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ดิฉันอาจถือได้ว่าเป็นเด็กมาแตร์ฯ รุ่นกลางๆ เพราะปัจจุบันโรงเรียนมาแตร์ฯ มีนักเรียนกว่า 100 รุ่นแล้ว
ตลอดระยะเวลา 14 ปี ทีอ่ ยูโ่ รงเรียนมา ได้ความรักความอบอุน่ จากคุณครูและซิสเตอร์ทกุ ท่าน รุน่ พี่ รุน่ น้อง
ที่สนิทสนมกันมากมาย ไม่ว่าจะจบการศึกษามาหลายสิบปีหรือไม่ได้เจอกันนานก็ต่อกันติดเสมอ แม้
กระทั่งเจอเด็กมาแตร์ฯ ที่เราไม่ทันกันที่โรงเรียน เมื่อทักทายแล้วพอรู้ว่าอยู่มาแตร์ฯ ก็กลายเป็นเชื่อมกัน
ง่ายเป็นพิเศษนั่นก็เพราะเราเป็นสายเลือดมาแตร์ฯ ด้วยกัน
ช่วงทีเ่ ป็นนักเรียนเด็กเล็ก ยังได้เรียนอาคารด้านหลังทีเ่ ป็นอาคารเปิดโล่งลมพัดเย็นสบาย ระหว่างเรียนก็มกั
จะทอดสายตามองไปที่สวนด้านข้าง ที่มีทั้งต้นไม้ดอกไม้สวยงามรื่นรมย์พาใจลอยจนไม่ได้ฟังคุณครูสอน
บ้างเป็นครัง้ คราวซึง่ บริเวณนัน้ ก็ได้กลายเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติไปแล้ว แต่พอโตขึน้ ได้ยา้ ยมาอยูอ่ าคาร
หลังงามด้านหน้าก็มคี วามภาคภูมใิ จว่าเราไม่ใช่เด็กเล็กๆ อีกแล้ว ในระหว่างทีเ่ ป็นนักเรียนก็มอี าคารใหม่
ที่สร้างเสร็จคืออาคารอนุสสรณ์ 50 ปี อาคารพลานามัยที่มีสนามกีฬาในร่มโอ่โถงและชั้นบนยังมีห้องโล่งๆ
เอาไว้เรียนกระบี่กระบองหรือวิชายืดหยุ่นได้อย่างสบาย
โรงเรียนไม่หยุดนิง่ ในการปรับภูมทิ ศั น์ไปเรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ ง มีการรือ้ อาคารด้านหลัง ปรับพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้ ส่วนนี้
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มากขึ้น ความต้องการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและใช้สอยได้อย่างเต็มที่และ
สมบูรณ์แบบ อีกทัง้ เรือนวัดน้อยทีบ่ รู ณะเสร็จเรียบร้อยสวยงามยังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนถนนหลังสวน
ภาพความทรงจ�ำของแต่ละคนในอดีตของแต่ละรุ่นอาจไม่เหมือนกัน วารสารเซอร์เวียมได้รับเกียรติจาก
อาจารย์สุมิตรา พงศธร มาเล่าถึงโครงการทั้งหมดที่เราท�ำกันอย่างต่อเนื่องมาหลายปีจนโรงเรียนสวยงาม
โดยที่อาคารหลังใหม่ไม่ได้งามแข่งหรือมาแทนที่เรือนวัดน้อยอันเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ช่วงนี้คนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้ว ฉบับนี้ จูน-ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์ MD60 อดีตนักเขียน
ไกด์บุ๊กตระกูล “เซียน” และยังเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบลัดเลาะชอบเสาะหาของใหม่ๆ ให้เพื่อนๆ ได้ไป
ตามรอยกันอยู่เสมอ ครั้งนี้จูนจะมาแนะน�ำร้านอาหารเด็ดๆ ในสิงคโปร์ที่เป็นทั้งร้านเก่าแก่ไม่ควรพลาด
และร้านใหม่ๆ ที่ควรปักหมุดไว้ในลิสต์เวลาไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ครั้งต่อไปค่ะ
เล่มนี้มีทั้งความประทับใจจากอดีตถึงปัจจุบันให้ได้อ่านกันนะคะ
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We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Excellence and Service)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก�ำลังจะเข้าสู่ปีที่ 100 ในอีก 4 ปี ข้างหน้า ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ จึงมีแผนงานที่จะ
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้
1. สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์ฯ เริ่มต้นด้วยการจัดท�ำวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 อาจารย์สุมิตรา พงศธร เล่าภาพรวมความเป็นมาของโครงการจัดภูมิทัศน์
ส่วนที่ 2 อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2. เพือ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูอาวุโสของพวกเรา สมาคมฯ ได้จดั ท�ำวิดโี อเพือ่ สนับสนุนโครงการ
แด่คณุ ครูดว้ ยดวงใจ มูลนิธมิ าแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในการนีส้ มาคมฯ ได้เรียนเชิญอาจารย์สมุ ติ รา พงศธร มาเล่าให้ฟงั
ถึงทีม่ าของโครงการนี้ อาจารย์ยงั ได้กล่าวถึงเด็กมาแตร์ทมี่ ไิ ด้เป็นผูร้ บั เพียงอย่างเดียว แต่เป็นทัง้ ผูร้ บั และผูใ้ ห้ และ
ได้กลับมาตอบแทนดูแลคุณครูอาวุโสของพวกเรา
3. การจัดเยี่ยมชมโรงเรียนและถ่ายรูปวัดน้อยเมื่อโครงการจัดภูมิทัศน์และการบูรณะวัดน้อยแล้วเสร็จ
4. การจัดงาน We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary (100 Years of Excellence and Service)
โดยเป็นการจัดเฉลิมฉลองการเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์พี่-น้อง
มาแตร์ฯ ด้วยกัน

หมายเหตุ: ข้อ 3-4 ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
สมาคมฯ ขอเรียนเชิญพี่-น้องมาแตร์ฯ มาร่วมกันระลึกถึงชีวิตในรั้วมาแตร์ฯ และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
คุณครูอาวุโสด้วยกันนะคะ
ขอขอบคุณค่ะ
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OPINION
Writer: อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38
อาจารย์ไม่ท�ำงานค่ายหรือกิจกรรมใดๆ เพียงเพื่อให้เสร็จๆ
ไป แต่ท�ำด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน มุ่งเน้น
ให้กิจกรรมนั้นๆ เป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนและเพื่อนครู
ได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาตนเอง หลายครั้งที่อาจารย์
ก�ำหนดงานทีค่ อ่ นข้างจะยากและต้องใช้เวลา แต่กม็ เี หตุผลที่
ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ให้เกิดความ
มุมานะ เพียรพยายาม ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�ำคัญที่นักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝน

อาจารย์นิตยา ตันฑโอภาส
ผู้มีจิตวิญญาณครูอุร์สุลินโดยแท้จริง

อาจารย์นิตยา หรือ อาจารย์นิต ครูนิต ป้านิต พี่นิต แล้วแต่ลูกศิษย์
และเพื่อนครูจะเรียกกันตามความคุ้นเคยคือศิษย์มาแตร์เดอีฯ รุ่น 34
และเป็นครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัยตัง้ แต่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
จนอายุครบเกษียณ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2548 แต่ได้ท�ำงานต่อที่โรงเรียน
ถึง พ.ศ. 2558 เมือ่ อายุครบ 70 ปี อาจารย์เป็นผูช้ ว่ ยครูใหญ่ฝา่ ยกิจการ
นักเรียนตลอดช่วงที่ซิสเตอร์มณี ภัคเกษมเป็นครูใหญ่ ต่อมาจนเมื่อ
ดิฉันและอาจารย์ปานทิพย์เป็นครูใหญ่และได้ท�ำหน้าที่ครูใหญ่ 1 ปี
ระหว่างที่อาจารย์ปานทิพย์ โสภาษิต ลาไปศึกษาต่างประเทศ
ทีพ่ งึ่ ส�ำคัญของดิฉนั ระหว่างทีเ่ ป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
คืออาจารย์นิตยา ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ หรือการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ในส่วนของกิจการนักเรียนอย่างครบถ้วน ทุ่มเท
อุทิศตนกับงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย การไปค่ายที่บ้านเพชร
ส�ำราญกับนักเรียนมัธยมสักครั้งหนึ่ง ดิฉันจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวเป็น
สัปดาห์ทั้งที่ไม่ได้มีบทบาทมากมายนัก เพราะเวลาไปค่ายจะต้องมี
ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการระวังภัยอันตรายต่างๆ อีกทั้งรับ
ความเสีย่ งกับการเจ็บป่วย นอนไม่หลับ หรืออาการท้องเสียของนักเรียน
ในยามค�่ำคืน จึงรู้สึกเครียดและกังวลมากเวลาไปค่าย จบค่ายแล้ว
เหนื่อยจริงๆ แต่ละปีเลยท�ำให้ไปไม่ได้หลายค่ายนัก แต่อาจารย์นิตยา
ไปได้ทุกๆ ค่ายแถมยังเตรียมค่ายอย่างรอบคอบ ลงมือท�ำอาหารให้
นักเรียนเป็นร้อยคนด้วยตัวเองร่วมกับคุณครูรัชนี น�ำกิจกรรมต่างๆ
ก�ำกับครูรุ่นน้องๆ ในการท�ำงานกับนักเรียน ดูแลทุกคน ประชุมดึกดื่น
กับคณะครู แล้วเช้าวันจันทร์สัปดาห์ถัดไปก็กลับมาท�ำงานตามปกติได้
ไม่ใช่วา่ อาจารย์จะเหนือ่ ยหรือป่วยไม่เป็นแต่ถา้ ไม่ปว่ ยหนักหนาก็ยงั มา
ท�ำงานอยู่ เรื่องเหนื่อยคงต้องเหนื่อยแน่ๆ แต่ไม่บ่น
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วารสารเซอร์เวียม

