


บทคดัย่อ “ชีวติวยัเรียน” 
จากการผมไดเ้ขียนเร่ือง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” เขา้ระบบคิดดีไปแลว้นั้น ท าใหผ้มตอ้งการเขียนเร่ือง 

“ชีวิตวัยเรียน” เพ่ือใหต่้อเน่ืองและสอดคลอ้งกบั “ชีวิตในวัยเด็กของผม” โดยน าเร่ือง “ชีวิตวัยเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และฝึกหัดครู” จากเร่ือง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” และน าเร่ือง “ชีวิตวัยเรียนใน
โรงเรียนเพาะช่าง” จากเร่ือง “เพาะช่างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐” และน าเร่ือง “ชีวิตวัยเรียนในวทิยาลยัวิชา
การศึกษา ประสานมิตร” จากเร่ือง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔” มารวม
เล่มเป็น “ชีวิตวัยเรียน” และไดเ้ขียนเร่ือง “ชีวิตวัยเรียน : การศึกษานอกระบบ” กบั “ชีวิตวัยเรียนในคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ข้ึนใหม่ แลว้น ามารวมเล่มเป็น “ชีวติวัยเรียน” ไดส่้งมาใหเ้ขา้ระบบคิดดีเพื่อ
เผยแพร่ คิดวา่ผูอ่้านคงจะสนใจนะครับ 
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ค าปรารภ 
 จากการท่ีผมไดเ้ขียนเร่ือง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” ทาํเป็น ส.ค.ส.ส่งใหเ้พ่ือนพอ้งนอ้งพ่ี และเขียนเร่ือง 
“เพาะช่างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐” ส่งใหเ้พ่ือนเพาะช่างไดอ่้าน และยงัเขียนเร่ือง “วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔” ส่งใหอ้าจารยท่ี์เคยสอนผมและเพ่ือน ๆ ไดอ่้านกนั และยงัไดน้าํทั้ง
สามเร่ืองน้ีใหอ่้านทางออนไลน์หรือเป็นอีบุ๊กทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยลยัศรีนครินทรวิโรฒอีกดว้ย จากนั้นผม
ไดเ้ปล่ียนช่ือเร่ือง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” เป็น  “ชีวิตวัยเด็ก” ส่งใหเ้มพ็ทาํอีบุ๊กจาํหน่าย ล่าสุดผมคิดจะเขียน
อีบุ๊กเร่ือง “ชีวิตวัยเรียน” เพ่ือใหต่้อเน่ืองและสอดคลอ้งกบั “ชีวิตวัยเด็ก” ผมจึงนาํเร่ือง “ชีวิตวัยเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และฝึกหัดครู” จากเร่ือง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” เร่ือง “ชีวิตวัยเรียนใน
โรงเรียนเพาะช่าง” จากเร่ือง “เพาะช่างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐” เร่ือง “ชีวิตวัยเรียนในวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร”จากเร่ือง “วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔” นาํมารวมเล่มเป็น 
“ชีวิตวัยเรียน” และไดเ้ขียนเร่ือง “ชีวิตวัยเรียน : การศึกษานอกระบบ” กบั “ชีวิตวัยเรียนในคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ข้ึนใหม่ ไดส่้งใหเ้มพ็ทาํอีบุ๊กเพ่ือเผยแพร่ คิดวา่นกัอ่านอีบุ๊กคงจะสนใจนะครับ 
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สารบัญ 
นาํเร่ือง 
ชีวิตวยัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
ชีวิตวยัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ชีวิตวยัเรียนในโรงเรียนฝึกหดัครู 
ชีวิตวยัเรียนในโรงเรียนเพาะช่าง 
ชีวิตวยัเรียน : การศึกษานอกระบบ 

 สมคัรสอบชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา 
 เรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวิชาวดัประยรูวงศ ์
 เขา้ร่วมการอบรม อ.ศ.ร.ท่ีคุรุสภา 
 สอบคดัเลือกเขา้เรียนวทิยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
 เรียนและสอบนิติศาสตร์ (น.บ.) ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ชีวิตวยัเรียนในวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ภาคผนวกชีวิตวยัเรียนในวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ชีวิตวยัเรียนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภาคผนวกชีวิตวยัเรียนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชีวติวยัเรียน 
น าเร่ือง 
 ผมเป็นคนมีบุญคนหน่ึงท่ีพอ่แม่สนบัสนุนใหเ้รียนหนงัสือ เร่ิมจากไดเ้รียนในโรงเรียนประถมศึกษาเม่ือ
ปี พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๘ เรียนต่อโรงเรียนมธัยมศึกษาเม่ือปี พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๒ เรียนต่อท่ีโรงฝึกหดัครู
พระนครศรีอยธุยา เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๕ เรียนต่อท่ีโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๖-
๒๕๐๐ จากนั้นไดไ้ปสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรี ลพบุรี ๒ ปี ในช่วง ๒ ปีน้ีไดส้มคัรสอบประโยคเตรียม
อุดมศึกษา เรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวิชาวดัประยรูวงศ ์ เขา้ร่วมอบรม อ.ศ.ร.ท่ีคุรุสภา ไดเ้รียนและสอบ
นิติศาสตร์ (น.บ.) ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดไ้ปสอบคดัเลือกเขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
เม่ือสอบคดัเลือกไดแ้ลว้ไดล้าไปศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร เม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔ 
จากนั้นไดก้ลบัไปสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรี และวิทยาลยัวิชาการศึกษา พิษณุโลก ไดล้าไปศึกษาต่ออีกคร้ังท่ี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๖ จึงขอนาํ “ชีวิตวัยเรียน” มาเล่าสู่กนัฟัง 
 

ชีวิตวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
ผมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่ี โรงเรียนวัดเกาะ “โพธ์ิทองเพิม่พทิยาภูมิ” 

เป็นอาคารสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ใตถุ้นสูง อยูท่างทิศตะวนัตกของวดัเกาะ มี ครูทรง วสุนันท์ เป็นครูใหญ่  - 
ครูกมิท้อ (กมลา) เอีย่มเอก เป็นครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ผลการเรียนตํ่า  เพราะอ่าน“หนังสือแบบเรียน
เร็วใหม่” ไม่ค่อยออก คิดเลขคณิตไม่ค่อยได ้ พอข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ มี ครูทรง วสุนันท์ และ ครูเสงี่ยม 
ม่วงศรีจันทร์ เป็นครูประจาํชั้น ผลการเรียนดีข้ึน อ่านออกเขียนได ้ โดยเฉพาะหนงัสือ “นกกางเขน” คิดเลข
คณิตคล่องข้ึน เขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนดีข้ึน ทั้งยงัสอบไดท่ี้ ๑ ดว้ย  

        
อาคารเรียนโรงเรียนวดัเกาะ “โพธ์ิทองเพิม่พทิยาภูม”ิ อยู่ด้านหลังพระพุทธรูป ครูเสงี่ยม ม่วงศรีจันทร์ 



     
แบบเรียนช้ันประถมปีที ่๑ 

      
     แบบเรียนช้ันประถมปีที่ ๒          แบบเรียนนิทาน อสีป 

เม่ือข้ึนเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ มี ครูอเนก ชงกรานต์ทอง เป็นครูประจาํชั้น หนงัสือท่ีบงัคบัใหอ่้าน
คือ “แมวสีสวาท” และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ มี ครูสวัสดิ์ บุญยงั และ ครูบุญช่วย สมบุญ เป็นครูประจาํชั้น 
หนงัสือท่ีบงัคบัใหอ่้านคือ สังข์ทองตอนตีคล ี วิชาท่ีเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี ๑ - ๔ มี อ่านไทย อ่านเอาเร่ือง 
เขียนไทย คดัไทย เรียงความ เลขคณิต เลขคณิตคิดในใจ หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ขบัร้อง วาดเขียน การฝีมือ 
การทาํสวนครัว (ครูใหป้ลกูผกัหลงัโรงเรียน) ในช่วงท่ีผมเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ - ๔ ผมสอบไดท่ี้ ๑ ตลอด 

ครูใหท่้องอาขยาน และท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียนเป็นประจาํ และมีหนงัสืออ่านประกอบใหอ่้านดว้ย 
เท่าท่ีจาํได ้เช่น นิทานอสีป นิทานสุภาษิต สมบัติของผู้ดี ดอกสร้อยสุภาษิต ลูกสัตว์ต่างๆ เป็นตน้ 

โรงเรียนไม่มีหอ้งสมุด ผมชอบอ่านหนงัสือมาก ท่ีบา้นมีหนงัสือของพ่ีชายและหนงัสือเก่าในล้ินชกั ผม
คน้มาอ่านหมดทุกเล่ม ท่ีจาํไดเ้ล่มหน่ึงคือหนงัสือนายเถื่อนเป็นนายเมอืง ผมใชส้มุดท่ีใชแ้ลว้ของพ่ีชาย ซ่ึงมีท่ี
วา่งเหลืออยูบ่า้งมาใชใ้นการทาํแบบฝึกหดัต่างๆ 

โรงเรียนจะปิดเรียนในฤดูร้อน ฤดูไถนา ฤดูเก่ียวขา้ว เพราะส่วนใหญ่พอ่แม่ผูป้กครองเดก็ทาํนากนัเป็น
ส่วนใหญ่ ทาํใหผ้มไดมี้โอกาสไดฝึ้กไถนา ฝึกเก่ียวขา้วจนทาํไดดี้พอสมควรตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษา ตอน
พกัจากไถนาผมหดัอ่านภาษาองักฤษจากกระป๋องบุหร่ีของพอ่ในทุ่งนา เพ่ือเตรียมตวัเขา้เรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  



ชีวิตวัยเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 เม่ือผมเรียนสาํเร็จชั้นประถมปีท่ี ๔ แลว้ ไดส้มคัรเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมปีท่ี ๑ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๐ ท่ีโรง
มธัยมผอ่งพิทยา (เป็นโรงเรียนเอกชน) โดยใชศ้าลาการเปรียญของวดัเกาะเป็นท่ีเรียน เรียนถึงมธัยมปีท่ี ๓  
 ครูท่ีสอนในชั้นมธัยมศึกษา เท่าท่ีผมจาํไดมี้ ขุนพสิิษฐ์วรเวทย์ และ ครูสุเทพ ผ่องศรี เป็นครูใหญ่ 

 
ขุนพสิิษฐ์วรเวทย์ 

ครูท่ีสอนมี ครูโช พลายงาม สอน ม.๑ ครูบุญช่วย กิม๊ประพนัธ์ สอน ม.๒ ครูสุเทพ ผ่องศรี สอน
ภาษาองักฤษ และมีครูท่ีสอนบางวิชาอ่ืนอีกหลายท่าน เช่น ครูปลัง่ เตมิลาภ สอนเลขคณิต และเรขาคณิต ครู
จ าเรียง ช่างบรรจง ครูประสิทธ์ิ สุขเหลอื ครูสุวิทย์ รอดฤดี ครูทิพย์ ครูประยงค์ ครูชลอ ส่วนมากเป็นครูท่ีสาํเร็จ
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มาสอน และสอนไดดี้มาก และมีสอนพิเศษใหต้อนคํ่าดว้ย  วิชาท่ีเรียน มี อ่านไทย อ่านเอา
เร่ือง เขียนไทย คดัไทย เรียงความ ไวยากรณ์ไทย เลขคณิต เลขคณิตคิดในใจ เรขาคณิต อ่านองักฤษ เขียนองักฤษ 
คดัองักฤษ ไวยากรณ์องักฤษ หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ภมิูศาสตร์และประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วาดเขียน 
ผมเรียนวิชาต่างๆไดเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนดีพอสมควร ทาํใหส้อบไล่ไดท่ี้ ๑ บ่อยๆ สาํหรับหนงัสือบงัคบัท่ีเรียนใน
ชั้น ม.๑ คือ สังข์ทอง ตอนเลอืกคู่ ม.๒ คือ รามเกยีรติ์ ตอนกมุภกรรณ และ ม.๓ คือ พระอภัยมณีเมื่อครองเมือง
ผลกึ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปแลว้ 

   
หนังสืออ่านช้ันมัธยมปีที่ ๓ 



 ตอนผมเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนมธัยมผอ่งพิทยานั้น ครูสุเทพ ผ่องศรี ไดจ้ดักิจกรรมพาลกูเสือ
เดินทางไกลไปจงัหวดัลพบุรี โดยพกัแรมกลางทางท่ีศาลาการเปรียญวดับ่อเงิน อาํเภอเมืองลพบุรี รุ่งเชา้เดินทาง
ต่อไปจงัหวดัลพบุรีพกัท่ีศาลาการเปรียญวดัเชิงท่า ไดน้ัง่รถยนตไ์ปเท่ียวชมเขาพระงาม พระพทุธบาทสระบุรี 
พระนารายณ์ราชนิเวศน ์ศาลพระกาฬ และพระปรางคส์ามยอดดว้ย 
 ผมจะพบัเส้ือกางเกงท่ีซกัแลว้นาํไปวางไวใ้ตท่ี้นอนเพ่ือใหเ้รียบ ใชแ้ต่งตวัไปโรงเรียน เพราะท่ีบา้นยงั
ไม่มีเตารีดใช ้

 ตอนพกักลางวนักก็ลบัมาทานอาหารกลางวนัท่ีบา้น เพราะโรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น ทางโรงเรียนอนุญาตให้
นกัเรียนกลบัไปทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นได ้ นอกจากในฤดูนํ้าหลากกน็าํอาหารใส่ปินโตไปทานกลางวนั มีพอ่
ใหญ่ (ตา) หรือ พอ่ แม่ พายเรือไปส่งตอนเชา้ และไปรับตอนเยน็ 

 ตอนเรียนชั้นประถมศึกษา วนัหน่ึงทางการจดัฉีดวคัซีนใหน้กัเรียน ผมวิ่งหนีและร้องใหไ้ม่ยอมใหฉี้ด
ยา เดือดร้อนครูตอ้งปลอบโยนใหย้อมฉีดยา ทาํใหผ้มกลวัฉีดยาตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
 ผมใชจุ้ดตะเกียงเพ่ืออ่านหนงัสือหรือทาํการบา้นตอนกลางคืน ตอนเชา้มืดแม่จะปลุกผมใหต่ื้นข้ึนมา
อ่านหนงัสือบ่อยๆ ในสมยันั้นยงัไม่มีไฟฟ้าใชจึ้งใชจุ้ดตะเกียง ไม่มีวิทยฟัุง ไม่มีโทรทศัน์ใหดู้ 
 

ชีวิตวัยเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครู 
 เม่ือผมเรียนสาํเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๓ (ม.๓ ปัจจุบนัคือ ม.๑) ทางแผนกศึกษาธิการจงัหวดัอ่างทองประกาศ
รับสมคัรนกัเรียนท่ีสาํเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๓ ไปเรียนต่อหลกัสูตรประโยคครูประกาศนียบตัรจงัหวดั (ว.) ท่ีโรงเรียน
ฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยา ผมไดไ้ปสมคัรและไดรั้บการคดัเลือกไปเรียนในปีการศึกษา ๒๔๙๓ 

ผมเร่ิมใชแ้ปรงสีฟันและยาสีฟันเป็นเพราะเคยแต่ใชน้ิ้วมือถฟัูน ใชช้อ้นสอ้มเป็นในการรับประทาน
อาหารเพราะเคยแต่ใชมื้อเปิบขา้ว เน่ืองจากเป็นโรงเรียนกินนอนหรือโรงเรียนประจาํทางโรงเรียนแจง้ใหท้ราบ
ก่อนเขา้รายงานตวัวา่ตอ้งเตรียมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และชอ้นสอ้มไปดว้ย ถึงแมไ้ดช่ื้อวา่เป็น “โรงเรียนกินนอน” 
มิใช่วา่ให ้“กิน” กบั “นอน” ทางโรงเรียนเรียนใหท้าํแปลงผกั ขนฟืนจากท่านํ้ามาโรงครัว (สมยันั้นใชฟื้นหุงขา้ว
ทาํกบัขา้วเล้ียงนกัเรียน) หวดหญา้ในสนามหญา้ (ยงัไม่มีเคร่ืองตดัหญา้) ทาํหนา้ท่ีเวรอยา่งหน่ึงคือเบิกเงินจาก
ครูใหญ่ตอนเชา้มืดไปจ่ายตลาดกบั ครูทองเจือ บูรณปัทมะ ทาํหนา้ท่ีจ่ายเงินและจดรายการจ่ายเงินมาทาํบญัชีส่ง
ครูใหญ่ 

 ผมเขา้เรียนในโรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยาเม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนประจาํ มี อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน เป็นครูใหญ่ มี อาจารย์สุรพล แย้มศรี เป็นผูช่้วยครูใหญ่ มีครู
ทั้งหมด ๑๓ ท่าน คือ ครูสนิท ไชยรัตน ครูบุญมาก สาระเกษตริน ครูสมัย ทิพย์ธารา ครูชวลิต บุญญฤทธ์ิ ครู
นิกร นนทวงษ์ ครูอุระ แก้วไชโย ครูเชวง แก้วไชโย ครูเสริม ป้อมรุ่ง ครูประชุมพล พานิชเจริญ ครูอุตดม 



กระแสร์ฉัตร ครูจ านงค์ เพญ็สิริกลุ หมอประจวบ ทองเกดิ ครูทวี สุนทรา (ครูแตร) และ ครูทองเจือ บูรณปัทมะ 
(แม่บา้น)  

วิชาท่ีเรียนมีวิชาครู สอนโดย อาจารย์สุรพล แย้มศรี เลขคณิต สอนโดย ครูเชวง แก้วไชโย เขียนไทย 
แต่งไทย ยอ่ไทย อ่านไทย คดัไทย สอนโดย ครูนิกร นนทวงษ์ อ่านองักฤษ ไวยากรณ์องักฤษ แปลองักฤษ เขียน
องักฤษ คดัองักฤษ สอนโดย ครูอุระ แก้วไชโย หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สอนโดย 
ครูอุตดม กระแสร์ฉัตร การฝีมือ วาดเขียน สอนโดย ครูจ านงค์ เพญ็สิริกลุ ภาพกระดานดาํ ขบัร้อง เกษตรกรรม 
สอนโดย ครูชวลติ บุญฤทธ์ิ ลกูเสือ พลศึกษา สอนโดย ครูบุญเสริม ป้อมรุ่ง 
 

   
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน  ครูสนิท ไชยรัตน     ครูสมัย ทิพย์ธารา 
 

     
  ครูบุญมาก สาระเกษตริน      ครูนิกร นนทวงศ์  ครูเสริม ป้อมรุ่ง 
 



 ผมเรียนสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประโยคครูประกาศนียบตัรจงัหวดั (ว.) เวลา ๒ ปี สอบปีท่ี ๑ ได ้
๘๔.๘๙ % สอบปีท่ี ๒ ได ้๘๘.๒๐ % ไดรั้บ“ประกาศนียบัตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด” 

 
Transcript ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด 



 
ประกาศนียบัตรประโยคครูประกาศนียบัตรจงัหวัด 

 

 โรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยาในช่วงท่ีผมเขา้เรียนระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๕ นั้นมีอาคาร
เรียน ๒ ชั้น ๑ หลงั เรือนนอน ๓ หลงั (เรือนนอน ก.เรือนนอน ข. และเรือนนอน ค.)โรงอาหาร ๑ หลงั โรงครัว 
๑ หลงั บา้นพกัครูราว ๕ หลงั (เท่าท่ีจาํได)้ 
 

  
อาคารเรียน ๒ ช้ัน ด้านหน้าและด้านหลงั 

 กิจกรรมท่ีทาํในแต่ละวนั ต่ืนนอนราว ๕.๓๐ น. เม่ือทาํธุระส่วนตวัแลว้ ครูเสริม ป้อมรุ่ง ใหท้าํกาย
บริหาร จากนั้นกช่็วยกนัหวดหญา้ท่ีสนามหนา้โรงเรียน แลว้ไปอาบนํ้าท่ีคลองเมือง ถา้คลองเมืองนํ้าแหง้ 
(เพราะมีนํ้าข้ึนนํ้าลง) กเ็ดินไปอาบนํ้าท่ีริมแม่นํ้าเจา้พระยา (ใตต้ลาดหวัแหลม) สมยันั้นยงัไม่มีนํ้าประปาใช ้



คนงานตอ้งหาบนํ้ามาใส่โอ่งไวส้าํหรับด่ืมกินและทาํอาหาร เวลา ๗.๓๐ น.ทานอาหารเชา้ท่ีโรงอาหาร เป็น
ขา้วตม้กบั อาทิ ถัว่ลิสงคัว่ ไขเจียว ผดัผกักาด ปลาทูเคม็ เตา้หูย้ี้  บางวนัเป็นขา้วตม้เคร่ือง เวลา ๘.๓๐ น.เขา้แถว
เคารพธงชาติแลว้ครูใหญ่อบรมทุกวนัก่อนเขา้หอ้งเรียน เช่นใหข้ยนั ประหยดั จากนั้นเขา้หอ้งเรียน เวลา ๑๑.๓๐ 
น.พกัรับประทานอาหารกลางวนั ตอนบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.เขา้หอ้งเรียน เลิกเรียนเวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทาํแปลงผกั
แลว้ไปอาบนํ้า เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเยน็ เวลา ๑๙.๐๐ น.เขา้หอ้งเรียนตามลาํพงั เช่นทาํการบา้น 
ทบทวนวิชาท่ีเรียน เวลา ๒๑.๐๐ น.เขา้นอน 

เม่ือผมเรียนชั้น ว.๑ ไดอ้อกฝึกสอนท่ีโรงเรียนเกียรติกลุ (ใชศ้าลาการเปรียญของวดัตึกเป็นหอ้งเรียน) 
เป็นเวลา ๑ เดือน ผมกบั สมพงษ์ อาจมังกร สอนชั้น ป.๒ วิชาท่ีผมสอนคือ สุขศึกษา หนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม 
ธรรมชาติศึกษา การฝีมือ การงาน (การทาํสวน)  

เม่ือเรียนชั้นครู ว.๒ ไดอ้อกฝึกสอนท่ีโรงเรียนวดักษตัราธิราช เป็นเวลา ๑ เดือนเช่นกนั ผมกบั บุญชู 
เอมอิม่ สอนชั้น ป.๒ ผมสอนอ่านไทย ทางโรงเรียนจ่ายเบ้ียเล้ียงใหอ้าทิตยล์ะ ๖.๐๐ บาทบา้ง ๗.๒๐ บาทบา้ง 
๘.๔๐ บาทบา้ง ซ้ือก๋วยเต๋ียวเรือชามละ ๕๐ สตางค ์ค่าเรือจา้งไปกลบั ๕๐ สตางค ์ 

          
      ฝึกสอนที่โรงเรียนวัดกษัตราธิราช  เพือ่นร่วมฝึกสอนที่โรงเรียนวัดกษัตริยาธิราช 

เม่ือเรียนครูมลู (ป.) ออกฝึกสอนท่ีโรงเรียนวดัพนมยงค ์ เป็นเวลา ๑ เดือนเช่นกนั จาํไม่ไดว้า่เพ่ือนท่ี
สอนชั้นเดียวกนัช่ืออะไร ไดส้อนวิชา เลขคณิต ธรรมชาติ และพลศึกษา  

    
ฝึกสอนที่โรงเรียนวัดพนมยงค์  คณะครูและเพือ่นร่วมฝึกสอน ร.ร.วัดพนมยงค์ 



 
สมุดบันทึก 

วนัท่ีไปรายงานตวั ลุงม้วน อนุสุวรรณ ไปส่ง สัมฤทธ์ิ อนุสุวรรณกบัผม โดยเดินเทา้ออกจากบา้นแต่เชา้
มืดไปลงเรือโดยสารท่ีหนา้ตลาดตวัจงัหวดัอ่างทอง ไปยงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ค่าเรือ ๑ บาท) เม่ือไปถึง
ตลาดหวัแหลม  แวะทานอาหารกลางวนั ลุงสัง่ก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่ราดหนา้มาใหท้านเป็นคร้ังแรกท่ีไดท้าน แลว้
แวะซ้ืออุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองใชต่้างๆท่ีทางโรงเรียนกาํหนดให ้ โดยลุงมว้นเมตตาจ่ายเงินใหก่้อน เช่น 
สมุดปกแขง็คร่ึงโหล ๑๓.๕๐ บาท สมุดปกอ่อน ๑ โหลคร่ึง ๙ บาท ชอ้นสอ้ม ๓ บาท แปรงสีฟัน ๑.๕๐ บาท ยา
สีฟัน ๑ บาท รองเทา้ ๑๒ บาท ถุงเทา้ ๖ บาท (เป็นคร้ังแรกท่ีใชช้อ้นสอ้ม แปรงสีฟันและรองเทา้) ขนัตกันํ้า ๑ 
บาท สะบู่ ๕๐ สตางค ์เส้ือ ๑๐ บาท ผา้เช็ดตวั ๙ บาท มีด ๑๐ บาท (ใชห้วดหญา้) จอบ ๖.๗๕ บาท (ใชท้าํแปลง
เกษตร) กรรไกร ๒ บาท (ใชท้าํการฝีมือ) กระตัง๋ ๖ บาท กญุแจ ๖ บาท เตารีด ๑๐ บาท ตดัผม ๑.๕๐ บาท  



   
บัญชีรายรับรายจ่ายช่วงที่เรียน ร.ร.ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๔ 

 
 

ทางโรงเรียนไม่ใหน้กัเรียนเกบ็เงินท่ีไดรั้บจากทางบา้นไวใ้ชจ่้ายท่ีจาํเป็น ตอ้งนาํไปฝากครูใหญ่ไวทุ้ก
คน เม่ือจะใชซ้ื้อส่ิงของกไ็ปเบิกมาซ้ือ ดงับญัชีท่ีผมทาํไวเ้ม่ือ ปี ๒๔๙๓-๒๔๙๔ 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ผมไดไ้ปสมคัรคดัเลือกเรียน หลกัสูตรประโคครูมูล (ป.) ท่ีแผนกศึกษาธิการจงัหวดั
อ่างทอง และไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ปเรียนท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยาอีก ๑ ปี ครูสนิท ไชรัตน เป็น
ครูประจาํชั้น 



 

เพือ่นร่วมช้ันครูมูลกบัครูสนิท ไชยรัตน ครูประจ าช้ัน 
 

วิชาท่ีเรียนหลกัสูตรประโยคครูมลู อาทิ หลกัการศึกษา สอนโดย อาจารย์สุรพล แย้มศรี หลกัการสอน 
สอนโดย ครูสนิท ไชยรัตน จิตวิทยา และขบัร้อง สอนโดย ครูบุญมาก สาระเกษตริน วิธีสอนภาษาไทย สอน
โดย ครูนิกร นนทวงษ์ วิธีสอนคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูเชวง แก้วไชโย วิธีสอนประวติัศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สอน
โดย ครูประชุมพล พานิชเจริญ วิธีสอนวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูสมัย ทิพย์ธารา วิธีสอนสุขศึกษา สอนโดย 
หมอประจวบ ทองเกดิ และวิชาหลกัสูตรชั้นประถม สอนโดย ครูสนิทไชยรัตน การฝีมือ สอนโดย ครูจ านงค์ 
เพญ็สิริกลุ พลศึกษา สอนโดย ครูบุญเสริม ป้อมรุ่ง 

 



 
ผลการเรียนช้ันฝึกหัดครูมูลภาคต้นและภาคกลาง 



 
Transcript ประโยคครูมูล 



 
ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล 

และในปีน้ี หมอประจวบ ทองเกดิ ใหผ้มดูแลหอ้งพยาบาล โดยพกันอนในหอ้งพยาบาล มีหนา้ท่ีจ่ายยา
ประจาํบา้นใหเ้พื่อนนกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย ของมีคมบาด และช่วยพาเพื่อนท่ี
ป่วยไปโรงพยาบาล เป็นตน้ นอกจากน้ีหมอประจวบไดส้อนการฉีดยา การคดัเลือดเม่ือถกูของมีคมบาด และ
การพนัแผล เป็นตน้ 
 กจิกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีหลากหลาย อาทิ การฟังเทศน์ มีคร้ังหน่ึง พระกติติ
ญาณมุนี วดักวิศราราม จ.ลพบุรี เทศน์เร่ือง “หนา้ท่ีครูและคนท่ีสมบูรณ์” ทางโรงเรียนใหน้กัเรียนเรียงความ
เร่ืองน้ีส่งเขา้ประกวด ผมจึงเขียนเรียงความเร่ืองน้ีส่งเขา้ประกวดและไดร้างวลัเป็นหนงัสือ ๑ เล่ม รู้สึกภูมิใจมาก 

นอกจากน้ีไดฟั้งพระภิกษุจากวดัศาลาปนูเทศน์เร่ือง “ความหมยของศีลธรรม” พระภิกษุวดัหนา้พระเมรุเทศน์
เร่ือง “เร่ืองของครู เป็นผูรู้้ ฯลฯ” เป็นตน้ 

 กิจกรรมอ่ืน ๆ มีหลากหลาย อาทิ การฉายภาพน่ิงใหน้กัเรียนดู โดยมีครูผลดัเปล่ียนหมุนเวียนบรรยาย
ใหฟั้งประกอบดว้ย การทาํแปลงผกั การตอนไก่ ฟังการบรรยายของครู เช่น ครูใหญ่ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน บรรยาย
เร่ือง “การอบรมวฒันธรรมนกัเรียน” ครูสนิท ไชยรัตน บรรยายเร่ือง “การบวชนาค”  ครูเชวง แก้วไชโย บรรยาย
เร่ือง “การบวชหญิง” ครูสมัย ทิพย์ธารา สาธิตการสอนวิชาธรรมชาติ เร่ือง “นํ้าร้อนกบัไอนํ้าเดือด” ครูบุญมาก 
สาระเกษตริน บรรยายเร่ือง “การมีครอบครัว” และเร่ือง “วนัมาฆบูชา” ครูจ านงค์ เพญ็สิริกลุ บรรยายเร่ือง “การ
สงคราม” หมอประจวบ ทองเกดิ บรรยายเร่ือง “โรคมาเลเรีย” ครูอุระ แก้วไชโย บรรยายเร่ือง “ความเพียร” ฯลฯ 



 ครูเชวง แก้วไชโย พาไปศึกษานอกสถานท่ีท่ีโรงเรียนสตรีฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยา ไดช้มหอ้งสมุด 
หอ้งธรรมชาติ หอ้งรับแขก เป็นตน้  

ครูแต่ละท่านไดส้อนสอนพิเศษใหบ่้อยมาก และไดไ้ปบาํเพญ็ประโยชน์ลกูเสือท่ีหนา้วดัมงคลบพิตร 
ช่วยถางหญา้ท่ีวดัวรโพธ์ิ (เป็นวดัท่ีอยูติ่ดกบัโรงเรียน) และช่วยกนัทาํพวงมาลา แลว้นาํถวายบงัคมพระปิย
มหาราชท่ีวงัจนัทเกษม เป็นตน้ 

ทางโรงเรียนจดัพานกัเรียนไปทศันศึกษาจงัหวดัสระบุรีและจงัหวดันครนายกในช่วงปิดเทอมเดือน
ธนัวาคม ๒๕๙๓ (ช่วงท่ีเรียนหลกัสูตรครู ว.) ไดไ้ปชมพระพทุธฉาย จงัหวดัสระบุรี และนํ้าตก จงัหวดั
นครนายก 

 
ลงเล่นน ้าตก 

ทางโรงเรียนจดัใหล้กูเสือเดินทางไกลไปพกัแรมดว้ย คือเม่ือวนัท่ี ๔-๕ กมุภาพนัธ์.๒๔๙๔ (ช่วงท่ีเรียน
หลกัสูตรครู ว.) เดินทางไกลไปกลบัตามทางรถไฟไปอาํเภอบางปะอิน ไดเ้ขา้ชม พระทีน่ั่งเวหาศน์จ ารูญ ภายใน
พระราชวังบางปะอนิ ซ่ึงสร้างในสมยัรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

   



ทางโรงเรียนไดพ้าไปทศันศึกษาท่ีกรุงเทพฯ และบางแสน จ.ชลบุรีเม่ือวนัท่ี ๒-๔ ธนัวาคม ๒๔๙๔ โดย
มีครูสนิท ไชยรัตน ครูชวลติ บุญญฤทธ์ ครูประชุมพล พานิชเจริญ หมอประจวบ ทองเกดิ เป็นผูค้วบคุมดูแล 
พกัท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูพระนคร อยูห่ลงักระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ขา้ชมโรงงานทาํเบียร์ไทย โรงพิมพพ์ิมพไ์ทย-
สยามสมยั และไดไ้ปเท่ียวทะเล หาดบางแสน จ.ชลบุรี ไดล้งเล่นนํ้าทะเลท่ีหาดบางแสนเป็นคร้ังแรก จากนั้นครู
ผูค้วบคุมไดอ้นุญาตใหน้กัเรียนแยกยา้ยกนักลบับา้นไดต้ามอิสระ ไม่ตอ้งกลบัโรงเรียน เพราะเป็นช่วงปิดเทอม 
ผมกบัเพ่ือน ๆ ท่ีมีบา้นอยูอ่าํเภอวิเศษไชยชาญ อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ไดโ้ดยสารเรือเมลท่ี์ท่าเตียนกลบั
บา้น 

 
ชมโรงงานท าเบียร์ไทย      ชมโรงพมิพ์พมิพ์ไทย-สยามสมัย 

   
  ชายทะเลบางแสน     ลงเล่นน ้าที่บางแสน เดินทางโดยรถไฟ 

 

วนัท่ี ๑๓-๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๖ (ช่วงท่ีเรียนหลกัสูตรครูมลู) เดินทางไกลไปพกัแรมท่ีวดัในตาํบลหวั
เวียง อาํเภอเสนา ริมแม่นํ้านอ้ย โดยขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาทางเรือจา้งท่ีหนา้กรมทหาร แลว้เดินลดัทุ่งนาไปพกั
รับประทานอาหารกลางวนักนัท่ีวดัแห่งหน่ึง แลว้เดินทางต่อไปถึงวดัท่ีพกัราวบ่าย ๓ โมง ตอนกลางคืนมีการ
แสดงรอบกองไฟของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีทั้ง ละคร ลิเก โขน และร้องเพลง รุ่งข้ึนเดินทางกลบัราว ๑๐.๐๐ 
น. มาขา้มเรือจา้งท่ีอาํเภอบางบาล ผา่นภเูขาทอง ถึงโรงเรียนราว ๑๕.๓๐ น. 



