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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
การจดัท าหนงัสือ “ศรีสมเด็จ” ถือว่าเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่ง

หน่ึงของสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ท่ีได้
มีการด าเนินการติดต่อกนัมาเป็นประจ าทุกปี ทุกยคุทุกสมยั เพื่อเป็นท่ีระลึก
ถึงคุณงามความดี ของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 
ท่ีวฏัปฏิบติัของท่านไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใด ก็เป็นคุณูปการอนัยิง่ใหญ่ต่อ
แผน่ดินมาโดยตลอดชีวิตการรับราชการของท่าน เป็นปูชนียบุคคลท่ีคนรุ่น
หลงัสมควรเคารพนบัถือและเอาเป็นเยีย่งอยา่งในการปฏิบติัได ้

 

แมว้่าความเก่ียวขอ้งระหว่างสถาบนั “บา้นสมเด็จเจา้พระยา” กบัตวัท่านเอง อาจจะไม่ได้
เก่ียวขอ้งโดยตรงนกั แต่ความศรัทธาของศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาทุกคนและศิษยปั์จจุบนั ท่ีมีต่อคุณ
งามความดีของท่าน เป็นกรอบมาตรฐานความดีท่ีหล่อหลอมคนบา้นสมเด็จเจา้พระยาทุกคน ให้เป็นคนดี
ของสงัคมมาโดยตลอด 

 

“ความเช่ือมโยงและเกาะเก่ียวกนัระหว่างสถาบนั สมาคมศิษยเ์ก่า ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
ผา่นความศรัทธาท่ีมีต่อ ‘เจา้พ่อ’ คนเดียวกนั วารสารฉบบัน้ี จึงเปรียบเสมือนส่ือท่ีเราทั้งหลาย ท่ีมีศรัทธา
อย่างเดียวกนัจะไดส่ื้อสารถึงกนัได ้เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท่ีจะท าประโยชน์
ใหก้บัสถาบนั และศรัทธาท่ีเรามีร่วมกนัได”้ * 

 
 

 
      (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน) 
                                                                        นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
       ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 

 

*สารจากนายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ,์ วารสารศรีสมเดจ็, มกราคม 2553. 
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สารจากอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 
สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารงานอยา่งเป็นอิสระ มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ ช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันโดยจัดมอบ
ทุนการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลยั
จดัข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีคือบทบาทท่ีสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ปฏิบติัจนเป็นภารกิจส าคญั
ท่ีมอบให้กับมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ยงัท าหน้าท่ีเป็น
ผูส้ร้างฐานพลงัของสมาชิก  อนัไดแ้ก่  ศิษยเ์ก่า  ศิษยปั์จจุบนั  คณาจารย ์ 
เจา้หน้าท่ี  ซ่ึงลว้นเป็นบุคลากรส าคญัในการสร้างความก้าวหน้าให้กับ

มหาวิทยาลยัทั้งส้ิน  โดยเฉพาะ  ศิษยเ์ก่า  ซ่ึงอยูก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีจ านวนมาก
ท่ีประสบความส าเร็จ  ท่านเหล่านั้นถือเป็นผูท่ี้ร่วมสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัมาโดยตลอด  ความ
เขม้แข็งของศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาเป็นท่ีกล่าวถึงไปทัว่ทุกภาคของประเทศ  สมาคมศิษยเ์ก่าบา้น
สมเด็จเจา้พระยา  ในพระบรมราชูปถมัภ์  จึงเป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง  มีเกียรติ  มีความเป็นมายาวนาน  ท่ี
ส าคญัเป็นองคก์รท่ีอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ ์ สร้างความภาคภูมิใจให้กบัชาวบา้นสมเด็จเจา้พระยาทุกคน
ไม่วา่จะเป็นคณะผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ บุคลากร และเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย 

ในนามของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ตอ้งขอขอบคุณนายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  
และคณะกรรมการทุกคน  ท่ีใหค้วามร่วมมือร่วมใจประสานสัมพนัธ์การด าเนินงานกบัมหาวิทยาลยัดว้ยดี
ตลอดมา  ขอบารมีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ท่านช่วง  บุนนาค) โปรดคุม้ครองรักษาทุกท่าน
ให้มีพลงักาย  พลงัใจท่ีสุขสมบูรณ์  เป็นพี่ผูน้ าทางนอ้งๆ ในครอบครัว “บา้นสมเด็จเจา้พระยา” ให้กา้วสู่
ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 
 
 
 

 
                                                         (รองศาสตราจารย ์ดร.สุพล  วฒิุเสน) 

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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บรรณาธิการสนทนา 
 

ศรีสมเด็จ ฉบบัน้ีน่าจะเป็นฉบบัแรกท่ีมีบทบรรณาธิการ  ความตั้งใจของคนท าหนงัสือคืออยากจะส่ือสาร
กบัผูอ่้านท่ีเป็นการส่ือสารสองทาง อยากบอก อยากรับฟัง อยากให้ผูอ่้านส่ือสารกลบัมาบา้ง  จะติติงอยา่งไรก็ไม่
ว่ากนั  ขอเพียงใหมี้เจตนาร่วมกนัสร้างสรรคใ์หศ้รีสมเด็จ เป็นวารสารท่ีมีคุณภาพ คงอยูต่ลอดไป อยากเห็นอะไร
ใหม่ๆ ในศรีสมเด็จ จากตวัอย่างดีๆ ในฉบบัก่อนๆ สองฉบบัท่ีผ่านมากองบรรณาธิการไดก้ าหนดเน้ือหาในศรี
สมเด็จไว ้5 ส่วน คือ ส่วนแรก อาศิรวาทราชสดุดี ต่อดว้ยบทสรรเสริญสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  ส่วน
ใหญ่จะเป็นร้อยกรอง เร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีเป็นมงคล ตามดว้ยสารจากนายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ 
และสารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ส่วนที่สอง เป็นบทความท่ีกล่าวถึงเกียรติคุณ
และคุณูปการของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ในดา้นและแง่มุมต่างๆ ส่วนที่สาม เป็นเร่ืองราวในแวดวง 
“บา้นสมเด็จ” เล่าความประทบัใจทั้งในอดีตและปัจจุบนั อาจเป็นขอ้เขียนหรือบทสัมภาษณ์  ส่วนที่ส่ี เป็นเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  หรือสถาบนัท่ีเคยร ่ าเรียน แต่น่าสนใจ เขียนโดย อาจารย ์ศิษยเ์ก่า  
ศิษยปั์จจุบนั ส่วนที่ห้า เป็นภาพประกอบค าบรรยายสั้นๆ  ถึงกิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ และมวลศิษยเ์ก่าทุกรุ่น
และกลุ่มต่างๆ ตลอดปีท่ีผา่นมา  ปิดทา้ยดว้ยรายนามผูส้นบัสนุนทุนทรัพยใ์นการจดัท าศรีสมเดจ็ 
 ส่ิงท่ีน่าจะมีในศรีสมเดจ็ฉบบัต่อๆ ไปคือ  ผูอ่้านส่งอะไรๆ มาเล่าสู่กนัฟัง พบเห็นเกียรติคุณและคุณูปการ
ของสมเด็จเจา้พระยาฯ ท่ีใดเขียนมาเผยแพร่กนั ฉบบัก่อนผมในฐานะอยูร่าชบุรีมานานพบเห็นร่องรอยท่ีสมเด็จ
เจา้พระยาฯ  มาสร้างคุณูปการไว ้กเ็ขียนเร่ือง “ท่ีระลึกถึงสมเดจ็เจา้พระยาฯ ในจงัหวดัราชบุรี” ความจริงจงัหวดัท่ี
ไดเ้คยอ่านพบวา่สมเด็จเจา้พระยาฯไปบ่อยคือจงัหวดัจนัทบุรี   เป็นระยะแรกท่ีท่านไปต่อเรือท่ีนัน่มีร่องรอยอะไร
อยูห่รือไม่ หรือท่ีอ่ืนๆ ศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา  มีอยูท่ ั้งสิบทิศใครพบร่อยรอยอนัใด ส่งมาลงศรีสมเด็จฉบบั
ต่อๆไปดว้ยเถิด 
 ท่านนายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ  ก็อยากเห็นศรีสมเด็จเป็นหนงัสือท่ีมีคุณค่า น่าอ่าน มี
ประโยชน์ท่านกส็นบัสนุนเตม็ท่ี จะเห็นไดจ้ากรูปเล่ม กระดาษพิมพ ์ ภาพสีประกอบเร่ือง ลว้นเกิดจากความตั้งใจ
และทุนรอนท่ีสูงทั้งส้ิน  ถา้ลูกสุริยะ ปรารถนาจะเห็น ศรีสมเด็จคงอยู่อย่างมีคุณภาพตลอดไป โปรดช่วยกนั
ส่งเสริมตามก าลงัและโอกาสดว้ย 
 
          ดว้ยรักและปรารถนาดี 
                            ผศ.พิทกัษ ์  อาจคุม้วงศ ์

                                                                                                       บรรณาธิการ 





สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค): กระบวนการเรียนรู้

ที่มีผลต่อแนวความคดิและบทบาททางการเมือง 
ปิยนาถ บุนนาค 

 
ความน า 

บุคคลต่างๆ ผูมี้บทบาทในสังคมในสถานะต่างๆ กนันั้น ยอ่มผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อแนวความคิดและบทบาทของบุคคลนั้นๆ สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
รัฐบุรุษผูมี้ความส าคญัยิง่ต่อการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 และตน้สมยั
รัชกาลท่ี 5 กเ็ช่นเดียวกนั 
 

ภูมิหลงั ชาติก าเนิด ฐานะทางสังคม การอบรมเลีย้งดูและการศึกษา: ผลต่อแนวความคิดเบือ้งต้นของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ภูมิหลงั ชาติก าเนิด ฐานะทางสังคมและการอบรมเล้ียงดู 
ย่อมเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของ
บุคคล อนัน าไปสู่ความสนใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และมีบทบาททางการเมืองในท่ีสุด มีผูแ้บ่งขั้นตอนของการเรียนรู้
ทางการเมืองของบุคคลออกเป็น 5 ขั้น1 สองขั้นแรกเป็นขั้น
พื้นฐานของบุคคล ไดแ้ก่2  

ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นเรียนรู้มูลฐานของมนุษย ์เด็กๆ เม่ือเกิด
จากครรภ์มารดาก็จะได้รับการฝึกฝนอบรม การเรียนรู้ต่างๆ 
เก่ียวกบัวฒันธรรมความเช่ือ ความถูกผิดในการกระท าต่างๆ การ
แสดงออกซ่ึงความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆ โดยมีบิดา
มารดา ปู่ยา่ ตายาย หรือสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวเป็นผูส้อนหรือ
ฝึกอบรม เพื่อท่ีจะใหเ้ดก็นั้นๆไดเ้ป็นสมาชิกของสงัคมต่อไป เดก็จะไดรั้บการสั่งสอนอบรมในค่านิยม
และทศันคติ ความช านิช านาญหรือทกัษะ ตลอดจนความสัมพนัธ์ ในบทบาทต่างๆ ซ่ึงสมาชิกใน

                                                 
 ปรับปรุงจาก ปิยนาถ บุนนาค. แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนาค) ตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ 2 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาการปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2523, 
หนา้ 8-21. 

 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค, ขา้ราชบ านาญภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภาคีสมาชิกราชบณัฑิตยสถาน ส านกัธรรมศาสตร์และการเมืองสาขาประวติัศาสตร์ไทย. 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, ขา้ราชการบ านาญภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
2 ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, “ประชาธิปไตยส าหรับคนไทย”, การเมืองส าหรับประชาชน, (พระนคร: โรงพิมพส์มาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย, 2518), เล่มท่ี 9-10, หนา้ 17-19. 

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค) 
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เจา้พระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 
และเจา้คุณราชพนัธ์ุนวล 

ครอบครัวหรือเพื่อนบา้นไดมี้อยูต่่อกนั เด็กจะถูกสอนใหย้อมรับบทบาทและค่านิยมต่างๆ ซ่ึงจะท าให้
เดก็ค่อยๆ เรียนรู้ทีละเลก็ละนอ้ยจนเกิดความเช่ืออนัอาจกลายเป็นพฤติกรรมของเขาต่อไป 

ขัน้ท่ี 2 เป็นขั้นท่ีเด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ  ท่ีไดรั้บมาจากการสั่งสอนอบรมในขั้น
มูลฐาน จนท าใหเ้ด็กเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าสั่งสอน ค่านิยม ทศันคติ ความดี ความเลว ฯลฯ  
ซ่ึงตนได้รับมาจากการเรียนรู้ในขั้นมูลฐาน ส่ิงเหล่าน้ีจะกลายมาเป็นส่ิงประทบัใจและความเช่ือ
ปรัมปราท่ีฝังแน่นอยูก่บัทศันคติของเด็กเป็นบรรทดัฐานเบ้ืองตน้ของพฤติกรรม 

ขั้นตอนการเรียนรู้สองขั้นแรกดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าภูมิหลงัชาติก าเนิด ฐานะทางสังคม 
และการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวมีผลส าคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของบุคคลในขั้น
พื้นฐาน ส าหรับในกรณีของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ท่านเกิดใน พ.ศ.2351 
ซ่ึงเป็นช่วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 1 ก่อนส้ินรัชกาลเพียง 1 ปี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีบา้นเมืองกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ
สุขอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีตอ้งผ่านการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 และการท าสงครามหลายคร้ังเพื่อกู้
อิสรภาพ สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจกัรไทย และป้องกันตนเอง ต่อมาเม่ือสมยัรัชกาลท่ี 2 
บา้นเมืองมีความสงบสุขยิง่ข้ึน เพราะภยัสงครามจากประเทศใกลเ้คียงลดนอ้ยลงมากเน่ืองจากประเทศ
เพื่อนบา้นโดยเฉพาะพม่าก าลงัเผชิญกับปัญหาการเมืองภายใน และปัญหาการเขา้แทรกแซงของ
มหาอ านาจตะวนัตกซ่ึงก าลงัแผ่ขยายอิทธิพลของจกัรวรรดินิยมตะวนัตกเขา้มาในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึง
นบัวา่เป็นภยัทางการเมืองในรูปแบบใหม่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ประเทศไทยเองก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหา
ทางการเมืองดงักล่าวในเวลาต่อมาไม่นานนกั ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ในทวีปเอเชีย ก าลงักา้วเขา้สู่ยคุสมยัใหม่ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัการคุกคามของ
มหาอ านาจตะวนัตก ผูมี้ความเหนือกว่าทั้งในดา้นความเจริญทางศิลปะ
วิทยาการและเทคโนโลยี  ดงันั้นการเมืองในยคุน้ีจึงไม่ใช่เพียงแต่การใช้
สงครามดว้ยอาวุธลา้สมยั เป็นการแสดงออกซ่ึงความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศใกลเ้คียงกนัดงัแต่ก่อน แต่เป็นการเมืองท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
มหาอ านาจตะวนัตกซ่ึงน าไปสู่ความจ าเป็นส าหรับประเทศในแถบน้ีท่ี
จะตอ้งด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมดัระวงั และยอมรับวิถีทาง
การทูตและกฎหมายระหวา่งประเทศของมหาอ านาจตะวนัตก เพราะการ
ใช้สงครามเพียงอย่างเดียวมีแต่จะน าความเสียเปรียบและพ่ายแพม้าสู่
ประเทศ ดว้ยสภาพการณ์ดงักล่าว จึงอาจพิจารณาไดว้่า คุณสมบติัของความเป็นนกัรบท่ีสามารถและ
เขม้แขง็ เด็ดขาดแบบสมยัเดิม น่าจะเป็นส่ิงจ าเป็นนอ้ยกว่าคุณสมบติัของความเป็นนกัการเมือง และ
นกัการปกครองผูส้ามารถทั้งในดา้นการเมืองภายในและการเมืองภายนอก   

ประเด็นน้ี อาจน ามาใชศึ้กษากบัตวัสมเด็จเจา้พระยาฯได ้กล่าวคือ ท่านเกิดและเจริญวยัมาใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ในตระกูลของชนชั้ นปกครอง ต้นตระกูลของท่านในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ
เจา้พระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ซ่ึงเป็นปู่ของท่าน มีคุณสมบติัของความเป็นนักรบอนันับว่า
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เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 1 มาก ไดด้ ารงต าแหน่งสมุหพระกลาโหม อคัรมหาเสนาบดี
ฝ่ายทหาร เป็นต าแหน่งสุดทา้ย ก่อนถึงอสัญกรรม ใน พ.ศ. 2348 (ก่อนสมเด็จเจา้พระยาฯ เกิดเพียง 3 
ปี) ส่วน ดิศ บิดาของสมเด็จเจา้พระยาฯ ขณะท่ีท่านเกิดไดด้ ารงต าแหน่งจหม่ืนไวยวรนาถ หัวหม่ืน
มหาดเลก็ หวัหนา้ของกลุ่มทหารมหาดเลก็ของพระมหากษตัริย ์นบัวา่เป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัมาก
ต าแหน่งหน่ึง เพราะเป็นต าแหน่งท่ีมีความใกลชิ้ดกบัพระเจา้แผน่ดิน ต่อมาเม่ือสมเดจ็เจา้พระยาฯเจริญ
วยัข้ึน ในสมยัรัชกาลท่ี 2 บิดาของท่านก็มีความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีราชการ โดยไดรั้บต าแหน่ง
เล่ือนข้ึนเป็นพระยาสุริยวงศม์นตรี จางวางมหาดเลก็และเจา้พระยาพระคลงั ตามล าดบั ทั้งน้ี โดยท่ีบิดา
ของท่านไม่ไดใ้ชคุ้ณสมบติัของความเป็นนกัรบเป็นบนัไดไต่เตา้สู่ความเจริญในหนา้ท่ีการงานเลย ซ่ึง
อาจเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นบา้นเมืองก าลงัอยูใ่นภาวะปกติสุขก็เป็นได ้แมว้่าต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 

เจา้พระยาพระคลงั (ดิศ) บิดาของสมเดจ็เจา้พระยาฯ ตอ้งเป็นแม่ทพัยก
ไปปราบปรามเมืองประเทศราช และรักษาความสงบภายในหลายคร้ัง
หลายคราว แต่ท่านก็ไม่ไดป้รากฏช่ือเสียงและเกียรติคุณในดา้นการ
เป็นนักรบท่ีเก่งกล้าสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกับ
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพผูส้ามารถในสมัย
เดียวกนั อยา่งไรกดี็ ในทางปฏิบติัแลว้เจา้พระยาพระคลงั (ดิศ) มีความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั อ านาจ
และความมั่นคงของตระกูลก็เพิ่มข้ึน
เป็นล าดับ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะท่าน
รู้จกัใชท้รัพยากรทางการเมืองท่ีมีอยู่มา

ช่วยใหท่้านประสบความส าเร็จ สมเดจ็เจา้พระยาฯเองน่าจะไดเ้รียนรู้จาก
บิดาในส่วนน้ี ซ่ึงได้สะทอ้นออกมาในบทบาททางการเมืองต่อมาว่า 
ท่านไม่ใช่เป็นนกัรบผูย้ิ่งใหญ่ แต่เป็นนกัการเมืองและนกัการปกครองผู ้
สามารถมากกวา่  

ในด้านการฝึกฝน อบรม และการเรียนรู้จากครอบครัว ซ่ึง
สมเด็จเจา้พระยาฯไดรั้บการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เป็นเบ้ืองแรก
นั้น น่าจะเก่ียวกบัการตระหนกัถึงฐานะของท่านในครอบครัว กล่าวคือ 
ครอบครัวของสมเด็จเจา้พระยาฯเป็นครอบครัวใหญ่ซ่ึงมีบิดาเป็นผูน้ า 
บิดามีภริยาหลายสิบคน มีบุตรธิดารวมทั้งส้ิน 61 คน เป็นชาย 30 คนหญิง 31 คน3  สมเด็จเจา้พระยาฯ 
เป็นบุตรชายคนโตเกิดจากท่านจนัทร์ภริยาเอกซ่ึงมีฐานะเป็นท่านผูห้ญิง โดยนยัน้ี ท่านน่าจะไดรั้บการ

                                                 
3 ปิยนาถ นิโครธา, บทบาทของเสนาบดีตระกลูบุนนาคในการปกครองประเทศสยาม ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
(พ.ศ.2325 – พ.ศ.2416) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2514. หนา้ 81. 

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์     
(ดิศ บุนนาค) 

เจา้พระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 
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สัง่สอนและเรียนรู้วา่ ท่านไดรั้บการยอมรับจากชาติก าเนิดวา่จะตอ้งเป็นผูน้ าของครอบครัวต่อจากบิดา 
ท่านจะต้องเป็นท่ีพึ่ งของน้องๆและเครือญาติในวงศ์ตระกูลต่อไป ส านึกและการตะหนักถึง
ภาระหนา้ท่ีดงักล่าวน่าจะเสริมสร้างบุคคลิกและทศันคติในการเป็นผูน้ าของครอบครัวให้แก่ท่าน ซ่ึง
จะเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ต่อการกา้วสู่การเป็นผูน้ าทางการเมืองต่อไป 

ส่ิงท่ีน่าพิจารณาอีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัภูมิหลงัทางครอบครัว
ของสมเดจ็เจา้พระยาฯ ซ่ึงจะมีผลต่อบทบาทและแนวความคิดทางการ
เมืองของท่าน คือ เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสมเด็จเจา้พระยาฯ กบั
บรรดานอ้งๆของท่าน สมเด็จเจา้พระยาฯมีนอ้งร่วมมารดาเดียวกนักบั
ท่าน 8 คน ถึงแก่กรรมเสียแต่ยงัเยาว ์4 คน คงเหลือท่ีเติบโตมาดว้ยกนั 
5 คน คือ สมเด็จเจา้พระยาฯ น้องสาวอีก 3 คน และน้องสุดทอ้งเป็น
ชาย ซ่ึงต่อมาไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็นพระยามนตรีสุริยวงศ ์(ชุ่ม) สมเด็จ
เจา้พระยาฯน่าจะไม่ค่อยไดท้ างานร่วมกบันอ้งๆร่วมมารดาเดียวกนันกั 
และคงไม่ค่อยมีความสนิทสนมคุน้เคยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
เพราะน้องสามคนต่อจากท่านล้วนเป็นหญิง ซ่ึงย่อมมีความสนใจ
แตกต่างไปจากผูช้าย ประกอบกบัในสมยันั้น ผูห้ญิงไม่ไดรั้บการยอมรับใหอ้อกมามีบทบาทในสังคม
ภายนอกมากนกั ส่วนนอ้งสุดทอ้ง แมจ้ะเป็นชายแต่กมี็อายหุ่างจากท่านถึง 12 ปี (พระยามนตรีสุริยวงศ์
เกิดเม่ือ พ.ศ.2363)4 จึงน่าจะเกิดปัญหา “ช่องวา่งระหวา่งวยั” ข้ึนได ้ดว้ยเหตุน้ี ท่านน่าจะหนัไปมีความ
สนิทสนมกบับุคคลอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่น้องชายต่างมารดา คือ ข  า5 ผูมี้วยัไม่ห่างจากสมเด็จเจา้พระยาฯนัก 

(ท่านเกิดใน พ.ศ.2356) และมีรสนิยมใกลเ้คียงกัน ปรากฏว่าต่อมา
ท่านทั้งสองไดร่้วมกนัรับใช ้ช่วยเหลือบิดาในกิจการทั้งปวง ตั้งแต่เร่ิม
รับราชการ6 และได้มาเป็นคู่คิดร่วมมือกัน มีบทบาททางการเมือง
หลายคร้ัง โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 

ส่วนความสัมพนัธ์ของสมเด็จเจา้พระยาฯ กบับุตรคนอ่ืนๆ
ของบิดา เป็นไปในท านองท่ีบุตรทั้งหลายของบิดาต่างให้ความเคารพ
ย  าเกรงท่านรองจากบิดา ในฐานะทายาทคนโตซ่ึงจะเป็นผูน้ าของ
ครอบครัวคนต่อไป นอกจากน้ี ท่านยงัไดรั้บความเคารพย  าเกรงจาก
บรรดาแม่เล้ียงและบุคคลอ่ืนๆในครอบครัวดว้ย ลกัษณะเช่นน้ี น่าจะ
ก่อใหเ้กิดค่านิยมในเร่ืองอ านาจแก่สมเดจ็เจา้พระยาฯดว้ย 

                                                 
4 พระยามนตรีสุริยวงศ ์ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.2409 ก่อนสมเดจ็เจา้พระยาฯ ถึง 16 ปี. 
5 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็นเจา้พระยาทิพากรวงศ ์มหาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมพระคลงั ท่านถึงแก่อสญักรรมใน พ.ศ.2413. 
6 สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประวติัสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ,์ (จากพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน) 
(พระนคร : โรงพมิพด์ ารงธรรม, 2504), หนา้ 3 - 4. 

พระยามนตรีสุริยวงศ ์
 (ชุ่ม บุนนาค) 

เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค) 
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อาจกล่าวไดว้า่ ทศันคติของสมเดจ็เจา้พระยาฯ ในกระบวนการเรียนรู้แรกน้ี น่าจะเป็นทศันคติ
ของการมีครอบครัวใหญ่ ชายสามารถมีภริยาไดห้ลายคน ชายเป็นผูน้ าในการเล้ียงดูครอบครัวและมี
อ านาจเหนือบุคคลในครอบครัว หญิงมีบทบาทแต่ในครัวเรือน การปกครองในครอบครัวใชร้ะบบ
อาวุโส และชาติก าเนิดเป็นเกณฑ์ตดัสิน บทบาทและล าดบัความส าคญัของบุคคลโดยมีศาสนาพุทธ
เป็นแกนน าในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เช่นเดียวกบัครอบครัวขนุนางอ่ืนๆ 

การเรียนรู้ต่อมาของสมเด็จเจา้พระยาฯ น่าจะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัฐานะของท่านในสังคม 
กล่าวคือ เม่ือสมเด็จเจา้พระยาฯไดรั้บการเรียนรู้ในระยะแรกว่า ท่านจะเป็นผูน้ าของครอบครัวคน

ต่อไป ท่านก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านการศึกษาและการ
ด าเนินชีวิต เพื่อเตรียมรับสภาพการเป็นผูน้ าในอนาคต โดยมีบิดาเป็น
แบบอย่าง ในขณะเดียวกัน เม่ือท่านเจริญวยัข้ึน ท่านได้เรียนรู้ว่า
ครอบครัวของท่านไม่เพียงแต่เป็นครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวขุน
นางไทยทัว่ไปเท่านั้น แต่เป็นครอบครัวท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่
ส มั ย อ ยุ ธ ย า ต อนกล า ง 7 ใ น สมั ย
รัตนโกสินทร์ก็มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กับพระราชวงศ์ ซ่ึงปกครองประเทศ
ตั้งแต่เร่ิมแรก โดยเร่ิมตั้งแต่เจา้พระยา

อรรคมหาเสนา (บุนนาค) ปู่ของท่านมีความสัมพนัธ์กบัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 องค์ปฐมบรมจักรีวงศ ์
อย่างแน่นแฟ้นในฐานะต่างๆ คือ ในฐานะ “เพื่อนซ่ึงมีมิตรภาพอนัดีต่อ
กนัมาตั้งแต่เยาวว์ยั” ในฐานะ “ผูรั้บใชใ้กลชิ้ดรัชกาลท่ี 1 เป็นเวลานาน
ตั้ งแต่รัชกาลท่ี 1 ยงัเป็นสามัญชน” ในฐานะ “ข้าราชการซ่ึงมีความ
จงรักภกัดีต่อรัชกาลท่ี 1 และองครั์ชทายาท คือรัชกาลท่ี 2” ในฐานะ 
“นอ้งเขย เพราะภริยาของท่าน คือเจา้คุณนวล เป็นพระขนิษฐาร่วมพระ
ราชบิดามารดาเดียวกนัของสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์พระอคัรมเหสีของรัชกาลท่ี 1 ซ่ึงเป็นสาย
ตระกูล ณ บางชา้ง” และในฐานะ “พ่อตา ของรัชกาลท่ี 1 เพราะธิดาของท่านหลายคนไดถ้วายตวัเป็น
สนมของรัชกาลท่ี 1 และบางท่านก็เป็นเจา้จอมมารดาในพระราชโอรส พระราชธิดาของรัชกาลท่ี 1” 
ดงันั้น จะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างราชวงศจ์กัรีกบัตระกูลบุนนาค เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นและ
ใกลชิ้ดตั้งแต่ก่อนสถาปนาราชวงศ ์ความสัมพนัธ์นั้นเป็นไปอย่างดีซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ทางการเมืองแก่ทายาทของท่านสืบต่อมา เหนือกวา่เสนาบดีตระกลูอ่ืน แมว้า่ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ตระกลู

                                                 
7 ดูรายละเอียดในปิยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีตระกลูบุนนาค...”, หนา้ 47 – 143. 

เจา้คุณราชพนัธ์ุนวล 

สมเดจ็พระอมรินทรามาตย ์
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สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพิชยัญาติ 
(ทตั บุนนาค) 

บุนนาคยงัไม่มีอ านาจทางการเมืองนัก เน่ืองจากอ านาจทางการเมืองไดก้ระจายไปยงัตระกูลขุนนาง
ต่างๆดว้ย เช่น ตระกลูสิงหเสนี ณ นคร ณ บางชา้ง  รัตนกลุ  สนธิรัตน  และบุณยรัตพนัธ์ุ เป็นตน้ 

ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 2 พระมหากษตัริยไ์ดท้รงกระจายอ านาจการปกครอง และการบริหาร
ประเทศไปยงัพระบรมวงศานุวงศ ์นบัตั้งแต่สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมพระราชวงับวรมหาเสนา   
นุรักษ ์ไปจนถึงบรรดาพระเจา้ลูกยาเธอซ่ึงเจริญวยัข้ึนท่ีจะปฏิบติัราชการไดแ้ลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระเจา้ลูกยาเธอพระองคใ์หญ่ คือ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ นอกจากน้ี ทรงสนบัสนุนพระญาติวงศท์าง
ฝ่ายพระราชมารดา ให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลบุนนาค เพราะ

นอกเหนือจากเป็นราชินิกุลแลว้ เจ้าคุณนวลซ่ึงเป็นย่าของสมเด็จ
เจา้พระยาฯ ยงัเป็นผูอ้ภิบาลดูแลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั รัชกาลท่ี 2 มาตั้งแต่ทรงพระเยาวด์ว้ย ดงันั้น รัชกาลท่ี 2 ยอ่ม
ทรงรู้สึกกตญัญูต่อเจา้คุณนวล ประกอบกบัเจา้พระยาอรรคมหาเสนา 
สามีของเจา้คุณนวล มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัรัชกาลท่ี 1 สมเด็จพระ
บรมชนกนาถในฐานะต่างๆ ดงักล่าวมาแลว้ จึงยอ่มท าให้รัชกาลท่ี 2 
ทรงรู้สึกว่าสายโลหิตของท่านทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในฐานะ “ญาติ
ท่ีสนิทยิง่” ของพระองค ์ยิง่กวา่นั้น การท่ีพระยาอรรคมหาเสนาถึงแก่
อสัญกรรมไปตั้งแต่เม่ือ ดิศ บุตรชายคนโตของท่านกบัเจา้คุณนวล 
อายุไดเ้พียง 17 ปี (ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดเ้ป็นสมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาประยรูวงศ ์ท่านเกิดใน พ.ศ.2331) ก็คงยิง่ท าให้รัชกาลท่ี 2 ทรง

พระเมตตา เอ็นดูต่อบรรดาลูกๆของท่านทั้งสองมากยิ่งข้ึน อาจทรงถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ทรงอุปถมัภ ์โดยเฉพาะทายาทคนโตซ่ึงมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบักรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์  พระราช
โอรสองคโ์ตของพระองค ์ดงันั้นเม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้ รัชกาลท่ี 2 จึงทรงสนบัสนุน ดิศ และทตั (สมยั
รัชกาลท่ี 4 เป็นสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิชยัญาติ) ทายาทของเจา้คุณนวลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ดิศ 
นั้น นอกจากมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีราชการ ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนเร่ือยๆแลว้ ยงัไดรั้บ
ความไวว้างพระราชหฤทยัจากรัชกาลท่ี 2 ใหท้  างานส าคญัๆควบคู่กบักรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ พระราช
โอรสผูท้รงโปรดปรานอยูเ่สมอ8 จนกระทัง่ไดรั้บการเล่ือนข้ึนเป็นเสนาบดีกรมพระคลงั ซ่ึงเป็นกรมท่ี
มีความส าคญัยิ่งต่อการบริหารบา้นเมือง โดยเฉพาะดา้นการคลงัและการติดต่อกบัต่างประเทศ กบัทั้ง
ยงัไดบ้งัคบับญัชาหวัเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออกโดยต าแหน่งดว้ย 
                                                 
 ตน้สกลุสิงหเสนี คือ เจา้พระยาบดินทร เดชา (สิงห์) ซ่ึงมีช่ือเสียงปรากฏในสมยัรัชกาลท่ี 3 แต่ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 นั้นบิดา
ของท่าน คือ เจา้พระยาอภยัราชา (ป่ิน) มีอ  านาจและอิทธิพลทางการเมือง ในฐานะสมุหกลาโหม ตอ่จากเจา้พระยามหาเสนา (บุนนาค) และอยู่
ในต าแหน่งนั้นจนส้ินรัชกาล ถึงสมยัรัชกาลท่ี 2 ทรงตั้งใหเ้ป็นเจา้พระยาอภยัราชาท่ีสมเดจ็เจา้พระยาวงัหนา้ ข้ึนไปรับราชการในพระราชวงั
บวรจนถึงอสญักรรม ในช่วงหลงัน้ีอ  านาจและอิทธิพลทางการเมืองลดลงไปบา้งเพราะไม่ไดรั้บราชการท่ีวงัหลวง ประกอบกบัท่านชราลงมาก 
 เป็นตระกลูท่ีมีอ  านาจและอิทธิพลในแถบเมืองนครศรีธรรมราชมากกวา่ในส่วนกลาง 
8 ปิยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีตระกลูบุนนาค...”, หนา้ 181 – 199. 
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การเรียนรู้ในชั้นน้ี น่าจะท าใหส้มเด็จเจา้พระยาฯ ตระหนกัดีว่าฐานะ ชาติก าเนิดและสกุลวงศ ์
เป็นเง่ือนไขส าคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติัราชการของบุคคล ท่ีจะกา้วไปสู่ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานขั้นสูง
ต่อไป ดงักรณีบิดาของท่านและตวัท่านเองซ่ึงไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนทัว่ไปในฐานะบุตรชาย
คนโต ซ่ึงจะเป็นผูสื้บตระกูลของบิดา ส านึกดงักล่าว ก่อเกิดบุคลิกแห่งความเป็นผูน้ าทั้งในระดับ
ครอบครัวและระดบัสังคมให้แก่สมเด็จเจา้พระยาฯ นอกจากน้ี อาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้ในขั้นแรก
และขั้นท่ีสองน้ี น่าจะท าให้สมเด็จเจา้พระยาฯมีทศันคติในเร่ืองความส าคญัของ “ระบบพวกพอ้งและ
เครือญาติ” เบ้ืองตน้ดว้ย กระบวนการเรียนรู้แบบเดียวกนัน้ี น่าจะไม่ต่างไปจากบุตรคนโตของขนุนาง
ตระกลูอ่ืนๆ เช่น นุช บุณยรัตพนัธ์ุ ซ่ึงเกิดเป็นสหชาติกบัท่านและเป็นทายาทคนโตของเจา้พระยาอภยั
ภูธร (นอ้ย) ท่ีสมุหนายก ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดเ้ป็นเจา้พระยาภูธราภยัท่ีสมุหนายกคู่กบัสมเด็จ
เจา้พระยาฯซ่ึงเป็นท่ีสมุหพระกลาโหม ทั้งสองท่านมีความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติกนัดว้ยดงัจะ
กล่าวในภายหลงั ขอ้ท่ีน่าสังเกต คือ มีขุนนางเพียงไม่ก่ีตระกูลท่ีปรากฏทายาทผูสื้บตระกูลถึงขั้น
เจา้พระยา ติดต่อสืบเน่ืองกนัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดแ้ก่ตระกูลสิงหเสนี  บุณยรัต
พนัธ์ุ  สนธิรัตน  ณ นคร และบุนนาค ในบรรดาตระกูลเหล่าน้ีตระกูลบุนนาค เจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี
มาถึงตน้สมยัรัชกาลท่ี 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในดา้นการศึกษาเล่าเรียนตอนเยาวว์ยั สมเด็จเจา้พระยาฯคงไดรั้บการศึกษาจากวดัของตระกลู 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วคงได้รับการศึกษาอบรมเพื่อการเรียนรู้ในการท่ีจะปฏิบัติราชการตาม

                                                 
9 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ุ, ตั้งเจา้พระยากรุงรัตนโกสินทร์, (ฉะบบัมีรูป), (มหาอ ามาตยโ์ท เจา้พระยามุขมนตรี (อวบ เปา
โรหิตย)์ พมิพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพท่านนอ้ย เปาโรหิตย ์ผูม้ารดา ณ สุสานหลวง วดัเทพศิรินทราวาส พ.ศ.2474) (พระนคร : โรงพิมพ์
ลหุโทษ, 2474), หนา้ (1)-(7). 

พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรี รัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี 5 
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แบบอย่างของตระกูลต่อไป อนัเป็นลกัษณะการศึกษาของกุลบุตรในสมยันั้น10 คือเม่ือกุลบุตรจบ
การศึกษาจากวดัแลว้ กศึ็กษาดา้นปฏิบติัจากในสกลุวงศข์องตนเพื่อประกอบอาชีพเจริญรอยตามบรรพ
บุรุษ เม่ือศึกษาในดา้นปฏิบติัเสร็จแลว้จึงออกไปประกอบอาชีพตามแบบอย่างผูใ้หญ่ในสกุลของตน
ต่อไป ส าหรับผูท่ี้จะรับราชการมกัอาศยัคอยรับใชผู้ใ้หญ่ในราชการ ไปจนมีความสามารถเพียงพอจึง
เร่ิมออกรับราชการอยา่งแทจ้ริง เร่ิมตั้งแต่ชั้นต ่าและเล่ือนสูงข้ึนไปตามความรู้ความสามารถและปัจจยั
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น ภูมิหลงัในเร่ืองชาติตระกลู ซ่ึงสมเดจ็เจา้พระยาฯ กอ็ยูใ่นกรณีน้ีดว้ย 

จากภูมิหลงัของสมเดจ็เจา้พระยาฯในดา้นชาติก าเนิด ฐานะทางสังคมและการศึกษา จะเห็นได้
วา่สมเดจ็เจา้พระยาฯมีทรัพยากรทางการเมือง (Political Resource) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการเป็นผูน้ า
ทางการเมือง อาจกล่าวไดว้า่เป็นไปตามทฤษฎีของโรเบิร์ต ดาร์ล (Robert Dahl) เก่ียวกบัทรัพยากรทาง
การเมือง11 ภูมิหลงัดงักล่าวของสมเดจ็เจา้พระยาฯ ยอ่มสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ “บุคลิกภาพ” “ความสามารถ” 
และ “ความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบ” ให้แก่ท่านเป็นเบ้ืองแรก ซ่ึงอาจไม่ต่างจากทายาทของขุน
นางตระกูลส าคญัอ่ืนๆ แต่ส่ิงท่ีท าให้ท่านไดเ้ปรียบกว่าผูอ่ื้น คือการท่ีตระกูลของท่านมีความสัมพนัธ์
อนัลึกซ้ึงกบัพระราชวงศจ์กัรี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัรัชกาลท่ี 2) ดงักล่าวมาแลว้ นอกจากน้ีบิดาของ
ท่านยงัไดท้  างานในดา้นการคลงั การต่างประเทศและการกลาโหมพร้อมๆกนั ซ่ึงไม่เคยปรากฏในขนุ
นางตระกูลอ่ืน กับทั้ งสมเด็จเจา้พระยาฯยงัได้ท างานร่วมกับบิดาอย่างใกลชิ้ดมาโดยตลอดตั้งแต่
เร่ิมแรก ซ่ึงทายาทขุนนางตระกูลอ่ืนน้อยคนนักท่ีจะมีโอกาสเช่นท่าน ทั้งน้ีเพราะไม่มีหลกัฐานบ่ง
ช้ีให้เห็นเด่นชดัเหมือนกรณีสมเด็จเจา้พระยาฯ ความไดเ้ปรียบดงักล่าวน้ีจะเห็นไดจ้ากกระบวนการ
เรียนรู้ในขั้นต่อมาเม่ือสมเด็จเจา้พระยาฯไดเ้ขา้รับราชการในสมยัรัชกาลท่ี 2 ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ี
ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ในระยะน้ี คือการไดท้ างานร่วมกบับิดา 
 

การได้ท างานร่วมกบับิดา 
 หลังจากท่ีสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้รับการศึกษาจากในตระกูลแล้ว เม่ือย่างเข้าสู่ว ัยหนุ่ม
เจา้พระยาพระคลงั บิดาไดน้ าท่านเขา้ถวายตวัเป็นมหาดเล็กในรัชกาลท่ี 2 และเป็นไปไดว้่าท่านรับ
ราชการภายใตเ้จา้ฟ้ามงกุฎ พระราชโอรสองคโ์ตซ่ึงประสูติจากพระมเหสีและทรงเป็นผูอ้  านวยการ
กองทหารมหาดเลก็อยูใ่นขณะนั้น12 เจา้ฟ้ามงกุฎมีพระชนมายแุก่กว่าสมเด็จเจา้พระยาฯ 4 ปี13 แต่อาจ
นบัไดว้่าอยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั เจา้ฟ้ามงกุฎฯและสมเด็จเจา้พระยาฯ คงมีความคุน้เคยกนัมาตั้งแต่
บดันั้น ซ่ึงจะมีผลสะทอ้นทางการเมืองต่อมาในภายหลงั เป็นท่ีน่าสังเกตว่าขณะท่ีสมเด็จเจา้พระยาฯผู ้
ลูกมีความคุน้เคยกบัเจา้ฟ้ามงกุฎตั้งแต่เม่ือแรกรับราชการ เจา้พระยาพระคลงัผูบิ้ดาก็ไดท้  างานและมี

                                                 
10 สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, “ประวติัสมเดจ็เจา้พระยา”, หนา้ 1-2. 
11 Robert A. Dahl, Modern political analysis, 3th ed. (Englewood Cliffs, N : J. : Prentice-Hall, 1976) , pp.74-76. 
12 Constance Wilson, State and Society in the Reign of Mongkut, 1851 – 1868 : Thailand on the Eve of Modernization (Ph.D.Thesis 
presented to Cornell University, Microfilm, 1970) p.225.  
13 เจา้ฟ้ามงกฎุ ต่อมาคือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เสดจ็พระราชสมภพ ใน พ.ศ. 2347. 
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ความคุน้เคยกบักรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ซ่ึงอยู่ในรุ่นเดียวกนั การท่ีเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะพระราชด าริ
ของรัชกาลท่ี 2 ท่ีโปรดเกลา้ฯให้เสนาบดีตระกูลบุนนาคทั้งสอง ไดท้  างานร่วมกบัพระราชโอรสทั้ง
สองของพระองค์ ซ่ึงในเวลาต่อมาทั้งกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ และเจา้ฟ้ามงกุฎต่างทรงไดรั้บการ
อญัเชิญให้ข้ึนเป็นกษตัริย ์รัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 ตามล าดบัดว้ยการสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีของ
เจา้พระยาพระคลงัและสมเด็จเจา้พระยาฯ ทั้งสองท่านเป็นก าลงัส าคญัของรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 
ในการบริหารบา้นเมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นน้ีนบัว่าน่าสนใจ เพราะเหตุการณ์และสภาพการณ์ทางการเมือง
เป็นไปอย่างคล้องจอง เหมาะสม ราวกับมีแผนการมาก่อนทั้ งๆท่ีไม่มีใครทราบอย่างแน่นอนว่า 
ระหว่างกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์กบัเจา้ฟ้ามงกุฎ พระองคใ์ดจะไดข้ึ้นสืบราชสมบติัต่อจากรัชกาลท่ี 2 
เพราะต่างก็ทรงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นพระมหากษตัริยด์ว้ยกนัทั้งสองพระองค ์และรัชกาลท่ี 2 
ไม่ไดต้รัสมอบราชสมบติัให้แก่พระองค์ใดด้วย ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ารัชกาลท่ี 2 ทรงคิดอย่างไร
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่การกระท าของพระองคไ์ดก้ลายเป็นผลทางการเมืองท่ีส าคญัต่อมา อาจเป็นไปไดว้่า
รัชกาลท่ี 2 ซ่ึงทรงโปรดปรานและอุปถมัภพ์วกลูกหลานของเจา้คุณนวลและเจา้พระยาอรรคมหาเสนา
อยูแ่ลว้ คงทรงตอ้งการสนบัสนุนใหไ้ดป้ฏิบติัราชการใกลชิ้ดกบัพระราชโอรส ซ่ึงพระองคโ์ปรดปราน
เป็นพิเศษ และเป็นผูท่ี้มีโอกาสจะไดเ้ป็นเจา้แผน่ดินเหนือเจา้นายพระองคอ่ื์นๆโดยอาจทรงค านึงถึงวยั
ท่ีใกลเ้คียงกนั อนัจะมีส่วนช่วยให้ความคิดเห็นไม่ต่างกนันัก ซ่ึงพอดีกบัท่ีเจา้พระยาพระคลงัมีวยั
ใกล้เคียงกับกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์14 และสมเด็จเจ้าพระยาฯอยู่ในรุ่นเดียวกับเจ้าฟ้ามงกุฎ 

                                                 
14 กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เสดจ็พระราชสมภพ พ.ศ.2330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้พระยาพระคลงั ต่อมาคือสมเดจ็        สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์

   เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์                       (ช่วง บุนนาค) 
       (ดิศ บุนนาค) ผูบิ้ดา                            ผูบุ้ตรคนโต 
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ความคุน้เคยซ่ึงกนัและกนัประกอบกบัวยัท่ีไม่ต่างกนันกัเช่นน้ี คงจะท าใหค้วามสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นไป
อยา่งราบร่ืนและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยูใ่นที 
 นอกจากสมเด็จเจา้พระยาฯ จะไดรั้บราชการใกลชิ้ดกบัเจา้ฟ้ามงกุฎในระยะแรกแลว้ ท่านยงั
ไดร่้วมท างานกบับิดาในกิจการดา้นการคลงัและกรมท่า ซ่ึงเป็นโอกาสใหท่้านไดใ้กลชิ้ดกบักรมหม่ืน
เจษฎาบดินทร์ ผูเ้ป็นเจา้นายก ากบัราชการกรมพระคลงัดว้ย พร้อมกนันั้นท่านไดมี้โอกาสศึกษาและ
ฝึกงานกบับิดาผูเ้ปรียบเสมือน “ครู” ของท่านในดา้นการบริหารบา้นเมือง โดยเฉพาะในดา้นการคลงั 
การต่างประเทศ และการปกครองหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวนัออก ก็ย่อมส่งผลให้ท่านซ่ึงเป็นผูมี้
อุปนิสัยชอบศึกษาเก่ียวกบัการเมืองการปกครองโดยพื้นฐานของฐานะและชาติตระกูลอยู่แลว้ ไดมี้
โอกาสทราบเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง และการต่างประเทศมากข้ึน โดยไดล้งมือ
ปฏิบติัเองแทนท่ีจะรู้เพียงทฤษฎีดงัแต่ก่อน ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มพูนสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดและ
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นการสัง่สมบุคลิกภาพแห่งความเป็นผูน้ าทางการเมืองใหแ้ก่ท่าน 
 

สรุป  
 อาจกล่าวไดว้่าการท่ีสมเด็จเจา้พระยาฯ ไดมี้โอกาสศึกษาและฝึกงานกบับิดา ตลอดจนการได้
เขา้ใกลชิ้ด คุน้เคยกบัเจา้ฟ้ามงกุฎและกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์นั้น ย่อมก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทางการเมือง ตลอดจนประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เอ้ือต่อบทบาทและแนวความคิดทางการเมือง
ของท่านในเวลาต่อมา อาจพิจารณาได้ว่าในระยะน้ี สมเด็จเจา้พระยาฯอยู่ในกระบวนการเรียนรู้
ทางการเมืองขั้นท่ีสาม คือ เป็นขั้นท่ีเม่ือบุคคลไดเ้ติบโตข้ึน มีค่านิยมและทศันคติ ตลอดจนพฤติกรรม
ท่ีไดรั้บมาจากการเรียนรู้ใน 2 ขั้นแรกแลว้ บุคคลนั้นจะสามารถเขา้ใจการเมืองในทศันะของตนเอง 
สามารถวินิจฉัย ตดัสินใจ และมีความรู้ความเขา้ใจในเหตุการณ์ทางการเมืองได ้ถึงขั้นท่ีสามารถจะ
ตดัสินความถูกตอ้ง ความถูกผดิ ความดีเลว ในการกระท าของบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล
ได ้การเรียนรู้ในขั้นน้ี จึงเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมทางการเมือง15 
 กล่าวคือ เม่ือสมเด็จเจา้พระยาฯไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมจากการ
เรียนรู้ในสองขั้นแรกแลว้ ท่านก็น าส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานดงักล่าวมาอธิบาย ท าความเขา้ใจ วินิจฉัย ตดัสิน
การกระท าหรือเหตุการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่เม่ือท่านเร่ิมเขา้รับราชการ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีท่าน
ยอมรับประเพณีนิยมในการรับราชการตามแบบบรรพบุรุษ โดยไดท้ างานร่วมกบับิดา อนัก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ซ่ึงช่วยก าหนดแนวความคิด ความตอ้งการ นโยบาย ตลอดจนบทบาท
ทางการเมืองใหแ้ก่ท่าน ซ่ึงถ้ามีโอกาส ผู้เขียนจะได้น าเสนอต่อไป 
 
 
 

                                                 
15 ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, “การเมืองส าหรับประชาชน”, หนา้ 19. 
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...ปกิณกะ 

 ตราสัญลักษณ์บ้านสมเด็จฯเก่าชิ้นนี้ ท าด้วยไม้สักลงสีทอง ดวงตราพระอาทิตย์ยิ้ม
ตรงกลางทาสีแดง คติพจน์ด้านล่าง สจฺจ เว อมตา วาจา เขียนด้วยสีลบเลือนไปเกือบหมด 
สภาพตราสัญลักษณส์มบูรณ์ สวยสง่ามาก น่าจะเป็นตราที่ใช้ประดับเวทีในหอประชุม ปัจจุบัน
เก็บรักษาไว้ใน “ห้องเกียรติประวัติบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Hall of 
Fame)” อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 



ตราสุริยมณฑล ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระราชทานให้ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์       

ใช้เป็นตราประจ าตวั เป็นตราเทพบตุรชักรถ 



เพลงพระอาทติย์ชิงดวง 
100 เนือ้ ท านองเดยีว อมตะนิรันดร์กาล 

 
เดชน์  คงอิม่ 

 

 เพลงพระอาทิตยชิ์งดวง เป็นเพลงไทยท่ีอมตะเพลงหน่ึงท่ีไม่เส่ือมคลาย เป็นท่ีทราบกัน
โดยทัว่ไป ว่าเป็นบทเพลงท่ีแต่งข้ึน  โดยพระประดิษฐไพเราะ (มี  ดุริยางกรู) ครูประจ าวงป่ีพาทย ์ของสมเด็จ

เจ ้า พร ะย าบรมมหาศ รี สุ ริ ย วงศ ์ ( ช่ว ง  บุนนาค )  ซ่ึ งสม เด็จ
เจ ้าพระยาฯ  ท่ านโปรดปรานเพลงน้ีมาก  เพราะธรรมเนียมการ
ร้องเล่นป่ีพาทยเ์สภา  ก่อนจะเลิกการแสดงจะตอ้งมีเพลงร้องล าลาส่ง
ท้าย แต่ก่อนใช้เพลงกราวร า
มอญ 2 ชั้น ร้องส่งล  าลากนั  เมื่อ
ป่ี พ า ท ย์ เ ส ภ า เ ป็ น ท่ี นิ ย ม
แพร่หลาย มากข้ึน การร้องส่ง
ล  าลา ต่างวงก็ท าเพลงล าลากัน
เพื่อแสดงถึงสติปัญญาของครูป่ี
พาทยป์ระจ าวงกนันอกจากโหม
โรงต่างเพลงท่ีปรุงกันข้ึนจน
เรียกกนัติดปากว่าโหมโรงเสภา 

