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สารจากนายกสมาคมศิษย์ เก่ า
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ในพระบรมราชู ปถัมภ์
การจัดทาหนังสื อ “ศรี สมเด็จ” ถือว่าเป็ นภารกิจที่สาคัญอย่าง
หนึ่ งของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้
มีการดาเนินการติดต่อกันมาเป็ นประจาทุกปี ทุกยุคทุกสมัย เพื่อเป็ นที่ระลึก
ถึงคุณงามความดี ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ที่วฏั ปฏิบตั ิของท่านไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใด ก็เป็ นคุณูปการอันยิง่ ใหญ่ต่อ
แผ่นดินมาโดยตลอดชีวิตการรับราชการของท่าน เป็ นปูชนียบุคคลที่คนรุ่ น
หลังสมควรเคารพนับถือและเอาเป็ นเยีย่ งอย่างในการปฏิบตั ิได้
แม้ว่าความเกี่ ยวข้องระหว่างสถาบัน “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กับตัวท่านเอง อาจจะไม่ได้
เกี่ยวข้องโดยตรงนัก แต่ความศรัทธาของศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคนและศิษย์ปัจจุบนั ที่มีต่อคุณ
งามความดีของท่าน เป็ นกรอบมาตรฐานความดีที่หล่อหลอมคนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน ให้เป็ นคนดี
ของสังคมมาโดยตลอด
“ความเชื่ อมโยงและเกาะเกี่ยวกันระหว่างสถาบัน สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
ผ่านความศรัทธาที่มีต่อ ‘เจ้าพ่อ’ คนเดียวกัน วารสารฉบับนี้ จึงเปรี ยบเสมือนสื่ อที่เราทั้งหลาย ที่มีศรัทธา
อย่างเดี ยวกันจะได้สื่อสารถึ งกันได้ เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน ที่จะทาประโยชน์
ให้กบั สถาบัน และศรัทธาที่เรามีร่วมกันได้” *

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

*

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์, วารสารศรี สมเด็จ, มกราคม 2553.
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารงานอย่างเป็ นอิสระ มุ่งส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย อาทิ ช่ ว ยเหลื อ ศิ ษ ย์ปั จ จุ บ ัน โดยจัด มอบ
ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น สิ่ งเหล่านี้ คือบทบาทที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ปฏิบตั ิจนเป็ นภารกิจสาคัญ
ที่ มอบให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สมาคมศิ ษย์เก่ าฯ ยังทาหน้าที่ เป็ น
ผูส้ ร้างฐานพลังของสมาชิ ก อันได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ซึ่ งล้ว นเป็ นบุคลากรสาคัญในการสร้ างความก้าวหน้าให้กับ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น โดยเฉพาะ ศิษย์เก่า ซึ่งอยูก่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีจานวนมาก
ที่ประสบความสาเร็ จ ท่านเหล่านั้นถือเป็ นผูท้ ี่ร่วมสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ความ
เข้มแข็งของศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็ นที่กล่าวถึงไปทัว่ ทุกภาคของประเทศ สมาคมศิษย์เก่าบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีเกียรติ มีความเป็ นมายาวนาน ที่
สาคัญเป็ นองค์กรที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน
ไม่วา่ จะเป็ นคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
และคณะกรรมการทุกคน ที่ให้ความร่ วมมือร่ วมใจประสานสัมพันธ์การดาเนิ นงานกับมหาวิทยาลัยด้วยดี
ตลอดมา ขอบารมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ท่านช่วง บุนนาค) โปรดคุม้ ครองรักษาทุกท่าน
ให้มีพลังกาย พลังใจที่สุขสมบูรณ์ เป็ นพี่ผนู ้ าทางน้องๆ ในครอบครัว “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ให้กา้ วสู่
ความเจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พล วุฒิเสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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บรรณาธิการสนทนา
ศรี สมเด็จ ฉบับนี้น่าจะเป็ นฉบับแรกที่มีบทบรรณาธิการ ความตั้งใจของคนทาหนังสื อคืออยากจะสื่ อสาร
กับผูอ้ ่านที่เป็ นการสื่ อสารสองทาง อยากบอก อยากรับฟั ง อยากให้ผอู ้ ่านสื่ อสารกลับมาบ้าง จะติติงอย่างไรก็ไม่
ว่ากัน ขอเพียงให้มีเจตนาร่ วมกันสร้างสรรค์ให้ศรี สมเด็จ เป็ นวารสารที่มีคุณภาพ คงอยูต่ ลอดไป อยากเห็นอะไร
ใหม่ๆ ในศรี สมเด็จ จากตัวอย่างดี ๆ ในฉบับก่อนๆ สองฉบับที่ผ่านมากองบรรณาธิ การได้กาหนดเนื้ อหาในศรี
สมเด็จไว้ 5 ส่ วน คือ ส่ วนแรก อาศิรวาทราชสดุดี ต่อด้วยบทสรรเสริ ญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นร้อยกรอง เริ่ มต้นด้วยสิ่ งที่เป็ นมงคล ตามด้วยสารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ
และสารจากอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่ วนที่สอง เป็ นบทความที่กล่าวถึงเกียรติคุณ
และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ในด้านและแง่มุมต่างๆ ส่ วนที่สาม เป็ นเรื่ องราวในแวดวง
“บ้านสมเด็จ” เล่าความประทับใจทั้งในอดีตและปั จจุบนั อาจเป็ นข้อเขียนหรื อบทสัมภาษณ์ ส่ วนที่สี่ เป็ นเรื่ อง
อื่นๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อสถาบันที่เคยร่ าเรี ยน แต่น่าสนใจ เขียนโดย อาจารย์ ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบนั ส่ วนที่ห้า เป็ นภาพประกอบคาบรรยายสั้นๆ ถึงกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ และมวลศิษย์เก่าทุกรุ่ น
และกลุ่มต่างๆ ตลอดปี ที่ผา่ นมา ปิ ดท้ายด้วยรายนามผูส้ นับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดทาศรี สมเด็จ
สิ่ งที่น่าจะมีในศรี สมเด็จฉบับต่อๆ ไปคือ ผูอ้ ่านส่ งอะไรๆ มาเล่าสู่ กนั ฟัง พบเห็นเกียรติคุณและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ที่ ใดเขียนมาเผยแพร่ กนั ฉบับก่อนผมในฐานะอยูร่ าชบุรีมานานพบเห็นร่ องรอยที่สมเด็จ
เจ้าพระยาฯ มาสร้างคุณูปการไว้ ก็เขียนเรื่ อง “ที่ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาฯ ในจังหวัดราชบุรี” ความจริ งจังหวัดที่
ได้เคยอ่านพบว่าสมเด็จเจ้าพระยาฯไปบ่อยคือจังหวัดจันทบุรี เป็ นระยะแรกที่ท่านไปต่อเรื อที่นนั่ มีร่องรอยอะไร
อยูห่ รื อไม่ หรื อที่อื่นๆ ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีอยูท่ ้ งั สิ บทิศใครพบร่ อยรอยอันใด ส่ งมาลงศรี สมเด็จฉบับ
ต่อๆไปด้วยเถิด
ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็อยากเห็นศรี สมเด็จเป็ นหนังสื อที่มีคุณค่า น่ าอ่าน มี
ประโยชน์ท่านก็สนับสนุนเต็มที่ จะเห็นได้จากรู ปเล่ม กระดาษพิมพ์ ภาพสี ประกอบเรื่ อง ล้วนเกิดจากความตั้งใจ
และทุนรอนที่ สูงทั้งสิ้ น ถ้าลูกสุ ริยะ ปรารถนาจะเห็ น ศรี สมเด็จคงอยู่อย่างมีคุณภาพตลอดไป โปรดช่ วยกัน
ส่ งเสริ มตามกาลังและโอกาสด้วย
ด้วยรักและปรารถนาดี
ผศ.พิทกั ษ์ อาจคุม้ วงศ์
บรรณาธิการ

สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค): กระบวนการเรียนรู้
ที่มีผลต่ อแนวความคิดและบทบาททางการเมือง
ปิ ยนาถ บุนนาค
ความนา
บุคคลต่างๆ ผูม้ ีบทบาทในสังคมในสถานะต่างๆ กันนั้น ย่อมผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ส่งผล
ต่อแนวความคิดและบทบาทของบุคคลนั้นๆ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
รัฐบุรุษผูม้ ีความสาคัญยิง่ ต่อการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 และต้นสมัย
รัชกาลที่ 5 ก็เช่นเดียวกัน
ภูมิหลัง ชาติกาเนิด ฐานะทางสั งคม การอบรมเลีย้ งดูและการศึกษา: ผลต่ อแนวความคิดเบือ้ งต้ นของ
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ภูมิหลัง ชาติกาเนิ ด ฐานะทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดู
ย่อมเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ทางการเมืองของ
บุคคล อันนาไปสู่ ความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง
และมีบทบาททางการเมืองในที่สุด มีผแู ้ บ่งขั้นตอนของการเรี ยนรู ้
ทางการเมื อ งของบุ ค คลออกเป็ น 5 ขั้น 1 สองขั้น แรกเป็ นขั้น
พื้นฐานของบุคคล ได้แก่2
ขั้นที่ 1 เป็ นขั้นเรี ยนรู ้ มูลฐานของมนุ ษย์ เด็กๆ เมื่ อเกิ ด
จากครรภ์ม ารดาก็ จ ะได้รั บ การฝึ กฝนอบรม การเรี ย นรู ้ ต่ า งๆ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อ ความถูกผิดในการกระทาต่างๆ การ
แสดงออกซึ่ ง ความรู ้ ค วามเข้า ใจในหลัก การต่ า งๆ โดยมี บิ ด า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
มารดา ปู่ ย่า ตายาย หรื อสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวเป็ นผูส้ อนหรื อ
ฝึ กอบรม เพื่อที่จะให้เด็กนั้นๆได้เป็ นสมาชิกของสังคมต่อไป เด็กจะได้รับการสั่งสอนอบรมในค่านิยม
และทัศนคติ ความชานิ ชานาญหรื อทักษะ ตลอดจนความสัมพันธ์ ในบทบาทต่างๆ ซึ่ งสมาชิ กใน


ปรับปรุ งจาก ปิ ยนาถ บุนนาค. แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนาค) ตั้งแต่
สมัยรั ชกาลที่ 2 ถึงสมัยรั ชกาลที่ 5. วิทยานิ พนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523,
หน้า 8-21.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค, ข้าราชบานาญภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สานักธรรมศาสตร์และการเมืองสาขาประวัติศาสตร์ไทย.
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา หงส์ไกรเลิศ, ข้าราชการบานาญภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2
ปรี ชา หงส์ไกรเลิศ, “ประชาธิ ปไตยสาหรับคนไทย”, การเมืองสาหรับประชาชน, (พระนคร: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย, 2518), เล่มที่ 9-10, หน้า 17-19.
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ครอบครัวหรื อเพื่อนบ้านได้มีอยูต่ ่อกัน เด็กจะถูกสอนให้ยอมรับบทบาทและค่านิยมต่างๆ ซึ่งจะทาให้
เด็กค่อยๆ เรี ยนรู ้ทีละเล็กละน้อยจนเกิดความเชื่ออันอาจกลายเป็ นพฤติกรรมของเขาต่อไป
ขัน้ ที่ 2 เป็ นขั้นที่เด็กจะเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจากการสั่งสอนอบรมในขั้น
มูลฐาน จนทาให้เด็กเกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคาสั่งสอน ค่านิยม ทัศนคติ ความดี ความเลว ฯลฯ
ซึ่ งตนได้รับมาจากการเรี ย นรู ้ ใ นขั้น มูลฐาน สิ่ งเหล่ านี้ จะกลายมาเป็ นสิ่ งประทับใจและความเชื่ อ
ปรัมปราที่ฝังแน่นอยูก่ บั ทัศนคติของเด็กเป็ นบรรทัดฐานเบื้องต้นของพฤติกรรม
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้สองขั้นแรกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าภูมิหลังชาติกาเนิ ด ฐานะทางสังคม
และการอบรมเลี้ ยงดูของครอบครั วมีผลสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ ทางการเมืองของบุคคลในขั้น
พื้นฐาน สาหรับในกรณี ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่านเกิดใน พ.ศ.2351
ซึ่งเป็ นช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 1 ก่อนสิ้ นรัชกาลเพียง 1 ปี ซึ่ งเป็ นเวลาที่บา้ นเมืองกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ
สุ ขอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่ตอ้ งผ่านการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 และการทาสงครามหลายครั้งเพื่อกู้
อิสรภาพ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นของอาณาจักรไทย และป้ องกันตนเอง ต่อมาเมื่อสมัยรั ชกาลที่ 2
บ้านเมืองมีความสงบสุ ขยิง่ ขึ้น เพราะภัยสงครามจากประเทศใกล้เคียงลดน้อยลงมากเนื่องจากประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่ ากาลังเผชิ ญกับปั ญหาการเมื องภายใน และปั ญหาการเข้าแทรกแซงของ
มหาอานาจตะวันตกซึ่ งกาลังแผ่ขยายอิทธิ พลของจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาในภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ ง
นับว่าเป็ นภัยทางการเมืองในรู ปแบบใหม่ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ประเทศไทยเองก็ตอ้ งเผชิญกับปั ญหา
ทางการเมืองดังกล่าวในเวลาต่อมาไม่นานนัก ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในทวีปเอเชีย กาลังก้าวเข้าสู่ ยคุ สมัยใหม่ซ่ ึงต้องเผชิญกับการคุกคามของ
มหาอานาจตะวันตก ผูม้ ีความเหนื อกว่าทั้งในด้านความเจริ ญทางศิลปะ
วิทยาการและเทคโนโลยี ดังนั้นการเมืองในยุคนี้ จึงไม่ใช่เพียงแต่การใช้
สงครามด้วยอาวุธล้าสมัย เป็ นการแสดงออกซึ่ งความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศใกล้เคียงกันดังแต่ก่อน แต่เป็ นการเมืองที่ตอ้ งเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
มหาอานาจตะวันตกซึ่ งนาไปสู่ ความจาเป็ นสาหรับประเทศในแถบนี้ ที่
จะต้องดาเนิ นนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวัง และยอมรับวิถีทาง
การทูตและกฎหมายระหว่างประเทศของมหาอานาจตะวันตก เพราะการ เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)
และเจ้าคุณราชพันธุ์นวล
ใช้สงครามเพียงอย่างเดี ยวมีแต่จะนาความเสี ย เปรี ยบและพ่ายแพ้มาสู่
ประเทศ ด้วยสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงอาจพิจารณาได้ว่า คุณสมบัติของความเป็ นนักรบที่สามารถและ
เข้มแข็ง เด็ดขาดแบบสมัยเดิม น่าจะเป็ นสิ่ งจาเป็ นน้อยกว่าคุณสมบัติของความเป็ นนักการเมือง และ
นักการปกครองผูส้ ามารถทั้งในด้านการเมืองภายในและการเมืองภายนอก
ประเด็นนี้ อาจนามาใช้ศึกษากับตัวสมเด็จเจ้าพระยาฯได้ กล่าวคือ ท่านเกิดและเจริ ญวัยมาใน
ช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว ในตระกู ล ของชนชั้น ปกครอง ต้น ตระกู ล ของท่ า นในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ คื อ
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ซึ่ งเป็ นปู่ ของท่าน มี คุณสมบัติของความเป็ นนักรบอันนับว่า
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เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 มาก ได้ดารงตาแหน่งสมุหพระกลาโหม อัครมหาเสนาบดี
ฝ่ ายทหาร เป็ นตาแหน่งสุ ดท้าย ก่อนถึงอสัญกรรม ใน พ.ศ. 2348 (ก่อนสมเด็จเจ้าพระยาฯ เกิดเพียง 3
ปี ) ส่ วน ดิศ บิดาของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขณะที่ท่านเกิดได้ดารงตาแหน่ งจหมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่น
มหาดเล็ก หัวหน้าของกลุ่มทหารมหาดเล็กของพระมหากษัตริ ย ์ นับว่าเป็ นตาแหน่งที่มีความสาคัญมาก
ตาแหน่งหนึ่ง เพราะเป็ นตาแหน่งที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯเจริ ญ
วัยขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 2 บิดาของท่านก็มีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยได้รับตาแหน่ ง
เลื่อนขึ้นเป็ นพระยาสุ ริยวงศ์มนตรี จางวางมหาดเล็กและเจ้าพระยาพระคลัง ตามลาดับ ทั้งนี้ โดยที่บิดา
ของท่านไม่ได้ใช้คุณสมบัติของความเป็ นนักรบเป็ นบันไดไต่เต้าสู่ ความเจริ ญในหน้าที่การงานเลย ซึ่ ง
อาจเป็ นเพราะว่าในช่วงนั้นบ้านเมืองกาลังอยูใ่ นภาวะปกติสุขก็เป็ นได้ แม้ว่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3
เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) บิดาของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ต้องเป็ นแม่ทพั ยก
ไปปราบปรามเมืองประเทศราช และรักษาความสงบภายในหลายครั้ง
หลายคราว แต่ท่านก็ไม่ได้ปรากฏชื่ อเสี ยงและเกี ยรติคุณในด้านการ
เป็ นนัก รบที่ เ ก่ ง กล้าสามารถ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ เที ย บกับ
เจ้า พระยาบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) แม่ ท ัพ ผูส้ ามารถในสมัย
เดียวกัน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิแล้วเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) มีความ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะเดียวกัน อานาจ
และความมั่น คงของตระกู ล ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เป็ นล าดับ เหตุ ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ เพราะท่ า น
(ดิศ บุนนาค)
รู ้จกั ใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่มีอยู่มา
ช่วยให้ท่านประสบความสาเร็ จ สมเด็จเจ้าพระยาฯเองน่าจะได้เรี ยนรู ้จาก
บิ ดาในส่ ว นนี้ ซึ่ งได้สะท้อนออกมาในบทบาททางการเมื องต่ อมาว่า
ท่านไม่ใช่เป็ นนักรบผูย้ ิง่ ใหญ่ แต่เป็ นนักการเมืองและนักการปกครองผู ้
สามารถมากกว่า
ในด้า นการฝึ กฝน อบรม และการเรี ย นรู ้ จ ากครอบครั ว ซึ่ ง
สมเด็จเจ้าพระยาฯได้รับการถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเบื้องแรก
เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิ งห์ สิ งหเสนี)
นั้น น่ าจะเกี่ยวกับการตระหนักถึงฐานะของท่านในครอบครัว กล่าวคือ
ครอบครั วของสมเด็จเจ้าพระยาฯเป็ นครอบครัวใหญ่ซ่ ึ งมีบิดาเป็ นผูน้ า
บิดามีภริ ยาหลายสิ บคน มีบุตรธิ ดารวมทั้งสิ้ น 61 คน เป็ นชาย 30 คนหญิง 31 คน3 สมเด็จเจ้าพระยาฯ
เป็ นบุตรชายคนโตเกิดจากท่านจันทร์ภริ ยาเอกซึ่งมีฐานะเป็ นท่านผูห้ ญิง โดยนัยนี้ ท่านน่าจะได้รับการ
3

ปิ ยนาถ นิโครธา, บทบาทของเสนาบดีตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศสยาม ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
(พ.ศ.2325 – พ.ศ.2416) วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2514. หน้า 81.
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สัง่ สอนและเรี ยนรู ้วา่ ท่านได้รับการยอมรับจากชาติกาเนิดว่าจะต้องเป็ นผูน้ าของครอบครัวต่อจากบิดา
ท่ า นจะต้อ งเป็ นที่ พ่ ึ ง ของน้ อ งๆและเครื อญาติ ใ นวงศ์ต ระกู ล ต่ อ ไป ส านึ ก และการตะหนั ก ถึ ง
ภาระหน้าที่ดงั กล่าวน่าจะเสริ มสร้างบุคคลิกและทัศนคติในการเป็ นผูน้ าของครอบครัวให้แก่ท่าน ซึ่ ง
จะเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นต่อการก้าวสู่การเป็ นผูน้ าทางการเมืองต่อไป
สิ่ งที่น่าพิจารณาอีกเรื่ องหนึ่ งเกี่ยวกับภูมิหลังทางครอบครัว
ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ซึ่งจะมีผลต่อบทบาทและแนวความคิดทางการ
เมืองของท่าน คือ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จเจ้าพระยาฯ กับ
บรรดาน้องๆของท่าน สมเด็จเจ้าพระยาฯมีนอ้ งร่ วมมารดาเดียวกันกับ
ท่าน 8 คน ถึงแก่กรรมเสี ยแต่ยงั เยาว์ 4 คน คงเหลือที่เติบโตมาด้วยกัน
5 คน คือ สมเด็จเจ้าพระยาฯ น้องสาวอีก 3 คน และน้องสุ ดท้องเป็ น
ชาย ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็ นพระยามนตรี สุริยวงศ์ (ชุ่ม) สมเด็จ
เจ้าพระยาฯน่าจะไม่ค่อยได้ทางานร่ วมกับน้องๆร่ วมมารดาเดียวกันนัก
พระยามนตรี สุริยวงศ์
และคงไม่ค่อยมี ความสนิ ทสนมคุ น้ เคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกัน
(ชุ่ม บุนนาค)
เพราะน้องสามคนต่ อ จากท่ านล้ว นเป็ นหญิ ง ซึ่ งย่อมมี ความสนใจ
แตกต่างไปจากผูช้ าย ประกอบกับในสมัยนั้น ผูห้ ญิงไม่ได้รับการยอมรับให้ออกมามีบทบาทในสังคม
ภายนอกมากนัก ส่ วนน้องสุ ดท้อง แม้จะเป็ นชายแต่กม็ ีอายุห่างจากท่านถึง 12 ปี (พระยามนตรี สุริยวงศ์
เกิดเมื่อ พ.ศ.2363)4 จึงน่าจะเกิดปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ขึ้นได้ ด้วยเหตุน้ ี ท่านน่าจะหันไปมีความ
สนิ ทสนมกับบุคคลอื่นซึ่ งได้แก่น้องชายต่างมารดา คือ ขา5 ผูม้ ีวยั ไม่ห่างจากสมเด็จเจ้าพระยาฯนัก
(ท่านเกิ ดใน พ.ศ.2356) และมี รสนิ ยมใกล้เคียงกัน ปรากฏว่าต่อมา
ท่านทั้งสองได้ร่วมกันรับใช้ ช่วยเหลือบิดาในกิจการทั้งปวง ตั้งแต่เริ่ ม
รั บราชการ 6 และได้มาเป็ นคู่คิ ด ร่ ว มมื อ กัน มี บ ทบาททางการเมื อ ง
หลายครั้ง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
ส่ วนความสัมพันธ์ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ กับบุตรคนอื่ นๆ
ของบิดา เป็ นไปในทานองที่บุตรทั้งหลายของบิดาต่างให้ความเคารพ
ยาเกรงท่ านรองจากบิ ด า ในฐานะทายาทคนโตซึ่ งจะเป็ นผูน้ าของ
ครอบครัวคนต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังได้รับความเคารพยาเกรงจาก
บรรดาแม่เลี้ยงและบุคคลอื่นๆในครอบครัวด้วย ลักษณะเช่นนี้ น่าจะ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี
ก่อให้เกิดค่านิยมในเรื่ องอานาจแก่สมเด็จเจ้าพระยาฯด้วย
(ขา บุนนาค)
4

พระยามนตรี สุริยวงศ์ ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.2409 ก่อนสมเด็จเจ้าพระยาฯ ถึง 16 ปี .
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็ นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิ บดี เสนาบดีกรมพระคลัง ท่านถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ.2413.
6
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์, (จากพงศาวดารรัชกาลที่ 5 ตอน 4 ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิน)
(พระนคร : โรงพิมพ์ดารงธรรม, 2504), หน้า 3 - 4.
5
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อาจกล่าวได้วา่ ทัศนคติของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ในกระบวนการเรี ยนรู ้แรกนี้ น่าจะเป็ นทัศนคติ
ของการมีครอบครัวใหญ่ ชายสามารถมีภริ ยาได้หลายคน ชายเป็ นผูน้ าในการเลี้ยงดูครอบครัวและมี
อานาจเหนื อบุคคลในครอบครัว หญิงมีบทบาทแต่ในครัวเรื อน การปกครองในครอบครัวใช้ระบบ
อาวุโส และชาติกาเนิ ดเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น บทบาทและลาดับความสาคัญของบุคคลโดยมีศาสนาพุทธ
เป็ นแกนนาในการดารงชีวิต ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับครอบครัวขุนนางอื่นๆ
การเรี ยนรู ้ต่อมาของสมเด็จเจ้าพระยาฯ น่ าจะเป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับฐานะของท่านในสังคม
กล่าวคือ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯได้รับการเรี ยนรู ้ ในระยะแรกว่า ท่านจะเป็ นผูน้ าของครอบครัวคน
ต่ อไป ท่ านก็จ ะได้รับการฝึ กฝนอบรมทางด้านการศึ ก ษาและการ
ดาเนินชีวิต เพื่อเตรี ยมรับสภาพการเป็ นผูน้ าในอนาคต โดยมีบิดาเป็ น
แบบอย่า ง ในขณะเดี ย วกัน เมื่ อท่ านเจริ ญวัย ขึ้ น ท่ านได้เ รี ย นรู ้ ว่า
ครอบครัวของท่านไม่เพียงแต่เป็ นครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวขุน
นางไทยทัว่ ไปเท่านั้น แต่เป็ นครอบครัวที่มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่
ส มั ย อ ยุ ธ ย า ต อ น ก ล า ง 7 ใ น ส มั ย
รัตนโกสิ นทร์ ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับ พระราชวงศ์ ซึ่ ง ปกครองประเทศ
เจ้าคุณราชพันธุ์นวล
ตั้งแต่เริ่ มแรก โดยเริ่ มตั้งแต่เจ้าพระยา
อรรคมหาเสนา (บุนนาค) ปู่ ของท่านมีความสัมพันธ์กบั พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช รั ชกาลที่ 1 องค์ปฐมบรมจัก รี ว งศ์
อย่างแน่นแฟ้ นในฐานะต่างๆ คือ ในฐานะ “เพื่อนซึ่ งมีมิตรภาพอันดีต่อ
กันมาตั้งแต่เยาว์วยั ” ในฐานะ “ผูร้ ับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่ 1 เป็ นเวลานาน
ตั้ง แต่ รั ช กาลที่ 1 ยัง เป็ นสามัญ ชน” ในฐานะ “ข้า ราชการซึ่ ง มี ค วาม
จงรักภักดี ต่อรัชกาลที่ 1 และองค์รัชทายาท คือรัชกาลที่ 2” ในฐานะ สมเด็จพระอมริ นทรามาตย์
“น้องเขย เพราะภริ ยาของท่าน คือเจ้าคุณนวล เป็ นพระขนิ ษฐาร่ วมพระ
ราชบิดามารดาเดี ยวกันของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระอัครมเหสี ของรัชกาลที่ 1 ซึ่ งเป็ นสาย
ตระกูล ณ บางช้าง” และในฐานะ “พ่อตา ของรัชกาลที่ 1 เพราะธิ ดาของท่านหลายคนได้ถวายตัวเป็ น
สนมของรัชกาลที่ 1 และบางท่านก็เป็ นเจ้าจอมมารดาในพระราชโอรส พระราชธิดาของรัชกาลที่ 1”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จกั รี กบั ตระกูลบุนนาค เป็ นไปอย่างแน่ นแฟ้ นและ
ใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนสถาปนาราชวงศ์ ความสัมพันธ์น้ นั เป็ นไปอย่างดีซ่ ึ งน่าจะก่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
ทางการเมืองแก่ทายาทของท่านสื บต่อมา เหนือกว่าเสนาบดีตระกูลอื่น แม้วา่ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตระกูล

7

ดูรายละเอียดในปิ ยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีตระกูลบุนนาค...”, หน้า 47 – 143.
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บุนนาคยังไม่มีอานาจทางการเมืองนัก เนื่ องจากอานาจทางการเมืองได้กระจายไปยังตระกูลขุนนาง
ต่างๆด้วย เช่น ตระกูลสิ งหเสนี ณ นคร ณ บางช้าง รัตนกุล สนธิรัตน และบุณยรัตพันธุ์ เป็ นต้น
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 พระมหากษัตริ ยไ์ ด้ทรงกระจายอานาจการปกครอง และการบริ หาร
ประเทศไปยังพระบรมวงศานุ วงศ์ นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระราชวังบวรมหาเสนา
นุ รักษ์ ไปจนถึงบรรดาพระเจ้าลูกยาเธอซึ่ งเจริ ญวัยขึ้นที่จะปฏิบตั ิราชการได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ คือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ นอกจากนี้ ทรงสนับสนุนพระญาติวงศ์ทาง
ฝ่ ายพระราชมารดา ให้มีส่ว นร่ ว มในทางการเมื อ งด้ว ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลบุ น นาค เพราะ
นอกเหนื อจากเป็ นราชิ นิกุลแล้ว เจ้าคุ ณ นวลซึ่ งเป็ นย่าของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ยังเป็ นผูอ้ ภิ บาลดูแลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ดว้ ย ดังนั้น รัชกาลที่ 2 ย่อม
ทรงรู ้สึกกตัญญูต่อเจ้าคุณนวล ประกอบกับเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา
สามีของเจ้าคุณนวล มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระ
บรมชนกนาถในฐานะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว จึงย่อมทาให้รัชกาลที่ 2
ทรงรู ้สึกว่าสายโลหิ ตของท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์ในฐานะ “ญาติ
ที่สนิทยิง่ ” ของพระองค์ ยิง่ กว่านั้น การที่พระยาอรรคมหาเสนาถึงแก่
อสัญกรรมไปตั้งแต่เมื่อ ดิ ศ บุตรชายคนโตของท่านกับเจ้าคุณนวล
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ อายุได้เพียง 17 ปี (ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เป็ นสมเด็จเจ้าพระยาบรม
(ทัต บุนนาค)
มหาประยูรวงศ์ ท่านเกิดใน พ.ศ.2331) ก็คงยิง่ ทาให้รัชกาลที่ 2 ทรง
พระเมตตา เอ็นดูต่อบรรดาลูกๆของท่านทั้งสองมากยิ่งขึ้น อาจทรงถือเป็ นความรับผิดชอบที่จะต้อง
ทรงอุปถัมภ์ โดยเฉพาะทายาทคนโตซึ่ งมีอ ายุรุ่ นราวคราวเดียวกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราช
โอรสองค์โตของพระองค์ ดังนั้นเมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว รัชกาลที่ 2 จึงทรงสนับสนุน ดิศ และทัต (สมัย
รัชกาลที่ 4 เป็ นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ) ทายาทของเจ้าคุณนวลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะ ดิศ
นั้น นอกจากมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้นเรื่ อยๆแล้ว ยังได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทัยจากรัชกาลที่ 2 ให้ทางานสาคัญๆควบคู่กบั กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราช
โอรสผูท้ รงโปรดปรานอยูเ่ สมอ8 จนกระทัง่ ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็ นเสนาบดีกรมพระคลัง ซึ่งเป็ นกรมที่
มีความสาคัญยิ่งต่อการบริ หารบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านการคลังและการติดต่อกับต่างประเทศ กับทั้ง
ยังได้บงั คับบัญชาหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกโดยตาแหน่งด้วย


ต้นสกุลสิ งหเสนี คือ เจ้าพระยาบดินทร เดชา (สิ งห์) ซึ่ งมีชื่อเสี ยงปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 นั้นบิดา
ของท่าน คือ เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่ น) มีอานาจและอิทธิ พลทางการเมือง ในฐานะสมุหกลาโหม ต่อจากเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) และอยู่
ในตาแหน่งนั้นจนสิ้ นรัชกาล ถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงตั้งให้เป็ นเจ้าพระยาอภัยราชาที่สมเด็จเจ้าพระยาวังหน้า ขึ้นไปรับราชการในพระราชวัง
บวรจนถึงอสัญกรรม ในช่วงหลังนี้อานาจและอิทธิ พลทางการเมืองลดลงไปบ้างเพราะไม่ได้รับราชการที่วงั หลวง ประกอบกับท่านชราลงมาก

เป็ นตระกูลที่มีอานาจและอิทธิ พลในแถบเมืองนครศรี ธรรมราชมากกว่าในส่วนกลาง
8
ปิ ยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีตระกูลบุนนาค...”, หน้า 181 – 199.
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การเรี ยนรู ้ในชั้นนี้ น่าจะทาให้สมเด็จเจ้าพระยาฯ ตระหนักดีว่าฐานะ ชาติกาเนิดและสกุลวงศ์
เป็ นเงื่อนไขสาคัญอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิราชการของบุคคล ที่จะก้าวไปสู่ ตาแหน่งหน้าที่การงานขั้นสู ง
ต่อไป ดังกรณี บิดาของท่านและตัวท่านเองซึ่ งได้รับการยอมรับนับถือจากคนทัว่ ไปในฐานะบุตรชาย
คนโต ซึ่ งจะเป็ นผูส้ ื บตระกูลของบิ ดา สานึ กดังกล่าว ก่ อเกิ ดบุคลิกแห่ งความเป็ นผูน้ าทั้งในระดับ
ครอบครัวและระดับสังคมให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าการเรี ยนรู ้ในขั้นแรก
และขั้นที่สองนี้ น่าจะทาให้สมเด็จเจ้าพระยาฯมีทศั นคติในเรื่ องความสาคัญของ “ระบบพวกพ้องและ
เครื อญาติ” เบื้องต้นด้วย กระบวนการเรี ยนรู ้แบบเดียวกันนี้ น่าจะไม่ต่างไปจากบุตรคนโตของขุนนาง
ตระกูลอื่นๆ เช่น นุช บุณยรัตพันธุ์ ซึ่งเกิดเป็ นสหชาติกบั ท่านและเป็ นทายาทคนโตของเจ้าพระยาอภัย
ภูธร (น้อย) ที่สมุหนายก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เป็ นเจ้าพระยาภูธราภัยที่สมุหนายกคู่กบั สมเด็จ
เจ้าพระยาฯซึ่ งเป็ นที่สมุหพระกลาโหม ทั้งสองท่านมีความสัมพันธ์ในระบบเครื อญาติกนั ด้วยดังจะ
กล่าวในภายหลัง ข้อที่ น่าสังเกต คื อ มี ขุนนางเพียงไม่กี่ตระกูลที่ ปรากฏทายาทผูส้ ื บตระกูลถึ งขั้น
เจ้าพระยา ติดต่อสื บเนื่องกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได้แก่ตระกูลสิ งหเสนี บุณยรัต
พันธุ์ สนธิ รัตน ณ นคร และบุนนาค ในบรรดาตระกูลเหล่านี้ ตระกูลบุนนาค เจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่
มาถึงต้นสมัยรัชกาลที่ 59

พระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์จกั รี รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5

ในด้านการศึกษาเล่าเรี ยนตอนเยาว์วยั สมเด็จเจ้าพระยาฯคงได้รับการศึกษาจากวัดของตระกูล
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ว คงได้รั บ การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นการที่ จ ะปฏิ บ ัติ ร าชการตาม

9

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, ตั้งเจ้าพระยากรุ งรัตนโกสิ นทร์, (ฉะบับมีรูป), (มหาอามาตย์โท เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปา
โรหิ ตย์) พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านน้อย เปาโรหิ ตย์ ผูม้ ารดา ณ สุ สานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ.2474) (พระนคร : โรงพิมพ์
ลหุ โทษ, 2474), หน้า (1)-(7).
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แบบอย่างของตระกูลต่อไป อันเป็ นลักษณะการศึ กษาของกุลบุตรในสมัยนั้น10 คือเมื่ อกุลบุตรจบ
การศึกษาจากวัดแล้ว ก็ศึกษาด้านปฏิบตั ิจากในสกุลวงศ์ของตนเพื่อประกอบอาชีพเจริ ญรอยตามบรรพ
บุรุษ เมื่อศึกษาในด้านปฏิบตั ิเสร็ จแล้วจึงออกไปประกอบอาชีพตามแบบอย่างผูใ้ หญ่ในสกุลของตน
ต่อไป สาหรับผูท้ ี่จะรับราชการมักอาศัยคอยรับใช้ผใู ้ หญ่ในราชการ ไปจนมีความสามารถเพียงพอจึง
เริ่ มออกรับราชการอย่างแท้จริ ง เริ่ มตั้งแต่ช้ นั ต่าและเลื่อนสู งขึ้นไปตามความรู ้ความสามารถและปั จจัย
สนับสนุนอื่นๆ เช่น ภูมิหลังในเรื่ องชาติตระกูล ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็อยูใ่ นกรณี น้ ีดว้ ย
จากภูมิหลังของสมเด็จเจ้าพระยาฯในด้านชาติกาเนิด ฐานะทางสังคมและการศึกษา จะเห็นได้
ว่าสมเด็จเจ้าพระยาฯมีทรัพยากรทางการเมือง (Political Resource) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มการเป็ นผูน้ า
ทางการเมือง อาจกล่าวได้วา่ เป็ นไปตามทฤษฎีของโรเบิร์ต ดาร์ล (Robert Dahl) เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
การเมือง11 ภูมิหลังดังกล่าวของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ย่อมสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่า “บุคลิกภาพ” “ความสามารถ”
และ “ความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริ บ ” ให้แก่ท่านเป็ นเบื้องแรก ซึ่ งอาจไม่ต่างจากทายาทของขุน
นางตระกูลสาคัญอื่นๆ แต่ส่ิ งที่ทาให้ท่านได้เปรี ยบกว่าผูอ้ ื่น คือการที่ตระกูลของท่านมีความสัมพันธ์
อันลึกซึ้ งกับพระราชวงศ์จกั รี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัชกาลที่ 2) ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ บิดาของ
ท่านยังได้ทางานในด้านการคลัง การต่างประเทศและการกลาโหมพร้อมๆกัน ซึ่ งไม่เคยปรากฏในขุน
นางตระกูลอื่ น กับทั้งสมเด็จเจ้าพระยาฯยังได้ทางานร่ ว มกับบิ ด าอย่างใกล้ชิด มาโดยตลอดตั้งแต่
เริ่ มแรก ซึ่ งทายาทขุนนางตระกูลอื่นน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเช่ นท่าน ทั้งนี้ เพราะไม่มีหลักฐานบ่ง
ชี้ให้เห็นเด่นชัดเหมือนกรณี สมเด็จเจ้าพระยาฯ ความได้เปรี ยบดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จากกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในขั้นต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯได้เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 2 ปั จจัยสาคัญที่สุดที่
ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในระยะนี้ คือการได้ทางานร่ วมกับบิดา
การได้ ทางานร่ วมกับบิดา
หลัง จากที่ ส มเด็ จ เจ้า พระยาฯ ได้รั บ การศึ ก ษาจากในตระกู ล แล้ว เมื่ อ ย่า งเข้า สู่ ว ัย หนุ่ ม
เจ้าพระยาพระคลัง บิดาได้นาท่านเข้าถวายตัวเป็ นมหาดเล็กในรัชกาลที่ 2 และเป็ นไปได้ว่าท่านรับ
ราชการภายใต้เจ้าฟ้ ามงกุฎ พระราชโอรสองค์โตซึ่ งประสู ติจากพระมเหสี และทรงเป็ นผูอ้ านวยการ
กองทหารมหาดเล็กอยูใ่ นขณะนั้น12 เจ้าฟ้ ามงกุฎมีพระชนมายุแก่กว่าสมเด็จเจ้าพระยาฯ 4 ปี 13 แต่อาจ
นับได้ว่าอยูใ่ นรุ่ นราวคราวเดียวกัน เจ้าฟ้ ามงกุฎฯและสมเด็จเจ้าพระยาฯ คงมีความคุน้ เคยกันมาตั้งแต่
บัดนั้น ซึ่ งจะมีผลสะท้อนทางการเมืองต่อมาในภายหลัง เป็ นที่น่าสังเกตว่าขณะที่สมเด็จเจ้าพระยาฯผู ้
ลูกมีความคุน้ เคยกับเจ้าฟ้ ามงกุฎตั้งแต่เมื่อแรกรับราชการ เจ้าพระยาพระคลังผูบ้ ิดาก็ได้ทางานและมี
10

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, “ประวัติสมเด็จเจ้าพระยา”, หน้า 1-2.
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
เจ้าฟ้ ามงกุฎ ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชสมภพ ใน พ.ศ. 2347.
11
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ความคุน้ เคยกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซ่ ึ งอยู่ในรุ่ นเดียวกัน การที่เป็ นเช่นนี้ เป็ นเพราะพระราชดาริ
ของรัชกาลที่ 2 ที่โปรดเกล้าฯให้เสนาบดีตระกูลบุ นนาคทั้งสอง ได้ทางานร่ วมกับพระราชโอรสทั้ง
สองของพระองค์ ซึ่ งในเวลาต่อมาทั้งกรมหมื่นเจษฎาบดิ นทร์ และเจ้าฟ้ ามงกุฎต่างทรงได้รับการ
อัญเชิญให้ข้ ึนเป็ นกษัตริ ย ์ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ตามลาดับด้วยการสนับสนุ นอย่างเต็มที่ของ
เจ้าพระยาพระคลังและสมเด็จเจ้าพระยาฯ ทั้งสองท่านเป็ นกาลังสาคัญของรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
ในการบริ หารบ้านเมือง

เจ้าพระยาพระคลัง ต่อมาคือสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
(ดิศ บุนนาค) ผูบ้ ิดา

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
ผูบ้ ุตรคนโต

ปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ นบั ว่าน่าสนใจ เพราะเหตุการณ์และสภาพการณ์ทางการเมือง
เป็ นไปอย่า งคล้องจอง เหมาะสม ราวกับ มี แ ผนการมาก่ อ นทั้ง ๆที่ ไ ม่ มีใ ครทราบอย่า งแน่ น อนว่ า
ระหว่างกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กบั เจ้าฟ้ ามงกุฎ พระองค์ใดจะได้ข้ ึนสื บราชสมบัติต่อจากรัชกาลที่ 2
เพราะต่างก็ทรงมีความเหมาะสมที่จะเป็ นพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยกันทั้งสองพระองค์ และรั ชกาลที่ 2
ไม่ได้ตรั สมอบราชสมบัติให้แก่ พระองค์ใดด้วย ไม่ปรากฏหลักฐานว่ารั ชกาลที่ 2 ทรงคิดอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ แต่การกระทาของพระองค์ได้กลายเป็ นผลทางการเมืองที่สาคัญต่อมา อาจเป็ นไปได้ว่า
รัชกาลที่ 2 ซึ่งทรงโปรดปรานและอุปถัมภ์พวกลูกหลานของเจ้าคุณนวลและเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา
อยูแ่ ล้ว คงทรงต้องการสนับสนุนให้ได้ปฏิบตั ิราชการใกล้ชิดกับพระราชโอรส ซึ่งพระองค์โปรดปราน
เป็ นพิเศษ และเป็ นผูท้ ี่มีโอกาสจะได้เป็ นเจ้าแผ่นดินเหนือเจ้านายพระองค์อื่นๆโดยอาจทรงคานึงถึงวัย
ที่ใกล้เคียงกัน อันจะมี ส่วนช่ วยให้ความคิดเห็ นไม่ต่างกันนัก ซึ่ งพอดี กบั ที่เจ้าพระยาพระคลังมีวยั
ใกล้เ คี ย งกับ กรมหมื่ น เจษฎาบดิ น ทร์ 14 และสมเด็ จ เจ้า พระยาฯอยู่ ใ นรุ่ น เดี ย วกับ เจ้า ฟ้ ามงกุ ฎ

14

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จพระราชสมภพ พ.ศ.2330
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ความคุน้ เคยซึ่ งกันและกันประกอบกับวัยที่ไม่ต่างกันนักเช่นนี้ คงจะทาให้ความสัมพันธ์ต่อกันเป็ นไป
อย่างราบรื่ นและสนับสนุนซึ่งกันและกันอยูใ่ นที
นอกจากสมเด็จเจ้าพระยาฯ จะได้รับราชการใกล้ชิดกับเจ้าฟ้ ามงกุฎในระยะแรกแล้ว ท่านยัง
ได้ร่วมทางานกับบิดาในกิจการด้านการคลังและกรมท่า ซึ่งเป็ นโอกาสให้ท่านได้ใกล้ชิดกับกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์ ผูเ้ ป็ นเจ้านายกากับราชการกรมพระคลังด้วย พร้อมกันนั้นท่านได้มีโอกาสศึกษาและ
ฝึ กงานกับบิดาผูเ้ ปรี ยบเสมือน “ครู ” ของท่านในด้านการบริ หารบ้านเมือง โดยเฉพาะในด้านการคลัง
การต่างประเทศ และการปกครองหัวเมืองชายทะเลฝ่ ายตะวันออก ก็ย่อมส่ งผลให้ท่านซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อุปนิ สัยชอบศึกษาเกี่ ยวกับการเมืองการปกครองโดยพื้นฐานของฐานะและชาติตระกูลอยู่แล้ว ได้มี
โอกาสทราบเรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการต่างประเทศมากขึ้น โดยได้ลงมือ
ปฏิบตั ิเองแทนที่จะรู ้เพียงทฤษฎี ดงั แต่ก่อน ซึ่ งนาไปสู่ การเพิ่มพูนสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดและ
ปฏิภาณไหวพริ บ เป็ นการสัง่ สมบุคลิกภาพแห่งความเป็ นผูน้ าทางการเมืองให้แก่ท่าน
สรุป
อาจกล่าวได้ว่าการที่สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้มีโอกาสศึกษาและฝึ กงานกับบิดา ตลอดจนการได้
เข้าใกล้ชิด คุน้ เคยกับเจ้าฟ้ ามงกุฎและกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ น้ นั ย่อมก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้
ทางการเมือง ตลอดจนประสบการณ์ซ่ ึงจะเป็ นประโยชน์เอื้อต่อบทบาทและแนวความคิดทางการเมือง
ของท่านในเวลาต่ อมา อาจพิจ ารณาได้ว่าในระยะนี้ สมเด็จเจ้าพระยาฯอยู่ในกระบวนการเรี ยนรู ้
ทางการเมืองขั้นที่สาม คือ เป็ นขั้นที่เมื่อบุคคลได้เติบโตขึ้น มีค่านิ ยมและทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม
ที่ได้รับมาจากการเรี ยนรู ้ใน 2 ขั้นแรกแล้ว บุคคลนั้นจะสามารถเข้าใจการเมืองในทัศนะของตนเอง
สามารถวินิจฉัย ตัดสิ นใจ และมีความรู ้ความเข้าใจในเหตุการณ์ทางการเมืองได้ ถึงขั้นที่สามารถจะ
ตัดสิ นความถูกต้อง ความถูกผิด ความดีเลว ในการกระทาของบุคคลอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ได้ การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ จึงเป็ นการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมทางการเมือง15
กล่าวคือ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯได้รับการปลูกฝังเรื่ องค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมจากการ
เรี ยนรู ้ในสองขั้นแรกแล้ว ท่านก็นาสิ่ งที่เป็ นพื้นฐานดังกล่าวมาอธิ บาย ทาความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสิ น
การกระทาหรื อเหตุการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่เมื่อท่านเริ่ มเข้ารับราชการ ดังจะเห็นได้จากการที่ท่าน
ยอมรับประเพณี นิยมในการรับราชการตามแบบบรรพบุรุษ โดยได้ทางานร่ วมกับบิดา อันก่อให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ทางการเมือง ซึ่งช่วยกาหนดแนวความคิด ความต้องการ นโยบาย ตลอดจนบทบาท
ทางการเมืองให้แก่ท่าน ซึ่งถ้ ามีโอกาส ผู้เขียนจะได้ นาเสนอต่ อไป

15

ปรี ชา หงส์ไกรเลิศ, “การเมืองสาหรับประชาชน”, หน้า 19.
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...ปกิณกะ

ตราสัญลักษณ์บ้านสมเด็จฯเก่ าชิ้นนี้ ทาด้วยไม้สักลงสีทอง ดวงตราพระอาทิตย์ยิ้ม
ตรงกลางทาสีแดง คติพจน์ด้านล่าง สจฺ จเว อมตา วาจา เขียนด้วยสีลบเลื อนไปเกือบหมด
สภาพตราสัญลักษณ์สมบูรณ์ สวยสง่ามาก น่าจะเป็นตราที่ใช้ประดับเวทีในหอประชุม ปัจจุบัน
เก็บรักษาไว้ใน “ห้องเกียรติประวัติบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Hall of
Fame)” อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ตราสุ ริยมณฑล ที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
พระราชทานให้ สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
ใช้ เป็ นตราประจาตัว เป็ นตราเทพบุตรชักรถ

เพลงพระอาทิตย์ ชิงดวง
100 เนือ้ ทานองเดียว อมตะนิรันดร์ กาล
เดชน์ คงอิม่
เพลงพระอาทิ ต ย์ชิ ง ดวง เป็ นเพลงไทยที่ อ มตะเพลงหนึ่ ง ที่ ไม่ เ สื่ อมคลาย เป็ นที่ ท ราบกัน
โดยทัว่ ไป ว่าเป็ นบทเพลงที่แต่งขึ้น โดยพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครู ประจาวงปี่ พาทย์ ของสมเด็ จ
เจ้า พร ะย าบร มม หา ศรี สุ ริ ย วง ศ์ (ช่ ว ง บุ น นา ค ) ซึ่ ง สม เด็ จ
เจ้า พระยาฯ ท่ า นโปรดปรานเพลงนี้ มาก เพราะธรรมเนี ยมการ
ร้องเล่นปี่ พาทย์เสภา ก่อนจะเลิกการแสดงจะต้องมีเพลงร้องลาลาส่ ง
ท้า ย แต่ ก่ อ นใช้เ พลงกราวร า
มอญ 2 ชั้น ร้องส่งลาลากัน เมื่อ
ปี่ พ า ท ย์ เ ส ภ า เ ป็ น ที่ นิ ย ม
แพร่ หลาย มากขึ้ น การร้ องส่ ง
ลาลา ต่ างวงก็ทาเพลงลาลากัน
เพื่อแสดงถึงสติปัญญาของครู ปี่
พาทย์ประจาวงกันนอกจากโหม
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
โรงต่ า งเพลงที่ ป รุ งกัน ขึ้ นจน
(ช่ วง บุนนาค)
เรี ยกกันติดปากว่าโหมโรงเสภา
การทาเพลงลาลาของปี่ พาทย์เสภา ยังคงเอาแบบแผนเพลงของสักวา พระประดิษฐ์ ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครู
แต่งให้มีดอกสร้อย แล้วนิยมให้ปี่พาทย์ทาสอดล้อกับร้องหรื อให้ปี่ใน ประจาวงปี่ พาทย์ของสมเด็จเจ้ าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์
ทาสอดล้อกับร้องที่เรี ยกกันต่อมา คือ “ว่าดอก”
เพลงพระอาทิ ต ย์ ชิงดวง เป็ นเพลงในอัต ราจังหวะ 2 ชั้น มี 5 ท่ อน ขนาดความยาวแต่ ละท่ อน
สั้นๆไม่ยืดยาวนัก ฟังกระฉับกระเฉง คมคาย สอดแทรกสาเนียงมอญให้ หวานเสนาะน่ าฟัง อวดชั้นเชิง ทั้งคน
ร้ องและนักดนตรี ได้ อย่างเต็มที่ ที่กล่าวว่ าเป็ นบทเพลงที่อมตะ 100 เนือ้ ทานองเดียว เป็ นเพลงที่ ไม่ ตกยุคสมัย
มีความนิยมแพร่ หลายทาได้ ทั้งมโหรี ปี่ พาทย์ และเครื่ องสาย มีคนนาทานองทั้งทางร้ องและทางบรรเลงมาใช้
บรรเลงเพื่อการฟังอยู่ตลอดเวลาไม่ตกยุคแต่ ประการใด แต่ ที่คงความเป็ นพระอาทิตย์ชิงดวง ก็คือทุกๆ บทร้ อง
ต้ องขึน้ ต้ นด้ วย คาว่ า พระอาทิตย์ชิงดวง เกือบทั้งหมดยกเว้ นบทพระราชนิ พนธ์ เสภาในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เรื่ องพญาราชวังสัน แต่ โครงสร้ างของบทร้ อง ยังคงแบบเดิมอย่ างของพระประดิษ ฐ์
ไพเราะ ไว้ เพียงปรั บปรุ งบทร้ องให้ เข้ ากับกาลเวลายุคสมัยเท่ านั้น ดังบทร้ องที่จะได้ ยกมานี ้
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บทร้ องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองชั้น (เดิม)
พระอาทิตย์ชิงดวงพระจันทร์เด่น
หิ่งห้อยพร้อยพรายไหวระยับ
ดอกเอ๋ ยเจ้าดอกจิก
หนาเจ้าเอย
เตะกกกะมงนาย
รักเจ้าสร้อยสังวาลย์
เจ้ากลับมาเชยพี่หน่อยรา
ดอกเอ๋ ยเจ้าดอกสลิด

ดาวกระเด็นใกล้เดือนดาราดับ
แมลงทับท่องเที่ยวสะเทื้อนดง
หัวใจจะพลิกเสียแล้วเอย
นายกกกะมงยาน
ของพี่นี่เอย
นายสาคะมามอดเอ๋ ย
เจ้าคู่ชีวิตของเรี ยมนี่เอย

บทร้ องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองชั้น (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เรื่ อยเรื่ อยภุมริ นบินว่อน
เกลือกเกสรบัวทองผ่องใส
รื่ นรื่ นรสสุคนธ์ปนไป
สองใจจ่อจิตสนิทนอน
ดอกเอ๋ ยเจ้าดอกบัวผัน
บุหงาสวรรค์ของเรี ยมนี่เอย
เจ้าหน้านวลเอย
เจ้าหน้านวลยวนใจให้พี่เชย
ไม่ละไม่เลยไม่ลืมชม
แม้ห่างอินทรี ยอ์ กพี่ระบม
อกตรอมอกตรมเสียจริ งเอย
เจ้าภุมริ นเอยกลั้วกลิ่นบุปผา
เกสรผกาไม่ราโรย
จะคลึงจะเคล้าจะเฝ้ าสงวน
จะยัว่ จะยวนเมื่อลมโชย
จะกอบจะโกย
กลิ่นไปเอย
ดอกเอ๋ ยเจ้าดอกโกมุท
เจ้าแสนสวยสุดของเรี ยมนี่เอย
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บทร้ องเพลงพระอาทิตย์ ชิงดวง เถา (คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง แต่ งบทร้ อง ทานองหลวงประดิษฐไพเราะ) สามชั้น
พระอาทิตย์ชิงดวงพระจันทร์เด่น
จะคล้อยดับลับฟ้ าน่าเสี ยดาย
ดอกเอ๋ ยดอกแก้ว
เดือนจาคลาดแคล้วไปเอย
หวนคานึงถึงนุช
ถ้อยคาร่ าว่าสารพัด
รักน้องจริ งๆรักน้องจริ ง
เนื้อเหลืองเรื องรอง
กล่าวคาเฉลยอย่างไรเล่า
ตะเกียกสาวทอปอปั กกะเนยยาน
ดอกเอ๋ ยเจ้าดอกอัญชัน
แสงทองก็พลันส่ องเอย

ดวงจันทร์เพ็ญแข่งเมฆาพาแสงหาย
จาขยายพจนาอาลัยเดือน
แสงอาทิตย์จะเริ่ มแล้ว
ยิง่ แสนสุ ดอาวรณ์เอย
เจ้ามาสลัดตัดอาลัย
แกล้งทิ้งน้องไว้ แกล้งให้มวั หมอง
ดังทองนี่เอย
เตะกะชานมาหา
เจ้าสร้อยสังวาลของน้องเอย
พอจวนจะสิ้ นแสงจันทร์

บทร้ องเพลงพระอาทิตย์ ชิงดวง เถา (คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง แต่ งบทร้ อง ทานองหลวงประดิษฐไพเราะ) สองชั้น
พระอาทิตย์ชิงดวงพระจันทร์เด่น
ยามเมื่อเราจาพรากไปจากเรื อน
ดอกเอ๋ ยดอกมะลิวลั ย์
แว่วเสี ยงจานรรจ์มิวายเอย
ธรรมชาติชวนใจให้อาดูร
ลมพัดสะบัดพริ้ ว
สุ ดสายตาจะตามเอย
ทะเลลึกตรึ กหยัง่ ได้
ลึกฝี ปากยากกระไร
รักเจ้าช่อดอกรัก
ใจพี่จะขาดเอย
ดวงเอ๋ ยเจ้าดวงชีวิต
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เคยเริ งเล่นสุ ขใจหาใดเหมือน
เดือนจะเตือนความเก่าให้เศร้าใจ
หวนคิดน้ าคาร่ าราพัน

พาเมฆละลิ่วลอยฟ้ า

จะหยัง่ ถึง
ปลูกไว้ใครมาหักเสี ยแล้วเอย
แสนรักสลักจิตคาเช้าเฝ้ าคิดคะนึงเชย

บทร้ องเพลงพระอาทิตย์ ชิงดวง เถา (คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง แต่ งบทร้ อง ทานองหลวงประดิษฐไพเราะ) ชั้นเดียว
พระอาทิตย์ชิงดวงพระจันทร์เด่น น้ าค้างกระเซ็นละอองพรายประกายใส
ต้องดวงบุปผาสุ มาลัย
รวยรื่ นชื่นวายระทมเอย
ดอกเอ๋ ยดอกสร้อย
งามแฉล้มแช่มช้อยจริ งเอย
น่าชมเอย
อาทิตย์เรื่ อรางสว่างสี
จันทร์ล้ ีลบั เลื่อนเกลื่อนแสง
ใกล้เวลาพักผ่อนอ่อนแรง
จวนแจ้งแล้วหนาขอลาเอย
นายสาคะมามอดเอย
ดอกเอ๋ ยดอกขจร
ขอลาไปก่อนแล้วเอย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชนิพนธ์ บทร้ องเพลง พระ
อาทิตย์ ชิงดวง ซึ่งมีความแตกต่ างจากบทร้ องในสานวนอืน่ ดังนี้
พระอาทิตย์ชิงดวง
รวมบรรเลงเพลงดนตรี มี่เสนาะ
จังหวะเหมาะสมทานองก้องประสาน
สายลมหวนอวลกลิ่นสุ มามาลย์
ชวนชื่นบานเมื่อสดับขับเพลงเอย
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ดอกเอ๋ ย เจ้าดอกชมนาด
กลิ่นหอมสะอาด ชวนรื่ นรมย์เอย
เจ้าดอกลาดวนเอย
เจ้าดอกลาดวนเอ๋ ย ชวนให้ชมเชย
สังขยาเจ้าเอย ทั้งขนมตาล
ทองหยิบฝอยทอง ล้วนแต่ของหวาน
ช่างน่ารับประทาน เสียจริ งเอย
เจ้าขนมครองแครงเอย หม้อแกงขนมถ้วย
ขนมชั้นขนมกล้วย กินด้วยกัน
สามแซ่ แช่อ่มิ ปลากริ มไข่เต่า
กล้วยแขกข้าวเม่า มาแบ่งปัน
อร่ อยทัว่ กัน ทั้งวงเอย
น้ าเอ๋ ย น้ ากรี นที อยูใ่ นวงมโหรี สบายใจเอย...

เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง จึงเป็ นบทเพลงไทยเพลงหนึ่ งที่มีความอมตะ และเป็ นเพลง 100 เนื้ อทานอง
เดียวอยูค่ ่ยู คุ สมัยและสังคมไทย เล่นร้องกันอยูท่ วั่ ไปจวบจนเวลานับร้อยปี ยังเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย ไม่
เชย หรื อโบราณไม่เก่าคร่ าครึ ไม่ลา้ หลังคลัง่ ชาติแต่ประการใด ถึงแม้กาลเวลาจะทาให้ดนตรี ไทย ถูกคนรุ่ น
ใหม่ยดั เยียดความเป็ นโบราณคร่ าครึ โดยสถาปนาให้เป็ น “ดนตรี ไทยเดิม” ซึ่งดูเหมือนว่าประชาคมคนดนตรี
ไทยทัว่ ผืนแผ่นดินนี้ ทั้งเชิดหน้า ทั้งก้มหน้า ยอมรับความเป็ น ดนตรี ไทยเดิมกันอย่างขืนข่ม ช่างเถอะไม่ว่าจะ
ดนตรี ไทยเดิม ดนตรี ไทยแบบใหม่ ดนตรี ไทยร่ วมสมัย ดนตรี ไทยแบบแผน ดนตรี ไทยขนบ นอกขนบ หรื อ
สารพัน สาระเพประดามี ที่คนนอกวงดนตรี ไทยจะกล่าวถึงความเป็ นดนตรี ไ ทย นอกจากไม่ฟัง หางตายังไม่
เหลียวแลดนตรี ไทย เอาเสี ยเลย จึงกลายเป็ นดนตรี ไทยเดิม เพลงไทยเดิม หรื อสรรหา ปั้ นแต่งคามาเรี ยก ให้
เห็นถึงความเชย ยืดยาด น่าเบื่อ ต้องทันสมัย ใครมีเรี่ ยวแรงอนุรักษ์ ส่งเสริ ม ผลักดัน ก็ทากันไป ใครมีจิตใจคับ
แคบ มองว่าล้าหลังคลัง่ ชาติ จะขยี้ขยา กระแทกกระทั้นทุบตีความเป็ นดนตรี ไทยก็ทาไป
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แต่ดนตรี ไทย เพลงไทย คนเล่น คนร้อง ดนตรี ไทย
เพลงไทยก็ ยงั คงเป็ นสิ่ งเดี ย วที่ จบั ต้องได้ทนั ที เมื่อต้องการ
แสดงความเป็ นชาติ ใ ห้ค นอื่ น เห็ น เหตุ เ พราะศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมด้านดนตรี ไทย มันเป็ นของไทยอย่างชัดเจน ถึงจะ
ละม้ายคล้ายคลึงกับชาติเพื่อนบ้านแลกกันไปถ่ายกันมา จน
แต่ละชาติมีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะในที่สุด ต่างคนต่างมี
ความงดงามไพเราะ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ไม่ได้ดอ้ ย
หรื อเด่นกว่ากันดัง่ นี้ แล

ครู เ ลื่ อ น สุ น ทรวาทิ น (ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ / อาจารย์
พิเศษ) กับ วงดนตรี ไ ทยมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า น
สมเด็จเจ้าพระยา ความรุ่ งเรื องในอดีตจนถึงปัจจุบนั

อ้างอิง : ถาวร สิกขโกศล. พระอาทิตย์ชิงดวง พระจันทร์ เด่ น. ศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 5 ฉบับที่ 11 กันยายน 2527.
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...ปกิณกะ
แนะนาห้องเกียรติประวัติบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์กบั การพัฒนา
วัชรา คลายนาทร
ภายหลังการทาสนธิ สัญญาเบาว์ริงเป็ นต้นมาได้มีชาวตะวันตกเข้า มาค้าขายและตั้งบ้านเรื อน
อยูใ่ นประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจึงทรงเห็นว่าสภาพบ้านเมือง
ในเวลานั้นยังขาดการพัฒนาที่เอื้อให้ประเทศไทยเจริ ญทัดเทียมกับชาติตะวันตก โดยเริ่ มจากเหตุการณ์
ในปี พ.ศ. 2404 บรรดากงสุ ลในไทยได้เข้าชื่อกราบบังคมทูลขอให้สร้างถนนโดยอ้างว่าพวกชาวยุโรป
ไม่มีถนนที่จะขี่รถม้าสาหรับตากอากาศจึงทาให้เจ็บไข้ได้ง่าย คากราบบังคมทูลดังกล่าวน่ าจะทาให้
พระองค์ทรงขุ่นเคื องพระราชหฤทัย เพราะการอ้างเหตุผลในการสร้ างถนนนั้นเป็ นเพียงเพื่อการขี่มา้
ตากอากาศ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่น่าจะให้ความสาคัญ ดัง
ความตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารว่า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว

สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่ วง บุนนาค)

“... ครั้ นมาถึงเดือน 3 พวกกงสุลเข้ าชื่ อกันมีหนังสื อถวาย
ว่ า ชาวยุโรปเคยขี่รถม้ าเที่ ยวตากอากาศได้ ความสบาย ไม่ มีไข้
เข้ ามาอยู่ที่กรุ งเทพมหานครไม่ มีถนนหนทางที่ จะขี่ รถม้ าไป
เที่ ย ว พากั น เป็ นไข้ เ นื อ งๆ ได้ ท รงทราบหนั ง สื อ แล้ ว ทรง
พระราชดาริ เห็ นว่ าพวกยุโรปเข้ า มาอยู่ใ นกรุ งมากขึ ้นทุ กๆปี
ด้ วยประเทศบ้ านเมืองเขามีถนน หนทางก็เรี ยบรื่ นสะอาดไป
ทุกบ้ านทุกเมื อง บ้ านเมื องของเรามี แต่ รกเรี ้ ยว หนทางก็เป็ น
ตรอกเล็กซอกน้ อย หนทางใหญ่ ก็เปรอะเปื ้ อนไม่ เป็ นที่ เจริ ญตา
ขายหน้ าแก่ ชาวนานาประเทศ เขาว่ ามาเป็ นการเตือนสติเพื่อจะให้
บ้ านเมื องงดงามขึ น้ จึ่งโปรดเกล้ าฯ ให้ พณฯ ท่ านเจ้ าพระยา
ศรี สุริยวงศ์ ที่พระสมุหกลาโหมเป็ นแม่ กอง จึ่ งให้ พระอิ นทรา
ธิ บดีสีหราชรองเมืองเป็ นนายงาน ได้ จับการทาตั้งแต่ ณ วันพุ ธ
เดื อน 3 ขึน้ 6 คา่ และทาทางก่ อถนนที่ สะพานเหล็กริ มวังเจ้ า
เขมรออกไป...” (ทิพากรวงศ์, 2506: 601-602)
พระราชวิ นิ จ ฉั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2404 ที่กล่าวมานี้ จึงนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การพัฒนาบ้านเมื องไปสู่ การเป็ นอารยประเทศ อย่างไรก็ตาม
ในรั ชสมัยของพระองค์ยงั มีการพัฒนาอื่ นๆเป็ นจานวนมากที่
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้า เช่น การ
ต่อเรื อกลไฟตามแบบยุโรป การขุดคูคลองเพื่ออานวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ ง โดยเฉพาะคลองผดุงกรุ ง เกษม
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และคลองดาเนิ น สะดวก ซึ่ ง โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) เป็ นแม่กองในการ
ขุด คลองดัง กล่ า ว แต่ ใ นที่ น้ ี จะได้ก ล่ า วถึ ง การสร้ า งถนนเจริ ญ กรุ ง และเหตุ ก ารณ์ ต่ อ เนื่ อ งในการที่
เจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ได้รับสนองพระบรมราชโองการในการพัฒนาประเทศ

ถนนเจริญกรุง (New Road)
ถนนเจริ ญ กรุ ง เป็ นถนนแห่ ง แรกของไทยที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามแบบชาติ ต ะวัน ตก และนับ ว่ า เป็ น
เหตุการณ์แรกของการพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ อารยประเทศ เริ่ มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์เป็ นผู ้
รับผิดชอบในการสร้างถนนสายนี้ ซึ่ งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี คือระหว่างพ.ศ. 2404-2407
โดยมีนายเฮนรี อาลบัสเตอร์ (ต้นสกุลเศวตศิลา) เป็ นผูส้ ารวจแนวถนนและเขียนแผนผังถนน

แผนทีแ่ สดงเส้ นทางของถนนเจริญกรุ ง

ถนนเจริญกรุ งในอดีต

การสร้างถนนเจริ ญกรุ งได้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ถนนเจริ ญกรุ งตอนใน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405
โดยเจ้าพระยายมราช (ครุ ฑ บ่วงราบ) เป็ นแม่กอง ถนนเจริ ญกรุ งตอนในจะอยู่ในเขตกาแพงเมือง โดยมี
ความยาวไม่มากนัก เริ่ มจากถนนท้ายวังจนถึงสะพานเหล็กหรื อสะพานดารงสถิต สะพานนี้ ในสมัยก่อน
เรี ยกว่า สะพานเหล็กบน เป็ นสะพานที่ขา้ มคลองรอบกรุ งหรื อคลองโอ่งอ่าง และถนนเจริญกรุ งตอนใต้
หรื อ ถนนเจริ ญกรุ งตอนล่ าง ซึ่ งเริ่ มสร้างขึ้นก่อนถนนเจริ ญกรุ งตอนใน เมื่อ พ.ศ. 2404 โดยเจ้าพระยา
ศรี สุริยวงศ์เป็ นแม่กอง ในสมัยนั้นถนนเจริ ญกรุ งตอนใต้จะอยูน่ อกกาแพงเมือง เริ่ มตั้งแต่สะพานเหล็กบน
ผ่านวัดมังกรกมลาวาสซึ่ งเป็ นย่านการค้าของชาวจีน ข้ามคลองผดุงกรุ งเกษมใกล้กบั ตลาดน้อย โดยสร้าง
เป็ นสะพานอีกแห่ งหนึ่ งซึ่ งในเวลานั้นเรี ยกว่าสะพานเหล็กล่าง ปั จจุบนั นี้ เรี ยกว่าสะพานทิพยเสถียร อนึ่ ง
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สะพานดารงสถิตและสะพานทิพยเสถียรทั้ง 2 แห่งนี้เจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการก่อสร้าง
เช่นกัน
จากสะพานทิพยเสถียรนี้ ถนนเจริ ญกรุ งจะทอดยาวผ่านเขตบางรัก ซึ่ งในเวลานั้นเป็ นย่านการค้า
และย่านที่อยูอ่ าศัยของชาวตะวันตก ตอนปลายของถนนเจริ ญกรุ งจะไปสิ้ นสุ ดที่บางคอแหลม ซึ่ งในเวลา
นั้นเรี ยกว่าตาบลดาวคะนอง และเรี ยกตอนปลายถนนเจริ ญกรุ งว่า ถนนตก ตามที่ชาวบ้านนิยมเรี ยกกันมา
แต่เดิม ถนนเจริ ญกรุ งมีเส้นทางที่ค่อนข้างขนานไปกับแม่น้ าเจ้าพระยาและมีความยาวประมาณ 8,575
เมตร เป็ นถนนที่มีความเก่าแก่นานนับ 150 ปี จึงถือได้ว่าเป็ นถนนของอดีตแห่ งความทรงจา เนื่ องจาก
พื้นที่หลายแห่ งในสองฝั่งของถนนสายนี้ ยงั คงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่ งได้แก่ร้านค้าและชุมชนบนสองฝั่ง
ถนน ที่สาคัญได้แก่ ย่านคลองถม เวิ้งนครเกษม และชุมชนต่างๆหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของฝั่งถนนเจริ ญกรุ งที่ต่อเนื่องไปจนถึงถนนเยาวราช นอกจากนี้ ยงั มี
อาคารเก่าแก่ทรงยุโรปอีกหลายแห่ ง เมื่อสร้างถนนเจริ ญกรุ งเสร็ จคนทัว่ ไปนิ ยมเรี ยกว่า ถนนใหม่ และ
ชาวยุโรปเรี ยกว่า นิวโรด (New Road) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามว่า
"ถนนเจริ ญกรุ ง" ซึ่งความหมายถึงถนนแห่งความเจริ ญรุ่ งเรื องของบ้านเมือง

ย์

สะพานดารงสถิตหรือสะพานเหล็กบน
ถนนเจริญกรุ งในปัจจุบัน
ยังคงเห็นทางรถรางในอดีต

สะพานทิพยเสถียรหรือสะพานเหล็กล่าง
ร้ านขายของเก่าริมฝั่งถนนเจริญกรุ ง

37

การศึกษาดูงานเพือ่ การพัฒนา
ในระหว่างการเริ่ มก่อสร้างถนนเจริ ญกรุ ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิศณุ นารถนิ ภาธร ซึ่งในเวลานั้นทรงเป็ นอธิบดีกรม
พระคลังมหาสมบัติ และเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่สมุหกลาโหม ไปศึกษาดูงานการพัฒนา
บ้านเมืองที่สิงคโปร์และปี นัง เพื่อนาการศึกษาดูงานดังกล่าวมาปรับปรุ งประเทศตามคติฝรั่ง

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ
กรมหมืน่ วิศณุนารถนิภาธร

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพทรงกล่าวถึ ง
พระประวัติของกรมหมื่นวิศ ณุ นารถนิ ภาธรไว้ว่า เดิ ม
ทรงพระนามว่ า พระองค์ เ จ้า สุ ป ระดิ ษ ฐ์ ทรงเป็ น
พระโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาน้อยซึ่ งเป็ นพระ
ราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช กรมหมื่น
วิศณุ นารถนิ ภาธรทรงมีความแกล้วกล้าและชาญฉลาด
เป็ นที่ทรงโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้า
เจ้าอยู่หัว และยัง ทรงเคยเสด็จ ไปรบกับญวนร่ ว มกัน
ดัง นั้น เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว มี
พระราชประสงค์ที่ จ ะพัฒ นาบ้า นเมื อ งไปสู่ ก ารเป็ น
อารยประเทศจึ งทรงไว้ว างพระราชหฤทัย พระโอรส
องค์น้ ี ดังความตอนหนึ่ งในพระนิ พ นธ์ของสมเด็จ
กรมพระยาดารงราชานุภาพดังนี้

“... ต่ อมาเมื่อปี ระกา จุลศักราช 1223 พ.ศ. 2404 ได้ โปรดให้ เสด็จออกไปตรวจ
การงานต่ างประเทศกับสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ แต่ ยงั เป็ นเจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์
ที่สมุหพระกลาโหม ได้ เสด็จไปถึงเมืองสิ งคโปร์ และเกาะหมาก เป็ นครั้ งแรกที่เจ้ านายใน
พระราชวงศ์ นีไ้ ด้ เสด็จไปถึงที่นั้น ...” (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2459: 15)
อย่างไรก็ตามในปี ต่อมาคือ พ.ศ. 2405 กรมหมื่นวิศณุ นารถนิ ภาธรประชวรและสิ้ นพระชนม์เมื่อ
พระชนมายุเพียง 38 ปี และจากข้อความในพระนิพนธ์ดงั กล่าวจะเห็นได้ว่า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์เป็ นขุนนางคนแรกของไทยที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวทางของชาติตะวันตก
เนื่ องจากสิ ง คโปร์ แ ละปี นัง ที่ ท่า นได้เ ดิ น ทางไปในเวลานั้น เป็ นเมื อ งขึ้ น ของอังกฤษ และอังกฤษได้
จัดระบบการบริ หารดินแดนดังกล่าวตามวัฒนธรรมของประเทศตน อนึ่ ง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์น่าจะมี ส่วนร่ วมในการกราบบังคมทูลเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการสร้ างถนนสายสาคัญในสมัย
รัชกาลที่ 4 นับตั้งแต่การสร้ างถนนเจริ ญกรุ งเป็ นต้นมา รวมทั้งการสร้างสะพานและอาคารต่างๆตาม
แบบอย่างยุโรป
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การพัฒนาชุมชนของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
แม้ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์จะได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสิ งคโปร์
และปี นังไม่มากนัก เนื่ องจากขณะนั้นสิ งคโปร์ และปี นังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษได้ประมาณ 40 ปี
แม้กระนั้นก็ตามยังมีผลสื บเนื่องจากการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่การที่ท่านได้นาบุคลากรระดับผูน้ า
และครัวเรื อนต่างๆจากดินแดนทางใต้ตามเส้นทางที่ท่านได้เดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว และได้ชวน
บุคคลเหล่านั้นให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่กรุ งเทพฯ ภายในพื้นที่ในการปกครองของท่าน บุคคลเหล่านี้ จึงได้
เข้ามาตั้งถิ่นฐานร่ วมกันเป็ นชุมชนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบ้านเมืองไทย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์เป็ นผูท้ ี่มี ศกั ยภาพอย่างสู งในการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ก่อนที่
ท่านจะเดิ นทางไปศึ กษาดู งานที่สิงคโปร์ และปี นัง ดังจะเห็ นได้จากการที่ ท่านได้ส่งเสริ มสมาชิ กใน
ชุมชนรอบนิ วาสสถานของท่านให้ใช้ความรู ้ความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้ นเมือง
จึงทาให้สมาชิกที่เป็ นคนเก่าแก่ของชุมชนยังคงระลึก
ถึงพระคุณของท่านมาจนถึงทุกวันนี้ ดังเช่นเมื่อครั้ง
ที่ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยายังด ารง
สถานะเป็ นวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษา
ได้ลงพื้น ที่ สอบถามประวัติของชุ มชนวัด ลาว (วัด
บางไส้ไก่) ชุมชนวัดมอญ (วัดประดิษฐาราม) และ
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ (มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน) ซึ่งสมาชิก
ในชุ มชนเหล่ านี้ ต่ างกล่ าวถึ งการรวมตัวของชุ ม ชน
มาตั้ งแต่ อ ดี ต อั น สื บเนื่ องมาจากการที่ หั ว หน้ า
ครัวเรื อนต่างๆในชุมชนสามารถประกอบอาชีพการงาน
ในกิ จการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
โดยเฉพาะการต่อเรื อและการประจาการในเรื อ ซึ่ งอยู่
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ในการบัง คับ บัญ ชาของท่า น ดัง พระนิ พ นธ์ข อง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยา
เป็ นที่เ คารพสั ก การะของคนทั่ ว ไปในชุ ม ชน
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเรื่ อง ความทรงจา
ความตอนหนึ่ งว่า “... ส่ วนพวกมอญที่เคยขึน้ อยู่ในกระทรวง กลาโหมนั้น ก็โปรดให้ คงอยู่ในบังคับ
บัญชาของเจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์ ซึ่ งเป็ นผู้จัดการทหารเรื อ ...” ข้อความที่กล่าวนี้ ตรงกับการให้สัมภาษณ์
ของคนในชุมชนวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) ว่า บรรพชนของตนเคยเป็ นทหารในสังกัดสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์ ทาหน้าที่ต่อเรื อและประจาการรบ (วัชรา คลายนาทร, 2544: 85-90) สมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุ ภาพยังได้นิพนธ์ไว้ว่าประเทศไทยเริ่ มมีการใช้เรื อไฟเป็ นเรื อรบและเรื อพาหนะตั้งแต่
ปี มะเมีย พ.ศ. 2401 และพวกมอญเป็ นทหารมรี นสาหรับเรื อรบ (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ,
2514: 159-161) อนึ่ ง ทหารมรี นหรื อทหารมะรี น (marine) หมายถึงทหารเรื อพรรคนาวิกโยธิน ซึ่ งทา
หน้าที่ในการรบอย่างทหารบก โดยได้รับการยกย่องในความเคร่ งครัดทางวินัย ในระยะเริ่ มแรกทหาร
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มะรี นจะสังกัดกรมอรสุ มพลซึ่งเป็ นกรมในบังคับบัญชาของเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ ส่ วนใหญ่ทหารเหล่านี้
จะเป็ นกองเกียรติยศสาหรับรับเสด็จตามธรรมเนียมฝรั่ง (พลเรื อตรี แชน ปัจจุสานนท์, 2508: 345-346)
สมาชิ กชุ มชนต่างๆที่ต้ งั อยู่รายรอบนิ วาสถานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ลว้ นมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะการเป็ นกาลังแรงงานในการขุด
คูคลองเพื่อการต่อเรื อที่อยูใ่ นการอานวยการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์และการนาเรื อจากอู่
ต่อเรื อลงสู่ แม่น้ า นอกจากนี้ ยงั มีการขุดคลองเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งส่ วนใหญ่
ได้กาลังแรงงานจากชาวลาวและชาวมอญในชุมชนดังกล่าว (ส. พลายน้อย, 2537: 83-86)
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ (มัสยิดนู รุ้ลมู่บีน) เป็ นชุมชนหนึ่ งที่น่าจะใช้กรณี ศึกษาเกี่ยวกับงานการ
พัฒนาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ปั จจุบนั ชุมชนแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ ริ เวณสี่ แยกบ้านแขกใกล้กบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกาเนิ ดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2404 อันสื บเนื่ องจากการที่สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาบ้านเมืองพร้อมกับกรมหมื่นวิศณุ นารถ
นิ ภาธรที่สิงคโปร์ ในขณะที่ เดินทางกลับมายังกรุ งเทพฯ ท่านได้ตรวจเยี่ยมหัวเมืองภาคใต้เรื่ อยมาและ
พบว่าชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูตามหัวเมืองดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีฝีมือทางการช่างและการก่อสร้างอย่างดีเยี่ยม
จึงได้รวบรวมบุคคลเหล่านั้นให้เดินทางมากับท่านด้วย ส่ วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิมจากเมืองปัตตานีและสตูล
ซึ่ งล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในด้านงานช่างและเป็ นผูน้ าทางศาสนา สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ยงั ได้นาทายาทของเจ้าเมืองปั ตตานี ร่วมเดิ นทางมาด้วยเพื่อให้กลุ่มชนดังกล่าวมีความ
สามัคคี และร่ วมกันพัฒนาบ้านเมื องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเดิ นทางมาถึ งกรุ งเทพฯ ท่านได้มอบที่ดินให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ ได้อยู่อาศัย ผูค้ นจึ งพากันเรี ยกชาว
มุสลิมกลุ่มนี้ ว่า “ก๊กสมเด็จ” หรื อ “มุสลิมบ้านสมเด็จ” หรื อ “บ้านแขก” จนกลายเป็ นชื่อของสี่ แยกบ้าน
แขกในปั จจุบนั นี้ สาหรับชื่อที่เรี ยกว่า “บ้านแขก” นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ “บ้านมอญ” และ “บ้านลาว”
ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่ ต้ งั มาก่ อนชุ มชนมุ สลิ มในพื้นที่ น้ ี แต่ก ลุ่มชาวมุสลิ มดังกล่าวพอใจที่ จะเรี ยกตนเอง
ว่า “มุสลิมบ้านสมเด็ จ” ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็ นคนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุ ริยวงศ์
(อับดุลมายิด ซาเซ็น, 2538: 1-9)

ชุ มชนมัสยิดบ้ านสมเด็จ (มัสยิดนู ร้ ุ ลมู่บีน)
(ซ้ าย) สุ เหร่ าของชุ มชน (กลาง) พิธีแต่ งงานของสมาชิ กในชุ มชน (ขวา) เด็กนักเรี ยนในชุ มชน
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อับดุ ลมายิด ซาเซ็ น กล่าวว่า ในเวลานั้นชุ มชนมุสลิมบ้านสมเด็จมีพ้ืนที่ กว้างใหญ่มาก โดยมี
อาณาเขตต่ อ จากหมู่ บ ้า นลาวจรดริ ม คลองบางไส้ไ ก่ ข า้ งวัด น้อ ย (วัด หิ รั ญ รู จี ) อี ก ทั้ง ยัง มี พ้ื น ที่ เ ลี ย บ
คลองสานข้างวัดพิชยั ญาติ และย้อนมาจนเกือบจรดจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ต่อมา
เข้าใจว่าพื้นที่ส่วนหนึ่ งของชุมชนได้ถูกเวนคืนเพื่อนาไปใช้ในการขยายถนนจากสะพานพระพุทธยอดฟ้ า
มาจนถึงบริ เวณสี่ แยกบ้านแขก) ซึ่งแสดงว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ได้ให้ความคุม้ ครองดูแล
กลุ่มชนชาวมุสลิมที่ท่านได้นามานี้เป็ นอย่างดี โดยได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสาหรับทากุโบร์เพื่อประกอบพิธี
ทางศาสนา และส่ วนที่เหลือนั้นท่านสั่งให้แบ่งปั นกันไปเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพ เมื่อได้
จัดที่อยูข่ องชุมชนเป็ นสัดส่ วนดีแล้วสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ได้เรี ยกตัวผูม้ ีฝีมือทางการช่าง
จากชุมชนไปใช้งานก่อสร้างสถานที่สาคัญหลายแห่ งรวมถึงงานต่อเรื อกาปั่ นรบหลายลา และเมื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิ นในสมัยรั ชกาลที่ 5 ท่านได้รับชาวมุสลิ ม
หลายคนในชุ มชนแห่ งนี้ เข้ารั บราชการในหน่ วยงานต่างๆจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และได้รับ
พระราชทานนามสกุลในเวลาต่อมา สาหรับผูท้ ี่มิได้รับราชการนั้นก็สามารถประกอบอาชีพในชุมชน
อย่างมีความสุ ขตามอัตภาพโดยไม่เดือดร้อน เพราะชุมชนนี้ มีกุง้ ปลาในลาคลองชุกชุมมากจึงสอดคล้อง
กับถิ่นฐานเดิมที่เคยทาการประมงมาก่อน (อับดุลมายิด ซาเซ็น, 2538: 5-8)

การพัฒนาในระยะเป็ นผู้สาเร็จราชการแผ่ นดิน
การที่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุ ริยวงศ์จะดารงตาแหน่ งผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิ นนั้นได้มี
พระราชวินิจฉัยในเรื่ องนี้ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ดังที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้
ดังนี้
“... พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงไม่ ป ระมาท จึ ง ทรง
พระราชดาริ เตรี ยมการเผื่อจะต้ องมีผ้ อู ื่ นสาเร็ จราชการแผ่ นดิน (Regent) ด้ วย ก็ในเวลา
นั้ น เห็ น ชั ด ว่ า มีแ ต่ เ จ้ า พระยาศรี สุ ริ ย วงศ์ ค นเดี ย วซึ ่ ง ทรงความสามารถอาจจะเป็ น
ผู้สาเร็ จราชการแผ่ นดิ น ได้ ...” (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2514: 165-166)
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคต ได้พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้
พระราชวงศ์และข้าราชการปรึ กษาหารื อกัน สุ ดแต่จะเห็ นพร้อมกันว่าพระบรมวงศานุ วงศ์พระองค์ใด
สามารถปกครองให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้ก็ให้ถวายราชสมบัติแก่พระราชวงศ์พระองค์น้ นั ที่ประชุมเห็นชอบ
โดยมติ เป็ นเอกฉัน ท์ใ ห้สมเด็จพระเจ้า ลู ก ยาเธอ เจ้าฟ้ าจุ ฬ าลงกรณ์ กรมขุน พินิตประชานาถ ขึ้ น เป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ และเห็ นชอบพร้ อมกันให้เ จ้าพระยาศรี สุริยวงศ์เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิ นจนกว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์จะทรงพระผนวช คือในพ.ศ. 2416 เมื่อพระชันษาครบ 20 ปี
ดังนั้นเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์จึงต้องเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินเป็ นเวลา 5 ปี คือในระหว่าง พ.ศ. 24112416
อย่างไรก็ตามการเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินในเวลานั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย ดังที่สมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ดงั นี้
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“... นโยบายเมื่อมีผ้ สู าเร็ จราชการแผ่ นดินดูพยายามดาเนินตามทางพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเป็ นหลัก แต่ มีความลาบากเป็ นข้ อสาคัญ
อย่ างหนึ่ ง ด้ วยเมื่อรั ชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเป็ นผู้ทรง
พระราชดาริ เจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์ เป็ นผู้กระทาการให้ สาเร็ จดังพระราชดาริ เปรี ยบ
เหมื อ นแม่ ทั พ กับ เสนาธิ ก าร ครั้ น สิ ้ น รั ช กาลที่ 4 หน้ า ที่ ทั้ ง สองอย่ า งนั้ น มาตกที่
เจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์ แต่ คนเดี ยว ท่ านเห็นจะรู้ สึ กลาบากใจในข้ อนี ม้ าตั้งแต่ แรก...”
(สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2514: 202-203)
ในระหว่างการทาหน้าที่ผสู ้ าเร็ จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์น้ นั ไม่
ปรากฏว่ามีภยั อันตรายร้ายแรงที่คุกคามต่อประเทศชาติแต่อย่างใด มีเพียงการปราบปรามโจรผูร้ ้ายและ
การแก้ไขปัญหาพวกอั้งยี่ รวมทั้งการปราบปรามฝิ่ นเถื่อนและการยุติความขัดแย้งกับกงสุ ลอังกฤษ
งานพัฒนาที่สาคัญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ในระหว่างการเป็ นผูส้ าเร็ จราชการ
แผ่นดิ นได้แก่ การพัฒนาบุคคลที่สาคัญที่สุดของประเทศชาติในเวลานั้น ซึ่ งหมายถึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในขณะที่ทรงพระเยาว์ แม้ว่าในเวลานั้นความรู ้และทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องของการ
พัฒนา (development) มิได้เผยแพร่ เข้ามาในประเทศไทย แต่จะเห็นได้ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างกว้างไกล ท่านได้มีส่วนสาคัญในการพัฒนาพระเจ้า
แผ่นดินผูย้ งั ทรงพระเยาว์ให้ทรงได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ นอกจากเป็ นการ
พัฒ นาเพื่ อ เตรี ย มการให้ ท รงเป็ นพระมหากษัต ริ ย ์ ที่ มี พ ระราชจริ ย วัต รเฉกเช่ น พระมหากษัต ริ ย ์ใ น
อารยประเทศแล้ว ยังเสริ มสร้ างให้พระองค์ทรงนาประสบการณ์ดงั กล่าวมาพัฒนาชาติบา้ นเมืองไปสู่
ความเจริ ญก้าวหน้าอีกด้วย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
ได้ใ ช้ป ระสบการณ์ ข องท่ า นเมื่ อ ครั้ งที่ ไ ป
ศึกษาดูการพัฒนาในสิ งคโปร์มาเป็ นพื้นฐาน
ในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว ให้ เ สด็ จ ประพาส
สิ งคโปร์ การติดต่อกับสิ งคโปร์ ในเวลานั้น
เป็ นไปอย่างราบรื่ น เนื่ องจากในตอนปลาย
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยูห่ วั เซอร์ แฮร์รี ออร์ด (Sir Harry Ord)
เจ้าเมืองสิ งคโปร์กบั ภรรยาได้ข้ ึนมาเฝ้ าเพื่อดู
สุ ริยุปราคาที่หว้ากอและได้กราบบังคมทูล
ให้เสด็จประพาสเมืองสิ งคโปร์ ซึ่ งพระองค์
ได้ทรงปรึ กษาเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ เจ้า
พระยาศรี สุริยวงศ์กราบบังคมทูลว่า ขอให้มี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว (ประทับพระเก้าอี)้
ฉายพระรู ปหมู่กับเซอร์ แฮร์ รี ออร์ ด ผู้สาเร็จราชการอังกฤษ
ประจาเมื อ งสิ ง คโปร์ และคณะ ณ พลั บ พลาค่ า ยหลวง
บ้ านหว้ ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2411

ที่มา: (กรมศิลปากร, 2548: 19)

42

เวลาเตรี ยมการเสี ยก่อน แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตภายหลังการเสด็จ
กลับ จากหว้า กอ (สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชา
นุภาพ, 2514: 257)
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพยังทรง
กล่าวถึงพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ
พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ทรงเล่าถึ งสาเหตุการ
เสด็จประพาสสิ งคโปร์ในครั้งแรกไว้ดงั นี้
เซอร์ แฮร์ รี ออร์ ด (Sir Harry Ord)

“... ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรั บสั่ งเล่ า บางที
ข้ าพเจ้ าจะจากระแสรั บสั่งบกพร่ องไปบ้ างแต่ คงไม่ ผิดใจความ รั บสั่งว่ าเรื่ องพระเจ้ าแผ่ นดิน
ที่ ยังทรงพระเยาว์ และมีรีเยนต์ สาเร็ จราชการแทนพระองค์ อย่ างเมื่อแรกในรั ชกาลที่ 5 นั้น
ถึงเคยมีในเมืองไทยมาแต่ ก่อน ก็ช้านานหลายร้ อยปี มาแล้ ว ตัวอย่ างที่ปรากฏมาในพระราช
พงศาวดารก็ไม่ ส้ ูเป็ นมงคล เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นคนทั้งหลายจึ งพากันคาดคะเนไปต่ างๆ
ว่ าจะเป็ นอย่ างนั้นบ้ าง ว่ าจะเป็ นอย่ างนี บ้ ้ าง ที่ หวาดหวั่ นเกรงเหตุร้ายก็มีมาก ฝ่ ายข้ าง
สมเด็จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ ซึ่ ง เป็ นผู้ ส าเร็ จ ราชการก็เ ห็ น ที จ ะล าบากใจอยู่
เหมือนกัน ด้ วยเห็นว่ าคนพากันหวาดหวั่นเช่ นว่ า และเป็ นเวลาเริ่ มฝรั่ งเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
การที่ เป็ นรี เยนต์ อย่ างไรในเมืองไทยก็ไม่ มีแบบแผนมาก่ อน จึ งเอาใจใส่ สืบสวนถามตาม
พวกชาวต่ างประเทศที่ เชื่ อถือ ถึงแบบแผนรี เยนต์ ต่างประเทศทางยุโรปเขาทาอย่ างไรๆกัน
ได้ คาตักเตือนว่ าสมเด็จพระเจ้ าแผ่ นดินสยามก็ทรงพระเจริ ญพ้ นเวลาเล่ าเรี ยนในโรงเรี ยนแล้ ว
ทางดี ที่สุดนั้นควรจะเสด็จไปทอดพระเนตรเมืองต่ างประเทศให้ ได้ เห็ นการงานและวิ ธีการ
ปกครองของเมืองศิริวิไลย จะได้ เป็ น ประโยชน์ แก่ พระองค์ เวลาเมื่อทรงพระเจริ ญถึงเวลาทรง
ปกครองบ้ านเมืองได้ ด้วยพระองค์ เอง สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ เห็ นชอบด้ วย
คาตักเตื อนอันนี ้ จึ งคิ ดอ่ านเรื่ องการเสด็จประพาสครั้ งนั้น ...” (สมเด็จกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ, 2460: (4)-(5))
ข้อความของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพที่ ทรงกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริ ง
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริย วงศ์ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ ให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผูส้ าเร็ จราชการ
แผ่นดินของท่านเป็ นไปตามแบบอย่างของอารยประเทศ โดยที่ท่านมิได้ปรารถนาจะใช้ตาแหน่งดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพูนอานาจหรื อเพิ่มพูนสถานภาพให้แก่ตนเองแต่อย่างใด และในสภาพที่ขณะนั้นชาติยโุ รปต่างมุ่ง
ขยายอานาจเพื่อเข้ายึดครองประเทศต่างๆในเอเชี ย หากการทาหน้าที่เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิ นของ
สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริย วงศ์เ ป็ นการแสวงหาอานาจมาสู่ ตนเองย่อมน าไปสู่ ภ ัย อัน ตรายแก่
ประเทศชาติ โดยอาจถูกชาติตะวันตกเข้าแทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย ดังที่จีนเคยล้มเหลวจากการ
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ปกครองโดยมีผสู ้ าเร็ จราชการแผ่นดินภายใต้จกั รพรรดิที่ทรงเยาว์วยั ซึ่งเป็ นจุดอ่อนให้องั กฤษร่ วมมือกับ
ประเทศในยุโรปเข้าทาสงครามกับจีนจนได้ครอบครองเมืองสาคัญของจีน
นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพยังทรงกล่าวถึงการที่ชาวต่างชาติได้สอบถามสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ถึงการดาเนิ นการให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปกครอง
บ้านเมืองภายหลังที่ทรงบรรลุนิติภาวะดังต่อไปนี้
“... ครั้ นถึงรั ชกาลที่ 5 เมื่อเจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์ แรกได้ เป็ นผู้สาเร็ จราชการแผ่ นดิน
พวกกงสุลต่ างประเทศ มีมิสเตอร์ นอกส์ กงสุลเยอเนอราลอังกฤษเป็ นต้ น ถามท่ านว่ าคิดอ่ าน
ให้ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงศึ ก ษาวิ ธี ก ารปกครองบ้ า นเมื อ งด้ ว ยประการใด ท่ า น (ระลึ ก ถึ ง
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวที่ยงั ค้ างอยู่ ) ตอบว่ า คิดจะให้ เสด็จไป
ทอดพระเนตรวิธีการปกครองบ้ านเมืองของต่ างประเทศที่ เมืองสิ งคโปร์ และบะเตเวีย พวก
กงสุลก็พากันซ้ องสาธุการและรั บจะไปบอกรั ฐบาลของตนให้ รับเสด็จให้ สมพระเกียรติยศ ...”
(สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2514: 247-248)
การเตรี ยมการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ในเรื่ องการเสด็จประพาสสิ ง คโปร์ ชวา
และอินเดีย ในครั้งนั้นต้องกระทาอย่างรอบคอบ เนื่ องจากเป็ นการเสด็จประพาสที่ใช้เวลานานและใน
เวลานั้นการติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างยากลาบาก หมายกาหนดการประพาสสิ งคโปร์และชวาคือระหว่าง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2413 จนถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2413 รวมเป็ นเวลาถึง 38 วัน และหมายกาหนดการ
เสด็จประพาสอินเดียในพ.ศ. 2414 นั้นเป็ นเวลาถึง 92 วัน อนึ่ งในเวลานั้นสมเด็จกรมพระยาดารงราชา
นุภาพยังทรงพระเยาว์มาก ทรงมีพระชันษาอ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวถึง 9 ปี จึง
มิได้ตามเสด็จไปด้วย แต่ทรงสื บค้นการเสด็จประพาสสิ งคโปร์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จากการสอบถามผูท้ ี่ตามเสด็จไปด้วยในครั้งนั้น ที่สาคัญได้แก่เจ้าพระยาภาณุ วงศ์มหาโกศาธิบดี
(ท้วม บุนนาค) ซึ่งได้ทูลเกี่ยวกับความเป็ นมาในเรื่ องการเสด็จประพาสสิ งคโปร์ไว้ดงั นี้
“... เจ้ าพระยาภาณุ วงศ์ ฯ เล่ าให้ ข้าพเจ้ าฟั งว่ า มีปัญหาเกิดขึน้ ว่ าจะเสด็จประพาสที่
ไหนบ้ าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวใคร่ จะเสด็จให้ ถึงยุโรป แต่ สมเด็จ
เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ไม่ ย อม สมัครให้ เพียงเสด็จเมืองสิ งคโปร์ ด้ วยท่ านได้ เคยไป
เห็นมาเองแล้ ว อ้ างว่ าจะเสด็จไปไกลกว่ านั้นเป็ นการลาบากและหาเรื อแพยาก เมื่อว่ ากัน
ไปมาจึ งตกลงกะว่ าจะเสด็จเมืองสิ งคโปร์ และชวาคราว 1 ถ้ าเป็ นการเรี ยบร้ อยดีจะเสด็จไป
ถึงประเทศอิ นเดียซึ่ งกล่ าวกันว่ าก็ศิริวิไลยคล้ ายกับยุโรปอยู่แล้ ว เมื่อเป็ นการตกลงจึ งบอก
ไปถึงรั ฐบาลอังกฤษและรั ฐบาลฮอลันดา ทั้ง 2 รั ฐบาลนั้นก็แสดงความยินดีรับจะจัดการ
รั บเสด็จให้ สมพระเกียรติยศ รั ฐบาลอังกฤษโดยเฉพาะที่ ปรากฏว่ าอุดหนุนความดาริ ซึ่งจะ
เสด็จประพาสเมืองต่ างประเทศในครั้ งนั้นเป็ นอันมาก ...” (สมเด็จกรมพระยาดารงราชา
นุภาพ, 2460: (5)-(6))
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การเสด็จประพาสในครั้งนั้นเป็ นไปตามการเตรี ยมการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
โดยสอดคล้องกับความเห็นของท่านว่า พระองค์ยงั ไม่ควรเสด็จไปไกลถึงยุโรปเพราะจะเป็ นการเดินทางที่
ยากลาบาก ดังจะเห็นได้จากการเสด็จทางชลมารคจากกรุ งเทพฯ ไปถึงสิ งคโปร์ในครั้งนั้นต้องทรงใช้เวลา
ถึง 7 วัน บันทึกในการเสด็จครั้งนั้นกล่าวว่า ผูท้ ี่ตามเสด็จไปในเรื อพระที่นงั่ พิทยัมรณยุทธประกอบด้วย
เจ้า ขุน นาง ไพร่ คนใช้ รวมจ านวนทั้ง สิ้ น ถึ ง 208 คน ในระหว่ า งนั้น สมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหา
ศรี สุริยวงศ์ได้ติดตามข่าวคราวพร้อมทั้งกากับดูแลการเสด็จประพาสอย่างใกล้ชิด ดังบันทึกกล่าวว่า เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถึ งสิ งคโปร์ เรื อกลไฟบางกอกมาแต่กรุ งเทพฯ ได้รับ
หนังสื อ พณฯ ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินเมื่อเวลาเช้าโมงเศษ ต่อมาในเวลา 4 โมงของเช้าวันนั้นผูร้ ้ ังราชการ
เมืองสิ งคโปร์ได้จดั เรื อกลไฟเล็ก 1 ลา เรื อกรรเชียง 2 ลา มารับเสด็จ (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ,
2460: 9-10)

พระรู ปหมู่ฉายที่ Botanic Garden เมืองสิ งคโปร์ พุทธศักราช 2413
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงถือพระมาลาใต้ พระกลดสี ขาว)
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติสิงคโปร์

ที่มา: (กรมศิลปากร, 2548: 19)
การเสด็จประพาสที่สิงคโปร์ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงนามาเป็ นแบบอย่างในการปรับปรุ งประเทศไทย อนึ่ งผูค้ นทัว่ ไปมักจะเข้าใจผิดว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิรูปประเทศภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรป การเสด็จประพาสยุโรป
ครั้งแรกนั้นเพิ่งเริ่ มขึ้นเมื่อพ.ศ. 2440 แต่การปฏิรูปประเทศของพระองค์เริ่ มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2416 เป็ นต้นมา
ภายหลังการเสด็จประพาสสิ งคโปร์ ชวา และอินเดีย เพียง 2-3 ปี เท่านั้น เช่นทรงเริ่ มการเลิกทาส ทรงเริ่ ม
ตั้งสภาที่ปรึ กษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึ กษาในพระองค์ในปี พ.ศ. 2417 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2435 ทรง
จัดตั้งกระทรวงต่างๆแทนการปกครองแบบจตุสดมภ์ที่ใช้มามาแต่ครั้งโบราณ ทรงเลิกจารี ตประเพณี
เกี่ยวกับการลงโทษผูก้ ระทาผิดในคดีต่างๆอย่างทารุ ณตามแบบโบราณและทรงปรับปรุ งระบบการศาล
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ตามแบบอารยประเทศ จึงเห็นได้วา่ การเสด็จประพาสสิ งคโปร์ ชวา และอินเดียในระยะแรกตามการกราบ
บังคมทูลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์น้ นั เป็ นประโยชน์แก่พระองค์และประเทศชาติ อย่าง
ใหญ่หลวง ดังข้อความตอนหนึ่งของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพดังนี้
“... อั นการเสด็จประพาสครั้ งนี ้เป็ นต้ นเค้ าให้ มี การเปลี่ ยนแปลงให้ บ้านเมื องมี
ความสุขความเจริ ญโดยลาดับมา จนยิ่งกว่ ายุคไหนๆที่เคยปรากฏในพระราชพงศาวดาร ....
ด้ วยในเวลาเมื่อเสด็จประพาสครั้ งนั้ น ไทยเราชายยังตัดผมมหาดไทย หญิงยังตัดผมปี ก แม้
ผู้ลากมากดีกย็ ังไม่ สวมถุงน่ องรองเท้ า ยังหมอบคลานเฝ้ าแหนอยู่ทุกแห่ ง ไม่ ต้องป่ วยการ
ไปถึงการอื่น พอเสด็จกลับมาก็เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งต้ นแต่ เลิกตัดผมมหาดไทย แล้ ว
แต่ ง ตั ว สวมถุ ง น่ อ งรองเท้ า ใส่ เสื ้ อ ฟอก และมี ธ รรมเนี ย มยื น เฝ้ า เป็ นต้ น แล้ ว แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมอย่ างอื่ นต่ อมาจนถึงเลิกทาสกรรมกร ...” (สมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ, 2460: (5)-(6))
รายละเอียดของการทรงศึกษาดูงานที่สิงคโปร์น้ นั จะขอยกตัวอย่างบันทึกการเสด็จทอดพระเนตร
สถานที่สาคัญต่างๆของสิ งคโปร์ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2413 ดังต่อไปนี้
“... เวลา 5 โมง ทรงเครื่ องเต็มยศเสด็จไปทอดพระเนตรเรื อรบอังกฤษ (ชื่ อเรื อ
บารุ สซา) แล้ ว เสด็จ ไปบ้ า นปริ กเตี ย เสวยกลางวั น กับ ขุนนางที่ อ ยู่บ้า นปริ ก เตี ย และ
ขุนนางที่ ตามเสด็จ แล้ วทรงเครื่ องตามธรรมเนียม ทรงรถไปทอดพระเนตรที่ ตึกสาหรั บ
ส่ งหนังสื อเมล์ (ไปรษณี ยสถาน) แล้ วเสด็จไปทอดพระเนตรโบสถ์ อังกฤษ (วัดเซนต์
แอนดริ ว) แล้ วเสด็จไปที่ สกูล (แรฟฟั ล) สอนหนังสื อเด็ก แล้ วเสด็จไปทอดพระเนตรที่
รั กษาคนเสี ยจริ ตและรั กษาคนป่ วยไข้ (โรงพยาบาล) เสร็ จแล้ วเสด็จไปทอดพระเนตรที่
เยล์ คือคุกสาหรั บขังคนโทษ ...” (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2460: 15-16)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภายในเวลาเพียงครึ่ งวันของวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2413 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงศึกษาดูกิจการบ้านเมืองของสิ งคโปร์ อย่างมากมาย และทรงนาสิ่ งที่ศึกษาดูงาน
เหล่านั้นมาปรับปรุ งประเทศไทยทุกประการ ได้แก่ การปฏิรูปทางการทหาร การไปรษณี ย ์ และที่สาคัญ
ประการหนึ่ งคื อ การที่ ไ ด้เ สด็จไปดู โรงเรี ยนที่ สิงคโปร์ ซ่ ึ งทาให้พระองค์มีพระราชดาริ ใ นการก่ อตั้ง
โรงเรี ยนขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าพระราชดาริ ของพระองค์ในการก่อตั้งโรงเรี ยน
ราชวิทยาลัย ในที่ดินซึ่ งเคยเป็ นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ เมื่อพ.ศ. 2440 (คิดเป็ น
ปี ไทยคือ พ.ศ. 2439) อันเป็ นพระราชประสงค์ในการตั้งโรงเรี ยนตามแบบอย่างโรงเรี ยนในยุโรปนั้น
น่ าจะทรงได้รูปแบบของการก่อตั้งโรงเรี ยนแห่ งนี้ มาจากการเสด็จประพาสสิ งคโปร์ ชวา และอินเดี ย
นั่น เอง ซึ่ งต่ อมาการก่ อตั้ง โรงเรี ย นดัง กล่ า วได้วิ ว ฒ
ั นาการจนเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ
เจ้าพระยาในปั จจุบนั นี้ สาหรับกิจการในการทรงศึกษาดูงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่ องโรงพยาบาล
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ทั้งที่เป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป (general hospital) ที่ก่อตั้งเป็ นครั้งแรกขึ้นในพ.ศ. 2431 ซึ่งได้แก่โรงพยาบาล
ศิริราช รวมถึงการก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง (specialized hospital) ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลคนเสี ยจริ ตที่
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ต่อมา คือปี พ.ศ. 2432 ที่ตาบลคลองสาน โดยต่อมาได้วิวฒั นาการมาเป็ นโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาและสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยาตามลาดับ ต่อมาทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้ก่อตั้งโรงพยาบาลโรคติดต่อ ซึ่ งวิวฒั นาการมาเป็ นโรงพยาบาลตากสิ นในปั จจุบนั อนึ่ ง โรงพยาบาล
เฉพาะทางทั้ง 2 แห่ ง นี้ ตั้ง ขึ้ น ในพื้ น ที่ ซ่ ึ ง เคยเป็ นของเจ้าพระยาสุ ร วงศ์ไ วยวัฒน์ บุ ต รชายของสมเด็จ
เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ โดยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงติ ด ตามความ
เจริ ญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเหล่านี้จนสิ้ นรัชสมัยของพระองค์ (วัชรา คลายนาทร, 2550: 3-73)
สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิ งานราชการทั้งปวงเพื่อ
จุดมุ่งหมายไปสู่ การพัฒนาให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าแก่ชาติบา้ นเมือง พึงสังเกตได้ว่าการศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาของท่านนั้นเป็ นไปอย่างประหยัด เรี ยบง่ าย และมุ่งไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดแก่ ชาติบา้ นเมื อง
ถึงแม้ว่าการศึกษาดูงานดังกล่าวจะต้องเดิ นทางไปอย่างยากลาบาก ขาดความสะดวกสบายและขาดสิ่ ง
บันเทิงใจต่างๆดังเช่นการศึกษาดูงานในปั จจุบนั จึงสมควรที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานราชการในปั จจุบนั นี้ จะยึดถือไว้
เป็ นแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ การคานึงถึงจริ ยธรรมในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุ ดแก่ชาติ
บ้านเมืองอย่างแท้จริ ง
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...ปกิณกะ

