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ย้้อนกลัับไปเกืือบร้้อยปีีที่่�แล้้ว ณ ช่่วงเวลาที่่�คณะ
ซิิสเตอร์์กลุ่่�มแรกได้้เดิินทางมายัังประเทศสยาม เมื่่�อ
มาถึึงได้้สัักพัักก็็เห็็นว่่าจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีที่่�ดิินเพื่่�อทำำ�
อารามคณะอุุร์์สุุลิินและโรงเรีียน ซึ่่�งเมื่่�อได้้เห็็นที่่�ดิิน
ขนาด 18 ไร่่ บนถนนเพลิินจิิตที่่�ในอดีีตถืือว่่าไม่่ได้้อยู่่�
ใจกลางเมืืองทว่่ามีีความเหมาะสมหลายประการ คณะ
อุุร์์สุุลิินโดยสัังฆราชแปร์์รอสจึึงได้้รัับอนุุมััติิเงิินกู้้�
จาก Paris Foreign Missions Society เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2470
เพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินผืืนนี้้�รวมถึึงมีีอาคารไม้้ติิดผืืนดิินมา
พร้้อมกััน นั่่�นก็็คืือส่่วนที่่�เป็็นวััดน้้อยในปััจจุุบััน
อาคารไม้้หลัังนี้้�ได้้ถููกต่่อเติิม ปรัับปรุุง ผ่่านเรื่่�องร้้อน
เรื่่�องหนาว พร้้อมกัับประวััติิศาสตร์์ของประเทศไทย
มาหลายยุุคหลายสมััย มาวัันนี้้�อาคารหลัังนี้้�ได้้ถููก
บููรณะครั้้�งใหญ่่ พร้้อมอวดโฉมเปิิดวิิวด้้านใหม่่บน
ถนนหลัังสวนใจกลางกรุุงเทพมหานคร ว่่ายัังมีีอาคาร
โบราณที่่�มีีคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์ซ้้อนตััวมิิเคยได้้
เปิิดโฉมมาก่่อน

บููรณะทั้้ง� หมด เรีียกได้้ว่า่ เป็็นการบัันทึึกประวััติศิ าสตร์์
ของโรงเรีียนอีีกบทหนึ่่�งที่่�ยัังไม่่เคยมีีมาก่่อน
ในฉบัับนี้้�เราเลยได้้พููดคุุยกัับ 2 ท่่านที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่าน
การสััมภาษณ์์ของโรสซาลีีน่่า อเล็็กซานเดอร์์ แม็็คเคย์์
(โรส) MD55 คนแรกคืือ ดร.ยุุวรััตน์์ เหมะศิิลปิิน (โก้้)
MD63 สถาปนิิกผู้้�เชี่่ย� วชาญการอนุุรัักษ์์อาคารโบราณ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายดููแลการปรัับปรุุงอาคารหลัังนี้้�
จนเสร็็จสมบููรณ์์ ดร.โก้้เล่่าเรื่่�องสนุุกๆ มากมาย
ได้้พาเราย้้อนกลัับไปในวัันที่่�ก่่อนและระหว่่างการ
ปรัับปรุุงจวบจนพาเราชมอาคารที่่�บููรณะเสร็็จ และ
ปาริิชาต ทองใหญ่่ ณ อยุุธยา (น้ำำ�� ) MD58 ผู้้�เขีียน
หนัังสืือ “วััดน้้อย 102 ปีี” จากตอนแรกคิิดว่่าจะจััด
ทำำ�เป็็นเอกสารเพีียงไม่่กี่่�หน้้าแต่่ในท้้ายที่่�สุุดกลาย
เป็็นหนัังสืือร้้อยกว่่าหน้้า หนัังสืือเล่่มนี้้�ถืือว่่าเป็็น
ประวััติิศาสตร์์ของโรงเรีียนอีีกฉบัับที่่�ควรค่่าแก่่การ
เก็็บทีีเดีียวค่่ะ
เมื่่อ� เมืืองไทยเข้้าสู่ฤ�่ ดููร้อ้ น อากาศร้้อนๆ แบบนี้้จุุดห
� มาย
ปลายทางของเราคงต้้องไปเที่่�ยวทะเลเพื่่�อคลาย
ความร้้อน ดัังนั้้น� ในฉบัับนี้้เ� ราจะพาทุุกคนไปเที่่ย� วทะเล
ใต้้ เกาะหลีีเป๊๊ะแห่่งจัังหวััดสตููล เกาะที่่�หาดทรายขาว
น้ำำ ��ทะเลใสดัั งกระจกมองทะลุุไปถึึ งใต้้ท้้ องทะเล
และสำำ�รวจโลกใต้้น้ำำ��ที่่�สวยประทัับใจ เรีียกได้้ว่่าเป็็น
หนึ่่�งในเกาะในดวงใจก็็ว่่าได้้ ไม่่มีีผิิดหวัังแน่่นอนค่่ะ

วารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้�เทใจให้้กัับเรื่่�องราวของ
“วััดน้้อย” แบบเต็็มๆ เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลองวััดน้้อย
ครบ 102 ปีีในปีีนี้้� และในเดืือนพฤษภาคมวััดน้้อย
จะบููรณะอย่่างเสร็็จสมบููรณ์์ นอกจากนั้้�นจะมีีหนัังสืือ
“ได้้รู้้�จััก คืือได้้รััก...มาแตร์์เดอีี 102 ปีี วััดน้้อย
แห่่งความทรงจำำ�” ออกมาให้้พวกเราได้้อ่า่ นกััน ซึ่่ง� เป็็น
การรวบรวมข้้อมููลต่่างๆ ทางประวััติิศาสตร์์ผ่่าน
เอกสารมากมาย ผ่่านบทสััมภาษณ์์ รวมทั้้ง� ข้้อมููลการ ขอให้้สนุุกในการอ่่านและท่่องเที่่ย� วไปพร้้อมกัับเราค่่ะ

Mater Dei Alumnae Association

สารจากนายกสมาคมนัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
นายกสมาคมฯ
อรนุุช ว่่องปรีีชา
ป๊๊อด MD49

ทางโรงเรีียนร่่วมกัับสมาคมฯ จััดการส่่งมอบภาพกิิจกรรม Wat Noi 102 Years of Cherished Memories ในวัันที่่� 4 มีีนาคม 2565 ที่่�ผ่า่ นมา
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สำำ�หรัับเด็็กมาแตร์์ฯ วััดน้้อยเป็็นหััวใจ
ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
วััดน้้อยนี้้�มีีมาก่่อนการก่่อตั้้�งโรงเรีียน
วััดน้้อยในความรู้้�สึึกของพวกเรานั้้�นเป็็นเหมืือนสถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
สวยงาม และสงบ ทุุกครั้้ง� ที่่ไ� ด้้ขึ้้น� ไปบนวััดน้อ้ ยจะรู้้�สึกึ ถึึงความสงบและ
เย็็นใจ เนื่่อ� งจากวััดน้อ้ ยตั้้�งอยู่่ใ� จกลางโรงเรีียน ได้้เดิินผ่่านใต้้ถุุนวััดน้อ้ ย
เป็็นประจำำ� ได้้เห็็นบัันไดโค้้งหน้้าวััดน้้อย และทุุกครั้้�งที่่�นัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์ฯ มีีโอกาสกลัับมาที่่�โรงเรีียนก็็จะต้้องมาถ่่ายรููปที่่�หน้้าบัันได
วััดน้้อยกัันอยู่่�เสมอ

ขอบพระคุุณคุุณอำำ�พน กิิตติิอำ�พ
ำ น องคมนตรีี ที่่ไ� ด้้ให้้เกีียรติิมาร่่วมงาน
และได้้ให้้เกีียรติิกล่่าวเปิิดงานส่่งมอบภาพศิิลป์์ ขอขอบพระคุุณ
อาจารย์์ สุุมิ ิ ต รา พงศธร MD38 พี่่ � ต้ ้ อ ย-ศรีีมนา สุุริิ ย ะ MD36
และขอขอบพระคุุณศิิลปิินนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์ฯ ทุุกท่่านที่่�ได้้ทุ่่�มเท
และเสีียสละสร้้างสรรค์์งานศิิลป์์เพื่่�อการบููรณะวััดน้้อย ดัังรายนาม
ต่่อไปนี้้� พี่่�หมูู-เจิิดศิิริิ สุุขเสริิม MD37 พี่่�นงเยาว์์ กุุลชล MD37
พญ.ไอรีีน ศุุภางคเสน MD37 พี่่�ทิิพย์์รััตน์์ หงสไกร MD37 พี่่�เดืือนโอท์์ซููกิิ MD37 พี่่�หมูู-อััสนีียา สุุวรรณศิิริิกุุล MD37 พี่่�โหน่่ง-กษมน
กิิตติิอำำ�พน MD43 พี่่�ดวงแก้้ว ศรีีไชยวาน MD46 พี่่�น้้อง-นิิลุุบล
นัันทาภิิวััฒน์์ MD46 พี่่�จ๊๊ะ-ระวิิวรรณ วงศ์์สุุรไกร MD47 พี่่�สาวิิตรีี
รมยะรููป MD47 จอย-สุุภััสสรณ์์ วราไชยสิิทธิ์์� MD49 ปื๊๊�ด-ชนิินทร
ปััญญาดิิลก MD50 ปุ๋๋�ม-อลิิศรา สุุวรรณปริิญญา MD50 จิิรายุุ
สุุวััณณาคาร MD52 ยุ้้�ย-จุุฑาพร เตชะไพบููลย์์ MD53 จอม-มุุจลิินท์์
กิิติิสิิทธิ์์� MD61 ขอขอบคุุณผู้้�ตั้้�งชื่่�องาน พี่่�ปั๊๊�น-สุุธนา ณ ป้้อมเพชร
MD46 พี่่�อ้้อย-อ้้อมพร ลุุลิิตานนท์์ MD46 ผู้้�วาดภาพโปร์์ไฟล์์งาน
ป่่าน-อชิิรญา ว่่องเดชากุุล MD89 ขอขอบคุุณทีีมงาน ก้้อย-กุุลฤดีี
ชวนไชยสิิทธิ์์� MD49 ที่่�ได้้จััดทำำ�วีีดีีโอ จ๋๋า-ผาสุุก สััมปุุณณะโชติิ
MD49 เปิ้้�ล-วรนัันท์์ ประเสริิฐเมธ MD57 อิิน-อิินทุุกานต์์ คชเสนีี
สิิริิสัันต์์ MD57 เปิ้้�ล-เพชรริินทร์์ มีีเดช MD59 เกด-กุุลศิิริิ ไชยนพกุุล
MD65 ปุ๊๊�กกี้้�-สิินีีนารถ เองตระกููล MD67 และทีีมสมาคมฯ ทุุกท่่าน
ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จนี้้� ขอขอบพระคุุณคณะครููโรงเรีียนมาแตร์์ฯ
นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์ฯ และพี่่ๆ� คนทำำ�งานมาแตร์์ฯ ที่่ช่� ว่ ยในการส่่งมอบ
ภาพศิิลปะให้้แก่่ผู้้�สนัับสนุุน

วััดน้้อยเป็็นความงดงามและคลาสสิิก เมื่่�อได้้มีีโอกาสขึ้้�นไปชมในช่่วง
ของการบููรณะ ได้้ฟัังโก้้-ยุุวรััตน์์ เหมะศิิลปิิน MD63 ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแล
การบููรณะวััดน้อ้ ยของโรงเรีียนมาแตร์์ฯ ร่่วมกัับอาจารย์์สุุมิติ รา พงศธร
MD38 ฟัังโก้้บรรยายถึึงรากฐานเดิิมของวััดน้้อย ตั้้�งแต่่การขููดเพื่่�อหา
สีีดั้้ง� เดิิม เสา ฝ้้าเพดาน ที่่เ� ก็็บสััมภาระของมาแมร์์ บัันได ลายมืือมาแมร์์
รวมถึึงข้้าวของที่่�จะมาจััดทำำ�พิิพิิธภััณฑ์์บนวััดน้้อย ฟัังแล้้วก็็เกิิด
ความรู้้�สึกึ ทึ่่ง� ในการเก็็บรายละเอีียดของโก้้ และต้้องขอบคุุณกัับการดููแล
รัักษาวััดน้้อยของโรงเรีียน และภููมิิใจเหลืือเกิินในการเป็็นเด็็กมาแตร์์ฯ
ซึ่่�งพี่่�ๆ น้้องๆ สามารถหาอ่่านบทสััมภาษณ์์ของโก้้ได้้ในวารสาร
เซอร์์เวีียมเล่่มนี้้�นะคะ
และในเดืือนพฤษภาคมจนถึึงปลายเดืือนพฤศจิิกายน สมาคมฯ จะเริ่่ม�
ส่่งข่่าวกิิจกรรมฉลองครบรอบ 95 ปีี และการก้้าวเข้้าสู่่� 100 ปีี ของ
ในการเฉลิิมฉลองวััดน้้อยครบ 102 ปีี โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ด้้วยคุุณภาพของการศึึกษาที่่ดีี� ควบคู่่�กัับ
โดยการประสานงานของสมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย การอบรมจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียม ให้้นัักเรีียนมาแตร์์ฯ รู้้�จัักการรัักและ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ได้้จััดกิจิ กรรม Wat Noi - 102 years of Cheri- รัับใช้้ตามแนวทางของคณะนัักบวชอุุร์์สุุลิินค่่ะ
ished Memories ที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือจากนัักเรีียนเก่่าจััดทำำ�ผลงาน #spiritofserviam
ศิิลปะมอบให้้กับั โรงเรีียน อีีกทั้้ง� ได้้รับั การสนัับสนุุนจากนัักเรีียนเก่่าและ #mypridemyschoolmaterdei
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วารสารเซอร์์เวีียม