อาจารย์นติ ยามีความเคารพ รัก และเทิดทูนคุณแม่บญุ ประจักษ์
ทรรทรานนท์เป็นที่สุด ทั้งยังสอนให้ครูรุ่นหลังได้รู้จักและ
เคารพท่านเช่นกัน งานต่างๆ ทางด้านกิจการนักเรียน
เป็นงานประเภทที่คุณแม่เรียกว่าเป็น Formation ไม่ใช่
Teaching งานอบรมกล่อมเกลาจิตใจและจิตวิญญาณให้
เกิดจิตตารมณ์เซอร์เวียม เป็นงานที่ต้องเกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติถึงจะซึมซับเข้าถึงจิตใจ ซึ่งอาจารย์นิตยาเข้าใจดีจึง
ท�ำหน้าที่สืบทอดกระบวนการฝึกอบรมนักเรียนให้คุณแม่
อย่างรู้ใจ ไม่ว่าจะเป็นงานสภานักเรียน งานพิธีถวายพระพร
งานฉลองทางศาสนา งานรับประกาศนียบัตรและเกียรติบตั ร
ของนักเรียน งานค่ายงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ
ที่ประกอบเป็นงานนิทรรศการประจ�ำปีของโรงเรียนและงาน
พิเศษต่างๆ ทุกงานจะมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดี
รวมถึงมีการซ้อมเพื่อให้ทุกอย่างงดงามอย่างเหมาะสม และ
เมื่อเสร็จสิ้นงานค�ำชมเชยก็มิได้ไปที่อาจารย์ แต่ไปที่ครูใหญ่
ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม แต่เรา
รู้กันดีว่าเป็นผลงานของอาจารย์ผู้มิได้เรียกร้องค�ำขอบคุณ
หรือชมเชยใดๆ

ในด้านความเป็นครูภาษาไทย อาจารย์นิตยานับเป็นผู้รู้และ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง คุณแม่บุญประจักษ์กับอาจารย์นิตยาจะ
คุยกันเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างผู้รู้และผู้รักภาษาอย่างหา
ตัวจับยาก ทั้งสองท่านสามารถเขียนค�ำประพันธ์ร้อยกรอง
ได้อย่างไพเราะ เลือกใช้ถ้อยค�ำอย่างเหมาะสมและลึกซึ้งใน
ความหมาย เมือ่ เกษียณจากการเป็นครูประจ�ำการของโรงเรียน
แล้ว อาจารย์ยังยินดีเสมอเมื่อขอให้มาให้ค�ำแนะน�ำการสอน
แก่ครูรุ่นใหม่ๆ

ที่พระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ได้ทรงศึกษาอนุบาลมาแตร์ฯ
ซึ่งเป็นงานที่ดิฉันฝากให้อาจารย์ได้ช่วยคิด โดยอาจารย์
ยังน�ำเสนอบทประพันธ์อันงดงามของคุณแม่บุญประจักษ์ ซึ่ง
ก็ได้เพิม่ ความหมายให้กบั อาคารปฐมวัยให้เป็นอนุสรณ์สำ� หรับ
คุณแม่บุญประจักษ์ร่วมด้วย และงานที่สองเป็นการเขียนบท
ประพันธ์สั้นๆ เพื่อเป็นบทน�ำส�ำหรับหนังสือวัดน้อยที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการเตรียมพิมพ์อยู่ เสียดายที่สภาพความเจ็บไข้ท�ำให้
อาจารย์ไม่สามารถร่วมทีมในการท�ำหนังสือวัดน้อยแล้ว

เมือ่ ดิฉนั ต้องท�ำงานเขียนหรืองานแปลอะไรให้โรงเรียน อาจารย์
นิตยาก็จะยินดีอ่านทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้เสมอ แม้แต่
งานหนังสือนิทานประวัตินักบุญองค์อุปถัมภ์ของสีคณะต่างๆ
ที่ซิสเตอร์สมจิตร์ได้ให้ซิสเตอร์รุ่นใหม่ของคณะอุร์สุลินแปล
จากภาษาอังกฤษ อาจารย์นิตยาก็ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขตรวจ
สอบภาษาไทยให้โดยมิได้มีชื่อของอาจารย์ปรากฏ

ชีวติ และจิตใจของอาจารย์นติ ยาอุทศิ ให้กบั โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย ขอขอบพระคุณส�ำหรับชีวติ ครูทเี่ ป็นแบบอย่าง ส�ำหรับ
ค�ำแนะน�ำ ข้อคิด และค�ำสอนทีไ่ ด้ให้แก่ศษิ ย์มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
เมื่อได้มีโอกาสคุยกันตอนที่อาจารย์ตัดสินใจว่า “พอแล้ว
ส�ำหรับการรักษาต่างๆ” อาจารย์ได้พูดประมาณว่า “ดิฉันก็
ไม่ได้ท�ำอะไรดีเด่น ไม่ได้มีผลงานพิเศษในฐานะคริสตชนที่
ควรด�ำเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซู แต่พระเจ้าคงรู้ว่าดิฉันได้
ท�ำตามก�ำลังความสามารถ พระองค์คงจะเมตตาดิฉัน ดิฉัน
พร้อมที่จะไปหาพระองค์แล้ว”

งานส�ำคัญสองชิน้ สุดท้ายทีอ่ าจารย์ทำ� ให้กบั โรงเรียนงานแรกคือ
งานก�ำหนดชือ่ อาคารปฐมวัยเพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ
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สานสัมพันธ์พี่น้องมาแตร์
Writer: พญ. เบญจพร ตันตสูติ MD68

ที่ส�ำคัญในวันเวลาที่
เหน็ดเหนื่อย ก�ำลังใจ
จากคนรอบข้าง
มีความส�ำคัญ อย่าลืม
ชื่นชมสิ่งดีๆ ที่ลูกท�ำ

#แค่อยากให้แม่
เข้าใจ
‘ฮาอึน’ หรือ ‘คิมฮาอึน’ เด็กหญิงชาวเกาหลีใต้ก็เช่นกัน คนที่ฮาอึนอยากให้เข้าใจ
มากที่สุดก็คือ ‘แม่ของเธอ’
เธอจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงรายการ Hello Counselor เป็นรายการวาไรตี้
ซึง่ มีจดุ เด่นอยูท่ กี่ ารเปิดโอกาสให้คนทีม่ ปี ญั หาได้สอื่ สารความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงในใจกับอีก
คนเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น
จดหมายของฮาอึนเขียนมาดังนี้…
“สวัสดีคะ่ หนูชอื่ คิมฮาอึน อยูช่ นั้ ป.4 หนูรวู้ า่ ทุกคนเหนือ่ ยกับชีวติ ทีว่ นุ่ วายของตัวเอง
แต่หนูคดิ ว่าตัวเองเหนือ่ ยทีส่ ดุ แล้ว เพราะตืน่ เช้าขึน้ มาหนูตอ้ งไปโรงเรียน พอเลิกเรียน
ก็ตอ้ งไปเรียนเปียโน เสร็จแล้วก็ตอ้ งไปเรียนพิเศษและเรียนไวโอลินด้วย หนูเรียนพิเศษ
เยอะมาก แล้วยังต้องอ่านหนังสือ ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกเขียน กว่าจะกลับบ้านก็สที่ มุ่
แล้ว กว่าจะได้นอนก็ประมาณห้าทุม่ แม่บอกว่าหนูตอ้ งเรียนมากๆ แต่นมี่ นั มากเกินไป

แม่บอกว่าเพราะคนอื่นรอบข้างลูกก็เรียนหนักเหมือนกัน ถ้าไม่เรียนก็จะแข่งกับ
เขาไม่ได้ แต่ไม่เคยรูเ้ ลยว่าลูกสาวเครียด แม่รสู้ กึ แค่วา่ ลูกเรียนเก่งและมีพรสวรรค์
ก็ตอ้ งสนับสนุนไปให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้วทีไ่ ม่เคยชมลูกก็เพราะอยากให้ลกู ท�ำให้ได้ดกี ว่า
นี้ กลัวว่าถ้าชมแล้วลูกจะไม่พยายามในคราวหน้า

