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สารจากสาราณียกร

กรรมการฝ่ายสารณียกร
อินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
>>อิน MD57

เราไม่ห่างกัน ในวันที่ต้องห่างกัน
วารสารเซอร์เวียมเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ขอแนะน�ำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
มาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2563-2565 ซึ่งคุณอรนุช ว่องปรีชา >>ป๊อด MD49 ได้รับเลือก
ให้เป็นนายกสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รวมศิษย์เก่าหลากหลายรุ่นมาร่วมกัน
ท�ำงานตามจิตตารมณ์ของเซอร์เวียมที่โรงเรียนได้ปลูกฝังมาโดยตลอด
วารสารฉบับนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์ที่จะส่งข่าวไปยังสมาชิกทุกท่านแทนการพิมพ์แบบ
เดิมเพือ่ ให้ทนั ยุคสมัยดิจทิ ลั และยังเป็นการรักษ์โลกโดยการลดการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยค่ะ
แม้ชว่ งเวลานีจ้ ะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ในยามทีส่ งั คมยากล�ำบากเช่นนีแ้ ต่นกั เรียนเก่าหลายๆ
ท่านก็ได้ออกไปช่วยเหลือผูท้ พี่ บกับความล�ำบากอย่างต่อเนือ่ ง ได้ชว่ ยกันคนละไม้ละมือตามทีต่ นเองถนัด
บ้างลงพื้นที่ช่วยชุมชนหลายๆ แห่ง บ้างก็น�ำอาหารไปส่งให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ บางคนก็
ช่วยหน่วยงานราชการตามจิตตารมณ์ที่เราได้เคยปลูกฝังมา
ส่วนบางกิจกรรมของทางสมาคมอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ข่าวสารต่างๆ ยังสามารถติดตามกันได้ตามช่องทางต่างๆ เช่นเดิม
ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook: Mater Dei School Alumni (Official)  IG: ourmaterdei หรือ www.
ourmaterdei.com
สุดท้ายนี้แม้ว่าหลายคนจะยังคงต้อง WFH อยู่แต่อย่าปล่อยให้การอยู่บ้านต้องเซ็ง หลายคนเริ่มหันมาดู
ซีรสี เ์ กาหลีกนั ตอนอยูบ่ า้ นหยุดเชือ้ เพือ่ ชาติกนั ตัง้ แต่ชว่ งโควิด-19 ปีกอ่ น จนเป็นติง่ เกาหลีกนั ไปหลายคน
เพื่อเป็นการเอาใจคอซีรีส์เกาหลีฉบับนี้ก็ได้รับการรีวิวซีรีส์เด็ดๆ หลากหลายรสชาติจากชลิสา เดอซูซ่า
MD58 มาฝากด้วยค่ะ  
อินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
>>อิน MD57
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สารจากนายกสมาคม
นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมป์
นายกสมาคมฯ
อรนุช ว่องปรีชา
>>ป๊อด MD 49
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»ˆÍ´ : MD 49

