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ร้อนในร้อนนอก / ขรรค์ชัย บุนปาน
จดหมาย
พระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๕
เรื่องตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน / พิเชตสรรพานิช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยแรกสถาปนา / ดร. นนทพร อยู่มั่งมี
ต้นก�ำเนิดของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /
พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน)
“เทวาลัย” ฉากหลังภาพความทรงจ�ำ
๑๐๐ ปีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รศ. ยุวดี ศิริ
อนุสรณ์สถานกับความทรงจ�ำ : นร.สห. ๒๔๘๘
เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ก�ำพล จ�ำปาพันธ์
เบื้องหลังการเสด็จฯ ต่างประเทศในรัชกาลที่ ๙
ตอนที่ ๑ ความหวังท่ามกลางความหวั่นวิตก / ไกรฤกษ์ นานา
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ดีแทครับรางวัล Thailand Sustainability Investment
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ
ดีแทค รับรำงวัล Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ
หุ ้ น ยั่ ง ยื น ในฐำนะบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั่ ง ยื น
โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล
(Environment, Social and Governance หรือ ESG)
Thailand Sustainability Investment คัดเลือกจากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการ
ประเมินความยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัด
ในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จัดท�าขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบ
ประเมิ น ความยั่ ง ยื น อย่ า งน้ อ ย 50% ของคะแนนเต็ ม ในแต่ ล ะมิ ติ
รวมทั้งผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ เพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

คุณภารไดย ธีระธาดา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
กิจการองค์กร ดีแทค รับมอบรางวัล Sustainability Investment
2016 (THSI) จากคุณเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Sustainability
Awards 2016” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประกาศรายชื่อ
Thailand Sustainability Investment เป็นครั้งแรกในปี 2558 เพื่อ
ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ก�าลังใจและ
เป็นตัวอย่างทีด่ สี า� หรับธุรกิจในตลาดทุนไทยแล้ว ยังเป็นการน�าเสนอข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจส�าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนตามแนวคิด
การลงทุนอย่างยัง่ ยืนทีน่ า� ปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบ ควบคูไ่ ปกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

สาร บัญ

๕๖
สโมสรศิลปวัฒนธรรม

&

มือไม่พาย...
สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
นิสิตเก่าคนที่ ๑ / กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม
คือ ครูองุ่น มาลิก : คือ ครูผู้หาญกล้า / สถาพร ศรีสัจจัง
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : เพชรสีน�้ำเงินในแวดวงภาษาและหนังสือไทย /
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
หลวงพ่ออุตตมะ กองทัพมอญ และกองก�ำลังกะเหรี่ยง / องค์ บรรจุน
แกงป่า การเสาะหาความหลากหลาย / กฤช เหลือลมัย
จามจุรี ศรีสง่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / พานิชย์ ยศปัญญา
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ / บูรพา อารัมภีร
พระคุณของแหล่งเรียนมา... / หลวงเมือง
ปากกาพา (ให้เป็น) ไป / วสิษฐ เดชกุญชร
ไปชมสากกะเบือที่วัดเพรียง / ล้อม เพ็งแก้ว
มุมมองเมียนมาใหม่ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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ฉบับปฐมฤกษ์ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
ล�ำดับที่ ๔๔๙ ปีที่ ๓๘
ฉบับที่ ๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ส�ำนักงาน : บริษัทมติชน จ�ำกัด (มหาชน)
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ ๑
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑ ต่อ ๑๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๙๕๔ ๓๑๖๒
e-mail Address : silapa@matichon.co.th

ประธานกรรมการ ขรรค์ชัย บุนปาน
กรรมการอ�ำนวยการใหญ่ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
กรรมการผู้จัดการ,
บรรณาธิการอ�ำนวยการ ฐากูร บุนปาน
คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ
รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม,
ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ
รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์, ศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ,
ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผศ. ถาวร สิกขโกศล
บรรณาธิการส�ำนักศิลปวัฒนธรรม เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

บรรณาธิการ และผู้พิมพ์, ผู้โฆษณา สุพจน์ แจ้งเร็ว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บรรณาธิการบริหาร สุลักษณ์ บุนปาน

“วันนี้เรามีความยินดีเป็นที่สุดที่ได้รับอัญเชิญให้มาวางศิลาฤกษ์
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยนี้ เพราะเป็นกิจอันหนึ่งซึ่งเราปรารถนาอยู่นานแล้ว
ที่จะยังการให้เป็นผลส�ำเร็จตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชปรารภมานานแล้วในเรื่อง
ที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นส�ำหรับเป็นสถานอุดมศึกษาของชาวสยาม แต่
ในรัชสมัยของพระองค์ยังมีเหตุติดขัด ซึ่งการยังจะด�ำเนินไปไม่ได้ปลอด
โปร่ง ตัวเราผู้เป็นรัชทายาทจึงรู้สึกเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องท�ำการนั้นให้
ส�ำเร็จตามพระราชประสงค์ โดยรู้อยู่ว่าเมื่อได้ท�ำส�ำเร็จแล้วจะเป็นเครื่อง
เพิ่มพูนพระเกียรติยศ เป็นราชานุสาวรีย์เป็นที่ค�ำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิยมหาราชของชาติไทยเรา เป็นการสมควรยิง่ นัก
ที่จะสร้างพระราชานุสาวรีย์อันใหญ่และถาวรเช่นนี้ ทั้งจะได้เป็นเครื่องที่จะ
ท�ำให้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญด้วย...”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชด�ำรัสตอบในวันพระราชพิธีก่อพระฤกษ์
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘

ส�ำนักบรรณาธิการ
ชนันรัตน์ ศักดิ์สิงห์, ปารดา นุ่มน้อย, วิภา จิรภาไพศาล,
เยาวเรศ โพธิ์อ่อน, พัทน์นลิน อินทรหอม, มิตร บุญธรรม,
ธัชชัย ยอดพิชัย, ปาริชาติ จารุพงษ์, สันติ ดีรอด,
อดิเทพ พันธ์ทอง
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา พัฒนา ศรีสังข์
ฝ่ายโฆษณา พรรณปพร วรรณศิริ, ชนัดดา ข�ำกลิ่น,
สุมณฑา มะแป้นไพร
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑ ต่อ ๑๖๐๕, ๑๖๖๗
จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัทงานดี จ�ำกัด
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ ๑
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑ ต่อ ๓๓๕๒-๕๓
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๙๐๑๒
ผู้จัดการฝ่ายจัดจ�ำหน่าย สิริพร เจียรวัฒนกุล
ฝ่ายสมาชิก นภาลัย แสงเจริญธรรม
ควบคุมการผลิต ประยงค์ คงเมือง
แยกสี-เพลท กองงานเตรียมพิมพ์
บริษัทมติชน จ�ำกัด (มหาชน)
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด ๒๗/๑ หมู่ ๕
ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๒๑๓๓
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กวี นิพนธ์

๏ ร้อนในร้อนนอกร้อน

ทุรนทุราย

อัฐย่าจ่ายขนมยาย

ย่าร้อง

เศรษฐกิจตกสะเก็ดขาย

ของเก่า ฮะฮา

แดกญาติพี่เพื่อนน้อง

หมดแล้วเหลือตน ๚๛
ขรรค์ชัย บุนปาน

จดหมาย

๑๐๐ ปี สถานีรถไฟหัวลำ�โพง
กราบเรียนบรรณาธิการ
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ในวาระครบรอบ ๑ ศตวรรษ
ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
นับจาก พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นต้นมา และ
ในฐานะผู้ที่คุ้นเคยกับสถานที่ดังกล่าว
มานานแล้ว ขอเริ่มต้นเล่าเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยบ้างครับ ตามวิสัยคนวัยชรา
จากสมัยก่อนราวๆ พ.ศ. ๒๕๐๐
เดิ น ทางจากสถานี ร ถไฟชุ ม พรเพื่ อ
เดินทางมาร่วมพิธีฉลอง ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ ในเมื องหลวง พร้ อมกั บ
คุ ณ แม่ แ ละน้ อ งๆ ช่ ว งโรงเรี ย นปิ ด
ภาคเรียน จ�ำได้ว่าต้องขึ้นรถไฟสาย
ใต้จากปาดังเบซาร์ ราวๆ ตี ๒ มาถึง
ปลายทางบ่าย ๒ โมงครับ ในสภาพ

อยากจะอาบน�้ำจริงๆ และหาเครื่อง
ดื่มเย็นๆ มาดับกระหายบ้างครับ จาก
สภาพของเด็กบ้านนอกในยุคชมหนัง
ที่มาขายยา และร�ำวงรอบละ ๑ บาท
งานวั ด สภาพผู ้ ค นในบริ เ วณนั้ น มี
อารยธรรมจริงๆ แต่งกายกันสวยงาม
เดินไปมา ชาวตะวันตกต้องมาพักที่
โรงแรมราชธานี อยู่ในบริเวณสถานี
รถไฟ ในขณะนี้ ย กเลิ ก ไปแล้ ว ตั ว
ภั ต ตาคารมี แ ต่ ค นชนชั้ น สู ง มารั บ
ประทานและดื่ ม ! รวมถึ ง การเล่ น
สนุกเกอร์ด้วยครับ แทบจะเรียกว่า
คนระดับชั้นสูง
จากภาพนี้ เ ห็ น มั น เป็ น โลกที่

สวยงามที่สุด และปรารถนาที่จะให้
มันด�ำรงตลอดไป ซึ่งมันก็เป็นไปไม่
ได้ นอกจากในความทรงจ�ำเท่านัน้ เอง!
(ยกเว้นในภาพยนตร์ถ้ามี)
จึงขอร่วมแสดงความยินดีใน
การครบรอบ ๑๐๐ ปีของสถานที่แห่ง
นี้ ด้ วยครับ และขอร� ำลึก ถึ งความดี
ของกรมรถไฟหลวงในอดี ต ที่ ทิ้ ง
มรดกให้ กั บ บ้ า นเมื อ งของเรานานา
ประการ ถึงแม้วา่ จะสาบสูญไปบ้างแล้ว
ก็ตามครับ เช่น บริการโรงแรม บริการ
สนามเล่นกอล์ฟ การขนส่งสินค้า
โลจิ ส ติ ก ส์ ต ่ า งๆ และเคยเป็ น รั ฐ
พาณิชย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง
ด้วยความนับถือเสมอ
สมคเณศ์ ฐิตะฐาน

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ภาพถ่ายทาง
อากาศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ประตูเจ้าพระยายมราช และประตูทา่ นผูห้ ญิงตลับ
สภากาชาดไทยบูรณะเสร็จเรียบร้อยน่าชม
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ส่งข้อมูล “ขอเดชะ” มาเพิ่มเติม
เรียน บรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม
ขอส่งข้อมูลเรื่อง “ขอเดชะ” มาเพิ่มเติม (ในหน้าจดหมาย) หากเห็น
ว่าจะเป็นหลักฐานมั่นคงขึ้น โปรดพิจารณา
“ขอเดชะ” ในกฎหมายตราสามดวง
จากข้อมูลเรือ่ งขอเดชะอยูห่ น้าหรือหลังในหน้าจดหมายศิลปวัฒนธรรม
ฉบับที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ผมพบในหนังสือเก่า คือในกฎหมายตราสามดวง
ฉบับหลวง (ตัวเขียน) พระอัยการต่างๆ (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ฉบับ) ที่หน้าปกจะ
ใช้ค�ำว่า “ขอเดชะ” ไว้หลังสุดทั้งสิ้น เช่น ในพระธรรมสาตร ว่า
๑๒
“วัน ๒ ฯ ๑๐ ค�่ำ จุลศักราช ๑๑๖๗ ปีฉลูสัปตศก ข้าพระพุทธิเจ้า
ขุนษาราบันจง ปหลัดกรมอาลักษณ์ ชุบ ข้าพระพุทธิเจ้า
ขุนสารประเสริฐ
หมื่นพิมลอักษร
ทานแล้ว ๓ ครั้ง ขอเดชะ”
นายเทียรคราช
อนึ่งในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็นยิ ามค�ำว่า
“ขอเดชะ” ไว้ว่า “ค�ำขึ้นต้นและค�ำลงท้ายในการกราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” (น. ๑๗๗) แสดงว่าใช้
ขึ้นต้นและลงท้าย ไม่ใช้ในระหว่าง ตัวอย่างที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่นว่า “ด้วย
เกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย...” ดูประหนึง่ ว่าจะขอเดชะ
(อ�ำนาจ) นายผู้นั้น มิใช่ขอในหลวง (ข้อนี้เป็นความเห็นส่วนตัว)
ทองใบ แท่นมณี

}

๙/๕ หมู่ ๖ ต�ำบลต้นมะม่วง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ
กองบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ใคร่ขอรบกวน
ผู้อ่าน นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านที่กรุณาส่งต้นฉบับ
บทความ กวีนพิ นธ์ มาเพือ่ พิจารณาน�ำลงตีพมิ พ์ โปรดแนบส�ำเนาบัตร
ประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อความ
รวดเร็วในการจ่ายค่าต้นฉบับ และความถูกต้องในการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
เมื่อต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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สโมสร ย่อย
เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย

๗ กุมภาพันธ์-๒๖ มีนาคม
นิทรรศการจิตรกรรมผลงานของ พิชิต ตั้งเจริญ ที่
น�ำเสนอความงามด้วยเรือ่ งราวเนือ้ หาลึกซึง้ เกีย่ วกับเพลงไทย
ในยุคสมัยเก่าก่อน ไม่วา่ จะเป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล
เพลงลูกกรุง หรือเพลงลูกทุง่ ทีส่ อื่ แสดงถึงเสน่หแ์ ละคุณค่า
อันเป็นเอกลักษณ์ดงั้ เดิมของแผ่นเสียง เครือ่ งเสียง รวมถึง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยๆ อันเชื่อมโยงกับ
คนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี

เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย

ศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่งผลงาน ๒๙ มีนาคม-๒ เมษายน
มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
และผลงานประติมากรรมเข้าร่วมประกวด สอบถามเพิม่ เติม
โทร. ๐๖ ๓๒๐๙ ๕๙๙๒ Line ID : 0632095992 หรือ
e-mail : petchyodmongkud@gmail.com

๗ กุมภาพันธ์-๒๖ มีนาคม
นิทรรศการจิตรกรรมผลงานของ พิชิต ตั้งเจริญ ที่
น�ำเสนอความงามด้วยเรือ่ งราวเนือ้ หาลึกซึง้ เกีย่ วกับเพลงไทย
ในยุคสมัยเก่าก่อน ไม่วา่ จะเป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล
เพลงลูกกรุง หรือเพลงลูกทุง่ ทีส่ อื่ แสดงถึงเสน่หแ์ ละคุณค่า
อันเป็นเอกลักษณ์ดงั้ เดิมของแผ่นเสียง เครือ่ งเสียง รวมถึง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยๆ อันเชื่อมโยงกับ “1 + 1” ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์
๑-๓๑ มีนาคม
คนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ผู้
สอนในรายวิชาแกนทัศนศิลป์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓
Art Music Fest IX : ในดวงใจนิรันดร์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์-เมษายน
ศิลปากร ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรม
ขอเชิ ญ ชม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้เข้าชมวันจันทร์เทศกาลดนตรี ชวน
ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ฟั ง เพลง บรรเลง
ที่ จุ ฬ าฯ ครั้ ง ที่ ๙
“ในดวงใจนิรันดร์”
โดยวงซิมโฟนีออร์
เคสตราแห่ ง จุ ฬ า
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอแสดงดนตรี
อาคารศิ ล ปวั ฒ น
ธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๐๕๘๔, ๐๘ ๖๓๐๐ ๙๙๕๙ หรือ e-mail :
cusymphony@gmail.com (ไม่เสียค่าเข้าชม)
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ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ฉบับรวบรัด

ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน ฉบับปรับปรุง

ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย

วารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

ผู้เขียน กิติกร มีทรัพย์
ส�ำนักพิมพ์สมิต
ราคา ๙๐ บาท
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ว่าด้วย
พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นนามธรรมที่เข้าใจและพิสูจน์แบบ
การทดลองได้ยาก ต้องใช้ความลึกซึง้ ของผูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาพอ
สมควร จึงจะสามารถเข้าใจจิตวิเคราะห์ได้อย่างถ่องแท้ แต่
หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมแก่นของทฤษฎีแบบฉบับรวบรัดเอา
ไว้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการท�ำความ
เข้าใจจิตวิเคราะห์ ให้เกิดมุมมองใหม่ๆ สามารถน�ำไปต่อ
ยอดความคิดได้อีกไกลแสนไกล

ผู้เขียน นววรรณ วุฒฑะกุล
ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา ๑๙๙ บาท
หนังสือรวบรวมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของยุว
กษัตริยท์ งั้ ๔ พระองค์ ผูท้ รงพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออาณา
ประชาราษฎร์มาตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นแบบ
อย่างของบุคคลทีท่ ำ� งานหนักเพือ่ รับใช้ประเทศชาติ และเพือ่
ความผาสุกของประชาชน ควรทีช่ าวไทยทัง้ หลายต้องส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เคารพเทิดทูนอย่างสูงสุด

บรรณาธิการ รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ส�ำนักพิมพ์มติชน
ราคา ๒๙๕ บาท
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของไทยกับประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน ประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และมาเลเซีย เนื้อหาในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ที่ต้องการค้นคว้าและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพของไทย
ในสายตาเพื่อนบ้าน และเมื่อเราเข้าใจเพื่อนบ้าน เราก็
สามารถก้าวพ้นอคติเดิม และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของเพื่อนบ้านภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งเน้นการเป็น
ประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและแบ่งปันได้

บรรณาธิการ สินิทธ์ สิทธิรักษ์
เจ้าของ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารวิ ช าการฉบั บ นี้ น� ำ เสนอผลงานรู ป แบบ
บทความวิชาการ การเล่าเรือ่ งประสบการณ์ชวี ติ ทีส่ ร้างสรรค์
เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการเรียนการสอนเรื่อง สตรี เพศ
สถานะ และเพศวิถี ให้ผทู้ สี่ นใจทัง้ คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา
และประชาชนคนในสังคมทั่วไป เข้าใจความหมายของเพศ
อันหลากหลาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความเคารพ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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สโมสร ข่าว

สำ�นักพิมพ์มติชน คว้า ๕ รางวัล
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำ�ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าว
ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ซึ่งมีการจัดประกวดหนังสือดีเ ด่นเป็นประจ� ำทุกปี ผลการ
พิจารณา มีหนังสือได้รับรางวัล ๕๑ เรื่อง แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น
๑๑ เรือ่ ง และชมเชย ๔๐ เรือ่ ง โดยส�ำนักพิมพ์มติชนได้รบั รางวัล
๕ เรื่อง (ดีเด่น ๒ เรื่อง ชมเชย ๓ เรื่อง) ดังนี้
๑. นวนิยายดีเด่น “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�ำของ
ทรงจ�ำของแมวกุหลาบด�ำ” โดย วีรพร นิติประภา
๒. รวมเรื่องสั้นดีเด่น “อาคเนย์คะนึง” โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์
๓. นวนิยายรางวัลชมเชย “ชีวิตของประเทศ” โดย วิษณุ เครืองาม
๔. รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย “กลับสู่โลกสมมุติ” โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
๕. สารคดีรางวัลชมเชย “มันยากที่จะเป็นมลายู” โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

“ชุมชน และงานช่าง ราชวงศ์ ทรงวาด ตลาดน้อย”
“ชุมชน และงานช่าง ราชวงศ์ ทรงวาด ตลาดน้อย” คือโครงการ
ตามเส้นทางงานช่างที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มี
ผู้สนใจเข้าร่วมตามทางงานช่างเดินชม ศาลเจ้า มัสยิด วัด และ
โบสถ์คริสต์ กว่า ๓๐ ท่าน โดยมี ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร ผศ. ดร.
อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช ดร. เอกสุดา สิงห์ลำ� พอง และ ภูมิ ภูตมิ หาตมะ
คณาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นวิทยากรน�ำชม
ความหลากหลายของย่านราชวงศ์ ทรงวาด ตลาดน้อย เป็นหมุด
หมายในการเดินชม ประกอบด้วยศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง มัสยิดหลวง
โกชาอิศหาก วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ศาลเจ้าโจซือก๋ง
บ้านโซวเฮงไถ่ และโบสถ์กาลหว่าร์ ย่านนีจ้ งึ เป็นย่าน
การค้าและวัฒนธรรมนานาชาติของกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการของภาควิชาประวัติ
ศาสตร์ศลิ ปะในโอกาสต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้
ที่ Facebook : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รูป กับนาม

มือไม่พาย ภาพโดย ยุทธวงษ์ วงษ์ทอง
(เรือในพิธีชักพระทางน�้ำ ทะเลสาบอินเล รัฐชาน ประเทศเมียนมา)
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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วาทะ เล่าประวัติศาสตร์

สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงบรรยายวิชาอารยธรรมให้แก่นิสิต
จุฬาฯ ชั้นปีที่ ๑
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การศึ ก ษาวิ ท ยาการสมั ย ใหม่
ของราษฎรสยามในอดีตเกิดขึ้นจาก
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะทรง
เห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องการ
ศึ ก ษาที่ ทั้ ง ผู ้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาและ
ประเทศชาติจะได้รบั จึงทรงเริม่ ให้การ
ศึ ก ษากั บ ผู ้ ใ กล้ ชิ ด พระองค์ ได้ แ ก่
พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชโอรส
เมื่ อ ปรากฏผลดี จึ ง ทรงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ขยายขอบข่ายการศึกษาให้กว้างขวาง
ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังปรากฏใน
พระราชด� ำ รั ส ที่ ว ่ า “---เจ้ านายราช
ตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอด

จนราษฎรทีต่ ำ�่ สุด จะให้ได้มโี อกาสเล่า
เรียนเสมอกัน---” และพระองค์กไ็ ด้ทรง
ด�ำเนินการตามพระราชด�ำรัสด้วยการ
วางรากฐานการศึกษาของราษฎรทุกชัน้
วรรณะ จนสิ้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระมหากษัตริยพ์ ระองค์ตอ่
มาได้ทรงสืบสานพระราชเจตนารมณ์
ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการ
เพิ่ ม ขอบข่ า ยการศึ ก ษาของราษฎร
ชาวสยามให้ ก ว้ า งขวางทั่ ว ถึ ง และ
มี ม าตรฐานทั ด เที ย มอารยประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่ง
ในสถาบันการศึกษาที่พระองค์โปรด

สถาปนาขึ้นเพื่อสนองพระราชเจตนา
รมณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏในพระราช
ด�ำรัสครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอน
หนึ่งว่า “---ตัวเราเป็นรัชทายาท จึง
รู้สึกเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องท�ำการ
นัน้ ให้สำ� เร็จตามพระราชประสงค์ โดย
รู้ว่าเมื่อได้ท�ำส�ำเร็จแล้วจะเป็นเครื่อง
เพิ่ ม พู น พระเกี ย รติ ย ศเป็ น ราชานุ
สาวรีย์ เป็นที่ค�ำนึงถึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราชของชาติไทยเรา---” จึงกล่าวได้
ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือก�ำเนิด
จากพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ และ
เจริญเติบโตมาด้วยพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ รวมทั้งเจ้านายหลายพระ
องค์ ที่ ท รงมี ส ่ ว นเติ ม เต็ ม สนั บ สนุ น
ให้ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มั่ น คง
ท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ดังที่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงให้ ส มญานามจุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัยในสมัยนัน้ ว่าเป็น “หลักเฉลิม
พระนคร” (Pillar of the Nation)
ผู้บริหารปัจจุบันได้สานต่อพระ
ราชประสงค์ ใ นองค์ผู้ท รงให้ก�ำเนิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก�ำหนด
เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการสืบสานพระราชเจตนารมณ์ที่
จะให้ จุ ฬ าลงกรณ์มหาวิท ยาลัยเป็น
“หลักเฉลิมพระนคร” ในอดีตและ
เป็น “มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน” ใน
ปัจจุบันดังนี้ “---เมื่อใดก็ตามที่สังคม
มีปัญหา ประเทศชาติต้องการความ
ช่วยเหลือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะ

สวมบทบาทเชิงรุก เพื่อร่วมแก้ปัญหา
ต่ า งๆ ทุ ก คนจะนึ ก ถึ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกๆ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเป็น ‘เรือธง’
ของบ้านนี้เมืองนี้ มีบทบาทชี้น�ำ รวม
ทั้งเตือนสติสังคมให้เกิดความถูกต้อง
และเป็นธรรม---” และกว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จะมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
“เรือธง” ของบ้านเมืองนัน้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการค�้ำชูดูแลเอา
ใจใส่ จ ากผู ้ อ ยู ่ ร อบข้ า ง ซึ่ ง ต่ า งรั ก
ห่วงใยและปรารถนาดีต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย อั น ได้ แ ก่ เ หล่ า ครู บ า
อาจารย์ ซึ่งล้วนเป็นผู้สูงด้วยคุณวุฒิ
ในจ�ำนวนครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งปวง
นั้น ชาวจุฬาฯ รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ
เป็นเกียรติยศและมิง่ มงคลแก่สถาบัน
ในพระอาจารย์ ๔ พระองค์ ซึง่ นอกจาก
จะสูงด้วยคุณวุฒแิ ล้ว ยังทรงมีชาติวฒ
ุ ิ
ทีส่ งู ส่ง พระอาจารย์ทงั้ ๔ พระองค์ คือ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรม
ขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ และ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งชาว
จุฬาฯ เรียกกันเป็นสามัญว่า “สมเด็จ
เจ้าฟ้าอาจารย์” ดังจะได้บรรยายถึงพระ
กรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยของสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์
ทั้ง ๔ พระองค์ ตามล�ำดับ คือ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อนิ ทราชัย ทรงเป็น
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า อาจารย์ พ ระองค์ แ รก
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จ

เจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชริน
ทรา บรมราชินีนาถ แม้จะเป็นพระราช
โอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ซึ่งตามพระ
ราชประสงค์จะต้องทรงเข้าศึกษาวิชา
ทหาร แต่เพราะพระพลานามัยไม่สทู้ รง
สมบูรณ์ ประกอบกับมีพระทัยฝักใฝ่ใน
วิชาการด้านอักษรศาสตร์ และทรงพระ
ปรีชาสามารถด้านศิลปกรรม ประเภท
ประณีตศิลป์ จึงทรงเลือกทีจ่ ะเข้าศึกษา
ด้านอักษรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ และทรงมุ่งมั่นที่จะน�ำความรู้
ด้านนี้มาถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์แก่
เยาวชนของชาติ จึงได้ทรงศึกษาแบบ
แผนวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนตามแบบ
อังกฤษด้วย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวตระหนักพระราชหฤทัยถึง
พระประสงค์และพระปรีชาสามารถ
ของพระอนุชาพระองค์นี้เป็นอย่างดี
เมื่อทรงส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
แบชเลอร์ ออฟ อาร์ต (Bachelor of
Arts) จึ ง โปรดให้ เ ข้ า รั บ ราชการใน
กระทรวงธรรมการ ต�ำแหน่งพระอาจารย์
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้านาย
พระองค์ นี้ เ สด็ จ ไปทรงเริ่ ม งานสอน
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๖๑ นับเป็น
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า อาจารย์ พ ระองค์ แ รก
ของชาวจุฬาฯ บรรดาคณาจารย์นิสิต
นักศึกษาต่างชื่นชมโสมนัสในสมเด็จ
เจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์นี้เป็นที่ยิ่ง มี
การจัดเลี้ยงพระกระยาหารและการ
แสดงต่างๆ ถวาย ทรงสอนวิชาภาษา
อั ง กฤษและภาษาไทย ในคณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ เสด็จไปทรงงานสอน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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สัปดาห์ละ ๒ วัน
เล่ า สื บ กั น มาอย่ า งชื่ น ชมใน
พระจริยวัตรอันงดงามและอ่อนโยน
ตลอดจนความเอาพระทัยใส่ในวิชาที่
ทรงสอน มีพระเมตตาและความเป็น
กันเองกับลูกศิษย์ จากความทรงจ�ำใน
อดีตเล่ากันว่า ภาพที่นิสิตจุฬาฯ เห็น
จนชินตาก็คือ เมื่อเวลาเสด็จมาทรง
สอนจะฉลองพระองค์ราชปะแตนและ
พระภูษาโจง สวมถุงพระบาทและรอง
พระบาทงดงามเรียบร้อย พร้อมกันนี้
จะทรงใส่ซับพระพักตร์ไว้ในกระเป๋า
ฉลองพระองค์ ท�ำให้ทรงดูอ่อนโยน
และงามสง่า เสด็จทรงงานโดยประทับ
รถยนต์ยี่ห้อมอร์ริส เป็นที่ตื่นตาของ
นิสิตทุกครั้งที่เสด็จมาทรงสอน ด้วย
พระทั ย ที่ รั ก ทั้ ง การเป็ น ครู แ ละงาน
ช่างในเวลาที่ว่าง จึงทรงท�ำหน้าที่ที่
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(บน) สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุน
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
(ขวา) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก

ปรึกษา การด�ำเนินการของโรงเรียน
เพาะช่าง และเมื่อโรงเรียนเพาะช่าง
สร้ า งเสร็ จ สมบู ร ณ์ เ ปิ ด ท� ำ การสอน
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า
อยู่หัวจึงโปรดให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างใน พ.ศ.
๒๔๖๕ ด้วยพระภาระที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริหารงานในโรงเรียนเพาะช่าง
จึงโปรดให้ทรงงานเฉพาะที่โรงเรียน
เพาะช่างเพียงที่เดียว จึงทรงพ้นจาก
ต�ำแหน่งพระอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย รวมเวลาที่ ท รงเป็ น
สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๕ ปี ซึ่งแม้เวลาจะผ่าน

มาเนิ่นนาน แต่สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์
พระองค์นกี้ ย็ งั คงเป็นความชืน่ ชมและ
ภาคภูมิใจของชาวจุฬาฯ มิเสื่อมคลาย
สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์
ที่ ๒ คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เจ้านายพระ
องค์ นี้ แม้ จ ะทรงจบการศึ ก ษาวิ ช า
ทหารเรือจากประเทศเยอรมนี แต่ดว้ ย
การที่ทรงเห็นความส�ำคัญของสุขภาพ
พลานามัยของราษฎร ซึ่งมีพระด�ำริว่า
แม้บ้านเมืองจะประกอบด้วยผู้มีความ
รู ้ เ ฉลี ย วฉลาดมากมาย แต่ ห ากมี
สุขภาพพลานามัยไม่สมบูรณ์ก็จะไม่
สามารถปฏิบัติงานใดๆ ให้ได้ผลอย่าง
เต็ ม ที่ ซึ่ ง จะเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถ
น� ำ พาประเทศชาติ ไ ปสู ่ ค วามเจริ ญ
รุง่ เรืองมัน่ คงถาวรได้ จึงตัดสินพระทัย
หันเหวิถีในพระชนมชีพมาทรงศึกษา
และปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ เกี่ ย วกั บ
การแพทย์และการสาธารณสุข เมื่อ
ทรงส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาวิ ช าแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
แล้ว ตั้งพระทัยที่จะท�ำงานด้านการ
แพทย์ ทัง้ การรักษาคนไข้และวิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคที่ท�ำให้เกิดโรค
ต่างๆ ในสยาม เพื่อจะได้หาวิธีการ
รักษาอย่างถูกต้องตรงกับสาเหตุการ
ป่วย แต่ต้องทรงประสบอุปสรรคอัน
เนื่องมาจากปัญหาฐานันดรศักดิ์ของ
พระองค์ซึ่งสูงส่ง ประเพณีนิยมเห็น
ว่าไม่บังควรที่จะเข้าไปมีส่วนใกล้ชิด
กั บ สิ่ งสกปรก พระบาทสมเด็จ พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดให้สมเด็จ
เจ้ า ฟ้ า พระองค์ นี้ เ ข้ า รั บ ราชการใน
กระทรวงธรรมการ ต�ำแหน่งอธิบดี
กรมมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่
พระองค์ไม่ประสงค์จะประทับท�ำงาน
อยู่กับโต๊ะ เพื่อเซ็นเอกสารแต่เพียง
อย่างเดียว จึงทรงทูลขอสอนนิสิตใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้น
มีเพียง ๔ คณะ คือ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศว
กรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ครั้งนั้นนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ยังไม่ใคร่มีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ อันถือเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการเรียนแพทย์ จึงทรงจัด
ท� ำ หลั ก สู ต รคณะอั ก ษรศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาได้มีความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเข้า
ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ให้ได้
ผลสมบูรณ์ ในส่วนพระองค์นนั้ ทรงรับ
เป็นพระอาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพือ่ สอนวิชาพืน้ ฐาน
การแพทย์ เช่น วิชาสาธารณสุข ทรง
วางพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
สะอาดและการปฏิบัติตนให้สะอาด
ทัง้ เรือ่ งการกินอยูห่ ลับนอน ซึง่ ถือเป็น
หน้าที่หลักของพระองค์ที่จะปลูกฝัง
หยัง่ รากการผลิตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน
ตามแบบแพทย์สากล และยังโปรด
สอนวิชาสามัญ คือ วิชาอารยธรรม
และประวั ติ ศ าสตร์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก
คณะที่ลงทะเบียนเรียน ในส่วนคณะ
แพทยศาสตร์นั้นทรงสอนวิชาว่าด้วย
กายวิภาคของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

และวิชากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
กล่าวกันว่าเจ้านายพระองค์นี้
มี พ ระคุ ณ สมบั ติ ข องความเป็ น ครู
สูงสุด คือมีทั้งความตั้งพระทัยและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะเวลา
ที่ทรงน�ำนักศึกษาแพทย์เข้าค่ายซ้อม
รบเสือป่า จะทรงถือเป็นโอกาสส�ำคัญ
ในการสอนนักเรียนภาคปฏิบัติให้รู้จัก
รั ก ษาความสะอาดในทุ ก ๆ ที่ ทรง
พยายามให้นักศึกษาเข้าใจว่าสาเหตุ
ส�ำคัญของโรคส่วนใหญ่เกิดจากความ
สกปรกหมักหมม ด้วยความจริงพระ
ทัยในการที่จะให้ความรู้แก่นักเรียน
ผสานเข้ากับพระเมตตา และความเป็น
กันเองไม่ถอื พระองค์อนั เป็นคุณสมบัติ
ประจ�ำพระองค์ ท�ำให้การเรียนการสอน

เป็นไปอย่างราบรืน่ ได้ผลสมบูรณ์ นอก
จากพระคุณสมบัติของความเป็นครู
ที่สมบูรณ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับอยู่
ในความทรงจ� ำ ของนิ สิ ต ตลอดจน
อาจารย์ทุกคน คือพระบุคลิกที่งาม
สง่าผสมผสานกันอย่างลงตัวกับความ
อ่อนโยน ทรงเพิ่มความสง่างามด้วย
ฉลองพระองค์ ชุ ด ราชปะแตน คื อ
ผ้าม่วงแพรเซี่ยงไฮ้โจงกระเบน เสื้อ
ราชปะแตนขาวกระดุม ๕ เม็ด ทรง
ด�ำเนินค่อนข้างช้า พระวรกายตั้งตรง
ทรงก้ม พระเศียรรับการถวายค�ำนับ
ของนิสิตตลอดทางพระด�ำเนิน ทรง
วางพระองค์เงียบๆ แต่ไม่ถึงกับขรึม
แต่พระเมตตาและความเป็นกันเองที่
ลูกศิษย์จดจ�ำเล่าขานกันอย่างไม่รู้ลืม
คื อ การที่ ท รงหยุ ด รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง
เพื่อรับลูกศิษย์ที่เดินอยู่ โปรดเรียก
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ให้ขึ้นรถมากับพระองค์ จนบางครั้งมา
กันแน่นรถ
นอกจากพระคุณสมบัติอันเป็น
ทีช่ นื่ ชมประทับใจลูกศิษย์แล้ว เจ้านาย
พระองค์นี้ยังทรงมีคุณูปการกับวงการ
แพทย์สยาม ตลอดจนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอย่างล้นเหลือ เพราะแม้
เมื่อคณะแพทยศาสตร์จะแยกไปตั้ง
เป็นโรงเรียนแพทย์แล้ว ก็ยังมีพระ
ภาระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ ทรงเป็ น ผู ้ แ ทน
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในการ
เจรจาขอความร่วมมือและสนับสนุน
การศึ ก ษาวิ ช าแพทย์ ข องสยามจาก
มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ ในการนีน้ อกจาก
จะทรงจัดวางระเบียบวิธีการร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนแพทย์กับมูลนิธิแล้ว
ยั ง โปรดจั ด ให้ ค ณะอั ก ษรศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ ข องจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอยู่ในความร่วมมือครั้ง
นั้นด้วย ทั้งนี้ด้วยมีพระประสงค์จะ
ขยายการเรียนวิชาชั้นต้นส�ำหรับการ
แพทย์ให้สูงขึ้น จากระเบียบการร่วม
มือในครั้งนั้น ท�ำให้คณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้มีศาสตราจารย์
จากต่างประเทศเข้ามาสอนในคณะถึง
๔ ท่าน และยังได้รบั ทุนเพือ่ ส่งอาจารย์
ของคณะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
เจ้านายพระองค์นี้มีพระทัยผูกพันกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทัง้ ขณะยังมี
พระชนมชีพก็ประทานทรัพย์ส่วนพระ
องค์จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น
ทุนส่งนักศึกษาจุฬาฯ ไปเรียนต่อต่าง
ประเทศ แม้เมือ่ สิน้ พระชนม์กย็ งั แสดง
พระประสงค์ไว้ในพินยั กรรม ให้บริจาค
ทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐
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บาท แก่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่
เป็นทุนหาผลประโยชน์บำ� รุงการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย จึงไม่น่าแปลกที่เจ้า
นายพระองค์นี้จะทรงเป็น “สมเด็จ
เจ้าฟ้าอาจารย์” ที่ประทับอยู่ในใจและ
ในความทรงจ�ำของชาวจุฬาฯ มิมีวัน
ลืมเลือน
สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์อีกพระ
องค์หนึ่งที่ทรงเป็นที่เคารพรักของชาว
จุฬาฯ ไม่เสือ่ มคลาย คือ สมเด็จพระเจ้า
พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
พระธิดาพระองค์โตของ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก ประสูติแต่สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงส�ำเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาเคมี ในคณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงเป็นเจ้า
นายทีร่ กั การเรียนรูเ้ ป็นทีย่ งิ่ เมือ่ มีพระ
ประสงค์จะรู้สิ่งใด จะทรงศึกษาสิ่งนั้น
อย่างกว้างขวางแตกฉานทันที ด้วย
เหตุนี้จึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรสังคม
ศาสตร์-คุรุศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
วิชาการศึกษา วรรณคดี ปรัชญา วิชาครู
และจิตวิทยา นอกจากนี้ยังทรงศึกษา
ด้ านภาษาเพิ่ ม เติ ม จนทรงพระปรี ช า
สามารถตรัสได้ถึง ๕ ภาษา สมเด็จเจ้า
ฟ้าพระองค์นี้มีพระอุปนิสัยรักความ
เป็ น ครู มี พ ระประสงค์ จ ะถ่ ายทอด
วิชาความรูใ้ ห้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน
ของชาติ ดังนัน้ เมือ่ เสด็จกลับพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงทรงรับเป็นอาจารย์ที่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา
วิ ท ยาลั ย สอนพิ เ ศษภาษาฝรั่ ง เศส
ประกอบด้วยวิชาวรรณคดีฝรัง่ เศส การ

สนทนาภาษาฝรั่งเศส และอารยธรรม
ฝรั่งเศส
พระคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นเฉพาะ
พระองค์ สิ่งแรกที่นักศึกษาสามารถ
สัมผัสได้ด้วยตา คือ พระสิริโฉมที่
งดงาม เล่ากันว่า ชั่วโมงแรกที่เรียน
ปรากฏว่ า แทบไม่ มี นิ สิ ต คนไหนจด
อะไรเลย เพราะมัวแต่จ้องพระพักตร์
พระองค์ จนต้องมีรับสั่งว่า “---มัว
แต่มองฉันไม่จด ไม่ถามเลย แล้วจะ
ได้ อ ะไร---” ในส่ ว นของความเป็ น
ครูนั้น นิสิตที่ได้เรียนกับเจ้านายพระ
องค์นี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง
ความตัง้ พระทัย ทุม่ เท และเอาพระทัย
ใส่ในการถ่ายทอดบทเรียนให้แก่ลูก
ศิษย์ ทรงเล่าถึงวิธีการสอนของพระ
องค์วา่ “---เวลาสอนนีต่ อ้ งเตรียมมาก
อ่านมากและเตรียมอุปกรณ์ด้วย---”
และไม่ทรงเบื่อหน่ายที่จะอธิบายเรื่อง
เดียวกันซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ดังทีม่ พี ระด�ำรัส
ว่า “---จะให้ฉันอธิบายสักสิบครั้งก็ได้
ขอให้นักศึกษาเข้าใจก็แล้วกัน---” ลูก
ศิษย์ที่ได้เรียนกับเจ้านายพระองค์นี้
ต่ า งซาบซึ้ ง จดจ� ำ พระจริ ย วั ต รความ
เป็นครูของพระองค์ไม่รู้ลืม แม้เวลา
จะผ่านไปแสนนาน ดังปรากฏจากค�ำ
บอกเล่าของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ซึ่งประทับใจใน
พระจริยวัตรความเป็นครูของพระองค์
ว่า “---สมเด็จพระพีน่ างเธอฯ ทรงมีวธิ ี
การสอนอย่างที่ท�ำให้การเรียนไม่น่า
เบื่อ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของ
พระองค์ ชั ด เจนดี ม าก ราวกั บ คน
ฝรั่ ง เศสเอง ปกติ ฟ ั ง ภาษาฝรั่ ง เศส
ล�ำบาก แต่เมื่อได้ฟังพระองค์ท่านทรง
ออกเสียงแล้วก็ฟังง่าย ออกเสียงตาม

ท่าน ท�ำให้มีความสุขและสนุกในการ
เรียน มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น---”
คุณสวัสดิ์ จงกล ลูกศิษย์อกี คน
หนึ่ง เล่าถึงพระอัจฉริยภาพในความ
เป็นครูของพระองค์ไว้ว่า “---เมื่อเป็น
พระอาจารย์ นั้ น ทรงทุ่มเทและเอา
พระทั ย ใส่ ก ารเรี ย นการสอนมาก
ทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการ
สอนทั้งหมด เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาษา
ฝรั่งเศส ทรงออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
ได้อย่างชัดเจนไพเราะ พระสุรเสียง
ของพระองค์กไ็ พเราะ นิสติ จึงฟังเข้าใจ
ง่าย ท�ำให้พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น---”
นอกจากการสอนลู ก ศิ ษ ย์ ใ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว เจ้านาย
พระองค์นี้ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
อั น เป็ น ประโยชน์ กั บ การศึ ก ษาของ
เยาวชนไทยอีกมากมาย เช่น เมื่อทรง
รั บ เป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ ที่ ค ณะศิ ล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
ต�ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส และผู้อ�ำนวยการ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ประทาน
โอวาทแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาษาฝรั่งเศส ก็ทรงจัดสร้างหลักสูตร
ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีฝรัง่ เศส
ซึ่ ง ได้ ใ ช้ จ นทุ ก วั น นี้ ทรงเป็ น องค์
อุ ป ถั ม ภ์ โ ครงการโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ
เพื่ อ การแข่ ง ขั น และพั ฒ นาวิ ช าการ
ด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศให้ก้าว
ทันสากล ทรงให้ความสนพระทัยด้าน
การศึกษา แม้แต่เด็กชั้นอนุบาล โดย
ทรงสร้างสื่อการเรียนการสอนให้แก่
เด็กเล็กในโรงเรียนชายแดน และเด็ก
ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
พระกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร์ ที่ทรงปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวล
ล้ ว นเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ เยาวชนของ
ชาติทุกเพศทุกวัย พระองค์จึงทรงเป็น
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า อาจารย์ ที่ ช าวจุ ฬ าฯ
ยกย่องเทิดทูนและถวายความเคารพ

รักอย่างสูงไม่มีวันเสื่อมคลาย
สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์อีกพระ
องค์หนึ่ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ
สู ง สุ ด ของชาวจุ ฬ าฯ คื อ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพราะพระองค์ทรงเป็นชาว
จุฬาฯ โดยเชื้อไข ทรงสอบเข้าได้เป็น
นิ สิ ต อั ก ษรศาสตร์ รุ ่ น ที่ ๕๖ พ.ศ.
๒๕๑๖ เมื่ อ ทรงเป็ น นิ สิ ต ก็ ท รงเป็ น
“ทูลกระหม่อม” ของทุกคนในคณะ
อักษรศาสตร์ พระอุปนิสัยส�ำคัญ คือ
ทรงรั ก การศึ ก ษาและรั ก หนั ง สื อ ทั้ ง
การทรงอ่านและทรงเขียนมากที่สุด
พระคุณสมบัติที่โดดเด่นของพระองค์
ที่ชาวจุฬาฯ จดจ�ำประทับไว้กับใจ คือ
น�้ำพระราชหฤทัยที่งดงาม มีความจริง
พระทัย และมีพระเมตตาต่อผูค้ นรอบ
พระองค์ แม้แต่เด็กขายขนมในคณะ
หากประสบความล�ำบากหรือเจ็บไข้
ได้ป่วยจะทรงรับเป็นธุระพระราชทาน
ความช่ ว ยเหลื อ ทั น ที แ ละเสมอมา
สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงส�ำเร็จการ
ศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ ม
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อั น ดั บ ๑ เหรี ย ญทอง และรางวั ล
คะแนนยอดเยี่ ย มตลอดหลั ก สู ต ร
ปีการศึกษา ๒๕๑๖ และทรงส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบาลี
สันสกฤต ในคณะเดียวกันนี้ โดยได้รบั
พระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร
มหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าทรงเป็นเชื้อไขชาวจุฬาฯ อย่าง
เต็มภาคภูมิ
และชาวจุ ฬ าฯ ทั้ ง ปวงยิ่ ง ทวี
ความชื่ น ชมภาคภู มิ ใ จในพระกรุ ณ า
ธิ คุ ณ ที่ โ ปรดพระราชทานให้ แ ก่ ช าว
จุฬาฯ อย่างล้นเหลือสม�่ำเสมอนับแต่
ทรงส�ำเร็จการศึกษา กล่าวได้ว่า พระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีทั้งการ
เสด็จพระราชด�ำเนินอย่างเป็นทางการ
ในกรณี ต ามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว หรือทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในฐานะผู้แทนพระองค์ เช่น
การเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญา
บัตร หรือในงานจุฬาฯ วิชาการ อีกส่วน
หนึ่งคือการเสด็จฯ มาทรงงานในฐานะ
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ
ถวายเพือ่ ขอพระราชวินจิ ฉัย เช่นเสด็จฯ
มาทรงประชุมในฐานะองค์ที่ปรึกษา
กิ ต ติ ม ศักดิ์ในคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น บรมราชกุ ม ารี คณะอั ก ษร
ศาสตร์ หรือฐานะประธานคณะกรรม
การมู ล นิ ธิ ม หาจั ก รี สิ ริ น ธรเพื่ อ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฯลฯ ในการเสด็จฯ มายังจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีช่ าวจุฬาฯ ชืน่ ชมโสมนัส
มากที่สุด คือ การเสด็จฯ เป็นการส่วน
พระองค์ในฐานะนิสติ เก่า ซึง่ ในแต่ละปี
ก็จะเสด็จฯ ปีละหลายๆ ครั้ง เช่น งาน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ
๑ เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครบรอบวันเกิดของคณะอักษรศาสตร์
ตรงกับวันที่ ๓ มกราคม งานครบรอบ
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรง
กับวันที่ ๒๖ มีนาคม และงานพิธีอื่นๆ
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ในการเสด็ จ ฯ ส่ ว นพระองค์
แต่ละครั้ง ทรงให้ความเป็นกันเอง
ปฏิ บั ติ พ ระองค์ เ ยี่ ย งศิ ษ ย์ เ ก่ าที่ ดี ทั้ ง
หลาย จะทรงบาตรร่วมกับชาวจุฬาฯ
ทัง้ นิสติ เก่าใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร
จากทุกหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย ทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้

มาร่วมพิธีอย่างเป็นกันเอง และอย่าง
สนุ กสนานกั บ บรรดานิ สิ ตเก่า ที่เป็น
พระสหาย ในส่ ว นพระราชู ป ถั ม ภ์
ที่ โ ปรดพระราชทานให้ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น งานเล็ ก
งานใหญ่ หากจะท� ำ ให้ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับคุณประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์แล้วจะทรงปฏิบัติอย่าง
เต็มพระราชหฤทัยทันที เช่น ทรงร่วม
กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ หารายได้
สร้างศูนย์กฬี าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในงาน
เดินเพื่อสุขภาพ โครงการ “รินน�้ำใจสู่
จุฬาฯ” แม้จะเป็นเวลาเช้าตรูม่ ากก็ตาม
และในงานแสดงปาฐกถา ชุด “สิรนิ ธร”

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และสนองวัตถุประสงค์เงินทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ท�ำนุบำ� รุงส่งเสริมการศึกษาและวิจยั ใน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของ
ชนชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
ซึ่งพระองค์ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ใ นคณะกรรมการบริหาร
เงินทุน จะเสด็จฯ มาทรงร่วมงานแทบ
ทุกครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีผู้บริจาคเงิน
เป็นจ�ำนวนมาก
“กองทุนบรมราชกุมารี” เป็น
อี ก กองทุ น หนึ่ ง ที่ค ณะอักษรศาสตร์
จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดสร้างศูนย์สารนิเทศ
มนุ ษ ยศาสตร์ ให้ เ ป็ น ที่ ร วบรวม
ทรัพยากรสารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ และเพื่ อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมพัฒนาวิชาการและการวิจัย
ทางอักษรศาสตร์ ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทรงร่วม
จั ด หาทุ น สนั บ สนุ น และเอาพระราช
หฤทั ย ใส่ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารกองทุ น
นี้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังทรงรับ
“กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ”
ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นในโอกาสวันพระบรม
ราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่
เฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความจงรักภักดีและเพื่อสืบสานพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิยมหาราช
ไว้ในพระราชูปถัมภ์
กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมีคุณค่า

ต่อแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน โดยโปรด
ให้รบั การสนับสนุนจากผูค้ นและหน่วย
งานทั่ ว ไป ไม่ ว ่ า จะเป็ น การแข่ ง ขั น
กอล์ ฟ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี หรือการเดินรับอรุณเพื่อ
กองทุนจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น ล้วนท�ำ
ให้ มี พ ระราชกิ จ เกี่ ย วกั บ การระดม
ทุนทรัพย์เพือ่ กองทุนเพิม่ ขึน้ แต่กเ็ ต็ม
พระราชหฤทั ย ที่ จ ะทรงปฏิ บั ติ พ ระ
ราชกิจนี้ เพื่อความเจริญมั่นคงของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังทีท่ รงพระ
ราชนิพนธ์เกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ว้ในบทความ
เรื่อง “ร�ำลึกเทวาลัยถิ่นอักษร” ความ
ตอนหนึง่ ว่า “---ในด้านให้ขอ้ มูลก็เป็น
ประโยชน์มาก อยากจะรูอ้ ะไรก็ไม่ตอ้ ง
อ่านหนังสือ หรือเทียวหาหนังสือเอง ใช้
ถามเพือ่ นทีม่ คี วามช�ำนาญแต่ละอย่าง
ช่วยเป็นเลขากิตติมศักดิ์บ้างก็มี ช่วย
กันท�ำมาค้าขาย (การกุศลทั้งนั้นไม่ได้
เข้ากระเป๋า) ช่วยในการงานต่างๆ---”
ข้อความที่ทรงพระราชนิพนธ์นี้แสดง
อย่างแจ่มชัดถึงพระราชหฤทัยที่ทรง
ผู ก พั น กั บ ทั้ ง สถาบั น และพระสหาย
ร่วมสถาบัน สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์
นี้ ท รงเป็ น เสมื อ นศิ ษ ย์ ที่ อ อกไปท� ำ
ประโยชน์แก่บ้านเมืองในด้านต่างๆ
ตามที่มักตรั ส ว่ า “---ฉั น เป็ น ผู ้ ไ ด้ ดี
มาจากจุ ฬ าฯ---” โดยเฉพาะด้ า น
การศึ ก ษา ทรงเข้ า รั บ ราชการเป็ น
พระอาจารย์ประจ�ำกองวิชากฎหมาย
และสั ง คมศาสตร์ ส่ ว นการศึ ก ษา
โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า
ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและ
สังคมวิทยา ทรงเป็น “ทูลกระหม่อม
อาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย

นอกจากพระราชกรณียกิจทั้ง
ส่วนพระองค์และส่วนราชการที่ทรง
ปฏิบัติให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แล้ว เจ้านายพระองค์นยี้ งั ทรงสละเวลา
และพระราชกรณียกิจอืน่ ๆ มาทรงสอน
วิชาอารยธรรมแก่นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนตามโครงการศึกษาทั่วไป และ
เสด็จฯ มาทรงบรรยายเกี่ยวกับความ
ส�ำคัญของประวัติศาสตร์ วรรณกรรม
ดนตรี และการแสดงให้นสิ ติ คณาจารย์
จุฬาฯ และผู้สนใจฟังทุกปี จากพระ
ราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาทัง้ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และการศึกษาของบ้านเมือง จนกล่าว
ได้ว่าการศึกษาของบ้านเมืองและของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก้าวหน้า
อย่างแข็งแกร่งมัน่ คงในปัจจุบนั นี้ ส่วน
ส�ำคัญเกิดจากพระปรีชาสามารถ ความ
เอาพระราชหฤทัยใส่ และพระกรุณา
ธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ จึง
ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ที่ชาว
จุฬาฯ ภาคภูมิใจยิ่งพระองค์หนึ่ง
แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะ
เปลีย่ นแปลง แต่สำ� หรับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแล้ว กล่าวได้วา่ สมเด็จ
เจ้าฟ้าอาจารย์ทงั้ ๔ พระองค์ ทรงเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาให้สถาบัน
แห่งนี้เจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และมั่ น คง เพื่ อ สื บ สานพระราช
เจตนารมณ์ ข ององค์ ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด
สถาบัน ที่ว่า “---เจ้านายราชตระกูล
ตั้ ง แต่ ลู ก ฉั น เป็ น ต้ น ไป ตลอดจน
ราษฎรที่ ต�่ ำ สุ ด จะให้ ไ ด้ มี โ อกาส
เล่าเรียนเสมอกัน---”

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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สโมสร ศิลปวัฒนธรรม

นิสิตเก่าคนที่ ๑
กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม

พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา) นั้น ชาวจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยถือว่าท่านเป็นจุฬาฯ หมายเลข
หนึ่ง เมื่อท่านได้รับปริญญารัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อปี ๒๕๑๐
อั น เป็ น วาระที่ ม หาวิ ทยาลั ย แห่งนั้น
สถาปนาขึ้นมาครบ ๕๐ ปีนั้น ในค�ำ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ของสภามหาวิทยาลัย
ก็กล่าวถึงท่านว่า “นับว่าเป็นนิสิตเก่า
คนที่ ๑ รุ่นที่ ๑ เมื่อ ๖๗ ปีมาแล้ว”
การที่ ท ่ า นได้ รั บ ฐานะเช่ น นั้ น
มิใช่เพราะท่านมาเป็นนิสติ ในสมัยแรก
ตั้งของจุฬาฯ แต่อย่างใด อันที่จริงใน
เวลาที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง
ขึ้นเป็นปีแรกนั้น ท่านรับราชการจน
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยศสุนทร
ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา และ
เป็นพระยาภูมิพิชัย ผู้ว่าราชการเมือง
ชัยภูมิแล้ว หากที่นับเช่นนั้นเพราะ
ถื อ ว่ า ท่ า นเป็ น นั ก เรี ย นรุ ่ น แรกของ
โรงเรี ย นมหาดเล็ ก ที่ ตั้ ง ขึ้ น ในสมั ย
รั ช กาลที่ ๕ แล้ ว ขยายตั ว มาเป็ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในที่สุด โดย
นัยเช่นนี้ชาวจุฬาฯ จึงยกย่องท่านไว้
ในฐานะนั้น ศาสตราจารย์ หลวงนรกิจ
บริหาร นักปกครองรุ่นหลังจากท่านมา
นานถือว่าท่านเป็น “กุลเชษฐ์ของชาว
รัฐศาสตร์” ทีเดียว
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ออกจะน่าเสียดายว่าพระยาราช
เสนามิ ไ ด้ เ ขี ย นบันทึกประสบการณ์
ท�ำนองอัตชีวประวัติไว้อย่าง “เล่าให้
ลูกฟัง” ของ พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง
ศรีเพ็ญ) ซึ่งเป็นนักปกครองในรุ่นไล่ๆ
กัน เราจึงไม่ได้ทราบถึงเรื่องราวใน
ชีวิตนักปกครองของท่าน หรือปัญหา
ท้องถิน่ และบ้านเมืองในเวลานัน้ นอก
เหนือไปจากที่มีผู้เขียนถึงท่านลงใน
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง
ศพเมื่อปี ๒๕๑๗ ซึ่งก็เป็นไปในทาง
อุปนิสัยส่วนตัวและความอารีอารอบ
ของท่านเสียมากกว่าอย่างอืน่ อันทีจ่ ริง
งานเขียนของท่านเองก็มีอยู่ หากเป็น
ไปตามความสนใจของท่าน คือเรื่อง
ทางโบราณคดี ภาษา และวัฒนธรรม
ความเชื่อ
ประวัติการรับราชการของพระ
ยาราชเสนานั้น ผู้สนใจอาจหาอ่านได้
จากงานเขียนของ อาจารย์แม้นมาส
ชวลิต (ซึ่งก็เป็นอดีตนิสิตจุฬาฯ คน
หนึง่ ) ในหนังสือทีพ่ มิ พ์เป็นอนุสรณ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ส่วน
ทีน่ ำ� มาเขียนถึงในทีน่ เี้ ป็นแต่เก็บความ
บางส่วนจากบทความดังกล่าว และจาก
ที่บุคคลอื่นๆ เขียนถึงท่าน มากล่าวถึง
พอเป็นสังเขปเท่านั้น
พระยาราชเสนา มีนามเดิมว่า
ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นบุตร
จมื่นศักดิ์แสนยากร (ม.ล. ปาด เทพ
หัสดิน) มารดาชื่อน้อม เกิดเมื่อวันที่
๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๔๒๔)
ที่ต�ำบลเวิ้งบ้านพระยาศรีสหเทพ (ที่
เรียกว่าย่านสี่กั๊กพระยาศรีในทุกวันนี้)
สะพานมอญ กรุงเทพมหานคร

(ที่ ท ่ า นเกิ ด ในราชสกุ ล เทพ
หัสดินนั้น มีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยว่า
สกุลนี้มีบทบาทเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอยูพ่ อสมควรทีเดียว โดย
ผู้ที่ดิ้นรนเรื่องการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
นั้ น ก็ คื อ เจ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี
เสนาบดีกระทรวงธรรมการในเวลานัน้
ซึ่งก็เป็นสมาชิกผู้หนึ่งของราชสกุลนี้
บุตรสาวสองคนของเจ้าพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี คือคุณปรียากับคุณธารี ก็
เป็นนิสิตหญิงสองคนแรกของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ในจ�ำนวนนิสิต
ชายหญิงรุ่นแรก ๑๓ คน) โดยเฉพาะ
คุณปรียานัน้ ได้เป็น ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
ผังเมือง (เทียบเท่าอธิบดี) ที่เป็นสตรี
คนแรกด้วย) ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย (ต่ อ มาในปี ๒๔๗๘
เปลี่ยนไปเรียกอธิการบดี) คือ พระ
อนุกิจวิธูร ก็เป็นสมาชิกในราชสกุลนี้

(ซ้าย) พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ
อยุธยา) (๗ มีนาคม ๒๔๒๔-๑๓ มกราคม
๒๕๑๗)
(บน) ท่านเจ้าคุณราชเสนา ถ่ายเมื่ออายุ ๔๐ ปี

เช่นกัน (นามเดิมของท่านคือ สันทัด
เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ท่านเจ้าคุณราชเสนาเริ่มเรียน
หนั ง สื อ ที่ โ รงเรี ย นวั ด ราชบพิ ธ จน
สอบไล่วิชาหนังสือไทยประโยค ๑ ได้
จากนั้ น ก็ ม าเรี ย นประโยค ๒ ที่ วั ด
พระเชตุพน พร้อมกันนั้นก็ได้เข้ารับ
ราชการเป็ น เสมี ย นกองทหารรั ก ษา
ราชการมณฑลบูรพา กระทรวงกลาโหม
ด้วย แม้จะมีอายุเพียง ๑๓ ปีเท่านั้น
ก็ตาม
ปี ๒๔๔๐ เมื่ออายุได้ราว ๑๖
ปี บิดาได้น�ำไปถวายตัวเป็นมหาดเล็ก
สังกัดเวรเดช ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโดยเหตุนี้
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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เองในเวลาต่อมา ท่านจึงได้เข้าศึกษา
ในโรงเรียนมหาดเล็ก และนัน่ ก็คอื ทีม่ า
ของฐานะความเป็น “นิสติ คนที่ ๑” ใน
อีกหลายสิบปีต่อมา ประสบการณ์ใน
การศึกษาในช่วงนี้ของท่าน ต่อมาท่าน
ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นบทความชื่อ “ต้น
ก�ำเนิดของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อัน
ช่วยให้เราได้เห็นภาพการศึกษาเพื่อ
สร้ า งข้ า ราชการฝ่ า ยปกครองขึ้ น มา
ในสมั ย นั้ น นอกเหนื อ ไปจากพระ
นิพนธ์เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงฯ แล้ว
(นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับนี้ได้น�ำ
งานชิ้นนี้ของท่านมาลงไว้ด้วย ส�ำหรับ
ผู ้ ส นใจ) ท่ า นเรี ย นจนส� ำ เร็ จ ผ่ า น
การเป็น “มหาดเล็กฝึกหัดราชการ”
(คือออกไปฝึกงานในความดูแลของ
ข้าหลวง - ท่านเองไปฝึกทีม่ ณฑลบูรพา
เมืองเสียมราฐ) จนสอบได้ “ประโยค
กระทรวง” ในปี ๒๔๔๓
ตรงนี้ พึ ง เข้ า ใจว่ า ในการจั ด
เตรียมคนท�ำงานส�ำหรับการปกครอง
แบบเทศาภิ บ าลที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ขึ้ น ในเวลา
นั้ น นอกจากโรงเรี ย นมหาดเล็ ก ใน
กรุงเทพมหานครแล้ว ในบางมณฑล
ก็ มี โ รงเรี ย นสอนการปกครองของ
ตน ผู้ที่เรียนส�ำเร็จสอบไล่ได้เรียกว่า
“ประโยคมณฑล” ดังกรมขุนมรุพงศ์
ศิริพัฒน์ได้สร้างขึ้นที่มณฑลปราจีนบุรี
ท่านเจ้าคุณราชเสนาเริ่มไต่เต้า
จากการเป็น “นายช�ำนาญกระบวน”
(ท่านเป็นคนสุดท้ายที่ได้ต�ำแหน่งนี้)
ข้าราชการต�ำแหน่งนายเวร กระทรวง
มหาดไทย ในปี ๒๔๔๔ แล้วมาเป็น
“พันจันทนุมาศ” ต�ำแหน่งหัวพันใน
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กระทรวงมหาดไทย จนปี ๒๔๔๗ ก็ได้
รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวง
สุรยิ ามาตย์ ปลัดกรมพล�ำภัง (กรมการ
ปกครองในเวลานี้) การที่ท่านได้เลื่อน
เป็นหลวงโดยไม่ต้องเป็นขุนนี้ นาย
พ่วง สุวรรณรัฐ ศิษย์คนหนึ่งของท่าน
ซึ่งได้เป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย
และรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
มหาดไทย อธิบายว่า เพราะเหตุจาก
ท่านส�ำเร็จจากโรงเรียนการปกครอง
นั่นเอง (ข้อนี้บางทีจะเป็นเฉพาะผู้รับ

ราชการในกระทรวง เพราะน่าสังเกตว่า
พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันท
รางศุ) เองก็ผ่านโรงเรียนมหาดเล็ก
กระนั้นเมื่อออกไปรับราชการหัวเมือง
ก็ยังต้องเป็น “ขุนอนุรักษ์ภเู บศร์ ก่อน
จะขึน้ เป็น “หลวง” ในราชทินนามเดิม
ส�ำหรับบรรดาพวกทีส่ อบได้ “ประโยค
มณฑล” จากหัวเมืองเข้าใจว่าก็คงต้อง
เป็นไปตามขั้น ดังพระยาสัจจาภิรมย์ก็
ต้องผ่านการเป็น “ขุนวิจิตรธานี” มา
ก่อน แล้วจึงได้เป็น “หลวงเดชะวิไชย”

เอาในปี ๒๔๕๔)
ในปี ๒๔๕๑ ปลายรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ท่านเจ้าคุณราชเสนาก็ได้เลื่อน
เป็นข้าหลวงมหาดไทยดูแลมณฑลกรุง
เก่า จากมณฑลกรุงเก่า ในปี ๒๔๕๘
แผ่ น ดิ น พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ด�ำรงต�ำแหน่งผู้รั้ง
ราชการเมืองบุรีรัมย์ ปีต่อมาได้เลื่อน
บรรดาศักดิ์เป็น พระยศสุนทร ผู้ว่า
ราชการเมืองบุรีรัมย์ ในปีเดียวกันนั้น
เองก็ย้ายไปเป็นปลัดมณฑลนครราช
สีมา, เป็นผูว้ า่ ราชการเมืองนครราชสีมา
และเป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ตามล�ำดับ
ปี ๒๔๖๒ ท่านได้เป็นพระยา
ศิริชัยบุรินทร์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ปีต่อมาท่านได้รับค�ำสั่งให้
กลั บ เข้ า มารั บ ราชการในกรุ ง เทพ

(ซ้าย) ท่านเจ้าคุณราชเสนาเมื่อเป็นอาจารย์
พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ซ้ายล่าง) ท่านเจ้าคุณราชเสนาขณะบรรยายที่
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(บน) ท่านเจ้าคุณราชเสนาก�ำลังรับพระราชทาน
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๐

