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สวััสดีีปีีใหม่่ 2022 ทุุกทุ่านค่่ะ 

ปีีหน่ึ่�งๆ ได้้ผ่่านึ่ไปีอย่่างรวด้เร็ว ขอให้ทุุกทุ่านึ่มีีความีสุุขมีากๆ สุุขภาพร่างกาย่แข็งแรง ปีราศจากโรคภัย่ใด้ๆ 
และสุมีหวังในึ่สุ่�งทีุ�ปีรารถนึ่าทุุกปีระการตลอด้ปีีเลย่นึ่ะคะ  

วารสุารเซอร์เวีย่มีกลับมีารับปีีใหม่ีอีกครั�งหน่ึ่�ง ซ่�งก็ยั่งคงมีีเน้ึ่�อหาหลากหลาย่ทัุ�งสุาระและความีสุนุึ่กบันึ่เทุ่ง 
ให้อ่านึ่กันึ่ค่ะ ฉบับนีึ่�เราได้้รับเกีย่รต่จากหลาย่ทุ่านึ่มีาเขีย่นึ่บทุความีให้กับวารสุารของเรา เร่�มีจากอาจารย์่ 
สุุม่ีตรา พงศธร ทีุ�มีาเล่าเร้�องเกี�ย่ววันึ่ฉลองสุำาคัญของโรงเรีย่นึ่ทีุ�พวกเราอาจไม่ีเคย่ร้้มีาก่อนึ่

ทุ่านึ่ต่อมีาทุี�พวกเราคุ้นึ่เคย่กันึ่เปี็นึ่อย่่างด้ีค้อคุณคร้ทุีนึ่่าของล้กศ่ษย่์หร้อพี�ทุีนึ่่าของนึ่้องๆ ฉบับนึ่ี�พี�ทุีนึ่่า 
ทีุนึ่ามีารี ผ่ลาด่้กานึ่นึ่ท์ุ MD52 จะผ่ล่กบทุบาทุมีาแนึ่ะนึ่ำาราย่การเรีย่ลล่ตี�ทีุวีจากในึ่ช่่อง Netflix ทีุ�น่ึ่าสุนึ่ใจ 
หลาย่เร้�องด้้แล้วได้้แง่ค่ด้ ไอเดี้ย่ต่างๆ นึ่ำามีาปีรับใช้่ในึ่ชี่ว่ตปีระจำาวันึ่ได้้เป็ีนึ่อย่่างดี้

สุ้บเน้ึ่�องจากโครงการ MD Helping Hands ทีุ�อย่ากเป็ีนึ่สุ้�อกลางและสุานึ่สัุมีพันึ่ธ์ให้กับพี�ๆ  น้ึ่องๆ มีาแตร์เด้อีฯ 
ให้ความีช่่วย่เหล้อ บอกกล่าวหร้อเป็ีนึ่เพ้�อนึ่ช่วนึ่ค่ด้ เม้ี�อใด้ทีุ�อย่ากได้้รับการช่่วย่เหล้อ อย่ากให้ร้้ว่าพ้�นึ่ทีุ�นีึ่� 
ยั่งมีีคนึ่คอย่รับฟััง ช่่วย่เหล้อ และเป็ีนึ่กำาลังใจให้ ครั�งนีึ่�เราได้้รับเกีย่รต่บทุความีจากแพทุย์่หญ่ง เบญจพร 
ตันึ่ตสุ้ต่ MD68  จ่ตแพทุย์่เด็้กและวัย่รุ่นึ่ อีกทัุ�งยั่งเป็ีนึ่แอด้ม่ีนึ่เพจ “เข็นึ่เด็้กข่�นึ่ภ้เขา” ทีุ�มีีย่อด้ Following 
กว่า 5 แสุนึ่คนึ่ บทุความีแต่ละครั�งของคุณหมีอมีักจะมีีข้อค่ด้และตัวอย่่างด้ีๆ ในึ่เร้�องต่างๆ เกี�ย่วกับ 
ครอบครัวและการด้้แลจ่ตใจเด็้กๆ ทีุ�น่ึ่าสุนึ่ใจ

ในึ่เวลาอันึ่ใกล้นึ่ี�วัด้นึ่้อย่ทุี�ได้้รับการบ้รณะจะเสุร็จสุมีบ้รณ์แล้ว เราอย่ากพาย่้อนึ่อด้ีตวันึ่วานึ่ ความีรัก  
ความีสุุข สุนึุ่กสุนึ่านึ่ของเหล่านึ่ักเรยี่นึ่ปีระจำาทุี�เคย่ใช่้ช่ีว่ตอย่้่ช่่วงหนึ่่�ง พวกเขาก่นึ่นึ่อนึ่อย่้่ทุี�เร้อนึ่ไมี้ 2 ช่ั�นึ่ 
ต่ด้กับวัด้น้ึ่อย่แห่งนีึ่� ความีผ้่กพันึ่ทีุ�หวนึ่น่ึ่กถ่งทีุไรก็จะมีีแต่รอย่ย่่�มีให้ได้้ต่ด้ตามีกันึ่ 

ต่ด้ตามีบทุความีต่างๆ ภาย่ในึ่เล่มีกันึ่ได้้เลย่ค่ะ 
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ป๊๊อิด MD49

สุมีาคมีนึ่ักเรีย่นึ่เก่าฯ ได้้จัด้ปีระชุ่มีใหญ่สุามีัญปีระจำาปีีผ่่านึ่ระบบ 
Zoom Meeting เม้ี�อเด้้อนึ่พฤศจ่กาย่นึ่ทีุ�ผ่่านึ่มีา ในึ่นึ่ามีของสุมีาคมีฯ 
ขอขอบพระคุณอาจารย่์สุุมี่ตรา พงศธร ทุี�ได้้ให้เกีย่รต่มีากล่าวเปีิด้
การปีระชุ่มี ทุั�งต้องขอขอบพระคุณกรรมีการสุมีาคมีฯ รวมีถ่งพี�ๆ 
น้ึ่องๆ มีาแตร์เด้อีฯ ทุุกทุ่านึ่ทีุ�ได้้สุละเวลามีาร่วมีปีระชุ่มีกันึ่ในึ่ครั�งนีึ่�
สุำาหรับเด้้อนึ่ธันึ่วาคมีทีุ�ผ่่านึ่มีาทุางสุมีาคมีนัึ่กเรีย่นึ่เก่าฯ ได้้ปีระสุานึ่ 
เพ้ �อจัด้งานึ่ Mater Dei Trendsetter Leading The Way To  
Sustainability In Style โด้ย่ได้้รับการร่วมีมี้อจากนึ่ักเรีย่นึ่เก่าในึ่ 
หลากหลาย่สุาขาอาช่ีพ ทุว่ามีีสุ่�งหนึ่่�งทุี�ปีระทุับใจเปี็นึ่อย่่างมีาก  
นึ่ั�นึ่ก็ค้อการทุี�ได้้สุัมีภาษณ์กับเหล่านึ่ักเรีย่นึ่เก่ามีาแตร์เด้อีฯ ทุี�มี ี
สุ่วนึ่ร่วมีในึ่การบร่หารงานึ่ด้้านึ่การกุศลโด้ย่อ่นึ่-อ่นึ่ทุุกานึ่ต์ คช่เสุนึ่ี 
สุ่ร่สัุนึ่ต์ MD57 ซ่�งสุ่�งนีึ่�แสุด้งให้เห็นึ่ถ่งจ่ตตารมีณ์เซอร์เวีย่มีของเด็้ก
มีาแตร์เด้อีฯ ทีุ�พวกเราได้้รับการปีล้กฝัังมีาโด้ย่ตลอด้ 

โด้ย่องค์กรการกุศลต่างๆ ทุี�เข้าร่วมีงานึ่ Mater Dei Trendsetter 
Leading The Way To Sustainability In Style มีีดั้งต่อไปีนีึ่�
• โครงการบ้านึ่เทุพ โด้ย่พี�ไก่-ว่วรรณ สุารก่จปีรีช่า MD44
• สุมีาคมีกีฬาสุเปีเช่ีย่ลโอล่มีปีิคแห่งปีระเทุศไทุย่ โด้ย่หนึุ่ ่ย่- 
 รัช่นีึ่วรรณ บ้ลกุล MD51
• มี้ลนึ่่ธ่เด้อะ เรนึ่โบว์ ร้มี โด้ย่โรสุ-โรซาลีนึ่่า อเล็กซานึ่เด้อร์  
 แมีคเคย์่ MD55 และ เปิี�ล-วรนัึ่นึ่ท์ุ ปีระเสุร่ฐเมีธ MD57
• ม้ีลน่ึ่ธ่รักษ์ไม้ีใหญ่ โด้ย่ปุี�มี-อรย่า สุ้ตะบุตร MD56 
• MD Souvenir เพ้�อบ้านึ่อัญจลา ศ้นึ่ย่์คาทุอล่ก เช่ีย่งคำา โด้ย่ 
 คร้ปีี�ด้-ช่น่ึ่นึ่ทุร ปัีญญาด่้ลก MD50, ปุี�มี-อล่ศรา สุุวรรณปีร่ญญา  
 MD50, ก้อย่-กุลย่า ช่่ตานึ่นึ่ท์ุ MD50, ปุี�ก-สุ่ร่ภัช่นีึ่ เหล่าภราด้รชั่ย่  
 MD50
• MD Helping Hands โด้ย่ก้อย่-กุลฤดี้ ช่วนึ่ไช่ย่สุ่ทุธ่� MD49 และ  
 พ่มีพ์-สุุทุธ่นีึ่ย์่ อัตศาสุตร์ MD56

ซี�งทุ่านึ่สุามีารถอ่านึ่ความีปีระทัุบใจได้้ในึ่วารสุารเซอร์เวีย่มีฉบับนีึ่� 

นึ่อกจากนีึ่�สุมีาคมีฯ ได้้รับการปีระสุานึ่งานึ่จากนัึ่กเรีย่นึ่เก่าสุนัึ่บสุนุึ่นึ่ 
ผ่้าฝั�าย่ย่้อมีครามี นึ่ำาโด้ย่พี�หนึ่่อย่-ปีิ�นึ่ทุ่พย่์ บ้รณสุถ่ตย่์พร MD48 

สุนึ่ับสุนึุ่นึ่ชุ่ด้จานึ่เพนึ่ต์จากคุณอาช่้�นึ่-ช่วนึ่ช่้�นึ่ กาญจนึ่ภี MD22 
พี�ต้อย่นึ่้อย่-กมีลวด้ี กมีลนึ่าว่นึ่ ภ้่เจร่ญย่ศ MD46, พี�แหมี่มี- 
รัมีภา หงสุเวสุ MD46, พี�นุึ่ช่-ศร่ย่า ก่ตย่ารักษ์ MD48, ปุี�มี-อล่ศรา 
สุุวรรณปีร่ญญา MD50, ยุ้่ย่-จุฑาพร เตช่ะไพบ้ลย์่ MD53 และจ่�มี-
จ่รพร ภ้ธนึ่ก่จ MD53 ทุั�งย่ังได้้รับการสุนึ่ับสุนึุ่นึ่เคร้�องเง่นึ่จาก 
หนึุ่่ย่-เพช่ร่นึ่ทุร์ กาญจนึ่จารี MD69 ซ่�งราย่ได้้ทุั�งหมีด้สุนึ่ับสุนึุ่นึ่
โครงการจัด้ภ้มี่ทุัศนึ่์ โรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ ทุางสุมีาคมีฯ 
ต้องขอขอบพระคุณพี�ๆ น้ึ่องๆ มีาแตร์เด้อีฯ ทุุกทุ่านึ่ทีุ�มีีจ่ตตารมีณ์
เซอร์เวีย่มีในึ่การช่่วย่เหล้อโรงเรีย่นึ่ของเรา

และในึ่เด้้อนึ่กุมีภาพันึ่ธ์ทุี�จะถ่งนึ่ี�เปี็นึ่เด้้อนึ่ครบรอบ 94 ปีี ของ 
โรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ ขณะเด้ีย่วกันึ่การซ่อมีแซมีวัด้นึ่้อย่ก็
จะแล้วเสุร็จ ในึ่ครั�งแรกสุมีาคมีฯ มีีความีตั�งใจทุี�จะจัด้งานึ่ฉลอง 
วัด้น้ึ่อย่ แต่เน้ึ่�องด้้วย่สุถานึ่การณ์การแพร่ระบาด้ของโคว่ด้-19 ทุำาให้ 
งานึ่ต้องถ้กเล้�อนึ่ออกไปี พี�ๆ นึ่้องๆ สุามีารถต่ด้ตามีเร้�องราวของ 
เด้็กปีระจำากับวัด้นึ่้อย่ได้้จากวารสุารเซอร์เวีย่มีฉบับนึ่ี�เช่่นึ่กันึ่ค่ะ  
ทัุ�งนีึ่�ยั่งอย่ากแนึ่ะนึ่ำาให้ต่ด้ตามีบทุความีของอาจารย์่สุุม่ีตรา พงศธร 
และ อาจารย์่ทีุนึ่ามีารี ผ่ลาด่้กานึ่นึ่ท์ุ ทีุ�เราได้้เช่่ญทัุ�ง 2 ทุ่านึ่ มีาร่วมี 
เขีย่นึ่บทุความีอันึ่มีีเนึ่้�อหาทุี�นึ่่าสุนึ่ใจในึ่วารสุารเซอร์เวีย่มีเล่มีนึ่ี�ด้้วย่ 
ตลอด้ระย่ะเวลาทีุ�ผ่่านึ่มีาเก้อบ 1 ปีีในึ่การทุำางานึ่ ต้องขอขอบพระคุณ 
อาจารย์่สุุม่ีตรา พงศธร และ อาจารย์่ทีุนึ่ามีารี ผ่ลาด่้กานึ่นึ่ท์ุ รวมีถ่ง 
คุณคร้มีาแตร์ฯ ทุุกทุ่านึ่ ทุี�ได้้ให้คำาแนึ่ะนึ่ำาและความีช่่วย่เหล้อ 
มีาโด้ย่ตลอด้ ทุั�งอด้ีตนึ่าย่กและอด้ีตกรรมีการทุุกทุ่านึ่ทุี �ให้การ 
สุนัึ่บสุนุึ่นึ่ในึ่ทุุกๆ เร้�อง เหล่าพี�ๆ น้ึ่องๆ มีาแตร์เด้อีฯ ทีุ�สุนัึ่บสุนุึ่นึ่ 
ให้ความีช่่วย่เหล้อ พร้อมีกับให้คำาแนึ่ะนึ่ำาและคำาต่-ช่มีนึ่ะคะ

สุุด้ทุ้าย่ทุี�ขาด้ไมี่ได้้ต้องขอขอบพระคุณกรรมีการสุมีาคมีฯ ทุุกทุ่านึ่ 
ทีุ�ได้้เสีุย่สุละกำาลังแรง กำาลังใจ กำาลังความีค่ด้ ด้้วย่ความีมุ่ีงมัี�นึ่และ 
ตั�งใจ ไมี่ว่าสุถานึ่การณ์จะย่ากแค่ไหนึ่ พวกคุณจะพ้ด้เสุมีอว่า 
“ไมี่เปี็นึ่ไรค่ะ หนึ่้ทุำาได้้เพ้�อโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีฯ อันึ่เปี็นึ่ทุี�รักและ 
ภ้ม่ีใจของพวกเรา”
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ตั�งแต่ 700-800 ปีีมีาแล้ว ศาสุนึ่จักรคาทุอล่กได้ ้
กำาหนึ่ด้ให้วันึ่ทุี� 1 มีกราคมี ของทุุกปีีเปี็นึ่วันึ่ฉลอง 
พระมีารด้าของพระเจ้า (Mater Dei) แม้ีจะไม่ีได้้เป็ีนึ่ 
การฉลองสุำาหรับโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่เทุ่านึ่ั�นึ่  
แต่ในึ่เมี้�อคณะซ่สุเตอร์อุร์สุุล่นึ่ได้้กำาหนึ่ด้ให้โรงเรีย่นึ่ 
แห่งนึ่ี �มีีช่้ �อว่า Mater Dei ทุี �ในึ่ภาษาละต่นึ่ถอด้ 
ความีหมีาย่ของ Mater ออกมีาได้้ว่าแม่ี และ Deo  
ทุี�แปีลว่าพระเจ้า พอผ่ันึ่คำาทุ้าย่ทุี�เทุ่ากับเปี็นึ่การเต่มี 
บุพบทุลงไปีในึ่คำานัึ่�นึ่ๆ จาก Deo ก็เป็ีนึ่ Dei ซ่�งแปีล 
ได้้ว ่าของพระเจ้านึ่ั �นึ่เอง ด้ังนึ่ั �นึ่โรงเรีย่นึ่มีาแตร ์
เด้อีว่ทุย่าลัย่ก็สุามีารถนึ่ับว่าวันึ่ทุี� 1 มีกราคมีก็เปี็นึ่ 
วันึ่ฉลองของโรงเรีย่นึ่ได้้ด้้วย่เช่่นึ่กันึ่ ทุว่าคร้และ 
นึ่ักเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีฯ ไมี่เคย่ได้้ฉลองวันึ่นึ่ี �ร่วมีกันึ่
ทุี�โรงเรีย่นึ่เลย่สุักครั�ง ด้้วย่เพราะวันึ่ทุี� 1 มีกราคมี 
เปี็นึ่วันึ่หยุ่ด้ข่�นึ่ปีีใหมี่ แต่คณะซ่สุเตอร์จะร่วมีมี่สุซา 
ในึ่วันึ่นึ่ั�นึ่ อีกทุั�งระล่กถ่งวันึ่ฉลองโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อ ี
ว่ทุย่าลัย่เสุมีอมีา

