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เราไม่ห่างกัน	ในวันที่ต้องห่างกัน

วารสารเซอร์เวียมเดือนกรกฎาคม	2564	ฉบับนี้	เป็นฉบับที่ขอแนะน�าคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า 
มาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์	วาระปี	2563-2565	ซึ่งคุณอรนุช	ว่องปรีชา	>>ป๊อด	MD49	ได้รับเลือก 
ให้เป็นนายกสมาคมฯ	อย่างเป็นทางการ	พร้อมคณะกรรมการที่ได้รวมศิษย์เก่าหลากหลายรุ่นมาร่วมกัน 
ท�างานตามจิตตารมณ์ของเซอร์เวียมที่โรงเรียนได้ปลูกฝังมาโดยตลอด

วารสารฉบับนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์ท่ีจะส่งข่าวไปยังสมาชิกทุกท่านแทนการพิมพ์แบบ
เดมิเพือ่ให้ทนัยคุสมยัดจิทัิลและยงัเป็นการรกัษ์โลกโดยการลดการใช้ทรพัยากรท่ีมอียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ
ด้วยค่ะ

แม้ช่วงเวลานีจ้ะเป็นช่วงของสถานการณ์โควดิ-19	ในยามท่ีสงัคมยากล�าบากเช่นนีแ้ต่นกัเรยีนเก่าหลายๆ	
ท่านกไ็ด้ออกไปช่วยเหลอืผูท่ี้พบกบัความล�าบากอย่างต่อเนือ่ง	ได้ช่วยกนัคนละไม้ละมือตามท่ีตนเองถนัด	
บ้างลงพื้นที่ช่วยชุมชนหลายๆ	แห่ง	บ้างก็น�าอาหารไปส่งให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์	บางคนก็
ช่วยหน่วยงานราชการตามจิตตารมณ์ที่เราได้เคยปลูกฝังมา	

ส่วนบางกิจกรรมของทางสมาคมอาจมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเลื่อนออกไปหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ข่าวสารต่างๆ	 ยังสามารถติดตามกันได้ตามช่องทางต่างๆ	 เช่นเดิม 
ไม่ว่าจะเป็นทาง	Facebook:	Mater	Dei	School	Alumni	(Official)	 	IG:	ourmaterdei	หรือ	www.
ourmaterdei.com	

สุดท้ายนี้แม้ว่าหลายคนจะยังคงต้อง	WFH	อยู่แต่อย่าปล่อยให้การอยู่บ้านต้องเซ็ง	หลายคนเริ่มหันมาดู 
ซรีส์ีเกาหลีกนัตอนอยู่บ้านหยดุเชือ้เพือ่ชาตกินัตัง้แต่ช่วงโควดิ-19	ปีก่อน	จนเป็นติง่เกาหลกีนัไปหลายคน 
เพื่อเป็นการเอาใจคอซีรีส์เกาหลีฉบับนี้ก็ได้รับการรีวิวซีรีส์เด็ดๆ	 หลากหลายรสชาติจากชลิสา	 เดอซูซ่า	
MD58	มาฝากด้วยค่ะ		

อินทุกานต์	คชเสนี	สิริสันต์
>>อิน	MD57

สารจากสาราณยีกร

กรรมการฝ่ายสารณียกร 
อินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์ 
>>อิน MD57
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ป๊อด-อรนุช	 ว่องปรีชา	MD49	 และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาท�างานรับใช้โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	อันเป็นที่รักของพวกเรา

ป๊อดและคณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะยึดจิตตารมณ์เซอร์เวียมที่พวกเราได้รับการปลูกฝังต้ังแต่เราได้ก้าวเข้ามาศึกษา
ในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	มาเป็นแนวทางในการท�างานสมาคมฯ	เพื่อรับใช้โรงเรียน	พวกเรามีความคิดที่สอดคล้องกันว่า
เมื่อเราท�างานให้โรงเรียน	เราไม่เคยตั้งค�าถามเลยว่าเราจะได้รับอะไรตอบแทนจากโรงเรียน	แต่ในทางตรงข้ามเราจะถาม
ตัวเองว่าเราจะท�าอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	อันเป็นที่รักและภูมิใจของพวกเรา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้พวกเราต้องมีความตั้งมั่นที่จะต้องหาแนวทางในการท�างานในรูป
แบบใหม่	และพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่นกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	โดยการจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนุนและ
ช่วยเหลอืกจิการต่างๆ	ของโรงเรยีนตามวสิยัทัศน์และพันธกจิของโรงเรยีน	และเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ระหว่างรุน่พี-่รุ่นน้อง	
นักเรียนกับคุณครู	และมีโอกาสที่พวกเราจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน

ป๊อดขอฝากกิจกรรมต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	และขอฝากวารสารเซอร์เวียมฉบับนี้ไว้ด้วยนะคะ

ป๊อดและคณะกรรมการหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ	น้องๆ	มาแตร์เดอีฯ	ทุกท่านนะคะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

อรนุช	ว่องปรีชา
ป๊อด	MD49

สารจากนายกสมาคม

นกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลัย

ในพระบรมราชปูถัมป์

นายกสมาคมฯ
อรนุช ว่องปรีชา 
>>ป๊อด MD 49

ÍÃ¹Øª  Ç‹Í§»ÃÕªÒ        »ˆÍ´ : MD 49
¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ
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Meet 
Our President

อรนชุ ว่องปรชีา 

>>ป๊อด MD 49 

หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ป๊อด-อรนุช	ว่องปรีชา	MD49	นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่ของเราผ่านทางสื่อต่างๆ	 ของสมาคมฯ	 กันมาบ้างแล้วนะคะ	 ด้วยพี่ป๊อดนั้น
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	 มามากมาย	 ซึ่งล้วนเป็นงานท่ีประสบความส�าเร็จอย่าง
มากทั้งสิ้น	 วันนี้ทีมงานวารสารเซอร์เวียมจึงได้ถือโอกาสในช่วง	WFH	 ชวนพ่ีป๊อดมา	Zoom	 ย้อนอดีตถึง 
เรือ่งราวชวิีตในรัว้มาแตร์เดอฯี	อนัเป็นทีม่าของแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่	ทีท่�าให้พีป๊่อดทุม่เททัง้แรงกายแรงใจ 
ให้กับโรงเรียนของเราดั่งเช่นทุกวันนี้		

พี่ป๊อดเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ตั้งแต่ชั้นอะไรคะ 
พี่เริ่มเข้าเรียนที่มาแตร์เดอีฯ	ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น	ม.ศ.5	บ้านพี่นี่สายเลือดมาแตร์เดอีฯ	เข้มข้นมากนะ 
นอกจากตัวพี่แล้วญาติผู้หญิงท้ังหมดของพี่ก็ล้วนเป็นศิษย์มาแตร์เดอีฯ	 ด้วยเช่นกัน	 ปัจจุบันก็นับได ้
3	เจเนอเรชั่นแล้ว

ชีวิตวัยเรียนในรั้วมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างไรบ้างคะ
พีไ่มใ่ชเ่ด็กเรยีบร้อยนะคอ่นข้างแก่นดว้ยซ�า้	แต่กเ็ปน็คนจรงิจงั	รักความยตุิธรรม	รักเพื่อน	ใครทีจ่ะมาแกล้ง
เพื่อนเราเราจะไม่ยอมเลย	พี่ชอบท�ากิจกรรมมาก	ให้ความร่วมมือกับการท�ากิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี	 เคยได้เป็นหัวหน้ากีฬาสีเขียวด้วย	แต่จะแสบซนเพียงใดเราก็มีขอบเขตนะ	 เรามีความเคารพนบนอบต่อ
คณุครแูละผูใ้หญ่	ไม่เคยเลยทีจ่ะท�าให้คณุครนู�า้ตาตก	อนันีส้�าคญันะเพราะท�าให้เราไปไหนกม็แีต่คนรกัและ
เอ็นดู	มันเป็นความโดดเด่นของเด็กมาแตร์ฯ	ที่คนรอบข้างรู้สึกได้

การที่จะได้เป็นหัวหน้ากีฬาสี เราต้องเล่นกีฬาเก่งด้วยหรือเปล่าคะ 
ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรเท่าไหร่แต่ชอบที่จะเล่นมากกว่า	 พี่ชอบเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเก็ตบอล	 วอลเลย์บอล	
แชร์บอล	เล่นหมด	สมยัก่อนตอนพกักลางวนัพีจ่ะกนิข้าวแป๊บเดยีวแล้วจะรบีรวบรวมเพือ่นๆ	ทีช่อบเล่นกฬีา	
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จับกลุ่มเล่นวอลเลย์บอลหรือไม่ก็บาสเก็ตบอล	พอเลิกเรียนก็เล่นต่ออีก
เล่นกีฬาเยอะแบบนี้ มีเวลาทบทวนหนังสือบ้างไหมคะ 
แน่นอนว่ารกัเล่นขนาดนีก้ารเรยีนกต้็องด้อยเป็นธรรมดานะ	ตอนเดก็ๆ	พ่ีเรยีนไม่เก่ง
เลย	เริม่เรยีนดขีึน้กต็อน	ม.ศ.	4-ม.ศ.	5	เพราะรูตั้วแล้วว่าเราต้องสอบเข้ามหาวทิยาลัย
ให้ได้	พีส่อบเอนทรานซ์ได้ทีค่ณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	แม้จะเป็นเดก็
กิจกรรมแต่การเรียนก็ส�าคัญ	เราต้องไม่ทิ้งการเรียน	ซึ่งเด็กมาแตร์ฯ	ส่วนใหญ่ก็เป็น
แบบนี้นะ	ชอบท�ากิจกรรมแต่ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้	มาแมร์และคุณครูดูแลการเรียน 
การสอนด้วยความเอาใจใส่	คอยเป็นก�าลังใจให้ตลอด