หอประชุมตั้งแต่ครั้งโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สง่าและหรูที่สุดในยุคนั้น
ยังใช้งานได้อยู่จนปัจจุบัน แต่ เก้า อี้นั่ง แบบโรงภาพยนตร์ถูกถอดเก็บ ปรับเปลี่ยนเป็นเก้าอี้
ธรรมดาไปแล้ว หอประชุมหลังนี้ได้รับการยกให้สูงขึ้นจากเดิมอีก 1 เมตร ปรับปรุงใหม่หมด
ตั้งแต่พื้นถึงหลังคา รวมทั้งบันไดทางขึ้น-ลง ด้านหน้าและด้านข้าง สิ้นงบประมาณไปประมาณ
10 ล้านบาท ชั้นล่างซึ่งใช้การไม่ได้มานานเพราะอยู่ต่ากว่าพื้น ปัจจุบันเป็นส่านักงานของส่านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ซ้ องกัง๋ ฉบับสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
เรามั ก ได้ รั บทราบเกี ยรติ คุ ณและ
คุ ณู ป การ ของสมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)ในด้านการทหาร ด้าน
การต่ างประเทศ ด้ า นการคมนาคม ด้ า น
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศ า ส น า ด้ า น ด น ต รี ไ ท ย แ ล ะ
ศิลปะการแสดง จากผูท้ รงคุณวุฒิ ที่คน้ คว้า มา
เผยแพร่ กนั อยูเ่ นืองๆ แต่นอ้ ยนักที่จะมีผกู้ ล่าวถึง
เกียรติคุณและคุณูปการของท่าน ในด้านภาษา
และวรรณกรรม จะมีก็เพียงกล่าวถึง ว่าสมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ มีพระประศาสน์ให้แปลพงศาวดาร

จีนรวม 19 เรื่ อง ผูเ้ ขียนไม่ใช่ผรู้ ู้ในด้านภาษาและ
วรรณกรรมแม้แต่น้อย แต่ เมื่อได้พบเห็นเกียรติ
คุณและคุณูปการด้านดังกล่าวชิ้นหนึ่ งของท่าน ก็
อดไม่ได้ที่จ ะนํามาเล่ าสู่ ก ัน ฟั ง ในหมู่ลูก สุ ริ ย ะ
หรื อกระจายไปสู่ผสู้ นใจทัว่ ไปได้ก็จะเป็ นการดี
อภิ ลั ก ษ ณ์ เ ก ษ ม ผ ล กู ล ก ล่ า ว ถึ ง
ความสามารถและความสนใจเชิงกวี ของสมเด็จ
เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ ในหนั ง สื อ
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 ไว้ว่า
“ในสมั ย รั ชกาลที่ 3 พระสุ ริ ยภั ก ดี (สนิ ท
บุน นาค) มัก เล่ น สั ก วากับ เจ้ านายฝ่ ายหน้ าและ
เพื่อนขุนนาง ประกอบด้ วย สมเด็จพระเจ้ าน้ องยา
เธอเจ้ าฟ้ าจุ ฑ ามณี กรมขุ น อิ ศ เรศรั งสรรค์
(พระบาทสมเด็ จ พร ะปิ่ นเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว )
พระองค์ เจ้ านวม (พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมหลวง
วงษาธิราชสนิท) พระองค์ เจ้ าทินกร(พระเจ้ าบรม
วงศ์ เธอ กรมหลวงภูวเนตรนริ นทรฤทธิ์ ) และอีก
ท่ านหนึ่ งคื อ หลวงสิ ทธิ นายเวรมหาดเล็ก (ช่ วง
บุนนาค) รวมถึงคุณพุ่ม กวีคนสําคัญ ” แสดงว่า
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบ รมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ มี
ความสามารถ ความสนใจในเชิงกวีมาตั้งแต่เป็ น
หนุ่ มและมีความสนใจในภาษาและวรรณกรรม
เรื่ อ ยมา แต่ อ าจเพราะเมื่อ เวลาผ่านไป สมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ มีหน้าที่ ร าชการสู งขึ้น ภาระความ
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รับผิด ชอบมากมายหลายด้านมากขึ้ น จนดํารง
ตําแหน่งผูส้ าํ เร็ จราชการแผ่นดินในต้นรัชกาลที่ 5
ดังที่ ท ราบกัน ดี อยู่ จึ ง ไม่ป รากฏแพร่ หลายถึ ง
เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ละ คุ ณู ป ก า ร ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ
วรรณกรรม จนเมื่อจุลศักราช 1229 (พ.ศ. 2410)
สมเด็ จ เจ้า พระยาฯ ขณะนั้น เป็ นเจ้า พระยา

ปัจจุบนั ยังพิมพ์จาํ หน่ ายกันอยู่ ความเป็ นมาของ
ซ๋ องกั๋ ง ฉบั บ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริ ยวงศ์ ปรากฏในคํา นํา ของสํา นัก พิ มพ์ค ลัง
วิทยา ที่พิมพ์จาํ หน่ ายใน พ.ศ.2505 ว่า “ซ้ องกั๋ง
เป็ นพงศาวดารจี นอีกเรื่ องหนึ่ งที่ ได้ แปลขึน้ เป็ น
ภาษาไทยในภายหลังต่ อมา(ต่ อจากสามก๊ กที่ แปล
เป็ นภาษาไทยในรั ช กาลที่ 1
....ผู้เ ขี ย น)โดยสาเหตุ ห รื อ
มู ล เหตุ ดั ง ไ ด้ ก ล่ า ว ไว้ ใน
ตํานานสามก๊ กนั้น เป็ นฉบับที่
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริ ยวงศ์ ได้ แปลเมื่ อ พ.ศ.
2410 เป็ นหนั งสื อ 82 เล่ ม
สมุ ด ไทย ต่ อมาโรงพิ มพ์
หมอบลัด เลย์ ได้ ตี พิมพ์ เป็ น
ครั้ งแรก ในรั ชกาลที่ 5 เมื่อ
พ.ศ.2422 เป็ นสมุด 5 เล่ มจบ
หน้าปกหนังสื อ “ซ้องกัง๋ ” ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
บริ บูรณ์ ” ในขณะสํานักพิมพ์
หนังสื อ 2 เล่มจบ
คลัง วิท ยาได้เริ่ มพงศาวดาร
ซ้ายมือของสํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร ขวามือของสํานักพิมพ์คลังวิทยา
จีน ซ้องกัง๋ ว่า “วันศุกร์ เดือน
สี่ แรมห้ าคํ่า จุ ลศัก ราชพัน สองร้ อยยี่สิบ เก้ า ปี
ศรี สุ ริ ยวงศ์ อัค รมหาเสนาบดี ที่ ส มุ ห พระ
เถาะ นพศก ฯพณฯที่ ส มุห พระกลาโหม (คื อ
กลาโหม ในปลายรั ชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ผูเ้ ขียน) มี
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) สัง่ ให้แปล อมตะ
พระประสาทสั่งให้ แปลพงศาวดาร มีต อนหนึ่ ง
วรรณกรรมจีนเรื่ อง “ซ้องกัง๋ ” ขึ้น ซึ่งได้รับการ
ชื่อ จุยฮื อ คือ ซ้ องกั๋ง ออกเป็ นคําไทยไว้ เป็ นเรื่ อง
ยอมรับกันว่าเป็ นการแปลเป็ นภาษาไทยสํานวน
ชาวบ้ านอ่ านฟั งเล่ นเหมือนเล่ านิ ยาย มีความว่ า
แรก จากนั้น อี ก หลายสิ บ ปี มี ห ลายสํานั ก พิ ม พ์
.....”
จัดพิมพ์วรรณกรรมดังกล่าวจําหน่ ายในชื่อเรื่ อง
“ซ้อ งกั๋ง ฉบั บ สมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ ” เช่นสํานักพิมพ์คลังวิทยา สํานักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร สมัยต่ อมาก็มีผูแ้ ปลสํานวน
อื่ น ๆและหลายสํา นัก พิ ม พ์จ ัด จํา หน่ า ย แม้ใ น

ในขณะที่สาํ นักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
จัดพิมพ์ซอ้ งกัง๋ ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรี สุริยวงศ์ ออกวางจําหน่ ายในปี พ.ศ. 2514 ใน
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หมอบลัดเลย์ หรื อ แดน บีช บรั ดเลย์
(Dan Beach Bradley) นายแพทย์ชาว
อเมริ กนั เข้ามาในกรุ งเทพฯ ทํางาน
ในคณะหมอสอนศาสนาเพรสไบที
เรี่ ยน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2378 ตรงกับ
รั ชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว (ร.3) มีชื่อเสี ยงเรื่ องการใช้
การแพทย์แผนใหม่รั กษาคนไข้และ
จั ด ตั้ งโรงพิ ม พ์ แ ห่ ง แรกในสยาม
ณ โรงพิมพ์แห่งนี้ ได้ตีพิมพ์ซ้องกัง๋
ฉบับที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ สั่งให้แปลเป็ นครั้ งแรก
ในปี พ.ศ.2422 (ภาพจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )

ก็มีบรรดาศักดิ์เป็ นถึง สมเด็จเจ้ าพระยา
บรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ จึ งนั บได้ ว่ าเป็ น
ห นั ง สื อ ที่ ดี จ ริ ง ๆ เ ล่ ม ห นึ่ ง เ พื่ อ
ประโยชน์ แก่ แผ่นดิน”
“ซ้องกัง๋ ” พงศาวดารจีนเรื่ องนี้
สําคัญอย่างไร สมเด็ จ เจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุ ริ ย วงศ์จึ ง ให้ แปลไว้ จะเป็ น
เพียงให้ “ชาวบ้ านอ่ านฟั งเล่ นเหมือน
เล่านิยาย” เหมือนคํานําของสํานักพิมพ์
ค ลั ง วิ ท ย า ข้ า ง ต้ น ห รื อ มี อ ะ ไ ร
สลักสําคัญกว่านั้น ลึกซึ้งกว่านั้น ดังคํา
กล่าวของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ใน
คํานําของสํานัก พิมพ์ศิลปาบรรณาคารข้างต้น
ที่ ว่ า “ผู้ ที่ รั บสั่ ง ให้ แปลก็มี บ รรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ จึ งนับได้
ว่ าเป็ นหนังสื อที่ ดีจริ งๆเล่ มหนึ่ ง เพื่อประโยชน์
แก่ แผ่ นดิ น” เรามาทําความรู้จ ัก พงศาวดารจี น
เรื่ อง นี้ กั น ก่ อน ดี ก ว่ า แล้ ว ให้ ท่ า น ผู้อ่ า น
จินตนาการกันเองตามพลังสติปัญญาของแต่ละ
ท่านว่า ทําไมสมเด็ จเจ้าพระยาฯ จึ งสั่งให้แปล
“ซ้องกัง๋ ” ไว้ให้ชาวบ้านได้อ่านกัน

คํานําได้ยกวาทะของสมเด็ จ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภ าพ มาลงไว้ความว่า “หนังสื อสามก๊ ก
ที่แปลเป็ นภาษาไทยได้ อ่านกันจนนับถืออยู่แล้ ว
สมกับที่อ้างว่ าแปลในรั ชกาลที่ 1 ใช่ แต่ เท่ านั้นมี
เค้ าเงื่อนที่จะสันนิษฐานต่ อไปอีกว่ า ความนับถือ
เรื่ องสามก๊ ก ดังในพระราชนิพนธ์ นั้นเป็ นมูลเหตุ
ให้ แปลหนั ง สื อ พงศาวดารจี น เรื่ องอื่ น ๆใน
รั ชกาลภายหลังต่ อมา ข้ อนี ้มีอยู่ในจดหมายเหตุ
เป็ นหลัก ฐานอยู่แล้ ว และซ้ องกั๋งก็น่ าจะได้ ถูก
แปลมาด้ วยในสมัยรั ชกาลที่ 5 ซึ่งผู้รับสัง่ ให้แปล

สภาพหนังสื อ “ซ้องกัง๋ ” ในปัจจุบนั ที่ยงั วางอยูบ่ นชั้นหนังสื อในห้องมุด (สํานักวิทยบริ การ) ของมหาวิทยาลัย
บางแห่ง จากสํานักพิมพ์คลังวิทยา วางจําหน่าย พ.ศ.2505 สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร วางจําหน่ าย พ.ศ.2514
สภาพไม่เห็นหน้าปกแล้ว ได้รับการซ่ อมแซมเป็ นปกแข็ง กระดาษเหลืองกรอบเหมือนกัน
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เริ่ มจากความยิ่ง ใหญ่ ข องวรรณกรรม
จีนเรื่องนี้ “ซ้องกัง๋ ” ได้รับการยกย่องเป็ น 1 ใน
4 สุ ดยอดวรรณกรรมเรื่ องยิ่งใหญ่ ของจี น อันมี
สามก๊ก (เรี ยกตามภาษาจีนกลางว่า ซานกัว๋ เอี่ยน
อี้) ไซอิว๋ (ซีอ๋วิ จี้) ความฝันในหอแดง (หงโหลว
เมิ่ ง ) และซ้ องกั๋ ง (สุ ย หู่ จ้ ว น) ซ้ อ งกั๋ ง เป็ น
พงศาวดารจี น ที่ ไ ด้รั บ การประเมิ น ว่ า เป็ น
วรรณกรรมเอกของโลก ด้ ว ยคุ ณ ค่ าทาง
วรรณศิลป์ เป็ นวรรณกรรมของมวลชน เหมาะ
สําหรับผูค้ นทุกรุ่ น ทุกวัย กระทรวงศึกษาธิการ
ของจี น กํา หนดให้ นั ก เรี ยนมัธ ยมต้ อ งอ่ า น
วรรณกรรมเรื่ องนี้ มี ผกู ้ ล่ าวว่ ามี ก ารแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ภาษา
กนกพร นุ่มทอง เขียนบทควม “ซ้ องกั๋ง
กบฏที่ย อมจานน” ในหนังสื อศิลปวัฒ นธรรม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 ว่าซ้องกัง๋ มีเค้าเรื่ อง
ในประวัติ ศาสตร์ น้อย เรื่ องแต่ งมีมาก ต่ างกับ
สามก๊กซึ่งมีความจริ งทางประวัติศาสตร์ มาก วง
วรรณกรรมจี นจึ งจัดให้ซอ้ งกัง๋ เป็ นนิ ยายวีรชน
ไม่ใช่ นิ ยายอิงพงศาวดารอย่างสามก๊ก และว่า
นิยายเรื่ องนี้ยงั มีขอ้ ถกเถียงในวงวิชาการว่าแต่ง
สมัยใด ใครแต่ง แต่ โ ดยกว้างๆคื อเป็ นผลงาน
ปลายราชวงศ์หยวนต้นราชวงศ์หมิง ส่ วนผูแ้ ต่ง
อาจเป็ น ซือไน่ อนั หรื อ หลอกว้านจง หรื อทั้ง
สองท่านร่ วมกันแต่ง
ว่ากันเรื่องชื่อ “ซ้ องกั๋ง” หลายท่านอาจ
ไม่ คุ ้ น เคยชื่ อ นี้ ในภาษาไทยที่ แ ปลมา
หลากหลายสํานวน ทั้งที่ เป็ นหนังสื อ หนังสื อ
การ์ตูน ภาพยนตร์จอแก้ว ภาพยนตร์ จอเงิน จน
เป็ นเกมส์ อ อนไลน์ ใ นปั จ จุ บัน แต่ อ าจคุ ้น หู

มากกว่าในชื่อ ผูย้ ิ่งใหญ่แห่ งขาเหลียงซาน หรื อ
108 ผูย้ ิ่งใหญ่ แห่ งเขาเหลียงซาน หรื อ ซ้องกั๋ง
วีรบุรุษ แห่ งเขาเหลียงซาน หรื อซ้องกัง๋ เสื อร้าย
ซ่อนเล็บ หรื อ 108 ผูก้ ล้าเหลียงซันปอ หรื อขุน
โจรแห่งเขาเนี ยซัวเปาะ เรื่ องเดียวกันทั้งสิ้ น ชื่อ
ภาษาอังกฤษคือ Water margin หรื อ Outlaw of
The Marsh หรื อ All Men are Brothers หรื อ
Men of the Marshes หรื อ The Marshes of
mount Ling ที่ชื่อ “ซ้องกัง๋ ” ก็เอามาจากตัวเอก
ในเรื่ องที่ชื่อซ่งเจียงออกเสียงแต้จิ๋วว่าส่งกัง หรื อ
ซ้องกัง๋ ในภาษาไทยนั่นเอง ส่ ว นชื่อเขา เหลียง
ซานเป็ นสําเนียงจีนกลาง แต้จ๋ิวออกเสี ยง “เหนี่ ย
ซัว” ซัวแปลว่า ภูเขา (ภูเขาชื่อเหนี่ ย) ภาษาไทย
ใช้ เนี ย ซัว เปาะ มาจาก เหนี่ ย ซัว ปอ (ซัว ปอ
แปลว่าเนิ น เขา) ซ้องกัง๋ ฉบับสมเด็จ เจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์ เรี ยก เขาเนียซัวเปาะ
เค้ า โครงเรื่ อ ง “ซ้ องกั๋ง ” เนื่ อ งจากมี
หลายสํา นวนแปล ทั้ง บทความวิ พ ากษ์ บท
วิเคราะห์หลายบท จึ งขอยกเค้าโครงเรื่ อ งที่ มี
หลายท่ านกล่ าวไว้อย่างย่น ย่อ ที่ สุด พอสังเขป
ดังนี้
“เ รื่ อง ร า ว ข อง หมู่ วี ร ช น ค น น อ ก
กฎหมาย ณ ชายนํ้าเขาเหลียงซาน มีผนู้ าํ ชื่อ ซ่ ง
เจี ย ง หรื อ ซ้อ งกั๋ง เจ้า ของฉายา ฝนทั่ว ฟ้ า ที่
ร่ วมกับหมู่ผกู้ ล้าโบกไม้เท้าคุ ณธรรมไปตลอด
ผืนพสุธา ทัว่ ฟ้ าครอบปฐพี...”
“ซ้องกัง๋ หรื อ ซ่ งเจียง ผูน้ าํ กลุ่มโจรใน
สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 12 (สมัยราชวงศ์ ซ่ง ของ
จี น ) กลุ่ ม ของซ่ ง เจี ย ง ออกปล้น ในดิ น แดน
มณฑลซานต๋ งและเหอหนาน ก่อนที่จะยอมมอบ
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ตัว กับทางการ ซ่ งเจี ย งนั้น ถื อว่ าเป็ นหนึ่ งในผู้
กล้าหาญ แห่ งสุ ด ยอดวรรณกรรมของจี น โดย
เขาเป็ นผู้น ํ า กองโจรแห่ งเขาเหลี ย งซาน
ท่ามกลางเหล่าโจรที่กล้าหาญ...”

สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมจีน ในสมัยนั้น เช่น
ภาพสะท้อนความคับแค้น อันสื บเนื่ องจากถูก
ข้ า ราชการเบี ยดเบี ยน บี ท า และความไร้
ประสิทธิภาพของข้าราชการ”
“เป็ นนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่จบั ความ
จากเหตุการณ์ช่วงปลายราชวงศ์เป่ ยซ่ง ราว ค.ศ.
900 ว่าด้วยเรื่ องของกบฏชาวนาหรื อผูก้ ล้า 108
คน ที่ รวมตัว กัน ปกป้ องบ้านเมือง แต่ เดิ มเป็ น
เรื่ องราวเล่าปากต่อปาก ต่อมาศิลปิ นพื้นบ้านนํา
เรื่ องเล่ามาผูก เป็ นเพลงงิ้ว มีก ารประพัน ธ์เป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษรครั้ งแรกโดย ซื อไน่ อ ัน และ
ต่ อมาได้รับการขัด เกลาจาก หลอกว้า นจง ผู้
ประพันธ์นวนิยายสามก๊ก บางแห่ งว่า ซือไน่ อนั
เป็ นอาจารย์ของหลอกว้านจง บางแห่งว่าเป็ นคน
เดี ยวกัน ซ้องกั๋ง ชื่ อภาษาจีน ว่า “สุ ยหู่ จว้ น” มี
ความหมายว่า “ลํานําริ มฝั่งนํ้า” หมายถึง สถานที่
ซึ่งเป็ นแหล่งรวมตัว หรื อฐานทัพของผูก้ ล้าทั้ง
108 คน คือริ มทะเลสาบเหลียงซานป๋ อ”
“เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ในสมัย ราชวงศ์ซ่ ง
ในช่ ว งรั ชสมัยของจัก รพรรดิ ซ่ งฮุ่ ย จง ช่ ว งนี้
ฮ่องเต้อ่อนแอ ขุนนางกังฉิ นมีอิทธิพล ตัวละคร
ทั้ง 108 คน มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาแทบจะ
เหมือนกันหมดคื อ ถูก ขุน นางกลัน่ แกล้ง กดขี่
ข่ มเหง ทําให้แต่ ล ะคนลี้ภ ัย ออกจากเมืองของ
ตัว เองมารวมตัว กัน ณ เขาเหลีย งซาน เพื่ อ
ปราบปรามขุน นางชั่ว อัน ที่ จ ริ งเหล่าผูก้ ล้าทั้ง
108 คนนี้ คือ เทพยดาจุติลงมาเกิดเพื่อปราบยุค
เข็ญ เมื่อพวกเขาได้มาพบกัน ก็สาบานตัวเป็ นพี่
น้องกัน ผูน้ าํ คนสําคัญคือ ซ่งเจียง หรื อ ซ้องกัง๋
ซ่งเจียงได้รับการยกย่องจากชาวยุทธ ทัว่ หล้าว่า

ภาพวาดจากม้วนหนังสื อโบราณของจีน
เรื่ อง สุ ยหู่จว้ น (ซ้องกัง๋ )
วาดราวคริ สต์สตวรรษที่ 15
(ภาพจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )

“ซ้องกัง๋ เป็ นขุนโจรผูข้ ้ ึ นชื่ อในรั ชสมัย
พระเจ้าซ่ งเฟยจง แห่ งราชวงศ์ซอ้ ง (ราว พ.ศ.
1664) ซ้อ งกั๋ง มี ซ้อ งกั๋ง เป็ นขุ น โจรผูม้ ี ชื่ อ ใน
รัชสมัยพระเจ้าซ่งเฟยจง แห่ งราชวงศ์ซอ้ ง (ราว
พ.ศ.1664) ซ้องกัง๋ มีสมุนฝี มือเยี่ยมในการรบพุ่ง
อยู่ 36 คน ทํา การปล้น สะดมทั่ว บริ เวณสิ บ
จังหวัด แถบแคว้น เหอเป่ ยและซัน ตุ ง กองทัพ
รัฐบาลไม่อาจปราบได้ ... ชี วประวัติของซ้องกัง๋
ได้มีผนู้ าํ มาดัดแปลงและประพัน ธ์เป็ นนวนิ ยาย
อันเป็ นวรรณกรรมชิ้นเอกของจีน ผูป้ ระพันธ์ได้
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เป็ น “ฝนทันใจ” เนื่ องจากเป็ นคนที่มีจิตใจโอบ
“เรื่ องราวของผูก้ ล้ารวมตัว กัน ต่อต้าน
อ้อมอารี ...”
ขุนนางชัว่ ”
“ซ้องกัง๋ เป็ นเรื่ องราวของชาวบ้านที่จบั
กนกพร นุ่มทอง ผูเ้ ขียนบทความ “ซ้อง
อาวุธขึ้ น ต่ อสู ้ก ับรั ฐบาลในราชวงศ์ซ้องเหนื อ
กัง๋ กบฏที่ยอมจํานน” กล่าวว่า ซ้องกัง๋ หรื อ ซ่ ง
(ค.ศ. 960-1127) เพื่อป้ องกัน ตัว เพื่ อความอยู่
เจี ย ง (ในภาษาจี น กลาง) เป็ นบุ ค คลจริ งใน
รอด ถ้าพวกเขาไม่สูพ้ วกเขาก็จะไม่มีอนาคต ไม่
ประวัติ ศ าสตร์ พงศาวดารราชวงศ์ซ่ ง บัน ทึ ก
มีชีวิตรอด...”
เรื่ องราวกบฏซ่งเจียงเอาไว้ส้ นั ๆ ทั้งในพระราช
“เป็ นนิ ยายที่ เป็ นความผูก พัน ระหว่าง
ประวัติพระเจ้าซ่งฮุ ยจง ประวัติโหวเหมิง และ
บุคคล มีเนื้อหาลึกซึ้งที่ส่งผลสะเทือนจิ ตใจของ
ประวัติจ างซูเย่ พงศาวดารระบุ ว่ า ปี ที่ 3 แห่ ง
มนุ ษ ย์ เด็ ก ๆจะชอบเพราะอ่ านแล้ว เข้า ใจง่ า ย
ศักราช เซวียนเหอ (ค.ศ.1121) ในรัชกาลพระเจ้า
สนุกสนาน น่าติดตาม เป็ นเรื่ องของตัวเด่น 108
ซ่งฮุยจงปลายราชวงศ์ซ่งเหนื อ ซ่งเจียงและพวก
คนที่ มี ที่ ม าที่ ไ ปต่ า งกัน แต่ มี เ หตุ ใ ห้ ต ้อ งมา
รวม 36 คน เป็ นผูน้ าํ กลุ่มโจรกบฏ เคลื่อนไหว
รวมตัว กัน ที่ ป่าแห่ งหนึ่ ง เพื่อต่ อสู้ก ับทางราช
อยูแ่ ถบหวยหยาง จิงตงและเหอเป่ ย ราชสํา นัก
สํานัก หนังสื อเล่มนี้ สอนให้คนรู ้ จกั ต่ อสู ้
เพื่อทวงสิทธิประโยชน์ของตน บทบาทที่
สําคัญที่เร้าใจที่สุดคือ การตอบคําถามที่ว่า
เราจะให้ผอู้ ื่น ข่ ม เหงรั ง แกเราอย่างไม่ มี
เหตุผลต่อไปหรื อไม่...”
“จุ ด มุ่งหมายสู ง สุ ด ของหนังสื อ
เล่มนี้คือ อยากให้ทุกคนเป็ นคนกล้า กล้า
ที่จ ะแสดงออก กล้าสู้ กล้าที่ จ ะยื น อยู่ใน
จุดยืนที่ถูกต้อง เป็ นตัวตั้งตัวตี เป็ นกําลัง
สําคัญของชุมชน มีคาํ พูดกล่าวไว้ว่า “คน ภาพจาก www.google.co.th – 108 ผูก้ ล้าแห่งเขาเหลียงซาน
(ซ้องกัง๋ )
ดีมีมาก แต่คนกล้ามีน้อย” หวังว่าคําพูดนี้
จะไม่เป็ นความจริ ง เพราะเราจะช่วยกันเพิ่มคนดี
ส่ งกําลังมาปราบแต่ ก ลุ่มกบฏมีก าํ ลัง กล้าแข็ ง
และคนกล้าในสังคมของเราให้มากยิง่ ขึ้น”
มาก ขุนนางชื่อโหวเหมิง เคยถวายฎี กาว่า ซ่ ง
“ซ้องกัง๋ ฉบับการ์ ตูน อมตะวรรณกรรม
เจียง มีความสามารถ ทูลขอพระราชทานอภัย
ที่ชาวจีนยกย่องว่าสนุกกว่าสามก๊ก เป็ นเรื่ องราว
โทษให้ซ่ง เจี ย งและเสนอให้ซ่ง เจี ย งไปปราบ
ของขุนนางกังฉิน กดขี่ข่มเหงประชาราษฎร์ จน
กบฏฟังล่า ซึ่งเป็ นกบฏอีกกลุ่มหนึ่ ง พงศาวดาร
ผูอ้ าจหาญ 108 คน ต้องหนี เข้าป่ า ชีวิตของพวก
ราชวงศ์ซ่ งไม่ ได้เ อ่ ยถึ ง ว่า พระเจ้าซ่ ง ฮุ ยจง มี
เขา เล่าขานกันปากต่อปาก”
พระราชวิ นิ จ ฉัย เช่ น ไร ตลอดจนมิ ไ ด้เอ่ ย ว่ า
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ต่อมาหลังจากจํานนต่อราชสํานัก ซ่งเจียงได้ไป
ปราบกบฏ ฟังล่าหรื อไม่ ระบุเพียงว่าพระเจ้าซ่ง
ฮุยจง มีพระราชโองการให้ จางซูเย่ มาปราบ
กบฏซ่งเจียง ท้ายสุดกบฏซ่งเจียงก็ยอมจํานนต่อ
ราชสํานัก

สรรเสริ ญนับถือมาก เวลาว่างธุระการงานไม่มี ก็
ฝึ กหัด เพลงอาวุ ธต่ า งๆ คล่ องแคล่ ว ดี มี ฝี มื อ
เข้มแข็ง คนทั้งปวงเรี ยกว่า กิบสิโหว แปลว่า ฝน
ตกถูกต้องตามฤดู ต่อมาถูกกล่าวหาว่าเป็ นไส้ศึก
พวกโจรแห่ งเขาเนี ยซัวเปาะ และฆ่าภรรยาตาย
จนทางการจับตัวได้ ลงโทษเฆี่ยนแล้วสัก หน้า
เนรเทศไปเมืองกังจิว จนในที่สุดก็เข้ากลุ่มโจร
แห่งเขาเนียซัวเปาะ จนได้รับการยอมรั บให้เป็ น
หัว หน้า ในเวลาต่ อมา มีพี่น้อ งร่ ว มสาบานที่ มี
อุด มการณ์ เ ดี ยวกัน 108 คน และพลพรรคอี ก
เป็ นพัน คน จากนั้น ก็เป็ นเรื่ องราวการต่อสู้ก ับ
การปราบปรามของทางการ การต่อสู้กบั ขุนนาง
กังฉิ น และการช่วยเหลือชาวบ้านของตัวเอกๆ
ของเรื่ อง
ท้า ยเรื่ องกล่ า วถึ ง ความพยายามของ
ทางการในการปราบกลุ่มโจร กลุ่มกบฏ มากมาย
หลายกลุ่ม ซึ่งมีอยูท่ ้งั 4 ทิศ หลายต่อหลายครั้งที่
กองทัพทางการ พ่ายแพ้กองทัพหรื อกองกําลัง
ของกลุ่มโจรแห่ งเขาเนี ยซัวเปาะ (ตําบลเขาเนี ย
ซัว เปาะ) ที่มีซ้องกัง๋ เป็ นหัว หน้า สํานวนฉบับ
สมเด็จเจ้าพระยาฯ เรี ยกซ้องกัง๋ ว่าเป็ นเจ้าของ
ตําบลเขาเนี ยซัวเปาะ จนขุนนาง ทูลเสนอแก่
พระเจ้าซ้องฮุ ยจง (บางสํานวนเรี ยกพระเจ้าซ่ ง
ฮุยจง) หาทางเกลี้ยกล่อมซ้องกัง๋ มาช่วยราชการ
ดีกว่าจะเสียไพร่ พลไปปราบปรามอย่างที่ผา่ นมา
และว่า ซ้องกัง๋ มีจุดอ่อนอยูท่ ี่รักยศ อยากเป็ นขุน
นางแต่ไม่มีโอกาส พระเจ้าซ้องฮุยจง จึงทรงให้
พนักงานแต่งหนังสือเกลี้ยกล่อมซ้องกัง๋ เมื่อซ้อง
กัง๋ ได้รับหนังสือ จึงพูดแก่ทหารทั้งปวงว่า“พระ
เจ้ าซ้ องฮุ ยจง มี ห นั ง สื อรั บสั่ ง ให้ เข้ าไปทํ า

ภาพวาดการต่ อ สู ้ บ นหลังม้า จากวรรณกรรมจี น
เ รื่ อ ง สุ ย หู่ จ้ ว น ( ซ้ อ ง กั๋ ง ) ( ภ า พ จ า ก

www.google.co.th – 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลีย ง
ซาน (ซ้องกัง๋ ))

ในซ้ องกัง๋ ฉบับสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ สํานวนเรี ยบง่าย ต้นเรื่ อง กล่าวถึง ซ้อง
กัง๋ (ตัวเอกของเรื่ อง) ว่า ซ้องกัง๋ เดิมเป็ นคนทําไร่
นา อยากเป็ นขุ น นาง ต่ อมาได้เป็ นขุ น นางชั้น
ผูน้ ้อยฝ่ ายบุ๋น เมืองฮุนเสี ยกุย้ รู ปร่ างตํ่าหน้าดํา
คนทั้งหลายเรี ย กว่ า โอวซ้องกั๋ง (โอว แปลว่า
ดํา ) เป็ นคนซื่ อ สัต ย์ก ตัญ ํู การหนัง สื อ ชํา นิ
ชํานาญคล่องแคล่ว ดี รู ้ งานฝ่ ายบุ๋น ลึ กซึ้งใจคอ
โอบอ้อมอารี คนที่มีฝีมือเข้มแข็งก็มาสวามิภกั ดิ์
เป็ นพวกพ้องมาก ผูใ้ ดยากจนขัดสนสิ่ งใดมาหา
ก็ใ ห้เงิ น ทองข้าวของทุ ก คน ราษฎรชาวบ้า น
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ราชการ สมดังที่ คิดไว้ เรามีความยินดีนัก ท่ าน
ทั้ ง ปวงจงพร้ อมใจยิ น ดี ด้ วยกั น เถิ ด อย่ า ทํา
แก่ งแย่งให้ เสียการเลย”
หลังจากซ้องกัง๋ ยอมเข้าทําราชการ (บาง
สํานวนว่ายอมจํานน) พร้ อมเพื่อนพ้องน้องพี่
ร่ ว มสาบานส่ ว นหนึ่ ง บางคนไม่ ยิน ดี เ ข้า รั บ
ราชการก็ก ลับบ้านเกิ ด บางคนออกบวช ที่ รั บ
ราชการมีหน้าที่ ร าชการกันทั่วหน้า ช่ วยปราบ
กลุ่มโจร กลุ่มกบฏ จนโจรผูร้ ้ายราบคาบ ต่อมา
พระเจ้าซ้องฮุ ยจง ทรงแต่ งตั้งให้ซอ้ งกัง๋ เป็ นขุน
นางสําเร็ จราชการเมืองฌ้อจิว ราษฎรมีความสุข
สมบูรณ์ ท้ายสุ ดของเรื่ องซ้องกัง๋ กล่าวถึงพระเจ้า
ซ้องฮุยจง ทรงคิดถึงคุณที่ซอ้ งกัง๋ ทําให้บา้ นเมือง

จึงพระราชทานสุราให้ขุนนางเจ้าพนักงานนําไป
พระราชทานแก่ ซ้องกั๋ง ณ เมื องฌ้อ จิ ว แต่ ถูก
ขุนนางกังฉิ นแอบใส่ ยาพิษ ซ้องกัง๋ เป็ นคนซื่ อ
มีความภักดี ต่อพระเจ้าซ้องฮุ ยจงเป็ นอย่างมาก
ไม่คิดระแวง ดื่ มสุ ราผสมยาพิษจนถึงแก่ความ
ตายในที่สุด
บางท่ านว่ า “ซ้ องกั๋ ง ” เป็ นนิ ย าย
การเมือง บ้ างว่าเป็ นนิยายอ่านสนุกๆ ท่ านผู้อ่าน
คิดอย่างไร การที่สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ สั่งให้ แปลซ้ องกั๋งเป็ นภาษาไทยสานวน
แรก (เมือ่ 144 ปี ที่ผ่านมา) มีเจตนาจะให้ คนไทย
ได้ เรียนรู้ อนั ใดหรือไม่

แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
หนังสือ
กนกพร นุ่มทอง, “ซ้องกัง๋ กบฏที่ยอมจํานน” ในศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ 31 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2553).
ราชบัณฑิตยสถาน, “ซ้องกัง๋ ” ในสารานุกรม เล่ม 11 พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุ งเทพ: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์ (1977), 2524
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์. ซ้ องกัง๋ . ธนบุรี: ศิลปาบรรณาคาร, 2514
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์. ซ้ องกัง๋ .ธนบุรี : คลังวิทยา, 2505
อภิรักษ์ เกษมผลกูล. “200 ปี คุณสุวรรณ (2352-2552) ” ในศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ 31 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2553).
สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ http://www.google.co.th – ซ้องกัง๋
เว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/wiki-ซ้องกัง๋
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...ปกิณกะ
มหาอุทกภัย 2554

น้าท่วมถึงกรุงเทพมหานคร

จอดรถหนีน้าบนทางด่วน

>> ผลิตภัณฑ์กันน้า
น้าใจคนไทยด้วยกัน <<
…………………………………
ภาพจาก Website Google : น้าท่วม 2554

ที่ดอน น้ายังท่วมถึง

ฝากไว้ ในแผ่ นดิน ด้ วยความจงรักภักดี
พรไพจิตร อนันตสมบูรณ์
ค่อนดึกของคืนวันหนึ่ ง หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้
ถวายสักการะและร่ วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริ
โสภาพัณณวดี ณ พระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท ในพระ
บ ร ม
มหาราชวัง
ด้ ว ยส านึ ก
ในพระ
ม ห า
กรุ ณ าธิ คุณ
ที่ ป ระทาน
แก่ ข ้า พเจ้า
ในช่วงเวลา
ที่ ข้ า พ เ จ้ า
ได้มีโอกาส
ผูเ้ ขี ยน เข้าเฝ้ าถวายงาน สมเด็ จพระเจ้าภคิ นี รั บ ส น อ ง
เธอเจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี
พระเดช
เมื่อครั้งรับราชการ ณ วชิราวุธวิทยาลัย
พ ร ะ คุ ณ

อย่างใกล้ชิด จวบจนเกษียณอายุราชการจากวชิ ราวุธ
วิทยาลัยนั้น แม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานแล้ว แต่
ทว่ า ความจงรั ก ภั ก ดี และความส านึ กในพระ
กรุ ณาธิ คุณนั้น ยังคงจารึ กอยู่ในใจของข้าพเจ้าเสมอ
ไม่เสื่ อมคลาย
คืนนั้นเป็ นคืนข้างแรม ซ้ าท้องฟ้ ายังถูกปก
คลุ ม ด้ว ยเมฆฝนจนดู ทึ ม เทาไปทั่ว บริ เ วณ ฝนตก
พราๆ อยูต่ ลอดเวลา ข้าพเจ้าลงจากพระที่นง่ั ดุสิตมหา
ปราสาทเดินผ่านประตูพรหมโสภา ซึ่ งเป็ นประตูใน
แนวก าแพงแก้ ว กั้ นระหว่ า งพระที่ น่ั ง ดุ สิ ต มหา
ปราสาทและพระที่ นั่ ง จั ก รี มหาปราสาทเสี ยง
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดพระอภิธรรมพระศพดัง
แว่วลอยลมมา ประสานกับเสี ยงประโคมย่ายาม รู ้สึก
เย็นเยียบจับขั้วหัวใจทั้งกาสรดและอาดูร ข้าพเจ้าหัน
กลับ ทอดสายตาไปยัง พระที่ น่ัง ดุ สิ ต มหาปราสาท
ภายในพระที่ น่ัง ยัง คงสว่ า งไสว ข้า พเจ้า ยกมื อ ขึ้ น
ถวายบังคม พระศพอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งราพึงในใจ
ว่า “พระเสด็จจากฟ้ าคืนสู่ฟ้า”

พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท (กลางภาพ) ในหมู่พระมหาปราสาทราชมณเฑียร
ในพระบรมมหาราชวังยามค่าคืน (ภาพจาก www.tosshiya.blogspot.com)
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เมื่ อเดิ น ผ่า นประตูพรหมโสภาออกมาแล้ว
เบื้ องหน้าคือพระที่นั่งจักรี มหาปราสาท ซึ่ งเป็ นเขต
พระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งเด่ นเป็ นสง่าในแสง
สลัวซี ดจางของคืนข้างแรม ระหว่างกลางพระที่น่ัง
หมู่ในพระมหาปราสาทราชมณเฑียร ที่ทรงสร้างไว้
แต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ท้องฟ้ าฉ่ าฝน เมฆครึ้ ม แสงจันทร์
สลัวๆ มีแสงสว่างจากดวงไฟที่ตามไว้ในที่ต่างๆ เป็ น
ระยะๆ ยิง่ ทาให้บรรยากาศรอบกายวังเวงและเศร้าซึ ม
ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าหยุดเดินแหงนหน้าขึ้น เพ่งสายตาตรง
ไปยังนพศูล ซึ่ งเป็ นยอดที่สูงที่ สุดของพระที่นั่ง ใน
เวลานั้น มองไม่เห็ นแม้แต่ช่อฟ้ าใบระกาหรื อนพศูล
คงมี แ สงไฟที่ ตามไว้ที่ย อดนพศูล ระยิบ ระยับไกล
แสนไกล เสี ยดฟ้ า ครั้ นยืนเพ่งมองฝ่ าความมืดไปยัง
พระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท อันเป็ นพระราชมณเฑียร
สถานที่ ส าคัญ องค์ห นึ่ ง ภาพที่ ป รากฏแก่ ส ายตา
ข้าพเจ้าในคืนวันจันทร์ อบั แสง เลือนลางเหมือนภาพ
ฝั น ในจิ น ตนาการ แม้ภ าพจะไม่ แ จ่ ม ชั ด เหมื อ น
มองเห็นในเวลากลางวัน แต่ก็ประจักษ์ในใจว่าพระที่
นั่งองค์น้ ี สง่ างามวิ จิต รบรรจงเป็ นความงามที่ ทรง
พลัง ขรึ มขลังหาที่ เปรี ย บมิ ไ ด้ เสมื อ นเป็ นสถานที่
ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นที่ รวมพลัง ศรั ท ธา และความเคารพ
บูช าของเหล่ า ปวงชนชาวไทยให้ม ารวมไว้ ณ ที่ น้ ี
หรื ออาจเปรี ย บเสมื อนชะลอวิ ม านชั้น ฟ้ าบนสรวง
สวรรค์ อ ัน ไกลโพ้น ซึ่ งเป็ นที่ ป ระทับ ของเหล่ า
เทพยดา ยากที่ ม นุ ษ ย์ผูใ้ ดจะสามารถไปถึ ง ได้ มา
นิ รมิตไว้ให้เป็ นศรี สง่าแก่พระนคร ภาพที่ปรากฏแก่
สายตาของข้าพเจ้าในเวลานั้น ทาให้ราลึกถึงบทร้อย
กรองของนายชิ ต บุ ร ทัต ที่ บ รรยายไว้ใ นหนัง สื อ
สามัคคีเภทคาฉันท์วา่
สามยอดยะเยี่ยมยละระยับ วะวะวับสลับพรรณ์
ช่ อฟ้ าตระการกละจะหยัน จะเยาะยัว่ ทิฆัมพร
บราลีพิลาศศุภจรู ญ
นพศูลประภัศร
หางหงส์ ผจงพิจิตระงอน
ดุจะกวักนภาลัย….

ข้าพเจ้าหยุดยืนมองความงามของพระที่นั่ง
จักรี มหาปราสาท ในความมืดสลัวและม่านเมฆฝนอยู่
ระยะหนึ่ ง จึงเดินผ่านประตูพิมานไชยศรี ออกมาเพื่อ
กลั บ บ้ า น พลั น ก็ ร าลึ ก ได้ ว่ า พระที่ น่ั ง จั ก รี มหา
ปราสาทองค์น้ ี มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วเนื่ อ งกับ พ่ อ ของเรา
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาที่ พ วกเราควรทราบไว้ เป็ น
เครื่ องประดับความรู ้ ความภาคภูมิใจของของเหล่า
ลูกสมเด็จเจ้าพระยา ข้าพเจ้าจึงขอนามาเล่าสู่กนั ฟัง
พอเดิ น ผ่านประตูพิมานไชยศรี เข้ามา ก็จ ะ
เดิ นอยู่บนถนนอมรวิถี ซึ่ งเป็ นถนนสายในสุ ดของ
เขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็ นถนนที่ ปูอดั ด้วยแผ่น
หิ น ตรงเบื้องหน้าคือพระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท พระ
ที่ น่ั ง องค์ น้ ี สร้ า งขึ้ นในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในท่ามกลางพระราชมณเฑียร
หมู่ใหญ่ สร้ างต่อเนื่ องกันถึง 11 องค์ ตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช
รั ช กาลที่ 1 พระที่ น่ัง จัก รี ม หาปราสาทอยู่ร ะหว่ า ง
กลางพระที่ นั่ง ในพระมหาปราสาทราชมณเฑี ย ร
เหล่านั้น
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุ ล จอมเกล้า เจ้ า อยู่ หั ว ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้
ส ร้ า ง พ ร ะ ที่ นั่ ง จั ก รี ม ห า
ปราสาท เมื่ อ พ.ศ.2419 และ
เสด็ จ ฯยกยอดปราสาทใน
พ . ศ . 2421( ภ า พ จ า ก
www.chaoprayanews.com)

ในชั้นแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในแบบสถาปั ตยกรรม
ยุ โ รป จึ ง โปรดให้ จ้า งสถาปนิ กจากสิ ง คโปร์ ชื่ อ
มิ ส เตอร์ ย อน คู ล นิ ช เป็ นนายช่ า งหลวง ท าการ
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ออกแบบมี มิสเตอร์ แฮนรี่ คูลนิ ช เป็ นนายช่างผูช้ ่วย
ห ลั ง ค า พ ร ะ ที่ นั่ ง อ ง ค์ นี้ แ บ่ ง เ ป็ น ส า ม ต อ น
ประกอบด้ว ย องค์ก ลาง องค์ต ะวัน ตก และองค์
ตะวัน ออกนั้น ก าหนดให้สร้ า งเป็ นหลังคารู ปโดม
กลม ในขณะที่กาลังดาเนินการก่อสร้างอยูน่ ้ นั สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้เข้า
เฝ้ ากราบบัง คมทู ล ขอให้
สร้ า งเป็ นปราสาท โดย
อ้างเหตุผล 2 ประการคือ
1. กรุ งศรี อยุธยา
มี ป ราสาทเรี ยงกั น สาม
องค์ คื อ พระที่ น่ั ง วิ ห าร
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ที่ นั่ ง ส ร ร
เพชญ์ปราสาท และพระที่
สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหา
นัง่ สุ ริยาศน์อมริ นทร์ ส่ วน ศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ที่กรุ งเทพฯ มีหมู่พระที่นงั่ ผู้ ส า เ ร็ จ ร า ช ก า ร แ ท น
จักรพรรดิพิมาน กับพระที่ พระองค์ รั ช กาลที่ 5 พ.ศ.
นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทอยู่ 2411 – พ.ศ.2416
แล้ว พระที่ น่ัง จัก รี ม หาปราสาทสร้ า งตรงกลาง ก็
เ ป รี ย บ เ ส มื อ น พ ร ะ ที่ นั่ ง ส ร ร เ พ ช ญ์ ป ร า ส า ท
เพราะฉะนั้นพระที่น่งั จักรี จึงควรสร้างเป็ นประสาท
ด้วย
2. นั บ ตั้ งแ ต่ สร้ า งก รุ ง รั ต นโกสิ นท ร์
พระมหากษัตริ ยไ์ ด้ทรงสร้ างปราสาท
ทุ ก รั ช ก า ล ใ น รั ช ก า ล ที่ 1
พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ า
โลกมหาราชทรงสร้ า งพระที่ น่ัง ดุ สิ ต
มหาปราสาท ในสมั ย รั ชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า
นภาลัย ไม่ได้ทรงสร้างปราสาท แต่ถึง
รั ช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จ พระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ

ที่นง่ั มหิ ศรปราสาทขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ชนกนาถ ในรัชกาลที่ 3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงแปลงพระที่น่ัง สุ ทไธสวรรย์ ซึ่ งเดิ ม
สร้างเป็ นพลับพลามาแต่ครั้ งรัชกาลที่ 1 ทรงเปลี่ยน
ห ลั ง ค า เ ป็ น ย อ ด ป ร า ส า ท ใ น รั ช ก า ล ที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระที่น่งั อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท (คัดจาก
หนังสื อสถาปั ตยกรรม พระบรมมหาราชวังเล่มที่ 1)
ด้วยเหตุน้ ี และด้วยเหตุแห่ งความจงรั กภักดี
ประกอบกับความสามารถของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ปรากฏแก่พระเนตร
พระกรรณมาเป็ นเวลาช้านาน ทรงพระราชดาริ แล้ว
ทรงเห็นชอบตามที่สมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูล
ท้ว งจึ งทรงอนุ โลมตาม และโปรดฯให้เ ปลี่ ยนทรง
หลังคาจากโดมกลมมาเป็ นรู ปปราสาทสามยอด ดัง
ปรากฏในปัจจุบนั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์
มหาโกษาธิ บดี (ท้วม บุนนาค) เป็ นแม่กอง พระยา
เวี ย งในนฤบาลเป็ นผูก้ ากับ ดู แ ลทุ ก อย่า ง และพระ
ประดิ ษฐ์การภักดี เป็ นผูต้ รวจกากับบัญชี สิ่งของทั้ง
ปวง ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพุธ แรม 10 ค่า เวลาเช้า
2 โมง กับ 36 นาที ( 7 พฤษภาคม พ.ศ.2419 ) ต่อมา
ได้พระราชทานนามพระที่นง่ั องค์น้ ี ว่าพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตัวอาคารเป็ นสถาปัตยกรรมตะวันตก หลังคาเป็ นยอด
ปราสาทแบบไทย 3 ยอด วิจิตรตระการตายิง่ (ภาพจาก www.paanoramio.com)
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พระที่ น่ั ง จัก รี มหาปราสาท เป็ นพระราช
มณเฑี ยรสถานสาคัญองค์หนึ่ ง เป็ นสถานที่ สาหรั บ
พระมหากษัต ริ ย์ท รงใช้ ต ้อ นรั บ แขกเมื อ ง คณะ
ทู ต านุ ทู ต เข้า เฝ้ าถวายพระราชสาส์ น ตราตั้ง หรื อ
ศุ ภ อัก ษรตามพิธี ก ารทู ต และบางโอกาสก็ใ ช้เ ป็ นที่
พระราชทานเลี้ ย งอาหารแก่ พ ระราชอาคัน ตุ ก ะผูม้ ี
เกียรติหรื อเจ้านายต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะส่ วน
พระองค์ เป็ นต้น
พระที่น่ังจักรี มหาปราสาทสร้างขึ้นในแบบ
สถาปั ตยกรรมผสมผสาน โดยนาศิลปะของไทยมา
ประกอบกั บ สถาปั ตยกรรมยุ โ รปสมั ย สมเด็ จ
พระบรมราชิ นีน าถ วิ ก ตอเรี ย แห่ ง ประเทศอังกฤษ
ลักษณะเป็ นอาคารตึกสู ง 3 ชั้น นับแต่เบื้องล่างขึ้นไป
ก่อสร้างเป็ นตึกในศิลปะแบบตะวันตก แต่หลังคาเป็ น
ศิ ล ปะไทยแท้ มี ย อดประสาท 3 ยอด เรี ย งกัน จาก
ด้านตะวันออกไปตะวันตก รู ปลักษณ์ขององค์พระที่
นัง่ เป็ นอาคารรู ปตัวที ตอนบนของตัวทีน้ นั เป็ นส่ วน
ขององค์พระที่นง่ั ด้านหน้า สร้างเป็ นอาคารสู ง 3 ชั้น
ส่ วนด้านหลังเป็ นอาคารชั้นเดี ยว แต่ยกพื้นเสมอชั้น
กลางของตัวอาคาร

