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คุ
คำ นำ 

   รุสภำจัดพิมพ์หนังสือประวัติครูเนื่องในงำนวันครู ๑๖ มกรำคม  

   เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมำ เว้น พ.ศ. ๒๕๐๗  

   เพียงปีเดียว เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๖๑ ได้จำรึกประวัติและผลงำนของครู

มำแล้ว รวมทั้งในเล่มนี้อีก ๒๔ คน  เป็น ๑,๐๕๑ คน

  วัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำหนังสือประวัติครูเพื่อให้เป็นที่รวบรวมประวตัแิละ 

ผลงำนที่เด่นของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสมควรยกย่องเป็นแบบอย่ำงแก่บรรดำครู 

รุ่นต่อๆ มำ ให้ได้ทรำบถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สร้ำงสรรค์คุณประโยชน์แก่กำรศึกษำ

ของชำติ คณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือประวัติครูได้รับข้อมูลประวัติและผลงำนของคร ู

จำกทั่วประเทศที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ผู้ร่วมงำน ศิษย์ ทำยำท หรือผู้สนใจ

ส่งมำให้ แล้วน�ำมำพิจำรณำคัดสรรและเรียบเรียงใหม่ตำมหลักเกณฑ์กำรเรียบเรียง

ประวัติครู ทั้งได้ค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบควำมถูกต้องของประวัติเหตุกำรณ์ 

ทีเ่กดิขึน้ ช่ือเรยีกต่ำง ๆ  ทีเ่รยีกกนัอยู่ในขณะนัน้ ตลอดจนประวตัสิถำนศกึษำบำงแห่ง

ที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้ำของประวัติ เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ ซึ่งจะเป็น

คุณประโยชน์แก่กำรค้นคว้ำอ้ำงอิงต่อไป

  ประวัติครูในเล่มนี้ได้แก่ นางฉอ้อน ปราบใหญ่  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอำษำวิทยำ

และบรหิำรโรงเรยีนมำเป็นเวลำ ๖๐ ปี ถงึแม้โรงเรียนจะตัง้อยู่ในชุมชนชำวพทุธ ครสิต์ 

และอิสลำม แต่นักเรียนก็สำมำรถเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกันได้อย่ำงสำมัคคี

กลมเกลียว  นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ครูผู้เช่ียวชำญภำษำฝร่ังเศส ที่มี

ควำมสำมำรถเป็นเลศิในทำงกวีนิพนธ์ สร้ำงผลงำนให้เป็นทีป่รำกฏมำเป็นเวลำยำวนำน 

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจ�ำปี

พุทธศักรำช ๒๕๓๖  รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ ผู้มีควำมรู้รอบ 

ในวชิำกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงลกึซึง้ โดยเฉพำะด้ำนกำรศกึษำ บริหำรโรงเรียนมธัยมสำธติ

วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร ตั้งแต่ยังเป็น “โรงเรียนมัธยมหลังคำมุงจำก” 

เปลีย่นสภำพเป็นโรงเรยีนทีท่นัสมยัในเวลำเพยีง ๘ ปี  ศาสตราจารย์พเิศษ คณุรญัจวน 

อินทรก�าแหง  ครูผู้เก่งกล้ำทั้งทำงโลกและทำงธรรม เป็นทั้งครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ 



4 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

และเลขำนุกำรกรม กรมวิสำมัญศึกษำ ก่อนที่จะได้สละเพศคฤหัสถ์ออกปฏิบัติธรรม

อย่ำงมั่นคง จนมี “ธรรม” เป็นเพื่อน มี “ธรรม” เป็นชีวิต  ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ครูรุ่นบุกเบิกกำรสอนวิชำบรรณำรักษศำสตร์ระดับอุดมศึกษำ

ของประเทศไทย เป็นบรรณำรักษ์ผูว้ำงระบบกำรจัดห้องสมุดแผนใหม่และเป็นนกัเขยีน

ที่มีผลงำนเขียนประเภทต่ำงๆ ฝำกไว้ในบรรณพิภพเป็นจ�ำนวนมำก นายนิตย์ ถิระกิจ  

ครูคณิตศำสตร์ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในกีฬำยิมนำสติก ได้ทุ่มเทชีวิตให้แก่กำรสอน

และฝึกซ้อมเยำวชนจังหวัดอุบลรำชธำนีให้เป็นนักกีฬำยิมนำสติกจนมีช่ือเสียง

ระดับชำติหลำยคน  นายสุเจตน์ อิงคะสุวณิชย์ เป็นครูและศึกษำนิเทศก์ ผู้มีควำมรู้

ภำษำไทยดีเยี่ยม มีผลงำนทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู 

 นายรังสรรค์ คงเที่ยง  ผู้สร้ำงควำมเจริญด้ำนกำรศึกษำให้แก่ท้องถ่ิน

บำงโพงพำง บริหำรโรงเรียนโดยมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนำในสภำพแวดล้อมที่เป็นสวน 

มใิช่มุง่ให้เรยีนรูจ้ำกหนังสอืเพยีงอย่ำงเดยีว  นายจ�ารญู ศรพีระราม ผูบ้รหิำรโรงเรยีน

วัดป้อมแผลงไฟฟ้ำ ผู้เชี่ยวชำญดนตรีไทยและแต่งเพลง ตั้งวงอังกะลุง วงมโหรี 

วงโยธวำทิต สอนและฝึกซ้อมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถแสดงในงำนต่ำงๆ เป็นที่

ภูมิใจของชุมชนในท้องถิ่น  นายเฉลิม ศิริวิชัย  นักบริหำรกำรศึกษำเทศบำล ผู้มี

คุณสมบัติเฉพำะตัวเป็นพื้นฐำนที่โดดเด่น คือ กำรวำงตน กำรปฏิบัติงำน ควำมขยัน

หมัน่เพยีร ควำมมมีนษุยสัมพนัธ์ทีดี่ กำรด�ำรงชวิีตแบบเรียบง่ำยและควำมซือ่สตัย์สจุรติ  

นายกนก จันทร์ขจร  ผู้เชี่ยวชำญทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรโรงเรียน บริหำรงำนบุคคล 

นกัวิชำกำร และนักสงัคมศำสตร์ ที่ได้รบักำรยกย่องสรรเสรญิจำกผูท้ีอ่ยู่ในวงกำรศกึษำ

ทุกระดับ  นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม  ปรำชญ์ชำวบ้ำนผู้เป็น “ครูธรรมชำติ ผู้ปลูกต้นไม้

ในใจคน” และ “แบบอย่ำงของครูชีวิต ต้นธำรคิดกำรเรียนรู้” ได้รับรำงวัลครูยิ่งคุณ 

มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี  นายสมพงษ์ พละสูรย์  ผู้เป็นทั้งครู ศึกษำนิเทศก์ 

นักวิชำกำรศึกษำ รองเลขำธิกำรคุรุสภำ และนักประพันธ์  ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง 

นำมปำกกำ “ค�ำหมำน คนไค”  นางสาวกรองทอง ประจักษ์จิตต์  ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้เป็นปูชนียบุคคลทั้งในกำรปฏิบัติรำชกำรและ 

ในกำรสอน ทีศ่ษิย์เรยีกอย่ำงเคำรพรกัว่ำ “อำจำรย์แม่”  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์

เพ็ญแข วัจนสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิวิชำภำษำไทยแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่มีผลงำน

วชิำกำรเผยแพร่ในวงกำรศกึษำด้ำนวิชำภำษำและวัฒนธรรมไทย เป็นนกัเขยีนมำตัง้แต่
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อำยุ ๑๕ ปี มีผลงำนทั้งนวนิยำย เรื่องสั้น บทกวี บทวิทยุ บทโทรทัศน์ และงำนแปล 

 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วีระ สัจกุล  รองอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย หลังเกษียณอำยุรำชกำร เป็นอธิกำรบดีคนแรกสถำบันอำศรมศิลป์ 

ผู้มีผลงำนออกแบบและผลงำนวิจัยด้ำนสถำปัตยกรรมครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ ปุ้งเผ่าพันธ์  “ครูไร้อบำย” แห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำน

จอมบึง ผู้เน้น “กำรปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น ท�ำเป็นตัวอย่ำง”  นายปัญญา เพ็ชรชู

ครศูลิปะแห่งวทิยำลยัเพำะช่ำง ผูม้ผีลงำนวำดภำพคนเหมอืนทีม่ฝีีมอืระดบัแถวหน้ำของ

ประเทศไทย จนได้รบัรำงวลั “ศำสตรเมธ”ี และรำงวลั “ต้นธำรศลิป์” รองศาสตราจารย์

ดอกเตอร์ปรีชา เนาว์เย็นผล  ผู ้เชี่ยวชำญวิชำคณิตศำสตร์ที่มีกลวิธีกำรสอน 

ด้วยกำรบรูณำกำรวชิำคณิตศำสตร์ ภำษำไทย และศลิปะเข้ำด้วยกนั  นายเฉลมิ บวัเกตุ  

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนำรี)  ผู้อุทิศตนให้แก่

กิจกรรมลูกเสือตลอดชีวิตกำรเป็นครู แม้เกษียณอำยุรำชกำรแล้วก็ยังเป็นวิทยำกร

ลูกเสือตำมโรงเรียนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง นายสกล พงศ์สุขรัตน์  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ที่มีใจรักด้ำนกีฬำและดนตรี ได้น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำร่วมกับศิลปะมวยไทย

และกำรตีกลองสะบัดชัย สอนให้นักเรียนได้รับควำมส�ำเร็จน�ำไปประกอบอำชีพได้  

นายสเุทพ   แสวงธรรม  ผูบ้รหิำรกำรศกึษำทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์

ในกำรบริหำรสูง ได้บริหำรกำรศึกษำในต�ำแหน่งต่ำงๆเกือบทุกต�ำแหน่งอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงงดงำม นางสนทยา เทพสงวน  ครผููอ้ทุศิตน

สอนศิษย์ในจังหวัดสมุทรปรำกำรมำตลอดเวลำ ๓๗ ปี ได้รับรำงวัล “ครูมืออำชีพ

เสมำทอง” เป็นประจักษ์พยำน  และนางสาวพรกนก ขวัญซ้าย  ครูผู้อุทิศตนดูแล

เด็กอนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคม องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ท่ำชะมวง จังหวัดสงขลำ จนวำระสุดท้ำยของชีวิต

  คณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือประวัติครูขอขอบคุณหน่วยงำนรำชกำรและบุคคล

ผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณำให้ข้อมูลเพื่อให้ประวัติครูทุกคนมีควำมสมบูรณ์ ปรำกฏแก่

สำธำรณชนตลอดไป

คณะท�างานจัดท�าหนังสือประวัติครู

๑๖ มกรำคม ๒๕๖๑
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นางฉอ้อน  ปราบใหญ่

๓๔
       สารบญั
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นางประคณิ  ชมุสาย ณ อยธุยา

๔๐
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รองศาสตราจารย์ คณุหญงิเตม็สริ ิ บณุยสงิห์

๔๘
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ศาสตราจารย์พิเศษ คณุรญัจวน  อินทรก�าแหง

๕๖
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ศาสตราจารย์กิตตคิณุ สทุธิลกัษณ์  อ�าพนัวงศ์

๖๗
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นายนิตย์  ถิระกิจ

๗๖



12 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายสุเจตน์  องิคะสุวณชิย์

๘๓
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นายรังสรรค์  คงเทีย่ง

๙๓
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นายจ�ารูญ  ศรีพระราม

๑๐๒
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นายเฉลิม  ศริิวชิยั

๑๑๐



16 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายกนก  จันทร์ขจร

๑๑๗
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นายวบูิลย์  เขม็เฉลมิ

๑๒๕
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นายสมพงษ์  พละสูรย์

๑๓๖
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นางสาวกรองทอง  ประจกัษ์จติต์

๑๔๔
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รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เพญ็แข  วจันสนุทร

๑๔๙
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รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วีระ  สจักลุ

๑๕๖
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ  ปุง้เผ่าพนัธ์

๑๖๖
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นายปัญญา  เพ็ชรชู

๑๗๓
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รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรชีา  เนาว์เยน็ผล

๑๘๑



25ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายเฉลิม  บัวเกตุ

๑๘๙



26 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายสกล  พงศ์สุขรตัน์

๑๙๔



27ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายสุเทพ  แสวงธรรม

๒๐๐



28 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นางสนทยา  เทพสงวน

๒๐๖



29ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นางสาวพรกนก  ขวัญซ้าย

๒๑๒
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ภาคผนวก
นามานุกรมครู (ทีพ่มิพ์ประวัติแล้ว)

๒๑๙
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มาตรฐานที่   ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ

มาตรฐานที่   ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ โดยค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่   ๓ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ

มาตรฐานที่   ๔ พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

มาตรฐานที่   ๕ พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ

มาตรฐานที่   ๖ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่   ๗ รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีระบบ

มาตรฐานที่   ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่   ๙ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถำนศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์

มาตรฐานที่  ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์

มาตรฐานที่  ๑๑ แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ

มาตรฐานที่  ๑๒ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถำนกำรณ์

ค�าส่ังแต่งตัง้คณะท�างานจดัท�าหนงัสอืประวัติครู

๒๕๘

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
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มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกำรศึกษำ ต้องมวิีนัยในตนเอง พฒันำตนเองด้ำนวชิำชพี บคุลกิภำพ

 และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมอืงอยูเ่สมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชำชีพ 

 และเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๓. ผู้ประกอบวิชำชพีทำงกำรศึกษำ ต้องรกั เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ให้ก�ำลงัใจ

 แก่ศิษย์  และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเสมอหน้ำ

๔. ผูป้ระกอบวิชำชพีทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสรมิให้เกิดกำรเรยีนรู ้ทกัษะ และนสิยัทีถ่กูต้อง

 ดงีำมแก่ศษิย์และหรอืผูรั้บบริกำร ตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ  ด้วยควำม

 บริสุทธิ์ใจ

๕. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย 

 วำจำ และจิตใจ

๖. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท�ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญ ทำงกำย 

 สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของศิษย์ และหรือผู้รับบริกำร

๗. ผู ้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค

 โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
๘. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม
๙. ผูป้ระกอบวิชำชพีทำงกำรศึกษำ พงึประพฤตปิฏิบตัตินเป็นผูน้�ำในกำรอนรุกัษ์และพฒันำ

 เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์

 ของส่วนรวม และยึดมั่น ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

 ทรงเป็นประมุข



ประวัติครู
 ๒๕๖๑
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นางฉอ้อน  ปราบใหญ่

พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๕๕๗

	 	 	 างฉอ้อน	ปราบใหญ่	(สกุลเดิม	เฟื่องชูนุช)	เกิดเมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	

	 	 	 พ.ศ.๒๔๖๒		ทีบ้่านพกัในสถานตี�ารวจภธูรล�าหนิ	อ�าเภอหนองจอก	จงัหวดั

	 	 	 มีนบุรี	 (ป ัจจุบันคือสถานีต�ารวจนครบาลล�าหิน	 เขตหนองจอก	

กรุงเทพมหานคร)	 เป็นบุตรคนที่	 ๒	 ของนายสิบต�ารวจโททองค�า	 และนางป่วน	

เฟื่องชูนุช		มีพี่		๑	คน	คือ	นายทองอยู่		และน้อง	๒	คน	คือ	นายเข้ม	และนายประสิทธิ์		

เฟื่องชูนุช		ทุกคนถึงแก่กรรมแล้ว	

	 เมื่ออายุ	 ๖	 ขวบ	 บิดาน�าไปฝากเรียนที่วัดสังฆราชา	 เขตลาดกระบัง	 เรียน

ชัน้ประถมสามญั	๓	ปี	(ชัน้ประถมปีที	่๑-๓)	แล้วเรียนต่อทีโ่รงเรยีนเศรษฐบตุรบ�าเพญ็	

มีนบุรี		เรียนจบชั้นมัธยมต้น		ต่อมาสมัครสอบวิชาครู	ได้วุฒิประโยคครูพิเศษประถม	

(พ.ป.)	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๔

	 นางฉอ้อนได้เป็นครทูีโ่รงเรยีนประชาบาล	อ�าเภอมนีบรุ	ีเมือ่	พ.ศ.๒๔๗๗	ต่อมา

ย้ายมาเป็นครโูรงเรยีนประชาบาลต�าบลบางมด	เขตบางขนุเทยีน	(ปัจจบุนัคอืโรงเรยีน

นาหลวง)	 เป็นครูได้	 ๖	 ปีก็ลาออกมาท�างานเป็นสมุห์บัญชีให้บริษัทเอกชนในจังหวัด

สมุทรปราการ	 ด้วยใจรักในอาชีพครูจึงลาออกมาสอนที่โรงเรียนอัสสละพียะฮ์ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาษาวิทยาและบริหาร

โรงเรียนมาเป็นเวลา ๖๐ ปี ถึงแม้โรงเรียน

จะตั้งอยู่ในเขตชุมชนชาวพุทธ คริสต์ 

และอิสลาม แต่นักเรียนก็สามารถเรียน

และท�ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างสามัคคี

กลมเกลียว

น
’

‘
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ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในอ�าเภอยานนาวา	 กรุงเทพฯ	 ต่อมาได้ก่อตั้งโรงเรียน 

อาษาวิทยาขึ้นที่อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๙๗	ท�าหน้าที่

ครูผู้สอน	 เจ้าของโรงเรียน	 และผู้จัดการตลอดมา	 จน	 พ.ศ.๒๕๑๖	 ท�าหน้าที่เป็น 

ผู้รับใบอนุญาต	เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียน	นิเทศการสอนให้ครู	และอบรม

นักเรียน	จนถึงแก่กรรม	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๕๗

	 การก่อตั้งโรงเรียนอาษาวิทยาขึ้น	 ใน	พ.ศ.๒๔๙๗	นั้น	 เนื่องจากพื้นที่อ�าเภอ

พระประแดง	มโีรงเรยีนเอกชนอยูเ่พยีง	๒	โรงเรยีน	ประชากรมจี�านวนมากทัง้ทีน่บัถือ

ศาสนาพุทธและอิสลาม	ผู้ปกครองบางคนต้องส่งบุตรหลานไปเรียนที่ต่างอ�าเภอ	และ

กรุงเทพฯ	 นางฉอ้อนมีประสบการณ์ในอาชีพครูมาก่อน	 จึงคิดก่อตั้งโรงเรียนเอกชน

ขึ้นในที่ดินของวัดอาษาสงคราม	 โดยได้รับอนุญาตจากทางวัด	 เปิดสอนช้ันประถม		

ปีที่	๑	-	๔		ในปีแรกมีนักเรียน	๑๕๕	คน	ครู	๕	คน	นางฉอ้อนท�าหน้าที่สอนและบริหาร

โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ	 เป็นที่ไว้วางใจจากทางวัด	 ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามา

เรียนมากขึ้น	 โรงเรียนให้ความร่วมมือ	 และเป็นผู้น�าในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่

ชุมชน	วัด	และมัสยิด	 ในวันส�าคัญทางศาสนา	วันส�าคัญอื่นๆ	และเทศกาลประเพณี

ในชุมชนของคนไทยเชื้อสายรามัญ	จีน	และมุสลิม	ท�าให้เกิดความร่วมมือทั้งบ้าน	วัด	

และโรงเรียน	ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน		ดังทีพ่ระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร)	เจ้าอาวาส

วัดอาษาสงคราม	พระอารามหลวง		ได้กล่าวถึงการท�างานของนางฉอ้อน	ในหนังสือ

อนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพอาจารย์ฉอ้อน	ปราบใหญ่		ว่า		“อาตมาได้ย้ายมาอยู่

วัดอาษาสงครามแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๗ เป็นเวลาเดียวกันกับโรงเรียน

อาษาวิทยาเปิดท�าการเรียนการสอนพอดี มีครูและนักเรียนไม่มากนัก มีอาคารเรียน 

๒ ชั้นเพียง ๑ หลัง ด้วยความสามารถของ ร.อ. เจตน์ และ อาจารย์ฉอ้อน ปราบใหญ่ 

เป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน ได้ใช้ความอุตสาหะวิริยะด�าเนินการให้โรงเรียน

เจริญเติบโตขึ้นโดยล�าดับ อาจารย์ฉอ้อนได้ใช้สติปัญญาความสามารถ และ

ความโอบอ้อมอารี สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 

และพร้อมกนันัน้ได้อนเุคราะห์ให้เดก็ยากจนและศษิย์วดัได้เรยีนโดยไม่เสยีค่าเล่าเรยีน

อีกด้วย” 
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	 สอดคล้องกับที่นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด

สมุทรปราการ	 ได้กล่าวถึงการก่อตั้งโรงเรียนของนางฉอ้อนไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว

ว่า	“…บคุคลใดทีม่สีายตากว้างและมองการณ์ไกล ผลงานในทางปฏิบติัย่อมมปีระโยชน์

แก่สังคมในทางสร้างสรรค์…อาจารย์ฉอ้อน ปราบใหญ่ ผู้มีใจรักในอาชีพครู ก็เป็น

บุคคลเช่นนั้น โดยอาจารย์ฉอ้อนเห็นความส�าคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง

ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระในทางจัดการศึกษาของทางราชการ และช่วยให้การศึกษา

อบรมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวพระประแดง และอ�าเภอใกล้เคียง…”

	 เมื่อโรงเรียนอาษาวิทยาเปิดสอนได้เพียง	๔	ปี	ก็มีจ�านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	

แสดงถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นมากขึ้น

เรื่อยๆ	 นางฉอ้อนจึงได้ขยายชั้นเรียน	 โดยขออนุญาตเปิดสอนถึงช้ันมัธยมปีที่	 ๓	

จ�านวนบคุลากร	อาคารสถานทีก่เ็พิม่มากขึน้	รองรบัจ�านวนนกัเรยีนนบัพนัคน	นกัเรยีน

ที่เรียนจบจากโรงเรียนอาษาวิทยาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียน	 และสถาบัน

การศึกษาอื่นๆ	 หรือออกไปประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ	 และเป็นประโยชน์กับ

สังคม	 สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า	 ประพฤติดี	 มีวินัย	 ตั้งใจศึกษา	 และคติธรรม

ประจ�าโรงเรียน	 หรือประจ�าตัวนักเรียน	 คือ	 สุวิชาโน	 ภวโหติ	 (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
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	 นอกจากการขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมแล้ว	 นางฉอ้อนยังเห็นความส�าคัญ

ของการศึกษาระดับอนุบาล	 เพราะเป็นวัยที่สามารถพัฒนาความพร้อมที่จะเรียนรู้

ทกุด้าน	เป็นรากฐานการเรียนในระดับทีสู่งข้ึน	และเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง	

นางฉอ้อนจึงขออนุญาตเปิดสอนระดับอนุบาล	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๔		นับเป็นโรงเรียนแรก

ของอ�าเภอพระประแดง

	 นางฉอ้อนสามารถบริหารโรงเรียนจนประสบความส�าเร็จทั้งด้านคุณภาพ

และปริมาณ	 ในด้านการสอน	 นางฉอ้อนก็ท�าหน้าที่ครูผู้สอนได้น่าประทับใจ	 จนศิษย์

อาษาวิทยา	 ที่ยังจ�าวิธีสอนของนางฉอ้อนได้ดีคือ	 นายสามารถ เขตเผชิญไทย 

รองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง	 อ�าเภอพระประแดง	 ได้กล่าวถึงการสอนของ

นางฉอ้อนไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่า		“…ท่านสอนให้ผมเป็นหนอนหนังสือ ชอบอ่าน

หนังสือทุกชนิด ท่านเป็นครูที่จริงจังในการสอน… สอนด้วยวิญญาณครูอย่างแท้จริง 

จึงท�าให้นักเรียนมีความแข็งแกร่งและอดทนทุกคน…”

	 โรงเรียนอาษาวิทยาตั้งอยู ่ในวัดอาษาสงคราม	 ซ่ึงเป็นพระอารามหลวง	

แวดล้อมไปด้วยชมุชนทัง้ชาวไทย	และชาวไทยเชือ้สายมอญ	จนี	มสุลมิ	ทีน่บัถอืศาสนา

แตกต่างกัน	 ทั้งพุทธ	 คริสต์	 และอิสลาม	 แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคีกัน	

ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ		เมื่อนางฉอ้อนมาบริหารโรงเรียนตลอด	๖๐	ปีนั้น	ยิ่งท�าให้ชุมชน

ดังกล่าวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 นักเรียนอาษาวิทยาทุกเช้ือชาติ	

ทุกศาสนา	 สามารถเรียนและท�ากิจกรรมด้วยกันได้โดยไม่แบ่งแยก	 นับว่าเป็นเรื่อง

น่าอัศจรรย์	 ซึ่งโรงเรียนสามารถปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเติบโต

ไปอยู่ในสังคมร่วมกันต่อไป	 เพราะนางฉอ้อนเป็นผู้ส่งเสริม	 ชักชวนให้นักเรียน	 พ่อ

แม่	 ผู้ปกครอง	 และหน่วยงานองค์กรต่างๆ	 มาท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความเต็มใจ	

โดยมีโรงเรียนอาษาวิทยาเป็นศูนย์กลาง	ทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้นเอง	และหน่วยงานอื่นจัด		

นางฉอ้อนจะส่งครูและนักเรียน	 รวมทั้งตนเองไปเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น	 จึงไม่

น่าแปลกใจที่จะเห็นนักเรียนอาษาวิทยาทุกคน	 ทั้งพุทธ	 คริสต์	 และอิสลาม	 เต็มใจ

เข้าเรียนธรรมะที่พระสงฆ์เข้ามาสอนทุกบ่ายวันศุกร์	 เพราะโรงเรียนอาษาวิทยา

เป็นศูนย์ธรรมศึกษามาตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๑๑	จนถึงปัจจุบัน	สมกับที่โรงเรียนได้รับรางวัล
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สถานศึกษาจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

	 ความส�าเร็จในการเป็นครูของนางฉอ้อน	 คือการก่อตั้งโรงเรียนอาษาวิทยา	

จากโรงเรียนเล็กๆ	 มีอาคารหลังเดียวสอนเพียงชั้นประถม	 พัฒนาขึ้นจนประสบ

ความส�าเร็จ	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา	

เรื่องที่น่าภูมิใจในความส�าเร็จนี้คือ	 การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ชาวพระประแดง	

และอ�าเภอใกล้เคียง	 บรรดาศิษย์ที่เรียนจบได้กลับมาเยี่ยมเยียนช่วยเหลืองาน	

และกจิกรรมของโรงเรยีนควบคูไ่ปกับสร้างชื่อเสยีงใหต้นเอง	ครอบครวั	และโรงเรียน	

ดังถ ้อยค�าของบุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งต ่างๆ	 ในขณะนั้นกล ่าวไว ้ในหนังสือ 

เล่มดังกล่าว	เช่น

 พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร)	 เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม	 “…๖๐ ปีของ

อาจารย์ฉอ้อน ที่อาตมาพบเห็น มุ่งเน้นปลูกฝังอบรมลูกศิษย์ให้มีความรู้ ให้เป็นคนดี 

ลูกศิษย์ของอาจารย์ในรุ่นแรกๆ นั้น ปัจจุบันประสบความส�าเร็จในชีวิตมากมาย 

หลายคนกลับมาเยี่ยมโรงเรียน รวมทั้งมาช่วยอุปการะวัดด้วย…”

 นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร	 	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ		

“…ท่านเป็นผู ้ก่อตั้งโรงเรียนอาษาวิทยา ด้วยความตั้งใจทั้งอบรมบ่มเพาะ และ 

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้เป็นคนดี…ท่านไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ผลงานของท่าน

ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ศิษย์เก่าที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอาษาวิทยาแห่งนี้

ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานก้าวหน้ามากมายหลายต่อหลายรุ่น…”

 พลเอกกะสณิ  ทองโกมล		ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษกระทรวงกลาโหม		“…ท่านเป็น 

ครูมาตลอดชีวิตและเป็นด้วยความรัก ผมพบลูกศิษย์ของคุณแม่ประสบความส�าเร็จ 

ในหน้าที่การงานมากมาย…”

 นายชลิต เพ็ชรรัตน์ 	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต	 ๑	 	 “…ที่ส�าคัญที่สุดคือการเป็นครูของนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า 

ที่ได้ผ่านการหล่อหลอมทั้งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 

จากอาจารย์ฉอ้อน ปราบใหญ่ จนสามารถเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ…”
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 เกียรติประวัติท่ีได้รับและภาคภูมิใจ	 คือโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ศูนย์ธรรมศึกษาพิเศษ	 ในอุปถัมภ์ของ	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จ

พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก	(วาสน์	วาสโน)	มาต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๑๑	จนถึงปัจจบุนั

	 นอกจากนั้นโรงเรียนอาษาวิทยายังได้รับรางวัลต่างๆมากมายในระยะเวลา

ต่อมา	 เช่น	 พ.ศ.๒๕๓๔	 ได้รับประกาศนียบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก	

จากกระทรวงสาธารณสุข	 	 พ.ศ.๒๕๓๘	 ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น

จากกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.๒๕๔๑	ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน�าร่องในโครงการ

โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๔๕	 ได้รับรางวัล

พระราชทาน	ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ		เป็นต้น

	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุที่ได้รบัพระราชทานคอื	เบญจมาภรณ์ช้างเผอืก	

และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

	 นางฉอ้อน	 สมรสกับ	 เรือเอกเจตน์	 ปราบใหญ่	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 มีบุตร	

๓	คน	คือ	นางปราณี	อินทรขาว		นางศรีวนา	ปานขาว		และนางสุมาลี	อ่อวิเชียร

	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.๒๕๕๖	 นางฉอ้อนเร่ิมป่วยด้วยโรคล่ิมเลือดอุดตัน	

ได้เข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลหลายครัง้	จนกระทัง่ถงึแก่กรรม	เมือ่วนัที	่๑๓	เมษายน	

พ.ศ.๒๕๕๗	สิริอายุได้	๙๔	ปี	๑๐	เดือน		๒๙	วัน

      นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.	หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	อาจารย์ฉอ้อน	ปราบใหญ่	บ.ช.,	

บ.ม.	ณ	เมรวุดัอาษาสงคราม	พระอารามหลวง	ต�าบลตลาด	อ�าเภอพระประแดง	จงัหวดั

สมุทรปราการ		วันเสาร์ที่	๕	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๕๗

	 ๒.	หนังสือ	๙๘	ปี	กระทรวงศึกษาธิการ	พิมพ์ครั้งที่	๑	พ.ศ.๒๕๓๓
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นางประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา

พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๕๕๙

	 	 	 างประคิณ		ชุมสาย	ณ	อยุธยา		เกิดเมื่อวันที่	๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๒	

	 	 	 ที่บ้านซอยพิพัฒน์	 	 ถนนสีลม	อ�าเภอบางรัก	 จังหวัดพระนคร	 เป็นบุตร

	 	 	 คนเดียวของนายแสง	กับนางประคอง		กรองทอง	

	 พ.ศ.	๒๔๖๖	เริม่เข้ารบัการศกึษาทีโ่รงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์		โดยเรยีน

ตั้งแต่ชั้นมูล	ชั้นประโยคประถมบริบูรณ์	กระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมปีที่	๘	ภาษาฝรั่งเศส		

สอบไล่ได้เป็นอันดับที่	๑	ของประเทศในสมัยนั้น		และได้เรียนภาษาอังกฤษอีก	๑	ปี

ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�าเร็จ

การศกึษาอกัษรศาสตรบณัฑติ	(อ.บ.)	พ.ศ.	๒๔๘๓		หลังจากนัน้ได้เข้าเรยีนและส�าเรจ็

อนปุรญิญาครมูธัยม	(ป.ม.จุฬา)		ต่อมาได้ศกึษาต่อระดับปรญิญาโท		ส�าเรจ็การศกึษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	(อ.ม.)	ภาษาฝรั่งเศส	จากคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 และได้ทุนจากสมาคมภาษาฝรั่งเศสให้ไปศึกษาต่อที่

กรุงปารีส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	เป็นเวลา	๑	ปี	ส�าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร

การศึกษาระดับสูงด้านวรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย	จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์		

ครูผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสที่มีความสามารถ

เป็นเลิศในทางกวีนิพนธ์ ได้สร้างผลงานให้เป็นที่

ปรากฏมาเป็นเวลายาวนาน ได้รับยกย่อง

เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

(กวีนิพนธ์) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

น
’

‘
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	 ระหว่างศึกษาที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ได้อ่านหนังสือวรรณคดีช้ันเย่ียม

ของฝรั่งเศสหลายเล่ม	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดที่จะสร้างสรรค์งานที่มีค่าต่อสังคม	

เมื่อกลับมาเป็นอาจารย์มีโอกาสได้ติดตามนายแพทย์และบาทหลวงเข้าไปท�างานที่

แหล่งเสื่อมโทรม	 และมีจิตส�านึกแบบชาวคาทอลิกที่เคร่งครัดว่าควรจะต้องท�าอะไร

เพื่อคนจน	จึงได้เริ่มเขียนบทกวีที่สะท้อนภาพสังคมในเชิงมนุษยธรรม

	 นางประคิณเริ่มประกอบวิชาชีพครูที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์	 จังหวัด

พระนคร	 เป็นเวลา	 ๑	 ปี	 หลังจากนั้นจึงไปสอนที่คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙	โดยท�าหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส		ทั้งนี้เนื่องจาก

ข้อห้ามทางการเมืองสมัยจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 ที่ห้ามคนต่างศาสนาเป็นครูสอน

ถูกยกเลิกไป	 ระหว่างสอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท�างานเป็นครูอาสาสมัคร 

สอนหนังสือให้เด็กในสลัมดินแดง	 ห้วยขวาง	 	 โดยขอความร่วมมือจากนิสิต

คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มาช่วยเป็นครูสอน	 เด็กนักเรียนมีทั้ง

ศาสนาพุทธ	 ศาสนาคริสต์	 และศาสนาอิสลาม	 มีนักเรียนมาเรียนมากขึ้น	 	 ต่อมา

นางประคิณได้รวบรวมเงินทุนส่วนตัวและขอบริจาคเงินจากองค์กรต่างประเทศ		

จัดสร้างศูนย์การเรียนและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้เป็นผลส�าเร็จและขยายงาน

ออกไปเป็นศนูย์การศึกษาสงเคราะห์มทีีท่�าการเป็นอาคารตกึมัน่คงถาวรในล�าดบัต่อมา	

เรียกว่าศูนย์กลางเทวา	นับว่าเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

	 นางประคณิเป็นครทูีศ่ษิย์รกัและให้ความเคารพนบัถือมาก	รองศาสตราจารย์

ดอกเตอร์วไล ณ ป้อมเพชร	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 ศิษย์ผู้หนึ่ง	 ได้กล่าวถึงนางประคิณไว้ในหนังสือ	 “อุชเชนี

ที่เรารัก”	ความตอนหนึ่งว่า

 “เม่ือข้าพเจ้าเข้าเรียนท่ีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 

พ.ศ.๒๔๙๘ ข้าพเจ้าได้พบอาจารย์หญงิท่านหนึง่ ท่าทางใจด ีใบหน้าแสดงความเมตตา 

มรีอยยิม้ทีป่ระทบัใจและได้ทราบว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรัง่เศสซ่ึงข้าพเจ้าจะได้ 

เป็นศิษย์ของท่านเม่ืออยู่ชั้นปีท่ี ๒ พอสืบทราบว่าท่านคือใคร มีบทบาทอย่างไร 

นอกเหนอืจากความเป็นอาจารย์ กย็ิง่รูส้กึชืน่ชม และรอคอยทีจ่ะได้เรยีนกับท่าน  และ
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เมือ่วันนัน้มาถงึ ข้าพเจ้ารูส้กึดีใจ และภมูใิจมากที่ได้เป็นศษิย์ของท่าน นอกจากจะเป็น

อาจารย์ที่มีความรักและเมตตาศิษย์แล้ว ท่านยังสอนหนังสือด้วยความทุ่มเท อธิบาย

กระจ่างแจ้งจนเข้าใจทุกเร่ือง ท�าให้ศิษย์รักเรียนและรักวิชาที่ท่านสอน เวลาที่ไม่มี

การสอน ข้าพเจ้าจะเข้าไปพบท่านเพื่อถามถึงเรื่องอื่นๆ  นอกเหนือจากวิชาที่เรียน

ความสัมพันธ ์ระหว่างครูกับศิษย์จึงเพิ่มมากขึ้น เป ็นความรัก เคารพ และ 

ความสนิทสนมที่ฝังใจ ข้าพเจ้าได้เรียนกับท่านเพียงชั้นปีที่ ๒ เท่านั้น…”

 นายประยอม ซองทอง 	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาวรรณศิลป์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 

ได้กล่าวถึงนางประคิณ	ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “เมื่อข้าพเจ้าสอบเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้ในปี ๒๔๙๙  ท�าให้ได้พบกวีในดวงใจ  หวังจะได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ประคิณ  

ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ใกล้ชิดกับกวีที่โด่งดัง  ในนาม อุชเชนี  ที่มีผลงานก�าลังโด่งดัง

ในหน้าหนังสือพิมพ์สยามสมัย โดยเฉพาะในคอลัมน์ อักษราวลี และนิด นรารักษ์ 

ในคอลัมน์ ชีวิตและโลก และในปลายปีนั้น มีผลงานรวมเล่มเป็นเล่มแรกชื่อชวนฝัน

กินใจว่า “ขอบฟ้าขลิบทอง”  ซึ่งเป็นบทกวีที่มีคุณค่าพวกเราท่องกันได้ปรุแทบทุกบท

ด้วยความซาบซึ้ง…”

 นายพยงค์  คชาใย	 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์สังคีตศิลป์	 	 ธนาคารกรุงเทพจ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นศิษย์และเคยร่วมงานกับ

นางประคิณ	ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “…นักเขียนนามอุโฆษเป็นผู้ให้ข้อคิดและปรัชญาชีวิตในเชิงกวีและพรรณนา

โวหารที่เด่นที่สุด ในนาม นิด นรารักษ ์ ที่เขียนคอลัมน์ ชีวิตและโลก ในสยามสมัย  

เพราะเนื้อหาสอนให้รู้จักความเป็นมนุษย์และธรรมชาติกับการต่อสู้ชีวิต ส่วน อุชเชนี 

เป็นงานกวีนิพนธ์ ถ้อยค�าในบทกลอนของท่านแม้เป็นธรรมดา แต่เต็มไปด้วยพลัง

และความรู้สึกทุกตัวอักษรก็ว่าได้ ผมจึงหลงใหลติดตามผลงานของท่านตลอด นั่นจึง

เป็นห้วงเวลาที่ผมรู้จักท่านเพียงข้างเดียว วันหนึ่ง (ปี พ.ศ.๒๕๐๙) ผมได้มีโอกาส

เข้าไปเรียนหนังสือหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์ แผนกวิชาหนังสือพิมพ์ในคณะสังคม

สงเคราะห์ มหัศจรรย์ก็บังเกิดในหลักสูตรนั้น มีอาจารย์สองท่านมาสอน ดร.สาทิศ 
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อินทรก�าแหง สอนการเขียนบทบรรณาธิการ และอาจารย์ประคิณ  ชุมสาย  มาสอน

วิชาการประชาสัมพันธ์ (ซึ่งผมอาศัยท�ามาหากินเลี้ยงชีพ) ผมจึงปลื้มที่สุด อาจารย์

เป็นคนพูดจานุ ่มนวลทั้งกิริยามารยาทเป็นอาจารย์  วลีที่ท่านมักพูดติดปากว่า 

ทีเดียวเจียว ฟังรื่นหูมาก  หากจะกล่าวอย่างพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาด

ด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ศิษย์อย่างเราจึงรักและเคารพอาจารย์

ตลอดมา…”

		 นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศแล้ว	 นางประคิณ

ยังมีความสามารถในทางกวีนิพนธ์	 โดยได้สร้างผลงานออกมาให้ปรากฏจ�านวนมาก		

ต่อมาได้ลาออกราชการไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์อยู่ที่บริษัทเซลล์

แห่งประเทศไทย		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๐	ได้เลือ่นต�าแหน่ง	เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกประชาสมัพนัธ์	

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๗	เป็นรองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์	

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 	 เป็นที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพจ�ากัด	 ใน	

พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 หลังจากนั้นจึงได้มาช่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	

แม้ว่าจะลาออกจากงานราชการมาแล้วด้วยความสนใจและมีความรู ้	 มากด้วย
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ประสบการณ์	 ความถนัดทางด้านภาษาจึงได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ 

คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ในด้านงานประพนัธ์นบัว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ความเข้าใจในสมบตัิ

วรรณศิลป์ของไทยซึ่งเห็นความเสนาะเพริศแพร้วของเสียง	ล�าน�า	จังหวะในกวีนิพนธ์	

ด้วยการน�าวรรณศิลป์	 ตามขนบนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์กวีนิพนธ์

ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม	มุ่งให้ความหวัง	ให้พลัง	ปลอบประโลม	ให้ผู้อ่านมีก�าลังใจ

ต่อสู้ชีวิต	 มุ่งสร้างศรัทธาในพลังแห่งอุดมคติของมนุษย์ว่า	 จะเป็นจุดเริ่มต้นของ

การสร้างโลกน้ีให้สงบงดงาม	 ผลการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นกวีผู้มีอัจฉริยภาพ	 ซึ่งใช้วรรณศิลป์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคม

ด้วยการส่งสารที่ทรงพลัง	 สร้างแรงบันดาลใจแก่กวีรุ่นหลัง	 ได้สร้างสรรค์ผลงาน

การประพันธ์จนท�าให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกวีหญิงหัวก้าวหน้าในยุคนั้น

	 นางประคิณเริ่มประพันธ์บทกลอนตั้งแต่เข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				

โดยบทกวีในระยะเริ่มแรกมีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ	 หรือความรัก	 ที่เรียกกันว่า

แนว	“สายลมแสงแดด”	 เช่น	บทกวีเรื่องแรก	ซึ่งประพันธ์ขึ้นในปี	พ.ศ	๒๔๘๙	เป็น

บทกลอนสั้นๆ	ชื่อ	“มะลิ”	เป็นบทพรรณนาความงามของดอกมะลิ	ลงพิมพ์ในหนังสือ	

บ้านกบัโรงเรยีน	โดยใช้นามปากกาว่า	“มะลิสด”	บทกลอนเรือ่งแรกในโลกวรรณกรรม

เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการชักชวน	 ของหม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 ต่อมาเกิดแรงบันดาลใจ																

ที่จะสร้างสรรค์บทกวีในแนวเรียกร้องความตระหนักรู ้ในสภาพปัญหาของสังคม	

พร้อมทั้งสร้างจิตส�านึกในอันที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น	 จึงได้เปล่ียนแนว

การประพันธ์จากแนวรัก	 แนวชื่นชมธรรมชาติ	 มาเป็นการเสนอสภาพสังคมที่ขาด

ความเป็นธรรม	ความทกุข์ยาก	และชวีติอนัล�าเคญ็ของผูด้้อยโอกาสในสังคม	โดยเสนอ

บทกวีเรื่อง	“ใต้โค้งสะพาน”	เป็นเรื่องแรกของแนวนี้	บทกวีเรื่องนี้ลงพิมพ์ในนิตยสาร

ชือ่การเมอืง	ต่อจากน้ันได้เสนอบทประพนัธ์แนวดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งในนติยสารอืน่ๆ

ในขณะนั้นด้วย	เช่น	กระดึงทอง	สยามสมัย	เป็นต้น

	 ส่วนบทความเรียงร้อยแก้วแนวสะท้อนสังคม	ในนามปากกา	“นิด นรารักษ์” 

ที่นับได้ว่ามีความเข้มข้นในเนื้อหาไม่ด้อยไปกว่าบทกวีนั้น	 ส่วนใหญ่ประพันธ์ระหว่าง	
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พ.ศ.๒๔๙๕	-	๒๔๙๗	ผลงานประพันธ์อื่นๆ	เช่น	บทอาศิรวาทราชสดุดีและบทกลอน

ในวาระต่างๆ	 ตามที่ได้รับการร้องขอทั้งจากมิตรสหายและหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้ง

การประพนัธ์ให้วารสารโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	เป็นต้น	โดยเฉพาะบทความเรยีง

และบทเพลงขับร้องในคริสต์ศาสนา	 ได้ประพันธ์อย่างต่อเนื่อง	 โดยถอดจาก

ภาษาฝรั่งเศสมาเป็นเนื้อร้องภาษาไทย	 เพราะได้รับความไว้วางใจจากชาวคริสตจักร	

ในการสรรหาเนือ้ความให้ลงกบัตวัโน้ตโดยไม่เพีย้นเสียง	ทัง้ยงัคงความเป็นค�าประพนัธ์	

คือ	มีสัมผัสไพเราะ	ทั้งเนื้อร้องและท�านองสมบูรณ์แบบด้วยเชิงชั้นวรรณศิลป์

	 ผลงานการประพันธ์ของนางประคิณมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีชื่อเสียง

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	ได้แก่	หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ขอบฟ้าขลิบทอง	มีบทกวี

ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบทกวีที่ดีที่สุดบทหนึ่ง	 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้น�ามาบรรจุ

ไว้ในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	คือ	บทกวีชื่อ	“อยู่เพื่อใคร”	นอกจากนั้นก็มี

รวมบทกวีนิพนธ์ดาวผ่องนภาดิน	 	 เพียงแค่เม็ดทราย	 (งานเขียนร้อยแก้ว)	 อัษมา	

ผลงานแปลจากนทิานพืน้บ้านจนี	หิง่ห้อย	ผลงานแปลจากบทกวขีองระพนิทร์นาถ	ฐากรู		

แปลร่วมกับศาสตราจารย์ดอกเตอร์ระวี	ภาวิไล		รายศิลาเรียง		รวมผลงานประพันธ ์

ทั้งบทกวี	 บทความเรียง	 และ	 กลอนเปล่า	 นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านคริสต์ศาสนา 

รวมฉบบัอกี	๓	เล่ม	คอื		แนะแนวการศกึษาเรือ่งความรกัในแบบของ	“มนษุย์”	เค้าโครง

เพ่ือเพศศึกษา	 ชีวประวัตินักบุญหลุยส์	 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส	 และชีวประวัติ 

นักบุญฟรังซัวส์แห่งซาลส์

		 นางประคิณ	 ได้สร้างงานวรรณกรรมอันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าย่ิงของ

ประเทศชาติ	 เพื่อเยาวชนรุ่นหลังมีโอกาสได้อ่านและสร้างแรงบันดาลใจ	 อันเป็น

การจรรโลงและรังสรรค์วัฒนธรรมในด้านวรรณศิลป์ให้อยู่ย่ังยืนสืบไป	 อิทธิพลต่อ

นักวรรณกรรมร่วมสมัย	 ด้วยเนื้อหาอันจับใจและชั้นเชิงวรรณศิลป์อันโดดเด่น

แพรวพราย	ประกอบทัง้ผลงานทีม่จี�านวนมาก	ทัง้มกีารถ่ายทอดเผยแพร่อย่างยาวนาน	

ในหลากหลายลักษณะ	 ในสื่อทุกประเภท	 ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้วรรณกรรมของ

กวีและนักเขียน		มีโอกาสสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเขียนและ

กวีในรุ่นต่อๆมาอย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะบทร้อยกรองในนามปากกา	 อุชเชนี	 นั้น	
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มีอิทธิพลต่อเส้นทางวรรณกรรมไทยเป็นอย่างมาก	 โดยได้เป็นต้นแบบรวมทั้งสร้าง

แรงบันดาลใจต่อนักเขียนกวีและนักอ่านจ�านวนมากต่อมาก	 แม้ในปัจจุบันผลงาน

วรรณกรรมของนางประคิณยังได้รับการยกย่อง	 น�าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน 

ทางศิลปะค�าประพันธ์วิชาภาษาไทยในระดับต่างๆ	

	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปิน

แห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์	พ.ศ.	๒๕๓๖	กล่าวไว้ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนั	ความตอนหนึง่ว่า

   “….บทกวีของอุชเชนีในหนังสือ ขอบฟ้าขลิบทอง นั้น เป็นเสมือนคัมภีร์หรือ

ต้นแบบของนกักลอนในรุน่ของเขา โดยรบัทัง้การใช้ถ้อยค�าและวธิเีขยีนไปเป็นแบบฉบบั 

เฉพาะกลุม่นกักลอนฝีมอืดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ที่มีโอกาสแสดงผลงานทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔  เรียกว่ากลุ่มนักกลอนบางขุนพรหม 

น้ัน นับถือ อุชเชนี เป็นครู สามารถท่องบทกวีของ อุชเชนี ได้เป็นบทๆ ส่วนตัว

ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ก็ได้น�าวลีและความจากความเรียงเรื่อง ตรงมุมที่ไม่มีใคร

เอาใจใส่บทประพันธ์ของ นิด นรารักษ์  ซึ่งเป็นนามปากกาของอาจารย์ประคิณน�าไป

เป็นชื่อบทกลอน รวมทั้งขึ้นต้น บทกลอนบทหนึ่งของเขา…”

		 ด้วยผลงานวรรณกรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการวรรณกรรม	

นางประคิณจึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขา

วรรณศิลป์	 (กวีนิพนธ์)	ประจ�าปี	พุทธศักราช	๒๕๓๖	และได้รับรางวัลนราธิป	จาก

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 นางประคิณ	สมรสกับ	หม่อมหลวงจิตสาร	ชุมสาย		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙		มีบุตร	

๓	คน	คือ	พันตรีปานสรวง	นายปวงสรร	และนางสาวปริสุทธิ์		ชุมสาย	ณ	อยุธยา	

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	

			 นางประคิณเป็นผู ้นับถือศริสต์ศาสนาอย่างเคร่งครัด	 ปวารณาตัวเป็น

คริสตศาสนิกชนมาตลอดชีวิต	 ได้อุทิศตนเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนามาอย่าง

สม�่าเสมอตั้งแต่ยังท�างานในหน้าที่ต่างๆ	 และเมื่อพ้นภาระหน้าที่การงานแล้ว	 จึงได้

ทุ่มเทให้กับกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 กระทั่งเร่ิมมีอาการ
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ป่วยเป็นมะเร็งล�าไส้	 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล	 กระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที	่ 

๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุ	๙๖	ปี		๘	เดือน	๑	วัน		

                                            นายยุทธ โตอดิเทพย์   

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.	 หนังสือ	 “อุชเชนีที่เรารัก”	 	 ประคิณ	 ชุมสาย	 ณ	 อยุธยา	 จัดพิมพ์โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 	 ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๕๙

		 ๒.	หนังสือ	“ก้าวเข้าสู่	๘	นักษัตรอุชเชนี”		จัดพิมพ์โดยมูลนิธิจ�านง	รังสิกุล	

พ.ศ.	๒๕๕๙

		 ๓.	 หนังสือ	 “ปานมณีรุ้ง”	 บทกวีนิพนธ์คัดสรรของศิลปินแห่งชาติ	 สาขา

วรรณศิลป์”	พ.ศ.	๒๕๕๓

		 ๔.	หนังสืองานวิจัย	“องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ	:	ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา”	

โดย	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดอกเตอร์กาญจนา		เงารังสี		พ.ศ.	๒๕๕๓
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รองศาสตราจารย์

คุณหญิงเต็มสิริ  บุณยสิงห์

พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๖๐

ผู้มีความรอบรู้ในวิชาการด้านต่างๆ 

อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านการศึกษา บริหาร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมิตร ตั้งแต่ยังเป็น “โรงเรียนมัธยม

หลังคาจาก” เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียน

ที่ทันสมัยในเวลาเพียง ๘ ปี

	 	 	 องศาสตราจารย์	คุณหญิงเต็มสิริ		บุณยสิงห์		ชื่อและสกุลเดิม	(สมถวิล	

	 	 	 ศลิปี)	เกดิเมือ่วนัที	่๓๐	เมษายน	พ.ศ.๒๔๖๔	ทีบ้่านซอยต้นสน	ถนนเพลนิจติ	

	 	 	 จังหวัดพระนคร	 เป็นบุตรของ	 นายพลต�ารวจตรี	 หลวงศิลป์ประสิทธิ์	

(ตาบ	 ศิลปี)	 และนางศิลป์ประสิทธิ์	 (ตาบทิพย์)	 มีพี่	 ๑	 คน	 (ถึงแก่กรรมตั้งแต่

ยังเล็ก)	มีน้อง	๔	คน	คือ	นางมานี	ศิลป์ประสิทธิ์		เด็กชายอัมพร	เด็กชายอภัย		และ

นายอ�าพน		ทุกคนถึงแก่กรรมหมดแล้ว

		 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนอนุศึกษา	

เรยีนชัน้มธัยมตอนต้นทีโ่รงเรยีนวดัมหาพฤฒาราม	เมือ่บดิาย้ายไปรับราชการทีจั่งหวดั

เชยีงใหม่	จึงเรยีนชัน้มธัยมตอนปลายทีโ่รงเรยีนวฒัโนทยัพายัพ	จนจบช้ันมธัยมบรบิรูณ์	

(ชาย)	คอืชัน้มธัยมปีที	่๘	โดยสอบได้เป็นล�าดับที	่๑	ของมณฑลพายัพ	ซ่ึงเป็นล�าดบัที	่๗	

ของประเทศ		แล้วเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ได้รับพระราชทานปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑติ	(อ.บ.)		และ

ได้รบัอนปุรญิญาครมูธัยม	(ป.ม.จุฬา)	ด้วย		ต่อมาเมือ่รับราชการแล้วได้ศกึษาต่อระดบั

ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาและแนะแนว	จาก	Western	Washington	Collage	

ร ’
‘
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of	Education	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๙๘	

		 รองศาสตราจารย์	คุณหญิงเต็มสิริเข้ารับราชการเมื่อ	พ.ศ.๒๔๘๕	ที่โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ	 ต่อมา

มีการจัดตั้งหน่วยสาธิต	แผนกฝึกหัดครูมัธยม	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น	และในป ี

การศึกษา	๒๔๙๗	จึงเปลี่ยนฐานะจากหน่วยสาธิตฯ	เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัย

วิชาการศึกษาปทุมวัน	 (ปัจจุบันคือ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปทมุวนั)		รองศาสตราจารย์	คณุหญงิเตม็สิร	ิได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีอ่าจารย์ใหญ่

คนแรกของโรงเรยีน	ท�าหน้าทีน่ี้ได้เพยีงหนึง่ปีกล็าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท	เมือ่กลบั

มาแล้วจึงได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนมธัยมสาธติวทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร	

(ปัจจุบันคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม))	

ตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๐๐	 -	 ๒๕๑๑	 	 แล้วย้ายมารับราชการเป็นหัวหน้าภาควิชาสาธิตและ

ทดลอง	 และปฏิบัติการสอนที่คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร	 โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์	 จนเกษียณอายุราชการ	 เมื่อ	

พ.ศ.๒๕๒๕

		 โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	 เป็นโรงเรียนที่เคย

สังกัดกรมวิสามัญศึกษา	มาก่อน	ต่อมาโอนมาอยู่ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู	ในก�ากับ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	 เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๐	ที่รองศาสตราจารย์	 คุณหญิง

เต็มสิริมาเป็นอาจารย์ใหญ่นั้น	 โรงเรียนตั้งอยู่กลางทุ่งนา	 ซึ่งเคยเป็นที่เลี้ยงวัวในช่วง

สงครามมหาเอเชยีบรูพา	โรงเรยีนประกอบด้วยอาคารเรยีนสองหลงั	สร้างด้วยไม้ยกพืน้

สูงจากพื้นดิน	๑	 เมตร	หลังคามุงจาก	ฝากั้นห้อง	และรอบอาคารท�าจากไม้กระแชง

และเสื่อล�าแพน	หน้าต่างเป็นบานกระทุ้งท�าด้วยจาก	คนทั่วไปเรียกว่า	โรงเรียนมัธยม

หลังคาจาก บรรยากาศจึงคล้ายกับโรงเรียนในชนบท	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิง

เต็มสิริได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มที่	 ที่เห็นได้ชัดจาก

ภายนอกคือ	เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนมัธยมหลังคาจาก	เป็นตึกเรียน	๒	หลัง	ขนาด	

๓	ชั้น	และ	๔	ชั้น	อาคารฝึกงาน	๒	หลัง	และตึกอ�านวยการ		อีก	๑	หลัง	ส�าเร็จโดย

สมบูรณ์	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๘	ฯพณฯ	หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ศึกษาธิการ	 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้เขียนบันทึกเป็นบทกลอนไว้	 ซึ่งได้น�ามาลงใน

หนังสือ	 “อาคารวิทยวิโรฒ”	 ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินมาเปิดอาคาร	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	

๒๕๔๔	ว่า

       อันโรงเรียนทั่วไปในประเทศ ต่างประเภทต่างชั้นกันหนักหนา

   ตั้งแต่ตึกสูงงามอร่ามตา จนกระทั่งหลังคาเป็นตองตึง

   โรงเรียนเล็กหรือใหญ่เป็นไรเล่า ถ้าครูเอาใจใส่ได้ทั่วถึง

   พบครูดีที่ไรใจคะนึง ว่าเมืองไทยได้หนึ่งโรงเรียนดี

	 ส�าหรับงานด้านวิชาการ	 นอกจากการสาธิต	 ทดลอง	 วิธีการจัดการเรียนรู้

ใหม่ๆตามนโยบายของวิทยาลัยฯ	 แล้ว	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริยังได้

ริเริ่มพัฒนางานใหม่ๆ	 ได้แก่	 โครงการแนะแนวเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียน	 ทั้งด้าน

การเรยีนในปัจจบุนั	วางแผนการเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้	จดัให้มวีชิา	“ครองชีวติ”	(Home	

Living)	ฝึกให้นกัเรยีนเรียนรู้ทีจ่ะอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย	โดยให้มส่ีวนร่วมบรหิาร

โรงเรียน	ด้วยการคดัเลอืกผูแ้ทนนกัเรยีนเป็นกรรมการแก้ปัญหาต่างๆ	ซ่ึงในการประชุม

กรรมการนักเรียน	 มีอาจารย์ใหญ่เท่านั้นที่ร่วมรับฟังการประชุมด้วย	 กิจกรรมต่างๆ

ที่เกิดขึ้นส่วนหน่ึงก็มาจากความเห็นของกรรมการนักเรียน	 	 นายสมบัติ จ�าปาเงิน  

อดีตครูผู ้สอนในเวลาน้ันได้ให้สัมภาษณ์คณะนักเรียนผู ้จัดท�าหนังสือ	 “๕๐	 ปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)”	 เรื่อง

การจดักจิกรรมในขณะนัน้	ว่า		“…มกีารจัดรายการเผยแพร่บทความ เพลง ออกอากาศ

ในช่วงพักกลางวัน มีการเล่านิทานชาดก ความรู้ทั่วไป วิจารณ์บุคคลต่างๆ โรงเรียน

มกีารแบ่งสายวชิาชีพ จดักจิกรรมให้นกัเรยีนไปดงูาน… ฝึกงานจรงิๆ…”		และ	ดอกเตอร์

วโิรจ อิม่พทิกัษ์  ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		ซ่ึงเคยเป็น 

ศิษย์เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๕๐๘	 	 ได้กล่าวถึงการจัดการเรียน

การสอนในช่วงที่รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริเป็นอาจารย์ใหญ่	 ไว้ในหนังสือ

เล ่มเดียวกัน	 ว ่า	 	 “…ท่ีประทับใจผมมากคือระบบการเรียนการสอน เน ้น

กระบวนการคิด การท�างานร่วมกันเป็นหมู ่คณะ ความกล้าแสดงออก การมี
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มนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะสร้างเครือข่าย ที่ส�าคัญยิ่งคือ การมีครูอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วย

อุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู…สอนคนให้รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักท�า 

อย่างเป็นระบบเพื่อสังคมส่วนรวม”

		 นับว่าเป็นความสามารถของอาจารย์ใหญ่ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่า	

สร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาเกิดข้ึนในโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ	 สถานที่	 จ�านวนครู

อาจารย์	 และนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	 จนไม่เหลือร่องรอยของโรงเรียนมัธยมหลังคาจาก

อีกต่อไป	ปีการศึกษา	๒๕๐๙	โรงเรียนก็ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินโครงการโรงเรียนมัธยม

แบบประสมแห่งแรกของกรุงเทพฯ	ซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเงินกู้ของกรมสามัญศึกษา

ที่ได้จัดน�าร่องโครงการที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๐๓	แต่โรงเรียน

ได้รับความร่วมมือจากส�านักงบประมาณ	 และการสนับสนุนจากวิทยาลัยวิชาการ

ศกึษาประสานมติร	เพือ่ค้นคว้าทดลองทฤษฎมีธัยมศกึษาแบบประสม	โดยปรบัปรงุให้

เหมาะสมกับการจัดในประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ	 ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

สมัยนั้น	 คือคนไทยนิยมส่งเสริมให้ลูกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 เพื่อเรียนต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น	 แต่ก็มีข้อจ�ากัดทางด้านเศรษฐกิจของพ่อแม่ผู้ปกครอง	 ด้านสติปัญญาของ

ผู้เรียนที่แตกต่างกัน	จะให้ทุกคนเรียนวิชาเดียวกัน	เหมือนกัน	ทั้งหลักสูตรย่อมไม่ได้	

จึงพบว่านักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวนนักเรียนมัธยมทั้งหมดในแต่ละปี	ท�าให้นักเรียนต้องพลาด

โอกาสที่จะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพที่ตนถนัด	การจัดโครงการโรงเรียนมัธยมแบบ

ประสมครั้งนี้	 ได้จัดให้มีการส�ารวจความถนัดทางการเรียน	 ความสนใจ	 ความชอบ

ในอาชีพ	 จัดให้มีบริการแนะแนวเป็นกลุ่มและรายบุคคล	 โรงเรียนจัดหลักสูตรออก

เป็นแผนกต่างๆ	 ได้แก่	 บริการ	 โรงแรม	 พยาบาล	 เลขานุการ	 บัญชี	 การตลาด	

การเขยีนแบบ	เป็นวชิาชพีทีน่กัเรยีนสนใจเลอืกเรยีน	ทัง้นีห้ลกัสตูรมวีชิาบงัคบัพืน้ฐาน

ให้เรียนเหมือนกัน	และยังคงมีแผนกศิลปะ	(ภาษา)	และวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน

ที่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้	 ผลการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมนี้

เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในครั้งต่อมา	 คือ	 จัดให้มี

วิชาเลือกมากขึ้นทั้งด้านวิชาชีพ	 และวิชาสามัญ	 ตามความถนัดและความสนใจ
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ของผู้เรียน	 และในระยะหลังผู้เรียนสามารถเรียนทั้งหลักสูตรมัธยมและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ไปพร้อมกันได้

		 ด้วยบุคลิกของรองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริที่ เป ็นสุภาพสตรีที่

อ่อนหวาน	อัธยาศัยดี	สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	

แต่กม็คีวามเข้มแขง็	เดด็เดีย่ว	มวีสิยัทศัน์	และมองการณ์ไกล	มวีาจาทีแ่สดงถงึความคดิ

อันแหลมคมอย่างมีเหตุผล	 การด�าเนินงานในโรงเรียนจึงพัฒนาและก้าวหน้า

เป็นอันมาก	แต่ความส�าเรจ็ในการบรหิารโรงเรยีนไม่ว่าจะเป็นเรือ่งใด	รองศาสตราจารย์	

คุณหญิงเต็มสิริจะถือว่าเป็นความสามารถของผู้ร่วมงานมากกว่า	ดังที่	นายมอริส เอ 

แมคกลาสสัน	 ที่ปรึกษาฝ่ายมัธยมศึกษาตามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียนนา	

กับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร		ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“โรงเรียนของเรา”	ว่า		

“อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์ อาจารย์ใหญ่แห่งโรงเรียนของเรา เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รวม

ของความปรารถนาดี ความเต็มอกเต็มใจ และความขยันขันแข็งทั้งหลาย ซ่ึงเป็นส่ิง

ที่เหมาะสม อาจารย์เต็มสิริเป็นบุคคลที่ถ่อมตัวเป็นอันมาก โดยยกความดีความชอบ

ทั้งหลาย อันจะพึงมีต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ให้แก่

ผู้ร่วมงาน ทั้งในปัจจุบันและอดีต”

		 พ.ศ.๒๕๑๑	รองศาสตราจารย์	คณุหญงิเตม็สริกิลบัมาสอนทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	 พร ้อมทั้ งท� าหน ้าที่หั วหน ้าภาควิชา	

อีกต�าแหน่งหนึง่	 ในส่วนของการสอน	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริเห็นว่าวิชา

ทีส่อนยากทีส่ดุส�าหรบัคร	ูคอื	วชิาหน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม	ซึง่เป็นวชิาทีย่ากทีจ่ะสอน

ให้น่าสนใจ	จงึใช้วธิสีอนโดยใช้นิทานพืน้บ้านทีเ่ป็นเร่ืองเล่าสบืต่อกนัมาในแต่ละท้องถิน่	

มีความสนุก	 สอดคล้องกับอายุนักเรียน	 เนื้อหามีคติสอนใจ	 เป็นตัวอย่างของการท�า

ความดี	 และผลของการท�าความชั่ว	 เนื่องจากนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมาจาก

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 มีการเล่านิทานพื้นบ้านแต่ละถิ่นของแต่ละคน	 เมื่อสอน

ไปสักระยะเวลาหนึ่งก็สามารถรวบรวมนิทานได้เป็นจ�านวนมาก	 เมื่อรวมกับนิทานที่

รองศาสตราจารย์	คุณหญิง	เต็มสิริสะสมไว้	ก็มีถึง	๓,๐๐๐	เรื่อง	นับเป็นสื่อการสอน

ทีเ่หมาะสมย่ิง	การสอนทีค่ณะศกึษาศาสตร์จงึเป็นไปด้วยความสนกุทัง้อาจารย์และครู
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ที่มาเป็นนักเรียน	อีกวิชาหนึ่งที่รองศาสตราจารย์	คุณหญิงเต็มสิริสอนคือวิชาการพูด	

ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของบุคคลที่จะเป็นครูที่ดีให้สามารถสื่อสาร	 และถ่ายทอดความรู้

ไปสู่นักเรียนได้อย่างเข้าใจ	 	 	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริได้ถ่ายทอดเทคนิค

วิธีการ	 และประสบการณ์การเป็นนักพูดแถวหน้าของประเทศไทยให้กับศิษย์

คณะศึกษาศาสตร์อย่างเต็มที่	เป็นที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม

		 นอกจากบทบาทของความเป็นครแูละผูบ้รหิารแล้ว	รองศาสตราจารย์	คณุหญงิ 

เต็มสิริยังมีบทบาทด้านสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 เยาวชนและ

ศิลปวัฒนธรรม	กล่าวคือ	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๑๖	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	๒	สมัย	(พ.ศ.๒๕๑๖	-	๒๕๑๘	และ	๒๕๒๐	-	๒๕๒๒)		สมาชิกสภาปฏิรูป

การปกครองแห่งชาต	ิ(พ.ศ.๒๕๑๙	-	๒๕๒๐)		และสมาชกิวฒุสิภา	(พ.ศ.๒๕๓๙	-	๒๕๔๒) 

ซึ่งรองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริได้ใช้ประสบการณ์ด้านการศึกษาประกอบกับ 

ความเป็นนักคิด	 นักเขียน	 และนักพูด	 ท�าให้การท�าหน้าที่ทางการเมืองประสบ

ความส�าเร็จ	 และเป็นประโยชน์กับการวางรากฐานการศึกษาของชาติได้อย่างเต็มที่	 

ดังที่นายนิคม ไวยรัชพานิช		ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งประธานวุฒิสภา	ได้กล่าวยกย่องไว้

ในหนังสอืทีร่ะลกึเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ	รองศาสตราจารย์	คณุหญงิเตม็สริ	ิ

บุณยสิงห์	 ไว้ว่า	 “… คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์  ถือว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ 

ความสามารถหลายด้าน ไม่ว่านักการศึกษา นักคิด นักเขียน นักโต้วาที นักอภิปราย 

มีผลงานปรากฏต่อสาธารณะมากมาย…เข้ามาสู ่วงการการเมือง เพราะเป็นผู ้มี

ความสามารถทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม…โดยเฉพาะการพยายามผลักดันให้มี

การเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ

ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศไทย…”

		 ในแวดวงของการสื่อสาร	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริมีบทบาท 

อันโดดเด่นเป็นที่รู้จักของสาธารณชน	 คือการเป็นนักพูด	 นักโต้วาที	 ผลงานส�าคัญ 

ในเรือ่งน้ีคือ	การเป็นผูค้วบคมุและผูด้�าเนนิรายการ			“โต๊ะกลมการเมอืง”	ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง	๔	บางขนุพรหม	และยงัได้รบัเชญิให้เข้าร่วมแสดงความคดิเหน็

ในประเด็นทางการศึกษา	 สังคม	 การเมือง	 และวัฒนธรรมในรายการอื่นๆ	 อีกมาก	
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เพราะความสามารถในการพูด	 การเลือกใช้ถ้อยค�าภาษาอย่างเฉียบคม	 ตรงประเด็น	

เพื่อชักจูงโน้มน้าวความคิดที่ถูกต้องในการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ	 และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยเผยแพร่ทางโทรทัศน์	วิทยุ	เวทีต่างๆ	ทั้งใน

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	และในฐานะนักเขียน	รองศาสตราจารย์	คุณหญิงเต็มสิริ

มีผลงานการเขียนต�ารา	 บทความ	 บทวิเคราะห์	 เป็นจ�านวนมาก	 เรื่องที่เขียนเป็นสื่อ

การสอนคือนิทานพื้นบ้าน	 ได้รับการพิมพ์หลายคร้ังตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๓๘	 เป็นต้นมาถึง

ปัจจุบัน	ดังถ้อยแถลงในหนังสือดังกล่าว	ว่า		“…ไปที่ไหน หากมีเวลา จะไปเก็บนิทาน

พืน้บ้านด้วยตวัเอง จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลาหลายสบิปี รวบรวมได้ประมาณ ๓,๐๐๐ เร่ือง 

เป็นเรื่องสนุก มีสาระให้คติประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าเร่ือง… เพื่อเป็นอุปกรณ์การสอน

ที่ท�าให้วิชาสอนคนคือศีลธรรมน่าสนใจขึ้น…”

		 เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง	 คือ	 ได้รับรางวัล	 “นราธิป”	 ในฐานะนักเขียน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแก่วงวรรณกรรมไทย	 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง

และเป็นที่นิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๗	 จากสมาคม

นักเขียนแห่งประเทศไทย	 และได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 จาก	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	พ.ศ.๒๕๔๘

		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 มหาวชิรมงกุฎ	 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก		ทุติยจุลจอมเกล้า	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

		 รองศาสตราจารย์	คุณหญิงเต็มสิริ	สมรสกับ	ดอกเตอร์ครุย		บุณยสิงห์		เมื่อ	

พ.ศ.๒๔๙๐		มีบุตร	๒	คน	คือ	นายคลี	และรองศาสตราจารย์	ดอกเตอร์	ทันตแพทย์

คมสรรพ์		บุณยสิงห์

	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงเต็มสิริ	 ถึงแก่อนิจกรรม	 เนื่องจากติดเช้ือใน

กระแสเลือด	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๕๖๐		สิริอายุได้	๙๕	ปี	๙	เดือน	๑	วัน

                                        นางสาวพูนศรี  อิ่มประไพ

ผู้เรียบเรียง
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ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.	หนงัสอืท่ีระลึกเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ	คณุหญงิเตม็สริ	ิบณุยสงิห์		

ณ	เมรุวัดมกุฏกษัติยาราม	เขตพระนคร	วันอังคารที่	๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๕๖๐

		 ๒.	หนังสือ	“อาคารวิทยวิโรฒ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)”

		 ๓.	หนงัสอื	“๕๐	ปี	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	

(ฝ่ายมัธยม)”	จัดพิมพ์	พ.ศ.๒๕๔๔

		 ๔.	หนังสือ	“สาธิตานุสรณ์”	พ.ศ.๒๕๐๙

		 ๕.	 หนังสือ	 “โรงเรียนของเรา”	 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมิตร	คุรุสภา	จัดพิมพ์	๑๖	มีนาคม	๒๕๐๒

		 ๖.	หนังสือ	“๖๐	ปีสาธิตปทุมวัน	จากหนึ่ง...สู่อนันต์”	พ.ศ.๒๕๕๖
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ศาสตราจารย์พิเศษ

คุณรัญจวน  อินทรก�าแหง*

พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๕๙

	 	 	 าสตราจารย์พเิศษ	คณุรัญจวน	อินทรก�าแหง		เกดิเมือ่วนัที	่๒๘	พฤษภาคม

	 	 	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 ที่บ้านบางรัก	 อ�าเภอบางรัก	 จังหวัดพระนคร	 เป็นบุตร

	 	 	 นายพันเอก	 พระศรีพิชัยบริบูรณ์	 (เหมือน)	 กับนางเชย	 	 อินทรก�าแหง	

มีพ่ีชายร่วมบิดาคือ	 นายอมร	 และน้องชายร่วมบิดาและมารดาคือ	 ดอกเตอร์สาทิส		

อินทรก�าแหง	(ถึงแก่กรรม)

	 ศาสตราจารย์	คุณรัญจวน	ได้เข้ารับการศึกษาในระดับประถมจนถึงชั้นมัธยม

ปีที่	๓	ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	จังหวัดพระนคร	ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�า	จบชั้นมัธยม

ปีที	่๓	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๕	จากนัน้ได้ย้ายตามบดิาไปเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนสรุนารวีทิยา	จงัหวดั

นครราชสมีา		จบช้ันบรบูิรณ์	คอืมธัยมปีที	่๖	ใน	พ.ศ.๒๔๗๙			แล้วมาเรยีนต่อโรงเรยีน

สวนสุนันทาวิทยาลัย	จังหวัดพระนคร	จบชั้นมัธยมบริบูรณ์	(ชาย)	คือชั้นมัธยมปีที่	๘			

ใน	พ.ศ.	๒๔๘๑	และศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา)	 ส�าเร็จได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม	 (ป.ป.)	 ใน	

ครูผู้เก่งกล้าทั้งทางโลกและทางธรรม

ทางโลก เป็นทั้งครูผู้สอนและเลขานุการกรม

กรมวิสามัญศึกษา ทางธรรม ได้สละเพศคฤหัสถ์

ออกปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคง จนมี “ธรรม” 

เป็นเพื่อน มี “ธรรม” เป็นชีวิต

ศ

*	บุคคลทั่วไปได้ยกย่องว่าเป็น	“อุบาสิกา”

’
‘
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พ.ศ.	๒๔๘๓		ต่อมาหลังจากเข้ารับราชการไประยะหนึ่ง	พ.ศ.	๒๔๙๗	ก็ได้รับทุนจาก	

USOM	ให้ไปดูงานด้านบรรณารักษศาสตร์	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑	ปี	 เมื่อไปถึง

สหรัฐอเมริกาได้ขอเปล่ียนจากทุนดูงานเป็นทุนการศึกษาโดยขอเทียบหน่วยกิตกับ

วิชาครูที่เรียนในประเทศไทย	 ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาชั้นปีที่	 ๔	 โดยเรียนเฉพาะ

วิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างเดียว	ที่	Florida	State	University	มลรัฐฟลอริดา	ส�าเร็จ

ได้รับปริญญา	B.A.	ใน	พ.ศ.๒๔๙๘	แล้วได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทอีก	๑	ปี	

ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน	 และส�าเร็จได้รับปริญญา	 M.A.	 Libraly	 Science	 ใน	

พ.ศ.	๒๔๙๙	

	 ศาสตราจารย์	คุณรัญจวน	เริ่มเข้ารับราชการครู	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓	ที่โรงเรียน

สตรีประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 “สตรีกัลยาณวัตร”	 (ปัจจุบันคือโรงเรียนกัลยาณวัตร)		