นอกจากเล่นกีฬาแล้ว มีกิจกรรมอื่นไหมคะ เช่น ชมรมต่างๆ 
สมยัน้ันยงัไม่มชีมรมอะไรเลยค่ะ	จะมกีแ็ต่กลุม่ขบัร้องของมสิซสิรบูี	้แต่ไม่ได้เรยีกว่า
เป็นชมรมแค่พอเลิกเรียนเราก็มารวมตัวกันร้องเพลง	 ใครชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นกีฬา	
พอช่วง	ม.ศ.	4-ม.ศ.	5	กต้็องลดทอนกจิกรรมพวกนีล้ง	โดยมาแมร์เทโอเฟนได้จดัให้ม ี
การติวภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแทน	 ช่วงน้ันเราก็จะสนใจ 
การเรยีนมากขึน้	พ่ีกข็ยนัขึน้และได้รางวลัเรยีนดวีชิาสงัคมของครสูชุาดาด้วย

มคีวามทรงจ�าอะไรบ้างในช่วงเวลานัน้ ทีไ่ด้สร้างความประทับใจมาจนถงึทกุวนัน้ีบ้างคะ 
ความเป็นเซอร์เวียมเพราะทุกครั้งที่มาแมร์และคุณครูสอนให้เราช่วยเหลือผู ้ท่ี
ล�าบากกว่าอย่างการให้เงินคนจน	ท�าให้เราอิ่มใจทุกครั้งที่ได้แบ่งปันเงินค่าขนมตาม
อัตภาพให้กับผู้ท่ีมีโอกาสน้อยกว่าเรา	 เงินเล็กๆ	 น้อยๆ	 เมื่อมารวมกันก็สามารถ
สร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาได้	หรือการไปบ้านพักคนชราและการไปโรงเรียน
น้อง	เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสุขให้เขา	เราจะถูกสอนอยู่เสมอว่า 
มกีใ็ห้ไม่มกีไ็ม่เป็นไร	ความสขุไม่ได้ขึน้อยูก่บัเงนิทองเสมอไป	การกระท�าและก�าลงัใจ 
ก็สร้างความสุขได้เช่นกัน	

ทีพ่ีจ่�าได้แม่นมากก็คอืเรือ่งการเกบ็กระดาษ	มาแมร์จะสอนเราเสมอว่าหากได้ยินเสียง
กระด่ิงก่อนจะขึน้ห้องเรยีนเราจะต้องเดนิเกบ็เศษกระดาษไปท้ิงให้หมด	เราจะไม่สร้าง
ภาระให้เจ้าของสถานท่ีต้องมาเกบ็กวาด	ซึง่จะช่วยท�าให้โรงเรยีนของเราสะอาด	น่าอยู่	
แถมลดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมได้อกีด้วย	ท�าให้เดก็มาแตร์ฯ	ทกุคนจะไม่เคยเมินเฉยต่อ 
เศษขยะรอบกายเลย	 ตอนท่ีเราไปแข่งกีฬานอกโรงเรียน	 พอแข่งเสร็จเราลงจาก
สแตนด์เชียร์	 สแตนด์เชียร์ของเราสะอาดมากไม่มีเศษขยะเลย	 เพราะทุกคนร่วมใจ
กันเก็บขยะจนเรียบ	

เมื่อเราโตขึ้นและมีโอกาสได้ท�างานสังคมสงเคราะห์อ่ืนๆ	 เราก็สามารถท�าได้ดีเป็น
ธรรมชาติ	ด้วยเป็นสิ่งที่ได้เคยปฏิบัติจนคุ้นชินเมื่อครั้งอยู่โรงเรียน	

โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	ได้อบรมและปลูกฝังให้เราเติบโตเป็นกุลสตรีที่มีคุณค่า	พร้อม
ด้วยปัญญา	ความรู้	และจิตตารมณ์เซอร์เวียม	นับเป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	

SERVIAM : JULY 2021 6

Mater Dei Alumnae Association



ส�าหรับพี่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	 เป็นส่ิงที่มากกว่าความรักคือความภาคภูมิใจในการ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	โรงเรียนที่นอกจากการให้การศึกษาที่ดี
ยังอบรมจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้เป็นคนที่สมบูรณ์

ชีวิตนอกรั้วมาแตร์เดอีเป็นอย่างไรบ้างคะ
เรากใ็ช้ชวีติวยัรุน่ตามปกติแต่กยั็งคงท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่งในทกุครัง้ทีม่ี
โอกาส	ไม่ว่าจะเป็นการท�าบญุทีบ้่านเดก็พกิารซ�า้ซ้อน	ท�าบญุให้กบัคนตาบอด	ท�าบญุ
กับพระอาพาธ	 และที่ส�าคัญที่สุดคือการได้กลับมารับใช้โรงเรียน	 เพราะโรงเรียนได้
ให้การศึกษา	แนวความคิด	 เพื่อน	และพี่น้องร่วมโรงเรียนที่ดี	 เราก็อยากช่วยส่งต่อ
สิ่งดีๆ	เหล่านี้ให้รุ่นน้องต่อๆ	ไป	

ได้กลับมาช่วยท�าอะไรให้กับโรงเรียนบ้างคะ 
หลักๆ	แล้วก็จะเข้ามาช่วยงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯ	ซึ่งปีนี้ก็นับเป็นปีที่	17	แล้ว	
ส่วนใหญ่ก็จะดูแลกิจกรรมซึ่งก็มีหลายกิจกรรมที่ประทับใจ	 อย่างการจัดท�าวีดิทัศน์
เรื่องคุณธรรมของการให้และการจัดดนตรีในสวน	

นอกจากนีก้ม็งีานกฬีาสีเพ่ือสานสัมพันธ์รุน่พีรุ่น่น้องผ่านการแข่งบาสเกตบอล	แข่งแชร์บอล 
เชียร์ลีดเดอร์	 ตอนนั้นมีนักเรียนเก่าประมาณ	800	 คน	 ซึ่งทุกคนบอกว่าสนุกมาก 
อีกหนึ่งงานที่ยากมากก็คืองานถ่ายรูป	100	รุ่น	90	ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	กับ
การถ่ายรปูนกัเรยีนเก่าตัง้แต่รุน่แรกๆ	จนึถงึรุ่นปัจจุบัน	เราใช้เวลา	3	วนัถ่ายรปู	พร้อม
ติดตั้งและรื้อถอนฉากและเวที	 ยอมรับว่าเหนื่อยกันมากแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดี	 ด้วย
ความร่วมมือของพี่น้องมาแตร์เดอีฯ	ที่พร้อมสร้างสิ่งดีงามให้กับโรงเรียน	

เมื่อได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ 
มีแนวทางในการท�างานให้กับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
เรือ่งทีพ่ีจ่ะท�าคอืการเชญิชวนให้พีน้่องมาแตร์เดอฯี	มาร่วมสานต่อจติตารมณ์เซอร์เวยีม 
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา	อาทิ	โครงการแพทย์อาสา	โครงการบ้านเทพ	โครงการพัน
ดวงใจเพื่อคุณครูเกษียณ	กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เรือ่งทีส่องคอืโครงการบูรณะซ่อมแซมวดัน้อย	ทีเ่มือ่เสรจ็สมบูรณ์แล้วเรากจ็ะมกีารจัดงาน 
เปิดวัดน้อยอย่างเป็นทางการ	

เรื่องที่สามก็คือช่วยเหลือกิจการโรงเรียนในโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่	

เรื่องที่สี่ก็คือการดูแลคุณครูเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านทาง
โครงการแด่คณุครดู้วยดวงใจ	ได้จดัให้มทีมีงานออกเยีย่มเยียนคณุครเูป็นประจ�า	หาก
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เจ็บป่วยก็มีทีมแพทย์อาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เรื่องที่ห้าก็คืองานวิชาการที่เราได้จัดให้มีการสัมนาวิชาการขึ้น	 เพื่อน�าองค์ความรู้ใหม่ๆ	 มาพัฒนาการ
เรียนการสอน	