กิจกรรมอีกอยา่งหน่ึงท่ีจดัทุกปี คือการแข่งขนักีฬานกัเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จดัท่ีวงัจนัท
เกษมบา้ง สนามโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยับา้ง มีทั้งกรีฑา (วิ่ง พุง่แหลน ทุ่มนํ้าหนกั ฯลฯ) ฟุตบอล บาสเกตบอล 
ฯลฯ ทางโรงเรียนไดส่้งนกักีฬาเขา้แข่งขนัทุกคร้ัง และมีกองเชียร์ดว้ย 

 
กองเชียร์ของโรงเรียน 

 

   
ภาพถ่ายในช่วงที่เรียนร.ร.ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

 



     
หลงัอาคารเรียน ๒ ช้ัน 

     
  แต่งตัวลูกเสือ   กบัเพือ่นร่วมช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผมเร่ิมบนัทึกกิจวตัรประจาํวนัระหวา่งท่ีเรียนในโรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยาลงในสมุดบนัทึก 
ช่วงแรกในปี พ.ศ.๒๔๙๕ บนัทึกเพียงสั้น ๆ ต่อมาข้ึนปีใหม่ พ.ศ.๒๕๙๖ ไดซ้ื้อสมุดบนัทึก (Diary) มาเล่ม
หน่ึง ไดบ้นัทึกทุกวนั วนัละหนา้ 

 
บันทึกประจ าวนัในสมุดบันทึก 



 
บันทึกการเดินทางไกลไปพกัแรมที่อ าเภอเสนาในสมุดบันทึก (Diary) 

 



 
บันทึกประจ าวนัในสมุดบันทึก (Diary) 



1 

 

ชีวติวยัเรียนในโรงเรียนเพาะช่าง 
 ผมเขา้เรียนโรงเรียนเพาะช่าง หลกัสูตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) เม่ือปีการศึกษา 
๒๔๙๖ และส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประโยคครูมธัยมการช่าง (ป.ม.ช.) เม่ือปีการศึกษา ๒๕๐๐ แต่
ละปีมีการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ออกไปเขียนภาพนอกสถานท่ี จดัทศัน
ศึกษาโบราณวตัถุสถานในจงัหวดัต่างๆ จดัแสดงศิลปหตัถกรรม จดังานร่วมกบัโรงเรียนอาชีวศึกษา 
และทางโรงเรียนยงัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการจดังานนกัเรียนข้ึน คณะกรรมการจดังานนกัเรียนใน
แต่ละปีไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่” เพื่อแจกจ่ายอาจารยแ์ละนกัเรียนทุกคน 
ในเล่มมีภาพอาจารยแ์ละคณะกรรมการจดังานนกัเรียน มีรายช่ือนกัเรียนทั้งหมด มีบทความ สารคดี 
เร่ืองสั้นและกวี เป็นตน้ ผมจึงขอน ามาเล่าเร่ืองเก่าเหล่าน้ีตามล าดบัไป 
 
ปีการศึกษา ๒๔๙๖ 
 ปีการศึกษา ๒๔๙๖ น้ี เป็นปีท่ีผมเขา้เรียนชั้น ป.ป.ช. ปีท่ี ๑ มี หลวงกวจีรรยาวโิรจน์ เป็น
อาจารยใ์หญ่ หลวงนนทพทิยพลิาศ เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ และเป็นอาจารยผ์ูป้กครอง อาจารย์จติร 
บัวบุศย์ เป็นหวัหนา้แผนกการศึกษา อาจารย์ติว๋ จรีเศรษฐ์ เป็นหวัหนา้แผนกการคา้ และเป็น
อาจารยป์ระจ าชั้นของผมคือ ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ ค.ดว้ย 

    



2 

 

ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ น้ี โรงเรียนเพาะช่างมีอาจารยแ์ละขา้ราชการ ๕๐ ท่าน นกัเรียน ๔๗๙ คน 
มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนคือ ฝึกหดัครูมธัยมการช่าง (ป.ม.ช.), ฝึกหดัครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) วิจิตร
ศิลป์ และช่างไมฝี้มือ  

 

  



3 

 

ในปีการศึกษา ๒๔๙๖ ท่ีผมเขา้เรียนชั้นปีท่ี ๑ นั้น มีนกัเรียนปีท่ี๑ จ านวน ๕ หอ้งเรียน เป็น 
ป.ป.ช. ๓ หอ้งเรียน วิจิตรศิลป์ ๒ หอ้งเรียน ผมอยูช่ั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ ค.มีเพื่อนร่วมหอ้งท่ีเป็น
นกัเรียนทุนไดรั้บการคดัเลือกมาจากจงัหวดัต่างๆ เช่น เชียงราย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก ร้อยเอด็ 
นครราชสีมา สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี สงขลา ภูเกต็ และพงังา เป็นตน้ 

ในปีการศึกษา ๒๔๙๖ มีอาจารยท่ี์สอนในชั้นปีท่ี ๑ ค. คือหลวงนนทพทิยพลิาส สอนวิชา
หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ สอนวิชากายวิภาค อาจารย์แสวง ประพนัธ์ 
สอนวิชาประวติัศาสตรศิลป อาจารย์ติว๋ จรีเศรษฐ์ สอนวิชาศิลปไทย ใหห้ดัเขียนลายไทย สอน
ทศันียวิทยา perspective และใหว้าดภาพซุม้ประตูวดัโพธ์ิ เจดีย ์ วาดเก๋งจีนท่ีวงัสราญรมย ์ อาจารย์
จาํเรียง ทองแถม สอนวิชาภาษาองักฤษ มีทั้งไวยากรณ์องักฤษ ฝึกพดู ฝึกอ่าน ฝึกแปล ฝึกสนทนา 
ตอนสอบใหแ้ปลไทยเป็นองักฤษ องักฤษเป็นไทย และสอบอ่านองักฤษดว้ย อาจารย์ทว ี นันทขว้าง 
สอนวิชาโปรเจคชัน่ในเทอมตน้ อาจารย์สุริยะ เพช็ร์พราย สอนวิชาโปรเจคชัน่ในเทอมกลาง ให้
เขียนภาพทิวทศัน์ท่ีวงัสราญรมย ์ เขียนภาพผกั เขียนภาพใบไมค้นละก่ิง อาจารย์สินชัย คงคาใส 
สอนเขียนภาพสตัวใ์หไ้ปเขียนภาพท่ีเขาดินวนา และยงัสอนวิชาทฤษฎีสี วิชาการจดัภาพดว้ย 
อาจารย์นุกูล คาํพรรณ สอนเขียนถ่านรูปสามเหล่ียม คนโทน ้า ดอกไม ้หุ่นคน (รูปป้ันคนและเพื่อน
เป็นหุ่น) ตน้ไม ้ ตึกหลงักลาง ตน้กระบองเพชร (หนา้องคพ์ระวิศนุกรรม) มา้นัง่ ผกัต่างๆ หุ่นน่ิง 
เป็นตน้ อาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ สอนวิชาพลศึกษา โดยมีฝึกกายบริหาร เล่นบาคู่และวิ่ง อาจารย์โย
ชิโน ซูเกซาเซ (อาจารยช์าวญ่ีปุ่น) สอนวิชาการฝีมือ เก่ียวกบัการป้ัน 

ในปีการศึกษา ๒๔๙๖ น้ีมีคณะกรรมการด าเนินงานนกัเรียนประกอบดว้ย  เสริมสุข นรินทร์
สรศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ เลศิ รักประยูร เป็นรองประธานกรรมการ ศร แก้วขาว เป็น
เลขานุการ พหล สุนทรพุกก์ เป็นประธานแผนกหนงัสือพิมพ ์สุขุม บุนปาน เป็นรองประธานแผนก
หนงัสือพิมพแ์ละสาราณียากร วชิาคม อาํนรรฆมณ ี เป็นศิลปาการ ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ “อนุสรณ์ 
ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๖” ข้ึนเพื่อแจกจ่ายอาจารยแ์ละนกัเรียนทุกคนในวนัท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๙๖ ซ่ึงเป็นไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ในเล่มมีบทความของคณาจารย ์ และนกัเรียน กว ี นวนิยาย 
และปกิณณกะ ภาพปก ออกแบบโดย วชิาคม อาํนรรฆมณี (ท่ีน ามาลงพิมพป์ระกอบน้ีช ารุดเสียหาย
ค่อนขา้งมาก) 
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 ในเล่มประกอบดว้ยเร่ืองท่ีเขียนโดยอาจารย ์และนกัเรียน ตามสารบญัท่ีน ามาลงพิมพด์ว้ย 

 
พงศ์ทอง ยุกตะนันท์ นกัเรียน ชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๒  

เขียนการ์ตูนลงพมิพใ์นหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๖” 
 

วนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ น้ีเป็น วนัไหว้ครู รับน้องใหม่ ในภาคเชา้นกัเรียนทั้งหมดเคารพ
ธงชาติแลว้ท าความเคารพพระรูปเจา้พระยาเพชรบูรณ์อินทราชยั เคารพอาจารยใ์หญ่และคณาจารย ์
จากนั้นเขา้หอ้งพิธีบูชาครู เพื่อไหวค้รูการช่าง มีการนมสัการพระรัตนตรัย แลว้อญัเชิญเทพยดามา
ชุมนุมในพิธี แลว้อญัเชิญองคเ์ทพาจารย ์ พระวิศนุกรรมมาเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทพรและวิชาการ
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ช่าง นกัเรียนท าการสรงน ้า ถวายเคร่ืองสงัเวย เวียนเทียนสมโภชน์และขอพร ต่อจากนั้นอาจารยท์  า
พิธีประสิทธ์ิประสาทวิชาหรือพิธีครอบแก่นกัเรียนชั้นปีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นนกัเรียนใหม่ทุกคน  

 
บนัทึกในสมุดบนัทึกของผม 
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 ภาคบ่ายมีการตอ้นรับนอ้งใหม่ท่ีเรียบง่าย เพียงใหน้อ้งใหม่เดินผา่นแถวของรุ่นพี่ พี่ทกัทาย
บา้งเลก็นอ้ยเท่านั้น 

  
กิจกรรมในวนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ปี ๒๔๙๖       เพื่อนร่วมชั้น บุญลือ จนัทร์เดช ประดิษฐ ์บุญคุม้ 
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 กจิกรรมต่างๆในปีการศึกษา ๒๔๙๖ ทีสื่บค้น วนั เดอืน ปี ได้ เลอืกมาทีน่่าสนใจ มดีงันี ้
 วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ผมเดินทางจากบา้นต าบลอินทประมูล อ  าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดั
อ่างทองโดยเรือเมลถึ์งท่าเตียน กรุงเทพฯ ค่าเรือโดยสาร ๗ บาท ญาติฝากใหพ้กัท่ีวดัพระเชตุพน ฯ 
อยูก่บัมหาทองด ี เดชะบุญ ท่ีโรงเรียนตั้งตรงจิตร ซ่ึงก าลงัก่อสร้างอยูด่า้นใตข้องวดั จึงเดินไปกลบั
โรงเรียนเพาะช่างไดไ้ม่ไกลนกั ผมหุงขา้วกินเอง โดยซ้ือกบัขา้วท่ีตลาดท่าเตียนม้ือละ ๑ บาทเศษ 
 วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ผมถือหนงัสือส่งตวัจาก ศึกษาธิการจงัหวดัอ่างทอง (ซ่ึงผม
ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เรียนหลกัสูตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง โดย
เป็นนกัเรียนในบ ารุง ไดทุ้นการศึกษาเดือนละ ๑๒๐ บาท) มารายงานตวัท่ีกองโรงเรียนฝึกหดัครู 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ผมไปรับหนงัสือส่งตวัจากกองโรงเรียนฝึกหดัครูไปรายงาน
ตวัท่ีโรงเรียนเพาะช่าง แต่ไม่สามารถรายงานตวัไดเ้พราะมีเงินไม่พอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ผมเขา้รายงานตวั ทางโรงเรียนจดัใหอ้ยูช่ ั้น ป.ป.ช. ปีท่ี ๑ ค.
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ๑๐๕ บาท ค่าเคร่ืองมือต่างๆ ๑๕๕ บาท ค่าสมคัร ๖ บาท รวม ๒๖๖ 
บาท ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งหาซ้ือเอง เท่าท่ีผมจดไวแ้ต่ละคร้ังท่ีซ้ือ เช่น กระดานรองเขียนภาพ ๕ บาท 
กระดาษ ๑ บาท ถ่านชาโคล ๕๐สตางค ์ภู่กนั ๑ บาท แผน่ทองแดง ๑ บาท ปนูปลาสเตอร์ ๑ บาท 
สมุดปกแขง็เพื่อจดวชิาเล่มละ ๒.๓๐ บาท สมุดปกอ่อนเล่มละ ๖๕ สตางค ์ ค่ารถรางไปเขียนภาพ
สตัวท่ี์สวนสตัวเ์ขาดินวนา ๒๕ สตางค ์รถเมล ์๒๐ สตางค ์ค่าผา่นประตูเขา้สวนสตัวเ์ขาดินวนา ๕๐ 
สตางค ์เป็นตน้ 
 ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเรือเมลไ์ปอ่างทอง ๗ บาท ค่าอาหารประมาณวนัละ ๕๐ สตางค ์
ถึง ๒ บาท (เชา้ เยน็ หุงขา้วกินเองโดยซ้ือกบัขา้วส าเร็จรูป ส่วนอาหารกลางวนัซ้ือท่ีโรงอาหารราคา
จานละ ๑ บาท) รองเทา้ ๕๑ บาท ยาสีฟัน ๑.๕๐ บาท ค่าตดัผม ๓ บาท น ้ามนัใส่ผม ๗ บาท 
หนงัสือพิมพฉ์บบัละ ๕๐ สตางค ์เป็นตน้ ไดเ้งินทุนการศึกษาเดือนละ ๑๒๐ บาทกไ็ม่พอใชจ่้าย 
 วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เขา้หอ้งเรียนเป็นวนัแรก อาจารย์ติว๋ จรีะเศรษฐ์ เป็นอาจารย์
ประจ าชั้นปฐมนิเทศเก่ียวกบัการเรียนการสอน ใหจ้ดตารางสอน อาจารยเ์ลือก ละออ เวชรัตน์ เป็น
หวัหนา้ชั้น ผม เป็นรองหวัหนา้ชั้น 
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 วนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๖ อาจารย์นุกล คาํพรรณ เขา้สอนเป็นท่านแรก สอนการวาดภาพ
ดว้ยถ่านชาโคล อาจารย์ทว ีนันทขว้าง สอนวิชาโปรเจคชัน่โดยสอนรวมกบันกัเรียนหญิงหอ้ง ก. 
 วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ตอนเชา้ อาจารย์สินชัย คงคาใส สอนการวาดภาพสตัว ์แลว้ให้
ไปวาดภาพนกพิลาปท่ีสวนสตัวเ์ขาดินวนา โดยข้ึนรถรางท่ีสะพานหนั เสียค่ารถราง ๒๕ สตางค ์ค่า
ผา่นประตูเขา้สวนสตัวเ์ขาดินวนา ๕๐ สตางค ์ตอนบ่ายกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียน อาจารย์จาํเรียง ทอง
แถม ฯ สอนภาษาองักฤษรวมกบัหอ้ง ข. 
 วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๙๖ อาจารย์นุกูล คาํพรรณ สอนวาดภาพทิวทศัน์ ใหว้าดตน้มะละกอ
ในโรงเรียน หลวงนนทพทิยพลิาศ สอนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม อาจารย์ทว ี นันทขว้าง สอน
โปรเจคชัน่ 
 วนัท่ี ๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ อาจารย์ติว๋ จรีะเศรษฐ์ สอนวิชาศิลปไทย ตอนพกักลางวนัไปอ่าน
หนงัสือท่ีหอ้งสมุดวดัสุทศัน์ ตอนบ่ายเรียนวิชาประวติัศาสตร์ศิลป อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ฯ สอน
วิชาภาษาองักฤษ โดยรวมทั้งสามหอ้งเรียน คือ ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ ก. ข. และ ค.รวมนกัเรียนประมาณ 
๑๐๐ คน อาจารย์สินชัย คงคาใส สอนวิชาการจดัภาพ 

ตอนพกักลางวนัหลงัรับประทานอาหารแลว้ผมชอบเดินไปอ่านหนงัสือท่ีหอ้งสมุด
ประชาชนวดัสุทศัน์ ฯ มีหนงัสือพิมพแ์ละวารสารใหอ้่าน ทั้งยงัใหย้มืหนงัสือไปอา่นท่ีบา้นได ้ ผม
ยมืหนงัสือกลบัไปอ่านเร่ือย ๆ เช่น “ขนุศึก” “๑๐๐ คนบุคคลส าคญั” “พระราชพงศาวดาร” ของ
หลวงวิจิตรวาทการ “คู่มือการพยาบาล” “นางไพร” “ปริศนา” “เตล็มา” “ชยัชนะของหลวงนฤบาล” 
ของ ดอกไมส้ด “สืบราชสมบติั” “สหายเอเตียนเชรา” “คาววัร์” ของพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ “ชีวิต
หวาม” ของพระนางเธอลกัษมี ฯ “เชอร์ลอคโฮลม์ลาโรง” และ “บนดินแดนซากรุะ” เป็นตน้  

วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๙๖ แผนกปฎิคมประชุมเก่ียวกบัการจดังานไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ให้
ตวัแทนนกัเรียนชั้นละ ๕ คนเขา้ประชุม ผมเป็นตวัแทนปีท่ี ๑ เขา้ประชุม วนัน้ีประชุมเลือกหวัหนา้
แผนกปฏิคม 

วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๖ แผนกหนงัสือพิมพป์ระชุมเก่ียวกบัการจดัท าหนงัสือ “อนุสรณ์ 
ไหวค้รู-รับนอ้งใหม่” เชิญชวนใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองลงพิมพ ์

วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๔๙๖๑๑ ประธานจดังานนกัเรียนประชุมหวัหนา้ชั้นและรองหวัหนา้
ชั้น ใหเ้กบ็เงินนกัเรียนคนละ ๑๕ บาท เพือ่ใชจ่้ายในการจดังาน “ไหวค้รู-รับนอ้งใหม่” 
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วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ ประธานแผนกกีฬาประชุมเก่ียวกบัการจดักีฬา  
วนัท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๔๙๖ อาจารยใ์หญ่ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียวกบัการจดังาน “ไหว้

ครู-รับนอ้งใหม่” และใหป้ฏิบติัตามระเบียบต่างๆ 
 วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ อาจารย์นุกลู คาํพรรณ สอนการเขียนภาพทิทศัน์ท่ีวงัสราญรมย ์
 วนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๖ ประธานแผนกหนงัสือพิมพป์ระชุมเชิญชวนใหเ้ขียนเร่ืองลง
พิมพใ์นหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ๒๔๙๖” 

วนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๖ อนุสาสนาจารย ์บรรยายเร่ือง “ศีลหา้” ใหน้กัเรียนฟัง 
 วนัท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙ เรียนวิชากายวิภาค อาจารยน์ าโครงกระดูกคนจริงมาเป็นอุปกรณ์
การสอนเป็นคร้ังแรก 
 วนัท่ี ๒๗ มิถนุายน ๒๔๙๖ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียวกบัความ
ประพฤติของนกัเรียน 
 วนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ประธานจดังานนักเรียน ประชุมเก่ียวกบัการจดังาน “ไหวค้รู-รับ
นอ้งใหม่” 

วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมอบรมนกัเรียนทั้งโรงเรียน 
วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อาจารย์ติว๋ จรีะเศรษฐ์ สอนศิลปไทย และอธิบายเก่ียวกบั

ประเพณีการไหวค้รูของโรงเรียนเพาะช่าง ซ่ึงไม่เหมือนโรงเรียนสามญั จะไหวค้รูในวนัท่ี ๙ น้ี 
 วนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ละออ เวชรัตน์ กบั ผม ออกไปซ้ือเคร่ืองสงัเวย เช่น ไก่ หวัหมู 
พวงมาลยั เพื่อน ามาใชใ้นวนัไหวค้รู 
 วนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ วนัไหวค้รู-รับนอ้งใหม่ (ไดเ้ล่าแลว้ในตอนตน้) 
 วนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ประชุม อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ผู้ปกครอง อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์
และคณาจารยป์ระชุมหวัหนา้ชั้น กรรมการจดังานนกัเรียน เพื่อประเมินผลการจดังาน “ไหวค้รู-รับ
นอ้งใหม่” ท่ีผา่นมา 
 วนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๙๖ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๑ ไดโ้ต๊ะเรียนเป็นวนัแรก ท่ีผา่นมาตั้งแต่เปิด
เทอมนัง่เกา้อ้ีเรียนบา้ง ยนืเรียนบา้ง 
 วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ นกัเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ก ข ค จดัโตว้าทีฝ่ายละ ๔ คน เร่ือง 
“เรียนศิลปเพื่อศิลปินดีกวา่เพื่อเป็นขา้ราชการ” ผลเสมอกนั 
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 วนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ นกัเรียนทุนไดรั้บทุนการศึกษาเป็นคร้ังแรก ๑ เดือนคร่ึง ๑๘๐ 
บาท โดยไปรับท่ีกองโรงเรียนฝึกหดัครู 

วนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เร่ิมเรียนวิชาการฝีมือเป็นวนัแรก (ท่ีผา่นมาทางโรงเรียนยงัซ้ือ
เคร่ืองมือไม่ได)้ อาจารย์โยชิโน ซูเกซาเซ อาจารยช์าวญ่ีปุ่นสอนการป้ัน (ฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง) แลว้ให้
ป้ันแกว้ 

วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เรียนประดิษฐไ์มไ้ผ ่
วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สมคดิ สุขศิริ สอนแกะสลกัปูนปลาสเตอร์ เก็บเงินคน

ละ ๑ บาท เพื่อซ้ือปูนปลาสเตอร์ 
วนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อาจารย์บัว เมตตาจิตต์ สอนเคร่ืองโลหะ  
วนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย สอนวิชาโปรเจคชัน่แทน อาจารย์ทว ี

นันทขว้าง ซ่ึงลาออกไปสอนท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ ไปวาดภาพทิวทศัน์ท่ีวดัพระเชตุพน ฯ 
วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๖ มีการแสดงศิลปกรรมของคณะครูศิลปกรรม และมีพิธีแจก

ประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือปีการศึกษา ๒๔๙๕  
วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สินชัย คงคาใส สอนการเขียนภาพคนจากหุ่นคนจริงเป็น

คร้ังแรก โดยให ้ประยูร บุญฉิม เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๖ อาจารย์นุกูล คาํพรรณ ใหว้าดภาพหุ่น เป็นผกัต่าง ๆ 
วนัท่ี ๑๖-๓๑  สิงหาคม ๒๔๙๖ เป็นช่วงปิดเทอม ผมนัง่เรือเมลท่ี์ท่าเตียนกลบับา้นท่ีอ  าเภอ

โพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ค่าเรือ ๗ บาท ไดท้  าตูก้บัขา้วไวใ้ชใ้นบา้นดว้ย 
วนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๔๙๖ เป็นวนัเปิดเทอมกลาง และเร่ิมสอบซ้อมเป็นวนัแรก วนัน้ีตอนเชา้

สอบวาดภาพจากหุ่นน่ิง (ผลไมต่้างๆ) ภาคบ่ายสอบวิชาโปรเจคชัน่ 
วนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๔๙๖ อนุสาสนาจารยบ์รรยายเร่ือง “กาย” ใหน้กัเรียนทั้งโรงเรียนฟัง 
วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๔๙๖ เชา้สอบวาดภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา บ่ายสอบวิชาประวติัศาสตร์

ศิลป 
วนัท่ี ๗ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวาดภาพหุ่นคนปูนปลาสเตอร์ และการจดัภาพ 
วนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๔๙๖๘ สอบหนา้ท่ี ศีลธรรม ภาษาองักฤษ (แปลองักฤษ) 
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วนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๔๙๖๙ เชา้สอบวาดภาพทิวทศัน์ท่ีวงัสราญรมย ์บ่ายสอบศิลปไทย  
วนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวาดภาพดอกไม ้วนัน้ีไดรั้บทุนการศึกษา ๑๒๐ บาท 
วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวิชาเคร่ืองโลหะ มีทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวิชาเคร่ืองไม ้
วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวิชาเคร่ืองดินใหป้ั้นแจกนั 
วนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบวิชาเคร่ืองไมไ้ผ ่ใหท้ ามีดตดักระดาษ 
วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบแกะสลกัปูนปลาสเตอร์ 
วนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบกายวิภาค 
วนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบทฤษฎีสี และการจดัภาพ 
วนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๔๙๖ สอบซอ้มเป็นวนัสุดทา้ย วนัน้ีสอบอ่านองักฤษ กบั อาจารย์

จาํเรียง ทองแถม ฯ 
วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๙๖ เร่ิมเรียนเทอมกลาง เชา้ อาจารย์สํารวย จนัทร์หอม ใหว้าดรูป

กระเป๋า บ่าย บุญเหลอื พูลทอง นกัเรียนชั้นป.ป.ช.ปีท่ี ๓ สาธิตการสอนในท่ีประชุม ใหน้กัเรียน 
ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ ค.เป็นผูเ้รียน 

วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๔๙๖ อาจารย์นุกูล คาํพรรณ (ซ่ึงดูแลหอ้งสมุดของโรงเรียน) ใหผ้มยมื
หนงัสือ “หอเยน็สีเทา” ไปอ่าน 

วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ เรียนพลศึกษา อาจารยใ์หเ้ล่นบาร์คู่  
วนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ สอนกายวิภาค 
วนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย สอนโปรเจคชัน่  
วนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ ไปชมชกมวยนกัเรียนท่ีสนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนเพาะช่างส่ง

นกัเรียนเขา้ชกมวยและชนะดว้ย 
วนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๖ ไปชมชกมวยนกัเรียนอีก วนัน้ีเพาะช่างชนะ ๒ คน 
วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๖ ไปชม บรรลอื น้อยใจรักษ์ (เพื่อนร่วมชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ ค.) ข้ึนชก

มวยนกัเรียนและชนะคะแนน ต่อมาไดข้ึ้นชกอีกไดช้นะเลิศรุ่นไลทเ์วท 
วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๖ วาดภาพคนจริง สมพงษ์ สุมาลยั เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย ใหไ้ปวาดภาพทิวทศัน์ท่ีวงัสราญรมย ์
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วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สินชัย คงคาใส ใหว้าดภาพจระเขส้ตาฟ 
วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์บัว เมตตาจติต์ สอนเคร่ืองโลหะ 
วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๖ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๓ จดังาน “อาชีวสามคัคี” โดยเชิญนกัเรียน

โรงเรียนอาชีวศึกษาอ่ืนๆมาร่วมงานดว้ย เพือ่ความสามคัคีในหมู่นกัเรียนอาชีวศึกษาดว้ยกนั 
วนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์กรม มงักรศรี สอนทฤษฎีเคร่ืองไม ้
วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๖ อาจารย์นุกูล คาํพรรณ ใหว้าดภาพไวโอลิน วนัน้ีมีภาพยนตร์ทศัน

ศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการฉายใหน้กัเรียนชม 
วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย ใหว้าดก่ิงไมแ้ทนดอกไม ้ เพราะหา

ซ้ือดอกไมไ้ม่ได ้
วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ไปอ่านหนงัสือท่ีบริติชเคาน์ซิล และยมืหนงัสือ “ทางสาย

เปล่ียว” มาอ่าน 
วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ไปชมละครนกัเรียนเร่ือง “พระยศเกตุ” ท่ีโรงเรียนสวนสุนนัทา

วิทยาลยั ค่าเขา้ชม ๓ บาท 
วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อาจารย์ใหญ่ ประชุมเก่ียวกบัระเบียบต่างๆ ประธานจดังาน

นักเรียน ประชุมเก่ียวกบัการชกมวยนกัเรียน โดยจะใหร้างวลัแก่นกัเรียนท่ีชนะเลิศในการชกมวย 
วนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อาจารย์สินชัย คงคาใส ใหว้าดภาพคน โดยวาดเฉพาะแขน

และมือ บรรลอื น้อยใจรักษ์ เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ประจาํช้ัน ประชุมหวัหนา้ชั้นเก่ียวกบั

การออกร้านงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ผูท้รงคุณวฒิุจากสภาวฒันธรรมฝ่ายหญิง บรรยายเร่ือง 

“วฒันธรรม” ใหน้กัเรียนทั้งหมดฟัง 
วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๔๙๖ มีงานแสดงศิลปหตัถกรรมนกัเรียนในบริเวณโรงเรียนเพาะช่าง 

สวนกหุลาบและเสาวภา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และสมเดจ็พระบรมราชินี
เสดจ็เปิดงาน ทางโรงเรียนเพาะช่างจดัแสดงผลงานของโรงเรียนดว้ย 
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 บันทกึในสมุดบันทกึของผม 
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วนัท่ี ๖-๒๑ ธนัวาคม ๒๔๙๖ เป็นช่วงปิดเทอมตน้ ผมกลบับา้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง ไดช่้วย
ท างานบา้นหลายอยา่ง เช่น เก่ียวขา้วเพราะอยูใ่นช่วงเก่ียวขา้วพอดี 

วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๔๙๖ วนัแรกท่ีเปิดเทอมปลาย อาจารย์ติว๋ จรีะเศรษฐ์ สอนศิลปไทย 
ใหเ้ขียนลายกา้นนขด อาจารย์แสวง ประพนัธ์ สอนประวติัศาสตร์ศิลป อาจารย์จาํเรียง ทองแถม 
สอนภาษาองักฤษ  

วนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๔๙๖ สนิท บันลอื ชรินทร์ อรุณ เพื่อนร่วมชั้นไปช่วยเขียน ส.ค.ส.ให้
ท่ีท่ีพกัคือโรงเรียนตั้งตรงจิตรวิทยาลยั 

วนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๙๖ อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ น สอนป้ัน 
วนัท่ี ๒๕,๒๖ ธนัวาคม ๒๔๙๖ อาจารย์นุกูล คาํพรรณ ใหว้าดภาพตน้ไมใ้นโรงเรียน 

นกัเรียนคนไหนวาดภาพไดไ้ม่ดี อาจารยใ์หว้าดภาพใหม่ 
วนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๔๙๖ อาจารย์ใหญ่ ประชุมนกัเรียนทั้งหมด เพื่อประเมินงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน หัวหน้าใหญ่ พดูเร่ืองเตรียมจดังานวนัเกิดของโรงเรียนเพาะช่าง 
วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๔๙๖ อาจารย์ติว๋ จีระเศรษฐ์ อธิบายการวาดทศันียภาพ แลว้ใหไ้ปวาด

ภาพประตูวดัพระเชตุพน ฯ 
วนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๔๙๖ อาจารย์สินชัย คงคาใส ใหว้าดภาพคน ชรินทร์ เทพวงศ์ เป็นหุ่น 

ศร แก้วขาว ประชุมหวัหนา้ชั้นเก่ียวกบัการจดังานวนัเกิดของโรงเรียน 
วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๔๙๖ ชาวอินโดนีเซียมาชมกิจการของโรงเรียนเพาะช่าง 
วนัท่ี ๖ มกราคม ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหแ้กะสลกัปูนปลาสเตอร์ 
วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๔๙๗ เป็นวนัเกิดโรงเรียนเพาะช่าง มีพิธีมอบเส้ือสามารถให ้ บรรลอื 

น้อยใจรักษ์ ท่ีชนะเลิศมวยนกัเรียน มีการแสดงบนเวทีของนกัเรียน ประกวดแฟนซี ประกวดร้อง
เพลง และรับประทานอาหารร่วมกนั 



15 

 