พ.ศ.	๒๔๙๐	ย้ายมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา	จังหวัดนครราชสีมา	พ.ศ.	๒๔๙๔	ย้ายมา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 จังหวัดพระนคร	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 ก็ได้รับค�าส่ัง

จากกรมวิสามัญศึกษาให้ไปท�าหน้าที่ผู ้ประสานงานกับ	 UNESCO	 และ	 USOM		

พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 หลังกลับจากไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นศึกษานิเทศก	์

ฝ่ายห้องสมดุโรงเรยีนของกรมวสิามญัศกึษา	พ.ศ.	๒๕๐๘	ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารกรม	

กรมวิสามญัศึกษา	พ.ศ.	๒๕๑๑	เป็นผู้อ�านวยการกองการสมัพนัธ์ต่างประเทศ	ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ลาออกจากราชการไปเป็นอาจารย์พิเศษที่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และลาออกจากมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔	เพื่อมุ่งเดินทางสู่สายธรรมจนตลอดชีวิต

	 ศาสตราจารย์	คุณรัญจวน	ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อาจหาญทั้งทางโลกและ

ทางธรรม	 เมื่อเป็นครูก็ได้ชื่อว่าเป็นครูที่ออกจะเคี่ยวเข็ญดูแลศิษย์อย่างจริงจัง	 มีอยู่

คราวหนึง่ได้ลงโทษโดยให้นักเรียนที่ไม่ตัง้ใจเรียนให้ออกไปยนืนอกห้องเรยีน	ปรากฏว่า

นักเรียนทั้งชั้นต้องออกไปยืนนอกห้องเรียนทั้งหมด	 เหลือครูอยู่ในห้องเพียงคนเดียว		

แต่นักเรียนต่างก็เข้าใจดีว่า	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 อุทิศทั้งกายและใจ	 ทุ่มเท

การสอนศิษย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก	 และคอยอบรมนักเรียน	 ด้วยความรัก

ความเมตตาอย่างสม�่าเสมอ	 นักเรียนจึงยอมรับการลงโทษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง		
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ชดเชยกับความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างมีชีวิตชีวาในชั่วโมงเรียนวิชาอื่นๆ

ที่ศาสตราจารย์	คุณรัญจวน	สอน

	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 ได้เล่าเรื่องราวในชีวิตความเป็นครูตอนนั้นให้

ลูกศิษย์ฟัง	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 พ.ศ.๒๕๔๘	 ในโอกาสครบรอบอายุ	 ๗๒	 ปี		

ซึ่งถือเป็นพินัยกรรมชีวิตและเป็นมรดกธรรมให้ศิษย์ทั้งหลายบันทึกไว้	 ปรากฏใน

หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์	 อุบาสิกา	 คุณรัญจวน		

อินทรก�าแหง	ความตอนหนึ่งว่า

 “ส่วนมากมักจะสอนชั้น ม.ปลาย มากกว่าชั้น ม.ต้น และวิชาที่สอนเขาก็ให้

สอนทุกวิชาเลยนะ สมัยโน้นไม่มีหรอกว่าจะต้องเป็นครูอยู่ภาควิชานั้น ภาควิชานี้ 

สอนสิบชั่วโมงก็สอนรวดตลอดเลย จะว่างก็เฉพาะชั่วโมงพลศึกษา ที่เราไม่ต้อง

ไปสอน ฉะนั้นจึงพูดได้ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นคอแห้งเป็นผงเลย ที่เขาบอกว่าคอแห้ง

เป็นผงยังไงรู้ตอนนั้นแหละ มันแห้ง มันเป็นผงจริง เพราะเราสอนเราพูดตลอด 

เราไม่ใช่ไปสอนแล้วก็กางหนังสือหรือกางสมุดให้นักเรียน เวลาที่จะสอนอะไรก็ยังจ�า

ที่ครูฝึกหัดครูสอนได้ว่า เราต้องเตรียมการสอนทุกวิชา ลองนึกดูสิ ไม่ใช่วิชาเดียวนะ 

แล้วเขาต้องมีสมุดการสอนด้วย ไม่ใช่เตรียมเฉพาะของตัว เราจะต้องมีสมุด

เตรียมการสอนซึ่งเป็นสมุดปกแข็งเล่มใหญ่ แล้วก็ตีตาราง วันที่ วิชา หมายเหตุ  

แล้วกว็นัเวลาอะไรอย่างนี ้ ฉะนัน้การเตรยีมการสอนกต้็องมทีัง้ว่า เน้ือหาจะสอนอะไร 

แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดอะไร แล้วก็จะหวังอะไรท่ีจะได้จากนี้ แล้วเวลาเตรียมก็จ�าได้ว่า

เวลาเราเป็นนักเรียนเราไม่ชอบครูสอนแบบไหน เช่น ครูที่เข้ามาถึงก็มาอ่าน อ่านให ้

ฟังแล้วก็ไม่มองหน้านักเรียน เสร็จแล้วก็มานั่งโต๊ะเฉยๆ เราก็เบื่อ เราก็ต้ังใจว่า 

เราจะไม่เป็นครอูย่างนัน้ เราเป็นครจูะต้องมทีกุอย่างอยู่ในสมอง ไม่เอาหนังสอืมาดไูป

สอนไป ไม่เอา อุดมคติมากนะตอนนั้น”

	 ขณะเป็นศึกษานิเทศก์	 ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนคนแรกของกรมวิสามัญศึกษา

ในยุคของการบุกเบิกจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียน	 ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในชนบท	(ค.ม.ช.)	ก็จะวางแผนบริหารงานห้องสมุดในแต่ละปีงบประมาณ		พร้อมทั้ง

จัดอบรมผู้บริหาร		ครูที่ท�าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดให้ได้รับความรู้เรื่องการจัดการ
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ห้องสมดุ	การจดัหมวดหมูห่นงัสอืด้วยระบบทศนยิมตามท่ีได้ศกึษาอบรมมาจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา		ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะแก่การศกึษาค้นคว้า

ของครูและนักเรียน	 รวมทั้งการปรับซ่อมหนังสือในห้องสมุดให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ		

เป็นต้น		นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ	ติดตามการใช้	การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน

ในโครงการ	 ทั้งการไปเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนโดยตรง	 และทุกครั้งที่พบผู้บริหารหรือ

ครูโรงเรียนในโครงการที่มาติดต่อราชการในกรมวิสามัญศึกษาหรือมาประชุมในงาน

โครงการอื่นๆ	 โดยจะไถ่ถามถึงสภาพงานห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมทั้งถือโอกาส

นิเทศให้ค�าปรึกษาแนะน�าตามควรแก่กรณี	ท�าให้งานห้องสมุดของโรงเรียนเป็นระบบ

และมีคุณภาพมากขึ้น

	 ด้วยคุณลักษณะพิเศษของศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 ที่เป็นผู้มีระเบียบวินัย

เคร่งครัด	 มีความรับผิดชอบสูง	 มีความสุภาพเรียบร้อย	 วางตนได้อย่างเหมาะใน

ทุกสถานการณ์	และแต่งกายเรียบง่ายตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ	จึงได้รับ

แต่งตั้งจากกรมวิสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกรมอีกหน้าที่หนึ่ง	 ซ่ึง

ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่งานระบบสารบรรณงานในกอง

ต่างๆ	น�าเสนอกรมได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ต่อมาเมื่อกระทรวง

ศกึษาธกิารปรบัโครงสร้างส�านกังานปลดักระทรวงให้มกีองการสัมพนัธ์ต่างประเทศขึน้		

และเห็นว่าศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 เป็นผู้ที่มีความรู ้และประสบการณ์ด้าน 

การต่างประเทศสงูจึงขอให้มาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการกอง		ซึง่ศาสตราจารย์	คณุรญัจวน 

ก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ		

	 ด้วยจิตใจที่รักความเป็นครู	 และอยากจะไปสอนหนังสือมากกว่าท�าหน้าที่

บริหาร	 พอดี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงติดต่อให้มาเป็นอาจารย์สอน

วิชาบรรณรักษ์ศาสตร์	 จึงขอลาออกจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นอาจารย์ประจ�าที่ 

ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	โดยท�าหน้าที่ 

เป็นทั้งอาจารย์ผู ้สอนและเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	 

และส�านักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		และ	พ.ศ.	๒๕๑๗	-	๒๕๑๙	ได้รับ

แต่งตัง้เป็นประธานสภาคณาจารย์คนแรกของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงอกีต�าแหน่งหนึง่	
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ระหว่างเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา

บรรณารักษศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 ตลอดจนสอนการวิจารณ์หนังสือที่

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	และวิทยาลัยการทัพอากาศ

	 นอกจากนี้ยงัชว่ยงานสมาคม	โดยเป็นนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	

๓	 สมัย	 	 เป็นกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	 	 เป็นกรรมการสมาคม 

สตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย		และกรรมการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย	

	 โดยปกติศาสตราจารย์	 คุณรัญจวนจะมีนิสัยใฝ่ในทางธรรมและจะหาโอกาส

ไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ		มีครั้งหนึ่งได้ไปรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เทศก์		เทสรังสี		

วัดหินหมากเป้ง	จังหวัดหนองคาย	เกิดความรู้สึก	ชุ่มเย็นในจิตใจ	มีความปลอดโปร่ง 

เบาสบาย	เกดิความรูส้กึเหมอืนเหน็หนทางสว่างของชวีติทีจ่ะเดนิต่อไป	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๓ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงถกูน�า้ท่วมหนกัต้องปิดท�าการสอนกว่าสองเดือน	ศาสตราจารย์ 

คุณรัญจวนจงึถอืโอกาสไปปฏิบตัธิรรมกบัพระโพธิญาณเถร	(ชา	สภุทัโท)	ทีว่ดัหนองป่าพง 

จังหวัดอุบลราชธานี	 	 ยิ่งเกิดความประทับใจในค�าสอนที่รู ้สึกว่าฟังง่าย	 ชัดเจน	 

สั้นและลัดตัดตรงสู่เรื่องของความทุกข์	เข้าใจชัดว่า		มีลาภก็เสื่อมลาภ	มียศก็เสื่อมยศ	

มีสรรเสริญก็มีนินทา	 มีสุขก็มีทุกข์	 จึงขอสมัครเป็นศิษย์และตัดสินใจลาออกจาก

การเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ใน	 พ.ศ.๒๕๒๔	 ปล่อยวางทุกสิ่งมุ่งสู่

การปฏิบัติธรรมที่วัดถ�้าแสงเพชร	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ซึ่งเป็นวัดสาขาแห่งหนึ่งของ

พระอาจารย์ชา	สุภัทโท	โดยขอปลงผม	นุ่งผ้าด�า	สวมเสื้อขาว	และรับศีลแปด	และ

พากเพยีรปฏบิตัธิรรมอย่างจรงิจงั	จนกระทัง่พระโพธญิาณเถร	(ชา	สุภทัโท)	มรณภาพ	

เลยเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่อ่อนหัดจ�าเป็นต้องได้รับการอบรม			

สั่งสอนจากครูบาอาจารย์ต่อไป	พ.ศ.	๒๕๒๕	จึงไปที่สวนโมกขพลาราม	วัดธารน�้าไหล	

อ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อขอรับการศึกษาและฝึกอบรมจากพระธรรม

โกศาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)	 	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวนได้เล่าถึงวันแรกที่ไปกราบ

ท่านอาจารย์พทุธทาสภกิข	ุไว้ในเอกสารของหอจดหมายเหตุพทุธทาส	อนิทปัญโญ	เรือ่ง	

“บันทึกและร�าลึกถึง	อุบาสิกา	คุณรัญจวน		อินทรก�าแหง	ผู้อาจหาญทั้งทางโลกและ								
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ทางธรรม”	ความตอนหนึ่งว่า

 “สิ่งที่ท่านอาจารย์สั่งให้ท�าเป็นสิ่งแรก คือนับแต่นี้ให้ “อ่านหนังสือเล่มใน”  

หยดุอ่านหนงัสอืข้างนอกได้แล้ว นัน่กค็อื ให้ฝึกปฏบิตัด้ิวยการหมัน่ “ดจูติ” ของตนเพือ่ให้ 

รู้จักลักษณะของจิต และให้รู้เท่าทันจิตว่ามีสภาพเป็นอย่างไร จะได้รู้จักแก้ไขพัฒนา 

จิตเถื่อนนั้นให้เป็นจิตท่ีเจริญ คือเป็นจิตท่ีนิ่ง มั่นคง และสงบเย็น พร้อมอยู่ด้วยสติ 

สมาธิ และปัญญา แล้วท่านอาจารย์ยังสั่งอีกว่า ให้หามุมสงบท่ามกลางธรรมชาติ  

แล้วก็อ่านหนังสือเล่มในให้แตกฉาน” 

	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกขพลาราม

อย่างเคร่งครัดและเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	

การด�าเนินการจัดระบบห้องสมุดแห่งสวนโมกข์	 (ห้องสมุดพุทธทาสบรรณาลัย)	

จนส�าเร็จ	 	 ในด้านการปฏิบัติภาวนาได้มีส่วนช่วยจัดอบรมอานาปานสติภาวนาทั้งแก่

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	และที่ส�าคัญ	คือ	การเป็นผู้น�าในการจัดตั้ง		“ธรรมาศรม

ธรรมมาตา”	ตามด�ารใินช่วงปลายชวีติของท่านอาจารย์พทุธทาสภกิข	ุ	ซ่ึงศาสตราจารย์	

คุณรัญจวนได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “เป้าหมายส�าคญัของการด�าเนนิงานธรรมาศรมธรรมมาตาคอื การด�าเนนิงาน

ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์พุทธทาสท่ีเขียนไว้ในบันทึกว่า เพื่อให้เพศแม่ได้มี

โอกาสศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ แล้วเผยแผ่และสืบอายุพระพุทธศาสนา

ได้สูงสุด ในลักษณะของธรรมทูตหญิง เป็นการเสริมแทนภิกษุณีบริษัท  ที่ยังขาดอยู่”

	 นอกจากน้ีศาสตราจารย์	 คุณรัญจวนยังได้ช่วยจัดท�าหลักสูตรการสอนและ

เป็นผู้ให้การอบรมที่จะท�าให้ผู้หญิงสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่	

ตามโครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม	 นอกจาก

ช่วยเหลอืงานปฏบิติัภาวนาทีส่วนโมกขพลารามแล้ว		ศาสตราจารย์			คณุรญัจวนยงัได้

ช่วยงานด้านปริยัติธรรมของสวนโมกขพลารามเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านอาจารย์

พทุธทาสไปได้มาก	เช่น	การจดัท�าหนงัสือ	“ธรรมโฆษณ์อรรถานกุรม”	ซึง่ท่านอาจารย์

พุทธทาสได้กล่าวอนุโมทนาไว้ในหนังสือเล่มน้ี	 ที่แสดงถึงการให้สิทธิต่างๆ	 แก่สตรี

เท่ากับบุรุษ	โดยอ้างอิงไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า
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 “ใช่ว่าบุรุษ จะเป็นบัณฑิต ไปเสียทุกแห่ง ก็หาไม่ แม้สตรี เมื่อใช้วิจักขณญาณ 

อยู่ในที่นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้” 

							 ศาสตราจารย์	คุณรัญจวนได้มีส่วนเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอย่างกว้างขวาง	

ทัง้เผยแพร่โดยตรง	และผ่านสือ่ทัง้หนงัสอืและโทรทศัน์		ได้จัดรายการ	“ธรรมสนทนา”	

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง	๑๑	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๐	-		๒๕๕๐		ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับ	

ความนยิมจากผูช้มทกุระดับ	และได้รับการตอบสนองจากผูช้มว่า	“พดูธรรมะ	เข้าใจง่าย	

แต่ก็ถึงแก่นของพระธรรม”	อาทิ	หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช	อดีตนายกรัฐมนตรี 

ได้เขียนชมเชยในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ	 คอลัมน์	 “ซอยสวนพลู”	 ฉบับวันที่	 ๑๖	

พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๓๒	ดังปรากฏในเอกสารฉบับเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “อบุาสกิา คุณรญัจวน อนิทรก�าแหง มรีายการโทรทศัน์ซ่ึงท่านสอนพทุธศาสนา

ด้วยวธิตีอบค�าถามแก่ผูท้ี่ไปร่วมรายการกบัท่าน เป็นการสอนตามแบบทีเ่ขาเรยีกกนัว่า 

ไดอะเลกติก ในภาษาอังกฤษ คุณความดีของรายการนี้มีอยู่มาก ผมอาจพูดได้ว่า 

ผมไม่เคยเห็นรายการศาสนาใดๆ ท่ีออกมาทางโทรทัศน์ ดีเท่ารายการนี้ อุบาสิกา 

คุณรัญจวน มีหลักในการเผยแผ่ธรรมะว่า ต้องให้ผู้ฟังได้มีความรู้และความเข้าใจ

ที่ถูกต้องถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถน�ามาปฏิบัติจนเกิดความสุข

สงบเย็นที่แท้จริงได้”

								ในส่วนของงานเขียนเผยแผ่ทางธรรมะ	ศาสตราจารย์	คุณรัญจวนมีงานเขียน

ที่ได้รับความนิยมหลายเรื่อง	 งานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะที่ส�าคัญ	 เช่น	

จัดท�าอัลบั้มงานเพลงปรมัตถ์ชุดแรกของไทย	 ในชื่อ	 “๘๐	 ปีแห่งความทรงจ�า”	

หรอื	“ลอยธรรมะมาลยั”	ซึง่ปรากฏในแวดวงเพลงและธรรม	แล้วยังน�าคณะไปร่วมงาน

สัปดาห์พุทธทาส-พุทธธรรมที่ศาลาพระเกี้ยว	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๓๑	จนเป็นที่เลื่องลือ

							 ในฐานะทีเ่ป็น	“ครูผู้ให้”	มาทัง้ชวิีต	ศาสตราจารย์	คณุรญัจวนเคยเขยีนหนงัสอื

ชื่อ	“ครูคือ	ผู้สร้างโลก”	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยระบุว่า	ครูคือ	ผู้น�าทางจิตวิญญาณ

ที่จะน�าพาศิษย์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 ด้วยการพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาทิฐิ	 มีความคิด	

ความเหน็ทีถ่กูตรง	อันจะน�าไปสู่การคดิ	พดู	และท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง	โดยได้สรปุคณุสมบตัิ
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ของผู้เป็นครูไว้ว่า	 ต้องมีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง	 มีความเป็นกัลยาณมิตร

ต่อศิษย์ตลอดชีวิต	 มีความซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นครู	 อดทนและเสียสละ	

ไม่เห็นแก่ตัว	เป็นเสมือนประภาคารหรือดวงประทีปของศิษย์	เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์	

ครูต้องสามารถกระท�าได้อย่างที่สอนศิษย์	 ใครจะท�าอย่างไรก็ช่างเขา	 แต่ผู้เป็นครู

จะต้องมีจุดยืนให้เห็นว่า	 นี่คือความถูกต้อง	 ถ้าศิษย์ไปประสบปัญหาชีวิต	 แล้วกลับ

มาหาครูเพื่อขอค�าปรึกษา	 ครูต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง	 ต้องช้ีให้ลูกศิษย์เห็น	 และ

กลับไปสู้ใหม่	 ด้วยความถูกต้อง	 โดยธรรม	 	 นี่คือวิธีที่เราจะยกฐานะของสังคม 

ให้เป็นโลกของมนุษย์	มิใช่เป็นเพียงโลกของคน

						 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 ได้ให้ข้อคิดการเป็นครูยุคใหม่	 ไว้ในเอกสาร

ฉบับเดียวกันความตอนหนึ่งว่า

 “ถ้าดิฉันกลับไปเป็นครูได้ใหม่อีกครั้ง ดิฉันจะไม่สอนลูกศิษย์แต่เพียงว่า

ให้เป็นคนดี แต่จะสอนให้มีสติปัญญาที่ฉลาดกว่านั้น จะช่วยอบรม ช่วยหล่อหลอม 

ช่วยกระตุ้นให้เขาเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง แข็งแกร่งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยการกระท�า 

ที่แน่ใจว่า ถูกต้อง ค�าว่า “ถูกต้อง” ในที่นี้คือ ถูกต้องโดยธรรม เพราะการกระท�านั้น 

เป็นประโยชน์ทัง้ต่องานท่ีท�า และผู้ท่ีเกีย่วข้อง ตวัผู้ท�าเองก็ไม่ทกุข์ มแีต่ความเบกิบาน

แจ่มใส เพราะมันอิ่มใจ พอใจ ว่าสิ่งที่ได้ท�าลงไปด้วยความแน่ใจว่า ถูกต้องนี้ จะมีคน

ได้รับประโยชน์โดยไม่จ�าเป็นจะต้องมีใครมารู้มาเห็นว่าเป็นการกระท�าของเรา”

    ผลงานเขียนหนังสือ

	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 มีผลงานการเขียนหนังสือทั้งทางวิชาการและ

ทางธรรมะไว้มากมาย	 อาทิ	 ทิพยาเยาว์:หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา	

(พ.ศ.๒๕๐๒)	 ถาม	 -	 ตอบบรรณารักษศาสตร์	 ส�าหรับวิชาชุดบรรณารักษศาสตร์	

(พ.ศ.๒๕๐๖)	 ภาพชีวิตจากนวนิยาย	 (พ.ศ.๒๕๐๘)	 ห้องสมุดโรงเรียนระดับ

ประถม	(พ.ศ.๒๕๐๘)	การเลือกหนังสือและโสตทัศนวัสดุ	 (พ.ศ.	๒๕๑๕)	การเลือก

หนงัสอืพมิพ์และวารสาร	(พ.ศ.๒๕๑๕)	การบริหารงานห้องสมดุโรงเรยีน	(พ.ศ.๒๕๑๗)		

บรรณารักษศาสตร์	 ชุดครูมัธยม	 (พ.ศ.๒๕๑๗)	 วรรณกรรมวิจารณ์	 (พ.ศ.๒๕๑๗)		

วรรณกรรมส�าหรับเด็กและวัยรุ่น	 (พ.ศ.๒๕๑๗)	 	 ประชาธิปไตยแบบธรรมิกสังคม	
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(พ.ศ.๒๕๒๙)	 	 นกเค้าแมวร้องสองครั้งที่แค็ทฟิทเบนด์	 (แปล)	 (พ.ศ.๒๕๓๐)		

สวนโมกข์ท�าไม?	ท�าไมสวนโมกข์?	(พ.ศ.๒๕๓๑)	ก่อนหยุด...หยุดก่อน	(พ.ศ.๒๕๓๖)		

ลอยธรรมะมาลัย	 (พ.ศ.๒๕๓๖)	 สวนโมกข์ท�าไม?	 ท�าไมสวนโมกข์?	 ภาคสอง	

(พ.ศ.๒๕๓๗)	 สิทธิสตรีวิถีพุทธ	 (พ.ศ.๒๕๓๗)	 ท่านอาจารย์พุทธทาสในฐานะครู	

(พ.ศ.๒๕๓๘)	 ศิลปะการพัฒนาชีวิต	 (พ.ศ.๒๕๓๙)	 การปฏิบัติที่ใจ	 (พ.ศ.๒๕๔๑)		

ธรรม	 (พ.ศ.๒๕๔๒)	 กิเลส	 (พ.ศ.๒๕๔๓)	 ไตรลักษณ์	 (พ.ศ.๒๕๔๓)	 	 นกอินทรี

เลี้ยงลูก	 (พ.ศ.๒๕๔๓)	 การสร้างจิตเงียบ	 การสร้างสรรค์มุมสงบ	 (พ.ศ.๒๕๔๔)		

สตแิละอนุสติ	(พ.ศ.๒๕๔๔)		อปุสรรคของการปฏบิตัธิรรม	(พ.ศ.๒๕๔๔)		ความส�าคญั

ของจติ	(พ.ศ.๒๕๔๕)	ประโยชน์ของเก้าอีม้กีต่็อเมือ่มนัว่าง	(พ.ศ.๒๕๔๕)		เรยีนรูธ้รรมะ

จากนวนยิายเดก็	(พ.ศ.๒๕๔๕)	จิตศลีธรรม	-	จิตปรมตัถธรรม	(พ.ศ.๒๕๔๖)	ฆ่าตวัตาย

ท�าไม?	 (พ.ศ.๒๕๔๖)	 เป็นอยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์	 (พ.ศ.๒๕๔๖)	 ครูคือผู้สร้างโลก	

(พ.ศ.๒๕๔๗)	 	 ปัจจเวกขณ์	 (พ.ศ.๒๕๔๗)	 สัปปรุสธรรม	 (พ.ศ.๒๕๔๗)	 ชีวิตโลก	 -	

ชวีติธรรม	(พ.ศ.๒๕๔๗)	การปฏริปูการศกึษาพทุธศาสนาเพือ่พฒันาชวีติ	(พ.ศ.๒๕๔๘)		

ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่า	 “สุข”	 (พ.ศ.๒๕๔๘)	 จริยธรรมในวรรณกรรม	

(พ.ศ.	๒๕๔๙)

	 นอกจากนีย้งัเขยีนบทความทางวชิาบรรณารักษศาสตร์และทางการศกึษาอืน่ๆ	

ลงในวารสารต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 วิทยาสารศูนย์ศึกษา	 วิทยาจารย์	 วารสาร

ห้องสมุด	เป็นต้น		

 เกียรติคุณที่ได้รับ	ได้แก่

 l	ศาสตราจารย์พิเศษ	ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

พ.ศ.	๒๕๑๕

     l	ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาบรรณารักษศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พ.ศ.	๒๕๒๔

      l	รางวัลวรรณกรรมไทยชมเชย	 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ	 เรื่อง	 “สวนโมกข์

ท�าไม?		ท�าไม	สวนโมกข์?”	ภาคสอง	พ.ศ.	๒๕๓๗
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      l	รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู ้มีผลงานดีเด่นในการ

เสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย	 จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

เพื่อสันติภาพ	พระธรรมปิฏก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	พ.ศ.	๒๕๔๒			

      l	รางวัล	 “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์”	 เนื่องในวันภาษาไทย

แห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๔๔

      l	รางวัล	“นราธิป”		ส�าหรับนักเขียนอาวุโส	สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๔๖			

      l	รางวัล	 “Outstanding	Woman	 in	 Buddhism”	 เนื่องในวาระวันสตรี

สากลโลกขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

						 เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทานคอื	ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย	

และตติยจุลจอมเกล้า	

							 ศาสตราจารย์	คุณรัญจวนครองความโสดมาโดยตลอด	ในบั้นปลายของชีวิต	

หลังจากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้มรณภาพ	เมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖		

ก็ได้หยุดการบรรยายธรรมในที่ต่างๆ	 ลง	 และมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคง	

โดยมาพ�านักตามล�าพังที่วัดป่าหนองไผ่	ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 กระทั่งวันที่	 ๑๙	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได้เข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาลศิริราช	 และถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙		

สิริอายุได้		๙๔	ปี	๑๑	เดือน	๔	วัน

	 ศาสตราจารย์	 คุณรัญจวน	 ได ้เคยกล่าวไว ้ในเอกสารฉบับเดียวกัน 

ความตอนหนึ่งว่า

 “เมือ่ใดทีบ่งัเกดิความรูส้กึม ี“ธรรมะ” เป็นเพือ่น ม ี“ธรรมะ” เป็นชีวติ เมือ่น้ัน

ความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง อาจหาญ เป็นสุขสงบย่อมบังเกิดขึ้นอย่างเป็นประจักษ์พยาน

ในตนเอง”

	 และในวาระสดุท้ายแห่งชวีติของ	ศาสตราจารย์	คณุรญัจวน	กแ็สดงให้ประจกัษ์ 

ว่า	 เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจริง	 ย่อมได้รับผลของการปฏิบัตินั้นจริง	 ชีวิตของท่าน 

จึงสมบูรณ์พร้อมทั้ง	ปริยัติ	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ		
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		 ศิษย์ผูใ้กล้ชดิและดแูลศาสตราจารย์	คณุรญัจวน	จนถึงนาทสีดุท้ายได้เขยีนไว้

ในเอกสารเล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า	

       “ค�าพดูสดุท้ายท่ีท่านกล่าวย�า้ซ�า้หลายรอบด้วยระดบัเสยีงทีแ่ผ่วลงๆ เป็นล�าดบั 

มอียูป่ระโยคเดยีวอย่างมัน่คงจนถงึนาทสีดุท้ายคอื “เหน็พระพทุธเจ้า เหน็พระธรรมเจ้า 

เห็นพระสังฆเจ้า” เป็นการจบที่สงบ สบาย และสง่างามที่สุด”

นายธเนศ  ข�าเกิด

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.	หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ	ศาสตราจารย์	อุบาสิกา	

คุณรัญจวน	 	 อินทรก�าแหง	 ท.ม.,	 ต.จ.	 ณ	 เมรุวัดสระเกศ	 ราชวรมหาวิหาร	

เขตป้อมปราบศตัรพู่าย		กรุงเทพมหานคร		วันเสาร์ที	่๗	พฤษภาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๙

	 ๒.		 เอกสารหอจดหมายเหตุพุทธทาส		อินทปัญโญ		เรื่อง	บันทึกและร�าลึก

ถึงอุบาสิกา	คุณรัญจวน		อินทรก�าแหง	ผู้อาจหาญทั้งทางโลกและทางธรรม	วันที่	๙	

พฤษภาคม	๒๕๕๙

	 ๓.		DVD	มรดกธรรม	ศ.	อุบาสิกา	คุณรัญจวน		อินทรก�าแหง	ที่ระลึกงาน

พิธีพระราชทานเพลิงศพ	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๙

		 ๔.		บทสมัภาษณ์	รญัจวน	อนิทรก�าแหง	วนัที	่๑๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๙	สมัภาษณ์

และประสานงาน:	สงวนศรี	ตรีเทพประติมา

	 ๕.		ค�าบอกเล่าของ	จิรภัทร์	บัวอิ่น		ศิษย์ธรรมมาตารุ่น	๑๘	ผู้ริเริ่มโครงการ

มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน	ที่สวนโมกข์กรุงเทพ		วันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

สุทธิลักษณ์  อ�าพันวงศ์

พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๔๗

	 	 	 าสตราจารย์กิตติคุณ	สุทธิลักษณ์		อ�าพันวงศ์		เกิดเมื่อวันที่	๒๒	มกราคม

	 	 	 พ.ศ.	๒๔๖๖	ที่ต�าบลหนองแซง		อ�าเภอเสาไห้		จังหวัดสระบุรี		เป็นบุตร

	 	 	 คนที่	 ๒	ของรองอ�ามาตย์เอก	หลวงประสานสินธุ์	 (ทองค�า	อ�าพันวงษ์)		

กับนางประสานสินธุ์	(พิสมัย)		มีพี่	๑	คน	คือ	นางสาวพิสสม	(ถึงแก่กรรม)		มีน้อง	

๒	คนคือ	นายพิเศษ	และนายแพทย์สุรพงศ์		อ�าพันวงษ์

	 พ.ศ.๒๔๗๐	 	 เข้าเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนประสานอักษร	 ซึ่งอยู่ใน

ตรอกสะพานสว่าง	จงัหวดัพระนคร		จบชัน้ประโยคประถมบรบิรูณ์คอืชัน้ประถมปีที	่๓ 

ใน	 พ.ศ.๒๔๗๒	 	 แล้วเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม	 

จนจบชัน้มธัยมบรบิรูณ์	(ชาย)	คอืชัน้มธัยมปีที	่๘	ใน	พ.ศ.๒๔๘๐	เนือ่งจากศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์ชอบอ่านหนังสือและรักงานประพันธ์	 พ.ศ.๒๔๘๒	 จึงเข้าศึกษาต่อที่

คณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทาน

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต	(อ.บ.)	ใน	พ.ศ.๒๔๘๖		เมื่อรับราชการแล้ว	พ.ศ.๒๔๙๕	

ได้รบัทนุการศกึษาจากวทิยาลัยซมิมอนส์	(Simmons	College)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

และทนุค่าเดนิทางจากมลูนธิฟิลุไบร์ทไปศกึษาวชิาบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาโท

ครูรุ่นบุกเบิกการสอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เป็นบรรณารักษ์

ผู้วางระบบการจัดห้องสมุดแผนใหม่และเป็น

นักเขียนที่มีผลงานเขียนประเภทต่างๆ ฝากไว้

ในบรรณพิภพเป็นจ�านวนมาก

ศ
’

‘
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ได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์	(M.S.	 in	Library	Science)		

จากวิทยาลัยซิมมอนส์	 ใน	 พ.ศ.๒๔๙๖	 ต่อมา	 พ.ศ.๒๕๑๓	 ได้รับทุนจากองค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ไปศึกษาวิธีสอน

บรรณารักษศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ	ณ	ประเทศเดนมาร์ก	ได้รับ

ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์	 กรุงโคเปนเฮเกน	 และเมื่อลาออก

จากราชการแล้ว	 พ.ศ.๒๕๒๙	 ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.๒๕๓๘

ได ้ รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ	 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร

	 นอกจากน้ีศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ยังได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดและ

บรรณารักษศาสตร์ในต่างประเทศอีกหลายครั้ง	เช่น		พ.ศ.๒๔๙๙	ดูงานห้องสมุดและ

โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 ฮ่องกง	 และฟิลิปปินส์	 	 พ.ศ.๒๕๐๔	

ดูงานเรื่องการจัดบริหารงานและด�าเนินงานในห้องสมุด	การสอนและการจัดหลักสูตร

ของโรงเรยีนวชิาบรรณารักษศาสตร์ในมหาวทิยาลัยต่างๆ	และการจดัพมิพ์หนงัสอืของ

โรงพมิพ์มหาวทิยาลยั	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	องักฤษ	สกอตแลนด์	ฝรัง่เศส	

และเยอรมน	ี	พ.ศ.๒๕๑๐	ดงูานห้องสมดุ	การสอนวชิาบรรณารกัษศาสตร์	และการจดั

หอจดหมายเหตุ	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	และเดนมาร์ก		ในเวลา

ต่อมา	 ยังได้ไปดูงานการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุดในประเทศต่างๆ	 อีก

หลายประเทศ	เช่น	ญีปุ่น่	เกาหลี	ไต้หวัน	มาเลเซยี	สิงคโปร์	อนิโดนเีซยี	นอร์เวย์	สวเีดน	

ฟินแลนด์	เป็นต้น	และยังได้ไปร่วมประชมุวชิาการนานาชาตใินต่างประเทศอกีหลายครัง้

		 พ.ศ.๒๔๘๖	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์เริ่มรับราชการในต�าแหน่งผู ้ช่วย

บรรณารักษ์	 หอสมุดกลาง	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.๒๔๙๐	 ได้รับแต่งตั้งเป็น

อาจารย์ตรี	 แผนกวิชาภาษาไทยและภาษาโบราณตะวันออก	 คณะอักษรศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		พ.ศ.๒๔๙๓	เลื่อนเป็นอาจารย์โท		พ.ศ.๒๔๙๘	จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย	 ได้จัดต้ังแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์	 ๑	 ขึ้นในคณะอักษรศาสตร์และ

ครุศาสตร์	 และเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ระดับอนุปริญญาขึ้น	 ศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์จึงได้ย้ายจากแผนกวิชาภาษาไทยและภาษาโบราณตะวันออก	 มาเป็น

อาจารย์แผนกวชิาบรรณารักษศาสตร์	พ.ศ.๒๕๐๐	ได้รับแต่งตัง้เป็นบรรณารกัษ์หอสมดุ

กลาง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อีกต�าแหน่งหนึ่ง		พ.ศ.๒๕๐๒	เลื่อนเป็นอาจารย์เอก		

พ.ศ.๒๕๐๗	เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์		พ.ศ.๒๕๐๘	เลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์ชั้นพิเศษ	

และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์	 พ.ศ.๒๕๑๐	

เล่ือนเป็นศาสตราจารย์		พ.ศ.๒๕๑๘	ปรบัต�าแหน่งเป็นศาสตราจารย์	ระดบั	๙		พ.ศ.๒๕๒๑	

ลาออกจากราชการไปเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการขององค์การค้าของคุรุสภา	 ๒  

พ.ศ.๒๕๒๓	 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณในวิชาบรรณารักษศาสตร	์				

คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.๒๕๒๖	 ลาออกจากหัวหน้าฝ่าย

วิชาการขององค์การค้าของคุรุสภามาท�างานต่อที่บ้าน

	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์เป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกงานด้านการศึกษาวิชา

บรรณารักษศาสตร์ระดับอดุมศกึษาของประเทศไทย	และเป็นอาจารย์รุน่แรกๆ	ที่สอน

วชิาบรรณารกัษศาสตร์	ซึง่ต่อมาได้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าแผนกวชิาบรรณารกัษศาสตร์	

ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ได้พัฒนาแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า

ในด้านต่างๆ	ดงัทีค่ณาจารย์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์	คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

 ๑		พ.ศ.๒๕๒๒	 เปลี่ยนค�าว ่า	 “แผนกวิชา”	 มาเป็นค�าว ่า	 “ภาควิชา”	 

ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		พ.ศ.๒๕๒๒

  ๒		คุรุสภาเดิม	ตามพระราชบัญญัติครู	 พุทธศักราช	๒๔๘๘	 ได้ถูกยกเลิกไป	

เกิดมีองค์กรใหม่ขึ้นมา	 ๒	 องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา	พ.ศ.๒๕๔๖	คอื	ครุสุภา	กบั	คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (สกสค.)	 องค์การค้าได้โอนจากคุรุสภาเดิมมาสังกัด	

สกสค.	เป็นองค์การค้าของ	สกสค.	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๔๖	เป็นต้นมา
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มหาวทิยาลยั		ได้กล่าวไว้ในหนงัสืออนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์

กิตติคุณ	สุทธิลักษณ์	อ�าพันวงศ์		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “…ในขณะที่อาจารย์ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

อาจารย์ได้ทุ ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจให้กับงานของแผนกวิชาตลอดมา นอกจาก

จะขยายการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์จากระดับอนุปริญญาต่อไปยังระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทแล้ว ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

หลักสูตรของต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังได้ติดต่อทุนจากมูลนิธิและสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ของแผนกวิชาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 

โดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงานอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากการพัฒนาทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์แล้ว อาจารย์ยังได้

วางรากฐานการด�าเนินงานของแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ทั้งทางด้านการบริหาร 

การเรียนการสอน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ โดยได้

ริเริ่มจัดท�าสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ “เอกสารบรรณารักษศาสตร์” “วารสาร

บรรณารักษศาสตร์” “นักเขียนชาวอักษรศาสตร์” และหนังสือรวมบทความวิชาการ

ทางบรรณารกัษศาสตร์ในวาระส�าคญัต่างๆ เพือ่เผยแพร่ความรู ้ความเคลือ่นไหว และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการในวงการห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์”

	 เมือ่ได้วางรากฐานการด�าเนนิงานของแผนกวชิาบรรณารกัษศาสตร์จนมคีวาม

เข้มแข็ง	และมีความพร้อมในด้านต่างๆ	แล้ว		พ.ศ.๒๕๒๑	ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์

จงึได้ลาออกจากราชการไปเป็นหวัหน้าฝ่ายวชิาการขององค์การค้าของครุุสภา		มหีน้าที่

ควบคุมการด�าเนินงานด้านบรรณาธิการหนังสือเรียนทั้งหมดของกรมวิชาการและ

กรมอื่นๆ	 ในกระทรวงศึกษาธิการ	 และหนังสือชุดต่างๆ	 ที่องค์การค้าของคุรุสภา

จัดพิมพ์จ�าหน่าย	 แต่ยังมาเป็นอาจารย์พิเศษของแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร	์

คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.๒๕๒๖	 จึงได้ลาออกจากต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการขององค์การค้าของคุรุสภาเพื่อมาดูแลมารดาซึ่งชราแล้ว	 และ

น�างานต่างๆ	มาท�าต่อที่บ้าน	มีทั้งงานต่อเนื่อง	งานค้างจากที่ได้ท�าไว้	ณ	องค์การค้า

ของคุรุสภา	และงานเขียนใหม่ๆ
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  ในด้านงานบรรณารกัษ์	ศาสตราจารย์สทุธลิกัษณ์ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

บรรณารักษ์หอสมุดกลาง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๐๐		ศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์ได้วางโครงการจัดหอสมุดกลางให้เป็นหอสมุดแผนใหม่	 โดยเริ่มต้นจาก

การจัดชั้นหนังสือเป็นแบบชั้นเปิด	(Open	Shelves)	และได้ริเริ่มบริการใหม่ๆ	 ขึ้น

เป็นครั้งแรก	 นอกจากบริการให้ยืมหนังสือแล้วยังได้เปิดบริการตอบค�าถามและ 

ช่วยการค้นคว้า	บรกิารหนงัสอืจอง	บรกิารนทิรรศการ	บริการถ่ายเอกสาร	โดยเร่ิมจาก

การสั่งเครื่องถ่ายเอกสารมาจากต่างประเทศ	 บริการห้องสมุดดนตรี	 จัดท�ารายช่ือ

หนังสือพร้อมบรรณนิทัศน์สังเขปแจกเป็นครั้งคราว	 จัดท�าดรรชนีบทความ	 วารสาร	

จัดท�าสหบัตรของมหาวิทยาลัยโดยน�าบัตรรายการห้องสมุดคณะต่างๆ	 มาจัดรวมไว้

ที่หอสมุดกลาง	 จัดท�าคู่มือหอสมุดกลางแจกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด	 นับเป็นคู่มือการใช้

ห้องสมดุเล่มแรกของประเทศไทย	อีกทัง้ยงัได้ริเร่ิมเปิดสอนวชิาการใช้ห้องสมดุแก่นสิติ

ชั้นปีที่	๑	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

		 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์เป็นผู้หนึ่งในการด�าเนินการก่อตั้งสมาคมวิชาชีพ

บรรณารักษ์	 โดยเป็นประธานชมรมบรรณารักษ์	 ซึ่งต่อมาได้ขยายกิจการเป็นสมาคม

ห้องสมดุแห่งประเทศไทย	ทัง้ยงัเป็นกรรมการและทีป่รึกษาเกีย่วกบับรรณารกัษศาสตร์	

ห้องสมุด	 และการพัฒนาหนังสืออีกหลายคณะ	 เช่น	 อนุกรรมการบัญญัติศัพท์

บรรณารักษศาสตร์	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๔๙๖	 อนุกรรมการเลขหมู่หนังสือ

ภาษาไทยและหัวเรื่อง	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๔๙๖	 อนุกรรมการเลือกซ้ือ 

หนังสือส�าหรับห้องสมุด	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๔๙๖	 ประธานคณะกรรมการ 

จดัท�าแผนพฒันาและมาตรฐานการศกึษาบรรณารกัษศาสตร์	กรมวิเทศสหการ	พ.ศ.๒๕๐๕ 

ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาและมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย	

กรมวิเทศสหการ	 พ.ศ.๒๕๐๘	 	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงห้องสมุด

ในสถาบันอุดมศึกษา	 สภาการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 	 กรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.๒๕๑๗	-	๒๕๑๘		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

อนุกรรมการข ้าราชการมหาวิทยาลัยวิสามัญประเมินผลงานทางวิชาการ 
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สาขาบรรณารกัษศาสตร์	ทบวงมหาวทิยาลยั		ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงานทางวชิาการ 

สาขาบรรณารักษศาสตร์	 กรมการฝึกหัดครู	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการมูลนิธ ิ

พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 กรรมการพิจารณา 

และหรอืจัดท�าหนังสอืส่งเสรมิการอ่าน	กรมวชิาการ	กระทรวงศกึษาธกิาร		อนกุรรมการ 

รวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์	 ฯลฯ	ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 ประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดท�าสารานุกรมพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว		เป็นต้น

  ในด้านงานวิชาการ	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์มีผลงานเขียนหลายประเภท	

ทั้งต�ารา	 งานวิจัย	 และบทความวิชาการ	 ส�าหรับต�าราและงานวิจัย	 ได้เขียนต�ารา

และงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อใช้ประกอบ

การศกึษาวชิาบรรณารกัษศาสตร์ระดบัต่างๆ	และได้มกีารจดัพมิพ์ออกเผยแพร่ในวาระ

ต่างๆกัน	ตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๐๑	-	๒๕๒๔	จ�านวน	๑๖	 เรื่อง	 ในจ�านวนนี้เป็นต�าราทาง

บรรณารักษศาสตร์ที่ได้รับเงินรางวัล	๔	 เรื่อง	 ได้แก่เรื่อง	วิชาห้องสมุด	 เลขหนังสือ

ส�าหรับหนังสือภาษาไทย	บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น	หลักเกณฑ์การท�าบัตรรายการ

หนงัสอืภาษาไทยฉบบัสมบรูณ์และตวัอย่างบตัร		นอกจากนีย้งัมคีูม่อืการท�าบตัรรายการ

หนงัสอืภาษาไทย	การวิจยัทางบรรณารกัษศาสตร์	บรรณารกัษศาสตร์	ภมูหิลงั	ท	๐๘๑	

การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น	Bibliography	and	General	Reference	Works.	A	Survey	

of	Research	and	Publication	in	Librarianship.	เป็นต้น

		 ส่วนบทความวชิาการ	ได้เขยีนบทความวชิาการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษศาสตร์	ลงในหนังสือและวารสารต่างๆ	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๐๐	-

๒๕๑๙	 จ�านวน	 ๓๘	 เรื่อง	 เช่นเรื่อง	 วิวัฒนาการห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์

ในประเทศไทย	 สหพันธ์สากลแห่งสมาคมห้องสมุด	 	 หนังสือภาษาไทยในห้องสมุด

ต่างประเทศ	 ศาสตราจารย์รอง	 ศยามานนท์	 ผู้จัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร	์

Dr.Frances	Lander	Spain	:	Founder	of	Modern	Library	Service	in	Thailand.		

Libraries	and	Librarianship	in	Thailand.	เป็นต้น	และยังมีผลงานเขียนอธิบายค�า

ในสารานกุรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน	ค�าว่า	บรรณารกัษ์	และ	บรรณารกัษศาสตร์
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  ในฐานะนักเขียน	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์นอกจากจะมีผลงานเขียน

ทางด้านวิชาการแล้ว	 ยังมีงานประพันธ์ในฐานะนักเขียนด้วย	 โดยใช้นามปากกาว่า	

ศุทธินี  ส.ลักษณ์ และ	อลงกรณ์		ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์สามารถเขียนเรื่องต่างๆ

ได้หลายประเภท	 ทั้งเรื่องสั้น	 นิทานส�าหรับเด็ก	 บทวิจารณ์วรรณกรรม	 สารคดีไทย

และต่างประเทศ	 และยังเป็นนักเขียนประจ�าคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

หลายฉบับ	 โดยเริ่มเขียนหนังสือเป็นงานอดิเรกมาต้ังแต่	 พ.ศ.๒๔๙๐	 งานเขียน

เรื่องแรกได้แก่	 บทวิจารณ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๕	 เรื่อง	 “เงาะป่า”	 ลงพิมพ์ใน

นิตยสารนิกรรายสัปดาห์	 จากนั้นได้เขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน	 เรื่องที่

เขียนส่วนใหญ่เป็นสารคดีไทย	 สารคดีแปลจากภาษาต่างประเทศ	 และวรรณคดีไทย	

ซึ่งน�ามาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว	 ส่วนเร่ืองส้ันลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามนิกรและ

นติยสารรายสปัดาห์อืน่ๆ	ของบรษิทัไทยพาณชิยการ	มท้ัีงเรือ่งทีแ่ต่งเองและเรือ่งแปล	

ใช้นามปากกาว่า	 “อลงกรณ์”	 เช่นเร่ือง	 เมื่อดอกเชอรี่บาน	 ไนแอการามีมนต์ขลัง		

เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลได้แก่เรื่อง	ลมหนาว

	 ต่อมาบริษัทไทยพาณิชยการ	 ได้ออกนิตยสารสยามสมัยรายสัปดาห	์

ศาสตราจารย์สทุธลิกัษณ์ได้รบัเชญิให้เขยีนคอลมัน์ประจ�าแนวปกิณกคดเีก่ียวกับ	โลก	

ชีวิต	เด็ก	สตรี	และวัฒนธรรมไทย	โดยใช้นามปากกาว่า	“ศุทธินี”	ซึ่งต่อมาคอลัมน์นี้

เรยีกว่า	คอลมัน์ศุทธนิ	ีได้ลงพมิพ์เป็นประจ�าตดิต่อกนัเป็นเวลาร่วม	๒๐	ปี		พ.ศ.๒๕๑๙	

ได้รับมอบหมายให้เขียนประจ�า	 คอลัมน์ชีวิตคือการเดินทาง	 ในนิตยสารรจนา	

จนกระทัง่นติยสารฉบบันีเ้ลกิกจิการไป	และยงัได้เขยีนเร่ืองเก่ียวกับพทุธศาสนาส�าหรับ

เด็กลงในวารสารพุทธรักษา	เขียนสารคดีเกี่ยวกับเมืองไทยในด้านต่างๆ	ลงในวารสาร

สวิตา	ตั้งแต่ฉบับแรกเป็นต้นมา

	 ด้านหนังสือส�าหรับเด็ก	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ได้เขียนนิทานลงพิมพ์ใน

ชุดนิทานแสนสนุกของบริษัทประชาช่าง	 และแปลนิทานเรื่อง	 Uncle	 Remus	 และ	

Mr.Poper’s	Penguins	 เป็นภาษาไทยลงพิมพ์ในหนังสือรายสัปดาห์	 เขียนนิทานและ

เรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	ลงพิมพ์ในนิตยสารดรุณสาร	เขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านส�าหรับ

ชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศกึษา	เขยีนหนงัสอืสารคดสี�าหรบัเยาวชนให้แก่องค์การค้า
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ของคุรุสภาและกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จัดพิมพ์อีกหลายเล่ม	 เช่นเรื่อง	 

ชวิีตแห่งละคร	เจ้าพระยาทีร่กั	ตุก๊ตาไทย	วนัวสิาขบชูา	และมหีลายเรือ่งที่ได้รบัรางวลั	

เช่นเรื่อง	พระราชวังบางปะอิน	เที่ยววัดโพธิ์	ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทสารคดีส�าหรับ

เด็กก่อนวัยรุ่น	 เรื่องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	แมวไทย	พระภูมิเจ้าที่	 เมืองไทย	

ได้รับรางวัลชมเชย	เป็นต้น

		 ด้านหนังสือส่งเสริมอาชีพของประชาชนทั่วไป	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์

ได้จัดท�าหนังสือชุดส�าหรับชาวบ้านขององค์การค้าของคุรุสภา	 เป็นหนังสืออ่าน 

ทีเ่ข้าใจง่าย	จ�าหน่ายราคาถกู	มปีระโยชน์ในชวีติประจ�าวนัของชาวบ้านในการประกอบ 

อาชีพ	สุขภาพอนามัย	และความรู้ทั่วไป	โดยได้เขียนเรื่อง	การเลี้ยงกบ	เพื่อให้ผู้สนใจ 

น�าไปใช้เป็นคู่มือในการเลี้ยงกบให้ได้ผลดีที่สุด

		 พ.ศ.๒๕๒๔	 ทางราชการได้จัดงานฉลองครบรอบ	 ๑๐๐	 ปีวันพระราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖		ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดท�าสารานุกรมพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และได้เขียนบทความ	๓	 เรื่องลงในสารานุกรมนี้คือ	

“พระราชประวัติ”	 “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎ

ราชกุมาร,			พระราชพิธีสถาปนา”	และ	“ลุมพินี,	สวน”		นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพิมพ์

อัญพจน์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	โดยมอบลิขสิทธิ์ให้หอวชิราวุธานุสรณ์ด้วย

		 พ.ศ.๒๕๒๕	 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	 ๒๐๐	 ปี	 	 ศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าหนังสือชุดภาพกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี

ซึ่งองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้จัดพิมพ์

 เกียรติคุณที่ได้รับ

	 บุคคลดีเด่นทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	 พ.ศ.๒๕๓๗	

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

		 อักษรศาสตร์จุฬาฯ	 ดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๔๐	 จากสมาคมนิสิตเก่า

อักษรศาสตร์	และคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



75ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

		 รางวัล	 “นราธิป”	 ในฐานะนักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแก่

วงวรรณกรรมไทยเป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง	 และเป็นที่นิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง	

ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๔๗	จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้รับพระราชทานคือ	 ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	และทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

		 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ท�างานด้านวิชาการมาโดยตลอด	 จนช่วงปลาย

ของชีวิตมีสุขภาพไม่ดี			ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท�างานอย่างมาก	จึงได้ลดงานต่างๆ	ลง	

แต่ยงัคงรบัเป็นประธานคณะอนกุรรมการด�าเนนิการจดัท�าสารานกุรมพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเพยีงคณะเดยีว	และด�าเนนิงานนีอ้ย่างต่อเนือ่งจนส�าเรจ็ลลุ่วง

	 พ.ศ.๒๕๔๔	 	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์เริ่มป่วยด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจ

ตีบตัน	ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด		ต่อมา	พ.ศ.๒๕๔๖	เป็นโรคเบาหวาน	ข้ออักเสบ	

และไขมนัในหลอดเลอืด		ต้นเดอืนตลุาคม	พ.ศ.๒๕๔๗	เกดิเป็นลมพษิอย่างรนุแรงและ

มีไข้สงู	เข้ารบัการรกัษาในโรงพยบาล	และถงึแก่อนจิกรรม	ด้วยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว	

ในวันที่	๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๔๗		สิริอายุได้	๘๐	ปี	๙	เดือน	๑๑	วัน

นายสดุภณ  จังกาจิตต์  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	

สุทธิลักษณ์		อ�าพันวงศ์		ณ		วัดเสมียนนารี		วันอังคารที่	๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๔๗

	 ๒.		 สมุดประวัติประจ�าตัวข้าราชการ	 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์	 อ�าพันวงษ์	

ฝ่ายจดหมายเหตุ	หอประวัติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายนิตย์  ถิระกิจ

พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๕๙

ครูคณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถพิเศษ

ในกีฬายิมนาสติก ได้ทุ่มเทชีวิตให้แก่การสอน

และฝึกซ้อมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ให้เป็นนักกีฬายิมนาสติกจนมีชื่อเสียงระดับชาติ

หลายคน

	 	 	 ายนิตย์		ถิระกิจ		เกิดเมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๖๖		ที่ต�าบลในเมือง	

	 	 	 อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	 จังหวัดอุบลราชธานี	 	 เป็นบุตรคนที่	 ๗	 ของ

	 	 	 นายค�า	นางบัวศรี		ถิระกิจ		มีพี่	๖	คน	คือ	นางไข่แก้ว	ศรไชย		นางปรียา	

ถริะกจิ		นางบวัเรยีน	เจรญิชยั		เดก็ชายชาย		นางวาณ	ีสายพนัธ์		และพนัเอก	(พเิศษ)	ชัย			

มีน้อง	 ๑	 คน	 คือ	 นางนงคราญ	 ส่งศรี	 และยังมีนายอ่อนซ่ึงเป็นบุตรบุญธรรมของ

นายค�า	นางบัวศรี		ถิระกิจ	อีก	๑	คน	พี่น้องทุกคนถึงแก่กรรมหมดแล้ว

		 เมื่อเยาว์วัยเข้าเรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	 ซึ่งเป็น

โรงเรียนประจ�าจังหวัดอุบลราชธานี	 จบชั้นประโยคประถมบริบูรณ์	 ใน	 พ.ศ.๒๔๗๖		

แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนเดิม	จบชั้นมัธยมปีที่	๖	ใน	พ.ศ.๒๔๘๓	แล้วได้รับทุน

จังหวัดอุบลราชธานีมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร	 ในบริเวณ									

วังจันทรเกษม	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคุรุสภาในปัจจุบัน	 เรียนส�าเร็จได้รับประกาศนียบัตร

ประโยคครูประถม	(ป.ป.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๖	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๘๘	ได้ทุนมาเรียนต่อ

ที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม	 ซึ่งอยู่ในบริเวณวังจันทรเกษมเช่นเดียวกัน	 ส�าเร็จได้รับ

ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม	(ป.ม.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๐

น
’

‘
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		 นายนิตย์เข้ารับราชการเป็นครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖		

อกีสองปีต่อมากไ็ด้ทนุมาเรยีนต่อระดบัประโยคครมูธัยม	เมือ่เรยีนส�าเรจ็แล้วเป็นเวลา

เดียวกับที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น	และเลือกสรร

ครูจากโรงเรยีนในสงักดัจงัหวดัอบุลราชธานมีาเป็นครใูนโรงเรยีนฝึกหดัครอูบุลราชธาน	ี	

นายนิตย์ซึ่งส�าเร็จวุฒิ	 ป.ม.	 ในปีนั้นก็ได้รับเลือกให้มาเป็นครูในโรงเรียนฝึกหัดครู

อบุลราชธานีด้วย	ดงัทีน่ายสวุชิช  คณูผล	ศษิย์ของนายนติย์ได้เล่าไว้ในหนงัสอืทีร่ะลกึ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ	ครูนิตย์		ถิระกิจ		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ต่อมาได้ไปเรียนต่อ ป.ม.ที่วังจันทรเกษม กรุงเทพฯ และได้รับการบรรจุ

เป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี (ชาย) เมื่อคุณครูนิตย์เรียนส�าเร็จ ก่อนจะ

เดินทางกลับอุบลฯได้รับมอบหมายให้ไปรับอุปกรณ์การสอนและอุปกรณ์การนอน 

เช่น หมอน มุ้ง ฟูก ส�าหรับนักเรียนประจ�ารวมท้ังสัมภาระต่างๆขึ้นตู้รถไฟไปอุบลฯ 

เพื่อเปิดสอน ฝ.ค.ครั้งแรกเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๑ ซ่ึงมีครูเพียง ๔ คน คือ 

นายประสทิธิ ์สนุทโรทก เปน็ครใูหญ่ นายอรณุ มขุสมบติั เป็นผูช่้วยครใูหญ่  นายนิตย์ 

ถริะกจิ  และนายสมชยั เศลารกัษ์  เป็นครสูอนวชิาคร ูวชิาเฉพาะ และวชิาพืน้ฐานทัว่ไป”

		 นักเรยีนฝึกหดัครรูุน่แรกของโรงเรยีนฝึกหดัครอูบุลราชธานี	ระดบัครมูลู	(ป.)	

มี	๓๒	คน		ระดับครูประกาศนียบัตรจังหวัด	(ว.)	มี	๒๘	คน

		 พ.ศ.	๒๔๙๔	นายนติย์ได้ย้ายกลบัมาเป็นครโูรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราชตามเดมิ	

จนกระทั่งลาออกจากราชการ	ในวันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕		ขณะด�ารงต�าแหน่ง

อาจารย์	๓	ระดับ	๘

		 นายนิตย์เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และพลศึกษาที่มีความสามารถคนหนึ่ง

ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	 ดังที่นายเผ่า สุวรรณศักด์ิศรี	 	 ศิลปินแห่งชาติ	

สาขาทัศนศิลป์	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๓	 ซึ่งเป็นศิษย์ของนายนิตย์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “อาจารย์นิตย์ ถิระกิจ ท่านเป็นครูประจ�าชั้นผมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ขณะที่

ผมเรียนชั้น ม.ศ.๓ ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อาจารย์นิตย์ท่านสอนวิชาพีชคณิต

และพลศึกษา แต่ลกูศษิย์ส่วนใหญ่จะจ�าภาพอาจารย์นติย์ได้ว่าท่านเก่งมากในการสอน
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ยิมนาสติก ท่านรูปร่างเล็ก ผอม และมีความคล่องแคล่วในการเล่นยิมนาสติก 

แม้สมัยเรียนผมจะตัวเล็กหุ่นผอมบางเหมือนท่าน แต่ก็เอาดีไม่ได้เพราะกลัวบาดเจ็บ 

ส่วนตัวผมประทับใจและได้ดีจากท่านเพราะวิชาพีชคณิตที่ท่านสอนให้เข้าใจหลัก

วิธีคดิการแก้สมการ ซึง่เป็นพืน้ฐานในการแก้ปัญหาการท�างานจนทกุวนัน้ี สมยัทีผ่มเรยีน

ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชนั้น วิชาที่นักเรียนเบ็ญฯสู้กับนักเรียนที่อื่นได้สบายคือ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ดี เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จ�านวนมาก    

ก็เพราะมีครูที่เก่งและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ได้ดีมาก … ผมก็เป็นคนหน่ึง

ที่สอบเอนทรานซ์เข้าสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้เพราะท�าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้สูง”

		 นอกจากสอนวชิาคณติศาสตร์และพลศกึษาแล้ว		นายนติย์ยังได้รบัมอบหมาย

ให้ท�าหน้าทีอ่กีหลายอย่าง	ได้แก่	ครูผู้ปกครองนกัเรียน	ครูผูฝึ้กสอนนกัศกึษาวชิาทหาร	

และครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา

		 ในด้านการกีฬา	นายนิตย์มีความสามารถเป็นพิเศษในกีฬายิมนาสติก	และได้

ฝึกสอนให้นักเรียนเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรมาเป็นเวลานาน	จนกระทั่ง	พ.ศ.	๒๕๑๘	

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม	 จึงได้น�ากีฬา

ยิมนาสติกมาเป็นวิชาเลือกในวิชาพลศึกษา	 ดังที่นายสมพงษ์ โลมะรัตน์	 ผู ้เคย

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดิม	

ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้ย้ายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไปใช้สถานที่ตั้งแห่งใหม่ 

(ที่อยู ่ป ัจจุบัน) ประกอบกับโรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม 

(อิงหลักสูตรของประเทศแคนาดา) ท�าให้สามารถพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกได้เอง 

จึงเป็นที่มาของวิชาพลศึกษา กีฬายิมนาสติก

  ครูผู้สร้างกีฬายิมนาสติกขึ้นก็คืออาจารย์นิตย์ ถิระกิจ และเป็นจุดเริ่มต้น

ของการพัฒนากีฬายิมนาสติกในจังหวัดอุบลฯ ผลความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของ

ชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ปรากฏเกียรติประวัตินักกีฬาระดับประเทศและไปสู่

ระดับโลก ด้วยความสามารถพิเศษของท่านอาจารย์นิตย์ ถิระกิจ น่ันเอง  ซ่ึงท่าน

รักการนี้มาก แม้ท่านเกษียณอายุราชการไปก็ยังได้ก่อตั้งสถาบันฝึกกีฬายิมนาสติก 
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สร้างขึ้นให้เด็กเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ฝ ึกฝนตนเอง และพัฒนา

ความสามารถสู่การแข่งขันกีฬานี้ในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป”

		 สมดังที่นายเกื้อกูล นุชตเวช	 หรือ	 ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์	 	 นักยิมนาสติก

ทีมชาติไทย	แชมป์ซีเกมส์	ครั้งที่	๑๑	และมีผลงานด้านกีฬาอีกหลายอย่าง	ได้เล่าถึง

เรื่องการฝึกสอนยิมนาสติกของนายนิตย์ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า

 “เมื่อปี ๒๕๑๖ … ขณะนั้นท่านอายุ ๔๙ ปี แต่ยังสาธิตวิถีการหกสูงบน

หวับาร์คู่พร้อมกบัตดัหน้า (ใช้ขาคร่อมแขนทัง้สองข้างขณะหกสงูยนืด้วยมอื) พร้อมกบั

ผลักมือลงมายืนได้อย่างสง่างาม ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้ามา

ฝึกใหม่ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องท�าท่านี้ที่อาจารย์สาธิต

ให้ดูให้ได้สวยงามเช่นกัน หลังจากวันนั้นผมได้ใช้เวลาทุกเย็นหลังเลิกเรียนเข้าฝึกซ้อม

ยืดหยุ่น (Trampling) หีบกระโดด (Box stand)  บาร์คู่ (Parallel bars)  เตียงสปริง 

(Trampoline) โดยมีอาจารย์นิตย์ ถิระกิจ คอยดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดจนค�่ามืด

ทุกวันแม้กระทั่งช่วงปิดภาคเรียน การฝึกซ้อมอย่างหนักจากวันเป็นเดือน… จากเดือน

เป็นปี…จากปีเป็นสองปี…จากสองปีเป็นสามปี ฝีมือด้านยิมนาสติกของผมได้พัฒนาขึ้น

อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหัวหน้าทีมนักกีฬายิมนาสติกของชมรมยิมนาสติกโรงเรียน

เบ็ญจะมะมหาราช ที่ท่านอาจารย์  ได้พาออกไปแสดงตามโรงเรียน พิธีเปิดกีฬาของ

จังหวัด หรือแม้แต่งานบุญงานวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาชนิดนี้ให้คนได้รู้จัก

มากขึ้น ซึ่งก็ได้ผลอย่างมาก มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม นารีนุกูล          

ลือค�าหาญ เข้ามาฝึกกับชมรมเพิ่มมากขึ้น … ซึ่งท่านอาจารย์นิตย์ ถิระกิจ จะเป็นผู้ฝึก

ให้กบัเดก็นกัเรยีนเหล่านี้ในวนัเสาร์และอาทติย์ โดยมผีมเป็นผูช่้วยอยูข้่างกายท่านเสมอ

เวลาที่สอนเด็กนักยิมนาสติก”

		 เมื่อกีฬายิมนาสติกเป็นที่นิยมมากขึ้นและนักกีฬายิมนาสติกมีพัฒนาการ

ดีขึ้นแล้ว	 นายนิตย์จึงได้ก่อตั้ง	 “ชมรมยิมนาสติกอุบลราชธานี”	 ขึ้นในวันที่	 ๑๐	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๒		และชมรมนี้ได้สร้างนักกีฬายิมนาสติกที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

จ�านวนหลายสบิคน	ปัจจบุนัชมรมยมินาสตกิอบุลราชธานยัีงคงด�าเนนิการอยู่	โดยศษิย์

ของนายนิตย์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของนายนิตย์ตลอดมา
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		 เน่ืองจากนายนติย์อยูโ่รงเรยีนเบญ็จะมะมหาราชมาเป็นเวลากว่า	๕๐	ปี	ตัง้แต่

เป็นนกัเรยีนจนเป็นคร	ูจงึมคีวามรกัและผกูพนักบัโรงเรยีนมาก	โดยเฉพาะอาคารเรียน

หลังเดิมซึ่งสร้างส�าเร็จในขณะที่นายนิตย์ยังเป็นนักเรียนอยู่	 และเป็นอาคารเรียน

หลังใหญ่และสง่างามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น	 	 อีกทั้ง	 	 ต้นไทรงาม

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าโรงเรียนที่นายนิตย์ได้ร่วมปลูกขณะเรียนอยู่ช้ันมัธยมปีที่	 ๔	 ใน	

พ.ศ.	๒๔๘๑	นายนิตย์จงึได้พยายามทกุวถิทีางทีจ่ะอนรุกัษ์สิง่อนัเป็นทีร่กัทัง้สองสิง่นี้ไว้		

ดังที่นายสุวิชช คูณผล		ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดิม	ความอีกตอนหนึ่ง	ว่า

  “คณุครนูติย์มคีวามผูกพนักบั บ.ม.ตัง้แต่เริม่เรยีนชัน้ประถม…จงึมคีวามรกัและ

หวงแหน “สิ่งอันเป็นที่รัก” ของ บ.ม. คืออาคารเรียนเดิมหลังศาลากลางจังหวัด ซึ่ง

จะถูกรื้อถอนหลายครั้ง และต้นไทรงามใกล้อาคารหลังนี้ ท�าให้ท่านพยายามอนุรักษ์

ทั้ง ๒ อย่างนี้ไว้สุดความสามารถ โดยมอบหมายให้ผู้เขียนประสานกับศิษย์ บ.ม. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้อาคารหลังนี้ถูกร้ือถอนจนประสบความส�าเร็จ  

โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเพื่อบูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไป”

	 ส่วนต้นไทรงาม		นายนิกร		วีสเพ็ญ		ศิษย์อีกคนหนึ่งของนายนิตย์ได้กล่าวไว้

ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “…หลังจากที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ย้ายการเรียนการสอนจาก

อาคารเรยีนหลงัเดมิ ซึง่ตัง้อยูท่ีด้่านทศิตะวนัตกของทุง่ศรเีมอืง ไปอยู่ทีบ่ริเวณท่าวงัหนิ

ในปัจจุบัน ในฐานะชาวเบ็ญจะมะฯซึ่งถือว่าเป็น “ลูกไทรงาม” ทุกคน จ�าเป็นจะต้องหา

ต้นไทรงามไปปลูกแทนต้นเดิม ณ บริเวณอาคารโรงเรียนหลังใหม่ ก็ด้วยครูนิตย์ 

ถริะกจิ นีแ่หละได้ท�าการเพาะเมด็ไทรงามจากต้นเดิม และน�ามาปลกูทีบ่รเิวณโรงเรยีน

เบ็ญจะมะมหาราชหลังใหม่จนถึงปัจจุบันนี้”

		 ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของนายนิตย์ก็คือการท�ามีดตอนก่ิงต้นไม้

จากใบเลื่อยเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	 ดังที่นายนิกร  วีสเพ็ญ	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ

เล่มเดิม	ว่า

  “ในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้ว่าครูนิตย์ ถิระกิจ มีความสามารถพิเศษอยู่

อย่างหนึ่ง นั่นคือการท�ามีดตอนกิ่งต้นไม้จากใบเล่ือยเก่าๆ ที่ ไม่ได้ใช้งานแล้ว 
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หากย้อนหลังไปประมาณ ๖๐ - ๗๐ ปี ในขณะที่ครูนิตย์  ถิระกิจ เป็นครูอยู่ที่

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชื่อเสียงในการท�ามีดจากใบเลื่อยส�าหรับตอนต้นไม้

ของครูนิตย์โด่งดังยิ่งนัก เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวเมืองโดยเฉพาะผู้ที่รักและชอบปลูกต้นไม้ 

มีดที่ครูนิตย์ท�าขึ้นมานั้นเป็นมีดที่ท�าด้วยมือตนเองทุกขั้นตอน จะเรียกว่า “มีดท�ามือ” 

ก็ว่าได้ และแต่ละเล่มก็จะมีรูปแบบที่ไม่ซ�้ากันเหมาะส�าหรับนักเลงมีดเก็บสะสม และ

ใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์ต้นไม้ยิ่งนัก นับว่าครูนิตย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ท�าให้คนรัก

และช่วยกันปลูกต้นไม้หลายชนิดในจังหวัดอุบลราชธานีได้งดงามร่มเย็นในภาพรวม”

	 เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทานคอื	ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย

ตริตาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 นายนติย์		สมรสกบั	นางสาวเฉวยีน		วฑุฒกิรรมรกัษา		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔	มบีตุร	

๒	คน	คือ	พันต�ารวจโทชัยวุฒิ		และ	พระเศรษฐวุฒิ		ปิยวณฺโณ

		 หลังลาออกจากราชการแล้ว	 นายนิตย์ก็ยังฝึกสอนยิมนาสติกและท�ามีดจาก

ใบเลือ่ยเป็นงานอดเิรกตลอดมา	ทัง้เป็นผูม้คีวามเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา	ได้อปุถัมภ์

บ�ารงุพระพุทธศาสนาอยูเ่ป็นประจ�า	พ.ศ.๒๕๔๒	นายนติย์ได้ร่วมกบัเจ้าอาวาสวดัแสนสขุ	

อ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีจดัตัง้ส�านกัเรยีนพระปริยัตธิรรมวดัแสนสุขขึน้

เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร		ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๔๕	สภามหาวิทยาลัย	

มหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาเขตอีสานมาเปิดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีที่วัดแสนสุข	ดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดิม	ว่า

  “…มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษา

อุบลราชธานี (วัดแสนสุข) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕  คุณพ่อนิตย์ 

ถิระกิจ ก็ได้ช่วยเหลือตลอดมา ท�าให้วัดแสนสุขและศูนย์การศึกษา ฯลฯ ได้รับการ

พัฒนามาโดยล�าดับจนถึงปัจจุบัน

  เบื้องหลังการพัฒนาวัดแสนสุขและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (วัดแสนสุข) จนเจริญรุดหน้าไป

อย่างรวดเร็วนั้น บุคลากรส�าคัญท่านหนึ่งซึ่งได้ทุ่มเท ก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญา

ความสามารถ และทุนทรัพย์ ตลอดจนเวลาอันมีค่าเพื่อสนองงานนี้ ซึ่งวัดแสนสุข
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และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 

จะต้องจารึกในคุณงามความดีไว้ ถึงแม้คุณพ่อนิตย์ ถิระกิจ จะอยู่ในวัยอาวุโส 

แต่ลักษณะการท�างานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาของท่าน สมควรที่ศิษยานุศิษย์

ตลอดจนลูกหลานและประชาชนทั่วไป สามารถยืดถือเป็นแบบอย่างได้อย่างดี ทั้งๆ ที่   

ท่านอายุมากแล้วแต่การท�างานของท่าน ท�าด้วยความทรหดอดทน มีความสุขในการ

ท�างาน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด�ารงชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย ตามวิถีทางของ

ชาวพุทธอย่างแท้จริง”

		 บั้นปลายชีวิตของนายนิตย์เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุข	 ดังที่

นายสมพงษ์ โลมะรัตน์		ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดิม	ว่า

  “แม้กาลเวลาผ่านเลยไป ท่านอาจารย์นิตย์ ถิระกิจ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 

งานคืนสู่เหย้าสู่ร่มไทรงามแต่ละปีของเบ็ญจะมะมหาราช บรรดาลูกศิษย์ก็ได้มีโอกาส

ได้กราบขอพรจากครอูย่างต่อเนือ่งมา จนถงึวยัท่ีท่านต้องอยู่ภายในบรเิวณบ้านไม่ออก

ไปงานเหมือนก่อน ลูกศิษย์ก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปกราบถึงบ้าน

  เหมือนใบไม้ที่ร่วงโรย ท่านอาจารย์นิตย์ ถิระกิจ ได้หมดอายุขัยของท่านด้วย

สุขภาพร่างกายของท่านที่ผ่องใสงดงามที่สุดกว่าใครๆ เท่าที่ผมได้พบเห็น”

		 นายนิตย์ถึงแก่กรรมด้วยความชราที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ในวันที	่

๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุได้	๙๑	ปี	๙	เดือน	๒๘	วัน

                                                                      

นายสดุภณ  จังกาจิตต์    

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

					 ๑.		หนงัสอืทีร่ะลกึในงานพระราชทานเพลงิศพ	ครนูติย์		ถริะกจิ		๒๐	มกราคม	

๒๕๕๙		ณ	เมรุวัดสุทัศนาราม	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

			 ๒.		 นายนิกร	 	 วีสเพ็ญ	 	 ผู้เป็นหลานและเป็นศิษย์ของนายนิตย์	 	 ถิระกิจ		

ให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวของ	นายนิตย์	เพิ่มเติม	เมื่อวันที่	๑๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐



83ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายสุเจตน์  อิงคะสุวณิชย์

พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๕๕๖

ครูประชาบาลผู้ก้าวขึ้นเป็นศึกษานิเทศก์

เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยดีเยี่ยม มีผลงาน

ทั้งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด 

และคู่มือครู

	 	 	 ายสเุจตน์		องิคะสุวณิชย์	เกดิเมือ่วนัที	่๓	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๖๘	ทีอ่�าเภอ

	 	 	 วังทอง	 จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นบุตรของนายช่องคอย	 และนางแต๋ว		

	 	 	 อิงคะสุวณิชย ์	 มีน ้อง	 ๒	 คน	 คือ	 นางสายหยุด	 อิงคะสุวณิชย ์	

(ถึงแก่กรรม)	และนางสุนันทา		แสนประสิทธิ์	

	 เริม่เข้าเรยีนชัน้ประถม	พ.ศ.๒๔๗๖		ทีโ่รงเรยีนประชาบาล	ต�าบลคลองเป็ด	๒	

(วัดวังน�้าใส)	 (ปัจจุบันคือ	 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด)	 อ�าเภอวังทอง	 จังหวัดพิษณุโลก		