การท าเพลงล าลาของป่ีพาทยเ์สภา ยงัคงเอาแบบแผนเพลงของสักวา 
แต่งใหม้ีดอกสร้อย แลว้นิยมให้ป่ีพาทยท์ าสอดลอ้กบัร้องหรือให้ป่ีใน
ท าสอดลอ้กบัร้องท่ีเรียกกนัต่อมา คือ “ว่าดอก”  
 เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เป็นเพลงในอัตราจังหวะ 2 ช้ัน มี 5 ท่อน ขนาดความยาวแต่ละท่อน
ส้ันๆไม่ยืดยาวนัก ฟังกระฉับกระเฉง คมคาย สอดแทรกส าเนียงมอญให้หวานเสนาะน่าฟัง อวดช้ันเชิง  ท้ังคน
ร้องและนักดนตรีได้อย่างเตม็ท่ี ท่ีกล่าวว่าเป็นบทเพลงท่ีอมตะ 100 เนือ้ ท านองเดียว เป็นเพลงท่ีไม่ตกยุคสมัย
มีความนิยมแพร่หลายท าได้ท้ังมโหรี ป่ีพาทย์ และเคร่ืองสาย มีคนน าท านองท้ังทางร้องและทางบรรเลงมาใช้
บรรเลงเพ่ือการฟังอยู่ตลอดเวลาไม่ตกยคุแต่ประการใด แต่ท่ีคงความเป็นพระอาทิตย์ชิงดวง กคื็อทุกๆ บทร้อง
ต้องขึน้ต้นด้วย ค าว่า พระอาทิตย์ชิงดวง เกือบท้ังหมดยกเว้นบทพระราชนิพนธ์เสภาในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ หัว เร่ืองพญาราชวังสัน แต่โครงสร้างของบทร้อง ยังคงแบบเดิมอย่างของพระประดิษฐ์
ไพเราะ ไว้ เพียงปรับปรุงบทร้องให้เข้ากับกาลเวลายคุสมยัเท่าน้ัน ดังบทร้องท่ีจะได้ยกมานี ้

สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                      
(ช่วง บนุนาค) 

พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดริุยางกูร) ครู
ประจ าวงป่ีพาทย์ของสมเดจ็เจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
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บทร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน (เดิม) 
          พระอาทิตยชิ์งดวงพระจนัทร์เด่น       ดาวกระเด็นใกลเ้ดือนดาราดบั 

  ห่ิงหอ้ยพร้อยพรายไหวระยบั        แมลงทบัท่องเท่ียวสะเท้ือนดง 
  ดอกเอ๋ยเจา้ดอกจิก         หวัใจจะพลิกเสียแลว้เอย 
  หนาเจา้เอย 
  เตะกกกะมงนาย                นายกกกะมงยาน 
  รักเจา้สร้อยสงัวาลย ์        ของพี่น่ีเอย 
  เจา้กลบัมาเชยพ่ีหน่อยรา         นายสาคะมามอดเอ๋ย 
  ดอกเอ๋ยเจา้ดอกสลิด         เจา้คู่ชีวิตของเรียมน่ีเอย 
 

 

 

บทร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน  (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
           เร่ือยเร่ือยภุมรินบินว่อน        เกลือกเกสรบวัทองผอ่งใส 
  ร่ืนร่ืนรสสุคนธป์นไป         สองใจจ่อจิตสนิทนอน 
  ดอกเอ๋ยเจา้ดอกบวัผนั         บุหงาสวรรคข์องเรียมน่ีเอย 
  เจา้หนา้นวลเอย 
  เจา้หนา้นวลยวนใจใหพ้ี่เชย        ไม่ละไม่เลยไม่ลืมชม 
  แมห่้างอินทรียอ์กพี่ระบม               อกตรอมอกตรมเสียจริงเอย 
  เจา้ภุมรินเอยกลั้วกล่ินบุปผา        เกสรผกาไม่ราโรย 
  จะคลึงจะเคลา้จะเฝ้าสงวน        จะย ัว่จะยวนเม่ือลมโชย 
  จะกอบจะโกย          กล่ินไปเอย 
  ดอกเอ๋ยเจา้ดอกโกมุท         เจา้แสนสวยสุดของเรียมน่ีเอย 
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 บทร้องเพลงพระอาทติย์ชิงดวง เถา  (คุณหญงิช้ิน ศิลปบรรเลง  แต่งบทร้อง  ท านองหลวงประดิษฐไพเราะ) สามช้ัน 
 
           พระอาทิตยชิ์งดวงพระจนัทร์เด่น       ดวงจนัทร์เพญ็แข่งเมฆาพาแสงหาย 
  จะคลอ้ยดบัลบัฟ้าน่าเสียดาย        จ  าขยายพจนาอาลยัเดือน 
  ดอกเอ๋ยดอกแกว้                แสงอาทิตยจ์ะเร่ิมแลว้ 
  เดือนจ าคลาดแคลว้ไปเอย 
  หวนค านึงถึงนุช          ยิง่แสนสุดอาวรณ์เอย 
  ถอ้ยค าร ่ าวา่สารพดั         เจา้มาสลดัตดัอาลยั 
  รักนอ้งจริงๆรักนอ้งจริง         แกลง้ท้ิงนอ้งไว ้ แกลง้ใหม้วัหมอง 
  เน้ือเหลืองเรืองรอง         ดงัทองน่ีเอย 
  กล่าวค าเฉลยอยา่งไรเล่า               เตะกะชานมาหา 
  ตะเกียกสาวทอปอปักกะเนยยาน        เจา้สร้อยสังวาลของนอ้งเอย 
  ดอกเอ๋ยเจา้ดอกอญัชนั         พอจวนจะส้ินแสงจนัทร์ 
  แสงทองกพ็ลนัส่องเอย 
 

 

 

  ลมพดัสะบดัพร้ิว               พาเมฆละล่ิวลอยฟ้า 
  สุดสายตาจะตามเอย 
  ทะเลลึกตรึกหยัง่ได ้
  ลึกฝีปากยากกระไร         จะหยัง่ถึง 
  รักเจา้ช่อดอกรัก          ปลูกไวใ้ครมาหกัเสียแลว้เอย 
  ใจพี่จะขาดเอย 
  ดวงเอ๋ยเจา้ดวงชีวิต         แสนรักสลกัจิตค าเชา้เฝ้าคิดคะนึงเชย 
   
   
 
 

บทร้องเพลงพระอาทติย์ชิงดวง เถา (คุณหญงิช้ิน ศิลปบรรเลง แต่งบทร้อง ท านองหลวงประดิษฐไพเราะ) สองช้ัน 
 

        พระอาทิตยชิ์งดวงพระจนัทร์เด่น       เคยเริงเล่นสุขใจหาใดเหมือน 
  ยามเม่ือเราจ าพรากไปจากเรือน        เดือนจะเตือนความเก่าใหเ้ศร้าใจ 
  ดอกเอ๋ยดอกมะลิวลัย ์         หวนคิดน ้าค  าร ่ าร าพนั 

 แวว่เสียงจ านรรจมิ์วายเอย 
  ธรรมชาติชวนใจใหอ้าดูร 
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บทร้องเพลงพระอาทติย์ชิงดวง เถา (คุณหญงิช้ิน ศิลปบรรเลง แต่งบทร้อง ท านองหลวงประดิษฐไพเราะ) ช้ันเดียว 
   พระอาทิตยชิ์งดวงพระจนัทร์เด่น       น ้ าคา้งกระเซ็นละอองพรายประกายใส 
  ตอ้งดวงบุปผาสุมาลยั         รวยร่ืนช่ืนวายระทมเอย 
  ดอกเอ๋ยดอกสร้อย         งามแฉลม้แช่มชอ้ยจริงเอย 
  น่าชมเอย 
  อาทิตยเ์ร่ือรางสวา่งสี         จนัทร์ล้ีลบัเล่ือนเกล่ือนแสง 
  ใกลเ้วลาพกัผอ่นอ่อนแรง               จวนแจง้แลว้หนาขอลาเอย 
  นายสาคะมามอดเอย 
  ดอกเอ๋ยดอกขจร                ขอลาไปก่อนแลว้เอย 
 
 
 

 

  นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชนิพนธ์บทร้องเพลง พระ
อาทิตย์ชิงดวง ซ่ึงมีความแตกต่างจากบทร้องในส านวนอืน่ ดังนี้ 

 
พระอาทิตยชิ์งดวง  

   รวมบรรเลงเพลงดนตรีม่ีเสนาะ       จงัหวะเหมาะสมท านองกอ้งประสาน 
  สายลมหวนอวลกล่ินสุมามาลย ์        ชวนช่ืนบานเม่ือสดบัขบัเพลงเอย 
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เพลงพระอาทิตยชิ์งดวง จึงเป็นบทเพลงไทยเพลงหน่ึงท่ีมีความอมตะ และเป็นเพลง 100 เน้ือท านอง

เดียวอยูคู่่ยคุสมยัและสงัคมไทย เล่นร้องกนัอยูท่ัว่ไปจวบจนเวลานบัร้อยปี ยงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ไม่
เชย หรือโบราณไม่เก่าคร ่ าครึ ไม่ลา้หลงัคลัง่ชาติแต่ประการใด ถึงแมก้าลเวลาจะท าให้ดนตรีไทย ถูกคนรุ่น
ใหม่ยดัเยยีดความเป็นโบราณคร ่ าครึ โดยสถาปนาใหเ้ป็น “ดนตรีไทยเดิม” ซ่ึงดูเหมือนว่าประชาคมคนดนตรี
ไทยทัว่ผนืแผน่ดินน้ี ทั้งเชิดหนา้ ทั้งกม้หนา้ ยอมรับความเป็น ดนตรีไทยเดิมกนัอยา่งขืนข่ม ช่างเถอะไม่ว่าจะ
ดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยแบบใหม่ ดนตรีไทยร่วมสมยั ดนตรีไทยแบบแผน  ดนตรีไทยขนบ นอกขนบ หรือ
สารพนั สาระเพประดามี ท่ีคนนอกวงดนตรีไทยจะกล่าวถึงความเป็นดนตรีไทย นอกจากไม่ฟัง หางตายงัไม่
เหลียวแลดนตรีไทย เอาเสียเลย จึงกลายเป็นดนตรีไทยเดิม เพลงไทยเดิม หรือสรรหา ป้ันแต่งค ามาเรียก ให้
เห็นถึงความเชย ยดืยาด น่าเบ่ือ ตอ้งทนัสมยั ใครมีเร่ียวแรงอนุรักษ ์ส่งเสริม ผลกัดนั ก็ท ากนัไป ใครมีจิตใจคบั
แคบ มองว่าลา้หลงัคลัง่ชาติ จะขยี้ขย  า กระแทกกระทั้นทุบตีความเป็นดนตรีไทยก็ท าไป 

 

   ดอกเอ๋ย เจา้ดอกชมนาด        กล่ินหอมสะอาด ชวนร่ืนรมยเ์อย 
  เจา้ดอกล าดวนเอย         เจา้ดอกล าดวนเอ๋ย ชวนใหช้มเชย 
  สงัขยาเจา้เอย ทั้งขนมตาล        ทองหยบิฝอยทอง ลว้นแต่ของหวาน 
  ช่างน่ารับประทาน เสียจริงเอย        เจา้ขนมครองแครงเอย หมอ้แกงขนมถว้ย 
  ขนมชั้นขนมกลว้ย กินดว้ยกนั         สามแซ่ แช่อ่ิม ปลากริมไข่เต่า 
  กลว้ยแขกขา้วเม่า มาแบ่งปัน        อร่อยทัว่กนั ทั้งวงเอย 
    น ้าเอ๋ย น ้ ากรีนที อยูใ่นวงมโหรี สบายใจเอย... 
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แต่ดนตรีไทย เพลงไทย คนเล่น คนร้อง ดนตรีไทย 
เพลงไทยก็ยงัคงเป็นส่ิงเดียวท่ีจบัต้องได้ทนัที เม่ือต้องการ
แสดงความเป็นชาติให้คนอ่ืนเห็น เหตุเพราะศิลปะและ
วฒันธรรมดา้นดนตรีไทย มนัเป็นของไทยอยา่งชดัเจน ถึงจะ
ละมา้ยคลา้ยคลึงกบัชาติเพื่อนบา้นแลกกนัไปถ่ายกนัมา จน
แต่ละชาติมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะในท่ีสุด ต่างคนต่างมี
ความงดงามไพเราะ แตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั  ไม่ไดด้อ้ย
หรือเด่นกว่ากนัดัง่น้ีแล 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
อา้งอิง : ถาวร สิกขโกศล. พระอาทิตย์ชิงดวง พระจนัทร์เด่น. ศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 11 กนัยายน 2527. 

ครูเล่ือน สุนทรวาทิน(ศิลปินแห่งชาติ/อาจารย์
พิเศษ) กบัวงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเดจ็เจา้พระยา ความรุ่งเรืองในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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...ปกิณกะ 

แนะน าห้องเกียรติประวัติบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

  ห้องเกียรติประวัติบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Hall of Fame) 
เป็นที่รวบรวมเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และความ
เป็นมาเป็นไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เก็บทุกร่องรอยความภาคภูมิใจของ 
”ลูกสุริยะ” ณ ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 





 

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศก์บัการพฒันา 
                                                      

                                                                                วชัรา  คลายนาทร 
 
 ภายหลงัการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นตน้มาไดมี้ชาวตะวนัตกเขา้มาคา้ขายและตั้งบา้นเรือน     
อยูใ่นประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งมาก  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวจึงทรงเห็นว่าสภาพบา้นเมือง
ในเวลานั้นยงัขาดการพฒันาท่ีเอ้ือให้ประเทศไทยเจริญทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก   โดยเร่ิมจากเหตุการณ์
ในปี พ.ศ. 2404   บรรดากงสุลในไทยไดเ้ขา้ช่ือกราบบงัคมทูลขอให้สร้างถนนโดยอา้งว่าพวกชาวยุโรป 
ไม่มีถนนท่ีจะข่ีรถมา้ส าหรับตากอากาศจึงท าให้เจ็บไขไ้ดง่้าย     ค  ากราบบงัคมทูลดงักล่าวน่าจะท าให้
พระองค์ทรงขุ่นเคืองพระราชหฤทยั เพราะการอา้งเหตุผลในการสร้างถนนนั้นเป็นเพียงเพื่อการข่ีมา้    
ตากอากาศ    แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าจะให้ความส าคญั    ดงั
ความตอนหน่ึงในพระราชพงศาวดารวา่      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        “... คร้ันมาถึงเดือน 3   พวกกงสุลเข้าช่ือกันมีหนังสือถวาย
ว่า   ชาวยโุรปเคยข่ีรถม้าเท่ียวตากอากาศได้ความสบาย ไม่มีไข้     
เข้ามาอยู่ ท่ีกรุงเทพมหานครไม่มีถนนหนทางท่ีจะข่ีรถม้าไป
เท่ียว พากันเป็นไข้เนืองๆ  ได้ทรงทราบหนังสือแล้วทรง
พระราชด าริเห็นว่าพวกยุโรปเข้ามาอยู่ ในกรุงมากขึ้นทุกๆปี    
ด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนน   หนทางก็เรียบร่ืนสะอาดไป
ทุกบ้านทุกเมือง  บ้านเมืองของเรามีแต่รกเร้ียว  หนทางก็เป็น
ตรอกเลก็ซอกน้อย หนทางใหญ่ก็เปรอะเป้ือนไม่เป็นท่ีเจริญตา 
ขายหน้าแก่ชาวนานาประเทศ    เขาว่ามาเป็นการเตือนสติเพ่ือจะให้
บ้านเมืองงดงามขึน้  จึ่งโปรดเกล้าฯ  ให้พณฯ ท่านเจ้าพระยา        
ศรีสุริยวงศ์ ที่พระสมุหกลาโหมเป็นแม่กอง   จ่ึงให้พระอินทรา  
ธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นนายงาน  ได้จับการท าตั้งแต่ ณ วันพุธ 
เดือน 3 ขึน้ 6 ค า่   และท าทางก่อถนนท่ีสะพานเหลก็ริมวังเจ้า
เขมรออกไป...”   (ทิพากรวงศ,์ 2506: 601-602)    

พระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวในปีพ.ศ. 2404  ท่ีกล่าวมาน้ีจึงนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การพฒันาบา้นเมืองไปสู่การเป็นอารยประเทศ   อย่างไรก็ตาม                
ในรัชสมยัของพระองค์ยงัมีการพฒันาอ่ืนๆเป็นจ านวนมากท่ี         
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างบา้นเมืองให้เจริญกา้วหนา้  เช่น  การ
ต่อเรือกลไฟตามแบบยุโรป  การขุดคูคลองเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง  โดยเฉพาะคลองผดุงกรุงเกษม
              
 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

                      (ช่วง  บุนนาค) 

35



 

และคลองด าเนินสะดวก ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการ      
ขุดคลองดังกล่าว  แต่ในท่ีน้ีจะได้กล่าวถึงการสร้างถนนเจริญกรุงและเหตุการณ์ต่อเน่ืองในการท่ี
เจา้พระยาศรีสุริยวงศไ์ดรั้บสนองพระบรมราชโองการในการพฒันาประเทศ 
 
ถนนเจริญกรุง (New Road) 

ถนนเจริญกรุงเป็นถนนแห่งแรกของไทยท่ีสร้างข้ึนตามแบบชาติตะวนัตก และนับว่าเป็น
เหตุการณ์แรกของการพฒันาบา้นเมืองไปสู่อารยประเทศ    เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2404    
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู ้
รับผิดชอบในการสร้างถนนสายน้ี  ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ  4  ปี คือระหว่างพ.ศ. 2404-2407
โดยมีนายเฮนรี อาลบสัเตอร์ (ตน้สกลุเศวตศิลา) เป็นผูส้ ารวจแนวถนนและเขียนแผนผงัถนน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

การสร้างถนนเจริญกรุงไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ถนนเจริญกรุงตอนใน สร้างเม่ือ พ.ศ. 2405 
โดยเจา้พระยายมราช (ครุฑ บ่วงราบ) เป็นแม่กอง ถนนเจริญกรุงตอนในจะอยู่ในเขตก าแพงเมือง โดยมี
ความยาวไม่มากนกั เร่ิมจากถนนทา้ยวงัจนถึงสะพานเหลก็หรือสะพานด ารงสถิต  สะพานน้ีในสมยัก่อน
เรียกว่า สะพานเหลก็บน เป็นสะพานท่ีขา้มคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง    และถนนเจริญกรุงตอนใต้ 
หรือ ถนนเจริญกรุงตอนล่าง ซ่ึงเร่ิมสร้างข้ึนก่อนถนนเจริญกรุงตอนใน เม่ือ พ.ศ. 2404  โดยเจา้พระยา   
ศรีสุริยวงศเ์ป็นแม่กอง ในสมยันั้นถนนเจริญกรุงตอนใตจ้ะอยูน่อกก าแพงเมือง  เร่ิมตั้งแต่สะพานเหลก็บน 
ผา่นวดัมงักรกมลาวาสซ่ึงเป็นยา่นการคา้ของชาวจีน ขา้มคลองผดุงกรุงเกษมใกลก้บัตลาดนอ้ย โดยสร้าง
เป็นสะพานอีกแห่งหน่ึงซ่ึงในเวลานั้นเรียกว่าสะพานเหลก็ล่าง ปัจจุบนัน้ีเรียกว่าสะพานทิพยเสถียร อน่ึง 

    แผนทีแ่สดงเส้นทางของถนนเจริญกรุง                    ถนนเจริญกรุงในอดตี 
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สะพานด ารงสถิตและสะพานทิพยเสถียรทั้ง 2 แห่งน้ีเจา้พระยาศรีสุริยวงศเ์ป็นผูรั้บผดิชอบในการก่อสร้าง
เช่นกนั   

จากสะพานทิพยเสถียรน้ีถนนเจริญกรุงจะทอดยาวผา่นเขตบางรัก  ซ่ึงในเวลานั้นเป็นยา่นการคา้
และยา่นท่ีอยูอ่าศยัของชาวตะวนัตก ตอนปลายของถนนเจริญกรุงจะไปส้ินสุดท่ีบางคอแหลม ซ่ึงในเวลา
นั้นเรียกว่าต าบลดาวคะนอง และเรียกตอนปลายถนนเจริญกรุงว่า ถนนตก ตามท่ีชาวบา้นนิยมเรียกกนัมา
แต่เดิม  ถนนเจริญกรุงมีเส้นทางท่ีค่อนขา้งขนานไปกบัแม่น ้ าเจา้พระยาและมีความยาวประมาณ 8,575 
เมตร เป็นถนนท่ีมีความเก่าแก่นานนบั 150 ปี   จึงถือไดว้่าเป็นถนนของอดีตแห่งความทรงจ า เน่ืองจาก
พื้นท่ีหลายแห่งในสองฝ่ังของถนนสายน้ียงัคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ร้านคา้และชุมชนบนสองฝ่ัง
ถนน    ท่ีส าคญัไดแ้ก่   ย่านคลองถม   เวิ้งนครเกษม และชุมชนต่างๆหลากหลายวฒันธรรม โดยเฉพาะ
ชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนในพื้นท่ีของฝ่ังถนนเจริญกรุงท่ีต่อเน่ืองไปจนถึงถนนเยาวราช   นอกจากน้ียงัมี
อาคารเก่าแก่ทรงยุโรปอีกหลายแห่ง  เม่ือสร้างถนนเจริญกรุงเสร็จคนทัว่ไปนิยมเรียกว่า ถนนใหม่ และ
ชาวยโุรปเรียกวา่ นิวโรด  (New Road)    ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานนามว่า 
"ถนนเจริญกรุง" ซ่ึงความหมายถึงถนนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของบา้นเมือง 

 
 
 
 
 
ย ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          สะพานด ารงสถิตหรือสะพานเหลก็บน 
   
                         ถนนเจริญกรุงในปัจจุบัน 

                       ยงัคงเห็นทางรถรางในอดตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สะพานทพิยเสถียรหรือสะพานเหลก็ล่าง 

             ร้านขายของเก่าริมฝ่ังถนนเจริญกรุง 
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การศึกษาดูงานเพือ่การพฒันา 
 ในระหว่างการเร่ิมก่อสร้างถนนเจริญกรุง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร ซ่ึงในเวลานั้นทรงเป็นอธิบดีกรม
พระคลงัมหาสมบติั  และเจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ท่ีสมุหกลาโหม ไปศึกษาดูงานการพฒันา
บา้นเมืองท่ีสิงคโปร์และปีนงั เพื่อน าการศึกษาดูงานดงักล่าวมาปรับปรุงประเทศตามคติฝร่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
                                 
 อยา่งไรก็ตามในปีต่อมาคือ พ.ศ. 2405 กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธรประชวรและส้ินพระชนมเ์ม่ือ
พระชนมายเุพียง 38 ปี  และจากขอ้ความในพระนิพนธ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศเ์ป็นขนุนางคนแรกของไทยท่ีไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานการพฒันาตามแนวทางของชาติตะวนัตก 
เน่ืองจากสิงคโปร์และปีนังท่ีท่านได้เดินทางไปในเวลานั้ นเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ และอังกฤษได้
จดัระบบการบริหารดินแดนดงักล่าวตามวฒันธรรมของประเทศตน  อน่ึง สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรี               
สุริยวงศ์น่าจะมีส่วนร่วมในการกราบบงัคมทูลเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างถนนสายส าคญัในสมยั
รัชกาลท่ี 4  นับตั้งแต่การสร้างถนนเจริญกรุงเป็นตน้มา รวมทั้งการสร้างสะพานและอาคารต่างๆตาม
แบบอยา่งยโุรป 

       สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวถึง         
พระประวติัของกรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธรไวว้่า เดิม
ทรงพระนามว่าพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์  ทรงเป็น
พระโอรสองค์ท่ี 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว พระมารดาคือเจา้จอมมารดานอ้ยซ่ึงเป็นพระ     
ราชนดัดาของสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช  กรมหม่ืน
วิศณุนารถนิภาธรทรงมีความแกลว้กลา้และชาญฉลาด
เป็นท่ีทรงโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจ้าอยู่หัว และยงัทรงเคยเสด็จไปรบกับญวนร่วมกัน  
ดังนั้ นเม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี  
พระราชประสงค์ท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองไปสู่การเป็น
อารยประเทศจึงทรงไวว้างพระราชหฤทยัพระโอรส
องค์น้ี    ดังความตอนหน่ึงในพระนิพนธ์ของสมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพดงัน้ี 
 
           
     

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ                       
กรมหมืน่วศิณุนารถนิภาธร 

“... ต่อมาเม่ือปีระกา  จุลศักราช 1223  พ.ศ. 2404       ได้โปรดให้เสดจ็ออกไปตรวจ 
การงานต่างประเทศกับสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ แต่ยงัเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์
ท่ีสมหุพระกลาโหม   ได้เสดจ็ไปถึงเมืองสิงคโปร์และเกาะหมาก    เป็นคร้ังแรกท่ีเจ้านายใน
พระราชวงศ์นีไ้ด้เสดจ็ไปถึงท่ีน้ัน ...”   (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2459: 15) 
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การพฒันาชุมชนของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 แมว้่าสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจ์ะไดรั้บประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสิงคโปร์
และปีนังไม่มากนัก เน่ืองจากขณะนั้นสิงคโปร์และปีนังเป็นอาณานิคมขององักฤษได้ประมาณ 40 ปี         
แมก้ระนั้นกต็ามยงัมีผลสืบเน่ืองจากการเดินทางไปในคร้ังน้ี   ซ่ึงไดแ้ก่การท่ีท่านไดน้ าบุคลากรระดบัผูน้ า
และครัวเรือนต่างๆจากดินแดนทางใตต้ามเส้นทางท่ีท่านไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานดงักล่าว และไดช้วน
บุคคลเหล่านั้นให้เขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีกรุงเทพฯ ภายในพื้นท่ีในการปกครองของท่าน   บุคคลเหล่าน้ีจึงได้
เขา้มาตั้งถ่ินฐานร่วมกนัเป็นชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันาบา้นเมืองไทย   
 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเ์ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพอย่างสูงในการพฒันาชุมชนตั้งแต่ก่อนท่ี
ท่านจะเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีสิงคโปร์และปีนัง   ดังจะเห็นได้จากการท่ีท่านไดส่้งเสริมสมาชิกใน 
ชุมชนรอบนิวาสสถานของท่านให้ใชค้วามรู้ความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้นเมือง

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ความตอนหน่ึงว่า “... ส่วนพวกมอญท่ีเคยขึน้อยู่ในกระทรวง กลาโหมน้ัน   กโ็ปรดให้คงอยู่ในบังคับ
บัญชาของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซ่ึงเป็นผู้ จัดการทหารเรือ...”   ขอ้ความท่ีกล่าวน้ีตรงกบัการให้สัมภาษณ์
ของคนในชุมชนวดัประดิษฐาราม (วดัมอญ)  วา่  บรรพชนของตนเคยเป็นทหารในสังกดัสมเด็จเจา้พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์   ท าหนา้ท่ีต่อเรือและประจ าการรบ  (วชัรา คลายนาทร, 2544: 85-90)   สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพยงัไดนิ้พนธ์ไวว้่าประเทศไทยเร่ิมมีการใชเ้รือไฟเป็นเรือรบและเรือพาหนะตั้งแต่         
ปีมะเมีย พ.ศ. 2401   และพวกมอญเป็นทหารมรีนส าหรับเรือรบ (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
2514: 159-161)  อน่ึง ทหารมรีนหรือทหารมะรีน (marine)  หมายถึงทหารเรือพรรคนาวิกโยธินซ่ึงท า
หน้าท่ีในการรบอย่างทหารบก โดยไดรั้บการยกย่องในความเคร่งครัดทางวินัย  ในระยะเร่ิมแรกทหาร           

อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปในชุมชน  

จึงท าใหส้มาชิกท่ีเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนยงัคงระลึก
ถึงพระคุณของท่านมาจนถึงทุกวนัน้ี   ดงัเช่นเม่ือคร้ัง
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายงัด ารง
สถานะเป็นวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา  นกัศึกษา
ได้ลงพื้นท่ีสอบถามประวติัของชุมชนวดัลาว (วดั
บางไสไ้ก่)   ชุมชนวดัมอญ (วดัประดิษฐาราม)   และ
ชุมชนมสัยดิบา้นสมเดจ็ (มสัยดินูรุ้ลมู่บีน) ซ่ึงสมาชิก
ในชุมชนเหล่าน้ีต่างกล่าวถึงการรวมตัวของชุมชน         
มาตั้ งแ ต่อดีตอันสืบเ น่ืองมาจากการท่ีหัวหน้า
ครัวเรือนต่างๆในชุมชนสามารถประกอบอาชีพการงาน
ในกิจการของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์  
โดยเฉพาะการต่อเรือและการประจ าการในเรือซ่ึงอยู่
ในการบงัคบับญัชาของท่าน ดงัพระนิพนธ์ของ
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเร่ือง ความทรงจ า 
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มะรีนจะสังกดักรมอรสุมพลซ่ึงเป็นกรมในบงัคบับญัชาของเจา้พระยาศรีสุริยวงศ์  ส่วนใหญ่ทหารเหล่าน้ี
จะเป็นกองเกียรติยศส าหรับรับเสดจ็ตามธรรมเนียมฝร่ัง (พลเรือตรีแชน ปัจจุสานนท,์ 2508: 345-346)  

สมาชิกชุมชนต่างๆท่ีตั้งอยู่รายรอบนิวาสถานของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ลว้นมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชนให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ โดยเฉพาะการเป็นก าลงัแรงงานในการขุด         
คูคลองเพื่อการต่อเรือท่ีอยูใ่นการอ านวยการของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศแ์ละการน าเรือจากอู่
ต่อเรือลงสู่แม่น ้ า   นอกจากน้ียงัมีการขดุคลองเพื่อใชใ้นการติดต่อระหว่างสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงส่วนใหญ่
ไดก้ าลงัแรงงานจากชาวลาวและชาวมอญในชุมชนดงักล่าว (ส. พลายนอ้ย, 2537: 83-86)  
 ชุมชนมสัยิดบา้นสมเด็จ (มสัยิดนูรุ้ลมู่บีน) เป็นชุมชนหน่ึงท่ีน่าจะใชก้รณีศึกษาเก่ียวกบังานการ
พฒันาของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบนัชุมชนแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกบา้นแขกใกลก้บั
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยมีก าเนิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2404 อนัสืบเน่ืองจากการท่ีสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไ์ดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานการพฒันาบา้นเมืองพร้อมกบักรมหม่ืนวิศณุนารถ
นิภาธรท่ีสิงคโปร์  ในขณะท่ีเดินทางกลบัมายงักรุงเทพฯ ท่านไดต้รวจเยี่ยมหัวเมืองภาคใตเ้ร่ือยมาและ
พบว่าชาวมุสลิมเช้ือสายมลายตูามหัวเมืองดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีฝีมือทางการช่างและการก่อสร้างอยา่งดีเยี่ยม   
จึงไดร้วบรวมบุคคลเหล่านั้นใหเ้ดินทางมากบัท่านดว้ย  ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจากเมืองปัตตานีและสตูล
ซ่ึงลว้นแต่เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นงานช่างและเป็นผูน้ าทางศาสนา  สมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ยงัไดน้ าทายาทของเจา้เมืองปัตตานีร่วมเดินทางมาดว้ยเพื่อให้กลุ่มชนดงักล่าวมีความ
สามคัคีและร่วมกนัพฒันาบา้นเมืองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว     
เม่ือเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ท่านไดม้อบท่ีดินให้ชาวมุสลิมเหล่าน้ีไดอ้ยู่อาศยั   ผูค้นจึงพากนัเรียกชาว
มุสลิมกลุ่มน้ีว่า “ก๊กสมเด็จ” หรือ “มุสลิมบา้นสมเด็จ” หรือ “บา้นแขก” จนกลายเป็นช่ือของส่ีแยกบา้น
แขกในปัจจุบนัน้ี   ส าหรับช่ือท่ีเรียกว่า “บา้นแขก” นั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั “บา้นมอญ” และ “บา้นลาว” 
ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีตั้งมาก่อนชุมชนมุสลิมในพื้นท่ีน้ี    แต่กลุ่มชาวมุสลิมดังกล่าวพอใจท่ีจะเรียกตนเอง                   
ว่า “มุสลิมบา้นสมเด็จ”   ดว้ยความภาคภูมิใจในการเป็นคนของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์  
(อบัดุลมายดิ ซาเซ็น, 2538: 1-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ (มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน) 

(ซ้าย) สุเหร่าของชุมชน  (กลาง) พิธีแต่งงานของสมาชิกในชุมชน  (ขวา) เด็กนักเรียนในชุมชน 
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อบัดุลมายิด ซาเซ็น กล่าวว่า ในเวลานั้นชุมชนมุสลิมบา้นสมเด็จมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่มาก โดยมี   
อาณาเขตต่อจากหมู่บ้านลาวจรดริมคลองบางไส้ไก่ขา้งวดัน้อย (วดัหิรัญรูจี) อีกทั้ งยงัมีพื้นท่ีเลียบ              
คลองสานขา้งวดัพิชยัญาติและยอ้นมาจนเกือบจรดจวนของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ (ต่อมา
เขา้ใจว่าพื้นท่ีส่วนหน่ึงของชุมชนไดถู้กเวนคืนเพื่อน าไปใชใ้นการขยายถนนจากสะพานพระพุทธยอดฟ้า
มาจนถึงบริเวณส่ีแยกบา้นแขก)  ซ่ึงแสดงวา่สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไ์ดใ้หค้วามคุม้ครองดูแล
กลุ่มชนชาวมุสลิมท่ีท่านไดน้ ามาน้ีเป็นอยา่งดี  โดยไดแ้บ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับท ากโุบร์เพื่อประกอบพิธี
ทางศาสนา และส่วนท่ีเหลือนั้นท่านสั่งใหแ้บ่งปันกนัไปเพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ   เม่ือได้
จดัท่ีอยูข่องชุมชนเป็นสัดส่วนดีแลว้สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไ์ดเ้รียกตวัผูมี้ฝีมือทางการช่าง
จากชุมชนไปใชง้านก่อสร้างสถานท่ีส าคญัหลายแห่งรวมถึงงานต่อเรือก าป่ันรบหลายล า   และเม่ือสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินในสมยัรัชกาลท่ี 5   ท่านไดรั้บชาวมุสลิม           
หลายคนในชุมชนแห่งน้ีเขา้รับราชการในหน่วยงานต่างๆจนไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิและไดรั้บ
พระราชทานนามสกุลในเวลาต่อมา      ส าหรับผูท่ี้มิไดรั้บราชการนั้นก็สามารถประกอบอาชีพในชุมชน
อยา่งมีความสุขตามอตัภาพโดยไม่เดือดร้อน   เพราะชุมชนน้ีมีกุง้ปลาในล าคลองชุกชุมมากจึงสอดคลอ้ง
กบัถ่ินฐานเดิมท่ีเคยท าการประมงมาก่อน (อบัดุลมายดิ ซาเซ็น, 2538: 5-8) 

 
การพฒันาในระยะเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดนิ 
 การท่ีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะด ารงต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินนั้นได้มี        
พระราชวินิจฉยัในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4     ดงัท่ีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้
ดงัน้ี 
   
 
 
    

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจะสวรรคต ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
พระราชวงศ์และขา้ราชการปรึกษาหารือกนั สุดแต่จะเห็นพร้อมกนัว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองคใ์ด
สามารถปกครองใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขไดก้็ใหถ้วายราชสมบติัแก่พระราชวงศพ์ระองคน์ั้น   ท่ีประชุมเห็นชอบ
โดยมติเป็นเอกฉันท์ให้สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ ข้ึนเป็น
พระมหากษตัริย์ และเห็นชอบพร้อมกันให้เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินจนกว่า 
สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์จะทรงพระผนวช คือในพ.ศ. 2416 เม่ือพระชนัษาครบ 20 ปี   
ดงันั้นเจา้พระยาศรีสุริยวงศจึ์งตอ้งเป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินเป็นเวลา 5 ปี  คือในระหว่าง พ.ศ. 2411-
2416  

 อย่างไรก็ตามการเป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินในเวลานั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ดงัท่ีสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไวด้งัน้ี   

 “... พระบาทสมเด ็จพระจอมเกล้า เ จ้ าอยู่หัวทรงไม่ประมาท    จึงทรง
พระราชด าริเตรียมการเผ่ือจะต้องมีผู้ อ่ืนส าเร็จราชการแผ่นดิน (Regent) ด้วย    กใ็นเวลา
น้ันเห็นชัดว่ามีแต่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนเดียวซ่ึงทรงความสามารถอาจจะเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินได้...”    (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2514: 165-166) 
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ในระหว่างการท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั้น ไม่
ปรากฏว่ามีภยัอนัตรายร้ายแรงท่ีคุกคามต่อประเทศชาติแต่อย่างใด   มีเพียงการปราบปรามโจรผูร้้ายและ
การแกไ้ขปัญหาพวกอั้งยี ่รวมทั้งการปราบปรามฝ่ินเถ่ือนและการยติุความขดัแยง้กบักงสุลองักฤษ   

งานพฒันาท่ีส าคญัของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศใ์นระหว่างการเป็นผูส้ าเร็จราชการ
แผ่นดินไดแ้ก่ การพฒันาบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศชาติในเวลานั้น  ซ่ึงหมายถึงพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในขณะท่ีทรงพระเยาว ์ แมว้่าในเวลานั้นความรู้และทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองของการ
พฒันา (development) มิไดเ้ผยแพร่เขา้มาในประเทศไทย แต่จะเห็นไดว้่าสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรี         
สุริยวงศ์เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ของการพฒันาอย่างกวา้งไกล     ท่านไดมี้ส่วนส าคญัในการพฒันาพระเจา้
แผน่ดินผูย้งัทรงพระเยาวใ์หท้รงไดรั้บประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ   นอกจากเป็นการ
พฒันาเพื่อเตรียมการให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีพระราชจริยวตัรเฉกเช่นพระมหากษัตริย์ใน
อารยประเทศแลว้   ยงัเสริมสร้างให้พระองคท์รงน าประสบการณ์ดงักล่าวมาพฒันาชาติบา้นเมืองไปสู่
ความเจริญกา้วหนา้อีกดว้ย  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“... นโยบายเม่ือมีผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินดูพยายามด าเนินตามทางพระราชด าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลกั        แต่มีความล าบากเป็นข้อส าคัญ 
อย่างหน่ึง     ด้วยเมื่อรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวเป็นผู้ทรง
พระราชด าริ      เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้กระท าการให้ส าเร็จดังพระราชด าริ   เปรียบ
เหมือนแม่ทัพกับเสนาธิการ     คร้ันส้ินรัชกาลท่ี 4  หน้าท่ีท้ังสองอย่างน้ันมาตกท่ี
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์แต่คนเดียว   ท่านเห็นจะรู้สึกล าบากใจในข้อนีม้าตั้งแต่แรก...”  
(สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2514: 202-203) 
  
 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   (ประทบัพระเก้าอี)้      
ฉายพระรูปหมู่กับเซอร์แฮร์รี ออร์ด ผู้ส าเร็จราชการอังกฤษ
ประจ าเมืองสิงคโปร์และคณะ  ณ พลับพลาค่ายหลวง 
บ้านหว้ากอ   จังหวดัประจวบครีีขันธ์     เมื่อ พ.ศ. 2411       
ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2548: 19) 
 

          สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเม่ือคร้ังท่ีไป
ศึกษาดูการพฒันาในสิงคโปร์มาเป็นพื้นฐาน
ในการกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เสด็จประพาส
สิงคโปร์   การติดต่อกบัสิงคโปร์ในเวลานั้น
เป็นไปอย่างราบร่ืน เน่ืองจากในตอนปลาย 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั เซอร์ แฮร์รี ออร์ด (Sir Harry Ord) 
เจา้เมืองสิงคโปร์กบัภรรยาไดข้ึ้นมาเฝ้าเพื่อดู
สุริยุปราคาท่ีหวา้กอและไดก้ราบบงัคมทูล
ใหเ้สด็จประพาสเมืองสิงคโปร์  ซ่ึงพระองค์
ได้ทรงปรึกษาเจา้พระยาศรีสุริยวงศ์    เจา้ 
พระยาศรีสุริยวงศก์ราบบงัคมทูลวา่  ขอใหมี้ 
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ขอ้ความของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพท่ีทรงกล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีผูส้ าเร็จราชการ
แผน่ดินของท่านเป็นไปตามแบบอยา่งของอารยประเทศ  โดยท่ีท่านมิไดป้รารถนาจะใชต้  าแหน่งดงักล่าว
เพื่อเพิ่มพนูอ านาจหรือเพิ่มพนูสถานภาพใหแ้ก่ตนเองแต่อยา่งใด  และในสภาพท่ีขณะนั้นชาติยโุรปต่างมุ่ง
ขยายอ านาจเพื่อเขา้ยึดครองประเทศต่างๆในเอเชีย หากการท าหน้าท่ีเป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินของ
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นการแสวงหาอ านาจมาสู่ตนเองย่อมน าไปสู่ภัยอนัตรายแก่
ประเทศชาติ   โดยอาจถูกชาติตะวนัตกเขา้แทรกแซงทางการเมืองไดง่้าย ดงัท่ีจีนเคยลม้เหลวจากการ

เซอร์แฮร์รี ออร์ด  (Sir Harry  Ord) 

“... ข้าพเจ้าเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวรับส่ังเล่า  บางที
ข้าพเจ้าจะจ ากระแสรับส่ังบกพร่องไปบ้างแต่คงไม่ผิดใจความ รับส่ังว่าเร่ืองพระเจ้าแผ่นดิน
ท่ียังทรงพระเยาว์และมีรีเยนต์ส าเร็จราชการแทนพระองค์อย่างเม่ือแรกในรัชกาลท่ี 5 น้ัน  
ถึงเคยมีในเมืองไทยมาแต่ก่อน กช้็านานหลายร้อยปีมาแล้ว  ตัวอย่างท่ีปรากฏมาในพระราช
พงศาวดารกไ็ม่สู้เป็นมงคล เพราะฉะน้ันในสมัยน้ันคนท้ังหลายจึงพากันคาดคะเนไปต่างๆ
ว่าจะเป็นอย่างน้ันบ้าง   ว่าจะเป็นอย่างนีบ้้าง ท่ีหวาดหวั่นเกรงเหตุร้ายกมี็มาก    ฝ่ายข้าง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซ่ึงเป็นผู้ส าเร็จราชการก็เห็นทีจะล าบากใจอยู่
เหมือนกัน   ด้วยเห็นว่าคนพากันหวาดหวั่นเช่นว่า และเป็นเวลาเร่ิมฝร่ังเข้ามาเก่ียวข้องด้วย   
การท่ีเป็นรีเยนต์อย่างไรในเมืองไทยกไ็ม่มีแบบแผนมาก่อน  จึงเอาใจใส่สืบสวนถามตาม
พวกชาวต่างประเทศท่ีเช่ือถือ  ถึงแบบแผนรีเยนต์ต่างประเทศทางยโุรปเขาท าอย่างไรๆกัน   
ได้ค าตักเตือนว่าสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินสยามกท็รงพระเจริญพ้นเวลาเล่าเรียนในโรงเรียนแล้ว   
ทางดีท่ีสุดน้ันควรจะเสด็จไปทอดพระเนตรเมืองต่างประเทศให้ได้เห็นการงานและวิธีการ
ปกครองของเมืองศิริวิไลย  จะได้เป็นประโยชน์แก่พระองค์เวลาเม่ือทรงพระเจริญถึงเวลาทรง
ปกครองบ้านเมืองได้ด้วยพระองค์เอง  สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เห็นชอบด้วย        
ค าตักเตือนอันนี ้จึงคิดอ่านเร่ืองการเสดจ็ประพาสคร้ังน้ัน...”    (สมเด็จกรมพระยาด ารง       
ราชานุภาพ, 2460: (4)-(5)) 

  

เวลาเตรียมการเสียก่อน  แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวสวรรคตภายหลงัการเสด็จ
กลับจากหว้ากอ (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชา               
นุภาพ, 2514: 257)     

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพยงัทรง
กล่าวถึงพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีทรงเล่าถึงสาเหตุการ
เสดจ็ประพาสสิงคโปร์ในคร้ังแรกไวด้งัน้ี 
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ปกครองโดยมีผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินภายใตจ้กัรพรรดิท่ีทรงเยาวว์ยั  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนใหอ้งักฤษร่วมมือกบั
ประเทศในยโุรปเขา้ท าสงครามกบัจีนจนไดค้รอบครองเมืองส าคญัของจีน  

นอกจากน้ีสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพยงัทรงกล่าวถึงการท่ีชาวต่างชาติไดส้อบถามสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศถึ์งการด าเนินการใหพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปกครอง
บา้นเมืองภายหลงัท่ีทรงบรรลุนิติภาวะดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การเตรียมการของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศใ์นเร่ืองการเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา 
และอินเดีย ในคร้ังนั้นตอ้งกระท าอย่างรอบคอบ  เน่ืองจากเป็นการเสด็จประพาสท่ีใชเ้วลานานและใน 
เวลานั้นการติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งยากล าบาก    หมายก าหนดการประพาสสิงคโปร์และชวาคือระหวา่ง
วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2413 จนถึงวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2413 รวมเป็นเวลาถึง 38 วนั และหมายก าหนดการ
เสด็จประพาสอินเดียในพ.ศ. 2414 นั้นเป็นเวลาถึง 92 วนั     อน่ึงในเวลานั้นสมเด็จกรมพระยาด ารงราชา 
นุภาพยงัทรงพระเยาวม์าก ทรงมีพระชนัษาอ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวถึง 9 ปี จึง
มิไดต้ามเสด็จไปดว้ย    แต่ทรงสืบคน้การเสด็จประพาสสิงคโปร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัจากการสอบถามผูท่ี้ตามเสด็จไปดว้ยในคร้ังนั้น ท่ีส าคญัไดแ้ก่เจา้พระยาภาณุวงศม์หาโกศาธิบดี 
(ทว้ม บุนนาค) ซ่ึงไดทู้ลเก่ียวกบัความเป็นมาในเร่ืองการเสดจ็ประพาสสิงคโปร์ไวด้งัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

“... คร้ันถึงรัชกาลท่ี 5  เม่ือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์แรกได้เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
พวกกงสุลต่างประเทศ มีมิสเตอร์นอกส์ กงสุลเยอเนอราลอังกฤษเป็นต้น  ถามท่านว่าคิดอ่าน
ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงศึกษาวิธีการปกครองบ้านเมือง ด้วยประการใด ท่าน (ระลึกถึง
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ียงัค้างอยู่ ) ตอบว่า คิดจะให้เสดจ็ไป
ทอดพระเนตรวิธีการปกครองบ้านเมืองของต่างประเทศท่ีเมืองสิงคโปร์และบะเตเวีย    พวก
กงสุลกพ็ากันซ้องสาธุการและรับจะไปบอกรัฐบาลของตนให้รับเสดจ็ให้สมพระเกียรติยศ ...”  
(สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2514: 247-248) 
  
 

“... เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า มีปัญหาเกิดขึน้ว่าจะเสดจ็ประพาสท่ี
ไหนบ้าง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวใคร่จะเสด็จให้ถึงยุโรป  แต่สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ไม่ยอม   สมัครให้เพียงเสดจ็เมืองสิงคโปร์ด้วยท่านได้เคยไป
เห็นมาเองแล้ว   อ้างว่าจะเสดจ็ไปไกลกว่าน้ันเป็นการล าบากและหาเรือแพยาก  เม่ือว่ากัน 
ไปมาจึงตกลงกะว่าจะเสด็จเมืองสิงคโปร์และชวาคราว 1  ถ้าเป็นการเรียบร้อยดีจะเสดจ็ไป
ถึงประเทศอินเดียซ่ึงกล่าวกันว่ากศิ็ริวิไลยคล้ายกับยุโรปอยู่แล้ว   เม่ือเป็นการตกลงจึงบอก
ไปถึงรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลฮอลันดา     ท้ัง 2 รัฐบาลน้ันกแ็สดงความยินดีรับจะจัดการ
รับเสดจ็ให้สมพระเกียรติยศ   รัฐบาลอังกฤษโดยเฉพาะท่ีปรากฏว่าอุดหนุนความด าริซ่ึงจะ
เสดจ็ประพาสเมืองต่างประเทศในคร้ังน้ันเป็นอันมาก ...”       (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชา        
นุภาพ, 2460: (5)-(6)) 
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การเสด็จประพาสในคร้ังนั้นเป็นไปตามการเตรียมการของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
โดยสอดคลอ้งกบัความเห็นของท่านวา่ พระองคย์งัไม่ควรเสดจ็ไปไกลถึงยโุรปเพราะจะเป็นการเดินทางท่ี
ยากล าบาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการเสด็จทางชลมารคจากกรุงเทพฯ ไปถึงสิงคโปร์ในคร้ังนั้นตอ้งทรงใชเ้วลา
ถึง 7 วนั     บนัทึกในการเสดจ็คร้ังนั้นกล่าววา่ ผูท่ี้ตามเสดจ็ไปในเรือพระท่ีนัง่พิทยมัรณยทุธประกอบดว้ย  
เจ้า  ขุนนาง ไพร่ คนใช้ รวมจ านวนทั้ งส้ินถึง 208 คน ในระหว่างนั้ นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                    
ศรีสุริยวงศไ์ดติ้ดตามข่าวคราวพร้อมทั้งก ากบัดูแลการเสด็จประพาสอย่างใกลชิ้ด ดงับนัทึกกล่าวว่า เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จถึงสิงคโปร์ เรือกลไฟบางกอกมาแต่กรุงเทพฯ ได้รับ
หนงัสือ พณฯ ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินเม่ือเวลาเชา้โมงเศษ ต่อมาในเวลา 4 โมงของเชา้วนันั้นผูร้ั้งราชการ
เมืองสิงคโปร์ไดจ้ดัเรือกลไฟเลก็ 1 ล า   เรือกรรเชียง 2 ล า มารับเสด็จ (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
2460: 9-10)   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            พระรูปหมู่ฉายที ่Botanic Garden เมอืงสิงคโปร์ พุทธศักราช 2413 
                     (พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือพระมาลาใต้พระกลดสีขาว) 

                          ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาตสิิงคโปร์ 
                                                           ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2548: 19) 
  
 การเสด็จประพาสท่ีสิงคโปร์ในคร้ังนั้นลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงน ามาเป็นแบบอยา่งในการปรับปรุงประเทศไทย     อน่ึงผูค้นทัว่ไปมกัจะเขา้ใจผดิว่าพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิรูปประเทศภายหลงัจากการเสด็จประพาสยโุรป  การเสด็จประพาสยโุรป
คร้ังแรกนั้นเพิ่งเร่ิมข้ึนเม่ือพ.ศ. 2440  แต่การปฏิรูปประเทศของพระองคเ์ร่ิมข้ึนตั้งแต่พ.ศ. 2416 เป็นตน้มา 
ภายหลงัการเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย เพียง 2-3 ปีเท่านั้น เช่นทรงเร่ิมการเลิกทาส   ทรงเร่ิม
ตั้งสภาท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินและสภาท่ีปรึกษาในพระองคใ์นปี พ.ศ. 2417   ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2435 ทรง
จดัตั้งกระทรวงต่างๆแทนการปกครองแบบจตุสดมภ์ท่ีใชม้ามาแต่คร้ังโบราณ    ทรงเลิกจารีตประเพณี
เก่ียวกบัการลงโทษผูก้ระท าผิดในคดีต่างๆอย่างทารุณตามแบบโบราณและทรงปรับปรุงระบบการศาล
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ตามแบบอารยประเทศ  จึงเห็นไดว้า่การเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา และอินเดียในระยะแรกตามการกราบ
บงัคมทูลของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศน์ั้นเป็นประโยชน์แก่พระองคแ์ละประเทศชาติอย่าง
ใหญ่หลวง ดงัขอ้ความตอนหน่ึงของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพดงัน้ี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 รายละเอียดของการทรงศึกษาดูงานท่ีสิงคโปร์นั้นจะขอยกตวัอยา่งบนัทึกการเสด็จทอดพระเนตร
สถานท่ีส าคญัต่างๆของสิงคโปร์ในวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2413 ดงัต่อไปน้ี 
  

