
Les Miserables: เหยื่ออธรรม

จากวรรณกรรมเลื่องชื่อของ	

วิคเตอร์	ฮูโก้	ที่ถูกสร้างเป็นละคร

เพลงมาแล้วหลายเวอร์ชัน	ในปีนี้ผู้

กำากับเจ้าของรางวัลออสการ์อย่าง												

ทอม		ฮูเปอร์	นำากลับมาสร้างอีกครั้ง

อย่างยิ่งใหญ่	เรียกได้ว่าเป็นมิวสิคคัล

ฟิล์มแห่งปีกันเลยทีเดียว

Les	Miserables	เล่าเรื่องราว

ความแร้นแค้น	และความไม่เท่าเทียม

กันในสังคมฝรั่งเศสผ่านชีวิตของ	‘วัลฌ

อง’	(ฮิวจ์	แจ็คแมน)	นักโทษแหกคุกผู้

กระทำาความผิด	ที่ได้สร้างตัวขึ้นเป็น

พ่อค้าวาณิชที่ร่ำารวยด้วยน้ำาพักน้ำาแรง

ของตน	และได้ให้ความช่วยเหลือแก่

ผู้อื่นอย่างสุดความสามารถ	ทั้งนี้เพื่อ

ชดใช้ความผิดบาปที่เขาเคยกระทำามา

นั่นเอง	แต่ถึงอย่างนั้น	ตำารวจผู้แสนจะ

ยึดมั่นในหน้าที่อย่าง	สารวัตรฌาแวรต์	

(รัสเซล	โครว์)	ผู้ไม่เชื่อว่าคนชั่วจะกลับ

ตัวเป็นคนดีได้	ก็ยังพยายามตามจับ

วัลฌองเข้าตะรางอยู่นั่นเอง

สุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้

จะยอดเยี่ยมอย่างที่ทุกคนเล่าลือกัน

หรือไม่	คุณต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณ

เอง

ผู้กำากับ:ทอม	ฮูเปอร์

นักแสดง:	ฮิวจ์	แจ็คแมน,

	แอน	แฮททาเวย์,	

รัสเซล	โครว์,	

อแมนดา	ไซย์ฟริด

Upside Down: นิยามรักปฏิวัติ

สองโลก
	 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	เกิดจากฝันคืนหนึ่งของผู้กำากับ

ฮวน	ดิเอโก	โซลานาส	ที่เขาประทับ

ใจมากเสียจนต้องนำามาสร้างเป็น

ภาพยนตร์เลยทีเดียว

ผู้กำากับ:	ฮวน	ดิเอโก	โซลานาส

นักแสดง:	จิม	เตอร์เจส,	

คริสเทน	ดันสท์
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ดนตรีอย่ำงร็อค เพลงอย่ำงน่ำรักอ่ะ.. ‘ชอบอ่ะ ROCK it 

LIKE it’ ของวง P.O.P ค่ะ หลำยคนน่ำจะรู้กันดีกับนักร้อง

น�ำของวงนี้ พี่ ‘นภ พรชำานิ’ นั่นเอง ซึ่งวงนี้ก็มีอำยุในวงกำร

ไม่น้อยกว่ำ 14 ปีแล้วค่ะ ..ส�ำหรับเพลงนี้ กลับมำในมำด 

Pop-Rock เท่ๆ ดนตรีแน่นในกลิ่นอำย rock เก่ำๆ ใครชอบ

สไตล์นี้ ลองหำฟังดูนะคะ รับรองว่ำ ชอบอ่ะ!

ROCK it LIKE it

Mu s i c s
โอ๊ยยย~ ฟังจนเคลิ้มไปแล้วค่ะ กับเพลง ‘รวมที่เธอคนเดียว’ 

