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ย้้อนกลัับไปเกือบร้้อย้ปีที่่�แลั้ว ณ ช่่วงเวลัาที่่�คณะ 
ซิิสเตอร์้กล่่ัมแร้กได้้เดิ้นที่างมายั้งปร้ะเที่ศสย้าม เมื�อ 
มาถึึงได้้สักพัักก็เห็็นว่าจำำาเป็นที่่�จำะต้องม่ที่่�ด้ินเพัื�อที่ำา 
อาร้ามคณะอ่ร้์ส่ลัินแลัะโร้งเร้่ย้น ซิึ�งเมื�อได้้เห็็นที่่�ด้ิน 
ขนาด้ 18 ไร่้ บนถึนนเพัลิันจิำตท่ี่�ในอด่้ตถืึอว่าไม่ได้้อย่่้ 
ใจำกลัางเมืองที่ว่าม่ความเห็มาะสมห็ลัาย้ปร้ะการ้ คณะ 
อ่ร้์ส่ลัินโด้ย้สังฆร้าช่แปร้์ร้อสจำึงได้้ร้ับอน่มัติเงินก่ ้ 
จำาก Paris Foreign Missions Society เมื�อปี พั.ศ.  2470  
เพัื �อซิื �อที่่ �ด้ินผืืนน่ �ร้วมถึึงม่อาคาร้ไม้ติด้ผืืนด้ินมา 
พัร้้อมกัน นั�นก็คือส่วนท่ี่�เป็นวัด้น้อย้ในปัจำจ่ำบัน

อาคาร้ไม้ห็ลัังน่�ได้้ถ่ึกต่อเติม ปรั้บปร่้ง ผ่ืานเรื้�องร้้อน 
เร้ื�องห็นาว พัร้้อมกับปร้ะวัติศาสตร้์ของปร้ะเที่ศไที่ย้ 
มาห็ลัาย้ย้่คห็ลัาย้สมัย้ มาวันน่�อาคาร้ห็ลัังน่�ได้้ถึ่ก 
บ่ร้ณะคร้ั�งให็ญ่่ พัร้้อมอวด้โฉมเปิด้วิวด้้านให็ม่บน 
ถึนนห็ลัังสวนใจำกลัางกร่้งเที่พัมห็านคร้ ว่ายั้งม่อาคาร้ 
โบร้าณที่่�ม่ค่ณค่าที่างปร้ะวัติศาสตร้์ซิ้อนตัวมิเคย้ได้ ้
เปิด้โฉมมาก่อน

วาร้สาร้เซิอร้์เว่ย้มฉบับน่ �เที่ใจำให็้กับเร้ื �องร้าวของ  
“วัด้น้อย้” แบบเต็มๆ เพืั�อเป็นการ้เฉลิัมฉลัองวัด้น้อย้ 
คร้บ 102 ปีในปีน่� แลัะในเด้ือนพัฤษภาคมวัด้น้อย้ 
จำะบ่ร้ณะอย่้างเสร็้จำสมบ่ร้ณ์ นอกจำากนั�นจำะม่ห็นังสือ 
“ได้้ร้่ ้จำัก คือได้้ร้ัก...มาแตร้์เด้อ่ 102 ปี วัด้น้อย้ 
แห่็งความที่ร้งจำำา” ออกมาให้็พัวกเร้าได้้อ่านกัน ซึิ�งเป็น 
การ้ร้วบร้วมข้อม่ลัต่างๆ ที่างปร้ะวัติศาสตร้์ผื่าน 
เอกสาร้มากมาย้ ผ่ืานบที่สัมภาษณ์ ร้วมทัี่�งข้อม่ลัการ้ 
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บ่ร้ณะทัี่�งห็มด้ เร่้ย้กได้้ว่าเป็นการ้บันทึี่กปร้ะวัติศาสตร์้ 
ของโร้งเร่้ย้นอ่กบที่ห็นึ�งท่ี่�ยั้งไม่เคย้ม่มาก่อน

ในฉบับน่�เร้าเลัย้ได้้พั่ด้ค่ย้กับ 2 ที่่านที่่�เก่�ย้วข้องผื่าน 
การ้สัมภาษณ์ของโร้สซิาล่ัน่า อเล็ักซิานเด้อร์้ แม็คเคย์้ 
(โร้ส) MD55 คนแร้กคือ ด้ร้.ย่้วรั้ตน์ เห็มะศิลัปิน (โก้)  
MD63 สถึาปนิกผ้่ืเช่่�ย้วช่าญ่การ้อน่รั้กษ์อาคาร้โบร้าณ  
ผื่้ที่่�ได้้ร้ับมอบห็มาย้ด้่แลัการ้ปร้ับปร้่งอาคาร้ห็ลัังน่� 
จำนเสร้็จำสมบ่ร้ณ์ ด้ร้.โก้เลั่าเร้ื �องสน่กๆ มากมาย้  
ได้้พัาเร้าย้้อนกลัับไปในวันที่่�ก่อนแลัะร้ะห็ว่างการ้ 
ปร้ับปร้่งจำวบจำนพัาเร้าช่มอาคาร้ที่่�บ่ร้ณะเสร้็จำ แลัะ 
ปาร้ิช่าต ที่องให็ญ่่ ณ อย้ธ่ย้า (นำ�า) MD58 ผื่้เข่ย้น 
ห็นังสือ “วัด้น้อย้ 102 ปี” จำากตอนแร้กคิด้ว่าจำะจัำด้ 
ที่ำาเป็นเอกสาร้เพั่ย้งไม่ก่�ห็น้าแต่ในที่้าย้ที่่�ส่ด้กลัาย้ 
เป็นห็นังสือร้้อย้กว่าห็น้า ห็นังสือเลั่มน่�ถึือว่าเป็น 
ปร้ะวัติศาสตร้์ของโร้งเร้่ย้นอ่กฉบับที่่�ควร้ค่าแก่การ้ 
เก็บท่ี่เด่้ย้วค่ะ 

เมื�อเมืองไที่ย้เข้าส่่ฤด่้ร้้อน อากาศร้้อนๆ แบบน่�จ่ำด้ห็มาย้ 
ปลัาย้ที่างของเร้าคงต้องไปเที่่ �ย้วที่ะเลัเพัื �อคลัาย้ 
ความร้้อน ดั้งนั�นในฉบับน่�เร้าจำะพัาท่ี่กคนไปเท่ี่�ย้วที่ะเลั 
ใต้ เกาะห็ล่ัเป๊ะแห่็งจัำงห็วัด้สต่ลั เกาะท่ี่�ห็าด้ที่ร้าย้ขาว 
นำ �าที่ะเลัใสด้ังกร้ะจำกมองที่ะลั่ไปถึึงใต้ที่้องที่ะเลั 
แลัะสำาร้วจำโลักใต้นำ�าที่่�สวย้ปร้ะที่ับใจำ เร้่ย้กได้้ว่าเป็น 
ห็นึ�งในเกาะในด้วงใจำก็ว่าได้้ ไม่ม่ผิืด้ห็วังแน่นอนค่ะ 

ขอให้็สน่กในการ้อ่านแลัะท่ี่องเท่ี่�ย้วไปพัร้้อมกับเร้าค่ะ 

Content



สารจากนายกสมาคมนักเรียนเก่า

มาแตร์เดือีวิทยาลััย

ในพระบัรมราชููปถััมภ์์

นายกสมาคมฯ
อิรินุช ว่่อิงปริีชา 

ป๊๊อิด MD49

My Pride, My School: Mater Dei 
สำาหรับเด็็กมาแตร์ฯ วััด็น้อยเป็็นหัวัใจ
ของโรงเรียนมาแตร์เด็อีวิัทยาลััย 

วััด็น้อยนี�มีมาก่อนการก่อตั�งโรงเรียน 

วัด้น้อย้ในความร้่้สึกของพัวกเร้านั�นเป็นเห็มือนสถึานที่่�ศักด้ิ�สิที่ธิ � 
สวย้งาม แลัะสงบ ท่ี่กครั้�งท่ี่�ได้้ขึ�นไปบนวัด้น้อย้จำะร้่้สึกถึึงความสงบแลัะ 
เย็้นใจำ เนื�องจำากวัด้น้อย้ตั�งอย่่้ใจำกลัางโร้งเร่้ย้น ได้้เดิ้นผ่ืานใต้ถ่ึนวัด้น้อย้ 
เป็นปร้ะจำำา ได้้เห็็นบันได้โค้งห็น้าวัด้น้อย้ แลัะที่่กคร้ั�งที่่�นักเร้่ย้นเก่า 
มาแตร้์ฯ ม่โอกาสกลัับมาที่่�โร้งเร้่ย้นก็จำะต้องมาถึ่าย้ร้่ปที่่�ห็น้าบันได้ 
วัด้น้อย้กันอย่่้เสมอ

วัด้น้อย้เป็นความงด้งามแลัะคลัาสสิก เมื�อได้้ม่โอกาสขึ�นไปช่มในช่่วง 
ของการ้บ่ร้ณะ ได้้ฟัังโก้-ย้่วร้ัตน์ เห็มะศิลัปิน MD63 ซิึ�งเป็นผื่้ด้่แลั 
การ้บ่ร้ณะวัด้น้อย้ของโร้งเร่้ย้นมาแตร์้ฯ ร่้วมกับอาจำาร้ย์้ส่มิตร้า พังศธร้ 
MD38 ฟัังโก้บร้ร้ย้าย้ถึึงร้ากฐานเด้ิมของวัด้น้อย้ ตั�งแต่การ้ข่ด้เพัื�อห็า 
ส่ดั้�งเดิ้ม เสา ฝ้้าเพัด้าน ท่ี่�เก็บสัมภาร้ะของมาแมร์้ บันได้ ลัาย้มือมาแมร์้ 
ร้วมถึึงข้าวของที่่�จำะมาจำัด้ที่ำาพัิพัิธภัณฑ์์บนวัด้น้อย้ ฟัังแลั้วก็เกิด้ 
ความร้่้สึกทึี่�งในการ้เก็บร้าย้ลัะเอ่ย้ด้ของโก้ แลัะต้องขอบค่ณกับการ้ด่้แลั 
รั้กษาวัด้น้อย้ของโร้งเร่้ย้น แลัะภ่มิใจำเห็ลืัอเกินในการ้เป็นเด็้กมาแตร์้ฯ 
ซิึ �งพั่ �ๆ น้องๆ สามาร้ถึห็าอ่านบที่สัมภาษณ์ของโก้ได้้ในวาร้สาร้ 
เซิอร์้เว่ย้มเล่ัมน่�นะคะ

ในการ้เฉลัิมฉลัองวัด้น้อย้คร้บ 102 ปี โร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่วิที่ย้าลััย้ 
โด้ย้การ้ปร้ะสานงานของสมาคมนักเร้่ย้นเก่ามาแตร้์เด้อ่วิที่ย้าลััย้ 
ในพัร้ะบร้มร้าช่่ปถัึมภ์ ได้้จัำด้กิจำกร้ร้ม Wat Noi - 102 years of Cher-
ished Memories ที่่�ได้ร้้ับความร้่วมมือจำากนักเร้่ย้นเก่าจำดั้ที่ำาผืลังาน 
ศิลัปะมอบให้็กับโร้งเร่้ย้น อ่กทัี่�งได้้รั้บการ้สนับสน่นจำากนักเร่้ย้นเก่าแลัะ 

ที่างโร้งเร่้ย้นร่้วมกับสมาคมฯ จัำด้การ้ส่งมอบภาพักิจำกร้ร้ม Wat Noi - 
102 Years of Cherished Memories ในวันท่ี่� 4 ม่นาคม 2565 ท่ี่�ผ่ืานมา

ขอบพัร้ะค่ณค่ณอำาพัน กิตติอำาพัน องคมนตร่้ ท่ี่�ได้้ให้็เก่ย้ร้ติมาร่้วมงาน 
แลัะได้้ให็้เก่ย้ร้ติกลั่าวเปิด้งานส่งมอบภาพัศิลัป์ ขอขอบพัร้ะค่ณ 
อาจำาร้ย้์ส่มิตร้า พังศธร้ MD38 พั่ �ต้อย้-ศร้่มนา ส่ร้ิย้ะ MD36 
แลัะขอขอบพัร้ะค่ณศิลัปินนักเร้่ย้นเก่ามาแตร้์ฯ ที่่กที่่านที่่�ได้้ที่่่มเที่ 
แลัะเส่ย้สลัะสร้้างสร้ร้ค์งานศิลัป์เพัื�อการ้บ่ร้ณะวัด้น้อย้ ด้ังร้าย้นาม 
ต่อไปน่� พั่�ห็ม่-เจำิด้ศิร้ิ ส่ขเสร้ิม MD37 พั่�นงเย้าว์ ก่ลัช่ลั MD37  
พัญ่.ไอร่้น ศ่ภางคเสน MD37 พ่ั�ทิี่พัย์้รั้ตน์ ห็งสไกร้ MD37 พ่ั�เดื้อน- 
โอที่์ซิ่กิ MD37 พั่�ห็ม่-อัสน่ย้า ส่วร้ร้ณศิร้ิก่ลั MD37 พั่�โห็น่ง-กษมน  
กิตติอำาพัน MD43 พั่�ด้วงแก้ว ศร้่ไช่ย้วาน MD46 พั่�น้อง-นิลั่บลั 
นันที่าภิวัฒน์ MD46 พั่�จำ๊ะ-ร้ะวิวร้ร้ณ วงศ์ส่ร้ไกร้ MD47 พั่�สาวิตร้ ่
ร้มย้ะร้่ป MD47 จำอย้-ส่ภัสสร้ณ์ วร้าไช่ย้สิที่ธิ� MD49 ป๊�ด้-ช่นินที่ร้ 
ปัญ่ญ่าด้ิลัก MD50 ป่ �ม-อลัิศร้า ส่วร้ร้ณปร้ิญ่ญ่า MD50 จำิร้าย้่ 
ส่วัณณาคาร้ MD52 ย้่้ย้-จ่ำฑ์าพัร้ เตช่ะไพับ่ลัย์้ MD53 จำอม-ม่จำลิันท์ี่ 
กิติสิที่ธิ� MD61 ขอขอบค่ณผื่้ตั�งช่ื�องาน พั่�ปั�น-ส่ธนา ณ ป้อมเพัช่ร้ 
MD46 พั่�อ้อย้-อ้อมพัร้ ลั่ลัิตานนที่์ MD46 ผื่้วาด้ภาพัโปร้์ไฟัลั์งาน 
ป่าน-อช่ิร้ญ่า ว่องเด้ช่าก่ลั MD89 ขอขอบค่ณที่่มงาน ก้อย้-ก่ลัฤด้ ่
ช่วนไช่ย้สิที่ธิ� MD49 ที่่�ได้้จำัด้ที่ำาว่ด้่โอ จำ๋า-ผืาส่ก สัมป่ณณะโช่ติ 
MD49 เปิ�ลั-วร้นันที่์ ปร้ะเสร้ิฐเมธ MD57 อิน-อินที่่กานต์ คช่เสน่ 
สิริ้สันต์ MD57 เปิ�ลั-เพัช่ร้ริ้นที่ร์้ ม่เด้ช่ MD59 เกด้-ก่ลัศิริ้ ไช่ย้นพัก่ลั 
MD65 ป่๊กก่�-สิน่นาร้ถึ เองตร้ะก่ลั MD67 แลัะที่่มสมาคมฯ ที่่กที่่าน 
ท่ี่�อย่่้เบื�องห็ลัังความสำาเร็้จำน่� ขอขอบพัร้ะค่ณคณะคร่้โร้งเร่้ย้นมาแตร์้ฯ 
นักเร่้ย้นเก่ามาแตร์้ฯ แลัะพ่ั�ๆ  คนที่ำางานมาแตร์้ฯ ท่ี่�ช่่วย้ในการ้ส่งมอบ 
ภาพัศิลัปะให้็แก่ผ้่ืสนับสน่น