ไม่เป็นไร หนูพยายามตั้งใจเรียนให้หนัก แต่พอประกาศผลสอบหนูบอกแม่ว่า “ท�ำถูก
หมดเลยนะแม่ ผิดไปแค่ข้อเดียวเอง” แม่กลับบอกว่า “แบบนั้นมันไม่เรียกว่าถูกหมด
ผิดข้อเดียวมันคือความล้มเหลวนะ”
วันนั้นหนูร้องไห้ใหญ่ หนูเหนื่อยมาก หนูแค่อยากจะพักบ้าง “ใครก็ได้ช่วยหยุดแม่
หนูหน่อย”
ตอนแรกที่ฮาอึนเดินเข้ามาในห้องส่งของรายการ เธอเข้ามาด้วยใบหน้าที่ร่าเริงและ
ยิ้มแย้มจนพิธีกรถามว่า “ลองคิดว่าเธอต้องเครียดดูสิครับ” แต่หลังจากที่ฮาอึน
เริ่มเล่าเรื่องของตัวเอง เธอก็เริ่มน�้ำตาไหล
ค�ำพูดที่พรั่งพรูออกมาแสดงว่าเธอก�ำลังอึดอัดอย่างยิ่ง
เธอเป็นคนชอบกิน แต่เมื่อเธอต้องเรียนพิเศษจนมืดค�่ำ ท�ำให้ต้องกินคิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่ายยัดไส้ต่างๆ) ในร้านสะดวกซื้อเป็นอาหารเย็น
ใจจริงเธออยากเรียนเต้น แต่แม่กบ็ งั คับให้เธอเรียนดนตรีเพราะเป็นสิง่ ทีแ่ ม่รสู้ กึ ว่ามันดี
กว่า และเป็นความฝันที่แม่อยากจะเล่นเปียโนสีไวโอลินได้
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วารสารเซอร์เวียม

ฮาอึนเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก คะแนนสอบดีเลิศ และไปแข่งขันได้รางวัลมา
มากมาย เธอน�ำรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ มาในรายการด้วย ทุกคนใน
ห้องส่งชื่นชมเธอแต่เธอกลับบอก ‘แม่ไม่เคยชมเธอเลยสักนิดเดียว’
นอกจากฮาอึนรายการก็เชิญแม่ของเธอมาด้วย จริงๆ แล้วแม่ของฮาอึนก็เป็นแม่
ที่รักและหวังดีกับลูกมาก

หนูขอแม่ไปงานวันเกิดเพือ่ น บอกแม่วา่ “ขอไปแป๊บเดียวนะแม่” แต่แม่บอกว่า “ไม่ได้
เธอต้องอ่านหนังสือ” คงเพราะหนูไม่เคยไปไหนกับเพื่อนๆ เลย พวกเขาก็เลยไม่มา
งานวันเกิดของหนูด้วย

มนุษย์เราทุกคนล้วน
ต้องการการยอมรับ
และความเข้าใจ
ส�ำหรับเด็กคนหนึ่ง
คนส�ำคัญที่เด็กๆ
มักอยากให้เข้าใจ
ก็คือพ่อแม่ของพวกเขา

เธออยากดูทีวีบ้างแต่แม่บอกว่าทีวีมันไม่มีอะไรน่าสนใจ

แต่จริงแล้วฮาอึนก็ไม่ตา่ งจากเด็กคนอืน่ แม้วา่ จะเรียนเก่งแค่ไหนใครจะชมเชยเธอ
ยังไง ก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่แสดงความชืน่ ชมและยอมรับเธอ ตรงนัน้ เป็นก�ำลังใจ
ส�ำคัญที่ฮาอึนต้องการอย่างยิ่ง
ก่อนจะจบรายการพิธีกรให้ฮาอึนพูดความในใจกับแม่
พิธีกรบอกเธอว่าให้พูดไปได้เลยอย่างที่คิด และถามว่า “อยากลดวิชาไหนลง
หรือเลิกเรียนพิเศษไหม”
สิ่งที่ฮาอึนพูดกับแม่คือ
“แม่คะ หนูมาที่นี่ไม่ได้ว่าอยากจะเรียนให้น้อยลงนะ
แต่อยากให้แม่เข้าใจบ้าง ชื่นชมและรักหนูมากขึ้น ให้หนูท�ำอะไรที่อยากท�ำบ้าง
หนูอยากมีเวลาไปเที่ยวกับแม่ หนูจะโตเป็นลูกที่ดี รักนะแม่”
หมอคิดถึงฮาอึนในวันก่อนทีไ่ ด้ตรวจคนไข้คนหนึง่ แม่ของเธอก็คล้ายๆ แม่ฮาอึน
รักและหวังดีกับลูก แต่บางครั้งความรักและหวังดีที่เกินพอดี ท�ำให้กลายเป็น
ความกดดันไปที่ตัวเด็กทั้งที่พ่อแม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจ
แม้เป็นเด็กก็ต้องการ ‘สมดุลในการใช้ชีวิต’ ในขณะที่เรียนอย่างหนักเด็กก็ควรมี
เวลาพักผ่อน ได้เล่นสนุกอย่างที่เด็กๆ ชอบท�ำบ้าง

พ่อแม่อาจจะบอกว่าเหนือ่ ยตอนนีแ้ ต่จะสบายทีหลัง
แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องมีความสมดุล อะไรที่
ตึงเกินไปวันหนึ่งมันก็จะขาด หมอไม่ได้บอกว่า
ไม่ให้เด็กเรียนพิเศษ เรียนได้ แต่ต้องมีความพอ
เหมาะพอดี
ที่ส�ำคัญในวันเวลาที่เหน็ดเหนื่อยนั้น ก�ำลังใจจาก
คนรอบข้างมีความส�ำคัญ อย่าลืมชื่นชมในสิ่งดีๆ
ที่ลูกท�ำ รวมถึงเข้าใจและยอมรับในตัวตนตาม
ธรรมชาติของลูก มีความคาดหวังอยู่ในความเป็น
จริง ก�ำลังใจจากพ่อแม่ในวันนีจ้ ะกลายเป็นก�ำลังใจ
ที่ตัวเขาสร้างเองได้ในวันที่เขาต้องพึ่งพาตัวเอง
อย่าให้ลกู รูส้ กึ ว่าพ่อแม่จะรักเขาต่อเมือ่ เขาท�ำตัวดี
เขาสอบได้ที่ 1 เขาสอบเข้าโรงเรียนที่พ่อแม่อยาก
ให้เข้าได้ เขาน่ารัก ฯลฯ เท่านั้น พ่อแม่ต้องท�ำให้
ลูกรู้สึกว่า ‘จะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็รักเขาอย่างไม่มี
เงือ่ นไข’ ซึง่ ตรงนีพ้ อ่ แม่ตอ้ งท�ำให้เด็กเห็นด้วยค�ำพูด
และการกระท�ำ
อย่าลืมว่าวัยเด็กไม่ได้อยู่กับเราถาวร แต่มันอยู่
กับเราในช่วงเวลาสั้นๆ เราเป็นเด็กอยู่ไม่นานก็
ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
มากมาย
ช่วงเวลาวัยเด็กคือ ‘ภาพจ�ำ’ ทีเ่ ด็กและพ่อแม่สร้าง
ขึ้นนั่นแหละ จะเป็นขุมก�ำลังใจ ปลอบประโลม
และหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริง
และอุปสรรคต่างๆ ที่อย่างไรเสียก็ต้องเข้ามาตาม
ธรรมชาติในวัยผู้ใหญ่
คงไม่ได้มเี ด็กหลายคนทีม่ โี อกาสพูดความในใจกับ
แม่อย่างฮาอึน
#หมอมินบานเย็น
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โครงการจัดภูมิทัศน์

โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 95 พร้อมกับ
การปรับภูมทิ ศั น์ครัง้ ใหญ่เพือ่
ต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดส�ำหรับ
นักเรียนทุกวัย
หากใครที่ไม่ได้กลับมาโรงเรียน
หลังจากจบการศึกษาไปหลายปีแล้ว
การก้าวเข้ามาในรั้วโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัยอีกครั้ง
คงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่สวยงาม ร่มรื่น ทั้งอาคารปฐมวัย
ที่ทันสมัยและเรือนวัดน้อยที่บูรณะ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์สง่างาม สถานที่
ที่รวบรวมไว้ซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของโรงเรียนย้อนกลับไปถึงวันแรก
อยู่อย่างกลมกลืนกัน
โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ก�ำลังจะมีอายุ 95 ปี เราก�ำลังจะก้าวเข้าปีที่ 100 อย่าง
สง่างามและเต็มภาคภูมิ ทุกการก้าวมีการเปลีย่ นแปลง มีการพัฒนาเพือ่
การเรียนรู้ใหม่ ทุกพื้นที่จัดสรรให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดและคงคุณค่าบน
เนื้อที่ 18 ไร่เศษ
ผูท้ จี่ ะมาถ่ายทอดเรือ่ งราวของโรงเรียนในครัง้ อดีตจวบจนปรับเปลีย่ นถึง
ปัจจุบันได้ดีที่สุดคืออาจารย์สุมิตรา พงศธร ผู้เป็นทั้งนักเรียนเก่า MD38
เป็นทัง้ อดีตผูบ้ ริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ กินระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี
ได้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงรวมถึงเป็นผูร้ ว่ มในการปรับปรุง ปรับเปลีย่ น
และจัดภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
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เรือนไม้หลังน้อยตั้งอยู่ ณ ที่ดินผืนงามในอดีต
จากเรือนพักตากอากาศของเจ้าของเดิม จนได้
ปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดส�ำหรับนักบวชในเวลาต่อมา
“สมัยก่อนตอนที่คณะซิสเตอร์ซื้อที่ดินตรงนี้ก็ได้มีเรือนวัดน้อยหลังนี้ติดมาด้วย
ตัง้ แต่แรก โดยเรือนหลังนีไ้ ด้ปรับให้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับนักบวชซึง่ ต้องมีทเี่ หมาะสม
กับการเป็นนักบวช จากเรือนนีท้ เี่ ป็นศูนย์กลางก็เริม่ ต้นสร้างห้องเรียน สถานทีพ่ กั
นักเรียนประจ�ำนับเป็นยุคแรกๆ ของโรงเรียน พอนักเรียนเพิ่มขึ้นมีตึกเรียนที่เป็น
เรือนไม้ส�ำหรับนักเรียนมัธยมเป็นหลัก ข้างหลังวัดน้อยจะเป็นเรือนชั้นเดียวที่มี
อนุบาล และห้องเรียนส�ำหรับประถมขนานกันไปกับเรือนวัดน้อย
ช่วงหลังสงครามโลกคุณแม่บุญประจักษ์เห็นว่านักเรียนมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เลย
ต้องจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน จึงเกิดเป็นอาคาร
เรียนในปัจจุบันคือ “อาคารประถมศึกษา” ส�ำหรับประถม 3 ขึ้นไปจนถึงมัธยม
ปลายซึ่งสมัยนั้นก็คือ ม.ศ.4-5 ระยะเวลาการสร้างโดยประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.
2504-2508 ซึ่งเป็นระยะยาวที่เราต้องมีโรงเรียนแบบนี้ ส่วนหอประชุมเพิ่มขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยประมาณ”
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“หลังจากนัน้ ก็มผี ทู้ สี่ นใจอยากให้ลกู มาเรียนทีโ่ รงเรียนมากเกินกว่า
ที่จะรับได้ ซึ่งทางคณะซิสเตอร์ก็ได้ตัดสินใจว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่
มีนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน สมัยนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
แต่กระนั้นก็ยังมีที่ไม่เพียงพอ ห้องสมุดไม่เป็นสัดส่วน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เมื่อดิฉันเริ่มเข้ามาท�ำงาน
ที่โรงเรียนในปี พ.ศ. 2521 คุณแม่บุญประจักษ์ก็ได้มีด�ำริว่าต่อไป
เราจะต้องสร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่ง
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นโรงเรียน
ขนาดกลางของสตรีไทย
การเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับจ�ำนวนนักเรียนและวิชาการ
นอกจากนั้นคุณแม่บุญประจักษ์
ยังมองไปข้างหน้าถึงอนาคตระยะ
ไกลของโรงเรียน

มัธยมเลิกเรียนหลังชั้นประถม และในตอนนั้นรถก็สามารถวนกลับ
มารับนักเรียนได้ ฉะนัน้ ในช่วงสุดท้ายของมัธยมจึงค่อนข้างหนวกหู
วุน่ วาย อีกทัง้ สมัยนัน้ ยังไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศในห้องเรียนก็เลยเกิด
เปลีย่ นใจ ซึง่ เรือนทีค่ ณุ พ่อของ ดร.ยุวรัตน์ (คุณวิวฒั น์ เหมะศิลปิน)
เป็นผู้ออกแบบ เราก็ได้รื้อตึกเรียนของอนุบาลอันเป็นที่พักนักเรียน
ประจ�ำส�ำหรับเด็กเล็กที่เรียกว่า “บ้านฟาติมา” เรือนชั้นเดียวที่ไม่มี
ฝาผนังด้านหนึง่ ของประถม 1-2 และสร้างเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2538 และขอพระราชทานชื่อเป็น
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2534 อาคารเฉลิมพระเกียรติกส็ ร้างขึน้ ตอนแรกๆ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
เจตนาของคุณแม่คืออยากสร้างอาคารส�ำหรับอนุบาลและประถม
ในส่วนข้างหลัง และน�ำอาคารประถมปัจจุบันที่สร้างมาก่อนหน้า พอเราใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติไปสักพัก คุณแม่บญุ ประจักษ์กม็ อง
ใช้เป็นอาคารมัธยมแทน แต่ในระหว่างที่ด�ำเนินการออกแบบ ไปข้างหน้าอีกว่าน่าจะมีส่วนของอนุบาลที่แยกออกมาจากมัธยม
คุณแม่บุญประจักษ์ก็ไม่ได้รีบร้อนกับการที่จะสร้างเพราะอยากที่จะ ดังนั้นเราน่าจะมีอาคารเรียน 3 หลัง ที่เป็นอนุบาลหลังหนึ่ง ประถม
ค่อยคิดพิจารณา แต่พอถึงเวลาเข้าจริงก็เกิดแนวคิดที่ว่า เอ๊ะ... หลังหนึ่ง และมัธยมอีกหลังหนึ่ง”
แล้วท�ำไมไม่เอาเรือนข้างหลังให้เป็นส่วนของมัธยม เนื่องด้วยชั้น
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เมื่อเวลาผ่านไปจนเกิดตกผลึก
เมื่อการเรียนการสอนรวมทั้งหลักสูตร
ได้เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนได้ให้
ความส�ำคัญกับจ�ำนวนนักเรียนต่อครู
เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของการสอน
และการเรียนรู้

“แนวความคิดของการจัดการศึกษานัน้ ไม่ใช่วา่ จะมีนกั เรียนเต็มห้องเรียน
คุณครูยืนสอนหน้าห้องเรียน มีกระดานด�ำ มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ครูจะ
ท�ำอย่างไรทีจ่ ะกระตุน้ ให้เด็กอยากทีจ่ ะเรียนรู้ นอกจากเรียนรูจ้ ากครูแล้ว
เทคโนโลยีอะไรก็เพิ่มขึ้น โอกาสการเรียนรู้มากขึ้น บทบาทของครูต้อง
เปลีย่ นแปลงไปจากการทีเ่ ป็นครูผสู้ อน กลายเป็น Facilitator ของการเรียน
ต้องพยายามเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด
บทบาทของภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนเรานั้นมีชื่อเสียงเรื่อง
ภาษาอังกฤษแต่เท่านั้นยังไม่พอ เพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามทีต่ วั เองสนใจและตามทีต่ วั เองถนัดเพิม่ มาก
ขึน้ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นประตูสกู่ ารเรียนรู้ สามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้ เรา
มีชอื่ เสียงเรือ่ งภาษาเพราะเรามีนกั บวช มีซสิ เตอร์อรุ ส์ ลุ นิ จากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงไปมีผู้
ทีเ่ ข้ามาเป็นนักบวชน้อยลง เราจึงต้องอาศัยครูฆราวาสทีไ่ ม่ใช่นกั บวชมา
สอน ภายหลังเราเริม่ มีครูภาษาอังกฤษเข้ามา แต่ครูสว่ นใหญ่กไ็ ม่คนุ้ เคย
กับการสอนทีม่ นี กั เรียน 40 กว่าคน หลายคนมาเตือนโรงเรียนว่านักเรียน
เยอะขนาดนีไ้ ม่สามารถทีจ่ ะให้เวลากับเด็กแต่ละคนได้ เราจึงเริม่ แบ่งครึง่
ห้องให้กับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งผลก็ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ต่อมาคุณครู
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คณิตศาสตร์บอกอยากขอแบ่งบ้าง เพราะครูมเี วลาและ
มีจ�ำนวนเด็กที่น้อยกว่า ซึ่งแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาได้
มากขึ้นจึงเป็นที่มาของการสร้างตึกใหม่
เริ่มต้นต้องขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงนายกสมาคม
และคณะกรรมการแต่ละชุด ที่พอมารับงานก็จะรับ
เรือ่ งทีโ่ รงเรียนก�ำลังอยากจะท�ำต่อไป เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่
ขอต่อสมาคมนักเรียนเก่าฯ ก็คือเราเป็นศิษย์โรงเรียนนี้
เราจะต้องเป็นคนที่มองสังคม มองโลก และมองว่าเรา
จะให้ความช่วยเหลือ เราได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่
ดี เราควรต้องมีสว่ นร่วมอย่างไร ฉะนัน้ ส่วนร่วมทีท่ ำ� ได้
อันดับแรกก็คือมาเริ่มกันที่โรงเรียน มาช่วยโรงเรียน
เพราะว่าการทีน่ กั เรียนเก่าเข้ามาช่วยโรงเรียนนัน้ เสมือน
เป็นตัวอย่างของนักเรียนปัจจุบนั ทีว่ า่ “เมือ่ ไรฉันจบ ฉัน
เก่งแบบพี่ๆ ฉันก็จะกลับมาช่วยโรงเรียนบ้าง” และยัง
เป็นการปลูกฝัง Inner Spirit เมื่อจากโรงเรียนไป ไม่ได้
จบที่รั้วโรงเรียน มันจะต่อไปที่อื่นๆ อีกนะคะ”