ข้าพเจ้าขอเว้น ไม่ ก ล่ าวถึ งรายละเอี ย ดของ
การก่อสร้าง รวมถึงการตกแต่งภายในพระที่น่งั ฯ ที่
เป็ นศิ ล ปะแบบไทยแท้ ล้ว นวิ จิ ต รบรรจงงดงาม
เพราะความประสงค์ของข้า พเจ้าต้องการเล่าเรื่ องราว
ของสมเด็จพ่อ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่ องกับการสร้างและบันดาลให้พระที่
นัง่ องค์น้ ี งามสง่าเด่นเป็ นประธานอยู่ในหมู่พระราช
มณเฑียร เป็ นความงามที่เกิดจากความจงรักภักดี และ
ความสานึ กแห่ งความเป็ นไทย ยากที่จะหาผูใ้ ดเสมอ
เหมื อ นได้ จึ ง นั บ เป็ นมรดกที่ มี ค่ า ยิ่ ง ควรแก่ ก าร
ภาคภูมิใจ และสมควรที่จะต้องดารงรั กษาให้ถาวร
ยัง่ ยืนตลอดไป
ความสาคัญของพระที่นั่งจักรี มหาปราสาท
นอกเหนื อ จากสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรมที่
ผสมผสานกันอย่างงดงามยิ่งแล้ว ในอดี ตยังเคยเป็ น
พระวิมานที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทั้ง เป็ นที่ เ สด็ จ ออกขุ น นางเพื่ อ การบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน และที่สาคัญที่สุดเป็ นที่ประกอบพระราชพิธี
ต่างๆ และพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลอื่นๆ ณ พระที่น่ัง
จักรี มหาปราสาทนี้มาตลอดจวบจนถึงรัชกาลปัจจุบนั
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ข้า พเจ้า ตั้ง ใจเล่ า เรื่ อง พระที่ นั่ ง จัก รี มหา
ปราสาท ซึ่ งเป็ นพระที่ น่ัง ที่ ส าคัญ นอกจากจะได้
ประจัก ษ์ใ นความงดงาม อัน ทรงคุ ณ ค่ า ทั้ง ในด้า น
สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรมและ
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นที่ ยอมรั บว่า
พระบรมมหาราชวัง นอกจากจะเป็ นถิ่นกาเนิ ดของ
วัฒนธรรมที่หลัง่ ไหลออกไปสู่ ประชาชนคนสามัญ
แ ล้ ว ยั ง เ ป็ น เ ค รื่ อ ง เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ย ศ แ ด่
พระมหากษัตริ ย ์ และศักดิ์ศรี ของประเทศชาติ ทั้งยัง
เป็ นสมบัติล้ าค่าของชาติบา้ นเมืองเราอีกด้วย
หากวันใดวันหนึ่ งที่บรรดาผูไ้ ด้ชื่อว่าเป็ นลูก

สมเด็ จ พ่ อ มี โ อกาสได้ไ ปเยือ นพระที่ น่ัง จัก รี ม หา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้ว คงจะหวนระลึก
ถึงเรื่ องราวของสิ่ งก่อสร้างที่มหัศจรรย์งดงามราวกับ
เทพนิ ร มิ ต องค์น้ ี ว่า ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ ด้ว ย ฝี มื อ มนุ ษ ย์
มิ ใ ช่ เ ทพหรื อพระวิ ษ ณุ ก รรมมาสร้ า งสรรค์ และ
สมเด็ จ พ่ อ ของเราสมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญยิ่งผูห้ นึ่ ง
ในการเนรมิตพระที่นง่ั องค์น้ ี ให้พวกเราราลึกถึงด้วย
ความภาคภูมิใจเคารพศรัทธาและกตัญญูกตเวทิ ตาใน
ความดีงาม ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จออก ณ มุขเด็จ พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554
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มหาราชและเสนาบดีผยู ้ ง่ิ ใหญ่
ชนะพงศ์ พนั ธุ์ ชนะพลไกร
นักรบ นักปกครอง เป็ นนักปราชญ์ราชกวีและสร้าง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่บา้ นเมือง พระมหากษัตริ ย ์
ของไทยตั้งแต่ สมัย สุ โ ขทัยจนถึงปั จ จุ บัน ที่ ได้รั บ
การยกย่ อ งเทิ ด ทู น จากปวงชนชาวไทยและถู ก
บัน ทึ ก ในท าเนี ย บประวัติ ศ าสตร์ ที่ ท รงมี พ ระ
สมัญญานามว่า “มหาราช” ต่ อจากท้ายพระนาม มี
อยูท่ ้งั หมด 7 พระองค์
ที่ ผเู้ ขี ย นจะพูด ถึงคื อ “มหาราชองค์ที่ 6”
พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
รั ชกาลที่ 5 แห่ ง ราชวงศ์จ ัก รี โดยได้รับ พระราช
สมัญญานามว่า “พระปิ ยมหาราช” ครองราชย์ใน
ระหว่าง พ.ศ.2411 - 2453
พระองค์ทรงเป็ นนักปราชญ์ นักปกครอง
ที่มีกุศโลบายลุ่มลึก พาประเทศชาติ ผ่านพ้น ยุค ล่า
อาณานิ ค ม แม้จะเสี ยดิ น แดนไปบางส่ ว นแต่ ก็ได้
รวบรวมประเทศให้เป็ นปึ กแผ่น ทรงจัด ระเบี ยบ
บริ หารราชการแผ่นดินไปสู่ระบบใหม่และทรงเลิก
ทาสให้หมดสิ้ น จากแผ่น ดิ น ไทย โดยไม่ต ้องเสี ย
เลื อดเนื้ อและรบราฆ่าฟั นกันเองเหมือนอย่างบาง
ประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระปิ ยมหาราช” (รั ชกาลที่ 5) ประสู ติ เมื่อวัน ที่
20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็ นพระราชโอรสองค์ใหญ่
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที่ 4) กับ สมเด็ จ พระเทพศิ ริ นทราบรมราชิ นี มี

ค าว่ า “มหาราช” ตามพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึ ง ค าที่
มหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินว่า
เป็ น ผูเ้ ก่ งกล้า สามารถ ยิ่งใหญ่ ห รื อโดดเด่ น กว่ า
พระองค์อื่น (เทียบเท่า The great ของต่างประเทศ)
หรื อใช้เ ป็ นธงประจ าพระองค์ พ ระเจ้า แผ่น ดิ น
เรี ยกว่าธงมหาราช

ดัง นั้ น ค าว่ า “มหาราช” จึ ง หมายถึ ง
พระมหากษั ต ริ ย์ ผู ้ ท รงมี พ ระคุ ณอั น ยิ่ ง ใหญ่
ทรงมีวีรกรรมที่สาคัญ โดดเด่นกว่าพระองค์อื่น
เช่น การกอบกูเ้ อกราช การรักษาอธิปไตย การเป็ น
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พระขนิ ษ ฐาร่ วมพระราชชนนี 1 พระองค์ และ
พระอนุชา 2 พระองค์
การเสด็ จ ขึ้ นครองราชสมบัติ เกิ ด ขึ้ น
หลังจากที่พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2411
อัค รมหาเสนาบดี เ จ้า พระยาศรี สุ ริ ยวงศ์
ในขณะนั้น ได้เรี ย กประชุ ม ขอค าเห็ น ชอบ ซึ่ ง มี
พระบรมวงศานุ ว งศ์ 16 พระองค์ คณะสงฆ์ช้ ัน
ราชาคณะ 24 รู ป มุข อามาตย์ราชเสวกอีก 19 ท่าน
และมี ม ติ เ อกฉั น ท์ ใ ห้ อ ัญ เชิ ญ สมเด็ จ พระเจ้ า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ
ขึ้น ครองราชสมบัติ เป็ นรั ชกาลที่ 5 แห่ งราชวงศ์
จักรี
ก า ร ขึ้ น ค ร อง ร า ช สม บั ติ ใ น ค รั้ ง นั้ น
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
มีพระชนมายุได้ 15 ปี ที่ประชุมขุนนางผูใ้ หญ่ และ
พระบรมวงศานุ ว งศ์จึ ง คัด เลื อ กให้ “เจ้า พระยา
ศรี สุริ ยวงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)” ซึ่ งในขณะนั้น เป็ น
สมุหกลาโหม ขึ้น เป็ นผูส้ าเร็ จ ราชการแผ่น ดิน มี
อ านาจสิ ท ธิ์ ขาดในการบริ หารราชการแผ่น ดิ น
มี อ าญาสิ ทธิ์ สั่ ง ประหารชี วิ ต คนที่ ควรถึ ง แก่
อุกฤษฏ์โทษได้
สมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์
ด ารงต าแหน่ งผูส้ าเร็ จ ราชการแผ่น ดิ น ระหว่ า ง
พ.ศ.2411 - 2416 ขณะนั้นมีเหตุการณ์ ต่างๆที่สาคัญ
เกิดขึ้นแก่บา้ นเมืองหลายเรื่ อง มีเรื่ องหนึ่ งที่ เกิดขึ้น
ในขณะที่สมเด็ จ เจ้าพระยาฯ เป็ นผูส้ าเร็ จราชการ
แผ่นดิน คือ “การปราบอั้งยี”่

เจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2411 - 2416

“อั้ง ยี่ ” เกิ ด ขึ้ นครั้ งแรกในประเทศจี น
กล่าวคือ เมื่อพวกเม่งจู ได้เมืองจีนไว้ใต้อานาจแล้ว
จึงตั้งราชวงศ์ไต้เช้งขึ้น
ลุถึง พ.ศ.2207 พระเจ้าคังฮี ได้เสวยราชย์
เป็ นรั ช กาลที่ 2 ของราชวงศ์ ไ ต้ เ ช้ ง ได้มี พ วก
ฮวนเฮงโน้ว หรื อพวกฮวน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
ยกกองทัพ มาตี เ มืองจี น เจ้าเมืองที่ รั ก ษาหัว เมือ ง
ชายแดนจี น ต่อสู้ขา้ ศึกไม่ได้จึงถอยร่ นมา พระเจ้า
กรุ งจีน หาตัวแม่ทัพที่จ ะไปสู้รบไม่ได้ จึงให้ออก
ประกาศว่า ใครอาสาปราบพวกฮวนได้จะประทาน
ทองเป็ นบาเหน็ จ คือ ทองหนัก 1 หมื่นต าลึง และ
จะให้ปกครองผูค้ น 1 หมื่นครัวเรื อน ครั้งนั้นมีว ดั
แห่ ง หนึ่ งอยู่บ นภู เ ขากุ้ย เล้ง แขวงเมื อ งเกี้ ยนเล้ง
ในดิ น แดนจี น ฮกเกี้ ยง มี หลวงจี น อยู่ด ้ว ยกัน 128
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องค์ มี วิ ช าความรู้ ด ้า นต่ า งๆ อาสาออกไปสู้ร บ
พระเจ้า กรุ งจี น ยิ น ดี จึ ง สั่ ง ให้ ขุ น นางจี น ผู ้ใ หญ่
คนหนึ่ งชื่ อ เต็ ง กุ น ตัด คุ ม กองทัพ ไปกับ พวก
หลวงจี น ได้สู้ ร บกัน กองทัพ พระเจ้า กรุ งจี น มี
ชัยชนะ พระเจ้ากรุ งจีน จะประทานรางวัลให้ แต่
หลวงจีนไม่รับยศศักดิ์ ขอเพียงรับทองคาหนึ่ งหมื่น
ต าลึ ง ไปบ ารุ งวัด แล้ว กลับ ไปจ าศี ล ภาวนาที่ ว ัด
เช่นเดิม
ต่อมาเกิ ด สงครามแย่งชิ งกัน เป็ นใหญ่ ใน
แผ่นดินจีน ระหว่างราชวงศ์ไต้เช้ง ราชวงศ์ไต้เหม็ง
พวกไต้เหม็งถูกปราบปราม แตกหนี ไปในแผ่นดิน
ต่ างๆ แล้ว รวบรวมผูค้ นตั้งสมาคมลับขึ้ น เรี ยกว่ า
“เทียนตี้ฮวย” แปลว่า “ฟ้ าดินมนุ ษย์” และตั้งชื่ออีก
อย่างว่ า “ซาฮะ” แปลว่ า “องค์สาม” คื อ “ฟ้ าดิ น
มนุ ษ ย์” และตั้งแบบแผนของสมาคมทั้ง วิธี สบถ
สาบานรั บสม าชิ กและข้ อ บั ง คั บ สมาชิ กกั บ
อากัปกิ ริ ยาที่ จ ะแสดงความลับต่ อ กัน ให้รู้ ว่าเป็ น
พวกเดียวกัน จึงเกิดสมาคมลับที่เรี ยกว่า “อั้งยี่” ขึ้น
ในเมืองจีน รัฐบาลจีนเมื่อรู้ว่าใครเป็ นพวกอั้งยี่ก็จบั
ฆ่าทิ้ง แต่พวกสมาคม “เทียนตี้ฮวย” หรื อ “ซาฮะ”
ก็ยงั มีอยูใ่ นจีนและแยกย้ายกันไปตั้งสมาคมลับนอก
ประเทศ
เมื่ออังกฤษตั้งสิ งคโปร์ข้ ึนนั้น พวกจีนก็เริ่ ม
ตั้งอั้งยี่หรื อสมาคมลับดังกล่าวขึ้ นในแหลมมาลายู
อังกฤษเห็นว่าไม่เป็ นอันตรายจึงไม่เข้มงวด แต่ตอ้ ง
อยูภ่ ายในอาณัติของอังกฤษเท่านั้น เมื่อเศรษฐกิจใน
แหลมมาลายูเ จริ ญขึ้ น พวกพ่ อ ค้า ที่ ขุด เหมือ งแร่
ดี บุ ก และท าเรื อ กสวนต้องการแรงงานจึ งว่ าจ้า ง
คนงานจากเมืองจี นมากขึ้น พวกนี้ จึงจัดตั้งสมาคม

ลับ อั้ง ยี่ ข้ ึ นในแหลมมลายู แ ละขยายเข้ า มายัง
ประเทศไทย
อั้ง ยี่ แ รกมี ข้ ึ นในรั ช กาลที่ 3 เนื่ องจาก
อังกฤษเอาฝิ่ นจากอินเดียเข้าไปขายยังประเทศจี น
มากขึ้ น พวกจี น ตามชายฝั่ งทะเลพากัน สู บฝิ่ นกัน
แพร่ ห ลาย พวกจี น บางส่ ว นได้เ ดิ น ทางเข้า มาใน
ประเทศไทยและน าวัฒ นธรรมการสู บฝิ่ นเข้ามา
เผยแพร่ แก่ ค นไทยมากขึ้ นเป็ นล าดับ ต่ อ มาถึ ง
รัชกาลที่ 4 จึงมีพระราชดารั สให้มีการตรวจจับฝิ่ น
ตามกฎหมายอย่างเคร่ ง ครั ด จึ งเป็ นเหตุ ใ ห้มีก าร
ลัก ลอบน าฝิ่ นเข้า มาในราชอาณาจัก ร โดยผ่า น
สมาคมลับหรื ออั้งยี่ที่พวกนี้ ต้ งั ขึ้ นจึงเกิดการปะทะ
กันกับทางการหลายครั้งจนสิ้นรัชกาลที่ 4
ลุปีพุทธศักราช 2411 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึ้ นครองราชย์แต่ ยงั ทรง
พระเยาว์ยงั ไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ โดยมีเจ้าพระยา
ศรี สุ ริ ยวงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) เป็ นผูส้ าเร็ จ ราชการ
แผ่นดินตามที่กล่าวมาแล้ว
ขณะที่ ก าลัง เปลี่ ย นรั ช กาลได้มี พวกอั้ง ยี่
พวกหนึ่ งในกรุ งเทพฯ ต่ อสู้ก ับเจ้าภาษี ฝ่ิ นในโรง
กงก๊วนที่ ริมฝั่งสัมพันธวงศ์จึงสู ้รบกันที่สาเพ็ง พอ
เปลี่ยนรัชกาลอั้งยีพ่ วกหนึ่ งก็คุมพรรคพวกไปเที่ ยว
ปล้นราษฎรในแขวงจังหวัดนครไชยศรี และมีทีท่า
ว่าจะกาเริ บขึ้นในกรุ งเทพฯ
สมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์
ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง เป็ นผู้ส าเร็ จราชการแผ่ น ดิ น
ในขณะนั้ น จึ ง ส่ ง ก าลัง เข้า ปราบปรามในแขวง
จังหวัด นครไชยศรี เมื่อ จับ ได้ให้ส่ง ตัว เข้ามาใน
กรุ งเทพฯ เอาตัว หัว หน้าประหารชี วิต และสมัค ร
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พรรคพวกทั้งหมดจาคุ ก ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย
แต่ก็ยงั มีอ้งั ยีพ่ วกอื่นๆอีก
สมเด็จเจ้าพระยาฯจึงคิดอุบายขู่ให้พวกอั้งยี่
ที่ยงั หลบซ่อนตัว ให้เกรงกลัวและเข้ามอบตัวโดย
จัดการซ้อมรบขึ้นที่ สนามชัยฯ ถวายพระเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรบนพระที่นง่ั พุทไธสวรรย์ทุกสัปดาห์
การซ้อมรบนั้นบางวัน ก็ให้ทหารปื นใหญ่ ปื นเล็ก
ยิงปื นติดดินด าเสี ยงดังสนั่นครั่นครื้ น บางวันก็ให้
ทาโครงข่ายมีหุ่น รู ปคนอยู่ประจ า เอาช้างรบออก
ซ้อ มแทงหุ่ น ท าลายค่ า ย เวลานั้น มี ช้า งรบอยู่ใ น
กรุ งเทพฯสักสามสี่เชือก ตัวหนึ่งชื่อพลายแก้ว
ช้างพลายแก้ว นี้ เจ้าพระยายมราช(แก้ว )
หัดที่เมืองนครราชสีมา มีความกล้าหาญมาก พอได้
ยินเสี ยงปื นดังออกมาจากค่ายก็ว่ิงสวนควันเข้าไป
รื้ อค่ายทันที แทงรู ปหุ่ นที่ รัก ษาทลายลง พวกชาว
พระนคร ไม่เคยเห็นทางการซ้อมรบแบบนี้มาก่อน

ก็พ ากัน ออกมาดู เ ป็ นจ านวนมาก เกิ ด กิ ต ติ ศ ัพ ท์
ระบือไปถึงพวกอั้งยี่ จึงเกิดครั่นคร้ามไม่คิดกระทา
การใดใด
สมเด็ จ เจ้าพระยาฯ ได้ว างนโยบายไว้อีก
อย่า งหนึ่ งคื อ การขยายการท านุ บ ารุ งพวกจี น ที่
อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตามกระแส
พระราชด ารั สของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงตั้งปลัดจีนตามหัวเมือง
ต่างๆ เพราะตอนปลายรัชกาลมีพวกชาวจีนซึ่งเป็ น
ชาวเมื องขึ้ น ของอัง กฤษ ฝรั่ ง เศส ฮอลัน ดา และ
โปรตุ เกสเข้ามาทามาหากิ น ในกรุ งเทพฯมากขึ้ น
ตา มหนั ง สื อ สั ญ ญา ที่ ท าไ ว้ ก ั บ ช าว ต่ า งช า ติ
หมายความว่า “อยูใ่ นร่ มธงของต่างชาติ ” หรื อเรี ยก
อีกอย่างว่า “สับเย็ก” (Subject) คือ “เป็ นคนในชาติ
นั้นๆ” ไม่ตอ้ งอยู่ในอานาจโรงศาลหรื อในอานาจ
บังคับบัญชาของบ้านเมือง สมเด็จเจ้าพระยาฯ วิตก

บริ เวณกาแพงเมืองฉะเชิงเทราเก่า เคยเป็ นป้ อมสร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5
ใช้เป็ นที่ต้ งั กองทัพปราบกบฏอั้งยี่ ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะแล้ว
(ภาพจาก http://www.phuketvegetarian.com: อั้งยี)่
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ว่า พวกจีนเหล่านั้นจะพากันเข้าร่ วม “ธงต่างชาติ”
ดั้งนั้นพอเปลี่ยนรัชกาลได้ 3 สัปดาห์ จึงประกาศให้
ตั้งศาลคดีจีนขึ้นในกรมท่าซ้าย ให้พระยาโชฏึกราช
เศรษฐี (จ๋ อง และเปลี่ยนเป็ นพระยาโชฏึกฯพุก ) คน
หนึ่ ง หลวงพิพิธภัณฑ์วิจารย์ (ฟัก ภายหลังได้เป็ น
พระยาโชฏึก ) คนหนึ่ งกับหลวงพิชยั วารี (มลิ) คน
หนึ่ง เป็ นชั้นลูกจีนทั้ง 3 คน เป็ นผูพ้ ิพากษา สาหรับ
ชาระตัดสิ นคดี ที่เป็ นคู่ ความจี นทั้งสองฝ่ ายด้วยใช้
ภาษาจีน และประเพณี จี นในการพิจ ารณา แต่ ห้าม
มิให้รับทาคดีคู่ความจี นแต่เพียงฝ่ ายเดี ยว หรื อคดี
ที่เป็ นความอาญาว่ ากล่าวในศาลนั้น นอกจากตั้ง
ศาลแล้วให้แบ่ งเขตท้องที่อนั มีค นจี น อยู่มาก เช่ น
ในสาเพ็งเป็ นหลายอาเภอ ตามหัวเมืองก็ให้ปลัดจีน
มีอานาจว่ากล่า วคดี จี น อาเภอที่ มีจี น อยู่มากก็ต้ ัง
หัวหน้าให้มีเงินเป็ นตาแหน่ งเรี ยกว่า “กงสุ ลจีนใน
บังคับสยาม” สาหรั บเป็ นผูอ้ ุปการะจี น ในอาเภอ
นั้นๆ
สมเด็ จเจ้าพระยาฯ ได้ด าเนิ น การควบคุ ม
อั้ง ยี่โ ดยอนุ โ ลมตามแบบอย่ า งอัง กฤษที่ เ รี ย กว่ า
“เลี้ยงอั้งยี่” ในแหลมมาลายูมาใช้โดยสื บเอาตัวจี น
เถ้า แก่ ที่ เป็ นหัว หน้า อั้ง ยี่ 14 คนแล้ว ตั้ง ข้า หลวง
3 คนคื อ เจ้า พระยาภาณุ ว งศ์ เมื่ อ ยัง เป็ นพระยา
เทพประชุ น (ซึ่ งเคยไปปราบอั้งยี่ที่เมืองภู เก็ต )คน
หนึ่ ง พระยาโชฏึ ก ราชเศรษฐี ค นหนึ่ ง พระยา
อินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เนียม) ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับ

การกองตระเวน (โปลิศ) ในกรุ งเทพคนหนึ่ง พร้อม
ด้วยขุน นางจี น เจ้าภาษี อีกบางคน พาพวกอั้งยี่ 14
คนนั้นไปทาพิธีถือน้ ากระทาสัตย์ในวิหารหลวงพ่อ
โต ณ วัด กัล ยาณมิ ต ร ซึ่ ง ชาวจี น นับ ถื อ มาก รั บ
สัญญาว่าจะไม่คิดประทุษร้ายต่อประเทศชาติและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ช่วยกันดูแลอั้งยี่
ของพวกตนมิให้คิดร้าย แล้วปล่อยตัวไปทั้ง 14 คน
สมเด็จ เจ้าพระยาฯ ก็ได้พวกหัว หน้าอั้งยี่
เหล่านั้นมาช่วยกันดูแลบ้านเมือง ว่ากล่าวมิให้พวก
อั้งยี่ก าเริ บ ตั้งแต่น้ ันมาพวกอั้งยี่ในกรุ งเทพฯและ
หัว เมือ งก็ สงบราบคาบ เพราะใช้วิ ธี “เลี้ ย งอั้งยี่ ”
ดังได้กล่าวมาแล้ว
“สมเด็ จ เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริ ยวงศ์”
ได้ บ ริ หารประเทศชาติ บ้ า นเมื อ งให้ มี ค วาม
เจริ ญก้า วหน้า ด้ว ยความรอบรู้ เฉลี ย วฉลาดใน
กิ จ การต่ า งๆ ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศจน
ได้รั บการยอมรั บ นับ ถือ จากบุ ค คลต่ างๆ ในราช
สานัก และประชาชนทั่ว ไป มีผลงานที่ ไ ด้รั บใช้
ต่ อ แผ่ น ดิ น และ องค์ พ ร ะม หา กษั ต ริ ย์ อ ย่ า ง
มากมายตลอดเวลาที่เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิน จึง
เห็นสมควรยกย่องให้ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรี สุริ ยวงศ์” เป็ น “เสนาบดี ผยู้ ่งิ ใหญ่ ” ในแผ่นดิ น
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรื อ
“พระปิ ยมหาราช” รั ช กาลที่ 5 แห่ ง ราชวงศ์จ ัก รี
ของชาวไทยตลอดไปชัว่ กาลนาน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ “เรื่ องอั้งยี่”
2. เว็บไซต์ http://www.phuketvegetarian.com: อั้งยี่
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บ้านสมเด็จฯ มีโรงเรียนน้องด้วยหรือ
กองบรรณาธิการ
ลูก สุ ริย ะรุ่ นเก่ าหลายท่ านไม่ รู้ จักโรงเรีย นน้ อ งอะไรที่ว่าแน่ แม้ ลูก สุ ริย ะรุ่ น ใหม่ ๆ จะรู้ จัก ทุก คน
หรือไม่ เรื่องนี้ รศ.ไกรนุ ช ศิริพูล ผู้ทาเรื่องโรงเรี ยนพี่โ รงเรี ยนน้ อ งของบ้ านสมเด็จ มากับมือ ได้ เคยเล่ า
ความเป็ นมาลงในศรีสมเด็จ ฉบับปี 2551 ไว้แล้ว หลายท่ านสนใจแล้วเลยสนใจต่อไปว่า แล้วตอนนีโ้ รงเรียน
น้ องของเราหน้ าตาเป็ นอย่างไร ยังอยู่ดีอยู่หรือ กองบรรณาธิการจึงติดตามสภาพโรงเรียนน้ องในปัจจุบัน มา
เล่ า เป็ นเรื่ อ งสื บ เนื่ อ ง แต่ อ าจมีห ลายท่ า นที่ ไ ม่ ได้ อ่ า นความเป็ นมาจาก ศรี ส มเด็ จ ฉบั บ ปี 2551 กอง
บรรณาธิการจึงขอเล่าย้อนหลังโดยเก็บความจากเอกสารของท่ าน รศ.ไกรนุช ศิริพูล มาเริ่มเรื่องไว้ด้วยดังนี้
เริ่ มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2515 โรงเรี ยนและ
สถาบัน การศึก ษาระดับสู งในกรุ งเทพมหานคร
รวมถึ ง วิ ท ยาลัย ครู บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยาใน
ขณะนั้น ได้รั บการประสานจากกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่ ง มี โ รงเรี ยนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอยู่ในความรั บผิด ชอบตั้งอยู่ใน
ท้องถิ่นทุร กันดารทั่วประเทศและต้องการความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการ ขอให้ โ รงเรี ยนและ
สถาบัน การศึ ก ษาระดับ สู ง ในกรุ ง เทพฯรั บ
อุป กา ร ะดูแ ล ด้ า นวิ ช าการและอื่ น ๆเป็ นดั่ ง
โรงเรี ยนพี่ – โรงเรี ยนน้องด้วย โดยมอบรายชื่ อ
โรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 204
โรงเรี ยนให้เลือกอุปถัมภ์ตามสมควร วิทยาลัยครู
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา เล็งเห็ น ความส าคัญและ
ความขาดแคลนของโรงเรี ยนต ารวจตะเวน
ชายแดนดังกล่าว จึงเลือกโรงเรี ยนบ้ านมหาเจรี ย
ต.ทรายขาว อ.โป่ งน้ าร้ อ น จ.จั น ทบุ รี เป็ น
โรงเรี ยนน้อง(มหาเจรี ย มาจากคาว่า รฮาเจรี ย ใน

ภาษาเขมร ซึ่งแปลเป็ นไทยได้ว่า หาดผักกุ่ม)
ขณะนั้น โรงเรี ยนบ้านมหาเจรี ย มีค รู 2
คนเป็ น ตชด. นัก เรี ย น 56 คน วิทยาลัยครู บ้า น
สมเด็ จเจ้าพระยาโดยท่ านผูอ้ านวยการ อาจารย์
จรู ญ มิลิน ทร์ ได้ต้ งั คณะทางานเพื่อด าเนิ น การ
อันมีอาจารย์ไกรนุช ศิริพลู เป็ นประธานโครงการ
โรงเรี ยนพี่โรงเรี ยนน้อง (Sister Project) ปลายปี
2516 วิ ท ยาลัย ส่ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานไป
ตรวจสภาพโรงเรี ยนบ้า นมหาเจรี ย มี อ าจารย์
สุ ร พล ธี ร รั ต นพัน ธุ์ รั ก ษาการหั ว หน้า หมวด
การศึกษา ขณะนั้นเป็ นหัวหน้าทีม มีท้ งั อาจารย์
และนั ก ศึ ก ษา (องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและชุ ม นุ ม
การศึกษาและฝึ กสอน) ร่ วมเดินทาง จากรายงาน
การเดินทางครั้งนั้นแสดงให้เห็ นว่าโรงเรี ยนบ้าน
มหาเจรี ย มี ส ภาพขาดแคลนทั้ง สถานที่ แ ละ
อุปกรณ์การสอน โรงเรี ยนห่ างจากชายแดนเขมร
20 กิ โ ลเมตร ชาวบ้า นยกที่ ดิ น 20 ไร่ ให้ ตชด.
สร้ า งโรงเรี ยน ตัว โรงเรี ยนกว้า ง 16 ศอก ฝา
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ระฆัง ถังเก็บน้ าฝน นาฬิกา โต๊ะครู
ตู ้เ หล็ก เก็บ เอกสาร ส้ว ม อุ ป กรณ์
การสอนวิชาต่างๆ
หลั ง จากคณะส ารวจกลั บ
มาแล้ว คณะกรรมการดาเนิ นงาน
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยคณาจารย์ห มวด
การศึ ก ษา ชุ ม นุ ม การศึ ก ษาและ
ฝึ กสอน องค์การนักศึกษา เริ่ มงาน
ด้ว ยการประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการ
สภาพโรงเรี ยนบ้านมหาเจรี ย เมื่อครั้งผูอ้ านวยการวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา และขอบริ จาคสิ่ งของจาเป็ น ที่
(อาจารย์จรู ญ มิลินทร์ ) และคณะเดินทางเยีย่ มโรงเรี ยน
โรงเรี ยนขาดแคลน รวมทั้งจัดงาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2517
“ราตรี มหาเจรี ย” ได้ท้ งั สิ่ งของและ
เงินทุนเพื่อหวังไปสร้างโรงเรี ยนให้
ห้องเรี ยนและหลังคาเป็ นสังกะสี มีฝาสองด้าน
ใหม่ ต้นปี 2517 อาจารย์ 8 คน นักศึกษา 36 คน
พื้นห้องเรี ยนเป็ นดิน โต๊ะเรี ยนและม้านัง่ ซึ่ งสร้าง
เดิ นทางไปเยี่ย มโรงเรี ยนน้อง ร่ วมเทพื้นซิ เมนต์
อยู่บ นพื้ น ดิ น เป็ นไม้ก ระดานแผ่ น ยาวๆ กว้า ง
ห้องเรี ยน ตกแต่งห้องเรี ยน สร้างส้วมซึ ม 1 ห้อง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เมตร โต๊ะ
ผูป้ กครองนักเรี ยน นักเรี ยน นักศึกษา อาจารย์และ
เรี ยนและม้านั่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ไม่มีโต๊ะหรื อม้า
ชาวบ้าน ช่ วยกันลงมื อทาเพราะต้องทาให้เสร็ จ
นั่ง ส าหรั บ ครู มี ห้อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นและ
ภายในวันเดียว อาจารย์ไกรนุช ศิริพูล บันทึกไว้
เครื่ องมื อพัฒนา กั้นด้วยสังกะสี มีครู 2 คน เป็ น
เมื่ อเขียนประวัติโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พลตารวจ ครู ใหญ่จบ ป.กศ. ครู น้อยไม่มีวุฒิทาง
อุปถัมภ์ ในปี 2530 ว่า
ครู และไม่เคยสอนหนังสื อมาก่อน
“ผู้เขียนจาได้ ว่า อาจารย์ สุนทริ นทร์ ธน
มีนักเรี ยน 56 คน 90 % เป็ นไข้มาลาเรี ย
โกไสย ลงมือโบกปูนห้ องส้ วมด้ วยตนเอง เสาใน
ใบหน้าและตัวเหลื อง บางคนพุงป่ อง เสื้ อผ้าเก่ า
ห้ องส้ วม 4 เสาท าด้ วยไม้ ช ะมด ผู้ ป กครอง
ขาด มีรองเท้าใช้ประมาณ 10 คน ผูป้ กครอง ส่ วน
นักเรี ยนคนหนึ่งมาช่ วยปั กเสาบอกว่ า เสานีอ้ ยู่ทน
ใหญ่ยากจน มีอาชีพทาไร่ ขา้ วโพด ฝ้ าย ละหุ่ ง มัน
ถึง 60 ปี เพราะปลวกไม่ กิน น่ าเสี ยดายว่ า ใช้ ส้วม
ส าปะหลั ง และถั่ว ลิ ส ง บนพื้ น ที่ จ ั บ จองไม่ มี
นี ้ไ ม่ กี่ ปี ก็ ต้ อ งย้ า ยที่ ส ร้ างโรงเรี ยนใหม่ เ พราะ
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ที่ โ รงเรี ยนบ้า นมหาเจรี ย
หลังจากนั้น ก็มีผ้ มู าจับจองที่ ดินรอบๆ โรงเรี ยน
ต้องการความช่ ว ยเหลื อเพราะไม่มีอยู่เลยได้แ ก่
ไปเสี ยหมด จากสภาพของโรงเรี ยนที่ อยู่กลางป่ า
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ทึ บ ดงมาลาเรี ย แลเห็นลูกตุมกาสุ กแดงอยู่ไปทั่ว
ก็กลายสภาพเป็ นไร่ นา โล่ งเตียน ภูเขาหั วโล้ นไป
หมดสิ ้ น ภายในระยะเวลาไม่ กี่ ปี ที่ แ ลเห็ น ยั ง
ชะอุ่มเขียวขจี อยู่เมื่อดูจากสภาพภายนอก ก็มีแต่
ภูเขาสอยดาวเท่ านั้น”
อาจารย์ไ กรนุ ช ศิ ริพูล บัน ทึ ก ต่ อ ว่า ปี
2517 เป็ นปี แห่ งการรณรงค์หาทุนสร้างโรงเรี ยน
บ้า นมหาเจรี ย มี ท้ ั ง การบริ จาคของอาจารย์
นักศึกษา เอกชน รายได้จากการจาหน่ายหนังสื อ
จัดมวย แสดงดนตรี การกุศลรวมกว่าหนึ่ งแสน
บาท ส่ วนหนึ่ งใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งขาดแคลนให้
โรงเรี ย นที่ เ หลื อ หนึ่ ง แสนบาท ม.ร.ว.ทวี โ ภค
เกษมศรี ผูอ้ านวยการวิ ท ยาลัย ครู บ ้า นสมเด็ จ

โรงเรี ยนบ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาอุ ป ถั ม ภ์
(ในพระอุ ป ถัม ภ์ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี ) ในวันเปิ ดโรงเรี ยน วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

ต่ อม า ใ น เ ดื อน กุ ม ภ า พั น ธ์ พ . ศ . 2519
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้ลงมือ
สร้างโรงเรี ยนใหม่ดว้ ยเงินพระราชทานดังกล่าว
เป็ นโรงเรี ยนขนาด 3 ห้องเรี ยน ชั้นเดียว ใต้ถุน
สู ง 90 เซนติ เ มตร แต่ ตอ้ งย้ายสถานที่ ก่ อ สร้ า ง
ตามความจ าเป็ นที่ อ าจารย์ไ กรนุ ช ได้ก ล่ า วไว้
ข้างต้น ห่ างไปจากสถานที่ เดิ มประมาณ 1
กิ โลเมตร มี ผูใ้ จบุญบริ จาคที่ ดิน 2 ราย รวม 30
ไร่ วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบเงิน
ที่มีผูบ้ ริ จาคสร้ างบ้า นพักครู เสาธง ให้เพิ่มเติ ม
การก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2521
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 สมเด็จพระ
ศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เสด็จเปิ ดโรงเรี ย น
และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรี ยนบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ฉายพระรู ปร่ วมกับคณะ
อาจารย์นกั ศึกษาของวิทยาลัย ครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา คณะครู
และตัวแทนนักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

เจ้าพระยา ท่านต่อมา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื่ อ สร้ า ง
โรงเรี ย นบ้า นมหาเจรี ย เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2518
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พระศรี นคริ น ทราบรมราชชนนี )” หลังจากนั้น
ความช่ว ยเหลือต่ างๆจากโรงเรี ยนพี่ สู่โ รงเรี ยน
น้องก็มิเคยขาดสาย อาจารย์ไกรนุช ศิริพลู ทิ้ง

ท้า ยบัน ทึ ก ในประวัติ โ รงเรี ยนฯ ไว้อ ย่า งน่ า
ประทับใจว่า

อาจารย์ไกรนุช ศิริพูล (รศ.ไกรนุช ศิริพูล) ถ่ายภาพกับส่ วนหนึ่งของอาจารย์และนักศึกษา เมื่อครั้งไป
เยีย่ มโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529

“อาจารย์ ที่เคารพทุ ก ท่ าน ภาระของเรา
เกี่ ยวกับโรงเรี ยนน้ อง คงจะต้ องรั บทอดภาระนี ้
ตลอดไป ตราบเท่ าที่ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ยัง
ด ารงอยู่ ค่ ู ชาติ ไ ทย โรงเรี ยนน้ องของเรา คื อ
โรงเรี ยนบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาอุปถัมภ์ (ในพระ
อุป ถัม ภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี )
จะเคี ยงคู่อยู่กับวิทยาลัยตลอดไปชั่วนิรันดร์
ความสาเร็ จในการก่ อสร้ างโรงเรี ยนด้ วย
ความเพียรพยายามในครั้ งนี ้ มิใช่ ความสาเร็ จของ
ผู้ใดผู้หนึ่ง หากเป็ นความสาเร็ จครั้ งยิ่งใหญ่ ของ

คณาจารย์ บ้ า นสมเด็จ ฯ ที่ ไ ด้ ค ล้ อ งดวงใจของ
อาจารย์ ทั้งวิ ทยาลัย ประกอบกิ จกรรม ครั้ งแล้ ว
ครั้ งเล่า ด้ วยความเหนื่อยยากเสียสละ ทั้งกาลังกาย
ก าลั ง ทรั พย์ และก าลั ง สติ ปั ญญา ตลอดจน
นักศึกษา เจ้ าหน้ าที่ นัก การภารโรงของวิทยาลัย
ทุกคน ก็ได้ เคยเสี ยสละ ร่ วมทางานให้ กับการหา
ทุนก่ อสร้ างโรงเรี ยนน้ อง ให้ กับเยาวชนที่ อยู่ไกล
ความเจริ ญ และด้ อยโอกาสทางการศึ ก ษา เป็ น
มหากุศลแก่ ผ้ ยู ึด ถืออาชี พครู ถ้ าไม่ ช่ว ยนั ก เรี ยน
แล้วเราจะช่ วยใคร?...”
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นั บ จากวัน ที่ เ ริ่ มรั บ โรงเรี ยนบ้า นมหา
เจรี ย เป็ นโรงเรี ยนน้อง(พ.ศ.2515) มาจนได้รับชื่อ
พระราชทานเป็ น โรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุป ถัมภ์ (ในพระอุ ปถัม ภ์ส มเด็ จ พระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี ) ใน พ.ศ.2522 จนปั จจุบนั ล่วง
เข้า ปี ที่ 40 แล้ว สภาพของโรงเรี ย นในปั จ จุ บัน
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรบ้ า งแล้ว ผู้ เ ขี ย นได้
ประสานขอข้อมูลจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ท่านปั จ จุบนั จนทราบ
ว่าปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) รับโอนเป็ นโรงเรี ยนในสังกัดเปิ ด
สอนตั้งแต่อนุ บาล 1 ถึงประถมศึก ษาปี ที่ 6 มีค รู
12 คน นักเรี ยน 174 คน มีปรัชญาโรงเรี ยนว่า “มี
ระเบียบวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ เชิดชูคุณธรรม” โรงเรี ยน
มีอาคารสถานที่เพิม่ มากขึ้น มีกิจกรรมการเรี ยนรู้
มากมาย ผลสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O – Net)
ชั้น ป.6 ปี การศึ ก ษา 2553 เฉลี่ ย ทุ ก กลุ่ ม สาระ
45.70 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน (NT) ชั้นป.3 ปี เดียวกัน เฉลี่ยกลุ่ม
สาระภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์
60.50 คะแนน

ป้ ายชื่ อโรงเรี ยนในปัจจุบนั

อาคารเอนกประสงค์

ห้องส้วม ไม่ลาบากเหมือนแต่ก่อน

แม้ สภาพโรงเรี ย นจะดี ขึ้น มาก แต่ ก าร
พัฒ นาคุณภาพครู และนักเรี ยนที่นี่ยัง คงต้ อ งท า
อย่างต่อเนื่องและเข้ มข้ น ครูและนักเรียนโรงเรียน
น้ องของเรายังรอการสนับสนุนจาก “ลูกสุ ริยะ”
อยู่อกี ท่ านใดผ่านไปหรือเจตนาจะไปอาเภอสอย
ดาว จั ง หวัด จัน ทบุ รี แวะเยี่ ย มและแบ่ งปั น
โรงเรียนน้ องของเรา ก็คงสร้ างความยินดีแก่ คณะ
ครูและนักเรียนไม่น้อย

อาคารเรี ยนหลังเดิม ตั้งแต่วนั เปิ ดโรงเรี ยน ผ่านมาแล้ว
32 ปี ปัจจุบนั ยังคงใช้เป็ นอาคารเรี ยนอยู่
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นักเรี ยนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้แม้ไม่เพียงพอก็ตาม

มีสนามฟุตบอลด้วย

สนามเด็กเล่นสภาพใช้ได้

บ้านพักครู

มีโครงการห้องสมุดมีชีวิต

หนึ่งในหลายๆโครงการที่ช่วยสร้างคุณภาพนักเรี ยนที่นี่
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โรงเรี ยนพี่ยงั คงไปช่วยโรงเรี ยนน้องอย่างสม่าเสมอ

หมายเหตุ :
1. เริ่ มแรก ตั้ง แต่ โ รงเรี ยนบ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาอุปถัมภ์ ยังเป็ นโรงเรี ยนบ้านมหาเจรี ย
โรงเรี ยนอยูใ่ นตาบลทรายขาว อาเภอโป่ งน้ าร้อน
จังหวัด จัน ทบุรี ต่ อมาประชากรขยายตัว ข้อมูล
จากสานักงานเกษตร อาเภอสอยดาว ระบุว่า “เมื่อ
ปี 2530 กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งกิ่งอาเภอ
สอยดาว ตาบลทรายขาวจึงมาเป็ นตาบลหนึ่ งของ
อาเภอสอยดาว ตาบลทรายขาวมีสภาพภูมิประเทศ
ที่ เป็ นธรรมชาติ งดงาม มีค วามอุด มสมบูร ณ์ มี
ภูเขาสลับซับซ้อนโดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอด
สอยดาวเหนื อและสอยดาวใต้ ความสู งของยอด
สู ง สุ ด คื อ ยอดสอยดาวใต้ อยู่ที่ ประมาณ 1,675
เมตรจากระดับน้ าทะเล มีน้ าตกเขาสอยดาว ความ
สูง 16 ชั้น” ปัจจุบนั โรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 บ้านมหาเจรี ย

ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาว จังหวัดจัน ทบุ รี
22180 โทรศัพท์ 039 – 480048
2. มีขอ้ มูลจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นที่ไป
จัด กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ยนบ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา
อุ ป ถัม ภ์ เมื่ อ ปี 2554 แนะน าการเดิ น ทางจาก
กรุ งเทพมหานครไปโรงเรี ยนบ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาอุปถัมภ์ว่า ให้ใช้เส้น ทางมอเตอร์ เวย์
เลี้ ยว ซ้ า ย เ ข้ า จั ง หวั ด ฉ ะ เชิ ง เท ร า จ าก นั้ น
ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข
304 ผ่านอาเภอพนมสารคามถึงตาบลเขาหิ นซ้อน
เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 359 จนเข้าเขตจังหวัด
สระแก้ว ถึงสี่แยกตัดกับถนนหมายเลข 317 เลี้ยว
ขวาไปอ าเภอสอยดาว ตามถนนหมายเลข 317
เมื่อผ่านแยกอาเภอสอยดาวประมาณ 10 กิโลเมตร
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ก่อนถึงทางแยกเข้าวนอุทยานเขาสอยดาว(ขวามือ)
ประมาณ 30 เมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยาง

รพช. หมายเลข 3025 ประมาณ 8 กิ โลเมตร ถึ ง
โรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

ขอขอบคุณ
รศ.ไกรนุช ศิริพลู ประธานโครงการโรงเรี ยนพี่โรงเรี ยนน้อง วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2515)
อาจารย์อาวุโส (ครู เก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมตตามอบเอกสารประวัติโรงเรี ยนบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ฯ พร้อมรู ปถ่าย ประกอบบทความ
ผศ.กลอยใจ โสภณปาล อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ อาจารย์อาวุโส(ครู เก่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุ ณาประสานขอข้อมูลจาก รศ.ไกรนุช ศิริพลู
ผู้อานวยการสมคิด วิจติ ร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี ) ท่านปัจจุบนั กรุ ณามอบข้อมูลและภาพในปัจจุบนั ของโรงเรี ยนมาให้

เอกสารอ้ างอิง
ไกรนุช ศิริพลู . ประวัติโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี ) ,2530
เอกสาร Power point แนะนาโรงเรี ยนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์, 2554
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เมือ่ ได้ เฝ้ าทูลละอองธุลพี ระบาททั้งสองพระองค์ ในปี มหามงคล
สุ ดารัตน์ ชาญเลขา
ระหว่ า งวัน ที่ 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2 5 5 4 คณ ะ แ พ ท ย ศ า สต ร์ ศิ ริ รา ช พ ย าบา ล
มหาวิ ท ยาลั ย มหดิ ล ก าหนดจั ด งาน “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
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และเฉลิ ม
พระเกี ย รติ 79 พรรษา สมเด็ จ พระ
น า ง เ จ้ า ฯ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ ”
วัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่ง เพื่อ
รวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดงานครั้ง
นี้ ไ ป ส ร้ า ง ส ถ า บั น ก า ร แ พ ท ย์
สยามินทราธิ ราช ถวายเป็ นพระราช
กุศล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า น
สมเด็จเจ้าพระยาได้รับเกียรติจากคณะ
ผูด้ าเนิ นงานเชิ ญให้เข้าร่ วมจัดขบวน
แห่ อ ัญ เชิ ญ ผ้า ไตรพระราชทาน ในกัณ ฑ์ที่ 10
สักกบรรพ กัณ ฑ์ที่ 11 มหาราช และกัณ ฑ์ที่ 12
ฉกษัต ริ ย ์ นอกจากนี้ ยัง มี โ รงเรี ย นต่ า งๆ ได้แ ก่

โรงเรี ยนสตรี วัด ระฆัง โรงเรี ยนทวี ธ าภิ เ ศก
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย รับจัดขบวนแห่ อญั เชิญ
ผ้าไตรพระราชทาน โรงเรี ยนละ 3 กัณฑ์เช่ นกัน
ส่ วนกัณฑ์สุดท้าย คือ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เป็ น
ของสานักงานเขตคลองสาน

นอกจากจะได้รับหน้าที่ในการจัดขบวน
แห่ อญั เชิญผ้าไตรพระราชทานแล้ว มหาวิทยาลัย
ยัง ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ จ ั ด วงดนตรี
ประเภทวงโยธวาทิตรับ – ส่ งเสด็จ
และวงดนตรี ไทยบรรเลงประจาทั้ง
13 กัณฑ์ดว้ ย
หลังจากได้รับหนังสื อเชิญ
เป็ นผู ้ร่ วมด าเนิ นงานจากคณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลอย่ า งเป็ น
ทางการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พล
วุฒิเสน อธิการบดี ได้มอบหมายให้
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ข้า พเจ้าในฐานะรองอธิ ก ารบดี ไปร่ ว มประชุ ม
และดาเนินการในเรื่ องนี้
การด าเนิ น งานเริ่ มขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว
เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาที่ ค ณะด าเนิ น งานแจ้ง มานั้น
เหลือเวลาอี กไม่นาน ที่ สาคัญทุกฝ่ ายเริ่ มชัดเจน
แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
จะเสด็จเปิ ดงานและจะทรงสดับพระธรรมเทศนา
มหาชาติ เวสสั น ดร กัณ ฑ์ท ศพร 19 พระคาถา
โดยพระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส การ
เริ่ มงานของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จึ งแบ่งงานออกเป็ น 2 ฝ่ ายใหญ่ๆ คือ
ฝ่ ายจัดวงดนตรี และฝ่ ายจัดขบวนแห่

ฝ่ ายจัดวงดนตรี ประกอบด้ว ย ประธาน
สาขาวิชาดนตรี ไทย (อาจารย์อมั ริ นทร์ แร็ งเพ็ชร)
และประธานสาขาวิ ช าดนตรี สากล (อาจารย์

มา แต่ครั้ งนี้ ตอ้ งบรรเลงหน้าพระที่ น่ัง อาจารย์
อนุ รักษ์ บุญแจะ ก็ยิ่งเพิ่มความเครี ยด เนื่ องจาก
ทางสาขาวิ ช าไม่ มี โ น้ต เพลงครบทั้ง 13 กัณ ฑ์
ที่สุดต้องสรุ ปกันว่าทาให้ดีที่สุด พยายามติดต่อ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ พ อจะขอความอนุ เ คราะห์
โน้ตเพลงได้ กัณฑ์ไหนไม่มีโน้ตก็พยายามสร้าง
โน้ตกันขึ้นมา หรื อไม่ก็ให้ดนตรี ไทยรับผิดชอบ
ไปทั้ งหมดในกั ณ ฑ์ น้ ั นๆ แต่ ที่ สุ ดน้ อ งๆ ใน
สาขาวิ ช าดนตรี สากลและดนตรี ไทย รวมทั้ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ผูอ้ านวยการ
สานักศิ ลปะและวัฒนธรรม ได้มอบให้อาจารย์
รั งสรรค์ บัวทอง รองผูอ้ านวยการสานักศิ ลปะ
และวัฒนธรรม เป็ นผูด้ ูแลในภาพรวมทั้งหมด ทุก
ฝ่ ายจึงพยายามกันอย่างสุ ดความสามารถ ฝึ กซ้อม
ดนตรี บรรเลงร่ วมกั น ใช้ วิ ธี แ บ่ ง วรรคเพลง
บรรเลงสลั บ กั น บ้ า ง บรรเลงรวมกั น บ้ า ง
จนกระทัง่ ก่อนถึงวันงานเพียง 1 วัน ได้ทราบแน่

อนุ รักษ์ บุญแจะ) รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชา
ประชุ มเตรี ยมงานกันอย่างเคร่ งเครี ยด ยิ่งมีเสี ยง
เรี ย กร้ องจากที่ ประชุ มของคณะแพทยศาสตร์ ฯ
ต้องการให้มีการบรรเลงวงดนตรี ไทยผสมวงโยธ
วาทิ ต ในการบรรเลงประจ ากัณ ฑ์ท้ ัง 13 กัณ ฑ์
เหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยเคยบรรเลงประกอบ
เทศน์มหาชาติที่จดั ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเมื่อปี ที่ผ่าน

ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จพร้อม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังความ
ปลื้มปิ ติยินดี คละเคล้าความตื่นเต้น เกร็ งกันสุ ดๆ
เนื่องจากว่าแต่เดิมการบรรเลงหน้าพระที่นง่ั ในวัน
แรกที่ท้ งั 2 พระองค์จะเสด็จนั้น เป็ นวงดนตรี ของ
กรมศิลปากร สุ ดท้ายใกล้จะถึงวันงานจึ งเพิ่งจะ
แน่ ใ จว่ า เป็ นวงดนตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ

การเตรียมความพร้ อมฝ่ ายจัดวงดนตรี
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด ทั้งการบรรเลงรับ –
ส่ งเสด็จ และบรรเลงหน้าพระที่นง่ั นิ สิตของเราที่
เป็ นนักดนตรี จานวนเกือบ 100 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เด็ก ต่ างจังหวัด พูด ง่ า ยๆ ก็เ หมื อนเป็ นเด็ก บ้า น
นอก ทุกคนตื่นเต้น ดีอกดีใจ และก็เริ่ มเป็ นกังวล
ว่าจะบรรเลงได้ดีหรื อไม่ แต่ทุกคนทั้งอาจารย์ท้ งั
เด็กต่างรวมใจกัน ตั้งใจฝึ กซ้อมด้วยระยะเวลาอัน
สั้นนั้นอย่างมุ่งมัน่

การเตรียมความพร้ อมฝ่ ายขบวนแห่
เรื่ องการจัดขบวนแห่เป็ นเรื่ องใหญ่ไม่แพ้
เรื่ องดนตรี เพราะต้องเกี่ ยวข้องกับบุ คคลหลาย
ฝ่ าย เมื่ อ ได้ รั บ ข้อ มู ล จากการประชุ ม รวมทุ ก
หน่ วยงานที่ โรงพยาบาลศิ ริราชแล้ว พบว่าแต่ละ
โรงเรี ยนที่รับผิดชอบเรื่ องขบวนแห่ จะจัดนักเรี ยน
เข้าขบวนไม่ต่ากว่า 300 คน บางโรงเรี ยนกาหนด