ป๊อด-อรนุช ว่องปรีชา MD49 และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาท�ำงานรับใช้โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ อันเป็นที่รักของพวกเรา
ป๊อดและคณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะยึดจิตตารมณ์เซอร์เวียมที่พวกเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เราได้ก้าวเข้ามาศึกษา
ในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ มาเป็นแนวทางในการท�ำงานสมาคมฯ เพื่อรับใช้โรงเรียน พวกเรามีความคิดที่สอดคล้องกันว่า
เมื่อเราท�ำงานให้โรงเรียน เราไม่เคยตั้งค�ำถามเลยว่าเราจะได้รับอะไรตอบแทนจากโรงเรียน แต่ในทางตรงข้ามเราจะถาม
ตัวเองว่าเราจะท�ำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ อันเป็นที่รักและภูมิใจของพวกเรา
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้พวกเราต้องมีความตั้งมั่นที่จะต้องหาแนวทางในการท�ำงานในรูป
แบบใหม่ และพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนและ
ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียนตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน และเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พี-่ รุน่ น้อง
นักเรียนกับคุณครู และมีโอกาสที่พวกเราจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
ป๊อดขอฝากกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และขอฝากวารสารเซอร์เวียมฉบับนี้ไว้ด้วยนะคะ
ป๊อดและคณะกรรมการหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ น้องๆ มาแตร์เดอีฯ ทุกท่านนะคะ
ขอขอบพระคุณค่ะ
อรนุช ว่องปรีชา
ป๊อด MD49
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หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ป๊อด-อรนุช ว่องปรีชา MD49 นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่ของเราผ่านทางสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ กันมาบ้างแล้วนะคะ ด้วยพี่ป๊อดนั้น
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ มามากมาย ซึ่งล้วนเป็นงานที่ประสบความส�ำเร็จอย่าง
มากทั้งสิ้น วันนี้ทีมงานวารสารเซอร์เวียมจึงได้ถือโอกาสในช่วง WFH ชวนพี่ป๊อดมา Zoom ย้อนอดีตถึง
เรือ่ งราวชีวติ ในรัว้ มาแตร์เดอีฯ อันเป็นทีม่ าของแรงบันดาลใจอันยิง่ ใหญ่ ทีท่ ำ� ให้พปี่ อ๊ ดทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจ
ให้กับโรงเรียนของเราดั่งเช่นทุกวันนี้  
พี่ป๊อดเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ตั้งแต่ชั้นอะไรคะ
พี่เริ่มเข้าเรียนที่มาแตร์เดอีฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ม.ศ.5 บ้านพี่นี่สายเลือดมาแตร์เดอีฯ เข้มข้นมากนะ
นอกจากตัวพี่แล้วญาติผู้หญิงทั้งหมดของพี่ก็ล้วนเป็นศิษย์มาแตร์เดอีฯ ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันก็นับได้
3 เจเนอเรชั่นแล้ว
ชีวิตวัยเรียนในรั้วมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างไรบ้างคะ
พีไ่ ม่ใช่เด็กเรียบร้อยนะค่อนข้างแก่นด้วยซ�ำ 
้ แต่กเ็ ป็นคนจริงจัง รักความยุติธรรม รักเพื่อน ใครทีจ่ ะมาแกล้ง
เพื่อนเราเราจะไม่ยอมเลย พี่ชอบท�ำกิจกรรมมาก ให้ความร่วมมือกับการท�ำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี เคยได้เป็นหัวหน้ากีฬาสีเขียวด้วย แต่จะแสบซนเพียงใดเราก็มีขอบเขตนะ เรามีความเคารพนบนอบต่อ
คุณครูและผูใ้ หญ่ ไม่เคยเลยทีจ่ ะท�ำให้คณุ ครูนำ�้ ตาตก อันนีส้ ำ� คัญนะเพราะท�ำให้เราไปไหนก็มแี ต่คนรักและ
เอ็นดู มันเป็นความโดดเด่นของเด็กมาแตร์ฯ ที่คนรอบข้างรู้สึกได้
การที่จะได้เป็นหัวหน้ากีฬาสี เราต้องเล่นกีฬาเก่งด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรเท่าไหร่แต่ชอบที่จะเล่นมากกว่า พี่ชอบเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล
แชร์บอล เล่นหมด สมัยก่อนตอนพักกลางวันพีจ่ ะกินข้าวแป๊บเดียวแล้วจะรีบรวบรวมเพือ่ นๆ ทีช่ อบเล่นกีฬา
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จับกลุ่มเล่นวอลเลย์บอลหรือไม่ก็บาสเก็ตบอล พอเลิกเรียนก็เล่นต่ออีก
เล่นกีฬาเยอะแบบนี้ มีเวลาทบทวนหนังสือบ้างไหมคะ
แน่นอนว่ารักเล่นขนาดนีก้ ารเรียนก็ตอ้ งด้อยเป็นธรรมดานะ ตอนเด็กๆ พีเ่ รียนไม่เก่ง
เลย เริม่ เรียนดีขนึ้ ก็ตอน ม.ศ. 4-ม.ศ. 5 เพราะรูต้ วั แล้วว่าเราต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ให้ได้ พีส่ อบเอนทรานซ์ได้ทคี่ ณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้จะเป็นเด็ก
กิจกรรมแต่การเรียนก็ส�ำคัญ เราต้องไม่ทิ้งการเรียน ซึ่งเด็กมาแตร์ฯ ส่วนใหญ่ก็เป็น
แบบนี้นะ ชอบท�ำกิจกรรมแต่ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ มาแมร์และคุณครูดูแลการเรียน
การสอนด้วยความเอาใจใส่ คอยเป็นก�ำลังใจให้ตลอด
นอกจากเล่นกีฬาแล้ว มีกิจกรรมอื่นไหมคะ เช่น ชมรมต่างๆ
สมัยนัน้ ยังไม่มชี มรมอะไรเลยค่ะ จะมีกแ็ ต่กลุม่ ขับร้องของมิสซิสรูบี้ แต่ไม่ได้เรียกว่า
เป็นชมรมแค่พอเลิกเรียนเราก็มารวมตัวกันร้องเพลง ใครชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นกีฬา
พอช่วง ม.ศ. 4-ม.ศ. 5 ก็ตอ้ งลดทอนกิจกรรมพวกนีล้ ง โดยมาแมร์เทโอเฟนได้จดั ให้มี
การติวภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแทน ช่วงนั้นเราก็จะสนใจ
การเรียนมากขึน้ พีก่ ข็ ยันขึน้ และได้รางวัลเรียนดีวชิ าสังคมของครูสชุ าดาด้วย
มีความทรงจ�ำอะไรบ้างในช่วงเวลานัน้ ทีไ่ ด้สร้างความประทับใจมาจนถึงทุกวันนีบ้ า้ งคะ
ความเป็นเซอร์เวียมเพราะทุกครั้งที่มาแมร์และคุณครูสอนให้เราช่วยเหลือผู้ที่
ล�ำบากกว่าอย่างการให้เงินคนจน ท�ำให้เราอิ่มใจทุกครั้งที่ได้แบ่งปันเงินค่าขนมตาม
อัตภาพให้กับผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา เงินเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมารวมกันก็สามารถ
สร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาได้ หรือการไปบ้านพักคนชราและการไปโรงเรียน
น้อง เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสุขให้เขา เราจะถูกสอนอยู่เสมอว่า
มีกใ็ ห้ไม่มกี ไ็ ม่เป็นไร ความสุขไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั เงินทองเสมอไป การกระท�ำและก�ำลังใจ
ก็สร้างความสุขได้เช่นกัน
ทีพ่ จี่ ำ� ได้แม่นมากก็คอื เรือ่ งการเก็บกระดาษ มาแมร์จะสอนเราเสมอว่าหากได้ยนิ เสียง
กระดิง่ ก่อนจะขึน้ ห้องเรียนเราจะต้องเดินเก็บเศษกระดาษไปทิง้ ให้หมด เราจะไม่สร้าง
ภาระให้เจ้าของสถานทีต่ อ้ งมาเก็บกวาด ซึง่ จะช่วยท�ำให้โรงเรียนของเราสะอาด น่าอยู่
แถมลดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมได้อกี ด้วย ท�ำให้เด็กมาแตร์ฯ ทุกคนจะไม่เคยเมินเฉยต่อ
เศษขยะรอบกายเลย ตอนที่เราไปแข่งกีฬานอกโรงเรียน พอแข่งเสร็จเราลงจาก
สแตนด์เชียร์ สแตนด์เชียร์ของเราสะอาดมากไม่มีเศษขยะเลย เพราะทุกคนร่วมใจ
กันเก็บขยะจนเรียบ
เมื่อเราโตขึ้นและมีโอกาสได้ท�ำงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆ เราก็สามารถท�ำได้ดีเป็น
ธรรมชาติ ด้วยเป็นสิ่งที่ได้เคยปฏิบัติจนคุ้นชินเมื่อครั้งอยู่โรงเรียน
โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ได้อบรมและปลูกฝังให้เราเติบโตเป็นกุลสตรีที่มีคุณค่า พร้อม
ด้วยปัญญา ความรู้ และจิตตารมณ์เซอร์เวียม นับเป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
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ส�ำหรับพี่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นสิ่งที่มากกว่าความรักคือความภาคภูมิใจในการ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนที่นอกจากการให้การศึกษาที่ดี
ยังอบรมจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ชีวิตนอกรั้วมาแตร์เดอีเป็นอย่างไรบ้างคะ
เราก็ใช้ชวี ติ วัยรุน่ ตามปกติแต่กย็ งั คงท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ งในทุกครัง้ ทีม่ ี
โอกาส ไม่วา่ จะเป็นการท�ำบุญทีบ่ า้ นเด็กพิการซ�ำ้ ซ้อน ท�ำบุญให้กบั คนตาบอด ท�ำบุญ
กับพระอาพาธ และที่ส�ำคัญที่สุดคือการได้กลับมารับใช้โรงเรียน เพราะโรงเรียนได้
ให้การศึกษา แนวความคิด เพื่อน และพี่น้องร่วมโรงเรียนที่ดี เราก็อยากช่วยส่งต่อ
สิ่งดีๆ เหล่านี้ให้รุ่นน้องต่อๆ ไป
ได้กลับมาช่วยท�ำอะไรให้กับโรงเรียนบ้างคะ
หลักๆ แล้วก็จะเข้ามาช่วยงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ซึ่งปีนี้ก็นับเป็นปีที่ 17 แล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะดูแลกิจกรรมซึ่งก็มีหลายกิจกรรมที่ประทับใจ อย่างการจัดท�ำวีดิทัศน์
เรื่องคุณธรรมของการให้และการจัดดนตรีในสวน
นอกจากนีก้ ม็ งี านกีฬาสีเพือ่ สานสัมพันธ์รนุ่ พีร่ นุ่ น้องผ่านการแข่งบาสเกตบอล แข่งแชร์บอล
เชียร์ลีดเดอร์ ตอนนั้นมีนักเรียนเก่าประมาณ 800 คน ซึ่งทุกคนบอกว่าสนุกมาก
อีกหนึ่งงานที่ยากมากก็คืองานถ่ายรูป 100 รุ่น 90 ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กับ
การถ่ายรูปนักเรียนเก่าตัง้ แต่รนุ่ แรกๆ จึนถึงร่นุ ปัจจุบนั เราใช้เวลา 3 วันถ่ายรูป พร้อม
ติดตั้งและรื้อถอนฉากและเวที ยอมรับว่าเหนื่อยกันมากแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดี ด้วย
ความร่วมมือของพี่น้องมาแตร์เดอีฯ ที่พร้อมสร้างสิ่งดีงามให้กับโรงเรียน
เมื่อได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
มีแนวทางในการท�ำงานให้กับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
เรือ่ งทีพ่ จี่ ะท�ำคือการเชิญชวนให้พนี่ อ้ งมาแตร์เดอีฯ มาร่วมสานต่อจิตตารมณ์เซอร์เวียม
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา อาทิ โครงการแพทย์อาสา โครงการบ้านเทพ โครงการพัน
ดวงใจเพื่อคุณครูเกษียณ กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เรือ่ งทีส่ องคือโครงการบูรณะซ่อมแซมวัดน้อย ทีเ่ มือ่ เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีการจัดงาน
เปิดวัดน้อยอย่างเป็นทางการ
เรื่องที่สามก็คือช่วยเหลือกิจการโรงเรียนในโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่
เรื่องที่สี่ก็คือการดูแลคุณครูเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง
โครงการแด่คณุ ครูดว้ ยดวงใจ ได้จดั ให้มที มี งานออกเยีย่ มเยียนคุณครูเป็นประจ�ำ หาก
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เจ็บป่วยก็มีทีมแพทย์อาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เรื่องที่ห้าก็คืองานวิชาการที่เราได้จัดให้มีการสัมนาวิชาการขึ้น เพื่อน�ำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการ
เรียนการสอน
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนงาน อาทิ งาน MD Night งานกีฬาสี การ
จัดตัง้ ชมรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตอนนีเ้ รามีชมรมบาสเกตบอล ชมรมเชียร์ลดี เดอร์ ชมรมวิง่ ชมรมแพทย์อาสา ชมรม
เต้นร�ำ ชมรมจักรยาน และชมรมกอล์ฟ ซึง่ ก็มเี สียงเรียกร้องให้จดั ตัง้ ชมรมร้องเพลงและชมรมวาดรูป หาก
ใครอยากให้เราจัดตั้งชมรมอะไรก็แจ้งมาได้นะคะ
ทุกท่านสามารถติดตามข่าวคราวการจัดงานต่างๆ ได้ทางอินสตาแกรม: ourmaterdei และเฟซบุ๊ก:
Mater Dei School Alumni (Official)
My Pride, My School; Mater Dei
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คณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจ�ำปี 2563 - 2565
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทีผ่ า่ นมา กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน 25 ท่าน ได้เข้า
รับต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี น�ำโดยนายกสมาคมฯ คุณอรนุช ว่องปรีชา >>ป๊อด
MD49 ที่พร้อมอุทิศตนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับพี่น้องชาวมาแตร์เดอีฯ ภายใต้จิตตารมณ์เซอร์เวียมอันเป็นหนึ่งเดียวของเรา