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ	ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการวางแผนงาน	อาทิ	งาน	MD	Night	งานกีฬาสี	การ
จดัต้ังชมรมทีเ่พ่ิมข้ึน	ตอนนีเ้รามชีมรมบาสเกตบอล	ชมรมเชยีร์ลดีเดอร์	ชมรมวิง่	ชมรมแพทย์อาสา	ชมรม
เต้นร�า	ชมรมจกัรยาน	และชมรมกอล์ฟ	ซึง่กม็เีสยีงเรยีกร้องให้จดัตัง้ชมรมร้องเพลงและชมรมวาดรปู	หาก
ใครอยากให้เราจัดตั้งชมรมอะไรก็แจ้งมาได้นะคะ	

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวคราวการจัดงานต่างๆ	 ได้ทางอินสตาแกรม:	ourmaterdei	 และเฟซบุ๊ก:	 
Mater	Dei	School	Alumni	(Official)

My	Pride,	My	School;	Mater	Dei
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ในเดอืนพฤศจกิายน	2563	ทีผ่่านมา	กรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอวีทิยาลัยในพระบรมราชปูถมัภ์	จ�านวน	25	ท่าน	ได้เข้า
รับต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ	ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	2	ปี	น�าโดยนายกสมาคมฯ	คุณอรนุช	ว่องปรีชา	>>ป๊อด 
MD49	ที่พร้อมอุทิศตนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ	ให้กับพี่น้องชาวมาแตร์เดอีฯ	ภายใต้จิตตารมณ์เซอร์เวียมอันเป็นหนึ่งเดียวของเรา	

คณะกรรมการ

สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ์

ประจ�าปี 2563 - 2565

ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
อาจารย์สุมิตรา	พงศธร

MD38

กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ 
ซิสเตอร์ทิพย์กนก	ประสพโชคชัย

กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ 
คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

MD52

กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ 
คุณครูประพนธ์	พิสัยพันธุ์

จากซ้ายไปขวา	:	คุณสุดถนอม	กรรณสูต,	คุณพรพรรณ	พรประภา,	คุณประพิณ	รุจิรวงศ์,	คุณหญิงอลิศรา	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา, 
คุณสุพัฒนา	อาทรไผท,	ท่านผู้หญิงวิวรรณ	เศรษฐบุตร,	ท่านผู้หญิง	ดร.ภรณี	มหานนท์,	คุณสุชาดา	สุทธิสารรณกร,	คุณนพพร 
ชีวานันท์,	คุณจินตนา	(จิราธิวัฒน์)	บุญรัตน์,	คุณวิวรรณ	สารกิจปรีชา

SERVIAM : JULY 2021 9

MDAA



Í¹Ô¹·ÔµÒ â¤ÁÔ¹      ËÁÕ : MD 50
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒª‹ÇÂàËÃÑÞÞÔ¡

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณอนินทิตา	โคมิน

หมี	MD50

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¼ÙŒá·¹ÃØ‹¹
Á³Õ¹ÀÒ ´Ç§´ÒÃÒ      ¨Ù¹ : MD 56

กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณมณีนภา	ดวงดารา

จูน	MD56
¾Ñ¹¸Ø�¹ÀÒ Ç‹Í§ÇÔäÅ¡ØÅ      àÍ : MD 55
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂàËÃÑÞÞÔ¡

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
คุณพันธุ์นภา	ว่องวิไลกุล

เอ	MD55

ª¹Ô¹·Ã »˜ÞÞÒ´ÔÅ¡      »„�´ : MD 50
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

เลขานุการ 
คุณชนินทร	ปัญญาดิลก

ปื้ด	MD50

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹
ÍÃ¾Ô¹ àËµÃÐ¡ÙÅ      »ÅÒ : MD 67

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
คุณอรพิน	เหตระกูล

ปลา	MD67
¼ÒÊØ¡ ÊÑÁ»Ø³³ÐâªµÔ      ¨ŽÒ : MD 49
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

เลขานุการ 
คุณผาสุก	สัมปุณณะโชติ

จ๋า	MD49

¡ØÅÄ´Õ  ªÇ¹äªÂÊÔ·¸Ô์      ¡ŒÍÂ : MD 49
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 2

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 2 
คุณกุลฤดี	ชวนไชยสิทธิ์

ก้อย	MD49

à¾ªÃÃÔ¹·Ã� ÁÕà´ª      à»�œÅ : MD 59
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 3

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 3 
คุณเพชรรินทร์	มีเดช

เปิ้ล	MD59

ÈÃÕª¹¡  ÇÑ²¹ÈÔÃÔ      ¹ŒÍ§ : MD 44
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 1

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 1 
คุณศรีชนก		วัฒนศิริ

น้อง	MD44

ÍÃ¹Øª  Ç‹Í§»ÃÕªÒ        »ˆÍ´ : MD 49
¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ

นายกสมาคม 
คุณอรนุช	ว่องปรีชา

ป๊อด	MD49

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณโสภาวดี	อุตตโมบล

แหวว	MD49

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณปารวดี	เหตระกูล

ปลา	MD49

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผศ.อุมาพร	ศิรธรานนท์

แป๋ม	MD49
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¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂËÒ·Ø¹
ÍÒÃÔÞÒ »ÃÒÊÒ··Í§âÍÊ¶      ·Ñº·ÔÁ : MD 56

กรรมการฝ่ายหาทุน
คุณอาริญา	ปราสาททองโอสถ

ทับทิม	MD56

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂËÒ·Ø¹
»¾ÔªÞÒ âËÊ¡ØÅ      ¨Ù¹ : MD 63

กรรมการฝ่ายหาทุน
คุณปพิชญา		โหสกุล

จูน	MD63

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÊÔ¹Õ¹ÒÃ¶ àÍ§µÃÐ¡ÙÅ      »Øˆ¡¡Õ้ : MD 67

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
คุณสินีนารถ	เองตระกูล

ปุ๊กกี้	MD67

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊ×่ÍÊÒÃÍÍ¹äÅ¹�
Í¸ÔÉ°Ò¹ Í§¤�¾Ôàª°àÁ¸Ò      ½¹ : MD 77

กรรมการฝ่ายสือ่สารออนไลน์
คุณอธิษฐาน	องค์พิเชฐเมธา

ฝน	MD77

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»¯Ô¤Á
¡ØÅÈÔÃÔ äªÂ¹¾¡ØÅ      à¡´ : MD 65

กรรมการฝ่ายปฏิคม
คุณกุลศิริ	ไชยนพกุล

เกด	MD65

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ´ÙáÅ Website
ÊÔÃÔÁ¹ ³ ¹¤Ã      ¹้Ó : MD 58

กรรมการฝ่ายดูแลเว็บไซต์
คุณสิริมน	ณ	นคร

น�้า	MD58

ÇÃ¹Ñ¹·� »ÃÐàÊÃÔ°àÁ¸      à»�œÅ : MD 57
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ

กรรมการฝ่ายกจิกรรมพเิศษ
คุณวรนันท์	ประเสริฐเมธ

เปิ้ล	MD57

ÁØ¨ÅÔ¹·� ¡ÔµÔÊÔ·¸Ô์      ¨ÍÁ : MD 61
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ

กรรมการฝ่ายกจิกรรมพเิศษ
คุณมุจลินท์	กิติสิทธิ์

จอม	MD61

¾Þ.ÊØ¡ÑÞÞÒ ªÑÂ¡ÔµµÔÈÔÅ»Š      ËÁÍÍŒÍ : MD 54
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�

กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
พญ.สุกัญญา	ชัยกิตติศิลป์

อ้อ	MD54

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ MD Souvenir
ÍÅÔÈÃÒ ÊØÇÃÃ³»ÃÔÞÞÒ      »Ø‰Á : MD 50

กรรมการฝ่าย MD Souvenir
คุณอลิศรา	สุวรรณปริญญา

ปุ๋ม	MD50

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ´ÙáÅ¤Ø³¤ÃÙà¡ÉÕÂ³
à¨¹à¹µÃ à¨ÃÔÞÈÔÃÔÇÑ²¹�      à¨Ž¹ : MD 56

กรรมการฝ่ายดูแลคุณครูอาวุโส
คุณเจนเนตร		เจริญศิริวัฒน์

เจ๋น	MD56

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ MD Souvenir
¡ØÅÂÒ ªÔµÒ¹¹·�      ¡ŒÍÂ : MD 50

กรรมการฝ่าย MD Souvenir
คุณกุลยา	ชิตานนท์

ก้อย	MD50

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÒÃÒ³ÕÂ¡Ã
¢ÇÑÞª¹¡ ¤§ÊÔÃÔ      ¢ÇÑÞ : MD 61

กรรมการฝ่ายสาราณียกร
คุณขวัญชนก	คงสิริ

ขวัญ	MD61

¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
´Ã. ÃÑÊÇ´Õ ¤ÇÃ·Ã§¸ÃÃÁ      ¡Ø�¡¡Ø�¡ : MD 77

