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ไม่วา่ โรงเรียนของเราจะผ่านมากีป่ แี ละก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ 100 ปี การพัฒนาและมองไปข้างหน้านัน้
ไม่เคยหยุดยัง้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการปรับภูมทิ ศั น์ให้โรงเรียนสวยงามตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบนั
และยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งด้านการเรียนและการสอน เพื่อให้ทันกับยุคใหม่ท่ีคุณครูมิได้เป็น
ผู้สอนแต่เป็น Facilitator ให้นักเรียน และอีกหลายประเด็นที่อยู่ในบทสัมภาษณ์อาจารย์ทีนามารี
ผลาดิกานนท์
อาคารปฐมวัยใหม่ทเี่ ราเพิง่ เปิดใช้งานในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้รบั การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ซึง่ ได้รบั การดูแลควบคุมด้านวิศวกรทีป่ รึกษาและควบคุมการก่อสร้าง โดย ดร.จุฑา ธาราไชย MD63
และ คุณธันยนันท์ วิจกั ขณ์สงั สิทธิ์ จากบริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) ผนวกกับ
การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยในอนาคตติดตามด้านในได้เลยค่ะ
ในฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายของปี การกลับมาอีกครั้งของการรีวิวซีรีส์เกาหลีในดวงใจแห่งปี 2022
จากแครอล MD58 ที่หลายคนเรียกร้อง ซีรีส์เด็ดไม่ควรพลาดแครอลได้คัดสรรมาแล้ว เรียกว่า
ไม่ต้องเสียเวลาลองดูก่อนแล้วผิดหวังทีหลัง แค่ดูตามเรื่องที่เลือกมาแล้วไม่มีค�ำว่าผิดหวังแน่นอน
หากย้อนบรรยากาศงานกีฬาสีสมัยเรายังเป็นนักเรียน เป็นความสนุกสนานที่ได้ร้องเพลงเชียร์กัน
ก้องกังวาล เชียร์กีฬาแต่ละสี รู้รักสามัคคีกัน และเมื่อปี 2018 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
ได้น�ำบรรยากาศกีฬาสีให้พี่ๆ น้องๆ ที่ห่างกัน ไม่ค่อยได้เจอะเจอกันหลังจากออกจากโรงเรียนไป
นาน มาย้อนการแข่งกีฬาสีในบรรยากาศเก่าๆ พี่น้องที่ไม่เจอกันนานก็ต่อสานสัมพันธ์กันติดได้
อย่างง่ายดาย กองเชียร์แต่ละสีเชียร์กีฬาอย่างสนุกสนานไม่มีใครน้อยหน้าใคร และจบวันด้วย
ความสุขอย่างเต็มอิ่ม มาปีนี้เราจะได้พบกันอีกหลังจากห่างหายกับกิจกรรมนี้กันมาหลายปี ปีนี้
ต้องสนุกเหมือนเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา กองเชียร์ และกิจกรรมยามเย็นยาวถึงค�่ำคืน ปีนี้
สนุกไม่น้อยหน้าปีก่อนเป็นแน่นอนค่ะ
แล้วพบกันวันที่ 19 พฤศจิกายนกันนะคะ
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Mater Dei Alumnae Association

สารจากนายกสมาคมนักเรียนเก่า
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมฯ
อรนุช ว่องปรีชา
ป๊อด MD49

We are 95!

On the Road to Mater Dei’s Centenary.
100 Years of Excellence and Service.
ร่วมฉลองการเตรียมการเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ด้วยคุณภาพการศึกษาและการอบรมจิตตารมณ์
เซอร์เวียมให้กบั เด็กมาแตร์ฯ ให้พวกเรารูจ้ กั การช่วยเหลือคนรอบข้างและสังคมตามศักยภาพทีเ่ ราสามารถท�ำได้ สอนให้เรา
เป็นคนไม่เห็นแก่ตวั ให้เรามีความกตัญญูตอ่ คุณครู เป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และครู ระหว่างเพือ่ น รุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือน “บ้านหลังทีส่ อง” ทีเ่ มือ่ ไหร่เรากลับมาก็จะมีแต่ความอบอุน่ เสมอ สมาคมฯ จึงจัดงานนีเ้ พือ่ ให้
นักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ได้มโี อกาสกลับมาเยีย่ มโรงเรียน มาได้ชมความสวยงาม ความร่มรืน่ และความพร้อมของโรงเรียน
ที่จะเข้าสู่ 100 ปี ให้ได้เป็นโรงเรียนระดับสากล ได้มาเห็นโรงเรียนหลังจากโครงการจัดภูมิทัศน์ฯ และที่สำ� คัญเพื่อ
เป็นการสานสัมพันธ์ให้เรารุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ได้มาพบปะสังสรรค์ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
15:30 น. ขบวนพาเหรดที่ให้เกียรติน�ำขบวนโดยท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร, พี่แป๊ก-กฤษณา อัมพุช,
พี่เอี๊ยด-เพ็ญศิริ วงษ์ค�ำ และปี๊ด-ชนินทร ปัญญาดิลก
16:00 น. เปิดการแข่งขันกีฬาสีด้วยเชียร์ลีดเดอร์กิตติมศักดิ์ รุ่น MD40-50 จอย-อินทริยา หนูเทพ, พี่ปูลม-วิภาดา
โทณวณิก, และพบกับลีดกิตติมศักดิ์ รุ่น MD51-70
♥♥♥♥
ลีดกิตติมศักดิ์สีฟ้า
จ้อย-มาชิดา เตชะไพบูลย์ MD61
แอน-แอนจลิน สินธวาชีวะ MD53
กิ๊ฟ-ปิติภรณ์ พานิชประไพ MD67
บิว-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

6

l

♥♥♥♥
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�้ำชา-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�ำรงค์กุล MD83
นอกจากนี้ยังพบกับ 35 บูธ ที่รวมอาหารเครื่องดื่มและขนมอร่อย
จากนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณผูส้ นับสนุน
การจัดงานทุกท่าน ขอบคุณนักเรียนเก่าทุกท่าน ทีป่ รึกษาสมาคมฯ
กรรมการ และอนุกรรมการ คุณครู เจ้าหน้าที่ และขอขอบพระคุณ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย…บ้านหลังที่ 2 ของเราค่ะ
#mypridemyschoolmaterdei
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์ฯ
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Opinion

Writer: อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38

ฟ้า แดง
เหลือง เขียว
สีประจ�ำบ้านทีถ่ า่ ยทอดจากร่นุ สูร่ นุ่
...จากพีส่ นู่ อ้ ง จากแม่สลู่ กู
จากคุณย่า คุณยายสูห่ ลาน
สัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์มาแตร์เดอีฯ
ถ้าจ�ำไม่ผิดโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเริ่มต้นให้นักเรียนมีสีคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 ตอนที่รุ่น MD38
เรียนอยู่ชั้นประถม 5 ดูเหมือนว่าคุณครูประจ�ำชั้นแต่ละห้องเรียนจะได้รับมอบหมายให้จัดเรียงสีฟ้า แดง
เหลือง และเขียว แล้วเวียนฟ้า แดง เหลือง และเขียวไปเรื่อยๆ ตามอันดับที่ของคะแนนสอบของนักเรียน
และเป็นการก�ำหนดสีคณะครั้งแรกของโรงเรียนพร้อมกันทุกชั้นเรียนโดยไม่ได้จัดให้พี่น้องกันอยู่สีเดียวกัน
ในปีนนั้ พีค่ นโตของดิฉนั และดิฉนั ถูกก�ำหนดให้อยูส่ ฟี า้ แต่พคี่ นที่ 2 อยูส่ เี หลือง ต่อมาภายหลังถึงได้มกี ารจัดให้
พี่น้องอยู่สีเดียวกัน สาเหตุส�ำคัญของการจัดให้พี่น้องอยู่สีเดียวกันที่นักเรียนได้รับการชี้แจงคือเวรท�ำความ
สะอาดห้องเรียน ซึง่ อาจจะท�ำให้กลับบ้านช้าสักหน่อยจะได้เป็นสัปดาห์เดียวกันส�ำหรับพีน่ อ้ ง และพีน่ อ้ งจะได้
อยูท่ มี เดียวกันในการแข่งกีฬารวมถึงการประกวดแข่งขันต่างๆ ในการรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่กจ็ ะก�ำหนดให้
น้องที่เข้ามาใหม่อยู่สีเดียวกับพี่ และเมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ที่มีบุตรหญิงมาเข้าเรียนก็จะ
ก�ำหนดให้อยู่สีเดียวกับคุณแม่
นอกจากจะก�ำหนดสีให้เป็น 4 สีแล้ว ทางซิสเตอร์ยังได้ก�ำหนดนักบุญองค์อุปถัมภ์ของสีคณะ โดยก�ำหนดให้
สีฟ้ามีนักบุญอัญจลา เมริชี เป็นองค์อุปถัมภ์, สีแดง นักบุญอุร์สุลา นักบุญอัญจลาผู้ตั้งคณะนักบวช โดยใช้
ชื่อนักบุญอุร์สุลาเป็นชื่อของคณะ นักบุญส�ำคัญส�ำหรับโรงเรียนอุร์สุลินมีเพียงเท่านี้, สีเหลือง ซิสเตอร์
ได้ก�ำหนดนักบุญโยน ออฟ อาร์ก เป็นองค์อุปถัมภ์ และสีเขียว นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ต่อมา
พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศเมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น (Mary of the Incarnation) สมาชิกอุร์สุลิน
ผู้กล้าหาญเดินทางจากฝรั่งเศสไปทวีปอเมริกาและเปิดโรงเรียนคาทอลิกที่อเมริกาให้เป็นนักบุญ ทางซิสเตอร์
จึงเปลีย่ นองค์อปุ ถัมภ์ของสีเหลืองเป็นนักบุญเมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชัน่ อันทีจ่ ริงซิสเตอร์เปลีย่ นตัง้ แต่ยงั อยูใ่ น
ขั้นตอนของการสถาปนานักบุญเมื่อท่านได้รับประกาศเป็นบุญราศี
ท�ำไมต้องมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของสีบ้าน ที่มีก็เพราะคณะซิสเตอร์อยากให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้จักคนดีที่ดี
พิเศษจนได้รับการประกาศเป็นนักบุญ เพื่อตัวอย่างในการด�ำเนินชีวิตให้นักเรียน ในวัยนักเรียนนั้นการมี
แบบอย่างทีด่ ชี ว่ ยในการก้าวหน้าสูค่ วามดีงาม ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงขอให้แต่ละสีคณะศึกษาประวัตขิ องนักบุญ
ประจ�ำสีคณะของตนด้วย
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นอกจากมีสคี ณะและมีนกั บุญองค์อปุ ถัมภ์แล้ว คุณแม่บญุ ประจักษ์
ยังได้ตั้งชื่อไพเราะให้กับแต่ละสีคณะอย่างมีความหมายด้วย

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

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยของเราคงจ�ำนวนนักเรียนที่
ประมาณ 2,000 คนมาโดยตลอด ทั้งที่มีความประสงค์
จากผูป้ กครองทีอ่ ยากน�ำลูกมาเข้าเรียนทีน่ มี่ ากกว่าจ�ำนวน
ทีก่ ำ� หนด การเป็นสมาชิกสีฟา้ แดง เหลือง เขียว เริม่ ต้นกันที่
ชั้นประถม 1 ดังนั้นจ�ำนวนสมาชิกแต่ละสีที่เป็นนักเรียน
ปัจจุบนั ของโรงเรียนจะไม่เกิน 470 คนทัง้ โรงเรียน และถ้าดู
ที่ชั้นมัธยมหรือประถมแต่ละสีก็จะมีประมาณ 235 คน ไม่
มากเลยที่จะรู้จักกันได้ทั่วถึงและจ�ำกันได้ว่าใครอยู่สีอะไร

การจัดแบ่งนักเรียนเป็น 4 สีคณะนี้ นับเป็นส่วนส�ำคัญของ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างโอกาสในการเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ ม
กับผูอ้ นื่ ยอมรับความแตกต่าง รูแ้ พ้รชู้ นะ การแข่งขันทีเ่ ป็น
Healthy Competition ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสังคม
และอารมณ์ รวมถึงสร้างประสบการณ์และความทรงจ�ำทีด่ ี
ให้กับนักเรียน
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สานสัมพันธ์พี่น้องมาแตร์
Writer: พญ.เบญจพร ตันตสูติ MD68

