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สวััสดีีปีีใหม่่ 2022 ทุุกท่่านค่่ะ
ปีีหนึ่่ง� ๆ ได้้ผ่า่ นไปอย่่างรวดเร็็ว ขอให้้ทุกุ ท่่านมีีความสุุขมากๆ สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง ปราศจากโรคภััยใดๆ
และสมหวัังในสิ่่�งที่่�ปรารถนาทุุกประการตลอดปีีเลยนะคะ
วารสารเซอร์์เวีียมกลัับมารัับปีีใหม่่อีีกครั้้�งหนึ่่�ง ซึ่่�งก็็ยัังคงมีีเนื้้�อหาหลากหลายทั้้�งสาระและความสนุุกบัันเทิิง
ให้้อ่่านกัันค่่ะ ฉบัับนี้้�เราได้้รัับเกีียรติิจากหลายท่่านมาเขีียนบทความให้้กัับวารสารของเรา เริ่ม่� จากอาจารย์์
สุุมิิตรา พงศธร ที่่�มาเล่่าเรื่่�องเกี่่�ยววัันฉลองสำำ�คััญของโรงเรีียนที่่�พวกเราอาจไม่่เคยรู้้�มาก่่อน
ท่่านต่่อมาที่่�พวกเราคุ้้�นเคยกัันเป็็นอย่่างดีีคืือคุุณครููทีีน่่าของลููกศิิษย์์หรืือพี่่�ทีีน่่าของน้้องๆ ฉบัับนี้้�พี่่�ทีีน่่า
ทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ MD52 จะผลิิกบทบาทมาแนะนำำ�รายการเรีียลลิิตี้้�ทีีวีีจากในช่่อง Netflix ที่่�น่่าสนใจ
หลายเรื่่�องดููแล้้วได้้แง่่คิิด ไอเดีียต่่างๆ นำำ�มาปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้เป็็นอย่่างดีี
สืืบเนื่่อ� งจากโครงการ MDHelpingHands ที่่อ� ยากเป็็นสื่่อ� กลางและสานสััมพันธ์
ั ใ์ ห้้กับั พี่่ๆ� น้้องๆ มาแตร์์เดอีีฯ
ให้้ความช่่วยเหลืือ บอกกล่่าวหรืือเป็็นเพื่่�อนชวนคิิด เมื่่�อใดที่่�อยากได้้รัับการช่่วยเหลืือ อยากให้้รู้้�ว่่าพื้้นที่่
� �นี้้�
ยัังมีีคนคอยรัับฟััง ช่่วยเหลืือ และเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ ครั้้�งนี้้�เราได้้รัับเกีียรติิบทความจากแพทย์์หญิิง เบญจพร
ตัันตสููติิ MD68 จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นแอดมิินเพจ “เข็็นเด็็กขึ้้�นภููเขา” ที่่�มีียอด Following
กว่่า 5 แสนคน บทความแต่่ละครั้้�งของคุุณหมอมัักจะมีีข้้อคิิดและตััวอย่่างดีีๆ ในเรื่่�องต่่างๆ เกี่่�ยวกัับ
ครอบครััวและการดููแลจิิตใจเด็็กๆ ที่่�น่่าสนใจ
ในเวลาอัันใกล้้นี้้�วััดน้้อยที่่�ได้้รัับการบููรณะจะเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว เราอยากพาย้้อนอดีีตวัันวาน ความรััก
ความสุุข สนุุกสนานของเหล่่านัักเรีียนประจำำ�ที่่�เคยใช้้ชีีวิิตอยู่่�ช่่วงหนึ่่�ง พวกเขากิินนอนอยู่่�ที่่�เรืือนไม้้ 2 ชั้้�น
ติิดกัับวััดน้้อยแห่่งนี้้� ความผููกพัันที่่�หวนนึึกถึึงทีีไรก็็จะมีีแต่่รอยยิ้้�มให้้ได้้ติิดตามกััน
ติิดตามบทความต่่างๆ ภายในเล่่มกัันได้้เลยค่่ะ

Mater Dei Alumnae Association

สารจากนายกสมาคมนัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
นายกสมาคมฯ
อรนุุช ว่่องปรีีชา
ป๊๊อด MD49

สมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ ได้้จััดประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีผ่่านระบบ
Zoom Meeting เมื่่อ� เดืือนพฤศจิิกายนที่่�ผ่า่ นมา ในนามของสมาคมฯ
ขอขอบพระคุุณอาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ที่่�ได้้ให้้เกีียรติิมากล่่าวเปิิด
การประชุุม ทั้้�งต้้องขอขอบพระคุุณกรรมการสมาคมฯ รวมถึึงพี่่�ๆ
น้้องๆ มาแตร์์เดอีีฯ ทุุกท่่านที่่�ได้้สละเวลามาร่่วมประชุุมกันั ในครั้้ง� นี้้�
สำำ�หรัับเดืือนธัันวาคมที่่�ผ่า่ นมาทางสมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ ได้้ประสาน
เพื่่�อจััดงาน Mater Dei Trendsetter Leading The Way To
Sustainability In Style โดยได้้รัับการร่่วมมืือจากนัักเรีียนเก่่าใน
หลากหลายสาขาอาชีีพ ทว่่ามีีสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ประทัับใจเป็็นอย่่างมาก
นั่่�นก็็คืือการที่่�ได้้สััมภาษณ์์กัับเหล่่านัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ ที่่�มีี
ส่่วนร่่วมในการบริิหารงานด้้านการกุุศลโดยอิิน-อิินทุุกานต์์ คชเสนีี
สิิริิสัันต์์ MD57 ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมของเด็็ก
มาแตร์์เดอีีฯ ที่่�พวกเราได้้รัับการปลููกฝัังมาโดยตลอด

สนัับสนุุนชุุดจานเพนต์์จากคุุณอาชื่่�น-ชวนชื่่�น กาญจนภีี MD22
พี่่�ต้้อยน้้อย-กมลวดีี กมลนาวิิน ภู่่�เจริิญยศ MD46, พี่่�แหม่่มรััมภา หงสเวส MD46, พี่่�นุุช-ศริิยา กิิตยารัักษ์์ MD48, ปุ๋๋�ม-อลิิศรา
สุุวรรณปริิญญา MD50, ยุ้้�ย-จุุฑาพร เตชะไพบููลย์์ MD53 และจิ๋๋�มจิิรพร ภููธนกิิจ MD53 ทั้้�งยัังได้้รัับการสนัับสนุุนเครื่่�องเงิินจาก
หนุ่่�ย-เพชริินทร์์ กาญจนจารีี MD69 ซึ่่�งรายได้้ทั้้�งหมดสนัับสนุุน
โครงการจััดภููมิิทััศน์์ โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ทางสมาคมฯ
ต้้องขอขอบพระคุุณพี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์เดอีีฯ ทุุกท่่านที่่�มีีจิิตตารมณ์์
เซอร์์เวีียมในการช่่วยเหลืือโรงเรีียนของเรา
และในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�จะถึึงนี้้�เป็็นเดืือนครบรอบ 94 ปีี ของ
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ขณะเดีียวกัันการซ่่อมแซมวััดน้้อยก็็
จะแล้้วเสร็็จ ในครั้้�งแรกสมาคมฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะจััดงานฉลอง
วััดน้อ้ ย แต่่เนื่่อ� งด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้
งานต้้องถููกเลื่่�อนออกไป พี่่�ๆ น้้องๆ สามารถติิดตามเรื่่�องราวของ
เด็็กประจำำ�กัับวััดน้้อยได้้จากวารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้�เช่่นกัันค่่ะ
ทั้้�งนี้้�ยัังอยากแนะนำำ�ให้้ติิดตามบทความของอาจารย์์สุมิิุ ตรา พงศธร
และ อาจารย์์ทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ที่่�เราได้้เชิิญทั้้�ง 2 ท่่าน มาร่่วม
เขีียนบทความอัันมีีเนื้้�อหาที่่�น่่าสนใจในวารสารเซอร์์เวีียมเล่่มนี้้�ด้้วย
ตลอดระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมาเกืือบ 1 ปีีในการทำำ�งาน ต้้องขอขอบพระคุุณ
อาจารย์์สุมิิุ ตรา พงศธร และ อาจารย์์ทีนี ามารีี ผลาดิิกานนท์์ รวมถึึง
คุุณครููมาแตร์์ฯ ทุุกท่่าน ที่่�ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�และความช่่วยเหลืือ
มาโดยตลอด ทั้้�งอดีีตนายกและอดีีตกรรมการทุุกท่่านที่่�ให้้การ
สนัับสนุุนในทุุกๆ เรื่่�อง เหล่่าพี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์เดอีีฯ ที่่�สนัับสนุุน
ให้้ความช่่วยเหลืือ พร้้อมกัับให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ติิ-ชมนะคะ

โดยองค์์กรการกุุศลต่่างๆ ที่่�เข้้าร่่วมงาน Mater Dei Trendsetter
Leading The Way To Sustainability In Style มีีดัังต่่อไปนี้้�
• โครงการบ้้านเทพ โดยพี่่�ไก่่-วิิวรรณ สารกิิจปรีีชา MD44
•	สมาคมกีีฬาสเปเชีี ยลโอลิิมปิิคแห่่งประเทศไทย โดยหนุ่่�ย	รััชนีีวรรณ บููลกุุล MD51
•	มููลนิิธิิเดอะ เรนโบว์์ รููม โดยโรส-โรซาลีีน่่า อเล็็กซานเดอร์์
แมคเคย์์ MD55 และ เปิ้้�ล-วรนัันท์์ ประเสริิฐเมธ MD57
•	มููลนิิธิิรัักษ์์ไม้้ใหญ่่ โดยปุ้้�ม-อรยา สููตะบุุตร MD56
• MD Souvenir เพื่่�อบ้้านอััญจลา ศููนย์์คาทอลิิก เชีียงคำำ� โดย
ครููปี๊๊�ด-ชนิินทร ปััญญาดิิลก MD50, ปุ๋๋�ม-อลิิศรา สุุวรรณปริิญญา
MD50, ก้้อย-กุุลยา ชิิตานนท์์ MD50, ปุ๊๊ก� -สิิริิภััชนีี เหล่่าภราดรชััย
MD50
• MD Helping Hands โดยก้้อย-กุุลฤดีี ชวนไชยสิิทธิ์์� MD49 และ สุุดท้้ายที่่�ขาดไม่่ได้้ต้้องขอขอบพระคุุณกรรมการสมาคมฯ ทุุกท่่าน
	พิิมพ์์-สุุทธิินีีย์์ อััตศาสตร์์ MD56
ที่่ไ� ด้้เสีียสละกำำ�ลังั แรง กำำ�ลังั ใจ กำำ�ลังั ความคิิด ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและ
ตั้้�งใจ ไม่่ว่่าสถานการณ์์จะยากแค่่ไหน พวกคุุณจะพููดเสมอว่่า
ซี่่�งท่่านสามารถอ่่านความประทัับใจได้้ในวารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้� “ไม่่เป็็นไรค่่ะ หนููทำำ�ได้้เพื่่�อโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ อัันเป็็นที่่�รัักและ
ภููมิิใจของพวกเรา”
นอกจากนี้้สม
� าคมฯ ได้้รับั การประสานงานจากนัักเรีียนเก่่าสนัับสนุุน
ผ้้าฝ้้ายย้้อมคราม นำำ�โดยพี่่�หน่่อย-ปิ่่�นทิิพย์์ บููรณสถิิตย์์พร MD48 My Pride, My School; Mater Dei
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OPINION

วัันฉลองสำำ�คััญ
ของโรงเรีียน

อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร MD38

ในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงกุุมภาพัันธ์์
มีีวัันสำำ�คััญของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
ทั้้�งหมด 3 วัันด้้วยกััน
ตั้้�งแต่่ 700-800 ปีีมาแล้้ว ศาสนจัักรคาทอลิิกได้้
กำำ�หนดให้้วัันที่่� 1 มกราคม ของทุุกปีีเป็็นวัันฉลอง
พระมารดาของพระเจ้้า (Mater Dei) แม้้จะไม่่ได้้เป็็น
การฉลองสำำ�หรัับโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยเท่่านั้้�น
แต่่ในเมื่่�อคณะซิิสเตอร์์อุุร์์สุุลิินได้้กำำ�หนดให้้โรงเรีียน
แห่่งนี้้�มีีชื่่�อว่่า Mater Dei ที่่�ในภาษาละติินถอด
ความหมายของ Mater ออกมาได้้ว่่าแม่่ และ Deo
ที่่�แปลว่่าพระเจ้้า พอผัันคำำ�ท้้ายที่่�เท่่ากัับเป็็นการเติิม
บุุพบทลงไปในคำำ�นั้้�นๆ จาก Deo ก็็เป็็น Dei ซึ่่�งแปล
ได้้ ว่ ่ า ของพระเจ้้ า นั่่� น เอง ดัั ง นั้้� น โรงเรีี ยนม าแตร์์
เดอีีวิิทยาลััยก็็สามารถนัับว่่าวัันที่่� 1 มกราคมก็็เป็็น
วัั นฉลองของโรงเรีี ยนได้้ ด้้ วยเช่่ นกัั น ทว่่ าครููและ
นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ไม่่เคยได้้ฉลองวัันนี้้�ร่่วมกััน
ที่่�โรงเรีียนเลยสัักครั้้�ง ด้้วยเพราะวัันที่่� 1 มกราคม
เป็็นวัันหยุุดขึ้้�นปีีใหม่่ แต่่คณะซิิสเตอร์์จะร่่วมมิิสซา
ในวัันนั้้�น อีีกทั้้�งระลึึกถึึงวัันฉลองโรงเรีียนมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััยเสมอมา

อุุร์์สุุลิิน ตามประวััติิแล้้ววัันเกิิดของนัักบุุญอััญจลานั้้�น
ไม่่ได้้ระบุุแบบแน่่ชัดั เพีียงแต่่หลายแห่่งบัันทึึกไว้้ว่า่ ท่่าน
เกิิดวัันที่่� 21 มีีนาคม ปีี ค.ศ. 1474 แต่่ก็็มีีบางหลัักฐาน
ที่่�บอกว่่านัักบุุญอััญจลาเกิิดในช่่วงปีี ค.ศ. 1470 ทว่่า
วัันที่่�นัักบุุญอััญจลามรณภาพกลัับปรากฎอย่่างชััดเจน
ว่่าเป็็นวัันที่่� 27 มกราคม ปีี ค.ศ. 1540 โดยสมเด็็จ
พระสัันตะปาปาเคลเมนต์์ที่่� 13 (Pope Clement XIII)
ได้้ประกาศเป็็นนัักบุุญให้้แก่่นัักบุุญอััญจลา (การขึ้้�น
ทะเบีียนคริิสต์์ศาสนิิกชนผู้้�ล่่วงลัับให้้เข้้าในสารบบ
นัักบุุญ) ในวัันที่่� 24 พฤษภาคม ปีี ค.ศ. 1807 หลัังจาก
นั้้�นเป็็นต้้นมาศาสนจัักรก็็ได้้ระบุุว่่าวัันที่่� 27 มกราคม
เป็็นวัันระลึึกถึึงนัักบุุญอััญจลา ซึ่่�งทุุกๆ ปีีโรงเรีียน
มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยเองก็็ได้้จััดฉลองเพื่่�อให้้นัักเรีียน
ได้้แสดงความกตััญญููต่่อผู้้�ก่่อตั้้�งคณะอุุร์์สุุลิินรวมถึึง
สมาชิิก ที่่�เสีียสละเดิินทางจากบ้้านเกิิดเมืืองนอน
มาบุุกเบิิกโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ให้้เกิิดขึ้้�น

วัันสำำ�คััญต่่อมาก็็คืือ วัันฉลองการก่่อตั้้�งโรงเรีียน
ถััดมาวัันที่่� 27 มกราคม ที่่�เป็็นวัันฉลองนัักบุุญอััญจลา มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย เพราะวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
เมริิชีี (St.Angela Merici) ผู้้�ก่่อตั้้�งคณะนัักบวช 2471 คืือวัันที่่�คณะซิิสเตอร์์ในขณะนั้้�นได้้ทำำ�การก่่อตั้้�ง
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โรงเรีียนแห่่งนี้้� รวมถึึงได้้เรีียนเชิิญพระสัังฆราชเรอเน
มารีี โยเซฟ แปร์์ ร อส (Bishop Rene’ Marie
Joseph Perros) มาทำำ�พิิธีีมิิสซาอีีกทั้้�งเสกอาคาร
เรีียน ซึ่่�งนัับตั้้�งแต่่บััดนั้้�นเป็็นต้้นมาโรงเรีียนมาแตร์์
เดอีีวิิทยาลััยก็็ได้้มีีนัักเรีียนเข้้ามาศึึกษาหาความรู้้�
จากที่่�นี่่�เป็็นจำ�น
ำ วนกว่่า 18,000 คน
ในขณะที่่�วัันที่่� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คืือวัันที่่�
ประมุุของค์์ปััจจุุบัันของศาสนจัักรคาทอลิิก สมเด็็จ
พระสัันตะปาปาฟรัังซิิส (Pope Francis) ได้้กำำ�หนด
ให้้เป็็นวัันสากลเพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่ปู่่� ย่่า ตา ยาย และ
ผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งพระองค์์ท่่านก็็ได้้กล่่าวถึึงการสืืบทอด
จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นว่่า ทุุกรุ่่�นมีีพัันธกิิจที่่�ตระหนัักรู้้�ถึึงคุุณค่่า
ของรากของตน และส่่งต่่อคุุณค่่านั้้�นให้้กัับคนรุ่่�นหลััง
ต่่อไป โดยพระองค์์ให้้ความสำำ�คััญกัับ “Dreams,
Memories and Prayer” เป็็นอย่่างมาก
สำำ�หรัับซิิสเตอร์์อุุร์์สุุลิินทั้้�ง 70-80 ท่่านที่่�จากบ้้าน
เกิิดเมืืองนอนของตนเดิินทางมา “ณ แดนไกล” เพื่่�อ
ร่่วมกัันสร้้างโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย รวมถึึงท่่าน
ที่่�เดิินทางตามต่่อกัันมา คงเต็็มไปด้้วย “Dreams” ที่่�
ต้้องการจะเห็็นเด็็กหญิิงชาวไทยเติิบโตเป็็น “คนที่่�
สมบููรณ์์” ขณะที่่�นัักเรีียนเก่่ารุ่่�นต่่างๆ ก็็คงเต็็มไปด้้วย
“Memories” ช่่วงเวลาแห่่งการเติิบโตในโรงเรีียน
และร่่วมในการ “Prayer” ที่่�เต็็มไปด้้วยความกตััญญูู
และระลึึกในพระคุุณ รวมถึึงภาวนาให้้โรงเรีียนได้้สร้า้ ง
คนดีีสู่่�สัังคมไทยในอีีกหลายๆ รุ่่�นสืืบต่่อไป
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สานสััมพัันธ์์พี่่�น้้องมาแตร์์
ภายใต้้โครงการ MD Helping Hands

“พิิม” เด็็กหญิิงชั้้นป
� ระถมปลายคนหนึ่่ง� พิิมมาหาหมอ
เพราะแม่่พามา เพราะแม่่อยากให้้หมอช่่วยลููกสาว
• จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น
ให้้เป็็นคนที่่�มั่่�นใจในตััวเองมากขึ้้�น พิิมเป็็นเด็็ก
• แอดมิินเพจเข็็นเด็็กขึ้้�นภููเขา สุุภาพเรีียบร้้อย เรีียนดีี หน้้าตาน่่ารััก แต่่ลึึกๆ แล้้วพิิม
รู้้�สึึกว่่าตััวเองไม่่ดีีพอและไม่่เก่่งอะไรเลย
พญ. เบญจพร ตัันตสููติิ
MD68

เวลาที่่�หมอได้้คุุยกัับเด็็กและวััยรุ่่�น หลายครั้้�งพบว่่า
เด็็กบางคนที่่�ไม่่มีคี วามสุุขเป็็นเพราะเขารู้้�สึึกว่่าตััวเอง
ไม่่ดีีพอ ไม่่ชอบตััวเอง อยากเป็็นเหมืือนคนอื่่�น
รู้�สึึ้ กว่่าตััวเองไม่่มีคุี ณุ ค่่า ไม่่มีคี วามภาคภููมิิใจในตััวเอง
การที่่�เด็็กคนหนึ่่�งจะเติิบโตมาเป็็นคนที่่�รัับรู้้�คุุณค่่าใน
ตััวเอง ปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญก็็คืือความรู้้�สึึกว่่า
ตััวเองเป็็นที่่�รััก ได้้รัับการยอมรัับ ถึึงจะนำำ�ไปสู่่�
การยอมรัับในตััวตนและรัักตััวเองได้้ สามารถมีี
ความเชื่่�อมั่่�นและมองเห็็นคุุณค่่าในตััวเอง

“แม่่บอกหนููว่่า คนเราต้้องมีีอะไรที่่�เก่่งที่่�สุุดสัักเรื่่�อง
แต่่หนููก็็ว่่าตััวเองธรรมดาไปหมด” พิิมเล่่าให้้หมอฟััง
ว่่าแม่่ของพิิมเป็็นคนที่่�เรีียนเก่่งมาก ทำำ�งานก็็เก่่ง
แม่่มัักจะเปรีียบเทีียบพิิมกัับเพื่่�อนๆ เช่่น เพื่่�อนคนนี้้�
ร้้องเพลงเก่่งได้้รางวััล บางคนเล่่นเปีียโนเก่่ง บางคน
สอบแข่่งขัันได้้รางวััล นอกจากนั้้�นพิิมยัังไม่่ถนััดวิิชา พููดให้้เห็็นภาพคืือการที่่�มีีใครสัักคนทำำ�ให้้เด็็กรัับรู้้�ว่่า
คณิิตศาสตร์์ แต่่แม่่ของพิิมเป็็นคนที่่�เก่่งเลขเอามากๆ “มัันไม่่เป็็นอะไรนะ ถึึงหนููจะไม่่เพอร์์เฟกต์์ ไม่่เก่่ง
เรื่่อ� งนั้้น� เรื่่อ� งนี้้� แต่่ฉันก็
ั รั็ กั /ชอบหนููอย่่างที่่เ� ป็็น เป็็นตัวั
“แม่่มัักบอกว่่าพิิมไม่่เหมืือนแม่่เลย” ส่่วนแม่่ของพิิม ของหนููเองนั่่�นแหละดีีที่่�สุุดแล้้ว ไม่่ต้้องเป็็นเหมืือน
เล่่าว่่าเธอรัักพิิมมาก เพราะพิิมเป็็นลููกคนเดีียวดููแลพิิม ใครหรอก”
เป็็นอย่่างดีีมาตลอด แต่่ก็ย็ อมรัับว่่ามีีความคาดหวัังใน
ตััวลููกค่่อนข้้างสููง ส่่วนใหญ่่มักั จะเน้้นติิมากกว่่าชมเชย ในความเป็็นจริิงคนคนนั้้�นที่่�รัักและยอมรัับเราโดยไม่่
เพราะเชื่่�อว่่าการตำำ�หนิิจะทำำ�ให้้ลููกปรัับปรุุงตััวเอง
มีีเงื่่�อนไขเป็็นคนแรกๆ ก็็ควรจะเป็็นพ่่อแม่่
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หมอเองเข้้าใจแม่่ของพิิม คุุณแม่่รัักและอยากให้้ลููก
พััฒนาตััวเองให้้ดีีขึ้้�น แต่่การจะทำำ�ให้้เด็็กดีีขึ้้�นได้้ต้้อง
เริ่่�มจากการที่่�เขาเชื่่�อมั่่�นและมองเห็็นคุุณค่่าในตััวเอง
ก่่อน ตรงนั้้�นไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากการที่่�ผู้�ใ้ หญ่่บอกเด็็กว่่า
ทำำ�ไมเขาถึึงไม่่เก่่งเหมืือนใครๆ การพููดเปรีียบเทีียบ
ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกบั่่�นทอนกำำ�ลัังใจ อาจไม่่สร้้าง
ความหวัังให้้เกิิด
พ่่อแม่่ควรแสดงออกว่่ารัักและยอมรัับในตััวตนของ
ลููก มนุุษย์์ทุุกคนมีีความแตกต่่างแต่่ก็็มีีความพิิเศษ
ในตััว ไม่่ได้้ว่า่ ต้้องเรีียนเลขเก่่ง ร้้องเพลงเก่่ง หรืือเล่่น
กีีฬาเก่่ง เด็็กทุุกคนมีีข้้อดีีในตััวเองทั้้�งสิ้้�น แต่่บางครั้้�ง
ตาของพ่่อแม่่ก็็มัักจะมีีเรดาร์์จัับผิิดมากกว่่าจัับถููก
หมอลองถามแม่่ของพิิม “ลููกสาวคุุณแม่่มีีข้้อดีีอะไร
บ้้าง” คุุณแม่่ก็็ตอบได้้ว่่าพิิมเป็็นเด็็กที่่�เชื่่�อฟัังพ่่อแม่่
มีีน้ำำ��ใจ ชอบช่่วยครููที่่�โรงเรีียน รัับผิิดชอบ และเป็็น
ที่่�รัักของเพื่่�อน นั่่�นแหละค่่ะคุุณแม่่ควรทำำ�ให้้พิิม
เข้้าใจว่่าคุุณแม่่ก็ชื่่็ นชมพิิม
�
ในคุุณสมบััติิเหล่่านั้้น� ไม่่ใช่่
ว่่าเด็็กต้้องเป็็นแบบนี้้� ต้้องเรีียนเลขเก่่ง ต้้องสอบได้้
ที่่� 1 แม่่ถึึงจะชื่่�นชม ถึึงจะอารมณ์์ดีีมีีความสุุข
ถ้้าเขาทำำ�ได้้ดีีหรืือทำำ�ได้้ดีีขึ้้�นในเรื่่�องไหนๆ แม้้ว่่าจะ
ดีีขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อย ก็็อย่่าลืืมที่่�จะชื่่�นชมและบอกให้้
เขารู้้� เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกว่่าผู้้�ใหญ่่ยอมรัับและ
มองเห็็นในสิ่่ง� ที่่เ� ขาทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้เขาเกิิดความภาคภููมิิใจ
จนนำำ�ไปสู่่�การรัับรู้้�คุุณค่่าในตััวเอง นั่่�นแหละถึึงจะ
ทำำ�ให้้เด็็กคนหนึ่่�งมีีความเชื่่�อมั่่�นและพอใจในตััวเอง
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นเหมืือนใคร ซึ่่�งนั่่�นจะทำำ�ให้้เขามีี
กำำ�ลัังใจในการพััฒนาตััวเองมากขึ้้�น และมั่่�นใจใน
ตััวเองมากขึ้้�นค่่ะ
หมายเหตุุ: เรื่อ�่ งของพิิมเป็็นเรื่อ�่ งที่่ดั� ัดแปลงขึ้้น� มาจาก
เรื่่�องจริิง เพื่่�อไม่่ให้้มีีผลกระทบแก่่บุุคคลที่่�สาม
#หมอมิินบานเย็็น
#ข้้อคิิดจากห้้องตรวจจิิตเวชเด็็ก

เด็็กทุุกคนควรเติิบโตมาด้้วยความรู้้�สึึก
เชื่่�อมั่่�นและพึึงพอใจในตััวเอง
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เด็็กประจำำ�

ชีีวิิตเด็็กประจำำ�
ความทรงจำำ�มิิรู้้�ลืืม

เรืือนไม้้ 2 ชั้้�นอยู่่�ติิดกัับวััดน้้อยที่่�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นเรืือนนอน และมีีนัักเรีียนจำำ�นวนหนึ่่�งเคยใช้้ชีีวิิตบางช่่วงเป็็น “นัักเรีียน
ประจำำ�” แม้้วัันนี้้�เรืือนไม้้หลัังนั้้�นจะทรุุดโทรมตามกาลเวลาและถึึงเวลาที่่�จะต้้องรื้้�อเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อไป
ให้้กัับนัักเรีียนรุ่่�นหลััง แต่่ความรััก ความทรงจำำ� และความผููกพัันจะยัังคงอยู่่�ในใจของพวกเขาเหล่่านั้้�น วัันนี้้�วารสาร
เซอร์์เวีียมได้้ขอให้้อดีีตนัักเรีียนประจำำ�ย้้อนความทรงจำำ�สนุุกๆ ผ่่านรอยยิ้้�มและตาเป็็นประกายเมื่่�อพููดถึึงวัันวาน
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“การอยู่่�ร่่วมกัันทำำ�ให้้เราไม่่เอาใจตััวเองเป็็นที่่�ตั้้�ง”
Q: เพราะอะไรถึึงได้้มาอยู่่�ประจำำ�คะ
ตััวพี่่�ย้้ายมาอยู่่�มาแตร์์ฯ ตอน ป.3 พอย้้ายมาปั๊๊�บ
คุุณแม่่ก็บ็ อกเราว่่าต้้องอยู่่�ประจำำ�นะ ตอนนั้้�นรู้�สึึ้ กตกใจ
มากเพราะบ้้านก็็อยู่่�สุุขุุมวิิททำำ�ไมถึึงต้้องอยู่่�ประจำำ�
แต่่ไม่่เป็็นไรอยู่่�ก็อ็ ยู่่� แม้้จะได้้อยู่่�แค่่ปีเี ดีียวแต่่ช่ว่ งเวลา
ระหว่่างนั้้นก็
� สนุ
็ กุ สนานกัับการเป็็นนักั เรีียนประจำำ�มาก

Q: การอยู่่�ประจำำ�ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างคะ
ในช่่วงเวลาปีีกว่่าๆ ที่่�อยู่่�ประจำำ�พี่่�รู้้�สึึกสนุุกกัับการ
อยู่่�ประจำำ�ที่่�โรงเรีียนมาก ได้้รู้้�จัักการทำำ�เตีียงการช่่วย
เหลืือซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อนคนไหนเศร้้าเราก็็ดููแลกััน
และเพราะการอยู่่�ร่่วมกัันกัับหลายๆ คนที่่�มีีนิิสััย
แตกต่่างกััน ทั้้ง� คนที่่�โตกว่่าและเด็็กกว่่าเรา ทำำ�ให้้เราไม่่
เอาใจตััวเองเป็็นที่่�ตั้้�งรู้้�สึึกว่่าเราได้้ช่่วยเหลืือตััวเอง คุุณพรพรรณ พรประภา
Q: ตอนมาอยู่่�แรกๆ ความรู้้�สึึกเป็็นยัังไงบ้้างคะ
เป็็นตั้้�งแต่่เด็็กจากที่่�อยู่่�ที่่�บ้้านเราไม่่ต้้องทำำ�อะไรก็็ได้้ (ม่่อน) MD42
มาอยู่่�ใหม่่ๆ นี่่�ร้้องไห้้ทุุกวัันเลย รู้้�สึึกไม่่คุ้้�นเคยกัับ ได้้เป็็นคนที่่�มีีระเบีียบวิินััยขึ้้�นทานอาหารก็็ต้้องไม่่
การต้้องมานอนเรีียงกััน การอาบน้ำำ��ที่่�ต้้องนุ่่�งผ้้าถุุง เหลืือทิ้้�ง กิินให้้พอดีี และคิิดเผื่่�อแผ่่ถึึงคนอื่่�นอยู่่�ตลอด
และบางทีีถ้้าเรามาช้้าน้ำำ�ที่่
� �บ่่อก็็หมด หรืือบางครั้้�งพอ
อาบน้ำำ��กัันหมดแล้้วก็็ลงไปเล่่นน้ำ��ำ ในบ่่อกัันเลย เพราะ Q: ตอนเป็็นเด็็กประจำำ�มีคว
ี ามรู้้�สึึกถึึงวััดน้้อยอย่่างไร
ยัังไงก็็ต้้องล้้างบ่่อกัันอยู่่�แล้้ว
บ้้างคะ
พี่่�ไม่่ใช่่คาทอลิิกแต่่ก็็ชอบไปวััดน้้อยอยู่่�ประจำำ�ๆ ชอบ
Q: พอจะจำำ�เรื่่�องซนๆ ของเด็็กหญิิงพรพรรณตอนนั้้�น ไปนั่่�งเพราะบรรยากาศที่่�นั่่�นสงบ อย่่างตอนเช้้าๆ
ได้้ไหมคะ
ก่่อนที่่�เขามีีมิิสซาพี่่ก็� ไ็ ป จะขึ้้น� ไปบ่่อยมากกัับคนอื่่�นๆ
เราโชคดีีที่่�ได้้นอนใกล้้กัับคู่่�หููที่่�หััวเตีียงชนกััน ตอน หลายครั้้�งไปร่่วมฟัังก็็รู้้�สึึกสบายใจ แม้้แต่่ตอนที่่�ไม่่ได้้
กลางคืืนเลยแอบคุุยกัันไม่่ยอมหลัับยอมนอน พอ อยู่่�ประจำำ�แล้้วพี่่�ก็็มีีไปขอพรอยู่่�บ้้างนะ
มาแมร์์มาเดิินตรวจก็็ต้้องทำำ�เป็็นหลัับเพื่่�อไม่่ให้้จัับได้้
ว่่าเรากัับเพื่่�อนยัังไม่่ได้้นอน หรืืออย่่างเรื่่�องขนมที่่�นี่่�ก็็
มีีกฎว่่าห้้ามเอาขึ้้นม
� าทานที่่�ห้อ้ งนอน แต่่พี่่ก็� แ็ อบซุุกใส่่
กระเป๋๋าไว้้แล้้วซ่่อนใต้้หมอนบ้้าง ตอนอยู่่�ประจำำ�เวลา
เห็็นมะม่่วงออกลููกก็็หาวิิธีีที่่จ� ะกิินให้้ได้้ ทั้้ง� พากัันปีีนต้น้
ทั้้�งต่่อยลููกมะม่่วงกัับเพื่่�อนๆ ให้้หล่่นลงมา (หััวเราะ)
ตอนกลางคืืนก็็เคยเอาผ้้าปููที่่�นอนมาคลุุมหััวหลอกว่่า
เป็็นผีีโผล่่ไปตามมุ้้�งเพื่่�อนๆ ให้้ตกใจเล่่นแล้้วก็็รีีบเอา
มืือปิิดปากเพื่่อ� นก่่อนจะร้้องกรี๊๊ด� เสีียงดััง ตอนนั้้�นก็เ็ ป็็น
อะไรที่่�ซนกัันพอสมควร

SERVIAM January 2022
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เด็็กประจำำ�

“มาแมร์์ ให้้เราได้้เรีียนรู้้�โดยการลงมืือทำำ�”

คุุณธฤติิมา สุุธีีระกุุลชััย
(อุ๊๊�) MD54
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Q: อยู่่�ประจำำ�ตั้้�งแต่่เมื่่�อไรคะ
อะไรให้้รวดเร็็วเช่่นเรื่่อ� งอาบน้ำำ�� และแน่่นอนว่่าทุุกอย่่าง
พี่่�มาอยู่่�ตอน ม.1 อยู่่�มา 4 ปีี ตััวพี่่�เป็็นรุ่่�นสุุดท้้าย ต้้องเป็็นระเบีียบ นี่่�คืือชีีวิิตของเด็็กประจำำ�
พอดีีก่่อนหอนอนนัักเรีียนประจำำ�จะปิิด และที่่�ได้้มา
อยู่่�ก็็เพราะคุุณแม่่เห็็นว่่าการอยู่่�ประจำำ�มัันก็็ดีี
Q: พอจะจำำ�เรื่อ�่ งสนุุกๆ ครั้้�งยัังเป็็นเด็็กประจำำ�ได้้ไหมคะ
คืือบนหอนอนเนี่่ย� จะมีีห้อ้ งน้ำำ�� อยู่่�ห้อ้ งเดีียว ลองคิิดดููว่่า
Q: หอนอนนัักเรีียนประจำำ�ในตอนนั้้�นลัักษณะเป็็น ถ้้าเกิิดใครทำำ�ธุรุ ะนานเปิิดมาจะเจอกัับแถวยาวยิ่่ง� กว่่า
อย่่างไรคะ
อนาคอนดา แล้้วแต่่ละคนก็็คืือน้้องๆ ตััวเล็็กๆ นั่่�งรอ
เมื่่�อ 2-3 ปีีก่่อนพี่่�มีีโอกาสเข้้าไปดููหอที่่�เคยนอน ตอน แบบฉัันจะไม่่ไหวแล้้วฉี่่�จะราด (หััวเราะ) ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�ก็็
ยัังเด็็กเราจำำ�ได้้ว่่าที่่�นี่่�ใหญ่่มาก แต่่พอกลัับมาอีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้เรารู้้�จัักรีีบใช้้ห้้องน้ำำ�� ต้้องทำำ�อะไรเร็็ว
เรากลัั บรู้้ �สึึกว่่ าที่่� นี่่� ดููเล็็ กไปถนัั ดตาเลย หอนอน
นัักเรีียนประจำำ�ในตอนนั้้�นเท่่าที่่จำ� �ำ ได้้จะเป็็นห้อ้ งโล่่งๆ มีีเรื่่�องอาหารอีีกเรื่่�องที่่�อยากจะเล่่าคืือเวลาเราเดิิน
มีีพื้้�นเป็็นไม้้ เตีียงนอนตั้้�งเป็็นแถวๆ คั้้�นด้้วยตู้้�เล็็ก กลัับมาที่่�หอนอนจะเห็็นว่่ามัันมีีคลองอยู่่� เมื่่�อไหร่่ที่่�
สููงประมาณเท่่าคาง และแต่่ละเตีียงก็็จะมีีมุ้้�งให้้เราได้้ เห็็นว่่าพี่่�คนงานกำำ�ลัังตกปลาแสดงว่่าชีีวิิตฉัันเย็็นนี้้�จะ
กางเอง ส่่วนห้้องของมาแมร์์จะอยู่่�มุุมขวามีีผ้า้ ม่่านกั้้�น ได้้กิินปลาที่่�เขาตกมาจากคลองแน่่นอน ซึ่่�งมีีวัันนึึงที่่�
ส่่วนคุุณครููก็็จะอยู่่�อีกี ฝั่่ง� ให้้เด็็กๆ ได้้นอนอยู่่�ตรงกลาง อาหารเย็็นเป็็นแกงส้้มกับั ปลาทอดที่่�มาแบบเป็็นเซ็็ตๆ
พี่่�จำำ�ได้้เลยว่่าตััวเองกิินแต่่แกงส้้มกัับข้้าว คืือเห็็น
Q: ความรู้้�สึึกที่่�ได้้มาเป็็นนัักเรีียนประจำำ�ครั้้�งแรก
ตอนเขาตกแล้้วก็็ไม่่สามารถกิินปลาน้ำำ�จืืด
� แบบนั้้�นได้้
การได้้มาอยู่่�ประจำำ�ที่่�นี่่�ส่่วนตััวพี่่�รู้้�สึึกว่่าเหมืือนหนััง จนเดี๋๋�ยวนี้้�ก็็ยัังกิินไม่่ได้้นะ ปลามงปลาหมอ ปลาช่่อน
เรื่่อ� ง The Sound of Music ภาคมาแตร์์เดอีีฯ (หััวเราะ) ปลาทัับทิิม ปลาน้ำำ��จืืดทุุกชนิิดนี่่�กิินไม่่ได้้เลย
นำำ�โดยมาแมร์์เกอร์์ทรููดที่่�พวกเราชอบเรีียกว่่ามาแมร์์
กระตู๊๊ด� ท่่านตััวเล็็ก เสีียงดััง แถมยัังเข้้มงวดมาก และ เด็็กประจำำ�ที่่�ต้้องเข้้านอนตอน 3 ทุ่่�ม แต่่บางทีีเราก็็ไม่่
ยัังมีีครููสุุมาลีี ครููจิินตนา ครููอุุไรวรรณ และครููยุุพดีี อยากนอนเพราะอ่่านเจ้้าสาวซาตานติิดพัันอยู่่�นึึก
ที่่�เข้้มงวดไม่่แพ้้กััน จะบอกว่่าตอนที่่�พี่่�มาอยู่่�ใหม่่ๆ กัันออกใช่่ไหม (หััวเราะ) แล้้วจะทำำ�ยัังไงได้้นอกจาก
ด้้วยความที่่�เป็็นลููกคนเดีียวก็็มีบ้ี า้ งที่่ร้� อ้ งไห้้คิิดถึึงบ้้าน นอนคลุุมโปง แล้้วเอาไฟฉายส่่องเพื่่�อให้้ตััวเองได้้
ซึ่่�งครููจิินตนาก็็จะบอกว่่า “ยััยอุ๊๊�เธอเป็็นหนููแดงเหรอ อ่่านต่่อ แต่่ด้้วยความเป็็นเด็็กเลยไม่่รู้้�ว่่าไฟมัันจะ
ร้้องไห้้อยู่่�ได้้” ไอ้้เราก็็ต้้องปาดน้ำำ��ตาแบบจ๋๋อยๆ แต่่ ส่่องไปบนเพดานด้้วย เท่่านี้้�แหละมาแมร์์กระตู๊๊�ด
ในทางกลัับกัันการอยู่่�ประจำำ�ก็็สอนอะไรเราหลายๆ ก็็จะเดิินมาดุุถึึงเตีียงทัันทีี ทีีนี้้�ครั้้�งต่่อมาต้้องทำำ�
อย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�กัับคนอื่่�นๆ รู้้�จััก ยัังไงก็็ได้้ให้้ผ้้าห่่มหนากว่่าเดิิมเพื่่�อกัันแสง แต่่เอา
แบ่่งปัันเพื่่�อนๆ โดยเฉพาะเรื่่�องอาหาร การที่่�ต้้องทำำ� จริิงๆ มาแมร์์ก็รู้็ �แ้ ล้้วแหละว่่าพี่่จ� ะแอบอ่่านหนัังสืืออีีก