 
อาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ บรรลอื น้อยใจรักษ์ (ชนะเลิศมวยนกัเรียน) และเพื่อนร่วมชั้น 

 
วนัท่ี ๙ มกราคม ๒๔๙๗ อาจารยใ์หญ่ประชุมนกัเรียนทั้งหมด และแจกรางวลัประกวด

แฟนซี ประกวดร้องเพลงท่ีประกวดในงานวนัเกิดของโรงเรียน 
วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๔๙๗ อาจารย์สํารวย จนัทร์หอม สอนวิชาโปรเจคชัน่แทนอาจารย์

สุริยะ โดยรวมหอ้งกบัหอ้ง ข  
วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๔๙๗ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมนกัเรียนเพื่อตกัเตือนเก่ียวกบัการเล่น

การพนนั และการเคารพธงชาติ 
วนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๔๙๗ เร่ิมสอบไล่ วนัน้ีสอบวิชาพลศึกษา 
วนัท่ี ๘-๙ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบแกะสลกัปูนปลาสเตอร์ 
วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบเคร่ืองโลหะ 
วนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบทฤษฎีสี 
วนัท่ี ๑๒-๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบวาดภาพดอกไม ้
วนัท่ี ๑๗,๒๐,๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบเคร่ืองไม ้ใหท้ าท่ีใส่กระดาษวางบนโต๊ะอาหาร 
วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๙๗ โรงเรียเพาะช่างจดัรายการเพื่อไปเล่นละครวิทยท่ีุสถานีวิทยุ

ศึกษา ในเวลา ๓ เดือนต่อ ๑ คร้ังเป็นประจ า ท่ีส่งรายการไปแลว้รวม ๗ คร้ังดว้ยกนั อาจารยใ์หญ่
เป็นผูแ้นะแนวทางการหาเร่ือง อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ฯ เป็นผูป้ระพนัธ์บท ก ากบัการแสดง และ
ฝึกซอ้มทุกเร่ือง นกัเรียนปัจจุบนัเป็นผูแ้สดง ในวนัน้ีแสดง เร่ือง “ช่างเถอะเราเป็นช่าง”  

วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบทฤษฎีสี 
วนัท่ี ๒๓,๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบเคร่ืองดิน ใหป้ั้นแจกนั 
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วนัท่ี ๒๕,๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบวาดภาพหุ่นน่ิง อาจารย์แสวง ประพนัธ์ ออกขอ้สอบ 
วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบวิชากายวิภาค 
วนัท่ี ๒๗,๒๘,๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๗ สอบวาดภาพทิวทศัน์ท่ีวดัอรุณราชวราราม ชั้น

ป.ป.ช.ปีท่ี ๑ไปสอบทั้ง ๓ หอ้ง  
 วนัท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบวาดภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา นกัเรียนปีท่ี ๑ ทั้ง ๕ หอ้งไปสอบ
พร้อมกนั 
 วนัท่ี ๔,๕ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบวาดภาพคน นกัเรียนชั้นปีท่ี ๒ เป็นหุ่น  
 วนัท่ี ๖,๘ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบวาดภาพหุ่นคนปูนปลาสเตอร์ 
 วนัท่ี ๘,๙ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบศิลปไทย ใหว้าดลายกา้นขดในสามเหล่ียมชายธง 
 วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบประวติัศาสตร์ศิลปทั้ง ๕ หอ้ง 
 วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบวิชาโปรเจคชัน่ หนา้ท่ีพลเมือง และทฤษฎีเคร่ืองโลหะ 
 วนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบแปลองักฤษ 
 วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๗ สอบอ่านองักฤษ เป็นการสอบไล่วนัสุดทา้ย 
 วนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๗ วนัแรกท่ีปิดเทอมปลาย ช่วงปิดเทอมปลายน้ีไดช่้วยงานท่ีวดั
พระเชตุพนฯ  และกลบัไปช่วยท างานท่ีบา้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง 
 
ปีการศึกษา ๒๔๙๗  
 ในปีการศึกษา ๒๔๙๗ น้ีมี หลวงกวจีรรยาวโิรจน์ เป็นอาจารยใ์หญ่ หลวงนนทพทิยพลิาศ 
เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นหวัหนา้แผนกการศึกษา อาจารย์ติ๋ว จรีเศรษฐ์ เป็น
หวัหนา้แผนกการคา้ มีอาจารยป์ระจ าและขา้ราชการ ๕๐ ท่าน นกัเรียน ๕๘๖ คน มีภาพอาจารย์
ส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากหนงัสืออนุสรณ์ ดงัน้ี 
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ในปีการศึกษา ๒๔๙๗ น้ีมีคณะกรรมการจดังานนกัเรียนประกอบดว้ย ถนอม เรืองเผ่าพนัธ์ 

เป็นประธานกรรมการจดังานนกัเรียน ประชุม เกษตระกูล เป็นรองประธานกรรมการจดังาน
นกัเรียน เกษม พนัธ์ุศิริ เป็นเลขานุการ วยิะดา หงษ์ยิม้ เป็นเหรัญญิก สุขุม บุญปาน เป็นประธาน
แผนกหนงัสือพิมพแ์ละสาราณียากร เกษมสิงห์ องิคนินันท์ เป็นเลขานุการ ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ 
“อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๗” แจกจ่ายครูอาจารยแ์ละนกัเรียนทุกคน ในหนงัสือเล่มน้ีมี
ภาพคณะครูอาจารยแ์ละคณะกรรมการจดังานนกัเรียนดว้ย 
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ปกหหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู-รับน้องใหม่ ๒๔๙๗” 

 ในหนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยบทความของอาจารยห์ลายท่าน เช่น เร่ือง “ความมุ่งหมายและ
จุดประสงคข์องการศึกษา” ของ หลวงกวจีรรยาวโิรจน์  เร่ือง “การไหวค้รูของโรงเรียนเพาะช่าง” 
ของ หลวงนนทพทิยพลิาศ เร่ือง “ศิลปไทยเส่ือม” ของ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เร่ือง “ขอ้แนะน า
บางประการของนกัเรียนฝึดหดัครู” ของ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ณ อยุธยา เร่ือง “เท่ียวภูกระดึง” 
ของ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ เป็นตน้ และมีการ์ตูนฝีมือของ พงศ์ทอง ยุกตะนันท์ นกัเรียนชั้น 
ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ดว้ย 

  
การ์ตนูฝีมือพงศ์ทอง ยุกตะนันท์ (ซา้ย) และ ปราโมทย์ ปรีชามาตร์ (ขวา) ในหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ๒๔๙๗” 
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ในปีการศึกษา ๒๔๙๗ น้ี ผมข้ึนเรียนชั้นป.ป.ช. ปีท่ี ๒ ค. มี อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล เป็น
อาจารยป์ระจ าชั้น ในปีน้ีมีอาจารยท่ี์สอนวิชาต่าง ๆ คือ อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ สอนการจดัภาพ 
อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล สอนเขียนถ่านภาพหุ่นคนเปลือยคร่ึงตวั และสอนเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดิน 
อาจารย์แสวง ประพนัธ์ สอนวาดภาพคน สตัว ์วาดกลา้มเน้ือมือ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนหนา้ท่ี
พลเมืองและศีลธรรม อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ สอนโปรเจคชัน่และสอนป้ันเคร่ืองตกแต่งบา้น 
อาจารย์สมคดิ สุขศิริ สอนทฤษฎีสี อาจารย์บรรจบ พลาวงศ์ สอนวิชากายวิภาค อาจารย์ติว๋ จรี
เศรษฐ์ สอนวิชาศิลปไทย อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนวิชาภาษาองักฤษ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ 
สอนประวติัศาสตร์ศิลป อาจารย์สํารวย จนัทร์หอม สอนวาดภาพคน อาจารย์จาํนงค์ ฉ่ําบุญรอด 
สอนวาดภาพดอกไม ้ อาจารย์แหม่มชาวองักฤษ สอนเขียนถ่าน อาจารย์นิโร โยโกต้า สอนวาดภาพ
ดอกไม ้
 กจิกรรมต่าง ๆ ทีสื่บค้นวนั เดอืน ปี ได้จากสมุดบันทกึ และน่าสนใจ มดีงันี ้
 วนัท่ี ๒-๒๐ เมษายน ๒๔๙๗ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ พาอาจารย ์ ๘ ท่านไปเท่ียวภูกระะดึง 
จงัหวดัเลย อาจารย์บณัจบ พลาวงศ์ ไดน้ ามาเขียนเร่ือง “เทีย่วภูกระดงึ” ลงพิมพใ์นหนงัสือไหวค้รู 
รับนอ้งใหม่ ปี ๒๔๙๗ 
 วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ โรงเรียเพาะช่างจดัรายการเพื่อไปเล่นละครวิทยท่ีุสถานีวิทยุ
ศึกษา ในเวลา ๓ เดือนต่อ ๑ คร้ังเป็นประจ า ในวนัน้ีแสดง เร่ือง “รสสุคนธ์” คร้ังสุดทา้ยแสดงใน
วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๗  
 วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ นกัเรียนชั้นป.ป.ช.ปีท่ี ๒ ก. ข. ค. ยา้ยจากตึกกลางไปเรียนท่ี
ตึกหลงัใต ้
 วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล เป็นอาจารยป์ระจ าชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี 
๒ ค.อาจารยเ์ขา้หอ้งเพื่อขานช่ือและปฐมนิเทศในการเรียนชั้นปีท่ี ๒ 
 วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ประชุมหวัหนา้ชั้นเพื่อเลือกประธานแผนกต่างๆในการจดังาน
นกัเรียน  
 วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหว้าดภาพหุ่นเปลือยคร่ึงตวั 
อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ สอนวิชาการจดัภาพ 
 วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๙๗ เรียนวิชาโปรเจคชัน่ ภาษาองักฤษ และประวติัศาสตร์ศิลป 
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 วนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย สอนการวาดภาพทิวทศัน์ ใหไ้ปวาดท่ี
เขาดินวนา  
 วนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมหวัหนา้ชั้นและรองหวัหนา้ชั้นและ
สอนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง  
 วนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ สอนการวาดภาพคน ภาพสตัว ์ วนัน้ีให้
ไปวาดภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ สอนวชิาโปรเจคชัน่  
 วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์สํารวย ทรัพย์หอม สอนวาดภาพคนเหมือน อาจารย์บัณ
จบ พลาวงศ์ สอนกายวิภาค อาจารย์สมคดิ สุขศิริ สอนทฤษฎีสี  
 วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์ติว๋ จรีเศรษฐ์ สอนศิลปไทย ใหว้าดกนกภายในวงกลม  
 วนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ ใหว้าดกลา้มเน้ือ น้ิวมือของคน สนิท 
อรุณรัตน์ เป็นหุ่น 
 วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ เรียนวิชาโปรเจคชัน่ ประวติัศาสตร์ศิลป ภาษาองักฤษ 
 วนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๗ วาดภาพคน เรียนวิชากายวิภาค ทฤษฎีสี  
 วนัท่ี ๑๘ มิถนุายน ๒๔๙๗ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย ใหไ้ปเขียนภาพเรือท่ีสะพานพทุธ ฯ 
 วนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารยใ์หญ่ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียวกบัระเบียบของ
โรงเรียน และงานวนัไหวค้รู -รับนอ้งใหม่  
 วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๗ เชา้ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ ใหเ้ขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา บ่าย 
อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ สอนการจดัภาพ 
 วนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหไ้ปวาดภาพตุ๊กตาท่ีวงัสราญรมย ์
 วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ เรียนศิลปไทย การฝีมือเคร่ืองโลหะ 
 วนัท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียวกบัระเบียบของ
โรงเรียน การเคารพธงชาติ การจดังานไหวค้รู-รับนอ้งใหม่ มี อาจารย์ใหญ่ นัง่เป็นประธานในการ
ประชุมดว้ย 
 วนัท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ ใหว้าดภาพคนจากหุ่นคนปลาสเตอร์ 
 วนัท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ เรียนโปรเจคชัน่ ภาษาองักฤษ 
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 วนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๗ เรียนกายวิภาค 
 วนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหว้าดภาพดอกไม ้ 
 วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เรียนโปรเจคชัน่ ภาษาองักฤษ ประวติัศาสตร์ศิลป ประธานจดั
งานนักเรียน ประชุมนกัเรียนเก่ียวกบัการจดังานตอ้นรับนอ้งใหม่ มีการซอ้มเขา้แถว จดัแถว และ
ซอ้มเดินดว้ย 
 วนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เป็นวนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ภาคเชา้เคารพธงชาติ อาจารยใ์หญ่
ใหโ้อวาท เคารพพระรูปกรมขนุเพชรบูรณ์อินทาชยั แลว้มีพิธีไหวค้รู และพิธีครอบนกัเรียนปีท่ี ๑ 
ภาคบ่ายมีการตอ้นรับนอ้งใหม่ท่ีเรียบง่าย ตอนเยน็รับประทานอาหารร่วมกนั นกัเรียนปีท่ี ๒-๕ 
แต่งตวัชุดขาวมาร่วมงาน 

 
นกัเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๒ ค.ในวนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ 

 วนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗ อาจารย์จติร บัวบุศย์ พานกัเรียนชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๑-๒ ไปศึกษา
ประวติัศาสตร์ศิลปจากสถปูมอญ สมยัทวาราวดี ท่ีวดัไก่ ลพบุรี 

 
 วนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เรียนโปรเจคชัน่ 
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 วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เรียนกายวิภาค 
 วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ผูท้รงคุณวฒิุจากส านกัวฒันธรรมมาบรรยายอบรมนกัเรียน 
 วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๗ อาจารยใ์หญ่ และประธานจดังานนกัเรียนประชุมนกัเรียน
ทั้งหมด เก่ียวกบัระเบียบของโรงเรียน การมาเรียนมาสาย และการแต่งกาย เป็นตน้ 
 วนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ไปวาดภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เชา้ไปวาดภาพเจดียว์ดัพระเชตุพนฯ บ่ายเรียนการฝีมือ 
อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ใหป้ั้นหนา้คน 
 วนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ถนอม เรืองเผ่าพนัธ์ ประชุมหวัหนา้ชั้นและรองหวัหนา้ชั้น พดู
เร่ืองระเบียบของโรงเรียน สุขุม บุนปาน เกษมสิงห์ องิคนินันท์ พดูเก่ียวกบัการจดัท าหนงัสือ
อนุสรณ์ 
 วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๓ จดังาน “บพช เริงรมย์สามคัค”ี หลวงกวี
จรรยาวโิรจน์ เป็นประธาน ซ่ึงจดัเป็นคร้ังแรกท่ีโรงเรียนเพาะช่าง เพื่อใหน้กัเรียน ๒ โรงเรียนคือ
โรงเรียนบพิตรภิมุขกบัโรงเรียนเพาะช่างสามคัคีกนั มีการแสดงบนเวที จ  าอวด และร้องเพลง  

วนัท่ี ๑-๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๗ อาจารย์จติร บัวบุศย์ พานกัศึกษา ปีท่ี ๔-๕ ไปศึกษา
ศิลปกรรมไทยสมยัลานนาไทย คือ เชียงราย ล  าปาง ล  าพนู เชียงใหม่ รวม ๒๐ วนั สุขุม บุนปาน
น ามาเขียนเร่ือง “ยํา่ (แย่) หนือ” ลงพิมพใ์น “หนังสืออนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ปี ๒๔๙๙” ต่อมา 
อาทร จุลโลบล ไดน้ ามาจดัพิมพใ์หม่ตั้งช่ือบนปกหนงัสือวา่ “๒๔๙๗ นักทศันาจรผู้ทรหด” เพื่อแจก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์จติร บัวบุศย์ 
 วนัท่ี ๒,๔ สิงหาคม ๒๔๙๗ เขียนภาพคน บรรลอื น้อยใจรักษ์ เป็นหุ่น 
 วนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ ไปดูภาพการแสดงสีน ้าของ Dong Kingman ท่ี USIS มีฉาย
ภาพยนตร์ชีวิตของเขาใหช้มดว้ย วนัท่ี ๕ สิงหาคม ทางโรงเรียนจดัรถยนตพ์านกัเรียนไปชมอีก 
 วนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ติว๋ จรีเศรษฐ์ สอนศิลปไทย ใหเ้ขียนลายปักหมอนเป็นรูป
เทพพนม  
 วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๗ เร่ิมการแสดงศิลปกรรมของคณะครูศิลปกรรม 
 วนัท่ี ๑๗-๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ ปิดเทอมตน้ 
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วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๔๙๗ เปิดเทอมกลาง อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล เขา้หอ้งตกัเตือน ใหจ้ด
ตารางสอบซอ้ม และแนะน าใหซ้ื้อเกา้อ้ีผา้ใบทุกคน 
 วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๔๙๗ เร่ิมสอบซอ้มเป็นวนัแรก วนัน้ีสอบเขียนถ่านและทฤษฎีสี 
 วนัท่ี ๗ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบวิชาการจดัภาพ  
 วนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบภาพคน เขียนภาพหุ่นคน และโปรเจคชัน่ 
 วนัท่ี ๙,๑๐,๑๑ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบแกะสลกัปูนปลาสเตอร์ 
 วนัท่ี ๑๓,๑๔ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบเคร่ืองดิน 
 วนัท่ี ๑๕,๑๖ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบเคร่ืองโลหะ 
 วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบภาพหุ่นน่ิง ผลไม ้ภาษาองักฤษ หนา้ท่ีพลเมือง 
 วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบเขียนภาพดอกไม ้เกบ็เงินซ้ือดอกไมค้นละ ๒๕ สตางค ์
 วนัท่ี ๒๒,๒๓ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีวงัสราญรมย ์
 วนัท่ี ๒๔,๒๕ กนัยายน ๒๔๙๗ สอบซอ้มเป็นวนัสุดทา้ย สอบเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๔๙๗ สมใจ กายโรจน์ เพื่อน ชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๒ ข.ถึงแก่กรรม 
 วนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ ไปดูการแสดงภาพสีน ้าของ อาจารย์นิโร โยโกต้า ท่ีธนาคารอเมริกนั 
 วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๙๗ เร่ิมเรียนเทอมกลาง วนัน้ีเขียนภาพคน บรรลอื น้อยใจรักษ์ เป็นหุ่น 
 วนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๙๗ ถนอม เรืองเผ่าพนัธ์ ประชุมหวัหนา้ชั้นและรองหวัหนา้ชั้น เร่ือง
การจดังานวนัเกิดโรงเรียน 
 วนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๔๙๗ ไปเขียนภาพท่ีวดัพระเชตุพน ฯ 
 วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๗ ไปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๗ เขียนภาพคน นงนุช เป็นหุ่น 
 วนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมตกัเตือนความประพฤติ 
 วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๗ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๓ จดังาน “อาชีวสมคัค”ี ท่ีโรงเรียนช่างกล ปทุม
วนั มีนกัเรียนการช่างหลายโรงร่วมงาน เพือ่สร้างความสามคัคีกนั 
 วนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๗ ไปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ สอนโปรเจคชัน่ เร่ืองเงา อาจารย์
จ  าเรียงสอนภาษาองักฤษ ฝึกพดูสนทนา ไปดู สมาน วงศ์สอนธรรม ชกมวยนกัเรียน และชนะ 
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 วนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๗ เขียนถ่าน และท าเคร่ืองโลหะ 
 วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ติว๋ จรีะเศรษฐ์ สอนศิลปไทย เขียนลายไทยบนขนัมีหู 
 วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๗ อาจารย์จาํนงค์ ฉ่ําบุญรอด สอนเขียภาพหุ่นน่ิง ใหเ้ขียนภาพผลไม ้
เกบ็เงินซ้ือผลไมค้นละ ๑.๓๐ บาท 
 วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เขียนภาพคน วสูิตร คุณกณัหา เป็นหุ่น ตอนบ่ายข้ึนรถโรงเรียน
ไปชมมวยนกัเรียน สมาน วงศ์สอนธรรม ข้ึนชกรุ่นแบนตั้มเวท และชนะอีก 
 วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย ใหไ้ปเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีวงัสราญ
รมย ์โดยใชสี้น ้ามนัสีเดียว 
 วนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหไ้ปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ฯ สอนภาษาองักฤษ ทั้งอ่าน และ
สนทนา 
 วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์ใหญ่ ประชุมนกัเรียนทั้งโรงเรียนเก่ียวการจดังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน และระเบียบของโรงเรียน 
 วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์แหม่ม สอนเขียนถ่านภาพหมวกกบัท่ีปัดยงุ 
 วนัท่ี ๑๘,๑๙,๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ วา่งจากการเรียนผมไปบริติชเคาซิลกบั ละออ เวช
รัตน์ สมคัรเป็นสมาชิกและชมภาพยนตร์ แลว้เลยไปหอสมุดแห่งชาติ ไดย้มืวารสารสยามสมยั 
สยามนิกร เพลินจิตตม์าอ่าน  
 วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เขียนภาพคน อรุณ สวสัดิ์ประสิทธ์ิ เป็นหุ่น นกัเรียนชั้นปีท่ี 
๓ จดังาน “บ.พ.ช.สามคัค”ี ร่วมกบันกัเรียนชั้นปีท่ี ๓ ของโรงเรียนบพิตรภิมุข ท่ีโรงเรียนบพิตรภิ
มุข เพื่อเช่ือมความสามคัคี 
 วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ใหส้ ารวจนกัเรียนในบ ารุง (นกัเรียน
ทุน) จาก ต ๒ ก 
 วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหช่้วยท า ต ๒ ก  
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บนัทึกในสมุดบนัทึกของผม 

 วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๔๙๗ ในหลวงรัชกาลที ่๙ ทรงเปิดงานศิลปหตักรรมนกัเรียนในบริเวณ
โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนสวนกหุลาบและโรงเรียนเสาวภา ผมไดรั้บเสดจ็อยูใ่นหอ้งแสดง
ศิลปกรรมของโรงเรียนเพาะช่าง 
 วนัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๔๙๗ ไปดูการแสดงวิทยาศาสตร์ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เช่น เภสชั
ศาสตร์ สตัวศาสตร์ และแพทยศาสตร์ 
 วนัท่ี ๗,๘ ธนัวาคม ๒๔๙๗ ไปเท่ียวงานฉลองรัฐธรรมนูญท่ีสวนลุมพินี เสียค่าผา่นประตู ๔ 
บาท 
 วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๔๙๗ ปิดเทอมกลาง ไปบา้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง 
 วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗ เปิดเทอมปลาย ไม่มีการเรียนการสอน ไปชมระบ าญ่ีปุ่นท่ีสวน
ลุมพินี (รอบนกัเรียน) กองทพัเรือเป็นผูจ้ดั 
 วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๔๙๗ อาจารย์แหม่ม สอนเขียนถ่าน 
 วนัท่ี ๒๓,๒๔,๒๕ ธนัวาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ สอนเคร่ืองดิน 
 วนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล สอนเขียนภาพคน ให ้สนิท อรุณ
รัตน์ เป็นหุ่น 
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 วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๔๙๗ ประธานจดังานนักเรียน ประชุมหวัหนา้ชั้น รองหวัหนา้ชั้น เพื่อ
เตรียมจดังานวนัเกิดของโรงเรียน 
 วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗ อาจารย์ใหญ่ อาจารย์จติร บวับุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียว
งานของโรงเรียนในรอบปีท่ีผา่นมา 
 วนัท่ี ๕ มกราคม ๒๔๙๘ ประธานจดังานนกัเรียนประชุมหวัหนา้ชั้น รองหวัหนา้ชั้นเกียว
กบังานวนัเกิดโรงเรียน  

วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๔๙๘ งานวนัเกิดโรงเรียนเพาะช่าง มีการแสดงบนเวทีและนกัเรียน
รับประทานอาหารร่วมกนั ร่วมกนัร้องเพลงกนัในแต่ละชั้นปีอยา่งสนุกสนาน 

วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๔๙๘ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล ใหไ้ปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๔๙๘ อาจารย์สุริยะ เพชรพลาย ใหไ้ปเขียนภาพท่ีวดัพระเชตุพน ฯ 
วนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๙๘ ประดษิฐ์ ปรีชาญ ปราโมทย์ อาภรณ์ สมมาตร และ ผม ไปช่วย

อาจารย์นิโร โยโกต้า ติดตั้งแสดงภาพถ่ายเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่น และเตรียมจดัประกวดปฏิทินของ
สถานทูตญ่ีปุ่น ท่ีธนาคารอเมริกนั อาจารยใ์หร้างวลัคนละ ๒๐ บาท 

วนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๙๘ เขียนภาพคน ศักดา ไชยาวรรณ เป็นหุ่น ตอนบ่ายเร่ิมสอบไล่
บางวิชา เช่น สอบอ่าน สนทนาองักฤษกบั อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ฯ 

วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๔๙๘ สอบอ่านองักฤษ ต่อ 
วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๙๘ นกัเรียนป.ป.ช.ปีท่ี ๒ ข.และ ค. สอบพลศึกษา กายบริหาร ๑๐ 

ท่า และสอบเล่นบาร์คู่ดว้ย อาจารยแ์หม่มสอนเขียนภาพใบไม ้ 
วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๔๙๘ ประดษิฐ์ บุญคุ้ม เฝ้าการแสดงภาพถ่าย และช่วยแจกปฏิทินและ

ภาพถ่าย ท่ีธนาคารอเมริกนั มีคนชมราว ๒๐๐ คน 
วนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๙๘ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนวิชาศีลธรรม  
วนัท่ี ๓๐,๓๑ มกราคม ๒๔๙๘ เฝ้าการแสดงภาพถ่ายท่ีธนาคารอเมริกนั  
วนัท่ี ๑, ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ บุญลอื สําเริง กบั ผม ช่วย อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกลู เขียน

สมุดรายงาน 
วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ หดัวาดภาพในโบสถว์ดัพระเชตุพน ฯ   
วนัท่ี ๓,๔,๕ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ หดัวาดภาพท่ีวดัอรุณราชวราราม  
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วนัท่ี ๘, ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเคร่ืองดินใหป้ั้นแจกนั ใหเ้วลาท า ๑๒ ช.ม.อาจารย์ปุ้ ย 
พร้อมวงศ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ บ่าย สอบเคร่ืองไม ้ใหท้  าอะไรกไ็ด ้

วนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบวิชาเคร่ืองโลหะ มีทั้งปฏิบติั และทฤษฎี 
วนัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบวิชาแกะสลกัปูนปลาสเตอร์ 
วนัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ภาษาองักฤษ 
วนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ ภาคเชา้สอบเขียนถ่าน อาจารย์นิโร โยโกต้า เป็นผูอ้อกขอ้สอบ

และตรวจ ภาคบ่ายสอบวิชาทฤษฎีสี  
วนัท่ี ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพคน และวิชาการจดัภาพ  
วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพดอกไม ้เป็นคร้ังแรกท่ีใชสี้น ้ามนั อาจารย์สุริยะ 

เพชรพลาย เป็นผูอ้อกขอ้สอบและตรวจ 
วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบวิชากายวิภาค  
วนัท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพหุ่นน่ิงสีน ้ามนั อาจารย์แสวง ประพนัธ์เป็นผู ้

ออกขอ้สอบและตรวจ ภาคบ่ายสอบศิลปไทย ใหเ้ขียนลายกา้นขด  
วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา  
วนัท่ี ๒๗ กมุภาพนัธ ์ ถึงวนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๔๙๘ อาจารย์นิโร โยโกต้า จดัแสดงภาพสีน ้าท่ี

ธนาคารอเมริกนั หนา้ไปรษณียก์ลาง เป็นภาพเมืองไทย อินเดียและซีลอนฝีมือของอาจารย ์ ผมไป
ช่วยเฝ้าให ้อาจารยเ์ขียนภาพตวัผมใหเ้ป็นรางวลั ๑ ภาพ ตามปกติอาจารยคิ์ดภาพละ ๑๐๐ บาท 

  
ภาพเขียนของอาจารยนิ์โร โยโกตา้ 



29 

 

วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพทิวทศัน์สีน ้ ามนัสีเดียวท่ีวดัพระเชตุพน ฯ 
อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบและตรวจ 

วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๙๘ สอบเขียนภาพทิวทศัน์สีน ้ ามนัสีเดียวท่ีวดัพระเชตุพน ฯ เป็นวนั
สุดทา้ยของการสอบไล่ดว้ย น าภาพส่งอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ 

 
รูปหล่อปูนปลาสเตอร์ยาย 

วนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๔๙๘ ปิดเทอมปลาย ผมเดินทางโดยเรือเมลก์ลบับา้นท่ีอ  าเภอโพธ์ิทอง 
จงัหวดัอ่างทอง ในช่วงท่ีอยูท่ี่บา้นไดป้ั้นรูปเหมือนยาย และหล่อปูนปลาสเตอร์ ทั้งๆท่ีไม่เคยป้ันไม่
เคยหล่อปูนปลาสเตอร์มาก่อน 

 
ปีการศึกษา ๒๔๙๘ 

ตน้ปีการศึกษา ๒๔๙๘ น้ี หลวงกวจีรรยาวโิรจน์ เป็นอาจารยใ์หญ่ หลวงนนทพทิยพลิาศ 
เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็น
ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายการศึกษา อาจารย์ติว๋ จีรเศรษฐ์ เป็นหวัหนา้แผนกการคา้ ต่อมากลางปีการศึกษา 
๒๔๙๘ หลวงกวีจรรยาวโิรจน์ ยา้ยไปเป็นศึกษานิเทศกเ์อก กรมอาชีวศึกษา อาจารย์จติร บัวบุศย์ 
รักษาการในต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ ในปีการศึกษา ๒๔๙๘ น้ี มีอาจารยแ์ละขา้ราชการประจ า ๖๒ 
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ท่าน นกัเรียน ๖๔๐ คน มีภาพอาจารยบ์างท่านท่ีน ามาจากหนงัสืออนุสรณ์ ไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ปี 
พ.ศ.๒๔๙๘ ดงัน้ี 

 

 
ในปีการศึกษา ๒๔๙๘ น้ี มีคณะกรรมการจดังานนกัเรียนประกอบดว้ย สมบูรณ์ กลํา่สมบัต ิ

เป็นประธานกรรมการจดังานนกัเรียน มีคณะกรรมการจดัท าหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ 
๒๔๙๘” ประกอบดว้ย สุขุม บุนปาน เป็นบรรณากร โกศล คตีะวงษ์ เป็นบรรณากรผูช่้วย ศักดา 
ประจุศิลป เป็น ฝ่ายธุรการ  
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ภาพปกหนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๗ ก.ค. ๒๔๙๘” และภาพประกอบ 

 
 หนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๗ ก.ค.๒๔๙๘” เล่มน้ีประกอบดว้ยเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
เช่น “ประวติัโรงเรียนเพาะช่าง” “ไดอ้ะไรบา้งจากวนัน้ี” ของ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ “ทศันสง
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เคราะห์” ของ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ณ อยุธยา เป็นตน้ และผมไดเ้ขียนเร่ือง “จดหมายเปิดผนึก” 
ลงพิมพด์ว้ย 
 ในปีการศึกษา ๒๔๙๘ น้ี ผมข้ึนเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ มีอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ เป็น
อาจารยป์ระจ าชั้น และสอนการเขียนถ่านจากหุ่นคน 