#สุขภาพจิตของแม่
ส�ำคัญกว่าที่คิด
จริงๆ แล้วสุขภาพจิตของทุกคนก็มีความส�ำคัญทั้งสิ้น แต่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นแม่ สุขภาพจิตของแม่
จึงมีความส�ำคัญทั้งต่อตัวคุณแม่เองและมีผลต่อลูกด้วย
ปัจจุบัน 1 ใน 5 ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์หรือภาวะวิตกกังวล (ภาษาอังกฤษเรียกว่า PMADs - Perinatal Mood
and Anxiety Disorders) ซึง่ ถ้าคุณแม่ไม่ได้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ก็จะน�ำมาซึง่ ปัญหาสุขภาพจิต
ระยะยาว และเกิดผลกระทบต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้
ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจว่าคุณแม่ทกุ คนไม่วา่ จะเชือ้ ชาติใด ฐานะไหน อายุเท่าไหร่ ก็สามารถมีปญั หาสุขภาพจิต
PMADs ได้ทั้งสิ้น อาการอาจเกิดระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดในช่วง 12 เดือนแรก โดยอาจเป็นอาการ
ซึมเศร้า วิตกกังวล ย�้ำคิดย�้ำท�ำ อารมณ์แปรปรวน หรือ จิตประสาทหลอนได้ คุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การดูแลรักษาที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจหรือกลัวว่าครอบครัวไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับถ้าตัวเอง
มีปัญหาสุขภาพจิต (และนอกจากคุณแม่ก็พบว่า 1 ใน 10 ของคุณพ่อก็มีปัญหาสุขภาพจิตได้ ดังนั้น
เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบได้กับทุกคนในครอบครัวทีเดียว)
สุขภาพจิตแม้จะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่เมื่อมีปัญหามันส่งผลกระทบได้มาก อาจจะมากกว่า
ปัญหาทางร่างกายด้วยซ�้ำ
ฝากถึงบรรดาคุณพ่อและว่าที่คุณพ่อด้วยว่า การที่ต้องมาเป็นแม่โดยเฉพาะเมื่อคลอดใหม่ๆ ก�ำลังใจจาก
คนใกล้ชดิ มีความส�ำคัญ เข้ามาดูแลเอาใจใส่คณุ แม่ให้มากและอยูเ่ ป็นเพือ่ นช่วยเลีย้ งลูก คอยรับฟังเวลาที่
คุณแม่มีความเครียดด้วย
ฝากถึงคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากท้องและตรวจหลังคลอด ไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล
ผู้ท�ำงานด้านสาธารณสุขให้มีความเข้าใจในภาวะนี้ ไถ่ถามเรื่องสุขภาพจิต และหากมีข้อบ่งชี้ก็ควรส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการช่วยเหลือต่อไป
ส�ำหรับคุณแม่สิ่งที่แนะน�ำก็คือถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีจริงๆ แนะน�ำว่าควรจะปรึกษาจิตแพทย์ เพราะบางครั้ง
อาจจะต้องมีการดูแลรักษาทีเ่ ฉพาะ อย่าลืมว่าการทีค่ ณุ แม่ตอ้ งไปดูแลลูก สภาพความพร้อมของกายและ
จิตส�ำคัญ โดยเฉพาะสุขภาพจิตของแม่ การที่แม่มีปัญหาสุขภาพจิตย่อมส่งผลกระทบไปถึงลูกได้ เช่น
สัมพันธภาพของแม่กับลูก อารมณ์เครียดๆ ของแม่ที่ส่งต่อไปที่ลูก ซึ่งคุณแม่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
ไม่ได้หมายความว่าแม่ห้ามเครียดเลย มันเป็นไปไม่ได้ แม่ก็สามารถเครียดได้ เหนื่อยได้ ท้อได้ ร้องไห้ได้
แต่ขอให้มีวิธีจัดการความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

10

l

วารสารเซอร์เวียม

Serviam Oct 2022 V6.indd 10

1/11/2565 BE 08:19

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคุณแม่หลังคลอด
1. ในชีวิตความเป็นแม่ย่อมมีความคาดหวังเป็นธรรมดา
ก็ควรคาดหวังกับตัวเอง คนรอบข้าง และลูกอย่างเหมาะสม
ตามความเป็นจริง
2. ไม่มีทางที่การเลี้ยงลูกจะราบรื่นไม่มีปัญหา เหมือน
ดินฟ้าอากาศนั่นแหละ บางวัน ฝนตก บางทีแดดออก
ปัญหาเกิดขึ้นได้มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ต้องคิดว่าเราต้อง
ท�ำดีท�ำถูกไปหมด ชื่นชมให้ก�ำลังใจตัวเองด้วย
3. ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับแม่คนอื่น เช่น ท�ำไมเขา
ท�ำแบบนี้ได้ท�ำไมเราท�ำไม่ได้ ไม่มีประโยชน์และท�ำให้
เครียดเปล่าๆ แค่ท�ำในส่วนของเราให้ดี อะไรท�ำไม่ได้
ก็ค่อยปรับ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องปล่อยวาง
4. หาตัวช่วยจากคนรอบข้างเพื่อที่จะได้มีเวลาพักบ้าง มี
คนที่สามารถระบายเรื่องที่เครียด เช่น แม่ๆ ที่เพิ่ง
คลอดลูกเหมือนกัน เพื่อนสนิทญาติพี่น้อง สามี คนที่
ไว้ใจ อย่าแยกตัวเอง คุยกับคนอื่น เล่าให้คนนั้นคนนี้ฟัง
บ้างในเรื่องที่ไม่สบายใจ แต่เลือกคนที่เราจะคุยด้วย
หน่อย บางครั้งการคุยกับบางคนกลับกลายเป็นการ
บั่นทอนก�ำลังใจ ก็ไม่ต้องไปคุยกับเขามากอาจจะท�ำให้
เครียดมากขึ้น
5. ออกก�ำลังกายเล็กๆ น้อยๆ หรือท�ำกิจกรรมที่ชอบและ
ผ่อนคลาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปัจจุบัน 1 ใน 5 ของ
คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอด จะมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิต

ส่งก�ำลังใจถึงพ่อ แม่ และเด็กๆ เป็นพิเศษส�ำหรับคุณแม่
หลังคลอดที่ก�ำลังกังวลกับการดูแลลูก
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Vision
เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์
อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ MD52
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วิสยั ทัศน์และการพัฒนา
ร้อยปีแห่งความทรงจ�ำ
สู่ร้อยปีแห่งการพัฒนา

ปีนโี้ รงเรียนจะมีอายุครบ 95 ปี และพร้อมทีจ่ ะเดินไปข้างหน้า
เพือ่ ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 100 อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่วา่ จะมีการจัดภูมทิ ศั น์
ใหม่ให้สวยงาม ทันสมัย ใช้สอยพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังเป็นสถานศึกษาทีส่ ร้างนักเรียน
ทีเ่ ป็นค�ำตอบให้กบั สังคมโลก รวมถึงมีจติ ตารมณ์ของความเป็น
เซอร์เวียมอย่างเต็มเปีย่ ม ทุกๆ สิง่ ล้วนขึน้ อยูก่ บั แนวทางการ
ปลูกฝังและแผนพัฒนาทางการศึกษา ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะมาถ่ายทอด
เรื่องวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาโรงเรียนของเราได้ดีที่สุด
คงจะเป็นใครอืน่ ไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ทนี ามารี ผลาดิกานนท์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราก�ำลังวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ฉบับปี พ.ศ. 2568-2570 เป็นช่วงทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
เตรียมเข้าสูป่ ที ี่ 100 พอดี
“อย่างไรก็ตามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก็จะต้องเป็นบ้าน
หลังทีส่ องของศิษย์ โดยทีค่ รูจะต้องเป็นครูอรุ ส์ ลุ นิ มืออาชีพ เป็น
บุคลากรทางการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้นกั เรียนได้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ สูอ่ นาคต
ทัง้ ของตนเอง ของชุมชน และของประเทศชาติตอ่ ไป ซึง่ ถ้าได้
ของโลกเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการศึกษาเราก็
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์แต่ละคนให้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ และทีส่ ำ� คัญก็คอื ทางด้าน
จิตวิญญาณ เพราะเรามองว่าโลกนี้ก�ำลังต้องการมนุษย์ที่จะ
ขจัดอคติ มีความเคารพ และเป็นผูใ้ ห้ ส�ำคัญมากคือเคารพตนเอง
เคารพผูอ้ นื่ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และเปิดใจเรียนรู้
มีความกล้าหาญทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลง มีสว่ นร่วมใน
สังคมและโลก”
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การพัฒนาโรงเรียนต้องพัฒนาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน
ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง การพัฒนาด้านพื้นที่ พัฒนาผู้เรียน
ผูส้ อน และวิธกี ารเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่
เข้าถึงแหล่งข้อมูล รูจ้ กั การวางแผน เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์
และสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการปฏิบตั ิ Serviam ซึง่ เป็นหัวใจของ
โรงเรียน
“อย่างทีเ่ ห็นว่าโรงเรียนเราเปลีย่ นแปลงไปพอสมควร สิง่ หนึง่
ที่มีความสุขทุกครั้งคือมีแต่คนบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนสวยจัง
แต่ที่มากไปกว่าความสวยนั้นก็คือโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อ
การเรียนรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มพื้นที่ เพิ่มโอกาส และมีความ
หลากหลายในทางเลือกให้แก่นกั เรียน ให้เขาสามารถเป็นตัว
ของตัวเองได้มากขึน้ หาความถนัด หาความชอบ เป็นการ
เรียนรูช้ วี ติ แบบปัจเจกบุคคลมากขึน้ และยังมุง่ เน้นความถนัด
ความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผู้เรียนจะเป็น
Active Learner เป็นเจ้าของการเรียนรูข้ องตนเอง ซึง่ เราหวัง
ว่าเขาจะมีความสุขไปกับการเรียนรู้ และสามารถเรียนรูด้ ว้ ย
ตัวเองได้
เรือ่ งการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คอื ในช่วงหลังๆ
ครูจะเป็น Facilitator พัฒนาผู้เรียนเพื่อน�ำไปสู่การเรียนรู้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะต้องท�ำก็คือจัดหาข้อมูลต่างๆ แหล่ง
เรียนรูต้ า่ งๆ ให้นกั เรียนได้ไปพบ ไปศึกษาต่อ รวมถึงตัง้ ค�ำถาม
กับนักเรียน เช่นถ้านักเรียนเขียนมาแค่นกี้ จ็ ะถามว่ามากกว่านี้
ได้ไหม อย่างไร และนักเรียนเองก็จะถามครูเหมือนกันว่าถ้าลึก
กว่านีห้ รือในอีกมุมมองหนึง่ ของครูนนั้ เป็นอย่างไร
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อย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็จะพยายามเป็นแบบ
โจทย์ทั้งหมด ลดข้อที่เป็นชอยส์ลงเพราะเป็นการจ�ำกัด
การเรียนรู้ ซึง่ ในโครงการปรับภูมทิ ศั น์ถา้ เราได้ไปดูจะเห็น
มุมต่างๆ ทีส่ ามารถพานักเรียนออกไปเรียนรูไ้ ด้ โดยสิง่ ทีจ่ ะ
ต้องท�ำก็คือพยายามสนับสนุนเชิญชวนคุณครูให้พาเด็ก
ออกจากห้องเรียน ดังนัน้ หลังจากโควิดเราจึงมีอะไรทีต่ อ้ งท�ำ
เยอะเพราะจากแค่ต�ำราเรียนอีก 2 ปีก็เชยแล้วนักเรียน
ต้องเรียนรู้ว่าเขาจะไปตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จาก
ตรงไหน อย่างห้องสมุดก็เปลีย่ นไป มีหอ้ งสมุดทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
ในโลกนีม้ นั อยูท่ ไี่ หนบ้าง ไปด้วยกัน ซึง่ ในช่วงแรกก็คงจะต้อง
ค่อยๆ พาไปด้วยกัน