 

 

 

 

 

 

 
    

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าภายในเวลาเพียงคร่ึงวนัของวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2413  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงศึกษาดูกิจการบา้นเมืองของสิงคโปร์อยา่งมากมาย  และทรงน าส่ิงท่ีศึกษาดูงาน
เหล่านั้นมาปรับปรุงประเทศไทยทุกประการ ไดแ้ก่ การปฏิรูปทางการทหาร  การไปรษณีย ์ และท่ีส าคญั
ประการหน่ึงคือ การท่ีได้เสด็จไปดูโรงเรียนท่ีสิงคโปร์ซ่ึงท าให้พระองค์มีพระราชด าริในการก่อตั้ ง
โรงเรียนข้ึนในประเทศไทย ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าพระราชด าริของพระองคใ์นการก่อตั้งโรงเรียน 
ราชวิทยาลยัในท่ีดินซ่ึงเคยเป็นจวนของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เม่ือพ.ศ. 2440 (คิดเป็น          
ปีไทยคือ พ.ศ. 2439)   อนัเป็นพระราชประสงคใ์นการตั้งโรงเรียนตามแบบอย่างโรงเรียนในยุโรปนั้น 
น่าจะทรงไดรู้ปแบบของการก่อตั้งโรงเรียนแห่งน้ีมาจากการเสด็จประพาสสิงคโปร์  ชวา และอินเดีย
นั่นเอง   ซ่ึงต่อมาการก่อตั้ งโรงเรียนดังกล่าวได้วิวฒันาการจนเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจา้พระยาในปัจจุบนัน้ี  ส าหรับกิจการในการทรงศึกษาดูงานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือเร่ืองโรงพยาบาล 

“... อันการเสด็จประพาสคร้ังนี้เป็นต้นเค้าให้มีการเปล่ียนแปลงให้บ้านเมืองมี
ความสุขความเจริญโดยล าดับมา  จนย่ิงกว่ายคุไหนๆท่ีเคยปรากฏในพระราชพงศาวดาร  ....   
ด้วยในเวลาเม่ือเสดจ็ประพาสคร้ังน้ัน  ไทยเราชายยงัตัดผมมหาดไทย หญิงยงัตัดผมปีก แม้
ผู้ลากมากดีกย็ังไม่สวมถงุน่องรองเท้า   ยังหมอบคลานเฝ้าแหนอยู่ทุกแห่ง ไม่ต้องป่วยการ
ไปถึงการอ่ืน    พอเสดจ็กลบัมากเ็ร่ิมมีการเปล่ียนแปลง ต้ังต้นแต่เลิกตัดผมมหาดไทย   แล้ว
แต่งตัวสวมถุงน่องรองเท้าใส่เส้ือฟอก และ มีธรรมเนียมยืนเฝ้า เป็นต้น แล้วแก้ไข
เปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมอย่างอ่ืนต่อมาจนถึงเลิกทาสกรรมกร ...”  (สมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2460: (5)-(6)) 
  
 

“... เวลา 5 โมง ทรงเคร่ืองเตม็ยศเสดจ็ไปทอดพระเนตรเรือรบอังกฤษ  (ช่ือเรือ
บารุสซา)  แล้วเสด็จไปบ้านปริกเตีย เสวยกลางวันกับขุนนางท่ีอยู่ บ้านปริกเตียและ         
ขนุนางท่ีตามเสดจ็  แล้วทรงเคร่ืองตามธรรมเนียม ทรงรถไปทอดพระเนตรท่ีตึกส าหรับ
ส่งหนังสือเมล์ (ไปรษณียสถาน) แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรโบสถ์อังกฤษ (วัดเซนต์
แอนดริว) แล้วเสดจ็ไปท่ีสกูล (แรฟฟัล) สอนหนังสือเดก็ แล้วเสดจ็ไปทอดพระเนตรท่ี
รักษาคนเสียจริตและรักษาคนป่วยไข้ (โรงพยาบาล) เสร็จแล้วเสดจ็ไปทอดพระเนตรท่ี
เยล์ คือคุกส าหรับขงัคนโทษ ...”  (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2460: 15-16) 
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ทั้งท่ีเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป (general hospital) ท่ีก่อตั้งเป็นคร้ังแรกข้ึนในพ.ศ. 2431 ซ่ึงไดแ้ก่โรงพยาบาล 
ศิริราช รวมถึงการก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง (specialized hospital) ซ่ึงไดแ้ก่โรงพยาบาลคนเสียจริตท่ี
ไดก่้อตั้งข้ึนในปีต่อมา คือปีพ.ศ. 2432  ท่ีต  าบลคลองสาน โดยต่อมาไดว้ิวฒันาการมาเป็นโรงพยาบาล
สมเด็จเจา้พระยาและสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยาตามล าดบั  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้ก่อตั้งโรงพยาบาลโรคติดต่อ ซ่ึงวิวฒันาการมาเป็นโรงพยาบาลตากสินในปัจจุบนั  อน่ึง โรงพยาบาล
เฉพาะทางทั้ ง 2 แห่งน้ีตั้ งข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวฒัน์ บุตรชายของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามความ
เจริญกา้วหนา้ของโรงพยาบาลเหล่าน้ีจนส้ินรัชสมยัของพระองค ์ (วชัรา คลายนาทร, 2550: 3-73)  
 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติังานราชการทั้งปวงเพื่อ
จุดมุ่งหมายไปสู่การพฒันาให้เกิดความเจริญกา้วหนา้แก่ชาติบา้นเมือง พึงสังเกตไดว้่าการศึกษาดูงานเพื่อ
การพฒันาของท่านนั้นเป็นไปอย่างประหยดั เรียบง่าย และมุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบา้นเมือง   
ถึงแมว้่าการศึกษาดูงานดงักล่าวจะตอ้งเดินทางไปอย่างยากล าบาก  ขาดความสะดวกสบายและขาดส่ิง
บนัเทิงใจต่างๆดงัเช่นการศึกษาดูงานในปัจจุบนั  จึงสมควรท่ีผูป้ฏิบติังานราชการในปัจจุบนัน้ีจะยดึถือไว้
เป็นแบบอยา่ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือ การค านึงถึงจริยธรรมในการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ
บา้นเมืองอยา่งแทจ้ริง  
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 หอประชุมตั้งแต่ครั้งโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สง่าและหรูที่สุดในยุคนั้น 
ยังใช้งานได้อยู่จนปัจจุบัน แต่เก้าอี้นั่งแบบโรงภาพยนตร์ถูกถอดเก็บ ปรับเปลี่ยนเป็นเก้าอี้
ธรรมดาไปแล้ว หอประชุมหลังนี้ได้รับการยกให้สูงขึ้นจากเดิมอีก 1 เมตร ปรับปรุงใหม่หมด
ตั้งแต่พื้นถึงหลังคา รวมทั้งบันไดทางขึ้น-ลง ด้านหน้าและด้านข้าง สิ้นงบประมาณไปประมาณ 
10 ล้านบาท ชั้นล่างซึ่งใช้การไม่ได้มานานเพราะอยู่ต่่ากว่าพื้น ปัจจุบันเป็นส่านักงานของส่านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

...ปกิณกะ 





  เร า มัก ไ ด้ รั บ ท ร าบ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ละ
คุณูปการ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี       
สุริยวงศ ์ (ช่วง บุนนาค)ในดา้นการทหาร ดา้น
กา รต่ า งป ระ เ ทศ  ด้า นก าร ค มน าค ม  ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านการ
ทํา นุ บํ า รุ ง ศ า ส น า  ด้ า น ด น ต รี ไ ท ย แ ล ะ
ศิลปะการแสดง จากผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีคน้ควา้    มา
เผยแพร่กนัอยูเ่นืองๆ แต่นอ้ยนกัท่ีจะมีผูก้ล่าวถึง
เกียรติคุณและคุณูปการของท่าน  ในดา้นภาษา
และวรรณกรรม จะมีก็เพียงกล่าวถึงว่าสมเด็จ
เจา้พระยาฯ มีพระประศาสน์ใหแ้ปลพงศาวดาร 

จีนรวม 19 เร่ือง ผูเ้ขียนไม่ใช่ผูรู้้ในดา้นภาษาและ
วรรณกรรมแมแ้ต่น้อย แต่เมื่อไดพ้บเห็นเกียรติ
คุณและคุณูปการดา้นดงักล่าวช้ินหน่ึงของท่าน ก็
อดไม่ได้ท่ีจะนํามาเล่าสู่กันฟังในหมู่ลูกสุริยะ 
หรือกระจายไปสู่ผูส้นใจทัว่ไปไดก้็จะเป็นการดี 
 อ ภิ ลัก ษ ณ์  เ ก ษ ม ผ ล กู ล  ก ล่ า ว ถึ ง
ความสามารถและความสนใจเชิงกวี ของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์  ในหนังสือ
ศิลปวฒันธรรม ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2553 ไวว้่า 
“ใน สมัย รัช ก า ล ท่ี  3 พ ร ะ สุ ริ ย ภัก ดี  ( สนิ ท 
บุนนาค) มักเล่นสักวากับเจ้านายฝ่ายหน้าและ
เพ่ือนขุนนาง ประกอบด้วย สมเดจ็พระเจ้าน้องยา
เธอเ จ้ าฟ้า จุฑามณี  กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ 
( พ ร ะ บ า ท สม เ ด็จ พ ร ะ ป่ิ น เ ก ล้า เ จ้ า อ ยู่ หั ว )  
พระองค์เจ้านวม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
วงษาธิราชสนิท) พระองค์เจ้าทินกร(พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ) และอีก
ท่านหน่ึงคือ หลวงสิทธิ นายเวรมหาดเลก็ (ช่วง 
บุนนาค) รวมถึงคุณพุ่ม  กวีคนสาํคัญ” แสดงว่า
สม เ ด็ จ เ จ้า พ ร ะ ย า บ ร ม ม ห า ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์  มี
ความสามารถ ความสนใจในเชิงกวีมาตั้งแต่เป็น
หนุ่มและมีความสนใจในภาษาและวรรณกรรม
เร่ือยมา แต่อาจเพราะเมื่อเวลาผ่านไป สมเด็จ
เจ้าพระยาฯ มีหน้าท่ีราชการสูงข้ึน ภาระความ

 

ซ้องกัง๋  ฉบบัสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 

 พทิักษ์  อาจคุ้มวงศ์ 
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หนา้ปกหนงัสือ “ซ้องกัง๋” ฉบบัสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
หนงัสือ 2  เล่มจบ 

ซ้ายมือของสาํนกัพิมพศ์ิลปาบรรณาคาร  ขวามือของสาํนกัพิมพค์ลงัวิทยา 

รับผิดชอบมากมายหลายด้านมากข้ึน จนดาํรง
ตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินในตน้รัชกาลท่ี 5 
ดังท่ีทราบกันดีอยู่  จึงไม่ปรากฏแพร่หลายถึง
เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ คุ ณู ป ก า ร ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ
วรรณกรรม  จนเมื่อจุลศกัราช 1229 (พ.ศ. 2410) 
สมเด็จเจ้าพระยาฯ  ขณะนั้ นเป็นเจ้าพระยา        

ศรีสุริยวงศ์  อัครมหาเสนาบดี   ท่ีสมุหพระ
กลาโหม  ในปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี 4) สั่งให้แปล อมตะ
วรรณกรรมจีนเร่ือง “ซ้องกัง๋” ข้ึน ซ่ึงไดรั้บการ
ยอมรับกนัว่าเป็นการแปลเป็นภาษาไทยสาํนวน
แรก จากนั้ นอีกหลายสิบปีมีหลายสํานักพิมพ์
จดัพิมพว์รรณกรรมดงักล่าวจาํหน่ายในช่ือเร่ือง 
“ซ้องกั๋ง  ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี        
สุริยวงศ ์” เช่นสาํนักพิมพค์ลงัวิทยา สาํนักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร สมัยต่อมาก็มีผูแ้ปลสํานวน
อ่ืนๆและหลายสํานักพิมพ์จัดจ ําหน่าย แม้ใน

ปัจจุบนัยงัพิมพจ์าํหน่ายกนัอยู่ ความเป็นมาของ 
ซ๋องกั๋ง  ฉบับสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรี          
สุริยวงศ์ ปรากฏในคํานําของสํานักพิมพ์คลัง
วิทยา  ท่ีพิมพจ์าํหน่ายใน พ.ศ.2505 ว่า “ซ้องกั๋ง 
เป็นพงศาวดารจีนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีได้แปลขึน้เป็น
ภาษาไทยในภายหลงัต่อมา(ต่อจากสามก๊กท่ีแปล

เป็นภาษาไทยในรัชกาลท่ี 1 
.. . .ผู้ เ ขียน)โดยสาเหตุหรือ
มูล เ ห ตุ ดั ง ไ ด้ ก ล่า ว ไ ว้ ใ น
ตาํนานสามก๊กน้ัน เป็นฉบับท่ี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ได้แปลเมื่อ  พ .ศ.
2410 เ ป็ น ห นั ง สือ  82 เ ล่ม
สมุดไ ทย  ต่ อ มา โร งพิ ม พ์
หมอบลัดเลย์ ได้ตีพิมพ์เป็น
คร้ังแรก ในรัชกาลท่ี 5  เมื่อ 
พ.ศ.2422  เป็นสมดุ 5 เล่มจบ
บริบูรณ์” ในขณะสาํนักพิมพ์
คลงัวิทยาได้เร่ิมพงศาวดาร
จีน ซอ้งกัง๋ ว่า “วันศุกร์ เดือน

ส่ี แรมห้าคํ่า จุลศักราชพันสองร้อยยี่สิบเก้า ปี
เถาะ นพศก ฯพณฯท่ีสมุหพระกลาโหม  (คือ
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ ผูเ้ขียน) มี
พระประสาทส่ังให้แปลพงศาวดาร มีตอนหน่ึง
ช่ือ จุยฮือ คือ ซ้องกั๋ง ออกเป็นคาํไทยไว้เป็นเร่ือง 
ชาวบ้านอ่านฟังเล่นเหมือนเล่านิยาย มีความว่า 
.....” 
 
 ในขณะท่ีสาํนักพิมพศ์ิลปาบรรณาคาร 
จดัพิมพซ์อ้งกัง๋ ฉบบัสมเด็จเจา้พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ ์ออกวางจาํหน่ายในปีพ.ศ. 2514 ใน
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คาํนําได้ยกวาทะของสมเด็จกรมพระยาดาํรง   
ราชานุภาพ มาลงไวค้วามว่า “หนังสือสามก๊ก  
ท่ีแปลเป็นภาษาไทยได้อ่านกันจนนับถืออยู่แล้ว 
สมกับท่ีอ้างว่าแปลในรัชกาลท่ี 1 ใช่แต่เท่าน้ันมี
เค้าเง่ือนท่ีจะสันนิษฐานต่อไปอีกว่า ความนับถือ
เร่ืองสามก๊ก ดังในพระราชนิพนธ์น้ันเป็นมลูเหตุ
ให้แปลหนังสือพงศาวดารจีนเร่ืองอ่ืนๆ ใน
รัชกาลภายหลังต่อมา ข้อนี้มีอยู่ในจดหมายเหตุ
เป็นหลักฐานอยู่แล้ว และซ้องกั๋งก็น่าจะได้ถูก
แปลมาด้วยในสมยัรัชกาลท่ี5 ซ่ึงผู้รับสัง่ใหแ้ปล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กม็ีบรรดาศักด์ิเป็นถึง สมเดจ็เจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงนับได้ว่าเป็น
ห นั ง สื อ ท่ี ดี จ ริ ง ๆ  เ ล่ ม ห น่ึ ง เ พ่ื อ
ประโยชน์แก่แผ่นดิน” 
 “ซอ้งกัง๋” พงศาวดารจีนเร่ืองน้ี
สําคัญอย่างไร สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์จึงให้แปลไว้ จะเป็น
เพียงให้ “ชาวบ้านอ่านฟังเล่นเหมือน
เล่านิยาย” เหมือนคาํนาํของสาํนักพิมพ์
ค ลั ง วิ ท ย า ข้ า ง ต้ น  ห รื อ มี อ ะ ไ ร
สลกัสาํคญักว่านั้น ลึกซ้ึงกว่านั้น ดงัคาํ

กล่าวของสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ใน
คาํนําของสํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารข้างต้น
ท่ีว่า “ผู้ ท่ีรับส่ังให้แปลก็มีบรรดาศักด์ิเป็น
สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  จึงนับได้
ว่าเป็นหนังสือท่ีดีจริงๆเล่มหน่ึง เพ่ือประโยชน์
แก่แผ่นดิน” เรามาทาํความรู้จักพงศาวดารจีน
เ ร่ื อ ง น้ี กัน ก่ อ น ดี ก ว่ า  แ ล้ว ให้ ท่ า น ผู ้อ่ า น
จินตนาการกนัเองตามพลงัสติปัญญาของแต่ละ
ท่านว่า ทาํไมสมเด็จเจา้พระยาฯ จึงสั่งให้แปล 
“ซอ้งกัง๋” ไวใ้หช้าวบา้นไดอ่้านกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมอบลดัเลย ์หรือ แดน บีช บรัดเลย ์
(Dan Beach Bradley) นายแพทยช์าว
อเมริกนั  เขา้มาในกรุงเทพฯ ทาํงาน
ในคณะหมอสอนศาสนาเพรสไบที
เร่ียน  ตั้งแต่ กรกฎาคม 2378 ตรงกบั
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่ัว (ร.3) มีช่ือเสียงเร่ืองการใช้
การแพทย์แผนใหม่รักษาคนไข้และ
จัดตั้ งโ รงพิมพ์แห่งแรกใ นสยา ม      
ณ โรงพิมพแ์ห่งน้ี    ไดตี้พิมพซ์้องกัง๋  

ฉบบัท่ีสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   สั่งให้แปลเป็นคร้ังแรก
ในปี พ.ศ.2422  (ภาพจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

      สภาพหนงัสือ “ซ้องกัง๋” ในปัจจุบนัท่ียงัวางอยูบ่นชั้นหนงัสือในหอ้งมุด (สาํนกัวิทยบริการ) ของมหาวิทยาลยั
บางแห่ง  จากสาํนกัพิมพค์ลงัวิทยา วางจาํหน่าย พ.ศ.2505  สาํนกัพิมพศ์ิลปาบรรณาคาร วางจาํหน่าย  พ.ศ.2514 
สภาพไม่เห็นหนา้ปกแลว้  ไดรั้บการซ่อมแซมเป็นปกแขง็  กระดาษเหลืองกรอบเหมือนกนั 
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 เร่ิมจากความยิ่งใหญ่ของวรรณกรรม
จนีเร่ืองนี้ “ซอ้งกัง๋” ไดรั้บการยกย่องเป็น 1 ใน 
4 สุดยอดวรรณกรรมเร่ืองยิ่งใหญ่ของจีน อนัมี 
สามก๊ก (เรียกตามภาษาจีนกลางว่า ซานกัว๋เอ่ียน
อ้ี) ไซอิว๋ (ซีอ๋ิวจ้ี) ความฝันในหอแดง (หงโหลว
เม่ิง )  และ ซ้องกั๋ง  ( สุย หู่จ้วน)  ซ้องกั๋ง เ ป็น
พงศาวดารจีนท่ีได้รับการประเมินว่า เ ป็น
วร ร ณ ก รร ม เ อ กข อ ง โ ลก ด้ว ย คุณ ค่ า ท า ง
วรรณศิลป์ เป็นวรรณกรรมของมวลชน เหมาะ
สาํหรับผูค้นทุกรุ่น ทุกวยั กระทรวงศึกษาธิการ
ของจีนกําหนดให้นักเ รียนมัธยมต้องอ่าน
วรรณกรรมเร่ืองน้ี มีผูก้ล่าวว่ามีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ภาษา  
 กนกพร นุ่มทอง เขียนบทควม “ซ้องกั๋ง 
กบฏที่ยอมจ านน” ในหนังสือศิลปวฒันธรรม 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2553 ว่าซอ้งกัง๋มีเคา้เร่ือง
ในประวติัศาสตร์น้อย เร่ืองแต่งมีมาก ต่างกับ
สามก๊กซ่ึงมีความจริงทางประวติัศาสตร์มาก วง
วรรณกรรมจีนจึงจัดให้ซอ้งกัง๋เป็นนิยายวีรชน 
ไม่ใช่นิยายอิงพงศาวดารอย่างสามก๊ก และว่า
นิยายเร่ืองน้ียงัมีขอ้ถกเถียงในวงวิชาการว่าแต่ง
สมยัใด ใครแต่ง แต่โดยกวา้งๆคือเป็นผลงาน
ปลายราชวงศห์ยวนตน้ราชวงศห์มิง ส่วนผูแ้ต่ง
อาจเป็น ซือไน่อนั หรือ หลอกวา้นจง หรือทั้ง
สองท่านร่วมกนัแต่ง 
 ว่ากนัเร่ืองช่ือ “ซ้องกั๋ง” หลายท่านอาจ
ไม่ คุ ้น เ คย ช่ือ น้ี  ในภ า ษา ไท ย ท่ีแ ปลม า
หลากหลายสํานวน ทั้งท่ีเป็นหนังสือ หนังสือ
การ์ตูน  ภาพยนตร์จอแกว้ ภาพยนตร์จอเงิน จน
เป็นเกมส์ออนไลน์ในปัจ จุบัน แต่อาจคุ้นหู

มากกว่าในช่ือ ผูย้ิ่งใหญ่แห่งขาเหลียงซาน หรือ 
108 ผูย้ิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซาน หรือ ซอ้งกั๋ง
วีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน หรือซอ้งกัง๋เสือร้าย
ซ่อนเล็บ หรือ 108 ผูก้ลา้เหลียงซนัปอ หรือขุน
โจรแห่งเขาเนียซวัเปาะ เร่ืองเดียวกนัทั้งส้ิน ช่ือ
ภาษาองักฤษคือ Water margin หรือ Outlaw of 
The Marsh หรือ All Men are Brothers หรือ 
Men of the Marshes หรือ The Marshes of 
mount Ling ท่ีช่ือ “ซอ้งกัง๋” ก็เอามาจากตวัเอก
ในเร่ืองท่ีช่ือซ่งเจียงออกเสียงแตจ๋ิ้วว่าส่งกงั หรือ 
ซอ้งกัง๋ในภาษาไทยนั่นเอง ส่วนช่ือเขา เหลียง
ซานเป็นสาํเนียงจีนกลาง แตจ๋ิ้วออกเสียง “เหน่ีย
ซวั” ซวัแปลว่า ภูเขา (ภูเขาช่ือเหน่ีย) ภาษาไทย
ใช้ เนียซัวเปาะ มาจาก เหน่ียซัวปอ (ซัวปอ
แปลว่าเนินเขา) ซอ้งกัง๋ฉบบัสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ ์ เรียก เขาเนียซวัเปาะ 
 เค้าโครงเ ร่ือง “ซ้องกั๋ง” เน่ืองจากมี
หลายสํานวนแปล ทั้ งบทความวิพากษ์ บท
วิเคราะห์หลายบท จึงขอยกเค้าโครงเร่ืองท่ีมี
หลายท่านกล่าวไว้อย่างย่นย่อท่ีสุดพอสังเขป
ดงัน้ี 
 “เ ร่ื อ ง ร า ว ข อ ง ห มู่ วี ร ช น ค น น อ ก
กฎหมาย ณ ชายนํ้ าเขาเหลียงซาน มีผูน้าํช่ือ ซ่ง
เจียง หรือ ซ้องกั๋ง เจ้าของฉายา ฝนทั่วฟ้า ท่ี
ร่วมกบัหมู่ผูก้ลา้โบกไมเ้ทา้คุณธรรมไปตลอด
ผนืพสุธา ทัว่ฟ้าครอบปฐพี...” 
 

 “ซอ้งกัง๋ หรือ ซ่งเจียง ผูน้าํกลุ่มโจรใน
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 (สมยัราชวงศ ์ซ่ง ของ
จีน) กลุ่มของซ่งเจียง ออกปล้นในดินแดน
มณฑลซานต๋งและเหอหนาน ก่อนท่ีจะยอมมอบ

54



ตัวกับทางการ ซ่งเจียงนั้นถือว่าเป็นหน่ึงในผู ้
กลา้หาญ แห่งสุดยอดวรรณกรรมของจีน โดย
เ ข า เ ป็ น ผู ้นํา ก อ ง โ จ ร แ ห่ ง เ ข า เ ห ลีย ง ซา น 
ท่ามกลางเหล่าโจรท่ีกลา้หาญ...” 

 “ซอ้งกัง๋ เป็นขุนโจรผูข้ึ้นช่ือในรัชสมยั
พระเจ้าซ่งเฟยจง แห่งราชวงศ์ซอ้ง (ราว พ.ศ. 
1664) ซ้องกั๋งมีซ้องกั๋ง เป็นขุนโจรผูมี้ช่ือใน    
รัชสมยัพระเจา้ซ่งเฟยจง แห่งราชวงศซ์อ้ง (ราว 
พ.ศ.1664) ซอ้งกัง๋มีสมุนฝีมือเยี่ยมในการรบพุ่ง
อยู่  36 คน ทําการปล้นสะดมทั่วบริเวณสิบ
จังหวดัแถบแควน้เหอเป่ยและซันตุง กองทัพ
รัฐบาลไม่อาจปราบได ้... ชีวประวติัของซอ้งกัง๋
ไดม้ีผูน้าํมาดดัแปลงและประพนัธ์เป็นนวนิยาย 
อนัเป็นวรรณกรรมช้ินเอกของจีน ผูป้ระพนัธ์ได้

สะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมจีน ในสมยันั้น เช่น
ภาพสะท้อนความคบัแคน้ อนัสืบเน่ืองจากถูก
ข้า ร า ช กา ร เ บี ย ด เ บี ย น บีท า  แ ละค ว า ม ไ ร้
ประสิทธิภาพของขา้ราชการ” 

“เป็นนิยายอิงประวติัศาสตร์ ท่ีจบัความ
จากเหตุการณ์ช่วงปลายราชวงศเ์ป่ยซ่ง ราว ค.ศ.
900 ว่าดว้ยเร่ืองของกบฏชาวนาหรือผูก้ลา้ 108 
คน ท่ีรวมตวักันปกป้องบ้านเมือง แต่เดิมเป็น
เร่ืองราวเล่าปากต่อปาก ต่อมาศิลปินพ้ืนบา้นนาํ
เร่ืองเล่ามาผกูเป็นเพลงง้ิว มีการประพนัธ์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรคร้ังแรกโดย ซือไน่อัน และ
ต่อมาได้รับการขัดเกลาจาก หลอกวา้นจง  ผู ้
ประพนัธน์วนิยายสามก๊ก บางแห่งว่า ซือไน่อนั
เป็นอาจารยข์องหลอกวา้นจง บางแห่งว่าเป็นคน
เดียวกัน ซอ้งกั๋ง ช่ือภาษาจีนว่า “สุยหู่จว้น” มี
ความหมายว่า “ลาํนาํริมฝ่ังนํ้ า” หมายถึง สถานท่ี
ซ่ึงเป็นแหล่งรวมตัวหรือฐานทัพของผูก้ลา้ทั้ง 
108 คน คือริมทะเลสาบเหลียงซานป๋อ”  
 “เหตุการณ์เกิดข้ึนในสมัยราชวงศ์ซ่ง
ในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง ช่วงน้ี
ฮ่องเตอ่้อนแอ ขุนนางกงัฉินมีอิทธิพล ตวัละคร
ทั้ ง  108 คน มีประวัติความเป็นมาแทบจะ
เหมือนกันหมดคือ ถูกขุนนางกลัน่แกลง้ กดข่ี
ข่มเหง ทําให้แต่ละคนล้ีภัยออกจากเมืองของ
ตัวเองมารวมตัวกัน ณ เขาเหลียงซาน    เพื่อ
ปราบปรามขุนนางชั่ว อนัท่ีจริงเหล่าผูก้ลา้ทั้ง 
108 คนน้ีคือ เทพยดาจุติลงมาเกิดเพื่อปราบยุค
เข็ญ เมื่อพวกเขาไดม้าพบกนั ก็สาบานตวัเป็นพี่
นอ้งกนั ผูน้าํคนสาํคญัคือ ซ่งเจียง หรือ ซอ้งกัง๋ 
ซ่งเจียงไดรั้บการยกย่องจากชาวยุทธ ทัว่หลา้ว่า

ภาพวาดจากมว้นหนงัสือโบราณของจีน 
 เร่ือง สุยหู่จว้น  (ซ้องกัง๋) 

วาดราวคริสตส์ตวรรษที่ 15 
(ภาพจาก วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี) 
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 ภาพจาก www.google.co.th – 108  ผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน 
(ซ้องกัง๋) 

เป็น “ฝนทนัใจ” เน่ืองจากเป็นคนท่ีมีจิตใจโอบ
ออ้มอารี...” 

“ซอ้งกัง๋ เป็นเร่ืองราวของชาวบา้นท่ีจบั
อาวุธข้ึนต่อสู้กับรัฐบาลในราชวงศ์ซ้องเหนือ 
(ค.ศ. 960-1127) เพื่อป้องกันตัว เพื่อความอยู่
รอด ถา้พวกเขาไม่สูพ้วกเขาก็จะไม่มีอนาคต ไม่
มีชีวิตรอด...” 
 “เป็นนิยายท่ีเป็นความผูกพนัระหว่าง
บุคคล  มีเน้ือหาลึกซ้ึงท่ีส่งผลสะเทือนจิตใจของ
มนุษย์ เด็กๆจะชอบเพราะอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
สนุกสนาน น่าติดตาม เป็นเร่ืองของตวัเด่น 108 
คนท่ีมี ท่ีมาท่ีไปต่างกัน แต่มีเหตุให้ต้องมา
รวมตัวกันท่ีป่าแห่งหน่ึง เพื่อต่อสู้กับทางราช
สาํนัก หนังสือเล่มน้ีสอนให้คนรู้จกัต่อสู้
เพื่อทวงสิทธิประโยชน์ของตน บทบาทท่ี
สาํคญัท่ีเร้าใจท่ีสุดคือ การตอบคาํถามท่ีว่า 
เราจะให้ผูอ่ื้นข่มเหงรังแกเราอย่างไม่มี
เหตุผลต่อไปหรือไม่...” 

“จุดมุ่งหมายสูงสุดของหนังสือ
เล่มน้ีคือ อยากให้ทุกคนเป็นคนกลา้ กลา้
ท่ีจะแสดงออก กลา้สู้ กลา้ท่ีจะยืนอยู่ใน
จุดยืนท่ีถูกตอ้ง เป็นตวัตั้งตวัตี เป็นกาํลงั
สาํคญัของชุมชน มีคาํพูดกล่าวไวว้่า “คน
ดีมีมาก แต่คนกลา้มีน้อย” หวงัว่าคาํพูดน้ี
จะไม่เป็นความจริง เพราะเราจะช่วยกนัเพ่ิมคนดี
และคนกลา้ในสงัคมของเราใหม้ากยิง่ข้ึน” 

“ซอ้งกัง๋ฉบบัการ์ตูน อมตะวรรณกรรม
ท่ีชาวจีนยกยอ่งว่าสนุกกว่าสามก๊ก  เป็นเร่ืองราว
ของขุนนางกงัฉิน กดข่ีข่มเหงประชาราษฎร์ จน
ผูอ้าจหาญ 108 คน ตอ้งหนีเขา้ป่า ชีวิตของพวก
เขา เล่าขานกนัปากต่อปาก” 

“เร่ืองราวของผูก้ลา้รวมตวักนัต่อตา้น
ขุนนางชัว่” 

กนกพร นุ่มทอง ผูเ้ขียนบทความ “ซอ้ง
กัง๋  กบฏท่ียอมจาํนน” กล่าวว่า ซอ้งกัง๋ หรือ ซ่ง
เจียง (ในภาษาจีนกลาง) เป็นบุคคลจริงใน
ประวติัศาสตร์พงศาวดารราชวงศ์ซ่ง บันทึก
เร่ืองราวกบฏซ่งเจียงเอาไวส้ั้นๆ ทั้งในพระราช
ประวติัพระเจา้ซ่งฮุยจง ประวติัโหวเหมิง และ
ประวติัจางซูเย่ พงศาวดารระบุว่า ปีท่ี 3 แห่ง
ศกัราช เซวียนเหอ (ค.ศ.1121) ในรัชกาลพระเจา้
ซ่งฮุยจงปลายราชวงศซ่์งเหนือ ซ่งเจียงและพวก
รวม 36 คน เป็นผูน้าํกลุ่มโจรกบฏ เคล่ือนไหว
อยูแ่ถบหวยหยาง  จิงตงและเหอเป่ย ราชสาํนัก

ส่งกาํลังมาปราบแต่กลุ่มกบฏมีกาํลงักลา้แข็ง
มาก ขุนนางช่ือโหวเหมิง เคยถวายฎีกาว่า ซ่ง
เจียง มีความสามารถ ทูลขอพระราชทานอภัย
โทษให้ซ่งเจียงและเสนอให้ซ่งเจียงไปปราบ
กบฏฟังล่า ซ่ึงเป็นกบฏอีกกลุ่มหน่ึง พงศาวดาร
ราชวงศ์ซ่งไม่ได้เอ่ยถึงว่าพระเจ้าซ่งฮุยจง มี 
พระราชวินิจฉัย เช่นไร ตลอดจนมิได้เอ่ยว่า 
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ต่อมาหลงัจากจาํนนต่อราชสาํนัก ซ่งเจียงไดไ้ป
ปราบกบฏ  ฟังล่าหรือไม่ ระบุเพียงว่าพระเจา้ซ่ง
ฮุยจง มีพระราชโองการให้ จางซูเย่ มาปราบ
กบฏซ่งเจียง ทา้ยสุดกบฏซ่งเจียงก็ยอมจาํนนต่อ
ราชสาํนกั 

 ในซ้องกัง๋ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์  สาํนวนเรียบง่าย  ตน้เร่ือง กล่าวถึง ซอ้ง
กัง๋(ตวัเอกของเร่ือง) ว่า ซอ้งกัง๋ เดิมเป็นคนทาํไร่
นา อยากเป็นขุนนาง ต่อมาได้เป็นขุนนางชั้น
ผูน้้อยฝ่ายบุ๋น เมืองฮุนเสียกุย้ รูปร่างตํ่าหน้าดาํ 
คนทั้งหลายเรียกว่า โอวซ้องกั๋ง (โอว แปลว่า 
ด ํา) เป็นคนซ่ือสัตย์กตัญํู การหนังสือชํานิ
ชาํนาญคล่องแคล่วดี รู้งานฝ่ายบุ๋น ลึกซ้ึงใจคอ
โอบออ้มอารี คนท่ีมีฝีมือเขม้แข็งก็มาสวามิภกัด์ิ
เป็นพวกพอ้งมาก ผูใ้ดยากจนขดัสนส่ิงใดมาหา
ก็ให้เงินทองข้าวของทุกคน ราษฎรชาวบ้าน

สรรเสริญนบัถือมาก เวลาว่างธุระการงานไม่มี ก็
ฝึกหัดเพลงอาวุธต่างๆ คล่องแคล่วดี   มีฝีมือ
เขม้แข็ง คนทั้งปวงเรียกว่า กิบสิโหว แปลว่า ฝน
ตกถกูตอ้งตามฤดู ต่อมาถกูกล่าวหาว่าเป็นไส้ศึก
พวกโจรแห่งเขาเนียซวัเปาะ และฆ่าภรรยาตาย 
จนทางการจบัตัวได ้ลงโทษเฆ่ียนแลว้สักหน้า
เนรเทศไปเมืองกงัจิว จนในท่ีสุดก็เขา้กลุ่มโจร
แห่งเขาเนียซวัเปาะ จนไดรั้บการยอมรับให้เป็น
หัวหน้าในเวลาต่อมา มีพี่น้องร่วมสาบานท่ีมี
อุดมการณ์เดียวกัน 108 คน และพลพรรคอีก
เป็นพนัคน จากนั้นก็เป็นเร่ืองราวการต่อสู้กับ
การปราบปรามของทางการ การต่อสู้กบัขุนนาง
กงัฉิน และการช่วยเหลือชาวบ้านของตวัเอกๆ 
ของเร่ือง 
 

ท้ายเร่ืองกล่าวถึงความพยายามของ
ทางการในการปราบกลุ่มโจร กลุ่มกบฏ มากมาย 
หลายกลุ่ม ซ่ึงมีอยูท่ั้ง 4 ทิศ หลายต่อหลายคร้ังท่ี
กองทพัทางการ พ่ายแพก้องทพัหรือกองกาํลงั
ของกลุ่มโจรแห่งเขาเนียซวัเปาะ (ตาํบลเขาเนีย
ซวัเปาะ) ท่ีมีซ้องกัง๋เป็นหัวหน้า สํานวนฉบับ
สมเด็จเจ้าพระยาฯ เรียกซ้องกั๋งว่าเป็นเจ้าของ
ตาํบลเขาเนียซวัเปาะ จนขุนนาง  ทูลเสนอแก่
พระเจา้ซ้องฮุยจง (บางสํานวนเรียกพระเจา้ซ่ง
ฮุยจง) หาทางเกล้ียกล่อมซอ้งกัง๋ มาช่วยราชการ
ดีกว่าจะเสียไพร่พลไปปราบปรามอยา่งท่ีผา่นมา 
และว่า ซอ้งกัง๋ มีจุดอ่อนอยูท่ี่รักยศ อยากเป็นขุน
นางแต่ไม่มีโอกาส พระเจา้ซอ้งฮุยจง จึงทรงให้
พนกังานแต่งหนงัสือเกล้ียกล่อมซอ้งกัง๋ เม่ือซอ้ง
กัง๋ไดรั้บหนงัสือ จึงพดูแก่ทหารทั้งปวงว่า“พระ
เจ้า ซ้องฮุยจง มีหนังสือรับส่ังให้ เข้ าไปทํา

ภาพวาดการต่อสู้บนหลังม้า  จากวรรณกรรมจีน 
เ ร่ื อ ง สุ ย หู่ จ้ ว น ( ซ้ อ ง กั๋ ง ) ( ภ า พ จ า ก 

www.google.co.th – 108 ผู ้กลา้แห่งเขาเหลียง
ซาน (ซ้องกัง๋)) 
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ราชการ สมดังท่ีคิดไว้ เรามีความยินดีนัก ท่าน
ท้ังปวงจงพร้อมใจยินดีด้วยกันเถิด อย่าทํา
แก่งแย่งให้เสียการเลย” 

 

 หลงัจากซอ้งกัง๋ยอมเขา้ทาํราชการ (บาง
สํานวนว่ายอมจาํนน) พร้อมเพื่อนพอ้งน้องพี่
ร่วมสาบานส่วนหน่ึง  บางคนไม่ยินดีเข้ารับ
ราชการก็กลบับา้นเกิด บางคนออกบวช ท่ีรับ
ราชการมีหน้าท่ีราชการกันทั่วหน้า ช่วยปราบ
กลุ่มโจร กลุ่มกบฏ จนโจรผูร้้ายราบคาบ ต่อมา
พระเจา้ซอ้งฮุยจง ทรงแต่งตั้งให้ซอ้งกัง๋เป็นขุน
นางสาํเร็จราชการเมืองฌอ้จิว ราษฎรมีความสุข   
สมบูรณ์ ทา้ยสุดของเร่ืองซอ้งกัง๋กล่าวถึงพระเจา้
ซอ้งฮุยจง ทรงคิดถึงคุณท่ีซอ้งกัง๋ทาํใหบ้า้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงพระราชทานสุราใหขุ้นนางเจา้พนกังานนาํไป
พระราชทานแก่ซ้องกั๋ง ณ เมืองฌ้อจิว แต่ถูก  
ขุนนางกงัฉินแอบใส่ยาพิษ ซอ้งกัง๋ เป็นคนซ่ือ  
มีความภกัดีต่อพระเจ้าซอ้งฮุยจงเป็นอย่างมาก 
ไม่คิดระแวง ด่ืมสุราผสมยาพิษจนถึงแก่ความ
ตายในท่ีสุด 
 บาง ท่าน ว่ า  “ ซ้องกั๋ ง ”  เ ป็นนิ ย าย
การเมอืง บ้างว่าเป็นนิยายอ่านสนุกๆ ท่านผู้ อ่าน
คดิอย่างไร การที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี 
สุริยวงศ์ส่ังให้แปลซ้องกั๋งเป็นภาษาไทยส านวน
แรก (เมือ่ 144 ปีที่ผ่านมา) มเีจตนาจะให้คนไทย
ได้เรียนรู้อนัใดหรือไม่ 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
หนังสือ 

กนกพร  นุ่มทอง,  “ซอ้งกัง๋ กบฏท่ียอมจาํนน” ในศิลปวฒันธรรม, ปีท่ี 31 ฉบบัท่ี 7 (พฤษภาคม 2553). 
ราชบณัฑิตยสถาน, “ซอ้งกัง๋” ในสารานุกรม เล่ม 11 พิมพค์ร้ังท่ี 2 .กรุงเทพ: รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977), 2524 

สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ.์ ซ้องกัง๋. ธนบุรี: ศิลปาบรรณาคาร, 2514 

สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ.์ ซ้องกัง๋.ธนบุรี : คลงัวิทยา, 2505 

อภิรักษ ์ เกษมผลกลู. “200 ปี คุณสุวรรณ (2352-2552) ” ในศิลปวฒันธรรม, ปีท่ี 31 ฉบบัท่ี 7 (พฤษภาคม 2553). 
สารนิเทศอเิลก็ทรอนกิส์ 

เวบ็ไซต ์http://www.google.co.th – ซอ้งกัง๋ 

เวบ็ไซต ์http://www.wikipedia.org/wiki-ซอ้งกัง๋ 
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………………………………… 
    ภาพจาก Website Google : น ้าท่วม 2554 

...ปกิณกะ 

                จอดรถหนีน ้าบนทางด่วน                                      ที่ดอน น ้ายังท่วมถึง 

มหาอุทกภัย 2554 

น ้าท่วมถึงกรุงเทพมหานคร 

>> ผลิตภัณฑ์กันน ้า 

น ้าใจคนไทยด้วยกัน << 





ฝากไว้ในแผ่นดนิ  ด้วยความจงรักภักดี 
 

พรไพจิตร  อนันตสมบูรณ์ 
 

ค่อนดึกของคืนวนัหน่ึง หลงัจากท่ีขา้พเจา้ได้
ถวายสักการะและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ
สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพณัณวดี ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ในพระ

บ ร ม 
มหาราชวงั 
ด้วยส านึก
ใ น พ ร ะ
ม ห า
กรุณาธิคุณ
ท่ีประทาน
แก่ข้าพเจ้า 
ในช่วงเวลา
ท่ี ข้ า พ เ จ้ า
ไดมี้โอกาส
รั บ สน อ ง
พ ร ะ เ ด ช
พ ร ะ คุ ณ

อย่างใกลชิ้ด จวบจนเกษียณอายุราชการจากวชิราวุธ
วิทยาลยันั้น แมว้่าเวลาจะผา่นล่วงเลยมานานแลว้ แต่
ทว่ าความจง รักภัก ดี  และความส า นึกในพระ
กรุณาธิคุณนั้น ยงัคงจารึกอยู่ในใจของขา้พเจา้เสมอ
ไม่เส่ือมคลาย  
  คืนนั้นเป็นคืนขา้งแรม ซ ้ าทอ้งฟ้ายงัถูกปก
คลุมด้วยเมฆฝนจนดูทึมเทาไปทั่วบริเวณ ฝนตก    
พร าๆ อยูต่ลอดเวลา ขา้พเจา้ลงจากพระท่ีนัง่ดุสิตมหา
ปราสาทเดินผ่านประตูพรหมโสภา ซ่ึงเป็นประตูใน
แนวก าแพงแก้ว กั้ นระหว่างพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาทและพระ ท่ีนั่ งจัก รีมหาปราสาทเ สียง
พระสงฆท์รงสมณศกัด์ิ สวดพระอภิธรรมพระศพดงั
แว่วลอยลมมา ประสานกบัเสียงประโคมย  ่ายาม รู้สึก
เยน็เยียบจบัขั้วหัวใจทั้งก าสรดและอาดูร ขา้พเจา้หัน
กลับทอดสายตาไปยงัพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
ภายในพระท่ีนั่งยงัคงสว่างไสว ข้าพเจ้ายกมือข้ึน
ถวายบงัคม พระศพอีกคร้ังหน่ึง  พร้อมทั้งร าพึงในใจ
วา่ “พระเสดจ็จากฟ้าคืนสู่ฟ้า” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ขียน เขา้เฝ้าถวายงาน สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี
เม่ือคร้ังรับราชการ ณ วชิราวธุวิทยาลยั 

พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท (กลางภาพ) ในหมู่พระมหาปราสาทราชมณเฑียร   
ในพระบรมมหาราชวงัยามค ่าคืน (ภาพจาก www.tosshiya.blogspot.com) 
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เม่ือเดินผ่านประตูพรหมโสภาออกมาแลว้ 
เบ้ืองหน้าคือพระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท ซ่ึงเป็นเขต
พระราชฐานชั้นกลาง พระท่ีนั่งเด่นเป็นสง่าในแสง
สลวัซีดจางของคืนขา้งแรม ระหว่างกลางพระท่ีนั่ง
หมู่ในพระมหาปราสาทราชมณเฑียร ท่ีทรงสร้างไว้
แต่คร้ังรัชกาลท่ี 1 ทอ้งฟ้าฉ ่าฝน เมฆคร้ึม แสงจนัทร์
สลวัๆ มีแสงสว่างจากดวงไฟท่ีตามไวใ้นท่ีต่างๆ เป็น
ระยะๆ ยิง่ท าใหบ้รรยากาศรอบกายวงัเวงและเศร้าซึม
ยิ่งข้ึน ขา้พเจา้หยุดเดินแหงนหนา้ข้ึน เพ่งสายตาตรง
ไปยงันพศูล ซ่ึงเป็นยอดท่ีสูงท่ีสุดของพระท่ีนั่ง ใน
เวลานั้น มองไม่เห็นแมแ้ต่ช่อฟ้าใบระกาหรือนพศูล 
คงมีแสงไฟท่ีตามไวท่ี้ยอดนพศูล ระยิบระยบัไกล
แสนไกล เสียดฟ้า คร้ันยืนเพ่งมองฝ่าความมืดไปยงั
พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท อนัเป็นพระราชมณเฑียร
สถานท่ีส าคัญองค์หน่ึง ภาพท่ีปรากฏแก่สายตา
ขา้พเจา้ในคืนวนัจนัทร์อบัแสง เลือนลางเหมือนภาพ
ฝันในจินตนาการ แม้ภาพจะไม่แจ่มชัดเหมือน
มองเห็นในเวลากลางวนั แต่ก็ประจกัษใ์นใจว่าพระท่ี
นั่งองค์น้ี สง่างามวิจิตรบรรจงเป็นความงามท่ีทรง
พลงั ขรึมขลังหาท่ีเปรียบมิได้ เสมือนเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีรวมพลงั ศรัทธา และความเคารพ
บูชาของเหล่าปวงชนชาวไทยให้มารวมไว ้ณ ท่ีน้ี 
หรืออาจเปรียบเสมือนชะลอวิมานชั้นฟ้าบนสรวง
สวรรค์อันไกลโพ้น  ซ่ึงเป็นท่ีประทับของเหล่า   
เทพยดา  ยากท่ีมนุษย์ผูใ้ดจะสามารถไปถึงได้ มา
นิรมิตไวใ้ห้เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ภาพท่ีปรากฏแก่
สายตาของขา้พเจา้ในเวลานั้น ท าให้ร าลึกถึงบทร้อย
กรองของนายชิต  บุรทัต ท่ีบรรยายไวใ้นหนังสือ
สามคัคีเภทค าฉนัทว์า่ 

 
 
 

 ขา้พเจา้หยุดยืนมองความงามของพระท่ีนั่ง
จกัรีมหาปราสาท ในความมืดสลวัและม่านเมฆฝนอยู่
ระยะหน่ึง จึงเดินผา่นประตูพิมานไชยศรี ออกมาเพื่อ
กลับบ้าน พลันก็ร า ลึกได้ว่ าพระท่ีนั่งจัก รีมหา
ปราสาทองค์น้ีมีเร่ืองราวเก่ียวเน่ืองกับพ่อของเรา 
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 
มีประวัติความเป็นมาท่ีพวกเราควรทราบไว ้เป็น
เคร่ืองประดบัความรู้ ความภาคภูมิใจของของเหล่า
ลูกสมเดจ็เจา้พระยา ขา้พเจา้จึงขอน ามาเล่าสู่กนัฟัง 

พอเดินผ่านประตูพิมานไชยศรีเขา้มา ก็จะ
เดินอยู่บนถนนอมรวิถี ซ่ึงเป็นถนนสายในสุดของ
เขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นถนนท่ีปูอดัดว้ยแผ่น
หิน ตรงเบ้ืองหนา้คือพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท พระ
ท่ีนั่งองค์น้ีสร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ในท่ามกลางพระราชมณเฑียร
หมู่ใหญ่ สร้างต่อเน่ืองกนัถึง 11 องค์ ตั้งแต่รัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลท่ี 1 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทอยู่ระหว่าง
กลางพระท่ีนั่งในพระมหาปราสาทราชมณเฑียร
เหล่านั้น 

 
ในชั้นแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างในแบบสถาปัตยกรรม
ยุโรป จึงโปรดให้จ้างสถาปนิกจากสิงคโปร์ช่ือ 
มิสเตอร์ยอน คูลนิช เป็นนายช่างหลวง ท าการ

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ส ร้ า ง พ ร ะ ท่ี นั่ ง จั ก รี ม ห า
ปราสาท เม่ือ พ.ศ.2419 และ
เสด็จฯยกยอดปราสาทใน 
พ . ศ . 2421( ภ า พ จ า ก   
www.chaoprayanews.com) 

    สามยอดยะเย่ียมยละระยบั    วะวะวับสลบัพรรณ์ 
ช่อฟ้าตระการกละจะหยนั         จะเยาะยัว่ทิฆัมพร 
    บราลีพิลาศศภุจรูญ           นพศูลประภัศร 
หางหงส์ผจงพิจิตระงอน            ดจุะกวักนภาลยั…. 
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สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ผู ้ ส า เ ร็ จ ร า ช ก า ร แ ท น
พระองค์ รัชกาลท่ี 5 พ.ศ.
2411 – พ.ศ.2416 

ออกแบบมี มิสเตอร์ แฮนร่ี คูลนิช เป็นนายช่างผูช่้วย 
ห ลั ง ค า พ ร ะ ท่ี นั่ ง อ ง ค์ น้ี แ บ่ ง เ ป็ น ส า ม ต อ น 
ประกอบด้วย องค์กลาง องค์ตะวันตก และองค์
ตะวนัออกนั้น ก าหนดให้สร้างเป็นหลงัคารูปโดม
กลม ในขณะท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยูน่ั้น สมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ไดเ้ขา้
เฝ้ากราบบังคมทูลขอให้
สร้างเป็นปราสาท โดย
อา้งเหตุผล 2 ประการคือ 
 1.  กรุงศรีอยุธยา
มีปราสาทเ รียงกันสาม
องค์ คือ พระท่ีนั่งวิหาร
สม เ ด็ จ  พ ระ ท่ีนั่ ง ส ร ร
เพชญป์ราสาท และพระท่ี
นัง่สุริยาศน์อมรินทร์ ส่วน
ท่ีกรุงเทพฯ มีหมู่พระท่ีนัง่ 
จกัรพรรดิพิมาน กบัพระท่ี
นั่งดุสิตมหาปราสาทอยู่
แล้ว พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทสร้างตรงกลาง ก็
เ ป รี ยบ เส มื อนพระ ท่ีนั่ ง ส ร ร เพชญ์ป ร าส าท 
เพราะฉะนั้นพระท่ีนั่งจกัรีจึงควรสร้างเป็นประสาท
ดว้ย 
 2.   นับตั้ ง แ ต่ส ร้ า งก รุ ง รั ตนโก สินท ร์ 
พระมหากษตัริยไ์ดท้รงสร้างปราสาท
ทุ ก รั ช ก า ล ใ น รั ช ก า ล ท่ี  1 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชทรงสร้างพระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาท  ในสมัย รัชกาล ท่ี  2 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหล้า
นภาลยั ไม่ไดท้รงสร้างปราสาท แต่ถึง
รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระ

ท่ีนัง่มหิศรปราสาทข้ึน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ชนกนาถ ในรัชกาลท่ี 3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยู่หัว ทรงแปลงพระท่ีนั่ง สุทไธสวรรย ์ซ่ึงเดิม
สร้างเป็นพลบัพลามาแต่คร้ังรัชกาลท่ี 1 ทรงเปล่ียน
ห ลั ง ค า เ ป็ น ย อ ด ป ร า ส า ท ใ น รั ช ก า ล ท่ี  4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ 
ให้สร้างพระท่ีนั่งอาภรณ์พิโมกขป์ราสาท (คดัจาก
หนงัสือสถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวงัเล่มท่ี 1) 

ดว้ยเหตุน้ีและดว้ยเหตุแห่งความจงรักภกัดี 
ประกอบกบัความสามารถของสมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ท่ีปรากฏแก่พระเนตร
พระกรรณมาเป็นเวลาชา้นาน ทรงพระราชด าริแลว้
ทรงเห็นชอบตามท่ีสมเด็จเจา้พระยา กราบบงัคมทูล
ทว้งจึงทรงอนุโลมตาม และโปรดฯให้เปล่ียนทรง
หลงัคาจากโดมกลมมาเป็นรูปปราสาทสามยอด ดงั
ปรากฏในปัจจุบนั โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาภาณุวงศ์
มหาโกษาธิบดี (ทว้ม บุนนาค) เป็นแม่กอง พระยา
เวียงในนฤบาลเป็นผูก้  ากับดูแลทุกอย่าง และพระ
ประดิษฐ์การภกัดี เป็นผูต้รวจก ากบับญัชีส่ิงของทั้ง
ปวง ทรงวางศิลาฤกษเ์ม่ือวนัพุธ แรม 10 ค  ่า เวลาเชา้ 
2 โมง กบั 36 นาที ( 7 พฤษภาคม พ.ศ.2419 ) ต่อมา
ไดพ้ระราชทานนามพระท่ีนั่งองคน้ี์ว่าพระที่น่ังจักรี
มหาปราสาท 

พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตก หลงัคาเป็นยอด

ปราสาทแบบไทย 3 ยอด วิจิตรตระการตายิง่ (ภาพจาก www.paanoramio.com) 
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 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระราช
มณเฑียรสถานส าคญัองค์หน่ึง เป็นสถานท่ีส าหรับ
พระมหากษัตริย์ทรงใช้ต้อนรับแขกเมือง คณะ
ทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นตราตั้ ง หรือ     
ศุภอักษรตามพิธีการทูตและบางโอกาสก็ใช้เป็นท่ี
พระราชทานเล้ียงอาหารแก่พระราชอาคนัตุกะผูมี้
เกียรติหรือเจา้นายต่างประเทศ รวมถึงอาคนัตุกะส่วน
พระองค ์เป็นตน้ 
 พระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาทสร้างข้ึนในแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยน าศิลปะของไทยมา
ประกอบกับสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ วิกตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ 
ลกัษณะเป็นอาคารตึกสูง 3 ชั้น นบัแต่เบ้ืองล่างข้ึนไป 
ก่อสร้างเป็นตึกในศิลปะแบบตะวนัตก แต่หลงัคาเป็น
ศิลปะไทยแท้ มียอดประสาท 3 ยอด เรียงกัน จาก
ดา้นตะวนัออกไปตะวนัตก รูปลกัษณ์ขององคพ์ระท่ี
นัง่เป็นอาคารรูปตวัที ตอนบนของตวัทีนั้นเป็นส่วน
ขององคพ์ระท่ีนัง่ดา้นหนา้ สร้างเป็นอาคารสูง 3 ชั้น 
ส่วนดา้นหลงัเป็นอาคารชั้นเดียว แต่ยกพื้นเสมอชั้น
กลางของตวัอาคาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจ้าขอเวน้ไม่กล่าวถึงรายละเอียดของ
การก่อสร้าง รวมถึงการตกแต่งภายในพระท่ีนั่งฯ ท่ี
เป็นศิลปะแบบไทยแท้ ล้วนวิจิตรบรรจงงดงาม 
เพราะความประสงคข์องขา้พเจา้ตอ้งการเล่าเร่ืองราว
ของสมเด็จพ่อ สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ท่ีมีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างและบนัดาลให้พระท่ี
นัง่องคน้ี์ งามสง่าเด่นเป็นประธานอยู่ในหมู่พระราช
มณเฑียร เป็นความงามท่ีเกิดจากความจงรักภกัดี และ
ความส านึกแห่งความเป็นไทย ยากท่ีจะหาผูใ้ดเสมอ
เหมือนได้ จึงนับเป็นมรดกท่ีมีค่ายิ่ง ควรแก่การ
ภาคภูมิใจ และสมควรท่ีจะตอ้งด ารงรักษาให้ถาวร
ยัง่ยนืตลอดไป 
 ความส าคญัของพระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท 
นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ี
ผสมผสานกนัอย่างงดงามยิ่งแลว้ ในอดีตยงัเคยเป็น
พระวิมานท่ีบรรทมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ทั้ งเป็นท่ีเสด็จออกขุนนางเพื่อการบริหารราชการ
แผน่ดิน และท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นท่ีประกอบพระราชพิธี
ต่างๆ และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลอ่ืนๆ ณ พระท่ีนั่ง
จกัรีมหาปราสาทน้ีมาตลอดจวบจนถึงรัชกาลปัจจุบนั 
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ข้าพเจ้าตั้ งใจเล่าเ ร่ือง พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท ซ่ึงเป็นพระท่ีนั่งท่ีส าคัญนอกจากจะได้
ประจักษ์ในความงดงาม อันทรงคุณค่าทั้ งในด้าน
สถาปัตยกรรม วฒันธรรมประเพณี ศิลปกรรมและ
ประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นท่ียอมรับว่า 
พระบรมมหาราชวงั นอกจากจะเป็นถ่ินก าเนิดของ
วฒันธรรมท่ีหลัง่ไหลออกไปสู่ประชาชนคนสามญั
แ ล้ ว  ย ั ง เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ ย ศ แ ด่
พระมหากษตัริย ์และศกัด์ิศรีของประเทศชาติ ทั้งยงั
เป็นสมบติัล ้าค่าของชาติบา้นเมืองเราอีกดว้ย 
 หากวนัใดวนัหน่ึงท่ีบรรดาผูไ้ดช่ื้อว่าเป็นลูก

สมเด็จพ่อ มีโอกาสได้ไปเยือนพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวงัแลว้ คงจะหวนระลึก
ถึงเร่ืองราวของส่ิงก่อสร้างท่ีมหัศจรรยง์ดงามราวกบั
เทพนิรมิตองค์น้ีว่าส าเร็จสมบูรณ์ด้วย ฝีมือมนุษย์
มิใช่เทพหรือพระวิษณุกรรมมาสร้างสรรค์ และ
สมเด็จพ่อของเราสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี         
สุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) เป็นผูมี้ส่วนส าคญัยิ่งผูห้น่ึง
ในการเนรมิตพระท่ีนัง่องคน้ี์ให้พวกเราร าลึกถึงดว้ย
ความภาคภูมิใจเคารพศรัทธาและกตญัญูกตเวทิตาใน
ความดีงาม ของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค) ตลอดไป 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เสดจ็ออก ณ มุขเดจ็ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
7 รอบ วนัท่ี 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2554 
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ค าว่า “มหาราช” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 หมายถึง ค  า ท่ี
มหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้แผน่ดินว่า
เป็น ผูเ้ก่งกลา้สามารถ ยิ่งใหญ่หรือโดดเด่นกว่า
พระองคอ่ื์น (เทียบเท่า The great ของต่างประเทศ) 
หรือใช้เป็นธงประจ าพระองค์พระเจ้าแผ่นดิน
เรียกว่าธงมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้ น ค  าว่า  “มหาราช” จึงหมายถึง 

พระมหากษัต ริ ย ์ผู ้ทรง มีพระ คุณอันยิ่ ง ใหญ่        
ทรงมีวีรกรรมท่ีส าคญั   โดดเด่นกว่าพระองค์อ่ืน 
เช่น การกอบกูเ้อกราช การรักษาอธิปไตย  การเป็น 

 
 
 
 
 

นกัรบ นกัปกครอง เป็นนกัปราชญร์าชกวีและสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่บา้นเมือง พระมหากษตัริย ์
ของไทยตั้งแต่สมยัสุโขทัยจนถึงปัจจุบันท่ีได้รับ
การยกย่องเทิดทูนจากปวงชนชาวไทยและถูก
บันทึกในท า เนียบประวัติศาสตร์ ท่ีทรงมีพระ
สมญัญานามว่า “มหาราช” ต่อจากทา้ยพระนาม มี
อยูท่ั้งหมด  7  พระองค ์

ท่ีผูเ้ขียนจะพูดถึงคือ “มหาราชองค์ท่ี 6” 
พระบาทสมเด็ จพระ จุ ลจอม เกล้ า เ จ้ าอยู่ หั ว               
รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้รับพระราช
สมญัญานามว่า “พระปิยมหาราช” ครองราชยใ์น
ระหว่าง พ.ศ.2411 - 2453 

พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ นักปกครอง 
ท่ีมีกุศโลบายลุ่มลึกพาประเทศชาติผ่านพน้ยุคล่า
อาณานิคม แมจ้ะเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ก็ได้
รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น ทรงจัดระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินไปสู่ระบบใหม่และทรงเลิก
ทาสให้หมดส้ินจากแผ่นดินไทย โดยไม่ต้องเสีย
เลือดเน้ือและรบราฆ่าฟันกันเองเหมือนอย่างบาง
ประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
“พระปิยมหาราช” (รัชกาลท่ี 5) ประสูติเมื่อวนัท่ี  
20 กนัยายน พ.ศ.2396  เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาล
ท่ี 4) กับสมเด็จพระเทพศิ รินทราบรมราชินี  มี    

มหาราชและเสนาบดีผูย้ิง่ใหญ่ 
ชนะพงศ์พนัธ์ุ   ชนะพลไกร 
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เจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 
ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2411 - 2416 

พระขนิษฐาร่วมพระราชชนนี 1 พระองค์ และ   
พระอนุชา 2 พระองค ์

การเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ เกิดข้ึน 
หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 4 เสด็จสวรรคต เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.
2411  

อคัรมหาเสนาบดีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ 
ในขณะนั้ นได้เรียกประชุมขอค าเห็นชอบ ซ่ึงมี  
พระบรมวงศานุวงศ์ 16 พระองค์ คณะสงฆ์ชั้ น 
ราชาคณะ 24 รูป มุขอ  ามาตยร์าชเสวกอีก 19 ท่าน  
และมีมติ เอกฉันท์ให้อัญเ ชิญ สมเด็จพระเจ้า         
ลกูยาเธอเจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ 
ข้ึนครองราชสมบัติ เป็นรัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศ์
จกัรี 

ก า ร ข้ึ นค รองร า ชสมบั ติ ใ นค ร้ั งนั้ น  
พระบาทสมเด็ จพระ จุ ลจอม เกล้า เ จ้าอยู่หั ว              
มีพระชนมายไุด ้15 ปี ท่ีประชุมขุนนางผูใ้หญ่  และ
พระบรมวงศานุวงศ์จึงคัดเลือกให้ “เจ้าพระยา      
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”  ซ่ึงในขณะนั้ นเป็น   
สมุหกลาโหม ข้ึนเป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน มี
อ  านาจสิทธ์ิขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน       
มีอาญาสิท ธ์ิสั่งประหาร ชีวิตคนท่ีควร ถึงแ ก่  
อุกฤษฏโ์ทษได ้

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
ด ารงต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน ระหว่าง  
พ.ศ.2411 - 2416 ขณะนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญั
เกิดข้ึนแก่บา้นเมืองหลายเร่ือง มีเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นผูส้ าเร็จราชการ
แผน่ดิน คือ “การปราบอั้งยี”่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อั้ งยี่”  เ กิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศจีน 

กล่าวคือ  เมื่อพวกเม่งจู ไดเ้มืองจีนไวใ้ตอ้  านาจแลว้
จึงตั้งราชวงศไ์ตเ้ชง้ข้ึน 

ลุถึง พ.ศ.2207 พระเจ้าคังฮี ไดเ้สวยราชย์
เป็น รัชกาลท่ี 2 ของราชวงศ์ไต้เช้ง ได้มีพวก      
ฮวนเฮงโน้ว หรือพวกฮวน ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตก
ยกกองทัพมาตีเมืองจีน เจ้าเมืองท่ีรักษาหัวเมือง
ชายแดนจีน ต่อสู้ขา้ศึกไม่ไดจึ้งถอยร่นมา พระเจา้
กรุงจีนหาตัวแม่ทัพท่ีจะไปสู้รบไม่ได ้ จึงให้ออก
ประกาศว่า ใครอาสาปราบพวกฮวนไดจ้ะประทาน
ทองเป็นบ าเหน็จ คือ ทองหนัก 1 หมื่นต าลึง และ 
จะให้ปกครองผูค้น 1 หม่ืนครัวเรือน คร้ังนั้นมีวดั
แห่งหน่ึงอยู่บนภูเขากุ ้ยเลง้ แขวงเมืองเก้ียนเล้ง    
ในดินแดนจีนฮกเก้ียง มีหลวงจีนอยู่ด้วยกัน 128 
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องค์ มีวิชาความรู้ด้านต่างๆ อาสาออกไปสู้รบ   
พระเจ้ากรุงจีนยินดี จึงสั่งให้ขุนนางจีนผู ้ใหญ่     
คนหน่ึง ช่ือ เต็งกุนตัด  คุมกองทัพไปกับพวก    
หลวงจีนได้สู้รบกัน กองทัพพระเจ้ากรุงจีนมี       
ชยัชนะ  พระเจา้กรุงจีนจะประทานรางวลัให้ แต่
หลวงจีนไม่รับยศศกัด์ิ ขอเพียงรับทองค าหน่ึงหม่ืน
ต าลึงไปบ ารุงว ัดแล้วกลับไปจ าศีลภาวนาท่ีว ัด
เช่นเดิม 

ต่อมาเกิดสงครามแย่งชิงกันเป็นใหญ่ใน
แผน่ดินจีน ระหว่างราชวงศไ์ตเ้ชง้ ราชวงศไ์ตเ้หม็ง 
พวกไตเ้หมง็ถูกปราบปราม แตกหนีไปในแผ่นดิน
ต่างๆ แลว้รวบรวมผูค้นตั้งสมาคมลบัข้ึนเรียกว่า 
“เทียนต้ีฮวย” แปลว่า “ฟ้าดินมนุษย”์ และตั้งช่ืออีก
อย่างว่า “ซาฮะ” แปลว่า “องค์สาม” คือ “ฟ้าดิน
มนุษย”์ และตั้งแบบแผนของสมาคมทั้งวิธีสบถ
สาบาน รับสมา ชิกและข้อบังคับสมา ชิกกับ
อากัปกิริยาท่ีจะแสดงความลบัต่อกันให้รู้ว่าเป็น
พวกเดียวกนั จึงเกิดสมาคมลบัท่ีเรียกว่า “อั้งยี่” ข้ึน
ในเมืองจีน รัฐบาลจีนเม่ือรู้ว่าใครเป็นพวกอั้งยี่ก็จบั
ฆ่าท้ิง แต่พวกสมาคม “เทียนต้ีฮวย” หรือ “ซาฮะ”  
ก็ยงัมีอยูใ่นจีนและแยกยา้ยกนัไปตั้งสมาคมลบันอก
ประเทศ 

เม่ือองักฤษตั้งสิงคโปร์ข้ึนนั้น พวกจีนก็เร่ิม
ตั้งอั้งยี่หรือสมาคมลบัดงักล่าวข้ึนในแหลมมาลาย ู
องักฤษเห็นว่าไม่เป็นอนัตรายจึงไม่เขม้งวด แต่ตอ้ง
อยูภ่ายในอาณัติขององักฤษเท่านั้น เม่ือเศรษฐกิจใน
แหลมมาลายูเจริญข้ึน พวกพ่อค้าท่ีขุดเหมืองแร่
ดีบุกและท าเรือกสวนต้องการแรงงานจึงว่าจ้าง
คนงานจากเมืองจีนมากข้ึน พวกน้ีจึงจดัตั้งสมาคม

ลับอั้ งยี่ ข้ึนในแหลมมลายูและขยายเข้ามาย ัง
ประเทศไทย 

อั้ งยี่แรกมี ข้ึนในรัชกาลท่ี  3 เ น่ืองจาก
องักฤษเอาฝ่ินจากอินเดียเข้าไปขายยงัประเทศจีน
มากข้ึน พวกจีนตามชายฝ่ังทะเลพากันสูบฝ่ินกัน
แพร่หลาย พวกจีนบางส่วนได้เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยและน าวฒันธรรมการสูบฝ่ินเข้ามา
เผยแพร่แก่คนไทยมากข้ึนเป็นล าดับ ต่อมาถึง
รัชกาลท่ี 4  จึงมีพระราชด ารัสให้มีการตรวจจบัฝ่ิน
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงเป็นเหตุให้มีการ
ลักลอบน าฝ่ินเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผ่าน
สมาคมลบัหรืออั้งยี่ท่ีพวกน้ีตั้งข้ึนจึงเกิดการปะทะ
กนักบัทางการหลายคร้ังจนส้ินรัชกาลท่ี 4 

ลุปีพุทธศกัราช 2411 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จข้ึนครองราชยแ์ต่ยงัทรง
พระเยาวย์งัไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ โดยมีเจา้พระยา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผูส้ าเร็จราชการ
แผน่ดินตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

ขณะท่ีก  าลงัเปล่ียนรัชกาลได้มีพวกอั้งยี่
พวกหน่ึงในกรุงเทพฯ ต่อสู้กับเจา้ภาษีฝ่ินในโรง
กงก๊วนท่ีริมฝ่ังสัมพนัธวงศจึ์งสู้รบกนัท่ีส าเพ็ง พอ
เปล่ียนรัชกาลอั้งยีพ่วกหน่ึงก็คุมพรรคพวกไปเท่ียว
ปลน้ราษฎรในแขวงจงัหวดันครไชยศรีและมีทีท่า
ว่าจะก าเริบข้ึนในกรุงเทพฯ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์     
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผู ้ส า เ ร็ จราชการแผ่นดิน 
ในขณะนั้ น จึงส่งก  าลังเข้าปราบปรามในแขวง
จังหวดันครไชยศรี เมื่อจับได้ให้ส่งตัวเข้ามาใน
กรุงเทพฯ เอาตัวหัวหน้าประหารชีวิตและสมคัร
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บริเวณก าแพงเมืองฉะเชิงเทราเก่า  เคยเป็นป้อมสร้างสมยัรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 5 
ใชเ้ป็นท่ีตั้งกองทพัปราบกบฏอั้งยี ่ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะแลว้  

 (ภาพจาก http://www.phuketvegetarian.com: อั้งยี)่ 

พรรคพวกทั้งหมดจ าคุก ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย
แต่ก็ยงัมีอั้งยีพ่วกอ่ืนๆอีก 

สมเด็จเจา้พระยาฯจึงคิดอุบายขู่ใหพ้วกอั้งยี่
ท่ียงัหลบซ่อนตัวให้เกรงกลวัและเขา้มอบตัวโดย
จดัการซอ้มรบข้ึนท่ีสนามชยัฯ ถวายพระเจา้อยู่หัว
ทอดพระเนตรบนพระท่ีนัง่พุทไธสวรรยทุ์กสปัดาห์ 
การซอ้มรบนั้นบางวนัก็ให้ทหารปืนใหญ่ ปืนเล็ก 
ยิงปืนติดดินด าเสียงดงัสนั่นคร่ันคร้ืน บางวนัก็ให้
ท าโครงข่ายมีหุ่นรูปคนอยู่ประจ า เอาช้างรบออก
ซ้อมแทงหุ่นท าลายค่าย เวลานั้ นมีช้างรบอยู่ใน
กรุงเทพฯสกัสามส่ีเชือก ตวัหน่ึงช่ือพลายแกว้ 

ช้างพลายแก้วน้ี เจ้าพระยายมราช(แก้ว)  
หดัท่ีเมืองนครราชสีมา มีความกลา้หาญมาก พอได้
ยินเสียงปืนดงัออกมาจากค่ายก็วิ่งสวนควนัเขา้ไป
ร้ือค่ายทันที แทงรูปหุ่นท่ีรักษาทลายลง พวกชาว
พระนคร ไม่เคยเห็นทางการซอ้มรบแบบน้ีมาก่อน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก็พากันออกมาดูเป็นจ านวนมาก  เกิดกิตติศัพท์
ระบือไปถึงพวกอั้งยี ่จึงเกิดคร่ันคร้ามไม่คิดกระท า
การใดใด 

สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้วางนโยบายไวอี้ก
อย่างหน่ึงคือ การขยายการท านุบ ารุงพวกจีนท่ี
อพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตามกระแส
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงทรงตั้งปลดัจีนตามหัวเมือง
ต่างๆ เพราะตอนปลายรัชกาลมีพวกชาวจีนซ่ึงเป็น
ชาวเมืองข้ึนขององักฤษ ฝร่ังเศส ฮอลันดา และ
โปรตุเกสเข้ามาท ามาหากินในกรุงเทพฯมากข้ึน 
ตามหนัง สือสัญญา ท่ีท า ไ ว้กับช าว ต่ า งช า ติ
หมายความว่า “อยูใ่นร่มธงของต่างชาติ” หรือเรียก
อีกอยา่งว่า “สบัเยก็” (Subject) คือ “เป็นคนในชาติ
นั้นๆ” ไม่ตอ้งอยู่ในอ านาจโรงศาลหรือในอ านาจ
บงัคบับญัชาของบา้นเมือง สมเด็จเจา้พระยาฯ วิตก 
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ว่า พวกจีนเหล่านั้นจะพากนัเขา้ร่วม “ธงต่างชาติ” 
ดั้งนั้นพอเปล่ียนรัชกาลได ้3 สปัดาห์ จึงประกาศให้
ตั้งศาลคดีจีนข้ึนในกรมท่าซา้ย ใหพ้ระยาโชฏึกราช
เศรษฐี (จ๋อง และเปล่ียนเป็นพระยาโชฏึกฯพุก) คน
หน่ึง หลวงพิพิธภณัฑ์วิจารย ์(ฟัก ภายหลงัไดเ้ป็น
พระยาโชฏึก) คนหน่ึงกบัหลวงพิชยัวารี (มลิ) คน
หน่ึง เป็นชั้นลกูจีนทั้ง 3 คน เป็นผูพ้ิพากษา ส าหรับ
ช าระตัดสินคดีท่ีเป็นคู่ความจีนทั้งสองฝ่ายดว้ยใช้
ภาษาจีนและประเพณีจีนในการพิจารณา แต่ห้าม   
มิให้รับท าคดีคู่ความจีนแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือคดี   
ท่ีเป็นความอาญาว่ากล่าวในศาลนั้น นอกจากตั้ง
ศาลแลว้ให้แบ่งเขตท้องท่ีอนัมีคนจีนอยู่มาก เช่น 
ในส าเพง็เป็นหลายอ าเภอ ตามหัวเมืองก็ให้ปลดัจีน
มีอ  านาจว่ากล่าวคดีจีน อ  าเภอท่ีมีจีนอยู่มากก็ตั้ ง
หวัหนา้ใหม้ีเงินเป็นต าแหน่งเรียกว่า “กงสุลจีนใน
บังคับสยาม” ส าหรับเป็นผูอุ้ปการะจีนในอ าเภอ
นั้นๆ  

สมเด็จเจา้พระยาฯ ไดด้  าเนินการควบคุม
อั้งยี่โดยอนุโลมตามแบบอย่างองักฤษท่ีเรียกว่า 
“เล้ียงอั้งยี่” ในแหลมมาลายมูาใชโ้ดยสืบเอาตวัจีน
เถ้าแก่ท่ีเป็นหัวหน้าอั้ งยี่ 14 คนแล้วตั้งข้าหลวง       
3 คนคือ เจ้าพระยาภาณุวงศ์  เมื่อยงัเป็นพระยา    
เทพประชุน (ซ่ึงเคยไปปราบอั้งยี่ท่ีเมืองภูเก็ต)คน
หน่ึง พระยาโชฏึกราชเศรษฐีคนหน่ึง พระยา       
อินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เนียม) ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบั 

 
 
 

การกองตระเวน (โปลิศ) ในกรุงเทพคนหน่ึง พร้อม
ดว้ยขุนนางจีน เจ้าภาษีอีกบางคน พาพวกอั้งยี่ 14 
คนนั้นไปท าพิธีถือน ้ ากระท าสตัยใ์นวิหารหลวงพ่อ
โต ณ ว ัดกัลยาณมิตร ซ่ึงชาวจีนนับถือมาก รับ
สัญญาว่าจะไม่คิดประทุษร้ายต่อประเทศชาติและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ช่วยกันดูแลอั้งยี่
ของพวกตนมิใหคิ้ดร้าย แลว้ปล่อยตวัไปทั้ง  14 คน 

สมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ได้พวกหัวหน้าอั้งยี่
เหล่านั้นมาช่วยกนัดูแลบา้นเมือง ว่ากล่าวมิให้พวก
อั้งยี่ก  าเริบ ตั้ งแต่นั้นมาพวกอั้งยี่ในกรุงเทพฯและ
หัวเมืองก็สงบราบคาบ เพราะใช้วิธี “เล้ียงอั้งยี่”    
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”    
ได้บริหารประเทศชา ติ  บ้านเมืองให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้วยความรอบรู้ เฉลียวฉลาดใน
กิจการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจน
ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลต่างๆ ในราช
ส านักและประชาชนทั่วไป  มีผลงานท่ีได้รับใช ้  
ต่ อ แผ่น ดินและองค์พ ร ะมหากษัต ริ ย ์อ ย่ า ง     
มากมายตลอดเวลาท่ีเป็นผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน จึง
เห็นสมควรยกย่องให้ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ”์ เป็น “เสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่” ในแผ่นดิน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว หรือ 
“พระปิยมหาราช” รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศ์จักรี  
ของชาวไทยตลอดไปชัว่กาลนาน 

 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
1. นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ “เร่ืองอั้งยี่” 
2. เวบ็ไซต ์http://www.phuketvegetarian.com: อั้งยี่ 
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บา้นสมเด็จฯ มีโรงเรียนนอ้งดว้ยหรือ 
 

             กองบรรณาธิการ 

 

 

 

 

 เร่ิมตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2515 โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาระดับสูงในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
ขณะนั้น ไดรั้บการประสานจากกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงมีโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอยู่ในความรับผิดชอบตั้งอยู่ใน
ทอ้งถ่ินทุรกนัดารทั่วประเทศและตอ้งการความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ  ขอให้โรงเ รียนและ
สถาบันการศึกษาระด ับสูง ในกรุ ง เทพฯรับ
อุปก า ร ะด ูแลด้านวิชาการและอ่ืนๆเป็นดั่ง
โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องด้วย โดยมอบรายช่ือ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 204 
โรงเรียนใหเ้ลือกอุปถมัภ์ตามสมควร วิทยาลยัครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เล็งเห็นความส าคัญและ
ความขาดแคลนของโรงเ รียนต ารวจตะเวน
ชายแดนดงักล่าว จึงเลือกโรงเรียนบ้านมหาเจรีย  
ต.ทรายขาว อ .โป่งน ้ า ร้อน จ .จันทบุรี  เ ป็น
โรงเรียนนอ้ง(มหาเจรีย มาจากค าว่า รฮาเจรีย ใน 

 
 
 

ภาษาเขมร ซ่ึงแปลเป็นไทยไดว้่า หาดผกักุ่ม) 
ขณะนั้นโรงเรียนบ้านมหาเจรีย มีครู 2 

คนเป็น ตชด. นักเรียน 56 คน วิทยาลัยครูบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาโดยท่านผูอ้  านวยการ อาจารย์
จรูญ มิลินทร์ ได้ตั้ งคณะท างานเพื่อด าเนินการ
อนัมีอาจารยไ์กรนุช ศิริพลูเป็นประธานโครงการ
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister Project) ปลายปี 
2516 วิทยาลัยส่งคณะกรรมการด าเนินงานไป
ตรวจสภาพโรงเรียนบ้านมหาเจรีย มีอาจารย ์      
สุรพล  ธีรรัตนพันธุ์ รักษาการหัวหน้าหมวด
การศึกษา ขณะนั้นเป็นหัวหน้าทีม มีทั้งอาจารย์
และนักศึกษา (องค์การนักศึกษาและชุมนุม
การศึกษาและฝึกสอน) ร่วมเดินทาง จากรายงาน
การเดินทางคร้ังนั้นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบา้น
มหาเจ รีย มีสภาพขาดแคลนทั้ งสถานท่ีและ
อุปกรณ์การสอน โรงเรียนห่างจากชายแดนเขมร 
20 กิโลเมตร ชาวบ้านยกท่ีดิน 20 ไร่ให้ ตชด. 
สร้างโรงเรียน ตัวโรงเรียนกว้าง 16 ศอก ฝา

ลูกสุริยะรุ่นเก่าหลายท่านไม่รู้จักโรงเรียนน้องอะไรที่ว่าแน่ แม้ลูกสุริยะรุ่นใหม่ๆ จะรู้จักทุกคน
หรือไม่  เร่ืองนี้ รศ.ไกรนุช ศิริพูล ผู้ท าเร่ืองโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของบ้านสมเด็จมากับมือ ได้เคยเล่า  
ความเป็นมาลงในศรีสมเด็จ ฉบับปี 2551 ไว้แล้ว  หลายท่านสนใจแล้วเลยสนใจต่อไปว่า แล้วตอนนีโ้รงเรียน
น้องของเราหน้าตาเป็นอย่างไร ยงัอยู่ดีอยู่หรือ กองบรรณาธิการจงึตดิตามสภาพโรงเรียนน้องในปัจจุบัน มา
เล่าเป็นเร่ืองสืบเนื่อง แต่อาจมีหลายท่านที่ไม่ ได้อ่านความเป็นมาจาก ศรีสมเด็จฉบับปี 2551 กอง
บรรณาธิการจงึขอเล่าย้อนหลงัโดยเกบ็ความจากเอกสารของท่าน รศ.ไกรนุช ศิริพูล มาเร่ิมเร่ืองไว้ด้วยดังนี ้
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ห้องเรียนและหลงัคาเป็นสังกะสี  มีฝาสองด้าน 
พื้นห้องเรียนเป็นดิน โต๊ะเรียนและมา้นัง่ ซ่ึงสร้าง
อยู่บนพื้นดินเป็นไม้กระดานแผ่นยาวๆ กว้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เมตร โต๊ะ
เรียนและมา้นั่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไม่มีโต๊ะหรือมา้
นั่งส าหรับครู มีห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนและ
เคร่ืองมือพฒันา กั้นดว้ยสังกะสี มีครู 2 คน เป็น
พลต ารวจ ครูใหญ่จบ ป.กศ. ครูน้อยไม่มีวุฒิทาง
ครู และไม่เคยสอนหนงัสือมาก่อน 

 มีนักเรียน 56 คน 90 % เป็นไขม้าลาเรีย
ใบหน้าและตวัเหลือง บางคนพุงป่อง เส้ือผา้เก่า
ขาด มีรองเทา้ใชป้ระมาณ 10 คน ผูป้กครอง ส่วน
ใหญ่ยากจน มีอาชีพท าไร่ขา้วโพด ฝ้าย ละหุ่ง มนั
ส าปะหลังและถั่ว ลิสง บนพื้นท่ีจับจองไม่มี
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ส่ิงท่ีโรงเรียนบ้านมหาเจรีย
ตอ้งการความช่วยเหลือเพราะไม่มีอยู่เลยได้แก่ 

ระฆงั ถงัเก็บน ้ าฝน นาฬิกา โต๊ะครู 
ตู ้เหล็กเก็บเอกสาร ส้วม อุปกรณ์
การสอนวิชาต่างๆ 

หลังจ ากคณะส า รวจกลับ
มาแลว้  คณะกรรมการด าเนินงาน
ซ่ึงประกอบด้วยคณาจารย์หมวด
การศึกษา  ชุมนุมการศึกษาและ
ฝึกสอน องคก์ารนักศึกษา เร่ิมงาน
ด้วยการประชาสัมพนัธ์โครงการ
และขอบริจาคส่ิงของจ าเป็น ท่ี
โรงเรียนขาดแคลน รวมทั้งจดังาน 
“ราตรีมหาเจรีย” ไดท้ั้งส่ิงของและ
เงินทุนเพื่อหวงัไปสร้างโรงเรียนให้

ใหม่ ตน้ปี 2517 อาจารย ์8 คน นกัศึกษา 36  คน 
เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง ร่วมเทพื้นซิเมนต์
ห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียน สร้างส้วมซึม 1 ห้อง 
ผูป้กครองนกัเรียน นกัเรียน นกัศึกษา อาจารยแ์ละ
ชาวบา้น ช่วยกันลงมือท าเพราะตอ้งท าให้เสร็จ
ภายในวนัเดียว  อาจารยไ์กรนุช ศิริพูล บนัทึกไว้
เม่ือเขียนประวติัโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยา
อุปถมัภ ์ในปี 2530 วา่ 

“ผู้ เขียนจ าได้ว่า อาจารย์สุนทรินทร์  ธน
โกไสย ลงมือโบกปูนห้องส้วมด้วยตนเอง เสาใน
ห้องส้วม 4 เสาท าด้วยไม้ชะมด  ผู้ ปกครอง
นักเรียนคนหน่ึงมาช่วยปักเสาบอกว่า เสานีอ้ยู่ทน
ถึง 60 ปี เพราะปลวกไม่กิน  น่าเสียดายว่า ใช้ส้วม
นี้ไม่ก่ีปีก็ต้องย้ายท่ีสร้างโรงเรียนใหม่เพราะ
หลังจากน้ัน กมี็ผู้มาจับจองท่ีดินรอบๆ โรงเรียน
ไปเสียหมด จากสภาพของโรงเรียนท่ีอยู่กลางป่า

สภาพโรงเรียนบา้นมหาเจรีย เม่ือคร้ังผูอ้  านวยการวทิยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
(อาจารยจ์รูญ มิลินทร์) และคณะเดินทางเยีย่มโรงเรียน 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2517 
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ทึบ ดงมาลาเรีย แลเห็นลูกตุมกาสุกแดงอยู่ไปท่ัว 
กก็ลายสภาพเป็นไร่นา โล่งเตียน ภูเขาหัวโล้นไป
หมดส้ิน ภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ท่ีแลเห็นยัง
ชะอุ่มเขียวขจีอยู่ เม่ือดูจากสภาพภายนอก  กมี็แต่
ภูเขาสอยดาวเท่าน้ัน” 
 อาจารย์ไกรนุช ศิริพูล บนัทึกต่อว่า ปี 
2517 เป็นปีแห่งการรณรงคห์าทุนสร้างโรงเรียน
บ้านมหาเจรีย มีทั้ งการบริจาคของอาจารย ์
นกัศึกษา เอกชน รายไดจ้ากการจ าหน่ายหนงัสือ 
จดัมวย แสดงดนตรีการกุศลรวมกว่าหน่ึงแสน
บาท ส่วนหน่ึงใชจ่้ายเพื่อจดัหาส่ิงขาดแคลนให้
โรงเรียนท่ีเหลือหน่ึงแสนบาท ม.ร.ว.ทวีโภค 
เกษมศรี ผูอ้  านวยการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา ท่านต่อมา ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่ อสร้าง
โรงเรียนบ้านมหาเจรีย เม่ือวนัท่ี    12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2518 

ต่ อม า ใน เ ดื อนกุ มภ าพัน ธ์  พ . ศ . 2519 
กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ไดล้งมือ
สร้างโรงเรียนใหม่ดว้ยเงินพระราชทานดงักล่าว 
เป็นโรงเรียนขนาด 3 หอ้งเรียน ชั้นเดียว  ใตถุ้น
สูง 90 เซนติเมตร แต่ตอ้งยา้ยสถานท่ีก่อสร้าง
ตามความจ าเป็นท่ีอาจารย์ไกรนุชได้กล่าวไว้
ขา้งตน้ ห่างไปจากสถานท่ีเดิมประมาณ 1 
กิโลเมตร มีผูใ้จบุญบริจาคท่ีดิน 2 ราย รวม 30 
ไร่ วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ไดม้อบเงิน
ท่ีมีผูบ้ริจาคสร้างบา้นพกัครู เสาธง ให้เพิ่มเติม 
การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เม่ือเดือนมีนาคม 2521  

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเปิดโรงเรียน
และไดพ้ระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนบา้น
สมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ์ (ในพระอุปถมัภส์มเด็จ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฉายพระรูปร่วมกบัคณะ
อาจารยน์กัศึกษาของวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา คณะครู
และตวัแทนนกัเรียนของโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ ์  
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2522 
 

โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์     
(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี) ในวนัเปิดโรงเรียน วนัท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
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พระศรีนครินทราบรมราชชนนี)” หลงัจากนั้น
ความช่วยเหลือต่างๆจากโรงเรียนพี่ สู่โรงเรียน
นอ้งก็มิเคยขาดสาย  อาจารยไ์กรนุช  ศิริพลู  ท้ิง       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 “อาจารย์ท่ีเคารพทุกท่าน ภาระของเรา
เก่ียวกับโรงเรียนน้อง คงจะต้องรับทอดภาระนี้
ตลอดไป ตราบเท่าท่ี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ยัง
ด  ารงอยู่ คู่ชาติไทย โรงเรียนน้องของเรา คือ 
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์  (ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 
จะเคียงคู่อยู่กับวิทยาลยัตลอดไปช่ัวนิรันดร์  
 ความส าเร็จในการก่อสร้างโรงเรียนด้วย
ความเพียรพยายามในคร้ังนี้ มิใช่ความส าเร็จของ
ผู้ใดผู้หน่ึง  หากเป็นความส าเร็จคร้ังยิ่งใหญ่  ของ 

 

ท้ายบันทึกในประวัติโรงเรียนฯ ไว้อย่า งน่า
ประทบัใจว่า  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คณาจารย์บ้านสมเด็จฯ ท่ีได้คล้องดวงใจของ
อาจารย์ท้ังวิทยาลัย ประกอบกิจกรรม คร้ังแล้ว
คร้ังเล่า ด้วยความเหน่ือยยากเสียสละ ท้ังก าลงักาย 
ก  าลังทรัพ ย์  และก าลังสติ ปัญญา ตลอดจน
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักการภารโรงของวิทยาลัย
ทุกคน ก็ได้เคยเสียสละ ร่วมท างานให้กับการหา
ทุนก่อสร้างโรงเรียนน้อง ให้กับเยาวชนท่ีอยู่ไกล
ความเจริญ และด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็น
มหากุศลแก่ผู้ยึดถืออาชีพครู ถ้าไม่ช่วยนักเรียน
แล้วเราจะช่วยใคร?...” 

อาจารยไ์กรนุช ศิริพูล (รศ.ไกรนุช ศริิพูล) ถ่ายภาพกบัส่วนหน่ึงของอาจารยแ์ละนกัศึกษา เม่ือคร้ังไป
เยีย่มโรงเรียนบา้นสมเดจ็เจา้พระยาอุปถมัภ ์เม่ือวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2529 
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 นับจากวันท่ีเร่ิมรับโรงเรียนบ้านมหา     
เจรีย เป็นโรงเรียนนอ้ง(พ.ศ.2515) มาจนไดรั้บช่ือ
พระราชทานเป็น โรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยา
อุปถัมภ์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี) ใน พ.ศ.2522 จนปัจจุบนัล่วง
เข้าปีท่ี 40 แลว้ สภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้ว ผู ้เ ขียนได้
ประสานขอขอ้มูลจากผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้น
สมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ์ ท่านปัจจุบนัจนทราบ
ว่าปัจจุบนั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) รับโอนเป็นโรงเรียนในสังกดัเปิด
สอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 มีครู 
12 คน นกัเรียน 174 คน   มีปรัชญาโรงเรียนว่า “มี
ระเบียบวินยั ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม” โรงเรียน
มีอาคารสถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีกิจกรรมการเรียนรู้
มากมาย ผลสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – Net) 
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553 เฉล่ียทุกกลุ่มสาระ 
45.70 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นป.3 ปีเดียวกันเฉล่ียกลุ่ม
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
60.50 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แม้สภาพโรงเรียนจะดีขึ้นมาก แต่การ
พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนที่นี่ยังคงต้องท า
อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ครูและนักเรียนโรงเรียน
น้องของเรายังรอการสนับสนุนจาก “ลูกสุริยะ” 
อยู่อกี ท่านใดผ่านไปหรือเจตนาจะไปอ าเภอสอย
ดาว  จังหวัดจันทบุรี แวะเยี่ยมและแบ่งปัน
โรงเรียนน้องของเรา กค็งสร้างความยินดีแก่คณะ
ครูและนักเรียนไม่น้อย 

อาคารเรียนหลงัเดิม ตั้งแต่วนัเปิดโรงเรียน ผา่นมาแลว้ 
32 ปี ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ป็นอาคารเรียนอยู่ 

ป้ายช่ือโรงเรียนในปัจจุบนั 

อาคารเอนกประสงค์ 

หอ้งส้วม ไม่ล าบากเหมือนแต่ก่อน 
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หน่ึงในหลายๆโครงการที่ช่วยสร้างคุณภาพนกัเรียนที่น่ี 

บา้นพกัครู มีโครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

สนามเดก็เล่นสภาพใชไ้ด ้มีสนามฟุตบอลดว้ย 

นกัเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใชแ้มไ้ม่เพียงพอกต็าม 

77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
1. เ ร่ิมแรก  ตั้ งแต่โรง เรียนบ้านสมเด็จ

เจา้พระยาอุปถมัภ์ ยงัเป็นโรงเรียนบา้นมหาเจรีย 
โรงเรียนอยูใ่นต าบลทรายขาว อ  าเภอโป่งน ้ าร้อน 
จงัหวดัจันทบุรี ต่อมาประชากรขยายตัว ข้อมูล
จากส านกังานเกษตร อ  าเภอสอยดาว ระบุว่า “เมื่อ
ปี 2530 กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งก่ิงอ  าเภอ
สอยดาว ต าบลทรายขาวจึงมาเป็นต าบลหน่ึงของ
อ าเภอสอยดาว ต าบลทรายขาวมีสภาพภูมิประเทศ
ท่ีเป็นธรรมชาติ งดงาม มีความอุดมสมบูรณ์  มี
ภูเขาสลบัซบัซอ้นโดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอด
สอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ความสูงของยอด
สูงสุดคือยอดสอยดาวใต้ อยู่ท่ีประมาณ 1,675 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีน ้ าตกเขาสอยดาว ความ
สูง 16 ชั้น” ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยา
อุปถมัภ ์ตั้งอยู ่ ณ เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 7  บา้นมหาเจรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต าบลทรายขาว อ  าเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี 
22180 โทรศพัท ์039 – 480048 

2. มีขอ้มูลจากชมรมนักวิทยุสมคัรเล่นท่ีไป
จัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุปถัมภ์ เมื่อปี 2554 แนะน าการเดินทางจาก
กรุ ง เทพมหานครไปโรงเ รี ยนบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาอุปถมัภ์ว่า ให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย ์
เ ล้ี ยวซ้ า ย เ ข้า จั งหวัดฉ ะ เ ชิ ง เทร า  จ ากนั้ น    
ประมาณ 12 กิโลเมตร เล้ียวขวาเขา้ถนนหมายเลข 
304  ผา่นอ าเภอพนมสารคามถึงต าบลเขาหินซอ้น 
เล้ียวขวาเขา้ถนนหมายเลข 359  จนเขา้เขตจงัหวดั 
สระแกว้ ถึงส่ีแยกตดักบัถนนหมายเลข 317 เล้ียว
ขวาไปอ าเภอสอยดาว ตามถนนหมายเลข 317 
เมื่อผา่นแยกอ าเภอสอยดาวประมาณ 10 กิโลเมตร 

โรงเรียนพี่ยงัคงไปช่วยโรงเรียนนอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
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ก่อนถึงทางแยกเขา้วนอุทยานเขาสอยดาว(ขวามือ)
ประมาณ 30  เมตร   เล้ียวซา้ยไปตามถนนลาดยาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รพช. หมายเลข 3025 ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึง
โรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
ไกรนุช ศิริพูล. ประวติัโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ(์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทรา      

บรมราชชนนี) ,2530 
เอกสาร Power point แนะน าโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ,์ 2554
 

ขอขอบคุณ 
รศ.ไกรนุช ศิริพูล ประธานโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนอ้ง วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา (พ.ศ.2515) 
อาจารยอ์าวุโส (ครูเก่า) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เมตตามอบเอกสารประวติัโรงเรียนบา้น
สมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภฯ์ พร้อมรูปถ่าย ประกอบบทความ 
ผศ.กลอยใจ โสภณปาล อดีตเลขาธิการสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ อาจารยอ์าวุโส(ครูเก่า) 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุณาประสานขอขอ้มลูจาก รศ.ไกรนุช ศิริพลู 
ผู้อ านวยการสมคดิ วจิติร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ(์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระศรี   
นครินทราบรมราชชนนี) ท่านปัจจุบนั กรุณามอบขอ้มลูและภาพในปัจจุบนัของโรงเรียนมาให้ 
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เมือ่ได้เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาททั้งสองพระองค์ในปีมหามงคล 
 

  
ระหว่างวนัท่ี 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ.