ถัด้มีาวันึ่ทีุ�  27 มีกราคมี ทีุ�เป็ีนึ่วันึ่ฉลองนัึ่กบุญอัญจลา 
เมีร่ช่ี (St.Angela Merici) ผ่้ ้ก่อตั �งคณะนึ่ักบวช่ 

อุร์สุุล่นึ่ ตามีปีระวัต่แล้ววันึ่เก่ด้ของนึ่ักบุญอัญจลานึ่ั�นึ่ 
ไม่ีได้้ระบุแบบแน่ึ่ชั่ด้ เพีย่งแต่หลาย่แห่งบันึ่ทุ่กไว้ว่าทุ่านึ่ 
เก่ด้วันึ่ทีุ� 21 มีีนึ่าคมี ปีี ค.ศ. 1474 แต่ก็มีีบางหลักฐานึ่ 
ทีุ�บอกว่านัึ่กบุญอัญจลาเก่ด้ในึ่ช่่วงปีี ค.ศ. 1470 ทุว่า
วันึ่ทุี�นึ่ักบุญอัญจลามีรณภาพกลับปีรากฎอย่่างช่ัด้เจนึ่ 
ว่าเป็ีนึ่วันึ่ทีุ� 27 มีกราคมี ปีี ค.ศ. 1540 โด้ย่สุมีเด็้จ 
พระสัุนึ่ตะปีาปีาเคลเมีนึ่ต์ทีุ� 13 (Pope Clement XIII) 
ได้้ปีระกาศเปี็นึ่นึ่ักบุญให้แก่นึ่ักบุญอัญจลา (การข่�นึ่ 
ทุะเบีย่นึ่คร่สุต์ศาสุนึ่่กช่นึ่ผ่้้ล่วงลับให้เข้าในึ่สุารบบ 
นัึ่กบุญ) ในึ่วันึ่ทีุ� 24 พฤษภาคมี ปีี ค.ศ. 1807 หลังจาก 
นึ่ั�นึ่เปี็นึ่ต้นึ่มีาศาสุนึ่จักรก็ได้้ระบุว่าวันึ่ทุี� 27 มีกราคมี 
เปี็นึ่วันึ่ระล่กถ่งนึ่ักบุญอัญจลา ซ่�งทุุกๆ ปีีโรงเรีย่นึ่ 
มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่เองก็ได้้จัด้ฉลองเพ้�อให้นึ่ักเรีย่นึ่ 
ได้้แสุด้งความีกตัญญู้ต่อผ่้้ก่อตั�งคณะอุร์สุุล่นึ่รวมีถ่ง 
สุมีาช่่ก ทุี �เสุีย่สุละเด้่นึ่ทุางจากบ้านึ่เก่ด้เมี้องนึ่อนึ่  
มีาบุกเบ่กโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่แห่งนีึ่�ให้เก่ด้ข่�นึ่

วันึ่สุำาคัญต่อมีาก็ค้อ วันึ่ฉลองการก่อตั �งโรงเรีย่นึ่ 
มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ เพราะวันึ่ทุี� 2 กุมีภาพันึ่ธ์ พ.ศ. 
2471 ค้อวันึ่ทุี�คณะซ่สุเตอร์ในึ่ขณะนึ่ั�นึ่ได้ทุ้ำาการก่อตั�ง 

วันฉลัองสำาคัญ

ของโรงเรียน

ในึ่ช่่วงเด้้อนึ่มีกราคมีถ่งกุมีภาพันึ่ธ์ 

มีีวันึ่สุำาคัญของโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่

ทัุ�งหมีด้ 3 วันึ่ด้้วย่กันึ่

อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38

OPINION
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โรงเรีย่นึ่แห่งนึ่ี� รวมีถ่งได้้เรีย่นึ่เช่่ญพระสุังฆราช่เรอเนึ่ 
มีาร ี โย่เซฟั แปีร ์รอสุ (B i shop Rene’ Mar ie 
Joseph Perros) มีาทุำาพ่ธีมี่สุซาอีกทุั �งเสุกอาคาร 
เรีย่นึ่ ซ่�งนึ่ับตั�งแต่บัด้นึ่ั�นึ่เปี็นึ่ต้นึ่มีาโรงเรีย่นึ่มีาแตร ์
เด้อีว่ทุย่าลัย่ก็ได้้มีีนึ่ักเรีย่นึ่เข้ามีาศ่กษาหาความีร้ ้
จากทีุ�นีึ่�เป็ีนึ่จำานึ่วนึ่กว่า 18,000 คนึ่

ในึ่ขณะทุี�วันึ่ทุี� 25 กรกฎาคมี พ.ศ. 2564 ค้อวันึ่ทุี� 
ปีระมีุของค์ปีัจจุบันึ่ของศาสุนึ่จักรคาทุอล่ก สุมีเด้็จ 
พระสุันึ่ตะปีาปีาฟัรังซ่สุ (Pope Francis) ได้้กำาหนึ่ด้ 
ให้เป็ีนึ่วันึ่สุากลเพ้�อเป็ีนึ่เกีย่รต่แก่ป้ี� ย่่า ตา ย่าย่ และ 
ผ่้้สุ้งอายุ่ ซ่�งพระองค์ทุ่านึ่ก็ได้้กล่าวถ่งการสุ้บทุอด้ 
จากรุ่นึ่สุ้่รุ่นึ่ว่า ทุุกรุ่นึ่มีีพันึ่ธก่จทุี�ตระหนึ่ักร้้ถ่งคุณค่า 
ของรากของตนึ่ และสุ่งต่อคุณค่านึ่ั�นึ่ให้กับคนึ่รุ่นึ่หลัง 
ต่อไปี โด้ย่พระองค์ให้ความีสุำาคัญกับ “Dreams,  
Memories and Prayer” เป็ีนึ่อย่่างมีาก 

สุำาหรับซ่สุเตอร์อุร์สุุล่นึ่ทุั�ง 70-80 ทุ่านึ่ทุี�จากบ้านึ่ 
เก่ด้เม้ีองนึ่อนึ่ของตนึ่เด่้นึ่ทุางมีา “ณ แด้นึ่ไกล” เพ้�อ 
ร่วมีกันึ่สุร้างโรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ รวมีถ่งทุ่านึ่ 
ทีุ�เด่้นึ่ทุางตามีต่อกันึ่มีา คงเต็มีไปีด้้วย่ “Dreams” ทีุ� 
ต้องการจะเห็นึ่เด้็กหญ่งช่าวไทุย่เต่บโตเปี็นึ่ “คนึ่ทุี� 
สุมีบ้รณ์” ขณะทีุ�นัึ่กเรีย่นึ่เก่ารุ่นึ่ต่างๆ ก็คงเต็มีไปีด้้วย่ 
“Memories” ช่่วงเวลาแห่งการเต่บโตในึ่โรงเรีย่นึ่ 
และร่วมีในึ่การ “Prayer” ทุี�เต็มีไปีด้้วย่ความีกตัญญู้ 
และระล่กในึ่พระคุณ รวมีถ่งภาวนึ่าให้โรงเรีย่นึ่ได้้สุร้าง
คนึ่ดี้สุ่้สัุงคมีไทุย่ในึ่อีกหลาย่ๆ รุ่นึ่สุ้บต่อไปี
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“พ่มี” เด็้กหญ่งชั่�นึ่ปีระถมีปีลาย่คนึ่หน่ึ่�ง พ่มีมีาหาหมีอ 
เพราะแมี่พามีา เพราะแมี่อย่ากให้หมีอช่่วย่ล้กสุาว 
ให้เปี็นึ่คนึ่ทุี �มีั �นึ่ใจในึ่ตัวเองมีากข่ �นึ่ พ่มีเปี็นึ่เด้็ก 
สุุภาพเรีย่บร้อย่ เรีย่นึ่ดี้ หน้ึ่าตาน่ึ่ารัก แต่ล่กๆ แล้วพ่มี 
ร้้สุ่กว่าตัวเองไม่ีดี้พอและไม่ีเก่งอะไรเลย่ 

“แมี่บอกหนึ่้ว่า คนึ่เราต้องมีีอะไรทุี�เก่งทุี�สุุด้สุักเร้�อง 
แต่หนึ่้ก็ว่าตัวเองธรรมีด้าไปีหมีด้” พ่มีเล่าให้หมีอฟััง 
ว่าแมี่ของพ่มีเปี็นึ่คนึ่ทุี�เรีย่นึ่เก่งมีาก ทุำางานึ่ก็เก่ง  
แม่ีมัีกจะเปีรีย่บเทีุย่บพ่มีกับเพ้�อนึ่ๆ เช่่นึ่ เพ้�อนึ่คนึ่นีึ่� 
ร้องเพลงเก่งได้้รางวัล บางคนึ่เล่นึ่เปีีย่โนึ่เก่ง บางคนึ่ 
สุอบแข่งขันึ่ได้้รางวัล นึ่อกจากนึ่ั�นึ่พ่มีย่ังไมี่ถนึ่ัด้ว่ช่า 
คณ่ตศาสุตร์ แต่แม่ีของพ่มีเป็ีนึ่คนึ่ทีุ�เก่งเลขเอามีากๆ 

“แมี่มีักบอกว่าพ่มีไมี่เหมี้อนึ่แมี่เลย่” สุ่วนึ่แมี่ของพ่มี 
เล่าว่าเธอรักพ่มีมีาก เพราะพ่มีเป็ีนึ่ล้กคนึ่เดี้ย่วด้้แลพ่มี 
เป็ีนึ่อย่่างดี้มีาตลอด้ แต่ก็ย่อมีรับว่ามีีความีคาด้หวังในึ่ 
ตัวล้กค่อนึ่ข้างสุ้ง สุ่วนึ่ใหญ่มัีกจะเน้ึ่นึ่ต่มีากกว่าช่มีเช่ย่ 
เพราะเช้่�อว่าการตำาหน่ึ่จะทุำาให้ล้กปีรับปีรุงตัวเอง

เวลาทุี�หมีอได้้คุย่กับเด้็กและวัย่รุ่นึ่ หลาย่ครั�งพบว่า 
เด็้กบางคนึ่ทีุ�ไม่ีมีีความีสุุขเป็ีนึ่เพราะเขาร้้สุ่กว่าตัวเอง
ไมี่ด้ีพอ ไมี่ช่อบตัวเอง อย่ากเปี็นึ่เหมี้อนึ่คนึ่อ้ �นึ่ 
ร้้สุ่กว่าตัวเองไม่ีมีีคุณค่า ไม่ีมีีความีภาคภ้ม่ีใจในึ่ตัวเอง

การทุี�เด้็กคนึ่หนึ่่�งจะเต่บโตมีาเปี็นึ่คนึ่ทุี�รับร้้คุณค่าในึ่ 
ตัวเอง ปีัจจัย่หนึ่่�งทุี�มีีความีสุำาคัญก็ค้อความีร้้สุ่กว่า 
ตัวเองเปี็นึ่ทุี �รัก ได้้รับการย่อมีรับ ถ่งจะนึ่ำาไปีสุ้ ่ 
การย่อมีรับในึ่ตัวตนึ่และรักตัวเองได้้ สุามีารถมีี 
ความีเช้่�อมัี�นึ่และมีองเห็นึ่คุณค่าในึ่ตัวเอง 

พ้ด้ให้เห็นึ่ภาพค้อการทุี�มีีใครสุักคนึ่ทุำาให้เด้็กรับร้้ว่า 
“มีันึ่ไมี่เปี็นึ่อะไรนึ่ะ ถ่งหนึ่้จะไมี่เพอร์เฟักต์ ไมี่เก่ง 
เร้�องนัึ่�นึ่เร้�องนีึ่� แต่ฉันึ่ก็รัก/ช่อบหน้ึ่อย่่างทีุ�เป็ีนึ่ เป็ีนึ่ตัว 
ของหนึ่้เองนึ่ั�นึ่แหละด้ีทุี�สุุด้แล้ว ไมี่ต้องเปี็นึ่เหมี้อนึ่ 
ใครหรอก” 

ในึ่ความีเปี็นึ่จร่งคนึ่คนึ่นึ่ั�นึ่ทุี�รักและย่อมีรับเราโด้ย่ไมี่
มีีเง้�อนึ่ไขเป็ีนึ่คนึ่แรกๆ ก็ควรจะเป็ีนึ่พ่อแม่ี 

พญ. เบญจพริ ต์ันต์สูต์ิ 
MD68 

• จิิตแพทย์์เด็็กและวััย์รุ่่�น

• แอด็มิินเพจิเข็็นเด็็กข็้�นภููเข็า

ส�นสัมพัันธ์์พั่�น้องม�แตร์
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หมีอเองเข้าใจแมี่ของพ่มี คุณแมี่รักและอย่ากให้ล้ก 
พัฒนึ่าตัวเองให้ดี้ข่�นึ่ แต่การจะทุำาให้เด็้กดี้ข่�นึ่ได้้ต้อง
เร่�มีจากการทุี�เขาเช่้�อมีั�นึ่และมีองเห็นึ่คุณค่าในึ่ตัวเอง
ก่อนึ่ ตรงนัึ่�นึ่ไม่ีได้้เก่ด้ข่�นึ่จากการทีุ�ผ้้่ใหญ่บอกเด็้กว่า 
ทุำาไมีเขาถ่งไมี่เก่งเหมี้อนึ่ใครๆ การพ้ด้เปีรีย่บเทุีย่บ 
ทุำาให้เก่ด้ความีร้้สุ่กบั�นึ่ทุอนึ่กำาลังใจ อาจไมี่สุร้าง 
ความีหวังให้เก่ด้

พ่อแมี่ควรแสุด้งออกว่ารักและย่อมีรับในึ่ตัวตนึ่ของ 
ล้ก มีนึุ่ษย่์ทุุกคนึ่มีีความีแตกต่างแต่ก็มีีความีพ่เศษ 
ในึ่ตัว ไม่ีได้้ว่าต้องเรีย่นึ่เลขเก่ง ร้องเพลงเก่ง หร้อเล่นึ่ 
กีฬาเก่ง เด็้กทุุกคนึ่มีีข้อดี้ในึ่ตัวเองทัุ�งสุ่�นึ่ แต่บางครั�ง
ตาของพ่อแม่ีก็มัีกจะมีีเรด้าร์จับผ่่ด้มีากกว่าจับถ้ก 

หมีอลองถามีแมี่ของพ่มี “ล้กสุาวคุณแมี่มีีข้อด้ีอะไร 
บ้าง” คุณแมี่ก็ตอบได้้ว่าพ่มีเปี็นึ่เด้็กทุี�เช่้�อฟัังพ่อแมี่ 
มีีนึ่ำ�าใจ ช่อบช่่วย่คร้ทุี�โรงเรีย่นึ่ รับผ่่ด้ช่อบ และเปีน็ึ่ 
ทุี �รักของเพ้ �อนึ่ นึ่ั �นึ่แหละค่ะคุณแมี่ควรทุำาให้พ่มี 
เข้าใจว่าคุณแม่ีก็ช้่�นึ่ช่มีพ่มีในึ่คุณสุมีบัต่เหล่านัึ่�นึ่ ไม่ีใช่่
ว่าเด้็กต้องเปี็นึ่แบบนึ่ี� ต้องเรีย่นึ่เลขเก่ง ต้องสุอบได้้ 
ทีุ� 1 แม่ีถ่งจะช้่�นึ่ช่มี ถ่งจะอารมีณ์ดี้มีีความีสุุข
 
ถ้าเขาทุำาได้้ด้ีหร้อทุำาได้้ด้ีข่�นึ่ในึ่เร้�องไหนึ่ๆ แมี้ว่าจะ 
ด้ีข่�นึ่เพีย่งเล็กนึ่้อย่ ก็อย่่าล้มีทุี�จะช่้�นึ่ช่มีและบอกให้ 
เขาร้้ เพราะจะทุำาให้เด้็กร้้สุ่กว่าผ่้้ใหญ่ย่อมีรับและ 
มีองเห็นึ่ในึ่สุ่�งทีุ�เขาทุำาได้้ ทุำาให้เขาเก่ด้ความีภาคภ้ม่ีใจ 
จนึ่นึ่ำาไปีสุ้่การรับร้้คุณค่าในึ่ตัวเอง นึ่ั�นึ่แหละถ่งจะ 
ทุำาให้เด้็กคนึ่หนึ่่�งมีีความีเช่้�อมีั�นึ่และพอใจในึ่ตัวเอง 
ไมี่จำาเปี็นึ่ต้องเปี็นึ่เหมี้อนึ่ใคร ซ่�งนึ่ั�นึ่จะทุำาให้เขามีี 
กำาลังใจในึ่การพัฒนึ่าตัวเองมีากข่ �นึ่ และมีั�นึ่ใจในึ่ 
ตัวเองมีากข่�นึ่ค่ะ

