
SERVIAM

วารสารเซอร์เวียม

ฉบับเดือนตุลาคม 2565

My Pride, My School: Mater Dei

WE ARE 95!

ON THE ROAD TO MATER DEI’S CENTENARY

(100 YEARS OF SERVICE AND EXCELLENCE)

Serviam Oct 2022 V6.indd   2 1/11/2565 BE   08:19



Serviam Oct 2022 V6.indd   3 1/11/2565 BE   08:19



ไม่ว่าโรงเรยีนของเราจะผ่านมากีปี่และก�าลงัจะก้าวเข้าสู่ 100 ปี การพฒันาและมองไปข้างหน้านัน้ 
ไม่เคยหยดุยัง้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการปรบัภูมิทศัน์ให้โรงเรยีนสวยงามตอบโจทย์การใช้งานในปัจจบุนั 
และยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท้ังด้านการเรียนและการสอน เพ่ือให้ทันกับยุคใหม่ที่คุณครูมิได้เป็น
ผู้สอนแต่เป็น Facilitator ให้นักเรียน และอีกหลายประเด็นที่อยู่ในบทสัมภาษณ์อาจารย์ทีนามาร ี
ผลาดิกานนท์ 

อาคารปฐมวัยใหม่ทีเ่ราเพ่ิงเปิดใช้งานในปีการศึกษาทีผ่่านมาได้รบัการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ซึง่ได้รบัการดูแลควบคุมด้านวิศวกรทีป่รกึษาและควบคมุการก่อสร้าง โดย ดร.จุฑา ธาราไชย MD63 
และ คณุธนัยนนัท์ วิจกัขณ์สังสิทธิ ์จากบรษัิท โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ผนวกกบั 
การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยในอนาคตติดตามด้านในได้เลยค่ะ 

ในฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายของปี การกลับมาอีกครั้งของการรีวิวซีรีส์เกาหลีในดวงใจแห่งปี 2022 
จากแครอล MD58 ที่หลายคนเรียกร้อง ซีรีส์เด็ดไม่ควรพลาดแครอลได้คัดสรรมาแล้ว เรียกว่า
ไม่ต้องเสียเวลาลองดูก่อนแล้วผิดหวังทีหลัง แค่ดูตามเรื่องที่เลือกมาแล้วไม่มีค�าว่าผิดหวังแน่นอน

หากย้อนบรรยากาศงานกีฬาสีสมัยเรายังเป็นนักเรียน เป็นความสนุกสนานท่ีได้ร้องเพลงเชียร์กัน
ก้องกังวาล เชียร์กีฬาแต่ละสี รู้รักสามัคคีกัน และเมื่อปี 2018 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ 
ได้น�าบรรยากาศกีฬาสีให้พี่ๆ น้องๆ ที่ห่างกัน ไม่ค่อยได้เจอะเจอกันหลังจากออกจากโรงเรียนไป
นาน มาย้อนการแข่งกีฬาสีในบรรยากาศเก่าๆ พี่น้องที่ไม่เจอกันนานก็ต่อสานสัมพันธ์กันติดได้ 
อย่างง่ายดาย กองเชียร์แต่ละสีเชียร์กีฬาอย่างสนุกสนานไม่มีใครน้อยหน้าใคร และจบวันด้วย
ความสุขอย่างเต็มอ่ิม มาปีนี้เราจะได้พบกันอีกหลังจากห่างหายกับกิจกรรมนี้กันมาหลายปี ปีนี้
ต้องสนุกเหมือนเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา กองเชียร์ และกิจกรรมยามเย็นยาวถึงค�่าคืน ปีนี้
สนุกไม่น้อยหน้าปีก่อนเป็นแน่นอนค่ะ 

แล้วพบกันวันที่ 19 พฤศจิกายนกันนะคะ 

สารจากสาราณียกร

กรรมการฝ่ายสาราณียกร 
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We are 95! 

On the Road to Mater Dei’s Centenary.

100 Years of Excellence and Service.

ร่วมฉลองการเตรยีมการเข้าสู ่100 ปี ของโรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั ด้วยคณุภาพการศกึษาและการอบรมจติตารมณ์ 
เซอร์เวยีมให้กบัเดก็มาแตร์ฯ ให้พวกเรารูจ้กัการช่วยเหลอืคนรอบข้างและสงัคมตามศกัยภาพทีเ่ราสามารถท�าได้ สอนให้เรา 
เป็นคนไม่เหน็แก่ตวั ให้เรามคีวามกตญัญตู่อคุณคร ูเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และคร ูระหว่างเพ่ือน รุน่พ่ีและรุน่น้อง 
โรงเรยีนจึงเปรียบเสมอืน “บ้านหลงัท่ีสอง” ทีเ่ม่ือไหร่เรากลับมาก็จะมีแต่ความอบอุ่นเสมอ สมาคมฯ จงึจัดงานนีเ้พ่ือให้ 
นกัเรยีนเก่ามาแตร์ฯ ได้มโีอกาสกลบัมาเยีย่มโรงเรยีน มาได้ชมความสวยงาม ความร่มรืน่ และความพร้อมของโรงเรยีน
ที่จะเข้าสู่ 100 ปี ให้ได้เป็นโรงเรียนระดับสากล ได้มาเห็นโรงเรียนหลังจากโครงการจัดภูมิทัศน์ฯ และท่ีส�าคัญเพื่อ 
เป็นการสานสัมพันธ์ให้เรารุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ได้มาพบปะสังสรรค์ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

15:30 น. ขบวนพาเหรดที่ให้เกียรติน�าขบวนโดยท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร, พี่แป๊ก-กฤษณา อัมพุช,  
พี่เอี๊ยด-เพ็ญศิริ วงษ์ค�า และปี๊ด-ชนินทร ปัญญาดิลก 

16:00 น. เปิดการแข่งขันกีฬาสีด้วยเชียร์ลีดเดอร์กิตติมศักดิ์ รุ่น MD40-50 จอย-อินทริยา หนูเทพ, พี่ปูลม-วิภาดา 
โทณวณิก, และพบกับลีดกิตติมศักดิ์ รุ่น MD51-70

สารจากนายกสมาคมนักเรียนเก่า

มาแตร์เดอีวทิยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์

นายกสมาคมฯ
อรนุช ว่องปรีชา 
ป๊อด MD49

Mater Dei Alumnae Association

♥ ♥ ♥ ♥
ลีดกิตติมศักดิ์สีฟ้า
จ้อย-มาชิดา เตชะไพบูลย์ MD61
แอน-แอนจลิน สินธวาชีวะ MD53 
กิ๊ฟ-ปิติภรณ์ พานิชประไพ MD67 
บวิ-เพียงพร สุวรรณประทีป MD63 

♥ ♥ ♥ ♥
ลีดกิตติมศักดิ์สีแดง
ปุ๊-บุษกร วัชรศิริธรรม MD54
ชมพู่-ชมพูนุท ลี้อิสสระนุกูล MD55
เส-เสรีนา สกุลณะมรรคา MD56 
เมย์-ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา MD69 

♥ ♥ ♥ ♥
ลีดกิตติมศักดิ์สีเหลือง
ปรียาศิริ เชื้อเทศ MD52
แอน-อัชฌานาท เกษพยัคฆ์ MD53   
โอ๋-วรรณธิดา ศุภจริยาวัตร MD67  
ปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล MD67

♥ ♥ ♥ ♥
ลีดกิตติมศักดิ์สีเขียว
จิ๋ม-ศรัญญา พุทธารี MD51
เอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี MD56
นู-วรัญญา เกวลี MD67 
ดวงกมล อมาตยกุล MD70
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ประธานเชียร์และ

เชียร์ลีดเดอร์ 

MD70 ขึ้นไป

♥ ♥ ♥ ♥
ประธานเชียร์สีฟ้า
มิ้นท์-มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ MD77
เชียร์ลีดเดอร์
กิ๊ก-อรอาภา ตันทโอภาส MD73
พิมพ์-พิมพ์มณี รฐาเศรษฐสิริ MD73
ปิ๊ง-ศิปรียา ดวงดี MD76
หนูนา-วศินี มรรคดวงแก้ว MD74
ชมพู-มินท์ธิตา จิรศุภเสฏฐ์ MD81
ทิตา-ทิตา ปทุมเทวาภิบาล MD77

♥ ♥ ♥ ♥
ประธานเชียร์สีแดง
แพร-ลิสา จิรา MD74
เชียร์ลีดเดอร์
จูน-อนามฤณ ดาวแก้ว MD73 
ชิก-วรรธน์ริษา สิรินนทชาพงศ์ MD73
เอ๋ย-สุทธดา พิพัฒน์วีรวัฒน์ MD75
ระริน ธรรมวัฒนะ MD76
นะ-นลิน รุจิรวงศ์ MD76
แก้ม-สามสรา เอี่ยมเอกดุลย์ MD78

♥ ♥ ♥ ♥ 
ประธานเชียร์สีเหลือง
น�้าชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ MD77
เชียร์ลีดเดอร์
จิม-พงศระจิตร์ กมลนาวิน MD77
สา-ธนิสา วีระศักดิ์ศรี MD80
พิ้งค์-กัญญาภัทร วิธีธรรมบท MD82
จีน-เปรมิกา วงษ์กวีวัธน์ สุรสินธิ์ MD85
พราว-พัดชา ศิริธนชัย MD87
พีที-รวิสรา สมะลาภา MD87

♥ ♥ ♥ ♥
ประธานเชียร์สีเขียว 
บุ๊กกี้-ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส MD77
เชียร์ลีดเดอร์
ณัฐชยา ไกรฤกษ์ MD79
เอย-กรณ์วิภา โชติกเสถียร MD73
เอ๊ย-ปันชลิตา จันทรากุล MD75
ตาล-สุพัฒนภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา MD77
เบลล์-รินทร์รตา อินทามระ MD77 
แปม-พิมพ์ฟ้า นันทวิสิทธิ์ MD77
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การแข่งขันกีฬาสีแชร์บอลและบาสเกตบอล
ระหว่างสีฟ้า/เขียว และ สีเหลือง/แดง เป็นกีฬาสีที่ทุกคนรอคอย

18:00-23:00 น. 

พบกับกิจกรรมบนเวทีโดยเขยมาแตร์ฯ

พี่อุ้ย-อัชฌา ประเทืองสุข
คุณอาร์ม-วิบูลย์ ลีรัตนขจร
คุณกิตติ สิงหาปัด
คุณจิ-จิรพรรณ อังศวานนท์
คุณเรือง-เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย
คุณดัง-พันกร บุณยะจินดา

และศิษย์เก่ามาแตร์ฯ 

หมอดา-รศ.พญ. ธนันดา ตระการวนิช MD52
พิว-โชติรส วิบูลย์ลาภ MD57
ดาว-พอฤทัย ณรงค์เดช MD62
เมย์-ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา MD69
ไหม-ศุภาพิชญ์ ว่องสุวรรณ MD83
เพชร-พัชรพร จิรจิตร MD85
และ DJ Bing วฤตดา มหาด�ารงค์กุล MD83

นอกจากนี้ยังพบกับ 35 บูธ ที่รวมอาหารเครื่องดื่มและขนมอร่อย 
จากนกัเรยีนเก่ามาแตร์ฯ ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคณุผูส้นบัสนนุ
การจดังานทกุท่าน ขอบคุณนกัเรียนเก่าทุกท่าน ท่ีปรกึษาสมาคมฯ 
กรรมการ และอนกุรรมการ คณุคร ูเจ้าหน้าท่ี และขอขอบพระคณุ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย…บ้านหลังที่ 2 ของเราค่ะ

#mypridemyschoolmaterdei
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์ฯ
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Opinion
Writer: อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38

ถ้าจ�าไม่ผิดโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเริ่มต้นให้นักเรียนมีสีคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 ตอนที่รุ่น MD38 
เรียนอยู่ชั้นประถม 5 ดูเหมือนว่าคุณครูประจ�าชั้นแต่ละห้องเรียนจะได้รับมอบหมายให้จัดเรียงสีฟ้า แดง 
เหลือง และเขียว แล้วเวียนฟ้า แดง เหลือง และเขียวไปเรื่อยๆ ตามอันดับที่ของคะแนนสอบของนักเรียน 
และเป็นการก�าหนดสีคณะครั้งแรกของโรงเรียนพร้อมกันทุกชั้นเรียนโดยไม่ได้จัดให้พี่น้องกันอยู่สีเดียวกัน 
ในปีนัน้พีค่นโตของดฉินัและดิฉนัถกูก�าหนดให้อยูส่ฟ้ีาแต่พีค่นที ่2 อยูส่เีหลอืง ต่อมาภายหลงัถงึได้มกีารจดัให้ 
พี่น้องอยู่สีเดียวกัน สาเหตุส�าคัญของการจัดให้พี่น้องอยู่สีเดียวกันที่นักเรียนได้รับการชี้แจงคือเวรท�าความ
สะอาดห้องเรียน ซึง่อาจจะท�าให้กลับบ้านช้าสักหน่อยจะได้เป็นสปัดาห์เดยีวกนัส�าหรบัพีน้่อง และพีน้่องจะได้ 
อยู่ทมีเดยีวกนัในการแข่งกฬีารวมถงึการประกวดแข่งขนัต่างๆ ในการรบันกัเรยีนเข้าเรยีนใหม่กจ็ะก�าหนดให้
น้องที่เข้ามาใหม่อยู่สีเดียวกับพี่ และเมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ที่มีบุตรหญิงมาเข้าเรียนก็จะ
ก�าหนดให้อยู่สีเดียวกับคุณแม่