แลัะในเดื้อนพัฤษภาคมจำนถึึงปลัาย้เดื้อนพัฤศจิำกาย้น สมาคมฯ จำะเริ้�ม 
ส่งข่าวกิจำกร้ร้มฉลัองคร้บร้อบ 95 ปี แลัะการ้ก้าวเข้าส่่ 100 ปี ของ 
โร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่วทิี่ย้าลััย้ ด้้วย้ค่ณภาพัของการ้ศึกษาที่่�ด้่ควบค่่กับ
การ้อบร้มจำิตตาร้มณ์เซิอร้์เว่ย้ม ให็้นักเร้่ย้นมาแตร้์ฯ ร้่้จำักการ้ร้ักแลัะ 
รั้บใช้่ตามแนวที่างของคณะนักบวช่อ่ร์้ส่ลิันค่ะ
#spiritofserviam 
#mypridemyschoolmaterdei
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เมื �อได้้ช่ ื �นช่มผืลังานผื้าปักคร้อสติช่วัด้น้อย้ของ 
ช่นินที่ร้ โคมิน ปัญ่ญ่าด้ิลัก MD50 กร้ร้มการ้ฝ้่าย้ 
เลัขาน่การ้ แลัะการ้ถึักห็มวกไห็มพัร้มเพัื�อบร้ิจำาค 
ภาย้ใต้การ้นำาของศร้่ช่นก วัฒนศิร้ิ MD44 อ่ปนาย้ก 
สมาคมนักเร้่ย้นเก่าฯ ผื่ ้ร้ ับผืิด้ช่อบงานบ้านเที่พัฯ  
ที่ั �งคร้ ่สอนการ้งานร้ะด้ับปร้ะถึมเลั่าให็้ฟั ังว ่าใน 
ช่่วงโควิด้-19 ได้้สอนงานฝ้ีมือที่างออนไลัน์ให็้กับ 
นักเร้่ย้น ร้วมถึึงเห็ลั่าแม่ๆ นักเร้่ย้นเก่าค่ย้กันว่า 
คิด้ถึึงคร้่แต๋ว-พัิมานที่ิพัย้์ เพัร้าะเมื�อคร้ั�งตอนย้ังเร้่ย้น 
กับคร้่ไม่ได้้สนใจำการ้เร้่ย้นสักเที่่าไห็ร้่ ที่ำาให็้ตอนน่� 
ช่่วย้ค่ณคร้่สอนลั่กได้้ไม่เต็มที่่ � เลัย้อด้ไม่ได้้ที่่ �จำะ 
ขอที่บที่วนเร้ื�องงานการ้ฝ้ีมือของโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่ 
วิที่ย้าลััย้ ให็้นักเร้่ย้นเก่ามาแตร้์เด้อ่ฯ ได้้ย้้อนมอง 
อด้่ต โด้ย้จำะขอแบ่งปันไปที่่ �ร้ะด้ับปร้ะถึมศึกษา 
เริ้�มต้นตั�งแต่ช่่วงเวลัาท่ี่�ตนเองเป็นคร่้แล้ัวเท่ี่านั�น  

พั.ศ. 2521 คือปีแร้กท่ี่�ดิ้ฉันได้้เข้ามาเป็นคร่้แลัะยั้งเป็น 
ปีที่่�กร้ะที่ร้วงศึกษาธิการ้ม่การ้ปร้ับปร้่งห็ลัักส่ตร้ให็ม ่
ซึิ�งค่ณแม่บ่ญ่ปร้ะจัำกษ์ได้้ขอให้็ดิ้ฉันไปเข้ารั้บการ้อบร้ม 
การ้ใช้่ห็ลัักส่ตร้ตั�งแต่เดื้อนม่นาคมก่อนท่ี่�จำะเข้ามาเป็น 
คร้่จำร้ิงๆ พัอเด้ือนพัฤษภาคมกร้ะที่ร้วงศึกษาธิการ้ก็
ได้้สร้้าง “กลั่่มการ้งาน” ขึ�นมาเพัื�อให็้เร้่ย้นร้่้งานช่่าง 
งานปร้ะด้ิษฐ์ งานอาห็าร้ แลัะงานเกษตร้ โด้ย้แบ่ง 
เป็นห็น่วย้การ้เร้่ย้นย้่อย้ๆ เร้ื�องลัะ 3-5 คาบ คำาว่า 
“การ้ฝ้ีมือ” นั�นไม่ม่ในห็ลัักส่ตร้พั่ที่ธศักร้าช่ 2521  
ที่ว่าโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่วิที่ย้าลััย้แลัะค่ณคร้่แต๋วผื่้ซิึ�ง 
สอนดิ้ฉันตั�งแต่ปร้ะถึมศึกษา ก็ยั้งคงม่่งมั�นในการ้สอน 
การ้ฝ้ีมือให็้กับนักเร้่ย้นช่ั�นปร้ะถึมอย้่างเข้มแข็ง ซิึ�ง 
คร้่ปร้ะถึมศึกษาในช่่วงนั �นได้้เห็็นพั้องต้องกันว่า 
โร้งเร้่ย้นต้องร้ักษาการ้สอนการ้ฝ้ีมือเอาไว้ในกลั่ ่ม 
การ้งาน ขณะท่ี่�ก็ต้องจัำด้การ้สอนงานอื�นๆ สนองตาม
จ่ำด้ปร้ะสงค์ของห็ลัักส่ตร้ร่้วมด้้วย้

ช่่วงนั�นพั่�อร้พัันธ่์ เปลั่งวาณิช่ สาย้บัว MD25 แลัะ 
ค่ณคร่้ปร่้ด้า อิที่ธิก่ลั ภิร้มย์้สวัสดิ้� MD24 นักเร่้ย้นเก่า 
ที่่�ม่ความถึนัด้ในวิช่าการ้ฝ้ีมือที่ั�ง 2 ที่่านก็ม่ลั่กสาวที่่� 
เร่้ย้นอย่่้ชั่�นปร้ะถึม จึำงได้้อาสาเข้ามาช่่วย้ดิ้ฉันจัำด้การ้ให้็ 
งาน “เย็้บ ปัก ถัึก ร้้อย้” ท่ี่�เร้าเร่้ย้กร้วมๆ ว่า “การ้ฝี้มือ” 
นั �นม่ร้ะบบเป็นขั �นตอน ม่การ้กำาห็นด้ช่ิ �นงานให็้ 
นักเร่้ย้นได้้ฝึ้กปฏิิบัติท่ี่�เห็มาะสมกับวัย้ ซึิ�งพัอได้้ร่่้นพ่ั�ท่ี่�
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ม่ทัี่�งความร้่้แลัะรั้กในงานการ้ฝี้มือ พัร้้อมกับค่ณคร่้แต๋ว 
ที่่�เป็นด้ั�งกำาลัังสำาคัญ่ในการ้เตร้่ย้มการ้เร้่ย้นการ้สอน 
ที่ำาให็้งานเย้็บ ปัก ถึัก ร้้อย้จำึงย้ังคงอย้่่ค่่กับโร้งเร้่ย้น 
ของเร้าได้้อย้่างม่เอกลัักษณ์ เมื�อถึึงงานนิที่ร้ร้ศการ้ 
ปร้ะจำำาปีในเดื้อนพัฤศจิำกาย้น ที่างโร้งเร่้ย้นก็ได้้ย้กห้็อง 
เร้่ย้นให็้คร้่แต๋วถึึง 2 ห็้อง เพัื�อจำัด้แสด้งผืลังานของ 
นักเร้่ย้นตั�งแต่ช่ั�นปร้ะถึมศึกษาปีที่่� 1-6 ด้้วย้ความ 
ภาคภ่มิใจำ ต่อมาโร้งเร้่ย้นไม่อน่ญ่าตให็้นักเร้่ย้นนำา 
การ้ฝ้ีมือกลัับไปที่ำาที่่�บ้าน เพัร้าะม่ค่ณแม่บางที่่านที่่�
มาร้่วมงานนิที่ร้ร้ศการ้ช่ื�นช่มแต่ผืลังานของตนที่่�ได้ ้
ที่ำาแที่นลั่กสาว โร้งเร้่ย้นจำึงได้้ขอให็้คร้่แต๋วลัด้ขนาด้ 
ของช่ิ �นงานลังเพัื �อที่่ �เด้็กจำะได้้ที่ำางานเสร้็จำภาย้ใน 
ช่ั �วโมงเร้่ย้น พัร้้อมกับลัด้ห็้องนิที่ร้ร้ศการ้ให็้เห็ลัือ 
ห้็องเด่้ย้ว ผืลัก็คือเกิด้การ้ชื่�นช่มกันอย่้างจำริ้งจัำง เพัร้าะ 
ค่ณแม่ๆ ไม่เคย้ได้้เห็็นผืลังานของลั่กมาก่อนแลัะ 
ไม่คิด้ว่าล่ักสาวของตนจำะที่ำาได้้

แม้ห็ลัักส่ตร้จำะเปล่ั�ย้นไป คำาว่า “การ้ฝี้มือ” จำะไม่ได้้ 
นำากลัับมาใช่้อ่ก ที่ั �งคร้่แต๋วที่่ �ได้้ห็ย้่ด้สอนไปแลั้ว  
แต่ค่ณคร่้ร่่้นน้องก็ได้้เร่้ย้นร้่้แลัะม่ความส่ขท่ี่�จำะสืบที่อด้ 
ที่ักษะเย้็บ ปัก ถึัก ร้้อย้ที่่�เป็นเห็มือนอัตลัักษณ์ของ 
โร้งเร่้ย้นมาแตร์้เด้อ่วิที่ย้าลััย้ต่อไป นักเร่้ย้นมาแตร์้เด้อ่ฯ 
ไม่ว่าจำะช่อบห็ร้ือไม่ช่อบการ้ฝ้ีมือ ขณะที่่�เร้่ย้นก็ได้ ้
ฝ้ึกฝ้นตนเองให็้ม่สมาธิ ม่ใจำจำด้จำ่อกับสิ �งที่่ �ตนเอง 
กำาลัังที่ำา ร้วมถึึงม่ความร้ับผืิด้ช่อบแลัะเพั่ย้ร้พัย้าย้าม 
ให็้เกิด้ผืลัสำาเร้็จำ แลัะม่ความภาคภ่มิใจำในงานฝ้ีมือ 
ของตน

การฝีีมืือนัักเรียนั
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ช่่วิตของคนเร้าตั�งแต่เกิด้จำนเติบโตเป็นผื่้ให็ญ่่ ต้อง 
พับกับความสมห็วังแลัะอ่ปสร้ร้คบนเส้นที่างของช่่วิต 
ไม่ว่าจำะเป็นเรื้�องช่่วิตปร้ะจำำาวัน เรื้�องเร่้ย้น การ้ที่ำางาน 
ความสัมพัันธ์ จำะที่ำาอย้่างไร้ที่่�จำะย้ืนห็ย้ัด้แลัะผื่านพั้น 
อ่ปสร้ร้คต่างๆ ท่ี่�เข้ามา อันดั้บแร้กก็คงต้องม่พืั�นฐาน
ที่างจิำตใจำท่ี่�ด่้ตั�งแต่เด็้ก ห็มาย้ความว่าเด็้กควร้ม่ความ
เข้มแข็งที่างจิำตใจำห็รื้อจิำตใจำท่ี่�แข็งแร้ง 

ซิึ�งความเข้มแข็งที่างจำิตใจำไม่สามาร้ถึสร้้างได้้เพั่ย้งช่ั�ว 
ข้ามคืน ต้องใช่้เวลัาบ่มเพัาะตั�งแต่เด้็ก แลัะพั่อแม ่
ร้วมถึึงผื่ ้ให็ญ่่ใกลั้ช่ิด้ก็ลั้วนม่บที่บาที่สำาคัญ่ที่่�ที่ำาให็ ้
ความเข้มแข็งที่างใจำของเด้็กนั�นเกิด้ขึ�นได้้ อย้่างแร้ก 
ก็คือความร้ักความเอาใจำใส่ที่่�ควร้ม่ให็้เด้็กอย้่างไม่ม่ 
เงื�อนไขตั�งแต่เขายั้งเล็ักๆ ให้็เด็้กร้่้สึกว่าเขาม่ค่ณค่าพัอ 
ท่ี่�จำะเป็นท่ี่�รั้ก นอกเห็นือจำากความรั้กท่ี่�ม่ให้็ พ่ัอแม่ก็ควร้ 
ที่ำาให้็บ้านม่บร้ร้ย้ากาศท่ี่�อบอ่่นปลัอด้ภัย้ เพัร้าะจิำตใจำท่ี่� 
เข้มแข็งต้องม่พัื �นฐานจำากจำิตใจำที่่ �ร้่ ้สึกได้้ถึึงความ 
ปลัอด้ภัย้เป็นพัื�นฐาน พั่อแม่ที่่�ม่ความสัมพัันธ์ที่่�ด้่ต่อ
กัน ที่ะเลัาะแลัะขัด้แย้้งกันได้้ แต่พัย้าย้ามไม่ใช้่ความ 
ร่้นแร้งทัี่�งที่างคำาพ่ัด้แลัะที่างกาย้ต่อกันถึึงจำะด่้ท่ี่�ส่ด้ 
 

ความร้ักแลัะความปลัอด้ภัย้จำะนำาไปส่่พัื�นฐานที่่�ด้่ของ 
ความมั�นคงของจิำตใจำ เห็มือนเสาเข็มแข็งแร้งท่ี่�ยึ้ด้แลัะ 
คำ�าจำ่นบ้านเร้ือนเอาไว้ นั�นก็เพัื�อไม่ให็้เอนลัมเมื�อเจำอ 
พัาย้่ให็ญ่่พััด้เข้ามา ซิึ�งคลั้าย้กับจำิตใจำที่่�มั�นคงก็จำะไม ่
ห็วั�นไห็วซิวนเซิง่าย้ห็ากพับกับอ่ปสร้ร้ค 
 
เร้ื�องต่อมาที่่�ควร้เกิด้ขึ�นควบค่่ไปกับการ้ให็้ความร้ัก
ความเอาใจำใส่ก็คือการ้ม่เวลัาค่ณภาพัที่่�ม่ให็้กันแลัะ
กัน เวลัาค่ณภาพัคือเวลัาท่ี่�พัร้้อมจำะรั้บฟัังเด็้กแลัะรั้บร้่้ 
ถึึงอาร้มณ์ความร้่้สึกของเด็้ก เพัร้าะจำะที่ำาให้็เด็้กเข้าใจำ 
ว่าผ้่ืให็ญ่่พัร้้อมจำะรั้บฟัังแลัะอย่่้ตร้งน่�เพืั�อเขา ที่ำาให้็เด็้ก 
ร้่้สึกไว้วางใจำ มองโลักในแง่ด้่ เสร้ิมสร้้างความร้่้สึก 
อบอ่่นมั�นคง 
 
นอกจำากความรั้กท่ี่�มอบให้็ ก็ต้องปล่ักฝั้งเรื้�องร้ะเบ่ย้บ 
วินัย้ให้็เด็้กร้่้จัำกควบค่มความต้องการ้ของตัวเอง ไม่ใช่่ 
ตามใจำเด้็กไปเส่ย้ที่่กเร้ื�อง ให็้เขาร้่้จำักที่่�จำะร้อคอย้ให็้ 
เป็น เด้็กที่่�อย้ากได้้ก็ได้้มาตลัอด้ ไม่เคย้ต้องร้ออะไร้ 
จำะม่ความอด้ที่นที่างอาร้มณ์ตำ�า ถ้ึาม่อะไร้ท่ี่�ขัด้ใจำห็รื้อ 
ไม่เป็นไปอย่้างท่ี่�คิด้ เด็้กจำะห็ง่ด้ห็งิด้ไม่พัอใจำ บางคน 
โตเป็นผื่้ให็ญ่่แลั้วย้ังติด้นิสัย้เอาแต่ใจำก็ที่ำาให็้ม่ปัญ่ห็า 
เวลัาอย่่้กับคนร้อบข้างได้้