มหานครอีกครั้ง ในต�ำแหน่งเจ้ากรม
การเมือง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรม
การภายนอก และเป็นกองการต่าง
ประเทศ) และได้รบั ราชทินนามว่า พระ
ยาราชเสนา ปี ๒๔๖๙ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้ากรมการปกครอง แล้วไปเป็นเจ้า
กรมทะเบียน ต�ำแหน่งสุดท้ายของ
ท่านก่อนที่จะเวรคืนต�ำแหน่งราชการ
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๔๗๕ หลั ง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็คือ
ต�ำแหน่งเกณฑ์เมืองรั้ง (มีฐานะคล้าย
ผูต้ รวจราชการกระทรวงในปัจจุบนั ) ใน
กระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้กราบ
ถวายบังคมลาจากราชการแล้ว ในปี
๒๔๗๙ กระทรวงมหาดไทยได้แต่ง
ตั้งให้ท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
นครราชสีมา จนหมดวาระในปี ๒๔๘๒
แต่หากสภาเทศบาลเมืองนครราชสีมา
ได้เลือกท่านเป็นนายกเทศมนตรีอีก
วาระหนึง่ ทัง้ สองวาระนีเ้ ป็นการท�ำงาน
ที่ท่านมิได้ขอรับเงินเดือนเลย นอก
จากนี้ท่านยังเคยรับเชิญสอนวิชาการ
ปกครองที่จุฬาฯ ที่จริงหลังปี ๒๕๐๐
มาท่านก็ยังท�ำงานให้กับรัฐบาลคณะ
ปฏิวัติของ จอมพล สฤษดิ์อยู่แม้จะ
มีอายุมากแล้วก็ตาม
นอกเหนือไปจากงานในหน้าที่
แล้ว ท่านเจ้าคุณราชเสนาก็ยงั มีราชการ
พิเศษอื่นๆ เช่น เป็นผู้แทนฝ่ายสยาม
ในคณะข้าหลวงใหญ่สยาม-ฝรั่งเศส
ประจ�ำแม่น�้ำโขงในปี ๒๔๗๑ เป็นต้น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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งานส�ำคัญอย่างหนึ่งของท่านที่นับว่ามี
ค่าอย่างยิ่งคือการรวบรวมสนธิสัญญา
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ขึ้นไว้
เป็นเล่ม (ต่อมาท่านได้มอบงานนี้ให้
เป็นลิขสิทธิ์กรมศิลปากร)
ในปี ๒๕๑๐ อันเป็นปีที่จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๕๐ ปี
และท่านเองมีอายุได้ ๘๖ สภาจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่
ท่ า น ค� ำ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ที่ ท าง
มหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บเรี ย งขึ้ น นั้ น ดู จ ะ
เป็นการสรุปประวัติและงานของท่าน
ไว้ได้ดี จึงขอคัดทั้งหมดมาลงไว้ ดังนี้
“ด้ ว ยสภาจุ ฬ าลงกรณมหา
วิทยาลัย ได้พจิ ารณาเห็นว่า พระยาราช
เสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นิสติ
เก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตัง้ แต่สมัย
ยั ง เป็ น โรงเรี ย นข้ า ราชการพลเรื อ น
และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รทางการ
ปกครองเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๔๓ นับว่าเป็นนิสิตเก่าคนที่ ๑ รุ่น
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ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ของ
ท่านเจ้าคุณราชเสนา

ที่ ๑ เมื่อ ๖๗ ปีมาแล้ว
พระยาราชเสนาเคยรับราชการ
ฝ่ า ยปกครอง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ า งๆ
ตั้งแต่ต�ำแหน่งเริ่มต้นจนถึงเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดมณฑล เจ้ากรม
ปกครอง ฯลฯ ได้แสดงความสามารถ
ดีเด่นจนได้รับสถาปนาและเลื่อนยศ
บรรดาศักดิ์ตามล�ำดับตลอดมาจนรับ
พระราชทานบ�ำนาญ นอกจากราชการ
ประจ�ำ พระยาราชเสนายังได้รับแต่ง
ตั้งให้ปฏิบัติราชการพิเศษ เช่น เป็น
ข้ า หลวงใหญ่ ฝ รั่ ง เศสสยามประจ� ำ
แม่นำ�้ โขง ข้าหลวงใหญ่ปกั ปันเขตแดน
ไทย-อิ น โดจี น และเป็ น กรรมการ
ของรัฐบาลมากมายหลายหน้าที่ ครั้ง
สุ ด ท้ า ยยั ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากรั ฐ บาล
คณะปฏิวัติให้เป็นที่ปรึกษาของคณะ
กรรมการปรั บ ปรุ งการปกครองและ
การพิจารณาเรื่องนครหลวงของไทย
ท่ า นผู ้ นี้ ไ ด้ เ คยเขี ย นบทความและ

บันทึกประวัติศาสตร์ทางการปกครอง
ไว้ ณ ที่หลายแห่ง ซึ่งนับว่ามีคุณค่า
ทางรั ฐ ศาสตร์ ข องไทย ทั้ ง ในส่ ว น
วิ ช าการก็ เ คยเป็ น อาจารย์ ท างวิ ช า
รัฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เป็นผู้สอนและเป็นประธานและกรรม
การในการอบรมและสอบไล่ ข อง
กระทรวงมหาดไทยในวิชาการปกครอง
เป็ น ที่ รั บ นั บ ถื อ และเคารพยกย่ อ ง
ในทางรั ฐ ศาสตร์ โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ สมควรยกย่องในฐานะ
นิ สิ ต เก่ า และอาจารย์ เ ก่ า รุ ่ น อาวุ โ ส
ที่ สุ ด ผู ้ มี กิ ติ คุ ณ ทั้ ง ทางราชการและ
วิชาการ สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึ งเห็ น สมควรอย่ างยิ่ งที่ จ ะให้ได้รับ
พระราชทานปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิเ์ พือ่ เป็นการยกย่อง
เกียรติคุณสืบไป”
ท่ า นเจ้ า คุ ณ ราชเสนาได้ ต อบ
ผู้ที่ถามถึงความรู้สึกของท่านในการ
ที่ ไ ด้ รับ ปริ ญญากิ ตติ ม ศั ก ดิ์ ใ นวัน นั้น
ว่า
“รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็น
ล้นเกล้าฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย
ที่ ไ ด้ เ สนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
ปริญญาครั้งนี้ด้วย”
ท่ า นเจ้ า คุ ณ ราชเสนามี อ ายุ
ยืนยาวมาจนถึงปี ๒๕๑๗ ท่านถึงแก่
อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓
มกราคมของปีนั้น สิริอายุได้ ๙๔ ปี
ท่านมีบตุ รธิดา ๑๒ คน หนึง่ ในจ�ำนวน
นั้นคือ พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ
อยุธยา ซึ่งเคยมีบทบาทส�ำคัญอยู่ใน
วงการทหารของไทยเมื่อหลายสิบปี
ก่อน		

สถาพร ศรีสัจจัง

คือ ครูองุ่น มาลิก :
คือ ครูผู้หาญกล้า
๏ คือต้นแบบ-คือครูผู้หาญกล้า
ยืนหยัดท้ายท้าทุรสมัย
ตื่นต้านทางชั่วเต็มหัวใจ
ตื่นสร้างทางไทเพื่อเทิดธรรม
ใจบุญเพราะบ่มพรหมวิหาร
ใจจึงเบิกบานเกินมารห�้ำ
กรรมดีที่ก่อจึงต่อกรรม
น้อมน�ำแต่สิ่งจริงและดี
เห็นแง่งามแต่งแห่งงานศิลป์
ใจยินทางธรรมน�ำวิถี
โถมทอดชีวิตอุทิศพลี
จุดมุ่งอันมีเสมอมา
คือต้นแบบของศิษย์มิตรสหาย
เป็นพี่น้าป้ายายคนทั่วหน้า
เป็นคนแท้ที่เทิดสิทธิ์รักอิสรา
เป็นครูผู้เต็มค่าค�ำว่า “ครู”
คือครูองุ่น มาลิก-คือคนกล้า
จากแล้ว-แต่คุณค่ายังคงอยู่
อยู่เป็นภาพแห่งธรรมเลิศด�ำรู
ให้คนดู-และก้าวย่างตามทางไป...! ฯ
วาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล “ครูองุ่น มาลิก”, ๒๕๖๐
[ครูองุ่น มาลิก (๕ เมษายน ๒๔๖๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓) อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นนิสิตรุ่นเดียวกับ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการนิตยสารสตรีสารผู้ล่วง
ลับ - กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม]

สโมสร ศิลปวัฒนธรรม

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง :

เพชรสีน�้ำเงินในแวดวงภาษาและหนังสือไทย
ชมัยภร แสงกระจ่าง

ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี ในเดือน
มีนาคมของปีนี้ อาจารย์นิลวรรณ ปิ่นทอง น่าจะเป็นอดีตนิสิตคนเดียวที่ยัง
มีชีวิตอยู่และมีอายุมากกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากท่านมิได้ล่วงลับ
ไปเสียก่อนเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ด้วยวัย ๑๐๑ ปี
ก่อนหน้านี้ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง - ผู้เขียน และกองบรรณาธิการ
ศิลปวัฒนธรรม ได้ปรึกษากันว่า ในโอกาสอันเป็นพิเศษของสถาบันแห่งนี้ น่า
จะได้มีบทความถึงท่านในฐานะชาวจุฬาฯ ที่มิใช่เพียงแต่อาวุโสที่สุดเท่านั้น
หากยังมีคุณูปการส�ำคัญอีกหลายประการต่อสังคมไทย เพราะการจากไป
ของท่าน บทความชิ้นนี้จึงมิใช่เป็นเพียงการแสดงความคารวะต่อชีวิตและ
งานของท่านเท่านัน้ หากยังขอเป็นการไว้อาลัยต่ออาจารย์และบรรณาธิการที่
ได้สร้างนักอ่านและนักเขียนไว้เป็นจ�ำนวนมหาศาลในช่วงเวลาหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมาด้วย
		
กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม
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ใครที่เป็นนักอ่านรุ่นใหญ่ ถ้าไม่
รูจ้ กั นิตยสารสตรีสาร และบรรณาธิการ
ที่ชื่อ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง (ถ้าท่าน
แต่งงาน เราก็จะเรียกท่านว่า คุณหญิง)
ก็อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่นักอ่านจริง สตรี
สารเป็นนิตยสารส�ำหรับครอบครัว ก่อ
ก�ำเนิดขึ้นในปี ๒๔๙๑ เป็นนิตยสาร
รายปักษ์ โดยคุณนิลวรรณร่วมก่อตั้ง
และในปีถัดมาคือ ๒๔๙๒ ก็เข้ารับ
ต�ำแหน่งบรรณาธิการเต็มตัว ท�ำให้สตรี
สาร ขวัญใจของนักอ่านทุกครอบครัว
มีชีวิตยืนยาวภายใต้การก�ำกับของคุณ
นิลวรรณยาวนานเกือบ ๕๐ ปี และ
คุ ณ นิ ล วรรณได้ ยุ ติ บ ทบาทของสตรี

สารและตัวเองในปี ๒๕๓๙ ท่ามกลาง
ความอาลัยรักของนักอ่านทีร่ กั สตรีสาร
ทุกคน และในความอาลัยรักของนัก
อ่านนั้น ไม่เคยมีใครลืมชื่อสตรีสาร
และ นิลวรรณ ปิ่นทอง เลย
ใครคือ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
คุ ณ นิ ล วรรณ ปิ ่ น ทอง เป็ น
อักษรศาสตรบัณฑิตที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคน
กรุงเทพฯ (ฝั่งธนฯ) เกิดที่ริมคลอง
บางกอกน้อย เมื่อปี ๒๔๕๘ เป็นลูก
ของพ่อเวชและแม่แจ้ง ปิ่นทอง และ
หากสื บ ตระกู ล พ่ อ เวชไปก็ จ ะพบว่ า
มีคุณปู่ทวดชื่อปิ่นและมีคุณย่าทวด
ชื่อทอง จึงได้นามสกุล ปิ่นทอง คุณ
นิ ล วรรณเรี ย นหนั ง สื อ ชั้ น มั ธ ยมที่
โรงเรียนเบญจมราชาลัย และศึกษา
ต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

(ซ้าย) คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
(ล่าง) คุณนิลวรรณที่ส�ำนักงานสตรีสาร
(บน) คุณนิลวรรณ (นั่ง) กับชาวคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนัน้ เข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ๒๔๗๗
และจบการศึกษาในปี ๒๔๘๐ เป็นนิสติ
อักษรศาสตร์ชนั้ เยีย่ ม ได้คะแนนสูงสุด
ในวิชาภาษาฝรั่งเศส และได้รับฉายา
จาก เมอสิเอร์มาเซล วิญาล ผู้สอน
ว่าเป็น “นักอนุรักษ์ที่คิดเปลี่ยนแปลง
(conservateur revolutionnaire)”
(ข้อมูลจาก ปัญญาแห่งยุคสมัย คุณ
นิลวรรณ ปิ่นทอง ของ สุกัญญา หาญ
ตระกูล ๒๕๕๘) ซึ่งฉายานี้แสดงตัว
ตนความเป็น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
ชัดแจ้งยิ่งในเวลาต่อมา ผลงานอีก
ชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงคุณภาพของนิสิตคน
นี้คือบทวิจารณ์นวนิยายเรื่องผู้ดี ของ
ดอกไม้สด ซึ่งเขียนวิจารณ์ขึ้นในขณะ
ศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับการคัดเลือกจาก
โครงการวิจัย “การวิจารณ์เป็นพลัง
ทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย” ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา
นาควัชระ ให้เป็น ๑ ใน ๕๐ ผลงานการ
วิจารณ์ทเี่ ป็นพลังทางปัญญาของสังคม

ร่วมสมัย ทั้งที่ผู้เขียนยังเป็นนิสิตอยู่
ด้วยซ�้ำไป
เมื่อจบการศึกษาอักษรศาสตร
บัณฑิตแล้ว คุณนิลวรรณได้แสดงให้
เห็นความสามารถในเรือ่ งของภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การเข้ารับหน้าทีเ่ ป็น
ครูที่โรงเรียนราษฎร์วังสมเด็จฯ บูรพา
และที่โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา
ตามด้วยการรับราชการในส�ำนักงาน
โฆษณาการ หรือที่เรียกว่ากรมโฆษณา
การในเวลาต่อมา ท�ำให้คุณนิลวรรณ
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องระบบราชการ
เป็ น อย่ า งดี จนกระทั่ ง ต่ อ มาได้ ล า
ออกมารับหน้าที่บรรณาธิการนิตยสาร
สตรีสาร และเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท การพิ ม พ์ ส ตรี ส าร (๒๔๙๒)
พร้อมกันไปด้วย ตามมาด้วยการท�ำ
สตรีสารภาควิทยุ (๒๔๙๕) การออก
นิตยสารดรุณสาร การตั้งสโมสรปรียา
(๒๔๙๘) ออกนิตยสารสัปดาห์สาร
(๒๕๐๑) รวมทัง้ ยังเป็นกรรมการส�ำคัญ
หลายคณะ อาทิ เป็นบุคคลหลักใน
การร่างธรรมนูญองค์กร และร่วมก่อ
ตั้งสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ
วิชาการหนังสือพิมพ์ เป็นกรรมการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ ด้วยผลงานต่อ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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สาธารณะอันชัดเจนนีเ้ อง คุณนิลวรรณ
จึงได้รับรางวัลแม็กไซไซ ด้านบริการ
สาธารณะ ในภาคเอกชน ในปี ๒๕๐๔
และได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์จตุตถจุลจอมเกล้า (มีสทิ ธิ์
ใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อว่า คุณ) ในปี ๒๕๐๕
ในปี ๒๕๐๖ คุณนิลวรรณได้
เข้ารับต�ำแหน่งเลขานุการประจ�ำส�ำนัก
ท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี (ช่วยงานภริยา
นายกรัฐมนตรี) ในสมัย จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ สืบเนือ่ งต่อมาจนสมัย จอมพล
ถนอม กิตติขจร สิ้นสุดลงในปี ๒๕๑๖
ในระหว่างนั้นคุณนิลวรรณก็ได้พัฒนา
สตรีสารมาจนถึงยุคเฟือ่ งฟูสงู สุด (ส่วน
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ดรุณสารและสัปดาห์สารได้ยุติไป) มี
สตรีสารภาคพิเศษ (ส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนตั้งแต่ปี ๒๕๑๔) รวมอยู่เล่ม
ด้วย และสามารถแยกออกได้ด้วย
คุณนิลวรรณได้ท�ำหน้าที่บรรณาธิการ
ได้อย่างงดงาม สมบูรณ์พร้อม ส�ำหรับ
คนทั้งครอบครัว เป็นอย่างที่อาจารย์
วิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสว่ า ไว้ คื อ เป็ น นั ก
อนุรักษ์ที่คิดเปลี่ยนแปลง สตรีสารจึง
ไม่ดูเก่าคร�่ำครึ แต่ก็ไม่ล�้ำสมัยจนตาม
ไม่ทัน คุณสมบัติของนักอนุรักษ์มีอยู่
อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว
ของภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานชีวิต
ของคนไทยอั น ควรมี ทั้ ง ที่ ป รากฏ
ในคอลัมน์และในนวนิยายหรือเรื่อง
สั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการ
มีความทันสมัย และลักษณะล�้ำหน้า
อยู ่ ใ นแนวคิ ด และผลงานเหล่ า นั้ น
แบบที่ไม่ท�ำให้คนอ่านตกใจ เพราะ
บรรณาธิการใจกว้าง และพร้อมเปิด
รับความคิดใหม่ๆ นั่นเอง
(บน) รายชื่อคณะท�ำงาน “สตรีสาร” มี น.ส. นิลวรรณ ปิ่นทอง
(ล่าง) คุณนิลวรรณ (เสื้อสีเข้มขวามือสุด) กับชาวคณะ “สตรีสาร”
(ขวา) “ดรุณสาร” นิตยสารส�ำหรับเด็ก ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็นสตรีสารภาคพิเศษ (ส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน) ร่วมอยู่ใน “สตรีสาร”

คุ ณ นิ ล วรรณได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์
ทางเสียงแก่ คุณสุกญ
ั ญา หาญตระกูล
ไว้ว่า
“...เมือ่ ต้องรับงานสตรีสาร ก็ทำ�
อย่างสุดตัว ตอบได้อย่างไม่ลังเลเลย
ว่า การท�ำหนังสือเป็นงานหนัก ต้อง
เอาใจใส่ตลอดเวลา นับแต่ตัวสะกด
การั น ต์ ไ ปจนถึ ง เรื่ อ งราวข้ อ มู ล และ
ข้อความที่ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้
และปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับกาล
เวลาอยู่เสมอ เป้าหมายคือท�ำเพื่อ
ผู้อ่าน จากสตรีสารรายปักษ์ เล่มบางๆ
๓๐ หน้าแล้วเพิม่ จ�ำนวนหน้าตามล�ำดับ
มาเป็นรายสัปดาห์ มี ๑๔๐ หน้า งาน
ย่อมเพิ่มเป็นเงาตามตัว ได้อาศัยชาว
คณะที่ท�ำอยู่ประจ�ำและผู้เขียนเรื่อง
ให้จากภายนอกช่วยกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากท�ำงานฝ่ายบรรณาธิการแล้ว
ยังต้องช่วยงานฝ่ายจัดการหรือธุรการ
ด้วยบางอย่าง ตามหลักก�ำลังสาม คือ
ก�ำลังเงิน ก�ำลังคน ก�ำลังใจ ให้สมัคร
สมานกันด้วยดี ต้องรับผิดชอบต่อ
หน่วยราชการทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ก็บภาษีและที่
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการประกอบกิจการ
โรงพิ ม พ์ อั น ถื อ เป็ น โรงงานประเภท
หนึง่ และเป็นธุรกิจทีอ่ าจก่อมลพิษ...”
(ปัญญาแห่งยุคสมัย คุณนิลวรรณ ปิ่น
ทอง น. ๕๒)
และใช่ว่าในระหว่างนี้คุณนิล
วรรณจะบริหารแต่สตรีสารอย่างเดียว
หากยังดูแลสมาคมสตรีอดุ มศึกษา และ
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ
ไทยฯ อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งช่วงปี
๒๕๒๗-๓๑ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย

ปี ๒๕๓๙ สถานการณ์สื่อสิ่ง
พิ ม พ์ เ ปลี่ ย นแปลงไป ไม่ เ อิ ก เกริ ก
เกรี ย วกราวดั่ ง ตั้ ง แต่ แ รก ทั้ ง ระบบ
การพิมพ์ที่เปลี่ยนจากเลตเตอร์เพรส
ไปสู่ดิจิตอล การต้องดูแลกิจการโรง
พิมพ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภาระค่า
ใช้จ่ายที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวัง
ประกอบกับเรือ่ งสุขภาพรุมเร้า คุณนิล
วรรณ ปิ่นทอง จึงตัดสินใจยุติบทบาท
ของสตรีสารท่ามกลางน�ำ้ ตาของแฟนา
นุแฟนทั่วประเทศ
สตรีสารยุติบทบาทไปแล้ว แต่
สิ่งที่สตรีสารทิ้งไว้ในความทรงจ�ำของ
นักอ่านคือนิตยสารเพื่อครอบครัวเล่ม
หนึ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย และ

บรรณาธิ ก ารหญิ ง คนหนึ่ ง ซึ่ ง อยู ่ ใ น
ดวงใจของนักอ่านไม่รู้เลือน
คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์
ข้อใดกันที่ท�ำให้ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
สร้างสิ่งที่ดีให้สังคมได้ถึงเพียงนี้
ข้าพเจ้าเป็นนักอ่าน นักเขียนรุน่
หลัง ไกลจากคุณนิลวรรณมากนัก แต่
มีโชคดีได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณนิล
วรรณช่วงหนึ่ง นั่นคือในช่วงที่อาจารย์
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการ การได้ท�ำงานใกล้ชิดกับ
คุณนิลวรรณในช่วงนั้นเป็นโอกาสอัน
ดีของชีวิตอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้า
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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(ซ้าย) คุณนิลวรรณ กับ สมศรี สุกุมลนันทน์ (ซ้ายมือ)
(บน) คุณนิลวรรณ กับ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร (ขวามือ)
(ล่าง) คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เมื่อไปรับรางวัลแม็กไซไซ พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ
ประเทศฟิลิปปินส์
(ขวา) คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ที่ส�ำนักงานสตรีสาร ช่วง ๑๐ ปีสุดท้ายก่อน
ปิด “สตรีสาร”

ได้เรียนรู้และได้รับจากคุณนิลวรรณ
นั้นมากมายเหลือคณา
คุณลักษณะนิสยั ทีแ่ จ่มชัดในตัว
ของคุณนิลวรรณที่ท�ำให้งานทุกอย่าง
ด�ำเนินไปได้เป็นอย่างดี
ประการแรกคือ ความมุ่งมั่น
และเป็นคนจริงในงานที่ท�ำ เมื่อตั้งใจ
จะท�ำงานสิ่งใดแล้วย่อมท�ำจนถึงที่สุด
สมาคมสตรีอุดมศึกษาที่คุณนิลวรรณ
ร่วมก่อตั้งในปี ๒๔๙๐ แม้เมื่อคุณ
นิลวรรณอายุมากแล้ว ในบั้นปลาย
ชี วิ ต หลั ง จากที่ ยุ ติ ก ารท� ำ สตรี ส าร
แล้ ว คุ ณ นิ ล วรรณก็ ยั ง ดู แ ลกิ จ การ
ของสมาคมนี้ อ ยู ่ หรื อ การรั บ เป็ น
บรรณาธิการนิตยสารสตรีสาร เมื่อท�ำ
แล้วก็ท�ำเต็มที่โดยไม่รีรอ ท�ำจนเต็ม
ก�ำลัง ไม่ท้อถอยง่ายๆ สตรีสารจึงได้
ยืนยาวถึงเกือบ ๕๐ ปี สมาคมภาษา
และหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ก็เช่น
เดียวกัน ใครที่ท�ำงานร่วมกับคุณนิล
วรรณย่อมรู้ดีว่า คุณนิลวรรณเป็นห่วง
และผูกพันกับสมาคมนี้มากแค่ไหน
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คุณสมบัติประการที่สองที่เห็น
ได้ชัดและโดดเด่นคือ ความใจกว้าง
คุณนิลวรรณได้ชอื่ ว่าเป็นคนดุ เข้มงวด
เอาจริงเอาจัง คล้ายว่าจะเป็นเผด็จการ
ทางความคิด และเอาเข้าจริงแล้วคุณ
นิ ล วรรณเป็ น คนเที่ ย งธรรม รั บ ฟั ง
เหตุผล ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม
หากรับฟังเหตุผลแล้ว พิจารณาแล้ว สิง่
ใดถูกต้อง คุณนิลวรรณจะยอมให้กับ
เหตุผลที่ถูกต้องอย่างง่ายดาย โดยไม่
ยื้อความคิดของตัวเองเป็นหลักด้วย

กรณี นี้ ข ้ า พเจ้ า สั ง เกตจากการร่ ว ม
ท�ำงานในสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยฯ และคุณสมบัติข้อนี้เอง
ที่เป็นผลให้สตรีสารกลายเป็นขวัญใจ
คนทุกระดับตั้งแต่ผู้สูงวัยไปจนถึงวัย
เด็กอ่อนเยาว์
คุณสมบัตปิ ระการทีส่ ามทีท่ ำ� ให้
คุณนิลวรรณเป็นที่จดจ�ำของนักอ่าน
นักเขียนรุ่นหลัง ความเป็นนักภาษา
และนักอักษรศาสตร์ทแี่ ท้จริง สตรีสาร
หรือสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประ

เทศไทยฯ จะด�ำเนินมาจนกลายเป็นที่
จดจ�ำของคนรุ่นหลังไม่ได้เลย ถ้าหาก
คุณนิลวรรณไม่ก�ำกับองค์กรเหล่านี้
ไว้ด้วยความรู้จริงในเรื่องภาษาและ
อักษรศิลป์ทั้งหลาย นักเขียนนักอ่าน
ที่ท�ำงานมากับคุณนิลวรรณย่อมรู้ดีใน
ข้อนี้ แม้ขา้ พเจ้าเองก็ได้รบั การสัง่ สอน
จากคุณนิลวรรณบ่อยครั้ง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ด้วยคุณสมบัติ ๓ ประการนี้
เองที่ท�ำให้คุณนิลวรรณสร้างผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย และ
สั ง คมก็ เ ห็ น และประจั ก ษ์ ใ นคุ ณ ค่ า
ในฐานะบุ ค คลคุ ณ ภาพ นอกจาก
รางวัลแม็กไซไซ จากฟิลิปปินส์ เป็น
รางวัลแรกแล้ว คุณนิลวรรณยังได้รับ
การประกาศเกียรติอีกนับไม่ถ้วน ทั้ง
ในฐานะบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์
และบุคคลผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ อาทิ
ปี ๒๕๑๗ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๓๐
ได้รบั รางวัลพระเกีย้ วทองค�ำ จากคณะ
กรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๓๑
ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิ ช าภาษาไทย จากมหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง ปี ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลศรี
บูรพา จากกองทุนศรีบูรพา ปี ๒๕๓๗
ได้รบั ยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษา
และวรรณกรรมไทย จากกรมศิลปากร
ปี ๒๕๓๘ ได้รับการประกาศยกย่อง
ให้ เ ป็ น นั ก นิ เ ทศศาสตร์ เ กี ย รติ ย ศ
จากสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๔ ได้
รับรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียน
แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ ได้รับ
รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จาก
กระทรวงวัฒนธรรม และในปี ๒๕๕๒
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ

ไทยฯ ได้ ก ่ อ ตั้ ง รางวั ล คุ ณ นิ ล วรรณ
ปิ่นทอง ขึ้น มอบแด่บรรณาธิการที่
ประกอบวิชาชีพมาเป็นเวลานานและ
สร้ า งคุ ณู ป การแก่ สั ง คมไทย เพื่ อ
เป็นการระลึกถึงเกียรติคุณของ คุณ
นิลวรรณ ปิ่นทอง
คุณนิลวรรณ ปิน่ ทอง ผูเ้ ป็นดัง
เพชรสีนำ�้ เงิน (นิลวรรณ-สีหมอกเมฆ
นิลกาฬ) ของวงการหนังสือไทย มีอายุ
ยืนยาวมาจนกระทัง่ ถึงปีที่ ๑๐๑ ของ
ชีวิต และลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบ
เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เหลือไว้
แต่เกียรติคณ
ุ อันจ�ำรัสใจให้คนรุน่ หลัง
ได้เรียนรู้ ด้วยความรักอาลัยไม่รลู้ มื
ภาพประกอบบทความทั้ ง
หมดจาก ปัญญาแห่งยุคสมัย คุณ
นิลวรรณ ปิ่นทอง ของ สุกัญญา
หาญตระกูล ๒๕๕๘
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ภาพเก่าของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ ๓๑

บทน�ำ

ผมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑
นับกันเป็นรุ่น คือ รุ่นที่ ๓๑ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจบออกมารับราชการเป็นนักปกครอง เจริญรอย
ตามรุ่นพี่ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตข้าราชการ
ผมรับราชการเพียง ๒ ปีครึง่ ทีส่ ำ� นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๓๑๓๔) ชีวิตก็หักเห ลาออกมาท�ำงานภาคการเมืองและภาคเอกชนตลอดมาจนถึงบัดนี้ และในช่วง
๒๐ ปีที่ผ่านมา ผมได้สนใจและมุ่งมั่นในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะช่วงยุครัชกาลที่ ๔
กับรัชกาลที่ ๕ ซึง่ ท�ำให้ผมมีโอกาสได้รบั ใช้จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง นับ
แต่เมื่อคราวคณะรัฐศาสตร์ ฉลองครบ ๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยได้จัดสร้างพระบรมรูปรัชกาล
ที่ ๕ และเมื่อคณะรัฐศาสตร์ ฉลองครบ ๕ รอบ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้ผลิตหนังสือชื่อ หกทศวรรษ
ถัดมาไม่นานส�ำนักงานวิทยทรัพยากรได้มาหารือ และปรึกษาเรือ่ งหนังสือหายาก หนังสือเก่า และ
ในที่สุดได้เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องหนังสือหายากจนถึงปัจจุบัน แม้ในขณะนี้ก็ช่วยดูภาพ
รวมของโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ซึ่งเป็นการน�ำเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ราช
บรรณาลัย เพื่อเป็นการร่วมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี
ในบรรดาความรู้ที่ได้จากเอกสารและหนังสือหายากต่างๆ ก็ได้น�ำเสนอและให้ค�ำปรึกษา
แก่สถาบันนี้มาตลอด ก็ยังคงเหลือเพียงอีก ๑ อย่างเท่านั้นที่จะได้เสนอเพื่อร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ภาพเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผมได้เริ่มเก็บสะสม
มาประมาณ ๕-๖ ปี ดังต่อไปนี้

(ขวาบน) ภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หอใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๖ พร้อมรายชื่อ
(ขวาล่าง) ภาพถ่ายบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
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(ซ้ายบน) ภาพถ่ายคณาจารย์และนิสิต จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนก เค.มี. พ.ศ. ๒๔๘๒
พร้อมรายชื่อ
(ซ้ายล่าง) นิสิตชายถ่ายภาพหน้าคณะวิทยา
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราว พ.ศ.
๒๔๙๐
(ซ้ายล่างขวา) ภาพถ่ายบัณฑิตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๓ ถ่ายเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๐
(บนซ้าย) นางสาวจินดา เลาหชัยนาม ในชุด
ครุยบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๙๐
(บนขวา) ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอดีตอธิการ
บดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพพร้อมลาย
เซ็นมอบให้ลูกศิษย์ จินดา เลาหชัยนาม)
(กลาง) ภาพอาคาร หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย บนบัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๔
(ล่าง) ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ สรเทศน์ อดีต
อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (พ.ศ.
๒๕๑๔-๑๘) อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหา
วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖-๑๗) อดีตรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๑๗-๑๘)
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ช่วงก่อน
พ.ศ. ๒๕๐๐
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ร้อยเรื่อง สาระพัน

หลวงพ่ออุตตมะ

กองทัพมอญ และกองกำ�ลังกะเหรี่ยง
องค์ บรรจุน

๑ กองก�ำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ
(Democratic Karen Buddhist Army - DKBA)
(ภาพจาก www.news.mthai.com)
๒ พล.อ. มูตู เซ พอ ประธานสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง หรือกองก�ำลังกะเหรี่ยงฝ่ายคริสต์
(The Karen National Union) หรือ KNU รัฐ
กะเหรีย่ ง ฝัง่ ตรงข้ามอ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก ในงานร�ำลึก ๖๔ ปีการปฏิวตั กิ ะเหรีย่ ง เมือ่
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๑ (ภาพจาก www.
prachatai.com)
๓ การสวนสนามของกองก� ำ ลั ง กะเหรี่ ย ง
อิสระ (Karen National Liberation Army)
หรือ KNLA กองก�ำลังย่อยของกองก�ำลังกู้ชาติ
กะเหรี่ยง ณ รัฐกะเหรี่ยง ฝั่งตรงข้ามอ�ำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องในวาระร�ำลึก ๖๔
ปีการปฏิวัติกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๓๑ (ภาพจาก www.prachatai.com)
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หลวงพ่ออุตตมะเป็นชาวมอญ
ที่เกิดในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ มี
เพื่อนบ้านตลอดจนภิกษุสามเณรร่วม
วัดเป็นชาวกะเหรี่ยงไม่น้อย เป็นที่รัก
ของคนทุกเชื้อชาติ ภายหลังเดินทาง
เข้ า มาอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยก็ ยั ง
คงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลเรือนและ
ทหารหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกะเหรี่ยง
ความรักและศรัทธาที่ชาวกะเหรี่ยงมี
ตอบเกิดจากความเมตตาที่ท่านมีให้
พวกเขาเสมอมา ความขัดแย้งไม่ลง
รอยระหว่างชาวมอญและกะเหรี่ยง
หลายครั้งในอดีตยุติลงได้ด้วยบารมี
ของท่าน แม้วนั นีท้ า่ นจะไม่อยูแ่ ล้ว แต่

เชื่อมั่นว่า เหตุสู้รบล้มตายจากปัญหา
พืน้ ทีท่ บั ซ้อนระหว่างมอญกับกะเหรีย่ ง
หลายครัง้ กระทัง่ ล่าสุดเมือ่ กลางเดือน
มกราคมที่ผ่านมาคงไม่เกิดขึ้น หาก
ทหารมอญและกะเหรีย่ งจะยังคงจดจ�ำ
ค�ำพูดของท่าน
ความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับ
กะเหรี่ ยงมี ม าแต่ ส มั ยโบราณ ยุค ที่
มอญรุง่ เรืองมีกษัตริยร์ าชวงศ์ปกครอง
อาณาจักร ขณะกะเหรีย่ งเป็นชนเผ่าซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมอญ อยู่
ในฐานะผูร้ บั ความเจริญ กะเหรีย่ งจึงได้
รับเอาอิทธิพลมอญ ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมสูง
กว่าไว้ ทั้งด้านศาสนา ภาษา นาฏศิลป์

ดนตรี และประเพณีพิธีกรรม แต่ใน
เวลาเดียวกัน วัฒนธรรมกะเหรีย่ งบาง
อย่างก็ได้ปะปนอยู่ในวัฒนธรรมมอญ
ด้วย เช่น ในพิธรี ำ� ผีมอญก็จะมีขนั้ ตอน
หนึง่ ทีจ่ ะต้องเชิญผีกะเหรีย่ งเข้ารับการ
เซ่นสรวงด้วย
ค�ำเรียก “กะเหรี่ยง” ที่ใช้กัน
ทัว่ ไปก็เชือ่ ว่าเป็นค�ำทีม่ อญใช้เรียกคน
กลุ่มนี้ว่า “กะเรียง” (
) ที่อาจ
หมายถึง “เรียบ เฉย” เนือ่ งจากในอดีต
ชนเผ่ากะเหรี่ยงถือเป็นพลเมืองของ
อาณาจักรมอญ คนชาติอนื่ ๆ รวมทัง้ ไทย
ภาคกลางเรียกตามส�ำเนียงมอญ ขณะ
คนพม่าเรียก “กะยิน” และล้านนาเรียก
“ยาง” ด้วยธรรมชาติภาษาพม่าและ
ล้านนาไม่มเี สียง ร คาดว่าล้านนาคงจะ
เรียกตามพม่า เนือ่ งจากล้านนาอยูภ่ าย
ใต้การปกครองของพม่ากว่า ๑๐๐ ปี
(นักวิชาการล้านนาบางท่านเชือ่ ว่า ชาว
ล้านนาอาจออกเสียงตามที่ชาวลัวะ
หรือ ลเวือะ เรียกชาวกะเหรี่ยงว่า
“ยาง”) รวมทัง้ อังกฤษทีเ่ รียก “คาเรน”
(Karen) ในขณะที่กะเหรี่ยงบางกลุ่ม
เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” ซึ่ง
แปลว่า “คน” (มีผู้ให้ความหมายว่า
ผู้มีชีวิตเรียบง่าย สมถะ) และไม่ชอบ

ให้คนอื่นเรียกว่ากะเหรี่ยง เพราะเห็น
ว่าเป็นค�ำเรียกเชิงดูแคลน ขณะทีก่ ลุม่
“โปว์” (โพล่ว) และ “สะกอว์” เรียก
ตนเองว่ากะเหรี่ยงมาแต่โบราณ
นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏต� ำ นาน
กะเหรี่ยงเฝ้าสมบัติกษัตริย์มอญใน
หลายหมู่บ้าน ต�ำนานมักกล่าวไปใน
ท�ำนองเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
สงครามระหว่างมอญและพม่า ทีม่ อญ
มักจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ โดยเฉพาะใน
สงครามเมื่อ พ.ศ. ๑๖๐๐ และเป็น
จุดเริ่มต้นของราชวงศ์พงศาวดารพม่า
นั่นคือ กษัตริย์มอญพระนามว่า พระ
เจ้ามะนูฮอ ปกครองอาณาจักรสะเทิม
บ้านเมืองสมบูรณ์มั่งคั่ง ประกอบด้วย
พลเมืองหลากหลายเผ่าพันธุ์ อยู่ร่วม
กันอย่างร่มเย็นผาสุก ภายหลังพระ
เจ้าอโนรธา กษัตริย์พม่าแห่งอาณา
จั ก รพุ ก าม ได้ ย กทั พ โจมตี แย่ ง ชิ ง
พระไตรปิฎก กวาดต้อนนักปราชญ์
ราชบัณฑิต ช่างศิลปกรรมแขนงต่างๆ
รวมทั้งกุมตัวพระเจ้ามะนูฮอและพระ
มเหสีไปกักขังไว้ยังพุกาม ราษฎรแม้
กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ถูกเข่นฆ่าสังหาร
บางส่วนแตกฉานซ่านเซ็น อพยพเข้า
สยาม ยั ง มี ช าวกะเหรี่ ย งกลุ ่ ม หนึ่ ง

นับถือฤๅษี ถือศีลกินเจ มอญเรียก
ว่า “ยองบ๊อก” (
) ซึ่งเป็น
ที่เลื่อมใสศรัทธาของราชส�ำนักมอญ
และราษฎรทั่วไป หลังกรุงสะเทิมแตก
กะเหรีย่ งฤๅษีกลุม่ นีไ้ ด้อพยพมาอาศัย
อยู่กลางป่าชายแดนสยาม ปัจจุบันคือ
หมูบ่ า้ นเลตองคุ อ�ำเภออุม้ ผาง จังหวัด
ตาก ด้วยความหวังว่าเมือ่ ถึงวันทีม่ อญ
มีชัยเหนือพม่าและกลับตั้งอาณาจักร
ขึน้ ได้ใหม่ พวกเขาเหล่านัน้ ก็จะได้กลับ
คืนบ้านเกิดเมืองนอน
ปั จ จุ บั น มอญเรี ย กกะเหรี่ ย ง
กลุ่มนี้ว่า “เจียะเยียะ” (
) แปล
ว่า “ชัยชนะ” พวกเขานับถือพระมอญ
แต่ไม่ต้อนรับพระพม่า เนื่องจากเมื่อ
อดีตได้มีชาวกะเหรี่ยงไปขอศึกษากับ
พระพม่า แต่ได้รับการปฏิเสธ ขณะ
ที่พระมอญรับตัวไว้ ท�ำการบรรพชา
อุปสมบทถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอน
ให้ไม่ปิดบัง
ชาวกะเหรี่ยงฤๅษีกลุ่มนี้บอก
เล่าสั่งเสียสืบต่อกันมาว่า หลังจาก
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มอญแพ้สงครามแก่พม่า กษัตริย์และ
สมาชิกราชวงศ์มอญที่หลบหนีได้ทัน
จะพากันอพยพมาทางชายแดนเมือง
ตาก ก่อนมีใบบอกลงไปยังกษัตริย์
สยามเพื่อขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
โดยมักแวะพักที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงเล
ตองคุ น�ำเครือ่ งราชูปโภค ราชรถทองค�ำ
จ�ำลองยาว ๒ ศอก พร้อมฉัตรทอง
ประดับอัญมณี ฝากไว้กบั กะเหรีย่ งฤๅษี
ด้วยเกรงว่าหากน�ำติดตัวเข้าสยาม อาจ
จะต้องถูกริบหรือถวายทรัพย์สินเหล่า
นั้ น เป็นบรรณาการ รวมทั้งการเก็บ
รักษาไว้ด้วยความหวังที่จะย้อนกลับ
ไปกูช้ าติบา้ นเมืองในวันข้างหน้า ทรัพย์
สมบัติที่มอญฝากไว้นั้น เก็บรักษาอยู่
ใต้ล�ำธารที่ลึกที่สุดของหมู่บ้าน ส่วน
พระไตรปิฎกซึ่งขุนนางมอญมอบให้
“แจะแป๊ะ” ประมุขฤๅษีองค์แรก ส�ำนัก
ฤๅษีเลตองคุได้บรรจุไว้ในหีบ เคียงคู่
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๔-๖ การสวนสนามและการประชุมใหญ่ในวาระ
ครบ ๕๐ ปี พรรครัฐมอญใหม่ (New Mon
State Party) ณ เมืองรี (เย) รัฐมอญ ประเทศ
เมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

งาช้างแกะสลักรูปองค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าบนศาลา ส�ำหรับกราบไหว้บชู า
ปัจจุบันทหารมอญยังคงศรัทธาในฤๅษี
กะเหรี่ยง นิยมเดินทางมาขอผ้ายันต์
ผ้าประเจียด และตะกรุด พกติดตัว
เพื่อความคงกระพันแคล้วคลาด ส่วน
ชุ ม ชนกะเหรี่ ย งหลายแห่ ง นอกจาก
หมู่บ้านเลตองคุแล้ว ที่หมู่บ้านสะเน
พ่อง กาญจนบุรี ก็ยังคงมีพิธีอัญเชิญ
เครื่ อ งราชู ป โภคกษั ต ริ ย ์ ม อญออก
สมโภชเป็นประจ�ำทุกปี
เมือ่ มอญเสียเอกราชแก่พม่าใน
พ.ศ. ๒๓๐๐ ติดตามด้วยทั้งประเทศ
พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ใน
พ.ศ. ๒๔๒๘ ทั้งมอญและกะเหรี่ยง

จึงมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยเช่นเดียว
กัน ภายหลังกะเหรี่ยงได้รับการสนับ
สนุนจากอังกฤษ ทีย่ อมรับคริสต์ศาสนา
เข้าแทนทีก่ ารนับถือผีและฤๅษี ขณะที่
แทบไม่มมี อญยอมเข้ารีตเลย กะเหรีย่ ง
จึงได้รบั การส่งเสริมทัง้ ทางด้านศาสนา
การศึกษา และการเมือง แม้ในช่วงแรก
ของการเรียกร้องสิทธิปกครองตนเอง
กะเหรี่ยงจะยังคงจับกลุ่มอยู่กับมอญ
ชาติทเี่ คยมีประวัตศิ าสตร์การปกครอง
ตนเองมาก่อน ทว่ามรดกความขัดแย้ง
ที่อังกฤษวางไว้ จากนโยบายแบ่งแยก
แล้วปกครอง (Divide and Rule) ชน
กลุม่ น้อย เช่น มอญ กะเหรีย่ ง ไทใหญ่
และยะไข่ (อาระกัน) แบ่งแยกออกจาก
ส่วนที่เป็นพม่าแท้ ปล่อยให้ชนกลุ่ม
น้อยปกครองตนเอง ส่วนหนึ่งเพื่อลด
ทอนก�ำลังพม่า ขณะเดียวกันก็ใส่ใจ
พัฒนาความเจริญทางด้านการศึกษา

และโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูป
โภค เฉพาะในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นพม่าแท้ ปล่อย
ให้ชนกลุ่มน้อยด�ำเนินวิถีชีวิตไปตาม
ขนบจารีตดั้งเดิม ไม่มีพัฒนาการทาง
ด้านสังคม การเมือง การศึกษา การ
สาธารณสุข และเศรษฐกิจเทียบเท่ากับ
ส่วนทีเ่ ป็นพม่าแท้ ความแตกต่างเหล่า
นีท้ ำ� ให้ภาพรวมของทัง้ ประเทศมีความ
เจริญไม่เท่าเทียมกัน เกิดความแปลก
แยกทางด้านสังคมโดยรวม (พรพิมล
ตรีโชติ, ๒๕๔๒, น. ๑๖-๑๗) และ
เมื่ออังกฤษถอนตัวจากพม่าก็ได้มอบ
อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ จ� ำ นวนมากให้ กั บ
กองก�ำลังกะเหรี่ยง ในฐานะกองก�ำลัง
ช่วยรบเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
รวมทั้งความช่วยเหลือที่มากับองค์กร
คาทอลิก (จ�ำลอง ทองดี, ๒๕๒๙, น.
๑๔๓) ท�ำให้กะเหรี่ยงมีบทบาทและ

ความเข้มแข็งมากขึ้นทุกขณะ ยิ่งเมื่อ
เทียบขนาดและประสิทธิภาพของกอง
ก�ำลังกู้ชาติของทั้ง ๒ กลุ่มในปัจจุบัน
แล้ว ดูเหมือนว่ากองก�ำลังกะเหรี่ยง
จะเหนือกว่ามอญไม่น้อย การที่พื้นที่
ของมอญและกะเหรี่ยงอยู่ชิดติดกัน
รวมทั้งการที่รัฐบาลพม่าก�ำหนดพื้นที่

รัฐกะเหรีย่ งให้ครอบคลุมหมูบ่ า้ นมอญ
นับ ๕๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านกะเหรี่ยง
ที่อยู่ในเขตพื้นที่รัฐมอญจ�ำนวนหนึ่ง
ท�ำให้กองก�ำลังของสองชาติเกิดการ
กระทบกระทั่งกันบ่อยครั้ง เช่น เหตุ
ปะทะกันล่าสุดเมื่อกลางเดือนมกรา
คม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นั่นย่อมแสดงให้
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เห็นว่า ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองเมื่อ
อดีตไม่มผี ลต่อปัจจุบนั แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นผล
พวงสืบเนื่องมาอย่างยาวนานนับร้อย
ปีก็คือ แนวคิดแบ่งแยกแล้วปกครอง
(Divide and Rule) ทั้งของอังกฤษ
และพม่าที่ยังคงใช้ได้ผล เว้นแต่แนว
ตะเข็บชายแดนในพื้นที่ประเทศไทย
โดยเฉพาะแถบกาญจนบุรีที่มีทั้งมอญ
และกะเหรี่ยงอยู่มาก ซึ่งหลีกเลี่ยง
การกระทบกระทั่งไม่ได้เช่นกัน แต่ใน
วันเวลาที่หลวงพ่ออุตตมะยังอยู่นั้น
แทนที่เรื่องราวจะลุกลามบานปลาย
หลักธรรมและพหุยุทธวิธีได้ช่วยให้
สามารถอยูร่ ว่ มกันด้วยสามัคคีและสม
ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย
“หลวงพ่ อ อุ ต ตมะ” มี ชื่ อ ซึ่ ง
บิดามารดาตั้งให้แต่แรกเกิดเมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๓ ทีห่ มูบ่ า้ นเมาะกะเนียง หมูบ่ า้ น
มอญขนาดใหญ่ในต�ำบลเกลาสะ แขวง
เมืองรี (เย) รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์
ว่า “เอหม่อง” จนเมื่ออายุได้ ๙ ขวบ
เกิดอหิวาตกโรคระบาดในหมูบ่ า้ น บิดา
มารดาจึงน�ำไปฝากกับพระอาจารย์ซึ่ง
เป็นหลวงลุงที่วัดเมาะกะเนียง เพื่อ
อยู่ปรนนิบัติรับใช้และคุ้มภัยจากโรค
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๗ อหิงสาบนเส้นทางธรรม : หลวงพ่ออุตตมะ
โดย แสงเพชร ส�ำนักพิมพ์ฉัตรแก้ว
๘ หลวงพ่ออุตตมะ : มหาวัชระแห่งรามัญ โดย
นามกาย ส�ำนักพิมพ์มติชน
๙ หลวงพ่ออุตตมะ : หลวงพ่อใหญ่ของชาว
มอญ โดย อรวรรณ ทับสกุล ส�ำนักพิมพ์มติชน
๑๐ หลวงพ่ อ อุ ต ตมะ : วั ด วั ง ก์ วิ เ วการาม
จ.กาญจนบุรี อุตตมะรัมโภ แห่ง “โมกกะ
เนียง” มหาเถราจารย์ผเู้ กรียงไกรแห่งปัจฉิมทิศ
ประเทศไทย โดย สุธน ศรีหิรัญ และ ปริญญา
เอื้อชูวรนนท์ ส�ำนักพิมพ์ลานโพธิ์
๑๑ หลวงพ่ออุตตมะ : เจ้าต�ำรับลูกประค�ำ
๑๐๘ ครอบจักรวาล รอดจากถูกโจรป่าฆ่า ราว
ปาฏิหาริย์ เพราะพลังอ�ำนาจพุทธมนต์ และ
พระบัวเข็มคู่ชีพ โดย ธรรมโรจน์ ส�ำนักพิมพ์
พิมพ์ลักษณ์
๑๒ พระราชอุ ด มมงคล วั ด วั ง ก์ วิ เ วการาม
กาญจนบุรี “อุตตมะรัมโภ จากโมกกะเนียง
มหาเถราจารย์ ผู ้ เ กรี ย งไกรแห่ ง ปั จ ฉิ ม ทิ ศ
ประเทศไทย” โดยส�ำนักพิมพ์ลานโพธิ์

ร้าย เด็กชายเอหม่องจึงมีโอกาสศึกษา
เรียนรู้ทางโลกทางธรรมและไสยเวท
แตกฉาน สามารถสอบไล่ได้เป็นที่ ๑
และรับรางวัลสูงสุดทุกปี ต่อมาใน พ.ศ.
๒๔๖๗ ขณะอายุ ไ ด้ ๑๔ ปี เกิ ด
อหิวาตกโรคระบาดซ�้ำอีกครั้ง ท�ำให้
น้องชายของเขาเสียชีวิตต่อเนื่องใน
คราวเดียวกันถึง ๕ คน มารดาของเขา
ถึงกับครองสติแทบไม่ได้ เอหม่องจึง
ออกจากวัดมาช่วยบิดามารดาท�ำไร่นา

กระทัง่ อายุได้ ๑๘ ปี เจ้าอาวาสวัดเกลา
สะ ซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันและใหญ่
กว่ าวั ดเมาะกะเนี ยง ได้ ข อต่อบิด า
มารดาให้เอหม่องบรรพชาเป็นสามเณร
(นามกาย, ๒๕๔๓, น. ๕-๑๒)
ที่วัดเกลาสะ สามเณรเอหม่อง
ได้ปฏิบัติวัตถากหลวงปู่เจ้าอาวาสไม่
ขาดตกบกพร่อง กวาดลานวัดเช้าเย็น
ทุกวันไม่เคยขาด ออกบิณฑบาตไม่เกิน
๑๕ นาที ก็ได้อาหารเต็มบาตร เนือ่ งจาก
ชาวบ้านเอ็นดูรกั ใคร่ หลังปฏิบตั กิ จิ ทาง
สงฆ์เสร็จสิ้นในแต่ละวัน เวลาที่เหลือ
ใช้ไปในการศึกษาธรรมะ และสอบ
ได้นักธรรมโทเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี การ
ศึกษาธรรมะอันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบก�ำลัง
ด�ำเนินไปได้ดว้ ยดี แต่เนือ่ งจากสามเณร
เอหม่องพิจารณาเห็นว่าน้องๆ ยังเล็ก
กันอยู่ ท�ำให้โยมบิดามารดาต้องท�ำงาน
หนั ก จึ ง สึ ก ออกมาช่ ว ยท� ำ ไร่ น าอยู ่
ระยะหนึ่ง แม้โยมทั้งสองจะไม่เห็น
ด้วยและร้องไห้เสียใจ ด้วยอยากเห็น
ลูกชายอยู่ในผ้าเหลือง แต่อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้จะอยู่ในเพศฆราวาส แต่
เอหม่องยังคงปฏิบตั ติ นเหมือนนักบวช
ไม่สนใจสตรีเพศ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

และทบทวนความรู้นักธรรมโทของตน
อยูเ่ สมอ ชอบสนทนาธรรมกับผูส้ งู อายุ
เอหม่องจ้างคนงาน ๒ คน ส�ำหรับ
ช่วยท�ำไร่นา ความขยันขันแข็งท�ำให้ได้
ผลผลิตดี รายได้ทั้งหมดยกให้บิดา
มารดา ส่วนค่าใช้จา่ ยส่วนตัวได้จากการ
ปลูกผักเสริมตามที่ว่างหัวไร่ปลายนา
แล้วน�ำไปขายตลาด และเมื่อฐานะ
ครอบครั ว ดี ขึ้ น เขาจึ ง ขอกั บ บิ ด า
มารดาว่าจะบวชไม่สึกตลอดชีวิต บิดา
มารดาต่างปีติยินดีอนุโมทนาสาธุ โดย
เอหม่ อ งได้ อุ ป สมบทยั ง วั ด เกลาสะ
ดังเดิม มีพระเกตุมาลา วัดเกลาสะ
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนันทสาโร วัด
เมาะกะเนียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระวิสารทะ วัดจย้าจก์คะเล เป็นพระ
อนุสาวนาจารย์ เมื่อบวชแล้วได้รับ
ฉายาว่า “อุตฺตมรมฺโภ” แปลว่า ผู้ที่มี
ความพากเพียรสูงสุด รวมทัง้ ได้เปลีย่ น
ชือ่ เป็น “อุตตมะ” ซึง่ น�ำมาจากพยางค์
แรกของนามฉายา
ช่วงแรกของการอุปสมบท พระ
อุ ต ตมะจ� ำ พรรษาที่ วั ด เกลาสะสลั บ
กับวัดเมาะกะเนียง รวมทั้งเดินทาง
ไปศึกษายังส�ำนักเรียนวัดอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาธรรมะและบาลีเพิ่มเติม กระทั่ง
จบนักธรรมเอก แม้จะคร�่ำเคร่งเรื่อง
การศึกษา แต่เมื่อเข้าพรรษาที่ ๒ ก็
ตั้งอธิษฐานสัจจะฉันอาหารเพียงมื้อ
เดียวในบาตรเท่านั้นตามหลักธุดงค
วัตร รวมทั้งอาสาท�ำงานหนักเบาในวัด
ทุกสิ่ง แม้งานที่คนอื่นรังเกียจ นั่นคือ
การล้าง “ไม้แก้งก้น” เพื่อพระเณรได้
ใช้ต่อ ไม่ต้องให้เด็กวัดยุ่งยากในการ
จัดเตรียมไม้ไผ่ผ่าซีกจ�ำนวนมาก โดย
การน�ำไม้แก้งก้นที่ใช้แล้วในแต่ละวัน

มาล้างท�ำความสะอาดตากแดดอย่าง
ดี โดยยึดถือค�ำพระอาวุโสที่เคยสั่ง
สอนว่า “การล้างอสุภนั้นได้อานิสงส์
อย่างแรง”
ในพรรษาที่ ๘ ราวเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระอุตตมะมุ่งมั่นสอบ
บาลีเปรียญ ๗ และ ๘ ประโยค ซึง่ สอบ
พร้อมกัน ด้วยความอุตสาหะ โดยต้อง
ใช้เวลา ๑๒ ชัว่ โมง นัง่ รถไฟเข้าไปสอบ
ในกรุงย่างกุ้ง เป็นการสอบปากเปล่า
ต่อหน้ากรรมการ ๒ รูป ๒ ชั่วโมงต่อ
วัน ใช้เวลาสอบทั้งสิ้น ๘ วัน แต่เมื่อ
สอบเสร็จได้เกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพาขึ้น การสอบในปีนั้นจึงไม่มีการ
ประกาศผล
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๖ พระ
อุตตมะได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ เดิน
ทางไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัด
ตางวาย แขวงเมืองเมาะล�ำเลิง (มะละ
แหม่ง) และวัดจันตุง เมืองเชียงตุง จน
มีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ งวิปสั สนา
กรรมฐาน ตลอดจนวิชาไสยศาสตร์ กฤต
ยาคม และพุทธาคมเป็นอย่างดี จาก
นัน้ จึงเริม่ ออกเดินธุดงค์เพือ่ หาประสบ
การณ์ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวม
ทั้ ง การธุ ด งค์ เ ข้ า มายั ง ประเทศไทย
ระยะหนึ่ง ก่อนกลับออกไปหลังได้รับ
ข่าวว่าพระอุปัชฌาย์ป่วยหนัก จึงกลับ
ไปอยูด่ แู ลปรนนิบตั จิ นพระอาจารย์ละ
สังขารไปอย่างสงบ
ครั้งหนึ่ง พระอุตตมะได้รับการ
นิมนต์จากชาวบ้านที่รักใคร่เชื่อถือใน
ตั ว ท่ า นให้ ไ ปจ� ำพรรษายั งวั ดจย้ าจก์
คะเล ใกล้หมูบ่ า้ นเกลาะซ่อด ท่ามกลาง
ชาวบ้ า นที่ มี ทั้ ง มอญและกะเหรี่ ย ง
เนื่องจากเป็นยุคที่ผู้คนแตกออกเป็น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ก๊กเป็นเหล่า บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป
โจรผู้ร้ายชุกชุมจนพระเณรและแม้เจ้า
อาวาสต้องทิ้งวัด พระอุตตมะบอกกับ
ชาวบ้านสั้นๆ “อาตมาจะไปเจรจากับ
โจรเอง” ซึง่ พวกโจรก็ยอมรับข้อเสนอ
ของท่าน โดยไม่ต้องปล้น แต่ชาวบ้าน
จะส่งเสบียงและเงินทองให้โจรเป็น
ประจ�ำทุกเดือนตามที่ตกลงกัน โดย
มีข้อแม้ว่า ห้ามโจรเข้าไปในหมู่บ้าน
กระท�ำการรบกวนชาวบ้านอย่างเด็ด
ขาด ท�ำให้ทงั้ ชาวบ้านและโจรอยูก่ นั ได้
อย่างไม่ตอ้ งหวาดระแวงกัน และพึง่ พา
อาศัยช่วยเหลือกันในทีส่ ดุ (แสงเพชร,
๒๕๔๐, น. ๓๔-๓๕)
เมือ่ สถานการณ์ภายในประเทศ
พม่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บรรยา
กาศแวดล้อมไปด้วยการรบราฆ่าฟัน
กันระหว่างกลุ่มชน แม้แต่ในหมู่คน
พม่าด้วยกันเองก็เกิดความแตกแยก
มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย
ท�ำให้เกิดการปราบปรามถึงขัน้ เสียชีวติ
จ�ำนวนมากอยู่เนืองๆ ขบวนการกู้ชาติ
มอญเองก็ ต ้ อ งการให้ ท ่ า นไปพั ก จ� ำ
พรรษาด้วย เพื่อเป็นดั่งโล่พระธรรม
เช่นเดียวกับพระสงฆ์มอญอีกหลายรูป
ที่นอกจากปฏิบัติกิจทางสงฆ์แล้วก็ยัง
เทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เห็น
ถึงความโหดร้ายของรัฐบาลทหารพม่า
เพื่อรวมก�ำลังกันกู้ชาติมอญ เหล่านี้
ท�ำให้พระอุตตมะสลดสังเวช เกิดความ
เบื่อหน่ายบรรยากาศแห่งไฟสงคราม
ที่ลุกลามเวียนวนไม่จบสิ้น
พ.ศ. ๒๔๙๒ พระอุ ต ตมะ
ตัดสินใจจากบ้านเกิด มุ่งหน้ามาทาง
ประเทศไทย ก่อนจะผ่านไปยังกัมพูชา
และลาว เพื่อหาที่สงบบ�ำเพ็ญเพียร
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ภาวนา ปรากฏว่าเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวพา
กันโศกเศร้าเสียใจ ไม่ต้องการให้ท่าน
จากไป ร้องไห้ด้วยความอาลัยรัก พระ
อุตตมะได้กล่าวถ้อยค�ำให้สติกับญาติ
โยมและผูน้ ำ� กองก�ำลังทัง้ หลายว่า ท่าน
ไม่ตอ้ งการตกเป็นเครือ่ งมือ หรือมีสว่ น
สนับสนุนให้เกิดการรบราฆ่าฟันกัน
ไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้น “เครื่องแบบของ
อาตมาและพวกกู้ชาติมันคนละสี การ
ไปของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น”
(แสงเพชร, ๒๕๔๐, น. ๗๗-๗๘) และ
ท้ายที่สุด พระอุตตมะก็ปักหลักอยู่ใน
ประเทศไทยจนสิ้นอายุขัย
ประวัติการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ เจ้าอาวาสวัดวังก์
วิเวการาม (วัดเดิม)
พ.ศ. ๒๕๐๕ เจ้าอาวาสวัดศรี
สุวรรณาราม (วัดนิเถะ)
พ.ศ. ๒๕๐๙ พระกรรมวาจา
จารย์
พ.ศ. ๒๕๑๑ พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เจ้าคณะต�ำบล
หนองลู
พ.ศ. ๒๕๑๓ เจ้าอาวาสวัดวังก์
วิเวการาม (ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๒๕ รักษาการเจ้าคณะ
อ�ำเภอสังขละบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖ เจ้าคณะอ�ำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประวั ติ ก ารรั บ พระราชทาน
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทาน
สมณศักดิเ์ ป็นพระครูสงั ฆรักษ์อตุ ตมะ
ฐานานุกรมในพระราชวิสทุ ธิเวที (บุญ
มา คุณสมฺปนฺโน) วัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทาน
สมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระครู สั ญ ญาบั ต ร
เจ้าคณะต�ำบลชัน้ โท ฝ่ายวิปสั สนาธุระ
ที่ พระครูอุดมสิทธาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทาน
สมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระครู สั ญ ญาบั ต ร
เจ้าคณะต�ำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนา
ธุระที่ พระครูอุดมสิทธาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รบั พระราชทาน
สมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระราชาคณะชั้ น
สามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระอุดม
สังวรเถร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการถวาย
สมณศักดิเ์ กียรติคณ
ุ โดยมหาสังฆสภา
สยามวงศ์ มหานิกายประเทศศรีลังกา
โดยสมเด็จพระสังฆราชสิริมัลวัตตะ
อนั น ทมหานายกเถระ ได้ ป ระกาศ
ถวายสมณศักดิ์ที่ “พหุชนมนานันท
นิยปูชิตะ” เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า
“พระอุดมสังวรเถระ ได้เป็นผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ ในด้านการศึกษาวิปัสสนา
จารย์ การสงเคราะห์สงั คม การศาสนา
และวัฒนธรรม อย่างดียิ่งแก่ประเทศ
ไทยตลอดแก่ชาวโลกทัว่ ไป” และมอบ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ กั บ หน่ อ พระศรี
มหาโพธิ ที่ อั ญ เชิ ญ มายั ง ประเทศ
ไทย ประดิษฐานไว้ ณ วัดวังก์วิเวกา
ราม ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั พระราชทาน
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช
ฝ่ายวิปสั สนาธุระที่ พระราชอุดมมงคล
พหลนราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการถวาย
พัดยศโดยรัฐบาลเมียนมาร์ เมื่อวันที่

๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๐ ที่ “อภิ ธ ช
อั ค คมหาสั ท ธั ม มโชติ ก ” ชั้ น สู ง สุ ด
ของภิกษุสงฆ์เมียนมาร์สายการเผยแผ่
(ผู้ประกาศพระสัจธรรม)
ช่วงเวลาที่พระอุตตมะเดินทาง
เข้าสู่ประเทศไทยครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ.
๒๔๙๒ นั้น ท่านมีอายุได้ ๓๙ ปี เวลา
นั้นพม่าเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๑ นายพล
อองซาน ในฐานะตั ว แทนฝ่ า ยพม่ า
พร้อมตัวแทนชนกลุ่มน้อยต่างๆ ใน
พม่า ซึ่งเข้าร่วมประชุมสนธิสัญญา
ปางโหลง (Panglong Agreement)
ณ เมืองปางโหลง รัฐฉาน เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ สาระส�ำคัญ
คือ “ชนทุกชาติและชนเผ่าจะร่วมกัน
เพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชด้วยกัน ช่วยกัน
จรรโลงและผนึกก�ำลังกันในการพัฒนา
ชาติ และเมื่อได้รับเอกราชแล้วครบ
๑๐ ปี ของสัญญานี้ แต่ละชาติก็จะ
สถาปนาประเทศเอกราชของตนเอง...”
(จ�ำลอง ทองดี, ๒๕๓๘, น. ๖๗) ซึ่งใน

๑๓ ๘๔ ปี หลวงพ่ออุตตมะ โดยศิษยานุศิษย์
ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง
๑๔ อุตตมะ โดยวัดวังก์วิเวการาม ส�ำนักพิมพ์
วัฒนกูลกรุ๊ป

การประชุมรัฐสภาวันแรกภายหลังการ
เลือกตั้งนั้นเอง ที่ นายพล อองซาน
ถูกสังหารในที่ประชุม จากนั้นอ�ำนาจ
ก็ เ ปลี่ ย นมื อ ไปสู ่ ก องทั พ พม่ า สนธิ
สัญญาถูกฉีกทิ้ง แกนน�ำชนกลุ่มน้อย
ต่ า งๆ ถู ก ติ ด ตามจั บ กุ ม คุ ม ขั ง และ
สังหาร พวกเขาจึงพากันเข้าป่า จับอาวุธ
จัดตั้งกองก�ำลังของตนเพื่อปลดแอก
ตนเองจากการปกครองของรั ฐ บาล
ทหารพม่า และนับจากวันนั้นถึงวันนี้
ประเทศพม่าทีเ่ ปลีย่ นชือ่ เป็นเมียนมาร์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็ยังคงก้องดังด้วย
เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างชนกลุ่ม
น้อยกับกองทัพพม่าไม่เว้นแต่ละวัน
แรกเริม่ ทีเ่ ดินทางมาถึงประเทศ
ไทยนัน้ พระอุตตมะได้พบกับญาติโยม
ซึ่ง เป็นคนมอญอ� ำ เภอพระประแดง
สมุทรปราการ มีอาชีพท�ำเหมือง ต้อง

การสร้างกุฏถิ วายให้ทา่ นจ�ำพรรษาอยูท่ ี่
บ้านอีต่องใกล้กับเหมืองของตน แต่
ท่านปฏิเสธ เนือ่ งจากเกรงจะขัดต่อกฎ
ระเบียบของทางการไทย จึงขออนุญาต
จากพระผู้ใหญ่ในพื้นที่ปกครองต�ำบล
ปิลอ็ ก ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้อยูจ่ ำ� พรรษา
ทีว่ ดั ท่าขนุน อ�ำเภอทองผาภูมิ กาญจน
บุรี กับหลวงพ่อไตแนม พระสงฆ์ชาว
กะเหรี่ยงซึ่งอุปสมบทจากวัดเกลาสะ
เช่นเดียวกัน
ต่อมาพระอุตตมะมีโอกาสได้
พบคนมอญเมืองไทยที่มาจากชุมชน
มอญในจังหวัดต่างๆ และได้รับนิมนต์
ไปจ�ำพรรษายังวัดบางปลา อ�ำเภอเมืองฯ
สมุทรสาคร พรรษาหนึ่ง หลังเดินทาง
กลับเพือ่ มาจ�ำพรรษายังวัดท่าขนุนตาม
เดิม หลวงพ่อไตแนมได้ขอให้ท่านไป
จ�ำพรรษาที่วัดปรังกาสีซึ่งเป็นวัดร้าง
เนื่องจากย่านนั้นมีชาวกะเหรี่ยงอาศัย
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ทว่าวัดไม่มพี ระสงฆ์
จ�ำพรรษาแม้แต่รูปเดียว พระอุตตมะ
จึงได้รว่ มกับก�ำนันชาวกะเหรีย่ ง นิมนต์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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พระกะเหรี่ยงจากวัดตลอดย่านลุ่มน�้ำ
แควน้อยและแควใหญ่ได้ทงั้ สิน้ ๔๒ รูป
มาอยู่ปริวาสที่วัดปรังกาสีเป็นเวลา ๙
วัน ๙ คืน หลังจากนั้นก็สร้างกุฏิและ
เจดีย์ขึ้น นิมนต์พระกะเหรี่ยงมาจ�ำ
พรรษาที่วัดปรังกาสี ๓ รูป และสอน
ภาษามอญให้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อมา
เมือ่ วัดปรังกาสีของชาวกะเหรีย่ ง
เข้ารูปเข้ารอยแล้ว พระอุตตมะได้เดิน
ทางไปเยี่ยมเยียนและพักจ�ำพรรษายัง
ชุมชนมอญในเมืองไทยแห่งอื่นๆ เช่น
บ้านเกาะ อ�ำเภอโพธาราม ราชบุรี บ้าน
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เจ็ดริ้ว อ�ำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
เป็นต้น จากนั้นราว พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มี
ชาวมอญจากบ้านเมาะกะเนียง บ้าน
เดิมของหลวงพ่อทีถ่ กู ทหารพม่ากวาด
ล้างท�ำลายบ้านเรือนและอพยพเข้า
ไทยจ�ำนวนมาก มีผนู้ มิ นต์ทา่ นไปเยีย่ ม
ให้ก�ำลังใจ ท่านจึงพาชาวมอญเหล่า
นั้นไปอาศัยอยู่รวมกัน โดยสร้างขึ้น
เป็นหมู่บ้านวังกะ (ปัจจุบันจมอยู่ใต้น�้ำ
ภายหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลมเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๗) ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ได้สร้างส�ำนักสงฆ์วงั ก์วเิ วการามขึน้ ใน
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นศูนย์กลางชุมชน นับ

