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กตััญญูู ระลึึก แลึะตัอบแทน

หนึ่่�งในึ่เรื่่�องที่่�โรื่งเรื่่ยนึ่อบรื่มสั่่�งสั่อนึ่เรื่ามาตลอดคื่อเรื่่�องของ “คืวามกต่ญญูู” และการื่รื่ะล่กถึ่งผูู้�ม่พรื่ะคืุณ 
วารื่สั่ารื่เซอร์ื่เว่ยมเล่มน่ึ่�กรุ่ื่นึ่ไปด�วยคืวามร่ื่กและคืวามหว่งด่ท่ี่�โรื่งเร่ื่ยนึ่มอบให�แก่น่ึ่กเร่ื่ยนึ่ทุี่กคืนึ่ และพวกเรื่า 
ไม่เคืยล่มท่ี่�จะรื่ะล่กถ่ึงส่ั่�งท่ี่�ผู่้านึ่มาเพรื่าะทุี่กส่ั่�งล�วนึ่หล่อหลอมให�พวกเรื่าเป็นึ่คืนึ่ท่ี่�สั่มบูรื่ณ์อย่างทุี่กว่นึ่น่ึ่�

หน่ึ่งส่ั่อ ณ แดนึ่ไกล ค่ือหน่ึ่งส่ั่อท่ี่�เป็เสั่ม่อนึ่นึ่รื่ากของโรื่งเร่ื่ยนึ่เลยก็ว่าได� หากย�อนึ่กล่บไปต่�งแต่ว่นึ่แรื่กของ
การื่เด่นึ่ที่างของซ่สั่เตอร์ื่ธรื่รื่มทูี่ต คืณะอุร์ื่สุั่ล่นึ่ หนึ่ที่างท่ี่�ม่จุดมุ่งหมายค่ือปรื่ะเที่ศสั่ยาม ด่นึ่แดนึ่ท่ี่�ท่ี่านึ่เหล่าน่ึ่�นึ่ 
ไม่เคืยรืู่�จ่ก ห่างไกลจากคืรื่อบคืรื่่ว และคืนึ่ใกล�ชิ่ด การื่อุที่่ศตนึ่เพ่�อการื่ศ่กษาของเด็กไที่ยต�องผู้่านึ่คืวาม 
ยากลำาบากสั่ก่เพ่ยงไหนึ่กว่าจะมาเปน็ึ่โรื่งเรื่ย่นึ่มาแตรื่์เดอ่ว่ที่ยาลย่ได�อย่างทีุ่กว่นึ่นึ่่� ซ่สั่เตอรื่ส์ั่ม่ยนึ่่�นึ่ต�องที่ำา 
หนึ่�าท่ี่�หลากหลายรื่อบด�านึ่ อบรื่มส่ั่�งสั่อนึ่เพ่�อให�น่ึ่กเร่ื่ยนึ่เป็นึ่คืนึ่ด่และม่จ่ตตารื่มณ์เซอร์ื่เว่ยมในึ่จ่ตใจ หน่ึ่งส่ั่อ 
เล่มนึ่่�คืงม่ใคืรื่อ่กหลายคืนึ่ที่่�ย่งไม่เคืยอ่านึ่ ด่งนึ่่�นึ่วารื่สั่ารื่เซอรื่์เว่ยมเล่มนึ่่�ได�ถึ่ายที่อดคืวามรืู่�สั่่กของผูู้�ที่่�เคืย 
อ่านึ่เล่มน่ึ่�มาแล�ว และทุี่กท่ี่านึ่จะที่รื่าบว่าที่ำาไมน่ึ่กเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่ฯ ทุี่กคืนึ่ต�องอ่านึ่และคืรื่อบคืรื่องเล่มน่ึ่�

ต่�งแต่เล็กจนึ่เต่บใหญ่ ภายในึ่รื่่�วโรื่งเรื่่ยนึ่ถึ่อว่าเป็นึ่บ�านึ่ที่่� 2 ของเรื่า ม่คืุณคืรืู่ผูู้�ที่่�ม่แต่ให�โดยที่่านึ่ไม่ได� 
หว่งสั่่ �งใดตอบแที่นึ่เพ่ยงเห็นึ่นึ่่กเรื่่ยนึ่ปรื่ะสั่บคืวามสั่ำาเรื่็จ แคื่นึ่่ �คืุณคืรืู่ก็ภูม่ใจ คือยพยุง ปลอบโยนึ่  
สั่่งกำาล่งใจต่�งแต่เรื่ายง่เล็กจนึ่เตบ่โต เม่�อเรื่าโตเปน็ึ่ผูู้�ใหญ่คืุณคืรืู่ก็แก่ว่ยจนึ่ถึ่งเกษ่ยณก่นึ่หลายที่่านึ่ ตอนึ่นึ่่�  
เป็นึ่หนึ่�าที่่�ของพวกเรื่าที่่�ต�องกล่บมาดูแลคืุณคืรืู่ คืรื่่�งนึ่่�เรื่าขอมอบเพลง “แคื่เพ่ยงห่นึ่กล่บมา” ซ่�งเรื่่ยกว่า 
เป็นึ่ผู้ลงานึ่คืรื่่ �งปรื่ะว่ต่ศาสั่ตรื่์ที่่ �ที่่มแต่งเพลงและเหล่าศ่ลปินึ่ที่ำางานึ่ก่นึ่แบบ New Normal ก่นึ่ทีุ่ก 
ข่�นึ่ตอนึ่ ออกมาเป็นึ่บที่เพลงที่่�ซาบซ่�งก่นึ่ใจให�ก่บคืุณคืรืู่ทีุ่กที่่านึ่ เบ่�องหล่งการื่ที่ำางานึ่กว่าจะสั่ำาเรื่็จเป็นึ่ 
อย่างไรื่ต่ดตามก่นึ่ได�ภายในึ่เล่มน่ึ่�นึ่ะคืะ 

และกล่บมาอ่กคืรื่่�งหนึ่่�งตามคืำาเรื่่ยกรื่�องจนึ่ม่แฟนึ่คืล่บก่บการื่รื่่ว่วซ่รื่่สั่์เกาหล่ของแคืรื่อล MD58 ด่งนึ่่�นึ่ 
การื่ท่ี่�ต�องอยู่บ�านึ่ก่นึ่เส่ั่ยเป็นึ่ส่ั่วนึ่ใหญ่จะไม่เหงาอ่กต่อไป เล่อกชิมซ่ร่ื่ส์ั่ท่ี่�ถูึกจร่ื่ตตามคืวามชิอบได�เลยค่ืะ 
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My Pride, My School; Mater Dei
มากกว่่ารักคือคว่ามภููมิใจโรงเรียนมาแตัร์เดอีวิ่ทยาลัึย 

เคืยได�ย่นึ่รืุ่่นึ่พ่�มาแตรื่์ฯ ที่่�ได�เห็นึ่ปรื่ะโยคืและคืวามหมายของคืำา 
ข�างบนึ่นึ่่ �แล�ว พ่ �เขาบอกว่าพ่ �ขนึ่ลุกและต่ �นึ่ต่นึ่มาก เพรื่าะพ่ � 
รืู่ �สั่่กแบบนึ่่ �จรื่่งๆ ว่าพ่ �ภูม่ใจมากที่่ �ได�รื่่บการื่ศ่กษาและอบรื่ม 
จ่ตตารื่มณ์เซอรื่์เว่ยมที่่�โรื่งเรื่่ยนึ่มาแตรื่์เดอ่ว่ที่ยาล่ย เพรื่าะนึ่่�นึ่คื่อ 
สั่่�งที่่�เด็กมาแตรื่์ฯ ทีุ่กคืนึ่จะได�รื่่บและให�พวกเรื่ารืู่�จ่กที่่�จะรื่่กและ 
ร่ื่บใชิ�ส่ั่งคืมตามศ่กยภาพท่ี่�เรื่าสั่ามารื่ถึที่ำาได�

Serviam รักแลึะรับใช้สังคม
ในึ่ยามที่่�โลกกำาล่งเจอสั่ถึานึ่การื่ณ์ของโรื่คืรื่ะบาด นึ่่กเรื่่ยนึ่มาแตรื่์ฯ 
หลายๆ ที่่านึ่ได�ลุกข่�นึ่มาชิ่วยเหลอ่สั่่งคืมในึ่รืู่ปแบบต่างๆ ก่นึ่ เชิน่ึ่ 
การื่สั่รื่�างโรื่งพยาบาลสั่นึ่าม การื่สั่รื่�างห�องนึ่ำ�า การื่รื่่วมสั่่งอาหารื่ 
เพ่ �อเป็นึ่กำาล่งใจให�บุคืลากรื่ที่างการื่แพที่ย์ และเข�าไปให�การื่ 
ชิ่วยเหล่อในึ่ที่่�ชิุมชินึ่ การื่เต่มตู�ปันึ่สัุ่ข การื่รื่่วมก่นึ่จ่ดหาชิุด PPE 
และหนึ่�ากากอนึ่าม่ย ฯลฯ  รื่วมถึ่งที่่�สั่มาคืมฯ ได�เป็นึ่ผูู้�ปรื่ะสั่านึ่ 
ให�ก่บมูลน่ึ่ธ่มาแตร์ื่เดอ่ว่ที่ยาล่ยในึ่การื่จ่ดก่จกรื่รื่ม Taste of Mater 
Dei Virtual Marketplace ซ่�งเรื่าได�ชิ่วยเหล่อรื่�านึ่อาหารื่พ่�นึ่�อง 
มาแตรื่์ฯ และด�วยคืวามรื่่วมม่อรื่่วมใจของพ่�ๆ นึ่�องๆ มาแตรื่์ฯ 
ทีุ่กที่่านึ่ ที่ำาให�เรื่าสั่ามารื่ถึจ่ดสั่่งอาหารื่เป็นึ่กำาล่งใจให�บุคืลากรื่ 
ที่างการื่แพที่ย์ สั่่งให�ว่ดและสั่ถึานึ่สั่งเคืรื่าะห์เปน็ึ่จำานึ่วนึ่เก่อบหนึ่่�ง 
หม่�นึ่ชิุด ป๊อดต�องขอขอบพรื่ะคืุณคืณะกรื่รื่มการื่ทีุ่กที่่านึ่ ผูู้�อยู ่
เบ่�องหล่งอ่กมากมายทีุ่กที่่านึ่ และที่่�สั่ำาคื่ญต�องขอขอบพรื่ะคืุณพ่�ๆ 
นึ่�องๆ มาแตรื่์ฯ ทีุ่กที่่านึ่ที่่ �ได�รื่่วมก่นึ่นึ่ำาจ่ตตารื่มณ์เซอรื่์เว่ยม 
ที่ ่ � ได � รื่ ่บการื่ปล ูกฝี ั งมา นึ่ ำามาใชิ � ในึ่การื่ชิ ่วยเหล ่อสั่ ่ งคืม 
ชิ่วยเหล่อเพ ่ �อนึ่มนึุ่ษย ์ นึ่ ่ �คื ่อการื่รื่ ่กและรื่ ่บใชิ �สั่ ่งคืมที่่ � เป ็นึ่ 
คุืณค่ืาของเด็กมาแตร์ื่ฯ อย่างแที่�จร่ื่ง 

กิจกรรมสมาคมฯ
MD Helping Hands สั่มาคืมฯ ได�จ่ดที่ำา FB และ IG นึ่่�ข่�นึ่มาในึ่ 
การื่ลงข่าวสั่ารื่ 2 สั่่วนึ่ โดยสั่่วนึ่ที่่� 1 Charity คื่อการื่ชิ่วยสั่่�อสั่ารื่ 
เรื่่�องรื่าวของนึ่่กเรื่่ยนึ่มาแตรื่์ฯ ในึ่การื่ชิ่วยเหล่อสั่่งคืมและสั่่วนึ่ที่่� 2  
ค่ือโคืรื่งการื่สั่านึ่ส่ั่มพ่นึ่ธ์พ่�นึ่�องมาแตร์ื่ฯ

โครงการบทเพลึง “เพียงแค่หัันกลึับมา” เพ่�อสั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่กองทีุ่นึ่แด่ 
คืุณคืรืู่ด�วยดวงใจ มูลนึ่่ธ่มาแตรื่์เดอ่ว่ที่ยาล่ย เพ่�อเป็นึ่การื่แสั่ดง 
คืวามกต่ญญููกตเวท่ี่ตาแด่คุืณคืรูื่ในึ่ว่ยเกษ่ยณของพวกเรื่าค่ืะ 

Trendsetter: Leading the Way to Sustainability in Style  
ก่จกรื่รื่มที่่�จะก่อให�เก่ดกรื่ะแสั่คืวามนึ่่ยม ซ่�งจะนึ่ำาแนึ่วคื่ดและ 
รืู่ปแบบของการื่ที่ำาคืวามด่และการื่ชิ่วยเหล่อผูู้ �อ่ �นึ่คืวบคืู ่ไปก่บ 
การื่ที่ำาก่จกรื่รื่มของเด็กมาแตร์ื่ฯ ให�ม่คืวามย่�งย่นึ่ 

MD Souvenir: การื่จ่ดที่ำาของที่่�รื่ะล่ก รื่ายได�หล่งห่กคื่าใชิ�จ่ายเพ่�อ 
สั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่มูลนึ่่ธ่มาแตรื่์เดอ่ว่ที่ยาล่ยและโคืรื่งการื่จ่ดภูม่ที่่ศนึ่ ์
โรื่งเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่เดอ่ว่ที่ยาล่ย

 ขอขอบพรื่ะคุืณพ่�ๆ เพ่�อนึ่ๆ และนึ่�องๆ มาแตร์ื่ฯ ทุี่กท่ี่านึ่ในึ่การื่ 
สั่น่ึ่บสั่นุึ่นึ่ก่จกรื่รื่มเสั่มอมาค่ืะ

 พ่�ๆ นึ่�องๆ มาแตร์ื่ฯ สั่ามารื่ถึต่ดตามก่จกรื่รื่มของสั่มาคืมฯ ได�ท่ี่� 
• FB: Mater Dei School Alumni (Official) และ IG: Ourmaterdei 
 ข่าวสั่ารื่และก่จกรื่รื่มท่ี่�วไปของสั่มาคืมฯ
• FB และ IG: MD Helping Hands ข่าวสั่ารื่ของนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่า 
 มาแตร์ื่ฯ ในึ่การื่ช่ิวยเหล่อส่ั่งคืม
• วารื่สั่ารื่ Serviam

Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn
เป็น�

Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn
Text ห่างไปค่ะ�



OPINION

SERVIAM October 2021   l   65   l    วารสารเซอร์เวียม

Pope Francis stressed on the need to build a “civili-
zation of love,” which he said goes beyond personal 
relationships, to address the impact of the global 
health crisis.

“A virus that does not recognize barriers, borders, or 
cultural or political distinctions must be faced with a 
love without barriers, borders, or distinctions,” said 
the pontiff in his weekly address.

In his General Audience on Sept. 9, Pope Francis said 
humans are social and political beings who are capable 
of the “highest expressions of love.”

The pope said “social and political love” are necessary 
to human development for people to be able to face 
any type of crisis.

“We know that love makes families and friendships 
flourish,” he said.

“But it is good to remember that it also makes social, 
cultural, economic, and political relationships flourish, 
allowing us to construct a ‘civilization of love,’” added 
the pontiff, quoting Pope St. Paul VI.

He said inclusive love can “generate social structures 
that encourage us to share rather than to compete.”

The pope said that this kind of love allows people 
“to include the most vulnerable and not to cast them 
aside” helps people express “the best in our human 
nature and not the worst.”

“True love does not know the throw-away culture, it 
does not know what it is,” he said.

“In fact, when we love and generate creativity, when 
we generate trust and solidarity, it is then that con-
crete initiatives emerge for the common good,” added 
the pope.

Pope Francis said the expression of affection and 
compassion “is valid” at both the level of the smallest 
and largest communities, and in the international level.

“What is done in the family, what is done in the neigh-
bourhood, what is done in the village, what is done 
in the large cities and internationally is the same, it 
is the same seed that grows, grows, grows and bears 
fruit,” he said.

“If you in your family, in your neighbourhood start out 
with envy, with battles, there will be war in the end,” 
added the pope.

“If you start out with love, to share love, forgiveness, 
there will be love and forgiveness for everyone,” said 
the pontiff. 
 
    - LiCAS.news

แนึ่วคื่ดในึ่การื่จ่ดงานึ่ Trendsetter: Leading the 
Way to Sustainability in Style ของสั่มาคืมน่ึ่กเร่ื่ยนึ่ 
เก่ามาแตรื่์เดอ่ว ่ที่ยาล่ย ในึ่พรื่ะบรื่มรื่าชิูปถึ่มภ์  
ในึ่ห ่วข �อนึ่ ่ �นึ่ ่าคื ่ดที่ ่ เด ่ยว คื ำาว ่า Trendsetter 
จะเป็นึ่ภาษาไที่ยว่าอย่างไรื่ ที่่ �ด่ฉั่นึ่คื�นึ่หาและพบ 
คืำาแปลว่า “ผูู้�ก่อให�เก่ดกรื่ะแสั่คืวามนึ่่ยม” การื่ที่่� 
สั่มาคืมนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่าฯ จะนึ่ำาเสั่นึ่อผู้ลงานึ่ของผูู้�ก่อให� 
เก่ดกรื่ะแสั่คืวามน่ึ่ยม ซ่�งนึ่ำามาสู่ั่คืวามย่�งย่นึ่ในึ่ว่ถ่ึและ 
รูื่ปแบบ ฟังดูงดงาม กล�าหาญ และที่�าที่ายเป็นึ่อย่างย่�ง

ในึ่การื่ “อบรื่มเสั่ร่ื่มคืนึ่ให�คืรื่บ” ของโรื่งเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่เดอ่ 
ว่ที่ยาล่ยต่�งแต่ก่อต่�งมา โรื่งเร่ื่ยนึ่ไม่เคืยใชิ�คืำาร่ื่วมสั่ม่ย 
เชิ่นึ่นึ่่� แต่ก็ไม่ใชิ่ภารื่ก่จของโรื่งเรื่่ยนึ่หรื่่อที่่�จะสั่่งเสั่รื่่ม 
ให�ศ่ษย์เป็นึ่ “ผูู้�ก่อให�เก่ดกรื่ะแสั่คืวามน่ึ่ยม ซ่�งนึ่ำามาสู่ั่ 
คืวามย่�งย่นึ่ในึ่ว่ถ่ึและรูื่ปแบบ” มาโดยตลอด และก็เก่ด 
ผู้ลสั่ำาเรื่ ็จมาอย่างต่อเนึ่่ �อง ปรื่ะจ่กษ์พยานึ่ของ 
คืวามสั่ำาเร็ื่จอยู่ท่ี่�ต่วตนึ่ของน่ึ่กเร่ื่ยนึ่เก่ามาแตร์ื่เดอ่ฯ ท่ี่� 
อ่ตล่กษณ์เซอรื่์เวย่มซ่�งอยู่ในึ่จ่ตว่ญญาณแสั่ดงออกมา 
ในึ่การื่สั่รื่�างสั่รื่รื่คื์สั่่งคืมด�วยคืวามรื่่ก และการื่รื่่บใชิ� 
ในึ่รูื่ปแบบต่างๆ

การื่ดำาเนึ่่นึ่ชิ่ว่ตในึ่ชิ่วงภาวะว่กฤตของโรื่คืรื่ะบาด 
รืุ่นึ่แรื่งท่ี่�แพรื่่กรื่ะจายไปอย่างรื่วดเรื่็วที่่�วโลกที่�าที่ายเรื่า 

ทีุ่กคืนึ่อย่างมาก จ่ตว่ญญาณเซอรื่์เว่ยมได�เรื่่ยกรื่�อง 
นึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาแตรื่์เดอ่ฯ ให�ชิ่วยเหล่อสั่่งคืมอย่าง 
นึ่่าชิ่ �นึ่ชิม ที่่ �งที่่ �คืนึ่ในึ่สั่่งคืมได�เห็นึ่และรื่่บรืู่ � และ 
ที่่ �ไม่ได�เห็นึ่หรื่่อรื่่บรืู่ � ที่่ �งในึ่การื่กรื่ะที่ำาสั่่วนึ่บุคืคืล 
และการื่กรื่ะที่ำาเป็นึ่กลุ่ม เป็นึ่องค์ืกรื่ และท่ี่�ที่ำาร่ื่วมก่นึ่ 
ในึ่ฐานึ่ะสั่มาคืมนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาแตรื่์เดอ่ว ่ที่ยาล่ย 
ในึ่พรื่ะบรื่มรื่าชิูปถึ่มภ์ นึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาแตรื่์เดอ่ฯ 
ไม่ได�พ่เศษกว่าใคืรื่ๆ แต่นึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาแตรื่์เดอ่ฯ 
ม่คืุณล่กษณะเด่นึ่คื่อไม่สั่ามารื่ถึนึ่่�งเฉัยหรื่่อดูดายได� 
เม่�อส่ั่งคืมต�องการื่คืวามช่ิวยเหล่อ

สั่มาคืมน่ึ่กเร่ื่ยนึ่เก่ามาแตร์ื่เดอ่ฯ ในึ่พรื่ะบรื่มรื่าชูิปถ่ึมภ์ 
ตรื่ะหน่ึ่กรูื่�และม่ปรื่ะสั่บการื่ณ์ตรื่งก่บศ่กยภาพของเด็ก 
มาแตร์ื่ จ่งจ่ดงานึ่ Trendsetter: Leading the Way to 
Sustainability in Style ด�วยคืวามม่�นึ่ใจ และต่�งใจท่ี่� 
จะเชิ่ญชิวนึ่นึ่่กเรื่่ยนึ่เก่าที่่ �ที่ำาก่จกรื่รื่มต่างๆ เพ่ �อ 
สั่่งคืมมารื่่วมงานึ่ด�วย เพรื่าะม่คืวามภาคืภูม่ใจในึ่ว่ถึ่ 
ที่างดำาเนึ่่นึ่ชิ่ว่ตและต�องการื่สั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่พ่�นึ่�องมาแตรื่์ 
ท่ี่�ม่จ่ตตารื่มณ์เซอร์ื่เว่ยมอยู่แล�ว ให�ม่ส่ั่วนึ่ร่ื่วมเป็นึ่ผูู้�ก่อ 
ให�เก่ดกรื่ะแสั่การื่สั่รื่�างโลก สั่รื่�างส่ั่งคืมให�ด่ข่�นึ่ 

เม่�อที่บที่วนึ่ปรื่ะสั่บการื่ณ์ชิ่ว่ตในึ่โลกปัจจุบ่นึ่ เรื่าจะ 
พบเห็นึ่สั่ภาพคืวามเป็นึ่จร่ื่งท่ี่�น่ึ่าห่วงใยหลายๆ ปรื่ะการื่ 