ใช้เวลาเรียน	 ๓	 ปี	 สอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่	 ๔	 ใน	 พ.ศ.๒๔๗๙	 แล้วเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมที่โรงเรียนผดุงราษฎร์	 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	 ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์		

นายสเุจตน์ขยัน	ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	และจดจ�าความรูไ้ด้แม่นย�า	สอบไล่ได้ชัน้มธัยมปีที	่๔	แล้ว 

พ.ศ.๒๔๘๓	 สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม	 ขณะเรียนอยู่นั้นได้ใช้

เวลาว่างไปสอนพิเศษให้นักเรียนชั้นประถมแถวละแวกบ้าน	 ทั้งวิชาภาษาไทย	 ภาษา

อังกฤษ	และวิชาอื่นๆ	ในตอนเย็นบางวัน	และวันหยุด	ตามที่ผู้ปกครองของเด็กขอร้อง					

อยู่เป็นประจ�า	 เมื่อจบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	 ได้ศึกษาต่อ	 ใน	 พ.ศ.๒๔๘๗	 เรียนการบัญชี

ทางไปรษณีย์	สอบไล่ได้ชั้น	๑	วิชาการบัญชี	จากนั้น	พ.ศ.๒๔๙๒	ศึกษาด้วยตนเอง	

น
’‘
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สอบไล่ได้ชั้นประโยคครูพิเศษประถม	 (พ.ป.)	 และ	 พ.ศ.๒๕๐๑	 สอบไล่ได้ประโยค

ครูพิเศษมัธยม	(พ.ม.)		พ.ศ.๒๕๐๔	ได้ลาศึกษาต่อ	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์		เป็นเวลา	

๒	ปี	ส�าเร็จได้รับ	Bachelor	of	Science	in	Elementary	Education		จากโรงเรียน

ฝึกหัดครูปังกาสินัน	(Pangasinan	Normal	School)										

	 นายสุเจตน์	 เข้ารับราชการครูต�าแหน่งครูจัตวา	 โรงเรียนประชาบาล	 ต�าบล

วังทอง	๑	(พิณพลราษฎร์)	(ปัจจุบันคือ	โรงเรียนพิณพลราษฎร์	ตั้งตรงจิตร	๑๒)	ใน	

พ.ศ.๒๔๙๐	ปฏิบัติงานถึง	พ.ศ.	๒๔๙๒	ได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนเดิม	ต่อมา	พ.ศ.๒๔๙๖	

ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์	 อ�าเภอวังทอง	 จังหวัดพิษณุโลก	 และ	

พ.ศ.๒๔๙๘	ได้ย้ายกลับไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนพิณพลราษฎร์	อ�าเภอวังทอง	จังหวัด

พิษณโุลก		นายสเุจตน์บริหารโรงเรียนจนกระทัง่	พ.ศ.๒๕๐๑	ได้ย้ายไปเป็นครโูรงเรยีน

จ่าการบุญ	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	ช่วยราชการในหน้าที่ศึกษานิเทศก์	ฝ่ายสามัญศึกษา	

ประจ�าจงัหวดัพษิณโุลก	อกีหน้าทีห่นึง่		พ.ศ.๒๕๐๔	จงึเปลีย่นต�าแหน่งเป็นครโูรงเรยีน

จ่าการบุญ	ท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์	ประจ�าภาค	ภาคศึกษา	๗	(เขตการศึกษา	๗)

		 พ.ศ.๒๕๐๙		นายสุเจตน์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศึกษานิเทศก์โท	ฝ่ายสามัญศึกษา	

ประจ�าภาคศึกษา	๗	จังหวัดพิษณุโลก	ปฏิบัติงานได้	๔	ปี	 	 ใน	พ.ศ.๒๕๑๓	จึงย้าย

ไปเป็นศึกษานิเทศก์โท	 ฝ่ายสามัญศึกษา	 จังหวัดตาก	 ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ศึกษานิเทศก์	 	 และใน	 พ.ศ.๒๕๑๕	 ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลกจนถึง	

พ.ศ.๒๕๑๘	 จึงได้เลื่อนข้ึนด�ารงต�าแหน่งศึกษานิเทศก์เอก	 ฝ่ายสามัญศึกษา	 ประจ�า

เขตการศึกษา	 ๗	 จังหวัดพิษณุโลก	 ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 ต่อมาใน	

พ.ศ.๒๕๒๔	 นายสุเจตน์ได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์	 ๘	 ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 ประจ�าเขตการศึกษา	 ๗	 และได้ย้ายใน	พ.ศ.๒๕๒๖	

ไปปฏิบัติงานในต�าแหน่งศึกษานิเทศก์	 ๘	 ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก	์

กรมสามัญศึกษา	ประจ�าเขตการศึกษา	๑๒	จนเกษียณอายุราชการ	พ.ศ.๒๕๒๘

		 นายสุเจตน์เป็นครูที่ชอบค้นคว้าความรู้อยู่เสมอ	 และมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน

ให้ใช้ภาษาไทยได้ดี		ใช้วิธีสอนและสื่อแปลกใหม่	เพื่อให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาไทย	

ไม่เบื่อหน่าย	 และจดจ�าหลักเกณฑ์ทางภาษาได้ง่าย	 เช่น	 เขียนเป็นค�าคล้องจอง	
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บทร้อยกรอง	 มีกิจกรรมร้องเพลง	 และให้เล่นเกม	 นอกจากนี้	 นายสุเจตน์ยังใช้

การวาดภาพเพือ่ช่วยจ�า	เช่น	เรือ่งไตรยางศ์	(อกัษร	๓	หมู)่	จะให้นกัเรียนเขยีนพยัญชนะไทย 

ให้ครบ	๔๔	ตวั		แล้ววาดกรอบแยกกลุ่มอกัษรกลาง	อกัษรสงู	และอกัษรต�า่	เป็นรปูร่าง 

ที่นักเรียนชอบและจดจ�าง่าย	 พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนหาวิธีจดจ�าเรื่องยากด้วย 

ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนเอง	ท�าให้นกัเรยีนอ่าน	เขยีนภาษาไทยได้ถูกต้องย่ิงขึน้		

จากการที่เป็นผู้คิดสร้างสรรค์	 ผลิตสื่อการสอนหลากหลายแล้ว	 ยังเป็นครูอารมณ์ดี	

มีน�้าใจเอื้อเฟื้อ	 และเต็มใจช่วยเหลือเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแก่เพื่อนครูผู้สนใจ

อยู่เสมอ		จึงเป็นที่นับถือและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน

		 ต่อมาเมื่อนายสุเจตน์ได้เป็นครูใหญ่		ไม่ว่าจะบริหารโรงเรียนใดก็จะเป็นผู้น�า

ที่มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน		ใช้เมตตาธรรม	ครองคน	ครองงาน	พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้

คณะครแูสดงความคดิเหน็	และให้ก�าลังใจคณะครูด้วยการวางแผนปฏบิตังิานด�าเนนิการ

ตามแผน	 และประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน	 โดยใช้นโยบายพัฒนาโรงเรียน

ให้สอดคล้องกบับรบิทและสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน	เป้าหมายส�าคญัทียึ่ดถือปฏบิตัิ

คือ	 การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้	 เน้นด้านวิชาการเป็นพิเศษ	 จัดกิจกรรม

ส่งเสรมินกัเรยีนให้ค้นคว้าพฒันาความรูค้วบคูก่บัการปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	

และมีคุณธรรมประจ�าใจ	การบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ส่งผลให้ครูและ

นักเรียนมีคุณภาพ	ท�าให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง				

			 ด้วยความสามารถพัฒนางานด้านวิชาการ	 มีผลปรากฏชัดเจน	 ต้นสังกัด 

จึงให้ไปช่วยงานศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก		

นายสเุจตน์ได้ย้ายไปเป็นครโูรงเรยีนจ่าการบญุ	อ�าเภอเมอืงพษิณุโลก		ใน	พ.ศ.๒๕๐๑	

เพื่อช่วยราชการในหน้าที่ศึกษานิเทศก์	 ฝ่ายสามัญศึกษา	 ประจ�าจังหวัดพิษณุโลก						

อีกหน้าที่หนึ่ง		การมาช่วยงานศึกษานิเทศก์ท�าให้นายสุเจตน์ได้ใช้แนวคิด	ความรู้ที่ได้

จากการค้นคว้าและทดลองปฏิบัติแล้วได้ผลดี	 รวมทั้งประสบการณ์การพัฒนาและ

การแก้ไขอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานพัฒนาวิธีสอนภาษาไทย	 การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตนมี

ความถนัด	 ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาครูในจังหวัด	 และประเมินติดตามผล 
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เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ	จึงท�าให้ครูสนใจพัฒนาตนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง		

จากผลงานการพัฒนาครูที่ประสบผลส�าเร็จ		นายสุเจตน์จึงเป็นครูโรงเรียนจ่าการบุญ	

ที่ ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาให้ท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์	 ประจ�าภาค	

ภาคศึกษา	๗						

		 พ.ศ.๒๕๐๙	 นายสุเจตน์ได้เปลี่ยนต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์โท	 ฝ่าย

สามัญศึกษา	 ประจ�าภาคศึกษา	 ๗	 จังหวัดพิษณุโลก	 นายสุเจตน์ได้ประสานกับ

ศึกษานิเทศก์ฝ่ายประถมศึกษา	 ร่วมกันพัฒนารูปแบบการนิเทศ	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การปฏิบัติงานนิเทศติดตาม	 จากเดิมที่	 ศึกษานิเทศก์ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

แยกกนันเิทศโรงเรยีน		ตดิตามโครงการ		และอบรมคร	ูเป็นรปูแบบวางแผนร่วมกันและ

จัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน	อบรมครู	พร้อมกันในส่วนที่สามารถผนวกงานกันได้	 เช่น	

การอบรมครสูอนภาษาไทย	เรือ่งหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยได้ถกูต้อง	เพือ่ให้

ครูสอนภาษาไทยมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเหมือนกัน	 ส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง

ครูระดับประถมและมัธยมก็คือวิธีสอนและการใช้ส่ือการเรียนการสอน	 ซึ่งจะต้อง

สอดคล้องกับความยากง่ายของเนื้อหา	ตามหลักสูตร	ครูจะต้องวางแผนการสอน	และ

จดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรยีนทีต่นรบัผดิชอบ	อนัเป็นส่วน

ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจะต้องให้ความรู้แก่ครู	 ด้วยเอกสารความรู้	 สื่อต่างๆ	

และเป็นวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการจ�าเป็นของแต่ละระดับชั้นต่อไป	

ในเรื่องการอบรมครู	 นอกจากนายสุเจตน์จะเป็นวิทยากรอบรมครูในจังหวัดแล้ว	

ยังไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องภาษาไทย	 และเป็นคณะกรรมการจัดท�าสื่อการเรียน

การสอนภาษาไทยเพื่อใช้ร่วมกันทั้งจังหวัดในเขตการศึกษา	 ๗	 และเขตการศึกษา	 ๘ 

อีกด้วย	 การนิเทศรูปแบบดังกล่าวช่วยให้มีการใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อพัฒนาครู	

ผลิตสื่อนิเทศ	 และติดตามประเมินผล	 รวมทั้งการร่วมกันแก้ไขอุปสรรคปัญหา

การจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิผล	

 นางนวลจนัทร์ นเิทศวรวทิย์ 	ผูเ้คยเป็นศกึษานเิทศก์จังหวดัเชียงราย	กล่าวถึง	

นายสุเจตน์ไว้ในเอกสารสรุปประวัติและผลงานของนายสุเจตน์	 อิงคะสุวณิชย	์

ความตอนหนึ่งว่า		“ …อาจารย์สุเจตน์มีความรู้หลักภาษาไทยดีเยี่ยม เป็นแหล่งความรู้
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ของศึกษานิเทศก์ สามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยได้รวดเร็ว แม่นย�า 

บอกทีม่าของค�าต่างๆ ได้ชดัเจน เมือ่บ่นให้ฟังถงึปัญหาเก่ียวกับเรือ่งการอ่าน การเขยีน 

อาจารย์ก็จะมีแนวทางการจัดท�าสื่อง่ายๆ ให้น�าไปประยุกต์ใช้ช่วยแก้ปัญหาอยู่เสมอ 

ในการประชุมท�างานเกี่ยวกับภาษาไทยคร้ังใด ถ้ามีอาจารย์เป็นคณะท�างานด้วยแล้ว 

จะเข้าใจงานได้ชัดเจน งานลุล่วงด้วยดี เพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่ดี แม้ว่า 

จะไม่ได้พบอาจารย์แล้ว ก็ยังระลึกถึงความสามารถของอาจารย์อยู ่เสมอ…”

		 ต่อมานายสุเจตน์ย้ายไปเป็นศึกษานิเทศก์โท	 ฝ่ายสามัญศึกษา	 จังหวัดตาก		

ใน	 พ.ศ.๒๕๑๓	 ได้ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดตาก	 สามารถวางแผน

พัฒนางานของหน่วยศึกษานิเทศก์ในจังหวัดได้บรรลุเป้าหมายด้วยการสนับสนุนให้

ศึกษานิเทศก์เข้าอบรม	 จัดท�าโครงการพัฒนาครูในจังหวัด	 จัดประชุมปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสนับสนุนให้ครูจัดท�าสื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน	 ท�าให้

ศึกษานิเทศก์มีความสามารถนิเทศ	ติดตามโรงเรียนได้เกิดประสิทธิผล	และพัฒนาครู

ในจังหวัดได้ตามเป้าหมาย			

		 นอกจากนี้	 กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้ร่วมกับภาคการศึกษา	 ๘	

จัดประชุมสัมมนาเรื่อง	 การสอนภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาที่เริ่มเรียน	 เพื่อใช้ตาม

โครงการการศึกษาส�าหรับชนกลุ่มน้อย	 ให้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เร็ว	

นายสเุจตน์ได้เข้าร่วมประชมุสัมมนาและเป็นคณะท�างานผลติสือ่ใช้ในการจดัการเรยีน

การสอนภาษาไทยครั้งนี้	 ได้เสนอรูปแบบการให้ความรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนชาวเขา

เป็นที่พอใจของคณะกรรมการ	 และร่วมกันจัดท�าสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เป็นหนังสืออ่านเบื้องต้น	 ส�าหรับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	 ช้ันประถมศึกษา	 ๑	 เล่มแรก

เป็นการเตรียมความพร้อม	ได้จัดท�าเป็นสมุดภาพประกอบการเรียนภาษาไทย	ส�าหรับ 

เด็กชาวเขา	แล้วจึงให้อ่านแบบสอนอ่านภาษาไทย	ส�าหรับเด็กชาวเขา	จ�านวน	๒	เล่ม		

โดยจัดท�าคู่มือการสอนส�าหรับครูเพื่อใช้ตามโครงการการศึกษาส�าหรับชนกลุ่มน้อย	

จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 แจกให้โรงเรียนในภาคการศึกษา	 ๘	

น�าไปใช้ในปี	 พ.ศ.๒๕๑๔	 และจากการติดตามผล	 พบว่าเป็นประโยชน์ในการสอน

ภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาได้ดี	
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 นางสาวเข็มทอง คันธพนิต	 ผู้เคยเป็นศึกษานิเทศก์	 ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ศึกษานิเทศก์จังหวัดล�าพูน	 ฝ่ายประถม	 ได้กล่าวถึงความสามารถของนายสุเจตน	์

ไว้ในเอกสารเรื่องเดียวกัน	 ความว่า	 	 “…ท่านอาจารย์สุเจตน์ อิงคะสุวณิชย์ 

เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ประจ�าเขตการศึกษา ๗ ที่ท�างาน

ร่วมกัน  ในโอกาสที่เป็นคณะท�างานจัดท�าสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

มาหลายปี…ท่านเป็นคนใจดี มีความรู้เร่ืองภาษาไทยมาก พวกเราถือว่าท่านเป็นครู

ของเรา ท่านช่วยดูแลงานที่พวกเราท�า ให้เป็นงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมที่จะช่วย

แก้ไข และสอนงานให้ด้วยความเต็มใจ โดยใช้เหตุผลประกอบ ท�าให้เข้าใจได้ง่าย 

เรารักและเคารพท่านดุจญาติสนิท …”

	 พ.ศ.๒๕๑๕	 นายสุเจตน์ย้ายกลับมาจังหวัดพิษณุโลก	 เมื่อได้ต�าแหน่งเป็น

ศกึษานิเทศก์เอก	ฝ่ายสามญัศกึษา	ประจ�าเขตการศกึษา	๗	จงัหวดัพษิณโุลก	ท�าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 ได้มุ ่งพัฒนางาน	 นิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 

เพือ่ปรบัปรงุงานให้มปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน	ด้วยการก�าหนดให้ศกึษานเิทศก์เลอืกโรงเรยีน

เพ่ือร่วมพฒันางานด้านวชิาการของโรงเรียนในจังหวดัอย่างใกล้ชิด		จดัโครงการสร้างสือ่ 

การเรียนการสอนร่วมกันและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	รวมทั้งมุมต่างๆ	ของโรงเรียน

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้	มีการท�าแผนนิเทศ	ติดตามประเมินคุณภาพโรงเรียน	เป็นระยะๆ

และเนื่องจาก	พ.ศ.๒๕๑๘		เป็นช่วงของการเตรียมการเปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนต้น	 ซึ่งรัฐบาลจะประกาศเปลี่ยนหลักสูตรทั้งประถมศึกษาและ

มธัยมศกึษา	เป็นหลกัสตูรประถมศกึษา	พทุธศกัราช	๒๕๒๑	และหลกัสตูรมธัยมศกึษา

ตอนต้น	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	 จึงจัดกลุ่มศึกษานิเทศก์ร่วมกันให้ความรู้เรื่องหลักสูตร

ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม	ด้วยการเผยแพร่เอกสารความรู้	และเป็นวิทยากรอบรม

ผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งครูอย่างต่อเนื่อง	

		 การเปลี่ยนหลักสูตรเป ็นหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช	 ๒๕๒๑	

คร้ังนี้	 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าหนังสือเรียน	 แบบฝึกหัด	

และคู่มือครู	 รวมทั้งเอกสารเสริมความรู้	 มี	 นางรัชนี	 ศรีไพรวรรณ	 เป็นประธาน

คณะปฏิบัติงาน	ซึ่งประกอบด้วย	ศึกษานิเทศก์จากจังหวัดในภาคต่างๆ	ครูผู้สอน	และ
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นักวิชาการของกรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีนักวิชาการของกรมวิชาการ	

ท�าหน้าทีเ่ลขานกุาร		นายสเุจตน์ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นคณะปฏบิตังิานชุดนีจึ้งต้องเดินทาง

ไปประชุมที่กรุงเทพเป็นระยะๆ	 เนื่องด้วยการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	

๓	 ขั้นตอน	 ทุกช้ัน	 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 คือ	

ประชุมปฏิบัติการจัดท�า	๑	ปี	น�าไปทดลองใช้ในโรงเรียนทดลองการใช้หลักสูตร	๑	ปี	

และประชุมปฏิบัติการใช้ผลการทดลองเป็นแนวทางในการปรับปรุง	 ๑	 ปี	 เมื่อครบ

ทกุขัน้ตอนแล้วจงึประกาศให้ใช้หนงัสือเรียน	และส่ือประกอบในโรงเรยีนประถมศกึษา

ทั่วประเทศ	 ปีละ	 ๑	 ชั้น	 โดยเร่ิมใช้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๒๑	

ซึ่งเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร	

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ อิงคะสุวณิชย์	บุตรของนายสุเจตน์		ผู้เคยเป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวถึง	 นายสุเจตน์	

ในเอกสารเรื่องเดียวกัน	ความว่า		“กลางคืนจะเห็นพ่อเตรียมงานทุกคืน พ่อจะมีสมุด

วางไว้ที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน เวลาเข้านอนพ่อคิดอะไรที่เกี่ยวกับงานได้ก็จะรีบลุกขึ้น

บันทึกไว้ในสมุดทันทีเพราะกลัวจะลืม พ่อท�างานหนักมาก ท�างานพัฒนาครู 

ในจังหวัดสลับกับเดินทางเข้าไปท�างานท่ีกรุงเทพ พ่อเล่าให้ฟังว่า …เพื่อนๆ ถามว่า  

เป็นศกึษานเิทศก์ดแูลโรงเรยีนมธัยม แล้วท�าไมไปเป็นคณะปฏบิตังิานจดัท�าหนงัสอืเรยีน 

ภาษาไทย แบบฝึกหัด และคูม่อืคร ูท่ีจะใช้ในระดับประถม พ่อกต็อบไปว่า งานมนัเอือ้กนั 

ถ้านักเรียนมีความรู ้พื้นฐานภาษาไทยและใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง 

แม่นย�าน�าไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้จนจบระดับประถมแล้ว ย่อมเกิดทักษะ 

การใช้ภาษาไทยพอเพียงต่อการเรียนเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดี และใช้ภาษา  

ที่มีแบบแผนซับซ้อนยากข้ึนในระดับมัธยมได้ดี เท่ากับพ่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 

ให้ครูมัธยมทั้งประเทศเชียวล่ะ ช่วยให้ครูมัธยมสอนง่ายขึ้น..”

				 ในงานประชมุปฏบิตักิารจดัท�าหนงัสอืเรยีน	เพือ่ใช้ตามหลกัสตูรประถมศกึษา

พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	 มีการแบ่งกลุ่มท�างานยกร่างงานก่อนน�าเข้าที่ประชุมพิจารณา 

ความถกูต้องและความสอดคล้องของงาน	ตัง้แต่เร่ืองส�าหรบัอ่าน	หลกัเกณฑ์ทางภาษา

ท้ายบท	แบบฝึกหดั		และคูม่อืครู		เน่ืองด้วยนายสุเจตน์เป็นผูท้ีร่อบรูเ้รือ่งหลกัภาษาไทย
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จากการค้นคว้าศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสอนภาษา	 ทั้งงานวิจัยของไทยและ

งานวจิยัในต่างประเทศ	เป็นนกัอ่านและชอบบนัทกึความรูอ้ยูเ่สมอ	อกีทัง้มปีระสบการณ์

ในเรื่องผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยได้ผลดี	 เป็นที่เคารพนับถือและ

เชื่อมั่นในฝีมือของประธานและคณะปฏิบัติงานส่วนใหญ่	 ซึ่งเคยท�างานเก่ียวกับ

ภาษาไทยร่วมกันบ่อยครั้ง		ประธานจึงมอบหมายให้นายสุเจตน์รับผิดชอบกลุ่มท�างาน

จัดท�าหลักเกณฑ์ทางภาษาท้ายบททุกบท	 	 แต่เวลาปฏิบัติงานจริง	 	 กลุ่มท�างานใด

มีข้อสงสัยทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษา	และวิธีสอนก็จะมาปรึกษา	หรือขอค�าแนะน�า

จากนายสุเจตน์อยู่เสมอ	 ท�าให้งานเป็นไปตามโครงสร้างที่คณะปฏิบัติงานก�าหนด

ร่วมกนั	ก่อนทีท่กุกลุม่งานจะน�าเสนอเพือ่ให้พจิารณาพร้อมกนัอกีครัง้ในทีป่ระชมุใหญ่	

		 หนังสือเรียนชุดนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อหนังสือเรียนชุด	 มานี	 มานะ	 มีตัวละคร

ในเนื้อเรื่องและมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษาท้ายบททุกบท	 เด็กชอบอ่านเรื่อง	

อ่านแล้วติดใจระลึกถึง	แม้ว่าจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาไปนานก็ไม่ลืมเรื่องราวต่างๆ	

และความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษาจากท้ายบทก็ซึมซับติดตัวไปด้วยเช่นกัน		สมดังที่

นายสุเจตน์ทุ่มเทก�าลังความสามารถวางกรอบความคิดร่วมกับคณะปฏิบัติงาน	โดยใช้

ความรู	้ประสบการณ์	ผลของการค้นคว้า	และงานวจิยัสนบัสนนุ	ก�าหนดรปูแบบการให้

ความรู้ท้ายบทแต่ละบท	ด้วยการใช้วิธีจัดล�าดับความรู้จากเรื่องที่ง่ายก่อน	แล้วจึงเพิ่ม

ความยากขึ้นไปตามล�าดับ	 โดยค�านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่อง

ที่อ่าน	 น�าค�าคล้องจองและบทร้อยกรองเข้ามาใช้ในการฝึกอ่านค�าที่พบในเนื้อเร่ือง	

และค�าที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง	 การอธิบายหลักเกณฑ์ทางภาษา

ที่เป็นเรื่องยากก็ใช้ค�าอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย	 พร้อมตัวอย่างการน�าไปใช้ที่ถูกต้อง		

มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเริ่มให้ความรู้ใหม่	และฝึกซ�้าเพื่อให้เกิดทักษะ	เหมาะกับ

นักเรียนแต่ละระดับชั้น	 	 จึงท�าให้นักเรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาได้อย่างเข้าใจและ

ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องยาก	

  นางสุชาดา วัยวุฒิ 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดท�า

ส่ือชุดดังกล่าว	 ได้กล่าวถึงการท�างานของนายสุเจตน์	 ไว้ในเอกสารเร่ืองเดียวกัน	
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ความว่า	 “เคย…ร่วมงานท�าหนังสือเรียน ชุดมานี มานะ กับอาจารย์สุเจตน์อยู่นาน 

ร่วม ๑๐ ปี จ�าภาพได้ว่า อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ อัธยาศัยดี มีเมตตา มุ่งมั่น 

ในการท�างาน มีความรู้ดี ยังสอนน้องๆ ผู้ร่วมงานให้รู้กว้าง รู้ลึกอีกด้วย มีอารมณ์ขัน 

ชอบเล่าเรือ่งเกรด็เลก็เกรด็น้อยให้ฟังเพลดิเพลนิด ีท�างานกับอาจารย์แล้วมคีวามสนุก 

มีความสุขดี”

		 ต่อมา	พ.ศ.๒๕๒๔	นายสุเจตน์ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์	๘	ท�าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 ประจ�าเขตการศึกษา	 ๗	 ซึ่งเป็นปีที่

กระทรวงศึกษาประกาศใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๔		

นายสเุจตน์จงึจดัอบรมเรือ่งหลกัสตูร	และนเิทศตดิตามเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหา	อกีทัง้ผลิต

สื่อความรู้ต่างๆ	อย่างต่อเนื่องจนครบชั้นที่ประกาศให้ใช้หลักสูตร	ส่วนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่ใช้หลักสูตรใหม่ไปแล้ว	ก็จัดเวลานิเทศติดตามให้สัมพันธ์ควบคู่กับการนิเทศ	

ติดตามมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเช่นกัน		

นอกจากนี้	 นายสุเจตน์ยังต้องเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ	 เป็นระยะๆ	 จนกระทั่ง

งานจัดท�าหนังสือเรียน	แบบฝึกหัด	คู่มือครู	และเอกสารประกอบเพื่อใช้ตามหลักสูตร

ประถมศึกษาพุทธศักราช	๒๕๒๑	เสร็จสิ้น

		 ใน	พ.ศ.๒๕๒๖	นายสุเจตน์ได้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งศึกษานิเทศก์	๘	ท�าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 ประจ�าเขตการศึกษา	 ๑๒	 ได้พัฒนา

งานศึกษานเิทศก์ด้วยประสบการณ์		โดยปรบัวธิกีารให้สอดคล้องกับสภาพของจงัหวดั

ในเขตการศึกษา	๑๒	จนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.๒๕๒๘

	 นายสุเจตน์ได้สร้างผลงานไว้กับวงการศึกษามากมาย	 เช่น	 เป็นคณะท�างาน

จดัท�าสมดุภาพประกอบการเรียนภาษาไทย	และแบบสอนอ่านภาษาไทย	จ�านวน	๓	เล่ม	

ได้แก่	 สมุดภาพประกอบการเรียนภาษาไทย	 ส�าหรับเด็กชาวเขา	 จ�านวน	 ๑	 เล่ม	

และแบบสอนอ่านภาษาไทย	 ส�าหรับเด็กชาวเขา	 จ�านวน	 ๒	 เล่ม	 คือ	 เล่ม	 ๑	 เรื่อง

ลกูช้าง		เล่ม	๒	เรือ่งสามเกลอ	พร้อมทัง้คูม่อืคร	ูเพือ่ใช้ตามโครงการการศกึษาส�าหรบั

ชนกลุ่มน้อย	 จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 แจกให้โรงเรียนใน

ภาคการศึกษา	 ๘	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๔	 เป็นคณะท�างานจัดท�าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
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ภาษาไทยส�าหรับเด็ก	เริ่มเรียนประถมศึกษา	เรื่องสัตว์ต่างๆ	จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ	

กระทรวงศึกษาธิการ	 แจกให้โรงเรียนทั่วประเทศ	 ใน	 พ.ศ.๒๕๒๐	 และเป็น

คณะปฏิบัติงานจัดท�าหนังสือเรียน	 แบบฝึกหัด	 คู ่มือครู	 และเอกสารประกอบ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 -	 ๖	 เพื่อใช้ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช	 ๒๕๒๑	

จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ประกาศให้ใช้ทั่วประเทศ	 ตั้งแต	่

พ.ศ	๒๕๒๑		เป็นต้นไป

		 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

		 นายสุเจตน์	สมรสกับ	นางสาวล้วน	ฉายะกูล		เมื่อ	พ.ศ.๒๔๙๐		มีบุตร	๘	คน	

คือ	นางสาวกาญจนา		ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์		นายสุจินต์		นายชูชาติ		เด็กชาย

พิภพ	(ถึงแก่กรรม)		นายสุพงษ์		นางสาวรจนา		และนางชื่นทิพย์	พีธาพันธุ์ไพบูลย์

		 หลงัเกษยีณอายรุาชการ	นายสเุจตน์ได้ใช้ชวีติอยูก่บัครอบครวัอย่างมคีวามสขุ	

มีสุขภาพดี	 	 เริ่มมีอาการป่วยในช่วงต้นปี	พ.ศ.๒๕๕๖	และถึงแก่กรรมด้วยความชรา	

เมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๖	สิริอายุได้	๘๗	ปี		๑๑	เดือน		๒๕	วัน

   

นางนิตยา จรูญผลฐิติ  

ผู้เรียบเรียง	

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.		 ส�าเนา	“บันทึกของพ่อ”		สมุดบันทึกประวัติการศึกษาและการท�างานของ

นายสุเจตน์	อิงคะสุวณิชย์	บันทึกโดยเจ้าของประวัติ

		 ๒.		เอกสาร	“สรปุประวตัแิละผลงาน	ของนายสเุจตน์	องิคะสวุณิชย์”	เขยีนโดย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์	 อิงคะสุวณิชย์	 ข้าราชการบ�านาญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

		 ๓.		นางสาวพูนศรี	อิ่มประไพ		ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

								๔.		สัมภาษณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์	อิงคะสุวณิชย์	บุตร	เมื่อวันที่	๒๔	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	และวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๖๐
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นายรังสรรค์  คงเที่ยง

พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๕๕๘

	 	 	 ายรังสรรค์		คงเที่ยง		เกิดเมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	พ.ศ.๒๔๖๘		ที่ต�าบล

	 	 	 บางโพงพาง	 อ�าเภอยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นบุตรคนที่	 ๓	 ของ

	 	 	 นายหวอด	นางทรัพย์		คงเที่ยง		มีพี่	๒	คน	คือ	นายสวาท	และ	นายไสว	

คงเที่ยง		มีน้อง	๒	คน	คือ	นายบุญเรือน	และเด็กหญิงบุญสม		คงเที่ยง	(น้องและพี่

ทั้ง	๔	คน	ถึงแก่กรรมหมดแล้ว)

		 นายรังสรรค์เข้าเรียนชั้นประถม	 ที่โรงเรียนประชาบาลต�าบลช่องนนทรี	 ๔	

(วัดคลองใหม่)	ใน	พ.ศ.๒๔๗๖	จากนั้น	ใน	พ.ศ.๒๔๘๒	ต้องข้ามฟากแม่น�้าเจ้าพระยา	

ไปเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนอ�านวยวิทย์	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	

พ.ศ.๒๔๘๗	 เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญา	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง	 รุ่น	 ๗	สมัยนั้นเป็นช่วงสงครามมหาเอเซียบูรพา	ท�าให้ไม่สามารถเรียนต่อ

ปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่อง

		 ในขณะเรียนเตรียมปริญญานั้น	 มีเหตุการณ์ที่นายรังสรรค์เขียนเล่าไว้ใน	

“เสี้ยวหนึ่งของชีวิต”	 พิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 นายรังสรรค์		

คงเที่ยง	ความตอนหนึ่งว่า	

ผู้สร้างความเจริญด้านการศึกษาให้แก่

ท้องถิ่นบางโพงพาง บริหารโรงเรียน

โดยมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นสวน มิใช่มุ่งให้เรียนรู้จากหนังสือ

เพียงอย่างเดียว

น
’

‘
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  “…เครื่องบิน B29 บินดาหน้าเข้ามาเป็นฝูง ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยามาทาง 

ทิศตะวันตก ติดกันเป็นแพ ทิ้งระเบิดลงมาเป็นสาย เทเวศร์โดนอย่างจัง ผู้คนจึงหลบ

เข้าวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม ให้หลวงพ่อโตช่วย ผมถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยเหลือคน

ที่เทเวศร์ นั่งรถกระบะช่วยเอาคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชั่วคราวในธรรมศาสตร์…”

		 เมือ่เหตุการณ์เป็นเช่นนัน้	ท�าให้นายรงัสรรค์ต้องขวนขวายหาความรูด้้วยตนเอง	

โดยไปอุปสมบททีวั่ดคลองภมู	ิใน	พ.ศ.๒๔๘๙	ถวายตวัเป็นศษิย์หลวงพ่อวงษ์	วงัสปาโล	

วัดปริวาสราชสงคราม	อุปสมบทได้	๑	ปีก็ลาสิกขาออกมาเป็นครูโรงเรียนประชาบาล	

ใน	พ.ศ.๒๔๙๐	ซึ่งต่อมา	พ.ศ.๒๔๙๒	ก็สอบได้ประโยคครูพิเศษมูล	(พ.)	พ.ศ.๒๔๙๖	

สอบได้ประโยคครูพิเศษประถม	 (พ.ป.)	 พ.ศ.๒๕๐๐	 สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม	

(พ.ม.)	และเข้าเรยีนต่อจนจบปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑิต	ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ใน	พ.ศ.๒๕๐๙

		 นายรังสรรค์เข้ารับราชการเป็นครูโรงเรียนประชาบาลต�าบลช่องนนทรี	 ๑	

(วัดช่องนนทรี)	 ใน	พ.ศ.๒๔๙๐	ต่อมาเมื่อสอบครู	พ.ป.	 ได้แล้ว	ก็ได้รับการแต่งตั้ง

ให้รกัษาการในต�าแหน่งครใูหญ่อกีต�าแหน่งหนึง่	พ.ศ.๒๔๙๘	ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
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ครูใหญ่คนแรกของโรงเรยีนวดัด่าน	(หวอด	ทรพัย์	คงเทีย่ง	อนสุรณ์)	แผนกมธัยมศกึษา	

กองการศึกษาพิเศษ	กระทรวงศึกษาธิการ	ต่อมา	ใน	พ.ศ.๒๕๒๓	โรงเรียนนี้โอนไป

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต	ิ(สปช.)	กระทรวงศกึษาธกิาร	

และ	พ.ศ.๒๕๒๕	ได้เลือ่นเป็นอาจารย์ใหญ่ทีโ่รงเรยีนเดมิจนกระทัง่เกษยีณอายุราชการ	

ใน	พ.ศ.๒๕๒๙

		 ประมาณ	พ.ศ.๒๔๘๐	ท้องถิ่นบางโพงพาง	 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายรังสรรค์	

เป็นชมุชนชาวสวนผลไม้	ไม่มถีนนตดัผ่าน	ไม่มีไฟฟ้าและน�า้ประปา	การคมนาคมอาศยั

เรอืล่องไปตามร่องสวนและตามคลองไปออกแม่น�า้เจ้าพระยา	ด้วยความทีน่ายรงัสรรค์

เป็นผู ้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเล็งเห็นถึงการพัฒนาที่จะน�าความเจริญสู่ท้องถิ่น	

นายรังสรรค์ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะเปิดโรงเรียน	 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน

เป็นอย่างดี	 จากพระครูจันทรโอภาส	 (อาจารย์จ้อย	 คงเที่ยง	 เจ้าอาวาสวัดด่าน 

ในสมัยนั้น)	 และชาวบ้านต�าบลบางโพงพางพร้อมใจกันจัดการศึกษา	 โดยอาศัยเรือน

ปั้นหยาของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว	ต่อมาได้มีการขอเปิดโรงเรียนจนได้รับอนุมัติ

จากกระทรวงศึกษาธกิาร	ให้เปิดท�าการในวนัที	่๒๔	มถินุายน	พ.ศ.๒๔๙๘	มนีายรงัสรรค์

เป็นครูใหญ่	 พร้อมกับอนุมัติต�าแหน่งครูน้อยให้อีก	 ๑	 ต�าแหน่ง	 แต่ไม่มีงบประมาณ	

ในการก่อสร้างอาคารเรียนให้	 จนกระทั่งถึง	 พ.ศ.๒๕๑๓	 จึงได้รับงบประมาณ

จดัสร้างอาคารเรยีน	แต่งบประมาณกย็งัไม่เพยีงพอ	นายรงัสรรค์	พร้อมด้วย	นายหวอด	

นางทรัพย์	 คงเที่ยง	 ผู้เป็นบิดา	 มารดา	 ได้บริจาคเงินสมทบอีก	 	 จนการก่อสร้าง

อาคารเรยีนไม้	๒	ช้ัน	หลังแรกเสรจ็สมบรูณ์	และได้รบัอนญุาตให้ใช้ชือ่ใหม่ว่า	“โรงเรยีน

วัดด่าน	 (หวอด	 ทรัพย์	 คงเที่ยง	 อนุสรณ์)”	 พ.ศ.๒๕๑๕	 เปิดชั้นเรียนครบ	 ตั้งแต่

ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่	๗		พ.ศ.๒๕๒๐	ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๑	(มศ.๑) 

เพ่ิมขึ้น	 แต่ใน	 พ.ศ.๒๕๒๒	 ก็ต้องยุบชั้นมัธยมเป็นประถมตามเดิม	 ตามนโยบาย 

ต้นสังกัดที่สงวนไว้ส�าหรับเป็นโรงเรียนต้นแบบ

		 การจัดการศึกษาในระยะเร่ิมแรก	 ประสบกับปัญหาในทุกด้าน	 โดยเฉพาะ

ด้านวัสดุอุปกรณ์	ทั้งเครื่องพิมพ์ดีด	เครื่องโรเนียว	กระดาษ	ไม่มีใช้	หนังสือราชการ

ต้องเขียนด้วยลายมือ	 แม้แต่กระดาษร่างหนังสือ	 ต้องใช้ด้านหลังปฏิทิน	 บางครั้ง
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น�าซองจดหมายราชการที่ใช้แล้วมาคลี่ออกเพื่อใช้พื้นที่ว่างด้านในร่างหนังสือ	ครูและ

ผูป้กครองต้องช่วยกนัหาบน�า้จากคลองน�ามาแกว่งสารส้มเป็นน�า้ใช้	ส่วนน�า้ดืม่นกัเรยีน		

ต้องน�ามาจากบ้าน	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตุ่มรองน�้าฝนเก็บไว้	ต่อมาได้ช่วยกันสร้างถังซีเมนต์

ขนาดใหญ่	๓	ถัง	เก็บน�้าฝนไว้ใช้ดื่มได้ตลอดปี	เมื่อชุมชนเจริญมากขึ้น	ท�าให้มีไฟฟ้า	

ประปา	และโทรศัพท์ใช้เหมือนต�าบลอื่น

		 ชีวิตราชการของนายรังสรรค์ประสบความส�าเร็จได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	

เอาจริงเอาจังกับการท�างาน	 ทุ ่มเทชีวิตให้กับงาน	 โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ	

นอกเหนอืจากเนือ้หาวชิาทีห่ลกัสตูรก�าหนดแล้ว	ยงัได้จดัวชิาพเิศษ	เรือ่ง	“ชวีติชาวสวน”	

ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการฝึกฝนอาชีพหลากหลายที่ควรแก่การอนุรักษ์ของท้องถิ่น	 อาทิ	

การแทงหยวกกล้วยฉลุเป็นลวดลาย	 การท�าพวงมะโหด*	 การสานขัดตอกเป็น

รูปเฉลว	 **	 และของใช้	 การท�าเรือของเล่นจากไม้ระก�า	 การท�าอาหารพื้นบ้าน	

ขนมหวาน	ขนมจาก	เป็นต้น		เสริมความรู้เรื่องโพงพาง	(เครื่องมือจับสัตว์น�้า	ซึ่งเป็น

ที่มาของชื่อต�าบล)	ดังที่	นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุธยา		ผู้เคยเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน

สายน�า้ทพิย์	และนางราศร ี ทองสวสัดิ ์	ผูเ้คยเป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลสามเสนฯ	

กล่าวถึงในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “…การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมุ่งให้เด็กๆได้พัฒนาในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นสวน  มิใช่มุ่งให้เรียนรู้จากหนังสือเพียงอย่างเดียว…”

	 นายรังสรรค์เป็นผู้น�าที่เปี ่ยมไปด้วยความเมตตาและการช่วยเหลือสังคม	

นับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับทุกคน	 จนเป็นที่เคารพ

นับถือของชาวบ้าน	 ผู้ปกครองจะเรียก	 นายรังสรรค์ว่า	 “ครูหวี”	 ตามชื่อเดิม	 “สวี”	

*  พวงมะโหด	:	กระดาษตัดเป็นเครื่องห้อย	ใช้ประดับตกแต่งสถานที่

**	 เฉลว	หรือ	ฉลิว	:	ภาษาถิ่นพายัพว่า	ตาเหลว	หรือ	ตาแหลว	และภาษาถิ่นใต้ว่า

	 กะหลวิ	เป็นเครือ่งหมายท�าด้วยเส้นตอกไม้ไผ่หรอืหวายเส้น	หกัขดักนัเป็นมมุ	ตัง้แต่

	 สามมุมขึ้นไป
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การปฏิบัติตนของนายรังสรรค์กระท�าด้วยความจริงใจ	 ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	 ดังเช่น

เมื่อครั้งที่สถานสงเคราะห์เด็กชายทุ่งมหาเมฆ	 ขอความอนุเคราะห์ส่งเด็กเข้าเรียน												

ชั้นประถมปีที่	 ๑	 จ�านวน	 ๒๘	 คน	 นายรังสรรค์ไม่ปฏิเสธ	 ยินดีให้ความช่วยเหลือ	

แม้เด็กรุ่นนี้จะมีปัญหาทางพฤติกรรมค่อนข้างสูง	 อารมณ์รุนแรง	 บางคนซึมเศร้า	

นั่งโยกตัวตลอดเวลา	 บางคนก้าวร้าวรังแกสัตว์	 ใช้ค�าพูดไม่สุภาพ	 ครูประจ�าชั้น

บางคนไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนนี้ได้	 นายรังสรรค์ต้องผลัดเปลี่ยนเข้าไปช่วยสอน	

ให้ค�าแนะน�าและเทคนิคการสอน	 ปรับแก้พฤติกรรม	 สร้างความคุ้นเคย	 เข้าใจเด็ก	

พยายามมองหาความสนใจของแต่ละบุคคล	 แล้วเสริมการเรียนรู้สอดแทรกเข้าไป	

จนท�าให้เดก็ทกุคนสามารถเรยีนจนจบชัน้ประถมปีที	่๖	และเข้าสูส่งัคมปกต	ิเข้าเรยีนต่อ

ชั้นมัธยมได้	 ดังที่	 นายจรัญ  กสิกรรม	 ศิษย์คนหนึ่ง	 เล่าไว้ในหนังสืออนุสรณ์

เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “…ท่านเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่ง ที่ดูแลผมและเพื่อนมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ 

ทั้งให้การศึกษากับพวกผมมาโดยตลอด โดยที่ท่านไม่เคยเกี่ยงว่าผมและเพื่อนมาจาก

สถานสงเคราะห์ ไม่มีใครมารับและดูแลผมกับเพื่อน ไม่ว่าพวกผมจะซนหรือเกเร 

ท่านก็ให้โอกาสและชีวิตใหม่ ท่านเลี้ยงพวกผมมาทั้งหมด ๒๘ คน ท่านได้สอนพวกผม

จนจบการศึกษา สมัยที่เรียนโรงเรียนวัดด่าน พวกผมซนและดื้อมาก ไม่เหมือนเด็ก

ที่มีพ่อแม่เลี้ยงดู ท่านท�าโทษและตักเตือนอยู่บ่อยครั้ง ท่านให้โอกาสพวกผมเสมอ…”

		 นอกจากความรอบรู้ทางด้านการจัดการศึกษาแล้ว	 นายรังสรรค์ยังรอบรู ้

ในด้านภาษาไทย	สามารถแต่งค�าประพันธ์	เรื่องสั้น	เพลงพื้นบ้าน	ตลอดถึงการเขียน

บทความทางประวัติศาสตร์	 กฎหมาย	 ดนตรีไทย	 พร้อมกับฝึกฝนนักเรียนให้แต่ง

ค�าประพันธ์	การแสดงพืน้บ้าน	ขณะเดียวกนักจ็ะใช้เวลาว่างเป็นทีป่รกึษาด้านกฎหมาย

ให้กับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย	ดังที่	นายนารถ  กิตติวรรณกร		ประธาน

สโมสรยุวกวี	 นายกสมาคมเทพศรีกวีศิลป์	 ประพันธ์บทร้อยกรองลงพิมพ์ในหนังสือ

เล่มเดิมนี้ว่า
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        “…ท่านคือครูปูชนีย์ที่ควรนบ      เป็นปราชญ์ผู้เจนจบอักษรศรี

    เปี่ยมด้วยธรรมน�าทางสร้างชีวี     เป็นผู้มีเมตตาเอื้ออาทร

    ดุจไม้ใหญ่ไทรงามให้ความสุข    ช่วยปลอบปลกุทกุข์ท้อให้ถ่ายถอน

    ท่านคือผู้สืบสานวงการกลอน       เป็นผู้สอนผู้สร้างอย่างจริงใจ…”

		 นายรังสรรค์เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่เยาว์วัย	อ่านทุกสาขาวิชา	สะสม

หนงัสือทกุประเภทเป็นจ�านวนมาก	ต้องปลกูบ้านหลงัใหญ่เป็นทีเ่ก็บหนงัสอืโดยเฉพาะ	

ตั้งชื่อว่า	“บ้านหนังสือ”	หากใครได้มีโอกาสพูดคุยด้วยจะคุยกันนาน	เพราะยิ่งสนทนา

ยิ่งได้ความรู้แตกฉาน	

		 ในขณะทีน่ายรงัสรรค์ปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้รหิาร	ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนควบคูกั่นไป	

นายรังสรรค์เป็นผู้บริหารที่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกคน	 และมักจะให้

ค�าแนะน�าข้อคิดดีๆ	เสมอ	เคยมีครูท่านหนึ่งถามว่า	จะสอนเด็กให้เข้าใจค�าว่า	“คนดี”	

ได้อย่างไร	นายรงัสรรค์ให้ค�าตอบว่า	“คนดี	คอืคนที่ไม่ท�าให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน”	หรอือย่าง

เช่นในช่วงพักเที่ยง	ที่ห้องสมุดอาคารไม้	เด็กๆ	จะมารุมล้อมที่โต๊ะท�างานนายรังสรรค์	

เพื่อให้นายรังสรรค์อ่านหนังสือให้ฟัง	 บางคร้ังเด็กก็จะเล่าเรื่องทางบ้าน	 หรือเรื่อง

การสอนของครูให้นายรังสรรค์ฟังบ้าง	จึงท�าให้ได้ทราบว่าครูคนไหนเป็นอย่างไร

		 ประสบการณ์ท่ีเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและฝึกฝนเดก็อนัทรงคณุค่า	ดงัเช่น

การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน	ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่	๑	-	๓	มักมี

ปัญหา	 เช่น	 อ่านหนังสือไม่ออก	 เขียนสะกดค�าไม่แม่นย�า	 อ่านแล้วจับใจความไม่ได้	

ซึง่เป็นผลเสยีต่อการเรยีนวชิาอืน่ๆ	เป็นอย่างมาก	นายรงัสรรค์เริม่ต้นวธิกีารแก้ปัญหา

ด้วยการทดสอบพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคน	 จากนั้นจะคัดแยก

กลุ่มนักเรียนตามระดับปัญหาที่ใกล้เคียงกัน	 น�าข้อมูลที่ได้เข้าที่ประชุมครูเพื่อระดม

ความคิดและหาวิธีการแก้ไขปัญหา	 ซึ่งนายรังสรรค์มักจะให้แนวทางและค�าแนะน�า

เพิ่มเติมเสมอ	บางครั้งก็สาธิตการสอนให้ครูได้ดูเป็นตัวอย่าง

		 นายรังสรรค์มีวิ ธีการสอนให้อ ่านออกอ่านคล่องด้วยวิธีที่สนุกสนาน	

ฝึกผันอักษรสามหมู่	 เริ่มด้วยมาตรา	 แม่	 ก	 กา	 ก่อนแล้วจึงไปมาตราที่มีตัวสะกด	

เน้นการใช้บัตรค�า	บัตรภาพ	สื่อของจริง	ฝึกอ่าน	เขียน	โดยใช้บัญชีค�าพื้นฐานส�าหรับ
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เด็กเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ	 ฝึกท่องจ�าบทร้อยกรอง	 บทร้องเล่น	 บทฝึกที่

นายรังสรรค์ประพันธ์ไว้ก็มี	เช่น

      โตขึ้นท�างาน  ได้เงินปลูกบ้าน  ไว้อยู่อาศัย        

     เลี้ยงดูพ่อแม่  ให้ท่านพอใจ     ข้าวปลาหาให้    มิให้อาทร     

                          …………………………..

     อึ่งอ่าง  อึ่งอ่าง  ยานคางร้องอึง คราวภัยมาถึง เบ่งตัวพองโต

										 	 	 (ลงพิมพ์ในหนังสือ	รื่นรมย์	ชมทุ่ง)

		 ตลอดระยะเวลาการรับราชการ	 ๓๙	 ป ี	 นายรังสรรค ์ปฏิบัติหน ้าที ่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด	 เป็นแบบอย่างที่ดีงาม	 

ด�ารงชีวิตเรียบง่าย	 เป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเสมอต้นเสมอปลาย	 ดังที่	 

พระครูโกศลวิบูลกิจ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา	 เขียนถึงนายรังสรรค์	 ในฐานะ	 

“ครูผู้ให้”	ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “…ท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครู แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยัง

ให้ความอุปถมัภ์แก่โรงเรยีนและสาธารณกศุล เหน็ได้จากท่านได้สร้างห้องสมดุการ์ตนู 

มีหนังสือที่มีสีสัน ท�าให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาขึ้น เด็กสนใจมาอ่านมากมาย ถือว่าเป็น 

คนรุน่เก่าทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์ เข้าถงึจติใจของเดก็ๆ ได้เป็นอย่างด ีเมือ่เดก็ไม่ม ี

สถานที่เล่น ก็จัดโต๊ะปิงปองให้เด็กเล่น เห็นข่าวเด็กจมน�้าเสียชีวิต ก็อยากให้เด็ก 

ว่ายน�้าเป็น จึงสร้างสระว่ายน�้าและหาครูมาสอนว่ายน�้าให้แก่เด็กๆ อีกด้วย…”

		 นอกจากผลงานด้านการสอนและการบริหารสถานศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว	

นายรงัสรรค์ยงัสร้างผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมอกีมาก	โดยเฉพาะการท�านบุ�ารงุ 

พระพุทธศาสนา	ด้วยการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ	ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	

เช่น	 สร้างซุ้มดวงไฟติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 วัดทองบน	 กรุงเทพมหานคร	 สร้าง

พระประธานอโุบสถวดัร่องห้า	จงัหวดัเชยีงใหม่	สร้างกฏิุพระทีอ่�าเภอบ่อพลอย	จงัหวดั

กาญจนบรุ	ีสร้างรปูป้ันสนุทรภูร่่วมกบัเพือ่นนกักลอน	(โดยช่างฝีมอืคนเดียวกันกับผูป้ั้น

อนุสาวรีย์สุนทรภู่	จังหวัดระยอง)	และซ่อมพื้นศาลา	ปูพื้นทางเดินบริเวณกุฏิสุนทรภู่	

วัดเทพธิดารามวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	เป็นต้น	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม	
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เงินรางวัลแก่สโมสรยุวกวี	สมาคมเทพศรีกวีศิลป์	และเงินรางวัลผู้ส่งผลงานประกวด

นิราศแผ่นดินไทย	 เป็นวิทยากรให้ความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และจัดรายการวิทย	ุ

“สารพันวันอาทิตย์”	สถานีวิทยุ	อ.ส.ม.ท.	AM	1143	และ	AM	1195	kHz		ฯลฯ

		 ส�าหรับผลงานเขียนที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มและมีการเผยแพร่แล้วมีจ�านวนมาก	

อาทิ	 สารพันสรรค์เล่า	 ๘๔	 วลีทอง	 พระธาตุ	 นิราศแผ่นดินไทย	 รื่นรมย์ชมทุ่ง		

บญุชวีติ	เป็นต้น	การพมิพ์หนงัสอืทกุเล่มดงักล่าว	มจีดุประสงค์เพือ่แจกจ่ายให้โรงเรียน	

วัด	และผู้สนใจทั่วไป

		 เกียรติคุณที่นายรังสรรค์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ	 ได้แก	่

เข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่

กระทรวงศึกษาธิการ	และโล่ผู้อุปการคุณสนับสนุนงานห้องสมุด	จากสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย

		 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	 นายรังสรรค์ได้เดินทางไปพักผ่อนในหลาย

ประเทศ		ทั้งในยุโรป	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สิงคโปร์	มาเลเซีย	ลาว	พม่า	ส่วนใน

ประเทศไทยได้ไปมาแล้วทุกจังหวัด	 ได้บริหารธุรกิจส่วนตัว	 ท�าตลาด	 ที่พักอาศัย	

แต่ผลก�าไรส่วนใหญ่กลับคืนให้สังคม	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 การท�านุบ�ารุง

พระศาสนา	การช่วยเหลือสังคม	ให้การสงเคราะห์ผูสู้งวยั	ผูย้ากไร้	ผูป้ระสบภยั	การให้

ความรู้เป็นวิทยาทาน	 และยังเป็นกรรมการวัฒนธรรมของเขตยานนาวา	 ประธาน

กรรมการมูลนิธิพระครูจันทรโอภาส	 ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน	

(หวอด	ทรัพย์	 คงเที่ยง	 อนุสรณ์)	 และโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ	 	ที่ปรึกษาสโมสรยุวกวี	

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์	อีกด้วย

		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 เบญจมาภรณ์

ช้างเผือก	และ	เหรียญจักรพรรดิมาลา

		 นายรังสรรค์	สมรสกับ	นางสาวบุญสม		รักวิถี		มีบุตร	๗	คน	คือ	นางศิวาพร	

สบฤกษ์	 	 นางสาวิตรี	 นายสุเมท	 นายรังสฤษฎ์	 นายนิรัติศัย	 นางศรีโสภิณ	 และ

นายรังรักษ์		คงเที่ยง
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		 นายรงัสรรค์	นับว่าเป็นผู้มสุีขภาพดีมาโดยตลอด	เมือ่ต้นปี	๒๕๕๒	นายรงัสรรค์

ป่วยด้วยโรคไขกระดูกเสื่อม	 ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 แต่

นายรังสรรค์เป็นผู้มีความอดทน	มีก�าลังใจเข้มแข็ง	จึงสามารถด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ	

ยังช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจ�า	 ยามว่างก็ท�างานอดิเรกที่ตนรัก	 คือ	 อ่านหนังสือ	

เขียนกลอน	และวาดภาพ	แรเงา	ระบายสี	ต่อมาแพทย์ได้ตรวจพบความผิดปกติของ

เม็ดเลือด	 ถึงขั้นเป็นมะเร็งเม็ดเลือด	 ในที่สุดก็ถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	

พ.ศ.๒๕๕๘		สิริอายุได้	๘๙	ปี		๒๔	วัน

นายยุทธชัย  อุตมา  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 นายรังสรรค์	 	 คงเที่ยง		 

ณ	เมรุวัดด่าน	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	วันเสาร์ที่	๑๙	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๕๘	

เวลา	๑๗.๐๐	น.

	 ๒.		นายสุเมท	 	 คงเที่ยง	 ทายาทเจ้าของประวัติ	 และ	 นางสาวพัชรีภรณ	์	

จ้อยจมุพจน์		ข้าราชการบ�านาญ	กระทรวงศกึษาธกิาร	ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

โรงเรียนวัดด่าน	 (หวอด	 ทรัพย์	 คงเที่ยง	 อนุสรณ์)	 และโรงเรียนทุ ่งมหาเมฆ	 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นายจ�ารูญ  ศรีพระราม

พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายจ�ารูญ		ศรีพระราม	เกิดเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๗๑	ณ	ต�าบล

	 	 	 ทรงคะนอง	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นบุตรคนโต

	 	 	 ของนายชม	และนางสร้อย		ศรีพระราม		มีน้อง	๒	คน	คือ		นายบุญชู	

และนายสุชิน		ศรีพระราม

	 เมื่ออายุ	 ๗	 ขวบ	 นายจ�ารูญได้เรียนหนังสือ	 “มูลบทบรรพกิจ”	 กับพระที่วัด

บางหัวเสือ	 จึงสามารถอ่านและเขียนได้ก่อนเข้าเรียนชั้นมูล	 ที่โรงเรียนวัดบางหัวเสือ	

ต�าบลบางหัวเสือ	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๐	เมื่อเรียน

จบชัน้ประถมปีที	่๔	ได้เข้าเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนมธัยมวดัทรงธรรม	(ปัจจบุนัคอื	โรงเรยีน

วัดทรงธรรม)	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และจบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	

ใน	พ.ศ.	๒๔๙๐		จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร	ในบริเวณ

วังจนัทรเกษม	กรงุเทพมหานคร	(ปัจจบุนัคอื	มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร)	โดยได้รบั

เลือกให้เป็นนักเรียนทุนโรงเรียนราษฎร์ของจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นเวลา	 ๓	 ปี		

เมื่อส�าเร็จการศึกษา	ได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม	(ป.ป.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๓	

แล้ว		ศึกษาด้วยตนเองสอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม	(พ.ม.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ผู้บริหารโรงเรียนวัดป้อมแผลงไฟฟ้า

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและแต่งเพลง

ตั้งวงอังกะลุง วงมโหรี วงโยธวาทิต

สอนและฝึกซ้อมให้นักเรียนมีความสามารถ

แสดงในงานต่างๆ เป็นที่ภูมิใจของชุมชน

ในท้องถิ่น

น
’

‘
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	 ช่วงที่ศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร	 นายจ�ารูญได้กล่าวถึง

การเรียน	ไว้ในหนังสือ	 เรื่องที่จ�าได้ในชีวิต	ความว่า		“…โรงเรียนฝึกหัดครูจัดอยู่ใน

ประเภทโรงเรยีนกนินอน …นกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียน มอียูไ่ม่ถงึ ๒๐๐ คน มาจากจงัหวดั

ต่างๆ จังหวัดละไม่เกิน ๔ คน เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ๒ คน ทุนโรงเรียนราษฎร์ ๒ คน 

อาจารย์ที่สอนทั้งโรงเรียนก็มีน้อยไม่ถึง ๓๐ คน ท�าให้อาจารย์มีความคุ้นเคยใกล้ชิด  

ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ง่าย และเข้าใจกันดี…มีเรียนภาคกลางคืนอีกด้วยทุกวัน…

 …อาจารย์ที่มาสอนภาคกลางคืนบ่อยที่สุด ก็คือ อาจารย์ชิ้น ศิลปบรรเลง 

เป็นบุตรีของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เวลาท่านกลับจาก

การสอนภาคค�่า เรากับเพื่อนจะตามไปส่งท่านจนถึงบ้าน…บางทีอาจารย์ไปรับงาน 

สร้างเครือ่งแต่งตวัโขนละครจากกรมศลิป์ฯ มาด้วยเวลาจ�ากัด เราก็ไปช่วย …โรงเรยีน

ฝึกหัดครูแห่งนี้ยังไม่มีเครื่องดนตรีอะไรสักอย่าง แต่อาจารย์ก็สอนได้ คือ สอนแต่

ขบัร้อง แล้วกส็อนทฤษฎ ีโน้ตสากลสอดแทรกเข้าไปด้วย สอนหลกัเกณฑ์การร้องเพลง 

ให้รู้จักท�าเสียงให้เท่าเสียงดนตรี หัดไล่บันไดเสียงมาตรฐานขั้นต้น… ท�าให้เราเกิด

ความเข้าใจในวชิาทีอ่าจารย์สอน …เกดิความสนกุและสนิทสนมกับท่านได้เป็นอย่างดี…”

	 นายจ�ารูญเป็นผู้มุ ่งมั่นในการศึกษาดนตรี	 พยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

และด้วยใจรักด้านเครื่องสาย	 จึงไปซื้อขิมมาพร้อมด้วยสมุดโน้ตเพลงส�าหรับขิม	 และ

เทียบเสียงขึ้นสายขิมด้วยตนเอง	 แต่ไม่มีความช�านาญ	 เสียงที่สายขิมแต่ละสายไม่ได้

เท่ากันสนิทเลย	 ท�าให้เสียงไม่ไพเราะ	 อาจารย์ชิ้นทราบเรื่อง	 จึงมาช่วยสอนให้ตอน

โรงเรียนเลิกช่วงเย็นก่อนเริ่มเรียนภาคกลางคืน	โดยมีเพื่อนมาร่วมเรียนอีก	๔	-	๕	คน						

เป็นเวลาหลายเดือน	และเมื่อเห็นความพยายามของศิษย์	 จึงให้ไปบรรเลงดนตรีแทน

รายการที่อาจารย์จัดอยู่ที่สถานีวิทยุศึกษา	

		 การไปครั้งนี้ท�าให้นายจ�ารูญต้องจดจ�าสิ่งส�าคัญในการบรรเลงดนตรี	 และ

น�าไปปฏิบัติในการท�างานทุกคร้ัง	 ซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ความว่า		

“…จ�าไว้เลยว่า เสยีงดนตร ีถ้าไม่ตรงกนัหรอืทีเ่รยีกว่าไม่สนทิจรงิๆ แล้ว อย่าได้บรรเลง

เป็นอันขาด ยิ่งออกอากาศทางวิทยุด้วยแล้ว จะท�าให้อับอายเขาไปทั่ว พาให้อาจารย์     

ผู้ฝึกสอนต้องพลอยเสียชื่อตามไปด้วย…”
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	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 นายจ�ารูญเริ่มท�างานเป็นครูที่โรงเรียนอ�านวยวิทย์	 ซึ่งเป็น

โรงเรียนราษฎร์	 เพื่อใช้ทุนการศึกษา	 โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวงศึกษาธิการ	

เทยีบเท่ากบัข้าราชการช้ันจัตวา	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๐๘	จึงได้สอบเข้าเป็นครจูตัวาโรงเรยีน

เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า	 และได้เลื่อนต�าแหน่งตามล�าดับ	 คือ	 เป็นผู้ช่วยครูใหญ่	 ใน	

พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 เป็นอาจารย์ใหญ่	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 	 และเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน														

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๑	จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒

	 ขณะเป็นครูโรงเรียนราษฎร์	 นายจ�ารูญท�าหน้าที่ครูประจ�าช้ัน	 สอนวิชา

คณิตศาสตร์และภาษาไทย	 เนื่องด้วยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องดนตรีไทย	

ดนตรสีากล	และโรงเรยีนได้จดัตัง้วงองักะลงุเป็นแห่งแรก	นายจ�ารญูจงึได้รบัมอบหมาย

ให้สอนอังกะลงุหลงัเลกิเรยีนอกีวนัละ	๒	ชัว่โมง	เมือ่ใดทีโ่รงเรยีนมงีานเร่งด่วนต้องน�า

นักเรียนไปแสดงในงานต่างๆ	ก็ต้องมาฝึกซ้อมนักเรียนในวันหยุด	นายจ�ารูญสามารถ

ฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องดนตรีด้วยความรักและเข้าใจ	ให้ลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น	

ใช้สมาธิ	และมีความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้จดจ�าได้และเกิดทักษะ	อีกทั้งปลูกฝัง

ให้มีความสามัคคี	รักความเป็นไทย	อนุรักษ์ประเพณีไทย	มีจิตสาธารณะและเอื้อเฟื้อ

ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ	ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตนของนักเรียน	ท�าให้วงอังกะลุงของโรงเรียน

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชุมชนและจังหวัด	

	 ครั้งหนึ่งโรงเรียนน�านักเรียนไปแสดงที่งานศิลปหัตถกรรมในบริเวณโรงเรียน

สวนกหุลาบ	กรงุเทพมหานคร		อธบิดกีรมต�ารวจสมยันัน้ได้ชมการแสดงของนกัเรียนแล้ว

พอใจ	ขอให้น�าวงอังกะลงุไปแสดงในงานสวนสนามของทหารอาสาสมคัรรกัษาดนิแดน	

ทีส่นามศภุชลาศยั	สนามกฬีาแห่งชาต	ิกรงุเทพมหานคร		โดยมเีวลาฝึกซ้อมเพยีงสองเดอืน

การแสดงครั้งน้ีต้องเดินบรรเลง	 ซึ่งนักเรียนไม่เคยท�ามาก่อน	 ด้วยเห็นแก่เกียรติยศ

และชือ่เสยีงของโรงเรยีน	ประกอบกบัเป็นงานทีท้่าทายความสามารถ	นายจ�ารญูจงึรบั

ฝึกซ้อมเด็ก		ในเวลากลางคืนตลอดสองเดือน	ตั้งแต่เวลา		๑๙.๐๐	-	๒๐.๐๐	น.	โดยมี

อาจารย์ใหญ่สนับสนุนเรื่องอาหาร	 และความสะดวกในเรื่องต่างๆ	 การฝึกซ้อมท�าให้

นักเรียนมีความรู้และสนุกสนาน	 ในวันแสดงนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	

โรงเรียนจึงได้รับค�าขอบคุณจากอธิบดีกรมต�ารวจและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก			
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		 เมื่อนายจ�ารูญได้บรรจุเป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแผลงไฟฟ้า	 นอกจาก

จะสอนวิชาสามัญแล้ว	 ก็ยังได้รับมอบหมายให้สอนดนตรีอังกะลุงให้นักเรียน 

หลงัเลกิเรยีนเช่นเดยีวกบัทีส่อนในโรงเรยีนเดมิอกีด้วย		ต่อมา	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๐	เทศบาล

เมืองพระประแดงได้งบประมาณสนับสนุนให้จัดซื้อเคร่ืองดนตรีประเภทโยธวาทิต		

เพ่ือมอบแก่โรงเรยีนระดบัประถมทีม่คีรสูอนการใช้เครือ่งดนตรแีละตัง้วงโยธวาทติได้	

แต่ไม่มีโรงเรียนใดรับด�าเนินการ	 	 นายจ�ารูญเคยเรียนรู้ทฤษฎีและลองใช้เครื่องเป่า

มาบ้างแล้ว	 ได้ขอรับผิดชอบเรื่องการสอน	 ครูใหญ่โรงเรียนวัดป้อมแผลงไฟฟ้า

ในขณะนัน้จงึรบัด�าเนนิการ	เมือ่โรงเรยีนได้รบัเครือ่งดนตรีครบถ้วน	เพือ่ให้มวีงโยธวาทติ

ที่เป็นไปตามมาตรฐาน	 	 นายจ�ารูญเสนอให้ครูใหญ่จ้างครูจากกองดุริยางค์ทหารบก 

มาช่วยสอนในวันหยุดเสาร์	-	อาทิตย์		โดยท�าสัญญาจ้างครู	๖	เดือน		ส่วนนายจ�ารูญ 

จะฝึกซ้อมนกัเรยีนหลงัเลิกเรียนทกุวนั	เมือ่ครบตามสัญญาจ้าง	นกัเรยีนสามารถบรรเลง 

เดินน�าแถวได้	 นายจ�ารูญจึงเป็นผู้สอนและฝึกซ้อมเองทั้งหมด	 จนกระทั่งวงโยธวาทิต

ของโรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป		

	 นายจ�ารญูได้รเิริม่เขยีนเนือ้เพลงมาร์ชประจ�าโรงเรยีน		เน้นเกยีรตปิระวตัขิอง

โรงเรียน	ส่งเสริมให้สามัคคีและมีคุณธรรม	ส�าหรับให้วงโยธวาทิตเล่นในโอกาสต่างๆ

ได้ส�าเร็จ	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๔	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมที่ดุริยางค์

ทหารบกช่วยตรวจ	และเรยีบเรยีงเสยีงประสาน	พร้อมทัง้บนัทกึเสยีงลงแถบบนัทกึเสยีง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ต่อจากนั้นได้เขียนเพลงอื่นๆอีก	 โดยให้บุตรชายซ่ึงรับราชการ

ทหารเรอื	เรยีบเรยีงเสยีงประสานและบนัทกึเสยีงโดยนกัร้อง	นกัดนตรี	จากวงดุริยางค์

ทหารเรือ		

	 เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดป้อมแผลงไฟฟ้า	 นายจ�ารูญบริหารโรงเรียน 

ด้วยการให้ความรักและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	ส่งเสริม

งานบรหิารโรงเรยีนทัง้ด้านงานพฒันาบคุลากร	งานวชิาการ	งานกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร	

และงานสัมพันธ์ชุมชน	 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	 จิตแจ่มใส	 เบิกบาน	

มีความรักและสามัคคี	 โดยใช้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจควบคู่ไปกับการให้ความรู	้

ช่วยลดอุปสรรคปัญหาต่างๆ	ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้ดี	อีกทั้งยังก�าหนด
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นโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการประสานความสามัคคีกับโรงเรียนเทศบาล

ใกล้เคียง	โดยใช้บุคลากรร่วมกันในกิจกรรม	ลูกเสือ	-	เนตรนารี	เช่น	ครูสอนเรื่องใด

ให้สอนเรื่องนั้นทั้งสองโรงเรียน	 เวลาอยู ่ค่ายพักแรมก็ไปด้วยกัน	 ท�าให้ทั้งครู

และนักเรียนมีความสามัคคี	 ทั้งในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน	 นักเรียนพัฒนา

ความสามารถด้านความรู้	 และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี	 เป็นที่พอใจ

ของผู้ปกครองและชุมชน	

		 ต่อมาส�านักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนเน้นด้านกีฬา	

นายจ�ารูญได้ปรับนโยบายของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน	 ด้วยการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมกีฬาและดนตรีควบคู่กันไป	 พร้อมทั้งให้ขวัญและก�าลังใจในการฝึกซ้อมกีฬา 

และฝึกซ้อมดนตรีเป็นอย่างดี	 จึงส่งผลให้กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของโรงเรียน 

ชนะเลศิระดบัภาคและระดบัประเทศบ่อยครัง้		นกักฬีาได้รบัถ้วยรางวลัอยู่เสมอ	ท�าให้

โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านกีฬา	 ส่วนด้านดนตรีนั้นส�านักงานการศึกษาท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการมีหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียนให้รับหน้าที่น�าวงโยธวาทิตไปบรรเลง

เพื่อเปิดสนามการแข่งขัน	 และจัดแสดงการแปรขบวนในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด	

ระดับภาค	 และระดับประเทศอยู่เป็นประจ�า	 ซึ่งการแสดงทุกครั้งเป็นที่ประทับใจของ

ผู้ชม	 ท�าให้เทศบาลพระประแดงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ	 โรงเรียนจึงเป็นที่ศึกษาดูงาน

ของเทศบาลต่างๆ	ทั้งด้านกีฬาและด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง

   นางสาวเตือนใจ ศรีพระราม	 ครูโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม	 อ�าเภอ

พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	บุตรของนายจ�ารูญ	ได้เขียนไว้ในเอกสารผลงาน

บางส่วนในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ	นายจ�ารูญ	 ศรีพระราม	 ความว่า	 	 “…ไม่ว่า

ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร…ก็จะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือ เขียนบันทึกประจ�าวัน

ทุกวัน … บทประพันธ์ไม่ทราบแน่ชัดว่า มีกี่เร่ืองกี่ร้อยบท เพราะท่านเขียนทุกที่

ทุกเวลา… ไม่ว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องกับอะไร กับใคร ที่ไหน ก็จะแต่งเป็นกลอน 

เป็นเพลงไปหมด…” 

	 นายจ�ารูญมีผลงานการแต่งค�าประพันธ์ประเภท	 โคลง	 กาพย์	 กลอน	 และ

แต่งเพลงเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อน�าไปใช้ในโอกาสต่างๆ	 อยู่เสมอ	 ได้แก่	 เพลงประจ�า
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โรงเรียน	เช่น	เพลงมาร์ชป้อมแผลง		เพลงป้อมแผลงร�าลึก		เพลงลาแล้วครูอาจารย์		

เพลงอารมณ์ดนตรี	 	 เพลงทะเลบ้าที่ป้อมแผลง	 ฯลฯ	 	 และยังได้ช่วยเขียนเพลง

ประจ�าโรงเรียนอื่นๆ	อีก	เช่น	เพลงประจ�าโรงเรียนโคกสะท้อน		เพลงมาร์ชโรงเรียน 

คลองนาเกลือน้อย	(กลิ่น	อยู่อุปถัมภ์)	ฯลฯ	เพลงลูกเสือ	เช่น	เพลงลูกเสือป้อมแผลง	

เพลงลูกเสือเดินทางไกล	ฯลฯ		เพลงพื้นบ้าน	เช่น	เพลงฉ่อย		เพลงอีแซว	เพลงเรือ

เพลงล�าตดั	บทเสภา	ฯลฯ	เพลงใช้ในเทศกาลส�าคญัของชมุชน	เช่น	บทเทดิพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีบทเห่เรอืใช้ในเทศกาลงานแข่งเรอื

หน้าเมืองพระประแดง	 	 เพลงกล่อมสะบ้าใช้ในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง	

เพลงใช้ในการร�าถวายพระพรในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	และวันแม่แห่งชาติ		ฯลฯ

		 การที่น�านักเรียนไปแสดงในงานกิจกรรมระดับอ�าเภอ	 และระดับจังหวัด	

โดยใช้เน้ือเพลงที่นายจ�ารูญประพันธ์ด้วยถ้อยค�าที่เหมาะสม	 และใช้ประกอบท�านอง

เพลงไทยเดมิได้ไพเราะ	ท�าให้ผู้ปกครองพอใจที่ได้เหน็ผลงานของคร	ูและความสามารถ

ของนักเรียน	เป็นที่ภูมิใจของชุมชนในท้องถิ่น	และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม

ของโรงเรยีนด้วยความเตม็ใจ	โรงเรยีนและหน่วยงานอืน่ก็ให้ความสนใจเชิญนายจ�ารูญ

ไปเป็นวิทยากร			ให้ความรูเ้รือ่งดนตรีไทย	และขอให้ประพนัธ์เนือ้ร้องประกอบท�านอง

เพลงไทยเดิมเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ	อยู่เสมอ

	 หน่วยงานเทศบาลได้เห็นความส�าคัญของการให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยแก่

เยาวชน	จึงจัดตั้งศูนย์เยาวชนขึ้น	ให้ชื่อว่า	“ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง” 

ให้มหีน้าทีด่แูลด้านสนัทนาการ	ดนตรีและการกฬีา	ผู้บริหารกจิการศนูย์เยาวชนได้จดัให้มี

กิจกรรมเล่นดนตรีไทย	 โดยมีนายจ�ารูญเป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อม	 ท�าให้ศูนย์เยาวชน

มีนักดนตรีไทยเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง	 สามารถตั้งวงอังกะลุง	 วงมโหรีวงเล็กๆ	

รวมทัง้วงโยธวาทติ	และได้ไปแสดงเพือ่เผยแพร่วฒันธรรมไทยในงานเทศกาลประจ�าปี	

เช่น	 เทศกาลลอยกระทง	 เทศกาลแข่งเรือ	 เทศกาลสงกรานต์	 เทศกาลปีใหม่	 และ

แสดงตามแต่มีผู้ขอความร่วมมือ	 เช่น	 ที่โรงพยาบาลพระประแดง	 งานฉลองมงคล

สมรส	และงานสังสรรค์ต่างๆ	ส่วนการกีฬา	ศูนย์เยาวชนยังได้ส่งเสริมให้แข่งขันกีฬา
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เพือ่เชือ่มความสามคัคทีัง้ในจงัหวดัและระหว่างจงัหวดั	เช่น	งานแข่งขนักีฬาประจ�าภาค 

และงานแข่งขันระดับประเทศ	 	 สถานที่ฝึกซ้อมทั้งดนตรีและกีฬาคือ	 โรงเรียน 

ป้อมแผลงไฟฟ้า	โดยใช้เวลาฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลงัเลกิเรยีน	และวนัหยดุ	ซึง่นายจ�ารญู 

และคณะครูได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 

	 ได้รับถ้วยรางวัลการประพันธ์เนื้อร้องบทเห่เรือเชิญถ้วยพระราชทานของ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีงานแข่งเรือของอ�าเภอพระประแดง	

พ.ศ.๒๕๓๙			รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่การเห่เรอื	(แบบไทย)	จากนายกเทศมนตรี

พระประแดง	พ.ศ.๒๕๔๑

	 เป็นผู้บริหารดีเด่นเป็นพิเศษ	 เป็นผลดีแก่การศึกษาท้องถิ่น	 ได้รับคัดเลือกให้

ได้รบัรางวลั	ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๒๕	จากกรมการปกครอง		เป็นผูอ้ยู่ในมาตรฐาน

แห่งคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพครู	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 จาก

คุรุสภา	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเป็นอย่างดี	และบังเกิดผลดีแก่ท้องถิ่น	

เป็นเวลา	๒๐	ปี	พ.ศ.๒๕๒๙	จากกระทรวงมหาดไทย		ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความวิริยะ

อุตสาหะจนครบ	๖๐	ปี	จากส�านักงานคุรุสภา	อ�าเภอพระประแดง		และเป็นครูอาวุโส

ได้รบัเครือ่งหมายเชิดชเูกยีรต	ิพทุธศกัราช	๒๕๓๓	จากครุสุภา		เป็นผูม้คีณุงามความดี

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	พ.ศ.	๒๕๓๗	จากเทศบาลเมืองพระประแดง	

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก	

และตริตาภรณ์มงกุฎไทย		

	 นายจ�ารูญ	สมรสกับ	นางสาวประยงค์	คุ้มรอด		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๗		มีบุตร	

๓	คน	คือ		นาวาเอกภิญโญ		เรือเอกเจน		และนางสาวเตือนใจ		ศรีพระราม

	 หลังเกษียณอายุราชการ	 นายจ�ารูญได้อาสาเป็นครูสอนดนตรีไทยให้กับ

นักเรียนที่มีความสนใจ	 ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนโดยไม่รับเงินค่าสอน	 มีครูและ

ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายและช่วยควบคุมนักเรียนในทุกโอกาส	 ท�าให้

นกัเรยีนมผีลงานการแสดงมากมายในงานของท้องถิน่	และยังคงเป็นครูสอนดนตรีไทย

ที่	“ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง”	จึงท�าให้มีนักดนตรีไทยรุ่นเล็กเพิ่มขึ้นอีก
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หลายรุ่น	จนกระทั่งปี	๒๕๔๒	นายจ�ารูญจึงหยุดสอน	แต่ศิษย์เกือบทั้งหมดขอเรียนต่อ	

จึงเปิดสอนที่บ้านเพื่อเป็นวิทยาทาน

	 นอกจากนี้	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๒	-	๒๕๕๕		นายจ�ารูญยังได้รับเชิญไปสอน

ดนตรีไทยให้แก่บคุลากรในหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ชมรมดนตรีไทยของบรษิทัการบนิไทย	

สอนอังกะลงุ	ดนตรีไทย	และขบัร้องเพลงไทยเดมิ	ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนนาเกลอืน้อย 

และโรงเรียนสอนดนตรีไทย	 ชินะพรรณดนตรีไทย	 โดยมีผู ้ดูแลให้ความสะดวก 

เรื่องการเดินทาง	 เมื่ออายุมากขึ้นนายจ�ารูญจึงสอนเฉพาะตีขิมและเล่นดนตรีที่บ้าน	 

ให้แก่เด็กทั่วไปและหลานๆ	 จนถึงกลางปี	 พ.ศ.๒๕๕๕	 จึงหยุดงานสอนและพักผ่อน 

อย่างมีความสุขด้วยการฟังเพลง	 บางครั้งก็มีศิษย์มาเย่ียมเยือนและเล่นดนตรีให้ฟัง

	 กลางปี	พ.ศ.๒๕๕๖	นายจ�ารูญเริ่มมีอาการป่วย	ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง	

แต่ก็ยังมีลูกศิษย์มาเยี่ยมเยือนและบรรเลงเพลงให้ฟังอย่างมีความสุขเป็นประจ�า	

จนกระทั่งถึงแก่กรรม	ในวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุได้	๘๗	ปี		๒	เดือน		

๒๓	วัน

นางนิตยา  จรูญผลฐิติ  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	นายจ�ารูญ	ศรีพระราม	ณ	เมรุ

วัดอาษาสงคราม	พระประแดง	สมุทรปราการ		วันจันทร์ที่	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 ๒.		 เอกสาร	 ผลงานบางส่วนในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ	 นายจ�ารูญ	

ศรีพระราม

	 ๓.	หนังสือ	เรื่องที่จ�าได้ในชีวิต	ผู้จัดท�า		นายจ�ารูญ	ศรีพระราม

	 ๔.		 สัมภาษณ์นางสาวเตือนใจ	ศรีพระราม	บุตร	เมื่อวันที่	๒๗	และวันที่	๓๐	

มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
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นายเฉลิม  ศิริวิชัย

พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๕๘

	 	 	 ายเฉลิม	 	 ศิริวิชัย	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖		

	 	 	 ที่บ้านท่างาม	 ต�าบลห้วยขวาง	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม		

	 	 	 เป็นบุตรคนที่	๒	ของนายซา	นางเปี่ยง		ศิริวิชัย		มีพี่	๑	คน	คือ	นางอารี

ศรีแพนบาล	(ถึงแก่กรรม)		มีน้อง	๕	คน	คือ	เด็กชายบุญเพิ่ม	(ถึงแก่กรรม)	นางบัวไซ		

ดอนบัณฑิต		นายสุวิทย์	นางสาวนภาพร		และนางสมถวิล		ยอดศิริ

นักบริหารการศึกษาเทศบาล ผู้มีคุณสมบัติ

เฉพาะตัวเป็นพื้นฐานที่โดดเด่น คือ การวางตน

การปฏิบัติงาน ความขยันหมั่นเพียร 

ความร่าเริงเบิกบาน ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

การด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย และความซื่อสัตย์

สุจริต

น

	 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 ยอดของครูสู้ชีวิต	 	

		 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 มากด้วยมิตรที่รักใคร่

		 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 ผู้เลิศล�้าด้วยน�้าใจ			 	

		 		 	 	 อาจารย์เฉลิม			 เกินขานไขมากไมตรี

		 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 เริ่มจากครูสายผู้สอน	

		 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 ไม่ยิ่งหย่อนในหน้าที่

		 	 	 	 อาจารย์เฉลิม			 ผู้สร้างสรรค์ในด้านดี

					 		 	 	 อาจารย์เฉลิม			 จึงมากมีคนชื่นชม...