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
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ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณปารวดี เหตระกูล
ปลา MD49

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์
แป๋ม MD49

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณโสภาวดี อุตตโมบล
แหวว MD49

นายกสมาคม
คุณอรนุช ว่องปรีชา
ป๊อด MD49
ÍÃ¹Øª Ç‹Í§»ÃÕªÒ
¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 1
คุณศรีชนก  วัฒนศิริ
น้อง MD44

»ˆÍ´ : MD 49

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 2
คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์
ก้อย MD49

¡ØÅÄ´Õ ªÇ¹äªÂÊÔ·¸Ô์
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 2

¡ŒÍÂ : MD 49

อุปนายกสมาคมฯ ที่ 3
คุณเพชรรินทร์ มีเดช
เปิ้ล MD59
à¾ªÃÃÔ¹·Ã ÁÕà´ª
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 3

ÈÃÕª¹¡ ÇÑ²¹ÈÔÃÔ
ÍØ»¹ÒÂ¡·Õ่ 1

à»œÅ : MD 59

¹ŒÍ§ : MD 44

เลขานุการ
คุณผาสุก สัมปุณณะโชติ
จ๋า MD49
¼ÒÊØ¡ ÊÑÁ»Ø³³ÐâªµÔ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¨ŽÒ : MD 49

ª¹Ô¹·Ã »˜ÞÞÒ´ÔÅ¡
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล
เอ MD55

¾Ñ¹¸Ø¹ÀÒ Ç‹Í§ÇÔäÅ¡ØÅ
àÍ : MD 55
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂàËÃÑÞÞÔ¡
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คุณชนินทร ปัญญาดิลก
ปื้ด MD50
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กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
คุณอรพิน เหตระกูล
ปลา MD67

»„´ : MD 50

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณอนินทิตา โคมิน
หมี MD50

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

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

กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณมณีนภา ดวงดารา
จูน MD56
Á³Õ¹ÀÒ ´Ç§´ÒÃÒ
¨Ù¹ : MD 56
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¼ÙŒá·¹ÃØ‹¹

MDAA

กรรมการฝ่าย MD Souvenir
คุณกุลยา ชิตานนท์
ก้อย MD50
¡ØÅÂÒ ªÔµÒ¹¹·
¡ŒÍÂ : MD 50
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ MD Souvenir

กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
อ้อ MD54

¾Þ.ÊØ¡ÑÞÞÒ ªÑÂ¡ÔµµÔÈÔÅ»Š
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË

ËÁÍÍŒÍ : MD 54

กรรมการฝ่าย MD Souvenir
คุณอลิศรา สุวรรณปริญญา
ปุ๋ม MD50
ÍÅÔÈÃÒ ÊØÇÃÃ³»ÃÔÞÞÒ
»Ø‰Á : MD 50
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ MD Souvenir

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ
เปิ้ล MD57
ÇÃ¹Ñ¹· »ÃÐàÊÃÔ°àÁ¸
à»œÅ : MD 57
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณสินีนารถ เองตระกูล
ปุ๊กกี้ MD67
ÊÔ¹Õ¹ÒÃ¶ àÍ§µÃÐ¡ÙÅ
»Øˆ¡¡Õ้ : MD 67
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

กรรมการฝ่ายสาราณียกร
คุณอินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
อิน MD57

ÍÔ¹·Ø¡Ò¹µ ¤ªàÊ¹Õ ÊÔÃÔÊÑ¹µ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÒÃÒ³ÕÂ¡Ã

ÍÔ¹ : MD 57

กรรมการฝ่ายดูแลเว็บไซต์
คุณสิริมน ณ นคร
น�้ำ MD58
ÊÔÃÔÁ¹ ³ ¹¤Ã
¹้Ó : MD 58
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ´ÙáÅ Website

กรรมการฝ่ายหาทุน
คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ
ทับทิม MD56
ÍÒÃÔÞÒ »ÃÒÊÒ··Í§âÍÊ¶
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂËÒ·Ø¹

·Ñº·ÔÁ : MD 56

กรรมการฝ่ายสาราณียกร
คุณขวัญชนก คงสิริ
ขวัญ MD61

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

กรรมการฝ่ายดูแลคุณครูอาวุโส
คุณเจนเนตร เจริญศิริวัฒน์
เจ๋น MD56
à¨¹à¹µÃ à¨ÃÔÞÈÔÃÔÇÑ²¹
à¨Ž¹ : MD 56
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ´ÙáÅ¤Ø³¤ÃÙà¡ÉÕÂ³

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณมุจลินท์ กิติสิทธิ์
จอม MD61
ÁØ¨ÅÔ¹· ¡ÔµÔÊÔ·¸Ô์
¨ÍÁ : MD 61
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ

กรรมการฝ่ายหาทุน
คุณปพิชญา โหสกุล
จูน MD63

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

กรรมการฝ่ายวิชาการ
ดร.รัสวดี ควรทรงธรรม
กุ๊กกุ๊ก MD77

´Ã. ÃÑÊÇ´Õ ¤ÇÃ·Ã§¸ÃÃÁ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

กรรมการฝ่ายสือ่ สารออนไลน์
คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา
ฝน MD77