เป็นจุดก�ำเนิดของชุมชนมอญในต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี
มาจนถึงทุกวันนี้
ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ สถานการณ์
การสู ้ ร บในพม่ าก็ ยั งด� ำ เนิ น ไปอย่า ง
ดุเดือด ส่วนใหญ่เป็นความพยายาม
ของรัฐบาลทหารพม่าในการปราบปราม
ชนกลุ่มน้อยให้เด็ดขาด ขณะเดียวกัน
ชนกลุม่ น้อยต่างๆ ก็ได้มกี ารรวมก�ำลัง
กันต่อสู้ โดยเฉพาะในกรณีของมอญ
กับกะเหรี่ยง พรรคสหแนวร่วมมอญ
(Mon United Front) หรือ MUF ได้
จับมือกับกลุม่ สหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง
(The Karen National Union)
และพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ พ ม่ า ภายใต้
ชื่อ คณะกรรมการร่วมแห่งไตรพรรค
(Jointed Executive Committee of
Three Parties) เพื่อต่อต้านรัฐบาล
ทหารพม่า
เดิ ม ที นั้ น กะเหรี่ ย งไม่ เ คยมี
ประวัตศิ าสตร์ปกครองตนเองในระดับ
รัฐมาก่อน แม้จะมีความพยายามยื่น
เรื่องขอต่ออังกฤษที่ปกครองพม่าอยู่
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ เพือ่ ขอตัง้ รัฐกะเหรีย่ ง
หรือประเทศกอธูเลย์ (Kawthulay)
อังกฤษตอบปฏิเสธ ด้วยเหตุผลข้างต้น
และพืน้ ทีท่ กี่ ะเหรีย่ งเรียกร้องขอตัง้ ขึน้
เป็นรัฐนั้นก็กินพื้นที่กว้างใหญ่ครอบ
คลุมอาณาจักรมอญในอดีตเกือบทั้ง
หมด แม้กระทั่งเมืองหงสาวดี (ดุลย
ภาค ปรีชารัชช. ผ่ารัฐกะเหรีย่ ง : ประวัติ
ศาสตร์และการปฏิวัติชิงดินแดน. [อิน
เตอร์เน็ต]. ๑ กันยายน ๒๕๕๗. สืบค้น
เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. https://
blogazine.pub/dulyapak/post) โดย
ทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริง

แล้วเป็นแผ่นดินมอญ อังกฤษจึงได้
แนะน�ำว่า หากกะเหรีย่ งจะขอแผ่นดิน
หรือเรียกร้องเอกราชนั้น คงจะต้องมี
มอญร่วมด้วย ซอ บา อู คยี ประธาน
สหภาพกะเหรี่ยงในเวลานั้นจึงได้เข้า
หารือกับผู้แทนมอญเพื่อร่วมเป็นพันธ
มิ ต ร เป็ น ที่ ม าของการลงนามสนธิ
สัญญาร่วมกัน ๔ ประการ ระหว่างมอญ
และกะเหรี่ ย ง เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม
๒๔๙๑ (จ�ำลอง ทองดี, ๒๕๒๙, น. ๑๙๑๑๙๒) จากการด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี
กลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ท� ำ ให้ ก ะเหรี่ ย งสามารถสถาปนารั ฐ
กะเหรี่ยงขึ้นได้ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ขณะ
ที่ ม อญนั้ น กว่ า จะมีรัฐ มอญได้ก็ต ้อง
สูญเสียทหารและพลเรือนบริสุทธิ์ไป
จ�ำนวนมาก ก่อนที่รัฐบาลทหารพม่า
จะติดต่อขอเจรจาในทางลับกับกลุ่ม
มอญ ยอมตามข้อเรียกร้องให้มีการ
จัดตั้งรัฐมอญ (Mon State) ขึ้น โดย
บรรลุข้อตกลงเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๐๑ (อานนท์ ปุณฑริกาภา, เรียบ
เรียงโดย สุนทร ศรีปานเงิน, ๒๕๔๒,
น. ๒๓๑) ส่วนรัฐมอญในกระดาษที่
ไม่มีอ�ำนาจปกครองตนเองกระทั่งทุก
วันนี้ ผ่านการประวิงเวลา กระทั่งได้
รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
หรือในอีก ๑๗ ปีถัดมา อย่างไรก็ตาม
กองทั พ มอญและกะเหรี่ ย งก็ ไ ด้ จั บ
มือเป็นพันธมิตรในอันที่จะต่อสู้เรียก
ร้ อ งเอกราชจากรั ฐ บาลทหารพม่ า
ร่วมกันนับแต่นั้นมา ก่อนที่กองทัพ
กะเหรี่ยงจะมีความเข้มแข็งดีวันดีคืน
และสนธิสัญญาที่ลงนามร่วมกันเมื่อ
เดือนสิงหาคม ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็เป็น
อันโมฆะไปโดยปริยาย

ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อตอนที่พม่า
ได้ รั บ เอกราชจากอั ง กฤษนั้ น มี รั ฐ
กะเหรี่ยงเกิดขึ้นแล้ว แม้จะไม่ได้พื้นที่
ตามที่เรียกร้องทั้งหมดก็ตาม และใน
เวลานัน้ กะเหรีย่ งยังคงอยูเ่ คียงข้างกับ
มอญ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ พม่าได้
เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พม่า” เป็น
“เมียนมาร์” นัยว่าเพื่อให้ชาวโลกเห็น
ว่ารัฐบาลทหารพม่ามีความพยายาม
เปลี่ยนแปลงตนเอง ยอมรับในความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์ของพม่าที่มีอยู่
อย่างหลากหลาย และเพื่อให้ “เมียน
มาร์” เป็นประเทศของทุกกลุ่มชนเผ่า
ชาติพันธุ์ มิใช่เฉพาะแต่ “เผ่าพม่า”
เท่ า นั้ น ซึ่ ง ท่ า ที ที่ อ อกมาดู เ หมื อ น
พม่าพยายามจะเจรจาสันติวิธีกับชน
กลุ่มน้อย แต่ในทางปฏิบัติกลับเพิ่ม
ความเข้มข้นในการกวาดล้างกองก�ำลัง
ชนกลุ่มน้อย อย่างกรณีสมรภูมิด่าน
เจดีย์สามองค์ที่กองทัพพม่าเข้าโจมตี
ท�ำลายล้างฐานที่มั่นและเผาบ้านเรือน
ประชาชนมอญอย่างราบคาบ (พิสัณห์
ปลัดสิงห์, ๒๕๒๗, น. ๑๗-๒๓) หลัง
จากนัน้ พม่าได้ใช้วธิ กี ารแยกเจรจา จูงใจ
ให้ท�ำสงครามหรือวางเฉยต่อกลุ่มที่
เป็ น พั น ธมิ ต รของตน แลกกั บ ผล
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง จนท�ำให้
มอญกับกะเหรี่ยงแตกคอกันในที่สุด
เมื่อมอญขาดพันธมิตรอย่างกะเหรี่ยง
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ที่มั่นกองทัพ
พรรครัฐมอญใหม่ แขวงเมืองเจดีย์
สามองค์ถูกตีแตกใน พ.ศ. ๒๕๓๓
(พรพิมล ตรีโชติ, ๒๕๔๒, น. ๑๒๐)
โดยเฉพาะเมื่ อ กองก� ำ ลั ง มอญหมด
หน้าที่ในฐานะรัฐกันชน ท�ำให้กองทัพ
พม่าเคลื่อนก�ำลังเข้าโอบล้อมโจมตี

กองทัพมอญ “จากฝั่งไทย” (พิสัณห์
ปลัดสิงห์, ส�ำนักข่าวสารมอญ, ๒๕๕๘,
สัมภาษณ์)
ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑
หลังจากหลวงพ่ออุตตมะได้สร้างส�ำนัก
สงฆ์วังก์วิเวการาม ต�ำบลหนองลู กิ่ง
อ�ำเภอวังก์วเิ วการาม (อ�ำเภอสังขละบุรี
ในปั จ จุ บั น ) แล้ ว ชาวกะเหรี่ ย งได้
นิมนต์หลวงพ่ออุตตมะไปจ�ำพรรษา
ที่วัดบีคลี่ เนื่องจากวัดไม่ได้รับการ
พั ฒ นา เจ้ า อาวาสรู ป เดิ ม ประพฤติ
ปฏิบตั ติ นไม่เหมาะไม่ควร และได้หลบ
หนีเข้าไปยังประเทศพม่า ชาวบ้าน
ศรัทธาในตัวหลวงพ่อแรงกล้า ยืนยันว่า
๑๕ พระราชอุดมมงคลพหลนราทร หลวงพ่อ
อุตตมะ โดย สมชาย ชิตานุวัตร์ เฉลิมชัย ธ�ำรง
วงศ์วิทย์ และทีมงานเฉพาะกิจ ส�ำนักพิมพ์
วีทีเอส. บุ๊คเซ็นเตอร์
๑๖ พระราชอุ ด มมงคล วั ด วั ง ก์ วิ เ วการาม
กาญจนบุรี “อุตตมะรัมโภ จากโมกกะเนียง
มหาเถราจารย์ ผู ้ เ กรี ย งไกรแห่ ง ปั จ ฉิ ม ทิ ศ
ประเทศไทย” โดยส�ำนักพิมพ์ลานโพธิ์
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ต้องเป็นท่านเท่านัน้ หากส่งลูกศิษย์ไป ๒ ชาติเป็นลูกศิษย์ของท่าน ขอให้ มอญต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นข้าวร้อย
พวกเขายอมเดิ น ทางไกลมาท� ำ บุ ญ กะเหรี่ยงแบ่งปันที่ดินท�ำกินให้มอญ ละ ๕ โดยให้เหตุผลกับกะเหรี่ยงว่า
ที่ส�ำนักสงฆ์วังก์วิเวการามดีกว่า ท�ำให้ ซึง่ หนีรอ้ นมาพึง่ เย็น กะเหรีย่ งร้องทุกข์ “ดีกว่าปล่อยให้ทดี่ นิ ไว้เปล่าประโยชน์
หลวงพ่ อ ต้ อ งยิ น ยอมตามศรั ท ธา ว่า มอญเข้ามาบุกรุกแผ้วทางไปก่อน หากใครไม่จ่ายให้ไล่ออกไป” เป็นอัน
ไปอยู่จ�ำพรรษา พร้อมทั้งน�ำช่างฝีมือ แล้วโดยไม่ได้ขออนุญาต กะเหรี่ยงจะ ยุติข้อพิพาท จากที่เคยทะเลาะเบาะ
ชาวมอญไปช่ ว ยซ่ อ มสร้ า ง กระทั่ ง ท�ำอย่างไรได้ หลวงพ่อจึงว่า “เพราะ แว้ ง กลั บ สามั ค คี แ น่ น เหนี ย วยิ่ ง ขึ้ น
วั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาลุ ล ่ ว ง ศรั ท ธา ว่ากะเหรี่ยงทิ้งให้ที่ดินรกร้าง มอญจึง กว่าเดิม (อรวรรณ ทับสกุล, ๒๕๔๗,
ญ า ติ โ ย ม ก ลั บ ม า ดั ง เ ดิ ม
น. ๓๓) ดังจะเห็นว่าต่อมาใน
ติ ด ตามด้ ว ยวั ด ปิ ล็ อ กคี่ ใ นปี
พ.ศ. ๒๕๑๗ หลวงพ่ออุตตมะได้
เดี ย วกั น วั ด สะเนพ่ อ ง ใน
รวบรวมชาวมอญสร้างสะพาน
พ.ศ. ๒๕๐๒ วัดทิไล่ป้า วัดมี
ซึ่ ง เรี ย กกั น ติ ด ปากทุ ก วั น นี้ ว ่ า
เซิง วัดจะเตอะ และวัดเกริง
“สะพานมอญ” หรือ “สะพาน
สะเดา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ จาก
อุตตมานุสรณ์” เพื่อประโยชน์
นั้ น ชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นห้ ว ย
ใช้สอยร่วมกันทัง้ มอญ กะเหรีย่ ง
มาลัย ก็มาขอบารมีหลวงพ่อ
มุสลิม และไทย ใช้ข้ามไปมา
ในแบบเดียวกัน เพือ่ การบูรณ
หาสู่ติดต่อค้าขายกันนั้น นอก
ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ห้ ว ยมาลั ย ใน
จากชาวมอญบ้านวังกะแล้ว ชาว
พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงกล่าวได้ว่าวัด
กะเหรี่ยงจ�ำนวนมากก็ได้ร่วม
เก่าดัง้ เดิมในอ�ำเภอสังขละบุรี
ลงแรงก่อสร้างสะพานดังกล่าว
เกื อ บทั้ ง หมดล้ ว นผ่ า นการ
ด้วยยินดีและเต็มใจ
บูรณปฏิสังขรณ์โดยหลวงพ่อ
ด้วยความที่ชุมชนมอญ
อุตตมะ รวมทั้งวัดใหม่ที่สร้าง
และกะเหรี่ยงในอ�ำเภอสังขละ
โดยหลวงพ่อและสานุศษิ ย์อกี ๑๗ วีซีดี สารคดี พระราชอุดมมงคล หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตโม โดย บุรีอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดน
มูฟวี่ส์พลาซ่า (Movies Plaza)
จ�ำนวนมาก
จึงมีทหารของทุกกลุม่ กองก�ำลัง
อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มาแผ้วถาง ให้คิดดูว่า กะเหรี่ยงจะ ทั้งไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง เข้ามา
ได้เกิดเหตุพิพาทเรื่องที่ท�ำกินระหว่าง เก็บที่ดินรกๆ ไว้หรือจะเก็บศัตรูไว้...” ในพื้นที่ หรือลาดตระเวนออกนอก
คนมอญกับกะเหรี่ยง ในเขตอ�ำเภอ จากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวถึงความเป็น เขตพื้นที่ของตน ท�ำให้เกิดการกระทบ
สังขละบุรี เนื่องจากมีชุมชนบ้านเรือน มาเมื่อสมัยโบราณ ที่ทั้ง ๒ ชนชาติ กระทั่ง เป็นชนวนให้เกิดการสู้รบกัน
ใกล้ชดิ ติดกัน เมือ่ มอญต้องการบุกเบิก สามัคคีเป็นพี่น้องกัน ช่วยเหลือกัน บ่อยครั้ง และต่างฝ่ายก็มุ่งประเด็นมา
แผ้วถางป่ารกร้างขยายที่ท�ำกิน ทว่า มานับพันปี กะเหรี่ยงจึงยินยอมให้ ทีห่ ลวงพ่ออุตตมะว่าเป็นหัวขบวนการ
กะเหรีย่ งซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าว มอญท�ำกินในทีด่ นิ เหล่านัน้ ได้ แต่สทิ ธิ กูช้ าติ มีสว่ นสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
มาก่อน อ้างว่าทีด่ นิ นัน้ เคยเป็นทีท่ ำ� กิน ในที่ดินยังคงเป็นของกะเหรี่ยง ต่อมา ซึ่งหลวงพ่อก็ได้ย�้ำกับทุกคนที่มาหา
ของกะเหรีย่ งมาตัง้ แต่สมัยปูย่ า่ ตาทวด คนมอญแต่ละรายได้ขยายพื้นที่ไร่นา เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทหารไทย พม่า
แม้จะไม่มีเอกสารสิทธิก็ตาม หลวง เพิ่มขึ้นกว้างขวางกว่ากะเหรี่ยง และ กะเหรี่ยง หรือมอญ โดยไม่มีการพูด
พ่ออุตตมะเกรงว่าทั้ง ๒ ฝ่ายจะเป็น ท�ำนาได้ข้าวมากกว่า กะเหรี่ยงจึงเข้า ถึงการเมือง “เราคิดอย่างเดียว จะท�ำ
ศัตรูต่อกัน จึงเกลี้ยกล่อมให้คนทั้ง ร้องเรียน หลวงพ่อได้ตัดสินให้คน อย่างไรให้วดั เป็นศูนย์กลางของศาสนา
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ดึงคนให้เข้าใจธรรม สนใจพุทธศาสนา
ให้มากๆ เพราะวัดเป็นของกลางของ
ทุกคนทุกศาสนา”
และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อหลวงพ่อ
อุตตมะไปสร้างศาลาตรงเจดียส์ ามองค์
ฝั่งพม่า ส�ำหรับให้ผู้ที่เดินทางมาแสวง
บุ ญ ที่ มี ม ากขึ้ น ทุ ก ขณะได้ พั ก อาศั ย
แต่ก็มีข่าวมาจากฝ่ายตรงข้ามว่า สร้าง
ให้พวกมอญกู้ชาติพักอาศัย แต่ท่าน
ไม่ได้ใส่ใจ กระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๑๑ มีคณะธรรมทูตจากกรุงเทพฯ
น�ำโดยท่านเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์มา
เยี่ ย มท่ า นที่ สั ง ขละบุ รี ท่ า นจึ ง ถื อ
โอกาสท� ำ บุ ญ ศาลาที่ เ พิ่ ง สร้ า งเสร็ จ
และตั้งชื่อศาลาหลังนี้ว่า “ศาลาธรรม
โกษาจารย์” เมือ่ คณะธรรมทูตเดินทาง
มาถึงก็ได้เริ่มท�ำพิธีสวดมนต์ ปรากฏ
ว่ามีกลุ่มคนติดอาวุธครบมือเข้าล้อม
ศาลา หลวงพ่อทราบว่าเป็นขบวนการกู้
ชาติ ทีม่ ที งั้ มอญและกะเหรีย่ ง หัวหน้า
ชุดคนกลุ่มนั้นถามขึ้น “ใครมาสร้าง
ศาลาไว้” ตามด้วย “ที่นี่เป็นเขตพม่า
สร้างได้อย่างไร” เมือ่ ได้คำ� ตอบว่า “เรา
สร้างศาลาให้คนอยูแ่ ละเป็นประโยชน์
แก่ผู้คน...” ยังคงมีค�ำถามต่อ “ถาม
จริงๆ เถอะหลวงพ่อ ศาลานี้เป็นของ
ใคร” และได้รับค�ำตอบว่า “ไม่มีของ
ใคร...มอญ กะเหรี่ยง พม่า ไทย มา
พักได้ทั้งนั้น” สิ้นค�ำตอบ หัวหน้ากู้
ชาติก็หมดค�ำถามและถอนก�ำลังออก
ไปโดยสงบ จากนั้นพิธีท�ำบุญก็ด�ำเนิน
ต่ อ ไปจนจบ (แสงเพชร, ๒๕๔๐,
น. ๑๑๖-๑๑๗)
หลวงพ่ออุตตมะไม่เพียงเป็นผู้
เจนจบในพระไตรปิฎก เป็นเลิศในทาง
ธรรม ในฐานะผู้ค�้ำจุนพระพุทธศาสนา

เท่านั้น ท่านยังเป็นผู้มีบทบาทในทาง
โลก ในการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณที่
ไม่เฉพาะแต่ชาวมอญเท่านัน้ แต่เป็นที่
พึง่ ของผูค้ นทุกชาติ สลายอคติทางเชือ้
ชาติ และยังสามารถเจรจากับผูค้ ดิ ต่าง
ไม่ว่าผู้ที่มีอาชีพฆ่าคนอย่างขบวนการ
กู้ชาติ หรือคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตรงข้าม
รัฐบาล ที่ส�ำคัญคือ งานในฐานะพระ
นักพัฒนา ได้แก่ การสร้างวัด ถนน
สะพาน ตลอดจนโรงพยาบาล และ
โรงเรียน เพื่อการสร้างคน หลวงพ่อ
อุตตมะจึงได้รับสมญานามจากบุคคล
และกลุ ่ ม บุ ค คลหลากหลาย เช่ น
“อหิงสาบนเส้นทางธรรม” “เทพเจ้า
ของชาวมอญ” “มหาวัชระแห่งรามัญ”
“หลวงพ่อใหญ่ของชาวมอญ” และ
“เทพเจ้าแห่งลุ่มน�้ำสามประสบผู้สยบ
ทัพมอญ-กะเหรี่ยง” เป็นต้น ภาพ
หลวงพ่ออุตตมะที่ปรากฏบนสื่อทุก
แขนง มักให้ภาพหลวงพ่อในฐานะพระ
เกจิเถระผู้ใหญ่ มีวัตรปฏิบัติปฏิปทา
น่าเลื่อมใส และยิ้มในหน้ามิเคยขาด
หลวงพ่ออุตตมะมิได้เป็นเพียง
แต่เทพเจ้าของชาวมอญเท่านัน้ หาก
แต่เป็นเทพเจ้าของผู้คนทุกเชื้อชาติ
ทั้งมอญ ไทย กะเหรี่ยง พม่า และ
มุสลิม การมรณภาพของท่านจึงมิใช่
การจบสิ้น เพราะสิ่งที่ท่านปฏิบัติมา
ตลอดชีวิตของท่านนั้นยังคงแจ่มชัด
เป็นดั่ง “อุตตมานุสรณ์” แห่งเมตตา
ธรรมที่ ป รากฏเป็ น ครรลองน� ำ ทาง
ของมวลมนุ ษ ยชาติ ต ราบนานเท่ า
นาน
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ใครที่นิยมอาหารภาคกลางรส
เผ็ดร้อนจัดๆ คงชอบกินแกงป่ากัน
ทุกคนนะครับ รสเผ็ดของพริกและ
สมุนไพรจ�ำนวนมากในเครื่องปรุงช่วย
ให้ เ จริ ญ อาหาร กิ น ข้ า วกิ น ขนมจี น
ได้มาก และถึงคนครัวจะจ�ำเป็นต้อง
แกงกั บ เนื้ อ สั ต ว์ อ ะไรที่ มี ก ลิ่ น สาบ
แรงสักหน่อย กลิ่นนั้นก็จะถูกสาปให้
คลายหายไปด้วยความฉุนร้อนแรงของ
เครือ่ งปรุงน�ำ้ พริกแกงป่าอย่างแน่นอน
นิยามของแกงป่าในปัจจุบัน ทั้ง
ทีเ่ ป็นความเห็นของบุคคล หรือเนือ้ หา
ในต�ำราอาหาร ส่วนใหญ่สอดคล้อง
คล้ายคลึงกับที่อธิบายโดยวิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี ว่า “...แกงป่า เป็น

พยายามจะลากไปว่า “ป่า” ในแกง
ป่า คือค�ำที่กร่อนเสียงและรูปมาจาก
“ปากะ” หรือ “ปาก์” หมายถึงวิชา
กับข้าว - ปากะศิลป์นั่นเอง และที่
เรียกดังนี้ เพราะผู้อธิบายเห็นไปว่า
แกงป่า(ก์) นั้นเป็นแกงที่ไม่ใช้กะทิ ไม่
ใช้น�้ำมันใดๆ ในการปรุง ดังนั้นจึงปรุง
ยาก ผู้ปรุงได้อร่อยมีน้อยตัว จึงเรียก
ขานเชิงยกย่องว่าเป็น “แกงปาก์” นาน
เข้าก็กร่อนเหลือแค่แกงป่าไป
บันทึกไว้ให้ลองพิจารณากันดู
นะครับ
............
เมื่อลองก�ำหนดขอบเขตวัฒน
ธรรมแกงป่าแล้วก็พบว่าครอบคลุม

แกงป่า

การเสาะหาความหลากหลาย
กฤช เหลือลมัย

แกงแบบไม่ใส่กะทิ นิยมใส่เครื่องเทศ
จ�ำนวนมากเพือ่ ปรุงกลิน่ รส โดยเฉพาะ
เพือ่ ดับกลิน่ คาวหรือกลิน่ สาบของเนือ้
สัตว์...” ส่วนที่มาและความหมาย มัก
เหมารวมไปว่ า เป็ น แกงที่ อ อกแนว
“ป่าๆ” ไม่ใช่แกงในบ้านในเมือง นัยยะ
นี้ นั บ ว่ า น่ า สนใจนะครั บ ดั ง จะขอ
อธิบายอีกครั้งข้างหน้า
ส�ำนวนที่ฟังหวือหวาหน่อย ซึ่ง
ผมเคยได้ยินมานานแล้ว คือมีความ
เครื่องเคราแกงป่าแบบหนึ่งที่มักพบเห็นทั่วไป
ในร้านอาหารปัจจุบันนี้ ก็มีพริกแกงที่ไม่เข้า
เครื่องเทศมากนัก รสเผ็ดจัดด้วยพริกแห้งและ
พริกไทย นอกนั้นก็มีเนื้อสัตว์ รากกระชาย
ซอย มะเขือ พริกชี้ฟ้าหั่น เม็ดพริกไทยอ่อน
และใบกะเพรา

เขตภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกนะครับ เอาเท่าที่รู้จักหน้า
ค่าตากันดี ก็เช่นแกงป่าเมืองกาญจน์
ราชบุรี แกงป่าแถบจันทบุรี ระยอง
ตราด การจะแยกแยะแกงป่าเหล่านี้
สามารถพิจารณาจากการเลือกใช้วัตถุ
ดิบเครื่องปรุงเป็นอันดับแรก กล่าว
คือ กาญจนบุรีและราชบุรีเป็นพื้นที่
ชายแดนติดเทือกเขาตะนาวศรี ที่มี
พริกขี้หนูเม็ดเล็กยาว ผิวตะปุ่มตะป�่ำ
(พริกกะเหรี่ยงชนิดเม็ดยาว) ที่เผ็ด
หอมแทบจะที่สุดในบรรดาพริกขี้หนู
พันธุ์พื้นเมืองด้วยกัน ทั้งยังมีกะเพรา
พันธุ์ฉุนมากๆ อีกด้วย นอกจากนี้ การ
เลือกใช้มะเขือขื่นเป็นผักใส่แกง ก็
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

57

ท�ำให้ได้รสขื่นนวลคุมความนัวของน�้ำ
แกงได้ดี ทัง้ สามอย่างนีค้ วบคุมก�ำหนด
กลิ่นและรสแกงป่าชายแดนตะวันตก
ให้ออกมาคล้ายคลึงกัน
ส่วนภาคตะวันออก แม้ไม่มพี ริก
ทีเ่ ผ็ดและกะเพราพันธุท์ ฉี่ นุ ร้อนเทียบ
เท่าภาคตะวันตก ทว่าการเจาะจงเลือกใช้
สมุนไพรหลายชนิดผสมในพริกแกง
เช่น หัวไพลสด ดอกผักชีไร่แห้ง ขิงแห้ง
หน่อเร่ว พริกไทยด�ำ หรือกระทั่งลูก
กระวานขาว ก็ท�ำให้ได้กลิ่นและรสฉุน
ร้อนอีกแบบหนึง่ ต่างออกไปอย่างชัดเจน
หากลองคิดเล่นๆ ถึงเรื่องชื่อ
ผมคิ ด ว่ า มั น น่ า สนใจตรงที่ ว ่ า แกง
ไทยส่วนมากมักตั้งชื่อตามสี หรือไม่ก็
รสชาติ เสมือนว่าเป็นค�ำขยาย “แกง”
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (เรื่องแกงนี้ คิดว่า
คงจะได้ขยายความในโอกาสต่อไป)
เช่น แกงส้ม แกงเหลือง แกงเผ็ด
แกงขม แกงร้วม แกงเขียวหวาน แกง
ขาวสับนก หรือไม่อย่างนัน้ ก็ตงั้ ตามวิธี
การท�ำ เช่น แกงอ่อม แกงคั่ว แกงผัด
น�้ำมัน ฯลฯ ดังนั้น ชื่อแกง “ป่า” ซึ่งมี
ค�ำขยายเป็นสภาพภูมปิ ระเทศจึงน่าจะ
บ่งบอกอะไรบางอย่าง
ผมอยากจะเดาว่า การตั้งชื่ออา
หารใดๆ น่าจะมีมลู เหตุมาจากต�ำแหน่ง
แห่งที่ ตลอดจนวัฒนธรรมของผูต้ งั้ นัน้
เป็นส�ำคัญ กรณีแกงป่านั้น หากเป็นผู้
ทีม่ นี วิ าสสถานอยูใ่ นป่า หรือใกล้ปา่ อยู่
แล้ว ท่านก็คงไม่ตั้งชื่อแกงของท่านว่า
แกงป่าเป็นแน่แท้ มีแต่คนทีไ่ ม่ได้อยูป่ า่
(และน่าจะมีส�ำนึกความรู้สึก “เหนือ
กว่าคนอยู่ป่า” ด้วย) เท่านั้นกระมัง
ที่จะตั้งชื่อแสดงนัยยะความเป็นอื่นได้
ชัดเจนเช่นนี้
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และคนๆ นั้ น ก็ น ่ า จะเป็ น คน
เมืองนั่นเอง
หากเราตั้งต้นพิจารณาร่องรอย
นี้ จ ากเอกสารเก่ า ก็ อ าจใช้ ห นั ง สื อ
ต�ำรับสายเยาวภา ของสายปัญญาสมา
คม เป็นตัวตัง้ ได้บา้ ง เพราะมีสตู ร “ไก่
ต้มป่า” ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดเครื่อง
ปรุง เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก
ไทย พริกมูลหนู เกลือ น�้ำปลา น�้ำ
มะนาว หอมเล็กแล้ว ค�ำว่า “ป่า” สูตร
ของ ม.ร.ว. หญิง ฉวีวรรณ สนิทวงศ์
ในส�ำรับนี้ ดูเหมือนจงใจจะแสดงนิยาม
ความดิบเถื่อน เลือกใช้เครื่องปรุงที่
ตรงไปตรงมา มิหน�ำซ�ำ้ ยังดูคล้ายต้มย�ำ
ในปัจจุบันมากกว่าสูตรต้มย�ำอื่นๆ ใน

เล่มเดียวกันด้วยซ�้ำ
อย่างไรก็ดี ต�ำราแม่ครัวหัวป่าก์
ของ ท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์ เล่ม
๕ (ฉบับพิมพ์ของส�ำนักพิมพ์ต้นฉบับ,
๒๕๕๔) ก็ปรากฏสูตร “ปลาดุกแกง
ป่า” ด้วย
(ขวา) แกงป่าส่วนใหญ่มกั ใส่ใบกะเพรา ซึง่ หาก
ได้พนั ธุท์ ฉี่ นุ และร้อน โดยเฉพาะกะเพราทีข่ นึ้ เอง
ตามธรรมชาติ ก็จะช่วยชูรสแกงป่าให้เผ็ดร้อน
ยิ่งขึ้น
(ล่าง) แกงป่าแบบทีค่ นไทยรูจ้ กั ดีในปัจจุบนั อาจ
เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแบบแกงไทยภาค
กลางได้ค่อนข้างชัดเจน คือเป็นแกงเนื้อสัตว์
ที่จงใจใช้กลิ่น รส และเนื้อวัตถุดิบของเครื่อง
ปรุงทีค่ อ่ นข้างฉุนร้อน กลบกลิน่ เนือ้ นัน้ ไปเกือบ
หมด จนบางครัง้ แทบไม่รสู้ กึ เอาเลยทีเดียว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่เน้นรสเผ็ดจัดๆ

ผมคิดว่า แวบแรกทีเ่ ราท่านเห็น
ชื่อสูตรนี้ คงจินตนาการไปถึงภาพที่
คล้ายๆ กันภาพหนึ่งแน่ๆ เลยนะครับ
แต่ช้าก่อน ผมขอคัดสูตรของท่านมา
ให้ดูกันชัดๆ ดังนี้
“...พริ ก ชี้ ฟ ้ า สดเมล็ ด เขี ย ว
กระชาย ตะไคร้ ข่า หัวเปราะหอม
ผิวมะกรูด กระเทียมลงครกต�ำเปนน�้ำ
พริก แต่อย่าให้เลอียดทีเดียว มะพร้าว
ปอกคั้นกะทิลงหม้อเคี่ยวให้แตกมัน
เอาน�้ำพริกละลายในกะทิเมื่อเดือดดี
แล้ว เนือ้ ปลาดุกล้างน�ำ้ ให้สะอาดเทลง
น�ำ้ เคยดีราดลง ใบผักชีฝรัง่ หัน่ เปนท่อน
สัน้ ๆ บันจุลง ชิมดูจดื เค็มตามชอบแล้ว
ยกลง หอมเจียวกระเทียมเจียวเอาไว้
โรยน่าเมื่อตักไปตั้งให้รับประทาน...”
ดู แ ล้ ว มั น มี อ ะไรเหมื อ นกั บ
“แกงป่าปลาดุก” ที่เรารู้จักกันทุกวัน
นี้ไหมล่ะครับ?
..............
วั ฒ นธรรมแกงป่ า จึ ง อุ ด มไป

ด้วยความหลากหลาย และคงมีเรื่อง
ให้ค้นคว้าต่อไปได้อีกมาก ผมคิดว่า
ค่อนข้างเป็นเรื่องยากแล้วนะครับ ที่
เราจะยังอธิบายแกงป่าด้วยความรู้ชุด
เดิมๆ เพราะนั่นเท่ากับเราเผลอไปกด
ทับ ตลอดจนสร้างความเป็นอื่น ความ
ไม่ใช่ของแท้ ให้กับแกงป่าใส่หางกะทิ
จางๆ แบบทีผ่ มเคยกินทีอ่ ทุ ยั ธานี แกง
ป่าเผ็ดจัดแต่น�้ำขลุกขลิกราวกับ “ผัด
น�้ำ” ที่ร้านริมคลองบ้านทวน อ�ำเภอ
พนมทวน กาญจนบุรี แกงป่าน�้ำแดงๆ
ใสๆ ใส่ใบโหระพา ทีร่ า้ นชือ่ ดังใจกลาง
กรุงเทพฯ แกงป่าผัดน�้ำมันที่แม่ท�ำให้
ผมกินตัง้ แต่เริม่ จ�ำความได้ หรือกระทัง่
แกงป่าใส่ผกั ชีฝรัง่ สูตรของท่านผูห้ ญิง
เปลี่ยน เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ฯลฯ ทั้ง
ที่ “ความจริงแท้” นั้นย่อมไม่เป็นอกา
ลิโก หรืออาจกระทั่งไม่เคยมีอยู่จริง
ด้วยซ�้ำไป
ส่วนสูตรแกงป่าทีผ่ มชอบท�ำกิน
บ่อยๆ เป็นการปรับประยุกต์เอาจาก

สูตรของหลายคนหลายแห่งมาประสม
ประสานกันนะครับ โดยต้องต�ำน�ำ้ พริก
แกงก่อน ประกอบด้วย พริกไทยด�ำ
กระเทียม หอมแดง พริกกะเหรี่ยง
แห้ง พริกขี้หนูสวนสดๆ ข่า ตะไคร้
ผิวมะกรูด ขมิ้นชันสด มะแขว่น ดอก
กะเพรา/ใบกะเพราแห้ง และกะปิ ต�ำ
ให้ละเอียดเข้ากันดี เอาละลายน�้ำใน
หม้อ ตั้งไฟจนเดือด จึงใส่เนื้ออะไรที่
อยากกินลงไป คะเนว่าเนื้อเกือบสุก
ได้ที่ ก็ทยอยใส่มะเขือขื่นและเมล็ด
ของมัน (ต้องผ่าซีก แช่น�้ำ บีบเอา
เมือกหุ้มเมล็ดสีเขียวๆ นั้นออกเพื่อ
แก้ขื่นก่อน) พริกชี้ฟ้า รากกระชาย
ซอย เม็ดพริกไทยอ่อน และใบกะเพรา
ฉุนๆ ตบท้าย
ใครจะปรุ ง รสเค็ ม ด้ ว ยเกลื อ
น�ำ้ ปลา กะปิดๆี หรือน�ำ้ บูดู ไตปลาดอง
ก็ได้ทั้งนั้นครับ แล้วแต่เราชอบเลยที
เดียว เครื่องปรุงรสอื่นๆ ก็เช่นกัน แต่
ส�ำหรับผมจะใส่แค่นำ�้ ปลาเท่านัน้ ด้วย
ประสงค์จะให้บรรดาเนื้อ มะเขือขื่น
พริก และใบกะเพราได้แสดงรสของ
มันออกมาอย่างเต็มที่
ลองหาแกงป่าแบบที่ชอบดูนะ
ครับ แล้วเวลาคุยกับใครเรื่องนี้ ก็ลอง
แลกเปลี่ยนสูตรกันดู ผมคิดว่าท่าที
การสนทนาเรื่องอาหารที่ต่างคนต่าง
ชอบ นับเป็นการกรุยทางสู่มิตรภาพ
แบบหนึ่งเหมือนกัน เพราะมันจะวัด
กันตรงนั้นเลยว่า คนๆ นั้นยอมรับ
ความคิดทีเ่ หมือนหรือแตกต่างของคน
อื่นได้แค่ไหน
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แต่ละมหาวิทยาลัยต่างก็มีไม้
ประจ�ำสถาบันเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ ไล่มา
จากทางเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คือต้นทองกวาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คือต้นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์คือต้นนนทรี จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยคือต้นจามจุรี
จามจุรี ไม่ใช่ไม้ทอ้ งถิน่ ของไทย
เข้าใจว่า มิสเตอร์ เอช. สเลด
(Mr. H. Slade) เจ้ากรมป่าไม้หรือ
อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทย ได้
น�ำพันธุ์จากประเทศพม่ามาปลูกเป็น
ครั้งแรกที่ที่ท�ำการป่าไม้เขตเชียงใหม่
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓ ต่อมาจึงได้
น�ำไปปลูกตามริมถนนกรุงเทพฯ และ
จังหวัดอืน่ ๆ อย่างแพร่หลาย เนือ่ งจาก

ครั้งหนึ่งต้นไม้นี้จะโตขึ้นอย่างสังเกต
เห็นได้ชัด
จามจุ รี เ ป็ น ไม้ ผ ลั ด ใบโตเร็ ว
เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายรูปร่ม เรือน
ยอดสูงได้กว่า ๒๕ เมตร ทรงพุม่ ขยาย
ได้กว่า ๓๐ เมตร เปลือกสีด�ำ แตก
และล่อน ลักษณะเนื้อไม้มีลวดลาย
สวยงาม แก่นสีด�ำคล�้ำคล้ายมะม่วง
ป่าหรือวอลนัท เมื่อน�ำมาตกแต่งจะ
ขึ้นเงาเป็นมันแวววาว นับเป็นพรรณ
ไม้ที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ
ก�ำลังของไม้มีความแข็งแรงเท่าเทียม
ไม้ ส มพง แต่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ มี
ก�ำลังดัดงอสูงมาก และความชื้นใน
เนื้อไม้สูง
ทัง้ ต้นของจามจุรมี สี ารพวกแอล

จามจุรี ศรีสง่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พานิชย์ ยศปัญญา

(ขวา) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ทรงปลูกต้นจามจุรีเมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๐๕
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เป็นไม้โตเร็ว เรือนยอดแผ่กว้างให้ร่ม
เงาเป็นอย่างดี ทางภาคเหนือนิยมปลูก
เลี้ยงครั่ง อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์
ของการน�ำไม้จามจุรีเข้ามาในประเทศ
ตั้งแต่เดิมนั้นมาในลักษณะไม้ประดับ
และให้ร่ม ตลอดจนปลูกเพื่อใช้เลี้ยง
ครั่งเท่านั้น
จามจุรีเป็นพืชตระกูลถั่ว มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Samanea saman
ชือ่ อืน่ ๆ ได้แก่ ก้ามกราม จามจุรี
แดง ก้ามปู ก้ามกุ้ง ฉ�ำฉา สารสา ส�ำ
ลา ตุ๊ดตู่ ลัง
ในภาษาอั งกฤษชื่ อ ที่ เ รี ยกกั น
แพร่หลาย คือ rain tree ซึ่งน่าจะ
มาจากนิสัยของต้นไม้ชนิดนี้โตเร็วผิด
กับต้นไม้อื่นๆ คือเมื่อฤดูฝนผ่านไป

คาลอยด์ ชื่อพิธทิโคโลไบ (piththe
colobine) ที่มีพิษใช้เป็นยาสลบ
ใบ เป็ น ใบผสมแบบขนนก
สองชั้น ทั้งใบยาวประมาณ ๒๕-๔๐
เซนติเมตร ใบประกอบด้วยช่อใบ ๔
คู่ ใบย่อย ๒-๑๐ คู่ต่อ ๑ ใบ ใบย่อย
เกิ ด บนก้ า นใบซึ่ ง แยกจากก้ า นใหญ่
ใบย่อยรูปขนานเปียกปูนแต่เบี้ยว ใบ
ย่อยด้านปลายใบใหญ่ที่สุด ใบย่อย
หนาปานกลาง ด้านหน้าใบสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ด้านหลังใบสีเขียวนวล และ
มีขนเล็กน้อย
ดอก เป็ น ช่ อ ดอกทรงกลม
แต่ละช่อรวมกันเป็นช่อใหญ่ ช่อดอก
เกิ ด ที่ ป ลายกิ่ ง กลี บ ดอกเล็ ก มาก
แต่ละช่อดอกมีดอกตัวเมียดอกเดียว
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และล้อมรอบด้วยดอกตัวผูเ้ ป็นจ�ำนวน
มาก ดอกบานมีสีชมพูซึ่งเป็นสีของ
เกสรตัวผู้ จามจุรีออกดอกระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่ก็จะ
ไม่แตก ฝักแก่จะมีสีน�้ำตาลด�ำ ขนาด
กว้าง ๑.๕-๒ เซนติเมตร ยาว ๑๒๒๐ เซนติเมตร ภายในฝักมีเนื้อนิ่ม
รสหวาน ฝักหนึ่งๆ มีเมล็ด ๑๕–๒๕
เมล็ด เมล็ดสีน�้ำตาลด�ำ ยาว ๐.๕๐.๘ เซนติเมตร ฝักแก่ระหว่างเดือน
ตุลาคม-มกราคม
จามจุรี เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นเมืองไทย
สามารถเจริญเติบโต สร้างประโยชน์
ได้มากมาย
ริมถนนหลายสายปลูกจามจุรไี ว้
อย่างสวยงาม
แถบภาคเหนือ เมื่อก่อนมีการ
เลี้ ย งครั่ ง บนต้ น จามจุ รี อ ย่ า งเป็ น ล�่ ำ
เป็นสัน
งานแกะสลักของช่างทางภาค
เหนือ เดิมทีหาไม้สักได้ง่าย ต่อมา
เมื่อหาไม้สักยากขึ้น จึงปรับเปลี่ยน
มาใช้ไม้จามจุรี ซึ่งก็ท�ำได้สวยงามดี
เดิมช่างแถวบ้านถวาย อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ หาไม้จามจุรีได้ตาม
ท้องถิ่น เมื่อปริมาณมีน้อย ต้องลงมา
ซื้อถึงภาคกลาง
ถึงแม้จามจุรีเป็นไม้โตเร็ว แต่ก็
โตไม่ทันกับความต้องการใช้ ที่เห็นอยู่
ต้นใหญ่ๆ อยู่ในเขตของหน่วยงานที่
เขาอนุรักษ์ไว้
เนื่องจากเป็นไม้ตระกูลถั่ว ใบ
ให้ปยุ๋ ไนโตรเจนสูง ในวงการไม้ดอกไม้
ต้นจามจุรีทรงปลูกในปัจจุบัน

ประดับ นิยมน�ำใบจามจุรีมาผสมดิน
ปลูก ท�ำให้ต้นไม้งอกงามดีมาก เดิมที
แหล่งใหญ่ของใบจามจุรีอยู่ตามค่าย
ทหารในเขตภาคกลาง ต่อมาการเข้าไป
เก็บกวาดยากขึ้น จึงมีเกษตรกรปลูก
จามจุรขี นึ้ เป็นแปลงใหญ่ พืน้ ที่ ๒๐-๓๐
ไร่ เพื่อเก็บใบขาย ถึงแม้รายได้ไม่มาก
นัก แต่ต้นทุนการผลิตต�่ำ
จามจุรีถูกน�ำมาปลูกครั้งแรกที่
เชียงใหม่ เนือ่ งจากเป็นพืชทีข่ ยายพันธุ์
ง่าย จึงมีการกระจายพันธุ์ไปทุกพื้นที่
ของประเทศไทย สถานที่ราชการบาง
แห่งถึงกับปลูกประดับ
กองการสัตว์และเกษตรกรรม
ที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก อ�ำเภอ
เมื อ งฯ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี อนุ รั ก ษ์
จามจุรีต้นขนาดใหญ่ไว้ ซึ่งทรงพุ่มกิน
พื้นที่กว่า ๑ ไร่
คนรุน่ เก่าบอกว่า ถนนกรุงเทพฯนนทบุรี สมัยก่อนสองข้างทางปลูก
จามจุรรี ม่ รืน่ ดี แต่เพราะต้องขยายถนน
จึงต้องโค่นทิ้ง
ที่ ตั้ ง ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัย มีจามจุรขี นึ้ อยูอ่ ย่างหนาแน่น
ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันจึงน�ำต้นจามจุรี
มาเป็นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย แต่เริ่ม
สมัยใดนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด
จามจุรี ถือเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่ ง ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เพราะวั ฏจั ก รของจามจุ รีส อดคล้ อ ง
กับวิถชี วี ติ ชาวจุฬาฯ คือมีสเี ขียวชะอุม่
ให้ ค วามสดชื่ น ในช่ ว งภาคต้ น ของ
การศึกษายุคก่อน เปรียบเสมือนนิสิต
ปีที่ ๑ ที่ยังคงเริงร่าสนุกสนานกับการ
เป็นน้องใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปในภาค
ปลายของการศึกษา ทั้งใบและฝักย�้ำ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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เตือนให้นสิ ติ เตรียมตัวสอบภาคปลาย
ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะสอบตกได้
คนกรุงเทพฯ สมัยก่อนจะไป
ติดต่องานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรื อ นั ก เรี ย นที่ จ ะไปสอบเรี ย นต่ อ
สถาบันแห่งนี้ หากไปไม่ถูกจะได้รับค�ำ
แนะน�ำว่า ตรงไหนมีตน้ จามจุรมี ากตรง
นั้นแหละจุฬาฯ
ศิษย์เก่าจุฬาฯ รุ่นก่อน พ.ศ.
๒๔๘๑ เล่าไว้ว่า สมัยก่อนชาวบ้านทุ่ง
พญาไทน�ำควายมาเลีย้ งในพืน้ ทีบ่ ริเวณ
นี้ จึงสันนิษฐานว่าวัวควายทีน่ ำ� มาเลีย้ ง
นั้นกินฝักจามจุรีเป็นอาหาร เมื่อถ่าย
มูลออกมาก็ยิ่งขยายพันธุ์มีจ�ำนวนต้น
มากขึ้น
ถึงแม้จะเป็นไม้ที่อยู่คู่กับจุฬาฯ
เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน แต่เนื่อง
จากจามจุรเี ป็นไม้กงิ่ เปราะหักง่าย ยาม
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มีลมฟ้าลมฝนจึงหักมาทับถนน ฝักที่
แก่รว่ งหล่นลงพืน้ ท�ำให้ถนนไม่สะอาด
บางคณะต้องการสร้างตึก สร้างถนน
เชื่อมต่อ ก็ต้องโค่นจามจุรี ด้วยเหตุนี้
ช่วง พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๐๐ ประชากรของ
จามจุรใี นจุฬาฯ จึงลดลงอย่างฮวบฮาบ
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราช
ทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัยจ�ำนวน
๕ ต้น ซึ่งพระองค์ทรงน�ำมาจากพระ
ราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูก
ด้วยพระองค์เอง บริเวณด้านหน้าหอ
ประชุมจุฬาฯ ฝั่งด้านสนามฟุตบอล
ทางด้านขวาจ�ำนวน ๓ ต้น ด้านซ้าย
จ�ำนวน ๒ ต้น และยังได้พระราชทาน
พระราชด�ำรัสถึงความผูกพันระหว่าง

ชาวจุฬาฯ กับจามจุรีว่ามีมานานตั้งแต่
สร้างมหาวิทยาลัย ทรงเน้นว่าดอก
สีชมพูเป็นสัญลักษณ์สูงสุดอย่างหนึ่ง
ของจุฬาฯ พระองค์ทรงเห็นว่าจามจุรที ี่
น�ำมานัน้ โตขึน้ สมควรเข้ามหาวิทยาลัย
เสียที และสถานที่นี้เหมาะสมที่สุด
“จึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นเป็นเครื่อง
เตือนใจตลอดกาล”
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างล้นพ้นต่อชาวจุฬาฯ
จามจุรีพระราชทานทั้ง ๕ ต้น
ยืนต้นเจริญเติบโต เป็นศรีสง่า เป็นสิริ
มงคลแก่ชาวจุฬาฯ มาถึงปัจจุบัน
คุณสุวพงศ์ จัน่ ฝังเพ็ชร บรรณาธิ
การนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ในฐานะ
ศิษย์เก่าภาควิชาหนังสือพิมพ์ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พูดถึงจามจุรีที่จุฬาฯ ว่า ต้นจามจุรีเป็น

(ซ้าย) กลุ่มนี้ปลูกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้างหอ
ประชุม
(กลาง) คุณสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร
(ขวา) งานศัลยกรรมจามจุรี

สัญลักษณ์นิสิตปีแรกๆ มีความสดใส
เหมื อ นจามจุ รี ช ่ ว งต้ น ฤดู ฝ น เพลง
เกี่ยวกับจามจุรีก็มี
“มาจากต่างจังหวัด มาอยูก่ รุงเทพฯ
มี แ ต่ ตึ ก เมื่ อ เข้ า ไปมหาวิ ท ยาลั ย มี
ต้นจามจุรีขึ้นอยู่รู้สึกเย็น จึงมีความ
ประทับใจและผูกพัน” คุณสุวพงศ์บอก
คุณอนันต์ มากน้อยแถม เจ้า
หน้าทีบ่ ริการวิทยาศาสตร์ ส�ำนักบริหาร
ระบบกายภาพ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัย พูดถึงจามจุรวี า่ เมือ่ ก่อนแถบ
นี้เป็นดงจามจุรี ทางมหาวิทยาลัยได้
อนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นไม้ประจ�ำสถาบัน
แต่การปลูกที่มีหลักฐานชัดเจนมี ๒

ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงปลูก และอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๐ ในวาระสถาบันอายุครบ ๘๐ ปี
ผู้บริหารร่วมกันปลูกจ�ำนวน ๘๐ ต้น
ส่วนอื่นๆ ก็ขึ้นตามธรรมชาติ รวมแล้ว
ประชากรของจามจุรที นี่ ไี่ ม่นา่ จะต�ำ่ กว่า
๑,๐๐๐ ต้น
คุณอนันต์บอกว่า ผู้รับผิดชอบ
ดูแลจามจุรอี ย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นการ
ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ป้องกันก�ำจัดเพลี้ย
แป้ง หนอนเจาะล�ำต้น บางครั้งก็ต้อง
ศัลยกรรมต้นจามจุรีกันเลยทีเดียว
การท�ำศัลยกรรม เป็นการตัด
แต่งต้นไม้ที่มีล�ำต้นผุ เป็นแผล อัน
เนื่องมาจากการตัดแต่งก็ดี การถูกโรค
แมลงรบกวนก็ดี ปัจจุบันใช้อุดโพรง
ขนาดใหญ่ด้วยโฟมโพลียูรีเทน

วิ ธี ท� ำ ศั ล ยกรรม เริ่ ม จากท� ำ
ความสะอาดโพรง จากนั้นท�ำแบบปิด
ช่ อ งโพรงและเทโพลี ยู รี เ ทนที่ ผ สม
ของเหลวตัวท�ำปฏิกิริยาลงไปในโพรง
ตามปริมาณที่ก�ำหนด โฟมจะขยาย
ตัวเต็มหรืออาจล้นโพรงแล้วเริ่มแข็ง
ตัว ตัดโฟมส่วนเกินออก แต่งผิวให้
เรียบด้วยมีด ทาฉาบผิวด้วยปูนซีเมนต์
จากนั้ น ทาสี ใ ห้ ก ลมกลื น กั บ เปลื อ ก
ไม้ ก่อนหน้านี้ศัลยกรรมด้วยซีเมนต์
ล้ ว นๆ ปรากฏว่ าเนื้ อเยื่ อของไม้ ไ ม่
เจริญเติบโต ต่างจากการใช้โพลียรู เี ทน
วิธีการอื่นๆ เพื่อให้ต้นจามจุรี
สมบูรณ์ก็น�ำมาใช้ เช่น การเสริม
รากและการป้องกันก�ำจัดศัตรูของ
ต้นจามจุรี
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แลหลัง ฟังเพลง

เพลงมหาจุฬาลงกรณ์
บูรพา อารัมภีร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงแซกโซโฟน ณ หอประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้
เขียนได้ ส.ค.ส. รับปีใหม่ ๒๕๖๐ เป็น
ซี ดี เ พลงพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผู้
ส่งให้คอื คุณวันทนีย์ นามะสนธิ และ
ร.อ. หญิง ชญาดา หนีพาล แห่งบริษทั
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องขอ
ขอบคุณมา ณ ที่นี้
หน้ า ปกซี ดี เ ป็ น สี น�้ ำ เงิ น ทอง
เขียนว่า
H.M. BLUES “รวมเพลง
พระราชนิพนธ์ ชุดอนุรักษ์” Music
of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej
“H.M. BLUES HERITAGE”

ซี ดี แ ผ่ น นี้ น ่ า จะท� ำ มาหลายปี
แล้ว โดยรวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์
ของพระองค์ทา่ นทัง้ หมด ๔๘ เพลงมา
บรรจุไว้ โดยมี ดร. ภาธร ศรีกรานนท์
ลูกชาย เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็น
โปรดิวเซอร์สร้างผลงาน
ในซี ดี มี เ พลงพระราชนิ พ นธ์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของเมือง
ไทย ๓ เพลง คือ
...ล� ำ ดั บ ที่ ๒๘ เพลงเกษตร
ศาสตร์
ล� ำ ดั บ ที่ ๒๙ เพลงมหาจุ ฬ า
ลงกรณ์
ล�ำดับที่ ๓๐ เพลงธรรมศาสตร์
(หรือยูงทอง)
อาจเพราะโปรดิวเซอร์เป็นอาจารย์
สอนประจ�ำทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงได้อัญเชิญเพลงของมหาวิทยาลัย

ขึ้นมาก่อนเพลงอื่น
แต่เพลงแรกทีใ่ นหลวงรัชกาลที่
๙ ทรงพระราชนิพนธ์ให้มหาวิทยาลัย
คือเพลงมหาจุฬาลงกรณ์
ดังข้อมูลที่ปรากฏ ระบุว่า
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดย หม่อมราชวงศ์
สุมนชาติ สวัสดิกลุ ได้ขอพระราชทาน
เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย จึงได้โปรด
เกล้าฯ พระราชทานท�ำนองเพลงแบบ
Pentatonic Scale ซึ่ ง ได้ พ ระราช
นิพนธ์ไว้ก่อนแล้ว พระราชทานแก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาภาย
หลัง ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล
ณ อยุธยา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ
และ นายสุภร ผลชีวิน ได้แต่งค�ำร้อง
ถวาย
(จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อธิบายว่า ท�ำนองเพลงแบบ Pentatonic Scale หรือ Five Tone Scale
หมายถึง ในบทเพลงจะประกอบด้วย
ตัวโน้ตทั้งหมดเพียง ๕ เสียงเท่านั้น)

เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นเพลง
พระราชนิพนธ์ล�ำดับที่ ๙ จากจ�ำนวน
เพลงพระราชนิ พ นธ์ ที่ ท รงขึ้ น ตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๔๘๙
ส่วนเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ใน
ด้านดนตรีไทย จากหัวข้อ “พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับดนตรีไทย”
เขียนโดย นายปัญญา นิตยสุวรรณ
ระบุว่า
“...พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู ่ หั ว ยั ง ทรงริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารบรรเลง
เพลงไทยที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น จากเพลง
ไทยสากล โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล
น� ำ ท� ำ นองเพลงพระราชนิ พ นธ์ ม หา
จุฬาลงกรณ์ มาแต่งเป็นแนวเพลงไทย
ซึง่ นายเทวาประสิทธิก์ ไ็ ด้อญ
ั เชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์
มาดัดแปลงโดยใช้วงปี่พาทย์บรรเลง
ต่ อ มาจึ ง ปรั บ ปรุ ง เป็ น เพลงโหมโรง
ชื่ อ โหมโรงมหาจุ ฬ าลงกรณ์ ใช้
บรรเลงโหมโรงในการบรรเลงดนตรี

มหาจุฬาลงกรณ์
น�้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์
ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร
ขอองค์พระเอื้ออาทร หลั่งพรคุ้มครอง
นิสิตพร้อมหน้า สัญญาประคอง
ความดีทุกอย่างต่างปอง ผยองพระเกียรติเกริกไกร
ขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยง นิสิตประสงค์เป็นธงชัย
ถาวรยศอยู่คู่ไทย เชิดชัย ชโย

ไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นเพลง
ไทยเพลงแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเพลง
ไทยสากล...”
ส� ำ หรั บ เพลงพระราชนิ พ นธ์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยอีก ๒ เพลง ได้แก่
เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ชื่อเพลงยูงทอง ทรงพระราช
นิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเพลงพระ
ราชนิพนธ์ล�ำดับที่ ๓๖ ผู้แต่งค�ำร้อง
ถวายคือ นายจ�ำนงราชกิจ หรือ จรัล
บุณยรัตพันธุ์
และเพลงพระราชนิพนธ์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อเพลง
เกษตรศาสตร์ นับเป็นเพลงพระราช
นิพนธ์ลำ� ดับที่ ๔๒ โดยโปรดเกล้าฯ ให้
ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์
ค�ำร้อง
เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ประพันธ์
เนื้อเพลงถวายของมหาวิทยาลัยทั้ง
๓ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล้วน
เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันนั้นทั้งสิ้น
ขอประชาสัมพันธ์ว่า ท่านใดที่
ยังไม่มีซีดีเพลง H.M. BLUES “รวม
เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดอนุรกั ษ์” Music
of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej “H.M. BLUES HERITAGE” ก็ต้องไปหามาฟังกันแล้ว
เพลงพระราชนิพนธ์ในซีดีชุด
นี้สร้างสรรค์ได้ยิ่งใหญ่ ไพเราะจับใจ
นัก
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ความ ทรงจำ�
เดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง ของต้ น ปี
๒๔๙๕ หนังสือพิมพ์รายวัน “พิมพ์ไทย”
ลงข่าวว่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สมัยนั้นชื่อมหาวิทยาลัยนี้เขียนเช่น
นี้ ) เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาวิ ช าการ
หนั งสื อ พิ ม พ์ หลั ก สู ตร ๒ ปี พื้ น
ความรู้ไม่ต�่ำกว่ามัธยมปีที่ ๖ ไม่จ�ำกัด
อายุ ค่าสมัครเรียน ๑๐๐ บาท ข้าพเจ้า
รีบไปที่ตึกเลขาฯ การสมัครนั้นง่าย

เพิ่มเติมต่อไป
เมื่อสงครามโลกยุติลงไม่นาน
นัก มีโรงเรียนเกิดขึ้นใหม่แห่งหนึ่ง
เป็นที่สอนวิชาการประพันธ์อยู่แถวๆ
มุมถนนบูรพา ท่านทีเ่ ปิดโรงเรียนนีข้ นึ้
เป็นปราชญ์ในวงการอักษรศาสตร์ คือ
อาจารย์เปลื้อง ณ นคร หรือ “นาย
ต�ำรา ณ เมืองใต้” ข้าพเจ้าก็สมัคร
เรียนด้วย และเมื่อได้อ่านเรื่องของ

พระคุณของแหล่งเรียนมา...