OPINION
Writer: อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร MD38

เมื่่� อ ได้้ ชื่่ � น ชมผลงานผ้้ า ปัั ก ครอสติิ ชวั ั ดน้ ้ อ ยของ
ชนิินทร โคมิิน ปััญญาดิิลก MD50 กรรมการฝ่่าย
เลขานุุการ และการถัักหมวกไหมพรมเพื่่�อบริิจาค
ภายใต้้การนำำ�ของศรีีชนก วััฒนศิิริิ MD44 อุุปนายก
สมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ ผู้้�รัับผิิดชอบงานบ้้านเทพฯ
ทั้้� ง ครููสอนการงานระดัั บ ประถมเล่่ า ให้้ ฟั ั ง ว่่ า ใน
ช่่วงโควิิด-19 ได้้สอนงานฝีีมืือทางออนไลน์์ให้้กัับ
นัักเรีียน รวมถึึงเหล่่าแม่่ๆ นัักเรีียนเก่่าคุุยกัันว่่า
คิิดถึึงครููแต๋๋ว-พิิมานทิิพย์์ เพราะเมื่่�อครั้้�งตอนยัังเรีียน
กัับครููไม่่ได้้สนใจการเรีียนสัักเท่่าไหร่่ ทำำ�ให้้ตอนนี้้�
ช่่ วยคุุณครููสอนลููกได้้ ไม่่ เต็็ มที่่ � เลยอดไม่่ ได้้ ที่่ � จะ
ขอทบทวนเรื่่�องงานการฝีีมืือของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััย ให้้นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ ได้้ย้้อนมอง
อดีีต โดยจะขอแบ่่ ง ปัั น ไปที่่ � ร ะดัั บ ประถมศึึ ก ษา
เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ช่่วงเวลาที่่�ตนเองเป็็นครููแล้้วเท่่านั้้�น
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วารสารเซอร์์เวีียม

พ.ศ. 2521 คืือปีีแรกที่่�ดิิฉัันได้้เข้้ามาเป็็นครููและยัังเป็็น
ปีีที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการมีีการปรัับปรุุงหลัักสููตรใหม่่
ซึ่่ง� คุุณแม่่บุุญประจัักษ์์ได้้ขอให้้ดิิฉันั ไปเข้้ารัับการอบรม
การใช้้หลัักสููตรตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคมก่่อนที่่จ� ะเข้้ามาเป็็น
ครููจริิงๆ พอเดืือนพฤษภาคมกระทรวงศึึกษาธิิการก็็
ได้้สร้้าง “กลุ่่�มการงาน” ขึ้้�นมาเพื่่�อให้้เรีียนรู้้�งานช่่าง
งานประดิิษฐ์์ งานอาหาร และงานเกษตร โดยแบ่่ง
เป็็นหน่่วยการเรีียนย่่อยๆ เรื่่�องละ 3-5 คาบ คำำ�ว่่า
“การฝีีมืือ” นั้้�นไม่่มีีในหลัักสููตรพุุทธศัักราช 2521
ทว่่าโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยและคุุณครููแต๋๋วผู้้�ซึ่่�ง
สอนดิิฉัันตั้้�งแต่่ประถมศึึกษา ก็็ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการสอน
การฝีีมืือให้้กัับนัักเรีียนชั้้�นประถมอย่่างเข้้มแข็็ง ซึ่่�ง
ครููประถมศึึ ก ษาในช่่ ว งนั้้� น ได้้ เ ห็็ น พ้้ อ งต้้ อ งกัั น ว่่ า
โรงเรีียนต้้องรัักษาการสอนการฝีีมืือเอาไว้้ในกลุ่่�ม
การงาน ขณะที่่�ก็็ต้้องจััดการสอนงานอื่่�นๆ สนองตาม
จุุดประสงค์์ของหลัักสููตรร่่วมด้้วย
ช่่วงนั้้�นพี่่�อรพัันธุ์์� เปล่่งวาณิิช สายบััว MD25 และ
คุุณครููปรีีดา อิิทธิิกุุล ภิิรมย์์สวััสดิ์์� MD24 นัักเรีียนเก่่า
ที่่�มีีความถนััดในวิิชาการฝีีมืือทั้้�ง 2 ท่่านก็็มีีลููกสาวที่่�
เรีียนอยู่่�ชั้้น� ประถม จึึงได้้อาสาเข้้ามาช่่วยดิิฉันั จััดการให้้
งาน “เย็็บ ปััก ถััก ร้้อย” ที่่เ� ราเรีียกรวมๆ ว่่า “การฝีีมือื ”
นั้้� น มีีระบบเป็็ น ขั้้� น ตอน มีีการกำำ �ห นดชิ้้� น งานให้้
นัักเรีียนได้้ฝึึกปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับวััย ซึ่่�งพอได้้รุ่�น่ พี่่�ที่่�

มีีทั้้ง� ความรู้้�และรัักในงานการฝีีมือื พร้้อมกัับคุุณครููแต๋๋ว
ที่่�เป็็นดั่่�งกำำ�ลัังสำำ�คััญในการเตรีียมการเรีียนการสอน
ทำำ�ให้้งานเย็็บ ปััก ถััก ร้้อยจึึงยัังคงอยู่่�คู่่�กัับโรงเรีียน
ของเราได้้อย่่างมีีเอกลัักษณ์์ เมื่่�อถึึงงานนิิทรรศการ
ประจำำ�ปีีในเดืือนพฤศจิิกายน ทางโรงเรีียนก็็ได้้ยกห้้อง
เรีียนให้้ครููแต๋๋วถึึง 2 ห้้อง เพื่่�อจััดแสดงผลงานของ
นัักเรีียนตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1-6 ด้้วยความ
ภาคภููมิิใจ ต่่อมาโรงเรีียนไม่่อนุุญาตให้้นัักเรีียนนำำ�
การฝีีมืือกลัับไปทำำ�ที่่�บ้้าน เพราะมีีคุุณแม่่บางท่่านที่่�
มาร่่วมงานนิิทรรศการชื่่�นชมแต่่ผลงานของตนที่่�ได้้
ทำำ�แทนลููกสาว โรงเรีียนจึึงได้้ขอให้้ครููแต๋๋วลดขนาด
ของชิ้้�นงานลงเพื่่�อที่่�เ ด็็กจะได้้ทำำ�งานเสร็็จภายใน
ชั่่�วโมงเรีียน พร้้อมกัับลดห้้องนิิทรรศการให้้เหลืือ
ห้้องเดีียว ผลก็็คือื เกิิดการชื่่�นชมกัันอย่่างจริิงจััง เพราะ
คุุณแม่่ๆ ไม่่เคยได้้เห็็นผลงานของลููกมาก่่อนและ
ไม่่คิิดว่่าลููกสาวของตนจะทำำ�ได้้

การฝีีมืือนัักเรีียน

การเรีียน
ถัักโครเชต์์
งานสม็็อก
จากประถม 6

แม้้หลัักสููตรจะเปลี่่ย� นไป คำำ�ว่่า “การฝีีมืือ” จะไม่่ได้้
นำำ�กลัับมาใช้้อีีก ทั้้�งครููแต๋๋วที่่�ได้้หยุุดสอนไปแล้้ว
แต่่คุุณครููรุ่น�่ น้้องก็็ได้้เรีียนรู้้�และมีีความสุุขที่่จ� ะสืืบทอด
ทัักษะเย็็บ ปััก ถััก ร้้อยที่่�เป็็นเหมืือนอััตลัักษณ์์ของ
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยต่อ่ ไป นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ
ไม่่ว่่าจะชอบหรืือไม่่ชอบการฝีีมืือ ขณะที่่�เรีียนก็็ได้้
ฝึึกฝนตนเองให้้มีีสมาธิิ มีีใจจดจ่่อกัับสิ่่�งที่่�ตนเอง
กำำ�ลัังทำำ� รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบและเพีียรพยายาม
ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ และมีีความภาคภููมิิใจในงานฝีีมืือ
ของตน

ลายปัักแบบต่่างๆ
จากประถม 5
ทั้้�งการเดิินเส้้น
ลายก้้างปลา ลายลููกโซ่่
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สานสััมพัันธ์์พี่่�น้้องมาแตร์์
ภายใต้้โครงการ MD Helping Hands

‘ความเข้้มแข็็งทางจิิตใจ’
ภููมิิต้้านทานในวัันที่่ชีีวิ
� ิตมีีปััญหาและอุุปสรรค
ชีีวิิตของคนเราตั้้�งแต่่เกิิดจนเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ ต้้อง
พบกัับความสมหวัังและอุุปสรรคบนเส้้นทางของชีีวิิต
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องชีีวิิตประจำำ�วััน เรื่่�องเรีียน การทำำ�งาน
ความสััมพัันธ์์ จะทำำ�อย่่างไรที่่�จะยืืนหยััดและผ่่านพ้้น
อุุปสรรคต่่างๆ ที่่�เข้้ามา อัันดัับแรกก็็คงต้้องมีีพื้้�นฐาน
ทางจิิตใจที่่�ดีีตั้้�งแต่่เด็็ก หมายความว่่าเด็็กควรมีีความ
เข้้มแข็็งทางจิิตใจหรืือจิิตใจที่่�แข็็งแรง
ซึ่่�งความเข้้มแข็็งทางจิิตใจไม่่สามารถสร้้างได้้เพีียงชั่่�ว
ข้้ามคืืน ต้้องใช้้เวลาบ่่มเพาะตั้้�งแต่่เด็็ก และพ่่อแม่่
รวมถึึงผู้้�ใหญ่่ใกล้้ชิิดก็็ล้้วนมีีบทบาทสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
ความเข้้มแข็็งทางใจของเด็็กนั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้ อย่่างแรก
ก็็คืือความรัักความเอาใจใส่่ที่่�ควรมีีให้้เด็็กอย่่างไม่่มีี
เงื่่อ� นไขตั้้ง� แต่่เขายัังเล็็กๆ ให้้เด็็กรู้้�สึกึ ว่่าเขามีีคุุณค่่าพอ
ที่่จ� ะเป็็นที่่รั� กั นอกเหนืือจากความรัักที่่มีี� ให้้ พ่่อแม่่ก็ค็ วร
ทำำ�ให้้บ้า้ นมีีบรรยากาศที่่อ� บอุ่่น� ปลอดภััย เพราะจิิตใจที่่�
เข้้มแข็็งต้้องมีีพื้้�นฐานจากจิิตใจที่่�รู้้�สึึกได้้ถึึงความ
ปลอดภััยเป็็นพื้้�นฐาน พ่่อแม่่ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อ
กััน ทะเลาะและขััดแย้้งกัันได้้ แต่่พยายามไม่่ใช้้ความ
รุุนแรงทั้้�งทางคำำ�พููดและทางกายต่่อกัันถึึงจะดีีที่่สุุด
�

ความรัักและความปลอดภััยจะนำำ�ไปสู่่�พื้้�นฐานที่่�ดีีของ
ความมั่่�นคงของจิิตใจ เหมืือนเสาเข็็มแข็็งแรงที่่ยึ� ึดและ
ค้ำำ��จุุนบ้้านเรืือนเอาไว้้ นั่่�นก็็เพื่่�อไม่่ให้้เอนลมเมื่่�อเจอ
พายุุใหญ่่พััดเข้้ามา ซึ่่�งคล้้ายกัับจิิตใจที่่�มั่่�นคงก็็จะไม่่
หวั่่�นไหวซวนเซง่่ายหากพบกัับอุุปสรรค
เรื่่�องต่่อมาที่่�ควรเกิิดขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับการให้้ความรััก
ความเอาใจใส่่ก็็คืือการมีีเวลาคุุณภาพที่่�มีีให้้กัันและ
กััน เวลาคุุณภาพคืือเวลาที่่�พร้้อมจะรัับฟัังเด็็กและรัับรู้้�
ถึึงอารมณ์์ความรู้้�สึกึ ของเด็็ก เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กเข้้าใจ
ว่่าผู้้�ใหญ่่พร้้อมจะรัับฟัังและอยู่่ต� รงนี้้เ� พื่่อ� เขา ทำำ�ให้้เด็็ก
รู้้�สึึกไว้้วางใจ มองโลกในแง่่ดีี เสริิมสร้้างความรู้้�สึึก
อบอุ่่�นมั่่�นคง
นอกจากความรัักที่่�มอบให้้ ก็็ต้้องปลููกฝัังเรื่่�องระเบีียบ
วิินััยให้้เด็็กรู้้�จัักควบคุุมความต้้องการของตััวเอง ไม่่ใช่่
ตามใจเด็็กไปเสีียทุุกเรื่่�อง ให้้เขารู้้�จัักที่่�จะรอคอยให้้
เป็็น เด็็กที่่�อยากได้้ก็็ได้้มาตลอด ไม่่เคยต้้องรออะไร
จะมีีความอดทนทางอารมณ์์ต่ำำ�� ถ้้ามีีอะไรที่่�ขััดใจหรืือ
ไม่่เป็็นไปอย่่างที่่�คิดิ เด็็กจะหงุุดหงิิดไม่่พอใจ บางคน
โตเป็็นผู้้�ใหญ่่แล้้วยัังติิดนิิสััยเอาแต่่ใจก็็ทำำ�ให้้มีีปััญหา
เวลาอยู่่�กัับคนรอบข้้างได้้
การฝึึกให้้เด็็กช่่วยเหลืือและทำำ�อะไรด้้วยตััวเองก็็สำ�คั
ำ ญั
ไม่่ใช่่อ้้างว่่าเพราะความรัักเลยช่่วยเหลืือเด็็กไปหมด
ทุุกเรื่่�อง การช่่วยไปเสีียทุุกเรื่่�องจะทำำ�ให้้เด็็กติิดสบาย