ไว้ 400 คน เราเป็ นมหาวิทยาลัยก็ตอ้ งกาหนดตาม
จานวนที่มากที่สุด คือ ประมาณ 400 คน จากนั้นก็
ได้มีการนัดหมายจัดประชุมกันหลายครั้ง อาจารย์
สิ ริ ชัย เอี่ ย มสะอาด รองผูอ้ านวยการโรงเรี ย น
มัธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา รับเป็ นแม่งานฝ่ ายจัดขบวนแห่ ร่ วมกับ
ส านัก กิ จ การนิ สิ ต และนัก ศึ ก ษาที่ ผู อ้ านวยการ
สายัณ พุทธลา ส่ งอาจารย์วิเชี ยร ทุ วิลา มาเป็ น
ผู ้ด าเนิ น การ เนื่ อ งจากขณะนั้ นตรงกั บ คณะ
ผู ้บ ริ หารของเราต้ อ งเดิ น ทางไปราชการที่
ต่ า งประเทศหลายวัน แต่ ก็ พ อรวบรวมคณะ
อาจารย์ส่วนหนึ่งได้พอประมาณ คณะอาจารย์ฝ่าย
นาฏศิ ล ป์ ทั้ งของคณะครุ ศาสตร์ และคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีย่ิง จัดการเรื่ องตัวละครประจากัณฑ์ที่
จะต้องนั่งบนรถและต้องเดิ นในขบวน แต่งกาย
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กั น สวยงามตามเนื้ อเรื่ อง รถกระบะของ
มหาวิทยาลัยมีไม่พอ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผูป้ กครองนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธยมสาธิ ต ขบวน
ของเราใช้รถทั้งหมด 3 คัน ตกแต่งประดับประดา
จนสวยงาม ได้รับความเมตตาจากพระจรัญญู วัด
นาคกลางวรวิ ห าร มาช่ ว ยตกแต่ ง ร่ ว มกับ คณะ
อาจารย์และนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต รวมทั้ง
คณะอาจารย์ จ ากสาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม คณะ
ผูบ้ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ส่ วนส านั ก กิ จการนิ สิ ตและ
นักศึกษา จัดเตรี ยมจานวนนิ สิตที่จะต้องเดิ นเข้า
ขบวน คณะอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ก็
ได้มาช่วยเหลือด้านการเตรี ยมผลหมากรากไม้ใส่
ตระกร้ า เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ถื อ เข้า ขบวนแห่ นั ก การ
คนงานทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในทุกๆด้าน

โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต ต่างพากันมารวมตัวที่ลาน
เจ้าพ่อ (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ :
ท่านช่วง บุนนาค) จนเต็มไปหมด นึกชมอยูใ่ นใจ
ว่าคณะอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายทุกฝ่ ายเยีย่ มยอด
จริ งๆ สามารถพาเด็กมาร่ วมขบวนแห่ ได้จานวน
มาก ฝ่ ายฟ้ อนรามีต้ งั แต่นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม
สาธิ ต จนถึ งนิ สิตของเรา ผูแ้ สดงตั้งแต่นักเรี ยน
โรงเรี ยนประถมสาธิ ต จนถึงนิ สิตของเรา เมื่อตั้ง
ขบวนเสร็ จ ผูเ้ ข้าร่ วมขบวนทั้งหมดนับจานวนได้
เกื อ บ 800 คน มี ต้ ัง แต่ เ ด็ ก ระดับ ประถมศึ ก ษา
จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ง ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์แ ละ
บุคลากรทุ ก ฝ่ าย มัน ช่ างยิ่งใหญ่ มโหฬารอะไร
อย่างนี้ ได้พดู คุยกับเด็กๆ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
คณาจารย์ เป็ นบางกลุ่มต่างพูดเป็ นเสี ยงเดี ยวว่า
“งานในหลวงต้องมาอยู่แล้ว พวกเรารักในหลวง
.... อยากมาสร้างกุศลกับในหลวง” คาพูดลักษณะ
นี้ จะได้ ยิ น เป็ นระยะตลอดการเตรี ยมงาน
จนกระทัง่ ถึงวันงาน หัวขบวนของเรานาด้วยวง
โยธวาทิ ต ทิ้ ง ช่ ว งห่ า งระยะหนึ่ ง มี ว งเครื่ อ งสู ง
(บรรเลงโดยน้อ งๆ โรงเรี ย นมัธ ยมสาธิ ต ) น า
ขบวนเป็ นตอนๆ ไป ตลอดสองข้า งทางได้รั บ
บริ จาคจากผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาตลอด ทาง ตั้ งแต่
มหาวิ ทยาลัย เดิ นไปตามเส้นทางถนนอิ สรภาพ

เมื่อถึงวันเปิ ดงาน
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็ นวัน
เปิ ดงาน กาหนดเคลื่อนขบวนเวลา 9.00 น. ก่อน
ถึงเวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมงรถกระบะที่ถูกตกแต่ง
จนไม่เห็นรู ปร่ างรถ ก็เคลื่อนไปตั้งแถวตามแนว
ถนนหน้ามหาวิทยาลัย นิ สิตทั้งที่แต่งกายในสมัย
สุ โขทัย และที่ แต่งกายชุ ดนิ สิต รวมทั้งนักเรี ยน
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ผ่านสี่ แยกพรานนก เลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลศิริ
ราช จนไปถึ ง หอประชุ ม ราชแพทยาลั ย ใน
โรงพยาบาลศิริราช สถานที่จดั งาน
หลัง จากน าเครื่ อ งกัณ ฑ์เ ทศน์ อ อกจาก
ขบวนแห่ ไ ปยัง หอประชุ ม บริ เ วณพิ ธี แ ล้ว ทาง
เจ้าภาพได้มาเชิ ญพวกเราทั้งหมดนาโดยวงโยธ
วาทิตเข้าไปตั้งแถวที่บริ เวณสนามหญ้าริ มแม่น้ า
เจ้าพระยา ให้ทุกคนหันหน้าไปที่ ตึกสู ง 16 ชั้น
ชั้นที่ 16 จะเห็นหน้าต่างบานหนึ่ ง ผ้าม่านถูกเปิ ด
ออก สายตาของพวกเราทุ ก คู่ มุ่ ง ไปยัง หน้า ต่ า ง

บานนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว คงจะ
ทอดพระเนตรลงมายังพวกเราที่ยืนเบียดเสี ยดอยู่
บริ เวณนั้นเป็ นพันๆ คน เนื่ องจากตึกสู งมากเรา
ทุกคนไม่สามารถเห็นพระองค์ท่าน แต่กพ็ อจะเดา
ได้วา่ พระองค์คงแย้มพระสรวล ต่อมาประธานจัด
งาน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลท
นันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิยาลัยมหิ ดล ได้กล่าวถวายรายงาน เมื่อจบลง
พวกเราทุกคนที่อยู่ ณ ที่น้ นั เปล่งวาจา “ทรงพระ
เจริ ญ” ดั ง กึ ก ก้ อ งไปทั่ ว วงโยธวาทิ ต ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรเลง
เพลงสรรเสริ ญพระบารมี เป็ นการเสร็ จพิธีในภาค
เช้า

ร้ อ น ตากแดดระหว่ า งเดิ น ในขบวนแห่ ต อน
กลางวัน มาโดนฝนตอนเย็น และเข้าไปอยู่ห้อง
แอร์ น่ าจะเจ็บไข้ไ ด้ป่วย แต่ ทุก คนกลับไม่เป็ น
อะไรเลย พวกเขาหลายคนต่างพูดว่า “...พวกผมดี
ใจ ภูมิใจ ที่ได้ รับโอกาสครั้ งนี้... หนูอยากร้ องไห้
เพราะปลื้มใจที่ได้ มีโอกาสเห็นทั้ ง 2 พระองค์ ...
ผมอยากหั ว เราะดั ง ๆ ให้ ก้องโลกว่ า ครั้ ง หนึ่ ง ใน
ชี วิตที่พวกผมได้ เล่ นดนตรี ให้ ในหลวงและพระ
ราชิ นีได้ ทรงฟั ง... หนู พูดไม่ ถูกเมื่อหนูเห็นทั้ง 2
พระองค์ หนูเกร็งมากกลัวเล่ นดนตรี ผิด บางครั้ ง
ขนลุก นา้ ตาก็จะไหล...”
น้องๆ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต เมื่อ
ได้ไปยืนที่ กลางสนาม หน้าตึ กสู งที่ ประทับ ได้

คณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต สุ ดปลืม้ ปิ ติ
ช่วงเวลาสาคัญตามหมายกาหนดการเมื่อ
ถึงเวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ จะ
เสด็จพระราชดาเนิ นทรงเปิ ดงานเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ และทรงสดับพระธรรมเทศนา
มหาชาติ เวสสันดร “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา”
วงโยธวาทิ ตไปตั้งแถวรอรั บเสด็จอยู่ในทางเข้า
ประตูดา้ นหน้าหอประชุม ขณะรอรับเสด็จจนถึง
ช่ วงเวลาเสด็จ ฝนเกิ ดตกลง
มาอย่างแรง นักดนตรี ในวง
โยธวาทิ ต เปี ยกกัน โดยทั่ว
ห น้ า พ อ บ ร ร เ ล ง เ พ ล ง
สรรเสริ ญพระบารมี เ สร็ จ
นั ก ดนตรี ทุ ก คนก็ รี บเดิ น
อ้อมด้านหลังหอประชุ มมา
ประจ าที่ ภ ายในหอประชุ ม
เพื่ อ บรรเลงเพลงประจ า
กัณ ฑ์ร่ ว มกับ วงดนตรี ไ ทย
นักดนตรี กลุ่มนี้ โดนอากาศ
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แสดงความในใจออกมาว่า “พวกผมแม้ จะไม่ มี
โอกาสได้ เ ข้ า เฝ้ าใกล้ ชิ ด เพี ย งแค่ เ ห็ น ผ้ า ม่ า น
หน้ าต่ างเปิ ดออกและคาดว่ า ในหลวงคง
ทอดพระเนตรอยู่ตรงนั้น ก็รู้ สึกตืน้ ตันใจมากแล้ ว
หั วใจพองโต บอกไม่ ถูกครั บ ยิ่งพอทุกคนเปล่ ง
เสี ยงว่ า ทรงพระเจริญ ผมนา้ ตาไหลเลยครับ...”
ส่ วนคณะผู ้ บ ริ หาร ซึ่ งน าโดยท่ าน
อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู ้อ านวยการส านั ก
จานวน 6 คน เป็ นผูแ้ ทนที่ได้รับเชิ ญเข้าไปนั่งใน
หอประชุ มวันเปิ ดงาน ทุกคนต่างปลื้มปิ ติไม่แพ้

นักเรี ยนและนิสิตของเราทุกคน การที่ได้มีโอกาส
เข้าเฝ้ าทั้ง 2 พระองค์ ได้ฟังเทศน์พร้อมกับที่ท้ งั 2
พระองค์ทรงสดับพระธรรมเทศนา ในวันนั้นถือ
เป็ นมงคลชี วิตของพวกเราทุกคน พระบารมีของ
ทั้ง 2 พระองค์แผ่ไพศาลปกปักรักษาคุม้ ครองพวก
เรา ทั้งนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่ วม
กิ จ กรรมครั้ งนี้ ไม่ มีใ ครต้อ งเจ็บป่ วย ทั้งๆ ที่ ถู ก
แดดถูกฝน พวกเราทุกคนจะไม่ มีวันลืมวันมงคล
ของชี วิตของพวกเราทุกคน ทุกสิ่ งทุกอย่ างจะถูก
ฝั ง ลึ ก ไว้ ใ นความทรงจ าที่ เ ปี่ ยมล้ น ด้ ว ยความ
ปลืม้ ปิ ติตลอดกาล
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ชีวิตและความคิดของนายกสมาคม
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ
(พ.ศ.2533 – 2536) : ดร.ยุกติ สาริกะภูติ
กองบรรณาธิการ
ฉบับที่ แ ล้ วกองบรรณาธิ การได้ นาเสนอชี วิตและข้ อคิ ดดี ๆ ของนายกสมาคมศิ ษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยาฯ ท่ านปั จจุบัน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิ น ได้ รับผลตอบรั บดีมาก ฉบับนีจ้ ึ งขอนาชี วิตและความคิ ด
ของนายกสมาคมศิษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาอีกท่ านหนึ่งมานาเสนอเพื่อให้ เห็นศักยภาพความคิดอ่ าน อันจะ
เป็ นประโยชน์ แก่ “ลูกสุริยะ” รุ่ นหลังๆ ต่ อไป ท่ านเป็ นนายกสมาคมศิษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาฯ ในช่ วง
พ.ศ.2533 – 2536 ต่ อจากพล.อ.อ.ทวี จุลละทรั พย์ ขอแนะนา ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2485 – 2490)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขากสิ กรรมและ
สั ต วบาลจากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จบ
ปริ ญ ญาโทจากมหาวิ ท ยาลัย มลรั ฐ มิ ส ซี ส ซิ ป ปี้
สห รั ฐอเ มริ ก า ไ ด้ รั บปริ ญญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ จากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัย แม่โจ้
ท่านนายกสมาคมฯ ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ
มีหลักในการทางาน คือ ต้องยึดถือความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน
การริ เริ่ มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี รักการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ถือความกตัญญูกตเวที และพร้อมที่จะ
ให้อภัยเสมอแม้แต่ผเู ้ คยทาร้ายมาก่อน
มีหลักการดาเนินชี วิต โดยนาหลักธรรม
คาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ โดย
ถื อ ทางสายกลาง ชอบชี วิ ต เรี ยบง่ า ย และโดย
ส่ วนตัวค่อนข้างสมถะ รั กธรรมชาติ ปฏิ บตั ิ สมถ

ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน
2475 ปั จจุบนั อายุ 79 ปี เป็ นชาวนครราชสี มาโดย
กาเนิ ด บุตรพระยาสาริ กพงศ์ธรรมพิลาศมนูภาษย์
ยุกติสภาบดี กับนางบุบผา สาริ กะภูติ มีบุตรสาว
คนเดียว คือ นางอารยา กะรัสนันทน์
ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ เป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยน
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กรรมฐานเพื่ อ พัฒ นาจิ ต อยู่ อ ย่ า งสม่ า เสมอ แต่
ส าหรั บ งานสั ง คมก็ พ ยายามปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
บรรยากาศของงานนั้นๆ

แรกในประเทศไทย โดยมีเกษตรตาบลละ 1
คน ทาให้การเกษตรของชาติเจริ ญขึ้นมากมาย
หลัง จากระบบนี้ ด าเนิ น การไปทั่ว ประเทศ
แล้ว ผลความสาเร็ จดังกล่าวของประเทศไทย
ได้มีประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย ทวีปอาฟริ กา
และลาตินอเมริ กา ได้นาระบบดังกล่าวไปใช้
เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศตน เท่ากับ
ประเทศไทยเป็ นผูน้ าของการใช้ระบบนี้
 เป็ นผู ้ริ เ ริ่ ม ให้ มี ง านเคหกิ จ เกษตรขึ้ น เพื่ อ
ช่ ว ยเหลื อ แม่ บ ้ า นเกษตรกรให้ เ ป็ นคนมี
ศักยภาพดี ข้ ึนในการช่ วยเหลือครอบครัว ใน
การส่ งเสริ มการเกษตร ทั้งด้านการเกษตรและ
เคหกิ จ เกษตร เพื่ อ เน้ น การส่ งเสริ มทั้ ง
ครอบครัวเกษตรกรทุกคน (พ่อ,แม่ และลูก)
โดยในอดีตเน้นส่ งเสริ มเฉพาะพ่อและลูก
 เป็ นผูร้ ิ เริ่ มปรับปรุ งระบบโครงการผลิตและ
ขยายพันธุ์พืชของประเทศ เพื่อผลิตพันธุ์พืชดี
ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรใน
ประเทศ ขณะนี้ ระบบดั ง กล่ า วได้ เ ป็ นที่
ยอมรั บของนานาชาติ และได้นาระบบนี้ ไป
ใช้ในประเทศของตนอย่างกว้างขวาง
ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประสบความสาเร็จใน
ชีวติ ราชการอย่ างมาก ท่านผ่านหน้ าที่ราชการ อาทิ
 อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ปี 2518 – 2523
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี
2524
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปี 2525-2529
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2530
 อธิบดีกรมป่ าไม้ปี 2531

ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ กับครอบครัว

ประวัติดีเด่ นในการทางานของท่ าน ที่ถือ
ได้ ว่าเป็ นเกียรติและความภาคภูมิใจ อาทิ
 เป็ นผูร้ ิ เริ่ มท่านหนึ่ งในการก่อตั้งกรมส่ งเสริ ม
ก า รเ ก ษ ต รใ น ปี 2511 โด ย ก ารน าของ
ศาสตราจารย์พิเศษทานอง สิ งคลวนิ ช (อดีต
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรท่านแรก)
 เป็ นผู ้น าในการปรั บ ปรุ งระบบส่ งเสริ ม
การเกษตรของประเทศไทย โดยได้นาระบบ
T&V (Training & Visiting) คือ ฝึ กอบรมและ
เยี่ ย มเยี ย นเกษตรกรมาใช้ ใ นงานส่ ง เสริ ม
การเกษตรของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาให้เกษตรกร
ของประเทศได้รั บ การบริ ก ารอย่า งใกล้ชิ ด
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพราะระบบดังกล่าวทา
ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างานและ
กระจายบุ ค คลากรไปถึ ง ระดับ ล่ า งเป็ นครั้ ง
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 รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี
2532 – 2533
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2534 –
2535
 อภิมนตรี ของสถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ
ตั้งอยูท่ ี่สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (IRRI) ปี 2526
– 2531
 พระยาแรกนาขวัญ ปี 2529 – 2530 (อธิ บ ดี
กรมวิ ช าการเกษตร) และปี 2534 – 2535
(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
ของสภานิติบญั ญัติปี 2534
 นักบริ หารดีเด่น ประจาปี 2541

 นายกสมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่ าเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมป่ าไม้ปี 2540
 ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ภิ ม น ต รี ส ภ า ส ม า ค ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2533 – 2535
 ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี 2541 – 2543
 นายกสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2533 –
2536
 นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2533 – 2536
 นายกสมาคมดินและปุ๋ ยแห่งประเทศไทย
(อดีต)
 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (อดีต)
 นายกสมาคมนั ก วิ จ ั ย และเพาะเห็ ด แห่ ง
ประเทศไทย (อดีต)
 เลขาธิการมูลนิธิพฒั นาชีวิตชนบท เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ ปี 2536 – ปัจจุบนั
ฯลฯ

นอกจากนี้ ท่ านยังมีกิจกรรมเพื่อสั งคม ทั้ง
ที่ เ ป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง และไม่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ
สมาคมต่ างๆเอง อาทิ
 ประธานมูลนิ ธิส่งเสริ มยุวเกษตรไทยในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ตั้ง แต่ ปี
2536
 ประธานมูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย
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นอกจากนี้ ผมยังได้มีโอกาสกลับมารั บ
ต าแหน่ งนายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ าบ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2533
– 2536 ภายใต้การสนับสนุนของพลอากาศเอกทวี
จุลละทรั พย์ ในขณะนั้น ถือได้ว่า ผมได้มารั บใช้
โรงเรี ย นอัน เป็ นที่ รั ก ยิ่ง จึ ง เป็ นความประทับ ใจ
ความรัก และความผูกพันของผม ที่มีต่อโรงเรี ยน
มัธยมบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาตลอดมา จนกระทัง่
ปัจจุบนั
สาหรับข้อคิดเห็นของผมเกี่ยวกับสมาคม
ศิ ษ ย์เ ก่ าบ้า นสมเด็จ เจ้าพระยาฯนั้น เมื่ อสมาคม
ศิษย์เก่ าฯ เป็ นศูนย์รวมควรมีการประชาสัมพันธ์
ข่ า วสาร ความก้ า วหน้ า ของสมาคมฯ หรื อ
มหาวิทยาลัย ติ ด ตามข่าวของครู เก่ าและศิ ษย์เก่ า
มาเผยแพร่ ใ ห้ ก ว้า งขวางกว่ า เดิ ม เพื่ อ เชิ ญ ชวน
เพื่อนศิ ษย์เก่ าทุกคน ทุกรุ่ น ทุกระดับ ให้กลับมา
สนใจโรงเรี ยนเก่าบ้าง อย่างน้อยได้มากราบ “เจ้า
พ่อ” ในวันคล้ายวันพิราลัยปี ละครั้ง เพื่อเชื้ อเชิ ญ
ให้มีจิตอาสามารับใช้มหาวิทยาลัยทางหนึ่ งทางใด
ที่ ต นถนั ด หรื อร่ วมกั น บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่ ว นรวม หรื อให้การสนับสนุ นกิ จการสมาคมฯ
ตามกาลังความรู ้ความสามารถที่พึงมีของแต่ละคน
ถือเป็ นการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสมาคมฯ และ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เจริ ญก้าวหน้าตลอดไป
อย่างยัง่ ยืน”

ดร.ยุ กติ สาริ กะภู ติ กล่ าวถึ ง ความ
ประทับใจ ในฐานะศิ ษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จฯ และใน
ฐานะนายกสมาคมศิษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาฯ
สมัยหนึ่งว่ า
“ผมเข้ามาเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมบ้าน
สมเด็ จ เจ้า พระยา ตั้ง แต่ ปี 2485 – 2490 มี ค วาม
ประทับใจครู ทุกคน ทั้งด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และวิ ช าการ ปลู ก ฝั ง ศิ ษ ย์ใ ห้ เ ป็ นคนดี มี ค วาม
รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ทุกวันเมื่อเคารพธงชาติ
และสวดมนต์แล้ว พวกเราต้องหันหน้าไปทางศาล
และให้คามัน่ ต่อ “เจ้าพ่อ” เป็ นความทรงจาที่ ลูก
สุ ริยะทุกคนไม่มีวนั ลืมและยืดมัน่ ใน “สจฺ จ เว อม
ตา วาจา” เจริ ญรอยตามแบบอย่ า งของสมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ จึงประสบความสาเร็ จในการประกอบ
อาชี พ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานในระดั บ สู ง
สามารถใช้ วิ ช าความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การประสิ ทธิ์
ประศาสน์จากครู ไปใช้พฒั นาประเทศชาติอย่างดี
ยิง่

(ดร.ยุกติ สาริ กะภูติ)
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บ้านสมเด็จเมื่อ 2510
พิภพ ธงไชย
เป็ นรุ่ นกิจกรรม
นอกจากกิ จ กรรมตามประเพณี ยัง มี ก าร
ริ เริ่ มกิจกรรมใหม่ๆ กีฬาสี มีสี่สี โดยแบ่งเลข 1 2 3
4 จึงคละกันไปทุกห้องเรี ยน ซึ่ งเฉพาะปี 4 มี 9 ห้อง
ส่ วนปี อื่นๆ มีไม่ต่ากว่า 10 ห้อง มีเพลงเชียร์กีฬาแต่
ละสี แ ละที่ สาคัญ รุ่ น 10 เมื่ อเรี ย นจบยังฝากเพลง
ประจ ารุ่ น จนกลายเป็ นเพลงประจาสถาบัน ถึ ง 2
เพลงที่ยนื ยาวมาถึงวันนี้ แต่งและเล่นโดยวงดนตรี ที่
ดังที่ สุ ด ของยุคสมัย จนถึ งสมัย ปั จจุ บนั ผู ้แ ต่ งเนื้ อ
ร้องคนหนึ่ งเป็ นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของรุ่ น อีกคน
เป็ นคนจากสถาบันพี่น้อง(สวนสุ นันทา)แต่มารั ก

เมื่อหวนกลับไปคิดคานึงถึงอดีตว่าเราชอบ
ชีวิตแบบไหนในสมัยที่เรี ยนที่บา้ นสมเด็จ แต่ละคน
คงมีความประทับใจแตกต่างกัน พวกชอบเรี ยนก็
ประทับใจครู บาอาจารย์ เพราะยอมรับกันว่าบ้าน
สมเด็จสมัยนั้นมี อาจารย์ที่มีความรู ้ ในเรื่ องที่สอน
ตั้งใจสอน สอนสนุก นักศึกษาตั้งใจเรี ยน นักศึกษา
เมื่ อ จบออกไปเป็ นครู ได้ชื่ อ ว่ า สอนหนั ง สื อ เก่ ง
ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา เป็ นตัวสะท้อนชีวิต
การเรี ยนได้อย่างดี บ้านสมเด็จมีหอ้ งสมุดขนาดไม่
ใหญ่ไม่เล็ก มีนกั ศึกษาเข้าไปใช้งาน จะเสี ยอย่าง
เดียวคืออาคารอยูล่ ึกเข้าไปในสุ ด พื้นที่บา้ นสมเด็จ
ในส่ วนที่ใช้เรี ยน เป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวลึก
โดยมีเสาธงชาติอยูห่ น้าอาคารห้องสมุด ส่ วนใต้ถุน
เป็ นโรงอาหาร สมัยนี้ เริ่ มมี แนวคิดให้อาคาร
ห้องสมุดของสถานศึกษามาตั้งด้านหน้าสุ ด เพื่อเปิ ด
ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสใช้อ่านหนังสื อ แทนที่
จะน าโรงแรมมาตั้ง ริ มถนนอย่ า งที่ นิ ย มท ากั น
สาหรับคนที่ชอบเล่นกี ฬาคงมีความประทับใจกับ
อดี ต ในยุค นั้น สุ ด ๆเพราะบ้า นสมเด็ จ เป็ นอัน ดับ
หนึ่งในสถาบันระดับเดียวกัน ความเก่งความเด่นใน
เรื่ องนี้ ส่งไปถึงระดับชาติ มีหลายคนในรุ่ น 2510
หรื อรุ่ น 10 (จบการศึกษา พ.ศ.2510) และที่ร่วมรุ่ น
ร่ วมสมัย เป็ นนักกีฬาแห่ งชาติกนั หลายคน และมาก
ที่สุดในระดับสถาบันของยุคนั้น รุ่ น 2510 ได้ชื่อว่า

สาวสวยของรุ่ นเรา (ซึ่ งมีคนสวยมากที่สุดของ
หลายๆรุ่ น) แต่กิจกรรมของรุ่ นไม่ใช่มีเฉพาะใน
สถาบัน ยังข้ามไปสถาบันและมหาวิทยาลัยอื่ นอีก
ด้วย แต่รับรู ้ในวงจากัด ซึ่ งสมควรบันทึกไว้ เริ่ มที่
สานักกลางนักเรี ยนคริ สเตียน(สะพานหัวช้าง) ได้
จัดให้มีการสัมมนาเรื่ อง "ปั ญหาจริ ยธรรมกับการ
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รุ่ น 10 เป็ นส่ วนหนึ่ งของขบวนการนั ก ศึ ก ษา
ประชาชน ที่ น าไปสู่ เ หตุ ก ารณ์ 14 ตุ ล าคม 2516
ก่ อ นหน้ า นั้ นได้มี ง านฉลองทางประวัติ ศ าสตร์
ครบรอบ 200 ปี ของการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาแก่กรุ งหง
สาวดี รุ่ น 10 เข้าร่ ว มเป็ นอาสาสมัครลงไปอยู่ใ น
พื้ น ที่ ข องกรุ งเก่ า ความคิ ด ที่ จ ะให้ ก รุ งเก่ า เป็ น
อุทยานประวัติศาสตร์ ไม่มีการสร้ างอาคารใหม่ๆ
และเพิ่ ม ประชากร แต่ ไ ม่ ส าเร็ จ ถู ก ขัด ขวางจาก
นักการเมืองท้องถิ่น ถ้าสาเร็ จ จะกลายเป็ นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ แห่งหนึ่งของโลก

พัฒนาประเทศ" เมื่อ 9 มกราคม 2509 สมัยนั้นเป็ น
ยุค เผด็จการทหาร การจัดสัมมนาถือว่าผิดกฎหมาย
หลังการสัมมนาทาให้เพื่ อนๆในรุ่ นมีโอกาสไปทา
กิ จ กรรมกับ นั ก ศึ ก ษาต่ า งสถาบัน ความรั ก ข้า ม
สถาบัน จึ ง เกิ ด ขึ้ น อัน เป็ นที่ ม าของเพลง "คะนึ ง
ขวัญ" ส่ วนเพลง "ช่อชงโค" เป็ นความรักในรุ่ นและ
ส่ งไปถึงรุ่ นอื่นๆ กิจกรรมข้ามสถาบันนอกจากการ
สั ม มนา ยัง มี ก ารท าวารสารร่ ว มกัน ของสถาบัน
ฝึ กหั ด ครู เ ป็ นครั้ งแรก และเข้า ร่ ว มท านิ ต ยสาร
สังคมศาสตร์ ปริ ทศั น์ ฉบับนิ สิตนักศึกษา (ซึ่ งสมัย
นั้นการทาวารสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ
ถื อ ว่ า ผิ ด กฎหมายนิ ต ยสารฉบับ นี้ อาจารย์ผูส้ อน
คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ป็ นที่ เ คารพของครู อ าจารย์แ ละ
นักศึกษาทุกรุ่ นเป็ นผูแ้ ทนขายในบ้านสมเด็จ ) โดย
การรั บรู ้ ในวงจากัดของเพื่อนร่ วมรุ่ น บ้านสมเด็จ

กลับ มาที่ บ ้า นสมเด็ จ 2510 ยัง มี อ าคาร
ประวัติศาสตร์ ที่ทาให้หวนคานึ งอย่างน่าเสี ยดาย ที่
ได้สูญเสี ยไปอย่างที่ ไม่หวนกลับ คงจากันได้
ถึ ง อาคารบ้า นของสมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ (ซึ่ งใช้เรี ยนวิชาลูกเสื อ)ที่มีกระจกโบราณ
บานใหญ่มาก หรื อตึกผูอ้ านวยการที่ใช้เรี ยนดนตรี
และเรื อ นไม้( อาคารวัด ผล) ที่ ใ ต้ถุ น เรื อ นใช้กิ น
อาหารและเล่นหมากรุ ก หมากฮอส คงเหลืออาคาร
หอประชุ ม และเรื อนนอนของหอพัก นั ก ศึ ก ษา
ประจา กับอนุ สรณ์ของเจ้าพ่อที่คงอยู่เมื่อหลายปี
ก่อน
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รุ่ น 10 มี คู่ เ ด่ น ๆ ห ล า ย คู่ คู่ แ ฝ ด เ ก่ ง
ภาษาอังกฤษ คู่หนุ่ มเรี ยนเก่ งคู่กนั มาตลอดสมัย คู่
เล่นกีฬาหลายประเภท คู่โต้วาที(มีประเพณี โต้วาที
ระหว่างสถาบันกับวิทยาลัย
วิชาการศึกษาปทุมวัน ทุกปี )
คู่ เ ก่ ง ท า ห นั ง สื อ คู่ ส ว ย
หลายๆคู่ คู่เดินเที่ยว คู่เรี ยน
คู่เล่น รวมถึงคู่รัก
ดูดูไปแล้ว ชี วิตของ
นัก ศึ ก ษารุ่ น 10 จะเรี ย บง่ าย
และเรี ย บร้ อ ยเกิ น ไปหน่ อ ย
แต่ ข ณะเดี ย วกั น ความคิ ด
สร้างสรรค์ของรุ่ นก็สามารถ
ส่ งต่อไปรุ่ นอื่นจนกลายเป็ น
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ส ถ า บั น ที่
สื บเนื่ อ งมาถึ ง นัก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อมา จะมี สีสั น ที่ เป็ น
ความขัด แย้ง ระหว่า งอาจารย์กับ นัก ศึ ก ษาอยู่บ ้า ง
หรื อระหว่างนายกองค์การนักศึกษากับผูอ้ านวยการ
สถาบันก็ไม่ถึงกับรุ นแรง แต่ที่รุนแรงถึงกับมีการ
ประท้วงเดินออกจากที่ประชุม ก็เป็ นเหตุการณ์หลัง
เรี ยนจบมาแล้ ว ในสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ระหว่ า ง
เลขาธิ การของสมาคมกั บ อดี ต นายกองค์ ก าร
นักศึกษา ที่นาข้อเขียนของศิษย์เก่าที่วิจารณ์บทบาท
ของกรรมการสมาคมฯ กับ เรื่ องการเมื อ งนอก
สมาคมฯ

ชี วิ ต ในบ้ า นสมเด็ จ ฯยุ ค นั้ น เป็ นชี วิ ต
สบายๆ ปั ญหาระหว่างนักศึกษาเกื อบจะไม่มี การ
แข่งขันการเรี ยนก็ดาเนิ นไปตามธรรมชาติ การเล่น

กี ฬ าสี ถึ งจะมี การเอาแพ้เอาชนะก็ไ ม่น าไปสู่ การ
เกลี ย ดชัง แต่ อ ย่า งใด แม้แ ต่ ก ารแข่ ง ขัน ระหว่ า ง
สถาบัน จะมีการแข่งขันที่ดูดุเดือดมากหน่ อย ก็คือ
การเลือกผูน้ านักศึ กษา "นายกองค์การฯ" ซึ่ งเป็ น
ขบวนการประชาธิ ปไตยเบื้องต้น ที่จริ งจังมาก รุ่ น
10 มีผสู ้ มัครถึง 5 คน แต่เมื่อการแข่งขันจบลง (ผู ้
ได้รับเลือกได้คะแนนถึง 444 คะแนน) ต่างก็ยนิ ดีมา
ทางานร่ วมกัน การรับน้องใหม่ของบ้านสมเด็จไม่มี
กิ จ กรรมอะไรที่ น าไปสู่ ปั ญ หาเหมื อ นที่ ห ลาย
สถาบันประสบ
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ย้ อนเวลา ศึกษาอดีตบ้ านสมเด็จฯ ช่ วง 14 ตุลา 16
วัชรินทร์ จาปี
จากต่ างจั งหวัดแต่ ก็มีโอกาสเข้ ามานั่งเรี ยนที่
สถาบันอันทรงเกียรติแห่ งนี ไ้ ด้ ประการต่ อมา
ได้ มี โ อกาสเข้ าร่ วมเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของ
บ้ านเมืองคื อ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ
ประการสุ ดท้ ายได้ มีโอกาสเป็ นผู้นานักศึ กษา
โดยได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการชมรมอาสา
พั ฒ นาชนบทเมื่ อ ปี 2516 ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็ นสมาชิ ก สภานั กศึ ก ษาปี 2517 และได้ รั บ
การเลือกตั้งเป็ นนายกองค์ การนักศึ กษาเมื่ อปี
2518 ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ และได้ รับประสบการณ์
มากมายทั้ ง ในหลั ก สู ต รที่ เ รี ยนและนอก
หลักสูตรดังกล่ าว

เป็ นเวลา 35 ปี ที่ ผ้ ู เ ขี ย นได้ จ ากบ้ า น
สมเด็จ ฯ มา นั บ ว่ า นานพอควร บางเรื่ องใน
อดีตอาจลืมเลือนไปบ้ าง แต่ บางเรื่ องก็ยังคงอยู่
ในความทรงจ าตลอดมา ซึ่ งมี ทั้ ง เรื่ องที่
ภาคภู มิ ใ จและเรื่ องที่ เ สี ย ใจ ผู้ เ ขี ย นเป็ นคน
ต่ างจังหวัดเข้ ามาเรี ยนที่วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยาเมื่ อ ปี 2515 จนส าเร็ จ หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัตรวิ ชาการศึ ก ษาชั้ นสู ง (ป.กศ.
สูง) ภาคปกติ ในปี 2518 รวมระยะเวลาเรี ยนที่
บ้ านสมเด็จ ฯ 4 ปี เต็ม ผู้เขี ย นนั บว่ าเป็ นผู้ที่ มี
โอกาสดี 3 ประการ ได้ แก่ เป็ นเพียงนักเรี ยน
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สภาพความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั
นักศึกษาในช่วงนั้น หลายสถาบันมักจะมีปัญหา
ขัดแย้งกันเสมอ มีการประท้วงของนักศึกษาอยู่
บ่อยครั้ง แต่สาหรับบ้านสมเด็จฯ ไม่มีเหตุการณ์
เช่ นนั้น อาจารย์กบั นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่ อกัน โดยเฉพาะอาจารย์ฝ่ ายปกครอง ซึ่ งดู แ ล
กิ จ การนัก ศึ ก ษากับ องค์ก ารนัก ศึ ก ษาสามารถ
ประสานความร่ วมมื อ ต่ อ กัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เข้าใจที่ ดีต่อกันตลอดมา รวมทั้งบรรยากาศใน
การเรี ยนการสอนที่ระบบการเรี ยนแตกต่างจาก
สถาบันอื่น ๆ โดยบ้านสมเด็จฯ นักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบตนเองสู ง นักศึกษาต้องวางแผนการ
เรี ยนเอง ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาค
เรี ยนตามแผนการเรี ยนที่กาหนดไว้ ซึ่ งแต่ละคน
อาจเรี ยนแตกต่างกัน การเรี ยนเช่นนี้ จะมีโอกาส
เรี ยนกับเพื่อนใหม่ในแต่ละรายวิชาเสมอ ดังนั้น
นักศึกษาในหลักสู ตรเดียวกันจะได้มีโอกาสรู ้จกั
สนิ ท คุ ้ย เคยกัน เกื อ บทุ ก คน มี ค วามรั ก ความ
สามัคคี เมื่อจบไปแล้วก็จะมีการติดต่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตลอดไป
สภาพการเรี ยนการสอนในช่วงนั้นจัดได้
ว่ า บ้า นสมเด็ จ ฯ มี ห ลัก สู ต รที่ ห ลากหลาย มี

สภาพและบรรยากาศภายในวิทยาลัย
วิ ท ยาลัย ครู บ ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาใน
ขณะนั้น นับว่ามีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมว่าเป็ นสถาบันผลิตครู ที่มีคุณภาพ ศิษย์เก่า
ส่ ว นใหญ่ จ ะได้เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
ผูบ้ ริ หารในกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้นกั ศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเป็ นอย่าง
มาก แม้วา่ สภาพภายในวิทยาลัยจะมีอาคารที่เป็ น
ตึกเพียง 3 หลังกับอาคารไม้สองชั้นอี ก 3 หลัง
ซึ่ งไม่พอเพียงกับจานวนนักศึกษาหลายพันคน
ทั้งภาคปกติและภาคค่าจนต้องมีอาคารชัว่ คราวที่
เรี ยกว่า “คอกหมู” เพื่อให้นักศึกษาภาคค่าเรี ยน
อย่า งแออัด ทั้ง ร้ อ น ทั้ง คับ แคบ แต่ นัก ศึ ก ษาก็
พอใจ จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปี ไม่เคย
ลดลง
วิ ท ยาลัย เปิ ดสอนหลายหลัก สู ต รมี ท้ ัง
ป.กศ., ป.กศ.สู ง, ปป. (ประกาศนี ยบัตรประโยค
ครู ป ระถมศึ ก ษา) และปริ ญ ญาตรี ครุ ศ าสตร์
บัณฑิต โดยเฉพาะระดับปริ ญญาตรี ดูเหมือนจะ
เป็ นวิทยาลัยครู แห่ งแรกที่เปิ ดสอน นักศึกษารุ่ น
แรกที่สาเร็ จการศึกษามีเพียง 19 คนเท่านั้น กว่า
จะได้วุฒิครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต ก็ตอ้ งมีการประท้วง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกัน หลายครั้ ง เนื่ อ งจาก
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร อ นุ มั ติ วุ ฒิ ป . อ .
(ประกาศนี ย บัต รประโยคครู อุ ด มศึ ก ษา)ซึ่ ง
นักศึ กษาไม่ตอ้ งการวุฒิน้ ี อาจกล่ าวได้ว่าบ้าน
สมเด็ จ ฯ เป็ นผู ้น าบุ ก เบิ ก การสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี กว็ า่ ได้
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คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมากมาย และมีสื่ออุปกรณ์
ที่ทนั สมัย สาขาวิชาที่มีชื่อเสี ยงมากเช่น วิชาเอก
ดนตรี บรรณารั ก ษ์ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษจะมี บางสาขาวิ ช า
เท่านั้นที่มีขอ้ จากัดด้านสถานที่ เช่น วิชาเกษตร
ต้องปลูกพืชในกระถางแทนการปลูก ในแปลง
สาธิ ต จริ ง แต่ ด้ ว ยความรู ้ ค วามสามารถของ
อาจารย์ผสู ้ อนก็สามารถชดเชยข้อจากัดดังกล่าว
ได้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
นับว่าเอื้อต่อการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างมาก แม้นกั ศึกษา
จะเรี ยนอย่างเข้มข้น ประกอบกับบ้านสมเด็จ ฯ
ใ น ข ณ ะ นั้ น ไ ด้ ชื่ อ ว่ า “ ก ด เ ก รด ” แ ต่ ด้ ว ย
บรรยากาศที่วิทยาลัยให้อิสรภาพ แก่นักศึกษา
อย่างมาก ไม่มีกฎระเบียบที่ หยุมหยิม นักศึกษา
สามารถจัด กิ จ กรรมหรื อเข้า ร่ วมกิ จ กรรมได้
มากมาย เช่ น มีการเล่นกี ฬาในช่ วงเย็นทุกวัน มี
ดนตรี ให้ชมทั้งดนตรี ไทยและสากลแสดงที่ศาลา
ไทยทุกวันพฤหัสบดี มีการฉายภาพยนตร์ ได้ชม
ฟรี ทุกวันพุธ มีการจัดอภิปรายทางวิชาการและ
การเมืองทุกเดือน นอกจากนี้ ยงั มีการจัดกิจกรรม
ของชุมนุม ต่าง ๆ หมุนเวียนกันถึง 13 ชุมนุม
ได้ แ ก่ ชุ ม นุ ม ดนตรี ชุ ม นุ ม โสตทั ศ นศึ ก ษา
ชุมนุ มแสง - เสี ยง ชุ มนุ มภาษาไทย ชุ มนุ ม
วิ ทยาศาสตร์ ชุ มนุ มสัง คมศึ ก ษา ชุ มนุ มเกษตร
ชุมนุมนาฎศิลป์ และดนตรี ชุมนุมการศึกษา ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ ชุ มนุ มบรรณารักษ์ ชุ มนุ มกี ฬา และ
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ซึ่ งกิ จกรรมของชุ มนุ ม
ต่ า ง ๆ ก็ จ ะเน้ น ทั้ง ด้า นวิ ช าการ กิ จ กรรมเพื่ อ
สั ง คมและความบัน เทิ ง โดยนั ก ศึ ก ษาทุ ก คน

จะต้องเป็ นสมาชิกของชุมนุ มใดชุมนุ มหนึ่ งหรื อ
หลายชุมนุมก็ได้ นักศึกษาทุกคนจึงมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรมของชุมนุม ซึ่งงบประมาณในการ
จัด กิ จ กรรมก็ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก าร
นั ก ศึ ก ษานั่ น เอง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาผ่ อ นคลาย

ความเครี ยดได้ ม าก แม้ จ ะเรี ยนหนั ก แต่ ก็ มี
ความสุ ข

สถาบันสร้ างจิตสานึกประชาธิปไตย
และการเป็ นผู้นา
บ้านสมเด็จฯ นอกจากจะเป็ นสถาบันที่
ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้และประสบการณ์
ในการเป็ นครู อาจารย์ให้แก่นกั ศึกษาแล้วยังเป็ น
สถาบันที่สร้างจิตสานึ กประชาธิ ปไตยและการ
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
กระบวนการบริ หารจัดการของวิทยาลัยและการ
บริ หารกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาหลายประการ
ได้แก่
ประการแรก การบริ ห ารจัด การของ
วิ ท ยาลั ย ที่ มี ฝ่ ายปกครองที่ ส่ งเสริ มกิ จ การ
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นักศึกษา โดยคัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู ้ มี
มนุ ษยสัมพันธ์และจิ ตวิทยาที่ ดี รั บผิดชอบ ทา
หน้าที่ประสานกับผูแ้ ทนนักศึ กษา ทั้งองค์การ
นักศึกษาและสภานักศึกษา ก่อให้เกิดความเข้าใจ
และความร่ ว มมื อที่ ดี ต่อกัน นัก ศึ ก ษาจะได้รับ
การส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ
วิทยาลัยจะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนาและรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาอยู่เ สมอ นัก ศึ ก ษา
สามารถแสดงออกในทางสร้ า งสรรค์ มี ค วาม
กล้า ที่ จ ะคิ ด หรื อท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ง ด้ า น
วิชาการ ปั ญหาสังคม หรื อแม้กระทัง่ การเมื อง
การปกครอง และกล้าที่จะแสดงออกถึงการเป็ น
ผูแ้ ทนหรื อผูน้ านักศึ กษาอย่างภาคภูมิใจ แม้จะ
ทาให้เสี ยการเรี ยนไปบ้างก็ตาม
ประการที่ ส อง กระบวนการบริ หาร
กิจกรรมของนักศึกษาที่มีรูปแบบอันสอดคล้องกับ
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยการ
กาหนดให้มีองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษาเป็ นองค์กรฝ่ ายบริ หาร นายก
องค์ก ารนั ก ศึ ก ษาได้ม าจากการเลื อ กตั้ง ของ
นักศึกษาทั้งวิทยาลัย มีการจัดตั้งพรรคต่าง ๆ เข้า
แข่งขัน มีการสมัคร มีการออกเสี ยงเลื อกตั้ง มี
การจัด ตั้ง คณะกรรมการองค์ก ารนัก ศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ และประธาน
ชุ ม นุ ม ทุ ก ชุ ม นุ ม มี ก ารเก็ บ เงิ น ค่ า กิ จ กรรม
นักศึกษา (ขณะนั้นเก็บคนละ 100 บาท ต่อปี ) มี
การจัดทานโยบายและจัดกิจกรรมตามนโยบายที่
ประกาศไว้ตอนหาเสี ยงเลือกตั้ง

ในส่ ว นของสภานัก ศึ ก ษาก็ เ ช่ น กัน มี
การรวมกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาจัด ตั้ง เป็ นพรรคต่ า ง ๆ
แล้วส่ งสมาชิกพรรคเข้าสมัครรับการเลือกตั้ง มี
การแถลงนโยบาย มี ก ารหาเสี ย งและมี ก าร
เลือกตั้งโดยมีผแู ้ ทนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เข้า
ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก สภานัก ศึ ก ษาทาหน้า ที่ คล้าย
สภาผู ้แ ทนราษฎร คื อ ออกกฎระเบี ย บและ
ตรวจสอบการทางานขององค์การนักศึกษา ทั้ง
สององค์ ก รมี ส านั ก งานและวั ส ดุ อุ ป กรณ์
สานักงานที่เป็ นอิสระต่อกัน และจะอยู่ในวาระ
1 ปี เท่ า นั้ น ดัง นั้ นก่ อ นปิ ดภาคเรี ยนสุ ด ท้า ย
ประมาณเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ข องทุ ก ปี จะมี ก าร
เลือกตั้งใหม่ท้ งั 2 องค์กร
ประการสุ ดท้ าย การส่ งเสริ มการ
แสดงออกการเป็ นผูน้ าของนักศึกษาผ่านชุมนุ ม
ต่ า ง ๆ ก า ร ส่ ง ผู ้ แ ท น นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ตลอดจน
การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมเหตุการณ์
14 ตุ ล าคม 2516 ทั้ง ก่ อ น ระหว่ า ง และหลัง
เหตุการณ์ โดยไม่มีการขัดขวางจากวิทยาลัย ถือ
ได้ว่าเป็ นการส่ งเสริ มให้นักศึกษามีความกล้าที่
จะแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความเป็ นผูน้ า
และกล้าทาในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

สถาบันปลูกจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม
สภาพสังคมไทยในช่วงก่อนเหตุการณ์
14 ตุ ล า 16 เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่ า บ้า นเมื อ งเรา
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ขณะนั้ นยั ง ไม่ มี ค วามเป็ นประชาธิ ปไตย
เท่าที่ ควร หน่ ว ยงานรั ฐทุ กหน่ วยไม่ เว้น แม้แ ต่
สถาบัน การศึ ก ษาจะต้อ งสนองนโยบายของ
รั ฐ บ า ล อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
สถาบัน การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จึ ง ถู ก ควบคุ ม และ
ชี้ น าไปในทางที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ฝ่ าย
ปกครองของรั ฐ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคมของนักศึกษามักจะไม่ได้รับ
การสนับสนุ นจากสถาบันการศึ กษาทัว่ ไป แต่
บ้านสมเด็จฯ แตกต่างจากสถาบันอื่น คณาจารย์
ของบ้านสมเด็จฯ ส่ วนใหญ่กลับเห็นว่านักศึกษา
เมื่อจบไปแล้วควรรับใช้สังคม โดยเฉพาะสังคม
ในชนบท คนยากจน ควรได้รับการช่ ว ยเหลื อ
พัฒนา ซึ่ งปรากฏตามข้อเขียนของผูอ้ านวยการ
วิ ท ยาลัย ครู บ ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ที่ ตี พิ ม พ์ใ น
หนัง สื อ อนุ ส รณ์ นัก ศึ ก ษา รุ่ น 16 เมื่ อ ปี 2517
ดังนี้
“ ข้ า พ เ จ้ า ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ต่ อ
นั กศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาในปี นี้ ทุ กท่ าน และ
ขอให้ ท่านทัง้ หลายระลึกอยู่เสมอว่ า ครูมีบทบาท
ส าคั ญ ในการยกฐานะของชาวชนบท เวลานี้
สังคมชนบทต้ องการความเสียสละของพวกท่ าน
ทั้งหลาย ถ้ าการศึกษาที่พวกท่ านทั้งหลายได้ รับ
ไปจะเป็ นก าลั ง หนุ น ให้ ชาวชนบทของเรา
สามารถแก้ ปัญหาและต่ อสู้ เพื่อการดารงชี วิตที่ดี
ขึ้นแล้ ว นั่นแสดงว่ า การฝึ กหัดครู ของเราบรรลุ
จุดมุ่งหมาย”

ข้อ เขี ย นของผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบ้า น
สมเด็ จ ฯ สะท้อ นถึ ง ค่ า นิ ย ม อุ ด มการณ์ ของ
คณาจารย์บา้ นสมเด็จฯ ในช่วงนั้นได้เป็ นอย่างดี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาจึ ง ได้รั บ ไฟ
เขี ย ว ได้รั บ การสนับ สนุ น จากสถาบัน แห่ ง นี้
อย่างเต็มที่ กิจกรรมของนักศึกษาที่มีคุณค่าต่อ
สังคมในขณะนั้นมีหลายกิจกรรม เช่น

1) ชมรมอาสาพัฒนาชนบท เป็ นชมรม
ที่ใหญ่และมีสมาชิกมากที่สุด มีการจัดกิจกรรม
หาทุ น และออกค่ า ยอาสาพัฒ นาในชนบทที่
ห่ า งไกลทุ ก ปี โดยเป็ นกิ จ กรรมในด้ า นการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ สร้ า งอาคารเรี ย นของโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา การจัด หาอุ ป กรณ์ การเรี ย นการ
สอนไปมอบให้ โ รงเรี ย นต่ า ง ๆ และมุ่ ง สร้ า ง
จิตสานึกสาธารณะแก่สมาชิก
2) การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสังคมเพื่ อ
ช่วยเหลือหรื อแก้ไขปัญหาทางสังคม คนยาก คน
จน ชาวไร่ ชาวนา และกรรมกร โดยเข้าร่ วมการ
ชุ ม นุ ม ประท้ว งกับ กลุ่ ม มวลชนต่ า ง ๆ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น กรณี ก ารจับ กุ ม นั ก ศึ ก ษาและ
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ชาวนา การเรี ยกร้ องของกรรมกร การเข้าร่ ว ม
เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 เป็ นต้น
3) โครงการโรงเรี ยนพี่โรงเรี ยนน้องที่

พระธาตุ พ นม การเข้า ร่ วมถวายสั ก การะวัน
ปิ ยมหาราช เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการ
สร้ า งจิ ต สาธารณะและการปลู ก ฝั ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กบั นักศึกษา

มุ่งให้การช่ วยเหลือโรงเรี ยนในต่างจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ครู ผสู ้ อน และสื่ อ

การเข้ าร่ วมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

การเรี ยนการสอน

ในปี 2515 ผูเ้ ขียนเป็ นนักศึกษาใหม่ของ
บ้านสมเด็จฯ และได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของ
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่
เป็ นผูท้ ี่มีแนวคิดอุดมการณ์ที่มุ่งช่วยเหลือสังคม
คนยาก คนจน ในชนบท การแก้ไขปั ญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนความสนใจเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ในช่วงนั้นความขัดแย้ง
ระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ พลั ง มวลชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะการเรี ยกร้ องความเป็ น
ธรรมในสังคมและความเป็ นประชาธิ ปไตยใน
การปกครองบ้านเมื อง อาจกล่าวได้ว่าสมาชิ ก
ชมรมอาสาพัฒนาชนบทเป็ นกลุ่มแรกของบ้าน
สมเด็จ ฯ ที่ ไ ด้เ ข้าร่ ว มกับนัก ศึ ก ษาต่ างสถาบัน
โดยมี ก ารประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการร่ ว มกับ
องค์กรนักศึกษาสถาบันต่างๆ รวมทั้งศูนย์กลาง
นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาแห่ งประเทศไทยและศู น ย์
นักศึกษาครู แห่ งประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
รับทราบข้อมูล ร่ วมคิดวางแผนและดาเนิ นการ
เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการเรี ย กร้ อ งร่ ว มกัน แล้ว น ามา
ถ่ายทอดสู่ สมาชิ กของชมรมอาสาพัฒนาชนบท
ตลอดจนสมาชิกของชุมนุมต่าง ๆ ผ่านแผ่นปลิว
โปสเตอร์ และบทความสู่ นกั ศึกษาทัว่ ไป