ส�ำคัญทีส่ ดุ หัวใจของทุกคน พวกเราก็ตอบได้ตรงกันว่าคือ
“เซอร์เวียม” อันเป็นทัง้ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ทัง้ การมีจติ ตารมณ์เซอร์เวียม มีคา่ นิยมเซอร์เวียม และปฏิบตั ิ
เซอร์เวียมจนเป็นนิสยั จนโต จนอายุมากก็ยงั ปฏิบตั เิ ซอร์เวียม
เป็นคุณค่าทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโรงเรียน

โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนหญิงล้วน เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ รามุง่ มัน่
ทีจ่ ะสร้างคือสตรีทเี่ ป็นผูน้ ำ� แต่เป็นผูน้ ำ� แบบไหน? ย้อนกลับไป
ถึงสิ่งที่เราเคยพูดมาตลอดเรื่องผู้น�ำของการมีเซอร์เวียม
ของการรับใช้ ปัจจุบันภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ (Servant
Leadership) ถือว่าเป็นค�ำใหม่มาก ซึ่งน่าประทับใจที่
โรงเรียนเราปลูกฝังเรื่องการมีเซอร์เวียมเรื่องการรับใช้
เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนเรายังคงยืนยันทีจ่ ะใช้ Mater กันมาจะ 100 ปีแล้ว”
Dei Learning Cycle (MDLC) วัฏจักรการเรียนรู้แบบ
มาแตร์เดอีฯ ซึ่งก็ได้ด�ำเนินมากว่า 7-8 ปีแล้ว แต่สิ่งที่ วิสัยทัศน์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
เราชอบมากก็คือมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการ มาแตร์เดอีคอื การด�ำรงรักษาความเป็นโรงเรียนอุรส์ ลุ นิ และ
เห็นภาพใหญ่แล้วถึงจะเกิดการวางแผน เรียนรู้ ฝึกปฏิบตั ิ เจริญเติบโตร่วมกัน
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผล และที่ส�ำคัญก็คือการ
ไตร่ตรอง เพราะฉะนัน้ เมือ่ เด็กมาแตร์เดอีฯ เข้ามาเรียนตัง้ แต่ “ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตแต่ละครอบครัวนั้นมีความ
อนุบาล ค�ำแรกๆ ทีผ่ ปู้ กครองจะได้ยนิ เกีย่ วกับการเรียนรู้ หลากหลายมาก ความเป็นอยู่หลากหลาย ข้อมูลทาง
ก็คอื Big Picture กับ Reflection เพราะเมือ่ เรียนจบแต่ละ ประชากร (Demographic Data) ในโรงเรียนของเราก็
คาบ แต่ละหัวข้อ หรือท�ำกิจกรรมเสร็จสิน้ ครูกจ็ ะให้นกั เรียน ต่างกันมาก เพราะฉะนั้นสิ่งส�ำคัญที่เราเห็นว่าน่าจะอยู่ใน
ได้ไตร่ตรองว่าวันนีเ้ รียนรูอ้ ะไร เรียนรูไ้ ด้อย่างไร สามารถ แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็คอื การด�ำรงรักษาซึง่
เชือ่ มโยงกับอะไรได้บา้ ง ซึง่ อันนีเ้ ป็นในด้านการเรียนรู้
ความเป็นโรงเรียนอุรส์ ลุ นิ เป็นบ้านหลังทีส่ องของนักเรียน
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เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเจริญเติบโตร่วมกัน ไม่วา่
คุณจะหลากหลายมายังไงเมื่อมาโรงเรียนคุณจะมี
ความสุขในบ้านหลังที่สองแห่งนี้และเติบโตไปด้วยกัน
บนรากฐานอัตลักษณ์และคุณค่าของการศึกษาอุร์สุลิน
โรงเรียนเราเชือ่ ว่าเรารับใช้สงั คมด้วยการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างศิษย์มาแตร์เดอีฯ ให้มี
จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้”
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยกับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับโรงเรียน
ให้เป็นโรงเรียนอุรส์ ลุ นิ ในระดับสากลทีม่ าพร้อมกับนักเรียน
ทีม่ คี ณุ ภาพในทุกด้าน เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการโลก
“ในด้านการศึกษาเล่าเรียนเราพัฒนาจัดการการศึกษา
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21
เพราะเราเป็นโรงเรียนไทย แต่เราจะเป็นโรงเรียนไทยแห่ง
ความเป็นเลิศ เราจึงอยูบ่ นพืน้ ฐานของแผนการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนอุรส์ ลุ นิ ในระดับสากล ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และกระบวนการจัดการการเรียนรูอ้ ย่างมีคณุ ภาพ”

14

l

โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ แม้จะเป็นโรงเรียนไทยแต่มุ่งเน้นและให้ความ
ส�ำคัญเรื่องภาษา เพราะเป็นการต่อยอดและน�ำไปแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เริ่มต้นตั้งแต่อดีตที่มีมาแมร์ชาวต่างชาติเป็น
ผู้สอนภาษา ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้คุณครูชาวต่างชาติมาสอนทั้งภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน และสร้างทัศนคติในการเรียนรูว้ ธิ ใี หม่ๆ เพือ่ ให้การเรียน
การสอนนั้นสนุกมากยิ่งขึ้น
“สมัยรุน่ พีข่ องเราจริงๆ น่าอิจฉาทีส่ ดุ เพราะมีมาแมร์เต็มโรงเรียน มาแมร์
ใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรัง่ เศสกับนักเรียนจริงๆ แล้วเหมือนเราเป็นโรงเรียน
อินเตอร์ตั้งแต่สมัยนั้น ปัจจุบันนี้เรายังคงต้องพึ่งคุณครูต่างชาติแม้จะ
ไม่ได้ประกาศว่าโรงเรียนเราเป็น Bilingual หรือ English Program แต่ถา้
ไปดูในสิง่ ทีเ่ ราท�ำทุกระดับชัน้ จะมีครูเจ้าของภาษา สมมติวา่ แต่ละห้อง
มีนักเรียน 36 คน เมื่อถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษเราจะแบ่งครึ่งเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนทั้งการพูด การเขียน การโต้ตอบกับครูการตั้ง
ค�ำถาม เรามีครูตา่ งชาติทกุ ระดับชัน้ แล้ว ดังนัน้ ในการสอนภาษาอังกฤษ
เราก็จะเน้นทีค่ รูตา่ งชาติ เรามี Dr. Nyle Spoelstra เป็นทีป่ รึกษาทีม่ ี
มาตรวัดจ�ำนวนค�ำศัพท์ให้เหมาะส�ำหรับแต่ละชั้นเรียน เรามองว่า
ภาษาอังกฤษคือเครือ่ งมือต่อยอดการเรียนรู้ ไม่วา่ จะเป็นหมอ วิศวกร
หรืออาชีพอะไรก็ตาม เนื้อหาความรู้ที่ทันสมัยมักจะเป็นภาษาอังกฤษ
เสียส่วนใหญ่
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นอกจากนีน้ กั เรียนชัน้ ประถมที่ 1 เด็กๆ จะได้เรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ ในส่วนของการคิดวิเคราะห์ทเี่ รามีการท�ำคูม่ อื ตัง้ แต่เด็ก
อย่างการจัดการเรียนรูแ้ บบ Project Approach ทีเ่ ด็ก
2 คาบ นักเรียนมาแตร์ฯ รุน่ ใหม่เรียนภาษาจีนกันตัง้ แต่ประถม 1
อนุบาลท�ำกัน หัวข้อก็ไม่ได้มาจากครูแต่มาจากนักเรียน
ส่วนด้านวิทยาศาสตร์เราก็โชคดีมากๆ ทีม่ ี Dr. Monika Tratnik ซึง่ มี ว่าเขาสนใจอะไร มีการเสนอแล้วก็โหวตเหมือนกติกาใน
ความเชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ เคยท�ำงานอยูก่ ระทรวงศึกษาของ EU ห้องเรียน นักเรียนและครูจะคุยกันเพือ่ ตกลงร่วมกัน ปีนี้
ท่านจะสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สอนตัง้ แต่วธิ กี ารคิด การ พอเราเปิดอาคารใหม่ อาคารเรียนปฐมวัยตัง้ แต่อนุบาล
ถึง ป.2 เพราะฉะนัน้ ตอนนีท้ งั้ 3 ชัน้ ก็จะใช้เรือ่ งของกติกา
ตัง้ ค�ำถาม การสืบค้นข้อมูลต่างๆ
เรือ่ งของการตกลงร่วมกัน เรือ่ งของอะไรหลายๆ อย่าง
ในชัน้ มัธยมก็จะสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณครูรนุ่ ใหม่
ได้นำ� เกมต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพือ่ ให้สนุกขึน้ ร่วมกับ ส่วนการวิเคราะห์คุณครูเริ่มจาก Project Approach
วิชาชือ่ Maths Whizz ทีเ่ น้นการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ตามที่ได้ยกตัวอย่าง เด็กก็จะตั้งค�ำถามว่าท�ำไมเลือก
จากคอมพิวเตอร์เพือ่ มุง่ พัฒนาเป็นรายบุคคลตาม Phase ของตัวเอง อันนี้ ถ้าไม่เลือกหัวข้อนี้ ท�ำไมเสนอหัวข้อนีเ้ พราะอะไร
ท�ำให้ผลการเรียนของเด็กๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ดขี นึ้ มากในปีทผี่ า่ นๆ มา แล้วถ้าไม่เลือกหัวข้อนีเ้ ป็นหัวข้ออืน่ ดีกว่าไหม แล้วเรา
จะไปเรียนรูเ้ รือ่ งนีต้ อ่ ได้อย่างไร ดังนัน้ คุณครูจะต้องปรับ
เสริมสร้างสมรรถณะนักเรียนด้วยการฝึกทักษะการเรียนรู้และการคิด ค�ำถามขึน้ เยอะว่าถามท�ำไม อย่างไร พอเด็กโตขึน้ ก็จะ
วิเคราะห์เป็นรายบุคคล รวมถึงพัฒนาครูไปพร้อมๆ กันเพือ่ ให้เท่าทัน ต้องมีการหารือกัน หัวข้อต่างๆ คุณครูจะมีประเด็น คือ
จริงๆ ท�ำได้ทกุ วิชาเลย
และสามารถส่งเสริมนักเรียนได้
“เราต้องการให้นกั เรียนได้รบั การใส่ใจเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้เขาได้เพิม่ พูน
ความดีงามทัง้ ส่วนตนและส่วนรวมในจิตตารมณ์ของเซอร์เวียม พร้อมกับ
เสริมสร้างสมรรถนะในด้านต่างๆ ตามทีโ่ ลกต้องการ ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่
เราต้องการให้เขาได้รลู้ กึ รูจ้ ริง มีทกั ษะในการเรียนรู้ สิง่ นีเ้ ราจะพยายาม
มาก ซึง่ เราได้มกี ารท�ำคูม่ อื เรือ่ งของการคิดวิเคราะห์ตงั้ แต่อนุบาลเลย
และทีส่ ำ� คัญเลยก็คอื การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สร้างสรรค์ และเคารพ
ในความแตกต่างหลากหลาย