นอกจากจะก�าหนดสีให้เป็น 4 สีแล้ว ทางซิสเตอร์ยังได้ก�าหนดนักบุญองค์อุปถัมภ์ของสีคณะ โดยก�าหนดให ้
สีฟ้ามีนักบุญอัญจลา เมริชี เป็นองค์อุปถัมภ์, สีแดง นักบุญอุร์สุลา นักบุญอัญจลาผู้ตั้งคณะนักบวช โดยใช ้
ชื่อนักบุญอุร์สุลาเป็นชื่อของคณะ นักบุญส�าคัญส�าหรับโรงเรียนอุร์สุลินมีเพียงเท่าน้ี, สีเหลือง ซิสเตอร ์
ได้ก�าหนดนักบุญโยน ออฟ อาร์ก เป็นองค์อุปถัมภ์ และสีเขียว นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ต่อมา 
พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศเมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น (Mary of the Incarnation) สมาชิกอุร์สุลิน 
ผู้กล้าหาญเดินทางจากฝรั่งเศสไปทวีปอเมริกาและเปิดโรงเรียนคาทอลิกที่อเมริกาให้เป็นนักบุญ ทางซิสเตอร์
จึงเปลีย่นองค์อปุถมัภ์ของสีเหลอืงเป็นนกับุญเมรี ่ออฟ ดิ อนิคาร์เนชัน่ อนัท่ีจรงิซสิเตอร์เปลีย่นตัง้แต่ยงัอยูใ่น 
ขั้นตอนของการสถาปนานักบุญเมื่อท่านได้รับประกาศเป็นบุญราศี

ท�าไมต้องมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของสีบ้าน ที่มีก็เพราะคณะซิสเตอร์อยากให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้จักคนดีที่ด ี
พิเศษจนได้รับการประกาศเป็นนักบุญ เพ่ือตัวอย่างในการด�าเนินชีวิตให้นักเรียน ในวัยนักเรียนนั้นการมี 
แบบอย่างทีด่ช่ีวยในการก้าวหน้าสูค่วามดงีาม ดังนัน้ทางโรงเรยีนจงึขอให้แต่ละสคีณะศึกษาประวตัขิองนกับญุ
ประจ�าสีคณะของตนด้วย

ฟ้า แดง 

เหลือง เขียว

สปีระจ�าบ้านทีถ่่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น

...จากพีสู่น้่อง จากแม่สูลู่ก 

จากคณุย่า คณุยายสูห่ลาน

สญัลักษณ์แห่งสายสมัพนัธ์มาแตร์เดอีฯ
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นอกจากมสีคีณะและมนีกับุญองค์อปุถมัภ์แล้ว คุณแม่บุญประจกัษ์ 
ยังได้ตั้งชื่อไพเราะให้กับแต่ละสีคณะอย่างมีความหมายด้วย  

สีฟ้า   นักบุญอัญจลา คณะอัจฉรามัย
สีแดง   นักบุญอุร์สุลา คณะอูร์สุลานารี
สีเหลือง  นักบุญเมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น คณะสุรนารี
สีเขียว   นักบุญเทเรซา คณะธัมมกัญญา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยของเราคงจ�านวนนักเรียนที่
ประมาณ 2,000 คนมาโดยตลอด ท้ังที่มีความประสงค์ 
จากผูป้กครองทีอ่ยากน�าลกูมาเข้าเรยีนทีน่ีม่ากกว่าจ�านวน
ทีก่�าหนด การเป็นสมาชกิสฟ้ีา แดง เหลอืง เขยีว เริม่ต้นกนัที่ 
ชั้นประถม 1 ดังนั้นจ�านวนสมาชิกแต่ละสีท่ีเป็นนักเรียน
ปัจจบุนัของโรงเรียนจะไม่เกนิ 470 คนทัง้โรงเรยีน และถ้าดู 
ที่ชั้นมัธยมหรือประถมแต่ละสีก็จะมีประมาณ 235 คน ไม่
มากเลยที่จะรู้จักกันได้ทั่วถึงและจ�ากันได้ว่าใครอยู่สีอะไร

การจัดแบ่งนักเรียนเป็น 4 สีคณะนี้ นับเป็นส่วนส�าคัญของ 
อัตลกัษณ์ของโรงเรยีน สร้างโอกาสในการเรยีนรูก้ารอยูร่่วม 
กบัผูอ่ื้น ยอมรบัความแตกต่าง รูแ้พ้รูช้นะ การแข่งขนัทีเ่ป็น 
Healthy Competition ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสังคม
และอารมณ์ รวมถงึสร้างประสบการณ์และความทรงจ�าท่ีดี 
ให้กับนักเรียน 
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จริงๆ แล้วสุขภาพจิตของทุกคนก็มีความส�าคัญทั้งสิ้น แต่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นแม่ สุขภาพจิตของแม่
จึงมีความส�าคัญทั้งต่อตัวคุณแม่เองและมีผลต่อลูกด้วย

ปัจจุบัน 1 ใน 5 ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์หรือภาวะวิตกกังวล (ภาษาอังกฤษเรียกว่า PMADs - Perinatal Mood 
and Anxiety Disorders) ซึง่ถ้าคุณแม่ไม่ได้รบัการดูแลรกัษาอย่างเหมาะสม กจ็ะน�ามาซึง่ปัญหาสขุภาพจิต 
ระยะยาว และเกิดผลกระทบต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้

ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่าคณุแม่ทกุคนไม่ว่าจะเชือ้ชาตใิด ฐานะไหน อายเุท่าไหร่ กส็ามารถมปัีญหาสขุภาพจติ 
PMADs ได้ทั้งสิ้น อาการอาจเกิดระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดในช่วง 12 เดือนแรก โดยอาจเป็นอาการ
ซึมเศร้า วิตกกังวล ย�้าคิดย�้าท�า อารมณ์แปรปรวน หรือ จิตประสาทหลอนได้ คุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การดูแลรักษาที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจหรือกลัวว่าครอบครัวไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับถ้าตัวเอง 
มีปัญหาสุขภาพจิต (และนอกจากคุณแม่ก็พบว่า 1 ใน 10 ของคุณพ่อก็มีปัญหาสุขภาพจิตได้ ดังน้ัน 
เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบได้กับทุกคนในครอบครัวทีเดียว)

สุขภาพจิตแม้จะเป็นอะไรท่ีมองไม่เห็นด้วยตา แต่เม่ือมีปัญหามันส่งผลกระทบได้มาก อาจจะมากกว่า
ปัญหาทางร่างกายด้วยซ�้า

ฝากถึงบรรดาคุณพ่อและว่าที่คุณพ่อด้วยว่า การที่ต้องมาเป็นแม่โดยเฉพาะเมื่อคลอดใหม่ๆ ก�าลังใจจาก
คนใกล้ชดิมคีวามส�าคญั เข้ามาดแูลเอาใจใส่คณุแม่ให้มากและอยูเ่ป็นเพือ่นช่วยเลีย้งลกู คอยรบัฟังเวลาท่ี 
คุณแม่มีความเครียดด้วย

ฝากถึงคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากท้องและตรวจหลังคลอด ไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล 
ผู้ท�างานด้านสาธารณสุขให้มีความเข้าใจในภาวะนี้ ไถ่ถามเรื่องสุขภาพจิต และหากมีข้อบ่งชี้ก็ควรส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการช่วยเหลือต่อไป

ส�าหรับคุณแม่สิ่งท่ีแนะน�าก็คือถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีจริงๆ แนะน�าว่าควรจะปรึกษาจิตแพทย์ เพราะบางครั้ง
อาจจะต้องมกีารดแูลรกัษาทีเ่ฉพาะ อย่าลมืว่าการท่ีคุณแม่ต้องไปดูแลลกู สภาพความพร้อมของกายและ
จิตส�าคัญ โดยเฉพาะสุขภาพจิตของแม่ การท่ีแม่มีปัญหาสุขภาพจิตย่อมส่งผลกระทบไปถึงลูกได้ เช่น 
สัมพันธภาพของแม่กับลูก อารมณ์เครียดๆ ของแม่ท่ีส่งต่อไปท่ีลูก ซึ่งคุณแม่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น 
ไม่ได้หมายความว่าแม่ห้ามเครียดเลย มันเป็นไปไม่ได้ แม่ก็สามารถเครียดได้ เหนื่อยได้ ท้อได้ ร้องไห้ได ้
แต่ขอให้มีวิธีจัดการความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

#สุขภาพจิตของแม่

ส�าคัญกว่าที่คิด

10   l    วารสารเซอร์เวียม

Writer: พญ.เบญจพร ตันตสูติ MD68

สานสัมพันธ์พี่น้องมาแตร์
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ปัจจุบัน 1 ใน 5 ของ 

คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ 

และหลังคลอด จะมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับ 

ปัญหาสุขภาพจิต 

ค�าแนะน�าส�าหรับคุณแม่หลังคลอด

1.  ในชีวิตความเป็นแม่ย่อมมีความคาดหวังเป็นธรรมดา 
 กค็วรคาดหวงักับตวัเอง คนรอบข้าง และลกูอย่างเหมาะสม 
 ตามความเป็นจริง 

2.  ไม่มีทางที่การเลี้ยงลูกจะราบรื่นไม่มีปัญหา เหมือน 
 ดินฟ้าอากาศนั่นแหละ บางวัน ฝนตก บางทีแดดออก  
 ปัญหาเกิดขึ้นได้มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ต้องคิดว่าเราต้อง 
 ท�าดีท�าถูกไปหมด ชื่นชมให้ก�าลังใจตัวเองด้วย

3.  ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับแม่คนอื่น เช่น ท�าไมเขา 
 ท�าแบบนี้ได้ท�าไมเราท�าไม่ได้ ไม่มีประโยชน์และท�าให ้
 เครียดเปล่าๆ แค่ท�าในส่วนของเราให้ดี อะไรท�าไม่ได ้
 ก็ค่อยปรับ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องปล่อยวาง 

4. หาตัวช่วยจากคนรอบข้างเพื่อที่จะได้มีเวลาพักบ้าง ม ี
 คนที่สามารถระบายเรื่องที่เครียด เช่น แม่ๆ ที่เพิ่ง 
 คลอดลูกเหมือนกัน เพื่อนสนิทญาติพี่น้อง สามี คนท่ี 
 ไว้ใจ อย่าแยกตัวเอง คุยกับคนอื่น เล่าให้คนนั้นคนนี้ฟัง 
 บ้างในเรื่องที่ไม่สบายใจ แต่เลือกคนท่ีเราจะคุยด้วย 
 หน่อย บางครั้งการคุยกับบางคนกลับกลายเป็นการ 
 บั่นทอนก�าลังใจ ก็ไม่ต้องไปคุยกับเขามากอาจจะท�าให ้
 เครียดมากขึ้น

5.  ออกก�าลังกายเล็กๆ น้อยๆ หรือท�ากิจกรรมที่ชอบและ 
 ผ่อนคลาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ส่งก�าลังใจถึงพ่อ แม่ และเด็กๆ เป็นพิเศษส�าหรับคุณแม่
หลังคลอดที่ก�าลังกังวลกับการดูแลลูก
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ร้อยปีแห่งความทรงจ�า 

สู่ร้อยปีแห่งการพัฒนา

Vision

ปีนีโ้รงเรยีนจะมีอายคุรบ 95 ปี และพร้อมทีจ่ะเดนิไปข้างหน้า
เพ่ือก้าวเข้าสูปี่ท่ี 100 อย่างเต็มภาคภมู ิไม่ว่าจะมกีารจดัภมิูทัศน์ 
ใหม่ให้สวยงาม ทนัสมยั ใช้สอยพ้ืนทีอ่ย่างมปีระสิทธภิาพ และ
เหมาะสมทีส่ดุ นอกจากน้ันยงัเป็นสถานศกึษาทีส่ร้างนกัเรยีน 
ทีเ่ป็นค�าตอบให้กบัสังคมโลก รวมถงึมจีติตารมณ์ของความเป็น 
เซอร์เวียมอย่างเตม็เป่ียม ทกุๆ สิง่ล้วนขึน้อยูก่บัแนวทางการ 
ปลกูฝังและแผนพฒันาทางการศกึษา ดงันัน้ผูท้ีจ่ะมาถ่ายทอด
เรื่องวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาโรงเรียนของเราได้ดีที่สุด
คงจะเป็นใครอ่ืนไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ทนีามาร ีผลาดกิานนท์ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั  
  
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราก�าลังวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ฉบบัปี พ.ศ. 2568-2570 เป็นช่วงทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลัย
เตรยีมเข้าสูปี่ที ่100 พอดี

“อย่างไรก็ตามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก็จะต้องเป็นบ้าน
หลงัท่ีสองของศษิย์ โดยทีค่รูจะต้องเป็นครอูร์ุสุลนิมอือาชพี เป็น 
บุคลากรทางการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของ 
นกัเรยีน ให้นกัเรยีนได้เป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงทีมุ่ง่สูอ่นาคต 
ทัง้ของตนเอง ของชุมชน และของประเทศชาตต่ิอไป ซึง่ถ้าได้ 
ของโลกเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการศึกษาเราก ็
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์แต่ละคนให้ครบถ้วนทุกมิติ ท้ัง
ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา จติใจ และทีส่�าคญักค็อืทางด้าน
จิตวิญญาณ เพราะเรามองว่าโลกนี้ก�าลังต้องการมนุษย์ที่จะ 
ขจดัอคต ิมคีวามเคารพ และเป็นผูใ้ห้ ส�าคญัมากคอืเคารพตนเอง 
เคารพผู้อืน่ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และเปิดใจเรยีนรู ้
มคีวามกล้าหาญทีจ่ะเป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง มส่ีวนร่วมใน
สงัคมและโลก”