จ่งอยากให�เด็กมาแตรื่์เดอ่ฯ เป็นึ่ผูู้�นึ่ำาแนึ่วที่างในึ่การื่ 
ใชิ�ชิ่ว ่ตว่ถึ่ใหม่ที่่ �การื่ดำาเนึ่่นึ่ชิ่ว่ตรื่่วมก่นึ่ในึ่สั่่งคืม 
จะต่ �งอย ู ่บนึ่พ่ �นึ่ฐานึ่ของการื่ให�คืวามเคืารื่พก่นึ่ 
ม่คืวามรื่่ก คืวามจรื่่งใจต่อก่นึ่ เห็นึ่อกเห็นึ่ใจก่นึ่ 
พรื่�อมร่ื่วมทุี่กข์ร่ื่วมสุั่ข ให�อภ่ยก่นึ่ ไม่ต่ดส่ั่นึ่ก่นึ่ง่ายๆ 
ด�วยอารื่มณ์ ไม่ใชิ�คืวามรืุ่นึ่แรื่งในึ่การื่แก�ปัญหา แต ่
พรื่�อมที่่�จะรื่่บฟังปัญหาและช่ิวยก่นึ่แก�ไขปัญหา ไม่สั่่ง 
ต่อข�อมูลที่่�ไม่เป็นึ่ผู้ลด่แก่ใคืรื่เพ่�อเป็นึ่การื่ปรื่ะณาม 
หรื่่อปรื่ะจานึ่คืนึ่อ่�นึ่ เป็นึ่การื่ต่ดสั่่นึ่คืนึ่อ่�นึ่ง่ายๆ เป็นึ่ 
คืวามเท็ี่จ เป็นึ่การื่สั่รื่�างเร่ื่�องเพ่ยงเพ่�อให�ได�คืวามสั่นึ่ใจ 
ที่ำาไมจ่งเก่ดข่�นึ่อยู่ทุี่กว่�ทุี่กว่นึ่

เชิ่ �อว่าจากการื่อบรื่มและปลูกฝีังที่่ �ด่ของโรื่งเรื่่ยนึ่ 
มาแตรื่์เดอ่ฯ เด็กมาแตรื่์เดอ่ฯ ทีุ่กคืนึ่จะสั่ามารื่ถึ 
สั่รื่�างกรื่ะแสั่คืวามเป็นึ่ผูู้ �นึ่ำา Trendsetter ในึ่การื่ 
สั่่�อสั่ารื่ก่นึ่ด�วยคืวามรื่่ก คืวามเมตตา เห็นึ่อกเห็นึ่ใจ  
สั่รื่�างคืวามสุั่ข สั่รื่�างส่ั่นึ่ต่ คืวามสั่าม่คืค่ื ให�โอกาสั่  เคืารื่พ 
ในึ่ศ่กด่�ศร่ื่คืวามเป็นึ่มนุึ่ษย์ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมก่นึ่ของทุี่กคืนึ่  

ด�วยจ่ตว่ญญาณเซอรื่์เว ่ยมที่่ �พ ่ �นึ่ �องมาแตรื่์เดอ่ฯ 
ที่่�ทีุ่กคืนึ่ม่ เรื่าจะสั่ามารื่ถึเป็นึ่พล่งรื่่วมก่นึ่ในึ่การื่ปลุก 
กรื่ะแสั่อารื่ยธรื่รื่มแห่งคืวามรื่่กในึ่การื่ปฏิ่บ่ต ่ต ่อ 
ผูู้�อ่ �นึ่ให�เป็นึ่ที่่�นึ่่ยมที่่�วไป และเป็นึ่แนึ่วที่างที่่�นึ่�องๆ 
เด็กมาแตรื่์รืุ่่นึ่ใหม่จะได�ก�าวเด่นึ่ตามด�วยคืวามม่�นึ่ใจ 
เพรื่าะรุ่ื่นึ่พ่�ๆ ปฏ่ิบ่ต่เป็นึ่แบบอย่าง

เม่�อได�ที่รื่าบว่าสั่มาคืมนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่าฯ จะรื่่เรื่่�มจ่ดต่�ง 
กลุ่ม “สั่านึ่สั่่มพ่นึ่ธ์พ่�นึ่�องมาแตรื่์เดอ่ฯ” ด�วยคืวาม 
รื่่วมม่อรื่่วมใจของนึ่่กสั่่งคืมสั่งเคืรื่าะห์ นึ่่กจ่ตว่ที่ยา 
และคืุณหมอจ่ตเวชิ เชิ่นึ่ ป๊ �ด-ชินึ่่นึ่ที่รื่ MD50, 
เปิ �ล-วรื่นึ่่นึ่ที่์ MD56 และหมอเบญจพรื่ MD68 
ด่ฉั่นึ่รืู่�สั่่กชิ่�นึ่ชิมเป็นึ่อย่างย่�ง นึ่่าจะเป็นึ่การื่ชิ่วยเหล่อ 
รื่่บฟังและให�กำาล่งใจแก่พ่ �ๆ นึ่�องๆ มาแตรื่์เดอ่ฯ 
ที่่�กำาล่งคื่บข�องใจ ต�องการื่การื่รื่่บฟัง กำาล่งใจ และ 
คืวามร่ื่ก ส่ั่�งน่ึ่�จะเป็นึ่ปรื่ะโยชิน์ึ่อย่างย่�งในึ่ยามท่ี่�พ่�นึ่�อง 
มาแตรื่์เดอ่ฯ ต�องการื่พล่งใจและคืวามชิ่วยเหล่อ  
ขอให�คืวามรื่่เรื่่ �มที่่ �งดงามกล�าหาญเชิ่นึ่นึ่่ �คืงอยู ่ย่ �ง
ย่นึ่ เพ่�อให�จ่ตตารื่มณ์เซอรื่์เว่ยมปรื่ากฎเป็นึ่รืู่ปธรื่รื่ม 
สั่นึ่องคืวามต�องการื่ของเพ่�อนึ่ พ่� นึ่�อง ท่ี่�ม่ศ่กยภาพท่ี่� 
จะร่ื่วมก่นึ่สั่รื่�างโลกท่ี่�งดงามและด่ย่�งๆ ข่�นึ่ต่อไป
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“เป้าหมายของโรื่งเร่ื่ยนึ่ คืต่พจน์ึ่ของโรื่งเร่ื่ยนึ่ เรื่าไม่ได�ร่ื่บการื่ส่ั่�งสั่อนึ่ 
ด�วยวาจา เรื่าได�รื่่บการื่สั่่�งสั่อนึ่ด�วยภาคืปฏิ่บ่ต่ของมาแมรื่์ต่างๆ  
โรื่งเร่ื่ยนึ่ม่คืวามแตกต่างจากโรื่งเร่ื่ยนึ่อ่�นึ่เพรื่าะม่น่ึ่กบวชิชิาวต่างชิาต่ 
อยู ่เต็มโรื่งเรื่่ยนึ่ มาแมรื่์สั่อนึ่ภาษา สั่อนึ่พรื่ะธรื่รื่มคืำาสั่อนึ่ของ 
ศาสั่นึ่าคืรื่่สั่ต์ให�ก่บนึ่่กเรื่่ยนึ่คืรื่่สั่ต์ แต่ไม่ใชิ่เป็นึ่การื่สั่อนึ่เพ่ �อรืู่ � 
แต่เป็นึ่การื่สั่อนึ่ภาคืปฏิ่บ่ต ่ แก่นึ่ของการื่สั่อนึ่คือ่จะต�องรื่่กผูู้�อ่�นึ่เป็นึ่ 
และเชิ่�อมโยงมาถึ่งคืต่พจนึ่์ของนึ่่กเรื่่ยนึ่มาแตรื่์ฯ ใชิ�ภาษาละต่นึ่ว่า 
Serviam ...ข�าพเจ�าจะรื่่บใชิ� รื่่บใชิ�อย่างไรื่ อ่นึ่ด่บแรื่กคื่อจากการื่ 
กรื่ะที่ำาของมาแมร์ื่ท่ี่�ไม่ใช่ิการื่น่ึ่�งโต๊ะและส่ั่�งการื่

....เม่�อได�อ่านึ่หนึ่่งสั่่อแล�วจะเข�าใจคืวามเป็นึ่มนึุ่ษย์ของซ่สั่เตอรื่์ 
แต่ละท่ี่านึ่มากข่�นึ่ ซ่สั่เตอร์ื่สั่าวๆ บางท่ี่านึ่ถูึกส่ั่งต่วไปเช่ิยงใหม่อยู่ท่ี่�
โรื่งเรื่่ยนึ่เรื่ย่นึ่าและไปต่ดโรื่คืไข�ป่าบ�างและเสั่่ยชิ่ว่ต พอได�ไปเรื่ย่นึ่า 
ไปดูที่่�สัุ่สั่านึ่ใกล�ๆ โรื่งเรื่่ยนึ่ก็เห็นึ่ชิ่�อซ่สั่เตอรื่์เหล่านึ่่�นึ่หลายที่่านึ่ 
ย่งที่ำาให�รืู่ �สั่่กถึ่งคืวามเสั่่ยสั่ละ คื่ดถึ่งใจพ่อแม่ซ่สั่เตอรื่์เหล่านึ่่�นึ่ 
การื่ต่ดต่อสั่่�อสั่ารื่ในึ่สั่ม่ยนึ่่�นึ่ไม่ใชิ่เรื่่�องง่ายๆ ณ สั่ม่ยนึ่่�นึ่สั่่งลูกมา 
ย่งไม่ท่ี่นึ่จะอะไรื่เลยก็มาเส่ั่ยช่ิว่ตด�วยโรื่คืภ่ยไข�เจ็บแล�ว

...ขนึ่าดต่วเองคืรื่อบคืรื่่วม่พ่�นึ่�อง 11 คืนึ่ ตอนึ่ที่่�จะไปเรื่่ยนึ่หนึ่่งสั่่อ 
เม่องนึ่อก คืุณแม่รื่�องไห�อยู่อาที่่ตย์ก่อนึ่หนึ่�าที่่�เรื่าจะเด่นึ่ที่างเพรื่าะ 
ไม่อยากให�ไป ลองคื่ดในึ่ที่างกล่บก่นึ่คืนึ่ที่่�ลูกเป็นึ่นึ่่กบวชิคื่อลูก 
ต�องเป็นึ่คืนึ่ที่่�ด่ เป็นึ่คืนึ่นึ่่ารื่่กและพรื่�อมที่่�จะที่่ �งทีุ่กอย่างมาอ่ก 
ปรื่ะเที่ศหน่ึ่�ง ค่ืดถ่ึงคืำาว่าห่วง คืวามผูู้กพ่นึ่ ม่นึ่จะม่มากส่ั่กแค่ืไหนึ่ 
การื่เด่นึ่ที่างไม่ใช่ิง่ายๆ เลย

...ที่างสั่มาคืมนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่าฯ เห็นึ่คืุณคื่าก่บหนึ่่งสั่่อเล่มนึ่่�ก็เห็นึ่ด�วย 
คืนึ่รืุ่่นึ่ใหม่อ่านึ่แล�วอาจจะยากนึ่่ดนึ่่งเพรื่าะไม่เห็นึ่ภาพชิ่ว่ตซ่สั่เตอรื่ ์
เหล่านึ่่ �นึ่ แต่ก็ย่งนึ่่าอ่านึ่ เพ่�อจะได�เห็นึ่ว่าว่ว่ฒนึ่าการื่ของโลก 
ของการื่ศ่กษาที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไป ที่�ายสัุ่ดคื่อคืุณคื่าของการื่เสั่่ยสั่ละ 
เพ่�อรื่่บใชิ�ในึ่ว่ธ่การื่ที่่�ที่ำาได� นึ่่กบวชิคืณะอุรื่์สัุ่ล่นึ่ไม่ได�เล่อกที่่�จะไป 
บร่ื่บาลผูู้�ป่วย ไม่ได�เล่อกท่ี่�จะดูแลเด็กกำาพรื่�าหร่ื่อผูู้�สูั่งอายุ แต่เล่อก 
ท่ี่�จะให�การื่ศ่กษาท่ี่�ม่คุืณภาพคืวบคู่ืไปก่บอบรื่มจ่ตตารื่มณ์เซอร์ื่เว่ยม 
เคืยม่อธ่การื่่ณ่เจ�าคืณะของอุรื่์สัุ่ล่นึ่ที่่านึ่หนึ่่�งเข่ยนึ่ไว�ว่าถึ�าซ่สั่เตอรื่์ 
ที่ำาโรื่งเร่ื่ยนึ่อย่างมาแตร์ื่ฯ หนึ่�าท่ี่�ค่ือ Multiply the Multiplier สั่อนึ่
หนึ่่�งคืนึ่เพ่�อให�เขาสั่อนึ่และที่ำาปรื่ะโยชินึ่์ให�ก่บคืนึ่อ่�นึ่อ่กจำานึ่วนึ่มาก 
เพรื่าะฉัะนึ่่�นึ่ไม่จำาเป็นึ่ต�องรื่่บเด็กเยอะๆ รื่่บเที่่าที่่�จะปลูกฝีังได�ด่ๆ 
เพ่�อต่วเขา เมล็ดพ่นึ่ธุ์แห่งคืวามด่งามก่บสั่่�งที่่�ที่ำาเพ่�อสั่่งคืม ม่นึ่จะ 
ปรื่ากฏิเพ่�มมากข่�นึ่ในึ่ส่ั่งคืม”

ในึ่หนึ่�าแรื่กของหน่ึ่งส่ั่อเล่มน่ึ่�ได�เข่ยนึ่คืำาสั่อนึ่ของน่ึ่กบุญอ่ญจลากล่าวไว�ว่า

ฟัังนะ! ลูึกรัก! 
จงลืึมบ้านเกิดของเธอแลึะครอบครัว่ของเธอ! 

เพ่ยงปรื่ะโยคืแรื่กในึ่หนึ่่งสั่่อเล่มนึ่่ �ก ็สั่ะที่�อนึ่คืวามรืู่ �สั่ ่กได�มากมาย 
ท่ี่�งก่อนึ่การื่เด่นึ่ที่าง รื่ะหว่างที่าง และปลายที่างท่ี่�ปรื่ะเที่ศสั่ยาม เม่�อมา 
ถึ่งปรื่ะเที่ศนึ่่�แล�วม่นึ่เป็นึ่เพ่ยงจุดเรื่่�มต�นึ่ของทีุ่กสั่่�งทีุ่กอย่าง ไม่ว่าจะเป็นึ่ 
อุปสั่รื่รื่คืนึ่าน่ึ่ปการื่ คืวามเส่ั่ยสั่ละต่างๆ ท่ี่�บางคืร่ื่�งต�องแลกด�วยช่ิว่ต แต่
จุดหมายปลายที่างคื่อการื่ศ่กษาของเด็กไที่ยที่่ �ม่คืุณภาพคืวบคืู ่ก่บ 
อบรื่มจ่ตตารื่มณ์เซอรื่์เว ่ยมให�นึ่่กเรื่่ยนึ่มาแตรื่์เดอ่ฯ รืู่ �จ ่กที่่ �จะรื่่ก  
รื่่บใชิ�ผูู้�อ่ �นึ่ คืนึ่รื่อบข�าง และสั่่งคืมตามศ่กยภาพที่่�เรื่าสั่ามารื่ถึที่ำาได� 
ให�นึ่่กเรื่่ยนึ่เป็นึ่คืนึ่ที่่�ม่คืุณธรื่รื่ม ศ่ลธรื่รื่ม จรื่่ยธรื่รื่ม ม่คืวามเป็นึ่ผูู้�นึ่ำา 
ที่่ �ม่ศ่ลธรื่รื่ม นึ่่ �นึ่คื่อจุดกำาเนึ่่ดและคืุณคื่าของโรื่งเรื่่ยนึ่มาแตรื่์เดอ่ฯ  
และจุดกำาเนึ่่ดนึ่่�ถึูกวางยาวต่อเนึ่่�องมาจนึ่ถึ่งปัจจุบ่นึ่ ที่ำาให�โรื่งเรื่่ยนึ่ 
มาแตรื่์เดอ่ว ่ที่ยาล่ยเป็นึ่สั่ถึาบ่นึ่แห่งคืวามด่ เป็นึ่โรื่งเรื่ ่ยนึ่สั่ตรื่่ที่่ � 
ที่รื่งคุืณค่ืาและที่รื่งเก่ยรื่ต่

หนึ่่งสั่่อเล่มนึ่่�เคืยอยู่ในึ่ม่อและผู้่านึ่การื่อ่านึ่โดยใคืรื่หลายๆ คืนึ่ที่่�จะมา 
ถ่ึายที่อดคืวามรูื่�ส่ั่กให�ได�ฟัง

การื่เด่นึ่ที่างของคืณะซ่สั่เตอร์ื่ธรื่รื่มทูี่ต

ท่ี่�ได�เด่นึ่ที่างมาย่งด่นึ่แดนึ่ท่ี่�ไม่เคืยรูื่�จ่ก 

หนึ่ที่างท่ี่�ไม่อาจคืาดเดาได�ว่า

จะพบเจอก่บส่ั่�งใด 

ห่างไกลจากคืรื่อบคืร่ื่วและม่ตรื่สั่หาย

เหล่าซ่สั่เตอร์ื่ธรื่รื่มทูี่ตน่ึ่�นึ่ม่ได�หว่�นึ่ใจ

แต่ย่งคืงย่ดม่�นึ่ในึ่คืวามต่�งใจ

ม่ได�ม่ส่ั่�งใดมาที่ำาให�ส่ั่�นึ่คืลอนึ่

ควรอ่านหนังสือ ... 

ทำาไมนักเรียนมาแตุร์ฯ ทุกคน

ณี แดืนไกล
อาจารย์สุมิตัรา พงศธร 

MD38

“อ่านึ่แล�วได�คื่ดว่าพรื่ะเจ�าสั่่งซ่สั่เตอรื่์เหล่านึ่่�นึ่ไปที่ำางานึ่ ที่่านึ่ 
ก็เชิ่�อและไปตามที่่�พรื่ะเจ�าบอก เม่�อม่อุปสั่รื่รื่คืก็รื่่บม่นึ่และม่นึ่ 
จะคื่อยๆ หายไปเอง ที่่านึ่เหล่านึ่่�นึ่ที่ำาให�เรื่าม่ชิ่ว่ตทีุ่กว่นึ่นึ่่� 
เพรื่าะคืวามเส่ั่ยสั่ละจากรุ่ื่นึ่แรื่กๆ หลายๆ อย่าง แต่สั่รื่�างช่ิว่ต 
ใหม่ให�ก่บคืนึ่รุ่ื่นึ่หล่งท่ี่�ไม่รูื่�จ่ก

...ในึ่สั่ม่ยก่อนึ่ซ่สั่เตอรื่์ต�องที่ำาทีุ่กอย่างที่่�งสั่อนึ่หนึ่่งสั่่อ ดูแล 
เด็ก แต่สั่ม่ยนึ่่�ม่ฆรื่าวาสั่ที่่�มารื่่วมงานึ่ก่บเรื่า ม่คืุณคืรืู่มาชิ่วย 
และคุืณคืรูื่เหล่าน่ึ่�ก็ได�ม่โอกาสั่มาร่ื่บจ่ตตารื่มณ์ของคืณะอุร์ื่สุั่ล่นึ่ 
เรื่าม่ช่ิ�วโมงท่ี่�อบรื่มคุืณคืรูื่ให�ที่ำาการื่ศ่กษาแบบอุร์ื่สุั่ล่นึ่ได� คุืณคืรูื่
เหล่าน่ึ่�ช่ิวยเป็นึ่พล่งให�ก่บเรื่า”

ซิิสเตัอร์สมจิตัร์
ครองบุญศรี 
MD37

จ่ตตาธ่การื่ชิมรื่ม
ศ่ษย์อุร์ื่สุั่ล่นึ่
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“คืรื่่�งหนึ่่�งม่งานึ่โรื่งเรื่่ยนึ่แล�วซ่สั่เตอรื่์เอาหนึ่่งสั่่อมาวางและแจก แต่ไม่ม่ใคืรื่ 
เอาเลย เลยขอไปอ่านึ่ 2 ว่นึ่ต่อมาก็กล่บมาหาซ่สั่เตอรื่์และบอกว่าหนึ่่งสั่่อ 
เล่มน่ึ่�คืวรื่ขายนึ่ะคืะ ไม่คืวรื่แจกฟร่ื่เพรื่าะอ่านึ่แล�ววางไม่ลง พ่มพ์ไป 3 คืร่ื่�ง 
ก็ซ่�อทีุ่กคืรื่่�ง อ่านึ่ที่่�ง 3 คืรื่่�ง ม่นึ่ก่นึ่ใจ ซ่สั่เตอรื่์ต�องอดที่นึ่มาก ม่นึ่ยาก 
มากกว่าจะเป็นึ่โรื่งเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่ฯ ในึ่หน่ึ่งส่ั่อเล่มน่ึ่�เป็นึ่บ่นึ่ท่ี่กจดหมายท่ี่�ต่ดต่อ 
รื่ะหว่างซ่สั่เตอรื่์ด�วยก่นึ่ ผูู้�เข่ยนึ่เรื่่ยบเรื่่ยงได�เก่งมาก กว่าจะหาข�อมูลปะต่ด 
ปะต่อก่นึ่เป็นึ่เรื่่ �องรื่าว ไม่ม่โรื่งเรื่่ยนึ่ไหนึ่เลยที่่�ม่ปรื่ะว่ต่แบบโรื่งเรื่่ยนึ่เรื่า 
ต่�งแต่ปลายรื่่ชิกาลที่่� 6 ถึ่งสั่งคืรื่ามโลกคืรื่่�งที่่� 2 มาแมรื่์ที่รื่มานึ่มากกว่าจะ 
มาเป็นึ่โรื่งเรื่่ยนึ่ได� เรื่่�มแรื่กเด่นึ่ที่างมาย่งไม่รืู่�เลยมาสั่ยามอยู่ที่่�ไหนึ่เพรื่าะ 
ตอนึ่แรื่กต�องไปเม่องจ่นึ่แต่ปรื่ากฏิมาปรื่ะเที่ศสั่ยามแที่นึ่ ตอนึ่แรื่กก็อยู่บ�านึ่ 
โที่รื่มๆ อยู่ก่บเด็กกำาพรื่�าต�องอดที่นึ่มากๆ ถึ�าเรื่าไม่เร่ื่�มอ่านึ่เรื่าจะบอกเด็กๆ 
รืุ่่นึ่ต่อไปจะไม่ได�เลยว่าโรื่งเรื่่ยนึ่มาจากไหนึ่ เรื่าถึ่งต�องภูม่ใจที่่�เป็นึ่นึ่่กเรื่่ยนึ่ 
มาแตร์ื่ฯ อ่านึ่ตอนึ่แรื่กๆ ก็รื่�องไห� พออ่านึ่รื่อบต่อๆ ไปก็สั่งสั่ารื่ซ่สั่เตอร์ื่มาก 
ม่หลายเหตุการื่ณ์ที่่�ซ่สั่เตอรื่์ต�องผู้่านึ่มา นึ่่กถึ่งซ่สั่เตอรื่์ว่าที่ำาไมถึ่งได�ที่รื่มานึ่ 
อย่างน่ึ่�นึ่ จ่งอยากให�พวกเรื่ากล่บมาช่ิวยโรื่งเร่ื่ยนึ่ก่นึ่บ�างค่ืะ”