ความส�ำเร็จจะส�ำเร็จได้
จากการร่วมมือกันหลายๆ ภาคส่วน
รวบรวมความคิด พิจารณา ไตร่ตรอง
และหาข้อสรุปเพื่อให้สมบูรณ์แบบ
กับสิ่งที่ต้องการและใช้งานจริง
“คุณแม่บุญประจักษ์บอกว่าเราจะสร้างอาคาร เราจะไม่ขอยืมเงินจาก
ธนาคาร เราจะดูจากความช่วยเหลือที่เราได้รับ เมื่อได้ความมั่นใจจาก
สมาคมนักเรียนเก่าฯ ว่าสร้างเถอะพวกเราจะช่วยกันอย่างเต็มที่ จาก
นั้นก็ได้ชักชวนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันมาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะ
ทุกคนพอใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆ
ฉะนั้นก็เป็นการตกลงสรุปในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ซึ่งมีนักเรียนเก่าอยู่หลายท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะท�ำ
อาคารอนุบาลใหม่
เมื่อเราย้ายอนุบาลออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติแล้ว มัธยมก็จะใช้
อาคารได้อย่างเต็มที่ แต่ครูฝ่ายประถมศึกษาบอกว่าเราอยากได้เพิ่ม
ด้วยเหมือนกัน อยากได้ห้องเพิ่ม เด็กประถมไม่มีที่เรียนพลศึกษา ไม่มี
ที่เล่น พอเราคิดว่าต้องสร้างอาคารใหม่เราก็ขอความช่วยเหลือจาก
นักเรียนเก่า ในช่วงนั้นในแง่การก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นคุณ
วรรณรภา แย้มพันธุ์ MD46 ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านเพชรส�ำราญ
ใหม่ให้ตั้งแต่ท�ำบ้านเพชรส�ำราญแล้วก็ไม่ได้ห่างหายไปจากโรงเรียน

มาแตร์ฯ เลย เวลาเราจะซ่อมอะไรวรรณรภาจะให้
ค� ำ ปรึ ก ษาและแนะน� ำ โดยตลอดซึ่ ง พอเราจะสร้ า ง
ตึกใหม่อันดับแรกเราอยากให้วรรณรภาท�ำ แต่เขา
บอกว่าไม่ได้ท�ำเรื่องนี้มานานแล้วหาคนอื่นมาท�ำดีกว่า
แต่เขาจะเข้ามาช่วย ตึกนี้ที่จะมาสร้างน่าจะเป็นหลัง
สุดท้ายที่เราสามารถจัดวางให้อยู่ในเนื้อที่ตรงนี้แล้ว
เราชวนคุณครูทีละกลุ่มมาถามความเห็นว่าถ้าเราจะ
สร้างอะไรใหม่อยากได้อะไรบ้าง ซึ่งก็มีความอยาก
อะไรเยอะแยะเต็มไปหมด แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจเอาไว้และ
เสียงทุกคนเป็นเอกฉันท์ว่าเราควรสร้างอาคารใหม่ เรา
ต้องการอะไรเพื่อการใช้งาน เราไม่ต้องการให้ของใหม่
นั้นมาเป็นสัญลักษณ์ของมาแตร์ฯ ในรุ่นใหม่มาแตร์ฯ
จะก้าวไปอย่างทันสมัย แต่ว่าสัญลักษณ์ของมาแตร์ฯ
คือเรือนวัดน้อยแห่งนี้ เพราะฉะนัน้ ควรสร้างอะไรทีใ่ ช้งาน
ได้แต่ไม่มาแย้งความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตรงนี้”

SERVIAM July 2022

l

14

โครงการจัดภูมิทัศน์
สรุปแนวทางการออกแบบได้แล้ว
ทีมสถาปนิกและภูมิสถาปัตย์
เริ่มด�ำเนินการเพื่อปรับพื้นที่ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
“วัลภาแนะน�ำว่าท�ำไมไม่ชวนคุณเปี๊ยะ-รุจิราภรณ์ หวั่งหลี MD41
มาช่วย เพราะตอนที่เราปรับปรุงหอประชุมคุณเปี๊ยะก็อาสาไว้ว่าให้
อรนาฎ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา MD55 ซึ่งเป็นลูกน้องที่เป็นลูกศิษย์
นักเรียนเก่าที่ดิฉันเคยสอนมานั้นเข้ามาช่วย อรนาฎท�ำให้โดยไม่คิด
ค่าออกแบบและมีคุณเปี๊ยะคอย Back up ให้ จากการพูดคุยกัน
คุณเปี๊ยะก็มีความคิดเหมือนกับโรงเรียนว่าควรแก้ปัญหาที่มีอยู่นั่นก็
คือห้องเรียนไม่พอ ทีเ่ ล่นไม่พอ แต่ยงั ขาดมิตขิ องการมองไปข้างหน้า
ว่าถ้าแก้ปญั หาเฉยๆ พอสร้างเสร็จมันจะเห็นปัญหาใหม่อกี เลยพยายาม
มองไปให้ไกลกว่านั้นว่าจริงๆ ว่าเราต้องการอะไรมากกว่านี้อีกไหม
เลยกลับมาคิดกันอีกรอบโดยมีครูทนี ามารี ผูอ้ ำ� นวยการกับดิฉนั ทีม่ อง
Gap ระหว่างอนุบาลกับประถม 1 ไม่ควรมีและแนวคิดของการจัดการ
ศึกษาอนุบาล ป.1 และ ป.2 น่าจะเป็นยูนิตหนึ่งที่เป็นปฐมวัย (Early
Years) ของโรงเรียนมาแตร์ฯ ถ้าเราเอาอนุบาล ป.1 และ ป.2 ไปอยูต่ กึ ใหม่
ตึกประถมเดิมก็จะมีที่ส�ำหรับครู ป.3 - ป.6 ที่ต้องการเพิ่ม ทางฝั่ง
มัธยมก็จะได้ทขี่ องอนุบาลทีเ่ คยอยูไ่ ปใช้ได้ ดังนัน้ ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์
ที่เราตัดสินใจบอกคุณเปี๊ยะว่าเราขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ พอเราหา
ข้อสรุปได้คุณเปี๊ยะก็ชวนสถาปนิกมาให้เรา อีกทั้งแนะน�ำให้เราชวน
คุณวรรณพร พรประภา (ปุ้ย) มาช่วยดูเรื่องแลนด์สเคป ซึ่งเราก็ต้อง
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน เราได้ทีมงานที่ดีมากๆ และสถาปนิกที่ฟัง
คอนเซ็ปต์และพยายามจัดให้ ตลอดจนอรนารถก็มาให้แนวความคิด
จากทางคุณเปี๊ยะว่ามันน่าจะพัฒนาให้เป็นห้องเรียนในลักษณะไหน
พอมาฟังมาคุยกับครูแล้วก็วางคอนเซ็ปต์เบื้องต้นให้กับสถาปนิกเพื่อ
พัฒนาต่อ จากนั้นวรรณรภาบอกว่าพี่สาวเกษียณจากงานเดิมเลย
ชวนคุณวิภา เจียกเจิม MD44 มาช่วยอีกแรง ตอนนี้คือการประสาน
งานทุกๆ เรือ่ งเกีย่ วกับการก่อสร้างปรับปรุงก็ได้วภิ ามาเป็นผูป้ ระสาน
งานและด�ำเนินการให้นะคะ

ตกลงว่าไม่ใช่อาคารเรียนใหม่เท่านัน้ แต่เรายังปรับปรุง
ทั้งโรงเรียนเพื่อจะเพิ่มเนื้อที่ส�ำหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มันเกิดขึ้นนอกห้องเรียนได้ เรารื้ออาคาร
ส�ำราญ 2 ฝั่งคลองทางด้านถนนหลังสวน รื้อแล้วปรับ
เป็นอย่างอืน่ ไป แต่ทางด้านมณียานัน้ ก็ปรับเป็นเหมือน
เพิงนอกห้องเรียนที่สามารถจะใช้เรียนรู้ได้
ทางแลนด์สเคปได้มาส�ำรวจพืน้ ที่ นับจ�ำนวนต้นไม้แล้วก็
รู้สึกชื่นชมว่าอยู่กลางเมืองแบบนี้แต่มีต้นไม้มากถึง
200-300 ต้น และยังบอกว่าจะท�ำให้เข้าที่เข้าทาง
เพิ่มมากขึ้น ให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสีเขียว
ดั ง นั้ น การปรั บ ครั้ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งให้ ส วยเท่ า นั้ น
แต่ยังปรับเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอย ไว้เล่น หรือให้เด็กๆ
ได้ท�ำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ส�ำหรับอาคารปฐมวัยในช่วงการออกแบบแรกๆ เราได้
ฟังความคิดเห็นจากผูแ้ ทนของสมาคมนักเรียนเก่าฯ จาก
สมาคมผู้ปกครองมาช่วยโรงเรียนกับเรื่องของแนวคิด
เมื่อเราสรุปคอนเซ็ปต์ก็เขียนออกมาให้ชัดเจนตรงกับ
ความต้องการของเรา เพราะทัง้ หมดนีใ้ ช้เงิน มหาศาล
ตอนแรกทีท่ ำ� อาคารเฉลิมพระเกียรติใช้เงินเป็นร้อยล้าน
แต่สำ� หรับอาคารนีแ้ ม้วา่ จะเล็กกว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
แต่มันเกินราคาอาคารเฉลิมพระเกียรติไปมากมายแต่
นายกและอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคม
ผู้ปกครองบอกว่าไว้ใจอาจารย์เดี๋ยวทุกคนทราบก็จะ
พยายามช่วยกัน ในที่สุดเราก็มีพิธีเสกพื้นที่เพื่อที่จะ
สร้างอาคารในวันที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสีเขียว
ดังนั้นการปรับครั้งนี้ ไม่ใช่แต่เพียง
ให้สวยเท่านั้น แต่ยังปรับเพื่อให้เกิด
พื้นที่ใช้สอย ไว้เล่น หรือให้เด็กๆ
ได้ท�ำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก
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โครงการจัดภูมิทัศน์
โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
ทั้งด้านอาคารและการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ปีที่ 100
“การจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่และสร้างอาคาร
ปฐมวัยจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2565
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรี ย บร้ อ ย
แล้ว วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้กราบเรียนเชิญ
พระคาร์ดินัลมาเสกอาคาร เพื่อการใช้งานจะพัฒนา
ปรับปรุงห้องชั้นล่างของอาคารประถมศึกษาต่อไป
เราคิดว่าปี พ.ศ. 2567 โครงการนี้จะครบถ้วนซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2567 เท่ากับ 96 ปี และกว่าเราจะท�ำทั้งหมด
เสร็จสิ้นโรงเรียนมาแตร์ฯ ก็จะก้าวสู่ปีที่ 100 อย่างมี
ความพร้อมในแง่ของอาคารสถานที่