ปัจจุบันเรามีวิชาที่เรียนในชั้น ม.1-6 ชื่อว่า Critical
Thinking and Writing ซึง่ เป็นครูตา่ งชาติทมี่ าสอน เฉพาะ
มัธยมปลายจะเรียนสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ในคาบจะมีประเด็น
ต่างๆ ทางสังคมแม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ โดยครูจะ
เอามาตั้งเป็นประเด็นเพื่อให้นักเรียนได้ถกปัญหากัน
อีกทัง้ นักเรียนยังจะต้องหาข้อมูลแล้วต้องเขียนออกมา
ด้วย ทัง้ หมดก็เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการเขียน และ
วิชานีย้ งั เป็นวิชาทีเ่ วลาเรารับครูมาจะต้องสัมภาษณ์หรือ
คุยกันเป็นหลักเลยว่าจะต้องท�ำอย่างไร
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ซึง่ พอเราเริม่ ตรงนีม้ าแน่นอนว่าครูไทยของเราก็เริม่ ท�ำได้
ในวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เราจะไม่ใช่แค่
บอกว่าแม่นำ�้ เส้นนีไ้ หลทีน่ ี่ แต่คณุ ครูเองก็จะพูดต่อว่า
แล้วอย่างไร มันก่อให้เกิดอะไร ลม ฟ้า อากาศ มาท�ำ
อย่างไรถึงเป็นอย่างนี้ หรือการเพาะปลูกตรงนีท้ ำ� อย่างไร
แล้วจะค้าขายอย่างไรต่อ สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ มามันจะต่อโยง
ไปได้เรือ่ ยๆ คือขอให้เริม่ เถอะ เริม่ จากการตัง้ ค�ำถาม
และทีส่ ำ� คัญคือไม่ใช่แค่ครูทตี่ งั้ ค�ำถาม นักเรียนก็ตอ้ ง
ตั้งค�ำถาม โดยเฉพาะนักเรียนต้องตั้งค�ำถามเยอะๆ
แล้วก็สลับกันตอบในประเด็นต่างๆ
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ทีส่ ำ� คัญคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สร้างสรรค์ และเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายอย่างทีเ่ คยได้เรียนไป เป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มองสูอ่ นาคต
ท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ได้ อันนีส้ ำ� คัญมาก ชีวติ ในโรงเรียนเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เราจะท�ำอย่างไรให้เด็กรักกัน ให้เขาท�ำงานร่วมกันได้ ให้เขาแก้ไข
ข้อขัดแย้งร่วมกันได้
สิ่งส�ำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองและส่งเสริมนักเรียนของพวกเราได้ ร่วมกันกับวิสยั ทัศน์
ของโรงเรียน เพราะฉะนัน้ ครูจะต้องมีชวี ติ ทีด่ ี มีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์ ซึง่
ทีผ่ า่ นมาเราก็พฒั นามาโดยตลอด มีการพัฒนาครูทงั้ ด้านจิตใจและ
การเรียนรู้ ครูได้ไปเข้าเงียบ ครูได้ไปฟืน้ ฟูจติ ใจ สิง่ เหล่านีส้ ำ� คัญมาก
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ส่วนในด้านวิชาการครูตอ้ งรูแ้ จ้งในสิง่ ทีส่ อน ไม่ใช่เรียนจบมาแล้วก็เอา
สิง่ ทีต่ วั เองเรียนในมหาวิทยาลัยมาสอนต่อไปเรือ่ ยๆ อันนีห้ มดสมัยแล้ว
ดังนัน้ ครูกต็ อ้ งพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึง่ เราก็ชว่ ยครูใน
ส่วนนี้ อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีโ่ รงเรียนแสวงหามาก และพยายามช่วยครู”
สุดท้ายการสร้าง Learning Community ที่ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากนักเรียนเก่า ผูป้ กครอง ผูม้ จี ติ ตารมณ์เซอร์เวียมเป็น
หัวใจหลักร่วมกัน
“เราพยายามสร้าง Learning Community เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในที่ประชุมกลุ่มสาระ ประชุมระดับชั้น
หรือในที่ประชุมใหญ่ต่างๆ เราจัดสัมมนาจัดอะไรก็ตาม อันนี้ต้อง
ขอบคุณทีส่ ดุ เพราะเราได้รบั ความช่วยเหลือมากๆ จากนักเรียนเก่า
และผู้ปกครอง ใครถนัดด้านไหนก็เดินเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เป็นโค้ช เป็นผู้แนะน�ำ มาสอน อันนี้เป็นพระพรของโรงเรียนจริงๆ

หลายคนมองว่ามาแตร์เดอีฯ ท�ำอย่างไรถึงมีนกั เรียนเก่า
กลับมาช่วยเยอะอย่างนี้ ผู้ปกครองก็ร่วมมือร่วมใจ
นั่นก็เป็นเพราะเราสร้างจิตตารมณ์เซอร์เวียมร่วมกัน
พร้อมแบ่งปันไปยังโรงเรียนอุร์สุลินอื่นๆ ด้วย อย่างใน
ช่วงโควิด-19 เราก็ได้ปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบ
ออนไลน์ รวมถึงการประชุมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน
อุรส์ ลุ นิ และเข้าค่ายร่วมกับโรงเรียนอุรส์ ลุ นิ ในอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย และไต้หวัน ซึง่ เราก็มง่ ุ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินในด้านนัน้
ต่อไป”
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยพร้อมที่ก้าวไปสู่ 100 ปี
พร้อมกับการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการ
ปรับตัวและก้าวให้ทนั ทุกสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นตลอดเวลา
เพื่อให้พร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน
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รอบรั้วมาแตร์
Writer: มณฑน์กร (ประสารราชกิจ) อินทราวุธ MD76

อาคารปฐมวัย
ทีเ่ ป็นมากกว่า
อาคารเพือ่ เด็กปฐมวัย
โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เปรียบเหมือนเป็นบ้านที่สองของฉันและ
นักเรียนทุกคน เมือ่ ทราบว่าโรงเรียนมีโครงการจัดภูมทิ ศั น์การเรียนรู้
ใหม่ ซึง่ ส่วนส�ำคัญหนึง่ ของโครงการคือการก่อสร้างอาคารปฐมวัย
ส�ำหรับชัน้ อนุบาล 3 ถึง ป.2 โดยเฉพาะ เพือ่ มุง่ เน้นการจัดสรร
การเรียนการสอน การดูแล สถานที่ และอุปกรณ์ทเี่ หมาะสมกับ
การเรียนรูข้ องเด็กเล็กทีม่ ธี รรมชาติของการเรียนรูใ้ กล้เคียงกัน ถึงแม้
โรงเรียนของเราจะเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานอีกทั้งจ�ำนวน
นักเรียนมาก แต่ยงั มีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ า้ วไกลทันสมัยโดยให้ความส�ำคัญ
กับปฐมวัย (Early Years) ซึง่ เป็นช่วงวัยทีเ่ ป็นรากฐานของชีวติ ยิง่
ไปกว่านัน้ ฉันรูส้ กึ ตืน่ เต้นมากขึน้ ไปอีกเมือ่ นับนิว้ ดูแล้วพบว่าหาก
ลูกสาวได้รบั เลือกให้เข้าเรียนตามเกณฑ์ ลูกสาวก็จะกลายเป็นน้อง
อนุบาลรุน่ แรกทีไ่ ด้เรียนในอาคารปฐมวัยแห่งใหม่แห่งนีเ้ ลยทีเดียว
บัดนี้อาคารปฐมวัยหรือที่มีชื่อทางการที่ไพเราะและเปี่ยมด้วย
ความหมายอย่างอาคาร “งามสองยุวราชเจ้า นักเรียน” ได้เปิดใช้รบั
ปีการศึกษาใหม่ 2565 เป็นทีเ่ รียบร้อย นับเป็นการต้อนรับนักเรียน
ตัวน้อยรวมถึงลูกสาวของฉันให้เข้าสู่รั้วฟ้าขาวอย่างสวยงามและ
มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง หลังจากที่โรงเรียนไม่ได้มีการเรียน On-site
เต็มรูปแบบมานานถึงกว่า 2 ปี
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ โครงการก่อสร้างอาคารปฐมวัยนัน้ เสร็จสมบูรณ์
ได้กด็ ว้ ยความร่วมแรงร่วมใจของแวดวงชาวมาแตร์ฯ ทัง้ สิน้ ไม่วา่
จะเป็นฝ่ายโรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่า และผูป้ กครองนักเรียน
ปัจจุบนั ซึง่ ล้วนมีสว่ นเกีย่ วข้องตัง้ แต่กระบวนการระดมความคิด
วางแผน ระดมทุน ออกแบบ จวบจนมาถึงขัน้ ก่อสร้างและตกแต่ง
อย่างไรก็ดฉี นั รูส้ กึ ประหลาดใจเมือ่ ได้ทราบว่าหนึง่ ในก�ำลังส�ำคัญ
ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังในการก่อสร้างอาคารปฐมวัยสูง 6 ชัน้ ส�ำหรับเด็กเล็ก
เพียง 3 ระดับชัน้ อาคารนีค้ อื บริษทั มืออาชีพทีด่ แู ลโครงการระดับ
ชาติอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้า รวมถึงโครงการ
ค้าปลีกชัน้ น�ำของประเทศอย่างไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ และ
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี มาเป็นผูร้ บั ผิดชอบควบคุมการก่อสร้างกันเลย
ทีเดียว และเกิดเป็นความสงสัยจนต้องการจะหาค�ำตอบ
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ฉันได้มโี อกาสพูดคุยกับดร.จุฑา ธาราไชย หรือทีฉ่ นั คุน้
เคยในนามพีป่ ยุ้ MD63 และคุณธันยนันท์ วิจกั ขณ์สงั สิทธิ์
หรือ คุณนต ซึง่ ในวันนีท้ งั้ สองท่านเป็นตัวแทนของบริษทั
โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PPS
หนึง่ ในบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านวิศวกรรมมืออาชีพชัน้ น�ำใน
ประเทศไทย ผูร้ บั หน้าทีเ่ ป็นวิศวกรทีป่ รึกษาและควบคุม
การก่อสร้างให้กบั อาคารปฐมวัยแห่งนี้
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จุดเริม่ ต้นของ PPS
ในการเข้ามาช่วยดูแลโครงการปฐมวัย
พี่ปุ้ยผู้ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และเคยเข้ามาเป็น
คุณครูชว่ ยสอนทีโ่ รงเรียน ได้เล่าถึงความเป็นมาในการเข้า
มาช่วยดูแลโครงการอาคารปฐมวัยของ PPS ว่า “PPS เป็น
บริษัทท�ำ Project Planning and Management การ
บริหารจัดการโครงการในฐานะเป็นวิศวกรทีป่ รึกษา เราไม่
ได้ทำ� การก่อสร้างแต่ทำ� หน้าทีเ่ หมือนเป็นทีมงานของเจ้าของ