การ้ฝึ้กให้็เด็้กช่่วย้เห็ลืัอแลัะที่ำาอะไร้ด้้วย้ตัวเองก็สำาคัญ่ 
ไม่ใช่่อ้างว่าเพัร้าะความร้ักเลัย้ช่่วย้เห็ลัือเด้็กไปห็มด้ 
ที่่กเร้ื�อง การ้ช่่วย้ไปเส่ย้ที่่กเร้ื�องจำะที่ำาให็้เด้็กติด้สบาย้ 

‘ความเข้้มแข้็งทางจิตใจ’

ภ่มิต้านที่านในวันท่ี่�ช่่วิตม่ปัญ่ห็าแลัะอ่ปสร้ร้ค

ถ้ึาเป็นเด็้กเล็ักบางครั้�งที่ำาให้็พััฒนาการ้ล่ัาช้่าได้้ เพัร้าะ 
เด็้กไม่เคย้ได้้ฝึ้กฝ้น การ้ท่ี่�ได้้ลัองที่ำาเองแลัะที่ำาได้้ เด็้ก 
จำะร้่้สึกว่าตัวเองม่ความสามาร้ถึ ภ่มิใจำว่าเขาก็ที่ำาอะไร้ 
เองได้้ เวลัาที่่�เด้็กที่ำาเองอาจำจำะลัำาบากกว่าผื่้ให็ญ่่ที่ำา 
ให้็บ้าง ช้่ากว่าบ้าง แต่ก็ที่ำาให้็เด็้กร้่้จัำกเร่้ย้นร้่้ท่ี่�จำะพึั�งพัา 
ตัวเอง เพัร้าะเร้ื�องจำร้ิงก็คือผื่้ให็ญ่่คงอย้่่ช่่วย้เห็ลัือเขา 
ไม่ได้้ตลัอด้ช่่วิต 
 
นอกจำากจำะฝ้ึกให็้ช่่วย้เห็ลัือตัวเอง ในเวลัาที่่�เด้็กม่ 
ปัญ่ห็าผื่้ให็ญ่่อาจำจำะไม่ต้องช่่วย้เด้็กที่่กเร้ื�อง กร้ณ่ถึ้า 
เป็นเร้ื �องที่่ �ไม่อันตร้าย้มากมาย้ก็ให็้เขาได้้ลัองคิด้ 
แก้ปัญ่ห็าเองในเรื้�องเล็ักๆ น้อย้ๆ บ้าง เพัร้าะทัี่กษะ 
การ้แก้ปัญ่ห็า (Problem-Solving Skill) เป็นเร้ื�องที่่� 
ต้องเร้่ย้นร้่้ ม่พั่อแม่มากมาย้ที่่�คอย้ช่่วย้แก้ปัญ่ห็าให็้ 
เด้็กที่่กเร้ื�องเพัร้าะอย้ากให็้ลั่กสบาย้ แต่ในเมื�อเด้็ก 
ไม่เคย้ฝึ้กด้้วย้ตัวเอง พัอเขาต้องเจำออ่ปสร้ร้ค เขาก็จำะ 
ไม่เข้มแข็ง แลัะเกิด้ความท้ี่อแท้ี่ได้้ง่าย้ 
 
การ้ช่มเช่ย้ให็้กำาลัังใจำอย้่างเห็มาะสมก็ม่ความสำาคัญ่ 
เวลัาที่่�เด้็กที่ำาอะไร้ได้้เองแลัะม่คนบอกว่าสิ�งที่่�เขาที่ำา 
นั�นที่ำาให้็เกิด้สิ�งด่้ๆ ขึ�น เช่่น “แม่ชื่�นใจำจัำงท่ี่�ล่ักช่่วย้แม่ 
เช่็ด้โต๊ะ ที่ำาให็้แม่เห็นื�อย้น้อย้ลัง” จำะที่ำาให็้เด้็กร้่้สึก 
ภ่มิใจำ ม่กำาลัังใจำ แลัะร้่้สึกถึึงความม่ค่ณค่าของตัวเอง  
 
สอนให็้เด้็กร้่้ว่าอาร้มณ์ความร้่้สึกต่างๆ ที่่�เกิด้ขึ�นใน 
ช่่วิตเมื�อต้องเผืช่ิญ่ห็น้ากับเห็ต่การ้ณ์ต่างๆ นั�นเป็น 
เรื้�องธร้ร้มด้า แต่ท่ี่�สำาคัญ่กว่าคือการ้จัำด้การ้กับอาร้มณ์
ความร้่้สึกให้็เห็มาะสม เพัร้าะการ้ร้่้จัำกแลัะรั้บร้่้อาร้มณ์
ความร้่้สึกตัวเองเป็นเร้ื�องจำำาเป็น เด้็กควร้ต้องย้อมร้ับ 
อาร้มณ์ความร้่้สึกที่่�เกิด้ขึ�นได้้ว่าเป็นธร้ร้มด้าแลัะเป็น 
ธร้ร้มช่าติท่ี่�คนปกติอาจำจำะม่ได้้ ทัี่�งด่้ใจำ โกร้ธ เส่ย้ใจำ 
ผิืด้ห็วัง ฯลัฯ เพัร้าะถ้ึาย้อมรั้บได้้ การ้จัำด้การ้อาร้มณ์ 
ก็จำะเป็นไปอย่้างเห็มาะสมมากขึ�น เช่่น โกร้ธได้้แต่ไม่ 
อาลัะวาด้ ไม่ห็ง่ด้ห็งิด้ร่้นแร้ง ตร้งน่�จำะที่ำาให้็เด็้กเข้าใจำ
ในเรื้�องอาร้มณ์เศร้้าในเวลัาท่ี่�เขาต้องผิืด้ห็วัง 
 
ด้ังนั �นผื่ ้ให็ญ่่ควร้ให็้เด้็กร้่ ้จำักผืิด้ห็วังบ้างในเวลัาที่่ � 
จำำาเป็น เช่่น เวลัาท่ี่�อย้ากได้้ของเล่ันแต่พ่ัอแม่ไม่ซืิ�อให้็ 
เพัร้าะไม่ม่เห็ต่ผืลัสมควร้ ก็เพัื�อให็้เขาได้้เร้่ย้นร้่้ที่่�จำะ 
ย้อมร้ับกับความผืิด้ห็วัง บางคร้ั�งเด้็กอาจำจำะร้้องไห็ ้ 
พ่ัอแม่บางคนที่นไม่ได้้จึำงไม่ย้อมให้็ล่ักต้องผิืด้ห็วัง แต่ 
ความผืิด้ห็วังเป็นเร้ื�องที่่�ย้ากจำะเลั่�ย้ง ย้ิ�งโตขึ�นช่่วิตก็ม่ 
เรื้�องท่ี่�ต้องผิืด้ห็วังมากขึ�นแลัะห็นักห็นาขึ�น จึำงม่ความ 
จำำาเป็นที่่�จำะต้องให็้เด้็กได้้สัมผืัสถึึงความผืิด้ห็วังเลั็ก 
น้อย้ตั�งแต่เลั็กๆ เห็มือนเป็นวัคซิ่นสร้้างภ่มิค่้มกันให็ ้
กับเด็้กได้้ม่ความเข้มแข็งที่างใจำ 

 
ต่อมาก็คือให็้เด้็กเร้่ย้นร้่้ที่่ �จำะร้ับผืิด้ช่อบผืลัจำากการ้ 
กร้ะที่ำา เพัร้าะบางครั้�งเด็้กอาจำจำะที่ำาอะไร้ผิืด้พัลัาด้ไป 
ห็ลัาย้ๆ ห็นที่่�ผื่้ให็ญ่่เห็็นเด้็กที่ำาผืิด้แต่ไม่ได้้ว่ากลั่าว 
ตักเตือนเพัร้าะเห็็นใจำแลัะสงสาร้ แต่จำริ้งๆ แล้ัวการ้ให้็ 
อภัย้สามาร้ถึที่ำาควบค่่ไปกับการ้สอนให็้เด้็กเร้่ย้นร้่้ได้้ 
สมมติว่าเด้็กคนห็นึ�งโกร้ธพั่อเลัย้ขว้างของเลั่นพัังแลัะ 
ลั่กก็ได้้มาขอโที่ษ ซิึ�งพั่อก็ควร้ช่มเช่ย้ที่่�เด้็กสำานึกผืิด้ 
แต่ห็ลัังจำากนั�นเด็้กก็ควร้ช่่วย้เห็ลืัอเก็บกวาด้ตามความ 
สามาร้ถึ แลัะพ่ัออาจำจำะต้องหั็กค่าขนมสมที่บเป็นร้าคา 
ของที่่�ลั่กได้้ที่ำาเส่ย้ห็าย้ แต่อย้่างไร้ก็ตามอย้่าลัืมที่่�จำะ 
ย้อมรั้บในตัวตนแลัะให้็โอกาสเด็้ก เมื�อที่ำาผิืด้ก็ต้องให้็
เด้็กได้้เร้่ย้นร้่้ ขณะที่่�ผื่้ให็ญ่่เองก็ควร้ให็้โอกาสเด้็กได้ ้
แก้ตัว ปรั้บปร่้ง ซึิ�งเด็้กก็จำะเข้าใจำได้้ว่าท่ี่กปัญ่ห็าม่โอกาส 
แลัะที่างออกเช่่นเด่้ย้วกับอ่ปสร้ร้คท่ี่�เขาเจำอในช่่วิต  
 
ส่วนผื่้ให็ญ่่ควร้จำัด้การ้กับความคาด้ห็วังของตัวเองให็้ 
เห็มาะสม เพัร้าะบางครั้�งสิ�งท่ี่�พ่ัอแม่คิด้ว่าด่้ท่ี่�ส่ด้สำาห็รั้บ 
ล่ักอาจำจำะไม่ได้้เห็มาะสมกับล่ักเสมอไป ควร้รั้บฟัังความ 
ต้องการ้ที่่�แที่้จำร้ิงของเขาแลั้วปร้ับให็้สมด้่ลักับความ 
คาด้ห็วังของผ้่ืให็ญ่่ถึึงจำะด่้ท่ี่�ส่ด้ 
 
ผ้่ืให็ญ่่แลัะพ่ัอแม่ควร้เป็นแบบอย่้างท่ี่�ด่้ให้็แก่เด็้ก เพัร้าะ 
เด้็กจำะเร้่ย้นร้่้จำากการ้กร้ะที่ำาของผื่้ให็ญ่่ที่่�เขาร้ักแลัะ 
เคาร้พั ไม่ใช่่เร้่ย้นร้่้จำากคำาสอนว่าเขาจำะต้องเป็นแบบ
ไห็นอย่้างไร้ เช่่น ห็ากพ่ัอแม่ต้องการ้ให้็ล่ักเป็นคนท่ี่�ม่ 
จิำตใจำเข้มแข็ง ตัวพ่ัอแลัะแม่เองก็ต้องม่จิำตใจำท่ี่�เข้มแข็ง 
เป็นตัวอย่้าง เมื�อม่อ่ปสร้ร้คต่างๆ เข้ามาทัี่�งค่่สามาร้ถึ 
จำัด้การ้ได้้อย้่างเห็มาะสม แม้ผืลัจำะออกมาด้่บ้างไม่ด้่ 
บ้าง แต่ถ้ึาพ่ัอแม่สามาร้ถึผ่ืานพ้ันไปได้้ล่ักก็จำะเห็็นแลัะ 
เกิด้การ้เร้่ย้นร้่้ เพัร้าะวันใด้ที่่�เขาต้องเจำอกับเร้ื�องร้าว 
ย้ากลัำาบาก เขาก็จำะสามาร้ถึม่สติท่ี่�จำะจัำด้การ้แลัะพัร้้อม 
จำะย้อมร้ับกับผืลัที่่�ออกมาไม่ว่าจำะด้่ห็ร้ือร้้าย้ ซิึ�งเขาก็ 
จำะเข้าใจำแลัะย้อมรั้บมันได้้เฉกเช่่นกัน

สุด็ท้ายจิตใจที�เข้มแข็ง
นั�นคงไม่สามารถสร้าง
ได้็ในวัันสองวััน แต่ต้อง 
ใช้้ควัามพยายาม
ควัามตั�งใจ ควัามอด็ทน
แลัะควัามเสียสลัะของ
พ่อแม่หรือผู้้้ใหญ่่ที�ใกล้ัชิ้ด็ 
ที�ค่อยๆ สร้างตั�งแต่เด็็ก
ยังเล็ักๆ จึงจะได้็ผู้ลัดี็

พญ. เบญจพริ ต์ันต์สูต์ิ 
MD68 

• จิิตแพทย์์เด็็กและวััย์รุ่่�น

• แอด็มิินเพจิเข็็นเด็็กข็้�นภููเข็า

สานสัมพัันธ์์พั่�น้องมาแตร์์
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เช่้าวันเสาร้์ฉันได้้กลัับมาโร้งเร้่ย้นอ่กคร้ั�งที่างฝ้ั�งของถึนนห็ลัังสวน แต่ 
ภาพัเบื�องห็น้าด่้แปลักตาไปกว่าเดิ้ม สนามเด็้กเล่ันเข่ย้วขจ่ำท่ี่�อย่่้เบื�องห็น้า 
แลัด่้สด้ชื่�น เมื�อที่อด้สาย้ตาไกลัออกไปสักห็น่อย้ก็จำะเห็็นอาคาร้วัด้น้อย้ 
ท่ี่�ค้่นเคย้ ซึิ�งแต่เดิ้มถ่ึกซ่ิอนตัวไว้ภาย้ในโร้งเร่้ย้น แต่วันน่�กลัับยื้นสง่างาม 
อวด้สาย้ตาผ้่ืคนท่ี่�ผ่ืานไปมา ณ บริ้เวณนั�นได้้อย่้างเต็มภาคภ่มิ 

วันน่�ฉันได้้มาค่ย้กับ ด้ร้.ย้่วร้ัตน์ เห็มะศิลัปิน (โก้) MD63 สถึาปนิก 
ผื่้เช่่�ย้วช่าญ่การ้อน่ร้ักษ์อาคาร้บ้านโบร้าณแนวห็น้าของปร้ะเที่ศไที่ย้ 
แลัะปาริ้ช่าต ที่องให็ญ่่ ณ อย่้ธย้า (นำ�า) MD58 ผ้่ืได้้รั้บมอบห็มาย้ให้็ 
ค้นคว้าเร้่ย้บเร้่ย้งข้อม่ลั แลัะเข่ย้นห็นังสือ “ได้้ร้่ ้จำัก คือได้้ร้ัก... 
มาแตร้์เด้อ่ 102 ปี วัด้น้อย้แห็่งความที่ร้งจำำา” เร้าเร้ิ�มค่ย้กันสบาย้ๆ 
แบบพ่ั�ๆ น้องๆ ใต้ร่้มไม้ของบริ้เวณโร้งเร่้ย้น

วัดืน้อย... 