“เห็นึ่ชิ่ว่ตของซ่สั่เตอรื่์ที่่ �เรื่่ �มต�นึ่จากการื่เด่นึ่ที่างที่่� 
ไม่รืู่ �จ่กปรื่ะเที่ศสั่ยามเลยว่าอยู ่ตรื่งไหนึ่ ล่กษณะ 
เป็นึ่อย่างไรื่ การื่เด่นึ่ที่างอ่นึ่แสั่นึ่ยาวนึ่านึ่ด�วยเรื่่อ 
ต�องปร่ื่บต่วทุี่กอย่างต่�งแต่อากาศ อาหารื่ ว่ฒนึ่ธรื่รื่ม 
ท่ี่�ไม่เหม่อนึ่ก่นึ่ ต�องมาปรื่ะเที่ศสั่ยามซ่�ง ณ เวลาน่ึ่�นึ่ 
ที่่�ม่คืวามยากลำาบากไม่เหม่อนึ่ปัจจุบ่นึ่ คืวามมุ่งม่�นึ่ 
ในึ่ชิ่ว่ตที่่ �อุที่่ศทีุ่กอย่างให�ก่บพรื่ะเจ�านึ่่ �นึ่คื่อห่วใจ 
สั่ำาคื่ญให�เป็นึ่พล่งที่่�จะคื่ดแก�ไขปัญหา ต�องอดที่นึ่ 
มาก ภาวะท่ี่�งหมดท่ี่�ต�องปร่ื่บต่วในึ่ฐานึ่ะท่ี่�เป็นึ่มนุึ่ษย์ 
ต่�งคืำาถึามมาตลอดว่า เพรื่าะอะไรื่ท่ี่�เป็นึ่จุดท่ี่�ล่กท่ี่�สุั่ด 
ได�อุที่่ศต่วขนึ่าดนึ่่ � นึ่่ �นึ่คื่อพรื่ะห่ตถึ์ศรื่่ที่ธาและ 
 พรื่ะพรื่พรื่ะเจ�าม่นึ่ค่ือรื่ากเหง�า ค่ือช่ิว่ตท่ี่�พวกเขาให�ก่บ 
พวกเรื่าได�อยู่สุั่ขสั่บายมาจนึ่ทุี่กว่นึ่น่ึ่�”

“สั่่�งแรื่กที่่�อ่านึ่แล�วรืู่�สั่่กด�วยใจกต่ญญููต่อบรื่รื่พสั่ตรื่่ทีุ่กที่่านึ่ที่่�จากบ�านึ่เก่ดเม่องนึ่อนึ่ 
มาและที่ำาส่ั่�งด่ๆ ในึ่ปรื่ะเที่ศไที่ยจนึ่ต่�งคืณะอุร์ื่สุั่ล่นึ่ในึ่ปรื่ะเที่ศไที่ย ซ่�งปีน่ึ่�ก็ปีท่ี่� 97 แล�ว

...ที่่�ผู้่านึ่มาได�สั่่มผู้่สั่ก่บม่ชิชิ่นึ่นึ่ารื่่บ�าง ได�เห็นึ่ห่วใจที่่�เต็มรื่�อยก่บชิ่วงชิ่ว่ตที่่�เสั่่ยสั่ละ 
สั่ม่ยน่ึ่�นึ่ย่งไม่ม่เที่คืโนึ่โลย่ ย่งไม่ม่ไลน์ึ่ เฟซบุ๊ก การื่ต่ดต่อหาก่นึ่ด�วยการื่จดบ่นึ่ท่ี่กช่ิว่ต 
จรื่่งที่่�เก่ดข่�นึ่ คื่ดถึ่งคืรื่อบคืรื่่วก็กล่บไม่ได� เพรื่าะก่อนึ่เด่นึ่ที่างคื่อการื่ต่ดสั่่นึ่ใจแล�ว  
ละที่่�งทีุ่กอย่างโดยเฉัพาะที่่�สั่ำาคื่ญที่่�สัุ่ดคื่อคืรื่อบคืรื่่วที่่�จะไม่ได�เจอก่นึ่ ไปที่่�โลกใหม่ 
แผู่้นึ่ด่นึ่ใหม่ ช่ิว่ตใหม่ ท่ี่�พอข่�นึ่เร่ื่อมาแล�วก็ไม่รูื่�ว่าจะต�องเจอก่บอะไรื่บ�างรื่ะหว่างที่าง 

...เคืยได�คุืยก่บม่ชิช่ินึ่นึ่าร่ื่ มาแมร์ื่ และซ่สั่เตอร์ื่ ท่ี่านึ่เล่าว่าพวกเธอสั่บาย พวกฉ่ันึ่ 
ลำาบากมาก แต่ในึ่คืวามลำาบากนึ่่�นึ่ที่่านึ่ก็มาสั่รื่�างคืวามสัุ่ข สั่่นึ่ต่สัุ่ขมาสั่รื่�างสั่่�งด่ๆ 
ให�ก่บปรื่ะชิาชินึ่คืนึ่ไที่ย ทีุ่กคืรื่่�งที่่�จ่ดงานึ่ศพให�ม่ชิชิ่นึ่นึ่ารื่่ ก็จะรืู่�สั่่กว่าเรื่าจะต�อง 
กต่ญญููก่บคืวามด่งามต่อม่ชิชิ่นึ่นึ่ารื่่ ถึ่งแม�จะไม่ได�สั่่มผู้่สั่ก่บทีุ่กที่่านึ่ในึ่หนึ่่งสั่่อ 
แต่เวลาอ่านึ่แล�วย�อนึ่กล่บไปก็รูื่�ว่าทุี่กคืนึ่ม่ห่วใจท่ี่�ร่ื่กเม่องไที่ย”

ศรีมนา สุริยะ
MD36

ซิิสเตัอร์ทิพย์กนก 
ประสพโชคชัย 
อธ่การ่ื่ณ่เจ�าคืณะภาคืฯ

ซิิสเตัอร์ลึดาพร พิชิตัพสุธาดลึ
MD47

“บ�านึ่เม่องเขาสั่บายกว่าบ�านึ่เม่องเรื่า อย่างนึ่�อยอากาศ 
บ�านึ่เขาเยน็ึ่สั่บายกว่าบ�านึ่เม่องเรื่า พอมาเจออากาศ 
อย่างบ�านึ่เม่องเรื่าเขาก็อยู่ก่นึ่ได� ตอนึ่เป็นึ่นึ่่กเรื่่ยนึ่ 
เวลามาแมรื่์สั่อนึ่ก็เห็นึ่ว่าที่่านึ่โอเคืก่บสั่ภาพแวดล�อม 
ต่�งใจอบรื่มสั่่�งสั่อนึ่พวกเรื่าและคือยต่กเต่อนึ่เวลาเรื่า
นึ่อกลู่นึ่อกที่าง ใจเย็นึ่ ให�โอกาสั่ ไม่หยุดย่�งท่ี่�จะสั่อนึ่
รูื่ปแบบการื่ใชิ�ช่ิว่ต คืวามสั่มำ�าเสั่มอ คืวามเอาจร่ื่งเอาจ่ง 
และที่่�ต่ดสั่่นึ่ใจมาบวชิคืณะนึ่่�เพรื่าะในึ่แง่การื่ศ่กษา 
เห็นึ่มาแมร์ื่ทุ่ี่มเที่ พอมาบวชิจร่ื่งๆ ก็เห็นึ่ว่ามาแมร์ื่ต�อง 
เจอก่บอะไรื่เยอะมาก เจอคืวามหลากหลายในึ่ 
คืวามค่ืดและใชิ�ช่ิว่ตท่ี่�เร่ื่ยบง่าย”

ซิิสเตัอร์รว่งกาญจนา 
ขินะผา MD42

Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn
ก็�

Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn
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“โรื่งเรื่่ยนึ่ปรื่ะกอบด�วยหลายสั่่วนึ่ เรื่่ �มจากนึ่่กบวชิที่่�สั่่บที่อด 
ต่อก่นึ่มา ก็ม่คืวามรื่่กคืวามศรื่่ที่ธาในึ่พรื่ะเจ�าที่่ �สั่่งต่อก่นึ่มา 
ที่ำาให�เรื่ารืู่ �ว่าเรื่าที่ำางานึ่ต�องม่เป้าหมายและมุ่งม่ �นึ่ไปที่างนึ่่�นึ่ 
ต่อเน่ึ่�องคืวามเป็นึ่มาแตร์ื่ฯ ค่ือทุ่ี่มเที่ในึ่การื่ที่ำางานึ่และค่ืดว่าพรุ่ื่งน่ึ่� 
จะด่กว่าว่นึ่นึ่่�และก�าวต่อไป ถึ�าอ่านึ่ในึ่หนึ่่งสั่่อจะรืู่�เลยว่าซ่สั่เตอรื่์ 
ไม่ยอมหยุด ไม่พอใจแค่ืน่ึ่�แต่จะพ่ฒนึ่าต่อ ม่เร่ื่�องอะไรื่ก็จะอดที่นึ่ 
และม่นึ่จะผู้่านึ่ไปได� รื่ากของมาแตรื่์ฯ คื่อเชิ่�อม่�นึ่ในึ่คืวามรื่่ก 
ของพรื่ะเจ�า การื่รื่่กเพ่�อนึ่มนึุ่ษย์ การื่ชิ่วยเหล่ออ่ �นึ่ๆ โดยม ่ 
ท่ี่ศที่างม่ม่ชิช่ิ�นึ่ท่ี่�ก�าวต่อไปเร่ื่�อยๆ”คุณีครูทีนามารี 

ผลึาดิกานนท์ 
MD52

ณี แดนไกลึ (A Far Country)
หน่ึ่งส่ั่อเล่มน่ึ่�ม่ขายท่ี่�ห�องการื่เง่นึ่
ท่ี่�งภาษาไที่ยและอ่งกฤษ
รื่าคืาเล่มละ 200 บาที่

หนึ่่งสั่่อเล่มนึ่่�เหม่อนึ่ปรื่ะว่ต่ศาสั่ตรื่์ของโรื่งเรื่่ยนึ่มาแตรื่์เดอ่ว่ที่ยาล่ยที่่�ปรื่ะสั่่ที่ธ่�ปรื่ะสั่าที่ว่ชิาที่่�งด�านึ่คืวามรืู่� 
และสั่่งคืมให�นึ่่กเรื่่ยนึ่ทีุ่กคืนึ่ตลอดมา ถึ�าไม่ม่คืณะซ่สั่เตอรื่์ผูู้�บุกเบ่กคืงไม่ม่โรื่งเรื่่ยนึ่ที่่�เรื่ารื่่กอย่างทีุ่กว่นึ่นึ่่�  
พวกเรื่าขอรื่ะล่กถึ่งพรื่ะคืุณของคืณะนึ่่กบวชิอุรื่์สัุ่ล่นึ่ที่่�อุที่่ศตนึ่เพ่�อการื่ศ่กษาของเด็กนึ่่กเรื่่ยนึ่หญ่งไที่ยและ 
การื่เสั่่ยสั่ละที่่�เป็นึ่แบบอย่างให�ก่บพวกเรื่าคืวบคืู่ไปก่บการื่อบรื่มบ่มเพาะให�นึ่่กเรื่่ยนึ่มาแตรื่์เดอ่ฯ เป็นึ่คืนึ่ที่่� 
สั่มบูรื่ณ์แบบพรื่�อมที่่�จะรื่่กและรื่่บใชิ�ผูู้�อ่�นึ่รื่วมถึ่งสั่่งคืม หนึ่่งสั่่อนึ่่�คื่อคืำาตอบที่่�จะตอบทีุ่กสั่่�งถึ่งรื่ากเหง�า 
ของโรื่งเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่เดอ่ฯ ซ่�งน่ึ่กเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่เดอ่ฯ ทุี่กคืนึ่คืวรื่ได�อ่านึ่ 
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ในึ่ชิ่วงสั่ถึานึ่การื่ณ์ที่่�ยากลำาบากเชิ่นึ่นึ่่� ม่ใชิ่เรื่่�องง่าย 
เลยที่่�จะรื่วมต่วก่นึ่ที่ำางานึ่ที่่�ยากลำาบากให�สั่ำาเรื่็จได� 
คืรื่่ �งนึ่่ �เรื่ ่ยกได�ว่าเป็นึ่ชิ่วงเวลาแห่งปรื่ะว่ต่ศาสั่ตรื่ ์
ที่ ่ � เหล ่านึ่ ่กเรื่ ่ยนึ่มาแตรื่ ์ที่ ่ � งศ ่ษย ์ เก ่ าและศ ่ษย ์
ปัจจุบ่นึ่ได�มารื่วมต่วก่นึ่เพ่ �อหล่อหลอมใจให�เป็นึ่ 
หนึ่่�งเด่ยวเพ่�อสั่รื่�างสั่รื่รื่คื์ก่จกรื่รื่มด่ๆ ผู้่านึ่บที่เพลง 
“แค่ืเพ่ยงห่นึ่กล่บมา” เพ่�อคุืณคืรูื่อ่นึ่เป็นึ่ท่ี่�ร่ื่ก

วารื่สั่ารื่เซอรื่์เว่ยมฉับ่บนึ่่�พ่เศษกว่าใคืรื่เพรื่าะเรื่าจะพา
ไปสั่่มผู้่สั่เรื่่�องรื่าวคืวามผูู้กพ่นึ่อ่นึ่แนึ่่นึ่แฟ้นึ่ของที่่มแต่ง 
เพลง “แค่ืเพ่ยงห่นึ่กล่บมา” เบ่�องหล่งบที่เพลงอ่นึ่ลำ�าค่ืา 
และภาคืภูม่ใจโดยเรื่าได�บ่นึ่ที่่กบที่สั่นึ่ที่นึ่าอ่นึ่แสั่นึ่ 
อบอุ่นึ่มาให�พ่�นึ่�องชิาวมาแตร์ื่ฯ ได�อ่�มเอมใจไปด�วยก่นึ่

Q: จุดเริ �มตั้นของโปรเจกตั์นี �ม ีที �มาที �ไปอย่างไร 
ใครเป็นคนเริ�มต้ันไอเดียนี�คะ
ป๊อด อรนุช : ทุี่กปีเรื่าจะจ่ดก่จกรื่รื่มปรื่ะจำาปี MD RUN 
แต่ด�วยสั่ถึานึ่การื่ณ์ปัจจุบ่นึ่ไม่เอ่�ออำานึ่วยให�เก่ดการื่จ่ด 
ก่จกรื่รื่มที่่�รื่วมต่วก่นึ่ เรื่าจ่งต�องเปล่�ยนึ่รืู่ปแบบการื่จ่ด 
ก่จกรื่รื่มใหม่ ในึ่ปีนึ่ ่ �ที่างมูลนึ่่ธ ่มาแตรื่์เดอ ่โดย 
การื่ปรื่ะสั่านึ่งานึ่ของสั่มาคืมนึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาแตรื่์เดอ ่
ว่ที่ยาล่ย ในึ่พรื่ะบรื่มรื่าชูิปถ่ึมภ์และสั่มาคืมผูู้�ปกคืรื่อง 

บที่เพลงอ่นึ่ลำ�าค่ืาแด่คุืณคืรูื่ด�วยดวงใจ

แค่เพียงหันกลับัมา

และคืรูื่ โรื่งเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่ว่ที่ยาล่ยจ่งได�ร่ื่วมก่นึ่สั่รื่�างสั่รื่รื่ค์ื 
ก่จกรื่รื่มอ่กรืู่ปแบบหนึ่่ �งคื่อการื่จ่ดที่ำาบที่เพลงสัุ่ด 
ปรื่ะที่่บใจ “แคื่เพ่ยงห่นึ่กล่บมา” ผู้ลงานึ่จากการื่ 
ปรื่ะพ่นึ่ธ์เน่ึ่�อรื่�อง ที่ำานึ่อง และข่บรื่�องโดยน่ึ่กเร่ื่ยนึ่เก่า 
และนึ่่กเรื่่ยนึ่ปัจจุบ่นึ่มาแตรื่์เดอ่ฯ เพ่�อเป็นึ่การื่แสั่ดง 
คืวามกต่ญญููกตเวที่่แด่คืุณคืรืู่ที่่�เคืยปรื่ะสั่่ที่ธ่�ปรื่ะสั่าที่ 
ว่ชิาคืวามรูื่�แก่พวกเรื่า

เป้�ลึ ว่รนันท์: พอพ่�ป๊อดบอกว่าเรื่าจะที่ำาว่ด่โอและม่
เพลงปรื่ะกอบเลยคื่ดว่าเรื่านึ่่าจะม่เพลงใหม่ ที่ำาเป็นึ่ 
โปรื่เจกต์ให�ม่คืนึ่มาสั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่จนึ่สัุ่ดที่�ายออกมาเป็นึ่ 
ไอเด่ยนึ่่� เม่�อนึ่ำาโปรื่เจกต์ไปปรื่่กษาอาจารื่ย์สัุ่ม่ตรื่า 
อาจารื่ย์ก็เห็นึ่ด�วยและแนึ่ะนึ่ำาคุืณคืรูื่เปตอง ดรื่. พงศ์พูนึ่ 
พ่บูลย์เกษตรื่ก่จก่บนึ่�องมาย-พรื่่มา ผูู้�พ่ฒนึ่์ MD77 
จากน่ึ่�นึ่ก็รื่วมท่ี่มอ่ก 2 คืนึ่ ค่ือ ลูกปูนึ่-อร่ื่ศรื่า ชิวนึ่ไชิยส่ั่ที่ธ่� 
MD77 และ นึ่ล่นึ่-กมลนึ่ล่นึ่ กมลนึ่าว่นึ่ MD77 ซ่�ง 
ที่่มนึ่่�เคืยที่ำางานึ่รื่่วมก่นึ่อยู่แล�วเป็นึ่ที่่มที่่�สั่นึ่่ที่สั่นึ่มก่นึ่ 
พูดภาษาเด่ยวก่นึ่เลยง่ายต่อการื่ที่ำางานึ่ 

ก้อย กุลึฤดี : พอได�ย่นึ่ว่าจะม่โปรื่เจกต์น่ึ่�เรื่าเลยน่ึ่�งน่ึ่กว่า 
รืู่�จ่กใคืรื่ที่่�ม่คืวามสั่ามารื่ถึในึ่การื่รื่�องเพลง เรื่าคื่ดว่า 
เพลงนึ่่�เป็นึ่เพลงของทีุ่กคืนึ่ จ่งได�คื่ดเล่อกและเชิ่ญ 

น่ึ่กรื่�องมาท่ี่�งหมด 16 คืนึ่ อายุต่�งแต่ 6 ขวบ ถ่ึงอายุ 
65 ปีค่ืะ เร่ื่ยกได�ว่าเป็นึ่ “ต่วแม่” ของการื่รื่�องเพลงในึ่
แต่ละรุ่ื่นึ่เลยก็ว่าได�

Q: เมื �อได้รับการทาบทามจากอาจารย์สุมิตัราเริ�ม 
กระบว่นการทำางานต่ัออย่างไรคะ
ครูเปตัอง: อาจารื่ย์สัุ่ม่ตรื่าโที่รื่มาถึามว่าสั่ะดวก 
แต่งเพลงให�ได�ไหม เรื่าก็บอกว่าได�คืรื่่บ และถึามว่า 
ให�ใคืรื่มาเข่ยนึ่คืำารื่�อง เรื่าก็บอกว่าคืนึ่เข่ยนึ่คืำารื่�อง 
ต�องม่ที่่ศที่างที่่�ตรื่งก่นึ่ ต�องม่คืวามรืู่�ด�านึ่ภาษาและ 
ดนึ่ตรื่่ด�วย เรื่าก็เลยเสั่นึ่อชิ่�อลูกปูนึ่ มาย และนึ่ล่นึ่  
เพรื่าะเรื่าเคืยที่ำางานึ่ด�วยก่นึ่มาหลายคืร่ื่�งแล�ว
 
มาย: ตอนึ่แรื่กพ่ �เปิ �ลโที่รื่มาเล่าจุดปรื่ะสั่งคื์ของ 
โคืรื่งการื่และพูดข่�นึ่มาปรื่ะโยคืหนึ่่�งว่า “เรื่าเข�ามา 
โรื่งเร่ื่ยนึ่และไม่รูื่�จ่กอะไรื่เลย ก็ม่คุืณคืรูื่ท่ี่�จ่บม่อเรื่าพา 
ไปรืู่�จ่กก่บที่่�ที่่�แปลกใหม่จนึ่เป็นึ่ที่่�ที่่�เรื่าคืุ�นึ่เคืย” เรื่าก ็
เอาบร่ื่ฟตรื่งน่ึ่�ไปคุืยต่อก่บลูกปูนึ่ นึ่ล่นึ่ และคืรูื่เปตอง 
จนึ่เก่ดเป็นึ่ภาพท่ี่�เรื่าอยากจะเล่าค่ืะ

Q: เลึ่าถึึงว่ิธีการทำางานเพลึงนี�ใหั้ฟัังหัน่อยว่่าเป็น 
อย่างไร แต่ังเนื�อร้องหัรือทำานองขึ�นมาก่อน
ครูเปตัอง: ขอเล่าเช่ิงว่ชิาการื่ก่อนึ่ ถึ�าเป็นึ่เพลงภาษา 
อ่งกฤษเรื่าจะเข่ยนึ่เนึ่่�อรื่�องหรื่่อแต่งที่ำานึ่องก่อนึ่ก็ได�  
เพรื่าะคืำาภาษาอ่งกฤษไม่ม่วรื่รื่ณยุกต์แต่ถึ�าภาษาไที่ย 
จะม่เร่ื่�องวรื่รื่ณยุกต์เข�ามาเก่�ยวข�อง ด่งน่ึ่�นึ่ในึ่ภาษาไที่ย 
เรื่่ยกว่าที่ำางานึ่ก่นึ่ไปแบบคืู่ขนึ่านึ่เรื่าจะต�องคืุยก่นึ่ว่า 
คืำานึ่่�ถึ�าใสั่่เมโลด่�นึ่่�ฟังแล�วม่นึ่เหนึ่่อเรื่าก็ต�องบอกนึ่�องๆ 
ให�หาคืำามาใส่ั่ให�พอด่ก่บเมโลด่�ของเรื่า ในึ่ขณะเด่ยวก่นึ่ 
ผู้มเข่ยนึ่ที่ำานึ่องข่�นึ่มาหนึ่่�งอ่นึ่ นึ่�องๆ ก็จะบอกว่า 
ที่ำานึ่องน่ึ่�ม่นึ่เก่าไปหน่ึ่อย เรื่าก็จะปร่ื่บเมโลด่� หร่ื่อถึ�าเป็นึ่ 
เนึ่่�อรื่�องเรื่าก็จะบอกว่า คืำานึ่่�ม่นึ่ตรื่งไปไหมเรื่าอาจจะ 
ต�องใชิ�ภาษาท่ี่�เบาลงกว่าน่ึ่�หร่ื่อเปล่า ก็ม่การื่ปร่ื่บจูนึ่เข�า 
หาก่นึ่มาเร่ื่�อยๆ คืร่ื่บ