งาน ในการดูแลคุณภาพความเรียบร้อยของการก่อสร้างใน
เชิงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเวลาทีก่ ำ� หนดและอยูใ่ น
งบประมาณทีต่ งั้ เอาไว้ โครงการปรับภูมทิ ศั น์เป็นโครงการ
ที่ชาวมาแตร์ฯ ทุกคนก็ทราบดีและมีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่อง
การบริจาคเงิน เราก็บริจาคในฐานะศิษย์เก่า แต่พอเป็น
เรื่องของการก่อสร้างทางครอบครัวก็คิดว่าเรามีทักษะและ
มีบริการที่เป็นที่รู้จัก จึงอยากเสนอตัวกับทางโรงเรียนว่า
หากยังไม่มีใครที่ดูแลในด้านนี้บริษัทของเราก็อยากจะ
สนับสนุน”
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แล้วเหตุใดโครงการขนาดเล็กอย่างอาคารปฐมวัยจึงต้อง
มีที่ปรึกษาอย่าง PPS เข้ามาช่วยดูแลกันเล่า พี่ปุ้ย
ไขข้อข้องใจว่า “ในฐานะที่ครอบครัวของเราเป็นผู้ให้
บริการในส่วนนี้ และพบว่าไม่ได้มกี ารกล่าวถึงส่วนงาน
Project Management ในแผนงาน บวกกับคุณนต
ทีม่ คี วามผูกพันกับโรงเรียนซึง่ ต้องการท�ำอะไรให้โรงเรียน
อย่างเต็มที่เช่นกัน เราจึงเสนอตัวกับอาจารย์สุมิตรา
และเรียนว่าหากมี Project Manager มาช่วยดูแลก็จะ
ท�ำให้โครงการราบรื่นเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ตาม
แผนงาน เพราะงานทางวิศวกรรมเองก็อาจจะไม่ใช่งาน
ทีเ่ ป็นความถนัดของโรงเรียนด้วย”
คุณนตกรรมการบริหารบริษทั PPS ผูม้ คี วามผูกพันกับ
โรงเรียนในฐานะผูป้ กครอง และลูกสาวของนักเรียนเก่า
เสริมว่า “PPS เด่นเรื่องดูแลงานอาคารที่มีความใหญ่
และซับซ้อนเช่นอาคารสูงหรืออาคารทีม่ ชี นั้ ใต้ดนิ แม้วา่
อาคารปฐมวัยจะสูงแค่ 6 ชัน้ แต่กม็ ชี นั้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ จึงถือว่า
เป็นงานทีต่ รงกับความเชีย่ วชาญ โดยปกติแล้วหากคนที่
ไม่ได้อยูใ่ นอุตสาหกรรมก่อสร้างก็อาจจะไม่ได้นกึ ถึงงาน
Project Management แต่สำ� หรับโครงการขนาดใหญ่
แล้วควรจะมี Project Management ทุกโครงการ เพราะ
เจ้าของงานจะไม่สามารถรูไ้ ด้เองว่างานนีด้ ำ� เนินการได้
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ รวมถึงจะมีรายละเอียด
ยิบย่อยทางวิศวกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนอีกด้วย”
มากกว่าดูแลการสร้างอาคารเด็กเล็ก
แต่คอื การสร้างการเรียนรูแ้ ละแรงบันดาลใจ
ทีย่ งิ่ ใหญ่ให้กบั นักเรียนทุกคน
เมื่อได้ฟังพี่ปุ้ยและคุณนตเล่าต่อไป ฉันจึงได้ทราบว่า
ความตั้งใจที่จะมาช่วยโรงเรียนของ PPS ไม่ได้จ�ำกัด
อยูแ่ ค่การช่วยควบคุมการก่อสร้างอาคารให้กบั นักเรียน
ชัน้ ปฐมวัยเท่านัน้ แต่ยงั ตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างองค์ความรูแ้ ละ
แรงบันดาลใจให้กบั นักเรียนชัน้ ทีโ่ ตขึน้ ไปอีกด้วย โดย PPS
ได้อาสาจัดการเรียนรูโ้ ดยน�ำเสนอโครงการก่อสร้างอาคาร
ปฐมวัยให้เป็นแหล่งเรียนรูจ้ ริงให้กบั นักเรียนทีส่ นใจ
20
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คุณนตเล่าว่า “ตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้างความตัง้ ใจแรกคือเราไม่ตอ้ งการให้การ
ก่อสร้างเป็นสิ่งแปลกปลอมในโรงเรียน แต่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ เป็นที่ดูงานของเด็กๆ โดยที่ไม่ต้องออกไปดูงานข้างนอก
นอกจากนีเ้ รายังอยากให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมผ่านการใช้พนื้ ทีน่ ใี้ นการเรียนรู้
ซึง่ จะก่อให้เกิด Engagement กับตึกขึน้ ตัง้ แต่ตน้ อีกด้วย
เราจึงได้ตงั้ ใจท�ำหลักสูตรเอาไว้ให้เป็นวิชาเสริมส�ำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ทีส่ นใจโดยไม่ได้จำ� กัดว่าต้องเป็นสายวิทย์เท่านัน้ ในการเรียนเจ้าหน้าทีข่ อง
PPS จะเป็นผูอ้ ธิบายและเรียนกันในห้องทีต่ ดิ กับไซต์งาน นักเรียนจะได้เห็น
ของจริงและได้เข้าไปเดินส�ำรวจในสถานทีจ่ ริง”
พีป่ ยุ้ กล่าวเสริมว่า “ในฐานะผูป้ กครองการเลีย้ งเด็กสมัยนีค้ อื เรามีหน้าทีใ่ ห้
Inspiration มอบโอกาสให้เด็กๆ เห็นและลงมือท�ำ จุดหนึง่ ทีโ่ รงเรียนมาแตร์
เดอีฯ มักได้รบั การวิจารณ์คอื เราน่าจะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้แข็งกว่านี้
แต่จริงๆ แล้วความรูใ้ นสายวิทยาศาสตร์มหี ลายแขนงมาก ทัง้ เรือ่ งวิศวกร
มัณฑนากร หรือสถาปนิก นอกจากนีเ้ รายังมองว่าขอบข่ายของสิง่ ทีส่ ามารถ
เรียนรูจ้ ากไซต์งานนีท้ นี่ อกเหนือไปจากความรูท้ างด้านสายวิทยาศาสตร์กม็ ี
เยอะมาก ไม่วา่ จะเป็นงานกราฟิกหรือเนือ้ งานด้านคอนเทนต์ ซึง่ เราไม่อยาก
ปิดโอกาสเด็ก เราคิดว่าถ้าเด็กๆ ได้เห็นว่ามีอาชีพเหล่านีอ้ ยู่ วันหนึง่ เขาอาจ
จะเกิดแรงบันดาลใจและมุมานะทีจ่ ะท�ำงานในสายอาชีพต่างๆ เหล่านี้ จึง
อยากให้เด็กๆ ได้มาเรียนรูอ้ าชีพทีม่ คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้ ได้มาเห็น
ของจริงทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการเรียนรูใ้ นโรงเรียน”
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คุณธันยนันท์ วิจกั ขณ์สงั สิทธิ์ (นต)
น่าเสียดายที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
ท�ำให้การเรียนการเรียนรู้หน้าไซต์งานด�ำเนินอยู่ได้
เพียง 6 เดือนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม PPS ก็ได้
วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะสามารถต่อยอดการเรียนรูจ้ าก
การก่อสร้างอาคารปฐมวัยได้อย่างไร แม้วา่ อาคารจะ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว
“พอมีโควิดโปรแกรมการสอนจึงต้องหยุดไป เราเคย
พยายามที่จะจัดสอนออนไลน์แต่พบว่าการเรียนรู้ดู
แห้งแล้งและไม่สนุก เราเลยวางแผนว่าจะปรับเปลีย่ น
รูปแบบในการสรุปและน�ำเสนอทีหลัง ซึง่ อยูใ่ นโครงการ
ทีอ่ ยากจะท�ำให้กบั นักเรียนหากโรงเรียนสนใจ เพราะ
เรามีตกึ เสมือนทีเ่ ป็น Digital Twin อยูแ่ ล้ว ซึง่ สามารถ
น�ำมาสอนได้เลย”
น�ำเสนอเทคโนโลยีเพือ่ ต่อยอด
การพัฒนาและเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
เมือ่ ฟังถึงตรงนี้ ฉันเริม่ ไม่คนุ้ เคยกับค�ำศัพท์ในวงการ
อย่างค�ำว่า Digital Twin ซึง่ พีป่ ยุ้ และคุณนตก็ได้ชว่ ย
อธิบายให้เห็นภาพว่า “เทคโนโลยีในด้านวิศวกรรมและ
การก่อสร้างในปัจจุบนั ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนทีเ่ รา
จะนึกถึงแต่ภาพงานสมบุกสมบันเพียงอย่างเดียว แต่จะ
มาทางดิจทิ ลั มากขึน้ มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ก่อสร้าง ซึ่งโครงการอาคารปฐมวัยนี้สามารถท�ำให้
นักเรียนได้เห็นภาพของสายธุรกิจนี้ได้ชัดเจนว่า
ประกอบไปด้วยทักษะทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ซึง่ อาจจะ
ตรงกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน”
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“PPS ได้นำ� บริการของเราทางด้าน Digital Assets มาใช้กบั โครงการ โดย
เป็นการจัดเก็บข้อมูลของอาคารก่อสร้าง เช่น การท�ำ Digital Twin หรือ
ฝาแฝดดิจทิ ลั คือการท�ำแบบโมเดลจ�ำลองเสมือนจากวัตถุทางกายภาพ
ซึง่ วัตถุในทีน่ อี้ าจจะเป็นรถยนต์ อาคาร หรือแม้กระทัง่ เมืองก็ได้ โดย
โมเดลนี้จะเชื่อมต่อข้อมูลกับวัตถุจริงทางกายภาพแบบ Real-time
เช่น ข้อมูลด้านการใช้พลังงาน อุณหภูมิ หรือสภาพอากาศ โดยข้อมูล
เหล่านีจ้ ะถ่ายทอดมาอยูใ่ นโมเดล Digital Twin และสามารถน�ำมาใช้
ศึกษา ทดลองพัฒนา และน�ำกลับไปปรับใช้ในการพัฒนาวัตถุจริง
ได้พดู ให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื เหมือนกับว่าเราสร้างอาคารจ�ำลองขึน้ มาอีก
หนึง่ หลังทีเ่ หมือนกับอาคารจริง มีขอ้ มูลต่างๆ เหมือนอาคารจริงทุก
ประการแต่อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั โดยเราสามารถทดลองท�ำอะไรกับอาคาร
จ�ำลองนีด้ กู อ่ นก็ได้ เช่น เปลีย่ นวัสดุ หมุนอาคารเพือ่ ดูทศิ ทางแสง ทิศทางลม
เพือ่ จะได้ทราบว่าหากลงมือท�ำกับอาคารจริงแล้วจะออกมาเป็นอย่างไร
โดยทีย่ งั ไม่ตอ้ งลงมือก่อสร้างจริง ซึง่ ในแง่การออกแบบและการก่อสร้าง
แล้ว เทคโนโลยีนชี้ ว่ ยให้คนท�ำงานสามารถประหยัดทัง้ เวลา ลดขัน้ ตอน
ในการท�ำงาน ลดงบประมาณ และมีอสิ ระในการทดลองและสร้างสรรค์
มากยิง่ ขึน้ ”
“ส�ำหรับการท�ำ Digital Twin ของอาคารปฐมวัย นอกจากจะช่วยเรือ่ ง
การดูแลปรับปรุงอาคารในอนาคตแล้ว ในแง่การเรียนรู้นักเรียนยัง
สามารถศึกษาข้อมูลของอาคารและทดลองเล่นกับ Digital Twin ของ
อาคารปฐมวัยในการออกแบบ ปรับเปลีย่ นวัสดุ เฟอร์นเิ จอร์ ราวกับว่า
ได้สวมบทบาทเป็นผู้ออกแบบคนหนึ่ง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ
เข้าไปย้อนดูขน้ั ตอนการก่อสร้างอาคารปฐมวัยได้ตงั้ แต่ตน้ เพราะ PPS
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ได้บนั ทึกการก่อสร้างในรูปแบบของ AR (Augmented
Reality) และ VR (Virtual Reality) เอาไว้ ให้เด็กๆ
สามารถเข้าไปเรียนรู้ทั้งเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต
ราวกับว่าเหตุการณ์นนั้ อยูต่ รงหน้าจริงๆ โดยเราหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่าการเรียนรูแ้ บบ Virtual หรือในโลกเสมือนจะ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และมอบการเรียนรูใ้ ห้กบั
เด็กๆ ได้หลากหลายแนว นอกเหนือไปจากการเรียนรู้
แบบ On-site ด้วยเช่นกัน”
ใส่ใจดูแลงาน
เสมือนเจ้าของบ้าน
ฉันได้ทราบมาว่านอกจากอาคารปฐมวัยแล้ว PPS ยังได้
เข้ามาช่วยดูแลในส่วนอืน่ ๆ ของโครงการจัดภูมทิ ศั น์ดว้ ย
ซึง่ พีป่ ยุ้ ก็ได้เล่าไว้อย่างน่าประทับใจว่า “เมือ่ PPS ได้มี
โอกาสเข้ามาช่วยงานโรงเรียนงานหลักของเราคืออาคาร
ปฐมวัย แต่ในเมือ่ เราได้มาเป็นผูจ้ ดั การทีป่ รึกษาโครงการ
แล้ว เรามองว่าเราท�ำงานในนามของเจ้าของโรงเรียน
เราจึงไม่สามารถบอกได้วา่ เราจะดูแลแค่อาคารปฐมวัย
เพราะโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ทัง้ หมดคือบ้านของเรา PPS
จึงได้เข้าไปช่วยดูแลส่วนอืน่ ๆ ด้วย เช่น วัดน้อย รวมถึง
ภูมทิ ศั น์โดยรอบเมือ่ โรงเรียนร้องขอหรือเกิดปัญหา เรา
คิดว่าเมือ่ เราอาสามาแล้วเราก็จะตัง้ ใจท�ำให้ดที สี่ ดุ หาก
โรงเรียนมีความกังวลเรือ่ งอะไรเราก็ยนิ ดีชว่ ยดูแล”
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“ส�ำหรับการบูรณะวัดน้อยทีมงานของ PPS ท�ำงานคู่
ขนานกับดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน (โก้) MD63 ซึง่ เป็นผู้
ขุดค้นและท�ำโครงสร้างจริง แต่ส�ำหรับ PPS เราท�ำ
หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลซึง่ จะช่วยในการสืบค้นประวัติ ซ่อมแซม
สามารถน�ำไปใช้ทดลองในการออกแบบได้ในอนาคต”
“PPS ดูแลในเรือ่ งวัสดุและการท�ำ Digital Twin ให้กบั
วัดน้อย เพราะวัดน้อยเป็นอาคารเก่าแก่อายุ 100 ปี จึง
ไม่มแี บบของอาคารดัง้ เดิมเก็บไว้ PPS จึงได้ใช้เทคโนโลยี
ทีเ่ รียกว่า Point Cloud ซึง่ เปรียบเสมือนการถ่ายซีรอกซ์
ตึกทั้งตึกออกมาให้เป็นสามมิติ สิ่งนี้ท�ำให้เรามีแบบ
ของวัดน้อยเก็บไว้ทั้งภายในและภายนอกโดยเรายังได้
บันทึกวัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการบูรณะวัดน้อยเอาไว้ด้วย
หากในอนาคตเราย้อนกลับมาดูกจ็ ะท�ำให้เราทราบมูลค่า
และวัสดุในเวลานัน้ นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีนยี้ งั สามารถ
ช่วยให้เราทดลองเปลี่ยนวัสดุและค�ำนวณราคาออกมา
ให้ดว้ ย ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการท�ำ Facility
Management ในอนาคต” คุณนตอธิบายเสริม
โครงการอาคารปฐมวัย
คือสถานทีซ่ งึ่ แสดงถึงจิตตารมณ์เซอร์เวียม

ตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันมาฉันสัมผัสได้ว่าจิตตารมณ์เซอร์เวียม
“ข้าจะรับใช้” นี่เองที่เป็นเครื่องน�ำทางให้พี่ปุ้ยและคุณนต
ได้พาให้ PPS มาเป็นส่วนส�ำคัญในการดูแลโครงการปฐมวัย
ก่อนจะจากกันฉันจึงขอให้ทงั้ สองท่านช่วยเล่าว่าค�ำว่าเซอร์เวียม
ในความรู้สึกเป็นอย่างไร พี่ปุ้ยขอเริ่มเล่าก่อน “เซอร์เวียม
ไม่ใช่แค่จิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เราอยากแสดงให้เห็นใน
ฐานะทีเ่ ป็นทัง้ ศิษย์เก่า เคยเป็นครู และผูป้ กครอง เราจึงมี
ความผูกพันกับโรงเรียนมาก สิง่ ทีโ่ ดดเด่นในความเป็นเซอร์เวียม
คือความรู้สึกที่ว่า หากมีอะไรที่เราท�ำได้ก็อยากจะท�ำเพื่อ
โรงเรียนของเรา ในวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่รับอดีตที่สวยงาม
มาแล้ว เราจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีมากหากเราจะสามารถท�ำ
ปัจจุบนั ให้ดเี พือ่ ส่งต่ออนาคตทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลาน”
คุณนตก็ได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อค�ำว่าเซอร์เวียมใน
มุมมองของเธอเช่นกัน “แม้จะไม่ใช่ศษิ ย์เก่าแต่ตลอดเวลาทีไ่ ด้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของมาแตร์เดอีฯ เราก็ได้สมั ผัส เรียนรู้ และ
ซึมซับความหมายของค�ำว่าเซอร์เวียมไปโดยไม่รตู้ วั เราได้เห็น
ความตัง้ ใจจริงของโรงเรียนในการมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แก่นกั เรียน
และได้เห็นตัวอย่างจากหลายๆ ฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจไปกับ
โรงเรียนอย่างเต็มทีม่ าโดยตลอด จนเรามีความรูส้ กึ ว่าเราอยาก
มีสว่ นร่วมในการท�ำเพือ่ โรงเรียนและเด็กๆ ให้ดที สี่ ดุ เช่นกัน”
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อาคารปฐมวัย
ในภาพสมบูรณ์

ซ้ายมือ: คุณมณฑน์กร (ประสารราชกิจ) อินทราวุธ MD76
และลูกสาว
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฐมวัยมาอย่าง
เต็มอิม่ ฉันได้มโี อกาสไปเติมเต็มภาพในจินตนาการด้วยการเข้าไปชม
อาคารปฐมวัยทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว โดยคุณครูชญานุช ชูชาติ หัวหน้า
ช่วงชัน้ ปฐมวัย ได้กรุณาพาฉันเดินชมและเล่าว่า “อาคารแห่งนีม้ พี นื้ ที่
ส�ำหรับการเรียนรูข้ องเด็กๆ ทีพ่ ร้อมมากขึน้ โดยออกแบบมาให้รองรับ
รูปแบบการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 3 ถึง ป.2 ซึง่ เป็น
ช่วงวัยทีเ่ น้นการเรียนรูผ้ า่ นความสนใจและลงมือปฏิบตั จิ ริง นอกจากนี้
การทีเ่ ด็กปฐมวัยมาอยูใ่ นอาคารเดียวกันยังสามารถท�ำให้เด็กๆ ได้เรียน
รู้เรื่องการดูแลกันและกันผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างระดับชั้น
ทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัยของเด็กเล็กโดยเฉพาะ ตลอดจนมีสอื่ และอุปกรณ์
ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม และตอบสนองกับธรรมชาติการเรียนรูข้ องปฐมวัย
ได้มากทีส่ ดุ ”
เมือ่ เข้าไปด้านในอาคารมีในความโปร่งโล่งสบาย และการออกแบบอาคาร
ทีเ่ ปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ ห้องเรียนแต่ละห้องมีกระจกต่อเนือ่ งกัน
ซึง่ ท�ำให้งา่ ยต่อการสอดส่องดูแลเด็กๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างทัว่ ถึง และ
ก่อให้เกิด Sense of Community ซึง่ น่าจะช่วยให้เด็กๆ รูส้ กึ คุน้ เคยและ
อบอุน่ ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ไม่ยาก การออกแบบทีใ่ ช้ประโยชน์พนื้ ที่
อาคารอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงผลงานของเด็กๆ ห้องสมุด
ขนาดย่อม และรองรับกิจกรรมได้หลากหลายแบบ
คุณครูชญานุชยังได้เล่าอีกว่า “ในขั้นตอนพัฒนาการออกแบบอาคาร
ปฐมวัย คุณครูได้มสี ว่ นร่วมในการระดมความคิด แสดงความคิดเห็น
และบอกความต้องการมาตัง้ แต่แรก ทัง้ เรือ่ งอุปกรณ์การเรียน เฟอร์นเิ จอร์
ว่าแบบใดทีจ่ ะเหมาะสมกับการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั และรองรับกับการเรียนรู้
ในรูปแบบอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตอีกด้วย ไม่เพียงแต่คณุ ครู
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เท่านัน้ เรายังให้ความส�ำคัญกับความต้องการของเด็กๆ
โดยเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้วย
ในฐานะผูท้ จี่ ะได้ใช้งานจริง เช่น นักเรียน ป.1 และ ป. 2
ได้มีโอกาสมาทดลองนั่งเก้าอี้เพื่อเลือกว่าชอบแบบไหน
แบบไหนสบายมากทีส่ ดุ เป็นต้น”
ฉันก้าวออกมาจากอาคารปฐมวัยในวันนี้ พร้อมกับหลาก
หลายความคิดและความรู้สึกในฐานะศิษย์เก่า ฉันรู้สึก
ภาคภูมใิ จและตืน้ ตันใจทีไ่ ม่วา่ เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด
หรือโลกจะเปลีย่ นไปแค่ไหน แต่คณุ ค่าความดีงามอย่าง
จิตตารมณ์เซอร์เวียมที่โรงเรียนเฝ้าปลูกฝังมาโดยตลอด
ยังคงเข้มข้นในจิตใจของแวดวงชาวมาแตร์ฯ ทุกคน และ
เป็นเสมือนหัวใจที่หล่อเลี้ยงให้โรงเรียนสามารถยืนหยัด
มาได้อย่างสง่างามจนถึงวันนี้ ในขณะเดียวกันในฐานะ
ผูป้ กครอง ฉันรูส้ กึ ดีใจทีล่ กู สาวของฉันได้มโี อกาสเข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนทีไ่ ม่เพียงส่งต่อค่านิยมอันดีงาม แต่ยงั
มีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืน ฉัน
รูส้ กึ สบายใจและขอบคุณทีล่ กู สาวของฉันจะได้อยูใ่ นสังคม
ทีแ่ วดล้อมไปด้วยบุคลากรต่างๆ ทัง้ คุณครู ศิษย์เก่า และ
ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีความตั้งใจ
อย่างแรงกล้าทีจ่ ะส่งมอบอนาคตทีด่ ใี ห้กบั เด็กๆ ต่อไป
อาคารปฐมวัยแม้จะเป็นอาคารหลังเล็กที่
สร้างขึน้ เพือ่ เด็กปฐมวัย แต่อาคารหลังนีไ้ ด้
มอบการเรียนรู้ คุณค่า และความภาคภูมใิ จ
ให้แก่ชาวมาแตร์ฯ ทุกคนอย่างแท้จริง
###

วารสารเซอร์เวียม
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รายนามผูส้ มัครนายกและกรรมการ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผูส้ มัครนายกสมาคม
คุณอรนุช ว่องปรีชา MD 49
ผูส้ มัครกรรมการ

คุณศรีชนก วัฒนศิริ MD 44
คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์ MD 49
คุณผาสุก สัมปุณณะโชติ MD 49
คุณชนินทร ปัญญาดิลก MD 50
คุณอลิศรา สุวรรณปริญญา MD 50
คุณกุลยา ชิตานนท์ MD 50
คุณอนินทิตา โคมิน MD 50
พญ.สุกญั ญา ชัยกิตติศลิ ป์ MD 54
คุณพันธุน์ ภา ว่องวิไลกุล MD 55
คุณมณีนภา ดวงดารา MD 56
คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ MD 56
คุณเจนเนตร เจริญศิรวิ ฒั น์ MD 56
คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ MD 57
คุณอินทุกานต์ คชเสนี สิรสิ นั ต์ MD 57
คุณสิรมิ น ณ นคร MD 58
คุณเพชรรินทร์ มีเดช MD 59
คุณขวัญชนก คงสิริ MD 61
คุณมจุลนิ ท์ กิตสิ ทิ ธิ์ MD 61
คุณปพิชญา โหสกุล MD 63
คุณกุลศิริ ไชยนพกุล MD 65
คุณสินนี ารถ เองตระกูล MD 67
คุณอรพิน เหตระกูล MD 67
ดร.รัสวดี ควรทรงธรรม MD 77
คุณอธิษฐาน องค์พเิ ชฐเมธา MD 77
พญ.วรมา เกษมพิพฒั น์ชยั MD 73
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Entertainment
Writer: ชลิสา เดอซูซ่า (แครอล) MD58

ท่องโลกมายา

...กิมจินคร

ปีนี้ถือเป็นปีที่มีซีรีส์เกาหลีดีๆ น่าประทับใจ ทั้งเนื้อหา บทที่ถูกคราฟต์มา
อย่างดี รวมถึงคุณภาพการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดให้เราได้ชมกันเพลิน
แถมได้ข้อคิดดีๆ วันนี้เลยอยากถือโอกาสแนะน�ำซีรีส์ดีต่อใจเรื่องโปรดที่
ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ย้อนเวลากลับไป
หาอดีตในยุคทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ซีรสี เ์ กีย่ วกับชีวติ ผูค้ นทีแ่ สนจะ
ธรรมดาแต่สามารถสร้างความประทับใจให้ตราตรึงในใจเราได้ รวมทัง้ เรือ่ งราว
ของคนที่มีความแตกต่างหากแต่มีคุณค่าในตัวเอง ส�ำหรับ 4 เรื่องนี้ถือเป็น
ตัวท็อปที่ควรรับชม