2 5 5 4  คณะแพทยศาสต ร์ ศิ ริ ร าชพย าบาล 
มหาวิทยาลัยมหดิล ก าหนดจัดงาน “ เทศน์
ม ห า ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  8 4  พ ร ร ษ า
พระบาทสม เด็ จพระ เ จ้า อยู่หั ว  และ เฉ ลิม         
พระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระ
น า ง เ จ้ า ฯ พระบรมร า ชิ นี น าถ ” 
วตัถุประสงคส์ าคญัประการหน่ึง เพื่อ
รวบรวมจตุปัจจยัจากการจดังานคร้ัง
น้ี ไ ป ส ร้ า ง ส ถ า บัน ก า ร แ พ ท ย ์               
สยามินทราธิราช ถวายเป็นพระราช
กศุล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเดจ็เจา้พระยาไดรั้บเกียรติจากคณะ
ผูด้  าเนินงานเชิญให้เขา้ร่วมจดัขบวน
แห่อัญเชิญผา้ไตรพระราชทาน ในกัณฑ์ท่ี 10    
สักกบรรพ กัณฑ์ท่ี 11 มหาราช และกัณฑ์ท่ี 12 
ฉกษัตริย์ นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ 

โรงเ รียนสตรีวัดระฆัง โรงเ รียนทวีธาภิเศก 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั รับจดัขบวนแห่อญัเชิญ
ผา้ไตรพระราชทาน โรงเรียนละ 3 กณัฑ์เช่นกนั 
ส่วนกณัฑสุ์ดทา้ย คือ กณัฑท่ี์ 13 นครกณัฑ์ เป็น
ของส านกังานเขตคลองสาน 

 

 นอกจากจะไดรั้บหนา้ท่ีในการจดัขบวน
แห่อญัเชิญผา้ไตรพระราชทานแลว้ มหาวิทยาลยั

ย ังได้ รับ เ กียร ติให้จัดวงดนตรี
ประเภทวงโยธวาทิตรับ – ส่งเสด็จ 
และวงดนตรีไทยบรรเลงประจ าทั้ง 
13 กณัฑด์ว้ย 

 หลงัจากไดรั้บหนงัสือเชิญ
เ ป็นผู ้ร่ วมด า เ นินงานจากคณะ
แพทยศาสต ร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิ ทย าลัยม หิดลอย่ า ง เ ป็น
ทางการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุพล 
วฒิุเสน อธิการบดี ไดม้อบหมายให้ 

สุดารัตน์  ชาญเลขา 
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ขา้พเจ้าในฐานะรองอธิการบดี ไปร่วมประชุม
และด าเนินการในเร่ืองน้ี 

 การด า เ นินงานเ ร่ิม ข้ึนอย่างรวดเ ร็ว 
เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีคณะด าเนินงานแจ้งมานั้ น
เหลือเวลาอีกไม่นาน ท่ีส าคญัทุกฝ่ายเร่ิมชัดเจน
แลว้ว่า สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ
จะเสด็จเปิดงานและจะทรงสดบัพระธรรมเทศนา
มหาชาติ เวสสันดร กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา 
โดยพระราชธรรมวาที วดัประยุรวงศาวาส การ
เ ร่ิมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา จึงแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ 
ฝ่ายจดัวงดนตรี และฝ่ายจดัขบวนแห่ 

 

การเตรียมความพร้อมฝ่ายจัดวงดนตรี 

 ฝ่ายจัดวงดนตรีประกอบด้วย ประธาน
สาขาวิชาดนตรีไทย (อาจารยอ์มัรินทร์  แร็งเพช็ร) 
และประธานสาขาวิชาดนตรีสากล (อาจารย์

อนุรักษ ์ บุญแจะ) รวมทั้งคณาจารยใ์นสาขาวิชา
ประชุมเตรียมงานกนัอย่างเคร่งเครียด ยิ่งมีเสียง
เรียกร้องจากท่ีประชุมของคณะแพทยศาสตร์ฯ 
ตอ้งการให้มีการบรรเลงวงดนตรีไทยผสมวงโยธ
วาทิต ในการบรรเลงประจ ากัณฑ์ทั้ ง 13 กัณฑ ์
เหมือนอย่างท่ีมหาวิทยาลยัเคยบรรเลงประกอบ
เทศน์มหาชาติท่ีจดัข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัเม่ือปีท่ีผ่าน

มา แต่คร้ังน้ีตอ้งบรรเลงหน้าพระท่ีนั่ง อาจารย์
อนุรักษ์ บุญแจะ ก็ยิ่งเพิ่มความเครียด เน่ืองจาก
ทางสาขาวิชาไม่มีโน้ตเพลงครบทั้ ง 13 กัณฑ ์
ท่ีสุดตอ้งสรุปกันว่าท าให้ดีท่ีสุด พยายามติดต่อ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีพอจะขอความอนุเคราะห์
โน้ตเพลงได ้กณัฑ์ไหนไม่มีโน้ตก็พยายามสร้าง
โน้ตกนัข้ึนมา หรือไม่ก็ให้ดนตรีไทยรับผิดชอบ
ไปทั้ งหมดในกัณฑ์นั้ นๆ แต่ ท่ีสุดน้องๆ ใน
สาขาวิชาดนตรีสากลและดนตรีไทย รวมทั้ ง 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิษณุ  บางเขียว  ผูอ้  านวยการ
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ได้มอบให้อาจารย์
รังสรรค์  บวัทอง รองผูอ้  านวยการส านักศิลปะ
และวฒันธรรม เป็นผูดู้แลในภาพรวมทั้งหมด ทุก
ฝ่ายจึงพยายามกนัอยา่งสุดความสามารถ ฝึกซอ้ม
ดนตรีบรรเลงร่วมกัน ใช้วิ ธีแบ่งวรรคเพลง
บรร เลงสลับกันบ้า ง  บรร เลงรวมกันบ้า ง 
จนกระทัง่ก่อนถึงวนังานเพียง 1 วนั ไดท้ราบแน่

ชดัว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะเสด็จพร้อม
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ยงัความ
ปล้ืมปิติยินดี คละเคลา้ความต่ืนเตน้ เกร็งกนัสุดๆ 
เน่ืองจากวา่แต่เดิมการบรรเลงหนา้พระท่ีนัง่ในวนั
แรกท่ีทั้ง 2 พระองคจ์ะเสด็จนั้น เป็นวงดนตรีของ
กรมศิลปากร สุดทา้ยใกลจ้ะถึงวนังานจึงเพิ่งจะ
แน่ใจว่าเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บา้นสมเดจ็เจา้พระยาทั้งหมด ทั้งการบรรเลงรับ – 
ส่งเสด็จ และบรรเลงหนา้พระท่ีนัง่ นิสิตของเราท่ี
เป็นนกัดนตรีจ านวนเกือบ 100 คน ส่วนใหญ่เป็น
เด็กต่างจังหวดั พูดง่ายๆ ก็เหมือนเป็นเด็กบา้น
นอก ทุกคนต่ืนเตน้ ดีอกดีใจ และก็เร่ิมเป็นกงัวล
ว่าจะบรรเลงไดดี้หรือไม่ แต่ทุกคนทั้งอาจารยท์ั้ง
เด็กต่างรวมใจกนั ตั้งใจฝึกซอ้มดว้ยระยะเวลาอนั
สั้นนั้นอยา่งมุ่งมัน่ 

 

การเตรียมความพร้อมฝ่ายขบวนแห่ 

 เร่ืองการจดัขบวนแห่เป็นเร่ืองใหญ่ไม่แพ้
เร่ืองดนตรี เพราะตอ้งเก่ียวขอ้งกับบุคคลหลาย
ฝ่าย เ ม่ือได้รับข้อมูลจากการประชุมรวมทุก
หน่วยงานท่ีโรงพยาบาลศิริราชแลว้ พบว่าแต่ละ
โรงเรียนท่ีรับผิดชอบเร่ืองขบวนแห่จะจดันกัเรียน
เขา้ขบวนไม่ต ่ากว่า 300 คน บางโรงเรียนก าหนด

ไว ้400 คน เราเป็นมหาวิทยาลยัก็ตอ้งก าหนดตาม
จ านวนท่ีมากท่ีสุด คือ ประมาณ 400 คน จากนั้นก็
ไดมี้การนัดหมายจดัประชุมกนัหลายคร้ัง อาจารย์
สิริชัย  เอ่ียมสะอาด รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา รับเป็นแม่งานฝ่ายจดัขบวนแห่ ร่วมกบั
ส านักกิจการนิสิตและนักศึกษาท่ีผูอ้  านวยการ
สายณั  พุทธลา ส่งอาจารยว์ิเชียร  ทุวิลา มาเป็น
ผู ้ด  า เ นินการ เ น่ืองจากขณะนั้ นตรงกับคณะ
ผู ้บ ริหารของเราต้อง เ ดินทางไปราชการ ท่ี
ต่างประเทศหลายวัน แต่ก็พอรวบรวมคณะ
อาจารยส่์วนหน่ึงไดพ้อประมาณ คณะอาจารยฝ่์าย
นาฏศิลป์ทั้ งของคณะครุศาสตร์  และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง จดัการเร่ืองตวัละครประจ ากณัฑ์ท่ี
จะตอ้งนั่งบนรถและตอ้งเดินในขบวน แต่งกาย
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กันสวยง ามตาม เ น้ื อ เ ร่ื อ ง  รถกระบะของ
มหาวิทยาลยัมีไม่พอ ก็ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิต ขบวน
ของเราใชร้ถทั้งหมด 3 คนั ตกแต่งประดบัประดา
จนสวยงาม ไดรั้บความเมตตาจากพระจรัญญู วดั
นาคกลางวรวิหาร มาช่วยตกแต่งร่วมกับคณะ
อาจารยแ์ละนักเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิต รวมทั้ง
คณะอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะ
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสต ร์  ส่วนส านัก กิจการ นิ สิตและ
นักศึกษา จดัเตรียมจ านวนนิสิตท่ีจะตอ้งเดินเขา้
ขบวน คณะอาจารยส์าขาวิชาคหกรรมศาสตร์ก็
ไดม้าช่วยเหลือดา้นการเตรียมผลหมากรากไมใ้ส่
ตระกร้าเพื่อให้นิสิตถือเข้าขบวนแห่ นักการ 
คนงานทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือในทุกๆดา้น 

 

เมื่อถงึวนัเปิดงาน  

วนัพุธท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นวนั
เปิดงาน ก าหนดเคล่ือนขบวนเวลา 9.00 น. ก่อน
ถึงเวลาประมาณคร่ึงชัว่โมงรถกระบะท่ีถูกตกแต่ง
จนไม่เห็นรูปร่างรถ ก็เคล่ือนไปตั้งแถวตามแนว
ถนนหนา้มหาวิทยาลยั นิสิตทั้งท่ีแต่งกายในสมยั
สุโขทยั และท่ีแต่งกายชุดนิสิต รวมทั้งนักเรียน

โรงเรียนมธัยมสาธิต ต่างพากนัมารวมตวัท่ีลาน
เจา้พ่อ (สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : 
ท่านช่วง  บุนนาค) จนเตม็ไปหมด นึกชมอยูใ่นใจ
วา่คณะอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายทุกฝ่ายเยีย่มยอด
จริงๆ สามารถพาเด็กมาร่วมขบวนแห่ไดจ้  านวน
มาก ฝ่ายฟ้อนร ามีตั้งแต่นักเรียนโรงเรียนมธัยม
สาธิต จนถึงนิสิตของเรา ผูแ้สดงตั้งแต่นักเรียน
โรงเรียนประถมสาธิต จนถึงนิสิตของเรา เม่ือตั้ง
ขบวนเสร็จ ผูเ้ขา้ร่วมขบวนทั้งหมดนบัจ านวนได้
เกือบ 800 คน มีตั้ งแต่เด็กระดับประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา รวมทั้ งผูบ้ริหาร อาจารย์และ
บุคลากรทุกฝ่าย มนัช่างยิ่งใหญ่ มโหฬารอะไร
อยา่งน้ี ไดพ้ดูคุยกบัเดก็ๆ บุคลากร เจา้หนา้ท่ี และ
คณาจารย ์เป็นบางกลุ่มต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า 
“งานในหลวงตอ้งมาอยู่แลว้ พวกเรารักในหลวง
.... อยากมาสร้างกุศลกบัในหลวง” ค าพดูลกัษณะ
น้ีจะได้ยิน เ ป็นระยะตลอดการ เต รียมงาน 
จนกระทัง่ถึงวนังาน หัวขบวนของเราน าดว้ยวง
โยธวาทิต ท้ิงช่วงห่างระยะหน่ึงมีวงเคร่ืองสูง 
(บรรเลงโดยน้องๆ โรงเรียนมัธยมสาธิต)  น า
ขบวนเป็นตอนๆ ไป ตลอดสองข้างทางได้รับ
บ ริจาคจากผู ้มี จิ ตศ รัทธาตลอดทาง  ตั้ งแ ต่
มหาวิทยาลยัเดินไปตามเส้นทางถนนอิสรภาพ 
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ผ่านส่ีแยกพรานนก เล้ียวขวาเขา้โรงพยาบาลศิริ
ราช จนไปถึงหอประชุมราชแพทยาลัย  ใน
โรงพยาบาลศิริราช สถานท่ีจดังาน 

หลังจากน าเคร่ืองกัณฑ์เทศน์ออกจาก
ขบวนแห่ไปยงัหอประชุมบริเวณพิธีแล้ว ทาง
เจา้ภาพได้มาเชิญพวกเราทั้งหมดน าโดยวงโยธ
วาทิตเขา้ไปตั้งแถวท่ีบริเวณสนามหญา้ริมแม่น ้ า
เจ้าพระยา ให้ทุกคนหันหน้าไปท่ีตึกสูง 16 ชั้น 
ชั้นท่ี 16 จะเห็นหน้าต่างบานหน่ึง ผา้ม่านถูกเปิด
ออก สายตาของพวกเราทุกคู่มุ่งไปยงัหน้าต่าง

บานนั้ น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะ
ทอดพระเนตรลงมายงัพวกเราท่ียืนเบียดเสียดอยู่
บริเวณนั้นเป็นพนัๆ คน เน่ืองจากตึกสูงมากเรา
ทุกคนไม่สามารถเห็นพระองคท่์าน แต่กพ็อจะเดา
ไดว้า่พระองคค์งแยม้พระสรวล ต่อมาประธานจดั
งาน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยธี์รวฒัน์ กุลท
นนัทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิยาลยัมหิดล ไดก้ล่าวถวายรายงาน เม่ือจบลง
พวกเราทุกคนท่ีอยู่ ณ ท่ีนั้นเปล่งวาจา “ทรงพระ
เจ ริญ”  ดัง กึกก้องไปทั่ว  วงโยธวา ทิตของ
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มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นการเสร็จพิธีในภาค
เชา้ 

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต สุดปลืม้ปิต ิ

 ช่วงเวลาส าคญัตามหมายก าหนดการเม่ือ
ถึงเวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ จะ
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ และทรงสดบัพระธรรมเทศนา
มหาชาติ เวสสันดร “กณัฑ์ทศพร 19 พระคาถา” 
วงโยธวาทิตไปตั้งแถวรอรับเสด็จอยู่ในทางเขา้
ประตูดา้นหนา้หอประชุม ขณะรอรับเสด็จจนถึง
ช่วงเวลาเสด็จ ฝนเกิดตกลง
มาอย่างแรง  นกัดนตรีในวง
โยธวาทิตเปียกกันโดยทั่ว
ห น้ า  พ อ บ ร ร เ ล ง เ พ ล ง
สรรเสริญพระบารมีเสร็จ 
นักดนตรี ทุกคนก็ รีบ เ ดิน
ออ้มด้านหลงัหอประชุมมา
ประจ าท่ีภายในหอประชุม
เพื่ อบรร เลง เพลงประจ า
กัณฑ์ร่วมกับวงดนตรีไทย 
นักดนตรีกลุ่มน้ีโดนอากาศ

ร้อน ตากแดดระหว่างเดินในขบวนแห่ตอน
กลางวนั มาโดนฝนตอนเยน็ และเขา้ไปอยู่ห้อง
แอร์ น่าจะเจ็บไขไ้ด้ป่วย แต่ทุกคนกลบัไม่เป็น
อะไรเลย พวกเขาหลายคนต่างพดูว่า “...พวกผมดี
ใจ ภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสคร้ังนี้... หนูอยากร้องไห้
เพราะปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเห็นทั้ ง 2 พระองค์... 
ผมอยากหัวเราะดังๆ ให้ก้องโลกว่าคร้ังหน่ึงใน
ชีวิตที่พวกผมได้เล่นดนตรีให้ในหลวงและพระ
ราชินีได้ทรงฟัง... หนูพูดไม่ถูกเม่ือหนูเห็นทั้ง 2 
พระองค์ หนูเกร็งมากกลัวเล่นดนตรีผิด บางคร้ัง
ขนลุก น า้ตากจ็ะไหล...”  

นอ้งๆ นกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิต เม่ือ
ได้ไปยืนท่ีกลางสนาม หน้าตึกสูงท่ีประทบั ได้
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แสดงความในใจออกมาว่า “พวกผมแม้จะไม่มี
โอกาสได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด เพียงแค่เห็นผ้าม่าน
หน้ า ต่ า ง เ ปิดออกและคาด ว่ า  ในหลวงคง
ทอดพระเนตรอยู่ตรงน้ัน กรู้็สึกตืน้ตันใจมากแล้ว 
หัวใจพองโต บอกไม่ถูกครับ ยิ่งพอทุกคนเปล่ง
เสียงว่า ทรงพระเจริญ ผมน า้ตาไหลเลยครับ...” 

ส่ วนคณะผู ้บ ริหาร  ซ่ึ งน าโดย ท่ าน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู ้อ  านวยการส านัก 
จ านวน 6 คน เป็นผูแ้ทนท่ีไดรั้บเชิญเขา้ไปนั่งใน
หอประชุมวนัเปิดงาน ทุกคนต่างปล้ืมปิติไม่แพ้

นกัเรียนและนิสิตของเราทุกคน การท่ีไดมี้โอกาส
เขา้เฝ้าทั้ง 2 พระองค ์ไดฟั้งเทศน์พร้อมกบัท่ีทั้ง 2 
พระองคท์รงสดบัพระธรรมเทศนา ในวนันั้นถือ
เป็นมงคลชีวิตของพวกเราทุกคน พระบารมีของ
ทั้ง 2 พระองคแ์ผไ่พศาลปกปักรักษาคุม้ครองพวก
เรา ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมคร้ังน้ีไม่มีใครตอ้งเจ็บป่วย ทั้ งๆ ท่ีถูก
แดดถูกฝน พวกเราทุกคนจะไม่มีวันลืมวันมงคล
ของชีวิตของพวกเราทุกคน ทุกส่ิงทุกอย่างจะถูก
ฝังลึกไว้ในความทรงจ าที่ เ ป่ียมล้นด้วยความ
ปลืม้ปิติตลอดกาล 
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ดร.ยกุติ สาริกะภูติ เกิดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2475 ปัจจุบนัอายุ 79 ปี เป็นชาวนครราชสีมาโดย
ก าเนิด บุตรพระยาสาริกพงศธ์รรมพิลาศมนูภาษย์
ยกุติสภาบดี กบันางบุบผา สาริกะภูติ  มีบุตรสาว
คนเดียว คือ นางอารยา กะรัสนนัทน์  

ดร.ยกุติ   สาริกะภูติ   เป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มธัยมบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2485 – 2490) 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขากสิกรรมและ
สัตวบาลจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จบ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย มลรัฐมิสซีสซิปป้ี 
สห รัฐอ เม ริ ก า  ได้ รั บป ริญญา ดุษ ฎีบัณ ฑิต
กิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลยั แม่โจ ้

ท่านนายกสมาคมฯ ดร.ยกุติ  สาริกะภูติ  
มีหลักในการท างาน คือ ตอ้งยึดถือความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน 
การริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี รักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ถือความกตญัญูกตเวทีและพร้อมท่ีจะ
ใหอ้ภยัเสมอแมแ้ต่ผูเ้คยท าร้ายมาก่อน 

มีหลักการด าเนินชีวิต โดยน าหลกัธรรม
ค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้มาปฏิบติั  โดย
ถือทางสายกลาง ชอบชีวิตเรียบง่าย และโดย
ส่วนตวัค่อนขา้งสมถะ รักธรรมชาติ ปฏิบติัสมถ 

ชวิีตและความคิดของนายกสมาคม 
ศิษยเ์กา่บา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ 

(พ.ศ.2533 – 2536) : ดร.ยกุต ิสาริกะภตู ิ

 
          กองบรรณาธิการ 

 
 

ฉบับท่ีแล้วกองบรรณาธิการได้น าเสนอชีวิตและข้อคิดดีๆ ของนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ท่านปัจจุบัน รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ได้รับผลตอบรับดีมาก ฉบับนีจึ้งขอน าชีวิตและความคิด
ของนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาอีกท่านหน่ึงมาน าเสนอเพ่ือให้เห็นศักยภาพความคิดอ่าน อันจะ
เป็นประโยชน์แก่ “ลกูสุริยะ”  รุ่นหลังๆ ต่อไป  ท่านเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาฯ  ในช่วง 
พ.ศ.2533 – 2536 ต่อจากพล.อ.อ.ทวี  จุลละทรัพย์ ขอแนะน า ดร.ยกุติ  สาริกะภูติ 
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กรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตอยู่อย่างสม ่ าเสมอ แต่
ส าหรับงานสังคมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับ
บรรยากาศของงานนั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติดีเด่นในการท างานของท่าน ที่ถือ
ได้ว่าเป็นเกยีรติและความภาคภูมิใจ  อาท ิ

 เป็นผูริ้เร่ิมท่านหน่ึงในการก่อตั้งกรมส่งเสริม
ก าร เ กษตรใน ปี  2511 โ ด ยก ารน า ของ
ศาสตราจารยพ์ิเศษท านอง  สิงคลวนิช (อดีต
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านแรก) 

 เ ป็นผู ้น าในการปรับปรุงระบบส่งเสริม
การเกษตรของประเทศไทย  โดยไดน้ าระบบ 
T&V (Training & Visiting) คือ ฝึกอบรมและ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรมาใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าใหเ้กษตรกร
ของประเทศได้รับการบริการอย่างใกล้ชิด
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  เพราะระบบดงักล่าวท า
ให้เกิดการปรับปรุงระบบการท างานและ
กระจายบุคคลากรไปถึงระดับล่างเป็นคร้ัง

แรกในประเทศไทย  โดยมีเกษตรต าบลละ 1 
คน ท าใหก้ารเกษตรของชาติเจริญข้ึนมากมาย  
หลังจากระบบน้ีด าเนินการไปทั่วประเทศ
แลว้ ผลความส าเร็จดงักล่าวของประเทศไทย
ไดมี้ประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย ทวีปอาฟริกา  
และลาตินอเมริกา  ไดน้ าระบบดงักล่าวไปใช้
เพื่อพฒันาการเกษตรของประเทศตน เท่ากบั
ประเทศไทยเป็นผูน้ าของการใชร้ะบบน้ี 

 เป็นผู ้ริเ ร่ิมให้มีงานเคหกิจเกษตรข้ึน เพื่อ
ช่วยเหลือแม่บ้านเกษตรกรให้ เ ป็นคนมี
ศกัยภาพดีข้ึนในการช่วยเหลือครอบครัว ใน
การส่งเสริมการเกษตร ทั้ งด้านการเกษตรและ 
เคหกิจเกษตร  เพื่อ เน้นการส่ง เสริมทั้ ง
ครอบครัวเกษตรกรทุกคน (พ่อ,แม่ และลูก) 
โดยในอดีตเนน้ส่งเสริมเฉพาะพอ่และลูก 

 เป็นผูริ้เร่ิมปรับปรุงระบบโครงการผลิตและ
ขยายพนัธ์ุพืชของประเทศ  เพื่อผลิตพนัธ์ุพืชดี
ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรใน
ประเทศ  ขณะน้ีระบบดังกล่าวได้เ ป็นท่ี
ยอมรับของนานาชาติ และไดน้ าระบบน้ีไป
ใชใ้นประเทศของตนอยา่งกวา้งขวาง 

ดร.ยุกติ  สาริกะภูติ ประสบความส าเร็จใน
ชีวติราชการอย่างมาก ท่านผ่านหน้าที่ราชการ อาท ิ

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2518 – 2523 
 รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 

2524 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ปี  2525-2529 
 รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2530 
 อธิบดีกรมป่าไมปี้ 2531 

ดร.ยกุติ  สาริกะภติู กบัครอบครัว 
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 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 
2532 – 2533 

 ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2534 – 
2535 

 อภิมนตรีของสถาบนัวิจยัขา้วระหวา่งประเทศ
ตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (IRRI)  ปี 2526 
– 2531 

 พระยาแรกนาขวัญปี 2529 – 2530 (อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร) และปี 2534 – 2535 
(ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
ของสภานิติบญัญติัปี 2534 

 นกับริหารดีเด่น ประจ าปี 2541 

นอกจากนี้ ท่านยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้ง
ที่เป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้ งและไม่ได้ริเร่ิมก่อตั้ ง มูลนิธิ 
สมาคมต่างๆเอง อาทิ 

 ประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรไทยในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถัม ภ์ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้ งแต่ปี 
2536  

 ประธานมูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย 

 นายกสมาคมไทยพฒันาการปลูกป่าเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมป่าไมปี้ 2540 

 ปร ะ ธ า นสภ า อ ภิ มน ต รี  ส ภ า สม า ค ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี 2533 – 2535 

 ประธานสภาองคก์ารพฒันาเด็กและเยาวชน 
ปี 2541 – 2543 

 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี 2533 – 
2536 

 นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี 2533 – 2536 

 นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
(อดีต) 

 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (อดีต) 
 นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเ ห็ดแห่ง

ประเทศไทย (อดีต) 
 เลขาธิการมูลนิธิพฒันาชีวิตชนบท เครือเจริญ

โภคภณัฑ ์ปี 2536 – ปัจจุบนั 
   ฯลฯ 
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ดร . ยุ กติ  ส า ริ กะ ภูติ  ก ล่ า วถึ งคว าม
ประทับใจ ในฐานะศิษย์เก่าบ้านสมเด็จฯ และใน
ฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ 
สมัยหน่ึงว่า 

“ผมเขา้มาเป็นนกัเรียนโรงเรียนมธัยมบา้น
สมเด็จเจ้าพระยา ตั้ งแต่ปี 2485 – 2490 มีความ
ประทบัใจครูทุกคน ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม
และวิชาการ ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีมีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ทุกวนัเม่ือเคารพธงชาติ
และสวดมนตแ์ลว้ พวกเราตอ้งหนัหนา้ไปทางศาล
และให้ค  ามัน่ต่อ “เจา้พ่อ” เป็นความทรงจ าท่ีลูก
สุริยะทุกคนไม่มีวนัลืมและยืดมัน่ใน “สจฺ จ  เว อม
ตา วาจา” เจริญรอยตามแบบอย่างของสมเด็จ
เจา้พระยาฯ จึงประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ มีต าแหน่งหน้า ท่ีการงานในระดับสูง 
สามารถใช้วิชาความ รู้ ท่ีได้รับการประสิทธ์ิ
ประศาสน์จากครูไปใชพ้ฒันาประเทศชาติอย่างดี
ยิง่ 

 
 
 
 

 นอกจากน้ี  ผมยงัได้มีโอกาสกลบัมารับ
ต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์ เ ก่ าบ้านสม เด็ จ
เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ระหว่างปี  2533 
– 2536  ภายใตก้ารสนบัสนุนของพลอากาศเอกทวี  
จุลละทรัพย ์ในขณะนั้น ถือไดว้่า ผมไดม้ารับใช้
โรงเรียนอนัเป็นท่ีรักยิ่ง จึงเป็นความประทับใจ 
ความรัก และความผกูพนัของผม  ท่ีมีต่อโรงเรียน
มธัยมบา้นสมเด็จเจ้าพระยาตลอดมา จนกระทัง่
ปัจจุบนั 
 ส าหรับขอ้คิดเห็นของผมเก่ียวกบัสมาคม
ศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจ้าพระยาฯนั้น  เม่ือสมาคม
ศิษยเ์ก่าฯ เป็นศูนยร์วมควรมีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร  ความก้าวหน้าของสมาคมฯ หรือ
มหาวิทยาลยั ติดตามข่าวของครูเก่าและศิษยเ์ก่า  
มาเผยแพร่ให้กว้างขวางกว่าเดิม เพื่อเชิญชวน
เพื่อนศิษยเ์ก่าทุกคน ทุกรุ่น ทุกระดบั ให้กลบัมา
สนใจโรงเรียนเก่าบา้ง อย่างน้อยไดม้ากราบ “เจา้
พ่อ”  ในวนัคลา้ยวนัพิราลยัปีละคร้ัง เพื่อเช้ือเชิญ
ให้มีจิตอาสามารับใชม้หาวิทยาลยัทางหน่ึงทางใด
ท่ีตนถนัด หรือร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม หรือให้การสนับสนุนกิจการสมาคมฯ 
ตามก าลงัความรู้ความสามารถท่ีพึงมีของแต่ละคน 
ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาสมาคมฯ และ
บา้นสมเด็จเจา้พระยา  ให้เจริญกา้วหน้าตลอดไป
อยา่งย ัง่ยนื” 
 
 

(ดร.ยกุติ  สาริกะภูติ)  
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 เม่ือหวนกลบัไปคิดค านึงถึงอดีตว่าเราชอบ
ชีวิตแบบไหนในสมยัท่ีเรียนท่ีบา้นสมเด็จ แต่ละคน
คงมีความประทบัใจแตกต่างกนั พวกชอบเรียนก็
ประทบัใจครูบาอาจารย  ์ เพราะยอมรับกนัว่าบา้น
สมเด็จสมยันั้นมีอาจารยท่ี์มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน 
ตั้งใจสอน สอนสนุก นกัศึกษาตั้งใจเรียน นกัศึกษา
เม่ือจบออกไปเป็นครูได้ช่ือว่าสอนหนังสือเก่ง 
หอ้งสมุดของสถาบนัการศึกษา เป็นตวัสะทอ้นชีวิต
การเรียนไดอ้ยา่งดี บา้นสมเด็จมีหอ้งสมุดขนาดไม่
ใหญ่ไม่เลก็ มีนกัศึกษาเขา้ไปใชง้าน จะเสียอยา่ง
เดียวคืออาคารอยูลึ่กเขา้ไปในสุด พื้นท่ีบา้นสมเด็จ
ในส่วนท่ีใชเ้รียน เป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ ยาวลึก 
โดยมีเสาธงชาติอยูห่นา้อาคารหอ้งสมุด  ส่วนใตถุ้น
เป็นโรงอาหาร สมยัน้ีเร่ิมมีแนวคิดให้อาคาร
หอ้งสมุดของสถานศึกษามาตั้งดา้นหนา้สุด เพื่อเปิด
ให้คนในชุมชนไดมี้โอกาสใชอ่้านหนงัสือ แทนท่ี
จะน าโรงแรมมาตั้ ง ริมถนนอย่างท่ีนิยมท ากัน 
ส าหรับคนท่ีชอบเล่นกีฬาคงมีความประทบัใจกบั
อดีตในยุคนั้ นสุดๆเพราะบ้านสมเด็จเป็นอันดับ
หน่ึงในสถาบนัระดบัเดียวกนั ความเก่งความเด่นใน
เร่ืองน้ีส่งไปถึงระดบัชาติ มีหลายคนในรุ่น 2510 
หรือรุ่น 10 (จบการศึกษา พ.ศ.2510)  และท่ีร่วมรุ่น
ร่วมสมยั เป็นนกักีฬาแห่งชาติกนัหลายคน และมาก
ท่ีสุดในระดบัสถาบนัของยคุนั้น  รุ่น 2510 ไดช่ื้อวา่ 

 
 
 
 
 
 

เป็นรุ่นกิจกรรม 

 นอกจากกิจกรรมตามประเพณี ยงัมีการ
ริเร่ิมกิจกรรมใหม่ๆ กีฬาสีมีส่ีสี โดยแบ่งเลข 1 2 3 
4 จึงคละกนัไปทุกห้องเรียน ซ่ึงเฉพาะปี 4 มี 9 หอ้ง 
ส่วนปีอ่ืนๆ มีไม่ต ่ากว่า 10 หอ้ง มีเพลงเชียร์กีฬาแต่
ละสีและท่ีส าคญั รุ่น 10 เม่ือเรียนจบยงัฝากเพลง
ประจ ารุ่น จนกลายเป็นเพลงประจ าสถาบนัถึง 2 
เพลงท่ียนืยาวมาถึงวนัน้ี แต่งและเล่นโดยวงดนตรีท่ี
ดังท่ีสุดของยุคสมยัจนถึงสมยัปัจจุบนั ผู ้แต่งเน้ือ
ร้องคนหน่ึงเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนของรุ่น อีกคน
เป็นคนจากสถาบนัพี่น้อง(สวนสุนันทา)แต่มารัก

สาวสวยของรุ่นเรา (ซ่ึงมีคนสวยมากท่ีสุดของ
หลายๆรุ่น) แต่กิจกรรมของรุ่นไม่ใช่มีเฉพาะใน
สถาบนั ยงัขา้มไปสถาบนัและมหาวิทยาลยัอ่ืนอีก
ดว้ย แต่รับรู้ในวงจ ากดั ซ่ึงสมควรบนัทึกไว ้เร่ิมท่ี
ส านักกลางนักเรียนคริสเตียน(สะพานหัวชา้ง) ได้
จดัให้มีการสัมมนาเร่ือง "ปัญหาจริยธรรมกบัการ

บา้นสมเด็จเม่ือ 2510 

พิภพ ธงไชย 
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พฒันาประเทศ" เม่ือ 9 มกราคม 2509 สมยันั้นเป็น
ยคุ เผด็จการทหาร การจดัสัมมนาถือว่าผดิกฎหมาย 
หลงัการสัมมนาท าให้เพื่อนๆในรุ่นมีโอกาสไปท า
กิจกรรมกับนักศึกษาต่างสถาบัน ความรักข้าม
สถาบันจึงเกิดข้ึน อันเป็นท่ีมาของเพลง "คะนึง
ขวญั" ส่วนเพลง "ช่อชงโค" เป็นความรักในรุ่นและ
ส่งไปถึงรุ่นอ่ืนๆ กิจกรรมขา้มสถาบนันอกจากการ
สัมมนา ยงัมีการท าวารสารร่วมกันของสถาบัน
ฝึกหัดครูเป็นคร้ังแรก และเข้าร่วมท านิตยสาร
สังคมศาสตร์ปริทศัน์ ฉบบันิสิตนักศึกษา (ซ่ึงสมยั
นั้นการท าวารสารโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางการ
ถือว่าผิดกฎหมายนิตยสารฉบับน้ีอาจารย์ผูส้อน
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นท่ีเคารพของครูอาจารย์และ
นกัศึกษาทุกรุ่นเป็นผูแ้ทนขายในบา้นสมเด็จ) โดย
การรับรู้ในวงจ ากดัของเพื่อนร่วมรุ่น บา้นสมเด็จ 

รุ่น  10 เ ป็นส่วนหน่ึงของขบวนการนักศึกษา
ประชาชน ท่ีน าไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ก่อนหน้านั้ นได้มีงานฉลองทางประวัติศาสตร์ 
ครบรอบ 200 ปีของการเสียกรุงศรีอยธุยาแก่กรุงหง
สาวดี รุ่น 10 เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรลงไปอยู่ใน
พื้นท่ีของกรุงเก่า ความคิดท่ีจะให้กรุงเก่าเป็น
อุทยานประวติัศาสตร์ ไม่มีการสร้างอาคารใหม่ๆ 
และเพิ่มประชากร แต่ไม่ส าเร็จ ถูกขัดขวางจาก
นักการเมืองทอ้งถ่ิน ถา้ส าเร็จจะกลายเป็นอุทยาน
ประวติัศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ แห่งหน่ึงของโลก 

 
 กลับมาท่ีบ้านสมเด็จ 2510 ย ังมีอาคาร
ประวติัศาสตร์ท่ีท าให้หวนค านึงอย่างน่าเสียดาย ท่ี
ได้สูญเสียไปอย่างท่ีไม่หวนกลบั คงจ ากันได ้      
ถึงอาคารบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี      
สุริยวงศ ์(ซ่ึงใชเ้รียนวิชาลูกเสือ)ท่ีมีกระจกโบราณ
บานใหญ่มาก หรือตึกผูอ้  านวยการท่ีใชเ้รียนดนตรี 
และเรือนไม้(อาคารวัดผล) ท่ีใต้ถุนเรือนใช้กิน
อาหารและเล่นหมากรุก หมากฮอส คงเหลืออาคาร
หอประชุมและเรือนนอนของหอพักนักศึกษา
ประจ า กบัอนุสรณ์ของเจา้พ่อท่ีคงอยู่เม่ือหลายปี
ก่อน 
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 ชีวิตในบ้านสมเด็จฯยุคนั้ น  เ ป็นชีวิต
สบายๆ ปัญหาระหว่างนักศึกษาเกือบจะไม่มี การ
แข่งขนัการเรียนก็ด าเนินไปตามธรรมชาติ การเล่น

กีฬาสี ถึงจะมีการเอาแพเ้อาชนะก็ไม่น าไปสู่การ
เกลียดชังแต่อย่างใด แม้แต่การแข่งขันระหว่าง
สถาบนั จะมีการแข่งขนัท่ีดูดุเดือดมากหน่อย ก็คือ
การเลือกผูน้ านักศึกษา "นายกองค์การฯ" ซ่ึงเป็น
ขบวนการประชาธิปไตยเบ้ืองตน้ ท่ีจริงจงัมาก รุ่น 
10 มีผูส้มคัรถึง 5 คน แต่เม่ือการแข่งขนัจบลง (ผู ้
ไดรั้บเลือกไดค้ะแนนถึง 444 คะแนน) ต่างกย็นิดีมา
ท างานร่วมกนั การรับนอ้งใหม่ของบา้นสมเด็จไม่มี
กิจกรรมอะไรท่ีน าไปสู่ปัญหาเหมือนท่ีหลาย
สถาบนัประสบ 
  
 
 
 

 รุ่ น  10 มี คู่ เ ด่ นๆ  หล า ย คู่  คู่ แ ฝด เ ก่ ง
ภาษาองักฤษ คู่หนุ่มเรียนเก่งคู่กนัมาตลอดสมยั คู่
เล่นกีฬาหลายประเภท คู่โตว้าที(มีประเพณีโตว้าที

ระหว่างสถาบนักับวิทยาลยั
วิชาการศึกษาปทุมวนั ทุกปี) 
คู่ เ ก่ ง ท า ห นั ง สื อ  คู่ ส ว ย
หลายๆคู่  คู่เดินเท่ียว  คู่เรียน 
คู่เล่น รวมถึงคู่รัก 

 ดูดูไปแลว้ ชีวิตของ
นักศึกษารุ่น 10 จะเรียบง่าย
และเรียบร้อยเกินไปหน่อย 
แต่ขณะเ ดียวกันความคิด
สร้างสรรคข์องรุ่นก็สามารถ
ส่งต่อไปรุ่นอ่ืนจนกลายเป็น
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ส ถ า บัน ท่ี

สืบเน่ืองมาถึงนักศึกษารุ่นต่อมา จะมีสีสันท่ีเป็น
ความขดัแยง้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอยู่บ้าง 
หรือระหวา่งนายกองคก์ารนกัศึกษากบัผูอ้  านวยการ
สถาบนัก็ไม่ถึงกบัรุนแรง แต่ท่ีรุนแรงถึงกบัมีการ
ประทว้งเดินออกจากท่ีประชุม ก็เป็นเหตุการณ์หลงั
เ รียนจบมาแล้วในสมาคมศิษย์เ ก่าฯ ระหว่าง
เลขาธิการของสมาคมกับอดีตนายกองค์การ
นกัศึกษา ท่ีน าขอ้เขียนของศิษยเ์ก่าท่ีวิจารณ์บทบาท
ของกรรมการสมาคมฯ กับเ ร่ืองการเมืองนอก
สมาคมฯ 
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เป็นเวลา 35 ปี ท่ีผู้ เ ขียนได้จากบ้าน
สมเด็จฯ มา นับว่านานพอควร บางเร่ืองใน
อดีตอาจลืมเลือนไปบ้าง แต่บางเร่ืองกย็ังคงอยู่
ในความทรงจ าตลอดมา  ซ่ึ ง มี ท้ั ง เ ร่ือง ท่ี
ภาคภูมิใจและเร่ืองท่ีเสียใจ ผู้ เขียนเป็นคน
ต่างจังหวัดเข้ามาเรียนท่ีวิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยาเม่ือปี 2515 จนส าเ ร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.
สูง) ภาคปกติ  ในปี 2518 รวมระยะเวลาเรียนท่ี
บ้านสมเด็จฯ 4 ปีเต็ม ผู้ เขียนนับว่าเป็นผู้ ท่ีมี
โอกาสดี 3 ประการ ได้แก่ เป็นเพียงนักเรียน 

 

 
 
 

 
จากต่างจังหวัดแต่ก็มีโอกาสเข้ามาน่ังเรียนท่ี
สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนีไ้ด้ ประการต่อมา
ได้มีโอกาสเข้า ร่วมเหตุการณ์ส า คัญของ
บ้านเมืองคือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ
ประการสุดท้ายได้มีโอกาสเป็นผู้น านักศึกษา 
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชมรมอาสา
พัฒนาชนบทเม่ือปี 2516 ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภานักศึกษาปี 2517 และได้รับ
การเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาเม่ือปี 
2518 ท าให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์
มากมาย ท้ังในหลักสูตร ท่ี เ รียนและนอก
หลกัสูตรดังกล่าว 

ย้อนเวลา ศึกษาอดตีบ้านสมเดจ็ฯ ช่วง 14  ตุลา 16 
 

                                            วชัรินทร์   จ าปี 
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สภาพและบรรยากาศภายในวทิยาลยั 
 

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
ขณะนั้น นับว่ามีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของ
สังคมว่าเป็นสถาบนัผลิตครูท่ีมีคุณภาพ ศิษยเ์ก่า
ส่วนใหญ่จะได้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ผูบ้ริหารในกระทรวงศึกษาธิการ ท าใหน้กัศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบนัของตนเป็นอย่าง
มาก แมว้า่สภาพภายในวิทยาลยัจะมีอาคารท่ีเป็น
ตึกเพียง 3 หลงักบัอาคารไมส้องชั้นอีก 3 หลงั 
ซ่ึงไม่พอเพียงกบัจ านวนนักศึกษาหลายพนัคน 
ทั้งภาคปกติและภาคค ่าจนตอ้งมีอาคารชัว่คราวท่ี
เรียกว่า “คอกหมู” เพื่อให้นักศึกษาภาคค ่าเรียน
อย่างแออัดทั้ งร้อน ทั้ งคับแคบ แต่นักศึกษาก็
พอใจ จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ในแต่ละปีไม่เคย
ลดลง 
 วิทยาลัยเปิดสอนหลายหลักสูตรมีทั้ ง 
ป.กศ., ป.กศ.สูง, ปป. (ประกาศนียบตัรประโยค
ครูประถมศึกษา) และปริญญาตรี ครุศาสตร์
บณัฑิต โดยเฉพาะระดบัปริญญาตรีดูเหมือนจะ
เป็นวิทยาลยัครูแห่งแรกท่ีเปิดสอน นกัศึกษารุ่น
แรกท่ีส าเร็จการศึกษามีเพียง 19 คนเท่านั้น กว่า
จะไดวุ้ฒิครุศาสตร์บณัฑิต ก็ตอ้งมีการประทว้ง
กระทรวงศึกษาธิการกันหลายคร้ัง เน่ืองจาก
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร อ นุ มั ติ วุ ฒิ  ป . อ . 
(ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา )ซ่ึง
นักศึกษาไม่ตอ้งการวุฒิน้ี อาจกล่าวได้ว่าบา้น
สมเด็จฯ เป็นผู ้น าบุกเบิกการสอนในระดับ
ปริญญาตรีกว็า่ได ้

สภาพความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บั
นกัศึกษาในช่วงนั้น หลายสถาบนัมกัจะมีปัญหา
ขดัแยง้กนัเสมอ มีการประทว้งของนักศึกษาอยู่
บ่อยคร้ัง แต่ส าหรับบา้นสมเด็จฯ ไม่มีเหตุการณ์
เช่นนั้น อาจารยก์บันักศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกันโดยเฉพาะอาจารยฝ่์ายปกครอง ซ่ึงดูแล
กิจการนักศึกษากับองค์การนักศึกษาสามารถ
ประสานความร่วมมือต่อกันก่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีดีต่อกันตลอดมา รวมทั้งบรรยากาศใน
การเรียนการสอนท่ีระบบการเรียนแตกต่างจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ โดยบา้นสมเด็จฯ นกัศึกษาจะตอ้ง
รับผิดชอบตนเองสูง นักศึกษาตอ้งวางแผนการ
เรียนเอง ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาค
เรียนตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงแต่ละคน
อาจเรียนแตกต่างกนั การเรียนเช่นน้ีจะมีโอกาส
เรียนกบัเพื่อนใหม่ในแต่ละรายวิชาเสมอ ดงันั้น
นกัศึกษาในหลกัสูตรเดียวกนัจะไดมี้โอกาสรู้จกั
สนิทคุ้ยเคยกันเกือบทุกคน มีความรักความ
สามคัคี เม่ือจบไปแลว้ก็จะมีการติดต่อช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัตลอดไป 

สภาพการเรียนการสอนในช่วงนั้นจดัได้
ว่าบ้านสมเด็จฯ มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย มี
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คณาจารยท่ี์ทรงคุณวุฒิมากมาย และมีส่ืออุปกรณ์
ท่ีทนัสมยั สาขาวิชาท่ีมีช่ือเสียงมากเช่น วิชาเอก
ดนตรี บรรณารักษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาองักฤษจะมีบางสาขาวิชา
เท่านั้นท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี เช่น วิชาเกษตร 
ตอ้งปลูกพืชในกระถางแทนการปลูกในแปลง
สาธิตจริง แต่ด้วยความรู้ความสามารถของ
อาจารยผ์ูส้อนก็สามารถชดเชยขอ้จ ากดัดงักล่าว
ได ้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในวิทยาลยั
นบัวา่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก แมน้กัศึกษา
จะเรียนอย่างเขม้ขน้ ประกอบกับบา้นสมเด็จฯ 
ในขณะนั้ น ได้ ช่ื อ ว่ า  “ กด เ ก รด ”  แ ต่ ด้ว ย
บรรยากาศท่ีวิทยาลยัให้อิสรภาพ แก่นักศึกษา
อย่างมาก ไม่มีกฎระเบียบท่ีหยุมหยิม นักศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้
มากมาย เช่น มีการเล่นกีฬาในช่วงเยน็ทุกวนั มี
ดนตรีใหช้มทั้งดนตรีไทยและสากลแสดงท่ีศาลา
ไทยทุกวนัพฤหัสบดี มีการฉายภาพยนตร์ไดช้ม
ฟรีทุกวนัพุธ มีการจดัอภิปรายทางวิชาการและ
การเมืองทุกเดือน นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรม
ของชุมนุม    ต่าง ๆ หมุนเวียนกนัถึง 13 ชุมนุม
ได้แ ก่  ชุมนุมดนตรี  ชุมนุมโสตทัศนศึกษา  
ชุมนุมแสง - เสียง ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุม
วิทยาศาสตร์ ชุมนุมสังคมศึกษา ชุมนุมเกษตร 
ชุมนุมนาฎศิลป์และดนตรี ชุมนุมการศึกษา ชุมนุม
ภาษาองักฤษ ชุมนุมบรรณารักษ์ ชุมนุมกีฬา และ
ชมรมอาสาพฒันาชนบท ซ่ึงกิจกรรมของชุมนุม
ต่าง ๆ ก็จะเน้นทั้ งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
สังคมและความบันเทิง โดยนักศึกษาทุกคน

จะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมนุมใดชุมนุมหน่ึงหรือ
หลายชุมนุมกไ็ด ้นกัศึกษาทุกคนจึงมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมของชุมนุม ซ่ึงงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
นักศึกษานั่น เอง ท าให้นัก ศึกษาผ่อนคลาย

ความเครียดได้มาก แม้จะเ รียนหนักแต่ก็ มี
ความสุข 

 

สถาบันสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย
และการเป็นผู้น า 

 

บา้นสมเด็จฯ นอกจากจะเป็นสถาบนัท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์
ในการเป็นครู อาจารยใ์หแ้ก่นกัศึกษาแลว้ยงัเป็น
สถาบนัท่ีสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยและการ
เ ป็ น ผู ้น า ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ด้ ว ย  โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการบริหารจดัการของวิทยาลยัและการ
บริหารกิจกรรมของนักศึกษาหลายประการ 
ไดแ้ก่  
 ประการแรก  การบริหารจัดการของ
วิทยาลัย ท่ี มี ฝ่ายปกครองท่ี ส่ง เสริมกิจการ
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นกัศึกษา โดยคดัเลือกอาจารยท่ี์มีความรู้  มี
มนุษยสัมพนัธ์และจิตวิทยาท่ีดี รับผิดชอบ ท า
หน้าท่ีประสานกบัผูแ้ทนนักศึกษา ทั้งองค์การ
นกัศึกษาและสภานกัศึกษา ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
และความร่วมมือท่ีดีต่อกัน นักศึกษาจะได้รับ
การส่งเสริมการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ 
วิทยาลยัจะเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน าและรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่เสมอ นักศึกษา
สามารถแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความ
กล้า ท่ีจะคิดหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งด้าน
วิชาการ ปัญหาสังคม หรือแมก้ระทัง่การเมือง
การปกครอง และกลา้ท่ีจะแสดงออกถึงการเป็น
ผูแ้ทนหรือผูน้ านักศึกษาอย่างภาคภูมิใจ แมจ้ะ
ท าใหเ้สียการเรียนไปบา้งกต็าม 

ประการที่สอง  กระบวนการบริหาร
กิจกรรมของนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบอนัสอดคลอ้งกบั
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการ
ก าหนดให้มีองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 
องค์การนักศึกษาเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร นายก
องค์การนักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้ งของ
นกัศึกษาทั้งวิทยาลยั มีการจดัตั้งพรรคต่าง ๆ เขา้
แข่งขนั มีการสมคัร มีการออกเสียงเลือกตั้ง มี
การจัดตั้ งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และประธาน
ชุมนุมทุกชุมนุม มีการเก็บเ งินค่ากิจกรรม
นกัศึกษา (ขณะนั้นเก็บคนละ 100 บาท ต่อปี) มี
การจดัท านโยบายและจดักิจกรรมตามนโยบายท่ี
ประกาศไวต้อนหาเสียงเลือกตั้ง 

 ในส่วนของสภานักศึกษาก็เช่นกัน มี
การรวมกลุ่มนักศึกษาจัดตั้ งเป็นพรรคต่าง ๆ 
แลว้ส่งสมาชิกพรรคเขา้สมคัรรับการเลือกตั้ง มี
การแถลงนโยบาย มีการหาเสียงและมีการ
เลือกตั้งโดยมีผูแ้ทนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี เข ้า
ร่วมเป็นสมาชิกสภานักศึกษาท าหน้าท่ีคลา้ย
สภาผู ้แทนราษฎร คือ ออกกฎระเบียบและ
ตรวจสอบการท างานขององคก์ารนักศึกษา ทั้ง
สององค์กร มีส านักงานและวัส ดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั และจะอยู่ในวาระ 
1 ปีเท่านั้ น ดังนั้ นก่อนปิดภาคเรียนสุดท้าย
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ทั้ง 2 องคก์ร 

ประการ สุด ท้าย  การ ส่ง เส ริมการ
แสดงออกการเป็นผูน้ าของนักศึกษาผ่านชุมนุม
ต่ า ง  ๆ  ก า ร ส่ ง ผู ้ แ ทนนั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนากบัหน่วยงานภายนอก ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมเหตุการณ์ 
14  ตุลาคม 2516 ทั้ งก่อน ระหว่าง และหลัง
เหตุการณ์ โดยไม่มีการขดัขวางจากวิทยาลยั ถือ
ไดว้่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกลา้ท่ี
จะแสดงออกในทางสร้างสรรค ์มีความเป็นผูน้ า
และกลา้ท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

สถาบันปลูกจิตสาธารณะและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 

สภาพสังคมไทยในช่วงก่อนเหตุการณ์ 
14 ตุลา 16 เป็นท่ีทราบกันดีว่าบ้านเมืองเรา
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ขณะนั้ นย ัง ไ ม่ มีความ เ ป็นประชา ธิปไตย
เท่าท่ีควร หน่วยงานรัฐทุกหน่วยไม่เวน้แมแ้ต่
สถาบันการศึกษาจะต้องสนองนโยบายของ
รั ฐ บ า ล อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่จึงถูกควบคุมและ
ช้ีน าไปในทาง ท่ีจะ เ ป็นประโยชน์ ต่อ ฝ่าย
ปกครองของรัฐ  ความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคมของนกัศึกษามกัจะไม่ไดรั้บ
การสนับสนุนจากสถาบนัการศึกษาทัว่ไป แต่
บา้นสมเด็จฯ แตกต่างจากสถาบนัอ่ืน คณาจารย์
ของบา้นสมเด็จฯ ส่วนใหญ่กลบัเห็นว่านกัศึกษา
เม่ือจบไปแลว้ควรรับใชส้ังคม โดยเฉพาะสังคม
ในชนบท คนยากจน ควรได้รับการช่วยเหลือ
พฒันา ซ่ึงปรากฏตามขอ้เขียนของผูอ้  านวยการ 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีตีพิมพ์ใน
หนังสืออนุสรณ์นักศึกษา รุ่น 16 เม่ือปี 2517 
ดงัน้ี 
 “ ข้ าพ เ จ้ า ขอแสดงคว ามยิ นดี ต่ อ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีน้ีทุกท่าน และ
ขอให้ท่านทัง้หลายระลกึอยู่เสมอว่า ครูมีบทบาท
ส าคัญในการยกฐานะของชาวชนบท เวลาน้ี
สังคมชนบทต้องการความเสียสละของพวกท่าน
ทั้งหลาย ถ้าการศึกษาที่พวกท่านทั้งหลายได้รับ
ไปจะเป็นก าลังหนุนให้ชาวชนบทของเรา
สามารถแก้ปัญหาและต่อสู้เพื่อการด ารงชีวิตที่ดี
ขึ้นแล้ว น่ันแสดงว่าการฝึกหัดครูของเราบรรลุ
จดุมุ่งหมาย”  

ข้อเขียนของผูบ้ริหารสูงสุดของบ้าน
สมเด็จฯ สะท้อนถึงค่านิยม อุดมการณ์ ของ
คณาจารยบ์า้นสมเด็จฯ ในช่วงนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจึงได้รับไฟ
เขียว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งน้ี
อย่างเตม็ท่ี กิจกรรมของนกัศึกษาท่ีมีคุณค่าต่อ
สงัคมในขณะนั้นมีหลายกิจกรรม เช่น  

1) ชมรมอาสาพฒันาชนบท เป็นชมรม
ท่ีใหญ่และมีสมาชิกมากท่ีสุด มีการจดักิจกรรม
หาทุนและออกค่ายอาสาพัฒนาในชนบทท่ี
ห่างไกลทุกปีโดยเป็นกิจกรรมในด้านการ
ปรับปรุงหรือสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ และมุ่งสร้าง
จิตส านึกสาธารณะแก่สมาชิก 

2) การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาทางสงัคม คนยาก คน
จน ชาวไร่ ชาวนา และกรรมกร โดยเขา้ร่วมการ
ชุมนุมประท้วงกับกลุ่มมวลชนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเ น่ือง เ ช่น กรณีการจับกุมนักศึกษาและ
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ชาวนา การเรียกร้องของกรรมกร การเขา้ร่วม
เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 เป็นตน้  
  3) โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องท่ี

มุ่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจงัหวดัเพื่อ

พฒันาคุณภาพทั้งดา้นวิชาการ ครูผูส้อน และส่ือ

การเรียนการสอน 

4) การรณรงค์แก้ไขปัญหาสังคม เช่น 
ปัญหาของก รุ ง เ ทพมหานคร  ย า เ สพ ติด 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 5) การเข้าร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมทัว่ไป เช่น การบริจาคเลือดให้สภากาชาด 
การถวายเทียนจ าน าพรรษา การรับบริจาคให้
มูลนิธิ 14 ตุลา การรับบริจาคสมทบทุนสร้าง

พระธาตุพนม การเข้าร่วมถวายสักการะวัน       
ปิยมหาราช เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นการ
สร้าง จิตสาธารณะและการปลูก ฝังความ
รับผดิชอบต่อสงัคมใหก้บันกัศึกษา 
 

การเข้าร่วมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 

 ในปี 2515 ผูเ้ขียนเป็นนกัศึกษาใหม่ของ
บา้นสมเด็จฯ และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
ชมรมอาสาพฒันาชนบท ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นผูท่ี้มีแนวคิดอุดมการณ์ท่ีมุ่งช่วยเหลือสังคม 
คนยาก คนจน ในชนบท การแกไ้ขปัญหาสังคม
ในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนความสนใจเก่ียวกบัความ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ในช่วงนั้นความขดัแยง้
ระหว่างรัฐบาลกับพลังมวลชนกลุ่มต่าง ๆ 
ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการเรียกร้องความเป็น
ธรรมในสังคมและความเป็นประชาธิปไตยใน
การปกครองบา้นเมือง อาจกล่าวได้ว่าสมาชิก
ชมรมอาสาพฒันาชนบทเป็นกลุ่มแรกของบา้น
สมเด็จฯ ท่ีได้เขา้ร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบนั 
โดยมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ
องคก์รนกัศึกษาสถาบนัต่างๆ รวมทั้งศูนยก์ลาง
นิ สิตนัก ศึกษาแห่งประ เทศไทยและศูนย์
นกัศึกษาครูแห่งประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
รับทราบขอ้มูล ร่วมคิดวางแผนและด าเนินการ
เพื่อขับเคล่ือนการเรียกร้องร่วมกันแล้วน ามา
ถ่ายทอดสู่สมาชิกของชมรมอาสาพฒันาชนบท
ตลอดจนสมาชิกของชุมนุมต่าง ๆ ผา่นแผน่ปลิว 
โปสเตอร์ และบทความสู่นกัศึกษาทัว่ไป 
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 การเ รียกร้องเ ร่ิมเข้มข้นในปี 2516 
สถาบนัการศึกษาในต่างจงัหวดัเร่ิมเขา้มามีส่วน
ร่วมมากข้ึน เกิดกระแสการรวมพลงัไปสู่นิสิต
นักศึกษาและประชาชนทัว่ประเทศ กรรมการ
ของชมรมอาสาพฒันาชนบทหลายคนไดเ้ขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการในการขบัเคล่ือนการชุมนุม
ประทว้ง มีการจดัปราศรัยภายในวิทยาลยัและการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงช่วงเข้าสู่
เหตุการณ์ระหว่างวนัท่ี 11 – 14 ตุลาคม 2516 มี
การชุมนุมใหญ่ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ิม
จากบริเวณลานโพธ์ิขยายไปสู่สนามฟุตบอลทุก
วนัและทุกคืนจะมีนกัศึกษาบา้นสมเดจ็ฯ เขา้ร่วม
เสมอ แมเ้ป็นช่วงใกลส้อบก็ตาม  ผูเ้ขียนยงัจ าได้
ถึงเสียงประกาศบนเวทีของผูน้ านกัศึกษา “พวก
เรา ขณะนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้เดินทางมาถึงแล้วขอพวกเรา
ปรบมือต้อนรับ...” เสียงปรบมือดงักระห่ึมไปทั้ง
สนาม โดยเฉพาะเหตุการณ์ในวนัท่ี 13 ตุลาคม 
2516  บ้านสมเด็จฯ  ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางใหเ้ดินขบวนไปร่วมเหมือน
เช่นเคย แต่ใหเ้ลยไปรับนกัศึกษาวิทยาลยัครูสวน
ดุสิต เพื่อคุม้กนัความปลอดภยั ในการเขา้ร่วม
ชุมนุม  ท่ีสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ดว้ย และในช่วงบ่ายวนันั้นมีการจดั
แ ถ ว ข บ ว น เ ดิ น อ อ ก จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ธรรมศาสตร์ นักศึกษาบา้นสมเด็จฯ ส่วนหน่ึง
เป็นเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลขบวนนักศึกษา ส่วนท่ี
เหลือก็เข้าร่วมขบวนถือธงชาติไทยพร้อมทั้ ง