“โมปัสซังต์” ที่อยู่ในต�ำราเรียนบทที่
๑ ข้าพเจ้าก็แต่งละครวิทยุออกอากาศ
ได้ทันที สมัยนั้นมีสถานีวิทยุเพียงไม่กี่
แห่ง คือ กรมประชาสัมพันธ์ กับ ๑ ปณ.
ต่อมามีการสอนภาษาอังกฤษใน
ห้องฉายภาพยนตร์เล็กของศาลาเฉลิม
กรุง โดยแจกบทสนทนาของตัวละคร
และฉายภาพยนตร์ให้ดู ค่าเล่าเรียน
เดือนละ ๒๐ บาท แต่ไม่ช้าก็เลิกไป
เพราะคนเรียนน้อย
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจุฬาฯ เปิด
สอนวิชาการหนังสือพิมพ์มากี่รุ่นแล้ว
แต่เมื่อเข้าไปเรียนก็พบว่ามีรุ่นปีที่ ๒
อยู่ก่อน เป็นรุ่นอาวุโสของเรา คน

หลวงเมือง

ตึกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มาก สถานที่เรียนคือตึกฟิสิกส์ ซึ่ง
บนดาดฟ้ า เป็ น หอดู ด าวขนาดใหญ่
นักศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์ได้รับ
โอกาสให้ขึ้นไปดูดวงจันทร์ ข้าพเจ้า
ตืน่ เต้นและได้ประโยชน์ในการงานของ
ข้าพเจ้าต่อมาอีกเป็นอันมาก วิชาการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ นี้ เ ป็ น แผนกหนึ่ ง ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ใช่คณะ
แต่ ห ลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่ ส อนให้
ความรู้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาอย่าง
กว้างขวาง เป็นพื้นฐานที่จะหาความรู้

หนึ่งคือ คุณสาทิส อินทรก�ำแหง ส่วน
พวกปีหนึ่งด้วยกันที่ข้าพเจ้ารู้จักชื่อ
เสียงของเขา คือ คุณสมบูรณ์ วรพงษ์
เพราะเขาเป็นนักประพันธ์ก่อนที่จะ
เข้าเรียน เรื่องที่เขาเขียนลงนิตยสาร
รายสัปดาห์ “สยามสมัย” ชื่อเรื่อง
“รถเที่ยวสุดท้ายจากตองยี” และผู้
ที่จะมีชื่อเสียงต่อมาในภายหลัง เป็น
พวกปีเดียวกับข้าพเจ้า คือ คุณโชติ
ทัศนียะเวช ซึ่งเมื่อส�ำเร็จแล้ว เข้า
ท�ำงานที่หนังสือพิมพ์ “สยามนิกร”
ไม่นานนักก็ได้เป็นบรรณาธิการ ส่วน
คุณสมบูรณ์ วรพงษ์ อยู่ “พิมพ์ไทย”
ข้าพเจ้าซึ่งเรียนได้เพียงปีเดียว ได้
ท�ำงานในนิตยสาร “กระดึงทอง” ราย
เดือน ซึ่งคุณสาทิส อินทรก�ำแหง เป็น
บรรณาธิการ
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคณะอาจารย์ที่
มาบรรยายวิชาการให้พวกเราฟังนัน้ ได้
วางหลักสูตรไว้อย่างยอดเยีย่ ม เห็นได้
จากรายนามดังต่อไปนีค้ อื ศาสตราจารย์
เกษม อุทยานิน ศาสตราจารย์ คุณหญิง
จินตนา ยศสุนทร อาจารย์เกษม บุญศรี
อาจารย์ลพ แก้วก�ำเนิด อาจารย์เกื้อม
อิงคะวนิช และ อาจารย์ทอม กิลล์
(อเมริกัน) และยังมีอีกบางท่านที่นึก
ไม่ออกในขณะนี้ เพราะเวลาผ่านมา
๖๐ กว่าปีแล้ว ท่านศาสตราจารย์เกษม
สอนวิชารัฐศาสตร์ได้ราวๆ ครึ่งปี ก็มี
ท่านศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล มา
สอนต่อ ท่านทัง้ สองได้ให้ความรูใ้ นวิชา
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้นอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง ท่านอาจารย์ลพ แก้วก�ำเนิด
สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ ท่านอาจารย์
เกือ้ ม อิงคะวนิช สอนวิชาจิตวิทยา ซึง่
ล้วนแต่เป็นเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าผูม้ พี นื้ ความ

รู้น้อยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ส่วน
วิชาภาษาและหนังสือไทยนั้น ได้ท่าน
อาจารย์สุมนชาติ สวัสดิกุล มาสอน
สร้างความปีตยิ นิ ดีแก่ขา้ พเจ้าซึง่ รักการ
อ่านโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เด็กๆ
อาจารย์ผู้มีอารมณ์ขันท่านหนึ่ง
คือ อาจารย์เกษม บุญศรี ผู้เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เล่า
ให้พวกเราฟังว่าท่านเคยชนช้างเมื่อ
เด็กๆ ถ้าต่อไปจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ
ท่าน ก็เขียนลงไปเลยว่า “มหาเกษม
เคยชนช้าง”
และต่อข้อข้องใจของพวกเรา
ท่านเฉลยว่า เมื่อเด็กๆ ท่านไปอาบ
น�้ ำ ที่ ท ่ า น�้ ำ ของโรงเลื่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ครัน้ เวลาค�ำ่ ลงแล้ว
รู้สึกกลัว ท่านกับเพื่อนๆ วิ่งขึ้นจาก
น�้ำ ท่านเองก็วิ่งอย่างเร็วไปชนกับสิ่งที่
เหมือนเสาแต่ไม่แข็งเหมือนเสาถึงกับ
หงายหลังตึง สักครู่จึงรู้ว่าไปชนกับขา
ช้างที่เขาผูกไว้
มีอยู่ชั่วโมงหนึ่ง ท่านศาสตรา
จารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร สอน
ถึงเรื่องผู้เผด็จการเปรอง กับ อีวา เป
รอง ภรรยา และการต่อสู้อย่างฉกาจ
ฉกรรจ์ของหนังสือพิมพ์ลา ปรองซ่า
แม้วา่ กาลเวลาจะผ่านไปนานแสนนาน
เพี ย งใด อุ ด มการณ์ เ ชิ ด ชู บู ช าสิ ท ธิ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นยัง
ไม่ลบเลือนไปจากความคิดจิตใจของ
ข้าพเจ้า การต่อสู้นั้นฝังใจข้าพเจ้าให้
ส�ำนึกถึงธาตุแท้ของ “ฐานันดรศักดิ์
ที่ ๔” เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันนี้ค�ำ
“หนังสือพิมพ์” กลายเป็น “สื่อสิ่ง
พิมพ์” ไปได้อย่างไรก็ยังนึกไม่ออก
ชัว่ โมงหนึง่ ในการเรียนวิชาหนังสือพิมพ์

มีการให้เขียนเล่าถึงเรื่องหนังสือพิมพ์
ต่างๆ ว่าเสนอเรื่องราวอย่างไรบ้าง
ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เขียนส่งอาจารย์
ท่านอ่านแล้วสั่งให้ข้าพเจ้าไปยืนอ่าน
หน้าชั้น ยังจ�ำได้เป็นบางตอนดังนี้
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง
พาดหัวข่าวอาชญากรรมว่า “หลาน
แค้นคุณป้า ยกพวกตามล่าคุณป้าดับ”
อ่านหัวข่าวแล้วแทบไม่ตอ้ งอ่านหัวข่าว
ก็เข้าใจเรื่องราวได้อย่างกระจ่างแจ้ง
อีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องชายแก่กับเด็ก
หญิง หนังสือพิมพ์ลงภาพชายแก่นั้น
ให้ค�ำใต้ภาพว่า “โถ ใครจะท�ำเข้าไป
ลง” ต่อมาอีกประมาณ ๒ สัปดาห์ ก็
ลงภาพชายแก่คนเดียวกันนั้นอีก แต่
เปลี่ยนค�ำใต้ภาพเป็นว่า “เด็กมันยั่ว
ผมก่อน” อ่านแค่นี้ก็รู้ว่าชายแก่นั้น
ติดคุกแน่
อีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องคนตกท่อ
ริมถนนในเวลาดึกๆ และฝนตกพร�ำๆ
ชายผูเ้ คราะห์รา้ ยนัน้ พยายามตะเกียก
ตะกายช่วยเหลือตนเอง แต่ก็ขึ้นมา
จากท่อนั้นไม่ได้ เขาพยายามร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผูค้ น จนเสียงแหบ
แห้งลงทุกที ค�ำสุดท้ายซึง่ แผ่วเบาแทบ
ไม่ได้ยนิ คือ “แม่” ก่อนทีเ่ ขาจะจมท่อ
น�้ำหายไป
มีผตู้ งั้ ข้อสงสัยว่าในเมือ่ นักข่าว
ใกล้ชิดกับผู้เป็นข่าวขนาดนั้น ไฉนจึง
ปล่อยให้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งจมท่อ
น�้ำตายไปต่อหน้าต่อตา นอกจากนี้ยัง
มีกรณีคนฆ่าตัวตายโดยข่าวระบุชื่อ
ยาพิษที่ผู้ตายใช้ เช่น “สาวเมดินาล”
ปรากฏว่ามีผฆู้ า่ ตัวตายเพราะยาชนิดนี้
อีกหลายคน จนมีการขอร้องให้งดออก
ชื่อยาพิษต่างๆ และวิธีฆ่าตัวตาย และ
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อีกข่าวหนึ่งกินเนื้อที่หน้ากระดาษไม่
มากนัก มีข้อความว่า
“ดวงอาทิตย์ดับที่นนทบุรี”
เนื้ อข่ า วมี อยู ่ ว ่ า ส. ธรรมยศ
(แสน) ถึ ง แก่ ก รรมที่ โ รงพยาบาล
นนทบุรี ข่าวเล็กๆ ชิ้นนี้เป็นข่าวแรก
ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจว่าใคร
เป็นผู้ท�ำข่าว เพราะ ส. ธรรมยศ เป็น
นักประพันธ์และนักปราชญ์ที่มีคุณค่า
สูงแต่อาภัพอย่างยิ่ง เมื่อข้าพเจ้าอ่าน
บทความนี้ ที่ ห น้ า ชั้ น เรี ย น มี เ พื่ อ น
นักศึกษา ๒ คน เดินเข้ามาสัมผัสมือ
กับข้าพเจ้า และบอกว่าเขาทัง้ สองเป็น
ผู้ท�ำข่าวชิ้นนี้เอง และบอกชื่อหนังสือ
พิมพ์ฉบับนั้นด้วย
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ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะเรียนไม่ครบ ๒
ปี เพราะไม่มีสตางค์ค่ารถไปเรียน แต่
ได้ใช้วชิ าทีค่ รูอาจารย์ประสิทธิป์ ระสาท
ให้ ห าเลี้ ย งชี พ ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
การประพันธ์มาจนทุกวันนี้เป็นเวลา
กว่า ๖๐ ปี บทความนี้เขียนโดยค�ำ
แนะน�ำของกองบรรณาธิการ เนื่องใน
โอกาสครบ ๑๐๐ ปี ของการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“น�้ำใจน้องพี่สีชมพู
ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรียนมา
จุฬาลงกรณ์”

(ซ้าย) อาจารย์เกษม บุญศรี
(ขวา) ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร

สัพเพเหระ คดี

ปากกาพา
(ให้เป็น) ไป
วสิษฐ เดชกุญชร

ประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอดีต
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นับว่าเป็นโชคดีของข้าพเจ้า (และ
แน่ละโชคร้ายของบิดาของข้าพเจ้า)
อย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในประเทศไทย ทีว่ า่ โชคดี (ของข้าพเจ้า)
นั้น ก็เพราะปีหนึ่งๆ นักเรียนส�ำเร็จชั้น
เตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ
หลายพันคนพร้อมใจกัน แย่งชิงกัน
โดยเป็นระเบียบในอันที่จะเข้ามาเป็น
นิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ กระนั้น
ก็ผา่ นการแย่งชิงอันนัน้ เข้ามาสมความ
ปรารถนา เพียงพันกว่าคน หรือบางปี
ก็ไม่ถึงพันคน และภายในพันกว่าคน
หรือบางปีกไ็ ม่ถงึ พันคนนีเ่ อง ทีข่ า้ พเจ้า
อุตส่าห์ปะปนเข้ามาด้วยจนได้ อย่าง
คาดไม่ถึง และถ้าข้าพเจ้ามีญาณล่วงรู้
ได้ว่า ณ กาลสมัยนี้ นักเรียนที่ส�ำเร็จ
ชัน้ ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ อย่างทีเ่ รียกกันใน
สมัยของข้าพเจ้าว่าเตรียมอุดมศึกษา

นั้น จะต้องแย่งชิงแข่งขันกันระหว่าง
คนนับหมื่นด้วยอัตราการเสี่ยง (ต่อ
การหลุดอันดับ) ทีส่ งู กว่าข้าพเจ้าหลาย
ร้อยเท่า ข้าพเจ้าก็คงจะได้ลิงโลดไว้
ล่วงหน้าตั้งแต่คราวนั้นแล้ว ในฐานะ
ที่ฟ้าส่งมาเกิดมาเสียแต่เนิ่นๆ
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องนับว่าเป็น
โชคดียงิ่ ไปกว่านัน้ อีก (ไม่มปี ญ
ั หา โชค
ของบิดาข้าพเจ้ายิ่งร้ายลงไปกว่าเดิม
อีก) ในข้อที่ข้าพเจ้าได้อดทนเรียนอยู่
ในมหาวิทยาลัยได้นาน เต็มตามโควต้า
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไม่ขาดไม่เกิน
บางปีแม้จะแกล้งท�ำเป็นสอบตกเพื่อ
เอาใจผู้สอบตกทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็ไม่
เผอเรอที่จะแกล้งสอบตกในปีต่อไป
อย่างดีที่สุดก็ยอมให้ตกไปอีกเพียงไม่
เกินสองวิชาเท่านัน้ เอง โดยปรกติในปี
หนึง่ ๆ ถ้าหากข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่เพือ่ น
ที่สอบตกทั้งหลายด้วยการแกล้งสอบ
ตกแล้ว ข้าพเจ้าก็มกั จะถือเป็นระเบียบ
โดยเคร่งครัดที่จะสอบให้ตกไปเพียง
สองวิชา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ มิให้นอ้ ยหน้าเพือ่ น
ที่มีโอกาสขอเงินพ่อแม่ผู้ปกครองมา
เสียค่าสอบ re-exam หลังจาก final
exam ได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเอง
ปีแรกในมหาวิทยาลัย เป็นปี
ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ร่างกายมีขนาดเล็ก
ที่สุดซึ่งก็เห็นจะพอๆ กันกับร่างกาย
ของ Freshmen และ Fresh-women
ทั้ ง หลาย ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ค� ำ บอกเล่ า
จากผู้หวังดีหลายท่านด้วยกันว่า ถ้า
แลร่างกายของ Freshmen คนใดมี
ทีท่าว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ควรแล้ว
ไซร้ และถ้าพิสูจน์ได้ว่า ความใหญ่อัน
นั้นเกิดจากเพราะเจ้าของร่างกายสูด
ลมหายใจเข้าไปจนเกือบจะเกินความ

สามารถที่จะรับไว้ของปอด แล้วยัง
แถมอัดลมหายใจไว้ไม่ยอมปล่อยให้
ระบายออกมา เรียกอย่างสัน้ ทีส่ ดุ และ
ได้ความชัดเจนที่สุดว่า “เบ่ง” แล้ว
ท่านมีวิธีที่ชะงัดที่สุด คือโยนร่างกาย
นั้นลงไปในสระน�้ำสระใดสระหนึ่งใน
มหาวิ ท ยาลั ย (ซึ่ง ผู้ถูกโยนกลัว นัก
กลัวหนาจะเป็นสระที่หน้าหรือหลัง
ตึกบัญชี) ถ้าครั้งเดียวยังไม่เห็นผลให้
โยนลงไปเป็นครั้งที่ ๒ รับรองว่าแฟบ
ไปเลย ด้วยเหตุฉะนี้ ข้าพเจ้าจึงระวัง
หนั ก หนาที่ จ ะรั ก ษาความเป็ น ปรกติ
ของร่างกาย โดยเฉพาะส่วนหน้าอกไว้
ให้คงที่ เมื่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็
กระวีกระวาดระบายออกมาเสียภายใน
เวลาอันสมควร เพราะข้าพเจ้าเองก็ไม่
ค่อยชอบน�ำ้ (คนละความหมายกับค�ำ
ว่า Hydrophobia)
ครั้นจ�ำนวนปีเปลี่ยนแปลงไป
ข้างมาก แม้จ�ำนวนชั้นเรียนจะยังคงที่
อยู่ก็ตาม ข้าพเจ้าก็ค่อยสบายใจเป็น
อั น มากในการที่ ไ ม่ ต ้ อ งเป็ น ธุ ร ะกั บ
ความซื่อสัตย์ของหน้าอก และเมื่อ
ไม่ใคร่จะเป็นธุระเช่นนี้ หน้าอกก็เริ่ม
ส� ำ นึ ก ในอิ ส รภาพแลเสรี ภ าพที่ ต น
ได้ รั บ ที ล ะเล็ ก ทีล ะน้อย จนกระทั่ง
บัดนี้ข้าพเจ้าเองก็ชักจะส�ำนึกบ้างแล้ว
ว่ า ร่ า งกายของข้ า พเจ้ า โดยเฉพาะ
หน้าอก ได้ขยับขยายปริมาตรออกมา
จนเกือบจะเทียมๆ กับขนาดของ คุณ
สุธี ประกอบไวทยกิจ อยูแ่ ล้ว สุม้ เสียง
ซึ่งเคยมีความดังพอสมควรกับขนาด
ของร่างกายสมัยก่อน มาถึงตอนนี้ก็
ดังมากขึน้ พอทีจ่ ะยืนคุยกับผูแ้ ทนคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งยืนอยู่บนตึก Zoo ได้
สบายๆ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ยืนอยู่บนตึก

บัญชี ข้าพเจ้าสามารถที่จะเดินผ่าน
สามแยกหน้าปราสาทแดงอย่างองอาจ
สบตาอุปนายกสโมสรหรือผูแ้ ทนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยไม่ต้องค�ำนึงถึง
ความเขียวของกระบอกตา ข้าพเจ้า
อาจแลบลิ้นหลอก Senior (ซึ่งความ
จริงก็เรียนมาพร้อมๆ กับข้าพเจ้านั่น
แหละ หากแต่ปีของข้าพเจ้ามีหลาย
เดือนกว่าปีของเขา) เวลาอัตคัดขัดสน
ข้าพเจ้าก็อาจยืมได้แม้กระทั่งเงินของ
นายกสโมสร (ซึ่งก็อาจบอกว่า “ไม่มี
จริงจริ๊ง” อย่างที่เคยบอกเสมอมา)
เมื่ อ นึ ก ครึ้ ม ใจขึ้ น มา ข้ า พเจ้ า ก็ อ าจ
เดินกรายเข้าไปใกล้ขอบสระทุกๆ สระ
(โดยระมัดระวังทีจ่ ะไม่ให้เกินขอบสระ
ออกไป) แล้วยืนประกาศก้องอย่าง
ภาคภูมิใจและอย่ างระมั ดระวั งที่ ไ ม่
ให้ นิ สิ ต หญิ ง ทุ ก คณะนอกจากคณะ
รัฐศาสตร์แอบมาเห็นมาได้ยินเข้าว่า
“แน่ะเฮ้! เจ้าสระน�้ำ ซึ่งเต็มได้
ด้วยจอกแหนและโคลนตม ต่อแต่นี้
ไปตูข้าอาจจะกระโดดตูมตามลงไปใน
เจ้าได้โดยไม่พักต้องให้มีผู้ใดมาช่วย
จับโยนแล้วละ!”
อันที่จริง ชีวิตในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ถ้ า จะพู ด กั น อย่ า ง
“Optimistic” เต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ เ ป็ น
ชีวิตแห่งความรื่นรมย์ เป็นชีวิตแห่ง
อิสรภาพ เสรีภาพ ซึ่งมีความรื่นรมย์
อิ ส รภาพและเสรี ภ าพ อั น มี ดี ก รี สู ง
กว่าชีวติ นอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิง่ นัก (ถ้าหากมีเทอร์มอมิเตอร์มาวัด)
ตามปรกติ ที่ ป ระตู ใ หญ่ ห น้ า
มหาวิทยาลัย ในสมัยเมื่อ ๓๐ กว่าปี

ก่อนโน้น นอกจากยามประตูสองนาย
อ้วนนายหนึ่งและผอมนายหนึ่ง ยืน
คอยท�ำวันทยหัตถ์ให้แก่ ศาสตราจารย์
อาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติ (ซึ่งยาม
รู้จัก) แล้ว ก็ไม่มีใครไปยืนหรือเดิน
เพ่ น พ่ า นให้ ข วางลู ก นั ย น์ ต าใครต่ อ
ใครเลย แต่ถ้าเกิดมีใครหลายคน ใน
อ้อมแขนมีกระดาษคนละปึกใหญ่ ไป
ยื น ตี ห น้ า ดั ง จะขอแบ่ ง ส่ ว นบุ ญ อยู ่
ข้างๆ ยามแล้ว ให้เป็นที่เข้าใจว่าท่าน
ก� ำ ลั ง จะได้ อ ะไรอย่ า งหนึ่ ง และใน
ไม่ช้าจะต้องเสียอะไรไปอีกอย่างหนึ่ง
พึงชะลอฝีเท้ารับใบปลิวจากบุรษุ เหล่า
นั้น มากใบน้อยใบแล้วแต่กรณี ถ้า
หากนั่งรถยนต์มาก็ควรเตือนคนขับให้
ขับช้าลงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หาไม่แล้ว
นอกจากใบปลิวปึกเบ้อเร่อ อาจจะมี
ท่อนแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงปลาย
นิ้วของผู้แจกหลุดตามเข้าไปด้วย จะ
ท�ำให้เกิดอลหม่านกันในรถโดยใช่เหตุ
และเมือ่ ได้รบั แจกใบปลิวดังกล่าวแล้ว
อีกราวๆ ๑ สัปดาห์ (อาจจะช้าหรือเร็ว
กว่านั้นตามแต่เหตุ) ควรเตรียมเงินไว้
มากพอสมควร เมื่อถึงเวลาจะมีบุรุษ
หรือสตรีน�ำบัตรเชิญมาแลกกับเงินที่
ท่านเตรียมไว้ ท่านจะซือ้ ก็ได้ไม่ซอื้ ก็ได้
ถ้าซื้อก็ได้ดูในโรง ถ้าไม่ซื้อก็ได้ดูนอก
โรง และถ้าไม่ซื้อมากนัก อาจจะมีผล
ให้นัยน์ตาของสาราณียกรซึ่งร�่ำลือกัน
ว่าโศกนักโศกหนา ต้องโศกกว่าหรือ
โศกที่สุด แต่ลูกตาของสาราณียกรจะ
โศกลงถึงขนาดใครสบตาแล้วอยากจะ
ฆ่าตัวตาย ข้าพเจ้าก็ไม่สจู้ ะเดือดร้อนนัก
ข้าพเจ้าไปรูส้ กึ เดือดร้อนเอาตรงทีห่ นังสือ
พิมพ์ “มหาวิทยาลัย” จะน้อยหน้า
หนังสือพิมพ์ประเภทเดียวกัน เพราะเหตุ
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อันเดียวกับที่ท�ำให้ตาของสาราณียกร
โศก โศกกว่า และโศกทีส่ ดุ นัน่ ต่างหาก
มหาวิทยาลัยมีความศักดิ์สิทธิ์
อยู่อย่างหนึ่งส�ำหรับข้าพเจ้า และเชื่อ
ว่าน่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับอีก
หลายร้อยคน นั่นคือเมื่อเข้ามาแล้ว
ไม่อยากจะออก เสียดายที่ข้าพเจ้ามี
เวลาส�ำหรับอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียง
วันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงเท่านั้น คือ
จากย�่ำรุ่งถึงย�่ำค�่ำ อันที่จริงข้าพเจ้าจะ
มามหาวิทยาลัยตั้งแต่ตี ๓ หรือกลับ
บ้านเอาเมื่อสองยามก็ได้ เลขาธิการ
ไม่เคยออกประกาศห้ามตราบเท่าที่
ข้าพเจ้ายังไม่ก่อให้เกิดการกระท�ำอัน
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ขั ด ต่ อ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม
แต่กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่สมัครใจที่จะ
กระท�ำ เพราะเมื่อใครต่อใครเขาพา
กันกลับหมดแล้ว ข้าพเจ้ายังขืนอยู่ต่อ
ไปอีกคนเดียวสักสามราตรี ก็เห็นจะ
รอดพ้นภยันตรายอันเกิดในยามวิกาล
ได้ยากเต็มที อีกประการหนึ่งก่อนย�่ำ
รุ่งและย�่ำค�่ำ รถสองแถวก็พร้อมใจกัน
หยุ่ดวิ่งเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่ จ�ำเนียร
บุญกูล หรือ สิงห์โต จ่างตระกูล จะได้
วิง่ ทนกลับบ้านแทนขึน้ สองแถวสบายๆ
และถึงแม้ขา้ พเจ้าเป็นนักวิง่ ทนทีว่ งิ่ เก่ง
กว่าคนทั้งสองสี่ห้าเท่า ข้าพเจ้าก็ไม่วิ่ง
เพราะเป็นการแสดงความใจแคบใน
ข้อที่ไม่ยอมเอื้อเฟื้อรถสองแถวอย่าง
น่าต�ำหนิที่สุด อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก
รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ครบ ๕๐๐
คนเมื่ อ ใด เราก็ มี ห วั ง ที่ จ ะเห็ น หรื อ
ได้ยินเสียงฝีเท้า นิสิต ๕๐๐ คู่วิ่งมา
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ตี ๓ และวิ่งแยก
ย้ า ยกั น กลั บ บ้ า นตอนสองยามเป็ น
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แน่ ถ้าหากท�ำได้ดังว่านี้เมื่อใด เมื่อ
นั้นมหาวิทยาลัยของเราจะคึกคักยิ่ง
กว่านี้อีก ๕๐๐ เท่า และนักวิ่งทนใน
วันกีฬากลางแจ้งจะเพิ่มขึ้นอีกอย่าง
น้อย ๕๐๐ คน อันอาจจะเป็นสาเหตุ
ให้มหาวิทยาลัยต้องคิดอ่านที่จะขยับ
ขยายมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางกว่า
นี้ สัก ๕๐๐ เท่ า และขยายถนนใน
มหาวิทยาลัยให้กว้างออกอีกข้างละ
๒๕๐ เมตรก็เป็นได้
เมื่อพูด (ความจริงเขียน) ถึง
ตอนนี้ก็ให้รู้สึกคันปากอยากจะพูดต่อ
ไปอีกเต็มก�ำลังถึงเรือ่ งความกว้างขวาง
ของมหาวิทยาลัย ความจริงอาณาเขต
ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กว้ า ง
ขวางมาก ทิศเหนือจดถนนพระราม
๑ ทิศใต้จดถนนพระราม ๔ ทิศตะวัน
ออกจดถนนสนามม้า ทิศตะวันตกจด
ถนนบรรทัดทอง คิดเป็นเนื้อที่กว้าง
ขวางถึง ๑,๒๐๐ ไร่โดยประมาณ ผู้
พระราชทานก�ำเนิดมหาวิทยาลัยคือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว ก็ดูเหมือนจะได้ทรงวางโครงการ
ที่จะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง
ในภาคตะวั น ออกไกล แต่ ภาพของ
มหาวิ ทยาลั ย ในขณะนี้ แ ตกต่ างจาก
ภาพที่ ล ้ น เกล้ า ฯ รั ช กาลที่ ๖ ทรง
สร้างไว้ในมโนคติอย่างแก้ไม่ได้ ใคร
คนหนึ่งดูเหมือนจะเป็น คุณชัชวาล
ชุติมา นายกสโมสรในสมัยนั้นได้เคย
ปรารภให้เข้าหูข้าพเจ้าตอนที่ทั้งคุณ
ชัชวาลและข้าพเจ้าต่างก็ไม่มาด้วยกัน
ทั้งคู่ ว่าอยากเห็นจุฬาฯ กว้างขวาง
กว่านี้ ถึงขนาดเป็นเมืองหรือจังหวัด
จุฬาลงกรณ์ อย่างที่เมืองอังกฤษเขามี

ออกซฟอร์ด และกรามบิด เอ๊ย-เคม
บริดจ์ แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าแม้คุณชัช
(คนเดียวกับคุณชัชวาลนั่นแหละ แต่
รู้จักกันนานเข้าก็ชักจะหดสั้นลง เวลา
เมาบางทีก็เรียก “ชัช” เฉยๆ และบาง
คราวยังแถมมีวิเศษณ์ที่ไม่บังควรจะ
น�ำมาต่อเติมลงไปข้างหน้า เป็นเหตุ
ให้เวลาหายเมาต้องดอกไม้ธูปเทียน
ไปขอขมากันเป็นที่น่าเห็นใจ) จะได้
เป็นนายกสโมสรต่อมาอีกจนถึงสมัย
นี้ และมีโอกาสที่จะปรารภกับคนอื่น
อย่างที่ปรารภกับข้าพเจ้าอีก ๘๔,๐๐๐
ครัง้ ครบจ�ำนวนพระอรหันต์ ก็คงไม่ทำ�
ให้จฬุ าฯ กลายเป็นจังหวัดจุฬาลงกรณ์
ขึ้นมาตามปรารถนาได้ นอกเสียจาก
อธิการบดีรับเอาหน้าที่ปรารภไปนั่น
แหละพอจะมีหวัง
ป่ ว ยการพู ด ถึ ง เรื่ อ งที่ มี ค วาม
เป็นไปได้น้อยเต็มทีมาพิจารณาหรือ
ฟั ง ข้ า พเจ้ า บ่ น ต่ อ ไปถึ ง สิ่ ง ที่ ป รากฏ
อยู่เฉพาะหน้า ข้าง และหลังในสมัย
นั้นดีกว่า อันที่จริงในช่วงเวลา ๔-๕
ปี สมัยที่ข้าพเจ้าเพิ่งจะเข้ามาเตร่อยู่
ในจุฬาฯ (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑)
มหาวิทยาลัยของเราได้มีวิวัฒนาการ
ไปในทางก้าวหน้าขึ้นแล้ว ที่เห็นเด่น
ชั ดคื อ ตอนนั้ น มี ตึก เพิ่ ม ขึ้ น มาอีก ๑
หลัง เรียกกันทั่วไปว่า ตึกบัญชี (ตึก
อักษรศาสตร์ ๓ ปัจจุบัน) ใช้เป็นที่
สถิตของนิสิต ๑ ๑/๒ คณะ คือคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ๑ คณะ
คณะรัฐศาสตร์อีก ๒ ชั้น (อีกชั้นหนึ่ง
อยู่กับคณะอักษรศาสตร์) เพื่อแสดง
ความก้าวหน้า ตึกบัญชีแทนทีจ่ ะยืนเข้า
แถวเรียงล�ำดับไหล่อยูก่ บั ตึกสถาปัตย์
ตึกเค็ม (Chem ไม่ใช่ salty) และตึก

เภสัช จึงออกมายืนอยูต่ รงกับแนวถนน
พอดี มีผลให้ผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่าง
ห้องเรียนชั้นปีที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์
หรือชั้นปีที่ ๓ คณะบัญชี หรือผู้ที่ยืน
อยู่ตรงหน้าต่างห้องส้วมชาย มีโอกาส
มองหรือถูกมองได้อย่างเต็มที่จากหัว
เลี้ยวถนนหน้าตึกสถาปัตย์ ขนาดของ
ตึกนับว่าลดลงกว่าระดับของเพื่อนตึก
อื่นๆ เป็นอันมาก ทั้งนี้ เพราะสร้าง
ด้วยงบประมาณเพียงไม่ถึงล้านบาท
ระเบียงตึกหน้าห้องเรียนมีความกว้าง
ขนาดที่คนมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย
๒ คนเดินหลีกกันแล้วต้องตายลงข้าง
หนึ่งอย่างไม่มีปัญหา ที่หลังตึกบัญชี
ซึ่งเป็นข้างซ้ายของตึกเภสัช มีโรงรถ
ของคณะเภสัชกรรมศาสตร์ตั้งบังโรง
อาหาร (ของคณะเภสัชอีกน่ะแหละ)
ไว้พองามตา หน้าตึกบัญชีถัดสระน�้ำ
ไปใช้ปลูกจอกแหนไว้ดูเล่นเป็นคอร์ต
เทนนิสใหม่ ๔ คอร์ต สร้างกันอย่าง
มโหฬาร ส�ำหรับคนทีผ่ กู พยาบาทใครๆ
ที่ตัวโตกว่าจะได้ใช้เป็นที่แก้แค้น (กับ
ลูกเทนนิส) ได้อย่างสาสม ส่วนตึก
รัฐศาสตร์ซงึ่ ชาวรัฐศาสตร์เคยดีอกดีใจ
กันอยู่พักหนึ่งว่าจะสร้างลงบนพื้นที่
สนามเทนนิสทั้ง ๔ สนามนี้ ได้ถอย
ร่นออกไปหลังแนวปราสาทแดงและ
คาดว่าในกลางปีหน้าจึงจะตั้งหลักลง
อย่างมั่นคง แต่ทว่าเปล่าเปลี่ยวและ
อ้างว้าง เอ็ดตะโร ท่ามกลาง slum ทั้ง
หลายในบริเวณนั้น
ระหว่ า งที่ เ ขี ย นเรื่ องนี้ ก� ำลั ง
มีการทะลุฝาผนังหอประชุมกันเป็น
mass production นัยว่าเพื่อจะติดตั้ง
เครื่องถ่ายเทอากาศ คือพัดลมขนาด
ใหญ่ (ไม่ใช่ air conditioned ซึ่ง

ตอนนัน้ คาดกันอย่างต�ำ่ ว่าอีกประมาณ
๓ ศตวรรษ จึงจะมีใช้ แต่ผิดคาดไป
ถึงร้อยละ ๑๐ เพราะใช้เวลาแค่ ๓
ทศวรรษเท่านั้น) หลายอัน นับว่าเป็น
ที่น่าชื่นชมยินดี ส�ำหรับต�ำรับต�ำราทั้ง
หลายทีเ่ คยถูกใช้ต่างพัดกันเสียจนยับ
เยิน ท�ำให้เจ้าของต�ำราต้อง re- อะไร
ต่อมิอะไรไปหลายสิบคน ตอนนั้นสิ่ง
ที่เราหวังเอาไว้ก็คือ เมื่อการติดตั้ง
พัดลมได้ส�ำเร็จเรียบร้อยลง เราคงจะ
ได้ดูหนังในมหาวิทยาลัยแทนที่จะไป
เช่าโรงหนังซึง่ อยูห่ า่ งจากมหาวิทยาลัย

คณะเภสัช ที่หน้าตึก Arts จอดได้
เฉพาะรถของ อาจารย์เบรน ฮาร์ทเนล
ที่หลังตึก Zoo จอดได้เฉพาะรถของ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และบาง
คราวก็มีรถของนิสิตเผลอเข้าไปจอด
บ้าง แล้วแต่ความจุของโรงรถ นอกจาก
นี้แล้วการจอดรถเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คือจอดเรียงรายกันมาตั้งแต่หน้าตึก
สถาปัตย์เรื่อยไปจนถึงหน้าตึก Arts
เป็นการจอดกลางแจ้งซึง่ ไม่อยูใ่ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของประธานแผนกกี ฬ า
กลางแจ้ง หรือใครๆ ทั้งสิ้นนอกจาก

หลายร้อยโยชน์อย่างทีเ่ คยท�ำกัน และ
เวลานั่งรอเวลาม่านสีเพลิงเปิดในงาน
ละครประจ�ำปี เสียงพึ่บพั่บก็คงลด
น้อยลงมากจนผิดสังเกต ทั้งคงจะไม่
ได้เห็นหุ่นโชว์เครื่องส�ำอางของบริษัท
แมกซ์- แฟคเตอร์ ทั้งหลายต้ อ งมี น�้ ำ
มันๆ ไหลเยิ้มตามหน้าผาก ต้นคอ
ฯลฯ อย่างที่เคย
เมื่ อ นิ สิ ต นิ ย มนั่ ง รถยนต์ ม า
มหาวิทยาลัยกันมาก ทีจ่ อดรถยนต์เท่า
ที่ทราบมีอยู่ ๔ แห่งด้วยกัน คือ ที่ตึก
เค็มจอดได้เฉพาะรถอาจารย์แถบ รถ
ของอาจารย์กัลย์ รถของอาจารย์ทอง
ศุข และรถของอาจารย์คลุ้ม ที่หลัง
ตึกบัญชีจอดได้เฉพาะรถของอาจารย์

เจ้าของรถ การจอดโดยอัตโนมัติเช่น
นี้ท�ำให้เจ้าของรถเก่าๆ มีความโล่งอก
มากกว่าเจ้าของรถใหม่เอี่ยมทั้งหลาย
ค่าที่จะเลือกจอดได้ตามสบายโดยมิ
พักต้องค�ำนึงว่าจะมีร่มจามจุรี ร่มสน
บังรถอยู่หรือไม่ และฝนจะตกหรือ
แดดจะออกก็ไม่ต้องกลัวว่าสีจะเศร้า
หมองไปมากน้ อ ยกว่ า เดิ ม เพี ย งไร
มหาชน (ในมหาวิทยาลัย) จึงนิยมใช้
รถเก่าๆ อาทิ รถของนายกสโมสร รถ
ของ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รถของอาจารย์ ม.ล. สันธยา เป็นต้น
เป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท หรื อ นายหน้ า ขาย
รถใหม่เอี่ยมขาดผลประโยชน์ที่ควร
จะได้มากมาย แต่ต้องบอกเสียก่อน
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75

ว่ารถเก่าๆ ที่ใช้กันนั้น เขาใช้กันทั้งๆ
เป็นไอ้โกร่ง ไม่ได้เอามาแต่งจน “ซิ่ง”
อย่างทุกวันนี้
ตอนนัน้ มีนสิ ติ ๒,๐๐๐ กว่าคน
ต่างก็เป็นสมาชิกของสโมสรจุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย ทีท่ ำ� การของสโมสร
คือตึกจักรพงษ์อนั เป็นตึกตัง้ อยูร่ ะหว่าง
กลางตึกวิศวฯ และตึกฟิสิกส์ ความ
กว้างใหญ่ของตึกนั้นประมาณได้ยาก
บอกได้แต่เพียงว่าถ้าสมาชิกของสโมสร
อุตริเข้าไปใช้สิทธิของตนพร้อมกันทั้ง
๒,๐๐๐ กว่าคน ไม่วา่ จะเป็นสิทธิในการ
ใช้หอ้ งน�ำ้ สิทธิในการตีปงิ ปอง สิทธิใน
การอ่านหนังสือของบรรณารักษ์ หรือ
สิ ท ธิ ใ นการขอให้ บ รรเลงเพลงเพื่ อ
ใครต่อใครในตึกใดๆ ก็เป็นอันแน่นอน
เหลือเกินว่า มหาวิทยาลัยจะต้องขอ
งบประมาณสร้างสโมสรใหม่ในปีต่อ
ไป หรือมิฉะนั้นก็ต้องล้มเลิกสโมสร
ไปเลยตลอดกาล
หลังสโมสรเป็นโรงอาหาร ซึง่ ถ้า
หากนิสิตทั้ง ๒,๐๐๐ พันเศษพร้อมใจ
กันไปกินอาหารที่นั่น พ่อค้าและแม่ค้า
ก็ต้องเป็นเศรษฐีไปในวันนั้นอย่างไม่มี
ปั ญ หา และมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ต ้ อ งขอ
งบประมาณสร้างโรงอาหารใหม่ในปี
ต่อไป หรือมิฉะนั้นก็ต้องเลิกล้มโรง
อาหาร ให้นิสิตออกไปช่วยให้พ่อค้า
แม่ค้าชาวต่างประเทศที่สามย่าน ซึ่ง
เป็นเศรษฐีอยูแ่ ล้วเป็นเศรษฐียงิ่ ขึน้ -ยิง่
ขึ้น เหมือนกัน
ในบรรดากรรมการสโมสร ซึ่ง
มีฐานะเท่าเทียมกับรัฐมนตรี (ถ้าหาก
คิดว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นประเทศ
หนึ่ง) ประธานแผนกโฆษณา นับเป็น
กรรมการที่เข้มแข็งยิ่งผู้หนึ่ง (อ๋อ แน่
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ละ งบประมาณก็ดูเหมือนจะมากกว่า
ทุกแผนกทุกชุมชนด้วย ไม่นา่ จะสงสัย
เลยนีน่ า) ทีไ่ ด้วงิ่ เต้นให้มี Rediffusion
ขึน้ ในมหาวิทยาลัยจนเสร็จ เป็นเหตุให้
ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ต้อง
มีนิสิตมากหน้าหลายตาวิ่งแข่งกันไป
ขอเพลงให้คุณโน้นที่ตึกโน้น คุณคน
นั้นที่ตึกนั้น คุณคนนี้ที่ตึกนี้ ก�ำลังฟัง
อยู่หรือเปล่าคะ แล้วก็วิ่งแข่งกันกลับ
ไปที่ตึกของตนเพื่อฟังเพลงที่ตนขอ
เอง โดยที่บางทีคุณคนโน้น คุณคน
นั้น หรือคุณคนนี้ก�ำลังนั่งหม�่ำข้าวมัน
ไก่ ข้าวหน้ากึน๋ หรือก๋วยเตีย๋ วผัด ฯลฯ
อยู่ที่สามย่านหรือสี่แยกสระปทุมซึ่ง
ไม่อยู่ในอาณาเขตของ Rediffusion
ของคุณสมบัติเลย ครั้นถึงคราวคณะ
ต่างๆ ยกคณะไปเที่ยวสีชัง อยุธยา
ลพบุรี หรือเพชรบุรี ประธานแผนก
โฆษณาก็มอี นั ต้องให้ความเอือ้ เฟือ้ ขน
เอาเครือ่ งขยายเสียง จานเสียง เครือ่ ง
บันทึกเสียง ไมโครโฟนและล�ำโพง ติด
สอยห้อยตามไปด้วยทุกคราว พอมีงาน
ละคร การปาฐกถา การโต้วาที ประธาน
แผนกโฆษณาซึ่ ง เป็ น คนใจอ่ อ นอยู ่
ตัง้ แต่เดิมแล้ว ทนฟัง “คุณสมบัตคิ รับ
ฯลฯ ที ฯลฯ ที ไหว้ละครับ” ของนายก
ชุมนุมละคร และนายกชุมนุมปาฐกถา
และโต้คารมไม่ไหว ก็ต้องเป็นธุระวิ่ง
หน้ า ตั้ ง ติ ด เครื่ อ งขยายเสี ย งอั น ทั น
สมัยแทนอันที่ติดไว้ตั้งแต่ครั้งสร้าง
หอประชุม เพื่อให้นิสิตที่มานั่งทนฟัง
อยู่นั้นได้เดาออกว่าคนพูดว่าอย่างไร
แทนที่จะต้องนั่งเพ่งดูริมฝีปากแล้ว
แปลความหมายกันเอาเอง ดังที่เคย
ปรากฏกันมาแต่กาลก่อน เสร็จการ
“ให้ความเอื้อเฟื้อ” ดื่มน�้ำส้ม แล้ว

ก็หอบหิ้วเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ใช่
ของตัวกลับไปพิทักษ์รักษาราวกับของ
บิดาตัวก็ไม่ปาน คราวหน้าค่อยเอา
กันใหม่ ครั้นปลายปีประธานแผนก
และนายกชุมนุมที่เคย “คุณสมบัติ
ครับ ฯลฯ ที ฯลฯ ที ไหว้ละครับ” ก็
ตะเกี ย กตะกายขึ้ น ไปเรี ย นชั้ น ใหม่
กั น โม้ ด คุ ณ สมบั ติ ป ระธานแผนก
โฆษณาก็ตะเกียกตะกายกับเขาเต็ม
แรงเหมือนกัน แต่มีความห่วงใยใน
เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ใช่ของตัวเอง
เป็นแรงถ่วงอยู่มากพอดู เพราะฉะนั้น
การณ์จะเป็นอย่างไรก็อย่าให้เขียนเลย
เสียวไส้เปล่าๆ
ในที่ สุ ด ...ปากกาก็ ไ ด้ พ า
ข้าพเจ้าให้เป็นไปได้ถึงเพียงนี้ แต่
เรื่องราวที่จะเขียนยังมีอีก ๑๕๐ เล่ม
สมุดไทยก็ดูเหมือนจะไม่จบ ให้รู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นก�ำลังที่มหาวิทยาลัย
ของเรามีความกว้างขวางจนบรรยาย
ได้ไม่ทั่วได้ง่ายๆ แต่ก็รู้สึกเหมือน
กับว่าทีเ่ ขียนมาทัง้ หมดนี้ คงท�ำความ
เขม่นให้แก่ผู้อ่านเป็นอเนกประการ
แล้ว เพราะจะหาอะไรที่เป็นสาระได้
ยากเต็มที ก่อนจะจบจึงขอบอกกล่าว
ไว้เสียก่อนว่า นี่เป็นเพียงความหลัง
เท่านั้น ยังมีความข้างและความหน้า
ที่จะเขียนได้อีก ถ้าใครจะศรัทธาหา
สาระมาเขียนได้
พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ ๗๐
ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ร�ำลึก
อดีต จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ
๗๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐

ในวง เล่า

อยู่มาแก่จนปูนนี้ ก็คิดไม่เห็นว่าจะดัด
ไปท�ำไม?
สากกะเบือ เป็นของใช้ประจ�ำ
ล้อม เพ็งแก้ว ครอบครัว มีกันทุกบ้านทุกเรือน ใช้
คู่กับครกที่เรียกว่าครกกะเบือ จะท�ำ
“ในวงเล่า” วันนี้ขอน�ำท่านทั้ง ด้วยไม้ ด้วยดิน หรือด้วยหินก็ได้ (แต่
หลาย (ที่เป็นแฟนคลับ) เข้าวัดสัก ก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน ของอย่าง
ครั้ง ไม่ใช่อะไรหรอก ก็จากหัวเรื่อง เดียวกันนีห้ ากท�ำด้วยเครือ่ งเคลือบดิน
นั่นแหละ น�ำไปชมสากกะเบือ ครับ เผา ผมได้ยินเภสัชกรเขาเรียก โกร่ง
สากกะเบือ!
กับ ลูกโกร่ง ทัง้ ๆ ทีเ่ หมือนครกกับสาก
ก็ต้องขออภัยหากเป็นที่ระคาย อย่างไม่ผิดเพี้ยน) เฉพาะค�ำกะเบือ ที่
หูไปบ้าง ที่จริงผมก็เคยได้รับสั่งสอน ใช้ประกอบครกกับสากนัน้ อดคิดไม่ได้
มา (ก่อนเข้ามาเล่าเรียนที่บางกอก) ว่าน่าจะเป็นค�ำกร่อนจากข้าวเบือ
ว่าเมื่อไรต้องการพูดหรือเขียนถึงสาก
ไม่ มี อ ะไรแนะน� ำ ให้ ช มแล้ ว
กะเบือ ให้เรียกว่าไม้ตีพริก แต่จริต หรื อ ? ก็ ไ ม่ อั บ จนเรื่ อ งราวถึ ง ขนาด
(หรือจะเรียกว่าสันดานก็ได้) ของผม นั้ น หรอกครั บ เพี ยงแต่ ส ากกะเบือ
รับไม่ค่อยได้ เพราะความที่นิยมชม วัดเพรียง มีความพิเศษที่เป็นต�ำนาน
ชอบกับการใช้ถ้อยค�ำของปู่ย่าตายาย และผมก็เคยเขียนถึงมาแล้วครั้งหนึ่ง

ไปชมสากกะเบือ
ที่วัดเพรียง

เสารูปสากกะเบือที่วัดเพรียง เมืองเพชร อาจ
เป็ น วั ด เดี ย วในเมื อ งไทยที่ มี เ สาเป็ น รู ป สาก
กะเบือ!
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(พ.ศ. ๒๕๓๐) กอปรทั้งวาสนาผม
อาจเคยผูกพันกับของชนิดนี้มานาน
แล้วก็ได้ กล่าวคือสมัยเด็ก ผมชอบ
ดูมโนราห์ โดยเฉพาะตอนมีตัวออก
พราน เพราะเป็ น ตอนตื่ น เต้ น สนุ ก
และน่ากลัว ทั้งท่าร�ำและบท
ตัวพรานนัน้ สวมหน้ากากสีแดง
นุง่ ผ้าสีแดง ไม่มเี สือ้ และเครือ่ งประดับ
ใดๆ บทที่กล่าวมีลักษณะพิเศษ เป็น
เรื่องง่ายๆ ที่เร้าใจ เช่นว่า “ผันแปร
แลไป เห็นใครนั่งเหงวาน (เหง = ทับ
วาน = ก้น) สาวๆ บ้านฉานนั่งเหง
วานทุกคน” ฯลฯ เป็นต้น แต่ที่ยังจ�ำ
ได้และเกี่ยวกับสากกะเบือที่แม่กล่าว
ให้ฟัง (ในท่วงท�ำนองเพลงร้องเรือ)
ตั้งแต่เด็ก คือ
“ฝนตกข้างเหนือ สากเบือลอย
มา มาจอดหน้าท่า ฉานคิดว่าเรือใหญ่
ฉานขึน้ ไปเหนือ ไปถามว่าสากเบือใคร
คิดว่าเรือใหญ่ เสาใบเท่าโคน...เหอ...

โหนด” (โหนด = โตนด)
พยายามนึกถึงของคู่กัน ว่ามี
บทแต่โบราณอยู่บ้างหรือไม่? ก็นึกได้
กระท่อนกระแท่น ถึงบทที่ลูกสะใภ้
กล่าวถึงแม่ผัว เป็นบทที่พ่อเคยกล่าว
ตามเรื่องน่าจะเป็นสะใภ้ที่จัดจ้านเอา
การ จ�ำได้บางส่วน ดังนี้
“แม่ผวั รัวๆ เหมือนครกเบือไม้
ครั้นดีกูอี้ไหว้ ครั้นร้ายกูอี้เฉียงใส่ไฟ”
(อี้ = จะ, เฉียง = ผ่า)
ด้วยเหตุดังนี้ เมื่อได้ยินคนโจษ
ขานถึง สากกะเบือวัดเพรียง ผมจึง
ใส่ใจเป็นพิเศษ
เรื่องเดิมมีว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ผมได้อ่านหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นอนุ
สรณ์ในงานฉลองสมณศักดิ์ พระครู
สถิตพจนสุนทร เจ้าอาวาสวัดเพรียง ได้
อ่านข้อเขียนของ อาจารย์บญ
ุ มี พิบลู ย์
สมบัติ และของ อาจารย์สมบูรณ์ แก่น
ตะเคียน ทีบ่ อกเล่าถึงเรือ่ งสากกะเบือ

อันเป็นค�ำโจษขานของชาวบ้าน ผมจึง
ไปพบเจ้าอาวาส เพื่อขอดูสากกะเบือ
ที่ว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสากกะเบือวัด
ด้วยกัน
“ตั้งแต่อาตมามาครองวัด ก็ยัง
ไม่เคยเห็น เป็นเพียงต�ำนานที่เล่าสืบ
ต่อกันมา” เจ้าอาวาสบอกอย่างนั้น
เมือ่ ไม่เห็นของจริง ผมจึงเขียน
อย่างวิเคราะห์ว่าค�ำเล่าลือนั้นน่าจะมี
มูลอยู่อย่างไร?
เมือ่ ได้สำ� รวจลักษณะสังคมรอบๆ
วัดเพรียง (เป็นวัดเล็กๆ อยู่ใกล้กับ
วิทยาลัยครูเพชรบุรี หรือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในบัดนี้) พบว่าชาวบ้านส่วน
หนึง่ มีเชือ้ สายเป็นพราหมณ์ และปกติ
ของพราหมณ์นั้นมีของบูชาคือศิวลึงค์
และมี ข องใช้ ป ระจ� ำ คื อ แท่ น หิ น บด
เครื่องแกง ที่นักโบราณคดีนิยมเรียก
กันว่าแท่นหินบดยา ซึ่งประกอบด้วย
แท่นหินหน้าเรียบ และลูกหินบด ซึ่ง
เป็นแท่งกลมยาว
ที่ ผ มเรี ย กแท่ น หิ น บดเครื่ อ ง
แกงนี้ ผมได้ความรู้จาก อาจารย์จิตร
บัวบุศย์ ท่านบอกว่าสังคมอินเดียใช้
กันทั่วไป และยังท�ำท่านั่งบดให้ดูด้วย
ส่วนที่ทางไทยเรียกแท่นบดยา ก็อาจ
บดได้ ไม่แปลกอะไร
กลับมาทีส่ งั คมรอบๆ วัดเพรียง
ที่คงจะใช้เครื่องมือตามความเคยชิน
เดิม เมือ่ มาอยูก่ บั สังคมไทย เห็นคนไทย
ใช้ครกโขลกต�ำเครื่องแกง ซึ่งสะดวก
กว่าใช้แท่นหินบด จึงใช้ตามบ้างและ
นิยมใช้ทวั่ ไป แท่นหินบดจึงหมดความ
จ�ำเป็น และคงจะน�ำแท่นหินบดไปถวาย
วัด (ดังมีอยูท่ วี่ ดั เขาตะเคราถึง ๕ ชุด)
นานๆ เข้า คนไม่รจู้ กั เห็นลูกหินบดคล้าย
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ในโบสถ์เก่าวัดเพรียงก็มีสากกะเบือ ๒ อันตั้ง
ให้คนปิดทอง

สากกะเบือ ก็เล่าลือกันว่าวัดเพรียง
มีสากกะเบือใหญ่หนักหนา จนกลาย
เป็นต�ำนานคูก่ บั วัด มีรายละเอียดพิมพ์
อยูใ่ นหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ “เพชรภูม”ิ
ฉบับ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๐
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนัก
พิมพ์ “สายธาร” ได้รวบรวมข้อเขียน
ของผมจากหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เพือ่
จัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสผมอายุครบ
๘๐ ปี ในการนี้ คุณชื่น (คุณรังสิต จง
ฌานสิทโธ หรือ คุณป่อง ต้นกล้า) ได้
ไปถ่ายภาพวัดเพรียง เพื่อใช้ประกอบ
บทความ ไปเห็นเสาไฟฟ้าและเสาโรง
เก็บของท�ำเป็นรูปสากกะเบือ จึงถ่าย
เป็นภาพประกอบในหนังสือ
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ผมห่างเหินวัดเพรียงมานาน เมือ่
ได้เห็นภาพก็ได้แต่ร้อง “เฮ้ย!” ด้วย
ความแปลกใจ จึงได้ชวน คุณทวีโรจน์
กล�่ำกล่อมจิตต์ (คนเขียนหนังสือชุด
ลาวโซ่ง นั่นแหละครับ) ไปชม พบ
ว่านอกจากเสาไฟฟ้าและเสาโรงเก็บ
ของแล้ว ในโบสถ์เก่าก็มีตั้งให้คนปิด
ทองอยู่ ๒ อัน
ผมไม่ ท ราบความในใจของ
หลวงพ่อ จะสอบถามก็ไม่ได้ เพราะ
ท่านอาพาธไม่รู้สึกตัวมากว่า ๑ ปีแล้ว
จึงคาดคิดเห็นว่า น่าจะเป็นการสืบ
ต�ำนานให้เห็นเป็นรูปธรรม หรือไม่ทา่ น
คงเห็นว่า เมือ่ มีคนไปสอบถามเพือ่ ขอ
ดูมากๆ ก็ท�ำไว้ให้ดูเสียเลย
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคน
ชอบดูของแปลกๆ ไปชม เพราะนอก

จากเป็นวัดเดียวในเมืองเพชร ก็อาจ
เป็นวัดเดียวในเมืองไทยก็ได้ ที่มีเสา
เป็นรูปสากกะเบือ!
ตอนต้ น ผมได้ เ ล่ า ถึ ง บทของ
พรานที่แม่เคยกล่าวให้ฟัง ก็เห็นจะ
ต้องจบด้วยบทอย่างเดียวกัน ดังนี้
สากกะเบือวัดเพรียง
ได้ฟังแต่เสียงเขากล่าวขาน
เป็นของคู่วัดมานมนาน
เล่าขานว่าใหญ่หนักหนา
บัดนี้หลวงพ่อท่านคิดท�ำ
เป็นของประจ�ำคู่วัดวา
เล่าลือว่าใหญ่หนักหนา
ให้ปวงประชาได้...เหอ...ชม

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มุมมองเมียนมาใหม่
๏ ซิ่นกระชับรับทรงเอวองค์ลออ
ประดับช่อผกาชมผมมวยสยาย
โสร่งสวมแตะต้อยเดินลอยชาย
เรียบเรียบง่ายง่ายริมรายทาง
ร้านรวงรายโรงแรมรถรารอบ
ตึกสูงสอบเสียดฟ้าท้าเทพสร้าง
โลกสมัยใหญ่ยักษ์เข้าปักกลาง
ผลักคนคว้างคว้างหล่นจากตนตัว
ศิลปินศิลปวัฒนธรรม
พลังน�ำตื่นรู้สู่ดีชั่ว
โบยบินสู่บ่วงพรานที่พันพัว
หรือบินพ้นมืดมัวสู่พงไพร
หนอเจ้านกการเวก
ลอยลัดเมฆสู่ฟ้ามหาสมัย
มิ่งมหาเจดีย์ชี้ทางชัย
กลางแสงไฟพรายพรางทุกทางทิศ!

66

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

āĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēéěĈéĐĄğâĈňĕğéňĕĐąĜŇ
ĎĔ Ċ  ĆĔ ë âĕĈúĘħ  Ĵ ÿĜ ň ā ĆēĆĕëúĕüâĬ ĕ ğüė ÷
éěďĕĈèâĆöŋĄĎĕĊėúąĕĈĔą
ċėĈþĊĔõüûĆĆĄ

85

ys§pj
¨sjº

¥ñp~®p§p¥kÔsj¥
¤r}r

¥}¬qpj¡w¥jÔ¥qÔ¢Ós}²ps¨¥}¬q
sj  ¦Ô¨¥ pq ¨Ô ²ss
mp® ¦jp¥j¨Ó® Ó Óp©}Ô¥~¡¨}¦q¨Ô ¨Ô¢ }q}j¥Ûyjx
¢Ó¨ys§pjp¶½ËjÓÔjÓ~®pqp¨sj»

ì ¸ìjmì·¹º½ì¥Ûpj×~j vsj§p¥
kÔsj¥ì q¡pj|×ì tp¥j}k®¨sjì »ì
®ì ¥}¬qpj¡w¥jÔ¥qÔ¢Ój¬s}²¨}pjÓÓ
¥¨Ô¥Û©~s}²¨¥}¬qq¡q¥jÔ¥qÔ¢Óì }p
m~pÓ
Ä¤|¬¨|Óu¤ru§ÓoiÖ±¤
¤Úip¬os¬o¤~¡Ò¥Ó ¬poi§Ó¤Ú±¤«p}
rolÖjo¤|«ppp¤iÓ¤pÓ¡Ò olÖor
~¥Ó§¤¬op¬ §Ój±¤Ú~|i
jor ¥}Ò§rjoolÖÒo¤}}|j| s¬oiop|±¤
¨¨Ò¨|Ó}||¦ÒoÅ
}Ò§  ¶¸¹½¬¶ºl¤|«poiv¤iÓ¤pÓ
¡Ò  oi{¦|¤iÓ¦|iÒ~¦o¤jÓri¤
j ¤Úpoi{Ö¨|Ó}iop¬ §rÓl± Ò"GTK@KNMFJNQMì4MHUDQRHSX
¤¬¤q¤i}¤|«pri~ ¤¬lo|±or¤Ú
¤|«p¤pÓ¡i¤ ¤pÓÎpoi{Ö q¡pj|×pol
ÒÄjo¤|«p¤pÓÎpoi{ÖÅ

84

ċėĈþĊĔõüûĆĆĄ

¥}Òi¤¬ oÓoi¨lÓ
rlo¥i|}o¥}Ò§ri¬¹¤i¬
il}or¥Ópo¨Òr¬jo
|o¤rÒ¬¡Ópii ¥}Òp¤oÒ
ri¬ ¹ rolÖpp|}o§p¥
kÔ  sj¥  ¦|o¤  ir¬  }
oiÒÅ§p¥t¥tÆì¤Ò
m²Ó§p¥t ¥tqp¥Ûs }p® ¥}kp
q¡pj|×ì×m² pj

ÓìBHUHKìRDQUHBDìkÔsj¥¨¥
pjì tp¥Û~Ô¦svk®¡}jkp
© ¥¦¥kÔp® 
|o ¤¬ §Ó¨|Ó~jor|± Ä§
¤ o}ÓÅjo¦o¤ p±¤Ú}Óo±r}~
¤jjo¤|«ppp¤iÓ¤pÓ¡Ò
o~o ¤pÓ¤|«p¤|   ¤Ê
i ¤Úixlo¥i¥¤iÒ¬|
¬ o¤i¬ ipoi{Ö|o

q¬µ
·µ

p|m|×

¬¶µil i µµ»µ
pì¡¡j}±¶
|Ól¡Óij|Ò¤i|j¥iÒi¤o ¨Ò¥}Ò¤q}¤¤o |¡Ó¬}ÓoÓ¬
ri±lu¬}Óo§rÓliÒo¤rÒi¬|±os¬oÓ¬}Óop|jÓri¤ÚjÓo¤
jÓop±¤o s¬o}Óo¤¬}Óo¥sÊª l}oÓ i¬ s¬o}ÓoÒo
jÓolo¨p±¤os¬o}oj§ÒÊl ¤Ú}¡Ó¬Ó¤Ó¤¡Ò¨Ò¨|Ój|
§¤¬o¬p}Óoil¥}ÓorÒi oio¬¤rÒio} ~Óp¨|Ól¬l¡Ó§
iv{iÓli«p¨|Ó }±¥Òo§Ê¤| o  ¨Ò¤o|Ó¨|Óo¬ §Óji
p{l§Òi¨§Ó¬ r{¤j}§o{iµµ¼ ¥}Òio}or¬ |Ó
¨|Ó}o¦o¤iv¤q¥}Ò§Ó¡Óip{§Ò¥iv¤iÒjo¤ Òl¨|Ó i«¨|Ó
pÒi¨
¦o¤ivs¬o¤ÚiÓ¤rÒ¬p¨|Ól¬¡Ó|¥Ó¤|i«¨Ò¨|Ó¡Ò¤o ¥}Ò¤Úip±¤Ú
i«}Óo§rÓ Òi¤o¥iÒs¬o¤pÓjoio¨Ò¡Ó}¤ii}i ¥}Ò~Ó~¡i}¤}§|¤jÓi«Óo
¤¬ol}|j ¨ÒÍ¬piÒ~oio¦ s¬ol¨¡Ò§ijjoi¨Ò¤iiÒi
l§ir¡o i¤¥}Òi¦ liiÒÓo l}Óoip¨Ò¨p¡| p¨¤¬
¥Òo¦qq¤l¬ i«¨Ò¨|Ó¤¨Òl ¡iÓ §« rÓ¨Ò¨|Óip¬  iË ¥}Ò¤«iÓi«¨Ò¤Ú¦rÖ
§|¨|Óior¬¬¨|Ó ii¨{Ö¥¦¤j¨Ó§¤¨o¨Òi«p}Óo§rÓljii
Òi¬§iÓ¤lo iÒl¥io|¤«is¬oÒ¬ploÒ i«¥Ò¨|Óll
p§rÓii«¨Ò¨|Ó¤}«¬ i¨¨i«¨Ò§lÒpÓ ¥}Ò}Óori}Óo~¤l|i¨¨iª l¨Ó
§iÓ ¤¤Úip±¤Ú¬p}Óo¤poi p¤|¯ ip¥jiÒo¤rÒ¤pÓ ¬oi«¤}«
l¬p¡|§Ó¥ji¤¬¨|Ó }io¤Ú§plÒ §¤o¤¤ ¨Òj|§|¬oiÒ
l i¤pu§|p¤Ú¨¨Ò¨|Ó¤«i«¤¤¬olÒo¤| ¤¤}j|¤rÒ po}Óop±§rÓ ¬o
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āĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēĄèâěðğâĈňĕğéňĕĐąĜŇĎĔĊĆĔëâĕĈúĘħĵğč÷ĦéāĆēĆĕë÷ĬĕğüėüģþúĆèĊĕèċėĈĕāĆēćâČŋøęâýĔîëĕâĕĆġĆèğĆĘąüãňĕĆĕëâĕĆ
āĈğĆĚĐüčĄğ÷ĦéâĆĄāĆēąĕ÷ĬĕĆèĆĕëĕüěăĕāâĆĕýýĔèåĄúĜĈùĊĕąĆĕąèĕüğĄĚħĐĊĔüúĘħĲĄâĆĕåĄıĳĴķ

§¬s¬ol¤ol¡Ó¥l~¨Ò·
¥}Òi§rÓ ¬o ¨Ò§rÒ¤ÚioÒ ¥i«¡Ór|¤p¡Ò§§p|ÓiÒ¤j¤Úl}Òo}Òor}
ps¬}opoii|¨}Ò¤i i«r¬¥}ÒÖi¨Ó ¤¬pÒ¤rÒ i«¨Ò¡Ó¤Ú
}¥Ó¤olso¬  |¥l¡Ó ip¨|Ór¬ ¤o|¬  ©l©ip¡Ò
±i§Ó|¨¤ji«±|}Ò¤iª ¡ÒÓo ¥}ÒÒo¨ª i«lo}ÓoÒ¤Ú¤¬i¨Ò§rÒ¤¬}
¤ipoi«¤Úil¥p±¤Ú¬¤jp¤Ú¤rÒ¤i«¨Òp§Ó¤j|¬oiÒ¥}Òi«oi
Òo¬os¬o±§Ó¤Ó§p¤oª ipi¬}Óoi¤o¤|i iÒl ~Ó ¬o¡Òio§|
¬¤pÓiop¨|Ó¨Ò ¥}ruu ¬po}¡Óo¡Ó¥s¬o¤Úl¨©¡Ó§uÒ¤Úl¨
¬o¤Ú¡Ó¥±§Ó~Ò¥¥ioi¨Ó¨|Ó ©¨Òiwr|Òi¤ÚÒ ¬o¨ Í¤|
i«Ò¤Úi| ¥}Òol¨Ò ¬o¨Ò ©¨Ò¤¤ÌÜ¬pl|i§Ó| o¥}Òp§ÓÓl±i
¥p§Ó¤Úi¤ÓÒo¤| i«}§Óp ¬o±p¤i¨ ©¨Ò¤«Òo¨|ÓÒl¨
p¥i¥soÒo¨p}|¬p¨Ò ¬o¤§Ó|
¤ll|ª ¤rÒ ±§Ó¤¨|Ól¤||Ól¬oi ¤}i«¤¤¬o¨Òl¤ÚØpp
¤|¯§Ói¤l¥lo}Ò¨Òl±i§|s¬o¡Ò§¤op|Ó¤¬opÓol ¬o§rÓ i¤Ú
¤}Ö¥}r¥¤l}r¬ p~o¤o¤¤}¤¬ i|j ¥}Ò¥ii«|Ó iÒjo¤¤io§pÒ¤j
¡|~¤Úo¨¤}¤q} ¦}Ó}¨Óo |©i§Ó¡Óll| Òp¨Ò¤¡Ór}
Óo opiiª ¤Ú¤uu ¤Ó¥}Òo¨Ò~oji|ori lÒiÒ
}i¤}ii«j¬p~¨Ò§lÒip¤Ú¤¬o¬¤ª¨¶lo©·lo¤jÓ¬¥Ó¥}Ò§|~oi
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¤}¤Úoriso¬ ¤¤oi«}Ó oÒ¤j¡|~¡i¤q§¤¬ o¤¬ §rÓ o¬ |Ói¤rÒ §rÒ
¤«|Ó§ols¬o¤jjoªª§Ó¤¨|Ól±iÒo¥}ÒiÒªl¤¬opÓo¦ ¬o
oiÒ¤Úl¡i¤¬ o¨ |Ó¤i|j ¥}Ò¤¤o¡§Ò io¤r }Ó¤Ú¥}ÒppÓo¤Ú¡¥Ó ±
l ¤¬ i¥}Ò¦ o¬ l ¨¤Ú¤i¤}Ö¤¤¡¤Ò ¤«p¥Ói«¨Ò¤Ú¬ §p¥}Ò¦|
¤}¬Óoj|jÓo§i¬pp|§Ó¤Ó¨Ò¨|Ó ¥ ¬o¨Ò¡Ò ¨}Òoª¥}ÒjÓl¬po¡Ò§
Òo¬oll¬¤Ú¦jo¤|¨Ò¨|Óol¡Ó¥lr±u§ril~¬¤Ú
|joi¬j|jÓo i«l¤Ú¡Ó¡Ò§¦o¤¤iÒ i¤±pri¨§rÓ§jo} ¬¤Ú
iÒ¦Òo¤¬| }o¥}Ò}¤|¨p¡ÓÓ i«¤Ú¨}ª i }Óoj|joÓi¡Ò¤
pop±¤Ú}Óo¬o¤¨}¤ ¥}Òi«¨Ò¤Ò o¡ÓÓs¬ojs±i¨ii ¹ º l ¤jÓ~oi«
¤Ú¥jo}±¨s¬o¤Ú¤}§Ó¤¤i¤Ú}¡¥iÒll|¤¬opÓo ¬oi¤}o¥}Ò
~oi«¤Òoi¤Ö §jÓ¬¤l¨¨§Ó¡Ò§ol ¬o| ¥¤¬oo{ÒÒ
§¬¨Ò}ÓoipÒÒ¤Ú}Ó }Òª ¤¬oi«¤i|j¤¨ ¤li¬ ¤Úl
¬¤Ú ¨Òl¡ÓÒo¬ ipii§Ó¬jo¤j p}Ó¤¬oi«¨Ò¥}Òo¡Ö¨
s¬oi¤ÖÉ|l¤¤¤}Òi¤p¦ii¨}Òo¤«¥}Òo¡Öoipo¨|Ó
¡Óji«¨|Óiili¦lip}io¤Ú¤¬¡Ö§Ò ¥}Òi«¨ÒÓ¨pi¡Öoip
|i«¤i|¤}j|Ó¤¬o¦¥jisis¬o¥}ÒiÒ¤¨|Ó§Ó¨Ò¤¤Úi¥ÓipÓoji§lo
 ¨i¤pÔis¬oi«¨Ò§rÒ¤i}Ö ¬o¤¤Ú¥}Ò¤pÓjo¦o¨o ¬o¤Ó¬¤jÓ
Ò¤Ú¤pÓjo¥}Òi ¬o¦¤Ò±§Ó¤¨¤Úil¡ipÓol¨¬p¨|Óio
~ i«¤¨Òo§Ó ¬o¤~il± i«¨ÒÒo§Ó Ó¥ji¡Ó|i«¤¨Òooi¥Ós±¨
p|¤il¡Òl¬ÓoÒ¤Ú¤i}Ö ¬o¤ ¥¨io ¬o¤ §iÖ|i«i}±¥Òo¤|
jo}s¬o¡Ò§rioi §oi«§rÓ¥}Ò¤i¤}Ö ¨ÒiÒ¡Ò§rijo¤ ¤ÚÒo
¬ ¬o¤p¤jÓrÒo¨|Ó~| ¤l¨}o¥}Ò}¤¤o¨ i«i¤Òoi¤Ö¡Ò¥Ó ¬¥¤Ú
}Òojoio¬§rÓ ¬o¨Ò¨|Óoo¬¬ªi¥}Òi«|i¥Ói¬i}Òoo¤¬
p§Ó¤jÓ§pÒl±i¡Ò¤o§|¤i¬¨|Ó¨¤¥Ó¤rÒip±§Ól
¤«i§Ó¤o¤¤i¨©¨Ò¤«lj|jÓojoÓ¤o©¨Òo|¬Òp±§|¨|Ó ¥}Ò¬
po ÍjÓo}Óoil¤¬p¤¬¬p±|¨|Ó¥Ó¥}Òij|liiÒ¬pÎoilr¬Ó
¤rÒ¬¤Ò ¤¤}q l}Óoiljo¤¤ ¤Òoil¬p± ¨|ÓiÓo
~ooo¨¨|Ói¥Ó ¨|Ó¨~ÒØi|±¨¥ÓÓo oÓo |Ój|r¬p¡i¤ po¨Ò~¬p
±§Ó§uÒ¦}¨¨|Ó¦|¤« ¤q|±lui«¤¬oi¤Ò¤jol¨ s¬o¤Úr}¤pÓjo
¤os¬o¨Ò§rÒ¥}Ò¨r©¨Ò¨|Ó¤Ò¤¨ÒÒo¬p¤Ò¤¤¨Ò}±¬p¤¨Ò¡Ó
¬p§Óil¥§Ól¡Ó¡oiio¸
i§ioii i¤Ò¤i«¤Úrij¥¤jr}±¬ª ~oÒp¨|Ójj¨
Óo§ ¶ Ê i«oi¤¬p¨Ò¨|Ó§Ó¤}«i¡}¨Ò§lÒ Í¦o¤oi ~Ó¤Ú¦o¤
o l¤¤ÌÜjo¡Ó¬¤Úl¡pÖi«Ó i¨|Ó¤|Ö¨¤¬¤ÒiiÒ ¤|©¤pÓ
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iii«Ò¥¤¤l¤Ú¥}ÒrÓo¤Óo¡Ò§Ó¤jo}pÒiÒiu¡Ó§|¨i«¨Ò¨|Ó
¡Ó¬ipii«¥}Òl¬¤Ú¦|ll±¨l¤¬¤Òo|ÒiÒÒo§|i¨i«¨Ò§lÒ
pi ¤¥}Ò}±iio¥l± ¤}i¤i i¤Úloi} ¥p|i¬¤j
¤j¨Ó¤Úoii¤Ú¨¥Ói«¤¤r|r¡Ò¤Úll|¬pp|i}Ò¨i«i¤Ò
¤¬¤jl§Ó¤o©¤rjo¤p¤§rÓ§lr}¬s¬o¡Ò§
¤¬p¨|Ó¦rÖ¤iÒo¨¨|Ó
¤¤lso¬ ¡§Ò Íso¬ lpiÒ}i¨Ò¨|Óp}Óo}o ±x¤¡±¤Ú}i
jpop¡Ò¨|Ó§Ó¤¤¬ª¤¬¨¤Òpop¨|Ó¡Ò}i~oÒp±j¨|Ó p§Ó¤ÚÓ¤Ú¤o
¨¨|Ó¤«© ¤Úip±¤Ú¬p}Óo¡iiÒ
§Ó¨|Ó¡Òi ¥Ó}|¨Ó§Í±¤§Ó
¡Ò |¡¨|Óoª ¨iÒiÒp¤Ú}i
¡{Öj i¬p±¤rÒ ¤pÓioi
iÒo¡Ò|Ól~¤Úi Òi
¬p¡iiÒ §Ê¨|Ól|p|ij~oÒ
¤Ú¥}Ò¦o¤«iª Óª i«¤ÚiiÒÓo§uÒ§Ó
¤Úl¨Ó l¨|Óp|ii ¤i¬
ru{¤Úp||¤Ú¦o¤¬r
{¤j} i¥}Ò¤o¡ o§pÒp¤Úi
±¤«p¨|Ó ¦|¤{¦{¥l
jo¨ ¦o¤lop¤i|j¨|ÓÊª Ó
¦|¨Ò¡Ó}Óo¤¨i ¥}Ò¤¤}¬io
¨Òl¤«}Óoi¥¤¤¬p¤§ps¬o
¨Òl§Óio¬o}¤Ú ¥}Ò¨Òl
~olur po§Ó¦o¤j}o}Ò
}¤o§pÒ§·Êlop¨|Ó¤«|¥}Ò¬p
čěúûėčěĆėąċĔâ÷ėī ĄĆĊğþĿąĄĕĈĕâěĈ ĢüčĄĔąĆĔëâĕĈúĘħĵ
¤~o¤¨Ò¨|Ó ipi¬p}Óo}±¤ āĆēąĕĊė
ģ÷ňĆĔýčùĕþüĕğþŎüğéňĕāĆēąĕāĆēğč÷ĦéčěğĆüúĆĕûėý÷Ę
¬Òi¨¦|±| ¥is¬op¤Ú¦rÖ¨|Ó
i«p¤Ú¥}Òlu o¨Ò¤Ú¬oÒp¤§rÓri s¬o}Óoil}¬iÒ¥Ó¨|Ó
§¤}Óoi¦o¤riolÓi¦o¤ivs¬o¨|Ó}o¡Ò¥Ó|lj§rÓ§Ó¨|Ó¤
¥}Ò¦o¤¤rÒ}Óo§rÓl¬l¡Ó§o¥¤j¥Ópop¤jÓ¤¨|Ó ls¬o¤§r}Ó
pi p¦i¬p¨|Ó¤§¦o¤rio}Ò¨ m~Ôpj¨¥®ì m§p¥ì
t¥tì ¦~Ó~Ôp¥kÔ¨qÓ©Ó¨sÓ§p¥t¥tÓpp¨s®~Ôì ¥Û§p¥Óp¥ì
}Ô¢j¥©Ôì ¦ÔqpmÓ¦jÔ©k©§}²}ì jqq}§p¥¥sÓ®ì kÔk}kÔp¥j}k®j¬}Ôì
¥p~ ¢Ôqq}jì ~Ôp¥Û ¢Ômj¨mÓ¨j¥Ó¥¦¥Û ¢Ô²jqp«¹ ¥}Òo¨Ò
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}¡Ó¬p±i¨|Ó ¤}Óoil~joio|Ó io¨|Ól±¬o¤¨|Ó¬o¥}Ò
¥il|}Óoij·ÊÒo¥Óo¨Ò¨|Ól|§|j¤¥}ÒiÒo¤|
§}¥~¡¥¥p¥Û ¢Ô¢}Óì ~¥qÔÔjÓq¨Ô¥¦Ôì ¥Û¥qÔjjmpqq}jì
©}Ô}~}ì m²¢}®©}Ô¢}¦Ôì ¥jm}pj§p¥®k®jì qp©}Ôm¥¬Ôjì
¥Ûjì Ómq¥¥qÔ¥kÔq}jì ©Ómq¨Ô¥¥©jì qp©}Ôjmm}®¨Ô¢Ôì
¥q©}Ô~~p}¢º
¤«Ò~oii¬}±¥Òo¡Ó¥x¤Ú±lui«po ¥}Òi§i«¬o¤Ú±lui ~Ó
§Òo¡Ò ip¥iÓ§Ó|¨Òo¨i«¤Úi¬oi ~ÓpÒ¦|¤q}ll ¤i«¤«Ò
}±¥Òo p¤Ú¬|x}¤pÓ§Ó¬lo¥¤puj¨Ó¨|Ó ¥}ÒpiÒ§Ór|§¤
i§| i«o}ÓoÒ¤Ú¤¤r¡Ò jÒ§Ó¤jÓ§pÒll|¤i|j|Ó¤¬o¬iÒ
Òoo¬ Òo§|¤Ò¤pÓ¨Ò¤Ó¡ ¬ o¤i|j |Ól}Óoi§riÓ¤o¥~|}Ò ¤pÓ
¦|¥Ó¤¬}}o|¡li±ioolop¤«¨|ÓÒ¤o¤}Óoi¡ÒÒo¨
¨×
¥spì¥m×
µ