Twenty-Five Twenty-One

การก้าวผ่านอุปสรรคของวัยรุ่นยุค IMF เพื่อคว้าฝัน
(Score : 10/10)
ซีรสี น์ ำ�้ ดีทบี่ อกเล่าเกีย่ วกับความมุง่ มัน่ ในการท�ำทุกอย่างเพือ่ ทวงคืน
ความฝันของเด็กมัธยมทีถ่ กู พรากไปโดยยุคสมัย IMF ทีท่ ำ� ให้หลายๆ
ธุรกิจเจ๊ง หมดตัว หลายๆ กิจกรรมในโรงเรียนถูกยกเลิก
นาฮีโด” (คิมแทรี) เด็กสาวมัธยมชั้นปีที่ 5 ที่ชีวิตทุ่มเทให้กับการ
ฟันดาบ เรือ่ งเรียนไม่ตอ้ งพูดถึง ความฝันคืออยากติดทีมชาติ และ
มีนักกีฬาในดวงใจคือ “โกยูริม” ที่อายุเท่าๆ กัน แต่น�ำโด่งไปได้
เหรียญทองในการแข่งขันนานาชาติแล้ว ท�ำให้เธอต้องติดตามและ
แอบชอบจนท�ำทุกวิถที างทีจ่ ะไปอยูโ่ รงเรียนเดียวกันเพราะอยากฝึก
อยูใ่ กล้ๆ แต่เมือ่ ได้ไปอยูท่ มี เดียวกันแล้วเรือ่ งกลับไม่เป็นไปตามคาด
จากคนที่ชื่นชอบมากๆ ต้องกลายเป็นศัตรู
ด้านพระเอกของเรา “แพคอีจิน” (นัมจูฮยอก) ก็เป็นคุณหนูตกอับ
เพราะพิษ IMF ท�ำให้ต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันและ
กระเสือกกระสนอดทนใช้ชีวิต โชคดีที่มีทุนมาดีคือเป็นคนจิตใจดี
นิสัยดี สู้ไม่ถอย ไม่ยึดติดกับความเป็นอยู่หรูหราแบบเดิมๆ แต่
กลับสู้ชีวิตด้วยตัวเอง มาเจอกับนางเอกที่ต่างเป็นแรงบันดาลใจ
และก�ำลังใจให้กัน จนในที่สุดก็ฝ่าฝันจนได้เป็นนักข่าว
การด�ำเนินเรื่องนั้นเรียบง่ายแต่น่าสนใจ บทถูกเขียนมาอย่างดี
แต่ละตอนจะมีคำ� พูดสอนใจให้คนทีท่ อ้ แท้กบั ชีวติ ได้ดี การมองโลก
ในแง่งามในทุกปัญหาที่เกิด แค่พลิกมุมมองนิดเดียวก็จะพบกับ
เรือ่ งดีๆ ได้ มีคำ� คมและมุกน่ารักๆ ของเหล่าตัวละครทีท่ ำ� ให้อมยิม้
น�้ำตารินได้ในทุกตอน แถมยังมีไอเท็มฮิตๆ ตามยุคสมัยให้เราได้
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ย้อนนึกถึงเรือ่ งราวความทรงจ�ำกลับไปสูว่ ยั เยาว์อกี ครัง้ ตัว
เรื่องให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ของเพื่อน ครอบครัว
และคนรัก และแตะประเด็นความขัดแย้งใน Role ของ
แต่ละคน ทีต่ อ้ งพิจารณาบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตัวเอง
นักแสดงนีจ่ ดั ว่าตัวท็อปเลย “นัมจูฮยอก” คนโปรดของใคร
หลายๆ คน คาแรกเตอร์เป็นคนอบอุ่นมากจนตกหลุมรัก
ได้เลย ส�ำหรับนางเอก “คิมแทรี” นี่ก็เล่นได้สุดติ่งจริงๆ
ตัวจริงอายุ 31 แล้ว แต่เล่นเป็นเด็ก 18 ได้เนียนมาก วิธี
การพูด การเดิน การท�ำหน้าท�ำตาทะเล้น บู๊ซ่า น่ารัก และ
กวนโอ๊ยในเวลาเดียวกัน สรุปว่าน่าเอ็นดูและน่าเอาใจช่วย
มากๆ และจากบทนี้เองท�ำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงน�ำ
ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Baeksang Arts Awards ครั้ง
ที่ 58 ส่วนนักแสดงสมทบทีเ่ ล่นเป็นกลุม่ เพือ่ นรักก็ชว่ ยสร้าง
ให้เรื่องสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวัยมัธยมนั้นคือวัย
ทีต่ ดิ อยูก่ บั เพือ่ น เพือ่ นแทบจะคือทุกสิง่ เราจึงจะเห็นความ
สัมพันธ์ของเพื่อนทั้ง 4 คนที่ต่างช่วยสนับสนุนความคิด
การตัดสินใจของกันและกัน ฝ่าฟันอุปสรรคของวัยไปด้วยกัน
ท�ำให้ข้ามผ่านช่วงเวลายากล�ำบากและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีความสุข ในทางเดินชีวิตที่เลือกแล้วในแบบของตัวเอง
(ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)

วารสารเซอร์เวียม
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Extraordinary Attorney Woo
พราะความแตกต่างนั้นคือความพิเศษ
(Score : 10/10)

ซีรีส์แนวกฏหมายที่แหวกแนวด้วยการเขียนบทให้ตัวละครน�ำที่
เป็นทนายสาวมีอาการออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum
Disorder) แค่เห็นพรีววิ ก็ตอ้ งปักหมุดทันที แล้วยิง่ ได้นกั แสดงสาว
มากความสามารถอย่างพัคอึนบินมาถ่ายทอดตัวละคร “อูยองอู”
ก็ยิ่งต้องติดตาม
“อูยองอู” (พัคอึนบิน) เด็กสาวออทิสติกที่มีไอคิวสูง เรียนเก่ง
ความจ�ำดี จบเกียรตินยิ มจากมหาวิทยาลัยโซล ฟังดูโปรไฟล์เป๊ะปัง
ดีเลิศจนบริษัทชั้นน�ำคงต้องแข่งกันคว้าตัวไว้ เสียอย่างเดียวคือ
อคติเรือ่ งการทีเ่ ธอไม่ปกติเหมือนคนอืน่ ๆ มีเพียงบริษทั กฎหมาย
ฮันบาดาทีม่ องข้ามสิง่ นีท้ ะลุไปถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงและแตกต่าง
ของเธอ จึงรับเธอเข้าไปท�ำงานในทีมกฎหมายของทนาย “จองมยองซอก”
(คังกียอง) โดยมีเพื่อนร่วมทีมเป็นเพื่อนจากมหาวิทยาลัเดียวกัน
“ชเวซูยอง” (ฮายุนคยอง) และมีคู่ปรับที่พร้อมโค่นเธออยู่ตลอด
“ควอนมินซู” (จูจงฮยอก) แต่กม็ ตี วั ช่วย “อีจนุ โฮ” (คังแทโอ) จาก
ทีมด�ำเนินคดีทตี่ อ้ งท�ำงานร่วมกันเพือ่ คอยช่วยซัพพอร์ตเรือ่ งข้อมูล
หลักฐานต่างๆ
เรือ่ งนีด้ ำ� เนินเรือ่ งได้ละมุน น่ารัก มีมกุ ตลกเบาๆ ให้เอ็นดูอยู องอู
คดีความที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินเรื่องก็ไม่ได้เคร่งเครียดนัก เป็น
เรือ่ งราวใกล้ๆ ตัวเรา เน้นให้ความส�ำคัญกับชีวติ ของตัวละครมากกว่า
ระหว่างทางเราจะเห็นการปรับตัวเพื่อเติบโตและสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมบนโลกของความเป็นจริงของยองอู เธอได้รู้จักกับ
ความรูส้ กึ ใหม่ๆ โลกทัศน์ทกี่ ว้างขึน้ โดยการตีความท�ำความเข้าใจ
ในแบบของเธอ ซึ่งก็ถือว่าเธอท�ำได้ดีทีเดียว

ทีน่ า่ สนใจอีกเรือ่ งก็คอื การน�ำเสนอเรือ่ งราวของปลาวาฬซึง่
เป็นสิ่งที่ยองอูสนใจมาตั้งแต่เป็นเด็ก เธอจดจ�ำปลาวาฬได้
ทุกสายพันธุ์ วิถชี วี ติ อาหารการกิน แหล่งอาศัย นิสยั ใจคอ
และไม่เคยเบือ่ ที่จะพูดถึงพวกมันให้คนรอบข้างฟัง ซึ่งเมื่อ
ได้ฟังแล้วก็จะมึนตึ้บเบือนหน้าหนีไปซะทุกคน มีก็เพียง
อีจนุ โฮเท่านัน้ ทีด่ เู หมือนว่าจะมีความสุขไปกับการฟังเรือ่ งเล่า
ของเธอ เวลาทีย่ องอูคดิ อะไรออก ปลาวาฬมักจะโผล่มาขึน้ มา
ซึ่งต้องบอกว่าการท�ำ CG นั้นเนียนมาก เพราะบางที
ปลาวาฬก็จะมาแหวกว่ายอยู่ในเมืองหรือในศาลซะงั้น
บทเรือ่ งนีด้ ดี้ ี สามารถน�ำเอาความแตกต่างของคนทีม่ อี าการ
ออทิสติกขึน้ มาท�ำให้ดเู ป็นเรือ่ งพิเศษ ท�ำให้เป็นฮีโร่ทไี่ ม่ตอ้ ง
เพอร์เฟกต์ ท�ำให้คนดูได้เรียนรูว้ า่ มุมมองทีม่ าจากมุมเล็กๆ
ก็สามารถเกิดเป็นประเด็นทีช่ ว่ ยพลิกชีวติ คนได้ ดูไปก็อมยิม้
ไปกับความน่ารักของอูยองอู ต้องยกเครดิตให้พคั อึนบินไป
เต็มๆ กับการสร้างคาแรกเตอร์ได้นา่ รักน่าเอ็นดูขนาดนี้ รวมถึง
ถ่ายทอดลักษณะพิเศษของอาการออทิสติก การแสดงอารมณ์
ที่ตรงไปตรงมา ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเหมือนคนปกติทั่วไป
ที่บางครั้งอาจดูทื่อไปจนท�ำให้คนฟังสะอึกได้ นี่ถ้าเป็นคน
ปกติอาจโดนตบปากไปแล้ว แต่ด้วยความใสสื่อของเธอก็
ท�ำให้เราให้อภัยกับความ Blunt นั้นได้
เรือ่ งนีแ้ นะน�ำมากถึงมากทีส่ ดุ ถือว่าเป็นอีกหนึง่ ซีรสี ท์ ดี่ ขี อง
ปีนี้เลย ถ้าไม่มีม้ามืดแหกโค้งในช่วงอีก 4 เดือนหลังนี่ ปีนี้
พัคอึนบินน่าจะคว้ารางวัลนักแสดงน�ำมาครองเป็นแน่!
(ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)
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Our Blues