จำก     Best Fusion Mix ที่เขำเคลมกันว่ำเป็นกำรรวมตัว

กันของศิลปินชำยที่ดีที่สุดเลยค่ะ ทั้ง สิงโต นำาโชค, แหลม 

25Hours, ที Jetset’er และเอก  Seasonfive ..แหม     เลือก

ไม่ถูกเลยค่ะว่ำจะกรี๊ดใครดี เสียงเพรำะๆ กันทุกคนแบบนี้ 

ขอกลับไปนอนฟังเคลิ้มๆ อีกสักสำมตลบก่อนแล้วกันค่ะ

น่ำรัก น่ำหยิกกันสุดๆ ไปเลย ส�ำหรับคุณตั้ม (หมาก) กับ

ชะเอม        (คิมเบอร์ลี่) ในเพลง ‘อย่ำมองมำได้ไหม’ ซึ่ง

ต้นฉบับของเพลงนี้เป็นของ ลุลำค่ะ ปล่อยออกมำตั้งแต่ปี 

2010 แล้ว พอถูกน�ำมำ Cover ใหม่ในเวอร์ชันนี้ก็ยังน่ำฟังไม่

แพ้ต้นฉบับค่ะ ใครจะไปคิดล่ะคะว่ำ นอกจำกจะหล่อ/สวย 

กันขนำดนี้แล้ว ยังจะร้องเพลงเพรำะอีกต่ำงหำก

รู้ รู้ เธอรู้บ้างไหม ว่า ‘ควำมโสดท�ำให้รถติด’.. เอ๋! แล้วมัน

ท�ำให้รถติดยังไงล่ะคะเนี่ย ถ้ำได้ลองฟังเพลงนี้ของ Apple 

girls band แล้วจะเข้ำใจเลยค่ะ สงสัยจะจริงอย่ำงที่เขำว่ำนั่น

แหละน้ำ~ เพลงนี้ได้โค้ชคนดัง แสตมป์ อภิวัชร์ มำร่วม feat. 

ด้วยค่ะ       ..และที่น่ำสนใจสุดๆ ส�ำหรับวงนี้ ก็คือ พวกเธอ

ท�ำเพลงขึ้นมำจำกแอพพลิเคชันใน iPad และ iPhone ค่ะ    

ว้ำว.. เก๋มำก!

ร ว ม ท่ี เ ธ อ ค น เ ดี ย ว

อ ย่ า ม อ ง ม า ไ ด้ ไ ห ม

ค ว า ม โ ส ด ทำ า ใ ห้ ร ถ ติ ด

orner
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สวัสดีค ่ะ~ พบกันครั้ งแรก

ใน ‘Mucics coner’ ในส่วน

ของคอลัมน์ น้ีนะคะ เราจะ

รวบรวมเพลงท่ีฟังแล้วรู้สึกว่า

ชอบ เพราะอยากแนะนำาต่อให้

เพื่อนๆ อาจมีท้ังเพลงเก่าบ้าง

ใหม่บ้างปนๆ กันไป ยังไงก็ขอ

ฝากคอลัมน์น้ีไว้ด้วยนะคะ :)



เอ๊ะๆ ท�ำไมหนุ่มเกำหลีคนนี้หน้ำตำคุ้นมำกๆ เหมือนเคยเห็นหน้ำที่ไหนมำก่อน

เลยน้ำ.. ใช่แล้วค่ะ นัททิว AF5 นี่เอง! ตอนนี้ไปดังไกลกันถึงเกำหลีแล้ว กับ

กำรเดบิวต์ในซิงเกิ้ล   ‘She’s Bad’ ไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน ภำยใต้ค่ำย            