  µµ»}oi  ¶¸¸µµÊo¤|«pipii¦lo ¥io¨|Ó¤¬ ¤~
i§oi§  ¶¸¸´±§Óo}i~olp±¤Ú}Óoziijo¨§Ó| ¤¤
¶
ì ¡¡j}±ì ¤|rï    ì¥Ëì j¡ì ¤Ú¦olÖ§uÒ§ oÖ¤ iï
ØiÖ |o}Øuu¡Óri¥Ò|~oj¨|Ó¤ij¤Ú ¤|«p¤pÓÎ ij±
ØiÖ}±¥Òo¡Ó±¤«pri§r±i¤ï}Óri¬¹¥¤Ú}Órii{
¡Ó¤r§ri¤Ú¡Ó¬lÒ¤rï~¥¤Ú¬¦|jo¤pÓ¥Ò| ip¨|Ó|±o}±¥Òo
§Òo±luª jo¤ ¤rÒ r±i io¤ |Ói¡} ¥iijor} ¦|o¤Ú¬
rjoi}Ö}| p¤i¨|ÓÒl§iÓr| ¥¤Ú¬ijoi}Ö|Ó
l¨ÓorÒo¬o
§¤¬r}~¤jq i|°¤Újo ¤|«p¤pÓ¡i¤ ¤pÓÎ
rj{rµ¶¤¥oiri¡Ò{¤oi  ¶¸¸µ
i|°¤l|±o}±¥Òo¤ji~¡}¤ïj¤Ú¡}¥lr¡}p±
oiÒo  ¶¸·º ¸¶
§r}¨|Ói¥}Òo}o¤Ú¥qÔ¥}¬q¡¥}
·
§r}~¤jq ri¬ ¹o~~oØu¥ljori¨¥i
}li¤ï Ëi|l¤jÓriolw¡¤§Ó¨Ò}Òi{Ö ±§ÓjÓri¨Ò
l{¥¨Ò~¤}Òiooi¬}oj§Ò
i¤oÓjoØuo|i«liir|ijooj|}xÒoiq|o§ÓÓ
¤oiÓÓzj}¦§Ò¨|Ó
¸
o¥iÓil«  ii|i¤r |iso¬ ¤o¨Ò ¥¤ip|¦o¤ÓojÓri
¤}Òo¤oipo~¡i§rÓ §ip{¤ï±¤¥j§
¹
poi{Ö~¡i¤ilo¥iÒ§p¥t¥t
º
ri¬¹oi|°s¬ol¡Ól~§ii¥}}i§Ó¤jÓ
p|¤i¤¥§Òr|i¬i±opp|}oj§¤
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์อีกหลายครั้ง
ในลักษณะปรึกษาหารือ ทัง้ ยังทรงให้เวลาพระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิไ์ ด้คดิ ไตร่ตรอง และในปีถดั มา (พ.ศ. ๒๔๔๒)
เมื่อแผนการต่างๆ เริ่มลงตัวจึงได้มีพระราชหัตถเลขาอีกครั้งมิให้ต้องล่าช้าออกไปอีก โดยในขั้นต่อไปก็มีรับ
สั่งให้สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ผู้มีหน้าที่กำ�กับดูแลหน่วยงานด้านการศึกษาในสยามได้ทรงทราบ
ที่ ๒๗/๓๒๗

(ฉบับที่ ๒)
๓๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘

(๑)

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ถึง กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ(๒)
ด้วยการศึกษาของเรายังบกพร่องอยู่เป็นอันมากฉันใด เธอย่อมทราบอยู่แล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงผู้ซึ่ง
มีวิชาความรู้ ซึ่งสามารถจะท�ำการค้าขายหรือเป็นช่าง แต่คนซึ่งจะหาบรรจุต�ำแหน่งราชการก็ไม่มีที่เลือกได้
ฝ่ายข้างราชการก็หนักแน่นเข้มงวดขึ้นทุกวัน ผู้ซึ่งเคยท�ำราชการอย่างเก่าๆ ดีอยู่ มาถูกท�ำการทุกวันนี้เข้า
ก็ล้าเร็วหรือกลายเป็นท�ำไม่ไหวไปได้ ถ้าหากว่าไม่รีบร้อนจัดการฝึกขึ้นโดยเร็ว กลัวว่าน่าที่การซึ่งเริ่มขึ้นไว้
แล้วจะเสื่อมเสียไปหมด เหตุด้วยหาผู้สามารถไม่ได้ เพราะฉะนั้น การที่จะคิดบ�ำรุงการศึกษาทั่วไป แล
ที่เป็นส�ำคัญอย่างยิ่งคือ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งต้องการเป็นอันมากนั้น จึงเป็นการจ�ำเป็นที่จะ
ต้องรีบร้อนท�ำให้ส�ำเร็จโดยเร็ว ฉันได้คิดอ่านหาท่าทางที่จะให้ส�ำเร็จนักแล้ว ก็ยังไม่ตลอดได้ เหตุด้วย
ขาดผู้ซึ่งมีความคิด และความอุตสาหะพอที่จะคิดจัดการ ประกอบกับธรรมเนียมแลธรรมดาซึ่งเป็นอยู่
ในพื้นเมืองเราให้เหมาะแก่กาละเทศะได้
จึงเห็นว่า พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นผู้มีอุปนิสัยได้อบรมมาในการศึกษา แลยังเอาใจใส่สืบสวน
คิดอ่านการศึกษาอยู่เสมอ เป็นผู้มีความสามารถ
ที่จะผ่อนผันวิธีศึกษาให้เหมาะกันกับกาละเทศะ
ในนี้ได้ จึงได้ให้กรมหลวงเทวะวงศ์เรียกพระยา
วิสทุ ธสุรยิ ศักดิก์ ลับเข้ามารับราชการในกรุงเทพฯ(๓)
ผู้ซึ่งจะไปเป็นราชทูตกรุงอิงแลนด์นั้น เห็นว่าพระยา
ประสิทธิศัลการ เป็นผู้รู้ภาษาและขนบธรรมเนียม
ราชการในประเทศยุโรป สมควรจะเป็นราชทูตได้ อีก
ประการ ๑ ทูตประเทศนี้มีหน้าที่ส�ำคัญอันเกี่ยวข้อง
ด้วยตัวฉันและกระทรวงวัง อีกอย่าง ๑ คือ ได้เป็นหน้าที่
สิทธิขาดในที่จะจัดการเล่าเรียนของมกุฎราชกุมาร
กับลูกทั้งปวงทั่วไป เป็นผู้เบิกจ่ายเงินและดูแลการ
สุขทุกข์ของลูกฉันในประเทศยุโรปด้วย ฉันมีความ
ไว้วางใจในพระยาประสิทธิศัลการ ทั้งความคิดแล
อัธยาศัย แลความจงรักภักดีต่อตัวฉันว่าคงจะจัดการ
ให้เรียบร้อยต่อไป เหมือนเช่นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
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ได้จัดมาแล้วนั้น เพราะฉะนั้น จึงต้องขอให้ย้ายพระยาประสิทธิศัลการ จากข้าหลวงเทศาภิบาลออกไป
รับราชการเป็นราชทูตชั่วคราวหนึ่ง ขอให้เธอจัดการให้ตลอดไปด้วย
(พระปรมาภิไธย) สยามินทร์
เชิงอรรถ วิเคราะห์
(๑)

ในชั่วเวลาเพียง ๑ ปี (ร.ศ. ๑๑๗-๑๑๘) แผนงานด้านการจัดการภาคอุดมศึกษาก็เริ่มสุกงอม ขั้นต่อไปจึงได้ทรง
เร่งรัดให้ทางรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ทราบถึงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่ตั้งพระราชหฤทัยไว้
(๒)
ในสมัยก่อนหน้านั้น กรมหมื่นดำ�รงราชานุภาพ (พระยศในเวลานั้น) ทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนพระตำ�หนัก
สวนกุหลาบ หรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ซึ่งเปรียบได้กับโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมของลูกหลานผู้มีบรรดาศักดิ์
อีกทั้งยังกำ�กับดูแลกรมศึกษาธิการของประเทศสยามอยู่อย่างเป็นทางการ
(๓)
ตัดสินพระราชหฤทัยให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์กลับเข้ามาเป็นผู้กำ�กับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน และสิ้นสุดภารกิจด้านการทูตที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศนับแต่นั้น

(ฉบับที่ ๓)
และใน พ.ศ. ๒๔๔๒ นั่นเอง (ร.ศ. ๑๑๘) ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เรียกตัวพระยาวิสุทธ
สุริยศักดิ์กลับเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ ๕๐/๕๖๗๓

ศาลาว่าการต่างประเทศ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศมาถึงพระยาวิสุทธ
สุริยศักดิ์ อัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน
ด้วยมีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าฯ ว่าการศึกษาในกรุงสยาม ยังบกพร่องอยู่เป็นอันมาก แต่
คนซึ่งจะหาบรรจุต�ำแหน่งราชการ ก็ไม่มีที่จะเลือกได้ ฝ่ายข้างราชการก็หนักแน่นเข้มงวดขึ้นทุกวัน ผู้ซึ่งเคย
ท�ำราชการอย่างเก่าๆ ดีอยู่ มาถูกท�ำการทุกวันนี้เข้าก็ล้าเลว ฤๅกลายเป็นท�ำไม่ไหวไปได้ ถ้าหากว่าไม่รีบร้อน
จัดการฝึกหัดขึ้นโดยเร็ว เกลือกว่าหน้าที่ราชการซึ่งเริ่มขึ้นไว้แล้วจะเสื่อมเสียไปหมด เหตุด้วยหาผู้สามารถ
ไม่ได้ เพราะฉะนั้น การที่จะคิดบ�ำรุงการศึกษาทั่วไป แลเป็นที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งต้องการเป็นอันมากนั้น จึงเป็นการจ�ำเป็นที่จะต้องรีบร้อนท�ำให้ส�ำเร็จโดยเร็ว(๑) ได้ทรง
พระราชด�ำริหาท่าทางทีจ่ ะให้ส�ำเร็จหลายอย่างก็ยงั ไม่ตลอดได้ ด้วยเหตุขาดผูซ้ งึ่ มีความคิดแลความอุตสาหะ
พอที่จะคิดจัดการประกอบกับธรรมเนียมแลธรรมดาซึ่งเป็นอยู่ในพื้นเมือง ให้เหมาะแก่กาลเทศะได้
แลทรงพระราชด�ำริว่า พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นผู้มีอุปนิสัยได้อบรมมาในการศึกษา แลยังเอาใจ
ใส่สืบสวนคิดอ่านการศึกษามากอยู่เสมอ เป็นผู้มีความสามารถที่จะผ่อนผันวิธีศึกษาให้เหมาะสมกัน
กับกาลเทศะในนี้ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์กลับเข้ามารับราชการใน
กรุงเทพฯ(๒) แลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาประสิทธิศลั การออกไปเป็นราชทูตและเป็นธุระในการเล่า
เรียนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลาย แทนพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์สืบไป บัดนี้ พระยา
ประสิทธิศลั การจะได้ออกจากกรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคมนี้ ถ้าพระยาประสิทธิศลั การออกไปถึงแล้ว ให้พระยา
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จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ในปัจจุบัน (ภาพจาก https://
th.wikipedia.org)

วิสทุ ธสุรยิ ศักดิม์ อบราชการต่างๆ ในต�ำแหน่งราชทูต กับการเล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้า
ลูกยาเธอทั้งหลาย ที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นธุระอยู่นั้น ให้แก่พระยาประสิทธิศัลการรับราชการสืบไป
อนึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีก�ำหนดจะได้เสด็จเข้าไปกรุงเทพฯ เร็วอยู่แล้ว
ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์โดยเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเข้าไปด้วย
ประทับตราบัวแก้วใหญ่มาเป็นส�ำคัญ
(ลงพระนาม) เทวะวงศ์วโรประการ
เชิงอรรถ วิเคราะห์

(๑)
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกกระทรวงรับทราบถึงความสำ�คัญ
(๒)

พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกคนแรกว่าเป็นผู้เหมาะสมที่สุดในเบื้องต้นที่จะกลับเข้ามาจัดตั้ง
สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

แต่กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยก็ตอ้ งใช้เวลาเนิน่ นาน เอกสารประกอบการค้นคว้า
(๑)
ปิยนาถ บุนนาค และ สวัสดิ์ จงกล. “จุฬาลงกรณ์
กว่า ๑ ทศวรรษ ทว่าก็ยงั ไม่ส�ำเร็จลงได้ในสมัยรัชกาล
มหาวิทยาลัย,” ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ ไทย
ที่ ๕ เมือ่ ขึน้ รัชกาลที่ ๖ จึงค่อยเป็นรูปเป็นร่างขึน้ และ
เล่ม ๒ อักษร ข-จ. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๕.
กลายมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา (๒) พระราชหัตถเลขา และหนังสือกราบบังคมทูล ของ เจ้า
พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พิมพ์ในการพระราช
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเดิม ตามพระบรม
ทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงเสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทรา
ราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ธิบดี ท.จ. วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ. ๒๕๐๔.
เจ้าอยู่หัว เติบโตมาเป็นรากฐานหลักของการผลิต
บุคลากรทรงคุณภาพไปเป็นพลังของสังคมไทย
ตราบจนทุกวันนี้
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสมัยแรกสถาปนา
ดร. นนทพร อยู่มั่งมี
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การพัฒนาระบบการศึกษาในสังคมไทยมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมากตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา โดยที่พระราช
กรณียกิจในด้านดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง
กับนโยบายด้านการปฏิรูปประเทศที่มีอย่างมากใน
สมัยนี้ การพัฒนาด้านการศึกษาเกิดขึ้นหลากหลาย
ระดับจนสามารถสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งแรก
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว ภายใต้ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เมื่อแรกสถาปนา
นั้ น สถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง นี้ ล ้ ว นมี พั ฒ นาการที่
สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ททางการเมื อ งและสั ง คมอย่ า ง
ต่อเนื่องเสมอมา

อิทธิพลตะวันตก
ที่มีต่อการปรับปรุงระบบการศึกษา

พุทธศตวรรษที่ ๒๔ นับเป็นช่วงที่อิทธิพลของ
ชาติมหาอ�ำนาจตะวันตกเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้โดยเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในยุโรปเป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญที่ท�ำให้ชาติมหาอ�ำนาจ
ตะวั น ตกเข้ า มาครอบครองดิ น แดนต่ า งๆ ทั้ ง เพื่ อ
แสวงหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและเพือ่ แข่งขันอ�ำนาจ
ทางการเมืองระหว่างกัน สิ่งที่ตามมาล้วนมีผลกระทบ
ต่อคนพื้นเมือง ได้แก่ การพัฒนาดินแดนอาณานิคม
ต่างๆ ของชาติตะวันตก เช่น ด้านสาธารณูปโภค
ระบบการศาล รวมทั้งการอบรมชนพื้นเมืองไว้ส�ำหรับ
ช่ ว ยงานของเจ้ า อาณานิ ค มตะวั น ตกด้ ว ยการวาง
แบบแผนของการศึกษาตามอย่างตะวันตกทั้งทางด้าน
เทคนิควิทยาการต่างๆ รวมทั้งด้านภาษาให้สามารถ
สื่อสารระหว่างกันได้ ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
มีทั้งรัฐบาลเจ้าอาณานิคมและคณะสอนศาสนาซึ่ง
ต่อมาจะขยายออกเป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตาม
ล�ำดับ๑
(ซ้ า ย) ภาพร่ า งตึ ก บั ญ ชาการโรงเรี ย นข้ า ราชการพลเรื อ นฯ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) จะเห็นการน�ำรูปแบบ
ศิลปะสุโขทัยมาเป็นแบบตึก

ส�ำหรับทวีปเอเชียมีการตั้งมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกในอินเดียซึง่ เป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ ได้แก่ University of Calcutta เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๐
(ค.ศ. ๑๘๕๗)๒ ส่วนประเทศที่มีการปฏิรูปตามอย่าง
ชาติตะวันตกอย่างญี่ปุ่นเริ่มพัฒนากระบวนการศึกษา
แบบตะวันตกและมีการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือ
Keio University เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. ๑๘๕๘)๓ และ
เพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นญี่ปุ่นมีการตั้งมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำอีกหลายแห่ง เช่น University of Tokyo
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๐ (ค.ศ. ๑๘๗๗)๔ และ Kyoto University
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ (ค.ศ. ๑๘๙๗)๕ ขณะที่ในเมืองไทย
ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการรับวิทยาการและ
การค้าการติดต่อกับชาติตะวันตกในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้มีมิชชันนารีชาวอเมริกัน คือ หมอบรัดเลย์ ได้มีข้อ
เสนอแนะให้รฐั บาลตัง้ “ยูนเิ วอซิต”ิ ผ่านหนังสือพิมพ์
The Bangkok Recorder ของตนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘
ดังนี้
“ถึงจะท�ำที่สายนัก, ก็ดีกว่าที่จะไม่ท�ำเลยอีก.
ค�ำนี้เปนค�ำชอบอยู่. ถึงเวลานี้เปนเวลาสายนัก, ก็ควร
จะจับท�ำตึกส�ำนักครูสงั่ สอนสิลปสาสตรวิชาการทัง้ ปวง
โดยพลัน, หาที่ควรจะผัดเพี้ยนไปอีกไม่เลย. ถ้าได้ท�ำ
อีก ๑๐ ปี จึ่งจะมีบุตรข้าราชการหนุ่มๆ หลายสิบคนที่
จะรู้สันทัดในภาษาอังกฤษแลภาษาฝรั่งเศศ, แลภาษา
เชอรมาน แลสิลปสาตรวิชาการต่างๆ. ในกาลทุกวันนี,้
ทีก่ รุงสยามต้องจ�ำเปนให้ชาวเมืองไทยรูภ้ าษาต่างๆ, แล
สิลปสาตรวิชาการเช่นว่ามาแล้ว, เพราะกรุงสยามดุจ
เลื่อนจากที่ๆ เคยตั้งอยู่นั้น, ไปตั้งอยู่ใหม่ในประเทษ
ยูรบแล้ว, มีชาวประเทษยูรบมารคนปนอยูด่ ว้ ยกันมาก,
ได้ตงั้ เปนไมตรีกันเปนหลายเมืองแล้ว. ถ้าไม่ได้เรียนรู้
ในภาษา แลสิลปสาตรวิชาการของเขา, จะกระท�ำการงาน
สิง่ ใดด้วยเขาก็ขดั ข้องนักไม่สดวกเลย. จะได้เกิดความ
อัปยศต่างๆ, เพราะมีความรู้น้อย, แลชาวเมืองที่เขา
ล้อมรอบอยู่นั้น, เขารู้ภาษาแลวิชาการมากกว่าตัว. ถ้า
กระนั้นที่ไหนจะได้ชื่อเสียงว่าเปนเมืองใหญ่ได้เล่า.” ๖
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๒๐ ศาสนาจารย์แซมวล จี.
แมกฟาร์แลนด์ (Samuel G. McFarland) ซึ่งท�ำงาน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

95

เผยแผ่ศาสนาที่เพชรบุรี ได้เสนอแผนการตั้งวิทยาลัย
ให้การศึกษาแก่เด็กๆ ที่กรุงเทพฯ ต่อรัฐบาล ซึ่งได้
รับความสนพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้
แมกฟาร์แลนด์รับผิดชอบการด� ำเนินงานโรงเรียน
สวนอนันต์ ที่วังนันทอุทยาน ซึ่งเปิดในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๔๒๑ โดยการเรียนการสอนห้ามไม่ให้สอนคริสต์
ศาสนา สอนได้เฉพาะธรรมเนียมการหนังสือ และ
ให้ฝกึ หัดลายมือส�ำหรับเป็นเสมียนกับทัง้ วิชาเลขและ
ช่างต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน๗
ข้อเสนอของชาวตะวันตกดังกล่าวจึงสะท้อนถึง
สภาพของบ้านเมืองที่ต้องปรับตัวอย่างสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งจากการติดต่อกับชาติตะวันตก
อย่างไรก็ดีพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญประการหนึ่งใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ
การปฏิรูประบบราชการ นับเป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญที่
ท�ำให้รัฐพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรเข้าสู่
ระบบราชการที่ก�ำลังขยายตัวในขณะนั้น

การปฏิรูประบบราชการ
กับการสร้างบุคลากร

การปฏิ รู ป ระบบราชการมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ปกครองแบบรวมอ�ำนาจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาทั้ง
ภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของชาติตะวันตกที่พยายาม
แทรกแซงรัฐต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่ปัญหาจากการเมืองภายในก็มีส่วนส�ำคัญ เช่น
อ�ำนาจที่ผูกขาดระบบราชการในแบบเดิมของผู้ส�ำเร็จ
ราชการเมื่อช่วงต้นรัชกาล ประกอบกับปัญหาความ
ล้าสมัยของระบบราชการทีใ่ ช้มาก่อนหน้านัน้ เช่น การ
ไม่แยกงานออกเป็นสัดส่วนตามประเภทงาน๘ เห็นได้
จากพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวถึงต�ำแหน่งสมุหกลาโหม สมุหนายก และ
ขุนนางจตุสดมภ์ อันเป็นต�ำแหน่งขุนนางส�ำคัญในระบบ
ราชการยุคจารีต ซึ่งต่างก็ท�ำหน้าที่หลายอย่างในกรม
กองเดียวรวมทั้งดูแลรายได้แผ่นดินหลายประเภท
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พร้อมกัน ดังนี้
“ถ้าจะเทียบต�ำแหน่งสมุหพระกลาโหมสมุห
นายกในเวลานี้กับเสนาบดีที่ท�ำกันในประเทศทั้งปวง
มีอยู่ ก็จะต้องนับว่าเปนเสนาบดีว่าการบ้านเมืองด้วย
เสนาบดีว่าการยุติธรรมด้วย เสนาบดีว่าการคลังด้วย
รวมกันอยู่ในคนเดียว เปนเสนาบดีถึงสี่ห้าต�ำแหน่ง
ดังนี้ การจึ่งได้สับสนรุงรังไม่ใคร่ตลอดไปได้
ส่วนเสนาบดีอีกสี่ต�ำแหน่งซึ่งเรียกว่าจตุสดมภ์
นั้น พระคลังกรมท่าต�ำแหน่งเดิมซึ่งเรียกว่าพระคลังนี้
ก็ควรจะเปนต�ำแหน่งที่ส�ำหรับบังคับบัญชาในการเงิน
ซึ่งจะเข้าในพระคลังแลที่จะจ่ายราชการ บังคับจัดการ
ภาษีอากรขนอนตลาดทั้งปวงทั่วไป แลบังคับศาล
ซึ่งช�ำระความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพยหลวง” ๙
นอกจากนี้การปฏิบัติงานของขุนนางยุคก่อน
หน้านี้ยังไม่มีการแบ่งแยกระหว่างงานประจ�ำและเรื่อง
ส่ ว นตั ว เนื่ อ งจากขุ น นางมั ก ใช้ บ ้ า นเรื อ นตนเป็ น ที่
ท�ำการ อีกทั้งขุนนางไม่มีเงินเดือนประจ�ำนอกจาก
เบี้ยหวัดเงินปีเล็กน้อยและรายได้จากค่าธรรมเนียม
ในกรมกองที่รับผิดชอบ ขุนนางจึงต้องแสวงหาผล
ประโยชน์ท�ำมาหากินด้วยการอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่
ทางราชการเพือ่ เลีย้ งชีพ เช่น อาศัยแรงงานเกณฑ์จาก
ไพร่ในความควบคุมมาใช้สอยงานส่วนตัว หรือการรับ
ของมีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ เป็นต้น๑๐
ระบบราชการทีเ่ ปลีย่ นไปในระยะนีม้ กี ารเปลีย่ น
แปลงหลายประการ เช่ น การแยกผลประโยชน์
ที่ชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและของส่วน
บุคคลด้วยการก�ำหนดเงินเดือน การก�ำหนดเวลา
และสถานที่ท�ำงานราชการอย่างเด่นชัด กับทั้งก�ำหนด
ล�ำดับขัน้ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างราชการ
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตอบแทนความดี
ความชอบทางราชการอีกด้วย๑๑
ไม่เพียงเท่านั้นการเลือกรับบุคลากรพิจารณา
จากความรู้เป็นหลักมากกว่าก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในวิชาการตะวันตกและระบบบริหารแบบ
ใหม่ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการจัดรูปแบบงานอย่าง
ใหม่ด้วยการแบ่งสัดส่วนของงานแยกไปตามประเภท

ของงานด้วยการจัดเป็นกระทรวงและกรมต่างๆ มี
ระเบียบการบริหารงานอย่างชัดเจน และมีการพึ่งพา
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริม
ความสามารถของบุคลากรเพื่อส่งเสริมงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ระบบราชการแบบใหม่จึงเน้นความส�ำคัญ
ของประสิทธิภาพและความรอบรู้ทางเทคโนโลยีและ
วิชาการต่างๆ๑๒ ซึ่งท�ำให้การฝึกฝนและส่งเสริมการ
ศึกษาของบุคลากรเพือ่ รับราชการมีความส�ำคัญมากขึน้
ปฏิกริ ยิ าจากรัฐบาลขณะนัน้ คือ การตัง้ โรงเรียน
เพื่อศึกษาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับพระ
ราชวงศ์และบุตรหลานของขุนนางเป็นเบื้องต้นด้วย
การตัง้ โรงเรียนในพระบรมมหาราชวังเมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๔
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารตั้ ง โรงเรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษาศาสตร์ แ ขนง
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละหน่วย
งาน เช่น ใน พ.ศ. ๒๔๒๕ มีการตั้งโรงเรียนแผนที่ อีก
๕ ปีหลังจากนั้นมีการตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ส�ำหรับฝึกข้าราชการฝ่ายทหาร (พ.ศ. ๒๔๓๐)๑๓ รวม
ทั้งโรงเรียนนายเรือ๑๔ และโรงเรียนกฎหมาย ใน พ.ศ.
๒๔๔๐๑๕ เช่นเดียวกัน  
ส�ำหรับการฝึกหัดข้าราชการโดยเฉพาะในด้าน
การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ นับว่ามีความ
จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานบริหารบ้านเมืองอย่างมาก
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นล้วนแต่
กระจายไปสู ่ ภู มิ ภ าคหรื อ ตามมณฑลและหั ว เมื อ ง
ท� ำ ให้ รั ฐ ต้ อ งผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ระบบงาน
ในระดับต่างๆ ซึ่งรัฐได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในกระทรวง
มหาดไทย ส�ำหรับฝึกหัดข้าราชการซึ่งตามบันทึกของ
พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน) กล่าวถึงการเรียน
การสอนของโรงเรียนแห่งนี้
“แม้ขณะนัน้ มีขา้ ราชการทีไ่ ด้ฝกึ หัดการปกครอง
อยู ่ ต ามมณฑลบ้ า งก็ ยั ง น้ อ ย เพี ย งแต่ จ ะได้ บ รรจุ
ต�ำแหน่งในเวลาว่างอยู่บ้างในแต่ละมณฑลนั้นๆ เอง
บางทีก็ไม่พอ จึงได้ทรงตั้งโรงเรียนขึ้นในกระทรวง
มหาดไทย เมือ่ ยังท�ำการทีต่ กึ ศาลาลูกขุนใน ซึง่ มีเพียง
๒ ชั้นเท่านั้น แบ่งชั้นล่างด้านตะวันออกเป็นโรงเรียน
(ชั้นต้น) ส่วนนักเรียนที่มีวิชาสูงกว่านั้นก็แบ่งให้ไป

ฝึกงานอยู่ตามกรมกองอันเป็นหน่วยราชการที่ช่วย
แนะน�ำสั่งสอนนักเรียนที่มีวิชาเหนือชั้นต้นแล้วแยก
ไปเรียนตามแผนกต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย ให้
ข้าราชการชั้นรองเวร นายเวร และผู้ช่วย มีห้องเรียน
ชั้นต้นเรียกว่า ‘ชั้นเสมียนเอก’ ชั้นกลางและต่อจาก
ชัน้ กลางขึน้ ไปเรียก ‘นักเรียนปกครอง’ เมือ่ ได้เรียนวิชา
จนต้องศึกษาวิชาการปกครองท้องที่ ณ มณฑลที่มี
การสอน คือ มณฑลอยุธยาหรือมณฑลพิษณุโลก ถ้า
นักเรียนคนใดไม่สมัครออกไปศึกษาที่มณฑลและ
กรมใดในกระทรวงต้องการไว้ให้รับราชการในกรมนั้น
ก็ให้ไปฝึกงานในกรมที่ต้องการจนกว่าจะมีความรู้พอ
ท�ำการได้ จึงจะได้รบั ราชการเป็นชัน้ เสมียนหรือสูงกว่า
สุดแล้วแต่ควรแก่ความรู้
วิชาทีส่ อนในห้องชัน้ ต้นมีวชิ าเสมียน ภูมศิ าสตร์
(ถึงชี้แผนที่ได้แม่นย�ำ) เป็นต้น ฯลฯ ห้องชั้นบนกลาง
สอนและฝึกวิชาสารบรรณ วิธปี ฏิบตั กิ ารในกองเสมียน
ตรา ศึกษากฎข้อบังคับราชการภายในของกระทรวง
มหาดไทยให้รู้การแบ่งหน้าที่ราชการของกระทรวง
และการจัดเก็บหนังสือราชการให้ถูกระเบียบ ค้นง่าย
และมั่นคง” ๑๖
ข้อความข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนการสอน
ข้าราชการสมัยใหม่นั้นสอดรับกับระบบงานราชการ
ที่เปลี่ยนไปเน้นความรู้ความสามารถต่างๆ เช่น งาน
ด้านธุรการหรือเสมียนซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้าน
เอกสารมากขึ้น ต่อมาประสบปัญหาเนื่องจากผู้ที่เป็น
ขุ น นางใหม่ ใ นขณะนั้ น มั ก ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ พ ระมหา
กษัตริย์ทรงรู้จัก เพราะธรรมเนียมการรับราชการก่อน
หน้านี้มักอาศัยการถวายตัวเป็นมหาดเล็กในเบื้องต้น
แต่ ขุ น นางที่ มี ขึ้ น ตั้ ง แต่ ช ่ ว งปฏิ รู ป ระบบราชการใน
พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา มักเป็นบรรดาเสมียนตาม
กระทรวงต่างๆ เป็นพืน้ ฐาน ท�ำให้สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพทรงเห็นว่าควรมีโรงเรียนขึ้นในกรม
มหาดเล็กเพือ่ ให้ศกึ ษาขนบธรรมเนียมราชส�ำนักควบคู่
กับความรู้เบื้องต้นส�ำหรับราชการในกระทรวงต่างๆ
ดังนั้นจึงน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระ
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ราชด� ำ ริ เ ห็ น ชอบ แต่ ก ารตั้ ง โรงเรี ย นเพื่ อ ฝึ ก หั ด
มหาดเล็กต้องรอจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) เมื่อครั้งเป็นพระยาวิสุทธสุริย
ศักดิ์ ซึ่งเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติราชการที่ทวีปยุโรป
มาเป็นอธิบดีของโรงเรียนมหาดเล็ก และมีการเปิด
โรงเรียนส�ำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ อีก ๓ ปีต่อมาจึงมีการประกาศพระ
บรมราชโองการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก
อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๔๔๕๑๗ ซึ่งมีการโอน
นักเรียนและครูของโรงเรียนที่กระทรวงมหาดไทยมา
ไว้ทโี่ รงเรียนแห่งใหม่ทตี่ งั้ ขึน้ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารเรียน
การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องหลัก ๓ ภาค คือ ภาคที่ ๑
ศึกษาวิชาเสมียนเอก ภาคที่ ๒ ศึกษาขนบธรรมเนียม
ในราชส�ำนักและความรู้พิเศษที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ต่างๆ และภาคสุดท้ายศึกษาวิชาในกระทรวงที่จะไป
รับราชการ๑๘
นอกจากนีโ้ รงเรียนมหาดเล็กยังได้สอนวิชาเพือ่
สร้างความเชี่ยวชาญให้กับฝ่ายการปกครองท้องที่ซึ่ง
สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการที่กระจายไปสู่
ภูมิภาคซึ่งท�ำให้ข้าราชการต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน
ราชการในท้องทีท่ รุ กันดาร วิชาดังกล่าวนีเ้ รียกว่า “วิชา
ลูกผู้ชาย” ได้แก่ การฝึกเดินทางกันดาร ตั้งค่ายหุง
อาหารกินเอง ฝึกขี่ม้าตลอดจนรู้วิธีเลี้ยงและบ�ำรุงม้า
ด้วยตนเอง ฝึกการใช้อาวุธปืนทัง้ ยิงปืน ถอดและช�ำระ
ล้างอาวุธปืน ฝึกเดินทางในเวลากลางคืนเพือ่ ฝึกความ
กล้าหาญและอุตสาหะ ฝึกส�ำรวจภูมิประเทศเขียน
แผนที่และแผนผัง ฝึกการท�ำความสะอาดสถานที่พัก
และที่เรียน อยู่ยามในและนอกสถานที่ของโรงเรียน
ต�ำรวจ ซึง่ วิชาต่างๆ เหล่านีจ้ ะมีการส่งนักเรียนไปฝึกที่
กองต�ำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา ก่อนจะย้ายไปฝึกที่
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจภูธรทีน่ ครปฐมในเวลาต่อมา๑๙
การตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหัดข้าราชการไม่ได้เกิด
ขึ้นเฉพาะส่วนกลางเท่านั้น แต่ส่วนภูมิภาคก็มีการตั้ง
โรงเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกด้วย โดยมาจากพระด�ำริ
ของกรมขุนมรุพงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งข้าหลวง
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เทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรเี มือ่ พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปกครองและได้ตั้งโรงเรียนสอน
การปกครอง โดยมีการสอบไล่ เรียกว่า “ประโยค
มณฑล” ผู้ที่สอบไล่ได้จะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย
ทุกอย่างและเรียนรู้ระเบียบราชการ การศึกษาใน
โรงเรี ย นดั ง กล่ า วนั้ น นั บ ว่ า เป็ น ไปอย่ า งเข้ ม งวด
เห็นได้จากการสอบไล่การปกครองที่มณฑลปราจีนบุรี
ซึ่งมีผู้เข้าสอบกว่า ๒๐๐ คน แต่มีผู้ผ่านการสอบเพียง
๕ คน๒๐
แม้ว่าจะมีการตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหัดคนเข้ารับ
ราชการ แต่โรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ก็อยู่กระจัดกระจาย
ตามหน่วยงานราชการต่างๆ อีกทั้งยังไม่สามารถผลิต
ข้าราชการได้เพียงพอต่อความต้องการ จนท้ายสุดจึง
มีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในประเด็นดังกล่าว
เป็นเบื้องต้น

กำ�เนิดโรงเรียนข้าราชการพลเรือน

การปฏิรูประบบราชการสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งผลต่อการเปิดสถาน
ศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่องานราชการที่
มีมากขึ้น เพราะการปฏิรูประยะแรกนั้นรัฐขาดแคลน
บุคลากร เพราะมีการขยายส่วนงานเป็นกระทรวงและ
กรมกองต่างๆ ที่ล้วนต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ในงานราชการแบบใหม่ เช่น งานด้านเสมียน เห็นได้
จากพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ดังนี้
“อนึ่งทุกวันนี้ ต�ำแหน่งราชการทั้งปวงที่ต้องมี
เสมียนรับเงินเดือนเกิดขึ้นหลายหมู่หลายกรม ก็พา
กันร้องหาแต่นกั เรียนซึง่ ได้สอบไล่วชิ าความรู้ จะให้ไป
รับราชการทุกหมูท่ กุ กรม ตัวผูท้ ำ� การยังไม่พอกับการที่
มีจนต้องแย่งชิงประมูลเงินเดือนกัน เสมียนเวลานีเ้ ปน
สิ่งที่หายาก เปนสิ่งที่มีราคามากมีผู้ต้องการโดยมาก
สมควรแล้วที่นักเรียนทั้งปวงจะรีบเร่งร�่ำเรียนให้รู้จะ
ได้รับราชการในต�ำแหน่งทันเวลาที่ต้องการนี้ ให้เปน
ประโยชน์ในราชการ และเปนประโยชน์สว่ นตัวด้วย” ๒๑

ข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาที่มีมาหลังจาก
การปฏิรูประบบราชการและเป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้
มีการขยายโอกาสการศึกษาด้วยการตั้งโรงเรียน โดย
ในระยะแรกเน้นการฝึกหัดผู้ที่จะเป็นมหาดเล็กเนื่อง
จากเป็นผูใ้ กล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาทกับทัง้ ยังสอดคล้อง
กับธรรมเนียมเดิม ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับราชการมักต้อง
ถวายตัวเป็นมหาดเล็กต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อน
เสมอ โดยใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงปรับปรุงงานด้านมหาดเล็ก
จากเดิมที่มีการแบ่งเป็น ๔ เวรผลัดกันเข้ารับราชการ
ได้แก่ เวรศักดิ์ เวรฤทธิ์ เวรสิทธิ์ เวรเดช โดยให้ตำ� แหน่ง
เหล่านี้มีหน้าที่เสมอกันและดูแลส่วนงานต่างๆ คือ
เวรศักดิ์ เป็นเวรยามรับราชการเฉพาะพระองค์ เวรฤทธิ์
ดูแลกรมรถม้า กรมโขน และกรมพิณพาทย์ เวรสิทธิ์
ดูแลการรักษาพระที่นั่งและการตกแต่งสถานที่ และ
เวรเดช มีหน้าทีเ่ ลือกมหาดเล็กไปรับราชการกระทรวง
ต่างๆ กับดูแลเรื่องการถวายตัวของบุตรข้าราชการ
เพื่อเป็นมหาดเล็ก และดูแลเรื่องการสอบคุณวุฒิ
ของผู้ที่จะเป็นมหาดเล็ก๒๒ การเปลี่ยนแปลงในกรม
มหาดเล็กดังกล่าวนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงแถลงในประกาศพระบรมราช
โองการเปลี่ยนแปลงกรมมหาดเล็ก ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.
๒๔๔๐) ดังนี้
“บัดนี้ทรงพระราชด�ำริห์เห็นว่า ราชการบ้าน
เมืองผันแปรผิดไปกว่าแต่ก่อน ด้วยมีการมาก ผู้ซึ่ง
จะรั บ ราชการนั้ น ย่ อ มต้ อ งการความรอบรู ้ ใ นน่ า ที่
ราชการเลอียดขึ้น ทั้งต้องการความช�ำนิช�ำนาญใน
น่าที่นั้นๆ จึงจะท�ำการได้ อิกประการหนึ่งประเพณี
ราชการแต่ก่อนเมื่อกระทรวงใดกรมใดมีราชการก็
น่ามากราบบังคมทูลพระกรุณาในที่เสด็จออก เปน
ที่ได้ยินได้ฟังทั่วกัน
บัดนีม้ รี าชการมากขึน้ ข้อราชการทีจ่ ะกราบทูลใน
ที่เสด็จออกนั้นมากมายหลายเรื่องยืดยาวนัก เกินกว่า
เวลาทีจ่ ะเสด็จประทับอยู่ แลทัง้ มิได้มเี วลาพอทีจ่ ะทรง
พระราชวินิจฉัยมากขึ้น จึงเปนที่ต้องใช้เปนเรื่องราว
กราบบังคมทูลพระกรุณา เพือ่ ได้ทรงพระราชวินจิ ฉัยใน
ทีร่ ะโหถาน ข้อราชการทีย่ งั คงกราบบังคมทูลพระกรุณา

ในที่เสด็จอยู่ ก็แต่กิจการเล็กน้อย อันมิพอที่จะเปนที่
เกิดความรูแ้ ก่ผไู้ ด้ยนิ ได้ฟงั ดังแต่กอ่ น อีกประการหนึง่
มหาดเล็กซึง่ มาเข้าเวรยามประจ�ำอยูร่ บั ราชการเปนอัน
มาก บัดนี้มีหน้าที่ถึงสี่เวร ยากที่ผู้รับราชการจะศึกษา
หาความดีได้ในกิจการทุกอย่าง ทั้งเปนการเหลือเฟือ
กว่าราชการก็มี ย่อมเปนที่ให้ป่วยการเวลาของผู้ที่
ต้องเข้ามาประจ�ำอยู่โดยมิได้มีการเต็มมือ” ๒๓
ความต้องการข้าราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
น�ำไปสู่การตั้งโรงเรียนคือ โรงเรียนส�ำหรับฝึกหัดวิชา
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็น
ผูจ้ ดั การโรงเรียน แต่ราษฎรทัว่ ไปนิยมเรียกว่า “โรงเรียน
พระยาวิสุทธ” ตามนามของผู้จัดการโรงเรียนแห่งนี้
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๔ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ำรง
ราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) ขอพระราชทานเปลี่ยน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพระราชพิธี
ก่อพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘
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ชื่อโรงเรียนส�ำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ใหม่ว่า โรงเรียนมหาดเล็ก และได้มีพระบรมราช
โองการประกาศตัง้ โรงเรียนมหาดเล็กอย่างเป็นทางการ
ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนี้ได้ด�ำเนินการ
มาจวบจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว๒๔
ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวสวรรคตในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ พระองค์มพี ระราชด�ำริแก้ไขการด�ำเนินงานของ
โรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งอาศัยแนวการด�ำเนินงานตาม
ที่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลก
ประชานาถ มีพระด�ำริให้น�ำเงินที่เหลือจากการเรี่ยไร
สร้างพระบรมรูปทรงม้ามาขยายกิจการของโรงเรียน
มหาดเล็ก โดยให้จัดการเรียนการสอนอย่างโรงเรียน
ในประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสที่เรียกว่า
“School of Science” แบ่งแผนกสอนวิชาต่างๆ เช่น
กฎหมาย การปกครอง การเพาะปลูก พร้อมกับให้รับ
บุคคลทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดชาติตระกูล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ
บรมราชวิ นิ จ ฉั ย เห็ น พ้ อ งด้ ว ยกระแสพระด� ำริ ข อง
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลก
ประชานาถ ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๓ (นับ
อย่างปฏิทินเก่า) หรือเพียง ๒ เดือนหลังการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี ส ภากรรมการจั ด การกั บ ทั้ ง พระ
ราชทานเงินที่เหลือจากการเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปปิย
มหาราชานุสาวรีย์จ�ำนวนเงิน ๙๘๒,๖๗๒.๔๗ บาท๒๕
เป็นทุนก่อสร้างโดยท�ำการเรียนการสอนในพระบรม
มหาราชวัง ต่อมามีพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้ที่ตั้ง
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมของสภากรรมการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
“สถานทีซ่ งึ่ จะสร้างโรงเรียนนัน้ สภาได้เลือกหา
ทุกแห่งที่เหมาะเห็นว่าที่ต�ำบลประทุมวันของพระคลัง
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ข้างทีด่ า้ นตะวันออกตกถนนสนามม้ายาว ๓๙ เส้น ด้าน
ตะวันตกคลองสวนหลวงยาว ๓๒ เส้น ด้านเหนือตก
ถนนบ�ำรุงเมืองยาว ๓๔ เส้น ด้านใต้ตกถนนหัวล�ำโพง
นอกยาว ๓๖ เส้น มีถนนพญาไทอยู่ในระหว่าง และ
วังประทุมวันกับโรงเรียนเกษตร์เดิมอยู่ในพื้นที่นี้ เปน
ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางพระนครไชยภูมเิ์ หมาะดี สมควรจะเปน
ทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยหลักพระนครสืบไป สภาจึงได้นำ� ความ
ขึน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท
ทรงพระมหากรุณาเปนล้นเหลือพระราชทานที่รายนี้
ให้เช่าโดยไม่ก�ำหนดปี นับว่าโรงเรียนนี้ได้รับพระบรม
ราชูปถัมภ์ส่วนพระองค์เปนอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง” ๒๖
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๕๖ สภากรรมการโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนได้ปรึกษาเห็นสมควรสร้างตึกใหญ่
ของโรงเรียน หรือตึกบัญชาการเป็นแบบไทย โดย
มอบให้ ด๊อกเตอร์คาร์ล ดอห์ริง (Dr. Karl Dohring)
นายช่างชาวเยอรมันซึ่งรับราชการในกระทรวงมหาด
ไทย และ มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์ (Edward Healey)
นายช่างชาวอังกฤษ ซึง่ รับราชการในกระทรวงธรรมการ
เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยใช้แบบไทยโบราณที่
สุโขทัยและสวรรคโลกเป็นแบบตึกของโรงเรียน๒๗ ซึ่ง
ปรากฏเป็นถาวรวัตถุอันทรงคุณค่าของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา

แรกสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็น
การก่อก�ำเนิดมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารศึกษาตามแบบตะวัน
ตกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ แต่ก่อน
หน้านัน้ ได้มขี า้ ราชการผูใ้ ฝ่ใจในการศึกษาได้เสนอแผน
การยกสถานะจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๖ โดยพระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ์
เสนอให้จดั การเรียนการสอนระดับการอุดมศึกษา ด้วย
การตั้งมหาวิทยาลัย ให้มีการสอน ๘ แผนกส�ำคัญ คือ
วิชาแพทย์ วิชาอาจารย์ วิชาเนติบัณฑิตย์ (กฎหมาย)
วิชาราชบัณฑิตย์ (วิชาหนังสืออย่างสูงและการเรียน
การศึกษา) วิชานวโกศล (การอินจิเนียร์) วิชาพาณิชยการ
(การค้าขาย) วิชากสิการ (การเพาะปลูก) และความรู้

บ้านเมือง (การทูตและโปลิตกิ และการปกครอง) พร้อม
ทั้งให้แบ่งนักเรียนเป็น ๒ ประเภท คือ นักเรียนใน
ส�ำนักและนักเรียนนอกส�ำนัก ซึ่งนักเรียนในส�ำนัก
จะอยู่ในส�ำนักต่างๆ ที่มีอยู่โดยมีอาจารย์ผู้ปกครอง
ประจ�ำส�ำนัก ส่วนนักเรียนนอกส�ำนักเป็นนักเรียน
เช้ามาเย็นกลับ๒๘
ขุ น นางอี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ เ สนอแนวคิ ด ให้ ส ร้ า ง
มหาวิทยาลัย คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น
เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ได้แถลงแนวคิดของตนเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๗ ในบทความเรื่องของโรงเรียนข้าราชการ
พลเรื อ นของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า
อยูห่ วั ลงพิมพ์ในหนังสือล้อมรัว้ ดังมีความตอนหนึง่ ว่า
“มหาวิทยาลัยเป็นอาภรณ์ส�ำหรับมหานครที่
รุ่งเรืองแล้ว มหานครใดมีมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อเสียง
สมจะอวดได้ ก็ย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติคุณของ
มหานครนั้น แม้ประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของมหานคร
อันประกอบด้วยเกียรติคุณเช่นนั้น ก็ย่อมได้ชื่อเสียง
ปรากฏความรุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปในทิศทั้งปวงด้วย
กรุงเทพมหานครของเรานี้ ได้ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรือง
แล้ว จึงได้เริ่มมีมหาวิทยาลัยส�ำหรับจะเป็นอาภรณ์
อย่างมหานครอื่นๆ แต่การเพิ่งได้เริ่มเมื่อวันที่ ๑
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๓ เมื่อประกาศตั้งโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนในต้นรัชกาลนี้ เป็นเวลาเพียง ๔
ปีเท่านั้น ความเป็นไปของโรงเรียนซึ่งเป็นรากเหง้า
เค้าเงื่อนของมหาวิทยาลัยในข้างหน้ายังไม่ทันปรากฏ
แก่ตามหาชน ข้าพเจ้าผู้ได้ทราบการงานของโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน จึงขอแถลงการณ์ทั้งอดีตปัตยุบัน
และอนาคตของมหาวิทยาลัยนี้ เพือ่ ให้มหาชนเราทราบ
ไว้พอเป็นเค้า จะได้เป็นเครือ่ งส่งเสริมความปิตยิ นิ ดีวา่
พระมหานคร อันเป็นที่เชิดชูเกียรติคุณของประเทศ
ที่รักแห่งเราก็จะได้มีมหาวิทยาลัยพอจะอวดเขาได้
สักวันหนึ่ง เพราะในบัดนี้มหาวิทยาลัยนั้นได้สมภพ
แล้ว แต่หากยังเยาว์วัยอยู่เท่านั้น” ๒๙
เมือ่ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี
ได้กราบทูลถึงเรื่องการตั้งมหาวิทยาลัยต่อพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชด�ำริ

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

เห็นชอบก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปีนั้นได้เสด็จพระราช
ด�ำเนินไปทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘ ในการ
นี้ได้มีค�ำกราบทูลของนายกสภากรรมการโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนมีคำ� กราบบังคมทูลอันแสดงใจความ
ส�ำคัญและเป้าหมายของการขยายการศึกษาของพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันสอดคล้อง
กับการขยายตัวของระบบราชการ และรูปแบบวิธี
ปฏิบัติในการว่าราชการที่เปลี่ยนไป ดังนี้
“บั ด นี้ วิ ธี ร าชการก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไปแล้ ว
ราชการไม่ได้วา่ ในท้องพระโรงเหมือนแต่กอ่ น ต้องแบ่ง
ออกการงานเปนกระทรวง ก�ำหนดความรับผิดชอบ
เปนชั้นๆ ละเอียดยิ่งขึ้น เจ้ากระทรวงต่างก็แสวงหา
นั ก เรี ย นซึ่ ง มี ภู มิ รู ้ เ ข้ า ฝึ ก หั ด ราชการตามกระทรวง
มหาดเล็กในชั้นหลังหาได้มีโอกาสเรียนข้อราชการ
ทั่วไปเหมือนดังแต่ก่อนไม่ ทรงพระราชด�ำริห์โดยพระ
ปฤชาญาณอันสุขมุ ทีจ่ ะทรงแก้ไขการฝึกหัดข้าราชการ
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โดยควรแก่ความต้องการแห่งสมัย” ๓๐
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ
ราชประสงค์แน่ชดั ในการตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ ในอนาคต
เห็นได้จากพระราชด�ำรัสที่พระราชทานในวันก่อศิลา
พระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
“วันนี้เรายินดีที่ได้รับเชิญให้มาวางศิลาฤกษ์
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยนี้ เพราะเป็นกิจอันหนึ่งซึ่งเรา
ปรารถนาอยู่นานแล้ว ที่จะยังการให้เป็นผลส�ำเร็จ
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชปรารถนามา
นานแล้วในเรื่องที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้น ส�ำหรับเป็น
สถานอุดมศึกษาของชาวสยาม...ตัวเราเป็นรัชทายาท
จึ่งรู้สึกเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องท�ำการนั้นให้ส�ำเร็จ
ตามพระราชประสงค์...เรามีความยินดีที่ได้เห็นการ
ด�ำเนินล่วงมาได้มากแล้ว ในบัดนี้เราได้วางศิลาฤกษ์
ด้วยความหวังที่ได้เห็นแลความดีงามในอนาคตกาล
แห่งมหาวิทยาลัยนี้” ๓๑
ในปี ต ่ อ มา พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประดิษฐานโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙ พร้อมกับโอนมหาวิทยาลัย
แห่งนีไ้ ปขึน้ กับกระทรวงธรรมการในวันเดียวกัน ต่อมา
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๖๐ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งกรมมหาวิทยาลัยขึ้นอีกกรมหนึ่งขึ้นตรง
ต่อกระทรวงธรรมการ มีตำ� แหน่งหัวหน้าเป็นชัน้ อธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นกับกรมนี้ โดยมี พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมืน่ ชัยนาทนเรนทร ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นพระองค์แรก และมีพระยา
อนุกิจวิธูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็น
ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก (ต่อมา
ต�ำแหน่งนี้เปลี่ยนไปเรียกเป็นอธิการบดี ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๗๘ เป็นต้นมา)๓๒
การก่ อ ตั้ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ส ่ ว น
สัมพันธ์กับความต้องการบุคลากรในสายงานต่างๆ
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ของภาครัฐทั้งด้านการปกครองจากการปฏิรูประบบ
ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านการแพทย์
ซึ่งมีการริเริ่มที่จะตั้งโรงพยาบาลส�ำหรับราษฎรตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๒๙ และเริ่มมีการเรียนการสอนแพทย์แผน
ปัจจุบันครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒๓๓ ส่วนทางด้าน
เทคนิควิทยาการตะวันตกได้ปรากฏในชนชั้นน�ำไทย
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ ๔ และมีการน�ำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
มารับราชการในกรมกองที่ท�ำหน้าที่ต่างๆ เช่น การ
ก่อสร้างถนน โทรเลข และโรงกษาปณ์ ซึ่งต้องใช้ช่าง
เทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีการส่ง
ขุนนางและนักเรียนไปศึกษางานในต่างประเทศด้วย๓๔
ซึ่งภารกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยการใช้เทคนิควิทยาการ
จากชาติตะวันตกจะยิ่งมีมากขึ้นเมื่อถึงสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และจ�ำเป็นต่อหน่วย
งานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องอาศัยความรู้
ด้านเทคโนโลยี เช่น การก่อสร้างถนนโดยกระทรวง
นครบาลและกระทรวงโยธาธิการ หรือการคมนาคม
โดยกรมรถไฟหลวง เป็นต้น
ความจ�ำเป็นที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในระบบ
ราชการช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เห็นได้จากการเปิดสาขาวิชาซึ่งตอบสนองต่อสภาพ
การณ์ขณะนั้นจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ คณะ ได้แก่
๑. คณะแพทยศาสตร์ คงตัง้ อยูท่ โี่ รงเรียนแพทย์
เดิม ณ ศิริราชพยาบาล มีพระยาเวชสิทธิ์ศรีภิลาส
(จรัส วิภาตแพทย์) เป็นคณบดี
๒. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ท�ำการสอนที่ตึก
บัญชาการ คือ ตึกสร้างใหม่ที่ถนนสนามม้า มีพระยา
วิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นคณบดี
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ รวมโรงเรียนยันตร
ศึกษาใช้ตึกเดียวกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีพระ
ยานิพัทธกุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) เป็นคณบดี
๔. คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน
ที่วังใหม่หรือวังกลางทุ่ง (เป็นของ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

มาแต่เดิม อยู่ในเขตกรีฑาสถานแห่งชาติ ปัจจุบันตัว
ตึกรื้อออกแล้ว) มี หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
เป็นคณบดี๓๕
อีกด้านหนึง่ แม้วา่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้
รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ แต่ใช่วา่ จะด�ำเนินการ
โดยราบรืน่ เนือ่ งจากความไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บางประการ เช่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ หรือเห็น
ว่าควรท�ำประโยชน์อย่างอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้มากกว่า
เป็นต้น ซึ่งย่อมท�ำให้เกิดผู้ที่มีความคิดในทางตรงกัน
ข้าม ดังที่ ส. ธรรมยศ เล่าไว้ในหนังสือของตน ดังนี้
“ในรัชกาลที่ ๖ นั้น ถ้าชาติไทยไม่มีนักศึกษา
ชั้นพิเศษคนเดียวคือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตั้งมิได้เป็นอันขาด แต่ถึง
กระนัน้ ข้าพเจ้าได้เห็นน�ำ้ ตาเจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี
เมื่ อ กรุ ณ าเล่ า เรื่ อ งการต่ อ สู ้ เ พื่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
แห่งแรกแก่ข้าพเจ้า ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในปีนั้นข้าพเจ้า
สอนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนสตรีจุลนาค ผู้ขัดขวาง
การตั้ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ร้ า ยแรงที่ สุ ด คื อ
เจ้าพระยายมราช (มหาปั้น สุขุม) ได้ต่อว่าเจ้าพระยา
ธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี ว ่ า ‘ขื น ตั้ ง ขึ้ น ราชวงศ์ จั ก รี จ ะแย่
แต่ถ้าเจ้าคุณจะตั้ง ผมตายก็อย่ามาเผาผม เจ้าคุณ
ตายผมก็จะไม่ไปเผาเจ้าคุณ มันยังไม่ถึงเวลาตั้ง’
ผู้บอมบ์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีคนที่ ๒ คือ กรม
พระจันทบุรีนฤนาท เสนาบดีกระทรวงพระคลังสมัย
นั้น ถึงกับบันทึกว่า ‘การตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ได้นั้น เสนาบดีกระทรวงธรรมการจะพารัฐบาล
เข้าปิ้งทางการเงิน’ ” ๓๖
ข้อคัดค้านดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม
จากนโยบายบางประการของผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะกระทบ
ต่อการคงอยูแ่ ละการก่อก�ำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เช่น ปัญหาเรื่องที่ดินที่จะใช้ตั้งโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(ซึง่ จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา) ซึง่
มีการมองผลประโยชน์ทแี่ ตกต่างกันดังกรณีเมือ่ พ.ศ.
๒๔๕๔ เจ้าพระยายมราช (ปัน้ สุขมุ ) ขอรับพระราชทาน
ทีห่ ลวงระหว่างคลองอรชรกับถนนพญาไทเพือ่ ตัง้ “โรง

พระยาอนุกิจวิธูร
(สันทัด เทพหัสดิน
ณ อยุธยา) ผู้บัญชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก

โคมเขียว” หรือโรงหญิงโสเภณี โดยให้เหตุผล ดังนี้
“ที่ จ ะตั้ ง โรงโคมเขี ย วนั้ น หายากอย่ า งที่ สุ ด
ออกหน้ า ออกตานั ก ไม่ ไ ด้ อ ย่ า งหนึ่ ง ไกลจากที่
ประชุมชนในเวลานี้นักไม่ได้อย่างหนึ่ง ไม่เหมือน
โรงเรียนซึ่งจะตั้งขึ้นไหนๆ ก็ตั้งได้” ๓๗
และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ
“ที่ที่จะสร้างโรงเรียนนั้นหาง่าย เพราะเปนสิ่งที่
เปิดเผยจะตั้งที่ไหนก็ตั้งได้ แต่ที่ที่จะตั้งพวกโคมเขียว
เปนสิ่งที่จะต้องปิดบัง แลทั้งมิให้ใกล้ไกลเกินไปด้วย
ใช่แต่เท่านั้น เมื่อคิดถึงประโยชน์พระคลังข้างที่แล้ว
ก็ได้ผลมากดีกว่าสร้างโรงบ่อน เพราะโรงบ่อนอย่าง
ไรๆ ก็ต้องเลิก แต่การนี้มีแต่จะเจริญขึ้นทุกวัน จะหา
ผลประโยชน์อันใดเทียบเทียมก็ยาก” ๓๘
แผนการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินที่กล่าว
ถึงนี้ไม่ประสบความส�ำเร็จเนื่องจากความเข้าใจใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบคลาดเคลื่อนไม่ใช่กระทรวง
ธรรมการทีเ่ จ้าพระยายมราชเข้าใจ ประกอบกับ สมเด็จ
เจ้ า ฟ้ า กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ กรรมการ
สภากรรมการจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นผูก้ ราบ
บังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อ
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ห้องเรียนขนาดเล็ก หรือบันไดทีม่ ขี นาด
คับแคบ แต่ตัวตึกกลับมีขนาดใหญ่เกิน
ไปจนยากแก่การดูแลรักษา เป็นต้น๔๐
สภาพของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัยเมื่อแรกก่อตั้งนับว่ายังไม่เป็น
ปึกแผ่น เพราะคณะต่างๆ ล้วนกระจัด
กระจาย คณะแพทยศาสตร์ยังคงเรียน
อยู่ที่ศิริราชพยาบาล ส่วนคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังคงใช้พื้นที่
วังใหม่ของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นสถานที่เรียน
ส�ำหรับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ก็คง
ใช้ตึกบัญชาการร่วมกับคณะวิศวกรรม
(ซ้าย) เจ้าพระยายมราช (ปั้น (ขวา) สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาท
ศาสตร์๔๑ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดลักษณะของ
สุขุม)
นเรนทร
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในลักษณะ
ขอพระราชทานเช่าที่ดินจากพระคลังข้างที่ส�ำหรับตั้ง เชิงสถาบันเช่นที่ปรากฏในสมัยต่อมา
โรงเรียนดังกล่าวขึ้น๓๙
ความสามารถด้านการสอน ในขัน้ แรกรับนักเรียน
แม้กระนั้นปัญหาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จบชั้นมัธยมปีที่ ๖ (เทียบได้กับมัธยมปีที่ ๔) อันเป็น
ยังคงเกิดขึ้นเมื่อสมัยแรกสถาปนา เห็นได้จากลาย ชั้นสูงสุดเข้าศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตรครูมัธยม
พระหัตถ์ของกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรม อีกทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่มีไปถึง เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หลักสูตรถึงขัน้ ประสาทปริญญาบัตรได้เช่นทีเ่ จ้าพระยา
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ธรรมศักดิ์มนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายบันทึกการจัดการ
๒๔๖๑ หรือเพียง ๒ ปี หลังจากก่อตั้งจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อพระบาทสมเด็จพระ
มหาวิ ท ยาลั ย แสดงถึ ง ปั ญ หานั บ ตั้ ง แต่ แ นวคิ ด ใน ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพราะสถานที่ตั้งห่างไกลไม่ พ.ศ. ๒๔๖๘ กล่าวถึงสภาพการเรียนการสอน ดังนี้
เหมาะเป็น “ตลาดวิชา” ส�ำหรับการศึกษาที่กระจาย
“มาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ไปสูร่ าษฎรทัว่ ไป เพราะการคมนาคมล�ำบากแก่ทงั้ คณา ให้สถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท
จารย์ที่จะไปสอนและไม่จูงใจแก่นักศึกษาที่จะไปเรียน สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุฬาลงกรณ์
และยังกระทบต่อการใช้เงินงบประมาณเพราะมีอยู่ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นตลาดวิชชาชั้นอุดมศึกษา
อย่างจ�ำกัดเพียงแค่ ๙ แสนกว่าบาทเท่านั้น แต่ต้อง พระราชทานแก่ทวยราษฎร์ทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่จะ
ลงทุนสร้างสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค กับซื้อหา เข้ารับราชการ เวลานั้นนักเรียนที่สอบไล่ได้ประโยค
ครุภัณฑ์ใหม่หมด อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวทาง มัธยมบริบรู ณ์ยงั หาไม่ได้ มหาวิทยาลัยต้องรับนักเรียน
ในการจัดการผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดรายได้ทั้งที่ ที่สอบไล่ได้แต่เพียงชั้นมัธยมปีที่ ๖ ผู้ที่สอบมัธยม
มีทดี่ นิ จ�ำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ หรือแม้แต่ตวั ตึกเรียน ปีที่ ๖ ไม่ได้ ต้องสอบวิชชาชั้นต้นก่อน ดังนี้วิชชา
ก็ไม่มีความเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งซึ่งสร้างชิดถนน อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยจึงยังต�่ำต้อย มหาวิทยาลัย
มากเกินไป หรือการออกแบบที่ไม่เหมาะสม เช่น มี ยังไม่เข้าฐานะสมชื่อ อันมหาวิทยาลัยจะให้ถึงฐานะ
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ต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ๑. มีอาจารย์เป็นชั้น
ศาสตราจารย์ ๒. มีนักเรียนถึงขีดที่จะควรเข้ามหา
วิ ท ยาลั ย (Matriculation) ๓. มี ศ าลาประลอง
วิทยาศาสตร์และสิกขภัณฑ์ครบครัน” ๔๒
จนกระทั่ ง พ.ศ. ๒๔๖๖ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัยจึงรับผู้ที่สอบไล่ชั้นมัธยม ๘ เข้าศึกษา เพื่อ
รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถจั ด การศึ ก ษาถึ ง ขั้ น ปริ ญ ญา
ในสาขาแพทยศาสตร์ก่อนสาขาวิชาอื่นตามแผนความ
ร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์อันเป็นผลมาจากการ
เจรจาติดต่อของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
มหิดลอดุลเดช จนน�ำไปสู่การมีนิสิตส�ำเร็จปริญญารุ่น
แรกใน พ.ศ. ๒๔๗๑ และมีพิธีพระราชทานปริญญา
เวชบัณฑิตตรี แก่แพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
พร้อมกัน โดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๗๓๔๓
ครั้นสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว ปั ญ หาการด� ำ เนิ น งานของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง เห็นได้
จากการที่มีเจ้านายและขุนนางที่ห่วงใยในการศึกษา
ได้ท�ำหนังสือหรือจดหมายทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระ
บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระด�ำริใน
สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ ย าเธอ เจ้ า ฟ้ า กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ ทรงแสดงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ กล่าวถึง
ทิศทางในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี
พระประสงค์ให้มหาวิทยาลัยควรเป็นอิสระขึ้นตรงต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือขึ้นแก่อภิรัฐมนตรี
สภาในขณะนัน้ อีกทัง้ รัฐบาลควรให้ความเป็นอิสระแก่
มหาวิทยาลัยในด้านการค้นคว้าและวิจัย ตลอดจน
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการสอนได้อย่างเสรี และให้
มหาวิทยาลัยยังสามารถสอบไล่และประสาทปริญญา
บัตรแก่นิสิตนักศึกษาได้ ขณะเดียวกันพระองค์มี
พระด�ำริให้มหาวิทยาลัยควรจัดการปกครองในรูปแบบ
ของการมีสภาบริหาร รวมทั้งมหาวิทยาลัยสามารถ
แสวงหาและจัดการรายได้ด้วยตนเองโดยมีภาครัฐ