การพฒันาโรงเรยีนต้องพฒันาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กนั 
ไม่ใช่ด้านใดด้านหน่ึง การพัฒนาด้านพื้นที่ พัฒนาผู้เรียน 
ผูส้อน และวธีิการเพือ่ให้เกดิการเรียนรู ้เกดิประสบการณ์ใหม่ 
เข้าถงึแหล่งข้อมลู รูจั้กการวางแผน เพือ่ให้เกดิประสบการณ์ 
และสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการปฏบิตั ิServiam ซึง่เป็นหวัใจของ
โรงเรยีน

“อย่างทีเ่หน็ว่าโรงเรยีนเราเปลีย่นแปลงไปพอสมควร สิง่หน่ึง 
ท่ีมีความสุขทุกครั้งคือมีแต่คนบอกว่าเด๋ียวน้ีโรงเรียนสวยจัง 
แต่ที่มากไปกว่าความสวยนั้นก็คือโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อ
การเรียนรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มพื้นท่ี เพิ่มโอกาส และมีความ
หลากหลายในทางเลอืกให้แก่นกัเรยีน ให้เขาสามารถเป็นตวั 
ของตวัเองได้มากขึน้ หาความถนดั หาความชอบ เป็นการ
เรยีนรู้ชวีติแบบปัจเจกบุคคลมากขึน้ และยงัมุง่เน้นความถนัด 
ความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผู้เรียนจะเป็น 
Active Learner เป็นเจ้าของการเรยีนรูข้องตนเอง ซ่ึงเราหวัง
ว่าเขาจะมคีวามสขุไปกบัการเรยีนรู ้ และสามารถเรยีนรูด้้วย
ตวัเองได้

เรือ่งการเรยีนรูด้้วยตวัเองถ้าจะให้ยกตัวอย่างกคื็อในช่วงหลงัๆ 
ครูจะเป็น Facilitator พัฒนาผู้เรียนเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู ้
เพราะฉะนั้นส่ิงที่ครูจะต้องท�าก็คือจัดหาข้อมูลต่างๆ แหล่ง
เรยีนรูต่้างๆ ให้นกัเรยีนได้ไปพบ ไปศกึษาต่อ รวมถงึตัง้ค�าถาม 
กบันกัเรยีน เช่นถ้านักเรยีนเขียนมาแค่น้ีกจ็ะถามว่ามากกว่าน้ี 
ได้ไหม อย่างไร และนักเรยีนเองกจ็ะถามครเูหมือนกนัว่าถ้าลกึ
กว่าน้ีหรอืในอีกมมุมองหนึง่ของครูนัน้เป็นอย่างไร

เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์
อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ MD52
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
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อย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็จะพยายามเป็นแบบ
โจทย์ทั้งหมด ลดข้อที่เป็นชอยส์ลงเพราะเป็นการจ�ากัด
การเรยีนรู ้ ซึง่ในโครงการปรบัภมูทัิศน์ถ้าเราได้ไปดูจะเห็น 
มมุต่างๆ ทีส่ามารถพานักเรยีนออกไปเรยีนรูไ้ด้ โดยสิง่ทีจ่ะ 
ต้องท�าก็คือพยายามสนับสนุนเชิญชวนคุณครูให้พาเด็ก
ออกจากห้องเรยีน ดงันัน้หลงัจากโควดิเราจงึมีอะไรท่ีต้องท�า 
เยอะเพราะจากแค่ต�าราเรียนอีก 2 ปีก็เชยแล้วนักเรียน 
ต้องเรียนรู้ว่าเขาจะไปตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จาก 
ตรงไหน อย่างห้องสมุดกเ็ปลีย่นไป มีห้องสมุดทีก่ว้างใหญ่ไพศาล 
ในโลกนีม้นัอยูท่ีไ่หนบ้าง ไปด้วยกนั ซึง่ในช่วงแรกกค็งจะต้อง 
ค่อยๆ พาไปด้วยกนั

เรือ่งการจดัการเรยีนการสอนเรายงัคงยนืยนัทีจ่ะใช้ Mater 
Dei Learning Cycle (MDLC) วัฏจักรการเรียนรู้แบบ
มาแตร์เดอีฯ ซึ่งก็ได้ด�าเนินมากว่า 7-8 ปีแล้ว แต่ส่ิงที่ 
เราชอบมากก็คือมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากการ 
เหน็ภาพใหญ่แล้วถงึจะเกดิการวางแผน เรียนรู ้ ฝึกปฏบัิติ 
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผล และที่ส�าคัญก็คือการ 
ไตร่ตรอง เพราะฉะนัน้เมือ่เดก็มาแตร์เดอฯี เข้ามาเรยีนตัง้แต่ 
อนบุาล ค�าแรกๆ ทีผู่ป้กครองจะได้ยนิเกีย่วกบัการเรยีนรู้ 
กค็อื Big Picture กบั Reflection เพราะเมือ่เรยีนจบแต่ละ
คาบ แต่ละหวัข้อ หรือท�ากจิกรรมเสร็จสิน้ ครกูจ็ะให้นกัเรยีน
ได้ไตร่ตรองว่าวนันีเ้รียนรู้อะไร เรียนรู้ได้อย่างไร สามารถ
เชือ่มโยงกบัอะไรได้บ้าง ซึง่อนัน้ีเป็นในด้านการเรียนรู้

ส�าคญัทีส่ดุ หวัใจของทกุคน พวกเรากต็อบได้ตรงกนัว่าคือ 
“เซอร์เวยีม” อนัเป็นทัง้อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
ทัง้การมจีติตารมณ์เซอร์เวยีม มค่ีานยิมเซอร์เวยีม และปฏิบตัิ
เซอร์เวยีมจนเป็นนสิยั จนโต จนอายมุากก็ยังปฏิบัตเิซอร์เวียม 
เป็นคุณค่าทีส่�าคญัทีสุ่ดของโรงเรียน

โรงเรยีนเราเป็นโรงเรยีนหญิงล้วน เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่รามุง่มัน่ 
ทีจ่ะสร้างคอืสตรทีีเ่ป็นผูน้�า แต่เป็นผูน้�าแบบไหน? ย้อนกลบัไป 
ถึงสิ่งท่ีเราเคยพูดมาตลอดเรื่องผู้น�าของการมีเซอร์เวียม 
ของการรับใช้ ปัจจุบันภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ (Servant  
Leadership) ถือว่าเป็นค�าใหม่มาก ซึ่งน่าประทับใจที่
โรงเรียนเราปลูกฝังเรื่องการมีเซอร์เวียมเรื่องการรับใช ้
กนัมาจะ 100 ปีแล้ว”
 
วิสัยทัศน์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
มาแตร์เดอคีอืการด�ารงรกัษาความเป็นโรงเรยีนอร์ุสลุนิและ
เจรญิเตบิโตร่วมกัน

“ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตแต่ละครอบครัวนั้นมีความ 
หลากหลายมาก ความเป็นอยู่หลากหลาย ข้อมูลทาง 
ประชากร (Demographic Data) ในโรงเรียนของเราก็ 
ต่างกันมาก เพราะฉะนั้นส่ิงส�าคัญที่เราเห็นว่าน่าจะอยู่ใน 
แผนพฒันาคณุภาพนกัเรยีนมาแตร์เดอฯี กค็อืการด�ารงรกัษาซึง่ 
ความเป็นโรงเรยีนอร์ุสลิุน เป็นบ้านหลงัทีส่องของนักเรยีน 
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เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้และเจรญิเตบิโตร่วมกนั ไม่ว่า 
คุณจะหลากหลายมายังไงเมื่อมาโรงเรียนคุณจะมี 
ความสุขในบ้านหลังที่สองแห่งนี้และเติบโตไปด้วยกัน 
บนรากฐานอัตลักษณ์และคุณค่าของการศึกษาอุร์สุลิน 
โรงเรยีนเราเชือ่ว่าเรารบัใช้สังคมด้วยการจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการสร้างศิษย์มาแตร์เดอีฯ ให้มี 
จติตารมณ์แห่งการรกัและรบัใช้”

มาแตร์เดอวีทิยาลยักบัความมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัโรงเรยีน 
ให้เป็นโรงเรียนอร์ุสลุนิในระดบัสากลทีม่าพร้อมกบันกัเรยีน 
ท่ีมีคณุภาพในทุกด้าน เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการโลก 
 
“ในด้านการศกึษาเล่าเรียนเราพฒันาจดัการการศกึษา
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกในศตวรรษท่ี 21 
เพราะเราเป็นโรงเรยีนไทย แต่เราจะเป็นโรงเรยีนไทยแห่ง
ความเป็นเลศิ เราจึงอยูบ่นพ้ืนฐานของแผนการศกึษาชาติ 
มาตรฐานการศกึษาและหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร 
อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาสู่ความเป็น 
โรงเรยีนอุร์สลุนิในระดบัสากล ตามวิสยัทศัน์ พนัธกจิ 
และกระบวนการจัดการการเรยีนรูอ้ย่างมีคณุภาพ” 

โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ แม้จะเป็นโรงเรียนไทยแต่มุ่งเน้นและให้ความ
ส�าคัญเรื่องภาษา เพราะเป็นการต่อยอดและน�าไปแสวงหาความรู ้
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เริ่มต้นตั้งแต่อดีตที่มีมาแมร์ชาวต่างชาติเป็น 
ผู้สอนภาษา ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้คุณครูชาวต่างชาติมาสอนทั้งภาษา
องักฤษ ภาษาจนี และสร้างทัศนคตใินการเรยีนรูว้ธิใีหม่ๆ เพือ่ให้การเรยีน 
การสอนนั้นสนุกมากยิ่งขึ้น

“สมยัรุน่พีข่องเราจรงิๆ น่าอจิฉาท่ีสุดเพราะมมีาแมร์เตม็โรงเรยีน มาแมร์
ใช้ภาษาองักฤษภาษาฝรัง่เศสกบันกัเรยีนจรงิๆ แล้วเหมอืนเราเป็นโรงเรยีน
อินเตอร์ตั้งแต่สมัยนั้น ปัจจุบันนี้เรายังคงต้องพึ่งคุณครูต่างชาติแม้จะ 
ไม่ได้ประกาศว่าโรงเรยีนเราเป็น Bilingual หรอื English Program แต่ถ้า
ไปดใูนส่ิงทีเ่ราท�าทุกระดบัชัน้จะมคีรเูจ้าของภาษา สมมตว่ิาแต่ละห้อง 
มีนักเรียน 36 คน เม่ือถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษเราจะแบ่งครึ่งเพื่อเพิ่ม 
โอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนท้ังการพูด การเขียน การโต้ตอบกับครูการตั้ง 
ค�าถาม เรามคีรตู่างชาตทิกุระดบัชัน้แล้ว ดงันัน้ในการสอนภาษาอังกฤษ
เรากจ็ะเน้นท่ีครตู่างชาต ิ เรามี Dr. Nyle Spoelstra เป็นท่ีปรกึษาทีม่ี 
มาตรวัดจ�านวนค�าศัพท์ให้เหมาะส�าหรับแต่ละชั้นเรียน เรามองว่า 
ภาษาองักฤษคือเครือ่งมอืต่อยอดการเรยีนรู ้ ไม่ว่าจะเป็นหมอ วศิวกร 
หรืออาชีพอะไรก็ตาม เนื้อหาความรู้ที่ทันสมัยมักจะเป็นภาษาอังกฤษ 
เสยีส่วนใหญ่
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นอกจากนีน้กัเรียนชัน้ประถมที ่1 เดก็ๆ จะได้เรยีนภาษาจนีสปัดาห์ละ 
2 คาบ นกัเรยีนมาแตร์ฯ รุน่ใหม่เรยีนภาษาจนีกันตัง้แต่ประถม 1

ส่วนด้านวทิยาศาสตร์เรากโ็ชคดมีากๆ ทีม่ ีDr. Monika Tratnik ซึง่มี
ความเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์ เคยท�างานอยูก่ระทรวงศกึษาของ EU 
ท่านจะสอนวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ สอนต้ังแต่วธิกีารคิด การ 
ตัง้ค�าถาม การสบืค้นข้อมลูต่างๆ 

ในช้ันมธัยมกจ็ะสอนคณติศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ โดยคณุครรุู่นใหม่ 
ได้น�าเกมต่างๆ เข้ามาปรบัใช้ในการเรยีนการสอนเพือ่ให้สนุกขึน้ ร่วมกบั 
วิชาช่ือ Maths Whizz ทีเ่น้นการเรียนคณติศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษ 
จากคอมพวิเตอร์เพือ่มุ่งพฒันาเป็นรายบคุคลตาม Phase ของตวัเอง 
ท�าให้ผลการเรยีนของเดก็ๆ  ในวชิาคณติศาสตร์ดขีึน้มากในปีทีผ่่านๆ มา
 
เสริมสร้างสมรรถณะนักเรียนด้วยการฝึกทักษะการเรียนรู้และการคิด
วเิคราะห์เป็นรายบคุคล รวมถงึพฒันาครูไปพร้อมๆ กนัเพือ่ให้เท่าทนั
และสามารถส่งเสรมินกัเรียนได้