4) การรณรงค์แก้ไ ขปั ญหาสังคม เช่ น
ปั ญห า ขอ ง ก รุ ง เ ท พ มห า น คร ย า เ ส พ ติ ด
สิ่ งแวดล้อม
5) การเข้า ร่ ว มบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ
สังคมทัว่ ไป เช่น การบริ จาคเลือดให้สภากาชาด
การถวายเที ย นจ าน าพรรษา การรั บบริ จาคให้
มู ล นิ ธิ 14 ตุ ล า การรั บ บริ จ าคสมทบทุ น สร้ า ง
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การเรี ยกร้ อ งเริ่ มเข้ม ข้ น ในปี 2516
สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดเริ่ มเข้ามามีส่วน
ร่ วมมากขึ้น เกิ ดกระแสการรวมพลังไปสู่ นิสิต
นักศึ กษาและประชาชนทัว่ ประเทศ กรรมการ
ของชมรมอาสาพัฒนาชนบทหลายคนได้เข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการในการขับเคลื่ อนการชุ มนุ ม
ประท้วง มีการจัดปราศรัยภายในวิทยาลัยและการ
ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง จนถึ ง ช่ ว งเข้า สู่
เหตุการณ์ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2516 มี
การชุมนุ มใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่ ม
จากบริ เวณลานโพธิ์ ขยายไปสู่ สนามฟุตบอลทุก
วันและทุกคืนจะมีนกั ศึกษาบ้านสมเด็จฯ เข้าร่ วม
เสมอ แม้เป็ นช่วงใกล้สอบก็ตาม ผูเ้ ขียนยังจาได้
ถึงเสี ยงประกาศบนเวทีของผูน้ านักศึกษา “พวก
เรา ขณะนี้นักศึ กษาจากวิทยาลัยครู บ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยาได้ เ ดิ น ทางมาถึ ง แล้ ว ขอพวกเรา
ปรบมือต้ อนรับ...” เสี ยงปรบมือดังกระหึ่ มไปทั้ง
สนาม โดยเฉพาะเหตุการณ์ในวันที่ 13 ตุลาคม
2516 บ้ า นสมเด็ จ ฯ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางให้เดินขบวนไปร่ วมเหมือน
เช่นเคย แต่ให้เลยไปรับนักศึกษาวิทยาลัยครู สวน
ดุ สิต เพื่อคุ ม้ กันความปลอดภัย ในการเข้าร่ วม
ชุ ม นุ ม ที่ ส นามฟุ ต บอลของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ดว้ ย และในช่วงบ่ายวันนั้นมีการจัด
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 นักศึ กษาบ้านสมเด็จฯ ส่ วนหนึ่ ง
เป็ นเจ้าหน้าที่ คอยดู แ ลขบวนนักศึ กษา ส่ ว นที่
เหลื อ ก็ เ ข้า ร่ ว มขบวนถื อ ธงชาติ ไ ทยพร้ อ มทั้ง

ผ้า เช็ ด หน้ า ชุ บ น้ าเพื่ อ ป้ องกันแก๊ สพิ ษ ขบวน
นักศึ กษาและประชาชนนับหมื่ นนับแสนเคลื่ อนสู่
อนุ สาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย ท่ามกลางอากาศที่ร้อน
ระอุ แ ละชุ ม นุ ม ต่ อ เนื่ อ งทั้ง คื น จนถึ ง วัน ที่ 14
ตุลาคม 2516 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายที่เกิ ดเหตุการณ์

รุ นแรงที่สุด กลุ่มนักศึกษาบ้านสมเด็จฯ แยกย้าย
จากกั น ไม่ สามารถติ ดต่ อกั น ได้ จนหลั ง
เหตุ ก ารณ์ ส งบลงจึ ง ทราบว่ า นั ก ศึ ก ษาบ้า น
สมเด็ จ ฯ เสี ย ชี วิ ต จ านวนหนึ่ ง และสู ญ หายอี ก
จานวนหนึ่ ง ยังความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งแก่ พวก
เราทุกคน บางคนหยุดเรี ยนไปหลายวันเพราะทา
ใจไม่ ไ ด้ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สภาพถนน
หนทางในกรุ งเทพฯ ขณะนั้นเต็มไปด้วยสิ่ งของ
มากมาย ไฟจราจรตามสี่ แยกถูกทาลายหมด การ
เดิ นทางเป็ นไปด้วยความยากลาบาก นักศึกษา
บ้านสมเด็จฯ จึงได้รวมกลุ่มกันช่วยทาความ
สะอาดตามท้องถนนช่วงสี่ แยกบ้านแขกและวง
เวียนใหญ่ พร้อมทั้งมีอาสาสมัครถือกล่องเดิน
รับบริ จาคเงิ น เพื่อช่ วยเหลือผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว และได้ส่ ง มอบเงิ น ที่
ได้ รั บ บริ จาคทั้ง หมด ให้ แ ก่ ศู น ย์ก ลางนิ สิ ต
นักศึกษาแห่ งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนจัดตั้ง
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มูลนิ ธิ 14 ตุ ลา ต่ อไป หลังจากเหตุ การณ์ เข้าสู่
ปกติแล้ว ได้มีการจัดพิธีทางศาสนา ทาบุญอุทิศ
ส่ วนกุศล ให้นกั ศึกษาบ้านสมเด็ จ ฯที่ เ สี ย ชี วิ ต
ณวัด ประยูร วงศาวาส และในโอกาสครบรอบ
14 ตุลาคมของทุกปี ผูเ้ ขียนจะพยายามไปร่ วมพิธี
ที่อนุ สรณ์สถาน 14 ตุลา อยู่เสมอ แม้พวกเราจะ
เสี ยใจต่ อ การสู ญเสี ยครั้ งนั้ นแต่ ก็ มี ค วาม
ภาคภูมิใจที่นกั ศึกษาบ้านสมเด็จฯ ได้มีส่วนร่ วม
ในเหตุ การณ์ ครั้ งสาคัญ ซึ่ งประวัติศาสตร์ ชาติ
ไทยจะต้องจารึ กไว้ตลอดไป

อดีต ปัจจุบนั ก็อาจจะได้รับการพัฒนาต่อยอดให้
ดี ย่ิงขึ้นกว่าเดิ ม โดยเฉพาะที่เห็ นได้ชดั คือเรื่ อง
อาคารสถานที่ไ ด้มีก ารพัฒนาดี ข้ ึ น จากเดิ มไป
มาก รวมทั้ ง คณาจารย์แ ละสื่ อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ก็ ม ากขึ้ น ทั้ง คุ ณ ภาพและปริ มาณนั ก ศึ ก ษา
ปั จจุบนั น่ าจะเรี ยนได้ดีและมีความสุ ขมากกว่า
นักศึกษาในอดีต อย่างไรก็ตามในฐานะศิษย์เก่า
ที่มีความผูกพันต่อสถาบันแห่ งนี้ ก็อยากให้บา้ น
สมเด็จฯ ยัง คงเป็ นสถาบันที่ ได้รั บการยอมรั บ
และยกย่องจากสังคมสื บเนื่องมาแต่อดีต คือผลิต
ครู ห รื อ บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ
และจิ ต สาธารณะตลอดจน
การเป็ นผู ้น าที่ รั บ ใช้ แ ละมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยเฉพาะประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เพราะ
สิ่ งเหล่านี้ คืออุดมการณ์ ที่ถูก
ป ลู ก ฝั ง จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ สู่
นั ก ศึ ก ษาสื บทอดกั น มาจนเป็ นเอกลั ก ษณ์
ของบ้า นสมเด็จ ฯ ไม่ ว่า ในอดี ต ปั จ จุ บ ัน หรื อ
อนาคต บ้า นสมเด็ จ ฯ ก็ ค วรจะคงความเป็ น
“บ้านสมเด็จฯ” ไว้ตลอดไป

ผู ้ เ ขี ย น ย อ ม รั บ ว่ า รั บ ท ร า บ ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลงของบ้า นสมเด็ จ ฯ ค่ อ นข้า งน้อ ย
เนื่ องด้วยภารกิจในหน้าที่ประกอบกับระยะเวลา
ที่เนิ่ นนาน ในปั จจุบนั หลายเรื่ องอาจมีการแก้ไข
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึนแล้ว บางเรื่ องที่ดีใน
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ตานานเพลงสุนทราภรณ์ท่ีเกี่ยวกับบ้านสมเด็จ
อนันต์ วิริยะพินิจ
เมื่อ พ.ศ. 2511 มีการจัดงานชุ มนุ มศิษย์
เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นครั้ งแรกที่จดั เป็ น
งานเต้นราตามยุคสมัย ซึ่ งยุคนั้นงานเต้นราเฟื่ อง
มาก โดยเฉพาะที่ สวนลุมพินีสถาน ทุกวันศุกร์
และเสาร์ แทบจะไม่มีวนั ว่าง ชงโคบานครั้งแรก
ตั้งใจจะไปจัดที่น่นั เช่นกัน แต่ปรากฏว่าสถานที่
ดัง กล่ า วไม่ ว่ า ง จึ ง ต้อ งจัด ที่ ว งั สราญรมย์แ ทน
โดยมี ศิษย์เก่ าบ้านสมเด็จ รุ่ น10 เป็ นตัวตั้งตัวตี
ให้ ชื่ อ งานวั น ชงโคบาน ในการประชุ ม
คณะกรรมการจัด งาน ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้
ผู ้เ ขี ย นเป็ นผู ้ไ ปติ ด ต่ อ วงดนตรี สุ น ทราภรณ์
เนื่ องจากขณะนั้นผูเ้ ขียนไปเป็ นครู อยู่ที่โรงเรี ยน
จารุ พาณิ ชย์ คุณวงเดือน ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
มีความคุน้ เคยกับครู เอื้อ สุ นทรสนาน (บิดาเธอเป็ น
ผูร้ ั บเหมาประจาบ้านครู เ อื้ อ ) คุ ณ วงเดื อ นเป็ นผู ้
แนะน าให้ ผู ้เ ขี ย นไปพบครู เ อื้ อ เพื่ อ ติ ด ต่ อ วง
ดนตรี สุนทราภรณ์

ผู ้ เ ขี ย น ก็ ไ ป พ บ ท่ า น ที่ ก ร ม
ประชาสั ม พัน ธ์ ขณะนั้น ท่ า นก าลัง ซ้อ มวงอยู่
ผูเ้ ขียนรอจนท่านซ้อมเสร็ จ จึ งเข้าไปแนะนาตัว
ว่าเป็ นศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จ เจ้าพระยา
ประสงค์จะติดต่อขอให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ไป
เล่นในงานชุมนุมศิษย์เก่า ท่านก็ตกลงด้วยดี โดย
ขอให้คุณอโศก สุ ขศิริพรฤทธิ์ เลขาท่านเป็ นผูม้ า
จดบัน ทึ ก และแจ้ง ว่ า จะต้อ งวางมัด จ าไว้ก่ อน
ท่านเปรยๆ ว่าถูกเบี้ ยวบ่อย แล้วก่ อนแสดง ก็ตอ้ ง
จ่ ายให้ครบก่ อน ผูเ้ ขีย นก็บอกว่าวัน นี้ มาติ ดต่ อ
เพื่อขอทราบรายละเอียด เงินที่จะวางมัดจาจะนามา
ชาระภายในสัปดาห์หน้า ท่านก็อนุ โลมให้เป็ นอัน
ตกลง
ก่อนกลับผูเ้ ขียนยกมือไหว้ท่าน บอกว่า
อยากจะรบกวนขอให้ค รู ช่ ว ยแต่ ง เพลงประจ า
สถาบัน ให้ด้ว ยจะเป็ นพระคุ ณ ยิ่ง ท่ า นบอกว่ า
ท่านถนัดแต่งทานอง เนื้ อร้องนั้นต้องหาคนแต่ง
มาให้ท่าน

พ.ศ. 2511 ขณะมีการแต่ งเพลง ช่ อชงโค
และเพลง คะนึงขวัญ ของบ้ านสมเด็จ ฯ
งานฉลองต่ า งๆเช่ น ฉลองจบการศึ ก ษา
ฉลองสมรส เป็ นต้ น นิ ย มจั ด เป็ นงาน
ลีล าศ ร าวง ซึ่ ง เป็ นการลีล าศ ประเภท
บอลรู ม (ballroom) วงดนตรี ย อดนิ ย ม
สมัยนั้นต้ องวงสุ นทราภรณ์
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นามนงคราญบ้านสมเด็จ งานก่ องเก็จกาญจนา
สง่ า สม....” (เนื้ อ ร้ อ งฉบับ เต็ม ลงให้แ ล้ว ในศรี
สมเด็จฉบับก่อน) เพลงนี้ ครู เอื้อเป็ นผูแ้ ต่งทานอง
และขอให้คุณบุษยา รังสี ขับร้อง ซึ่งไพเราะมาก
ส่ วนคุณดารงศักดิ์ซ่ ึ งแต่งเนื้ อร้องเพลง ช่อชงโค
เนื้ อร้ องขึ้ นต้น ว่า “ช่ อชงโค บานโสภาสะพรั่ ง
แย้มเยือนเตือนความหลัง ...” (เนื้ อร้ องฉบับเต็ม
ลงให้แ ล้ว ในศรี สมเด็จ ฉบับ ก่ อน)นั้น ครู เอื้ อ ก็
เป็ นผูแ้ ต่ ง ท านองเช่ น กัน เพลงนี้ คุ ณ พิ ภ พแจ้ง
ผูเ้ ขี ยนว่าอยากจะให้คุณ วิ นัย จุ ลบุษปะขับร้ อง
ตอนที่ผเู ้ ขียนไปบอกครู เอื้อว่าอยากจะให้คุณวินยั
ขับร้ องนั้น ท่านก็ออกอาการฉุ นๆ บอกว่าเรื่ อง
นักร้อง ทาไมต้องมากะเกณฑ์คนนั้นคนนี้ ที่นี่จะ
ให้ใครร้องก็จะดูตามความเหมาะสม แต่ท่านก็ให้
คุณวินัยขับร้องในที่สุด ทราบจากคุณอโศก สุ ข
ศิริพรฤทธิ์ ว่า ความจริ งเพลงนี้ ท่านอยากจะร้อง
เอง เพราะได้ยนิ ท่านเอื้อนทานองคลอไปกับเนื้ อ
ร้องก่อนที่จะถึงเวลางาน

ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเพลงดังบ้ านสมเด็จ สมัยเป็ น
หนุ่ ม จากซ้ ายไปขวา คุ ณ พิ ภ พ ธงไชย อดี ต นายก
องค์ ก ารนั ก ศึ กษา คุณ ด ารงศั ก ดิ์ บุ ญ สู่ ผู้แ ต่ ง เนื้ อ ร้ อง
เพลงช่ อชงโค ผู้ เ ขี ย น อนั น ต์ วิ ริ ย ะพิ นิ จ (ภาพจาก
หนังสื ออนุสรณ์ วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา พ.ศ.
2511)

และคุณอิสระ โกวิทวิบูล
ศิษย์สวนสุ นันทา
ผู้แต่ งเนื้อร้ องเพลง
คะนึงขวัญ

เมื่อกลับมาเข้าที่ประชุม รู ้สึกว่าคุณพิภพ
ธงไชย นายกองค์การนักศึ กษา จะเสนอให้คุณ
อิ สระ ปั้ นชุ ด(โกวิ ทวิ บูล ) เป็ นผูแ้ ต่ง หนึ่ งเพลง
และให้ คุ ณ ด ารงศัก ดิ์ บุ ญสู่ นั ก กลอนประจ า
วิ ท ยาลัย แต่ ง อี ก เพลงหนึ่ ง คุ ณ อิ ส ระเป็ นนั ก
กลอนอยู่ที่วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา แต่ไปๆมาๆ
ที่บา้ นสมเด็จเพราะสนิทกับคุณพิภพ และมาชอบ
พอกับ คุ ณ กรองทอง เหรี ยญบุ บ ผา อุ ป นายก
องค์ก ารนัก ศึ ก ษาสมัย นั้น คุ ณ อิ ส ระจึ ง ได้แ ต่ ง
เพลงคะนึ งขวัญ เนื้ อร้ องขึ้นต้นว่า “งามเอยงาม

นักร้ องดังวงสุ นทราภรณ์ จากซ้ ายไปขวา ครู เอื้อ สุ นทร
สนาน ผู้แต่ งทานองเพลงช่ อชงโค และคะนึงขวัญ ให้
วินัย จุลบุษปะ ขับร้ องเพลงช่ อชงโค อัดแผ่ นเสี ยง และ
บุษยา รังสี ขับร้ องเพลงคะนึงขวัญ อัดแผ่ นเสียง
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ทั้ ง ส อ ง เ พ ล ง นี้ ต่ อ ม า ก็ ไ ด้ อ ั ด เ ป็ น
แผ่นเสี ยงขนาดเล็กด้านละเพลง วางจาหน่ าย ที่
วิทยาลัย โดยศิษย์เก่ารุ่ น 10 ออกทุนผลิต ยก
รายได้ใ ห้แ ก่ วิ ทยาลัย ครู บ ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา
เข้าใจว่านาผลกาไรจากงานชงโคบานมาเป็ นทุน
ในการผลิตแผ่นเสี ยง.

ภาพแผ่ น เสี ย งขนาดเล็ ก เพลงช่ อชงโค
และเพลงคะนึ ง ขวั ญ โดยวงสุ น ทราภรณ์ ด้ า นละ
เพลง ปัจจุบันเป็ นของเก่าหายาก

เพลงทั้งสองนั้น ครู เอื้ อใส่ ทานองเสร็ จ
ก่อนงานในวันนั้นเอง นักดนตรี จะต้องมาเรี ยบ
เรี ยงซ้อมเสี ยงกันหลังเวที คุณบุษยาก็มาซ้อมร้อง
หลัง เวที เ ช่ น กัน ต่ อ มาเมื่ อ จ้า งท่ า น อัด เป็ น
แผ่นเสี ยง จึงได้มีการ Arrang เครื่ องดนตรี ให้มี
ความไพเราะประสานเสี ยงระหว่างเครื่ องดนตรี
มากยิ่งขึ้น จึงทาให้เพลงที่อดั ใหม่มีความไพเราะ
ยิง่ กว่าเพลงที่บรรเลงในงาน เนื่ องจากมีการเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานอย่างสมบูรณ์

อาจารย์ สุภา เจริ ญระบิน ผู้มอบแผ่ นเสี ยงหา
ยากเพลงช่ อชงโค และเพลงคะนึ งขวัญให้ เ ป็ นสมบั ติ
ของสมาคมศิษย์ เก่ าฯ ทันทีที่ทราบว่ ากองบรรณาธิการ
ต้ องการภาพถ่ ายแผ่ นเสียงมาประกอบบทความนี้
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คำสำรภำพบำปของครูชั่วโมงแรก
จรัญ คุ้มมั่น

กรอภาพกลับไปเมื่ อ 50 ปี ก่ อนโน้น
ชัว่ โมงแรกที่ผมสอนหนังสื อ ผมก้าวเข้ามาใน
โรงเรี ย นครั้ งแรกในชี วิตของการเป็ นครู คื อ
โรงเรี ยนสาธิ ตบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ.
2502 เพื่ อ นครู ที่ เ ข้า มาพร้ อ มกัน มี 6 คน คื อ
จรู ญ แสงคาไพ (คนดังจากร้ อยเอ็ด ) ฉลอม
อินทกูล (ฉลามจากพิจิตร) ผม จรัญ คุม้ มัน่

บุญสนอง รัตนประไพ (หน่องนอก) อาไพ
กิสรวงศ์ (อ้ายปุย) กรรณิ การ์ ไตรสารศรี (อ้าย
กล้า) ทั้ง 6 คนนี้ อาจารย์จรู ญ มิลินทร์ ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นฝึ กหั ด ครู บ ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาหวังจะให้ไปบุกเบิกโรงเรี ยนสาธิ ต
ให้ดงั ระเบิดว่างั้น
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ใครๆ เขาเรี ยกพวกผมว่า Big Six
แหม! เขาเรี ยกพวกผมเหมือนจะให้พวกผมไป
ออกศึก ยังไงยังงั้น อาจารย์ใหญ่ตอนนั้น คือ
อาจารย์มโน กฤษณะจิ นดา ส่ วนผูช้ ่ วยคือ
อาจารย์สั ง วาลย์ ปุ ค คลนัน ท์ พวกผมเรี ย ก
ท่านว่าคุณป้ า แต่เด็กๆ เรี ยกท่านว่า คุณย่า คน
นี้ แหละอาจารย์ใ หญ่ ต ั ว จริ ง มองไปนอก
ระเบี ย งอาคารที ไ รเสี ย งจะดัง โครมคราม ก็
เสี ยงพวกลิ ง ค่าง บ่าง ชะนี กระรอก กระแต
ฯลฯ กระโดดเข้าห้องเรี ยนเป็ นแถว เข้าไปนัง่
กันเรี ยบร้อย ทาไมเด็กจะไม่กลัวเล่า ก็ท่านเป็ น
ศิ ษ ย์เ ก่ า โรงเรี ย นอุ ด มวิ ท ยายน อาจารย์ข อง
ท่ า นคื อ สมเด็ จ พุ ฒ าจารย์ (นวม พุ ท ธสโร)
วัดอนงคาราม ตรงตรอกช่างนาค คนนี้ ของแท้
คนรุ่ นเก่าเรี ยกท่านว่า สังวาลดา

นอกจากนั้น ครู รองลงมาที่จาได้ มี พี่
ระเบียบ ปั ทมะทัตต์ (พี่เบียบ) พี่พรพิมล พุทธ
มาตย์ อาจารย์พ ัน ธ์ ทิ พ ย์ อาจารย์บุ ต ร วุ ฒิ
มานพ พละเอก คู่ ซ้ อ มสมพงษ์ เวชสิ ท ธิ์
แชมป์ มวยสากลของเอเซี ย พี่ศิริว รรณ ทอง
ชิ ตร์ แฟนของครู นิย ม ทองชิ ตร์ ทาหน้า ที่
แผนกทะเบี ย น และที่ ผ มจ าได้แ ม่ น อี ก ท่ า น
หนึ่ ง คือ พี่จินตนา สกุลเจริ ญ ครู ประจาชั้น ป.
2 ก. ส่ วนผมเขาให้เป็ นครู ช้ นั ป.2 ข.
สู ตรสาเร็ จของครู ก็คือ ต้องจาชื่ อเด็ก
ในห้องเรี ยนให้ได้มากที่สุด ตาราฝรั่ง เขาบอก
ว่ า ชื่ อ ของคุ ณ มี ค่ า ล้า นเหรี ยญ ผมจึ ง ไปขอ
รายชื่อนักเรี ยน ป.2 ข. มาจากพี่ศิริวรรณ ก่อน
เข้าห้องสอนชั่วโมงแรก ผมจาชื่ อเด็กได้เป็ น
สิ บคน ทั้งที่ผมไม่เคยเห็นหน้าตัวจริ งเขาเลย

ศิษย์ตวั เล็ก ตอนอยูช่ ้ นั ป.3 แล้ว
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นี่ ไง ศิษย์ตวั เล็กของผม รุ่ นแรกผมยัง

โต๊ะโน้น ไม่ทนั ใจเดินไปหยิบ อ้าวคนนั้นเดิน
มาหาครู ขออนุ ญาตไปฉี่ คนนี้ ยกมือเพราะไม่
เข้าใจตอนนั้น เจ้าตัวเล็กร้ องเพราะเจ้าตัวโต
แกล้ง เจ้าตัวเล็กยกมือสูงลิบขอตอบก่อน
ผมมองไ ป มองมา เห งื่ อผมตก
นัยน์ตาพร่ า ผมเห็นเด็กในห้องมีมากกว่า 500
คน เส้นในสมองของผมพันกันไปมา เอ หรื อ
เราฝันไป
ความจริ งผมน่ะ ก็ไม่ใช่สุกรหรอกนะ
ผมเป็ นนักเรี ยนทุนจังหวัด สอบชิงทุน ได้ทุน
มาเรี ยนที่ บ ้า นสมเด็ จ ได้ทุ น ปี ละตั้ง 1,200
บาท(พันสองร้อยบาท) แน่ะ ต้องผ่านเสื อ สิ งห์
กระทิ ง แรด อิ ท ธิ พ ลเงิ น อิ ท ธิ พ ลปื น จาก
ต่างจังหวัด มาเรี ยนร่ วมกับเพื่อนๆ ที่เป็ น ที่ 1
ของแต่ละจังหวัด รวมรุ่ นละ 105 คน ผมยังเคย
สอบได้ที่ 1 ของที่ 1 ในโรงเรี ยนนี้ ไม่ ได้ฟุ้ ง
เรื่ องจริ ง อยูห่ อพักสนุกออก
ผมนึ ก ถึ งเพื่อนของผม อย่างอุด มศรี
โยธา, สุ นทร วุฒิปรี ชา, ประเจิด สิ นทรัพย์,
ประทีป สยามชัย, ประทีป งามนิล, บรรเลิศ
รัชตกุล, สนิ ทพงศ์ นวลมณี , เดชา เจริ ญศรี ,
มานิ ต สุ ทธจิตต์, กิตติภูมิ บารุ งสงฆ์ ฯลฯ
เพื่อนพวกนี้ เขาเรี ยนหนังสื อดี เขาสอนชัว่ โมง
แรก เขาเป็ นเหมื อนผมไหมนะ เหนื่ อยไหม
เพื่อน

จาได้
ทินกร รอดพยาธิ , ขจรศักดิ์ ศิริศกั ดิ์,
อรัญ บุญถาวร, โภคพิบูลย์ โปตรนันท์, ธี ร
ศักดิ์ อุทิศชลานนท์, โอภาส พร้อมเพรี ยง
พันธ์, จุมพล สิ งหพล, มรุ ต ธิตรัตน์, มรกต
รักกตัญํู, ทัศนัย ปั ทมเวณุ , ประทีป อยู่
สถาพร, เอกสิ ทธิ์ ศรี บณ
ั ฑิต, อโณทัย พันทุ
สมิต, ฉัตรชัย บุญญะฐี , ทวีศกั ดิ์ นุ รักเข,
จุมพล พบสุ ข, พรชัย รักดนตรี , คฑาเพชร
ภาสบุตร, ชาญชัย แสงหล่อ, เพทาย แสงทอง
พราว, ธวัชชัย แดงประไพ, ประยูร เสธนะ,
คณิ ต สาพิทกั ษ์, เฉลยพจน์ ทรัพย์เมือง ฯลฯ
ปลายพฤษภาปี นั้น ฟ้ าโปร่ ง อากาศไม่
ร้ อนอบอ้า วเช่ น ทุ ก ปี ครู ห นุ่ ม วัย เบญจเพส
ก้าวเข้าห้อง ป.2 ข. โรงเรี ยนสาธิ ตบ้านสมเด็จ
ด้ว ยความมั่น ใจเกิ น ร้ อ ย ด้ว ยจบปริ ญ ญาตรี
สาขาประถม เกรดเฉลี่ยเกือบ 3.00 โน่นแน่
กวาดสายตาไปทัว่ ห้อ ง เมื่ อ อาจารย์
ใหญ่พาไปพบนัก เรี ยนชั่วโมงแรก โอย! ผม
ราพึง ในใจ เคยเรี ย นมาต าราเขาบอกว่า เด็ก
ประถมไม่ควรมีนกั เรี ยนเกิน 30 คน ถ้าเกิน 30
คน ต้องมีครู ช่วยสอน(คชส.) อีกหนึ่ งคน ผม
มองไปในห้อง โห! มีต้ งั 50 กว่าคน พูดไม่ทนั
ขาดคา มีครู กบั ผูป้ กครองพาเด็กตัวเล็กเข้ามา
เพิ่มอีกคน โอ! มันมากมายจริ งๆ มากมายเกิน
ใจผมจริ งๆ เจ้าตัวเล็กคนนั้นคือ มรุ ต ชิตรัตน์
ยังจาได้
เด็ ก ก็ คื อเ ด็ ก เด็ ก ไ ม่ ใช่ ผู ้ ใ หญ่ ที่
ย่อส่ วนลงมา ทั้งซน ทั้งไม่มีระเบี ยบ คนนั้น
ลุกจากโต๊ะนี้ ไปโต๊ะนั้น นั่นจะยืมไม้บรรทัด
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ผมนึ กถึงอาจารย์ที่ประสิ ทธิ์ ประสาท
วิชาให้ผม อย่างท่านอาจารย์คุณหญิ งพูนสิ น
ดิ ษฐบรรจง, อาจารย์ไพรั ช วณาพรรณ,
อาจารย์สังข์ อิสรางกูร, อาจารย์กสิ น วิวิธวร,
อาจารย์อรุ ณ ศิริไปส์ , อาจารย์หม่อมทวีโภค
เกษมศรี , อาจารย์ดิน เผือกสกนธ์, อาจารย์
เรวดี วงศ์พรหมเมฆ, อาจารย์วิทยา สุ ภาพ,
อาจารย์มนู พิมพ์พิสุทธิ์ ฯลฯ
สมองผมสับสน ผมนึ กถึงตนเอง ผม
เคยเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ที่ ท่ า นอาจารย์
คุ ณ หญิ ง พูน สิ น ท่ า นสอนผมได้ค ะแนนเต็ม
อาจารย์ถามหาผม
ผมนึ ก ถึ ง เจ้า เพื่ อ นชื่ อ สุ ข สั น ต์ สุ ข
สมบูรณ์ เพื่อนเลิฟ เจ้าคนนี้ สอบวิชาครู ของ
อาจารย์สังข์ อิสรางกูร ได้คะแนนเต็ม อาจารย์
ก็ ข อดู ต ัว เหมื อ นกัน ครู ส มัย ก่ อ นไม่ ไ ด้ใ ห้
คะแนนง่ า ยเหมื อนสมัย นี้ หรอกนะ ตะเคี ย น
หิ นทั้งนั้น
ผมนึกถึงตอนฝึ กสอน ตอนเรี ยน ป.ป.
ผมฝึ กสอนที่ โ รงเรี ย นชิ โ นรส เด็ ก ซนกว่า นี้
ตอนอนุ ปริ ญญา ผมฝึ กสอนที่ โรงเรี ย นสวน
กุหลาบ สอน ม.๕ เด็กเก่งมาก เด็กเก่งทั้งนั้น
ตอนปริ ญญาตรี ผมฝึ กสอนที่บา้ นสมเด็จฯ ชั้น
ปี ที่ 3 หรื อ ป.กศ.สู ง ปี 1 เด็ ก เก่ ง ทั้ง นั้น รุ่ น
สุ ภาพ เคียนทอง, สนิท เอกยะติ, โสภณ บารุ ง
สงฆ์, ประดับ ปริ ศวงศ์, ชาติ ครองชนม์ ฯลฯ
ผมสอนพวกฝึ กหัดครู เช่น ลลิตา ฤกษ์สาราญ,
นันทนา ฤกษ์สาราญ แฝดพี่แฝดน้อง ,กวี วร
กวิน, ศิโรจน์ ผลพันธิน, เจ้าเล็กอุดมเดช กมล
บุตร ฯลฯ พวกนี้ เรี ยนหนังสื อเก่ง ชอบไล่ภูมิ
อาจารย์ แม้แต่พ่อชัยสิ ทธิ์ ภูวภิ รมย์ขวัญ นี่ ก็

ทั้งบู๊ท้ งั บุ๋น ชอบไล่ภูมิอาจารย์เป็ นนิ จ เราไม่
เคยกลัวพวกนี้ เลย เขาเป็ นคนใฝ่ รู ้ น่ ารั กและ
อบอุ่น
โอ....ผมมาสอนเด็ก ป. 2 ข. โรงเรี ยน
สาธิ ตบ้านสมเด็จฯ ผมกลัว ผมเหนื่ อยจริ ง ๆ
แต่ละวันมันยาว ย้าว ยา..................ว

“The Longest Day!”
ผมเข้าใจภาษาอังกฤษวลีน้ ี ทุกวัน วัน
แล้ว วันเล่า ผมนึกถึงตนเอง ที่ทะนงตนเอง ว่า
เก่ ง สามารถสอนได้ ทุ ก วิ ช า คณิ ตศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า แสงเสี ย ง เคมี
ชี ว ะ เมคคาทรอนิ ค ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารพัด ฯลฯ สอนได้หมด
ตอนผมเรี ยน ป.ป. ผมได้รับคัดเลือก
ไปเรี ยน วท.บ. ที่จุฬา เหมือนอย่าง ลาเจียก นิย
นุช, ธารง เมธาศิริ, กิตติภูมิ บารุ งสงฆ์ แต่ผม
ไม่ไป
ผมนึ กถึ งพ่อ นึ กถึ งแม่ ที่ ต่างจังหวัด
ท่ า นมี ที่ ดิ น เตรี ยมไว้ใ ห้ ผื น หนึ่ ง เพื่ อ จะให้
สร้างโรงเรี ยน
ผมสอนเด็ก ป. 2 ข. ผมเหนื่ อย ผมนึ ก
ถึงชะตาชีวิต ทาไมผมไม่ไปเรี ยน วท.บ. เรี ยน
วิศวะ สถาปัตย์ ฯลฯ
พอผมมาพบปัญหา มาติดกึกอยูช่ ้ นั ป.
2 ข. บ้านสมเด็จฯ ผมบ่นกับตัวเอง
“หรื อบาปซ้ ากรรมซัดวิบตั ิเข็ญ
หรื อเคราะห์กรรมซัดวิบตั ิเป็ น
จึงมองเห็นแท่งชอล์กเป็ นแท่งทอง”
(ครู สมัยนั้นมีแต่ Talk กับ Chalk)
ไงล่ะ The Big Six ที่แท้ก็ The Big Pig
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ครู คนหนึ่ง สอนเลขคณิ ต เขาตรวจ
การบ้ านเด็ก 50 คนไหวไหม
ครู คนเดียวกัน สอนภาษาไทย เขา
ตรวจการบ้ านเด็ก 50 คน ไหวไหม
ครู คนนั้นอีกละ สอนสังคมศึกษา เขา
ตรวจแบบฝึ กหั ด 50 คนไหวไหม
แล้ ว ก็ ม าบ่ น ว่ า เด็ ก โง่ อ่ านไม่ อ อก
เขียนไม่ ได้ คิดเลขไม่ เป็ น
ครู ไม่ใช่ครู ตู ้ ที่สอนแล้วผ่านไป โดย
ไม่ ป ระเมิ น ผลเด็ ก ไม่ ข ัด เกลาเด็ ก เราปลู ก
ต้นไม้เรายังดูแลให้ปุ๋ยตัดแต่งให้ดี
เรามั ก มองว่ า การศึ ก ษาของเด็ ก
ปั จ จุ บ ัน ถดถอยลง บางคนมองหนั ก ไปว่ า
ปัจจุบนั เด็กไทยโง่ลง นักการศึกษาหลายสานัก
ออกมาวิเคราะห์สาเหตุว่าเป็ นเพราะอย่างนั้น
บ้าง อย่างนี้บา้ งผมอยากมองว่า
เด็กคือผลผลิตของสังคม
ที่ว่าเด็กโง่ ลง โง่ เพราะตัวเด็กเอง
หรื อผู้ใหญ่ ที่หล่ อหลอมสังคม เป็ น
คนทาให้ เด็กโง่

ผมมันโง่ ไปเอง ผมหลงไปเองเจ้าโง่
เอ๊ย เจ้าโง่!

อาชี พครู ไม่ ใช่ อาชี พสอนหนังสื อ เขา
ไม่ ได้ ให้ สอนหนังสื อ เค้ าให้ มาสอนคน เจ้าโง่
เอ๊ย ผมนึกด่าตัวเองอีก 10 ครั้ง
ผมเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ต่อไปนี้ ผม
จะสอนคนให้เ ป็ นคนเก่ ง และคนดี ผมมาตั้ง
ข้อกาหนดของผมใหม่ ว่าเป็ นคนเก่ ง จะต้อง
เป็ นอย่า งไร 1,2,3,4,5 คนดี ต ้อ งเป็ นอย่า งไร
1,2,3,4,5 แล้วผมก็พยายามปั้ นเด็กของผมไป
ให้ถึงเป้ าหมายนั้น
ผมจะไม่ ม องข้อ ก าหนดการปฏิ รู ป
ทางการศึกษาของทางราชการเพราะผมไม่เชื่อ
การปฏิรูปทางการศึกษาของทางราชการว่าจะ
ส าเร็ จ ลงได้ดัง ตัว อย่า งเช่ น ราชการบอกว่ า
นักเรี ยนในชั้นประถมจะต้องมีไม่เกิน 30 คน
ชั้ นมัธ ยมจะต้ อ งมี นั ก เรี ยนไม่ เ กิ น 40 คน
ในทางปฏิ บ ัติ มี ไ หม คุ ณ เข้า ไปดู ร.ร.สวน
กุ ห ลาบ เทพศิ ริ นทร์ เตรี ยมอุ ด ม เบญจม
ราชินี ศึกษานารี แต่ละห้องอัดกันเข้าไป 50-60
คนที่ใดมีปริ มาณ ที่ น้ ันไม่มีคุณภาพ ถ่านไม่
เคยแพงกว่าเพชร

เด็ ก เรี ยนรู ้ เ รื่ องราวนอกห้ อ งเรี ยน
มากกว่า ในห้องเรี ย น เชื่ อไหมผมโยนต ารา
หลัก การศึ ก ษา หลัก การสอน วิ ธี ก ารสอน
แบบต่างๆ จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ เข้าตูไ้ ป ผมอยู่
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ในแวดวงการศึกษามาหลายปี ผมตอบข้อสอบ
ของ ดร.สุ ดใจ เหล่าสุ นทร ท่านออกข้อสอบมา
ข้อเดี ยวว่าการศึ กษาคืออะไร ผมตอบได้เป็ น
วัน 6 ชัว่ โมง แต่ผมไม่เข้าใจเด็ก ป. 2 ข. ของ
ผมเท่าไรนัก ผมเหมือนทัพพีที่อยูใ่ นหม้อแกง
ที่ไม่รู้รสแกงเลย
ผมเอาใหม่ ผมหันมาศึกษาเด็ก ป.2 ข.
ของผม เด็กแต่ละคนก็เหมื อนหนัง สื อแต่ ละ
เล่ม ไม่มีเล่มไหนเหมือนกันเลยตั้งแต่ ปกนอก
ปกใน สารบัญ คานา เนื้ อหา ผมเข้าใจเด็กมาก
ขึ้นแล้ว ผมเลิกอ่านหนังสื อ ผมหันมาอ่านเด็ก
ผมเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
(ปั จเจกบุคคล หรื อ Individual Differences)
มากขึ้น ผมอ่านเด็กของผมทะลุปรุ โปร่ ง
ผมโยนต าราฝรั่ ง อย่า งของ แฮนนา
จากมหาวิทยาลัยอิ นเดี ยน่ า หรื อ ของบรู บาค
เคอร์ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ทิ้งเข้าตูไ้ ป

ผมนึ กถึงหนังสื อพระไตรปิ ฎก ฉบับ
ประชาชน ของ อ.สุ ชี พ ปุ ญ ญานุ ภ าพ ที่
กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าสาวก
ของท่าน 500 องค์ ฟั งธรรมอยู่โคนต้นไม้ดว้ ย
ความสงบและร่ าเริง ผมติดใจประโยคนี้ ผมจึง

หันไปศึกษาวิธี สอนของพระพุทธเจ้า มี หลัก
อยูเ่ พียง 7 ข้อ
1. ปิ โยจ ทาตนให้เป็ นที่รักของศิษย์
2. ครุ หนักแน่น อดทน เข้าใจธรรมชาติ
ของมนุษย์
3. ภาวนีโย หมัน่ ฝึ กตน เตือนตน
4. วัตตาจ คอยตักเตือนศิษย์ให้ได้ผล
5. วจนกุขโม อดทนต่อคาพูด
6. คัมภีรัญจ กถ กตฺ ตา ทาเรื่ องยากให้ง่าย
แล้วเอามาสอน
7. โย จฏฐาเน นิโย ชาย ชักนาศิษย์ไปในทาง
ที่ชอบ
พยายามตีความให้เข้าใจแล้ว นามาใช้
ผมเข้าใจเด็กของผมมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
ผมมีความสุ ขกับเด็กมากขึ้น วันของผมสั้นลง
ผมหลับตานึ กถึงเด็กในชนบท ครู ใน
ชนบทในถิ่นกันดาร ถิ่นใดที่มีเด็กด้อยโอกาส
แล้ว เจอครู ด้อ ยโอกาส ขาดการฝึ กตนอย่า ง
หนัก ท่ า นจะเห็ น ภาพในชนบทไปอี ก แบบ
หนึ่ง

ขอเถอะ ผมอยากจะขอร้ อ ง นั ก
บริ หารการศึ ก ษา อย่ า ไปอ่ า นต าราฝรั่ ง มา
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แก้ปั ญ หาการศึ ก ษาของไทย อยากจะฝาก
การบ้านไว้สักข้อ ถ้าอยากจะรู ้ว่าอนาคตของ
การศึกษาไทยเป็ นอย่างไร โปรดไปถามครู เก่า
ที่เขาเกษียณอายุราชการแล้วนั้นว่าถ้าครู ตายลง

แล้ว เลื อ กเกิ ด ได้ อยากจะเลื อ กเกิ ด มาเป็ น
ครู ไทยอี กไหม นี่ ละคาตอบของปั ญหาของ
ชาติล่ะ

อ้าว! แล้วการศึกษาคืออะไร?
“การศึกษา คือ สิ่ งทีเ่ หลืออยู่ในใจ เมื่อคุณลืมเรื่องทีเ่ รียนหมดแล้ว”
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บ้ านของพ่อในความทรงจา
เรื่องเล่าทีส่ ะท้ อนประสบการณ์ และความทรงจาที่ยาวนานกว่ าครึ่งศตวรรษ
พรไพจิตร อนันตสมบูรณ์

เมื่อเรื่ องเล่าในบ้านของพ่อตอนแรกลง
พิมพ์ในหนังสื อ “ศรี สมเด็จ 54” แล้วนั้น ทาให้
เพื่อนๆ หลายคนได้ราลึกถึงเรื่ องราวในอดีตที่
งดงาม จนอยากย้อ นเวลาหวนกลับ ไปอี ก
เพราะเมื่อคิดถึงเวลาใดย่อมเกิดความสุ ข ความ
เบิกบานใจได้เสมอ เรื่ องราวต่างๆ ถูกนามาเล่า
สู่ กัน ฟั งอย่า งสนุ ก สนาน แม้ก าลเวลาจะผ่า น
มากว่า 50 ปี และความเจริ ญพัฒนาของยุคสมัย
ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้
เปลี่ ย นแปลงทุ ก
สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง ใ น
บ้า นพ่ อ จนหมด
สิ้ น คงเหลือไว้แต่
อดีต ความทรงจา
ที่ ง ด ง า ม แ ล ะ
ความส านึ กใน
พระคุณของพ่อที่
จะยังคงเข้มข้นอยู่
ในสายเลื อ ดของ
พวกเราเสมอไม่
เสื่ อมคลาย
บริ เวณบ้า นของพ่ อ แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น
ส่ วนแรกคือที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาในปั จจุบนั และอีก ส่ วนหนึ่ ง

อยูห่ ่างออกไปราวๆ สัก 100 เมตร มีคลองเล็กๆ
ที่ ชาวบ้านเรี ยกว่า คลองบางไส้ไก่ ไหลผ่าน มี
สะพานไม้โค้งๆ ข้ามคลอง สุ ดสะพานไม้เป็ น
ประตูทางเข้า ซ้ายมือไม่ไกลจากประตูมากนัก
เป็ นอาคารหอประชุ ม ที่ เป็ นอาคารรู ป ทรง
ทัน สมัย (ในขณะนั้น ) เหนื อ บานประตู ตรง
บั น ไดทางขึ้ นด้ า นหน้ า มี ต ราสุ ริ ยมณฑล
ประดับ อยู่ พวกเราภาคภู มิ ใ จในความโอ่ อ่ า
ทันสมัยของอาคารหลังนี้ มาก เพราะเล่าลือกัน
ว่าเป็ นที่ 2 รองจากโรงมหรสพชั้นนาในสมัย
นั้นคือ ศาลาเฉลิมกรุ ง ภายในหอประชุ มมีเวที
รู ปโค้งครึ่ งวงกลม เปิ ดปิ ดด้วยม่านกามะหยี่สี
ม่วงเข้ม เก้าอี้เป็ นไม้พบั ได้เวลาลุกจากที่นง่ั จะมี
เสี ย งดัง ปึ งปั ง อาคารหอประชุ ม หลัง นี้ เป็ น

อาคารหอประชุมสุ ดหรู ในยุคก่อน ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะ
ใช้เทคนิ คยกอาคารทั้งหลัง สู งขึ้นอีก 1 เมตร ทาให้ช้ นั ล่าง
ใช้งานได้เป็ นปกติ
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อาคารหลังเดี ยวที่เหลืออยู่และยังคงรู ปเดิ มไว้
จนทุกวันนี้ ขอให้เหลือร่ องรอยไว้สักหลังหนึ่ ง
ก็ยงั ดี จะได้มีร่องรอยให้เห็ นตามตานานที่ ได้
เล่าสู่ กนั ฟัง

ทอดขนานกับรั้ว เป็ นอาคารเรี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานศึ ก ษาแห่ ง นี้ ได้ ผ ลิ ต บุ ค คลผู ้มี
ความรู้ ความสามารถออกไปรั บใช้สังคม ชาติ
บ้า นเมื อ ง ปรากฏชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศมากมาย
หลายท่าน นับว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีของพวกเราที่
สมควรจะได้ ยึ ด ถื อ เป็ นแบบอย่ า งในการ
ประพฤติปฏิ บตั ิตนให้เป็ นคนดีมีคุณภาพ เป็ น
ประโยชน์แก่สงั คมต่อไป
ด้า นหน้ า ตึ ก สาธิ ต นี้ เป็ นที่ ต้ ัง ศาลซึ่ ง
เป็ นที่ประดิษฐานรู ปหล่อครึ่ งตัวของสมเด็จพ่อ
สมเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง
บุนนาค) เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่พวกเราเคารพบูชา
จากศาลสมเด็จพ่อ มีอาคารอีก 2-3 หลัง ซึ่ งเป็ น
อาคารหอพักของนักศึกษาชาย บริ เวณนี้ ขา้ พเจ้า
ไม่ คุ ้น เคย เพราะเป็ นที่ อ โคจรของนัก ศึ ก ษา
หญิ ง จึ งไม่ทราบว่ามี อาคารอะไรบ้าง แต่มอง
จากหอประชุมจะเห็นสนามหญ้ากว้างใหญ่อยู่
หน้าตึก สนามนี้ ใช้เป็ นที่ซอ้ มกีฬา และแข่งขัน
กี ฬาต่างๆ ในเวลานั้นบ้านสมเด็จมีชื่อเสี ยงใน

ตึกวิเศษศุภวัตร ปั จจุบนั รื้ อสร้างอาคารสูงแทนแล้ว

ติ ดกับ หอประชุ ม เป็ นสระว่ายน้ า เป็ น
สระใหญ่ได้มาตรฐาน แต่ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ขา้ พเจ้าอยูบ่ า้ นพ่อ ข้าพเจ้าและเพื่อนไม่เคยลง
ไปว่ า ยน้ า ในสระนี้ เลย ด้ว ยว่า น้ า ในสระมี สี
เขียวจัด ราวกับสี มรกต และบรรยากาศดูวงั เวง
ลึกลับ จึงไม่มีใครกล้าหาญที่จะลงไปดาผุดดา
ว่า ยในสระนี้ มองจากสระมรกตนี้ ไ ปจะเห็ น
อาคาร 2 ชั้น “ตึกวิเศษศุภวัตร” พวกเราเรี ยกว่า
ตึ กวิเศษ สร้ างเพื่อเป็ นที่ ระลึ กถึ งพระยาวิเศษ
ศุ ภ วัต ร หรื อพระยาวิ เ ศษฯ เป็ นผู้ส ร้ า งไว้
อย่างไรไม่ทราบ น่ าเสี ยดายที่ ตึกหลังนี้ ได้สูญ
สลายไปตามกาลเวลา และบริ เวณนี้ ก าลั ง
ก่อสร้างอาคารสู ง 12 ชั้นขึ้นแทนที่ อาคารหลัง
ใหม่น้ ี น่าจะเรี ยกว่า ตึกวิเศษศุภวัตร ดังเดิมก็คง
จะดี เลยจากตึ ก วิ เ ศษเข้าไปเป็ นอาคาร 2 ชั้น

ศาลสมเด็จพ่อหลังเก่า ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะแล้ว
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กี ฬาฟุตบอล มีนักฟุตบอลเก่ งๆ หลายคน เช่ น
พี่ยงยุทธ์ และเพื่อนร่ วมรุ่ นข้าพเจ้าอีกหลายคน
เช่ น รศ.ดร.พลสิ ทธิ์ หนู ชูชยั และเนิ น โตอติ
แพทย์ เป็ นต้น
ช่วงเวลานั้นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ น
สถานศึกษาสาหรับผลิตครู เพื่อ ออกไปเป็ นครู
มื อ อาชี พ อบรมสั่ ง สอนเยาวชนโดยตรง
วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยานั้นแต่เดิมเป็ น
สถานศึ ก ษาที่ รั บ เฉพาะนัก ศึ ก ษาชายเท่ า นั้น
ต่อมาได้รับนักศึกษาหญิงเป็ นสหศึกษาก่อนรุ่ น
ของข้าพเจ้า สัก 2-3 รุ่ น และจานวนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยขาด
แคลนครู กระทรวงศึกษาธิ การจึงเร่ งผลิตครู ให้
เพียงพอกับความต้องการในปี นั้น วิทยาลัยครู
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาจึ ง รั บ นัก ศึ ก ษาทั้ง ชาย

ภาพในอดี ต อาคารเรี ยนโรงเรี ยนมั ธ ยมบ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา หอพักนักศึกษาชาย และสนามฟุตบอล

หญิ งเป็ นจานวนมาก จนต้องจัดการเรี ยนการ
สอนเป็ น 3 รอบ คื อ รอบเช้า เริ่ ม เรี ย นเวลา
08.00 น. รอบบ่ายเริ่ มเวลา 13.00 น. และรอบ
พิเศษ เริ่ มเรี ยนเวลา 08.00 น. พร้อมรอบเช้า ว่า
กันว่าเด็กรอบพิเศษนี้เป็ นเด็กที่ผใู ้ หญ่ฝากมา จึง
เป็ นที่ รู้ กัน ว่า พวกนี้ เป็ น “เด็ก เส้ น ” ข้าพเจ้า ก็

เป็ นเด็ ก เส้ น ในรอบพิ เ ศษนี้ ด้ ว ยเหมื อ นกั น
ดัง นั้ นนั ก ศึ ก ษาในรุ่ นเดี ย วกั บ ข้า พเจ้ า จึ ง มี
จานวนมากเป็ นประวัติการณ์ คือ รวมแล้วใน
ชั้นปี ที่ 1 มีนกั ศึกษามากกว่า 600 คน
นักศึ กษารอบพิ เศษนี้ มี นักศึ ก ษาหญิ ง
มากกว่า นัก ศึ ก ษาชาย ซึ่ งก าลัง อยู่ใ นวัย รุ่ น ที่
สดใสร่ าเริ ง หลายคนสวยเข้ า ขั้ น นางงาม
สถาบัน ต่ า งๆ ที่ จัด ประกวดกัน ในเวลานั้ น
อย่ า งเช่ น โพยม (แมว) นฤดี (ตุ ง ) จิ น ตนา
(แหม่ ม ) สุ รี ย์ (แอ๊ ว ) ประทิ น (ตุ๊ ก ) เพ็ญ ศรี
(แหวว) อี ก หลายต่ อหลายคน จนบรรยายไม่
หมด แมวได้รับการยอมรั บให้เป็ นดาวประจา
รุ่ น เป็ นที่ รู้จกั ของรุ่ นพี่ และเพื่อนๆ ด้วยแมว
เป็ นคนสวยทั้งหน้าตาและรู ปร่ าง ผิวขาวเนี ยน
สวย เวลายิ้ม สวยน่ า รั ก ที่ สุ ด แมวจึ ง เป็ นดาว
จรั สแสงของรุ่ น ทุกๆวันจะมีรุ่นพี่หลายคนมา
แอบดูหน้าและมาดักรอหน้าอาคารเรี ยนเสมอ
บางคนขยันมาทุกเช้าและเวลาเลิกเรี ยน ข้าพเจ้า
กับแมวสนิ ทสนมกันมาก เพราะได้ทากิจกรรม
ประเภทร้ องเล่นเต้นราคู่กนั เสมอ จึ งมี พี่หลาย
คนวานให้ ข ้า พเจ้ า เป็ นสตรี ไปรษณี ย ์ ฝาก
จดหมายไปให้แมว ข้าพเจ้าก็ยินดีช่วยเหลือทุก
ราย แต่ไม่สาเร็ จสักรายเดียว เพราะพระพรหม
ไม่ ได้ลิขิต ข้าพเจ้ากับแมวเป็ นเพื่อนสนิ ทกัน
มาก ตลอดเวลา 4 ปี ที่ เรี ยนอยู่ในบ้านพ่อ เมื่ อ
จบการศึกษา ข้าพเจ้าไม่ได้พบกับแมวเลย เป็ น
เวลา 40 กว่าปี ข้าพเจ้าคิดถึงแมวเสมอ ได้พบ
กันครั้ งหนึ่ งในงานคื น สู่ เหย้าชาวบ้านสมเด็จ
พบกันคราวนั้น แมวเปลี่ ยนแปลงไปมาก ซู บ
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อาคารของวิทยาลัยในสมัยนั้น ไม่ว่าจะ
เก่ า หรื อใหม่ ถู ก ใช้ เ ป็ นห้ อ งเรี ยนทั้ ง หมด
รวมถึ งเรื อนไม้แถวยาวๆ เก่ าแก่ ทรุ ดโทรม ที่
ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังแล้วนั้นด้วย เรื อนนี้ ใช้เป็ น
ห้องเรี ยนดนตรี ไทย ครู บาอาจารย์ที่ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชานี้ มีอยู่ 2 ท่านคือ ครู สังวาล กับครู
เจริ ญ จาไม่ได้ว่าครู สังวาลสอนดนตรี ชนิ ดใด
เพราะไม่ค่อยได้เรี ยน ครู สังวาลเป็ นคนร่ างเล็ก