ถ้้าเป็็นเด็็กเล็็กบางครั้้ง� ทำำ�ให้้พัฒั นาการล่่าช้้าได้้ เพราะ
เด็็กไม่่เคยได้้ฝึึกฝน การที่่�ได้้ลองทำำ�เองและทำำ�ได้้ เด็็ก
จะรู้้�สึกึ ว่่าตััวเองมีีความสามารถ ภููมิิใจว่่าเขาก็็ทำ�ำ อะไร
เองได้้ เวลาที่่�เด็็กทำำ�เองอาจจะลำำ�บากกว่่าผู้้�ใหญ่่ทำำ�
ให้้บ้า้ ง ช้้ากว่่าบ้้าง แต่่ก็็ทำำ�ให้้เด็็กรู้้�จักั เรีียนรู้้�ที่จ�่ ะพึ่่ง� พา
ตััวเอง เพราะเรื่่�องจริิงก็็คืือผู้้�ใหญ่่คงอยู่่�ช่่วยเหลืือเขา
ไม่่ได้้ตลอดชีีวิิต
นอกจากจะฝึึกให้้ช่่วยเหลืือตััวเอง ในเวลาที่่�เด็็กมีี
ปััญหาผู้้�ใหญ่่อาจจะไม่่ต้้องช่่วยเด็็กทุุกเรื่่�อง กรณีีถ้้า
เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่อัันตรายมากมายก็็ให้้เขาได้้ ลองคิิด
แก้้ปััญหาเองในเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ บ้้าง เพราะทัักษะ
การแก้้ปััญหา (Problem-Solving Skill) เป็็นเรื่่�องที่่�
ต้้องเรีียนรู้้� มีีพ่่อแม่่มากมายที่่�คอยช่่วยแก้้ปััญหาให้้
เด็็กทุุกเรื่่�องเพราะอยากให้้ลููกสบาย แต่่ในเมื่่�อเด็็ก
ไม่่เคยฝึึกด้้วยตััวเอง พอเขาต้้องเจออุุปสรรค เขาก็็จะ
ไม่่เข้้มแข็็ง และเกิิดความท้้อแท้้ได้้ง่่าย
การชมเชยให้้กำำ�ลัังใจอย่่างเหมาะสมก็็มีีความสำำ�คััญ
เวลาที่่�เด็็กทำำ�อะไรได้้เองและมีีคนบอกว่่าสิ่่�งที่่�เขาทำำ�
นั้้�นทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งดีีๆ ขึ้้�น เช่่น “แม่่ชื่่�นใจจัังที่่ลูู� กช่่วยแม่่
เช็็ดโต๊๊ะ ทำำ�ให้้แม่่เหนื่่�อยน้้อยลง” จะทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึก
ภููมิิใจ มีีกำำ�ลัังใจ และรู้้�สึึกถึึงความมีีคุุณค่่าของตััวเอง
สอนให้้เด็็กรู้้�ว่่าอารมณ์์ความรู้้�สึึกต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ชีีวิิตเมื่่�อต้้องเผชิิญหน้้ากัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ นั้้�นเป็็น
เรื่่�องธรรมดา แต่่ที่่�สำำ�คััญกว่่าคืือการจััดการกัับอารมณ์์
ความรู้้�สึึกให้้เหมาะสม เพราะการรู้้�จัักและรัับรู้้�อารมณ์์
ความรู้้�สึึกตััวเองเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็น เด็็กควรต้้องยอมรัับ
อารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ว่่าเป็็นธรรมดาและเป็็น
ธรรมชาติิที่่�คนปกติิอาจจะมีีได้้ ทั้้�งดีีใจ โกรธ เสีียใจ
ผิิดหวััง ฯลฯ เพราะถ้้ายอมรัับได้้ การจััดการอารมณ์์
ก็็จะเป็็นไปอย่่างเหมาะสมมากขึ้้�น เช่่น โกรธได้้แต่่ไม่่
อาละวาด ไม่่หงุุดหงิดรุุ
ิ นแรง ตรงนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กเข้้าใจ
ในเรื่่�องอารมณ์์เศร้้าในเวลาที่่�เขาต้้องผิิดหวััง
ดัังนั้้�นผู้้�ใหญ่่ควรให้้เด็็กรู้้�จัักผิิดหวัังบ้้างในเวลาที่่�
จำำ�เป็็น เช่่น เวลาที่่�อยากได้้ของเล่่นแต่่พ่่อแม่่ไม่่ซื้้�อให้้
เพราะไม่่มีีเหตุุผลสมควร ก็็เพื่่�อให้้เขาได้้เรีียนรู้้�ที่่�จะ
ยอมรัับกัับความผิิดหวััง บางครั้้�งเด็็กอาจจะร้้องไห้้
พ่่อแม่่บางคนทนไม่่ได้้จึึงไม่่ยอมให้้ลููกต้้องผิิดหวััง แต่่
ความผิิดหวัังเป็็นเรื่่�องที่่�ยากจะเลี่่�ยง ยิ่่�งโตขึ้้�นชีีวิิตก็็มีี
เรื่่�องที่่�ต้้องผิิดหวัังมากขึ้้�นและหนัักหนาขึ้้�น จึึงมีีความ
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้เด็็กได้้สััมผััสถึึงความผิิดหวัังเล็็ก
น้้อยตั้้�งแต่่เล็็กๆ เหมืือนเป็็นวััคซีีนสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้
กัับเด็็กได้้มีีความเข้้มแข็็งทางใจ
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ต่่อมาก็็คืือให้้เด็็กเรีียนรู้้�ที่่�จะรัับผิิดชอบผลจากการ
กระทำำ� เพราะบางครั้้�งเด็็กอาจจะทำำ�อะไรผิิดพลาดไป
หลายๆ หนที่่�ผู้้�ใหญ่่เห็็นเด็็กทำำ�ผิิดแต่่ไม่่ได้้ว่่ากล่่าว
ตัักเตืือนเพราะเห็็นใจและสงสาร แต่่จริิงๆ แล้้วการให้้
อภััยสามารถทำำ�ควบคู่่�ไปกัับการสอนให้้เด็็กเรีียนรู้้�ได้้
สมมติิว่่าเด็็กคนหนึ่่�งโกรธพ่่อเลยขว้้างของเล่่นพัังและ
ลููกก็็ได้้มาขอโทษ ซึ่่�งพ่่อก็็ควรชมเชยที่่�เด็็กสำำ�นึึกผิิด
แต่่หลัังจากนั้้�นเด็็กก็็ควรช่่วยเหลืือเก็็บกวาดตามความ
สามารถ และพ่่ออาจจะต้้องหัักค่่าขนมสมทบเป็็นราคา
ของที่่�ลููกได้้ทำำ�เสีียหาย แต่่อย่่างไรก็็ตามอย่่าลืืมที่่จ� ะ
ยอมรัับในตััวตนและให้้โอกาสเด็็ก เมื่่�อทำำ�ผิิดก็็ต้้องให้้
เด็็กได้้เรีียนรู้้� ขณะที่่�ผู้้�ใหญ่่เองก็็ควรให้้โอกาสเด็็กได้้
แก้้ตัวั ปรัับปรุุง ซึ่่ง� เด็็กก็็จะเข้้าใจได้้ว่า่ ทุุกปััญหามีีโอกาส
และทางออกเช่่นเดีียวกัับอุุปสรรคที่่�เขาเจอในชีีวิิต

พญ. เบญจพร ตัันตสููติิ
MD68

• จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น
• แอดมิินเพจเข็็นเด็็กขึ้้�นภููเขา

ส่่วนผู้้�ใหญ่่ควรจััดการกัับความคาดหวัังของตััวเองให้้
เหมาะสม เพราะบางครั้้ง� สิ่่ง� ที่่พ่� อ่ แม่่คิดว่
ิ า่ ดีีที่่สุุดสำ
� �หรั
ำ บั
ลููกอาจจะไม่่ได้้เหมาะสมกัับลููกเสมอไป ควรรัับฟัังความ
ต้้องการที่่�แท้้จริิงของเขาแล้้วปรัับให้้สมดุุลกัับความ
คาดหวัังของผู้้�ใหญ่่ถึึงจะดีีที่่�สุุด
ผู้้�ใหญ่่และพ่่อแม่่ควรเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ให้้แก่่เด็็ก เพราะ
เด็็กจะเรีียนรู้้�จากการกระทำำ�ของผู้้�ใหญ่่ที่่�เขารัักและ
เคารพ ไม่่ใช่่เรีียนรู้้�จากคำำ�สอนว่่าเขาจะต้้องเป็็นแบบ
ไหนอย่่างไร เช่่น หากพ่่อแม่่ต้้องการให้้ลููกเป็็นคนที่่�มีี
จิิตใจเข้้มแข็็ง ตััวพ่่อและแม่่เองก็็ต้อ้ งมีีจิิตใจที่่�เข้้มแข็็ง
เป็็นตััวอย่่าง เมื่่�อมีีอุุปสรรคต่่างๆ เข้้ามาทั้้�งคู่่�สามารถ
จััดการได้้อย่่างเหมาะสม แม้้ผลจะออกมาดีีบ้้างไม่่ดีี
บ้้าง แต่่ถ้า้ พ่่อแม่่สามารถผ่่านพ้้นไปได้้ลููกก็็จะเห็็นและ
เกิิดการเรีียนรู้้� เพราะวัันใดที่่�เขาต้้องเจอกัับเรื่่�องราว
ยากลำำ�บาก เขาก็็จะสามารถมีีสติิที่จ�่ ะจััดการและพร้้อม
จะยอมรัับกัับผลที่่�ออกมาไม่่ว่่าจะดีีหรืือร้้าย ซึ่่�งเขาก็็
จะเข้้าใจและยอมรัับมัันได้้เฉกเช่่นกััน

สุุดท้้ายจิิตใจที่่�เข้้มแข็็ง
นั้้�นคงไม่่สามารถสร้้าง
ได้้ในวัันสองวััน แต่่ต้้อง
ใช้้ความพยายาม
ความตั้้�งใจ ความอดทน
และความเสีียสละของ
พ่่อแม่่หรืือผู้้�ใหญ่่ที่่�ใกล้้ชิิด
ที่่�ค่่อยๆ สร้้างตั้้�งแต่่เด็็ก
ยัังเล็็กๆ จึึงจะได้้ผลดีี
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Writer: โรสซาลีีน่่า อเล็็กซานเดอร์์ แม็็คเคย์์ MD55

วััดน้้อย...

ร่่องรอยแห่่ง
ความทรงจำำ�

เช้้าวัันเสาร์์ฉัันได้้กลัับมาโรงเรีียนอีีกครั้้�งทางฝั่่�งของถนนหลัังสวน แต่่
ภาพเบื้้อ� งหน้้าดููแปลกตาไปกว่่าเดิิม สนามเด็็กเล่่นเขีียวขจีีที่อ�่ ยู่่เ� บื้้อ� งหน้้า
แลดููสดชื่่�น เมื่่�อทอดสายตาไกลออกไปสัักหน่่อยก็็จะเห็็นอาคารวััดน้้อย
ที่่คุ้้�� นเคย ซึ่่ง� แต่่เดิิมถููกซ่่อนตััวไว้้ภายในโรงเรีียน แต่่วันั นี้้ก� ลัับยืืนสง่่างาม
อวดสายตาผู้้�คนที่่�ผ่่านไปมา ณ บริิเวณนั้้�นได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิ
วัันนี้้�ฉัันได้้มาคุุยกัับ ดร.ยุุวรััตน์์ เหมะศิิลปิิน (โก้้) MD63 สถาปนิิก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญการอนุุรัักษ์์อาคารบ้้านโบราณแนวหน้้าของประเทศไทย
และปาริิชาต ทองใหญ่่ ณ อยุุธยา (น้ำำ��) MD58 ผู้้�ได้้รัับมอบหมายให้้
ค้้นคว้้าเรีียบเรีียงข้้อมููล และเขีียนหนัังสืือ “ได้้รู้้�จััก คืือได้้รััก...
มาแตร์์เดอีี 102 ปีี วััดน้้อยแห่่งความทรงจำำ�” เราเริ่่�มคุุยกัันสบายๆ
แบบพี่่�ๆ น้้องๆ ใต้้ร่่มไม้้ของบริิเวณโรงเรีียน

ปาริิชาต ทองใหญ่่
ณ อยุุธยา (น้ำำ��)
MD58
และ ดร.ยุุวรััตน์์
เหมะศิิลปิิน (โก้้)
MD63
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ทำำ�การสำำ�รวจสภาพความเสื่่�อมสำำ�รวจใต้้ดิิน แล้้วเราก็็
ได้้เจอสิ่่�งที่่�ไม่่คาดคิิดเยอะมาก! เพราะทุุกคนจะทราบ
ประวััติแิ ค่่ส่ว่ นที่่เ� ป็็นโรงเรีียนมาจนถึึงส่่วนที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั
แต่่สิ่่�งที่่�เราเจอจริิงๆ ก็็คืือเจอทั้้�งหลัักฐานเอกสารเดิิม
แผนที่่เ� ก่่า ขุุดใต้้ดินิ ก็็เจอฐานรากที่่สำ� �คั
ำ ญั มากในยุุคสมััย
ของรััชกาลที่่� 6 แปลว่่ามัันเก่่ากว่่าที่่�เราคิิด”

รููปปั้้�นพระแม่่
ด้้านหน้้า
ทางเข้้าวััดน้้อย

“ทีีมงานใช้้เวลาสำำ�รวจเบื้้อ� งต้้นประมาณ 2 เดืือนค่่ะ เรา
เริ่่�มงานในช่่วงที่่�โควิิด-19 ระบาดพอดีี ทำำ�ให้้เราได้้
ทำำ�งานโดยไม่่มีีใครมาโรงเรีียนเลย เด็็กๆ ต้้องหยุุด
เรีียนกัันหมด ทีีมงานเลยได้้ทำำ�งานกัันอย่่างเต็็มที่่�
แล้้วช่่างของเราก็็ไม่่มีีใครติิดโควิิดอีีกด้้วยเลยทำำ�งาน
กัันแบบราบรื่่�นไม่่มีีสะดุุดเลย”

หลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์ชิ้้�นใหม่่
“พอขอสำำ�รวจซึ่่�งโรงเรีียนก็็อนุุญาตให้้โก้้ทำำ�ทุุกอย่่าง
ที่่�ควรจะทำำ�สำำ�หรัับการซ่่อมอาคารเก่่า การวางแผนใน
ทุุกๆ ขั้้น� เป็็นการทำำ�ตรงตามทฤษฎีีทั้้ง� หมด ได้้มีีโอกาส
ไปค้้นเอกสารเก่่าที่่�อยู่่�ตามบ้้าน จากหนัังสืืองานศพ
ของคุุณป้้า คุุณยาย เอกสารและหนัังสืือจากหลายท่่าน
เช่่น อาจารย์์นิติ ยา มาศะวิิสุุทธิ์์� หม่่อมราชวงศ์์แน่่งน้้อย
ศัักดิ์์�ศรีี ผู้้�เขีียนเรื่่�องราวของท่่านไว้้เอง สุุดท้้ายได้้
พบโฉนดที่่ดิ� ินเลยทราบว่่าอาคารสร้้างในปีี พ.ศ. 2463
คืือในสมััยรััชกาลที่่� 6 เราจึึงได้้รู้้�ถึึงจุุดกำำ�เนิิดที่่�แท้้จริิง
ของอาคารวััดน้้อยจากการสำำ�รวจนี้้�”
ดร.โก้้ได้้ออกตััวว่่า “ตอนแรกไม่่ค่อ่ ยได้้กลัับมาโรงเรีียน
เท่่าไหร่่เลยค่่ะ พอโรงเรีียนมีีโครงการปรัับปรุุงวััดน้้อย
ครั้้�งใหญ่่ขึ้้�นมาก็็ได้้รัับการติิดต่่อจากอาจารย์์สุุมิิตรา
ว่่าให้้เข้้ามาช่่วยดููหน่่อย ยอมรัับเลยว่่าครั้้�งนั้้�นเป็็น
ครั้้�งแรกในชีีวิิตที่่�ได้้ขึ้้�นมาบนวััดน้้อย เพราะสมััยที่่�อยู่่�
โรงเรีียนไม่่เคยขึ้้�นมาเลย”

บ้้านตากอากาศกลางพระนคร

“ที่่�ตื่่�นเต้้นเป็็นพิิเศษก็็คืืออายุุของอาคารนี่่�แหละค่่ะ
กลายเป็็นว่่าเราได้้เจอบ้้านหลัังนี้้�ในแผนที่่�เก่่า พอได้้
เห็็นเอกสารด้้านหลัังของโฉนด เราก็็เลยได้้รู้้�อายุุของ
บ้้านจริิงๆ ในโฉนดก็็มีีข้้อมููลก่่อนหน้้านั้้�น มีีการ
เปลี่่�ยนมืือเจ้้าของอีีกสองสามท่่าน ซึ่่�งแต่่ละท่่านก็็
“การได้้มาทำำ�งานแต่่ละที่่�มีีความสนุุกและท้้าทาย เป็็นบุุคคลสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ทั้้�งสิ้้�น จนกระทั่่�ง
ทุุกครั้้�ง และที่่�สำำ�คััญคืือเราได้้เห็็นภาพประวััติิศาสตร์์ ตกมาเป็็นของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ในปีี พ.ศ. 2471
ของแต่่ละสถานที่่� ยิ่่�งค้้นคว้้าก็็ทำำ�ให้้เรารู้้�เรื่่�องราวใน ในปีีนี้้�วััดน้้อยก็็จะมีีอายุุครบ 102 ปีี”
อดีีตมากยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อนำำ�มาปะติิดปะต่่อกัันจะเห็็นเป็็น
ภาพใหญ่่ที่ชั่� ดั เจนขึ้้�นผ่่านตััวอาคาร”
“ในเชิิงของความเป็็นสถาปนิิกคืือเมื่่�อเรารู้้�อายุุอาคาร
และรู้้�ย่่านแล้้ว บ้้านหลัังนี้้�คืือตััวแทนของบ้้านพััก
เริ่่�มงานการสำำ�รวจสภาพเพื่่�อวางแผน
ตากอากาศในกรุุงเทพฯ ยุุคแรก ซึ่่ง� เป็็นแฟชั่่�นในยุุคนั้้น� ว่่า
คนจะต้้องมีีบ้้านตากอากาศกลางพระนคร แล้้วมาเริ่่�ม
“สิ่่�งแรกที่่�ทำำ�คืือสำำ�รวจสภาพอย่่างจริิงจััง มีีทีีมเข้้ามา สร้้างบ้้านรอบๆ อาคารหลัังนี้้�ก็็จะเป็็นรุ่่�นเดีียวกัับบ้้าน
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ได้้ ซื้้ � อ มา ผ่่ า นยุุคของสงครามโลกสมัั ยคุุ ณแม่่
บุุญประจัักษ์์ มีีการต่่อเติิมพื้้น� ที่่ข� องอาคาร ก็็กลายเป็็น
เราได้้เลาะสิ่่�งที่่�เป็็นกายภาพออกทีีละชั้้�นไปพร้้อมๆ
กัับการเปิิดเผยเรื่่�องราวของการเปลี่่ย� นแปลงแต่่ละยุุค
แทนที่่จ� ะจบอยู่่�แค่่ยุุคก่่อตั้้�ง สำำ�หรัับโก้้มัันทำำ�ให้้เราเห็็น
ฉัันอดสงสััยไม่่ได้้ว่่าอะไรคืือสิ่่�งที่่�บอกว่่าอาคารหลัังนี้้� ความต่่อเนื่่�องจากอดีีตมาถึึงยุุคปััจจุุบััน”
เป็็นบ้้านพัักตากอากาศกลางเมืือง
จากการค้้นพบสิ่่ง� หนึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�ความคลี่่ค� ลายข้้อมููล และ
“สิ่่�งที่่�บ่่งชี้้�ว่่าเป็็นบ้้านพัักตากอากาศคืือเสาลอย ใต้้ถุุน นำำ�ไปสู่่�ความรู้�ใ้ หม่่ๆ อีีกมากมาย จนในที่่�สุุดภาพของ
โล่่ง ลัักษณะเหมืือนเรืือนไทย แต่่ใส่่อิิทธิิพลของฝรั่่�ง โครงสร้้างอาคารก็็ครบถ้้วนชััดเจน ซึ่่ง� ทีีมงานก็็สามารถ
เข้้าไปด้้วยการประดัับลายตกแต่่งที่่�เป็็นลููกกรงไม้้ฉลุุ เริ่่�มต้้นงานอนุุรัักษ์์ได้้เสีียทีี
แต่่ตััวพื้้�นที่่�ยัังคงลัักษณะไทยแท้้ คืือใต้้ถุุนโล่่งและ
มีีนอกชาน มีีชาน และเรืือน ลัักษณะของชานก็็คืือ “หลัังจากสำำ�รวจพื้้�นที่่ทั้้� ง� หมดแล้้ว สิ่่ง� ที่่ไ� ด้้คือื ความเข้้าใจ
ตััวระเบีียง (Verandah) ซึ่่�งเหมืือนกัันหมดในแฟชั่่�น ถึึงอนาโตมีีโครงสร้้างของอาคารอย่่างสมบููรณ์์แบบ แล้้ว
ยุุคนั้้�น เมื่่�อเราเลาะหลัังคา เลาะทุุกอย่่างออกแล้้ว เราก็็ได้้เริ่่ม� เข้้าไปดููว่่าตรงไหนต้้องการความช่่วยเหลืือ”
ก็็ ได้้ ไปเจอส่่ วนประกอบเดิิ มว่่ าบ้้ านนี้้� เป็็ นสองชั้้� น
ตามทีีมของดร.โก้้มาดููกัันว่่าจะเริ่่�มกัันตรงไหนก่่อนดีี
มาก่่อน”
แล้้วมีีอะไรที่่�ท้้าทายบ้้าง
ปาร์์คนายเลิิศ บ้้านสถานทููตทั้้�งหมดและบ้้านอัับดุุล
ราฮิิม เพราะพอเราเลาะทุุกอย่่าง ลัักษณะคาแรคเตอร์์ของ
บ้้านคืือบ้้านพัักตากอากาศแท้้ๆ ในเชิิงสถาปััตยกรรม
คืือชััดมากค่่ะ” ดร.โก้้ อธิิบายให้้พวกเราฟััง

แกนแก่่น...สัันหลัังของอาคาร

“เราก็็ได้้เจอวารสารของโรงเรีียนอััสสััมชััญที่่�ระบุุว่่า
นายบ๋๋า ยวงพานิิช เป็็นชาวไทย-จีีนมีีอาชีีพเป็็น
ผู้้�รัับเหมา ซึ่่�งก่่อนจะเสีียชีีวิิตได้้ซ่่อมบ้้านหลัังนี้้�เพื่่�อใช้้
เป็็นโบสถ์์และอาคารเรีียนของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ
แล้้วเราก็็เลยไปเจอบ้้านที่่�เป็็นคู่่�ประกบกัันคืือสถานทููต
เนเธอร์์แลนด์์ ซึ่่ง� ก็็เคยเป็็นที่่ดิ� นิ ของพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
กรมหลวงสรรพสาตรศุุภกิิจเหมืือนกััน แล้้วก็็แปลง
เป็็นโบสถ์์เหมืือนกัันอีีกด้้วย ลัักษณะของหน้้าจั่่�วและ
ยอดหอคอยก็็เหมืือนกัันเป๊๊ะ เราก็็เลยได้้ข้้อมููลพร้้อม
กัันว่่าคนซ่่อมหรืือปรัับปรุุงอาคารเนี่่�ยคืือคนเดีียวกััน

เข้้าใจโครงสร้้าง...ลงมืือแก้้ ไข
“อย่่างแรกในทฤษฏีีการอนุุรัักษ์์คืือไปดููว่่าสิ่่�งไหนที่่�
จำำ�เป็็นที่่�สุุด กำำ�ลัังจะพัังที่่�สุุด ซึ่่�งปััญหาแรกก็็คืือการ
เพิ่่�มน้ำำ��หนัักของอาคารจากการต่่อเติิมที่่�ไม่่ถููกวิิธีีมา
ก่่อน อาจจะเป็็นเพราะแต่่ละยุุคมีีทรััพยากรจำำ�กััด
หรืือทำำ�เท่่าที่่�จำำ�เป็็น ส่่วนที่่�เปลี่่�ยนแน่่ๆ ก็็คืือหลัังคา
เพราะโดนเปลี่ย�่ นมาหลายรอบ โครงสร้้างเดิิมรัับน้ำำ�หนั
� กั
ไม่่ไหวมีีการทรุุดตััวก็็เลยขอทำำ�งานใหญ่่สุุดก่่อนคืือ
การรื้้�อหลัังคา

โมเดลเรืือนวััดน้้อย
แสดงถึึงโครงสร้้างตาม
แบบบ้้านพัักตากอากาศ
ในกรุุงเทพฯ ยุุคแรก

แต่่ความสนุุกก็็คืือจากที่่�เรีียนประวััติิศาสตร์์สถาปััตยกรรมมา ความที่่�เป็็นโบสถ์์จะต้้องมีีแกน และอย่่างที่่�
ได้้เล่่าไปแล้้วคืือเราเจอแกนตรงปลายอาคารด้้านซอย
หลัังสวนก็็คืือแกนที่่�นายบ๋๋าหรืือซิิสเตอร์์ยุุคนั้้�นทำำ�การ
ปรัับบ้้านที่่�มีีจั่่�วตรงกลางมาเป็็นหอคอย ถ้้าเราเข้้าไป
ที่่�ตััววััดน้้อยจะมีีพระแท่่นและไม้้กางเขนอัันนั้้�นเดิิมที่่�
หัันไปทางหลัังสวน ทุุกอย่่างเป็็นแกนหมดเลยแล้้วก็็
เพิ่่�มหอสองหอเข้้าไป
จากการสำำ�รวจนี้้�ทำำ�ให้้เราได้้รัับทราบถึึงการเปลี่่�ยน
แปลงทางกายภาพไปพร้้อมๆ กัับการเปลี่่ย� นแปลงตาม
เหตุุการณ์์และยุุคสมััยต่่างๆ ตั้้�งแต่่ยุุคแรกที่่�โรงเรีียน
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ตััวเลข 0 และ 2 ทั้้�งหมด
หมายถึึงวัันที่่� 2 เดืือน 2
ปีี 2022 ซึ่่�งเป็็นวัันเดืือน
และปีีที่่�บููรณะอาคาร
วััดน้้อยเสร็็จสมบููรณ์์
นอกจากนี้้�วัันที่่� 2
กุุมภาพัันธ์์ ยัังเป็็นวัันที่่�
สัังฆราชแปร์์รอสทำำ�พิิธีี
เสกผืืนดิินและอาคาร
เป็็นครั้้�งแรก