¡Ø¡¡Ø¡ : MD 77

กรรมการฝ่ายปฏิคม
คุณกุลศิริ ไชยนพกุล
เกด MD65
SERVIAM : JULY 2021
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งานประกาศรางวัลเกียรติคณ
ุ เซอร์เวียม ประจ�ำปี 2564
งานประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Award ในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้น
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นส่วนหนึ่งของงานกระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลินซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นทุกๆ  2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะ
อุร์สุลินในประเทศไทย
ส�ำหรับงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินครั้งที่ 10 นี้ ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “งานกระชับ
มิตรศิษย์อุร์สุลินครั้งที่ 10 : 20 ปี สานสัมพันธ์แห่งรัก” โดยโรงเรียนวาสุเทวีเป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน มีคุณวรรณนภา ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นประธานจัดงาน อีกทั้ง
ได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนกุหลาบวัฒนา มาแตร์เดอีฯ และเรยีนาเชลีฯ ท�ำให้
บรรยากาศของงานในปีนอี้ บอ่นุ ดังเช่นทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา โดยได้รบั เกียรติจากคุณแก้วใจ
นาคสกุล MD54 ท�ำหน้าทีพ่ ธิ กี ร อีกทัง้ คุณรวิสรา สมะลาภา MD87 และคุณศุภาพิชญ์
ว่องสุวรรณ MD83 เป็นผู้ขับร้องเพลง Ave Maria (ประพันธ์โดย Franz Schubert)
และเพลงสดุดีนักบุญอัญจลา (แต่งท�ำนองโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ
MD54) ตามล�ำดับ หลังจากที่คุณพอสม วทานิย ได้กล่าวเปิดงาน ซิสเตอร์สมจิตร์
ครองบุญศรี ก็ได้มอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Award ให้กับ
ผู้รับรางวัลทั้ง 17 ท่าน จากนั้นอาจารย์สุมิตรา พงศธรจึงกล่าวปิดงาน
SERVIAM : JULY 2021

12

ส�ำหรับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมในปีนี้
มีทั้งสิ้น 17 ท่านดังนี้
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
• ค ุณรติกาญจน์ สัมฤทธิ์รติสิน
• ค ุณพัชนี นิทัศนจารุกุล
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
• ค ุณสุมน (เหล่าธรรมทัศน์) บรูมินเหนทร์
• คุณสิริสุภา โตแสงชัย
• คุณชฎาทิพย์ สุคันธา
• คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
โรงเรียนวาสุเทวี
• คุณพรทิพย์ อมาตยกุล
• คุณสายสมร พัวพันธุ์ทอง
• ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
• พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
• ทพญ.ดร.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล

MDAA

1

2

3

4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• พล.ต.พญ.ชสุรี สีตกะลิน (1)
• คุณจินตนา บุญรัตน์ (3)
• คุณนวลศิริ ไวทยานุวัตติ (5)

5

6
• คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ (นาวานี) (2)
• คุณเพ็ญศิริ คุวสานนท์ (4)
• ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ (คุ้มภัย) (6)

ศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิ ยาลัย
โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนปิยมาตย์
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จิตอาสา
ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19
สินนี ารถ เองตระกูล >>ปุก๊ กี้ MD67
อดิราภ์ เองตระกูล >>เบล MD76

วิกฤตโควิด-19 ที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นับเป็นการระบาดระลอกที่ 3 ที่รวดเร็ว ท�ำให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องแทบจะรับมือไม่ไหว โดยเฉพาะกรมการแพทย์ทมี่ หี น้าทีป่ ระสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีเ่ จ็บป่วยผ่านทางสายด่วน 1668 ของกรมการแพทย์นนั้ ปัน่ ป่วนไปหมด ท่ามกลาง
ความอลหม่านนานับประการที่ไม่รู้ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างไรและเมื่อไร สินีนารถ เองตระกูล ปุ๊กกี้ MD67 และ
อดิราภ์ เองตระกูล เบล MD76 สองศรีพี่น้องชาวมาแตร์เดอีฯ ก็ได้เข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ ด้วยการน�ำระบบ Call Center จ�ำนวน 1,000 คู่สาย ของบริษัท เทล ทู เทล จ�ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจของ
ครอบครัว เข้ามาช่วยกรมการแพทย์ในการคัดกรองประชาชนทีต่ ดิ ต่อเข้ามาทางสายด่วน 1668 ตลอด 24 ชัว่ โมง ท�ำให้
ปัญหาเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหัวใจเซอร์เวียมสุดประทับใจ ที่ทีมงานวารสาร
เซอร์เวียมขอบันทึกไว้ให้ศิษย์มาแตร์เดอีฯ ได้ร่วมชื่นชมไปพร้อมๆ กัน
ได้ข่าวว่าปุ๊กกี้กับเบลได้เข้ามาช่วยกรมการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3
ใช่ค่ะ บริษัทของครอบครัวเราท�ำงานด้าน Logistic และ Call Center อยู่แล้ว พอมีวิกฤตนี้เกิดขึ้นปุ๊กกี้กับเบลเลย
ปรึกษากันว่าเราน่าจะเอาระบบ Call Center ไปช่วยรัฐบาลกันดีไหม พอน�ำเรื่องเสนอเข้าไปทางกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านทางรุ่นน้องมาแตร์ ใช้เวลาเพียง 3 วันทางรัฐบาลก็ตอบรับมา แม้เราจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตแต่ด้วยเป็นธุรกิจ
ครอบครัวที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วไม่ต้องผ่านการพิจารณาเป็นขั้นตอนมากมาย ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการ
จัดตั้ง Call Center ให้กับกรมการแพทย์ได้ส�ำเร็จภายใน 2 วัน
การท�ำงานเป็นอย่างไรบ้างคะ
เริ่มแรกเลยทางกรมการแพทย์ได้อบรมทีมงานของเราให้พร้อมที่จะตอบค�ำถามต่างๆ หรือโอนสายไปให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ทีน่ พี้ อเรามาลงหน้างานจริงๆ ก็คน้ พบว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีสาเหตุมาจากการทีท่ มี สายด่วน
1668 ไม่ได้มีบุคลากรและคู่สายที่เพียงพอ คือสามารถรับสายได้เพียง 40-50 คู่สาย/วัน เพราะจริงๆ แล้วสายด่วน
1688 นั้นจัดตั้งขึ้นส�ำหรับบริการประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น แต่ประชาชนทั้ง 77 จังหวัดไม่ทราบ
จึงกระหน�ำ่ โทรเข้ามาพร้อมๆ กัน ดังนัน้ เราจึงเริม่ ต้นจากให้กรมการแพทย์ประชาสัมพันธ์เบอร์ตดิ ต่อหน่วยงานต่างๆ
ของแต่ละจังหวัดให้ประชาชนทราบ ท�ำให้ช่วยลดจ�ำนวนคู่สายที่โทรติดต่อเข้ามาได้พอสมควร
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จากนั้นเราก็เข้ามาท�ำหน้าที่ Front Line ซึ่งก็คือการเป็นด่านแรกให้กับสายด่วน 1668 เพื่อคัดกรองคู่สายต่างๆ พร้อมโอนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามามักจะถามว่า “กลัวจะติดโควิด ไปตรวจที่ไหนดี” หรือ “ตอนนี้ติดโควิด
แล้ว แต่ไม่มีเตียง” หรือ “ไปตรวจโควิดมา จะเคลมประกันได้ไหม” ซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้ผู้ที่โทรเข้ามาว่าควรจะท�ำอย่างไร จะ
ต้องติดต่อใคร หรือในกรณีทผี่ ตู้ ดิ เชือ้ ติดต่อเข้ามาเราจะส่งต่อไปยังกรมการแพทย์ทนั ที เพือ่ ท�ำการสอบถามประวัตอิ ย่างละเอียด
และจ�ำแนกผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีแดงเข้ม เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลตามความเหมาะสม
ทีมงานเราจะท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางกรมการแพทย์จะเข้ามาช่วยรับสายในช่วงเวลา 17:00-22:00 น. ในแต่ละวัน
เราจะท�ำรายงานแจ้งทางกรมการแพทย์ว่ามีประชาชนโทรเข้ามาสอบถามอะไรบ้าง จ�ำนวนเท่าไหร่ การรับสายแต่ละครั้งจะ
มีการบันทึกเสียงไว้เสมอ หากทางเราสามารถตอบค�ำถามหรือให้ข้อมูลได้เราก็สามารถจบสายนั้นได้เลย นอกเหนือจากนั้นเรา
ก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ
ผลตอบรับของโปรเจ็กต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมากๆ ค่ะ จาก 1,000 คู่สาย พร้อมกับทีมงานจ�ำนวน 50-60 คน ที่ทางเราจัดให้กับกรมการแพทย์นั้นสามารถช่วยคลี่คลาย
สถานการณ์ให้ดีขึ้น ผนวกกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงมือแพทย์ได้รวดเร็ว ไม่ถึงอาทิตย์เรา
ก็สามารถน�ำส่งผู้ป่วยได้ครบ สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ยังคงมีคู่สายโทรเข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยๆ ประมาณ 2,000
สายต่อวัน เราก็ดีใจที่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยได้ถูกน�ำส่งถึงมือแพทย์ได้ทันท่วงที
จากการเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้มีอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษไหม
มีค่ะ หลายครั้งที่เราได้รับโปสการ์ดจากผู้ป่วยเขียนมาขอบคุณเรา เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้นอกจากค�ำขอบคุณในความเป็น
จิตอาสาของพวกเราที่ได้ช่วยให้เขาหายจากโรคโควิด-19 เพียงแค่นี้เราก็อิ่มใจ น้องในทีมหลายคนไม่เคยมีโอกาสได้เป็นจิต
อาสา เขาก็จะดีใจ สุขใจ
นอกจากโครงการนี้จะมีโครงการอะไรต่อไปในอนาคตไหม
ก็ก�ำลังประชุมกับกรมการแพทย์อยู่ค่ะ ว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขน�ำวัคซีนเข้ามาทางเรามีระบบ Logistic และรถห้องเย็นที่จะ
สามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตอนนีก้ อ็ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาค่ะ
เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถท�ำได้ค่ะ
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ท�ำอาหารต่อชีวติ ชุมชน
ปนิดา อติพญากุล >>แจน MD62