CJ Entertainment  กรี๊ดๆ เท่บำดใจที่สุดเลยค่ะ อปป้ำ~ สำวๆ อย่ำลืมติดตำม

ผลงำนและเป็นก�ำลังใจให้นัททิวกันด้วยนะคะ

She's Bad

เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ AOA (Ace Of 

Angels) ที่เพิ่งเดบิวต์ในธีมนำงฟ้ำไป

เมื่อต้นเดือนสิงหำคมนี่เอง ซึ่งควำม

แปลกของวงน้องใหม่วงนี้ ก็คือ ใน

สมำชิก 8 คน จะมีกำรแบ่งเป็นวง 

Dance (7 คน) และเป็นวง Band       

(5 คน) ในเพลงเดียวกันค่ะ ส�ำหรับซิง

เกิ้ลอัลบั้มที่ 2 นี้ เพลง ‘Get Out’ ก็ท�ำ

ออกมำได้น่ำฟังมำกๆ ใครที่ชอบทั้งวง 

Band และ วง Dance แล้วล่ะก็ ต้อง

ถูกใจวงนี้แน่ๆ เลยค่ะ

เชื่อว่ำหลำยคนคงเคยฟังเพลง 

Officially Missing You ของ Tamia 

มำบ้ำงแล้ว เลยอยำกจะมำแนะน�ำ

เพลงนี้ให้ได้ฟังกันค่ะ ‘Officially 

Missing You, too’ Cover เพรำะๆ 

ฟังสบำยๆ จำก Geeks Ft. Soyu 

(SISTAR) ทั้งเสียงแร็ปและร้อง เข้ำ

กับบรรยำกำศเหงำๆ ในฤดูหนำว

มำกเลยค่ะ ต่ำงไปจำกต้นฉบับที่

ให้ควำมรู้สึกเหงำในฤดูฝนมำกกว่ำ 

ลองฟังกันดูนะคะ เผื่ออำกำศจะ

หนำวขึ้นบ้ำง~

ควำมอบอุ่น อ่อนนุ่มละมุนละไม ของ

ฤดูหนำว ถูกรวมกันอยู่ในเพลงนี้แล้ว

ค่ะ.. ‘Snowing’ ของ Urban Zakapa 

เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเพลงเกำหลีที่

น่ำติดตำมมำกค่ะ วงนี้มีจุดที่น่ำสนใจ

อย่ำงหนึ่งคือ นักร้องชำยจะร้องด้วย

โทนเสียงนุ่มๆ และกลับกัน นักร้อง

หญิงจะมีเสียงที่ทุ้มห้ำวกว่ำ ส�ำหรับคน

ที่ชอบดนตรีแนว Indie jazzy รับรอง

ว่ำผลงำนของวงนี้ต้องเข้ำตำกรรมกำร

แน่นอน 

Get Out Officially Missing 
You, too Snowing

สำวเสียงสวย ดีกรีรองอันดับหนึ่ง

รำยกำร The Voice US Season1 

ที่เพิ่งจะมำเยี่ยมเมืองไทยไปเมื่อ         

วันที่ 27 พ.ย.นี้เอง Dia Frampton 

ส�ำหรับเพลงที่อยำกแนะน�ำก็คือ  

‘Walk Away’ ค่ะ ฟังครั้งแรกก็ชอบ

มำกเลย เพลงฟังดูแล้วชิลๆ แต่เมื่อ

ลองอ่ำนที่มำของเพลงแล้วก็อึ้งไปเลย

ค่ะ เพรำะเดียได้แต่งเพลงนี้ให้กับเด็ก

สำวที่ถูกพ่อยกให้คนมำข่มขืนตอน 8 

ขวบ เพื่อแก้แค้นให้เธอค่ะ..!

ถึงช่วงเทศกำลคริสมำสต์ทีไร อดนึกถึง

เพลงนี้ไม่ได้ทุกทีค่ะ ‘Last Christmas’ 

ไม่น่ำเชื่อเลยว่ำ เพลงนี้จะมีคนน�ำมำ 

Cover มำกกว่ำ 100 เวอร์ชันเลยที่

เดียว โดยต้นฉบับเป็นของวง Wham! 

ค่ะ ซึ่งออกงำนเพลงนี้มำตั้งแต่ปี 1984 

นู่นเลย มำครำวนี้ขอแนะน�ำในเวอร์ชัน

ที่ชอบอีกแบบหนึ่งของ Cascada ค่ะ 

ท�ำดนตรีออกมำในสไตล์สนุกๆ พอโยก

ตำมได้เลยค่ะ

‘We Are Never Ever Getting Back 

Together’ ของ Taylor Swift เจ้ำหญิง

แห่งวงกำรเพลงคันทรี่ เพียงแค่เห็นชื่อ

เธอคนนี้ก�ำกับ ก็กำรันตีคุณภำพของ

เพลงไปได้ระดับหนึ่งแล้ว พอได้ลองฟัง

เข้ำ คิดไม่ผิดจริงๆ ค่ะ ในเพลงนี้เธอก็

มำในแบบมั่นๆ เนื้อหำประมำณว่ำ กับ

ผู้ชำยที่โลเลกลับไปกลับมำแบบเธอน่ะ

นะ เรำคงไม่มีวันได้กลับมำคบกันอีก

แล้วล่ะ ;P

เฮ้~ สำวๆ ห้ำหนุ่ม One Direction เขำมำชวนเรำไปสนุกกันในเพลง ‘Live While 

We’re Young One’ แล้ว ..ก็มโนกันต่อเองนะคะ (หัวเรำะ) เนื้อหำเพลงนี้ก็บอก

ให้เรำสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ ก่อนที่จะไม่มีโอกำสได้กลับมำเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ ท�ำ

นองสนุกๆ แบบเดียวกับเพลง What Makes You Beautiful เลย ฟังแล้วอยำกจะ

กระโดดตำมกันเลยทีเดียวค่ะ

เป็นยังไงบ้ำงคะสำวๆ กับเพลงที่แนะน�ำกันไปในฉบับนี้ ถูกใจกันบ้ำงรึเปล่ำ หวังว่ำคงจะมีใครที่ไม่เคยฟังบำงเพลงที่แนะน�ำ

มำก่อน ได้ลองไปหำมำฟังดู แล้วชอบ♥   ขอให้ทุกคนมีควำมสุขในเทศกำลปีใหม่นี้นะคะ พบกันใหม่ในฉบับหน้ำค่ะ ;D

Live While We’re 
     Young One

Walk Away Last Christmas We Are Never Ever 
Getting Back Together
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เรื่องสั้น

 ภำพแสงสุดท้ำยของพระอำทิตย์ที่ย้อมบริเวณโดย

รอบเป็นสีที่ทั้งอบอุ่นและชวนให้เปล่ำเปลี่ยวใจในเวลำ

เดียวกัน งดงำมเสียจนสะกดสำยตำของเธอจนไม่สำมำรถ

ละสำยตำไปไหนได้ ผมบ๊อบยำวจรดคำงพลิ้วไปตำม

สำยลมจำกริมแม่น้�ำ ท�ำให้เธอรู้สึกรำวกับเป็นส่วนหนึ่งของ

ภำพตรงหน้ำ

 “ลูกหว้ำ!” 