ส่่วนที่่�สองคืือความชื้้�นใต้้ดิิน ช่่วงยุุคที่่�เราเรีียนจะเป็็น
เสาทรายล้้างสีีชมพูู อัันนั้้�นพอค่่อยๆ ค้้นก็็พบว่่าสมััย
คุุณแม่่บุุญประจัักษ์์มีีการเปลี่่�ยน ทำำ�ไมถึึงเปลี่่�ยน เราก็็
ไปเจอเสาปููนปั้้�นโบราณอยู่่�ด้้านหลััง ด้้วยหลัักฐาน
ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในส่่วนที่่�ไม่่ได้้ใช้้งาน เขาก็็จะไม่่ซ่่อม
เพราะไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ เราก็็เลยไปเจอเสาต้้นนั้้�น
ซึ่่�งเป็็นตััวอ้้างอิิงได้้ว่่าเราเคยมีีปููนปั้้�นมาก่่อน คุุณแม่่
บุุญประจัักษ์์เลืือกที่่จ� ะซ่่อมด้้วยวิิธีีการพอกวััสดุุสมััยใหม่่
เพิ่่�มเข้้าไปเพื่่�อป้้องกัันคราบความชื้้�นที่่�เสา ปรากฏว่่า
ความชื้้�นก็็ถููกดููดขึ้้�นมาจากใต้้ดิิน เพราะเราอยู่่�ติิด
คลองความชื้้�นขึ้้�นมาเรื่่�อยๆ ถึึงไม้้ข้้างบน ก็็เลยใช้้วิิธีี
ครอบไว้้และถมพื้้�นขึ้้�นไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อหนีีน้ำำ��ท่่วม เรา
ก็็เลยต้้องขุุดต้้องรื้้�อซึ่่�งจุุดนี้้�กลายเป็็นความผููกพััน
ส่่ ว นตัั ว เพราะครอบครัั ว โก้้ ทั้้ � ง คุุณพ่่ อ และคุุณแม่่
อยู่่�มาแตร์์ฯ หมดเลย พอรื้้�อพื้้�นก็็จะเห็็นพื้้�นสมััยรุ่่�น
คุุณทวด คุุณยาย คุุณแม่่ รุ่่�นเราซ้้อนกัันเป็็นชั้้�นๆ
เลยกลายเป็็นจุุดเชื่่�อมโยงตััวเรา ประวััติิศาสตร์์ของ
โรงเรีียนและครอบครััวไปในเวลาเดีียวกััน เรามีีการ
แก้้ปััญหากัับความชื้้�นด้้วยการปรัับความชื้้�นที่่�ตััวฐาน
ราก โดยใช้้โครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็กแทรกเข้้าไป
ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิในการกัันความชื้้�นไม่่ให้้ขึ้้�นมาตั้้�งแต่่
ต้้น ส่่วนข้้างบนต้้องกลัับไปเป็็นปููนหมัักเพราะปููนหมััก
โบราณช่่วยระบายความชื้้�นตลอดเวลา ซึ่่�งคนซ่่อม
รุ่น�่ หลัังใช้้ปููนสมััยใหม่่ก็ยิ่่็ ง� กัักความชื้้น� เราได้้รับั อนุุญาต
ให้้เลืือกช่่างที่่�เราไว้้ใจที่่�สุุดและมีีความชำำ�นาญที่่�สุุด
งานใหญ่่ สุุดคื ื อ 2 ส่่ ว นนี้้� คื ื อ หลัั ง คาและรากฐาน
ที่่�เหลืือก็็เป็็นงานไม้้”

“สำำ �หรั ั บ งานไม้้ก็ ็ มีี เรื่่� อ งสนุุกของการเจอร่่ อ งรอย
มากมาย และก่่อนที่่จ� ะซ่่อมไม้้ก็็ต้้องดููก่่อนว่่าเราจะใช้้
ไม้้พวกนั้้น� ไปทำำ�อะไรได้้ในอนาคต เพราะเราจะซ่่อมไป
โดยไม่่มีีทิิศทางไม่่ได้้ โดยอาคารจะปรัับให้้กลัับมา
เป็็นระเบีียงริิมน้ำำ�� ที่่มีีบั
� นั ทึึกอยู่่ใ� นหนัังสืือ “ณ แดนไกล”
ว่่า ซื้้�อบ้้านนี้้�เพราะว่่าอยู่่�ติิดคลอง (คลองในโรงเรีียน)
ซึ่่�งเป็็น network ของคลองทั้้�งหมด เพราะเมื่่�อก่่อน
หลัังสวนเป็็นคลองหมดเลย ตามเส้้นถนนในแผนที่่�
เก่่าก็็เป็็นคููน้ำำ��รอบๆ เขาขุุดเพื่่�อมาถมที่่�ตรงกลาง
ก็็ เ ลยเป็็ น การอยู่่ �ร่ ่ ว มกัั น ระหว่่ า งน้ำำ � �กั ั บ ดิิ น พอมีี
บัันทึึกว่่าบรรยากาศสมััยก่่อนเป็็นแบบนั้้�น เราก็็เห็็น
ว่่ามัันโดนเปลี่่�ยนมาเยอะแล้้ว ก็็เลยขอกลัับไปอ้้างอิิง
กัับภาพถ่่ายเก่่ากัับภาพถ่่ายที่่�เราเจอ ในอนาคตก็็จะ
เป็็นโซนที่่�คนนอกเข้้ามาใช้้ได้้ ซึ่่�งตรงกัับจุุดประสงค์์
ที่่�เราทำำ�ฝั่่�งหลัังสวนให้้มัันสวยขึ้้�น”
ความโปร่่งโล่่งที่่�ฉัันรู้้�สึึกได้้ตอนที่่�เข้้ามาในโรงเรีียน
ครั้้ง� นี้้� มีีที่่ม� าจากการปรัับรููปแบบของอาคารให้้กลัับไป
คล้้ายกัับบ้้านตากอากาศแบบเดิิมนั่่�นเอง
ฉัันรู้�สึ้ กึ ตื่่น� เต้้นและตามติิดกับั เรื่่อ� งราวที่่�ค่อ่ ยๆ คลี่่ค� ลาย
จนแทบจะลืืมหายใจ โรงเรีียนที่่�เรารััก วััดน้้อยที่่�เรา
คุ้้�นเคยมีีประวััติิศาสตร์์ที่่�มีีความเข้้มข้้นและลุ่่�มลึึก
เกิินกว่่าจะเป็็นอาคารในโรงเรีียนธรรมดาๆ ซึ่่�งเกิิน
จิินตนาการของเราจะแต่่งแต้้มได้้ แต่่สิ่่ง� ที่่เ� ราได้้ยินิ อยู่่�นี้้�
คืือส่่วนหนึ่่�งของประวััติิศาสตร์์เมืืองของเราเลยทีีเดีียว

ของเก่่าเอามาเล่่าใหม่่
“ขั้้�นแรกสิ่่�งที่่�เราทำำ�ก็็คืือการสำำ�รวจประตููหน้้าต่่าง
ทั้้�งหมดว่่ามีีอะไรบ้้าง ซึ่่�งเราพบว่่าหน้้าต่่างทั้้�งหมดไม่่
ได้้โดนทิ้้ง� เลย แม้้ว่า่ บางส่่วนจะมีีสภาพที่่ไ� ม่่สมบููรณ์์เลย
ก็็ตาม ตััวบานหน้้าต่่างดั้้�งเดิิมอยู่่�ครบทั้้�งหมด 88 บาน
พอเรารู้้�ว่า่ แปลนเป็็นแบบนี้้อ� าคารสองข้้างก็็ต้อ้ งมีีพื้้�นที่่�
เท่่ากัันแน่่ๆ เราก็็ตามหาบานหน้้าต่่างแล้้วเอามาใส่่
กลัับไปให้้ครบ เราทำำ�ประตููหน้้าต่่างใหม่่แค่่ 4 บาน
เท่่านั้้น� เพราะของเดิิมพัังจริิงๆ ที่่เ� หลืือก็็จะเป็็นหน้้าต่่าง
เซอร์์วิิสซ่่อนๆ อยู่่� ส่่วนอ่่างล้้างมืือที่่�เราเจอทั้้�งหมด
16 ชิ้้�น เราก็็เอาไปใช้้ซ้ำำ��ใหม่่ได้้หมด เหลืือเสีียด้้วยซ้ำำ��
จนเราต้้องเอากลัับไปใส่่ที่่�เดิิมบนหอระฆััง”
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ฝ้้าเพดานทำำ�จาก
แผ่่นเหล็็กชุุบดีีบุุก
นำำ�เข้้าจากอัังกฤษ
ของเดิิมจากยุุคแรก

งานไม้้

จากประตููหน้้าต่่างก็็มาถึึงเรื่่�องงานระบบต่่างๆ ความ
สะดวกของการใช้้ชีีวิิตในปััจจุุบัันเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ แล้้ว
ทำำ�อย่่างไรที่่�จะปรัับใช้้ระบบร่่วมสมััยกัับอาคารอายุุ
กว่่าร้้อยปีีแบบนี้้�

ฝ้้าเพดานสมบููรณ์์แบบ
“สิ่่�งที่่�เจอแล้้วรู้้�สึึกว่่าสมบููรณ์์มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�ก็็คืือ
ฝ้้าเพดานซึ่่�งเราก็็ไม่่เคยสัังเกตมาก่่อน เรานึึกว่่าเป็็น
ยิิปซั่่�มปั๊๊�มลายธรรมดา แต่่กลายเป็็นฝ้้าแผ่่นเหล็็กชุุบ
ดีีบุุกนำำ�เข้้ามาจากประเทศอัังกฤษที่่�ไม่่เหลืือที่่�อื่่�นแล้้ว
ในแต่่ละห้้องก็็คนละลายกัันด้้วยนะคะ
เราได้้มีีการรื้้�อฝ้้าด้้านบนออกเพราะมีีน้ำำ��รั่่�ว ทั้้�งตึึก
โย้้เพราะการต่่อเติิมยุุคหลัังไม่่ได้้อยู่่�ในโครงสร้้าง
หลััก เราได้้เจอบัันไดที่่�อยู่่�เหนืือฝ้้าขึ้้�นไปที่่�ถููกปิิด
มา 60 ปีี โก้้คิิดว่่าเป็็นหอระฆัังแน่่นอน ซึ่่�งอาจารย์์
สุุมิิตราก็็ได้้ไปถามคนรุ่่�นคุุณป้้าก็็มีีคนยืืนยัันว่่าเป็็น
หอระฆััง แต่่ตอนนี้้�ไม่่มีีระฆัังแล้้ว เราเลยเปิิดโชว์์ไว้้
เลย”

ชั้้�นสีีคลี่่�คลายประวััติิศาสตร์์
ถึึงตรงนี้้�ดร.โก้้พููดถึึงสีีของอาคารว่่า “พอเราเลาะสีี
ก็็จะเจอพวกสีีเก่่า เราก็็ค่่อยๆ ลอกชั้้�นสีี ตอนนี้้�แหละ
เป็็นช่่วงที่่�สนุุกเพราะตอนแรกไม่่คิิดว่่าจะเจอสีีเยอะ
ขนาดนั้้�น คืือชั้้�นสีีทั้้�งหมดเราพบว่่าทั้้�งอาคารมีีการใช้้
สีีถึึง 20 สีี ซึ่่�งนัับว่่าเยอะมาก สีีแต่่ละชั้้�นบอกอะไรเรา

คืือบอกสีีชั้้�นแรก จริิงๆ ตอนแรกก็็ไม่่รู้้�จะเลืือกว่่าควร
จะทาสีีเหมืือนยุุคไหนดีี อย่่างยุุคพวกเราจะเป็็นสีีครีีมชมพูู ยุุคปััจจุุบัันก็็จะชิินกัับขาวเทา ยุุคคุุณแม่่ของโก้้
จะเป็็นสีีน้ำำ��เงิินเข้้ม เขีียว กัับครีีม ก็็เลยทำำ�ให้้เลืือก
ไม่่ถููก สุุดท้้ายก็็กลัับไปเป็็นยุุคแรก พิิสููจน์์ได้้ง่่ายๆ ว่่า
เก่่าสุุดคืือสีีฟ้้าอ่่อนและเขีียวอ่่อนในส่่วนไม้้ สีีครีีมที่่�
เสาปููน จากตรงชั้้�นสีีทำำ�ให้้เราได้้รู้้�ข้้อมููลของแต่่ละยุุค
จากการเลืือกใช้้สีี ยุุคสมััยของอาคารก็็จะแบ่่งเป็็น
บ้้าน เป็็นโรงเรีียนยุุคแรก เป็็นโรงเรีียนหลัังสงคราม
และเป็็นโรงเรีียนหลัังแผนพััฒนาเศรษฐกิิจฉบัับที่่� 1
เวลาเราเห็็นอาคารเรีียนด้้านหน้้านี้้� เราจะรู้้�ว่่าสร้้าง
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2503 เพราะตััววััสดุุตััวรููปแบบหลััง
เปลี่่�ยนแปลงการปกครองเป็็นในรููปแบบคณะราษฏร
เป็็นช่่วงไทยนิิยมมีีหิินขััดทรายล้้างอะไรแบบนี้้� ดัังนั้้�น
เวลาเราเห็็นผนัังสีีชมพููและเสาทรายล้้างสีีชมพููก็็มา
ตอนที่่�โรงเรีียนสร้้างตึึกด้้านหน้้านั่่�นเอง สีียัังเป็็นตััว
บอกอายุุในแต่่ละส่่วนของอาคารที่่�โก้้เจอ สุุดท้้ายเรา
ก็็เลยเลืือกว่่าจะรื้้�อฟื้้�นกลัับไปยุุคแรกก่่อน และเลืือกสีี
ที่่�เป็็นแต่่ละยุุคซ่่อนไว้้ในที่่�ต่่างๆ พอเรารื้้�อผนัังไม้้
บางส่่วน เราก็็เลยเก็็บไม้้เก่่าได้้ แล้้วนำำ�มาใช้้ในการต่่อ
เติิมใหม่่ได้้หมด คืือเราซื้้�อไม้้ใหม่่น้้อยมากๆ เพราะ
เราได้้เอาของเก่่ากลัับมาใช้้ใหม่่”