กรรมการฝ่ายวิชาการ
ดร.รัสวดี	ควรทรงธรรม

กุ๊กกุ๊ก	MD77
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÒÃÒ³ÕÂ¡Ã
ÍÔ¹·Ø¡Ò¹µ� ¤ªàÊ¹Õ ÊÔÃÔÊÑ¹µ�      ÍÔ¹ : MD 57

กรรมการฝ่ายสาราณียกร
คุณอินทุกานต์	คชเสนี	สิริสันต์

อิน	MD57
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งานประกาศรางวลัเกียรตคิณุเซอร์เวยีม ประจ�าปี 2564

 
งานประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	 หรือ	Angela	Award	 ในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้น	
เมื่อวันเสาร์ที่	6	มีนาคม	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	นับเป็นส่วนหนึ่งของงานกระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลินซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นทุกๆ		2	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบัน	โดยคณะ
อุร์สุลินในประเทศไทย

ส�าหรับงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินครั้งที่	10	นี้	ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ	“งานกระชับ
มิตรศิษย์อุร์สุลินครั้งที	่10	:	20	 ปี	 สานสัมพันธ์แห่งรัก”	 โดยโรงเรียนวาสุเทวีเป็น 
เจ้าภาพในการจัดงาน	มีคุณวรรณนภา	ฉายาวิจิตรศิลป์	เป็นประธานจัดงาน	อีกทั้ง
ได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนกุหลาบวัฒนา	มาแตร์เดอีฯ	และเรยีนาเชลีฯ	ท�าให้
บรรยากาศของงานในปีนีอ้บอุ่นดงัเช่นทกุครัง้ทีผ่่านมา	โดยได้รบัเกยีรติจากคณุแก้วใจ 
นาคสกุล	MD54	ท�าหน้าทีพ่ธิกีร	อกีทัง้คณุรวสิรา	สมะลาภา	MD87	และคณุศภุาพิชญ์	
ว่องสุวรรณ	MD83	เป็นผู้ขับร้องเพลง	Ave	Maria	(ประพันธ์โดย	Franz	Schubert)	
และเพลงสดุดีนักบุญอัญจลา	(แต่งท�านองโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.จารุณี	หงส์จารุ 
MD54)	ตามล�าดับ	หลังจากที่คุณพอสม	วทานิย	ได้กล่าวเปิดงาน	ซิสเตอร์สมจิตร์ 
ครองบุญศรี	 ก็ได้มอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	 หรือ	Angela	Award	 ให้กับ 
ผู้รับรางวัลทั้ง	17	ท่าน	จากนั้นอาจารย์สุมิตรา	พงศธรจึงกล่าวปิดงาน	

ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมในปีนี้	
มีทั้งสิ้น	17	ท่านดังนี้
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
•  คุณรติกาญจน์	สัมฤทธิ์รติสิน
•  คุณพัชนี	นิทัศนจารุกุล
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
•  คุณสุมน	(เหล่าธรรมทัศน์)	บรูมินเหนทร์	
•  คุณสิริสุภา	โตแสงชัย
•  คุณชฎาทิพย์	สุคันธา
•  คุณตรัสวิน	จิตติเดชารักษ์
โรงเรียนวาสุเทวี
•  คุณพรทิพย์	อมาตยกุล	
•  คุณสายสมร	พัวพันธุ์ทอง
•  ดร.ศิริลักษณ์	เมฆสังข์
•  พญ.วรรณพร	เอี่ยมวรวุฒิกุล
•  ทพญ.ดร.สาธิมา	เอี่ยมวรวุฒิกุล

SERVIAM : JULY 2021 12

Mater Dei Alumni Association



โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
•  พล.ต.พญ.ชสุรี	สีตกะลิน	(1)	 	 •  คุณหญิงลักษณาจันทร	เลาหพันธ์ุ	(นาวานี)	(2)
•  คุณจินตนา	บุญรัตน์	(3)	 	 	 •  คุณเพ็ญศิริ	คุวสานนท์	(4)
•  คุณนวลศิริ	ไวทยานุวัตติ	(5)	 	 •  ผศ.พญ.ปฐมพร	ศิรประภาศิริ	(คุ้มภัย)	(6)

ศิษย์อร์ุสลุนิ

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลยั 

โรงเรียนเรยีนาเชลวิีทยาลยั 

โรงเรียนวาสเุทวี 

โรงเรียนปิยมาตย์

1 2 3

4 5 6
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Spirit  
of Serviam

จติอาสา 

ฝ่าฟันวกิฤตโควดิ-19

สนินีารถ เองตระกูล >>ปุก๊ก้ี  MD67

อดิราภ์ เองตระกูล   >>เบล  MD76

วิกฤตโควิด-19	 ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นับเป็นการระบาดระลอกท่ี	3	 ที่รวดเร็ว	 ท�าให้หน่วยงานที ่
เก่ียวข้องแทบจะรบัมอืไม่ไหว	โดยเฉพาะกรมการแพทย์ท่ีมหีน้าท่ีประสานงานกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ	เพือ่
อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทีเ่จบ็ป่วยผ่านทางสายด่วน	1668	ของกรมการแพทย์นัน้ป่ันป่วนไปหมด	ท่ามกลาง
ความอลหม่านนานับประการที่ไม่รู้ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างไรและเม่ือไร	 สินีนารถ	 เองตระกูล	 ปุ๊กกี	้MD67	 และ 
อดิราภ์	 เองตระกูล	 เบล	MD76	 สองศรีพ่ีน้องชาวมาแตร์เดอีฯ	 ก็ได้เข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่าง 
น่าอัศจรรย์	ด้วยการน�าระบบ	Call	Center	จ�านวน	1,000	คู่สาย	ของบริษัท	เทล	ทู	เทล	จ�ากัด	ซึ่งเป็นธุรกิจของ
ครอบครวั	เข้ามาช่วยกรมการแพทย์ในการคดักรองประชาชนท่ีตดิต่อเข้ามาทางสายด่วน	1668	ตลอด	24	ชัว่โมง	ท�าให้ 
ปัญหาเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด	นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหัวใจเซอร์เวียมสุดประทับใจ	ที่ทีมงานวารสาร
เซอร์เวียมขอบันทึกไว้ให้ศิษย์มาแตร์เดอีฯ	ได้ร่วมชื่นชมไปพร้อมๆ	กัน

ได้ข่าวว่าปุ๊กกี้กับเบลได้เข้ามาช่วยกรมการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3
ใช่ค่ะ	บริษัทของครอบครัวเราท�างานด้าน	Logistic	และ	Call	Center	อยู่แล้ว	พอมีวิกฤตนี้เกิดขึ้นปุ๊กกี้กับเบลเลย
ปรึกษากันว่าเราน่าจะเอาระบบ	Call	Center	ไปช่วยรัฐบาลกันดีไหม	พอน�าเรื่องเสนอเข้าไปทางกระทรวงสาธารณสุข	
ผ่านทางรุ่นน้องมาแตร์	 ใช้เวลาเพียง	3	 วันทางรัฐบาลก็ตอบรับมา	 แม้เราจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตแต่ด้วยเป็นธุรกิจ
ครอบครัวที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วไม่ต้องผ่านการพิจารณาเป็นขั้นตอนมากมาย	 ท�าให้เราสามารถด�าเนินการ 
จัดตั้ง	Call	Center	ให้กับกรมการแพทย์ได้ส�าเร็จภายใน	2	วัน

การท�างานเป็นอย่างไรบ้างคะ 
เริ่มแรกเลยทางกรมการแพทย์ได้อบรมทีมงานของเราให้พร้อมท่ีจะตอบค�าถามต่างๆ	 หรือโอนสายไปให้หน่วยงานที่ 
รบัผดิชอบได้อย่างถกูต้อง	ทีน่ีพ้อเรามาลงหน้างานจรงิๆ	กค้็นพบว่าปัญหาท่ีเกดิขึน้นัน้มีสาเหตุมาจากการท่ีทีมสายด่วน 
1668	ไม่ได้มีบุคลากรและคู่สายที่เพียงพอ	คือสามารถรับสายได้เพียง	40-50	คู่สาย/วัน	เพราะจริงๆ	แล้วสายด่วน	
1688	นั้นจัดตั้งขึ้นส�าหรับบริการประชาชนในกรุงเทพฯ	และปริมณฑลเท่านั้น	 แต่ประชาชนทั้ง	77	 จังหวัดไม่ทราบ	
จงึกระหน�า่โทรเข้ามาพร้อมๆ	กนั	ดงันัน้เราจงึเริม่ต้นจากให้กรมการแพทย์ประชาสมัพนัธ์เบอร์ตดิต่อหน่วยงานต่างๆ	
ของแต่ละจังหวัดให้ประชาชนทราบ	ท�าให้ช่วยลดจ�านวนคู่สายที่โทรติดต่อเข้ามาได้พอสมควร
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จากนั้นเราก็เข้ามาท�าหน้าที่	Front	Line	ซึ่งก็คือการเป็นด่านแรกให้กับสายด่วน	1668	เพื่อคัดกรองคู่สายต่างๆ	พร้อมโอนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามามักจะถามว่า	“กลัวจะติดโควิด	ไปตรวจที่ไหนดี”	หรือ	“ตอนนี้ติดโควิด
แล้ว	แต่ไม่มีเตียง”	หรือ	“ไปตรวจโควิดมา	จะเคลมประกันได้ไหม”	ซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้ผู้ที่โทรเข้ามาว่าควรจะท�าอย่างไร	จะ
ต้องติดต่อใคร	หรอืในกรณทีีผู้่ตดิเชือ้ตดิต่อเข้ามาเราจะส่งต่อไปยงักรมการแพทย์ทนัท	ีเพือ่ท�าการสอบถามประวตัอิย่างละเอียด	
และจ�าแนกผู้ป่วยเป็น	4	กลุ่ม	คือ	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง	และสีแดงเข้ม	เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลตามความเหมาะสม	