เสียงเรียกที่ค่อนข้ำงดัง พร้อมกับสัมผัสบริเวณหัว

ไหล่ ท�ำให้เธอสะดุ้งสุดตัวพลำงหลุดเสียงร้อง ว้ำย! ออก

มำดังลั่น ก่อนหันไปเห็นเด็กผู้หญิงรุ่นรำวครำวเดียวกับเธอ 

หัวเรำะคิกคักอย่ำงชอบอกชอบใจ จนเส้นผมที่ตัดทรงเดียว

กับเธอพลิ้วไหวตำมจังหวะหัวเรำะ

 “โธ่ นึกว่ำใครที่แท้ก็ เฟิร์น นี่เอง” หว้ำพูดพลำงเผย

ยิ้มกว้ำง

 “ก็ใช่น่ะสิ นึกว่ำใครล่ะ นึกไว้อยู่แล้วเชียว ถ้ำหว้ำ

ไม่อยู่บ้ำนก็ต้องอยู่ที่นี่” 

เฟิร์นพูดเชิงบ่น หำกบนใบหน้ำยังคงประดับรอยยิ้ม

สดใส จนหว้ำอดยิ้มตำมไม่ได้

 “ไม่เข้ำใจเลย ท�ำไมหว้ำชอบดูพระอำทิตย์ตกดินที่นี่

นักนะ”

 “ก็มันสวยนี่” สีหน้ำเฟิร์นฉำยชัดถึงควำมไม่เข้ำใจ 

“เฟิร์น ดูสิ เห็นไหม มองแล้วมันให้ควำมรู้สึกเหงำๆแต่ใน

ขณะเดียวกันมันก็แฝงด้วยควำมอบอุ่น นี่ถ้ำได้มำกับคน

ที่รักนะ โอ๊ย! โรแมนติกสุดๆไปเลย” หว้ำพูดด้วยสีหน้ำ

เพื่อน...ควำมทรงจ�ำชั่วนิรันดร์
ณัฏฐิยำ  เดชนที

SW 107

เคลิบเคลิ้ม

 “เวอร์ไปแล้วมั้ง เรำว่ำถึงมันจะสวยแค่ไหนแต่ถ้ำ

มองนำนๆ มันก็น่ำเบื่อนะ” หว้ำหันมำมองเฟิร์นอย่ำงเคืองๆ

ทันทีที่พูดจบ

 “เฮอะ! คนไร้รักอย่ำงเฟิร์น คงจะไม่รู้จักค�ำว่ำโร

แมนติกล่ะสิ” 

 “ชิชะ! ใครบอกหว้ำกันล่ะว่ำเรำเป็นคนไร้รัก”เฟิร์น

พูดเสียงโอ่นิดๆ แต่ท�ำให้หว้ำเกิดควำมสนใจไม่น้อยทีเดียว

 “เอ๋ งั้นก็หมำยควำมว่ำ เฟิร์นมีคนรักแล้วล่ะสิ ใคร

อ่ะ เรำรู้จักรึเปล่ำ”

 “ก็หว้ำไง หว้ำเป็นเพื่อนที่เรำรักที่สุดเลยน้ำ” เฟิร์น

ตอบพลำงฉีกยิ้มกว้ำง

 “เรำไม่ได้หมำยถึงรักในลักษณะนั้น” หว้ำพูดอย่ำง

เซ็งๆ แต่กลับท�ำให้เฟิร์นท�ำสีหน้ำจริงจังขึ้นในทันที

 “แล้วมันต่ำงกันยังไงล่ะ”

 “เฮ้อ ช่ำงเถอะๆ มันไม่ส�ำคัญอะไรหรอก” เฟิร์นแย้ง

ขึ้นทันทีที่หว้ำพูดจบ

 “ส�ำคัญสิ รู้ไหม ส�ำหรับเรำนะควำมรักที่เรำให้เพื่อน

ไม่ได้ด้อยไปกว่ำควำมรักที่ให้คนรักเลยนะ บำงทีมำกกว่ำ

ด้วยซ้�ำ เพรำะควำมรักที่ให้เพื่อนเนี่ยมันเป็นควำมรักที่

บริสุทธิ์กว่ำ ยั่งยืนกว่ำ ค�ำว่ำ เพื่อน ส�ำหรับเรำก็คือ คนที่

สำมำรถแบ่งปันควำมรู้สึกได้ เขำสุข เรำสุข เขำทุกข์ เรำก็

ทุกข์ เป็นคนที่เรำห่วงใย คิดถึง และที่ส�ำคัญเรำสำมำรถตำย

แทนคนที่เป็นเพื่อนของเรำได้...”