 
การเรียนการสอนในปีน้ีจดัแนวใหม่โดยมีอาจารยส์อนเป็นทีมในบางวิชา เช่น วิชาการเขียน

ภาพหุ่นสีน ้ามนั ภาพดอกไมส้อนโดยอาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ เป็น
ผูช่้วย อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็นผูคุ้ม ส่วนวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาพลศึกษา สอนโดย อาจารย์อุดม เรือง
ต่อวงศ์ วิชาทฤษฎีสี สอนโดย อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ วิชาวฒันธรรม สอนโดย อาจารย์จติร บัวบุศย์ 
วิชาการจดัภาพ โดย อาจารย์แสวง ประพนัธ์ วิชาการจดัภาพสากล และวิชากายวิภาค สอนโดย 
อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ วิชาทศันียภาพ ภาพสตัว ์และภาพคน สอนโดย อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ วิชา
ศีลธรรม สอนโดย อาจารย์ไมตรี ศรีสัตย์ชนะ วิชาหนา้ท่ีพลเมือง วิชาครู และวรรณคดีไทย (อิลราช
ค าฉนัท)์ สอนโดย อาจารย์ละม่อม โอชกะ วิชาจิตวิทยา และภาษาองักฤษ สอนโดย อาจารย์จาํเรียง 
ทองแถม ฯ วิชาภาพคน และภาพทิวทศัน ์ สอนโดย อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ วิชาเคร่ืองไมไ้ผ ่ สอน
โดย อาจารย์นิโร โยโกต้า วิชาเคร่ืองโลหะ สอนโดย อาจารย์เฉ่ือย ช่ืนศิริ วิชาหนา้ท่ีพลเมือง สอน
โดย อาจารย์มารศรี อศัวสุวรรณ และวิชาวรรณคดี สอนโดย อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ มีอยูช่่วงหน่ึง
ท่ีอาจารย์แหม่มชาวองักฤษสอนเขียนแบบ และการจดัภาพ นอกจากน้ีผมและเพื่อนๆไดส้มคัรเรียน
วิชาทหาร ในตอนเยน็ดว้ย 
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 กจิกรรมต่างๆทีสื่บค้น วนั เดอืน ปีได้ในสมุดบันทกึ และน่าสนใจ มดีงันี ้
 วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เป็นวนัเปิดเทอมตน้ ข้ึนเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ค.อาจารย์บัณ
จบ พลาวงศ์ เป็นอาจารยป์ระจ าชั้น อาจารยเ์ขา้เรียกช่ือนกัเรียน ปฐมนิเทศ แลว้ใหเ้ขียนถ่านจากรูป
คนปลาสเตอร์ 
 วนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘ อาจารย์แหม่ม สอนเขียนแบบ 
 วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ แจง้ใหท้ราบวา่จะจดัการเรียนการ
สอนแผนใหม่ โดยใชสี้น ้ามนั สีฝุ่ น สีชอลค์ 
 วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๘ อาจารย์ใหญ่ ประชุม อาจารย ์ และนกัเรียนทั้งหมด อาจารย์
จติร บัวบุศย์ บรรยายเร่ือง “การศึกษา” 
 วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ไปหอ้งสมุดกรมประชาสมัพนัธ์ 
 วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ เขียนภาพหุ่นน่ิง (ผกัต่างๆ) สีน ้ามนั อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ 
เป็นผูส้อน อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ ช่วยสอน อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ช่วยคุม 
 วนัท่ี ๒ มิถนุายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาวฒันธรรมไทย อาจารย์แสวง 
ประพนัธ์ สอนการจดัภาพ สมบูรณ์ กลํา่สมบัต ิ ประชุมหวัหนา้ชั้น เร่ืองระเบียบของโรงเรียนและ
งานไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ใหเ้กบ็เงินแต่ละชั้นไม่เท่ากนัเพื่อใชจ่้าย คือ ปีท่ี ๑ เกบ็ ๒๐ บาท ปีท่ี ๒-๓ 
เกบ็ ๒๕ บาท ปีท่ี ๔ เกบ็ ๓๐ บาท ปีท่ี ๕ เกบ็ ๓๕ บาท 
 วนัท่ี ๓ มิถุนายน ๒๔๙๘ เรียนวิชาภาษาองักฤษ  
 วนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ วิจารณ์ภาพสีน ้ามนัของนกัเรียนชั้น 
ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้งหอ้ง ก ข และ ค. อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมเก่ียวกบัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ สมบูรณ์ 
กลํา่สมบัต ิประชุมเก่ียวกบัระเบียบของโรงเรียนและงานไหวค้รู รับนอ้งใหม่ 
 วนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพสากล อาจารย์ไมตรี ศรี
สัตยะ สอนวิชาศีลธรรม อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ สอนวิชาโปรเจคชัน่ 
 วนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนวิชาวรรณคดีไทย อาจารย์เฉลมิ นาคี
รักษ์ สอนวิชากายวิภาค มีการประชุมหวัหนา้ชั้น รองหวัหนา้ชั้นเก่ียวกบังานไหวค้รู รับนอ้งใหม่  
 วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๓ ทั้งหมด เรียนวิชาพล
ศึกษารวมทั้งชายและหญิง อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ สอนทฤษฎีสี 
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 วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ สอนวิชาวฒันธรรมไทย อาจารย์แสวง 
ประพนัธ์ สอนการจดัภาพ 
 วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๘ เขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 

วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ พานกัเรียน ป.ป.ช. และวิจิตรศิลป์ ปีท่ี ๓ 
รวม ๕ หอ้งเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีท่ีจงัหวดันครปฐม และราชบุรี มีอาจารย์แสวง ประพนัธ์ 
อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ และ อาจารย์จาํนงค์ ฉ่ําบุญรอด ร่วมเดินทางไปดว้ย 

 

   
วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๘ อนุสาสนาจารย ์บรรยายเร่ือง “ความเจริญของศีลธรรมทางโลก

กบัทางธรรม ทางวตัถุ และทางจติใจ” ให้นกัเรียนฟัง 
วนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ วิจารณ์ภาพคน 

การจดัภาพ ของนกัเรียน ปี ๓ ทั้ง ก ข และ ค 
วนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๘ เวลา ๑๐.๑๙-๑๐.๒๕ น.เกิดสุริยปุราคาเตม็ดวง ทางโรงเรียนให้

งดการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนดูสุริยปุราคาเตม็ดวง 
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ปราโมทย์ ปรีชามาตย์ เขียนการ์ตนูในหนงัสือ “อนุสรณ์ไหว้ครู รับน้องใหม่ ปี ๒๔๙๘” 

วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ตรวจภาพสตัว ์
ของนกัเรียนชั้นปีท่ี ๓ ทั้ง ก ข และ ค 

วนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ วนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ภาคเชา้มีพิธีไหวค้รู ฟังพระธรรมเทศนา 
และมีพิธีครอบนกัเรียนชั้นปีท่ี ๑ ภาคบ่ายมีตอ้นรับนอ้งใหม่และการแสดงบนเวที 

 
อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ กับนักเรียนช้ันป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ค.ในวนัไหว้ครู 

  
นักเรียนช้ันป.ป.ช.ปีท่ี ๓ เตรียมรับน้องใหม่  การรับน้องใหม่ท่ีเรียบง่าย 
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วนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจวิจารณ์การจดัภาพ และภาพทิวทศัน์ 
ของนกัเรียน ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้ง ก. ข. และ ค. 

วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติรบัวบุศย์ เดินดูการเขียนภาพของนกัเรียน ป.ป.ช.ปี
ท่ี ๓ ทั้ง ก ข และ ค. 

วนัท่ี๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจและวิจารณ์
ภาพคนของนกัเรียน ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้ง ก ข และ ค. 

วนัท่ี ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหน้กัเรียน ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้ง ก ข 
และ ค ไปเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีสวนลุมพินี 

วนัท่ี ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๘ มีการแสดงศิลปกรรมของนกัเรียน 
วนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๔๙๘ อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ สอนเขียน

ภาพดอกไม ้
วนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๙๘ อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ผู้ปกครอง ประชุมนกัเรียนทั้งหมด ตกัเตือน

เก่ียวกบัความประพฤติ 
วนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพสตัว ์
วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๘ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ วิจารณ์และตรวจการจดัภาพสตัว ์อาจารย์

ใหท้ าป้ายประชาสมัพนัธ์การแสดงภาพติดหนา้โรงเรียน 
วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ ถ่ายรูปรวมนกัเรียน ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้งหมดเพื่อลงพิมพใ์นหนงัสือ 

“ปปศ.รําลกึ” 
วนัท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๘ นกัเรียนช่วยกนัติดภาพเพื่อจดัแสดง 
วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๘ ๑๕ เร่ิมแสดงภาพเป็นวนัแรก 
วนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๘ โรงเรียนปิดเทอมตน้ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม พานกัเรียน

ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ กลุ่มหน่ึงไปบา้นในคลองบางกอกนอ้ย 
วนัท่ี ๒๑-๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๘ กลบับา้นท่ีอ่างทอง 
วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๔๙๘ เปิดเทอมกลาง อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนป.ป.ช.ปีท่ี ๑-

๓ทั้งหมด เพื่ออบรมความประพฤติและการเรียน 



37 

 

วนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมหวัหนา้กลุ่มนกัเรียนป.ป.ช.ปีท่ี ๑-๓ 
เพื่อแนะน าการจบัฉลากเรียนวิชาหตัถกรรมแขนงต่างๆ 

วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ บรรยายวิชาหตัถกรรมใหน้กัเรียน ป.ป.ช.ปี
ท่ี ๑-๓ ฟัง อาจารย์นิโร โยโกต้า บรรยายเคร่ืองไมไ้ผ ่

วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ บรรยายวิชาหตัถกรรม และการสอนวิชา
เฉพาะ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนวรรณคดีไทย 

วนัท่ี ๗ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ บรรยายวิชาหตัถกรรม อาจารย์ละม่อม โอช
กะ สอนวิชาครู 

วนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาวฒันธรรมไทย 
วนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๔๙๘ ส่งงานเคร่ืองโลหะ อาจารย์จติร บัวบุศย์ วิจารณ์ อาจารยป์ระจ า

วิชาตรวจใหค้ะแนน อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ผู้ปกครองประชุมตกัเตือนความประพฤติ 
วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมเก่ียวกบัเคร่ืองโลหะ อาจารย์

ละม่อม โอชกะ สอนหนา้ท่ีพลเมือง อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนจิตวิทยา 
วนัท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนวรรณคดีไทย อิลราชค าฉนัท ์
วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมใหท้ าโน๊ตและออกแบบเคร่ือง

โลหะ 
วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๔๙๘ ไปดูการแสดงภาพของนกัเรียนเตรียมมหาวิทยาลยัศิลปากรและ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนภาษาองักฤษ ให้สนทนา

ภาษาองักฤษ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนวิชาครู 
วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ตรวจและวิจารณ์เคร่ืองโลหะ 
วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์ละม่อม โอชกะ สอนหนา้ท่ีพลเมือง 
วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๔๙๘ วรรณคดี อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาการสอนวิชาเฉพาะ  
วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ สอนพลศึกษา นกัเรียนท่ีไม่นุ่งกางเกง

ขาสั้นมา อาจารยใ์หว้ิง่ ๒ รอบ 
วนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๔๙๘ วิชาครู อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาวฒันธรรมไทย 
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วนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนภาษาองักฤษใหส้นทนาอุบติัเหตุ
เป็นภาษาองักฤษ 

วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ วิจารณ์ผลงานของนกัเรียน อาจารยป์ระจ า
วิชาตรวจใหค้ะแนน นกัเรียนโรงเรียนฝึกหดัครู พระนครศรีอยธุยามาชมงานหตัถกรรมของนกัเรียน 

วนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมเก่ียวกบังานประดิษฐเ์ศษวสัดุ โดย
ใชก้ะลามะพร้าว มงคล รักพงษ์ ประธานจดังาน “อาชีวสัมพนัธ์” ประชุมหวัหนา้หอ้ง รองหวัหนา้
หอ้งเก่ียวกบัการจดังาน “อาชีวสมัพนัธ์”  

วนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๙๘ นกัเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษามาประชุมเตรียมจดังาน “อาชีว
สมัพนัธ์” 

วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๙๘ เรียนวิชาจิตวิทยา 
วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาวฒันธรรมไทย 
วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๔๙๘ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนภาษาองักฤษ ใหส้นทนาเก่ียวกบั

ร่างกายมนุษยเ์ป็นภาษาองักฤษ 
วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ วิจารณ์การประดิษฐเ์ศษวสัดุ กะลามะพร้าว 

อาจารยป์ระจ าวิชาตรวจใหค้ะแนน 
วนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๔๙๘ งานวนัเดก็ 
วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมเก่ียวการเรียนวิชาเคร่ืองดิน  
วนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมเก่ียวกบัการออกนอกบริเวณโรงเรียน

ของนกัเรียน 
วนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๙๘ เรียนวิชาครู ไปดมูวยนกัเรียนเป็นวนัแรก เพาะช่างส่ง ถาวร 

นกัเรียนชั้นวิจิตรศิลปปีท่ี. ๒ ข้ึนชกมวยและชนะ 
วนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จาํเรียง ทองแถม สอนภาษาองักฤษ ตอนบ่ายไปดูมวย

นกัเรียน เพาะช่างส่ง โอภาส ข้ึนชกและชนะน๊อกเอา้ยก ๑  
วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมเก่ียวการประดิษฐเ์ศษวสัดุ โดยใช้

ชะลอม ประกอบเป็นโคมไฟ หรือกระเป๋าถือสตรี อาจารย์มารศรี อศัวสุวรรณ สอนหนา้ท่ีพลเมือง 
อาจารยบ์รรจุใหม่สอนวิชาวรรณคดีไทย 
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วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ ไปดูมวยนกัเรียน ถาวร ชนะอีก 
วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๘ ไปดูมวยท่ีราชด าเนิน บรรลอื น้อยใจรักษ์ (เพื่อนร่วมชั้นท่ีเคย

ชนะเลิศมวยนกัเรียนเม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๖) ข้ึนชกในนาม “อุทศิ ฤทธิรงค์” ชนะน๊อกเอาท ์อุดม วงศ์
เทเวศ 

วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๘ นกัเรียนโรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนฝึกหดัครูมาชมผลงาน
ศิลปหตัถกรรมของโรงเรียนเพาะช่าง อาจารย์จติร บัวบุศย์ วิจารณ์ผลงาน และตกัเตือนเร่ืองการ
เรียน จากนั้นไดป้ระชุมครูต่ออีก ไปชมละครท่ีกระทรวงวฒันธรรม เร่ือง “อานุภาพแห่งความ
เสียสละ” ของหลวงวจิิตรวาทการ 

วนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๑-๒ ส่วนนกัเรียน
ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ เลือกโรงเรียนฝึกสอนกนั 

วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนการสอนวิชาเฉพาะ 
วนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๘ ศักดา ประจุศิลป สนิท อรุณรัตน์ และ ผม ไปตรวจปรู๊ฟหนงัสือ 

“อนุสรณ์ ปปศ รําลกึ” ท่ีโรงพิมพ ์ ซ่ึงนกัเรียน ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ไดช่้วยกนัจดัท า โดยมี ศักดา ประจุ
ศิลป เป็นสาราณียากร ละเอยีด สิงหลกัษณ์ สงดั สันตะพนัธ์ หวน พนิธุพนัธ์ เป็นผูช่้วย ในเล่มมี
รูปภาพของอาจารย ์และนกัเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทุกคน 

วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวฒันธรรมไทย 
วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ ไปดมูวยนกัเรียน ถาวร แพ ้ทวสิีทธ์ิ ชนะ 
วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ อาจารย์จติร บัวบุศย์ วิจารณ์ผลงานนกัเรียนปีท่ี ๑-๒ และอ่าน

สาส์นจอมพล ป.พิบลูสงครามเก่ียวกบัวนัสหประชาชาติ 
วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๘ นกัเรียนอาชีวศึกษา ๙ โรงเรียน คือ โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียน

ช่างกลปทุมวนั โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โรงเรียนพณิชยการพระนคร โรงเรียนบพิตรพมุิข 
โรงเรียนช่างไมว้ดัสระเกศ โรงเรียนช่างเยบ็หนงัราชด าเนิน โรงเรียนการช่างอินทราชยั โรงเรียน
การช่าสตรีธนบุรี ไดร่้วมกนัจดังาน “อาชีวสัมพนัธ์ คร้ังที ่๔” ข้ึน ที ่ร.ร.เพาะช่าง โดยมี มงคล รัก
พงษ์ (ตวัแทนเพาะช่าง) เป็นประธานกรรมการจดังาน วเิชียร อนิทระ (ตวัแทนบพติรพิมุข) เป็น 
สารณียกร ไดจ้ดัพมิพห์นงัสือ “อาชีวสัมพนัธ์ คร้ังที ่ ๔” ข้ึน ผมไดเ้ขียนบทความเร่ือง “เพาะช่าง
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ของเรา” ลงพิมพด์ว้ย อาจารย์จติร บัวบุศย์ กล่าวกบันกัเรียนท่ีมาร่วมงานประมาณ ๙๐๐ คน ในงาน
มีแข่งขนักีฬา ประกวดชายงาม และแสดงบนเวที 

 

 
ปกหนงัสือ “อาชีวสัมพนัธ์ คร้ังที ่๔” 

 วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๘ ภาคเชา้ ผมสาธิตการสอนป้ันดิน มี สมพงษ์ สุมาลยั กบั วสูิตร 
คุณกนัหา เป็นผูช่้วย ภาคบ่าย ปราโมทย์ ปรีชามาตย์ สาธิตการสอนงานไมไ้ผ ่ โดยมีนกัเรียนวิจิตร
ศิลป์ ปีท่ี ๑ เป็นผูเ้รียน อาจารย ์ เพื่อนๆ ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ท่ีจะออกฝึกสอน และครูอบรมสงัเกตการ
สาธิตการสอนอยูห่ลงัชั้น 
 วนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ พรพรุิณ ประเสริฐวงศ์ สาธิตการสอนวาดเขียน บังอร ทพิยสูตร 
กบั เพญ็ศรี วรรณธนสิริ เป็นผูช่้วย 

วนัท่ี ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ทางโรงเรียนใหน้กัเรียน ป.ป.ช. ปีท่ี ๓ ทั้ง ๓ หอ้งออก
ฝึกสอน เป็นเวลา ๑ เดือน ผม ศักดา ประจุศิลป และ อาทิตย์ กาญจนดลิก ไปฝึกสอนท่ีโรงเรียน
เทเวศร์ศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชน ไดฝึ้กสอนวิชาวาดเขียน และการฝีมือ ประดิษฐเ์ศษวสัดุ 
กะลามะพร้าว ชั้นมธัยมปีท่ี ๑,๒,๔,๕ มี สมบัต ิ ดนตรีรส (ส าเร็จ ป.ป.ช.ปี ๒๔๙๖) เป็นพี่เล้ียง 
รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน โดยจ่ายเงินใหโ้รงเรียน ๓๐ บาทต่อเดือน ไดส้อนแทนครู
ขาดบา้ง และมีงานพิเศษใหท้ าคือท าพวงมาลาถวายพระรูปรัชกาลท่ี ๖ 
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ฝึกสอนท่ีโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา 

วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ โรงเรียนเพาะช่างจดัฉายภาพยนตร์การกศุลเร่ือง “ฮนัซูหยนิ” 
มีดนตรีสุนทราภรณ์ท่ีศาลาเฉลิมเขตร 

วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ฝึกสอนเป็นวนัสุดทา้ย ผูจ้ดัการโรงเรียนสมณาคุณใหค้นละ 
๑๕๐ บาท จ่ายค่าอาหารกลางวนัใหโ้รงเรียนคนละ ๓๐ บาท 

วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๔๙๘ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ประชุมนกัเรียนป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้ง ๓ หอ้งท่ี
กลบัจากฝึกสอนเก่ียวกบัการจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

 
บนัทึกในสมุดบนัทึกของผม 

วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๔๙๘ ในหลวงรัชกาลที ่ ๙ เสดจ็เปิดงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ใน
บริเวณโรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียสวนกหุลาบ และโรงเรียนเสาวภา 
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วนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๔๙๘ สมเดจ็พระนางรําไพพรรณี เสดจ็ชมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๔๙๘ สมเดจ็พระราชชนนี พระพีน่าง เสดจ็ชมงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน นกัเรียนโรงเรียนเพาะช่างแสดงการป้ัน การขดุสลกัไมใ้หท้อดพระเนตร 
วนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๔๙๘ ผม สาธิตการประดิษฐเ์ศษวสัดุโดยใชก้ะลามะพร้าว ในงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วนัท่ี ๒๑,๒๒ ธนัวาคม ๒๔๙๘ เปิดเทอมปลาย อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ สอนการเขียนภาพ

คน โดยมี สรรพางค์ เนตรสืบสาย กบั เชาว์ เอีย่มจนัทร์ เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐ ธนัวาคม ๒๔๙๘ อาจาร์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหไ้ปเขียนภาพทิวทศัน์

ท่ีวดัพระเชตุพน ฯ โดยใชสี้น ้ามนัสีเดียวก่อน 

 
วนัท่ี ๖ มกราคม ๒๔๙๙ เจ้าชายจากประเทศเดนมาร์ค เสดจ็ทอดพระเนตรกิจการของ

โรงเรียนเพาะช่าง เขา้ทอดพระเนตรในหอ้งชั้น ป.ป.ช. ปีท่ี ๓ ท่ีนกัเรียนก าลงัวาดภาพดอกไมด้ว้ย 
 วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๔๙๙ เป็นวนัเกิดโรงเรียนเพาะช่าง ภาคเชา้อาจารยใ์หญ่ปราศรัยและ
มอบรางวลัใหน้กัมวย นกักีฬา แลว้ท าบุญเล้ียงพระ นกัเรียนรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๔๙๙ อาจารยใ์หญ่ประชุมนกัเรียนทั้งหมด อาจารยทุ์กท่านเขา้ฟังดว้ย 
พดูเร่ืองการจดังานของนกัเรียน การสอบไล่ การท าหนงัสือพิมพ ์ระเบียบต่างๆ ฯลฯ 
 วนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๔๙๙ สมเดจ็พระราชชนนี เสดจ็เยีย่มและชมกิจการของโรงเรียนเพาะ
ช่าง 
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 วนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๔๙๙ อาจารย์ณรงค์ แย้มเกษสุคนธ์ นัง่เป็นประธานให ้ศักดา ประจุ
ศิลป แถลงเร่ืองการจดัพิมพห์นงัสือ “อนุสรณ์ ปปศ.รําลกึ” แก่นกัเรียนชั้น ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ ทั้ง ๓ หอ้ง 
 วนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ บรรยายเร่ือง “การออกแบบ” ใหน้กัเรียน 
ป.ม.ช., ป.ป.ช., และวิจิตรศิลปปีท่ี ๓ ฟัง 
 วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๔๙๙ นายไลซ์ ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบชาวอเมริกนั บรรยายเร่ือง 
“การออกแบบของอเมริกา” พร้อมทั้งฉายภาพน่ิงประกอบดว้ย 

วนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๔๙๙ เร่ิมสอบไล่เป็นวนัแรก วนัน้ีสอบวิชาพลศึกษา ใหเ้ล่นบาคู่ มี
อาจารยเ์ป็นกรรมการสอบ ๓ ท่าน 
 วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ เชา้สอบวิชาประวติั ศาสตร์ศิลป อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นผูอ้อก
ขอ้สอบ บ่ายสอบวิชาการฉายและทฤษฎีของเงา ใหท้ าชาร์ตการท าเคร่ืองไมส้อนนกัเรียน 
 วนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ เชา้สอบวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม อาจารย์เรืองอุไร กศุ
ลาสัย เป็นผูอ้อกขอ้สอบ บ่ายสอบการจดัภาพ 
 วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบวิชากายวิภาค อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
สอบทฤษฎีสี อาจารยปุ้์ย พร้อมวงศ ์เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบวิชาครู อาจารย์ละม่อม โอชกะ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ จิต ดร.
แนม บุญสิทธ์ิ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๑๐,๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบศิลปไทย อาจารย์แสวง ประพนัธ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
ใหเ้ขียนลายไทยในกรอบรูปแผน่ทองแดง 

วนัท่ี ๑๓,๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบเขียนภาพคนเหมือน รูปป้ันวีนสั 
วนัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ ๑๕ สอบภาพทิวทศัน์ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็นผูอ้อก

ขอ้สอบ ใหไ้ปเขียนภาพวดัพระเชตุพน ฯ 
วนัท่ี ๒๐,๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบเขียนภาพคน หุ่นเป็นคนภายนอก ตอนบ่ายสอบวิชา

หตัถกรรมเลือกท่ี ๑ มีเคร่ืองดินกบัเคร่ืองไม ้เลือกเคร่ืองดิน ป้ันแจกนั ส่วนเคร่ืองไมใ้หท้ าของใช้
ของเล่น 

วนัท่ี ๒๓,๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา นกัเรียนปีท่ี ๑,๒ กไ็ป
สอบดว้ย 
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 วนัท่ี ๒๗,๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ สอบไล่เป็นวนัสุดทา้ย วนัน้ีสอบวิชาหตัถกรรม เคร่ือง
โลหะ ไมไ้ผ ่ใหท้ ากระเป๋าถือ หรือถาด หรือกล่อง 
 การสอบไล่ ป.ป.ช.ปีท่ี ๓ น้ีเป็นการสอบชั้นประโยคคือจะส าเร็จการศึกษาไดว้ฒิุ ป.ป.ช.ทาง
กรมอาชีวศึกษาจึงแต่งตั้งผูอ้อกขอ้สอบ จึงมีผูอ้อกขอ้สอบจากอาจารยภ์ายนอกดว้ย 
 วนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๙๙ ไปโรงเรียนรู้ผลการสอบจากอาจารยผ์ูป้กครองไดจ้ดช่ือนกัเรียนท่ี
สอบได ้๗๐% ข้ึนไปมี ๖ คนดว้ยกนั มีช่ือผม (หวน พนิธุพนัธ์) ดว้ยได ้๗๒% จนิดา ไชยาวรรณ ได้
ท่ีหน่ึงได ้ ๗๓.๖๐% ณรงค์ ระววิรรณ ไดท่ี้สองได ้ ๗๓.๓๐ % บุญลอื จนัทร์เดช ไดท่ี้สามได ้
๗๒.๓๐.% 
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Transcript ประโยคครูประถมการช่าง 
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 วนัท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๙ เป็นวนัรับประกาศนียบตัร ป.ป.ช.ท่ีหอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ม.ล.ป่ิน มาลากลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูม้อบ มีนกัเรียนท่ีส าเร็จ 
ป.ป. จากโรงเรียนฝึกหดัครูทุกแห่งมารับพร้อมกนัรวม ๑๑๕๔ คน โดยส่งตวัแทนของแต่ละ
โรงเรียนข้ึนไปรับบนเวที และผูท่ี้สอบไดท่ี้ ๑ ของแต่ละโรงเรียนไดข้ึ้นไปรับบนเวทีดว้ย 

 
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง 

 ในการเรียน ป.ป.ช.ทั้ง ๓ ปี จนส าเร็จการศึกษาน้ี นบัวา่ไดค้วามรู้ ความคิด ความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งการเขียนภาพ การป้ันแกะสลกั เคร่ืองดิน เคร่ืองโลหะ เคร่ือง
ไม ้ เค่ืองไมไ้ผ ่นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ไดน้ าไปสอนนกัเรียนในชั้นประถม มธัยม และฝึกหดั
ครูไดท้ัว่ประเทศ ส่วนวิชาทางทฤษฎีสายสามญั ไดเ้รียนวิชาวรรณคดีไทย หนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม 
ภาษาองักฤษ วิชาครู จิตวิทยา การสอนวิชาเฉาะ วฒันธรรมไทย เป็นตน้ ส าหรับภาษาองักฤษไดฝึ้ก
ทั้ง อ่าน พดู สนทนา แปล และเรียงความ อีกวิชาหน่ึงคือพลศึกษา ไดท้  ากายบริหาร เล่นบาคู่ และได้
ออกก าลงักายดว้ย อาจารยท่ี์สอนทุกวิชากต็ั้งใจสอนนกัเรียนอยา่งดีมาก 



47 

 

 นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ป.ป.ช.ไดอ้อกไปเป็นครูเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผมและเพื่อนอีกกลุ่ม
หน่ึง ทางโรงเรียนใหส้มคัรเรียนต่อ ป.ม.ช.ได ้ผมและเพื่อนๆจึงสมคัรเรียนต่อและสอบคดัเลือกเขา้
เรียนต่อ ป.ม.ช.ได ้โดยเขา้เรียนในปีการศึกษา ๒๔๙๙ ซ่ึงจะไดเ้ล่าต่อไป 
 
ปีการศึกษา ๒๔๙๙ 
 ปีการศึกษา ๒๔๙๙ น้ี อาจารย์จติร บัวบุศย์ รักษาการในต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ อาจารย์เฉลมิ 
นาครัีกษ์ เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่าย
ธุรการ 

 
 ในปีการศึกษา ๒๔๙๙ น้ีมีอาจารยป์ระจ าประมาณ ๗๐ ท่าน ตามภาพส่วนหน่ึงท่ีน ามาจาก
หนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ปี ๒๔๙๙” ดงัน้ี 
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ในปีการศึกษา ๒๔๙๙ มีคณะกรรมการจดังานนกัเรียนประกอบดว้ย เฉลยีว คงนิยม เป็น

ประธานจดังานนกัเรียน ชัชวาล ช่อไสว เกษียร มัง่คัง่ เป็นรองประธานจดังานนกัเรียน เกษมสิงห์ 
องิคนินันท์ เป็นเลขานุการ เจดิศักดิ์ พลจนัทร์ เป็นประธานแผนกหนงัสือพิมพ ์ มีหนา้ท่ีจดัท า
หนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๙” เพื่อแจกจ่ายครู อาจารย ์และนกัเรียนในวนัไหวค้รู 
รับนอ้งใหม่ ซ่ึงจดัในวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ 

 

  
       คณะกรรมการจัดงานไหว้ครู-รับน้องใหม่ 

หนงัสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๙” ท่ีแจกจ่ายครู อาจารย ์และนกัเรียนทุกคนใน
วนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ คือวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ 
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ปกหนังสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๙” 

 

 ในหนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยบทความท่ีน่าสนใจ เช่น “ค าขวญัคณาจารย”์ ท่ีอาจารยเ์ขียน
ค าขวญัใหทุ้กท่าน “พระราชด ารัส ร.๖ ในวนัเปิด ร.ร.เพาะช่าง” รวบรวมโดย ธีระ สว่างวุฒ ิ “ย  า่ 
(แย)่ เหนือ” ของ สุขุม บุนปาน “ปลกุศิลป” ของ โภคยั ว่องกสิกรณ์ และผมไดเ้ขียนเร่ือง 
“พฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในเพาะช่าง ลงพิมพด์ว้ยโดยใชน้ามปากกาวา่ “ห.หัตถพนัธ์” ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่า
เหตุการณ์ท่ี อาจารย์จติร บัวบุศย์ ช้ีแจงใหน้กัเรียนปีท่ี ๔-๕ ฟังเก่ียวกบับทความในหนงัสือพิมพท่ี์
วิจารณ์โรงเรียนเพาะช่างในทางลบ 

 
ภาพในหนังสือ “อนุสรณ์ ไหว้ครู รับน้องใหม่ ๒๔๙๙” 
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 ในปีการศึกษา ๒๔๙๙ น้ี ผมสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อหลกัสูตรประโยคครูมธัยมการช่าง 
(ป.ม.ช.เขียน) ได ้ การเรียนชั้น ป.ม.ช.(เขียน) ปีท่ี ๑ น้ี ไดเ้รียนวิชาหตัถกรรม ภาพคน ภาพคน
เหมือน ภาพคนเหมือนไทย ภาพส่ิงก่อสร้าง ภาพบก ภาพทะเล การจดัภาพ และ การตกแต่ง ซ่ึง 
อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็นผูส้อนเป็นส่วนใหญ่และเป็นอาจารยป์ระจ าชั้นดว้ย และไดเ้รียนวิชาครู
กบัอาจารย์เอนก อดกินิษฐ์ เรียนวิชาการสอนวิชาเฉพาะกบั อาจารย์จติร บัวบุศย์ เรียนวิชาพลศึกษา
กบัอาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ 

 
คณาจารย์และนักเรียช้ันป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) 

กจิรรมต่างๆ เกีย่วกบัการเรียน การออกไปเขียนภาพนอกสถานที ่และอืน่ๆทีน่่าสนใจ มีดงัน้ี 
วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๙ วนัสอบคดัเลือกเขา้เรียน ป.ม.ช. และวิจิตรศิลป์ปีท่ี ๔ ผมเขา้