ทีมงานเราจะท�างานตลอด	24	 ชั่วโมง	 โดยทางกรมการแพทย์จะเข้ามาช่วยรับสายในช่วงเวลา	17:00-22:00	 น.	 ในแต่ละวัน
เราจะท�ารายงานแจ้งทางกรมการแพทย์ว่ามีประชาชนโทรเข้ามาสอบถามอะไรบ้าง	 จ�านวนเท่าไหร่	 การรับสายแต่ละครั้งจะ 
มีการบันทึกเสียงไว้เสมอ	หากทางเราสามารถตอบค�าถามหรือให้ข้อมูลได้เราก็สามารถจบสายนั้นได้เลย	นอกเหนือจากนั้นเรา 
ก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ

ผลตอบรับของโปรเจ็กต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมากๆ	ค่ะ	จาก	1,000	คู่สาย	พร้อมกับทีมงานจ�านวน	50-60	คน	ที่ทางเราจัดให้กับกรมการแพทย์นั้นสามารถช่วยคลี่คลาย
สถานการณ์ให้ดีขึ้น	ผนวกกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เพิ่มขึ้นท�าให้ผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงมือแพทย์ได้รวดเร็ว	ไม่ถึงอาทิตย์เรา
ก็สามารถน�าส่งผู้ป่วยได้ครบ	สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ	ตอนนี้ก็ยังคงมีคู่สายโทรเข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยๆ	ประมาณ	2,000	
สายต่อวัน	เราก็ดีใจที่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยได้ถูกน�าส่งถึงมือแพทย์ได้ทันท่วงที	

จากการเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้มีอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษไหม
มีค่ะ	หลายครั้งที่เราได้รับโปสการ์ดจากผู้ป่วยเขียนมาขอบคุณเรา	 เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้นอกจากค�าขอบคุณในความเป็น
จิตอาสาของพวกเราท่ีได้ช่วยให้เขาหายจากโรคโควิด-19	 เพียงแค่นี้เราก็อิ่มใจ	 น้องในทีมหลายคนไม่เคยมีโอกาสได้เป็นจิต
อาสา	เขาก็จะดีใจ	สุขใจ

นอกจากโครงการนี้จะมีโครงการอะไรต่อไปในอนาคตไหม
ก็ก�าลังประชุมกับกรมการแพทย์อยู่ค่ะ	ว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขน�าวัคซีนเข้ามาทางเรามีระบบ	Logistic	และรถห้องเย็นที่จะ
สามารถช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็และขนส่งวคัซีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ตอนนีก้อ็ยู่ในระหว่างการพจิารณาค่ะ	
เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถท�าได้ค่ะ	



นับตั้งแต่วันแรกที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด-19	 ธารน�้าใจ
แห่งการช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันก็ได้หล่ังไหลไปสู่ผู ้ที่ได้รับ 
ผลกระทบทัว่ประเทศอย่างต่อเนือ่ง	ปนดิา	อตพิญากลุ		>>แจน		MD62	
นักเรียนมาแตร์เดอีฯ	ก็เป็นอีกคนที่ได้ท�าหน้าที่จิตอาสาส่งอาหารให้
กับแพทย์และพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19	ระลอกแรก	 เมื่อมาถึง 
โควิด-19	 ระลอกที่ี	 3	 แจนก็ได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและ 
โรงพยาบาลสนามมากขึน้	ภายใต้โครงการ	“COOK	คลองเตย	ท�าอาหาร
ต่อชวีติ”	ด้วยการจดัส่งถงุยงัชพี	ของใช้จ�าเป็น	รวมถงึอาหารสดและ
แห้งให้ชมุชน	เมือ่ทมีงานวารสารเซอร์เวยีมได้ร่วมบรจิาคอาหารและ
ขนมผ่านทางโครงการดงักล่าวของแจน	จึงได้ถอืโอกาสส่งต่อเรือ่งราว 
อนัน่าประทับใจของศษิย์เก่าหัวใจเซอร์เวยีมคนนีใ้ห้พ่ีน้องชาวมาแตร์
ได้ทราบกัน

แจนเริ่มเข้ามาเป็นจิตอาสาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
พอดมีพีีท่ีแ่จนรูจ้กัท�าโครงการ	“Breathefly-ผเีสือ้เพ่ือลมหายใจ”	เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนให้กับชุมชนคลองเตยแจนเลยขอร่วมด้วย	
ซึ่งก็ท�าให้เราทราบว่าที่ชุมชนคลองเตย	 เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
ถ้าอาการไม่หนักมากก็จะไม่ส่งไปโรงพยาบาล	 แต่จะให้กักตัวอยู่ใน 
ชมุชน	เม่ืออาการเข้าขัน้วกิฤตกจ็�าเป็นท่ีจะต้องใช้เครือ่งวดัออกซเิจน	 
เพ่ือรอน�าส่งตัวไปยังโรงพยาบาลต่อไป	นอกจากเครือ่งมือวดัออกซเิจนแล้ว 
ทางชุมชนก็ยังต้องการอาหารและของใช้จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ต้องกักตัว 
รวมถงึครอบครวัของเขาด้วย	แจนจงึได้จดัตัง้โครงการ	“COOK	คลองเตย 
ท�าอาหารต่อชวีติ”	ขึน้มา	โดยใช้โรงครวัของร้านอาหาร	Inn	Train	ซึง่เป็น
ของแจนกับสามีเป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงิน	และท�าอาหารแจกจ่าย 
ให้กับชุมชน	เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเป็นกิจจะลักษณะ	

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรบ้าง
กลุ่มของเราชือ่ว่า	“กลุ่มผีเสือ้”	ช่วงแรกเราท�าแค่ระดมทุนซือ้เคร่ืองวดั 
ออกซเิจนให้ชมุชนคลองเตยรวมทัง้ส้ิน	500	เครือ่ง	ท�าให้เราได้มโีอกาส 
พดูคยุกบัตวัแทนชุมชนและทราบว่าชมุชนคลองเตยเป็นชมุชนทีใ่หญ่มาก 
มีสมาชิกกว่า	80,000	คน	โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มบางชุมชนก็ยัง 
ไม่ได้รบัการช่วยเหลอื	เราจงึน�าถงุยงัชพีและอาหารไปมอบให้แก่ผูต้ดิเชือ้ 
รวมถงึผูท่ี้กกัตวั	14	วนั	เพ่ือให้สามารถกกัตวัและพักฟ้ืนได้ครบตามก�าหนด 
 
เมือ่ชมุชนรอบนอกคลองเตยเริม่มกีารตดิเชือ้เพิม่ขึน้	เรากไ็ด้ส่งเครือ่ง
วดัออกซเิจน	ถงุยงัชพี	แอลกอฮอล์	และหน้ากากอนามยัไปให้	รวมทัง้
จัดหาชุด	PPE	และหน้ากากอนามัยให้จิตอาสาที่ต้องเข้าไปส่งอาหาร
ให้คนในชุมชนอีกด้วย

ทุกคนืเราจะมีประชมุ	Zoom	กบัผู้น�าชมุชนเพ่ือสอบถามถงึความช่วยเหลอื 
ทีต้่องการ	ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นอาหารและของใช้จ�าเป็นทีบ่รรจใุนถงุยงัชีพ 
ซึ่งเราก็โชคดีมากที่ได้รับการสนับสนุนเงิน	 อาหาร	 และสิ่งของจาก 
คนรอบตัวไม่ขาด	 โดยจะน�ามาไว้ที่ศูนย์กลางก่อนแล้วทยอยน�าไป
มอบให้มูลนิธิดวงประทีปเพื่อแจกจ่ายต่อไป
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ท�าอาหารต่อชวีติชุมชน

ปนิดา อตพิญากุล >>แจน MD62

 



ปัจจุบันเราก็ได้ไปช่วยชุมชนอื่นด้วย	เช่น	ชุมชนบางปูที่มีคนติดเชื้อ
ในโรงงานผลไม้	30	คน	และผู้กักตัว	72	ครอบครัว	เป็นเด็ก	20	คน	
เราก็จะติดต่อผู้น�าชุมชนเพื่อจัดหาของจ�าเป็นส่งเข้าไป	