ร่องรอยแห่่ง

ความทรงจำา

ปาริิชาต์ ทุอิงใหญ่ 
ณ อิยุธยา (นำ�า)  

MD58 
และ ดิริ.ยุว่ริัต์น์ 
เหมะศิิลปิน (โก้) 

MD63

CHAPEL
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ด้ร้.โก้ได้้ออกตัวว่า “ตอนแร้กไม่ค่อย้ได้้กลัับมาโร้งเร่้ย้น 
เท่ี่าไห็ร่้เลัย้ค่ะ พัอโร้งเร่้ย้นม่โคร้งการ้ปรั้บปร่้งวัด้น้อย้ 
คร้ั�งให็ญ่่ขึ�นมาก็ได้้ร้ับการ้ติด้ต่อจำากอาจำาร้ย้์ส่มิตร้า 
ว่าให็้เข้ามาช่่วย้ด้่ห็น่อย้ ย้อมร้ับเลัย้ว่าคร้ั�งนั�นเป็น 
คร้ั�งแร้กในช่่วิตที่่�ได้้ขึ�นมาบนวัด้น้อย้ เพัร้าะสมัย้ที่่�อย้่่ 
โร้งเร่้ย้นไม่เคย้ขึ�นมาเลัย้”

“การ้ได้้มาที่ำางานแต่ลัะที่่ �ม่ความสน่กแลัะที่้าที่าย้ 
ที่่กคร้ั�ง แลัะที่่�สำาคัญ่คือเร้าได้้เห็็นภาพัปร้ะวัติศาสตร้์ 
ของแต่ลัะสถึานที่่� ย้ิ�งค้นคว้าก็ที่ำาให็้เร้าร้่้เร้ื�องร้าวใน 
อด้่ตมากย้ิ�งขึ�น เมื�อนำามาปะติด้ปะต่อกันจำะเห็็นเป็น 
ภาพัให็ญ่่ท่ี่�ชั่ด้เจำนขึ�นผ่ืานตัวอาคาร้”

เริ่่�มงานการิ่สำำาริ่วจสำภาพเพ่�อวางแผน

“สิ�งแร้กที่่�ที่ำาคือสำาร้วจำสภาพัอย้่างจำร้ิงจำัง ม่ที่่มเข้ามา

ที่ำาการ้สำาร้วจำสภาพัความเสื�อมสำาร้วจำใต้ดิ้น แล้ัวเร้าก็
ได้้เจำอสิ�งท่ี่�ไม่คาด้คิด้เย้อะมาก! เพัร้าะท่ี่กคนจำะที่ร้าบ
ปร้ะวัติแค่ส่วนท่ี่�เป็นโร้งเร่้ย้นมาจำนถึึงส่วนท่ี่�เป็นปัจำจ่ำบัน 
แต่สิ�งที่่�เร้าเจำอจำร้ิงๆ ก็คือเจำอที่ั�งห็ลัักฐานเอกสาร้เด้ิม 
แผืนท่ี่�เก่า ข่ด้ใต้ดิ้นก็เจำอฐานร้ากท่ี่�สำาคัญ่มากในย่้คสมัย้ 
ของรั้ช่กาลัท่ี่� 6 แปลัว่ามันเก่ากว่าท่ี่�เร้าคิด้”

“ท่ี่มงานใช้่เวลัาสำาร้วจำเบื�องต้นปร้ะมาณ 2 เดื้อนค่ะ เร้า 
เร้ิ�มงานในช่่วงที่่�โควิด้-19 ร้ะบาด้พัอด้่ ที่ำาให็้เร้าได้ ้
ที่ำางานโด้ย้ไม่ม่ใคร้มาโร้งเร้่ย้นเลัย้ เด้็กๆ ต้องห็ย้่ด้ 
เร้่ย้นกันห็มด้ ที่่มงานเลัย้ได้้ที่ำางานกันอย้่างเต็มที่่�  
แลั้วช่่างของเร้าก็ไม่ม่ใคร้ติด้โควิด้อ่กด้้วย้เลัย้ที่ำางาน 
กันแบบร้าบรื้�นไม่ม่สะด่้ด้เลัย้”

หลัักฐานทางปริ่ะวัติิศาสำติริ่์ชิ้ิ�นใหม่

“พัอขอสำาร้วจำซิึ�งโร้งเร้่ย้นก็อน่ญ่าตให็้โก้ที่ำาที่่กอย้่าง 
ท่ี่�ควร้จำะที่ำาสำาห็รั้บการ้ซ่ิอมอาคาร้เก่า การ้วางแผืนใน 
ท่ี่กๆ ขั�นเป็นการ้ที่ำาตร้งตามที่ฤษฎ่ีทัี่�งห็มด้ ได้้ม่โอกาส 
ไปค้นเอกสาร้เก่าที่่�อย้่่ตามบ้าน จำากห็นังสืองานศพั 
ของค่ณป้า ค่ณย้าย้ เอกสาร้แลัะห็นังสือจำากห็ลัาย้ท่ี่าน 
เช่่น อาจำาร้ย์้นิตย้า มาศะวิส่ที่ธิ� ห็ม่อมร้าช่วงศ์แน่งน้อย้ 
ศักด้ิ�ศร้่ ผื่้เข่ย้นเร้ื�องร้าวของที่่านไว้เอง ส่ด้ที่้าย้ได้ ้
พับโฉนด้ท่ี่�ดิ้นเลัย้ที่ร้าบว่าอาคาร้สร้้างในปี พั.ศ. 2463 
คือในสมัย้รั้ช่กาลัท่ี่� 6 เร้าจึำงได้้ร้่้ถึึงจ่ำด้กำาเนิด้ท่ี่�แท้ี่จำริ้ง 
ของอาคาร้วัด้น้อย้จำากการ้สำาร้วจำน่�” 

บ้้านติากอากาศกลัางพริ่ะนคริ่

“ที่่�ตื �นเต้นเป็นพัิเศษก็คืออาย้่ของอาคาร้น่�แห็ลัะค่ะ 
กลัาย้เป็นว่าเร้าได้้เจำอบ้านห็ลัังน่�ในแผืนที่่�เก่า พัอได้ ้
เห็็นเอกสาร้ด้้านห็ลัังของโฉนด้ เร้าก็เลัย้ได้ร้้่้อาย้่ของ 
บ้านจำร้ิงๆ ในโฉนด้ก็ม่ข้อม่ลัก่อนห็น้านั �น ม่การ้ 
เปลั่�ย้นมือเจำ้าของอ่กสองสามที่่าน ซิึ�งแต่ลัะที่่านก็ 
เป็นบ่คคลัสำาคัญ่ที่างปร้ะวัติศาสตร้์ที่ั�งสิ�น จำนกร้ะที่ั�ง
ตกมาเป็นของโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อฯ่ ในปี พั.ศ. 2471 
ในปีน่�วัด้น้อย้ก็จำะม่อาย่้คร้บ 102 ปี”  

“ในเช่ิงของความเป็นสถึาปนิกคือเมื�อเร้าร้่้อาย้่อาคาร้ 
แลัะร้่ ้ย้่านแลั้ว บ้านห็ลัังน่ �คือตัวแที่นของบ้านพััก 
ตากอากาศในกร่้งเที่พัฯ ย่้คแร้ก ซึิ�งเป็นแฟัชั่�นในย่้คนั�นว่า 
คนจำะต้องม่บ้านตากอากาศกลัางพัร้ะนคร้ แล้ัวมาเริ้�ม 
สร้้างบ้านร้อบๆ อาคาร้ห็ลัังน่�ก็จำะเป็นร่่้นเด่้ย้วกับบ้าน 

ปาร้์คนาย้เลัิศ บ้านสถึานที่่ตที่ั�งห็มด้แลัะบ้านอับด้่ลั 
ร้าฮิิม เพัร้าะพัอเร้าเลัาะท่ี่กอย่้าง ลัักษณะคาแร้คเตอร์้ของ 
บ้านคือบ้านพัักตากอากาศแท้ี่ๆ ในเชิ่งสถึาปัตย้กร้ร้ม 
คือชั่ด้มากค่ะ” ด้ร้.โก้ อธิบาย้ให้็พัวกเร้าฟััง   

ฉัันอด็สงสัยไม่ได็้วั่าอะไรคือสิ�งที�บอกวั่าอาคารหลัังนี� 
เป็็นบ้านพักตากอากาศกลัางเมือง 

“สิ�งท่ี่�บ่งช่่�ว่าเป็นบ้านพัักตากอากาศคือเสาลัอย้ ใต้ถ่ึน 
โลั่ง ลัักษณะเห็มือนเร้ือนไที่ย้ แต่ใส่อิที่ธิพัลัของฝ้ร้ั�ง 
เข้าไปด้้วย้การ้ปร้ะด้ับลัาย้ตกแต่งที่่�เป็นลัก่กร้งไม้ฉลั ่
แต่ตัวพัื �นที่่ �ย้ังคงลัักษณะไที่ย้แที่้คือใต้ถึ่นโลั่งแลัะ 
ม่นอกช่าน ม่ช่าน แลัะเร้ือน ลัักษณะของช่านก็คือ 
ตัวร้ะเบ่ย้ง (Verandah) ซิึ�งเห็มือนกันห็มด้ในแฟัช่ั�น 
ย้่คนั�น เมื�อเร้าเลัาะห็ลัังคา เลัาะที่่กอย้่างออกแลั้ว 
ก็ได้้ไปเจำอส่วนปร้ะกอบเด้ิมว่าบ้านน่ �เป็นสองช่ั �น 
มาก่อน”

แกนแก่น...สำันหลัังของอาคาริ่

“เร้าก็ได้้เจำอวาร้สาร้ของโร้งเร้่ย้นอัสสัมช่ัญ่ที่่�ร้ะบ่ว่า 
นาย้บ๋า ย้วงพัานิช่ เป็นช่าวไที่ย้-จำ่นม่อาช่่พัเป็น 
ผ้่ืรั้บเห็มา ซึิ�งก่อนจำะเส่ย้ช่่วิตได้้ซ่ิอมบ้านห็ลัังน่�เพืั�อใช้่ 
เป็นโบสถึ์แลัะอาคาร้เร้่ย้นของโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่ฯ  
แลั้วเร้าก็เลัย้ไปเจำอบ้านที่่�เป็นค่่ปร้ะกบกันคือสถึานที่่ต 
เนเธอร์้แลันด์้ ซึิ�งก็เคย้เป็นท่ี่�ดิ้นของพัร้ะเจ้ำาบร้มวงศ์เธอ 
กร้มห็ลัวงสร้ร้พัสาตร้ศ่ภกิจำเห็มือนกัน แลั้วก็แปลัง 
เป็นโบสถึ์เห็มือนกันอ่กด้้วย้ ลัักษณะของห็น้าจำั�วแลัะ 
ย้อด้ห็อคอย้ก็เห็มือนกันเป๊ะ เร้าก็เลัย้ได้ข้้อม่ลัพัร้้อม
กันว่าคนซ่ิอมห็รื้อปรั้บปร่้งอาคาร้เน่�ย้คือคนเด่้ย้วกัน

แต่ความสน่กก็คือจำากที่่�เร้่ย้นปร้ะวัติศาสตร้์สถึาปัตย้- 
กร้ร้มมา ความที่่�เป็นโบสถ์ึจำะต้องมแ่กน แลัะอย้่างที่่� 
ได้้เลั่าไปแลั้วคือเร้าเจำอแกนตร้งปลัาย้อาคาร้ด้้านซิอย้ 
ห็ลัังสวนก็คือแกนที่่�นาย้บ๋าห็ร้ือซิิสเตอร้์ย้่คนั�นที่ำาการ้
ปร้ับบ้านที่่�ม่จำั�วตร้งกลัางมาเป็นห็อคอย้ ถึ้าเร้าเข้าไป
ที่่�ตัววัด้น้อย้จำะม่พัร้ะแที่่นแลัะไม้กางเขนอันนั�นเด้ิมที่่� 
ห็ันไปที่างห็ลัังสวน ที่่กอย้่างเป็นแกนห็มด้เลัย้แลั้วก็ 
เพิั�มห็อสองห็อเข้าไป

จำากการ้สำาร้วจำน่�ที่ำาให็้เร้าได้้ร้ับที่ร้าบถึึงการ้เปลั่�ย้น 
แปลังที่างกาย้ภาพัไปพัร้้อมๆ กับการ้เปล่ั�ย้นแปลังตาม 
เห็ต่การ้ณ์แลัะย้่คสมัย้ต่างๆ ตั�งแต่ย้่คแร้กที่่�โร้งเร้่ย้น 

ได้ ้ซิ ื �อมา ผื ่านย้ ่คของสงคร้ามโลักสมัย้ค ่ณแม ่
บ่ญ่ปร้ะจัำกษ์ ม่การ้ต่อเติมพืั�นท่ี่�ของอาคาร้ ก็กลัาย้เป็น 
เร้าได้้เลัาะสิ�งที่่�เป็นกาย้ภาพัออกที่่ลัะช่ั�นไปพัร้้อมๆ  
กับการ้เปิด้เผืย้เร้ื�องร้าวของการ้เปลั่�ย้นแปลังแต่ลัะย้่ค 
แที่นท่ี่�จำะจำบอย่่้แค่ย่้คก่อตั�ง สำาห็รั้บโก้มันที่ำาให้็เร้าเห็็น
ความต่อเนื�องจำากอด่้ตมาถึึงย่้คปัจำจ่ำบัน”

จากการค้นพบสิ�งหนึ�ง นำาไป็ส่้ควัามคลีั�คลัายข้อม้ลั แลัะ 
นำาไป็ส่้ควัามร้้ใหม่ๆ อีกมากมาย จนในที�สุด็ภาพของ 
โครงสร้างอาคารก็ครบถ้วันชั้ด็เจน ซึ�งทีมงานก็สามารถ 
เริ�มต้นงานอนุรักษ์์ได้็เสียที

“ห็ลัังจำากสำาร้วจำพืั�นท่ี่�ทัี่�งห็มด้แล้ัว สิ�งท่ี่�ได้้คือความเข้าใจำ 
ถึึงอนาโตม่โคร้งสร้้างของอาคาร้อย่้างสมบ่ร้ณ์แบบ แล้ัว
เร้าก็ได้้เริ้�มเข้าไปด่้ว่าตร้งไห็นต้องการ้ความช่่วย้เห็ลืัอ”

ตามทีมของด็ร.โก้มาด็้กันวั่าจะเริ�มกันตรงไหนก่อนด็ ี
แล้ัวัมีอะไรที�ท้าทายบ้าง

เข้าใจโคริ่งสำริ่้าง...ลังมือแก้ ไข

“อย้่างแร้กในที่ฤษฏิ่การ้อน่ร้ักษ์คือไปด้่ว่าสิ �งไห็นที่่� 
จำำาเป็นที่่�ส่ด้ กำาลัังจำะพัังที่่�ส่ด้ ซิึ�งปัญ่ห็าแร้กก็คือการ้ 
เพัิ�มนำ�าห็นักของอาคาร้จำากการ้ต่อเติมที่่�ไม่ถึ่กวิธ่มา 
ก่อน อาจำจำะเป็นเพัร้าะแต่ลัะย้่คม่ที่ร้ัพัย้ากร้จำำากัด้ 
ห็ร้ือที่ำาเที่่าที่่�จำำาเป็น ส่วนที่่�เปลั่�ย้นแน่ๆ ก็คือห็ลัังคา 
เพัร้าะโด้นเปล่ั�ย้นมาห็ลัาย้ร้อบ โคร้งสร้้างเดิ้มรั้บนำ�าห็นัก 
ไม่ไห็วม่การ้ที่ร้่ด้ตัวก็เลัย้ขอที่ำางานให็ญ่่ส่ด้ก่อนคือ 
การ้รื้�อห็ลัังคา 