     บวร  ขอพรกลาง  ผู้ประพันธ์

’
‘
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		 การศึกษาเล่าเรียน	 นายเฉลิมเรียนจบประโยคประถมศึกษา	 ที่โรงเรียน

บ้านแก่งโกสมุวทิยา	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	จบประโยคอาชีวศกึษาช้ันสงู	

ทีโ่รงเรยีนการช่างมหาสารคาม	(ปัจจุบนัคอื	วิทยาลัยเทคนคิมหาสารคาม)		หลงัจากนัน้	

เมื่อได้เข้ารับราชการแล้ว	 ก็ได้ศึกษาด้วยตนเองจนสอบได้ประโยคครูพิเศษมูล	 (พ.)		

ประโยคครูพิเศษประถม	 (พ.ป.)	 	 และประโยคครูพิเศษมัธยม	 (พ.ม.)	 ตามล�าดับ	 

ต่อมาได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูเลย	 (ปัจจุบัน	 คือ	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย)	ส�าเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔

		 นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการศึกษาอบรมและดูงานต่างๆ	 เช่น	 การประเมิน

คุณภาพ/การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู	

การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน	

ผลกระทบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๔	 การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	การจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๔๔	การอนุรักษ์มรดกไทยในวัดและศาสนสถาน 

การสร้างแกนน�าอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและศลิปกรรมท้องถิน่	และร่วมกบัคณะเทศมนตรี	

สมาชิกสภาเทศบาล	 และหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครนครราชสีมา	 ไปดูงาน 

ด้านการรักษาความสะอาด	 การอนามัย	 การก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

ที่ประเทศมาเลเซีย	สิงคโปร์		เป็นต้น

		 การประกอบวชิาชพีคร	ูพ.ศ.๒๔๙๗	นายเฉลมิเข้ารบัราชการเป็นครทูีโ่รงเรยีน

เทศบาลพลประชานกุลู	ต�าบลเมอืงพล	อ�าเภอพล	จงัหวดัขอนแก่น	พ.ศ.๒๕๐๖	โอนไป

เป็นพนักงานครเูทศบาล	ต�าบลเมอืงพล	พ.ศ.๒๕๑๗	ได้รบัการแต่งตัง้ให้ไปเป็นครใูหญ่

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์	 	 พ.ศ.๒๕๒๒	 ย้ายไปเป็นครูใหญ่

โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล	พ.ศ.	๒๕๒๓	ย้ายและเลื่อนต�าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่	

ระดบั	๖	โรงเรยีนเทศบาลหนองแวงประชาอปุถมัภ์	เทศบาลต�าบลเมอืงพล		พ.ศ.๒๕๒๖	

เปล่ียนสายงานจากอาจารย์ใหญ่เป็นหัวหน้ากองการศึกษาโดยวิธีสอบ	 และได้รับ

การแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้ากองการศึกษา	 (นักบริหารการศึกษา	 ระดับ	 ๖)	 เทศบาล

ต�าบลเมืองพล		พ.ศ.	๒๕๓๒	ย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองการศึกษา	(นักบริหาร
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การศึกษา	 ระดับ	 ๗)	 เทศบาลนครนครราชสีมา	 พ.ศ.๒๕๓๔	 ย้ายกลับมาเป็น

ผู ้อ�านวยการกองการศึกษา	 เทศบาลเมืองพล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ย้ายไปเทศบาล

เมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 ในต�าแหน่งเดิม	 แต่ได้เลื่อนเป็นนักวิชาการศึกษา	

ระดับ	๘	และเกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน

  นายโกวิทย์  บุญเจรญิ	ผูเ้คยเป็นผูอ้�านวยการส่วนส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา	

ส�านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น	กล่าวถึง	นายเฉลิม	ไว้ใน	“บุคคลที่ควรภาคภูมิใจ”	ใน

หนังสือที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ	นายเฉลิม		ศิริวิชัย	ความตอนหนึ่งว่า

  “การรบัราชการจนเกษยีณอายรุาชการโดยไม่มมีลทนิด่างพร้อยใดๆ ย่อมเกิด

ความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง กระผมขอยกย่อง สรรเสริญ 

ท่าน ผอ.เฉลิม  ศิริวิชัย ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่พวกเราในวงการศึกษาเทศบาลภาคภูมิใจ

เพราะนอกเหนือจากประวัติการรับราชการที่ดีงามมาโดยตลอดแล้ว ท่าน ผอ.เฉลิมฯ 

ยังมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ดีเด่น มีอัธยาศัยงดงาม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของ

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ในต�าแหน่งใดๆ ก็ตาม ความดีงาม

ของท่านย่อมจะเป็นแบบอย่างแก่พวกเรา ในการยึดถือปฏิบัติต่อไป…”

		 ตอนหนึ่งที่	 นายอนันต์  แจ้งกลีบ	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองคาย	เขียนถึง	นายเฉลิมในหนังสือที่ระลึกเล่มเดียวกัน	ความว่า

  “ผมด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกังานการศกึษาท้องถ่ินอยู่ถึงเจด็ปี… ผมได้

คลุกคลีอยู่กับผู้บริหารการศึกษาและครูบาอาจารย์ของเทศบาลอย่างสนิทสนม และ

มีความสุขมาก เพราะเราอยู่ด้วยกันเหมือนญาติ คุณเฉลิม  ศิริวิชัย เป็นคนหนึ่งใน

เครือญาติของเรา

  งานที่ประทับใจผมในระหว่างด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษา

ท้องถิ่น คือ เราได้ร่วมกันอบรมสุขภาพจิต อาจารย์ได้ให้คาถาท�าให้ชีวิตครอบครัว

อบอุ่นหวานชื่นตลอดไป คือ สบตา ส่งยิ้ม สัมผัสเบาๆ พูดจาภาษาดอกไม้

  คิดว่าคุณเฉลิม  ศิริวิชัย คงจ�าได้และปฏิบัติตามอยู่เสมอ จึงท�าให้ครอบครัว

ของคุณเฉลิมอบอุ่นและหวานชื่น… ”
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		 ชีวิตราชการของนายเฉลิม	 เจริญ

ก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	 ได ้ด�ารงต�าแหน่งและ

รับผิดชอบงานส�าคัญๆ	 ต่างๆ	 ตลอดมา	 ตั้งแต่

เป็นครูฝ่ายปฏิบัติการสอน	 ผู้บริหารสถานศึกษา

และผู ้บริหารการศึกษาระดับผู ้อ�านวยการกอง

การศึ กษ า เทศบาลหลายแห ่ ง 	 นั บ เป ็ นผู ้ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรอบรู้ในงานทุกงาน

ทุกต�าแหน่งที่รับผิดชอบ	 	 มีความคิดยืดหยุ ่น

มีความคิดคล่องแคล่ว	 รวดเร็ว	 และมีความคิด

ละเอียดลออในการท�างาน	 จากคุณสมบัติดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า	 ได้รับการยอมรับ	

และได้รับรางวัลต ่างๆ	 มากมาย	 โดยเฉพาะ

การประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น	 จากส�านักส่งเสริมการศึกษาท้องถ่ิน	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 (สน.ศท.)	 กระทรวงมหาดไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙		

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(ประเภท	ค.)	พ.ศ.	๒๕๓๖	รางวัลชนะเลิศ	(ประเภท	ข.)		และ	

พ.ศ.	๒๕๓๗	ได้รับรางวัลที่	๒	(ประเภท	ข.)	เป็นต้น

		 เกียรติคุณอื่นๆ	 ที่ได้รับการยกย่อง	 ทั้งเกียรติคุณเฉพาะตัวและเกียรติของ

หน่วยงาน	ได้แก่	พ.ศ.	๒๕๐๐	ถ้วยรางวัลชนะเลิศทมีฟตุบอลอ�าเภอพล	จงัหวดัขอนแก่น		

พ.ศ.	๒๕๑๕	ครูปฏิบัติงานดีเด่น	อ�าเภอพล		และ	พ.ศ.	๒๕๒๒	รางวัลโรงเรียนดีเด่น	

จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

		 นอกจากนี้	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว	 ยังได้รับเกียรติคุณต่างๆ	 เช่น	

เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๓๗	 	ศิษย์เก่าดีเด่น	 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม		

เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสคุรุสภา	“ครอบครัวตัวอย่าง”	จากเทศบาลเมือง

เมืองพล	 “ครอบครัวร่มเย็น”	 จากนายกรัฐมนตรี	 	 “ผู ้สูงอายุดีเด่น”	 ประจ�าปี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 จากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
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นครินทราบรมราชชนนี	 ผู้สูงอายุดีเด่น	 ประจ�าปี	 ๒๕๔๙	 จังหวัดขอนแก่น	 รางวัล

ชนะเลิศการประกวด	๗๐	ปียังแจ๋ว	เทศบาลเมืองเมืองพล	พ.ศ.	๒๕๕๐		เป็นต้น

		 ผลงานต่างๆ	 ที่นายเฉลิมได้สร้างเป็นคุณูปการแก่การศึกษาท้องถิ่น	 มีเป็น

จ�านวนมาก	 ตัวอย่างผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกลวิธีในการแก้ปัญหาและแสดงถึง

ภูมิปัญญา	ความรู้ความสามารถ	เป็นแบบอย่างได้	อาทิ	

		 จัดต้ังสวนหนังสือและห้องสมุดเคล่ือนที่	 เพื่อบริการสาระความรู ้ต่างๆ	 

แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดและน�าหนังสือ	สื่อ	สิ่งพิมพ์ต่างๆ	

เป็นหมวดหมู่	 จัดเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยครู	นักเรียน	ประชาชนจิตอาสามาบริการ

ในสวนหย่อมของโรงเรียน	 เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	 และให้บริการ

อย่างทั่วถึง

		 จัดตั้งศูนย ์ เยาวชนในโรงเรียน	 เป ิดโอกาสให ้เด็กเยาวชนในชุมชน 

รอบเขตบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน	 สนันสนุนและด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน

		 สร้างเรือนเพาะช�าในโรงเรียน	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึก

การเพาะช�าต้นไม้	 และไปปลูกในบริเวณโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะของชุมชน	

พร้อมแบ่งกลุ่มดูแลรักษา

		 จัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง	 ที่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์	 โดยน�า

นักเรียนชั้น	ป.๕	-	๖	ฝึกเล่นดนตรีและร้องเพลง

		 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ใต้บังคับบัญชา	 เมื่อเจ็บป่วยหรือมีการท�าบุญต่างๆ	

ตลอดจนเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน	เพื่อประสานสามัคคีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

		 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	ยังได้มีการจัดตั้งชมรมมวยไทเก๊ก	เพื่อส่งเสริม

การออกก�าลงักายแก่ผูสู้งอาย	ุในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงพล	น�าคณะชมรมออกก�าลงักาย

ที่สวนสุขภาพ	(สวนสระแก)	ของเทศบาลด้วยตนเองทุกเย็น

  นายอัศนีย์  ประทุมวงศ์ ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งปลัดเทศบาลต�าบลอรัญประเทศ	

ผู้เป็นศิษย์ของ	 นายเฉลิม	 กล่าวถึงตัวอย่างการท�างานของนายเฉลิมไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า
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  “อาจารย์เฉลมิ  ศริวิชิยั ท่านเคยเป็นทัง้ครแูละผูบ้งัคบับญัชาของผม กล่าวคอื 

ท่านเคยสอนผมเมื่อครั้งเป็นนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล 

อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น …ท่านเป็นผู้มีความสามารถทั้งในด้านการบริหารคนและ

บรหิารงาน จนท�าให้โรงเรยีนได้รบัความนยิมส่งบตุรหลานเข้าเรยีนจ�านวนมาก และยงั

เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่นิยมยกย่อง ทั้งจากผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน 

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา …ผมได้เจริญรอยตามท่าน โดยสอบเปลี่ยนสายงาน

มาเป็นรองปลัดเทศบาล

  การที่ท่านได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตของท่าน และถือเป็นเป้าหมายสุดท้าย

ของนักบริหารการศึกษาเทศบาลปัจจุบันก็คือ การท่ีท่านได้เลื่อนไปด�ารงต�าแหน่ง

นักบริหารการศึกษา ระดับ ๘…”

  นายจ�าเนียร  ชื่นพัฒนากุล	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา

อ�าเภอพล	 เพ่ือนร่วมงานของนายเฉลิมอีกผู้หนึ่ง	 ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่โดดเด่น	

ของนายเฉลิมไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “จากการที่ได้สัมผัสกับ อาจารย์เฉลิม ศิริวิชัย ต้ังแต่เป็นครูด้วยกันมา 

๓๐ ปีเศษ พบว่าท่านมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นพื้นฐานที่โดดเด่นมาโดยตลอด เช่น 

การวางตน การฏิบัติงาน ความขยันหมั่นเพียร ความร่าเริงเบิกบาน ความมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งเหล่านี้กระมัง

ที่เป็นอานิสงส์ส่งผลช่วยส่งเสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตราชการ”

		 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	 เนื่องจากนายเฉลิมเป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง	เปน็คนร่าเรงิแจ่มใส	สนกุสนาน	และชอบรบัใช้สงัคมเสมอมา	จงึได้รบัโอกาส

จากหน่วยงานต่างๆ	และสงัคม	ให้เป็นกรรมการและทีป่รกึษา	อาท	ิเป็นครใูหญ่โรงเรยีน

กระแสพัฒนา	 	 เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอพล	๒	สมัย	 	 เป็นประธานชมรม

ข้าราชการบ�าเหน็จ	 บ�านาญ	 อ�าเภอพล	 แวงน้อย	 แวงใหญ่	 ๓	 สมัย	 เป็นกรรมการ 

สภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น	 เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม		

กรรมการที่ปรึกษา	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ	 และชุมชนย่อยทุ่งรวงทอง	

ไวยาวัจกร	วัดสระจันทราวาส		เป็นต้น
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		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้รับพระราชทาน	 คือ	 ทวิติยาภรณ์

มงกุฎไทย	ตริตาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

		 นายเฉลิม		สมรสกับ	นางสาวเกษมสันต์		ตรีศรี		เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๒		มีบุตร	

๔	คน	คือ	นายครรชิต	นางนิรมล		ศิริหล้า	นายเริงชัย	และนายอาคม		ศิริวิชัย

		 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๔	นายเฉลิมเริ่มมีโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียน	มีอาการแขนขา

ซีกซ้ายอ่อนแรง	 แพทย์ลงความเห็นว่าเส้นเลือดในสมองตีบ	 เมื่อได้รับการดูแลรักษา

พอสมควรแล้ว	 อาการก็ดีขึ้น	 จากนั้นไม่ถึงปี	 มีอาการปวดท้องรุนแรง	 เนื่องจาก

ล�าไส้อุดตัน	ถุงน�้าดีมีพังผืดหุ้มหนามาก	เมื่อผ่าตัดแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้น	จึงต้องเข้ารับ

การรักษาเป็นประจ�า	 จนกระทั่งถึงแก่กรรม	 ในวันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘			

สิริอายุได้	๘๑	ปี		๓	เดือน	๑	วัน

นายยุทธชัย  อุตมา  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 หนังสอือนุสรณ์งานฌาปนกจิศพ	ผอ.เฉลมิ	ศริวิชัิย	ณ	เมรวุดัสระจนัทราวาส 

ต�าบลเมืองพล	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น

	 ๒.		หนงัสอืทีร่ะลกึในโอกาสเกษยีณอายรุาชการ	นายเฉลมิ	ศริวิชิยั	ผูอ้�านวยการ

กองการศึกษา	เทศบาลเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

	 ๓.		เอกสารประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดท�าหนังสือประวัติครู	 นายเฉลิม		

ศิริวิชัย	กองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น

		 ๔.		นางเกษมสันต์		ศิริวิชัย	และทายาท		ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นายกนก  จันทร์ขจร

พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๕๕๘

	 	 	 ายกนก	 จันทร์ขจร	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.๒๔๗๗

	 	 	 ที่บ้านต�าบลดอนกรวย	 อ�าเภอด�าเนินสะดวก	 จังหวัดราชบุรี	 เป็นบุตร

	 	 	 คนที่	 ๒	 ของนายจก	 และนางหลอย	 	 จันทร์ขจร	 	 มีพี่	 ๑	 คน	 คือ		

นายบุญเลอ		มีน้อง	๒	คน	คือ	นางหนู	นุชชาติ		และนายประเวศน์		จันทร์ขจร

	 การศึกษาขั้นต้นเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโชติทายการาม	 อ�าเภอ

ด�าเนินสะดวก	 จังหวัดราชบุรี	 จบชั้นประถมปีที่	 ๔	 แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	 ๑	

ทีโ่รงเรยีนสายธรรมจนัทร์	ในอ�าเภอเดยีวกนั	จบชัน้มธัยมปีที	่๖	แล้วสอบแข่งขนัได้เป็น

ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการบริหารโรงเรียน

การบริหารงานบุคคล นักวิชาการและ

นักสังคมศาสตร์ที่ ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

จากผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาทุกระดับ

น

    อาจารย์			คณะศิษย์น้อม	 	 มโนน�า

    กนก							 ทิพย์เวทางค์ธรรม	 	 สถิตแล้ว

   จันทร	์					 กระจ่างพ่างเพียงค�า	 	 สอนสั่ง

    ขจร								 แจ่มจ�ารัสแผ้ว	 	 ผ่องแก้วผกายสมัย

       เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  

      ศิลปินแห่งชาติ และศิษย์เก่าดีเด่นทวีธาภิเศก

’‘
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นกัเรยีนฝึกหดัครทูนุจังหวดัราชบรุมีาเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนฝึกหดัครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา		

จนได้รบัประกาศนยีบตัรประโยคครปูระถม	(ป.ป.)	ใน	พ.ศ.๒๔๙๙	(รุน่นีเ้ป็นหลกัสตูร

เร่งรัดเรียนเพียง	 ๒	 ปี	 ปีที่	 ๓	 ฝึกสอน	 นายกนกมีผลการฝึกสอนดีมากจึงได้รับ

การบรรจุเป็นครูในโรงเรียนที่ฝึกสอนคือโรงเรียนวัดสังเวช)	 ขณะที่เรียนโรงเรียน

ฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 นายกนกได้ไปสมัครสอบเทียบได้วุฒิประโยค

เตรียมอดุมศึกษา	ด้วย	แล้วได้รบัคดัเลอืกให้ไปเรยีนต่อทีค่ณะวทิยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ขณะเป็นครูยังสอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	 (พ.ม.)	

อีกวุฒิหนึ่ง	 หลังเข้ารับราชการ	 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้	 นายกนกลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�าเร็จได้รับพระราชทาน

ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑติ	(ค.ม.)	สาขาการบรหิารการศกึษา	นอกจากนัน้ยงัได้รบั

ประกาศนียบัตรจากการไปศึกษา			ดูงานในต่างประเทศ	เช่น		Cert.	in	High	School	

Study	Program	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	และ	Cert.	in	I.S.	จากสถาบัน	Recsam	

รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย

							 นายกนกได้เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนวัดสังเวช	 จังหวัดพระนคร	 ใน	

พ.ศ.๒๕๐๐	 หลังจากศึกษาต่อได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วท.บ.)	 สาขาฟิสิกส์	

ก็กลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม	 พ.ศ.๒๕๐๕	 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

ที่โรงเรียนเดียวกัน	 	 พ.ศ.๒๕๐๘	 ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตากพิทยาคม	

จังหวัดตาก	และรักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผดุงปัญญา	จังหวัดตาก	อีกต�าแหน่ง

หนึง่		พ.ศ.๒๕๑๔	ย้ายไปด�ารงอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนระยองมติรอปุถมัภ์	จงัหวดัระยอง	

(โรงเรยีนประจ�าจังหวดัชาย)	และรกัษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนสตรรีะยอง	“บญุศริิ

บ�าเพ็ญ”	 (โรงเรียนประจ�าจังหวัดหญิง)	 อีกต�าแหน่งหนึ่ง	 ต่อมาวันที่	 ๕	 สิงหาคม	

พ.ศ.๒๕๑๔	 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนประจ�าจังหวัดทั้ง	 ๒	

โรงเรียนเข้าด้วยกัน	เป็นโรงเรียนระยองวิทยาคม		นายกนกได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้	

จน	 พ.ศ.๒๕๑๖	 มาด�ารงต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	 ส�านักงาน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)		พ.ศ.๒๕๒๓	ได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา	กรุงเทพมหานคร		พ.ศ.๒๕๓๐	ผ่านการประเมิน
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ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนระดับ	๙		พ.ศ.๒๕๓๒	ย้ายมาด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก	กรุงเทพมหานคร	ก่อนเกษียณอายุราชการ

กรมสามญัศกึษาได้มอบหมายให้ท�าหน้าทีผู่ต้รวจราชการในเขตกรงุเทพฯ	อกีต�าแหน่ง

หนึ่ง	และท�าหน้าที่นี้จนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.๒๕๓๘

		 นายกนกนอกจากจะเป็นคนเรียนหนังสือดี	 เป็นครูที่สอนเก่ง	 สอนดีแล้ว	

ยังมีคุณลักษณะจ�าเป็นส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูควรต้องมีเป็นอย่างยิ่งก็คือ	

เมื่อสนใจศึกษาวิทยาการในแขนงใดก็สามารถศึกษาได้ลึกซึ้ง	 จนมีความเชี่ยวชาญ

สามารถท�าเป็นคู่มือให้นักเรียนและเพื่อนร่วมอาชีพได้ศึกษา	น�าไปใช้ประโยชน์ได้		

	 นายกนกจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านบริหารโรงเรียน	 บริหารงานบุคคล	

นักวิชาการ	 นักสังคมศาสตร์	 ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา

ทุกระดับ

  คณุหญิงสมจนิตนา  ภกัดิศ์รวีงศ์		ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมสามญัศกึษา	

กระทรวงศึกษาธิการ	 กล่าวไว้ในหนังสือ	 “ด้วยความรักและระลึกถึง	 อาจารย์กนก	

จันทรข์จร”	อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิ	อาจารย์กนก	จันทรข์จร		ความตอนหนึ่งว่า		

“…ผู้อ�านวยการกนก จันทร์ขจร ท่านเป็นผู้บริหารเพชรน�้าหนึ่งของกรมสามัญศึกษา 

เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสูง มมีนษุยสัมพนัธ์ท่ีดี อัธยาศยังดงาม โอบอ้อมอาร ีร่าเรงิ

สนุกสนาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น บริหารงานโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นที่เคารพรักนับถือศรัทธาของครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นที่รัก

ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ที่ท่าน

เกี่ยวข้องให้การยอมรับและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีของท่าน 

เป็นอย่างมาก…”

		 ความส�าเร็จในด้านการบริหารสถานศึกษา	ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของนายกนก

นั้น	นายสงวน  โขงรัตน์	ครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา	กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่ง	 ว่า	 	 “…ท่านผู้อ�านวยการกนก จันทร์ขจร เป็นปูชนียบุคคล ได้รับ

การเคารพ ยกย่อง ชมเชย จากคณะครู นักเรียน และนักพัฒนาจากโรงเรียน

มักกะสันพิทยาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี (๒๕๒๓ - ๒๕๓๒)  ที่ท่านปฏิบัติ
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ราชการ ณ โรงเรียนแห่งนี้ ท่านได้ท�าคุณประโยชน์นานัปการ อุทิศ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย 

แรงใจ ในการพฒันาโรงเรยีน ซึง่แต่เดมิเป็นโรงเรยีนเลก็ๆ มเีพยีงอาคารไม้ ๑ - ๒ ช้ัน  

แค่สองสามหลงั ตอนทา่นเข้ารบัต�าแหนง่ใหม่ๆ ทา่นพฒันาอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม 

ทั้งภายในภายนอกให้เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม โดยเฉพาะห้องน�้าห้องส้วม 

ท่านให้ความส�าคัญมาก ครูในสมัยนั้นตระหนักในเรื่องนี้ดี แม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ  

แต่ด้วยความสามารถในการบรหิารงานของท่าน  จงึมคีณะครจูากทัว่ประเทศมาศกึษา

ดูงานทีโ่รงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ท�าให้โรงเรยีนมกักะสนัพทิยามช่ืีอเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั

โดยทั่วไป

  ท่านผู ้อ�านวยการกนก จันทร์ขจร เป็นนักวิชาการเป็นที่รู ้จักกันดีของ

กรมสามญัศึกษา เป็นผูใ้ห้การอบรมผู้บรหิารชัน้สูงของกรม ขณะปฏบิตังิานทีโ่รงเรยีน 

ท่านได้ริเริ่มกิจกรรมโครงการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากมาย อาทิ ก่อตั้งห้องสมุด

รายวิชา เน้นการสร้างแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ข้อสอบ 

เพ่ือจัดท�าธนาคารข้อสอบ ท�าให้นักเรียนที่จบการศึกษาสมัยน้ันสามารถเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐได้เป็นจ�านวนมาก และที่ส�าคัญยิ่งคือ ท่านเป็น

แบบอย่างในการประพฤต ิปฏบิตัตินท่ีเน้นด้านคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนปฏบิตัติน 

ตามหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา จนได้รับรางวัลครูจริยธรรมดีเด่น       

ของกรมสามัญศึกษา

  นอกจากนี้ท่านยังแต่งหนังสือและเอกสารทางวิชาการอีกเป็นจ�านวนมาก เช่น 

หนังสือคู่มือดูดาว ธรรมเพื่อชีวิต ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต คู่มืออบรมครูความรู้

และจรยิธรรมเพือ่ชีวติ คูม่อืการเรยีนการสอนและการสอบ การบรหิารงานวชิาการใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น…

  ท่าน…เป็นผูท้�างานอย่างเป็นระเบยีบ รอบคอบเป็นอย่างมาก ท่านเคยพดูเสมอ

ในที่ประชุมครูว่า   งานของท่านมีความละเอียด สามารถตรวจสอบเป็นมิลลิเมตรได้…

ครหูลายคนมคีวามรูส้กึภาคภมิูใจท่ีได้มโีอกาสท�างานร่วมกบัท่าน…ข้าพเจ้าและเพือ่นครู

ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากท่านมากมาย ท�าให้พวกเรามีความเจริญก้าวหน้า  ในชีวิตจนถึง

ปัจจุบันเพราะเจริญรอยตามท่าน…”
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  นายแสวง เอี่ยมองค์	ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์	

เพ่ือนร่วมรุน่ฝึกหัดครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา	กไ็ด้กล่าวสรปุคณุลกัษณะ	ความสามารถ	

ความส�าเร็จในการงาน	 ตลอดจนชีวิตครอบครัวของนายกนก	 ไว้ในหนังสืออนุสรณ์

งานพระราชทานเพลิงฯ	 เล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	 	 “…ผมและอาจารย์กนก 

จันทร์ขจร เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ป.ป.รุ่นสุดท้าย เรียนห้องเดียวกันที่โรงเรียนฝึกหัดครู

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา…อาจารย์กนก จันทร์ขจร เป็นคนเก่ง คนดี มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่และมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง จึงมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทั้งด้าน

อาชีพ ด้านสังคม ด้านครอบครัว อาจารย์กนกเรียนเก่ง ท�างานเก่ง มีมนุษย์สัมพันธ์

เยี่ยม มีลักษณะเป็นผู้น�า เป็นประธานนักเรียน ประธานรุ่น เป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา 

จิตสาธารณะ…ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเรียน 

อยูร่ะดบัแนวหน้าขัน้เกยีรตนิยิม จบแล้วกม็าเป็นครแูละเขยีนต�าราวทิยาศาสตร์หลายเล่ม 

โดยเฉพาะวิชาดาราศาสตร์ ติดตลาด ขายดี

  จากครสูอนก็ก้าวหน้าเป็นฝ่ายบรหิารโรงเรยีนท้ังในต่างจงัหวดัและในกรงุเทพฯ 

เช่น ผูบ้รหิารโรงเรยีนตากพทิยาคม โรงเรยีนผดงุปัญญา โรงเรยีนระยองมติรอปุถัมภ์ 

โรงเรียนสตรีระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียน

นวมินทราชูทิศ โรงเรียนทวีธาภิเษก เป็นต้น  และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น 

ครจูรยิศึกษาดเีด่นจากกระทรวงศกึษาธกิาร  ผลงานดีเด่นทางวชิาการและการบรหิาร

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท.  

ผู ้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากจุฬาฯ เป็นต้น  และทุกโรงเรียนที่เป็นผู ้บริหาร 

อาจารย์กนก จันทร์ขจร จะต้องตั้งกองทุนโดยใช้เงินส่วนตัว และก�าไรจาก 

การเขยีนหนงัสอื ขายหนงัสอื ตัง้เป็นกองทนุช่วยเหลอืโรงเรยีนและนักเรยีนทีข่าดแคลน 

เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม ได้ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นอนาคตของเด็กเยาวชน

ที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศชาติ และแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวทีต่อโรงเรียนที่ตนเป็นผู้บริหาร

 ผมชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะ ค้นคว้า และจากประสบการณ์ การท�างาน

ของอาจารย์กนก จันทร์ขจร  ได้เขียนหนังสือ คู่มือวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย มอบให้ 
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แก่ครู - อาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ได้ใช้เป็นคู่มือในการสอนนักเรียน ครูก็ได้ใช้

ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้สอนและอบรมนักเรียน ผู้ร่วมงาน นับว่าเป็นประโยชน์  

ในการสร้างคนดีเป็นอย่างมาก เน้นคุณธรรมน�าความรู้

  นอกจากงานบริหารการศึกษาแล้ว อาจารย์กนก จันทร์ขจร ยังได้รับ

ความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการ และสังคม ให้ช่วยงานส�าคัญต่างๆ อีก เช่น 

เป็น อ.ก.ค.วิสามัญฯ วินัยและจริยธรรม ก.ค. อ.ก.ค.วิสามัญฯ ประเมินบุคลากร

ระดับ ๙  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ ประธานกรรมการประเมิน

คณุภาพโรงเรยีนเอกชน นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีน ม.ส. กรรมการบรหิาร

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส.อส. สภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการประเมินโรงเรียน กทม. เป็นต้น

  ด้านครอบครัว อาจารย์กนกมีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นครอบครัวประชาธิปไตย 

เป็นครอบครัวตัวอย่าง…”

		 งานด้านพุทธศาสนา	 หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 นายกนกก็ได้รับเชิญ

ไปเป็นกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	 ดังที่นายณัฐพัชร์ อินทุภูมิ	 นายก 

พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ได้กล่าวค�าไว้อาลยัในหนงัสืออนสุรณ์

งานพระราชทานเพลิงฯ	 เล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	 	 “…อาจารย์กนกได้เข้ามา

ร่วมงานกบัพทุธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาจารย์มักจะไม่ขาดการประชมุประจ�าเดอืน

และประจ�าปี ตลอดระยะเวลาร่วม ๑๐ ปี เนื่องจากเป็นอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่มาก่อน และ

มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการครู ทั้งเป็นผู้ชอบค้นคว้าในวิชาการต่างๆ จึงได้รับ

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งสาราณียกรในเบื้องแรก อาจารย์กนกได้ท�าหน้าที่ด้วยดี 

มาโดยตลอด อาจารย์กนกได้ค้นคว้าวชิาการทางพระพทุธศาสนาโดยมไิด้ขาด จงึด�ารง 

ต�าแหน่งสาราณียกรตลอดมา ในการประชุมประจ�าเดือนก็ดี ประชุมทางวิชาการ

บางครั้งก็ดี จากการอภิปรายทุกครั้งยังคงแสดงความรอบรู ้ทางวิชาการใหม่ๆ 

อาจารย์กนกจึงได้รับต�าแหน่งเลขาธิการพุทธสมาคมฯ ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่จะต้องใช้

ความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางระเบียบราชการ มาใช้ในการบริหารงานอย่างมาก 
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อาจารย์กนกมักจะอาสาไปท�างานติดต่อกับเครือพุทธสมาคมฯในต่างจังหวัด ไม่ว่า 

จะไกลสักเพียงไหน…”

		 จากผลงานด้านการเขียนและรวบรวมความรู้เพื่อเผยแพร่ของนายกนก	แสดง

ให้เห็นว่า	 นายกนก	 เป็นผู้อุทิศตนให้แก่วิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งผู้หนึ่ง	 เพราะผลงาน

ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติของ		นายกนก	เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพครูและวงการศึกษาทั้งสิ้น	มีหลายแขนง	เช่น

  ด้านการศกึษา		ได้แก่	หนงัสอืการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร	“ผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัสงู”	คูม่อืการเรยีน

การสอนและการสอบ	 	 คู่มือครู	 “เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ครู”	 คู่มือครู	 “การจัดท�าคลังข้อสอบ	 การวิเคราะห์ข้อสอบ	 การวิเคราะห ์

ผลการสอบ”		คู่มือครู	“การจัดท�า	อ.๒	ระดับ	๗	และ	อ.๓”	ฯลฯ

  ด้านวิทยาศาสตร์		ได้แก่	ดาราศาสตร์ส�าหรับลูกเสือและเนตรนารี	คู่มือดูดาว		

ต�าราดาราศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ด้านคณุธรรมจริยธรรม	คูม่อื	“ธรรมเพือ่ชวิีต”	พ.ศ.	๒๕๒๕	“การอบรมความรู้

และจริยธรรมเพื่อชีวิต	พ.ศ.	๒๕๒๕	คู่มือวัฒนธรรม	“วิถีชีวิตไทย”	พ.ศ.	๒๕๔๓	ฯลฯ

  เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง	 	 ได้รับรางวัล	 “ครูจริยศึกษาดีเด่น”	 จาก

กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๒๖	 เป็นประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	

และอุปนายกสมาคมนักดาราศาสตร์ไทย	พ.ศ.๒๕๓๐		รางวัล	“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”	

จากส�านักนายกรัฐมนตรี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 	 รางวัลผู้บริหารดีเด่นที่มีผลงานดีเด่นทาง

วิชาการ	และการบริหารการศึกษา	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๓๕	รางวัล

เชดิชเูกยีรต	ิผูม้ผีลงานการใช้ภาษาไทยดีเด่น	จากสมาคมครภูาษาไทยแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.๒๕๓๕		รางวลั	“ผู้บรหิารทีม่ผีลงานดีเด่นของกรมสามญัศกึษา”	พ.ศ.๒๕๓๗		และ

รางวัล	“ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง”	จากส�านักนายกรัฐมนตรี	ประจ�าปี	๒๕๔๐

		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 ประถมาภรณ์

ช้างเผือก		ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา
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	 นายกนก	สมรสกับ	นางสาวองุ่น	ทองดีเลิศ	ใน	พ.ศ.๒๕๐๖	มีบุตร	๔	คน	คือ

เภสัชกรหญิง	ณรัชฎา		แพทย์หญิงภาวิณี		พันเอก	ทันตแพทย์กัญจน์		และ	พันโท	

นายแพทย์สุทธิสัณห์		จันทร์ขจร

		 ชีวิตครอบครัวนายกนกเป็นครอบครัวรักการอ่าน	 การเขียน	 และพิมพ์

เผยแพร่ความรู้ให้ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจ�า	 เป็นผู้ดูแล

รกัษาสขุภาพของตนเอง	หาความรูเ้รือ่งการกิน	การอยู	่อย่างมคีณุภาพ	และปฏบิตัิตน

อย่างสม�่าเสมอ	แม้จะมโีรคประจ�าตัวของคนวยัชรา	คอื	เบาหวานและหัวใจ	แตก่็ไดร้บั

การดูแลรักษาอย่างดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 จนในวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗		

มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและหมดสติไปด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก	 

จึงถึงแก่อนิจกรรม	 ในวันที่	 ๕	 มกราคม	 พ.ศ.๒๕๕๘	 	 สิริอายุได ้	 ๘๐	 ปี	 

๑	เดือน	๒๕	วัน

นายจรูญ  มิลินทร์  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		หนังสือ	 “ด้วยความรักและระลึกถึง	 อาจารย์กนก	 จันทร์ขจร”	 อนุสรณ์

งานพระราชทานเพลิง	อาจารย์กนก	จันทร์ขจร	ป.ช.,	ป.ม.	ณ	ฌาปนสถานกองทัพ

อากาศ	วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร	แขวงอนสุาวรย์ี	เขตบางเขน	กรงุเทพมหานคร	

วันเสาร์ที่	๖	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๐

		 ๒.		นางองุ่น		จันทร์ขจร	(ภรรยา)		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม

พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายวิบูลย์		เข็มเฉลิม	(คนทั่วไปเรียกผู้ใหญ่วิบูลย์	หรือผู้ใหญ่บู๊)	เกิดเมื่อ

	 	 	 วันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	 ที่บ้านในต�าบลเกาะขนุน	 อ�าเภอ

	 	 	 พนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา		เป็นบุตรของนายจันดี	และ	นางน้อย	

เข็มเฉลิม		มีพี่	๑	คน	คือ	นายวิจิตร	และน้อง	๑	คน	คือ	นายฮุ้น		เข็มเฉลิม		ทุกคน

ถึงแก่กรรมแล้ว	

	 การศึกษาของนายวิบูลย์	 เรียนจบการศึกษาในระบบคือชั้นประถมปีที่	 ๔		

ต่อมา	 พ.ศ.๒๔๙๓	 ขณะอายุได้	 ๑๔	 ปี	 ได้เดินทางไปหางานท�าที่จังหวัดพระนคร	

ปราชญ์ชาวบ้านผู้เป็น “ครูธรรมชาติ

ผู้ปลูกต้นไม้ในใจคน” และ “แบบอย่าง

ของครูชีวิต ต้นธารคิดการเรียนรู้”

ได้รับรางวัลยิ่งคุณ มูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นเครื่องยืนยัน

น

	 	 	 	 	 ดั่งเทียนธรรม	 ส่องไทย	 	 ไปทุกหน

	 											 คือยอดคน							 แห่งชุมชน	 	 เมืองสนาม

	 											 ชัยเขต	 	 วนเกษตร				 เลื่องลือนาม

	 											 ช่างงดงาม								 ธารน�้าใจ	 	 “ผู้ใหญ่วิบูลย์”

        บัวงาม  น�้าใส

        การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

’
‘
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โดยท�างานเป็นลูกจ้างหลายแห่งทั้งร้านก๋วยเตี๋ยว	ร้านขายยา	โรงพิมพ์	เป็นต้น	ควบคู่

ไปกบัการเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่จนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย	 ต่อมาใน	 พ.ศ.๒๕๓๙	 ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กติตมิศกัดิ	์จากสถาบนัราชภฏัราชนครนิทร์	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์)	 และ	 พ.ศ.๒๕๔๖	 ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขารัฐศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 ประวัติชวีติของนายวบิลูย์ทีป่รากฏในหนงัสือ	“ชวีตินอกสายพาน”	บนัทกึชวีติ

ผู้ใหญ่วิบูลย์		เข็มเฉลิม	ได้เขียนยกย่องนายวิบูลย์	ไว้หลายข้อความ	เช่น	“แบบอย่าง

ของครูชีวิต	 ต้นธารคิดการเรียนรู้”	 “ครูธรรมชาติ	 ผู้ปลูกต้นไม้ในใจคน”	 “ผู้บุกเบิก

การเกษตรแบบผสมผสานทีเ่รยีกว่าวนเกษตรเพือ่ชวีติและสิง่แวดล้อม”	“ปราชญ์เกษตร

ของแผ่นดิน”	”ผู้ปลุกกระแสสมุนไพรให้คืนสู่สังคมไทย”	“คนดีของสังคม”		เป็นต้น

	 กว่านายวิบูลย์จะได้รับการยกย่องจากบุคคลมากมายหลายวงการอาชีพเช่นนี้	

นายวิบูลย์ต้องผ่านประสบการณ์ชีวิต	ผ่านการเรียนรู้ภายใต้บริบทต่างๆ	มากมาย

	 จุดเปลี่ยนของชีวิตนายวิบูลย์ครั้งส�าคัญที่สุด	 เริ่มต้นขึ้นใน	 พ.ศ.๒๕๐๔	 เมื่อ

ประเทศไทยประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัแรก	ทีมุ่ง่เปลีย่นแปลงวถีิชีวติ

ชนบทไทยให้เป็นฐานการผลิตเพือ่ส่งออกสินค้าเกษตรให้เกดิมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุ	

นายวิบูลย์เริ่มเห็นโอกาสที่จะสร้างความร�่ารวย	 จึงลาออกจากงานที่จังหวัดพระนคร	

เดินทางกลับบ้านเกิดมาเป็นนายหน้าจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและเคมีภัณฑ์	

เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากชาวบ้านไปขาย	 รวมทั้งขยายแปลง

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ร่วม	 ๒๐๐	 กว่าไร่	 เพื่อปลูกมันส�าปะหลัง	 ช่วงนั้นนายวิบูลย์มีฐานะ

ความเป็นอยู่ที่เข้าขั้นสุขสมบูรณ์มาก	 และได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านห้วยหิน

ด้วย	

	 ต่อมาผลผลิตการเกษตรเริ่มมีปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า	 เกิดปัญหาหนี้สิน

โดยถ้วนหน้า	 นายวิบูลย์ตกอยู่ในสภาพล้มละลาย	 ต้องขายทรัพย์สินและที่ดินกว่า	

๒๐๐	 ไร่	 เหลือไว้เพียง	 ๙	 ไร่สุดท้าย	 นายวิบูลย์จึงหันกลับมาทบทวนบทเรียน

ความล้มเหลวที่ผ่านมา	แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่บนผืนดิน	๙	ไร่ที่เหลือ	ด้วยการปลูกผักบุ้ง
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แปลงเล็กๆ	ผักสวนครัวโตเร็ว	เพื่อใช้เป็นอาหาร	ไม่นานวันก็ได้เก็บกินยอด	เหลือกิน

ก็น�าไปขาย	ท�าให้ได้ความคิดเรื่องการพึ่งตนเอง	 จากนั้นได้วางแผนเพาะปลูกพืชเพื่อ

การพึ่งตนเองอย่างจริงจัง	 โดยรวบรวมพันธุ์พืชที่คุ้นเคยในอดีตมาปลูก	 เช่น	 พืชผัก	

สมุนไพร	ไม้ล้มลุก	ว่าน	ไม้หัว	ไม้เลื้อย	ไม้ผลยืนต้น	รวมไปถึงไม้ป่าต่างๆ	ไม่นานนัก

ความชุ่มชื่นร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่	 ๙	 ไร่	 ได้ค่อยๆหวนคืนกลับมา

อกีครัง้			พ.ศ.๒๕๒๕	นายวิบลูย์มโีอกาสร่วมไปเยอืนและพดูคยุกบัเกษตรกรในประเทศ

เยอรมนีท�าให้ได้เห็นโลกกว้างทางการเกษตรมากข้ึน	 	 หลังจากนั้นนายวิบูลย์ได้สรุป

บทเรียนที่สะท้อนความจริงของชีวิตชนบทไทยในวงจรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่แขวนไว้กับสายพานของระบบอุตสาหกรรม	อันน�าไปสู่ปัญหาหนี้สิน

	 นายวบิลูย์ได้เสนอทางออกทีเ่ป็นไปได้	คอืการหวนกลับคนืสู่วถีิชีวติทีพ่ึง่ตนเอง	

และน�าเสนอแนวคิด	“วนเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง”	อย่างเป็นรูปธรรม	ผืนป่า	๙	ไร่

ของนายวิบูลย์กลายเป็นสถานที่เรียนรู้ทดลอง	 และเป็นบททดสอบแนวคิดดังกล่าว		

นายวิบูลย์เริ่มเป็นที่รู้จัก	และมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานมิได้ขาด

	 ความหมายของวนเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวคิดของนายวิบูลย์นั้น

หมายถึง	 แหล่งสร้างปัจจัยส่ีแก่ครอบครัว	 มีอาหารส�าหรับบริโภค	 มีสมุนไพร

ยารักษาโรค	 มีสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงเป็นสถาบันการเรียนรู ้

เสมือนเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว	 ที่สอดคล้องกับแนวทางพุทธศาสนา	 ดังที่									

นายอานันท์  ปันยารชุน	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ได้เขียนไว้ในหนังสือ	

“ผู้ใหญ่บุ๊น	ครูชีวิตต้นธารคิดการเรียนรู้”	ความตอนหนึ่งว่า

 “จุดเปลีย่นของผูใ้หญ่วบิลูย์นัน้สอดคล้องกบัแนวทางพทุธศาสนาคอื อรยิสจัสี่  

เริม่จากการ “รูจ้กัตวัเอง” ก�าหนดว่าอะไรคอืตวัปัญหาเรยีกว่ารูจ้กั “ทกุข์” เมือ่รูจ้กัทกุข์ 

ก็ใคร่ครวญว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่ีดิน ๙ ไร่ท่ีเหลือก็เปลี่ยนมาท�าเกษตรบน 

ความเข้าใจ ไม่จ�าเป็นต้องมท่ีีดินเยอะๆ กพ็อกนิ เพยีงแต่ท�าความเข้าใจความหมายของ

เกษตรที่หมายถึงชีวิต ถ้าเอาชีวิตไปขาย ก็อยู่ไม่ได้ เพราะเกษตรกรรม คือการด�ารง

ชีวิต มีชีวิตที่เกี่ยวกับดิน จริงอยู่ว่าจะต้องมีเรื่องตลาด แต่ควรจะเป็นการตลาดที่ไม่ใช่

เพือ่ธรุกจิการแข่งขนั เพือ่ไปจบท่ีหนีสิ้น  แล้วผู้ใหญ่วบิลูย์กเ็ลอืกการเกษตรแบบยัง่ยนื 
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ปลูกทุกอย่างที่กินได้คละกันไปในพื้นที่เพียง ๙ ไร่ เรียกว่า “วนเกษตร” เพราะจ�าลอง

ระบบนิเวศป่ามาอยู่ในเมือง ภายในป่าผืนนี้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้ แต่เต็มไปด้วยงานทดลอง

และประสบการณ์ที่กลายเป็นชุดความรู้ หลายปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นโรงเรียนที่สร้าง

แรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย

  รูปธรรมคือการปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมที่เอาเงินเป็นตัวตั้งมาเป็น

เกษตรกรรมเพื่อชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงทุกทิศทุกทาง 

จากการปลูกต้นไม้ชนิดเดียว คือ มันส�าปะหลัง อันท�าลายความหลากหลาย 

ทางธรรมชาตจินหมดสิน้ ท�างานหนกัหนีส้นิมากขึน้ สขุภาพทรดุโทรม เกดิความเครยีด

ในชุมชน จนมีการฆ่ากันตายแทบทุกคืน คนกินเหล้าและใช้ยาเสพติดมากขึ้น ความสุข    

ความสงบในชมุชนปลาสไป เหมอืนตกนรกทัง้เป็น ไปสูร่ะบบเกษตรกรรมเพือ่ชวีติทีท่�า

หลายอย่างเชื่อมโยงกันแทนที่จะมีต้นไม้ชนิดเดียวคือมันส�าปะหลังก็กลายเป็นมีต้นไม้

หลายร้อยชนิด ความเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติกลับคืนมา  ธรรมชาติ

คืนกลับสู่สมดุล ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง วิหค กระรอก และสัตว์นานาชนิด 

มีป่าเป็นที่อยู่อาศัยอย่างรื่นเริง ท้ังผู ้ใหญ่และเด็กทุกคนมีกินอิ่มอย่างเหลือเฟือ 
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ยังขายส่วนเกินได้อีก หลุดหนี้และมีเงินออมมากข้ึนเรื่อยๆ ผู ้คนมีเวลามากขึ้น 

ที่จะคุยกับพระบ้าง คุยกันเองเรื่องจะท�าอะไรเพื่อคนแก่และเด็กบ้าง ดังนี้เป็นต้น

  วนเกษตร จึงเป็นเสมือนการรู้แจ้ง เป็นมรรคที่เดินแล้วไปสู่ความเจริญ 

วนเกษตรเกิดขึ้นจากปัญหา และปัญหานั้นกลายเป็นเครื่องมือที่น�าไปสู่การเรียนรู้

เร่ืองชีวิต ก็คือการพึ่งตัวเอง พอท�าไปได้สักพัก ก็เริ่มมีกิน ยังไม่มีเงิน แต่ของกิน 

เริ่มมากขึ้น จากการที่ปลูกกับมือ ไม่ต้องจ้างใคร ท�าให้เกิดความเข้าใจว่า… เงินไม่ใช่

ค�าตอบของชีวิต”

		 การเรียนรู้เรื่องวนเกษตรของนายวิบูลย์จากเพื่อชีวิตได้พัฒนาสู่วนเกษตร

เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 นายวิบูลย์ได้สรุปบทเรียนจาก

การปฏิบัติจริงเป็นหลักแนวคิดไว้เรียกว่า	“๓ รู้ ๓ แผน และ ๕ จัดการ”	กล่าวคือ

  ๓ รู้ คือ	การท�าความเข้าใจในเรื่องชีวิต	จิตใจและผลประโยชน์	ดังนี้		รู้ที่ ๑ 

คือ	 รู้ตนเอง	 ต้องรู้จักตนเองว่าตนเองก�าลังท�าอะไร	 มีรายได้จากอะไร	 มีรายจ่าย

อะไรบ้าง		รู้ที่ ๒	คือ	รู้ปัญหา	คือมีความรู้และความเข้าใจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิด

ว่า	เกิดจากอะไร	สิ่งใดท�าให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา		รู้ที่ ๓	คือ	รู้ทรัพยากร	คือ	รู้ว่าสิ่งที่

เรามีคืออะไร	สิ่งที่มีรวมไปถึงศักยภาพ	สติปัญญา	ความรู้	ความสามารถของเราด้วย

		 เมื่อมีความรู้แล้วเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	 มีความเชื่อใน

สติปัญญาและความสามารถที่เรามีในการแก้ไขปัญหานั้นๆได้	 ซึ่งในการแก้ปัญหา

เราจะต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา	 หรืออาจจะสร้างแนวทางในการด�าเนินชีวิต	

จากรากฐานของชีวิต	 ที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 ๓ แผน	 คือ		

แผนท่ี ๑	แผนชีวิตและครอบครวั	เพือ่สร้างรากฐานให้กบัตนเอง		แผนที ่๒	แผนชมุชน	

เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม		แผนที่ ๓	แผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ความยั่งยืน

	 เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในปัญหา	 สามารถน�ามาวางแผนแล้วจึงน�าความรู้

ความสามารถ	 มาจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น	

มีชีวิตที่มีความมั่นคงยั่งยืนซึ่งในการจัดการจะท�าให้เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นความต้องการ	

หรือสิ่งใดคือความจ�าเป็น	 ซึ่งสิ่งที่ได้เน้นย�้าในการจัดการเพื่อให้มีชีวิตที่สามารถพึ่งพา
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ตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนมี	๕	เรื่องที่ต้องจัดการ	ได้แก่		จัดการที่ ๑	ข้าว	เพราะ

เราคนไทยต้องกินข้าวทุกวัน		จัดการที่ ๒	อาหาร	เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิต		

จัดการที่ ๓	 ยาสมุนไพร	 แก้ปัญหาเวลาเจ็บป่วย	 	 จัดการที่ ๔	 ของใช้ที่จ�าเป็นเช่น	

สบู่	ยาสีฟัน	ยาสระผม		จัดการที่ ๕	ดินและการฟื้นฟูดินด้วยจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ	

เพื่อการเพาะปลูกในที่ดินที่มีอยู่	

	 เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ	 รู้จักการวางแผนและรู้วิธีการจัดการ	 เราจะเห็น

ช่องทางในการแก้ไขปัญหาในหลายๆ	ช่องทาง		ได้มข้ีอเปรยีบเทยีบในการแก้ไขปัญหา

นั้นๆ	เพื่อให้การด�าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้

	 นายวิบูลย์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวนเกษตรที่สมบูรณ์จะมีพืชพรรณ ๗ ระดับชั้น 

ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	มาท�าการส�ารวจในพื้นที่	

๙	ไร่ของผู้ใหญ่วิบูลย์	พบว่ามีพันธุ์ไม้กว่า	๕๐๐	ชนิด	ใน	๗	ระดับกล่าวคือ

 ระดับที่ ๑  ไม้ยืนต้นหลัก	 เป็นไม้เรือนยอดส่วนบนสุดของป่า	 ไม้วงศ์ยาง

เป็นไม้เด่นในป่าเมืองไทย	มีประมาณ	๒๐	 ชนิด	 	 อาทิ	 	 ยางนา	 	 ยางแดง	 ยางยูง		

ยางพลวง	 	 ยางเหียง	 กระบาก	 จันทน์กะพ้อ	 	 ตะเคียน	 	 เต็ง	 	พะยอม	 จ�าปาทอง		

กะบก		นนทรี	กระท้อนป่า		ประดู่		 เทพทาโร		มะค่าโมง		สักทอง			ระดับที่ ๒  

ไม้ระดับกลาง	อาทิ	ขนุน	กระท้อน	มะไฟ		มะขาม		อิน		จัน		มะแปม	มังคุด	ส้ม		

หมาก		ลิ้นจี่ป่า	ส้มโอ	มะพูด		ตะลิงปิง	น้อยหน่า	 	มะม่วง	 	ชะมวง	มะรุม	มันปู		

มันปลา		พิกุล		บุนนาค		สารภี		อบเชยไทย		อบเชยเทศ		อบเชยป่า		ระดับที่ ๓ 

ไม้ยืนต้นระดับล่าง	อาทิ	ชะอม	เสม็ด	ติ้ว	แต้ว	ก้านตรง	มะกรูด	มะนาว	ยอ	พริก	

มะเขือ	แค	เต่ารั้ง	กล้วย	ฝาง	จันทนา	จันทน์แดง	กานพลู	ผักหวานบ้าน	ผักหวาน

ป่า	มะละกอ		ระดับที่ ๔ ไม้คลุมดิน	อาทิ	ต�าลึง	ตะไคร้	ผักแพว	สะระแหน่	ผักชีฝรั่ง	

ฟ้าทะลายโจร	 บัวบก	 ผักไผ่	 โด่ไม่รูล้ม	 ระดับที่ ๕ ไม้น�้า อาทิ	 ธูปฤาษี	 บัวหลวง	

ผักพาย	 ผักหนาม	ผักกูด	 สันตะวาใบพาย	 	 ระดับที่ ๖ ไม้หัวใต้ดิน	 อาทิ	 ขมิ้นขาว	

ขมิ้นชัน	ขมิ้นอ้อย	กระเจียว	ข่า	กระชาย	กระทือ	เร่ว	บุก	ระดับที่ ๗  ไม้เลื้อย	อาทิ	

หวาย	ดีปลี		พริกไทย	โคคลาน	ก�าลังเสือโคร่ง		เถาเอ็นอ่อน	ขมิ้นเครือ	ก�าแพงเจ็ดชั้น			
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	 มผีลงานทีเ่กิดจากแนวคดิและการต่อยอดสืบสานโดยนายวบิลูย์และเครอืข่าย	

อีกหลายเรื่อง	เช่น	การปลุกกระแสสมุนไพรให้หวนคืนสังคมไทย	งานของศูนย์ศึกษา

และพฒันาวนเกษตร	การกลบัมาของฝงูกระทงิทีเ่ขาแผงม้า	น�า้มนัว่านพทุธมนต์	๑๐๘	

ทัพหน้าต�ารับยา	ในวิถีชุมชุนชนเกษตร	งานรณรงค์อนุรักษ์ผืนป่าตะวันออก	เป็นต้น

	 นายวิบูลย์นับเป็นครูการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่อยู่นอกระบบ

ราชการ	 ศิษย์ของนายวิบูลย์จะมีความหลากหลายทั้งอายุ	 อาชีพ	 ต�าแหน่งหน้าที่

การงาน	 ที่มาศึกษาดูงาน	 เข้าค่ายฝึกอบรมที่บ้านนายวิบูลย์	 วิธีการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของนายวิบูลย์		มีทั้งการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตตนเอง		รวมทั้งความรู้

ที่ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผู้รูอ้ืน่ๆ	มาผสมผสานกบัหลักแนวคดิ	“๓	รู	้๓	แผน	๕	จดัการ”	

	 มศีษิย์	ผูบ้รหิาร	คร	ูและผูเ้กีย่วข้องหลายคนได้เขยีนถึงนายวบิลูย์ในแง่มมุต่างๆ

ไว้ในหนงัสอื		แบบเสนอชือ่นายวบิลูย์		เข็มเฉลิม	“ครูผู้สมควรได้รบัพระราชทานรางวลั

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”	โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด		จังหวัดฉะเชิงเทรา		

พ.ศ.๒๕๕๘		อาทิ

 นายสมชาย  จันทราภิรมย์ 	ผู้เคยเป็นผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย	อ�าเภอสนามชัยเขต	

 “ท่านมเีทคนคิการสอน  การถ่ายทอดความรู ้ มทีัง้ศาสตร์และศลิป์  ใช้จติวทิยา

วัยรุ่น จิตวิทยาผู้ใหญ่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วนเกษตร เมื่อเวลาที่คนไป

เรียนรู้ ศึกษา ดูงาน  และท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  สิ่งที่ท่านเน้นเป็น

อย่างมากคอื  เรือ่ง “การคดิ” ให้มวีธิคีดิ ให้รูจ้กัตนเองก่อน  รูจ้กัปัญหา  รูจ้กัทรพัยากร  

รู้จักวางแผนชีวิต  รู้จักการบริหารจัดการ  …ท่านให้ข้อคิดเตือนใจหลายอย่างแก่ผู้มา

เรียนรู้ ศึกษาดูงาน เช่น “อย่าเห็นแก่ตัว อย่ากลัวเห็นคนอื่นได้ดีกว่า” “ส่ิงที่เราใช้

เรากิน ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น”  “การไปลามาไหว้เป็นเรื่องที่ดีงาม  แต่การกลับไป

โดยเก็บของเรียบร้อย เปรียบเสมือนเราไม่เคยมาใช้สถานที่เป็นเรื่องที่ดีงามเช่นกัน”

 นายสงวน  มูลวงศ์	 ครูการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	 อ�าเภอ

ท่าตะเกียบ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 “พ่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้ใหญ่ ท่ีให้การสนับสนุนเยาวชน ให้ความรู้ 

ให้ข้อคิด ให้ก�าลังใจ  ท่านท�าให้เรามีความเกรงใจและไม่รู้สึกต่อต้านเมื่อท่านต�าหนิ  

เวลาท่านว่าเราแล้วเรายิ้มรับได้  มันเหมือนการต�าหนิเราที่การกระท�าของเรา ไม่ใช่

ต�าหนิเพราะเป็นเรา… บ้านพ่อผู้ใหญ่สอนอะไรมากกว่าที่มองเห็น  สิ่งหนึ่งที่ติดตัว

มาถึงทุกวันนี้คือ เรื่องของการท�างานด้วยความเสียสละ ท�าอะไรที่ไม่เห็นแก่ตัว” 

 นางสาวฉวีวรรณ  พิมพัฒน	์	เลขานุการมูลนิธวินเกษตรเพือ่สงัคม	ศษิย์ที่เคย

เข้าร่วมค่ายเยาวชนที่จัดโดยชมรมนักนิยมธรรมชาติ

 “ผูค้นมากมายหล่ังไหลเข้ามาเรียนรู้ มีตัง้แต่เยาวชนตวัน้อย จนเกษตรกรทัว่ไป 

ลุงผู้ใหญ่มีเทคนิคในการถ่ายทอดเร่ืองราวได้อย่างน่าท่ึง จัดการเรียนรู้ด้านเกษตร 

เป็นสิ่งที่ได้ความรู้และสนุกท่ีจะได้อยู่ เรียนรู้กับมัน ลุงย�้ากับฉันเสมอว่า คนเรา

ต้องเรียนรู้ เด็กๆต้องเรียนรู้จากการท�า ถ้าเราท�าเป็นจะไม่ลืม…ความประทับใจต่อ

ลุงผู้ใหญ่ คือการสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานเพื่อชุมชน สังคม โดยท่านเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ในด้านการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย การปรับสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท�างานได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานชีวิตของความพอเพียง ฉันได้น�า

แบบอย่างนี้มาใช้ทั้งในการด�าเนินชีวิตและการท�างานเพื่อสังคมและชุมชนเสมอมา”

 นางสาวเสมาทพิย์ ธรรมแสนยากร		ทีป่รกึษาวชิาการโรงเรยีนสวนแพรกษา-

จงสิน		จังหวัดสมุทรปราการ		

 “ในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ท่านสามารถสรุปภาพรวม

ของการแสดงความเห็นของคนที่ต่างวัย ต่างพื้นฐานความรู้ ต่างประสบการณ์ ท�าให้

การเชือ่มโยงระหว่างการแสดงความคดิเหน็จากกลุ่มต่างๆ การรบัฟังจากผูเ้ข้าร่วมเวท ี

เรื่องใดเรื่องหนึ่งของท่าน  ก่อให้เกิดพลังที่จะปรับตัวกับส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม 

ในชุมชนและในหมู่บ้านที่มีวิธีคิดที่รอบคอบ และคิดเผื่อเหตุการณ์ข้างหน้า ที่จะต้อง

ต้ังรับอย่างไรในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  ในการเป็นคนที่หลากหลายบทบาท  

ในส่วนของครู ท่านย�้าเตือนเสมอเรื่องการสรุปความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็น 

ต้องรอบคอบ หาข้อมูลให้แน่น และแสดงความคิดเห็นโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อคน

กับสิ่งต่างๆ ด้วย”
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 นายบ�ารุง  ฉิมภาลี 	 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์	ผู้เคยเป็นประธานชมรมเด็กรักป่าภาคตะวันออก

 “เราได้เห็นความตั้งใจของครูผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม  ที่ได้ท�ากิจกรรมให ้

ชาวบ้านทั้งส่งเสริมอาชีพเรื่องการพึ่งตนเอง เราจึงรวมตัวตั้งเป็นชมรมชื่อเด็กรักป่า

ภาคตะวันออกขึ้น โดยมีครูผู้ใหญ่เป็นท่ีปรึกษา มีบ้านครูผู้ใหญ่เป็นฐานและปฏิบัต ิ

การเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา ตลอดจนการท�างานกับชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น ได้เรียนรู้และ

สัมผัสกบักลุม่คนท�างานด้านการอนรุกัษ์ระดบัประเทศมากมาย  ประสบการณ์นัน้ตดิตวั

มาอยู่ในการท�างานของเราในปัจจุบัน”

 นางสาวอารยา  พยุงพงศ์		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ส�านักงานเกษตร

อ�าเภอบ้านไร่		จังหวัดอุทัยธานี

 “พ่อผู้ใหญ่บอกว่า “ท�างานกับชาวบ้าน  เอ็งต้องเรียนรู้จากชาวบ้าน” ค�าพูดนี้ 

ได้เปิดตาเปิดใจ ให้เกิดความเข้าใจ และปรับวิธีคิดเรื่องการท�างานพัฒนาชุมชน 

ให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยของความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดูหมิ่นหมู่คนที่เรียกว่า 

“ชาวบ้าน” ตวัอย่างทีด่มีากคอื  หากพ่อผูใ้หญ่จะต้องวพิากษ์ถึงปัญหาและข้อจ�ากัดของ

ชาวบ้าน  ทกุครัง้ท่านจะพดูถงึสาเหตทุีเ่กดิจากโครงสร้างและกลไกทางสงัคมร่วมด้วย  

เป็นการย�้าให้ไม่ลืมว่าปัญหาและข้อจ�ากัดที่เกิดกับตัวชาวบ้านนั้น ไม่ได้เกิดเพราะเหตุ

ที่ตัวชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่โครงสร้างและกลไกทางสังคมต่างหากที่ก�าหนดให้

ชาวบ้านเลือกคิด เชื่อ และปฏิบัติในแบบแผน อันน�ามาซึ่งปัญหาและข้อจ�ากัด  

การกระตุน้ให้คนกลบัมาคดิและวางแผนชวิีตตนเองให้อยูด่มีสีขุ มอีสิระ และรบัผดิชอบ

ต่อชมุชน เป็นสิง่ทีพ่่อผูใ้หญ่ท�ามาตลอด  แม้ว่าโครงสร้างและกลไกทางสงัคมทีเ่ป็นอยู่

จะเป็นคนละอย่างกนั  แต่เมือ่ใดกต็ามทีพ่่อผูใ้หญ่มโีอกาสท�าให้อะไรๆเปลีย่นแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น  พ่อผู้ใหญ่ไม่เคยลังเล  ที่จะกระโดดลงไปเลย”

 ต�าแหน่งทางการเมอืง		ได้รบัการโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิ

วุฒสิภา		พ.ศ.๒๕๓๙	-	๒๕๔๓	และสมาชกิสภานติบิญัญติัแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	-	๒๕๕๒

 เกียรติคุณและรางวัลส�าคัญๆ	 ที่นายวิบูลย์ได้รับ	 เช่น	 รางวัลคนดีศรีสังคม	

ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๓๒			ประกาศเกียรติคุณ	ผู้ใหญ่
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วิบูลย์		เข็มเฉลิม	ผู้ให้ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาของชาติ	ในระดับ

มธัยมศกึษา	จาก	อธบิดกีรมสามญัศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.๒๕๓๒	เกยีรตบิตัร

บุคคลดีเด่นของชาติสาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ

เอกลักษณ์ของชาติส�านักนายกรัฐมนตรี	 พ.ศ.๒๕๓๓	 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้น�าชุมชน

ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม	 ส�านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๔			

รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ	 สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เกษตรดีเด่นเอเชียแปซิฟิก

ของ	 FAO	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๕	 รางวัล

ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง	 ส�านักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๙			

เกียรติบัตรบุคคลผู ้ท�าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน	 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม	คณะกรรมการจดังานเยาวชนแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๔๓	เกยีรตบิตัรผูใ้ห้บรกิาร

ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมวนเกษตร	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๔	โล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้อุทิศ 

แรงกายแรงใจ	 สนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน		

ส�านักงานกองทุนเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน	พ.ศ.	๒๕๔๕	รางวัลปราชญ์ของแผ่นดิน	

สาขาเศรษฐกจิพอเพยีง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.๒๕๕๒	และรางวลัครูย่ิงคณุ 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี		พ.ศ.	๒๕๕๘

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้รับพระราชทานคือ	 ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	และทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

		 นายวิบูลย์	สมรสกับ	นางสาวสมบูรณ์	 	นาคมงคล	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๑๐	มีบุตร	

๓	คนคือ	นายครรชิต	นางชลธิชา		นพเกตุ		และนางสาวจรรยา		เข็มเฉลิม

		 พ.ศ.๒๕๕๘	นายวิบลูย์ประสบอุบัตเิหตลุ้มในห้องน�า้	แม้การรกัษาจะเป็นไปด้วยดี 

แต่การรบัรูไ้ม่อาจกลบัคนืมา	ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ง	และถึงแก่อนจิกรรม 

ในวันที่	๑๓	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๕๙		สิริอายุได้	๗๙	ปี	๕	เดือน	๑๕	วัน

นายธเนศ  ข�าเกิด  

ผู้เรียบเรียง																																																																													
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ข้อมูลอ้างอิง

								๑.		“ชีวิตนอกสายพาน”		บันทึกชีวิตผู้ใหญ่วิบูลย์		เข็มเฉลิม		หนังสืออนุสรณ์

งานพระราชทานเพลิงศพนายวิบูลย์		เข็มเฉลิม		ป.ม.,ท.ช.	ณ	เมรุวัดห้วยหิน		อ�าเภอ

สนามชัยเขต		จังหวัดฉะเชิงเทรา	วันเสาร์ที่		๑๐		มิถุนายน		๒๕๖๐

							 ๒.		แบบเสนอชื่อนายวิบูลย์		เข็มเฉลิม	“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”	โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด		จังหวัดฉะเชิงเทรา		

พ.ศ.๒๕๕๘		

						 ๓.		 หนังสือ	 “ผู้ใหญ่บุ๊น	 ครูชีวิตต้นธารคิดการเรียนรู้”	 รวมข้อเขียนเนื่องใน

โอกาสครบรอบ	๗๒	ปี	ผู้ใหญ่วิบูลย์	เข็มเฉลิม		โดยคณะท�างานจัดตั้งมูลนิธิวนเกษตร

เพื่อสังคม		

						 ๔.		 หนังสือ	 “ชีวิตนอกสายพาน	 ๗๒	 ปี	 ผู้ใหญ่วิบูลย์	 เข็มเฉลิม”	 เขียนโดย	

สง่า	ลือชาพัฒนพร		จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

						 ๕.		หนังสือ	 “วิบูลย์	 	 เข็มเฉลิม”	 	 รวมบทความโดย	 ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพนัธุพ์ชื		มลูนธิิ

วนเกษตร	ผู้ใหญ่วิบูลย์		เข็มเฉลิม		และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		

พ.ศ.	๒๕๖๐

					 ๖.		หนังสือ	 “ต�ารับยาสมุนไพร	 สืบสาน	 ส่งต่อ	 พัฒนา	 :	 โดยผู้ใหญ่วิบูลย์		

เข็มเฉลิม”		จัดพิมพ์โดยมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม		พิมพ์ครั้งที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๒		
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นายสมพงษ์  พละสูรย์

พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายสมพงษ์	 	 พละสูรย์	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 พ.ศ.๒๔๘๐	 ที่บ้าน

	 	 	 ดอนเมย	หมู่ที่	๘	ต�าบลนาจิก	อ�าเภออ�านาจเจริญ	จังหวัดอุบลราชธานี	

	 	 	 (ปัจจบุนัเป็นท้องทีอ่�าเภอเมอืงอ�านาจเจริญ	จังหวดัอ�านาจเจรญิ)	เป็นบตุร

คนเดียวของนายยอด	กับนางทุม		พละสูรย์

		 การศึกษาขั้นต้น	 เข้าเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	 ท่ีโรงเรียนประชาบาลต�าบล

นาจิก	๔	วัดบ้านดอนเมย	นายสมพงษ์เป็นเด็กฉลาด	ฝักใฝ่ในการเรียน	ซึ่งชาวชนบท

ส่วนใหญ่ในภาคอีสาน	ถ้าเห็นบุตรมีแววที่จะเอาดีได้ในการเรียน	ก็จะทุ่มเทสนับสนุน

บุตรคนนั้นได้เรียนสูงข้ึนไปเท่าที่จะสามารถ	 บิดามารดานายสมพงษ์ก็เช่นกัน	

เมือ่นายสมพงษ์เรยีนจบชัน้ประถมปีที	่๔	กอ็พยพครอบครัวไปท�ามาค้าขายในตวัจงัหวดั	

เพ่ือให้นายสมพงษ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมประจ�าจังหวัด	 ซึ่งนายสมพงษ์ก็ได้

เข้าเรยีนชัน้มธัยมปีที	่๑	ทีโ่รงเรียนเบญจะมะมหาราช	ใน	พ.ศ.๒๔๙๒	ถงึแม้บดิามารดา

จะถึงแก่กรรมทั้ง	๒	คน	ในระหว่างเรียนชั้นมัธยม	นายสมพงษ์ก็ได้อาศัยอยู่กับญาติ	

และญาติก็ได้ส่งเสริมให้เรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่	๖	ใน	พ.ศ.๒๔๙๘

ผู้เป็นทั้งครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา

รองเลขาธิการคุรุสภา และนักประพันธ์

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนามปากกา... 