หมายเหตุุ: เร่ื่�องของพิิมเป็็นเร่ื่�องท่ี่�ดััดัแป็ลงข้�นมาจาก
เร่ื่�องจริื่ง เพ่ิ�อไม่ให้ม่ผลกรื่ะที่บแก่บุคคลท่ี่�สาม

#หมอมินบานเย็น
#ข้อคิดัจากห้องตุรื่วจจิตุเวชเด็ัก

เด็็กทุุกคนควรเติิบโติมาด็้วยความร้้สึึก 
เชื่่�อม่�นและพึึงพึอใจในติ่วเอง



เร้อนึ่ไม้ี 2 ชั่�นึ่อย่้่ต่ด้กับวัด้น้ึ่อย่ทีุ�ครั�งหน่ึ่�งเคย่เป็ีนึ่เร้อนึ่นึ่อนึ่ และมีีนัึ่กเรีย่นึ่จำานึ่วนึ่หน่ึ่�งเคย่ใช้่ชี่ว่ตบางช่่วงเป็ีนึ่ “นัึ่กเรีย่นึ่ 

ปีระจำา” แม้ีวันึ่นีึ่�เร้อนึ่ไม้ีหลังนัึ่�นึ่จะทุรุด้โทุรมีตามีกาลเวลาและถ่งเวลาทีุ�จะต้องร้�อเพ้�อปีรับเปีลี�ย่นึ่ให้เก่ด้ปีระโย่ช่น์ึ่ต่อไปี 

ให้กับนัึ่กเรีย่นึ่รุ่นึ่หลัง แต่ความีรัก ความีทุรงจำา และความีผ้่กพันึ่จะยั่งคงอย่้่ในึ่ใจของพวกเขาเหล่านัึ่�นึ่ วันึ่นีึ่�วารสุาร 

เซอร์เวีย่มีได้้ขอให้อดี้ตนัึ่กเรีย่นึ่ปีระจำาย้่อนึ่ความีทุรงจำาสุนุึ่กๆ ผ่่านึ่รอย่ย่่�มีและตาเป็ีนึ่ปีระกาย่เม้ี�อพ้ด้ถ่งวันึ่วานึ่

ความทรงจำามิรู�ลัืม

ชูีวิตเดื็กประจำา

เด็็กประจำำ�
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Q: เพราะอะไรถึึงได้ีม่าอย่่ปีระจำำาค่ะ
ตัวพี�ย่้าย่มีาอย่้่มีาแตร์ฯ ตอนึ่ ปี.3 พอย่้าย่มีาปีั�บ 
คุณแม่ีก็บอกเราว่าต้องอย่้่ปีระจำานึ่ะ ตอนึ่นัึ่�นึ่ร้้สุ่กตกใจ 
มีากเพราะบ้านึ่ก็อย่้่สุุขุมีว่ทุทุำาไมีถ่งต้องอย่้่ปีระจำา 
แต่ไม่ีเป็ีนึ่ไรอย่้่ก็อย่้่ แม้ีจะได้้อย่้่แค่ปีีเดี้ย่วแต่ช่่วงเวลา 
ระหว่างนัึ่�นึ่ก็สุนุึ่กสุนึ่านึ่กับการเป็ีนึ่นัึ่กเรีย่นึ่ปีระจำามีาก 

Q: ต้อนม่าอย่่แรกๆ ค่วัาม่ร้่สึกเป็ีนยังไงบ้้างค่ะ
มีาอย่้่ใหมี่ๆ นึ่ี�ร้องไห้ทุุกวันึ่เลย่ ร้้สุ่กไมี่คุ้นึ่เคย่กับ 
การต้องมีานึ่อนึ่เรีย่งกันึ่ การอาบนึ่ำ�าทุี�ต้องนึุ่่งผ่้าถุง 
และบางทีุถ้าเรามีาช้่านึ่ำ�าทีุ�บ่อก็หมีด้ หร้อบางครั�งพอ
อาบนึ่ำ�ากันึ่หมีด้แล้วก็ลงไปีเล่นึ่นึ่ำ�าในึ่บ่อกันึ่เลย่ เพราะ
ยั่งไงก็ต้องล้างบ่อกันึ่อย่้่แล้ว

Q: พอจำะจำำาเร่�องซนๆ ของเด็ีกหญิิงพรพรรณีต้อนนั�น
ได้ีไหม่ค่ะ
เราโช่คด้ีทุี�ได้้นึ่อนึ่ใกล้กับค้่ห้ทุี�หัวเตีย่งช่นึ่กันึ่ ตอนึ่ 
กลางค้นึ่เลย่แอบคุย่กันึ่ไมี่ย่อมีหลับย่อมีนึ่อนึ่ พอ 
มีาแมีร์มีาเด้่นึ่ตรวจก็ต้องทุำาเปี็นึ่หลับเพ้�อไมี่ให้จับได้้
ว่าเรากับเพ้�อนึ่ยั่งไม่ีได้้นึ่อนึ่ หร้ออย่่างเร้�องขนึ่มีทีุ�นีึ่�ก็
มีีกฎว่าห้ามีเอาข่�นึ่มีาทุานึ่ทีุ�ห้องนึ่อนึ่ แต่พี�ก็แอบซุกใสุ่ 
กระเปี�าไว้แล้วซ่อนึ่ใต้หมีอนึ่บ้าง ตอนึ่อย่้่ปีระจำาเวลา
เห็นึ่มีะม่ีวงออกล้กก็หาว่ธีทีุ�จะก่นึ่ให้ได้้ ทัุ�งพากันึ่ปีีนึ่ต้นึ่ 
ทัุ�งต่อย่ล้กมีะม่ีวงกับเพ้�อนึ่ๆ ให้หล่นึ่ลงมีา (หัวเราะ) 
ตอนึ่กลางค้นึ่ก็เคย่เอาผ่้าปี้ทุี�นึ่อนึ่มีาคลุมีหัวหลอกว่า 
เป็ีนึ่ผี่โผ่ล่ไปีตามีมุ้ีงเพ้�อนึ่ๆ ให้ตกใจเล่นึ่แล้วก็รีบเอา
ม้ีอปิีด้ปีากเพ้�อนึ่ก่อนึ่จะร้องกรี�ด้เสีุย่งดั้ง ตอนึ่นัึ่�นึ่ก็เป็ีนึ่ 
อะไรทีุ�ซนึ่กันึ่พอสุมีควร      

Q: การอย่่ปีระจำำาทุำาให้ได้ีเรียนร้่อะไรบ้้างค่ะ
ในึ่ช่่วงเวลาปีีกว่าๆ ทุี�อย่้่ปีระจำาพี�ร้้สุ่กสุนึุ่กกับการ 
อย่้่ปีระจำาทีุ�โรงเรีย่นึ่มีาก ได้้ร้้จักการทุำาเตีย่งการช่่วย่ 
เหล้อซ่�งกันึ่และกันึ่ เพ้�อนึ่คนึ่ไหนึ่เศร้าเราก็ด้้แลกันึ่ 
และเพราะการอย่้่ร่วมีกันึ่กับหลาย่ๆ คนึ่ทุี �มีีนึ่่สุัย่ 
แตกต่างกันึ่ ทัุ�งคนึ่ทีุ�โตกว่าและเด็้กกว่าเรา ทุำาให้เราไม่ี 
เอาใจตัวเองเปี็นึ่ทุี�ตั�งร้้สุ่กว่าเราได้้ช่่วย่เหล้อตัวเอง 
เปี็นึ่ตั�งแต่เด้็กจากทุี�อย่้่ทุี�บ้านึ่เราไมี่ต้องทุำาอะไรก็ได้้ 
ได้้เปี็นึ่คนึ่ทุี�มีีระเบีย่บว่นึ่ัย่ข่�นึ่ทุานึ่อาหารก็ต้องไมี่ 
เหล้อทุ่�ง ก่นึ่ให้พอดี้ และค่ด้เผ้่�อแผ่่ถ่งคนึ่อ้�นึ่อย่้่ตลอด้           

Q: ต้อนเป็ีนเด็ีกปีระจำำามี่ค่วัาม่ร้่สึกถึึงวััดีน้อยอย่างไร
บ้้างค่ะ
พี�ไม่ีใช่่คาทุอล่กแต่ก็ช่อบไปีวัด้น้ึ่อย่อย่้่ปีระจำาๆ ช่อบ
ไปีนึ่ั�งเพราะบรรย่ากาศทุี�นึ่ั �นึ่สุงบ อย่่างตอนึ่เช่้าๆ 
ก่อนึ่ทีุ�เขามีีม่ีสุซาพี�ก็ไปี จะข่�นึ่ไปีบ่อย่มีากกับคนึ่อ้�นึ่ๆ 
หลาย่ครั�งไปีร่วมีฟัังก็ร้้สุ่กสุบาย่ใจ แม้ีแต่ตอนึ่ทีุ�ไม่ีได้้
อย่้่ปีระจำาแล้วพี�ก็มีีไปีขอพรอย่้่บ้างนึ่ะ

คุณพริพริริณ พริปริะภา
(ม่่อิน) MD42

“การิอิยูู่่ริ่ว่มกันทุำาให้้เริาไม่เอิาใจต์ัว่เอิงเป็นทุี�ต์ั�ง”
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Q: อย่่ปีระจำำาตั้�งแต่้เม่่�อไรค่ะ
พี�มีาอย่้่ตอนึ่ มี.1 อย่้่มีา 4 ปีี ตัวพี�เปี็นึ่รุ่นึ่สุุด้ทุ้าย่ 
พอด้ีก่อนึ่หอนึ่อนึ่นึ่ักเรีย่นึ่ปีระจำาจะปีิด้ และทุี�ได้้มีา 
อย่้่ก็เพราะคุณแม่ีเห็นึ่ว่าการอย่้่ปีระจำามัีนึ่ก็ดี้ 

Q: หอนอนนักเรียนปีระจำำาในต้อนนั�นลัักษณีะเปี็น 
อย่างไรค่ะ 
เม้ี�อ 2-3 ปีีก่อนึ่พี�มีีโอกาสุเข้าไปีด้้หอทีุ�เคย่นึ่อนึ่ ตอนึ่
ย่ังเด้็กเราจำาได้้ว่าทุี�นึ่ี�ใหญ่มีาก แต่พอกลับมีาอีกครั�ง 
เรากลับร้ ้สุ่กว่าทุี �นึ่ี �ด้้เล็กไปีถนึ่ัด้ตาเลย่ หอนึ่อนึ่ 
นัึ่กเรีย่นึ่ปีระจำาในึ่ตอนึ่นัึ่�นึ่เทุ่าทีุ�จำาได้้จะเป็ีนึ่ห้องโล่งๆ 
มีีพ้�นึ่เปี็นึ่ไมี้ เตีย่งนึ่อนึ่ตั�งเปี็นึ่แถวๆ คั�นึ่ด้้วย่ต้้เล็ก 
สุ้งปีระมีาณเทุ่าคาง และแต่ละเตีย่งก็จะมีีมุ้ีงให้เราได้้ 
กางเอง สุ่วนึ่ห้องของมีาแมีร์จะอย่้่มุีมีขวามีีผ้่าม่ีานึ่กั�นึ่ 
สุ่วนึ่คุณคร้ก็จะอย่้่อีกฝัั�งให้เด็้กๆ ได้้นึ่อนึ่อย่้่ตรงกลาง       

Q: ค่วัาม่ร้่สึกทีุ�ได้ีม่าเป็ีนนักเรียนปีระจำำาค่รั�งแรก
การได้้มีาอย่้่ปีระจำาทุี�นึ่ี�สุ่วนึ่ตัวพี�ร้้สุ่กว่าเหมี้อนึ่หนึ่ัง 
เร้�อง The Sound of Music ภาคมีาแตร์เด้อีฯ (หัวเราะ) 
นึ่ำาโด้ย่มีาแมีร์เกอร์ทุร้ด้ทุี�พวกเราช่อบเรีย่กว่ามีาแมีร์
กระต้�ด้ ทุ่านึ่ตัวเล็ก เสีุย่งดั้ง แถมียั่งเข้มีงวด้มีาก และ 
ยั่งมีีคร้สุุมีาลี คร้จ่นึ่ตนึ่า คร้อุไรวรรณ และคร้ยุ่พดี้ 
ทุี�เข้มีงวด้ไมี่แพ้กันึ่ จะบอกว่าตอนึ่ทุี�พี�มีาอย่้่ใหมี่ๆ  
ด้้วย่ความีทีุ�เป็ีนึ่ล้กคนึ่เดี้ย่วก็มีีบ้างทีุ�ร้องไห้ค่ด้ถ่งบ้านึ่ 
ซ่�งคร้จ่นึ่ตนึ่าก็จะบอกว่า “ย่ัย่อุ�เธอเปี็นึ่หนึ่้แด้งเหรอ 
ร้องไห้อย่้่ได้้” ไอ้เราก็ต้องปีาด้นึ่ำ�าตาแบบจ๋อย่ๆ แต่ 
ในึ่ทุางกลับกันึ่การอย่้่ปีระจำาก็สุอนึ่อะไรเราหลาย่ๆ 
อย่่าง ไม่ีว่าจะเป็ีนึ่การเรีย่นึ่ร้้ทีุ�จะอย่้่กับคนึ่อ้�นึ่ๆ ร้้จัก 
แบ่งปัีนึ่เพ้�อนึ่ๆ โด้ย่เฉพาะเร้�องอาหาร การทีุ�ต้องทุำา 

อะไรให้รวด้เร็วเช่่นึ่เร้�องอาบนึ่ำ�า และแน่ึ่นึ่อนึ่ว่าทุุกอย่่าง 
ต้องเป็ีนึ่ระเบีย่บ นีึ่�ค้อชี่ว่ตของเด็้กปีระจำา     

Q: พอจำะจำำาเร่�องสนุกๆ ค่รั�งยังเป็ีนเด็ีกปีระจำำาได้ีไหม่ค่ะ
ค้อบนึ่หอนึ่อนึ่เนีึ่�ย่จะมีีห้องนึ่ำ�าอย่้่ห้องเดี้ย่ว ลองค่ด้ด้้ว่า 
ถ้าเก่ด้ใครทุำาธุระนึ่านึ่เปิีด้มีาจะเจอกับแถวย่าวย่่�งกว่า
อนึ่าคอนึ่ด้า แล้วแต่ละคนึ่ก็ค้อน้ึ่องๆ ตัวเล็กๆ นัึ่�งรอ
แบบฉันึ่จะไมี่ไหวแล้วฉี�จะราด้ (หัวเราะ) ซ่�งสุ่�งนึ่ี�ก็ 
ทุำาให้เราร้้จักรีบใช้่ห้องนึ่ำ�า ต้องทุำาอะไรเร็ว 

มีีเร้�องอาหารอีกเร้ �องทุี�อย่ากจะเล่าค้อเวลาเราเด้่นึ่ 
กลับมีาทุี�หอนึ่อนึ่จะเห็นึ่ว่ามีันึ่มีีคลองอย่้่ เมี้�อไหร่ทุี� 
เห็นึ่ว่าพี�คนึ่งานึ่กำาลังตกปีลาแสุด้งว่าชี่ว่ตฉันึ่เย็่นึ่นีึ่�จะ
ได้้ก่นึ่ปีลาทุี�เขาตกมีาจากคลองแนึ่่นึ่อนึ่ ซ่�งมีีวันึ่นึ่่งทุี� 
อาหารเย็่นึ่เป็ีนึ่แกงสุ้มีกับปีลาทุอด้ทีุ�มีาแบบเป็ีนึ่เซ็ตๆ 
พี�จำาได้้เลย่ว่าตัวเองก่นึ่แต่แกงสุ้มีกับข้าว ค้อเห็นึ่ 
ตอนึ่เขาตกแล้วก็ไมีสุ่ามีารถก่นึ่ปีลานึ่ำ�าจ้ด้แบบนึ่ั�นึ่ได้้ 
จนึ่เดี้�ย่วนีึ่�ก็ยั่งก่นึ่ไม่ีได้้นึ่ะ ปีลามีงปีลาหมีอ ปีลาช่่อนึ่ 
ปีลาทัุบทุ่มี ปีลานึ่ำ�าจ้ด้ทุุกช่น่ึ่ด้นีึ่�ก่นึ่ไม่ีได้้เลย่
 
เด็้กปีระจำาทีุ�ต้องเข้านึ่อนึ่ตอนึ่ 3 ทุุ่มี แต่บางทีุเราก็ไม่ี 
อย่ากนึ่อนึ่เพราะอ่านึ่เจ้าสุาวซาตานึ่ต่ด้พันึ่อย่้ ่นึ่่ก 
กันึ่ออกใช่่ไหมี (หัวเราะ) แล้วจะทุำายั่งไงได้้นึ่อกจาก 
นึ่อนึ่คลุมีโปีง แล้วเอาไฟัฉาย่สุ่องเพ้�อให้ตัวเองได้้ 
อ่านึ่ต่อ แต่ด้้วย่ความีเปี็นึ่เด้็กเลย่ไมี่ร้ ้ว่าไฟัมีันึ่จะ 
สุ่องไปีบนึ่เพด้านึ่ด้้วย่ เทุ่านึ่ี �แหละมีาแมีร์กระต้ �ด้ 
ก็จะเด้่นึ่มีาดุ้ถ่งเตีย่งทุันึ่ทุี ทุีนึ่ี �ครั �งต่อมีาต้องทุำา 
ย่ังไงก็ได้้ให้ผ่้าห่มีหนึ่ากว่าเด้่มีเพ้�อกันึ่แสุง แต่เอา 
จร่งๆ มีาแมีร์ก็ร้้แล้วแหละว่าพี�จะแอบอ่านึ่หนัึ่งสุ้ออีก 