ริูปปั�นพริะแม่
ดิ้านหน้า

ทุางเข้้าว่ัดิน้อิย

โมเดิลเริือินว่ัดิน้อิย
แสดิงถึงโคริงสริ้างต์าม
แบบบ้านพักต์ากอิากาศิ
ในกริุงเทุพฯ ยุคแริก
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ส่วนที่่�สองคือความช่ื�นใต้ด้ิน ช่่วงย้่คที่่�เร้าเร้่ย้นจำะเป็น 
เสาที่ร้าย้ล้ัางส่ช่มพ่ั อันนั�นพัอค่อย้ๆ ค้นก็พับว่าสมัย้
ค่ณแม่บ่ญ่ปร้ะจัำกษ์ม่การ้เปล่ั�ย้น ที่ำาไมถึึงเปล่ั�ย้น เร้าก็ 
ไปเจำอเสาป่นปั�นโบร้าณอย้่่ด้้านห็ลััง ด้้วย้ห็ลัักฐาน 
ส่วนให็ญ่่จำะอย้่่ในส่วนที่่�ไม่ได้้ใช่้งาน เขาก็จำะไม่ซิ่อม 
เพัร้าะไม่ได้้ใช่้ปร้ะโย้ช่น์ เร้าก็เลัย้ไปเจำอเสาต้นนั�น 
ซิึ�งเป็นตัวอ้างอิงได้้ว่าเร้าเคย้ม่ป่นปั�นมาก่อน ค่ณแม่ 
บ่ญ่ปร้ะจัำกษ์เลืัอกท่ี่�จำะซ่ิอมด้้วย้วิธ่การ้พัอกวัสด่้สมัย้ให็ม่ 
เพัิ�มเข้าไปเพัื�อป้องกันคร้าบความช่ื�นที่่�เสา ปร้ากฏิว่า 
ความช่ื�นก็ถึ่กด้่ด้ขึ�นมาจำากใต้ด้ิน เพัร้าะเร้าอย้่่ติด้ 
คลัองความชื่�นขึ�นมาเรื้�อย้ๆ ถึึงไม้ข้างบน ก็เลัย้ใช้่วิธ่ 
คร้อบไว้แลัะถึมพัื�นขึ�นไปเร้ื�อย้ๆ เพัื�อห็น่นำ�าที่่วม เร้า 
ก็เลัย้ต้องข่ด้ต้องร้ื �อซิึ �งจำ่ด้น่ �กลัาย้เป็นความผื่กพััน 
ส่วนตัวเพัร้าะคร้อบคร้ัวโก้ที่ั �งค่ณพั่อแลัะค่ณแม ่
อย้่่มาแตร้์ฯ ห็มด้เลัย้ พัอร้ื�อพัื�นก็จำะเห็็นพัื�นสมัย้ร้่่น
ค่ณที่วด้ ค่ณย้าย้ ค่ณแม่ ร้่่นเร้าซิ้อนกันเป็นช่ั�นๆ 
เลัย้กลัาย้เป็นจำ่ด้เช่ื�อมโย้งตัวเร้า ปร้ะวัติศาสตร้์ของ 
โร้งเร้่ย้นแลัะคร้อบคร้ัวไปในเวลัาเด้่ย้วกัน เร้าม่การ้ 
แก้ปัญ่ห็ากับความช่ื�นด้้วย้การ้ปร้ับความช่ื�นที่่�ตัวฐาน 
ร้าก โด้ย้ใช้่โคร้งสร้้างคอนกร่้ตเสริ้มเห็ล็ักแที่ร้กเข้าไป  
ซิึ�งม่ค่ณสมบัติในการ้กันความช่ื�นไม่ให็้ขึ�นมาตั�งแต่
ต้น ส่วนข้างบนต้องกลัับไปเป็นป่นห็มักเพัร้าะป่นห็มัก 
โบร้าณช่่วย้ร้ะบาย้ความช่ื�นตลัอด้เวลัา ซิึ�งคนซิ่อม 
ร่่้นห็ลัังใช้่ป่นสมัย้ให็ม่ก็ยิ้�งกักความชื่�น เร้าได้้รั้บอน่ญ่าต 
ให็้เลัือกช่่างที่่�เร้าไว้ใจำที่่�ส่ด้แลัะม่ความช่ำานาญ่ที่่�ส่ด้ 
งานให็ญ่่ส่ด้คือ 2 ส่วนน่ �ค ือห็ลัังคาแลัะร้ากฐาน 
ท่ี่�เห็ลืัอก็เป็นงานไม้”

งานไม้

“สำาห็ร้ับงานไม้ก็ม่เร้ ื �องสน่กของการ้เจำอร้่องร้อย้ 
มากมาย้ แลัะก่อนท่ี่�จำะซ่ิอมไม้ก็ต้องด่้ก่อนว่าเร้าจำะใช้่ 
ไม้พัวกนั�นไปที่ำาอะไร้ได้้ในอนาคต เพัร้าะเร้าจำะซ่ิอมไป 
โด้ย้ไม่ม่ที่ิศที่างไม่ได้้ โด้ย้อาคาร้จำะปร้ับให็้กลัับมา 
เป็นร้ะเบ่ย้งริ้มนำ�าท่ี่�ม่บันทึี่กอย่่้ในห็นังสือ “ณ แด้นไกลั” 
ว่า ซืิ�อบ้านน่�เพัร้าะว่าอย่่้ติด้คลัอง (คลัองในโร้งเร่้ย้น) 
ซิึ�งเป็น network ของคลัองที่ั�งห็มด้ เพัร้าะเมื�อก่อน 
ห็ลัังสวนเป็นคลัองห็มด้เลัย้ ตามเส้นถึนนในแผืนที่่� 
เก่าก็เป็นค่นำ �าร้อบๆ เขาข่ด้เพัื�อมาถึมที่่�ตร้งกลัาง  
ก็เลัย้เป็นการ้อย้่ ่ร้ ่วมกันร้ะห็ว่างนำ �ากับด้ิน พัอม่ 
บันที่ึกว่าบร้ร้ย้ากาศสมัย้ก่อนเป็นแบบนั�น เร้าก็เห็็น 
ว่ามันโด้นเปลั่�ย้นมาเย้อะแลั้ว ก็เลัย้ขอกลัับไปอ้างอิง 
กับภาพัถึ่าย้เก่ากับภาพัถึ่าย้ที่่�เร้าเจำอ ในอนาคตก็จำะ 
เป็นโซินที่่�คนนอกเข้ามาใช่้ได้้ ซิึ�งตร้งกับจำ่ด้ปร้ะสงค ์
ท่ี่�เร้าที่ำาฝั้�งห็ลัังสวนให้็มันสวย้ขึ�น”  

ควัามโป็ร่งโลั่งที �ฉัันร้ ้สึกได็้ตอนที�เข้ามาในโรงเรียน 
ครั�งนี� มีที�มาจากการป็รับร้ป็แบบของอาคารให้กลัับไป็
คล้ัายกับบ้านตากอากาศแบบเดิ็มนั�นเอง

ฉัันร้้สึกตื�นเต้นแลัะตามติด็กับเรื�องราวัที�ค่อยๆ คลีั�คลัาย 
จนแทบจะลัืมหายใจ โรงเรียนที�เรารัก วััด็น้อยที�เรา 
คุ้นเคยมีป็ระวััติศาสตร์ที �มีควัามเข้มข้นแลัะลัุ่มลัึก 
เกินกวั่าจะเป็็นอาคารในโรงเรียนธรรมด็าๆ ซึ�งเกิน 
จินตนาการของเราจะแต่งแต้มได้็ แต่สิ�งที�เราได้็ยินอย่้นี� 
คือส่วันหนึ�งของป็ระวััติศาสตร์เมืองของเราเลัยทีเดี็ยวั

ของเก่าเอามาเลั่าใหม่

“ขั �นแร้กสิ �งที่่ �เร้าที่ำาก็คือการ้สำาร้วจำปร้ะต่ห็น้าต่าง 
ทัี่�งห็มด้ว่าม่อะไร้บ้าง ซึิ�งเร้าพับว่าห็น้าต่างทัี่�งห็มด้ไม่ 
ได้้โด้นทิี่�งเลัย้ แม้ว่าบางส่วนจำะม่สภาพัท่ี่�ไม่สมบ่ร้ณ์เลัย้
ก็ตาม ตัวบานห็น้าต่างดั้�งเดิ้มอย่่้คร้บทัี่�งห็มด้ 88 บาน 
พัอเร้าร้่้ว่าแปลันเป็นแบบน่�อาคาร้สองข้างก็ต้องม่พืั�นท่ี่� 
เที่่ากันแน่ๆ เร้าก็ตามห็าบานห็น้าต่างแลั้วเอามาใส่ 
กลัับไปให็้คร้บ เร้าที่ำาปร้ะต่ห็น้าต่างให็ม่แค่ 4 บาน 
เท่ี่านั�น เพัร้าะของเดิ้มพัังจำริ้งๆ ท่ี่�เห็ลืัอก็จำะเป็นห็น้าต่าง 
เซิอร้์วิสซิ่อนๆ อย้่่ ส่วนอ่างลั้างมือที่่�เร้าเจำอที่ั�งห็มด้  
16 ชิ่�น เร้าก็เอาไปใช้่ซิำ�าให็ม่ได้้ห็มด้ เห็ลืัอเส่ย้ด้้วย้ซิำ�า 
จำนเร้าต้องเอากลัับไปใส่ท่ี่�เดิ้มบนห็อร้ะฆัง”

จำากปร้ะต่ห็น้าต่างก็มาถึึงเรื้�องงานร้ะบบต่างๆ ความ
สะด้วกของการ้ใช้่ช่่วิตในปัจำจ่ำบันเป็นเรื้�องสำาคัญ่ แล้ัว 
ที่ำาอย้่างไร้ที่่�จำะปร้ับใช่้ร้ะบบร้่วมสมัย้กับอาคาร้อาย้่ 
กว่าร้้อย้ปีแบบน่�

ฝ้้าเพดานสำมบู้ริ่ณ์์แบ้บ้

“สิ�งที่่ �เจำอแลั้วร้่ ้สึกว่าสมบ่ร้ณ์มาจำนถึึงที่่กวันน่�ก็คือ 
ฝ้้าเพัด้านซิึ�งเร้าก็ไม่เคย้สังเกตมาก่อน เร้านึกว่าเป็น 
ย้ิปซิั�มปั�มลัาย้ธร้ร้มด้า แต่กลัาย้เป็นฝ้้าแผื่นเห็ลั็กช่่บ
ด้่บ่กนำาเข้ามาจำากปร้ะเที่ศอังกฤษที่่�ไม่เห็ลัือที่่�อื�นแลั้ว 
ในแต่ลัะห้็องก็คนลัะลัาย้กันด้้วย้นะคะ

เร้าได้้ม่การ้ร้ื�อฝ้้าด้้านบนออกเพัร้าะม่นำ�าร้ั �ว ที่ั�งตึก 
โย้้เพัร้าะการ้ต่อเติมย้่คห็ลัังไม่ได้้อย้่ ่ในโคร้งสร้้าง 
ห็ลััก เร้าได้้เจำอบันได้ที่่ �อย้่ ่เห็นือฝ้้าขึ �นไปที่่ �ถึ่กปิด้ 
มา 60 ปี โก้คิด้ว่าเป็นห็อร้ะฆังแน่นอน ซิึ�งอาจำาร้ย้์ 
ส่มิตร้าก็ได้้ไปถึามคนร้่่นค่ณป้าก็ม่คนย้ืนย้ันว่าเป็น 
ห็อร้ะฆัง แต่ตอนน่�ไม่ม่ร้ะฆังแลั้ว เร้าเลัย้เปิด้โช่ว์ไว้ 
เลัย้”

ชิ้ั�นสำีคลัี�คลัายปริ่ะวัติิศาสำติริ่์

ถึึงตร้งน่�ด้ร้.โก้พั่ด้ถึึงส่ของอาคาร้ว่า “พัอเร้าเลัาะส่ 
ก็จำะเจำอพัวกส่เก่า เร้าก็ค่อย้ๆ ลัอกชั่�นส่ ตอนน่�แห็ลัะ 
เป็นช่่วงที่่�สน่กเพัร้าะตอนแร้กไม่คิด้ว่าจำะเจำอส่เย้อะ 
ขนาด้นั�น คือช่ั�นส่ที่ั�งห็มด้เร้าพับว่าที่ั�งอาคาร้มก่าร้ใช่้
ส่ถึึง 20 ส่ ซึิ�งนับว่าเย้อะมาก ส่แต่ลัะชั่�นบอกอะไร้เร้า 

คือบอกส่ชั่�นแร้ก จำริ้งๆ ตอนแร้กก็ไม่ร้่้จำะเลืัอกว่าควร้
จำะที่าส่เห็มือนย่้คไห็นด่้ อย่้างย่้คพัวกเร้าจำะเป็นส่คร่้ม-
ช่มพ่ั ย่้คปัจำจ่ำบันก็จำะชิ่นกับขาวเที่า ย่้คค่ณแม่ของโก้ 
จำะเป็นส่นำ�าเงินเข้ม เข่ย้ว กับคร้่ม ก็เลัย้ที่ำาให็้เลัือก 
ไม่ถ่ึก ส่ด้ท้ี่าย้ก็กลัับไปเป็นย่้คแร้ก พิัส่จำน์ได้้ง่าย้ๆ ว่า 
เก่าส่ด้คือส่ฟั้าอ่อนแลัะเข่ย้วอ่อนในส่วนไม้ ส่คร้่มที่่� 
เสาป่น จำากตร้งช่ั�นส่ที่ำาให็้เร้าได้้ร้่้ข้อม่ลัของแต่ลัะย้่ค 
จำากการ้เลัือกใช่้ส่ ย้่คสมัย้ของอาคาร้ก็จำะแบ่งเป็น 
บ้าน เป็นโร้งเร้่ย้นย้่คแร้ก เป็นโร้งเร้่ย้นห็ลัังสงคร้าม  
แลัะเป็นโร้งเร้่ย้นห็ลัังแผืนพััฒนาเศร้ษฐกิจำฉบับที่่� 1  
เวลัาเร้าเห็็นอาคาร้เร้่ย้นด้้านห็น้าน่� เร้าจำะร้่้ว่าสร้้าง 
ในช่่วงปี พั.ศ. 2503 เพัร้าะตัววัสด้่ตัวร้่ปแบบห็ลััง 
เปลั่�ย้นแปลังการ้ปกคร้องเป็นในร้่ปแบบคณะร้าษฏิร้ 
เป็นช่่วงไที่ย้นยิ้มม่ห็ินขัด้ที่ร้าย้ลั้างอะไร้แบบน่� ด้ังนั�น 
เวลัาเร้าเห็็นผืนังส่ช่มพั่แลัะเสาที่ร้าย้ลั้างส่ช่มพั่ก็มา 
ตอนที่่�โร้งเร้่ย้นสร้้างตึกด้้านห็น้านั�นเอง ส่ย้ังเป็นตัว 
บอกอาย้่ในแต่ลัะส่วนของอาคาร้ที่่�โก้เจำอ ส่ด้ที่้าย้เร้า 
ก็เลัย้เลัือกว่าจำะร้ื�อฟั๊�นกลัับไปย้ค่แร้กก่อน แลัะเลัือกส่ 
ที่่�เป็นแต่ลัะย้่คซิ่อนไว้ในที่่�ต่างๆ พัอเร้าร้ื �อผืนังไม้ 
บางส่วน เร้าก็เลัย้เก็บไม้เก่าได้้ แล้ัวนำามาใช้่ในการ้ต่อ 
เติมให็ม่ได้้ห็มด้ คือเร้าซิื�อไม้ให็ม่น้อย้มากๆ เพัร้าะ 
เร้าได้้เอาของเก่ากลัับมาใช้่ให็ม่” 

วงจริ่ที�ย้อนมาบ้ริ่ริ่จบ้กัน

สิ�งที �ฉัันสนใจคือการทำางานกับโครงการนี� สำาหรับ 
ด็ร.โก้แลั้วัมีอะไรบ้างที �มาสัมผู้ัสแลัะเป็ลัี �ยนแป็ลัง 
ควัามร้้สึกของตัวัเองบ้าง