ด้วยจ�านวนชมุชนทีต้่องการความช่วยเหลือทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ	เรากก็งัวล
อยูว่า่จะรับไหวไหม	จงึไดข้อให้ชมุชนจดัตั้งโรงครวัขึน้เอง	โดยเราจะ
ส่งวตัถุดบิไปให้	หรอืหากชมุชนสะดวกไปซ้ือเองเรากโ็อนค่าใช้จ่ายไป
ให้	ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี	

ตอนนี้มีชุมชนที่เราช่วยเหลือดูแลมากแค่ไหนคะ
ตอนนี้ก็มีที่เราส่งวัตถุดิบให้กับโรงครัวหรือบางทีทางชุมชนซื้อกันเอง
แล้วเราก็โอนเงินไปให้	เช่น
1.	ชุมชนคลองเตย
2.	ชุมชนริมคลองสามเสน	มีผู้กักตัว	200	คน	ต้องการอาหารวันละ	3 
		 มื้อ	รวม	600	กล่อง/วัน	
3.	ชุมชนจตุจักร	มีผู้กักตัว	200	คน	ต้องการอาหารวันละ	1	มื้อ	หรือ	 
		 200	กล่องต่อวัน
4.	สมุทรปราการ	มีผู้ติดเชื้อประมาณ	40	คน	ส่วนผู้ใกล้ชิดที่ต้อง	
		 กักตัวมีกว่า	100	คน
5.	ชุมชนรามค�าแหง	39	-	ถุงยังชีพ	
6.	ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนในซอยสุขุมวิท	49/14	-	ถุงยังชีพ
7.		กรมราชทณัฑ์	-	ของใช้ส่วนตวั	เช่น	สบู่	แปรงสฟัีน	ยาสฟัีน	ยาแก้ไข้

ช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยแต่ก็จะค่อยๆ	 ดีข้ึน	 คนในชุมชนก็น่ารัก	 เม่ือ
จ�านวนผูป่้วยลดลงเขากจ็ะแจ้งเราให้ลดจ�านวนอาหารหรอืถงุยังชพีลง 
ท�าให้เราสามารถไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ	 ต่อไปได้	 อีกท้ังตอนนี ้
หลายชุมชนก็ทยอยได้รับวัคซีนมากขึ้น	 ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อลดลง 
ส่วนชมุชนทีย่งัน่าเป็นห่วงกค็อืแคมป์คนงานกบัชมุชนรอบนอกกรงุเทพฯ 
ที่ห่างไกลที่เรายังเข้าไม่ถึง	ก็คงต้องพยายามกันต่อไปค่ะ

ทีมแจนมีกันกี่คนคะ
5	 คนค่ะ	 มีแจนกับสามีที่ขับรถไปส่งอาหารที่ชุมชนคลองเตยวันละ	
2	รอบ	และก็มีคุณครูที่เนอสเซอรี่อีก	5	คน	ที่ช่วยกันแพ็กถุงยังชีพ	
นอกจากนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆ	 พี่ๆ	 ญาติๆ	 และลูกค้าร้านอาหาร	 Inn	
Train	 ที่ช่วยบริจาคเงิน	 สิ่งของ	 อาหาร	 และขนมที่ท�ากันเองเพื่อ
มอบให้ชุมชนค่ะ

คิดว่าจะด�าเนินโครงการนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะ
ก็อยากท�าไปเรื่อยๆ	 นะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	 เพราะพอได้
เข้ามาช่วยตรงน้ีท�าให้เห็นว่ากลุ่มคนที่หาเช้ากินค�่านั้นมีจ�านวนมาก	
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่อย่างแออัดและไม่ได้มีก�าลังพอที่จะซื้ออุปกรณ์
รักษาความสะอาด	 ท�าให้ติดเชื้อง่ายและกระจายอย่างรวดเร็ว	 หาก
ป่วยก็ต้องหยุดงานไม่มีรายได้และไม่มีเงินทุนส�ารอง	 จึงเป็นกลุ่มที่ 
ล�าบากมากๆ	โดยเฉพาะเดก็เลก็	เรากอ็ยากช่วยให้เค้าพ้นจากวกิฤตน้ี 
แต่หากเปิดเทอมแล้วเรากต้็องกลบัไปสอน	อาจจะไม่สามารถมาช่วย
ตรงนี้ได้	ระหว่างนี้ก็ขอท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ

ประทับใจอะไรบ้างในการท�าโครงการนี้
หลายอย่างมากค่ะตั้งแต่ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเรา	 ที่พอ
เราแค่เอ่ยปากว่าต้องการอะไรก็จะได้รับอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้
ก็ได้เห็นเด็กๆ	 และผู้ปกครองใช้เวลาว่างช่วง	WFH	 เริ่มท�าขนมมา 
บริจาคจากที่ไม่เคยท�ามาก่อน	 แจนประทับใจที่คุณพ่อคุณแม่หลาย
บ้านได้ลงมอืปฏบิตัใิห้ลกูๆ	เหน็ว่าการช่วยเหลอืผูอ้ืน่น้ันสามารถเริม่ได้
จากสองมือของเราเอง	และเดก็ๆ	กเ็จรญิรอยตามได้อย่างงดงาม	เหมอืน
เช่นตอนเราได้ท�ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ 
นับเป็นการปลูกจิตส�านึกที่ดีต่อสังคม	

ตอนนี้ทางโครงการยังต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ และจะ
ติดต่อส่งของบริจาคได้ที่ไหน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ที่จ�าเป็น	 ส�าหรับท�าถุงยังชีพและอาหารสด	
อาหารแห้ง	รวมทั้งเงินบริจาคค่ะ	
หากใครสนใจร่วมสนับสนุนโครงการก็สามารถติดต่อได้ที่:
โทร:	093-128-8665
LINE	ID:	@inntrain

SERVIAM : JULY 2021 17

Serviam



SERVIAM : JULY 2021 18

ตามตดิความส�าเร็จ

ของศษิย์มาแตร์เดอีฯ

ศ.ดร.พญ.นริสา ฟตูระกูล >>กระแต MD55

ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศริ ิ(คุม้ภัย) 

>>เปเปอร์ MD63 

MD Society

ทีมงานวารสารเซอร์เวียมขอแสดงความยินดีกับ	 ศ.ดร.
พญ.นรสิา	ฟูตระกลู	>>กระแต	MD55	ท่ีได้รบัพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา	 เข็มศิลปวิทยา	 สาขาแพทยศาสตร์	
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี

ศ.ดร.พญ.นริสา	 ฟูตระกูล	 มีผลงานและรางวัลการวิจัย
ดีเด่นมากมาย	 เช่น	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์	เป็นต้น

:	

ในช่วงต้นปี	2564	ทีผ่่านมา	ผศ.พญ.ปฐมพร	ศริประภาศริ	ิ(คุม้ภยั)	>>เปเปอร์	MD63	ศษิย์มาแตร์เดอีฯ 
ก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอีกครั้ง	 ด้วยการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเปิดโรงพยาบาล	
เฉพาะทางโควิด-19	เฟสแรก	1,092	เตียง	Digital	(Smart)	Hospital	within	8	Days	โดยรับหน้าที่
เป็นทีป่รกึษาด้านการแพทย์รบัดแูล	ประสานงานด้านการแพทย์	และระบบสารสนเทศทกุหน่วยงาน	
ท�าให้ได้รับฉายาใหม่ว่าผู้ประสาน	10	ทิศ	



MOVE TO HEAVEN 
(2021) 

คงจะดีถ้าเราได้ท�าทุกอย่างท่ีอยากท�า 
พูดทุกเรื่องกับทุกคนที่ตั้งใจไว้ ก่อนที่
จะลาจากโลกนีไ้ป... แต่จะมกีีค่นทีไ่ด้ท�า 
แบบนั้น มีใครที่ก�าหนดวันตายของตัว
เองได้บ้าง 

>>เรื่องราวของสองพ่อลูกที่ท�าบริษัท
รับเก็บกวาดท�าความสะอาดสถานท่ี
เกิดเหตุชื่อเดียวกับเรื่อง	 “Move	to	
Heaven”	 มีหน้าท่ีท�าความสะอาด

บ้านของผูเ้สยีชวีติ	เกบ็ข้าวของทกุอย่างออกตามออเดอร์ทีไ่ด้มา	แต่
นอกจากจะเก็บของไม่จ�าเป็นแล้ว	 กล่องสีเหลืองยังเป็นกล่องส�าคัญ
ทีท่างบรษัิทจะเลอืกเกบ็ของใช้ส่วนตวัของผูต้ายทีค่ดิว่าอยากจะมอบ
ให้คนในครอบครวั	คนรกั	หรอืผู้ร่วมงานได้เกบ็ไว้เป็นท่ีระลกึ	เป็นเรือ่ง
ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากในการเลือกทิ้งและเลือกเก็บ	 กล่อง 
สีเหลืองใบนั้นเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ตาย	และในแต่ละเคสนั้นของ
ชิ้นเล็กๆ	บางชิ้นก็น�าไปสู่ความในใจของผู้ตายได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทมีงานวารสารเซอร์เวยีมมาชวนไปเทีย่วช่วงเกบ็ตวัอยูบ้่านกบัการเดนิทางในอกีรปูแบบหนึง่ด้วยการดซูรีส์ีเกาหลดีีๆ 	ทีห่ลายๆ	
คนอาจจะเป็นติ่งอยู่แล้ว	โดยครั้งนี้เรามีชลิสา	เดอซูซ่า	>>แครอล	MD58	นักเรียนมาแตร์เดอีฯ	ผู้หลงใหลในซีรี่ส์เป็นไกด์พา
ทัวร์ทิพย์	รับรองว่าต้องสนุกอย่างแน่นอน