“ค�าหมาน คนไค” 

น
’‘
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		 เนื่องจากเป็นนักเรียนเรียนดี	 จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับ

ฝึกหัดครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	(ปัจจุบัน	คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	 กรุงเทพฯ	 ใน	 พ.ศ.๒๔๙๘	 ส�าเร็จชั้นประกาศนียบัตร 

วิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	เป็นรุ่นแรก	ใน	พ.ศ.๒๕๐๐	แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน

เรียนต่อชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.ช้ันสูง)	 ในวิทยาลัยครู

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 และในปีเดียวกันนั้นเอง	 นายสมพงษ์ก็สมัครสอบชั้นประโยค

เตรียมอุดมศึกษา	แผนกอักษรศาสตร์ได้อีกด้วย

		 นายสมพงษ์เรียนส�าเร็จได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.

ชั้นสูง)	เป็นรุ่นแรกอีกเช่นกัน	ใน	พ.ศ.๒๕๐๒	และได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูในปีนี้เอง	

เมือ่มเีวลาท�าการสอนครบเกณฑ์ทีจ่ะสมคัรสอบวชิาชดุครูมธัยมได้	นายสมพงษ์ก็สมคัร

สอบได้รับวุฒิประโยคครูพิเศษมัธยม	 (พ.ม.)	 ใน	 พ.ศ.๒๕๐๓	 	 คุณวุฒิที่สมัครสอบ

มาได้ทั้ง	๒	ระดับนั้น	ทางราชการก็มิได้ให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแต่ประการใด

		 พ.ศ.๒๕๐๗	 ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 ที่วิทยาลัย 

วชิาการศึกษา	ประสานมิตร	กรุงเทพฯ	ส�าเร็จได้รับปริญญาการศกึษาบณัฑติ	(กศ.บ.)	ใน	

พ.ศ.๒๕๐๙	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่	 Colorado	

State	College	รัฐโคโลราโด	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยได้รับทุน	AID	ของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	ส�าเร็จได้รับปริญญา	Master	of	Arts	(M.A.)	ใน	พ.ศ.๒๕๑๒

		 นายสมพงษ์ได้เข้ารบัราชการต�าแหน่งครตูร	ีโรงเรียนบ้านอ�านาจ	ต�าบลอ�านาจ	

อ�าเภออ�านาจเจริญ	จังหวัดอุบลราชธานี	ใน	พ.ศ.๒๕๐๒	สังกัดกองการประถมศึกษา	

กรมสามัญศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๐๖	 ไปช่วยราชการท�าการสอน

ที่โรงเรียนบ้านไก่ด�า	 ต�าบลไก่เขี่ย	 อ�าเภออ�านาจเจริญ	 	 พ.ศ.๒๕๐๙	 ช่วยราชการ

ท�าหน้าที่ครูวิชาการ	ส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภออ�านาจเจริญ	และในปีนั้นเองก็ได้รับ

แต่งต้ังให้เป็นศึกษานิเทศก์จังหวัดอุบลราชธานี	 สังกัดกรมสามัญศึกษา	 พ.ศ.๒๕๑๓	

ได้เลื่อนขึ้นเป็นศึกษานิเทศก์โท	ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	กรมสามัญศึกษา	

จังหวัดอุบลราชธานี	พ.ศ.๒๕๑๘	ปรับต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์	ระดับ	๖	ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พ.ศ.๒๕๒๐	
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ช่วยราชการกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๒๑	 โอนมาเป็นนักวิชาการ 

ศึกษา	 ๗	 ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา	 ศูนย์พัฒนาหลักสูตร	 

กรมวิชาการ		พ.ศ.๒๕๒๘	เป็นนักวิชาการศึกษา	๘	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์แนะแนว

การศึกษาและอาชีพ	 กรมวิชาการ	 พ.ศ.๒๕๓๓	 ได้รับอนุมัติให้ไปด�ารงต�าแหน่ง									

ในองค์กรของรัฐ	 ต�าแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา	 	 พ.ศ.๒๕๓๗	 ลาออกจากราชการ

ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา	๘	เพราะต้องการด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

อีกวาระหนึ่ง	เมื่อครบวาระครั้งที่	๒	ใน	พ.ศ.๒๕๔๑	คณะกรรมการอ�านวยการคุรุสภา

ก็มีมติอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา	 อีกเป็นวาระที่	 ๓	 นับถึงเดือน

มกราคม	พ.ศ.๒๕๔๒

		 แม้จะพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งที่คุรุสภา	 นายสมพงษ์ก็ยังได้ปฏิบัติหน้าที่

ให้แก่ทางราชการอีกหลายปี	 เช่น	 พ.ศ.๒๕๔๒	 -	 ๒๕๔๔	 เป็นที่ปรึกษาส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตร	ี		พ.ศ.๒๕๔๔	เป็นกรรมาธกิาร

การศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ของวฒุสิภา		พ.ศ.๒๕๔๔	-	๒๕๔๖	เป็นผูช้�านาญการ

ในส�านักงานปฏิรูปการศึกษา	 ฯลฯ	 	 นอกจากนั้นยังปลีกเวลาให้แก่ภาคเอกชน										

โดยรับเชิญเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานทางวิชาการ	 เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

เอกชน	เป็นต้น

	 เนื่องจากนายสมพงษ์เป็นครูผู ้มีความรู ้	 ความสามารถในการสื่อสาร	

ประชาสมัพนัธ์	เป็นนักพดู	นกัคดิ	นกัเขยีน	ผูบ้งัคบับญัชาจงึถอืโอกาสใช้ประโยชน์ทาง

ด้านการศึกษาให้กว้างขวาง	 ไม่เพียงแต่ให้ท�าการสอนหรือบริหารในโรงเรียนเท่านั้น	

เมื่อนายสมพงษ์เป็นครูท�าการสอนได้เพียงระยะหนึ่ง	ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูวิชาการ	

และเป็นศกึษานเิทศก์ในเวลาต่อไป	เพือ่จะได้ท�าหน้าทีด่แูล	ช่วยเหลอื	พฒันาคร	ูตัง้แต่

ระดับอ�าเภอ	จังหวัด	และภาคการศึกษาขึ้นไปตามล�าดับ		ต่อมาก็ต้องเข้ามาท�าหน้าที่

นักวิชาการระดับกรม	 ดูแล	 พัฒนาหลักสูตร	 แบบเรียน	 ซึ่งเป็นงานที่มีผลโดยตรง

ต่อนักเรียน	 ครู	 ผู้บริหาร	 และวงการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ	 และสุดท้าย

ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรวิชาชีพครู	 ซึ่งต้องดูแล	 ควบคุม	 และส่งเสริมพัฒนา
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วิชาชีพครู	 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูน้อยคนที่จะได้มีโอกาสสร้างคุณูปการต่อระบบ

การศึกษาและวิชาชีพครูเช่นนายสมพงษ์

		 ผลงานของนายสมพงษ์ในด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	 และการสื่อสารสัมพันธ์	

มีเป็นจ�านวนมาก	 ที่ส�าคัญและสร้างชื่อเสียงให้แก่นายสมพงษ์มากที่สุดคือ	 งานเขียน		

นายสมพงษ์ได้เล่าไว้	ซึง่เจ้าภาพน�ามาลงไว้ในหนงัสือ	“ชวีติสมพงษ์	พละสรูย์	ค�าหมาน 

คนไค	มหัศจรรย์ย่ิงนกั”	ความตอนหนึง่ว่า	“…ข้าพเจ้าเขยีนหนงัสอืหลายเล่ม ทัง้เรือ่งสัน้ 

บทความ สารคดี เช่น จดหมายจากครูบ้านนอก (ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ปี ๒๕๒๒)   บ้านโพนทราย (ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๒๔) … หนังสือ

ของข้าพเจ้ามีดังนี้ นิยาย ได้แก่ ครูบ้านนอก ฆ่าราชการครู (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

บักเซียงน้อย บักสีเด๋อ บ้านโพนทราย ตักเงินจากบ่อ รวมเร่ืองส้ัน จดหมายจาก

ครูค�าหมาน คนไค บันทึกครูประชาบาล หัวอกศึกษา ประสาคนภูธร ประสา

ครูบ้านนอก ไม้บรรทัดคด ครูบ้านนอก ขี่เรือบิน ปากอีสาน สารคดี ข้ามโขง

ไปลาว เที่ยวบาหลี ทางก้าวหน้าของครูมืออาชีพ ๑๙๙ กระบวนท่าของครูมืออาชีพ 

ครูมืออาชีพยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การฝึก

กระบวนการคิดโดยการปฏบัติ   หนังสือส�าหรับเด็ก ยอดกับทองเด็กอีสาน อาร์ทกับ   

ดอกหญ้า เพื่อนรักเพื่อนแท้ เหตุเกิดท่ีบ้านโพนทราย ชีวิตใหม่ (ได้รับรางวัลจาก

ธนาคารกรุงเทพฯ)…”

		 งานเขียนของนายสมพงษ์ที่เป็นบทความและเรื่องสั้น	 ในช่วงระยะเวลา	

๒๐	กว่าปี	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๒๑	เป็นต้นมา	มีมากมายแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้	และ 

ได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั้งรายวัน	 รายสัปดาห์	 และรายเดือน	 ที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย	

เป็นบทความเกี่ยวกับการศึกษา	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ประมาณ	 ๒,๕๐๐	 เรื่อง		 

ส่วนที่เป็นเรื่องสั้นที่ลงพิมพ์ในวารสารรายเดือนมีประมาณ	๓๕๐	เรื่อง

		 ในบรรดางานเขียนประเภทนวนิยาย	 เร่ืองที่สร ้างความโด่งดังให้แก่

นายสมพงษ์มากที่สุดก็คือ	 นวนิยายเร่ือง	 ครูบ้านนอก	 ซึ่งนอกจากจะโด่งดังอยู่ใน

ประเทศไทยหลายทศวรรษแล้ว	ยงัแพร่หลายไปยงันานาประเทศอกีด้วย		ซึง่นายสมพงษ์

ได้เล ่าไว ้ในค�าน�าของผู ้ประพันธ์	 ในการพิมพ์ครั้งที่	 ๑๒	 ของนวนิยายเรื่อง	
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“ครูบ้านนอก”	 	 ความตอนหน่ึง	 ว่า	 “…นิยายเร่ืองครูบ้านนอก มีความเป็นมาดังนี้ 

ในปี ๒๕๑๘ ในขณะที่ผมเป็นข้าราชการครูในจังหวัดอุบลราชานี ผมได้เขียนเรื่องสั้น

ชุดหน่ึง จากประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสด้วยตนเอง ผสมผสานกับเรื่องราวที่ผมได้รับรู้ 

จากค�าบอกเล่าของครูและชาวบ้าน ท่ีเคยรู ้เห็นเหตุการณ์และเรื่องราวของ

ครปูระชาบาลในท้องถิน่ เรือ่งสัน้ชดุนัน้มสีาระเกีย่วกบัความเป็นอยู่ของครปูระชาบาล

จังหวดัอบุลฯ ในชว่ง พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๑๙ หนงัสอืเล่มนัน้ชื่อ บนัทกึของครปูระชาบาล 

ประกอบด้วยเรื่องสั้น ๖๙ ตอนๆ ละประมาณ ๑ หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป ผมขอให้ 

ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง (ขณะด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา)  เขียนค�าน�า 

และท่านได้กรุณาเขียนค�าน�าให้ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๙ … หนังสือเล่มนี้ได้รับ

รางวัลชมเชยหนงัสอืดเีด่นประเภทนวนยิายในงานสปัดาห์หนังสอืแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๙

  ในเดอืนมนีาคม พ.ศ.๒๕๒๐ บคุคลคณะหนึง่ไปพบผมทีบ้่านพกัในเมอืงอบุลฯ…

บุคคลดังกล่าว ขอซื้อลิขสิทธ์ิหนังสือ บันทึกของครูประชาบาล เพื่อน�าไปสร้าง

ภาพยนตร์ ผมแย้งว่าหนงัสอืเล่มนัน้เป็นรวมเรือ่งสัน้ ไม่มพีระเอกนางเอก คงไม่เหมาะ

ที่จะน�าไปสร้างภาพยนตร์ ผมเสนอว่า ถ้าบุคคลคณะนั้นเห็นว่าสาระของบันทึกของ

ครปูระชาบาล ควรสร้างเป็นภาพยนตร์ ผมจะเขยีนนยิายขึน้ใหม่ให้มสีาระตามบนัทกึของ          

ครูประชาบาล บคุคลคณะนัน้เหน็ด้วย แต่ขอร่วมวางโครงเรือ่งพร้อมทัง้ขอต้ังช่ือเรือ่งว่า 

ครบู้านนอก …ผมขอให้บคุคลคณะนัน้เขยีนบทภาพยนตร์ และผมก็จะเริม่เขยีนนิยาย…

หนังสือครูบ้านนอกพิมพ์เสร็จพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก ฉายในกรุงเทพฯ 

ในต้นปี ๒๕๒๑ หนังสือครูบ้านนอกได้ถูกพิมพ์หลายครั้ง โดยหลายส�านักพิมพ์…

การพิมพ์ครั้งนี้ จึงถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๒ ของส�านวนภาษาไทย

 การแปลและพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศมีดังนี้ ค.ศ.1980 (พ.ศ.๒๕๒๓) 

พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกในชื่อออกเสียงว่า “อินาคาโนคิโอชิ” (Inaka no Kyoshi) 

โดยส�านักพิมพ์สถาบันอิมูรา และพิมพ์อีกถึงครั้งที่ ๕ เมื่อ ค.ศ.1996 (พ.ศ.๒๕๓๙)  

ส�านวนภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง The Teachers of MadDog Swamp พิมพ์โดย

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย  ค.ศ.1982 (พ.ศ.๒๕๒๕) 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ โดย Silkworm Book ส�านักพิมพ์สุริวงศ์ เชียงใหม่ ค.ศ.1992 
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(พ.ศ.๒๕๓๕) ส�านวนภาษาอูดู (Urdu) ชื่อเรื่อง The Death of Dream พิมพ์โดย

สถาบัน MASHAL เมือง Lahore ประเทศปากีสถาน เมื่อ ค.ศ.2003…”

	 งานส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท�าควบคู ่ไปกับงานเขียนก็คือการเป็นวิทยากร	

นายสมพงษ์ต้องท�าหน้าที่เป็นวิทยากรมาตั้งแต่เป็นครูในโรงเรียนประชาบาล

เป็นต้นมา	และเป็นวทิยากรตลอดมาเมือ่มตี�าแหน่งสูงข้ึน	เป็นครวูชิาการ	ศกึษานเิทศก์	

นกัวชิาการศกึษา	กต้็องท�าหน้าทีห่รอืรบัเชญิไปเป็นผูบ้รรยาย	ให้การอบรม		อภปิราย	ฯลฯ 

ในที่ที่ทางราชการจัดการอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 ฯลฯ	 ตลอดเวลา	 ยิ่งกว่านั้น

ในช่วงเวลาทีน่ายสมพงษ์ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งนักวชิาการศกึษาในกรมวชิาการ	

เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง	 ปฏิรูปการศึกษา	 หลักสูตร	 ฯลฯ	 ทุกระดับ		

นายสมพงษ์ต้องท�าหน้าที่วิทยากรมากยิ่งขึ้น	 จนแม้จะลาออกจากราชการไปแล้ว	

และหมดวาระการด� ารงต� าแหน ่ งในคุรุสภา	 ก็ยั งท� าหน ้ าที่ เป ็นที่ ปรึกษา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 และ

เป็นผู ้ช�านาญการด้านประชาสัมพันธ ์ในส�านักงานปฏิรูปการศึกษา	 อีกด้วย

		 นอกจากเป็นวิทยากรในประเทศแล้ว	 นายสมพงษ์ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในต่างประเทศหลายครั้ง	ที่ส�าคัญ	เช่น	พ.ศ.๒๕๒๓	ประชุมวรรณกรรมที่เมืองมนิลา	

ประเทศฟิลิปปินส์	 	 พ.ศ.๒๕๒๔	 ประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย

แห่งชาตแิคนเบอร่า	ประเทศออสเตรเลยี		พ.ศ.๒๕๒๕	บรรยายเก่ียวกับเร่ืองวฒันธรรม

และสงัคมไทย	ให้แก่คนไทยในนครนวิยอร์ค	วอชงิตนัดี.ซ.ี	และลอสแองเจลสิ	ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา		พ.ศ.๒๕๓๕	เสนอรายงาน	Country	Report	ในทีป่ระชุมสภาครอูาเซียน

ทีป่ระเทศสงิคโปร์		พ.ศ.๒๕๔๐	เป็นผู้บรรยายผูห้นึง่ในการประชุมสมาคมครขูองมลูนธิิ

ชิสุโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ฯลฯ

		 นายสมพงษ์ได ้ให ้ข ้อคิดในการท�างานของตน	 ตลอดจนความส�าเร็จ 

ทีน่่าภาคภมูใิจไว้ในประวตั	ิ	ซึง่น�ามาลงไว้ในหนงัสอืชวีติสมพงษ์	พละสรูย์ฯ	เล่มเดยีวกนั

ความตอนหนึ่งว่า	 “…ข้าพเจ้าไม่อาจอ้างตนได้ว่า ท�างานเพื่อสังคม เพราะงานที่ท�า

ส่วนใหญ่เป็นงานราชการ  ซึ่งข้าพเจ้าต้องท�าตามระเบียบและกฎหมาย ข้าพเจ้า

ท�างานด้วยความส�านึกสุจริต ค�าสอนของพ่อแม่และเครือญาติ ท�าให้ข้าพเจ้าท�างาน 
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ด้วยใจสุจริต ข้าพเจ้าท�างานโดยไม่ยึดมั่นในยศต�าแหน่ง แต่ถือประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นส�าคัญ เมื่อมีโอกาสจึงคิดและท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

  ต�าแหน่งทางราชการของข้าพเจ้าไม่ใหญ่ไม่เล็ก งานราชการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติ

มีส่วนร่วมคิดและร่วมท�า (อย่างมาก) ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา และวงการครูของชาติ

ได้แก่  หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ แผนการสอนชั้น ป.๑ - ๖ ของกรมวิชาการ  

มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๓๗ ของคุรุสภา  และจรรยาบรรณครู พ.ศ.๒๕๓๙ ของ

คุรุสภา…”

		 ในด้านความเป็นครู	นายสมพงษ์เชื่อมั่นว่าตนได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจ

จากครู	 โดยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูของตน	 ซึ่งน�ามาลงไว้	 ในหนังสือชีวิตสมพงษ์	

พละสูรย์ฯ	 เล่มเดียวกันอีกตอนหนึ่งว่า	 “…เป็นที่น่าสังเกตว่า ต้ังแต่เข้าโรงเรียน 

จนเรยีนจบมธัยม ครทูกุคนมอีทิธพิลต่อผมมาก ผมเป็นคนเชือ่ฟังคร ูรกัโรงเรยีน ไม่อยาก

ขาดเรยีน ครบูอกหรอืส่ังอะไร กต้็องรบีท�าถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทเีดยีว ผมว่าผมสอนง่าย 

จัดเป็นประเภท เด็กยากจน เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก…

  เพราะความที่ผมเชื่อครู ผมจึงขยันเรียน การบ้านไม่เคยค้าง ให้ปุ๊บท�าปั๊บ… 

ผมว่าถ้าคนเราศรัทธาในตัวครูอาจารย์แล้ว การเรียนมันจะดีขึ้นเอง เพราะเจ้าตัว 

ขยนัขึน้ รกัการเรยีนมากขึน้ ท�างานทีค่รมูอบหมาย ถ้าสงสยักส็อบถาม แต่ถ้านักเรยีน

ไม่ชอบครู หรือไม่ศรัทธาครู ผลมันจะออกมาตรงกันข้ามเลย

  การที่ผมเอ่ยถึงครูเก่าของผม…เพราะเห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าใจนักเรียน 

สนใจนักเรียน ตอบสนองต่อปัญหาของนักเรียนแต่ละคนเป็นรายๆไป เด็กมีปัญหา 

อย่างผม เมื่อมีครูดีๆ อย่างนี้ก็มีก�าลังใจ อยากเล่าเรียน และนิสัยที่ว่านี้พลอยติดตาม 

ตวัผมมาด้วย คอืเมือ่ผมเป็นครผูมกท็�าอย่างเดยีวกบัครทูีผ่มศรัทธา ผมให้ความใส่ใจเดก็ 

รักและเมตตาเด็กเหมือนพี่น้อง เท่าที่สังเกตรู้สึกว่าเด็กๆ ศิษย์ผมเขารักผมมากนะ 

หลายคนปัจจุบันมีการงานท�ารายได้ดีกว่าผมก็มี แต่เขาเรียกผมว่าครู ทั้งๆที่คนอื่นๆ 

เรียกผมว่าอาจารย์ และเขายังท�าตัวเป็นลูกศิษย์เหมือนกับเมื่อ ๒๕ ปีก่อน

  ที่ผมพูดมายืดยาวก็เพื่อจะอธิบายว่า ครูมีอิทธิพลต่อผมหลายทาง ทั้งด้าน

การเรียน ด้านนิสัย และการปฏิบัติตนต่อศิษย์ ผมจึงเชื่อว่า ถ้าบ้านเมืองเรามีครูดีๆ 
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ทีเ่ข้าใจปัญหาของศิษย์ และมนี�า้ใจช่วยแก้ปัญหาของศษิย์เท่าทีบ่ทบาทของครจูะท�าได้ 

ผมว่าเดก็ๆ เราจะเรยีนด ีเรยีนเก่ง และมคีวามประพฤตดิมีาก ปัญหาสงัคมอาจน้อยกว่า 

ที่เป็นอยู่ก็ได้…”

	 เกียรติคุณที่ ได้รับการยกย่อง	 พ.ศ.๒๕๔๖	 ได้รับเลือกเป็น	 “คนดีศรี

อ�านาจเจริญ”		พ.ศ.๒๕๕๒	ได้รับเลือกเป็น	“ปราชญ์เมืองอุบลฯ”		พ.ศ.๒๕๔๖	ได้รับ

เลือกเป็น	 “ศิลปินมรดกอีสาน”	 พ.ศ.๒๕๕๖	 ได้รับเลือกเป็น	 “ทดแทนคุณแผ่นดิน”	

(อุบลฯ)

		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้รับพระราชทาน	 คือ	 ทวีติยาภรณ์

มงกุฎไทย	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา		

	 นายสมพงษ์	สมรสกับ	นางสาวมาลัย	กาญจนกัณห์		เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๔		มีบุตร

๒	 คน	 คือ	 นางมาริสา	 ชัยชาญ	 และนางสาวรสริน	 พละสูรย์	 	 หลังจากนางมาลัย

ถึงแก่กรรม	ใน	พ.ศ.๒๕๐๙	แล้ว		นายสมพงษ์จึงสมรสกับนางสาวสายัณห์	พูลพัฒน์	

ใน	พ.ศ.๒๕๑๔		มีบุตร	๒	คน	คือ	นางสาวสิริพงษ์	และนางสาววราพงษ์		พละสูรย์

		 ชวีติครอบครัวของนายสมพงษ์	มแีต่ความสงบสขุ	แต่ไม่เงยีบเหงา	เพราะการที่

เป็นนกัวชิาการ	นกัเขยีน	นกัอภปิราย	ฯลฯ	ย่อมได้รบัการเชิญให้เข้าร่วมในงานส�าคญัๆ	

ของสังคมอยู่ตลอดเวลา	 จนกระทั่งในวัยชรา	 ร่างกายจึงทรุดโทรมลง	 ต้องรักษาใน

โรงพยาบาลบ่อยขึ้น	 และถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.๒๕๕๙	 สิริอายุ	

๗๘	ปี	๘	เดือน	๑๘	วัน

นายจรูญ  มิลินทร์  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 หนังสือ	:	ชีวิตสมพงษ์		พละสูรย์	“ค�าหมานคนไค”	มหัศจรรย์ยิ่งนัก

	 ๒.		 หนังสือ	:	ครูบ้านนอก	ค�าหมานคนไค	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	๑๓	:	สิงหาคม	

๒๕๕๙
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นางสาวกรองทอง  ประจักษ์จิตต์

พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๕๘

	 	 	 างสาวกรองทอง		ประจักษ์จิตต์	เกิดเมื่อวันที่	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.๒๔๘๒	

	 	 	 ที่โรงพยาบาลศิริราช	 อ�าเภอบางกอกน้อย	 จังหวัดธนบุรี	 เป็นบุตรของ

	 	 	 นายพันต�ารวจเอกช้อย	 และนางแช่ม	 ประจักษ์จิตต์	 	 มีพี่	 ๒	 คนคือ	

นางสนธยา	ศรีประเสริฐ	และ	นางสุมาลี	มงคลชัย	มีน้อง	๒	คน	คือ	พลต�ารวจตรีปิติ	

(ถึงแก่กรรม)	พลเอกมานะ	ประจักษ์จิตต์	(ถึงแก่กรรม)

	 การศึกษาเบื้องต้นจบชั้นประถมปีที่	๔	โรงเรียนดรุณานุบาล	จังหวัดนนทบุรี	

เข้าเรียนต่อระดับมัธยมโรงเรียนสตรีนนทบุรี	จบชั้นมัธยมปีที่	๖	ใน	พ.ศ.๒๔๙๙		แล้ว

ได้รับทุนจังหวัดนนทบุรีให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

(ปัจจบุนั	คอื	มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา)	จบการศกึษาได้รับประกาศนยีบตัร

วิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	ใน	พ.ศ.๒๕๐๑	และได้รับทุนการศึกษาให้มาเรียนต่ออีก	๒	ปี	

ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	จบการศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.ชั้นสูง)	 วิชาเอกภาษาไทย	 ใน	

พ.ศ.๒๕๐๓	ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	(ปัจจุบัน

คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร)	 ได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู้เป็นปูชนียบุคคลทั้งใน

การปฏิบัติราชการและในการสอน 

ที่ศิษย์เรียกอย่างเคารพรักว่า... 

“อาจารย์แม่”

น
’

‘
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(กศ.บ.)	สาขาประถมศึกษา	ใน	พ.ศ.๒๕๐๘	ภายหลังได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวัง	 สนามจันทร์	 ส�าเร็จการศึกษาได้รับ

พระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 (ศษ.ม.)	 สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และ

การศึกษาต่อเนื่อง	ใน	พ.ศ.๒๕๒๔	นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์

ในต่างประเทศหลายประเทศ	ตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๒๔	 เป็นต้นมา	อาทิ	 	ประเทศอังกฤษ	

ไอร์แลนด์เหนือ	ฝรั่งเศส	อิตาลี	เยอรมนี	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ฮ่องกง	ฟินแลนด์	สวีเดน	

เดนมาร์ก	นอร์เวย์	จีน	และตุรกี	เป็นต้น

	 นางสาวกรองทองเริ่มเข้ารับราชการในต�าแหน่งครูตรีที่โรงเรียนวัดประยุร-

วงศาวาส		กองการประถมศกึษา	กรมสามญัศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	ใน	พ.ศ.๒๕๐๙		

และได้โอนไปรบัราชการทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น	ใน	พ.ศ.๒๕๑๒			พ.ศ.๒๕๑๘		ย้ายไป

สอนที่คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	

จังหวัดนครปฐม		

	 นางสาวกรองทองเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่เร่ิมประกอบวิชาชีพครู

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี

เมื่อมารับราชการอยู ่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ก็ได้สอนวิชาภาษาไทยในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูง

ในการสอนนักเรียน	 ได้ทุ ่มเทเสียสละอุทิศเวลาให้กับหน้าที่การสอนเป็นอย่างดี		

กระทั่งนักเรียนที่เป็นศิษย์มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่าง

มีคุณภาพตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย	 	 ในช่วงนั้นโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ใช้หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้แก่

หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น	พทุธศกัราช	๒๕๒๑	และหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 

พุทธศักราช	 ๒๕๒๔	 นอกจากเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยแล้ว	 ยังได้รับการแต่งตั้ง 

ให้เป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการอีกต�าแหน่งหนึ่งด้วย

	 ด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาภาษาไทยเป็นที่ยอมรับ		นางสาวกรองทอง 

จงึได้รบัเชิญเป็นวทิยากร	คณะท�างาน	คณะกรรมการอยูเ่ป็นประจ�า	เช่น	วทิยากร	“ปัญหา 

การใช้ภาษาไทยโรงเรยีนมธัยมศกึษา”		วทิยากร	“ลกัษณะครภูาษาไทยทีพ่งึประสงค์”	
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คณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู	 กิจกรรมวันสงกรานต์	 กิจกรรมงานประเพณี

ลอยกระทง	กจิกรรมวนัสนุทรภู่	คณะกรรมการจดังานสมัมนาการอ่านท�านองร้อยกรอง

ของส่ีภาค	 จัดโดยมหาวิทยาศิลปากร	 ครูอาวุโสในการกล่าวเชิญขวัญในพิธีมอบ

ครุสิทธิ์		คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย	ในระดับ

ต่างๆ	 อยู่เป็นประจ�า	 ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีกระทั่งส�าเร็จ

เรียบร้อย

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งปฏิบัติทางการศึกษาของ

คณะศึกษาศาสตร์	 โดยผู้บริหารและครูอาจารย์	 ตลอดทั้งผู ้เก่ียวข้องได้ก�าหนด

วิสัยทัศน์ในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี	 มีคุณธรรม	 มีความรู้	 ความสามารถ

ในการท�างาน	รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	มีทักษะในการแก้ปัญหา	มีภาวะผู้น�า	

สืบสานวัฒนธรรม	เป็นแบบอย่างที่ดี	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข		

นางสาวกรองทองพร้อมคณะครูอาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

จึงเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง	มีความคิด

สร้างสรรค์	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตรและ

ความต้องการของท้องถิ่น	 พัฒนาหลักสูตรและวิธีสอนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน	 ผู้ปกครอง	

ต่างมุ ่งหวังส ่งบุตรหลานเข ้ามาเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นจ�านวนมาก

	 พ.ศ.๒๕๒๔		นางสาวกรองทองได้รับการแต่งตั้งใหด้�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๓	ปี	ได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการบรหิารการศกึษา	จดัการเรยีนการสอนอย่างเตม็ก�าลังควาสมามารถ

โดยประสานความร่วมมอืกบัชมุชน	หน่วยงานทางการศกึษาในพืน้ทีเ่พือ่พฒันาคณุภาพ

การศึกษา		ได้เริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร		

ทัง้นีก้ารบรหิารจัดการโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศลิปากร	มปีรชัญา	ปณธิาน	วสิยัทศัน์	

ภารกิจ	 และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่รักษาเอกลักษณ์เดิมแต่ปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป	 	 จากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอน
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วิชาภาษาไทย	 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	 ในต�าแหน่งอาจารย์	 ๒	 ระดับ	 ๗	 เมื่อ	

พ.ศ.๒๕๔๒

 พันต�ารวจเอกส�าเริง สวนทอง	รองผู้บังคับการต�ารวจนครบาล	๘	ศิษย์ผู้หนึ่ง

ของนางสาวกรองทอง	ได้ให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งว่า

 “อาจารย์กรองทอง ประจกัษ์จติต์ เป็นครอูาจารย์ทีมุ่ง่มัน่ต้ังใจในการสอนศษิย์ 

เน้นให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

เป็นผู้น�าและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข  ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา อยู่โรงเรียน

สาธิตฯทับแก้ว อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย 

และได้ปลูกฝังให้นักเรียนใช้ภาษาให้ถูกต้องในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน 

สอนวรรณคดีไทยสนุกมาก ท่านพยายามให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก มีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นเป็นประชาธิปไตย อาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนให้นักเรียน

ร่วมกันศึกษาค้นคว้าท�างานทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม ใช้เหตุการณ์ปัจจุบันมาประยุกต์

เข้ากับการเรียนการสอน ท�าให้น่าเรียน น่าสนใจ และชอบเรียนวิชาภาษาไทย 

ท่านเคร่งครดัในการสอนแต่ไม่เคร่งเครยีดท�าให้เสียบรรยากาศการเรยีน และเมือ่ท่าน

ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านก็

ตั้งใจในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างดีท�าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านวิชาการ กิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตทับแก้ว มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ผู้ปกครอง

มุง่มัน่ตัง้ใจน�าบตุรหลานมาศกึษาเล่าเรยีนทีโ่รงเรยีนสาธติ เพราะชือ่เสยีงด้านวชิาการ

และกิจกรรมต่างๆ มากมาย…”

  รองศาสตราจารย์วรพจน์  มูลพันธ์	 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศลิปากร	วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์		ได้ให้สมัภาษณ์

เกี่ยวกับนางสาวกรองทอง	ความตอนหนึ่งว่า

  “อาจารย์กรองทอง ประจักษ์จิตต์ ถือเป็นปูชนียบุคคลในการปฏิบัติราชการ

ทั้งในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและในฐานะครูผู้สอน

ภาษาไทย อาจารย์กรองทองท�าหน้าที่รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตในช่วงที่ข้าพเจ้า

เป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร  ท่านได้ทุม่เททัง้แรงกาย แรงใจ
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อุทิศให้กับงานในหน้าท่ี และยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเมื่อเข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการต่อจาก

ข้าพเจ้า อาจารย์กรองทองเป็นครูท่ีมีนักเรียนน�าพวงมาลัยมามอบให้เน่ืองในวันครู

และวันแม่มากที่สุด นักเรียนเรียกว่า “อาจารย์แม่” ทั้งๆที่เป็นคนพูดจาโผงผาง ดุ และ

เอาจริงเอาจังในการสอน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาภาษาไทย 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร คณะท�างาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาไทยอยู่เป็นประจ�า เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย ข้าพเจ้าไม่อาจ

ไม่ยกย่องว่าอาจารย์กรองทองเป็นครคูนส�าคญัทีท่�าให้โรงเรียนสาธติเป็นทีนิ่ยมช่ืนชอบ

ของผู้ปกครองที่น�าบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียนนี้…”

	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 นางสาวกรองทองได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ	

ท่ามกลางญาติ		ได้ร่วมงานสังคมบ้างตามโอกาสอันสมควร		ต่อมามีอาการป่วยด้วย

โรคหัวใจ	 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช	 ด้วยความมีจิตวิญญาณแห่ง

ความเป็นครูจึงได้ท�าหนังสืออุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลศิริราช	 กระทั่งถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๘		สิริอายุได้	๗๕	ปี	๖	เดือน	๒๒	วัน	

นายยุทธ โตอดิเทพย์  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.	 หนังสือที่ระลึก	 “เปิดบ้านสาธิตศิลปากร	 ๒๕๕๕”	 	 ครบรอบ	 ๔๐	 ปี	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	๒๕๕๕		

	 ๒.	เอกสารอัดส�าเนา	ประวัตินางสาวกรองทอง		ประจักษ์จิตต์		โดยนางสุมาลี		

มงคลชัย	ทายาทเป็นผู้ให้ข้อมูล		

	 ๓.	ข้อมูลสัมภาษณ์	รองศาสตราจารย์วรพจน์		มูลพันธ์	ผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	

	 ๔.	ข้อมูลสัมภาษณ์ศิษย์เก่า	พันต�ารวจเอกส�าเริง	สวนทอง	รองผู้บังคับการ

ต�ารวจนครบาล	๘	
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รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์

เพ็ญแข  วัจนสุนทร

พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๕๙

ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาภาษาไทยแห่ง

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลงานวิชาการ

เผยแพร่ในวงการศึกษาด้านวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย เป็นนักเขียนมาตั้งแต่อายุ

๑๕ ปี มผีลงานทัง้นวนยิาย เรือ่งสัน้ บทกวี

บทวิทย ุบทโทรทศัน์ และงานแปล

	 	 	 องศาสตราจารย์	 ดอกเตอร์เพ็ญแข	 วัจนสุนทร	 (สกุลเดิมวงศ์สง่า)	 

	 	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๘	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๔๘๓	 	ที่บ้านเลขที่	 ๑๑	ต�าบลแวง	 

	 	 	 อ�าเภอสว่างแดนดิน	จงัหวดัสกลนคร		เป็นบตุรคนสดุท้องของนายวงศ์	และ

นางบาง	 วงศ์สง่า	 มีพี่	 ๘	 คน	 คือ	 นายทองปาน	 	 นางสังวาล	 	 สกุลณะมรรคา		

นางแสงทอง	โคตรเมือง		นายคล้าย		นายค�าสาย		นางบัวเครือ	สุนารักษ์		นางพัชรา		

และนายวรพจน์		วงศ์สง่า		ซึ่งส่วนใหญ่ถึงแก่กรรมไปแล้ว	คงเหลืออยู่แต่นางแสงทอง	

โคตรเมือง	เท่านั้น

ร

     เพ็ญ	แข	วงศ์สง่าไว้		 แวววรรณ

       แข	ผ่อง	นภาบรรณ		 	 ภพแผ้ว

       วงศ	์สง่า	อักษราสรรค์		 พิสุทธิ์

       สง่า	ศักดิ์	ปากกาแก้ว	 	 เก็จน�้ามณีสมัย

      เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

      ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

      ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๓๖

’
‘
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	 การศึกษาเบื้องต้น	 จบชั้นประถมปีที่	 ๔	 โรงเรียนวัดชนะสงคราม	 จังหวัด

พระนคร	 พ.ศ.๒๔๙๔	 จบชั้นมัธยมปีที่	 ๓	 โรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	

“ผดุงนารี”	 พ.ศ.๒๔๙๖	 	 จบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	 โรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดสกลนคร	

“สตรสีกลรตัน์”	พ.ศ.๒๔๙๙		เข้าศกึษาต่อวชิาชพีครทูีว่ทิยาลยัครสูวนสนุนัทา	(ปัจจบุนั

คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ชั้นสูง	 (ป.กศ.ช้ันสูง)	 พ.ศ.๒๕๐๔	 หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ประสานมิตร	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร)	 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 (ก.ศบ.)	 วิชาเอก

ภาษาไทย	 พ.ศ.๒๕๐๘	 	 แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาโทส�าเร็จการศึกษา	 M.Ed	

(Educational	 Administration)	 Utah	 State	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

พ.ศ.๒๕๑๑		ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อจนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	อักษรศาสตร

มหาบัณฑิต	 (ภาษาและวรรณคดีไทย)	ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๒๑	และ

ศึกษาต่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 Ph.D.	 (Literature	 Honorary)	 ภาษา

และวรรณกรรมจากมหาวิทยาลัย	Western	Pacific	Honolulu	ประเทศสหรัฐอเมริกา		

พ.ศ.๒๕๒๖		

	 รองศาสตราจารย์เพ็ญแขเริ่มเข้ารับราชการในต�าแหน่งครูตรี	 โรงเรียน

คณะราษฎร์บ�ารุง	๓	สังกัดกรมสามัญศึกษา	เป็นโรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดนนทบุรี	

พ.ศ.๒๕๐๕		ต่อมาได้ย้ายไปสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์	จังหวัด

พระนคร	 พ.ศ.๒๕๐๖	 แล้วย้ายไปสอนที่โรงเรียนชลกัลยานุกูล	 โรงเรียนสตรีประจ�า

จังหวัดชลบุรี	ได้เลื่อนเป็นครูโท	ใน	พ.ศ.๒๕๑๓	โดยสอนวิชาภาษาไทยเป็นเวลา	๑	ปี	

หลังจากนั้นจึงย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์โท	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 บางแสน	

(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)	 มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพตามล�าดับ	

ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	บางแสน	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย

บูรพา)	 พ.ศ.๒๕๑๙	 เล่ือนต�าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์	 สาขาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก	ใน	พ.ศ.๒๕๒๒		ต่อมาได้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	ระดับ	๙	
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ประจ�าภาควิชาภาษาไทย	ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ในมหาวิทยาลัย

เดียวกัน	 ใน	 พ.ศ.๒๕๓๓	 	 ด้วยความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ

ทางการศึกษาจึงได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวทิยาลยับรูพา			ในระหว่าง	พ.ศ.๒๕๓๔	-	๒๕๓๘		และด้วยผลงานความเชีย่วชาญ

ในวชิาภาษาไทย	จงึได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูท้รงคณุวฒุวิชิาภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยับรูพา	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยศรีปทุม	ระหว่าง	พ.ศ.๒๕๓๘	-	๒๕๔๐	

	 รองศาสตราจารย์เพ็ญแขเป็นครูภาษาไทยมาตลอดชีวิต	 ตั้งแต่สอนอยู่

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 และภายหลังย้ายไปสอนในมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถปรากฏให้เห็นในวงการครูอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	ดงัตวัอย่างผลงานทีป่รากฏ	ได้แก่	เขียนบทความประจ�าในวารสารวชิาการ	

สาขามนุษยศาสตร์		บทความทางภาษาศาสตร์	เสนอ	ณ	สมาคมภาษาแห่งชาตอิาเซยีน		

(As	anal)	มนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	เรื่อง	“Socio-Cultural	Manifestations	in	Thai	

language	Usage”		บทความทางภาษาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบภาษาถิ่นเหนือกับ

ภาษาถิ่นอีสานเสนอใน	The	Third	International	Conference	on	Austronesian	

Linguistics	ณ	บาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย		บทความเสนอ	ณ	สมาคมนักวิจัยภาษา

และวรรณคดีพ้ืนบ้านแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	 ณ	 มหาวิทยาลัย

ปักกิ่ง	เรื่อง	“วิวัฒนาการและสภาพวรรณกรรมไทย”		บทความเสนอ	ณ	มหาวิทยาลัย

ซุนยัตเซ็น	มหานครกวางโจว		เรื่อง	“การวิจัยวรรณคดีท้องถิ่นในประเทศไทย”	

	 รองศาสตราจารย์เพญ็แขมผีลงานทางวชิาการอืน่ๆ	ทีเ่ผยแพร่ในวงการศกึษา	

นับเป็นคุณูปการส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงเชิงวิชาการ	และใช้ในการประกอบ

การศึกษาด้านวรรณกรรมไทย	 คติชนวิทยา	 สังคมวิทยา	 การศึกษาด้านวิชาภาษา

และวัฒนธรรมไทย	เช่น	ต�าราการเขียน	ต�าราวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน	วิเคราะห์

งานเขียนของเนาวรัตน์	 พงษ์ไพบูลย์	 	 วิเคราะห์นวนิยายขนาดสั้นของไม้เมืองเดิม	

๓๔	เรือ่ง	ต�าราค่านยิมในส�านวนไทย	สารคดชีดุ	ฉนัรกัเมอืงไทย	(สารคดท่ีองเทีย่วเมอืง

ไทย)	สารคดีชุดโรมัญรัญจวน	(นักเขียนเยือนยุโรป	๕	ประเทศ)	สารคดีชุดจดหมาย
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จากเมืองจีน	สารคดีชุดเที่ยวพม่า	สารคดีชุดเที่ยวอินโดนีเซีย		นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย	

ได้แก่	การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู		งานวิจัยทางคติชนวิทยา		“บทแหล่

จากต�าบลแสนสุข”		วิจัยข้อสอบสัมฤทธิ์ผลภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย	งานวิจัย

“บทบาทหญิงชาย”	 	 ทัศนคติต่อการแต่งงานกับชายต่างชาติ	 	 ณ	 สถาบันการวิจัย

บทบาทหญิงและชาย	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	แคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ค.ศ.1994

	 นอกจากนั้น	รองศาสตราจารย์เพ็ญแขยังมีผลงานด้านวรรณศิลป์ปรากฏเป็น

จ�านวนมาก				ในฐานะนกัเขยีนวรรณกรรมระดบัแนวหน้าของประเทศไทย	ทัง้นวนยิาย		

เรื่องสั้น	 บทกวี	 บทวิทยุ	 บทโทรทัศน์	 และงานแปล	 โดยเริ่มงานประพันธ์ตั้งแต่อายุ	

๑๕	 ปี	 มีผลงานที่ส�าคัญ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.๒๔๙๕	 ชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับ

ประเทศ	 ประเภทนักเรียนได้รับรางวัลปากกาทองค�าจากอธิบดีกรมต�ารวจ	 เรื่อง	

“โทษของสลากกินรวบ”		ชนะเลิศประกวดเรียงความของกรมป่าไม้	เรื่อง	“ประโยชน์

ของป่า”	 ได้รับรางวัลประกวดเรื่องสั้น	 “น้องใหม่ที่สกุลไทยขอปรบมือ”	 และได้รับ

รางวลัการประกวดเรือ่งส้ันโบว์สีฟ้า	จากนติยสารสยามสมยั	พ.ศ.๒๕๐๔	เขยีนเรือ่งสัน้

และนวนิยายเผยแพร่ทางวารสารต่างๆ	 เช่น	 สยามสมัยรายสัปดาห์	 นิตยสารแม่บ้าน

การเรือน	 	 ต่อมาเริ่มเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย	 เร่ืองแรก	 คือ	

“วงกตรกั”	โดยเขยีนนวนยิายปีละหนึง่เรือ่งเป็นเวลานานถงึ	๔๐	ปี		เผยแพร่ในนติยสาร

ดังกล่าว	 ตลอดทั้งนิตยสารอื่นๆ	 เช่น	 เดลิเมล์วันจันทร์	 แม่บ้านการเรือน	 จักรวาล	

นิตยสารสายฝน	และนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์	ชุดเรื่องสั้น	ได้แก่	มองไปข้างหน้า

แลกลับข้างหลัง	คลื่นใต้น�้า	ไฟเย็น		เป็นต้น

	 รองศาสตราจารย์เพ็ญแขมีผลงานการประพันธ์นวนิยายที่สร้างชื่อเสียง	

ในนามปากกาต่างๆ	 เช่น	 เพ็ญแข	 วงศ์สง่า	 ศศิพงศ์ประไพ	 แขพิไล	 ศรีอิสาณ		

ทรรพวงศ์	 คนแก่	 	 โดยมีผลงานการประพันธ์	 นวนิยาย	 ได้แก่	 ล�าเนาสวาท	 มาลัย

รักเล่ห์	 หนึ่งในจักรวาล	 สูงเยี่ยมฟ้า	 วงกตรัก	 ทางช้างเผือก	 ไทรโยค	 ธารชมพู	

นทีพิศวาส	 ควันปืนยังไม่จาง	 มนไศล	 จ�าเลยไม่แพ้	 สร้อยสามกษัตริย์	 สนิมสังคม	

ฟ้าเปลี่ยนสี	 	ดร.ดนัย		สะใภ้หัวนอก	ฟ้าสีเงิน	 เขยบ้านนอก	ข้ามขอบฟ้า	 เทพบุตร	
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ไผ่ลอดกอ	ทิวาหวาม	ทับถวิล	ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา		พรายสายรุ้ง	บุญลาอย่าร้องไห้	

คณุผูห้ญงิ	ทางสดุท้าย	จัตรัุสชวิีต	หมูบ้่านดอกงิว้แดง	จ�าเลยลบั	วนัพรุง่นีข้องปรารถนา	

เมียหมายเลขหนึ่ง	 สวนทางสายรุ้ง	 พระอาทิตย์ข้ึนในคืนเดือนมืด	 นางงามรอบ

สุดท้าย	เวียงผาคราง	สุดฝั่งฟ้า	หน้าต่างหลายบาน	บัวสายสุดท้าย	หากโลกนี้ไม่มีคุณ	

นิสิตใหม่	ตุ๊กตาทอง	ดอกแก้วไกลสวน	ผู้ชายของคนอื่น

	 ผลงานการประพันธ์จ�านวนมากเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป	์

(บันเทิงคดี)	 ได้รับการดัดแปลงไปเป็นบทโทรทัศน์	 บทละคร	 บทภาพยนตร์	 เป็นที่

รู้จักกันแพร่หลาย	ได้แก่	เรื่องเขยบ้านนอก	ฟ้าเปลี่ยนสี	ทิวาหวาม	เมียหมายเลขหนึ่ง		

เวียงผาคราง	 ผู ้ชายของคนอื่น	 นวนิยายดังกล่าวมีทั้งเร่ืองรักแนวโรแมนติค		

เรือ่งปัญหาครอบครวั	ปัญหาวัยรุ่น	แนวคดิทางการเมอืง	แนวปรชัญา	แนวพทุธปรชัญา	

แนวธรรมะ	 ได้มีความเพียรพยายามในการปลูกฝังความเป็นนักอ่านและรักการอ่าน

ให้เยาวชนไทย	แสดงให้เห็นปัญหาของสังคมไทย	ปัญหาครอบครัว	ปัญหาเด็กวัยรุ่น		

ทีโ่ดดเด่นคือการเน้นใช้แก่นเรือ่งหรอืความคดิหลกัเพือ่สร้างค่านยิมอนัดงีามแก่เยาวชน

ตลอดทั้งผู้อ่านซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไปเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสุข	สงบ	สันติ	และร่มเย็น

	 นอกจากเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาวรรณกรรมแล้วยังได้ส่งเสริม

กจิกรรมการเขยีน	การวจิารณ์	โดยเป็นผูแ้ทนไปเสนอบทความเกีย่วกบัพฒันาการของ

วรรณกรรมไทยและการใช้ภาษาไทย	ในประเทศต่างๆ	หลายครั้ง	เช่น	มนิลา	ประเทศ

ฟิลปิปินส์	บาหล	ีประเทศอนิโดนเีซยี	กวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	เป็นต้น		นอกจากนี ้

ยังมีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน	 การอ่าน

ภาษาไทย	ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน	ทั้งในฐานะกรรมการของสมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย	 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านภาษากบัวัฒนธรรมกบันกัวชิาการชาตต่ิางๆ	หลายประเทศ		สนบัสนนุส่งเสรมิให้มี

การจดักจิกรรมเกีย่วกับภาษาและวรรณกรรมไทยเน่ืองในโอกาสต่างๆ	เช่น		วนัสนุทรภู่	

วันภาษาไทย	 สัปดาห์ห้องสมุด	 มีการประกวดเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย	

การแข่งขันโต้วาที		เสียงเพลงในล�าน�ากวี		ลอยเรือเล่นเพลง		ประกวดขับร้องเพลง

ลูกทุ่งและลูกกรุง	 ประกวดดนตรีไทย	 สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งชมรมวรรณศิลป	์	

กิจกรรมเสวนากับนักเขียน	การจัดท�าวารสาร	การก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์	การก่อตั้ง
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โครงการสังสรรค์วรรณนา	 เพื่อส่งเสริมให้รักภาษาไทย	 	 และใช้ภาษาไทยอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูล	 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวง

วัฒนธรรม	ได้กล่าวถงึรองศาสตราจารย์เพญ็แข	ไว้ในหนงัสอื	“ชีวติข้ามขอบฟ้า	๗๖	ปี	

รองศาสตราจารย์	ดร.เพ็ญแข	วัจนสุนทร	(วงศ์สง่า)”		ความตอนหนึ่ง	ว่า

 “รศ.ดร.เพ็ญแข วัจนสุนทร ได้สร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง อาทิ เรื่องสั้น ๕๐ เรื่อง  นวนิยาย ๔๕ เรื่อง  สารคดี 

๕ เรือ่ง ต�าราทางภาษา ๔ เร่ือง  บทความเกีย่วกบัวรรณคด ี บทละครวทิยแุละโทรทศัน์

อีกเป็นจ�านวนมาก  โดยใช้นามปากกาแตกต่างกันไปตามลักษณะเรื่องที่ประพันธ์  

ท่านได้สร้างสรรค์งานด้านวรรณศลิป์และได้ใช้งานนีเ้ป็นแบบอย่างแก่เยาวชน นักเรยีน 

นิสิต นักศึกษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ท่านยังเป็น 

วิทยากรบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆ มาโดยตลอด ดังนั้นท่านจึงได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติจากส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ให้เป็นผู้มีความดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์  

พุทธศักราช ๒๕๓๔…”

 นายสมาน  สรรพศรี 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งคณบดี	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยบูรพา		ได้กล่าวค�าไว้อาลัยในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง	ว่า

 “ครั้งที่ท่านอาจารย์เพ็ญแขเป็นคณบดี สิ่งที่ผมสามารถประมวลแนวคิด

หลักคิดของท่านอาจารย์เพ็ญแข วัจนสุนทร ท่านใช้การบริหารโดยผ่านบุคลิกภาพ

แบบภาวะผูน้�า การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมผ่านการประชมุ  มวีาทศลิป์โน้มน้าวให้ร่วมกัน

ท�างาน บางครั้งท�างานผิดพลาดหรือมีปัญหาท่านจะเสนอแนะให้ค�าปรึกษาเสมือน

ญาติผู้ใหญ่ การสอนที่เตือนสติผมครั้งแรกคือ การรับข้อมูลจากใครมาก็ตาม ให้ฟังหู

ไว้หู การรับข้อมูลด้านเดียวอาจจะตกเป็นเคร่ืองมือของผู้ที่ไม่หวังดีกับเรา และจะ

ท�าให้เราเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีติดตัวเราตลอดไป อาจารย์ให้ความส�าคัญกับระเบียบ

กฎเกณฑ์ของทางราชการเสมอ  การร่างหนงัสอืราชการ ส�านวนการส่ือสารด้านภาษาต้อง

ถกูต้องตามหลกัสารบญัและเขยีนพมิพ์ให้ถกูต้อง ท่านให้ค�าแนะน�าสอนว่า ถ้าจะท�างาน

ดา้นบริหารตอ่ไปต้องมหีลายทักษะ เชน่ ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นสิง่
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ส�าคัญ ต้องรักการอ่านหนังสือ อ่านมากๆ อ่านทุกแนว อ่านมากรู้มาก ทันคน ทันโลก 

ให้ฝึกการสื่อสาร วาทการ การพูด การน�าเสนอความคิด มีความส�าคัญมาก…”

	 	 รองศาสตราจารย์เพ็ญแขได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 

ทีส่�าคัญได้แก่	ได้รบัเขม็ทองค�าเชดิชเูกยีรตศิษิย์เก่าดีเด่นของสมาคมศษิย์เก่าวทิยาลยั

ครูสวนสุนันทา		รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	๘	วิทยาเขต	

โล่เกียรติคุณ	 Out	 Standing	 Student	 ของ	 Utah	 State	 University	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ค.ศ.1968		รางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากส�านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๔	 รางวัลสตรีตัวอย่าง	 สาขาพัฒนา

การศึกษา	และส่งเสริมวัฒนธรรม	ประจ�าปี	๒๕๔๔	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาภาษาไทย	มหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.๒๕๔๘		รางวัลครอบครัวประชาธิปไตย

ตัวอย่าง	ประจ�าปี	๒๕๔๙	

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 มหาวชิรมงกุฎ	

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา																																																																																																																

	 รองศาสตราจารย์เพ็ญแข	สมรสกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดอกเตอร์เฉลิมวงศ์	

วัจนสุนทร	มีบุตร	๓	คน	คือ	นางทรรพวงศ์	 	ณ	ถลาง	 	นายชูวงศ์	 	และนางสาว

ฐาปนวงศ์		วัจนสุนทร

	 รองศาสตราจารย์เพญ็แข	ได้เข้ารักษาอาการเจ็บป่วยทีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลยั

บรูพา	จงัหวัดชลบรุ	ี	และถงึแก่อนจิกรรมด้วยภาวะปอดตดิเชือ้		เมือ่วนัที	่๑๒	ธนัวาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุได้	๗๖	ปี		๔	เดือน		๒๔	วัน	

นายยุทธ โตอดิเทพย์   

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.	 หนังสือ	 “ชีวิตข้ามขอบฟ้า	 ๗๖	 ปี	 รองศาสตราจารย์	 ดอกเตอร์เพ็ญแข		

วัจนสุนทร		(วงศ์สง่า)”

	 ๒.	สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมนางกนกวลี	 	พจนปกรณ์	นายกสมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย		วันที่	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๐
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รองศาสตราจารย์ 

ดอกเตอร์วีระ  สัจกุล

พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๕๘

รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังเกษียณอายุราชการ เป็นอธิการบดี

คนแรกของสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้มีผลงาน

ออกแบบและผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม

ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ

	 	 	 องศาสตราจารย์	 ดอกเตอร์วีระ	 	 สัจกุล	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	

	 	 	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 ที่อ�าเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 เป็นบุตรคนที่	 ๒	 ของนายต่อ	

	 	 	 นางเกีย้ว		สจักลุ		มพีีน้่องร่วมบดิามารดา	๒	คน	คอื	พลตร	ีศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	นายแพทย์วิบุล		และนายวิสุทธิ์		สัจกุล

	 รองศาสตราจารย์วีระ	เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา	ที่โรงเรียนสมถวิล	ราชด�าริ	

กรุงเทพมหานคร	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕		ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย

วิชาการศึกษาปทุมวัน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๐๕		จากนั้นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 พลตร ีศาสตราจารย์เกียรตคุิณ นายแพทย์วิบุล  สจักลุ	พีข่องรองศาสตราจารย์

วีระ	ได้เขยีนค�าไว้อาลยัไว้ในหนงัสอืทีร่ะลกึงานพระราชทานเพลงิศพ	รองศาสตราจารย์

ดร.วรีะ		สจักลุ	ถงึความเอาใจใส่ในการศกึษาเล่าเรยีน	ความตอนหนึง่ว่า	

   “บู๊เป็นลูกคนที่ ๒ ในจ�านวน ๓ คนของคุณพ่อต่อ - คุณแม่เกี้ยว  สัจกุล  

เรา ๓ คน เติบโต สนุกมาด้วยกัน และรักใคร่สนิทสนมกันเพราะพ่อและแม่ได้อบรม

ร
’

‘
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สั่งสอนเราตลอดเวลา ให้มีความรักใคร่สมานฉันท์กัน เรา ๓ คนพี่น้องเรียนหนังสือ

ในโรงเรียนเดียวกันมาตลอดตั้งแต่ชั้นประถม (โรงเรียนสมถวิล) ถึงมัธยม (โรงเรียน

สาธิต มศว.ปทุมวัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย บู๊เลือก          

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งน�าความภาคภูมิใจมาให้พ่อ

และแม่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นแววและความรักชอบงานด้านนี้ของบู๊มาตั้งแต่เด็ก 

ระหว่างเป็นนิสิตสถาปัตย์ฯ นั้น บู๊มีความสุขและสนุกกับงานออกแบบและโปรเจ็ค

ที่ได้รบัมอบหมายจากอาจารย์ และเมือ่ได้รบัมอบหมายจากพ่อให้ออกแบบบ้าน (หลงัที่

ยังอยู่ในปัจจุบัน) ในขณะที่ยังศึกษาอยู่ ในครั้งนั้นอีกเช่นกันที่บู๊ได้แสดงความสามารถ

ที่ท�าให้พ่อพอใจเป็นอย่างมาก เพราะได้แบบบ้านที่ทันสมัยในขณะน้ัน และยังคง

คลาสสิคถึงปัจจุบันนี้”

	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยม)	

และได้เข้ารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ตรี	 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากนั้นไปศึกษาต่อปริญญาโท 

ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้รับปริญญา	 Master	 of	

Architecture	 (Urban	 Design)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 ต่อมาได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

จบ	Doctor	of	Architecture	(Facility	Development)	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๕	และก่อน

เกษยีณอายุราชการ	รองศาสตราจารย์วรีะยงัได้รบัปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรดษุฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	อีกด้วย

	 ตอนหนึ่งของประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในโอกาสมอบปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 แก่

รองศาสตราจารย์วีระ	 ที่ได้น�ามาลงไว้ในหนังสือที่ระลึกเล่มเดียวกัน	 แสดงให้เห็นถึง

ผลงาน	และบุคลิกภาพที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ของรองศาสตราจารย์วีระ	ดังนี้

   “รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สัจกุล เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์และเป็นที่

ยอมรับ ทั้งด้านวิชาการและการเสียสละเพื่อสังคม เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และใช้วิสัยทัศน์

ด้วยความพยายาม เพื่อขับเคล่ือนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างสันติจนเป็นที่
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ยอมรับในวงการศึกษาและหมู่ข้าราชการโดยทั่วไป ด้วยความรู้ความสามารถและ

คณุปูการต่อประเทศชาตแิละประชาชนดงักล่าว สภามหาวทิยาลัย จึงมมีติเป็นเอกฉันท์     

ให้ประสาทปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่

มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป”

	 ชีวิตราชการของรองศาสตราจารย์วีระ	 เจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	 ได้ด�ารง

ต�าแหน่งและรับผิดชอบงานส�าคัญต่างๆ	คือ	พ.ศ.	๒๕๑๗	-	๒๕๒๑	 เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ต่อมาท่ีคณะสถาปัตยกรรมแห่งนี้	

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 -	 ๒๕๓๕	 รองศาสตราจารย์วีระได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองคณบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 -	 ๒๕๓๖	 เป็นรองประธานสาขาวิชาเคหการ	

พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๙	เป็นหวัหน้าภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์		พ.ศ.	๒๕๔๑	-	๒๕๔๓											

เป็นประธานสาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง		เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร	Cultural	

Management	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย	 พร้อมกันนั้น	

ใน	พ.ศ.	๒๕๔๒	-	๒๕๔๓	 เป็นหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและวิจัย	พ.ศ.	๒๕๔๓	- 

๒๕๔๗	 	 เป็นกรรมการสภาสถาปนิก	 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานของ 

ผู้ขอเลื่อนประเภทสถาปนิก	๔	สาขา		พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๔๖	เป็นกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 -	 ๒๕๔๙	 

เป็นรองอธกิารบด	ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		และเกษยีณอายรุาชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๙ 

จากนัน้	พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๕๖	เป็นอธกิารบด	ีสถาบนัอาศรมศลิป์		พ.ศ.	๒๕๕๐	-	๒๕๕๓ 

เป็นประธานคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชพี	สภาสถาปนกิ		และ	พ.ศ.	๒๕๕๓	- 

๒๕๕๕	เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง	(พวด.)