วงจรที่่�ย้้อนมาบรรจบกััน
สิ่่�งที่่�ฉัันสนใจคืือการทำำ�งานกัับโครงการนี้้� สำำ�หรัับ
ดร.โก้้แล้้วมีีอะไรบ้้างที่่�มาสััมผััสและเปลี่่�ยนแปลง
ความรู้�สึ้ ึกของตััวเองบ้้าง
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ตััดสิินใจอย่่างไร การที่่�ค่่อยๆ เลาะแต่่ละชิ้้�นทำำ�ให้้เรา
เข้้าใจไปด้้วยว่่ามีีการซ่่อมแซมใหญ่่ในช่่วงสงคราม
ได้้ทราบว่่ามีีระเบิิดลงกลางวััดน้้อยเลย สิ่่�งที่่�เรารู้้�คืือ
เขาซ่่อมแบบชิ้้�นเล็็กชิ้้�นน้้อยนั้้�นมีีความลำำ�บาก สิ่่�งที่่�
จะต้้องไปพิิสููจน์์ให้้เห็็นก็็คืือฝ้้าทะลุุไหม ที่่�รู้้�ว่่ามีีการ
ซ่่อมแน่่ๆ เพราะผนัังมัันปุุปะตามที่่�เราเจอตอนเลาะ
ออกมานั่่� น ก็็ คื ื อ การซ่่ อ มด้้ ว ยการเอาไม้้ เ ก่่ า มาใช้้
แล้้วในยุุคคุุณแม่่บุุญประจัักษ์์เองก็็มีีการประยุุกต์์เอา
ลายไทยเข้้ามาใช้้ เพราะคุุณแม่่เห็็นความงดงาม
ของศิิลปะไทยจึึงเพิ่่�มในส่่วนของการตกแต่่งอิินทีีเรีีย
เราได้้ค่่อยๆ แกะความเป็็นคุุณแม่่และซิิสเตอร์์แต่่ละ
ท่่ า นที่่ � แ ม้้ จ ะจากไปแล้้ ว แต่่ ท่ ่ า นก็็ ยั ั ง ทิ้้� ง ร่่ อ งรอย
เรื่่�องราวให้้เราได้้กลัับมาเรีียนรู้้�ได้้ใหม่่ เพื่่�อที่่�อนาคต
เมื่่�อเด็็กมาแตร์์ฯ ทุุกคนได้้เข้้ามาดููในจุุดนั้้�นๆ
เปีียโนหลัังแรกของ
โรงเรีียนมาแตร์์ฯ
ที่่�มาแมร์์ซาเวีียร์์
สั่่�งทำำ�โดยเฉพาะ
จากอัังกฤษ

“เปลี่่�ยนความรู้้�สึึกของเรากัับโรงเรีียนไปเลย เรา
รู้้�สึึกผููกพัันมากขึ้้�น ด้้วยโก้้มาโรงเรีียนทุุกอาทิิตย์์ตลอด
สองปีีที่่�ผ่่านมา พออาจารย์์มอบความรัับผิิดชอบ
มาให้้เราบวกกัับทีีมที่่�เราเลืือกมาเอง ทำำ�ให้้เรายิ่่�งต้้อง
รัับผิิดชอบมากขึ้้�นในทุุกขั้้�นตอน มีีการตรวจเช็็ค
ตลอด โก้้พบว่่าเราได้้ใช้้ความรู้้�ทั้้�งหมด ทั้้�งหมด
จริิงๆ จากที่่�เราได้้เรีียนมาจากโรงเรีียน จากที่่�คณะ
สถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จาก
ครููบาอาจารย์์ทั้้�งหมดที่่�สอนเรามาทั้้�งชีีวิิต เราเอา
วิิชาความรู้้�พวกนั้้�นมาใช้้ในตึึกนี้้�ทั้้�งหมดจริิงๆ รวมทั้้�ง
ประสบการณ์์จากการทำำ�งานกัับตึึกอื่่�นๆ ที่่�ก็็กลาย
เป็็ น ข้้ อ มููลซึ่่� ง เราเอามาใช้้ วิ ิ เ คราะห์์ ตึ ึ ก นี้้� ทั้้ � ง หมด
เลย เหมืือนกัับมีีความสมบููรณ์์ในการเข้้าใจตััวเอง
เข้้าใจสิ่่�งที่่�เราทำำ�มาจากที่่�อื่่�น เราเริ่่�มต้้นชีีวิิตนัักเรีียน
จากที่่�นี่่� พ่่อแม่่ปู่่�ย่่าตายายก็็อยู่่�โรงเรีียนนี้้�มา ไปเรีียน
ที่่�อื่่�น ไปทำำ�งานซ่่อมบ้้านตากอากาศมาแล้้ว เรีียนรู้้�
ประวััติขิ องคนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตึึกนี้้ม� าทั้้ง� หมดแล้้ว ความรู้้�
ที่่�ได้้มาก็็กลายเป็็นความรู้้�สำ�คั
ำ ัญในการซ่่อมแซมครั้้�งนี้้�
หมดเลย เราสามารถทำำ�งานโดยไม่่มีีเส้้นตาย คืือจััดการ
เวลาและงบประมาณให้้อยู่่ใ� นความเหมาะสมทุุกอย่่าง”
ดร.โก้้สะท้้อนบทเรีียนส่่วนตััวที่่�ได้้จากการทำำ�งาน
“สิ่่�งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับโก้้นอกจากคุุณค่่าทางจิิตใจของ
พวกเราชาวมาแตร์์เดอีีฯ คนที่่�ได้้มาเห็็นมาดููจะทราบ
ถึึงความยากลำำ�บากในการสร้้างโรงเรีียนเมื่่�อ 100 ปีี
ก่่อนว่่าเป็็นอย่่างไร เขาน่่าจะได้้เรีียนรู้้�ว่่าในแต่่ละยุุค
ที่่�ซิิสเตอร์์และมาแมร์์ดูู แลโรงเรีียนมาได้้ผ่่ านการ
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ตััวอาคารนี้้�จะยัังคงอยู่่�ต่่อไปได้้เพราะการซ่่อมครั้้�งนี้้�
เป็็นการเชิิญชวนให้้ทุุกคนเข้้ามาเห็็นคุุณค่่าและช่่วยกััน
คิิ ดว่ ่ า จะให้้ อ าคารนี้้� อ ยู่่ �ต่ ่ อ ไปอย่่ า งไรในอนาคต
เราได้้จัดั เตรีียมพื้้น� ที่่ใ� ห้้แล้้ว ความแข็็งแรงทางกายภาพ
นี่่�สามารถอยู่่�ไปได้้อีีก 100 ปีีแน่่ๆ” ดร.โก้้ กล่่าว
อย่่างมั่่�นใจ
ทุุกส่่วนของอาคารได้้รัับการฟื้้�นฟููให้้กลัับมามีีชีีวิิต
ชีีวา แต่่ยังั คงความสง่่างามเรีียบง่่ายในทุุกรายละเอีียด
พวกเรายืืนอยู่่�ในอาคารที่่�คง “ศัักดิ์์�” และ “สิิทธิ์์�” ของ
บ้้านแห่่งพระผู้้เ� ป็็นเจ้้าด้้วยความรู้้�สึกึ ขอบคุุณเต็็มเปี่่ย� ม
หััวใจ ทำำ�ให้้ฉัันคิิดถึึงท่่อนของเพลง Mater Dei
ว่่า “Be thou my guide through the whole of life”
ขึ้้�นมาเลย เพราะเรายัังคงสามารถเรีียนรู้้�เรื่่�องราว
ของสถาบัันอัันเป็็นที่่�รัักยิ่่�งของเราได้้ตลอดชีีวิิตของ
เราจริิงๆ
ในขณะที่่วั� ดน้
ั อ้ ยได้้มีกี ารปรัับปรุุง งานอีีกชิ้้น� ที่่ไ� ด้้ดำ�ำ เนิิน
ร่่วมกัันไปก็็คืือการรวบรวมข้้อมููลต่่างๆ เพื่่�อจััดทำ�ำ เป็็น
หนัังสืือวััดน้้อยที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุดโดยมีีปาริิชาต ทองใหญ่่
ณ อยุุธยา (น้ำำ��) MD58 มาเป็็นผู้้�เขีียนหนัังสืือเล่่มนี้้�
เรามาคุุยกัับน้ำำ��กัันต่่อ

เขีียนด้้วยความรััก
“ตอนแรกอาจารย์์สุุมิิตราได้้คุุยกัันว่่าอยากทำำ�บุ๊๊�กเล็็ต
บางๆ ไม่่ต้้องหนามาก เพื่่�อบัันทึึกการบููรณะวััดน้้อย
ให้้ผู้้�สนใจได้้อ่่าน คุุยไปคุุยมาเลยกลายเป็็นหนัังสืือ

บ้้านหลัังนี้้�คืือ ตััวแทนของ
บ้้านพัักตากอากาศในกรุุงเทพฯ
ยุุคแรก ซึ่่�งเป็็นแฟชั่่�นในยุุคนั้้�น
ลัักษณะคาแรคเตอร์์ของบ้้าน
คืือ บ้้านพัักตากอากาศแท้้ๆ
ในเชิิงสถาปััตยกรรมคืือชััดมาก
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เรืือนวััดน้้อย
หลัังได้้รัับการบููรณะ

ด้้วยความที่่�เราเป็็นคาทอลิิกและรัักวััดน้้อย รวมทั้้�ง “ณ แดนไกล” ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มแรก “ได้้รู้้�จััก คืือได้้รััก”
เป็็นคนชอบเรื่่�องอาคารเก่่าๆ อยู่่�แล้้ว ก็็เลยตกลงใจ ที่่�เป็็นซีีรีีส์์ ฯลฯ เพื่่�อเป็็นข้้อมููล นอกจากนั้้�นยัังไป
ค้้นคว้้าหาข้้อมููลที่่�หอจดหมายเหตุุอััครสัังฆมณฑล
ยิินดีีที่่�จะทำำ�ค่่ะ
กรุุงเทพฯ บ้้าง ที่่นั่่� น� จะมีีรููปภาพเก่่าๆ สวยๆ จดหมาย
เรารัักแม่่พระ ที่่�ทำำ�นี่่�ก็็เพราะตั้้�งใจว่่าขอทำำ�อะไรให้้ เหตุุสมััยเก่่า มีีลายเซ็็นท่่านสัังฆราชเรอเน แปร์์รอส
แม่่พระบ้้าง เราไม่่เคยทำำ�อะไรให้้แม่่พระเลย เคยแต่่ ประมุุขสัังฆมณฑลแห่่งสยามในเวลานั้้�น แล้้วที่่�เหลืือ
ขึ้้�นวััดไปอธิิษฐานขอท่่านอยู่่�ตลอดเวลา ก็็คิิดแค่่นี้้�ค่่ะ ก็็เป็็นการสััมภาษณ์์ ในการทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้รัับคำำ�
ในตอนแรกก็็รู้้�สึึกกัังวลมากเพราะไม่่เคยทำำ� อาทิิตย์์ แนะนำำ�และคำำ�ปรึกึ ษาจากอาจารย์์สุณีุ ย์ี ์ วงศ์์ไวศยวรรณ
แรกยัังบอกอาจารย์์สุุมิิตราว่่ายัังไม่่รู้้�จะเริ่่�มอย่่างไรดีี MD39 และ ผศ.ดร.คารีีน่่า โชติิรวีี MD49 เสมอ
เลย อาจารย์์ก็็เลยแนะนำำ�ให้้แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ส่่วนแรก
เป็็นบทสััมภาษณ์์ ส่่วนที่่�สองเป็็นของโก้้เกี่่�ยวกัับการ เก็็บข้้อมููล...จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
บููรณะวััดน้้อย พอมีีโครงขึ้้�นมาเราก็็มีีแนวทางการ
ทำำ�งานที่่�ชััดเจนมากขึ้้�นค่่ะ”
“ตอนแรกจากที่่�นึึกว่่าเป็็นบุ๊๊�กเล็็ตกลายเป็็นหนัังสืือ
ก็็รู้้�สึึกว่่ายากแต่่ก็็ได้้รัับกำำ�ลัังใจจากหลายๆ ด้้าน
เราคุุยกัันว่่าสมััยที่่�พวกเราเรีียนอยู่่�เราเรีียก “วััดน้้อย” โดยเฉพาะอาจารย์์ สุุมิ ิ ต ราแล้้ ว ยัั ง มีีดร.โก้้ แ ละ
ว่่า “วััดเล็็ก” ก็็เลยรู้้�สึึกไม่่ค่่อยชิินกัับการเรีียกว่่า “วััด น้้องขวััญชนก คงสิิริิ MD61 มาช่่วยคิิด เราคิิดกััน
น้้อย” แต่่ชื่่�อนั้้�นสำำ�คััญไฉนเพราะเราก็็หมายถึึงสิ่่�ง ว่่าจะแบ่่งเป็็นยุุค บทสััมภาษณ์์ก็็จะได้้ใส่่ไปตามยุุค
เดีียวกัันนั่่�นคืือสััญลัักษณ์์ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ในตอนแรกข้้อมููลที่่�มีีกว้้างมากเพราะประสบการณ์์
อาคารเรืือนไม้้หลัังแรกที่่�มีีหอระฆััง บัันไดหิินอ่่อน ของแต่่ละท่่านที่่�ให้้สััมภาษณ์์มาก็็มีีตั้้�งแต่่อายุุ 100 ปีี
ที่่�ทอดตััวลงมา เหมืือนกัับอ้้อมแขนของรููปปั้้�นสีีขาว จนไปถึึงรุ่่�นๆ เรา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่รายชื่่�อก็็ได้้รัับมาจาก
ของพระแม่่มารีีย์์ที่่�โอบอุ้้�มพระกุุมารอยู่่�เหนืือบัันได อาจารย์์สุุมิิตรา แล้้วก็็นััดพููดคุุยเพื่่�อสััมภาษณ์์พร้้อม
ที่่�พวกเราเจนตา
ส่่งแบบสอบถามไป พอสััมภาษณ์์แต่่ละท่่านก็็แนะนำำ�
เพิ่่�มเติิมว่่าให้้ไปสััมภาษณ์์เพื่่�อนท่่านนี้้� ท่่านนั้้�น เพราะ
ปาริิชาตเล่่าต่่อด้้วยน้ำำ��เสีียงนุ่่�มนวลอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ น่่าจะมีีเรื่่�องน่่าสนใจเล่่าก็็เลยขยายข้้อมููลกัันออกไป
ของเธอว่่ า พอมีี แ นวทางว่่ า ต้้ อ งไปสัั ม ภาษณ์์ แบบนี้้�” นี่่�คืือความเป็็นพี่่�น้้องของเราชาวมาแตร์์ฯ
ประสบการณ์์และความทรงจำำ �ต่่างๆ ของนัักบวช จริิงๆ การเชื่่�อมโยงระหว่่างเพื่่�อนและรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องจาก
และศิิษย์์เก่่าหลายๆ ท่่าน เธอก็็เริ่่�มอ่่านหนัังสืือ รุ่่�นสู่่�รุ่่�น
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ปาริิชาตคุุยให้้ฟัังต่่อว่่า “ในฐานะเป็็นเด็็กมาแตร์์ฯ
และเป็็นคาทอลิิกน้ำำ��รู้้�สึึกว่่าวััดน้้อยมีีความสำำ�คััญสอง
เรื่่อ� ง หนึ่่�งคืือวััดน้อ้ ยเป็็นหััวใจของโรงเรีียน เป็็นที่่พั� กั พิิง
และเป็็นที่่ยึ� ดึ เหนี่่ย� วจิิตใจของคณะนัักบวช นัักเรีียน ครูู
เคยถามเพื่่อ� นที่่เ� ป็็นคนพุุทธบางคนก็็เคยขึ้้�นไป บางคน
ก็็ไม่่เคย แต่่ทุุกคนจะมีีความทรงจำำ�เกี่่�ยวกัับวััดน้้อย
ความสำำ�คััญส่่วนที่่�สองคืืออาคารเรืือนวััดน้้อยทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่ปีีกทางตะวัันตกที่่�เป็็นที่่�พัักของคณะซิิสเตอร์์
และปีีกตะวัันออกที่่�แต่่เดิิมเป็็นห้้องทำำ�งานของอธิิการ
และเป็็นห้้องพัักของนัักเรีียนประจำำ� เป็็นสถานที่่�ๆ มีี
ความทรงจำำ�มากมายของเรานัักเรีียนมาแตร์์ฯ เป็็นที่่�ๆ
ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน มีีเหตุุการณ์์มากมายเกิิดขึ้้�นที่่�นี่่�
มีีชีีวิิตชีีวามาก และความทรงจำำ�และประสบการณ์์ก็็
ล้้วนมีีคุุณค่่ามาก เหมืือนกัับเราได้้รื้้�อฟื้้�นความทรงจำำ�
ของบุุคคลเหล่่านี้้�ให้้มีีชีีวิิตขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง”