Q: คอนเซ็ิปต์ัการเขียนเพลึงนี�เป็นอย่างไรบ้างคะ
ลึูกปูน : เรื่าได�โจที่ย์มาว่าอยากที่ำาเพลงให�คืนึ่กลุ่ม 
น่ึ่�ห่นึ่มาสั่น่ึ่บสั่นุึ่นึ่โรื่งเร่ื่ยนึ่ เรื่าก็ว่เคืรื่าะห์ว่าศ่ษย์เก่าม่ 
อายุเท่ี่าไหร่ื่ก่นึ่บ�าง เรื่าก็ใส่ั่ลงไปท่ี่�งหมด เข่ยนึ่เหม่อนึ่ 
คืำาบรื่รื่ยายของต่วละคืรื่ หล่งจากนึ่่�นึ่มายก็คือยตบ 
คืำาบรื่รื่ยายที่่�งหมดที่่�เรื่าเข่ยนึ่และมายก็เรื่่�มเข่ยนึ่เป็นึ่ 
กลอนึ่ จากนึ่่�นึ่เรื่าก็อยากให�เป็นึ่แบบ Story Telling 
มากกว่า ต่ �งแต่ว่นึ่แรื่กที่่ �ไปโรื่งเรื่่ยนึ่ ว่นึ่ที่่ �เรื่าล�ม 
ว่นึ่ที่่�คืุณคืรืู่ผู้ล่กด่นึ่เรื่า ว่นึ่ที่่�เรื่าเรื่่ยนึ่จบ ไปเรื่่ยนึ่ต่อ 
มหาว่ที่ยาล่ยแล�วกล่บมาเย่�ยมคืุณคืรืู่ปรื่ะมาณนึ่่�คื่ะ 
โดยเรื่าใชิ� 3 คืำาหล่ก คื่อ “ข�างหนึ่�า ข�างๆ และ 
ข�างหล่ง” ซ่�งเป็นึ่คืำาท่ี่�ม่คืวามหมาย 

กมลึนลิึน 
กมลึนาวิ่น
(นึ่ล่นึ่)
MD77
Lyricist

อริศรา 
ชว่นไชยสิทธิ์  
(ลูกปูนึ่)
MD77
Creative Director/
Lyricist

พริมา ผู้พัฒน์ 
(มาย) 
MD77
Lyricist 

ดร. พงศ์พูน 
พิบูลึย์เกษตัรกิจ
(เปตอง)
Composer

ทีมแตุ่งเพลง
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“ข้างหัน้า”... เม่�อพวกเรื่าเข�าสูั่่โลกใบใหม่ ที่่�ไม่เคืย 
คืุ�นึ่ตามาก่อนึ่ จะเด่นึ่ไปที่างไหนึ่จะเด่นึ่ไปอย่างไรื่ 
เม่�อมองไปข�างหนึ่�า ม่คืรูื่ย่�นึ่ม่อมาจูงให�พวกเรื่าเด่นึ่ตาม 
“ข้างๆ”...เม่ �อพวกเรื่าเต่บโตข่ �นึ่คืรูื่ที่่ �เคืยเด่นึ่นึ่ำา 
หนึ่�าเรื่าคือยจูงให�เด่นึ่ตาม กล่บจูงให�เด่นึ่อยู่ข�างๆ 
คือยชิ่ �ที่างสั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่และให�ก ำาล่งใจคือยปรื่ะคื่บ 
ปรื่ะคืองให�ก�าวเด่นึ่ต่อไปได�อย่างม่�นึ่คืง
“ข้างหัลัึง” ... เม่�อพวกเรื่าเร่ื่ยนึ่จบ คืรูื่ท่ี่�เคืยอยู่ข�างๆ 
กล่บย ่นึ่อยู ่ข �างหล่งคือยเป็นึ่ก ำาล ่งใจและมองดู 
คืวามสั่ำาเร็ื่จของพวกเรื่า 

มาย: นึ่ล่นึ่เหม่อนึ่เข�ามาชิ่วยที่ำาให�ภาพม่นึ่ชิ่ดมากข่�นึ่ 
เวลาเรื่าเข่ยนึ่จะได�ถูึกช่ิวงเวลา และท่ี่�ได�บอกพ่�เปตอง 
ไปว่าอยากได�เพลงที่่�ไม่หยุดอยู่ก่บที่่� อยากให�เพลง 
ม่การื่ก�าวผู่้านึ่ช่ิวงเวลาต่างๆ

นลิึน: จร่ื่งๆ แล�วเรื่าต�องการื่ให�ใคืรื่ก็ตามท่ี่�ได�ฟังเพลง 
น่ึ่� ซ่�งเด็กมาแตร์ื่ฯ คืงม่ปรื่ะสั่บการื่ณ์เหม่อนึ่ก่นึ่สั่ามารื่ถึ 
เอาต่วเองมาสั่วมในึ่ท่ี่�ของเด็กคืนึ่น่ึ่�เป็นึ่ต่วเองได�เลย

Q: ที�มาของคำาว่่า “เพียงแค่หัันกลัึบมา” เป็นอย่างไร 
บ้างคะ
ครูเปตัอง: ค่ือต�องไม่มากไป ไม่นึ่�อยไป ฟังแล�วต�อง 
ปิ�ง ม่นึ่ยากมากเลยแต่พอได�คืำา “แค่ืเพ่ยงห่นึ่กล่บมา” 
เออม่นึ่ใช่ิเลยนึ่ะ 

นลิึน: ม่นึ่แคื่ห่นึ่กล่บมาจรื่่งๆ นึ่ะคืะ แล�วรูื่�เลยว่า 
แค่ืห่นึ่กล่บมาแล�วเขาต�องที่ำาอะไรื่

Q: ได้ข่าว่ว่่าครูเปตัองมีกลึเม็ดซิ่อนโน้ตัเพลึงบาง 
โน้ตัในเพลึงนี�ด้ว่ย

ครูเปตัอง: จรื่่งๆ แล�วการื่แต่งเพลงคื่อการื่ที่่�เรื่าต�อง 
พูดอะไรื่ก็ได�ให�คืนึ่ฟังเชิ่�อเรื่า ผู้มเลยคื่ดว่าต�องที่ำาให� 
คืนึ่ฟังเพลงน่ึ่�ชิอบแบบท่ี่�ไม่รูื่�ต่ว เน่ึ่�องจากโรื่งเร่ื่ยนึ่ม่เพลง 
“Mater Dei” และเพลง “Serviam” ผู้มก็ค่ืดไว�ในึ่ใจว่า 
จะที่ำาย่งก็ได�ให�ซ่อนึ่ที่ำานึ่องของสั่องเพลงนึ่่�ไว�ในึ่เพลง 
เด่ยวก่นึ่ แต่ไม่ให�คืนึ่ฟังรูื่�ว่าอยู่ส่ั่วนึ่ไหนึ่ คืล�ายก่บเรื่า 
ดูละคืรื่ที่่ว่และเรื่าบอกว่าที่ำาไมเพลงละคืรื่เพลงนึ่่ � 
เพรื่าะจ่ง เพรื่าะบางท่ี่คืนึ่ที่ำาเพลงเอาเพลงต�นึ่เร่ื่�องและ 
เพลงที่�ายเร่ื่�องไปซ่อนึ่ในึ่เพลงละคืรื่น่ึ่�นึ่เองคืร่ื่บ

Q: อยากใหั้เลึ่าเรื�องการทำางานในช่ว่งสถึานการณี์ 
ที�ยากลึำาบากหัน่อยค่ะ
ครูเปตัอง: เรื่าที่ำางานึ่ก่นึ่ท่ี่�งหมดปรื่ะมาณเด่อนึ่คืร่ื่�งได� 
เรื่าที่ำางานึ่ผู้่านึ่ Zoom ก่นึ่ทีุ่กข่�นึ่ตอนึ่เรื่่ยกว่าโหด 
มากอยู่เหม่อนึ่ก่นึ่ ที่่ �งตอนึ่แต่งเพลง เล่นึ่ดนึ่ตรื่่ 
เอามาปรื่ะกอบก่นึ่ คืนึ่นึ่่งรื่�อง อ่กคืนึ่เล่นึ่ดนึ่ตรื่ ่
เสั่ ่ยงสั่่ญญานึ่ที่่ �ม ่การื่ด่เลย์บ �าง เรื่ ่ยกว ่าเรื่าไม่
เคืยที่ำางานึ่ก่นึ่แบบนึ่่ �เลย โอ�โห ม่นึ่โหดมากนึ่ะ 
เร่ื่ยกว่าที่ำางานึ่ก่นึ่แบบ New Normal (ห่วเรื่าะ)

Q: ใครเป็นคนคัดเลึือกนักร้องสำาหัรับเพลึงนี� รว่มถึึง 
เลืึอกว่่าท่อนไหันใครจะเป็นคนร้อง
ลูึกปูน : แม่ก�อย-กุลฤด่ รูื่�จ่กและม่รื่ายช่ิ�อน่ึ่กรื่�องของ 
โรื่งเรื่่ยนึ่อยู่แล�ว จากนึ่่�นึ่พวกเรื่าก็แคืสั่ต์นึ่่กรื่�องจาก 
นึ่ำ �าเสั่่ยง อายุ และว่ยวุฒ่ ชิ่วงแรื่ก “ข�างหนึ่�า” 
เป็นึ่เร่ื่�องรื่าวของว่ยเด็ก อยากได�น่ึ่กรื่�องท่ี่�เป็นึ่เด็กหน่ึ่อย 
“ข�างๆ” อยู่ในึ่ว่ยเรื่่ยนึ่ และ”ข�างหล่ง” อยู่ในึ่ว่ย 
ท่ี่�ม่ปรื่ะสั่บการื่ณ์แล�ว ซ่�งแต่ละคืนึ่ม่นึ่ำ�าเส่ั่ยงเหมาะก่บ
บางปรื่ะโยคื อย่างเช่ินึ่ แก�ม-กุลกรื่ณ์พ่ชิร์ื่ MD77 เรื่า 
ให�รื่�องปรื่ะโยคืที่่�เป็นึ่การื่ขอบคืุณ ซ่�งพ่�นึ่ฐานึ่ของแก�ม 
เคืยรื่�องเพลงไที่ยเด่มและเพลงม่วส่ั่ค่ืล เน่ึ่�อเส่ั่ยงท่ี่�เป็นึ่ 

ทีมที�ปรึกษา นักร้อง
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มาริสา หันุนภัูกดี 
(สั่า) MD54

“เราเติบโตจากคุณครู 
ที่ได้สอนพวกเรา...
นักเรียนมาแตร์ฯ...
ให้ร่วมกันสร้างสังคมที่ 
งดงาม นับเป็นพระคุณ 
ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ”

อรนุช ว่่องปรีชา
(ป๊อด) MD49

กุลึฤดี ชว่นไชยสิทธ์ิ
(ก�อย) MD49

ว่รนันท์ ประเสริฐเมธ
(เปิ�ล) MD57

กุลึกรณ์ีพัชร์ เมอร์นาร์ด 
(แก�ม) MD77

รู้สึกดีใจท่ีได้ถ่่ายทอด 
บทเพลงท่ีมีความหมายนี� 
ทำาให้ได้นึกย้อนถึ่ง 
ความทรงจำาท่ีดีท่ีสุด
ในสมัยเรียน ช่่วงเวลา 
ท่ีมีคุณครูของพวกเรา 
อยู่ข้างๆ เสมอค่ะ

ชีรณัีฐ ยูสานนท์  
(นึ่ำ�าชิา) MD77

แค่เพียงหันกลับมาย้อน 
ภาพในวันวาน วันท่ี 
คุณครูอยู่ข้างๆ เรา 
หล่อหลอมให้เราเป็น
เราจนถึ่งทุกวันนี� 

รว่ิสรา สมะลึาภูา
(PT) MD87

“ขอขอบคุณทางโรงเรียน 
มาเเตร์เดอีวิทยาลัยท่ี 
มอบโอกาสให้ทีได้
ตอบแทนพระคุณ
ขอบคุณครูนะคะ”

ฤทัย สุทธิกุลึพานิช 
(นึ่าเด่ย) MD69

ดีใจท่ีได้มีโอกาสเป็น 
ส่วนร่วมเล็กๆ ในการ 
กลับมาทำาประโยช่น์เพ่่อ 
คุณครูมาแตร์เดอีทุกท่าน
และระลึกถึ่งคำาสอนของ 
คุณครูเสมอค่ะ 

คืนึ่เส่ั่ยงใสั่ๆ ไม่ต�องเคื�นึ่อะไรื่เลย พอม่คืวามน่ึ่�งในึ่เส่ั่ยง 
เรื่าก็คื่ดแล�วว่าคืนึ่นึ่่�แหละต�องรื่�องปิดเพ่�อสั่่�อปรื่ะโยคื 
สุั่ดที่�ายของเพลงว่าเรื่าต�องการื่ขอบคุืณคุืณคืรูื่

ครูเปตัอง: นึ่อกจากนึ่่กรื่�องแล�วเรื่าย่งได�นึ่่กดนึ่ตรื่่ที่่� 
เป็นึ่นึ่่กเรื่่ยนึ่เก่ามาสั่รื่�างสั่่สั่่นึ่อ่ก 2 คืนึ่ คื่อ ก่ลยาณ์ 
พงศธรื่ MD72 มาเป่าฟลูต และ อโรื่ชิา ก่ตต่ว่ที่ยากุล 
MD75 มาเล่นึ่ก่ต�าร์ื่ให�ด�วย

Q: ช่ว่ยเลึ่าขั�นตัอนช่ว่งอัดเพลึงนี�ใหั้ฟัังหัน่อยค่ะว่่า 
ยุ่งยากแค่ไหัน
ลึูกปูน: การื่ที่ำางานึ่ในึ่ชิ่วงนึ่่ �เรื่าไม่ได�ให�ทีุ่กคืนึ่เข�า 
ห�องอ่ด แต่ให�อ่ดเส่ั่ยงจากท่ี่�บ�านึ่แล�วส่ั่งมาให�เรื่า

นลิึน: เรื่าเป็นึ่คืนึ่รื่วบรื่วมว่ด่โอก็จะเจอปัญหาเรื่่�อง 
เที่คืโนึ่โลย่บ�างถึ�าเป็นึ่ผูู้�ใหญ่หนึ่่อยอาจจะใชิ� Google  
Drive ไม่เป็นึ่ และไม่รูื่�จะส่ั่งไฟล์ให�เรื่าอย่างไรื่ เร่ื่�องท่ี่�
สั่องคือ่การื่แบ่งที่่อนึ่รื่�องที่่�ลูกปูนึ่แบ่งให� แต่ละคืนึ่จะรูื่� 
ละเอ่ยดเลยว่ารื่�องที่่อนึ่ไหนึ่บ�าง ถึ�าม่ไฟล์ไหนึ่ไม่ผู้่านึ่
เรื่าก็ต�องต่ดต่อกล่บรื่ายคืนึ่ค่ืะ

ก้อย กุลึฤดี: ปกต่ข่ �นึ่ตอนึ่การื่อ่ดเพลงเรื่าจะต�อง 
เชิ่าห�องอ่ด เรื่าจะเรื่่ยกนึ่่กรื่�องทีุ่กคืนึ่ไปอ่ดเสั่่ยง 
ซ่�งเรื่าที่ำาดนึ่ตรื่่มาแล�ว ที่่�ห�องอ่ดก็จะเง่ยบและม่หูฟัง 
ม่ม่ออาชิ่มาที่ำาให�เสั่รื่็จสั่รื่รื่พ พอมาคืรื่่�งนึ่่�นึ่่กรื่�องบาง 
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นักร้อง

ญารินดา บุนนาค  
(น่ึ่นึ่า) MD69

“ยินดีอย่างย่ิงท่ีได้มี 
โอกาสมาร่วมทดแทน 
คุณคุณครูกับเพ่่อนๆ  
พ่ีๆ น้องๆ ถึ่งจะไม่มี 
โอกาสมารวมตัวกันได้
แต่โช่คดีท่ีเทคโนโลยี
สามารถ่ช่่วยพวกเรา
ทำาเพลงนี�ออกมาได้
สำาเร็จค่ะ”

ศุภูาพิชญ์ ว่่องสุว่รรณี 
(ไหม) MD83

“รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้ 
ร่วมงานกับพ่ีๆ น้องๆ 
ทุกท่าน และประทับใจ
มากที่แม้ว่าการทำางาน
จะท้าทายเพราะจาก
สถ่านการณ์มากแค่ไหน 
แต่ด้วยพลงัของความรกั
ที่อยากจะมอบให้คุณครู 
ก็สามารถ่ทำาให้ทุกคน
มารวมตัวกันและทำาให้
ผลงานนี�เกิดขึ�นได้อย่าง
ดีที่สุดค่ะ”

พัศญา จิรมณีีกุลึ
(ม่�นึ่ท์ี่) MD70

“ดีใจและเป็นเกียรติอย่าง
มากท่ีได้กลับมาร้องเพลง
ให้โรงเรียนอีกครั�ง แต่
คราวนี�ในรูปแบบดิจิตอล
ในยุคโควิด ท่ีต้องอัดเอง
กับโทรศััพท์ม่อถ่่อท่ีบ้าน
ซ่ึึ่งก็มีความท้าทายอยู่ 
แต่ก็ทำาเต็มท่ีเพราะ 
คุณครูเป็นผู้มีพระคุณต่อ 
พวกเรา ขอบคุณท่ีให้
มิ�นท์ได้มีโอกาสเป็นส่วน 
หน่ึงของโปรเจกต์ท่ีดีๆ 
แบบนี�ค่ะ”

อสมาพร ชว่นไชยสิทธ์ิ 
(ที่รื่าย) MD83

“I’m very grateful 
to be a part of this 
project from across 
the world! Not only 
that I had a chance 
to work with talented 
reputable alumni and 
students, but I also 
got to give back to 
the teachers who 
have shaped me to 
be who I am today.”

พรรณีพฤกษา ภูาสว่รวิ่ทย์ 
(ฮานึ่ะ) MD97

หนูอยากให้คุณครูทุกท่าน
 อยู่เป็นรั�วความรัก เป็น
พ่นฐานแห่งความเข้าใจ 
เป็นแสงสว่างส่องนำาปัญญา
ให้พวกหนูแบบนี�ตลอดไปค่ะ

ทุกครั�งเม่่อมีคนถ่ามว่า 
“หนูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ”
หนูตอบคำาถ่ามนั�นด้วย
ความภาคภูมิใจเสมอมาค่ะ
ว่า “หนูเรียนท่ีมาแตร์เดอี
วิทยาลัย”

กองทุี่นึ่แด่คุืณคืรูื่ด�วยดวงใจ มูลน่ึ่ธ่มาแตร์ื่เดอ่ 

ว่ที่ยาล่ยได�ท่ี่� 

บัญชีธนาคารกรุงไทย 
ชื�อบัญชี: มูลึนิธิมาแตัร์เดอีวิ่ทยาลัึย
เลึขที�บัญชี: 092-011737-6

เม่�อสั่น่ึ่บสั่นุึ่นึ่แล�ว กรุื่ณาส่ั่งหล่กฐานึ่มาท่ี่� 

LINE: กองทุี่นึ่แด่คุืณคืรูื่ด�วยดวงใจ

ร่วมสนับัสนุน

ที่่านึ่ก็บอกว่าถึ�าไม่ต�องออกจากบ�านึ่ก็สั่ามารื่ถึอ่ด 
เส่ั่ยงให�ได� เพรื่าะว่าเป็นึ่ช่ิวงล็อกดาวน์ึ่ เรื่าก็ต�องคุืยก่นึ่ 
ผู่้านึ่ Zoom ค่ืะ

Q: ช่ว่ยเลึ่าคว่ามประทับใจของแตั่ลึะคนในการทำา 
เพลึงนี�ให้ัฟัังหัน่อยค่ะ
ครูเปตัอง: เพลงที่่ �เรื่าที่ำาต่อให�ไม่ม่ใคืรื่ชิอบเลย 
แต่อย ่างนึ่�อยย่งม ่พวกเรื่า 4 คืนึ่ที่่ �ชิอบเพลงนึ่่ � 
เพรื่าะเรื่าสั่รื่�างข่�นึ่มาเอง ผู้มเชิ่�อว่างานึ่ศ่ลปะทีุ่กชิ่�นึ่ 
ต่อให�ใคืรื่ไม่เข�าใจ แต่พวกเรื่าเข�าใจว่าที่ำาอะไรื่ก่นึ่อยู่
และออกมาเป็นึ่งานึ่ชิ่�นึ่นึ่่�ได�ก็ถึ่อว่าม่นึ่เป็นึ่การื่ปรื่ะสั่บ
ผู้ลสั่ำาเร็ื่จบางอย่างในึ่ช่ิว่ตผู้มแล�ว

ลึูกปูน: ปรื่ะที่่บใจตอนึ่ที่่�นึ่่กรื่�องสั่่งไฟล์มา เรื่าบอก 
ก่บนึ่่กรื่�องบางคืนึ่ว่า เรื่าอยากให�รื่�องปรื่ะโยคืนึ่่�ให� 
หนึ่่อย เผู้่ �อว่านึ่่กรื่�องคืนึ่อ่ �นึ่อ่ดรื่�องมาไม่สั่มบูรื่ณ์ 
เขาก็อ่ดรื่�องต่ �งแต่ต�นึ่จนึ่จบเพลงสั่่งมาให�เรื่าเลย 
ปรื่ะที่่บใจเด็กมาแตรื่์ฯ พอรูื่�ว่าที่ำาให�โรื่งเรื่่ยนึ่ทีุ่กคืนึ่ก็
จะทุ่ี่มทุี่กอย่างเลย

มาย: เรื่าปรื่ะที่่บใจตรื่งที่่�ทีุ่กคืนึ่อยู่ข�างเด่ยวก่นึ่ต่�งใจ
ปกป้องผู้ลงานึ่ของม่คื่าชิ่�นึ่นึ่่� เป็นึ่เหม่อนึ่ผูู้�สั่นึ่่บสั่นึุ่นึ่ 
ให�ก่บโคืรื่งการื่น่ึ่� 