พอมาแมร์์ปิิดไฟ พี่่�ก็็ทำำ�แบบเดิิม หููยยย มัันเป็็นอะไร
ที่่น่� า่ กลััวมากเลยนะ ลองคิิดดููว่่ามีีร่า่ งคนมายืืนอยู่่�นอก
มุ้้�งมองเรา โดยที่่�ไม่่พููดอะไรเลยไม่่กระดุุกกระดิิกด้้วย
ตอนนั้้�นคืือกลััวจนไม่่รู้้�จะพููดว่่ายัังไง ซึ่่�งมาแมร์์ท่่าน
ทำำ�แบบนั้้�นอยู่่� 2-3 วัันติิดจนตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมาพี่่�ก็็
ไม่่กล้้าอ่่านหนัังสืือตอนกลางคืืนอีีกเลย
Q: สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�เมื่่�อได้้เป็็นเด็็กประจำำ�
มาแมร์์อบรมเราในแบบที่่�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
โดยการลงมืือทำำ� สอนให้้รู้้�จัักใช้้เงิินเพราะตอนอยู่่�
ประจำำ � จะต้้ อ งเบิิกค่่ า ขนมกัั บ มาแมร์์ ทุ ุ ก อาทิิตย์์
รวมถึึงเรื่่�องความเป็็นกุุลสตรีีที่่�เวลาเราทำำ�อะไรก็็ต้้อง
เรีียบร้้อย มีีระเบีียบวิินััย รัับผิิดชอบตััวเองได้้ กลัับมา
จากโรงเรีียนปุ๊๊�บก็็ต้้องเข้้าห้้อง Study Room เพื่่�อทำำ�
การบ้้ า นโดยที่่� ไ ม่่ ต้ ้ อ งมีี คุ ุ ณ พ่่ อ คุุ ณ แม่่ ค อยดููแล
ทุุกอย่่างต้้องจััดการได้้ด้้วยตััวเองทั้้�งหมด ถึึงขนาดที่่�
คุุณแม่่ของพี่่�ออกปากเลยว่่าพี่่�เป็็นเด็็กที่่�ดููแลตััวเอง
ได้้ดีีก็็เพราะว่่าได้้อยู่่�ประจำำ�
และอีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ยัังคงประทัับใจจนถึึงทุุกวัันนี้้�ก็็คืือ
ช่่วงที่่�พี่่�ไม่่สบายเป็็นไข้้เลืือดออก จำำ�ได้้ว่่าตอนนั้้�น
มาอยู่่�ประจำำ�ได้้แค่่ 4 วััน มาแมร์์กระตู๊๊�ดรีีบพาพี่่�ไป
โรงพยาบาล ดููแลถามไถ่่ตั้้�งแต่่อยู่่�บนแท็็กซี่่�ว่่าพี่่�เป็็น
ยัังไงบ้้าง กระทั่่�งได้้แอดมิิทจนถึึงหาคนมาเฝ้้าไข้้ได้้
แล้้วถึึงค่่อยโทรบอกที่่�บ้้านพี่่� มัันเป็็นอะไรที่่�ทำำ�ให้้พี่่�
ใจชื้้�นมากเลยในตอนนั้้�น

ร่่วมกัันกัับมาแมร์์

เป็็นหนัังสืือที่่�พี่่�รู้้�สึึกได้้ว่่า
ในสมััยนั้้�นก็็ดููวิินเทจมาก
แล้้วนะ ซึ่่�งพี่่�อุ๊๊�ก็็ได้้ขอมา 2
เล่่ม จนถึึงตอนนี้้�ก็ยั็ งั คงเก็็บ
รัักษาเอาไว้้ด้้วยเพราะมััน
เหมืือนเป็็นสิ่ง�่ ที่่พี่่� จ� ะได้้ระลึึก
ถึึงมาแมร์์ หนัังสืือที่่�เป็็น
เหมืือนความทรงจำำ�ที่่�พี่่�มีี

Q: วััดน้้อยในความทรงจำำ�เป็็นอย่่างไรบ้้างคะ
พี่่�นัับถืือศาสนาพุุทธแต่่ก็็ถููกหล่่อหลอมด้้วยคาทอลิิก
ถึึงจะไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วม ไม่่ได้้เข้้าพิิธีี มิิสซาทุุกเช้้า
วัันอาทิิตย์์เหมืือนกัับคนอื่่�นๆ ที่่�เป็็นคาทอลิิก แต่่
วััดน้้อยสำำ�หรัับพี่่�คืือสถานที่่�ที่่�เราจะแวบขึ้้�นไปขอพร
เป็็นเสมืือนสิ่่�งยึึดเหนี่่�ยวทางจิิตใจนอกเหนืือจากพระ
แล้้วพี่่�ก็็รู้้�สึึกว่่าถ้้าเราเชื่่�อในความรัักของพระองค์์
พระองค์์ก็็จะรัักลููกของพระองค์์ทุุกคนก็็เหมืือนกัับ
มาแมร์์ที่่�รัักพวกเรา

อีีกเรื่่�องก็็คืือตอนที่่�มาแมร์์กระตู๊๊�ดท่่านจะเลิิกประจำำ�
เนี่่�ย ท่่านได้้ถามเด็็กๆ ว่่ามีีใครอยากได้้หนัังสืือไหม
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เด็็กประจำำ�

“การเป็นนักเรียนประจ�ำท�ำให้เรามีระเบียบวินัย”
Q: ทำำ�ไมตอนนั้้�นถึึงได้้อยู่่�ประจำำ�แล้้วอยู่่�นานแค่่
ไหนคะ
ตอนนั้้�นเข้้ามาแตร์์ช่่วง ป.3 สาเหตุุที่่�ต้้องอยู่่�ประจำำ�
ก็็เพราะว่่าคุุณพ่่อคุุณแม่่ทำ�ำ งานเป็็นหมอ เพราะฉะนั้้น�
ตอนเย็็นทั้้�งคู่่�ต้้องไปคลิินิิก ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลามารัับเรา
ที่่�โรงเรีียน ก็็อยู่่�ประจำำ�ตั้้�งแต่่ ป.3 จนถึึง ม.2 เพราะ
หอนอนปิิดตอนเราอยู่่� ม.2 พอดีี

หลัั ง กลัั บ มาโรงเรีี ยนก็ ็ ท านของว่่ า งที่่� ห้ ้ อ งอาหาร
ของว่่างจะไม่่ซ้ำำ�� แต่่ที่่�ทานบ่่อยๆ คืือขนมปัังหน้้าหมูู
ทานจนเบื่่�อ จนเดี๋๋�ยวนี้้�พอเห็็นขนมปัังหน้้าหมููแล้้ว
ไม่่ทานอีีกเลย

ส่่วนตอนกลางคืืนมีีเวลานอนก็็ไม่่นอนชอบมุุดเตีียง
ไปหาเพื่่�อน อย่่างเคสแรกที่่�ระหว่่างมุุดก็็ได้้ยิินเสีียง
ฝีีเท้้าของครููกำำ�ลังั เดิินกลัับมาที่่ห้� อ้ ง ด้้วยความที่่�ตกใจ
Q: ตอนนั้้�นรู้้�สึึกยัังไงที่่�ได้้อยู่่�ประจำำ�
ไม่่รู้้�จะทำำ�ยัังไงเลยมุุดไปนอนราบอยู่่�ใต้้เตีียงแทนที่่�
แฮปปี้้�สุุดๆ เพราะว่่าเพื่่�อนเยอะ ได้้รู้้�จัักรุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง จะเข้้ามุ้้�งตััวเอง ซึ่่�งวัันนั้้�นครููจัับไม่่ได้้เลยทำำ�ให้้มีี
และเพื่่�อนใหม่่ๆ ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกไม่่โดดเดี่่�ยวทั้้�งๆ ที่่� ครั้้�งต่่อไป และต้้องบอกก่่อนว่่าคราวนี้้�เตีียงเราได้้
ตััวเองก็็มีน้ี ้องสาวนะ
Q: การอยู่่�ประจำำ�มีีกฎระเบีียบอะไรที่่�ทำำ�ให้้อึึดอััด
ไหมคะ
ตอนนั้้�นยัังเด็็กเลยไม่่ได้้รู้้�สึึกอึึดอััดอะไรนอกจากเรื่่�อง
ที่่�ไม่่ได้้ดููละคร เพราะยัังเป็็นเด็็กเล็็กคุุณครููก็็อยาก
ให้้รีีบเข้้านอน แต่่พอโตขึ้้�นเราก็็ได้้ดููแล้้วนะ จำำ�ได้้ว่่า
ละครตอนนั้้�นคืือเรื่่�องดาวพระศุุกร์์
Q: ชีีวิิตสนุุกๆ ของการเป็็นนัักเรีียนประจำำ�มีีอะไร
บ้้างคะ
ถ้้าจำำ�ไม่่ผิิดก็คืื็ อเราต้้องตื่่�นตั้้�งแต่่ 6 โมง มาแมร์์จะมา
สั่่�นกระดิ่่�งปลุุกเรา ซึ่่�งสิ่่�งแรกที่่�ต้้องทำำ�หลัังจากลุุก
ออกจากเตีียงก็็คืือการทำำ�เตีียงให้้ตึึงแล้้วรููดมุ้้�งเก็็บให้้
เรีียบร้้อย จากนั้้�นค่่อยลงไปห้้องน้ำำ��ที่่�ชั้้�นล่่าง ซึ่่�ง
ห้้องโถงใหญ่่ๆ มีีบ่่อน้ำำ��เอาไว้้อาบน้ำำ��ร่่วมกััน เรื่่�อง
อาบน้ำำ��นี่่�ก็็สนุุกเพราะต้้องนุ่่�งผ้้าถุุง บางคนอาบไป
อาบมานุ่่�งผ้้าไม่่ดีีก็็หลุุดบ้้าง โป๊๊บ้้าง บางทีีก็็แกล้้งกััน
ดึึงผ้้าของเพื่่อ� นบ้้าง สนุุกสนานกััน พอเสร็็จก็็ทานข้้าว
เช้้า ก่่อนจะรัับเงิินค่่าขนมจากคุุณครููแล้้วเดิินเข้้า
โรงเรีียน
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ย้้ายไปอยู่่�ใกล้้กัับมาแมร์์แล้้ว เราชอบคุุยกัับเพื่่�อน
พอปิิดไฟก็็มุุดเตีียงคลานไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อนอยู่่�แถว 2
เตีียงเราอยู่่�แถว 4 ไปถึึงก็็ชิิทแชทคุุยไปคุุยมา อ้้าว!
เสีียงมาแมร์์เดิินมาเพราะเป็็นช่่วงตรวจเวรพอดีี ซึ่่�ง
มาแมร์์มาพร้้อมไฟฉายอัันใหญ่่ส่่องส่่ายไปส่่ายมา
เราก็็ตกใจอีีกบอกเพื่่�อนว่่าเปิิดมุ้้�งด่่วนแล้้วนอนเบีียด
กัันอยู่่�บนเตีียงพากัันเงีียบกริิบ ตอนนอนก็็คิิดในใจว่่า
ไฟฉายจะสาดมาโดนเรากัับเพื่่�อนหรืือเปล่่านะ แต่่ก็็
รอดเพราะมาแมร์์เดิินผ่่านไปแบบที่่�เราไม่่ถููกจัับได้้
Q: สิ่่�งที่่�ได้้จากการเป็็นเด็็กประจำำ�มีีอะไรบ้้างคะ
หลายอย่่างเลย เรื่่�องแรกก็็ระเบีียบวิินััย นัักเรีียน
ประจำำ�ที่่�มีีตารางเวลาแบบเป๊๊ะๆ ประกอบกัับเป็็น
หััวหน้้าห้้องตั้้�งแต่่ ป.4 จนถึึง ม.3 เลยทำำ�ให้้เรารู้�สึึ้ ก
ว่่าตััวเองยิ่่�งต้้องมีีระเบีียบวิินััย และอาจเป็็นเพราะ
เรามีีเข็็มเซอร์์เวีียมด้้วย การรัับใช้้เพื่่�อนมนุุษย์์ตาม
สถานภาพที่่�เราจะสามารถทำำ�ได้้ โดยเฉพาะการที่่�
เข้้ามาในศาสนารัับใช้้พระเจ้้า ทำำ�ให้้เราได้้มีีโอกาส
ช่่วยเหลืือในหลายๆ อย่่าง อีีกทั้้�งในเรื่่�องของการมีี
จิิตใจที่่�โอบอ้้อมอารีี ความมีีเมตตาช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น