นับตั้งแต่วันแรกที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ธารน�้ำใจ
แห่งการช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันก็ได้หลั่งไหลไปสู่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ปนิดา อติพญากุล  >>แจน  MD62
นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็เป็นอีกคนที่ได้ท�ำหน้าที่จิตอาสาส่งอาหารให้
กับแพทย์และพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระลอกแรก เมื่อมาถึง
โควิด-19 ระลอกที่ี 3 แจนก็ได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและ
โรงพยาบาลสนามมากขึน้ ภายใต้โครงการ “COOK คลองเตย ท�ำอาหาร
ต่อชีวติ ” ด้วยการจัดส่งถุงยังชีพ ของใช้จำ� เป็น รวมถึงอาหารสดและ
แห้งให้ชมุ ชน เมือ่ ทีมงานวารสารเซอร์เวียมได้รว่ มบริจาคอาหารและ
ขนมผ่านทางโครงการดังกล่าวของแจน จึงได้ถอื โอกาสส่งต่อเรือ่ งราว
อันน่าประทับใจของศิษย์เก่าหัวใจเซอร์เวียมคนนีใ้ ห้พนี่ อ้ งชาวมาแตร์
ได้ทราบกัน
แจนเริ่มเข้ามาเป็นจิตอาสาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
พอดีมพี ที่ แี่ จนรูจ้ กั ท�ำโครงการ “Breathefly-ผีเสือ้ เพือ่ ลมหายใจ” เพือ่
จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนให้กับชุมชนคลองเตยแจนเลยขอร่วมด้วย
ซึ่งก็ท�ำให้เราทราบว่าที่ชุมชนคลองเตย เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ถ้าอาการไม่หนักมากก็จะไม่ส่งไปโรงพยาบาล แต่จะให้กักตัวอยู่ใน
ชุมชน เมือ่ อาการเข้าขัน้ วิกฤตก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องใช้เครือ่ งวัดออกซิเจน
เพือ่ รอน�ำส่งตัวไปยังโรงพยาบาลต่อไป นอกจากเครือ่ งมือวัดออกซิเจนแล้ว
ทางชุมชนก็ยังต้องการอาหารและของใช้จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ที่ต้องกักตัว
รวมถึงครอบครัวของเขาด้วย แจนจึงได้จดั ตัง้ โครงการ “COOK คลองเตย
ท�ำอาหารต่อชีวติ ” ขึน้ มา โดยใช้โรงครัวของร้านอาหาร Inn Train ซึง่ เป็น
ของแจนกับสามีเป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงิน และท�ำอาหารแจกจ่าย
ให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ช่วยเล่าให้ฟงั หน่อยว่าได้ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรบ้าง
กล่มุ ของเราชือ่ ว่า “กล่มุ ผีเสือ้ ” ช่วงแรกเราท�ำแค่ระดมทุนซือ้ เครือ่ งวัด
ออกซิเจนให้ชมุ ชนคลองเตยรวมทัง้ สิน้ 500 เครือ่ ง ท�ำให้เราได้มโี อกาส
พูดคุยกับตัวแทนชุมชนและทราบว่าชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนทีใ่ หญ่มาก
มีสมาชิกกว่า 80,000 คน โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มบางชุมชนก็ยัง
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือ เราจึงน�ำถุงยังชีพและอาหารไปมอบให้แก่ผตู้ ดิ เชือ้
รวมถึงผูท้ กี่ กั ตัว 14 วัน เพือ่ ให้สามารถกักตัวและพักฟืน้ ได้ครบตามก�ำหนด
เมือ่ ชุมชนรอบนอกคลองเตยเริม่ มีการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ เราก็ได้สง่ เครือ่ ง
วัดออกซิเจน ถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยไปให้ รวมทัง้
จัดหาชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้จิตอาสาที่ต้องเข้าไปส่งอาหาร
ให้คนในชุมชนอีกด้วย
ทุกคืนเราจะมีประชุม Zoom กับผูน้ ำ� ชุมชนเพือ่ สอบถามถึงความช่วยเหลือ
ทีต่ อ้ งการ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นอาหารและของใช้จำ� เป็นทีบ่ รรจุในถุงยังชีพ
ซึ่งเราก็โชคดีมากที่ได้รับการสนับสนุนเงิน อาหาร และสิ่งของจาก
คนรอบตัวไม่ขาด โดยจะน�ำมาไว้ที่ศูนย์กลางก่อนแล้วทยอยน�ำไป
มอบให้มูลนิธิดวงประทีปเพื่อแจกจ่ายต่อไป
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ปัจจุบันเราก็ได้ไปช่วยชุมชนอื่นด้วย เช่น ชุมชนบางปูที่มีคนติดเชื้อ คิดว่าจะด�ำเนินโครงการนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะ
ในโรงงานผลไม้ 30 คน และผู้กักตัว 72 ครอบครัว เป็นเด็ก 20 คน ก็อยากท�ำไปเรื่อยๆ นะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะพอได้
เข้ามาช่วยตรงนี้ท�ำให้เห็นว่ากลุ่มคนที่หาเช้ากินค�่ำนั้นมีจ�ำนวนมาก
เราก็จะติดต่อผู้น�ำชุมชนเพื่อจัดหาของจ�ำเป็นส่งเข้าไป
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่อย่างแออัดและไม่ได้มีก�ำลังพอที่จะซื้ออุปกรณ์
ด้วยจ�ำนวนชุมชนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เราก็กงั วล รักษาความสะอาด ท�ำให้ติดเชื้อง่ายและกระจายอย่างรวดเร็ว หาก
อยูว่ า่ จะรับไหวไหม จึงได้ขอให้ชมุ ชนจัดตั้งโรงครัวขึน้ เอง โดยเราจะ ป่วยก็ต้องหยุดงานไม่มีรายได้และไม่มีเงินทุนส�ำรอง จึงเป็นกลุ่มที่
ส่งวัตถุดบิ ไปให้ หรือหากชุมชนสะดวกไปซือ้ เองเราก็โอนค่าใช้จา่ ยไป ล�ำบากมากๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก เราก็อยากช่วยให้เค้าพ้นจากวิกฤตนี้
ให้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
แต่หากเปิดเทอมแล้วเราก็ตอ้ งกลับไปสอน อาจจะไม่สามารถมาช่วย
ตรงนี้ได้ ระหว่างนี้ก็ขอท�ำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ตอนนี้มีชุมชนที่เราช่วยเหลือดูแลมากแค่ไหนคะ
ตอนนี้ก็มีที่เราส่งวัตถุดิบให้กับโรงครัวหรือบางทีทางชุมชนซื้อกันเอง ประทับใจอะไรบ้างในการท�ำโครงการนี้
แล้วเราก็โอนเงินไปให้ เช่น
หลายอย่างมากค่ะตั้งแต่ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเรา ที่พอ
1. ชุมชนคลองเตย
เราแค่เอ่ยปากว่าต้องการอะไรก็จะได้รับอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
2. ชุมชนริมคลองสามเสน มีผู้กักตัว 200 คน ต้องการอาหารวันละ 3 ก็ได้เห็นเด็กๆ และผู้ปกครองใช้เวลาว่างช่วง WFH เริ่มท�ำขนมมา
มื้อ รวม 600 กล่อง/วัน
บริจาคจากที่ไม่เคยท�ำมาก่อน แจนประทับใจที่คุณพ่อคุณแม่หลาย
3. ชุมชนจตุจักร มีผู้กักตัว 200 คน ต้องการอาหารวันละ 1 มื้อ หรือ บ้านได้ลงมือปฏิบตั ใิ ห้ลกู ๆ เห็นว่าการช่วยเหลือผูอ้ นื่ นัน้ สามารถเริม่ ได้
จากสองมือของเราเอง และเด็กๆ ก็เจริญรอยตามได้อย่างงดงาม เหมือน
200 กล่องต่อวัน
4. สมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อประมาณ 40 คน ส่วนผู้ใกล้ชิดที่ต้อง เช่นตอนเราได้ท�ำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ
กักตัวมีกว่า 100 คน
นับเป็นการปลูกจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคม
5. ชุมชนรามค�ำแหง 39 - ถุงยังชีพ
6. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนในซอยสุขุมวิท 49/14 - ถุงยังชีพ
ตอนนี้ทางโครงการยังต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ และจะ
7.  กรมราชทัณฑ์ - ของใช้สว่ นตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟนั ยาสีฟนั ยาแก้ไข้ ติดต่อส่งของบริจาคได้ที่ไหน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับท�ำถุงยังชีพและอาหารสด
ช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยแต่ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น คนในชุมชนก็น่ารัก เมื่อ อาหารแห้ง รวมทั้งเงินบริจาคค่ะ
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยลดลงเขาก็จะแจ้งเราให้ลดจ�ำนวนอาหารหรือถุงยังชีพลง หากใครสนใจร่วมสนับสนุนโครงการก็สามารถติดต่อได้ที่:
ท�ำให้เราสามารถไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้ อีกทั้งตอนนี้ โทร: 093-128-8665
หลายชุมชนก็ทยอยได้รับวัคซีนมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลง LINE ID: @inntrain
ส่วนชุมชนทีย่ งั น่าเป็นห่วงก็คอื แคมป์คนงานกับชุมชนรอบนอกกรุงเทพฯ
ที่ห่างไกลที่เรายังเข้าไม่ถึง ก็คงต้องพยายามกันต่อไปค่ะ
ทีมแจนมีกันกี่คนคะ
5 คนค่ะ มีแจนกับสามีที่ขับรถไปส่งอาหารที่ชุมชนคลองเตยวันละ
2 รอบ และก็มีคุณครูที่เนอสเซอรี่อีก 5 คน ที่ช่วยกันแพ็กถุงยังชีพ
นอกจากนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ ญาติๆ และลูกค้าร้านอาหาร Inn
Train ที่ช่วยบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร และขนมที่ท�ำกันเองเพื่อ
มอบให้ชุมชนค่ะ
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ตามติดความส�ำเร็จ
ของศิษย์มาแตร์เดอีฯ
ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล >>กระแต MD55
ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ (คุม้ ภัย)
>>เปเปอร์ MD63