นลิึน: ปรื่ะที่่บใจผู้ลงานึ่นึ่่ �คื่ะ เพรื่าะตอนึ่แรื่กนึ่่ก 
ภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นึ่ย่งไง ย่�งในึ่สั่่วนึ่ของดนึ่ตรื่่ 
เรื่าย่งนึ่่กไม่ออกเลยว่าจะสั่่ �อคืวามหมายนึ่่ �ไปถึ่ง 
คืนึ่ฟังได�ย่งไง พอเพลงจบแล�วคืำาว่า “ห่นึ่มา” ต่วเรื่า 
เองย่งได�ห่นึ่กล่บมาเลย เลยรูื่�ส่ั่กว่าคืวามต่�งใจน่ึ่�ม่นึ่ส่ั่�อ
ออกมาได�จร่ื่งๆ อย่างนึ่�อยม่นึ่ก็ได�ผู้ลก่บเรื่าแล�ว
 เม่�อฟังเพลงน่ึ่�จบคุืณรูื่�ส่ั่กอย่างไรื่บ�าง? ใคืรื่คืนึ่หน่ึ่�ง 
ย่งคืงย่นึ่อยู่ที่่�เด่มและตลอดเวลาพวกเรื่าคืงรูื่�ว่าเพ่ยง 
แค่ืห่นึ่กล่บมา คืนึ่ๆ น่ึ่�นึ่ก็ย่งคืงย่นึ่อยู่ท่ี่�เด่ม ส่ั่งรื่อยย่�ม
และภาคืภูม่ใจในึ่ต่วเรื่าอยู่เสั่มอ

นักร้อง

พัทธนันท์ เสนางค์นารถึ 
(เกรื่ซ) MD103

“หนูมีความสุขมากท่ี
ได้ร้องเพลงให้คุณครู 
หนูอยากให้คุณครูฟััง
เพลงแล้วมีความสุข 
เช่่นกันค่ะ หนูรัก 
คุณครูค่ะ”

พิชชาภูา ชนาพรรณี  
(ม่ม่�) MD91

“หนูจะระลึกถึ่งพระคุณ
ของคุณครูทุกคนเสมอ
เเละจะกลับไปเย่ียม
บ่อยๆ นะคะ”

ฝ่นพา ปราโมช 
ณี อยุธยา (เมย์) MD69

“ดีใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของโปรเจกต์นี�ท่ีจะส่ง
ความรู้สึกขอบคุณจากใจ 
ไปให้คุณครูทุกท่านท่ี
อบรมส่ังสอนพวกเรามา
คุณครูเหน่่อยกับพวกหนู
มามาก วันนี�พวกหนู
อยากทำาให้ครูช่่่นใจค่ะ”

เป่�ยมป้ติั หััตัถึกิจโกศลึ 
(น่ึ่�ง) MD80

“รู้สึกดีใจท่ีได้มีโอกาสเป็น 
ส่วนหน่ึงในการถ่่ายทอด 
บทเพลงนี�แด่คุณครู 
ผู้เปรียบเสม่อนนำ�าคอย
หล่อเลี�ยงกล้าไม้ ให้เรา
เติบใหญ่มาเป็นต้นไม้ท่ี 
งดงามค่ะ”

โชติัรส วิ่บูลึย์ลึาภู (พ่ว) 
MD57

“เป็นเด็กประจำาตั�งแต่
อนุบาล 2 จน ป.4 
ชี่วิตจะใกล้ชิ่ดกับครูมาก
พอได้มาร่วมร้องเพลงนี�
ทำาให้เร่่องราวและภาพจำา 
ในตอนเรียนผุดขึ�นมา 
ชั่ดเจนท่ีสุด ร้องเพลงนี� 
จากใจให้ครูนะคะ”

เพ็ญศิริ ว่งษ์คำา 
(เอ่�ยด) MD45

“ปล่�มใจท่ีได้ร่วม 
ร้องเพลงกับรุ่นน้อง 
ศิัลปินระดับประเทศั
หลายคน ดีใจท่ีได้ 
ร่วมทำาบุญให้กับคุณครู 
ของพวกเราด้วยค่ะ”

โน้ตุเพลง
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เพรื่าะว่กฤตโคืว่ด-19 เป็นึ่เรื่่�องที่่�รื่อไม่ได� สั่ามพ่�นึ่�อง 
ศ่ษย์เก่าจากรื่่�วมาแตรื่์ฯ นึ่ำาโดยหมอนึ่ำ�า-พญ. นึ่ำ�าธ่พ 
จ่นึ่เที่รื่มะ MD53 หมอกรื่ะแต-ศ.ดรื่.พญ. นึ่รื่่สั่า 
ฟูตรื่ะกูล MD55 และกรื่ะต่�ก-น่ึ่นึ่ที่ร่ื่ ช่ิวมงคืล MD56 
จ่งรื่่วมก่นึ่นึ่ำายาโฮม่โอพาธ่ย์ ซ่�งเป็นึ่แพที่ย์ที่างเล่อก 
เข�ามาให�ชิุมชินึ่ใชิ�รื่่วมก่บยาสั่มุนึ่ไพรื่และการื่แพที่ย์ 
แผู้นึ่ปัจจุบ่นึ่ ที่ำาให�เก่ดเรื่่�องรื่าวด่ๆ ในึ่สั่่งคืมเรื่าจ่ง 
ขอแบ่งปันึ่เร่ื่�องรื่าวมาให�ทุี่กท่ี่านึ่ได�อ่านึ่ไปพรื่�อมๆ ก่นึ่

Q: ช่ว่ยเล่ึาจุดเริ�มต้ันของโครงการนี�ให้ัฟัังหัน่อย
กระติั �ก : ตอนึ่แรื่กเห ็นึ่โพสั่ต ์นึ่ �องแจนึ่-ปนึ่ ่ดา 
MD62 ว่าเขากำาล่งรื่่วมม่อก่บกลุ่ม “Breathefly- 
ผู้่เสั่่ �อเพ่ �อลมหายใจ” ซ่ �งปรื่ะสั่านึ่งานึ่ก่บห่วหนึ่�า 
ชิุมชินึ่เพ่�อชิ่วยเหลอ่ผูู้�ป่วยโคืว่ด ตอนึ่นึ่่�นึ่ม่การื่รื่ะบาด 
หนึ่่กในึ่ชิุมชินึ่คืลองเตย และนึ่�องแจนึ่ก็บอกว่าตอนึ่นึ่่� 
กำาล่งที่ำาถึุงย่งชิ่พและจ่ดที่ำาอาหารื่กล่อง เพ่�อไม่ให� 
คืนึ่ในึ่ชิุมชินึ่ออกจากบ�านึ่ เรื่าก็เลยบอกก่บนึ่�องแจนึ่ 

เรื่ารูื่�สั่่กว่าม่นึ่ไม่อ่นึ่ตรื่ายและสั่ามารื่ถึชิ่วยลดอาการื่ 
เจ็บป่วยได�

Q: หัมอนำ�าได้นำายาโฮมีโอพาธีย์ไปดูแลึผู้ป่ว่ยโควิ่ด-19 
อย่างไรบ้าง
หัมอนำ�า: จำาได�เลยว่าเคืสั่ผูู้�ป่วยโคืว่ดรื่ายแรื่กที่่�เรื่า 
ลงไปที่ำา เป็นึ่ผูู้�ป่วยชิ่ �อยายเว่ยงอายุปรื่ะมาณ 80 
ปี ม่โรื่คืปรื่ะจำาต่วคื่อเบาหวานึ่ ม่อาการื่อาเจ่ยนึ่ 
ก่นึ่ข�าวไม่ได� เรื่าก็โที่รื่ไปหาเลยแล�วจ่ดการื่สั่่งยา ซ่�ง 
สั่มาชิ่กที่่�งหมดในึ่บ�านึ่ที่่�ย่งเข�าถึ่งโรื่งพยาบาลไม่ได� 
เคืสั่น่ึ่�ต่ดหมดจำานึ่วนึ่ 4 หล่งในึ่บร่ื่เวณเด่ยวก่นึ่ จำานึ่วนึ่ 
12 คืนึ่ ตอนึ่แรื่กคืนึ่ในึ่คืรื่อบคืรื่่วบอกว่ายายเว่ยงจะ 
ต�องไปโรื่งพยาบาล เรื่าก็บอกว่ารื่ะหว่างที่่ �รื่อรื่ถึ 
พยาบาลให�ยายเว่ยงก่นึ่ยาสั่มุนึ่ไพรื่ U Herb และ 
ก่นึ่ยาโฮม่โอ Bryonia 200C และถึ�าเจ�าหนึ่�าที่่�มารื่่บ 
ไปโรื่งพยาบาลให�หยุดก่นึ่ยาสั่มุนึ่ไพรื่ แต่สั่ามารื่ถึก่นึ่ 
ยา Bryonia 200C รื่่วมก่บยาที่่�โรื่งพยาบาลจ่ดให�ได� 
แต่ญาต่ของยายเว่ยงก็โที่รื่มาบอกเรื่าว่าโรื่งพยาบาลไม่ 
ร่ื่บยายเว่ยงเข�าร่ื่บการื่ร่ื่กษาแล�ว เรื่าจ่งต�องมาดแูลยาย 
เว่ยงเต็มต่วเลย และเรื่าต�องดูแลท่ี่�งบ�านึ่จำานึ่วนึ่ 12 คืนึ่ 
ในึ่ท่ี่�สุั่ดก็หายป่วย

Q: ได้ยินว่่าเกิดการรว่มตััว่ในชุมชนผู้ที�เคยได้รับยาร่ว่ม 
กันทำายาโฮมิโอพาธีย์แจกจ่ายให้ักับชุมชนอื�นๆ ด้ว่ย
หัมอนำ�า: จากเคืสั่ยายเว่ยงก็ม่ผูู้�ป่วยคืนึ่อ่�นึ่โที่รื่ศ่พท์ี่มา 
หาเรื่า เรื่าก็ให�คืวามชิ่วยเหล่อเรื่่�อยมาด�วยการื่ให�ว่นึ่
มอเตอรื่์ไซคื์ปรื่ะจำาไปสั่่งยาของเรื่าที่่�บ�านึ่ของผูู้�ป่วย 
โคืว่ด ก่อนึ่อ่�นึ่เรื่าต�องม่�นึ่ใจก่อนึ่ว่าคืนึ่ที่่�สั่่งยาให�เรื่า 
ต�องไม่ต่ดโคืว่ด ด่งนึ่่�นึ่เรื่าก็แจกยาให�ว่นึ่มอเตอรื่์ไซคื ์
ก่นึ่เพ่�อป้องก่นึ่ก่อนึ่เลย

โฮมีีโอพาธีีย์์คืืออะไร?

โฮมีีโอพาธีีย์์เป็ ็นการแพทย์์ทางเลืือกจาก 

เย์อรมีนีที �แพร่หลืาย์มีากว่่า 260 ป็ี แลืะได้้ 

นิย์มีใช้ ้ก ันอย์่างแพร่หลืาย์ทั �ว่โลืก แต่่ใน 

เมีืองไทย์ได้้นำามีาใช้้กันเป็็นกลื่่มีเฉพาะผู้้้นิย์มี

แพทย์์ทางเลืือก ใช้้เป็็นย์าสามีัญป็ระจำาบ้้าน 

มีานับ้ 10 ว่่าป็ีแลื้ว่ โด้ย์ย์าโฮมีีโอพาธีีย์์ที � 

นิย์มีใช้ ้ก ันจะเป็ ็นย์าเมี ็ด้สีขาว่ ว่ ิธี ีก ินคื ือ 

จะต่้องผู้สมีนำ�าแลื้ว่ก็กระแทกกับ้ฝ่่ามีือ การ 

กระแทกคื ือเพ ่ �อ ให ้ เก ิด้พลื ังงานของย์า  

หลืักการย์าโฮมีีโอพาธีีย์์คืือถ้้าเมีื�อไรที�เรามีี 

อาการเจ็บ้ป็่ว่ย์ใด้ๆ ก็ต่ามี เราคืว่รหาต่ัว่ย์า 

ที�มีีอาการเด้ีย์ว่กันมีาช้นกันร่างกาย์ให้สมีด้่ลื 

เรีย์กว่่าคืลื้าย์รักษาคืลื้าย์ (Like kill like)

สั่ามพ่�นึ่�อง “ฟูตรื่ะกูล” ร่ื่วมใจช่ิวยชุิมชินึ่พ่ช่ิตภ่ยโคืว่ด

โฮมีโอพาธีย์

ว่าจะช่ิวยที่ำาถุึงย่งช่ิพ 100 ถุึง ท่ี่น่ึ่�พอเร่ื่�มที่ำาถุึงย่งช่ิพ 
ไปสั่่กพ่ก นึ่�องแจนึ่ก็เล่าว่าต�องแจกยาโฮม่โอพาธ่ย์ 
ด�วยนึ่ะเพรื่าะเรื่่�มรื่ะบาดหนึ่่ก ต�องชิ่วยก่นึ่หยุดเชิ่�อ 
ให�ได� เรื่าก็บอกว่าเรื่าเรื่่ยนึ่และใชิ�ยาโฮม่โอพาธ่ย์ 
เหม่อนึ่ก่นึ่ สั่ามารื่ถึชิ่วยตรื่งจุดนึ่่�ได�ก็เลยเป็นึ่อาสั่า 
สั่ม่คืรื่ชิ่วยก่นึ่ที่ำายาก่บกลุ่มและกรื่ะจายไปแจกตาม 
ที่่�ต่างๆ พวกเรื่าจ่งชิ่วยก่นึ่สั่่งยา ถึุงย่งชิ่พ อาหารื่ 
สั่่�งของจำาเป็นึ่ต่างๆ โดยหว่งว่าเพ่�อชิ่วยผูู้�ต่ดเชิ่�อให� 
รื่อดและหยุดการื่แพร่ื่รื่ะบาดในึ่ชุิมชินึ่ 

Q: มีวิ่ธีการอย่างไรที�จะทำาใหั้ชุมชนตั่างๆ เชื�อมั�น 
แลึะกลึ้าที �จะใช้ยาโฮมีโอพาธีย์บรรเทาอาการป่ว่ย 
ของคนในชุมชน
กระติั�ก: เรื่าต�องให�คืวามรูื่�ก่อนึ่จะนึ่ำายาเข�าไปชิ่วย 
ชุิมชินึ่ ต่วแที่นึ่กลุ่มพวกเรื่าจะปรื่ะชุิมร่ื่วมขอคืำาแนึ่ะนึ่ำา 
การื่ช่ิวยเหล่อผูู้�ป่วยต่ดเช่ิ�อ ว่ธ่การื่ที่านึ่ยาท่ี่�ถูึกต�องก่บ 
คืุณหมอสั่มาคืมโฮม่โอพาธ่ย์ปรื่ะเที่ศไที่ยโดยตรื่ง 
และที่ำาคืล่ป ที่ำาใบอธ่บายการื่ที่านึ่ยาที่่�ถูึกต�องออก 
มาให � รื่วมถึ ่งคืล ่ปที่ ่ �ม ่ ผูู้ � ใชิ �แล �วมารื่ายงานึ่ผู้ล 
การื่ใชิ�ให�ห่วหนึ่�าชิุมชินึ่ได�เข�าใจและที่ดลองใชิ�ก่อนึ่ 
เห็นึ่ผู้ลแล�วเขาถึ่งจะนึ่ำาแจกให�คืนึ่ในึ่ชิุมชินึ่ที่านึ่
คื่ะ ต่วอย่างเชิ่นึ่คืรืู่ปรื่ะที่่ป อ่ �งที่รื่งธรื่รื่ม ฮาตะ 
ชิุมชินึ่คืลองเตย ได�ใชิ�แล�วเห็นึ่ผู้ลด่มาก ที่ำาให�เก่ด 
การื่บอกต่อและช่ิวยกรื่ะจายยาก่นึ่ออกไป  

Q: จนถึึงตัอนนี�มีการส่งยาตั่างๆ ไปช่ว่ยเหัลึือที�ไหัน 
แล้ึว่บ้าง
กระติั�ก: ตอนึ่นึ่่�ม่การื่แจกจ่ายยาไปถึ่งเขตจอมที่อง 
ชิุมชินึ่คืลองเตย มูลนึ่่ธ่ดวงปรื่ะที่่ป ชิุมชินึ่รื่าม 39 
ชิุมชินึ่อ่อนึ่นึุ่ชิ ชิุมชินึ่บางปู สั่มุที่รื่ปรื่าการื่ ชิุมชินึ่ 
เฉัล่มอนึุ่สั่รื่ณ์ และชิุมชินึ่มาชิ่ม (ใต�ที่างด่วนึ่สัุ่ขุมว่ที่ 
ซ.1) ชุิมชินึ่อ่สั่รื่ภาพ ชุิมชินึ่ส่ั่นึ่ต่ภาพ บางร่ื่ก ชุิมชินึ่ 
ม่สั่ย่ดฮารูื่ณ เจรื่่ญกรืุ่ง และชิุมชินึ่พรื่ะสั่มุที่รื่เจด่ย์ 
รื่วมถึ่งสัุ่ไหงโกลก สัุ่พรื่รื่ณบุรื่่ นึ่คืรื่ปฐม กาฬสั่่นึ่ธุ์ 
รื่ะยอง ลำาพูนึ่ เช่ิยงใหม่ ภูเก็ต เร่ื่ยกว่ากรื่ะจายไปท่ี่�ว 
ปรื่ะเที่ศแล�วค่ืะ 

Q: หัมอนำ�าเป็นหัมอแผนปัจจุบันแตั่ทำาไมถึึงสนใจ 
ยาโฮมีโอพาธีย์ช่ว่ยเล่ึาตัรงนี�ให้ัเราฟัังหัน่อยค่ะ
หัมอนำ�า: ก่อนึ่อ่�นึ่ต�องบอกว่าเรื่ารูื่�จ่กยาโฮม่โอพาธ่ย ์
จากเพ่�อนึ่ชิาวสั่่งคืโปรื่์ตอนึ่ที่่�เรื่าอยู่สั่ว่ตเซอรื่์แลนึ่ด์ 
ต่อมาต่�กบอกว่า ดรื่. รื่าโด� ซ่�งเป็นึ่ชิาวเชิคืโกสั่โลวาเก่ย 
เขาจะมาสั่อนึ่เก่�ยวก่บยาโฮม่โอพาธ่ย์ เรื่าก็ไปเรื่่ยนึ่ 
สั่องคือร์ื่สั่ เป็นึ่ยาท่ี่�ใชิ�สั่ำาหร่ื่บดูแลต่วเองได� ตอนึ่ท่ี่�เรื่า 
อยู่ต่างปรื่ะเที่ศเรื่าใชิ�ยานึ่่�ก่บต่วเองและลูก เพรื่าะ 

การแพทย์ทางเลือกเพ่อเพ่อนมนุษย์



SERVIAM

• ดื้�มีนำ�าสมีำ�าเสมีอ นำ�าอ่่นหรือนำ�าอ่ณหภู้มิีหอ้ง  

 นำ�าแร่ 2-3 ลิืต่ร/วั่น ในราย์ที�ไม่ีมีีภูาว่ะนำ�าเกิน

• ดื้�มีเคืรื�องดื้�มีสม่ีนไพร นำ�าขิง (ย์กเว้่นช่้ว่งที�มีี 

 ไข้ งด้ทานเพราะมีีฤทธิี�ร้อน) หลีืกเลีื�ย์งการ 

 ด้ื�มีนมีว่ัว่ (ทำาให้เลืือด้เป็็นกรด้ ไมี่ด้ื�มีนมี 

 ถ้ั�ว่เหลืืองท่กว่ัน (มีีโอเมีก้า 6 ส้ง ทำาให้เกิด้ 

 ภูาว่ะอักเสบ้เรื �อรัง) ด้ื �มีนำ �ามีะนาว่อ่ ่น  

 ไมี่ใส่โซด้า

• งด้ของทอด้ ของผู้ัด้มีันๆ ขนมีหว่านจัด้

• คืว่รทานอาหารป็ระเภูทลืว่ก น่�ง ต้่มี ต่่�น ผัู้ก  

 ผู้ลืไมี้หลืากสี ธีัญพ่ช้ เคืรื �องเทศต่่างๆ  

 ท่กว่ัน

• หลืีกเลืี�ย์งการทานเนื�อว่ัว่ เนื�อหมี้ (Red 

 Meat) เลืือกทานเนื�อป็ลืา ไก่ (ถ้้ากรด้ 

 ย์้ริกไมี่ส้ง)

• ถ้่าย์อ่จจาระท่กว่ัน

• ออกกำาลืังกาย์ เด้ินแกว่่งแขน ถ้ีบ้จักรย์าน 

 ในอากาศ เคืลืื�อนไหว่ เพ่�อการไหลืเวี่ย์นเลืือด้

• ออกกำาลืังกาย์ป็อด้ หาย์ใจเข้าออกลื่กๆ  

 ย์าว่ ๆ 

•  คืิด้บ้ว่ก ทำาแต่่สิ�งที�ด้ี ฝ่ึกสว่ด้มีนต่์ต่ามี 

 แต่่ลืะศาสนา แผู้่เมีต่ต่า อ่ทิศบ้่ญก่ศลื

• นอนหลืับ้ พักผู้่อนให้เพีย์งพอ

• สารเสริมีอาหารแลืะวิ่ต่ามิีน Antioxidants  

 ต่่างๆ ที�จำาเป็็นแล้ืว่คืว่รทานเพ่�อป้็องกันแลืะ 

 ลืด้การอักเสบ้ในช้่ว่งต่ิด้เช้ื�อได้้ด้ี คืือ Vit C  

 (1000-3000 mg. ต่่อว่ัน) ด้ื�มีนำ�ามีากๆ 

 ต่ามีเพ่�อป็้องกันไมี่ให้เกิด้นิ�ว่ที�ไต่ VitD 3  

 (แสงแด้ด้) Zinc NAC Long (600 mg) 

 ช้่ว่ย์ลืะลืาย์เสมีหะ แลืะช้่ว่ย์ต่ับ้ขับ้สารพิษ

• สารเสริมีอาหารกลื่่มีลืด้การแข็งต่ัว่ของ 

 เลืือด้ (ถ้้าทานย์าต้่านเกร็ด้เลืือด้ ทาน Baby  

 Aspirin แล้ืว่ไม่ีต้่องทาน หรือหย่์ด้ทานก่อน 

 ทำาหัต่ถ้การทางการแพทย์์) ได้้แก่ นำ�ามีัน  

 โอเมีก้า 3 ว่ิต่ามีิน อี ขมีิ�น ขิง กระเทีย์มี  

 พริกไทย์ ซินนามีอน เป็็นต่้น

คืำาแนะนำาการดููแลสุุขภาพตััวเอง จาก ศ.ดูร.พญ. นริสุา ฟููตัระกูล 
การทานย์าเสริมีแลืะด้้แลืส่ขภูาพโด้ย์รว่มีอื�นร่ว่มีด้้ว่ย์เป็็นสิ�งจำาเป็็นที�ท่กคืนคืว่รทำา

 ผูู้�ป่วยท่ี่�ได�เบอร์ื่เรื่ามาจากคืรื่อบคืร่ื่วยายเว่ยงก็จะ 
บอกต่อๆ ก่นึ่ พวกเรื่าม่�นึ่ใจว่ายา Bryonia 200C ก่บ  
U Herb ม่นึ่ช่ิวยได� เรื่าก็จะใชิ�ยาคู่ืน่ึ่�เป็นึ่หล่กและต่ดต่อ 
ก่บคืนึ่ไข�เป็นึ่รื่ะยะเพ่�อ update อาการื่อย่างต่อเน่ึ่�อง 
ตอนึ่นึ่ ่ �จากที่ ่ � เ รื่าชิ ่วยชิ ุมชินึ่ต ่างๆ เห ็นึ่ชิ ่ดว ่า 
หล ่งจากเขาอาการื่ด่ข ่ �นึ่และหายจ่งบอกต่อก ่นึ่ 
ก็จะมาขอยาก่นึ่มากข่ �นึ่ จนึ่ตอนึ่นึ่่ �ยากรื่ะจายก่นึ่ 
ไปท่ี่�วปรื่ะเที่ศแล�ว 