ต์ัว่เลข้ 0 และ 2 ทุั�งหมดิ
หมายถึงว่ันทุี� 2 เดิือิน 2
ปี 2022 ซ่ึ�งเป็นว่ันเดิือิน 

และปีทุี�บูริณะอิาคาริ 
ว่ัดิน้อิยเสริ็จสมบูริณ์

นอิกจากนี�ว่ันทุี� 2 
กุมภาพันธ์ ยังเป็นว่ันทุี�
สังฆริาชแปริ์ริอิสทุำาพิธี

เสกผืนดิินและอิาคาริ
เป็นคริั�งแริก

ฝ้้าเพดิานทุำาจาก
แผ่นเหล็กชุบดิีบุก
นำาเข้้าจากอิังกฤษ
ข้อิงเดิิมจากยุคแริก
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“เปลั่ �ย้นความร้่ ้สึกของเร้ากับโร้งเร้่ย้นไปเลัย้ เร้า 
ร้่้สึกผ่ืกพัันมากขึ�น ด้้วย้โก้มาโร้งเร่้ย้นท่ี่กอาทิี่ตย์้ตลัอด้ 
สองปีที่่ �ผื่านมา พัออาจำาร้ย้์มอบความร้ับผืิด้ช่อบ 
มาให็้เร้าบวกกับที่่มที่่�เร้าเลัือกมาเอง ที่ำาให็้เร้าย้ิ�งต้อง 
ร้ับผืิด้ช่อบมากขึ �นในที่่กขั �นตอน ม่การ้ตร้วจำเช่็ค 
ตลัอด้ โก้พับว่าเร้าได้้ใช่้ความร้่ ้ที่ั �งห็มด้ ที่ั �งห็มด้ 
จำร้ิงๆ จำากที่่�เร้าได้้เร้่ย้นมาจำากโร้งเร้่ย้น จำากที่่�คณะ 
สถึาปัตย้กร้ร้มศาสตร์้ จ่ำฬาลังกร้ณ์มห็าวิที่ย้าลััย้ จำาก 
คร้่บาอาจำาร้ย้์ที่ั �งห็มด้ที่่�สอนเร้ามาที่ั�งช่่วิต เร้าเอา 
วิช่าความร้่้พัวกนั�นมาใช้่ในตึกน่�ทัี่�งห็มด้จำริ้งๆ ร้วมทัี่�ง 
ปร้ะสบการ้ณ์จำากการ้ที่ำางานกับตึกอื�นๆ ที่่�ก็กลัาย้ 
เป็นข้อม่ลัซิึ �งเร้าเอามาใช่้ว ิเคร้าะห็์ตึกน่ �ที่ ั �งห็มด้ 
เลัย้ เห็มือนกับม่ความสมบ่ร้ณ์ในการ้เข้าใจำตัวเอง 
เข้าใจำสิ�งที่่�เร้าที่ำามาจำากที่่�อื�น เร้าเร้ิ�มต้นช่่วิตนักเร้่ย้น 
จำากที่่�น่� พั่อแม่ป่่ย้่าตาย้าย้ก็อย้่่โร้งเร้่ย้นน่�มา ไปเร้่ย้น 
ที่่�อื�น ไปที่ำางานซิ่อมบ้านตากอากาศมาแลั้ว เร้่ย้นร้่ ้
ปร้ะวัติของคนท่ี่�เก่�ย้วข้องกับตึกน่�มาทัี่�งห็มด้แล้ัว ความร้่้ 
ที่่�ได้้มาก็กลัาย้เป็นความร้่้สำาคัญ่ในการ้ซิ่อมแซิมคร้ั�งน่� 
ห็มด้เลัย้ เร้าสามาร้ถึที่ำางานโด้ย้ไม่ม่เส้นตาย้ คือจัำด้การ้ 
เวลัาแลัะงบปร้ะมาณให้็อย่่้ในความเห็มาะสมท่ี่กอย่้าง” 
ด้ร้.โก้สะท้ี่อนบที่เร่้ย้นส่วนตัวท่ี่�ได้้จำากการ้ที่ำางาน 

“สิ�งที่่�สำาคัญ่สำาห็ร้ับโก้นอกจำากค่ณค่าที่างจำิตใจำของ 
พัวกเร้าช่าวมาแตร้์เด้อ่ฯ คนที่่�ได้้มาเห็็นมาด้่จำะที่ร้าบ 
ถึึงความย้ากลัำาบากในการ้สร้้างโร้งเร้่ย้นเมื�อ 100 ปี 
ก่อนว่าเป็นอย้่างไร้ เขาน่าจำะได้้เร้่ย้นร้่้ว่าในแตล่ัะย้่ค 
ที่่ �ซิิสเตอร้์แลัะมาแมร้์ด้่แลัโร้งเร้่ย้นมาได้้ผื่านการ้ 

ตัด้สินใจำอย่้างไร้ การ้ท่ี่�ค่อย้ๆ เลัาะแต่ลัะชิ่�นที่ำาให้็เร้า 
เข้าใจำไปด้้วย้ว่าม่การ้ซิ่อมแซิมให็ญ่่ในช่่วงสงคร้าม  
ได้้ที่ร้าบว่าม่ร้ะเบิด้ลังกลัางวัด้น้อย้เลัย้ สิ�งที่่�เร้าร้่้คือ 
เขาซิ่อมแบบช่ิ�นเลั็กช่ิ�นน้อย้นั�นม่ความลัำาบาก สิ�งที่่� 
จำะต้องไปพัิส่จำน์ให็้เห็็นก็คือฝ้้าที่ะลั่ไห็ม ที่่�ร้่้ว่าม่การ้ 
ซิ่อมแน่ๆ เพัร้าะผืนังมันป่ปะตามที่่�เร้าเจำอตอนเลัาะ 
ออกมานั �นก็คือการ้ซิ่อมด้้วย้การ้เอาไม้เก่ามาใช่้  
แลั้วในย้่คค่ณแม่บ่ญ่ปร้ะจำักษ์เองก็ม่การ้ปร้ะย้่กต์เอา 
ลัาย้ไที่ย้เข้ามาใช่้ เพัร้าะค่ณแม่เห็็นความงด้งาม 
ของศิลัปะไที่ย้จำึงเพัิ�มในส่วนของการ้ตกแต่งอินที่่เร้่ย้ 
เร้าได้้ค่อย้ๆ แกะความเป็นค่ณแม่แลัะซิิสเตอร้์แต่ลัะ 
ที่่านที่่ �แม้จำะจำากไปแลั้ว แต่ที่่านก็ย้ังที่ิ �งร้่องร้อย้ 
เร้ื�องร้าวให็้เร้าได้้กลัับมาเร้่ย้นร้่้ได้้ให็ม่ เพัื�อที่่�อนาคต 
เมื�อเด็้กมาแตร์้ฯ ท่ี่กคนได้้เข้ามาด่้ในจ่ำด้นั�นๆ

ตัวอาคาร้น่�จำะย้ังคงอย้่่ต่อไปได้้เพัร้าะการ้ซิ่อมคร้ั�งน่� 
เป็นการ้เชิ่ญ่ช่วนให้็ท่ี่กคนเข้ามาเห็็นค่ณค่าแลัะช่่วย้กัน 
คิด้ว่าจำะให็้อาคาร้น่ �อย้ ่ ่ต ่อไปอย้่างไร้ในอนาคต 
เร้าได้้จัำด้เตร่้ย้มพืั�นท่ี่�ให้็แล้ัว ความแข็งแร้งที่างกาย้ภาพั 
น่�สามาร้ถึอย้่่ไปได้้อ่ก 100 ปีแน่ๆ” ด้ร้.โก้ กลั่าว 
อย่้างมั�นใจำ

ทุกส่วันของอาคารได็้รับการฟื้้�นฟื้้ให้กลัับมามีช้ีวัิต 
ชี้วัา แต่ยังคงควัามสง่างามเรียบง่ายในทุกรายลัะเอียด็ 
พวักเรายืนอย่้ในอาคารที�คง “ศักดิ็�” แลัะ “สิทธิ�” ของ 
บ้านแห่งพระผู้้้เป็็นเจ้าด้็วัยควัามร้้สึกขอบคุณีเต็มเป่็�ยม 
หัวัใจ ทำาให้ฉัันคิด็ถึงท่อนของเพลัง Mater Dei  
ว่ัา “Be thou my guide through the whole of life”  
ขึ�นมาเลัย เพราะเรายังคงสามารถเรียนร้ ้เรื �องราวั 
ของสถาบันอันเป็็นที�รักยิ�งของเราได็้ตลัอด็ช้ีวัิตของ 
เราจริงๆ 

ในขณีะที�วััด็น้อยได้็มีการป็รับป็รุง งานอีกชิ้�นที�ได้็ด็ำาเนิน 
ร่วัมกันไป็ก็คือการรวับรวัมข้อม้ลัต่างๆ เพื�อจัด็ทำาเป็็น
หนังสือวััด็น้อยที�สมบ้รณ์ีที�สุด็โด็ยมีป็าริช้าต ทองใหญ่่ 
ณี อยุธยา (นำ�า) MD58 มาเป็็นผู้้้เขียนหนังสือเลั่มนี� 
เรามาคุยกับนำ�ากันต่อ

เขียนด้วยความริ่ัก

“ตอนแร้กอาจำาร้ย้์ส่มิตร้าได้้ค่ย้กันว่าอย้ากที่ำาบ่๊กเลั็ต 
บางๆ ไม่ต้องห็นามาก เพัื�อบันที่ึกการ้บ่ร้ณะวัด้น้อย้ 
ให็้ผื่้สนใจำได้้อ่าน ค่ย้ไปค่ย้มาเลัย้กลัาย้เป็นห็นังสือ   

เปียโนหลังแริกข้อิง
โริงเริียนมาแต์ริ์ฯ
ทุี�มาแมริ์ซ่าเว่ียริ์
สั�งทุำาโดิยเฉพาะ

จากอิังกฤษ

บ้้านหลัังน้�คืือ ตััวแทนของ
บ้้านพัักตัากอากาศในกรุุงเทพัฯ 
ยุุคืแรุก ซึ่่�งเป็็นแฟชั่ั�นในยุุคืนั�น 
ลัักษณะคืาแรุคืเตัอรุ์ของบ้้าน
คืือ บ้้านพัักตัากอากาศแท้ๆ 
ในเชั่ิงสถาป็ัตัยุกรุรุมคืือชั่ัดมาก
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ด้้วย้ความที่่�เร้าเป็นคาที่อลัิกแลัะร้ักวัด้น้อย้ ร้วมที่ั�ง 
เป็นคนช่อบเร้ื�องอาคาร้เก่าๆ อย้่่แลั้ว ก็เลัย้ตกลังใจำ 
ยิ้นด่้ท่ี่�จำะที่ำาค่ะ

เร้าร้ักแม่พัร้ะ ที่่�ที่ำาน่�ก็เพัร้าะตั�งใจำว่าขอที่ำาอะไร้ให็ ้
แม่พัร้ะบ้าง เร้าไม่เคย้ที่ำาอะไร้ให็้แม่พัร้ะเลัย้ เคย้แต ่
ขึ�นวัด้ไปอธิษฐานขอที่่านอย้่่ตลัอด้เวลัา ก็คิด้แค่น่�ค่ะ 
ในตอนแร้กก็ร้่้สึกกังวลัมากเพัร้าะไม่เคย้ที่ำา อาที่ิตย์้ 
แร้กย้ังบอกอาจำาร้ย้์ส่มิตร้าว่าย้ังไม่ร้่้จำะเร้ิ�มอย้่างไร้ด้่ 
เลัย้ อาจำาร้ย์้ก็เลัย้แนะนำาให้็แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแร้ก 
เป็นบที่สัมภาษณ์ ส่วนที่่�สองเป็นของโก้เก่�ย้วกับการ้ 
บ่ร้ณะวัด้น้อย้ พัอม่โคร้งขึ�นมาเร้าก็ม่แนวที่างการ้ 
ที่ำางานท่ี่�ชั่ด้เจำนมากขึ�นค่ะ” 

เราคุยกันวั่าสมัยที�พวักเราเรียนอย้เ่ราเรียก “วัดั็น้อย”  
ว่ัา “วััด็เล็ัก” ก็เลัยร้้สึกไม่ค่อยชิ้นกับการเรียกว่ัา “วััด็ 
น้อย” แต่ช้ื �อนั�นสำาคัญ่ไฉันเพราะเราก็หมายถึงสิ�ง 
เด็ียวักันนั �นคือสัญ่ลัักษ์ณี์ของโรงเรียนมาแตร์เด็อีฯ 
อาคารเรือนไม้หลัังแรกที�มีหอระฆััง บันได็หินอ่อน 
ที�ทอด็ตัวัลังมา เหมือนกับอ้อมแขนของร้ป็ป็้�นสีขาวั 
ของพระแม่มารีย์ที �โอบอุ้มพระกุมารอย้่เหนือบันได็ 
ที�พวักเราเจนตา

ป็าริช้าตเลั่าต่อด็้วัยนำ�าเสียงนุ่มนวัลัอันเป็็นเอกลัักษ์ณี์ 
ของเธอวั ่า พอม ีแนวัทางวั ่าต ้องไป็ส ัมภาษ์ณี ์
ป็ระสบการณี์แลัะควัามทรงจำาต่างๆ ของนักบวัช้ 
แลัะศิษ์ย์เก่าหลัายๆ ท่าน เธอก็เริ �มอ่านหนังสือ 

“ณี แด็นไกลั” ซึ�งเป็็นจุด็เริ�มแรก “ได้็ร้้จัก คือได้็รัก” 
ที�เป็็นซีรีส์ ฯลัฯ เพื�อเป็็นข้อม้ลั นอกจากนั�นยังไป็ 
ค้นควั้าหาข้อม้ลัที�หอจด็หมายเหตุอัครสังฆัมณีฑลั 
กรุงเทพฯ บ้าง ที�นั�นจะมีร้ป็ภาพเก่าๆ สวัยๆ จด็หมาย 
เหตุสมัยเก่า มีลัายเซ็นท่านสังฆัราช้เรอเน แป็ร์รอส 
ป็ระมุขสังฆัมณีฑลัแห่งสยามในเวัลัานั�น แลั้วัที�เหลัือ 
ก็เป็็นการสัมภาษ์ณี์ ในการทำาหนังสือเลั่มนี�ได็้รับคำา 
แนะนำาแลัะคำาป็รึกษ์าจากอาจารย์สุณีีย์ วังศ์ไวัศยวัรรณี 
MD39 แลัะ ผู้ศ.ด็ร.คารีน่า โช้ติรวีั MD49 เสมอ

เก็บ้ข้อมูลั...จากริ่่่นสำู่ริ่่่น

“ตอนแร้กจำากที่่�นึกว่าเป็นบ่๊กเลั็ตกลัาย้เป็นห็นังสือ 
ก็ร้่ ้สึกว่าย้ากแต่ก็ได้้ร้ับกำาลัังใจำจำากห็ลัาย้ๆ ด้้าน 
โด้ย้เฉพัาะอาจำาร้ย้ ์ส ่ม ิตร้าแลั ้วย้ ังม ่ด้ร้.โก ้แลัะ 
น้องขวัญ่ช่นก คงสิร้ิ MD61 มาช่่วย้คิด้ เร้าคิด้กัน 
ว่าจำะแบ่งเป็นย้่ค บที่สัมภาษณ์ก็จำะได้้ใส่ไปตามย้่ค 
ในตอนแร้กข้อม่ลัที่่�ม่กว้างมากเพัร้าะปร้ะสบการ้ณ ์
ของแต่ลัะที่่านที่่�ให็้สัมภาษณ์มาก็ม่ตั�งแต่อาย้่ 100 ปี 
จำนไปถึึงร้่่นๆ เร้า ซิึ�งส่วนให็ญ่่ร้าย้ช่ื�อก็ได้้ร้ับมาจำาก 
อาจำาร้ย้์ส่มิตร้า แลั้วก็นัด้พั่ด้ค่ย้เพัื�อสัมภาษณ์พัร้้อม 
ส่งแบบสอบถึามไป พัอสัมภาษณ์แต่ลัะที่่านก็แนะนำา 
เพิั�มเติมว่าให้็ไปสัมภาษณ์เพืั�อนท่ี่านน่� ท่ี่านนั�น เพัร้าะ 
น่าจำะม่เร้ื�องน่าสนใจำเลั่าก็เลัย้ขย้าย้ข้อม่ลักันออกไป 
แบบน่�” น่�คือความเป็นพั่�น้องของเร้าช่าวมาแตร้์ฯ  
จำริ้งๆ การ้เชื่�อมโย้งร้ะห็ว่างเพืั�อนแลัะร่่้นพ่ั�ร่่้นน้องจำาก 
ร่่้นส่่ร่่้น 