ทีมงานวารสารเซอร์เวียมขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.
พญ.นริสา ฟูตระกูล >>กระแต MD55 ทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล มีผลงานและรางวัลการวิจัย
ดีเด่นมากมาย เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

:

ในช่วงต้นปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ (คุม้ ภัย) >>เปเปอร์ MD63 ศิษย์มาแตร์เดอีฯ
ก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอีกครั้ง ด้วยการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเปิดโรงพยาบาล
เฉพาะทางโควิด-19 เฟสแรก 1,092 เตียง Digital (Smart) Hospital within 8 Days โดยรับหน้าที่
เป็นทีป่ รึกษาด้านการแพทย์รบั ดูแล ประสานงานด้านการแพทย์ และระบบสารสนเทศทุกหน่วยงาน
ท�ำให้ได้รับฉายาใหม่ว่าผู้ประสาน 10 ทิศ
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ท่องโลกมายา
... กิมจินคร
พาท่องเทีย่ วเพิม่ รอยหยักสมอง
พร้อมหลัง่ อะดรีนาลีนในโลกซีรสี ท์ แี่ ดนกิมจิ
รีวิวโดย : ชลิสา เดอซูซ่า >>แครอล MD58
ทีมงานวารสารเซอร์เวียมมาชวนไปเทีย่ วช่วงเก็บตัวอยูบ่ า้ นกับการเดินทางในอีกรูปแบบหนึง่ ด้วยการดูซรี สี เ์ กาหลีดๆี ทีห่ ลายๆ
คนอาจจะเป็นติ่งอยู่แล้ว โดยครั้งนี้เรามีชลิสา เดอซูซ่า >>แครอล MD58 นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ผู้หลงใหลในซีรี่ส์เป็นไกด์พา
ทัวร์ทิพย์ รับรองว่าต้องสนุกอย่างแน่นอน
แครอลเพิง่ เริม่ เข้าสูว่ งการซีรสี เ์ กาหลีมาได้ปกี ว่าๆ แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าติดงอมแงมเลยทีเดียว เมือ่ ได้เริม่ ดูกร็ สู้ กึ ทึง่ กับคุณภาพ
ของการผลิต นักแสดง พล็อตเรื่อง และการเขียนบทมาก เรียกได้ว่าเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ แทนการเดินทางที่คิดถึง
ไปได้เหมือนกัน
วันนีจ้ ะมาแนะน�ำซีรสี ท์ จี่ ดั ว่าเด็ดเผือ่ ให้ทกุ คนไปเลือกดูกนั ตามความชอบ ส่วนตัวแล้วจะชอบแนวสืบสวนฆาตกรรมเป็นพิเศษ
แต่แนวอื่นๆ ที่สนุกและคุณภาพดีๆ ก็มีให้เลือกมากมาย

แนวดราม่า
ตราตรึง ซึง้ ใจ

MOVE TO HEAVEN
(2021)
คงจะดีถ้าเราได้ท�ำทุกอย่างที่อยากท�ำ
พูดทุกเรื่องกับทุกคนที่ตั้งใจไว้ ก่อนที่
จะลาจากโลกนีไ้ ป... แต่จะมีกคี่ นทีไ่ ด้ทำ�
แบบนั้น มีใครที่ก�ำหนดวันตายของตัว
เองได้บ้าง
>>เรื่องราวของสองพ่อลูกที่ท�ำบริษัท
รับเก็บกวาดท�ำความสะอาดสถานที่
เกิดเหตุชื่อเดียวกับเรื่อง “Move to
Heaven” มีหน้าที่ท�ำความสะอาด
บ้านของผูเ้ สียชีวติ เก็บข้าวของทุกอย่างออกตามออเดอร์ทไี่ ด้มา แต่
นอกจากจะเก็บของไม่จ�ำเป็นแล้ว กล่องสีเหลืองยังเป็นกล่องส�ำคัญ
ทีท่ างบริษทั จะเลือกเก็บของใช้สว่ นตัวของผูต้ ายทีค่ ดิ ว่าอยากจะมอบ
ให้คนในครอบครัว คนรัก หรือผูร้ ว่ มงานได้เก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก เป็นเรือ่ ง
ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากในการเลือกทิ้งและเลือกเก็บ กล่อง
สีเหลืองใบนั้นเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ตาย และในแต่ละเคสนั้นของ
ชิ้นเล็กๆ บางชิ้นก็น�ำไปสู่ความในใจของผู้ตายได้อย่างน่าอัศจรรย์