 “โฮ่งๆ” เสียงที่ดังขึ้นอย่ำงกะทันหัน ท�ำให้เฟิร์น

เผลอถอยไปหลบหลังหว้ำแทบจะทันที ท�ำให้หว้ำอดพูดแซว

ไม่ได้

 “เนี่ยนะ คนที่บอกว่ำตำยแทนเรำได้ มำหลบสุนัข

หลังเรำเนี่ยนะ” เฟิร์นหน้ำเจื่อนไปเล็กน้อย

 “ก็...แหม...แบบว่ำ...มันเป็นสัญชำติญำณน่ะ 

แหะๆ”

 “อ๋อ! วันนี้เรำประจักษ์แล้วว่ำเพื่อนแท้ แพ้สุนัข”

 “โห...หว้ำจ๋ำ สี่ตีนยังรู้พลำด นักปรำชญ์ยังรู้พลั้ง 

นับภำษำอะไรกับเรำที่เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชน คนธรรมดำ

อย่ำงเรำล่ะจ๊ะ”

 “แหม...มุขนี้ไปเอำมำจำกหลวงพี่ข้ำงวัดรึเปล่ำ ลื่น

เชียวนะ”

 “...”

“ช่ำงเถอะๆ เรำก็พอเข้ำใจอ่ะนะ ว่ำ เฟิร์นน่ะกลัว

สุนัขขึ้นสมอง ฮิๆ”

“หว้ำอ่ะ อย่ำล้อเรำดิ”

“ก็ได้” หว้ำรับปำกพลำงหัวเรำะเบำๆ ในขณะที่

เฟิร์นหน้ำมุ่ยสนิท

“เอ้ำ! กลับบ้ำนกันเถอะ”

“แต่เรำยังอยำกดูอีกนิดอ่ะ” หว้ำพูดพลำงหันกลับ

ไปมองอีกครั้ง

“โอ๊ย! พรุ่งนี้มันก็ตกอีก ไว้ค่อยมำดูก็ได้ จะอำลัย

อำวรณ์อะไรนักหนำ”

“อืม...ก็ได้ ว่ำแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอ” หว้ำเบือน

สำยตำออกจำกพระอำทิตย์อย่ำงตัดใจ

“ไม่รู้สิ ไม่ได้เอำนำฬิกำมำ แต่เรำว่ำตอนนี้ประตู

ซอยคงปิดแล้วล่ะ”

“แล้วจะท�ำยังไงดีล่ะ นั่นมันทำงกลับบ้ำนทำงเดียว

เลยนะ” หว้ำพูดด้วยท่ำทีกังวล 

“ใครบอกว่ำทำงเดียว ยังมีทำงถนนใหญ่อีกทำง

ต่ำงหำก กลับทำงนี้ก็สิ้นเรื่อง เย็นๆแบบนี้รถไม่เยอะเท่ำไร

หรอก” เฟิร์นพูดด้วยท่ำทีเหมือนคุณครูสอนเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้

รำว

“เอ้ำ...เอำก็เอำ”หว้ำพูดพลำงขึ้นขี่จักรยำนสีน้�ำเงิน 

ในขณะที่เฟิร์นยิ้มกว้ำงอย่ำงถูกใจแล้วตรงไปที่จักรยำนสี

เงินของตนเอง

รถจักรยำน 2 คัน ขับเคียงคู่กันไปเรื่อยๆ อำจเป็น

เพรำะเป็นเวลำช่วงเย็นอย่ำงที่เฟิร์นว่ำ ท�ำให้รถบรรทุกขนำด

ใหญ่ประมำทไม่เปิดไฟหน้ำ ประจวบกับในขนำดนั้นไฟ

จรำจรก็ถูกวัยรุ่นที่คึกคะนองยิงจนหลอดไฟแตกหมด กว่ำ

จะรู้ตัวทั้งคู่ก็อยู่ในระยะใกล้เกินกว่ำจะหลบพ้น เฟิร์นตัดสิน

ใจชั่ววินำทีกระแทกหว้ำอย่ำงแรงจนกระเด็น กลิ้งไปแถวพง

หญ้ำข้ำงทำง ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย

“โครม!”