วันฟ้าหม่นของคนธรรมดาๆ บนเกาะเชจู
(Score: 9.5/10)
การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้นมักจะเรียบง่ายและเปิดเผย
คนพืน้ ถิน่ จะรูจ้ กั กันหมด รับรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ และอินไปด้วยเสมือน
เป็นเรือ่ งของตน เฉกเช่นเดียวกับหลายๆ ชีวติ ในเรือ่ ง Our Blues ทีม่ ี
ความสัมพันธ์ที่ไขว้เกี่ยวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรือ่ งนีจ้ ะมีความหลากหลายของเรือ่ งราวเพราะมีตวั ละครทีเ่ ป็นตัวแทน
ของชีวิตและความรักในรูปแบบต่างๆ ซึ่งฉากหลักของเรื่องเกิดขึ้น
ทีต่ ลาดในหมูบ่ า้ นพูรงึ บนเกาะเชจู สถานทีท่ แี่ ต่ละชีวติ ด�ำเนินไปด้วย
การมีอาชีพค้าขายอยูท่ นี่ นั่
เปิดเรื่องด้วยคู่เพื่อนสนิทที่เคยเป็นรักแรกสมัยมัธยม “ชเวฮันซู”
(ชาซึงวอน) กับ “จองอึนฮี” (อีจองอึน) คนนึงไปใช้ชีวิตในโซลเป็น
มนุษย์เงินเดือนที่ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อการใช้ชีวิตแบบคนกรุง อีกคน
ตัดสินใจใช้ชวี ติ อยูท่ เี่ ชจูโดยไม่ได้เรียนสูง แต่กลับประสบความส�ำเร็จ
มีเงินมากมาย จุดที่เขาทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งนั้นมีเรื่องที่ต้อง
ท้าทายความรู้สึก การตัดสินใจ และมิตรภาพ
เพือ่ นทีเ่ คยรักกันมากแถมลุยฝ่าดงนักเลงมาด้วยกัน พ่อค้าซุปกระดูก
ในตลาด “จองอินกวอน” (พัคจีฮวัน) และพ่อค้าน�้ำแข็ง “บังโฮชิก
(ชเวยองจุน) วันหนึง่ เกิดเรือ่ งผิดใจจนมองหน้ากันไม่ตดิ เจอหน้ามีแต่
เรื่องทะเลาะด่ากันเละเทะ ท้าตีท้าต่อยอยู่ตลอด มีลูกก็อายุเท่ากัน
เรียนที่เดียวกันอีก แถมยังต้องมาแข่งกันเรื่องอันดับการสอบ ท�ำให้
คุณพ่อทัง้ สองมีเรือ่ งให้ทา้ ทายกันอยูต่ ลอด วันหนึง่ เกิดเรือ่ งไม่คาดฝัน
ทีท่ ำ� ให้ทงั้ คูพ่ อ่ และคูล่ กู ต้องตัดสินใจครัง้ ยิง่ ใหญ่ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อ
ชีวติ และอนาคตของทุกคน เหตุการณ์หนักหนาสาหัสนีท้ ำ� ให้พวกเขา
ได้กลับมาพิจารณาความสัมพันธ์และเรื่องบาดหมางในใจอีกครั้ง
“จองฮยอน” (แบฮยอนซอง) ลูกชายของจองอินกวอน มีบุคลิกสุภาพ
น่ารักต่างจากพ่อ ดันมารักกับลูกสาวคูแ่ ค้นของพ่อ “บังยองจู”(โนยุนซอ)
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)
พบรักกับหญิงสาวรุน่ พีต่ า่ งถิน่ ทีม่ เี สน่หน์ า่ รักแสนรัญจวนใจ “อียองอ๊ก”
(ฮันจีมนิ ) ใครๆ ต่างก็พากันแอนตีเ้ พราะมองว่าเธอเป็นคนขีโ้ กหก
แถมชอบสร้างเรือ่ งให้กบั เหล่าแฮนซอรุน่ ใหญ่วยั ดึก (นักด�ำน�ำ้ เก็บหอย
ใต้ทะเล) ทั้งสองจะผ่านอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ไปได้ยังไง และ
ความลับที่เธอปกปิดเอาไว้จะคลี่คลายได้รึเปล่า
“โกมีรนั ” (ออมจองฮวา) เพือ่ นสาวคนสนิทของอึนฮีทตี่ า่ งกันราวฟ้ากับ
เหว คนหนึง่ เป็นสาวชาวกรุง สวย ร่าเริง ป็อปปูลา่ ในหมูห่ นุม่ ๆ อีกคน
เป็นแม่ค้าขายปลาขี้โวยวาย คนรอบตัวมักเปรียบเทียบเพื่อนรัก
สองคนนีอ้ ยูเ่ สมอ แต่ใครจะรูว้ า่ ภายใต้การแสดงออกแต่ละอย่างนัน้
ลึกๆ แล้วแต่ละคนรู้สึกยังไง
คนทีไ่ ด้รบั การนับถือจากชาวเกาะ “คุณยายชุนฮี” (โกดูชมิ ) หัวหน้า
แฮนซอของเกาะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใครๆ ก็ต้องเกรงใจ วันหนึ่ง
ต้องมารับบทพีเ่ ลีย้ งหลานสาวตัวน้อย “อึนจี” (กีโซยู) ทีล่ กู สะใภ้มา
ฝากทิ้งไว้ ท�ำให้เธอต้องฝ่าฟันกับปมชะตาชีวิตที่แสนอาภัพ
ดงซอกมีความขุน่ เคืองใจต่อแม่ “คังอ๊กดง” (คิมฮเยจา) ด้วยเหตุผล
บางอย่าง ท�ำให้มีความหมางเมินไม่ใส่ใจ ต่างคนต่างก็เก็บความ
รู้สึกไว้ในใจลึกๆ แต่โชคชะตาก็ท�ำให้เขาต้องข้ามผ่านความรู้สึก
น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจไป เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความทรงจ�ำสุดท้ายทีต่ า่ งมีความสุข
ร่วมกัน
เรือ่ งนีถ้ อื เป็นซีรสี ท์ ดี่ อี กี เรือ่ งหนึง่ ทีค่ วรดู แค่นกั แสดงทีค่ ดั มาก็เบอร์
ท็อปทัง้ นัน้ ช่วยกันถ่ายทอดปัญหาผ่านการแสดงทีไ่ ด้อารมณ์กนั แบบ
สุดๆ แต่ละตอนจะให้แง่คิดที่ได้จากการมองชีวิตของคนที่แสนจะ
ธรรมดา ความสัมพันธ์ที่มีปมปัญหาให้ต้องฝ่าฟัน บรรยากาศของ
เรื่องก็รื่นรมย์จนอยากบินไปเกาะเชจู เพลงประกอบที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละความสัมพันธ์ก็ไพเราะ สื่อสารได้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจ
(แม้จะฟังไม่รู้เรื่องก็ตาม)
แม้ว่าชีวิตจะมีความหม่นหมองแค่ไหน เราก็ต้องอย่าลืมไขว่คว้า
หาความสุขด้วย
(ดูได้ทาง Netflix มี 20 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง)

28

l

วารสารเซอร์เวียม

Serviam Oct 2022 V6.indd 28

1/11/2565 BE 08:20

My Liberation Notes

ชีวิตอันแสนน่าเบื่อที่รอคอยการปลดปล่อยสู่อิสรภาพ
(Score: 9.5/10)
เรื่องราวชีวิตติดล็อกของ 3 พี่น้องจากครอบครัวธรรมดาที่อาศัยอยู่ใน
เมืองซันโพห่างไกลจากกรุงโซล ทั้งสามต่างมีปมประเด็นความรู้สึก
ด้อยกว่าคนอื่นๆ ไปกันคนละแบบ
พีส่ าวคนโต “ยอมกีจอง” (อีเอล) เป็นคนทีอ่ อกจะหัวร้อนง่าย ปากไว
ไม่กลัวใคร เธอรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการเดินทางไปกลับที่ท�ำงานด้วย
รถไฟ ทีต่ อ้ งใช้เวลาเกินชัว่ โมงท�ำให้ไม่ได้ใช้ชวี ติ เต็มทีเ่ พราะต้องพะวง
กับการเดินทางกลับบ้าน และด้วยวัยเข้าใกล้เลข 4 แล้วแต่ยงั ไม่มแี ฟน
ไม่มวี แี่ ววว่าจะได้แต่งงาน จึงเป็นปมทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ถึงความไม่สมบูรณ์แบบ
ของชีวติ
น้องชายคนกลาง “ยอมชางฮี” (อีมนิ กิ)เป็นคนทีช่ า่ งพูด พูดไม่หยุด บ่น
เรือ่ งเพือ่ นร่วมงาน และเรือ่ งความด้ อยของตัวเองจนคนรอบตัวต้องฟัง
จนหูชา แต่จริงๆ แล้วเป็นคนจิตใจดีมคี วามเห็นอกเห็นใจคนอืน่ เขารูส้ กึ
อยากจะย้ายไปเป็นคนเมือง อยากมีรถ อยากมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
แต่รายได้ไม่เพียงพอจึงต้องทนอยูใ่ นสภาพเดิมๆ
ส่วน “ยอมมีจอง” น้องเล็ก (คิมจีวอน) เป็นคนนิง่ ๆ ไม่คอ่ ยพูด ไม่คอ่ ย
ยิม้ ใครว่าอะไรก็ไม่โต้ตอบ เธอมักจะถูกกดดันจากคนรอบข้างในทีท่ ำ� งาน
ทัง้ เรือ่ งสไตล์การใช้ชวี ติ รวมไปถึงการแต่งตัว ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตัวเองไม่ดพี อ
และเหนือ่ ยหน่ายกับชีวติ บางครัง้ ที่ เธอเหลืออดจริงๆ ก็มกั มีวลีเด็ด
หลุดออกมาจากปากจนคนฟังต้องสะอึก
ประเด็นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกิจวัตรประจ�ำวันนี้เอง ที่ท�ำให้
แต่ละคนรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเอง
วันหนึ่งมีผู้ชายแปลกหน้า “คุณกู” (ซนซอกกู) ย้ายเข้ามาอาศัยใน
หมู่บ้านและกลายเป็นเพื่อนบ้านของพวกเขา แถมยังเป็นผู้ช่วยพ่อใน
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ผลิตอ่างล้างจาน ไม่มีใครรู้ที่มาของชายคนนี้ ไม่รู้
แม้แต่ชื่อจริง รู้แต่เพียงว่าเขาชอบนั่งกินเหล้าหน้าบ้านทุกเย็น ไม่ค่อย
พูดจาหืออืออะไรกับใคร บุคลิกเงียบงันทีบ่ างทีกส็ ร้างความรูส้ กึ อึดอัด
เมือ่ อยูใ่ กล้ๆ บางทีกร็ สู้ กึ สะพรึงเมือ่ เขาเหลือบมองอย่างเย็นชา แต่กลับ
ไม่มีค�ำพูดอะไรหลุดออกจากปาก

ระหว่างทีเ่ รือ่ งด�ำเนินไปก็จะมีความท้าทายรูปแบบต่างๆ
ให้กบั แต่ละชีวติ แต่ละคนต่างก็มวี ธิ จี ดั การกับปัญหาใน
แบบของตัวเอง ทีท่ ำ� ให้คนดูรสู้ กึ คอยเอาใจช่วย อึดอัด
ร่วมไปกับตัวละคร คอยช่วยลุน้ ให้ผา่ นเหตุการณ์ตา่ งๆ
ไปให้ได้
เรื่องนี้ด�ำเนินเรื่องแบบเซอร์ๆ หน่อย ไม่ค่อยเหมือน
ซีรสี เ์ รือ่ งอืน่ ๆ จะมีความนิง่ ๆ ทิง้ ภาพบรรยากาศให้เรา
คิดตามความรู้สึกของตัวละคร ส�ำหรับบทจัดว่าดีเลย
แต่ละอย่างที่ตัวละครแต่ละตัวพูดออกมานี่มันเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกจริงๆ ของคนที่เจอสถานการณ์
นั้นๆ ไม่ได้ประดิษฐ์ให้ดูสวย แต่มันตรงไปตรงมา
ลึกซึง้ ถึงใจ กระตุกความรูส้ กึ ส่วนลึกออกมา แต่ละตอน
ที่ด�ำเนินไปซีรีส์ก็หาทางออกให้กับตัวละครแต่ละตัว
เพื่อคลี่คลายความกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ไปสู่
อิสรภาพอย่างที่แต่ละคนต้องการ เป็นการปลดปล่อย
อิสรภาพให้กับความรู้สึกของตัวเองที่ถูกกักขังไว้
(ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชัว่ โมง)
เกี่ยวกับผู้เขียน : ชลิสา เดอซูซ่า (แครอล) MD 58
เจ้าของบริษัทกราฟิกดีไซน์
บริษัท ฮิพ โอ โซ เฟมัส จ�ำกัด
และนักเขียนอิสระเกี่ยวกับประสบการณ์ท่องเที่ยว
รีวิวซีรีส์ หนัง ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว ส�ำหรับคนที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลี
สามารถติดตามอ่านรีวิวซีรีส์และหนังเกาหลี
เรื่องอื่นๆ ได้ที่
Facebook Fanpage: My Life is a Series
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