แครอลเพิง่เริม่เข้าสูว่งการซรีส์ีเกาหลมีาได้ปีกว่าๆ	แต่กต้็องยอมรบัว่าตดิงอมแงมเลยทเีดยีว	เมือ่ได้เริม่ดกูร็ูส้กึทึง่กบัคณุภาพ
ของการผลิต	นักแสดง	พล็อตเรื่อง	และการเขียนบทมาก	เรียกได้ว่าเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ	แทนการเดินทางที่คิดถึง
ไปได้เหมือนกัน	

วนันีจ้ะมาแนะน�าซรีส์ีทีจ่ดัว่าเดด็เผือ่ให้ทกุคนไปเลอืกดกูนัตามความชอบ	ส่วนตัวแล้วจะชอบแนวสบืสวนฆาตกรรมเป็นพิเศษ	
แต่แนวอื่นๆ	ที่สนุกและคุณภาพดีๆ	ก็มีให้เลือกมากมาย	

แนวดราม่า

ตราตรงึ ซ้ึงใจ 

ท่องโลกมายา 

... กิมจนิคร

พาท่องเทีย่วเพิม่รอยหยกัสมอง

พร้อมหล่ังอะดรีนาลนีในโลกซีรีส์ทีแ่ดนกิมจิ

รีวิวโดย	:	ชลิสา	เดอซูซ่า	>>แครอล	MD58

ในแต่ละตอนจะมีตัวละครที่เป็นตัวแทนของการมีชีวิตใน 
รูปแบบต่างๆ	 ซึ่งเนื้อเรื่องจะสอดแทรกความคิด	 ปัญหาใน
สงัคม	หรอืภายในครอบครวัโดยตแีผ่ออกมาให้คนดูซมึซบัได้
โดยนยั	และแต่ละตอนนัน้ขอบอกเลยว่าต้องเตรยีมกล่องทชิชู่ 
ไว้ข้างๆ	เพราะมนัจะมเีรือ่งซึง้ๆ	มาแบบเนยีนๆ	ไม่ได้ตัง้ใจ
บีบอารมณ์	แต่บีบคั้นต่อมน�้าตาให้ท�างานอยู่ทุกตอน

ความตั้งใจ	ความทรงจ�า	ความรู้สึกดีๆ	ถ้าไม่ได้ส่งต่อมันก็
อาจจะไร้ค่าและหายไปจากโลกนี้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ	แต่
หากเราเลอืกได้กจ็งน�ากล่องทีม่คีณุค่านัน้มอบให้คนทีค่ณุรกั
ในเวลาที่คุณยังสามารถท�าได้	

ดูได้ทาง Netflix มี 10 ตอน
ความยาวตอนละ 50 นาที
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FLOWER OF EVIL
(2020)

จะท�ายงัไง? เม่ือคณุเป็นต�ารวจสายสบืแล้วสงสยัว่าสามตัีวเอง
คือฆาตกรโรคจิตที่ปลอมตัวมา!!!

>>	Flower	of	Evil	ซรีส์ีแนวฆาตกรรมต่อเนือ่ง	ซบัซ้อน	ซ่อนเงือ่น 
พลกิไปมาตลอดเวลา	ขอจดัให้เป็นหน่ึงในทีส่ดุของซีรส์ีอันดบั
ต้นๆ	เลย	ทั้งพล็อตเรื่อง	บท	ตัวแสดง	การตัดต่อ	ล่อลวงเรา
ให้คิดตามไปกับตวัละครได้ตลอด	แต่ละตอนกว่็าพคีแล้ว	ยงัม ี
พคีในพคีอกี	การเล่าเรือ่งทีมี่	2	เส้น	เส้นหนึง่คอืปัจจบุนัอกีเส้น 
เล่าเรื่องอดีต	 ค่อยๆ	 เผยที่มาของปมเรื่องราวในแต่ละตอน	
ไม่ใช่เล่าเรื่องเป็น	Timeline	ไปเรื่อยๆ	ท�าให้เรามีข้อสงสัยใน
ใจอยู่ตลอด	ระทึกตื่นเต้นไปกับทุกๆ	ตอน

บทพระเอกในเรื่องแสดงโดย	“อีจุนกิ”	นี่คือสามีในฝันเลย	แต่
บางทีก็แอบมีฝันร้ายนะ	แสดงอารมณ์เก่งมาก	บทจะน่ารักก็
พาเคลิม้ได้ง่ายๆ	เป็นคณุพ่อแสนด	ีสามแีสนวเิศษ	แต่เบ้ืองลกึ 
แล้วเค้ามอีดตีฝังใจทีพ่่อเคยเป็นฆาตกรต่อเน่ือง	และตัวเขาเอง 
กเ็ป็นผู้ต้องสงสยัในคดฆีาตกรรมเมือ่สมยัยงัเป็นวัยรุน่	เรือ่งราว 
ต่างๆ	ระหว่างทีเ่รือ่งด�าเนนิไป	มนักน็�าหลกัฐานอะไรบางอย่าง
มุ่งมาทีเ่ขา	ส่วนนางเอก	“มนุแชวอน”	แม้ว่าเธอจะรกัสามมีาก
แต่ด้วยอาชพีทีเ่ป็นต�ารวจสืบสวนกท็�าให้เธอช่างสงัเกตและหา
เบาะแสมามัดตัวฆาตกรจนได้	

ดูได้ทาง Netflix / VIU มี 16 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

MOUSE
(2021)

Mouse ซีรีส์แนวฆาตกรรมต่อเนื่องที่ลึกลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อน
พลิกไปมา จนท�าเอาเข้าใจผิดคิดไปเองได้ซะทุกตอน 

>>คนท่ีเป็นฆาตกรฆ่าคนได้อย่างเลอืดเย็นนัน้	เขาต้องเป็นคน
แบบไหน	เขาถกูเลีย้งดแูละปลกูฝังอะไรมาถงึมจิีตใจเหีย้มโหด	
หรือจริงๆ	 แล้วเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นเอง	DNA	 ของคนเป็น
ฆาตกรโรคจติ	หรอื	Psychopath	นัน้แตกต่างจากคนธรรมดา
ไหม	นี่คือค�าถามที่ซีรีส์เรื่องนี้โยนให้กับเรา		

เรื่องราวฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนประเทศท่ีเกี่ยวเนื่องไปถึง
ระดับรัฐบาลและนักการเมือง	 การสนับสนุนให้ออกกฏหมาย
ก�าจัดว่าที่ฆาตกรได้ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในท้อง	 จะมีน�้าหนัก
พอที่จะผ่านคณะรัฐมนตรีได้หรือเปล่า	และอะไรคือตัวชี้วัดว่า
ทฤษฎีนีค้อืสิง่ท่ีถกูต้องท่ีสามารถคาดการณ์อนาคตของฆาตกร
โรคจิตได้	ระหว่างท่ีเรือ่งด�าเนนิไปนัน้จะมีตัวละครหลายๆ	ตวัที่
ก่อให้เกดิคดฆีาตกรรมหลายๆ	เคส	ทิง้ร่องรอยให้ปะตดิปะต่อ 
เรือ่งราวได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	เราต้องคอยลุน้ให้ต�ารวจตามจบัตัว
ฆาตกรสุดโหดให้เจอให้ได้	 แต่บางเงื่อนง�านั้นเราก็กลับสงสัย
ว่าคนๆ	 นั้นคือฆาตกรตัวจริงหรือเปล่า	 นี่แหล่ะคือส่วนผสม
ความรู้สึกที่ท�าให้เรื่องนี้ดูแล้วสนุกและสะพรึงไปพร้อมๆ	กัน	

ดูได้ทาง VIU มี 20 ตอน 
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง 20 นาที

แนวสบืสวน ฆาตกรรม 

2 เร่ือง ทีม่ดีีไม่แพ้กัน
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HOSPITAL PLAYLIST 
SEASON 1 (2020)

Hospital Playlist ซรีส์ีแนว Feel Good เป็นเรือ่งราวความสมัพนัธ์ 
ของเพือ่น 5 คนท่ีเรยีนหมอมาด้วยกนัแต่ต่างสาขา พอท�างานกม็า
ท�าทีโ่รงพยาบาลเดยีวกนัอีก นอกจากความเก่งในเรือ่งงานแล้ว 
เรื่องเล่นก็จริงจังไม่แพ้กัน แก๊งน้ีชอบนัดแนะกันหลังเลิกงาน
หรือในวันหยุดเพื่อเล่นดนตรีด้วยกัน 