ปาร้ิช่าตค่ย้ให็้ฟัังต่อว่า “ในฐานะเป็นเด้็กมาแตร้์ฯ 
แลัะเป็นคาที่อลัิกนำ�าร้่้สึกว่าวัด้น้อย้ม่ความสำาคัญ่สอง 
เรื้�อง ห็นึ�งคือวัด้น้อย้เป็นหั็วใจำของโร้งเร่้ย้น เป็นท่ี่�พัักพิัง
แลัะเป็นท่ี่�ยึ้ด้เห็น่�ย้วจิำตใจำของคณะนักบวช่ นักเร่้ย้น คร่้ 
เคย้ถึามเพืั�อนท่ี่�เป็นคนพ่ัที่ธบางคนก็เคย้ขึ�นไป บางคน 
ก็ไม่เคย้ แต่ที่่กคนจำะม่ความที่ร้งจำำาเก่�ย้วกับวัด้น้อย้ 
ความสำาคัญ่ส่วนที่่�สองคืออาคาร้เร้ือนวดั้น้อย้ที่ั�งห็มด้ 
ตั�งแต่ปีกที่างตะวันตกที่่�เป็นที่่�พัักของคณะซิิสเตอร้์  
แลัะปีกตะวันออกที่่�แต่เด้ิมเป็นห็้องที่ำางานของอธิการ้
แลัะเป็นห็้องพัักของนักเร้่ย้นปร้ะจำำา เป็นสถึานที่่�ๆ ม่ 
ความที่ร้งจำำามากมาย้ของเร้านักเร่้ย้นมาแตร์้ฯ เป็นท่ี่�ๆ 
ใช่้ช่่วิตปร้ะจำำาวัน ม่เห็ต่การ้ณ์มากมาย้เกิด้ขึ�นที่่�น่ � 
ม่ช่่วิตช่่วามาก แลัะความที่ร้งจำำาแลัะปร้ะสบการ้ณ์ก็ 
ลั้วนม่ค่ณค่ามาก เห็มือนกับเร้าได้้ร้ื�อฟั๊�นความที่ร้งจำำา 
ของบ่คคลัเห็ล่ัาน่�ให้็ม่ช่่วิตขึ�นมาอ่กครั้�ง”

ม่มมองที�เปลัี�ยนไป 

ฉัันอด็สงสัยไม่ได็้วั่า ในการทำางานที�เรียกได็้วั่าเป็็น 
โป็รเจ็กต์ที�ต้องทำางานป็ระสานกับบุคคลัมากมาย แลัะ 
มีควัามลัุ่มลัึกทั�งในเรื�องการหาข้อม้ลัการเรียบเรียง 
เช้่นนี� ป็าริช้าติจะร้้สึกวั่ามีควัามเป็ลัี�ยนแป็ลังอะไรใน
ตัวัเธอบ้าง

“สมัย้ก่อนเร้าก็ไม่เคย้ร้่ ้ว่าคณะซิิสเตอร้์มาแมร้์ใน 
ย้่คแร้กๆ ก่อนที่่�ที่่านจำะมาก่อตั�งโร้งเร้่ย้นต้องที่่่มเที่ 
เส่ย้สลัะ แลัะอ่ที่ิศตนขนาด้ไห็นนะคะ บางที่่อ่าน 

เรื้�องร้าวไปก็นำ�าตาซึิมไป ท่ี่านต้องจำากบ้านมาใช้่ช่่วิตใน 
สภาพัแวด้ลั้อมแลัะอากาศที่่ �ไม่ค่ ้นเคย้ที่ำาให็้ที่่าน 
เจำ็บป่วย้ แต่ที่่านก็ต้องลั่กขึ�นมาที่ำางานต่อไปเพัร้าะ
ในย้่คแร้กเร้ิ�มม่จำำานวนนักบวช่ที่่�ไม่พัอกับภาร้กิจำที่่�ม่ 
มากมาย้ ด้้วย้ที่่านม่ห็น้าที่่�ร้ับผืิด้ช่อบที่่�จำะต้องด้่แลั 
โร้งเร้่ย้นให็้ด้ำาเนินการ้ต่อไปได้้ บางที่่ม่ปัญ่ห็าเร้ื�อง 
การ้เงินบ้าง ข้อจำำากัด้อื�นๆ อ่กมาก เร้าก็ร้่้สึกซิาบซึิ�ง 
ในความที่่่มเที่ของที่่าน เร้าไม่เคย้ร้่ ้มาก่อนเลัย้ว่า 
กว่ามาตั�งเป็นโร้งเร่้ย้นได้้ก็ต้องอด้ที่น ฝ่้าฟััน ม่ความ 
ย้ากลัำาบากมากมาย้” 

มีอะไรที�ไม่เคยร้้มาก่อนแลั้วัเพิ�งมาร้้จากการทำางาน 
ครั�งนี�แล้ัวัทำาให้ร้้สึกป็ระทับใจบ้าง ป็าริช้าตตอบว่ัา 

“ม่ห็ลัาย้เร้ื�องมากเลัย้ค่ะ เช่่น ฝ้ั�งที่ิศตะวันตกแลัะ 
ตะวันออกของเร้ือนวัด้น้อย้ที่่ �เคย้เป็นเขตห็วงห็้าม 
ด้่ลัึกลัับสำาห็ร้ับนักเร้่ย้นก็ไม่เคย้ได้้สัมผืัส ขนาด้เร้า 
เป็นนักเร้่ย้นคร้ิสต์ก็เห็็นความน่าร้ักของนักเร้่ย้น 
ร้่่นก่อนที่่�พัย้าย้ามจำะด้่ความเป็นไปของมาแมร้์ โด้ย้ 
มาแอบมองตามขั�นบันได้ แอบมองที่างห็น้าต่างกันบ้าง 
ได้้ย้ินเร้ื�องร้าวน่าร้ักๆ จำากพั่�ๆ ร้่่นต่างๆ มากมาย้ 
แลั้วก็ย้ังม่เร้ื �องน่าปร้ะที่ับใจำเก่�ย้วกับวัตถึ่ที่่ �เร้าเห็็น 
จำนชิ่น อย่้างร่้ปแกะสลัักไม้ของนักบ่ญ่โย้เซิฟั มาแมร์้ 
ช่ื�อ “อน่งเซิ่ย้อาต้า” ก็เป็นผื่้แกะสลัักเองกับมือจำาก 
ต้นมะขามในโร้งเร้่ย้นน่�เอง ในสมัย้ก่อนช่่ด้นักบวช่ 
ก็ตัด้เย้็บเอง ม่ห็้องตดั้เย้็นเสื�อผื้า ผื้าห็่ม ห็มอน ม่้ง 
ม่พ่ั�เก่ย้ไต๋เป็นคนตัด้เย็้บ” 

เริือินว่ัดิน้อิย
หลังไดิ้ริับการิบูริณะ
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เกร็ด็แลัะเรื�องราวัน่ารักๆ เหล่ัานี� เราสามารถอ่านได้็ 
จากหนังสือ “ได็้ร้้จัก คือได็้รัก...มาแตร์เด็อี 102 ป็่  
วััด็น้อยแห่งควัามทรงจำา” ฉัันหมายมั�นป็้�นมือวั่านี�เป็็น 
หนังสือป็ระวััติศาสตร์อีกเล่ัมที�ฉัันต้องอ่านอย่างลัะเอียด็

ทำาไมเด็กมาแติริ่์ฯ ติ้องอ่าน “วัดน้อย 102 ปี” 

“วัด้น้อย้เป็นอาคาร้สถึานที่่�เป็นจำ่ด้แร้กเร้ิ�มของกำาเนิด้
โร้งเร่้ย้นมาแตร์้เด้อ่ฯ เป็นปร้ะจัำกษ์พัย้านของความรั้ก 
ความศร้ัที่ธา ความอด้ที่นของคณะนักบวช่ในย้่คแร้ก 
ที่่�มาบ่กเบิกก่อตั �งสร้้างโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่ฯ เป็น 
ห็ลัักฐานของคำาว่า “เซิอร้์เว ่ย้ม” ถึ้าไม่ใช่่คณะ 
ซิิสเตอร์้เส่ย้สลัะตัวเองมาจำากบ้านเกิด้เมืองนอน ต้อง 
ผื่านมร้ส่มความที่้าที่าย้มากมาย้ ที่ั �งในเร้ื �องของ 
สถึานการ้ณ์บ้านเมือง เร้ื�องของพัร้ะศาสนจำักร้ เร้ื�อง 
ของช่่วิตปร้ะจำำาวัน เร้าก็จำะไม่ได้้ม่โร้งเร้่ย้นของเร้า 
ไม่ได้้ส่งต่อจำิตตาร้มณ์เซิอร้์เว่ย้มให็้กับร้่่นห็ลัังนะคะ 
เร้าจำะผื่านตากับข้อม่ลัเก่�ย้วกับปร้ะวัติของโร้งเร้่ย้น 
มาบ้างแลั้ว แต่คร้ั �งน่ �เป็นการ้บันที่ึกข้อม่ลัช่่ด้ให็ม่ 
ที่่ �จำะได้้จำากการ้บ่ร้ณะวัด้น้อย้ซิึ �งย้ังไม่เคย้ผื่านตา 

แล้ัวม่เรื้�องร้าวท่ี่�น่าสนใจำมากมาย้เลัย้ค่ะ” 

ห็ลัังจำากที่่�เร้าร้ำ �าลัาแลัะแย้กกันแลั้ว ฉันจำากน้องๆ  
มาด้้วย้ความร้่ ้ส ึกภาคภ่มิใจำเห็ลัือเกินที่่ �ช่ ่ว ิตการ้ 
เร่้ย้นร้่้ของฉันเริ้�มต้นท่ี่�น่� โร้งเร่้ย้นมาแตร์้เด้อ่ฯ อันเป็น 
ที่่�ร้ักของเร้าแห็่งน่� ไม่ว่าเวลัาจำะผื่านไปก่�ปีโร้งเร้่ย้น 
ของเร้าก็ย้ังคงเป็นผื่้ให็้ความร้่้ ให็้โอกาสที่ำาสิ�งที่่�ด้่งาม 
ม่ค่ณค่า ให้็โอกาสเร้าได้้รั้บใช้่เสมอ ฉันร้่้สึกซิาบซึิ�งใน
พัร้ะค่ณของมาแมร้์ ซิิสเตอร้์ ค่ณคร้่ที่่กที่่านที่่�ใช่้ช่่วิต 
อย้่่ในโร้งเร้่ย้นแห็่งน่�ตั�งแต่แร้กเร้ิ�ม แลัะขอขอบค่ณ 
ที่่กคนที่่ �อย้่ ่เบื �องห็ลัังการ้บ่ร้ณะวัด้น้อย้ให็้กลัับมา 
งามสง่าอ่กครั้�งห็นึ�ง ฉันเชื่�อว่าอ่ก 100 ปี ท่ี่�แห่็งน่�ก็ยั้ง 
คงเป็นแห็ลั่งเร้่ย้นร้่้ที่่�ไม่ม่สิ�นส่ด้ เพัร้าะที่่�น่�อบอวลัไป 
ด้้วย้ความผ่ืกพัันท่ี่�อย่่้เห็นือกาลัเวลัาเสมอ จำากฐานร้าก 
ที่่�คณะซิิสเตอร้์ได้้ก่อร้่างสร้้างไว้ ที่่กช่่วิตที่่�ผื่านมาใน 
พืั�นท่ี่�แห่็งน่�ล้ัวนถ่ึกยึ้ด้โย้งแลัะถัึกที่อเข้าด้้วย้กันเป็นภาพั 
ของความร้ัก ความเส่ย้สลัะ ความที่ร้งจำำา แลัะการ้ 
ร้ับใช่้โด้ย้ที่่�ม่อาคาร้วัด้น้อย้แห็่งน่�เป็นจำ่ด้ศ่นย้์ร้วมที่่ก 
ห็ัวใจำที่่�ม่จำิตตาร้มณ์เซิอร้์เว่ย้มของพัวกเร้าไว้ตร้าบ 
นานเท่ี่านาน

จากซ่้ายไปข้ว่า: ดิริ.ยุว่ริัต์น์ เหมะศิิลปิน (โก้) MD63, โริสซ่าลีน่า อิเล็กซ่านเดิอิริ์ แม็คเคย์ (โริส) MD55,
ปาริิชาต์ ทุอิงใหญ่ ณ อิยุธยา (นำ�า) MD58, ข้ว่ัญชนก คงสิริิ (ข้ว่ัญ) MD61, อิินทุุกานต์์ คชเสนี สิริิสันต์์ 
(อิิน) MD57

วัดน้อยุเป็็นสถานท้�ๆ ม้คืวามทรุงจำำามากมายุของเรุานักเรุียุนมาแตัรุ์ฯ เป็็นท้�ๆ ใชั่้ชั่้วิตัป็รุะจำำาวัน 
ม้เหตัุการุณ์มากมายุเกิดข้�นท้�น้� ม้ชั่้วิตัชั่้วามาก คืวามทรุงจำำาแลัะป็รุะสบ้การุณ์ก็ลั้วนม้คืุณคื่ามาก 
เหมือนกับ้เรุาได้รุ้�อฟ้�นคืวามทรุงจำำาของบุ้คืคืลัเหลั่าน้�ให้ม้ชั่้วิตัข้�นมาอ้กคืรุั�ง
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โร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่วิที่ย้าลััย้ปร้ะสานงานโด้ย้สมาคม 
นักเร่้ย้นเก่ามาแตร์้เด้อ่วิที่ย้าลััย้ ในพัร้ะบร้มร้าช่่ปถัึมภ์ 
ได้้จำัด้กิจำกร้ร้ม Wat Noi-102 Years of Cherished 
Memories ขึ�นในช่่วงต้นเดื้อนม่นาคม 2565 ท่ี่�ผ่ืานมา 
โด้ย้ได้้ร้ับความร้่วมมือจำากศิลัปินศิษย้์มาแตร้์เด้อ่ฯ 
ห็ลัาย้ที่่าน เป็นผื่ ้สร้้างสร้ร้ค์งานศิลัปะมอบให็้กับ 
โร้งเร่้ย้น

ในโอกาสน่� ที่างโร้งเร้่ย้นมาแตร้์เด้อ่วิที่ย้าลััย้ได้้ร้ับ 
เก่ย้ร้ติจำากค่ณอำาพัน กิตติอำาพัน องคมนตร้่แลัะ 
ค่ณโห็น่ง-กษมน กิตติอำาพัน ค่ณห็ม่-เจิำด้ศิริ้ ส่ขเสริ้ม 
ค่ณต้อย้-ศร่้มณา ส่ริ้ย้ะ ร่้วมกับอาจำาร้ย์้ส่มิตร้า พังศธร้ 
ในการ้ส ่งมอบผืลังานต่างๆ อย้ ่างเป ็นที่างการ้  
ณ ลัานนักบ่ญ่อัญ่จำลัา โร้งเร่้ย้นมาแตร์้เด้อ่วิที่ย้าลััย้