สอบคดัเลือกเขา้เรียน ป.ม.ช. (เขียน) โดยสอบเขียนภาพจากหุ่นคนปูนปลาสเตอร์ 
 วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๙ สอบคดัเลือกวิชาความรู้ทัว่ไป ประวติัศาสตร์ศิลป และสอบ
สมัภาษณ์ อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง 
 วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ประกาศผลการสอบคดัเลือก ผมสอบคดัเลือกได ้
 วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ผมส่งใบมอบตวัเขา้เรียน ป.ม.ช.(เขียน) 
 วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ปฐมนิเทศนกัเรียน ชั้น ป.ม.ช. (เขียน) 
ปีท่ี ๑ ในฐานะเป็นอาจารยป์ระจ าชั้นและเป็นอาจารยผ์ูส้อนเป็นส่วนใหญ่ 
 วนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ลือกหวัหนา้หอ้งและรองหวัหนา้
หอ้ง ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) ผมไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้หอ้ง สงดั สันตะพนัธ์ บงัอร ทพิยสูตร 
เป็นรองหวัหนา้หอ้ง 
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 วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนเก่าทั้งหมด (ปีท่ี ๒-๕) 
เก่ียวกบัการเรียนการสอนและระเบียบต่าง ๆ 
 วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ อาจารยป์ระจ าชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) 
มอบใหผ้ม (ในฐานะหวัหนา้หอ้ง) ท าบญัชีเรียกช่ือ และใหผ้มเรียกช่ือนกัเรียนทุกเชา้ก่อนเขา้เรียน 
 วนัท่ี ๑-๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ ปฐมนิเทศนกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑-๒ และ
ครูอบรมเก่ียวกบัการเรียนวิชาหตัถกรรมในเดือนมิถุนายนน้ีทั้งเดือน ซ่ึงปีน้ีน่าจะเป็นปีแรกท่ีทาง
โรงเรียนใหน้กัเรียน ป.ม.ช.เรียนวิชาหตัถกรรมเพิม่ข้ึนมาอีกวิชาหน่ึง เพื่อจะไดอ้อกไปเป็นครูสอน
ไดท้ั้งศิลปและหตัถกรรม 
 วนัท่ี ๔-๘ มิถุนายน ๒๔๙๙ เรียนวิชาหตัถกรรม วนัน้ีเรียนวิชาเคร่ืองดิน 
 วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๙๙ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ตรวจงานเคร่ืองดิน 
 วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ มีการประชุมนกัเรียน ปีท่ี ๔-๕ ราว ๑๐๐ กวา่คน เพื่อเลือก
ประธานจดังานนกัเรียน ผลการเลือกได ้เฉลยีว คงนิยม เป็นประธานจดังานนกัเรียน 
 วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ ประชุมนกัเรียนต่อจากวนัวานเพื่อเลือกประธานจดังานนกัเรียน
แผนกต่างๆ เช่น แผนกตกแต่งสถานท่ี แผนกหนงัสือพิมพ ์และ แผนกปฏิคม เป็นตน้ 
 วนัท่ี ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๙ เรียนวิชาเคร่ืองไม ้
 วนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนชั้นปีท่ี ๔-๕ เก่ียวกบั
บทความในหนงัสือพิมพพ์ิมพไ์ทย ท่ีลงบทความในทางลบของโรงเรียนเพาะช่าง 
 วนัท่ี /๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนชั้นปีท่ี ๔-๕ อีกคร้ัง
เก่ียวกบับทความในหนงัสือพิมพ ์อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ บรรยายวิชาเคร่ืองโลหะ  
 วนัท่ี ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๙ เรียนวิชาเคร่ืองโลหะ  
 วนัท่ี ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ เรียนวิชาเคร่ืองไมไ้ผ ่
 วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ไปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
 วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ มีการแสดงภาพของนกัเรียน 
 วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ เป็น วนัไหว้ครู รับน้องใหม่ ภาคเชา้มีพิธีไหวค้รู จดัเคร่ืองสงัเวย
ไหวค้รู มีพิธีครอบนกัเรียนชั้นปีท่ี ๑ ทั้งหมด ภาคบ่ายนกัเรียนรุ่นพีรั่บนอ้งใหม่ท่ีเรียบง่าย มีการ
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แสดงบนเวที และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัในแต่ละชั้นปี โดยนกัเรียนแต่ละคนน าอาหาร
มาคนละเลก็ละนอ้ย 

 เคร่ืองสังเวยไหว้ครู 
 วนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมินาครัีกษ์ บรรยายการเขียนภาพคน โดยรวม ป.ม.ช.
ทั้งปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ จากนั้นอาจารยใ์หเ้ขียนภาพคน ปีท่ี ๒ วชิาคม อาํนรรฆมณี เป็นหุ่น ปีท่ี ๑
โอภาส บุญวรีะ เป็นหุ่น วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ใหจ้บัฉลากได ้สุมณฑา ทวพีงษ์ เป็นหุ่น  
 วนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ นกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ ทั้งเขียนและป้ัน ราว ๒๐ คนประชุมกนั
เพื่อจดัท าหนงัสือพิมพ ์Wall Paper โดยเลือกไฉน พรหมเรนทร์ เป็นบรรณากร สงดั สันตะพนัธ์กบั
บังอร ทพิยสูตร เป็นรองบรรณากร ประสาร ภู่ทรัพย์ สําเริง พนัธ์สนิท สมร สมคัรการ เป็นศิลปา
การ ตกลงใหมี้คอลมัน์ต่างๆ ก าหนดจะออกฉบบัปฐมฤกษใ์นวนัเปิดเทอมกลาง 
 วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจภาพคน ผมไดเ้กรดได ้B (นานๆ
จะไดส้กัคร้ัง) 
 วนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการเขียนภาพคนเหมือนไทย ให้
กติติ สุทธิโอสถ เป็นหุ่น โดยใชสี้ฝุ่ น (เกบ็เงินคนละ ๑ บาทเพื่อซ้ือสีฝุ่ น)  
 วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพ ใหจ้ดัภาพสตัว ์โดยให้
นกัเรียนร่างบนกระดาษก่อน  
 วนัท่ี๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหไ้ปสงัเกตและเขียนท่าทางของสตัว์
ในเขาดินวนา เพื่อน ามาลงรายละเอียดในภาพท่ีร่างไว ้
 วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙  อาจารย์เฉลิม นาครัีกษ์ ตรวจและวิจารณ์การจดัภาพ  
 วนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการตกแต่งไทย โดยใหน้กัเรียนร่าง
ก่อนแลว้ส่งใหอ้าจารยต์รวจแกไ้ข จึงน าไปลงสีได ้
 วนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจและวิจารณ์การตกแต่งไทย 
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 วนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหน้กัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑-๒ ออกเขียนภาพ
ทิวทศัน์ภายนอกเพื่อน ามาจดัแสดงภาพของครูศิลปกรรม ผมและเพื่อนๆหลายคนไปเขียนภาพท่ีวดั
พระเชตุพน ฯ 
 วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ คดัเลือกภาพทิวทศันข์องนกัเรียนเพื่อ
น าไปจดัแสดงภาพของคณะครูศิลปกรรม 
 วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๙ เร่ิมแสดงภาพของคณะครูศิลปกรรมเป็นวนัแรก 
 วนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๔๙๙ เปิดเทอมกลางเป็นวนัแรก เพาะช่างรายปักษ์ฉบับปฐมฤกษ์ ออก
เผยแพร่ในรูปแบบ Wall Paper ท่ีนกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ ช่วยกนัท า โดยมี ไฉน พรหมเรนทร์ เป็น
บรรณากร ผมไดเ้ขียนเร่ืองลงพิมพด์ว้ย 
 วนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๔๙๙ ประพาส ปานพพิฒัน์ เพื่อนร่วมชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ จดังานวนัเกิดท่ี
บา้นขา้งโรงพยาบาลกลาง 
 วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๔๙๙ นกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ ราว ๒๐ คนนัง่เรือเขา้คลองบางกอกนอ้ย
ไปเยีย่ม อาจารย์จาํเรียง ทองแถม ฯ อาจารยจ์ดัเล้ียงอาหารแก่นกัเรียนท่ีไปเยีย่มดว้ย 

วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลิม นาครัีกษ์ แจง้ใหน้กัเรียนไปเขียนภาพประกวด
เก่ียวกบัสหประชาชาติในวนัสหประชาชาติ และใหจ้ดัภาพตกแต่งไทยเก่ียวกบัพทุธประวติัส่งเขา้
ประกวดท่ีศุภมิตร 

วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อตกัเตือน
เก่ียวกบัความประพฤติและการเรียน 

วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ อ่านสาส์นวนัเดก็ ของ จอมพล ป.พบูิล
สงคราม นายกรัฐมนตรีใหน้กัเรียนทั้งโรงเรียนฟัง 

วนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพ ใหจ้ดัภาพเก่ียวกบัวรรณคดี
หรือประวติัศาสตร์ไทย โดยใหอ้อกแบบเป็นภาพเลก็ๆ ส่งใหอ้าจารยต์รวจก่อน จึงขยายเป็นภาพ
ใหญ่ วนัน้ี เพาะช่างรายปักษ์ ฉบบัใหม่มีใหอ้่านอีกฉบบัหน่ึง ซ่ึงดีข้ึนกวา่ฉบบัท่ีแลว้ 

วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ เป็นวนัพระ รัฐบาลประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุราชการอีก ๑ วนั วนัน้ี
เป็นวนัแรกท่ีหยดุราชการในวนัพระ โรงเรียนจึงหยดุเรียนดว้ย 

วนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๔๙๙ เร่ิมแข่งชนัชกมวยนกัเรียน เพาะช่างส่งเขา้แข่งขนัทุกรุ่น 
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วนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๔๙๙ ไปดูนาฏศิลปของชาติต่างๆท่ีกระทรวงวฒันธรรม มีทั้งนาฏศิลป
ของชาติฝร่ังเศส อเมริกนั อินเดีย จีน และไทย 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ ไปดมูวยนกัเรียน เพาะช่างส่งเขา้ชกดว้ย และชนะหลายรุ่น 
วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจและวิจารณ์ภาพการตกแต่งพทุธ

ประวติั วรรณคดีไทย ประวติัศาสตร์ไทย แลว้ใหเ้ขียนภาพคนเหมือน บังอร ทพิยสูตร เป็นหุ่น ผม
ขอใบรับรองจาก อาจารย์จติร บัวบุศย์ เพือ่สมคัรสอบแข่งขนัไปเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่น อาจารย์เอนก 
อตกินิษฐ์ ช่วยร่างใบรับรองเป็นภาษาองักฤษให้ 

วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๙ ไปดมูวยนกัเรียน เพาะช่างส่งเขา้ชก ๒ คน ชนะ ๑ คน 
วนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๙ เขียนภาพคนเหมือน กว ี ยศธแสนย์ เป็นหุ่น เพาะช่างรายปักษ์ 

ฉบบัใหม่ออกเผยแพร่ ผมเขียนเร่ืองสั้นเร่ือง “พ่อบังเกดิเกล้า” ท่ีเคยลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพเ์ทอด
ไทยมาลงพมิพอี์กคร้ัง แต่เปล่ียนช่ือเร่ืองใหม่วา่ “บนเส้นวถิีชีวติ”  

วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ สอนวิชาครู 
วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนท่ีจะไปเขียนภาพประกวด

เก่ียวกบัสหประชาชาติท่ีศาลาสันติธรรม 
วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ ผมไปหอสมุดแห่งชาติเพื่อยมืวารสารสยามสมยัฉบบัเก่าๆมาอ่าน 
วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ในหลวงทรงผนวช ณ วดับวรนิเวศวหิาร มีถ่ายทอดทางวทิยดุว้ย 
วนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ตอนเชา้ไปดูพวงมาลาท่ีพระบรมรูปทรงมา้ แลว้ไปโรงเรียนเขียน

ภาพคนเหมือน ตอนบ่ายช่วยอาจารยข์นขาหยัง่ไปศาลาสนัติธรรมเพื่อใชใ้นการเขียนภาพประกวด
ในวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ และไดดู้ภาพประกวดเก่ียวกบัสหประชาชาติ มีภาพของนกัเรียนเพาะ
ช่างปีท่ี ๔-๕ ส่งเขา้ประกวดเป็นส่วนใหญ่ 

วนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๙ เชา้ เขียนภาพคนเหมือน กลางวนั อาจารย์จติร บัวบุศย์ อ่านสาส์น
สหประชาชาติใหน้กัเรียนทั้งโรงเรียนฟัง บ่าย อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ สอนวิชาครู 

วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๙ เขียนภาพคนเหมือน วรัิช แสงสว่าง เป็นหุ่น อาจารย์เสงีย่ม ลกัษ
นา ช่วยร่างใบรับรองของผมและนกัเรียนวจิิตรศิลปชั้นปีท่ี ๓ อีก ๖ คน เป็นภาษาองักฤษ (เพื่อส่ง
สมคัรสอบคดัเลือกไปเรียนท่ีญ่ีป่น) แลว้เสนออาจารยใ์หญ่ลงนาม 



55 

 

วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ ไปส่งใบสมคัรสอบคดัเลือกไปเรียนท่ีญ่ีปุ่นท่ีสถานทูตญ่ีปุ่น มี
นกัเรียนวจิิตรศิลป ปีท่ี ๓ ไปสมคัรดว้ย ๖ คน 

วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ นกัเรียนฝึกสอนจากโรงเรียนเพาะช่างพานกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี ๔ 
โรงเรียนวดัระฆงัมาชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเพาะช่าง 

วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพจากนิทานอีสป มีสอบ
ครูวาดเขียนโท (วท.) ในโรงเรียน 

วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลิม นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพคนเหมือน สมถวลิ นวล
ช่ืน เป็นหุ่น  

วนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพคนเหมือน ประดษิฐ์ บุญ
คุ้ม เป็นหุ่น 

วนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ตรียมเขียนภาพคน ภาพหุ่นน่ิง หรือ
ภาพทิวทศัน์ เพือ่จดัแสดงในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

วนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ผมไปสอบคดัเลือกไปเรียนท่ีญ่ีปุ่นท่ีโรงเรียนดวงถวิล มีสอบ
วิชาความรู้ทัว่ไป แปลองักฤษ และเรียงความองักฤษ  

วนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพดอกไม ้ ผมกบั บังอร 
ทพิยสูตร ไปหาซ้ือดอกไมถึ้ง ๔ แห่ง คือท่ี บางลาํภู เทเวศร์ ปากคลองตลาด ไม่มีขาย ไปซ้ือไดท่ี้หัว
ลาํโพง กลบัมาถึงโรงเรียน ๕ โมงเชา้ เพือ่นๆเหลือไม่ก่ีคน 

วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนหุ่นน่ิงของสดพรุ่งน้ี ผมแบ่ง
งานให ้บังอร ทพิยสูตร ซ้ือผกัสด สุภางค์ สมบัตทิว ีซ้ือปูแลว้น าไปตม้ดว้ย (เกรงวา่จะเน่า) 

วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เรียนวิชาครู 
วนัท่ี ๑๙,๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ๑๙,๒๐ เขียนภาพหุ่นน่ิงผลไม ้
วนัท่ี ๒๑,๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เขียนภาพดอกไม ้
วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เขียนภาพทิวทศัน์นอกโรงเรียน 
วนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ผมไปเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีดาวคนอง (ใตส้ะพาน) สรรพางค์ 

เนตรสืบสาย กบั โอภาส บุญวรีะ ไปเขียนภาพดว้ยกนั 
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วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหผ้มจดันกัเรียนปีท่ี ๔-๕ เป็นเวรเฝ้า
การแสดงภาพในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ตอนบ่ายผมไดไ้ปส่งเรียงความ (ท่ีผมเขียน) เร่ือง 
“อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาไทย” เขา้ประกวดท่ีบริษทัไทยอตุสาหกรรม 

วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เลือกภาพเขียนของนกัเรียนเพื่อจดั
แสดงในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ไปดพูิธีเปิดแข่งขนักรีฑานกัเรียนท่ีสนามกีฬาแห่งชาติ ใน
หลวงและพระราชินี เสดจ็ทรงเปิดแข่งขนักรีฑานกัรียน 

วนัท่ี ๒๙,๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหช่้วยติดภาพแสดงในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน มีรูปป้ันของ สวนา ปัญญฤทธ์ ใหญ่มากตอ้งใชค้นยกถึง ๑๐ คน 

 
บนัทึกในสมุดบนัทึกของผม 

วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๔๙๙ มีพิธีเปิดงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ในหลวงและพระราชินี เสดจ็
ทรงเปิดงาน ฯ ผมและเพื่อนๆไดช้มบารมีอยา่งใกลชิ้ด 

วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เพื่อนหญิงร่วมชั้นป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) ท าขา้วเกรียบปากหมอ้ขาย
ในงานแสดงศิลปหตัถรรมนกัเรียน 

วนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหผ้มเฝ้าหอ้งหตัถกรรม ในงานแสดง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
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วนัท่ี ๔,๕,๖ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เพื่อนร่วมชั้นป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) จดัโต๊ะปิงปองใหน้กัเรียน
ท่ีมาชมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนไดเ้ล่น ผมช่วยนบัการเล่นปิงปอง 

วนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๔๙๙ ผมเฝ้าหอ้งหตัถกรรมอีก 
วนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๔๙๙ ประชุมนกัเรียนท่ีจะไปเขียนภาพท่ีบางพระ ชลบุรี ตอนเยน็ค ่าผม

เฝ้าการแสดงภาพกบั สมศรี สุนทรเกศ สุภางค์ สมบัตทิว ีในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เกบ็เงินค่ารถยนตไ์ปบางพระคนละ ๑๕ บาท 
วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม ๒๔๙๙ ไปฝึกเขียนภาพท่ีบางพระ ชลบุรี อาจารย์จติร บัวบุศย์ อาจารย์

เฉลมิ นาครัีกษ์ กไ็ปดว้ย บา้นพกัอยูช่ายทะเลไม่มีไฟฟ้าใช ้ตอ้งใชต้ะเกียงเจา้พาย ุ
วนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เขียนภาพทะเล อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ กเ็ขียนภาพดว้ย 
วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๔๙๙ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ประชุมนกัเรียน ตอนค ่ามีเล่นรอบกองไฟ

กนัสนุกสนาน 
วนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เดินทางกลบั แวะศรีราชา บ่อน ้าร้อน บางแสน เขาสามมุข และ

ตลาดชลบุรี 
วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เปิดเทอมปลาย 
วนัท่ี ๒๑,๒๒ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เขียนภาพคน 
วนัท่ี ๒๗,๒๘.๒๙ ธนัวาคม ๒๔๙๙ เขียนภาพคน ประสาร ภู่ทรัพย์ เป็นหุ่น 

 วนัท่ี ๓ มกราคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการเขียนภาพคน ให ้โอภาส บุญวรีะ 
เป็นหุ่น วนัน้ี อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งหมดเก่ียวกบังานวนัเกิดของโรงเรียนและ
อบรมทัว่ๆไป  

วนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนหญิงชั้นปีท่ี ๔-๕ ทั้งหมด
เก่ียวกบักานสมคัรเป็นสมาชิกส านกัวฒันธรรมหญิง 
 วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๕๐๐ เป็นงานวนัเกิดโรงเรียนเพาะช่าง มีงานท่ีเรียบง่าย คือภาคเชา้
ท าบุญเล้ียงพระ นกัเรียนแต่ละชั้นปีรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ภาคบ่ายทางโรงเรียนฉาย
ภาพยนตร์ใหน้กัเรียนดู  
 วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๐๐ เชา้ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการเขียนภาพหุ่น และจดัหุ่นใหมี้ 
ปู ปลา กุง้ ผกัต่างๆ บ่าย อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาการสอนวิชาเฉพาะ 
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 วนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๐๐ นกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑-๒ เร่ิมสอบไล่เป็นวนัแรก วนัน้ีสอบภาพ
คน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑ (เขียน) เขียนสีน ้ามนัสีเดียว ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ เขียนสีน ้ามนัธรรมชาติ ส่วน ป.ม.ช. 
(ป้ัน) เขียนดว้ยสีถ่าน ใหภ้ารโรงเป็นหุ่น 
 วนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๐๐ สอบภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ อาจารย์
สุวฒัน์ เกสรกลุ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐ สอบวิชาครู อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๐๐ นกัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๑-๒ สอบวิชาการสอนวิชาเฉพาะพร้อมกนั 
ขอ้สอบเดียวกนั อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ  
 วนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๐๐ สอบวิชาภาพคนเหมือน ใหเ้ดก็ผูห้ญิงเป็นหุ่น ตอนบ่ายสอบ
วิชาการจดัภาพ 
 วนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ สอบวิชาภาพดอกไม ้อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ ภาคเชา้ สอบหุ่นน่ิง (อาหารม้ือเยน็ มี ปู กุง้ ผกัต่างๆ) อาจารย์
เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ ภาคบ่าย สอบวิชาการตกแต่ง อาจารย์แสวง ประพนัธ์ เป็นผูอ้อก
ขอ้สอบ 
 วนัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๐ สอบวิชาส่ิงก่อสร้าง ใหไ้ปเขียนภาพท่ีวดักลัยาณมิตร อาจารย์
เฉลมิ นาครัีกษ์ กบั อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุไปคุมสอบ 
 วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๔-๕ เดินทางไปบางพระ จงัหวดัชลบุรีเพื่อ
สอบเขียนภาพทะเลและภาพบก ก่อนเดินทาง อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมหวัหนา้ชั้น อาจารยท่ี์ไป
บางพระดว้ย คือ อาจารย์จติร บัวบุศย์ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกูล อาจารย์
สนิท บุษปฤกษ์ อาจารย์สมบูรณ์ กลํา่สมบตั ิ
 วนัท่ี ๒๑-๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ สอบเขียนภาพทะเล ตอนเชา้ บ่ายไปศรีราชาบา้ง บ่อน ้า
ร้อนบา้ง บางแสนบา้ง เขาสามมุขบา้ง ลงเล่นน ้าทะเลบา้ง ตอนเยน็เดินเล่นชายทะเลบา้ง 
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ภาพน้ีไม่ไดส่้งอาจารย ์  ก าลงัเขียนภาพทะเล 

 
นักเรียนช้ันปีท่ี ๔ ท่ีชายทะเลบางพระ    นักเรียนช้ันปีท่ี ๔-๕ ไปชมบ่อน้ําร้อน 

 วนัท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งหมดในตอนค ่า 
 วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ หยดุสอบ ๑ วนั เพื่อใหน้กัเรียนกลบัไปเลือกตั้งท่ีกรุงเทพฯ 
ตอนค ่าฟังผลทางวิทยถุ่ายทอดผลการเลือกตั้ง 
 วนัท่ี ๒๗-๒๘ กมุภาพนัธ์ วนัท่ี ๑-๓ มีนาคม ๒๕๐๐ สอบเขียนภาพบก บางคนข้ืนไปเขียน
ภาพบนภูเขาเต้ียๆ 
 วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๐ รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากมีประชาชนประทว้งวา่การ
เลือกตั้งทุจริต พวกเรานัง่ฟังวิทยกุนัในลานหนา้บา้นพกั ในวนัน้ี อาจารย์จติร บัวบุศย์ อาจารย์แสวง 
ประพนัธ์ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ เดินทางมาใหก้ าลงัใจนกัเรียนท่ีก าลงัสอบ และมีการถ่ายภาพยนตร์
เก่ียวกบัการสอบเขียนภาพทะเลและภาพบกดว้ย ตอนเยน็ อาจารย์จติร บัวบุศย์ เลือกภาพของ
นกัเรียนทั้งหมดคนละ ๒ ภาพ คือภาพบก ๑ ภาพ ภาพทะเล ๑ ภาพ เพื่อน าไปตรวจใหค้ะแนนสอบ
ท่ีโรงเรียน ตอนกลางคืน อาจารย์จติร บัวบุศย์ประชุมนกัเรียนทั้งหมดย  ้าไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัการเมือง 
 วนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๐๐ มีการถ่ายภาพยนตร์อีก ๑ วนั 
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 วนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๐๐ เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ มีการถ่ายภาพยนตร์ตอนเดินทางกลบัถึง
โรงเรียนดว้ย 
 วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๐๐ ไปดูการแสดงภาพสีน ้าของ อาจารย์นิโร โยโกต้า ท่ีธนาคารอเมริกนั 
ซ่ึง ปราโมทย์ ปรีชามาตย์ เฝ้าอยู ่
 วนัท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพไทยใหฝ้ร่ัง ๗ คนชม 
 วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ อาจารย์สุวฒัน์ เกสร
กลุ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ตรวจภาพสอบไล่ของนกัเรียนชั้นปีท่ี ๕ ผมและ
เพื่อนๆช่วยยกภาพใหอ้าจารยต์รวจ 
 วนัท่ี ๑๑,๑๒ มีนาคม ๒๕๐๐ สอบวิชาทหาร  
 วนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๐ อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ ใหน้ า ต ๒ ก.ไปใหท่ี้กองสอบไล่ กรม
อาชีวศึกษา พบประกาศผลการสอบปีท่ี ๕ และปีท่ี ๓ สอบไดห้มดยกชั้น 
 วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๐๐ มีสอบวิชาชุด ว.อ. ป.ม.ช. และมีครูมาอบรมวิชาชุดครู ป.ป.,ป. 
(หตัถศึกษา) ประมาณ.๑๐๐๐ คน มีงานประดิษฐเ์ศษวสัดุ งานป้ัน งานทอ งานจกัสาน ถา้อบรมและ
สอบไดจ้ะไดว้ิชาชุดครู ป.ป.หรือ ป. ๑ ชุด 
 วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๐๐ อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ ใหผ้มช่วยเขียนช่ือครูท่ีมาอบรมในบตัร 
 
ปีการศึกษา ๒๕๐๐ 

ในปีการศึกษา ๒๕๐๐ น้ี อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นอาจารยใ์หญ่ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เป็น
ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุวฒัน์ เกสรกลุ เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายธุรการ ในปีน้ีมี
อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษรวม ๖๗ ท่าน 

วนัท่ี ๑๘ มิถนุายน ๒๕๐๐ มีการเลือกตั้งหวัหนา้ชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ (เขียน) ผมไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นหวัหนา้ชั้นอีก สงดั สันตะพนัธ์ บังอร ทพิยสูตร เป็นรองหวัหนา้ชั้น อาจารย์เฉลมิ นาคี
รักษ์ เป็นอาจารยป์ระจ าชั้น ใหผ้มท าบญัชีเรียกช่ือ และใหผ้มเรียกช่ือทุกวนั 

ในปีการศึกษา ๒๕๐๐ น้ี ทางโรงเรียนจดัใหมี้การเลือกตั้งประธานนกัเรียนข้ึนเป็นปีแรก ผล
การเลือกตั้ง มงคล รักพงษ์ เป็นประธานนกัเรียน สงดั สันตะพนัธ์ สมพนัธ์ สุนทรเกศ เป็นรอง
ประธานนกัเรียน ไฉน พรหมเรนทร์ เป็น บรรณากร ประพนัธ์ ภักดรัีตน์ เป็นผูช่้วยบรรณากร พนัส 
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ศรีสมบูรณ์ เป็นฝ่านธุรการ ไดจ้ดัท าหนงัสือ “ไหว้ครู รับน้องใหม่” ข้ึน แจกในวนัท่ี ๔ กรกฎาคม 
๒๕๐๐ ซ่ึงเป็นวนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่  

 
ภาพปกหนังสือ “ไหว้ครู รับน้องใหม่” ปี ๒๕๐๐” 

ในเล่มมีเร่ือง “พิธีรับนอ้งใหม่” โดย สําเริง พนัธ์สนิท ผมเขียน “จดหมายเปิดผนึก” และมี
รายช่ือคณะกรรมการนกัเรียน ประจ าปี ๒๕๐๐ และนอ้งใหม่ (ปีท่ี ๑) ทุกคน เป็นตน้ 

ในการเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ (เขียน) น้ี อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนเกือบทุกวิชา เช่น ภาพคน 
ภาพคนเหมือน ภาพดอกไม ้ ภาพสตัว ์ การจดัภาพสากล การจดัภาพไทย การตกแต่ง อาจารยจ์ะ
วิจารณ์ภาพของทุกคนแลว้ใหเ้กรด อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ สอนวิชาครู อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอน
วิชาการสอนวิชาเฉพาะ อาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ สอนวิชาพลศึกษา 

ช่วงหน่ึง อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหน้กัเรียนมีอิสระในการเขียนภาพเพื่อน ามาจดัแสดงใน
งานวนัเกิดของโรงเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่ออกไปเขียนทิวทศัน์ภายนอก ผม กบัประดษิฐ์บุญคุ้ม
ออกไปเขียนภาพท่ีดาวคนอง บางซ่ือ บางเขน นครชยัศรี และวดัอรุณราชวราราม  

ในการเรียนเทอมสอง อาจารย์จติร บัวบุศย์ใหน้กัเรียนฝึกหดัครู ปี ๓-๕ ทั้งหมดเรียนวิชา
หตัถกรรม เพิม่เติมอีก ซ่ึงมี เคร่ืองไม ้เคร่ืองไมไ้ผ ่เคร่ืองดิน เคร่ืองโลหะ เคร่ืองผา้ และเคร่ืองรัก  

กจิกรรมต่างๆ เช่นการเรียน การเขยีนภาพนอกสถานที ่ และอืน่ๆทีน่่าสนใจ โดยสืบค้น วนั 
เดอืน ปีจากสมุดบันทกึ มดีงันี ้

วนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐ วนัเปิดเทอมตน้ อาจารย์จติร บวับุศย์ ใหช่้วยคดัเลือกภาพท่ี
สอบคดัเลือกเขา้เรียน ป.ม.ช. 
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วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจภาพท่ีสอบไล่ของชั้นปีท่ี ๔ ผม
ทราบวา่ตวัเองสอบตกภาพคนเหมือนกบัภาพส่ิงก่อสร้าง แต่อาจารยปั์ดคะแนนใหเ้ป็น ๗๐ ภาพคน
กบัภาพทะเล ได ้๗๕ นอกนั้นได ้๗๐ วิชาครูได ้๘๐ การสอนวชิาเฉพาะได ้๗๐ (ผมสอบไดค้ะแนน
สูงสุด ทั้ง ๒ วิชาหลงั) รวมได ้๘๖๐ คะแนน เพื่อนบางคนสอบตก ๓ วิชา ตอ้งไปพบ อาจารย์จติร 
บัวบุศย์ ก่อน 

วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหผ้มช่วยท า ต ๒ ก. ทั้งวจิิตรศิลป 
ป.ม.ช. และครูอบรม ผมจึงทราบวา่ผมสอบไดค้ะแนนทฤษฎี ๗๕ % ปฏิบติั ๗๑ % 

วนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ประกาศผลการสอบคดัเลือกเขา้เรียน ป.ม.ช.(รุ่นนอ้ง) เขียน
สอบได ้๓๑ คน ป้ันสอบได ้๒๘ คน 

นท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐ อาจารย์นิโร โยโกต้า สอนการเขียนภาพคน โดยใชถ่้าน อรุณ 
สวสัดปิระสิทธ์ิ เป็นหุ่น  

วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๐ เขียนภาพคน สรรพางค์ เนตรสืบสาย เป็นหุ่น ส่วนครูอบรม 
อุไรศรี เป็นหุ่น 

วนัท่ี ๒๗,๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ผมกบัเพื่อนปลีกเวลาเรียนไปศาลแขวง ฟังไต่สวนคดี
กบฎ คกึฤทธ์ิ ปราโมช มีสืบพยานโจทย ์ เพื่อนท่ีไปดว้ยกนัคือ สําเริง ปราโมทย์ ประสาร ประดษิฐ์ 
สงดั บังอร  

วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๐ กระทรวงศึกษาธิการสัง่ปิดโรงเรียน
เพราะไขห้วดัใหญ่ระบาด ผมเดินทางกลบับา้นท่ีอ่างทอง 

วนัท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๐ เปิดเรียน อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕ 
ตกัเตือนการเรียนและความประพฤติ 

วนัท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ผมจดัใหมี้เลือกตั้งหวัหนา้ชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ (ขียน) ผมไดเ้สียง 
๑๖ จาก ๒๘ รองหวัหนา้ชั้นไดแ้ก่ สงดั สันตะพนัธ์ บังอร ทพิยสูตร ส่วนชั้น ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ (ป้ัน) 
ไดแ้ก่ เสถียร วงษ์ลอย วิจิตรศิลปปีท่ี ๕ ไดแ้ก่ มงคล รักษ์พงษ์ 

วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ จดัใหห้วัหนา้หอ้งทั้งสามเป็นผูใ้ห ้
นกัเรียนปีท่ี ๒-๕ เลือกเป็นหวัหนา้ใหญ่ ส่วนรองหวัหนา้ใหญ่ ชาย ไดแ้ก่ สงดั ประจวบ เสน่ห์ 
หญิงไดแ้ก่ บังอร ละเอยีด สมพนัธ์ 
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วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ตอนเชา้หลงัเคารพธงชาติ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ใหน้กัเรียนทั้ง
โรงเรียนดูตวัหวัหนา้ชั้นทั้งสามคือ มงคล รักพงษ์ เสถียร วงษ์ลอย และ ผม จากนั้นใหน้กัเรียน
ลงคะแนนเสียงเลือกเป็นหวัหนา้ใหญ่ ผลการลงคะแนนเสียง มงคล รักพงษ์ ได ้๒๒๐ เสถียร วงษ์
ลอย ได ้๒๐๑ ผมได ้๑๐๖ มงคล รักพงษ์ จึงไดเ้ป็นหวัหนา้ใหญ่ รองหวัหนา้ใหญ่ไดแ้ก่ สงดั สันตะ
พนัธ์ สมพนัธ์ สุนทรเกส 

วนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ผมเรียกช่ือนกัเรียนร่วมชั้นเป็นวนัแรก จากนั้น อาจารย์เฉลมิ 
นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพ หวัหนา้ใหญ่ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕ และหวัหนา้ชั้น เพือ่เลือกประธาน
แผนกต่างๆ เช่น ปฏิคม หนงัสือพมิพ ์ตกแต่ง รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ วา่กล่าวตกัเตือนเร่ืองการเรียนและสอน
การเขียนภาพคน ให ้โอภาส บุญวรีะ เป็นหุ่น ผม ประพาส ปานพพิฒัน์ สมพนัธ์ สุนทรเกส ไปเกบ็
เงินเพื่อใชจ่้ายในงานไหวค้รู รับนอ้งใหม่ตามหอ้งเรียน และส ารวจจ านวนนกัเรียนแต่ละหอ้งดว้ย 

วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เป็นวนัไหวค้รู รับนอ้งใหม่ ภาคเชา้มีพิธีไหวค้รู ภาคบ่ายมีการรับ
นอ้งใหม่ใหน้อ้งใหม่เดินผา่นซุม้ของรุ่นพี่ นกัเรียนหญิงชั้นปีท่ี ๕ ช่วยกนัติดโบวใ์หน้อ้งใหม่ทุกคน 