ผอม ดูแก่กว่าวัยไม่เหลือร่ องรอย ความงามใน
อดี ต นั้ นเลย จากวัน นั้ นก็ ไ ม่ ไ ด้ พ บกั น อี ก
จนกระทัง่ แอ๊วโทรมาบอกว่าแมวป่ วยอาการ
หนักมากแล้ว ข้าพเจ้ารี บไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แมวไม่ ลื มตา แต่ย งั จาข้าพเจ้าได้ เมื่ อกระซิ บ
ข้างหู ว่าข้าพเจ้ามาเยี่ยม รั บรู้ และมี น้ าตาไหล
ออกมานองหน้า แมวเข้า ๆออกๆโรงพยาบาล
อยูห่ ลายครั้ง ในที่สุด แมวก็จากไป ขอให้เพื่อน
พบความสุ ขสงบในทุกๆที่ที่แมวไปอยูน่ ะเพื่อน
รัก
ในระยะแรกของการเป็ นนั ก ศึ ก ษา
ฝึ กหัดครู ต้องปรั บตัวและรู้ จักบริ หารจัดการ
เรื่ องการเรี ยนด้วยตนเอง เช่นการเลือกวิชาเรี ยน
การจั ด ตารางเรี ยน และการเข้ า ห้ อ งเรี ยน
โดยเฉพาะการเข้า ห้อ งเรี ย น อาจารย์ทุก ท่ า น
เรี ยกชื่ อและเข้มงวดกับเวลาเรี ยนมาก รวมถึ ง
เกณฑ์การวัดผลที่กาหนดไว้ค่อนข้างสู ง จึ งทา
ให้ พ วกเราต้อ งสนใจและเข้า ห้ อ งเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
เนื่ อ งจากอาคารเรี ยนไม่ เ พี ย งพอกับ
จานวนนัก ศึ ก ษา วิท ยาลัยจึ ง ใช้ร ะบบเปลี่ ย น
ห้องเรี ยนหมุนเวียนกันไป พวกเราเรี ยกกันว่า
“เดิ นเรี ยน” คื อไม่มีห้องประจา การจัดตาราง
เรี ยนจึงต้องจดเลขห้องเรี ยนกากับไว้ทุกชัว่ โมง
มิ ฉะนั้นจะหาห้องเรี ยนไม่พบ ตอนแรกๆ ก็มี
ปั ญหาอยูบ่ า้ ง นานๆ เข้าก็ชานาญ เคยชินกันไป
เอง ผลดี ของการเดิ นเรี ย นนี้ เห็ นได้ชัดเจนคื อ
ได้พบกันรู ้จกั กันทุกคน และสนิ ทสนมกันมาก
จนทุกวันนี้

อาคารเรี ยนไม้ช้ นั เดียว ภาพที่ไม่ลืมเลือน

ผอมบาง ผิวคล้ าแต่งกายแบบหญิงไทยโบราณ
คือ นุ่ งซิ่ นยาว สวมเสื้ อเข้ารู ปสี เรี ยบๆ พูดเสี ยง
เบา ครู สังวาลชอบเล่าเรื่ องเก่าๆ ให้พวกเราฟั ง
ว่ า ครู อ ยู่แ ถววัด อนงคาราม ฝั่ ง ธนบุ รี เรี ย น
หนังสื อที่ วดั อนงค์มีเพื่อนร่ วมรุ่ นชื่ อสังวาล 4
คน เพื่อนเรี ยกครู ว่า สังวาลดา และเรี ยกเพื่อน
อีกคนหนึ่ งว่าสังวาลขาว เพราะมีผิวขาว เรี ยน
หนังสื อด้วยกันที่โรงเรี ยนวัดอนงคาราม ต่อมา
สังวาลขาวย้ายไปและไม่ ได้พบกันอี กเลย ครู
เล่าว่า เพื่อนที่ชื่อสังวาลขาวนี้ แหละคือ สมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี หรื อ สมเด็จย่า
ของปวงชนชาวไทย
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ครู เล่ า อี ก ว่ า ครู เคยไปเฝ้ ารั บ เสด็ จ
ข้าพเจ้าจาไม่ ได้ว่า ณ ที่ ใ ดเพราะเวลาผ่านมา
นาน ครู เ ฝ้ ารั บ เสด็จ อยู่ริ ม ทางที่ จ ะเสด็จ ผ่า น
เมื่อสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เสด็จ
มาถึ งทรงจาครู ได้ ทรงหยุดทักทายรั บสั่งถาม
ทุ ก ข์สุ ข ท าให้ ค รู ป ลื้ ม ปิ ติ ภ าคภู มิ ใ จอย่า งยิ่ ง
พวกเรารู ้ ใจ ถ้าชัว่ โมงไหนขี้เกี ยจ ก็จะชวนครู
คุยถึ งเรื่ องสมเด็จย่าทุกครั้ งไป จนหมดเวลาก็
ไม่ตอ้ งเรี ยน บางครั้ งครู เตรี ยมตัวมาสอน เอา
เครื่ อ งดนตรี ม าท าท่ าจะสอน พวกเราก็จะท า
อุบายหลอกล่อครู เช่น ถ้าฝนตกฟ้ าคะนอง ลม
พัดแรง ทาให้กระเบื้ องหลังคาหรื อวัสดุอะไร
สักอย่างตกลงมา ก็จะทาเป็ นตกใจกลัวอันตราย
วิ่งหนี ออกจากห้อง หายไปไม่กลับมาจนหมด
เวลา หรื อบางที นักเรี ยนมา ครู ไม่มา บางที ครู
มา นัก เรี ย นไม่ ม า อย่า งนี้ เป็ นต้น จนจบภาค
การศึกษา ผลที่ได้คือ ข้าพเจ้ากับเพื่อนร่ วมห้อง
เล่นดนตรี ไทยไม่ได้สักชิ้นเดียว มิหนาซ้ ายังจา
ไม่ได้ว่าครู สอนดนตรี ช นิ ดใด น่ าเสี ยดาย ครู
สังวาลมีอายุยืนยาวมาก เพิ่งจะจากไปเมื่อ 2-3
ปี นี้เอง น่าจะมีอายุเกินร้อยปี ทีเดียว

ศาลสมเด็จพ่อ ด้านหลังเป็ นตึกวิเศษศุภวัตร

ครู ดนตรี อีกท่านหนึ่ งคือ ครู เจริ ญ เป็ น
ผูช้ ายรู ป ร่ า งผอมสู ง ผิ วด า หลังค่ อมเล็ก น้อ ย
หวีผมเรี ยบแปล้ เคี้ยวหมากปากแดง เล่นดนตรี
ไทยได้ทุกชนิ ด เวลาครู พดู น้ าหมากกระเซ็นใส่
เสื้ อ และศี รษะนักเรี ยนยิ่งเวลาเล่นดนตรี ชนิ ด
เป่ า เช่น ขลุ่ย ยิ่งแล้วใหญ่ น้ าหมากจะกระเซ็น
ใส่ เสื้ อข้าพเจ้าเป็ นจุดสี แดงเต็มไปหมด ทาให้
พวกเราทุกคนแย่งกันจับจองที่นง่ั หลังห้อง ไม่
มีใครอยากนัง่ แถวหน้าเพราะกลัวฝนกรดสี แดง
ของครู ครู เจริ ญ มี ค วามสามารถพิเ ศษในการ
ทานายโชคชะตา เป็ นโหรประจาตัวเพื่อนบาง
คนทีมีปัญหาหัวใจ หรื อพวกขี้เกี ยจเรี ยนอย่าง
ข้ า พเจ้ า พอครู มา ก็ จ ะพากั น ไปดั ก หน้ า
ห้องเรี ยน หรื อตามทางเดินก่อนถึงห้องเรี ยนทุก
คนก็จะยื่นมือส่ งให้ครู ดูลายมือตรวจดวงชะตา
ราศี นินทากันว่าครู ตรวจ มือผูห้ ญิงละเอียดและ
ใช้เวลายาวนานกว่าผูช้ าย และกว่าครู จะตรวจ
ลายมือครบทุกคนที่ยนื่ มาให้กห็ มดเวลาพอดี
ในการเรี ยนชั้นปี ที่ 2 พวกเราสนิ ทสนม
กันมากขึ้น รวมกันเป็ นกลุ่มๆ สนุ กสนานเฮฮา
เหตุเกิ ดกลางเดื อนธันวาคมปี ที่มีอากาศหนาว
กว่ า ทุ ก ปี ในชั่ ว โมงวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง
Mr.Grim Chor ฝรั่ งขี้โมโหชาวอังกฤษเป็ น
ผูส้ อน ครู กริ มรู ปร่ างผอมสู ง ขาแขนยาว ผมสี
น้ าตาลอ่อน นัยน์ตาสี ฟ้าจมูกงองุม้ เหมื อนพ่อ
มด เวลาเดิ น กลางแดด หน้ า แดงจมู ก แดง
เหมือนลูกตาลึงสุ ก แถมพูดภาษาอังกฤษรัวเร็ ว
ฟั ง ไม่ รู้ เ รื่ อ ง เอาเป็ นว่า ข้า พเจ้า ฟั ง ครู ก ริ ม พูด
ภาษาอัง กฤษชนิ ด ไม่ ก ระดิ ก หู ไม่ เ ฉพาะแต่
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ข้าพเจ้าเท่านั้น ดูเหมือนว่ามีอาการเดียวกันทั้ง
ห้อง ยกเว้นพวกเก่งภาษาอังกฤษมาแต่เกิด พวก
เราแสนเบื่อหน่ายวิชานี้ นอกจากเรี ยนไม่รู้เรื่ อง
แล้ว ครู ยงั ขี้โมโห เวรกรรม แต่จาต้องเรี ยนด้วย
เป็ นวิชาบังคับ วันนั้นอาจารย์กริ มมาช้า เรารอ
ตั้ง 15 นาที อาจารย์ก็ยงั ไม่มา ข้าพเจ้ากับเพื่อน
สั ก 2-3 คน แล้ ว ค่ อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ จน
กลายเป็ นกลุ่มใหญ่ ไปนั่งล้อมวงรั บแสงแดด
กลางสนามหน้าอาคาร 3 เสี ยงคุยประสานกับ
เรื่ องหั ว เราะจึ ง ดัง ขึ้ นๆ ข้า พเจ้ า กั บ ศรี สุ ภ า
(แดง) ซึ่ ง สวมเสื้ อ สเวตเตอร์ สี แ ดง นั่ง อยู่ใ น
กลุ่ม มองเห็นแต่ไกล ต่างคนต่างเล่าเรื่ องขาขัน
หัว เราะกัน จนลื ม สัง เกตว่า ครู ก ริ ม มายืน มอง
พวกเราด้ว ยความโกรธจนหู แ ดง หน้ า แดง
เพราะครู มาสอนแต่นกั เรี ยนไม่มาเรี ยน ศรี สุภา
ผูม้ ีพรสวรรค์เรื่ องหัวเราะเสี ยงดังและยาวนาน
ระเบิดเสี ยงหัวเราะประสานกับพวกเราดังลัน่
ไปถึ งตึ กอานวยการ พอหมดชั่วโมงเป็ นเวลา
พั ก ทานอาหารกลางวั น ศรี สุ ภาถอดเสื้ อ
สเวตเตอร์ สี แ ดงออกเก็ บ ไว้ ส่ ว นข้า พเจ้า ขี้
หนาว สวมเสื้ อสี แ ดงเดิ น ไปใต้เ รื อนวัด ผล
ตั้ง ใจจะไปรั บ ประทานอาหารกลางวัน เป็ น
ความซวยของข้า พเจ้า เพราะอาจารย์ ม.ร.ว.
ทวี โ ภค เกษมศรี ผู้อ านวยการได้ ยิ น เสี ยง
หั ว เราะ และครู ก ริ มไปฟ้ องว่ า พวกเราเกเร
อาจารย์หม่อมมองจากห้องพัก เห็นคนสวมเสื้ อ
สี แดงอยูใ่ นกลุ่ม
งานเข้าข้าพเจ้าทันที เพราะถูกเรี ยกไป
พบโดนข้อหาหนัก เป็ นหัวหน้าพาพรรคพวก

โดดเรี ยน แล้วยังมาทานิ วแซนกลางสนามเยาะ
เย้ย ครู ด้ ว ยการหั ว เราะเสี ยงดั ง และไม่ เ ข้ า
ห้องเรี ยน ข้าพเจ้ารู ้ ทนั ทีว่า ฝรั่งขี้โมโหมาฟ้ อง
อาจารย์หม่อมอบรมและคาดโทษข้าพเจ้าก็น่ัง
เฉยเสี ย ไม่แก้ตวั ว่าใครหัวเราะ ทาสงบเสงี่ยมตี

อาคารเรี ยนไม้ 2 ชั้น ทั้งไม้และตึก ปั จจุบนั ไม่มีให้เห็นแล้ว

หน้างงงวยไม่รู้เรื่ อง แล้วทาหน้าเศร้าให้อาจารย์
หม่ อมสงสาร อาจารย์อบรมไปกล่ าวโทษไป
ข้าพเจ้ายิ่งตี หน้าเซ่ อทาไม่รู้เรื่ อง ประมาณสัก
10 นาที อาจารย์หม่อมเริ่ มลังเลว่าทาโทษคนผิด
หรื อเปล่า ข้าพเจ้ายิง่ ทาเซ่อซื่ อบื้อไม่รู้เรื่ องอย่าง
แนบเนี ย น อาจารย์ห ม่ อ มคงเอื อ มระอาหรื อ
สงสารท่าทางจ๋ องๆ ของข้าพเจ้า ประกอบกับ
ไม่ แ น่ ใ จว่ า อบรมผิ ด คนหรื อเปล่ า ข้า พเจ้า
สังเกตเห็นอาการลังเลของอาจารย์ ก็ยงิ่ แกล้งทา
หน้าเศร้าไม่รู้เรื่ องหนักขึ้น ท้ายที่สุด ก็อนุญาต
ให้ขา้ พเจ้ากลับไปได้ ข้าพเจ้ารี บกลับออกไป
อย่ า งรวดเร็ ว ข าก็ ข ากลั ว ก็ ก ลั ว กลั บ ไปที่
ห้องเรี ยน เล่าให้พรรคพวกที่คอยลุน้ อยู่ฟัง ทุก
คนขากลิ้ง ศรี สุภาระเบิ ดเสี ยงหัวเราะดังสนั่น
คราวนี้ ขา้ พเจ้าเผ่นหนี สุดชีวิต เพราะกลัวความ
ซวยซ้ าสองด้วยถูกคาดโทษมาหยกๆ นับตั้งแต่
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นั้นมาข้าพเจ้าไม่เคยไปรับประทานอาหารหรื อ
เยี่ ย มกรายไปใต้ เ รื อนวัด ผลอี ก เลยจนจบ
การศึกษา เมื่อเวลาผ่านไปนานมาก ข้าพเจ้าพบ
พี่สุภาพ (อาจารย์สุภาพ เคียนทอง) เล่าเรื่ องนี้
ให้ฟั ง พี่ สุ ภ าพหัว เราะบอกข้า พเจ้า ด้ว ยเสี ย ง
เย็น ๆ ว่า เป็ นโชคดี แล้วที่ ถูก อาจารย์หม่ อมดุ
เพราะไม่เคยเห็นอาจารย์หม่อมดุใครเลย อาจจะ
มีขา้ พเจ้าเพียงคนเดี ยว จึงนับว่าโชคดี กว่าใคร
ข้าพเจ้าก็เห็ นว่าจริ ง เพราะต่อมาข้าพเจ้าก็เป็ น
คนโชคดีจริ งๆ
เมื่ อเล่ าเรื่ อ งครู ฝรั่ งขี้ โ มโหแล้วอดเล่ า
เรื่ อง ทองอิ น ทร์ เพื่อนที่ ฝัก ใฝ่ ฝรั่ งไม่ ได้ ทอง
อินทร์ มีลกั ษณะพิเศษดูคล้ายๆ ครู กริ ม เวลามา
วิ ท ยาลั ย ถื อ กระเป๋ าหนั ง ใบใหญ่ ม ากหอบ
หนังสื อภาษาอังกฤษและสัมภาระมากมาย ทอง
อิ น ทร์ ส นใจภาษาอัง กฤษถึ ง ขั้น คลั่ง ไคล้ พูด
ภาษาอังกฤษคล่องเขาเป็ นศิ ษย์รักของครู กริ ม
พวกเรากล่าวหาว่า บ้าฝรั่งเพราะมีคนเห็นว่าไม่
ว่ า เขาจะพบฝรั่ ง ที่ ไ หน เขาจะเข้า ไปเจรจา
สนทนาอย่างคุน้ เคยทุกคน เวลาคุยกับครู กริ ม
เหมือนฝรั่งคุยกัน 2 คน เพราะนอกจากสาเนี ยง
ที่เป็ นฝรั่งแล้ว กิริยาท่าทางเลียนแบบเหมือนครู
กริ มที่ สุด จนบางครั้ งมี คนเข้าใจผิดคิดว่าทอง
อินทร์ เป็ นอาจารย์ ที่จริ งทองอินทร์ เป็ นคนที่มี
วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกลกว่ า พวกเรามาก เพราะ
หลังจากจบการศึกษาแล้ว พวกเราแยกย้ายกัน
ไปเป็ นครู ตามที่ ต่างๆ บางคนก็เป็ นครู ในกรุ ง
บางคนก็เป็ นครู บา้ นนอก เป็ นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์
ของชาติ ตามวิถีทางของตน แต่ทองอินทร์ ได้

ไปศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ และกลับ มาก่ อ ตั้ง
สถาบัน สอนภาษาอัง กฤษ ชื่ อ “ทองอิ น ทร์
โฟน” อยู่แถวสะพานหัวช้าง ราชเทวี นับเป็ น
สถาบันรุ่ นแรกๆ ของธุ รกิจการตั้งสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษ ทั้งยังแต่งตาราภาษาอังกฤษขาย
จนร่ ารวยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป ข้าพเจ้าได้
พบทองอินทร์ อีกครั้ งหนึ่ งหลังจากที่ไม่ได้พบ
กันนาน ทองอินทร์ ยงั คงบุคลิกเดิม หิ้ วกระเป๋ า
ใบโต ข้า พเจ้า พยายามอ้อ นวอนขอเปิ ดค้น
กระเป๋ าใบนั้นให้หายสงสัย แต่เขารู ้ทนั ไม่ยอม
ให้ขา้ พเจ้าเปิ ดเพราะกลัวข้าพเจ้าไปเล่าล้อเลียน
ให้เพื่อนๆ ขา
ผลการเรี ยนวิ ช าภาษา อั ง กฤษกั บ
Mr.Grim Chor ผ่านไปด้วยดี ดว้ ยเดชะบารมี
สมเด็จพ่อคุม้ ครอง พอเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ ต้อง
เรี ยนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ดิน เผือกสกนธ์
ซึ่ งเป็ นผูส้ ู งอายุ พูดเสี ยงเบาบ่นพึมพาในลาคอ
ฟั งไม่ รู้เรื่ อง ข้าพเจ้าเป็ นไม้เบื่ อไม้เมากับวิชา
ภาษาอังกฤษ เกิ ดอาการเบื่ อหน่ ายจึ งไม่ต้ งั ใจ
เรี ยน อาจารย์ดินมีสายตายาว จึงมองเห็นคนนัง่
แถวหลัง ชัด กว่ า คนอยู่ แ ถวหน้ า ข้า พเจ้า ไม่
ทราบชัว่ โมงแรกจึงพยายามไปนัง่ หลังห้อง ไม่
ว่า จะท าอะไรอาจารย์เ ห็ น หมด ส่ ว นพวกนั่ง
แถวหน้าหลับสัปหงกอย่างไรอาจารย์ก็มองไม่
เห็ น หรื อไม่ ม องก็ ไ ม่ ท ราบ แต่ ที่ ข ้ า พเจ้ า
ประหลาดใจมากที่ สุ ด คื อ อาจารย์ เ รี ยกชื่ อ
ข้าพเจ้าเป็ นคนแรก ทั้งๆที่ยงั ไม่ได้ขานชื่ อใคร
สักคน นี่ คงเป็ นผลพวงมาจากครู กริ มแน่ นอน
มี อยู่วนั หนึ่ งข้าพเจ้าฟั งคาถามไม่ ทนั อาจารย์
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เรี ยกชื่ อให้ขา้ พเจ้าตอบ พอถูกเรี ยกชื่ อก็ลุกขึ้น
ตอบส่ งเดชไป เพื่อนๆ เลยขาหัวเราะและฮาดัง
สนั่น ห้ อ ง นับ ตั้ง แต่ น้ ัน มาพอมี เ สี ย งคุ ย หรื อ
เสี ยงหัวเราะ อาจารย์ดิน ก็ทาเสี ยง จุ๊ๆๆ พร้ อม
กับพูดว่า “พรไพจิตร Don’t make a loud
noise” ทุกครั้งไป ข้าพเจ้าจึงต้องระวังตัวและ
เปลี่ ยนพฤติ กรรมใหม่ ย้ายมานั่งข้างหน้าและ
พยายามตั้งใจฟั งรู้ บา้ งไม่รู้บา้ งตามประสา ให้
ห่ า งไกลเสี ยงหั ว เราะมฤตยู ไ ว้ เพื่ อ ความ
ปลอดภัย การมายังแถวหน้าใช่วา่ จะเรี ยนรู้เรื่ อง
เสี ยเมื่ อไหร่ เวลาครู สอนข้าพเจ้าก็ทาที สนใจ
เขียนหรื อจดตามให้ครู ตายใจ ที่จริ งแล้วข้าพเจ้า
นั่งแต่งกลอนบ้างเขียนเรื่ องสั้นบ้าง เพื่อส่ งไป
ลงหนังสื อพากย์ไทยของชุมนุ มภาษาไทยบ้าน
สมเด็จ หรื อจดอะไรต่ อมิ อะไรไปเรื่ อยๆ จน
หมดเวลาเรี ยนในที่สุด ข้าพเจ้าก็ผ่านวิชานี้ ไป
ได้ ด้ ว ยดี เพื่ อ น บางคน ไม่ ผ่ า น พอสิ้ นปี
การศึ ก ษาก็ โ บกมื อ ลาไปหาที่ เ รี ยนใหม่ กัน
หลายคน
หลัก สู ต รการศึ ก ษาวิช าครู ใ นสมัย นั้น
เราเรี ยกกันว่าฉบับโหดเหี้ ยม กาหนดวิชาเรี ยน
มากมายทั้งวิชาเอก วิชาโท วิชาบังคับ วิชาเลือก
บังคับ วิชาเลือกเสรี จาไม่ได้วา่ กาหนดอย่างไร
รู้แต่เพียงว่าหนักมาก การวัดผลก็เอาจริ งเอาจัง
เข้มงวด ข้าพเจ้ามี ปัญหาค้างคาใจมานานกว่า
50 ปี ว่า เหตุใดคนที่เลือกเรี ยนวิชาเอกภาษาไทย
อย่างข้าพเจ้า จึงต้องถูกบังคับเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ทุ ก แ ข น ง เ ช่ น พี ช ค ณิ ต ต รี โ ก ณ ส ถิ ติ
ตรรกศาสตร์ เรขาคณิ ต วิ เ คราะห์ เลขคณิ ต

รวมถึ ง ต้อ งเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ แ สนยาก เช่ น
ฟิ สิ กส์ เคมี แสง เสี ยง ซึ่ งมีการคานวณด้วย
แถมด้วยชีววิทยา สุ ดลาเค็ญ
วิชาที่วา่ นี้ คนอับปั ญญาทางการคานวณ
แต่ รุ่ ง เรื อ งทางภาษาไทยมรดกล้ าค่ า ของชาติ
เช่ นข้าพเจ้า ยากจะเข้าใจและสามารถผ่านพ้น
อย่างดี ได้ จึ งต้องคิ ดหาอุบายเอาตัวรอดต่ างๆ
นานา เรื่ องที่จะเล่าต่อไปนี้ ขอให้เห็นเป็ นเรื่ อง
สนุ ก ชวนหั ว อย่ า ได้ ยึ ด ถื อ เป็ นเยี่ ย งอย่ า ง
เด็ดขาด เพราะกาลปั จจุบนั หลักสู ตรการเรี ยน
การสอนได้พฒั นาเปลี่ยนแปลงไปกว่าแต่ก่อน
มาก ผูเ้ รี ยนมีอิสรภาพในการเลือกวิชาเรี ยนได้
ตามความสนใจ ความถนัด และความชอบของ
ตนเอง จึงไม่จาเป็ นต้องสร้างวีรกรรมเพื่อเอาตัว
รอดเหมือนข้าพเจ้า
ภาคสุ ดท้ า ยข องการเรี ยนเพื่ อ จบ
การศึกษาชั้น ป.กศ. นั้น ข้าพเจ้ากับเพื่อนร่ วม
ชะตากรรมกว่า 20 ชีวิต ที่ตอ้ งจาใจจาเป็ นเลือก
วิชาชี ววิทยา เป็ นวิชาบังคับเลือก เพื่อจะได้จบ
การ ศึ กษา วิ ช าชี วะนี้ ข้ า พเจ้ า หลบ หลี ก
หลีกเลี่ยงมาตลอด แต่หนี ไม่พน้ ในที่สุดก็ตอ้ ง
เรี ยน นับว่าเป็ นโชคดีของพวกเราก็วา่ ได้ เพราะ
หนึ่ งในสมาชิ กของห้องมีอดุลย์พร ลูกชายคน
เดียวของอาจารย์เยีย่ มพรรณผูส้ อนวิชานี้ รวมอยู่
ด้วย อาจารย์เยี่ย มพรรณมี กิ ตติ ศ พั ท์เล่ าลื อถึ ง
ความเข้มงวดและหวงแหนเกรดมานานแล้ว อีก
ทั้ง ออกข้อ สอบยากเราตั้ง ชื่ อ ว่ า ข้อ สอบหิ น
รู ป ร่ า งของอาจารย์สู ง ใหญ่ ยิ้ม ยาก เวลาเดิ น
โคลงตัว เล็ก น้อ ย ไม่ ด ัด และย้อ มผม ผมของ

119

อาจารย์จึงมีสีเทาสลับขาว ทาให้ดูเคร่ งขรึ มน่ า
กลัว พู ด เสี ย งดัง แต่ ง ตัว ด้ว ยแฟชั่น ย้อ นยุ ค
(เชย) สวมกระโปรงสี เ รี ย บๆ ยาวกรอมเท้า
สวมรองเท้าคัดชู คู่ใหญ่ ส้นหนาเทอะทะ เดิ น
ช้าๆ เนิ บนาบและเข้าห้องสอนตรงเวลา เลิกช้า
สอนเสี ยงดัง สอนไปเขียนกระดานดาไป ซึ่ ง
ล้ ว นแล้ ว แต่ ศ ั พ ท์ ชี ว ะยากๆ มิ ห น าซ้ าเป็ น
ภาษาอัง กฤษด้วย ไม่ ต ายคราวนี้ จะตายคราว
ไหน ตั้งหน้าตั้งตาสอนใครจะเรี ยนก็เรี ยนไม่
เรี ย นก็ไม่ ว่าอะไร จะฟั งก็ได้ไม่ ฟังก็ได้ สอน
เสร็ จหอบหนังสื อออกจากห้องไป เป็ นเช่ นนี้
ทุกครั้งจนจบหลักสู ตร ข้อสอบแต่ละครั้งไม่วา่
จะสอบย่อ ยเก็ บ คะแนนหรื อ สอบใหญ่ ป ลาย
ภาคยากมากๆๆๆๆ
ข้า พเจ้า พยายามอ่ า นทบทวนท่ อ งจ า
ตาราอยู่เป็ นหลายหนก็ไม่เข้าใจสักที เนื้ อหาก็
มากมายที่ท้ งั ในตาราเรี ยน นอกตาราเรี ยนสมุด
จดเล็กเชอร์ เอกสารอ้างอิงจิปาถะเหลือวิสัยคน
อย่างข้าพเจ้าและเพื่อนจะรอดพ้นได้ จึงพร้ อม
ใจกัน อ้อ นวอนให้ อ ดุ ล ย์พ รช่ ว ย แรกๆก็ ไ ม่
รั บ ปาก แต่ ท นต่ อ การอ้อ นวอนร้ อ งขอของ
เพื่ อ นไม่ ไ ด้ ก็ ย อมท าตาม สั ญ ญาว่ า จะเอา
ข้อสอบมาให้ก่ อนเวลาสอบแน่ นอน ข้าพเจ้า
เริ่ มมีความหวังว่าด้วยเพทุบายนี้ จะทาให้สอบ
ผ่านและจบการศึกษาพร้อมเพื่อนได้ใน 2 ปี พอ
ถึ ง เช้า ของวัน สอบ พวกเรารออดุ ล ย์พ รด้ว ย
ความกระวนกระวายใจ จนใกล้จะถึงเวลาสอบ
อดุลย์พรจึงมาถึงพร้อมด้วยข้อสอบที่คดั ลอกมา
อย่างรี บร้อนด้วยลายมือยุ่งเหยิง เพราะรี บลอก

กลัว แม่ จั บ ได้ ประกอบกั บ ลายมื อ ของเขา
เหมื อ นลายแทงอ่ า นยากอยู่แ ล้ว และซ้ าร้ า ย
ได้มาแต่ขอ้ สอบไม่มีคาตอบมาด้วย (ฮา) นาที
ระทึกขวัญจึงเกิ ดขึ้นบริ เวณหน้าห้องสอบ การ
เปิ ดตาราเพื่อค้นหาคาตอบที่ไม่รู้ว่าอยู่ในตารา
เล่มใด ทั้งต้องพยายามอ่านลายแทงให้ถูกต้อง
ด้วย คิดดูกแ็ ล้วกันว่าโกลาหลแค่ไหน ข้าพเจ้าก็
ท าข้อ สอบไปเท่ า ที่ จ ะท าได้ ด้วยความกรุ ณ า
ของอาจารย์หรื อโชคช่ วยก็สุดจะเดา ข้าพเจ้าก็
สามารถผ่านวิชานี้ ไปได้ แต่มีเพื่อนบางคนโชค
ไม่ ช่วยต้องอยู่เรี ยนให้ละเอี ยดต่ ออี ก 1 เทอม
เล่าเรื่ องนี้ ทีไร หัวเราะกันจนท้องคัดท้องแข็ง
ทุ กที แล้วก็คิด ถึ งอดุ ลย์พร ซึ่ งเขาด่ วนลาจาก
เพื่ อ นไปนานแล้ ว ป่ านนี้ คงได้ พ บคุ ณ แม่
อาจารย์เยีย่ มพรรณ ที่จากไปรอลูกชายก่อนแล้ว
ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ข้าพเจ้าเก็บต้นฉบับเรื่ องเล่าในบ้านของ
พ่ อ นี้ ไว้บ นโต๊ ะ เขี ย นหนัง สื อ ยัง มิ ท ัน จะส่ ง
ให้กบั บรรณาธิการ เพื่อลงพิมพ์ในศรี สมเด็จ 55
นั้น ได้เกิดอุทกภัยครั้งรุ นแรงที่สุดของประเทศ
ไทย น้ าไหลบ่ าหลากจากภาคเหนื อ ท่ ว มภาค
กลางจนถึงกรุ งเทพมหานคร ทาให้ตอ้ งขนย้าย
สิ่ งของต่าง ๆ ภายในบ้านขึ้นไว้ในที่สูง รวมทั้ง
ต้นฉบับเรื่ องนี้ ด้วย ข้าพเจ้าค้นหาต้นฉบับอยู่
หลายวันจนพบแล้ว รี บส่ งให้บรรณาธิ การทันที
ก่อนที่มหาอุทกภัยจะมาเยี่ยมบ้าน มิฉะนั้นบ้าน
ของพ่อและเรื่ องราวในบ้านพ่อคงถูกน้ าท่วม
เลื อ นหายไปในสายน้ า พร้ อ มกั บ บ้า นของ
ข้าพเจ้า อุทกภัยครั้งนี้ ทาให้มีผเู ้ สี ยชี วิตและ
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ผูป้ ระสบภัย จ านวนมาก บรรดาผูป้ ระสบภัย
พิ บ ั ติ ท้ ั งหลายนั้ น มี เ พื่ อ นพ้อ งน้ อ งพี่ “ลู ก
สุ ริยะ” ของข้าพเจ้ารวมอยู่ดว้ ย จึ งขอส่ งความ
รั ก ความห่ ว งใยและก าลัง ใจผ่า น “ศรี ส มเด็ จ
55” นี้ ขอให้มีกาลังใจกาลังกายเข้มแข็งยืนหยัด
ฝ่ าฟันวิกฤตการณ์น้ ีให้ผา่ นพ้นไปด้วยดีทุกคน

เรื่ องเล่าในบ้านพ่อยังมีอีกมากมายหลาย
เรื่ อง ล้วนเป็ นอดีตและความทรงจาที่ประทับใจ
ยากที่ จ ะลื ม เลื อ น ข้า พเจ้า จะพยายามรื้ อฟื้ น
ความจาเก็บเรื่ องราวต่างๆ เหล่านั้นมาเล่าสู่ กนั
ฟังในโอกาสต่อไป
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แกะรอยอาถรรพณ์ … ปาฏิหาริย์มีจริง
กลอยใจ โสภณปาล
“ตั้ ง แต่ โ บราณ ไม่ ว่ า ยุค ใดสมัย ใด พระมหากษัต ริ ย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ นอกจากจะมี บุ ญ ญาธิ ก าร มี ค วามรู้
ความสามารถแล้ ว เหล่ าเสนาบดีกม็ ีความสาคัญค่ อนข้ างสูงในการปกครองประเทศ มีผลถึงความมัน่ คงของราช
บัลลังก์ หลายยุคหลายสมัยการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ กเ็ กิดขึน้ จากเสนาบดีที่อยู่ข้างกายขององค์ พระมหากษัตริ ย์
นั่นเอง ในสมัยต้ นรั ตนโกสิ นทร์ มีมหาเสนาบดีผ้ ทู รงอิทธิ พลในการปกครองประเทศ เป็ นอย่ างมากท่ านหนึ่ง
ท่ านผู้นั้นคื อ สมเด็จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุน นาค) บุค คลสาคั ญ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว”
ข้อความข้างต้นเป็ นการเกริ่ นนาของ คุณเจนภพ
จบกระบวนวรรณ ผูผ้ ลิตรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์” ซึ่ ง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไอ.ที.วี. (ชื่อในขณะนั้น)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2545 และได้กล่าวต่อไป
ว่า “รายการ แกะรอยอาถรรพณ์ จะพาท่ านไปที่ สถาบันราช
ภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (ชื่ อในขณะนั้น) มารั บรู้ เรื่ องราว
รวมทั้ง “ปาฏิ หาริ ย์” ซึ่ งแม้ แต่ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่
สามารถพิสูจน์ ได้ ”
ผูเ้ ขี ย นขอใช้ค าว่ า “เจ้า พ่ อ ” แทนสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ปาฏิหาริ ยม์ ีจริ ง “เจ้า
พ่อ” ช่วยบ้านสมเด็จฯอีกแล้ว สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกโทรทัศน์แพร่ ภาพไปทัว่
ราชอาณาจัก ร โดยมิ ต ้อ งลงทุ น รายการนี้ ต้อ งมี
ผูต้ ิ ดตามชมมากพอสมควร แม้ว่าจะเป็ นรายการ
ค่อนข้างดึกก็ตาม ทาให้สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้า พระยา เป็ นที่ รู้ จ ัก ของคนทั่ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
จานวนมาก

ลู ก สุ ริ ย ะทุ ก คน ท่ า นประจัก ษ์ห รื อ ยัง ว่ า
“เจ้าพ่อ” ห่ วงใยบ้านสมเด็จฯและลูกๆ ของท่าน
เพียงใด เพราะอยูด่ ีๆก็เปิ ดบ้านให้ผคู ้ นมาเยีย่ มเยียน
มารู ้จกั บ้านของท่าน โดยไม่ตอ้ งเชื้อเชิญ
หลังจากที่รายการออกอากาศแล้ว ปรากฏ
ว่ารุ่ งขึ้นมีผคู ้ นหลัง่ ไหลมากราบไหว้ “เจ้าพ่อ” กัน
อย่างไม่ขาดสายเป็ นจานวนมาก ทั้งที่อนุสาวรี ยแ์ ละ
ศาลสมเด็จ (ในบริ เวณ ร.ร.สาธิ ต) เหลืองอร่ ามไป
ด้ว ยมาลัยดอกดาวเรื องเต็มไปหมด บางท่ านเดิ น
พิ จ า ร ณ า ร อ บ ๆ อ นุ ส า ว รี ย์ ซึ่ ง บั น ทึ ก วั น ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดาเนิ นมาทรงประกอบพิธีเปิ ดอนุ สาวรี ย ์
เมื่ อ วัน ที่ 10 เมษายน 2523 และชื่ อ ของสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ตามจารึ กในพระ
สุ พรรณบัฏ)
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บ้า งก็ ไ ปกราบรู ป หล่ อ ที่ ศ าลสมเด็จ บาง
ท่านมีศรัทธามาขอบูชาวัตถุมงคล จนถึงปั จจุบนั ก็
ยัง มี ผู ้ค มมาแก้ บ นด้ ว ยเครื่ องสั ง เวยสั ก การะ
พวงมาลั ย
บ า ย ศ รี
รวมทั้งการ
แ ส ด ง
น า ฏ ศิ ล ป์
ตลอดเวลา
น่ าจะเป็ น
ผลจากการ
ที่ เ ข า
เ ห ล่ า นั้ น
ได้รับความ
เมตตาจาก
จารึ กชื่อของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี “เ จ้ า พ่ อ ”
สุ ริยวงศ์ ตามจารึ กในพระสุ พรรณบัฏ
อ ย่ า ง
ที่ฐานอนุสาวรี ย ์
แน่นอน
ผูเ้ ขียน, รองศาสตราจารย์สันต์ ธรรม
บารุ ง(อธิ การบดี ), อาจารย์ประไพ จินตแสวงและ
อาจารย์อารมณ์ เอี๊ยบเจริ ญ ได้รับเชิญจากอาจารย์
สิ ทธิ ศกั ดิ์ จรรยาวุฒิ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
(ในขณะนั้ น) พร้ อ มที ม งานผูป้ ระสานงานของ
สถาบัน ให้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมรายการและให้ขอ้ มูลด้วย
พวกเราพากัน คิ ด ว่า เหตุ ใ ด ไอ.ที . วี . จึ ง ให้ค วาม
สนใจเรื่ อง “เจ้าพ่อ” ของเรา ใครเป็ นผูแ้ นะนาหรื อรู ้
เรื่ องมาอย่างไร และก็ได้รู้ที่มาโดยบังเอิญ เพราะใน
วันบันทึกเทปรายการ ได้เห็นทีมงานที่มาทารายการ
คนหนึ่ งถื อหนังสื อ “สาราณี ย ะ สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี - สุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” เล่ม 1 มาด้วย

ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่มูลนิ ธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จัดทาขึ้นเมื่อปี 2542
และแจกในงานคล้ า ยวัน ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ (19 มกราคม 2543) โดยได้บนั ทึกความ
เป็ นมา(อย่างละเอียด) เกี่ยวกับการสร้างอนุ สาวรี ย ์
การเสด็ จ พระราชด าเนิ น ของล้น เกล้า ฯทั้ง สอง
พระองค์ มาทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ดอนุ ส าวรี ย ์ เมื่ อ
วันที่ 10 เมษายน 2523
การสร้ างศาลสมเด็จ
(สร้างใหม่) และการก่อตั้งมูลนิ ธิ สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รวมทั้งบันทึก
เรื่ อ งจริ ง เกี่ ย วกับ “ปาฏิ หาริ ย ์”
(มี ห ลัก ฐาน
ตรวจสอบได้) รวบรวมไว้ในเล่มค่อนข้างมาก

อ.สิ ทธิศกั ดิ์ จรรยาวุฒิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และทีมงาน

รองศาสตราจารย์สันต์ ธรรมบารุ ง
ให้สัมภาษณ์ในรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์”
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ผูเ้ ขียนได้สอบถามถึงการได้มา รวมทั้งเห็น
ที มงานขีดเส้น ใต้ขอ้ ความ
ไว้จ านวนมาก จึ งทราบว่า
ได้ ห นั ง สื อไปจาก ผศ .
กฤษณา ภัก ดี เ ทวา ตั้ง แต่
ไปทารายการ “คุรุปูชนีย ์ 96
ปี คุ ณ ครู เ ฉลย ศุ ข ะวนิ ช ”
น่ าจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
เริ่ มต้นของผูผ้ ลิตรายการที่
ให้ความสนใจเรื่ องนี้
ความเกี่ ย วเนื่ อ งที่ คุณครูเฉลย ศุขะวนิช
โ ย ง ใ ย ม า ถึ ง “เ จ้ า พ่ อ ”
เพราะว่าแม่เฉลย เป็ นครู ของ ผศ. กฤษณา แม่เฉลย
เป็ นลูกศิษย์ของหม่อมครู แย้ม ครู ละครในสมัยของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่ วง
บุนนาค) แม่เฉลยจึงมีความเคารพ “เจ้าพ่อ” อย่าง
มาก และผู ก พัน กับ สถาบัน ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้า พระยา โดยได้ม าเป็ นอาจารย์พิ เ ศษช่ ว ยสอน
นาฏศิ ลป์ แก่
นั ก ศึ ก ษ า
วิ ช า เ อ ก
น า ฏ ศิ ล ป์
เป็ นเวลานาน
กว่า 20 ปี เพื่อ
แสดงความ
กตัญญู กตเวที
และร าลึ ก ถึ ง
หม่อมครู แย้ม
ทีมงานรายการ “แกะรอยอาถรรพณ์” ของไอ.ที.วี ขณะ
บันทึกเทปภายในสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เหตุที่ผเู ้ ขียนนาเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ 9 ปี ที่
แล้ ว มาเล่ า ให้ ฟั ง เพื่ อ จะน าไปสู่ เรื่ องราวอั น
เกี่ยวเนื่ องกับ“อิทธิ ปาฏิหาริ ย”์ ของ “เจ้าพ่อ” ซึ่ ง
เรื่ อ งนี้ ผูค้ นส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ เ คยรั บ รู ้ ม าก่ อ น หาก
ไม่ได้อ่านหนังสื อ “สาราณี ยะ” เล่ม 1 ก็จะไม่
สามารถรู ้ ไ ด้เ ลย เพราะเจ้ า ของเรื่ อ งคื อ อาจารย์
ประไพ จินตแสวง อดีตหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย
ปั จจุบนั อายุ 88 ปี ท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
และเขียนเล่าเรื่ องไว้ในหนังสื อดังกล่าว เพื่อให้คน
รุ่ น ห ลั ง ไ ด้ อ่ า น
ชื่ อ เ รื่ อ ง “ผ อ บ
ลอย” (อ่านว่า ผะอ บ ) ข อ เ ชิ ญ
ติ ด ตามเรื่ องราว
อั น น่ าพิ ศ วง มา
รั บ รู ้ ค วามจริ ง ให้
ป ร ะ จั ก ษ์ แ ล ะ
จารึ กไว้ในใจของ
อาจารย์ประไพ จินตแสวง
ทุ ก ท่ า น ไม่ เ ชื่ อ ก็
ต้องเชื่อว่า “ปาฏิหาริ ย”์ มีจริ ง แม้แต่วิทยาศาสตร์ ก็
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ มีคนเป็ นจานวนไม่มากนักที่
จะทราบว่า ภายในแท่นโลหะรู ปสี่ เหลี่ยมสี ดาที่ติด
ตรึ งอยูบ่ นแท่นหิ นอ่อนสู ง อันเป็ นที่ประดิษฐานรู ป
หล่อของสมเด็จเจ้าพระยาฯ มี “อัฐิ” ของท่านบรรจุ
อยู่ภายในนั้นด้วย ดังนั้น ท่านที่แสดงความเคารพ
สักการะอนุ สาวรี ย ์ “เจ้าพ่อ” จึงถือได้ว่าท่านได้
คารวะอัฐิของท่านอีกโสดหนึ่งด้วย
อัฐิของเจ้าพ่อนี้ นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค
(ถึงแก่ กรรม) ทายาทผูส้ ื บสกุล “บุนนาค” ชั้นที่ 5
เป็ นสายตรงนับจากสมเด็จเจ้าพระยาฯ (ท่านเล่าให้
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ฟั ง) ท่ า นยิ น ดี มากที่ วิ ท ยาลั ย ครู บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา เห็นความสาคัญของบรรพบุรุษของท่าน
จะสร้างอนุ สาวรี ยไ์ ว้กราบไหว้ จึงเต็มใจแบ่งอัฐิ
ส่ ว นหนึ่ งใส่ ผ อบ มามอบให้ ที่ วิ ท ยาลัย ครู บ ้า น
สมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ซึ่ง
เป็ นวันทาพิธียกรู ปหล่อของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขึ้น
ประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรี ย ์
ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี อธิ การวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในสมัยนั้น เป็ นผูบ้ รรจุผอบ
อัฐิลงในช่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้าช่องเล็กๆ ทางด้านซ้าย
ของแท่นโลหะสี ดา ช่องนี้ มีไว้สาหรับเทปูนซีเมนต์
ผสมทรายและน้ า เมื่อช่างใส่ ปูนซี เมนต์ที่ผสมแล้ว
ลงในช่ อ งดัง กล่ า วมากพอสมควร ท่ า นอธิ ก ารก็
บรรจุอฐั ิ ลงในช่ องนั้น ท่ามกลางสายตาคณาจารย์
และบุ ค คลอื่ น ๆ เป็ นจ านวนมาก เมื่ อ บรรจุ อ ัฐิ
เรี ยบร้อยแล้ว ท่านอธิ การก็ได้กา้ วลงจากอนุสาวรี ย ์
เดิ น ออกไปพร้ อ มกับ อาจารย์อื่น ๆ ได้ท ยอยกลับ
ออกไปด้วย เหลือเพียงอาจารย์ชวนิตย์ รัชตกุล (ถึง
แก่กรรม) กับผูเ้ ขียนเพียงสองท่านเท่านั้น ที่ยงั ยืน
ใกล้แ ท่ น สู ง นั้ น ทั น ใดนั้ นช่ า งก็ หั น มาบอกว่ า
“อาจารย์ครับ ดูซิ ผอบยังลอยอยู่ ไม่ยอมหยุดนิ่ง ผม
จะใส่ ปูนก็ใส่ ไม่ได้” ผูเ้ ขียนกับอาจารย์ชวนิ ตย์ หัน
มามองหน้ากัน ต่างไม่ได้พูดว่าอะไร แต่กา้ วขึ้นไป
ยืนที่ ขอบแท่นสู งด้านล่าง ส่ วนมื อเกาะขอบแท่น
ตอนบน ชะโงกหน้ามองลงไปในช่องสี่ เหลี่ยมนั้น
แม้จ ะเป็ นช่ องเล็ก ๆ แต่ ก็ส ามารถแลเห็ น ผอบอัฐิ
ของเจ้าพ่อ ลอยวนไปมา ไม่ยอมหยุดนิ่งจริ งๆ และ
ลอยค่อนข้างเร็ วด้วย ทั้งที่ ไม่น่าจะลอยได้ เพราะ
เป็ นการลอยบนปูนซี เมนต์ที่ผสมไว้ค่อนข้างข้น ดู
น่ า อัศ จรรย์จ ริ งๆ ด้ ว ยจิ ต ส านึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่ า ง

รวดเร็ วกับประสมการณ์ทานองนี้ จึงต้องกราบขอ
บารมี “เจ้าพ่อ” ได้โปรดเลือกที่สถิตที่ใดที่หนึ่งตาม
อัธยาศัย แล้วผูเ้ ขียนก็กา้ วลงมายืนที่พ้ืนข้างแท่นสู ง
นั้น ทันใดนั้น ช่ างก็หันมาบอกว่า “หยุดลอยแล้ว
ครับ” จากนั้นช่างก็บรรจุปูนซี เมนต์เพิ่มเติม พร้อม
กับปิ ดช่องนั้นอย่างเรี ยบร้อย
เ รื่ อ ง
ผอบ “อัฐิ” ของ
เจ้าพ่อลอยได้น้ ี
ผู ้เ ขี ย นไม่ เ คย
เปิ ดเผยให้ใ คร
ทราบมาก่ อ น
เลย เ พิ่ ง จะ มี
การบันทึกเป็ น
ล า ย ลั ก ษ ณ์
ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
อธิการวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จ
อัก ษรครั้ งแรก
เจ้าพระยา
ใ น ห นั ง สื อ
“สาราณี ยะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริย วงศ์
(ช่วง บุนนาค)” เล่ม 1
การที่ผเู ้ ขียนนาเรื่ องนี้ มาเปิ ดเผย เนื่ องจาก
มักมีผมู ้ าถามว่า ที่อนุสาวรี ยม์ ีอฐั ิของเจ้าพ่อบรรจุไว้
ด้วยหรื อ เพื่อให้คลายความสงสัย เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องและไม่ตอ้ งไปถามจากผูใ้ ดอี ก คาตอบคื อ
“ในฐานอนุ ส าวรี ย ์มีผ อบอัฐิ เ จ้าพ่อ จริ ง ๆ” เพราะ
นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค ได้เปิ ดผอบ ให้ผเู ้ ขียนได้
คารวะอัฐิ ของเจ้า พ่อ ก่ อนจะน าไปบรรจุ ณ ฐาน
อนุ ส าวรี ย์ “อั ฐิ เ จ้ า พ่ อ ของเราแสดงอิ ท ธิ เป็ น
อัศจรรย์” ท่านได้อ่านเรื่ องนี้ แล้ว คงหายกังขา คง
เชื่ อแล้ ว ว่ า “เจ้ า พ่ อ ” ของเรา “ไม่ ธ รรมดา”
ปาฏิหาริ ยม์ ีจริ ง
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ส าหรั บ ผู ้ เ ขี ย นได้ รั บ ใช้ แ ละทดแทน
พระคุณ แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อมหาบุรุษรั ต
โนดม ผู ้มี คุ ณู ป การสู ง สุ ด ต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
สถาบันการศึกษาแห่ งนี้ มาเป็ นเวลานานกว่า 35 ปี
แม้จ ะเกษี ย ณอายุราชการแล้ว ก็ย งั ผูก พัน และคง
ปฏิบตั ิต่อเนื่ องตราบทุกวันนี้ ผูเ้ ขียนได้รับรางวัลล้ า
ค่าจาก “เจ้าพ่อ” ซึ่งมิอาจบรรยายได้
สิ่ ง ที่ คิ ด ว่า เป็ นบารมี ที่ ไ ด้รั บ ความเมตตา
จาก “เจ้า พ่อ ” คื อ “ความสาเร็ จ ” จากสิ่ ง ที่ ก ระท า
ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ คิดดี ทาดี ทาทุกอย่างเพื่อเจ้า
พ่อ เพื่อสถาบันและเพื่อส่ วนรวม มักจะไม่มีปัญหา
และอุปสรรคใดๆ สิ่ งที่สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่มี
หลักฐานปรากฏคือ ร่ วมเป็ นคณะทางานการสร้าง
อนุ ส าวรี ย ์ส มเด็จ เจ้า พระยาฯ (คณะแรก 7 คน มี
อ า จ า ร ย์ ภ า ณุ
คุ ณ โ ล ก ย ะ ,
อ า จ า ร ย์ จ รั ญ
คุม้ มัน่ , อาจารย์
วี ร ะเดช โพธิ์
ก ร ะ จ่ า ง ,
อาจารย์ นิ เ ทศ
น ร พั ล ล ภ ,
อ า จ า ร ย์ ธี ร
ธรรม บัวเจริ ญ,
อาจารย์ กิ จ จา
วาจาสั จ และ
อาจารย์ ก ลอย
ใจ โสภณปาล)
ส ร้ า ง ศ า ล
สมเด็จเจ้าพระยาฯ (ศาลใหม่)

มู ล นิ ธิ
สมเด็จ เจ้า พระยา
บร มม ห า ศรี สุ ริ
ย ว ง ศ์ ( ช่ ว ง
บุ น นาค) ชุ ด เริ่ ม
ด าเนิ น การ 4 คน
มี อาจารย์ประไพ
จิ น ต แ ส ว ง ,
ศาลสมเด็จฯ ในบริ เวณโรงเรี ยนสาธิต
อาจารย์ อ ารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เ อี๊ ย บ เ จ ริ ญ ,
เจ้าพระยาที่สร้างขึ้นใหม่
อาจารย์ภิ รมย์ กอ
สนาน และอาจารย์
กลอยใจ โสภณ
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
เจ้าพระยาฯ ที่โรงเรี ยน
ศึกษานารี สร้างรู ป
หล่อ(สร้ างใหม่)ที่ศาล
สมเด็จฯ
รู ปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ ภายในศาล
สมเด็จฯ ที่สร้างใหม่

จั ด ส ร้ า ง ต ร า
ไปรษณี ยากรที่ระลึก 200
ปี สมเด็ จ เจ้า พระยาบรม
มหาศรี สุริ ย วงศ์ ในวาระ
วัน สมภพ (23 ธั น วาคม
2551)
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ดวงตราไปรษณี ยากร
ที่ ร ะ ลึ ก 200 ปี ส ม เ ด็ จ
เจ้ า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มี คุณ ธรรม มี ความซื่ อสัตย์ มี ความรั บผิด ชอบใน
หน้าที่ ของแต่ละคน มี น้ า ใจไมตรี หวังดี ต่อกัน มี
ความรั ก สามั ค คี บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม
ส่ วนรวมและสถาบั น การศึ ก ษาบ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา อันเป็ นที่รักของพวกเรา เจริ ญรอยตาม
"เจ้า พ่ อ " ของเรา ช่ ว ยกัน พานาวา "ศรี สุ ริ ย วงศ์ "
ไปสู่ จุดหมายที่รุ่งเรื องและรุ่ งโรจน์ ดุ จแสงสุ รียท์ ี่
ฉายเจิ ด จ้า ตลอดกาล ยึ ด มั่น ใน "สจฺ จ เว อมตา
วาจา" มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และตัวท่านเอง จะได้รับความเมตตาและคุม้ ครอง
จาก "เจ้าพ่อ" จะพบแต่ความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ความ
มัน่ คงและความเจริ ญยิง่ ๆขึ้นไป ตราบนิจนิรันดร์
ขอจบเรื่ องด้วยคากลอน "สุ ริยศั จรรย์" ซึ่ ง
พบโดยบังเอิ ญและมาสอดคล้องกับเรื่ องอย่างน่ า
อัศจรรย์

อนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์
ณ โรงเรี ยนศึกษานารี

อาจารย์จงพิศ กันหลง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศึกษานารี ขณะสร้างอนุสาวรี ย ์
สมเด็จเจ้าพระยาฯ

ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ท า ง า น จั ด ท า ห นั ง สื อ
“สาราณี ยะ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เล่ม 1-3
…พวกเราทาทุกอย่างเพื่อคนรุ่ นหลัง เหนื่ อย แต่ไม่
ท้อแท้ เพราะมี “เจ้าพ่อ” เติมพลังให้พวกเรามี
สติปัญญาและมีกาลัง งานทุกอย่างจึงสาเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดีทุกประการ…
ขอฝากถึ ง ลู ก สุ ริ ยะทุ ก คน รวมใจกั น
เทิ ด ทู น บู ร พชน ผู ้ส ร้ า งคุ ณ งามความดี บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ เ พื่ อ ประเทศชาติ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์แ ละ
จงรั ก ภัก ดี ต่ อ สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ ด้ว ยการมี
ความกตัญ ญู ก ตเวที ต่ อ "เจ้า พ่ อ " ร าลึ ก ถึ ง พระ
คุณท่าน ดารงตนให้สมศักดิ์ศรี ในความเป็ นคนดี

สุ ริ ยั ศ จ ร ร ย์

สุริยาแจ่มประกายอยู่ฉายฉาน
ช่อชงโคแย้มบานบรรเจิดศรี
พุทธพจน์ คือ สัจจา แห่งวาที
สามสิ่งคือศักดิ์ศรี สุรีย์วรรณ
สุริยามาจาก ศรีสุริยวงศ์
บ้านสมเด็จยศที่ทรงประสาธน์สรรค์
เกียรติคุณ สุริยะนี้ทอ
ี่ ัศจรรย์
คุณานันต์ในสมเด็จเจ้าพระยาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ผู้ภักดี (ประพันธ์)
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Novel นวนิยายบันทึกยุคสมัย
ดำรงศักดิ์ บุญสู่
นักอ่านหนังสื อในปั จจุบนั มีประสบการณ์ที่ช่วยจินตนาการได้มาก ทั้งจากการศึกษา การท่องเที่ยว
การรั บข่าวสารข้อมูลจากภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ดังนั้นนวนิ ยายและเรื่ องสั้นในปั จจุ บนั จึ งไม่นิยมการวาด
ภาพประกอบเรื่ อง คงปล่อยให้ผอู ้ ่านสร้างจินตนาการตามความพอใจของตนเองมีแต่เรื่ องสารคดีเท่านั้นที่ตอ้ งมี
ภาพประกอบ แต่เป็ นภาพถ่ายเสี ยส่ วนใหญ่ งานวาดภาพประกอบเรื่ องจึงหายไปจากวงการหนังสื อบันเทิงเริ งรมย์
แต่สมัยหนึ่ งที่สื่อมวลชนประเภทอื่นๆไม่มี แม้กระทัง่ วิทยุก็เป็ นของหายาก หนังสื อกลับเป็ นสิ่ งให้
ความบันเทิ งสู งสุ ด ผูท้ ี่ทนั สมัยโก้เก๋ ในสังคมต้องมี นิยายอ่าน (ยังเรี ยกทับศัพท์ว่าโนเวล) กิ จการหนังสื อเป็ น
กิจการที่มีกาํ ไรดี นักเขียนก็มีรายได้ดี นวนิ ยายเรื่ องหนึ่ งขายได้เป็ นหมื่นเล่ม (นักเรี ยนนายร้อย ของ ป.อินทรปา
ลิต ขายได้เกือบสามหมื่นเล่ม) ทั้งๆที่ยคุ นั้นคนยังรู ้หนังสื อน้อยอยู่ แต่ความนิยมในการอ่านนั้นมีสูงยิง่ สํานักพิมพ์
ต่างๆ พิมพ์หนังสื อแนวบันเทิงแข่งกันมากมาย เช่น คณะเพลินจิตต์ ของนายเวช กระตุฤกษ์ คณะนายอุเทน ของ
นายอุเทน พูลโภคา คณะวัฒนานุ กุล ของนายชิต วัฒนะ นิ ตยสารสุ ภาพบุรุษ ของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรี
บูรพา) นิ ตยสารสารานุ กูล ของหลวงสารานุ ประพันธ์ ฯลฯ แต่ละสํานักมีนกั เขียนประจําคึกคักได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างดี
ยุคนั้นถือว่าเป็ นยุคทองของนวนิยายเริ งรมย์อย่างแท้จริ ง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2473 ถึง สงครามโลกครั้งที่
สอง ผูท้ ี่รู้หนังสื อจะมีหนังสื อติดตัวเป็ นเรื่ องปกติ แม้แต่ตีตวั๋ เข้าชมภาพยนตร์ (หนังเงียบ) ก็ตอ้ งซื้ อหนังสื อเรื่ อง
ย่อเข้าไปประกอบการดูดว้ ย คนที่นิยมอ่านหนังสื อจึงเป็ นคนทันสมัยเยีย่ มยอด
และในยุคนี้เอง ที่ภาพวาดประกอบหนังสื อได้รับความนิยมอย่างสู งสุ ด เพราะผูอ้ ่านไม่มีโอกาสที่จะ
ได้รับข้อมูลจากสื่ อประเภทอื่น คงได้รับจากหนังสื อเท่านั้น ภาพประกอบช่วยผูอ้ ่านสร้างจินตนาการได้งดงาม
บรรเจิด เห็นภาพพระเอกนางเอกในดวงใจ เห็นทิวทัศน์ต่างเมืองที่ไม่เคยเห็นเกิดความสุ ขจากการได้ฝันตามภาพ
นักเขียนภาพฝี มือดี มีชื่อเสี ยงในสมัยนั้นคือ เหม เวชกร และเฉลิมวุฒิ (เฉลิม วุฒิโฆสิ ต) แห่ งคณะเพลินจิตต์
นอกจากท้ายเล่มหนังสื อนวนิ ยายยังมีภาพการ์ตูนแถมความหรรษาให้แก่ผอู ้ ่านอีก เช่นการ์ตูนของ มิสเตอร์ วิตต์
วิตตมิน ฯลฯ เป็ นต้น
ในสมัยนั้น ผูว้ าดภาพประกอบ และภาพการ์ ตูนก็คงจะคิดว่าเป็ นภาพเสริ มเรื่ องให้น่าสนใจและเพิ่ม
ความสนุ ก สนานเท่ า นั้น แต่ เ มื่ อ ตกมาถึ ง ปั จ จุ บ ัน ภาพเหล่ า นั้น กลับ เป็ นของมี ค่ า ยิ่ง เพราะเป็ นศิ ล ปะบัน ทึ ก
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ชีวิตความเป็ นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย ทรงผม บ้านเรื อนที่อยู่ ฯลฯ
ถ้าไม่มีภาพประกอบนวนิ ยาย เราคงไม่ทราบว่าคนแต่ก่อนแต่งกายอย่างไร ทรงผมเป็ นอย่างไร หนุ่มสาวแรกรัก
กันจะชวนกินไอศกรี มกันที่ร้านไหน
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ฉบับนี้จะเสนอแบบทรงผมที่นิยม (Hit) มากในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการที่สาวๆ
ปฏิวตั ิทรงผมใหม่ ไม่เหมือนรุ่ นคุณแม่ ทําให้เกิดความตื่นเต้น เขียนการ์ตูนล้อเลียนกันเป็ นที่สนุกสนาน

การ์ตูนฝี มือ เหม เวชกร แสดงถึงการแต่งกาย ทรงผม และค่านิยมของสตรี ผใู้ หญ่ในสมัยนั้น
แทรกในเรื่ อง เพชรตาแมว ของเฉลิมวุฒิ คณะเพลินจิตต์ พ.ศ. 2475

การ์ตูนตามใจคุณพี่ ของ มิสเตอร์ มีความคิดสร้า งสรรค์สนุกสนาน นักอ่านรุ่ นเก่าๆ จะจํากลอน
เรื่ องนี้ได้ดี
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“ตามใจคุณพี่” ของมิสเตอร์ แทรกท้ายเรื่ อง หน้ากากดํา ของ ช.บุนนาค คณะเพลินจิตต์ 30 ม.ค. 2475

แฟชัน่ ทรงผมของสุ ภาพสตรี ยุคนั้นเริ่ มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 คือเปลี่ยนจากทรง
ดอกกระทุ่มมาเป็ นบ็อบ ตามความเจริ ญที่หลัง่ ไหลเข้ามาจากยุโรปและตามมาอีกสองทรงที่สาวนิ ยมมากคือ
ซิ งเกิ้ ล กับ อีตนั คร้ อพ แต่ผูใ้ หญ่สมัยนั้นยังไม่ยอมรั บความเปลี่ยนแปลง ใครไว้ทรงนี้ จะถูกนิ นทาว่าเป็ น
ผูห้ ญิงก๋ ากัน่ เป็ นผูห้ ญิงชั้นตํ่า การ์ ตูนชุด ตามใจคุณพี่น้ ีบนั ทึกแบบทรงผมไว้ละเอียดมาก แบบที่ 11 – 12 นั้น
ยังดูทนั สมัยดีอยู่ ส่ วนที่ไม่น่าเชื่อคือ แบบผมทรงสุ ดท้าย ผูเ้ ขียนคงคิดเล่นๆ แต่ปัจจุบนั กลับเป็ นทรงนิยมของ
นักดนตรี ร็อค และนักกีฬาฟุตบอล
ต่อไปเป็ นการบันทึกภาพทรงผมและการแต่งกายของสตรี ในสมัยนั้น โดยฝี มือจิตรกรยอดเยีย่ ม
ของประเทศไทย

ภาพฝี มือ เฉลิมวุฒิ จากเรื่ อง “สองเสื อ” เขียนและวาดภาพเอง คณะเพลินจิตต์
๒๔๗๖
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ภาพถ่าย นางเอกและนางรองภาพยนตร์ไทย
เรื่ อง “ไม่คิดเลย” บริ ษทั ถ่ายภาพยนตร์ ไทย
สารานุกลู ฉบับพิเศษ พ.ศ.2470

ภาพประกอบเรื่ อง “เพชรตาแมว” ของ
ภาพฝี มือ เฉลิมวุฒิ จากเรื่ อง
เฉลิมวุฒิ คณะเพลินจิตต์ 2475
“เพชรตาแมว”
เขียนและวาดภาพเอง คณะเพลินจิตต์
มีนกั เขียนผูย้ ่ิงใหญ่คนหนึ่ งกล่าวไว้ว่า นวนิ
ยายก็คือการบันทึกประวัติศาสตร์ ดว้ ยชั้นเชิ งและลีลา
๒๔๗๕

ปกรอง ของหนังสื อคณะเพลินจิตต์
ทุกเล่มฝี มือ เหม เวชกร

ภาษาที่งดงาม ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ไม่สามารถทําได้
ซึ่งก็เป็ นความจริ ง เพราะเนื้ อหาในนวนิยายก็คือ การบันทึกชีวิต
ความเป็ นอยู่ ความคิด ความขัดแย้ง ค่านิ ยม ปั ญหาสังคม สิ่ งบันเทิงประโลม
ใจ ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ จะแฝงอยู่ในความสนุ กสนานของบทประพันธ์ สําหรั บ
ผูอ้ ่านในยุคเดียวกันจะไม่คิดว่าเป็ นการบันทึกสภาพของสังคม มีแต่ให้ความ
บันเทิ งตามปรกติ แต่ถา้ คล้อย
หลังมาอีกสัก 50 ปี แล้วลองให้
คนรุ่ นหลังมาอ่าน เขาจะแปลก
ใจกับ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ใ นยุ ค
ก่ อนซึ่ งเค้าไม่ เคยเห็ นและนึ ก
ภาพเขียนฝี มือ เหม เวชกร จาก
ไม่ถึง เช่ น สภาพชาวกรุ งเทพ
เรื่ อง “ทาษเสน่ห์” ของอาษา
ตื่นเต้นกับตึกเก้าชั้นที่เพิ่งสร้าง
คณะเพลินจิตต์ 10 มี.ค. 2475
ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “ทาษเสน่ห์”
เสร็ จและมี ง านฉลองอย่ า ง
ของ อาษา คณะเพลินจิตต์ 10 มี.ค. 2475
ยิ่งใหญ่ เพลินจิ ตต์ยงั เป็ นทุ่งนาเวิ้งว้าง หัวลําโพงยังเรี ยกว่าทุ่งวัว
ลําพอง แม้แต่ในต่างจังหวัด การไปเที่ยวบ่อนํ้าร้ อนที่ศรี ราชายังต้องขี่มา้ บุกป่ าไป (ทาษเสน่ ห์ ของ อาษา) สิ่ ง
เหล่านี้เรี ยกว่าการบันทึกประวัติศาสตร์ อย่างมีชีวิตชีวา มิได้เป็ นเพียงเรื่ องประโลมโลกย์ ซึ่ งคนรุ่ นหลังมักจะดูถูก
ว่า นิยายเล่มละสิ บสตางค์ (ความจริ งราคาแพงพอสมควร เพราะสมัยนั้นก๋ วยเตี๋ยวราคาชามละสามสตางค์)
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แต่นวนิ ยายก็ยงั ให้ความรู ้เชิงประวัติศาสตร์อย่างไม่สมบูรณ์เต็มอิ่ม ถ้าหากว่าขาดภาพประกอบโดย
ฝี มื อ ช่ า งเขี ย นยอดเยี่ย ม ถ้อ ยคํา สํา นวนทํา ให้ผูอ้ ่ า นเห็ น ภาพได้ก็จ ริ ง แต่ ก็ ไ ม่ ชัด เจนเท่ า ภาพประกอบเรื่ อ ง
โดยเฉพาะช่ า งเขี ย นฝี มื อ ชั้น ครู อ ย่า งเหม เวชกร และ เฉลิ ม วุ ฒิ นั้น สามารถทํา ให้ภ าพวาดงดงามกว่า ที่ เ รา
จินตนาการเอาไว้ ทําให้เกิดความสุ ขในการอ่านเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวี
ส่ วนในด้านการส่ งเสริ มการอ่านนั้น ภาพที่ งดงามจะเป็ นสิ่ งที่ กระตุน้ ยัว่ ยุให้สนใจอยากจะอ่าน
ผู ้เ ขี ย นเองได้คุ ณู ป การจากภาพเขี ย นเหล่ า นี้ มาก ได้ติ ด ตามอ่ า นนิ ย ายของคณะเพลิ น จิ ต ต์ ทุ ก เล่ ม เพราะ
ภาพประกอบสวยเหลือเกิน และยังพยายามอ่านผูช้ นะสิ บทิศ และ ขุนศึก เพราะภาพเขียนของ เหม เวชกร งามเร้า
ใจมาก แล้วยังติด พล นิ กร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต เพราะภาพปกฝี มือ อาภรณ์ (อาภรณ์ อินทรปาลิต) สวย
จริ งๆ ภาพที่สวยงามมีชีวิตชีวาทําให้อยากอ่าน เรื่ องการเขียนภาพประกอบจึงเป็ นงานสําคัญอย่างยิง่
นวนิยายเริ งรมย์ในช่วง พ.ศ.2500 – 2510 มีแนวเรื่ องประเภทหนึ่งที่นิยมกันอย่างยิง่ ก็คือ ตัวเอกของ
เรื่ องเริ่ มต้นด้วยการเป็ นคนจน ยากไร้ลาํ บาก ถูกกลัน่ แกล้งต่างๆนานา แต่ตอนจบ ความจริ งก็เผยออกมาว่า ที่แท้
ตัวเอกของเรื่ องนี้ เป็ นทายาทที่แท้จริ งของผูม้ ีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีความสุ ขในบั้นปลาย ส่ วนตัวที่อิจฉามาตลอด
ต้องผิดหวังแทบฆ่าตัวตาย หรื อตายไปจริ งๆ ทั้งนวนิ ยาย ละครวิทยุ ภาพยนตร์ นิ ยมเรื่ องทํานองนี้ กนั มาก เพราะ
ทําให้ผรู ้ ับสารเกิดจินตนาการ เกิดความสุ ข ความสะใจ ซึ่ งครู บาอาจารย์ ผูร้ ู ้ท้ งั หลายมักนําไปวิจารณ์ว่าเป็ นเรื่ อง
นํ้าเน่า แต่กช็ ่างเถิด ความสุ ขเป็ นเรื่ องของใครของมัน ชาวบ้านเขาจะมีความสุ ขกันแบบนี้
เรื่ องทํานองนี้ มีผเู ้ รี ยกแนวเรื่ องว่า “ซินเดอริ นลา” คือ เริ่ มต้นด้วยความยากไร้ ลําบาก แต่ได้เป็ นเจ้า
หญิงแสนสุ ขสบายในตอนจบ บางคนเรี ยกว่าแนว “พาฝัน” จริ งๆ แล้วไม่ทราบว่าในวงการประพันธ์ของไทยใคร
เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นเขียนเรื่ องแนวนี้ ก่อน แต่จากหลักฐานที่พบเรื่ องแนวนี้ เริ่ มจากคณะเพลินจิตต์นน่ั เอง โดยให้ตวั เอก
ของเรื่ องเป็ นชาย (ยุคหลังจึงนิยมให้ตวั เอกของเรื่ องเป็ นหญิง) ขึ้นต้นเรื่ องเป็ นคนยากจน ตอนใกล้จะจบความจริ ง
จึงเปิ ดเผยว่าเขาเป็ นลูกเศรษฐี
นัก เรี ย นนายร้ อย, ป.อิ นทรปาลิ ต 2475. ตัว เอกของเรื่ องเป็ นลูกคนจน สอบตกเพราะป่ วย และ
ผิดหวังจากคนรัก แต่กลับปรากฏว่าเค้าเป็ นหลานเศรษฐีใหญ่ ได้รับมรดก กลายเป็ นนักธุรกิจที่มง่ั คัง่ และสมหวัง
ในความรัก
ยอดสงสาร, ป.อินทรปาลิต 2476. ตัวเอกของเรื่ องเป็ นลูกชาวไร่ ยากจน เมื่อมารดาป่ วยใกล้ตายได้
บอกความจริ งว่า เขาเป็ นลูกชายคนเดียวของพระยาประสิ ทธิ์นิ ติศาสตร์ เขาจึงเข้ามาพบพ่อ ชีวิตจึงเปลี่ยนไปทันที
เพชรตาแมว, เฉลิมวุฒิ 2475. ตัวเอกของเรื่ องเป็ นโจร วางแผนขโมยเพชรจากบ้านเศรษฐี มาทราบที
หลังว่าแท้จริ งเค้าเป็ นทายาทของบ้านหลังนี้ แต่ถูกขโมยตัวไปตั้งแต่ยงั เล็ก เพชรตาแมวลํ้าค่านั้นเป็ นของเค้าเอง
สองเสื อ, เฉลิมวุฒิ 2476. ตัวเอกของเรื่ องเป็ นโจร วางแผนปล้นทรัพย์ แต่เจ้าทรัพย์กลับบอกว่า เขา
คือทายาทที่ถูกขโมยตัวไป (แนวคล้ายเรื่ องเพชรตาแมว)
คนทํางานเหน็ดเหนื่ อย ชีวิตค่อนข้างลําบาก ได้อ่านเรื่ องแบบนี้ แล้วก็ปลาบปลื้มเป็ นสุ ข ส่ วนคนที่มี
เหลือกินเหลือใช้อยูแ่ ล้วจะวิจารณ์อย่างไรก็ช่างเขาเถิด
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ตอนต้นได้กล่าวถึ งเรื่ อง การแต่งทรงผมของสตรี ในสมัยนั้น มีการ์ ตูนล้อเลี ยนอย่างสนุ กสนาน
ตอนนี้ จะกล่าวถึงการแต่งกายของ
สุ ภาพบุ รุ ษบ้ า ง และมี ก าร์ ตู น
ล้อเลียนเช่นเดียวกัน
สุ ภ าพบุ รุ ษผู ้โ ก้ห รู
ต้องสวมเสื้ อนอกแพร กระดุมห้า
เม็ ด (กระดุ ม ทํ า ด้ ว ยของมี ค่ า
ปั จจุบนั เป็ นของสะสม) นุ่งผ้าม่วง
(ผ้า ไหมสํา หรั บนุ่ ง โจงกระเบน)
สวมหมวกสั ก หลาดหรื อ หมวก
หางนกยู ง บ้า งก็ ใ ช้ก างเกงแพร
หรื อกางเกงสากลทรง หลวม
ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “ชาติเสื อ” ของ ส.เทพกุญชร คณะเพลินจิตต์
(ชาวบ้านเรี ยกกางเกงฝรั่ง)
10 ก.พ. 2475

การนุ่ ง แพรม่ ว ง
สวมเสื้ อนอกแพรใช้ไ ด้แ ม้แ ต่
งานราตรี สโมสรถือว่าเป็ นชุดที่
โก้มากที่เดี ยว ส่ วนสุ ภาพสตรี
แต่งกายสุ ภาพ
การเต้นรําในงาน
ราตรี สโมสรทัน สมัย ไม่ ต่ า ง
จากปัจจุบนั
ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง ทาษ
เสน่ห์ ของ อาษา คณะเพลินจิตต์
10 ก.พ. 2475

ก า ร กิ น ดื่ ม ที่ ภาพฝี มือ เฉลิมวุฒิ จากเรื่ อง “เพชรตาแมว”
เขียนและวาดเอง คณะเพลินจิตต์
ทัน สมัยให้ความสุ ข ต้องไปที่
5 ธ.ค. 2475
ร้านย่านราชวงศ์ เหล้าไทยสมัย
นั้นยังไม่มีการผลิต มีแต่วิสกี้ ฝรั่งที่ในหนังสื อกล่าวถึงมากคือ ยอนเด
วาร์ กับแมคคัลลัม สังเกตตัวละครใช้ตะเกียบ ไม่ใช้ชอ้ นส้อม พระเอกของเรื่ องทรงผมหวีแสกกลาง
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การเสพสุ ราตอนเย็น ถ้าสวมเสื้ อนอกแพรอยูจ่ ะไม่สะดวก จึงมักถอดเสื้ อนอกออกแขวนไว้ เหลือแต่เสื้ อ
ยืดชั้นใน เมื่อเมาเหล้าแล้วสวมเสื้ อ
นอกผิดจึงเกิดเรื่ องโมโหหัวฟัดหัว
เหวี่ ย งเป็ นที่ ม าของการ์ ตู น ตลก
ภาพนี้
การ์ตูนตลกฝี มือ วิตตมิน
แถมท้ายเรื่ อง “สองเสื อ” ของ
เฉลิมวุฒิ และคณะเพลินจิตต์
10 เม.ย. 2475

บุ รุ ษ ในเครื่ อ งแบบถื อ ว่ า เนื้ อ หอมเป็ นที่ ห มายปองของ
สาวๆ มากกว่าหนุ่ มชาวบ้าน นวนิ ยายจึงมักให้พระเอกเป็ นทหาร หรื อ
ตํารวจ เช่น นักเรี ยนนายร้อย ดิ่งนรก ดงผูห้ ญิง รถด่วนเชียงใหม่ ฯลฯ
<<

ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “ทหาร
ใหม่” ของ บุญส่ ง กุศลสนอง
คณะเพลินจิตต์ 10 พ.ค. 2476

ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “นักเรี ยนนายร้อย”

ของ ป.อินทรปาลิต 20 ก.พ. 2475

ภาพฝี มือ เหม เวชกร จาก
“ดิ่งนรก” ของ ส.บุญเสนอ
20 ม.ค. 2475 >>

...พระเอกเป็ นทหารอากาศ
<< ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “รถด่วนเชียงใหม่” ของ บุญส่ ง กุศลสนอง

คณะเพลินจิตต์ 1 มี.ค. 2475

...พระเอกเป็ นนายตํารวจ แต่มาหลงเสน่ห์นางโจรสาวสุ ดท้ายจึงรู ้
ความจริ ง
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ภาพฝี มือ สงบ จากเรื่ อง “ยอกหัวใจ” ของ
อรพันธ์ คณะหลักเมือง 25 ธ.ค. 2475

รถยนต์ราคาแพงมาก
มิ ใ ช่ จ ะมี ไ ด้ง่ า ยๆ จึ ง เป็ น
สิ่ งที่อยู่ในความใฝ่ ฝันของ
คนรุ่ นนั้น ภาพยนตร์ ไทย
บางเรื่ องถึ งกับโฆษณาว่า
เรื่ อ งนี้ มี ร ถยนต์เ ข้า ฉากกี่
คั น ใช้ ร ถของใครบ้ า ง
เพื่อให้คนอยากมาดู
ในภาพคื อ รถยนต์
อิมพีเรี ยล วิ่งตามท้องถนน
ในกรุ ง เทพด้ว ยความเร็ ว ภาพฝี มือ เหม เวชกร จากเรื่ อง “ยอดสงสาร” ของ
ป.อินทรปาลิต คณะเพลินจิตต์ 1 พ.ค. 2476
20-30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

การ์ตูนตลกฝี มือ มิสเตอร์ แถมท้ายเรื่ อง ซ่องแสงเทียนของ ช.ชาวเยิง คณะเพลินจิตต์ 10 ม.ค. 2475
การ์ ตูนล้อ หนุ่มหล่อไปจีบสาวตามห้างเจอะแต่ของลวงตาทั้งนั้น สํานวน “ห้าแต้ม” ก็คล้ายๆ กับ “หน้าแตก” ใน
ปัจจุบนั
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หน้าต่างสมาคมฯ...นึกถึงวันวาน
ชาญชัย สุ วรรณวัฒน์

จุดชมวิว...

บนชั้ น 6 อาคารสมเด็จเจ้ าพระยา
บรมมหาประยูร วงศ์ ในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา อันเป็ นที่
ท าการสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า บ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยา ในพระบรมราชู ปถัมภ์ เป็ น
เสมือนจุดชมวิวมุมสู ง เห็นทัศนียภาพ
รอบๆมหาวิท ยาลั ยฯ ไม่ ว่ าจะเป็ น วั ด
วั ง ชุ ม ช น ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร เ มื่ อ
ทอดสายตาออกไป ได้ พบเห็น......ทาให้
นึกถึงอดีตเมื่อวันวาน

ลานเจ้ าพ่อ
มองลงมาจากชั้น 6 จะเห็ น ทางเข้า ประตู ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา และที่
ประดิ ษฐานอนุ สาวรี ยข์ องสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) เป็ นอันดับแรก นับเป็ น
อนุสรณ์สถานที่สาคัญยิง่ ของลูกสุ ริยะในปัจจุบนั
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ชุ มชนวัดมอญ
มองจากหน้าต่างสมาคมฯออกไปตรงๆ ข้ามถนนซอยหน้ามหาวิทยาลัยฯ จะเห็นชุมชนเดิม เรี ยก
ขานว่า ชุ มชนมอญ ทาให้นึกถึงอดี ตที่ เดิ นเข้าออกเป็ นทางลัดจาก เจริ ญ พาศน์ มาออกหน้า มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั มีอาคารตึกเกิดขึ้นใหม่แทนบ้านเรื อนเก่ามากมาย

ตึกรามบ้ านช่ องใหม่
รอบมหาวิทยาลัยฯ จะเป็ นตึกสมัยใหม่ ทิ้งอดีตจนจาไม่ได้ เป็ นตึกรามบ้านช่อง สถานที่ทาธุ รกิจ
ต่างๆ ที่ยงั ต้องนึกอยูว่ า่ ตรงนี้เดิมคืออะไร
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มองไปทางซ้ ายมือ เห็นหลังคาโบสถ์ วดั ใหญ่ ศรีสุพรรณ (ซ้ ายบน)
และวัดบางไส้ ไก่ (ขวาบน)

วัดใหญ่ ศรีสุพรรณ

วัดใหญ่ ศรี สุพรรณหรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “วัดใหญ่” สร้างขึ้นสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลายราว
พ.ศ. 2290 โดยผูม้ ีอานาจวาสนา มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตระกูลหนึ่ ง ซึ่ งไม่ปรากฏชื่ อ ที่เรี ยกว่า
“วัดใหญ่” เพราะว่าเป็ นวัดซึ่ งผูเ้ ป็ นพี่ได้สร้างขึ้นและผูเ้ ป็ นน้องได้สร้างวัดชื่อ “วัดน้อย” (วัดหิ รัญรู จี) มีการ
บูรณปฏิ สังขรณ์ ในปี พ.ศ.2498 สมัยพระครู ประสาทธรรมกิ จเป็ นเจ้าอาวาส วัดใหญ่ศรี สุพรรณ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสี มา ประมาณ พ.ศ. 2298 เขตวิสุงคามสี มา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ได้ผกู พัทธ
สี มาเมื่อ พ.ศ. 2310 วัดใหญ่ศรี สุพรรณ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 58 ซอยวัดใหญ่ศรี สุพรรณ วงเวียนใหญ่ แขวงหิ รัญรู จี
เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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วัดบางไส้ ไก่

ในสมัยกรุ งธนบุรี มีการกวาดต้อนเชลยศึกจากกบฏเมืองเวียงจันทร์ เข้ามาแล้วให้ต้ งั บ้านเรื อนอยู่ที่
บริ เวณคลองบางไส้ไก่ เรี ยกกันว่า หมู่บา้ นลาว มีการสร้างวัดประจาหมู่บา้ นขึ้น ชื่อว่า วัดลาว ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนชื่อให้คล้องกับชื่อคลองคือ คลองสาวไก่ และเพี้ยนมาเป็ นคลองบางไส้ไก่ในปั จจุบนั ในชุมชนแห่ งนี้
ยังคงมีอาชีพที่สะท้อนภาพของวัฒนธรรมลาวก็คือการทาขลุ่ย และแคน เป็ นต้น วัดบางไส้ไก่ ตั้งอยู่ที่ซอย
อิสรภาพ 15 แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร

แม้ จะมองจากชั้น 6 ผ่ านหน้ าต่ างสมาคมฯ ไม่ เห็นยอดหลังคาหรือโบสถ์ วดั หิรัญรู จี เพราะถูกกลุ่มอาคารสู งบังอยู่
แต่ กพ็ อนึกได้ ว่า ใกล้ กนั กับวัดใหญ่ ศรีสุพรรณ เป็ นทีต่ ้งั ของวัดหิรัญรู จี

วัดหิรัญรู จี เดิมชื่อ วัดน้อย สร้างในสมัยกรุ งธนบุรีประมาณปี พุทธศักราช 2321 โดยเจ้าขรัวเงิน พระ
ชนกของสมเด็จกรมพระศรี สุริเยนทรามาตย์ พระมเหสี ในรัชกาลที่ 2 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระยาอนุชิต ได้
ทาการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วถวายเป็ นพระอารามหลวง เมื่อปี พุทธศักราช 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามว่าวัดหิ รัญรู จี และโปรดให้หล่อพระพุทธรู ปเงินทั้งองค์ปางมารวิชยั ประดิษฐานไว้
ในพระอุโบสถเป็ นพระพุทธรู ปประจาวัด วัดหิ รัญรู จีเป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูเ่ ลขที่ 122
ถนนอินทรพิทกั ษ์ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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มองตรงออกไปเห็นวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ)

วัดประดิษฐาราม(วัดมอญ) เดิมเป็ นวัดเก่าของคนไทย กุฏิพระแต่เดิมนั้น เป็ นฝาไม้ไผ่ขดั แตะ เมื่อ
คนมอญมาอยูบ่ ริ เวณนี้ ก็ได้ทานุบารุ งวัดจนกลายเป็ นวัดมอญในที่สุด เจ้าอาวาสองค์แรกก็คือท่านเกษร เมื่อ
สิ้ นท่านเกษรแล้วสมภารรู ปต่อมาเป็ นมอญชื่อว่า หลวงปู่ โต โดยชาวบ้านได้ไปนิมนต์ท่านมาจากบ้านบาง
ปลา ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในราวต้นรัชกาลที่ 5 และท่านมรณภาพ เมื่อราวต้น
รัชกาลที่ 6 ในการปลงศพหลวงปู่ โต ทางราชการได้ส่งช่างสิ บหมู่มาสร้างเมรุ ให้และมีการจุดลูกหนูดว้ ย ใน
งานศพ มีการกล่าวไว้ว่า มีคนมอญมาเผาศพท่านมากเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นอุปัชฌาย์ “เน” มีสิทธิ์ ที่จะบวชพระได้ทวั่ ประเทศสยาม วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 33
ซอย อิสรภาพ 17/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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เหลียวไปทางขวามือ เห็นพระปรางค์ วดั อรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
สู งเด่ นเป็ นสง่ า ชัดเจน

วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า วัดแจ้ง เรี ยกสั้น ๆ ว่า วัดอรุ ณ เป็ นวัด
โบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น
ทรงเอาป้ อมวิชยั ประสิ ทธิ์ขา้ งฝั่งตะวันตกเป็ นที่ต้ งั ตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็ นวัด
ภายในพระราชวัง ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิ ม และได้ทรงปฏิสังขรณ์
วัด แจ้งใหม่ ท้ งั วัด แต่ ย งั ไม่ ท ัน สาเร็ จ ก็สิ้ น รั ช กาลที่ 1 สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิ ศรสุ น ทรได้เ สด็จ ขึ้ น
ครองราชสมบัติเป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วดั แจ้งต่อมา
และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุ ณราชธาราม” วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูท่ ี่ 34 ถนน
อรุ ณอมริ นทร์ แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
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มองไปทางขวามือ เห็นหลังคาโบสถ์ สูงใหญ่ ของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร นั้น เจ้าพระยานิ กรบดินทร(โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก
ได้อุทิศบ้านและที่ ดินบริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งแต่เดิ มเป็ นหมู่บา้ นที่ มีภิกษุจีนพานักอยู่ และเรี ยกกันต่อมาว่า
"หมู่บา้ นกุฎีจีน" สร้างเป็ นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" และทรงสร้างพระวิหารหลวงและ
พระประธานพระราชทาน เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรื อ หลวงพ่อโต ซึ่งชาว
จีนหรื อชาวไทยเชื้อสายจีน เรี ยกว่า หลวงพ่อโตซาปอกง หรื อ ซาปอฮุดกง ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือน
กรุ งเก่า คือมีพระโตอยู่นอกกาแพงเมือง อย่างเช่นวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่
ริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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ทางขวามือเช่ นกัน เห็นหลังคาโบสถ์ วดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร , วัดรั้วเหล็ก ) ตั้งอยูเ่ ชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ า ฝั่งธนบุรี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) หรื อ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371
พระอุโบสถเป็ นแบบไทย หน้าบันเป็ นลายดอกบุนนาค พระวิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธนาคน้อย ซึ่ ง
นัยว่าอัญเชิญมาจากสุ โขทัยและมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมอีกหลายอย่าง เช่น รั้วเหล็กรู ปหอก ดาบและขวาน ซึ่ ง
สัง่ มาจากอังกฤษ นอกจากนี้ยงั มีพระเจดียใ์ หญ่เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุและอัฐิคนในตระกูล
บุนนาค ภูเขาจาลองหรื อเขาเต่าก่อด้วยหิ นอยูข่ า้ งประตูทางเข้าวัด มีโบสถ์และเจดียข์ นาดเล็กบนยอด บริ เวณ
ด้านล่างมีสระน้ าเป็ นที่อาศัยของเต่าจานวนมาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชาวบ้านมักนิ ยมเรี ยกอีกชื่อ
หนึ่งว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีร้ ัวเหล็กล้อมเป็ นกาแพงตอนหน้าพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรี ยญ
ด้านเหนื อ รั้วเหล็กมีความสู ง 3 ศอกเศษ ทาเป็ นรู ปอาวุธโบราณ คือหอก ดาบและขวาน มีลกั ษณะเป็ น
กาแพงและซุ ้มประตูเล็กๆเป็ นตอนๆ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีที่ต้ งั อยู่ที่ ถนนประชาธิ ปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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ในหมู่อาคารสู งเกือบสุ ดสายตาทางขวาของหน้ าต่ างสมาคมฯ
เห็นหมู่อาคารของโรงพยาบาลศิริราช

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าศิริ
ราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสอันประสู ติจากสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ ได้ประชวรด้วยโรคบิด
สิ้ น พระชนม์ล งเมื่ อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 ยัง ความอาลัย เศร้ า โศกแห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยิง่ นัก ถึงกับทรงมีพระราชปณิ ธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้น ครั้นเสร็ จงาน
พระเมรุ แล้ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อโรงเรื อนและเครื่ องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุ นาไปสร้ าง
โรงพยาบาล ณ บริ เวณวังหลัง นอกจากนี้ ยงั พระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าศิริ
ราชกกุธภัณฑ์ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย ในระยะแรกคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาล ได้จดั สร้างเรื อนพัก
ผูป้ ่ วยขึ้น 6 หลัง และเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุ ณาเสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีเปิ ด และพระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล หรื อที่ชาวบ้าน
นิยมเรี ยกว่า โรงพยาบาลวังหลัง โดยทาการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยไข้ท้ งั แผนปัจจุบนั และแผนโบราณของไทย

ภาพมุมกว้ างของโรงพยาบาลศิริราช
โดยมองจากบริเวณ ท่ าพระจันทร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารที่ประทับรักษาพระอาการ
ประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
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มองไปไกลเกือบสุ ดสายตาอีกเช่ นกัน ขวามือ ข้ ามลานา้ เจ้ าพระยาไป
เห็นยอดปราสาท ราชวัง อยู่ลบิ ๆ : พระบรมมหาราชวัง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์จกั รี พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุ งธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา และโปรดเกล้าฯ
ให้สร้ า งพระราชวังหลวงขึ้ น เพื่อ เป็ นศู น ย์ก ลางการปกครองของประเทศ
และเป็ นที่ ป ระทับของ
พระมหากษัตริ ย ์ การก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่ มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2325 โดยสร้าง
ขึ้นในบริ เวณที่เคยเป็ น ที่อยูข่ องพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนทั้งหลาย ดังนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้
ย้ายไปอยูส่ ถานที่แห่ งใหม่ ตั้งแต่คลองใต้วดั สามปลื้มจนถึงคลองเหนือวัดสามเพ็ง เริ่ มดาเนิ นการในวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ.2325 หลังพระราชพิธีย กหลักเมื อง 1 วัน และมี การเฉลิ มพระราชมณเฑี ย รในวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ. 2325 แต่ขณะนั้นพระราชมณเฑียร
สร้ างด้ว ยเครื่ องไม้แ ละสร้ า งเสาระเนี ย ดรายรอบ
พระราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก
ต่ อ มา เมื่ อ พ.ศ. 2326 พระองค์จึ ง โปรด
เกล้าฯให้สร้างพระราชมณเฑียร พระมหาปราสาท
เปลี่ ยนเสาระเนี ยดจากเครื่ องไม้เป็ นก่ อกาแพงอิ ฐ
สร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง ตลอดจน
สร้างพระอารามในพระราชวังหลวง คือ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เมื่อสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรเป็ นการถาวรแล้ว โปรดเกล้าฯให้มีการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนราชประเพณี อีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2328
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คนบ้ านเดียวกัน
นับแต่วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 สมาคมศิษย์เก่ าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ชมรม กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มอาจารย์เก่าที่เป็ น “ลูกเจ้า
พ่อ” หรื อ “ลูกสุ ริยะ” มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เก็บเอามาแลกเปลี่ยนกันและกัน ต่อไปนี้ เป็ นกิจกรรม
บางส่ วนเท่าที่เก็บมาได้ ล้วนเป็ นกิจกรรมของเรา “คนบ้านเดียวกัน” ทั้งสิ้ น
กองบรรณาธิการ

เลขาธิ ก ารสมาคมฯ (นายชาญชั ย
สุ ว รรณวัฒ น์ ) เป็ นผู้แ ทนวางพวง
มาลาสักการะ สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ ในนามสมาคมศิษย์
เก่ าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ เนื่ อ งใน
วั น คล้ า ยวั น พิ ร าลั ย ของสมเด็ จ
เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2554

บรรยากาศบริ เวณหน้ า อนุ ส าวรี ย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
ช่ ว งเช้า วัน คล้า ยวัน พิ ร าลัย สมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ วันพุธ
ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554
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บรรยากาศที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง
ประชุ ม การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2554 และสังสรรค์ศิษย์เก่า
ทุ ก รุ่ น ของสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บ้ า น
สมเด็จเจ้าพระยาฯ ณ ห้องประชุ ม
อาคารสมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหา
ศรี สุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา วัน พุ ธ ที่ 19
มกราคม พ.ศ.2554

นายกสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิโรจน์ ผลพันธิ น ) กับส่ วนหนึ่ งของ
ผู้เ ข้ า ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี
2554 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554
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ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่ น10 สังสรรค์สัญจร ณ สถานพักฟื้ น
และตากอากาศกองทัพบก หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ ที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

150

ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูง รุ่ นแรก สังสรรค์ ณ พูลสิ น
ภัตตาคาร วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554

151

ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่ น10 กลุ่มทวารวดี (ราชบุรี นครปฐม
สมุทรสงคราม) สังสรรค์ ณ ร้านบ้านสวน อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2554

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ร่ วมแสดงความยินดีกบั
ส.พลายน้อย(ขวาสุ ด ในภาพ) ในโอกาสได้รับ โปรดเกล้าฯ เป็ นศิ ลปิ น
แห่ งชาติ ในงาน"รวมใจวันสงกรานต์ ร่ วมสื บสานประเพณี ไทย" ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21
เมษายน พ.ศ.2554
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ชมรมครู เก่าและศิษย์เก่าอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบปะสังสรรค์
ณ ห้องกุมาริ กา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย
มี รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิ น อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็ น
เจ้าภาพเลี้ยงรับรอง เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554

153

การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ศิ ษ ย์เ ก่ าบ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา
ในพระบรม
ราชู ปถัมภ์ ณ ห้องประชุ มสมาคมฯ ชั้น 6 อาคาร
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2554 วันอังคารที่ 30
สิ งหาคม พ.ศ.2554 และวั น พฤหั ส บดี ที่ 15
กันยายน พ.ศ.2554

154

งานทาบุญประจาปี แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์และเจ้า
ที่ โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ณ อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554
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งานสังสรรค์ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยารุ่ น 2 (2500 - 2502)
วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสิ นทร์
กรุ งเทพฯ
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งานสั ง สรรค์ศิ ษ ย์เ ก่ า บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยารุ่ น 3 (2501 - 2503)
วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสิ นทร์
กรุ งเทพฯ

157

งานสังสรรค์ “วันชงโคบานโสภาสะพรั่ง” ของศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รุ่ น 5 วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประดิพทั ธ
ภูบาล สโมสรกองทัพบก กรุ งเทพฯ
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สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาฯ รั บ เชิ ญ เข้า ร่ ว มประชุ ม
องค์กรหลัก 4 องค์กร ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 ณ อาคาร1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ เข้าพบองคมนตรี
(นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ)ที่ทาเนียบองคมนตรี เพื่อเรี ยนเชิญเป็ นประธานใน
พิธีเปิ ดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่สมาคมฯจะจัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 เมื่อวัน
อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554
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สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับเชิญร่ วมพิธีอญั เชิญรู ปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุ สาวรี ย ์ ในวัน
ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.09 น. และร่ วมพิธีเปิ ดอนุ สาวรี ย ์
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.00 น. ณ ค่ายศรี สุริยวงศ์ กอง
พลพัฒนาที่ 1 อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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มูลนิ ธิสามสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานบาเพ็ญกุศลแด่สามสมเด็จ
เจ้าพระยาและมอบทุนการศึกษา เนื่ องในวันมูลนิ ธิสามสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีพลเอกบรรจบ บุนนาค มาเป็ นประธานฯ ในวันเสาร์ ที่ 27 สิ งหาคม
พ.ศ.2554 ณ ห้องจริ ยธรรม ชั้น4 อาคารสุ ริยาคาร(อาคาร 19) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่ น 15 สังสรรค์ที่ครัวหัวกะทิ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2554
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ศิ ษ ย์เ ก่ าบ้านสมเด็จ เจ้า พระยา รุ่ น 11 สั งสรรค์งาน “46 ปี ที่ เป็ น
เพื่อน” วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่ น 12 สังสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 20
ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ สถานพักฟื้ นและตากอากาศกองทัพบก หาดเจ้า
สาราญ จังหวัดเพชรบุรี
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มหาอุทกภัย
กองบรรณาธิการ ในนามสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความ
ห่วงใยและเห็นใจ “ลูกสุ ริยะ” และประชาชนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ช่วงปลายปี 2554 ที่
สร้างความสูญเสี ย เดือดร้อน เสี ยหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน ของคนในแผ่นดินไทย มากที่สุดเท่าที่มีการบันทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ ชาติไทย กองบรรณาธิ การขอร่ วมบันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ ไว้ใน ศรี สมเด็จ’55
ฉบับนี้ ด้วย
(ภาพข่าวจากหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ และหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ)
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กาลครั้งหนึ่ง
.........
กาลครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นแหละกาลนี้
เกิดมหาวารี วินาศสยาม
ทั้งน้้าเหนือ น้้าหนุน ไต้ฝุ่นลาม
ฟ้าค้ารณ ฝนค้าราม น้้าท่วมเมือง
อยุธยาล่มพร้อมนครสวรรค์
กรุงเทพจ่อมจมขวัญตระหนกเนื่อง
ผีขุนน้้ากระหน่้าน้้ามานองเนือง
ด้วยโข่งเขื่อง ขิดขิด ผิดขะล้า
โอ้แม่พระคงคา พระธรณี
คนไม่รู้ไม่ชี้มันยีย่้า
ยิ่งถลัก ยิ่งทะลักทลายซ้้า
ที่เด่นชัดสัจธรรมคือน้้าใจ
เมื่อถึงยามน้้ามา ปลากินมด
พอน้้าลดมดก็มากินปลาใหม่
ยิ่งน้้าลดตอผุดพิสูจน์ภัย
ให้ลอกคราบลอกไคล พวกเส็งเคร็ง
กาลครั้งหนึ่งครั้งนั้น แหละวันนี้
เทวดาปลากระดี่ กระโดดเด้ง
ลอยกระทงครัวเรือน เดือนยี่เป็ง
ลอยบ้านเมือง เท้งเต้งไปตามน้้า !
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
(หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2554)
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แนะนําผู้เขียน
“เจ็ดรอบพระนักษัตร”
“ผู้ก้าวไกลจากสามัญฯ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ผู้ภักดี
 ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ พ.ศ.
2547
 ศิษย์เก่าโรงเรี ยนบางมูลนาก “ภูมิวิทยาคม” จังหวัดพิจิตร
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.ต้น พ.ศ. 2505 เริ่ มเป็ นอาจารย์วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. 2516 สอนวิชาภาษาไทย

“สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) : กระบวนการเรียนรู้ ที่
มีผลต่ อแนวความคิดและบทบาททางการเมือง”
ศาสตราจารย์ กติ ติคุณ ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค (สกุลเดิมนิโครธา)
ตาแหน่งในปัจจุบนั อาทิ
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ภาคีสมาชิกสาขาประวัติศาสตร์ไทย สานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
 บรรณาธิ การสารานุ กรมประวัติศาสตร์ ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 เจ้าของผลงานเขียนและงานวิจยั เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง มากมาย
ตาแหน่งในอดีต อาทิ
 หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2533-2541)
 ผูอ้ านวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2546-2551)
 กรรมการสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การศึกษา
 อักษรศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ (2511) อักษรศาสตร์ มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ) จุฬาฯ (2513)
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาฯ (2523) และรัฐศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต จุฬาฯ (2533)
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“เพลงพระอาทิตย์ ชิงดวง 100 เนือ้ ทํานองเดียว อมตะนิรันดร์ กาล”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชน์ คงอิม่
 ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช าดนตรี ไ ทยและดนตรี ต ะวัน ออก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา จบ ป.กศ.สูง พ.ศ. 2524, ค.บ. (ดนตรี ศึกษา) พ.ศ. 2528
 โอนจากข้าราชการครู โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม มาเป็ นอาจารย์วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จ
เจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. 2534 และโอนไปเป็ นอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.2549
 มีผลงานประพันธ์เพลงหน้าพาทย์ เพลงโหมโรง และเรี ยบเรี ยงเพลงรวมกว่า 20 เพลง
ได้รับพระราชทานรางวัลพระพิฆเนศทอง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553 สาขาประพันธ์เพลงไทยเดิม (เพลงดุสิตปริ วรรต)

“สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ กบั การพัฒนา”
รองศาสตราจารย์ วชั รา คลายนาทร
 ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 นักวิชาการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

“ซ้ องกัง๋ ฉบับสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พทิ กั ษ์ อาจคุ้มวงศ์
 ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ราชบุรี
 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูง (4 ปี ) รุ่ น 10 (พ.ศ.
2507 – 2511)
 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ราชบุรี
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“ฝากไว้ ในแผ่นดิน ด้ วยความจงรักภักดี”
“บ้ านของพ่อในความทรงจํา”
อาจารย์ พรไพจิตร สว่ างคํา (อนันตสมบูรณ์ )
 ที่ปรึ กษาโรงเรี ยนทรงวิทยาและโรงเรี ยนทรงวิทยาเทพารักษ์
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2502-2506)
 ครู สอนวิชาภาษาไทย หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
วชิราวุธวิทยาลัย
 ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ ทาหน้าที่ ผูอ้ านวยการ หอประวัติวชิราวุธฯ
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคคล และธุรการ บริ ษทั ธนาซิต้ ีกอล์ฟแอนด์คนั ทรี คลับ

“มหาราชและเสนาบดีผ้ ูยงิ่ ใหญ่ ”
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ชนะพงศ์ พนั ธุ์ ชนะพลไกร





นายทหารนอกราชการกองทัพอากาศ
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย
ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูง รุ่ น 10
นักเขียนเรื่ องเร้นลับ สัมผัสพิเศษ

“เมื่อได้ เฝ้ าทูลละอองธุลพี ระบาททั้งสองพระองค์ ในปี มหามงคล”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ดารัตน์ ชาญเลขา
 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชาดนตรี ไทย
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ศิ ษ ย์เ ก่ า วิ ท ยาลัย ครู บ ้านสมเด็ จ เจ้า พระยา ป.กศ.สู ง รุ่ น 15 (พ.ศ.25112515)
 กรรมการบริ หารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“บ้ านสมเด็จเมื่อ 2510”
นายพิภพ ธงไชย
 เลขาธิการมูลนิธิเด็ก
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูง รุ่ น 10 (พ.ศ. 2507 –
2511)
 อดีตนายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
 นักกิจกรรม ผูน้ าทางความคิดตั้งแต่สมัยเป็ นนักศึกษา

“ย้ อนเวลา ศึกษาอดีต บ้ านสมเด็จฯ ช่ วง 14 ตุลาคม 16”
นายวัชรินทร์ จําปี
 รองเลขาธิ การสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
 กรรมการบริ ห ารสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา จบ ป.กศ.สูง (พ.ศ. 2515 –
2519)
 อดีตนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2518

“ตํานานเพลงสุ นทราภรณ์ ทเี่ กีย่ วกับบ้ านสมเด็จ”
นายอนันต์ วิริยะพินิจ
 ที่ปรึ กษาบริ ษทั เคล็ดไทย จากัด
 เหรัญญิกมูลนิธิปริ ยตั ิธรรม วัดทองนพคุณ
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สู ง รุ่ น10 (พ.ศ. 2507 –
2511)
 อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อดีตผูอ้ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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“คําสารภาพบาปของครู ชั่วโมงแรก”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ คุ้มมั่น





ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนฝึ กหัดครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2497
อดีตครู โรงเรี ยนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าสอนปี พ.ศ. 2502
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาลัย ครู บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา พ.ศ. 2524 – 2528 และ พ.ศ. 2529 – 2534
 อดีตนักเขียนสมัครเล่นรางวัลชนะเลิศ หนังสื อสกุลไทย รายสัปดาห์ ผูม้ ีลีลาการเขียนยอกย้อน ซ่อนปม
ประเทืองปัญญา สะท้อนปัญหาสังคม กะเทาะเปลือกปัญหาการศึกษาของชาติ

“แกะรอยอาถรรพณ์ ...ปาฏิหาริย์มีจริง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลอยใจ โสภณปาล
 ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ส มเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุริ ย วงศ์ (ช่ ว ง
บุนนาค)
 อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2533 – 2536)
 อดีตรองคณบดีฝ่ายบริ หาร, อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ครุ ศาสตรบัณฑิต รุ่ น 1 (ภาษาไทย) พ.ศ. 2517 – 2519
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“Novel นวนิยายบันทึกยุคสมัย”
อาจารย์ ดํารงศักดิ์ บุญสู่
 ศิลปิ นดีเด่นจังหวัดอ่างทอง สาขาวรรณศิลป์ และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษา
และวรรณกรรม
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา ป.กศ.สูง (2 ปี ) รุ่ น10 (พ.ศ. 2509
- 2511)
 ก่อนจบมีผลงานสาคัญคือ เพลง “ช่อชงโค” ซึ่งยังร้องกันอยูจ่ นทุกวันนี้
ทางานแล้วก็ยงั มี บทกวี สารคดี นิ ทานลงพิมพ์ในนิ ตยสาร และพิมพ์เป็ นเล่มเสมอมา ชอบการอ่านและ
เขียนบทกวีต้ งั แต่ยงั เป็ นเด็ก เคยมีผลงานลงพิมพ์ใน “ชัยพฤกษ์” ตั้งแต่ยงั เรี ยนมัธยม

“หน้ าต่ างสมาคมฯ...นึกถึงวันวาน”
นายชาญชัย สุ วรรณวัฒน์
 คนสมุทรสงคราม ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยารุ่ น 10 ป.กศ.
สูง 2 ปี (พ.ศ. 2509-2511)
 เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
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