ค่ณม่อน-พัร้พัร้ร้ณ พัร้ปร้ะภา MD42 ได้้มอบจำาน 
เพ้ันท์ี่ลัาย้วัด้น้อย้ฝี้มือค่ณป่�ม-อลิัศร้า ส่วร้ร้ณปริ้ญ่ญ่า 
MD50 โด้ย้ม่อาจำาร้ย้์ส่มิตร้า พังศธร้ MD38 เป็น 
ผ้่ืรั้บมอบในนามโร้งเร่้ย้น

ครบัรอบั ๑๐๒ ปี วัดืน้อย กับักิจกรรม

Wat Noi-102 Years of Cherished Memories

เพ่อร่วมฉลัองโอกาสครบัรอบั ๑๐๒ ปี ข้องวัดืน้อย 

พร้อมกับัการบูัรณีะครั�งให่ญ่่ โรงเรียนมาแตร์เดือีวิทยาลััย

ประสานงานโดืยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดือีวิทยาลััย

ในพระบัรมราชููปถััมภ์์  ได้ืจัดืทำาห่นังสือ 

ได้ืรู้จัก คือได้ืรัก...มาแตร์เดือี 

๑๐๒ ปี วัดืน้อยแห่่งความทรงจำา

เพ่อได้ืรวบัรวมประวัติการก่อตั�งโรงเรียนมาแตร์เดือีวิทยาลััย พร้อมรายลัะเอียดื

การจัดืสร้างแลัะซ่อมแซมวัดืน้อยในทุกยุคสมัย นับัเป็นห่นังสืออีกห่น่�งเล่ัม

ที�ได้ืรวบัรวมประวัติแห่่งการก่อตั�งโรงเรียนมาแตร์เดือีวิทยาลััยอันเป็นที�รักข้องเรา

ไว้ได้ือย่างลัะเอียดืแลัะครบัถ้ัวนกว่าทุกครั�งที�ผ่่านมา โดืยมีกำาห่นดืเปิดืให้่จอง

ในเดืือนมิถุันายน พ.ศ. 2565 นี�

ผู้่สนใจสามารถัติดืตามรายลัะเอียดืในการสั�งจองห่นังสือดัืงกล่ัาว ได้ืที� 

Facebook : Mater Dei School Alumni (Official) แลัะไลัน์กลุ่ัมผู้่แทนรุ่น

My Pride, My School: Mater Dei
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...เป๊ะมาก

เกาะห่ลัีเป๊ะ

นำ�าที่ะเลัส่เที่อร้์ควอย้ซิ์ใสเห็มือนกร้ะจำกปะการ้ังเจำ็ด้ส่ 
ใต้นำ�า ไม่ว่าจำะด้ำานำ�าตื�นห็รื้อด้ำานำ�าลึักโลักใต้นำ�าท่ี่�น่�ไม่ม่
ผิืด้ห็วัง พัร้ะอาทิี่ตย์้จำะขึ�นห็รื้อตกท่ี่กสิ�งล้ัวนสวย้ตรึ้งใจำ
ท่ี่กนาท่ี่ท่ี่�อย่่้ท่ี่�น่� 

เข้าห็น้าร้้อนแลั้ว อากาศร้้อนๆ แบบน่�ต้องไปเที่่�ย้ว 
ที่ะเลักัน โด้ย้จำ่ด้ห็มาย้ปลัาย้ที่างของเกาะสวร้ร้ค์ที่่ � 
อย้ากช่วนไปกันก็คือเกาะห็ลั่เป๊ะในจำังห็วัด้สต่ลั เกาะ 
แห่็งน่�แม้จำะใช้่เวลัาเดิ้นที่างไปไกลัสักห็น่อย้ เริ้�มต้นด้้วย้ 
การ้ขึ�นเคร้ื�องบินจำากกร้่งเที่พัส่่ห็าด้ให็ญ่่ของจำังห็วัด้ 
สงขลัา แลั้วนั�งร้ถึย้นต์ต่ออ่กร้าวๆ 2 ช่ั�วโมงเพัื�อไปย้ัง 
ที่่าเร้ือปากบาร้าที่่�สต่ลั ต่อด้้วย้การ้ขึ�นเร้ือสปีด้โบ๊ต 
อ่ก 1 ช่ั�วโมง ร้ะห็ว่างที่างได้้แวะช่มเกาะตะร้่เตาแลัะ 
เกาะไข่ที่่�ม่ซ่ิ้มปร้ะต่หิ็นเป็นเอกลัักษณ์ ก่อนจำะม่่งห็น้า
ไปเกาะห็ล่ัเป๊ะท่ี่�ท่ี่าเรื้อตร้งห็าด้พััที่ย้า ถัึด้มาก็เป็นการ้
เด้ินที่างเข้าส่่โร้งแร้มซิึ�งบางโร้งแร้มอาจำจำะต้องนั�งเร้ือ 
ห็างย้าวต่อไปอ่กสักห็น่อย้ถึึงจำะได้้พัักผื่อนกัน แม้การ้ 
เด้ินที่างจำะด้่ร้ะห็กร้ะเห็ินกว่าจำะถึึงแตร่้ับร้องได้้ว่าไม่ม่
คำาว่าผิืด้ห็วังแน่นอนค่ะ 

เกาะห็ลั่เป๊ะม่ช่าย้ห็าด้ถึึง 3 ห็าด้ด้้วย้กัน ได้้แก่ ห็าด้ 
พััที่ย้าท่ี่าเรื้อรั้บ-ส่งนักท่ี่องเท่ี่�ย้ว ท่ี่�น่�เต็มไปด้้วย้ร้้านค้า 

ร้้านอาห็าร้ ห็าด้ซัินไร้ซ์ิช่าย้ห็าด้สวย้ท่ี่�ส่ด้บนเกาะ นำ�า 
ที่ะเลัใส ช่าย้ห็าด้สงบเง่ย้บ ที่ร้าย้ขาวที่อด้ย้าว ม่โร้งแร้ม 
มากมาย้ที่่�สามาร้ถึช่มพัร้ะอาที่ิตย้์ขึ �น ณ ห็น้าห็าด้ 
ได้้แบบเต็มๆ ตา แลัะห็าด้ซัินเซ็ิที่เป็นฝั้�งท่ี่�ม่ภ่เขาแลัะ
ไม่ค่อย้เป็นท่ี่�นิย้มของนักท่ี่องเท่ี่�ย้ว

มาเกาะห็ลั่เป๊ะจำะไม่ลังเร้ือไปเที่่ �ย้วเกาะห็ร้ือด้ำานำ �า 
ก็กร้ะไร้อย่่้ นำ�าที่ะเลัส่เที่อร์้ควอย้ซ์ิใสๆ มองที่ะล่ัไปถึึง
พัื�นที่ร้าย้เร้่ย้กร้้องให็้เร้าออกเร้ือกันตั�งแต่เช่้า เส้นที่าง
ม่เกาะโซินในเท่ี่�ย้วเกาะใกล้ัๆ ใช้่เวลัาไม่มาก ส่วนเกาะ 
โซินนอกจำะออกไปไกลัสามาร้ถึแวะไปด้ำานำ�าได้้ห็ลัาย้ 
เกาะ โลักใต้นำ�าแต่ลัะเกาะสวย้แบบส่ด้ๆ ม่เกาะห็ลัาย้
เกาะท่ี่�ไม่ควร้พัลัาด้แลัะม่เอกลัักษณ์เฉพัาะตัว 

เกาะหินซ้อน ม่ลัักษณะเป็นก้อนห็ินย้ักษ์ร้่ปร้่างคลั้าย้ 
ส่�เห็ลั่�ย้มลั่กบาศก์ขนาด้ให็ญ่่วางซิ้อนกันอย้่างสมด้่ลั 
ตัวเกาะอย้่่บร้ิเวณห็ม่่เกาะด้ง ร้ะห็ว่างนั�งเร้ือไปด้ำานำ�า 
จำะผ่ืานจ่ำด้น่�ซึิ�งเป็นจ่ำด้ถ่ึาย้ร่้ปของท่ี่�น่� 

ร่องนำ�าจาบัง จำ่ด้ด้ำานำ�าบร้ิเวณน่�น่าตื�นตาตื�นใจำไปกับ 
ปะการ้ังใต้นำ�า 7 ส่ ย้ิ�งในวันที่่�นำ�าใสแด้ด้ส่องถึึงใต้นำ�า 
ส่ของปะการ้ังที่ั�ง 7 จำะส่องปร้ะกาย้จำัด้จำ้านงด้งามเกิน
บร้ร้ย้าย้ ไม่ควร้พัลัาด้กับจ่ำด้ด้ำานำ�าแห่็งน่�เป็นอันขาด้ แต่
บร้ิเวณน่�นำ�าค่อนข้างแร้งที่ำาให็้การ้ด้ำานำ�าจำ่ด้น่�จำะม่เช่ือก
ให็้เกาะเพัื �อไม่ให็้สาย้นำ �าพัาเร้าลัอย้ออกนอกพัื�นที่่ � 

เกาะกระ ตรงข้้ามหาด
ซัันไรซ์ั พายเรือคายัค
ไปเท่ี่�ยวเล่่นได้

1. หน้าหาดซัันไรซ์ั
2-4. โล่กใต้นำ�าท่ี่�เกาะหล่่เป๊ะ

Travel

Writer: อินทุกานต์ คช้เสนี สิริสันต์ MD57
Photo: อาทิตย์ สิริสันต์
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นอกจำากปะการ้ัง 7 ส่ ที่่�น่�ย้ังม่ฝ้่งปลัาส่สันที่ั�งตัวเลั็ก 
ตัวให็ญ่่ แสด้งถึึงความอ่ด้มสมบ่ร้ณ์ของธร้ร้มช่าต ิ
ใต้ท้ี่องที่ะเลั

เกาะอาด็ังแลัะเกาะราวัี 2 เกาะน่�เห็มือนเป็นเกาะ 
ฝ้าแฝ้ด้กัน ถืึอว่าเป็นจ่ำด้ด้ำานำ�าตื�นท่ี่�สวย้งาม อย่้างเกาะ 
ร้าว่เป็นเกาะท่ี่�ม่ห็าด้ที่ร้าย้ขาว นำ�าที่ะเลัใส บร้ร้ย้ากาศ 
เง่ย้บสงบ แลัะเป็นเกาะที่่�ห็ลัาย้คนมักจำะแวะเลั่นนำ�า 
ด้ำานำ�า แลัะพัักที่านอาห็าร้กลัางวันกัน ส่วนใจำกลัาง 
ของเกาะน่�ม่ป่าไม้ที่่ �แสนสมบ่ร้ณ์ ม่นกนานาช่นิด้ 
อ่กทัี่�งฝ่้งลิังเป็นจำำานวนมาก 

เกาะหินงาม เกาะขนาด้เล็ักไร้้ห็าด้แต่พิัเศษตร้งท่ี่�ห็าด้
แห็่งน่�ม่ก้อนห็ินกลัมมนส่ด้ำาขนาด้ใกลั้เค่ย้งกัน เมื�อ 
โด้นนำ�าที่ะเลัสาด้หิ็นจำะส่งปร้ะกาย้แวววาวงด้งาม โด้ย้
ลัักษณะห็ินแลัะร้่ปที่ร้งเห็ลั่าน่�ม่ความเก่�ย้วข้องกันของ
กร้ะบวนการ้ที่างธร้ณ่วิที่ย้า นอกจำากนั�นยั้งเชื่�อกันเรื้�อง
คำาสาปเจำ้าพั่อตะร้่เตาว่าห็้ามผื่้ใด้นำาห็ินบนเกาะน่�กลัับ
ไป เพัร้าะไม่อย้่างนั�นอาจำจำะพับเจำอกับสิ�งที่่�เป็นภัย้ 
ต่างๆ ได้้ ซิึ �งห็ลัาย้คร้ั �งไม่ว่าจำะเป็นนักที่่องเที่่ �ย้ว 
ช่าวไที่ย้ห็ร้ือต่างช่าติที่่�เคย้นำาห็ินกลัับไปก็ต้องส่งคืน 
กลัับมาให้็อ่ที่ย้านแห่็งช่าติห็ม่่ตะร่้เตาท่ี่กครั้�ง

หาจุุดที่่�ด่ที่่�สุุดพร้้อมชมแสุงสุุดที่้าย
ของวััน ก่่อนพร้ะอาที่ิตย์ตก่ดิน

ห็ากวันไห็นไม่อย้ากออกเรื้อเพืั�อไปด้ำานำ�าก็ยั้งม่กิจำกร้ร้ม
อื�นๆ ให้็ที่ำาอ่กมากมาย้ อย่้างการ้นอนเล่ัน ณ ช่าย้ห็าด้ 
อาบแด้ด้แบบชิ่ลัล์ัๆ เล่ัน Paddle Board พัาย้เรื้อคายั้ค 
ซิึ�งเร้าสามาร้ถึพัาย้ออกไปได้้ไกลัถึึงเกาะโต๊ะเสนห็ร้ือ 
เกาะกร้ะ เกาะเล็ักๆ ท่ี่�อย่่้ฝั้�งตร้งข้ามห็าด้ซัินไร้ซ์ิ 

ช่่วงเย็้นท่ี่�พัลัาด้ไม่ได้้เลัย้ก็คือการ้ช่มพัร้ะอาทิี่ตย์้ตกดิ้น 
บร้ิเวณที่่�คนนิย้มไปด้่แสงส่ด้ที่้าย้คือ Zodiac See  
Sun Beach Bar บาร์้เก๋ๆ ริ้มห็าด้ท่ี่�ม่การ้ตกแต่งสไตล์ั
แปลักตาเน้นวัสด่้ธร้ร้มช่าติ ม่ม่มถ่ึาย้ร่้ปเด็้ด้ๆ สวย้ๆ 
มากมาย้ แนะนำาให็้ร้่บไปก่อนพัร้ะอาที่ิตย้์ตกด้ิน 
เพืั�อห็าจ่ำด้ท่ี่�ด่้ท่ี่�ส่ด้พัร้้อมช่มแสงส่ด้ท้ี่าย้ของวัน

บนเกาะห็ล่ัเป๊ะยั้งม่ถึนนคนเดิ้นท่ี่�เต็มไปด้้วย้ร้้านอาห็าร้ 
ร้้านขาย้ของมากมาย้ ในย้ามคำ�าคืนจำะเต็มไปด้้วย้ 
ความม่ช่่วิตช่่วาคึกคัก เส่ย้งหั็วเร้าะ เส่ย้งเพัลัง เห็มือน 
ท่ี่กคนจำะมาร้วมตัวกันอย่่้บนถึนนเส้นน่� 

ช่ ่วงเวลัาน ่ �แม ้จำะย้ ังไม ่สามาร้ถึเด้ ินที่างไกลัๆ 
ไปต่างปร้ะเที่ศได้้ แต่ปร้ะเที่ศไที่ย้เร้าเองก็ม่แห็ลั่ง 
ที่่องเที่่�ย้วที่่�สวย้ไม่แพั้ที่่�ใด้ในโลัก ถึ้าได้้มาเที่่�ย้วที่่�น่� 
แล้ัวจำะร้่้ว่าห็ล่ัเป๊ะ เป๊ะขนาด้ไห็น

หินจากเกาะหินงาม 
ม่ลั่กษณะก้อนกล่มมนส่ีดำา

ข้นาดใกล้่เค่ยงกัน 
เมื�อโดนนำ�าสีาดจะส่ีง

ประกายแวววาวงดงาม

Zodiac See Sun Beach Bar บาร์เก๋ๆ ริมชายหาดท่ี่�ม่ 
การตกแต่งแบบแปล่กตาเน้นวัสีดุธรรมชาติ
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