  
ในสมุดบันทกึวนัไหว้ครู รับน้องใหม่ 
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 อาจารย์จติร บัวบุศย์เจมิหน้าให้ผม  บรรยากาศการรับน้องใหม่ 
วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ผมช่วยจดัรายการฉายภาพยนตร์ของยซิูส ให้นกัเรียนชั้นปีท่ี ๒-

๕ ชม รวม ๒รอบ 
วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์ใหญ่พบคณะกรรมการจดังานนกัเรียน และแจง้ให้

นกัเรียนทั้งหมดเขา้แถวก่อนกลบับา้นในตอนเลิกเรียน 
วนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ บรรยายเร่ือง “วฒันธรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา

ไทย” มีนกัเรียนและผสูนใจจากภายนอกเขา้ฟังราว ๔๐๐ คน 
วนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕ ทั้งหมดแลว้ให้

ไปเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา ตอนบ่ายหวัหนา้ใหญ่ประชุมคณะกรรมการจดังานนกัเรียน เก่ียวกบั
ระเบียบของโรงเรียน การจดัเวรรักษาการณ์ การจดัท าหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

วนัท่ี ๙,๑๐.๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
วนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมประธานจดังานนกัเรียน ประธาน

แผนกต่างๆเก่ียวกบัการจดังานนกัเรียน ตอนบ่ายไปเขาดินวนาเพื่อเขียนภาพสตัว ์
วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ฝึกเขียนภาพในวดัพระเชตุพนฯกบั ประดษิฐ์ บุญคุ้ม พบรุ่นพี่

ทว ีจนีขจร กม็าเขียนภาพดว้ย 
วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เป็นวนัอาทิตยไ์ปฝึกเขียนภาพพระปรางคว์ดัอรุณ ท่ีวดัอรุณ 
วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารยใ์หญ่ประชุมนกัเรียนทั้งโรงเรียน อาจารย์เฉลมิ นาคี

รักษ์ ย  ้าในชั้นเรียนอีกคร้ัง แลว้สอนการเขียนภาพคนเหมือน ให ้ผ่องศรี ทศัคร เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ประจวบ วจันรัตน์ ประธานแผนกรักษาความปลอดภยัจดัให้

นกัเรียนชายชั้นปีท่ี ๕ เป็นเวรรักษาการณ์ พร้อมทั้งติดป้ายช่ือดว้ย 
วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เขียนภาพคนเหมือน อดุลย์ สุรนิจ เป็นหุ่น 



65 

 

วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐ นายพร รัตนสุวรรณ บรรยายเร่ือง “พทุธปรัชญา” ใหน้กัเรียน
ชั้นปีท่ี ๓-๕ ฟัง 

วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจภาพคนเหมือนและภาพสตัว ์ของ
นกัเรียนปีท่ี ๔-๕ 

วนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ไปฝึกเขียนภาพท่ีวดัอรุณ ฯ โดยข้ึนไปเขียนภาพบนพระปรางค์
มองไปทางท่าเตียนและวดัพระเชตุพน ฯ 

 
วนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการจดัภาพสากล 
วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ผมเรียกช่ือนกัเรียนไม่เรียบร้อย อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ใหเ้ขา้

แถวเรียกช่ือใหม่ ผมช่วยจดัภาพสอบของผูส้อบวิชาชุด ป.ม.ช.ให ้ อาจารย์จติร บัวบุศย์ และคณะ
อาจารยต์รวจ มี ประดษิฐ์ สนอง บุญลอื ช่วยดว้ย ตอนเยน็เพื่อนร่วมชั้นไปงานศพ ป้าของประพาส 
ปานพพิฒัน์ ท่ีบา้นขา้งโรงพยาบาลกลาง 

วนัท่ี ๒๔,๒๕,๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหจ้ดัภาพประเพณีไทย  
วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เพื่อนร่วมชั้นไปงานศพป้าของ ประพาส ปานพพิฒัน์ ท่ีวดั

มกฏุกษตัริยาราม 
วนัท่ี ๒๙,๓๐,๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนการตกแต่งไทย เร่ือง

หตัถกรรม 
วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕ ใหเ้ตรียมเขียน

ภาพเพื่อจดัแสดง 
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วนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๐๐ ผมทราบผลการสอบวิชาทหารรักษาดินแดน ปรากฏวา่สอบตก 
วนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕ อีก ย  ้าใหเ้ขียน

ภาพเพื่อจดัแสดง ใครจะไปเขียนภาพท่ีไหนกไ็ดต้ามอิสระ 
วนัท่ี ๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๐ ผม กบั ประดษิฐ์ บุญคุ้ม ไปเขียนภาพท่ีดาวคนอง 

นครชยัศรี บางซ่ือ และวดัพระเชตุพน ฯ  
วนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เลือกภาพท่ีจะจดัแสดง 
วนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ เลือกภาพท่ีจะจดัแสดงอีกคร้ัง ผมและ

เพื่อนๆช่วยท าป้ายประกาศ และช่วย ประสาร ภู่ทรัพย์ จดัฉายภาพยนตร์ใหน้กัเรียนชม เกบ็ค่าเขา้
ชมคนละ ๒ บาท 

วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารยใ์หผ้มจดัเวรเฝ้าการแสดงศิลปกรรม และช่วยท าป้าย ช่วย
ฉายภาพยนตร์ต่อจากวนัวาน 

วนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ใหน้กัเรียนท่ีสอบไล่ปีท่ี ๔ ตก ๓ วชิา น า
ผลงานมาใหอ้าจารยด์ูเพื่อพิจารณาใหเ้รียนต่อปีท่ี ๕ ได ้

วนัท่ี ๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๐ ช่วยกนัติดภาพท่ีจะแสดง 
วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๐ เร่ิมแสดงภาพเป็นวนัแรก 
วนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๐ ผมเป็นเวรเฝ้าการแสดงศิลปกรรม 
วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๐ ปิดเทอมตน้ผมไปบา้นท่ีอ่างทอง 
วนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๐๐ เปิดเทอมกลาง อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๓-๕ ให้

เรียนวิชาหตัถกรรม อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ ประชุมต่อโดยใหเ้ลือกเรียนวิชาหตัถศึกษาแขนงต่างๆ 
คือ ฝึกหดัครูใหเ้ลือกใน ๖ แขนง คือ เคร่ืองรัก เคร่ืองผา้ เคร่ืองไม ้เคร่ืองไมไ้ผ ่ เคร่ืองโลหะ เคร่ือง
ดิน วิจิตรศิลปใหเ้ลือก ๓ แขนง คือ แกะไม ้เคร่ืองผา้ เคร่ืองรัก นกัเรียนเลือก เคร่ืองผา้ กบัเคร่ืองรัก
มากท่ีสุด ผมเป็นหวัหนา้กลุ่มเคร่ืองรัก อาจารยใ์หเ้กบ็เงินค่าวสัดุคนละ ๓๐ บาท มีนกัเรียนท่ีเลือก
เรียนประมาณ ๑๐๐ คน 

วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ บรรยายการออกแบบ เคร่ืองรัก ปี ๓,๔,๕ 
วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๐๐ เร่ิมออกแบบวิชาเคร่ืองรัก (ประดบัมุก) 
วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๐๐ นกัเรียนประชุม จดัฉายภาพยนตร์และท าหนงัสือ 
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วนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๐๐ อุทยั นุตาลยั  (ศิษยเ์ก่าเพาะช่างไปเรียนต่อวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร) มาฝึกสอนวิชาครู ชั้นป.ป.ช.ปีท่ี ๓ 

วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๐๐ นายพร รัตนสุวรรณ บรรยายเร่ือง “พทุธปรัชญา” 
วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ บรรยายวิธีการพิมพผ์า้และการออกแบบ

ลายผา้  
วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ยดึอ านาจรัฐได ้ ทราบจากข่าวทางวิทยุ

ตอนเชา้มืด 
วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๐๐ เชา้ อาจารย์แสวง ประพนัธ์ ถ่ายภาพยนตร์ไปแสดงต่างประเทศ

โดยถ่ายขณะท่ี อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ก  าลงัสอนนกัเรียนปีท่ี ๕ ใหเ้ขียนภาพคน ตอนบ่าย อาจารย์
จติร บัวบุศย์ ประชุมคณะกรรมการนกัเรียนทั้งหมด ใหง้ดท าหนงัสือ “เพาะช่างอนุสรณ์” ซ่ึงมี ไฉน 
พรหมเรนทร์ เป็นผูจ้ดัท า ทั้งๆท่ีนกัเรียนเตรียมถ่ายรูปกนัแลว้ รูปเล่มจ าลองกอ็อกมาแลว้ 

วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๐๐ อาจารยใ์หญ่ท าหนงัสือเวียนถึงนกัเรียนทั้งโรงเรียน หา้ม
เคล่ือนไหวในการท าหนงัสือเพาะช่างอนุสรณ์ และหา้มเกบ็เงิน  

วนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๐๐ คณะกรรมการนกัเรียนลาออก อาจารยใ์หญ่ประชุมหวัหนา้ชั้น
ทั้งหมด แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ให ้ เสถียร วงษ์ลอย เป็นหวัหนา้ใหญ่ ประจวบ วจันรัตน์ กบั ละเอยีด 
สิงหลกัษณ์ เป็นรองหวัหนา้ใหญ่แทน 

วนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๐๐ นกัเรียนวิทยาลยัเทคนิคมาฟังค าบรรยายเก่ียวกบัการทอผา้จาก
อาจารย์เตมิ แดงอุดม 

วนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๐๐ ไฉน พรหมเรนทร์ ประชุมหวัหนา้หอ้งปีท่ี ๓ และปีท่ี ๕ คิดจะ
ท าหนงัสืออนุสรณ์ เฉพาะ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๕ และครูอบรมอีก แต่กไ็ม่ส าเร็จ 

วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๐๐ เขียนภาพคนเหมือน ผมเป็นหุ่น 
วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาการสอนวชิาเฉพาะเป็นคร้ังแรก 
วนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๐๐ หยดุราชการวนัพระเป็นวนัสุดทา้ย รัฐบาลให้ยกเลิก 
วนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ เขียนภาพคน พรพรุิณ ประเสริฐวงศ์ เป็นหุ่น นายพร รัตนสุวรรณ 

บรรยายเร่ือง “พุทธปรัชญา” ใหน้กัเรียนปีท่ี ๑-๒ (รอบบ่าย) ปีท่ี ๓-๕ ฟัง 
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วนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมหวัหนา้หอ้งทั้งหมดเร่ืองพฒันาบริเวณ
โรงเรียนในวนัเดก็ โดยแบ่งงานใหแ้ต่ละชั้นปีท า อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ วิจารณ์ภาพคนเหมือน 

วนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๐๐ เป็นวนัเดก็ อาจารยใ์หญ่อ่านสาส์นของ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นนกัเรียนช่วยกนัพฒันบริเวณโรงเรียน เช่น ท าควาสะอาด และปรับ
พื้นดิน 

วนัท่ี ๘,๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพคนเหมือนไทย สงดั สันตะ
พนัธ์ เป็นหุ่น 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพคนเหมือนไทยอีก เปล่งศรี 
สินธุประสิทธ์ิ เป็นหุ่น 

วนัท่ี ๑๔-๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหน้กัเรียน ป.ม.ช.ปีท่ี ๒ ไปเขียนภาพ
ท่ีวดัพระเชตุพน ฯ ๓ วนั ท่ีสวนลุมพินี ๒ วนั 

วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ สอนเขียนภาพดอกไม ้
วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจและวิจารณ์ภาพทิวทศัน ์ 
วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งโรงเรีย อ่านสาส์นของ

นายกรัฐมนตรี พจน์ สารสิน เก่ียวกบัวนัสหประชาชาติ วนัน้ีเขียนภาพดอกไม ้ 
วนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจภาพดอกไม ้ภาพหุ่นน่ิง ให ้เอ กบับี 
วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวชิาการสอนวิชาเฉพาะ  
วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ เรียนวิชาการจดัภาพ  
วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐๑ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจการจดัภาพ ให ้เอ กบั บี  
วนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เขียนภาพคน สําเริง พนัธ์สนิท เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ สอนวิชาการสอนวิชาเฉพาะ 
วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เขียนภาพคน สุภางค์ สมบัตทิว ีเป็นหุ่น 
วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ วนัลอยกระทง มีประกวดกระทงท่ีเขาดินวนา โรงเรียนเพาะ

ช่างส่งเขา้ประกวด ปรากฏวา่ไดท่ี้ ๑  
วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เขียนภาพดอกไม ้ 
วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เขียนภาพหุ่นน่ิง  
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วนัท่ี ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ใหน้กัเรียนปี ๔-๕ ทั้ง ป.ม.ช.และ
วิจิตรศิลป์ไปฝึกเขียนภาพบก ภาพทะเลท่ีบางพระ จงัหวดัชลบุรี มีนกัเรียนปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ ท่ีเดินทาง
ไปคร้ังน้ีจ  านวน ๑๒๐ คน  

วนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เขียนภาพคนเหมือน ประคอง นกแก้ว เป็นหุ่น 
วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ อาจารย์นิโร โยโกตา ตรวจภาพคนเหมือน มีได ้ บี กบั ซี 

อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ตรวจภาพดอกไม ้
วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรียนวิชาครู และเขียนภาพตกแต่งไทยเร่ือง “การศึกษา”  
วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหไ้ปช่วยท างานท่ีสภาวฒันธรรม 

ช่วยติดภาพเขียนของเดก็แสดง ป่ินมาแจกรางวลั 
วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๐๐ อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ใหเ้ขียนภาพหุ่นน่ิง ผลไม ้
วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งหมด อาจารย์เฉลมิ นาคี

รักษ์ ตรวจภาพหุ่นน่ิง 
วนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๐๐ เปิดเทอมปลาย อาจารย์จติร บวับุศย์ประชุมนกัเรียนทั้งหมด 

อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ ประชุมนกัเรียนปีท่ี ๔-๕  
วนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๐๐ นกัเรียนช่วยกนัท างานพฒันาบริเวณโรงเรียน ซ่ึงจะมีพิธีเปิด

อาคารหลงัใหม่ดว้ย 
วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๐๐ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมหวัหนา้ชั้นเก่ียวกบัการจดังานวนั

เกิดโรงเรียน 
วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๐๐ อาจารยค์ดัภาพเพื่อจดัแสดงในงานวนัเกิดโรงเรียน 
วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๕๐๑ มีงานวนัเกิดโรงเรียนเพาะช่าง หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลงัใหม่ มีการแสดงภาพของ
นกัเรียน นกัเรียน ป.ม.ช.สาธิตการเขียนภาพคนเหมือนใหช้ม มีการประกวดร้านอาหารของนกัเรียน
ซ่ึงมีการแต่งร้านเป็นชาติต่างๆ เช่น ญ่ีปุ่น อินเดียนแดง จีน อินเดีย เป็นตน้ และประกวดการแสดง
บนเวทีของนกัเรียน  

วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๑๙ อาจารย์จติร บัวบุศย์และคณะอาจารย์ ไดรั้บการแต่งตั้งจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นฝ่ายจดัฉากละครเร่ือง “เจ้าละมาน” และเร่ือง “การเมืองเร่ืองรัก” แสดง
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ท่ีหอประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ใหผ้มและเพื่อนๆไปช่วยสร้างและจดัฉาก
ละครในคร้ังน้ีดว้ย โดยเร่ิมสร้างฉากท่ีโรงเรียน แลว้ขนไป 

วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๐๑ ช่วยจดัฉากละครเร่ือง “เจ้าละมาน” 
วนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๐๑ อาจารย์เอนก อตกินิษฐ์ สอนวิชาครูเป็นวนัสุดทา้ย 
วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๐๑ ช่วยสร้างฉากละคร เร่ือง “การเมืองเร่ืองรัก” ท่ีโรงเรียนแลว้ขน

ไปกระทรวงศึกษาธิการ 
วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๐๑ ผมและเพื่อนๆช่วยจดัฉากละครเพือ่ซอ้มใหญ่ เร่ือง “การเมอืง

เร่ืองรัก” ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๐๑ ในหลวงและพระราชินี เสดจ็ชมละคร เร่ือง “การเมืองเร่ืองรัก” 

พร้อมดว้ยคณะรัฐมนตรี 
การสอบไล่ช้ัน ป.ม.ช.ปีที ่๒ ใช้เวลาถึง ๑ เดอืนคร่ึง คือ 
วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๐๑ เร่ิมสอบไล่เป็นวนัแรก วนัน้ีสอบวิชาพลศึกษา นกัเรียนชายสอบ

เล่นบาคู่ นกัเรียนหญิงสอบวิ่งท่ีสนาม ร.ร.สวนกหุลาบ มี อาจารย์อุดม เรืองต่อวงศ์ กบักรรมการ
จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูส้อบ 

วนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๐๑ สอบภาพคน 
วนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๐๑ สอบภาพสตัว ์ไปสอบเขียนภาพสตัวท่ี์เขาดินวนา 
วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ สอบวิชาครู (หลกัารศึกษา) และวิชาการจดัภาพ อาจารย์แสวง 

ประพนัธ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบวิชาการจดัภาพ 
วนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๐๑ สอบวิชาการสอนวิชาเฉพาะ อาจารย์จติร บัวบุศย์ เป็นผูอ้อก

ขอ้สอบ 
วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๐๑ สอบภาพดอกไม ้อาจารย์ปุ้ ย พร้อมวงศ์ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ 
วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๑ สอบภาพคนเหมือน  
วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๑ สอบภาพหุ่นน่ิง 
วนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๑ สอบภาพส่ิงก่อสร้าง ใหเ้ขียนอาคารเรียนเพาะช่าง 
วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๑ เดินทางไปสอบเขียนภาพทะเล และภาพบก 

ท่ีบางพระ จงัหวดัชลบุรี 
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วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๑ นกัเรียนชั้นปีท่ี ๔-๕ และครูอบรมราว ๒๐๐ คน เดินทางไป
สอบเขียนภาพทะเล และภาพบก ท่ีบางพระ จงัหวดัชลบุรี ก่อนเดินทาง อาจารย์จติร บัวบุศย์ 
ประชุมหวัหนา้ชั้น เม่ือถึงท่ีพกัแลว้ตอนค ่า อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมนกัเรียนทั้งหมด มี อาจารย์
ปุ้ ย พร้อมวงศ์ อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ อาจารย์ไพบูลย์ ตั้งตระกลู ร่วมประชุมดว้ย 

วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๑ วนัน้ี ผม ประดษิฐ์ อดุลย์ ภิญโญ พรพรุิณ ช่วยกนัหุงขา้วกิน
โดยใชห้มอ้ดิน เพื่อนๆอีก ๕ คนกหุ็งขา้วกินอีกกลุ่มหน่ึง ท ากบัขา้วง่ายๆ เช่น ทอดไข่ดาวไข่เจียว 
ทอดปลาเคม็ เป็นตน้ เพื่อนๆส่วนใหญ่หาซ้ืออาหารกิน แต่แพงหน่อย วนัน้ีสอบเขียนภาพทะเล 

วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๑ สอบเขียนภาพทะเล เพื่อนๆมาร่วมวงกินขา้วดว้ย ตอนค ่าบาง
คนเล่นดนตรี บางคนอ่านหนงัสือ บางคนเล่นไพ ่ 

วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๑ ผมกบัเพื่อนอีก ๕ คน ออกไปสอบเขียนภาพบกท่ีบ่อน ้าร้อน 
ซ่ึงเดินไกลจากบา้นพกั โดยห่อขา้วไปกินกลางวนัดว้ย 

วนัท่ี ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๑ ผมกบัเพื่อนไปงมหอยจานท่ีชายทะเลมาตม้กิน 
วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๑ ออกไปสอบเขียนภาพบนภูเขาเต้ีย ๆ มองลงมาขา้งล่าง 

 
 

วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ อาจารย์จติร บัวบุศย์ ประชุมหวัหนา้ชั้นบนภูเขาเต้ียๆ เพือ่นดัหมาย
การคดัเลือกภาพน าไปตรวจใหค้ะแนนท่ีโรงเรียน 

วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๑ อาจารย์จติร บัวบุศย์ คดัภาพท่ีจะน าไปตรวจใหค้ะแนนท่ีโรงเรียน 
ตอนค ่ามีการละเล่น ร่ืนเริงกนั มีทั้งร า ดนตรีสากล และจ าอวด  
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วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๐๑ ช่วยงานผนึกภาพเขียนของ อาจารย์นิโร โยโกต้า ซ่ึงจะน าไปจดั
แสดงภาพสีน ้า และวนัน้ีมีเล้ียงส่ง อาจารย์เฉลมิ นาครัีกษ์ จะศึกษาดูงานต่างประเทศ 

วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๐๑ อาจารยใ์หไ้ปช่วยจดัฉากละครเร่ือง “การเมืองเร่ืองรัก” ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจดัแสดงอีกคร้ัง 

วนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ไปดูการแสดงภาพสีน ้าของ อาจารย์นิโร โยโกต้า ท่ีธนาคาร
อเมริกนั ซ่ึง ประดษิฐ์ บุญคุ้ม เฝ้าอยู ่

วนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๑ ทราบผลการสอบของนกัเรียนชั้นปีท่ี ๔ มีสอบตกหลายคน 
วนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๐๑ ทราบผลการสอบของนกัเรียนชั้นปีท่ี ๕ ปรากฏวา่ ป.ม.ช.(เขียน) 

สอบตก ๓ คน ป.ม.ช.(ป้ัน) สอบตก ๕ คน วิจิตรศิลป ปีท่ี ๕ สอบตก ๔ คน เพือ่นท่ีสอบตกบางคน
ไม่พอใจอาจารยใ์หญ่อยา่งมาก 

วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๐๑ ผมถามคะแนนสอบจากอาจารย ์ปรากฏวา่ ภาคทฤษฎีได ้๗๙.๕๐ % 
ภาคปฏิบติัได ้๗๑.๒๗ % 

วนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๐๑ ผมรับใบสุทธิ ตอ้งพบอาจารยใ์หญ่ก่อน อาจารยใ์หญ่ทราบวา่เป็น
หวัหนา้ชั้น จึงกรอกหนา้ท่ีพิเศษในใบสุทธิวา่ “เป็นหัวหน้าช้ัน” 

  ในสมุดบันทกึ 
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การเรียน ป.ม.ช.เป็นเวลา ๒ ปีน้ีนบัวา่ไดฝึ้กปฎิบติัดา้นศิลปเป็นส่วนใหญ่ และยงัไดฝึ้ก
หตัถกรรมเพิ่มข้ึน ส่วนทางทฤษฎีมีวิชาครู กบัการสอนวิชาเฉพาะ ส าหรับทางศิลปนั้นไดฝึ้กการ
เขียนภาพหลากหลาย เช่นการจดัภาพไทยและสากล ภาพคนสากลและไทย ภาพคนเหมือนสากล
และไทย การตกแต่งไทย ภาพส่ิงก่อสร้าง ภาพบก ภาพทะเล และอีกวิชาหน่ึงคือพลศึกษา ไดท้ ากาย
บริหารและออกก าลงักายดว้ย เสียดายท่ีหลกัสูตรไม่มีภาษาองักฤษ ผมและเพื่อนจึงสมคัรเรียนพิเศษ
บา้ง เรียนท่ี AUA บา้ง 

เพื่อนรุ่นผมเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้กลบัมาเป็นอาจารยโ์รงเรียนเพาะช่างหลายคน เช่น 
สําเริง พนัธ์สนิท (กา้วหนา้จนไดเ้ป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน) อบุล ตู้จนิดา จาํนงค์ แก้วสะอาด ศศิธร 
กาญจนสาลกัษณ์ เปล่งศรี สินธุประสิทธ์ิ พรพรุิณ ประเสริฐวงศ์ ประสาร ภู่ทรัพย์ นอกนั้นเป็นครู 
เป็นทหารทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั ผมไปเป็นครูสอนศิลปและหตัถศึกษาท่ี วทิยาลยัครูเทพ
สตรี ลพบุรี มีเพื่อนท่ีไปสอบคดัเลือกเรียนต่อวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตรได ้ ๒ คน คือ 
บังอร ทพิยสูตร กบั อุบล ตู้จนิดา  

ขอจบเร่ือง “ชิวติวยัเดก็ในโรงเรียนเพาะช่าง เพียงเท่าน้ี ขอขอบคุณทุกท่านท่ีอา่นมาถึง
บรรทดัน้ี 

          หวน  พนิธุพนัธ์ 
๒๙/๒๑๒ เมืองทองธานี ซอย ๘ถนนแจง้วฒันะ หมู่ท่ี ๙ ต.บางพดู 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๖๖๘,๐๘-๖๕๓๙-๙๗๔๕ 
E-mail Address : huan@swu.ac.th,huanphinthuphan@hotmail.com 

 Facebook : http://www.facebook.com/#!/huanphinthuphan 

mailto:huan@swu.ac.th,huanphinthuphan@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/huanphinthuphan


ชีวติวยัเรียน : การศึกษานอกระบบ 
 ผมสนใจจะเรียนต่อ กศ.บ.ท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ตั้งแต่สมยัท่ีก าลงัเรียนโรงเรียนเพาะ
ช่างแลว้ เห็นเพ่ือนบางคนไปเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมจะไปสอบคดัเลือกเขา้เรียน แต่ผมไม่มีทุนเรียนต่อ ตอ้ง
ออกไปเป็นครูท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรีก่อน ขณะท่ีสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรีกเ็ตรียมตวัท่ีไปเรียนต่อซ่ึงจะท าได้
สองทาง ทางหน่ึงจะสมคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก อีกทางหน่ึงจะสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิต 
คุณสมบติัของผูส้มคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอกตอ้งมีพ้ืนความรู้สามญัส าเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๖ และสอบ
ไล่ไดช้ั้นประโยคครูมธัยม หรือเทียบเท่า แต่ผมเรียนส าเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๓ แลว้ไปเรียนต่อประโยคครู
ประกาศนียบตัรจงัหวดั (ว.) ๒ ปี แลว้เรียนต่อประโยคครูมลู (ป.) ๑ ปี ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยา 
จากนั้นไดไ้ปเรียนต่อประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) ๓ ปี และประโยคครูมธัยมการช่าง (ป.ม.ช.) ๒ ปี ท่ี
โรงเรียนเพาะช่าง จึงไม่มีพ้ืนความรู้สามญัชั้นมธัยมปีท่ี ๖ ผมจึงตอ้งใชว้ิธีสมคัรสอบชั้นประโยคเตรียม
อุดมศึกษาแทน เพื่อจะน าไปใชส้มคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก 
 ดงันั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ผมจะสมคัรเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก แต่สมคัรไม่ได ้เพราะช่วงท่ี
เปิดรับสมคัรเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก ทางกระทรวงศึกษาธิการยงัไม่ประกาศผลการสอบชั้น
ประโยคเตรียมอุดมศึกษาท่ีผมสอบ ผมไดไ้ปขอหนงัสือรับรองวา่ก าลงัรอผลการสอบชั้นประโยคเตรียม
อุดมศึกษาไปแสดง ทางวิทยาลยักไ็ม่ยอมใหส้มคัร 

เม่ือผมสมคัรเรียน Summer ไม่ได ้ จึงคิดจะสอบคดัเลือกเขา้เรียนภาคปรกติ ไดไ้ปเรียนกวดวิชาท่ี
โรงเรียนกวดวชิาวดัประยรูวงศ ์ เสียค่าใชจ่้าย ๑๘๐ บาท ทางโรงเรียนสอนกวดวิชาเพื่อเขา้สอบคดัเลือกเรียนต่อ
ปี ๓ วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตรโดยเฉพาะ มีสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ (พีชคณิต และตรีโกณมิติ) 
ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา (ภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์) ภาษาไทย 

การเตรียมตวัสอบประโยคเตรียมอุดมศึกษา และการสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อ ผมตอ้งเรียนดว้ยตนเอง
บา้ง ใหเ้พื่อนอาจารยท่ี์วยิาลยัครูเทพสตรีสอนใหบ้า้ง อาจารยส์อนพิเศษใหน้กัเรียนท่ีจะไปสอบคดัเลือกเรียนต่อ 
ผมกข็อเขา้ไปนัง่เรียนดว้ยบา้ง ฟังการบรรยายของอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุบา้ง เรียนกวดวิชาบา้ง ฯลฯ ถือวา่เป็น
การศึกษานอกระบบ จึงขอน ามาเล่าสู่กนัฟัง 

 

สมคัรสอบช้ันประโยคเตรียมอุดมศึกษา 
 ผมเตรียมตวัสอบประโยคเตรียมอุดมศึกษา ดว้ยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองบา้ง ใหน้กัเรียน 
ป.กศ.ปีท่ี ๒ ช่วยแนะน าวิชากราฟใหบ้า้ง เขา้เรียนวิชาตรีโกณมิติกบันกัเรียน ป.กศ. ปีท่ี ๒ ท่ีสนใจจะไปสอบ
คดัเลือกประสานมิตร ซ่ึงสอนโดย อาจารย์เสนาะ เมติชวลติ บา้ง และซ้ือหนงัสือต าราต่าง ๆ มาอ่านดว้ยตนเอง 
อาทิ คู่มือ A Tele of Two City ตรีโกณมิติ วรรณคดีไทย ฯลฯ 



 การสอบประโยคเตรียมอุดมศึกษาระหวา่งวนัท่ี ๒-๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ ท่ีโรงเรียนพิบูลวิทยาลยั 
 วนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาพีชคณิต วิชาวรรณคดีองักฤษ และเรียงความ 

 



วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาตรีโกณมิติ กราฟ สถิติ และวรรณคดีไทย 

 
 



วนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
ฉบบัท่ี ๑ (Comprehention) 

 



วนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบภาษาองักฤษ ฉบบัท่ี ๒ (ไวยากรณ์องักฤษ) วิชายอ่ความไทย และ
จดหมายไทย 

 



วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม วิชาวรรณคดีไทย ฉบบัท่ี ๑ 

 



วนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาเลขานุการ (วิชาเลือก) วิชาภมิู-ประวติัศาสตร์ ๑ (วิชาเฉพาะผูส้มคัร
สอบ) วิชาคณิตศาสตร์ ๑ ข.(วิชาบงัคบัส าหรับผูส้มคัรสอบ) มีทั้งเรขาคณิต พีชคณิต และกราฟ 

วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาเขียนภาพ (วิชาเลือก) 

 



วนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๒ สอบวิชาพิมพดี์ดไทยและองักฤษ (วิชาเลือก) วนัน้ีสอบเป็นวนัสุดทา้ย 

 



ผลการสอบผมสอบไดค้ะแนนร้อยละ ๕๐.๐๘ ไดเ้กินคร่ึงเพียงเลก็นอ้ย กถื็อวา่ “สอบได้” ได ้
“ประกาศนียบัตรประโยคเรียมอุดมศึกษา แผนกอกัษรศาสตร์” 

 

 
 

เรียนกวดวชิาทีโ่รงเรียนกวดวชิาวดัประยูรวงศ์ 
เม่ือวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ ผมไดส้มคัรเรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวิชาวดัประยรูวงศ ์ซ่ึงสอนกวด

วิชาท่ีจะไปสอบเขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ค่าสมคัร ๑๘๐ บาท ขอเล่าการเรียนพอสงัเขปดงัน้ี 
วนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ เร่ิมเรียนวิชาสงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ (Coordinate) 
วนัท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๒ อาจารย์ประยูร สุรนิวงศ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 วนัท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๒ อาจารย์จรินทร์ ชาติรุ่ง อาจารย์ประยูร สุรนิวงศ์ สอนวิชาพีชคณิต (Higher 
Algibra) และตรีโกณมิติ อาจารย์พรรณศรี อาจารย์โกสุมภ์ สอนวิชาภาษาองักฤษ 

วนัท่ี ๒ และวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๐๒ อาจารย์ช านาญ ปทุมสินธ์ุ สอนวิชาสงัคมศึกษา  
 ผมไดไ้ปเรียนกวดวชิาท่ีโรงเรียนกวดวชิาวดัประยรูวงศถึ์งวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๒ 
 



เข้าร่วมการอบรม อ.ศ.ร.ทีคุ่รุสภา 
 ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๐๒ มีการอบรม อ.ศ.ร.ท่ีคุรุสภา (อยูใ่นบริเวณโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั) มี
อบรมวิชาชุดหลกัสูตรพิเศษครูประถม (พ.ป.) และหลกัสูตรพิเศษครูมธัยม (พ.ม.) ผมจึงถือโอกาสเขา้ร่วมการ
อบรมดว้ย ขอเล่าพอสงัเขปดงัน้ี 

วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๐๒ อาจารสมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์ ใหก้ารอบรมวิชาภมิูศาสตร์ อาจารย์กรอง
แก้ว ปทุมานนท์ ใหก้ารอบรมวิชาเรียงความ 

วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๐๒ อาจารย์ลยัอาจ ภมราภา ใหก้ารอบรมวิชาพีชคณิต เร่ือง Log 

 



 วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๐๒ เขา้รับการอบรมวิชาคณิศาสตร์ และภาษาองักฤษ 