Q: จนถึึงตัอนนี �ทำายาส่งใหั้ผู ้ป่ว่ยทั �งหัมดเท่าไหัร่ 
แล้ึว่คะ
กระติั�ก: คืรื่อบคืรื่่วเรื่าเป็นึ่หมอก่นึ่มากคื่ะที่ำายา 
แจกไปรื่าว 10,000 ขวดได�แล�วค่ืะ แต่จากกลุ่มในึ่นึ่าม 
สั่มาคืมโฮม่โอพาธ่ย ์ปรื่ะเที่ศไที่ย และที่่ �ชิ ่วยก่นึ่ 
ที่่�งหมดตอนึ่นึ่่�เก่นึ่ล�านึ่ขวดแล�วคื่ะ และเป้าหมาย 
ของสั่มาคืมค่ือ 1 คืนึ่ 1 Bryonia เท่ี่าก่บ 69 ล�านึ่คืนึ่ 
69 ล�านึ่ขวด คื่อแจกจ่ายไปทีุ่กคืรื่่วเรื่่อนึ่ ต่�งเป้า 
แบบนึ่่� ที่างสั่มาคืมเชิ่�อว่าจะเป็นึ่อ่กที่างเล่อกหนึ่่�ง 
ที่่�จะชิ่วยหยุดเชิ่�อโคืว่ดของปรื่ะเที่ศไที่ยได�คืวบคูื่ก่บ 
การื่แพที่ย์ของสั่าธารื่ณะสุั่ขและสั่มุนึ่ไพรื่อ่�นึ่ๆ

Q: คว่ามเป็นเซิอร์เวี่ยมอยู่ในใจของเราอยู่แล้ึว่ แลึะเรา 
ได้นำาคำาว่่าจิตัตัารมณี์เซิอร์เว่ียมมาใชก้ับสถึานการณี ์
ตัรงนี�ได้อย่างไรบ้าง
หัมอนำ �า: ตอนึ่ชิ่วงที่่ �การื่รื่ะบาดหนึ่่กที่่ �สั่ ุด เรื่าม ่
คืวามรูื่�สั่่กว่าต�องที่ำาอะไรื่สั่่กอย่าง เพ่�อชิ่วยเหล่อเขา 
เรื่าจะม่กลุ่มคืนึ่ไข�ของเรื่าและจะสั่่งคืวามชิ่วยเหล่อ
ไป แล�วก็จะไลนึ่์บอกก่นึ่ว่าคืนึ่ไข�คืนึ่นึ่่�นึ่อาการื่ด่ข่�นึ่ 
แล�ว ตอนึ่นึ่่�หายแล�ว เรื่าด่ใจที่่�อย่างนึ่�อยได�ชิ่วยเหล่อ
ช่ิว่ตเพ่�อนึ่มนุึ่ษย์

กระติั�ก : จร่ื่งๆ แล�วเป็นึ่เพรื่าะโรื่งเร่ื่ยนึ่ปลูกฝัีงเรื่าเร่ื่�อง 
Serviam เสั่มอไม่ว่าเวลาม่เหตุการื่ณ์อะไรื่ก็จะเข�าไป 
ชิ่วยเหล่อมาโดยตลอด ต่�งแต่เล็กๆ โรื่งเรื่่ยนึ่พาไป 
บ�านึ่พ่กคืนึ่ชิรื่าหรื่่อบ�านึ่รื่าชิว่ถึ่ เม่ �อเรื่าเห็นึ่โพสั่ต์ 
ของนึ่�องแจนึ่ก็คื่ดว่าเรื่าจะชิ่วยอะไรื่ได�บ�าง ไม่ล่งเล 
และต่ดต่อหานึ่�องแจนึ่ที่่นึ่ที่่ เรื่าก็จะพยายามชิ่วย
เหล่อให�ได�มากที่่�สัุ่ด รื่วมถึ่งลูกของเรื่าชิ่�อนึ่�องเฟย์ 
เพชิรื่ลภา ชิ่วมงคืล MD89 ก็มาชิ่วยเรื่าจ่ดถึุงย่งชิ่พ 
และชิ่วยที่ำายาโฮม่โอ พอสั่่งไปเขาก็เห็นึ่ผู้ลล่พธ์จาก 
สั่่�งที่่�เขาที่ำา ทีุ่กว่นึ่นึ่่�ก็ถึามเรื่าว่าจะแพ็กของก่นึ่อ่ก 
เม่�อไหร่ื่ ม่ใคืรื่ต�องการื่ยาอ่กไหม จำานึ่วนึ่เท่ี่าไหร่ื่ เพรื่าะ 
เขาเก่ดคืวามรูื่�สั่่กว่าสั่่�งที่่�ที่ำาสั่ามารื่ถึชิ่วยเหล่อคืนึ่อ่�นึ่ 
ได�จรื่่งๆ ตอนึ่นึ่่�กลายเป็นึ่ต่วหล่กในึ่การื่ชิ่วยที่ำายา 
ท่ี่�บ�านึ่เลยค่ืะ

 โคืรื่งการื่แห่งคืวามนึ่่ารื่่กจากการื่สั่่งต่อจาก 
กลุ่มหนึ่่�งไปสูั่่ชิุมชินึ่ และจากชิุมชินึ่หนึ่่�งไปชิุมชินึ่ 
ที่่�สั่องและชิ่วยก่นึ่สั่านึ่ต่อโคืรื่งการื่ไปเรื่่�อยๆ ให�ที่่�วถึง่ 
คืรื่อบคืลุมทีุ่กภาคืที่่�วปรื่ะเที่ศเป็นึ่คืวามงดงามของ 
ส่ั่งคืมไที่ยเรื่าค่ืะ
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Q: ช่ว่ยเล่ึาให้ัฟัังหัน่อยว่่า Artitis เป็นโปรดักส์แบบไหัน 
แลึะมีจุดเริ�มต้ันอย่างไร
Artitis เปน็ึ่โปรื่ดก่สั่์ที่่�เรื่าไปรื่่วมงานึ่กบ่ศล่ปินึ่ในึ่แขนึ่ง
ต่างๆ เป็นึ่ศ่ลปินึ่ที่่�เรื่าชิ่�นึ่ชิอบและคื่ดว่าคืนึ่ก็ชิ่�นึ่ชิอบ 
ในึ่ศ่ลปินึ่เหล่าน่ึ่�นึ่ จุดเร่ื่�มต�นึ่เก่ดข่�นึ่จากการื่ท่ี่�เรื่าชิอบ 
ไปม่วเซ่ยมช็ิอป เวลาไปเท่ี่�ยวท่ี่�ไหนึ่ก็จะไปม่วเซ่ยมช็ิอป 
และรูื่�สั่่กว่าที่่�ต่างปรื่ะเที่ศที่ำาไมม่ของแบบนึ่่�แล�วนึ่่ารื่่ก 
และม่คืุณภาพมาก ก็เลยอยากลองที่ำาดูเพรื่าะศ่ลปินึ่ 
เม่องไที่ยก็ม่คืวามสั่ามารื่ถึ งานึ่สั่วยน่ึ่าร่ื่กน่ึ่าสั่นึ่ใจเยอะ 
เพ่ยงแต่ที่ำาออกมาเป็นึ่ผู้ล่ตภ่ณฑ์์ที่่�ย่งไม่ได�คืุณภาพ 
หร่ื่อโดนึ่จำาก่ดในึ่หลายๆ อย่าง เลยค่ืดว่าอยากจะที่ำา
อะไรื่ตรื่งน่ึ่�ข่�นึ่มา 

Q: ช่ว่ยเลึ่าแรงบันดาลึใจในการออกแบบครั�งนี�ใหั้ 
เราฟัังหัน่อยค่ะ
สั่่วนึ่ต่วเรื่าเป็นึ่คืนึ่ชิอบวาดรูื่ปและสั่่ �งที่่ �เรื่าจะวาด 
ตลอดคื่อดอกไม� เรื่าชิอบจ่ดดอกไม�พอจ่ดเสั่รื่็จก็จะ 
เอาไปวาดรูื่ปต่อคื่ะ สั่่วนึ่รูื่ปนึ่กปกต่แล�วเรื่าจะไม่วาด 
ส่ั่ตว์เลย เพรื่าะเป็นึ่คืนึ่กล่วส่ั่ตว์ทุี่กชิน่ึ่ด แต่นึ่กก่บผู่้เส่ั่�อ 
เป็นึ่ส่ั่ตว์สั่องชิน่ึ่ดท่ี่�ยอมวาด นึ่กเป็นึ่คือลเลกช่ิ�นึ่ท่ี่�วาด
ต่ดบ�านึ่ไว�แล�วเรื่ารูื่ �สั่ ่กว่าพอดูก่ �คืรื่่ �งก็ม่คืวามสัุ่ข 
เพรื่าะม่นึ่นึ่่ารื่่ก และเรื่าคื่ดว่าคืนึ่ชิอบสั่องอย่างนึ่่�อยู ่
แล�ว และในึ่ชิ่วงเวลาแบบนึ่่�อะไรื่ที่่ �ที่ำาให�จ่ตใจเรื่า 
เบ่กบานึ่ และคืนึ่อยู่บ�านึ่ก่นึ่เยอะ เรื่าเลยค่ืดว่าน่ึ่าจะวาด 
ใสั่่จานึ่อาหารื่จานึ่ขนึ่ม พอคืนึ่เห็นึ่เรื่าก็อยากให�ม ่
คืวามสัุ่ขทีุ่กว่นึ่ เรื่าเลยเล่อกที่ำาโคืวตที่่�ม่คืวามหมาย 
ใส่ั่เข�าไป เลยเป็นึ่ท่ี่�มาของคือลเลกช่ิ�นึ่ Bird & Flower

Q: ทุกครั�งจะใหั้ศิลึป้นออกแบบเอง แตั่สำาหัรับครั�งนี� 
เพชรออกแบบด้ว่ยตััว่เองเลึย
ตอนึ่แรื่กเปิ�ล เพชิรื่รื่่นึ่ที่รื่์ MD59 ต่ดต่อมาบอกว่า 
อยากให�เรื่าชิ่วยออกแบบของบางอย่างเพ่ �อหาเง่นึ่ 
สั่มที่บกองทีุ่นึ่แด่คืุณคืรืู่ด�วยดวงใจ เรื่าก็ตอบตกลง 
แม�ว่าจรื่่งๆ เรื่าไม่ชิอบที่ำาอะไรื่ที่่�เป็นึ่สั่าธารื่ณะมากๆ 
เพรื่าะเรื่าไม่ใชิ่คืนึ่ที่่�ม่ชิ่�อเสั่่ยงใคืรื่อยากจะได�ของเรื่า 
หรื่่อเปล่า แต่เรื่าคื่ดแคื่ว่าต่�งใจจะที่ำาสั่่�งนึ่่�ให�ด่ที่่�สัุ่ด 
เอาลายเสั่�นึ่ของเรื่าไปที่ำาปรื่ะโยชินึ่์ให�ก่บคืุณคืรูื่ และ 
เรื่ารูื่�ว่าปีนึ่่�ม่นึ่ยากลำาบากในึ่การื่หาทีุ่นึ่ คื่ออาจจะไม ่
ต�องมาถึ่งม่อเล็กๆ อย่างเรื่าก็ได� แต่พอโรื่งเรื่่ยนึ่ขอ 
อะไรื่มา เรื่าที่ำาอะไรื่ได�เรื่าก็อยากจะที่ำาเลยมองข�าม 
จุดแรื่กของคืวามกล่วและก่งวลไป เม่�อผู้ล่ตเสั่ร็ื่จเรื่าก็
นึ่ำาไปขายในึ่ไอจ่ของ Artitis เพรื่าะช่ิองที่างน่ึ่�ที่ำาให�การื่
รื่่บออเดอรื่์ที่่ �งจากมาแตรื่์และคืนึ่ข�างนึ่อกง่ายข่ �นึ่ 
นึ่อกจากนึ่่�นึ่ พ่�ๆ นึ่�องๆ มาแตรื่์ชิ่วยสั่่งข่าวสั่ารื่ก่นึ่ 
ออกไปที่ำาให�ขายได�อย่างรื่วดเร็ื่ว 

Q: ผลึตัอบรับจากการจำาหัน่ายสินค้าเป็นอย่างไรบ้าง
เรื่าใชิ�เวลาขาย 3 ว่นึ่จากจำานึ่วนึ่ 300 ชุิด หมดเกล่�ยง 
เลยค่ืะ ลูกคื�าจากเด็กมาแตร์ื่ 70% และ 30% จากคืนึ่นึ่อก 
จนึ่ถึ่งตอนึ่นึ่่�ก็ย่งม่คืนึ่เข�ามาถึามตลอดว่าย่งม่สั่่นึ่คื�า 
คือลเลกชิ่ �นึ่นึ่่ �อยู ่ไหม ถึ�าม่เก ็บไว �ให �ด �วยนึ่ะขอ 
พรื่่ออเดอรื่์ล่วงหนึ่�าได�ไหม เรื่าก็บอกว่าหมดแล�ว 
คืรื่่�งนึ่่ �เรื่าจะที่ำาให�คืุณคืรูื่แล�ว แต่ตรื่งนึ่่�ม่นึ่เหล่อไว� 
ให�เรื่ารูื่�สั่่กด่ใจ การื่ขายของให�ก่บคืนึ่ที่่�ไม่รูื่�จ่กเป็นึ่ 
จุดปรื่ะสั่งคื์ที่่ �เรื่าคื่ดตลอดเวลาคืนึ่รูื่�จ่กชิอบสั่่นึ่คื�า 
เรื่า เรื่าด่ใจ แต่คืนึ่ที่่�ไม่รูื่�จ่กชิอบสั่่นึ่คื�าเรื่า เรื่าด่ใจ 
มากกว่า

Q: ได้เรียนว่าดรูปกับครูโตั ม.ลึ.จิราธร จิรประว่ัติั  
ครูโตัได้ให้ัคำาแนะนำาอะไรนอกจากการว่าดรูปบ้าง
พ่�โตเป็นึ่มากกว่าคืรูื่คื่ะ เป็นึ่คืนึ่ช่ิ�แนึ่ะการื่ดำารื่งช่ิว่ตให�
ก่บเรื่า ตอนึ่แรื่กเหม่อนึ่แค่ืเรื่าไปเร่ื่ยนึ่วาดรูื่ป แต่จร่ื่งๆ 
ที่ำาต่ดมาเป็นึ่สั่่บปีแล�ว การื่วาดรูื่ปที่ำาให�เรื่าเป็นึ่คืนึ่ที่่� 
นึ่่�งและสั่งบข่�นึ่ เพรื่าะเม่�อก่อนึ่เรื่าเป็นึ่คืนึ่ที่่�เคืรื่่ยด 
ตลอดเวลา ที่ำาอะไรื่เรื่็วๆ แต่พอได�ไปเรื่่ยนึ่ คืรูื่โต 
จะค่ือยๆ สั่อนึ่เรื่าจนึ่กรื่ะท่ี่�งเรื่าชิ�าลง การื่วาดรูื่ปสั่อนึ่
ให�เรื่ารูื่�ว่าไม่ต�องเสั่รื่็จว่นึ่นึ่่� เด่�ยวม่นึ่จะคื่อยๆ สั่วย 
ม่นึ่จะคื่อยๆ ด่ พอเรื่าจ่บจุดตรื่งนึ่่�ได�แล�วเรื่าก็เข�าใจ 
เลยว่าทีุ่กอย่างม่เวลาของม่นึ่ ม่นึ่คื่อยเป็นึ่คื่อยไป 
ม่นึ่เป็นึ่การื่พ่ฒนึ่าจ่ตใจเรื่าด�วยค่ืะ

Q: การได้วิ่ชาคว่ามรู้จากครูโตัแลึะได้นำาวิ่ชาคว่ามนั�น
ส่งตั่อเพื�อทำาประโยชน์ใหั้กับคุณีครูที�โรงเรียนมาแตัร์ฯ 
อีกต่ัอหันึ�ง มีคว่ามรู้สึกอย่างไรบ้าง
เนึ่่�องจากเรื่าเป็นึ่คืนึ่ที่่�ไม่ว่าเป็นึ่งานึ่อด่เรื่กหรื่่องานึ่ 
อะไรื่ก็ตามจะม่จุดปรื่ะสั่งค์ืตลอด เพรื่าะฉัะน่ึ่�นึ่ไม่ใช่ิว่า 
เรื่าวาดเสั่�นึ่ไปแล�วเรื่าสั่บายใจอย่างเด่ยว การื่ท่ี่�ลายเสั่�นึ่ 
เรื่าสั่ามารื่ถึช่ิวยคืนึ่อ่�นึ่ได�ม่นึ่เป็นึ่คืวามสุั่ขมากกว่าท่ี่�เรื่า
เห็นึ่รูื่ปออกมาแล�วสั่วย 

Q: อยากใหั้เลึ่าคว่ามประทับใจตั่อคุณีครูที�โรงเรียน 
มาแตัร์ฯ ให้ัฟัังหัน่อย
ถึ�าไม่ม่คุืณคืรูื่มาแตร์ื่ฯ ในึ่ว่นึ่น่ึ่� เรื่าว่าน่ึ่กเร่ื่ยนึ่มาแตร์ื่ฯ 
ก็จะไม่ม่ว่นึ่น่ึ่� ต�องบอกจร่ื่งๆ ว่าคุืณคืรูื่เส่ั่ยสั่ละให�เรื่ามาก 
แล�วว่นึ่น่ึ่�คืำาพูดของคุืณคืรูื่ย่งอยู่ในึ่จ่ตใจเรื่า เพรื่าะฉัะน่ึ่�นึ่ 
เรื่าเช่ิ�อว่าทุี่กคืนึ่ม่เซอร์ื่เว่ยมในึ่จ่ตใจ ถึ�าไม่ม่คืรูื่ท่ี่�ด่คือย 
บ่มเพาะในึ่ตอนึ่ที่่�เรื่าเป็นึ่เด็ก คืำาเหล่านึ่่�จะไม่อยู่ในึ่ใจ 
เรื่าจนึ่ถึ่งว่นึ่นึ่่� แสั่ดงว่าคืุณคืรืู่ของเรื่าเป็นึ่คืรูื่ที่่�ด่มาก 
ท่ี่�ที่ำาให�เรื่าม่คืวามค่ืดแบบน่ึ่�อยู่ในึ่ใจ เรื่าที่ำาตามท่ี่�คืรูื่สั่อนึ่ 
เรื่ารื่ะล่กในึ่สั่่�งที่่�คืรูื่สั่อนึ่อยู่เสั่มอ และเรื่าก็อยากจะ 
มอบส่ั่�งน่ึ่�ให�ก่บคืรูื่ คืรูื่เป็นึ่ผูู้�ให�เรื่ามาตลอด
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ฝีีมือจากลายเส้น

ส่ั่งต่อคืวามสุั่ขบนึ่
โต๊ะอาหารื่แด่ผูู้�ร่ื่บ

จากคืวามหลงไหลด�านึ่ศ่ลปะสูั่่การื่ออกแบบลายจานึ่กรื่ะเบ่�องที่่�ม่เอกล่กษณ์ 
เฉัพาะต่ว ที่ำาให�เพชิรื่ร่ื่ตน์ึ่ ศ่ร่ื่ร่ื่ตน์ึ่อ่สั่ดรื่ หร่ื่อ เพชิรื่ MD59 ได�ใชิ�คืวามถึน่ึ่ด 
ของตนึ่เองกล่บมารื่่งสั่รื่รื่คื์ผู้ลงานึ่ชิ่�นึ่พ่เศษ เพ่�อหารื่ายได�เข�ากองทีุ่นึ่แด่คืุณคืรูื่ 
ด�วยดวงใจโดยไม่ห่กค่ืาใชิ�จ่าย ท่ี่มงานึ่วารื่สั่ารื่เซอร์ื่เว่ยมจ่งขอนึ่ำาเร่ื่�องรื่าวสั่นุึ่กๆ 
และคืวามปรื่ะท่ี่บใจของศ่ษย์เก่าคืนึ่เก่งมาฝีากก่นึ่ค่ืะ

ทนแทนคุณีแดื่คุณีครู

Q: ช่ว่ยเลึ่าบรรยากาศตัอนไปมอบเงินใหั้กับโครงการ 
แด่คุณีครูด้ว่ยดว่งใจ ที�โรงเรียนมาแตัร์เดอีฯ ให้ัฟัังหัน่อย
เรื่าก็นึ่ำาเง่นึ่ไปมอบให�ก่บอาจารื่ย์สัุ่ม่ตรื่า พงศธรื่ 
อาจารื่ย์ก็พูดคืำาแรื่กว่า “เก่งมากๆ ขอบคืุณมากที่่� 
กล่บมาชิ่วยโรื่งเรื่่ยนึ่” แต่สั่่ �งหนึ่่�งที่่ �อาจารื่ย์พูดคื่อ 
อาจารื่ย์ถึามว่า “อะไรื่ท่ี่�ที่ำาให�เรื่าที่ำาของท่ี่�ที่ำาให�คืนึ่ชิอบ 
ได� ที่ำาไมที่ำาของให�คืนึ่ชิอบได�และขายได�เรื่็วขนึ่าดนึ่่�” 
เรื่าก็ตอบอาจารื่ย์ว่าบรื่รื่ยากาศแบบนึ่่�คืนึ่อยากได�รื่่บ 
คืวามสัุ่ข ก็เลยที่ำาอะไรื่ที่่�คืนึ่เห็นึ่แล�วม่คืวามสัุ่ข เม่�อ 
อาจารื่ย์หย่บจานึ่ที่่�เรื่าเอาไปฝีากและพูดว่า “คืรูื่ไม ่
แปลกใจเลย เพรื่าะม่นึ่นึ่่ารื่่กและม่คืวามสัุ่ขขอบคืุณ 
มาก” แค่ืน่ึ่�เรื่าก็ม่คืวามสุั่ขแล�ว 

จร่ื่งๆ แล�วยอดขายส่ั่นึ่คื�าน่ึ่�ค่ือ 450,000 บาที่ค่ืะ แต่ม่
ยอดที่่�คืนึ่จ่ายคื่าขนึ่สั่่งเรื่าก็รื่วมเข�าไปด�วย และก็ม ่
ยอดอ่กน่ึ่ดหน่ึ่�งซ่�งม่นึ่คืวรื่จะเป็นึ่ต่วเลขกลมๆ เรื่าก็เลย 
ใสั่่ไปจนึ่ได�ต่วเลขห�าแสั่นึ่บาที่ เลยบรื่่จาคืเข�ากองทีุ่นึ่ 
ท่ี่�งหมดห�าแสั่นึ่บาที่ และไม่ได�ห่กค่ืาใชิ�จ่ายแม�แต่บาที่
เด่ยวค่ืะ ค่ือเรื่าต่�งใจอยู่แล�วว่าท่ี่�งหมดจะให�โรื่งเร่ื่ยนึ่ค่ืะ