“เราต้องการให้นกัเรยีนได้รบัการใส่ใจเป็นรายบุคคล เพือ่ให้เขาได้เพ่ิมพนู
ความดงีามทัง้ส่วนตนและส่วนรวมในจติตารมณ์ของเซอร์เวยีม พร้อมกบั
เสรมิสร้างสมรรถนะในด้านต่างๆ ตามทีโ่ลกต้องการ ส�าหรบัคนรุน่ใหม่
เราต้องการให้เขาได้รูล้กึ รูจ้รงิ มทีกัษะในการเรยีนรู ้สิง่นีเ้ราจะพยายาม
มาก ซึง่เราได้มกีารท�าคูม่อืเรือ่งของการคดิวเิคราะห์ตัง้แต่อนบุาลเลย 
และท่ีส�าคญัเลยกค็อืการคดิอย่างมีวจิารณญาณ สร้างสรรค์ และเคารพ
ในความแตกต่างหลากหลาย

ในส่วนของการคดิวเิคราะห์ท่ีเรามกีารท�าคูม่อืตัง้แต่เดก็ 
อย่างการจดัการเรยีนรูแ้บบ Project Approach ท่ีเด็ก
อนบุาลท�ากนั หวัข้อกไ็ม่ได้มาจากครแูต่มาจากนักเรยีน
ว่าเขาสนใจอะไร มกีารเสนอแล้วกโ็หวตเหมอืนกตกิาใน
ห้องเรยีน นกัเรยีนและครจูะคยุกันเพือ่ตกลงร่วมกนั ปีน้ี
พอเราเปิดอาคารใหม่ อาคารเรยีนปฐมวยัตัง้แต่อนุบาล
ถงึ ป.2 เพราะฉะนัน้ตอนนีท้ั้ง 3 ชัน้กจ็ะใช้เรือ่งของกติกา 
เรือ่งของการตกลงร่วมกนั เรือ่งของอะไรหลายๆ อย่าง

ส่วนการวิเคราะห์คุณครูเริ่มจาก Project Approach 
ตามที่ได้ยกตัวอย่าง เด็กก็จะตั้งค�าถามว่าท�าไมเลือก
อนัน้ี ถ้าไม่เลอืกหวัข้อนี ้ท�าไมเสนอหวัข้อนีเ้พราะอะไร 
แล้วถ้าไม่เลอืกหวัข้อนีเ้ป็นหวัข้ออืน่ดีกว่าไหม แล้วเรา
จะไปเรยีนรูเ้รือ่งนีต่้อได้อย่างไร ดงันัน้คณุครจูะต้องปรบั
ค�าถามข้ึนเยอะว่าถามท�าไม อย่างไร พอเด็กโตขึน้กจ็ะ
ต้องมีการหารอืกนั หวัข้อต่างๆ คุณครจูะมปีระเดน็ คือ
จรงิๆ ท�าได้ทุกวชิาเลย

ปัจจุบันเรามีวิชาท่ีเรียนในชั้น ม.1-6 ช่ือว่า Critical  
Thinking and Writing ซึง่เป็นครตู่างชาตทิีม่าสอน เฉพาะ
มธัยมปลายจะเรยีนสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ในคาบจะมปีระเดน็
ต่างๆ ทางสงัคมแม้แต่ในทางวทิยาศาสตร์ โดยครจูะ
เอามาตั้งเป็นประเด็นเพื่อให้นักเรียนได้ถกปัญหากัน 
อกีท้ังนกัเรยีนยงัจะต้องหาข้อมลูแล้วต้องเขยีนออกมา
ด้วย ทัง้หมดกเ็พือ่ให้นกัเรยีนได้ฝึกทักษะการเขียน และ
วชิานีย้งัเป็นวชิาทีเ่วลาเรารบัครมูาจะต้องสมัภาษณ์หรอื
คยุกนัเป็นหลักเลยว่าจะต้องท�าอย่างไร
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ซึง่พอเราเริม่ตรงนีม้าแน่นอนว่าครไูทยของเรากเ็ร่ิมท�าได้
ในวชิาสงัคม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เราจะไม่ใช่แค่
บอกว่าแม่น�า้เส้นน้ีไหลทีน่ี ่ แต่คณุครูเองกจ็ะพูดต่อว่า
แล้วอย่างไร มันก่อให้เกดิอะไร ลม ฟ้า อากาศ มาท�า
อย่างไรถงึเป็นอย่างนี ้หรือการเพาะปลกูตรงนีท้�าอย่างไร 
แล้วจะค้าขายอย่างไรต่อ สินค้าทีผ่ลติขึน้มามนัจะต่อโยง
ไปได้เรือ่ยๆ คอืขอให้เร่ิมเถอะ เร่ิมจากการตัง้ค�าถาม 
และทีส่�าคญัคอืไม่ใช่แค่ครทูีต่ัง้ค�าถาม นกัเรยีนกต้็อง 
ตั้งค�าถาม โดยเฉพาะนักเรียนต้องตั้งค�าถามเยอะๆ 
แล้วก็สลบักนัตอบในประเดน็ต่างๆ 

ทีส่�าคญัคดิอย่างมวีจิารณญาณ สร้างสรรค์ และเคารพในความแตกต่าง 
หลากหลายอย่างท่ีเคยได้เรยีนไป เป็นผูน้�าท่ีมีวสิยัทัศน์ มองสู่อนาคต 
ท�างานร่วมกบัคนอืน่ได้ อนันีส้�าคญัมาก ชีวติในโรงเรยีนเป็นสิง่ส�าคญั 
เราจะท�าอย่างไรให้เดก็รกักนั ให้เขาท�างานร่วมกนัได้ ให้เขาแก้ไข 
ข้อขดัแย้งร่วมกนัได้

สิ่งส�าคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ 
ตอบสนองและส่งเสรมินกัเรยีนของพวกเราได้ ร่วมกนักบัวสิยัทศัน์
ของโรงเรยีน เพราะฉะนัน้ครจูะต้องมชีวีติทีด่ ี มชีวีติทีส่มบรูณ์ ซ่ึง
ทีผ่่านมาเรากพ็ฒันามาโดยตลอด มกีารพัฒนาครทูัง้ด้านจติใจและ 
การเรยีนรู ้ครไูด้ไปเข้าเงยีบ ครไูด้ไปฟ้ืนฟจูติใจ สิง่เหล่านีส้�าคัญมาก
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ส่วนในด้านวชิาการครูต้องรู้แจ้งในสิง่ทีส่อน ไม่ใช่เรยีนจบมาแล้วกเ็อา 
สิง่ท่ีตวัเองเรยีนในมหาวทิยาลยัมาสอนต่อไปเรือ่ยๆ อนันีห้มดสมยัแล้ว 
ดงันัน้ครูกต้็องพยายามพฒันาตวัเองตลอดเวลา ซ่ึงเรากช่็วยครใูน
ส่วนน้ี อนัน้ีเป็นสิง่ทีโ่รงเรยีนแสวงหามาก และพยายามช่วยครู”

สุดท้ายการสร้าง Learning Community ท่ีได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดจีากนกัเรยีนเก่า ผูป้กครอง ผูม้จิีตตารมณ์เซอร์เวยีมเป็น
หวัใจหลกัร่วมกัน 

“เราพยายามสร้าง Learning Community เป็นชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ซ่ึงในที่ประชุมกลุ่มสาระ ประชุมระดับชั้น 
หรือในที่ประชุมใหญ่ต่างๆ เราจัดสัมมนาจัดอะไรก็ตาม อันนี้ต้อง
ขอบคณุทีส่ดุเพราะเราได้รบัความช่วยเหลอืมากๆ จากนกัเรยีนเก่า
และผู้ปกครอง ใครถนัดด้านไหนก็เดินเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
เป็นโค้ช เป็นผู้แนะน�า มาสอน อันนี้เป็นพระพรของโรงเรียนจริงๆ 

หลายคนมองว่ามาแตร์เดอฯี ท�าอย่างไรถงึมนัีกเรยีนเก่า 
กลับมาช่วยเยอะอย่างนี้ ผู้ปกครองก็ร่วมมือร่วมใจ 
นั่นก็เป็นเพราะเราสร้างจิตตารมณ์เซอร์เวียมร่วมกัน 
พร้อมแบ่งปันไปยังโรงเรียนอุร์สุลินอื่นๆ ด้วย อย่างใน 
ช่วงโควดิ-19 เรากไ็ด้ปรบัการเรยีนการสอนให้เป็นแบบ
ออนไลน์ รวมถึงการประชุมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน 
อร์ุสลุนิ และเข้าค่ายร่วมกบัโรงเรยีนอร์ุสลุนิในอินโดนเีซยี 
ออสเตรเลยี และไต้หวนั ซึง่เรากม็ุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิในด้านน้ัน 
ต่อไป”

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยพร้อมที่ก้าวไปสู่ 100 ปี 
พร้อมกับการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการ 
ปรบัตวัและก้าวให้ทนัทกุสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นตลอดเวลา 
เพื่อให้พร้อมท้ังด้านวิชาการและสังคมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน

SERVIAM  OCT ISSUE >> 17

Serviam Oct 2022 V6.indd   17 1/11/2565 BE   08:20



อาคารปฐมวยั 

ทีเ่ป็นมากกว่า

อาคารเพือ่เด็กปฐมวยั

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เปรียบเหมือนเป็นบ้านท่ีสองของฉันและ
นกัเรยีนทุกคน เมือ่ทราบว่าโรงเรียนมโีครงการจดัภูมทิศัน์การเรยีนรู้ 
ใหม่ ซึง่ส่วนส�าคญัหนึง่ของโครงการคอืการก่อสร้างอาคารปฐมวยั
ส�าหรบัช้ันอนบุาล 3 ถงึ ป.2 โดยเฉพาะ เพือ่มุง่เน้นการจดัสรร 
การเรยีนการสอน การดแูล สถานที ่ และอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบั 
การเรยีนรูข้องเดก็เลก็ทีม่ธีรรมชาตขิองการเรยีนรูใ้กล้เคยีงกัน ถงึแม้ 
โรงเรียนของเราจะเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานอีกท้ังจ�านวน
นกัเรยีนมาก แต่ยังมีวสิยัทศัน์ทีก้่าวไกลทันสมยัโดยให้ความส�าคญั
กบัปฐมวยั (Early Years) ซึง่เป็นช่วงวยัท่ีเป็นรากฐานของชวิีต ยิง่
ไปกว่านัน้ฉนัรูส้กึตืน่เต้นมากขึน้ไปอกีเมือ่นบันิว้ดูแล้วพบว่าหาก
ลกูสาวได้รบัเลือกให้เข้าเรยีนตามเกณฑ์ ลกูสาวกจ็ะกลายเป็นน้อง
อนบุาลรุน่แรกทีไ่ด้เรยีนในอาคารปฐมวยัแห่งใหม่แห่งนีเ้ลยทเีดยีว
บัดน้ีอาคารปฐมวัยหรือท่ีมีชื่อทางการท่ีไพเราะและเปี่ยมด้วย 
ความหมายอย่างอาคาร “งามสองยวุราชเจ้า นักเรยีน” ได้เปิดใช้รบั
ปีการศึกษาใหม่ 2565 เป็นทีเ่รียบร้อย นับเป็นการต้อนรบันกัเรยีน
ตัวน้อยรวมถึงลูกสาวของฉันให้เข้าสู่ร้ัวฟ้าขาวอย่างสวยงามและ 
มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง หลังจากที่โรงเรียนไม่ได้มีการเรียน On-site 
เตม็รูปแบบมานานถงึกว่า 2 ปี 

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาโครงการก่อสร้างอาคารปฐมวยันัน้เสรจ็สมบรูณ์
ได้กด้็วยความร่วมแรงร่วมใจของแวดวงชาวมาแตร์ฯ ทัง้สิน้ ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายโรงเรียน สมาคมนกัเรียนเก่า และผูป้กครองนักเรยีน
ปัจจบุนั ซ่ึงล้วนมส่ีวนเกีย่วข้องตัง้แต่กระบวนการระดมความคดิ 
วางแผน ระดมทุน ออกแบบ จวบจนมาถงึขัน้ก่อสร้างและตกแต่ง 
อย่างไรกด็ฉัีนรู้สกึประหลาดใจเมือ่ได้ทราบว่าหนึง่ในก�าลงัส�าคญั 
ผูอ้ยูเ่บือ้งหลังในการก่อสร้างอาคารปฐมวยัสงู 6 ชัน้ ส�าหรบัเด็กเล็ก
เพยีง 3 ระดบัชัน้อาคารนีค้อืบริษทัมอือาชพีทีด่แูลโครงการระดบั
ชาตอิย่างสนามบนิสวุรรณภมู ิ โครงการรถไฟฟ้า รวมถงึโครงการ
ค้าปลกีชัน้น�าของประเทศอย่างไอคอนสยาม เซน็ทรลัเวลิด์ และ
เซน็ทรลั เอม็บาสซ ีมาเป็นผูร้บัผดิชอบควบคมุการก่อสร้างกนัเลย
ทเีดยีว และเกดิเป็นความสงสยัจนต้องการจะหาค�าตอบ

ฉนัได้มีโอกาสพดูคยุกบัดร.จฑุา ธาราไชย หรอืท่ีฉนัคุ้น
เคยในนามพีปุ่ย้ MD63 และคณุธนัยนนัท์ วจิกัขณ์สงัสทิธิ์ 
หรอื คณุนต ซึง่ในวนัน้ีทัง้สองท่านเป็นตวัแทนของบรษิทั 
โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) หรอื PPS 
หนึง่ในบรษัิทผูใ้ห้บรกิารด้านวศิวกรรมมอือาชพีชัน้น�าใน
ประเทศไทย ผูร้บัหน้าทีเ่ป็นวศิวกรทีป่รกึษาและควบคมุ
การก่อสร้างให้กบัอาคารปฐมวยัแห่งนี้
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จุดเร่ิมต้นของ PPS 