 
วนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๐๒ อาจารย์โชค สุคันธวนิช ใหก้ารอบรมวิชาตรีโกณมิติ อาจารย์ลยัอาจ ภมราภา 

ใหก้ารอบรมวิชาพีชคณิต 
  



สอบคดัเลอืกเข้าเรียนวทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติร 
 หลงัจากเรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวชิาวดัประยรูวงศแ์ละเขา้อบรม อ.ศ.ร.ท่ีคุรุสภาแลว้ ไดไ้ปสอบ
คดัเลือกเขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ขอเล่าพอสงัเขปดงัน้ี 
 วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๒ สอบวิชาสงัคมศึกษากบัภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ สอบวิชาคณิตศาสตร์กบัภาษาองักฤษ 

 
 

 ผลการสอบคดัเลือกในคร้ังน้ีไม่ผา่น จึงไม่ไดเ้รียนต่อ กลบัไปสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรี 
 ขณะท่ีสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรี ผมไดเ้ตรียมตวัท่ีจะไปสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อวิทยาลยัวชิาการศึกษา 
ประสานมิตร อีกคร้ัง 
 ระหวา่งวนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๓ ถึงวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๓ ผมไดเ้รียนภาษาองักฤษ ไวยากรณ์
องักฤษ กบั อาจารย์ Osler และ อาจารย์โสวรรณ วงษ์ขจร ไดเ้รียนวิชา Coordinate กบั อาจารย์เสนาะ เมติชวลติ 
เน่ืองจากอาจารยท์ั้ง ๓ ท่านสอนกวดวิชาใหน้กัเรียนปีท่ี ๔ ท่ีจะไปสอบคดัเลือกเขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร ผมจึงขอเขา้เรียนดว้ย 
 และเพ่ือนอาจารยไ์ดช่้วยติววิชาคณิตศาสตร์ใหห้ลายคร้ัง อาทิ อาจารย์ไพฑูรย์ ธรรมแสง อาจารย์บุญ
เทือง สมปอง   



 ระหวา่งวนัท่ี ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ไดไ้ปสอบคดัเลือกเขา้เรียนหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา ท่ีวิทยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร ขอเล่าวนัท่ีสอบ และวิชาท่ีสอบดงัน้ี 
 วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๓ สอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 วนัท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ สอบวิชาสงัคมศึกษา และภาษาไทย 

 
 

 วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ทางวิทยาลยัประกาศผลการสอบ ผมสอบไดท่ี้ ๒ ทางวิทยาลยัรับสาขา
อาชีวศึกษาไว ้๒๘ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ สอบสมัภาษณ์ ก็สอบผา่นไดเ้ขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรียนและสอบนิตศิาสตร์ (น.บ.) ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผมไดส้มคัรเรียนนิติศาสตร์ท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ดว้ย ไดบ้ตัรประจ าตวันกัศึกษา 

เลขท่ี 12484/น 

 
 

 
 



ส่วนใหญ่ผมซ้ือต าราไปอ่านดว้ยตนเอง ไดเ้ขา้ฟังค าบรรยายเพียง ๒วนัในช่วงเดือนสิงหาคม ท่ีวทิยาลยั
ครูเทพสตรีปิดเทอม คือ 
 วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๒ ไดไ้ปฟังค าบรรยายวิชากฏหมายอาญา โดย ดร.หยุด แสงอุทัย วิชาก.พ.พ.
วา่ดว้ยบุคคล โดย ดร.สมทบ วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฏหมายทัว่ไป โดย ดร.เช้ือ 

วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ ไดไ้ปฟังค าบรรยายวิชากฏหมายอาญา โดย ดร.หยุด แสงอุทัย กฏหมายแพง่
พาณิชยว์า่ดว้ยทรัพย ์โดย ดร.ประมูล วิชาภาษาองักฤษ โดย ม.ร.ว.กติินัดดา กติิยากร 
 ผมสมคัรสอบ ๕ วิชา คือ วิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยนิติกรรม วิชาภาษาองักฤษ วิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยบุคคล วิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกฏหมายทัว่ไป และวิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยทรัพย ์

 วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๐๓ สอบวิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยนิติกรรม 

 



 วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๐๓ สอบวิชาภาษาองักฤษ และวิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยบุคคล 

 



 วนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓ สอบวิชาภาษาองักฤษ (Conversation) และวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกฏหมาย
ทัว่ไป 

 



 วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๐๓ สอบวิชา กฏหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพย ์

 
 

จ าไดว้า่ในการสอบคร้ังน้ีสอบไดเ้พียงวิชาเดียวคือ วิชากฏหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพย ์ นอกนั้น
สอบตกหมดทุกวิชา 



 ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ จึงไปสอบใหม่เพียง ๒ วิชา คือ 
วนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๓ สอบวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฏหมายทัว่ไป 

 วนัท่ี ๙ สอบวิชา ก.พ.พ.วา่ดว้ยบุคคล 
 

 
 
 ผลการสอบจ าไดว้า่สอบไดเ้พียง ๑ วิชา คือวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกฏหมายทัว่ไป จากนั้นกไ็ม่ไดไ้ป
สอบอีกเลย จึงไม่ไดป้ริญญานิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) เพราะไดเ้รียนต่อท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ไม่มีเวลาไปฟังค าบรรยายและดูหนงัสือ ประกอบกบัทางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ข้ึนค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัจากปี
ละ ๔๐ บาท เป็นปีละ ๔๐๐ บาท สมยันั้นเงิน ๔๐๐ บาทกม็ากพอสมควร เพราะผมไดเ้งินเดือน ๗๕๐ บาท 
 ท่ีเล่ามาทั้งหมดน้ีผมคิดวา่เป็นชีวิตวยัเรียนของผมท่ีเป็นการศึกษานอกระบบ เพราะเป็นเรียนดว้ยตนเอง
บา้ง ใหเ้พ่ือนอาจารยส์อนบา้ง เรียนกวดวชิาบา้ง เขา้รับการอบรมบา้ง นบัวา่ประสบความส าเร็จไดร้ะดบัหน่ึง 



ชีวติวยัเรียนในวทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติร 
 

 

 
 ผมโชคดีมีโอกาสเขา้เรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร เม่ือ ๖๐ ปีล่วงมาแลว้ จึงขอเล่าสู่กนัฟัง
ในฐานะท่ีเป็น “นิสิต” คนหน่ึงในแง่มุมท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอาจารยอ์าวโุสหลายท่านไดเ้ล่าไปแลว้ โดยเร่ิมตน้
จากการสอบคดัเลือกเขา้เรียน จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาไดรั้บพระราชทานปริญญาบตัร 
 ผมสนใจจะเรียนต่อ กศ.บ.ท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ตั้งแต่สมยัท่ีก าลงัเรียนโรงเรียนเพาะ
ช่างแลว้ เห็นเพื่อนบางคนไปเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมจะไปสอบคดัเลือกเขา้เรียน แต่ผมไม่มีทุนเรียนต่อ ตอ้ง
ออกไปเป็นครูท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรีก่อน ขณะท่ีสอนท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรีกเ็ตรียมตวัท่ีไปเรียนต่อซ่ึงจะท าได้
สองทาง ทางหน่ึงจะสมคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก อีกทางหน่ึงจะสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิต 
คุณสมบติัของผูส้มคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอกตอ้งมีพ้ืนความรู้สามญัส าเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๖ และสอบ
ไล่ไดช้ั้นประโยคครูมธัยม หรือเทียบเท่า แต่ผมเรียนส าเร็จชั้นมธัยมปีท่ี ๓ แลว้ไปเรียนต่อประโยคครู
ประกาศนียบตัรจงัหวดั (ว.) ๒ ปี แลว้เรียนต่อประโยคครูมลู (ป.) ๑ ปี ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูพระนครศรีอยธุยา 
จากนั้นไดไ้ปเรียนต่อประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) ๓ ปี และประโยคครูมธัยมการช่าง (ป.ม.ช.) ๒ ปี ท่ี



โรงเรียนเพาะช่าง จึงไม่มีพ้ืนความรู้สามญัชั้นมธัยมปีท่ี ๖ ผมจึงตอ้งใชว้ิธีสมคัรสอบชั้นประโยคเตรียม
อุดมศึกษาแทน เพื่อจะน าไปใชส้มคัรเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก 
 ดงันั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ผมจะสมคัรเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก แต่สมคัรไม่ได ้เพราะช่วงท่ี
เปิดรับสมคัรเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก ทางกระทรวงศึกษาธิการยงัไม่ประกาศผลการสอบชั้น
ประโยคเตรียมอุดมศึกษาท่ีผมสอบ ผมไดไ้ปขอหนงัสือรับรองวา่ก าลงัรอผลการสอบชั้นประโยคเตรียม
อุดมศึกษาไปแสดง ทางวิทยาลยักไ็ม่ยอมใหส้มคัร 

เม่ือผมสมคัรเรียน Summer ไม่ได ้ จึงคิดจะสอบคดัเลือกเขา้เรียนภาคปรกติ ไดไ้ปเรียนกวดวิชาท่ี
โรงเรียนกวดวชิาวดัประยรูวงศ ์ เสียค่าใชจ่้าย ๑๘๐ บาท ทางโรงเรียนสอนกวดวิชาเพ่ือเขา้สอบคดัเลือกเรียนต่อ
ปี ๓ วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตรโดยเฉพาะ มีสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ (พีชคณิต และตรีโกณมิติ) 
ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา (ภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์) ภาษาไทย ไดเ้รียนกวดวิชาคณิตศาสตร์กบัอาจารย์ประยูร 
สุรนิวงศ์ เรียนวิชาสงัคมศึกษากบัอาจารย์ช านาญ ประทุมสินธ์ุ เป็นตน้ 
 วนัท่ี ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เป็นวนัสอบคดัเลือกเขา้เรียนวทิยาลยัวิชาการศึกษา วชิาท่ีสอบ
คดัเลือกมี สังคมศึกษาเฉพาะสาขาอาชีวศึกษา ปรนยั ๑๐๐ ขอ้ มีทั้งภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์ไทยและสากล 
ภาษาไทย ขอ้สอบเป็นปรนยัมีทั้งทกัษะการฟังการอ่าน วรรณคดีไทย และเรียงความ คณิตศาสตร์มี 
Coordination Calculus Higher Algebra ไม่มีตรีโกณมิติและพีชคณิตท่ีเรียนกวดวิชามาเลยซ่ึงไม่เคยเรียนมาก่อน
เลย ใชเ้ดาจากขอ้สอบปรนยัทั้งหมด ส่วน ภาษาองักฤษ มี Comprehension และ Grammar ก็พอท าได ้ ผลการ
สอบคือ “สอบคดัเลือกไม่ได”้ เป็นท่ีสงัเกตวา่การสอบคดัเลือกในสมยันั้นตอ้งสอบคดัเลือกวิชาสามญัท่ีไม่มี
เรียนในเพาะช่างมาก่อน ตอ้งไปเรียนกวดวิชา ถา้หากเป็นการสอบคดัเลือกวิชาท่ีเรียนในเพาะช่างมาก่อน กค็ง
ไม่มีปัญหา จะไดไ้ม่ตอ้งไปเรียนกวดวิชา ซ่ึงในช่วงรุ่นหลงั ๆ น้ีไดเ้ปล่ียนเป็นสอบวิชาทางศิลปะเป็นวิชาเอกกนั
แลว้ 
 ปี ๒๕๐๓ ผมสมคัรสอบคดัเลือกใหม่ มีเพ่ือนเพาะช่างทั้งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง ๑๐ กวา่คน วิชาท่ีสอบคดัเลือกมี 
คณิตศาสตร์ ตรงกนัขา้มกบัปีท่ีแลว้ คือเป็นคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ เช่น เลขคณิต ม.๓ พีชคณิต ม.๔-๕-๖ – เตรียม
อุดมศึกษา เรขาคณิต ตรีโกณมิติ ทั้งๆท่ีผมเตรียมตวั Coordination Calculus Higher Algebra มา แต่กพ็อท าได ้
ภาษาองักฤษ มี Comprehension และ Grammar สังคมศึกษา มีทั้งภมิูศาสตร์และประวติัศาสตร์ ภาษาไทย มี
ทกัษะการฟังการอ่าน เรียงความและวรรณคดีไทย ผลการสอบผมสอบคดัเลือกไดท่ี้ ๒ จากผูท่ี้สอบได ้๒๘ คน 
ในปีนั้นจากโรงเรียนเพาะช่างมีสอบคดัเลือกได ้๒ คน 

วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เป็นวนัปฐมนิเทศ ดร.สาโรช บัวศรี อธิการกล่าวตอ้นรับ ย  ้าในส่ิงท่ีนิสิต
ควรปฏิบติัควรประพฤติ เช่น ตอ้งขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา ท าการคน้ควา้เยีย่งนกัปราชญ ์ ตอ้งแต่งกายสุภาพ
ตลอดเวลา ถา้เป็นชาย กไ็ม่พบัแขนเส้ือหรือม้วนแขนเส้ือ ถา้เป็นหญิง กแ็ต่งกายตามระเบียบแบบแผนท่ีดี ไม่ใช้



สีฉูดฉาดหรือเป็นดอกดวง ตอ้งไม่สูบบุหร่ีในบริเวณและในอาคารต่างๆของวิทยาลยั นอกจากในสถานท่ีท่ี
วิทยาลยัก าหนดใหสู้บบุหร่ีได ้เป็นตน้ นอกจากนั้น ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม ไดพ้ดูย  ้าเร่ืองการแต่งกายดว้ย 
 ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ ท่ีผมเขา้เรียนนั้น วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร เปิดสอนหลกัสูตร
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ และการศึกษาบณัฑิต สาขามธัยมศึกษา สาขาประถมศึกษา สาขา
อาชีวศึกษา และ สาขาบริหารการศึกษา ผูบ้ริหารวิทยาลยัวิชาการศึกษาประกอบดว้ย ดร.สาโรช บัวศรี เป็น
อธิการ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นรองอธิการ และหวัหนา้คณะวิชาการศึกษา ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์ เป็น
หวัหนา้คณะวิจยัการศึกษา ดร.เทือก กสุุมา ณ อยุธยา เป็นหวัหนา้คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ 
ดร.พทิักษ์ รักษ์พลเดช เป็นหวัหนา้คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจารย์สมบูรณ์ แสงวิเชียร เป็นหวัหนา้
ส านกังานอธิการ อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน เป็นนายทะเบียน อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ เป็นอนุสาสก อาจารย์
สมควร อภัยพนัธ์ุ เป็นประธานบรรยเวกษ ์อาจารย์วิจิตร สินสิริ เป็นบรรยเวกษ ์ในปีนั้นมีนายกองคก์ารนิสิต ช่ือ 
พติร ทองช้ัน 

   
      ดร.สาโรช บัวศรี   ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน 



 
 
 



  
อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ อนุสาสก 

 
 จ านวนอาจารยใ์นปีการศึกษา ๒๕๐๓ มีทั้งหมด ๑๖๔ ท่าน ประกอบดว้ย ส านักอธิการ ๒๕ ท่าน คณะ
วิชาการศึกษา ๔๖ ท่าน คณะวิชามนุษยธรรมและสังคมศาสตร์ ๔๗ ท่าน คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒๗ ท่านและ คณะวิชาวิจัยการศึกษา ๑๙ ท่าน 
 บริเวณวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประกอบดว้ยตึกส าคญั ๕ หลงั คือ ตึก ๑ เป็นหอนอน 
(ปัจจุบนัเป็นโรงยมิคณะพลศึกษา) ตึก ๒ เป็นหอนอน (ปัจจุบนัน่าจะเป็นตึกคณะมนุษยศาสตร์)  



    

  
ตึก ๓ เป็นส านักงานอธิการ  

ตึก ๓ เป็นส านกังานอธิการและหอ้งเรียน (ปัจจุบนัยงัเหลืออยู)่ ตึก ๔ เป็นหอ้งพกัอาจารยแ์ละหอ้งเรียน (ปัจจุบนั
เป็นส านกัหอสมุดกลาง ตึกคณะทนัตแพทยศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์) หอสมุด (ปัจจุบนัยงัเหลืออยูเ่ป็น
สถาบนัพฤติกรรมศาสตร์) และโรงฝึกงาน (ปัจจุบนัดดัแปลงเป็นโรงอาหารติดแอร์) นอกนั้นมีโรงอาหารเรียก
กนัวา่ “แคนทีน” อยูห่ลงัตึก ๓ โดยมีสะพานขา้มคูน ้าไป (ปัจจุบนัเป็นตึกไข่ดาว) ขา้งโรงงอาหารเป็นโรงอาหาร
เลก็เรียกกนัวา่ “แคนทนีเลก็” ใชเ้ป็นท่ีสูบบุหร่ีไดแ้ห่งเดียวในวิทยาลยัวิชาการศึกษา หนา้ตึก ๒ เป็นสระน ้า
ขนาดใหญ่ มีคูน ้าหลงัตึก ๓ หนา้ตึก ๔ และหลงัตึก ๔ โดยมีสะพานขา้ม และมีตน้ไมร่้มร่ืนมาก 

      
ซ้ายมือคือตกึ ๔ ขวามือคือตกึหอสมุด จะเหน็สระน า้ด้วย  



 
โรงอาหารอยู่หลงัตึก ๓ มีสะพานข้ามคูน ้าทางซ้ายมือ 

  

 
ภาพบน ตึก ๒ และสระน ้า     

 ภาพล่าง ตึก ๔ และสระน ้า 
 



ตึก ๔ เป็นตึก ๒ ชั้น รูปส่ีเหล่ียม มีลานว่างตรงกลาง เคยใชเ้ป็นสถานท่ีพระราชทานปริญญาบตัรเม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ปีต่อๆมาใชเ้ป็นหอสมุดหลายคร้ัง เพราะมีบณัฑิตแต่ละรุ่นไม่มากนกั 

 
พธีิพระราชทานปริญญาบัตรที่ลานกลางตึก ๔ เมื่อปี ๒๕๐๒ 

 
 ผมเช่าบา้นหลงัเลก็ๆริมคลองแสนแสบกบัเพ่ือน ๒ คน มีเตียงเลก็ๆนอนไดค้นเดียว ผมนอนขา้งเตียง 
ใหเ้พ่ือนนอนบนเตียง กพ็ออยูไ่ด ้แต่ร าคาญเสียงเรือหางยาว และกล่ินน ้าในคลองแสนแสบ 
 ดา้นตะวนัออกมีซอยเรียกกนัวา่ "ซอยราชมนตรี" มีบา้นใหนิ้สิตเช่าอยูห่ลายหลงั ปัจจุบนัเป็นตึก
วิทยาศาสตร์ มีร้านอาหารริมคลองแสนแสบท่ีพวกเราท่ีเช่าบา้นอยูไ่ปรับประทานเป็นประจ า ราคาจานละ ๒ 
บาท เซ็นไวแ้ลว้น ามาจ่ายส้ินเดือนไดด้ว้ย 
 ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ มีนิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาพฒันาการ ๑๔ คน และนิสิตภาคปรกติหลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต ปีท่ี ๑ - ๔ รวมแลว้ ๗๘๖ คน ปีท่ี ๑ ใชต้วัยอ่ F มีนิสิต ๘๗ คน ปีท่ี ๒ ใชต้วัยอ่ S มีนิสิต ๙๑ 
คน ปีท่ี ๓ ใชต้วัยอ่ J มีนิสิต ๒๘๗ คน ปีท่ี ๔ ใชช่ื้อสาขา มีนิสิต ๓๒๑ คน 

ผมเขา้เรียนในชั้นปีท่ี ๓ สาขาอาชีวศึกษา มีอาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ในปีนั้น
และปีก่อนๆสาขาอาชีวศึกษาไม่มีเรียนวิชาเอก ทางมหาวิทยาลยัจดัใหเ้รียนทั้งวิชา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเรียนแบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน อาจารยท่ี์สอนในภาคเรียนท่ี 
๑ มี อาจารย์นิยม เรียงจันทร์ สอนวิชาภาไทย, อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ สอนวิชาภมิูศาสตร์ธรรมชาติ, อาจารย์
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สอนวิชาประวติัศาสตร์อาเซียอาคเนย ์๑, อาจารย์พิชัย ศิริทัศนกลุ สอนวิชาศิลปะ
อุตสาหกรรม, อาจารย์สุเทพ บันลอืสินธ์ุ สอนวิชาหลกัการอาชีวศึกษา, อาจารย์โช สาลฉัีน สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
๑, อาจารย์วารุณี วงษา สอนวิชาปัญหาชีวิตประจ าวนั และ อาจารย์นงลักษณ์ พานิช สอนวิชาภาษาองักฤษ 



 
ดร.สาโรช อาจารย์สมลักษณ์ให้เกยีรติถ่ายภาพกบัเพือ่นร่วมช้ันสาขาสาขาอาชีวศึกษา 

ผมขอเสริมเพ่ิมเติมเร่ืองการปฐมนิเทศอีกเลก็นอ้ย คือในการปฐมนิเทศนั้นใชเ้วลามากถึง ๔ วนั มี
อาจารยป์ฐมนิเทศหลายท่าน เช่น วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เป็นวนัแรก ดร.สาโรช บัวศรี และ ดร.ทวีรัสมิ์ 
ธนาคม ปฐมนิเทศดงัท่ีผมเล่าไปในฉบบัท่ีแลว้ และในวนัแรกน้ี อาจารย์สงวน กกก าแหง ไดช้ี้แจงเร่ืองอาคาร
สถานท่ีต่างๆ และใหนิ้สิตพาชมอาคารสถานท่ีดว้ย ในวนัท่ีสอง ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แนะน าเร่ืองการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน นายทะเบียนแนะน าเก่ียวกบัการลงทะเบียน อาจารย์นนทนา เผอืกผ่อง 
แนะน าการใชห้อ้งสมุด การยมืหนงัสือ และพาชมหอ้งสมุดดว้ย วนัท่ีสาม ดร.เทือก กสุุมา ณ อยุธยา แนะน า
เก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สมลกัษณ์ หิตะศักดิ์ แนะน าเร่ืองการ
รักษาความสะอาด อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ แนะน าเร่ืองการร่วมกิจกรรมของวิทยาลยั อาจารย์ประวิทย์ อศั
เวทย์ พดูเร่ืองกีฬา คุณพติร ทองช้ัน นายกองคก์ารนิสิตพดูเร่ืองเก่ียวกบัองคก์ารนิสิต อาจารย์วิจิตร สินสิริ พดู
เร่ืองการอยูห่อพกัของวิทยาลยั วนัท่ีส่ี อาจารย์สุนทรี กลุศรีโรจน์ อาจารย์สุชาติ รัตนกลุ อาจารย์ประยงค์ พงษ์
ทองเจริญ แนะน าเร่ืองการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจารย์อ าไพ บูรณฤกษ์ พดูเร่ืองการ
บริการช่วยเหลือของวิทยาลยั และมีอาจารยอี์กท่านหน่ึงพดูเร่ืองนกัศึกษาวิชาทหาร นบัวา่เป็นการปฐมนิเทศท่ี
ยาวนานพอสมควร 

ในภาคเรียนที่ ๑ น้ี เร่ิมเรียนเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรียนวนัละ ๖ วิชาๆละ ๑ ชัว่โมง ผมขอเล่าถึง
การเรียนการสอนแต่ละวิชา และอาจารยผ์ูส้อนท่ีผมเคารพรักและยงัระลึกถึง ดงัน้ี 

วิชาภาษาองักฤษ ๑ (English Language 1) มีอาจารยส์อนสลบักนั ๔ ท่าน คือ อาจารย์นงลกัษณ์ 
อาจารย์ปราณี อาจารย์ยุพา และอาจารย์ฝร่ัง แต่ส่วนใหญ่อาจารย์นงลกัษณ์ พานิช เป็นผูส้อน อาจารย์นงลกัษณ์ 
พานิช เป็นอาจารยส์าวสวยเพ่ิงบรรจุใหม่ วนัแรกท่ีเขา้สอน ดร.เทือก กสุุมา ณ อยุธยาพาเขา้มาแนะน าในชั้น
เรียน การเรียนวิชาภาษาองักฤษมีทั้งฝึกพดู ฟัง อ่าน และเขียน เช่น การฝึกออกเสียง เรียน Grammar ท า



แบบฝึกหดัจากเร่ืองท่ีอาจารยอ่์านใหฟั้ง แลว้ตอบค าถามทีละคน เป็นตน้ ตอนสอบปลายภาคเรียนอาจารยน์ง
ลกัษณ์อ่านค าถาม ๒๐ ขอ้แลว้ใหเ้ขียนตอบ 

 

            
      อาจารย์นิยม เรียงจันทร์      อาจารย์โช สาลฉัีน 
 วิชาภาษาไทย (Thai) อาจารย์นิยม เรียงจันทร์เป็นผูส้อน อาจารยนิ์ยมสอนและฝึกใหนิ้สิตไดพ้ดู ฟัง 
อ่าน และเขียน เช่น ใหอ่้านหนงัสือพิมพแ์ลว้หาค าผิด ก าหนดค ามาใหแ้ลว้ใหแ้ต่งประโยคบา้ง ใหเ้ขียนค าจ  ากดั
ความบา้ง อาจารยอ่์านเร่ืองใหฟั้ง แลว้ใหต้อบค าถาม ใหเ้รียงความ และใหค้น้ควา้แลว้มารายงานหนา้ชั้น เป็นตน้ 
 วิชาคณติศาสตร์ทั่วไป ๑ (General Mathematics 1) สอนโดยอาจารย์โช สาลฉัีน เน้ือหาวิชามีทั้งเลข
คณิต พีชคณิตตามหลกัสูตร ป.ป., ป.ม. เช่น เร่ืองเลขช้ีก าลงั ทฤษฎีสมการก าลงั 2 Ratio & Proportion Indicies 
Surd Log เป็นตน้ เน่ืองจากสาขาอาชีวศึกษาท่ีผมเรียนรับผูท่ี้ส าเร็จ ป.ม. จาก ร.ร.เพาะช่าง ร.ร.การเรือน 
วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัพลศึกษา ซ่ึงไม่มีพ้ืนความรู้ทางคณิตศาสตร์มาก่อน คงจะเติมเตม็ทางคณิตศาสตร์ให้
พวกเรา เพ่ือนๆหลายคนบ่นวา่ยากมาก หลายคนทดสอบแลว้ท าไม่ได ้อาจารยก์ใ็หส้อบใหม่ได ้
 อีกวิชาหน่ึงคือวชิาภูมิศาสตร์ธรรมชาติ (Physical Geography) อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ เป็นผูส้อน 
เร่ืองท่ีเรียน เช่น ต าแหน่งต่างๆของพ้ืนโลก การแบ่งเขตอากาศของไทย ลกัษณะภมิูประเทศ ท่ีราบ น ้าบาดาล 
พืชผลต่างๆตามธรรมชาติ การสงวนรักษาป่า ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ เป็นตน้ อาจารยป์ระเสริฐย  ้าถึงความส าคญั
ของวิชาน้ี น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ อาจารยอ์ธิบายเร่ืองท่ียากใหเ้ขา้ใจง่าย และไดพ้าไปชมกิจการของกรม
อุตุนิยมวิทยา ท าใหเ้ขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนดีข้ึนมาก รวมทั้งใหค้น้ควา้จากหนงัสือภาษาองักฤษดว้ย อาจารย์
ทดสอบยอ่ยๆบ่อยมาก ท าใหนิ้สิตตอ้งอ่านทบทวนเร่ืองท่ีเรียนตลอดเวลา 
 วิชาต่อไปคือประวตัิศาสตร์อาเซียอาคเนย์ ๑ (History of Southeast Asia 1) สอนโดย อาจารย์วรุณ
ยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เร่ืองท่ีอาจารยส์อนเร่ิมจาก ประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรฟนูนั อาณาจกัรศรีวิชยั 



ประเทศพม่า รัฐมะละกา ประเทศญวน และประเทศลาว เป็นตน้ เน้ือหามาก แต่อาจารยม์กัจะน าความรู้รอบตวั
และเกร็ดท่ีน่าสนใจมาเล่าใหฟั้งบ่อยๆดว้ย ถึงแมว้า่นิสิตท่ีเรียนสาขาอาชีวศึกษาไม่มีเรียนวิชาเอก วิชาน้ีกมี็
เน้ือหาเท่าวิชาเอกสงัคมศึกษาแน่นอน 

    
       อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ  อาจารย์วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

 
สมุดจดวิชาประวัติศาสตร์อาเซียอาคเนย์ 

 อีกวิชาหน่ึงคือวชิาปัญหาชีวิตประจ าวัน (Problem of Modern Living) อาจารย์วารุณี วงษา เป็นผูส้อน 
เน้ือหาวิชาน้ีลว้นน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งดีมาก เช่น ชีวิตครอบครัว การครองเรือน การจดัการในเร่ือง
อาหารการกิน การจดัการเร่ืองเส้ือผา้ การจดับา้น การท างานใหง่้ายเขา้ ฯลฯ อาจารยว์ารุณีบรรยายเน้ือหาละเอียด
มาก และอาจารยไ์ดจ้ดัใหนิ้สิตโตว้าทีเร่ือง “แต่งงานแลว้ควรอยูบ่า้นชายหรือหญิงดี” ใหค้น้ควา้มารายงานเร่ือง 
“หญิงควรจะตอ้งออกท างานนอกบา้นหรือไม่” เร่ือง “การประหยดัเวลาลา้งชาม” และเร่ือง “การแต่งกายของ
ชายหญิง” เป็นตน้ 



       
อาจารย์วารุณี วงษา     อาจารย์พชัิย ศิริทัศนกลุ  อาจารย์สุเทพ บรรลอืสินธ์ุ 

 วิชาบงัคบัของสาขาอาชีวศึกษาคือวิชาศิลปะอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Arts) อาจารย์
พชัิย ศิริทัศนกลุ เป็นผูส้อน อาจารยพิ์ชยัสอนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบติังานโลหะ โดยใหท้ างานโลหะข้ึนรูปเป็น
ภาชนะต่างๆ แลว้ท าลวดลายโดยใชก้รดกดั โดยเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติัในโรงฝึกงาน วิชาน้ีเป็นประโยชน์กบั
ผมมาก เพราะเม่ือผมส าเร็จออกไปสอนวิชาศิลปะและหตัถศึกษาท่ีวิทยาลยัครูเทพสตรี ไดน้ าแนวการสอนของ
อาจารยพ์ิชยัไปใชไ้ดม้าก 
 วิชาบงัคบัของสาขาอาชีวศึกษาอีกวิชาหน่ึงคือวชิาหลกัการอาชีวศึกษา (Introduction to Vocational 
Education) อาจารย์สุเทพ บรรลอืสินธ์ุ เป็นผูส้อน เน้ือหาวิชาเก่ียวกบัประวติัของอาชีวศึกษา การเรียนการสอน
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาและปัญหาของอาชีวศึกษา เป็นตน้ จึงเป็นประโยชน์แก่นิสิตท่ีส าเร็จออกไปสอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา หรือเป็นผูส้อนวิชาศิลปศึกษา หตัถศึกษา ช่างอุตสาหกรรม และ การเรือนอยา่งยิง่ 
 ในภาคเรียนที่ ๒ ผมสมคัรเขา้อยูห่อพกัของวิทยาลยั ไดเ้ขา้อยูต่ึก ๒ (หอพกัมีตึก ๑ กบัตึก ๒) มีอาจารย์
นิคม หิรัญบุศย์ เป็นอาจารยป์ระจ าตึก ๒ และอาจารย์วิจิตร สินสิริ เป็นอาจารยผ์ูป้กครองนิสิตท่ีอยูห่อพกั
ทั้งหมด ผมคิดวา่การอยูห่อพกัไดฝึ้กวินยัแก่นิสิตอยา่งมาก เช่น การรักษาความสะอาดของหอ้งนอน การท า
ความสะอาดเตียงนอน มีจดัเวรท าความสะอาดหอพกัดว้ย การใส่เส้ือคลุมเม่ือเขา้หอ้งอาบน ้า การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ในแต่ละม้ือซ่ึงควบคุมโดย ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม ตอนเชา้อาจารย์วิจิตร สินสิริน าฝึกกาย
บริหาร บางวนัใหว้ิ่งไปถึงกลางซอยบา้ง ใหเ้ล่นเกมต่างๆ เช่น วิ่งเป้ียว วา่ยน ้า เตน้ร า และฝึกเล่นเทนนิส ฯลฯ 
ค่าใชจ่้ายอยูห่อพกัคือค่าบ ารุงหอพกั ๑๕ บาท ค่าอาหารคนละ ๔๐๐ บาทต่อหน่ึงภาคเรียน (๓ เดือน) มีอาหาร
รับประทาน ๓ ม้ือ ถึงแมผ้มจะเป็นขา้ราชการครูมาศึกษาต่อ ไดเ้งินเดือนเพียงเดือนละ ๗๐๐ กว่าบาท ตอ้งใหพ้อ่
แม่ และใหน้อ้งสาวก าลงัเรียน เงินเดือนกไ็ม่ค่อยพอใช ้ จึงตอ้งขอเขา้อยูห่อพกั ทางวิทยาลยักอ็นุญาตใหอ้ยูไ่ด ้