ผ ้าเช็ดหน้าชุบน ้ าเพื่อป้องกันแก๊สพิษ ขบวน
นักศึกษาและประชาชนนับหม่ืนนับแสนเคล่ือนสู่
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ท่ามกลางอากาศท่ีร้อน
ระอุและชุมนุมต่อเน่ืองทั้ งคืนจนถึงวันท่ี 14 
ตุลาคม 2516 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยท่ีเกิดเหตุการณ์

รุนแรงท่ีสุด กลุ่มนกัศึกษาบา้นสมเด็จฯ แยกยา้ย
จ ากกันไ ม่สามารถ ติด ต่อกันได้  จนหลัง
เหตุการณ์สงบลงจึงทราบว่านักศึกษาบ้าน
สมเด็จฯ เสียชีวิตจ านวนหน่ึงและสูญหายอีก
จ านวนหน่ึง ยงัความเสียใจอย่างสุดซ้ึงแก่พวก
เราทุกคน บางคนหยดุเรียนไปหลายวนัเพราะท า
ใจไม่ได้ต่อเหตุการณ์ท่ี เ กิดข้ึน สภาพถนน
หนทางในกรุงเทพฯ ขณะนั้นเตม็ไปดว้ยส่ิงของ
มากมาย ไฟจราจรตามส่ีแยกถูกท าลายหมด การ
เดินทางเป็นไปดว้ยความยากล าบาก นักศึกษา
บา้นสมเด็จฯ     จึงไดร้วมกลุ่มกนัช่วยท าความ
สะอาดตามทอ้งถนนช่วงส่ีแยกบา้นแขกและวง
เวียนใหญ่   พร้อมทั้งมีอาสาสมคัรถือกล่องเดิน
รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ส่งมอบเงินท่ี
ได้รับบริจาคทั้ งหมด ให้แก่ศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนจดัตั้ง
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มูลนิธิ 14 ตุลา ต่อไป หลงัจากเหตุการณ์เขา้สู่
ปกติแลว้ ไดมี้การจดัพิธีทางศาสนา ท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศล   ให้นกัศึกษาบา้นสมเด็จฯท่ีเสียชีวิต  
ณวดั ประยูรวงศาวาส และในโอกาสครบรอบ 
14 ตุลาคมของทุกปีผูเ้ขียนจะพยายามไปร่วมพิธี
ท่ีอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา อยู่เสมอ แมพ้วกเราจะ
เ สียใจ ต่อการ สูญเ สียค ร้ั งนั้ นแ ต่ก็ มีความ
ภาคภูมิใจท่ีนกัศึกษาบา้นสมเด็จฯ ไดมี้ส่วนร่วม
ในเหตุการณ์คร้ังส าคญั ซ่ึงประวติัศาสตร์ชาติ
ไทยจะตอ้งจารึกไวต้ลอดไป 

 ผู ้ เ ขี ย น ยอม รั บว่ า รั บทร าบคว าม
เปล่ียนแปลงของบ้านสมเด็จฯ ค่อนข้างน้อย 
เน่ืองดว้ยภารกิจในหนา้ท่ีประกอบกบัระยะเวลา
ท่ีเน่ินนาน ในปัจจุบนัหลายเร่ืองอาจมีการแกไ้ข
ปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึนแลว้ บางเร่ืองท่ีดีใน 
 
 
 
 
 

อดีต ปัจจุบนัก็อาจจะไดรั้บการพฒันาต่อยอดให้
ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะท่ีเห็นไดช้ดัคือเร่ือง
อาคารสถานท่ีได้มีการพฒันาดีข้ึนจากเดิมไป 
มาก รวมทั้ งคณาจารย์และส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ     
ก็มากข้ึน  ทั้ งคุณภาพและปริมาณนักศึกษา
ปัจจุบนั  น่าจะเรียนไดดี้และมีความสุขมากกว่า
นกัศึกษาในอดีต อย่างไรก็ตามในฐานะศิษยเ์ก่า
ท่ีมีความผูกพนัต่อสถาบนัแห่งน้ีก็อยากให้บา้น
สมเด็จฯ ยงัคงเป็นสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ
และยกยอ่งจากสังคมสืบเน่ืองมาแต่อดีต คือผลิต

ครูหรือบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ
และจิตสาธารณะตลอดจน
การเป็นผู ้น า ท่ี รับใช้และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ป ร ะ ช า ช น
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีคืออุดมการณ์ท่ีถูก
ป ลู ก ฝั ง จ า ก คณ า จ า ร ย์ สู่

นัก ศึกษาสืบทอดกันมาจนเ ป็นเอกลักษณ์       
ของบ้านสมเด็จฯ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรือ
อนาคต บ้านสมเด็จฯ ก็ควรจะคงความเป็น 
“บา้นสมเดจ็ฯ” ไวต้ลอดไป 
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ต านานเพลงสนุทราภรณ์ท่ีเก่ียวกับบา้นสมเด็จ 
 

อนันต์  วิริยะพนิิจ 
 

 
 

 เม่ือ พ.ศ. 2511 มีการจดังานชุมนุมศิษย์
เก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นคร้ังแรกท่ีจดัเป็น
งานเตน้ร าตามยุคสมยั ซ่ึงยุคนั้นงานเตน้ร าเฟ่ือง
มาก โดยเฉพาะท่ีสวนลุมพินีสถาน ทุกวนัศุกร์
และเสาร์แทบจะไม่มีวนัว่าง ชงโคบานคร้ังแรก
ตั้งใจจะไปจดัท่ีนั่นเช่นกนั แต่ปรากฏว่าสถานท่ี
ดังกล่าวไม่ว่าง จึงต้องจัดท่ีวงัสราญรมย์แทน 
โดยมีศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จ รุ่น10 เป็นตวัตั้ งตวัตี 
ให้ ช่ื อ  ง านวันชงโคบาน  ในการประ ชุม
คณะกรรมการจัดงาน ท่ีประชุมมอบหมายให้
ผู ้เ ขียนเป็นผู ้ไปติดต่อวงดนตรีสุนทราภรณ์ 
เน่ืองจากขณะนั้นผูเ้ขียนไปเป็นครูอยู่ท่ีโรงเรียน
จารุพาณิชย ์คุณวงเดือน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการโรงเรียน
มีความคุน้เคยกบัครูเอ้ือ สุนทรสนาน (บิดาเธอเป็น
ผูรั้บเหมาประจ าบา้นครูเอ้ือ) คุณวงเดือนเป็นผู ้
แนะน าให้ผู ้เ ขียนไปพบครูเอ้ือ เพื่อติดต่อวง
ดนตรีสุนทราภรณ์  

 
 
 
 
 
 
 

ผู ้ เ ขี ย น ก็ ไ ป พ บ ท่ า น ท่ี ก ร ม
ประชาสัมพนัธ์  ขณะนั้ นท่านก าลังซ้อมวงอยู ่
ผูเ้ขียนรอจนท่านซ้อมเสร็จ จึงเขา้ไปแนะน าตวั
ว่าเป็นศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ประสงคจ์ะติดต่อขอให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ไป
เล่นในงานชุมนุมศิษยเ์ก่า ท่านก็ตกลงดว้ยดี โดย
ขอใหคุ้ณอโศก  สุขศิริพรฤทธ์ิ เลขาท่านเป็นผูม้า
จดบันทึก และแจ้งว่าจะต้องวางมัดจ าไวก่้อน 
ท่านเปรยๆ ว่าถูกเบ้ียวบ่อย แลว้ก่อนแสดง ก็ตอ้ง
จ่ายให้ครบก่อน ผูเ้ขียนก็บอกว่าวนัน้ีมาติดต่อ
เพื่อขอทราบรายละเอียด เงินท่ีจะวางมดัจ าจะน ามา
ช าระภายในสัปดาห์หน้า ท่านก็อนุโลมให้เป็นอนั
ตกลง 

ก่อนกลบัผูเ้ขียนยกมือไหวท่้าน บอกว่า
อยากจะรบกวนขอให้ครูช่วยแต่งเพลงประจ า
สถาบันให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ท่านบอกว่า
ท่านถนดัแต่งท านอง เน้ือร้องนั้นตอ้งหาคนแต่ง
มาใหท่้าน 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2511 ขณะมีการแต่งเพลง  ช่อชงโค          
และเพลง คะนึงขวัญ ของบ้านสมเด็จฯ 
งานฉลองต่างๆเช่นฉลองจบการศึกษา 
ฉลองสมรส เป็นต้น นิยมจัดเป็นงาน
ลีลาศ ร าวง ซ่ึงเป็นการลีลาศ ประเภท
บอลรูม (ballroom) วงดนตรียอดนิยม
สมยัน้ันต้องวงสุนทราภรณ์ 
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเพลงดังบ้านสมเด็จ สมัยเป็น

หนุ่ม จากซ้ายไปขวา คุณพิภพ ธงไชย อดีตนายก
องค์การนักศึกษา คุณด ารงศักดิ์ บุญสู่ ผู้แต่งเน้ือร้อง
เพลงช่อชงโค ผู้ เขียน อนันต์ วิ ริยะพินิจ(ภาพจาก
หนังสืออนุสรณ์วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.

2511) 

 
 

และคณุอิสระ โกวิทวิบูล  
ศิษย์สวนสุนันทา  
ผู้แต่งเน้ือร้องเพลง  
คะนึงขวัญ 

 
 
เม่ือกลบัมาเขา้ท่ีประชุม รู้สึกว่าคุณพิภพ  

ธงไชย นายกองค์การนักศึกษา จะเสนอให้คุณ
อิสระ  ป้ันชุด(โกวิทวิบูล) เป็นผูแ้ต่งหน่ึงเพลง 
และให้คุณด ารงศักด์ิ   บุญสู่ นักกลอนประจ า
วิทยาลัยแต่งอีกเพลงหน่ึง คุณอิสระเป็นนัก
กลอนอยู่ท่ีวิทยาลยัครูสวนสุนนัทา แต่ไปๆมาๆ
ท่ีบา้นสมเดจ็เพราะสนิทกบัคุณพิภพ และมาชอบ
พอกับคุณกรองทอง เหรียญบุบผา อุปนายก
องค์การนักศึกษาสมัยนั้ น คุณอิสระจึงได้แต่ง
เพลงคะนึงขวญั เน้ือร้องข้ึนตน้ว่า “งามเอยงาม

นามนงคราญบา้นสมเด็จ งานก่องเก็จกาญจนา
สง่าสม....” (เน้ือร้องฉบบัเต็มลงให้แลว้ในศรี
สมเดจ็ฉบบัก่อน) เพลงน้ีครูเอ้ือเป็นผูแ้ต่งท านอง
และขอใหคุ้ณบุษยา  รังสี  ขบัร้อง ซ่ึงไพเราะมาก 
ส่วนคุณด ารงศกัด์ิซ่ึงแต่งเน้ือร้องเพลง ช่อชงโค 
เน้ือร้องข้ึนตน้ว่า “ช่อชงโค บานโสภาสะพร่ัง 
แยม้เยือนเตือนความหลงั...” (เน้ือร้องฉบบัเต็ม
ลงให้แลว้ในศรีสมเด็จฉบบัก่อน)นั้น ครูเอ้ือก็
เป็นผูแ้ต่งท านองเช่นกัน เพลงน้ีคุณพิภพแจ้ง
ผูเ้ขียนว่าอยากจะให้คุณวินัย จุลบุษปะขบัร้อง 
ตอนท่ีผูเ้ขียนไปบอกครูเอ้ือวา่อยากจะใหคุ้ณวนิยั
ขบัร้องนั้น ท่านก็ออกอาการฉุนๆ บอกว่าเร่ือง
นกัร้อง ท าไมตอ้งมากะเกณฑค์นนั้นคนน้ี ท่ีน่ีจะ
ใหใ้ครร้องกจ็ะดูตามความเหมาะสม แต่ท่านกใ็ห้
คุณวินัยขบัร้องในท่ีสุด ทราบจากคุณอโศก  สุข
ศิริพรฤทธ์ิว่า ความจริงเพลงน้ีท่านอยากจะร้อง
เอง เพราะไดย้นิท่านเอ้ือนท านองคลอไปกบัเน้ือ
ร้องก่อนท่ีจะถึงเวลางาน  

 
 
 
 
               
 
              

 
 
นักร้องดังวงสุนทราภรณ์จากซ้ายไปขวา ครูเอ้ือ สุนทร
สนาน ผู้แต่งท านองเพลงช่อชงโค และคะนึงขวัญ ให้  
วินัย จุลบุษปะ ขับร้องเพลงช่อชงโค อัดแผ่นเสียง และ
บุษยา รังสี ขับร้องเพลงคะนึงขวัญ อัดแผ่นเสียง  
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เพลงทั้งสองนั้น ครูเอ้ือใส่ท านองเสร็จ

ก่อนงานในวนันั้นเอง นักดนตรีจะตอ้งมาเรียบ
เรียงซอ้มเสียงกนัหลงัเวที คุณบุษยาก็มาซอ้มร้อง
หลังเวทีเช่นกัน ต่อมาเม่ือจ้างท่าน  อัดเป็น
แผ่นเสียง จึงไดมี้การ Arrang เคร่ืองดนตรีให้มี
ความไพเราะประสานเสียงระหว่างเคร่ืองดนตรี
มากยิ่งข้ึน จึงท าให้เพลงท่ีอดัใหม่มีความไพเราะ
ยิง่กว่าเพลงท่ีบรรเลงในงาน เน่ืองจากมีการเรียบ
เรียงเสียงประสานอยา่งสมบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทั้ ง ส อ ง เ พล ง น้ี ต่ อ ม า ก็ ไ ด้อัด เ ป็ น
แผ่นเสียงขนาดเล็กดา้นละเพลง วางจ าหน่าย ท่ี
วิทยาลยั โดยศิษยเ์ก่ารุ่น 10  ออกทุนผลิต ยก
รายได้ให้แก่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เขา้ใจว่าน าผลก าไรจากงานชงโคบานมาเป็นทุน   
ในการผลิตแผน่เสียง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์สุภา  เจริญระบิน  ผู้มอบแผ่นเสียงหา
ยากเพลงช่อชงโค และเพลงคะนึงขวัญให้เป็นสมบัติ
ของสมาคมศิษย์เก่าฯ ทันทีที่ทราบว่ากองบรรณาธิการ
ต้องการภาพถ่ายแผ่นเสียงมาประกอบบทความน้ี 

ภาพแผ่นเสียงขนาดเล็ก เพลงช่อชงโค 
และเพลงคะนึงขวัญ โดยวงสุนทราภรณ์ ด้านละ
เพลง ปัจจบุันเป็นของเก่าหายาก 
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กรอภาพกลบัไปเม่ือ 50 ปีก่อนโน้น 

ชัว่โมงแรกท่ีผมสอนหนงัสือ ผมกา้วเขา้มาใน
โรงเรียนคร้ังแรกในชีวิตของการเป็นครู คือ 
โรงเรียนสาธิตบา้นสมเด็จเจา้พระยาเม่ือ พ.ศ. 
2502 เพื่อนครูท่ีเข้ามาพร้อมกันมี 6 คน คือ 
จรูญ  แสงค าไพ (คนดังจากร้อยเอ็ด) ฉลอม  
อินทกลู   (ฉลามจากพิจิตร)  ผม จรัญ  คุม้มัน่  

 
 
 
 
 
 
 

 
บุญสนอง  รัตนประไพ (หน่องนอก) อ าไพ     
กิสรวงศ ์(อา้ยปุย) กรรณิการ์  ไตรสารศรี (อา้ย
กลา้) ทั้ง 6  คนน้ี อาจารยจ์รูญ มิลินทร์  ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ
เจา้พระยาหวงัจะให้ไปบุกเบิกโรงเรียนสาธิต 
ใหด้งัระเบิดวา่งั้น 

ค ำสำรภำพบำปของครูชั่วโมงแรก 
 

จรัญ  คุ้มมั่น 
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 ใครๆ เขาเรียกพวกผมว่า  Big Six 
แหม! เขาเรียกพวกผมเหมือนจะใหพ้วกผมไป
ออกศึก ยงัไงยงังั้น  อาจารยใ์หญ่ตอนนั้น คือ 
อาจารยม์โน  กฤษณะจินดา     ส่วนผูช่้วยคือ 
อาจารย์สังวาลย์  ปุคคลนันท์  พวกผมเรียก
ท่านว่าคุณป้า แต่เด็กๆ เรียกท่านว่า คุณย่า คน
น้ีแหละอาจารย์ใหญ่ตัวจริง มองไปนอก
ระเบียงอาคารทีไรเสียงจะดังโครมคราม ก็
เสียงพวกลิง ค่าง บ่าง ชะนี กระรอก กระแต 
ฯลฯ กระโดดเขา้ห้องเรียนเป็นแถว  เขา้ไปนัง่
กนัเรียบร้อย ท าไมเดก็จะไม่กลวัเล่า กท่็านเป็น
ศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมวิทยายน อาจารย์ของ
ท่านคือ สมเด็จพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) 
วดัอนงคาราม ตรงตรอกช่างนาค คนน้ีของแท ้
คนรุ่นเก่าเรียกท่านวา่ สังวาลด า 

 นอกจากนั้น ครูรองลงมาท่ีจ าได ้มี พี่
ระเบียบ ปัทมะทตัต ์(พี่เบียบ) พี่พรพิมล พุทธ
มาตย์ อาจารย์พันธ์ทิพย์ อาจารย์บุตร  วุฒิ
มานพ  พละเอก คู่ซ้อมสมพงษ์  เวชสิทธ์ิ  
แชมป์มวยสากลของเอเซีย พี่ศิริวรรณ  ทอง
ชิตร์  แฟนของครูนิยม  ทองชิตร์  ท าหน้าท่ี
แผนกทะเบียน และท่ีผมจ าได้แม่นอีกท่าน
หน่ึง คือ พี่จินตนา สกุลเจริญ ครูประจ าชั้น ป.
2 ก. ส่วนผมเขาใหเ้ป็นครูชั้น ป.2 ข.  
 สูตรส าเร็จของครูก็คือ ตอ้งจ าช่ือเด็ก
ในห้องเรียนให้ไดม้ากท่ีสุด ต าราฝร่ัง เขาบอก
ว่าช่ือของคุณมีค่าล้านเหรียญ ผมจึงไปขอ
รายช่ือนกัเรียน ป.2 ข. มาจากพี่ศิริวรรณ ก่อน
เขา้ห้องสอนชั่วโมงแรก ผมจ าช่ือเด็กไดเ้ป็น
สิบคน ทั้งท่ีผมไม่เคยเห็นหนา้ตวัจริงเขาเลย   

ศิษยต์วัเลก็ ตอนอยูช่ั้น ป.3 แลว้ 
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น่ีไง ศิษยต์วัเล็กของผม รุ่นแรกผมยงั
จ าได ้
  ทินกร  รอดพยาธิ, ขจรศกัด์ิ  ศิริศกัด์ิ, 
อรัญ  บุญถาวร, โภคพิบูลย ์ โปตรนนัท์, ธีร
ศกัด์ิ  อุทิศชลานนท,์ โอภาส  พร้อมเพรียง
พนัธ์, จุมพล  สิงหพล, มรุต  ธิตรัตน์, มรกต  
รักกตญัํู, ทศันยั  ปัทมเวณุ, ประทีป  อยู่
สถาพร, เอกสิทธ์ิ  ศรีบณัฑิต, อโณทยั  พนัทุ
สมิต, ฉัตรชยั  บุญญะฐี , ทวีศกัด์ิ  นุรักเข, 
จุมพล  พบสุข, พรชยั  รักดนตรี, คฑาเพชร  
ภาสบุตร, ชาญชยั  แสงหล่อ, เพทาย  แสงทอง
พราว, ธวชัชยั  แดงประไพ, ประยรู  เสธนะ, 
คณิต  สาพิทกัษ,์ เฉลยพจน์  ทรัพยเ์มือง ฯลฯ 
 ปลายพฤษภาปีนั้น ฟ้าโปร่ง อากาศไม่
ร้อนอบอ้าวเช่นทุกปี ครูหนุ่ม  วยัเบญจเพส 
กา้วเขา้ห้อง ป.2 ข. โรงเรียนสาธิตบา้นสมเด็จ
ด้วยความมั่นใจเกินร้อย ด้วยจบปริญญาตรี 
สาขาประถม เกรดเฉล่ียเกือบ 3.00 โน่นแน่ 
 กวาดสายตาไปทัว่ห้อง เม่ืออาจารย์
ใหญ่พาไปพบนักเรียนชั่วโมงแรก โอย! ผม
ร าพึงในใจ เคยเรียนมาต าราเขาบอกว่า เด็ก
ประถมไม่ควรมีนกัเรียนเกิน 30 คน ถา้เกิน 30 
คน ตอ้งมีครูช่วยสอน(คชส.) อีกหน่ึงคน ผม
มองไปในหอ้ง โห! มีตั้ง 50 กว่าคน พูดไม่ทนั
ขาดค า มีครูกบัผูป้กครองพาเด็กตวัเล็กเขา้มา
เพิ่มอีกคน โอ! มนัมากมายจริงๆ มากมายเกิน
ใจผมจริงๆ เจา้ตวัเล็กคนนั้นคือ มรุต  ชิตรัตน์ 
ยงัจ าได ้
 เ ด็ กก็ คื อ เ ด็ ก  เ ด็ ก ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ให ญ่ ท่ี
ย่อส่วนลงมา ทั้งซน ทั้งไม่มีระเบียบ คนนั้น
ลุกจากโต๊ะน้ีไปโต๊ะนั้น  นั่นจะยืมไมบ้รรทดั

โต๊ะโนน้ ไม่ทนัใจเดินไปหยิบ อา้วคนนั้นเดิน
มาหาครูขออนุญาตไปฉ่ี คนน้ียกมือเพราะไม่
เขา้ใจตอนนั้น เจา้ตวัเล็กร้องเพราะเจา้ตวัโต
แกลง้ เจา้ตวัเลก็ยกมือสูงลิบขอตอบก่อน 
 ผมมองไป  มองมา  เห ง่ื อผมตก 
นยัน์ตาพร่า ผมเห็นเด็กในห้องมีมากกว่า 500 
คน เส้นในสมองของผมพนักนัไปมา เอ หรือ
เราฝันไป  
 ความจริงผมน่ะ ก็ไม่ใช่สุกรหรอกนะ 
ผมเป็นนกัเรียนทุนจงัหวดั สอบชิงทุน ไดทุ้น
มาเรียนท่ีบ้านสมเด็จ ได้ทุนปีละตั้ ง 1,200 
บาท(พนัสองร้อยบาท) แน่ะ ตอ้งผา่นเสือ สิงห์ 
กระทิง แรด อิทธิพลเงิน อิทธิพลปืน จาก
ต่างจงัหวดั มาเรียนร่วมกบัเพื่อนๆ ท่ีเป็น ท่ี 1 
ของแต่ละจงัหวดั รวมรุ่นละ 105 คน ผมยงัเคย
สอบได้ท่ี 1 ของท่ี 1 ในโรงเรียนน้ี ไม่ได้ฟุ้ ง 
เร่ืองจริง อยูห่อพกัสนุกออก  
 ผมนึกถึงเพื่อนของผม อย่างอุดมศรี  
โยธา, สุนทร วุฒิปรีชา, ประเจิด  สินทรัพย ,์ 
ประทีป  สยามชยั, ประทีป  งามนิล, บรรเลิศ   
รัชตกุล, สนิทพงศ ์ นวลมณี, เดชา  เจริญศรี, 
มานิต  สุทธจิตต์, กิตติภูมิ  บ ารุงสงฆ์ ฯลฯ 
เพื่อนพวกน้ีเขาเรียนหนงัสือดี เขาสอนชัว่โมง
แรก เขาเป็นเหมือนผมไหมนะ เหน่ือยไหม
เพื่อน 
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 ผมนึกถึงอาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาท
วิชาให้ผม อย่างท่านอาจารยคุ์ณหญิงพูนสิน  
ดิษฐบรรจง, อาจารยไ์พรัช  วณาพรรณ, 
อาจารยส์ังข ์ อิสรางกรู, อาจารยก์สิน  วิวิธวร, 
อาจารยอ์รุณ  ศิริไปส์, อาจารยห์ม่อมทวีโภค  
เกษมศรี, อาจารยดิ์น  เผือกสกนธ์, อาจารย์
เรวดี  วงศพ์รหมเมฆ, อาจารยว์ิทยา  สุภาพ, 
อาจารยม์นู  พิมพพ์ิสุทธ์ิ ฯลฯ  
 สมองผมสับสน ผมนึกถึงตนเอง ผม
เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ท่ีท่านอาจารย์
คุณหญิงพูนสิน ท่านสอนผมได้คะแนนเต็ม 
อาจารยถ์ามหาผม 
 ผมนึกถึงเจ้าเพื่อนช่ือ สุขสันต์  สุข
สมบูรณ์  เพื่อนเลิฟ เจา้คนน้ีสอบวิชาครูของ
อาจารยส์ังข ์ อิสรางกรู ไดค้ะแนนเตม็ อาจารย์
ก็ขอดูตัวเหมือนกัน ครูสมัยก่อนไม่ได้ให้
คะแนนง่ายเหมือนสมัยน้ีหรอกนะ ตะเคียน
หินทั้งนั้น 
 ผมนึกถึงตอนฝึกสอน ตอนเรียน ป.ป. 
ผมฝึกสอนท่ีโรงเรียนชิโนรส เด็กซนกว่าน้ี 
ตอนอนุปริญญา ผมฝึกสอนท่ีโรงเรียนสวน
กุหลาบ  สอน ม.๕ เด็กเก่งมาก เด็กเก่งทั้งนั้น 
ตอนปริญญาตรีผมฝึกสอนท่ีบา้นสมเด็จฯ ชั้น
ปีท่ี 3 หรือ ป.กศ.สูง ปี 1 เด็กเก่งทั้ งนั้ น รุ่น
สุภาพ  เคียนทอง, สนิท เอกยะติ, โสภณ  บ ารุง
สงฆ,์ ประดบั  ปริศวงศ์, ชาติ  ครองชนม ์ฯลฯ 
ผมสอนพวกฝึกหัดครู เช่น ลลิตา ฤกษส์ าราญ, 
นนัทนา  ฤกษส์ าราญ  แฝดพี่แฝดนอ้ง ,กวี วร
กวิน, ศิโรจน์  ผลพนัธิน, เจา้เลก็อุดมเดช  กมล
บุตร ฯลฯ พวกน้ีเรียนหนังสือเก่ง ชอบไล่ภูมิ
อาจารย ์แมแ้ต่พ่อชยัสิทธ์ิ  ภูวภิรมยข์วญั น่ีก็

ทั้งบู๊ทั้งบุ๋น ชอบไล่ภูมิอาจารยเ์ป็นนิจ เราไม่
เคยกลวัพวกน้ีเลย เขาเป็นคนใฝ่รู้ น่ารักและ
อบอุ่น 
 โอ....ผมมาสอนเด็ก ป. 2 ข. โรงเรียน
สาธิตบ้านสมเด็จฯ ผมกลวั ผมเหน่ือยจริงๆ 
แต่ละวนัมนัยาว ยา้ว  ยา..................ว 
  

“The Longest Day!” 
 

 ผมเขา้ใจภาษาองักฤษวลีน้ีทุกวนั วนั
แลว้ วนัเล่า  ผมนึกถึงตนเอง ท่ีทะนงตนเอง ว่า
เ ก่งสามารถสอนได้ทุกวิชา คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า แสงเสียง เคมี 
ชีวะ เมคคาทรอนิค ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
สารพดั ฯลฯ สอนไดห้มด  
 ตอนผมเรียน ป.ป. ผมไดรั้บคดัเลือก
ไปเรียน วท.บ. ท่ีจุฬา เหมือนอยา่ง ล าเจียก นิย
นุช, ธ ารง  เมธาศิริ, กิตติภูมิ  บ ารุงสงฆ ์แต่ผม
ไม่ไป 
 ผมนึกถึงพ่อ นึกถึงแม่ ท่ีต่างจงัหวดั 
ท่านมีท่ีดินเตรียมไว้ให้ผืนหน่ึง เพื่อจะให้
สร้างโรงเรียน  
 ผมสอนเด็ก ป. 2 ข. ผมเหน่ือย ผมนึก
ถึงชะตาชีวิต ท าไมผมไม่ไปเรียน วท.บ. เรียน
วิศวะ สถาปัตย ์ฯลฯ  
 พอผมมาพบปัญหา มาติดกึกอยูช่ั้น ป.
2 ข. บา้นสมเดจ็ฯ ผมบ่นกบัตวัเอง 
 “หรือบาปซ ้ากรรมซดัวิบติัเขญ็ 

    หรือเคราะห์กรรมซดัวิบติัเป็น 
    จึงมองเห็นแท่งชอลก์เป็นแท่งทอง” 
    (ครูสมยันั้นมีแต่ Talk กบั Chalk) 

 ไงล่ะ The Big Six ท่ีแทก้ ็The Big Pig 
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 ผมมนัโง่ไปเอง ผมหลงไปเองเจา้โง่
เอย๊ เจา้โง่! 
 

 
 
 อาชีพครู ไม่ใช่อาชีพสอนหนังสือ เขา
ไม่ได้ให้สอนหนังสือ เค้าให้มาสอนคน  เจา้โง่
เอย๊ ผมนึกด่าตวัเองอีก 10 คร้ัง 
 ผมเปล่ียนพฤติกรรมใหม่  ต่อไปน้ีผม
จะสอนคนให้เป็นคนเก่งและคนดี ผมมาตั้ ง
ขอ้ก าหนดของผมใหม่ว่าเป็นคนเก่ง จะตอ้ง
เป็นอย่างไร 1,2,3,4,5 คนดีต้องเป็นอย่างไร 
1,2,3,4,5 แลว้ผมก็พยายามป้ันเด็กของผมไป
ใหถึ้งเป้าหมายนั้น  
 ผมจะไม่มองข้อก าหนดการปฏิรูป
ทางการศึกษาของทางราชการเพราะผมไม่เช่ือ
การปฏิรูปทางการศึกษาของทางราชการว่าจะ
ส าเร็จลงได้ดังตัวอย่างเช่น ราชการบอกว่า 
นักเรียนในชั้นประถมจะตอ้งมีไม่เกิน 30 คน 
ชั้ นมัธยมจะต้องมีนักเ รียนไม่ เ กิน 40 คน 
ในทางปฏิบัติ มีไหม คุณเข้าไปดู ร.ร.สวน
กุหลาบ   เทพศิรินทร์ เตรียมอุดม เบญจม 
ราชินี ศึกษานารี แต่ละหอ้งอดักนัเขา้ไป 50-60 
คนท่ีใดมีปริมาณ  ท่ีนั้นไม่มีคุณภาพ ถ่านไม่
เคยแพงกวา่เพชร 

ครูคนหน่ึง สอนเลขคณิต เขาตรวจ
การบ้านเดก็  50 คนไหวไหม 
 ครูคนเดียวกัน สอนภาษาไทย เขา
ตรวจการบ้านเดก็  50 คน ไหวไหม 
 ครูคนน้ันอีกละ สอนสังคมศึกษา เขา
ตรวจแบบฝึกหัด  50 คนไหวไหม 
 แล้วก็มาบ่นว่าเด็กโง่ อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น 

ครูไม่ใช่ครูตู ้ท่ีสอนแลว้ผ่านไป โดย
ไม่ประเมินผลเด็กไม่ขัดเกลาเด็ก เราปลูก
ตน้ไมเ้รายงัดูแลใหปุ๋้ยตดัแต่งใหดี้ 
 เรามักมองว่ า  การ ศึกษาของเด็ก
ปัจจุบัน ถดถอยลง บางคนมองหนักไปว่า 
ปัจจุบนัเดก็ไทยโง่ลง นกัการศึกษาหลายส านกั
ออกมาวิเคราะห์สาเหตุว่าเป็นเพราะอย่างนั้น
บา้ง  อยา่งน้ีบา้งผมอยากมองวา่ 

เดก็คือผลผลิตของสังคม 
 ท่ีว่าเดก็โง่ลง  โง่เพราะตัวเดก็เอง 
 หรือผู้ใหญ่ท่ีหล่อหลอมสังคม เป็น
คนท าให้เดก็โง่ 
 

 
 เด็กเรียนรู้เ ร่ืองราวนอกห้องเรียน
มากกว่าในห้องเรียน  เช่ือไหมผมโยนต ารา
หลักการศึกษา  หลักการสอน วิธีการสอน
แบบต่างๆ จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ เขา้ตูไ้ป  ผมอยู่
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ในแวดวงการศึกษามาหลายปี ผมตอบขอ้สอบ
ของ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ท่านออกขอ้สอบมา
ขอ้เดียวว่าการศึกษาคืออะไร ผมตอบไดเ้ป็น
วนั 6 ชัว่โมง แต่ผมไม่เขา้ใจเด็ก ป. 2 ข. ของ
ผมเท่าไรนกั ผมเหมือนทพัพีท่ีอยูใ่นหมอ้แกง 
ท่ีไม่รู้รสแกงเลย 
 ผมเอาใหม่ ผมหันมาศึกษาเด็ก ป.2 ข. 
ของผม เด็กแต่ละคนก็เหมือนหนังสือแต่ละ
เล่ม  ไม่มีเล่มไหนเหมือนกนัเลยตั้งแต่ ปกนอก 
ปกใน สารบญั ค าน า เน้ือหา ผมเขา้ใจเด็กมาก
ข้ึนแลว้ ผมเลิกอ่านหนงัสือ ผมหนัมาอ่านเดก็  
 ผมเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(ปัจเจกบุคคล หรือ Individual Differences) 
มากข้ึน ผมอ่านเดก็ของผมทะลุปรุโปร่ง 
 ผมโยนต าราฝร่ังอย่างของ แฮนนา 
จากมหาวิทยาลยัอินเดียน่า หรือ ของบรูบาค
เคอร์ จากมหาวิทยาลยันิวยอร์ค ท้ิงเขา้ตูไ้ป 
 

 
 
ผมนึกถึงหนังสือพระไตรปิฎก ฉบบั

ประชาชน ของ อ . สุ ชีพ ปุญญานุภาพ ท่ี
กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ว่าสาวก
ของท่าน 500 องค ์ฟังธรรมอยู่โคนตน้ไมด้ว้ย 
ความสงบและร่าเริง ผมติดใจประโยคน้ี ผมจึง

หันไปศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจา้ มีหลกั
อยูเ่พียง 7 ขอ้ 
1.  ปิโยจ    ท าตนใหเ้ป็นท่ีรักของศิษย ์
2.  ครุ       หนกัแน่น อดทน เขา้ใจธรรมชาติ
ของมนุษย ์
3.  ภาวนีโย  หมัน่ฝึกตน เตือนตน 
4.  วตัตาจ   คอยตกัเตือนศิษยใ์หไ้ดผ้ล 
5.  วจนกขุโม  อดทนต่อค าพดู 
6.  คมัภีรัญจ กถ   กตฺตา  ท าเร่ืองยากใหง่้าย
แลว้เอามาสอน 
7.  โย จฏฐาเน นิโย ชาย  ชกัน าศิษยไ์ปในทาง
ท่ีชอบ 
 พยายามตีความใหเ้ขา้ใจแลว้ น ามาใช ้
ผมเขา้ใจเดก็ของผมมากข้ึน มากข้ึน มากข้ึน 
ผมมีความสุขกบัเดก็มากข้ึน วนัของผมสั้นลง  

ผมหลบัตานึกถึงเด็กในชนบท ครูใน
ชนบทในถ่ินกนัดาร ถ่ินใดท่ีมีเด็กดอ้ยโอกาส 
แล้วเจอครูด้อยโอกาส ขาดการฝึกตนอย่าง
หนัก ท่านจะเห็นภาพในชนบทไปอีกแบบ
หน่ึง 

 

 
 

ขอเถอะ  ผมอยากจะขอ ร้อง  นัก
บริหารการศึกษา อย่าไปอ่านต าราฝร่ังมา
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แก้ปัญหาการศึกษาของไทย อยากจะฝาก
การบา้นไวส้ักขอ้  ถา้อยากจะรู้ว่าอนาคตของ
การศึกษาไทยเป็นอยา่งไร  โปรดไปถามครูเก่า
ท่ีเขาเกษียณอายรุาชการแลว้นั้นวา่ถา้ครูตายลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แล้วเลือกเกิดได้  อยากจะเลือกเกิดมาเป็น     
ครูไทยอีกไหม  น่ีละค าตอบของปัญหาของ
ชาติล่ะ 

อา้ว! แลว้การศึกษาคืออะไร? 
“การศึกษา คอื ส่ิงทีเ่หลอือยู่ในใจ เม่ือคุณลมืเร่ืองทีเ่รียนหมดแล้ว” 
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บ้านของพ่อในความทรงจ า 
เร่ืองเล่าทีส่ะท้อนประสบการณ์และความทรงจ าที่ยาวนานกว่าคร่ึงศตวรรษ 

 
พรไพจิตร  อนันตสมบูรณ์ 

 
 เม่ือเร่ืองเล่าในบา้นของพ่อตอนแรกลง
พิมพใ์นหนงัสือ “ศรีสมเด็จ 54” แลว้นั้น ท าให้
เพื่อนๆ หลายคนไดร้ าลึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ี
งดงาม จนอยากย้อนเวลาหวนกลับไปอีก 
เพราะเม่ือคิดถึงเวลาใดยอ่มเกิดความสุข ความ
เบิกบานใจไดเ้สมอ เร่ืองราวต่างๆ ถูกน ามาเล่า
สู่กันฟังอย่างสนุกสนาน แม้กาลเวลาจะผ่าน
มากวา่ 50 ปี และความเจริญพฒันาของยคุสมยั
ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้
เปล่ียนแปลงทุก
ส่ิ ง ทุ ก อ ย่ า ง ใ น
บ้านพ่อ จนหมด
ส้ิน คงเหลือไวแ้ต่
อดีต ความทรงจ า
ท่ี ง ด ง า ม  แ ล ะ
คว ามส า นึ ก ใน
พระคุณของพ่อท่ี
จะยงัคงเขม้ขน้อยู่
ในสายเลือดของ
พวกเราเสมอไม่
เส่ือมคลาย 
 บริเวณบ้านของพ่อแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยาในปัจจุบนั และอีกส่วนหน่ึง

อยูห่่างออกไปราวๆ สัก 100 เมตร มีคลองเลก็ๆ 
ท่ีชาวบา้นเรียกว่า คลองบางไส้ไก่ไหลผ่าน มี
สะพานไมโ้คง้ๆ ขา้มคลอง สุดสะพานไมเ้ป็น
ประตูทางเขา้ ซ้ายมือไม่ไกลจากประตูมากนัก 
เป็นอาคารหอประชุมท่ี เป็นอาคารรูปทรง
ทันสมัย (ในขณะนั้ น) เหนือบานประตู ตรง
บันไดทางข้ึนด้านหน้า  มีตราสุ ริยมณฑล 
ประดับอยู่ พวกเราภาคภูมิใจในความโอ่อ่า
ทนัสมยัของอาคารหลงัน้ีมาก เพราะเล่าลือกนั
ว่าเป็นท่ี 2 รองจากโรงมหรสพชั้นน าในสมยั
นั้นคือ ศาลาเฉลิมกรุง ภายในหอประชุมมีเวที
รูปโคง้คร่ึงวงกลม เปิดปิดดว้ยม่านก ามะหยี่สี
ม่วงเขม้ เกา้อ้ีเป็นไมพ้บัไดเ้วลาลุกจากท่ีนัง่จะมี
เสียงดังปึงปัง อาคารหอประชุมหลังน้ีเป็น

อาคารหอประชุมสุดหรูในยคุก่อน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะ 
ใชเ้ทคนิคยกอาคารทั้งหลงั สูงข้ึนอีก 1 เมตร ท าให้ชั้นล่าง
ใชง้านไดเ้ป็นปกติ 
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อาคารหลงัเดียวท่ีเหลืออยู่และยงัคงรูปเดิมไว้
จนทุกวนัน้ี ขอให้เหลือร่องรอยไวส้ักหลงัหน่ึง
ก็ยงัดี จะไดมี้ร่องรอยให้เห็นตามต านานท่ีได้
เล่าสู่กนัฟัง  

ติดกับหอประชุมเป็นสระว่ายน ้ า เป็น
สระใหญ่ไดม้าตรฐาน แต่ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
ท่ีขา้พเจา้อยูบ่า้นพอ่ ขา้พเจา้และเพ่ือนไม่เคยลง
ไปว่ายน ้ าในสระน้ีเลย ด้วยว่าน ้ าในสระมีสี
เขียวจดั ราวกบัสีมรกต และบรรยากาศดูวงัเวง
ลึกลบั จึงไม่มีใครกลา้หาญท่ีจะลงไปด าผุดด า
ว่ายในสระน้ี มองจากสระมรกตน้ีไปจะเห็น
อาคาร 2 ชั้น “ตึกวิเศษศุภวตัร” พวกเราเรียกว่า 
ตึกวิเศษ สร้างเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงพระยาวิเศษ
ศุภวัตร หรือพระยาวิ เศษฯ เป็นผู ้สร้างไว้
อย่างไรไม่ทราบ น่าเสียดายท่ีตึกหลงัน้ีไดสู้ญ
สลายไปตามกาลเวลา และบริเวณน้ีก าลัง
ก่อสร้างอาคารสูง 12 ชั้นข้ึนแทนท่ี อาคารหลงั
ใหม่น้ีน่าจะเรียกวา่ ตึกวิเศษศุภวตัร ดงัเดิมก็คง
จะดี เลยจากตึกวิเศษเข้าไปเป็นอาคาร 2 ชั้น 

ทอดขนานกบัร้ัว เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน
มธัยมสาธิตบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 สถานศึกษาแห่งน้ีได้ผลิตบุคคลผู ้มี
ความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคม ชาติ
บ้านเมือง ปรากฏช่ือเสียงเกียรติยศมากมาย
หลายท่าน นบัว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีของพวกเราท่ี
สมควรจะได้ยึด ถือเ ป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็น
ประโยชน์แก่สงัคมต่อไป 
 ด้านหน้าตึกสาธิตน้ี เป็นท่ีตั้ งศาลซ่ึง
เป็นท่ีประดิษฐานรูปหล่อคร่ึงตวัของสมเด็จพ่อ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพวกเราเคารพบูชา
จากศาลสมเด็จพ่อ มีอาคารอีก 2-3 หลงั ซ่ึงเป็น
อาคารหอพกัของนกัศึกษาชาย บริเวณน้ีขา้พเจา้
ไม่คุ้นเคย เพราะเป็นท่ีอโคจรของนักศึกษา
หญิง จึงไม่ทราบว่ามีอาคารอะไรบา้ง แต่มอง
จากหอประชุมจะเห็นสนามหญา้กวา้งใหญ่อยู่
หนา้ตึก สนามน้ีใชเ้ป็นท่ีซอ้มกีฬา และแข่งขนั
กีฬาต่างๆ ในเวลานั้นบา้นสมเด็จมีช่ือเสียงใน

ตึกวเิศษศุภวตัร ปัจจุบนัร้ือสร้างอาคารสูงแทนแลว้ 
 

ศาลสมเดจ็พอ่หลงัเก่า ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้ 
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กีฬาฟุตบอล มีนักฟุตบอลเก่งๆ หลายคน เช่น 
พ่ียงยทุธ์ และเพ่ือนร่วมรุ่นขา้พเจา้อีกหลายคน 
เช่น รศ.ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชยั และเนิน โตอติ
แพทย ์เป็นตน้ 
 ช่วงเวลานั้นบา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็น
สถานศึกษาส าหรับผลิตครู เพื่อออกไปเป็นครู
มืออาชีพ อบรมสั่ งสอนเยาวชนโดยตรง 
วิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยานั้นแต่เดิมเป็น
สถานศึกษาท่ีรับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้ น 
ต่อมาไดรั้บนกัศึกษาหญิงเป็นสหศึกษาก่อนรุ่น
ของขา้พเจา้ สัก 2-3 รุ่น และจ านวนเพิ่มข้ึนจาก
เดิม ดว้ยในช่วงเวลาดงักล่าว ประเทศไทยขาด
แคลนครู กระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งผลิตครูให้
เพียงพอกบัความตอ้งการในปีนั้น วิทยาลยัครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงรับนักศึกษาทั้ งชาย

หญิงเป็นจ านวนมาก จนตอ้งจดัการเรียนการ
สอนเป็น 3 รอบ คือ รอบเช้า เร่ิมเรียนเวลา 
08.00 น. รอบบ่ายเร่ิมเวลา 13.00 น. และรอบ
พิเศษ เร่ิมเรียนเวลา 08.00 น. พร้อมรอบเชา้ วา่
กนัวา่เดก็รอบพิเศษน้ีเป็นเดก็ท่ีผูใ้หญ่ฝากมา จึง
เป็นท่ีรู้กันว่าพวกน้ีเป็น “เด็กเส้น” ข้าพเจ้าก็

เป็นเด็กเส้นในรอบพิเศษน้ีด้วยเหมือนกัน 
ดังนั้ นนักศึกษาในรุ่นเดียวกับข้าพเจ้าจึงมี
จ านวนมากเป็นประวติัการณ์ คือ รวมแลว้ใน
ชั้นปีท่ี 1 มีนกัศึกษามากกวา่ 600 คน 
 นักศึกษารอบพิเศษน้ี มีนักศึกษาหญิง
มากกว่านักศึกษาชาย ซ่ึงก าลังอยู่ในวยัรุ่นท่ี
สดใสร่าเ ริง  หลายคนสวยเข้าขั้ นนางงาม
สถาบันต่างๆ ท่ีจัดประกวดกันในเวลานั้ น 
อย่างเช่น โพยม (แมว) นฤดี (ตุง) จินตนา 
(แหม่ม) สุรีย์ (แอ๊ว) ประทิน (ตุ๊ก) เพ็ญศรี 
(แหวว) อีกหลายต่อหลายคน จนบรรยายไม่
หมด แมวไดรั้บการยอมรับให้เป็นดาวประจ า
รุ่น เป็นท่ีรู้จกัของรุ่นพ่ี และเพ่ือนๆ ด้วยแมว
เป็นคนสวยทั้งหน้าตาและรูปร่าง ผิวขาวเนียน
สวย เวลายิ้มสวยน่ารักท่ีสุด แมวจึงเป็นดาว
จรัสแสงของรุ่น ทุกๆวนัจะมีรุ่นพ่ีหลายคนมา
แอบดูหน้าและมาดกัรอหน้าอาคารเรียนเสมอ 
บางคนขยนัมาทุกเชา้และเวลาเลิกเรียน ขา้พเจา้
กบัแมวสนิทสนมกนัมาก เพราะไดท้ ากิจกรรม
ประเภทร้องเล่นเตน้ร าคู่กนัเสมอ จึงมีพ่ีหลาย
คนวานให้ข้าพเจ้า เป็นสตรีไปรษณีย์ ฝาก
จดหมายไปให้แมว ขา้พเจา้ก็ยินดีช่วยเหลือทุก
ราย แต่ไม่ส าเร็จสักรายเดียว เพราะพระพรหม
ไม่ได้ลิขิต ขา้พเจ้ากับแมวเป็นเพ่ือนสนิทกัน
มาก ตลอดเวลา 4 ปีท่ีเรียนอยู่ในบา้นพ่อ เม่ือ
จบการศึกษา ขา้พเจา้ไม่ไดพ้บกบัแมวเลย เป็น
เวลา 40 กว่าปี ขา้พเจา้คิดถึงแมวเสมอ ไดพ้บ
กันคร้ังหน่ึงในงานคืนสู่เหยา้ชาวบา้นสมเด็จ
พบกนัคราวนั้น แมวเปล่ียนแปลงไปมาก ซูบ

ภาพในอดีต อาคารเ รียนโรงเ รียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา หอพกันกัศึกษาชาย และสนามฟุตบอล 
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ผอม ดูแก่กว่าวยัไม่เหลือร่องรอย ความงามใน
อดีตนั้ น เลย  จากวันนั้ นก็ไ ม่ได้พบกันอีก 
จนกระทัง่ แอ๊วโทรมาบอกว่าแมวป่วยอาการ
หนกัมากแลว้ ขา้พเจา้รีบไปเยี่ยมท่ีโรงพยาบาล 
แมวไม่ลืมตา แต่ยงัจ าขา้พเจ้าได้ เม่ือกระซิบ
ขา้งหูว่าขา้พเจ้ามาเยี่ยม รับรู้และมีน ้ าตาไหล
ออกมานองหน้า แมวเขา้ๆออกๆโรงพยาบาล
อยูห่ลายคร้ัง ในท่ีสุด แมวก็จากไป ขอใหเ้พ่ือน
พบความสุขสงบในทุกๆท่ีท่ีแมวไปอยูน่ะเพื่อน
รัก 
 ในระยะแรกของการเป็นนักศึกษา
ฝึกหัดครู ตอ้งปรับตวัและรู้จักบริหารจดัการ
เร่ืองการเรียนดว้ยตนเอง เช่นการเลือกวิชาเรียน 
การจัดตารางเ รียน และการเข้าห้องเ รียน 
โดยเฉพาะการเขา้ห้องเรียน อาจารย์ทุกท่าน
เรียกช่ือและเขม้งวดกบัเวลาเรียนมาก รวมถึง
เกณฑก์ารวดัผลท่ีก าหนดไวค่้อนขา้งสูง จึงท า
ให้พวกเราต้องสนใจและเข้าห้องเรียนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 เ น่ืองจากอาคารเรียนไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา วิทยาลัยจึงใช้ระบบเปล่ียน
ห้องเรียนหมุนเวียนกนัไป พวกเราเรียกกนัว่า 
“เดินเรียน” คือไม่มีห้องประจ า การจดัตาราง
เรียนจึงตอ้งจดเลขห้องเรียนก ากบัไวทุ้กชัว่โมง 
มิฉะนั้นจะหาห้องเรียนไม่พบ ตอนแรกๆ ก็มี
ปัญหาอยูบ่า้ง นานๆ เขา้ก็ช านาญ เคยชินกนัไป
เอง ผลดีของการเดินเรียนน้ีเห็นไดช้ัดเจนคือ 
ไดพ้บกนัรู้จกักนัทุกคน และสนิทสนมกนัมาก
จนทุกวนัน้ี 

 อาคารของวิทยาลยัในสมยันั้น ไม่ว่าจะ
เก่าหรือใหม่ ถูกใช้เ ป็นห้องเ รียนทั้ งหมด 
รวมถึงเรือนไมแ้ถวยาวๆ เก่าแก่ทรุดโทรม ท่ี
ขา้พเจา้เคยเล่าให้ฟังแลว้นั้นดว้ย เรือนน้ีใชเ้ป็น
ห้องเรียนดนตรีไทย ครูบาอาจารยท่ี์ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาน้ีมีอยู ่2 ท่านคือ ครูสังวาล กบัครู
เจริญ จ าไม่ไดว้่าครูสังวาลสอนดนตรีชนิดใด 
เพราะไม่ค่อยไดเ้รียน ครูสังวาลเป็นคนร่างเล็ก 

ผอมบาง ผิวคล ้าแต่งกายแบบหญิงไทยโบราณ
คือ นุ่งซ่ินยาว สวมเส้ือเขา้รูปสีเรียบๆ พดูเสียง
เบา ครูสังวาลชอบเล่าเร่ืองเก่าๆ ให้พวกเราฟัง
ว่า ครูอยู่แถววดัอนงคาราม ฝ่ังธนบุรี เรียน
หนังสือท่ีวดัอนงค์มีเพ่ือนร่วมรุ่นช่ือสังวาล 4 
คน เพ่ือนเรียกครูว่า สังวาลด า และเรียกเพ่ือน
อีกคนหน่ึงว่าสังวาลขาว เพราะมีผิวขาว เรียน
หนงัสือดว้ยกนัท่ีโรงเรียนวดัอนงคาราม ต่อมา
สังวาลขาวยา้ยไปและไม่ได้พบกันอีกเลย ครู
เล่าว่า เพ่ือนท่ีช่ือสังวาลขาวน้ีแหละคือ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา่
ของปวงชนชาวไทย  