รู้�จั้ กั แบ่่งปััน เพราะตั้้ง� แต่่เด็็กคุุณครููจะเน้้นย้ำ��ำ อยู่่�เสมอ
ว่่าเวลาเราได้้ขนมมาไม่่ให้้ทานคนเดีียวแต่่ต้้องแบ่่ง
เพื่่อ� นด้้วย และเนื่่อ� งจากกิิจวััตรต่่างๆ การมีีกฎระเบีียบ
หรืือการที่่�ได้้ใช้้ชีีวิิตที่่�ต้้องทำำ�อะไรด้้วยตััวเองในตอน
นั้้�น ส่่งผลให้้การใช้้ชีีวิิตในต่่างประเทศของเราง่่ายขึ้้�น
ซึ่่�งเราค่่อนข้้างจะรู้้�สึึกดีีในเรื่่�องนี้้� เพราะว่่าเราทำำ�
ทุุกอย่่างเป็็นเองตั้้�งแต่่เด็็กนั่่�นเอง
Q: ความผููกพัันกัับวััดน้้อย
ตััวเราเป็็นคาทอลิิก เพราะฉะนั้้น� ตอนเช้้าทุุกวัันอาทิิตย์์
ณวราณีี มีีมุุขกิิจ
ของเด็็ ก ประจำำ �ก็ ็ คืื อการเข้้ า ร่่ ว มมิิสซาที่่� วั ั ดน้ ้ อ ย คุุMD57
สมััยนั้้�นมีีเด็็กประจำำ�ที่่�เป็็นคาทอลิิกประมาณ 10 กว่่า
คน เด็็กจะนั่่�งเรีียงกัันบนพื้้�นอยู่่�ข้้างหน้้า ส่่วนมาแมร์์
นั่่�งบนเก้้าอี้้� มีีคุุณพ่่อไพโรจน์์จากวััดพระมหาไถ่่มาทำำ�
มิิสซาให้้ ปกติิแล้้วมิิสซาจะใช้้เวลาประมาณชั่่ว� โมงนึึง
บางอาทิิตย์์เราก็็เป็็นคนอ่่านพระวรสาร หรืืออย่่างช่่วง
จะสอบก็็มีีขึ้้�นไปสวดภาวนาบ่่อยเป็็นพิิเศษ แม้้แต่่
ตอนที่่�อยู่่� ม.3 หลัังจากที่่�ไม่่ได้้เป็็นเด็็กประจำำ�แล้้ว
ก็็ยัังมีีไปสวดอยู่่� เพราะบางช่่วงที่่�วััดน้้อยจะมีีมิิสซา
สำำ�คััญๆ ซึ่่�งเราก็็ยัังได้้เข้้าไปตามโอกาสนั้้�นๆ อยู่่�บ้้าง
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“การเป็็นนัักเรีียนประจำำ�ทำำ�ให้้มีีวุุฒิิภาวะทางอารมณ์์ แม้้ตอนนั้้�นเราจะยัังเด็็กมาก”

คุุณอรพิิทา เวชพัันธุ์์�
(เอ๋๋ย) MD56

Q: เริ่่�มอยู่่�ประจำำ�ตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่คะ
อยู่่�ประจำำ�ตอนประมาณ ป.1 แต่่เป็็นการอยู่่�ช่่วงสั้้�นๆ
ประมาณครึ่่�งปีีด้้วยความจำำ�เป็็นบางอย่่างของที่่�บ้้าน
ตอนแรกรู้�สึึ้ กดีีใจมากที่่คุ� ณุ แม่่เอาเรามาปล่่อยโรงเรีียน
ประจำำ� เพราะจะได้้อยู่่�กัับเพื่่�อนๆ แต่่พอตกกลางคืืน
เท่่านั้้�นแหละร้้องไห้้ทัันทีี มัันหว้้าเหว่่แล้้วก็็รู้้�สึึกเหงา
สนุุกแค่่ตอนอยู่่�กัับเพื่่�อน แต่่พอถึึงเวลานอนเราก็็
ร้้องไห้้ คุุณครููก็็มาปลอบนะว่่า “ยััยเอ๋๋ยเดี๋๋�ยวก็็ได้้ตื่่�น
มาเล่่นกับั เพื่่อ� นแล้้ว” ซึ่่ง� พอเราตื่่นม
� าก็็สนุกุ เหมืือนเดิิม
แต่่กลางคืืนเราก็็นอนร้้องไห้้อีีก วนอยู่่�แบบนี้้�

ฟััง คุุณครููก็็ขำำ�และบอกพี่่�ว่่าทีีหลัังก็็เดิินไปเลยไม่่ต้้อง
มอง แต่่ช่ว่ งหลัังๆ ก็็ไม่่เป็็นแล้้วนะเพราะใช้้วิิธีปรั
ี บั ตััว
ดื่่�มน้ำำ��น้้อยๆ เอาจะได้้ไม่่ปวดห้้องน้ำำ��กลางดึึกอีีก

Q: ได้้อะไรกลัับมาจากการเป็็นเด็็กประจำำ�บ้้าง
น่่าจะเป็็นการเอาตััวรอด การมีีระเบีียบวิินััย เพราะ
ทุุกอย่่างเราจะต้้องเข้้าแถวใครมาก่่อนได้้ก่่อน และ
อีีกอย่่ างคืือคุุณครููจะคอยสอนอยู่่�ตลอดว่่า ต้้อง
เสีียสละให้้กัับน้้อง พี่่�เอ๋๋ยรู้้�สึึกว่่าตััวเองมีีวุุฒิิภาวะ
ทางอารมณ์์ที่่�ดีีขึ้้�น แม้้ตอนนั้้�นจะยัังเด็็กมาก เราจะ
มางอแงเหมืือนอยู่่�ที่่�บ้้านไม่่ได้้ ต้้องหััดเกรงใจผู้้�อื่่�น
Q: เรื่่�องสนุุกที่่�จดจำำ�ในชีีวิิตนัักเรีียนประจำำ�มีีอะไร หรืืออย่่างการทำำ�เตีียงเหมืือนกััน ทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังเป็็นนะ
แบบต้้องดึึงผ้้าปููที่่�นอนให้้ตึึงก่่อนถึึงจะนอนได้้
บ้้างคะ
ตอนนั้้�นเราเด็็กมากมีีอยู่่�คืืนหนึ่่�งนอนๆ อยู่่�รู้้�สึึกปวดฉี่่�
ิ บั วััดน้อ้ ย ได้้ใช้้วัดน้
ั อ้ ย
เลยจะลุุกไปเข้้าห้้องน้ำำ�� ซึ่่�งระหว่่างทางเนี่่�ยต้้องผ่่าน Q: เด็็กประจำำ�จะได้้อยู่่ใ� กล้้ชิดกั
ห้้องของมาแมร์์ก่่อน วัันนั้้�นประตููห้้องเปิิดแง้้มไว้้ด้้วย เป็็นที่่�พึ่่�งทางใจบ้้างไหมคะ
ความสงสััยเลยส่่องเข้้าไปแล้้วดัันเห็็นมาแมร์์ไม่่ได้้ ตอนเด็็กๆ เป็็นคนที่่�ขี้้�นอยด์์ งอแง เพื่่�อนๆ ก็็ชอบล้้อ
คลุุมผ้้าที่่�ศีีรษะ เห็็นผมมาแมร์์ชี้้�ๆ ฟููๆ ซึ่่�งเราไม่่เคย สมััยก่่อนพี่่�เอ๋๋ยชื่่�ออาจิิณ เพื่่�อนก็็แกล้้งล้้อชื่่�อเป็็น
เห็็นภาพแบบนี้้�มาก่่อน ตอนนั้้�นจำำ�ได้้ว่่าตััวเองตกใจ ยััยอาจมบ้้างอะไรบ้้างพี่่�ก็็ร้้องไห้้ เพื่่�อนว่่านิิดนึึง
มากวิ่ง�่ ปรู๊๊�ดกลัับมาที่่เ� ตีียงแบบที่่ยั� งั ไม่่ทันั ได้้เข้้าห้้องน้ำำ�� ก็็ร้้องไห้้ หน่่อยนึึงก็็ร้้องไห้้ พี่่�ก็็เลยชอบวิ่่�งขึ้้�นไป
หลัังจากนั้้�นมาเวลาปวดฉี่่�ตอนกลางคืืนก็็จะไม่่กล้้า วััดน้้อยจะฟ้้องพระแม่่มารีีย์์ว่่าเพื่่�อนแกล้้งหนูู หนููจะ
เดิินไป ใช้้วิิธีีกลั้้�นเอา สุุดท้้ายก็็คืือฉี่่�ราดตลอดต้้อง ทำำ�ยัังไงดีี หนููฟ้้องแม่่ไม่่ได้้แม่่ของหนููไม่่อยู่่� พอฟ้้อง
เปลี่่�ยนผ้า้ ปููที่่�นอนแทบทุุกวััน (หััวเราะ) เปลี่่�ยนบ่อ่ ยจน เสร็็จก็็รู้้�สึึกดีีขึ้้�นเพราะเหมืือนเราได้้มีีที่่�พึ่่�งทางใจ
ครููมาถามว่่าเพราะอะไรพี่่ก็� เ็ ลยเล่่าถึึงเหตุุการณ์์นั้้น� ให้้ เหมืือนเราได้้บอกใครสัักคน เหมืือนได้้ฟ้้องแม่่ของเรา

แม้้ว่่าเรืือนนอนของเด็็กประจำำ�จะเปลี่่�ยนไป แต่่ความทรงจำำ�ของเด็็กประจำำ�ที่่�มียัี ังอยู่่�ในใจมิิรู้้�ลืืม
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Spirit of Serviam
จากงาน Mater Dei Trendsetter Leading The Way to Sustainability in Style ทำำ�ให้้ได้้มีีโอกาสพููดคุุยกัับเหล่่านัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยที่่�มีีส่่วนร่่วมในองค์์กรการกุุศลต่่างๆ ที่่�ทุ่่�มเททั้้�งแรงกายแรงใจเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์และสัังคมมุ่่�งมั่่�นพััฒนาให้้
สัังคมน่่าอยู่่�ยิ่่�งขึ้้�นในรููปแบบต่่างๆ โดยมีีจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมที่่�ได้้รัับการปลููกฝัังมาเป็็นที่่�ตั้้�ง วารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้�จึึงอยากส่่ง
ต่่อพลัังงานดีีๆ เหมืือนกัับศิิษย์์เก่่าทั้้�ง 6 ท่่านส่่งต่่อให้้กัับสัังคม

สถานรัับเลี้้�ยงเด็็กก่่อนวััยเรีียนบ้้านเทพ
เพราะได้้เห็็นสภาพการดำำ�รงชีีวิิตของชุุมชนคลองเตย
คุุ ณ พ่่ อ อัั ล เฟรด บอนแนงค์์ บาทหลวงคาทอลิิก
คณะสงฆ์์เยสุุอิิตชาวฝรั่่�งเศส จึึงได้้ก่่อตั้้�งบ้้านเทพ
ขึ้้� น เพื่่�อเป็็นสถานที่่�อบรมด้้านภาษาอัังกฤษและ
การพิิมพ์์ดีีดให้้กัับเยาวชน ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2517
หลัังจากที่่�ซิิสเตอร์์มััดเดอเลนหนึ่่�งในสมาชิิกคณะ
อุุร์์สุุลิินได้้เข้้ามาร่่วมงานที่่�บ้้านเทพ นอกจากจะได้้
เห็็นว่่าเด็็กละแวกนั้้�นไม่่มีีใครดููแล ซ้ำำ��ยัังขาดอาหาร
ทั้้�งเนื้้�อตััวมอมแมมไปด้้วยผงถ่่าน จึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยน
ให้้ บ้ ้ า นเทพเป็็ นศููนย์ ์ รั ั บ เลี้้� ย งเด็็ ก ก่่ อ นวัั ย เรีี ยน
นัับตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
ก่่อนที่่�ช่่วงปีี พ.ศ. 2523 โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
คุุณวิิวรรณ สารกิิจปรีีชา ได้้เข้้ามาสนัับสนุุน เนื่่�องด้้วยคุุณแม่่ทีีโอดอร์์ได้้ขอให้้
ทางสมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยในพระบรม
MD44
ราชููปถััมภ์์ เข้้ามาดููแลบ้้านเทพแทนมาแมร์์ที่่�ขณะนั้้�น
ที่่�ปรึึกษาบ้้านเทพและ
อายุุมากแล้้ว ซึ่่ง� คุุณสุุพัฒั นา อาทรไผท นายกสมาคมฯ
กรรมการบริิหารบ้้านเทพ
ก็็ได้้รัับไม้้ต่่อตั้้�งแต่่นั้้�นเรื่่�อยมา ช่่วงแรกมาแตร์์ฯ
ช่่ ว ยเหลืือในลัั ก ษณะของการหาทุุ นสนั ั บ สนุุ น โดย
คุุณนฤวร ทวีีสิิน ปัันยารชุุน พอหมดวาระก็็เป็็นดิิฉััน
วิิวรรณ สารกิิจปรีีชาที่่�รัับบริิหารบ้้านเทพแห่่งนี้้�ต่่อ
จนกระทั่่�งได้้ตำำ�แหน่่งนายกสมาคมฯ จึึงส่่งต่่อหน้้าที่่�
ให้้กัับคุุณสุุชาดา ลีีสวััสดิ์์�ตระกููล จวบจนคุุณศรีีชนก
วััฒนศิิริิ มารัับเป็็นประธานโครงการบ้้านเทพคน
ปััจจุุบััน
ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2533 ที่่�ดิิฉันั ได้้ดููแลบ้้านเทพจนตอนนี้้�

17

l

วารสารเซอร์์เวีียม

เป็็นที่่�ปรึึกษาฯ เราเน้้นเรื่่�องสุุขภาพร่่างกายของเด็็ก
มาเป็็นอย่่างแรก มีีทีีมแพทย์์อาสาเข้้ามาตรวจสุุขภาพ
เด็็กทุุกๆ ปีี ต่่อมาถึึงจะเป็็นเรื่่�องของการอบรมสัังคม
อารมณ์์ จิิตใจ ที่่�เราเห็็นว่่าสิ่่�งนี้้�ต้้องมาก่่อนเรื่่�องวิิชา
การส่่วนการศึึกษาก็็มีีการจััดหลัักสููตรการเรีียนการ
สอนใหม่่ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากมหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสารมิิตร และ โรงเรีียนสาธิิต
ประสานมิิตร ฝ่่ายมััธยม จุุดประสงค์์ก็็เพื่่�อให้้เด็็กของ
บ้้านเทพพััฒนาในทุุกๆ ด้้าน ตั้้�งแต่่ร่่างกาย อารมณ์์
สัังคม จนถึึงสติิปััญญา
และถึึงแม้้ในช่่วงโควิิด-19 จะทำำ�ให้้บ้้านเทพต้้อง
หยุุดพัักชั่่�วคราว แต่่ประธานโครงการคนปััจจุุบัันก็็ยััง
คงออกไปเยี่่ยม
� เยืือน คอยส่่งสื่่อ� อุุปกรณ์์การเรีียนให้้กับั
เด็็กๆ รวมถึึงส่่งอาหารให้้แก่่บ้้านที่่�มีีผู้้�สููงอายุุและ
ผู้้�ทุุพพลภาพในชุุมชนสวนอ้้อย ซึ่่�งทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้นเราไม่่สามารถทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้เพีียงลำำ�พััง แต่่
เพราะมีีหลายคนคอยช่่วยเหลืือด้้วยจิิตตารมณ์์เซอร์์
ที่่�มีีร่่วมกััน จึึงต้้องขอขอบพระคุุณทุุกๆ คนที่่�ช่่วย
บ้้านเทพมาเป็็นอย่่างดีี และเราก็็จะพยายามทำำ�ให้้ดีี
ที่่�สุดต่
ุ ่อไป

บ้้านอััญจลา ศููนย์์คาทอลิิก เชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา
บ้้านอััญจลา ศููนย์์คาทอลิิก เชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา
ก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2535 โดยคุุณพ่่อคาร์์โล ลููซซี่่� พระสงฆ์์
ในคณะพระหฤทััยของพระเยซููเจ้้าแห่่งเบธาราม ผู้้�เป็็น
เจ้้าอาวาสวััดแม่่พระปฏิิสนธิินิิรมล เชีียงคำำ� ซึ่่ง� แรกเริ่ม�่
เดิิมทีีคุุณพ่่อได้้เชิิญซิิสเตอร์์ของคณะอุุร์์สุุลิินให้้เข้้ามา
ช่่ ว ยในเรื่่� อ งของการเรีี ยน การสอนแก่่ เ ยาวสตรีี ใ น
ชุุมชนละแวกนั้้�นเป็็นจำำ�นวน 2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ แต่่ด้้วย
ช่่วงเวลานั้้�นเกิิดตกเขีียวระบาดหนััก คุุณพ่่อคาร์์โล
กัับคุุณแม่่ทีีโอดอร์์ ฮาเนนเฟลด์์ จึึงได้้ริิเริ่่�มสร้้างบ้้าน
บริิเวณใกล้้ๆ วััดเพื่่�อเป็็นที่่�พัักสำำ�หรัับคณะซิิสเตอร์์อีีก คุุณชนิินทร ปััญญาดิิลก
ทั้้ง� เยาวสตรีีในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมต้้นจวบจนถึึงมััธยมปลาย MD50
กรรมการฝ่่ายเลขานุุการ

ขณะเดีียวกัันที่่�นี่่�ก็็เป็็นสถานที่่�มอบการศึึกษา อบรม สมาคมนัักเรีียนเก่่า
ฝึึกอาชีีพ อีีกทั้้�งยัังสร้้างงานให้้แก่่ชาวท้้องถิ่่�นไปด้้วย มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
ในตััว จนมาในภายหลัังเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีีที่่�ทาง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้เข้้ามาช่่วยเหลืือใน
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายในฐานะที่่�เป็็นโรงเรีียนลููกของโรงเรีียน
มาแตร์์เดอีีฯ ของเราทั้้ง� ยัังส่่งครููอาสาสมััครขึ้้น� ไปอบรม
หลัักสููตรการสอน และในช่่วงปิิดเทอมใหญ่่ของทุุกปีี
ก็็ได้้มีีการเข้้าค่่ายที่่�บ้้านอััญจลาเป็็นเวลาถึึง 10 วััน
ของเด็็กนัักเรีียนจิิตอาสาระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
วััตถุุประสงค์์ก็็เพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิต ได้้ทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกัับน้้องๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสอนภาษา
อัังกฤษ คณิิตศาสตร์์ ฯลฯ ซึ่่�งเมื่่�อพอกลัับมาเด็็กๆ
นอกจากจะได้้เรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน ยัังทำำ�ให้้เขามีี
ความคิิดที่่�โตขึ้้�น และมองโลกกว้้างยิ่่�งขึ้้�นไปกว่่าเดิิม
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Special Olympics Thailand

คุุณรััชนีีวรรณ บููลกุุล
MD51

ผู้้�อำำ�นวยการสมาคมกีีฬา
สเปเชีียลโอลิิมปิิค
แห่่งประเทศไทย

Special Olympics Thailand สมาคมที่่�ใช้้กีฬี าเป็็นเครื่่อ� งมืือโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�พิิการทางสติิปััญญา ไม่่ว่่า
จะเป็็นเรื่่อ� งของการพััฒนาสุุขภาพพลานามััย การส่่งเสริิมในเรื่่อ� ง
ของการเรีียนรู้�้ เตรีียมความพร้้อมในช่่วงปฐมวััย อีีกทั้้ง� สร้้างโอกาส
ทางสัังคมในหลายๆ มิิติิให้้กัับนัักกีีฬาในความดููแลของเรา
ซึ่่�งหลายๆ โครงการของสเปเชีียลโอลิิมปิิคนั้้�นพยายามที่่�จะ
ขัับเคลื่่�อนทั้้�งเรื่่�องของการยอมรัับผู้้�พิิการทางสติิปััญญาในสัังคม
อยากสร้้างความเข้้าใจต่่อชุุมชนเกี่่�ยวกัับการอยู่่�ร่ว่ มกัันของคนใน
สัังคมอย่่างเท่่าเทีียม (Social Inclusion) โดยมีีกีีฬาเป็็นสื่่�อกลาง
ผนวกกัับการยอมรัับความเป็็นมนุุษย์์ในสิ่่�งที่่�เขาเป็็นเมื่่�อทั้้�ง 2
อย่่างอยู่่�ด้้วยกัันรวมกัันเป็็นหนึ่่�งแล้้วสัังคมนี้้�จะเข้้มแข็็งขึ้้�น
นอกจากนั้้�นยัังให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องของการประกอบอาชีีพให้้กัับ
ผู้้�พิิการทางสติิปััญญาซึ่่ง� ยัังขาดการยอมรัับอยู่่� คนส่่วนใหญ่่มักั จะ
คิิดว่่าผู้้�พิิการทางสติิปััญญานั้้�นไม่่สามารถทำำ�งานได้้ แต่่จริิงๆ
แล้้วถ้้าเป็็นงานรููทีีนและไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสื่่�อสารมากมาย เขาก็็
สามารถเรีียนรู้้�ในทัักษะเหล่่านี้้�ได้้เฉกเช่่นกััน
จึึงเป็็นที่่ม� าของ “โครงการปััญญาหางาน” เป็็นสื่่อ� กลางเพื่่อ� ให้้เกิิด
การว่่าจ้้างงานสำำ�หรัับนัักกีีฬาสเปเชีียลโอลิิมปิิค ซึ่่�งทางเราเอง
อยากให้้ผู้้�ที่่�มีีธุุรกิิจเปิิดโอกาสรัับนัักกีีฬาสเปเชีียลโอลิิมปิิคได้้เข้้า
ไปทำำ�งาน เพราะไม่่เพีียงเขาเหล่่านี้้�จะรู้้�กติิกา ยัังสามารถปรัับตััว
เข้้ากัับสัังคมได้้ และก็็พร้้อมที่่�จะเข้้าไปเป็็นพนัักงานที่่�ดีีให้้กัับ
องค์์กร อีีกอย่่างก็็คืือถ้้าเราอ้้าแขนให้้เขาเหล่่านี้้ไ� ด้้มีอี าชีีพการงาน
นั่่�นหมายความว่่าเราได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�พิิการทางสติิปััญญาใช้้
ชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมแบบปกติิ ให้้ได้้มีีคุุณค่่าในตััวเอง ไม่่เป็็นภาระ
ของครอบครััวซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถเปลี่่�ยนชีีวิิตตััวเขาเองได้้เลย
Scan
แบบฟอร์์มสำำ�หรัับ
สถานประกอบการ
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มููลนิิธิิเดอะ เรนโบว์์ รููม

คุุณโรซาลีีน่่า
อเล็็กซานเดอร์์ แมคเคย์์
MD55
ผู้้�ก่่อตั้้�งมููลนิิธิิ
เดอะ เรนโบว์์ รููม

เริ่�มม
่ าจากตอนที่่�อยู่่�สหรััฐอเมริิกาตนเองมีีลููกที่่มี� คี วาม
ต้้องการพิิเศษ เลยทำำ�ให้้เห็็นวิิธีีการพััฒนาเด็็กรวมถึึง
การให้้ความช่่วยเหลืือด้้านต่่างๆ ของที่่�นั่่�น พอกลัับมา
เมืืองไทยก็็เกิิดคำำ�ถามที่่�ว่่าถ้้าครอบครััวอื่่�นๆ มีีลููกที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษล่่ะ? เขาจะไปหาความรู้้�ที่่�ไหนเขา
จะไปหากำำ�ลังั ใจได้้จากที่่ไ� หน ซึ่่ง� เราก็็พยายามมองแล้้ว
ว่่ามีีที่่�ไหนบ้้างที่่�สามารถให้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้คำำ�ตอบก็็
คืือยัังไม่่เห็็น ดัังนั้้�นตนเองเลยเอาประเด็็นนี้้�มาคุุยกัับ
พี่่ๆ� น้้องๆ มาแตร์์ฯ สรุุปสุุดท้า้ ยก็็ได้้สมาชิิกชาวพี่่น้� อ้ ง
มาแตร์์ 8 คน และรุ่่�นน้้องที่่�รู้้�จัักอีีก 1 คนที่่�เขาเป็็น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนี้้�นั่่�นก็็คืือคุุณเพลิิน-ปทุุมมาศ พรชำำ�นิิ
และเกิิดเป็็นมููลนิิธิิเดอะ เรนโบว์์ รููม (The Rainbow
Room Foundation) ในที่่�สุดุ

เราตั้้ง� ใจให้้เดอะ เรนโบว์์ รููมเป็็นศููนย์ใ์ ห้้ความเข้้าใจใน
เชิิงบวกเกี่่�ยวกัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ เพราะเรา
รู้�ว่้ า่ ปกติิแล้้วคุุณพ่่อคุุณแม่่ที่่มี� ลููี กเป็็นเด็็กความต้้องการ
พิิเศษจะได้้รัับข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่่�ฟัังแล้้วอาจจะหมด
กำำ�ลัังใจ ฉะนั้้�นเราจึึงอยากจะนำำ�เสนอมุุมมองอีีกด้้าน
หนึ่่�งว่่ามัันไม่่ได้้มีีแต่่เรื่่�องที่่�น่่ากัังวล ครอบครััวยััง
คุุณวรนัันท์์ ประเสิิรฐเมธ สามารถพััฒนาให้้ลููกดีีขึ้้�นได้้ เราแบ่่งปัันทั้้�งข้้อมููล
MD56
ประสบการณ์์ รวมถึึงกำำ�ลัังใจ เพื่่�อเป็็นพลัังเสริิมให้้
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและ
กัับคุุณพ่่อคุุณแม่่ทุุกคน ขณะเดีียวกัันในมููลนิิธิิก็็ยััง
รองประธานกรรมการ
มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้คำำ�ปรึึกษา ซึ่่�งทั้้�งหมดทั้้�งมวลที่่�ทำำ�มา
มููลนิิธิิเดอะ เรนโบว์์ รููม

ก็็กิินเวลากว่่า 11 ปีี
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 เราจึึงจำำ�เป็็นต้้องงด
การรวมกลุ่่�มกััน ดัังนั้้�นแทนที่่�จะจััดงานเสวนาเหมืือน
ที่่�ผ่่านๆ มา เราก็็ได้้ย้้ายทุุกอย่่างเข้้า Zoom ซึ่่�งก็็
เป็็นเรื่่�องดีีอีีกทางหนึ่่�งเพราะเครื่่�องมืือนี้้�ทำำ�ให้้เรา
สามารถเข้้าถึึงคุุณครููและผู้้�ปกครองที่่�อยู่่�ต่่างจัังหวััด
ได้้ นั่่�นหมายความว่่าองค์์ความรู้้�ที่่�มีีประโยชน์์เหล่่านี้้�
ก็็จะได้้เผยแพร่่สู่่�วงกว้้างอย่่างแท้้จริิง
นอกจากนี้้�มููลนิิธิิก็็พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษากัับครอบครััว
ผู้้�ที่่�มีีความกัังวลในการดููแลลููกที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
โดยนัักจิิตวิิทยาอาสา เปิ้้�ล-วรนัันท์์ ประเสิิรฐเมธ และ
ถ้้าไม่่มีีโควิิด-19 เดิิมทีีเรามีี Rainbow Room On The
Road โครงการที่่�จััดกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญเดิินทางไปเยี่่�ยม
ครอบครััวที่่�มีีลููกมีีความต้้องการพิิเศษตามต่่างจัังหวััด
และประเทศเพื่่�อนบ้้าน แต่่ก็็มีีโครงการ Art of Making
a Rainbow ที่่�เพิ่่�งจบไปเมื่่�อไม่่นานมานี้้�ก็็คืือ Art Brut:
Unseasoned Story เรื่่อ� งที่่ไ� ม่่ได้้แต่่ง นิิทรรศการศิิลปะ
ที่่�ผลงานแต่่ละชิ้้�นออกมาจากจิิตวิิญญาณของศิิลปิินที่่�
มีีความต้้องการเป็็นพิิเศษ สำำ�หรัับใครที่่ไ� ม่่ได้้ไปชมก็็ไม่่
ต้้องผิิดหวัังเพราะเราจะจััดนิิทรรศการครั้้�งที่่� 4, 5 และ
6 จนถึึงช่่วงเดืือนเมษายนถึึงพฤษภาคมปีีนี้้�ที่่�หอศิิลป
วััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
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มููลนิิธิิรัักษ์์ ไม้้ ใหญ่่