“มาแมริ์ให้้เริาได้้เริียู่นริู้โด้ยู่การิลงมือิทุำา”

คุณธฤต์ิมา สุธีริะกุลชัยู่ 
(อิ๊�) MD54

เด็็กประจำำ�
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พอมีาแมีร์ปิีด้ไฟั พี�ก็ทุำาแบบเด่้มี ห้ย่ย่ย่ มัีนึ่เป็ีนึ่อะไร 
ทีุ�น่ึ่ากลัวมีากเลย่นึ่ะ ลองค่ด้ด้้ว่ามีีร่างคนึ่มีาย้่นึ่อย่้่นึ่อก 
มุ้ีงมีองเรา โด้ย่ทีุ�ไม่ีพ้ด้อะไรเลย่ไม่ีกระดุ้กกระด่้กด้้วย่ 
ตอนึ่นึ่ั�นึ่ค้อกลัวจนึ่ไมี่ร้้จะพ้ด้ว่าย่ังไง ซ่�งมีาแมีร์ทุ่านึ่ 
ทุำาแบบนึ่ั�นึ่อย่้่ 2-3 วันึ่ต่ด้จนึ่ตั�งแต่นึ่ั�นึ่เปี็นึ่ต้นึ่มีาพี�ก็ 
ไม่ีกล้าอ่านึ่หนัึ่งสุ้อตอนึ่กลางค้นึ่อีกเลย่    

Q: สิ�งทีุ�เรียนร้่เม่่�อได้ีเป็ีนเด็ีกปีระจำำา
มีาแมีร์อบรมีเราในึ่แบบทุี�ให้เราได้้เรีย่นึ่ร้้ด้้วย่ตัวเอง 
โด้ย่การลงมี้อทุำา สุอนึ่ให้ร้้จักใช่้เง่นึ่เพราะตอนึ่อย่้่ 
ปีระจำาจะต้องเบ่กค่าขนึ่มีกับมีาแมีร์ทุุกอาทุ่ตย่์  
รวมีถ่งเร้�องความีเปี็นึ่กุลสุตรีทุี�เวลาเราทุำาอะไรก็ต้อง 
เรีย่บร้อย่ มีีระเบีย่บว่นัึ่ย่ รับผ่่ด้ช่อบตัวเองได้้ กลับมีา 
จากโรงเรีย่นึ่ปุี�บก็ต้องเข้าห้อง Study Room เพ้�อทุำา 
การบ้านึ่โด้ย่ทุี �ไมี่ต ้องมีีค ุณพ่อคุณแมี่คอย่ด้้แล 
ทุุกอย่่างต้องจัด้การได้้ด้้วย่ตัวเองทัุ�งหมีด้ ถ่งขนึ่าด้ทีุ�
คุณแมี่ของพี�ออกปีากเลย่ว่าพี�เปี็นึ่เด้็กทุี�ด้้แลตัวเอง 
ได้้ดี้ก็เพราะว่าได้้อย่้่ปีระจำา   

และอีกสุ่�งหนึ่่�งทุี�ย่ังคงปีระทุับใจจนึ่ถ่งทุุกวันึ่นึ่ี�ก็ค้อ 
ช่่วงทุี�พี�ไมี่สุบาย่เปี็นึ่ไข้เล้อด้ออก จำาได้้ว่าตอนึ่นึ่ั�นึ่ 
มีาอย่้่ปีระจำาได้้แค่ 4 วันึ่ มีาแมีร์กระต้�ด้รีบพาพี�ไปี 
โรงพย่าบาล ด้้แลถามีไถ่ตั�งแต่อย่้่บนึ่แทุ็กซี�ว่าพี�เปี็นึ่ 
ย่ังไงบ้าง กระทุั�งได้้แอด้มี่ทุจนึ่ถ่งหาคนึ่มีาเฝั�าไข้ได้ ้
แล้วถ่งค่อย่โทุรบอกทุี�บ้านึ่พี� มีันึ่เปี็นึ่อะไรทุี�ทุำาให้พี� 
ใจช้่�นึ่มีากเลย่ในึ่ตอนึ่นัึ่�นึ่

อีกเร้�องก็ค้อตอนึ่ทุี�มีาแมีร์กระต้�ด้ทุ่านึ่จะเล่กปีระจำา 
เนีึ่�ย่ ทุ่านึ่ได้้ถามีเด็้กๆ ว่ามีีใครอย่ากได้้หนัึ่งสุ้อไหมี 

เปี็นึ่หนึ่ังสุ้อทุี �พี �ร ้ ้สุ่กได้้ว่า 
ในึ่สุมีัย่นึ่ั �นึ่ก็ด้้ว่นึ่เทุจมีาก 
แล้วนึ่ะ ซ่�งพี�อุ�ก็ได้้ขอมีา 2 
เล่มี จนึ่ถ่งตอนึ่นีึ่�ก็ยั่งคงเก็บ 
รักษาเอาไว้ด้้วย่เพราะมีันึ่ 
เหม้ีอนึ่เป็ีนึ่สุ่�งทีุ�พี�จะได้้ระล่ก 
ถ่งมีาแมีร์ หนึ่ังสุ้อทุี �เปี็นึ่ 
เหมี้อนึ่ความีทุรงจำาทุี �พี �มี ี

ร่วมีกันึ่กับมีาแมีร์                

Q: วััดีน้อยในค่วัาม่ทุรงจำำาเป็ีนอย่างไรบ้้างค่ะ
พี�นึ่ับถ้อศาสุนึ่าพุทุธแต่ก็ถ้กหล่อหลอมีด้้วย่คาทุอล่ก 
ถ่งจะไมี่ได้้มีีสุ่วนึ่ร่วมี ไมี่ได้้เข้าพ่ธีมี่สุซาทุุกเช่้า 
วันึ่อาทุ่ตย่์เหมี้อนึ่กับคนึ่อ้�นึ่ๆ ทุี�เปี็นึ่คาทุอล่ก แต่ 
วัด้นึ่้อย่สุำาหรับพี�ค้อสุถานึ่ทุี�ทุี�เราจะแวบข่�นึ่ไปีขอพร 
เปี็นึ่เสุมี้อนึ่สุ่�งย่่ด้เหนึ่ี�ย่วทุางจ่ตใจนึ่อกเหนึ่้อจากพระ 
แล้วพี �ก็ร้ ้สุ่กว่าถ้าเราเช่้ �อในึ่ความีรักของพระองค์  
พระองค์ก็จะรักล้กของพระองค์ทุุกคนึ่ก็เหมี้อนึ่กับ 
มีาแมีร์ทีุ�รักพวกเรา 
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Q: ทุำาไม่ต้อนนั�นถึึงไดี้อย่ ่ปีระจำำาแลั้วัอย่ ่นานแค่ ่
ไหนค่ะ
ตอนึ่นึ่ั�นึ่เข้ามีาแตร์ช่่วง ปี.3 สุาเหตุทุี�ต้องอย่้่ปีระจำา 
ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ีทุำางานึ่เป็ีนึ่หมีอ เพราะฉะนัึ่�นึ่
ตอนึ่เย่็นึ่ทุั�งค้่ต้องไปีคล่นึ่่ก ทุำาให้ไมี่มีีเวลามีารับเรา 
ทีุ�โรงเรีย่นึ่ ก็อย่้่ปีระจำาตั�งแต่ ปี.3 จนึ่ถ่ง มี.2 เพราะ 
หอนึ่อนึ่ปิีด้ตอนึ่เราอย่้่ มี.2 พอดี้   
 
Q: ต้อนนั�นร้่สึกยังไงทีุ�ได้ีอย่่ปีระจำำา
แฮปีปีี�สุุด้ๆ เพราะว่าเพ้�อนึ่เย่อะ ได้้ร้้จักรุ่นึ่พี� รุ่นึ่น้ึ่อง 
และเพ้�อนึ่ใหมี่ๆ ทุำาให้เราร้้สุ่กไมี่โด้ด้เด้ี�ย่วทุั�งๆ ทุี� 
ตัวเองก็มีีน้ึ่องสุาวนึ่ะ 
 
Q: การอย่่ปีระจำำาม่ีกฎระเบ้ียบ้อะไรทุี�ทุำาให้อึดีอัดี 
ไหม่ค่ะ
ตอนึ่นึ่ั�นึ่ย่ังเด้็กเลย่ไมี่ได้ร้้้สุ่กอ่ด้อัด้อะไรนึ่อกจากเร้�อง
ทุี�ไมี่ได้้ด้้ละคร เพราะย่ังเปี็นึ่เด้็กเล็กคุณคร้ก็อย่าก 
ให้รีบเข้านึ่อนึ่ แต่พอโตข่�นึ่เราก็ได้้ด้้แล้วนึ่ะ จำาได้้ว่า 
ละครตอนึ่นัึ่�นึ่ค้อเร้�องด้าวพระศุกร์ 
 
Q: ชีีวัิต้สนุกๆ ของการเปี็นนักเรียนปีระจำำาม่ีอะไร 
บ้้างค่ะ 
ถ้าจำาไม่ีผ่่ด้ก็ค้อเราต้องต้�นึ่ตั�งแต่ 6 โมีง มีาแมีร์จะมีา 
สุั�นึ่กระด้่�งปีลุกเรา ซ่�งสุ่�งแรกทุี�ต้องทุำาหลังจากลุก 
ออกจากเตีย่งก็ค้อการทุำาเตีย่งให้ต่งแล้วร้ด้มีุ้งเก็บให ้
เรีย่บร้อย่ จากนึ่ั�นึ่ค่อย่ลงไปีห้องนึ่ำ�าทุี�ช่ั �นึ่ล่าง ซ่�ง 
ห้องโถงใหญ่ๆ มีีบ่อนึ่ำ�าเอาไว้อาบนึ่ำ�าร่วมีกันึ่ เร้�อง 
อาบนึ่ำ�านึ่ี�ก็สุนึุ่กเพราะต้องนึุ่่งผ่้าถุง บางคนึ่อาบไปี 
อาบมีานุ่ึ่งผ้่าไม่ีดี้ก็หลุด้บ้าง โปี�บ้าง บางทีุก็แกล้งกันึ่
ด่้งผ้่าของเพ้�อนึ่บ้าง สุนุึ่กสุนึ่านึ่กันึ่ พอเสุร็จก็ทุานึ่ข้าว 
เช่้า ก่อนึ่จะรับเง่นึ่ค่าขนึ่มีจากคุณคร้แล้วเด้่นึ่เข้า 
โรงเรีย่นึ่ 

หลังกลับมีาโรงเรีย่นึ่ก็ทุานึ่ของว่างทุี �ห้องอาหาร 
ของว่างจะไม่ีซำ�า แต่ทีุ�ทุานึ่บ่อย่ๆ ค้อขนึ่มีปัีงหน้ึ่าหม้ี 
ทุานึ่จนึ่เบ้�อ จนึ่เด้ี�ย่วนึ่ี�พอเห็นึ่ขนึ่มีปีังหนึ่้าหมี้แล้ว 
ไม่ีทุานึ่อีกเลย่ 

สุ่วนึ่ตอนึ่กลางค้นึ่มีีเวลานึ่อนึ่ก็ไมี่นึ่อนึ่ช่อบมีุด้เตีย่ง 
ไปีหาเพ้�อนึ่ อย่่างเคสุแรกทุี�ระหว่างมีุด้ก็ได้้ย่่นึ่เสุีย่ง 
ฝีัเทุ้าของคร้กำาลังเด่้นึ่กลับมีาทีุ�ห้อง ด้้วย่ความีทีุ�ตกใจ 
ไมี่ร้้จะทุำาย่ังไงเลย่มีุด้ไปีนึ่อนึ่ราบอย่้่ใต้เตีย่งแทุนึ่ทุี� 
จะเข้ามีุ้งตัวเอง ซ่�งวันึ่นึ่ั�นึ่คร้จับไมี่ได้้เลย่ทุำาให้มี ี
ครั�งต่อไปี และต้องบอกก่อนึ่ว่าคราวนึ่ี �เตีย่งเราได้้ 

“การิเป็นนักเริียู่นปริะจำาทุำาให้้เริามีริะเบียู่บว่ินัยู่”
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ย่้าย่ไปีอย่้่ใกล้กับมีาแมีร์แล้ว เราช่อบคุย่กับเพ้�อนึ่ 
พอปีิด้ไฟัก็มีุด้เตีย่งคลานึ่ไปีเร้�อย่ๆ เพ้�อนึ่อย่้่แถว 2 
เตีย่งเราอย่้่แถว 4 ไปีถ่งก็ช่่ทุแช่ทุคุย่ไปีคุย่มีา อ้าว!  
เสุีย่งมีาแมีร์เด้่นึ่มีาเพราะเปี็นึ่ช่่วงตรวจเวรพอด้ี ซ่�ง 
มีาแมีร์มีาพร้อมีไฟัฉาย่อันึ่ใหญ่สุ่องสุ่าย่ไปีสุ่าย่มีา 
เราก็ตกใจอีกบอกเพ้�อนึ่ว่าเปีิด้มีุ้งด้่วนึ่แล้วนึ่อนึ่เบีย่ด้ 
กันึ่อย่้่บนึ่เตีย่งพากันึ่เงีย่บกร่บ ตอนึ่นึ่อนึ่ก็ค่ด้ในึ่ใจว่า
ไฟัฉาย่จะสุาด้มีาโด้นึ่เรากับเพ้�อนึ่หร้อเปีล่านึ่ะ แต่ก ็
รอด้เพราะมีาแมีร์เด่้นึ่ผ่่านึ่ไปีแบบทีุ�เราไม่ีถ้กจับได้้     

Q: สิ�งทีุ�ได้ีจำากการเป็ีนเด็ีกปีระจำำามี่อะไรบ้้างค่ะ  
หลาย่อย่่างเลย่ เร้�องแรกก็ระเบีย่บว่นึ่ัย่ นึ่ักเรีย่นึ่ 
ปีระจำาทุี�มีีตารางเวลาแบบเปี�ะๆ ปีระกอบกับเปี็นึ่ 
หัวหน้ึ่าห้องตั�งแต่ ปี.4 จนึ่ถ่ง มี.3 เลย่ทุำาให้เราร้้สุ่ก 
ว่าตัวเองย่่�งต้องมีีระเบีย่บว่นึ่ัย่ และอาจเปี็นึ่เพราะ 
เรามีีเข็มีเซอร์เวีย่มีด้้วย่ การรับใช่้เพ้�อนึ่มีนึุ่ษย่์ตามี 
สุถานึ่ภาพทุี�เราจะสุามีารถทุำาได้้ โด้ย่เฉพาะการทุี� 
เข้ามีาในึ่ศาสุนึ่ารับใช่้พระเจ้า ทุำาให้เราได้้มีีโอกาสุ 
ช่่วย่เหล้อในึ่หลาย่ๆ อย่่าง อีกทุั�งในึ่เร้�องของการมี ี
จ่ตใจทุี�โอบอ้อมีอารี ความีมีีเมีตตาช่่วย่เหล้อผ่้้อ้�นึ่ 

คุณว่ริาณี มีมุขกิจ
MD57

ร้้จักแบ่งปัีนึ่ เพราะตั�งแต่เด็้กคุณคร้จะเน้ึ่นึ่ย่ำ�าอย่้่เสุมีอ
ว่าเวลาเราได้้ขนึ่มีมีาไมี่ให้ทุานึ่คนึ่เด้ีย่วแต่ต้องแบ่ง 
เพ้�อนึ่ด้้วย่ และเน้ึ่�องจากก่จวัตรต่างๆ การมีีกฎระเบีย่บ 
หร้อการทุี�ได้้ใช่้ช่ีว่ตทุี�ต้องทุำาอะไรด้้วย่ตัวเองในึ่ตอนึ่
นัึ่�นึ่ สุ่งผ่ลให้การใช้่ชี่ว่ตในึ่ต่างปีระเทุศของเราง่าย่ข่�นึ่ 
ซ่�งเราค่อนึ่ข้างจะร้ ้สุ่กด้ีในึ่เร้ �องนึ่ี� เพราะว่าเราทุำา 
ทุุกอย่่างเป็ีนึ่เองตั�งแต่เด็้กนัึ่�นึ่เอง