การปรับปรุงภูมิทัศน์ยังด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องไม่ได้จบอยู่ที่อาคารปฐมวัย
เท่านั้น อาคารหอประชุมที่เราใช้งาน
มาอย่างยาวนานก็จะถูกปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับการใช้งานในอนาคต
ต่อไปเช่นกัน

ในเวลาเดียวกันการเรียนการสอนก็ต้องมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไป คุณครูเปลี่ยนบทบาทของการเป็นครู
ผู้สอนหน้าห้องกลายเป็นโค้ช เป็น Facilitator ส�ำหรับ
การเรียนรู้ การเอาใจใส่ดแู ลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เราท�ำศูนย์การเรียนเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่เป็น
นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ไม่วา่ จะมีศกั ยภาพไปทางด้านไหน

เร็ว ช้ามากน้อยอย่างไร เราคิดว่าทุกคนควรจะได้โอกาสของการพัฒนา
ตามปรัชญาโรงเรียนว่า “เป็นคนที่สมบูรณ์” โดยที่ไม่มีแม่พิมพ์เดียวกัน
พระเจ้าประทานศักยภาพและเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตให้แต่ละคนจาก
ภายใน เราก็พยายามทีจ่ ะท�ำให้โรงเรียนนัน้ สามารถทีจ่ ะท�ำให้เขาเติบโต
ได้อย่างมีความสุขในสถานทีแ่ ห่งนีท้ เี่ ราอยากจะเป็น นักเรียนก็บอกว่าใช่
โรงเรียนเป็นบ้านที่ 2 ของนักเรียนของเราทุกคน”
การได้มาเรียนในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ที่ได้ทั้งความรัก
ความอบอุ่น เมื่อเรามีปัญหาคุณครูจะช่วยประคอง
แนะน�ำดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า
“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญหาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์”

“อาคารหอประชุมชัน้ ล่างทีเ่ ป็นห้องอาหารจะกลายเป็นเหมือนศูนย์
ศิลปะของโรงเรียน การสอนดนตรี นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ศิลปะจะ
ย้ายมาที่ตรงนี้ การออกแบบเสร็จเรียบร้อย อีกไม่นานก็จะกั้นรั้ว
เพื่อก่อสร้างกันแล้ว
อีกส่วนที่คิดอยากจะท�ำมานานก็คือโรงเรียนจะมีส่วนที่ต้องติดต่อ
กับบุคคลอื่น ซึ่งการติดต่อนี้ไม่ควรล�้ำเข้ามาถึงกลางโรงเรียนแบบ
ณ ปัจจุบัน ควรจะอยู่บริเวณข้างนอก จึงน�ำส่วนนี้ไว้ตรงด้านหลัง
ข้างอาคารพลานามัย ถัดมาคือส่วนชั้นล่างที่เคยเป็นห้องอาหาร
ครู ส่วนห้องประชุมของสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครอง
จะปรับเป็นห้องการเงิน ห้องสหกรณ์ ห้องส�ำหรับนักเรียนเก่าและ
ของที่ระลึกต่างๆ อีกทั้งห้องประชุมที่ไม่ใช้เป็นการประชุมกับครู
เรื่องผลการเรียนของนักเรียนก็จะเอาไปไว้โซนนั้นทั้งหมด ส่วนนี้
น่าจะใช้ได้เดือนมิถุนายนถึงกันยายน
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คุณครูเกษียณ

ใจถึงใจ...

จากคุณครู

ถึงลูกศิษย์

เมื่อครั้งอยู่โรงเรียนคุณครูพร�่ำสอน อบรม ทั้งวิชาการและบ่มเพาะให้เราเป็นคนดี
อย่างสมบูรณ์ของสังคมและประเทศชาติ เมือ่ ท่านถึงวัยเกษียณพวกเราเหล่านักเรียน
เก่าไม่เคยทอดทิ้งคุณครูไม่ว่ายามสุขหรือยามเจ็บไข้ ได้ท�ำโครงการ “กองทุนแด่
คุณครูด้วยดวงใจ” เพื่อดูแลท่านอย่างต่อเนื่อง
คุณครูได้ส่งข้อความความรู้สึกที่กลั่นกรองจากใจของคุณครูถึงนักเรียนเก่าที่ได้ท�ำ
กองทุนนี้ โดยมีการระดมทุนจากกิจกรรม MD RUNS เพื่อเป็นประโยชน์แด่คุณครู
ที่ได้เกษียณไปแล้ว และคุณครูได้ยึดหลักคุณธรรมใดในการสอนนักเรียนตลอดมา

ครูเป็นนักเรียนเก่าทีไ่ ด้มโี อกาสเรียนกับมาแมร์
หลายท่าน เห็นความทุ่มเทความเสียสละและ
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของมาแมร์ เมื่อ
มีโอกาสเป็นครูจึงน�ำสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการสอนนักเรียน
ครู Happy กับสิ่งที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ ดูแล
มาตลอดค่ะ

คุณครูรุจนี กนิษฐานนท์

ครูมีความภูมิใจมากในการเป็นครูที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ท�ำงานที่นี่แล้วรู้สึกรัก
โรงเรียน มีความอบอุ่น ท�ำงานแล้วมีความสุข บรรยากาศของโรงเรียนมีความเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งสัมผัสได้ว่าแตกต่าง
จากโรงเรียนทั่วไป และในจุดต่างๆ ของโรงเรียนนั้นก็สวยงาม สะอาด ห้อมล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่น เขียวขจีมากๆ
หลักที่ครูสอนนักเรียนคือสอนให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข มีความกตัญญู และที่ส�ำคัญคือให้
มีจิตตารมณ์แบบ Serviam ในวิถีชีวิต เป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและมีเมตตา
การที่ศิษย์เก่าจัดงานทุกๆ ปีเพื่อสนับสนุนกองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจนั้น ครูรู้สึกซาบซึ้ง ขอบคุณ และประทับใจในความรัก
และกตัญญูของนักเรียนทีม่ ตี อ่ คุณครูทเี่ กษียณเป็นอย่างมาก รูถ้ งึ ความพยายามของนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และทีมแต่ละ
รุ่นที่ได้พยายามช่วยกันระดมความคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินเข้ากองทุนให้ครู ครูรู้สึกประทับใจมากๆ และขอบคุณ
จากใจจริงค่ะ

คุณครูอมรา พนมไทย
ความรู้สึกในการเป็นครูที่โรงเรียนมาแตร์ฯ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเป็นครูที่
โรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงชั้นน�ำแห่งหนึ่งของประเทศไม่ว่าจะในด้านการเรียน
การสอนหรือความเป็นกุลสตรี ครูยึดหลักการสอนลูกศิษย์เหมือนสอนลูก
สอนหลาน ให้ความเมตตา ให้ความเข้าใจ ให้อภัย และให้โอกาสเมือ่ ท�ำผิดพลาด
ไม่โกรธแต่เข้าใจ เพราะวิชาทีค่ รูสอนเป็นการบ้านการเรือนไม่ใช่วชิ าทีน่ กั เรียน
จะถนัดกัน หลายๆ ครั้งหลังชั่วโมงท�ำอาหารเสร็จก็จะมีนักเรียนที่ผู้ปกครอง
มารับช้าจะเข้ามาหาครูตอนเลิกเรียนเพื่อขอกินขนมหรืออาหารที่ท�ำมาส่งครู
ในชัว่ โมงเพราะหิว ครูดใี จทีเ่ ขาคิดถึงครูเวลาหิวเพราะสมัยก่อนยังไม่มเี ซเว่นนะ
ความรู้สึกของครูที่มีต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำ
เพื่อคุณครู ครูขอบคุณมากๆ ในความกตัญญูของศิษย์ทุกคนที่จัดกิจกรรม
มากมายให้คุณครูได้กลับไปโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม ท�ำให้ครูแม้จะเกษียณ
มาหลายปีแล้วไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ท�ำให้ครูมีก�ำลังใจที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงเพื่อจะ
ได้เจอลูกศิษย์ พวกหนูดูแลคุณครูดีมาก แม้ยามเจ็บป่วยก็ไม่ทอดทิ้งคุณครู
มีกองทุน มีคา่ รักษาพยาบาล ช่วยให้คณุ ครูไม่ตอ้ งมีภาระหนัก ครูซาบซึง้ ในน�ำ้ ใจ
ในความกตัญญูของทุกคน ขอให้ศิษย์ทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิต
ทุกๆ ด้านนะคะ ขอพระแม่มาแตร์อวยพรศิษย์มาแตร์ฯ ทุกคนตลอดไปค่ะ