เสียงของแข็งปะทะกันอย่ำงรุนแรง ท�ำให้หัวใจ

หว้ำหล่นไปอยู่ที่ตำตุ่ม มือไม้เย็นเฉียบ ในใจภำวนำไม่

ให้เป็นอย่ำงที่คิด เสียงเครื่องยนต์รถดังห่ำงไปเรื่อยๆ                   

ไม่ต้องคิดนำนก็รู้ว่ำ รถบรรทุกขับรถหนีไปแล้ว แต่ตอนนี้สิ่ง

ที่เธอสนใจไม่ใช่รถบรรทุกแต่เป็นควำมปลอดภัยของเพื่อน

รักของเธอ...เฟิร์น...
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หว้ำยันตัวขึ้นมำอย่ำงยำกล�ำบำก พลำงกวำด

สำยตำมองหำเฟิร์น หำกภำพที่เธอเห็นท�ำให้เธอแทบล้มทั้ง

ยืน ภำพของเฟิร์นที่นอนนิ่งกลำงถนนรำวกับตุ๊กตำที่ช�ำรุด 

เลือดสีแดงไหลนองเป็นวงกว้ำง อยำกจะกรีดร้องให้สุดเสียง

แต่ก็ร้องไม่ออก อยำกจะร้องไห้น้�ำตำก็ไม่ไหล รำวกับสมอง

และหัวใจไม่ท�ำงำน อยำกให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงควำม

ฝันเหลือเกินที่เมื่อเธอตื่นขึ้นมำแล้วก็บอกกับตัวเองว่ำ เธอ

เพียงแต่ฝันร้ำยไปเท่ำนั้น หำกแต่...สัมผัสอุ่นคำวของเลือด

สดๆตอกย้�ำควำมเป็นจริงที่โหดร้ำย

หว้ำค่อยๆคุกเข่ำลงข้ำงๆเฟิร์นอย่ำงกล้ำๆกลัวๆ 

พลำงน�ำนิ้วมืออันสั่นเทำไปอังใต้จมูกเฟิร์น สัมผัสได้ถึงลม

หำยใจอันแผ่วเบำ แต่เพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะสร้ำงควำม

หวังเล็กๆให้กับเธอ หว้ำรีบโทรศัพท์ไปยังโรงพยำบำลที่อยู่

ใกล้ที่สุด รอยยิ้มแห่งควำมหวังปรำกฏขึ้นบนใบหน้ำของเธอ 

มือหว้ำกุมมือเฟิร์นแน่น ปำกก็พร่�ำเรียกชื่อ เฟิร์นไม่หยุด

หย่อน ในที่สุดเฟิร์นก็ปรือตำขึ้นมำช้ำๆ พลำงคลี่ยิ้มอย่ำง

เหนื่อยอ่อน มือบำงยกขึ้นมำสัมผัสใบหน้ำเธออย่ำงอ่อนแรง 

หว้ำโน้มตัวลงไปใกล้ปำกของเฟิร์น เพื่อฟังค�ำพูดของเฟิร์น

ให้ถนัด

...บะ...บอก...แล้วไง...ฉันตำยแทนเธอได้จริงๆ...เพื่อนรัก...

 นัยน์ตำกลมโตเอ่อด้วยหยำดน้�ำใสๆทันทีที่ฟังจบ 

ริมฝีปำกที่สั่นระริกเอ่ยค�ำพูดผสมกับเสียงสะอื้นเล็กน้อยที่

ฟังก็รู้ว่ำอดกลั้นไว้เต็มที่แล้ว

 “ฮึก...ต...แต่ฉัน...มะ...ไม่อยำก...ให้เฟิร์น...ต้อง

ตำย ฮึก...ฉะ...ฉันอยำกเป็นเพื่อนรักกับเฟิร์นตลอดไป”

 หว้ำพูดพลำงปำดเช็ดน้�ำตำจนดวงตำแดงก่�ำไป

หมด

...ฉัน...อะ...อึดอยู่แล้ว...แค่นี้...ฉะ...ฉันไม่เป็นอะไรหรอก...

 ค�ำตอบเป็นประโยคเรียกรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งแต่...

คนฟังตวัดสำยตำกลับด้วยควำมขุ่นเคือง

 “...อึดงั้นเหรอ”

 หว้ำกลืนก้อนที่จุกคอลงไป พลำงพูดต่อ

 “ร่ำงกำยท�ำมำจำกเหล็กไหลรึไง เรื่องนี้น่ะมันไม่ใช่

แค่นี้เลยนะ มัน...มัน...”