Q: ค่วัาม่ผู่กพันกับ้วััดีน้อย
ตัวเราเป็ีนึ่คาทุอล่ก เพราะฉะนัึ่�นึ่ตอนึ่เช้่าทุุกวันึ่อาทุ่ตย์่ 
ของเด้็กปีระจำาก็ค้อการเข้าร่วมีมี่สุซาทุี �ว ัด้นึ่้อย่ 
สุมัีย่นัึ่�นึ่มีีเด็้กปีระจำาทีุ�เป็ีนึ่คาทุอล่กปีระมีาณ 10 กว่า 
คนึ่ เด็้กจะนัึ่�งเรีย่งกันึ่บนึ่พ้�นึ่อย่้่ข้างหน้ึ่า สุ่วนึ่มีาแมีร์ 
นัึ่�งบนึ่เก้าอี� มีีคุณพ่อไพโรจน์ึ่จากวัด้พระมีหาไถ่มีาทุำา 
ม่ีสุซาให้ ปีกต่แล้วม่ีสุซาจะใช้่เวลาปีระมีาณชั่�วโมีงน่ึ่ง 
บางอาทุ่ตย์่เราก็เป็ีนึ่คนึ่อ่านึ่พระวรสุาร หร้ออย่่างช่่วง 
จะสุอบก็มีีข่�นึ่ไปีสุวด้ภาวนึ่าบ่อย่เปี็นึ่พ่เศษ แมี้แต่ 
ตอนึ่ทุี�อย่้่ มี.3 หลังจากทุี�ไมี่ได้้เปี็นึ่เด้็กปีระจำาแล้ว 
ก็ย่ังมีีไปีสุวด้อย่้่ เพราะบางช่่วงทุี�วัด้นึ่้อย่จะมีีมี่สุซา 
สุำาคัญๆ ซ่�งเราก็ยั่งได้้เข้าไปีตามีโอกาสุนัึ่�นึ่ๆ อย่้่บ้าง   
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Q: เริ�ม่อย่่ปีระจำำาตั้�งแต่้เม่่�อไหร่ค่ะ
อย่้่ปีระจำาตอนึ่ปีระมีาณ ปี.1 แต่เป็ีนึ่การอย่้่ช่่วงสัุ�นึ่ๆ 
ปีระมีาณคร่�งปีีด้้วย่ความีจำาเปี็นึ่บางอย่่างของทุี�บ้านึ่ 
ตอนึ่แรกร้้สุ่กดี้ใจมีากทีุ�คุณแม่ีเอาเรามีาปีล่อย่โรงเรีย่นึ่ 
ปีระจำา เพราะจะได้้อย่้่กับเพ้�อนึ่ๆ แต่พอตกกลางค้นึ่
เทุ่านึ่ั�นึ่แหละร้องไห้ทุันึ่ทุี มีันึ่หว้าเหว่แล้วก็ร้้สุ่กเหงา 
สุนึุ่กแค่ตอนึ่อย่้่กับเพ้�อนึ่ แต่พอถ่งเวลานึ่อนึ่เราก ็
ร้องไห้ คุณคร้ก็มีาปีลอบนึ่ะว่า “ยั่ย่เอ๋ย่เดี้�ย่วก็ได้้ต้�นึ่ 
มีาเล่นึ่กับเพ้�อนึ่แล้ว”  ซ่�งพอเราต้�นึ่มีาก็สุนุึ่กเหม้ีอนึ่เด่้มี 
แต่กลางค้นึ่เราก็นึ่อนึ่ร้องไห้อีก วนึ่อย่้่แบบนีึ่�   

Q: เร่�องสนุกทุี�จำดีจำำาในชีีวัิต้นักเรียนปีระจำำาม่ีอะไร 
บ้้างค่ะ
ตอนึ่นัึ่�นึ่เราเด็้กมีากมีีอย่้่ค้นึ่หน่ึ่�งนึ่อนึ่ๆ อย่้่ร้้สุ่กปีวด้ฉี� 
เลย่จะลุกไปีเข้าห้องนึ่ำ�า ซ่�งระหว่างทุางเนึ่ี�ย่ต้องผ่่านึ่ 
ห้องของมีาแมีร์ก่อนึ่ วันึ่นัึ่�นึ่ปีระต้ห้องเปิีด้แง้มีไว้ด้้วย่
ความีสุงสุัย่เลย่สุ่องเข้าไปีแล้วด้ันึ่เห็นึ่มีาแมีร์ไมี่ได้้ 
คลุมีผ้่าทีุ�ศีรษะ เห็นึ่ผ่มีมีาแมีร์ชี่�ๆ ฟ้ัๆ ซ่�งเราไม่ีเคย่ 
เห็นึ่ภาพแบบนึ่ี�มีาก่อนึ่ ตอนึ่นึ่ั�นึ่จำาได้้ว่าตัวเองตกใจ 
มีากว่�งปีร้�ด้กลับมีาทีุ�เตีย่งแบบทีุ�ยั่งไม่ีทัุนึ่ได้้เข้าห้องนึ่ำ�า 
หลังจากนึ่ั�นึ่มีาเวลาปีวด้ฉี�ตอนึ่กลางค้นึ่ก็จะไมี่กล้า 
เด้่นึ่ไปี ใช่้ว่ธีกลั�นึ่เอา สุุด้ทุ้าย่ก็ค้อฉี�ราด้ตลอด้ต้อง 
เปีลี�ย่นึ่ผ้่าป้ีทีุ�นึ่อนึ่แทุบทุุกวันึ่ (หัวเราะ) เปีลี�ย่นึ่บ่อย่จนึ่ 
คร้มีาถามีว่าเพราะอะไรพี�ก็เลย่เล่าถ่งเหตุการณ์นัึ่�นึ่ให้

ฟััง คุณคร้ก็ขำาและบอกพี�ว่าทีุหลังก็เด่้นึ่ไปีเลย่ไม่ีต้อง
มีอง แต่ช่่วงหลังๆ ก็ไม่ีเป็ีนึ่แล้วนึ่ะเพราะใช้่ว่ธีปีรับตัว 
ด้้�มีนึ่ำ�าน้ึ่อย่ๆ เอาจะได้้ไม่ีปีวด้ห้องนึ่ำ�ากลางด่้กอีก     

Q: ได้ีอะไรกลัับ้ม่าจำากการเป็ีนเด็ีกปีระจำำาบ้้าง
นึ่่าจะเปี็นึ่การเอาตัวรอด้ การมีีระเบีย่บว่นึ่ัย่ เพราะ 
ทุุกอย่่างเราจะต้องเข้าแถวใครมีาก่อนึ่ได้้ก่อนึ่ และ 
อีกอย่่างค้อคุณคร้จะคอย่สุอนึ่อย่้ ่ตลอด้ว่า ต้อง 
เสุีย่สุละให้กับนึ่้อง พี�เอ๋ย่ร้้สุ่กว่าตัวเองมีีวุฒ่ภาวะ  
ทุางอารมีณ์ทุี�ด้ีข่�นึ่ แมี้ตอนึ่นึ่ั�นึ่จะย่ังเด้็กมีาก เราจะ 
มีางอแงเหมี้อนึ่อย่้่ทุี�บ้านึ่ไมี่ได้้ ต้องหัด้เกรงใจผ่้้อ้�นึ่ 
หร้ออย่่างการทุำาเตีย่งเหมี้อนึ่กันึ่ ทุุกวันึ่นึ่ี�ก็ย่ังเปี็นึ่นึ่ะ 
แบบต้องด่้งผ้่าป้ีทีุ�นึ่อนึ่ให้ต่งก่อนึ่ถ่งจะนึ่อนึ่ได้้   

Q: เด็ีกปีระจำำาจำะได้ีอย่่ใกล้ัชิีดีกับ้วััดีน้อย ได้ีใช้ีวััดีน้อย 
เป็ีนทีุ�พึ�งทุางใจำบ้้างไหม่ค่ะ
ตอนึ่เด็้กๆ เป็ีนึ่คนึ่ทีุ�ขี�นึ่อย่ด์้ งอแง เพ้�อนึ่ๆ ก็ช่อบล้อ 
สุมีัย่ก่อนึ่พี�เอ๋ย่ช่้ �ออาจ่ณ เพ้�อนึ่ก็แกล้งล้อช่้�อเปี็นึ่ 
ย่ัย่อาจมีบ้างอะไรบ้างพี �ก็ร้องไห้ เพ้ �อนึ่ว่านึ่่ด้นึ่่ง 
ก็ร้องไห้ หนึ่่อย่นึ่่งก็ร้องไห้ พี�ก็เลย่ช่อบว่�งข่ �นึ่ไปี 
วัด้นึ่้อย่จะฟั�องพระแมี่มีารีย่์ว่าเพ้�อนึ่แกล้งหนึ่้ หนึ่้จะ 
ทุำาย่ังไงด้ี หนึ่้ฟั�องแมี่ไมี่ได้้แมี่ของหนึ่้ไมี่อย่้่ พอฟั�อง 
เสุร็จก็ร้ ้สุ่กด้ีข่ �นึ่เพราะเหมี้อนึ่เราได้้มีีทุี �พ่ �งทุางใจ 
เหม้ีอนึ่เราได้้บอกใครสัุกคนึ่ เหม้ีอนึ่ได้้ฟั�องแม่ีของเรา

คุณอิริพิทุา เว่ชพันธุ์ 
(เอิ๋ย) MD56

“การิเป็นนักเริียู่นปริะจำาทุำาให้้มีวุ่ฒิิภาว่ะทุางอิาริมณ์ แม้ต์อินนั�นเริาจะยู่ังเด้็กมาก”

แม้่ว่ัาเร่อนนอนของเด็ีกปีระจำำาจำะเปีลีั�ยนไปี แต่้ค่วัาม่ทุรงจำำาของเด็ีกปีระจำำาทีุ�มี่ยังอย่่ในใจำมิ่ร้่ล่ัม่

เด็็กประจำำ�
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เพราะได้้เห็นึ่สุภาพการด้ำารงช่ีว่ตของชุ่มีช่นึ่คลองเตย่ 
คุณพ่ออัลเฟัรด้ บอนึ่แนึ่งค์ บาทุหลวงคาทุอล่ก 
คณะสุงฆ์เย่สุุอ่ตช่าวฝัรั�งเศสุ จ่งได้้ก่อตั�งบ้านึ่เทุพ 
ข่ �นึ่ เพ้ �อเปี็นึ่สุถานึ่ทุี �อบรมีด้้านึ่ภาษาอังกฤษและ 
การพ่มีพ์ด้ีด้ให้กับเย่าวช่นึ่ ต่อมีาในึ่ปีี พ.ศ. 2517 
หลังจากทุี �ซ่สุเตอร์มีัด้เด้อเลนึ่หนึ่่�งในึ่สุมีาช่่กคณะ 
อุร์สุุล่นึ่ได้้เข้ามีาร่วมีงานึ่ทุี�บ้านึ่เทุพ นึ่อกจากจะได้ ้
เห็นึ่ว่าเด้็กละแวกนึ่ั�นึ่ไมี่มีีใครด้้แล ซำ�าย่ังขาด้อาหาร 
ทุั�งเนึ่้�อตัวมีอมีแมีมีไปีด้้วย่ผ่งถ่านึ่ จ่งได้้ปีรับเปีลี�ย่นึ่ 
ให ้บ ้านึ่เทุพเปี ็นึ่ศ ้นึ่ย่ ์ร ับเล ี �ย่งเด้ ็กก ่อนึ่ว ัย่เร ีย่นึ่ 
นัึ่บตั�งแต่นัึ่�นึ่เป็ีนึ่ต้นึ่มีา

ก่อนึ่ทุี�ช่่วงปีี พ.ศ. 2523 โรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ 
ได้้เข้ามีาสุนึ่ับสุนึุ่นึ่ เนึ่้�องด้้วย่คุณแมี่ทุีโอด้อร์ได้้ขอให ้
ทุางสุมีาคมีนัึ่กเรีย่นึ่เก่ามีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ในึ่พระบรมี 
ราช่้ปีถัมีภ์ เข้ามีาด้แ้ลบ้านึ่เทุพแทุนึ่มีาแมีรท์ุี�ขณะนึ่ั�นึ่ 
อายุ่มีากแล้ว ซ่�งคุณสุุพัฒนึ่า อาทุรไผ่ทุ นึ่าย่กสุมีาคมีฯ 
ก็ได้้รับไมี้ต่อตั �งแต่นึ่ั �นึ่เร้ �อย่มีา ช่่วงแรกมีาแตร์ฯ 
ช่่วย่เหล้อในึ่ลักษณะของการหาทุุนึ่สุนึ่ับสุนึุ่นึ่โด้ย่ 
คุณนึ่ฤวร ทุวีสุ่นึ่ ปัีนึ่ย่ารชุ่นึ่ พอหมีด้วาระก็เป็ีนึ่ด่้ฉันึ่ 
ว่วรรณ สุารก่จปีรีช่าทุี�รับบร่หารบ้านึ่เทุพแห่งนึ่ี�ต่อ 
จนึ่กระทุั�งได้้ตำาแหนึ่่งนึ่าย่กสุมีาคมีฯ จ่งสุ่งต่อหนึ่้าทุี� 
ให้กับคุณสุุช่าด้า ลีสุวัสุด้่�ตระก้ล จวบจนึ่คุณศรชี่นึ่ก 
วัฒนึ่ศ่ร่ มีารับเปี็นึ่ปีระธานึ่โครงการบ้านึ่เทุพคนึ่ 
ปัีจจุบันึ่ 

ซ่�งตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2533 ทีุ�ด่้ฉันึ่ได้้ด้้แลบ้านึ่เทุพจนึ่ตอนึ่นีึ่� 

เปี็นึ่ทุี�ปีร่กษาฯ เราเนึ่้นึ่เร้�องสุุขภาพร่างกาย่ของเด้็ก 
มีาเป็ีนึ่อย่่างแรก มีีทีุมีแพทุย์่อาสุาเข้ามีาตรวจสุุขภาพ
เด็้กทุุกๆ ปีี ต่อมีาถ่งจะเป็ีนึ่เร้�องของการอบรมีสัุงคมี 
อารมีณ์ จ่ตใจ ทุี�เราเห็นึ่ว่าสุ่�งนึ่ี�ต้องมีาก่อนึ่เร้�องว่ช่า 
การสุ่วนึ่การศ่กษาก็มีีการจัด้หลักสุ้ตรการเรีย่นึ่การ 
สุอนึ่ใหมี่ โด้ย่ได้้รับการสุนึ่ับสุนึุ่นึ่จากมีหาว่ทุย่าลัย่ 
ศรีนึ่คร่นึ่ทุรว่โรฒ ปีระสุารมี่ตร และ โรงเรยี่นึ่สุาธ่ต 
ปีระสุานึ่ม่ีตร ฝั�าย่มัีธย่มี จุด้ปีระสุงค์ก็เพ้�อให้เด็้กของ
บ้านึ่เทุพพัฒนึ่าในึ่ทุุกๆ ด้้านึ่ ตั�งแต่ร่างกาย่ อารมีณ์ 
สัุงคมี จนึ่ถ่งสุต่ปัีญญา 

และถ่งแมี้ในึ่ช่่วงโคว่ด้-19 จะทุำาให้บ้านึ่เทุพต้อง 
หยุ่ด้พักช่ั�วคราว แต่ปีระธานึ่โครงการคนึ่ปีัจจุบันึ่ก็ย่ัง 
คงออกไปีเยี่�ย่มีเย้่อนึ่ คอย่สุ่งสุ้�ออุปีกรณ์การเรีย่นึ่ให้กับ 
เด้็กๆ รวมีถ่งสุ่งอาหารให้แก่บ้านึ่ทุี�มีีผ่้ ้สุ้งอายุ่และ 
ผ่้้ทุุพพลภาพในึ่ชุ่มีช่นึ่สุวนึ่อ้อย่ ซ่�งทุั�งหมีด้ทุี�กล่าวมีา 
ข้างต้นึ่เราไมี่สุามีารถทุำาสุ่�งเหล่านึ่ี�ได้้เพีย่งลำาพัง แต่ 
เพราะมีีหลาย่คนึ่คอย่ช่่วย่เหล้อด้้วย่จ่ตตารมีณ์เซอร ์
ทุี�มีีร่วมีกันึ่ จ่งต้องขอขอบพระคุณทุุกๆ คนึ่ทุี�ช่่วย่ 
บ้านึ่เทุพมีาเปี็นึ่อย่่างด้ี และเราก็จะพย่าย่ามีทุำาให้ด้ี
ทีุ�สุุด้ต่อไปี  

คุณว่ิว่ริริณ สาริกิจปริีชา 
MD44

ท่�ปรุ่้กษาบ้้านเทพและ

กรุ่รุ่มิการุ่บ้รุ่ิหารุ่บ้้านเทพ

สถานริับเลี�ยู่งเด้็กก่อินว่ัยู่เริียู่นบ้านเทุพ    

จากงานึ่ Mater Dei Trendsetter Leading The Way to Sustainability in Style ทุำาให้ได้้มีีโอกาสุพ้ด้คยุ่กับเหล่านึ่ักเรยี่นึ่เก่า 
มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ทุี�มีีสุ่วนึ่ร่วมีในึ่องค์กรการกุศลต่างๆ ทุี�ทุุ่มีเทุทุั�งแรงกาย่แรงใจเพ้�อเพ้�อนึ่มีนึุ่ษย่์และสุังคมีมีุ่งมีั�นึ่พัฒนึ่าให้ 
สุังคมีนึ่่าอย่้่ย่่�งข่�นึ่ในึ่ร้ปีแบบต่างๆ โด้ย่มีีจ่ตตารมีณ์เซอร์เวีย่มีทุี�ได้้รับการปีล้กฝัังมีาเปี็นึ่ทุี�ตั�ง วารสุารเซอร์เวีย่มีฉบับนึ่ี�จ่งอย่ากสุ่ง 
ต่อพลังงานึ่ดี้ๆ เหม้ีอนึ่กับศ่ษย์่เก่าทัุ�ง 6 ทุ่านึ่สุ่งต่อให้กับสัุงคมี  