คุณครูวรรณา บุปผาทอง
ตลอดเวลาเกือบ 45 ปี ครูอารีเป็นฝ่ายบริการของโรงเรียน ดังนัน้
ไม่มคี ำ� ไหนจะเกนิ ค�ำว่า Serviam ค่ะ ความเต็มอิม่ ในชีวติ ครูอารี
กับโรงเรียน ต้องขอขอบคุณยิ่งในการให้ความรักความอบอุ่น
เกินค�ำบรรยายกบั ครูมาตลอด ขอแถมทา้ ยในความเต็มอิม่ นีจ้ าก
ลายมือที่พวกเราคุ้นเคยกันมากๆ ค่ะ

คุณครูอารี มณีศร
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คุณครูเกษียณ

เริ่มแรกที่มาเข้าเป็นครูเพราะพี่สาวของคุณครูชวนมาอยู่ด้วยกัน เพราะ
รักโรงเรียนเลยอยากให้คุณครูมาด้วย ส่วนแนวทางการสอนก็คือยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น สอนอาหารทีไ่ ม่ใช้ไฟ นักเรียนสามารถท�ำเอง
ที่บ้านได้และปลอดภัย งานฝีมือครูก็ให้นักเรียนลงมือ งานเกษตรที่
ให้นักเรียนได้ปลูกผักบุ้งเองแล้วน�ำมาท�ำผัดผักบุ้งรับประทานกัน ให้
นักเรียนได้รู้จักการรับประทานผัก
ตั้งแต่ครูเกษียณมาปีนี้ก็เป็นปีที่ 4 แล้ว ศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมให้ครู
ไม่เหงาตลอดปี เช่น ส่งเค้กวันเกิดมาให้แม้ครูที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้
รับเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีเงินให้ครูได้ใช้เพื่อการด�ำรงชีพอีกทุกเดือน
ตอนที่พวกหนูเรียนอยู่กับครู ครูรู้สึกได้ว่ามีลูกศิษย์ที่น่ารักเชื่อฟัง
ร่วมมือในการเรียนการสอนอย่างดี แต่พอพวกหนูได้มาดูแลครู ครูรับรู้
ได้ว่าพวกครูเป็นครูที่โชคดีที่มีลูกศิษย์เป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวที
ซึ่งครูถือว่าเป็นคุณสมบัติของยอดคน

คุณครูศุภมาส ตันอรุณ

ครูยึดหลักความรักและความเมตตามี
ความปรารถนาอยากจะให้ลูกศิษย์ได้
ประสบความส�ำเร็จตามศักยภาพของ
พวกเขาค่ะ
ครูภาคภูมิใจในนักเรียนเก่าและนักเรียน
ปัจจุบันมากค่ะ ที่นักเรียนมีความเป็น
Serviam จากการทีได้ร่วมกิจกรรม เช่น
พาครูไปเที่ยว การน�ำครูหลายท่านไป
เที่ยวพวกหนูมีหน้าตายิ้มแย้มกรูกันมา
ช่วยเหลือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมี
ความนอบน้อมน่ารักมากค่ะ ประทับใจค่ะ

คุณครูทิพย์วารี มณีเลิศ
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ครภู มู ใิ จ ขอขอ ้ค�ำใดนอกจากขอบคุณศิษย์
ไม่ทราบว่าจะใชนั ทยี่ งั ใหค้ วามรกั ความหว่ งใย
ทงั้ เกา่ และปจั จบุ ังให้ครูเกษียณ
เป็นการเสริมพล

ุจิพงศ์
ุคณครูเยาวพา ร

ความรู้สึกในการเป็นครูที่โรงเรียนมาแตร์ฯ เพราะเป็นโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงใน
ด้านการเรียนการสอน ยึดหลักเซอร์เวียมในการอบรมส่งเสริม สนับสนุน การรับใช้
อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม
ความรูส้ กึ ของคุณครูทมี่ ตี อ่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ท�ำให้ครูมกี ำ� ลังใจ ความรูส้ กึ
ที่มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว มีเงินให้ครูได้ใช้เพื่อการด�ำรงชีพอีกทุกเดือน ท�ำให้ครูมี
ก�ำลังทรัพย์เป็นค่านํ้า ค่าไฟ ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล (เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อครู)
มีความเอือ้ เฟือ้ และยิง่ กว่านัน้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ยังช่วยเป็นธุระพาครูทเี่ จ็บ
ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลจนหายดีกลับบ้าน เป็นสิ่งที่ประทับใจที่ครูได้รับจาก
ลูกศิษย์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพาครูไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆ อีกด้วย
สุดท้ายครูขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกๆ คนมีความสุขกับครอบครัว กิจการรุ่งเรือง
โชคดีทวีสุข สุขภาพแข็งแรง

คุณครูทิพวรรณ จันทรุกขา

23

l

วารสารเซอร์เวียม

SERVIAM July 2022

l

24

Travel
Writer/Photo : ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์ MD60

หลาย “อร่อย”

ในสิงคโปร์

ทีมมาแตร์ฯ ไม่เคยแพ้ใครเรื่องกิน…
เซอร์เวียมฉบับนี้เราเลยจะพาคุณไปกิน
ในดินแดนที่หลายคนบอกว่าอาหารไม่
อร่อย (เอ๊ะ… ยังไง ซึง่ นัน่ เป็นความเชือ่ เก่า
โบราณมากกก) สิงคโปร์ยคุ ใหม่ความอร่อย
มาไวไม่แพ้สัญญาน 5G ทั้งร้านอร่อย
ที่ถือก�ำ เนิดในสิงคโปร์และขยายสาขา
ไปทั่วโลก หรือจะเป็นร้านดังของเหล่า
Celebrity Chef จากทัว่ โลกทีต่ บเท้าเข้า
มาเปิดในช่วงเศรษฐกิจแดนซ์ถอยหลัง
แต่สิงคโปร์กลับท�ำได้ และวันนี้เรามีร้าน
อร่อยทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาให้ตาม
รอยกันจนพุงกางแน่นอน

JYPSY
การแสดงแสง สี และเสียงของ Marina Bay Sands เป็น A Must ของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องมาชม และจุดชมแลนด์มาร์กนี้ที่ดีที่สุดก็ตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามของ Marina Bay Sands ซึง่ นัน่ ก็คอื One Fullerton แหล่งรวม
ร้านอาหารดังประจ�ำอ่าวมารีน่า
วันนี้เราจะชวนไปกินกันที่ JYPSY ร้านอร่อยคิวยาวที่เจ้าของเป็นกลุ่ม
ของ PS Cafe’ ซึ่งมั่นใจได้ถึงความสวยเท่ของร้านและความอร่อย
ทุกเมนู House Signature ที่ต้องสั่งเป็น Nest of Fries มันฝรั่งทอดที่
ประกอบร่างคล้ายรังนกราดด้วย White Truffle Oil กับ Wasabi Mayo
ใครอยากไปกินที่นี่ควรจองโต๊ะล่วงหน้า และขอที่นั่งด้านนอกเพื่อ
ชมแสงสีเสียงได้อย่างเต็มตา

LIM CHEE GUAN
เพือ่ นชาวสิงคโปร์บอกกับเราว่า ช่วงก่อนตรุษจีนคนจะ
ต่อคิวซื้อ Bak Kwa (บาร์บีคิวหมูแผ่น) ของร้านนี้กัน
แบบยาวเหยียด ซึ่งนั่นก็เลยท�ำให้เราได้รู้จักกับ LIM
CHEE GUAN ร้านหมูแผ่นเก่าแก่กว่า 80 ปี ในย่าน
Chinatown เป็นครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน หมูแผ่นของ
LIM CHEE GUAN มีจุดเด่นตรงที่เนื้อหมูจะแน่นและ
นุ่ม สีของหมูแผ่นเป็นธรรมชาติ ไม่แดงจัด และหวาน
กลมกล่อม ทุกครั้งที่กลับมาสิงคโปร์หมูแผ่นของร้านนี้
ก็จะเป็นของฝากของบ้านที่ทุกคนรอคอย
ที่ตั้ง

203 New Bridge Road (สาขา
Chinatown) และ #B4-37
Ion Orchard
เวลา 10:00–22:00 น.
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ที่ตั้ง		
		
		
เวลา		

1 Fullerton Road, #01-02/03, One Fullerton
(ควรจองโต๊ะล่วงหน้า) สถานี Esplanade หรือ
Raffle Place
อ.-พฤ. 17:00–24:00 น., ศ.-อา. 11:30–16:00 น.,