คืวามสัุ่ขในึ่การื่ที่ำาสั่่�งใดสั่่�งหนึ่่�งและสั่่งต่อคืวามสัุ่ขให� 
ก่บผูู้�อ่�นึ่ได�ม่สุั่ขเป็นึ่คืวามอ่�มเอมย่�งกว่า

Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn


Savitree Kumsorn
เติมขีดระหว่างชื่อค่ะ�
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เม่ �อว่นึ่ที่่ � 7 ก่นึ่ยายนึ่ 2564 คืุณที่่บที่่ม-อารื่่ญา 
ปรื่าสั่าที่ที่องโอสั่ถึ MD56 รื่่วมมอบเง่นึ่สั่มที่บ 
กองทีุ่นึ่แด่คืุณคืรูื่ด�วยดวงใจ มูลนึ่่ธ่มาแตรื่์เดอ ่
ว่ที่ยาล่ย จากการื่จำาหนึ่่ายอาหารื่กล่องจำานึ่วนึ่ 
1,000 กล่องและมอบให�โรื่งพยาบาลสั่นึ่าม รื่ายได�จาก 
การื่จำาหนึ่่ายโดยไม่ห่กคื่าใชิ�จ่ายมอบให�ก่บกองทีุ่นึ่ 
เป็นึ่จำานึ่วนึ่ 60,000 บาที่

เด่อนึ่สั่่งหาคืมม่แต่เรื่่�องด่ๆ ที่่�เก่ดข่�นึ่เรื่่�มจาก 
คืุณแนึ่ที่-นึ่วลศ่รื่่ ไวที่ยานึุ่ว่ตต่ MD55 ได�รื่วม 
พล่งก ่บจ ่ตอาสั่าที่ำาโคืรื่งการื่สั่รื่ �างห �องนึ่ ำ �า 
สั่าธารื่ณะที่่�หมู่บ�านึ่แม่จ่นึ่ที่ะ อ.อุ�มผู้าง จ.ตาก 
ซ่�งม่ปรื่ะชิากรื่อยู่ที่่�งหมด 35 คืรื่อบคืรื่่ว โดย 
ตลอดโคืรื่งการื่ได�ที่รื่าบข�อมูลเพ่ �มเต่มว่าม ่
คืรื่อบคืรื่่วยากไรื่�ที่่ �ปรื่ะกอบด�วยคืนึ่ชิรื่าและ 
คืนึ่พ่การื่ ที่่�ม่คืวามจำาเป็นึ่ต�องใชิ�ห�องนึ่ำ�าเพ่�มข่�นึ่ 
จำานึ่วนึ่มาก และถึ่งแม�งบปรื่ะมาณที่่�ต่ �งไว�ในึ่ 
เบ่�องต�นึ่จาก 150,000 บาที่ จะขย่บเพ่�มเป็นึ่ 
170,000 บาที่ เน่ึ่�องจากการื่เด่นึ่ที่างข่�นึ่เขาไปย่ง 
หมู่บ�านึ่คื่อนึ่ข�างยากลำาบาก แต่เม่�อเห็นึ่ภาพ 
ที่่�เต็มไปด�วยคืวามหว่งของชิาวบ�านึ่ที่่�รื่อคือย 
จะได�ใชิ�ห�องนึ่ำ�าที่่�ถูึกสัุ่ขล่กษณะแล�ว ก็รูื่�สั่่กว่า 
คืุ�มคื่าที่่�สัุ่ดสั่ำาหรื่่บห�องนึ่ำ�าสั่ะอาด เพรื่าะนึ่่�เป็นึ่ 
จุดเรื่่�มต�นึ่ที่่�ด่ที่่�จะชิ่วยลดคืวามเสั่่�ยงจากการื่ต่ด 
เช่ิ�อโรื่คืต่างๆ ของทุี่กคืนึ่ในึ่หมู่บ�านึ่ ซ่�งเป็นึ่เร่ื่�อง 
ท่ี่�สั่ำาค่ืญท่ี่�สุั่ด

อ่กหน่ึ่�งเร่ื่�องรื่าวท่ี่�น่ึ่าปรื่ะท่ี่บใจปรื่ะจำาเด่อนึ่ส่ั่งหาคืมก็ค่ือ คุืณแคืรื่อล ชิล่สั่า 
เดอซูซ่า MD58 เร่ื่�มดำาเน่ึ่นึ่โคืรื่งการื่ “ช่ิวย  2 ต่อ” ซ่�งเป็นึ่โคืรื่งการื่ท่ี่�อุดหนุึ่นึ่ 
รื่�านึ่อาหารื่และรื่�านึ่คื�าที่่�ขาดรื่ายได� เพ่�อนึ่ำาอาหารื่ไปสั่่งต่อให�ก่บบุคืลากรื่ 
ที่างการื่แพที่ย์และอาสั่าสั่ม่คืรื่ท่ี่�อยู่ใกล�ช่ิดผูู้�ป่วยโคืว่ด-19 รื่วมท่ี่�งนึ่ำาอาหารื่ 
เต่มตู�ปันึ่สัุ่ขและแจกจ่ายให�ก่บคืนึ่ไรื่�บ�านึ่ รื่วมถึ่งผูู้�ยากไรื่�ที่่�ไม่ม่อาหารื่ 
ร่ื่บปรื่ะที่านึ่ท่ี่�งในึ่กรุื่งเที่พ ลำาปาง และเช่ิยงใหม่ โดยคุืณแคืรื่อลกล่าวท่ี่�งที่�าย 
ว่าถ่ึงโคืรื่งการื่น่ึ่�ว่า แม�ตอนึ่น่ึ่�จะย่งไม่ม่ผูู้�ร่ื่วมบร่ื่จาคืเพ่�มเต่ม แต่ในึ่อนึ่าคืต
โคืรื่งการื่น่ึ่�จะเก่ดข่�นึ่ต่อไปอย่างแน่ึ่นึ่อนึ่

อัพเดืตุความเคล่อนไหวรอบัรั�วมาแตุร์ฯ
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รีวิ่ว่โดย : ชลิึสา เดอซูิซ่ิา (แครอลึ) MD 58

ท่องโลกมายา

...กิมจินคร

กล่บมาอ่กคืรื่่�งก่บการื่รื่่ว่วซ่รื่่สั่์เกาหล่ที่่�ให�

ท่ี่�งคืวามสั่นุึ่ก แง่ค่ืดด่ๆ เพล่นึ่เพล่ดไปก่บ 

พล็อตเรื่่ �องแปลกแหวกแนึ่ว คืาดไม่ถึ่ง 

แถึมได�เร่ื่ยนึ่รูื่�ข�อมูลยากๆ ที่างการื่แพที่ย์ 

คืด่คืวาม ซ่มซ่บปรื่ะเพณ่ ว่ฒนึ่ธรื่รื่ม 

คืวามเชิ่�อ ที่ำาให�ชิ่วงที่่�ต�องอยู่บ�านึ่กล่บ 

กลายเป็นึ่ช่ิวงท่ี่�เพล่ดเพล่นึ่เก่นึ่ต�านึ่ใจ
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Title : Dr. Romantic 2 (2020)
Length : 1 hr. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9.5/10

แนว่หัมอ ดราม่า

ถึ�าจะให�เล่อกซ่ร่ื่ส์ั่แนึ่วหมอท่ี่�จ่ดว่าเด็ด เป็นึ่ต่ว 
พ่อของแนึ่วนึ่่�ก็ต�องยกให� Dr. Romantic เลย 
เป็นึ่ซ่ร่ื่ส์ั่ท่ี่�ม่คืรื่บทุี่กรื่สั่ชิาต่จร่ื่งๆ

Dr. Romantic 2 (2020)

Lawless Lawyer เร่ื่�องรื่าวการื่แก�แคื�นึ่
ของที่นึ่ายหนึ่�าหล่อที่่�ม่ชิ่�นึ่เชิ่งในึ่การื่ 
ที่ำาคืด่และว่าคืวามแบบถ่ึงลูกถ่ึงคืนึ่ 
 เร่ื่�องน่ึ่�การื่ดำาเน่ึ่นึ่เร่ื่�องไม่ซ่บซ�อนึ่ 
พล็อตเรื่่ �องไม่หว่อหวามากแต่ชิวนึ่ 
ต่ดตามเพรื่าะต่วแสั่ดงนึ่ำาที่่�ถึ่อว่าเป็นึ่ 
Magnet ด่งคืนึ่ดูได�ด่ สั่ก่ลการื่เล่นึ่ 
ถึ่อว่าด่มากๆ หนึ่�าตาหล่อแบบต่�ๆ 
ม่เสั่นึ่่ห์เรื่�าใจ “อ่จุนึ่ก่” เล่นึ่เป็นึ่ที่นึ่ายสั่ายบู๊ “บงซ่งพ่ล” ที่่�ถูึกเล่�ยงดูมาโดยลุงที่่�เป็นึ่มาเฟียคืุมแก๊งใหญ่ในึ่โซล เคื�าจ่งม่ที่่กษะการื่ต่อสูั่�แบบ 
เหน่ึ่อช่ิ�นึ่ เพรื่าะฉัะน่ึ่�นึ่ถึ�าเจอคืด่ท่ี่�เก่�ยวเน่ึ่�องก่บผูู้�ม่อ่ที่ธ่พลก็ไม่สั่ามารื่ถึสั่รื่�างคืวามสั่ะที่กสั่ะที่�านึ่อะไรื่ให�ก่บเขาได�เลย แถึมลุยต่อสูั่�ด�วยต่วเองอ่ก 
ต่างหาก อด่ตของเขานึ่่�นึ่เจ็บปวดเพรื่าะแม่ถูึกฆ่าตายต่อหนึ่�าต่�งแต่ย่งเด็ก จ่งเป็นึ่ปมคืวามแคื�นึ่ที่่�สั่ะสั่มมาจนึ่โต เลยต่ดสั่่นึ่ใจเล่อกเรื่่ยนึ่ 
กฏิหมาย จบออกมาเป็นึ่ที่นึ่ายเพ่�อกล่บมาที่วงค่ืนึ่คืวามยุต่ธรื่รื่มท่ี่�บ�านึ่เก่ดเม่องก่ซอง เปิดสั่ำาน่ึ่กงานึ่ที่นึ่ายไรื่�กฏิหมาย ส่ั่วนึ่นึ่างเอก “ซอเยจ่” 
น่ึ่�นึ่เล่นึ่เป็นึ่ที่นึ่าย “ฮาแจอ่” เป็นึ่คืนึ่ท่ี่�ม่คืวามม่�นึ่ใจ มุ่งม่�นึ่ ไม่เกรื่งกล่วใคืรื่ เช่ิ�อม่�นึ่ในึ่คืวามยุต่ธรื่รื่ม และที่นึ่ไม่ได�หากการื่ต่ดส่ั่นึ่คืด่ไม่ย่ดก่บ
คืวามถึูกต�องอย่างที่่�คืวรื่จะเป็นึ่ เธอเองก็ม่อด่ตที่่�ทีุ่กข์ใจเพรื่าะแม่หายต่วไปอย่างล่กล่บ ไม่รูื่�ว่าเป็นึ่หรื่่อตาย สั่องคืนึ่นึ่่�เคืม่เข�าก่นึ่ได�ด่�ด่ 
ม่บที่โรื่แมนึ่ต่กหลายๆ ตอนึ่ท่ี่�ที่ำาใจหว่วได� 
 คืวามสั่นึุ่กนึ่่�นึ่ที่ว่ข่�นึ่ด�วยบที่บาที่และการื่แสั่ดงของต่วรื่�าย “อ่นึ่โอจู” อ่นึ่ธพาลที่่�ได�ด่บได�ด่เต่บโตมาเป็นึ่เจ�าของธุรื่ก่จย่กษ์ใหญ่ผูู้� 
ที่รื่งอ่ที่ธ่พลต่อเม่องก่ซอง แสั่ดงโดย “ชิเวม่นึ่จู” คืนึ่น่ึ่�เล่นึ่ด่มากๆ สั่รื่�างคืาแรื่กเตอร์ื่ให�ก่บต่วละคืรื่ได�อย่างช่ิดเจนึ่ ออกมาท่ี่ไรื่น่ึ่�ต�องจ่บตาดู  
ถ่ึอเป็นึ่นึ่ำ�าจ่�มรื่สั่เล่ศของเร่ื่�องน่ึ่�เลยก็ว่าได� ส่ั่วนึ่ผูู้�พ่พากษา “ชิามุนึ่ซุก” ร่ื่บบที่โดย “อ่ฮเยยอง” ถ่ึอเป็นึ่อ่กหน่ึ่�งส่ั่ส่ั่นึ่ของเร่ื่�องท่ี่�สั่รื่�างคืวามสั่ะพร่ื่ง 
ด�วยคืวามโหดรื่�ายไรื่�คืวามรูื่�ส่ั่กของเธอ เบ่�องหนึ่�าเป็นึ่ผูู้�พ่พากษาสุั่ดยุต่ธรื่รื่ม ได�ร่ื่บการื่ยกย่อง ถ่ึอเป็นึ่หนึ่�าตาของเม่องก่ซอง แต่เบ่�องหล่งน่ึ่�นึ่ 
เต็มไปด�วยแผู้นึ่ชิ่�วรื่�าย ละโมบไม่รูื่�จ่กพอ แถึมม่สั่มุนึ่ม่อขวาคื่ออ่นึ่ธพาลอ่นึ่ด่บต�นึ่อ่ก เม่�อกฏิหมายอยู่ในึ่ม่อคืนึ่ชิ่�วที่่ �ม่อำานึ่าจแล�ว 
คืวามซวยก็ตกอยู่ก่บปรื่ะชิาชินึ่
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He is Psychometric ม่ “จ่นึ่ยอง” จากวง GOT7 เป็นึ่พรื่ะเอก ซ่�งเป็นึ่ซ่ร่ื่ส์ั่เร่ื่�องแรื่กท่ี่�เขาเล่นึ่เป็นึ่ต่วแสั่ดงนึ่ำา 
“อ่อ่นึ่” (จ่นึ่ยอง) เด็กกำาพรื่�าพ่อแม่ตายในึ่เหตุการื่ณ์ไฟไหม�อะพาร์ื่ตเมนึ่ต์ในึ่เม่องคืร่ื่�งใหญ่ หล่งจาก 
เขาเก่ดเร่ื่�องก็ม่พล่งพ่เศษในึ่การื่อ่านึ่คืวามค่ืด คืวามรูื่�ส่ั่ก คืวามที่รื่งจำาของคืนึ่ได�จากการื่ส่ั่มผู่้สั่ต่ว
หรื่่อสั่่�งของ ซ่�งเป็นึ่สั่่�งที่่�ที่ำาให�เขาทีุ่กข์ที่รื่มานึ่ที่่�ต�องรูื่�เรื่่�องรื่าวเบ่�องหล่งที่่�แต่ละคืนึ่พยายามเสั่แสั่รื่�ง 
ปกปิด เขาอาศ่ยอยู่ก่บพ่�ชิายบุญธรื่รื่ม “ค่ืงซองโม” อ่ยการื่หนุ่ึ่มหล่อไฟแรื่ง และเป็นึ่คืนึ่ท่ี่�ช่ิวยช่ิว่ต
เขาจากเหตุการื่ณ์ไฟไหม� แถึมย่งชิ่วยอุปถึ่มภ์เด็กหญ่งอ่กคืนึ่ที่่�พ่อต�องต่ดคืุกเพรื่าะถึูกกล่าวหาว่า 
เป็นึ่ผูู้�วางเพล่ง “ยุนึ่แจอ่นึ่” เธอเองก็ม่ปมในึ่ใจเรื่่�องที่่�พ่อเป็นึ่ฆาตรื่กรื่ ที่ำาให�ต�องคือยหนึ่่อด่ตจนึ่ 
ต�องเปล่�ยนึ่โรื่งเรื่่ยนึ่ไปเรื่่�อยๆ ต่วละคืรื่ที่่�งสั่ามต่างต�องสัู่ญเสั่่ยพ่อแม่ในึ่เหตุไฟไหม�คืรื่่�งนึ่่�นึ่ จ่งม่ 
เร่ื่�องรื่าวในึ่อด่ตท่ี่�เก่�ยวพ่นึ่ก่นึ่ 
 เรื่่�องนึ่่�ม่สั่่วนึ่ผู้สั่มของหลายรื่สั่ชิาต่ไว�ด�วยก่นึ่ ไม่ว่าจะเป็นึ่การื่สั่่บสั่วนึ่คืด่ซ่บซ�อนึ่ของอ่ยการื่ 
ค่ืงก่บเพ่�อนึ่ตำารื่วจ “อ่นึ่จ่ซู” คืวามโรื่แมนึ่ต่กของคู่ืพรื่ะนึ่างท่ี่�ม่เบ่�องหล่งร่ื่วมก่นึ่ในึ่เหตุการื่ณ์ไฟไหม� 
และพล่งพ่เศษที่่�ไขคืวามล่บของคืด่คืวามที่่�โยงใยเรื่่�องการื่คื�ามนึุ่ษย์ ไปจนึ่ถึ่งเหตุการื่ณ์ไฟไหม� 
พล็อตเร่ื่�องรื่วมๆ สั่นุึ่กด่ ตอนึ่ช่ิวงอ่พ่แรื่กๆ ไม่ค่ือยซ่บซ�อนึ่น่ึ่ก แต่รื่ะหว่างที่างก็สั่รื่�างคืวามสั่งส่ั่ย 
เคืล่อบแคืลงให�ก่บต่วละคืรื่แต่ละต่ว ให�เดาไปได�หลายรูื่ปแบบ จนึ่ผูู้กปมเร่ื่�องให�กลายเป็นึ่เร่ื่�องชิวนึ่
ลุ �นึ่รื่ะที่่ก โดยจะคื่อยๆ เฉัลยอด่ตเม่ �อ 11 ปีก่อนึ่ของต่วละคืรื่แต่ละต่ว ที่ำาให�เรื่าคื่อยๆ 
ปะต่ปะต่อเร่ื่�องรื่าวไปเร่ื่�อยๆ และค่ือยๆ คืล่�คืลายปมต่างๆ ซ่�งต�องบอกว่าพล่กพล็อตไปเลย 
 ถ่ึอว่าการื่ดำาเน่ึ่นึ่เร่ื่�องน่ึ่�นึ่สั่นุึ่กเก่นึ่คืาด ไม่โอเวอร์ื่จนึ่เก่นึ่ไป ไม่ซ่บซ�อนึ่จนึ่ปวดห่ว แถึมม่บที่ 
โรื่แมนึ่ซ์กรุื่บกร่ื่บให�ได�อมย่�มไปก่บพรื่ะเอก สั่รุื่ปว่าม่คืวามเอ็นึ่ดูจ่นึ่ยองเป็นึ่พ่เศษแหละ :)

แนว่สืบสว่น โรแมนติัก ไซิไฟั

พล่งพ่เศษจากการื่สั่่มผู้่สั่ที่่ �ล่วงรูื่� 
เร่ื่�องรื่าวก่อนึ่คืวามตายจะช่ิวยไขคืด่ 
ท่ี่�ซ่บซ�อนึ่ให�คืล่�คืลายได�อย่างไรื่?

Title : He is Psychometric (2018)
Length : 1 hr. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9/10 

Title : Lawless Lawyer (2018)
Length : 1 hr. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 8.5/10

แนว่ต่ัอสู้เชิงคดีคว่าม กฎหัมาย แอ็คชั�น

เม่�อกฏิหมายอยู่ในึ่ม่อคืนึ่ท่ี่�ม่อำานึ่าจสูั่งสุั่ด 
ที่่�เบ่�องหล่งม่นึ่่กเลงเป็นึ่สั่มุนึ่จะเก่ดอะไรื่ 
ข่�นึ่ก่บชิาวเม่องก่ซอง

Lawless Lawyer (2018)

He is Psychometric (2018)