Spirit of Serviam
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บ้านึ่อัญจลา ศ้นึ่ย่์คาทุอล่ก เช่ีย่งคำา จังหวัด้พะเย่า 
ก่อตั�งในึ่ปีี พ.ศ. 2535 โด้ย่คุณพ่อคาร์โล ล้ซซี� พระสุงฆ์ 
ในึ่คณะพระหฤทัุย่ของพระเย่ซ้เจ้าแห่งเบธารามี ผ้้่เป็ีนึ่ 
เจ้าอาวาสุวัด้แม่ีพระปีฏ่ิสุนึ่ธ่น่ึ่รมีล เชี่ย่งคำา ซ่�งแรกเร่�มี 
เด้่มีทุีคุณพ่อได้้เช่่ญซ่สุเตอร์ของคณะอุร์สุุล่นึ่ให้เข้ามีา 
ช่่วย่ในึ่เร้ �องของการเรีย่นึ่การสุอนึ่แก่เย่าวสุตรีในึ่ 
ชุ่มีช่นึ่ละแวกนัึ่�นึ่เป็ีนึ่จำานึ่วนึ่ 2 ครั�งต่อสัุปีด้าห์ แต่ด้้วย่ 
ช่่วงเวลานึ่ั�นึ่เก่ด้ตกเขีย่วระบาด้หนึ่ัก คุณพ่อคาร์โล 
กับคุณแม่ีทุีโอด้อร์ ฮาเนึ่นึ่เฟัลด์้ จ่งได้้ร่เร่�มีสุร้างบ้านึ่
บร่เวณใกล้ๆ วัด้เพ้�อเป็ีนึ่ทีุ�พักสุำาหรับคณะซ่สุเตอร์อีก
ทัุ�งเย่าวสุตรีในึ่ระดั้บชั่�นึ่มัีธย่มีต้นึ่จวบจนึ่ถ่งมัีธย่มีปีลาย่ 

ขณะเด้ีย่วกันึ่ทุี�นึ่ี�ก็เปี็นึ่สุถานึ่ทุี�มีอบการศ่กษา อบรมี 
ฝัึกอาช่ีพ อีกทุั�งย่ังสุร้างงานึ่ให้แก่ช่าวทุ้องถ่�นึ่ไปีด้้วย่ 
ในึ่ตัว จนึ่มีาในึ่ภาย่หลังเป็ีนึ่ระย่ะเวลากว่า 10 ปีีทีุ�ทุาง 
โรงเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีว่ทุย่าลัย่ได้้เข้ามีาช่่วย่เหล้อในึ่ 
ด้้านึ่ค่าใช่้จ่าย่ในึ่ฐานึ่ะทุี�เปี็นึ่โรงเรีย่นึ่ล้กของโรงเรีย่นึ่ 
มีาแตร์เด้อีฯ ของเราทัุ�งยั่งสุ่งคร้อาสุาสุมัีครข่�นึ่ไปีอบรมี 
หลักสุ้ตรการสุอนึ่ และในึ่ช่่วงปีิด้เทุอมีใหญ่ของทุุกปีี 
ก็ได้้มีีการเข้าค่าย่ทุี�บ้านึ่อัญจลาเปี็นึ่เวลาถ่ง 10 วันึ่ 
ของเด้็กนึ่ักเรีย่นึ่จ่ตอาสุาระด้ับช่ั�นึ่มีัธย่มีศ่กษาปีีทุี� 4  
วัตถุปีระสุงค์ก็เพ้�อให้เด้็กๆ ได้้เรีย่นึ่ร้้ว่ถีช่ีว่ต ได้้ทุำา 
ก่จกรรมีร่วมีกับนึ่้องๆ ไมี่ว่าจะเปี็นึ่การสุอนึ่ภาษา 
อังกฤษ คณ่ตศาสุตร์ ฯลฯ ซ่�งเมี้�อพอกลับมีาเด้็กๆ  
นึ่อกจากจะได้้เรีย่นึ่ร้ ้ซ่ �งกันึ่และกันึ่ ย่ังทุำาให้เขามีี 
ความีค่ด้ทีุ�โตข่�นึ่ และมีองโลกกว้างย่่�งข่�นึ่ไปีกว่าเด่้มี  

คุณชนินทุริ ปัญญาด้ิลก
MD50 

กรุ่รุ่มิการุ่ฝ่่าย์เลข็าน่การุ่ 

สมิาคมินักเรุ่ีย์นเก�า

มิาแตรุ่์เด็อ่วัิทย์าลัย์ 

ในพรุ่ะบ้รุ่มิรุ่าชููปถััมิภู์

บ้านอิัญจลา ศููนยู่์คาทุอิลิก เชียู่งคำา จังห้ว่ัด้พะเยู่า

SERVIAM January 2022   l   18



Special Olympics Thailand สุมีาคมีทีุ�ใช้่กีฬาเป็ีนึ่เคร้�องม้ีอโด้ย่มีี
วัตถุปีระสุงค์เพ้�อพัฒนึ่าคุณภาพชี่ว่ตผ้้่พ่การทุางสุต่ปัีญญา ไม่ีว่า 
จะเป็ีนึ่เร้�องของการพัฒนึ่าสุุขภาพพลานึ่ามัีย่ การสุ่งเสุร่มีในึ่เร้�อง 
ของการเรีย่นึ่ร้้ เตรีย่มีความีพร้อมีในึ่ช่่วงปีฐมีวัย่ อีกทัุ�งสุร้างโอกาสุ 
ทุางสุังคมีในึ่หลาย่ๆ มี่ต่ให้กับนึ่ักกีฬาในึ่ความีด้้แลของเรา  
ซ่�งหลาย่ๆ โครงการของสุเปีเช่ีย่ลโอล่มีปีิคนึ่ั�นึ่พย่าย่ามีทุี�จะ 
ขับเคล้�อนึ่ทุั�งเร้�องของการย่อมีรับผ่้้พ่การทุางสุต่ปีัญญาในึ่สุังคมี  
อย่ากสุร้างความีเข้าใจต่อชุ่มีช่นึ่เกี�ย่วกับการอย่้่ร่วมีกันึ่ของคนึ่ในึ่ 
สัุงคมีอย่่างเทุ่าเทีุย่มี (Social Inclusion) โด้ย่มีีกีฬาเป็ีนึ่สุ้�อกลาง 
ผ่นึ่วกกับการย่อมีรับความีเปี็นึ่มีนึุ่ษย่์ในึ่สุ่�งทุี�เขาเปี็นึ่เมี้�อทุั�ง 2  
อย่่างอย่้่ด้้วย่กันึ่รวมีกันึ่เป็ีนึ่หน่ึ่�งแล้วสัุงคมีนีึ่�จะเข้มีแข็งข่�นึ่

นึ่อกจากนึ่ั�นึ่ย่ังให้ความีสุำาคัญเร้�องของการปีระกอบอาช่ีพให้กับ 
ผ้้่พ่การทุางสุต่ปัีญญาซ่�งยั่งขาด้การย่อมีรับอย่้่ คนึ่สุ่วนึ่ใหญ่มัีกจะ 
ค่ด้ว่าผ่้้พ่การทุางสุต่ปีัญญานึ่ั�นึ่ไมี่สุามีารถทุำางานึ่ได้้ แต่จร่งๆ  
แล้วถ้าเป็ีนึ่งานึ่ร้ทีุนึ่และไม่ีจำาเป็ีนึ่ทีุ�จะต้องสุ้�อสุารมีากมีาย่ เขาก็
สุามีารถเรีย่นึ่ร้้ในึ่ทัุกษะเหล่านีึ่�ได้้เฉกเช่่นึ่กันึ่  

จ่งเป็ีนึ่ทีุ�มีาของ “โครงการปัีญญาหางานึ่” เป็ีนึ่สุ้�อกลางเพ้�อให้เก่ด้ 
การว่าจ้างงานึ่สุำาหรับนึ่ักกีฬาสุเปีเช่ีย่ลโอล่มีปีิค ซ่�งทุางเราเอง 
อย่ากให้ผ่้้ทุี�มีีธุรก่จเปีิด้โอกาสุรับนึ่ักกีฬาสุเปีเช่ีย่ลโอล่มีปีิคได้้เข้า 
ไปีทุำางานึ่ เพราะไม่ีเพีย่งเขาเหล่านีึ่�จะร้้กต่กา ยั่งสุามีารถปีรับตัว 
เข้ากับสุังคมีได้้ และก็พร้อมีทุี�จะเข้าไปีเปี็นึ่พนึ่ักงานึ่ทุี�ด้ีให้กับ 
องค์กร อีกอย่่างก็ค้อถ้าเราอ้าแขนึ่ให้เขาเหล่านีึ่�ได้้มีีอาชี่พการงานึ่ 
นึ่ั�นึ่หมีาย่ความีว่าเราได้้เปีิด้โอกาสุให้ผ่้้พ่การทุางสุต่ปีัญญาใช่้ 
ช่ีว่ตอย่้่ในึ่สุังคมีแบบปีกต่ ให้ได้้มีีคุณค่าในึ่ตัวเอง ไมี่เปี็นึ่ภาระ
ของครอบครัวซ่�งสุ่�งเหล่านีึ่�สุามีารถเปีลี�ย่นึ่ชี่ว่ตตัวเขาเองได้้เลย่      

คุณริัชนีว่ริริณ บูลกุล
MD51

ผูู้้อำานวัย์การุ่สมิาคมิก่ฬา

สเปเชู่ย์ลโอลิมิปิค

แห�งปรุ่ะเทศไทย์

Special Olympics Thailand

Scan
แบ้บ้ฟอร์ม่สำาหรับ้
สถึานปีระกอบ้การ

Spirit of Serviam
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เร่�มีมีาจากตอนึ่ทีุ�อย่้่สุหรัฐอเมีร่กาตนึ่เองมีีล้กทีุ�มีีความี 
ต้องการพเ่ศษ เลย่ทุำาให้เห็นึ่ว่ธีการพัฒนึ่าเด็้กรวมีถ่ง 
การให้ความีช่่วย่เหล้อด้้านึ่ต่างๆ ของทีุ�นัึ่�นึ่ พอกลับมีา 
เมี้องไทุย่ก็เก่ด้คำาถามีทุี�ว่าถ้าครอบครัวอ้�นึ่ๆ มีีล้กทุี�มีี 
ความีต้องการพ่เศษล่ะ? เขาจะไปีหาความีร้้ทีุ�ไหนึ่เขา 
จะไปีหากำาลังใจได้้จากทีุ�ไหนึ่ ซ่�งเราก็พย่าย่ามีมีองแล้ว 
ว่ามีีทุี�ไหนึ่บ้างทุี�สุามีารถให้ข้อมี้ลเหล่านึ่ี�ได้้คำาตอบก็
ค้อย่ังไมี่เห็นึ่ ด้ังนึ่ั�นึ่ตนึ่เองเลย่เอาปีระเด้น็ึ่นึ่ี�มีาคุย่กับ
พี�ๆ  น้ึ่องๆ มีาแตร์ฯ สุรุปีสุุด้ทุ้าย่ก็ได้้สุมีาช่่กช่าวพี�น้ึ่อง 
มีาแตร์ 8 คนึ่ และรุ่นึ่นึ่้องทุี�ร้้จักอีก 1 คนึ่ทุี�เขาเปี็นึ่ 
ผ้้่เชี่�ย่วช่าญด้้านึ่นีึ่�นัึ่�นึ่ก็ค้อคุณเพล่นึ่-ปีทุุมีมีาศ พรช่ำาน่ึ่ 
และเก่ด้เปี็นึ่มี้ลนึ่่ธ่เด้อะ เรนึ่โบว์ ร้มี (The Rainbow 
Room Foundation) ในึ่ทีุ�สุุด้      

เราตั�งใจให้เด้อะ เรนึ่โบว์ ร้มีเป็ีนึ่ศ้นึ่ย์่ให้ความีเข้าใจในึ่ 
เช่่งบวกเกี�ย่วกับเด็้กทีุ�มีีความีต้องการพ่เศษ เพราะเรา
ร้้ว่าปีกต่แล้วคุณพ่อคุณแม่ีทีุ�มีีล้กเป็ีนึ่เด็้กความีต้องการ 
พ่เศษจะได้้รับข้อมี้ลสุ่วนึ่ใหญ่ทุี�ฟัังแล้วอาจจะหมีด้ 
กำาลังใจ ฉะนึ่ั�นึ่เราจ่งอย่ากจะนึ่ำาเสุนึ่อมีุมีมีองอีกด้้านึ่ 
หนึ่่�งว่ามีันึ่ไมี่ได้้มีีแต่เร้ �องทุี�นึ่่ากังวล ครอบครัวย่ัง
สุามีารถพัฒนึ่าให้ล้กด้ีข่ �นึ่ได้้ เราแบ่งปีันึ่ทุั�งข้อมี้ล 
ปีระสุบการณ์ รวมีถ่งกำาลังใจ เพ้�อเปี็นึ่พลังเสุร่มีให้ 
กับคุณพ่อคุณแมี่ทุุกคนึ่ ขณะเด้ีย่วกันึ่ในึ่มี้ลนึ่่ธ่ก็ย่ัง 
มีีผ่้้เช่ี�ย่วช่าญให้คำาปีร่กษา ซ่�งทุั�งหมีด้ทุั�งมีวลทุี�ทุำามีา 

ก็ก่นึ่เวลากว่า 11 ปีี   

เนึ่้�องจากสุถานึ่การณ์โคว่ด้-19 เราจ่งจำาเปี็นึ่ต้องงด้ 
การรวมีกลุ่มีกันึ่ ด้ังนึ่ั�นึ่แทุนึ่ทุี�จะจัด้งานึ่เสุวนึ่าเหมี้อนึ่ 
ทุี�ผ่่านึ่ๆ มีา เราก็ได้้ย่้าย่ทุุกอย่่างเข้า Zoom ซ่�งก ็
เปี็นึ่เร้ �องด้ีอีกทุางหนึ่่ �งเพราะเคร้ �องมี้อนึ่ี �ทุำาให้เรา 
สุามีารถเข้าถ่งคุณคร้และผ่้้ปีกครองทุี�อย่้่ต่างจังหวัด้ 
ได้้ นึ่ั�นึ่หมีาย่ความีว่าองค์ความีร้้ทุี�มีีปีระโย่ช่นึ่์เหล่านึ่ี� 
ก็จะได้้เผ่ย่แพร่สุ่้วงกว้างอย่่างแทุ้จร่ง

นึ่อกจากนึ่ี�มี้ลนึ่่ธ่ก็พร้อมีให้คำาปีร่กษากับครอบครัว 
ผ่้้ทุี�มีีความีกังวลในึ่การด้แ้ลล้กทุี�มีีความีต้องการพเ่ศษ 
โด้ย่นัึ่กจ่ตว่ทุย่าอาสุา เปิี�ล-วรนัึ่นึ่ท์ุ ปีระเสุ่รฐเมีธ และ 
ถ้าไม่ีมีีโคว่ด้-19 เด่้มีทีุเรามีี Rainbow Room On The 
Road โครงการทุี�จัด้กลุ่มีผ่้้เช่ี�ย่วช่าญเด้่นึ่ทุางไปีเย่ี�ย่มี
ครอบครัวทุี�มีีล้กมีีความีต้องการพ่เศษตามีต่างจังหวัด้ 
และปีระเทุศเพ้�อนึ่บ้านึ่ แต่ก็มีีโครงการ Art of Making 
a Rainbow ทีุ�เพ่�งจบไปีเม้ี�อไม่ีนึ่านึ่มีานีึ่�ก็ค้อ Art Brut: 
Unseasoned Story เร้�องทีุ�ไม่ีได้้แต่ง น่ึ่ทุรรศการศ่ลปีะ 
ทุี�ผ่ลงานึ่แต่ละช่่�นึ่ออกมีาจากจ่ตว่ญญาณของศ่ลปีินึ่ทุี�
มีีความีต้องการเป็ีนึ่พ่เศษ สุำาหรับใครทีุ�ไม่ีได้้ไปีช่มีก็ไม่ี
ต้องผ่่ด้หวังเพราะเราจะจัด้น่ึ่ทุรรศการครั�งทีุ� 4, 5 และ 
6 จนึ่ถ่งช่่วงเด้้อนึ่เมีษาย่นึ่ถ่งพฤษภาคมีปีีนึ่ี�ทุี�หอศ่ลปี
วัฒนึ่ธรรมีแห่งกรุงเทุพมีหานึ่คร