 ผลงานด้านวิชาการภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	เฉพาะทีส่�าคญัๆ	มดีงันี้		

พ.ศ.๒๕๓๒	 เป็นกรรมการร่างหลักสูตรเทคนิคสถาปัตยกรรม	 วิทยาลัยครูพระนคร		

พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๔๐	เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		พ.ศ.	๒๕๓๖	เป็นกรรมการตัดสิน

ประกวดแบบอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	สาขาเชียงใหม่	สาขาสุราษฎร์ธานี	และ		

สาขานครราชสมีา		พ.ศ.	๒๕๔๒	เป็นผู้ทรงคณุวฒุปิระเมนิผลงานเพือ่ขอเลือ่นต�าแหน่ง
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ข้าราชการกองออกแบบ	กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม		พ.ศ.	๒๕๔๓	เป็นกรรมการ

ประเมนิหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยรังสิต

พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 -	 ๒๕๔๗	 เป็นกรรมการสภาคณบดี	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 -	 ๒๕๕๐	 เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

โครงการประกวดแนวความคิดอนุสรณ์สถาน	 เหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ		

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ	 อาจารย์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		

และ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เป็นกรรมการตัดสินประกวดแบบสถานบริการปฐมภูมิ	 ของ					

ส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์	และ	ส�านกัวจิยัสงัคมและสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ

 ผลงานด้านบริการสังคม	ที่ส�าคัญมีดังนี้		พ.ศ.	๒๕๓๙	-	๒๕๔๑	เป็นอุปนายก

ฝ่ายวชิาการ	สมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์		พ.ศ.	๒๕๔๒	-	๒๕๔๓	นายก

สโมสรโรตารี่ลุมพินี		พ.ศ.	๒๕๔๓		เป็นกรรมการด�าเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียน

สถาปัตยกรรมแห่ง	 ARCASIA	 (ARCASIA	 School	 of	 Architecture)	 ในสมาคม

สถาปนิกสยามฯ		พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๔๘	เป็นนายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมชิแิกน		

และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นกรรมการสรรหาคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	 	 และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง

 ผลงานออกแบบที่ส�าคัญ	ได้แก่			พ.ศ.	๒๕๓๑	อาคารจามจุรี	๔	(ส�านักงาน

อธิการบดี)	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ศาลาธนารักษ์	 กรมธนารักษ	์	

พ.ศ.	๒๕๔๔	โรงงานกาแฟเขาช่อง	สมทุรปราการ		พ.ศ.	๒๕๔๗	อาคารศนูย์คอมพวิเตอร์	

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การไฟฟ้านครหลวง	 เมืองทองธานี	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

อาคารเรียนปฏิบัติการ	 ๖	 ชั้น	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ถนนบางนา	 -	

ตราด		และ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

 ผลงานวิจัย	 ซึ่งรองศาสตราจารย์วีระท�าเองและร่วมกับคณะ	 มีมากกว่า	

๓๐	 เรื่อง	 อาทิ	 การวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตกรุงรัตนโกสินทร์				

การวิเคราะห์องค์ประกอบเมืองด้านกายภาพในเขตกรุงรัตนโกสินทร์	 ต�าแหน่งที่ตั้ง
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และความสัมพันธ์ต่อเนื่องของ	วัง	วัด		สถาบัน	ราชการ	บ้าน	ตลาด	คลอง	สะพาน	

และถนน			โครงการอนรุกัษ์ชมุชนโบราณในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื			โครงการศกึษา	

ผงัแม่บทสภากาชาดไทย	(บริเวณจุฬาลงกรณ์สภากาชาด)			โครงการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ชุมชน	“อัมพวา”		จังหวัดสมุทรสงคราม		แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และ

พัฒนาสภาพแวดล้อม	แม่น�้าและล�าน�้า		สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออก			โครงการศึกษา

การใช้ประโยชน์ที่ดินใต้ทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ฯลฯ

	 รองศาสตราจารย์วรีะมคีวามสนใจมากเป็นพเิศษในเรือ่งการวาดภาพลายเส้น	

หรอืภาพสเกต็ซ์	ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการศกึษาวชิาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทกุครัง้ทีเ่ดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ	ทีค่วรบนัทกึไว้ในความทรงจ�า	รองศาสตราจารย์วรีะ

จะบันทึกไว้ทั้งที่เป็นตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือสวยงาม	 อ่านง่าย	 พร้อมกับมี

ภาพประกอบ	นับเป็นการฉายแววสถาปนิกมาตั้งแต่วัยเยาว์

	 นอกจากมีพรสวรรค์ทางด้านสเก็ตซ์ภาพดังกล่าวแล้ว	 รองศาสตราจารย์วีระ 

ยังมีความสามารถในการวาดรูปการ์ตูนประกอบเร่ืองราวในหนังสืออีกด้วย	 ดังที	่

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กรรณิการ์  สัจกุล	ผู้เป็นภรรยา	เขียนเล่าไว้ในหนังสือ

ที่ระลึกเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “…เราได้ฟังวิทยุประกาศว่า องค์การ UNESCO ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 

เป็นปีสากลแห่งหนงัสอืเดก็ เมือ่คยุกนัในรถ ปรกึษากนัไปมาว่าจะแต่งนทิานเดก็ส่งเข้า 

ประกวดกับเขาบ้าง เพราะเป็นครูสอนชั้น ป.๓ - ๔ - ๕ - ๖ รร.สาธิตจุฬาฯ อยู่แล้ว 

หลายปี พ่อบู๊ที่แสนดีก็เห็นดีเห็นงาม อาสาจะช่วยเขียนการ์ตูนให้… 

 ในเรื่อง เป็นครอบครัวกระต่าย และครอบครัวแมว เป็นเพื่อนบ้านกัน พ่อบู๊ 

ลงทุนลงแรง ลงสีสันสวยงาม และส่งเข้าประกวดทันเวลาพอดี… ผลการประกวด

หนังสือส�าหรับเด็กของ UNESCO ได้ประกาศผลออกมาแล้ว เราสองคนเป็น ๑ ใน ๕ 

ที่ได้รับรางวัล อีก ๔ ท่านเป็นนักเขียนหนังสือส�าหรับเด็ก  ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรา 

และอยู่ในแวดวงวรรณกรรมส�าหรับเด็กทั้งสิ้น… หนังสือส�าหรับเด็กทั้ง ๕ เล่ม   ได้รับ

การยกย่องและอนญุาตให้เป็นหนงัสืออ่านประกอบส�าหรบัเดก็ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ใน ปี ๒๕๑๖”
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	 ตลอดระยะเวลาของการท�างานทั้งในและนอกราชการ	รองศาสตราจารย์วีระ

มีความเอาใจใส่ต่องาน	 เสียสละ	 ทุ่มเทชีวิตเพื่อความส�าเร็จของงาน	 ดังนั้น	 จึงมี

ผูร่้วมงานจ�านวนมากแสดงความเหน็และชืน่ชมต่อการปฏบัิตงิานของรองศาสตราจารย์วีระ

ไว้ต่างกรรมต่างวาระ	 ตัวอย่างที่	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค�้า	 นิสิตรุ่นพี ่

ที่ร่วมงานกัน	ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันตอนหนึ่งว่า

 “…จากการเป็นคนพูดน้อยแต่หนักแน่น เอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงาน 

โดยไม่เคยให้ร้ายผู้ใด แม้บางครั้งจะมีการกล่าวถึงบุคคลบางคนบ้างก็จะเป็นเรื่องที ่

เกี่ยวกับเนื้องานโดยตรง ผมจึงไม่สงสัยว่าเหตุใด บู๊จึงสามารถ “command respect” 

เอาจากผู้อื่นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องข่มขู่ออกงิ้วเอากับใคร… 

 นอกจากท�างานหนกัแบบจีต้ดิงานแล้ว บูย๊งัเป็นผูยึ้ดมัน่หลกัการ มีใจยุติธรรม

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ เมื่อผมมีหน้าท่ีเสาะหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อ

เลื่อนต�าแหน่งทางวิชาการท้ังของมหาวิทยาลัยและของหน่วยราชการระดับสูง ก็ได้

ก๊วนบูใ๊ห้ช่วยอ่านผลงานในสายความเชีย่วชาญของบูอ๊ยูเ่สมอ แม้บางคร้ังผลงานเฉพาะ

บางงานที่หาผู้อ่านตรงเนื้อหาไม่ได้ ต้องหาคน “สาขาข้างเคียง” มาอ่าน เมื่อบอกบู๊ 

ก็ให้ความอนุเคราะห์ทุกครั้ง จะปฏิเสธก็เป็นเรื่องไม่ข้างเคียงจริงๆ บู๊เป็นคนอ่านงาน

ละเอียด แม้จะท�าการประเมินด้วยเข้มงวด แต่ก็ยุติธรรม โดยเฉพาะการประเมิน

ข้าราชการ บู๊จะมองไปถึงสถานภาพของหน่วยงาน   ที่ผู้ขอประเมินด้วยว่ามีธรรมชาติ

ที่เอื้อให้ผู้ขอผลิตงานวิชาการได้เต็มท่ีมากน้อยเพียงใด และที่ส�าคัญ งานชิ้นใดที่

บกพร่อง บู๊ก็จะเขียนประเด็นอย่างละเอียดชัดเจนด้วยลายมือที่สวยงาม เพื่อให้ผู้ขอ

ประเมินน�าไปปรับปรุงแก้ไขด้วยใจที่เมตตาเสมอ งานชิ้นสุดท้ายที่บู๊ช่วยคือ ช่วงก่อน

เข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายนี้เอง…จึงกล่าวได้ว่า บู๊เป็นคนที่ต้ังใจท�าประโยชน์แก่

ประเทศชาติจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียว…”

	 ในแง่ของความเป็นครู	ดอกเตอร์ธิติรัตน์  วิศาลเวทย์ ศิษย์ผู้หนึ่ง	 เขียนถึง

รองศาสตราจารย์วีระ	ในฐานะ	“ครูผู้ให้”	ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

 “ผมท�างานกับ “พี่บู๊” ตั้งแต่แรกเข้ารับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้วยความหลงตัวเองของหนุ่มไฟแรงอัดแน่นด้วยความรู้จากต่างประเทศ เมื่อลงมือ
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ท�างานจริง… เริ่มรู้ตัวเองว่ายิ่งใหญ่แต่เพียงความคิดในต�ารา แต่ท�างานไม่เป็นเลย… 

ทุกอย่างไม่ใช่ชีวิตจริง ผมต้องเริ่มเรียนกันใหม่ “พี่บู๊” สอนผมอย่างหนักหน่วงสมชื่อ 

“พี่บู๊”  ซึ่งต่างคนมีบทบาทและรู้จักกันในแง่มุมต่างๆ แม้งานในหน้าที่จะหมุนเวียน

กันไปไม่ซ�้า แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือ “ความรักความหวังดี” ในแววตาของ “พี่บู๊” 

ที่ผมสัมผัสได้ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย… 

 ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไม่มีในต�าราเรียน แต่เป็นความรู้ความเข้าใจ

และสามารถท�าได้จริง จากการค่อยๆ สอน ค่อยๆ ว่ากล่าว จากพี่ชายที่แสนดีคนนี้ 

มาตลอดเวลา ๓๐ ปี ที่ท�างานร่วมกันมา “พี่บู๊” คือค�าตอบ ไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหนา

เพียงใด จะไม่มีแม้สักครั้งเดียวที่ผมจะไม่ได้รับรอยยิ้มที่อบอุ่น  ได้ยินเสียงที่นุ่มนวล

และทางออกของปัญหาที่ทุกคนยอมรับได้… 

 เมื่อท�างานกับท่านรองอธิการบดี ดร.วีระ  สัจกุล ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะสอน

ผู้ร่วมงานทุกคน ทุกหน่วยงานให้ท�างานร่วมกัน “เรา” มาช่วยกันท�างาน ช่วยกัน

แก้ปัญหา มีอะไรต้องช่วยกัน… 

 พี่บู๊เป็นคนพูดน้อย ต่อยหนัก แต่จริงใจ หวังดีมีน�้าใจกับทุกคน มีอุดมการณ์

และความตัง้ใจสงูมาก มัง่คัง่ไปด้วยจติส�านกึของ “เพชรชมพจูฬุาฯ” ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ…”

 ดุษฎี  ทายตะคุ	สถาปัตย์	จุฬาฯ	รุ่น	๒๕๑๔	ศิษย์ผู้หนึ่ง	กล่าวไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน	 แสดงให้เห็นวิธีการสอนของรองศาสตราจารย์วีระ	 ที่เปี่ยมด้วยความรัก

ความเมตตาต่อศิษย์	ความตอนหนึ่งว่า

 “อ.พี่บู๊ มีใจเป็นครู ในขณะท่ีมีวิธีสอนแบบเป็นพี่ที่น่ังอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคน 

ในวิชาปี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ได้เรียนวิชาสเก็ตซ์และดีไซน์ฟัน (Design Fundamental) 

ทกุบ่ายวนัองัคารและวนัศกุร์ ตลอดเวลาการสอน อ.พีบู่เ๊สาะหาต้นแบบมาให้เรา - นสิติ 

๘๖ คน ได้ท�าการฝึกตา ฝึกมือ ฝึกใจ สเก็ตซ์แบบ Still life ทั้งที่เป็นวัตถุและเป็น 

คนจรงิๆ ซึง่มรีอยยบัย่นของชวีติเตม็ตวั ท่ีมาจากชมุชนสะพานเหลอืง อ.พีบู่ ๊สอนให้เรา 

ได้รู้จักดินสอ 2B  4B  6B และดินสอถ่าน รวมทั้งการลงน�้าหนักมือในเส้นสาย

ที่สโตรกลงไปให้เกิดเป็นรูปร่าง แสง เงา เกิดเป็นภาพ ๓ มิติ บนงานเขียน ๒ มิติ 

อ.พีบู่ ๊ท�าให้วชิานีน่้าทึง่มากๆ โดยการสาธติเขยีนรปูของพีบู่ ๊ทัง้การเลง็พนิจิไปทีต้่นแบบ 
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ค�าอธบิายทีพ่ดู และการจบัดนิสอขดีเขยีนเส้นสายตามน�า้หนักมอืที่ไม่เท่ากัน และตาม

ความจงใจให้เกิดภาพที่อยากให้เห็นของอาจารย์ เป็นกิริยาพริ้วไหว งดงาม ผ่อนคลาย 

สบายๆ น่าทึ่งจริงๆ…

 อ.พี่บู ๊ ให้เราเสาะหาวัสดุต่างๆ มาท�างานตอบโจทย์ตามโปรแกรม เช่น 

เอาท่อนไม้มาสะกัด แกะ ขัด ฯลฯ ให้เป็น Sculpture ตั้งโต๊ะอย่างมีความหมาย 

มันยากตรงท�าให้มีความหมาย… เราก็คิด คิด คิด คิด และ คิดถึงความหมายที่ 

Sculpture นั้นจะแสดงออกมา บางครั้ง อ.พี่บู๊ ก็ให้เราตัดกระดาษ และเจาะ พับ ฯลฯ 

ตามวิธีที่เราจะสรรหามาได้ ให้เป็นแผงกันแดด โจทย์นี้เราต้องใช้จินตนาการกันสุดๆ 

บางทีก็ได้โจทย์เก๋ไก๋ สะท้อนตัวตนที่น่าภาคภูมิใจของนิสิตแต่ละคน คือ อ.พี่บู ๊  

ให้เราหามันเทศมาแกะเป็นลายเซ็นหรือโลโก้ของนิสิตแต่ละคน จนได้ตรายางมันเทศ

มาจุ่มหมึกจีนสีแดงแล้วพะยี่ห้อส่งอาจารย์ ดังนั้น การเรียนกับ อ.พี่บู๊  จึงเป็นกิจกรรม

การเรียนรู้ที่สนุกมากๆ แล้วความคิด จินตนาการ และฝีมือของเราทุกคนก็ได้รับ

การฝึกปรอื และพฒันาขึน้เรือ่ยๆ ด้วยตนเองตามแนวทางที ่อ.พีบู่ส๊อนจนเป็นรากฐาน

ที่แน่นหนาให้เราได้พัฒนาตนไปเป็นสถาปนิก นักออกแบบได้สารพัด…”

	 ขณะเดียวกัน	ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ		ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง	คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ศษิย์ของรองศาสตราจารย์วรีะอกีคน

หนึง่	กล่าวถงึเทคนิคการบรหิารงานทีถ่อืเป็นแบบอย่างทีด่	ีไว้ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนัว่า

 “อาจารย์บู๊ เป็นผู้มีคุณูปการยิ่งของการบูรณาการศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม 

และการผังเมือง ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ท่านเป็นผู้ผลักดันส�าคัญที่ท�าให้เกิดหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ขึ้นที่คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในสมยัทีท่่านเป็นคณบดโีดยบรูณาการ

ศาสตร์ทั้งสถาปัตยกรรม และการผังเมืองเข้าด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุนการก่อตั้ง

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง หรือ Urban Design Development Center (UddC) 

ขึน้ทีภ่าควชิาการวางแผนภาคและเมอืง น้อยนกัทีอ่าจารย์ในต�าแหน่งบริหารของคณะฯ 

จะมีนโยบายอันชัดเจน และที่ส�าคัญได้ลงมือจริงในการท�าลายก�าแพงภาควิชา 

เพือ่ให้เกดิอาศรมทางความรู้เร่ืองเมอืงและชมุชนอย่างแท้จรงิ โดยปราศจากกรอบของ
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หน่วยงานมาบงัคบั จ�าได้เสมอว่า อาจารย์บูใ๊ห้ก�าลงัใจอาจารย์ทกุคนทีท่�างานเร่ืองเมอืง

ตลอดเวลา ทั้งตัวเองและเพื่อนอาจารย์ที่ภาควิชาฯ ล้วนได้รับทั้งจดหมาย อีเมล์ และ

โน้ตด้วยลายมอืสวยๆ ของอาจารย์สม�า่เสมอในทกุโอกาส อาจารย์ได้แต่บอกให้เข้มแขง็ 

เสียสละ ท�าตัวเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจท�างานเรื่องเมืองและชุมชน โดยหวังผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง แม้แต่ในวันสุดท้ายที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์ที่เตียง

ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์บู๊ยังบอกให้พวกเราสู้สู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

โดยไม่ต้องแบ่งฝ่ายว่าใคร  มาจากศาสตร์ไหน…”

	 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	พ.ศ.	 ๒๕๔๙	-	๒๕๕๖	รองศาสตราจารย์วีระ

ยังได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันอาศรมศิลป์
*
	 ได้ฝากผลงาน

ไว้มาก	 ดังที่รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร  นิยม	 เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่งว่า

 “…นอกจากนี้ การที่เราร่วมเรียนรู้กันเป็นประจ�า ในรูปแบบต่างๆ เปลี่ยนไป

ไม่ซ�้า ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ปัญหาของสถาบันในตอนนั้นก�าลังเผชิญอะไร… พี่บู๊จะช่วย

เติมเต็มให้แก่พวกเราอย่างเปิดใจเสมอ แม้จะเป็นผู้น�าสูงสุดของสถาบัน แต่ท่านกลับ

แสดงท่าทีน้อมใจใคร่ครวญที่ตนเองอย่างเปิดเผย ดังที่ท่านบันทึกเป็นลายมือตัวใหญ่

ว่า “ท�าอย่างไรเราจะแก้ปัญหาการท�างานของเราเองโดยไม่ตดัพ้อต่อว่า ตดิกบัอยูก่บั

ระบบการบรหิารทีย่งัไม่คล่องตวั ไม่เป็นระบบทีช่ดัเจน เปล่ียนทัศนะ เปล่ียนวธิที�างาน 

อย่างน้อยใจ ถ้าเราเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทางเลือกทีต้่องการสร้างความเปลีย่นแปลง 

เราจะคิด จะท�าอย่างเดิมไม่ได้ อย่าท�าตัวเองเป็นภาระ”... แน่นอนพี่บู๊เองบางครั้ง

ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเรายังมีสติควบคุมสถานการณ์กันได้เป็นปกติอยู่หรือไม่ เช่นเมื่อเรา

ก้าวเข้าสู่ความสลับซับซ้อนและการถูกตรวจสอบมาตรฐานโดยหน่วยงานประเมิน

*	 สถาบันอาศรมศิลป์	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษา	 ซึ่งเป็นสถาบัน

	 อุดมศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้

	 อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง	 โดยมูลนิธิโรงเรียน

	 รุ่งอรุณ	และตั้งอยู่ในโรงเรียนรุ่งอรุณ	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร
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ทั้งภายใน ภายนอก ท่านก็จะช่วยเป็นอีกสายตาหนึ่งที่มองเราจากระยะไกล และให้

ข้อแนะน�า เตือนสติ มิให้ประมาทพลาดพลั้งได้…”

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 มหาวชิรมงกุฎ	

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 รองศาสตราจารย์วีระ	สมรสกบั	นางสาวกรรณกิาร์		มณดีษิฐ์	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๕	

มีบุตร	๑	คน	คือ	นางปริญญ์		โชติกเสถียร

	 รองศาสตราจารย์วีระ	 นับว่าเป็นผู้มีสุขภาพดีมาโดยตลอด	 เมื่อต้นปี	 ๒๕๕๕	

เริม่มโีรคร้ายเข้ามาเบยีดเบยีน	และทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ขัน้ทีส่าม

ตอนปลาย	แต่ก็ได้ก�าลังใจจากกัลยาณมิตร	โดยเฉพาะความชื่นใจเป็นพิเศษคือ	แจกัน

พระราชทาน	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แม้จะได้รับ

การรักษาอย่างดียิ่งจากแพทย์ผู้ช�านาญการ	 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 และ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ตามล�าดับก็ตาม	ก็ไม่สามารถเอาชนะโรคร้ายนี้ได้	 ในที่สุด

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่		๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๘		สิริอายุได้		๖๙	ปี		๕	เดือน	๑๗	วัน

นายยุทธชัย  อุตมา  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 “วีระ		สจักลุ”	หนงัสอืทีร่ะลกึงานพระราชทานเพลงิศพ	รองศาสตราจารย์	

ดร.วีระ		สัจกุล		ม.ว.ม.,	ป.ช.	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๘		ณ	เมรุวัดธาตุทอง	เขตวัฒนา	

กรุงเทพมหานคร

	 ๒.		รองศาสตราจารย์	ดอกเตอร์กรรณิการ์		สัจกุล		ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โชติ  ปุ้งเผ่าพันธ์

พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๕๗

“ครูไร้อบาย” แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง ผู้เน้น “การปฏิบัติให้ดู

อยู่ให้เห็น ท�าเป็นตัวอย่าง”

	 	 	 ช่วยศาสตราจารย์โชต	ิปุง้เผ่าพนัธ์		เกดิเมือ่วนัที	่๕	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๔๙๒

	 	 	 ณ	 บ้านไผ่ด�า	 ต�าบลทองเอน	 อ�าเภออินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เป็นบุตร

	 	 	 คนที่	 ๒	 ของนายนิคม	 และนางทอง	 ปุ้งเผ่าพันธ์	 มีพี่	 คือ	 นางร�าเพย

	 	 	 พวงประทุม	 (ถึงแก่กรรม)	 	 มีน้อง	 ๔	 คน	คือ	 นางรุจี	 	 กัลยานมิตตา		

นางสาวนงนุช		นายไพฑูรย์	(ถึงแก่กรรม)	นางประทุม	อูปแก้ว		และมีพี่ต่างบิดา	คือ	

นายสมพงษ์		และ	นางสาวอ่อน	เอดาศัย	(ถึงแก่กรรม)

ผู้

	 	 	 “...เคยเฟื่องเรืองวิโรจน์		 ผศ.โชติ	ปุ้งเผ่าพันธ์

	 	 คุณธรรมอเนกอนันต์		 ท่านเคยท�าหนุนน�าพา

									 เสงี่ยมจิต	สงบจัด		 	 และเคร่งครัดวิปัสสนา

	 	 พุทธธรรมน�าชีวา		 	 พิสุทธิ์เลิศประเสริฐศรี

									 คือครูผู้อุทิศ		 	 สั่งสอนศิษย์ให้เด่นดี	

	 	 กี่รุ่นกี่รุ่นมี		 	 ส�าเร็จพร้อม	ณ	จอมบึง...”		

     อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

’‘
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								เข้าเรยีนชัน้ประถมทีโ่รงเรยีนวดัไผ่ด�า	(ปัจจบุนั	คอืโรงเรยีนวดัไผ่ด�า	มติรภาพ	

๑๘๓)	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี		จบชั้นประถมปีที่	๔	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๒		แล้วเรียน

ต่อชั้นมัธยมปีที่	๑	ที่โรงเรียนอินทร์บุรี	(วัดดงยาง)		(ปัจจุบันคือโรงเรียนอินทร์บุรี)		

อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี		จบชั้นมัธยมปีที่	๓	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๕		จึงเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม	 อ�าเภออินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี		

เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๒	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 	 แล้วย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียน

ผะดุงศิษย์พิทยา	กรุงเทพมหานคร	จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๘		จากนั้น

เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)								

ได้ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	 ใน	พ.ศ.	๒๕๑๐	และได้ประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.ชั้นสูง)	(สังคมศึกษา)	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๒		เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนเรศวร)	 

ส�าเร็จการศึกษา	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๕	 	 ระหว่างท�างานได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท		

(บริหารการศึกษา)	ที่	M.B.	Patel	College	of	Education,	Sardar	Patel	University	

ประเทศอินเดีย		ส�าเร็จการศึกษา		ใน	พ.ศ.๒๕๒๑		

		 ผูช่้วยศาสตราจารย์โชต	ิเข้ารับราชการทีโ่รงเรียนบ้านร่องน�า้	อ�าเภอสนัป่าตอง	

จังหวัดเชียงใหม่	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 	 สอนได้เพียงปีเดียว	 ก็โอนมาเป็นอาจารย์ที่

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)	 ใน	 

พ.ศ.	๒๕๑๗	ได้ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	

ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม	 (ป.ป.)	 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 

(ป.กศ.ชัน้สงู)	และปรญิญาตร	ีผูช่้วยศาสตราจารย์โชตไิด้พฒันาการเรียนการสอนและ

ริเริ่มโปรแกรมการสอนที่ท�าให้นักศึกษาได้ความรู้กว้างขวาง	 	 ต่อมาได้ท�าหน้าที่เป็น

รองหัวหน้าส�านักงานอธิการ	 ใน	 พ.ศ.๒๕๒๒-พ.ศ.๒๕๓๒	 และเป็นหัวหน้าแผนก

ธุรการ	 และแผนกเลขานุการ	 ใน	 พ.ศ.๒๕๒๕	 และ	 พ.ศ.๒๕๒๘	 	 เมื่อได้ต�าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ระดบั	๘	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๔		แล้วได้ท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าภาควชิาพืน้ฐาน

การศกึษา	ใน	พ.ศ.๒๕๓๕	นอกจากนีย้งัท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีพ่สัด	ุคณะวชิาครศุาสตร์ 

และหั วหน ้ าฝ ่ ายจ ริยธรรมศูนย ์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุ รี 	 ในป ี เดี ยวกัน		
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ	 ได้มุ่งมั่นพัฒนาทั้งงานในวิทยาลัย	 และงานอื่นที่เก่ียวข้อง

อย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.๒๕๕๒			

	 นอกจากน้ี	ผูช่้วยศาสตราจารย์โชตยิงัเข้ารบัการอบรมเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การจัดการเรียนการสอน	เช่น	อบรมวิชาโยคะ	จากประเทศอินเดีย	พ.ศ.	๒๕๒๑	อบรม

การสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ	 (อาสาสมัครเดินสอน)	 ของกรมสามัญศึกษา		

พ.ศ.๒๕๒๑		ฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับลูกเสือสามัญ	ชั้นความรู้เบื้องต้น	(B.T.C)	รุ่นที่	๑	

ณ	 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี	 พ.ศ.๒๕๒๒	 ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากร	 วิชาการ

พฒันาจรยิธรรมและคณุธรรมส�าหรบัผูบ้รหิารและวชิาการพฒันาจติ	ณ	สถาบนัพฒันา

ผู้บริหาร	กระทรวงศึกษาธิการ	จังหวัดนครปฐม	พ.ศ.๒๕๓๓		อบรมหลักสูตรวิทยากร 

ผลิตส่ือวิชาจริยธรรมและคุณธรรม	 รุ่นที่	 ๑	 ณ	 สถาบันพัฒนาผู้บริหาร	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 จังหวัดนครปฐม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

ด้วยวิธีการสั่งจิตใต้ส�านึก	รุ่นที่	๓๘	ณ	โรงแรมเอเชีย	พ.ศ.๒๕๓๕		อบรมหลักสูตร 

ภาวะผูน้�า	โดยวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี	U.S.A.	พ.ศ.	๒๕๔๐		อบรมวปัิสสนา 

กรรมฐานที่สวนโมกขพลาราม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓	ครั้ง	พ.ศ.	๒๕๒๗,	๒๕๓๐	และ	 

๒๕๓๕		เป็นต้น	

		 ตลอดชีวิตการท�างานในต�าแหน่งอาจารย์วิทยาลัยครูหมู ่บ ้านจอมบึง	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามหลัก	 “ครูไร้อบาย”	 คือ 

ท�างานเต็มหลักสูตร	เต็มเวลา	เต็มความสามารถ	เต็มใจ	และเต็มสติ	เป็นผู้ที่เสียสละ 

เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด	วิธีการสอนจึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตน	เป็นอาจารย์							

ที่เอาใจใส่	แนะแนว	สนับสนุน	และส่งเสริม	ให้นักศึกษาเรียนรู้	แก้ไขปัญหาอุปสรรค	

และพัฒนางาน	ด้วยการลงมอืปฏิบตัอิย่างเตม็ก�าลัง	มุง่มัน่ค้นคว้า	คดิวเิคราะห์		โดยใช้

เหตุผลและทฤษฎีเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด		 

เน้นการใช้งานวจิยัสนบัสนนุข้อสรปุ	และยงัได้จดัท�าสือ่	เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

ต�าราเรียน	เพื่อใช้ในการสอนอีกด้วย	เช่น		เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมวิทยา	

รฐัศาสตร์	ภมูศิาสตร์	และพทุธศาสตร์	เอกสารประกอบการสอน	เร่ืองคณุธรรมส�าหรับ

ผู้บริหาร	ต�าราเรียนเรื่อง	การศึกษาไทย		เป็นต้น			
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  นายกฤษฎา พรหมมาบุญ	ศษิย์คนหน่ึงของวิทยาลยัครหูมูบ้่านจอมบงึ	เขยีนไว้

ใน	 “สมุดเยี่ยมคุณพ่อโชติ”	 ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์โชติฯ	 ความว่า	 “…อาจารย์ คือแสงสว่างที่คอยน�าทางให้แก่ผู้ที่มืดมน 

ผู้ที่สับสนกับการเดินทางของชีวิต อาจารย์คอยช่วยเหลือผู้คนให้มีโอกาส ได้ประสบ

ความส�าเร็จในชีวิต หลายๆ คน และโชคดีเหลือเกิน ผู้ที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์ 

หนึ่งในหลายๆ คน คือกระผม”  

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 ให้ความส�าคัญในเรื่อง

การใช้ภาษาสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ	 ได้ทันสมัย	 ทันเหตุการณ์	

ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	จึงเป็นผู้ก่อตัง้โปรแกรมวิชาภาษาจนี	มหาวทิยาลยัราชภฏั

หมูบ้่านจอมบงึ	จังหวดัราชบรุ	ีและได้ตดิต่อประสานงานอาจารย์ภาษาจนี	ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศจัดอบรมนักศึกษาตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น	 ปีละ	

๑	ครั้ง	ครั้งละ	๑	เดือน	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปักกิ่ง	ประเทศจีน	และสามารถ

ขอรบัการอปุถมัภ์จากเจ้าอาวาสวดัช่องลม		(พระครูโสภณปัญญาวฒัน์)	จงัหวดัราชบรุ	ี	

สนับสนุนเครื่องดนตรีจีนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโปรแกรม	 เช่น	 กู่เจิง	 และ

อุปกรณ์เชิดสิงโต	เป็นต้น	

		 นอกจากงานสอนนักศึกษาแล้ว	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติยังเป็นคณะท�างาน

งานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานสอนอีก	เช่น		งานพัฒนาหลักสูตรวิทยากรด้านจริยศึกษา		

จัดท�าหลักสูตรและคู่มือการอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา	จัดท�าหลักสูตร

ถวายความรูพ้ระสงฆ์		วทิยากรรายวชิาคณุธรรมและจรยิธรรม	ส�าหรบัผูบ้รหิาร	เป็นต้น	

และท�างานพิเศษเพื่อประโยชน์ของชุมชน	 เช่น	 งานสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี		

งานประชาสัมพันธ์			พิธีกรส�านักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี		

งานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจ	 ชูกร	 งานบรรณาธิการ	 ผู้พิมพ์

ผู้โฆษณานิตยสารเมืองแก้ว	 งานเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย	์

สวนแก้ว	ราชบรุ	ีงานทีป่รกึษาศนูย์ศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	

เป็นต้น
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	 จากการท�างานตามหลักการที่ยึดถือ	 และมีผลงานปรากฏชัดเจน	 ท�าให้ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์โชติได้รบัความไว้วางใจให้ปฏบิตัหิน้าท่ีส�าคญั	เช่น	หวัหน้าภาควชิา

พ้ืนฐานการศึกษา		รองหวัหน้าส�านกังานอธกิาร		หวัหน้าฝ่ายจรยิธรรมศนูย์วฒันธรรม	

จังหวัดราชบุรี		หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา		ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	

ปริญญาบัณฑิต	 (ป.บัณฑิต	 การบริหารการศึกษา)	 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง	 จังหวัดราชบุรี 	 ประธานคณะท�างาน 

แผนการบรรยายและเนือ้หารายวชิาการพฒันาจริยธรรมและคณุธรรมส�าหรบัผูบ้รหิาร		

ในการสัมมนาวิทยากร	 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

ประจ�าเขตการศกึษาทัว่ประเทศ		คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรบณัฑิตศกึษา	ครุศาสตร

มหาบณัฑติ	สาขาบรหิารการศกึษา		เป็นต้น		และยงัได้เป็นอาจารย์พเิศษให้สถานศกึษา	

๒	แห่งคือ	โรงเรียนดรุณาพาณิชยการ	และวิทยาลัยพยาบาล	อีกด้วย	

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 อีกทั้งปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและชุมชน	 จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็น

พิธีกรในงานส�าคัญต่างๆระดับเขตการศึกษาและระดับจังหวัดอยู่เสมอ	เช่น		วิทยากร

ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ประจ�าเขตการศึกษา	 ๕	 วิชาการ

พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมส�าหรับผู้บริหารและวิชาการพัฒนาจิต	 ให้การอบรม

หลักสูตรเตรียมผู้บริหาร	 (ครูใหญ่,	 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่)	 และหลักสูตรผู้บริหาร

การศึกษาระดับสูง	(อาจารย์ใหญ่)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๓	ถึง		พ.ศ.๒๕๕๒		เป็นต้น

		 หลงัจากเกษยีณอายรุาชการ	ผูช่้วยศาสตราจารย์โชตแิละครอบครัว	ได้กลับมา

อยู่ที่บ้านไผ่ด�า	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เพื่อดูแลบิดาที่สูงวัย	 ได้ด�ารงชีวิตโดยการยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	โดยเน้น	

“การปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น ท�าเป็นตัวอย่าง”	เช่น	การปลูกปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน	

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน	 ปลูกผักกางมุ้ง	 ปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง	

และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน	 ติดตั้งท่อระบายน�้าและขุดสระหลังบ้าน	 เพื่อระบายน�้า 

ที่ท่วมขัง	 ท�าแท็งก์น�้าดึงน�้าบาดาลไว้ใช้ในยามจ�าเป็น	 และต่อสายยางให้เพื่อนบ้าน 
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เรอืนเคียงช่วงทีน่�า้ขาดแคลน	แนะน�าและตดิต่อวทิยากรให้ความรูเ้รือ่งการมอีาชีพเสรมิ	

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	การไม่เผาฟางข้าว	และการปลูกต้นไม้เสริม	เป็นต้น	

		 ในด้านการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์โชตไิด้สนับสนนุให้มกีารจัดตัง้กองทนุมลูนธิโิรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม 

ริเริ่มจัดกิจกรรมห่มผ้าเจดีย์	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อม	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในวโรกาสเสด็จด�าเนินถวายผ้าพระกฐิน	 ณ	 วัดกฤษณะ								

เวฬุพุทธาราม	 (วัดไผ่ด�า)	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	ทุกปีตลอดมา	 อีกทั้งยังเป็นประธาน

ร่วมทอดกฐิน	 และเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ	 ศาลาเอนกประสงค์	 และห้องน�้า	 สนับสนุน

การก่อสร้างตามโรงเรียน	 การจัดตั้งมูลนิธิพิเศษสงฆ์และสามเณรอาพาธ	 ร่วมสร้าง

อาคารผู้ป่วย	 สร้างหอพระ	 หล่อพระและรอยพระพุทธบาท	 ประสานงานคหบด ี

ในจังหวัดราชบุรี	ท�าให้ได้รับมอบเงินจ�านวน	๑	ล้านบาท	สนับสนุนโปรแกรมภาษาจีน 

เป็นเจ้าภาพบริจาคหีบศพผู้ไร้ญาติ		และช่วยเหลือวิกฤตน�้าท่วม	เป็นต้น

		 นอกจากนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติยังจัดวิทยากรถวายความรู้แด่พระสงฆ์

และสามเณร	จ�านวน	๒๐๐	กว่ารูปทุกปี		และหาทุนให้สามเณรวัดกฤษณะเวฬุพุทธา

ราม	(วัดไผ่ด�า)	เข้ารับการศึกษาโปรแกรมภาษาจีน		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง	 พร้อมทั้งดูแลค่าที่พักอาศัยจนถึงปัจจุบัน	 จ�านวน	 ๙	 รูป	 ภายใต้แนวคิดที่ว่า	 

“เรียนภาษาจีนดี ไม่มีตกงาน”

  เกียรติคุณที่ได้รับ 

	 ประกาศเกียรติคุณผู้มีความประพฤติดีและปฏิบัติงานดีเยี่ยม	 เกิดประโยชน์

อย่างย่ิงแก่วทิยาลยัวชิาการศกึษาพษิณโุลก	พ.ศ.	๒๕๑๕		ประกาศนยีบตัรนกัเรยีนผูม้ี

ความประพฤติดี	จาก	M.B.	Patel	College	of		Education,	Sardar	Patel	University 

ประเทศอนิเดยี	พ.ศ.๒๕๒๑	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	(ครฑุทองค�า)	ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๕๐	 ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม	 ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต		

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 	 ประกาศเกียรติคุณ	 “คนดีสังคมไทย”	 สาขา	 “ผู้ริเริ่มและบุกเบิก 

วิชาภาษาจีน”	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๒
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	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ	สมรสกับ	นางสาวอัญชลิกา	กันเผือก		มีบุตร	๒	คน	

คือ	นายชิน		และ	ดอกเตอร์ชนันภรณ์		ปุ้งเผ่าพันธ์

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ	 มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น	 ได้ช่วยงานสังคมอยู่เสมอ	

ในช่วงกลางปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 ป่วยเป็นโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง	 ต้องเข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาล	และถึงแก่กรรม	เนื่องจากภาวะการหายใจล้มเหลว		ในวันที่	๑๘	ตุลาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๖๕	ปี	๘	เดือน	๑๓	วัน

นางนิตยา จรูญผลฐิติ 

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.		 หนังสืออนุสรณ์	 งานพระราชทานเพลิงศพ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชต	ิ

ปุ้งเผ่าพันธ์	 ทช.,ทม	 ณ	 เมรุวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม	 (วัดไผ่ด�า)	 อ�าเภออินทร์บุรี	

จังหวัดสิงห์บุรี		วันเสาร์ที่	๒๕	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๗	เวลา	๑๖.๐๐	น.

		 ๒.		เอกสาร	ประวัติและผลงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ		ปุ้งเผ่าพันธ์

		 ๓.		แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล	๑	แผ่น
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นายปัญญา  เพ็ชรชู

พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายปัญญา		เพ็ชรชู		เกิดเมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๒	ที่อ�าเภอ

	 	 	 กระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร		เป็นบุตรคนที่	๓	ของนายสมชาย	และ

	 	 	 นางปราณี	 เพ็ชรชู	 มีพี่	 ๒	 คน	 คือ	 นายสมิทธ	 และนางสวนเพ็ชร	

อุ่นเสียม		มีน้อง	๒	คน	คือ	นายปรีชา	(ถึงแก่กรรม)	และนายไกรวุฒิ		เพ็ชรชู

	 เข้าเรยีนชัน้ประถมปีที	่๑	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๘	ทีโ่รงเรยีนสภุาคมศกึษา	กรงุเทพฯ	

(ปัจจุบันปิดกิจการแล้ว)	 ต่อมาย้ายที่เรียนตามบิดาซึ่งรับราชการเป็นหัวหน้าหน่วย

สหกรณ์ที่ดิน	ไปเรียนชั้นประถมปีที่	๔	ที่โรงเรียนถนนพิพัฒน์	จังหวัดเลย		

	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนเลยสโมสร	 จังหวัดเลย		

โรงเรียนทุ่งสง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และเรียนจบช้ันมัธยมปีที่	 ๓	 ที่โรงเรียน

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล	จังหวัดสมุทรสาคร

	 พ.ศ.	๒๕๐๕	เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	ที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์	

อ�าเภอบ้านแพ้ว	จงัหวดัสมทุรสาคร		แล้วเรียนต่อทีโ่รงเรยีนเพาะช่าง	กรงุเทพมหานคร	

(ปัจจุบันคือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 วิทยาลัยเพาะช่าง)	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๐๘	แผนกฝึกหดัครปูระถม	ได้รบัประกาศนยีบตัร		ประโยคครปูระถมการช่าง	

ครูศิลปะแห่งวิทยาลัยเพาะช่าง 

ผู้มีผลงานวาดภาพคนเหมือนที่มีฝีมือ

ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 

จนได้รับรางวัล “ศาสตรเมธี”

และรางวัล “ต้นธารศิลป์”

น
’

‘
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(ป.ป.ช.)		และฝึกหัดครมูธัยม	ได้รบัประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยมการช่าง	(ป.ม.ช.)		

พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 สอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรี	 ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	

(ปัจจบัุนคอื	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร)		ได้รบัพระราชทานปรญิญา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	เอกศิลปศึกษา	ในปีการศึกษา	๒๕๑๔

	 นายปัญญาเข้ารบัราชการคร	ูเมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๕	ทีว่ทิยาลัยเพาะช่าง	และปฏบิตัิ

การสอนที่สถานศึกษาแห่งนี้เพียงแห่งเดียว	จนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 ด้วยความที่สนใจงานศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์	 เพราะบิดามีฝีมือในการวาดรูป

ลายเส้นได้อย่างแม่นย�าและสวยงาม	 ต่อมาได้เรียนศิลปะกับครูด�ารง	 เล็กสวาสดิ	์

ทีโ่รงเรยีนวัดธรรมจรยิาภิรมย์	ทัง้การวาดรปู	ป้ันรปู	ด้วยอทิธพิลการสอนของครทู�าให้

นกัเรยีนชอบเรยีนศลิปะกนัทัง้โรงเรยีน	ส�าหรบันายปัญญายงัได้ฝึกฝนเขยีนรปูคนตาย

ทีถ่กูน�ามาฌาปนกจิทีว่ดั	แต่ไม่มเีงนิจ้างคนวาดรปู	โดยครดู�ารงให้สชีอล์คเป็นอปุกรณ์

การเขียน	ท�าให้ได้ฝึกฝนการเขียนและได้บุญด้วย	ความศรัทธาในตัวครู	ความมีใจรัก

การเขียนรูป	 และความสนใจที่จะเป็นครู	 ท�าให้สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง	

แผนกฝึกหัดครู	 และได้เป็นครูที่สถานศึกษาแห่งนี้ตลอดชีวิต	 วิชาที่สอนคือวิชาสีน�้า 

และวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์	 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 สอนทุกห้อง	 

รวม	๑๘	ห้องเรียน	เพราะทางโรงเรียนรับนักเรียน	๒	รอบ	ท�าให้มีลูกศิษย์มากมาย

 นายศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ	กวีซีไรท์	ผู้เคยเป็นศิษย์รุ่นแรก	ได้กล่าวถึงวิธีการสอน

ของนายปัญญา	 ไว้ในสื่ออินเทอร์เน็ต	 ตอนหนึ่งว่า	 “…สอนแบบท�าให้ดู หรือท�าไป

ด้วยกัน จากนั้นจะเดินดูและคุยแนะน�าให้เป็นรายบุคคล สอนจ�าเพาะที่เขาเป็น แนะน�า

แต่ละคนไม่เหมือนกันเลย ทุกคนจึงผูกพัน และค้นพบตัวเอง… ผมยังจดจ�าภาพความ  

  “นิ่ง” ของท่านในห้องเรียนสีน�้า ท่าน 

  มักจะลงมือวาดให้ศิษย์ดู ชมเป็น

  ขวัญตา ฝีมือสีน�้าของท่านถือเป็น

  ต้นแบบการวาดสีน�้าแบบเพาะช่าง

  ในยคุนัน้…” นายปัญญาใช้วิธสีอนแบบ

		 ร า ยบุ ค คลตามคว ามถนั ด และ
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ความสนใจของแต่ละคนแตกต่างกันไป	 โดยท�าหน้าที่แนะน�าและฝึกในเรื่องนั้นๆ	

ท�าให้นักเรียนค้นพบตัวเองและเดินไปในวิถีทางที่ชอบได้อย่างมั่นคง	 ห้องเรียนของ

นายปัญญาจึงมีนักเรียนศิลปะเข ้ามาปรึกษาและฝึกงานอยู ่เสมอ	 แม้ไม ่ ใช ่

ชั่วโมงเรียน

 นายสุรัชต์  สดแดงสุก 	ศิษย์รุ่น	๗๗		ได้กล่าวถึง	ค�าสอนวาดภาพคนเหมือน

ของนายปัญญา	 ไว้ในหนังสือ	 “ครูปัญญา”	 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ	

นายปัญญา	เพช็รช	ูว่า	“การวาดภาพคนเหมอืน จงวาดให้สวย ให้ดดูกีว่าแบบ ลดจดุด้อย 

เพิ่มจุดเด่นของผู้ที่มาเป็นแบบ หรือแม้แต่ภาพถ่ายต้นแบบ ต้องวาด  ให้เขาดูดีเสมอ”

	 วธิกีารสอนของนายปัญญา	ที่ใช้กบัศษิย์ทกุรุน่คอื	พาไปฝึกเขยีนรปูนอกสถานที่

ทั้งภาพทิวทัศน์	 ภาพสิ่งมีชีวิต	 ภาพสถานที่ต่างๆ	 ท�าให้ได้อารมณ์	 และบรรยากาศ

การเขียนรูปที่แตกต่างและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ภาพเคล่ือนไหวที่มีโทนสีเล่นระดับ	 และ

เขียนยากที่สุดคือภาพนกที่ครูพาไปเขียนที่สวนสัตว์ดุสิต	ท�าให้ศิษย์เพาะช่างได้พัฒนา

ฝีมือตนเอง	 สมกับเป็นช่างเขียนรูปจริงๆ	 ต่อมาโรงเรียนเพาะช่างเป็นวิทยาเขตหนึ่ง

ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

นายปัญญาได้สอนวชิาการเขียนภาพสีน�า้มนั	ซึง่มกีล่ินรุนแรงและเป็นอนัตรายมากกว่า

สีน�้า	 เพราะต้องสอนการผสมสีด้วย	 แต่ก็สอนวิชานี้ในแผนกจิตรกรรมมาโดยตลอด	

อย่างมคีวามสขุ	ดงัถ้อยค�าทีเ่ขยีนไว้เองซึง่ได้น�ามาลงในหนงัสอืเล่มเดมิ	ว่า		“ชีวติไม่เคย 

คิดว่าตนเองเป็นศิลปิน คิดแต่ว่าเรียนจบแล้วจะไปท�างานอะไรที่ไหน และที่ส�าคัญ

ที่เพาะช่าง ไม่ได้สอนคนให้เป็นศิลปิน ไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีอะไรพิเศษ แต่จะสอน

ให้คนเป็นช่าง”

	 และอีกตอนหนึ่ง	 นายปัญญาได้บันทึกยืนยันถึงการสอนอย่างมีความสุข	 ว่า	

“การเขยีนรปูได้และมรีายได้จากการเขยีนรปูกท็�าให้มเีงินเลีย้งข้าวเดก็ นอกเหนือจาก

เงินเดือน ท�าให้ชีวิตการเรียนการสอน สนุกไปอีกอย่าง  นอกจากเขียนรูปเป็นแล้ว

ก็อิ่มด้วย ถึงเขียนไม่เป็นก็ยังได้อิ่ม พอได้เห็นเด็กกินอิ่ม เราก็มีความสุข”	บทสรุปถึง 

ความรู้สึกต่ออาชีพครูที่ชัดเจน	 คือ	 “…ผมมีความสุขและภูมิใจมากกับการเป็นครู   

เพราะเด็กนักเรียนได้น�าเอาวิชาที่สอนไปใช้ในการประกอบอาชีพ…”
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	 ความสามารถในวิชาชีพครูของนายปัญญา	 ไม่อาจพิสูจน์ได้จากประกาศ

เกียรติคุณ	หรือรางวัลใดๆ	แต่รับรู้ได้จากความรู้สึกของผู้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงาน	

ลูกศิษย์	และบุคคลอื่นๆ	ที่ปรากฏในหนังสือเล่มเดิม	ด้วยข้อความที่คล้ายๆกัน		ดังเช่น

 นายพนม  พรกุล		ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	ส�านักบริหารเพาะช่าง	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	“…๔๗ ปีที่ได้รู้จัก และท�างานร่วมกับ

อาจารย์ปัญญา ผมเห็นแต่การเป็นผู้ให้ และความเสียสละที่อาจารย์ปัญญามีให้กับ

เพาะช่าง แก่ลูกศิษย์ ผู้ร่วมงาน และเพื่อนๆ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับเพาะช่างและ

ส่วนรวมแล้ว อาจารย์ปัญญาไม่เคยลังเลที่จะท�า…”

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์	อาจารย์พิเศษภาควิชาโสต 

ศอ	นาสิกวิทยา	คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	“…ท่านเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าครู 

ด้วยเพราะผมยังไม่เคยพบครูที่กินนอนกับลูกศิษย์ ครูที่เลี้ยงอาหารลูกศิษย์ทุกมื้อ  

เงนิทีค่รไูด้มาจากการเขยีนรปูกเ็อามาใช้ดแูลลกูศษิย์  ครไูม่สะสมเงินทองแม้แต่น้อย…”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส	 	 ผู ้เคยด�ารงต�าแหน่ง

ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร	์	

“…เป็นครูผู้ให้ มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีเมตตาต่อศิษย์ เป็นที่เคารพรัก

ของทกุคนทีรู่จ้กั โดยอาจารย์ให้ค�าสอนแก่ศษิย์มากมาย รวมถงึสร้างก�าลงัใจให้ลกูศษิย์

โดยถ่ายทอดงานศิลปะทุกวันอย่างผู้มีหัวใจศิลปะ…”  

 นายโอม  รัชเวทย์		ศิลปินอิสระ		“…ครูสอนให้จ�า ท�าให้เห็น มีชีวิตเลือดเนื้อ

ของความเป็นครูผู้ให้ที่ใครๆกล่าวขวัญ น้อยครั้งที่ครูจะมีวันว่าง เพราะเวลาเหล่านั้น 

ครูได้ทุ่มเทให้ลูกศิษย์ไปจนหมดสิ้น…”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒน์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสนิทร์		“อาจารย์มคีวามรักและเมตตาให้กับลกูศษิย์ทกุคน โดยเฉพาะ 

การช่วยเหลือเกื้อกูลลูกศิษย์ท่ีมีฐานะยากจน เพ่ือให้พวกเขาเหล่าน้ันเรียนศิลปะ  

และท�างานศิลปะต่อไปได้”

 ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์	 	 ผู ้เคยด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 “ท่านเป็นบรมครูด้านการเขียนภาพสีน�้าระดับแนวหน้า
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ของประเทศ งานสีน�้าของอาจารย์ปัญญา จะมีสีสันสดใสบริสุทธิ์ ละเอียดอ่อน ชุ่มฉ�่า  

มกีารทบัซ้อนกนัของสีท่ีสุกสว่าง เหมอืนจิตใจของอาจารย์ เพราะงานศลิปะย่อมสะท้อน

ให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึกของศิลปินให้ปรากฏออกมา”

	 นอกจากการสอนตามปกตแิล้ว	นายปัญญายงัสอนพเิศษให้กับนกัเรยีนทีส่นใจ	

นักศึกษา	 ในวิทยาลัยที่ยังมีความบกพร่อง	 และบุคคลภายนอก	 โดยไม่คิดค่าสอน	

ผลงานที่ท�าให้วิทยาลัยเพาะช่าง	และเป็นที่ชื่นชมของประชาชนจ�านวนมาก	คือการจัด

แสดงนิทรรศการถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	และวันที่	

๑๒	สงิหาคม	ของทกุปี	ทีร่อบรัว้วทิยาลัยเพาะช่าง	งานนี้ได้รบัความร่วมมอืจากนกัศกึษา

ที่ช่วยกันเลือกและเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์	 พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ	

ตามโครงการพระราชด�าร	ิและโครงการศลิปาชพี	เป็นการเทอดพระเกยีรตพิระองค์ท่าน 

และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี	 นับว่าเป็นผลงานศิลปะ

สู่สังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 ดังถ้อยค�าของขนิษฐา คุณาลัย	 	 ผู้ร่วมงาน	

ได้กล่าวชื่นชมผลงานนี้ไว้ในหนังสือดังกล่าว	 ว่า	 	 “…รอบรั้วหน้าโรงเรียนเพาะช่าง 

ประดับตกแต่งภาพสีน�้ามัน พร้อมราวไฟงดงามยิ่ง…เหล่าพ่อค้าประชาชนพร้อมใจกัน

น�าพานพุ่มเงินพุ่มทองมาถวายพระพรต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมกัน

ร้องเพลงสดดุมีหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารม ีเสียงดงักึกก้องหน้าบรเิวณโรงเรยีน

เพาะช่าง…”

	 ในแวดวงศิลปะ	 นายปัญญาเป็นศิลปินเขียนภาพคนเหมือนที่มีฝีมือระดับ

แถวหน้าของประเทศไทย	โดยเฉพาะการเขียนด้วยสีชอล์ก	ซึ่งฝึกฝนด้วยตนเองตั้งแต่

ยงัเดก็	เพราะการเขยีนสชีอล์กไม่อยู่ในหลกัสตูรการเรยีน	ผลงานการเขยีนรปูที่ให้กับ

บุคคล	หน่วยงานต่างๆ	สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง	และอ�านวยประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์	วทิยาเขตเพาะช่าง	ได้แก่	ภาพพระบรมสาทสิลกัษณ์

ของพระมหากษัตริย์ไทย	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 ภาพเหมือนสมเด็จพระสังฆราช

ทุกพระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 (องค์ที่	 ๑	 -	 ๑๙)	 ภาพเหมือนเจ้าอาวาส

วัดราชบพิธฯ	 ทุกรูปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 และภาพบุคคลส�าคัญอื่นๆเพื่อการบริจาค 

น�าไปประมูลเป ็นการกุศล	 เพื่อเผยแพร่ลงในหนังสือของสถาบันการศึกษา	 
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สมาคมต่างๆ	 งานเขียนภาพเหมือนที่ท�าได้ยากและภูมิใจมากคือ	 เขียนภาพเหมือน

สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ให้วัดบวรนิเวศฯ	เพราะสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกๆ

ต้องศึกษาจากรูปปั้นเล็กๆ	เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีกล้องถ่ายรูป	แต่ผลงานก็ปรากฏ

เป็นที่น่าชื่นชม	 	 ดังที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์	 เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ	 (ปัจจุบันคือ	

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสังฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก)	ได้กล่าวถงึ

นายปัญญา	 ไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ว่า	 	 “…ผลงานด้านศิลปะที่ท่านสร้างสรรค์ไว้

โดยมากล้วนเป็นไปเพื่อเชิดชูพระบวรพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์…

ย่อมสามารถสังเคราะห์ลงได้ว่า ท่านใช้ฝีมือในการสร้างผลงานระดับโลกียะ 

ให้เป็นคุณานุคุณด้านโลกุตระไปได้ในเวลาเดียวกัน…ก่อผลเป็นความดีงามที่จารึกไว้                                                                                                                                              

คู่แผ่นดินไทย และบวรพุทธศาสนาอย่างไม่มีวัดเสื่อมสูญ”

 เรอือากาศตรสีเุทพ  วงศ์ก�าแหง	ศลิปินแห่งชาต	ิ	ได้กล่าวถึงผลงานการเขยีน

รูปเหมือนของนายปัญญา	 ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ว่า	 	 “…ผมกลับทึ่งในฝีมือของ 

อ.ปัญญาเหลือคณานับ เพราะรูปเล็กๆ ที่ผมให้ อ.ปัญญาไปนั้น อ.ปัญญาเขียน

ออกมาเป็นรูปใหญ่ แล้วก็สวยและเหมือนเสียจนผมต้องครางออกมาเบาๆว่า คุณแม่

ของผมยังมีชีวิตและวิญญาณอยู่เหมือนยังมิได้จากไปแล้วแต่อย่างใด…”

	 พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ทีน่ายปัญญามอบให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์น�าไปประมลูเพือ่ระดมทนุก่อสร้างอาคาร

ภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์	ในงาน	“ศลิปินร่วมบญุ เกือ้หนุน ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” 

ท�าให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อนนัต์ ศรเีกยีรตขิจร	ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิจยั	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กล่าวถึงนายปัญญาอย่างช่ืนชม		

ไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	ว่า		“…นอกจากท�าให้ผมมีความซาบซึ้งในอัจฉริยภาพในการ

สร้างสรรค์งานศลิปะ และจิตอันเป็นกศุลของอาจารย์แล้ว ผมยงัได้ซมึซบัถงึความสมถะ 

อ่อนน้อม ถ่อมตน ความสันโดษ และความใฝ่ธรรมะของอาจารย์…”

	 นายปัญญา	 ได้กล่าวถึงการเขียนรูปคนเหมือนไว้ในประวัติของตนเองว่า	

“…งานเขยีนรปูคนเหมอืนท่ีชอบมากคอื การเขยีนพระภกิษุ ใครให้เขยีนผมไม่เคยปฏเิสธ

เลย…เขยีนง่าย…เขยีนแล้วสบายใจ…รู้สึกดีท่ีได้ท�าบญุ…”		และความเชือ่ของนายปัญญา 
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จากเอกสารเปิดต�านานศิลป์ไทย	ที่ว่า	“ผมเชื่อว่าศิลปะช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดี 

รับใช้สังคมและพระพุทธศาสนา อย่างการเขียนภาพคนเหมือนสีชอล์ก มีคนน�า

ภาพถ่ายพ่อแม่ ครู อาจารย์ พระสงฆ์ และพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ มาให้ผม

ช่วยเขียน ภาพถ่ายสมัยก่อนเป็นภาพขาว - ด�า แต่เมื่อเขียนด้วยสีชอล์ก ภาพออกมา

มีสีสันสวยงามราวกับมีชีวิต สร้างความปล้ืมใจแก่คนที่มาขอให้ช่วยเขียน เขาน�าไป

ใส่กรอบไว้บูชาในบ้าน เราก็ภูมิใจที่ได้รับใช้สังคม…”

	 นายปัญญา	 เป็นคนอ่อนโยน	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 เรียบง่าย	 สมถะ	 ไม่สะสม

ทรัพย์สมบัติเงินทอง	ยศหรือต�าแหน่งใดๆ	เป็นผู้มีน�้าใจ	เสียสละทุ่มเทให้กับการสอน

ศลิปะ	ดงัค�าไว้อาลยัของนายเสนย์ี เกษมวฒันากลุ	ทีป่รกึษากลุม่สาระดนตร	ีโรงเรยีน

จิตรลดา	ในหนังสือ	“ครูปัญญา”	ว่า	“…อาจารย์ปัญญามีบุคลิกและอุปนิสัยที่ใครเห็น

ต้องประทับใจ มีเสน่ห์ มีเมตตาสูง แม้แต่สัตว์เช่นนกก็เข้าหา เวลาพูดและสอน ก็ยิ้ม

อยู ่บนใบหน้า ไม่เคยดุว่าลูกศิษย์ให้เสียก�าลังใจ…ให้เกียรติลูกศิษย์ของตัวเอง 

ทั้งขณะที่เป็นนักศึกษาหรือเรียนจบนานแล้ว…”	 และบทสรุปที่ยกย่องให้นายปัญญา

เป็นคนดีอย่างแท้จริงคือ	 คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	ว่า		“โลกต้องการคนดี 

มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยท�าให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น คนดีอย่างแท้จริง 

เสียสละได้ แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่า ตนได้ท�าความดี”

 เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง	คือ	ได้รับพระราชทานรางวัล	“ศาสตรเมธี”	สาขา

ศลิปกรรมศาสตร์	ด้านจติรกรรมสากล	ซึง่มลูนธิศิาสตราจารย์	หม่อมหลวงป่ิน	มาลากลุ	

มอบให้นกัปราชญ์สาขาต่างๆ	ทีท่�าคณุประโยชน์แก่ประเทศชาต	ิเมือ่	พ.ศ.๒๕๔๕		และ

รางวัล	“ต้นธารศิลป์”	จากส�านักพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม	จริธยธรรม	และความมั่นคง

แห่งสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๕๖

	 เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 นายปัญญา	 	 สมรสกับ	 นางสาวกมลรัตน์	 ศรีไพโรจน์	 	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	

ไม่มีบุตร		
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	 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	นายปัญญายังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์	 วิทยาลัยเพาะช่าง	ดังถ้อยค�าที่นายปัญญาบันทึกไว้	 ได้น�ามา

ลงในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ว่า	 	 “หลังเกษียณ ห้องของผมก็ยังเป็นห้องเรียนศิลปะ 

ที่ใครต่อใครสามารถแวะเวียนมาเรียนได้เสมอ ผมปวารณาตัวไว้แล้วกับการเป็น

ครูสอนศิลปะตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต” 

	 นายปัญญาป่วยด้วยโรคเบาหวานที่เป็นเรื้อรังมานาน	 ท�าให้มีอาการช็อค 

หมดสตทิีส่ถานทีท่�างาน	และถงึแก่กรรมด้วยอาการหวัใจวายทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์		

เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙		สิริอายุได้	๖๖	ปี	๑๑	เดือน

นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		หนงัสอื	“ครูปัญญา”	อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ	นายปัญญา		เพช็รชู 

วันอาทิตย์ที่	๑๕	มกราคม	พ.ศ.๒๕๖๐	ณ	ฌาปนสถานกองทัพบก	วัดโสมนัสวิหาร

	 ๒.		ประวัติอาจารย์ปัญญา		เพ็ชรชู

		 ๓.		ประวัติเกษียณอายุ	๑	ตุลาคม	๒๕๕๒

		 ๔.		“เปิดต�านานศิลป์ไทย”		ศาสตรเมธี	ปัญญา		เพ็ชรชู	๒๔	พ.ย.๒๕๕๒

		 ๕.		สิ้นศาสตรเมธีปัญญา	 เพ็ชรชู	 ศิลปินภาพเหมือนจากเพาะช่าง	 :	 

www.komchadluek.nte/news/lifestyle					
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รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์

ปรีชา  เนาว์เย็นผล

พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๕๙

ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์ที่มีกลวิธี

การสอนด้วยการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาไทย และศิลปะเข้าด้วยกัน

	 	 	 องศาสตราจาย์	ดอกเตอร์ปรชีา		เนาว์เยน็ผล	เกิดเมือ่วนัที	่๑๘	พฤษภาคม	

	 	 	 พ.ศ.	๒๔๙๕		ที่บ้านต�าบลบางกระทึก	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม		

	 	 	 เป็นบุตรคนโตของนายชุบ	และนางบุญปลูก		เนาว์เย็นผล	มีน้อง	๖	คน

คือ	นายเชาว์		นางสมร	รื่นกมล		นางลัดดา	มาตย์วงศ์		นายชาญชัย		และนายอ�านาจ	

เนาว์เย็นผล

	 รองศาสตราจารย์ปรีชาเข้าเรียนระดับประถมที่โรงเรียนบ้านบางกระทึก	

“นครรัฐประสาท”	(ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดดอนหวาย)	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๗	 ใน	

ร

				ศาสตร์การสอนคณติศาสตร์ท่านปราดเปรือ่ง	 คดิท�าเรือ่งยากเป็นง่ายคลายสงสยั

วิธีสอนท่านสร้างสรรค์ได้ฉับไว																		 ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ไม่ปิดบัง

หวังให้เลขเป็นวิชาน่าเรียนรู้																						ท่านสร้างครูคณิตฯให้ได้ดังหวัง

ท่านสืบสานงานสอนอย่างจริงจัง																		ทุกทุกครั้งท�าด้วยใจรักวิชา		

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อภิรักษ์  อนะมาน

     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

’‘
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พ.ศ.	๒๕๐๘		เรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์	อ�าเภอนครชัยศรี	

จังหวัดนครปฐม	จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑	แล้วศึกษาต่อที่วิทยาลัยครู

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	จังหวัด

พระนคร	ส�าเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	พ.ศ.	๒๕๑๓	และได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.ชั้นสูง)	วิชาเอกคณิตศาสตร์	พ.ศ.๒๕๑๕

จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร	 ส�าเร็จได้รับ

พระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต	 (กศ.บ.)	 วิชาเอกคณิตศาสตร์	 ใน	 

พ.ศ.	๒๕๑๗	และภายหลังจากรับราชการได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ	

(กศ.ม.)	สาขาวชิาคณติศาสตร์	ใน	พ.ศ.๒๕๒๑	และต่อมาได้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

ทีม่หาวิทยาลยัเดยีวกนั	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ	(กศ.ด.)	

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	ใน	พ.ศ.๒๕๔๔

	 รองศาสตราจารย์ปรีชาเริ่มเข้ารับราชการใน	พ.ศ.๒๕๑๗	ในต�าแหน่งอาจารย์

วิทยาลัยครูเพชรบุรี	 จังหวัดเพชรบุรี	 พ.ศ.๒๕๒๙	 โอนมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	 ประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์	 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน	

วิชาเอกคณิตศาสตร์		โดย	พ.ศ.๒๕๓๔	ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	พ.ศ.๒๕๓๗		

เป็นรองศาสตราจารย์	จนเกษียณอายุราชการใน	พ.ศ.๒๕๕๕	โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราชได้ต่ออายุราชการให้จนถึงแก่อนิจกรรม	 และระหว่างรับราชการตั้งแต่	

พ.ศ.๒๕๒๓	 จนหลังเกษียณอายุราชการยังได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ให้เป็นผู้เชีย่วชาญสมทบด้านคณิตศาสตร์ศึกษา	

ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตร	หนังสือเรียน		คู่มือครู	สื่อเสริมอื่นๆ	งานอบรมครู

คณติศาสตร์ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ	รวมทัง้ได้เป็นกรรมการ

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย

	 รองศาสตราจารย์ปรีชาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นได้รับ

การยอมรับนับถือว่าเป็นต้นแบบด้านการสอนคณิตศาสตร์ทั้งในระดับประถมศึกษา	

มัธยมศึกษา	และในระดับมหาวิทยาลัย	(ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก)		
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เป็นผู้ทุ่มเท	 เสียสละก�าลังกาย	 ก�าลังสติปัญญา	 ในการสอนคณิตศาสตร์	 อบรม

พัฒนาครูคณิตศาสตร์	 ผลิตสื่อและสร้างสรรค์กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์	 ท�าวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 	 ผลิตผลงานทางวิชาการทั้งต�ารา	หนังสือ		

บทความ	งานวิจัย		สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นจ�านวนมาก	

นับเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงยิ่งคนหนึ่ง		

	 รองศาสตราจารย์ปรีชาเป็นนักบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร์	ภาษาไทย	และศลิปะทีย่อดเยีย่มคนหนึง่	กล่าวคอื	เป็นคนทีช่อบแต่งโคลง

กลอน	 ชอบถ่ายภาพ	 และชอบคิดชอบเขียน	 	 ดังนั้นเมื่อไปพบไปเห็นเรื่องราวหรือ

สถานการณ์ต่างๆก็จะคิดและสร้างสรรค์ออกมาเป็นโจทย์ปัญหาส�าหรับจัดการเรียน

การสอนในวิชาคณิตศาสตร์	 พร้อมมีภาพประกอบในหลายๆเรื่อง	 หลายๆมิติ	 ซึ่งได้

จัดท�าไว้เป็นจ�านวนมาก	 โดยพยายามท�าเร่ืองที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย	 ท�าให้ผู้เรียน	

ผูเ้ข้ารบัการอบรม	เกดิความสนกุสนาน	ชอบและสนใจเรยีนในวชิาคณิตศาสตร์เพิม่ขึน้	

	 ตัวอย่างหนึ่งคือการน�าสถานการณ์จากชีวิตจริงมาตั้งเป็นโจทย์ปัญหาชวนคิด

ทางคณติศาสตร์สอนเร่ืองสมการ	ทีร่องศาสตราจารย์ปรชีาคดิขึน้	ซ่ึงปรากฏในหนงัสอื

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	รองศาสตราจารย์ปรีชา		เนาว์เย็นผล		คือ			

 เรื่องคุณแม่ลูกสาม

	 คุณแม่พาลูกน้อย	๓	คน	วัยใกล้เคียงกัน	ก�าลังซนน่ารักไปเดินเล่น		ใครเห็น 

กอ็ดทักทายไม่ได้		เพือ่นบ้านทา่ทางเฉลยีวฉลาดคนหนึ่งถามว่า		“อายกุีข่วบแล้วครบั”	

คุณแม่ตอบว่า	“ผลคูณของอายุทั้ง	๓	คนเท่ากับ	๑๔๔	และคนโตเป็นคู่แฝดค่ะ”

	 คุณทราบอายุของเด็กน้อยทั้งสามคนไหม

	 ข้อมูลที่ทราบคือ	 “ผลคูณของอายุทั้งสามคนเท่ากับ	 ๑๔๔”	 แต่จ�านวน

สามจ�านวนที่มีผลคูณเป็น	๑๔๔	มีอยู่หลายชุด	เช่น

            ๑๔๔			=		๒		x		๒		x		๓๖

										 	 	 ๑๔๔			=		๒		x		๓		x		๒๔

										 	 	 ๑๔๔			=		๓		x		๓		x		๑๖

										 	 	 ๑๔๔			=		๓		x		๔		x		๑๒

										 	 	 ๑๔๔			=		๓		x		๖		x		๘
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	 จากข้อมูล	 “คนโตเป็นคู่แฝดค่ะ”	 ท�าให้สนใจพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีจ�านวน

คู่หนึ่งที่เท่ากัน	คูณกับอีกจ�านวนหนึ่งที่น้อยกว่า	คือ

									 	 ๑๔๔	=	๑๒		x		๑๒		x		๑		และ		๑๔๔		=		๖		x		๖		x		๔

								และจากข้อมลู	ลกูน้อย	๓	คน	วยัใกล้เคยีงกนั	ท�าให้ได้ค�าตอบว่า	ลกูสองคนแรก

เป็นคู่แฝด	มีอายุคนละ	๖	ขวบ	และคนเล็กมีอายุ		๔	ขวบ	ฯลฯ

								ตัวอย่างการเขยีนโจทย์ปัญหาแบบค�ากลอน	ปรากฏในหนงัสอืเล่มเดยีวกนั	เช่น

   ๑. การสอนวิธีเรียงสับเปลี่ยน	(มีภาพประกอบ)

“ร่มห้าคัน	จับสลับ	เรียงสับเปลี่ยน	 จัดหมุนเวียน		ล�าดับใหม่		มิให้เหมือน

วันละแบบ		สลับงาม		ได้สามเดือน			 จริงไหมเพื่อน		ใครเห็นด้วย		ช่วยชี้แจง”

   ๒. การหาผลบวกของจ�านวนคี่ n ตัว	(มีภาพประกอบ)

“จ�านวนคี่		ติดต่อกัน		สรรค์จากหนึ่ง			 บวกกันถึง		ตัวที่สี่		ดีสดใส

ผลเป็นสี่		ก�าลังสอง		มองต่อไป			 เป็นเท่าไร		ถ้าบวกเล่น		ถึง	n	ตัว”

ฯลฯ

								รองศาสตราจารย์ปรีชาเป็นผู้ทีเ่หน็ความส�าคญัของการเรยีนการสอนโครงงาน

คณิตศาสตร์	ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องยากส�าหรับครูในเวลานั้น	เพราะไม่ได้มี

ข้อบังคับและเขียนไว้ในหลักสูตร	 อย่างชัดเจน	 รองศาสตราจารย์ปรีชาได้เดินสาย

ออกไปบรรยายเผยแพร่แนวคดิ	และให้ตวัอย่างการท�าโครงงานคณติศาสตร์อย่างง่ายๆ		

ให้ค�าแนะน�า	ให้ก�าลงัใจครแูละนกัเรยีน		ได้เขยีน	รวบรวมตวัอย่างโครงงาน		บทความ	
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และภาพการถ่ายทอดศลิปะกบัคณติศาสตร์ในชวิีตประจ�าวนัออกเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ง		

โดยรองศาสตราจารย์ปรีชาจะกระตุ้นครูและนักเรียนด้วยข้อความต่อไปนี้เสมอ	 ว่า

“เราท�าโครงงานเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของการเรียน

คณิตศาสตร์		รักการค้นคว้า		และมุ่งมั่นหาค�าตอบอย่างอดทน”	

								มผีูเ้ขยีนถงึความรูค้วามสามารถและคณุความดดัีงกล่าวของรองศาสตราจารย์

ปรีชาไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	จ�านวนหลายคน	อาทิ

 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อรรณพ  จนีะวตัน์		ผูเ้คยเป็นประธานกรรมการ

ประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		กล่าวตอนหนึ่งว่า

 “ในบทบาทหน้าที่ของครู ผมยืนยันได้ว่าพี่ปรีชาเป็นครูที่พรั่งพร้อมด้วย

จิตวญิญานของความเปน็ครูอย่างสูงยิง่  พีป่รีชาจะให้ความส�าคญัอย่างยิ่งกับกิจกรรม

การเรียนการสอนศิษย์ที่อยู่ในความดูแล ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์  พี่จึงมีคุณูปการกับการพัฒนาคุณภาพครูคณิตศาสตร์เป็น

อย่างมาก  กิจกรรมประจ�าและเห็นจนคุ้นชินเมื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆคือ พี่จะถ่ายรูป

เก็บภาพต่างๆ จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว เพื่อน�ามาเป็นสื่อการสอน เป็นโจทย์ทาง

คณิตศาสตร์  พี่ปรีชาจะมองสิ่งรอบตัวในมิติของคณิตศาสตร์ได้เก่งมาก พี่จึงเก็บมา

ใช้ประโยชน์ในการสอน การฝึกอบรม ท�าให้คณติศาสตร์เป็นเรือ่งไม่ยากและเป็นเรือ่ง

ใกล้ตัว น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง พี่จึงได้รับการชื่นชมจากลูกศิษย์และครูคณิตศาสตร์

ที่ผ่านการอบรมอยู่เสมอ นอกจากนั้นพี่ปรีชายังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมลูกศิษย์ 

โดยมักจะเลือกศิษย์ที่มีความพร้อมร่วมเป็นวิทยากรเพื่อหวังให้สืบทอด และส่งเสริม

ให้เขาได้พัฒนาวิชาชีพอีกทางหนึ่งด้วย”

        รองศาสตราจารย์กมล  เอกไทยเจริญ	 ผู้เคยเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์

แก่รองศาสตราจารย์ปรีชาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 และเป็น

ผู้ร่วมงานคนหนึ่งในเวลาต่อมา	กล่าวตอนหนึ่งว่า

        “ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล เพราะตลอดชีวิต

การรับราชการของ ดร.ปรีชา ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการเป็นวิทยากรในเรื่องการสอน
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คณิตศาสตร์ ทั้งทางด้านโครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ 

อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย”

 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สมวงษ์  แปลงประสพโชค		ผู้เคยเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

        “เขาคือสุดยอดของครูคณิตศาสตร์ต้นแบบ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน 

ได้อย่างน่าสนใจและน่าตดิตาม กระตุน้ให้ผูเ้รยีนสนใจอยากเรียนรู้  อยากศกึษาค้นคว้า 

ป้อนค�าถามที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะค�าถามปลายเปิด  และค�าถามในรูปโคลงกลอน 

ที่เขาถนัด ซึ่งหาได้น้อยในครูคณิตศาสตร์  เขาใช้ส่ือประกอบการสอนที่ทันสมัย

ประกอบการสอนท�าให้ตืน่ตาตืน่ใจกบัเรือ่งใหม่ๆ เตรยีมเอกสารและวธิดี�าเนินการสอน 

อย่างเป็นระบบ  ชักชวนให้ผู้เรียนแสดงความคดิเหน็  เล่าประสบการณ์ได้สนกุอย่างมสีาระ 

เขาเป็นคนหนึง่ทีร่เิริม่น�าเกมมาใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิการคดิและ 

แก้ปัญหา”

 นางชมัยพร  ตั้งตน	 	 ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

 “เป็นครูผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ สร้างความตระหนักให้ครู

และนักเรียนสามารถเช่ือมโยงและเห็นความส�าคัญของคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ�าวัน  

อาจารย์เป็นผู้สร้างครูคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้หยิบยื่นโอกาสให้ลูกศิษย์ และเพื่อน

ร่วมงานทุกคน เข้าใจ เห็นใจลูกศิษย์  สามารถเป็นต้นแบบของครูคณิตศาสตร์ได้

ในทุกๆ การกระท�า”

ฯลฯ

	 รองศาสตราจารย์ปรีขาได้ชื่อว่าเป็นครูที่มุ ่งมั่นตั้งใจสอนและให้ความรัก

ความเมตตา	ดูแลเอาใจใส่ศิษย์อย่างจริงใจ	จึงเป็นที่รัก	เคารพ	และยอมรับนับถือจาก 

ศิษย์เป็นอย่างยิ่ง	 	 เช่น	 นายถนอมเกียรติ  งานสกุล 	 ศิษย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช		ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า

 “ทีจ่รงิแล้วผมเป็นศษิย์ของอาจารย์ผ่านบทความทางวชิาการทีท่่านเขยีนไว้ใน

วารสารคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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และต�าราต่างๆ มาก่อน เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนที่ มสธ.ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอด

ความรู้ของอาจารย์อย่างมีกลวิธีที่แยบยล สามารถสอนสิ่งที่ยากให้เรียนรู้ได้ง่าย  

รวมทั้งคอยให้ความเอื้ออาทรต่อศิษย์อยู่เสมอ  บ่อยครั้งที่พบว่าอาจารย์ติดตามให้

ก�าลังใจศิษย์ที่ยังตกค้างการท�าวิทยานิพนธ์โดยการไปแวะเย่ียมเยียนถึงโรงเรียนและ

ทีท่�างาน ระยะหลงัอาจารย์มกีารให้ก�าลงัใจผ่านเฟสบุค๊ด้วย ถ้าเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษา

เรยีกวธิกีารแบบนีว่้าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน สิง่เหล่าน้ี แสดงถึงความเมตตากรณุา

ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตวิญญาณความเป็นครูของท่านอาจารย์เสมอมา…ยังจ�าบทกลอน   

บทหนึ่งที่อาจารย์เขียนเพื่อต้อนรับศิษย์ มสธ.ในรุ่นหลังๆ ที่แสดงถึงความเมตตา 

เอื้ออาทร ความเอาใจใส่ต่อศิษย์  นับเป็นความหวังดีจากครูสู่ศิษย์ ที่ศิษย์ทุกคนควร

น�าไปปฏิบัติต่อศิษย์ตนในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 คุณครูพร้อม แล้วหนอ รอรับศิษย์ สร้างนักคิด จากแดนไกล ด้วยไออุ่น

 ก้าวเข้ามา เติมวิชา ครูการุณย์    ขอต้นทุน ความขยัน ความมั่นใจ”

 นางสาวรัชดา  ยาตรา	 	 นักวิชาการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯสถาบันส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ซึง่เป็นศษิย์อกีคนหนึง่	เขยีนไว้ในหนงัสอื

เล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า

      “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล ผู้เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกคน

ที่ผ่านมา อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตา  เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  

ไม่ฟุ่มเฟือย  มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน แม้กระทั่งอาจารย์เกษียณอายุ

ราชการแล้ว อาจารย์ยงัคงขยนัสอนศษิย์ท่ัวประเทศอย่างไม่รูส้กึเหน็ดเหน่ือย  นับได้ว่า

อาจารย์เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่นมาทั้งชีวิต”

      ผลงานทางวิชาการ	 รองศาสตราจารย์ปรีชามีผลงานทางวิชาการมากมาย	

อาทิ	ต�ารา		ได้แก่	เอกสารการสอนวิชาคณิตศาสตร์	และเอกสารการสอนวิชาการวิจัย

หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน	ระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก		

หนังสือ	ได้แก่	คู่มือครูและสื่อเสริมทางคณิตศาสตร์	หนังสือเกม	ของเล่นคณิตศาสตร์		

โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา	เป็นต้น		บทความ 	เขียนบทความเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน



188 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

การสอนวิชาคณิตศาสตร์	 ตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และวารสารอื่นๆ	อย่างต่อเนื่อง		และงานวิจัย  

ได้จัดท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง				

							 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 มหาวชิรมงกุฎ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

				 รองศาสตราจารย์ปรีชา	 เนาว์เย็นผล	 สมรสกับ	 นางสาวเอื้อมพร	 บุญสิงห์		

ใน	พ.ศ.๒๕๒๙		มีบุตร	๑	คน	คือ	นายตะวัน		เนาว์เย็นผล

								รองศาสตราจารย์ปรีชาจะสนุกและทุ่มเทเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์มาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	 จนปลาย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 	 มีอาการ

ผิดปกติในร่างกาย	 	 จากผลการตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมอง	 จึงได้รับการดูแล

รักษามาอย่างต่อเน่ือง	 จนวันที่	 ๒๑	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เกิดภาวะแทรกซัอน	 

เริ่มไม่รู้สึกตัว	 และถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 เมษายน	 พ.ศ.๒๕๕๙	 สิริอายุได้ 

๖๓	ปี	๑๐	เดือน	๒๗	วัน

นายธเนศ  ข�าเกิด  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

							 ๑.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์ปรีชา		

เนาว์เย็นผล		ม.ว.ม.,ป.ช.	ณ	วดัเขมาภริตาราม	จงัหวดันนทบรุ	ี	วนัพธุที	่๒๐		เมษายน	

พ.ศ.๒๕๕๙

								๒.		หนงัสอืสูเ่ส้นชยั	งานแสดงมทุติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายุราชการ		๒๑	กันยายน	

๒๕๕๕	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธรรมาธิราช

	 ๓.		นางเอื้อมพร		เนาว์เย็นผล	(ภรรยา)	ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นายเฉลิม  บัวเกตุ

พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายเฉลิม		บัวเกตุ		เกิดเมื่อวันที่	๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.๒๔๙๗		ที่บ้านเลขที่

	 	 	 ๒๕	 หมู่ที่	 ๙	 บ้านบางสิบบาท	 ต�าบลป่าระก�า	 อ�าเภอปากพนัง	 จังหวัด

	 	 	 นครศรีธรรมราช	 	 เป็นบุตรคนสุดท้องของนายเอี่ยม	 และนางหนูแก้ว		

บัวเกตุ		มีพี่	๖	คนคือ	นางเอื้อม	ยิ่งอุปการณ์		นายกระจ่าง		นางเจียร	นาคสุวรรณ		

นางจาย	เถาว์ทอง		นายศิริ		และนายเฉลียว		บัวเกตุ

		 การศกึษาขัน้ต้น	เข้าเรยีนชัน้ประถมทีโ่รงเรยีนบ้านบางสบิบาท	อ�าเภอปากพนงั	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ใน	พ.ศ.๒๕๐๓	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	 ใน	พ.ศ.๒๕๐๗		

แล้วไปเข้าเรียนที่โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา	 อ�าเภอปากพนัง	 จนจบชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 ๗	 แล้วจึงไปเข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนแพทยกิจพิทยา	 จนจบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	๓	ใน	พ.ศ.๒๕๑๓

		 นายเฉลมิได้เข้าศกึษาวิชาชพีครู	ใน	พ.ศ.๒๕๑๓	ทีว่ทิยาลยัครนูครศรธีรรมราช	

จบได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๕	 	 หลังจากเข้ารับ

ราชการครแูล้ว	กศ็กึษาด้วยตนเองจนสอบวชิาชดุประโยคครพูเิศษมธัยม	(พ.ม.)	ได้ใน	

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ลูกเสือ - เนตรนารี) ผู้อุทิศตนให้แก่กิจกรรม

ลูกเสือตลอดชีวิตการเป็นครู แม้เกษียณอายุ 

ราชการแล้วก็ยังเป็นวิทยากรลูกเสือ

ตามโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

น
’

‘
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พ.ศ.๒๕๒๖		ต่อจากนั้นจึงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูภูเก็ต	ส�าเร็จได้รับ

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	วิชาเอกประถมศึกษา	ใน	พ.ศ.๒๕๒๘

		 นายเฉลิมเข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรกในต�าแหน่งครู	๑	ระดับ	๑	ที่โรงเรียน

บ้านกอตง	อ�าเภอเขาพนม	จงัหวดักระบี	่ใน	พ.ศ.๒๕๑๙		พ.ศ.๒๕๒๖	ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง

อาจารย์	๑	 โรงเรียนโคกกลาง	อ�าเภอเขาพนม		พ.ศ.๒๕๒๘	ย้ายไปเป็นอาจารย์	๑	

โรงเรียนบ้านทับพล	 อ�าเภอเขาพนม	 ปีต่อมาได้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนขจัดภัย	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระนอง	 	พ.ศ.๒๕๔๕	ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์	๒	 โรงเรียน