 ทั้งๆที่พยำยำมขึ้นเสียงให้รู้ว่ำก�ำลังโกรธ แต่น้�ำตำ

กลับร่วงพรูจนสำยตำพร่ำเลือนไปหมด เฟิร์นเอื้อมมือหมำย

จะปลอบคนขี้แย แต่กลับต้องชะงัก

 “แค็กๆ”

 เลือดสีแดงกระเด็นออกมำจำกปำกเฟิร์นที่ไอจนตัว

งอ สีหน้ำแสดงถึงควำมเจ็บปวดชัดเจน

 “เฟิร์น แข็งใจไว้นะ รถพยำบำลคงใกล้มำถึงแล้ว

ล่ะ”

 หว้ำปำดน้�ำตำทิ้ง พลำงกระชับมือที่กุมไว้แน่นขึ้น 

เฟิร์นท�ำท่ำเหมือนอยำกจะพูดอะไรสักอย่ำง แต่กลับไอออก

มำอีก หว้ำจึงห้ำมเอำไว้ก่อน

 “เฟิร์นไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะ ไว้เฟิร์นหำยก่อน เรำ

จะเป็นคนฟังที่เฟิร์นพูดเอง”ตอนนี้ในใจหว้ำเป็นห่วงเพื่อน

ตรงหน้ำเป็นที่สุด

 ~วี่หว่อ~วี่หว่อ เสียงไซเรนรถพยำบำลดังมำแต่ไกล

 “ได้ยินไหม เฟิร์น รถพยำบำลมำแล้วนะ แข็งใจไว้

นะ”

 หว้ำพูดด้วยน้�ำเสียงสั่นเครือ พยำยำมกลั้นน้�ำตำสุด

ควำมสำมำรถ

ณ โรงพยำบำล

 “หลีกทำงด้วยครับ มีคนไข้ฉุกเฉินครับ”บุรุษ

พยำบำลร้องพลำงเข็นร่ำงของเฟิร์น โดยมีหว้ำตำมไปติดๆ

 “เฟิร์น ได้ยินหว้ำไหม ตอนนี้เรำอยู่ที่โรงพยำบำล

แล้วนะ ห้ำมหลับเด็ดขำดนะ ห้ำมหลับ”

หว้ำพูดไปก็ร้องไห้ไป แต่กำรพูดติดต่อเป็นเวลำ

นำนจะท�ำให้เธอเริ่มเจ็บคอ แต่เธอก็ยังคงร้องเรียกเพื่อนเธอ

ไว้ตลอดเวลำด้วยหวังว่ำจะช่วยดึงสติเพื่อนรักของเธอไว้ได้

ตอนนี้ที่เฟิร์นรับรู้มีเพียงแสงสีขำวสว่ำงจ้ำที่เพดำน

เหนือหัวของตัวเอง แล้วก็ภำพของหว้ำเพื่อนรักของเธอที่

ร้องเรียกชื่อเธอไม่ลดละ เมื่อนึกถึงตอนนี้เธอก็ยิ้มออกมำ

นิดๆ จะมีซักกี่คนนะที่โชคดีอย่ำงเธอได้เจอเพื่อนแท้ที่เป็น

ได้ตั้งแต่เพื่อนที่ดี คนที่ให้ค�ำปรึกษำเวลำเธอมีปัญหำ เป็น

ครูตัวน้อยที่คอยสอนสิ่งต่ำงๆแม้ชีวิตนี้เธออำจเสียใจหลำย

เรื่อง แต่มีแต่เรื่องนี้เท่ำนั้นที่เธอไม่เคยเสียใจ มันคุ้มค่ำดี

ไม่ใช่เหรอ ชีวิตของเธอเพียงคนเดียวแทนที่จะเป็นเธอกับ

เพื่อน 2 คน  อ่ำ...ตอนนี้เสียงของลูกหว้ำเริ่มเลือนลำงเต็มที่

แล้ว สำยตำเธอก็พร่ำขึ้นเรื่อยๆ เหนื่อยจังเลยถ้ำเธอจะพัก

สำยตำสักครู่ หว้ำคงไม่ว่ำหรอกมั้ง ก็แค่ครู่เดียวเองนี่น่ำ...

สำมเดือนต่อมำ

 “ว่ำไง บ้ำงเฟิร์น วันนี้สบำยดีรึเปล่ำ”หว้ำพูดด้วย

รอยยิ้มอันแสนสดใส

 “แล้วตอนนี้เฟิร์นหิวไหม อ๊ะ! เรำว่ำเรำได้ยินเสียง

ท้องร้องนะ หิวล่ะสิ”

 “เอ้ำนี่ เมี่ยงปลำทู เรำท�ำเองเลยน้ำ “หว้ำก้มลงวำง

จำนใส่เมี่ยงปลำทูไว้หน้ำเฟิร์น

“อะไร ท�ำไมท�ำหน้ำอย่ำงนั้นล่ะ อร่อยจริงๆนะท้อง

ไม่เสียด้วย รับรองได้เลย”

“เป็นไงอร่อยล่ะสิ อะไรนะ จะเอำของหวำนด้วย งั้น

จัดให้นี่ไง เต้ำหู้นมสดเรำเห็นเขำขำยอยู่รสชำติใช้ได้เลย

ล่ะ”ว่ำเสร็จก็วำงถ้วยเต้ำหู้นมสดไว้ข้ำงๆจำนเมี่ยงปลำทู

“เฮ้อ...เรำรู้สึกเหนื่อยจังเลย”หว้ำพูดพลำงทรุดตัว

ลงนั่ง

“ท�ำไมถึงเหนื่อยเหรอ ก็ช่วงนี้อำจำรย์ให้กำรบ้ำน

เยอะนี่น่ำ”