OJECT FO

คุุณอรยา สููตะบุุตร
MD56
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
มููลนิิธิิรัักษ์์ ไม้้ใหญ่่

มููลนิิธิิรัักษ์์ไม้้ใหญ่่ (Big Trees Foundation) ก่่อตั้้�งมาได้้ 11 ปีีแล้้ว มีี
ความตั้้�งใจที่่�อยากจะเชิิญชวนให้้ทุุกคนที่่�อยู่่�ในเมืืองเองก็็ดีีหรืือว่่าอยู่่�
นอกเมืืองไปนิิดหน่่อยก็็ได้้ ช่่วยกัันรัักและดููแลต้้นไม้้ใหญ่่ เพราะถ้้า
เมืืองขาดต้้นไม้้ไปก็็เท่่ากัับว่่าเราไม่่มีีอากาศหายใจ สิ่่�งแวดล้้อมก็็จะ
ย่ำำ��แย่่ มลภาวะคงหนัักหนากว่่านี้้� กระทั่่�งอากาศก็็ไม่่แคล้้วจะร้้อนกว่่า
ที่่� เ ป็็ น อยู่่� เพราะฉะนั้้� นถ้ ้ า เราดููแลต้้ น ไม้้ ใ ห้้ เ ขาสุุ ข ภาพดีี แข็็ ง แรง
สวยงาม ได้้มีีชีีวิิตที่่�ยืืนยาวต้้นไม้้ก็็จะส่่งต่่อสุุขภาพดีีๆ ให้้เรากลัับมา
อีีกทอดหนึ่่�ง
ซึ่่ง� อาชีีพที่่เ� ราผลัักดัันรวมถึึงกำำ�ลังั ปั้้�นกันั อย่่างหนัักเลยก็็คืืออาชีีพที่่เ� รีียกว่่า
รุุกขกร (Arborist) ก็็เพื่่�อให้้เขาได้้เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนเป็็นหมอของ
ต้้นไม้้ ไม่่ว่่าต้้นไม้้จะสููงสัักกี่่�สิิบเมตร ก็็ต้้องปีีนขึ้้�นไปดููแลให้้เขาปลอดภััย
งอกงาม ตรงไหนที่่�เป็็นกิ่่�งผุุก็็เอาออก ตรงไหนมีีโพรงรุุกขกรก็็จะเป็็น
ผู้้�ใส่่ยา โดยมููลนิิธิิรัักษ์์ไม้้ใหญ่่จะรัักษาไปตามอาการเอาเท่่าที่่�จำำ�เป็็นจริิงๆ
ทั้้�งหมดก็็เพื่่�อให้้ต้้นไม้้ได้้อยู่่�ร่่วมกัับคนเมืืองอย่่างยืืนยาวเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
สำำ�หรัับใครที่่อ� ยากจะแจ้้งให้้เหล่่ารุุกขกรของเราไปดููแลต้้นไม้้ เรามีีทั้้ง� เฟซบุ๊๊ก�
แฟนเพจที่่�รวมเครืือข่่ายรุุกขกรทั้้�งหมดคืือสมาคมรุุกขกรรมไทย (Thai
Arboriculture Association) หรืือสามารถแจ้้งมาที่่�เพจ Big Trees Project
ก็็ได้้เช่่นเดีียวกััน
ไม่่ว่่าเราจะออกไปยืืนอยู่่�ที่่�ใดในสัังคม ไม่่ว่่าจะเล็็กหรืือใหญ่่แต่่ในใจของ
นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ยัังคงยึึดมั่่�นในจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมมิิเสื่่�อมคลาย
Scan
สอบถามและ
สั่่�งซื้้�อสิินค้้า
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Entertainment
Writer: ทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ MD52

วารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้�ขอแนะนำำ�รายการเรีียลลิิตี้้�ทีีวีีที่่�มีีสาระน่่าสนใจจากช่่อง Netflix เป็็นรายการที่่�นำ�ำ เสนออาชีีพใหม่่ๆ หรืืออาชีีพ
ที่่คุ้้�น
� เคย แต่่ปรับั รููปแบบการทำำ�งานหรืือการนำำ�เสนอ เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความสนใจของตลาดเฉพาะกลุ่่�ม ช่่วยเปิิดโลกทััศน์์ สะท้้อนความคิิด
ความเป็็นอยู่่� และรสนิิยมในการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนหลากหลายรููปแบบที่่�สนใจเป็็นพิิเศษในระยะนี้้� อาจจะด้้วยเพราะในฐานะที่่�เป็็นครูู
รายการเหล่่านี้้�พาให้้คิิดถึึงการเตรีียมนัักเรีียนสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ให้้มีีความรู้้� พื้้�นฐาน ทัักษะ และสมรรถนะที่่�จะ
สามารถนำำ�ไปต่่อยอดเชื่่�อมโยงกัับแรงบัันดาลใจของตนเองและตอบโจทย์์ความต้้องการของสัังคม รายการประเภทนี้้�มีีมากมาย
หลากหลาย อาทิิ My Million Pound Menu, Marriage or Mortgage, Interior Design Makeover, Battle of Flowers,
Tidying Up with Marie Kondo, Tiny House Nation, Holiday Home Makeover with Mr. Christmas และเรื่่�องอื่่�นๆ อีีกมากมาย
ในบทความนี้้�ขอยกมานำำ�เสนอ 4 รายการ ได้้แก่่ My Million Pound Menu เมนููเงิินล้้าน, Tiny House Nation, Holiday Home
Makeover with Mr. Christmas และ Best Leftovers Ever!

Holiday Home Makeover
with Mr. Christmas

Benjamin Bradley
ในช่่วงเทศกาลพระคริิสตสมภพ ความฝัันของหลายคน
คืือมีีบ้้ านที่่� ตกแต่่ งสวยงามเหมืือนในรููปภาพหรืือ
ภาพยนตร์์ที่่�เคยดูู (และคงจะดีีมากๆ ถ้้ามีีคนมาช่่วย
จััดและตกแต่่งบ้้านให้้) Holiday Home Makeover
with Mr.Christmas เป็็นซีีรีีส์ท์ างโทรทััศน์์ของอเมริิกา
ปีี 2020 ที่่�เกี่่�ยวกัับการแต่่งบ้้านในวัันหยุุด เบนจามิิน
แบรดลีีย์์ (Benjamin Bradley) โฮสต์์ดำำ�เนิินรายการ
ผู้้�เป็็นมััณฑนากรที่่�โฟกััสเรื่่�องการออกแบบตกแต่่งบ้้าน
และสถานที่่�ต่่างๆ สำำ�หรัับเทศกาลคริิสต์์มาส
แบรดลีีย์์ศึึกษาพััฒนาทัักษะความรู้้�และค่่อยๆ สะสม
ของตกแต่่งไว้้หลายพัันชิ้้�นเก็็บไว้้ในโกดััง จนเป็็น
มัั ณ ฑนากรที่่� เ ชี่่� ย วชาญเรื่่� อ งคริิสต์์ ม าส และถููก
เรีียกขานว่่าเป็็น Mr.Christmas ส่่วนผู้้�ร่่วมงานของเขา
นั้้�นคืือทีีมเอลฟ์์ซึ่่�งก็็ชอบและคลั่่�งไคล้้ในเรื่่�องเดีียวกััน
แถมล้้วนเป็็นผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญในการคิิดประดิิษฐ์์ของตกแต่่ง
คริิสต์์มาสเอง (DIY) อีีกด้้วย พวกเขาทุ่่�มเททำำ�งานเพื่่�อ
เติิมสีีสันั ในวัันหยุุดให้้กับั ครอบครััวและชุุมชนที่่สม
� ควร
ได้้รัับการปรัับปรุุงใหม่่ในช่่วงเวลาที่่�สนุุกสนานที่่�สุุด
ของปีี

บััตรอวยพรคริิสต์์มาสสวยๆ ยัังได้้ “ว้้าว” กัับบางบ้้าน
ที่่�เมื่่�อตกแต่่งเสร็็จนั้้�นดููเริ่่�ดหรููอลัังการ (จนบางครั้้�งอาจ
จะแลดููมากไปสัักหน่่อย) แล้้ว ยัังได้้การเรีียนรู้้�ที่่�จะใส่่
ใจในเรื่่�องราวของแต่่ละครอบครััว เพื่่�อให้้ตอบโจทย์์
ความต้้องการและความเป็็นครอบครััวนั้้�นๆ ยัังรวมถึึง
ที่่� น่ ่ า สนใจสำำ � หรัั บ รายการนี้้� น อกเหนืือไปจากการ เคล็็ดลัับการเลืือกธีีม แบบ และสีี ในการตกแต่่งทั้้�ง
ดููเพลิินๆ ที่่�ผู้้�ชมรู้้�สึึกว่่าได้้สััมผััสกลิ่่�นอายบรรยากาศ ต้้นคริิสต์์มาสและมุุมต่่างๆ ในบ้้านอีีกทั้้�งการสอน
พาฝัันของเทศกาลคริิสต์์มาสราวกัับหลุุดเข้้าไปใน การทำำ�ของแต่่งคริิสต์์มาสแบบ DIY อีีกด้้วย
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My Million
Pound Menu
เมนููเงิินล้้าน
Fred Sirieix
รายการเกี่่ย� วกัับการทำำ�อาหารหรืือแข่่งขัันกันทำ
ั �ำ อาหาร
นั้้น� มีีมากมายหลายรายการ แต่่สิ่ง�่ ที่่ร� ายการเมนููเงิินล้้าน
ต่่างออกไปก็็คืือ รายการนี้้�นำำ�เสนอว่่าที่่�ผู้้�ประกอบการ
หน้้าใหม่่ที่่�อยากเปิิดร้้านอาหารเป็็นของตััวเองจะต้้อง
นำำ�เสนอเมนููอาหารเลิิศรส มีีการนำำ�เสนอที่่�กระตุ้้�น
ความสนใจ และแผนธุุรกิิจที่่�มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะ
ทำำ�ให้้ร้้านอาหารประสบความสำำ�เร็็จต่่อกลุ่่�มนัักลงทุุน
ที่่�ล้้วนแต่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีชื่่�อเสีียงในวงการธุุรกิิจอาหาร เครืือ
โรงแรม ศููนย์์การค้้าฯ โดยมีี เฟรด ซีีรีีแย (Fred
Sirieix) เป็็นผู้ ้ �ดำ ำ � เนิินรายการ ในแต่่ ล ะตอนจะมีี
ผู้้ � เ ข้้ า แข่่ ง ขัั นซึ่ ่ � ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น คนจากหลายสาขา
อาชีีพ ที่่�เริ่่�มเข้้ามาในธุุรกิิจอาหารด้้วยใจรััก เป็็น
เจ้้าของแผงอาหาร รถเข็็นอาหารในตลาดนััด หรืือ
ทำำ � อาหารส่่ ง ตามที่่� ต่ ่ า งๆ จากครัั ว ในบ้้ านตนเอง
แต่่ละรายล้้วนอยากจะได้้เงิินลงทุุนไปเปิิดร้้านอาหาร
ของตนเอง
สำำ�หรัับรููปแบบของรายการนั้้�น ผู้้�ประกอบการทั้้�ง 2
ทีีมที่่�ผ่่านการคััดเลืือกจากเมนููอาหารและแผนการ
ลงทุุน จะได้้รัับโอกาสให้้ทดลองเปิิดร้้านอาหารที่่�เมืือง
แมนเชสเตอร์์ โดยวัันแรกจะเป็็นการให้้บริิการอาหาร
ค่ำำ��แบบทดลองเปิิดตััว (ลููกค้้าจ่่ายเพีียง 50% ของ
ราคาปกติิ) จะมีีกลุ่่�มผู้้�ลงทุุนมาที่่�ร้้านเพื่่�อรัับประทาน
อาหาร คอยสัังเกตการบริิหารจััดการร้้าน การดููแล
ลููกค้้า และปฏิิกิิริิยาการตอบสนองของผู้้�ที่่�มาใช้้บริิการ