คุณโริซาลีน่า 
อิเล็กซานเด้อิริ์ แมคเคยู่์ 
MD55 

ผูู้้ก�อตั�งมิูลนิธิิ

เด็อะ เรุ่นโบ้วั์ รุู่มิ

คุณว่รินันทุ์ ปริะเสิริฐเมธ 
MD56

ผูู้้รุ่�วัมิก�อตั�งและ

รุ่องปรุ่ะธิานกรุ่รุ่มิการุ่

มิูลนิธิิเด็อะ เรุ่นโบ้วั์ รุู่มิ

มูลนิธิเด้อิะ เรินโบว่์ ริูม
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มี้ลนึ่่ธ่รักษ์ไมี้ใหญ่ (Big Trees Foundation) ก่อตั�งมีาได้้ 11 ปีีแล้ว มีี 
ความีตั�งใจทุี�อย่ากจะเช่่ญช่วนึ่ให้ทุุกคนึ่ทุี�อย่้ ่ในึ่เมี้องเองก็ด้ีหร้อว่าอย่้ ่
นึ่อกเมี้องไปีนึ่่ด้หนึ่่อย่ก็ได้้ ช่่วย่กันึ่รักและด้้แลต้นึ่ไมี้ใหญ่ เพราะถ้า 
เมี้องขาด้ต้นึ่ไมี้ไปีก็เทุ่ากับว่าเราไมี่มีีอากาศหาย่ใจ สุ่�งแวด้ล้อมีก็จะ 
ย่ำ�าแย่่ มีลภาวะคงหนึ่ักหนึ่ากว่านึ่ี� กระทุั�งอากาศก็ไมี่แคล้วจะร้อนึ่กว่า 
ทุี �เปี็นึ่อย่้ ่ เพราะฉะนึ่ั �นึ่ถ้าเราด้้แลต้นึ่ไมี้ให้เขาสุุขภาพด้ี แข็งแรง 
สุวย่งามี ได้้มีีช่ีว่ตทุี�ย่้นึ่ย่าวต้นึ่ไมี้ก็จะสุ่งต่อสุุขภาพด้ีๆ ให้เรากลับมีา 
อีกทุอด้หน่ึ่�ง     

ซ่�งอาชี่พทีุ�เราผ่ลักดั้นึ่รวมีถ่งกำาลังปัี�นึ่กันึ่อย่่างหนัึ่กเลย่ก็ค้ออาชี่พทีุ�เรีย่กว่า 
รุกขกร (Arborist) ก็เพ้�อให้เขาได้้เข้ามีาทุำาหนึ่้าทุี�เสุมี้อนึ่เปี็นึ่หมีอของ 
ต้นึ่ไม้ี ไม่ีว่าต้นึ่ไม้ีจะสุ้งสัุกกี�สุ่บเมีตร ก็ต้องปีีนึ่ข่�นึ่ไปีด้้แลให้เขาปีลอด้ภัย่ 
งอกงามี ตรงไหนึ่ทุี�เปี็นึ่ก่�งผุ่ก็เอาออก ตรงไหนึ่มีีโพรงรุกขกรก็จะเปี็นึ่ 
ผ้้่ใสุ่ย่า โด้ย่ม้ีลน่ึ่ธ่รักษ์ไม้ีใหญ่จะรักษาไปีตามีอาการเอาเทุ่าทีุ�จำาเป็ีนึ่จร่งๆ 
ทัุ�งหมีด้ก็เพ้�อให้ต้นึ่ไม้ีได้้อย่้่ร่วมีกับคนึ่เม้ีองอย่่างย้่นึ่ย่าวเทุ่าทีุ�จะเป็ีนึ่ไปีได้้ 

สุำาหรับใครทีุ�อย่ากจะแจ้งให้เหล่ารุกขกรของเราไปีด้้แลต้นึ่ไม้ี เรามีีทัุ�งเฟัซบุ�ก 
แฟันึ่เพจทุี�รวมีเคร้อข่าย่รุกขกรทุั�งหมีด้ค้อสุมีาคมีรุกขกรรมีไทุย่ (Thai 
Arboriculture Association) หร้อสุามีารถแจ้งมีาทีุ�เพจ Big Trees Project 
ก็ได้้เช่่นึ่เดี้ย่วกันึ่ 

ไมี่ว่าเราจะออกไปีย่้นึ่อย่้่ทุี�ใด้ในึ่สุังคมี ไมี่ว่าจะเล็กหร้อใหญ่แต่ในึ่ใจของ 
นัึ่กเรีย่นึ่มีาแตร์เด้อีฯ ยั่งคงย่่ด้มัี�นึ่ในึ่จ่ตตารมีณ์เซอร์เวีย่มีม่ีเสุ้�อมีคลาย่

คุณอิริยู่า สูต์ะบุต์ริ
MD56 

ผูู้้รุ่�วัมิก�อตั�ง 

มิูลนิธิิรุ่ักษ์ไมิ้ใหญ่�

มูลนิธิริักษ์์ ไม้ให้ญ่ 

B
IG

 TREES PROJECT FOUNDAT
IO

N

Scan
สอบ้ถึาม่แลัะ
สั�งซ่�อสินค้่า

Spirit of Serviam
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วารสุารเซอร์เวีย่มีฉบับนีึ่�ขอแนึ่ะนึ่ำาราย่การเรีย่ลล่ตี�ทีุวีทีุ�มีีสุาระน่ึ่าสุนึ่ใจจากช่่อง Netflix เป็ีนึ่ราย่การทีุ�นึ่ำาเสุนึ่ออาชี่พใหม่ีๆ หร้ออาชี่พ 
ทีุ�คุ้นึ่เคย่ แต่ปีรับร้ปีแบบการทุำางานึ่หร้อการนึ่ำาเสุนึ่อ เพ้�อตอบโจทุย์่ความีสุนึ่ใจของตลาด้เฉพาะกลุ่มี ช่่วย่เปิีด้โลกทัุศน์ึ่ สุะทุ้อนึ่ความีค่ด้ 
ความีเปี็นึ่อย่้่ และรสุนึ่่ย่มีในึ่การใช่้ช่ีว่ตของผ่้้คนึ่หลากหลาย่ร้ปีแบบทุี�สุนึ่ใจเปี็นึ่พ่เศษในึ่ระย่ะนึ่ี� อาจจะด้้วย่เพราะในึ่ฐานึ่ะทุี�เปี็นึ่คร้ 
ราย่การเหล่านึ่ี�พาให้ค่ด้ถ่งการเตรีย่มีนึ่ักเรีย่นึ่สุำาหรับการใช่้ช่ีว่ตในึ่ศตวรรษทุี� 21 ให้มีีความีร้้ พ้�นึ่ฐานึ่ ทุักษะ และสุมีรรถนึ่ะทุี�จะ 
สุามีารถนึ่ำาไปีต่อย่อด้เช่้�อมีโย่งกับแรงบันึ่ด้าลใจของตนึ่เองและตอบโจทุย่์ความีต้องการของสุังคมี ราย่การปีระเภทุนึ่ี�มีีมีากมีาย่ 
หลากหลาย่ อาทุ่ 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 และเร้�องอ้�นึ่ๆ อีกมีากมีาย่ 
ในึ่บทุความีนีึ่�ขอย่กมีานึ่ำาเสุนึ่อ 4 ราย่การ ได้้แก่ My Million Pound Menu เมีน้ึ่เง่นึ่ล้านึ่, Tiny House Nation, Holiday Home 
Makeover with Mr. Christmas และ Best Leftovers Ever!

ในึ่ช่่วงเทุศกาลพระคร่สุตสุมีภพ ความีฝัันึ่ของหลาย่คนึ่ 
ค้อมีีบ้านึ่ทุี �ตกแต่งสุวย่งามีเหมี้อนึ่ในึ่ร้ปีภาพหร้อ 
ภาพย่นึ่ตร์ทีุ�เคย่ด้้ (และคงจะดี้มีากๆ ถ้ามีีคนึ่มีาช่่วย่ 
จัด้และตกแต่งบ้านึ่ให้) Holiday Home Makeover 
with Mr.Christmas เป็ีนึ่ซีรีส์ุทุางโทุรทัุศน์ึ่ของอเมีร่กา 
ปีี 2020 ทีุ�เกี�ย่วกับการแต่งบ้านึ่ในึ่วันึ่หยุ่ด้ เบนึ่จาม่ีนึ่ 
แบรด้ลีย่์ (Benjamin Bradley) โฮสุต์ด้ำาเนึ่่นึ่ราย่การ 
ผ้้่เป็ีนึ่มัีณฑนึ่ากรทีุ�โฟักัสุเร้�องการออกแบบตกแต่งบ้านึ่
และสุถานึ่ทีุ�ต่างๆ สุำาหรับเทุศกาลคร่สุต์มีาสุ

แบรด้ลีย่์ศ่กษาพัฒนึ่าทุักษะความีร้้และค่อย่ๆ สุะสุมี 
ของตกแต่งไว้หลาย่พันึ่ช่่ �นึ่เก็บไว้ในึ่โกด้ัง จนึ่เปี็นึ่ 
มีัณฑนึ่ากรทุี � เช่ ี �ย่วช่าญเร้ �องคร่สุต์มีาสุ และถ้ก 
เรีย่กขานึ่ว่าเป็ีนึ่ Mr.Christmas สุ่วนึ่ผ้้่ร่วมีงานึ่ของเขา
นึ่ั�นึ่ค้อทุีมีเอลฟั์ซ่�งก็ช่อบและคลั�งไคล้ในึ่เร้�องเด้ีย่วกันึ่ 
แถมีล้วนึ่เป็ีนึ่ผ้้่เชี่�ย่วช่าญในึ่การค่ด้ปีระด่้ษฐ์ของตกแต่ง 
คร่สุต์มีาสุเอง (DIY) อีกด้้วย่ พวกเขาทุุ่มีเทุทุำางานึ่เพ้�อ
เต่มีสีุสัุนึ่ในึ่วันึ่หยุ่ด้ให้กับครอบครัวและชุ่มีช่นึ่ทีุ�สุมีควร
ได้้รับการปีรับปีรุงใหมี่ในึ่ช่่วงเวลาทุี�สุนึุ่กสุนึ่านึ่ทุี�สุุด้ 
ของปีี  

ทุี �นึ่่าสุนึ่ใจสุำาหรับราย่การนึ่ี �นึ่อกเหนึ่้อไปีจากการ 
ด้้เพล่นึ่ๆ ทุี�ผ่้้ช่มีร้้สุ่กว่าได้้สุัมีผ่ัสุกล่�นึ่อาย่บรรย่ากาศ 
พาฝัันึ่ของเทุศกาลคร่สุต์มีาสุราวกับหลุด้เข้าไปีในึ่ 

Holiday Home Makeover 
with Mr. Christmas

Benjamin Bradley

บัตรอวย่พรคร่สุต์มีาสุสุวย่ๆ ยั่งได้้ “ว้าว” กับบางบ้านึ่
ทีุ�เม้ี�อตกแต่งเสุร็จนัึ่�นึ่ด้้เร่�ด้หร้อลังการ (จนึ่บางครั�งอาจ
จะแลด้้มีากไปีสัุกหน่ึ่อย่) แล้ว ยั่งได้้การเรีย่นึ่ร้้ทีุ�จะใสุ่
ใจในึ่เร้�องราวของแต่ละครอบครัว เพ้�อให้ตอบโจทุย่ ์
ความีต้องการและความีเป็ีนึ่ครอบครัวนัึ่�นึ่ๆ ยั่งรวมีถ่ง 
เคล็ด้ลับการเล้อกธีมี แบบ และสุี ในึ่การตกแต่งทุั�ง 
ต้นึ่คร่สุต์มีาสุและมีุมีต่างๆ ในึ่บ้านึ่อีกทุั�งการสุอนึ่ 
การทุำาของแต่งคร่สุต์มีาสุแบบ DIY อีกด้้วย่

Entertainment

Writer: ทีุนาม่ารี ผูลัาดิีกานนท์ุ MD52
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สุ่วนึ่ในึ่วันึ่ทุี�สุองผ่้้ปีระกอบการจะปีระชุ่มีกับนึ่ักลงทุุนึ่ 
ทุี �สุนึ่ใจทุีละราย่ๆ เพ้ �อตอบถ่งคำาถามีทุางธุรก่จ 
นึ่ำาเสุนึ่อแผ่นึ่งานึ่ทุางการตลาด้ และการบร่หารการเง่นึ่ 
หลังจากนึ่ั �นึ่ผ่้ ้ปีระกอบการจะจัด้อาหารกลางวันึ่ 
ราคาเต็มีให้แก่นึ่ักลงทุุนึ่และล้กค้าทุั�วไปี นึ่ักลงทุุนึ่ 
จะเก็บข้อมี้ลและสุัมีภาษณ์ล้กค้า ถ้าหากสุนึ่ใจจะ 
ร่วมีงานึ่กันึ่ นัึ่กลงทุุนึ่จะกลับมีาพบกับผ้้่ด้ำาเน่ึ่นึ่ราย่การ 
และผ่้้ปีระกอบการ ซ่�งเง่นึ่ลงทุุนึ่นึ่ั�นึ่มีีตั�งแต่ 200,000 
ปีอนึ่ด้์ (8,900,000 บาทุ) ถ่ง 1,000,000 ปีอนึ่ด้์ 
(44,873,950.00 บาทุ) 

เพราะจำานึ่วนึ่เง่นึ่ในึ่การลงทุุนึ่เปีิด้ร้านึ่อาหารในึ่ 
ปีระเทุศอังกฤษทุี �สุ ้งขนึ่าด้นึ่ี �ทุำาให้เข้าใจได้้ เมี้ �อ 
การตรวจสุอบแผ่นึ่การทุำางานึ่เปี็นึ่ไปีอย่่างเข้มีข้นึ่ในึ่ 
ทุุกราย่ละเอีย่ด้ “อาหารรสุเล่ศอย่่างเด้ีย่วไมี่เพีย่งพอ 
สุำาหรับการเปีิด้ร้านึ่อาหาร” สุ่ �งทุี �ทุำาให้ราย่การนึ่ี� 
สุนุึ่กน่ึ่าสุนึ่ใจนัึ่�นึ่ นึ่อกจากจะได้้เห็นึ่อาหารรสุเล่ศจาก
ทุั�วโลก รวมีถ่งอาหารไทุย่มีังสุว่รัต่ Greedy Khao 
และกะเพรา โด้ย่หนึุ่่มีต่างช่าต่สุองคนึ่ทุี�หลงรักอาหาร
ไทุย่แล้ว ย่ังเปี ็นึ่แนึ่วค่ด้ในึ่การลงทุุนึ่ทุี �แสุวงหา 
นึ่วัตกรรมี ความีแตกต่าง การรักษาความีสุมีำ�าเสุมีอ 
คงทุี �ในึ่รสุช่าต่และบร่การ อีกทุั �งแนึ่วโนึ่้มีต่อผ่ล 
การลงทุุนึ่ “ถ้าเราลงทุุนึ่กับคุณ เราจะได้้เง่นึ่ค้นึ่ได้ ้
อย่่างไร” รวมีถ่งการปีระเมี่นึ่ผ่้ ้ปีระกอบการว่ามี ี
ความีอด้ทุนึ่ มีุ ่งมีั �นึ่ พร้อมีเรีย่นึ่ร้ ้ ย่้ด้หยุ่ ่นึ่ และ 
สุามีารถรับการว่พากษ์ว่จารณ์ได้้หร้อไมี่ ตอนึ่ทุ้าย่  
ราย่การคนึ่ด้้จะรอลุ้นึ่ว่าผ่้้ปีระกอบการราย่ไหนึ่จะมีี 
ผ่้ ้สุนึ่ใจลงทุุนึ่ด้้วย่ เนึ่้ �องจากเปี็นึ่การลงทุุนึ่จร่งๆ  
จ่งมีีทุั�งได้้รับเล้อกหนึ่่�งราย่ทุั�งสุองราย่ หร้อไมี่ลงทุุนึ่ 
กับผ่้ ้ปีระกอบการทุี �เข้ารอบเลย่สุักราย่ เช่่นึ่กันึ่ทุี � 
บางครั�งปีระสุบการณ์สุามีวันึ่ก็ทุำาให้ผ่้้ปีระกอบการ 
ได้้ทุราบว่า ตนึ่เองย่ังไมี่พร้อมีหร้อก่จการตนึ่เองนึ่ั�นึ่ 
ไม่ีเหมีาะกับร้านึ่อาหาร