“อ๊ะ! หยุดเลยนะห้ำมข�ำ ห้ำมหัวเรำะด้วย”

“เอ่อ ตอนนี้เรำต้องกลับบ้ำนแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้เรำ

จะแวะมำเยี่ยมใหม่น้ำ บ๊ำยบำย”

“แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ เฟิร์น”

ลูกหว้ำเดินออกจำกสุสำนพร้อมน้�ำตำนองหน้ำ เธอ

สัญญำแล้วว่ำจะไม่ร้องไห้ต่อหน้ำหลุมศพของเฟิร์นเด็ดขำด 

เธอกลัวว่ำเพื่อนรักที่สุดของเธอจะไม่สบำยใจ แต่มันก็ช่ำง

ยำกเหลือเกินที่จะกลั้นน้�ำตำไว้ได้ เมื่อต้องเผชิญกับควำม

จริงที่ว่ำ เพื่อนรักของเธอไม่ได้อยู่โลกนี้อีกแล้ว เพื่อนรักของ

เธอจำกเธอไปอย่ำงไม่มีวันกลับมำอยู่เคียงข้ำงเธออีกแล้ว 

แล้วเธอจะไปโทษใครได้นอกจำกพระเจ้ำ 

พระเจ้ำคะ...ท�ำไมพระองค์ต้องพรำกเพื่อนรักไป

จำกฉัน

พระเจ้ำคะ...ท�ำไมพระองค์ต้องพรำกรอยยิ้มของ

เฟิร์นไปจำกฉัน

พระเจ้ำคะ...ท�ำไมพระองค์ต้องพรำกเสียงหัวเรำะ

ของเฟิร์นไปจำกฉัน

 แต่อย่ำงน้อย...

พระองค์ก็ไม่ได้พรำกควำมทรงจ�ำระหว่ำงเฟิร์นกับ

ฉันไป

*******************************************
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ART
FOR YOU

สวัสดีค่ะ  คอลัมน์น้ีเป็นคอลัมน์ท่ีตั้งใจ

ที่เป็นเวทีของนักเรียนหรือศิษย์เก่ำท่ีมี

ผลงำนทำงด้ำนศิลปะมำแสดงผลงำน 

เพ่ือเป็นแรงบันดำลใจและเป็นแนวทำง

ให้กับน้องๆ หรือเพ่ือนๆ ได้มีตัวอย่ำง     

ไอเดียในกำรออกแบบ หวังว่ำคอลัมน์

นี้น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่ำนนะคะ 

ส ่ ว น ผู ้ ใ ด ที่ ส น ใ จ น� ำ ผ ล ง ำ น ม ำ น� ำ

เสนอ  สำมำรถส ่ งชิ้ น งำนมำได ้ที่

อี เมลล ์  gmos@sat r iw i t .ac . th รับผล

งำนทุกรูปแบบ แต ่มี เงื่อนไขอย ่ำง

เดียวคือต ้องเป ็นนักเรียนหรือศิษย ์

เก่ำโรงเรียนสตรีวิทยำเท่ำนั้นค่ะ : )

ภำพ  :  บุณยอร สวยสม 

  SW 105

เทคนิค : ปำกกำโคปิก+สีไม้ บนลงกระดำษขำว
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ภำพ  :  บุณยอร สวยสม

  SW 105

เทคนิค : เทคนิคสีพำสเทล+ปำกกำโคปิก ลงกระดำษสี
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ภำพ  :  อิษญำ  เกศชัยกุลรัตน์

  SW 107

เทคนิค : สีไม้
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ภำพ  :  อิษญำ  เกศชัยกุลรัตน์

  SW 107

เทคนิค : สีไม้
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ภำพ  :  ชนินำถ เชื้อหอม

 ได้รับรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช

กุมำรีพระรำชทำนโล่ประกำศเกียรติคุณและประกำศนียบัตรเกียรติบัตรนิยม

ศิลปะ

ภำพ  :  ชนินำถ เชื้อหอม

 ได้รับรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช

กุมำรีพระรำชทำนโล่ประกำศเกียรติคุณและประกำศนียบัตรเกียรติบัตรนิยม

ศิลปะ
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หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

ดีใดที่ไม่มีโทษ

ดีนั้นชื่อว่าเลิศ

...

ได้สมบัติทั้งปวง

ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน

...เพราะ...

ตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง
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www.youtube.com/swchannelschool

http://www.youtube.com/swchannelschool
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