อาคารเรียนไมช้ั้นเดียว ภาพท่ีไม่ลืมเลือน 
 

115



 

ครู เ ล่ า อีกว่ าค รู เคยไปเ ฝ้า รับ เสด็จ 
ขา้พเจ้าจ าไม่ได้ว่า ณ ท่ีใดเพราะเวลาผ่านมา
นาน ครูเฝ้ารับเสด็จอยู่ริมทางท่ีจะเสด็จผ่าน 
เม่ือสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จ
มาถึงทรงจ าครูได ้ทรงหยุดทกัทายรับสั่งถาม
ทุกข์สุข ท าให้ครูปล้ืมปิติภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 
พวกเรารู้ใจ ถา้ชัว่โมงไหนข้ีเกียจ ก็จะชวนครู
คุยถึงเร่ืองสมเด็จย่าทุกคร้ังไป จนหมดเวลาก็
ไม่ตอ้งเรียน บางคร้ังครูเตรียมตวัมาสอน เอา
เคร่ืองดนตรีมาท าท่าจะสอน พวกเราก็จะท า
อุบายหลอกล่อครู เช่น ถา้ฝนตกฟ้าคะนอง ลม
พดัแรง ท าให้กระเบ้ืองหลงัคาหรือวสัดุอะไร
สกัอยา่งตกลงมา ก็จะท าเป็นตกใจกลวัอนัตราย 
วิ่งหนีออกจากห้อง หายไปไม่กลบัมาจนหมด
เวลา หรือบางทีนักเรียนมา ครูไม่มา บางทีครู
มา นักเรียนไม่มา อย่างน้ีเป็นต้น จนจบภาค
การศึกษา ผลท่ีไดคื้อ ขา้พเจา้กบัเพ่ือนร่วมห้อง
เล่นดนตรีไทยไม่ไดส้ักช้ินเดียว มิหน าซ ้ ายงัจ า
ไม่ได้ว่าครูสอนดนตรีชนิดใด น่าเสียดาย ครู
สังวาลมีอายุยืนยาวมาก เพ่ิงจะจากไปเม่ือ 2-3 
ปีน้ีเอง น่าจะมีอายเุกินร้อยปีทีเดียว 

 ครูดนตรีอีกท่านหน่ึงคือ ครูเจริญ เป็น
ผูช้ายรูปร่างผอมสูง ผิวด า หลงัค่อมเล็กน้อย 
หวีผมเรียบแปล ้เค้ียวหมากปากแดง เล่นดนตรี
ไทยไดทุ้กชนิด เวลาครูพดูน ้ าหมากกระเซ็นใส่
เส้ือ และศีรษะนักเรียนยิ่งเวลาเล่นดนตรีชนิด
เป่า เช่น ขลุ่ย ยิ่งแลว้ใหญ่ น ้ าหมากจะกระเซ็น
ใส่เส้ือขา้พเจา้เป็นจุดสีแดงเต็มไปหมด ท าให้
พวกเราทุกคนแย่งกนัจบัจองท่ีนัง่หลงัห้อง ไม่
มีใครอยากนัง่แถวหนา้เพราะกลวัฝนกรดสีแดง
ของครู ครูเจริญมีความสามารถพิเศษในการ
ท านายโชคชะตา เป็นโหรประจ าตวัเพื่อนบาง
คนทีมีปัญหาหัวใจ หรือพวกข้ีเกียจเรียนอย่าง
ข้าพ เจ้ า  พอค รูม าก็ จ ะพากันไปดักหน้ า
หอ้งเรียน หรือตามทางเดินก่อนถึงหอ้งเรียนทุก
คนก็จะยื่นมือส่งให้ครูดูลายมือตรวจดวงชะตา
ราศี นินทากนัวา่ครูตรวจ มือผูห้ญิงละเอียดและ
ใชเ้วลายาวนานกว่าผูช้าย และกว่าครูจะตรวจ
ลายมือครบทุกคนท่ียืน่มาใหก้ห็มดเวลาพอดี 
 ในการเรียนชั้นปีท่ี 2 พวกเราสนิทสนม
กนัมากข้ึน รวมกนัเป็นกลุ่มๆ สนุกสนานเฮฮา 
เหตุเกิดกลางเดือนธันวาคมปีท่ีมีอากาศหนาว
กว่าทุกปี  ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึง 
Mr.Grim Chor ฝร่ังข้ีโมโหชาวองักฤษเป็น
ผูส้อน ครูกริมรูปร่างผอมสูง ขาแขนยาว ผมสี
น ้ าตาลอ่อน นัยน์ตาสีฟ้าจมูกงองุม้เหมือนพ่อ
มด เวลาเดินกลางแดด หน้าแดงจมูกแดง
เหมือนลูกต าลึงสุก แถมพูดภาษาองักฤษรัวเร็ว 
ฟังไม่รู้เร่ือง เอาเป็นว่าข้าพเจ้าฟังครูกริมพูด
ภาษาอังกฤษชนิดไม่กระดิกหู ไม่เฉพาะแต่

ศาลสมเดจ็พอ่ ดา้นหลงัเป็นตึกวิเศษศุภวตัร 
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ขา้พเจา้เท่านั้น ดูเหมือนว่ามีอาการเดียวกนัทั้ง
หอ้ง ยกเวน้พวกเก่งภาษาองักฤษมาแต่เกิด พวก
เราแสนเบ่ือหน่ายวิชาน้ี นอกจากเรียนไม่รู้เร่ือง
แลว้ ครูยงัข้ีโมโห เวรกรรม แต่จ าตอ้งเรียนดว้ย
เป็นวิชาบงัคบั วนันั้นอาจารยก์ริมมาชา้ เรารอ
ตั้ง 15 นาที อาจารยก์็ยงัไม่มา ขา้พเจา้กบัเพ่ือน
สัก 2 -3 คน แล้วค่อยๆ เ พ่ิม ข้ึนเ ร่ือยๆ จน
กลายเป็นกลุ่มใหญ่ ไปนั่งลอ้มวงรับแสงแดด
กลางสนามหน้าอาคาร 3 เสียงคุยประสานกบั
เ ร่ืองหัวเราะจึงดังข้ึนๆ ข้าพเจ้ากับศรีสุภา 
(แดง) ซ่ึงสวมเส้ือสเวตเตอร์สีแดง นั่งอยู่ใน
กลุ่ม มองเห็นแต่ไกล ต่างคนต่างเล่าเร่ืองข าขนั 
หัวเราะกันจนลืมสังเกตว่าครูกริมมายืนมอง
พวกเราด้วยความโกรธจนหูแดง หน้าแดง 
เพราะครูมาสอนแต่นกัเรียนไม่มาเรียน ศรีสุภา
ผูมี้พรสวรรคเ์ร่ืองหัวเราะเสียงดงัและยาวนาน 
ระเบิดเสียงหัวเราะประสานกบัพวกเราดงัลัน่
ไปถึงตึกอ านวยการ พอหมดชั่วโมงเป็นเวลา
พักทานอาหารกลางวัน  ศ รี สุภาถอดเ ส้ือ
สเวตเตอร์สีแดงออกเก็บไว้ ส่วนข้าพเจ้าข้ี
หนาว สวมเส้ือสีแดงเดินไปใต้เรือนวัดผล 
ตั้ งใจจะไปรับประทานอาหารกลางวนั เป็น
ความซวยของข้าพเจ้าเพราะอาจารย์ ม.ร.ว.    
ทวีโภค เกษมศรี ผู ้อ  านวยการได้ยินเสียง
หัวเราะ และครูกริมไปฟ้องว่าพวกเราเกเร 
อาจารยห์ม่อมมองจากห้องพกั เห็นคนสวมเส้ือ
สีแดงอยูใ่นกลุ่ม 

งานเขา้ขา้พเจ้าทนัทีเพราะถูกเรียกไป
พบโดนขอ้หาหนัก เป็นหัวหน้าพาพรรคพวก

โดดเรียน แลว้ยงัมาท านิวแซนกลางสนามเยาะ
เย ้ยครูด้วยการหัวเราะเสียงดังและไม่เข้า
ห้องเรียน ขา้พเจา้รู้ทนัทีว่า ฝร่ังข้ีโมโหมาฟ้อง 
อาจารยห์ม่อมอบรมและคาดโทษขา้พเจา้ก็นั่ง
เฉยเสีย ไม่แกต้วัวา่ใครหวัเราะ ท าสงบเสง่ียมตี

หนา้งงงวยไม่รู้เร่ือง แลว้ท าหนา้เศร้าใหอ้าจารย์
หม่อมสงสาร อาจารยอ์บรมไปกล่าวโทษไป 
ขา้พเจ้ายิ่งตีหน้าเซ่อท าไม่รู้เร่ือง ประมาณสัก 
10 นาที อาจารยห์ม่อมเร่ิมลงัเลวา่ท าโทษคนผิด
หรือเปล่า ขา้พเจา้ยิง่ท าเซ่อซ่ือบ้ือไม่รู้เร่ืองอยา่ง
แนบเนียน อาจารย์หม่อมคงเอือมระอาหรือ
สงสารท่าทางจ๋องๆ ของขา้พเจา้ ประกอบกบั
ไม่แน่ใจว่าอบรมผิดคนหรือเปล่า ข้าพเจ้า
สงัเกตเห็นอาการลงัเลของอาจารย ์ก็ยิง่แกลง้ท า
หนา้เศร้าไม่รู้เร่ืองหนกัข้ึน ทา้ยท่ีสุด ก็อนุญาต
ให้ขา้พเจา้กลบัไปได้ ขา้พเจา้รีบกลบัออกไป
อย่างรวดเร็ว ข าก็ข  ากลัวก็กลัว กลับไปท่ี
ห้องเรียน เล่าให้พรรคพวกท่ีคอยลุน้อยู่ฟัง ทุก
คนข ากล้ิง ศรีสุภาระเบิดเสียงหัวเราะดงัสนั่น 
คราวน้ีขา้พเจา้เผ่นหนีสุดชีวิต เพราะกลวัความ
ซวยซ ้ าสองดว้ยถูกคาดโทษมาหยกๆ นบัตั้งแต่

อาคารเรียนไม ้2 ชั้น ทั้งไมแ้ละตึก ปัจจุบนัไม่มีใหเ้ห็นแลว้ 
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นั้นมาขา้พเจา้ไม่เคยไปรับประทานอาหารหรือ
เยี่ ยมกรายไปใต้เ รือนวัดผลอีกเลยจนจบ
การศึกษา เม่ือเวลาผา่นไปนานมาก ขา้พเจา้พบ
พี่สุภาพ (อาจารยสุ์ภาพ เคียนทอง) เล่าเร่ืองน้ี
ให้ฟัง พี่สุภาพหัวเราะบอกข้าพเจ้าด้วยเสียง
เย็นๆ ว่า เป็นโชคดีแล้วท่ีถูกอาจารยห์ม่อมดุ 
เพราะไม่เคยเห็นอาจารยห์ม่อมดุใครเลย อาจจะ
มีขา้พเจา้เพียงคนเดียว จึงนับว่าโชคดีกว่าใคร 
ขา้พเจา้ก็เห็นว่าจริง เพราะต่อมาขา้พเจา้ก็เป็น
คนโชคดีจริงๆ 
 เม่ือเล่าเร่ืองครูฝร่ังข้ีโมโหแล้วอดเล่า
เร่ือง ทองอินทร์เพ่ือนท่ีฝักใฝ่ฝร่ังไม่ได้ ทอง
อินทร์มีลกัษณะพิเศษดูคลา้ยๆ ครูกริม เวลามา
วิทยาลัยถือกระเป๋าหนังใบใหญ่มากหอบ
หนงัสือภาษาองักฤษและสัมภาระมากมาย ทอง
อินทร์สนใจภาษาองักฤษถึงขั้นคลั่งไคล้ พูด
ภาษาองักฤษคล่องเขาเป็นศิษยรั์กของครูกริม 
พวกเรากล่าวหาวา่ บา้ฝร่ังเพราะมีคนเห็นวา่ไม่
ว่าเขาจะพบฝร่ังท่ีไหน เขาจะเข้าไปเจรจา
สนทนาอย่างคุน้เคยทุกคน เวลาคุยกบัครูกริม
เหมือนฝร่ังคุยกนั 2 คน เพราะนอกจากส าเนียง
ท่ีเป็นฝร่ังแลว้ กิริยาท่าทางเลียนแบบเหมือนครู
กริมท่ีสุด จนบางคร้ังมีคนเขา้ใจผิดคิดว่าทอง
อินทร์เป็นอาจารย ์ท่ีจริงทองอินทร์เป็นคนท่ีมี
วิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าพวกเรามาก เพราะ
หลงัจากจบการศึกษาแลว้ พวกเราแยกยา้ยกนั
ไปเป็นครูตามท่ีต่างๆ บางคนก็เป็นครูในกรุง 
บางคนก็เป็นครูบา้นนอก เป็นแม่พิมพพ์่อพิมพ์
ของชาติ ตามวิถีทางของตน แต่ทองอินทร์ได้

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และกลับมาก่อตั้ ง
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ช่ือ “ทองอินทร์
โฟน” อยู่แถวสะพานหัวช้าง ราชเทวี นับเป็น
สถาบนัรุ่นแรกๆ ของธุรกิจการตั้งสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษ ทั้งยงัแต่งต าราภาษาองักฤษขาย 
จนร ่ ารวยมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป ขา้พเจา้ได้
พบทองอินทร์อีกคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีไม่ไดพ้บ
กนันาน ทองอินทร์ยงัคงบุคลิกเดิม ห้ิวกระเป๋า
ใบโต ข้าพเจ้าพยายามอ้อนวอนขอเปิดค้น
กระเป๋าใบนั้นให้หายสงสัย แต่เขารู้ทนัไม่ยอม
ใหข้า้พเจา้เปิดเพราะกลวัขา้พเจา้ไปเล่าลอ้เลียน
ใหเ้พื่อนๆ ข า 
 ผลการ เ รี ยนวิ ช าภาษาอังกฤษกับ 
Mr.Grim Chor ผ่านไปดว้ยดีดว้ยเดชะบารมี
สมเด็จพ่อคุม้ครอง พอเปิดภาคเรียนใหม่ ตอ้ง
เรียนภาษาองักฤษกับอาจารยดิ์น เผือกสกนธ์ 
ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุ พูดเสียงเบาบ่นพึมพ าในล าคอ 
ฟังไม่รู้เร่ือง ขา้พเจ้าเป็นไมเ้บ่ือไมเ้มากับวิชา
ภาษาองักฤษ เกิดอาการเบ่ือหน่ายจึงไม่ตั้ งใจ
เรียน อาจารยดิ์นมีสายตายาว จึงมองเห็นคนนัง่
แถวหลังชัดกว่าคนอยู่แถวหน้า ข้าพเจ้าไม่
ทราบชัว่โมงแรกจึงพยายามไปนัง่หลงัห้อง ไม่
ว่าจะท าอะไรอาจารย์เห็นหมด ส่วนพวกนั่ง
แถวหนา้หลบัสัปหงกอย่างไรอาจารยก์็มองไม่
เ ห็น หรือไม่มองก็ไ ม่ทราบ แต่ ท่ีข้าพเจ้า
ประหลาดใจมากท่ีสุดคือ อาจารย์เ รียกช่ือ
ขา้พเจา้เป็นคนแรก ทั้งๆท่ียงัไม่ไดข้านช่ือใคร
สักคน น่ีคงเป็นผลพวงมาจากครูกริมแน่นอน 
มีอยู่วนัหน่ึงขา้พเจ้าฟังค าถามไม่ทนั อาจารย์
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เรียกช่ือให้ขา้พเจา้ตอบ พอถูกเรียกช่ือก็ลุกข้ึน
ตอบส่งเดชไป เพื่อนๆ เลยข าหัวเราะและฮาดงั
สนั่นห้อง นับตั้ งแต่นั้ นมาพอมีเสียงคุยหรือ
เสียงหัวเราะ อาจารยดิ์นก็ท าเสียง จุ๊ๆๆ พร้อม
กบัพูดว่า “พรไพจิตร Don’t make a loud 
noise”  ทุกคร้ังไป ขา้พเจา้จึงตอ้งระวงัตวัและ
เปล่ียนพฤติกรรมใหม่ ยา้ยมานั่งขา้งหน้าและ
พยายามตั้งใจฟังรู้บา้งไม่รู้บา้งตามประสา ให้
ห่างไกลเสียงหัว เราะมฤตยูไว้ เพื่ อความ
ปลอดภยั การมายงัแถวหนา้ใช่วา่จะเรียนรู้เร่ือง
เสียเม่ือไหร่ เวลาครูสอนขา้พเจา้ก็ท าทีสนใจ 
เขียนหรือจดตามใหค้รูตายใจ ท่ีจริงแลว้ขา้พเจา้
นั่งแต่งกลอนบา้งเขียนเร่ืองสั้นบา้ง เพ่ือส่งไป
ลงหนงัสือพากยไ์ทยของชุมนุมภาษาไทยบา้น
สมเด็จ หรือจดอะไรต่อมิอะไรไปเร่ือยๆ จน
หมดเวลาเรียนในท่ีสุด ขา้พเจา้ก็ผ่านวิชาน้ีไป
ได้ด้ว ย ดี  เ พ่ื อนบางคนไ ม่ผ่ านพอ ส้ิน ปี
การศึกษาก็โบกมือลาไปหาท่ีเรียนใหม่กัน
หลายคน 
 หลกัสูตรการศึกษาวิชาครูในสมยันั้ น 
เราเรียกกนัว่าฉบบัโหดเห้ียม ก าหนดวิชาเรียน
มากมายทั้งวชิาเอก วิชาโท วิชาบงัคบั วิชาเลือก
บงัคบั วิชาเลือกเสรี จ าไม่ไดว้า่ก าหนดอยา่งไร
รู้แต่เพียงว่าหนกัมาก การวดัผลก็เอาจริงเอาจงั
เขม้งวด ขา้พเจา้มีปัญหาคา้งคาใจมานานกว่า 
50 ปีวา่ เหตุใดคนท่ีเลือกเรียนวชิาเอกภาษาไทย
อยา่งขา้พเจา้ จึงตอ้งถูกบงัคบัเรียนคณิตศาสตร์
ทุ ก แ ขน ง  เ ช่ น  พี ช ค ณิ ต  ต รี โ กณ  ส ถิ ติ 
ตรรกศาสตร์  เรขาคณิตวิเคราะห์ เลขคณิต 

รวมถึงต้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนยาก เช่น 
ฟิสิกส์  เคมี  แสง  เสียง  ซ่ึงมีการค านวณดว้ย  
แถมดว้ยชีววิทยา สุดล าเคญ็ 
 วชิาท่ีวา่น้ี คนอบัปัญญาทางการค านวณ 
แต่รุ่งเรืองทางภาษาไทยมรดกล ้ าค่าของชาติ 
เช่นขา้พเจา้ ยากจะเขา้ใจและสามารถผ่านพน้
อย่างดีได้ จึงตอ้งคิดหาอุบายเอาตวัรอดต่างๆ 
นานา เร่ืองท่ีจะเล่าต่อไปน้ี ขอให้เห็นเป็นเร่ือง
สนุกชวนหัว  อย่าได้ยึด ถือเ ป็นเยี่ ยงอย่าง
เด็ดขาด เพราะกาลปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียน
การสอนไดพ้ฒันาเปล่ียนแปลงไปกว่าแต่ก่อน
มาก ผูเ้รียนมีอิสรภาพในการเลือกวิชาเรียนได้
ตามความสนใจ ความถนดั และความชอบของ
ตนเอง จึงไม่จ าเป็นตอ้งสร้างวรีกรรมเพ่ือเอาตวั
รอดเหมือนขา้พเจา้ 
 ภาค สุดท้า ยของการ เ รี ยน เพื่ อ จบ
การศึกษาชั้น ป.กศ. นั้น ขา้พเจา้กบัเพ่ือนร่วม
ชะตากรรมกวา่ 20 ชีวิต ท่ีตอ้งจ าใจจ าเป็นเลือก
วิชาชีววิทยา เป็นวิชาบงัคบัเลือก เพื่อจะไดจ้บ
การ ศึกษา  วิ ช า ชี ว ะ น้ี ข้ าพ เ จ้ าหลบห ลีก 
หลีกเล่ียงมาตลอด แต่หนีไม่พน้ในท่ีสุดก็ตอ้ง
เรียน นบัวา่เป็นโชคดีของพวกเราก็วา่ได ้เพราะ
หน่ึงในสมาชิกของห้องมีอดุลยพ์ร ลูกชายคน
เดียวของอาจารยเ์ยีย่มพรรณผูส้อนวชิาน้ีรวมอยู่
ด้วย อาจารยเ์ยี่ยมพรรณมีกิตติศพัท์เล่าลือถึง
ความเขม้งวดและหวงแหนเกรดมานานแลว้ อีก
ทั้ งออกข้อสอบยากเราตั้ งช่ือว่าข้อสอบหิน 
รูปร่างของอาจารย์สูงใหญ่ ยิ้มยาก เวลาเดิน
โคลงตัวเล็กน้อย ไม่ดัดและยอ้มผม ผมของ
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อาจารยจึ์งมีสีเทาสลบัขาว ท าให้ดูเคร่งขรึมน่า
กลัว พูดเสียงดัง แต่งตัวด้วยแฟชั่นย ้อนยุค 
(เชย) สวมกระโปรงสีเรียบๆ ยาวกรอมเท้า 
สวมรองเทา้คดัชูคู่ใหญ่ ส้นหนาเทอะทะ เดิน
ชา้ๆ เนิบนาบและเขา้ห้องสอนตรงเวลา เลิกชา้ 
สอนเสียงดงั สอนไปเขียนกระดานด าไป ซ่ึง
ล้วนแล้วแต่ศัพท์ชีวะยากๆ มิหน าซ ้ า เ ป็น
ภาษาองักฤษด้วย ไม่ตายคราวน้ีจะตายคราว
ไหน ตั้งหน้าตั้งตาสอนใครจะเรียนก็เรียนไม่
เรียนก็ไม่ว่าอะไร จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ สอน
เสร็จหอบหนังสือออกจากห้องไป เป็นเช่นน้ี
ทุกคร้ังจนจบหลกัสูตร ขอ้สอบแต่ละคร้ังไม่วา่
จะสอบย่อยเก็บคะแนนหรือสอบใหญ่ปลาย
ภาคยากมากๆๆๆๆ  

ข้าพเจ้าพยายามอ่านทบทวนท่องจ า
ต าราอยู่เป็นหลายหนก็ไม่เขา้ใจสักที เน้ือหาก็
มากมายท่ีทั้งในต าราเรียน นอกต าราเรียนสมุด
จดเลก็เชอร์ เอกสารอา้งอิงจิปาถะเหลือวิสัยคน
อย่างขา้พเจา้และเพ่ือนจะรอดพน้ได ้จึงพร้อม
ใจกันอ้อนวอนให้อดุลย์พรช่วย แรกๆก็ไม่
รับปาก แต่ทนต่อการอ้อนวอนร้องขอของ
เ พ่ือนไม่ได้ก็ยอมท าตาม สัญญาว่าจะเอา
ขอ้สอบมาให้ก่อนเวลาสอบแน่นอน ขา้พเจ้า
เร่ิมมีความหวงัว่าดว้ยเพทุบายน้ี จะท าให้สอบ
ผา่นและจบการศึกษาพร้อมเพื่อนไดใ้น 2 ปี พอ
ถึงเช้าของวนัสอบ พวกเรารออดุลย์พรด้วย
ความกระวนกระวายใจ จนใกลจ้ะถึงเวลาสอบ
อดุลยพ์รจึงมาถึงพร้อมดว้ยขอ้สอบท่ีคดัลอกมา
อย่างรีบร้อนดว้ยลายมือยุ่งเหยิง เพราะรีบลอก

กลัวแม่จับได้ ประกอบกับลายมือของเขา
เหมือนลายแทงอ่านยากอยู่แล้ว และซ ้ าร้าย
ไดม้าแต่ขอ้สอบไม่มีค าตอบมาดว้ย (ฮา) นาที
ระทึกขวญัจึงเกิดข้ึนบริเวณหน้าห้องสอบ การ
เปิดต าราเพื่อคน้หาค าตอบท่ีไม่รู้ว่าอยู่ในต ารา
เล่มใด ทั้งตอ้งพยายามอ่านลายแทงให้ถูกตอ้ง
ดว้ย คิดดูกแ็ลว้กนัวา่โกลาหลแค่ไหน ขา้พเจา้ก็
ท าข้อสอบไปเท่าท่ีจะท าได้ ด้วยความกรุณา
ของอาจารยห์รือโชคช่วยก็สุดจะเดา ขา้พเจา้ก็
สามารถผา่นวิชาน้ีไปได ้แต่มีเพ่ือนบางคนโชค
ไม่ช่วยตอ้งอยู่เรียนให้ละเอียดต่ออีก 1 เทอม 
เล่าเร่ืองน้ีทีไร หัวเราะกนัจนทอ้งคดัทอ้งแข็ง
ทุกที แลว้ก็คิดถึงอดุลยพ์ร ซ่ึงเขาด่วนลาจาก
เ พ่ือนไปนานแล้ว  ป่านน้ีคงได้พบคุณแม่ 
อาจารยเ์ยีย่มพรรณ ท่ีจากไปรอลูกชายก่อนแลว้ 
ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง 
 ขา้พเจา้เก็บตน้ฉบบัเร่ืองเล่าในบา้นของ
พ่อน้ีไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ ยงัมิทันจะส่ง
ใหก้บับรรณาธิการ เพื่อลงพิมพใ์นศรีสมเดจ็ 55 
นั้น ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังรุนแรงท่ีสุดของประเทศ
ไทย น ้ าไหลบ่าหลากจากภาคเหนือท่วมภาค
กลางจนถึงกรุงเทพมหานคร ท าให้ตอ้งขนยา้ย
ส่ิงของต่าง ๆ ภายในบา้นข้ึนไวใ้นท่ีสูง รวมทั้ง
ตน้ฉบบัเร่ืองน้ีด้วย ขา้พเจา้คน้หาตน้ฉบบัอยู่
หลายวนัจนพบแลว้ รีบส่งใหบ้รรณาธิการทนัที 
ก่อนท่ีมหาอุทกภยัจะมาเยี่ยมบา้น มิฉะนั้นบา้น
ของพ่อและเร่ืองราวในบา้นพ่อคงถูกน ้ าท่วม
เลือนหายไปในสายน ้ า  พร้อมกับบ้านของ
ขา้พเจา้ อุทกภยัคร้ังน้ี ท าให้มีผูเ้สียชีวิตและ
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ผูป้ระสบภัยจ านวนมาก บรรดาผูป้ระสบภัย
พิบัติทั้ งหลายนั้ น  มี เ พ่ือนพ้องน้องพ่ี  “ลูก
สุริยะ” ของขา้พเจา้รวมอยู่ดว้ย จึงขอส่งความ
รักความห่วงใยและก าลังใจผ่าน “ศรีสมเด็จ 
55” น้ี ขอใหมี้ก าลงัใจก าลงักายเขม้แขง็ยนืหยดั
ฝ่าฟันวกิฤตการณ์น้ีใหผ้า่นพน้ไปดว้ยดีทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เร่ืองเล่าในบา้นพอ่ยงัมีอีกมากมายหลาย 
เร่ือง ลว้นเป็นอดีตและความทรงจ าท่ีประทบัใจ 
ยากท่ีจะลืมเลือน ข้าพเจ้าจะพยายามร้ือฟ้ืน
ความจ าเก็บเร่ืองราวต่างๆ เหล่านั้นมาเล่าสู่กนั
ฟังในโอกาสต่อไป 
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ขอ้ความขา้งตน้เป็นการเกร่ินน าของ คุณเจนภพ  
จบกระบวนวรรณ ผูผ้ลิตรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์” ซ่ึง
ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไอ.ที.วี. (ช่ือในขณะนั้น) 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28  พฤศจิกายน 2545  และไดก้ล่าวต่อไป
ว่า “รายการ แกะรอยอาถรรพณ์ จะพาท่านไปท่ีสถาบันราช
ภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (ช่ือในขณะน้ัน) มารับรู้เร่ืองราว
รวมท้ัง “ปาฏิหาริย์” ซ่ึงแม้แต่วิทยาศาสตร์กไ็ม่
สามารถพิสูจน์ได้” 

ผูเ้ขียนขอใช้ค  าว่า “เจ้าพ่อ” แทนสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปาฏิหาริยมี์จริง “เจา้
พ่อ” ช่วยบา้นสมเด็จฯอีกแลว้ สถาบนัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา ไดอ้อกโทรทศัน์แพร่ภาพไปทัว่
ราชอาณาจักร โดยมิต้องลงทุน รายการน้ีต้องมี
ผูติ้ดตามชมมากพอสมควร แมว้่าจะเป็นรายการ
ค่อนขา้งดึกก็ตาม ท าให้สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไปเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกสุริยะทุกคน ท่านประจักษ์หรือยงัว่า 
“เจา้พ่อ” ห่วงใยบา้นสมเด็จฯและลูกๆ ของท่าน
เพียงใด เพราะอยูดี่ๆก็เปิดบา้นให้ผูค้นมาเยีย่มเยยีน 
มารู้จกับา้นของท่าน โดยไม่ตอ้งเช้ือเชิญ 

หลงัจากท่ีรายการออกอากาศแลว้ ปรากฏ
ว่ารุ่งข้ึนมีผูค้นหลัง่ไหลมากราบไหว ้“เจา้พ่อ” กนั
อยา่งไม่ขาดสายเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีอนุสาวรียแ์ละ
ศาลสมเด็จ (ในบริเวณ ร.ร.สาธิต) เหลืองอร่ามไป
ด้วยมาลยัดอกดาวเรืองเต็มไปหมด บางท่านเดิน
พิ จ า รณา รอบๆ  อ นุส า ว รี ย์  ซ่ึ ง บัน ทึ ก วัน ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย ์
เ ม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2523 และช่ือของสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ตามจารึกในพระ
สุพรรณบฏั) 

“ตั้งแต่โบราณ ไม่ว่ายุคใดสมัยใด พระมหากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ นอกจากจะมีบุญญาธิการ มีความรู้ 

ความสามารถแล้ว เหล่าเสนาบดีกมี็ความส าคัญค่อนข้างสูงในการปกครองประเทศ มีผลถึงความมัน่คงของราช

บัลลงัก์ หลายยคุหลายสมยัการเปล่ียนแปลงราชวงศ์กเ็กิดขึน้จากเสนาบดีท่ีอยู่ข้างกายขององค์พระมหากษัตริย์

น่ันเอง ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์มีมหาเสนาบดีผู้ทรงอิทธิพลในการปกครองประเทศ   เป็นอย่างมากท่านหน่ึง 

ท่านผู้ น้ันคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุคคลส าคัญในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

 

แกะรอยอาถรรพณ์ … ปาฏิหาริย์มีจริง 
 

กลอยใจ  โสภณปาล 
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บ้างก็ไปกราบรูปหล่อท่ีศาลสมเด็จ บาง
ท่านมีศรัทธามาขอบูชาวตัถุมงคล จนถึงปัจจุบนัก็
ย ัง มีผู ้คมมาแก้บนด้วย เค ร่ืองสัง เวยสักการะ 

พวงมาลัย 
บ า ย ศ รี
รวมทั้ งการ
แ ส ด ง
น า ฏ ศิ ล ป์ 
ตลอดเวลา 
น่ า จะ เ ป็น
ผลจากการ
ท่ี เ ข า
เ ห ล่ า นั้ น 
ไดรั้บความ
เมตตาจาก 
“เ จ้ า พ่ อ ” 
อ ย่ า ง
แน่นอน 

 ผูเ้ขียน, รองศาสตราจารยส์ันต ์ ธรรม
บ ารุง(อธิการบดี), อาจารยป์ระไพ  จินตแสวงและ
อาจารยอ์ารมณ์  เอ๊ียบเจริญ ไดรั้บเชิญจากอาจารย์
สิทธิศกัด์ิ  จรรยาวุฒิ หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
(ในขณะนั้ น) พร้อมทีมงานผูป้ระสานงานของ
สถาบนั ให้เป็นผูเ้ขา้ร่วมรายการและให้ขอ้มูลดว้ย 
พวกเราพากันคิดว่า เหตุใด ไอ.ที.วี. จึงให้ความ
สนใจเร่ือง “เจา้พอ่” ของเรา ใครเป็นผูแ้นะน าหรือรู้
เร่ืองมาอยา่งไร และก็ไดรู้้ท่ีมาโดยบงัเอิญ เพราะใน
วนับนัทึกเทปรายการ ไดเ้ห็นทีมงานท่ีมาท ารายการ
คนหน่ึงถือหนังสือ “สาราณียะ สมเด็จเจา้พระยา
บรมมหาศรี- สุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค)” เล่ม 1 มาดว้ย 

ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีมูลนิธิสมเด็จเจา้พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จดัท าข้ึนเม่ือปี 2542 
และแจกในงานคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จ
เจา้พระยาฯ (19 มกราคม 2543) โดยไดบ้นัทึกความ
เป็นมา(อย่างละเอียด) เก่ียวกบัการสร้างอนุสาวรีย ์
การเสด็จพระราชด าเนินของล้นเกล้าฯทั้ งสอง
พระองค์ มาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เม่ือ
วนัท่ี 10 เมษายน 2523  การสร้างศาลสมเด็จ 
(สร้างใหม่) และการก่อตั้งมูลนิธิ สมเด็จเจา้พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รวมทั้งบนัทึก
เร่ืองจริง เก่ียวกับ “ปาฏิหาริย์” (มีหลักฐาน
ตรวจสอบได)้ รวบรวมไวใ้นเล่มค่อนขา้งมาก 

รองศาสตราจารยส์ันต ์ธรรมบ ารุง 

ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์” 

อ.สิทธิศกัด์ิ จรรยาวฒิุ  
หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์และทีมงาน 

   จารึกช่ือของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรี- 

   สุริยวงศ ์ตามจารึกในพระสุพรรณบฏั 

   ท่ีฐานอนุสาวรีย ์
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ทีมงานรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์”  ของไอ.ที.วี ขณะ
บนัทึกเทปภายในสถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

อาจารย์ประไพ  จินตแสวง 

ผูเ้ขียนไดส้อบถามถึงการไดม้า รวมทั้งเห็น
ทีมงานขีดเส้นใตข้อ้ความ
ไวจ้  านวนมาก จึงทราบว่า
ได้หนั ง สื อไปจาก  ผศ .
กฤษณา  ภักดีเทวา ตั้ งแต่
ไปท ารายการ “คุรุปูชนีย ์96 
ปี คุณครูเฉลย ศุขะวนิช” 
น่าจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
เร่ิมตน้ของผูผ้ลิตรายการท่ี
ใหค้วามสนใจเร่ืองน้ี 

ความเก่ียวเน่ืองท่ี
โ ย ง ใ ย ม า ถึ ง  “เ จ้ า พ่ อ ” 
เพราะว่าแม่เฉลย เป็นครูของ ผศ. กฤษณา  แม่เฉลย
เป็นลูกศิษยข์องหม่อมครูแยม้ ครูละครในสมยัของ
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง 
บุนนาค) แม่เฉลยจึงมีความเคารพ “เจา้พ่อ” อยา่ง
มาก และผูกพันกับสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยได้มาเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอน
นาฏ ศิล ป์แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า
วิ ช า เ อ ก
น า ฏ ศิ ล ป์                
เป็นเวลานาน
กว่า 20 ปี เพื่อ
แ ส ด ง ค ว า ม
กตญัญูกตเวที
และร า ลึกถึง
หม่อมครูแยม้ 

 

เหตุท่ีผูเ้ขียนน าเหตุการณ์ในอดีตเม่ือ 9 ปีท่ี
แล้วมา เ ล่าให้ ฟัง  เพื่ อจะน าไปสู่ เ ร่ืองราวอัน
เก่ียวเน่ืองกบั“อิทธิปาฏิหาริย”์ ของ “เจา้พ่อ” ซ่ึง
เร่ืองน้ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่เคยรับรู้มาก่อน หาก
ไม่ไดอ่้านหนังสือ “สาราณียะ” เล่ม 1 ก็จะไม่
สามารถรู้ได้เลย เพราะเจ้าของเร่ืองคือ อาจารย์
ประไพ จินตแสวง อดีตหวัหนา้หมวดวิชาภาษาไทย 
ปัจจุบนัอายุ 88 ปี ท่านยงัมีชีวิตอยู่ เป็นผูเ้ปิดเผย
และเขียนเล่าเร่ืองไวใ้นหนงัสือดงักล่าว เพื่อให้คน

รุ่นหลัง ได้ อ่ า น 
ช่ื อ เ ร่ื อ ง  “ผอบ
ลอย” (อ่านว่า ผะ-
อ บ ) ข อ เ ชิ ญ
ติดตามเ ร่ืองราว
อันน่าพิศวง  มา
รับรู้ความจริงให้
ป ร ะ จั ก ษ์ แ ล ะ
จารึกไวใ้นใจของ
ทุกท่าน ไม่เช่ือก็

ตอ้งเช่ือว่า “ปาฏิหาริย”์ มีจริง แมแ้ต่วิทยาศาสตร์ก็
ไม่สามารถพิสูจน์ได ้มีคนเป็นจ านวนไม่มากนักท่ี
จะทราบว่า ภายในแท่นโลหะรูปส่ีเหล่ียมสีด าท่ีติด
ตรึงอยูบ่นแท่นหินอ่อนสูง อนัเป็นท่ีประดิษฐานรูป
หล่อของสมเด็จเจา้พระยาฯ มี “อฐิั” ของท่านบรรจุ
อยู่ภายในนั้นดว้ย ดงันั้น ท่านท่ีแสดงความเคารพ
สักการะอนุสาวรีย ์“เจา้พ่อ” จึงถือไดว้่าท่านได้
คารวะอฐิัของท่านอีกโสดหน่ึงดว้ย 
 อฐิัของเจา้พ่อน้ี นาวาโทตปันวงศ ์ บุนนาค 
(ถึงแก่กรรม) ทายาทผูสื้บสกุล “บุนนาค” ชั้นท่ี 5 
เป็นสายตรงนบัจากสมเด็จเจา้พระยาฯ (ท่านเล่าให้

คณุครูเฉลย  ศขุะวนิช 

124



ม.ร.ว.ทวโีภค  เกษมศรี 

อธิการวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็
เจา้พระยา 

ฟัง )  ท่ านยิน ดีมาก ท่ีวิทยาลัยค รูบ้านสมเด็ จ
เจา้พระยา เห็นความส าคญัของบรรพบุรุษของท่าน 
จะสร้างอนุสาวรียไ์วก้ราบไหว  ้ จึงเต็มใจแบ่งอฐิั
ส่วนหน่ึงใส่ผอบ มามอบให้ท่ีวิทยาลัยครูบ้าน
สมเด็จเจา้พระยา ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2519 ซ่ึง
เป็นวนัท าพิธียกรูปหล่อของสมเด็จเจา้พระยาฯ ข้ึน
ประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย ์ 

ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี อธิการวิทยาลยัครู
บา้นสมเด็จเจา้พระยาในสมยันั้น เป็นผูบ้รรจุผอบ
อฐิัลงในช่องส่ีเหล่ียมผืนผา้ช่องเล็กๆ ทางดา้นซา้ย
ของแท่นโลหะสีด า ช่องน้ีมีไวส้ าหรับเทปูนซีเมนต์
ผสมทรายและน ้ า เม่ือช่างใส่ปูนซีเมนตท่ี์ผสมแลว้
ลงในช่องดังกล่าวมากพอสมควร ท่านอธิการก็
บรรจุอฐิัลงในช่องนั้น ท่ามกลางสายตาคณาจารย์
และบุคคลอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก เ ม่ือบรรจุอัฐิ
เรียบร้อยแลว้ ท่านอธิการก็ไดก้า้วลงจากอนุสาวรีย ์
เดินออกไปพร้อมกับอาจารย์อ่ืนๆ ได้ทยอยกลับ
ออกไปดว้ย เหลือเพียงอาจารยช์วนิตย ์ รัชตกุล (ถึง
แก่กรรม) กบัผูเ้ขียนเพียงสองท่านเท่านั้น ท่ียงัยืน
ใกล้แท่นสูงนั้ น ทันใดนั้ นช่างก็หันมาบอกว่า 
“อาจารยค์รับ ดูซิ ผอบยงัลอยอยู ่ไม่ยอมหยดุน่ิง ผม
จะใส่ปูนก็ใส่ไม่ได”้ ผูเ้ขียนกบัอาจารยช์วนิตย ์หัน
มามองหนา้กนั ต่างไม่ไดพู้ดว่าอะไร แต่กา้วข้ึนไป
ยืนท่ีขอบแท่นสูงด้านล่าง ส่วนมือเกาะขอบแท่น
ตอนบน ชะโงกหน้ามองลงไปในช่องส่ีเหล่ียมนั้น 
แมจ้ะเป็นช่องเล็กๆ แต่ก็สามารถแลเห็นผอบอัฐิ
ของเจา้พ่อ ลอยวนไปมา ไม่ยอมหยดุน่ิงจริงๆ และ
ลอยค่อนขา้งเร็วดว้ย ทั้งท่ีไม่น่าจะลอยได้ เพราะ
เป็นการลอยบนปูนซีเมนตท่ี์ผสมไวค่้อนขา้งขน้ ดู
น่าอัศจรรย์จริงๆ ด้วยจิตส านึกท่ี เ กิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วกบัประสมการณ์ท านองน้ี จึงตอ้งกราบขอ
บารมี “เจา้พ่อ” ไดโ้ปรดเลือกท่ีสถิตท่ีใดท่ีหน่ึงตาม
อธัยาศยั แลว้ผูเ้ขียนก็กา้วลงมายืนท่ีพื้นขา้งแท่นสูง
นั้น ทนัใดนั้น ช่างก็หันมาบอกว่า “หยุดลอยแลว้
ครับ” จากนั้นช่างก็บรรจุปูนซีเมนตเ์พิ่มเติม พร้อม
กบัปิดช่องนั้นอยา่งเรียบร้อย 

เ ร่ื อ ง
ผอบ “อฐิั” ของ
เจา้พ่อลอยไดน้ี้ 
ผู ้เ ขียนไม่ เคย
เปิดเผยให้ใคร
ทราบมาก่อน
เลย  เ พิ่ ง จ ะ มี
การบนัทึกเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์
อักษรคร้ังแรก
ใ น ห นั ง สื อ 
“สาราณียะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค)” เล่ม 1 
 การท่ีผูเ้ขียนน าเร่ืองน้ีมาเปิดเผย  เน่ืองจาก
มกัมีผูม้าถามวา่ ท่ีอนุสาวรียมี์อฐิัของเจา้พ่อบรรจุไว้
ดว้ยหรือ เพื่อให้คลายความสงสัย เกิดความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งและไม่ตอ้งไปถามจากผูใ้ดอีก ค  าตอบคือ 
“ในฐานอนุสาวรีย์มีผอบอฐิัเจ้าพ่อจริงๆ” เพราะ
นาวาโทตปันวงศ ์บุนนาค ไดเ้ปิดผอบ ใหผู้เ้ขียนได้
คารวะอฐิัของเจ้าพ่อ ก่อนจะน าไปบรรจุ ณ ฐาน
อนุสาวรีย์ “อัฐิ เจ้าพ่อของเราแสดงอิทธิ เ ป็น
อศัจรรย”์ ท่านไดอ่้านเร่ืองน้ีแลว้ คงหายกงัขา คง
เ ช่ือแล้วว่ า  “เ จ้าพ่อ” ของ เรา  “ไ ม่ธรรมดา ” 
ปาฏิหาริยมี์จริง 
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รูปหล่อสมเดจ็เจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์ภายในศาล

สมเดจ็ฯ ท่ีสร้างใหม่ 

ศาลสมเดจ็ฯ ในบริเวณโรงเรียนสาธิต 
      มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 

เจา้พระยาท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

ดวงตร าไปรษณีย ากร      
ท่ี ร ะ ลึ ก 200 ปี ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศ รี     
สุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 

 ส าห รับผู ้ เ ขี ยนได้ รับใช้และทดแทน
พระคุณ แสดงความกตญัญูกตเวทีต่อมหาบุรุษรัต
โนดม ผู ้มี คุณูปการสูงสุดต่อประเทศชาติและ
สถาบนัการศึกษาแห่งน้ี มาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี 
แมจ้ะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยงัผูกพนั และคง
ปฏิบติัต่อเน่ืองตราบทุกวนัน้ี ผูเ้ขียนไดรั้บรางวลัล ้า
ค่าจาก “เจา้พอ่” ซ่ึงมิอาจบรรยายได ้
 ส่ิงท่ีคิดว่าเป็นบารมีท่ีได้รับความเมตตา
จาก “เจ้าพ่อ” คือ “ความส าเร็จ” จากส่ิงท่ีกระท า
ดว้ยความตั้งใจ เตม็ใจ คิดดี ท าดี ท าทุกอยา่งเพื่อเจา้
พ่อ เพื่อสถาบนัและเพื่อส่วนรวม มกัจะไม่มีปัญหา
และอุปสรรคใดๆ ส่ิงท่ีส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์มี
หลกัฐานปรากฏคือ ร่วมเป็นคณะท างานการสร้าง
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาฯ (คณะแรก 7 คน มี 

อ า จ า ร ย์ภ า ณุ 
คุ ณ โ ล ก ย ะ , 
อ า จ า ร ย์ จ รั ญ 
คุม้มัน่, อาจารย์
วี ระ เดช  โพ ธ์ิ
ก ร ะ จ่ า ง , 
อาจารย์นิ เทศ  
น ร พั ล ล ภ , 
อ า จ า ร ย์ ธี ร
ธรรม บวัเจริญ, 
อาจารย์ กิจจา 
วาจาสั จ  และ
อาจารย์กลอย
ใจ โสภณปาล)  
ส ร้ า ง ศ า ล

สมเด็จเจา้พระยาฯ (ศาลใหม่)  

มู ล นิ ธิ
สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศ รี สุ ริ
ย ว ง ศ์  ( ช่ ว ง 
บุนนาค) ชุดเ ร่ิม
ด าเนินการ 4 คน 
มี อาจารยป์ระไพ 
จิ น ต แ ส ว ง , 
อาจารย์อารมณ์ 
เ อ๊ี ย บ เ จ ริ ญ , 
อาจารยภิ์รมย ์กอ
สนาน และอาจารย์
ก ล อ ย ใ จ  โ สภณ
ป า ล ) ร่ ว ม เ ป็ น

ค ณ ะ ท า ง า น ส ร้ า ง
อ นุ ส า ว รี ย์ ส ม เ ด็ จ
เจา้พระยาฯ ท่ีโรงเรียน
ศึกษานารี สร้างรูป
หล่อ(สร้างใหม่)ท่ีศาล
สมเด็จฯ 

 จั ด ส ร้ า ง ต ร า
ไปรษณียากรท่ีระลึก 200 
ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ในวาระ
วันสมภพ (23 ธันวาคม 
2551)  
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 ร่ ว ม เ ป็ นคณะท า ง านจัดท า หนั ง สื อ 
“สาราณียะ สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค) เล่ม 1-3 
…พวกเราท าทุกอยา่งเพื่อคนรุ่นหลงั เหน่ือย แต่ไม่
ทอ้แท ้เพราะมี “เจา้พ่อ” เติมพลงัให้พวกเรามี
สติปัญญาและมีก าลงั งานทุกอยา่งจึงส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดีทุกประการ… 
 ขอฝากถึง ลูกสุ ริยะทุกคน รวมใจกัน
เทิดทูนบูรพชน ผู ้สร้างคุณงามความดี บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อประเทศชาติ มีความซ่ือสัตย์และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อ "เจ้าพ่อ" ร าลึกถึงพระ
คุณท่าน   ด ารงตนใหส้มศกัด์ิศรี  ในความเป็นคนดี  
 
 
 

มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของแต่ละคน มีน ้ าใจไมตรี หวงัดีต่อกัน มี
ความรักสามัคคี  บ า เพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม
ส่วนรวมและสถาบันการ ศึกษาบ้านสมเด็ จ
เจา้พระยา อนัเป็นท่ีรักของพวกเรา เจริญรอยตาม 
"เจ้าพ่อ" ของเรา ช่วยกันพานาวา "ศรีสุริยวงศ์" 
ไปสู่จุดหมายท่ีรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ ดุจแสงสุรียท่ี์
ฉายเจิดจ้าตลอดกาล ยึดมั่นใน "สจฺ จ  เว อมตา 
วาจา" มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา
และตวัท่านเอง จะไดรั้บความเมตตาและคุม้ครอง
จาก "เจา้พ่อ" จะพบแต่ความร่มเยน็เป็นสุข ความ
มัน่คงและความเจริญยิง่ๆข้ึนไป ตราบนิจนิรันดร์ 
 ขอจบเร่ืองดว้ยค ากลอน "สุริยศัจรรย"์ ซ่ึง
พบโดยบงัเอิญและมาสอดคลอ้งกับเร่ืองอย่างน่า
อศัจรรย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ ริ ยั ศจรร ย์  

     สุริยาแจม่ประกายอยู่ฉายฉาน 

    ช่อชงโคแยม้บานบรรเจิดศร ี

    พุทธพจน์ คอื สัจจา แห่งวาที 

    สามสิ่งคือศักดิ์ศรี สุรีย์วรรณ 

     สุริยามาจาก ศรีสุริยวงศ ์

    บ้านสมเด็จยศที่ทรงประสาธน์สรรค ์

    เกียรติคุณ สรุิยะนี้ทีอ่ัศจรรย์ 

    คุณานันต์ในสมเด็จเจ้าพระยาฯ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ผู้ภักดี (ประพันธ์) 

 

อาจารยจ์งพิศ   กนัหลง  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษานารีขณะสร้างอนุสาวรีย์
สมเดจ็เจา้พระยาฯ 

อนุสาวรียส์มเดจ็เจา้พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ ์

     ณ  โรงเรียนศึกษานารี 
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Novel นวนิยายบนัทึกยคุสมยั 
 