บ้านห้วยเสยีด	อ�าเภอเขาพนม	จงัหวดักระบี	่	พ.ศ.๒๕๕๒	ด�ารงต�าแหน่งครชู�านาญการ 

พิเศษ	 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด	 อ�าเภอเขาพนม	 	 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	 

ใน	พ.ศ.๒๕๕๘

		 นายเฉลิมเป็นครูที่ชอบและสนใจในวิชาลูกเสือเป็นอย่างมาก	 เมื่อได้รับ

มอบหมายให้เป็นครกูลุม่สาระการเรยีนรู	้กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน	(ลกูเสอื	-	เนตรนาร)ี		

นายเฉลิมได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับ

สงูสดุ	ได้รบัเครือ่งหมายวดูแบดจ์	๔	ท่อน	มีต�าแหน่งทางด้านลกูเสอื	เป็นรองผูอ้�านวยการ

ลูกเสือโรงเรียน	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดูแลค่ายลูกเสือ	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ขั้นที่	๕		ของจังหวัดกระบี่

		 การปฏิบัติงานทั้งด้านการสอนและกิจกรรมลูกเสือของนายเฉลิมได้ผลดีเด่น	

เป็นที่ยกย่อง	 ดังรายงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	 ที่ได้

ประมวลส่งมายังส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ	ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	ความ

ตอนหนึ่ง	ว่า	“…นายเฉลิม บัวเกตุ เป็นครูที่มีความสามารถมากคนหนึ่ง มีความทุ่มเท 

เอาใจใส่ ขยัน ตั้งใจมุ่งมั่นในการท�างาน ตรงต่อเวลา เสียสละ มีความโอบอ้อมอารี 

ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อัธยาศัยดี นักเรียน เพื่อนฝูงรักใคร่ อุทิศเวลาเพื่อ

ราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นครูที่มคีวามรับผิดชอบสงู 

ใช้ความรู ้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนนักเรียนด้วยใจรัก ถ่ายทอดความรู ้

ให้แก่นักเรียนเต็มความสามารถ ตั้งใจร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน

ทุกๆ ด้าน ศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรมเพิ่มเติม อีกทั้งมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้าน
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ความคิด ทักษะ และผลงานวิชาการอยู่เสมอ เป็นผู้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ

การสอนเป็นอย่างด ีมีการเตรียมการสอนโดยใช้ส่ือและอปุกรณ์การสอนต่างๆ  สัง่สอน

นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และคิดเลข นายเฉลิม บัวเกตุ 

เป็นครดูทีีน่กัเรยีนรกั ท�าหน้าทีค่รไูด้อย่างสมบรูณ์ด้วยจติวญิญาณของครอูย่างแท้จรงิ 

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดมา

  นายเฉลิม บัวเกตุ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการทุ่มเทเวลาด้วยชีวิต 

และจิตใจให้กับกิจกรรมลูกเสือ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล

ครูดีในดวงใจระดับจังหวัดกระบี่ รางวัลครูสอนดี ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น

ผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณดเีด่นระดบัประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๘  รางวลั

เข็มทองแดงคุรุคุณธรรม ระดับประเทศ  ได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

เป็นครผููฝึ้กสอนกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนลูกเสือช่วงชัน้ท่ี ๑ และช่วงชัน้ที ่๒  ได้รบัรางวลั

เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ จ�านวน ๖ ปีการศึกษา ติดต่อกัน…”

		 นอกจากนั้นในรายงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ยังได้สรุป

วัตรปฏิบัติ		ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครูของนายเฉลิมที่ได้รับการยกย่องจากคณะครู

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด	จากการกล่าวสรุปของนายเรวัตร  มะสุวรรณ		ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด	ในหนังสืออนุสรณ์วันเกษียณ	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ของนายเฉลิม	

บัวเกตุ	ความตอนหนึ่งว่า		“…คุณครูเฉลิม บัวเกตุ  เป็นบุคคลอันทรงคุณค่าที่เรา

น่าจะน�ามาเป็นแบบอย่าง ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

  การครองตน  เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง และเป็นที่

ยอมรบัของสถานศกึษา มคีวามกระตอืรือร้นและสนใจในการพฒันาความรูท้างวชิาการ

และวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ ขยัน ประหยัด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับ

การประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๘

  การครองคน  เป็นครูที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความช่วยหลือเพื่อนครู

ในงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ช่วยเหลืออาทรแก่บุคคลรอบข้าง

ด้วยความจริงใจ



192 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

  การครองงาน  ท่านเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การสอน

คณิตศาสตร์ ลูกเสือ  มีฝีมือด้านศิลป์การเขียนอักษรแบบต่างๆ  เป็นกรรมการตัดสิน

กีฬาฟุตบอลและมวยไทย  มวยสากล ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ท่านได้

ทุม่เทความรู ้ความสามารถ ความคดิสร้างสรรค์ ก�าลังกาย ก�าลงัใจ ให้กับงานในหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละและอดทน…”

		 ผลการปฏิบัติงานของนายเฉลิม	 ได้สร้างเกียรติคุณให้แก่ทั้งนักเรียนและ

โรงเรียน	โดยนักเรียนได้ไปประกวด	แข่งขันกิจกรรมลูกเสือ	ได้รับรางวัล	เกียรติบัตร

ทั้งระดับท้องถิ่น	 เขตพื้นที่การศึกษา	 และระดับชาติมากมาย	 ส่วนโรงเรียนก็ได้รับ

การยกย่องว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือ		และในขณะเดียวกันนายเฉลิมเอง

ก็ได้รับการยกย่องเกียรติคุณด้วย	 เช่น	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเด่น	ประเภทผู้สอน	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๕		ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการลูกเสือ

แห่งชาติ	 ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไทย	 	 ไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก	

ครั้งที่	๒๓	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	และที่สุดได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี	ชั้นที่	๑	

ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๕๕	เป็นต้น

		 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 นายเฉลิม	สมรสกับ	นางสาวเสาวนิตย์	เอ่งฉ้วน		มีบุตร	๕	คน	คือ	นางสาว

สุธาทิพย์		นางสาวมณีกาญจน์		นางสาวกษมา		นางสาวปิยนุช		และนางสาวชุษฎา		

บัวเกตุ

		 หลังเกษียณอายุราชการ	 นายเฉลิมยังคงได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรลูกเสือ

ตามโรงเรียนต่างๆ	 ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ	

งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่	๖๔	จังหวัดชลบุรี

		 นายเฉลิมเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ	 ได้ฝากวาทะเกี่ยวกับความเป็นครูไว้

ในหนังสืออนุสรณ์วันเกษียณ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 ความว่า	 	 “ผมยังประพฤติปฏิบัติตน

อย่างครู	 ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมในสังคม	 โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือต่อไป	
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เลี้ยงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แม้กระผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว					

ก็ตาม	 แต่ผมยังส�านึกถึงความเป็นครูอยู่เสมอ	 ผมจะใช้ความเป็นครูสร้างสรรค์

แต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป”	

		 นายเฉลมิเริม่ป่วยเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาลตัง้แต่	พ.ศ.๒๕๕๒	แพทย์วนิจิฉยั

ว่าเป็นโรคเกลด็เลอืดต�า่และลิม่เลอืดอดุตนั	จงึเฝ้าระวงัปฏบิตัติามค�าแนะน�าของแพทย์

อย่างเคร่งครัด	เข้ารับการรักษาตัวครั้งสุดท้าย	เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	

ทีโ่รงพยาบาลสงขลานครนิทร์	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	จนกระทัง่			ถงึแก่กรรม	

เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๕๙		สิริอายุได้	๖๑	ปี	๕	เดือน	๑๔	วัน

นายจรูญ  มิลินทร์  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		หนังสืออนุสรณ์วันเกษียณ	ประจ�าปี	๒๕๕๘	นายเฉลิม	บัวเกตุ	โรงเรียน

บ้านห้วยเสยีด	อ�าเภอเขาพนม	จงัหวดักระบี	่ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กระบี่

	 ๒.		หนงัสอืที	่ศธ	๐๔๐๑๓/๒๓๖๓		ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กระบี่	 	 ลงวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 เรื่องการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อ

จัดท�าหนังสือประวัติครู	๑๖	มกราคม	๒๕๖๑



194 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายสกล  พงศ์สุขรัตน์

พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายสกล		พงศ์สุขรัตน์		เกิดเมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๘	ที่ต�าบล

	 	 	 วังชิ้น	 อ�าเภอวังชิ้น	 จังหวัดแพร่	 	 เป็นบุตรคนที่	 ๒	 ของนายทองด	ี

	 	 	 นางบญุส่วย		พงศ์สขุรตัน์		มพีี	่๑	คน	คอื	นางกานดา	อตุมา		มน้ีอง	๔	คน	

คือ	นายสกุล		นางพรทิพย์		มหามิตร		นายวิทยา		พงศ์สุขรัตน์		และนางจีระพันธุ์		

ภู่ระหงษ์			

	 นายสกลเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	 ที่โรงเรียนบ้านใหม่	 (สมบัติทวี

ประชาสรรค์)	 อ�าเภอวังชิ้น	 จังหวัดแพร่	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 จบช้ันประถมศึกษา

ปีที่	 ๗	 ที่โรงเรียนบ้านวังชิ้น	 อ�าเภอเดียวกัน	 	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 	 สมัยนั้นอ�าเภอ

วังชิ้น	ซึ่งเป็นอ�าเภอเล็กๆ	ได้รับการยกฐานะเป็นอ�าเภอมาไม่นาน	จึงยังไม่มีโรงเรียน

มัธยม	ดังนั้นนายสกลเป็นผู้สนใจในการศึกษาหาความรู้	จึงต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียน

ลองวิทยา	 อ�าเภอลอง	 จังหวัดแพร่	 ซึ่งห่างจากอ�าเภอวังช้ิน	 ๓๕	 กิโลเมตร	 จนจบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 แม้การคมนาคมจะไม่สะดวก	 แต่ด้วย

ความอดทน	มวีริยิะอตุสาหะสงูยิง่	จงึท�าให้สามารถเรยีนจนจบช้ันมธัยมศกึษาตามเวลา

ที่ก�าหนดได้	และไปเรียนวิชาครูที่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์	(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์			

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใจรักด้านกีฬาและ

ดนตรี ได้น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา

ร่วมกับศิลปะมวยไทยและการตีกลองสะบัดชัย 

สอนให้นักเรียนจนได้รับความส�าเร็จ

น�าไปประกอบอาชีพได้

น
’

‘
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ในปัจจุบัน)	ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๗	

	 เมื่อเข้ารับราชการแล้ว	 ได้ศึกษาด้วยตนเองจนสอบได้ประโยคครูพิเศษ

มัธยม	 (พ.ม.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 จากนั้นไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูล�าปาง	 (ปัจจุบัน

คือมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง)	 ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	 (ค.บ.)	 พลศึกษา	

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๐	และจบปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.)	การบริหารการศึกษา	

ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	พ.ศ.	๒๕๔๑	พร้อมกันนั้นก็ได้ไปศึกษาอบรม

ตามโครงการต่างๆ	อาทิ		พ.ศ.	๒๕๔๔	อบรมทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	และอบรม

หลักสตูรการปฏริปูกระบวนการการเรยีนรู	้จากส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ	เป็นต้น

	 นายสกลเข้ารับราชการเมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๑	ในต�าแหนง่	ครู	๑	ระดับ	๑	โรงเรยีน

บ้านสลก	อ�าเภอวงัชิน้	จงัหวดัแพร่	ซึง่เป็นโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่		

พ.ศ.	๒๕๒๓		โรงเรยีนบ้านสลก	โอนไปสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ		ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นายสกลได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น	ครู	๒	ระดับ	๒		ต่อมาใน

ต�าแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนเดิม	 นายสกลมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ	 ได้เล่ือน

ระดับและต�าแหน่งมาโดยตลอด	เป็นอาจารย์	๑	ระดับ	๓	จนถึง	อาจารย์	๒	ระดับ	๖	

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๖	ตามล�าดับ	

	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๖	นายสกลได้เปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่	ระดับ	๖	โรงเรียนบ้านหาดรั่ว	ส�านักงานการประถมศึกษา

อ�าเภอวังชิ้น	เลื่อนต�าแหน่งเป็นครูใหญ่	ระดับ	๗	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๙		และด�ารงต�าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่	ระดับ	๗	พ.ศ.	๒๕๔๑		จากนั้น	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ย้ายไปรับต�าแหน่งเดิม

ที่โรงเรียนบ้านใหม่	 (สมบัติทวีประชาสรรค์)	 และเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	ระดับ	๘	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๕	จนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 เน่ืองจากนายสกลเกิดในตระกูลนักดนตรี	 จึงท�าให้มีพื้นฐานทางดนตรีมา

ตั้งแต่เยาว์วัย	 ประกอบกับในขณะเรียนชั้นประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 และฝึกหัดครู	

นายสกลเป็นนักกีฬาของโรงเรียนมาโดยตลอด	 	 จึงสนใจงานด้านกีฬาอย่างเอาจริง

เอาจังและมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในด้านนี้ให้ได้	 ในที่สุดก็ลาไปศึกษาต่อด้าน	 	พลศึกษา
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จนจบปริญญาตรีดังได้กล่าวมาข้างต้น	และเมื่อเข้ารับราชการ	ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่ง

ครูผู้สอนหรือผู้บริหารสถานศึกษา	 นายสกลก็จะใช้เวลาอยู่กับงานดนตรีและกีฬา

เสมอมา	พร้อมกบัส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอนดนตร	ี-	กฬีา	เป็นพเิศษ	โดยสอน

ด้วยตนเองและเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่รับผิดชอบด้วย

		 ขณะที่เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านใหม่	 (สมบัติทวีประชาสรรค์)	

กจิกรรมโดดเด่นทีส่ร้างชือ่เสียงให้กบัโรงเรียน	ได้แก่	“กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะมวยไทย”	

เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียน	

เป็นผู้มีคุณธรรม	 มีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เข้ามามีส่วนร่วม

ในการฝึกประสบกาณ์ด้านการใช้ศิลปะมวยไทย	 และส่งเสริมให้นักเรียนที่ม ี

ความสามารถพิเศษ	ได้พัฒนาฝีมือให้มีความก้าวหน้า	สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้

	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน	มีการจัดตั้งค่ายมวยขึ้น	ใช้ชื่อว่า 

“ค่ายมวยพยัคฆ์ครูกล”	 มีผู้ปกครองนักเรียนที่ตั้งใจส่งเสริมนักเรียนในด้านกีฬา

มวยไทย	ซึง่เป็นศลิปวัฒนธรรมประจ�าชาต	ิ	ให้สามารถเรยีนรูพ้ืน้ฐานต่างๆ	เข้ามามส่ีวน

ร่วม	พร้อมกบัสนบัสนนุงบประมาณให้อีกด้วย	กจิกรรมค่ายมวยเน้นให้ความส�าคญัของ

แม่ไม้มวยไทย	 โดยนายสกลเองรับเป็นหัวหน้าค่าย	 มีทีมวิทยากรของชุมชน	 เป็นทีม					

ผู้ฝึกสอน

	 ผลจากการที่ได้ทุ่มเทพลังของความร่วมมือในกิจกรรมนี้	ท�าให้ในปีการศึกษา	

๒๕๔๔	นักชกแห่ง	“ค่ายมวยพยัคฆ์ครูกล”	ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	จ�านวน	๖	คน	

สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา	 ปีที่	 ๑	 แผนกมวย	 ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ได้ทั้งหมด	ในจ�านวนแผนกมวยที่รับได้ทั้งสิ้น	๗	คน

	 อีกกิจกรรมหนึ่งที่นับเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการส่งเสริมศิลปะมวยไทย	 คือ	

“กิจกรรมตีกลองสะบัดชัย”	ซึ่งนายสกลได้ส่งเสริมให้ครู	นักเรียน	และครูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 ช่วยกันออกแบบท่าตีกลองจากเดิมที่มีแต่ความอ่อนช้อยให้กลับมาเป็นท่า

ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยอย่างมีศิลปะ	 ผสมกับความบึกบึน	 น่าเกรงขามมากขึ้น	

โดยอธิบายให้เห็นประวัติความเป็นมาของประเพณีตีกลองสะบัดชัย	 อันเป็นประเพณี

ของท้องถิ่นล้านนามาแต่โบราณ	 โดยประยุกต์เอาการตีกลอง	 การฟ้อนร�าดาบ	 และ
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แม่ไม้มวยไทยเข้าด้วยกนั	เป็นแบบท่าตกีลองทีนั่บเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของโรงเรยีน

บ้านใหม่	 (สมบัติทวีประชาสรรค์)	 ซึ่งเมื่อได้น�าไปแสดงในงานส�าคัญๆ	 ของอ�าเภอ	

ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง

	 รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตรที่นายสกลได้รับมีจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ

ที่ส�าคัญๆ	อาทิ			พ.ศ.๒๕๔๕	เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้	ของ

ส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัแพร่	 และส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๔๖	 เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

งานวันสืบสานความเป็นไทย	 ภูมิใจวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 ของสภาวัฒนธรรมอ�าเภอ

วังชิ้น	จังหวัดแพร่		พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักเรียน	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังชิ้น	อ�าเภอวังชิ้น	จังหวัดแพร่		พ.ศ.	๒๕๕๑	

โรงเรียนยุวทูตความดี	 บ้านใหม่	 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักรับรู ้

เกีย่วกบัอาเซยีน	ของกรมอาเซยีน	กระทรวงการต่างประเทศ		พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นตวัแทน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่	เขต	๒	เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคเหนือ	ครั้งที่	๔๙	ณ	จังหวัดนครสวรรค์		พ.ศ.	๒๕๕๕	รางวัลระดับดี	การคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (อย.น้อย)	 ในโรงเรียน	 จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่		

พ.ศ.	๒๕๕๖	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	การจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการ	

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย	 “บวร/บรม”	 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน	 ของส�านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 	 พ.ศ.๒๕๕๘	 ได้รับ

รางวัลภาคีเครือข่ายประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น	 จากส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่	 	 พ.ศ.๒๕๕๙	 และ	 พ.ศ.๒๕๖๐	

นายสกลสามารถน�าพาโรงเรียนบ้านใหม่	 (สมบัติทวีประชาสรรค์)	 ผ่านการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ	 O	 -	 NET	 (Ordinary	 National	 Educational	 Test)			

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	และปีการศึกษา	๒๕๕๙	สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ	๕	กลุ่มสาระการเรียนรู้		เป็นต้น

	 นอกจากงานในหน้าที่แล้ว	นายสกลยังมีน�้าใจต่อหน่วยงานราชการอื่น	ที่ช่วย

สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอ�าเภอวังชิ้นโดยรวม	 เช่น	 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอวังชิ้น	 จัดตั้งที่ท�าการครั้งแรกอยู่ร่วมกับห้องสมุด

ประชาชนอ�าเภอวังชิ้น	 สถานที่ตั้งอยู ่ ในบริเวณโรงเรียนบ้านใหม่	 (สมบัติทวี

ประชาสรรค์)	 ต่อมาได้ย้ายส�านักงานไปตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอ�าเภอวังชิ้น	 โดยใช้

อาคารของที่ท�าการชมรมผู้สูงอายุอ�าเภอวังชิ้นเป็นที่ท�าการ	 แต่เนื่องจากสถานที่

แห่งใหม่น้ีคับแคบ	ไม่สะดวกในการบรหิารงานให้สอดคล้องกบัโครงการ	“แหล่งเรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง	 บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”	 จึงขอย้ายมาใช้อาคารในโรงเรียน

บ้านใหม่	(สมบัติทวีประชาสรรค์)	ซึ่งนายสกลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง	

	 ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในทกุๆ	กจิกรรมของนายสกล	ทัง้การสอนและการบริหาร	

ตลอดจนความร่วมมือกับชุมชนและสังคม	 เป็นความส�าเร็จที่เกิดจากความตั้งใจจริง	

ความมีเมตตา	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และเคารพความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานตลอดถึง

ผู้ให้การสนุบสนุน	 ดังที่	 นายเก่งกาจ  เกษมวัฒนกิจ	 ผู้ปกครองนักเรียนผู้หนึ่งของ

โรงเรยีนบ้านใหม่	(สมบตัทิวปีระชาสรรค์)	กล่าวค�าไว้อาลยัในเวบ็ไซด์	http://hmon-

ghot.com/video/atRG_l77z7Q	ความตอนหนึ่งว่า

 “…ในฐานะที่กระผมได้รู้จักท่าน ผอ.มา ท่าน ผอ. เป็นบุคคลที่มีแต่ให้และ

มีเมตตาจิตกับทุกๆคน ทุ่มเทหยาดเหงื่อเพื่องานส่วนรวม และส่วนตน มาโดยตลอด 

และยังเป็นที่ปรึกษาให้หลายๆ คนมาโดยไม่หวังผลตอบแทนที่จะได้ส่วนตน…”

 นายกฤดาเดช  รตันกลัยา	ครโูรงเรยีนบ้านดอนชยั	อ�าเภอสงูเม่น	จงัหวดัแพร่	

ซ่ึงเป็นรุ ่นน้องที่เคารพนับถือนายสกล	 เขียนกลอนไว้อาลัย	 ในหนังสืออนุสรณ์

งานพระราชทานเพลิงศพ	ผอ.สกล	พงศ์สุขรัตน์		ความตอนหนึ่งว่า

  “ผอ.สกล คนจริงจังอยู่วังชิ้น  รักท้องถิ่นพัฒนาพาสุขสม

 ทั้งชาวบ้านเทศบาลขอชื่นชม   ต่างนิยมความตั้งใจในฝีมือ

 ทั้งการเรียนด้านดนตรีและกีฬา   ท่านฟันฝ่ามาแข่งขันนั้นยึดถือ

 ได้รางวัลมีชื่อเสียงจนเลื่องลือ  หมัน่ฝึกปรอืต่างร่วมด้วยคอยช่วยกนั

 การเรียนดีกีฬาเด่นเน้นกีฬา  คือที่มาของค�าขวัญชวนสร้างสรรค์

 ส่งเสริมเด็กให้กล้าแกร่งแข็งแรงพลัน   ช่วยปลุกปั้นความฝันใฝ่ไม่รีรอ…”
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	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 นายสกล		สมรสกับ	นางสาวจินดา		เส้นเถาว์		เมื่อ	พ.ศ.๒๕๑๓		ไม่มีบุตร	

		 หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	 นายสกลตั้งใจจะสานต่องานสวนส้มที่บิดาของ

นายสกลได้เริ่มต้นไว้	จึงลงมือปฏิบัติต่อทันที	พร้อมกับงานค่ายมวยและงานท�านุบ�ารุง

พระพุทธศาสนาควบคู่กันไป	 เนื่องจากนายสกลเป็นนักกีฬาและชอบออกก�าลังกาย

อยู่เป็นประจ�า	 จึงนับว่าเป็นผู้มีสุขภาพดีมาโดยตลอด	 แต่ก็ถึงแก่อนิจกรรมลงอย่าง

กะทันหัน	 ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 ณ	 โรงพยาบาลวังช้ิน	 อ�าเภอวังช้ิน	

จังหวัดแพร่		เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุได้	๖๑	ปี	๖	เดือน	๑๗	วัน

นายยุทธชัย  อุตมา  

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	ผอ.สกล		พงศ์สุขรัตน์		ณ	เมรุ

วัดวังชิ้น	อ�าเภอวังชิ้น	จังหวัดแพร่	วันเสาร์ที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๗.๐๐	น.

	 ๒.		เว็บไซด์	-	http://hmonghot.com/video/atRG_l77z7Q

	 ๓.		แฟ้มสะสมผลงาน	“กจิกรรมดเีด่นของโรงเรยีน”	โรงเรยีนบ้านใหม่	(สมบตัิ

ทวีประชาสรรค์)	ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอวังชิ้น

	 ๔.		นางกานดา		อุตมา	และนางจีระพันธุ์		ภู่ระหงษ์		ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นายสุเทพ  แสวงธรรม

พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๕๙

	 	 	 ายสุเทพ	 	 แสวงธรรม	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 พ.ศ.๒๔๙๙	 ที่ต�าบล

	 	 	 หนองข้างคอก	 อ�าเภอเมืองชลบุรี	 จังหวัดชลบุรี	 เป็นบุตรคนโตของ

	 	 	 นายทิพย์	 และนางส�ารวย	 	 แสวงธรรม	 มีน้อง	 ๕	 คน	 คือ	 นางเรณ	ู								

พฤทธไิพฑูรย์		นางรชันี		สทิธโิชค		เรอืเอกช�านาญ	นายธารา	และนางเทว	ี	ปาละวธันะ

	 นายสุเทพเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดผาสุการาม	 จังหวัดชลบุรี	 จบชั้น

ประถมศึกษาปีที	่๔	ใน	พ.ศ.๒๕๐๙		แล้วเข้าเรยีนต่อชัน้ประถมศกึษาปีที	่๕	ทีโ่รงเรยีน

อนศุาสน์พิทยา	จังหวัดชลบรุ	ีจนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๓	ใน	พ.ศ.๒๕๑๕	แล้วเข้าศกึษา 

ต่อที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา	 (ปัจจุบัน	 คือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)	 ได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๗	 และได้รับประกาศนียบัตร											

วิชาการศึกษาช้ันสูง	 (ป.กศ.ชั้นสูง)	 วิชาเอกสังคมศึกษา	 ใน	 พ.ศ.๒๕๑๙	 หลังจาก 

เข้ารบัราชการแล้วได้ศกึษาต่อระดับปริญญาตรีทีส่ถาบนัเดยีวกัน	ส�าเรจ็ได้รบัปรญิญา

ครศุาสตรบณัฑติ	(ค.บ.)	วชิาเอกพลศกึษา	ใน	พ.ศ.๒๕๒๖	ส�าเร็จได้รับประกาศนยีบตัร

บณัฑติ	(ป.บณัฑิต)	สาขาการบรหิารการศกึษา	ใน	พ.ศ.๒๕๔๙	และส�าเรจ็ได้รบัปรญิญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	สาขาการบริหารการศึกษา	ใน	พ.ศ.๒๕๕๓	

ผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ในการบริหารสูง

ได้บริหารการศึกษาในต�าแหน่งต่างๆ 

เกือบทุกต�าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม

น
’

‘
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	 นายสุเทพรับราชการครูที่จังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด	 โดยเริ่มเข้ารับราชการ	

เมื่อ	พ.ศ.๒๕๑๙	ในต�าแหน่งครู	๒	โรงเรียนบ้านป่าแดง	(ไชยอุปถัมภ์)		ต่อมาได้รับ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	ในโรงเรียนเดียวกันคือ	พ.ศ.๒๕๒๓	เป็นผู้ช่วยครูใหญ่		

พ.ศ.๒๕๒๗	 เป็นผู ้ช่วยอาจารย์ใหญ่	 พ.ศ.๒๕๔๔	 เป็นผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ	 และ

พ.ศ.๒๕๔๗	 เป็นรองผู ้อ�านวยการ	 หลังจากนั้น	 พ.ศ.๒๕๔๘	 ได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง	 (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)	 และ	 พ.ศ.๒๕๔๙	

ย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ	 (บุ้นกีประชานุเคราะห์)	 จนกระทั่ง

ถึงแก่กรรม	ใน	พ.ศ.๒๕๕๙	

								ชีวิตราชการของนายสุเทพมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	 ตั้งแต่เป็นครู

ผู้สอน	เป็นผู้ช่วยครูใหญ่	ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่		ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ		รองผู้อ�านวยการ	

และผู้อ�านวยการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา	 โดยส่วนใหญ่จะท�าหน้าที่บริหาร

สถานศึกษาในต�าแหน่งต่างๆมาเกือบทุกต�าแหน่ง	 ในบริบทที่แตกต่างกัน	 นับเป็น

ผู้บริหารที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการบริหารสูงคนหนึ่ง	

โดยเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา	 ทั้งจากการศึกษาต่อโดยตรง	 ศึกษาจาก

เอกสาร	ต�าราทางวิชาการ	สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต	เข้าร่วมประชุมสัมมนา	ศึกษาดูงาน	

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผู้มคีวามรูป้ระสบการณ์ทางการศกึษา		โดยจะจดัท�าและเผยแพร่

เอกสารความรู้ให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องเป็นประจ�า

			 ผลงานการบริหารของนายสุเทพปรากฏชัดเจนตอนเป็นผู้บริหารโรงเรียน

บ้านป่ายุบ	 (บุ้นกีประชานุเคราะห์)	 เนื่องจากเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ยาวนานที่สุด

ถึง	 ๑๐	 ปี	 และเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่รับราชการ	 โดยนายสุเทพได้ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์การบริหารที่ผ่านมาจากทุกโรงเรียนทุกต�าแหน่งมาปรับใช้ในการบริหาร

งานทุกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีผลงานความส�าเร็จจากการบริหารโรงเรียน

ในหลายๆ	ด้านปรากฏมากมาย	อาทิ

					 พ.ศ.๒๕๕๒	 -	 ๒๕๕๗	 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 เช่น	 รางวัลโรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดีเด่น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 	 รางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติด	 รางวัล 
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โรงเรยีนส้วมสะอาดดเีด่น	รางวลัสถานศกึษาจดัระบบประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน

ดีเด่น	 รางวัลสถานศึกษามีมาตรฐานด้านผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียนดีเด่น	

รางวัลโรงเรียนปฏิบัติงานตามค�ารับรองปฏิบัติราชการดีเด่น	รางวัลห้องสมุดโรงเรียน

ดีเด่น	 รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่องและสร้างนิสัยรักการอ่าน

ดีเด่น	 รางวัลแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง	

รางวัลเครือข่ายคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นฯ	 

รางวัลแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีจิตส�านึกความเป็นไทย	 เกียรติบัตร 

ผ่านการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีต�าบล	 เกียรติบัตร 

โรงเรยีนต้นแบบลกูเสอืของสหวทิยาเขตบ้านบงึ	๒	ได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรยีนสจุรติ 

ต้นแบบ		เป็นต้น

						 นอกจากนี้โรงเรียนบ้านป่ายุบ	 (บุ้นกีประชานุเคราะห์)	 ขณะที่นายสุเทพเป็น

ผู้บริหาร	 ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ	 ๓	 (พ.ศ.๒๕๕๔	 -	 ๒๕๕๘)	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านปฐมวัย		และด้านประถมศึกษา	-	มัธยมศึกษา	จาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับ

การรับรองมาตรฐานโรงเรียน	อย.น้อยประจ�าปี	๒๕๕๘	จากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา		ได้รับเกียรติบัตร	Contributing	to	the	Thailand	English	Teaching	

Programmer	 2014	 	 จากกระทรวงศึกษาธิการ	 	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ	

“อนุรักษ์ดนตรีไทย	 เทิดไท้องค์ราชัน”	 พ.ศ.๒๕๕๗	 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี		เป็นต้น

			 นายสุเทพเป็นผู ้ที่มีความเอาใจใส่คอยดูแลเรื่องการจัดเรียนการสอน	

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และการประสานงานกับผู ้ปกครองนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง	 ดังข้อความที่ปรากฏในเอกสารประวัติและผลงานของครูผู ้ถึงแก่กรรม	

(นายสุเทพ		แสวงธรรม)	ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

ได้เรียบเรียง			ส่งมายังส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ	ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา		

ความตอนหนึ่ง	ว่า
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    “นายสุเทพ แสวงธรรม เป็นผู้ให้ความส�าคัญต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ โดยจะดูแลเอาใจใส่คณะครูและนักเรียนในทุกๆ

ด้านอยู่เสมอ จะส่งเสรมิให้ครไูด้รบัการอบรมพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน

อย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังคอยดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนอย่างจรงิจงั  ตลอดจนคอยประสาน

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลพัฒนาผู้เรียน และให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองนักเรียนท้ังเร่ืองการเรียนและความประพฤติของนักเรียน

อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน

เสมอมา”

		 นายสเุทพเป็นผู้มคีวามภาคภูมใิจและมทีศันคตท่ีิดต่ีอวชิาชีพคร	ูมคีวามเช่ือมัน่

ว่าวิชาชีพครูจะเป็นวิชาชีพส�าคัญวิชาชีพหน่ึงในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ในทุก

สถานการณ์		นายสเุทพจะพดูถงึวชิาชพีครใูนทางทีด่เีมือ่มโีอกาสเข้าร่วมประชมุสมัมนา

แทบทุกครั้ง	 โดยนายสุเทพจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 แก่ครู	 นักเรียน	

ผูป้กครอง	และทางราชการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	ดงัปรากฏในเอกสารฉบบัเดยีวกนั							

ความตอนหนึ่งว่า	

      “นายสุเทพ  แสวงธรรม เป็นผู้น�าที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม อุทิศเวลา ก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญาแก่ทาง

ราชการอย่างเตม็ความสามารถ ทุม่เทก�าลงักาย ก�าลงัใจและก�าลงัทรพัย์ในการท�างาน

ให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้…ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการและ

ทรัพยากรที่ได้จากการบริจาคโดยมีผู้อุปการคุณ อย่างโปร่งใส คุ้มค่า โดยมีการท�า

แผนการจดัสรรการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมาจากการระดมความคดิเหน็ของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

และเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษา  โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ”

			 ดงันัน้ไม่ว่านายสุเทพจะไปเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนใดกม็กัจะเป็นทีย่อมรบัศรทัธา

จากผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ผู้ปกครองนกัเรียน	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หน่วยงาน	

บริษัทห้างร้านต่างๆ	มาช่วยให้การสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ	เป็นประจ�า
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					 จากผลงานการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏเป็นรูปธรรมท�าให้นายสุเทพได้รับ

ความไว้วางใจจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานต้นสังกัด	 เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานที่ส�าคัญหลายเรื่อง	 เช่น		

คณะกรรมการเร่งรดัเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน			ขยายโอกาส

ทางการศกึษา	คณะกรรมการก�ากบัตดิตามการจัดการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ

ข้ันพ้ืนฐานหรือโอเน็ต	 (O-NET)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๓		

คณะอนุกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการวิจัยการใช้หลักสูตร 

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�าของจังหวัดชลบุรี	 คณะกรรมการกลั่นกรอง 

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	คณะกรรมการประเมนิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน	 	 คณะกรรมการจัดท�ารายละเอียดการประเมินศักยภาพในการ

พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา(สายผู้สอน)		คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเกลี่ยและ

จัดสรรอัตราก�าลังข้าราชการครู		คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ้างครูอัตรา

จ้างหรอืลกูจ้างช่ัวคราวจากเงนิรายได้ของสถานศกึษา		คณะกรรมการด�าเนนิการสอบ

ภาค	 ค.	 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา	 ต�าแหน่งครูผู้ช่วย	 	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก					

“ครดูีในดวงใจ”		คณะกรรมการคดัเลือกครอูาวโุสทีส่มควรได้รบัเงนิช่วยเหลอื	เป็นต้น

	 เกียรติประวัติที่ได้รับ		นายสุเทพได้รับรางวัลที่ส�าคัญจากส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 คือ	 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงาน 

ดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๔๙	รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๔๙		รางวัล 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาดเีด่นประเภทสขุภาพดเีด่น	พ.ศ.๒๕๕๒	รางวลัผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ดีเด่น	ประจ�าปี	 ๒๕๕๒	และ๒๕๕๔	 	 และรางวัล	 “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”	 ครั้งที่	 ๘	

ประจ�าปี	๒๕๕๗		นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลส�าคัญจากหน่วยงานอื่น	คือ	เครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติ	“หนึ่งแสนครูดี”	ประจ�าปี	๒๕๕๕	จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	รางวัล

ผูบ้รหิารโรงเรยีนดศีรตี�าบล	รุน่ที	่๑	พ.ศ.๒๕๕๖	จากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา



205ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ขัน้พืน้ฐาน		และรางวลั	“ผูบ้รหิารดศีรบ้ีานบงึ”	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	จากทีว่่าการ

อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี

	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุที่ได้รบัพระราชทานคอื	ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

			 นายสุเทพ	สมรสกับ	นางสาวนันทนา	พรวัฒนา	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๒๑	มีบุตร	๒	คน	

คือนายคมกริช	และนายคทาวุธ	แสวงธรรม

	 ปกตนิายสเุทพเป็นผูม้สีขุภาพร่างกายแขง็แรงได้รบัการตรวจสขุภาพเป็นประจ�า

ทุกปี	 	 จนปลายเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.๒๕๕๙	 ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกาย	

คือน�้าหนักตัวลดลงแต่หน้าท้องมีขนาดโตขึ้น	 ผลการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งล�าใส้ใหญ	่

นายสเุทพได้เข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลอย่างต่อเนือ่งแต่อาการค่อยๆทรดุลงเรือ่ยๆ	

จนถึงแก่กรรมในวันที่	๒๑	กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๙		สิริอายุได้	๖๐	ปี	๖	เดือน	๙	วัน

นายจันทร์  ชุ่มเมืองปัก 

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

		 ๑.		 เอกสารประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม	 ที่ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 ส่งมายังส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ	

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 เพื่อจัดท�าหนังสือประวัติครู	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๖๑

		 ๒.		นายสมศักดิ์	มาลัย	ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ	(บุ้นกีประชานุเคราะห์)	และ

นายคทาวุธ	แสวงธรรม	(บุตร)		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นางสนทยา  เทพสงวน

พ.ศ. ๒๔๐๔ – ๒๕๕๙

	 	 	 างสนทยา		เทพสงวน	(สกลุเดมิ	จัน่บ้านโขด)		เกดิเมือ่วนัที	่	๒๒	กมุภาพนัธ์	

	 	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ที่ต�าบลคลองด่าน	 อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	

	 	 	 เป็นบุตรของนายบุญเรือน	และนางสมคิด		จั่นบ้านโขด		มีพี่	๒	คน	คือ	

นางสมส่วน	 บุตรศรี	 และ	 นาวาเอกหญิงเบญจา	 จอมแก้ว	 ร.น.	 มีน้อง	 ๓	 คน	 คือ	

นางสาวสมปอง		นายสิทธิประชัย	และนางสาวสมัญญา	จั่นบ้านโขด		

							 การศึกษาขั้นต้น	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส	 ต�าบล

คลองด่าน	 อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๗	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๑๗	แล้วไปเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนอนุสรณ์สันวิทยา	จังหวัดสมุทรปราการ	

(ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว)	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ใน	พ.ศ.	๒๕๒๐	แล้วสอบได้ทุน				

ไปศกึษาทีว่ทิยาลยัครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา)	 เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒		

เมื่อรับราชการครูแล้วสอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	 (พ.ม.)	 ใน	 

พ.ศ.	๒๕๒๔		แล้วไปศกึษาต่อทีว่ทิยาลยัครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทาน 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๘		และ

ครูผู้อุทิศตนสอนศิษย์ในจังหวัดสมุทรปราการ

มาตลอดเวลา ๓๗ ปี ได้รับรางวัล 

“ครูมืออาชีพเสมาทอง” จากส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต ๑ เป็นประจักษ์พยาน

น
’

‘
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ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโททีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปรญิญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(ศษ.ม.)	สาขาหลักสูตรและการสอน	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 นางสนทยาเป็นครูที่จังหวัดสมุทรปราการตลอดมา	โดยเริ่มเข้ารับราชการครู	

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ในต�าแหน่ง	 ครู	 ๑	 ระดับ	 ๑	 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส	 จนได้

เลื่อนต�าแหน่งเป็นอาจารย์	 ๑	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 

พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ย้ายไปสอนที่โรงเรียนพิบูลประชาบาล	 และได้เล่ือนต�าแหน่งเป็น 

อาจารย์	๒	ในเวลาต่อมา		พ.ศ.	๒๕๕๕	ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม	

ได้เลื่อนต�าแหน่งและวิทยฐานะเป็นครูช�านาญการพิเศษ	 	 จนกระทั่งถึงแก่กรรม 

ก่อนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๙

								นางสนทยาเป็นครูที่มีอุดมการณ์ความเป็นครูสูงย่ิงคนหนึ่ง	 ตลอดเวลา

ที่รับราชการในทุกโรงเรียนจะทุ่มเท	มุ่งมั่น	ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความเสียสละ	

อย่างเต็มความรู้ความสามารถ	ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร	เพื่อนครู	และหน่วยงาน

ต้นสังกัดว่าเป็นต้นแบบของครูในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เกี่ยวกับการผลิตสื่อ	

นวัตกรรมใหม่ๆ	 ส่งเสริมพัฒนาผลงานนักเรียนประเภทโครงงานผ่านกระบวนการ

ทดลองมาอย่างต่อเนื่อง	 ได้จัดท�าแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน	 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	๕	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเขียน

ภาษาไทยอย่างเป็นขั้นตอน	 ท�าการวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงถึงผลการใช้นวัตกรรม	

ให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียนเป็นที่ประจักษ์	 เป็นผลให้นักเรียน

มีทักษะในด้านการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น	 ได้คิดค้นให้นักเรียนทดลองท�าโครงการ

กุ้งเหยียดใบเตย	 	 ซึ่งเป็นการน�าภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ผสมผสานกบัแนวคดิของตนเองแก้ปัญหาลดกลิน่คาวของกุ้งเพือ่พฒันาเป็นผลงานของ

นักเรียนจนเป็นที่ยอมรับ	 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

ไปแสดงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ศูนย์ประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี		

										 นอกจากนี้นางสนทยายังเป็นผู้แสวงหาความรู้	 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต	

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบทั้งเรื่องการท�าอาหาร	 
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การพฒันาเทคนคิวธิกีารสอนและเร่ืองอ่ืนๆ	ส�าหรับเร่ืองการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท

ของครูผู้สอนในเวลานั้น	 มักจะนิยมเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

เพื่อสร้างโอกาสในการสอบเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารโรงเรียน	 แต่นางสนทยา

ยังคงมีความรักและมีความปรารถนาจะเป็นครูผู้สอนตลอดไป	 จึงเลือกที่จะเรียน

ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	 เพื่อน�าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ขณะเป็นครูที่โรงเรียนพิบูลประชาบาล	 นางสนทยาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๕	 เป็นหัวหน้า

งานวิชาการโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นงานหลักที่เป็นหัวใจส�าคัญของโรงเรียน		นางสนทยา

ได้ทุ่มเทท�างานอย่างเต็มความสามารถเสียสละทั้งเวลาและทรัพย์ส่วนตัวเพื่อให้งาน

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ทันต่อเวลา	 และเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 เช่น	 การสนับสนุน

ส่งเสริมส่งนักเรียนเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพตามโครงการ

โอวัลตินกิ๊ฟฟอร์มัม	๒	ปีซ้อน	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๔	ได้รับการประทานรางวัล

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัามาต	ุเป็นต้น		นอกจากนี้

นางสนทยายังรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการห้องสมุดโรงเรียน	 เป็นบรรณารักษ์

ที่พัฒนางานห้องสมุดได้อย่างน่าชื่นชม	 มีความตั้งใจจริงที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้นักเรียน	 มีนิสัยรักการอ่าน	 ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาห้องสมุด	 จัดกิจกรรม

ที่น่าสนใจต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	เช่น	กิจกรรมบันทึกการอ่านกับนานมีบุ๊คส์	กิจกรรม

อ่านสนุกและอื่นๆ	 จัดหาของขวัญ	 รางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี	 ถือได้ว่านางสนทยาเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูสูงยิ่งคนหนึ่ง

	 มีผู ้บริหาร เพื่อนครู ศิษย์และผู ้ปกครอง	 ได้เขียนถึงคุณความดีของ

นางสนทยาในแง่มุมต่างๆ	 ไว้ในเอกสารประวัตินางสนทยา	 เทพสงวน	ของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ		เขต	๑	พ.ศ.	๒๕๕๙		อาทิ

 นางสมถวิล  รัตนมาลัย		ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

 “คุณครูสนทยา เทพสงวน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในงานด้านการจัด
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การเรียนการสอน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งท�างานด้านบรรณารักษ์ด้วย 

ซึ่งเป็นงานที่คุณครูสนทยาให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นวิชาเอกที่จบ

การศึกษา และเป็นงานท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน คุณครูเป็นผู้ที่ชอบศึกษา

ค้นคว้าแนวการสอนเพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัความรูอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ คณุครปูฏบิตัตินด้วย

ความเสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

และเพ่ือนครู เป็นผู้ท่ีทุ่มเทในการปฏิบัติงานท้ังด้านวิชาการและงานต่างๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม จรรยาบรรณครู ครูสนทยาจึงเป็นคร ู

ที่ได้รับการยกย่องจากทั้งนักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วนมาโดยตลอด”

 นางจรวยพร แสนสุข		ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล

 “ครูสนทยา เป็นหัวหน้าวิชาการ เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด และสอนวิชา

ภาษาไทยเช่นเดยีวกบัฉนั เราจึงสนทิกนัและร่วมงานกนัได้เป็นอย่างด ีเธอมกัจะชักชวน 

เปิดโอกาสให้เพื่อนครูเข้าอบรมในโครงการต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ 

ชวนไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการนานมีบุคส์ อบรมการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เธอคือแรงบันดาลใจให้ฉันพัฒนางานวิชาการ 

โดยให้ค�าแนะน�า พร้อมท้ังพาไปขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนวัตกรรม

และการท�าวิจัย จนฉันสามารถท�าวิจัยได้ส�าเร็จ เธอคือครูต้นแบบในด้านการพัฒนา

ตนเองจริงๆ 

        ครูสนทยาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด รักและปรารถนาดีต่อทุกคน เสียสละ 

ให้ความช่วยเหลือผู ้อื่นมากเท่าที่จะท�าได้ ทั้งแรงกาย แรงทรัพย์และก�าลังใจ  

ท�างานเต็มก�าลังความสามารถ ทุ่มเทท้ังงานในหน้าที่และมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนครู  

เป็นที่รักและเคารพของน้องๆ และเพื่อนครูทุกคน” 

 นางสาวจติราภรณ์  แสบรมัย์	ครโูรงเรยีนบ้านบางป้ิง	ศษิย์นางสนทยาคนหนึง่

 “ครูที่ฉันประทับใจตอนเรียนชั้นประถมคือ คุณครูสนทยา เทพสงวน ท่านมี

เอกลักษณ์คือ  เป็นคนพูดเสียงดัง แต่มีอารมณ์ขัน ภายนอกดูเหมือนท่านดุมาก 

แต่จริงๆ แล้วท่านเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์มาก ท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์
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ด้วยความรัก ความเมตตา พากเพียรอุตสาหะสอนให้ศิษย์เป็นคนดี  มีคุณธรรม อีกทั้ง

ยังเป็นแบบอย่างในเรื่องของการท�างาน ท่านท�าหน้าที่ครูอย่างไม่ย่อท้อ ถึงแม้ใน

ช่วงเวลาทีท่่านป่วยท่านกย็งัเตม็ทีก่บัการท�างานเสมอ ท่านรักการท�างานไม่ละทิง้หน้าที่

แม้แต่น้อย จากวันที่เป็นลูกศิษย์คุณครูสนทยา จนกลายมาเป็นครูในวันนี้ ฉันยังคงยึด

แบบอย่างของท่านในการท�างานอยู่เสมอ ยังระลึกถึง พระคุณครูที่สั่งสอน อบรมให้

เป็นคนดี มีคุณธรรมและได้มีโอกาสเป็นแม่พิมพ์ของชาติตามรอยคุณครูสนทยา และ

จะยึดแบบอย่างที่ดีงามของท่านเป็นหลักในการท�างานต่อไป”

 นางนันทพันธ์ เศรษฐ์ธนาชัย		ผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่ง

 “เม่ือได้พบกบัครสูนทยาครัง้แรกกร็ูส้กึถกูชะตา รบัรูไ้ด้ว่าท่านเป็นคนทีม่นี�า้ใจ 

และเราสามารถพูดคุยกับครูได้ทุกเรื่องทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนของลูก

หรือ ลูกมีปัญหาเรื่องอะไรคุณครูก็จะเต็มใจ  ที่จะรับรู้ปัญหา ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ

แก่เราเสมอ เพราะลูกของเราเป็นเด็กสมาธิสั้น และไม่ว่าจะเป็นในเวลาสอนหรือ 

นอกเวลาสอน เวลาเจอกนักจ็ะยิม้ทักทายพดูคยุได้อย่างเป็นกนัเองได้ทกุๆเรือ่ง จงึเป็น

ครทู่านหนึง่ทีเ่ราให้ความไว้วางใจและสนทิใจทีจ่ะพดูคยุเรือ่งลกูและเรือ่งในครอบครวั

ด้วยได้ ครูสนทยาท่านเป็นครูที่มีน�้าใจ โอบอ้อมอารีเป็นครูที่มีลักษณะพิเศษกว่าคร ู

อื่นๆ จริงๆ ท่านยังคอยถามสารทุกข์สุขดิบเรานอกจากจะถามว่าเด็กอยู่บ้าน 

เป็นอย่างไร ยงัถามตวัผูป้กครองว่าสบายดีไหม ค้าขายดีไหม เป็นครูทีอ่ยู่ในใจเราเสมอ 

เปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเลย”

 รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ	คือ

 l	 รางวลัครผููส้อนภาษาไทยดีเด่น	ปีการศกึษา	๒๕๓๔	จากกลุม่โรงเรยีนบางปู	

จังหวัดสมุทรปราการ

 l	 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีวิถีการด�ารงชีวิตที่ดี	 มีการรักษาวินัยทาง

การเงนิ	ขยันพากเพยีร	และมคีวามเอือ้อาทร	สมควรได้รบัการยกย่องเพือ่เป็นแบบอย่าง

ที่ดี		ประจ�าปี	๒๕๔๘		จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู	(ประเทศไทย)	ภาคกลาง	

ร่วมกับธนาคารออมสินและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)
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 l	 ได้รับรางวัล	 “ครูมืออาชีพเสมาทอง”	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๔๙	 จาก

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ	เขต	๑

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก	

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 นางสนทยา	สมรสกับ	เรือตรีไชยา		เทพสงวน		ใน	พ.ศ.๒๕๒๔		มีบุตร	๒	คน	

คือ	นายปุณณรัตน์	และนายบุรินทร์		เทพสงวน

	 นางสนทยาปฏิบัติงานด้วยความมุ ่งมั่น	 อุตสาหะมาโดยตลอด	 จนถึง	

พ.ศ.	๒๕๕๗		พบความผิดปกติในร่างกาย	จึงไปตรวจและพบว่าเป็นมะเร็งในกระแส

โลหิต	 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	 และถึงแก่กรรมในวันที่	 ๒๒	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙		สิริอายุได้	๕๕	ปีบริบูรณ์

นายธเนศ  ข�าเกิด   

ผู้เรียบเรียง

ข้อมูลอ้างอิง

						 ๑.		 เอกสารประวัตินางสนทยา	 เทพสงวน	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	๑	พ.ศ.	๒๕๕๙				

	 ๒.		นายปณุณรตัน์		เทพสงวน		บตุร		ผู้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิ	เมือ่วนัที	่๖	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๖๐	
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นางสาวพรกนก  ขวัญซ้าย

พ.ศ. ๒๔๑๔ – ๒๕๕๘

	 	 	 างสาวพรกนก	 	 ขวัญซ้าย	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔		

	 	 	 ที่ต�าบลท่าชะมวง	 	 อ�าเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 เป็นบุตรคนที่	 ๒	 ของ

	 	 	 นายภักดิ์	ขวัญซ้าย	และนางคล่อง	ทองเส้ง	มีพี่	๑	คน	คือ		นายสุพัฒน์	

(ถึงแก่กรรม)	และน้อง	๑	คนคือ	นางสาวสุภาวดี		ขวัญซ้าย		บิดามารดาแยกทางกัน

ตั้งแต่นางสาวพรกนกยังเป็นเด็กจึงต้องอยู่กับมารดามาโดยตลอด

	 การศกึษาเบือ้งต้น	จบชัน้ประถมศกึษาปีที	่๖	ทีโ่รงเรยีนนคิมสร้างตนเองรตัภมูิ	

จังหวัดสงขลา	 ใน	พ.ศ.	๒๕๒๗	แล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ	 จึงออกมาสมัครท�างาน

เป็นพนักงานบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา	 แต่ด้วยจิตใจที่รักเรียน	

รักความก้าวหน้า		พ.ศ.	๒๕๔๒		จึงลาออกจากงานบริษัทเดิมมาสมัครเป็นลูกจ้างดูแล

เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนิคม	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง	 พร้อมทั้งสมัคร

เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน	 อ�าเภอรัตภูมิ	

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๔๕	ต่อมาภายหลังเมื่อได้เป็นครูแล้ว	จึงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 ณ	 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งในจังหวัดสงขลา		

ครูผู้อุทิศตนเป็นครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง 

จังหวัดสงขลา จนวาระสุดท้าย

ของชีวิต

น
’

‘
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ส�าเร็จได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	 (ค.บ.)	 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย	 	 ใน	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

ณ	 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งในจังหวัดสงขลา	 ส�าเร็จได้รับปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต	(ศษ.ม.)	สาขาการบริหารการศึกษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘		และถึงแก่กรรม

หลังส�าเร็จการศึกษาในปีเดียวกัน

	 นางสาวพรกนกเริ่มได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง	 ใน	 

พ.ศ.	๒๕๔๗		ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านนคิม 

โดยท�าหน้าที่ทั้งเป็นครูและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม	 จนถึงแก่กรรม 

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 แม้นางสาวพรกนกจะเป็นครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่นานนัก	 แต่ก็ปฏิบัติงาน

ด้วยความขยันขันแข็ง	ทุ่มเท	 เสียสละ	มานะอดทน	 เพื่อดูแลเด็กให้มีพัฒนาการครบ

ทั้ง	๔	ด้าน	คือร่างกาย	สังคม	อารมณ์	และสติปัญญา	อย่างเต็มความรู้ความสามารถ	

โดยค�านึงถึงความแตกต่างของเด็กตามวัยและตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน	

ด้วยความรัก	 ความเมตตา	 เป็นครูที่มีความใส่ใจในข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	 ของเด็ก

แต่ละคน	ด้วยการศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานเด็ก	หมั่นสังเกตพฤติกรรม	พูดคุยปรึกษา

หารือกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กตลอดเวลา	 มีความตระหนักเสมอว่าเด็กเป็นแก้วตา

ดวงใจของพ่อแม่	ครเูป็นผูม้บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการหล่อหลอมกล่อมเกลาเดก็ใน

ทุกๆ	 ด้านตั้งแต่ยังเล็ก	 หากครูขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความใส่ใจในการดูแล 

เด็กอย่างถูกต้อง	 ก็เปรียบเสมือนการติดกระดุมเสื้อเม็ดแรก	 หากติดกระดุมผิด	 

ก็จะท�าให้กระดุมเม็ดต่อๆไปผิดไปด้วย

	 นางสาวพรกนกเป็นผู้ที่มีความพากเพียรแสวงหาโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้า

หาความรูเ้พือ่น�ามาใช้ในการอบรมส่ังสอน	ดูแลเด็กตลอดเวลา	ทัง้โดยการสมคัรเข้ารบั

การศึกษาโดยตรง	การค้นคว้าจากเอกสาร	สื่อ	การไปศึกษาดูงาน	การเข้าร่วมประชุม

สมัมนาแลกเปลีย่นความรู	้และประสบการณ์กบัผูรู้แ้ละครูทีดู่แลเด็กคนอืน่ๆเป็นประจ�า 

นางสาวพรกนกพยายามฝึกให้เด็กได้ท�างานแบบโครงงาน	 (Project	 Approach)	
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โดยมีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของเด็กมาจากการกระท�า	 แม้จะอยู่ในวัยเด็กก็ย่อมมี

ความคิด	 ความต้องการที่จะเรียนรู้	 ท�าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตนเอง	

ต้องฝึกการพึ่งพาตนเอง	 การสอนแบบโครงงานเล็กๆ	 ง่ายๆ	 จะช่วยพัฒนาการเด็ก

ทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน	 เด็กจะสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 อย่างมีความสุข	 สนุกสนาน	 เพราะเด็กได้เรียนในส่ิงที่ตนเองสนใจ	

จะท�าให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้	 และมีวิธีการท�างานอย่างมีแบบแผน	 เป็นระบบ	

เห็นคุณค่าในตัวเอง	 และสามารถพึ่งพาตัวเองได้	 นางสาวพรกนกได้พยายามสอน

นักเรียนท�าโครงงานจนเกิดผลงานสามารถน�าไปแสดงในงานต่างๆได้	 เช่น	 การน�า

ผลงานของเดก็เรือ่ง	กล้วย	กล้วย	ไปในงานแสดงผลงาน	ทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕		และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)		เป็นต้น

	 นอกจากนี้นางสาวพรกนกยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ดี	อารมณ์ดี	จึงเป็นที่รักและ

สามารถท�างานร่วมกบัเพือ่นร่วมงาน	ผู้บงัคบับญัชา	ผูป้กครองได้เป็นอย่างด	ีไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมต่างๆ	 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมที่ท�าร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด	

งานกจิกรรมในชมุชน	นางสาวพรกนกจะอทุศิตน	เสียสละเวลา	ในการท�างานอย่างเตม็ที	่

จนแทบไม่มวัีนหยุด	โดยเฉพาะอย่างยิง่การเป็นผูบ้รหิารจดัการเข้าร่วมแข่งขนักฬีาเดก็

เข้าร่วมประกวดกองเชยีร์	การฝึกและส่งเดก็เข้าประกวดแข่งขนัในเรือ่งต่างๆ		เป็นต้น

	 นางสาวพรกนกได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	 ด�ารงชีวิตโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม�่าเสมอ	โดยได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง	เพื่อให้เด็กเล็ก	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ได้เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต

ของตน	 กิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 การปลูกผักสวนครัว	 รั้วกินได	้	

การเพาะเหด็นางฟ้า		การท�าน�า้ยาล้างจาน		น�า้ยาล้างมอื		การประกอบอาหาร		เป็นต้น

 ผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้ปกครอง	ได้เขียนถึงความมุ่งมั่นในการท�างานและ

การดูแลเอาใจใส่เด็กเล็กของนางสาวพรกนกไว้ในเอกสารประวัตินางสาวพรกนก	

ขวัญซ้าย	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง	 อ�าเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 

ที่ส่งให้ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา		เช่น

 นายสมาน  หมุดยะฝา		นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง
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 “ด้านความประพฤติการปฏิบัติตนในการท�างานของครูพรกนก  ขวัญซ้าย  

มกีารเชือ่มโยงการท�างานทีม่กีารท�างานระหว่างหวัหน้างานกบัผูบ้รหิารท้องถิน่อย่างเป็น

ระบบ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างเด่นชัดในเรื่องการท�างานอย่างมีความสุข 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความเสียสละ พร้อมที่จะท�างาน

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่พฒันาการศกึษา

ปฐมวยัในจงัหวดัสงขลา ภายใต้โครงการพฒันาศนูย์พฒันาเด็กปฐมวยั น�าร่องในชุมชน

จังหวัดสงขลา ระยะที่ ๒ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อให้

นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ แบบวิทยาศาสตร์ นางสาวพรกนก ขวัญซ้าย 

เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันโครงการดังกล่าวให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินตาม

บรบิทของชมุชน และการจดัสภาพแวดล้อมแห่งการเรยีนรู ้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านนคิม

ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน

กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ท�าให้เด็กมเีป้าหมายในการท�างานทีชั่ดเจน สร้างสรรค์

ผลงานตามความคิดโดยมีจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากผลการท�างานดังกล่าวท�าให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมได้เข้ารับป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

 นางนิสา เกษมุล		ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ท่าชะมวง

 “คุณครพูรกนก  ขวญัซ้าย  เป็นครทูีม่คีวามมุง่มัน่ในการท�างานด้านการสอนมาก 

มาท�างาน ก่อนเวลาราชการ และช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ครูพรก็มาดูแลความสงบ

เรียบร้อยของสถานศึกษา วันหยุดท่านก็มีปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ผักน�้า ผักหวาน 

รดน�้าต้นไม้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ของ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในช่วงวนัเสาร์ อาทติย์ อกีทัง้ท่านยงัผลิตส่ือการเรียนการสอนต่างๆ 

มากมาย เช่น สื่อนับเลขภาษาจีน สื่อเครื่องเล่นสัมผัส สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่านมี

จิตวิญญาณของความเป็นครู  มีจรรยาบรรณของความเป็นครู และรักในอาชีพครู 
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 คณุครพูรกนกมกีารพฒันาตนเองและพฒันางานทีส่อนอยู่อย่างต่อเน่ืองตลอด

เวลา โดยดจูากการเข้าร่วมการอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกอยู่เป็น

ประจ�า มคีวามตัง้ใจ ทุม่เทแรงกายแรงใจในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่เตม็ความสามารถ

กบังานที่ได้รบัมอบหมาย มคีวามประพฤต ิปฏบิตัติน อยู่ในระเบยีบวนัิยเป็นแบบอย่าง

ที่ดีต่อศิษย์ เพื่อนครู และสังคม ท่านให้ความรักความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่อย่าง

ดียิ่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริหารและเป็นที่รักของเพื่อนครูทุกคนที่ได้ร่วมงาน ท่านเป็น

คุณครูที่อารมณ์ดี สนุกสนานเฮฮา ชอบท�าอาหารเบเกอรี่ เช่น ขนมเค้ก ขนมปัง พิซซ่า 

แซนวสิ และน�ามาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้เด็กในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ได้ทดลองท�า 

และท่านได้ท�าอาหารเลีย้งเดก็ในวนัปีใหม่และวนัเดก็แห่งชาติเป็นประจ�าทกุปี ท่านชอบ

ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา แล้วท่านได้น�าความรู้และ

ประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์เป็นประจ�า ท่านมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ จนได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี  

เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เด็กมีความสุขสนุกสนาน ให้ความช่วยเหลือศิษย์ 

อย่างเตม็ใจและตัง้ใจ ศษิย์คนใดท่ีมฐีานะล�าบากไม่มเีงนิซือ้ชุดนักเรยีน ครพูรได้น�าเงิน 

ของตนเองซื้อชุดนักเรียนให้เด็กคนนั้น ครูพรมีความเสียสละและความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักใคร่ของผู้ปกครอง และชุมขน  

ด้วยดีเสมอมา”

 นางสาวเบญญาภา  มากจันทร์	 	 ผู้ปกครอง	 (มารดา)	 ของเด็กคนหนึ่ง 

ที่เป็นศิษย์ครูพรกนก

 “ครูพรเป็นคนดี พูดจาไพเราะเป็นท่ีรักของเด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป 

คนที่ได้รู้จักก็จะรัก อยากรู้จัก อยากพูดคุยด้วย เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก สอนเด็กๆ 

ให้ท�าความดี เข้าใจและเอาใจใส่เด็กทุกคนได้ดี เป็นคนขยันเพราะดิฉันเห็นครูพร

ไม่เคยอยู่นิง่ๆ คอยพัฒนาศนูย์อยูต่ลอดเวลา และดฉินักร็ูว่้าครพูรมคีวามสขุกบัสิง่ทีแ่ก

ท�า เพราะแกรักในธรรมชาติและรักเด็กๆ…”

							 ผลงานและความส�าเร็จ	 ที่เกิดจากการเป็นผู้สอนและผู้น�าในการส่งเสริม

สนับสนุนของนางสาวพรกนก	เช่น
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	 รางวัลรองชนะเลิศ	การประกวดประดิษฐ์กระทง	ประเภทความคดิสร้างสรรค์

ในงานประเพณีลอยกระทงของอ�าเภอรัตภูมิ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 รางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดอาหารและขนมหวาน	 (ส�ารับ)	 ในงานมหกรรมผลงานการพัฒนาเด็ก

และการศึกษาเด็กปฐมวัย	 ๗	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง	 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา	พ.ศ.	๒๕๕๒		รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	จาก	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง	ประจ�าปี	๒๕๕๐	-	๒๕๕๖	รางวัล

แนวปฏบิติัทีด่ีในแต่ละด้านคอื	ด้านนวตักรรมการใช้หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัท้องถิน่

จังหวัดสงขลา	 ด้านนวัตกรรมการใช้สื่อ	 ด้านนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	

และด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม	 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

ประจ�าปี	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖		ฯลฯ

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 นางสาวพรกนกมีอาการเจ็บหน้าอกและหายใจติดขัด

จึงได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม	 จึงเข้าท�าการรักษาที่โรงพยาบาล

ไปพร้อมๆกับการดูแลตนเองอย่างดี		มีวินัยในการรับประทานอาหารมาอย่างต่อเนื่อง	

และยังคงปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ		จนกระทั่งถึงแก่กรรมในวันที่	๑๗	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๘		สิริอายุได้	๔๓	ปี	๑๑	เดือน	๒๙	วัน

นายธเนศ  ข�าเกิด   

ผู้เรียบเรียง																																														

ข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.		 หนังสือองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง	ที่	สข	๗๒๕๐๔/๔๑๑	ลงวันที่	

๒๘	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 เสนอเอกสารประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมของนางสาวพรกนก		

ขวัญซ้าย	เพื่อพิจารณาจัดท�าหนังสือประวัติครู		๑๖	มกราคม	๒๕๖๑

	 ๒.		 นางสาวทัศวรรณ์		ทองเส้ง	(ญาติ)		นางสาวสุภาวดี		ขวัญซ้าย	(ญาติ)		

และนางสาวดวงสมร		สังขกุล	(ญาติ)		ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	
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ภาคผนวก
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	 ชื่อ	 	 	 	 	 	 												 พ.ศ.	ที่พิมพ์

 ก

กนก  จันทร์ขจร   นาย   ๒๕๖๑

กมล  กลิ่นพิกุล   นาย   ๒๕๓๔

กมล  เภาพิจิตร   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

กมลา  ไกรฤกษ์   คุณหญิง  ๒๕๔๖

กรรณี  หังสนาวิน   นางสาว   ๒๕๔๗

กรองแก้ว  ปทุมานนท์  คุณหญิง  ๒๕๔๔

กรองทอง  ประจักษ์จิตต์ นางสาว   ๒๕๖๑

กรองทอง  สุรัสวดี  คุณหญิง  ๒๕๒๑

กระจ่าง  แสงจันทร์  นาย   ๒๕๔๔

กรี  วรศะริน   นาย   ๒๕๔๔

กรุณา  กุศลาสัย   นาย   ๒๕๕๔

กรุณานุยุตต์    พระครู   ๒๕๓๓

กฤษฎา  ด่านประดิษฐ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

กฤษณ์  รัมยาภิวัฒน์กุล นาย   ๒๕๔๖

กล่อมวิชาสาสน์ (ปลอบ ประดิษฐานนท์) ขุน   ๒๕๑๓

กลับเพ็ชรศึกษากร (แหวน กลับเพ็ชร) ขุน   ๒๕๐๙

กวีจรรยาวิโรจน์ (กระวี อิศรภักดี) หลวง   ๒๕๑๔

ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  นาย   ๒๕๓๗

กอง  พฤกษะวัน   นาย   ๒๕๓๒

กอง  วิสุทธารมณ์   นาย   ๒๕๓๒

กอบกุล  รัญเสวะ   นางสาว   ๒๕๔๙

กอบกู้  ตะนาวศรี   นาย   ๒๕๕๐

กัณหา  เคียงศิริ   นาง   ๒๕๔๔

กัณหา  โทศรีแก้ว   นาย   ๒๕๔๒

นามานุกรมครู
(ที่พิมพ์ประวัติแล้ว)

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๖๑
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	 ชื่อ	 	 	 	 																						 	 	 พ.ศ.	ที่พิมพ์

กัลยาณิวัฒนา    ศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้า   

กาญจนา  เมฆสวรรค์  คุณ   ๒๕๖๐

กานดา  ณ ถลาง   นาง   ๒๕๓๐

การัญสิกขาการ (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์) ขุน   ๒๕๑๔

ก�าชัย  ทองหล่อ   นาย   ๒๕๔๓

ก�าธร  สถิรกุล   ศาสตราจารย์พิเศษ  ๒๕๕๓

ก�าธร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นาย   ๒๕๔๖

ก�าพล  อดุลวิทย์   ศาสตราจารย์  ๒๕๖๐

กิจจ�านง  วัฒนจินดา  นาย   ๒๕๒๓

กิตติ  จรัณยานนท์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๘

กิติคุณ  บุญเสริม   นาย   ๒๕๕๔

กีฬา  พรรธนะแพทย์  นาย   ๒๕๑๗

กุล  มฤคทัต   นาย   ๒๕๔๖

กุศล  กุสโล    พระอาจารย์  ๒๕๑๑

กุหลาบ  มัลลิกะมาส  ศาสตราจารย์ คุณหญิง  ๒๕๕๕

กูล  มณีกุล    นาย   ๒๕๓๒

เกตุ  ดวงพิกุล   นาย   ๒๕๔๑

เกริก  มังคละพฤกษ์  นาย   ๒๕๒๓

เกรียง  กีรติกร   นาย   ๒๕๓๕

เกรียง  ศรไชย   นาย   ๒๕๕๕

เกษม  บุญศรี   นาย   ๒๕๓๕

เกษม  ศิริสัมพันธ์   นาย   ๒๕๕๒

เกษม  สุดหอม   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๘

เกษมศรี  ตันไชย   นาง   ๒๕๕๘

เกหลง  ปภาวสิทธิ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๕๔

เกื้อ  อิงคะวณิช   นาย   ๒๕๒๓

เกื้อกูล  เสถียรไทย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง  ๒๕๕๓

แก้ว  กสิภาร์   นาย   ๒๕๓๘

โกมล  คีมทอง   นาย   ๒๕๑๕
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โกวิท  วรพิพัฒน์   นาย   ๒๕๔๕

ไกร  ศรีศักดา   นาย   ๒๕๔๗

	 ข

ขจร  สุขพานิช   นาย   ๒๕๒๒

ขาว  โกมลมิศร์   นาย   ๒๕๑๙

ขุนทอง  ภูผิวเดือน  นาย   ๒๕๓๙

เข็บ  พฤกษพิทักษ์  นาย   ๒๕๔๔

เขียน  มาลีลัย   นาย   ๒๕๔๓

	 ค

คึกฤทธิ์  ปราโมช   พลตรี หม่อมราชวงศ์  ๒๕๔๐

คงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิศึกษากร) ขุน   ๒๕๑๔

คัมภีร์  มัลลิกะมาศ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ๒๕๕๒

ครอบ  นรบาล   นาย   ๒๕๔๔

คล้าย  พงษ์เวช   นาย   ๒๕๒๙

คลุ้ม  วัชโรบล   นาย   ๒๕๓๒

ค�ามี  ผาค�า    นาย   ๒๕๔๐

ค�ารพ  นุชนิยม   นาย   ๒๕๓๔

เครือแก้ว  ณ เชียงใหม่ เจ้า   ๒๕๕๑

  
	 จ

จงกลนี  หวั่นท๊อก   นางสาว   ๒๕๕๘

จงจัดนิสสัย (สนิท  ศตะกูรมะ) ขุน   ๒๕๑๓

จรัญ  โสตถิพันธุ์   นาย   ๒๕๓๐

จรัล  จิวาลักษณ์   นาย   ๒๕๕๕

จรัลชวนะเพท (ชุ่ม จรัลชวนะเพท) พระยา   ๒๕๐๒

จรูญ  ดวงพัตรา   นาย   ๒๕๒๘

จรูญ  วงศ์สายัณห์  นาย   ๒๕๓๓

จรูญ  เอกอินทร์   นาย   ๒๕๕๗
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จรูญทัศน์  พุกกะมาน  นางสาว   ๒๕๒๒

จเร  วุฑฒยากร   นาย   ๒๕๔๖

จ้อย  นันทิวัชรินทร์  หม่อมหลวง  ๒๕๔๖

จักรรัช  ธีระกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

จั่น  กิติศรีวรพันธุ์   นาง    ๒๕๔๕

จันทนา  พิจิตรคุรุการ  นาง   ๒๕๒๖

จันทบุรีนฤนาท   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ  ๒๕๑๓

จันทรโชติ  รอดโพธิ์ทอง นาย   ๒๕๕๑

จันทรนิภา  เทวกุล  หม่อมเจ้าหญิง  ๒๕๐๒

จาตุรงค์  มนตรีศาสตร์  นาย   ๒๕๕๔

จารึก  รัตนโอภาส  นาย   ๒๕๔๗

จารึก  โสตถิพันธุ์   นาย   ๒๕๓๒

จารุนี  สูตะบุตร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๑

จารุบุตร  เรืองสุวรรณ  นาย   ๒๕๓๔

จ�านงพิทยประสาท  ขุน   ๒๕๐๔

 (เสนอ ฉลองวิทย์ จ�านงพิทยประสาท) 

จ�าเนียร  คอวนิช   นาย   ๒๕๕๑

จ�ารูญ  ไชยลังการณ์  นาย   ๒๕๕๓

จ�ารูญ  ศรีพระราม  นาย   ๒๕๖๑

จ�ารูญรัตน์  ชมพูมิ่ง  นางสาว   ๒๕๔๑

จ�าเริญ  เสกธีระ   นาย   ๒๕๔๓

จ�าเรียง  ภาวิจิตร   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๗

จ�าเรียง  วงศ์ก�าแหง  นาง   ๒๕๕๖

จ�าลอง  เวศอุไร   นาย   ๒๕๓๖

จิตร  ทังสุบุตร   นาย   ๒๕๒๙

จินดา  สุขโพธิ์   นาย   ๒๕๕๗

จินต์  กิตติพงศ์   นาย   ๒๕๔๙

จินต์  พลจันทร   นาย   ๒๕๑๑

จินต์  รัตนสิน   นาย   ๒๕๔๔

จินตนา  ยศสุนทร   ศาสตราจารย์ คุณหญิง  ๒๕๔๖
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จิรวรรณ  แก้วพรหม  นาง   ๒๕๖๐

จิรา  จงกล    นาง   ๒๕๓๙

จิรายุ  นพวงศ์   ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง  ๒๕๔๘

จูม  สายสมุทร   นาย   ๒๕๔๑

เจ.อี.เดวีส    นาย   ๒๕๐๘

เจตต์  จุณณะปิยะ  นาย   ๒๕๑๗

เจนดุริยางค์ (ปิติ  วาทยะกร) พระ   ๒๕๑๖

เจริญ  การุญ   นาย   ๒๕๔๓

เจริญ  จันทเวช   นาย   ๒๕๔๐

เจริญ  จูฑะวิภาต   นาง   ๒๕๕๑

เจริญ  ไชยชนะ   นาย   ๒๕๒๘

เจริญ  ลัดดาพงศ์   นาย   ๒๕๕๐

เจริญ  วิชัย    นาย   ๒๕๔๖

เจริญ  เวียงยศ   นาย   ๒๕๔๘

เจริญ  แสงรัตนกุล  นาย   ๒๕๔๑

เจริญชัย  กสินธร   นาย   ๒๕๕๙

เจริญวิศวกรรม (เจริญ เชนะกุล) พระ   ๒๕๓๒

เจิม  สืบขจร   นาย   ๒๕๕๗

เจียม  รุธิระกุล   นาย   ๒๕๓๔

เจียร  ดุษณีวงศ์    นางสาว   ๒๕๕๖

เจือ  ฉั่วประยูร   นาย   ๒๕๑๐

เจือ  สตะเวทิน   นาย   ๒๕๒๓

เจือ  หมายเจริญ   นาย   ๒๕๕๑

แจ้ง  กองพลพรหม  นาย   ๒๕๕๐

แจ้ง  คล้ายสีทอง   นาย   ๒๕๕๔

แจ้ง  สุขเกื้อ   นาย   ๒๕๔๙

แจ่มวิชาสอน (แจ่ม นิยมเหตุ) หลวง   ๒๕๑๐

	 ฉ

ฉลวย  บุญครอบ   นาย   ๒๕๕๖
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ฉลวย  วุธาทิตย์   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