ให้การสนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งด้วย๔๔
บุ ค คลอี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คือ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระองค์ทรงด�ำริแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายด้าน เช่น
ทรงให้มสี ภาศาสตราจารย์ (Senate) เพือ่ มีหน้าทีท่ ราบ
กิจการเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยทัง้ งานธุรการและวิชาการ
ทรงให้มสี ภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยผูแ้ ทนอาจารย์
และผู้แทนกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ เป็นสมาชิก สภา
นี้มีสิทธิ์สอบถามและแสดงความคิดเห็นติชมแนะน�ำ
ได้ทุกประการ กับทั้งทรงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเปิด
สอนวิชาให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ เช่น ธรรมศาสตร์
(Jurisprudence, Laws) วิชาเรือ่ งป่าไม้ (Forestry) วิชา
เรือ่ งเหมืองแร่ (Mining) ศิลาศาสตร์ (Mineralalogy)
โบราณคดี (Archaeology) ศิลปกรรมประณีต (Fine
Arts) และดนตรี (Music)๔๕ เป็นต้น
นอกจากนี้ พระองค์ทรงเห็นว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยควรมีความยั่งยืน เพราะมหาวิทยาลัย
ควรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างแท้จริง ดังนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย นี้ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ที่ อ ยู ่ ใ นกรรมสิ ท ธิ์
ของมหาวิทยาลัยเองเลย สถานศึกษากับที่อยู่ของ
นักเรียนและอาจารย์ซงึ่ ได้สร้างขึน้ ในบริเวณประทุมวัน
ทั้งสิ้นอยู่ในที่ดินของพระคลังข้างที่ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้เช่าไว้ โดยไม่มีสัญญาก�ำหนดเวลาแน่ชัด พระ
คลังข้างที่จะบอกเลิกมิให้เช่าอีกต่อไปเมื่อใดก็ได้ แต่
ถึงแม้จะมีสัญญาเช่า ๙๙ ปีตามนิตินิยม และอาจ
จะยังเช่าต่อไปอีกได้ ก็ยังนับว่าเป็นประกันส�ำหรับ
ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยไม่ได้ ตามที่เป็นอยู่เวลา
นี้เชื่อกันว่า เมื่อในประเทศสยามยังมีพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณและตั้งพระราชหฤทัย
อุปถัมภ์บำ� รุงมหาวิทยาลัยนี้อยู่ตราบใด มหาวิทยาลัย
ก็จะยังตั้งอยู่ได้ยั่งยืนตราบนั้น แต่เมื่อมองดูลัทธิ
และนิตินัยแล้วพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
อาจทรงเลิกสัญญาเช่าเมื่อใดก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
มหาวิทยาลัยอาจมีความปั่นป่วนอย่างใหญ่จนถึงกับ
ต้องเลิกล้มไปได้” ๔๖
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดกับจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยท�ำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด� ำ ริ รู ป การจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ มีรายชื่อประกอบด้วย
๑. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ประธานกรรมการ
๒. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
กรรมการ
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงศ์
บริพัตร กรรมการผู้แทนกระทรวงพระคลัง
๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนวิ ตั กรรม
การผู้แทนกระทรวงธรรมการ
๕. อ�ำมาตย์เอก พระยามไหสวรรย์ กรรมการ
ผูแ้ ทนรักษาพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมอย่างต่อเนื่อง
หลายครั้งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๔-๗๕ โดยอาศัยโครง
ร่างจัดการศึกษาตามที่เจ้านายทั้ง ๒ พระองค์มีพระ
ด�ำริไว้ในข้างต้น กับทัง้ พระด�ำริของ พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงไว้เป็นภาษาอังกฤษ๔๗
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้
ต้องยุตลิ งภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕๔๘

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ ได้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยหลายประการจนมีผู้ห่วงใยบางคนถึงกับ
กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะที่ “พัง
ทลายลงมา”๔๙ แต่ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลง
อีกเช่นกันที่จะน�ำไปสู่ภาวะความมั่นคงของสถาบัน
การศึกษาแห่งนี้ในเวลาต่อมา
นโยบายการศึกษาโดยรัฐบาลของคณะราษฎร
ด้ ว ยการมุ ่ ง กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาอั น เป็ น
นโยบายหนึง่ ตามหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร เช่น
การประกาศให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ หรือการ
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ก�ำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการศึกษาด้วยการ
ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่เรียกว่านโยบายธรรมการ๕๐ ไม่เพียง
เท่านัน้ นโยบายเสรีภาพทางการศึกษาทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเช่นกัน ทัง้ การรวมหน่วยงานและการแยก
คณะวิชาทีส่ ำ� คัญออกไปอันส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้
เริ่มจากใน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับโรงเรียนสถาปัตยกรรมจากโรงเรียนเพาะช่างมา
เป็นแผนกหนึ่ง เมื่อมีการปรับปรุงแล้วแยกเป็นแผนก
อิสระชื่อแผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนจะพัฒนา
เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา และใน
พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการโอนโรงเรียนกฎหมายจากกระทรวง
ยุติธรรมมารวมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปลี่ยน
เป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย๕๑
แม้จะดูเหมือนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีเพราะมีการเปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการ
สอนนิติศาสตร์ หรือวิชาธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อเสนอ
ประการหนึ่ ง ที่ พระเจ้ า พี่ ย าเธอ กรมขุ น ชั ย นาท
นเรนทร ทรงเสนอไว้กอ่ นหน้านี้๕๒ แต่ใน พ.ศ. ๒๔๗๗
รั ฐ บาลได้ โ อนคณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ละรั ฐ ศาสตร์ ข อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปรวมกับสถาบันการศึกษา
แห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นในปีเดียวกันโดยรัฐบาลคณะราษฎร
คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ตาม
นโยบายส่งเสริมเสรีภาพด้านการศึกษาแก่ราษฎร๕๓ ซึง่
เรียกนิสติ จุฬาฯ ในรุน่ นัน้ ว่า “รุน่ แพแตก”๕๔ ทีส่ ะท้อน
ถึงการสูญเสียครัง้ ส�ำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะได้ สู ญ เสี ย คณะที่ เ ป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ไปและ
กระทบถึงความเป็นปึกแผ่นทางด้านการศึกษาอีกเป็น
เวลาหลายปี ก่อนจะมีการรื้อฟื้นกลับมาภายใต้ชื่อ
คณะรัฐศาสตร์ ใน พ.ศ.๒๔๙๑๕๕ ก่อนจะมีการตั้ง
แผนกนิติศาสตร์เพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๔๙๔๕๖ อันเป็น
ยุคที่คณะราษฎรหมดบทบาททางการเมืองภายหลัง
การรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐๕๗

ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ เช่นกัน จุฬาลงกรณ์มหา
วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนถึ ง ระดั บ
ปริญญาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงคณะแพทยศาสตร์
โดยเริ่มจากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
เบื้องต้น จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการเรียนการสอน
ระดับปริญญาครบทัง้ ๔ สาขาวิชา ได้แก่ แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นับ
ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ๕๘
นอกจากนี้ในปีเดียวกันมีการก�ำหนดรูปแบบ
การบริหารงานใหม่โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗ ก�ำหนด
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลอยู่ในความ
ควบคุมของสภามหาวิทยาลัย ตั้งต�ำแหน่งอธิการบดี
แทนต�ำแหน่งผู้บัญชาการ อาจารย์และข้าราชการ
ประจ�ำยังคงสังกัดกระทรวงธรรมการ พร้อมกันนั้นมี
การตั้งแผนกอิสระต่างๆ คือ คณะแพทยศาสตร์และ
ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์
และแผนกเภสั ช กรรมศาสตร์ มี สิ ท ธิ์ ใ ห้ ป ริ ญ ญา
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และอนุปริญญา๕๙
เมื่อถึงช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๑-๘๘ เป็นสมัย
ที่ทหารขึ้นมามีบทบาทภายใต้การน�ำของ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด้วย สมัยนี้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาคารหอประชุมแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย๖๐ พร้อมทั้งเกิดความมั่นคงแก่สถาบัน
การศึกษาแห่งนี้ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนี้
เห็นชอบให้ออกพระราชบัญญัติโอนที่ดินให้แก่จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ พระราชบัญญัติโอนกรรม
สิทธิ์ที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ต�ำบลปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๒๖๑ และมีการโอนที่ดิน
ในปีนนั้ ดังปรากฏจากบันทึกของ ศาสตราจารย์ขจร สุข
พานิช ระบุถงึ ค�ำกล่าวของ อาจารย์สกุ จิ นิมมานเหมินท์
ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินการในเรื่องนี้ ว่า “ผมน�ำเช็ค ๓ ล้าน
บาทไปโอนที่ที่หอทะเบียนที่ดินในปีนั้น” ๖๒

การปกครองภายใต้ระบบทหารนับได้ว่าส่งผล
กระทบต่อคุณภาพทางการศึกษา ดังที่มีผู้ใช้นามว่า
“ห่วงจุฬา” ได้วจิ ารณ์บทบาทของทหารไว้หลายประการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เช่น การใช้เครื่องแบบใช้สีคล้าย
คลึงกับทหาร และที่ส�ำคัญโดยเฉพาะการก�ำหนดอายุ
ของผู ้ เ รี ย นให้ ล ดลง ซึ่ ง จากสมั ย เมื่ อ แรกตั้ ง มหา
วิทยาลัยเน้นให้การศึกษากับผู้ที่จะเป็นข้าราชการ
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี วุ ฒิ ภ าวะที่ ม ากพอสมควร แต่ ก าร
กระจายโอกาสทางการศึกษานับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
เป็นต้นมา อาจมีผลเกี่ยวเนื่องถึงการก�ำหนดอายุของ
ผูเ้ รียนและส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณภาพของ
ผู้เรียน เช่นค�ำวิจารณ์ตอนหนึ่ง ดังนี้
“วิธีการปกครองแบบทหาร และวิธีการเปลี่ยน
แปลงนโยบายการศึกษาขัน้ ต�ำ่ ท�ำให้มหาวิทยาลัยเสือ่ ม
คุณภาพลง การจ�ำกัดอายุในขัน้ สูง ท�ำให้นสิ สิตเป็นเด็ก
แบบอาคารหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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มากจนเกินไป และการปกครองแบบทหารท�ำให้นสิ สิต
ขาดความคิดอ่านของตนเอง สภาพของมหาวิทยาลัย
กลายเป็นคล้ายๆ กับโรงเรียนมัธยม” ๖๓
ยิ่งกว่านั้นใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ยังมีการแยกคณะ
ส� ำ คั ญ ไปอี ก คื อ คณะแพทยศาสตร์ แ ละศิ ริ ร าช
พยาบาล ซึ่งแยกไปพร้อมกับแผนกเภสัชกรรมศาสตร์
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ และแผนกทันตแพทยศาสตร์
เพื่ อ ไปตั้ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข อันสอดคล้องกับนโยบายการ
ขยายการศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และมี ก าร
ตั้งมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๕๒๕๐๐๖๔ เหตุการณ์ครั้งนี้ส�ำหรับจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยแล้วนับเป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแรกที่เปิดสอนถึงระดับ
ปริญญา๖๕
หากพิจารณาโดยอาศัยบริบทของบ้านเมืองจะ
พบว่าเกิดขึน้ สอดรับกันและในสมัยนีย้ งั มีการตัง้ แผนก
วิชาการบัญชีและแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์ ใน พ.ศ.
๒๔๘๑ ก่อนรวมเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ใน พ.ศ. ๒๔๘๖๖๖ ซึง่ เกิดขึน้ พร้อมกับนโยบายเศรษฐกิจ
แบบชาตินิยมที่เริ่มหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่มุ่งรักษา
เอกราชทางเศรษฐกิจ และเกิดขึ้นอย่างจริงจังสมัย
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ด้วยการลดอิทธิพลของนาย
ทุนต่างชาติ ส่งเสริมภาครัฐให้ด�ำเนินธุรกิจจนเกิดเป็น
รัฐวิสาหกิจ พร้อมกับการส่งเสริมให้คนไทยประกอบ
อาชีพทางการค้า๖๗ ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่ต้องผลิต
บุคลากรในสายงานด้านการพาณิชยกรรม นับเป็น
การผลิตบุคลากรส�ำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากการผลิตบุคลากรรองรับระบบราชการ
แต่เดิม และเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มของการผลิต
บุคลากรด้านการพาณิชย์เกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน
เช่น การเกิดขึ้นของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ๖๘
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึง่ เกิดขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑๖๙ เช่นเดียวกัน
พั ฒ นาการของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ใน
ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
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แม้ว่าบางส่วนจะเป็นการแบ่งหรือแยกคณะที่ส�ำคัญ
ออกไป หรือการที่คณะต่างๆ ยังกระจัดกระจายกัน
เรียน จนเสมือนท�ำให้มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
ไม่สามารถรวมการเรียนการสอนในที่เดียวกัน ไม่
สามารถเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและขาดความ
มั่นคงในเชิงสถาบัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกหลายประการ
นับได้วา่ เป็นการสร้างความมัน่ คงและท�ำให้จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่
รู้จักกันในปัจจุบันโดยเฉพาะ การที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โดยสมบู ร ณ์ ท� ำ ให้ ส ามารถก่ อ สร้ า งอาคารสถานที่
ส�ำหรับการเรียนการสอนได้เต็มที่หรือแม้แต่การน�ำ
ผลประโยชน์บางส่วนมาสร้างรายได้
นอกจากนี้ คณะต่างๆ บางส่วนที่เคยแยกไป
เริ่มมีการกลับมาเปิดการเรียนการสอนหรือไม่ก็มีการ
ตั้งคณะวิชาขึ้นมาใหม่ เช่น คณะแพทยศาสตร์ได้
ก่อตั้งขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ และในปีเดียวกันยังมี
การแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น
๒ คณะอิสระจากกัน ส่วนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ได้ก่อตั้งขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยใช้ชื่อว่าคณะ
รัฐศาสตร์ พร้อมทั้งมีแผนกวิชานิติศาสตร์ขึ้นมาอีก
ด้วย และใน พ.ศ. ๒๔๙๑ นี้เริ่มมีการเรียนการสอน
แผนกวิชาครุศาสตร์โดยรวมกับคณะอักษรศาสตร์เป็น
คณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ ก่อนจะแยกเป็น ๒
คณะอิสระจากกันใน พ.ศ. ๒๕๐๐๗๐ และหลังจากนี้
เป็นต้นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีการก่อตัง้ คณะ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่สภาพบ้านเมือง ซึ่งท�ำให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมัน่ คงในฐานะสถาบัน
การศึกษาที่ส�ำคัญของชาติบ้านเมือง
ไม่ เ พี ย งเท่ านั้ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญประการหนึ่ ง ต่ อ
การด�ำรงความเป็นสถาบันการศึกษาของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยคือ การมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความ
เป็นปึกแผ่นให้กับนักศึกษาและบุคลากรโดยเริ่มจาก
การตัง้ สโมสรนิสติ ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ เพือ่ ให้นสิ ติ รูจ้ กั การ
ช่วยเหลือกัน และเชือ่ มการสมาคมในหมูอ่ าจารย์นสิ ติ
เก่าและนิสติ ใหม่๗๑ ตลอดจนเป็นเวทีสำ� หรับให้นสิ ติ ได้
ฝึกหัดการบริหาร งานแสดง งานสังคม ให้แก่นิสิตผู้

เป็นกรรมการสโมสร๗๒ ส�ำหรับกิจกรรมทีส่ ะท้อนความ
เป็นสถาบันได้อย่างดีและเป็นที่รู้จักกันได้แก่ การแข่ง
ฟุตบอลประเพณีจฬุ าฯ-ธรรมศาสตร์ เริม่ ครัง้ แรกในวัน
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๗๗ ณ ท้องสนามหลวง นับเป็นการ
เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาโดยอาศัย
รูปแบบเช่นเดียวกับการแข่งเรือประเพณีระหว่างมหา
วิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ของอังกฤษ๗๓ ซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาทีเ่ ก่าแก่แห่งหนึง่ ของโลก อีกทัง้
การเกิดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมสัมพันธ์บรรดานิสิตที่
ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วอันสะท้อนถึงความเป็นสถาบัน
การศึกษาผ่านหน่วยงาน คือ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งด�ำเนินการแพร่หลาย
เกียรติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันส�ำคัญ
ยิ่งอย่างวันปิยมหาราช๗๔
กิจกรรมอีกประการหนึ่งที่เสริมสร้างเกียรติคุณ
ของความเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี อ ายุ ยื น นานถึ ง
๑๐๐ ปี คือ การมีกิจกรรมร่วมกันกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อแรกสถาปนา
และมีมากขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นอกจากการเสด็จพระ
ราชด�ำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรและงานพิธี
ต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยแล้ว ยังพระราชทาน
ท� ำ นองเพลงมหาจุ ฬ าลงกรณ์ เป็ น เพลงประจ� ำ
มหาวิทยาลัย และมีการประพันธ์คำ� ร้องใน พ.ศ. ๒๔๙๗
รวมทัง้ มีการน�ำไปแต่งท�ำนองแบบเพลงไทยชือ่ โหมโรง
มหาจุ ฬ าลงกรณ์ กั บ ทั้ ง เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น มา
ทรงดนตรี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑-๑๖ เกือบทุกปี๗๕ กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมีส่วนสร้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคงอย่างภาคภูมิ
ตลอดระยะเวลาการด� ำ เนิ น งานของจุ ฬ า
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับแต่แรกสถาปนาล้วนเกิด
ขึ้ น อย่ า งสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพบ้ า นเมื อ งที่ ล ้ ว นสร้ า ง
พันธกิจให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในการผลิต
บุคลากรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ก�ำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ

เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง นั้ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ นานา
ประการ แต่กส็ ามารถแก้ไขจนลุลว่ งมาได้ตามบริบท
ในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกับพัฒนาจนเป็นสถาบัน
การศึกษาซึ่งยืนหยัดมาจนครบศตวรรษในปัจจุบัน

เชิงอรรถ
๑

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชัน้ นำ�ไทยกับการรับวัฒน
ธรรมตะวันตก. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), น. ๑๔-๑๖.
๒
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_
Calcutta
๓
http://en.wikipedia.org/wiki/Keio_University
๔
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_
Tokyo
๕
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_University
๖
“ยูนเิ วอซิต”ิ ใน หนังสือจดหมายเหตุฯ The Bangkok
Recorder June 1st 1865, น. ๓๗-๓๘. ใน หนังสือจดหมาย
เหตุฯ The Bangkok Recorder ทีร่ ะลึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายสมหมาย ฮุนตระกูล. (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,
๒๕๓๖), น. ๑๐๔-๑๐๕.
๗
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๐), น. ๔.
๘
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำ�ไทยกับการรับ
วัฒนธรรมตะวันตก. น. ๙๙.
๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั . พระราช
ดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแถลง
พระบรมราชาธิบายแก้ ไขการปกครองแผ่นดิน ฉบับตัวเขียน
สอบทานกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๗๐. (กรุงเทพฯ :
สมาคมประวัติศาสตร์, ๒๕๕๑), น. ๑๕-๑๗.
๑๐
สุมาลี บำ�รุงสุข. “หน่วยที่ ๘ การเผชิญกับจักรวรรดิ
นิยมและการปรับปรุงบ้านเมือง,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประวัติศาสตร์ ไทย หน่วยที่ ๑-๘. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), น. ๔๓๒.
๑๑
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำ�ไทยกับการรับ
วัฒนธรรมตะวันตก. น. ๑๑๑.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๑๐, ๑๑๒.
๑๓
กาญจนี ละอองศรี. “หน่วยที่ ๑๓ โครงสร้างสังคม
ไทยและการเปลี่ยนแปลง,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ไทย หน่วยที่ ๙-๑๕. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), น. ๗๒๒.
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๑๔
http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายเรือ
๑๕
http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนกฎหมาย
๑๖

พระยาราชเสนา. “ต้นกำ�เนิดของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” ใน หนังสือที่ระลึก
๕๐ ปีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (พระนคร : โรงพิมพ์ครุ สุ ภา
ลาดพร้าว, ๒๕๑๐), น. ๓๕-๓๖.
๑๗
พระราชพิ ธี ก่ อ พระฤกษ์ โ รงเรี ย นข้ า ราชการ
พลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน), พิมพ์เป็น
ที่ระลึกในศุภวาระบรรจบหนึ่งร้อยปีพระราชพิธีก่อพระฤกษ์
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน) มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙. (กรุงเทพฯ : หอ
ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), น. บทนำ�.
๑๘
พระยาราชเสนา. “ต้นกำ�เนิดของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” น. ๓๖-๓๗.
๑๙
เรื่องเดียวกัน, น. ๔๑-๔๒.
๒๐
พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ).
เล่าให้ลูกฟัง. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗), น. ๕๗-๕๘.
๒๑
“พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่นกั เรียน (ทีส่ อบไล่
ได้) ร.ศ. ๑๐๘,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖ ร.ศ. ๑๐๘, น. ๔๗.
อ้างถึงใน ๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๕.
๒๒
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๘.
๒๓
“ระเบียบการโรงเรียนมหาดเล็ก รัตนโกสินทร์ศก
๑๒๒,” (พระนคร : โรงพิมพ์บำ�รุงนุกลู กิจ, ร.ศ. ๑๒๒), น. ๑๗๑๘. อ้างถึงใน ๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น. ๙.
๒๔
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๐.
๒๕
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๐-๑๑.
๒๖
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๑-๑๒.
๒๗
เรื่องเดียวกัน.
๒๘
เรื่องเดียวกัน.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๓.
๓๐
“คำ�กราบบังคมทูลของนายกสภากรรมการในวัน
พระราชพิธกี อ่ พระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ ๓ มกราคม
พระพุทธศักราช ๒๔๕๘,” ใน พระราชพิธกี อ่ พระฤกษ์โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน),
พิมพ์เป็นที่ระลึกในศุภวาระบรรจบหนึ่งร้อยปีพระราชพิธี
ก่อพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยในปัจจุบัน) มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙.
๓๑
เรื่องเดียวกัน.
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๓๒

๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๕.
๓๓
นิสิต ลีละวงศ์. ประวัติและความเป็นมาของ
คณะแพทยศาสตร์จฬุ า. (กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าแพทย์
จุฬาลงกรณ์, ๒๕๒๔), น. ๘.
๓๔
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำ�ไทยกับการรับ
วัฒนธรรมตะวันตก. น. ๘๐-๘๔.
๓๕
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๕.
๓๖
ส. ธรรมยศ. REX SIAMEN SIUM หรือ พระเจ้า
กรุงสยาม. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗), น. ๓๘๐-๓๘๑.
๓๗
บัณฑิต จุลาสัย และคณะ. รายงานเอกสารประวัติ
ศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๗๕. รหัส
เอกสาร ๒๔๕๕๐๒๓๑ ทุนวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. ๒๕๕๕. อ้างถึงใน บัณฑิต จุลาสัย และ รัชดา โชติพานิช.
“นครโสเภณีหรือเมืองมหาวิทยาลัย,” ใน ศิลปวัฒนธรรม.
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๗ (พฤษภาคม ๒๕๕๙), น. ๑๒๗.
๓๘
บัณฑิต จุลาสัย และคณะ. รายงานเอกสารประวัติ
ศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๗๕. รหัส
เอกสาร ๒๔๕๕๐๓๒๕. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน.
๓๙
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๒๘.
๔๐
ลายพระหัตถเลขากรมหมื่นไชยนาทนเรนทร อธิบดี
กรมมหาวิทยาลัย ถึง เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี
กระทรวงธรรมการลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๖๑. อ้างถึงใน
ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “ปฐมมหาวิทยาลัย วิพากษ์ : เอกสาร
ประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,” บานไม่รู้ โรย. ปีที่ ๓ ฉบับ
ที่ ๑๑ (ธันวาคม ๒๕๓๐), น. ๕๑-๕๙.
๔๑
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๖.
๔๒
“บันทึกเรื่องการจัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,”
อ้างถึงใน ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “รากเหง้าของความเปลีย่ น
แปลง : เอกสารประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙๒๔๗๕,” ใน วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม ๒๕๒๙), น. ๘๑.
๔๓
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในรอบ ๑๐ ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๙, (กรุงเทพฯ : ด่าน
สุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๐), น. ๕-๖.
๔๔
“รายงานความเห็นเรื่องโครงการมหาวิทยาลัย,”
อ้างถึงใน ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “รากเหง้าของความเปลีย่ น
แปลง : เอกสารประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙๒๔๗๕,” ใน วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒

(กรกฎาคม ๒๕๒๙), น. ๑๐๙-๑๑๑.
๔๕
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๗.
๔๖
“รายงานของ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุน
ชัยนาทนเรนทร,” อ้างถึงใน ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “รากเหง้า
ของความเปลี่ยนแปลง : เอกสารประวัติจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๕,” ใน วารสารอักษรศาสตร์.
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๓๐), น. ๗๑.
๔๗
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, น. ๑๗.
๔๘
ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “รากเหง้าของความเปลีย่ น
แปลง : เอกสารประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙๒๔๗๕,” ใน วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม ๒๕๓๐), น. ๕๙.
๔๙
ห่วงจุฬา (นามแฝง). “เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พังทะลายลงมา,” ใน มหาวิทยาลัยฉะบับปิยมหาราชานุสรณ์
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐. (พระนคร : สโมสรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), น. ๑๑.
๕๐
กาญจนี ละอองศรี. “หน่วยที่ ๑๓ โครงสร้างสังคม
ไทยและการเปลี่ยนแปลง,” น. ๗๒๒-๗๒๓.
๕๑
๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำ�เนิดจุฬาลงกรณ์
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ต้นกำ�เนิด
ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน)
นิสิตเก่าหมายเลข ๑

จ�ำเดิมแต่สมเด็จฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยเริ่มจัดการ
ปกครองตามลักษณะเทศาภิบาลได้ทรงพระด�ำริเห็นอยู่แล้วว่า จะต้อง
ใช้คนที่มีความรู้ในแบบแผนมากขึ้น ทั้งต้องการบุคคลที่คงแก่เรียน
มีคุณธรรมความดีนานาประการในอันที่จะปฏิบัติราชการให้เกิดความ
เจริญแก่พระราชอาณาจักร และสามารถระงับทุกข์บ�ำรุงสุขแก่อาณา
ประชาชนให้สัมฤทธิ์ผลดังพระราชประสงค์ แม้ขณะนั้นมีข้าราชการที่
ได้ฝึกหัดการปกครองอยู่ตามมณฑลบ้างก็ยังน้อย เพียงแต่จะได้บรรจุ
ต�ำแหน่งในเวลาว่างอยู่บ้างในแต่ละมณฑลนั้นๆ เองบางทีก็ไม่พอ

* พิมพ์ครั้งแรกใน บทความบางเรื่องและพจนานุกรมฉบับเพิ่มเติม โดย พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ณ เมรุวัดโสมนัสวรวิหาร วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗
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จึงได้ทรงตัง้ โรงเรียนขึน้ ในกระทรวงมหาดไทย
เมือ่ ยังท�ำการอยูท่ ตี่ กึ ศาลาลูกขุนใน ซึง่ มีเพียง ๒ ชัน้
เท่านั้น แบ่งชั้นล่างด้านตะวันออกเป็นโรงเรียน (ชั้น
ต้น) ส่วนนักเรียนทีม่ วี ชิ าสูงกว่านัน้ ก็แบ่งให้ไปฝึกงาน
อยูต่ ามกรมกองอันเป็นหน่วยราชการ ให้ชว่ ยแนะน�ำ
สัง่ สอนนักเรียนทีม่ วี ชิ าเหนือชัน้ ต้นแล้วแยกไปเรียน
ตามแผนกต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย ให้ขา้ ราชการ
ชั้นรองเวร นายเวร และผู้ช่วย มีห้องเรียนชั้นต้น
เรียกว่า “ชั้นเสมียนเอก” ชั้นกลางและต่อจากชั้น
กลางขึ้นไปเรียก “นักเรียนปกครอง” เมื่อได้เรียน
วิชาจนต้องไปศึกษาวิชาการปกครองท้องที่ ณ มณฑล
ทีม่ กี ารสอน คือ มณฑลอยุธยาหรือมณฑลพิษณุโลก
ถ้านักเรียนคนใดไม่สมัครออกไปศึกษาทีม่ ณฑลและ
กรมใดในกระทรวงต้องการไว้ให้รบั ราชการในกรมนัน้
ก็ให้ไปฝึกงานในกรมที่ต้องการจนกว่าจะมีความรู้
พอท�ำการได้ จึงจะได้รับราชการเป็นชั้นเสมียนหรือ
สูงกว่า สุดแล้วแต่ควรแก่ความรู้
วิชาทีส่ อนในห้องชัน้ ต้นมีวชิ าเสมียน ภูมศิ าสตร์
(ถึงชี้แผนที่ได้แม่นย�ำ) เป็นต้น ฯลฯ ห้องชั้นกลาง
สอนและฝึกวิชาสารบรรณ วิธีปฏิบัติการในกอง
เสมียนตรา ศึกษากฎข้อบังคับราชการภายในของ
กระทรวงมหาดไทยให้รู้การแบ่งหน้าที่ราชการของ
กระทรวง และการจั ด เก็ บ หนั ง สื อ ราชการให้ ถู ก
ระเบียบ ค้นง่าย และมั่นคง
ต่ อ มามี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งขยายขนาดที่
เรียนขึ้น เนื่องจากจ� ำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้นเป็น
ล�ำดับ และมีพระด�ำริขึ้นอีกประการหนึ่งถึงประเพณี
โบราณ ซึ่งให้กุลบุตรที่จะเป็นขุนนางได้ถวายตัวเป็น
มหาดเล็ ก หลวงเสี ย ก่ อ นนั้ น เป็ น การดี มี คุ ณ มาก
เพราะพระเจ้าแผ่นดินทรงรู้จัก ย่อมเป็นปัจจัยให้
ทรงพระเมตตาไว้วางพระราชหฤทัย ส่วนตัวผู้เป็น
ข้าราชการเล่า เมือ่ ได้ทราบพระราชอัธยาศัยแล้ว ย่อม
เป็นปัจจัยให้เกิดความจงรักภักดี เมื่อได้รับราชการ
ก็จะไม่ประพฤติตัวให้ฝืนพระราชอัธยาศัย และ

(ซ้าย) ตึกเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
เรียกว่า “ตึกเทวาลัย”
(บน) เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
อธิบดีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง

มหาดเล็กได้เข้าสังคมชัน้ ดีอยูเ่ สมอ มีโอกาสได้ศกึ ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และฝึกหัดกิรยิ ามารยาทให้
ชอบด้วยประเพณีไปในตัว ทัง้ ได้รจู้ กั กับผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ในที่ควรรู้จัก ได้คุ้นเคยกับพวกมหาดเล็กซึ่งต่างก็จะ
ได้ไปรับราชการด้วยกัน มีโอกาสผูกไมตรีจิตต่อกัน
ไว้ส�ำหรับวันข้างหน้าเป็นประเพณีซึ่งมีประโยชน์
น่ารักษาไว้ สมเด็จฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงได้
น�ำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวง ทรงพระราชด�ำริเห็นชอบด้วย ต่อมาไม่ช้าถึง
พ.ศ. ๒๔๔๒ ท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) เมื่อยังเป็นพระยาวิสุทธสุริย
ศักดิใ์ นกรมมหาดเล็กกลับจากราชการประเทศยุโรป
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พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชด�ำริเห็นว่าท่านผูน้ นั้ เหมาะ
แก่ต�ำแหน่งอธิบดีโรงเรียนมหาดเล็กด้วยประการ
ทั้งปวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้นั้น
เป็นอธิบดีโรงเรียนมหาดเล็ก ให้สมเด็จกรมพระยา
ด�ำรงฯ เป็นที่ปรึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งโรงเรียนนั้น๑ ขึ้นที่ตึกแถวสองชั้นข้างประตู
พิมานชัยศรี ฝ่ายตะวันตก (ในพระบรมมหาราชวัง)
ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้นเอง กระทรวงมหาดไทยได้โอน
นักเรียนของกระทรวงนัน้ ทัง้ หมดไปเป็นนักเรียนของ
โรงเรียนมหาดเล็ก และครูทกุ คนก็โอนไปเป็นครูของ
โรงเรียนนั้นด้วย หลักสูตรสังเขปของโรงเรียนนี้มี
ก�ำหนดให้เรียนเป็น ๓ ภาค ภาคละปี ภาค ๑ ให้เรียน
วิชาเสมียนเอกอันเป็นความรูเ้ บือ้ งต้นของข้าราชการ
ทุกกระทรวง ภาค ๒ ถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวง
ฝึกหัดขนบธรรมเนียมในราชส�ำนักและความรูพ้ ิเศษ
ซึ่งต่างกระทรวงต้องการต่างกัน ภาค ๓ ให้ไปศึกษา
วิชาราชการในกระทรวงซึ่งจะไปรับราชการ๒ แต่ยัง
คงเป็นมหาดเล็กไปจนได้รับราชการเป็นต�ำแหน่ง
ชั้นสัญญาบัตรในกระทรวงที่ต้องการนั้นแล้วจึงปลด
ขาดจากโรงเรียน
ทางโรงเรียนมหาดเล็กได้เพิ่มครูส�ำหรับแขนง
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วิชาที่เพิ่มขึ้นอีกมาก สอนวิชาเหล่านี้
สอนวิชาเสมียนเอก พระวรวาทฯ (ต่วน...)
เมื่อยังเป็นหลวงบรรโณวาท
อักษรศาสตร์ พระยาช�ำนาญอักษร (ปลอบ)
เมื่อยังเป็นมหาดเล็ก ยังไม่มีบรรดาศักดิ์
วิชาค�ำนวณ หลวงบัญญัติวรโอวาท (รัตน์)
ภาษาไทย หลวงอนุศาสน์วินิจ (เพิ่ม)
ภาษาอังกฤษ มิสเตอร์คาตไรต์
ภาษาอังกฤษ พระยาบรมบาทบ�ำรุง (พิณ ศรี
วรรธนะ) เมื่อยังเป็นหลวงเชฐกาโรวาท
หนังสืออังกฤษชั้นต้น และค�ำนวณเบื้องต้น
หลวงอนุภารศิษยานุศาสน์ (เต๋อ...) เมื่อยังเป็นขุน
นาถสนิท
หน้าที่มหาดเล็ก พระยาชัยนันท์นิพัทธพงศ์
(เชย ไชยนันท์) เมื่อยังเป็นจ่ายง๓
ผูช้ ว่ ยมหาดเล็ก พระยาอร่ามมณเฑียร (เอือ้ น
บุนนาค) เมื่อยังเป็นนายฉันหุ้มแพร๔
หน้าที่มหาดเล็กรายงาน พระยาเชาวกิจบรร
หาร (เลื่อน ณ ป้อมเพชร) เมื่อยังไม่มีบรรดาศักดิ์
พงศาวดารและธรรมจรรยา พระยามหานาม
ราช (ม.ร.ว. จ�ำนง นพวงศ์) เมื่อยังไม่มีบรรดาศักดิ์

ภูมิศาสตร์สากล และสุขวิทยา พระยาสุรินทร์
ราชา (นกยูง วิเศษกุล) เมื่อยังเป็นหลวงอภิรักษ์
ราชฤทธิ์
ผู้ช่วยภูมิศาสตร์สากลและสุขวิทยา พระราช
นกุล (รื่น ศยามานนท์) เมื่อยังไม่มีบรรดาศักดิ์
ภาษาบาลี และธรรมจรรยา หลวงภักดีอดิศัย
(ปาน...) เมื่อยังเป็นหลวงจินดารักษ์
ถัดมาพระยามหานามราช (ม.ร.ว. จ�ำนง นพ
วงศ์) เมื่อยังไม่มีบรรดาศักดิ์ สอนหน้าที่อ�ำเภอ พระ
กรุงศรีบริรักษ์ (สุ่ม สุมานนท์) เมื่อยังเป็นหลวง
หน้าที่อัยการและราชทัณฑ์ พระยาญาณประกาศ
(เลือ่ น...) เมือ่ ยังเป็นพระศรีเสนา กฎหมายแพ่งและ
อาณา พระภิรมย์ราชา (พร้อม วาจรัต) เมื่อยังไม่มี
บรรดาศักดิ์ แผนที่และส�ำรวจรางวัดที่ หลวงวิเทศ
วิทยานุศาสน์ (แห่งกรมแผนที่) วิชาทหาร (พอ
ส�ำหรับใช้การปราบปรามโจรผู้ร้าย) พันโท พระนรา
ธิราชภักดี (ฉัตร วีรโยธิน) เมื่อยังเป็นร้อยเอกหลวง
เรืองเดชอนันต์ กายบริหาร ครูหยิน (มาจากกระทรวง
กลาโหม)
รายนามครูอาจารย์ที่ระบุไว้ทั้งนี้อาจมีคลาด
เคลื่อนได้บ้าง เพราะเป็นการนานเกือบกึ่งศตวรรษ
แล้ว
นักเรียนภาค ๓ ปีต้น เมื่อได้ถวายตัวเป็น
มหาดเล็กแล้ว จึงถูกส่งไปฝึกฝน (แต่เรียกว่าศึกษา)
การปกครองท้องที่ ณ มณฑลอยุธยา ๖ คน คือ

(ซ้าย) โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ข้างประตูพิมานไชยศรี (ใน
พระบรมมหาราชวัง)
(บน) ครูผสู้ อนยุคแรกของโรงเรียนมหาดเล็ก ๑. พระยาบรมบาท
บ�ำรุง (พิณ ศรีวรรธนะ) ๒. พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล)
๓. พระราชนกูล (รื่น ศยามานนท์)

รงค์

๑. นายบุญ... ภายหลังได้เป็นหลวงรามฤทธิ

๒. นายพร้อม ณ นคร ภายหลังได้เป็นพระยา
สุรเทพภักดี
๓. นายจร ศกุนตลักษณ์ ภายหลังได้เป็นพระ
เสนานุชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่าและสุรินทร์
แล้วถึงแก่กรรม
๔. นายสือ เชนยะวณิช ภายหลังเป็นหลวง
บุ รั ม พวารั ก ษ์ นายอ� ำ เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท ร
สงคราม แล้วเป็นสัสดีมณฑลนครราชสีมาและ ฯลฯ
๕. นายข�ำ ณ ป้อมเพชร ภายหลังเป็นพระยา
ชัยวิชิตฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๖. นายเก๊ง ศกุนตะสิงห์ ภายหลังเป็นพระยา
กสิการบัญชา อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตรา
ธิการ
๗. นายศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา๕ พระยาราช
เสนา
ขอย้อนเล่าถึงประโยชน์ของการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนภาค ๒ มีการศึกษาวิชาในชั้นนั้นฟังดูเผินๆ
ก็ดเู หมือนจะไม่ใคร่เห็นประโยชน์เท่าใดนัก แต่ความ
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(จากซ้ายไปขวา) นายศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายข�ำ ณ ป้อม
เพชร หนึ่งในนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กที่ไปฝึกงานที่มณฑล
อยุธยา

จริงเป็นวิชาทีอ่ ำ� นวยประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาเมือ่ ออกไป
รับราชการแล้วมิใช่น้อย โดยมิใคร่รู้สึก ต่อสังเกต
จึงจะเห็นได้ง่ายๆ คือได้ฝึกหัดท�ำงานจริง เป็นการ
ช่วยเจ้าพนักงานประจ�ำในฐานะลูกมือ ตั้งแต่อยู่ใน
กองเสมียนตรา ได้ศึกษากฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และวิชาสารบรรณ ได้อ่าน
หนังสือราชการซึง่ ต้องผ่านหน้าทีน่ นั้ ทัง้ รับและส่งวัน
ละหลายสิบเรื่อง ได้รู้ว่าราชการชนิดใดจะต้องอยู่ใน
หน้าทีพ่ นักงานใด จัดท�ำมีวชิ าบรรณารักษ์ ซึง่ เรียกใน
ขณะนั้นเรียกว่าเวรเก็บหนังสืออีกผนวกหนึ่ง เป็น
หน้าทีเ่ ก็บรักษาสรรพหนังสือราชการอันได้จดั เสร็จไป
แล้ว ครูอาจารย์ก็ได้ขอยืมต้นเรื่องหนังสือเช่นว่านั้น
จากกระทรวงมหาดไทยไปใช้สอนนักเรียนภาค ๒ เช่น
เดิม นักเรียนได้เห็นตัวอย่างอันเป็นความรูท้ งั้ ในทาง
ระเบียบการและรัฐประศาสโนบาย วิธกี ารโต้ตอบการ
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รายงานและบังคับบัญชาการ รูส้ ำ� นวนกระบวนความ
นานาชนิด รู้จักผิดและชอบชั้นเชิงแห่งวิธีด�ำเนิน
การของผู้รู้อย่างถูกต้องท�ำนองการเป็นบทเรียนที่
อ�ำนวยคุณวุฒิเป็นอย่างดี และยังเป็นประโยชน์
เนื่องถึงงานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งนักเรียนบางคน
มักจะได้ส� ำนึกเมื่อออกไปรับราชการแล้ว บางที
ได้ประสบเรื่องอันได้เคยเกิดขึ้นก่อนนานมาแล้ว
กลับมีกรณีขึ้นอีก จ�ำเป็นต้องได้ตรวจเรื่องเดิมหา
หลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อด�ำเนินบทบาท
ตามควรแก่เหตุการณ์ ถ้าค้นหยิบต้นเรื่องได้เร็ว
ย่อมสะดวกแก่ทางด�ำเนินการให้เป็นผลดีทันท่วงที
มิฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาขัดข้องยุ่งยากขึ้น และถ้า
เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวแก่การต่างประเทศด้วยแล้ว เมื่อ
หาหลักฐานเก่าประกอบความคิดเห็นมิได้ ก็เป็น
ต้นเหตุแห่งความเสียเปรียบและเสียประโยชน์ของ
ราชการ อาจพาให้ต้องรั้งรองานนั้นปรากฏการล่าช้า
และถ้าด�ำเนินการไปโดยเดา หากเพลี่ยงพล�้ำผิด
หลักเกณฑ์ทเี่ คยมีผลดีอยูแ่ ต่กอ่ นแล้ว ก็จะกลับเสีย

ผลของราชการเป็นการใหญ่ขึ้นในภายหลัง ทั้งเสีย
เกียรติประวัติของเจ้าพนักงานนั้นด้วย ข้าราชการที่
ได้ผ่านการศึกษาชั้นนี้แล้ว ย่อมเห็นประโยชน์ของ
การเก็บสงวนเอกสารอันเป็นหลักฐานในการไว้เป็น
ของส�ำคัญ ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นประโยชน์ในทาง
ประวัตศิ าสตร์ดว้ ย หาได้เหยียดหยามทอดทิง้ ประดุจ
เศษกระดาษมูลฝอยไม่
นักเรียนภาค ๓ ตามหลักสูตรจะต้องส่งไป
ศึกษาวิชาราชการของกระทรวงซึ่งต้องการนักเรียน
ไปรับราชการ แต่มีผู้สมัครไปน้อย โดยมากสมัคร
เรียนวิชาที่จะได้รับราชการมหาดไทย เมื่อดังนี้ จึง
ต้องส่งไปศึกษาการปกครองท้องที่ ณ มณฑลที่ได้
จากการสอนอยู่
ฝึกวิชาพิเศษ นักเรียนภาค ๓ รุ่นก่อนๆ ยังไม่
ได้โอกาสไปฝึกวิชาพิเศษเพิ่มเติมอีกคราวหนึ่ง เพื่อ
ให้ได้ความรูค้ วามช�ำนาญการฝ่ายปกครองท้องทีโ่ ดย
เข้มแข็ง เช่นนี้เรียกกันว่า “วิชาลูกผู้ชาย” คือ
๑. ฝึกเดินทางกันดาร ตั้งค่ายหุงอาหารกิน
เอง (คล้ายวิชาลูกเสือ) เพื่อให้คุ้นแก่ความล�ำบาก
ตรากตร�ำและอดทน
๒. ฝึกกระโดดข้ามเครือ่ งกีดขวาง เช่นเชิงเทิน
ก�ำแพงรั้ว และร่องคูกว้างๆ
๓. ฝึกขี่ม้าตลอดจนให้รู้วิธีเลี้ยงและบ�ำรุงม้า
ด้วยฝีมือนักเรียนเอง
๔. ฝึกวิชาทหารใช้อาวุธปืน ทั้งยิงและถอด
เครื่องปืนออกล้างช�ำระปืนด้วย
๕. ฝึกความกล้าหาญและอุตสาหะ คือให้
นักเรียนรับกระดาษจากครูแผ่นหนึ่งแล้วเดินไปใน
เวลากลางคืนคนเดียวประทับตรา ซึ่งครูได้ไปมอบ
ไว้ในป่าไกลๆ และเขียนต�ำบลที่ประทับตรานั้นลง
ในกระดาษน�ำกลับมาแสดงแก่ครู
๖. ฝึกฝนและอบรมการรักษาความสะอาด
ของสถานที่พักและที่เรียน มีการปัดกวาดถนน (ใน
บริเวณที่พัก) เช็ดถูล้างสถานที่พัก

๗. อยูย่ ามทัง้ ในและนอกสถานทีข่ องโรงเรียน
ต�ำรวจ
๘. วิชาส�ำรวจแผนทีใ่ นภูมปิ ระเทศ เขียนแผนที่
และแผนผัง
๙. บางครั้งประจวบเวลา (สมุหเทศาภิบาล
พันเอกจันทร์อินทรก�ำแหง ข้าหลวงเทศาภิบาลออก
ไปตรวจปราบปรามโจรผูร้ า้ ยส�ำคัญ ท่านก็ให้นกั เรียน
ไปร่วมด้วยเพื่อให้คู้นแก่การผจญภัย
การฝึกวิชาพิเศษนี้ ชั้นแรกส่งไปฝึกที่กอง
ต�ำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา ให้ผู้บังคับการช่วย
เป็นภาระจัดสถานทีพ่ กั และฝึกหัดดัง่ นักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจภูธร โดยกระทรวงมหาดไทยจ่ายเบี้ยเลี้ยง
ให้อยู่ในความอบรมฝึกสอนของพันต�ำรวจตรีคอล
ฝรั่งชาติเดนมาร์ค ซึ่งเป็นครูฝึกหัดวิชาต�ำรวจภูธร
ประจ�ำภาคนัน้ เรียกกันว่า “ครูคอล” พูดไทยได้ชดั เจน
ดี ครั้นตั้งโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจภูธรขึ้นที่นครปฐม
แล้วนักเรียนวิชาพิเศษนี้ต้องไปฝึกที่นครปฐมโดย
ปรกติพักอยู่บนโรงเรียนต�ำรวจ ถ้าที่ไม่พอก็อยู่ที่
เรือนพักเจ้าพนักงานผูด้ แู ลนักเรียน ครูฝรัง่ ทีโ่ รงเรียน
นี้เป็นร้อยต�ำรวจเอก ชื่อวาห์มิง เป็นชาติเดนมาร์ค
ซึ่งในที่สุดได้รับยศนายพลต�ำรวจ มีบรรดาศักดิ์เป็น
พระยาเพชรอินทราทีป่ รึกษาของกระทรวงมหาดไทย
สมัยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เป็นเสนาบดี ก�ำหนดเวลาฝึกสามเดือน ส่งกลับเข้า
กรุงเทพฯ นักเรียนคนใดสอบไล่ได้แล้วเป็นอันจบ
วิชาภาค ๓ หรือปีที่ ๓ โรงเรียนส่งตัวให้แก่กระทรวง
มหาดไทยๆ ส่งออกไปเป็นผู้ตรวจการซึ่งภายหลัง
เรียกว่า “มหาดเล็กรายงาน” หน้าที่ของมหาดเล็ก
รายงานต้องท�ำงานอันเป็นบทเรียนฝึกวิชาไปในตัว
ด้วยดังจะกล่าวต่อไป

นักเรียนชะงักงาน

การฝึกวิชาพิเศษนี้มีเรื่องขันอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อ
โรงเรียนส่งนักเรียนรุน่ ก่อนๆ ไปฝึกวิชาสนาม พักอยู่
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ในโรงเรียนต�ำรวจภูธร (ชัว่ คราว) ของกองต�ำรวจภูธร
นครราชสีมา ในขณะที่ฝึกใหม่ๆ ก็ยังไม่มีอุปสรรค
อะไร ครัง้ ถึงวิชาขีม่ า้ และเลีย้ งม้า รักษาความสะอาด
ในบริเวณทีพ่ กั นักเรียนต้องท�ำการกราดแปรงขัดสีขน
ม้าให้ขึ้นมัน มิให้มีผงรังแคติด รักษาความสะอาดใน
คอก มีการกวาดล้างมูตรคูถของม้า ซาวข้าวเปลือก
และทอดหญ้าให้มา้ กินในคอกตามก�ำหนดเวลา ทัง้ นี้
ส�ำหรับม้าทีน่ กั เรียนใช้นนั่ เอง นอกจากงานทางด้านม้า
ต้องปัดกวาดเช็ดถูหอ้ งพัก และทีเ่ รียนในกองต�ำรวจฯ
นักเรียนบางคนที่เป็นชาวกรุงเทพฯ เป็นกุลบุตรอัน
ได้รับการท�ำนุบ�ำรุงให้มีแต่ความสุขสบายฝ่ายเดียว
มีงานอะไรก็ใช้แต่คนใช้ท�ำ จึงถือชั้นวรรณะเห็นเป็น
ถูกใช้งานไพร่ รู้สึกต�่ำต้อยน้อยใจถึงแก่ชวนกัน
ขัดขืนไม่ยอมท�ำงานเหล่านั้น ครูต้องเทศน์ให้เข้าใจ
ระเบี ย บวิ นั ย และหน้ า ที่ ข องการศึ ก ษาวิ ช าเช่ น นี้
(ล่าง) “วังกลางทุ่ง” สถานที่ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแห่งใหม่ เมื่อ
ย้ายออกจากพระบรมมหาราชวัง
(ขวา) บางส่วนของกรรมการจัดตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ
๑. สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
๒. เจ้าพระยาอภัยราชาฯ (ม.ร.ว. ลพ สุทัศน์) ๓. เจ้าพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ๔. พระยาศรีวรวงศ์
(ม.ร.ว. จิตร สุทัศน์) ๕. พระยาเทพวิทูร (บุญช่วย วณิกกุล)
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นานาประการ แต่นักเรียนก็ยังหายอมท�ำงานไม่
โดยอ้างว่าทางราชการมิได้สั่งให้ไปท�ำงานเช่นนั้น ซึ่ง
เข้าใจเอาตามประสาผูเ้ ยาว์ ถึงแก่มโี ทรเลขร้องเรียน
เข้ามายังท่านผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหาดเล็ก๖ ท่าน
ได้นำ� ความกราบทูลหารือสมเด็จฯ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยทรงพระด�ำริและมีมติร่วมกันว่า เป็นด้วย
วิสยั เด็ก ต้องโทรเลขตอบตักเตือนนักเรียนให้สำ� นึก
หน้าที่ของตน ว่าวิชาที่ครูให้ฝึกหัดท�ำการงานดังที่
ร้องเรียนมานัน้ เป็นความประสงค์ดขี องโรงเรียนทุก
ประการ ตามคติสากลมิได้ถอื เป็นงานต�่ำช้าเลวทราม
ดังที่นักเรียนเข้าใจนั้นเลยพอนักเรียนได้รับทราบ
เช่นนั้นแล้วต่างก็กลับใจพร้อมกันปฏิบัติการตาม
ที่ครูสั่งสอนตลอด จนครูกล่าวชมเชยว่านักเรียน
ท�ำได้ดีเกินคาด และชี้ให้เห็นเป็นประจักษ์พยาน
แห่งความเชือ่ ฟังว่า ไม่วา่ การงานประเภทไร ถ้าปฏิบตั ิ
ด้วยความตั้งใจจริงพร้อมเพรียงกันแล้วย่อมมีผลดี
ทั้งงานและตัวผู้ปฏิบัติด้วยเป็นอย่างงาม นักเรียน
รุ่นหลังก็ถือคตินี้ปฏิบัติตามกันตลอดมา
บัดนีจ้ ะได้ชกั ใจความในนิทานที่ ๑๔ พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงฯ เรื่องตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก
มาประกอบเรื่องต่อไปนี้อีก “...นักเรียนที่ส่งไปเป็น

มหาดเล็กรายงานนั้นยังสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็ก
และแต่งเครื่องแบบมหาดเล็ก เป็นแต่ไปรับราชการ
อยู่หัวเมืองก็อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของ
ข้าหลวงเทศาบาลและปลัดมณฑล เวลาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จไปยังมณฑลนัน้ มหาดเล็ก
รายงานต้องเข้าไปสมทบกับมหาดเล็กทีต่ ามเสด็จรับ
ราชการในพระองค์ การฝึกหัดราชการของมหาดเล็ก
รายงานนั้นสมเด็จฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้
มีรับสั่งให้สมุหเทศาภิบาลใช้ไปเที่ยวตรวจตรางาน
ต่างๆ ตามหัวเมืองในมณฑล เพื่อให้รู้จักภูมิล�ำเนา
และผู้คนพลเมืองอย่างหนึ่ง ให้ไปท�ำการในหน้าที่
ปลัดอ�ำเภอให้รู้วิธีปกครองติดต่อกับราษฎรจะได้รู้
ถึงความทุกข์สุขของราษฎรด้วยอย่างหนึ่ง ผลที่ได้
ศึกษาอบรมจากโรงเรียนมหาดเล็กมากแล้ว ไปเป็น
มหาดเล็กรายงานอยูไ่ ม่นานก็ชำ� นาญกิจการถึงขนาด
ที่ จ ะเป็ น ต� ำแหน่ ง ข้ า ราชการสั ญ ญาบั ต รเช่ น เป็ น
นายอ�ำเภอเป็นต้นได้แทบทุกคน
“โรงเรียนนีเ้ จริญมาโดยล�ำดับมีจำ� นวนนักเรียน
ส�ำเร็จการศึกษาออกไปรับราชการเพิ่มขึ้นทุกปี แต่
เป็นผลไม่ตรงกับที่คาดไว้แต่เดิมอย่างหนึ่ง ด้วย
นักเรียนที่ได้เรียนส�ำเร็จทุกภาคสมัครไปรับราชการ
กระทรวงมหาดไทยทัง้ นัน้ เพราะกระทรวงมหาดไทย
มีต�ำแหน่งมหาดเล็กรายงานไว้ให้นักเรียนมหาดเล็ก
มณฑล ๒ คน รวมทุกมณฑลเป็น ๓๒ คน การ
ปกครองมณฑลเทศาภิบาลยังต้องการคนมีความรูไ้ ป
เป็นกรมการต่างจังหวัดมาก ต�ำแหน่งมหาดเล็กรายงาน
ว่างบ่อยๆ แม้นักเรียนมหาดเล็กที่ได้เรียนส�ำเร็จมี
มากขึน้ ก็ยงั หาพอกับทีก่ ระทรวงมหาดไทยต้องการไม่
แต่กระทรวงอื่นยังไม่ใคร่มาหาคนที่โรงเรียนมหาด

เล็กๆ จึงเสมือนฝึกสอนข้าราชการไว้ให้แต่กระทรวง
มหาดไทยแห่งเดียว เป็นเช่นนั้นมาสัก ๖ ปี
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชด�ำริถงึ โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงว่า cc ได้ประโยชน์แต่เพียงในการปกครอง
หัวเมือง ควรจะขยายประโยชน์ของโรงเรียนนั้นให้
แพร่หลายไปถึงการพลเรือนฝ่ายอื่นๆ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้น
เป็น๗ “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระราชทาน
เงินเหลือจากสร้างพระบรมรูปทรงม้าให้ใช้เป็นทุน
และพระราชทานที่ดินผืนใหญ่ของพระคลังข้างที่
ต�ำบลปทุมวันรวมทั้งตึกที่สร้างไว้เป็นวัง ซึ่งเรียกกัน
ว่า “วังกลางทุ่ง” ส�ำหรับใช้เป็นโรงเรียนด้วย โปรด
ให้มกี รรมการจัดการโรงเรียนนีค้ ณะหนึง่ ให้สมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเป็นนายก และสมเด็จ
พระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
เจ้าพระยาพระเสด็จฯ สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย
มาลากุล) เจ้าพระยาอภัยราชาฯ (ม.ร.ว. ลพ สุทศั น์) เจ้า
พระยาธรรมศักดิม์ นตรี (สนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พระยาศรีวรวงศ์ (ม.ร.ว. จิตร สุทศั น์) พระยาเทพวิฑรู
(บุญช่วย วนิกกุล) รวม ๖ ท่านด้วยกันเป็นกรรมการ
อ�ำนวยการ และให้พระยาศรีวรวงศ์คงเป็นอธิบดี
อยู่เหมือนอย่างโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (เดิม) ได้
ย้ายโรงเรียนจากพระมหาราชวังไปตั้งที่วังกลางทุ่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นต้นมา ได้เพิ่มวิชาแผนก
ใหญ่ๆ ขึน้ อีก โดยรวมวิชาครูซงึ่ แต่กอ่ นเรียกโรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์ กับวิชาแพทย์ ฯลฯ เข้าไว้ในอุปการะ
ของโรงเรียนนี้ด้วย”
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ลุ พ.ศ. ๒๔๕๗ ปลายปี ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก�ำหนดเข็มโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นเครื่องหมายนักเรียน ซึ่ง
ได้ส�ำเร็จวิชาของโรงเรียนนี้แล้วออกไปรับราชการ
เรียบร้อยตั้งแต่ ๓ ปี ขึ้นไป เข็มนี้ท�ำด้วยเงินเป็น
รูปพระเกี้ยวอยู่เหนือเบาะมีอักษรย่อชื่อคณะ เช่น
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อักษร ร แพทยศาสตร์
อักษร พ เป็นต้น ฯลฯ๘ ใช้ประดับอกเสื้อเบื้องขวา
และส�ำหรับเจ้าหน้าทีเ่ ช่นกรรมการ และครูบาอาจารย์
ของโรงเรียนนี้ประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย เข็มนี้ได้
พระราชทานจากพระราชหัตถ์เป็นครั้งแรกในงานก่อ
พระฤกษ์ทรงวางศิลารากตึกโรงเรียนหลังแรก ซึง่ ภาย
หลังได้ยกฐานะขึ้นเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญขึ้นอีก
ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “เหรียญนักเรียนมหาดเล็กเดิม”
ส�ำหรับแขวนที่รังดุมเสื้อ ท�ำด้วยทองค�ำ รูปเหมือน
นักเรียนเก่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในงานวางศิลาพระฤกษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แผงคอเสื้อนักเรียนมหาดเล็ก ด้านหน้าลงยาพื้นสี
ขาว แรเส้นริ้วขาวตรงกลางตามยาวเส้นเดียว และมี
รูปพระเกีย้ วสีทองประดิษฐานเหนือเบาะทับบนส่วน
กลางของริ้วขาวนั้น ด้านหลังเกลี้ยงจารึกอักษรชื่อ
ผู้ที่ได้รับพระราชทาน วันเดือนปีที่ผู้นั้นสอบไล่วิชา
จบหลักสูตรของโรงเรียนนั้น ส�ำหรับพระราชทาน
แก่นักเรียนมหาดเล็กแห่งแรกดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ได้ออกรับราชการเรียบร้อย ใช้ห้อยที่รังดุมเม็ดที่ ๒
ของเสื้อคอปิด นับจากคอลงมา ถ้าเสื้อเปิดคอ
แบบสากลก็กลัดกับรังดุมเม็ดแรกคือรังบน เป็น
เครื่องหมายว่าได้เป็นนักเรียนมหาดเล็กเดิม แต่
เหรียญชนิดนี้หาได้พบพระราชก�ำหนดไม่ ชะรอย
จะทรงสร้างขึ้นเป็นส่วนพระองค์ และพระราชทาน
เป็นที่ระลึกถึงโรงเรียนมหาดเล็กเดิมที่ได้เปลี่ยน
เป็นชื่ออื่นไป แล้วได้ทรงพระกรุณาพระราชทานโดย
พระราชหัตถ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันนักเรียนมหาดเล็ก
เดิมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลหน้า
พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ณ วันที่

๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
ที่เรียก “นักเรียนมหาดเล็กเดิม” นั้นหมาย
ความว่าเป็นนักเรียนมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเจ้า เพื่อ
มิให้พ้องกับนักเรียนมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงสถาปนาขึ้นแห่ง
หนึ่งและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยแล้ว
เข็มและเหรียญเครื่องหมายทั้งสองอย่างที่
กล่าวมา สังเกตดูรสู้ กึ ว่าไม่เฉพาะแต่เพียงเป็นเครือ่ ง
หมายประดับกายภายนอก แต่เป็นเครื่องประดับ
วิญญาณของผู้ที่ได้รับพระราชทาน
(๑) ให้รจู้ กั กันในฐานได้รว่ มการศึกษาจากส�ำนัก
เดียวกัน ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหา
กษัตริยาธิราชและเจ้านายซึง่ ได้ทรงร่วมพระราชทาน
ก�ำเนิดแก่สถาบันนี้เป็นล้นเกล้าฯ
(๒) ปรากฏผลของความพากเพียรศึกษามา
จนส�ำเร็จวิชาออกมาได้ชว่ ยกันท�ำประโยชน์ให้แก่ชาติ
บ้านเมือง ประพฤติตนดี รักษาเกียรติคุณ มุ่งปฏิบัติ
การเพื่อก้าวหน้า
(๓) บังเกิดความสามัคคีไมตรีจิตต่อหมู่คณะ
มิมากน้อย แม้ไม่เคยรู้จักกัน แต่เมื่อได้เห็นเครื่อง
หมายร่วมส�ำนักแหล่งเดียวกันแล้ว ก็เกิดปิติเป็น
สมานฉันท์กันขึ้นได้โดยพลัน
(๔) ช่วยกันจูงมิตรร่วมคณะให้ตั้งอยู่ในทาง
ที่ชอบ และตักเตือนหน่วงเหนี่ยวเมื่อเห็นเพื่อน
ร่วมคณะตกประมาทพลาดพลั้ง และโดยมากก็เชื่อ
ฟังกัน
ทั้งนี้หากจะได้มีผู้ประพฤติผิดจากที่ได้สังเกต
มาแล้ว รวมความว่าเครื่องหมายของส�ำนักศึกษา
ทั้งสองชนิดนั้นได้อ�ำนวยคุณประโยชน์ทางอ้อมแก่
หมู่คณะไม่น้อย
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพนายกกรรมการของโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือน ก็ทรงประชวรโดยทรงพระชราทุพลภาพ
ต้องกราบถวายบังคมทูลขอเวนคืนต�ำแหน่งนายก
กรรมการโรงเรียนนั้น ต่อมาในปีนั้นเองพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นมหา
วิทยาลัย มีนามว่า “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” และ
ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จกรมพระยาด�ำรงฯ เป็น
ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ได้เพิ่มวิทยาการขึ้นอีก
หลายสาขา ดังแจ้งในประกาศลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้นแล้ว และได้มีประกาศแก้พระราช
ก�ำหนดเข็มโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นพระราช
ก�ำหนด “เข็มจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ลงวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ด้วย
ก�ำเนิดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีมา
ด้วยประการฉะนี้
เชิงอรรถ
๑

๒๔๔๕)

ประกาศตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ.