ราย่การเกี�ย่วกับการทุำาอาหารหร้อแข่งขันึ่กันึ่ทุำาอาหาร 
นัึ่�นึ่มีีมีากมีาย่หลาย่ราย่การ แต่สุ่�งทีุ�ราย่การเมีน้ึ่เง่นึ่ล้านึ่ 
ต่างออกไปีก็ค้อ ราย่การนึ่ี�นึ่ำาเสุนึ่อว่าทุี�ผ่้้ปีระกอบการ
หนึ่้าใหมี่ทุี�อย่ากเปีิด้ร้านึ่อาหารเปี็นึ่ของตัวเองจะต้อง 
นึ่ำาเสุนึ่อเมีนึ่้อาหารเล่ศรสุ มีีการนึ่ำาเสุนึ่อทุี�กระตุ้นึ่ 
ความีสุนึ่ใจ และแผ่นึ่ธุรก่จทุี�มีีความีเปี็นึ่ไปีได้้ทุี�จะ 
ทุำาให้ร้านึ่อาหารปีระสุบความีสุำาเร็จต่อกลุ่มีนึ่ักลงทุุนึ่ 
ทุี�ล้วนึ่แต่เปีน็ึ่ผ่้้ทุี�มีีช่้�อเสุยี่งในึ่วงการธุรกจ่อาหาร เครอ้ 
โรงแรมี ศ้นึ่ย่์การค้าฯ โด้ย่มีี เฟัรด้ ซีรีแย่ (Fred  
Sirieix) เปี็นึ่ผ่้ ้ด้ำาเนึ่่นึ่ราย่การ ในึ่แต่ละตอนึ่จะมี ี
ผ่้ ้เข ้าแข่งขันึ่ซ่ �งสุ่วนึ่ใหญ่เปี็นึ่คนึ่จากหลาย่สุาขา 
อาช่ีพ ทุี�เร่ �มีเข้ามีาในึ่ธุรก่จอาหารด้้วย่ใจรัก เปี็นึ่ 
เจ้าของแผ่งอาหาร รถเข็นึ่อาหารในึ่ตลาด้นึ่ัด้ หร้อ 
ทุำาอาหารสุ่งตามีทุี �ต่างๆ จากครัวในึ่บ้านึ่ตนึ่เอง  
แต่ละราย่ล้วนึ่อย่ากจะได้้เง่นึ่ลงทุุนึ่ไปีเปีิด้ร้านึ่อาหาร 
ของตนึ่เอง 

สุำาหรับร้ปีแบบของราย่การนึ่ั�นึ่ ผ่้้ปีระกอบการทุั�ง 2 
ทุีมีทุี�ผ่่านึ่การคัด้เล้อกจากเมีนึ่้อาหารและแผ่นึ่การ 
ลงทุุนึ่ จะได้้รับโอกาสุให้ทุด้ลองเปิีด้ร้านึ่อาหารทีุ�เม้ีอง 
แมีนึ่เช่สุเตอร์ โด้ย่วันึ่แรกจะเปี็นึ่การให้บร่การอาหาร 
คำ�าแบบทุด้ลองเปีิด้ตัว (ล้กค้าจ่าย่เพีย่ง 50% ของ 
ราคาปีกต่) จะมีีกลุ่มีผ่้้ลงทุุนึ่มีาทุี�ร้านึ่เพ้�อรับปีระทุานึ่ 
อาหาร คอย่สุังเกตการบร่หารจัด้การร้านึ่ การด้้แล 
ล้กค้า และปีฏ่ิก่ร่ย่าการตอบสุนึ่องของผ้้่ทีุ�มีาใช้่บร่การ 

My Million 
Pound Menu 

เม่น่เงินล้ัาน

Fred Sirieix
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Tiny House Nation เปี็นึ่เรีย่ลล่ตี�สุัญช่าต่อเมีร่กันึ่ทุี� 
ได้้รับแรงบันึ่ด้าลใจจากกระแสุความีน่ึ่ย่มีของบ้านึ่หลัง
เล็กๆ โด้ย่นึ่ำาผ้้่เชี่�ย่วช่าญด้้านึ่การปีรับปีรุงตกแต่งบ้านึ่
ทุั�วอเมีร่กา แซค ก่ฟัฟัินึ่ (Zack Giffin) มีาพร้อมี 
ทุีมีออกแบบเพ้ �อสุร้างบ้านึ่ในึ่ฝัันึ่ขนึ่าด้เล็กในึ่พ้�นึ่ทุี � 
ขนึ่าด้ไมี่เก่นึ่ 500 ตารางฟัุต (46 ตารางเมีตร) Tiny 
House Nation พ่สุ้จนึ่์ให้ผ่้้ช่มีราย่การร้้สุ่กได้้ว่าขนึ่าด้ 
ไมี่สุำาคัญเทุ่าการออกแบบสุร้างสุรรค์ โด้ย่มีีจอห์นึ่ 
ไวซ์บาร์ธ (John Weisbarth) เป็ีนึ่ผ้้่ร่วมีด้ำาเน่ึ่นึ่ราย่การ 

ราย่การนีึ่�น่ึ่าสุนึ่ใจในึ่สุองสุ่วนึ่ ทัุ�งสุ่วนึ่ของว่าทีุ�เจ้าของ 
Tiny House และความีค่ด้สุร้างสุรรค์การออกแบบ 
ตกแต่งบ้านึ่จ่�ว ด้้านึ่เจ้าของบ้านึ่นึ่ั�นึ่ค้อการต่ด้ตามี 
ความีค่ด้ เหตุผ่ล และเร้�องราวของผ่้้ทุี�ตัด้สุ่นึ่ใจจะ 
เปีลี�ย่นึ่ว่ถีช่ีว่ตไปีอย่้่บ้านึ่จ่�ว อาทุ่ ผ่้้ทุี�บ้านึ่โด้นึ่ไฟัปี�า 
เผ่าไหม้ี พ่อแม่ีทีุ�ย่่นึ่ดี้ขาย่บ้านึ่ใหญ่เพ้�อสุ่งล้กหลาย่คนึ่
เรีย่นึ่มีหาว่ทุย่าลัย่ สุามีีภรรย่าทุี�ย่กบ้านึ่สุวย่ให้เปี็นึ่ 
ศ้นึ่ย่์พักพ่งแก่ผ่้้หญ่งทุี�โด้นึ่ทุำาร้าย่ ครอบครัวทุี�อย่าก 
ปีลอด้ภาระหนึ่ี�สุ่นึ่ และคนึ่ช่่างสุะสุมีทุี�ซ้�อๆ จนึ่ของ 
ล้นึ่บ้านึ่แล้วมีาค่ด้ ได้้ว่าไมี่ไหวเลย่ขอเปีลี�ย่นึ่ตนึ่เอง 
แบบถอนึ่รากถอนึ่โคนึ่ ซ่�งทุั�งหมีด้นึ่ี�ไมี่ง่าย่เลย่ ด้ังนึ่ั�นึ่ 

Tiny House Nation

Zack Giffin, John Weisbarth

ก่อนึ่การเข้าไปีอย่้่ในึ่ Tiny House นัึ่�นึ่ ผ้้่ด้ำาเน่ึ่นึ่ราย่การ 
จะให้การบ้านึ่ต่างๆ แก่เจ้าของบ้านึ่ตั�งแต่การคัด้เล้อก 
ของทุี�จำาเปี็นึ่ การอย่้่ในึ่พ้�นึ่ทุี�จำากัด้และการลด้ขนึ่าด้ 
ของทุุกอย่่างทุี�มีีอย่้ ่ ในึ่สุ่วนึ่ของผ่้้ออกแบบตกแต่ง 
ภาย่ในึ่นึ่ั �นึ่ นึ่อกจากจะพย่าย่ามีจัด้สุรรพ้ �นึ่ทุี �ให ้
ตอบโจทุย่์ความีต้องการออกแบบจัด้พ้ �นึ่ทุี �ใช่้สุอย่ 
ให้ลงตัว ใช่้ปีระโย่ช่นึ่์ได้้ทุุกมีุมีทุุกตารางนึ่่ �วโด้ย่ 
คำานึ่่งถ่งรสุนึ่่ย่มี ว่ถีช่ีว่ต และอ้�นึ่ๆ แล้วทุี�สุำาคัญค้อ 
พย่าย่ามีให้ผ่้้ทุี�เข้าอย่้่ได้้มีีบ้านึ่ทุี�สุวย่งามี มีีความีสุุข 
ใช้่ชี่ว่ต ได้้ทุำาก่จกรรมี งานึ่อด่้เรกต่างๆ ต่อไปีได้้โด้ย่ 
ไมี่ร้ ้สุ่กว่าตัวเองถ้กพ้�นึ่ทุี�จำากัด้ให้ต้องเล่กสุ่�งทุี�ช่อบ 
หร้อลด้ระดั้บชี่ว่ตลง  

เมี้�อต่ด้ตามี Tiny House Nation ไปีเร้�อย่ๆ ผ่้้ช่มีอด้ 
ไมี่ได้้ทุี�จะเร่�มีค่ด้ถ่งคอนึ่เซ็ปีต์ Less is More เพราะ 
เห็นึ่การจัด้สุรรและใช่้สุอย่พ้�นึ่ทุี�อย่่างคุ้มีค่า รวมีถ่ง 
ความีไมี่จำาเปี็นึ่ทุี�จะมีีหร้อสุะสุมีอะไรเก่นึ่ความีจำาเปี็นึ่ 
ทุี�อด้จะตั�งคำาถามีกับตัวเองไมี่ได้้ว่าของทุี�สุะสุมีไว้ 
มีากมีาย่ เก่นึ่ความีจำาเป็ีนึ่นัึ่�นึ่เพ้�ออะไรและจร่งๆ แล้ว 
เราแต่ละคนึ่ต้องการพ้�นึ่ทีุ�สุ่วนึ่ตนึ่เทุ่าไหร่
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เด็้กมีาแตร์เด้อีฯ ทีุ�ไปีเข้าค่าย่ทีุ�บ้านึ่เพช่รสุำาราญคงจะ 
จำากันึ่ได้้ว่าก่อนึ่รับปีระทุานึ่อาหารคุณคร้จะให้เรา 
ร้องเพลงภาวนึ่าว่า “โมีทุนึ่ามีีอาหาร ด้อกไม้ีบานึ่และ 
แด้ด้ฝันึ่ ให้ทุุกคนึ่มีีสุุขแสุนึ่สุบาย่ ขอถวาย่โมีทุนึ่า 
อาแมีนึ่ ข้าวทุุกจานึ่ อาหารทุุกอย่่าง อย่่าก่นึ่ทุ่�งขว้าง 
เปี็นึ่ของมีีค่า ผ่้้คนึ่อด้อย่าก มีีมีากนึ่ักหนึ่า สุงสุาร 
บรรด้าเด็้กตาด้ำาๆ” 

จ่งเปี็นึ่เร้�องปีกต่ธรรมีด้าทุี�เวลาไปีรับปีระทุานึ่อาหาร 
ตามีร้านึ่และมีีของเหล้อ เราจะขอใสุ่ถุงกลับบ้านึ่แล้ว 
นึ่ำามีาอุ่นึ่สุำาหรับมี้�อต่อไปี ถ้าปีร่มีาณอาหารมีากก็อุ่นึ่ 
หลาย่ม้ี�อจนึ่เบ้�อกันึ่ไปีทัุ�งบ้านึ่ หร้อทุ่�งค้างไว้ในึ่ต้้เย็่นึ่จนึ่ 
กว่าจะถ่งเวลากำาจัด้ โด้ย่เฉพาะช่่วงล็อกด้าวนึ่์ WFH 
ทีุ�ทุุกคนึ่อย่้่บ้านึ่ ต่างก็กระหนึ่ำ�าซ้�อ สัุ�ง ตุนึ่ จนึ่ล้นึ่ต้้เย็่นึ่ 
สุมีควรต้องทุ่�งแต่ก็ทุั�งร้้สุ่กผ่่ด้และเสุีย่ด้าย่ แถมีในึ่ห้ 
ยั่งแว่วเพลงทีุ�เคย่ร้องทีุ�ค่าย่ จนึ่ได้้มีาด้้ราย่การแข่งขันึ่
เกี�ย่วกับการทุำาอาหารช่้�อแปีลกแถมีมีีไอเด้ีย่นึ่่าสุนึ่ใจ 
อย่่าง Best Leftovers Ever! ทุี�ช่วนึ่ผ่้้เข้าแข่งขันึ่ฝัีมี้อ 
ด้ีจากครัวในึ่บ้านึ่ตอนึ่ละ 3 คนึ่ มีาสุร้างสุรรค์อาหาร 
ค้างค้นึ่ให้กลาย่เปี็นึ่เมีนึ่้จานึ่ใหมี่เพ้�อช่่งเง่นึ่รางวัลถ่ง 
10,000 ด้อลลาร์  

บรรด้าอาหารค้างค้นึ่รวมีถ่งโจทุย่์ทุี�ได้้รับแต่ละครั�ง 
ก็ล้วนึ่แตกต่างทุั�งทุ้าทุาย่ เหมี้อนึ่กับ Fast Food to 
Fancy ค้อการเปีลี�ย่นึ่อาหารด้่วนึ่ทุี�เหล้อค้างในึ่ต้้เย่็นึ่ 
ไมี่ว่าจะเปี็นึ่แฮมีเบอร์เกอร์ เฟัรนึ่ช่์ฟัราย่สุ์ ทุี�ด้้ไมี่นึ่่า 
รับปีระทุานึ่แล้วกลาย่เปี็นึ่อาหารไฮเอนึ่ด้์ และก็ไมี่นึ่่า 
เช้่�อว่าตอนึ่ทุ้าย่ราย่การเม้ี�อกุ�กแต่ละคนึ่ย่กจานึ่ออกมีา 
จากเฟัรนึ่ช์่ฟัราย่ส์ุก็ถ้กเนึ่รม่ีต เป็ีนึ่เมีน้ึ่อ่ตาเลีย่นึ่ย่อกกี 

(Gnocchi) หน้ึ่าตาดี้ราวกับม่ีช่ล่นึ่ 4 ด้าว ซ่�งในึ่ทุุกๆ 
ตอนึ่ของราย่การจะเห็นึ่ถ่งการทุำาอาหารแห้งๆ มีันึ่ๆ 
แข็งๆ ให้กลับมีาด้้ดี้มีีสีุสัุนึ่ มีีชี่ว่ตชี่วา อีกตอนึ่ทีุ�สุนุึ่ก
สุำาหรับด่้ฉันึ่ก็ค้อโจทุย์่ทีุ�เอาลาบหม้ี ผั่ด้ไทุย่ และแพนึ่ง 
เนึ่้�อค้างค้นึ่ มีากำาหนึ่ด้ให้ผ่้้เข้าแข่งขันึ่สุร้างสุรรค์เปี็นึ่ 
ม้ี�อเย็่นึ่หร้ สุ่วนึ่กต่กาก็ห้ามีเปีลี�ย่นึ่มีาเป็ีนึ่อาหารไทุย่อีก 
ปีระเภทุ ต้องไปีให้ไกลจากสัุญช่าต่ต้นึ่ตำารับเทุ่านัึ่�นึ่  

ด้้านึ่กรรมีการผ่้ ้ตัด้สุ่นึ่ค้อ เด้ว่ด้ โซ (David So)  
ย่้ทุ้ปีเบอร์พ่วงตำาแหนึ่่งอ่นึ่ฟัล้เอนึ่เซอร์ด้้านึ่อาหารและ
ร้านึ่อาหารกับโรสุแมีรี ช่ลาเกอร์ (Rosemary Shrager)  
เช่ฟัและผ่้้เขีย่นึ่ตำาราอาหารช่้ �อด้ังจากเกาะอังกฤษ 
ด้ำาเนึ่่นึ่ราย่การโด้ย่แจ็คกี � ทุอห์นึ่ (Jackie Tohn) 
นึ่ักแสุด้งจากซีรีสุ์ GLOW โด้ย่ทุั�งสุามีจะช่่มี ให้คำา 
แนึ่ะนึ่ำาเร้�องอาหาร อีกทุั�งตัด้สุ่นึ่การแข่งขันึ่ ระหว่าง 
ทุี�ด้้ผ่้้ช่มีจะได้้เรีย่นึ่ร้้เคล็ด้ลับการถนึ่อมีอาหารเหล้อ 
ค้างค้นึ่ การนึ่ำาไปีปีรุงเป็ีนึ่อาหารจานึ่ใหม่ี และการใช้่
ทุรัพย่ากรอาหารอย่่างร้้คุณค่าจากผ่้้เช่ี�ย่วช่าญ เมี้�อด้้ 
Best Leftovers Ever! ไปีหลาย่ๆ ตอนึ่จะทุำาให้เห็นึ่ถ่ง
คุณค่าของอาหารค้างค้นึ่ในึ่ต้้เย็่นึ่ทุุกถุง ทุุกกล่อง และ
เร่�มีค่ด้กับตัวเองว่าจะเอาไปีทุำาอะไรต่อหร้อสุร้างสุรรค์
เป็ีนึ่เมีน้ึ่ใหม่ีๆ อะไรดี้นึ่ะ 
 

Best Leftovers Ever!

Jackie Tohn

ทุุกรายการทีุ�นำาม่าเล่ัาในบ้ทุค่วัาม่นี� ขณีะทีุ�ด่ีเพลิันๆ แต่้ก็เหม่่อนได้ีทุ่องไปีสัม่ผัูสวิัถีึชีีวิัต้ ค่วัาม่คิ่ดี การงานอาชีีพต่้างๆ 
นำาค่วัาม่ร้่พ่�นฐานบ้วักค่วัาม่สนใจำเฉพาะตั้วัในเร่�องนั�นๆ ไปีต่้อยอดี สร้างสรรค์่ แลัะมุ่่งมั่�นฝึ่กฝ่น จำนสาม่ารถึต้อบ้สนอง
ต่้อต้ลัาดีเฉพาะกลุ่ัม่ได้ีอย่างปีระสบ้ค่วัาม่สำาเร็จำ

BEFORE

AFTER
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