ฉวีวรรณ  วงศ์สง่า  นาง   ๒๕๔๘

ฉอ้อน  ปราบใหญ่  นาง   ๒๕๖๑

ฉัตร  อินทรลักษณ์  นาย   ๒๕๔๘

ฉันท์  ข�าวิไล   นาย   ๒๕๔๒

ฉันท์  สุวรรณะบุณย์  นาย   ๒๕๔๕

ฉาย  วิโรจน์ศิริ   นาย   ๒๕๑๒

ฉ�่า  ทองค�าวรรณ   นาย   ๒๕๑๔

เฉลย  ศุขะวณิช   นาง   ๒๕๕๗

เฉลิม  จันเสน   นาย   ๒๕๔๗

เฉลิม  นาคีรักษ์   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๑

เฉลิม  บัวเกตุ   นาย   ๒๕๖๑

เฉลิม  บุญธรรมเจริญ  นาย   ๒๕๔๑

เฉลิม  ม่วงแพรศรี  นาย   ๒๕๕๙

เฉลิม  ศิริวิชัย   นาย   ๒๕๖๑

เฉลิม  สภานนท์   นาย   ๒๕๒๖

เฉลิมวงศ์  โชติกุญชร  นาง   ๒๕๔๖

เฉลิมวงศ์  วัจนสุนทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

เฉลิมศรี  ชูสกุลชาติ  นาง   ๒๕๖๐

แฉล้ม  หลิมวาณิชย์  นางสาว   ๒๕๓๐

ไฉไล  เอี่ยมโอภาส  นางสาว   ๒๕๔๙

	 ช

ชงค์  วงษ์ขันธ์   นาย   ๒๕๕๐

ชนิด  จ�าปาแดง   นาย   ๒๕๔๗

ชลธี  เจริญชล   นาย   ๒๕๕๘

ชลพินทุ์  ถาวรเวช  นางสาว   ๒๕๑๙

ชลอ  นครินทร์   นาย   ๒๕๕๘

ชลิต  รุ่งเรืองศิลป์  นาย   ๒๕๔๖

ชลูด  นิ่มเสมอ   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ๒๕๖๐
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ช่วงเกษตรศิลปะการ (ช่วง โลจายะ) พระ   ๒๕๓๕

ชวน  สนั่นเมือง   นาย   ๒๕๒๘

ชวนชม  จันทระเปารยะ ศาสตราจารย์ คุณ  ๒๕๔๘

ช่วย  แสงสุชาติ   นาย   ๒๕๑๕

ชวลิต  ตันไชย   นาย   ๒๕๓๑

ชวาล  แพรัตกุล   นาย   ๒๕๓๗

ชะลอ  ปทุมานนท์  นาย   ๒๕๒๓

ชัย  มุกตพันธุ์   นาย   ๒๕๓๒

ชัย  เรืองศิลป์   นาย   ๒๕๒๐

ชัยนาทนเรนทร            สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ๒๕๐๕

      กรมพระยา

ชัยวัฒน์  ยุกติรัตน  นาย   ๒๕๒๒

ชัยวัฒน์  วรรณรัตน์  นาย   ๒๕๔๖

ชาคริต  คุปพิทยานันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

ชาญ  ธนพงศ์พิพัฒน์  นาย   ๒๕๓๓

ชาญ  พรหมพิทักษ์กุล  นาย   ๒๕๑๗

ชาญชัย  เนื่องโนราช  นาย   ๒๕๓๗

ชาญดรุณวิทย์ (พริ้ง มนธาตุผลิน) หลวง   ๒๕๐๙

ชาญพิทยกิจ (เหมียน บูรณบุณย์) หลวง   ๒๕๑๓

ชารี  นามศิริ   นาย   ๒๕๒๔

ช�านาญอนุสาสน์ (ทองค�า โคปาลสุต) พระ   ๒๕๐๒

ชิงชัย  บุษยลาภ ไทยเดช นาย   ๒๕๕๙

ชิดชม  กาญจนโชติ  นางสาว   ๒๕๓๙

ชิ้น  ศิลปะบรรเลง   คุณหญิง  ๒๕๓๔

ชิน  อยู่ดี     นาย   ๒๕๓๓

ชื่น  นิวาศะบุตร   นาย   ๒๕๓๓

ชื้น  เรืองเวช   นาย   ๒๕๔๔

ชื่น  ศรีสวัสดิ์   นาย   ๒๕๔๙

ชื่น  สิโรรส    เจ้า   ๒๕๔๐

ชุณห์  อรุณโรจน์   นาย   ๒๕๐๙
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ชุ่ม  ณ บางช้าง   นาย   ๒๕๓๘

ชูเกียรติ  ลักษณะศิริ  นาย   ๒๕๕๙

ชูศรี  เมาลานนท์   คุณหญิง  ๒๕๔๙

เชษฐพลศิลปะ (หม่อมหลวงเล็ก อิศรางกูร) หลวง   ๒๕๐๖

เชาวน์  เจริญผล   นาย   ๒๕๖๐

เชาวน์  ประมูลผล  นาย   ๒๕๔๐

เชิญ  พิศลยบุตร   ท่านผู้หญิง  ๒๕๔๒

เชี่ยวพิทยาการ (เชี่ยว  เชี่ยวพิทยาการ) ขุน   ๒๕๐๙

เชื้อ  สนั่นเมือง   นาย   ๒๕๓๕

เชื่อม  เจริญการ   นาย   ๒๕๒๕

โชค  สุคันธวณิช   นาย   ๒๕๓๘

โชติ  ปุ้งเผ่าพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๖๑

โชติ  สุวรรณชิน   นาย   ๒๕๑๗

	 ซ

ซ้อน  ศิวายพราหมณ์  นาย   ๒๕๕๔

ซ่อนกลิ่น  พิเศษสกลกิจ รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

	 ญ

ญาณี  บุญยินทุ   นาง   ๒๕๕๐

ญาติ  ไหวดี    นาย   ๒๕๓๗

	 ฎ

แฎง  สตารัตน์   นาย   ๒๕๓๓

	 ฐ

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ  ๒๕๕๕

	 ณ

ณรงค์  ปฏิบัติสรกิจ  นาย   ๒๕๖๐
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ณัฐ  ภมรประวัติ   ศาสตราจารย์  ๒๕๔๘

ณัฐสันต์  เพชรรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

เณร (ปุ่ม  รักตะสุวรรณ) พระอาจารย์  ๒๕๐๒

	 ด

ดรุณกิจวิฑูร (ชด  เมนะโพธิ์) หลวง   ๒๕๑๙

ดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น  ธนโกเศศ) พระ   ๒๕๐๕

ดรุโณวาท (พิณ  เจาฑะเกษตริน) ขุน   ๒๕๑๘

ดวงเดือน  พิศาลบุตร  ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณ  ๒๕๕๙

ดับบลิว.ยี.ยอนสัน   นาย   ๒๕๐๐

ด�ารง  มัธยมนันทน์  นาย   ๒๕๓๓

ด�ารงราชานุภาพ   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ๒๕๐๐

      กรมพระยา

ดิเรก  มานะพงษ์   นาย   ๒๕๕๐

ดิลก  บุญเรืองรอด  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

ดุษณี  แก้วก�าเนิด   นาง   ๒๕๓๖

เดช  เดชารัตนชาติ  นาย   ๒๕๒๒

เด่น  วงศ์ภาค�า   นาย   ๒๕๓๒

แดง  กาญจนารัณย์  นายแพทย์  ๒๕๒๖

	 ต

ตวงรัชฎ์  ศศะนาวิน  นางสาว   ๒๕๔๖

ต่วน  สุวรรณศาสน์  นาย   ๒๕๒๖

ตาด  ประทีปะเสน  นางสาว   ๒๕๒๓

ตีรณสารวิศวกรรม (ตรี  ตรีรณสาร) พระ   ๒๕๑๘

ตุ้ย  ชุมสาย    ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง  ๒๕๔๑

ตูลลิเยร์  โดนาเชียง  ภราดา   ๒๕๔๑

เต็มสิริ  บุณยสิงห์   รองศาสตราจารย์ คุณหญิง  ๒๕๖๑

เติม  จันทะชุม   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๑

เติม  เฑียรทอง   นาย   ๒๕๔๒
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เติม  บุญนาค   นาย   ๒๕๒๘

เตี้ยม  บุญยากร   นาย   ๒๕๔๓

เตื้อง  สนิทวงศ์   หม่อมราชวงศ์  ๒๕๑๓

เตือน  พาทยะกุล   นาย   ๒๕๕๑

เตือนใจ  ดวงพิกุล  นาง   ๒๕๕๗

	 ถ

ถนอม  นาควัชระ   นาย   ๒๕๐๖

ถนอม  พุฒค�า   นาย   ๒๕๕๐

ถนอมจิตต์  หุตะสิงห์  คุณ   ๒๕๔๘

ถวิล  สุริยนต์   นาย   ๒๕๕๑

ถัด  พรหมมาณพ   นาย   ๒๕๑๑

ถาวร  พงษ์พานิช   นาง     ๒๕๕๖

ถาวร  มิตรเปรียญ  นาย   ๒๕๔๓

ถาวร  ยุวรรณะ   นาย   ๒๕๔๒

ถาวร  สุบงกช   ว่าที่ร้อยตรี  ๒๕๒๘

แถบ  นีละนิธิ   นาย   ๒๕๒๕

แถม  ชอบฝึก   นาย   ๒๕๓๐

แถม  หงสกุล   นาย   ๒๕๐๑

	 ท

ทรงไทย  สหวัชรินทร์  นาย   ๒๕๕๙

ทรงวรวิทย์  (แม้น ทรงวรวิทย์) ขุน   ๒๕๒๓

ทรงวิทยาศาสตร์ (ทรง ประนิช) หลวง   ๒๕๑๖

ทรงศักดิ์  สุทธปรีดา  นาย   ๒๕๑๒

ทรัพย์  ประกอบสุข  นาย   ๒๕๓๗

ท้วม  ประสิทธิกุล   นาง   ๒๕๓๗

ทวิช  สุวรรณกุล   นาย   ๒๕๒๓

ทวี  ท่อแก้ว    นาย   ๒๕๒๒

ทวี  บุญยเกตุ   นาย   ๒๕๑๖
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ทวี  โปราณานนท์   นาย   ๒๕๔๘

ทวี  สุขบัติ    นาย   ๒๕๕๕

ทวี (ทองใบ) แตงน้อย  นาย   ๒๕๓๒

ทอง  อินทรีย์   นาย   ๒๕๕๓

ทอง  เอกบุศย์   นาย   ๒๕๒๕

ทองก้อน  จันทวิมล  คุณหญิง  ๒๕๕๔

ทองค�า  ผดุงศุข   นางสาว   ๒๕๕๖

ทองคูณ  หงส์พันธุ์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

ทองเครือ  เกษมสุวรรณ นาง   ๒๕๒๑

ทองเติม  นิลโมจน์  นาย   ๒๕๒๙

ทองทีฆายุ  ทองใหญ่  พลตรี หม่อมเจ้า  ๒๕๐๕

ทองเย็น  เลขยานนท์  นางสาว   ๒๕๑๙

ทองศรี  เปรมรัศมี  นาง   ๒๕๒๘

ทองสุข  ทองหลิม   นาย   ๒๕๔๓

ทองหยิบ  วิจิตรสุข  นาย   ๒๕๕๖

ทองหล่อ  แก้วประยูร  นาง   ๒๕๖๐

ทิพย์วัลย์  สุทิน   นางสาว   ๒๕๕๘

ทิม  กาญจนโอวาท  นาง   ๒๕๐๑

ทิม  อติเปรมานนท์  นาย   ๒๕๑๒

ทีฆ์  ทุมแต้ม   นาย   ๒๕๔๗

เทพ  สุนทรศารทูล  นาย   ๒๕๔๗

เทพศาสตร์สถิต  (โห้  กาฬดิษย์) พระยา   ๒๕๐๓

เทพสิทธาจารย์ (จันทร์  เขมิโย) พระ   ๒๕๕๑

เทวาประสิทธิ์  พาทยโกศล นาย   ๒๕๑๘

เทอด  บุณยรัตพันธุ์  นาย   ๒๕๕๖

เทิ่ง  คงปัญโญ (เทิ่ง  ขุมาประโคน) พระอธิการ  ๒๕๐๓

เทียบ  คงลายทอง  นาย   ๒๕๒๖

เทียบจุฑา  ฤกษะสาร  นางสาว   ๒๕๑๕

เทือก  กุสุมา ณ อยุธยา นาย   ๒๕๑๘

แท้  คงห้วยรอบ   นาย   ๒๕๕๐
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	 ธ

ธงชัย  แจ้งกระจ่าง  นาย   ๒๕๔๑

ธนิต  อยู่โพธิ์   นาย   ๒๕๔๙

ธนิน  ญาณพิทักษ์  นาย   ๒๕๒๕

ธนู  แสวงศักดิ์   นาย   ๒๕๓๓

ธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส) พระ   ๒๕๓๗

ธรรมทาส  พานิช   นาย   ๒๕๔๕

ธรรมนิเทศทวยหาญ (อยู่ อุดมศิลป์)  พระ   ๒๕๔๒

ธรรมนูญ  ฤทธิมณี  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

ธรรมนูญ  สิงคเสลิต  นาย   ๒๕๒๒

ธรรมนูญ  โสภารัตน์  ศาสตราจารย์  ๒๕๕๔

ธรรมนูญ  อัคคพาณิช  นาย   ๒๕๓๔

ธรรมราชานุวัตร (กมล  โกวิโท) พระ   ๒๕๔๗

ธรรมราชานุวัตร (แก้ว  กนฺโตภาโส) พระ   ๒๕๔๗

ธรรมศกัดิม์นตรี (สนัน่  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา)   เจ้าพระยา  ๒๕๐๑

ธรรมาภิมนฑ์ (ถึก  จิตรกถึก) หลวง   ๒๕๐๒

ธวัช  ปุณโณทก   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

ธ�ารง  บัวศรี   ศาสตราจารย์พิเศษ    ๒๕๕๖

ธีรชณ  ถนนแก้ว   นาย   ๒๕๕๗

ธีระ  กันฑษา   นาย   ๒๕๕๓

ธีระ  รัตนจันทร์   นาย   ๒๕๔๘

	 น

นคร  คูณขุนทด   นาย   ๒๕๕๓

นคร  ศรีวิจารณ์   นาย   ๒๕๔๕

นงลักษณ์  นฤนาท  นางสาว   ๒๕๖๐

นนทพรรคพลานุสิษฐ์ (ช่วน เอกะโรหิต) พระ   ๒๕๓๖

นนทพิทยพิลาส (เสงี่ยม  โรจนะสมิต) นาง   ๒๕๒๑

นพ  เจริญวุฒิ   นาย   ๒๕๒๐
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นพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นาย   ๒๕๔๓

นพคุณ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา ท่านผู้หญิง  ๒๕๓๘

นพรัตน์  กาบแก้ว   นาย   ๒๕๕๒

นพวัฒน์  สมพื้น   นาย   ๒๕๕๐

นภเนตร  ธรรมบวร  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

นราธิปพงศ์ประพันธ์  พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ  ๒๕๒๑

 (หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร  วรวรรณ) กรมหมื่น 

นอง  บุญศักดิ์   นาย   ๒๕๕๔

น้อม  วนะรมย์   นาย   ๒๕๔๒

นอร์เมน  ชัตตัน   นาย   ๒๕๐๒

นอร์แมน ลัมลีย์ เซลลีย์ นาย   ๒๕๐๔

นัฏกานุรักษ์ (ทองดี  สุวรรณภารต) พระยา   ๒๕๒๓

นัฏกานุรักษ์ (เทศ  นัฏกานุรักษ์) คุณหญิง  ๒๕๓๔

นันทนา  สุวรรณพฤกษ์  นาง   ๒๕๔๙

นาค  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นาย   ๒๕๑๔

นารถ  โพธิประสาท  นาย   ๒๕๐๕

นารี  ใคร่ครวญ   นาง   ๒๕๕๑

น�้าทิพย์  ค�าปันศักดิ์  นาง   ๒๕๓๑

นิคม  มูสิกะคามะ   นาย   ๒๕๔๙

นิตย์  ถิระกิจ   นาย   ๒๕๖๑

นิตย์  นพคุณ   นาย   ๒๕๒๖

นิพนธ์  ศศิธร   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๓

นิพนธ์  อินสิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๓

นิพิฐนิติสาส์น (เชย สิงหเสนี) พระ   ๒๕๑๕

นิภา  อภัยวงศ์   นาง   ๒๕๔๔

นิมิต  ภูมิถาวร   นาย   ๒๕๒๖

นิยม  โฆษิตศุภกุล  นาย   ๒๕๕๕

นิรัตน์  วิภาวิน   นาย   ๒๕๔๙

นิรันดร  พรหมจรรย์  นาย   ๒๕๔๖

นิรันตร์  นวมารค   นาย   ๒๕๔๓
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นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์ นาง   ๒๕๐๖

เนย  วงศ์อุทุม   นาย   ๒๕๔๑

	 บ

บรมบาทบ�ารุง (พิณ  ศรีวรรธนะ) พระยา   ๒๕๐๓

บรรจง  ชูสกุลชาติ  นาย   ๒๕๔๗

บรรจบ  พันธุเมธา  ศาสตราจารย์ คุณ  ๒๕๓๖

บรรเจิดวิชาชาญ (ชม  บุณยาคม) พระ   ๒๕๐๙

บรรณา  ชโนดม   นาย   ๒๕๒๒

บรรเทา  กิตติศักดิ์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

บรรเลง  มหาเทพกษัตรสมุห นาง   ๒๕๔๗

บรรสบวิชาฉาน (เจน  นิยมวิภาต) หลวง   ๒๕๒๑

บรรหารศุภวาท (พลาย  บรรหารศุภวาท) พันตรี หลวง  ๒๕๑๗

บริหารสิกขกิจ (จินดา  สินธวานนท์) นาง   ๒๕๒๕

บริหารสิกขกิจ (สกล  สินธวานนท์) หลวง   ๒๕๓๘

บัญญัติ  สูญสิ้นภัย  นาย   ๒๕๓๗

บัณฑิต  บุณยาคม  นาย   ๒๕๔๖

บันลือ  พฤกษะวัน  ศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

บัวเขียว  รังคสิริ   คุณหญิง  ๒๕๓๓

บัวทอง  พัฒนถาบุตร  นาง   ๒๕๕๒

บัวเรศ  ค�าทอง   ศาสตราจารย์  ๒๕๔๖

บ�านาญวรวัจน์ (ตาบ  ผลาชีวะ) พระ   ๒๕๐๒

บ�าบัดสรรพโรค (แฮนซ์  อดัมเซ็น) พระ   ๒๕๐๕

บ�าเพ็ญ  ภู่โสภา   นางสาว   ๒๕๕๒

บ�ารุงจิตรเจริญ (ธูป  สารทวิลัย) หลวง   ๒๕๒๓

บ�ารุงสุข  สีหอ�าไพ  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๔

บุญ  อ่องลออ   นาย   ๒๕๐๕

บุญเกลื้อ  กรลักษณ์  นางสาว   ๒๕๐๘

บุญเกิด  ปาจิณพยัคฆ์  นาง   ๒๕๑๕

บุญง�า  สงวนศรี   นางสาว   ๒๕๕๘
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บุญจันทร์  วงษาวดี  นาย   ๒๕๕๘

บุญเจือ  ไชยภัฏ   คุณหญิง  ๒๕๕๐

บุญเจือ  องคประดิษฐ์  นางสาว   ๒๕๕๒

บุญฉวี  พรหโมปกรณ์กิจ คุณหญิง  ๒๕๒๑

บุญชนะ  อัตถากร  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๙

บุญช่วย  สมพงษ์   นาย   ๒๕๓๐

บุญถิ่น  อัตถากร   นาย   ๒๕๓๘

บุญธรรม  กัลยาบาล  นาย   ๒๕๕๕

บุญนาค  เดี่ยววิไล  นางสาว   ๒๕๔๙

บุญนาค  นิตยสุทธิ์  นางสาว   ๒๕๓๕

บุญปาลิตวิชชาสาสก์ (บุญเลี้ยง  บุญปาลิต) หลวง   ๒๕๐๙

บุญเปรียบ  สุนทรจันทร์ นาง   ๒๕๔๒

บุญยงค์  เกตุคง   นาย   ๒๕๔๒

บุญยัง  ทรวดทรง   นาย   ๒๕๒๔

บุญเยี่ยม  จิตรดอน  นาง   ๒๕๕๔

บุญเรียม  ดวงพิกุล  นางสาว   ๒๕๕๙

บุญเรือง  แม่นย�า   นาย   ๒๕๔๗

บุญเลื่อน  เครือตราชู  คุณหญิง  ๒๕๕๗

บุญส่ง  ไชยลาม   นาย   ๒๕๕๔

บุญสม  มาร์ติน ศาสตราจารย์  นายแพทย์  ๒๕๕๓

บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ หม่อมหลวง  ๒๕๒๖

บุบผา  วัลยะเสวี   นางสาว   ๒๕๔๙

บุรินทร์  สิมพะลิก  นาย   ๒๕๑๒

บุษบงก์  แย้มแก่นจันทร์ นางสาว   ๒๕๕๘

บูรณวาท (พร้อม  ณ นคร) ขุน   ๒๕๑๓

เบญจา  แสงมลิ   คุณหญิง  ๒๕๕๑

	 ป

ปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี  นาย   ๒๕๔๖

ปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ ๒๕๐๖
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ประกายมาศ  โรหิตาคนี นาง   ๒๕๕๘

ประกาศวุฒิสาร (เท้ง  ประกาศวุฒิสาร) ขุน   ๒๕๓๗

ประกิต (จิตร)  บัวบุศย์ ศาตราจารย์ พิเศษ  ๒๕๕๕

ประคิณ  ชุมสาย ณ นคร นาง   ๒๕๖๑

ประจวบ  ค�าบุญรัตน์  นาย   ๒๕๕๓

ประชุม  มุขดี   นาย   ๒๕๕๕

ประชุม  ล�าดับวงศ์  นาง   ๒๕๕๗

ประชุมพร  ไกรฤกษ์  หม่อมหลวง  ๒๕๐๖

ประญัติ  ลักษณะพุกก์       ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ๒๕๕๖

ประดิษฐ์ไพเราะ (มี  ดุริยางกูร) พระ   ๒๕๓๙

ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปะบรรเลง)  หลวง   ๒๕๐๕

ประทัตสุนทรสาร (เหล่ง  บุณย์ษฐิล) พระ   ๒๕๓๖

ประทุมพร  วัชรเสถียร  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๕

ประเทือง  จ�าปาชนม์  นาย   ๒๕๔๙

ประเทือง  โตแสง   นาง   ๒๕๒๙

ประธาน  จันทรเจริญ  นาย   ๒๕๕๑

ประนอม  ทองสมบุญ  นางสาว   ๒๕๕๐

ประพัฒน์  วรรธนะสาร นาย   ๒๕๐๘

ประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย  เอมะพรหม) หลวง   ๒๕๑๖

ประพิธ  กุวานนท์   นางสาว   ๒๕๒๙

ประภากร  มาลากุล  หม่อมเจ้า  ๒๕๑๕

ประภาศรี  สุวัตถี   นางสาว   ๒๕๒๔

ประมวลวิชาพูล (วงษ์  บุญหลวง) พระยา   ๒๕๑๙

ประมูลวิชาเพิ่ม (ชุ่ม ประมูลวิชาเพิ่ม) พระ   ๒๕๑๗

ประโมทย์จรรยาวิภาช (ประโมทย์ จันทวิมล) หลวง   ๒๕๑๗

ประยงค์  ถ่องดิกิจฉการ คุณหญิง  ๒๕๒๘

 (ประยงค์ สุวรรณนาวิน)

ประยงค์  พัฒนะชีวะพูล นาง   ๒๕๕๘

ประยุทธ  สวัสดิสิงห์  นาย   ๒๕๑๕

ประยูร  ยศสุนทร   นาย   ๒๕๔๗
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ประยูร  อุลุชาฎะ   นาย   ๒๕๔๕

ประยูรวรรณ  ศรีพงษ์  นาง   ๒๕๒๙

ประเยาว์  ศักดิ์ศรี   นาง   ๒๕๕๙

ประวัติวรวิชชุการี   หลวง   ๒๕๑๐

 (หม่อมหลวงประวัติ อิศรางกูร) 

ประวิช  ชุมสาย   หม่อมเจ้า  ๒๕๔๔

ประเวช  กุมุท   นาย   ๒๕๔๔

ประเวศ  จันทนยิ่งยง  นาย   ๒๕๓๐

ประสงค์  พวงดอกไม้  นาย   ๒๕๔๖

ประสงค์จรรยา (บุญโฮม  บัวตอง) ขุน   ๒๕๓๕

ประสพ  ชิ้นอินทร์งาม  นาย   ๒๕๔๘

ประสมคุรุการ (ชิ้น  เชษฐสุมน) ขุน   ๒๕๑๑

ประสาทคุรุกรม (แม้น  วุฒิตา) ขุน   ๒๕๑๐

ประสาร  ทองภักดี  พันโท   ๒๕๔๕

ประสิทธิ์  แตงร่ม   นาย   ๒๕๕๓

ประสิทธิ์  ถาวร   นาย   ๒๕๔๗

ประสิทธิ์  สุนทโรทก  นาย   ๒๕๓๙

ประสิทธิ์  อินทะนิล  นาย   ๒๕๓๖

ประเสริฐ  กังสดาลย์  นายแพทย์  ๒๕๒๖

ประเสริฐ  ใจชุ่มชื่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๙

ประเสริฐ  ผลดี   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

ประหยัด  พงษ์ด�า   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ๒๕๕๙

ปราณี  ส�าราญวงศ์  นางสาว   ๒๕๕๐

ปรารมภ์  เจี่ยสกุล  นาย   ๒๕๔๑

ปริญญาโยควิบูลย์   ศาสตราจารย์ หลวง  ๒๕๕๑

ปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) พระยา   ๒๕๐๑

ปรีชา  เนาว์เย็นผล  รองศาสตราจารย์  ๒๕๖๑

ปรีชา  พิณทอง   นาย   ๒๕๕๓

ปรีชา  ศรีส�าราญ   นาย   ๒๕๔๗

ปรีชานุสาสน์ (เสริญ  ปันยารชุน) พระยา   ๒๕๑๘
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ปรีดา  จันทรุเบกษา  นาง   ๒๕๕๕

ปรุงศักดิ์  อิสระทะ  นาย   ๒๕๕๔

ปลอด  นุยงค์ภักดี  นาย   ๒๕๓๖

ปลอด  ภาณุรัตน์   นาย   ๒๕๔๖

ปวโรฬารวิทยา (ป๋อ  เชิดชื่อ) พระ   ๒๕๐๓

ปัญญา  กีพงษ์   นาย   ๒๕๓๓

ปัญญา  เพ็ชรชู   นาย   ๒๕๖๑

ปาจรีย์  บุษยกุล   นาง   ๒๕๓๖

ปิ่น  มาลากุล   หม่อมหลวง  ๒๕๔๐

ปิ่น  มุทุกันต์   พันเอก   ๒๕๕๓

ปิยวิทยาการ (ปิยะ  ปิยวิทยาการ) หลวง   ๒๕๒๐

เปรมบุรฉัตร    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ๒๕๒๖

เปรื่อง  กุมุท   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๖

เปรื่อง  สุเสวี   นาย   ๒๕๓๐

เปรื่อง  อุ่นบุญเรือน  นาย   ๒๕๒๔

เปลี่ยน  อุปริวงศ์   นาย   ๒๕๔๗

เปลื้อง  ณ นคร   นาย   ๒๕๔๓

เปี่ยมศรี  นาคพัฒน์  นาง   ๒๕๔๘

แปลก  บุณย์เพิ่ม   นาย   ๒๕๒๔

แปลก  ศิลปกรรมพิเศษ  นาย   ๒๕๓๒

แปลก  สนธิรักษ์   นาย   ๒๕๔๐

โปร่ง  ส่งแสงเติม   นาย   ๒๕๒๙

ไปล่  สมิตเมฆ   นาย   ๒๕๒๑

	 ผ

ผกาวรรณ  กิตติวิโรจน์  นาง   ๒๕๖๐

ผจงวาด  วายวานนท์  นาง   ๒๕๔๑

ผดุง  สุวานิช   นาย   ๒๕๕๖

ผดุงวิทยาเสริม (ก�าจัด  พลางกูร) พระยา   ๒๕๐๒

ผล  ใจสว่าง   นาย   ๒๕๔๕
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ผ่องพรรณ  สิงหะ   นาง   ๒๕๒๐

ผอบ  โปษะกฤษณะ  ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง  ๒๕๓๙

      คุณหญิง

ผัด  นะมาตร์   นาย   ๒๕๒๕

ผาด  วัฒนพงษ์   นาย   ๒๕๓๑

แผ้ว  พัฒนวิบาก   นาย   ๒๕๔๑

ไผท  จินดาพล   นาย   ๒๕๔๐

	 ฝ

ฝน  แสงสิงแก้ว   นายแพทย์  ๒๕๒๖

	 พ

พงศ์ศักดิ์  รัตนวงศา  นาย   ๒๕๔๓

พงศ์ศักดิ์  วรสุนทรโรสถ นาย   ๒๕๒๔

พงศ์ศักดิ์  สุเมธากุล  นาย   ๒๕๓๔

พงศ์อินทร์  ศุขขจร  นาย   ๒๕๓๘

พงษ์นารถ  สวัสดิ์-ชูโต  พันโท   ๒๕๕๐

พงษ์พัฒน์  ธีระประเทืองกุล นาย   ๒๕๕๒

พงษ์ศักดิ์  เพ็ชร์   นาย   ๒๕๕๖

พจน์  ธัญญขันธ์   นาย   ๒๕๖๐

พจนสุนทร (เรือง  อติเปรมานนท์) พระยา   ๒๕๐๔

พณิชยศาสตวิธาน (อู๋  พรรธนะแพทย์) พระยา   ๒๕๐๙

พณิชยสารวิเทศ (ผาด  มนธาตุผลิน) พระ   ๒๕๑๕

พนมพร  จินดาสมุทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๙

พนัส  หันนาคินทร์  ศาสตราจารย์  ๒๕๕๐

พเยาว์  ศรีหงส์   นางสาว   ๒๕๔๔

พร  ทองพูนศักดิ์   นาย   ๒๕๓๔

พรกนก  ชวัญซ้าย  นางสาว   ๒๕๖๑

พรต  สุครีวก   นาย   ๒๕๕๘

พรตพิทยพยัต (พรต  เดชา) หลวง   ๒๕๐๒
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พรรณชื่น  รื่นศิริ   คุณหญิง   ๒๕๕๓

พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พระ   ๒๕๕๒

พร้อมพิทยาคุณ (พร้อม  เผื่อนพงศ์) ขุน   ๒๕๐๖

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี  เจ้าพระยา  ๒๕๐๐

 (หม่อมราชวงศ์เปีย  มาลากุล) 

พวง  ดลประสิทธิ์   นาย   ๒๕๓๙

พ่วง  บุษรารัตน์   นาย   ๒๕๔๓

พ่วง  รัชโตภาส   นาย   ๒๕๓๘

พวงเพ็ชร  เอี่ยมสกุล  นาง   ๒๕๑๐

พันธ์  พินิจพงศ์   นาย   ๒๕๔๑

พัว  อนุรักษ์ราชมณเฑียร ท่านผู้หญิง  ๒๕๓๑

พา  ไชยเดช   นาย   ๒๕๔๐

พิจิตรจิราภา  เทวกุล  หม่อมเจ้าหญิง  ๒๕๐๑

พิชัย  เสงี่ยมจิตต์   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

พิชิต  เลี่ยมพิพัฒน์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

พิชิต  โสภณ ปาลบุตร  นาย   ๒๕๐๘

พิเชฎฐ์  คงทน   นาย   ๒๕๔๘

พิณ  สินธุเสก   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๔

พิทยลาภพฤฒิยากร (พระองค์เจ้าธานีนิวัติ) พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น  ๒๕๑๙

พิทยาลงกรณ   พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น  ๒๕๓๙

 (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส.)

พิทักษ์  พลมณี   นาย   ๒๕๔๙

พิทักษ์  รักษาพลเดช  นาย   ๒๕๓๕

พิเนตร  น้อยพุทธา  นาย   ๒๕๕๗

พิบูลย์พิทยาพรรค (ทอง  คุปตาสา) พระยา   ๒๕๑๑

พิพัฒน์  บุญสร้างสม  นาย   ๒๕๔๘

พิมพา  นิติศักดิ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

พิมเสน  ฉัตรกุล ณ อยุธยา นาง   ๒๕๐๕

พิมาน  มูลประมุข   นาย   ๒๕๔๐
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พิรุฬห์พิทยาพรรณ (สวน  พุกกะเวส) พระยา   ๒๕๐๒

พิลาศวรรณสาร (พร้อม  ปัณฑวณิช) หลวง   ๒๕๑๖

พิศาล  สุวีรานนท์   นาย   ๒๕๓๓

พิสัณห์พิทยาภูน (โชติ  ผลชีวิน) พระ   ๒๕๐๒

พิสิษฐ  ศรีม่วง   นาย   ๒๕๔๐

พิสุทธิ์วรวาท (อู๋  เกตุสิริ) ขุน   ๒๕๑๒

พุฒาจารย์ (นวม  พุทธสรมหาเถระ) สมเด็จพระ  ๒๕๐๐

พูน  เกษจ�ารัส   ศาสตราจารย์  ๒๕๔๒

พูน  ปัณยาลักษณ  นาย   ๒๕๔๒

พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง  ๒๕๕๙

พูนศรีเกษม  เกษมศรี  หม่อมเจ้า  ๒๕๐๙

เพ็ง  อินทนนท์   นาย   ๒๕๔๘

เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก)  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   ๒๕๓๖

      เจ้าฟ้ากรมขุน  

เพ็ญแข  วัจนสุนทร  รองศาสตราจารย์  ๒๕๖๑

เพ็ญพรรณ  สิทธิไตรย์  นาง   ๒๕๖๐

เพ็ญสุข  นิ่มสุวรรณ  นาง   ๒๕๕๖

เพทาย  อมาตยกุล  นาย   ๒๕๓๘

เพาะนิสัยชอบ (เชื้อ  รัชตรัตน) พระ    ๒๕๐๔

เพียรผจง  ศิวะโกเศศ  นาง   ๒๕๔๘

เพี้ยน  สุวรรณมาลิก  นาย   ๒๕๔๘

โพยม  เรืองวิทย์   นาย   ๒๕๒๔

ไพฑูรย์  กิตติวรรณ  คุณหญิง  ๒๕๔๒

ไพบูลย์  วงศ์ยะรา  นาย   ๒๕๕๙

ไพเราะเสียงซอ (อุ่น  ดูรยชีวิน) หลวง   ๒๕๒๔

ไพศาล  คุณทรัพย์  นาย   ๒๕๔๑

ไพศาล  ปัญญาค�า  นาย   ๒๕๒๓

  
	 ฟ

ฟ.ฮีแลร์     บาทหลวง  ๒๕๑๓
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ฟอง  สิทธิธรรม   นาย   ๒๕๓๖

ฟุ้ง  ศรีวิจารณ์   นาย   ๒๕๓๖

ฟุ้งเฟื่อง  เครือตราชู  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๗

ฟู  คชพิมพ์    นาย   ๒๕๑๑

เฟื้อ  หริพิทักษ์   นาย   ๒๕๔๐

เฟื่อง  สัตย์สงวน   นาย   ๒๕๒๘

เฟื่องฟุ้ง  เครือตราชู  นางสาว   ๒๕๑๖

	 ภ

ภะรตราชา (หม่อมหลวง ทศทิศ  อิศรเสนา) พระยา   ๒๕๒๑

ภักดิ์  ฉวีสุข    นาย   ๒๕๓๓

ภักดีนฤเบศร์ (แก้ว  สาลิคุปต) พระยา   ๒๕๐๔

ภาณุพงศ์  คิดอ่าน  นาย   ๒๕๕๔

ภาวาส  บุนนาค   นาย   ๒๕๔๖

ภาสกรวงศ์ (พร  บุนนาค) เจ้าพระยา  ๒๕๐๓

ภิญโญ  ศรีจ�าลอง  นาย   ๒๕๕๓

ภู่ทอง  ทัศนกูลกิจ   นาย   ๒๕๕๙

ภูมีเสวิน (จิตร  จิตนเสวี) พระยา   ๒๕๓๘

	 ม

มงคล  พนันตา   นาย   ๒๕๕๙

มงคล  สุวรรณพงศ์  นาย   ๒๕๕๖

มณเฑียร  ดีแท้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๔

มณี  พะยอมยงศ์   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ๒๕๕๓

มณี  พุ่มพฤกษ์   นาย   ๒๕๔๖

มนตรี  ชัยลิ้นฟ้า   นาย   ๒๕๕๘

มนตรี  ตราโมท   นาย   ๒๕๔๐

มนัส  กาละดี   นาย   ๒๕๔๐

มนู  นาคามดี   นาย   ๒๕๒๑

มโน  กฤษณจินดา  นาย   ๒๕๔๗
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มยุรี  สุขวิวัฒน์   นาง   ๒๕๔๑

มหาธีราจารย์ (นิยม  ฐานิสฺสโร) สมเด็จพระ  ๒๕๕๖

มหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก สมเด็จพระ  ๒๕๑๐

มังกร  พรหมโยธี   พลเอก   ๒๕๑๔

มังกร  สระศรี   นาย   ๒๕๖๐

มัลลิกา  เภาพิจิตร  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๗

มัลลี  คงประภัศร์   นาง   ๒๕๒๑

มานพ  เขตบรรพต  นาย   ๒๕๕๕

มานิจ ชุมสาย   พลต�ารวจจัตวา หม่อมหลวง  ๒๕๕๓

มานิดา  การพิศิษฎ์  นาง   ๒๕๔๙

มานิตย์นเรศว์   เสวกโท จมื่น  ๒๕๔๕

มาโนช  ชฎารัตน์   นาย   ๒๕๕๖

มิลตัน  โยเดอร์   นาง   ๒๕๒๖

เมธา  ค�าบุศย์   นาย   ๒๕๕๔

เมธาบดี (สารท  สุทธเสถียร) พระยา   ๒๕๐๑

เมธี  ดวงสงค์   นาย   ๒๕๓๘

	 ย

ยง  อิงคเวทย์   นาย   ๒๕๓๒

ยสวดี  บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล ท่านผู้หญิง  ๒๕๕๗

ยอแสง  ภักดีเทวา  นาย   ๒๕๒๙

ยิ้ม  ศรีหงส์    นาย   ๒๕๐๔

ยุพานุสาสน์ (ตาด  ดิสสะมาน) ขุน   ๒๕๐๘

เย็น  สุนทร-วิจารณ์  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๐

เย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง  นาง   ๒๕๕๐

เยื้อ  วิชัยดิษฐ์   นาย   ๒๕๓๒

เยื้อน  ภาณุทัต   นาง   ๒๕๓๒

	 ร

รสคนธ์  อิศรเสนา  หม่อมหลวง  ๒๕๒๕
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รอง  ศยามานนท์   นาย   ๒๕๓๐

ระบิล  สีตสุวรรณ   นาย   ๒๕๓๗

รังสรรค์  คงเที่ยง   นาย   ๒๕๖๑

รังสรรค์  วัฒนะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

รังสฤษฏ์  เชาวน์ศิริ  นาย   ๒๕๓๔

รัชฎาภิเศก  โสณกุล  หม่อมเจ้า  ๒๕๐๒

รัชนี  ศรีไพรวรรณ  นาง   ๒๕๕๘

รัญจวน  อินทรก�าแหง  ศาสตราจารย์พิเศษ คุณ  ๒๕๖๑

รัตนธัชมุนี (ม่วง  รัตนโช) พระ   ๒๕๒๕

รัตนวราจารย์ (รัตน์  กลัมพากร) พระ   ๒๕๐๐

ราชธรรมนิเทศ (เพียร  ราชธรรมนิเทศ) พระ   ๒๕๓๕

ราชนันทาจารย์ (ผล  อกฺกโชติ) พระ   ๒๕๕๑

ราชนุกูลวิบูลภักดีพิริยพาหะ (รื่น  ศยามานนท์) พระยา   ๒๕๐๑

ราชโยธา (ทิพ  เปรมกมล) พระยา   ๒๕๐๒

ราชสังวรญาณ (พุธ  ฐานิโย) พระ   ๒๕๕๑

ราชสีมาจารย์ (กวย  กนิษฐานนท์) พระยา   ๒๕๑๑

ราชอริยคุณาธาร (หล�่า  ยั่งยืน) พระ   ๒๕๑๑

ราวี  สัตยวงศ์ทิพย์  นาย   ๒๕๕๙

ริน  มหานิล    นาย   ๒๕๔๓

เรวดี  วงศ์พรหมเมฆ  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

เรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม  ทรรทรานนท์) พระ   ๒๕๑๙

เรือง  เจริญชัย   นาย   ๒๕๔๓

เรืองศักดิ์  กันตะบุตร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ    ๒๕๕๖

โรจนี  จะโนภาษ   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๘

โรเบอร์  มอแรนด์  เซอร์   ๒๕๐๓

	 ล

ลดาวัลย์  วรรณบูรณ์  นาง   ๒๕๕๗

ลพ  ชูแข    นาย   ๒๕๕๙

ลมุล  ยมะคุปต์   นาง   ๒๕๒๗
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ลมุล  รัตตากร   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๐

ลอย  แสงภู่    นาย   ๒๕๓๓

ลออศรี  ชุมวรชาติ  นาง   ๒๕๕๗

ละม่อม  โพธิทัต   นางสาว   ๒๕๓๐

ละออง  โขมพัตร   นาย   ๒๕๓๔

ละเอียด  กุสินเกิด  นางสาว   ๒๕๓๐

ลักขณา  วศินสรากร  นาง   ๒๕๕๐

ลักษณา  ทิพยบุญทอง  นาง   ๒๕๒๖

ลัดดา  วงศ์สายัณห์  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

ลัยอาจ  ภมะราภา  นาย   ๒๕๒๘

ลาภ  ศิริภิรมย์   นาย   ๒๕๒๓

ลาวัลย์  ถนองจันทร์  คุณ   ๒๕๔๔

ล�าเพา  สุขุมาลจันทร์  นาง   ๒๕๑๖

ลิ้นจี่  หะวานนท์   ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๕๙

เล็ก  บูรณะสมบัติ   นาย   ๒๕๕๑

เล็ก  สมุทระประภูต  นาย   ๒๕๑๓

เลย  จันจักร   นาย   ๒๕๓๑

เลียง  ไชยกาล   นาย   ๒๕๓๗

เลื่อม  ลัธธนันท์   ศาสตราจารย์ พันโท  ๒๕๔๗

	 ว

วงศ์  ธวัชชขัย พุกประยูร นาย   ๒๕๑๕

วงศ์ทิพย์สุดา  เทวกุล  หม่อมเจ้าหญิง  ๒๕๑๓

วงษ์มหิป  ชยางกูร  หม่อมเจ้า  ๒๕๓๕

วชิรญาณวงศ์   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  ๒๕๐๘

      กรมหลวง

วชิรญาณวโรรส   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  ๒๕๐๖

(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) กรมพระยา 

วณิชา  เพชรสุวรรณ  นาง   ๒๕๕๐

วรณี  สุนทรเวช   นางสาว   ๒๕๔๒
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วรวิทย์พิศาล (ศุข  นิโลดม) พระยา   ๒๕๐๔

วรวุฒิพิเศษ (บุญ  เทวะผลิน) พระ   ๒๕๐๔

วรเวทย์พิสิฐ (วรเวทย์  ศิวะศริยานนท์) พระ   ๒๕๐๖

วรศักดิ์  เพียรชอบ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๕๙

วรศาสนดรุณกิจ (ฝ้าย  บุญเลี้ยง) ขุน   ๒๕๐๕

วรเสษฐดรุณวิทย์ (เนียน  ศรียมก) ขุน   ๒๕๒๒

วลัย  ลีลานุช   คุณหญิง  ๒๕๓๘

วัชรพุกก์ศึกษากร (แปลก  วัชรพุกก์) ขุน   ๒๕๑๑

วัฒนา  ชื่นบุญ   นาย   ๒๕๕๔

วันรัต (นิรันตร์  นิรนฺตโร) สมเด็จพระ  ๒๕๔๙

วัลลภ  เขียวสังข์   นาย   ๒๕๔๒

วัลลภา  ปรัชญานนท์  นาง   ๒๕๔๕

วาจวิทยาวัฑฒน์ (วาด  แย้มประยูร) พักเอก หลวง  ๒๕๒๑

วาณิชกศึกษากร (ชื่น  วาณิชกะ) ขุน   ๒๕๑๑

วาสิษฐ์  จรัณยานนท์  นาย   ๒๕๖๐

วิจารณ์จรรยา (โชติ  เหมะรักษ์) ขุน   ๒๕๕๒

วิจิตร  จันทรากุล   นาย   ๒๕๔๘

วิจิตรธรรมปริวัตร (ค�า  พรหมกสิกร) พระยา   ๒๕๐๓

วิจิตรวรสาสน์ (พุ่ม  อังศุกสิกร) พระยา   ๒๕๐๒

วิจิตรวาทการ (วิจิตร  วิจิตรวาทการ) พลตรี หลวง  ๒๕๑๔

วิชัย  ศรีสอ้าน   นาย   ๒๕๔๖

วิชา  การพิศิษฎ์   นาย   ๒๕๓๑

วิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่  สุทัศน์) เจ้าพระยา  ๒๕๑๕

วิเชียร  โรจนุตมะ   นาย   ๒๕๔๒

วิญญาต  ปุตระเศรณี  นาย   ๒๕๓๑

วิทย์  ศิวะศริยานนท์  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๑

วิทยการประเสริฐ (ประยูร  โพธารามิก) ขุน   ๒๕๑๒

วิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา) พระยา   ๒๕๐๖

วิทิตดรุณกูล (แช่ม  สุคันธวณิช) พระยา   ๒๕๐๒

วิทูร  ทิวทอง   นาย   ๒๕๒๘
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วิทูรดรุณกร (วารี  ชิตวารี) พระยา   ๒๕๐๔

วิเทพ  กันธิมา   นาย   ๒๕๕๑

วิเทศดรุณการ (ชด  มหาขันธ์) ขุน   ๒๕๒๓

วิธานดรุณกิจ (กิม  อิงคะวณิช) พระ   ๒๕๐๖

วินัย  ไชยศักดิ์   นาย   ๒๕๕๖

วินัย  พัฒนรัฐ   นาย   ๒๕๕๗

วินัย (ย้วน)  ทันนิเทศ  นาย   ๒๕๓๓

วินิจ  พงษ์ศิริ   นาย   ๒๕๖๐

วินิจวิทยาการ (กร  อมาตยกุล) พระยา   ๒๕๐๕

วิบูลย์  เข็มเฉลิม   นาย   ๒๕๖๑

วิบูลย์  มีชูทรัพย์   นาย   ๒๕๓๕

วิบูลย์ศิลปการ  (บุ้นเจี่ย  ลียวณิช) หลวง   ๒๕๐๖

วิบูลย์สวัสดิวงศ์  สวัสดิกุล หม่อมเจ้า  ๒๕๐๓

วิพิธวิทยาสัณห์ (ฉาย  โหตระไวศยะ) พระ   ๒๕๐๖

วิภัชน์วิทยาสาสน์ (ทัด  วีรทัต) พระยา   ๒๕๑๐

วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์  พุกกะเวส) พระ   ๒๕๐๔

วิภาวี  ประพันธะโยธิน  นาง   ๒๕๕๖

วิรัช  กมุทมาศ   นาย   ๒๕๓๕

วิรัช  วิชัยชาติ   นาย   ๒๕๕๕

วิริยะ  พูลวิริยะ   นาย   ๒๕๖๐

วิรุฬห์  สุวรรณกิตติ  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๔

วิรุฬห์จรรยา (จันทร์  เงินมาก) ขุน   ๒๕๒๐

วิโรจน์  กมลพันธ์   นาย   ๒๕๒๓

วิโรจน์  พงษ์สวัสดิ์  ว่าที่ร้อยตรี  ๒๕๒๔

วิโรจน์  ฟักสุวรรณ์  นาย   ๒๕๖๐

วิลเลี่ยม  กู๊ดเดลแมคคลัวร์ นาย   ๒๕๐๖

วิลาศปริวัตร (เหลี่ยม  วินทุพราหมณกุล) หลวง   ๒๕๔๓

วิลาสวงศ์  พงศะบุตร  ศาตสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๕๔

วิวัฒน์  อินทร์อุดม  นาย   ๒๕๕๐

วิศาล  ศิวารัตน์   นาย   ๒๕๔๓
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วิศาลดรุณกร (อัน  สาริกบุตร) หลวง   ๒๕๐๕

วิศาลศิลปกรรม  (เชื้อ  ปัทมจินดา) หลวง   ๒๕๓๙

วิเศษดรุณกิจ (เรือง  ปรีชานนท์) ขุน   ๒๕๑๓

วิเศษศุภวัตร์ (เทศสุนทร  กาญจนะศัพท์) พระยา   ๒๕๐๒

วิษณุ  ชัชวาลย์ปรีชา  นาย   ๒๕๑๘

วิสาศวงงาม (หร�่า  อินทรนัฏ) หลวง   ๒๕๑๙

วิสุทธ์  บุษยกุล   ศาสตราจารย์พิเศษ  ๒๕๕๕

วิเสษฐ์ดรุณกิจ (บ้วนเฮง  จารุวณิช) พระ   ๒๕๐๔

วิหารกิจจานุการ (กล่อม  เกตุพันธุ์) พระครู   ๒๕๐๕

วีระ  บ�ารุงรักษ์   นาย   ๒๕๔๓

วีระ  รักความสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

วีระ  สัจกุล    รองศาสตราจารย์  ๒๕๖๑

วีระ  ส�าเนียงแจ่ม   นาย   ๒๕๕๗

แวว  นิลพยัคฆ์   นาย   ๒๕๒๕

แวว  ยอดพยุง   นาย   ๒๕๒๗

	 ศ

ศรีนวล  โกมลวนิช  นาง   ๒๕๕๖

ศรีนาถ  สุริยะ   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ๒๕๕๖

      ท่านผู้หญิง 

ศรีบุษย์  กรรณสูตร  นาง   ๒๕๑๑

ศรีพัท  มีนะกนิษฐ  นาย   ๒๕๕๐

ศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ์ หม่อมหลวง  ๒๕๕๙

ศรีภาษะเวทิน (สิริ  ภาษะเวทิน) หลวง   ๒๕๑๐

ศรีภิษัช (เทียบ  สุ่มสวัสดิ์) ขุน   ๒๕๒๘

ศรีโรจน์  ปวนะฤทธิ์  นาย   ๒๕๓๑

ศรีวรวงศ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร  สุทัศน์) พระยา   ๒๕๐๕

ศรีวิทย์  มุตตารักษ์  นาย   ๒๕๔๑

ศรีสมรรถวิชชากิจ (ศิริ  หัพนานนท์) หลวง   ๒๕๓๑

ศรีสะอาด  บุนนาค  นางสาว   ๒๕๓๐
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ศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) พระยา   ๒๕๐๐

ศักดิ์  วิทยารัก   นาย   ๒๕๒๖

ศักดิ์ชัย  ปัญหา   นาย   ๒๕๕๗

ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๖

ศิริ  ศุขกิจ    นาย   ๒๕๔๔

ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๙

ศิริวัฒน์  ดิษยนันทน์  นาง   ๒๕๕๓

ศิรี  บัวศรี    นาง   ๒๕๒๘

ศิลป์  พีระศรี   นาย   ๒๕๐๘

ศิลปะกิจจพิสัณห์ (ผัน  ศุภอักษร) ขุน    ๒๕๒๑

ศิลปานุการกวี (บุญเหลือ  นิงสานนท์) หลวง   ๒๕๑๐

ศกึษาสมบรูณ์ (หม่อมหลวงแหยม  อนิทรางกรู) พระยา   ๒๕๐๒

ศุภชลาศัย (บุง  ศุภชลาศัย) นาวาเอก หลวง  ๒๕๑๖

ศุภมน  เสาหฤทวงศ์  นาย   ๒๕๕๑

ศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก  นาง   ๒๕๒๒

เศวต  จึงเจริญ   นางสาว   ๒๕๕๒

	 ส

สกล  นิลวรรณ   นาย   ๒๕๓๙

สกล  พงศ์สุขรัตน์   นาย   ๒๕๖๑

สกล  สิงห์ไพศาล   นาย   ๒๕๑๖

สงบ  สวนศิริ   นาย   ๒๕๔๒

สงวน  เล็กสกุล   นาย   ๒๕๐๘

สงัด  ภูเขาทอง   นาย   ๒๕๔๘

สงัด  ศรีมณี   นาย   ๒๕๕๙

สงัด  สันตะพันธุ์   นาย   ๒๕๔๒

สนทยา  เทพสงวน  นาง   ๒๕๖๑

สนอง  ศุขสมาน   นาย   ๒๕๒๒

สนั่น  ปัทมะทิน   ศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

สนั่น  พิชิตกุล   นาย   ๒๕๔๒
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สนั่น  สุมิตร   นาย   ๒๕๔๑

สนั่น  หิรัญวรชาติ   นาย   ๒๕๖๐

สนิท  จุฑะรพ   นาย   ๒๕๐๙

สนิท  นิลก�าแหง   นาย   ๒๕๕๐

สนิท  สุวรรณทัต   นาย   ๒๕๔๐

สบสมัย  บุราวาศ   นางสาว   ๒๕๓๓

สม  วิวรรณ    นาย   ๒๕๕๒

สมเกียรติ  พันธ์หมุด  นาย   ๒๕๔๗

สมคิด  โชติกวณิชย์  นาย   ๒๕๔๒

สมจิตต์  ศรีธัญรัตน์  รองศาสตราจารย์ คุณหญิง  ๒๕๔๙

สมชัย  มณีรัตน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๖๐

สมชาย  พันธุ์สด   นาย   ๒๕๕๗

สมชาย  อมะรักษ์   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๐

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ) สมเด็จพระ  ๒๕๕๘

สมเดช  สีแสง   นาย   ๒๕๕๘

สมถวิล  วิเศษสมบัติ  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

สมถวิล  อุรัสยะนันทน์  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๖

สมบูรณ์  จันทรปัญญา  นาย   ๒๕๓๓

สมปรารถนา  บุณยเกียรติ นาย   ๒๕๔๕

สมปอง  อัครวงษ์   นาย   ๒๕๕๒

สมพงศ์  คหินทรพงศ์  นาย   ๒๕๔๒

สมพงษ์  จุณณศักดิ์ศรี  นาย   ๒๕๕๕

สมพงษ์  ญาณตาล  นาย   ๒๕๕๗

สมพงษ์  พละสูรย์   นาย   ๒๕๖๑

สมภพ  ข�าประเสริฐ  นาย   ๒๕๔๕

สมร  ตัณสถิตย์   นาง   ๒๕๒๔

สมโรจน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง  ๒๕๕๑

สมศรี  สุกุมลนันทน์  นาง   ๒๕๔๙

สมสนิท  อยู่สุขสวัสดิ์  นาง   ๒๕๑๒

สมัคร  แพ่งนคร   นาย   ๒๕๓๖
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สมัย  ค�าล�้าเลิศ   นาย   ๒๕๔๒

สมัย  ทิพย์ธารา   นาย   ๒๕๓๑

สมัยสวาท  พงศทัต  นาง   ๒๕๒๕

สมาน  จันทรมิตรี   นาย   ๒๕๔๔

สมาน  ธชาศรี   นาย   ๒๕๒๗

สมาน  แสงมลิ   นาย   ๒๕๓๒

สมานสนิท  สวัสดิวัตน์  หม่อมราชวงศ์  ๒๕๕๒

สยามปริยัติ (งิบ  เกษโร) พระอาจารย์  ๒๕๐๐

สรร  อินทุเวศ   นาย   ๒๕๒๗

สละ  หนูเงิน   นาย   ๒๕๔๓

สวง  กาญจนการ   นาย   ๒๕๔๔

สวน  พรหมประกาย  นาย   ๒๕๑๘

สวนีย์  ปายะนันทน์  นางสาว   ๒๕๕๙

สวัสดิ์  เกษสุวรรณ  นาย   ๒๕๒๙

สวัสดิ์  จันทหาร   นาย   ๒๕๕๖

สวัสดิ์  ตันติสุข   นาย   ๒๕๕๖

สวัสดิ์  ปิ่นสุวรรณ  นาย   ๒๕๔๔

สวัสดิ์  ภูมิรัตน์   นาย   ๒๕๒๐

สวัสดิวิธีสอน (สวัสดิ์  เศรษฐมณฑล) พระ   ๒๕๒๒

สวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์  สุมิตร) หลวง   ๒๕๑๗

สว่าง  เครือรัตน์   นาย   ๒๕๑๒

สว่าง  วิจักขณะ   นาย   ๒๕๒๑

สว่าง  อุณาพรหม   นาย   ๒๕๔๑

สหัส  หาญสินธุ์   นาย   ๒๕๕๘

สอนถูกระบอบ (เรือง  หิญชีระนันทน์) พระ   ๒๕๓๑

สอบถูกระบิล (เทียน  เกตุนุติ) หลวง   ๒๕๒๔

สะอาด  โพธิ์ปาน   นาย   ๒๕๔๗

สะอาดศรี  สวันตรัจฉ์  นาง   ๒๕๔๒

สังข์  อสัตถวาสี   นาย   ๒๕๔๘

สังวร  มงคล   นาย   ๒๕๔๙
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สังวาล  พงษ์เวช   นาย   ๒๕๑๖

สังวาล  วุฒิโฆสิต   นาง   ๒๕๒๕

สังเวียน  พัฒนมงคล  นาง   ๒๕๔๔

สัญญา  ธรรมศักดิ์  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๗

สันต์  อรุโณทัย   นาย   ๒๕๕๔

สันธานอักษรศาสตร์ (หรุ่ม  บุณยะกาญจน) หลวง   ๒๕๑๐

สันธิวิทยาพัฒน์ (ไล่เฮียง  สิริสิงห) พระ   ๒๕๐๓

สัมพันธ์  พันธุ์มณี   นาง   ๒๕๕๔

สัมพันธ์  อาษากิจ   นาย   ๒๕๕๑

สัมฤทธิ์  ขุนเมือง   นาย   ๒๕๒๐

สาคร  ยังเขียวสด   นาย   ๒๕๕๓

สาย  ภาณุรัตน์   นาย   ๒๕๓๑

สายใจ  ดาลาล์   นางสาว   ๒๕๔๙

สายหยุด  ส่งเจริญ  นาง   ๒๕๕๕

สายหยุด  สมประสงค์  นางสาว   ๒๕๕๗

สาร  สาระทัศนานันท์  นาย   ๒๕๕๔

สารประเสริฐ (ตรี  นาคะประทีป) พระ   ๒๕๐๒

สารานุประพันธ์ (นวล  ปาจิณพยัคฆ์) พันเอก หลวง  ๒๕๐๕

สาโรจรัตนนิมมานก์ (สาโรช  ร.สุขยางค์) พระ   ๒๕๐๔

สาโรช  บัวศรี   นาย   ๒๕๓๗

ส�าเนียง  ตีระวณิช  นาย   ๒๕๑๔

ส�าเนียง  พาแพง   นาย   ๒๕๕๕

ส�าเนียง  พีรานนท์  นาย   ๒๕๓๖

ส�ารวย  ทรัพย์ภักดี  นาย   ๒๕๔๒

ส�ารอง  สุขโข   นาย   ๒๕๒๗

ส�าราญ  หมั่นทวี   นาย   ๒๕๔๙

ส�าเร็จ  ประทีป ณ ถลาง นาย   ๒๕๑๑

ส�าเร็จวรรณกิจ (บุญ  เสขะนันท์) หลวง   ๒๕๑๖

ส�าอาง  ณ มโนรม  นาง   ๒๕๖๐

สิกขกิจบริหาร (อยู่  มีนะกนิษฐ) หลวง   ๒๕๑๓
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สิงฆะ  วรรณลัย   นาย   ๒๕๓๖

สิงห์โต  จ่างตระกูล  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๖๐

สิงหบุราจารย์ (ลบ  ฐิตาโถ) พระ   ๒๕๑๒

สิทธา  พินิจภูวดล   ศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

สิทธิศักดิ์  ศรีสว่าง  นาย   ๒๕๕๒

สินธุ์  กมลนาวิน   พลเรือเอก  ๒๕๒๑

สิบพันพารเสนอ  โสณกุล หม่อมเจ้าหญิง  ๒๕๒๙

สิปปนนท์  เกตุทัต  ศาสตราจารย์  ๒๕๕๑

สิริ  เทศประสิทธิ์   นาย   ๒๕๕๐

สีนวล  เต็มสงสัย   นาย   ๒๕๔๓

สืบแสง  พรหมบุญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๗

สุกรี  ไกรเลิศ   นาย   ๒๕๓๗

สุกรี  มหาศรานนท์  นาย   ๒๕๕๐

สุกิจ  ธ�ารงวงศ์วิทย์  นาย   ๒๕๔๐

สุกิจ  นิมมานเหมินท์  นาย   ๒๕๒๐

สุข  พุคยาภรณ์   นาย   ๒๕๓๘

สุขสนาน  พงษ์พานิช  นาง   ๒๕๔๙

สุคนธวิทศึกษาการ (สุคนธ์  สุคนธวิท) ขุน   ๒๕๑๐

สุเจตน์  อิงคะสุวณิชย์  นาย   ๒๕๖๑

สุชาติ  สุประกอบ   นาย   ๒๕๓๙

สุชีพ  ปุญญานุภาพ  นาย   ๒๕๔๕

สุด  แสงวิเชียร   ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ๒๕๔๑

สุดจิตต์  ดุริยประณีต อนันตกุล นาง   ๒๕๕๗

สุดใจ  เหล่าสุนทร  นาย   ๒๕๒๖

สุต  เหราปัตย์   นาย   ๒๕๑๗

สุทธิ  เพ็งปาน   นาย   ๒๕๔๕

สุทธิลักษณ์  อ�าพันวงศ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ๒๕๖๑

สุทธิศักดิ์  เฟื่องเกษม  นาย   ๒๕๕๙

สุเทพ  โชคสกุล   นาย   ๒๕๓๙

สุเทพ  แสวงธรรม  นาย   ๒๕๖๑
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สุธีร์  ฉายาปัญจะ   นาย   ๒๕๔๕

สุธีร์  เอกอินทร์   นาง   ๒๕๖๐

สุนทร  คัยนันทน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๔๕

สุนทร  ทวีสิทธิ์   นาย   ๒๕๑๒

สุนทร  ปุณโณทก   รองศาสตราจารย์  ๒๕๔๔

สุนทรภาษิต (ถนอม  เกยานนท์) ขุน   ๒๕๐๓

สุนทรโวหาร (ภู่)   พระ   ๒๕๐๓

สุนันท์  สุครีวก   นาง   ๒๕๓๔

สุบงกชศึกษากร (นาก  สุบงกช) ขุน   ๒๕๒๗

สุบิน  พิมพยะจันทร์  นาย   ๒๕๑๙

สุพจน์  โสวภาค   นาย   ๒๕๔๗

สุพล  วังสินธ์   นาย   ๒๕๕๐

สุพล  วุฒิเสน   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๙

สุพัฒน์  มนัสไพบูลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๔๓

สุพัณณี  จิตรานนท์  นาง   ๒๕๔๘

สุภรณ์  วีรวรรณ   นาง   ๒๕๓๖

สุภัทรดิศ  ดิศกุล   หม่อมเจ้า  ๒๕๔๘

สุภาพร  มากแจ้ง   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

สุมนชาติ  สวัสดิกุล  หม่อมราชวงศ์  ๒๕๑๐

สุมิตร  ประสิทธิ์นอก  นาย   ๒๕๕๕

สุมิตร  ประสิทธิศิลป์  นาย   ๒๕๔๐

สุเมธ  หัตถา   นาย   ๒๕๔๙

สุรชา  เทวกุล   พันเอก หม่อมราชวงศ์  ๒๕๔๖

สุรเดช  นครธรรม  นาย   ๒๕๔๙

สุรธวัช  ศรีธวัช   หม่อมราชวงศ์  ๒๕๕๙

สุรพล  แย้มศรี   นาย   ๒๕๔๐

สุรพล  สุดารา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๔๘

สุรพันธ์  ยันต์ทอง   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๒

สุรวิทย์  อาชีวศึกษาคม  นาย   ๒๕๔๖

สุรศักดิ์  มูลเมือง   นาย   ๒๕๕๘
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สุรินทร์  สรรพกิจ   นาย   ๒๕๔๖

สุรินทร์  สรสิริ   นาย   ๒๕๓๐

สุวรรณ  วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ นาง   ๒๕๐๘

เสขสุนทร (พุ่ม  ป๊อก)  หลวง   ๒๕๐๓

เสงี่ยม  เต็มสุข   นาย   ๒๕๔๔

เสงี่ยม  วัฒนธรรม  นาย   ๒๕๒๐

เสน่ห์  ดีหนอ   นาย   ๒๕๔๖

เสน่ห์  หลักค�า   นาย   ๒๕๒๒

เสนาะ  ธรรมครองอาตม์ นาย   ๒๕๔๑

เสนาะจิตร  สุวรรณโพธิ์ศรี นาง   ๒๕๓๙

เสร็จ  สาริบุตร   นาย   ๒๕๑๘

เสริม  วรศรี   นาย   ๒๕๔๗

เสริม  สุพรรณกูล   นาย   ๒๕๔๔

เสริมวิชาพูล (ไฝ  หุตะโกวิท) พระ   ๒๕๐๔

เสริมศรี  เกษมศรี  หม่อมราชวงศ์  ๒๕๒๙

เสริมศักดิ์  ค�าแย้ม  นาย   ๒๕๕๘

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  ศาสตราจารย์  ๒๕๕๙

เสริมศิริ  เมนะเศวต  นาง   ๒๕๒๖

เสรี  หวังในธรรม   นาย   ๒๕๕๒

เสาวนีย์  คันธาแก้ว  นาง   ๒๕๕๖

แสง  มนวิทูร   ร้อยต�ารวจโท  ๒๕๒๑

แสงชัย  สิงหวิบูลย์  นาย   ๒๕๔๖

แสงทอง  กมลรัตน์  นาย   ๒๕๕๐

แสงสูรย์  ลดาวัลย์  หม่อมราชวงศ์  ๒๕๔๘

แสงโสม  เกษมศรี  หม่อมราชวงศ์  ๒๕๔๖

แสงอรุณ  รัตกสิกร  นาย   ๒๕๒๗

โสภาคย์  แซมมณี  นาย   ๒๕๕๕

ไสว  ชูติวัตร   นาย   ๒๕๒๒

ไสว  บรรณทอง   นาย   ๒๕๓๕

ไสว  สุทธิพิทักษ์   นาย   ๒๕๕๘
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ไสว  หอรัตนชัย   นาย   ๒๕๑๒

ไสววงศ์  ทองเจือ   คุณหญิง  ๒๕๓๘

	 ห

หยัด  ช้างทอง   นาย   ๒๕๔๑

เหนี่ยว  ดุริยพันธ์   นาย   ๒๕๑๙

เหม  เวชกร    นาย   ๒๕๑๔

เหรียญ  เตียงงา   นาย   ๒๕๕๔

เหลือ  ค�าวชิรพิทักษ์  นาย   ๒๕๓๔

เหลือบ  บุณยเกตุ   นางสาว   ๒๕๑๒

โหราธิบดี    พระ   ๒๕๐๐

	 อ

อธิคม  ติวงศ์   นาย   ๒๕๕๙

อนนต์  อนันตรังสี   รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๖

อนุกิจวิธูร (น้อย  จุลวิธูร) ขุน   ๒๕๐๐

อนุกิจวิธูร (สันทัด  เทพหัสดิน ณ อยุธยา) พระยา   ๒๕๐๓

อนุกูลวิธาร (ชม  จันทรพิสมัย) พระยา   ๒๕๐๒

อนุมานราชธน (ยง  อนุมานราชธน) พระยา   ๒๕๑๔

อนุสวัสดิ์  สุมน   นาย   ๒๕๓๗

อนุสิษฐดรุณราช (สุวรรณ  มุกดาประกร) พระ   ๒๕๐๕

อบ  ไชยวสุ    นาย   ๒๕๔๒

อภัย  จันทวิมล   นาย   ๒๕๓๗

อภิรักษ์จรรยา (เปรื่อง  ก้องสมุทร) ขุน    ๒๕๔๐

อภิรัตจรรยา (เมศร  จันทวิมล) ขุน   ๒๕๑๘

อภิวัฒน์  ทวีกุล   นาย   ๒๕๕๖

อรพินท์  ไชยกาล   นาง   ๒๕๔๐

อรพินท์  องค์ศรีกูล  นาง   ๒๕๕๗

อรรจน์  วิวัฒน์ สุนทรพงศ์ นาย   ๒๕๒๒

อรอนงค์  เย็นอุทก  รองศาสตราจารย์  ๒๕๕๒



256 ประวตัคิร ู๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

	 ชื่อ	 	 	 	 	 									 พ.ศ.	ที่พิมพ์

อร่าม  อินทรนัฏ   นาย   ๒๕๒๗

อลิศ  เจ. เอลอินวู้ด  นางสาว   ๒๕๒๒

อวย  เกตุสิงห์   ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ๒๕๔๑

อัญชนา  จิตสุทธิญาณ  นาง   ๒๕๕๖

อัน  นิมมานเหมินท์  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๓

อัมพร  มีศุข   คุณหญิง  ๒๕๕๙

อัมพานนท์ศึกษากร (อ�าพน  อัมพานนท์) ขุน   ๒๕๔๒

อัษฎากร  เอกแสงศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

อาคม  จันทสุนทร   นาย   ๒๕๔๔

อาคม  วรจินดา   นาย   ๒๕๖๐

อาคม  สายาคม   นาย   ๒๕๒๗

อาจ  บุญถม   นาย   ๒๕๔๙

อาจวิชชาสรร (ทอง  ชัยปาณี) หลวง   ๒๕๒๐

อาจวิทยาคม (ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์) พระ   ๒๕๐๓

อารักษ์ดรุณพล (ม้วน  บุรารักษ์) หลวง   ๒๕๐๔

อารี  กุลตัณฑ์   คุณหญิง  ๒๕๔๐

อารีย์  เสมประสาท  นาย   ๒๕๔๔

อาวุธ  เงินชูกลิ่น   พลอากาศตรี  ๒๕๕๗

อ�่า  วรโสพรรณ   นาย   ๒๕๓๙

อ�านวย  บุญศรี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕๕๘

อ�านาจ  ผิวข�า   นาย   ๒๕๔๘

อิ่น  สัมฤทธิ์   นาย   ๒๕๓๓

อินทรี  จันทรสถิตย์  นาย   ๒๕๓๔

อิ่ม  รุกขชาติ   นาย   ๒๕๔๐

อิศระ  ยุกตะนันทน์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ๒๕๕๘

      ทันตแพทย์ 

อี. เจ. กอดเฟรย์   นาย   ๒๕๐๘

อี. เอส. สมิธ   นาย   ๒๕๐๑

อุดม  ภักดี    นาย   ๒๕๔๐

อุดม  แสงหิรัญ   นาย   ๒๕๕๑
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อุดมศักดิ์  ค�าฮอม   นาย   ๒๕๕๔

อุดมศักดิ์  จันทร์เจริญ  นาย   ๒๕๔๒

อุทัย  สิงหศักดิ์   นาย   ๒๕๒๔

อุทิศ  สมใจ    นาง   ๒๕๖๐

อุบล  เรียงสุวรรณ  ศาสตราจารย์  ๒๕๔๓

อุบล  หุวะนันทน์   ศาสตราจารย์ คุณหญิง  ๒๕๔๗

อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินทปัญโญ) พระ   ๒๕๕๒

อุปการศิลปเสริฐ (สัมฤทธิ์  ลอยเพ็ชร) ขุน   ๒๕๑๓

อุปการศิลปเสริฐ (อั๋น  ชัชกุล) พระยา   ๒๕๐๖

อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนชีวะ) พระยา   ๒๕๐๑

อุมา  เปศลชีวิน (เปสตันยี) นางสาว   ๒๕๒๗

เอ. จี. เอลลิส   นาย   ๒๕๐๔

เอ. ยี. โบมอนท์   นาย   ๒๕๐๙

เอกนัย  จงเจริญ   นาย   ๒๕๔๙

เอช. เอส. โอนีล   นาย   ๒๕๑๗

เอ็ดนะ ซารา โคล์   นางสาว   ๒๕๐๒

เอนก  แจ่มข�า   นาย   ๒๕๕๕

เอฟ. เอมิล กอลมเบท์  บาทหลวง  ๒๕๐๓

เอื้อ  บุษปะเกศ หงสกุล นาย   ๒๕๕๑

โอบ  ปักปิ่นเพชร   นาย   ๒๕๔๑

โอปอล์  สุนนานนท์  นาง   ๒๕๕๕

โอวาทวรกิจ (แก่น  โอวาทสาร) พระยา   ๒๕๐๐

โอวาทวรกิจ (เหม  ผลพันธิน) พระยา   ๒๕๐๑
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

ที่			๒๑๙	/	๒๕๕๘

เรื่อง		แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือประวัติครู

---------------

 ตามค�าสั่งส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหนังสือประวัติครู ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

เป็นต้นไป  นั้น

    เพ่ืออนุวรรตให้เป็นไปตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ

ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.๒๕๕๘ และ

ประกาศส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานภายใต้ส�านักใน

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงยกเลิกค�าส่ังส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และให้ใช้

ค�าสั่งนี้แทน โดยแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหนังสือประวัติครู  ประกอบด้วย

 ที่ปรึกษำ

 ๑. ประธานกรรมการคุรุสภา   ที่ปรึกษา

  ๒. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ที่ปรึกษา

  ๓.  เลขาธิการคุรุสภา   ที่ปรึกษา

  ๔.   รองเลขาธิการคุรุสภาที่ได้รับมอบหมาย   ที่ปรึกษา    
   
	 คณะท�ำงำน                          

  ๑.   นายจรูญ  มิลินทร์   หัวหน้าคณะท�างาน

  ๒.   นายจันทร์  ชุ่มเมืองปัก   รองหัวหน้าคณะท�างาน
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  ๓.   นางนิตยา  จรูญผลฐิติ    คณะท�างาน

  ๔.   นางสาวพูนศรี  อิ่มประไพ    คณะท�างาน

 ๕.   นายวิศิษฏ์  ดวงสงค์    คณะท�างาน

  ๖.   นายยุทธชัย  อุตมา    คณะท�างาน

  ๗.   นายสดุภณ  จังกาจิตต์    คณะท�างาน

  ๘.   นายธเนศ  ข�าเกิด    คณะท�างาน

  ๙.   นายยุทธ  โตอดิเทพย์    คณะท�างาน

 ๑๐.  ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  คณะท�างาน

  ๑๑.  ผู้อ�านวยการกลุ่มยกย่องวิชาชีพ  คณะท�างานและเลขานุการ

  ๑๒.  นางจันทร์ญา  บุญศรี  คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

  ๑๓.  นางชนิดา  บุญยิ่ง  คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

  ๑๔.  นางสาวพัชรา  สมานมะ  คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

 ให้คณะท�างานมีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกประวัติ สืบค้นและ

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เรียบเรียง และพิจารณาต้นฉบับประวัติครู เพื่อจัดพิมพ์

เป็นอนุสรณ์เผยแพร่เกียรติคุณครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครู

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้อยู่ในวาระ ๒ ปี 

          สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

                              (นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์)

              รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง

                                  เลขาธิการคุรุสภา

 