มุุมมองที่่�เปลี่่�ยนไป
ฉัันอดสงสััยไม่่ได้้ว่่า ในการทำำ�งานที่่�เรีียกได้้ว่่าเป็็น
โปรเจ็็กต์์ที่่�ต้้องทำำ�งานประสานกัับบุุคคลมากมาย และ
มีีความลุ่่�มลึึกทั้้�งในเรื่่�องการหาข้้อมููลการเรีียบเรีียง
เช่่นนี้้� ปาริิชาติิจะรู้้�สึึกว่่ามีีความเปลี่่�ยนแปลงอะไรใน
ตััวเธอบ้้าง
“สมััยก่่อนเราก็็ไม่่เคยรู้้�ว่่าคณะซิิสเตอร์์มาแมร์์ใน
ยุุคแรกๆ ก่่อนที่่�ท่่านจะมาก่่อตั้้�งโรงเรีียนต้้องทุ่่�มเท
เสีียสละ และอุุทิิศตนขนาดไหนนะคะ บางทีีอ่่าน

เรื่่อ� งราวไปก็็น้ำ��ำ ตาซึึมไป ท่่านต้้องจากบ้้านมาใช้้ชีีวิติ ใน
สภาพแวดล้้ อ มและอากาศที่่ � ไม่่ คุ้้� นเคยทำำ � ให้้ ท่ ่ า น
เจ็็บป่่วย แต่่ท่่านก็็ต้้องลุุกขึ้้�นมาทำำ�งานต่่อไปเพราะ
ในยุุคแรกเริ่่�มมีีจำำ�นวนนัักบวชที่่�ไม่่พอกัับภารกิิจที่่�มีี
มากมาย ด้้วยท่่านมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�จะต้้องดููแล
โรงเรีียนให้้ดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ บางทีีมีีปััญหาเรื่่�อง
การเงิินบ้้าง ข้้อจำำ�กััดอื่่�นๆ อีีกมาก เราก็็รู้้�สึึกซาบซึ้้�ง
ในความทุ่่�มเทของท่่าน เราไม่่เคยรู้้�มาก่่อนเลยว่่า
กว่่ามาตั้้�งเป็็นโรงเรีียนได้้ก็็ต้้องอดทน ฝ่่าฟััน มีีความ
ยากลำำ�บากมากมาย”
มีีอะไรที่่�ไม่่เคยรู้้�มาก่่อนแล้้วเพิ่่�งมารู้้�จากการทำำ�งาน
ครั้้�งนี้้�แล้้วทำำ�ให้้รู้�สึ้ ึกประทัับใจบ้้าง ปาริิชาตตอบว่่า
“มีีหลายเรื่่�องมากเลยค่่ะ เช่่น ฝั่่�งทิิศตะวัันตกและ
ตะวัันออกของเรืือนวััดน้้อยที่่�เคยเป็็นเขตหวงห้้าม
ดููลึึกลัับสำำ�หรัับนัักเรีียนก็็ไม่่เคยได้้สััมผััส ขนาดเรา
เป็็ น นัั ก เรีียนคริิ ส ต์์ก็ ็ เ ห็็ น ความน่่ า รัั ก ของนัั ก เรีียน
รุ่่�นก่่อนที่่�พยายามจะดููความเป็็นไปของมาแมร์์ โดย
มาแอบมองตามขั้้น� บัันได แอบมองทางหน้้าต่่างกัันบ้้าง
ได้้ยิินเรื่่�องราวน่่ารัักๆ จากพี่่�ๆ รุ่่�นต่่างๆ มากมาย
แล้้วก็็ยัังมีีเรื่่�องน่่าประทัับใจเกี่่�ยวกัับวััตถุุที่่�เราเห็็น
จนชิิน อย่่างรููปแกะสลัักไม้้ของนัักบุุญโยเซฟ มาแมร์์
ชื่่�อ “อนุุงเซีียอาต้้า” ก็็เป็็นผู้้�แกะสลัักเองกัับมืือจาก
ต้้นมะขามในโรงเรีียนนี่่�เอง ในสมััยก่่อนชุุดนัักบวช
ก็็ตััดเย็็บเอง มีีห้้องตััดเย็็นเสื้้�อผ้้า ผ้้าห่่ม หมอน มุ้้�ง
มีีพี่่�เกีียไต๋๋เป็็นคนตััดเย็็บ”
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จากซ้้ายไปขวา: ดร.ยุุวรััตน์์ เหมะศิิลปิิน (โก้้) MD63, โรสซาลีีน่่า อเล็็กซานเดอร์์ แม็็คเคย์์ (โรส) MD55,
ปาริิชาต ทองใหญ่่ ณ อยุุธยา (น้ำำ��) MD58, ขวััญชนก คงสิิริิ (ขวััญ) MD61, อิินทุุกานต์์ คชเสนีี สิิริิสัันต์์
(อิิน) MD57

เกร็็ดและเรื่่�องราวน่่ารัักๆ เหล่่านี้้� เราสามารถอ่่านได้้ แล้้วมีีเรื่่�องราวที่่น่� ่าสนใจมากมายเลยค่่ะ”
จากหนัังสืือ “ได้้รู้้�จััก คืือได้้รััก...มาแตร์์เดอีี 102 ปีี
วััดน้้อยแห่่งความทรงจำำ�” ฉัันหมายมั่่�นปั้้�นมืือว่่านี่่�เป็็น หลัังจากที่่�เราร่ำ���ลาและแยกกัันแล้้ว ฉัันจากน้้องๆ
หนัังสืือประวััติศิ าสตร์์อีกี เล่่มที่่ฉั� นั ต้้องอ่่านอย่่างละเอีียด มาด้้ ว ยความรู้้�สึึ ก ภาคภููมิิ ใ จเหลืื อ เกิิ น ที่่ � ชีีวิ ิ ต การ
เรีียนรู้้�ของฉัันเริ่่�มต้้นที่่�นี่่� โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ อัันเป็็น
ทำำ�ไมเด็็กมาแตร์์ฯ ต้้องอ่่าน “วััดน้้อย 102 ปีี” ที่่�รัักของเราแห่่งนี้้� ไม่่ว่่าเวลาจะผ่่านไปกี่่�ปีีโรงเรีียน
ของเราก็็ยัังคงเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้� ให้้โอกาสทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีงาม
“วััดน้้อยเป็็นอาคารสถานที่่�เป็็นจุุดแรกเริ่่�มของกำำ�เนิิด มีีคุุณค่่า ให้้โอกาสเราได้้รัับใช้้เสมอ ฉัันรู้้�สึึกซาบซึ้้�งใน
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ เป็็นประจัักษ์์พยานของความรััก พระคุุณของมาแมร์์ ซิิสเตอร์์ คุุณครููทุุกท่่านที่่�ใช้้ชีีวิิต
ความศรััทธา ความอดทนของคณะนัักบวชในยุุคแรก อยู่่�ในโรงเรีียนแห่่งนี้้�ตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม และขอขอบคุุณ
ที่่�มาบุุกเบิิกก่่อตั้้�งสร้้างโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ เป็็น ทุุกคนที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการบููรณะวััดน้้อยให้้กลัับมา
หลัั ก ฐานของคำำ �ว่ ่ า “เซอร์์ เ วีียม” ถ้้ า ไม่่ ใ ช่่ ค ณะ งามสง่่าอีีกครั้้�งหนึ่่�ง ฉัันเชื่่�อว่่าอีีก 100 ปีี ที่่�แห่่งนี้้�ก็็ยััง
ซิิสเตอร์์เสีียสละตััวเองมาจากบ้้านเกิิดเมืืองนอน ต้้อง คงเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ไม่่มีีสิ้้�นสุุด เพราะที่่�นี่่�อบอวลไป
ผ่่ านมรสุุมความท้้ าทายมากมาย ทั้้� งในเรื่่� องของ ด้้วยความผููกพัันที่่อ� ยู่่เ� หนืือกาลเวลาเสมอ จากฐานราก
สถานการณ์์บ้้านเมืือง เรื่่�องของพระศาสนจัักร เรื่่�อง ที่่�คณะซิิสเตอร์์ได้้ก่่อร่่างสร้้างไว้้ ทุุกชีีวิิตที่่�ผ่่านมาใน
ของชีีวิิตประจำำ�วััน เราก็็จะไม่่ได้้มีีโรงเรีียนของเรา พื้้น� ที่่แ� ห่่งนี้้ล้� ว้ นถููกยึึดโยงและถัักทอเข้้าด้้วยกัันเป็็นภาพ
ไม่่ได้้ส่่งต่่อจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมให้้กัับรุ่่�นหลัังนะคะ ของความรััก ความเสีียสละ ความทรงจำำ� และการ
เราจะผ่่านตากัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติิของโรงเรีียน รัับใช้้โดยที่่�มีีอาคารวััดน้้อยแห่่งนี้้�เป็็นจุุดศููนย์์รวมทุุก
มาบ้้างแล้้ว แต่่ครั้้�งนี้้�เป็็นการบัันทึึกข้้อมููลชุุดใหม่่ หััวใจที่่�มีีจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมของพวกเราไว้้ตราบ
ที่่�จะได้้จากการบููรณะวััดน้้อยซึ่่�งยัังไม่่เคยผ่่านตา นานเท่่านาน
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วััดน้้อยเป็็นสถานที่่�ๆ มีีความทรงจำำ�มากมายของเรานัักเรีียนมาแตร์์ฯ เป็็นที่่�ๆ ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
มีีเหตุุการณ์์มากมายเกิิดขึ้้�นที่่�นี่่� มีีชีีวิิตชีีวามาก ความทรงจำำ�และประสบการณ์์ก็็ล้้วนมีีคุุณค่่ามาก
เหมืือนกัับเราได้้รื้้�อฟื้้�นความทรงจำำ�ของบุุคคลเหล่่านี้้�ให้้มีีชีีวิิตขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง
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ครบรอบ ๑๐๒ ปีี วััดน้อ้ ย กัับกิจิ กรรม
Wat Noi-102 Years of Cherished Memories

เพื่่อร่่วมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปีี ของวััดน้อ้ ย
พร้้อมกัับการบููรณะครั้้ง� ใหญ่่ โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ประสานงานโดยสมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ได้้จัดทำ
ั �หนั
ำ งั สืือ