ในแต่ละตอนจะมีตัวละครที่เป็นตัวแทนของการมีชีวิตใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเนื้อเรื่องจะสอดแทรกความคิด ปัญหาใน
สังคม หรือภายในครอบครัวโดยตีแผ่ออกมาให้คนดูซมึ ซับได้
โดยนัย และแต่ละตอนนัน้ ขอบอกเลยว่าต้องเตรียมกล่องทิชชู่
ไว้ขา้ งๆ เพราะมันจะมีเรือ่ งซึง้ ๆ มาแบบเนียนๆ ไม่ได้ตงั้ ใจ
บีบอารมณ์ แต่บีบคั้นต่อมน�้ำตาให้ท�ำงานอยู่ทุกตอน
ความตั้งใจ ความทรงจ�ำ ความรู้สึกดีๆ ถ้าไม่ได้ส่งต่อมันก็
อาจจะไร้ค่าและหายไปจากโลกนี้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ แต่
หากเราเลือกได้กจ็ งน�ำกล่องทีม่ คี ณุ ค่านัน้ มอบให้คนทีค่ ณุ รัก
ในเวลาที่คุณยังสามารถท�ำได้
ดูได้ทาง Netflix มี 10 ตอน
ความยาวตอนละ 50 นาที
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แนวสืบสวน ฆาตกรรม
2 เรือ่ ง ทีม่ ดี ไี ม่แพ้กนั

FLOWER OF EVIL
(2020)

MOUSE
(2021)

จะท�ำยังไง? เมือ่ คุณเป็นต�ำรวจสายสืบแล้วสงสัยว่าสามีตวั เอง
คือฆาตกรโรคจิตที่ปลอมตัวมา!!!

Mouse ซีรีส์แนวฆาตกรรมต่อเนื่องที่ลึกลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อน
พลิกไปมา จนท�ำเอาเข้าใจผิดคิดไปเองได้ซะทุกตอน

>> Flower of Evil ซีรสี แ์ นวฆาตกรรมต่อเนือ่ ง ซับซ้อน ซ่อนเงือ่ น
พลิกไปมาตลอดเวลา ขอจัดให้เป็นหนึง่ ในทีส่ ดุ ของซีรสี อ์ นั ดับ
ต้นๆ เลย ทั้งพล็อตเรื่อง บท ตัวแสดง การตัดต่อ ล่อลวงเรา
ให้คดิ ตามไปกับตัวละครได้ตลอด แต่ละตอนก็วา่ พีคแล้ว ยังมี
พีคในพีคอีก การเล่าเรือ่ งทีม่ ี 2 เส้น เส้นหนึง่ คือปัจจุบนั อีกเส้น
เล่าเรื่องอดีต ค่อยๆ เผยที่มาของปมเรื่องราวในแต่ละตอน
ไม่ใช่เล่าเรื่องเป็น Timeline ไปเรื่อยๆ ท�ำให้เรามีข้อสงสัยใน
ใจอยู่ตลอด ระทึกตื่นเต้นไปกับทุกๆ ตอน

>>คนทีเ่ ป็นฆาตกรฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นนัน้ เขาต้องเป็นคน
แบบไหน เขาถูกเลีย้ งดูและปลูกฝังอะไรมาถึงมีจติ ใจเหีย้ มโหด
หรือจริงๆ แล้วเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นเอง DNA ของคนเป็น
ฆาตกรโรคจิต หรือ Psychopath นัน้ แตกต่างจากคนธรรมดา
ไหม นี่คือค�ำถามที่ซีรีส์เรื่องนี้โยนให้กับเรา  

บทพระเอกในเรื่องแสดงโดย “อีจุนกิ” นี่คือสามีในฝันเลย แต่
บางทีก็แอบมีฝันร้ายนะ แสดงอารมณ์เก่งมาก บทจะน่ารักก็
พาเคลิม้ ได้งา่ ยๆ เป็นคุณพ่อแสนดี สามีแสนวิเศษ แต่เบือ้ งลึก
แล้วเค้ามีอดีตฝังใจทีพ่ อ่ เคยเป็นฆาตกรต่อเนือ่ ง และตัวเขาเอง
ก็เป็นผูต้ อ้ งสงสัยในคดีฆาตกรรมเมือ่ สมัยยังเป็นวัยรุน่ เรือ่ งราว
ต่างๆ ระหว่างทีเ่ รือ่ งด�ำเนินไป มันก็นำ� หลักฐานอะไรบางอย่าง
มุง่ มาทีเ่ ขา ส่วนนางเอก “มุนแชวอน” แม้วา่ เธอจะรักสามีมาก
แต่ดว้ ยอาชีพทีเ่ ป็นต�ำรวจสืบสวนก็ทำ� ให้เธอช่างสังเกตและหา
เบาะแสมามัดตัวฆาตกรจนได้
ดูได้ทาง Netflix / VIU มี 16 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
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เรื่องราวฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนประเทศที่เกี่ยวเนื่องไปถึง
ระดับรัฐบาลและนักการเมือง การสนับสนุนให้ออกกฏหมาย
ก�ำจัดว่าที่ฆาตกรได้ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในท้อง จะมีน�้ำหนัก
พอที่จะผ่านคณะรัฐมนตรีได้หรือเปล่า และอะไรคือตัวชี้วัดว่า
ทฤษฎีนคี้ อื สิง่ ทีถ่ กู ต้องทีส่ ามารถคาดการณ์อนาคตของฆาตกร
โรคจิตได้ ระหว่างทีเ่ รือ่ งด�ำเนินไปนัน้ จะมีตวั ละครหลายๆ ตัวที่
ก่อให้เกิดคดีฆาตกรรมหลายๆ เคส ทิง้ ร่องรอยให้ปะติดปะต่อ
เรือ่ งราวได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง เราต้องคอยลุน้ ให้ตำ� รวจตามจับตัว
ฆาตกรสุดโหดให้เจอให้ได้ แต่บางเงื่อนง�ำนั้นเราก็กลับสงสัย
ว่าคนๆ นั้นคือฆาตกรตัวจริงหรือเปล่า นี่แหล่ะคือส่วนผสม
ความรู้สึกที่ท�ำให้เรื่องนี้ดูแล้วสนุกและสะพรึงไปพร้อมๆ กัน
ดูได้ทาง VIU มี 20 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง 20 นาที

MD Entertainment
แนว Feel Good
ทีด่ ไู ปอมยิม้ ไป

HOSPITAL PLAYLIST
SEASON 1 (2020)

WHEN
THE CAMELLIA
BLOOMS
(2019)

Hospital Playlist ซีรสี แ์ นว Feel Good เป็นเรือ่ งราวความสัมพันธ์
ของเพือ่ น 5 คนทีเ่ รียนหมอมาด้วยกันแต่ตา่ งสาขา พอท�ำงานก็มา
ท�ำทีโ่ รงพยาบาลเดียวกันอีก นอกจากความเก่งในเรือ่ งงานแล้ว
เรื่องเล่นก็จริงจังไม่แพ้กัน แก๊งนี้ชอบนัดแนะกันหลังเลิกงาน
หรือในวันหยุดเพื่อเล่นดนตรีด้วยกัน