ในการเข้ามาช่วยดูแลโครงการปฐมวยั

 
พี่ปุ้ยผู้ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และเคยเข้ามาเป็น
คณุครชู่วยสอนทีโ่รงเรยีน ได้เล่าถงึความเป็นมาในการเข้า
มาช่วยดแูลโครงการอาคารปฐมวยัของ PPS ว่า “PPS เป็น
บริษัทท�า Project Planning and Management การ
บรหิารจดัการโครงการในฐานะเป็นวศิวกรท่ีปรกึษา เราไม่
ได้ท�าการก่อสร้างแต่ท�าหน้าทีเ่หมอืนเป็นทมีงานของเจ้าของ

งาน ในการดูแลคณุภาพความเรยีบร้อยของการก่อสร้างใน
เชงิการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามเวลาท่ีก�าหนดและอยู่ใน
งบประมาณทีต่ัง้เอาไว้ โครงการปรบัภมูทิศัน์เป็นโครงการ
ท่ีชาวมาแตร์ฯ ทุกคนก็ทราบดีและมีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่อง
การบริจาคเงิน เราก็บริจาคในฐานะศิษย์เก่า แต่พอเป็น
เรื่องของการก่อสร้างทางครอบครัวก็คิดว่าเรามีทักษะและ 
มีบริการที่เป็นที่รู้จัก จึงอยากเสนอตัวกับทางโรงเรียนว่า 
หากยังไม่มีใครที่ดูแลในด้านนี้บริษัทของเราก็อยากจะ
สนบัสนนุ”
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แล้วเหตใุดโครงการขนาดเลก็อย่างอาคารปฐมวยัจงึต้อง 
มีที่ปรึกษาอย่าง PPS เข้ามาช่วยดูแลกันเล่า พี่ปุ้ย
ไขข้อข้องใจว่า “ในฐานะที่ครอบครัวของเราเป็นผู้ให้
บรกิารในส่วนนี ้ และพบว่าไม่ได้มีการกล่าวถงึส่วนงาน 
Project Management ในแผนงาน บวกกบัคณุนต 
ทีม่คีวามผกูพนักบัโรงเรยีนซึง่ต้องการท�าอะไรให้โรงเรยีน 
อย่างเต็มที่เช่นกัน เราจึงเสนอตัวกับอาจารย์สุมิตรา 
และเรียนว่าหากม ีProject Manager มาช่วยดแูลกจ็ะ
ท�าให้โครงการราบร่ืนเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ตาม 
แผนงาน เพราะงานทางวศิวกรรมเองกอ็าจจะไม่ใช่งาน
ทีเ่ป็นความถนัดของโรงเรียนด้วย”
 
คณุนตกรรมการบรหิารบรษัิท PPS ผูมี้ความผกูพนักบั
โรงเรยีนในฐานะผูป้กครอง และลกูสาวของนกัเรียนเก่า
เสริมว่า “PPS เด่นเรื่องดูแลงานอาคารที่มีความใหญ่
และซับซ้อนเช่นอาคารสูงหรอือาคารทีม่ช้ัีนใต้ดนิ แม้ว่า
อาคารปฐมวยัจะสงูแค่ 6 ชัน้แต่กม็ชีัน้ใต้ดนิ 2 ชัน้จงึถอืว่า
เป็นงานทีต่รงกับความเช่ียวชาญ โดยปกตแิล้วหากคนที่
ไม่ได้อยูใ่นอตุสาหกรรมก่อสร้างกอ็าจจะไม่ได้นกึถงึงาน 
Project Management แต่ส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ 
แล้วควรจะม ีProject Management ทุกโครงการ เพราะ 
เจ้าของงานจะไม่สามารถรูไ้ด้เองว่างานนีด้�าเนนิการได้ 
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ รวมถงึจะมรีายละเอียด 
ยบิย่อยทางวศิวกรรมทีมี่ความซบัซ้อนอกีด้วย”
 

มากกว่าดูแลการสร้างอาคารเด็กเล็ก

แต่คอืการสร้างการเรียนรู้และแรงบนัดาลใจ

ทีย่ิง่ใหญ่ให้กับนักเรียนทกุคน

 
เมื่อได้ฟังพี่ปุ้ยและคุณนตเล่าต่อไป ฉันจึงได้ทราบว่า
ความตั้งใจท่ีจะมาช่วยโรงเรียนของ PPS ไม่ได้จ�ากัด 
อยูแ่ค่การช่วยควบคมุการก่อสร้างอาคารให้กบันกัเรยีน
ชัน้ปฐมวยัเท่านัน้ แต่ยงัตัง้ใจทีจ่ะสร้างองค์ความรูแ้ละ
แรงบนัดาลใจให้กบันกัเรยีนชัน้ทีโ่ตขึน้ไปอกีด้วย โดย PPS 
ได้อาสาจดัการเรียนรู้โดยน�าเสนอโครงการก่อสร้างอาคาร
ปฐมวยัให้เป็นแหล่งเรยีนรูจ้รงิให้กบันกัเรยีนทีส่นใจ
 

คณุนตเล่าว่า “ตัง้แต่เริม่ก่อสร้างความตัง้ใจแรกคือเราไม่ต้องการให้การ 
ก่อสร้างเป็นสิ่งแปลกปลอมในโรงเรียน แต่อยากให้เป็นส่วนหน่ึงของ 
การเรียนรู้ เป็นที่ดูงานของเด็กๆ โดยที่ไม่ต้องออกไปดูงานข้างนอก 
นอกจากนีเ้รายงัอยากให้ทกุคนได้มส่ีวนร่วมผ่านการใช้พืน้ท่ีนีใ้นการเรยีนรู้
ซึง่จะก่อให้เกิด Engagement กบัตกึขึน้ตัง้แต่ต้นอกีด้วย

เราจงึได้ตัง้ใจท�าหลกัสตูรเอาไว้ให้เป็นวชิาเสรมิส�าหรบันักเรยีนมธัยมปลาย
ทีส่นใจโดยไม่ได้จ�ากดัว่าต้องเป็นสายวทิย์เท่านัน้ ในการเรยีนเจ้าหน้าทีข่อง 
PPS จะเป็นผู้อธบิายและเรยีนกนัในห้องท่ีตดิกบัไซต์งาน นกัเรยีนจะได้เหน็
ของจรงิและได้เข้าไปเดนิส�ารวจในสถานทีจ่ริง”
 
พีปุ่ย้กล่าวเสรมิว่า “ในฐานะผูป้กครองการเลีย้งเด็กสมยันีค้อืเรามหีน้าทีใ่ห้ 
Inspiration มอบโอกาสให้เด็กๆ เหน็และลงมอืท�า จดุหน่ึงทีโ่รงเรยีนมาแตร์
เดอีฯ มักได้รบัการวจิารณ์คอืเราน่าจะพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ให้แขง็กว่าน้ี 
แต่จริงๆ แล้วความรู้ในสายวทิยาศาสตร์มหีลายแขนงมาก ทัง้เรือ่งวิศวกร 
มณัฑนากร หรอืสถาปนกิ นอกจากนีเ้รายงัมองว่าขอบข่ายของส่ิงทีส่ามารถ
เรยีนรูจ้ากไซต์งานนีท้ีน่อกเหนอืไปจากความรูท้างด้านสายวทิยาศาสตร์กม็ี
เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกหรอืเนือ้งานด้านคอนเทนต์ ซึง่เราไม่อยาก
ปิดโอกาสเด็ก เราคดิว่าถ้าเด็กๆ ได้เหน็ว่ามอีาชพีเหล่านีอ้ยู ่วนัหนึง่เขาอาจ
จะเกดิแรงบนัดาลใจและมุมานะทีจ่ะท�างานในสายอาชพีต่างๆ เหล่าน้ี จึง
อยากให้เด็กๆ ได้มาเรยีนรูอ้าชพีทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ ได้มาเหน็
ของจรงิทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรูใ้นโรงเรยีน”
 

ดร.จฑุา ธาราไชย (ปุย้) MD63 
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น่าเสียดายที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
ท�าให้การเรียนการเรียนรู้หน้าไซต์งานด�าเนินอยู่ได้
เพียง 6 เดือนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม PPS ก็ได้
วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะสามารถต่อยอดการเรยีนรูจ้าก
การก่อสร้างอาคารปฐมวยัได้อย่างไร แม้ว่าอาคารจะ
เสรจ็สมบรูณ์แล้ว
 
“พอมโีควดิโปรแกรมการสอนจงึต้องหยดุไป เราเคย
พยายามที่จะจัดสอนออนไลน์แต่พบว่าการเรียนรู้ด ู
แห้งแล้งและไม่สนกุ เราเลยวางแผนว่าจะปรบัเปล่ียน
รปูแบบในการสรปุและน�าเสนอทหีลงั ซึง่อยูใ่นโครงการ
ทีอ่ยากจะท�าให้กบันกัเรยีนหากโรงเรยีนสนใจ เพราะ
เรามตีกึเสมอืนทีเ่ป็น Digital Twin อยู่แล้ว ซ่ึงสามารถ
น�ามาสอนได้เลย”
 

น�าเสนอเทคโนโลยีเพือ่ต่อยอด

การพฒันาและเรียนรู้ได้อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ

 
เม่ือฟังถงึตรงนี ้ ฉันเร่ิมไม่คุน้เคยกบัค�าศพัท์ในวงการ
อย่างค�าว่า Digital Twin ซึง่พีปุ้่ยและคณุนตกไ็ด้ช่วย
อธบิายให้เห็นภาพว่า “เทคโนโลยใีนด้านวศิวกรรมและ
การก่อสร้างในปัจจบุนั ไม่ได้เป็นเหมอืนสมยัก่อนทีเ่รา
จะนกึถงึแต่ภาพงานสมบกุสมบนัเพยีงอย่างเดียว แต่จะ 
มาทางดจิทิลัมากขึน้ มกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการ 
ก่อสร้าง ซึ่งโครงการอาคารปฐมวัยนี้สามารถท�าให้
นักเรียนได้เห็นภาพของสายธุรกิจนี้ได้ชัดเจนว่า
ประกอบไปด้วยทกัษะทัง้ศาสตร์และศลิป์ ซึง่อาจจะ
ตรงกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรยีน” 
 

คณุธนัยนนัท์ วจิกัขณ์สงัสทิธิ ์(นต) 
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“PPS ได้น�าบรกิารของเราทางด้าน Digital Assets มาใช้กบัโครงการ โดย
เป็นการจดัเกบ็ข้อมลูของอาคารก่อสร้าง เช่น การท�า Digital Twin หรอื 
ฝาแฝดดจิทิลั คือการท�าแบบโมเดลจ�าลองเสมอืนจากวตัถทุางกายภาพ 
ซึง่วตัถใุนทีน้ี่อาจจะเป็นรถยนต์ อาคาร หรอืแม้กระท่ังเมอืงกไ็ด้ โดย
โมเดลนี้จะเชื่อมต่อข้อมูลกับวัตถุจริงทางกายภาพแบบ Real-time 
เช่น ข้อมลูด้านการใช้พลังงาน อณุหภมู ิหรือสภาพอากาศ โดยข้อมลู 
เหล่านีจ้ะถ่ายทอดมาอยูใ่นโมเดล Digital Twin และสามารถน�ามาใช้ 
ศึกษา ทดลองพัฒนา และน�ากลับไปปรับใช้ในการพัฒนาวัตถุจริง 
ได้พดูให้เข้าใจง่ายๆ กค็อืเหมอืนกบัว่าเราสร้างอาคารจ�าลองขึน้มาอกี 
หนึง่หลงัทีเ่หมอืนกับอาคารจริง มข้ีอมลูต่างๆ เหมือนอาคารจรงิทกุ
ประการแต่อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั โดยเราสามารถทดลองท�าอะไรกบัอาคาร
จ�าลองนีดู้ก่อนกไ็ด้ เช่น เปลีย่นวสัด ุหมนุอาคารเพือ่ดทูศิทางแสง ทศิทางลม 
เพือ่จะได้ทราบว่าหากลงมอืท�ากบัอาคารจรงิแล้วจะออกมาเป็นอย่างไร
โดยท่ียงัไม่ต้องลงมอืก่อสร้างจริง ซึง่ในแง่การออกแบบและการก่อสร้าง
แล้ว เทคโนโลยนีีช่้วยให้คนท�างานสามารถประหยดัท้ังเวลา ลดข้ันตอน
ในการท�างาน ลดงบประมาณ และมีอสิระในการทดลองและสร้างสรรค์
มากย่ิงขึน้”
 
“ส�าหรบัการท�า Digital Twin ของอาคารปฐมวยั นอกจากจะช่วยเรือ่ง
การดูแลปรับปรุงอาคารในอนาคตแล้ว ในแง่การเรียนรู้นักเรียนยัง
สามารถศกึษาข้อมูลของอาคารและทดลองเล่นกบั Digital Twin ของ
อาคารปฐมวยัในการออกแบบ ปรบัเปลีย่นวสัด ุ เฟอร์นเิจอร์ ราวกบัว่า
ได้สวมบทบาทเป็นผู้ออกแบบคนหน่ึง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ
เข้าไปย้อนดขูัน้ตอนการก่อสร้างอาคารปฐมวัยได้ตัง้แต่ต้น เพราะ  PPS 