           ด ำรงศักดิ์  บุญสู่ 
  
 นกัอ่านหนงัสือในปัจจุบนัมีประสบการณ์ท่ีช่วยจินตนาการไดม้าก ทั้งจากการศึกษา การท่องเท่ียว 
การรับข่าวสารขอ้มูลจากภาพยนตร์และโทรทศัน์ ดังนั้นนวนิยายและเร่ืองสั้ นในปัจจุบนัจึงไม่นิยมการวาด
ภาพประกอบเร่ือง คงปล่อยให้ผูอ่้านสร้างจินตนาการตามความพอใจของตนเองมีแต่เร่ืองสารคดีเท่านั้นท่ีตอ้งมี
ภาพประกอบ แต่เป็นภาพถ่ายเสียส่วนใหญ่ งานวาดภาพประกอบเร่ืองจึงหายไปจากวงการหนงัสือบนัเทิงเริงรมย ์ 
 แต่สมยัหน่ึงท่ีส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆไม่มี แมก้ระทัง่วิทยกุ็เป็นของหายาก หนงัสือกลบัเป็นส่ิงให้
ความบนัเทิงสูงสุด ผูท่ี้ทนัสมยัโกเ้ก๋ในสังคมตอ้งมีนิยายอ่าน (ยงัเรียกทบัศพัท์ว่าโนเวล) กิจการหนังสือเป็น
กิจการท่ีมีกาํไรดี นกัเขียนก็มีรายไดดี้ นวนิยายเร่ืองหน่ึงขายไดเ้ป็นหม่ืนเล่ม (นกัเรียนนายร้อย ของ ป.อินทรปา
ลิต ขายไดเ้กือบสามหม่ืนเล่ม) ทั้งๆท่ียคุนั้นคนยงัรู้หนงัสือนอ้ยอยู ่แต่ความนิยมในการอ่านนั้นมีสูงยิง่ สาํนกัพิมพ์
ต่างๆ พิมพห์นงัสือแนวบนัเทิงแข่งกนัมากมาย เช่น คณะเพลินจิตต ์ของนายเวช กระตุฤกษ ์คณะนายอุเทน ของ
นายอุเทน พูลโภคา คณะวฒันานุกุล ของนายชิต วฒันะ นิตยสารสุภาพบุรุษ ของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรี
บูรพา)  นิตยสารสารานุกูล ของหลวงสารานุประพนัธ์ ฯลฯ แต่ละสาํนกัมีนกัเขียนประจาํคึกคกัไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งดี 
 ยคุนั้นถือวา่เป็นยคุทองของนวนิยายเริงรมยอ์ยา่งแทจ้ริง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2473  ถึง สงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ผูท่ี้รู้หนงัสือจะมีหนงัสือติดตวัเป็นเร่ืองปกติ แมแ้ต่ตีตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ (หนงัเงียบ) ก็ตอ้งซ้ือหนงัสือเร่ือง
ยอ่เขา้ไปประกอบการดูดว้ย  คนท่ีนิยมอ่านหนงัสือจึงเป็นคนทนัสมยัเยีย่มยอด 
 และในยคุน้ีเอง ท่ีภาพวาดประกอบหนงัสือไดรั้บความนิยมอยา่งสูงสุด เพราะผูอ่้านไม่มีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูลจากส่ือประเภทอ่ืน คงไดรั้บจากหนังสือเท่านั้น ภาพประกอบช่วยผูอ่้านสร้างจินตนาการไดง้ดงาม
บรรเจิด  เห็นภาพพระเอกนางเอกในดวงใจ เห็นทิวทศัน์ต่างเมืองท่ีไม่เคยเห็นเกิดความสุขจากการไดฝั้นตามภาพ 
นักเขียนภาพฝีมือดี มีช่ือเสียงในสมยันั้นคือ เหม เวชกร และเฉลิมวุฒิ (เฉลิม วุฒิโฆสิต)  แห่งคณะเพลินจิตต ์
นอกจากทา้ยเล่มหนงัสือนวนิยายยงัมีภาพการ์ตูนแถมความหรรษาใหแ้ก่ผูอ่้านอีก  เช่นการ์ตูนของ มิสเตอร์ วิตต ์
วิตตมิน ฯลฯ เป็นตน้ 
 ในสมยันั้น ผูว้าดภาพประกอบ และภาพการ์ตูนก็คงจะคิดว่าเป็นภาพเสริมเร่ืองใหน่้าสนใจและเพิ่ม
ความสนุกสนานเท่านั้ น แต่เม่ือตกมาถึงปัจจุบันภาพเหล่านั้ นกลับเป็นของมีค่ายิ่งเพราะเป็นศิลปะบันทึก
ประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ ชีวิตความเป็นอยู ่อาหารการกิน การแต่งกาย ทรงผม บา้นเรือนท่ีอยู ่ฯลฯ 
ถา้ไม่มีภาพประกอบนวนิยาย เราคงไม่ทราบว่าคนแต่ก่อนแต่งกายอยา่งไร ทรงผมเป็นอยา่งไร หนุ่มสาวแรกรัก
กนัจะชวนกินไอศกรีมกนัท่ีร้านไหน 
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 ฉบบัน้ีจะเสนอแบบทรงผมท่ีนิยม (Hit) มากในช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง และการท่ีสาวๆ 
ปฏิวติัทรงผมใหม่ ไม่เหมือนรุ่นคุณแม่ ทาํใหเ้กิดความต่ืนเตน้ เขียนการ์ตูนลอ้เลียนกนัเป็นท่ีสนุกสนาน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การ์ตูนตามใจคุณพี่ ของ มิสเตอร์ มีความคิดสร้างสรรคส์นุกสนาน นกัอ่านรุ่นเก่าๆ จะจาํกลอน
เร่ืองน้ีไดดี้ 

 

การ์ตูนฝีมือ เหม เวชกร แสดงถึงการแต่งกาย ทรงผม และค่านิยมของสตรีผูใ้หญ่ในสมยันั้น 

แทรกในเร่ือง เพชรตาแมว ของเฉลิมวฒิุ คณะเพลินจิตต ์พ.ศ. 2475 
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 แฟชัน่ทรงผมของสุภาพสตรียุคนั้นเร่ิมเปล่ียนแปลงตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 6 คือเปล่ียนจากทรง
ดอกกระทุ่มมาเป็นบอ็บ ตามความเจริญท่ีหลัง่ไหลเขา้มาจากยุโรปและตามมาอีกสองทรงท่ีสาวนิยมมากคือ 
ซิงเก้ิล กบั อีตนัคร้อพ แต่ผูใ้หญ่สมยันั้นยงัไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลง ใครไวท้รงน้ีจะถูกนินทาว่าเป็น
ผูห้ญิงก๋ากัน่ เป็นผูห้ญิงชั้นตํ่า การ์ตูนชุด ตามใจคุณพี่น้ีบนัทึกแบบทรงผมไวล้ะเอียดมาก แบบท่ี 11 – 12 นั้น
ยงัดูทนัสมยัดีอยู ่ส่วนท่ีไม่น่าเช่ือคือ แบบผมทรงสุดทา้ย ผูเ้ขียนคงคิดเล่นๆ แต่ปัจจุบนักลบัเป็นทรงนิยมของ
นกัดนตรีร็อค และนกักีฬาฟุตบอล 
 ต่อไปเป็นการบนัทึกภาพทรงผมและการแต่งกายของสตรีในสมยันั้น โดยฝีมือจิตรกรยอดเยีย่ม
ของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ตามใจคุณพี่” ของมิสเตอร์ แทรกทา้ยเร่ือง หนา้กากดาํ ของ ช.บุนนาค คณะเพลินจิตต ์ 30  ม.ค.  2475 

ภาพถ่าย นางเอกและนางรองภาพยนตร์ไทย
เร่ือง “ไม่คิดเลย” บริษทัถ่ายภาพยนตร์ไทย    

สารานุกลู  ฉบบัพิเศษ พ.ศ.2470 

ภาพฝีมือ เฉลิมวฒิุ  จากเร่ือง “สองเสือ”   เขียนและวาดภาพเอง   คณะเพลินจิตต ์ 
๒๔๗๖ 
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ภาพเขียนฝีมือ เหม เวชกร จาก
เร่ือง “ทาษเสน่ห์”  ของอาษา     

คณะเพลินจิตต ์ 10  มี.ค. 2475 ภาพฝีมือ เหม เวชกร  จากเร่ือง “ทาษเสน่ห์” 
ของ อาษา คณะเพลินจิตต ์ 10 มี.ค. 2475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่คนหน่ึงกล่าวไวว้่า  นวนิยายก็คือการบนัทึกประวติัศาสตร์ดว้ยชั้นเชิงและลีลา
ภาษาท่ีงดงาม ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ ไม่สามารถทาํได ้
 ซ่ึงกเ็ป็นความจริง เพราะเน้ือหาในนวนิยายก็คือ การบนัทึกชีวิต
ความเป็นอยู ่ความคิด ความขดัแยง้ ค่านิยม ปัญหาสังคม ส่ิงบนัเทิงประโลม
ใจ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะแฝงอยู่ในความสนุกสนานของบทประพนัธ์ สําหรับ
ผูอ่้านในยคุเดียวกนัจะไม่คิดว่าเป็นการบนัทึกสภาพของสังคม มีแต่ให้ความ

บนัเทิงตามปรกติ แต่ถา้คลอ้ย
หลงัมาอีกสัก 50 ปี แลว้ลองให้
คนรุ่นหลงัมาอ่าน เขาจะแปลก
ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในยุค
ก่อนซ่ึงเคา้ไม่เคยเห็นและนึก
ไม่ถึง เช่น สภาพชาวกรุงเทพ
ต่ืนเตน้กบัตึกเกา้ชั้นท่ีเพิ่งสร้าง
เสร็จและมีงานฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ เพลินจิตต์ยงัเป็นทุ่งนาเวิ้งวา้ง หัวลาํโพงยงัเรียกว่าทุ่งววั

ลาํพอง แมแ้ต่ในต่างจงัหวดั การไปเท่ียวบ่อนํ้ าร้อนท่ีศรีราชายงัตอ้งข่ีมา้บุกป่าไป (ทาษเสน่ห์ ของ อาษา) ส่ิง
เหล่าน้ีเรียกวา่การบนัทึกประวติัศาสตร์อยา่งมีชีวิตชีวา มิไดเ้ป็นเพียงเร่ืองประโลมโลกย ์ซ่ึงคนรุ่นหลงัมกัจะดูถูก
วา่ นิยายเล่มละสิบสตางค ์(ความจริงราคาแพงพอสมควร เพราะสมยันั้นก๋วยเต๋ียวราคาชามละสามสตางค)์ 

ภาพฝีมือ เฉลิมวฒิุ  จากเร่ือง  
“เพชรตาแมว” 

เขียนและวาดภาพเอง คณะเพลินจิตต ์ 
๒๔๗๕ 

ภาพประกอบเร่ือง “เพชรตาแมว” ของ  
เฉลิมวฒิุ คณะเพลินจิตต ์2475 

 

ปกรอง ของหนงัสือคณะเพลินจิตต ์

ทุกเล่มฝีมือ เหม เวชกร 
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 แต่นวนิยายก็ยงัใหค้วามรู้เชิงประวติัศาสตร์อยา่งไม่สมบูรณ์เตม็อ่ิม ถา้หากว่าขาดภาพประกอบโดย
ฝีมือช่างเขียนยอดเยี่ยม ถ้อยคาํสํานวนทาํให้ผูอ่้านเห็นภาพได้ก็จริง แต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าภาพประกอบเร่ือง 
โดยเฉพาะช่างเขียนฝีมือชั้ นครูอย่างเหม เวชกร และ เฉลิมวุฒิ นั้ นสามารถทาํให้ภาพวาดงดงามกว่าท่ีเรา
จินตนาการเอาไว ้ทาํใหเ้กิดความสุขในการอ่านเพิ่มข้ึนอีกร้อยเท่าพนัทวี 
 ส่วนในดา้นการส่งเสริมการอ่านนั้น ภาพท่ีงดงามจะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ย ัว่ยุให้สนใจอยากจะอ่าน 
ผู ้เ ขียนเองได้คุณูปการจากภาพเขียนเหล่าน้ีมาก ได้ติดตามอ่านนิยายของคณะเพลินจิตต์ทุกเล่มเพราะ
ภาพประกอบสวยเหลือเกิน และยงัพยายามอ่านผูช้นะสิบทิศ และ ขนุศึก เพราะภาพเขียนของ เหม เวชกร งามเร้า
ใจมาก แลว้ยงัติด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต เพราะภาพปกฝีมือ อาภรณ์ (อาภรณ์ อินทรปาลิต) สวย
จริงๆ ภาพท่ีสวยงามมีชีวิตชีวาทาํใหอ้ยากอ่าน เร่ืองการเขียนภาพประกอบจึงเป็นงานสาํคญัอยา่งยิง่ 
 นวนิยายเริงรมยใ์นช่วง พ.ศ.2500 – 2510 มีแนวเร่ืองประเภทหน่ึงท่ีนิยมกนัอยา่งยิง่ก็คือ ตวัเอกของ
เร่ืองเร่ิมตน้ดว้ยการเป็นคนจน ยากไร้ลาํบาก ถูกกลัน่แกลง้ต่างๆนานา แต่ตอนจบ ความจริงก็เผยออกมาว่า ท่ีแท้
ตวัเอกของเร่ืองน้ีเป็นทายาทท่ีแทจ้ริงของผูมี้บุญหนกัศกัด์ิใหญ่ มีความสุขในบั้นปลาย ส่วนตวัท่ีอิจฉามาตลอด
ตอ้งผดิหวงัแทบฆ่าตวัตาย  หรือตายไปจริงๆ ทั้งนวนิยาย ละครวิทย ุภาพยนตร์ นิยมเร่ืองทาํนองน้ีกนัมาก เพราะ
ทาํให้ผูรั้บสารเกิดจินตนาการ เกิดความสุข ความสะใจ ซ่ึงครูบาอาจารย ์ผูรู้้ทั้งหลายมกันาํไปวิจารณ์ว่าเป็นเร่ือง
นํ้าเน่า แต่กช่็างเถิด ความสุขเป็นเร่ืองของใครของมนั ชาวบา้นเขาจะมีความสุขกนัแบบน้ี 
 เร่ืองทาํนองน้ี มีผูเ้รียกแนวเร่ืองว่า “ซินเดอรินลา” คือ เร่ิมตน้ดว้ยความยากไร้ ลาํบาก แต่ไดเ้ป็นเจา้
หญิงแสนสุขสบายในตอนจบ บางคนเรียกว่าแนว “พาฝัน” จริงๆ แลว้ไม่ทราบว่าในวงการประพนัธ์ของไทยใคร
เป็นผูเ้ร่ิมตน้เขียนเร่ืองแนวน้ีก่อน แต่จากหลกัฐานท่ีพบเร่ืองแนวน้ีเร่ิมจากคณะเพลินจิตตน์ัน่เอง โดยให้ตวัเอก
ของเร่ืองเป็นชาย (ยคุหลงัจึงนิยมใหต้วัเอกของเร่ืองเป็นหญิง) ข้ึนตน้เร่ืองเป็นคนยากจน ตอนใกลจ้ะจบความจริง
จึงเปิดเผยวา่เขาเป็นลูกเศรษฐี 
 นักเรียนนายร้อย, ป.อินทรปาลิต 2475. ตวัเอกของเร่ืองเป็นลูกคนจน สอบตกเพราะป่วย และ
ผดิหวงัจากคนรัก แต่กลบัปรากฏว่าเคา้เป็นหลานเศรษฐีใหญ่ ไดรั้บมรดก กลายเป็นนกัธุรกิจท่ีมัง่คัง่ และสมหวงั
ในความรัก 
 ยอดสงสาร, ป.อินทรปาลิต 2476. ตวัเอกของเร่ืองเป็นลูกชาวไร่ยากจน เม่ือมารดาป่วยใกลต้ายได้
บอกความจริงวา่ เขาเป็นลูกชายคนเดียวของพระยาประสิทธ์ินิติศาสตร์ เขาจึงเขา้มาพบพ่อ ชีวิตจึงเปล่ียนไปทนัที
 เพชรตาแมว, เฉลิมวุฒิ 2475. ตวัเอกของเร่ืองเป็นโจร วางแผนขโมยเพชรจากบา้นเศรษฐี มาทราบที
หลงัวา่แทจ้ริงเคา้เป็นทายาทของบา้นหลงัน้ี แต่ถูกขโมยตวัไปตั้งแต่ยงัเลก็ เพชรตาแมวลํ้าค่านั้นเป็นของเคา้เอง 
 สองเสือ, เฉลิมวุฒิ 2476. ตวัเอกของเร่ืองเป็นโจร วางแผนปลน้ทรัพย ์แต่เจา้ทรัพยก์ลบับอกว่า เขา
คือทายาทท่ีถูกขโมยตวัไป (แนวคลา้ยเร่ืองเพชรตาแมว) 
 คนทาํงานเหน็ดเหน่ือย ชีวิตค่อนขา้งลาํบาก ไดอ่้านเร่ืองแบบน้ีแลว้ก็ปลาบปล้ืมเป็นสุข ส่วนคนท่ีมี
เหลือกินเหลือใชอ้ยูแ่ลว้จะวิจารณ์อยา่งไรกช่็างเขาเถิด 
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ภาพฝีมือ เฉลิมวฒิุ จากเร่ือง “เพชรตาแมว” 
เขียนและวาดเอง คณะเพลินจิตต ์ 

5 ธ.ค. 2475 

ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง ทาษ
เสน่ห์ ของ อาษา    คณะเพลินจิตต ์ 

10  ก.พ. 2475 

ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง “ชาติเสือ” ของ ส.เทพกุญชร คณะเพลินจิตต ์
10  ก.พ. 2475 

 ตอนตน้ไดก้ล่าวถึงเร่ือง การแต่งทรงผมของสตรีในสมยันั้น มีการ์ตูนลอ้เลียนอย่างสนุกสนาน 
ตอนน้ีจะกล่าวถึงการแต่งกายของ
สุภาพบุ รุษบ้าง  และมีกา ร์ตูน
ลอ้เลียนเช่นเดียวกนั 
 สุภาพบุรุษผู ้โก้หรู
ตอ้งสวมเส้ือนอกแพร กระดุมห้า
เม็ด  (กระ ดุมทําด้ว ยของ มี ค่ า 
ปัจจุบนัเป็นของสะสม) นุ่งผา้ม่วง 
(ผา้ไหมสําหรับนุ่งโจงกระเบน) 
สวมหมวกสักหลาดหรือหมวก
หางนกยูง บ้างก็ใช้กางเกงแพร
ห รื อก า ง เ ก งส าก ล ทร ง ห ล ว ม 
(ชาวบา้นเรียกกางเกงฝร่ัง) 

 การนุ่งแพรม่วง 
สวมเส้ือนอกแพรใช้ได้แมแ้ต่
งานราตรีสโมสรถือว่าเป็นชุดท่ี
โกม้ากท่ีเดียว ส่วนสุภาพสตรี
แต่งกายสุภาพ 
 
 การเตน้รําในงาน
ราตรีสโมสรทันสมัยไม่ต่าง
จากปัจจุบนั 
 

 ก า ร กิ น ด่ื ม ท่ี
ทนัสมยัให้ความสุข ตอ้งไปท่ี
ร้านยา่นราชวงศ ์เหลา้ไทยสมยั

นั้นยงัไม่มีการผลิต มีแต่วิสก้ีฝร่ังท่ีในหนังสือกล่าวถึงมากคือ ยอนเด
วาร์ กบัแมคคลัลมั สงัเกตตวัละครใชต้ะเกียบ ไม่ใชช้อ้นสอ้ม พระเอกของเร่ืองทรงผมหวีแสกกลาง 
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การ์ตูนตลกฝีมือ วิตตมิน 

แถมทา้ยเร่ือง “สองเสือ” ของ 
เฉลิมวฒิุ และคณะเพลินจิตต ์    
10  เม.ย. 2475 

ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง “ทหาร
ใหม่”  ของ บุญส่ง กศุลสนอง  
คณะเพลินจิตต ์10 พ.ค. 2476 

             การเสพสุราตอนเยน็ ถา้สวมเส้ือนอกแพรอยูจ่ะไม่สะดวก  จึงมกัถอดเส้ือนอกออกแขวนไว ้เหลือแต่เส้ือ
ยดืชั้นใน เม่ือเมาเหลา้แลว้สวมเส้ือ
นอกผิดจึงเกิดเร่ืองโมโหหวัฟัดหัว
เหวี่ยงเป็นท่ีมาของการ์ตูนตลก
ภาพน้ี 
 
 
 
 
 

 บุรุษในเคร่ืองแบบถือว่าเน้ือหอมเป็นท่ีหมายปองของ
สาวๆ มากกว่าหนุ่มชาวบา้น นวนิยายจึงมกัให้พระเอกเป็นทหาร หรือ 
ตาํรวจ เช่น นกัเรียนนายร้อย ด่ิงนรก ดงผูห้ญิง รถด่วนเชียงใหม่ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<  ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง “นกัเรียนนายร้อย” 

ของ ป.อินทรปาลิต   20  ก.พ. 2475 

          ภาพฝีมือ เหม เวชกร จาก  
        “ด่ิงนรก” ของ  ส.บุญเสนอ  
                     20  ม.ค. 2475  >> 

 

...พระเอกเป็นทหารอากาศ 
 

                                                                                                       << ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง “รถด่วนเชียงใหม่” ของ บุญส่ง กศุลสนอง  
                                                                                     คณะเพลินจิตต ์  1  มี.ค. 2475 

                                                                        ...พระเอกเป็นนายตาํรวจ แต่มาหลงเสน่ห์นางโจรสาวสุดทา้ยจึงรู้                                
ความจริง 
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        รถยนตร์าคาแพงมาก 
มิใช่จะมีได้ง่ายๆ จึงเป็น
ส่ิงท่ีอยู่ในความใฝ่ฝันของ
คนรุ่นนั้น ภาพยนตร์ไทย
บางเร่ืองถึงกับโฆษณาว่า 
เร่ืองน้ีมีรถยนต์เขา้ฉากก่ี
คัน  ใ ช้ร ถ ข อ ง ใ ค ร บ้า ง
เพื่อใหค้นอยากมาดู 
        ในภาพคือ รถยนต์
อิมพีเรียล วิ่งตามทอ้งถนน
ในกรุงเทพด้วยความเร็ว 
20-30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 

 การ์ตูนตลกฝีมือ มิสเตอร์ แถมทา้ยเร่ือง ซ่องแสงเทียนของ ช.ชาวเยงิ  คณะเพลินจิตต ์ 10 ม.ค. 2475  
การ์ตูนลอ้ หนุ่มหล่อไปจีบสาวตามหา้งเจอะแต่ของลวงตาทั้งนั้น สาํนวน “หา้แตม้” ก็คลา้ยๆ กบั “หนา้แตก” ใน
ปัจจุบนั 

ภาพฝีมือ สงบ จากเร่ือง “ยอกหวัใจ” ของ   
อรพนัธ์ คณะหลกัเมือง 25 ธ.ค. 2475 

ภาพฝีมือ เหม เวชกร จากเร่ือง “ยอดสงสาร” ของ  
ป.อินทรปาลิต คณะเพลินจิตต ์1 พ.ค. 2476  
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หนา้ต่างสมาคมฯ...นึกถึงวนัวาน 
 

ชาญชัย สุวรรณวฒัน์ 

 
บนช้ัน 6 อาคารสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาประยูรวงศ์ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันเป็นที่
ท าการสมาคมศิษย์ เ ก่า บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
เสมือนจุดชมวิวมุมสูง เห็นทัศนียภาพ
รอบๆมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็น วัด 
วั ง  ชุ ม ชน  สถ านที่ ร า ช ก า ร  เ มื่ อ
ทอดสายตาออกไป ได้พบเห็น......ท าให้
นึกถงึอดีตเมื่อวันวาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มองลงมาจากชั้ น 6 จะเห็นทางเข้าประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และท่ี
ประดิษฐานอนุสาวรียข์องสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นอนัดบัแรก นับเป็น
อนุสรณ์สถานท่ีส าคญัยิง่ของลูกสุริยะในปัจจุบนั 

ลานเจ้าพ่อ 

 จุดชมววิ... 
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 มองจากหน้าต่างสมาคมฯออกไปตรงๆ ขา้มถนนซอยหน้ามหาวิทยาลยัฯ จะเห็นชุมชนเดิม เรียก
ขานว่า ชุมชนมอญ ท าให้นึกถึงอดีตท่ีเดินเขา้ออกเป็นทางลดัจาก เจริญพาศน์ มาออกหน้ามหาวิทยาลยั 
ปัจจุบนัมีอาคารตึกเกิดข้ึนใหม่แทนบา้นเรือนเก่ามากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รอบมหาวิทยาลยัฯ จะเป็นตึกสมยัใหม่ ท้ิงอดีตจนจ าไม่ได ้เป็นตึกรามบา้นช่อง สถานท่ีท าธุรกิจ
ต่างๆ ท่ียงัตอ้งนึกอยูว่า่ตรงน้ีเดิมคืออะไร 

ชุมชนวดัมอญ 

ตึกรามบ้านช่องใหม่ 
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 วัดใหญ่ศรีสุพรรณหรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า “วดัใหญ่” สร้างข้ึนสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลายราว 
พ.ศ. 2290 โดยผูมี้อ  านาจวาสนา มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตระกูลหน่ึง ซ่ึงไม่ปรากฏช่ือ ท่ีเรียกว่า 
“วดัใหญ่” เพราะว่าเป็นวดัซ่ึงผูเ้ป็นพี่ไดส้ร้างข้ึนและผูเ้ป็นนอ้งไดส้ร้างวดัช่ือ “วดันอ้ย” (วดัหิรัญรูจี) มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ.2498 สมยัพระครูประสาทธรรมกิจเป็นเจา้อาวาส วดัใหญ่ศรีสุพรรณ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2298  เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง 8 เมตร  ยาว 16 เมตร  ไดผ้กูพทัธ
สีมาเม่ือ พ.ศ. 2310 วดัใหญ่ศรีสุพรรณ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 58 ซอยวดัใหญ่ศรีสุพรรณ   วงเวียนใหญ่  แขวงหิรัญรูจี 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

วดัใหญ่ศรีสุพรรณ 

มองไปทางซ้ายมอื เห็นหลงัคาโบสถ์วดัใหญ่ศรีสุพรรณ (ซ้ายบน)  
และวดับางไส้ไก่ (ขวาบน) 
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ในสมยักรุงธนบุรี มีการกวาดตอ้นเชลยศึกจากกบฏเมืองเวียงจนัทร์เขา้มาแลว้ให้ตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ี
บริเวณคลองบางไส้ไก่ เรียกกนัว่า หมู่บา้นลาว มีการสร้างวดัประจ าหมู่บา้นข้ึน ช่ือว่า วดัลาว ต่อมาไดมี้การ
เปล่ียนช่ือให้คลอ้งกบัช่ือคลองคือ คลองสาวไก่ และเพี้ยนมาเป็นคลองบางไส้ไก่ในปัจจุบนั ในชุมชนแห่งน้ี 
ยงัคงมีอาชีพท่ีสะทอ้นภาพของวฒันธรรมลาวก็คือการท าขลุ่ย และแคน เป็นตน้  วดับางไส้ไก่ ตั้งอยู่ท่ีซอย
อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
วัดหิรัญรูจี เดิมช่ือ วดันอ้ย สร้างในสมยักรุงธนบุรีประมาณปีพุทธศกัราช 2321 โดยเจา้ขรัวเงิน พระ

ชนกของสมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทรามาตย ์พระมเหสีในรัชกาลท่ี 2 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระยาอนุชิต ได้
ท าการบูรณปฏิสังขรณ์แลว้ถวายเป็นพระอารามหลวง เม่ือปีพุทธศกัราช 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พระราชทานนามวา่วดัหิรัญรูจี และโปรดใหห้ล่อพระพุทธรูปเงินทั้งองคป์างมารวิชยั ประดิษฐานไว้
ในพระอุโบสถเป็นพระพทุธรูปประจ าวดั วดัหิรัญรูจีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 122 
ถนนอินทรพิทกัษ ์แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

วดับางไส้ไก่ 

แม้จะมองจากช้ัน 6 ผ่านหน้าต่างสมาคมฯ ไม่เห็นยอดหลงัคาหรือโบสถ์วดัหิรัญรูจี เพราะถูกกลุ่มอาคารสูงบังอยู่              

แต่กพ็อนึกได้ว่า ใกล้กนักบัวดัใหญ่ศรีสุพรรณ เป็นทีต่ั้งของวดัหิรัญรูจี 
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วัดประดิษฐาราม(วดัมอญ) เดิมเป็นวดัเก่าของคนไทย กุฏิพระแต่เดิมนั้น เป็นฝาไมไ้ผข่ดัแตะ เม่ือ

คนมอญมาอยูบ่ริเวณน้ี กไ็ดท้  านุบ ารุงวดัจนกลายเป็นวดัมอญในท่ีสุด เจา้อาวาสองคแ์รกก็คือท่านเกษร  เม่ือ
ส้ินท่านเกษรแลว้สมภารรูปต่อมาเป็นมอญช่ือว่า หลวงปู่โต โดยชาวบา้นไดไ้ปนิมนตท่์านมาจากบา้นบาง
ปลา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ในราวตน้รัชกาลท่ี 5 และท่านมรณภาพ เม่ือราวตน้
รัชกาลท่ี 6 ในการปลงศพหลวงปู่ โต ทางราชการไดส่้งช่างสิบหมู่มาสร้างเมรุใหแ้ละมีการจุดลูกหนูดว้ย ใน
งานศพ มีการกล่าวไวว้่า มีคนมอญมาเผาศพท่านมากเป็นประวติัการณ์ ขณะท่ีท่านมีชีวิตอยู ่ ไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นอุปัชฌาย ์“เน” มีสิทธ์ิท่ีจะบวชพระไดท้ัว่ประเทศสยาม วดัประดิษฐาราม (วดัมอญ) ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 33 
ซอย อิสรภาพ 17/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

มองตรงออกไปเห็นวดัประดษิฐาราม (วดัมอญ) 
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 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า วดัแจง้ เรียกสั้น ๆ ว่า วดัอรุณ เป็นวดั
โบราณ สร้างในสมยัอยธุยา เม่ือสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระราชวงัท่ีประทบันั้น 
ทรงเอาป้อมวิชยัประสิทธ์ิขา้งฝ่ังตะวนัตกเป็นท่ีตั้งตวัพระราชวงั แลว้ขยายเขตพระราชฐานจนวดัแจง้เป็นวดั
ภายในพระราชวงั ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จ
พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ไดเ้สด็จมาประทบัท่ีพระราชวงัเดิม และไดท้รงปฏิสังขรณ์     
วดัแจ้งใหม่ทั้ งวดั แต่ยงัไม่ทันส าเร็จก็ส้ินรัชกาลท่ี 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จข้ึน
ครองราชสมบติัเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระองคไ์ดท้รงบูรณปฏิสังขรณ์วดัแจง้ต่อมา 
และพระราชทานนามใหม่ว่า “วดัอรุณราชธาราม”  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูท่ี่ 34  ถนน
อรุณอมรินทร์ แขวงวดัอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 

เหลยีวไปทางขวามือ เห็นพระปรางค์วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร   

สูงเด่นเป็นสง่า ชัดเจน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


มองไปทางขวามอื เห็นหลงัคาโบสถ์สูงใหญ่ของวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร น้ัน เจา้พระยานิกรบดินทร(โต) ตน้สกุลกลัยาณมิตร ว่าท่ีสมุหนายก 
ได้อุทิศบา้นและท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงแต่เดิมเป็นหมู่บา้นท่ีมีภิกษุจีนพ านักอยู่ และเรียกกนัต่อมาว่า 
"หมู่บา้นกุฎีจีน" สร้างเป็นวดัข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2368 และนอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 พระราชทานนามว่า "วดักลัยาณมิตร" และทรงสร้างพระวิหารหลวงและ
พระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ช่ือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ซ่ึงชาว
จีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีน เรียกว่า หลวงพ่อโตซ าปอกง หรือ ซ าปอฮุดกง ดว้ยมีพระประสงคจ์ะใหเ้หมือน
กรุงเก่า คือมีพระโตอยู่นอกก าแพงเมือง อย่างเช่นวดัพนญัเชิงวรวิหาร วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่ท่ี 
ริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วดัประยรู , วดัร้ัวเหลก็ ) ตั้งอยูเ่ชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝ่ังธนบุรี 
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดิศ บุนนาค) หรือ สมเด็จเจา้พระยาองคใ์หญ่ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2371  
พระอุโบสถเป็นแบบไทย หนา้บนัเป็นลายดอกบุนนาค พระวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธนาคนอ้ย ซ่ึง
นยัว่าอญัเชิญมาจากสุโขทยัและมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมอีกหลายอยา่ง เช่น ร้ัวเหลก็รูปหอก ดาบและขวาน ซ่ึง
สั่งมาจากองักฤษ  นอกจากน้ียงัมีพระเจดียใ์หญ่เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอฐิัคนในตระกลู
บุนนาค ภูเขาจ าลองหรือเขาเต่าก่อดว้ยหินอยูข่า้งประตูทางเขา้วดั มีโบสถแ์ละเจดียข์นาดเลก็บนยอด บริเวณ
ดา้นล่างมีสระน ้ าเป็นท่ีอาศยัของเต่าจ านวนมาก  วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร ชาวบา้นมกันิยมเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า วดัร้ัวเหลก็ เพราะมีร้ัวเหลก็ลอ้มเป็นก าแพงตอนหนา้พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ
ดา้นเหนือ ร้ัวเหล็กมีความสูง 3 ศอกเศษ ท าเป็นรูปอาวุธโบราณ คือหอก ดาบและขวาน มีลกัษณะเป็น
ก าแพงและซุ้มประตูเล็กๆเป็นตอนๆ วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีท่ีตั้งอยู่ท่ี ถนนประชาธิปก แขวงวดั
กลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ทางขวามือเช่นกนั เห็นหลงัคาโบสถ์วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าศิริ
ราชกกุธภณัฑ ์พระราชโอรสอนัประสูติจากสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ไดป้ระชวรดว้ยโรคบิด
ส้ินพระชนม์ลงเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 ยงัความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัยิง่นกั ถึงกบัทรงมีพระราชปณิธานอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหมี้โรงพยาบาลข้ึน คร้ันเสร็จงาน
พระเมรุแลว้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือโรงเรือนและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุน าไปสร้าง
โรงพยาบาล ณ บริเวณวงัหลงั นอกจากน้ียงัพระราชทานทรัพยส่์วนของสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าศิริ
ราชกกุธภณัฑ์ แก่โรงพยาบาลอีกดว้ย ในระยะแรกคณะกรรมการจดัสร้างโรงพยาบาล ไดจ้ดัสร้างเรือนพกั
ผูป่้วยข้ึน 6 หลงั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระ
กรุณาเสดจ็พระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล หรือท่ีชาวบา้น
นิยมเรียกวา่ โรงพยาบาลวังหลงั โดยท าการบ าบดัรักษาผูป่้วยไขท้ั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณของไทย 

 
 
 
 
 
 

 
อาคารเฉลมิพระเกยีรติ อาคารที่ประทบัรักษาพระอาการ

ประชวรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ภาพมุมกว้างของโรงพยาบาลศิริราช  
โดยมองจากบริเวณ ท่าพระจันทร์ 

 

ในหมู่อาคารสูงเกอืบสุดสายตาทางขวาของหน้าต่างสมาคมฯ                 

เห็นหมู่อาคารของโรงพยาบาลศิริราช 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2430
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2431


 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกข้ึนเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศจ์กัรี พระองคท์รงยา้ยราชธานีจากกรุงธนบุรีมายงัฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา และโปรดเกลา้ฯ
ให้สร้างพระราชวงัหลวงข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ และเป็นท่ีประทับของ
พระมหากษตัริย ์การก่อสร้างพระราชวงัหลวงเร่ิมข้ึนพร้อมกบัการสร้างพระนคร เม่ือ พ.ศ. 2325 โดยสร้าง
ข้ึนในบริเวณท่ีเคยเป็น  ท่ีอยูข่องพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนทั้งหลาย ดงันั้น พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯให้
ยา้ยไปอยูส่ถานท่ีแห่งใหม่ ตั้งแต่คลองใตว้ดัสามปล้ืมจนถึงคลองเหนือวดัสามเพง็ เร่ิมด าเนินการในวนัท่ี 6 
พฤษภาคม พ.ศ.2325 หลงัพระราชพิธียกหลกัเมือง 1 วนั และมีการเฉลิมพระราชมณเฑียรในวนัท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2325 แต่ขณะนั้นพระราชมณเฑียร
สร้างด้วยเคร่ืองไมแ้ละสร้างเสาระเนียดรายรอบ
พระราชวงั เพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก 

ต่อมา เม่ือ พ.ศ. 2326 พระองค์จึงโปรด
เกลา้ฯให้สร้างพระราชมณเฑียร พระมหาปราสาท 
เปล่ียนเสาระเนียดจากเคร่ืองไมเ้ป็นก่อก าแพงอิฐ 
สร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวงั ตลอดจน
สร้างพระอารามในพระราชวงัหลวง คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแกว้มรกต) เม่ือสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรเป็นการถาวรแลว้ โปรดเกลา้ฯใหมี้การพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเตม็ตามแบบแผนราชประเพณีอีกคร้ังหน่ึงใน พ.ศ. 2328 

 

มองไปไกลเกอืบสุดสายตาอกีเช่นกนั ขวามือ ข้ามล าน า้เจ้าพระยาไป 

เห็นยอดปราสาท ราชวงั อยู่ลบิๆ  :  พระบรมมหาราชวงั 
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คนบ้านเดยีวกนั 
 
นับแต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2554 สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ ชมรม กลุ่มศิษยเ์ก่า กลุ่มอาจารยเ์ก่าท่ีเป็น “ลูกเจา้
พ่อ” หรือ “ลูกสุริยะ” มีกิจกรรมต่างๆมากมายท่ีเก็บเอามาแลกเปล่ียนกนัและกนั ต่อไปน้ีเป็นกิจกรรม
บางส่วนเท่าท่ีเกบ็มาได ้ลว้นเป็นกิจกรรมของเรา “คนบา้นเดียวกนั” ทั้งส้ิน 

                                                                                                     กองบรรณาธิการ 
 

 

 
 
 

 

 
 

เลขาธิการสมาคมฯ (นายชาญชัย 
สุวรรณวัฒน์ )  เป็นผู ้แทนวางพวง
มาลาสักการะ สมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ในนามสมาคมศิษย์
เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ เน่ืองใน
วันคล้า ยวันพิ ร าลัย  ของสม เด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา วนัพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ.
2554 

บรรยากาศบริเวณหน้าอนุสาวรีย์
สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
ช่วงเช้าว ันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์วนัพุธ
ท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2554 
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บรรยากาศท่ีโต๊ะลงทะเบียนหนา้หอ้ง
ประชุม  การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี2554 และสังสรรคศิ์ษยเ์ก่า
ทุก รุ่น  ของสมาคมศิษย์เ ก่ าบ้าน
สมเด็จเจา้พระยาฯ ณ ห้องประชุม
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา    
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพุธท่ี 19 
มกราคม พ.ศ.2554 

นายกสมาคมศิษย์เ ก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิโรจน์ ผลพนัธิน) กบัส่วนหน่ึงของ
ผู ้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2554 วนัพธุท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2554 
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ศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา รุ่น10 สังสรรคส์ัญจร ณ สถานพกัฟ้ืน

และตากอากาศกองทพับก หาดเจา้ส าราญ จงัหวดัเพชรบุรี วนัจนัทร์ท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 
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ศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา  ป.กศ.สูง รุ่นแรก สังสรรค ์ ณ พลูสิน
ภตัตาคาร วนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม  พ.ศ.2554 
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สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ ร่วมแสดงความยินดีกบั      
ส.พลายน้อย(ขวาสุดในภาพ) ในโอกาสได้รับโปรดเกลา้ฯ เป็นศิลปิน
แห่งชาติ ในงาน"รวมใจวนัสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย" ท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจดัข้ึน  เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 
เมษายน พ.ศ.2554 

ศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา รุ่น10 กลุ่มทวารวดี (ราชบุรี นครปฐม 
สมุทรสงคราม) สังสรรค ์ณ ร้านบา้นสวน อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
วนัพธุท่ี 16  มีนาคม พ.ศ.2554 
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ชมรมครูเก่าและศิษยเ์ก่าอาวุโสบา้นสมเด็จเจา้พระยา พบปะสังสรรค ์
ณ หอ้งกมุาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดย
มี รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เป็น
เจา้ภาพเล้ียงรับรอง เม่ือวนัองัคารท่ี 26  เมษายน พ.ศ.2554 
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วนัศุกร์ท่ี 29  เมษายน พ.ศ.2554  วนัองัคารท่ี 30 
สิงหาคม พ .ศ .2554  และวันพฤหัสบดี ท่ี  15 
กนัยายน พ.ศ.2554 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
ศิษยเ์ก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 6 อาคาร
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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งานท าบุญประจ าปีแด่สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเจา้
ท่ี โดยเจา้หน้าท่ีและพนักงานขบัรถของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา  ณ อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
วนัพธุท่ี  4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 
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งานสังสรรคศิ์ษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยารุ่น 2 (2500 - 2502)        
วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ณ ห้องทบัทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพฯ 
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งานสังสรรค์ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยารุ่น 3 (2501 - 2503)      
วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ณ หอ้งนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพฯ 
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งานสังสรรค ์“วนัชงโคบานโสภาสะพร่ัง” ของศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา รุ่น 5 วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประดิพทัธ
ภูบาล  สโมสรกองทพับก  กรุงเทพฯ 
 

158



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ รับเชิญเข้าร่วมประชุม
องคก์รหลกั 4 องคก์ร ไดแ้ก่ สภามหาวิทยาลยั สภาวิชาการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั และสภาคณาจารย ์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปี 2554 วนัพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 ณ อาคาร1 ชั้น 4  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 

เลขาธิการสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ เขา้พบองคมนตรี
(นายชาญชยั ลิขิตจิตถะ)ท่ีท าเนียบองคมนตรี เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานใน
พิธีเปิดการแข่งขนักอลฟ์การกุศล ชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ท่ีสมาคมฯจะจดัข้ึนในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 เม่ือวนั
องัคารท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
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สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยาฯ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา รับเชิญร่วมพิธีอญัเชิญรูปหล่อสมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง  บุนนาค) ข้ึนประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย ์ในวนั
ศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.09 น. และร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย ์
ในวนัพุธท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.00 น. ณ ค่ายศรีสุริยวงศ ์กอง
พลพฒันาท่ี 1 อ  าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
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มูลนิธิสามสมเด็จเจา้พระยา จดังานบ าเพ็ญกุศลแด่สามสมเด็จ
เจา้พระยาและมอบทุนการศึกษา เน่ืองในวนัมูลนิธิสามสมเด็จเจา้พระยา 
โดยมีพลเอกบรรจบ บุนนาค มาเป็นประธานฯ ในวนัเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม 
พ.ศ.2554  ณ หอ้งจริยธรรม ชั้น4 อาคารสุริยาคาร(อาคาร 19) มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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ศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา รุ่น 15 สังสรรคท่ี์ครัวหัวกะทิ ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา วนัอาทิตยท่ี์ 2 ตุลาคม พ.ศ.2554 
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ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่น 11 สังสรรค์งาน “46 ปี ท่ีเป็น
เพื่อน” วนัเสาร์ท่ี 8  ตุลาคม พ.ศ.2554  ณ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลยั   
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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ศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา รุ่น 12 สังสรรค ์วนัพฤหัสบดีท่ี 20 
ตุลาคม พ.ศ.2554  ณ สถานพกัฟ้ืนและตากอากาศกองทพับก หาดเจา้
ส าราญ จงัหวดัเพชรบุรี 
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กองบรรณาธิการ ในนามสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ขอแสดงความ

ห่วงใยและเห็นใจ “ลูกสุริยะ” และประชาชนทุกท่าน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยั ช่วงปลายปี 2554  ท่ี
สร้างความสูญเสีย เดือดร้อน เสียหายใหแ้ก่ชีวิต ทรัพยสิ์น ของคนในแผน่ดินไทย มากท่ีสุดเท่าท่ีมีการบนัทึก
ไวใ้นประวติัศาสตร์ชาติไทย กองบรรณาธิการขอร่วมบนัทึกเหตุการณ์มหาอุทกภยัคร้ังน้ีไวใ้น ศรีสมเด็จ’55 
ฉบบัน้ี ดว้ย 

(ภาพข่าวจากหนงัสือพิมพ ์เดลินิวส์ และหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ) 
 
 
 
 
 
 

มหาอุทกภัย 
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กาลครั้งหนึ่ง 
......... 

 กาลครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นแหละกาลนี้ 
เกิดมหาวาร ีวินาศสยาม 
ทั้งน้้าเหนือ น้้าหนุน ไต้ฝุ่นลาม 
ฟ้าค้ารณ ฝนค้าราม น้้าท่วมเมือง 
 อยุธยาล่มพร้อมนครสวรรค์ 
กรุงเทพจ่อมจมขวัญตระหนกเนื่อง 
ผีขุนน้้ากระหน่้าน้้ามานองเนือง 
ด้วยโข่งเขื่อง ขิดขิด ผิดขะล้า 
 โอ้แม่พระคงคา พระธรณี 
คนไม่รู้ไม่ชี้มันยีย่้า 
ยิ่งถลัก ยิ่งทะลักทลายซ้้า 
ทีเ่ด่นชัดสัจธรรมคือน้้าใจ 
 เมื่อถึงยามน้้ามา ปลากินมด 
พอน้้าลดมดก็มากินปลาใหม่ 
ยิ่งน้้าลดตอผุดพิสูจน์ภัย 
ให้ลอกคราบลอกไคล พวกเส็งเคร็ง 
 กาลครั้งหนึ่งครั้งนั้น แหละวันนี้ 
เทวดาปลากระดี่ กระโดดเด้ง 
ลอยกระทงครัวเรือน เดือนยี่เป็ง 
ลอยบ้านเมือง เท้งเต้งไปตามน้้า ! 

 
เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

(หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 30 ตุลาคม 2554) 
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แนะนําผู้เขยีน 

 

 

“เจ็ดรอบพระนักษตัร”  
“ผู้ก้าวไกลจากสามัญฯ” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ  ผู้ภักดี 
  

 ขา้ราชการบ านาญมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ตั้งแต่ พ.ศ. 
2547 

 ศิษยเ์ก่าโรงเรียนบางมูลนาก “ภูมิวิทยาคม” จงัหวดัพิจิตร 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ป.กศ.ตน้ พ.ศ. 2505 เร่ิมเป็นอาจารยว์ิทยาลยัครูบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา พ.ศ. 2516 สอนวิชาภาษาไทย 
 

 

“สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) : กระบวนการเรียนรู้ที่
มีผลต่อแนวความคดิและบทบาททางการเมือง” 
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค (สกลุเดิมนิโครธา)  
 

ต าแหน่งในปัจจุบนั อาทิ  
 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 ภาคีสมาชิกสาขาประวติัศาสตร์ไทย ส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบณัฑิตยสถาน 
 บรรณาธิการสารานุกรมประวติัศาสตร์ไทย  ราชบณัฑิตยสถาน 
 เจา้ของผลงานเขียนและงานวิจยัเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ การเมือง การปกครอง มากมาย 

ต าแหน่งในอดีต อาทิ 
 หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (พ.ศ.2533-2541) 
 ผูอ้  านวยการหอประวติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (พ.ศ.2546-2551) 
 กรรมการสมาคมประวติัศาสตร์ ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

การศึกษา 
 อกัษรศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ (2511) อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์) จุฬาฯ (2513)  

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การปกครอง) จุฬาฯ (2523) และรัฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จุฬาฯ (2533) 
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“เพลงพระอาทติย์ชิงดวง 100 เนือ้ทํานองเดียว อมตะนิรันดร์กาล” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอิม่ 
 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออก 
วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา จบ ป.กศ.สูง  พ.ศ. 2524, ค.บ. (ดนตรีศึกษา) พ.ศ. 2528  
 โอนจากขา้ราชการครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มาเป็นอาจารยว์ิทยาลยัครูบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา เม่ือ พ.ศ. 2534 และโอนไปเป็นอาจารยว์ิทยาลยัดุริยางคศิลป์ พ.ศ.2549  
 มีผลงานประพนัธ์เพลงหนา้พาทย ์เพลงโหมโรง และเรียบเรียงเพลงรวมกวา่ 20 เพลง 

ไดรั้บพระราชทานรางวลัพระพิฆเนศทอง คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2553 สาขาประพนัธ์เพลงไทยเดิม (เพลงดุสิตปริวรรต) 
 

 

“สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กบัการพฒันา” 
รองศาสตราจารย์วชัรา   คลายนาทร  

 ขา้ราชการบ านาญมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 นกัวิชาการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ 

 

 

“ซ้องกัง๋  ฉบับสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทิกัษ์  อาจคุ้มวงศ์ 

 

 ขา้ราชการบ านาญมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ราชบุรี 
 อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ป.กศ.สูง (4 ปี) รุ่น 10 (พ.ศ.  

2507 – 2511) 
 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ราชบุรี 
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“ฝากไว้ในแผ่นดิน  ด้วยความจงรักภักดี” 
“บ้านของพ่อในความทรงจํา” 
อาจารย์พรไพจิตร   สว่างคาํ (อนันตสมบูรณ์) 

 ท่ีปรึกษาโรงเรียนทรงวิทยาและโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ ์
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา (พ.ศ.2502-2506) 
 ครูสอนวิชาภาษาไทย  หวัหนา้หมวดวิชาภาษาไทย หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  

วชิราวธุวิทยาลยั 
 ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ ท าหนา้ท่ี ผูอ้  านวยการ หอประวติัวชิราวธุฯ  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษทัธนาซิต้ีกอลฟ์แอนดค์นัทรีคลบั 

 

 

“มหาราชและเสนาบดผู้ียิง่ใหญ่” 
นาวาอากาศเอก(พเิศษ)ชนะพงศ์พนัธ์ุ  ชนะพลไกร 

 

 นายทหารนอกราชการกองทพัอากาศ 
 ศิษยเ์ก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ป.กศ.สูง รุ่น 10 
 นกัเขียนเร่ืองเร้นลบั สัมผสัพิเศษ 

 

 

“เม่ือได้เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาททั้งสองพระองค์ในปีมหามงคล” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์   ชาญเลขา 

 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาดนตรีไทย  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูงรุ่น15 (พ.ศ.2511- 

2515)   
 กรรมการบริหารสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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“บ้านสมเดจ็เมื่อ 2510” 
นายพภิพ  ธงไชย 

 

 เลขาธิการมูลนิธิเดก็ 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ป.กศ.สูง รุ่น 10 (พ.ศ. 2507 –  

2511) 
 อดีตนายกองคก์ารนกัศึกษาวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 นกักิจกรรม ผูน้ าทางความคิดตั้งแต่สมยัเป็นนกัศึกษา 

 

 

“ย้อนเวลา ศึกษาอดตี บ้านสมเดจ็ฯ ช่วง 14 ตุลาคม 16” 
นายวชัรินทร์  จําปี 

 

 รองเลขาธิการส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) 

 กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา จบ ป.กศ.สูง (พ.ศ. 2515 – 
2519) 

 อดีตนายกองคก์ารนกัศึกษา วิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยาปี พ.ศ. 2518 
 

 

“ตาํนานเพลงสุนทราภรณ์ทีเ่กีย่วกบับ้านสมเดจ็” 
นายอนันต์  วิริยะพนิิจ 

 

 ท่ีปรึกษาบริษทัเคลด็ไทย จ ากดั 
 เหรัญญิกมูลนิธิปริยติัธรรม วดัทองนพคุณ 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ป.กศ.สูง รุ่น10 (พ.ศ. 2507 – 

2511) 

 อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 อดีตผูอ้  านวยการสถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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“คาํสารภาพบาปของครูช่ัวโมงแรก” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  คุ้มม่ัน 

 

 ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 ศิษยเ์ก่าโรงเรียนฝึกหดัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา พ.ศ. 2497 
 อดีตครูโรงเรียนสาธิตบา้นสมเดจ็เจา้พระยา เขา้สอนปี พ.ศ. 2502  
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา พ.ศ. 2524 – 2528 และ พ.ศ. 2529 – 2534 
 อดีตนกัเขียนสมคัรเล่นรางวลัชนะเลิศ หนงัสือสกุลไทย รายสัปดาห์ ผูมี้ลีลาการเขียนยอกยอ้น ซ่อนปม 

ประเทืองปัญญา    สะทอ้นปัญหาสังคม กะเทาะเปลือกปัญหาการศึกษาของชาติ 
 

 

“แกะรอยอาถรรพณ์...ปาฏิหาริย์มีจริง” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ  โสภณปาล 

 

 ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  

บุนนาค) 

 อดีตเลขาธิการสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์(พ.ศ. 2533 – 2536) 
 อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ครุศาสตรบณัฑิต รุ่น 1 (ภาษาไทย) พ.ศ. 2517 – 2519 
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“Novel นวนิยายบันทกึยุคสมัย” 
อาจารย์ดํารงศักดิ์  บุญสู่ 

 

 ศิลปินดีเด่นจงัหวดัอ่างทอง สาขาวรรณศิลป์และผูท้รงคุณวุฒิดา้นภาษา
และวรรณกรรม 

 ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ป.กศ.สูง (2 ปี) รุ่น10 (พ.ศ. 2509 
- 2511) 

 ก่อนจบมีผลงานส าคญัคือ  เพลง “ช่อชงโค”  ซ่ึงยงัร้องกนัอยูจ่นทุกวนัน้ี   
ท างานแลว้ก็ยงัมี บทกวี สารคดี นิทานลงพิมพใ์นนิตยสาร และพิมพเ์ป็นเล่มเสมอมา ชอบการอ่านและ
เขียนบทกวีตั้งแต่ยงัเป็นเดก็ เคยมีผลงานลงพิมพใ์น “ชยัพฤกษ”์ ตั้งแต่ยงัเรียนมธัยม 
 

 

“หน้าต่างสมาคมฯ...นึกถึงวนัวาน” 
นายชาญชัย  สุวรรณวฒัน์ 

 คนสมุทรสงคราม ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยารุ่น 10 ป.กศ.
สูง 2 ปี (พ.ศ. 2509-2511) 

 เลขาธิการสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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