When The Camellia Blooms ตอนแรกคิดว่าจะไม่ดแู ล้วเพราะ
นึ ก ว่ า จะเป็ น แนวรั ก โรแมนติ ก แต่ พ อเริ่ ม ดู ก็ ติ ด หนึ บ เลย
หนังน่ารัก Feel Good เพลงเพราะ นางเอกน่ารักและเป็นตัวแม่
แห่งซีรสี่ เ์ กาหลีแนวโรแมนติก มีสไตล์การแต่งตัวทีม่ เี อกลักษณ์
ออกแนวVintage Bohemian ดูสบายๆ ดี พระเอกน่ารักสุดๆ
เป็นหนุ่มชนบทที่จิตใจดี ซื่อ ใส ตลก

>>พล็อตเรื่องให้ความส�ำคัญกับการรักษาคนไข้แต่ไม่ได้มีซีน
ผ่าตัดเลือดสาดมากนัก แต่จะเน้นเรื่องราวและสาเหตุอาการ
ป่วยของคนไข้แต่ละเคส มีฉากกระตุกต่อมน�้ำตาอยู่เกือบ
ทุกตอน เรือ่ งมิตรภาพของเหล่าเพือ่ น 5 คน ทีช่ ว่ ยสนับสนุน กัน
และกัน แม้แต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างแต่สงิ่ ทีร่ วมเขาไว้
ด้วยกันคือวงดนตรีทตี่ งั้ ขึน้ มา เพลงประกอบก็เพราะ ฟังสบาย
แต่ละตอนนั้นจะท�ำให้เราอดอมยิ้มตามในความน่ารักของ
คุณหมอไม่ได้ เพราะแต่ละคนต่างทุ่มเทรักษาคนไข้ บางตอน
ก็ซึ้งเปลืองทิชชู่มาก ดูแล้วแทบอยากจะไปเป็นคนไข้ของ
โรงพยาบาล Yulje เลยทีเดียว
ดูได้ทาง Netflix มี 12 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

>>เรื่องราวพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่องซาน
หมูบ่ า้ นน่ารักติดทะเลมีของดีคอื ปูดอง ต้องต่อสูก้ บั อคติตอ่ อดีต
และอาชีพของเธอทีเ่ ป็นเจ้าของบาร์ สอดแทรกความสัมพันธ์ของ
แม่ลูกในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มความสนุกไม่ให้อารมณ์มุ้งมิ้ง
เกินไปด้วยการมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมือง ท�ำให้ทุกคนเกิด
ความหวาดผวาและมีเรื่องราวชวนตื่นเต้นตามมา
แนะน�ำให้ดูเพราะจะท�ำให้แอบอมยิ้มโดยไม่รู้ตัว ดูจบดอกไม้
ในใจก็จะผลิบานตาม
ดูได้ทาง Netflix มี 20 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง
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MD Entertainment
แนวตลก อิงประวัตศิ าสตร์
ถ้าอยากผ่อนคลาย มาข�ำไปกับเรือ่ งนี้

แนวต่อสูเ้ ชิงคดีความ
กฎหมาย ลับสมองลองปัญญา

MR.QUEEN
(2020)

LAW SCHOOL
(2021)

ความหรรษาเกินพิกัดที่อาจท�ำให้ตีนกาขึ้นโดยไม่สามารถ
ยับยั้งชั่งใจได้

ความจริงหรือกฏหมายคือตัวชี้วัดความผิดและโทษของ
ผูต้ อ้ งหา ?

>> Mr.Queen คือซีรสี ท์ กี่ ระตุกต่อมหัวเราะงอหายจนเสียจริต
ตามตัวละครกันเลยทีเดียว ซึง่ ต้องยกความดีให้ตวั นักแสดงน�ำ
ทัง้ สองทีจ่ ดั ว่าเลือกมาดีมากโดยเฉพาะนางเอก “ชินฮเยซอน”
ทีพ่ ลิกบทบาทมาสร้างเสียงหัวเราะด้วยการแสดงแบบไม่หว่ งสวย
ปล่อยมุกฮากระจาย ไม่รกั ษากิรยิ าเลย ส่วนพระเอก “คิมจองฮยอน”
มาในบุคลิกของพระราชาเจ้าเสน่ห์ บูเ๊ ก่ง ฉลาดวางแผน ฟันดาบ
ก็พริ้ว แถมยังมีปล่อยมุกตลกได้ตลอดเรื่อง แบบนี้คือชายที่
ผู้หญิงต้องรัก จริงจังก็ดีตลกก็ได้ แถมโรแมนติกอบอุ่น
อีกต่างหาก  2 คนนี้เคมีเข้ากันลงตัวสุดๆ แล้วยังมีเหล่าสมุน
พระราชาองค์รักษ์ สมุนมเหสี ซังกุง นางใน ที่ล้วนช่วยกัน
สร้างสีสันให้เรื่องสนุกขึ้นไปอีกสเต็ป

>>Law School ซี รี ส ์ แ นวกฏหมายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
คดีฆาตกรรมทีเ่ กิดในโรงเรียนกฏหมาย เปิดเรือ่ งมาตัวละคร
ก็พน่ ศัพท์กฏหมาย มาตราต่างๆ แบบรัวๆ ทัง้ กฏหมายแพ่ง
อาญา รัฐธรรมนูญ เหมือนเราเข้าไปเป็นนักเรียนกฏหมายด้วย
ระหว่างที่มีการจ�ำลองการตัดสินในศาลซึ่งเป็นห้องเรียน
ห้องหนึ่งในโรงเรียนกฏหมายฮันกุก ก็ได้มีเหตุฆาตรกรรม
เกิดขึ้น และเหยื่อก็คือหนึ่งในอาจารย์ แถมซ�้ำด้วยผู้ต้องหา
ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์อีก ทั้งสองต่างเคยเป็นอัยการและเคย
ท�ำงานร่วมกันเป็นหัวหน้าลูกน้อง... มีอะไรระหว่าง 2 คนนี้
ที่เป็นเหตุจูงใจในการฆาตกรรมไหม

เรือ่ งราวต้นตอความฮานัน้ เกิดจากเชฟหนุม่ ผูม้ คี วามมัน่ หน้า
หยิง่ ในความสามารถ กะล่อนเป็นทีห่ นึง่ เกิดอุบตั เิ หตุตกลงไป
ในสระน�ำ 
้ โผล่ขนึ้ มาอีกทีกอ็ ยูใ่ นร่างมเหสีของพระราชาชอลจง
ในยุคโชซอนเสียแล้ว หลังจากนัน้ ความวุน่ วายต่างๆ ก็ตามมา
ด้วยความหลงยุคท�ำให้เขาแสดงกิริยาและค�ำพูดต่างๆ แบบ
ไม่เกรงใจร่างมเหสี กวนโอ๊ยเหล่าเสนาบดี พระพันปี จนเกือบ
เดือดร้อนหลายหน แต่เรือ่ งราวเหล่านัน้ ก็ทำ� ให้คนดูหวั เราะกัน
ไม่หยุด

ตัวละครอื่นๆ ในเรื่องนี้แต่ละคนก็มีเรื่องราวเบื้องหลังที่
น่าสงสัย มีความน่าจะเป็นฆาตกรหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการตาย
ระหว่างทางจะมีคดีอื่นๆ เข้ามาแทรก แต่ล้วนผูกประเด็น
ไว้กบั คดีฆาตกรรมหลัก ท�ำให้รสู้ กึ ได้ถงึ ความเทพในการเขียน
พล็อตเรื่อง ซึ่งการด�ำเนินเรื่องนั้นจะค่อยๆ เผยทีละปม
ทีละเงื่อนง�ำ ทีละเบาะแสออกมา ให้ลุ้นกันได้ทุกตอน
ดูได้ทาง Netflix มี 16 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง

ดูได้ทาง VIU มี 20 ตอน
ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง

A MUST!: เรือ่ งทีไ่ ม่ควรพลาด
•
•
•
•

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

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