>>พล็อตเรื่องให้ความส�าคัญกับการรักษาคนไข้แต่ไม่ได้มีซีน
ผ่าตัดเลือดสาดมากนัก	 แต่จะเน้นเรื่องราวและสาเหตุอาการ
ป่วยของคนไข้แต่ละเคส	 มีฉากกระตุกต่อมน�้าตาอยู่เกือบ 
ทกุตอน	เรือ่งมติรภาพของเหล่าเพือ่น	5	คน	ทีช่่วยสนบัสนุน	กนั
และกัน	แม้แต่ละคนจะมไีลฟ์สไตล์ทีแ่ตกต่างแต่ส่ิงทีร่วมเขาไว้
ด้วยกนัคือวงดนตรทีีต่ัง้ขึน้มา	เพลงประกอบกเ็พราะ	ฟังสบาย	

แต่ละตอนน้ันจะท�าให้เราอดอมยิ้มตามในความน่ารักของ 
คุณหมอไม่ได้	เพราะแต่ละคนต่างทุ่มเทรักษาคนไข้	บางตอน 
ก็ซึ้งเปลืองทิชชู ่มาก	 ดูแล้วแทบอยากจะไปเป็นคนไข้ของ 
โรงพยาบาล	Yulje	เลยทีเดียว	

ดูได้ทาง Netflix มี 12 ตอน 
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

แนว Feel Good

ทีดู่ไปอมยิม้ไป 

WHEN 
THE CAMELLIA 
BLOOMS 
(2019)

When The Camellia Blooms ตอนแรกคดิว่าจะไม่ดแูล้วเพราะ 
นึกว่าจะเป็นแนวรักโรแมนติก แต่พอเริ่มดูก็ติดหนึบเลย 
หนงัน่ารกั Feel Good เพลงเพราะ นางเอกน่ารกัและเป็นตวัแม่
แห่งซรีีส์่เกาหลแีนวโรแมนติก มสีไตล์การแต่งตัวท่ีมเีอกลกัษณ์ 
ออกแนวVintage Bohemian ดูสบายๆ ดี พระเอกน่ารักสุดๆ 
เป็นหนุ่มชนบทที่จิตใจดี ซื่อ ใส ตลก

>>เรื่องราวพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่องซาน 
หมู่บ้านน่ารกัติดทะเลมีของดคีอืปูดอง	ต้องต่อสูก้บัอคติต่ออดตี
และอาชพีของเธอท่ีเป็นเจ้าของบาร์	สอดแทรกความสมัพันธ์ของ
แม่ลูกในรูปแบบต่างๆ	และเพิ่มความสนุกไม่ให้อารมณ์มุ้งมิ้ง 
เกินไปด้วยการมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมือง	ท�าให้ทุกคนเกิด
ความหวาดผวาและมีเรื่องราวชวนตื่นเต้นตามมา

แนะน�าให้ดูเพราะจะท�าให้แอบอมย้ิมโดยไม่รู้ตัว	 ดูจบดอกไม้
ในใจก็จะผลิบานตาม

ดูได้ทาง Netflix มี 20 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง
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แนวตลก อิงประวตัศิาสตร์

ถ้าอยากผ่อนคลาย มาข�าไปกับเร่ืองนี้

แนวต่อสูเ้ชงิคดีความ

กฎหมาย ลับสมองลองปัญญา

MR.QUEEN 
(2020)

ความหรรษาเกินพิกัดที่อาจท�าให้ตีนกาขึ้นโดยไม่สามารถ
ยับยั้งชั่งใจได้ 

>>	Mr.Queen	คอืซรีีส์ทีก่ระตกุต่อมหัวเราะงอหายจนเสยีจรติ
ตามตวัละครกนัเลยทเีดยีว	ซึง่ต้องยกความดใีห้ตวันักแสดงน�า 
ทัง้สองทีจ่ดัว่าเลอืกมาดมีากโดยเฉพาะนางเอก	“ชนิฮเยซอน” 
ทีพ่ลกิบทบาทมาสร้างเสียงหัวเราะด้วยการแสดงแบบไม่ห่วงสวย 
ปล่อยมุกฮากระจาย	ไม่รกัษากริยิาเลย	ส่วนพระเอก	“คมิจองฮยอน” 
มาในบคุลกิของพระราชาเจ้าเสน่ห์	บูเ๊ก่ง	ฉลาดวางแผน	ฟันดาบ 
ก็พริ้ว	 แถมยังมีปล่อยมุกตลกได้ตลอดเรื่อง	 แบบนี้คือชายที ่
ผู้หญิงต้องรัก	 จริงจังก็ดีตลกก็ได้	 แถมโรแมนติกอบอุ่น 
อีกต่างหาก		2	คนนี้เคมีเข้ากันลงตัวสุดๆ	แล้วยังมีเหล่าสมุน
พระราชาองค์รักษ์	 สมุนมเหสี	 ซังกุง	นางใน	ที่ล้วนช่วยกัน
สร้างสีสันให้เรื่องสนุกขึ้นไปอีกสเต็ป

เรือ่งราวต้นตอความฮานัน้เกดิจากเชฟหนุม่ผูม้คีวามมัน่หน้า	
หยิง่ในความสามารถ	กะล่อนเป็นท่ีหนึง่	เกดิอุบตัเิหตุตกลงไป
ในสระน�า้	โผล่ขึน้มาอีกทกีอ็ยูใ่นร่างมเหสีของพระราชาชอลจง
ในยคุโชซอนเสยีแล้ว	หลงัจากนัน้ความวุน่วายต่างๆ	กต็ามมา 
ด้วยความหลงยุคท�าให้เขาแสดงกิริยาและค�าพูดต่างๆ	แบบ 
ไม่เกรงใจร่างมเหสี	กวนโอ๊ยเหล่าเสนาบด	ีพระพนัปี	จนเกอืบ 
เดอืดร้อนหลายหน	แต่เรือ่งราวเหล่านัน้ก็ท�าให้คนดหูวัเราะกนั 
ไม่หยุด	

ดูได้ทาง VIU มี 20 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง

LAW SCHOOL 
(2021)

ความจริงหรือกฏหมายคือตัวชี้วัดความผิดและโทษของ 
ผูต้้องหา ? 

>>Law	 School	 ซีรีส ์แนวกฏหมายที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
คดฆีาตกรรมท่ีเกดิในโรงเรยีนกฏหมาย	เปิดเรือ่งมาตวัละคร
กพ่็นศพัท์กฏหมาย	มาตราต่างๆ	แบบรวัๆ	ทัง้กฏหมายแพ่ง 
อาญา	รฐัธรรมนญู	เหมอืนเราเข้าไปเป็นนกัเรยีนกฏหมายด้วย 
 

ระหว่างท่ีมีการจ�าลองการตัดสินในศาลซึ่งเป็นห้องเรียน 
ห้องหนึ่งในโรงเรียนกฏหมายฮันกุก	 ก็ได้มีเหตุฆาตรกรรม 
เกิดขึ้น	และเหยื่อก็คือหนึ่งในอาจารย์	แถมซ�้าด้วยผู้ต้องหา
ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์อีก	ทั้งสองต่างเคยเป็นอัยการและเคย
ท�างานร่วมกันเป็นหัวหน้าลูกน้อง...	มีอะไรระหว่าง	2	คนนี้
ที่เป็นเหตุจูงใจในการฆาตกรรมไหม

ตัวละครอื่นๆ	 ในเรื่องนี้แต่ละคนก็มีเรื่องราวเบ้ืองหลังที่ 
น่าสงสยั	มคีวามน่าจะเป็นฆาตกรหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการตาย	
ระหว่างทางจะมีคดีอื่นๆ	 เข้ามาแทรก	 แต่ล้วนผูกประเด็น 
ไว้กบัคดฆีาตกรรมหลกั	ท�าให้รูส้กึได้ถงึความเทพในการเขียน 
พล็อตเรื่อง	 ซึ่งการด�าเนินเรื่องนั้นจะค่อยๆ	 เผยทีละปม 
ทีละเงื่อนง�า	ทีละเบาะแสออกมา	ให้ลุ้นกันได้ทุกตอน	

ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน 
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง

A MUST!: เร่ืองทีไ่ม่ควรพลาด

 • แนว Romantic Comedy : Crash Landing on You
 • แนวสืบสวนฆาตกรรม : Signal, Tunnel, Stranger 1
 • แนว Feeel Good : Prison Playbook, My Mister, Reply 1988
 • แนวอิงประวัติศาสตร์ : Mr.Sunshine

 • แนวธรุกจิ กลยุทธ์ : Itaewon Class, Hot Stove League, Start Up
 • แนวหมอ : Dr.Romantic, Good Doctor
 • แนวต่อสู้เชิงดดีความ : Hyena, Innocent Defendant, 
  Doctor Prisoner
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