Dr. Romantic 2 เนึ่�นึ่เรื่่�องการื่รื่ก่ษาแบบอ่จฉัรื่่ยะที่่�ม่คืวามผู้าดโผู้นึ่โดยอาจารื่ยค์ื่ม 
(ฮ่นึ่ซอกกยู) ศ่ลยแพที่ย์ที่่�เก่งกาจรื่ะด่บปรื่มาจารื่ย์ แอบซุ่มต่วรื่่กษาคืนึ่ไข�อยู่ในึ่ 
โรื่งพยาบาลแถึบชินึ่บที่ม่ชิ่ �อว่า “ที่ลด่ม” หมอคื่มเป็นึ่หมอที่่�ให�คืวามสั่ำาคื่ญก่บ 
การื่รื่่กษาชิ่ว่ตคืนึ่ไข�ไว�ให�ได� ไม่ว่าจะยากลำาบากแคื่ไหนึ่ก็ต�องหาที่างพล่กแพลง 
ว่ธ่รื่่กษาเพ่�อให�ได�ผู้ลออกมาด่ที่่�สัุ่ด เป็นึ่ต่วแที่นึ่หมอที่่�ม่จรื่รื่ยาบรื่รื่ณข่�นึ่สัุ่ด คื่อ 
ค่ืดถ่ึงช่ิว่ตคืนึ่อ่�นึ่ก่อนึ่ต่วเองเสั่มอ 
 แนึ่่นึ่อนึ่ว่าถึ�าจะให�ซ่รื่ ่สั่ ์ม่สั่่สั่่นึ่และรื่สั่ชิาต่ที่่ �จ ่ดจ�านึ่ข่ �นึ่ ก็ต�องม่ต่วโกง 
มาคือยข่ดแข�งข่ดขา ซ่ซ่ �นึ่นึ่่ �ม่หมอคูื่แข่งต่วฉักาจที่่�มาในึ่ตำาแหนึ่่งผูู้ �อำานึ่วยการื่ 
โรื่งพยาบาลเลยท่ี่เด่ยว หมอพ่คืม่นึ่กุก (ค่ืมจูฮอนึ่) ซ่�งมาแบบเหน่ึ่อช่ิ�นึ่ ไม่แสั่ดงคืวาม 
รื่�ายกาจแบบโฉั่งฉั่าง แต่ม่ชิ่ �นึ่เชิ่งและมุ่งที่ำาลายหมอคื่มก่บโรื่งพยาบาลที่ลด่ม 
เพ่�อปร่ื่บเปล่�ยนึ่เป็นึ่สั่ถึานึ่ท่ี่�ร่ื่กษาให�ก่บกลุ่มว่ไอพ่ สั่รื่�างรื่ายได�ท่ี่�เป็นึ่กอบเป็นึ่กำา 
 ซ่ซ่ �นึ่นึ่่ �จะม่คืวามดรื่าม่ามากกว่าภาคืแรื่กที่่ �เนึ่�นึ่เรื่่ �องการื่ผู้่าต่ดเคืสั่ยากๆ 
รื่ะด่บพรื่ะกาฬ เล่อดสั่าด ใจส่ั่�นึ่ ดูไปปิดตาไป แต่ภาคืน่ึ่�จะเพ่�มนึ่ำ�าหน่ึ่กให�ก่บเร่ื่�องรื่าว 
ช่ิว่ตของต่วละคืรื่มากข่�นึ่ เลยม่บที่อะไรื่ท่ี่�ซ่�งๆ เร่ื่ยกนึ่ำ�าตาได�อยู่บ�าง 
 การื่ปะต่ปะต่อของเรื่่�องรื่าวที่ำาให�แต่ละเคืสั่ของการื่รื่่กษาดูม่คืวามต่อเนึ่่�องด่ 
พรื่ะเอกรืุ่่นึ่หนึุ่่มหมอซออูจ่นึ่ (อ่นึ่ฮโยซอบ) ก็ดูม่เสั่นึ่่ห์ไม่แพ�พรื่ะเอกภาคืที่่�แล�ว 
ด�านึ่นึ่างเอกหมอชิาอ่นึ่แจ (อ่ซองคืยอง) ในึ่ช่ิวงอ่พ่แรื่กๆ อาจจะดูง�องแง�งไปบ�าง แต่
เม ่ �อเธอได �พ ่ฒนึ่าต่วเองที่่ �งในึ่ด�านึ่ฝีีม ่อการื่รื่ ่กษาและอารื่มณ์แล �ว ก ็ เป ็นึ่ 
นึ่างเอกที่่�นึ่่ารื่่กที่่เด่ยว ต่วละคืรื่อ่�นึ่ๆ ย่งคืงคืนึ่เล่นึ่เด่มไว�ที่่�งหมด คือยสั่รื่�างสั่่สั่่นึ่ 
คืวามบ่นึ่เท่ี่ง คืวามลุ�นึ่ให�ก่บคืนึ่ดูตลอดท่ี่�งเร่ื่�อง 
 ถึ่อว่าซ่ซ่ �นึ่ 2 นึ่่ �ย่งคืงสั่รื่�างคืวามปรื่ะที่่บใจได�เหม่อนึ่เด่ม เป็นึ่ซ่รื่่สั่์ที่่ �ที่ำา 
การื่บ�านึ่เรื่่�องโรื่คืภ่ยและการื่รื่่กษาได�คื่อนึ่ข�างด่ ว่ธ่การื่ดำาเนึ่่นึ่เรื่่�อง การื่ถึ่ายที่ำา บที่  
โดยเฉัพาะอย่างย่�งคืาแรื่กเตอรื่์และการื่แสั่ดงของหมอคื่มที่่�เป็นึ่ต่วหล่กในึ่เรื่่�องนึ่่�นึ่ 
เป็นึ่จุดที่่ �สั่รื่�างคืวามยูนึ่่คืให�ก่บเรื่่ �องนึ่่ � เรื่่ยกได�ว่าเป็นึ่ตรื่าปรื่ะที่่บของการื่เป็นึ่  
Dr. Romantic เลยท่ี่เด่ยว  
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The Crowned Clown ซ่ร่ื่ส์ั่แนึ่วย�อนึ่ยุคื ดรื่าม่า ท่ี่�ม่พล็อตเร่ื่�องการื่ส่ั่บเปล่�ยนึ่ต่วพรื่ะรื่าชิา 
เป็นึ่ต่วตลกจากคืณะละคืรื่ผูู้�ม่หนึ่�าตาคืล�ายด่งฝีาแฝีด 
 “ฮาซอนึ่” น่ึ่กแสั่ดงตลกท่ี่�โชิคืชิะตาเล่นึ่ตลก เก่ดมาม่ใบหนึ่�าละม�ายพรื่ะรื่าชิาผูู้�ย่�งใหญ่ 
เขาอาศ่ยอยู่ก่บลุงและนึ่�องสั่าว หาเง่นึ่ด�วยการื่เล่นึ่ละคืรื่ตลกล�อเล่ยนึ่เรื่่�องรื่าวในึ่ว่งตาม 
ตลาด จนึ่ว่นึ่หน่ึ่�งได�มาเล่นึ่ท่ี่�สั่ำาน่ึ่กนึ่างโลมท่ี่�ม่พวกขุนึ่นึ่างมาเท่ี่�ยวก่นึ่ด่�มก่นึ่ และได�พบก่บ 
รื่าชิเลขาที่่�คื่ดอุบายในึ่การื่เปล่�ยนึ่ต่วเขาเพ่�อมาเป็นึ่เหย่�อการื่ถึูกลอบสั่่งหารื่แที่นึ่พรื่ะรื่าชิา 
ฮาซอนึ่เป็นึ่คืนึ่อ่อนึ่โยนึ่ รื่่กคืรื่อบคืรื่่ว จ่ตใจด่ และม่ไหวพรื่่บ ต่างก่บพรื่ะรื่าชิาที่่�โหดรื่�าย 
ข่�รื่ะแวง เอาแต่ใจ และหลงเช่ิ�อขุนึ่นึ่างข่�ปรื่ะจบท่ี่�หว่งจะเอาปรื่ะโยชิน์ึ่เข�าต่วเอง ต่วละคืรื่น่ึ่�
ต�องม่ทีุ่กเรื่่�องนึ่ะที่่�งในึ่ละคืรื่และเรื่่�องจรื่่ง แถึมซ่งกุง พรื่ะพ่นึ่ปี ต่างก็เป็นึ่ศ่ตรูื่ที่่�คื่ดรื่�าย 
วางยาบ�าง ที่ำาคุืณไสั่ยบ�าง ช่ิว่ตในึ่ว่งน่ึ่�ช่ิางอยู่ยากจร่ื่งๆ 
 แม�ว่าพล็อตเรื่่�องแบบนึ่่�จะดูมาหลายหนึ่แล�ว แต่เสั่นึ่่ห์ของแต่ละเรื่่�องก็ไม่เหม่อนึ่ก่นึ่ 
อย่างเร่ื่�องน่ึ่�ไฮไลต์ค่ือต่วตลกท่ี่�ปลอมต่วมา ซ่�งต�องยกคืวามด่ให�ก่บน่ึ่กแสั่ดง “ยอจ่นึ่กู” ท่ี่�เล่นึ่ 
2 คืาแรื่กเตอรื่์ เปน็ึ่พรื่ะรื่าชิาที่่�สูั่งสั่่งและตว่ตลกชินึ่ชิ่�นึ่ตำ�าได�อย่างแตกต่างก่นึ่อย่างมากจนึ่ 
แที่บจะน่ึ่กว่าเป็นึ่คืนึ่ละคืนึ่ ท่ี่�งท่ี่าที่างการื่แสั่ดงอารื่มณ์ผู่้านึ่ที่างแววตาน่ึ่�ถ่ึอว่าเที่พมากๆ
 เต่มคืวามหวานึ่มุ�งม่ �งด�วยบที่โรื่แมนึ่ต่กรื่ะหว่างพรื่ะรื่าชิาก่บมเหสั่่โซฮุนึ่ ซ่ �งเล่นึ่ 
โดยนึ่างเอกหนึ่�าหวานึ่ “อ่เซยอง” เป็นึ่บที่ท่ี่�ม่พล่ง เข�มแข็ง เด็ดเด่�ยว และให�กำาล่งใจอย่างมาก 
ต�องคือยลุ�นึ่ว่ามเหส่ั่จะจ่บได�ว่าพรื่ะเอกของเรื่าเป็นึ่ต่วปลอมเม่�อไหร่ื่ และเม่�อรูื่�แล�วจะต่ดส่ั่นึ่
ใจที่ำาย่งไง 
 อ่กบที่บาที่ท่ี่�โดดเด่นึ่และสั่ำาค่ืญรื่องๆ พรื่ะรื่าชิาเลยก็ค่ือรื่าชิเลขาอ่คืยู (ค่ืมซ่งคืยอง) คืนึ่
นึ่่�ถึ่อเป็นึ่นึ่่กวางแผู้นึ่กลยุที่ธ์ชิ่�นึ่ยอดและขุนึ่นึ่างผูู้�ภ่กด่ คือยแนึ่ะนึ่ำาพรื่ะรื่าชิาให�ต่ดสั่่นึ่ใจ 
เร่ื่�องต่างๆ ท่ี่�ด่งามต่อปรื่ะเที่ศ เป็นึ่คืนึ่ท่ี่�ม่จ่ตใจด่ อยากให่ส่ั่งคืม รื่าษฎรื่อยู่ก่นึ่อย่างม่คืวามสุั่ข 
เสั่มอภาคื เท่ี่าเท่ี่ยม
 เรื่่�องนึ่่�พยายามสั่อดแที่รื่กคืวามคื่ด อุดมคืต่ของโลกที่่�ม่คืวามเที่่าเที่่ยมก่นึ่ ไม่แบ่ง 
แยกชินึ่ชิ่�นึ่ และหนึ่�าที่่�ของกษ่ตรื่่ย์ที่่�ม่ต่อบ�านึ่เม่อง การื่บรื่่หารื่รื่าชิการื่ การื่ดูแลทีุ่กข์สัุ่ข 
ของปรื่ะชิาชินึ่ แม�ฮาซอนึ่จะมาจากชินึ่ชิ่�นึ่ตำ�าแต่ห่วใจของเขานึ่่�นึ่สูั่งคื่าและที่ำาหนึ่�าที่่�ได� 
สั่มก่บเป็นึ่กษ่ตร่ื่ย์ท่ี่�แที่�จร่ื่ง 

29  l    วารสารเซอร์เวียม

Title : The Crowned Clown (2019)
Length : 1 hr. 10 mins. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9.5/10

แนว่ย้อนยุค ไม่อิงประวั่ติัศาสตัร์ 

ม่นึ่ไม่ใช่ิเร่ื่�องตลก ท่ี่�ต่วตลกจะกลาย
เป็นึ่พรื่ะรื่าชิาแห่งโชิซอนึ่

The Crowned Clown (2019)
เสั่�นึ่เรื่่�องหล่กย่งเป็นึ่เรื่่�องคืวามสั่่มพ่นึ่ธ์รื่ะหว่างเพ่�อนึ่ 5 คืนึ่ที่่�คืบก่นึ่มา 
ต่�งแต่สั่ม่ยเรื่่ยนึ่มหาว่ที่ยาล่ยแพที่ย์ แต่ซ่ซ่ �นึ่ 2 นึ่่�จะเจาะล่กลงไป 
ถึ่งคืวามรูื่�สั่่กนึ่่กคื่ดของต่วละคืรื่แต่ละต่ว เรื่่ยกว่า X-ray สั่่องจ่ตก่นึ่ 
เลยท่ี่เด่ยว เรื่าจะเห็นึ่มุมอ่�นึ่ๆ ท่ี่�ไม่เคืยเห็นึ่มาก่อนึ่ ที่ำาให�รูื่�จ่กพวกเขา 
เหล่าน่ึ่�นึ่ด่ย่�งข่�นึ่ไปอ่ก และเคืม่ของท่ี่�ง 5 คืนึ่ต�องบอกเลยว่าลงต่วสุั่ดๆ 
เชิ่�อเลยว่าเขาเป็นึ่เพ่�อนึ่ที่่�สั่นึ่่ที่รูื่�ใจก่นึ่มานึ่านึ่จรื่่งๆ จ่งหวะการื่สั่่ง 
อารื่มณ์เป๊ะมากๆ จะให�เล่อกชิอบส่ั่กคืนึ่น่ึ่�ยากมากๆ เพรื่าะแต่ละคืนึ่ 
จะม่มุมน่ึ่าร่ื่กท่ี่�โขมยห่วใจคืนึ่ดู 
 ซ่ซ่�นึ่นึ่่�จะให�รื่ายละเอ่ยดเรื่่�องอาการื่ป่วยของคืนึ่ไข� คืวามรูื่�สั่่ก 
ของญาต่ท่ี่�ที่ำาให�คุืณหมอต�องด่ลก่บอารื่มณ์ คืวามรูื่�ส่ั่กในึ่ใจ และปัญหา 
ต่างๆ และแต่ละเคืสั่นึ่่ �นึ่จะโยงใยไปก่บเรื่่ �องสั่่วนึ่ต่วของแต่ละคืนึ่ 
ม่คืวามล่กในึ่การื่นึ่ำาเสั่นึ่อ คืวามคืมในึ่การื่เข่ยนึ่บที่ และย่งให� 
คืวามสั่ำาคื่ญก่บเรื่่ �องรื่าวและคืวามรูื่�สั่่กของต่วละคืรื่อ่�นึ่ๆ มากข่�นึ่ 
ไม่ว่าจะเป็นึ่หมอ Resident / Fellow / Intern รื่วมไปถ่ึงคืนึ่ไข�และญาต่ 
เพลงปรื่ะกอบก็เพรื่าะและม่คืวามหมาย เล่อกมาได�เหมาะก่บเร่ื่�องท่ี่�จะ
สั่่�อในึ่แต่ละตอนึ่ และแนึ่่นึ่อนึ่ว่าคืวามนึ่่ารื่่ก คืวามฮา ม่อารื่มณ์ข่นึ่ 
ของผู้องเพ่ �อนึ่ การื่แกงก่นึ่ย่งคืงม่ให�เห็นึ่เหม่อนึ่เด่มแบบเนึ่่ยนึ่ๆ 
หมออก่จุนึ่ย่งคืงปล่อยมุกฮาๆ ได�ตลอดทีุ่กตอนึ่ แล�วเขากท็ี่ำาได�อย่าง 
เป็นึ่ธรื่รื่มชิาต่เส่ั่ยด�วย ปรื่ะหน่ึ่�งว่าเขาเป็นึ่ต่วละคืรื่ต่วน่ึ่�นึ่จร่ื่งๆ ในึ่ขณะ
ท่ี่�หมอจุนึ่วานึ่จะเผู้ยต่วตนึ่ในึ่ด�านึ่ท่ี่�อ่อนึ่โยนึ่มากข่�นึ่
 หมอหม่ซอกฮยอง สูั่ต่นึ่รื่่แพที่ย์ซ่ซ่ �นึ่นึ่่�ม่พ่ฒนึ่าการื่ด�านึ่การื่ 
แสั่ดงอารื่มณ์คืวามรูื่�ส่ั่ก ที่ำาให�ต่วละคืรื่ดูน่ึ่าร่ื่กข่�นึ่ มาคือยลุ�นึ่ก่นึ่ว่าเขา
จะยอมเปิดใจให�หมอผูู้�ช่ิวยม่นึ่อาไหม ส่ั่วนึ่หมอจองวอนึ่ หมอกุมารื่แพที่ย์ 
ผูู้�จ่ตใจด่ก็ม่เรื่่ �องที่่ �ต�องที่ำาให�จ่ตตก เรื่ามาเอาใจชิ่วยให�เขาผู้่านึ่ 
เหตุการื่ณ์ลุ�นึ่ๆ ไปให�ได�ก่นึ่ ส่ั่วนึ่หมอซงฮวาย่งคืงก่นึ่เก่ง ผู่้าเก่ง และ 
รื่�องเพลงเพ่�ยนึ่เหม่อนึ่เด่ม ตอนึ่น่ึ่�ร่ื่บช่ิวงต่อเป็นึ่คุืณพ่อขายาวเลยต่�งอก
ต่�งใจที่ำางานึ่มากๆ  
 ใคืรื่ย่งไม่ได�ดูภาคืนึ่่ � ขอให�รื่่บไปดูจะได�คืวามรูื่�สั่่กเต็มอ่ �ม 
ม่คืวามสัุ่ข อมย่ �ม นึ่ำ �าตาซ่มไปก่บเหล่าคืุณหมอในึ่ทีุ่กๆ ตอนึ่ 
ใคืรื่ย่งไม่ได�ดูภาคืแรื่ก ไปดูก่อนึ่ จะที่ำาให�อ่นึ่ก่บเร่ื่�องรื่าวมากข่�นึ่
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พล็อตเรื่่ �องเรื่่ยบง่ายที่่ �นึ่ำาเอาก่ฬาแบดม่นึ่ต่นึ่มาเป็นึ่ต่วเด่นึ่เรื่่ �อง 
พรื่ะเอกของเรื่านึ่�อง “ที่่งจุนึ่ซ่ง” จากผู้ลงานึ่ซ่รื่่สั่์ด่งามกรื่ะตุกต่อม 
นึ่ำ�าตาท่ี่�เพ่�งจบไป Move to Heaven คืรื่าวน่ึ่�มาร่ื่บบที่เด็กม่ธยมปีท่ี่� 3  
ท่ี่�ต�องย�ายจากโซลไปอยู่บ�านึ่นึ่อกห่างไกลคืวามเจร่ื่ญ ณ หมู่บ�านึ่แฮน่ึ่ม 
และต�องเล่กเล่นึ่เบสั่บอลที่่�เคื�ารื่่ก แถึมถูึกบ่งคื่บให�เป็นึ่นึ่่กก่ฬาแบด 
ปรื่ะจำาโรื่งเรื่่ยนึ่เพรื่าะในึ่ที่่มม่ก่นึ่อยู่แคื่ 3 คืนึ่ไม่คืรื่บในึ่การื่ไปแข่งข่นึ่ 
เพ่�อแลกก่บการื่ท่ี่�พ่อท่ี่�เป็นึ่โคื�ชิของท่ี่มจะต่ด Wi-Fi ให�ท่ี่�บ�านึ่ เด็กว่ยรุ่ื่นึ่
ท่ี่�ต่ดเกมอย่างหน่ึ่กจ่งต�องยอม 
 เร่ื่�องน่ึ่�แม�ว่าจะเอาเร่ื่�องแบดมาเป็นึ่ต่วชูิโรื่ง แต่จร่ื่งๆ แล�วไม่ได� 
เนึ่�นึ่เรื่่ �องการื่ฝีึกฝีนึ่หรื่่อสั่ก่ลการื่แข่งข่นึ่มากนึ่่ก แต่เล่าเรื่่ �องรื่าว 
คืวามส่ั่มพ่นึ่ธ์ของเพ่�อนึ่ร่ื่วมท่ี่มและคืนึ่ในึ่หมู่บ�านึ่มากกว่า เป็นึ่อ่กหน่ึ่�ง 
ซ่รื่่สั่์แนึ่ว Feel Good ที่่�ดูเพล่นึ่ๆ ดูไปอมย่�มไป ม่มุกขำาๆ โบ๊ะบ๊ะ 
สั่อดแที่รื่กให�ห่วเรื่าะตาม และแม�ว่าม่นึ่จะเป็นึ่เรื่่ �องรื่าวของเด็ก 
ม่ธยมต�นึ่ แต่เด็กๆ กลุ่มนึ่่�สั่ามารื่ถึโยงใยและที่ำาให�เก่ดเรื่่�องรื่าวด่ๆ  
ภายในึ่หมู่บ�านึ่จากเด็กสั่่งต่อให�ผูู้�ใหญ่ได� เป็นึ่เหม่อนึ่สั่่งคืมในึ่อุดมคืต่ 
ใชิ�ชิ่ว่ตเอ่ �อเฟ๊ �อเผู้่ �อแผู้่ก่นึ่
 ในึ่ท่ี่มแบดชิายน่ึ่�นึ่ปรื่ะกอบด�วยสั่มาช่ิก 5 คืนึ่ “ยุนึ่แฮก่ง” เป็นึ่ 
ลูกชิายของโคื�ชิ แถึมม่แม่เป็นึ่โคื�ชิน่ึ่กแบดหญ่งอ่ก เป็นึ่เด็กท่ี่�ม่คืวามม่�นึ่ใจ
สูั่ง ออกจะห่วรื่�อนึ่และต่ดเกมหนึ่่บ แต่ล่กๆ แล�วเป็นึ่คืนึ่จ่ตใจด ่ 
อบอุ่นึ่ และน่ึ่กถ่ึงคืวามรูื่�ส่ั่กของคืนึ่อ่�นึ่เสั่มอ “อ่ยองแที่” เด็กนึ่�อยม่ธยม 
2 ท่ี่�เด็กสุั่ดในึ่ท่ี่ม เป็นึ่คืนึ่ท่ี่�พูดมากแบบไม่ค่ือยย่�งค่ืด “นึ่าอูชิานึ่” เป็นึ่ 
ลูกที่หารื่ที่่�พ่อไม่คื่อยเห็นึ่ด�วยก่บการื่เล่นึ่แบดเที่่าไหรื่่ ม่กจะเป็นึ่กาว 
ปรื่ะสั่านึ่เวลาที่่�เพ่�อนึ่ๆ ในึ่ที่่มเวลาม่เรื่่�องเคื่องก่นึ่ สั่่วนึ่ “บ่งยุนึ่ด่ม” 
เป็นึ่ก่ปต่นึ่ท่ี่มท่ี่�บ�าโซเช่ิยลมาก ชิอบอ่พรูื่ปตลอดเวลาเพ่�อให�ได�ยอดไลค์ื
เยอะๆ ท่ี่�บ�านึ่เป็นึ่รื่�านึ่ขนึ่มปังเลยถูึกเพ่�อนึ่เร่ื่ยกว่า “ปัง” และคืนึ่สุั่ดที่�าย 
“จองอ่นึ่ซล” เด็กเน่ึ่ร์ื่ด บ�านึ่รื่วย ท่ี่�เอาแต่เร่ื่ยนึ่ ไม่ม่เพ่�อนึ่ แต่ฉัลาดเป็นึ่ 
กรื่ดจนึ่สั่ามารื่ถึชิ่วยวางกลยุที่ธ์ให�การื่เล่นึ่ของที่่ม การื่รื่วมต่วของ 
เด็กชิาย 5 คืนึ่ที่่�ม่นึ่่สั่่ยแตกต่างมาก่นึ่อยู่ด�วยก่นึ่ที่่�บ�านึ่ของโคื�ชินึ่่�นึ่ 
สั่รื่�างสั่่สั่่นึ่ คืวามนึ่่าเอ็นึ่ดู ที่ำาให�คืนึ่ดูอยากต่ดตามชิ่ว่ตพวกเขา 
เอาใจช่ิวย และย่�มไปด�วยเวลาท่ี่�เขาไปสั่รื่�างเร่ื่�องรื่าวด่ๆ ให�เก่ดข่�นึ่
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แนว่ Feel Good คว่ามสัมพันธ์ของเพื�อน

Hospital Playlist 2 ด่งาม คืรื่บรื่สั่ คืรื่บอารื่มณ์ทุี่กตอนึ่ ดูแล�ว 
ไม่อยากให�จบตอนึ่เลย

แนว่ Feel Good ดูไป ... อมยิ�มไป 

Racket boys ซ่ร่ื่ส์ั่ใสั่ๆ สั่ไตล์ว่ยรุ่ื่นึ่ ดูแล�วอบอุ่นึ่ใจ เข่ยนึ่บที่โดย 
“จองโบฮุนึ่” ท่ี่�เคืยเข่ยนึ่เร่ื่�อง Prison Playbook

Racket Boys (2021) Hospital Playlist 2
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