ได้้รู้้�จักั คืือได้้รักั ...มาแตร์์เดอีี
๑๐๒ ปีี วััดน้้อยแห่่งความทรงจำำ�

โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยประสานงานโดยสมาคม
นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ได้้จััดกิิจกรรม Wat Noi-102 Years of Cherished
Memories ขึ้้�นในช่่วงต้้นเดืือนมีีนาคม 2565 ที่่ผ่� ่านมา
โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากศิิลปิินศิิษย์์มาแตร์์เดอีีฯ
หลายท่่าน เป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์งานศิิลปะมอบให้้กัับ
โรงเรีียน
ในโอกาสนี้้� ทางโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้รัับ
เกีียรติิจากคุุณอำำ�พน กิิตติิอำำ�พน องคมนตรีีและ
คุุณโหน่่ง-กษมน กิิตติิอำ�พ
ำ น คุุณหมูู-เจิิดศิิริิ สุุขเสริิม
คุุณต้้อย-ศรีีมณา สุุริิยะ ร่่วมกัับอาจารย์์สุุมิติ รา พงศธร
ในการส่่ ง มอบผลงานต่่ า งๆ อย่่ า งเป็็ น ทางการ
ณ ลานนัักบุุญอััญจลา โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
คุุณม่่อน-พรพรรณ พรประภา MD42 ได้้มอบจาน
เพ้้นท์์ลายวััดน้้อยฝีีมืือคุุณปุ๋๋�ม-อลิิศรา สุุวรรณปริิญญา
MD50 โดยมีีอาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร MD38 เป็็น
ผู้้�รัับมอบในนามโรงเรีียน

เพื่่อได้้รวบรวมประวััติกิ ารก่่อตั้้ง� โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย พร้้อมรายละเอีียด
การจััดสร้้างและซ่่อมแซมวััดน้อ้ ยในทุุกยุุคสมััย นัับเป็็นหนัังสืืออีีกหนึ่่ง� เล่่ม
ที่่�ได้้รวบรวมประวััติแิ ห่่งการก่่อตั้้ง� โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััยอัันเป็็นที่่�รักั ของเรา
ไว้้ได้้อย่่างละเอีียดและครบถ้้วนกว่่าทุุกครั้้ง� ที่่�ผ่า่ นมา โดยมีีกำ�ห
ำ นดเปิิดให้้จอง
ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2565 นี้้�
ผู้้�สนใจสามารถติิดตามรายละเอีียดในการสั่่ง� จองหนัังสืือดัังกล่่าว ได้้ที่่�
Facebook : Mater Dei School Alumni (Official) และไลน์์กลุ่่�มผู้้�แทนรุ่่�น
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Travel
Writer: อิินทุุกานต์์ คชเสนีี สิิริิสัันต์์ MD57
Photo: อาทิิตย์์ สิิริิสัันต์์

น้ำำ��ทะเลสีีเทอร์์ควอยซ์์ใสเหมืือนกระจกปะการัังเจ็็ดสีี
ใต้้น้ำำ�� ไม่่ว่่าจะดำำ�น้ำำ��ตื้้�นหรืือดำำ�น้ำำ��ลึึกโลกใต้้น้ำำ��ที่่นี่� ่�ไม่่มีี
ผิิดหวังั พระอาทิิตย์์จะขึ้้น� หรืือตกทุุกสิ่่ง� ล้้วนสวยตรึึงใจ
ทุุกนาทีีที่่�อยู่่�ที่่�นี่่�
เข้้าหน้้าร้้อนแล้้ว อากาศร้้อนๆ แบบนี้้�ต้้องไปเที่่�ยว
ทะเลกััน โดยจุุดหมายปลายทางของเกาะสวรรค์์ที่่�
อยากชวนไปกัันก็็คืือเกาะหลีีเป๊๊ะในจัังหวััดสตููล เกาะ
แห่่งนี้้แ� ม้้จะใช้้เวลาเดิินทางไปไกลสัักหน่่อย เริ่่ม� ต้้นด้้วย
การขึ้้�นเครื่่�องบิินจากกรุุงเทพสู่่�หาดใหญ่่ของจัังหวััด
สงขลา แล้้วนั่่�งรถยนต์์ต่่ออีีกราวๆ 2 ชั่่�วโมงเพื่่�อไปยััง
ท่่าเรืือปากบาราที่่�สตููล ต่่อด้้วยการขึ้้�นเรืือสปีีดโบ๊๊ต
อีีก 1 ชั่่�วโมง ระหว่่างทางได้้แวะชมเกาะตะรุุเตาและ
เกาะไข่่ที่่�มีีซุ้้�มประตููหิินเป็็นเอกลัักษณ์์ ก่่อนจะมุ่่�งหน้้า
ไปเกาะหลีีเป๊๊ะที่่�ท่่าเรืือตรงหาดพััทยา ถััดมาก็็เป็็นการ
เดิินทางเข้้าสู่่�โรงแรมซึ่่�งบางโรงแรมอาจจะต้้องนั่่�งเรืือ
หางยาวต่่อไปอีีกสัักหน่่อยถึึงจะได้้พัักผ่่อนกััน แม้้การ
เดิินทางจะดููระหกระเหิินกว่่าจะถึึงแต่่รัับรองได้้ว่่าไม่่มีี
คำำ�ว่่าผิิดหวัังแน่่นอนค่่ะ

ร้้านอาหาร หาดซัันไรซ์์ชายหาดสวยที่่�สุุดบนเกาะ น้ำำ�� เกาะกระ ตรงข้้ามหาด
ทะเลใส ชายหาดสงบเงีียบ ทรายขาวทอดยาว มีีโรงแรม ซัันไรซ์์ พายเรืือคายััค
มากมายที่่�สามารถชมพระอาทิิตย์์ขึ้้�น ณ หน้้าหาด ไปเที่่�ยวเล่่นได้้
ได้้แบบเต็็มๆ ตา และหาดซัันเซ็็ทเป็็นฝั่่�งที่่มีีภูู
� เขาและ
ไม่่ค่่อยเป็็นที่่�นิิยมของนัักท่่องเที่่ย� ว

มาเกาะหลีีเป๊๊ะจะไม่่ลงเรืือไปเที่่�ยวเกาะหรืือดำำ�น้ำำ��
เกาะหลีีเป๊๊ะมีีชายหาดถึึง 3 หาดด้้วยกััน ได้้แก่่ หาด ก็็กระไรอยู่่� น้ำำ��ทะเลสีีเทอร์์ควอยซ์์ใสๆ มองทะลุุไปถึึง
พััทยาท่่าเรืือรัับ-ส่่งนัักท่่องเที่่ย� ว ที่่นี่� ่�เต็็มไปด้้วยร้้านค้้า พื้้�นทรายเรีียกร้้องให้้เราออกเรืือกัันตั้้�งแต่่เช้้า เส้้นทาง
มีีเกาะโซนในเที่่ย� วเกาะใกล้้ๆ ใช้้เวลาไม่่มาก ส่่วนเกาะ
โซนนอกจะออกไปไกลสามารถแวะไปดำำ�น้ำำ��ได้้หลาย
เกาะ โลกใต้้น้ำำ��แต่่ละเกาะสวยแบบสุุดๆ มีีเกาะหลาย
เกาะที่่�ไม่่ควรพลาดและมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว

1

เกาะหลีีเป๊๊ะ
...เป๊๊ะมาก

2

3

เกาะหิินซ้้อน มีีลัักษณะเป็็นก้้อนหิินยัักษ์์รููปร่่างคล้้าย
สี่่�เหลี่่�ยมลููกบาศก์์ขนาดใหญ่่วางซ้้อนกัันอย่่างสมดุุล
ตััวเกาะอยู่่�บริิเวณหมู่่�เกาะดง ระหว่่างนั่่�งเรืือไปดำำ�น้ำำ��
จะผ่่านจุุดนี้้�ซึ่่�งเป็็นจุุดถ่่ายรููปของที่่�นี่่�
ร่่องน้ำำ��จาบััง จุุดดำำ�น้ำำ��บริิเวณนี้้�น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจไปกัับ
ปะการัังใต้้น้ำำ�� 7 สีี ยิ่่�งในวัันที่่�น้ำำ��ใสแดดส่่องถึึงใต้้น้ำำ��
สีีของปะการัังทั้้�ง 7 จะส่่องประกายจััดจ้้านงดงามเกิิน
บรรยาย ไม่่ควรพลาดกัับจุุดดำำ�น้ำ��ำ แห่่งนี้้เ� ป็็นอัันขาด แต่่
บริิเวณนี้้�น้ำำ��ค่่อนข้้างแรงทำำ�ให้้การดำำ�น้ำำ��จุุดนี้้�จะมีีเชืือก
ให้้เกาะเพื่่�อไม่่ให้้สายน้ำำ��พาเราลอยออกนอกพื้้�นที่่�
1. หน้้าหาดซัันไรซ์์
2-4. โลกใต้้น้ำำ��ที่่�เกาะหลีีเป๊๊ะ
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หาจุุดที่่�ดีีที่่�สุุดพร้้อมชมแสงสุุดท้้าย
ของวััน ก่่อนพระอาทิิตย์์ตกดิิน
นอกจากปะการััง 7 สีี ที่่�นี่่�ยัังมีีฝููงปลาสีีสัันทั้้�งตััวเล็็ก
ตััวใหญ่่ แสดงถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ของธรรมชาติิ
ใต้้ท้้องทะเล
เกาะอาดัังและเกาะราวีี 2 เกาะนี้้�เหมืือนเป็็นเกาะ
ฝาแฝดกััน ถืือว่่าเป็็นจุุดดำำ�น้ำ��ตื้้
ำ น� ที่่ส� วยงาม อย่่างเกาะ
ราวีีเป็็นเกาะที่่�มีีหาดทรายขาว น้ำำ��ทะเลใส บรรยากาศ
เงีียบสงบ และเป็็นเกาะที่่�หลายคนมัักจะแวะเล่่นน้ำำ��
ดำำ�น้ำำ�� และพัักทานอาหารกลางวัันกััน ส่่วนใจกลาง
ของเกาะนี้้�มีีป่่าไม้้ที่่�แสนสมบููรณ์์ มีีนกนานาชนิิด
อีีกทั้้�งฝููงลิิงเป็็นจำำ�นวนมาก

หิินจากเกาะหิินงาม
มีีลัักษณะก้้อนกลมมนสีีดำำ�
ขนาดใกล้้เคีียงกััน
เมื่่�อโดนน้ำำ�ส
� าดจะส่่ง
ประกายแวววาวงดงาม

Zodiac See Sun Beach Bar บาร์์เก๋๋ๆ ริิมชายหาดที่่�มีี
การตกแต่่งแบบแปลกตาเน้้นวััสดุุธรรมชาติิ

หากวัันไหนไม่่อยากออกเรืือเพื่่�อไปดำำ�น้ำ�ก็
�ำ ยั็ งั มีีกิิจกรรม
อื่่น� ๆ ให้้ทำ�อีี
ำ กมากมาย อย่่างการนอนเล่่น ณ ชายหาด
ลล์ๆ์ เล่่น Paddle Board พายเรืือคายััค
เกาะหิินงาม เกาะขนาดเล็็กไร้้หาดแต่่พิิเศษตรงที่่�หาด อาบแดดแบบชิิ
�งเราสามารถพายออกไปได้้ไกลถึึงเกาะโต๊๊ะเสนหรืือ
แห่่งนี้้�มีีก้้อนหิินกลมมนสีีดำำ�ขนาดใกล้้เคีียงกััน เมื่่�อ ซึ่่เกาะกระ
เกาะเล็็กๆ ที่่�อยู่่�ฝั่่�งตรงข้้ามหาดซัันไรซ์์
โดนน้ำำ��ทะเลสาดหิินจะส่่งประกายแวววาวงดงาม โดย
ลัักษณะหิินและรููปทรงเหล่่านี้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัันของ ช่่วงเย็็นที่่พล
ได้้เลยก็็คือื การชมพระอาทิิตย์์ตกดิิน
กระบวนการทางธรณีีวิิทยา นอกจากนั้้น� ยัังเชื่่อ� กัันเรื่่อ� ง บริิเวณที่่��คนนิิาดไม่่
ายคืือ Zodiac See
คำำ�สาปเจ้้าพ่่อตะรุุเตาว่่าห้้ามผู้้�ใดนำำ�หิินบนเกาะนี้้�กลัับ Sun Beach Barยมไปดููแสงสุุดท้้
บาร์์เก๋๋ๆ ริิมหาดที่่�มีีการตกแต่่งสไตล์์
ไป เพราะไม่่อย่่างนั้้�นอาจจะพบเจอกัับสิ่่�งที่่�เป็็นภััย แปลกตาเน้้นวััสดุุธรรมชาติิ
ายรููปเด็็ดๆ สวยๆ
ต่่างๆ ได้้ ซึ่่�งหลายครั้้�งไม่่ว่่าจะเป็็นนัักท่่องเที่่�ยว มากมาย แนะนำำ� ให้้ รีี บไปก่่มีีมุุมถ่่
อ นพระอาทิิ ต ย์์ ต กดิิ น
ชาวไทยหรืือต่่างชาติิที่่�เคยนำำ�หิินกลัับไปก็็ต้้องส่่งคืืน เพื่่�อหาจุุดที่่�ดีีที่่�สุุดพร้้อมชมแสงสุุดท้้
ายของวััน
กลัับมาให้้อุุทยานแห่่งชาติิหมู่่�ตะรุุเตาทุุกครั้้�ง
บนเกาะหลีีเป๊๊ะยัังมีีถนนคนเดิินที่่เ� ต็็มไปด้้วยร้้านอาหาร
ร้้านขายของมากมาย ในยามค่ำำ��คืืนจะเต็็มไปด้้วย
ความมีีชีีวิิตชีีวาคึึกคััก เสีียงหััวเราะ เสีียงเพลง เหมืือน
ทุุกคนจะมารวมตััวกัันอยู่่�บนถนนเส้้นนี้้�
ช่่ ว งเวลานี้้� แ ม้้ จ ะยัั ง ไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางไกลๆ
ไปต่่างประเทศได้้ แต่่ประเทศไทยเราเองก็็มีีแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวที่่�สวยไม่่แพ้้ที่่�ใดในโลก ถ้้าได้้มาเที่่�ยวที่่�นี่่�
แล้้วจะรู้้�ว่่าหลีีเป๊๊ะ เป๊๊ะขนาดไหน
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