ส่่วนในวัันที่่�สองผู้้�ประกอบการจะประชุุมกัับนัักลงทุุน
ที่่� สน ใจทีี ล ะรายๆ เพื่่� อ ตอบถึึงคำำ � ถามทางธุุ ร กิิจ
นำำ�เสนอแผนงานทางการตลาด และการบริิหารการเงิิน
หลัั ง จากนั้้� นผู้ ้ �ป ระกอบการจะจัั ด อาหารกลางวัั น
ราคาเต็็มให้้แก่่นัักลงทุุนและลููกค้้าทั่่�วไป นัักลงทุุน
จะเก็็บข้้อมููลและสััมภาษณ์์ลููกค้้า ถ้้าหากสนใจจะ
ร่่วมงานกััน นัักลงทุุนจะกลัับมาพบกัับผู้้�ดำ�ำ เนิินรายการ
และผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งเงิินลงทุุนนั้้�นมีีตั้้�งแต่่ 200,000
ปอนด์์ (8,900,000 บาท) ถึึง 1,000,000 ปอนด์์
(44,873,950.00 บาท)
เพราะจำำ �น วนเงิินในการลงทุุ น เปิิ ดร้ ้ า นอาหารใน
ประเทศอัั ง กฤษที่่� สูู งขนาดนี้้� ทำ ำ � ให้้ เ ข้้ า ใจได้้ เมื่่� อ
การตรวจสอบแผนการทำำ�งานเป็็นไปอย่่างเข้้มข้้นใน
ทุุกรายละเอีียด “อาหารรสเลิิศอย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอ
สำำ�หรัับการเปิิดร้้านอาหาร” สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้รายการนี้้�
สนุุกน่่าสนใจนั้้�น นอกจากจะได้้เห็็นอาหารรสเลิิศจาก
ทั่่�วโลก รวมถึึงอาหารไทยมัังสวิิรััติิ Greedy Khao
และกะเพรา โดยหนุ่่�มต่่างชาติิสองคนที่่�หลงรัักอาหาร
ไทยแล้้ ว ยัั ง เป็็ น แนวคิิดในการลงทุุ นที่่ � แ สวงหา
นวััตกรรม ความแตกต่่าง การรัักษาความสม่ำำ��เสมอ
คงที่่� ใ นรสชาติิและบริิการ อีี ก ทั้้� ง แนวโน้้ มต่ ่ อ ผล
การลงทุุน “ถ้้าเราลงทุุนกัับคุุณ เราจะได้้เงิินคืืนได้้
อย่่ า งไร” รวมถึึงการประเมิินผู้้�ป ระกอบการว่่ า มีี
ความอดทน มุ่่�งมั่่�น พร้้อมเรีี ยนรู้้ � ยืืดหยุ่่�น และ
สามารถรัับการวิิพากษ์์วิิจารณ์์ได้้หรืือไม่่ ตอนท้้าย
รายการคนดููจะรอลุ้้�นว่่าผู้้�ประกอบการรายไหนจะมีี
ผู้้ �สน ใจลงทุุ น ด้้ ว ย เนื่่� อ งจากเป็็ น การลงทุุ น จริิงๆ
จึึงมีีทั้้�งได้้รัับเลืือกหนึ่่�งรายทั้้�งสองราย หรืือไม่่ลงทุุน
กัั บ ผู้้ �ประกอบการที่่� เข้้ ารอบเลยสัั ก ราย เช่่นกั ั นที่่ �
บางครั้้�งประสบการณ์์สามวัันก็็ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
ได้้ทราบว่่า ตนเองยัังไม่่พร้้อมหรืือกิิจการตนเองนั้้�น
ไม่่เหมาะกัับร้้านอาหาร
SERVIAM January 2022
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Tiny House Nation

Zack Giffin, John Weisbarth
Tiny House Nation เป็็นเรีียลลิิตี้้�สััญชาติิอเมริิกัันที่่�
ได้้รับั แรงบัันดาลใจจากกระแสความนิิยมของบ้้านหลััง
เล็็กๆ โดยนำำ�ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการปรัับปรุุงตกแต่่งบ้้าน
ทั่่�วอเมริิกา แซค กิิฟฟิิน (Zack Giffin) มาพร้้อม
ทีีมออกแบบเพื่่�อสร้้างบ้้านในฝัันขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�
ขนาดไม่่เกิิน 500 ตารางฟุุต (46 ตารางเมตร) Tiny
House Nation พิิสููจน์์ให้้ผู้้�ชมรายการรู้้�สึึกได้้ว่่าขนาด
ไม่่สำำ�คััญเท่่าการออกแบบสร้้างสรรค์์ โดยมีีจอห์์น ก่่อนการเข้้าไปอยู่่�ใน Tiny House นั้้�น ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ
ไวซ์์บาร์์ธ (John Weisbarth) เป็็นผู้้�ร่่วมดำำ�เนิินรายการ จะให้้การบ้้านต่่างๆ แก่่เจ้้าของบ้้านตั้้�งแต่่การคััดเลืือก
ของที่่�จำำ�เป็็น การอยู่่�ในพื้้�นที่่�จำำ�กััดและการลดขนาด
รายการนี้้�น่่าสนใจในสองส่่วน ทั้้�งส่่วนของว่่าที่่�เจ้้าของ ของทุุกอย่่างที่่�มีีอยู่่� ในส่่วนของผู้้�ออกแบบตกแต่่ง
Tiny House และความคิิดสร้้างสรรค์์การออกแบบ ภายในนั้้� น นอกจากจะพยายามจัั ดส รรพื้้ � นที่่ � ใ ห้้
ตกแต่่งบ้้านจิ๋๋�ว ด้้านเจ้้าของบ้้านนั้้�นคืือการติิดตาม ตอบโจทย์์ ความต้้ องการออกแบบจัั ดพื้้ � นที่่ � ใช้้ สอย
ความคิิด เหตุุผล และเรื่่�องราวของผู้้�ที่่�ตััดสิินใจจะ ให้้ ล งตัั ว ใช้้ ป ระโยชน์์ ไ ด้้ ทุ ุ ก มุุ ม ทุุ ก ตารางนิ้้� ว โดย
เปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตไปอยู่่�บ้้านจิ๋๋�ว อาทิิ ผู้้�ที่่�บ้้านโดนไฟป่่า คำำ�นึึงถึึงรสนิิยม วิิถีีชีีวิิต และอื่่�นๆ แล้้วที่่�สำำ�คััญคืือ
เผาไหม้้ พ่่อแม่่ที่่�ยิินดีีขายบ้้านใหญ่่เพื่่�อส่่งลููกหลายคน พยายามให้้ผู้้�ที่่�เข้้าอยู่่�ได้้มีีบ้้านที่่�สวยงาม มีีความสุุข
เรีียนมหาวิิทยาลััย สามีีภรรยาที่่�ยกบ้้านสวยให้้เป็็น ใช้้ชีีวิิต ได้้ทำำ�กิิจกรรม งานอดิิเรกต่่างๆ ต่่อไปได้้โดย
ศููนย์์พัักพิิงแก่่ผู้้�หญิิงที่่�โดนทำำ�ร้้าย ครอบครััวที่่�อยาก ไม่่รู้้�สึึกว่่าตััวเองถููกพื้้�นที่่�จำำ�กััดให้้ต้้องเลิิกสิ่่�งที่่�ชอบ
ปลอดภาระหนี้้�สิิน และคนช่่างสะสมที่่�ซื้้�อๆ จนของ หรืือลดระดัับชีีวิิตลง
ล้้นบ้้านแล้้วมาคิิด ได้้ว่่าไม่่ไหวเลยขอเปลี่่�ยนตนเอง
แบบถอนรากถอนโคน ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ไม่่ง่่ายเลย ดัังนั้้�น เมื่่�อติิดตาม Tiny House Nation ไปเรื่่�อยๆ ผู้้�ชมอด
ไม่่ได้้ที่่�จะเริ่่�มคิิดถึึงคอนเซ็็ปต์์ Less is More เพราะ
เห็็นการจััดสรรและใช้้สอยพื้้�นที่่�อย่่างคุ้้�มค่่า รวมถึึง
ความไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะมีีหรืือสะสมอะไรเกิินความจำำ�เป็็น
ที่่�อดจะตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวเองไม่่ได้้ว่่าของที่่�สะสมไว้้
มากมาย เกิินความจำำ�เป็็นนั้้�นเพื่่�ออะไรและจริิงๆ แล้้ว
เราแต่่ละคนต้้องการพื้้�นที่่�ส่่วนตนเท่่าไหร่่
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Best Leftovers Ever!

Jackie Tohn
BEFORE

AFTER

เด็็กมาแตร์์เดอีีฯ ที่่�ไปเข้้าค่่ายที่่�บ้้านเพชรสำำ�ราญคงจะ
จำำ�กัันได้้ว่่าก่่อนรัับประทานอาหารคุุณครููจะให้้เรา
ร้้องเพลงภาวนาว่่า “โมทนามีีอาหาร ดอกไม้้บานและ
แดดฝน ให้้ทุุกคนมีีสุุขแสนสบาย ขอถวายโมทนา
อาแมน ข้้าวทุุกจาน อาหารทุุกอย่่าง อย่่ากิินทิ้้�งขว้้าง
เป็็นของมีีค่่า ผู้้�คนอดอยาก มีีมากนัักหนา สงสาร
บรรดาเด็็กตาดำำ�ๆ”
จึึงเป็็นเรื่่�องปกติิธรรมดาที่่�เวลาไปรัับประทานอาหาร
ตามร้้านและมีีของเหลืือ เราจะขอใส่่ถุุงกลัับบ้้านแล้้ว
นำำ�มาอุ่่�นสำำ�หรัับมื้้�อต่่อไป ถ้้าปริิมาณอาหารมากก็็อุ่่�น
หลายมื้้อ� จนเบื่่อ� กัันไปทั้้�งบ้้าน หรืือทิ้้ง� ค้้างไว้้ในตู้้เ� ย็็นจน
กว่่าจะถึึงเวลากำำ�จััด โดยเฉพาะช่่วงล็็อกดาวน์์ WFH
ที่่�ทุุกคนอยู่่�บ้้าน ต่่างก็็กระหน่ำำ��ซื้้�อ สั่่�ง ตุุน จนล้้นตู้้�เย็็น
สมควรต้้องทิ้้�งแต่่ก็็ทั้้�งรู้้�สึึกผิิดและเสีียดาย แถมในหูู
ยัังแว่่วเพลงที่่�เคยร้้องที่่�ค่่าย จนได้้มาดููรายการแข่่งขััน
เกี่่�ยวกัับการทำำ�อาหารชื่่�อแปลกแถมมีีไอเดีียน่่าสนใจ
อย่่าง Best Leftovers Ever! ที่่�ชวนผู้้�เข้้าแข่่งขัันฝีีมืือ
ดีีจากครััวในบ้้านตอนละ 3 คน มาสร้้างสรรค์์อาหาร
ค้้างคืืนให้้กลายเป็็นเมนููจานใหม่่เพื่่�อชิิงเงิินรางวััลถึึง
10,000 ดอลลาร์์
บรรดาอาหารค้้างคืืนรวมถึึงโจทย์์ที่่�ได้้รัับแต่่ละครั้้�ง
ก็็ล้้วนแตกต่่างทั้้�งท้้าทาย เหมืือนกัับ Fast Food to
Fancy คืือการเปลี่่�ยนอาหารด่่วนที่่�เหลืือค้้างในตู้้�เย็็น
ไม่่ว่่าจะเป็็นแฮมเบอร์์เกอร์์ เฟรนช์์ฟรายส์์ ที่่�ดููไม่่น่่า
รัับประทานแล้้วกลายเป็็นอาหารไฮเอนด์์ และก็็ไม่่น่่า
เชื่่อ� ว่่าตอนท้้ายรายการเมื่่อ� กุ๊๊ก� แต่่ละคนยกจานออกมา
จากเฟรนช์์ฟรายส์์ก็ถูู็ กเนรมิิต เป็็นเมนููอิิตาเลีียนยอกกีี

(Gnocchi) หน้้าตาดีีราวกัับมิิชลิิน 4 ดาว ซึ่่�งในทุุกๆ
ตอนของรายการจะเห็็นถึึงการทำำ�อาหารแห้้งๆ มัันๆ
แข็็งๆ ให้้กลัับมาดููดีีมีีสีสัี ัน มีีชีีวิิตชีีวา อีีกตอนที่่�สนุุก
สำำ�หรัับดิิฉัันก็คืื็ อโจทย์์ที่่เ� อาลาบหมูู ผััดไทย และแพนง
เนื้้�อค้้างคืืน มากำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าแข่่งขัันสร้้างสรรค์์เป็็น
มื้้อ� เย็็นหรูู ส่่วนกติิกาก็็ห้า้ มเปลี่่�ยนมาเป็็นอาหารไทยอีีก
ประเภท ต้้องไปให้้ไกลจากสััญชาติิต้้นตำำ�รัับเท่่านั้้�น
ด้้านกรรมการผู้้�ตััดสิินคืือ เดวิิด โซ (David So)
ยููทููปเบอร์์พ่่วงตำำ�แหน่่งอิินฟลููเอนเซอร์์ด้้านอาหารและ
ร้้านอาหารกัับโรสแมรีี ชลาเกอร์์ (Rosemary Shrager)
เชฟและผู้้�เขีียนตำำ�ราอาหารชื่่�อดัังจากเกาะอัังกฤษ
ดำำ�เนิินรายการโดยแจ็็คกี้้� ทอห์์น (Jackie Tohn)
นัักแสดงจากซีีรีีส์์ GLOW โดยทั้้�งสามจะชิิม ให้้คำำ�
แนะนำำ�เรื่่�องอาหาร อีีกทั้้�งตััดสิินการแข่่งขััน ระหว่่าง
ที่่�ดููผู้้�ชมจะได้้เรีียนรู้้�เคล็็ดลัับการถนอมอาหารเหลืือ
ค้้างคืืน การนำำ�ไปปรุุงเป็็นอาหารจานใหม่่ และการใช้้
ทรััพยากรอาหารอย่่างรู้้�คุุณค่่าจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ เมื่่�อดูู
Best Leftovers Ever! ไปหลายๆ ตอนจะทำำ�ให้้เห็็นถึึง
คุุณค่่าของอาหารค้้างคืืนในตู้้�เย็็นทุุกถุุง ทุุกกล่่อง และ
เริ่มคิิดกั
่� ับตััวเองว่่าจะเอาไปทำำ�อะไรต่่อหรืือสร้้างสรรค์์
เป็็นเมนููใหม่่ๆ อะไรดีีนะ

ทุุกรายการที่่�นำำ�มาเล่่าในบทความนี้้� ขณะที่่�ดููเพลิินๆ แต่่ก็็เหมืือนได้้ท่่องไปสััมผััสวิิถีีชีีวิิต ความคิิด การงานอาชีีพต่่างๆ
นำำ�ความรู้้�พื้้�นฐานบวกความสนใจเฉพาะตััวในเรื่่�องนั้้�นๆ ไปต่่อยอด สร้้างสรรค์์ และมุ่่�งมั่่�นฝึึกฝน จนสามารถตอบสนอง
ต่่อตลาดเฉพาะกลุ่่�มได้้อย่่างประสบความสำำ�เร็็จ
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