AWFULLY CHOCOLATE
กว่า 20 ปี ที่เราเห็นการเจริญเติบโตของ AWFULLY
CHOCOLATE จากร้านเล็กๆ ทีข่ ายเพียงเค้กช็อกโกแลต
ปัจจุบันกลายเป็นร้านใหญ่โตมีไลน์ของสินค้าเพิ่มขึ้น
และขยายสาขาครอบคลุมทัว่ สิงคโปร์รวมทัง้ ต่างประเทศ
เค้กซิกเนเจอร์ที่อยู่ในใจเรายังคงเป็น Super Stacked
Chocolate Cake และในวันนี้ก็มีสินค้าใหม่ Premium
Chocolate Bar กับ Premium Cookies Chocolate
ในแพ็กเกจจิ้งสวยเหมาะกับเป็นของฝาก Made in
Singapore ที่สุด
ที่ตั้ง		 ION Orchard (สถานี Orchard)
		 Marina Bay Sands (สถานี Bayfront)
		 และสาขาอื่นๆ ทั่วสิงคโปร์
เวลา		 10:00–20:00 น.
เว็บไซต์		 https://www.awfullychocolate.com
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CHINOISERIE BY JUSTIN QUEK
ถ้าถามคนทีน่ วี่ า่ เชฟสิงคโปร์คนไหนดังทีส่ ดุ ค�ำตอบนัน้ ก็ตอ้ งมีชอื่ ของ Chef
Justin Quek แน่นอน เชฟจัสตินเคยร่วมมือกับสายการบินระดับโลกปรุง
เมนูพิเศษในเครื่องมาแล้ว รวมถึงร้าน
Sky on 57 ของ Marina Bay Sands และ
วันนี้เชฟก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารจีน
แนวใหม่ Chinoiserie by Justin Quek
ที่มี Set Lunch กินได้ทุกวันในราคาเริ่ม
ต้นเพียง 68 SGD++ ที่รวมเมนูขึ้นชื่อ
ของเชฟไว้ครบ เช่น Truffle Xiao Long
Bao ไส้ Duck Foie Gras กับ Jamon
Iberico Ham และ King Prawn “Marco Polo” ใครไปช้อปปิง้ ที่ The Shoppes
at Marina Bay Sands ลองแวะกินกัน
ได้ค่ะ
ที่ตั้ง		
		
เวลา		
เว็บไซต์		
		

B1-15, The Shoppes at Marina Bay Sands
(ควรจองโต๊ะล่วงหน้า) สถานี Bayfront
12:00–15:00 น., 18:00–22:00 น.
https://www.marinabaysands.com/restaurants/
chinoiserie.html

OSTERIA BBR BY ALAIN DUCASSE
อีกร้านอาหารเปิดใหม่ในปี 2021 ที่รวมความสุดยอดของสองโลกเข้าไว้
ด้วยกัน OSTERIA BBR by Alain Ducasse ตั้งอยู่ใน Raffles Hotel โรงแรม
ที่เป็นต�ำนานของสิงคโปร์ จับมือร่วมกับเชฟ Alain Ducasse มือหนึ่งในการ
กวาดดาวมิชลินมาแล้วร่วม 20 ดวง เขาได้จบั จองพืน้ ทีข่ องห้อง Bar & Billiard
Room ของโรงแรมและเปลีย่ นให้เป็นร้านอาหารทันสมัย เสิรฟ์ อาหารอิตาเลียน
ถูกปาก เมนูโปรดของเรา Root Vegetables สลัดผักรสเปรีย้ วทีแ่ สนจะสดชืน่
Paccheri Pasta, Barolo-Braised Beef Cheeks พาสต้าแก้มวัวรสกลมกล่อม
ก่อนจะจบลงที่ขนมหวาน Signature Baba, Limoncello, Whipped Cream
ที่หวานอมขมอร่อยด้วยครีมท็อปปิ้งค่ะ
ที่ตั้ง		
		
เวลา		
		
เว็บไซต์		

1 Beach Road, Raffles Hotel (ควรจองโต๊ะล่วงหน้า)
สถานี City Hall
พฤ.-จ. 12:00–14:30 น., 18:00–14:45 น.
อา. 12:00–14:45 น. (หยุดวันอังคารและพุธ)
https://osteriabbr.com.sg

TRUE BLUE CUISINE
มาถึ ง ถิ่ น เปอรานากั น ทั้ ง ที ก็ แ วะชิ ม รสมื อ แม่ ค รั ว ระดั บ Bib
Gourmand กันเสียหน่อย และร้านแนะน�ำของทริปนี้ก็คือ TRUE
BLUE CUISINE ร้านอร่อยใน Shophouses ทีต่ กแต่งด้วยวัฒนธรรม
จีนกับมาเลย์ เมนูเด็ดเริ่มตั้งแต่ข้าวเกรียบกุ้งธรรมดาๆ นี่แหละ
ต่อด้วย Kueh Pie Tee ที่เราเรียกว่ากระทงทอง และปลาชุบแป้ง
ทอดซอสมะขาม Ikan Goreng Assam หรือจะลอง Chicken
Stewed with Black Nuts ก็ได้ กินอิ่มแล้วแนะน�ำให้เดินย่อยต่อ
ในย่าน Civic District ของสิงคโปร์ ชมเมืองชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใน
ละแวกนี้
ที่ตั้ง		 47/49 Armenian Street (ควรจองโต๊ะล่วงหน้า) สถานี City Hall
เวลา
จ.-ส. 11:30–14:30 น., 17:30–21:30 น. (หยุดวันอาทิตย์)
เว็บไซต์		 https://truebluecuisine.com

ZAM ZAM
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคนหลายเชื้อชาติอยู่
ด้วยกันอย่างสันติ แต่ละเชื้อชาติจะปักหลักอยู่
ในย่านของตนเอง และในย่าน Arab Street ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมชาวมุสลิมก็มรี า้ นอาหารอินเดียมุสลิมอร่อยชื่อว่า ZAM ZAM ที่เปิดกิจการมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 เมนูเก่งที่ถูกใจจะเป็น Egg
Prata กับ Mutton Masala และ Chicken
Biryani สั่งมากินพร้อมกับ Teh Tarik และ Teh
Ice Briyani ชาหอมๆ กินเสร็จออกไปเดินเล่น
ชมเมืองกันได้ต่อที่ Haji Lane หรือ Sultan
Mosque หัวใจส�ำคัญของย่านนี้
ที่ตั้ง

697 North Bridge Road
สถานี Bugis Junction
เวลา 8:00-23:00 น.
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ที่ตั้ง		 30 Victoria Street, #01-30, CHIJMES
		 สถานี City Hall
เวลา		 อ.-อา. 10:00–18:00 น. (หยุดวันจันทร์)

เบเกอรี่เปิดใหม่ใน CHIJMES ที่แฟนคลับหนาแน่นจนต้องก�ำหนดเวลานั่ง
เพียง 1 ชั่วโมงในช่วง Rush Hour และภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราก็สั่ง Crab
Aglio Scrambled Eggs บน Sourdough Homemade เมนูซิกเนเจอร์
ของ Dough กับ Kouign-Amann เบเกอรี่ประจ�ำชาติมากินจิบคู่กับกาแฟ
หอมกรุ่นสักแก้ว จุดเด่นของ Dough อยู่ที่ลิ้นชักเบเกอรี่กว่า 20 ช่อง ที่
อวดสายตาตั้งแต่ทางเข้าร้าน น้องพนักงานจะทยอยอบขนมใหม่ๆ ส่ง
กลิ่นหอมฉุยมาเติมให้เต็มตลอดทั้งวัน มั่นใจมากว่าร้านนี้สายเบเกอรี่
เห็นแล้วต้องมีใจสั่น…

BACHA COFFEE
เดิ น เข้ า BACHA COFFEE ยั ง กั บ พลั ด ไปอยู ่ ใ นโลกของนิ ย าย
อาหรับราตรีกรุ่นกลิ่นอายโมร็อกโก ต้นแบบที่ BACHA COFFEE
ยึดเป็นแนวทาง เมล็ดกาแฟของที่นี่คัดสรรอย่างดีจากทั่วโลก เป็น
กาแฟ Arabica 100% มีให้เลือกถึง 30 รสชาติ รูปแบบกาแฟก็
มีทั้ง Coffee Bean และแบบพร้อมดื่ม แพ็กเกจจิ้งสวยสะดุดทุก
คู่สายตา เหมาะเป็นของฝากจากสิงคโปร์ที่น่าประทับใจที่สุดในช่วง
เวลานี้
ที่ตั้ง		
		
		
		
เวลา		
เว็บไซต์

เกี่ยวกับผู้เขียน…

ION Orchard, Takashimaya Orchard
(สถานี Orchard) The Shoppes at Marina
Bay Sands (สถานี Bayfront) และ Changi
Airport Terminal 1 และ 3
10:00–22:00 น.
https://bachacoffee.com

จูน-ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์ MD60 อดีตนักท่องเมืองและนักเขียนไกด์บุ๊กตระกูล “เซียน” ปัจจุบันเข้าสู่วัยเกษียณ
วางปากกามาอยู่กับครอบครัว เลี้ยงสุนัขพันธุ์ Wire Fox Terrier ที่เป็นขวัญใจของทั้งบ้าน ใครยังคิดถึงการเดินทางของ
“เซียน” ติดตามกันได้ที่ www.thaifootprint.com ที่ IG และ Fanpage : Thaifootprint ค่ะ
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