๒

ภายหลังทีว่ างหลักสูตรแล้ว ความต้องการนักเรียน
ออกไปรับราชการฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งมีอยู่ก่อนก็ทวี
ขึ้น ต้องวางเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นักเรียนภาค ๓ ซึ่งสมัคร
รับราชการทางมหาดไทยได้ ไปเรียนการปกครอง ณ มณฑล
ที่มีการสอนด้วย
๓, ๔
นามตำ�แหน่ ง บรรดาศั ก ดิ์ ข้ า ราชการในกรม
มหาดเล็ก
๕
ในสมุดระเบียบการโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
ซึ่งพิมพ์แจกเมื่องานพิธีก่อฤกษ์ หรือวางศิลาฤกษ์ตึกหลัง
แรก ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงรายชื่อนักเรียน
รัฐประศาสตร์รุ่นแรก ปีที่ ๑ ว่า “๑ พระยศสุนทร (ศิริ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา)”
๖
พณฯ ท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.
เปีย มาลากุล) เมื่อยังเป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์
๗
ประกาศให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ลงวันที่ ๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๙ พ.ศ. (๒๔๕๓)
๘
พระราชกำ�หนดเข็มโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๔๕๗
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“เทวาลัย” ฉากหลังภาพความทรงจำ�
รศ. ยุวดี ศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ซ้าย-ขวา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในหลวงรั ช กาลที่ ๙
และสมเด็ จพระบรมราชิ นี น าถ ทรงฉาย
พระรูปร่วมกับพระบรมวงศ์ เมือ่ ครัง้ สมเด็จ
พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ น ธรเทพรั ต น
สุ ด าฯ ทรงได้ รั บ ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๒๐ บริเวณตึกเทวาลัย
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“พ่อแม่เขาต้องถ่ายรูปวันทีส่ ำ� เร็จการศึกษาใช่ไหม เขาไปถ่าย
ที่ไหน พาเราไปสิ”
ประโยคข้างต้นเป็นพระราชด�ำรัสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสถาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระยศในขณะนั้น) ภายหลังที่เสร็จ
สิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐
เช้าวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างลงรูปครอบครัว “มหิดล”
ทีม่ ที งั้ พ่อ-แม่-พีแ่ ละน้อง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย
เดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ (พระยศ ณ

   ๑๐๐ ปีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขณะนั้น) และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์) รวมถึงพระบรมวงศ์องค์อื่นๆ ที่
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่
ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ใน
โอกาสทีท่ รงเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง สาขา
ประวัติศาสตร์๑
“...เขาไปถ่าย [รูป] ทีไ่ หน พาเราไปสิ” จะด้วย
เพราะในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงทราบหรือไม่ก็ตาม
แต่บัณฑิตแทบทุกคนของคณะอักษรศาสตร์ต่างก็มี
ภาพถ่ายบริเวณ “ตึกเทวาลัย” แห่งนี้ด้วยกันแทบ
ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อถึงวันแห่งความประทับใจเช่นนี้
คนไทยจึงมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีผ่านภาพถ่าย
ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในวันนัน้ นอกจากจะบอกเล่าเรือ่ ง
ราวแห่งความประทับใจได้ไม่รู้ลืมแล้ว ภาพดังกล่าว
ยังท�ำให้คนไทยทัง้ ประเทศได้เห็นถึงความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมไทยของอาคารเรียนทีค่ ณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย อาจกล่าวได้วา่ แทบ
ไม่มีใครเลยที่จะไม่สามารถจดจ�ำ “บันไดหัวนาค”
อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของอาคารหลังนี้ได้
จากภาพแห่งความทรงจ�ำในวันนั้น ท�ำให้หลายคน
ได้รับรู้ว่า “เทวาลัย” คืออีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกขาน
อาคารหลังนี้
เดิ ม เมื่ อ แรกสร้ า งอาคารหลั ง นี้ ถู ก เรี ย กว่ า
“ตึกบัญชาการ” ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรกของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อการ
ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๖๔ มีนิสิตใช้
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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เรียนจ�ำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้หอ้ งเรียนบริเวณชัน้
๒ ส่วนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ณ ขณะ
นั้นรวมเป็นคณะเดียวกัน)๒ ใช้ห้องเรียนบริเวณชั้น
ล่าง ต่อมาเมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แยกออกจากกัน อาคารหลังนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
อาคาร “อักษรศาสตร์ ๑” และเปลี่ยนเป็นอาคาร
“มหาจุฬาลงกรณ์” ในปัจจุบัน
ส่วนค�ำว่า “เทวาลัย” นั้น เป็นค�ำเรียกขานกัน
ภายในคณะอักษรศาสตร์ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจาก
รูปแบบของอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยและ
ความสอดคล้องกันในด้านคติความเชื่อต่างๆ (จะ
ได้เล่าถึงในล�ำดับต่อไป) จึงอาจกล่าวได้ว่าอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์นั้นกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกได้ถึงความเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงไม่ใช่แต่นิสิตหรือบัณฑิต
ของคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น ที่อยากมีภาพถ่ายกับ
อาคารหลังนี้ แต่ไม่ว่านิสิตหรือบัณฑิตคณะไหนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมีโอกาสก็อยากจะมี
ภาพถ่ายบริเวณตึกเทวาลัยด้วยกันแทบทั้งสิ้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่อาคารหลังนี้เป็น
“ฉากหลัง” แห่งภาพความทรงจ�ำในเหตุการณ์
ส�ำคัญๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ก็ย่อม
ไม่ผดิ อะไรกับการจดบันทึกทีส่ ามารถบอกเรือ่ งราว
ความเป็ น มาและเป็ น ไปของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัยได้ ยิ่งเมื่อถึงโอกาสแห่งวันสถาปนาครบ
๑๐๐ ปีแห่งการก่อตัง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
แล้ว ฉากหลังอันก่อให้เกิดเรื่องราวที่ทรงคุณค่า
เหล่านั้น สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกน�ำมาเล่าขานกัน
อีกครั้งหนึ่ง

คนอีกหลายคนที่เริ่มสงสัยว่าท�ำไมจึงเรียกตึกเรียน
ที่คณะอักษรศาสตร์ว่า “เทวาลัย” ค�ำนี้เกิดขึ้นตั้งแต่
เมื่อไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
จากการสืบค้นเบื้องต้น ผู้เขียนได้พบบันทึก
การเรียกขาน “เทวาลัย” ในแง่มุมที่แตกต่างกัน
เช่น รศ. ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์๓ ได้เขียนไว้ใน
ความตอนหนึง่ ของ “เรือ่ งเล่าจากอดีต ไหนจะสูช้ งโค
บานลานอักษร” ว่า “คณะอักษรศาสตร์ในตอนนั้น
มีอยูต่ กึ เดียวโดดเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากนอกรัว้
มหาวิทยาลัยทั้งทางอังรีดูนังต์ และถนนพญาไท มี
เรื่องโจ๊กเล่ากันให้ครื้นเครงว่า...คุณลุงเชยจากบ้าน
นอกที่เข้ากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ผ่านจุฬาฯ เห็น
ตึกอักษรฯ เข้าเลยยกมือไหว้นึกว่าวัด เรื่องจริงหรือ
เล่าขานกันเพือ่ ความขลังของตึกก็ตาม พวกน้องใหม่
ที่เดินเรียงแถวกันเข้ามาในวันเปิดภาคเรียน ต่าง
ก็ปลาบปลื้มกันทั่วหน้ากับชื่อว่า เทวาลัย ที่รุ่นพี่
บอกว่าหมายถึงตึกของคณะอักษรศาสตร์ เพราะ
อยากเป็นเทพบุตรนางฟ้าอาศัยอยู่ในที่อยู่เทวดา
ด้วยกันทุกคน จริงๆ แล้ว มาได้ยินหลังจากเรียน
จบไปแล้วว่า เทวาลัย คือส่วนที่อยู่ตรงทางเข้าห้อง
โถงของตึกอักษรศาสตร์ ส่วนที่มีระเบียงเชื่อมกับ
หอสมุดนั่นเอง”
จากบันทึกข้างต้นจึงอาจจะย้อนไปได้ว่า เมื่อ
พิจารณาค�ำว่า “เทวาลัย” ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า “ทีซ่ งึ่ สมมุติ
ว่าเป็นทีอ่ ยูข่ องเทวดา” เมือ่ ผนวกเข้ากับสัญลักษณ์
ของคณะอักษรศาสตร์ คือ “พระสรัสวตี” อันเป็น
เทวีแห่งศิลปวิทยาการโดยเฉพาะวิชาการทางอักษร
ศาสตร์๔ เมื่อนิสิตใหม่ได้เข้าเรียนในคณะอักษร
ศาสตร์ จึงเท่ากับได้ถูกสมมุติให้เป็นเทพบุตรนางฟ้า
ดังนั้นสถานที่ที่บรรดาเทพบุตรและนางฟ้าเหล่านี้
ที่มาของคำ�ว่า “เทวาลัย”
ได้อาศัยก็คือ “เทวาลัย” จึงกลายมาเป็นชื่อเรียก
ก่อนที่ผู้เขียนจะเล่าถึงภาพความทรงจ�ำที่มี หมู่อาคารต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์ที่นิสิตอักษร
“เทวาลัย” เป็น “ฉากหลัง” นั้น ผู้เขียนก็เหมือน ศาสตร์ได้ใช้ศึกษาเล่าเรียน
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ในอีกแง่มุมหนึ่ง คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง๕
ได้บันทึกถึงบริเวณที่เรียก “เทวาลัย” ไว้ว่า “ตึก
อักษรศาสตร์เป็นตึกทรงไทยใหญ่โตโอฬารสวยงาม
มาก มีระเบียงโดยรอบ บันไดท�ำสวยงามเป็นพิเศษ
ราวบันไดเป็นพญานาคก�ำลังแผ่เศียร ไม่มนี สิ ติ อักษร
ศาสตร์คนใดไม่เคยถ่ายรูปกับเศียรพญานาคนี้ ชั้น
ล่าง ตรงกลางเป็นห้องโถงใหญ่ เรียกกันว่า ห้องกลาง
มีตู้จดหมาย ตู้กระจกส�ำหรับติดประกาศ โต๊ะใหญ่
๒ ตัว พร้อมม้านัง่ ส�ำหรับให้นสิ ติ ท�ำงานและพักผ่อน
กลางห้องมีบันไดหินอ่อนทางขึ้นแยกเป็น ๒ ทาง
ตรงที่พักบันไดมีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ นิสิตอักษร
ศาสตร์ทุกคนไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งตึงตังมาจากที่ใด
พอถึงตรงนี้จะต้องหยุดท�ำความเคารพ ใครเดินผ่าน
ไปเฉยๆ เรารู้ได้ทันทีว่ามาจากที่อื่น ตรงข้ามบันไดมี
ประตูออกไประเบียงใหญ่ เรียกกันว่า ‘เทวาลัย’ ” ๖
และการสืบค้นก็มาจบตรงบันทึกของ ศาสตรา
จารย์ ดร. ไพฑูรย์ พงศะบุตร๗ ซึ่งได้เขียนไว้ใน “สี่
ทศวรรษในจุฬา” เล่าถึงที่มาของค�ำว่า “เทวาลัย”

ตึกเทวาลัยเมือ่ เริม่ แรกใช้หลังคามุงจาก ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็น
หลังคากระเบื้องเช่นในปัจจุบัน

อย่างน่าอัศจรรย์ว่า “ที่หลังตึกอักษรศาสตร์เช่นกัน
มีระเบียงสี่เหลี่ยมเล็กๆ สร้างต่อออกไปจากประตู
ห้องโถงกลาง พวกเราเรียกกันว่า ‘เทวาลัยร้าง’ ดู
เหมือนจะเป็นชื่อที่ยังคงติดปากนิสิตอักษรฯ มาจน
ทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจ�ำได้ว่าชื่อเทวาลัยร้างนี้เกิดขึ้นใน
สมัยที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ โดยที่ตอนนั้นพวกเราซึ่ง
เป็นนิสิตรุ่นน้อง เห็นนิสิตปี ๔ และปี ๓ รุ่นพี่ชอบ
มาใช้สถานทีน่ เี้ ป็นทีค่ ยุ กระหนุงกระหนิงกันอยู่ ๒-๓
คู่ เป็นประจ�ำ พวกเราจึงไม่ค่อยกล้าเดินมาทางนั้น
เผอิญในปีรุ่งขึ้นมีการแสดงละครของชั้นต่างๆ ใน
งานต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นของข้าพเจ้าเล่นละครเรื่อง
หนึ่ง จ�ำชื่อไม่ได้แล้วเป็นเรื่องอะไร แต่มีฉากเป็น
เทวาลัย พวกเราก็เลยเอาค�ำว่า ‘เทวาลัย’ มาใช้
เรียกบริเวณระเบียงหลังตึกอักษรศาสตร์อันเป็น
สถานที่หวงห้ามดังกล่าว และเติมค�ำว่า ‘ร้าง’ ลงไป
เพื่อให้ดูมีบรรยากาศที่เร้นลับยิ่งขึ้น” ๘
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(บน) เมื่อแรกสร้าง “เทวาลัย” อาคารหลังนี้ถูกเรียกว่า “ตึก
บั ญ ชาการ” ถื อ เป็ น อาคารเรี ย นหลั ง แรกของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอาคาร “อักษรศาสตร์ ๑”
และเปลี่ยนเป็นอาคาร “มหาจุฬาลงกรณ์”
(ขวา) ห้องเรียนส�ำหรับนิสิตใหม่ คือ ห้อง ๒๘ บนชั้นสองของตึก
อักษรศาสตร์ ๑ นิสิตทุกคนนั่งเรียนตามล�ำดับตัวอักษร สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ประทับกลางห้อง
ร่วมกับนิสิตที่มีชื่อน�ำหน้าด้วย “ส เสือ” อื่นๆ

จากภาพความทรงจ�ำของ ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์
ข้างต้นสามารถชี้ให้เห็นว่าค�ำว่า “เทวาลัย” น่าจะถูก
ใช้เรียกขานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ เพราะท่านได้เข้า
ศึกษาเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๔๘๗ “ในปี
รุง่ ขึน้ มีการแสดงละครของชัน้ ต่างๆ ในงานต้อนรับ
นิสิตใหม่ ชั้นของข้าพเจ้าเล่นละครเรื่องหนึ่ง จ�ำ
ชื่อไม่ได้แล้วเป็นเรื่องอะไร แต่มีฉากเป็นเทวาลัย
พวกเราก็ เ ลยเอาค� ำ ว่ า ‘เทวาลั ย ’ มาใช้ เ รี ย ก
บริเวณระเบียงหลังตึกอักษรศาสตร์” ดังนั้นปีรุ่ง
ขึ้นจึงน่าจะหมายถึง พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง ซึ่งเข้าเรียนใน พ.ศ.
๒๔๙๐-๙๔ ที่เล่าว่าเมื่อท่านเข้าเรียนก็มีการเรียก
บริเวณระเบียงหลังตึกเรียนคณะอักษรศาสตร์นี้ว่า
“เทวาลัย” แล้ว
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นอกจากนี้ คุณถาวร ชนะภัย๙ ก็เขียนไว้ว่า
สถานที่ตรงนั้น สมัยที่ตึกอักษรศาสตร์ยังมิได้ต่อ
เติมไปเชื่อมกับตึกหอสมุดกลางหลังเดิม มีชื่อว่า
“เทวาลัยร้าง” ซึง่ แสดงให้เห็นว่าค�ำว่า “เทวาลัยร้าง”
ก็ยงั คงมีการเรียกต่อกันมาอีกระยะหนึง่ ก่อนจะเหลือ
แต่ค�ำว่า “เทวาลัย” ในที่สุด
และน่าจะประจวบเหมาะเมื่อ รศ. ดร. ศักดิ์ศรี
แย้มนัดดา ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาไทย-บาลี และสันสกฤต
ของคณะอักษรศาสตร์ ได้อธิบายความเหมาะสมที่
บังเอิญลงตัวว่า คณะอักษรศาสตร์นั้นควรที่จะถูก
เรียกว่า “เทวาลัย” เพราะ “ขึ้นชื่อว่าเทวาลัยของ
อินเดียทุกแห่งจะมีสระน�้ำเป็นที่เกิดของพระเจ้า
ก่อนหน้านี้ตึกอักษรฯ ก็เคยมีสระน�้ำอยู่ใกล้ๆ จึง
เหมาะที่จะเรียกว่า ‘เทวาลัย’ ” ๑๐
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าก่อน พ.ศ. ๒๔๘๘ ตึกอักษร
ศาสตร์ไม่เคยมีผู้ใดบันทึกไว้เลยว่าพื้นที่บริเวณนี้
ได้ถูกเรียกขานว่า “เทวาลัย” แต่ค�ำเรียกขานนี้มา
เกิดขึ้นภายหลังเมื่อเป็นฉากในการแสดงละคร และ
สอดคล้องกันด้วยลักษณะทางกายภาพที่รูปแบบ
อาคารได้ถูกก่อสร้างเป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรม

ไทย๑๑ รวมถึงสอดคล้องด้วยสัญลักษณ์ประจ�ำคณะ
อันได้แก่ “พระสรัสวตี” จึงท�ำให้มีผู้เรียกขานตึกนี้
ว่าเทวาลัยต่อมาจนถึงในปัจจุบัน
ส่วนในปีก่อนหน้านั้นพบว่าตึกเรียนหลังดัง
กล่าว จะถูกนิสิตทั่วไปเรียกว่า “ตึกหัวนาค” อาทิ
ในบันทึกของ ดร. วิชา เศรษฐบุตร ซึ่งเข้าเรียนที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้บันทึกไว้
ว่า “ในป่าต้นก้ามปูนนั้ มีตกึ ใหญ่หลังคาไทยอยู่ ๒ ตึก
ทางด้านตะวันออกนี้มีตึกใหญ่และสวยงามกว่าหลัง
แรกตั้งอยู่ ตึกนี้มีหลังคากระเบื้องสีต่างๆ มีลวดลาย
จ� ำ หลั ก ที่ ห น้ า จั่ ว และเชิ ง ชาย มองดู ค ล้ า ยโบสถ์
ของวัดไทย บันไดขึน้ ตึกมีพญานาคแผ่พงั พานประจ�ำ
ทุกบันได...ตึกนีม้ ชี อื่ เรียกหลายชือ่ เพราะเป็นทีส่ อน
วิชาถึง ๓ คณะ คือ อักษรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เลยเรียกกันว่า ตึกอักษรฯ
ตึกรัฐฯ หรือตึกวิศวฯ แล้วแต่คณะไหนจะเรียก แต่
เราสมัครใจเรียกกันง่ายๆ ว่า ตึกหัวนาค” ๑๒

ส่วนในประเด็นที่คณะอักษรศาสตร์ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับฉากละครรับน้อง จนเกิดมีฉากเทวาลัย
ขึ้นนั้น พบว่า การเล่นละครภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนั้น เป็นกิจกรรมในยุคแรกๆ ที่มีการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแล้ว ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ
นพวงศ์ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
ณ อยุธยา และ ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง คุณหญิง
ผะอบ โปษะกฤษณะ ทั้ง ๓ ท่านเป็นอักษรศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๗๓) ได้เล่าให้ฟังว่า
“ท่ า นเห็ น ว่ า รุ ่ น ท่ า นนั้ น มี สั ม พั น ธภาพอั น ดี ง าม
มากด้วยปัจจัยหลายประการ คือมีนิสิตจ�ำนวนน้อย
แค่ ๒๐๐ คน เรียนรวมในอาคารเดียวกันหมด แม้ว่า
จะคนละสาขาวิชา จึงรู้จักสนิทสนมกันทั่วทุกคน
นอกไปจากนั้น ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษ ซึ่งแม้จะไม่
มากเท่าปัจจุบัน แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ได้แก่การแสดงละครประจ�ำปี แต่ละคนจะได้รับ
หน้าที่แบ่งๆ กันไป เช่น วิศวฯ จัดเวที อักษรฯ เป็น
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(บน-ล่ า ง) พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นการส่วนพระองค์
ร่วมประชุมทางวิชาการ “ปัญหาการใช้ค�ำไทย” เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๐๕ ณ ตึกอักษรศาสตร์ ๑

ตัวแสดง สมัยแรกๆ ตัวแสดงต้องเป็นชายล้วน
ผู้หญิงให้เล่นแต่ดนตรี เช่น ตีกรับ ท่านว่า คุณหมอ
ประสงค์ โพธารามิก คุณอรุณเคยเป็นพระเอกที่
สง่างาม ส่วน คุณหมอประชา โมกขะเวส เป็นนางเอก
ที่สวยมาก (กว่าผู้หญิงเสียอีก)...อาจารย์ คุณหญิง
ผะอบ ท่านติดใจละครประจ�ำปี แม้ว่าจะเป็นเพียง
แค่คนตีกรับ ท่านเคยดูตั้งแต่ก่อนเข้าจุฬาฯ แล้ว
ติดใจมาก ครั้นได้มาสัมผัสกิจกรรมนี้ด้วยตัวเอง
จึงมีความรู้สึกว่า ‘ความฝันนั้นเป็นความจริง’ ” ๑๓
จึงเท่ากับว่ากิจกรรมการเล่นละครนั้น มีมา
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ก่อนที่ คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ จะเข้าศึกษา
ที่คณะอักษรศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ โดย ดร. วิชา
เศรษฐบุตร ได้บันทึกไว้เช่นกันว่า “กิจการประจ�ำปี
ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งของพวกเราคือ การจัดแสดง
ละครในงานรื่นเริงประจ�ำปีตอนกลางเดือนมกราคม
ระหว่างปิดเทอมกลาง สมัยนัน้ ทางด้านถนนพระราม
๑ ตรงที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติขณะนี้ มีตึกเรียนอยู่
หลังหนึง่ ซึง่ พวกอักษรศาสตร์ใช้เป็นทีเ่ รียนด้วย เรียก
ว่า ตึกวินด์เซอร์...ตกมาถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ แผนกต่างๆ
แยกไปสอนทางตึกขาวและตึกหัวนาคกันหมดแล้ว
เหลือแต่แผนกครู บริเวณนีน้ อกจากจะมีตกึ แล้วยังมี
สนามฟุตบอล และสนามหญ้ากว้างขวางเหมาะที่จะ
จัดงานกลางแจ้ง สมัยนั้นกรุงเทพฯ มีโรงภาพยนตร์
ไม่กี่โรง มหรสพชั้นสูงได้แก่การแสดงละคร มีกัน
ทั้งตามโรงเรียนมัธยมจนกระทั่งตามวัง งานละคร

จุฬาฯ จัดว่าเป็นงานเด่นของปีอย่างหนึ่งของคน
กรุงเทพฯ ผู้เล่นก็คือนิสิต ผู้ดูก็คือพ่อแม่วงศาคณา
ญาติของนิสิตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ใดมีความ
ถนัดในการแสดงจะถูกจับตัวซ้อมทันที ชาววิศวฯ ที่
มีพรสวรรค์ทางการแสดงละครมีอยู่หลายคน เช่น
พล.อ.ท. ปราโมทย์ เชยนาค จ�ำรัส ถาวรสุข คนหลัง
นี้ต้องเล่นเป็นตัวแม่ และที่เป็นนางเอกก็ใช้ผู้ชาย
เพราะสมัยแรกยังไม่มผี หู้ ญิงเรียนมหาวิทยาลัย” ๑๔
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่งมาเปิดรับนิสิตหญิง
เข้ารับการศึกษาจ�ำนวน ๗ คน ที่คณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๔๗๐)
จากบั น ทึ ก ข้ า งต้ น กิ จ กรรมการเล่ น ละคร
ประจ�ำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น จึงน่าจะมี
มาตัง้ แต่ยคุ แรกๆ ของการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย เพราะ
มีใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าที่วังวินด์เซอร์ เป็นพื้นที่
จัดการแสดง จนเมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ยา้ ยมาเรียนทีต่ กึ คณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบนั
จึ ง ย้ า ยมาจั ด ที่ บ ริ เ วณสนามด้ า นหน้ า คณะอั ก ษร
ศาสตร์ และกิจกรรมดังกล่าวก็น่าจะต้องเกิดก่อน
พ.ศ. ๒๔๗๐ เพราะยังใช้นิสิตชายในการแสดงเป็น
นักแสดงหญิงอยู่เลย

ภาพแรกแห่งความทรงจำ� :
บัณฑิตเจ้าฟ้าพระองค์แรก

ดังทีก่ ล่าวไว้ตงั้ แต่ตอนต้นแล้วว่า หากจะมีใคร
ทีส่ ามารถจดจ�ำ “เทวาลัย” หลังดังกล่าวได้เป็นอย่าง
ดี ภาพแห่งความทรงจ�ำทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ก็นา่ จะเป็นภาพ
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงฉายพระรูปร่วมกับ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดาฯ ในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๒๐ “บันไดหัวนาค” กลายเป็นภาพจ�ำที่เด่นชัด
ทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้คนทัว่ ไปจดจ�ำตึกเทวาลัยของคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

“หัวนาค” และ “พญานาค” กลายเป็นสัญลักษณ์
ทีส่ ำ� คัญ ปรากฏอยูใ่ นหลายๆ ส่วนของตึก เช่น บันได
และคันทวย เป็นต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เคยทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ใน “ร�ำลึกถึงเทวาลัยถิ่นอักษร” ว่า “เพื่อนข้าพเจ้า
นอกจากสุนขั ยังมีพญานาคทีเ่ ป็นคันทวยทีต่ กึ ๑ เวลา
เรียนข้าพเจ้าต้องหาโอกาสมองออกมานอกประตู
ห้อง ยิ้มทักทายพญานาค บางทีรู้สึกว่าพญานาค
ยิ้มตอบด้วย” ๑๕

ภาพความทรงจำ�ที่ ๒ :
งานชุมนุมภาษาไทย

ภาพความทรงจ�ำต่อมา น่าจะเป็นภาพเมื่อ
ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงร่วม
การประชุมทางวิชาการ ทีค่ ณะอักษรศาสตร์ เป็นการ
ส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานของที่ประชุม และ
ทรงร่วมอภิปราย “ปัญหาการใช้ค�ำไทย” และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ เข้าร่วม
ชี้แจงปัญหาการใช้ค�ำไทยด้วย
ในครั้งนั้น ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เขียน
ถึงความประทับใจในครั้งนี้ว่า “มีเหตุการณ์คราว
หนึ่ งซึ่ งประทั บ ใจชาวอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอย่างมาก คือ ในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระ
กรุณาเสด็จฯ ร่วมการประชุมของชุมนุมภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เพือ่ ปรึกษา
หารือถึงเรือ่ งปัญหาความเสือ่ มโทรมและข้อบกพร่อง
ในการศึกษาวิชาภาษาไทย การเสด็จฯ ร่วมการชุมนุม
ภาษาไทยในครั้งนี้ แสดงให้เป็นที่ปรากฏแก่คนทั้ง
หลายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย
และสนพระราชหฤทัยในเรื่องภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง
ได้รับพระราชทานข้อคิดเห็นส�ำคัญๆ เกี่ยวกับการใช้
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ภาษาไทย ทรงเน้นในด้านรักษาภาษาให้ถกู ต้อง รักษา
ให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวใน
ที่ประชุมว่าเป็นการชอบด้วยพระราชประเพณีที่ทรง
พระกรุณาเสด็จฯ มา เพราะภาษาไทยของเราเจริญ
งอกงามมาด้วยดี ก็อาศัยพระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระมหากษัตริยใ์ นอดีตตลอดมาอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี” ๑๖
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้ก�ำหนดวันที่ ๒๙
กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้
พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกีย่ วกับการใช้ภาษาไทย
รวมทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒

ภาพความทรงจำ�ที่ ๓ :
ครั้งแรกและครั้งเดียว
ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๘
เสด็จฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทราบรมราชชนนี และได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราช
มีบันทึกไว้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๘๙
ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ในหลวงรัชกาล
ที่ ๘ เสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
(ในหลวงรัชกาลที่ ๘) ในการพระราชทานปริญญา
บัตรในครั้งนั้นแล้ว เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ขึ้นเป็นในหลวงรัชกาลที่ ๙ แล้ว ได้เสด็จฯ มา
พระราชทานปริญญาบัตรแก่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จวบจน
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
จนถึงปัจจุบัน

ภาพความทรงจำ�ที่ ๔ :
พิธพี ระราชปริญญาบัตรครัง้ แรกของสยาม

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรครัง้ แรกของประเทศ
สยามเกิดขึน้ ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๔๗๓ ถือเป็นพิธีส�ำเร็จการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราช
ด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร

นอกจากภาพที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ
มายังคณะอักษรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ใน
ครั้งนั้นแล้ว หากย้อนหลังไปใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็จะ
ปรากฏภาพความทรงจ�ำของครอบครัว “มหิดล” ใน
อีกรุ่นหนึ่ง
ในครั้ ง นั้ น ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ครั้ ง แรกที่ ใ นหลวง
รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ มายังตึกคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่ทรงด�ำรงพระ ที่ ๓/๑๕๘				
พระที่นั่งอัมพรสถาน
ยศเป็น สมเด็จพระน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย
วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๒
เดช พระองค์เสด็จฯ มาพร้อมสมเด็จพระศรีนคริน
(ซ้ายบน-ล่าง) เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๘๙ ถือเป็นครั้งแรก ถึง พระองค์เจ้าธานีนิวัต
และครั้งเดียวเท่านั้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
ตามหนังสือที่ ๕๓/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๕ เดือน
มหิดล เสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิธจี ดั ขึน้ ณ ตึกบัญชาการ ก่ อ น ขออนุ ญ าตให้ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

131
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ปริญญาแพทย์ชั้น Medicinae Baccalaureus
แก่นักเรียนคณะแพทยศาสตร์ ๑๘ คน ซึ่งสอบไล่
ได้ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ คราวหนึ่งเป็นพิเศษ ดังเหตุผล
ที่ชี้แจงมานั้น ทราบแล้ว อนุญาต
ประชาธิปก.ปร.
เนื่องจากเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระ
ราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกในประเทศสยาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงส่งหนังสือเรียนเชิญ
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ๑๑ แห่ง เช่น สยามโซไซตี้,
อัลลิยะอังซ์ ฟรังเซส์, โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี, กรม
ยุทธศึกษาทหารบก, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, สภา
กาชาดสยาม, ราชบัณฑิตยสภา ฯลฯ
ความว่า “ด้วยวันที่ ๒๕ ตุลาคมศกนี้ พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว จะเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้
เป็นครั้งแรกอันพึงบังเกิดในประเทศสยาม ส�ำนัก
ท่านเป็นส�ำนักศึกษาแห่งหนึ่ง ถ้าท่านในเรื่องนี้จะ
แต่งผู้แทนไปประชุมในการนี้แล้ว มหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ และขอเชิญไป ณ ตึกมหาวิทยาลัย
ด้านถนนสนามม้า เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา”
นอกจากนีย้ งั มีผไู้ ด้รบั เชิญอีกหลายกลุม่ ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ของกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงวัง ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงเอกอัครราชทูตของ
ประเทศทีส่ ง่ มาประจ�ำประเทศไทย และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนั้น เริ่ม
จากเมือ่ พระบรมวงศานุวงศ์และผูร้ บั เชิญเข้าร่วมพิธี
เข้าห้องประชุมแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรม
ราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าห้องประชุม ทรงเทียน

ชนวนที่พระพุทธรูปและพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อ
จากนั้นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พระวรวงศ์
เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร) ทูลเกล้าฯ ถวาย
ฉลองพระองค์ครุยบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร
ในปัจจุบัน) โดยมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๗๑
จ�ำนวน ๑๘ คน ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ จ�ำนวน ๑๖ คน รวม
ทั้ง ๒ รุ่น จ�ำนวน ๓๔ คน
“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ นั้น พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมเชษฐาธิบดี ได้ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้นยกโรงเรียน
นั้นขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ก็ได้ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นสืบมา ครั้นเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาทได้เสด็จขึ้นเถลิงสิริราชสมบัติแล้ว ถึงแม้
จะเป็นที่เข้าใจกันอยู่ว่า ทรงด�ำรงต�ำแหน่งพระบรม
ราชูปถัมภ์สบื สนองพระบรมเชษฐาธิบดีตอ่ มาก็ดี แต่
ยังหาได้ถงึ โอกาสทีจ่ ะขอพระราชทาน พระมหากรุณา
ให้ทรงแสดงพระองค์ในหน้าที่ประการใดไม่ ในบัดนี้
เป็นโอกาสอันสมควร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอพระราชทานทู ล เกล้ า ฯ ถวายฉลองพระองค์
ครุยในต�ำแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูพระ
เกียรติยศและสวัสดิมงคลแก่คณะมหาวิทยาลัย
สื บ ไปเบื้ อ งหน้ า และขอพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต�ำแหน่ง
นั้นเป็นปฐม โดยพระราชทานประกาศนียบัตรแก่
บัณฑิตชุดแรกในวาระนี้” ๑๗
ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ ศาสตราจารย์
ท่านผูห้ ญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ ศาสตรา
จารย์ พันตรีหญิง คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ ได้เล่า
ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “เป็นวาระที่ตื่นเต้นมาก
โดยเฉพาะในปี ๒๔๗๓ ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทย
มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาใบแรกของ
ไทยคือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับพระ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘

ราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คราวเดียวกัน ๒ รุ่น และในปีนั้นเป็นปีที่นิสิตอักษร
ศาสตร์รุ่นที่ ๑ จบ ป.ม.๑๘ จึงเข้ารับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรด้วย” ๑๙
การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรในครัง้ นี้ ถือเป็นต้นเค้าของประเพณีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
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การศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกวันนี้๒๐

ภาพความทรงจำ�ที่ ๕ : พิธีวางศิลาฤกษ์

และภาพความทรงจ�ำที่เก่าแก่ที่สุดส�ำหรับตึก
เทวาลัยหลังนี้ เกิดขึน้ เมือ่ คราวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในหลวงรัชกาลที่ ๖ เสด็จพระราช
ด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม
๒๔๕๘
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ หรือตึกบัญชาการ หรือ
อาคารอักษรศาสตร์ ๑ (เดิม) ก่อสร้างขึ้นใน พ.ศ.
๒๔๕๗ เพือ่ เป็นตึกบัญชาการของ “โรงเรียนข้าราชการ

พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว” ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงเริ่มมีการประชุมแบบ
ตึกบัญชาการของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ โดย
มีพระยาศิลปศาสตร์โสภิต (E. G. Gollo) ชาว
อิตาเลียน ผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็น
ผู้ตรวจแบบและได้ใช้แบบของ นายเอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์
(Edward Healey) นายช่างอังกฤษ ซึ่งรับราชการใน
กระทรวงธรรมการ๒๑ ลักษณะอาคารเป็นโครงสร้าง
ผสมระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กและก�ำแพงก่ออิฐ
รับน�ำ้ หนัก สูง ๒ ชัน้ หลังคาทรงไทย จุดเด่นอยูท่ มี่ ขุ
ทั้งสามที่มีหลังคาแบบสถาปัตยกรรมไทย มุขกลาง
เป็นหลังคาจั่วซ้อนชั้นแบบไทย การก่อสร้างอาคาร
เริม่ ขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๕๗ และแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๖๔
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกหลังนี้ เมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘๒๒
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพระราช
พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการ ความว่า
“วันนี้เรายินดีที่ได้รับอัญเชิญมาวางศิลาฤกษ์
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยนี้ เพราะเป็นกิจอันหนึ่งซึ่งเรา
ปรารถนาอยูน่ านแล้ว ทีจ่ ะยังให้เป็นผลส�ำเร็จตามพระ
ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชปรารถนามานานแล้ว
ในเรื่องที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้น ส�ำหรับเป็นสถาน
อุดมศึกษาของชาวสยาม แต่ในรัชสมัยของพระองค์
ยั ง มี เ หตุ ติ ด ขั ด ซึ่ ง การจะยั ง ด� ำ เนิ น ไม่ ไ ด้ ต ลอด
ปลอดโปร่ง ตัวเราเป็นรัชทายาท จึ่งรู้สึกเป็นหน้าที่
อันหนึ่งที่จะต้องท�ำการนั้นให้ส�ำเร็จตามพระราช
ประสงค์ โดยรู้ว่าเมื่อท�ำได้ส�ำเร็จแล้ว จะเป็นเครื่อง
เพิ่มพูนพระเกียรติยศ เป็นราชานุสาวรีย์เป็นที่ค�ำนึง
ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิย
มหาราชของชาติไทยเรา เป็นการสมควรยิ่งนักที่จะ
สร้างพระราชานุสาวรียอ์ นั ใหญ่และถาวรเช่นนี้ ทัง้ จะ

ได้เป็นเครือ่ งทีจ่ ะให้บงั เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มี
เวลาเสือ่ มสูญด้วย เรามีความยินดีทไี่ ด้เห็นการด�ำเนิน
ล่วงมาได้มากแล้ว ในบัดนี้เราจะได้วางศิลาฤกษ์ด้วย
ความหวั ง ที่ ไ ด้ แ ลเห็ น ความดี ง ามในอนาคตกาล
แห่งมหาวิทยาลัยนี้ ส่วนการที่ด�ำเนินไปได้จนเป็น
รูปถึงเพียงนี้แล้ว ก็ต้องอาศัยความอุตสาหะของ
กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบเป็นผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนจงได้
รับความขอบใจของเราแล้ว และขอให้แสดงความ
ขอบใจของเรานี้แก่ครู อาจารย์ทั้งหลายที่พยายาม
ท�ำการตามหน้าที่อย่างสามารถด้วย ขอจงมีความ
เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลทั่วกัน ความมุ่งหมาย
และกิจการซึ่งต่างก็ตั้งหน้าพยายาม เพื่อจะให้เป็น
ความดีความงามแก่มหาวิทยาลัยในเบื้องหน้านั้น
ก็ขอให้ได้ผลส�ำเร็จสมปรารถนาโดยเร็วเทอญฯ”
ภาพความทรงจ�ำทีไ่ ด้มองผ่านอาคารเรียนหลัง
แรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันแรกแห่ง
การก่อตัง้ มหาวิทยาลัยมาจวบจนถึงวันนี้ น่าจะแสดง
ให้เห็นได้เป็นอย่างดีวา่ พระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีจ่ ะสนองตอบพระ
ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ที่ตั้งพระราชหฤทัยให้เกิดมีมหาวิทยาลัย
ในประเทศสยามให้จงได้นั้น ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็น
ล�ำดับสมดังพระราชประสงค์ที่ว่า
“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป
ตลอดจนราษฎรทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ จะให้ได้มโี อกาสเล่าเรียน
เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น
จึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะ
เป็นข้อส�ำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญ
จงได้” ๒๓

เชิงอรรถ
๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๑
๒
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
แยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๒ คณะ
แต่ภายในปีเดียวกันนั่นเองก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
และมาแยกจากกันอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๘๖ แต่ยังมีคณบดี
คนเดียวกันอยู่ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จึงแยกการบริหารงานออกเป็นอิสระ
จากกัน มีคณบดีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของแต่ละคณะ
ต่างหากจากกัน
๓
รศ. ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ อักษรศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ ๓๔ และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๔
สัญลักษณ์ประจ�ำคณะ พระสรัสวตี : เทวีอักษร
ศาสตร์ อ้างใน “๙๖ ปี อักษรศาสตร์,” ดูเพิม่ เติมในบทความ
เรื่อง วาจหรือสรัสวตี : เทวีอักษรศาสตร์ ใน วรรณวิทยา
รวมบทความทางวิชาการบางเรือ่ ง ของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระการเกษียณ
อายุราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔
๕
คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง อักษรศาสตรบัณฑิต
รุ่นที่ ๑๕
๖
คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง. “เรือ่ งของพูนสิน จาก
เด็กหญิงถึงคุณหญิง ตอน นิสติ จุฬาฯ ๒๔๙๐-๒๔๙๔,” อ้างใน
๗๐ ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร�ำลึกอดีต. น. ๙๔-๙๕.
๗
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ พงศะบุตร เข้าศึกษาที่
คณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๔๘๗ และเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นช่วงเวลา
ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้า
เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์
๘
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ พงศะบุตร. “สี่ทศวรรษ
ในจุฬา,” อ้างใน ๗๐ ปีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร�ำลึกอดีต.
น. ๘๖-๘๗.
๙
คุณถาวร ชนะภัย จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๐
คุณถาวร ชนะภัย อ้างถึง ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ใน “เทวาลัยร�ำลึก,” อ้างใน ๗๐ ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร�ำลึกอดีต. น. ๑๑๘-๑๑๙.
๑๑
อาคารทรงปราสาทที่ใช้เป็นศาสนสถานในวัฒน
ธรรมขอมนั้น มีที่มาจากอินเดีย กล่าวคือ ชาวอินเดียได้
สร้างปราสาทขึ้น เพื่อประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา เรียก
ว่า “เทวาลัย” (สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๓)
๑๒
ดร. วิชา เศรษฐบุตร. “สี่ปีในจุฬา,” อ้างใน ๗๐ ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร�ำลึกอดีต. น. ๓๘.
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๑๓

ค�ำสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ
ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ
“เหนือความทรงจ�ำ,” โดย ผศ. บุญล้อม มะโนทัย และ
วราภรณ์ จิ ว ชั ย ศั ก ดิ์ เรี ย บเรี ย งจากการสั ม ภาษณ์ เ มื่ อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ อ้างใน ๗๐ ปีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร�ำลึกอดีต น. ๒๘.
๑๔
เรื่องเดียวกัน. น. ๔๑.
๑๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
“ร�ำลึกถึงเทวาลัยถิน่ อักษร,” พิมพ์ครัง้ แรกใน อักษรศาสตร
บัณฑิต ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒๕๒๙.
๑๖
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค. “พระราชวงศ์จักรี
กับจุฬาฯ,” อ้างใน ๗๐ ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร�ำลึก
อดีต. น. ๑๗๖-๑๗๗.
๑๗
ค�ำกราบบังคมทูลของเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรและถวายฉลองครุย
บัณฑิตพิเศษในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘
ประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.)
๑๙
ค�ำสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ
ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ
“เหนือความทรงจ�ำ,” โดย ผศ. บุญล้อม มะโนทัย และ
วราภรณ์ จิ ว ชั ย ศั ก ดิ์ เรี ย บเรี ย งจากการสั ม ภาษณ์ เ มื่ อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ อ้างใน ๗๐ ปีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร�ำลึกอดีต. น. ๒๙.
๒๐
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อแรกสถาปนา,”
อ้างใน ๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก�ำเนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. น. ๑๖.
๒๑
ส�ำหรับรูปแบบอาคารเรียนนั้น สภากรรมการ
โรงเรียนเห็นว่าอาคารเรียนควรเป็นแบบไทย จึงให้สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ๒ คน คือ คาร์ล ดอห์ริ่ง
สถาปนิกชาวเยอรมัน และ เอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์ สถาปนิกชาว
อังกฤษ ไปศึกษาสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่สุโขทัยและ
สวรรคโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ผลสุดท้าย
เมื่อออกแบบเสร็จสภากรรมการโรงเรียนได้เลือกแบบของ
เอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์
๒๒
www.prm.chula.ac.th/ข้อมูลอาคาร ส�ำนัก
บริหารระบบกายภาพ
๒๓
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารจามจุรี. ส�ำนัก
งานนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๖
ฉบับที่ ๑ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๔๕), น. ๕๒

¡|×jmpq²
  ·¹½½
¥©~q¡pj|×
i±p±Ö

ĐüěčĆöŋčùĕüüĆčĎıĳķķăĕąĢüéěďĕĈèâĆöŋĄĎĕĊėúąĕĈĔąâŇĐøĔĨèğĄĚħĐāċıĴĲķ
ğāĚħĐğþŎüúĘħĆēĈęâùęèüėčėøëĕąéĬĕüĊüĎüęħèúĘħčĄĔåĆģþğþŎüčĕĆĊĔøĆúĎĕĆ ĎüŇĊąúĎĕĆĈĔýãĐè
ğčĆĘģúąĢüčĄĔąčèåĆĕĄĄĎĕğĐğëĘąýĜĆāĕ

138

ċėĈþĊĔõüûĆĆĄ

“เรามิได้บังอาจเรียกตัวเราเองว่า ได้ประกอบ
วีรกรรมอันสูงส่งมาในเวลาสงคราม...ท�ำนองเดียวกัน
เราไม่เคยโอหังจองหองพองขนว่า เรามีบุญคุณต่อ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสงครามสงบ
บ้านเมืองมีสันติสุขแล้ว พวกเราก็มิได้เป็นกองทัพ
หรือเครื่องมือของบุคคลใด หรือคณะหนึ่งคณะใด
ดังที่ความผันผวนของกระแสการเมืองในขณะนั้น
ท�ำให้เกิดเข้าใจขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากเมื่อบ้านเมือง
เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว พวกเราก็สลายตัวไปเอง” ๑

ความเป็นมา

เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนประวัติศาสตร์ของสถาบัน
การศึ ก ษาดั ง กล่ า วในหลากหลายแง่ มุ ม เรื่ อ งราวเมื่ อ แรก
ก่อตั้ง พระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ คงมี
ผูเ้ ขียนถึงไว้พอสมควรแล้ว นอกเหนือจากนัน้ ความเป็นสถาบัน
ที่ก่อตั้งมาคู่ขนานกับแนวคิดการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในสังคม
ไทยสยาม เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ท�ำให้ครั้งหนึ่งนิสิตชายจาก
รั้วจามจุรีจ�ำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช
และอธิปไตยของไทย
เรื่องของ นร.สห. ๒๔๘๘ นับเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมี
ผู้พูดถึงกันมากนักจนแทบจะไม่มีผู้รู้ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวข้องและ
ส�ำคัญต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไร หากใครไปที่หอสมุด
กลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพบว่าบริเวณเยื้องด้านหน้า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวหอสมุด เป็นที่ตั้งของสถา
ปัตยกรรมแปลกๆ ที่ไม่พบเห็นที่อื่น ลักษณะเป็นลานยกพื้นสูงขึ้น
เล็กน้อย ศูนย์กลางเป็นซากหินประหลาดตัง้ ตระหง่านอยู่ รายล้อม
ด้วยแมกไม้สีเขียว มีหอพักนิสิตเป็นฉากหลังอยู่ทางทิศเหนือ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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บริเวณดังกล่าวนี้นิสิตจุฬาฯ นิยมเรียกกันว่า
“ลานหิน” มีนสิ ติ แวะเวียนมานัง่ เล่นหรือท�ำกิจกรรม
กันบ้างประปราย สถานที่แห่งนี้ชื่ออย่างเป็นทางการ
คือ “อนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘” (นร.สห. ย่อ
มาจาก “นักเรียนสารวัตรทหาร”) อนุสรณ์แห่งนี้นับ
เป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงนิสิตชายจ�ำนวนหนึ่งที่สมัครไปเป็นสารวัตรทหาร
ซึ่งเป็นหน่วยทหารลับของเสรีไทยในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพา
สืบเนื่องจากในเช้ามืดของวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย
หลายแห่ง และขอเดินทัพผ่านไปโจมตีองั กฤษทีพ่ ม่า
อินเดีย และมาเลเซียทางใต้ ประเทศไทยขณะนั้นมี
ก�ำลังทหารน้อยและเหตุปัจจัยอื่นๆ รัฐบาล จอมพล
ป. พิบลู สงคราม จึงตัดสินใจตอบรับตกลงยินยอมให้
ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านและประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ
แต่มีคนไทยจ�ำนวนมากมิได้เห็นพ้องกับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายอักษะ เพราะเห็นว่าการยินยอม
ให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศตนไปโจมตีประเทศอื่น
นั้น เท่ากับไทยได้เสียเอกราชและอธิปไตย จึงได้
มีการก่อตัง้ ขบวนการต่อสูท้ เี่ รียกว่า “เสรีไทย” ขึน้ มา
น�ำโดย นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน
และรัฐบุรษุ อาวุโส เป็นหัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้น�ำเสรีไทยใน
สหรัฐอเมริกา และ หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท
สวัสดิวัตน์ เป็นหัวหน้าเสรีไทยในอังกฤษ

ลับ ลวง พราง : เมื่อนิสิตจุฬาฯ
ไปเป็นทหารของขบวนการเสรี ไทย

ในส่วนการด�ำเนินงานของเสรีไทยในประเทศ
ไทย นายปรีดี พนมยงค์ ได้ตงั้ พลเรือตรี สังวร สุวรรณ
ชีพ ซึง่ เข้าร่วมเสรีไทย ไปเป็นนายทหารสารวัตรใหญ่
เพราะสารวัตรทหารมีอำ� นาจหน้าทีส่ ามารถเดินทางไป
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ได้ทั่วประเทศ โดยไม่เป็นที่สงสัย อีกทั้ง พลเรือตรี
สังวร สุวรรณชีพ ยังเคยไปเยือนราชนาวีญี่ปุ่น และ
เป็นผู้ควบคุมการต่อเรือหลวงศรีอยุธยาในญี่ปุ่น
จนรู้ภาษาญี่ปุ่น จึงท�ำให้ญี่ปุ่นมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจว่านายทหารไทยฝ่ายนิยมญี่ปุ่นมาแต่เดิม
โดยไม่ ร ะแวงสงสั ย ว่ า ท่ า นผู ้ นี้ จ ะเป็ น สมาชิ ก คน
ส�ำคัญของขบวนการเสรีไทย๒
ราวกลางเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขณะที่
สงครามยังคุกรุ่นอยู่นั้น โดยที่หลายฝ่ายในช่วงนั้น
ยังมิได้มองว่าสงครามจะยุติลงในปีดังกล่าว พลเรือ
ตรี สังวร สุวรรณชีพ ได้เข้าพบและปรึกษาหารือกับ
นายปรีดี พนมยงค์ ว่าในการด�ำเนินงานผลักดัน
ฐานทัพญี่ปุ่นออกไปจากประเทศไทยนั้น จ�ำต้องเปิด
สงครามสู้รบขั้นแตกหัก โดยขบวนการเสรีไทยจะ
ต้องมีหน่วยทหารลับพร้อมรบแบบสงครามกองโจร
(Guerrilla Warfare) ทัง้ การรบในป่า การรบในเมือง
การใช้อาวุธทันสมัย การท�ำลายด้วยดินระเบิด มี
ระเบียบวินัยแบบทหารและสามารถใช้อาวุธที่ฝ่าย
พันธมิตรส่งมาให้ทางอากาศ ไม่ใช่เพียงประชาชน
ทั่วไปใครก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหาร๓
การณ์นี้ พลเรือตรี สังวร สุวรรณชีพ ได้เสนอ
ว่านิสติ ชายจุฬาฯ ซึง่ ขณะนัน้ ได้ปดิ การเรียนการสอน
เพราะภัยสงคราม เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมทีจ่ ะเข้ารับการฝึก เนือ่ งจากเป็นยุวชนทหาร
ผ่านการฝึกวิชาทหารมาบ้างแล้วตั้งแต่ชั้นมัธยม
ศึกษา นายปรีดี พนมยงค์ เห็นพ้องด้วยและอนุมัติ
ให้ดำ� เนินการได้ทนั ที พลเรือตรี สังวร สุวรรณชีพ จึงได้
ขอเข้าพบ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก
โสณกุล ก็อนุญาตให้นสิ ติ ไปช่วยราชการคับขันได้ แต่
จะต้องให้เป็นความสมัครใจของนิสิตชายแต่ละคน
ไม่ถือเป็นการบังคับ อธิการบดีได้ท�ำหนังสือเวียนไป
ยังคณบดีคณะต่างๆ ให้เรียกนิสิตชายทุกคนมาเข้า
ร่วมประชุมเป็นการด่วนในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๘๘

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหา นายทหารสารวัตรครั้งนี้ ท้ายสุดได้ขอร้องให้บรรดา
วิทยาลัย๔ เมือ่ ถึงวันประชุมตามนัดหมาย จากบันทึก นิสติ ทัง้ หมดเสียสละเพือ่ ประเทศชาติ โดยสมัครเข้า
ของผู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นท่านหนึ่งกล่าวว่า
เป็นนักเรียนนายทหารสารวัตร ในตอนแรกบรรดา
“หลวงสังวรฯ ได้พูดกับพวกเราอย่างชาย นิสิตทั้งมวลต่างงวยงง และไม่สู้เข้าใจในค�ำพูดของ
ชาติทหาร ขอให้พวกเราไปช่วยราชการของชาติใน ท่านสารวัตรใหญ่เท่าใดนัก ทว่าต่อมามีการกระซิบ
ระหว่างที่มหาวิทยาลัยต้องปิดการศึกษาลงเพราะ บอกกันเป็นทางลับๆ ว่า การเป็นนักเรียนนายทหาร
ความจ�ำเป็น ท่านพูดกับเราน้อยค�ำมาก แต่ได้ความ คราวนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ไปสู ้ ร บต่ อ ต้ า นญี่ ปุ ่ น
ชัดเจน ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มีค�ำพูดหว่าน นั่นแหล่ะ บรรดานิสิตทั้งหมดจึงเข้าใจ ต่างได้สมัคร
ล้อมเอาสิ่งใดมาเป็นเครื่องล่อ แต่พูดอย่างลูกผู้ชาย เข้าเรียนในโรงเรียนทหารสารวัตร” ๖
กับลูกผู้ชาย พูดอย่างทหารกับทหาร พวก
เราจึงตัดสินร่วมกับท่านโดยทันทีหลังจาก
ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยพบกันเป็นครั้งแรก
เท่านั้น เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่กระผมขอ
ยืนยันแทนพวกเราทุกคนได้ว่า ในขณะที่
ตัดสินใจสมัครเข้าโรงเรียนนายทหารสารวัตร
ในขณะนั้น พวกเรามิได้คิดหวังที่จะได้ผล
ตอบแทนจากทางราชการแต่ประการใดเลย
เราสมัครไปรับใช้ชาติในยามที่ชาติต้องการ
จริงๆ พวกเรา ๒๐๐ กว่าคนตัดสินใจด้วย
ตัวเอง มิได้มีการชักชวนหรือใช้อิทธิพลใดๆ
าย) พลเรือตรี สังวร สุวรรณชีพ สารวัตรใหญ่ทหารและสมาชิกขบวน
มาบีบบังคับแม้แต่น้อย อันเป็นสิ่งที่พวกเรา (ซ้การเสรี
ไทยคนส�ำคัญผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายทหารสารวัตร พ.ศ. ๒๔๘๘
ยังภาคภูมใิ จอยูจ่ นทุกวันนีว้ า่ เป็นการตัดสิน (ขวา) หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใจของคนหนุม่ ทีม่ จี ติ ใจเสียสละเพือ่ ประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๘
ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ อันจะหาได้ยากจาก
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๘๘ มีนิสิตชายเข้าร่วม
ประวัติศาสตร์” ๕
ประชุมราว ๓๐๐-๔๐๐ คน หลัง พลเรือตรี สังวร
เนื่องจากการรับสมัครนิสิตจุฬาฯ เพื่อไปเป็น สุวรรณชีพ กล่าวจบและนิสิตทุกคนทราบถึงวัตถุ
ทหารลับของเสรีไทย ต้องกระท�ำอย่าง “ปิดลับ” ประสงค์ที่แท้จริงของการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียน
พลเรือตรี สังวร สุวรรณชีพ แม้จะขอกล่าวเชิญชวน นายทหารสารวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีนิสิตตัดสิน
ในที่ประชุม ก็คงไม่สามารถพูดถึงวัตถุประสงค์ที่ สมัครเข้าร่วมจ�ำนวนมากถึง ๓๐๐ กว่าคน ทั้งหมด
แท้จริงของการรับสมัครได้เต็มที่ จึงได้ใช้วิธีให้คน เป็นคนหนุ่มอายุราว ๑๘-๒๓ ปี หลังจากตรวจโรค
ไปกระซิบบอกต่อๆ กันในที่ประชุมนั้น ดังปรากฏ เสร็จแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน ๒๙๘ คน๗
ในบันทึกของผู้ร่วมในเหตุการณ์อีกท่านหนึ่งดังนี้
แบ่งเป็น ๒ หน่วย คือ หน่วยรบ ๒๗๓ คน และ
“พล.ร.ต. สังวรฯ ได้ลุกขึ้นกล่าวอารัมภบท หน่วยสื่อสาร ๒๕ คน หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสมัครนักเรียน อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนัน้ ยังได้
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ให้การสนับสนุนแก่นิสิต โดยอนุมัติเงินรายได้ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเป็นเบีย้ เลีย้ งแก่
นิสิตในระหว่างไปปฏิบัติราชการลับนี้ด้วย๘
โรงเรียนนายทหารสารวัตรได้เปิดเรียนเมื่อ
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๘๘ ในชั้นแรกโรงเรียนนาย
ทหารสารวัตรก็ร�่ำเรียนเหมือนอย่างโรงเรียนนาย
ร้อย แต่มีหลักสูตรรวบรัดเพียง ๑ ปี มีการสอนการ
บรรยายในห้องเรียน การฝึกเช้าเย็นเมื่อเรียนผ่าน
ไปได้ระยะหนึ่ง ก็จัดให้ไปเป็นผู้ฝึกสอนแก่เสรีไทย
กลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มนายสิบ สห. ที่มาจากนักเรียน
เตรียมอุดมศึกษา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จ�ำนวนกว่า ๓๙๗
คน (ภายหลังทั้ง ๓ กลุ่มได้รวมตัวกันเป็น “สมาคม
เตรียม ธรรมศาสตร์ จุฬา อาสาศึก” เพราะมีความ
สนิทสนมกันมาแต่สมัยสงคราม)๙
การเปิดโรงเรียนนายทหารสารวัตรในครั้งนั้น
ใช่ว่าจะรอดพ้นสายตาความสังเกตของฝ่ายญี่ปุ่น
นายพล นากามูระ (พลโท นากามูระ อาเกโตะ) แม่ทพั
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ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ได้จับตาดูโรงเรียนแห่งนี้
อย่างใกล้ชดิ แต่ นายปรีดี พนมยงค์ นายทวี บุณยเกตุ
และ พลเรือตรี สังวร สุวรรณชีพ ก็ได้อาศัยสาย
สัมพันธ์ที่แนบแน่นกับญี่ปุ่น จัดท�ำแผน “ลับ ลวง
พราง” ตบตาญี่ปุ่นหลายรูปแบบเป็นต้นว่าได้มีการ
เข้าพบและพูดคุยอธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้อง
มีหน่วยทหารสารวัตร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองในระหว่างสงคราม และเพือ่ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจต่อแม่ทัพญี่ปุ่น ได้มีการเชิญ “หน่วยงิ”
ของญี่ปุ่น๑๐ ให้มาถ่ายท�ำสารคดีไปเผยแพร่ว่า ไทย
กับญี่ปุ่นร่วมวงศ์ไพบูลย์เดียวกันอย่างเหนียวแน่น
อีกด้วย๑๑ ดังนั้นถึงแม้ว่า นายพล นากามูระจะสงสัย
ระแคะระคายเกีย่ วกับโรงเรียนนีอ้ ยูม่ าก แต่กไ็ ม่อาจ
สั่งปิดโรงเรียนนี้ได้
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ พลเรือตรี
สังวร สุวรรณชีพ ได้ทยอยส่งนักเรียนนายทหาร
สารวัตรทัง้ ๒๙๘ นาย ไปยังค่ายสวนลดาพันธ์ ตัง้ อยู่
ที่วัดเขาบางทราย อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี โดย

อ้างว่าเพื่อไปฝึกภาคสนามสร้างความช�ำนาญ แต่ที่
จริงค่ายสวนลดาพันธ์หรือค่ายวัดเขาบางทราย ได้
เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว โดยมีอาวุธยุทโธปกรณ์
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ทิ้งร่มลงมาไว้ให้ที่บ้าน
มาบตาพุด จังหวัดระยอง (สมัยนั้นยังไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ยังคงเป็นป่าหนาทึบอยู)่ ถูกล�ำเลียงมา
เก็บไว้ที่ค่ายวัดบางทราย เพื่อรอนักเรียนนายทหาร
สารวัตรอยู่ก่อนแล้ว๑๒
นอกจากนี้ยังมีนายทหารอเมริกันหลายนาย
โดดร่มลงมาอยู่ที่ค่ายนี้โดยมี “พันตรี ฟรานซิส”
เป็นหัวหน้า เมื่อนักเรียนนายทหารสารวัตร ๒๙๘
นายมาถึงค่ายแล้ว การฝึกรบต่อต้านญี่ปุ่นจึงเริ่ม
ต้นขึ้นอย่างจริงจัง มีการแยกก�ำลังออกเป็นหน่วย
ย่อยๆ มีครูฝึกทหารอเมริกันรับผิดชอบควบคุม
ทุกๆ หน่วย มีการสอนใช้อาวุธทันสมัย ตลอดจน
ยุทธวิธีการรบโดย พันตรี ฟรานซิสอ�ำนวยการสอน
ด้วยตัวเอง จนถึงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้สงคราม แต่การฝึกของ

นักเรียนนายทหารสารวัตรยังคงด�ำเนินต่อมาจน
จบหลักสูตรในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ และ
ได้เข้าร่วมพิธีการสวนสนามของพลพรรคเสรีไทยที่
ถนนราชด�ำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๔๘๘๑๓
สงครามยุตแิ ล้วก็จริง แต่สงครามก็ได้ทงิ้ ความ
วุ่นวายเหลวแหลกเอาไว้ให้ กล่าวกันว่าทหารญี่ปุ่น
บางหน่วยดือ้ แพ่งไม่ยอมแพ้ตามพระราชโองการของ
พระจักรพรรดิ โจรผู้ร้ายชุกชุมทั่วประเทศ ชาวจีน
ส่วนหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ก่อเหตุจลาจลยิงกันกลาง
เมื อ งหลวง นั ก เรี ย นนายทหารสารวั ต รที่ เ ตรี ย ม
ไว้รบกับญี่ปุ่น ก็เลยถูกส่งมารบปราบปรามคนจีน
ที่ก่อความวุ่นวายนี้แทน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
(ซ้ า ย) แผนที่ ค ่ า ยสวนลดาพั น ธ์ ห รื อ ค่ า ยวั ด เขาบางทราย
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี สถานที่ฝึกภาคสนามของ นร.สห.
๒๔๘๘
(ล่าง) ภาพการเดินสวนสนามของ นร.สห. ๒๔๘๘ ร่วมกับเสรี
ไทยสายอื่นๆ ณ ถนนราชด�ำเนิน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘
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ต�ำรวจและทหาร ใช้ชอื่ ว่า “สารวัตรทหารต�ำรวจผสม”
(สห.-ตร.-ผสม)๑๔
บางส่ ว นก็ ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ ทหาร
สหประชาชาติ ที่ เ ข้ า มาปลดอาวุ ธ ทหารญี่ ปุ ่ น ใน
ประเทศไทย การปราบปรามด�ำเนินไปจนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เหตุการณ์จงึ สงบ นักเรียน
นายทหารสารวัตรทั้งหมดจึงได้กลับเข้ากรมกอง
และในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๘ นักเรียนนายทหาร
สารวั ต รก็ ไ ด้ รั บ พระราชทานยศเป็ น ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี
ท�ำพิธีประดับยศ ณ กรมสารวัตรทหาร เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๔๘๘๑๕ หลังจากนั้นนักเรียนนายทหาร
สารวัตรกลุ่มนี้ก็ได้สลายตัว บางส่วนกลับเข้าศึกษา
ต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางส่วนสมัครเข้ารับ
ราชการเป็นต�ำรวจ อีกส่วนเข้ารับราชการกรมศุลกากร
และบางคนก็หันไปประกอบอาชีพส่วนตัว๑๖

อนุสรณ์สถาน ความทรงจำ�
และกุญแจไขประวัติศาสตร์

หลังสงครามยุติและเหตุการณ์บ้านเมืองสงบ
อดีต นร.สห. ๒๔๘๘ ได้รวมตัวกันในนาม “ชมรม
นักเรียนสารวัตรทหาร ๒๔๘๘” เป็นกลุ่มนัดพบปะ
สังสรรค์ ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ต่างกรรมต่าง
วาระ การประชุมครั้งส�ำคัญคือการประชุมเรื่องการ
สร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๓๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทีห่ อ้ งอาหารบ้าน
ครัว ศาลาแดง พล.อ.ต. ก�ำธน สินธวานนท์ ประธาน
ชมรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ทม.๐๓๐๑/๑๖๗๐ ลง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔ อนุมัติให้ใช้สถานที่
บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘๑๗
หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารประชุมหารือกันอีกหลาย
ครัง้ เพือ่ พิจารณารูปแบบของอนุสรณ์สถาน การจัดหา
ทุน และท�ำหนังสือที่ระลึก บางคนติงท�ำนองว่าการ
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สร้างอนุสรณ์สถานก็คอื การสร้างอนุสาวรียท์ เี่ ขาสร้าง
ให้คนที่ตายไปแล้ว บางคนก็ค้านว่าไม่จริงเสมอไป
โดยยกตัวอย่างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก
ครั้งที่ ๑๑๘ ขณะที่บางท่านเสนอแนวคิดอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติม เช่น ๑. เสนอให้เรียกว่า “อนุสรณ์
สถาน” ๒. เสนอให้สร้างห้องสมุดหรือถาวรวัตถุ ๓. จัด
ตัง้ กองทุนเก็บดอกผลให้นสิ ติ ๔. ท�ำทีร่ ะลึกขนาดเล็ก
เช่น สวนหย่อม มีกอ้ นหินสลักประวัติ อนุญาตให้นสิ ติ
นักศึกษา อาจารย์ และคนทั่วไป ได้มาใช้ท�ำกิจกรรม
พร้อมการจัดตั้งกองทุน ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลสนับ
สนุนข้อเสนอของตัวเอง ล้วนแต่นา่ รับฟัง จึงได้หาข้อ
ยุตโิ ดยวิธลี งคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ผลของการ
ลงมติตกลงให้ด�ำเนินการตามแบบที่ ๑, ๓ และ ๔๑๙
วัตถุประสงค์สำ� คัญของการสร้างอนุสรณ์สถาน
นร.สห. ๒๔๘๘ จากเอกสารระบุไว้วา่ เพือ่ “เป็นกุญแจ
ไขประวัตศิ าสตร์ให้คนทัว่ ไปทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
งานเสรีไทย” ๒๐ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปัญหาความ
รับรู้ที่มีต่อขบวนการเสรีไทยในการเมืองไทยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงทศวรรษ ๒๕๐๐ ถูกมองว่า
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะ
ราษฎรสายพลเรือนอันมี นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผูน้ ำ�
ในการต่ อ ต้ า นลั ท ธิ เ ผด็ จ การทหารนิ ย มของฝ่ า ย
จอมพล ป. พิบลู สงคราม๒๑ เมือ่ เกิดรัฐประหาร ๒๔๙๐
โดยกลุ่มที่เป็นปรปักษ์กับคณะราษฎรและเสรีไทย
ได้รื้อฟื้นกรณีสวรรคตมาโจมตีฝ่ายปรีดี ปรีดีกับ
พวกได้พยายามตอบโต้และแย่งชิงอ�ำนาจคืนมาใน
เหตุการณ์กบฏวังหลวง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๔๙๒ ๒๒ โดยมี ก� ำ ลั ง ฝ่ า ยเสรี ไ ทยและกองพั น
นาวิกโยธินทหารเรือของ พล.ร.ต. ทหาร ข�ำหิรญั เป็น
ผูส้ นับสนุน แต่เพราะขาดการประสานงานทีด่ ี อีกทัง้
พล.ร.ท. สินธุ์ กมลนาวิน ผู้บัญชาการทหารเรือ
ไม่ได้ให้การสนับสนุน การก่อรัฐประหารครั้งนี้จึง
ล้มเหลว ส่งผลท�ำให้ขบวนการเสรีไทยถูกกวาด
ล้างอย่างหนักจากฝั่งรัฐบาล๒๓

จากวีรบุรุษสงครามก็มาถูกท�ำให้กลายเป็น
ผู้ร้ายในการเมืองไทย หลายคนจึงปกปิดตัวตนและ
ความเกี่ยวข้องกับขบวนการเสรีไทย จนเมื่อเวลา
ล่วงเลยมา สถานการณ์การเมืองหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ คลี่คลายและผ่านพ้นไปแล้ว จึงได้มีความ
พยายามที่จะรื้อฟื้นเรื่องราวของเสรีไทยขึ้นมาใหม่
แรกเริม่ เดิมทีแนวคิดทีจ่ ะสร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห.
๒๔๘๘ ขึ้นในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น
เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ นร.สห. ๒๔๘๘ ว่า พล.ต.ต.
หม่อมราชวงศ์ยงสุข กมลาสน์ ประธานชมรม นร.สห.
๒๔๘๘ ได้เสนอไว้ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘๒๔ แต่มา
บรรลุผลใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ช่วงที่ ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์จรัส สุวรรณมาลา เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการจัดท�ำหนังสือที่ระลึกควบคู่กับ
การสร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ จึงปรากฏ
ความพยายามทีจ่ ะตอบโต้และลบล้างข้อหาบิดเบือน
ต่างๆ ต่อขบวนการเสรีไทยอันมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมือง ดังปรากฏตัวอย่าง
เช่นในหนังสือ “ประมวลประวัติความเป็นมาและ
การสร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘” กล่าวถึง
เรื่องนี้ไว้ว่า
“อย่างไรก็ดใี นสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ซึง่ เป็นการ
กู้ชาติกลับไม่มีอนุสาวรีย์ใดๆ เป็นที่ระลึกเพราะ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ
ท�ำให้ไม่มีรัฐบาลใดระลึกถึงพฤติกรรมอันนี้ เพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็คิดจะยึดอ�ำนาจการปกครองกันก็เลย
แลเห็ น ว่ า เรื่ อ งเสรี ไ ทยเป็ น เรื่ อ งการเมื อ งมี ก ลุ ่ ม
การเมืองกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ด�ำเนินการ ที่น่าเสียใจก็คือ
แม้แต่วิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาโทฉบับหนึ่ง ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มไปแล้ว ก็ยงั วิเคราะห์วา่ เสรีไทยเป็นเรือ่ ง
ของการเมืองภายในประเทศเท่านั้น
การที่ นร.สห. ๒๔๘๘ ได้คิดจัดสร้างอนุสรณ์
สถานขึ้นนี้ ในดวงจิตของ นร.สห. ซึ่งเป็นนิสิตจุฬาฯ