ได้บนัทกึการก่อสร้างในรูปแบบของ AR (Augmented 
Reality) และ VR (Virtual Reality) เอาไว้ ให้เดก็ๆ 
สามารถเข้าไปเรียนรู้ทั้งเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต
ราวกบัว่าเหตกุารณ์นัน้อยูต่รงหน้าจรงิๆ โดยเราหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่าการเรยีนรูแ้บบ Virtual หรอืในโลกเสมอืนจะ
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ และมอบการเรยีนรูใ้ห้กบั
เดก็ๆ ได้หลากหลายแนว นอกเหนอืไปจากการเรยีนรู้
แบบ On-site ด้วยเช่นกนั”
 

ใส่ใจดูแลงาน

เสมอืนเจ้าของบ้าน

 
ฉนัได้ทราบมาว่านอกจากอาคารปฐมวยัแล้ว PPS ยงัได้
เข้ามาช่วยดูแลในส่วนอืน่ๆ ของโครงการจดัภมูทิศัน์ด้วย 
ซึง่พีปุ่ย้กไ็ด้เล่าไว้อย่างน่าประทับใจว่า “เมือ่ PPS ได้มี
โอกาสเข้ามาช่วยงานโรงเรียนงานหลกัของเราคืออาคาร
ปฐมวยั แต่ในเมือ่เราได้มาเป็นผูจ้ดัการทีป่รกึษาโครงการ
แล้ว เรามองว่าเราท�างานในนามของเจ้าของโรงเรียน 
เราจงึไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะดูแลแค่อาคารปฐมวยั
เพราะโรงเรยีนมาแตร์เดอฯี ทัง้หมดคอืบ้านของเรา PPS 
จงึได้เข้าไปช่วยดูแลส่วนอ่ืนๆ ด้วย เช่น วดัน้อย รวมถงึ 
ภมูทิศัน์โดยรอบเมือ่โรงเรยีนร้องขอหรอืเกดิปัญหา เรา
คดิว่าเมือ่เราอาสามาแล้วเรากจ็ะตัง้ใจท�าให้ดทีีสุ่ด หาก
โรงเรยีนมคีวามกังวลเรือ่งอะไรเรากยิ็นดช่ีวยดูแล”
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“ส�าหรับการบูรณะวัดน้อยทีมงานของ PPS ท�างานคู่
ขนานกบัดร.ยวุรัตน์ เหมะศลิปิน (โก้) MD63 ซึง่เป็นผู้ 
ขุดค้นและท�าโครงสร้างจริง แต่ส�าหรับ PPS เราท�า
หน้าทีเ่กบ็ข้อมลูซ่ึงจะช่วยในการสบืค้นประวตั ิซ่อมแซม 
สามารถน�าไปใช้ทดลองในการออกแบบได้ในอนาคต”
 
“PPS ดแูลในเรือ่งวสัดแุละการท�า Digital Twin ให้กบั
วดัน้อย เพราะวดัน้อยเป็นอาคารเก่าแก่อายุ 100 ปี จึง
ไม่มแีบบของอาคารดัง้เดมิเกบ็ไว้ PPS จงึได้ใช้เทคโนโลยี
ทีเ่รยีกว่า Point Cloud ซึง่เปรยีบเสมอืนการถ่ายซรีอกซ์
ตึกท้ังตึกออกมาให้เป็นสามมิติ สิ่งนี้ท�าให้เรามีแบบ
ของวัดน้อยเก็บไว้ทั้งภายในและภายนอกโดยเรายังได้
บันทึกวัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการบูรณะวัดน้อยเอาไว้ด้วย 
หากในอนาคตเราย้อนกลบัมาดกูจ็ะท�าให้เราทราบมูลค่า
และวสัดใุนเวลานัน้ นอกจากนีเ้ทคโนโลยนีีย้งัสามารถ
ช่วยให้เราทดลองเปลี่ยนวัสดุและค�านวณราคาออกมา
ให้ด้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท�า Facility 
Management ในอนาคต” คณุนตอธิบายเสรมิ
 

โครงการอาคารปฐมวยั

คอืสถานทีซ่ึ่งแสดงถึงจติตารมณ์เซอร์เวยีม

 

ตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันมาฉันสัมผัสได้ว่าจิตตารมณ์เซอร์เวียม 
“ข้าจะรับใช้” นี่เองที่เป็นเครื่องน�าทางให้พ่ีปุ้ยและคุณนต 
ได้พาให้ PPS มาเป็นส่วนส�าคญัในการดูแลโครงการปฐมวยั 
ก่อนจะจากกนัฉันจงึขอให้ท้ังสองท่านช่วยเล่าว่าค�าว่าเซอร์เวยีม 
ในความรู้สึกเป็นอย่างไร พี่ปุ้ยขอเริ่มเล่าก่อน “เซอร์เวียม 
ไม่ใช่แค่จิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เราอยากแสดงให้เห็นใน
ฐานะท่ีเป็นทัง้ศษิย์เก่า เคยเป็นคร ู และผูป้กครอง เราจงึมี 
ความผูกพนักบัโรงเรยีนมาก สิง่ท่ีโดดเด่นในความเป็นเซอร์เวยีม 
คือความรู้สึกที่ว่า หากมีอะไรที่เราท�าได้ก็อยากจะท�าเพ่ือ
โรงเรียนของเรา ในวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่รับอดีตท่ีสวยงาม 
มาแล้ว เราจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีมากหากเราจะสามารถท�า
ปัจจบุนัให้ดีเพือ่ส่งต่ออนาคตทีด่ใีห้กับลกูหลาน”
 
คุณนตก็ได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อค�าว่าเซอร์เวียมใน 
มมุมองของเธอเช่นกนั “แม้จะไม่ใช่ศษิย์เก่าแต่ตลอดเวลาทีไ่ด้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของมาแตร์เดอฯี เรากไ็ด้สมัผสั เรยีนรู ้และ
ซมึซบัความหมายของค�าว่าเซอร์เวยีมไปโดยไม่รูต้วั เราได้เหน็
ความตัง้ใจจรงิของโรงเรยีนในการมอบสิง่ท่ีดีท่ีสดุแก่นักเรยีน 
และได้เห็นตัวอย่างจากหลายๆ ฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจไปกับ
โรงเรยีนอย่างเตม็ทีม่าโดยตลอด จนเรามคีวามรูส้กึว่าเราอยาก
มส่ีวนร่วมในการท�าเพือ่โรงเรยีนและเดก็ๆ ให้ดทีีส่ดุเช่นกนั”
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เท่านัน้ เรายงัให้ความส�าคญักบัความต้องการของเดก็ๆ 
โดยเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้วย 
ในฐานะผูท้ีจ่ะได้ใช้งานจรงิ เช่น นกัเรียน ป.1 และ ป. 2 
ได้มีโอกาสมาทดลองนั่งเก้าอี้เพื่อเลือกว่าชอบแบบไหน 
แบบไหนสบายมากทีสุ่ด เป็นต้น”
 
ฉันก้าวออกมาจากอาคารปฐมวยัในวนันี ้ พร้อมกบัหลาก
หลายความคิดและความรู้สึกในฐานะศิษย์เก่า ฉันรู้สึก
ภาคภมูใิจและตืน้ตนัใจท่ีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด
หรอืโลกจะเปลีย่นไปแค่ไหน แต่คณุค่าความดงีามอย่าง
จิตตารมณ์เซอร์เวียมท่ีโรงเรียนเฝ้าปลูกฝังมาโดยตลอด
ยงัคงเข้มข้นในจติใจของแวดวงชาวมาแตร์ฯ ทกุคน และ
เป็นเสมือนหัวใจที่หล่อเลี้ยงให้โรงเรียนสามารถยืนหยัด
มาได้อย่างสง่างามจนถึงวันนี้ ในขณะเดียวกันในฐานะ
ผูป้กครอง ฉนัรู้สกึดีใจทีล่กูสาวของฉนัได้มโีอกาสเข้ามา
ศกึษาในโรงเรยีนทีไ่ม่เพยีงส่งต่อค่านยิมอนัดีงาม แต่ยงั
มวีสัิยทศัน์ท่ีจะพฒันาและก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยนื ฉนั
รูส้กึสบายใจและขอบคณุท่ีลกูสาวของฉันจะได้อยูใ่นสังคม
ทีแ่วดล้อมไปด้วยบคุลากรต่างๆ ทัง้คณุคร ูศษิย์เก่า และ 
ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีความตั้งใจ
อย่างแรงกล้าท่ีจะส่งมอบอนาคตท่ีดใีห้กับเดก็ๆ ต่อไป
 

อาคารปฐมวยัแม้จะเป็นอาคารหลังเล็กที่

สร้างขึน้เพือ่เด็กปฐมวยั แต่อาคารหลังน้ีได้

มอบการเรียนรู้ คณุค่า และความภาคภูมใิจ

ให้แก่ชาวมาแตร์ฯ ทกุคนอย่างแท้จริง

###

 
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฐมวัยมาอย่าง
เตม็อิม่ ฉนัได้มโีอกาสไปเตมิเตม็ภาพในจนิตนาการด้วยการเข้าไปชม
อาคารปฐมวยัท่ีเสรจ็สมบรูณ์แล้ว โดยคณุครชูญานชุ ชชูาต ิ หวัหน้า
ช่วงชัน้ปฐมวยั ได้กรุณาพาฉันเดนิชมและเล่าว่า “อาคารแห่งนีม้พีืน้ที่
ส�าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็ๆ ท่ีพร้อมมากขึน้ โดยออกแบบมาให้รองรับ
รปูแบบการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัตัง้แต่ชัน้อนบุาล 3 ถงึ ป.2 ซึง่เป็น 
ช่วงวยัท่ีเน้นการเรยีนรู้ผ่านความสนใจและลงมอืปฏบิตัจิรงิ นอกจากนี้
การทีเ่ดก็ปฐมวัยมาอยูใ่นอาคารเดียวกนัยงัสามารถท�าให้เดก็ๆ ได้เรยีน
รู้เรื่องการดูแลกันและกันผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างระดับชั้น 
ทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยัของเดก็เลก็โดยเฉพาะ ตลอดจนมีสือ่และอปุกรณ์
ต่างๆ ทีเ่หมาะสม และตอบสนองกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องปฐมวยั
ได้มากท่ีสดุ”
 
เมือ่เข้าไปด้านในอาคารมีในความโปร่งโล่งสบาย และการออกแบบอาคาร
ทีเ่ปิดรบัแสงธรรมชาตอิย่างเตม็ที ่ห้องเรยีนแต่ละห้องมกีระจกต่อเนือ่งกัน 
ซึง่ท�าให้ง่ายต่อการสอดส่องดแูลเดก็ๆ ให้ปลอดภยัได้อย่างทัว่ถงึ และ
ก่อให้เกดิ Sense of Community ซึง่น่าจะช่วยให้เดก็ๆ รูสึ้กคุน้เคยและ
อบอุ่นในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ไม่ยาก การออกแบบทีใ่ช้ประโยชน์พืน้ที่
อาคารอย่างเตม็ที ่ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานของเดก็ๆ ห้องสมุด
ขนาดย่อม และรองรบักจิกรรมได้หลากหลายแบบ
 
คุณครูชญานุชยังได้เล่าอีกว่า “ในขั้นตอนพัฒนาการออกแบบอาคาร
ปฐมวยั คณุครไูด้มส่ีวนร่วมในการระดมความคดิ แสดงความคดิเห็น 
และบอกความต้องการมาตัง้แต่แรก ทัง้เรือ่งอปุกรณ์การเรยีน เฟอร์นิเจอร์ 
ว่าแบบใดทีจ่ะเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในปัจจบุนั และรองรบักบัการเรยีนรู ้
ในรปูแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคตอกีด้วย ไม่เพยีงแต่คณุครู

อาคารปฐมวยั

ในภาพสมบรูณ์

24   l    วารสารเซอร์เวียม

ซ้ายมอื: คณุมณฑน์กร (ประสารราชกจิ) อนิทราวธุ MD76
และลูกสาว 
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รายนามผูส้มคัรนายกและกรรมการ
สมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลัย ในพระบรมราชปูถมัภ์

ผูส้มัครนายกสมาคม 
คณุอรนชุ ว่องปรชีา MD 49

ผูส้มัครกรรมการ
คณุศรชีนก วฒันศริ ิMD 44

คณุกลุฤดี ชวนไชยสทิธิ ์MD 49
 คณุผาสกุ สมัปุณณะโชติ MD 49
 คณุชนินทร ปัญญาดิลก MD 50

 คณุอลิศรา สวุรรณปรญิญา MD 50 
 คณุกลุยา ชติานนท์ MD 50
คณุอนินทิตา โคมนิ MD 50

พญ.สุกญัญา ชัยกติติศลิป์ MD 54
คณุพนัธุน์ภา ว่องวไิลกลุ MD 55
 คณุมณีนภา ดวงดารา MD 56

คุณอารญิา ปราสาททองโอสถ MD 56
 คณุเจนเนตร เจรญิศริวิฒัน์ MD 56
 คณุวรนันท์ ประเสรฐิเมธ MD 57

 คุณอนิทุกานต์ คชเสน ีสิรสินัต์ MD 57
 คณุสิรมิน ณ นคร MD 58

 คณุเพชรรนิทร์ มเีดช MD 59
 คณุขวญัชนก คงสิร ิMD 61
 คณุมจุลนิท์ กติิสทิธิ ์MD 61
 คณุปพชิญา โหสกลุ MD 63
 คณุกลุศริ ิไชยนพกลุ MD 65

 คณุสินนีารถ เองตระกลู MD 67
 คณุอรพนิ เหตระกูล MD 67

 ดร.รสัวดี ควรทรงธรรม MD 77
 คณุอธิษฐาน องค์พเิชฐเมธา MD 77
พญ.วรมา เกษมพพิฒัน์ชยั MD 73

ข้อมลู ณ วนัที ่18 ตลุาคม 2565
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ท่องโลกมายา 

     ...กิมจินคร
ปีน้ีถือเป็นปีที่มีซีรีส์เกาหลีดีๆ น่าประทับใจ ทั้งเน้ือหา บทที่ถูกคราฟต์มา

อย่างดี รวมถึงคุณภาพการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดให้เราได้ชมกันเพลิน

แถมได้ข้อคิดดีๆ วันนี้เลยอยากถือโอกาสแนะน�าซีรีส์ดีต่อใจเร่ืองโปรดที ่

ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ย้อนเวลากลับไป 

หาอดีตในยคุทีโ่ลกมกีารเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ซีรส์ีเก่ียวกับชีวติผูค้นทีแ่สนจะ 

ธรรมดาแต่สามารถสร้างความประทบัใจให้ตราตรึงในใจเราได้ รวมทัง้เร่ืองราว 

ของคนที่มีความแตกต่างหากแต่มีคุณค่าในตัวเอง ส�าหรับ 4 เรื่องนี้ถือเป็น

ตัวท็อปที่ควรรับชม 

Twenty-Five Twenty-One 
การก้าวผ่านอุปสรรคของวัยรุ่นยุค IMF เพื่อคว้าฝัน 
(Score : 10/10)

ซรีส์ีน�า้ดทีีบ่อกเล่าเกีย่วกบัความมุง่มัน่ในการท�าทกุอย่างเพือ่ทวงคนื
ความฝันของเดก็มธัยมทีถ่กูพรากไปโดยยุคสมยั IMF ทีท่�าให้หลายๆ 
ธรุกจิเจ๊ง หมดตวั หลายๆ กิจกรรมในโรงเรยีนถกูยกเลกิ  

นาฮีโด” (คิมแทรี) เด็กสาวมัธยมชั้นปีที่ 5 ที่ชีวิตทุ่มเทให้กับการ
ฟันดาบ เร่ืองเรียนไม่ต้องพดูถงึ ความฝันคอือยากตดิทมีชาต ิและ
มีนักกีฬาในดวงใจคือ “โกยูริม” ที่อายุเท่าๆ กัน แต่น�าโด่งไปได้
เหรียญทองในการแข่งขนันานาชาตแิล้ว ท�าให้เธอต้องตดิตามและ
แอบชอบจนท�าทกุวถิทีางทีจ่ะไปอยูโ่รงเรียนเดยีวกันเพราะอยากฝึก 
อยูใ่กล้ๆ แต่เมือ่ได้ไปอยูท่มีเดยีวกนัแล้วเรือ่งกลบัไม่เป็นไปตามคาด 
จากคนที่ชื่นชอบมากๆ ต้องกลายเป็นศัตรู 

ด้านพระเอกของเรา “แพคอีจิน” (นัมจูฮยอก) ก็เป็นคุณหนูตกอับ
เพราะพิษ IMF ท�าให้ต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันและ
กระเสือกกระสนอดทนใช้ชีวิต โชคดีที่มีทุนมาดีคือเป็นคนจิตใจดี 
นิสัยดี สู้ไม่ถอย ไม่ยึดติดกับความเป็นอยู่หรูหราแบบเดิมๆ แต่
กลับสู้ชีวิตด้วยตัวเอง มาเจอกับนางเอกที่ต่างเป็นแรงบันดาลใจ
และก�าลังใจให้กัน จนในที่สุดก็ฝ่าฝันจนได้เป็นนักข่าว 

การด�าเนินเรื่องนั้นเรียบง่ายแต่น่าสนใจ บทถูกเขียนมาอย่างดี 
แต่ละตอนจะมคี�าพดูสอนใจให้คนทีท้่อแท้กบัชวีติได้ดี การมองโลก
ในแง่งามในทุกปัญหาที่เกิด แค่พลิกมุมมองนิดเดียวก็จะพบกับ
เรือ่งดีๆ  ได้ มคี�าคมและมกุน่ารักๆ ของเหล่าตวัละครท่ีท�าให้อมยิม้
น�้าตารินได้ในทุกตอน แถมยังมีไอเท็มฮิตๆ ตามยุคสมัยให้เราได้

ย้อนนกึถงึเรือ่งราวความทรงจ�ากลบัไปสู่วยัเยาว์อกีครัง้ ตวั
เรื่องให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ของเพื่อน ครอบครัว 
และคนรัก และแตะประเด็นความขัดแย้งใน Role ของ
แต่ละคน ทีต้่องพจิารณาบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
ของตัวเอง 

นกัแสดงนีจ่ดัว่าตวัทอ็ปเลย “นมัจฮูยอก” คนโปรดของใคร
หลายๆ คน คาแรกเตอร์เป็นคนอบอุ่นมากจนตกหลุมรัก
ได้เลย ส�าหรับนางเอก “คิมแทรี” นี่ก็เล่นได้สุดติ่งจริงๆ 
ตัวจริงอายุ 31 แล้ว แต่เล่นเป็นเด็ก 18 ได้เนียนมาก วิธี
การพูด การเดิน การท�าหน้าท�าตาทะเล้น บู๊ซ่า น่ารัก และ
กวนโอ๊ยในเวลาเดียวกัน สรุปว่าน่าเอ็นดูและน่าเอาใจช่วย
มากๆ และจากบทนี้เองท�าให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงน�า
ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Baeksang Arts Awards ครั้ง
ที ่58 ส่วนนกัแสดงสมทบทีเ่ล่นเป็นกลุม่เพือ่นรกัก็ช่วยสร้าง
ให้เรื่องสมบูรณ์แบบย่ิงขึ้นไปอีก เพราะวัยมัธยมนั้นคือวัย
ท่ีตดิอยูก่บัเพือ่น เพือ่นแทบจะคือทุกสิง่ เราจงึจะเห็นความ
สัมพันธ์ของเพื่อนทั้ง 4 คนที่ต่างช่วยสนับสนุนความคิด 
การตัดสนิใจของกันและกัน ฝ่าฟันอุปสรรคของวยัไปด้วยกนั 
ท�าให้ข้ามผ่านช่วงเวลายากล�าบากและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีความสุข ในทางเดินชีวิตที่เลือกแล้วในแบบของตัวเอง 

(ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)
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Extraordinary Attorney Woo
พราะความแตกต่างนั้นคือความพิเศษ 
(Score : 10/10)

ซีรีส์แนวกฏหมายที่แหวกแนวด้วยการเขียนบทให้ตัวละครน�าท่ี
เป็นทนายสาวมีอาการออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum 
Disorder) แค่เหน็พรีววิกต้็องปักหมดุทนัท ีแล้วยิง่ได้นกัแสดงสาว
มากความสามารถอย่างพัคอึนบินมาถ่ายทอดตัวละคร “อูยองอู” 
ก็ยิ่งต้องติดตาม

“อูยองอู” (พัคอึนบิน) เด็กสาวออทิสติกที่มีไอคิวสูง เรียนเก่ง 
ความจ�าด ีจบเกยีรตนิิยมจากมหาวทิยาลัยโซล ฟังดูโปรไฟล์เป๊ะปัง 
ดีเลิศจนบริษัทชั้นน�าคงต้องแข่งกันคว้าตัวไว้ เสียอย่างเดียวคือ
อคตเิรือ่งการทีเ่ธอไม่ปกตเิหมอืนคนอืน่ๆ มเีพยีงบรษิทักฎหมาย
ฮนับาดาทีม่องข้ามสิง่นีท้ะลไุปถงึความสามารถท่ีแท้จรงิและแตกต่าง 
ของเธอ จงึรบัเธอเข้าไปท�างานในทีมกฎหมายของทนาย “จองมยองซอก” 
 (คังกียอง) โดยมีเพื่อนร่วมทีมเป็นเพื่อนจากมหาวิทยาลัเดียวกัน 
“ชเวซูยอง” (ฮายุนคยอง) และมีคู่ปรับที่พร้อมโค่นเธออยู่ตลอด 
“ควอนมนิซ”ู (จูจงฮยอก) แต่กมี็ตวัช่วย “อจีนุโฮ” (คังแทโอ) จาก
ทมีด�าเนนิคดีทีต้่องท�างานร่วมกนัเพ่ือคอยช่วยซพัพอร์ตเรือ่งข้อมลู 
หลักฐานต่างๆ 

เรือ่งน้ีด�าเนนิเรือ่งได้ละมนุ น่ารกั มมีกุตลกเบาๆ ให้เอน็ดอูยูองอู 
คดีความที่น�ามาใช้ในการด�าเนินเรื่องก็ไม่ได้เคร่งเครียดนัก เป็น
เรือ่งราวใกล้ๆ ตวัเรา เน้นให้ความส�าคญักบัชวีติของตวัละครมากกว่า 
ระหว่างทางเราจะเห็นการปรับตัวเพื่อเติบโตและสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมบนโลกของความเป็นจริงของยองอู เธอได้รู้จักกับ
ความรูสึ้กใหม่ๆ โลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้ โดยการตคีวามท�าความเข้าใจ 
ในแบบของเธอ ซึ่งก็ถือว่าเธอท�าได้ดีทีเดียว 

ทีน่่าสนใจอกีเรือ่งกค็อืการน�าเสนอเรือ่งราวของปลาวาฬซึง่
เป็นสิ่งที่ยองอูสนใจมาตั้งแต่เป็นเด็ก เธอจดจ�าปลาวาฬได้
ทุกสายพันธุ์ วถิชีวีติ อาหารการกนิ แหล่งอาศยั นสิยัใจคอ 
และไม่เคยเบ่ือท่ีจะพูดถึงพวกมันให้คนรอบข้างฟัง ซึ่งเมื่อ
ได้ฟังแล้วก็จะมึนตึ้บเบือนหน้าหนีไปซะทุกคน มีก็เพียง 
อจีนุโฮเท่านัน้ทีด่เูหมอืนว่าจะมคีวามสขุไปกบัการฟังเรือ่งเล่า
ของเธอ เวลาท่ียองอคูดิอะไรออก ปลาวาฬมกัจะโผล่มาขึน้มา 
ซึ่งต้องบอกว่าการท�า CG นั้นเนียนมาก เพราะบางที
ปลาวาฬก็จะมาแหวกว่ายอยู่ในเมืองหรือในศาลซะงั้น 

บทเรือ่งน้ีด้ีดี สามารถน�าเอาความแตกต่างของคนทีม่อีาการ 
ออทิสตกิขึน้มาท�าให้ดูเป็นเรือ่งพิเศษ ท�าให้เป็นฮโีร่ทีไ่ม่ต้อง
เพอร์เฟกต์ ท�าให้คนดูได้เรยีนรูว่้ามุมมองท่ีมาจากมมุเลก็ๆ 
กส็ามารถเกดิเป็นประเดน็ทีช่่วยพลกิชวีติคนได้ ดไูปกอ็มยิม้ 
ไปกบัความน่ารกัของอูยองอู ต้องยกเครดติให้พคัอนึบินไป
เตม็ๆ กบัการสร้างคาแรกเตอร์ได้น่ารกัน่าเอน็ดูขนาดน้ี รวมถงึ 
ถ่ายทอดลกัษณะพเิศษของอาการออทสิติก การแสดงอารมณ์ 
ที่ตรงไปตรงมา ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเหมือนคนปกติทั่วไป 
ที่บางครั้งอาจดูทื่อไปจนท�าให้คนฟังสะอึกได้ นี่ถ้าเป็นคน
ปกติอาจโดนตบปากไปแล้ว แต่ด้วยความใสสื่อของเธอก็
ท�าให้เราให้อภัยกับความ Blunt นั้นได้ 

เรือ่งนีแ้นะน�ามากถงึมากทีส่ดุ ถอืว่าเป็นอกีหนึง่ซรีส์ีทีด่ขีอง
ปีนี้เลย ถ้าไม่มีม้ามืดแหกโค้งในช่วงอีก 4 เดือนหลังนี่ ปีนี้
พัคอึนบินน่าจะคว้ารางวัลนักแสดงน�ามาครองเป็นแน่! 

(ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)
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Our Blues
วันฟ้าหม่นของคนธรรมดาๆ บนเกาะเชจู
(Score: 9.5/10)

การใช้ชีวิตของคนท่ีอยู่ในต่างจังหวัดนั้นมักจะเรียบง่ายและเปิดเผย 
คนพืน้ถิน่จะรูจ้กักนัหมด รบัรูเ้รือ่งราวทีเ่กดิขึน้และอนิไปด้วยเสมอืน
เป็นเรือ่งของตน เฉกเช่นเดยีวกบัหลายๆ ชวีติในเรือ่ง Our Blues ทีม่ ี
ความสัมพันธ์ที่ไขว้เกี่ยวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เรือ่งน้ีจะมคีวามหลากหลายของเร่ืองราวเพราะมีตวัละครทีเ่ป็นตวัแทน
ของชีวิตและความรักในรูปแบบต่างๆ ซึ่งฉากหลักของเรื่องเกิดขึ้น 
ทีต่ลาดในหมูบ้่านพรึูงบนเกาะเชจ ู สถานท่ีท่ีแต่ละชวีติด�าเนนิไปด้วย
การมอีาชพีค้าขายอยูท่ีน่ั่น 

เปิดเร่ืองด้วยคู่เพื่อนสนิทที่เคยเป็นรักแรกสมัยมัธยม “ชเวฮันซู” 
(ชาซึงวอน) กับ “จองอึนฮี” (อีจองอึน) คนนึงไปใช้ชีวิตในโซลเป็น
มนุษย์เงินเดือนที่ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อการใช้ชีวิตแบบคนกรุง อีกคน 
ตดัสนิใจใช้ชวีติอยูท่ี่เชจโูดยไม่ได้เรยีนสงู แต่กลบัประสบความส�าเรจ็
มีเงินมากมาย จุดที่เขาทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งนั้นมีเรื่องท่ีต้อง
ท้าทายความรู้สึก การตัดสินใจ และมิตรภาพ 

เพือ่นทีเ่คยรกักนัมากแถมลยุฝ่าดงนกัเลงมาด้วยกนั พ่อค้าซปุกระดูก
ในตลาด “จองอินกวอน” (พัคจีฮวัน) และพ่อค้าน�้าแข็ง “บังโฮชิก 
(ชเวยองจนุ) วนัหนึง่เกดิเรือ่งผดิใจจนมองหน้ากนัไม่ตดิ เจอหน้ามแีต่ 
เรื่องทะเลาะด่ากันเละเทะ ท้าตีท้าต่อยอยู่ตลอด มีลูกก็อายุเท่ากัน 
เรียนที่เดียวกันอีก แถมยังต้องมาแข่งกันเรื่องอันดับการสอบ ท�าให้
คณุพ่อทัง้สองมเีรือ่งให้ท้าทายกนัอยูต่ลอด วนัหนึง่เกดิเรือ่งไม่คาดฝัน
ทีท่�าให้ทัง้คู่พ่อและคูล่กูต้องตดัสนิใจครัง้ยิง่ใหญ่ ซึง่จะมผีลกระทบต่อ 
ชีวติและอนาคตของทุกคน เหตกุารณ์หนกัหนาสาหัสน้ีท�าให้พวกเขา 
ได้กลับมาพิจารณาความสัมพันธ์และเรื่องบาดหมางในใจอีกครั้ง

“จองฮยอน” (แบฮยอนซอง) ลูกชายของจองอินกวอน มีบุคลิกสุภาพ 
น่ารกัต่างจากพ่อ ดนัมารกักบัลกูสาวคูแ่ค้นของพ่อ “บงัยองจู”  (โนยนุซอ) 
ลูกสาวบังโฮชิกที่เป็นเด็กฉลาด มีความเด็ดเดี่ยว พวกเขาต้องปิดบัง
ความสัมพันธ์จากพ่อ คู่นี้เป็นตัวแทนความรักแบบใสๆ บริสุทธิ์ ที่
ต้องเลือกระหว่างการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้า กับอนาคต
การเรียนต่อในเมืองที่พวกเขาใฝ่ฝันถึง 

คู่รักวัยเด็กที่ต่างคนต่างมีชีวิตไปคนละทาง “มินซอนอา” (ชินมินอา) 
ใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกอยู่ที่โซล วันหนึ่งต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหา
ครอบครัว หย่ากับสามี แถมยังเป็นโรคซึมเศร้า ส่วน “อีดงซอก” 
(อีบยองฮอน) มีชีวิตเป็นคนขายของเร่อยู่ที่เกาะเชจู ทั้งสองต่างมีปม
ในใจเรื่องครอบครัววัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์ 

หนุ่มหล่อแสนดีที่ใช้ชีวิตเป็นกัปตันเรือ “พัคจองจุน” (คิมอูบิน) 
พบรกักบัหญิงสาวรุน่พีต่่างถิน่ท่ีมเีสน่ห์น่ารักแสนรญัจวนใจ “อยีองอ๊ก” 
(ฮนัจมีนิ) ใครๆ ต่างกพ็ากนัแอนตีเ้พราะมองว่าเธอเป็นคนขีโ้กหก 
แถมชอบสร้างเรือ่งให้กบัเหล่าแฮนซอรุน่ใหญ่วยัดึก (นกัด�าน�า้เกบ็หอย 
ใต้ทะเล) ทั้งสองจะผ่านอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ไปได้ยังไง และ
ความลับที่เธอปกปิดเอาไว้จะคลี่คลายได้รึเปล่า

“โกมรีนั” (ออมจองฮวา) เพือ่นสาวคนสนทิของอนึฮท่ีีต่างกนัราวฟ้ากบั 
เหว คนหนึง่เป็นสาวชาวกรงุ สวย ร่าเรงิ ป็อปปลู่าในหมูห่นุม่ๆ อกีคน 
เป็นแม่ค้าขายปลาขี้โวยวาย คนรอบตัวมักเปรียบเทียบเพื่อนรัก 
สองคนนีอ้ยูเ่สมอ แต่ใครจะรูว่้าภายใต้การแสดงออกแต่ละอย่างนัน้ 
ลึกๆ แล้วแต่ละคนรู้สึกยังไง 

คนทีไ่ด้รบัการนบัถอืจากชาวเกาะ “คณุยายชนุฮ”ี (โกดชูมิ) หัวหน้า
แฮนซอของเกาะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใครๆ ก็ต้องเกรงใจ วันหนึ่ง
ต้องมารบับทพีเ่ลีย้งหลานสาวตวัน้อย “อนึจ”ี (กโีซย)ู ท่ีลูกสะใภ้มา 
ฝากทิ้งไว้ ท�าให้เธอต้องฝ่าฟันกับปมชะตาชีวิตที่แสนอาภัพ 

ดงซอกมคีวามขุน่เคอืงใจต่อแม่ “คงัอ๊กดง” (คิมฮเยจา) ด้วยเหตผุล
บางอย่าง ท�าให้มีความหมางเมินไม่ใส่ใจ ต่างคนต่างก็เก็บความ
รู้สึกไว้ในใจลึกๆ แต่โชคชะตาก็ท�าให้เขาต้องข้ามผ่านความรู้สึก
น้อยเนือ้ต�า่ใจไป เพือ่ทีจ่ะสร้างความทรงจ�าสดุท้ายทีต่่างมีความสขุ 
ร่วมกัน 

เรือ่งนีถื้อเป็นซรีส์ีท่ีดีอกีเรือ่งหนึง่ทีค่วรดู แค่นกัแสดงทีค่ดัมากเ็บอร์
ทอ็ปท้ังนัน้ ช่วยกันถ่ายทอดปัญหาผ่านการแสดงทีไ่ด้อารมณ์กนัแบบ 
สุดๆ แต่ละตอนจะให้แง่คิดที่ได้จากการมองชีวิตของคนที่แสนจะ
ธรรมดา ความสัมพันธ์ที่มีปมปัญหาให้ต้องฝ่าฟัน บรรยากาศของ
เรื่องก็รื่นรมย์จนอยากบินไปเกาะเชจู เพลงประกอบที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละความสัมพันธ์ก็ไพเราะ สื่อสารได้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจ 
(แม้จะฟังไม่รู้เรื่องก็ตาม) 

แม้ว่าชีวิตจะมีความหม่นหมองแค่ไหน เราก็ต้องอย่าลืมไขว่คว้า
หาความสุขด้วย 

(ดูได้ทาง Netflix มี 20 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)

28   l    วารสารเซอร์เวียม
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My Liberation Notes
ชีวิตอันแสนน่าเบื่อที่รอคอยการปลดปล่อยสู่อิสรภาพ 
(Score: 9.5/10)

เรื่องราวชีวิตติดล็อกของ 3 พี่น้องจากครอบครัวธรรมดาที่อาศัยอยู่ใน
เมืองซันโพห่างไกลจากกรุงโซล ทั้งสามต่างมีปมประเด็นความรู้สึก 
ด้อยกว่าคนอื่นๆ ไปกันคนละแบบ

พีส่าวคนโต “ยอมกจีอง” (อีเอล) เป็นคนทีอ่อกจะหัวร้อนง่าย ปากไว 
ไม่กลัวใคร เธอรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการเดินทางไปกลับที่ท�างานด้วย 
รถไฟ ทีต้่องใช้เวลาเกนิชัว่โมงท�าให้ไม่ได้ใช้ชวีติเตม็ทีเ่พราะต้องพะวง 
กบัการเดนิทางกลับบ้าน และด้วยวัยเข้าใกล้เลข 4 แล้วแต่ยงัไม่มแีฟน 
ไม่มีวีแ่ววว่าจะได้แต่งงาน จงึเป็นปมทีท่�าให้รูส้กึถงึความไม่สมบรูณ์แบบ
ของชวีติ

น้องชายคนกลาง “ยอมชางฮ”ี (อมีนิก)ิ  เป็นคนทีช่่างพดู พูดไม่หยดุ บ่น
เรือ่งเพือ่นร่วมงาน และเรือ่งความด้ อยของตวัเองจนคนรอบตวัต้องฟัง 
จนหูชา แต่จริงๆ แล้วเป็นคนจติใจดมีีความเหน็อกเหน็ใจคนอืน่ เขารูส้กึ
อยากจะย้ายไปเป็นคนเมือง อยากมรีถ อยากมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 
แต่รายได้ไม่เพยีงพอจงึต้องทนอยูใ่นสภาพเดมิๆ  

ส่วน “ยอมมจีอง” น้องเล็ก (คิมจวีอน) เป็นคนน่ิงๆ ไม่ค่อยพดู ไม่ค่อย
ยิม้ ใครว่าอะไรกไ็ม่โต้ตอบ เธอมกัจะถกูกดดนัจากคนรอบข้างในทีท่�างาน 
ทัง้เร่ืองสไตล์การใช้ชวิีตรวมไปถงึการแต่งตวั ท�าให้รูส้กึว่าตวัเองไม่ดีพอ
และเหน่ือยหน่ายกบัชวีติ บางครัง้ที่ เธอเหลอือดจรงิๆ กม็กัมวีลเีด็ด 
หลดุออกมาจากปากจนคนฟังต้องสะอกึ

ประเด็นเล็กๆ ท่ีเกิดขึ้นจนกลายเป็นกิจวัตรประจ�าวันน้ีเอง ที่ท�าให้
แต่ละคนรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเอง 

วันหนึ่งมีผู้ชายแปลกหน้า “คุณกู” (ซนซอกกู) ย้ายเข้ามาอาศัยใน
หมู่บ้านและกลายเป็นเพื่อนบ้านของพวกเขา แถมยังเป็นผู้ช่วยพ่อใน
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ผลิตอ่างล้างจาน ไม่มีใครรู้ที่มาของชายคนนี้ ไม่รู้
แม้แต่ชื่อจริง รู้แต่เพียงว่าเขาชอบนั่งกินเหล้าหน้าบ้านทุกเย็น ไม่ค่อย
พดูจาหอืออือะไรกบัใคร บคุลกิเงยีบงนัทีบ่างทกีส็ร้างความรูส้กึอดึอดั
เมือ่อยูใ่กล้ๆ บางทกีร็ูส้กึสะพรงึเมือ่เขาเหลอืบมองอย่างเยน็ชา แต่กลับ 
ไม่มีค�าพูดอะไรหลุดออกจากปาก 

ระหว่างทีเ่รือ่งด�าเนนิไปกจ็ะมคีวามท้าทายรปูแบบต่างๆ 
ให้กบัแต่ละชีวติ แต่ละคนต่างกม็วิีธจีดัการกบัปัญหาใน
แบบของตวัเอง ทีท่�าให้คนดูรูส้กึคอยเอาใจช่วย อดึอัด
ร่วมไปกบัตวัละคร คอยช่วยลุน้ให้ผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ 
ไปให้ได้ 

เรื่องนี้ด�าเนินเรื่องแบบเซอร์ๆ หน่อย ไม่ค่อยเหมือน 
ซรีส์ีเรือ่งอืน่ๆ จะมคีวามนิง่ๆ ทิง้ภาพบรรยากาศให้เรา 
คิดตามความรู้สึกของตัวละคร ส�าหรับบทจัดว่าดีเลย 
แต่ละอย่างท่ีตัวละครแต่ละตัวพูดออกมานี่มันเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกจริงๆ ของคนที่เจอสถานการณ์
นั้นๆ ไม่ได้ประดิษฐ์ให้ดูสวย แต่มันตรงไปตรงมา 
ลกึซึง้ถึงใจ กระตกุความรูส้กึส่วนลกึออกมา แต่ละตอน
ที่ด�าเนินไปซีรีส์ก็หาทางออกให้กับตัวละครแต่ละตัว 
เพื่อคลี่คลายความกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ไปสู่
อิสรภาพอย่างที่แต่ละคนต้องการ เป็นการปลดปล่อย
อิสรภาพให้กับความรู้สึกของตัวเองที่ถูกกักขังไว้

(ดูได้ทาง Netflix ม ี16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชัว่โมง)

เกี่ยวกับผู้เขียน : ชลิสา เดอซูซ่า (แครอล) MD 58
เจ้าของบริษัทกราฟิกดีไซน์ 
บริษัท ฮิพ โอ โซ เฟมัส จ�ากัด 
และนักเขียนอิสระเกี่ยวกับประสบการณ์ท่องเที่ยว 
รีวิวซีรีส์ หนัง ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว ส�าหรับคนที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลี
สามารถติดตามอ่านรีวิวซีรีส์และหนังเกาหลี
เรื่องอื่นๆ ได้ที่ 
Facebook Fanpage: My Life is a Series 
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