(บน) นักเรียนสารวัตรทหารสาธิตการใช้ป ืนต่อสู้รถถังด้วย
กระสุนจริงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ทอดพระเนตร ณ ค่ายสวนลดาพันธ์ ชลบุรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
๒๔๘๙ (พลยิง) หม่อมราชวงศ์ยงสุข กมลาสน์ (พลบรรจุ) จ�ำนงค์
อุดมศิลป์ (ภาพและค�ำอธิบายจากหนังสือ “ต�ำนานเสรีไทย”
โดย ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร)
(ล่าง) ภาพการ์ตูนล้อการแกะสลักหินเพื่อสร้างอนุสรณ์สถาน
นร.สห. ๒๔๘๘
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(บน) ปกหนังสืออนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘ ถือเป็นบันทึกประวัติ
ศาสตร์หน้าหนึง่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพบนปกจะเห็น
แบบร่างของอนุสรณ์สถานฯ
(ล่าง) ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณหน้าหอสมุดกลางของจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขวามือของภาพจะเห็นอนุสรณ์สถาน
นร.สห. ๒๔๘๘ รายล้อมด้วยแมกไม้สีเขียว (ภาพจาก http://
www.chula.ac.th/CUpanoV1/CuPano.html)
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ทุกคน ไม่ได้คดิ ว่าสร้างขึน้ เพือ่ กลุม่ นร.สห. โดยเฉพาะ
หรือเพือ่ ยกย่องผูใ้ ดผูห้ นึง่ จะเห็นได้วา่ ในบทความนี้
ได้พยายามหลีกเลี่ยงชื่อของบุคคลให้มากที่สุด เว้น
แต่ว่าถ้าไม่กล่าวถึงเรื่องก็จะไม่ติดต่อกัน คงมีชาว
จุฬาฯ อีกหลายคนคงไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จุฬาฯ
ชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน รวมทั้งอธิการบดีในช่วงหลัง
ท่านหนึ่งก็เป็นเสรีไทยด้วย
นร.สห. ๒๔๘๘ ทุกคนมีความเห็นพ้องต้อง
กันว่า เมื่อไม่มีองค์กรใดของรัฐคิดจัดสร้างอนุสรณ์
เพื่อระลึกถึงผลงานของเสรีไทย เราจึงพร้อมใจเสีย
สละทุนทรัพย์ตามแต่ก�ำลังของแต่ละคนจัดสร้างขึ้น
เพื่อเป็นกุญแจไขประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และขอ
อุทิศอนุสรณ์สถานนี้ให้เป็นที่ระลึกของ ‘เสรีไทย’
ทั้งมวลที่เสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ ทั้งผู้ที่มีชีวิต
อยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว และสร้างไว้ในจุฬาฯ ก็เพื่อ
ให้เป็นเกียรติแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็น
เครื่องน้อมระลึกถึงล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และรัชกาล
ที่ ๖ ซึ่งเป็นพระบิดาผู้ก่อก�ำเนิดจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย เป็นเครื่องสักการะล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์

ให้พระองค์ท่านได้ทรงทราบด้วยทิพยญาณว่า นิสิต
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นลู ก
ของพระองค์ท่านจ�ำนวนหนึ่ง ๒๙๘ นายได้ยึดถือ
พระบรมราโชบายจะท�ำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของ
ชาติไทยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น” ๒๕

แนวคิดศิลปกรรมตามหลักปรัชญาเซน

อนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ สร้างแล้วเสร็จ
ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ร.ต. อภัย ผะเดิมชิต สถาปนิก
ผู้ออกแบบ ได้อธิบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานฯ ว่าได้ออกแบบโดยค�ำนึง
ถึ ง หลั ก ปรั ช ญาเซน ที่ มี ส ารั ต ถะว่ า มนุ ษ ย์ เ กิ ด
จากธรรมชาติและจะก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิผล
ที่ สุ ด ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ ธรรมชาติ การผสม
กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
แทนที่จะมุ่งเอาชนะกัน ค�ำสอนเซนให้เคารพต่อ
สรรพสิ่งในธรรมชาติ ไม่ว่าต้นไม้ ก้อนหิน ล�ำธาร
สระน�้ำ ล้วนมีคุณค่าเทียบเท่ามนุษยชาติ ตลอดจน
ในงานเนรมิตกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปั ต ยกรรม ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม มั ณ ฑนศิ ล ป์
นาฏศิลป์ เป็นต้น๒๖
สาระประการส�ำคัญดังกล่าว หมายถึง การ
ประสานสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สรรพสิ่ ง ใน
ธรรมชาติ ให้เป็นเอกภาพ หรือมนุษย์กับสิ่งแวด
ล้อม อนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ เป็นเนรมิตกรรม
ทีส่ ร้างขึน้ ด้วยจุดมุง่ หมายให้เป็นอนุสรณ์ ในวีรกรรม
ที่ผ่านมาในอดีต ด้วยความเสียสละ เพื่อความด�ำรง
อยู่ของเอกราช ความสงบสุข และสันติภาพ อันเป็น
ความเรียกร้องต้องการของมนุษยชาติ มิใช่แต่เฉพาะ
คนไทยเท่านั้น ความเรียบง่ายของอนุสรณ์สถานฯ มี
คุณค่าทั้งในด้านสุนทรียภาพและความเป็นเอกภาพ
ระหว่างอนุสรณ์สถานกับสิ่งแวดล้อม๒๗
อนุสรณ์สถานจึงออกมาในรูปของสัญลักษณ์
เรียบง่าย เป็นก้อนหินตั้งกลางลาน รายล้อมด้วย

แมกไม้ แลดูสงบและร่มรื่น ไม่มีลักษณะเป็นสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง ตามแบบสถานที่เพื่อเชื่อมโยงกับ
โลกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือขอบเขตผัสสะของมนุษย์
ปุถชุ น การออกแบบอนุสรณ์สถานแห่งนีโ้ ดยค�ำนึงถึง
หลักปรัชญาเซน ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและขนบ
ธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น ยังสะท้อนว่าท้ายสุดแล้ว
กลุม่ คนทีใ่ ห้กำ� เนิดอนุสรณ์สถานนี้ ถึงแม้จะเป็นอดีต
ทหารต่อต้านญี่ปุ่น แต่เมื่อสงครามยุติไปแล้วและ
ทุกอย่างคลี่คลายผ่านไปจนกลายเป็นอดีตพวกเขา
ก็มีมุมมองแง่บวกต่อวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น และ
คิดค�ำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติ ข้ามพ้นอคติความ
ขัดแย้งในอดีต มาสู่การเรียนรู้และสร้างความทรง
จ�ำเพื่อการอยู่ร่วมกันในที่สุด จึงไม่ใช่เพียงอนุสรณ์
สถานเพื่อการร�ำลึกหรือจดจ�ำอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว
เท่านั้น หากยังเป็นอนุสรณ์เพื่อการสร้างสรรค์ต่อ
อนาคตอีกด้วย
รศ. ชาตรี ประกิตนนทการ นักประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมไทย เสนอว่ามีความเปลี่ยนแปลงใน
งานสถาปัตยกรรมของไทยทีส่ บื เนือ่ งมาจากการเมือง
และสังคมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน
แปลงแบบแผนการสร้างสรรค์จากยุคจารีต (สยาม
เก่า) มาสู่สมัยใหม่ (สยามใหม่-ไทยประยุกต์)๒๘
ความเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลท�ำให้ศิลปินผู้สร้าง
ผู้ออกแบบ ตลอดจนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการ
ค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญ อาทิ บทบาทของสามัญชน
ในประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานที่สร้างและน�ำเสนอ
ในช่วงหลังมานี้ จึงมีลักษณะของการน�ำเสนอหลัก
ปรัชญาที่เป็นนามธรรม มิได้มุ่งสร้างความศักดิ์สิทธิ์
สูงส่งแก่บุคคลผู้ล่วงลับหรือที่ยังอยู่ แต่นั่นมิได้
หมายความว่ากลุ่มบุคคลผู้เป็นที่มาของการสร้าง
อนุสรณ์สถานจะไม่ใช่บุคคลส�ำคัญในประวัติศาสตร์
เพราะประวัติศาสตร์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงความ
หมาย จากประวัติศาสตร์ของชนชั้นน�ำมาสู่เรื่องของ
ประชาชนและสังคมมากขึ้น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ก้อนหินประติมากรรมสัญลักษณ์ ที่ตั้ง
กลางลานอนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘

บทส่งท้าย

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยมีผลต่อรูปแบบ
ศิลปกรรมของอนุสรณ์สถาน ลักษณะการน�ำเสนอ
ตลอดแนวความคิ ด ที่ พ ยายามสื่ อ ออกมา ท� ำ ให้
อนุสรณ์สถานมีสภาพเป็น “ภาษา” ทีส่ อื่ ความหมาย
และต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ จากหลักปรัชญา
เซนที่ยึดถือความเรียบง่ายและความผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติ อนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ จึงไม่มี
ลักษณะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งอนุสรณ์สถาน
ยังตั้งใจสร้างเพื่อให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมของ
คนอื่นๆ ทั้งนี้อาจเพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนหน้า
แล้ว อย่างเช่น ลานพระรูปรัชกาลที่ ๕ และรัชกาล
ที่ ๖ โดยสาระส�ำคัญและความมุ่งหมายของอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ ก็ไม่มีเจตนาที่จะสร้างความ
เท่าเทียมกับสถานที่ที่มีอยู่เดิม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือก�ำเนิดขึ้นจาก
แนวคิดการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในยุครัชกาลที่ ๕
ตลอด ๑๐๐ ปีทผี่ า่ นมา มีความเปลีย่ นแปลงมากมาย
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เกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเมืองตลอด ๑๐๐ ปีผ่านมีผู้คนมากมายเกี่ยวข้อง
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้
อนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ ที่เป็นศิลปกรรมเพื่อ
ร�ำลึกถึงนิสิตชายจ�ำนวนหนึ่งที่อาสาไปรบ นับเป็น
เรื่องราวอันมีสีสันของประชาคมในสถาบันแห่งหนึ่ง
ที่ไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไรนัก
หากสังเกตให้ดจี ะพบว่าจ�ำนวนนิสติ ชายจุฬาฯ
ในครั้งนั้นที่มีทั้งหมดราว ๓๐๐-๔๐๐ คน การเข้าร่วม
เสรีไทยของนิสิต ถึงแม้จะขึ้นกับความยินยอมและ
เป็นการตัดสินใจของนิสิตแต่ละคน แต่จ�ำนวนกว่า
๒๙๘ คนนั้นถือเป็นจ�ำนวนกว่า ๓ ใน ๔ ของนิสิต
จุฬาฯ ขณะนั้น อีกทั้งการที่อธิการบดียังได้อนุมัติ
เงินรายได้จ�ำนวนหนึ่งเพื่อเบิกจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงแก่
นิสิตที่เข้าร่วมเสรีไทย ก็กล่าวได้ว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยขณะนั้นได้มีส่วนร่วมกับขบวนการเสรี
ไทยอย่างเต็มที่
แต่เพราะการเมืองที่มุ่งโจมตีตัวบุคคลและ
กลุ่มขบวนการ ท�ำให้เรื่องราวถูกบิดเบือนไป จาก

วีรบุรุษสงครามซึ่งต่างก็อ่อนน้อมถ่อมตน กลับถูก
ท�ำให้กลายเป็นผู้ร้ายของการเมืองไทย การสร้าง
อนุสรณ์สถานจึงเป็นเหมือนการสร้างหมุดหมาย
ใหม่ให้แก่ขบวนการเสรีไทยในพื้นที่ประวัติศาสตร์
ถือเป็นเกียรติแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ครั้ง
หนึ่งได้มีส่วนต่อการสร้างสรรค์เอกราช อธิปไตย
และสันติภาพตามหลักสากลในสังคมไทย
เชิงอรรถ
๑

ข้อความที่คัดมาข้างต้นเป็นคำ�กล่าวของ นร.สห.
๒๔๘๘ ท่านหนึง่ ในหนังสือประมวลประวัตคิ วามเป็นมาและ
การสร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), (กรุงเทพฯ : เนติกลุ การพิมพ์, ๒๕๓๘), น. ๑๕.
๒
เรื่องเดียวกัน, น. ๕.
๓
เรื่องเดียวกัน, น. ๔-๕.
๔
หนังสือเวียนที่ ๒๙/๒๔๘๘ คณะพาณิชยศาสตร์
และบัญชีเรื่องต้องการพบด่วน (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๘๘).
๕
ประมวลประวัติความเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), น. ๖.
๖
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์
พริ้นติ้ง, ๒๕๓๗), น. ๒๘.
๗
ดูรายชื่อทัง้ ๒๙๘ คนได้จาก กระทรวงกลาโหม คำ�
สั่งทหารที่ ๓๐๐/๑๔๖๙๓ เรื่องให้นักเรียนนายทหารสารวัตร
เป็นนายทหาร (ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๘); ประมวล
ประวัติความเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์สถาน นร.สห.
๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), น. ๓๖-๕๕.
๘
เรื่องเดียวกัน, น. ๖.
๙
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, น. ๒๓.
๑๐
ภายหลังจากทีญ
่ ปี่ นุ่ ขึน้ บกทีป่ ระเทศไทย เมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และรัฐบาลไทยได้ทำ�ความตกลงยินยอม
ให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย โดยทำ� “สนธิสัญญา
พันธมิตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๔๘๔ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผสมขึ้นมาชุดหนึ่ง
ทำ�หน้าที่ติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ต่อมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ นายพล นากามูระได้ย้าย
เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุดในไทย ก็ได้เปลีย่ น
ชื่อเรียกกองทหารญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทยว่า “กองทัพงิ”
หรือ “หน่วยงิ” (“งิ” แปลว่า “ความชอบธรรม”) โดยมี
กองบัญชาการตัง้ อยูท่ สี่ มาคมพ่อค้าชาวจีนแห่งประเทศไทย
ที่ถนนสาทรใต้ ฝ่ายไทยก็ได้เปลี่ยน “กองอำ�นวยการคณะ

กรรมการผสม” มาเป็น “กรมประสานงานพันธมิตร” เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๘๖ ดูรายละเอียดใน โยชิกาว่า โทชิ
ฮารุ. “หน่วยงิ (กองทัพญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย) กับการ
จัดซื้อข้าวในประเทศไทย” แปลโดย อาทร ฟุ้งธรรมสาร.
วารสารญี่ปุ่นศึกษา. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (๒๐๐๑), น. ๔๗-๖๒.
๑๑
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, น. ๒๘.
๑๒
เรื่องเดียวกัน.
๑๓
ประมวลประวัตคิ วามเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
น. ๑๕.
๑๔
เรื่องเดียวกัน.
๑๕
กระทรวงกลาโหม คำ�สั่งทหารที่ ๓๐๐/๑๔๖๙๓
เรื่องให้นักเรียนนายทหารสารวัตรเป็นนายทหาร (ลงวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๘).
๑๖
ประมวลประวัตคิ วามเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
น. ๑๕.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, น. ๑๗๕.
๑๘
อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ สร้าง
สมัยรัชกาลที่ ๖ ตั้งอยู่ที่สนามหลวงฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติ พระนคร ออกแบบโดย สมเด็จฯ กรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ เป็นรูปแบบผสมเจดีย์สุโขทัยและอยุธยา
๑๙
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, น. ๑๗๖.
๒๐
ประมวลประวัตคิ วามเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
น. ๑๗.
๒๑
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. ขบวนการเสรีไทยกับความ
ขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๑๒๔๙๒. (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕).
๒๒
ประทีป สายเสน. กบฏวังหลวงกับสถานะของ
ปรีดี พนมยงค์. (กรุงเทพฯ : อักษรสาส์น, ๒๕๓๒).
๒๓
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. สายธารประวัติศาสตร์
ประชาธิปไตยไทย. (กรุงเทพฯ : พีเพรส, ๒๕๕๑), น. ๗๐.
๒๔
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, น. ๓๑.
๒๕
ประมวลประวัตคิ วามเป็นมาและการสร้างอนุสรณ์
สถาน นร.สห. ๒๔๘๘ (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
น. ๑๘-๑๙.
๒๖
อนุสรณ์ นร.สห. ๒๔๘๘, น. ๓๒.
๒๗
เรื่องเดียวกัน.
๒๘
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมใน
ศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม.
(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๐).
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ในการนี้รัฐบาลฝรั่งเศสยอมถอนตัวจากพื้นที่
ขัดแย้งและเปลี่ยนมือให้สหรัฐอเมริกาจัดตั้งรัฐบาล
ในเวียดนามใต้ด้วยจุดมุ่งหมายต่อต้านคณะปฏิวัติ
ทางเวียดนามเหนืออย่างเป็นรูปธรรม
แต่ส�ำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วการบริหารการ
ปกครองในเวี ย ดนามใต้ ก็ ด ้ ว ยการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล
หุ่นเชิดขึ้นเพื่อพิสูจน์นโยบายแบบโลกเสรีที่นิยม
ระบอบประชาธิปไตย และเพื่อท�ำสงครามต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสม์ต่อไปเพื่อปลดปล่อยประชาชาติ
เอเชียอื่นๆ จากค่ายสังคมนิยม
ณ จุดนั้นสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นเจ้าภาพ
ใหม่ แทนฝรัง่ เศสทีจ่ ะค�ำ้ จุนอธิปไตยของเวียดนามใต้
อย่างภาคภูมิทั้งยังแสดงตนเป็นผู้น�ำกระแสต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสม์อย่างออกนอกหน้า(๓)
แต่การทีล่ ทั ธิคอมมิวนิสม์ในเวียดนามเหนือ
มี ฐ านที่ มั่ น อั น มั่ น คงในภู มิ ภ าคนี้ ย ่ อ มเป็ น แรง
กระเพื่อมที่รุนแรงและน่าวิตกต่อชาวเอเชียโดย
รวม และต่ อ ประเทศที่ ยึ ด มั่ น ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขอย่างราชอาณาจักรไทย(๒)

ความกังวลของผู้จัดการเสด็จฯ

สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นพ่อพระผูก้ ารุญและ
สปอนเซอร์ใหม่จากซีกโลกตะวันตกแทนที่อังกฤษ
และฝรัง่ เศสทีต่ อ้ งบอบช�ำ้ อย่างหนักจากสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ในทวีปยุโรป และก�ำลังจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นนับแต่นี้ในฐานะผู้จรรโลงสันติภาพ และผู้น�ำ
โลกเสรีทมี่ คี วามชอบธรรมในการจัดระเบียบโลกใหม่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ หลัง พ.ศ. ๒๔๘๘
(ค.ศ. ๑๙๔๕)(๑)
(ซ้าย) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่งทรงเยี่ยมราษฎรในเขตที่เผชิญภัยคุกคามจากคอม
มิ ว นิ ส ต์ (ภาพจาก NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบั บ
ภาษาไทย ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๖)

พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายก
รัฐมนตรีผู้มีชื่อเสียงของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙
ยืนยันสถานะของอเมริกาว่าอาจเป็นทีพ่ งึ่ สุดท้ายของ
ชาวโลกเสรีทเี่ อือ้ อาทรต่อไทยและมีบทบาทอย่างสูง
ในการปกป้องราชอาณาจักรไทยให้รอดพ้นจากเงื้อม
มือคอมมิวนิสต์
ท่านเขียนไว้ในบทความเรือ่ ง “ประเทศไทยกับ
ภาวะอันเปลี่ยนแปลง” เมื่อต้นรัชกาลที่ ๙ ว่าปัจจัย
ภายนอกประเทศเป็นตัวชีน้ ำ� การด�ำเนินนโยบายของ
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีรัฐบาลอเมริกันเป็น
หมากส�ำคัญบนกระดานการเมืองของไทยในระยะนัน้
“แม้ว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกเอาจาก
ไทยภายหลังสงครามนั้น ทั้งหนักและบีบคั้นอย่าง
รุนแรง แต่นโยบายอันโอบอ้อมอารีของสหรัฐอเมริกา
ต่อไทย ในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ท�ำให้ประเทศนีผ้ า่ นสงคราม
ไปได้ เกือบจะไม่บอบช�้ำอะไรเลย และทั้งท�ำให้
มีความรู้สึกขึ้นใหม่ มีความเข้าใจสภาพความเป็น
จริงของเหตุการณ์ระหว่างประเทศได้” (๓)
ตามความจริงนัน้ อ�ำนาจของประเทศทีแ่ สวงหา
เมืองขึน้ ได้บบี คัน้ ไทยทัง้ ในแง่ความเป็นตัวของตัวเอง
และในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ฝ่ายนั้น
ก็ได้ปล่อยให้ไทยมีความสงบสุขและมีความปลอดภัย
มั่นคงในบ้านของตนเองอยู่กว่าศตวรรษ ด้วยเหตุนี้
เองคนไทยจึงมีความคิดทีไ่ ม่เหมือนกับใครและถือว่า
ตนมีฐานะเหนือประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ในระยะแรกๆ ภายหลังสงครามอาณาบริเวณ
ที่ล้อมรอบไทยร้อนระอุไปด้วยขบวนชาตินิยมของ
ชาวพื้นเมือง เรียกร้องเอาเอกราชจากประเทศฝ่าย
ตะวันตก และแทบทุกรายเรียกร้องเอกราชนั้นได้ใช้
ก�ำลังอาวุธ และการก่อเหตุรุนแรงขู่ขวัญเป็นเครื่อง
มือด้วย เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ไทยจึงตกอยูใ่ นฐานะทีม่ ที าง
เลือกก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของตนภายหลัง
สงครามได้เพียง ๒ ทาง กล่าวคือ ทางหนึ่งได้แก่การ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
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ติดต่อคบค้ากับประเทศในยุโรปต่อไปโดยตรงอย่าง
ที่เคยปฏิบัติมาก่อนสงครามหรืออีกทางหนึ่งยอมรับ
รู้และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายชาตินิยมที่เกิดขึ้นมา
รอบๆ ในขณะนั้น รัฐบาลไทยได้แสดงความเห็นใจ
กับขบวนชาตินิยมทั้งในลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม
และอินโดนีเซีย ขบวนการเสรีไทยที่ยังมีอาวุธที่ฝ่าย
พันธมิตรให้ระหว่างสงคราม ก็เริม่ ส่งอาวุธนัน้ ไปช่วย
เหลือขบวนการใต้ดินในประเทศอื่น ที่ก�ำลังต่อสู้
เพื่อกู้อิสรภาพของตน ไทยยังให้ที่พักพิงและความ
อนุเคราะห์แก่คนที่หนีมาจากประเทศเหล่านั้น
เพราะเหตุนี้เองรัฐบาลไทยจึงพบกับปัญหา
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สืบเนื่องมาจากชาวญวนที่
อพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศ ชาวญวนเหล่านั้น
ทั้งหมดบูชาโฮจิมินห์ ชาวญวนที่กล่าวนั้นเข้าไปอยู่
ในไทยตั้งแต่ครั้งนั้นและขณะนี้ยังตั้งรกรากอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เหตุการณ์เช่น
นั้นท�ำให้มีผู้เชื่อกันว่าไทยจะต้องมีฐานะเป็นผู้น�ำ

156

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

(บน) หน้าปกหนังสืออธิบายสถานการณ์ในเมืองไทยก่อนการ
เสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ ๙ จากค�ำให้การของ
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ และ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
(ขวา) หน้าปกหนังสือแหล่งข้อมูลชั้นต้นเกี่ยวกับผลงานและ
การด�ำเนินนโยบายของ จอมพล สฤษดิ์ แม้จะด้วยเวลาแสนสั้น
เพียง ๕ ปีแต่ก็มากด้วยผลลัพธ์อันมีประสิทธิภาพ

ของชาติเอกราชที่เกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ไปโดยไม่ต้องมีใครแต่งตั้ง ทั้งนี้เพราะไทยเป็น
เอกราชมาช้านาน สิ่งนี้ท�ำให้ไทยมีความช�ำนาญกว่า
ในด้านการเมือง การปกครอง และการต่างประเทศ
ความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าใฝ่ฝันและงดงามตราบที่
ยังท�ำได้ ข้อเสียนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียว คือความ
คิดเช่นนั้นอยู่ต่อไปไม่ได้นานเท่านั้น
ประการแรก เสถียรภาพทางการเมืองที่ผู้น�ำ
ของไทยคิดว่ามีอยูอ่ ย่างเต็มทีน่ นั้ มิได้มเี ลย การเมือง
ของไทยภายหลังสงครามกลายเป็นเรือ่ งของเล่หแ์ ละ
เครื่องมือส�ำหรับหาประโยชน์ใส่ตนเอง เพราะเหตุนี้
เองจึงมีการใช้ก�ำลังทหารท�ำรัฐประหารขึ้นหลายต่อ

หลายคราว ประการที่ ๒ ก�ำลังบางส่วนทีเ่ คยต่อสูเ้ พือ่
เอกราชของประเทศมีคอมมิวนิสต์ยยุ งอยู่ ความจริง
ข้อนี้ท�ำให้บุคคลเหล่านั้นเสื่อมเกียรติไปในสายตา
ของประชาชนคนไทย ทั้งนี้เพราะคนไทยถือว่าลัทธิ
คอมมิวนิสม์นั้นเป็นลัทธิการเมืองที่เป็นภัยแก่ทุก
สิ่งทุกอย่างที่คนไทยรักและหวงแหน ประการที่ ๓
คณะบุคคลที่มีความทะเยอทะยานจะให้ไทยเป็น
ผู้น�ำของประเทศอื่นในเอเชียทั้งหมด ไม่สามารถ
จะท�ำให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่คล้อยตามคิด
นั้นได้ เพราะคนไทยในขณะนั้น และแม้แต่ในขณะ
นี้เป็นผู้รักชาตินิยมชอบอยู่ตามล�ำพังและหัวเก่า
อย่างที่สุด(๓)
ความหวาดกลัวอ�ำนาจของจีนเป็นสิ่งที่ฝังลึก
อยู่ในร่างประวัติศาสตร์ไทยในสมัยที่ประเทศฝ่าย
ตะวันตกยังปกครองเมืองขึ้นอยู่ในเอเชีย ความรู้สึก
เช่นนี้เคยสงบไป เมื่อประเทศฝ่ายตะวันตกถอนตัว
ไปก็รู้สึกว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นมา แต่เมื่อคอมมิวนิสต์
เป็นฝ่ายยึดไว้ได้หมด ความหวาดกลัวทีไ่ ทยเคยมีมา

แต่ดั้งเดิมจึงมิใช่แต่จะฟื้นขึ้นใหม่เท่านั้น แต่เกิดทวี
ขึ้นหลายเท่า เหตุการณ์ต่อมาในตะวันออกไกลและ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นได้อย่างเป็น
จริงว่า เท่าที่ไทยวิตกกังวลในความปลอดภัยมั่นคง
แห่งชาติของตนนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีมูล
คอมมิวนิสต์เอาชนะรัฐบาลอันชอบธรรมด้วย
กฎหมายของจีนได้ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ นับแต่นั้นมา
รูปการณ์ทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปรากฏให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ตงั้ หน้าขยายอ�ำนาจและ
อิทธิพลของตนอยูเ่ รือ่ ยไป การทีค่ อมมิวนิสต์ยดึ เอา
ทิเบตไป และคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซงในเกาหลี
เป็นก้าวแรกแห่งโครงการอันร้ายกาจของการเผชิญ
โชคทีจ่ นี คอมมิวนิสต์กำ� หนดขึน้ ไว้ ด้วยการช่วยและ
ให้อาวุธแก่ทหารเวียดมินห์ จีนคอมมิวนิสต์จึงช่วย
ให้เวียดมินห์ท�ำให้กองทัพนอกประเทศของฝรั่งเศส
ต้องปราชัยอย่างเด็ดขาดที่เดียนเบียนฟู ผลจาก
เหตุการณ์เช่นนั้นท�ำให้เกิดมีรัฐคอมมิวนิสต์รัฐแรก
ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรัฐคอมมิวนิสต์
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ที่ประเทศฝ่ายตะวันตกเองรับรองอย่างเป็นทางการ
ทีเ่ จนีวาใน พ.ศ. ๒๔๙๗ นอกจากท�ำให้เกิดมีเวียดนาม
เหนือขึ้นมาแล้ว ข้อตกลงในที่ประชุมเจนีวาเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๘ ยังให้กำ� เนิดแก่รฐั ใหม่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อีก ๓ รัฐ คือ ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐ
เวียดนามดังที่เรียกกันอย่างสามัญว่าเวียดนามใต้
ไม่ ต ้ อ งสงสั ย ในทั น ที ที่ รั ฐ เหล่ า นั้ น ตั้ ง ขึ้ น มา จี น
คอมมิวนิสต์ก็หมายหัวเอาเป็นเป้าหมายการขยาย
ตัวของตนในขั้นต่อไป(๓)
หมายความว่าบรรยากาศทางการเมืองเมื่อ
ต้นรัชกาลที่ ๙ นั้น ยังปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่ง
ความน่าสะพรึงกลัวของการถูกกลืนเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของอิทธิพลคอมมิวนิสต์อยู่วันยังค�่ำ หนทาง
เดียวที่จะอยู่รอดคือต้องดิ้นรนอย่างที่สุด(๘)
แต่ส�ำหรับเมืองไทยนั้น การที่เวียดนามเหนือ
เกิดขึ้นมา ประกอบกับการที่คอมมิวนิสต์โหมการ

158

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

โฆษณาชวนเชื่อภายในประเทศของตนเอง กับการ
ที่มีทหารเวียดมินห์เพ่นพ่าน คอยก่อเหตุอยู่ทางอีก
ฟากหนึ่งของชายแดนในภาคใต้ของลาว เป็นสาเหตุ
ที่น่าตระหนกตกใจอย่างจริงจัง ไทยไม่ใช่ประเทศ
เดียวทีห่ วาดกลัวการขยายตัวของคอมมิวนิสม์ แต่ถงึ
กระนัน้ ไทยก็เป็นประเทศเดียวในบรรดาไม่กปี่ ระเทศ
ในเอเชี ย ที่ ไ ด้ แ สดงความเด็ ด เดี่ ย วที่ จ ะยื น หยั ด
ต่อต้านด้วยวิธีร่วมกันป้องกันชาติอื่นๆ ส่วนใหญ่
ที่ต่างก็พากันตัวสั่นเพราะความกลัว กลับหันไปใช้
สร้างความปลอดภัยมัน่ คงให้ตนเอง ด้วยการประกาศ
ถือลัทธิวางตัวเป็นกลาง อาจเป็นไปได้ว่า คนไทย
นั้นเคยอยู่ในฐานะเป็นผู้เลือกก�ำหนดแนวด�ำเนิน
ชีวติ ของตนเองมาหลายศตวรรษเต็มที จึงได้บทเรียน
จนช�่ำชอง(๓)
คนในเมื อ งไทยสามารถมองสิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยใน
ประเทศเพื่อนบ้านออกในทันทีที่เห็น และเข้าใจ

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะใช้อุดมการณ์อันนุ่มนวลของ
นักประนีประนอมมาเป็นเครื่องก�ำจัดย่อมไม่ได้
แต่จ�ำเป็นต้องยืมมือของประเทศมหาอ�ำนาจใหม่
เข้ามาจัดการแทน (๑)
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีของ
ไทยในสมัยนัน้ (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒๐๖) ได้กล่าวปลุกใจคนไทยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับลัทธิ
คอมมิวนิสม์ที่ก�ำลังบ่อนท�ำลายความเชื่อมั่นของ
สถาบันหลักของเมืองไทยในสุนทรพจน์เรียกร้อง
ความเชื่อมั่นในโอกาสต่างๆ เช่น
“การที่จะคิดเอาว่าเรามีก�ำลังน้อย และเพราะ
ฉะนั้นจึงจะไม่มีใครเขาช่วยเราจึงจะต้องอยู่เฉยๆ
งอมืองอเท้าและปล่อยให้ชาติตกอยู่ในอันตราย
ตามยถากรรม เราจะท�ำอย่างนั้นก็ได้ เพราะหากท�ำ
อย่างนัน้ ในทีส่ ดุ เราก็ตายเหมือนกัน แต่เราจงมาตาย
เพราะสู้เถิด เราจะตายอย่างคนกล้า เพราะจะดีกว่า
ตายอย่างคนขลาด” (๖)
ต่อมาท่านได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการทาบทาม
ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเมืองไทย ทั้งยัง
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการเสด็จฯ ไปเยือนสหรัฐ
อเมริกาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อย่างแท้จริง
นอกจากท่านแล้ว ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ผู ้ เ ตื อ นให้ เ ราตระหนั ก ถึ ง ภั ย ของคอมมิ ว นิ ส ม์
ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและหัวหน้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เตรียมหมายก� ำหนดการ
ต่างๆ โดยเฉพาะที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมาย
ปลายทางในฐานะพันธมิตรผู้ยิ่งใหญ่ของไทย (๓)

มโนทัศน์ของ จอมพล สฤษดิ์

ในช่วงทศวรรษแรกของรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ.
๒๔๙๓-๒๕๐๓) นั้น ราชอาณาจักรไทยเพิ่งจะผ่าน
วิกฤติการณ์อันยากล�ำบากทั้งของภาครัฐและภาค
ประชาชน ซึ่งมีทั้งวิกฤติศรัทธาในฝ่ายปกครอง
วิกฤติทางเศรษฐกิจ และวิกฤติด้านความมั่นคง

(ซ้าย) จอมพล สฤษดิต์ รวจเยีย่ มราษฎรในชนบทเพือ่ วางนโยบาย
พัฒนาชนบทครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
(บน) จอมพล สฤษดิเ์ ข้าถึงจิตใจราษฎรในชนบทด้วยการใช้ชวี ติ
แบบติดดินและนอนเต๊นท์แทนการใช้บ้านรับรอง

ของบ้านเมือง ถาโถมเข้ามาพร้อมๆ กันจนคนไทย
แทบจะตั้งตัวไม่ติด ทั้งนี้เพราะ
๑. วิกฤติศรัทธาในฝ่ายปกครอง เริม่ ต้นมาตัง้
แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็น
คณะราษฎรยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ อันเป็นการ
ลดพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รัก
และหวงแหนของปวงชนชาวไทยมาหลายร้อยปี(๗)
แต่ทกี่ ระหน�ำ่ ซ�ำ้ เติมท�ำให้ศรัทธาในฝ่ายปกครอง
อันเปราะบางสั่นคลอนลงไปอีกก็คือวิกฤติการณ์
พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต
โดยกะทันหัน และศาลได้ตัดสินว่ารัฐบาลขณะนั้น
มีส่วนรู้เห็นด้วย(๗)
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(บน) จอมพล สฤษดิ์ถ่ายรูปที่ระลึกกับผู้แทนประเทศภาคี สปอ.
(SEATO) ที่เข้าเยี่ยมค�ำนับ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
(ขวา) จอมพล สฤษดิ์เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์
ทีส่ หรัฐอเมริกาและสามารถสร้างความไว้วางใจให้สหรัฐอเมริกา
เข้ามาเกื้อหนุนไทยอย่างสุดก�ำลัง

โดยศาลได้สรุปส�ำนวนคดีว่ามีพลเรือนในราช
ส�ำนัก ๓ คนสมคบคิดที่จะลอบปลงพระชนม์ด้วย
ความมุ่งหมายให้ทหารประจ�ำการเกลียดชังรัฐบาล
ในสมัยนัน้ ซึง่ ถูกกล่าวหาว่ามีสว่ นร่วมคิดก่อเหตุรา้ ย
โดยเข้ากับกลุ่มผู้ก่อการซึ่งมิใช่ทหารประจ�ำการ
เพราะทหารถูกปลูกฝังให้มคี วามจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาล รัฐบาล
ของคณะผูก้ อ่ การก็จะอยูร่ กั ษาอ�ำนาจได้โดยง่าย จาก
การที่รัฐบาลขณะนั้นเป็นรัฐบาลที่ผู้ก่อการต้องการ
โค่นล้มเพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากผู้น�ำขบวนการเสรี
ไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งฝ่ายผู้ก่อการ
เป็นปฏิปักษ์อยู่(๗)
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วิกฤติศรัทธาในฝ่ายปกครองยังท�ำให้เกิดความ
แตกแยกในรัฐบาลเองจากการที่ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได้น�ำราชอาณาจักรไทยเข้าสู่สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ โดยเป็นฝ่ายญี่ปุ่นเพราะคิดว่าฝ่ายอักษะ
ต้องชนะในสงครามอย่างแน่นอน จึงนับเป็นความ
ผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคณะผู้น�ำและ
นายกรัฐมนตรีของไทยในสมัยสงครามโลก(๘)
ความแตกแยกของข้าราชการระดับสูงในคณะ
รัฐบาลเห็นอย่างชัดเจนในช่วงสงครามนัน้ เมือ่ ม.ร.ว.
เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำสหรัฐ
อเมริ ก า ผู ้ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การประกาศสงคราม
ประกาศไม่ ขึ้ น กั บ รั ฐ บาลไทยในกรุ ง เทพฯ เป็ น
ผลให้ เ กิ ด ขบวนการเสรี ไ ทยในเวลาต่ อ มา แต่
ก็ได้ช่วยให้สหรัฐอเมริกาไม่เชื่อว่าคนไทยเต็มใจ
ที่จะอยู่ข้างญี่ปุ่นในสงครามนั้น และเราไม่ได้ตกเป็น
ฝ่ายแพ้สงครามไปด้วย(๗)
ความแตกร้าวของฝ่ายปกครองกัดกร่อนให้

คณะผู้บริหารประเทศไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เรื่อยมา เสถียรภาพทางการเมืองที่ผู้น�ำเมืองไทย
คิดว่ามีอยู่อย่างเต็มที่นั้นไม่มีเลย การเมืองของ
ไทยภายหลังสงครามโลกกลายเป็นเรื่องของการ
แสวงหาอ�ำนาจและผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้จึงมี
การท�ำรัฐประหารขึ้นหลายคราวหลังจากนั้น(๓)
๒. วิกฤติทางเศรษฐกิจ ช่วงก่อนและหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ นัน้ ระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปถูก
ท�ำลายด้วยสถานการณ์สงคราม การค้าขายของชาว
ยุโรปล่มสลายลงจากสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ ภาพ
ลวงตาจากอิทธิพลของญี่ปุ่นท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
ของเมืองไทยและที่อื่นๆ ในเอเชียเหมือนอยู่ในช่วง
สุญญากาศ สินค้าจากยุโรปและบริษัทต่างชาติถูก
ญี่ปุ่นปิดกิจการและการค้าขายภายในประเทศเกิด
ขาดแคลนและชะงักงันลง(๗)
รัฐบาลทหารของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
เข้าควบคุมสถานการณ์โดยการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินยิ มเพือ่ จ�ำกัดธุรกิจของชาวจีน แต่ในทางปฏิบตั ิ
ผู้น�ำคณะราษฎรกลับสนับสนุนการร่วมทุนระหว่าง
รัฐบาลกับธุรกิจเอกชน ท�ำให้พวกนักธุรกิจได้ผล
ประโยชน์ในทุกด้านครอบคลุมด้านเงินทุน และความ
คุม้ ครองทางการเมือง นักการเมืองและนายทหารชัน้
ผู้ใหญ่ได้ส่วนแบ่งจากผลก�ำไรเป็นรายได้เพื่อเอามา
สร้างความมั่นคงส่วนตัวและฐานเสียงทางการเมือง
นั ก การเมื อ งทางฝ่ า ยทหารมั ก จะใช้ อ� ำ นาจ
ที่พวกตนมีอยู่ผูกขาดธุรกิจ กดดันให้ผู้ประกอบ
การเอกชนต้องเชิญพวกนักการเมืองเหล่านี้มาเป็น
ที่ปรึกษา หรือเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท
นอกจากนี้ฝ่ายทหารยังสร้างเครือข่ายทางการค้า
กับนักธุรกิจชาวจีนเพื่อแลกเปลี่ยนที่ให้การอุปถัมภ์
ทางการเมืองอีกด้วย
ลั ท ธิ เ ศรษฐกิ จ ชาติ นิ ย มที่ มุ ่ ง หวั ง จะจ� ำ กั ด
บทบาทของธุ ร กิ จ โดยคนจี น ไม่ ส ามารถต้ า นทาน
พลวัตจากระบบเศรษฐกิจของกลไกตลาดได้

สมัยของเศรษฐกิจชาตินยิ มจึงมิได้ทำ� ให้ระบบ
ทุนนิยมโดยภาครัฐเข้ามาแทนทีธ่ รุ กิจเอกชนแต่กลับ
ใช้อำ� นาจเงินของพวกตนท�ำลายล้างศัตรูทางการเมือง
ของกลุ่มตนเสียเอง
ทั้ ง ยั ง เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ของการฉ้ อ ราษฎร์
บังหลวงในระบบราชการขนานใหญ่ซงึ่ บ่อนท�ำลาย
โครงสร้างทางสังคมของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นสาเหตุให้เกิดรัฐประหารและการเข้า
มามีบทบาทของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (๕)
การท�ำรัฐประหารของ จอมพล สฤษดิ์ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ จึงเกิดขึ้นในภาวะที่ยัง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีในระบบ
การเมือง แต่เป็นการท�ำรัฐประหารช่วยบ้านเมืองให้
พ้นจากรัฐบาลทีฉ่ อ้ ราษฎร์บงั หลวงและไม่ได้รบั ความ
นิยมจากประชาชนอีกต่อไป แต่มิใช่ระบบที่ไม่เป็น
ที่นิยมในเวลานั้น
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จอมพล สฤษดิไ์ ด้แถลงในทีป่ ระชุมคณะปฏิวตั ิ
ในการน�ำนโยบาย “ประชานิยม” มาใช้เพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนของคนทัง้ ประเทศ ในบรรดาแผนทีค่ ดิ
ขึน้ มีทงั้ การลดค่าไฟฟ้า ให้ใช้นำ�้ ประปาฟรี เปิดตลาด
นัดวันอาทิตย์ในเขตต่างๆ เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก
ลดค่าถ่านหุงต้มและน�ำ้ ตาล แม้แต่ลดราคากาแฟเย็น
ลดค่าโทรศัพท์ ลดค่าตั๋วรถรางและรถไฟ และลดค่า
เล่าเรียนเด็ก โดยจะท�ำอย่างรีบด่วนไม่สนว่าจะสิ้น
งบประมาณเพียงใด เพื่อปากท้องของประชาชน(๖)
คณะปฏิ วั ติ ป ระกาศที่ จ ะส่ ง เสริ ม และเรี ย ก
ความเชือ่ มัน่ กลับมาทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
เคารพสิทธิมนุษยชน และรับรองสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะผดุ ง ไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและ
อธิปไตยของชาติอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์
พระประมุข
มโนทัศน์ของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือ
การท�ำให้ประเทศไทยฟื้นตัวเร็วที่สุดจากยุคข้าว
ยากหมากแพง ปลดเปลือ้ งความทุกข์ยาก ปกป้อง
รักษาสถาบันอย่างที่สุด และจัดระเบียบการเมือง
การปกครองของไทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
สากล(๕)
รัฐบาลในยุคใหม่มีภาระต้องวางโครงการและ
ก�ำหนดแนวทางที่จะท�ำให้ประเทศทันสมัย ค�ำขวัญ
และวลีปลุกใจของ จอมพล สฤษดิ์ ซึ่งมีขึ้นอย่าง
สม�่ำเสมอทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และป้าย
โฆษณา ชี้น�ำความคิดเห็นของท่านว่าความเจริญ
รุ่งเรืองและความทันโลกทันเหตุการณ์เป็นทางไปสู่
สังคมอันมั่งคั่งของประชาชน ค�ำขวัญที่ว่า การกินดี
อยูด่ ี และมีงานท�ำเป็นพืน้ ฐานของความเจริญรุง่ เรือง
ของประชาคมโลกยุคใหม่
ค�ำขวัญสัน้ ๆ แต่กนิ ใจ ทีเ่ ข้าใจง่ายและดังติดหู
อยู่เสมอของ จอมพล สฤษดิ์ ที่ผู้เขียนยังจดจ�ำได้ดี
ตัง้ แต่เด็ก มีอาทิ “น�ำ้ ไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานท�ำ”
และ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เป็นต้น(๖)

(ซ้าย) จอมพล สฤษดิ์รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์รามาธิบดีจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวกับความดีความชอบของท่านต่อบ้านเมือง
(บน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยม จอมพล สฤษดิ์
เมื่อป่วยหนักขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

จอมพล สฤษดิ์ ผู้เติบโตมาจากภาคอีสานที่
แห้งแล้งทุรกันดาร ตระหนักดีว่ารัฐบาลของท่าน
จะต้องดูแลเอาใจใส่ความต้องการของคนในชนบท
อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะแสดงให้ราษฎรเห็นว่ารัฐบาล
และคณะปฏิวัติเข้าใจถึงปัญหาของชนชั้นรากหญ้า
และต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างจริงใจ ซึ่งผิด
กับรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มุ่งเน้น
ให้ความส�ำคัญแต่คนในเมืองหลวงและการปฏิวัติ
วัฒนธรรมไปสู่ความเป็นอารยะ ซึ่งสวนทางกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในชนบทห่างไกลความ
เจริญตามภูมิภาคต่างๆ
จอมพล สฤษดิย์ งั ได้สง่ เสริมความสามัคคีของ
คนในชาติและสร้างความเชือ่ มัน่ ด้วยการลงพืน้ ทีห่ า่ ง
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(บน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานสวดพระอภิธรรมศพ
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๖
(ขวา) จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีของไทย ใน พ.ศ.
๒๕๐๒-๐๖ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนเสด็จฯ ต่างประเทศ
ในรัชกาลที่ ๙

ไกลชนบทตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อแสดงความห่วงใย
ในสารทุกข์สุกดิบของราษฎรและเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่แท้จริงด้วยตาตนเอง น�ำไปสู่การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัย
ใหม่ของไทย
การเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
อย่างติดดินของ จอมพล สฤษดิ์ ซื้อใจชาวบ้าน
ร้านตลาดทุกหนแห่งที่ท่านเดินทางไป โดยแสดง
ถึงความอดทนต่อความยากล�ำบากและชีวิตที่ไม่มี
พิธีรีตองของท่าน เช่น การปฏิเสธที่จะพักแรมใน
บ้านพักรับรอง หากแต่เลือกที่จะกางเต๊นท์นอน
ไปเรื่อยๆ เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีปกครอง “ระบอบ
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พ่อขุน” ของผู้เป็นพ่อที่เอื้ออาทรต่อลูกด้วยความ
เห็นอกเห็นใจและไม่เลือกปฏิบัติ(๕)
จอมพล สฤษดิ์เชื่อว่าถนนหนทางและการ
คมนาคมทางบกเป็ น เส้ น ชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ ของ
ชาติ คู ่ ข นานไปกั บ ความส� ำ คั ญ ด้ า นความมั่ น คง
ของประเทศชาติ ท่านจึงได้สัญญาที่จะเพิ่มความ
พยายามเป็ น ๒ เท่ า ในการสร้ า งถนนเชื่ อ มโยง
กรุงเทพฯ กับภาคอีสานเพื่อยกระดับความเจริญสู่
ชนบทห่างไกล
แต่เนื่องจากการพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้อง
ใช้ปัจจัยด้านการเงินอันมหาศาล รัฐบาลจึงจ�ำ
ต้องแสวงหาเงินทุนช่วยเหลือและเงินกู้จากนานา
ประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และ
เนือ่ งจากความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ จอมพล สฤษดิ์
จึงหันไปหาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกส�ำหรับ
การสนับสนุนจากภายนอกเป็นหลัก(๕)

ภายหลังสงครามโลก ความสัมพันธ์อันใกล้
ชิ ด กั บ สหรั ฐ อเมริ ก ากระชั บ แน่ น ขึ้ น อี ก ใน พ.ศ.
๒๔๙๓ เมื่อสงครามเกาหลีระเบิดขึ้น สหรัฐอเมริกา
ตัดสินใจส่งกองทัพไปช่วยเกาหลีใต้ รัฐบาลไทย
ไม่รรี อทีจ่ ะส่งทหารไปช่วยสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มใจ
เช่นกัน(๘)
ความช่ ว ยเหลื อ ไทยทางการเงิ น และอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาพร้อมกับความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา ฯลฯ บนราก
ฐานแห่งความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน ดังเช่นในวันที่ ๑๗ ตุลา
คม ๒๔๙๓ หนึ่งวันก่อนที่ไทยจะส่งทหารไปช่วย
รบที่เกาหลี สหรัฐอเมริกาก็ได้เซ็นสัญญาให้ความ
ช่วยเหลือไทยทางด้านเศรษฐกิจและเทคนิคทันที(๕)
ในช่วงต้นรัชกาลที่ ๙ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศ
ก็จ�ำต้องปรับเปลี่ยนไปจากความจ�ำเป็นที่จะปรับปรุง
ประเทศให้ดีขึ้น มาเป็นความจ�ำเป็นในด้านความ
มัน่ คงเมือ่ การคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสม์เข้มข้นขึน้
อย่างมากในลาว กัมพูชา และเวียดนาม สถานการณ์
อันเปราะบางนี้ล้อมกรอบเมืองไทยไว้ทุกด้าน
ดังนั้น เมื่อแผนพัฒนาประเทศของ จอมพล
สฤษดิ์ เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือ
และเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น การพัฒนาประเทศของ
ไทยจึงได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญของปฏิบัติการตาม
นโยบายของสหรัฐอเมริกาในที่สุด(๕)
๓. วิกฤติด้านความมั่นคงของไทย ต่อมา
เมือ่ สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ ด้านการ
ทหารโดยจัดส่งอาวุธที่ทันสมัยและเข้ามาช่วยฝึก
กองทัพไทยด้านการรบสมัยใหม่ รัฐบาลไทยก็เกิด
ความมั่นใจในความมั่นคงยิ่งขึ้นจนถึงออกพระราช
บัญญัติต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
อันเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสม์และความตั้งใจอยู่ข้างคนอเมริกัน
ด้วยความเต็มใจ

ส�ำหรับสหรัฐอเมริกาแล้ว ยุทธศาสตร์ทตี่ อ้ ง
ท�ำให้ส�ำเร็จก็คือการจ�ำกัดการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสม์ทใี่ หญ่กว่าการเข้ามามีบทบาทในเมือง
ไทยเท่านั้น ตามทฤษฎีโดมิโนของสหรัฐอเมริกา
คือหากรัฐหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว รัฐอื่นๆ
ในภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วย (๓)
และเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงส�ำหรับสหรัฐ
อเมริกาในคาบสมุทรอินโดจีน รัฐบาลอเมริกันก็
ยิ่งให้ความส�ำคัญแก่ไทยมากขึ้นในการวางแผนเพื่อ
ต่อต้านอิทธิพลคอมมิวนิสม์ในภูมิภาคนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเขตนี้
ประเทศไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นตามล�ำดับ และยัง
คงปลอดภัยจากก�ำลังของผู้ก่อการร้ายรุนแรงที่เป็น
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คนไทยด้วยกันเอง หากมีความจ�ำเป็นทีส่ หรัฐอเมริกา
จะต้องขยายการเข้ามามีส่วนพัวพันทางทหารใน
อาเซียนแล้ว ประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางส�ำคัญ
ในการสร้างและสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลอเมริกันจึงพอใจกับการที่
รัฐบาลไทยขอร้องให้ช่วยเหลือทางด้านการเงินและ
การทหาร ซึ่งรัฐบาลอเมริกันเห็นว่าการช่วยเหลือ
นี้ เ ป็ น การยื น ยั น การเป็ น พั น ธมิ ต รที่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
กตัญญูอย่างมั่นคง และเพื่อให้ความต้องการของ
รัฐบาลไทยบรรลุผล สหรัฐอเมริกาก็จะสามารถใช้
อิทธิพลของตนในการวางแผนเพื่อให้โครงการของ
ไทยเหมาะสมกับเป้าหมายทางทหารของตนได้
ยิ่งรัฐบาลไทยหวาดผวากับอันตรายจากคอม
มิวนิสต์ภายในประเทศมากเท่าใด รัฐบาลไทยก็ยิ่ง
จะผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับแผนของสหรัฐอเมริกา
มากเท่านั้น
ต่อมาไม่นานสถานการณ์ก็เริ่มเขม็งเกรียวขึ้น
เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ในราชอาณาจักรลาวใน พ.ศ.
๒๕๐๓ (ปีเดียวกับที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ
สหรัฐอเมริกา - ผู้เขียน)
ในปีนั้นประธานาธิบดีเคนเนดี้ได้ส่งกองทหาร
นาวิกโยธินจ�ำนวนมากไปยังชายแดนหนองคาย ตรง
ข้ามเวียงจันทน์ และเมื่อวิกฤติการณ์เข้าขั้นวิกฤติ
จริงๆ ก็ปรากฏว่ามีทหารอเมริกันอยู่ในประเทศไทย
ถึ ง ๕,๐๐๐ นาย ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นั้ น แสดงให้ นั ก
ยุทธศาสตร์อเมริกันตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
การมีฐานทัพอเมริกันบนพื้นที่แถบตะเข็บชายแดน
ยามฉุกเฉิน(๕)
และเมื่ อ สถานการณ์ ใ นลาวเสื่ อ มทรามลง
เรื่ อ ยๆ ความกั ง วลของรั ฐ บาลไทยจึ ง กลายเป็ น
มุ่งตรงไปยังจังหวัดต่างๆ ทางชายแดนภาคอีสาน
และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือที่ประชิดอยู่ติดกับแนวชายแดนลาว โดยที่
ไม่ปรากฏว่าแผนพัฒนาที่วางไว้ส�ำหรับภาคอื่นๆ จะ
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เทียบได้เลย(๓)
นับจากนัน้ ประเทศไทยก็ยนิ ดีทจี่ ะเจริญรอย
ตามสหรัฐอเมริกาทีย่ อมผูกมัดอย่างเป็นทางการว่า
จะช่วยประเทศไทยในเรื่องความมั่นคงโดยอาศัย
ความตกลงจาก ๘ ประเทศ ป้องกันร่วมกันโดยมี
สหรัฐอเมริกาหนุนหลังองค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีชื่อว่า สปอ.
หรือ SEATO) จึงเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ (๓)
ใครจะเชื่อว่าในยุคนั้นกรุงเทพฯ ได้เขยิบขึ้น
มาเป็นเมืองหลวงระดับแนวหน้าของโลกเหมือน
กรุงบรัสเซลส์ในชั่วข้ามคืน เพราะ สปอ. มีสถานะ
ไม่ต่างกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(NATO) ในยุโรปซึ่งก็มีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
หนุนหลังอยู่เช่นกัน(๑)
ในเวลานัน้ ทัง้ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ
ภาคีสมาชิกทัง้ ๘ ประเทศ ต่างเชือ่ มัน่ ว่าเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จะต้องปลอดภัยจากการคุกคามของ
ลัทธิคอมมิวนิสม์อย่างแน่นอน
สหรัฐอเมริกาเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นต้องท�ำ
ความผูกมัดในเรื่องความมั่นคงกับไทย เพราะว่า
ประเทศไทยก็คือ สปอ. คนไทยจึงได้รับความช่วย
เหลือทางการทหารและงบประมาณเพิม่ ขึน้ โดยความ
ช่วยเหลือด้านการเงินและเทคนิคเพิ่มขึ้นจาก ๖.๕
ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๙๖ เป็น ๘.๘
ล้านเหรียญสหรัฐ และใน พ.ศ. ๒๔๙๗ เงินจ�ำนวน
นี้ก็พุ่งขึ้นเป็น ๓๖.๓ ล้านเหรียญสหรัฐ(๕)
นโยบายแบบพื้นๆ ของ จอมพล สฤษดิ์
มี อั น ต้ อ ง “โกอิ น เตอร์ ” ในบั ด ดล ก็ เ พราะ
แผนพั ฒ นาชนบทตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องท่ า นถู ก
สหรัฐอเมริกามองว่ามีมิติอันซับซ้อนพอจะท�ำให้
ประเทศไทยเติบโตเป็นฐานปฏิบัติการทางยุทธ
ศาสตร์ ที่ มี ส มรรถภาพแข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด ในเอเชี ย
และเป็นหัวหน้าคนในพื้นที่จัดการกับลัทธิอุบาทว์
ที่คุกคามโลกเสรี (๕)

การปรากฏพระองค์ ในต่างประเทศ
คือการแสดงจุดยืนของไทยในเวทีโลก

นโยบายท�ำเมืองไทยให้เป็น “ศูนย์กลาง” และ
ท�ำให้ “เมืองไทยมาก่อน” ด้วยการจัดตั้งกรุงเทพฯ
ให้เป็นส�ำนักงานใหญ่ขององค์การ สปอ. ส่งเสริม
ให้ไทยมีฐานะเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะยับยั้งการขยาย
ตัวของคอมมิวนิสม์และกลายเป็นเรื่องใหญ่ส�ำหรับ
ประเทศเล็ ก ๆ ที่ ต ้ อ งลุ ก ขึ้ น มาแสดงบทบาทให้
ชัดเจน(๑)
ในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายก
รั ฐ มนตรี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ก็ ยั ง ไม่ ถู ก ใจ
นักการเมืองตะวันตกมากนัก ฐานะของเมืองไทย
ที่ มี รั ฐ บาลทหารมาจากการปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารยั ง ดู
ขัดนัยน์ตาประเทศเจ้าอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่าง
สหรัฐอเมริกาและภาคีประเทศของ สปอ. เป็นอย่าง
มาก
แต่ราชอาณาจักรไทยที่มีสถาบันพระมหา
กษัตริย์อันเก่าแก่และเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
หลายร้อยปีจึงอาจท�ำให้เกิดศรัทธาโดยอัตโนมัติ
ในความเป็นกลาง และความมีอุดมการณ์ชัดเจน
ที่จะเป็นเจ้าภาพน�ำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคได้โดยมี
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นตัวชูนโยบาย
ด�ำรงเอกราชและปกป้องประชาธิปไตยได้อย่าง
น่าเชื่อถือที่สุด(๕)
ภายหลัง จอมพล สฤษดิ์ปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชก็ทรง
รับรองนายทหารระดับสูงชุดใหม่ผยู้ ดึ อ�ำนาจทางการ
เมื อ งแต่ ยั ง ขาดพื้ น ฐานอั น มั่ น คงในการปกครอง
ประเทศ
ตามพระราชหั ต ถเลขาที่ ท รงมี ถึ ง จอมพล
สฤษดิ์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความ
ภาพชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองขณะเสด็จฯ ต่าง
ประเทศอันเป็นพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในรัชกาลที่ ๙ ที่มี
ความหมายต่อประเทศชาติ
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หน้าปกหนังสือเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ ทีร่ วบรวม
ข้อมูลเชิงลึกไว้อย่างละเอียด (หนังสือหายากของสะสมส่วนตัว
ของ คุณไกรฤกษ์ นานา)

เชื่อพระราชหฤทัยในตัว จอมพล สฤษดิ์ และทรง
เร่งให้ทา่ นนายกรัฐมนตรีทำ� หน้าทีข่ องรัฐบาลให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จ
ในทางกลับกัน จอมพล สฤษดิ์ก็ได้ใช้ความไว้
วางพระราชหฤทัยเป็นเครือ่ งช่วยท�ำให้การรัฐประหาร
ของตนดูสมเหตุสมผลและเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น ทั้งนี้
เพราะการปฏิวัติอาจมองดูว่ายังมีรากฐานที่ไม่มั่นคง
นัก คณะรัฐประหารจึงตระหนักถึงความส�ำคัญทีต่ อ้ ง
หันไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารเพื่อการสนับสนุนและ
เพื่อความชอบธรรม
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ภายหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังการ
ท�ำรัฐประหาร คนไทยจึงเห็นว่ารัฐบาล
เกื้อหนุนให้พระมหากษัตริย์ทรงเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการเป็นสถาบันหลัก
และศูนย์รวมใจของคนในชาติและรัฐบาล
ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของ
ทหาร ต่อราชบัลลังก์ท่ามกลางสายตา
ประชาชน
พระราชพิธบี างอย่างทีถ่ กู ยกเลิกไป
ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกน�ำ
กลับมาอีกครัง้ เช่น พระราชพิธฉี ตั รมงคล
พิธพี ระราชทานธงชัยเฉลิมพลต่อกองทัพ
และการสาบานตนของกองทัพว่าจะจงรัก
ภักดีต่อราชบัลลังก์เป็นต้น(๕)
แต่จุดอ่อนของรัฐบาลก็คือ การที่
จอมพล สฤษดิไ์ ม่เป็นทีร่ จู้ กั ทางสังคมโดย
ชาติตะวันตก หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
บรรยายว่า จอมพล สฤษดิ์ไม่เป็นที่รู้จัก
ทางสังคมในด้านของประเทศตะวันตก
ท่านด้อยความรูท้ างภาษาอังกฤษ และมิใช่
เป็นคนนิ่มนวลแบบ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ด้วยเหตุนี้ จอมพล สฤษดิ์จึงตระหนักว่า
ตนอาจดูขาดวุฒิภาวะในสายตาชาวต่างชาติ
เพื่อจะลดปมด้อยของรัฐบาล คณะปฏิวัติของ
จอมพล สฤษดิ์จึงหันไปพึ่งพระบารมีของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาใน
ยุโรปตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ และรับสัง่ ได้หลายภาษา
อีกทัง้ ยังทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ที่มีพระจริยวัตรงดงาม(๕)
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มชื่อเสียงของประเทศ
จอมพล สฤษดิ์จึงได้จัดให้ทั้ง ๒ พระองค์เสด็จ
ประพาสประเทศต่างๆ การเสด็จฯ อย่างเป็นทางการ
ครั้ ง นั้ น ทรงกระท� ำ ในนามของประชาชนชาวไทย
รัฐบาลตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ตอ่ ประชากร

ในต่างประเทศก็จะท�ำให้นานาชาติสนใจในภาพลักษณ์
และท่าทีของเมืองไทยยิง่ ขึน้ และต่างชาติจะได้วพิ ากษ์
วิจารณ์รัฐบาลไทยว่าเป็นเผด็จการน้อยลง
โดยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๐๒ จอมพล สฤษดิไ์ ด้ถวายรายงานถึงภาพลักษณ์
ของพระองค์ที่จะทรงมีต่อไปในอนาคตดังนี้
“และความรักความนิยมในพระองค์นั้นใช่จะ
มีอยู่แต่เพียงภายในขอบเขตประเทศไทยเท่านั้น
ก็หามิได้ ชนชาวต่างประเทศก็นิยมสรรเสริญใน
พระราชบุคลิกภาพเป็นอย่างสูง ทูตานุทูตและผู้มี
เกียรติชาวต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานโอกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็น�ำพระเกียรติคุณไป
เผยแพร่จนเป็นที่ทราบกันมากหลายในนานาชาติ
ว่าประเทศไทยเคราะห์ดีที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ที่น่าเชิดชูบูชา ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อมั่นด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อมว่าการที่เสด็จประพาสต่างประเทศ
ในปีหน้านี้จะเป็นผลดีแก่ประเทศไทยในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศมากที่สุด” (๖)
ทว่า จุดหมายปลายทางของการเสด็จฯ ต่าง
ประเทศในรัชกาลที่ ๙ นัน้ มิได้เกิดขึน้ ในภาวะปกติ
แต่อย่างใด หากแต่อุบัติขึ้นโดยมีปัจจัยทางการ
เมืองเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดพระราชกรณียกิจพิเศษ
ขึ้น โดยมีกุศโลบายตั้งเมืองไทยเป็นศูนย์กลาง
ความน่าเชื่อถือประจ�ำภูมิภาคเป็นเรื่องใหญ่ (๔)
โดยประเทศแรกที่เสด็จฯ ไปเยือนใน พ.ศ.
๒๕๐๒ ได้แก่ประเทศที่ไม่มีชื่อเสียงว่าใกล้ชิดกับ
ราชอาณาจักรไทยมากนัก ก็คือ “เวียดนามใต้”
หากแต่เป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ถูกจับตามอง
และเป็นฐานเสียงของสหรัฐอเมริกาซึ่งแตกแยก
จากเวียดนามเหนือภายใต้การปกครองของลัทธิ
คอมมิวนิสม์ที่ไทยปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
ในปีเดียวกันนั้นยังได้เสด็จฯ ไปเยือนประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และพม่ า ที่ ยั ง สองจิ ต สองใจกั บ ลั ท ธิ

คอมมิวนิสม์แต่ยังเป็นพันธมิตรส�ำคัญที่สนับสนุน
ความร่วมมือกับ สปอ. อย่างหนักแน่น(๓)
เมื่อได้สร้างความมั่นใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ยังล่อแหลมต่อสถานการณ์การเมืองอันเปราะบาง
แล้ว ทางรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ จึงได้เตรียมการ
เสด็จฯ ไปเยือนสหรัฐอเมริกา พันธมิตรผูย้ งิ่ ใหญ่ของ
ไทยเป็นล�ำดับต่อไป(๕)
ท่ามกลางความวิตกกังวลของสถานการณ์ใน
กลุ่มอาเซียนที่เลวร้ายลงทุกขณะใน พ.ศ. ๒๕๐๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช คือ
ความหวังเดียวที่เหลืออยู่ผู้สามารถช่วยเมืองไทย
ให้เดินหน้าต่อไปได้(๑)
โปรดติดตามตอนที่ ๒ ในฉบับหน้า
ในตอน : ราชามั่นพระทัย เมืองไทยมั่นคง

เอกสารประกอบการค้นคว้า
(๑)

ไกรฤกษ์ นานา. บรรยายพิเศษเรื่อง “การเสด็จพระราช
ดำ�เนินเยือนต่างประเทศ เถลิงพระเกียรติรชั กาลที่ ๙
ในโลกตะวันตก” งานเทศกาลหนังสือของพ่อ ณ เอ็ม
ซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กทม. เมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๙.
(๒)
______. สยามในโลกสากล. บริษทั ส.เอเซียเพรส (1989)
จำ�กัด, ๒๕๕๙.
(๓)
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. เมืองไทยกับคึกฤทธิ์. สำ�นัก
พิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๐.
(๔)
“ชาวไทย” บรรณาธิการ. เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา.
สำ�นักพิมพ์แพร่พิทยา, ๒๕๐๓.
(๕)
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบ
เผด็จการ. มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙.
(๖)
ประมวลสุนทรพจน์ของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ.
๒๕๐๒-๒๕๐๔, พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
ณ วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ. ๒๕๐๗.
(๗)
สังขดิศ ดิศกุล, ม.ร.ว. ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ แผ่นดิน. อนุสรณ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
พ.ศ. ๒๕๔๖.
(๘)
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. ประชุมปาฐกถาและคำ�อภิปราย.
หจก. รวมสาส์น, ๒๕๐๙.
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๏ ออกค�ำสั่ง
รับค�ำสั่ง
อ้างระเบียบซึ่งไม่ใช่ระเบียบ
พระอาทิตย์สาดแสง
สู่โลก ผ่านบรรยากาศหลายชั้น
แต่ละชั้น รู้สึกนึกคิดได้เอง
คนอยู่ได้ด้วยคน
ด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างกัน---

“เหนียม”