แต่กอ็ยูไ่ดเ้พียง ๒ ภาคเรียน เพราะท าเกรดไดต้ ่ากวา่ ๒.๒๐ กต็อ้งออกไปอยูห่อพกัขา้งวิทยาลยั เสียค่าหอพกั
เดือนละ ๘๕ บาท 
 

  
    อาจารย์วิจิตร สินสิริ        อาจารย์นิคม หิรัญบุศย์ 

ในภาคเรียนที่ ๒ เร่ิมเรียนเม่ือวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๐๓ มีเรียนทั้งหมด ๘ วิชา ผมขอเล่าการเรียนการ
สอนแต่ละวิชาพร้อมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ดงัน้ี 
 วิชาแรกคือวิชาภาษาองักฤษ ๒ (English Language 2) อาจารย์นงลกัษณ์ พานิชเป็นผูส้อนต่อจากภาค
เรียนท่ี ๑ และมีอาจารยท่ี์มาอบรมการสอนภาษาองักฤษท าการฝึกหดัสอนพวกเรา ซ่ึงมีทั้งการพดู ฟัง อ่าน และ
เขียน เช่น ฝึกออกเสียง และ Grammar บางคร้ังผมไม่ตั้งใจฟังอาจารยน์งลกัษณ์จะทกัและดุเอา 
 อีกวิชาหน่ึงคือวิชาภาษาไทย (Thai ) สอนโดย อาจารย์ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์ (ท่ีเราคุน้เคยกบัช่ือ ชูวงศ์ 
ฉายะจินดา จากบทประพนัธ์เร่ือง จ  าเลยรัก เขา้ใจวา่อาจารยชู์วงศเ์ขียนเร่ืองน้ีหลงัปี พ.ศ.2503) อาจารยจ์ะให้
นิสิตแสดงออกในการพดูการใชภ้าษาไทยค่อนขา้งมาก เช่น ใหป้าฐกถาจากค าพงัเพย โตว้าทีเร่ือง “เดก็ในกรุง
ดีกวา่เดก็ชนบท” ใหแ้สดงละคร เร่ือง “ครูอารี” ใหเ้รียงความเร่ือง “วนัลอยกระทง” แลว้อาจารยเ์ลือกเรียงความ
ของผมอ่านใหนิ้สิตฟังพร้อมวิจารณ์ดว้ย นอกจากน้ีกมี็ยอ่ความ และใหน้ าขอ้ความผิดๆจากหนงัสือพิมพม์าให้
แกใ้หถ้กูตอ้ง รวมทั้งสอนการแต่งโคลง ฉนัท ์กาพยก์ลอน ดว้ย เป็นท่ีน่ายนิดีท่ี อาจารย์ชูวงศ์ ฉายะจินดาไดเ้ป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๙ 



    
อาจารย์ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)                 อาจารย์ประเทือง มหารักขกะ 

ก าลงัรับของท่ีระลึกจาก ดร.สาโรช บวัศรี 
 

 
                                                                        อาจารย์สุข เดชชัย 
 
 ต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ๒ (General Mathematics 2) อาจารย์บุญมา จาริก เป็นผูส้อน 
เน้ือหาวิชาเป็นตรีโกณมิติ และ Coordinate อาจารยส์อนโดยน าปัญหาชีวิตเขา้แทรกดว้ย ท าใหก้ารเรียน
คณิตศาสตร์ท่ียากส าหรับนิสิตสาขาอาชีวศึกษากลายเป็นเบาบางลงบา้ง บางชัว่โมงอาจารยใ์หนิ้สิตท า
แบบฝึกหดับนกระดานด า และมีการทดสอบยอ่ยบ่อยมาก  



 ส าหรับวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ (Economic Geography) อาจารย์ประเทือง มหารักขกะ เป็นผูส้อน มี
เน้ือหามาก เช่น ประชากรโลก เขตท่ีมีประชากรมากและนอ้ย ผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละเขต เช่น ขา้ว 
ยางพารา ออ้ย กาแฟ ใบชา ยาสูบ ไหม ฯลฯ อาจารยบ์รรยายละเอียดมาก ท าใหนิ้สิตสบัสน แต่กผ็อ่นคลายลง
บา้งเม่ืออาจารยใ์หดู้ภาพยนตร์ประกอบเร่ืองท่ีเรียน  
 ส่วนวิชาประวัติศาสตร์อาเชียอาคเนย์ ๒ (History of Southeast Asia 2) สอนโดย อาจารย์สมบูรณ์ 
ธรรมครองอาตม์ เน้ือหาวิชาน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียอาคเนยก่์อน ค.ศ.๑๙๕๕ เช่น ศาสนาอิสลามในอาเซีย
อาคเนย ์ ประวติัศาสตร์มะละกา ความเก่ียวขอ้งของมะละกากบัไทยและจีน เป็นตน้ ส่วนมากอาจารยบ์รรยาย
เหตุการณ์ในสมยันั้นใหฟั้งอยา่งละเอียดพอสมควร 
 อีกวิชาหน่ึงคือวชิาห้องสมุด (Know Your Library) สอนโดย อาจารย์สุข เดชชัย เป็นวิชาท่ีมี
ประโยชน์กบันิสิตท่ีจะคน้ควา้ในหอ้งสมุด เพราะมีเน้ือหาเก่ียวกบัหนงัสือในหอ้งสมุด การใชห้อ้งสมุด  
 วิชาบงัคบัส าหรับสาขาอาชีวศึกษาคือวิชาหลกัสูตรอาชีวศึกษา (Curriculum in the Vocational 
School) สอนโดย อาจารย์พชัิย ศิริทัศนกลุ วิชาน้ีมีประโยชน์กบันิสิตท่ีจะออกไปสอนโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือ
สอนวิชาทางศิลปะ หตัถศึกษา ผมไดน้ าความรู้จากการเรียนวิชาน้ีไปสอนนกัเรียนและไดแ้นวคิดน าไปเขียน
หนงัสือเล่มหน่ึงคือ “หตัถศึกษาแขนงต่างๆ” 
 วิชาท่ีเป็นวิชาบงัคบัส าหรับนิสิตทุกสาขาวิชาคือโสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Education) วิชาน้ีมี
อาจารยส์อนสามท่านคือ อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ อาจารย์วรวิทย์ วศินสรากร และอาจารย์บังอร ทิพยสูตร 
อาจารย์สมพงษ์บรรยายเก่ียวกบัคุณค่าของโสตทศันศึกษา อาจารย์วรวิทย์ บรรยายเร่ือง การบนัทึกเสียง การใช้
ภาพน่ิง ภาพยนตร์ อาจารย์บังอรบรรยายเร่ืองการเตรียมหรือการท าอุปกรณ์การสอน การผนึกภาพ การประดิษฐ์
ตวัอกัษร การใชสี้ วสัดุกราฟิคส์ และการใชก้ระดานด า เป็นตน้ มีฝึกท าผนึกภาพและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ให้
นิสิตท ารายการเพื่อออกอากาศเสียงตามสาย ใหนิ้สิตรายงานการใชอุ้ปกรณ์การสอน เป็นตน้ 



   
            อาจารย์บังอร ทิพยสูตร       อาจารย์วรวิทย์ วศินสรากร 
 ในภาพรวมการเรียนการสอนในสมยันั้น อาจารยส่์วนใหญ่ “ยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” เช่น ใหนิ้สิต
คน้ควา้มารายงานหนา้ชั้น ใหท้ าแบบฝึกหดั ถา้เป็นทางภาษากฝึ็กทั้ง ฟัง พดู อ่าน เขียน ใหแ้สดงละคร ให้
ปาฐกถา ฯลฯ ส่ือการสอนส่วนใหญ่เป็นฟิลม์สตริป ภาพยนตร์ นิสิตขอยมืฟิลม์สตริปดูไดใ้นหอ้งสมุด สมยันั้น
ยงัไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีวิดีโอ ไม่มีแผน่ซีดีเหมือนปัจจุบนัน้ี 
             การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๓ ซ่ึงเร่ิมเรียนเม่ือวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๐๓ ผมเรียนทั้งหมด ๗ วิชา
ดว้ยกนั คือ วิชาแรกคือวิชาภาษาองักฤษ ๓ (English Language 3) อาจารย์นงลกัษณ์ พานิช เป็นผูส้อนต่อจาก
ภาคเรียนท่ี ๒ 
              วิชาท่ีสองคือวิชาภูมิศาสตร์โลก (World Geography) สอนโดย อาจารย์ประเทือง มหารักขกะ มีเน้ือหา
เก่ียวกบัท่ีตั้ง ประชากร การปกครอง ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ เศรษฐกิจของประเทศตะวนัออกกลาง ตะวนัออก
ไกล ยโุรป โซเวียต อเมริกา และอาเซียอาคเนย ์วิชาท่ีสามคือวชิาความซาบซึ้งในดนตรี (Music Appreciation) 
สอนโดย อาจารย์ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเลือกบุคลิกลกัษณะของคนท่ีจะเรียนดนตรี การ
แสดงดนตรี เช่น ตอ้งเลือกดนตรีท่ีไพเราะ ตอ้งดูใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ เป็นตน้ ดนตรีไทย ดนตรีของชาติต่าง 
ๆ เช่น พม่า อินเดีย อาหรับ ชวา เป็นตน้ ดนตรีสากล เช่น Oratorio, Opera, Chamber Music, Orchestra เป็นตน้ 
อาจารยก์  าธรสาธิตเล่นดนตรีใหฟั้งและใหนิ้สิตฟังการเล่นดนตรี Chamber Music ในหอสมุดดว้ย 



        
                   อาจารย์ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา                         อาจารย์สมปอง พริิยกจิ (ซ้ายมือ) 

วิชาท่ีส่ีคือวิชาวัฒนธรรมไทย (Thai Culture) สอนโดยอาจารย์สมปอง พริิยะกจิ วิชาน้ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรมไทย จิตรกรรมไทย ภาษาไทย วรรณคดีไทย คีตดุริยางคศิลป
ไทย นาฎศิลปไทย ประเพณีไทย และศาสนา อาจารยส์มปองบรรยายใหเ้ขา้ใจง่ายและย  ้าใหช่้วยกนัอนุรักษไ์ว ้
เม่ือนิสิตรายงานเร่ืองท่ีอาจารยส์มปองมอบหมายเสร็จแลว้อาจารยส์มปองจะอธิบายเสริมเพ่ิมเติมใหล้ะเอียด
ลึกซ้ึงข้ึนอีกมาก จากการเรียนวิชาน้ีท าใหผ้มไดค้วามรู้ไดข้อ้มลูไปสอนนกัเรียนและไดแ้นวคิดไปเขียนบทความ
ลงพิมพใ์นวารสารวฒันธรรมไทย และไดเ้ขียนหนงัสือออกมาสองเล่มคือ “ศิลปศึกษาส าหรับครู” และ “ความ
ซาบซ้ึงในศิลปะ”  

วิชาท่ีหา้คือวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) สอนโดยอาจารย์ดวงแข ทวีสิน เน้ือหาวิชา
เก่ียวกบัเคมีท่ีน าไปใชใ้นโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจารยด์วงแขเลือกเร่ืองท่ีสอนท่ีเป็นประโยชน์กบันิสิตสาขา
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ เช่น เร่ืองน ้า วิธีท าน ้าใหบ้ริสุทธ์ิ สบู่ และวิธีท าสบู่ พลาสติก เสน้ใย แกว้ สี แลคเคอร์ ยา 
โลหะ เหลก็ ทองแดง อลมิูเนียม เป็นตน้ วิชาท่ีหกคือวิชาจติวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) อาจารย์
เดโช สวนานนท์ เป็นผูส้อน มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัระบบประสาท พนัธุกรรม บุคลิกภาพ การพฒันาบุคลิกภาพ 
การจูงใจ เทคนิคการจูงใจใหเ้ดก็เรียนดีข้ึน การปรับตวั และทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นตน้ อาจารยเ์ดโชบรรยายและ
ยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจง่าย 

 



    
                                อาจารย์ดวงแข ทวีสิน            อาจารย์เดโช สวนานนท์   

วิชาท่ีหา้คือวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) สอนโดยอาจารย์ดวงแข ทวีสิน เน้ือหาวิชา
เก่ียวกบัเคมีท่ีน าไปใชใ้นโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจารยด์วงแขเลือกเร่ืองท่ีสอนท่ีเป็นประโยชน์กบันิสิตสาขา
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ เช่น เร่ืองน ้า วิธีท าน ้าใหบ้ริสุทธ์ิ สบู่ และวิธีท าสบู่ พลาสติก เสน้ใย แกว้ สี แลคเคอร์ ยา 
โลหะ เหลก็ ทองแดง อลมิูเนียม เป็นตน้ วิชาท่ีหกคือวิชาจติวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) อาจารย์
เดโช สวนานนท์ เป็นผูส้อน มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัระบบประสาท พนัธุกรรม บุคลิกภาพ การพฒันาบุคลิกภาพ 
การจูงใจ เทคนิคการจูงใจใหเ้ดก็เรียนดีข้ึน การปรับตวั และทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นตน้ อาจารยเ์ดโชบรรยายและ
ยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจง่าย 

วิชาท่ีเจด็คือวิชาการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา (Administration in the Vocational School) อาจารย์
พชัิย ศิริทัศนกลุ วิชาน้ีเป็นวิชาบงัคบัของสาขาวิชาอาชีวศึกษาอีกวิชาหน่ึง มีเน้ือหาเก่ียวการบริหารกิจการ
นกัเรียน บุคลากรและครู อาคารสถานท่ี การเงิน วิชาการ และชุมชนโดยเนน้ท่ีโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 ในช่วงน้ีผมติดตามอ่านหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีจดัท าโดยคณะอาจารยท่ี์ก าลงัสอนพวกเราอยูคื่อ “อนุกรม
วิทยาลยั THE COOLEGE SERIES” โดยออกจ าหน่ายเล่มละ ๓ บาท จะถือวา่เป็น “วารสาร” กน่็าจะได ้เพราะ
จดัพิมพจ์  าหน่ายเป็นอนัดบั ๑ อนัดบั ๒ ไปเร่ือยๆ อนุกรมวิทยาลยัมีวตัถุประสงค ์๓ ขอ้ดว้ยกนั คือ ๑) เผยแพร่
สรรพวิชาการ ๒) ยกมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๓) ใหเ้ป็นอุปกรณ์ของครู นกัเรียนและผูส้นใจทางการศึกษา 
วิชาและเร่ืองท่ีอาจารยเ์ขียนลงพิมพก์ต็รงกบัวิชาและเร่ืองท่ีผมและนิสิตก าลงัเรียนอยู ่ ผมและนิสิตไดอ่้าน
บทความประกอบการเรียนวิชาต่างๆ ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนดียิง่ข้ึนมาก วิชาต่างๆท่ีลงพิมพใ์นอนุกรม
วิทยาลยัคือ จิตวิทยา เขียนโดย อาจารย์เดโช สวนานนท์ สงัคมวิทยา เขียนโดย อาจารย์ประสาท หลกัศิลา 
ประวติัศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์วิจิตร สินสิริ วิทยาศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ ไฟฟ้า อีเลคโทร
นิค เขียนโดย อาจารย์บุญถึง แน่นหนา ภาษาและวรรณคดี มีผูเ้ขียนคือ อาจารย์ทักษิณา สวนานนท์ เขียน 
LEARNING ENGLISH และ อาจารย์สมปอง พริิยกจิ เขียนเร่ือง วรรณคดีในสมยัรัชกาลท่ีสอง การศึกษา มี



ผูเ้ขียนคือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาจารย์สมบูรณ์ พรรณาภพ และอาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ 
ภมิูศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ ภาษาไทย เขียนโดย อาจารย์นิยม เรียงจันทร์ เป็นตน้ อนุกรม
วิทยาลยัมีโครงการจดัพิมพเ์ป็น อนัดบั ๑ อนัดบั ๒ ไปเร่ือยๆจนถึงอนัดบั ๒๔ แต่น่าเสียดายท่ีจดัพิมพไ์ดไ้ม่ถึง
อนัดบัท่ี ๒๔ คงมีปัญหามากมาย ทั้งๆท่ีมีเน้ือหาสาระเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ เพราะคณะผูจ้ดัท าเป็นอาจารยห์นุ่มไฟ
แรงทุกท่าน 

 
อนุกรมวิทยาลยั THE COOLEGE SERIES 

 ในปีการศึกษา ๒๕๐๔ ผมข้ึนเรียนชั้นปีท่ี ๔ เร่ิมเรียนภาคเรียนท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๐๔ ผม
เรียน ๗ วชิาไดแ้ก่วิชาภาษาองักฤษ (English Language) ซ่ึงทางวิทยาลยัจดัใหเ้รียนทุกภาคเรียน คงตอ้งการให้
นิสิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ แต่ผมรู้สึกวา่ความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษของผมกไ็ม่ดี
ข้ึนมากนกั ภาคเรียนน้ีเปล่ียนอาจารยส์อนเป็น อาจารย์รัมภา ชัยปราณี อีกวิชาหน่ึงคือวิชาชุมนุมชนไทย (Thai 
Community) สอนโดยอาจารย์สมลกัษณ์ หิตะศักดิ์ เน้ือหาของวิชาน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนท่ีโรงเรียนเก่ียวขอ้ง
อยูท่ ั้งชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ปัญหาของชุมชน การแกปั้ญหาของชุมชนท่ีโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหา วิชาบงัคบัของสาขาอาชีวศึกษาในภาคเรียนคือวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยุ (ไฟฟ้าเบือ้งต้น 
(Industrial Arts : Radio (Basic Electric) สอนโดยอาจารย์สุเทพ บันลอืสินธ์ุ วิชาน้ีมีเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัไฟฟ้า
ท่ีน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งดีมาก เช่น ก าลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เคร่ืองแปลงไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  



         
อาจารย์สมลกัษณ์ หิตะศักดิ์   อาจารย์สุเทพ บันลอืสินธ์ุ 

 
  อาจารย์บุญถึง แน่นหนา 

วิชาต่อไปคือวชิาประวตัศิาสตร์โลกสมัยใหม่ ๑ (History of Modern World 1) สอนโดยอาจารย์นันทา 
โชติกะพุกนะ เน้ือหาวชิาเร่ิมจากประวติัศาสตร์โลกในช่วงปี ค.ศ.๑๘๑๕-๑๙๑๔ เนน้หนกัประวติัศาสตร์ยโุรป 
เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั ออสเตรีย และอิตาลี อีกวิชาหน่ึงคือวิชาภูมศิาสตร์เศรษฐกจิของประเทศไทย (Economic 
Geography of Thailand) สอนโดยอาจารย์สวาท เสนาณรงค์ เน้ือหาวิชาเก่ียวกบัโครงสร้างของประเทศไทย 
ดินในประเทศไทย ลมฟ้าอากาศ ประชากร การชลประทาน ป่าไม ้การคมนาคม วิชาบงัคบัของสาขาอาชีวศึกษา
อีกวิชาหน่ึงคือวชิาการสอนอาชีวศึกษา (Teaching of Vocational Subjects) สอนโดยอาจารย์พชัิย ศิริทัศนกลุ 
จากการเรียนวิชาน้ีท าใหผ้มไดน้ าไปใชใ้นการสอนนกัเรียน และน าขอ้มลูไปเขียนบทความลงพิมพใ์น “ศนูย์
ศึกษา” และเขียนหนงัสือ “หตัถศึกษาแขนงต่างๆ” ดว้ย อีกวิชาหน่ึงคือวิชาการวัดผลการศึกษา (Education 



Evaluation) สอนโดยอาจารย์บุญถึง แน่นหนา ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัสถิติท่ีน าไปใชใ้นการวดัผลการศึกษา การ
ออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ และการวิเคราะห์ขอ้สอบ เป็นตน้ 
 ในภาคเรียนท่ี ๒ เร่ิมเรียนเม่ือวนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๐๔ ผมเรียน ๗ วิชา คือวิชาหลกัการแนะแนว
เบือ้งต้น (Introduction to Guidance) สอนโดยอาจารย์อ าไพ บูรณฤกษ์  เน้ือหาวิชาเก่ียวกบัสาเหตุท่ีเกิดการ
แนะแนว ความงอกงามของบุคลิกภาพ การปรับตวัเอง ลกัษณะแห่งความตอ้งการของเดก็  แผนงานแนะแนว 
การท าระเบียนสะสม การทดสอบ การสอบถาม อตัชีวประวติั การสมัภาษณ์และการใหค้  าปรึกษา การแนะ
แนวทางอาชีพ การจดัครูผูป้กครอง เป็นตน้ วชิาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ (Teaching of Industrial Arts) 
สอนโดยอาจารย์พชัิย ศิริทัศนกลุ วิชาน้ีเป็นวิชาบงัคบัของสาขาอาชีวศึกษาอีกวิชาหน่ึง วิชาภาษาองักฤษ 
(English Language) สอนโดยอาจารย์นันทา โชติกะพุกนะ เม่ือภาคเรียนท่ี ๑ อาจารยน์นัทาสอนวิชา
ประวติัศาสตร์โลกสมยัใหม่ ๑ ส่วนวิชาประวัตศิาสตร์โลกสมัยใหม่ ๒ (History of Modern World 2) ภาคเรียน
น้ีสอนโดยอาจารย์สาคร ช่วยประสิทธ์ิ เน้ือหาวิชาเป็นเหตุการณ์ของโลกระหวา่ง ค.ศ. ๑๙๐๕-๑๙๑๔ คือ
เหตุการณ์ของสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ เหตุการณ์ต่างๆของประเทศต่างๆหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ และ ภาวะคบัขนั
ของโลกก่อนจะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เป็นตน้ วิชาการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ (Conversation of Natural 
Resource) สอนโดยอาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ เน้ือหาวิชาไดแ้ก่ วิธีท่ีจะใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฉลาด การ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมจาก ดิน ป่าไม ้น ้า สตัวป่์า สตัวน์ ้า เป็นตน้ 

      
          อาจารย์สาคร ช่วยประสิทธ์ิ                 อาจารย์อารี สุทธิพนัธ์ุ 
 วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยุ (Industrial Arts : Radio) อาจารย์บุญถึง แน่นหนา เป็นวิชาบงัคบัของ
สาขาวิชาอาชีวศึกษา มีเรียนทั้งทฤษฎีเก่ียวกบัวธีิรับส่งวิทย ุวิทยหุลอด วิทย ุTransister อาจารยบุ์ญถึงใหนิ้สิตฝึก
ปฏิบติัท าวิทยหุลอด และวิทย ุ Transister อยา่งละ ๑ เคร่ืองดว้ย นอกจากอาจารยบุ์ญถึงไดส้อนวิชาการวดัผล



การศึกษาเม่ือภาคเรียนท่ี ๒ แลว้ อาจารยบุ์ญถึงยงัมีความรู้ความสามารถในการสอนวชิาวิทยไุดดี้อีกดว้ย 
หนงัสือวิทยท่ีุอาจารยเ์ขียนแพร่หลายมากในยคุนั้น 
 อีกวิชาหน่ึงคือวชิาความซาบซึ้งในศิลปะ (Art Appreciation) สอนโดยอาจารย์อารี สุทธิพนัธ์ุ วิชาน้ี
อาจารยอ์ารีสอนใหนิ้สิตไดคิ้ด ไดว้ิเคราะห์เร่ืองของศิลปะท่ีแตกต่างไปจากท่ีผมเคยเรียนจากโรงเรียนเพาะช่าง 
 อาจารยอ์ารีเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนเพาะช่างท่ีไดศึ้กษาต่อวิทยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตรเป็นคนแรก 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้และไดเ้ป็นอาจารยส์อนท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร และในภาคเรียนท่ี ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ อาจารยอ์ารีไดเ้ปิดสอน Understudy ทางศิลปศึกษา เป็นคร้ังแรกและปีแรก ท าใหศิ้ลปศึกษาใน
วิทยาลยัวิชาการศึกษาไดรั้บการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ คือต่อมาไดเ้ปิดสอนศิลปศึกษาเป็นวิชาเอก มีนิสิตวิชาเอก
ศิลปศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นครูอาจารยส์อนศิลปศึกษาทัว่ประเทศ จนกระทัง่ต่อมาศิลปศึกษาไดรั้บ
การพฒันาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบนัน้ี เป็นท่ีน่ายนิดีท่ีอาจารยอ์ารี สุทธิพนัธ์ุไดเ้ป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ภาคเรียนท่ี ๓ เป็นภาคเรียนสุดทา้ยเร่ิมเรียนเม่ือวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ ผมเลือกเรียน Understudy 
ทาง โสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีวิชาเรียนทาง โสตทัศนศึกษา ทั้งหมดรวม ๕ วิชา อาจารยท่ี์สอนเป็นอาจารยแ์ผนกวิชา
โสตทศันศึกษาซ่ึงมี อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ เป็นหวัหนา้แผนกวิชา 

  
อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ(ซ้าย)   อาจารย์ชม ภูมิภาค 

 
วิชาท่ีเรียนวิชาแรกคือวชิาการส่ือสารทางโสตทัศนศึกษา (Audio–Visual Communication in Formal 

Education) อาจารย์ชม ภูมิภาค เป็นผูส้อน มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัการส่ือความหมาย ขบวนการส่ือความหมาย 
การใชโ้สตทศันวสัดุประกอบการสอนศึกษา เป็นตน้ วิชาการถ่ายรูป (Production Techniques) สอนโดย
อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ อาจารยส์มพงษส์อนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบติั เช่นการถ่ายภาพทั้งภาพขาวด า และภาพสี 
สไลดข์าวด าและสี การลา้งฟิลม์ และการอดัภาพ วิชาวิทยุและโทรทัศน์ในการศึกษา (Radio and Television in 



Education) สอนโดยอาจารย์ชม ภูมิภาค มีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชว้ิทยแุละโทรทศัน์ทางการศึกษา และฝึกการจดั
รายการวิทยกุารศึกษา ฝึกเขียนบทละครวิทย ุฝึกเป็นผูป้ระกาศวิทย ุเป็นตน้ 

     
       อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ           อาจารย์เปร่ือง กมุุท 

 
       อาจารย์ประสงค์ เอมรัฐ 

วิชาการบริหารงานโสตทัศนศึกษา (Administration of Audio - Visual Program) สอนโดยอาจารย์
เปร่ือง กมุุท มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทางโสตทศันศึกษาท่ีจะน าไปใชท้างการศึกษาในโรงเรียน 

อีกวิชาหน่ึงคือวชิาการใช้อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา (Audio–Visual Equipment Utilization) สอน
โดยอาจารย์ประสงค์ เอมรัฐ อาจารยป์ระสงคส์อนทั้งภาคทฤษฎีและใหฝึ้กปฏิบติัเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ทาง
โสตทศันศึกษา เช่น เคร่ืองฉายสไลด ์ เคร่ืองฉายฟิลม์สตริป เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองขยายเสียง เคร่ือง
บนัทึกเสียง เคร่ืองติดต่อภายใน เป็นตน้ 
 



เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้กไ็ดรั้บพระราชทานปริญญาบตัร “การศึกษาบัณฑิต”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา ๒๕๐๔ ภาคเรียนท่ี ๓ อาจารยอ์ารีสุทธิพนัธ์ุไดเ้ปิดสอน Understudy ทางศิลปศึกษา เป็น

คร้ังแรก มีวิชาท่ีเรียน เช่น Painting  Sculture และ Printing เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นิสิตสาขาอาชีวศึกษา ไดเ้รียนวิชา ศิลปะอุตสาหกรรม (Industrial Arts) มีโรงฝีกงานใหนิ้สิตได้
ปฏิบติังานไม ้งานโลหะ และงานไฟฟ้าวิทย ุเป็นตน้ 

 

 
นิสิตวิชาเอกสงัคมศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัวิชาภมิูศาสตร์ 

 
อาจารยป์ระเสริฐ วิทยารัฐ สอนวิชาภมิูศาสตร์ 



นิสิตเรียนวิชาโสตทศันศึกษาไดฝึ้กฉายภาพยนต ์

 
ฝึกฉายภาพยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีพธีิไหว้ครูและรับน้องใหม่ 

 



 
จดัทอดกฐินสามคัคีท่ีวดัภาษีเจริญ 

สนอง ทองวิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายศิลป์ไดจ้ดัท าพวงมาลาในวนัปิยมหาราช 

 
พวงมาลาวนัปิยมหาราช 



โกสินทร์ รังสยาพนัธ์ ประธานฝ่ายสาราณียากรไดจ้ดัท าวารสาร “ประสานมิตร” 

   

  
ปกวารสาร “ประสานมติร ไหว้ครู ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ออกแบบโดยอาจารย์นิคม หิรัญบุศย์    

สารบัญ “ประสานมติร ไหว้ครู ๒๕๐๓” 
 



 
 ภิญโญ จติต์รรม ประธานสาราณียกร 

   
ปกวารสาร “ประสานมติร ไหว้ครู ปี พ.ศ.๒๕๐๔   สารบัญวารสาร 

“ประสานมติร ไหว้ครู พ.ศ.๒๕๐๔ 

 
ปกหนังสือ “การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” ออกแบบโดยอาจารย์อารี สทธิพนัธ์ุ 

 
 



ประสาท กระตุฤกษ์ นายกองคก์ารนิสิตปีการศึกษา ๒๕๐๔ และคณะไดจ้ดัท าหนงัสืออนุสรณ์ 
“การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” 

   
 

ในเล่มหนงัสือ “การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” ประกอบดว้ย 
๑.ภาพกรรมการสภามหาวทิยาลยั เช่น ม.ล. ป่ิน มาลากลุ นายอภัย จนัทวมิล นายเยือ้ วชัิย

ดษิฐ์ นายสน่ัน สุมติร นายบุญถิ่น อตัถากร นายเกรียง เอีย่มสกลุ นายพงษ์ศักดิ์ วรสุนทโรทก 
ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์  

 



    
กรรมการสภาวทิยาลยัวชิาการศึกษาส่วนหน่ึง 

 
๒.ภาพอาคารสถานที ่ 
๓.ภาพกจิกรรมของนิสิต  
๔.รายช่ือคณาจารย์วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติรทุกท่าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.ภาพนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔  

 
นิสิตการศึกษามหาบณัฑิตส่วนหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖.ภาพนิสิตการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔ (รุ่นที ่๘)  

 
นิสิตการศึกษาบณัฑติส่วนหน่ึง 

 



 
นิสิตการศึกษาบณัฑติส่วนหน่ึง 

๗.ภาพนักศึกษาการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔ 
๘.รายช่ือสมาชิกองค์การนิสิตเก่า วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติร คอื กศ.บ.รุ่นที ่๑ (ปี

การศึกษา ๔๙๗) กศ.บ.รุ่นที ่ ๒ (ปีการศึกษา ๔๙๘) กศ.บ.รุ่นที ่ ๓ (ปีการศึกษา ๔๙๙) การศึกษา
มหาบัณฑิต รุ่นที ่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๐๐) กศ.บ.รุ่นที ่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๐๐) กศ.บ.รุ่นที ่ ๕ (ปี
การศึกษา ๒๕๐๑) นักศึกษาบุคคลภายนอก กศ.บ.รุ่นที ่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๐๒) การศึกษา
มหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๐๒ กศ.บ.รุ่นที ่๗ (ปีการศึกษา ๒๕๐ 

๙.รายช่ือ กศ.บ.รุ่นที ่๘ (ปีการศึกษา ๒๕๐๔) พร้อมทีอ่ยู่ด้วย 



 
บัณฑิต กศ.บ. รุ่นที ่๘ ถ่ายรูปร่วมกนัในวนัรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
นอกจากน้ีทางวิทยาลยัวิชาการศึกษาไดจ้ดัท าสมุดจดค าบรรยายจ าหน่ายใหนิ้สิตน าไปจดค า

บรรยายดว้ย 

  
สมุดจดค าบรรยายของผม 

 
จากการเรียนกบัอาจารยทุ์กท่านในวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ๒ ปี ท าใหผ้มได้

ความรู้ ความคิด ความสามารถจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน การ



ท างาน การเขียนบทความการเขียนหนงัสือ อาทิ ไดน้ ามาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 
และหตัถศึกษาในวิทยาลยัครูเทพสตรี ลพบุรี ไดเ้ขียนบทความทางศิลปศึกษา หตัถศึกษาลงพิมพใ์น
วารสารต่าง ๆ ไดเ้ขียนหนงัสือ อาทิ ศิลปศึกษาส าหรับครู ความซาบซ้ึงในศิลปะ การสอน
ศิลปศึกษาในชั้นประถมศึกษา หตัถศึกษาแขนงต่าง ๆ ไดน้ าความสามารถในการถ่ายรูปมาถ่ายรูป
ไปประกอบการเขียนบทความทางศิลปะและโบราณคดีของจงัหวดัต่าง ๆ การเขียนหนงัสือลพบุรีท่ี
น่ารู้ อ่างทองของเรา พิษณุโลกของเรา พิจิตรของเรา อุตรดิตถข์องเรา เท่ียววดัชมวงั : เมือง
พิษณุโลก ไปเชียงตุง มุ่งโตเกียว เท่ียวปารีส พิชิตยนูนาน เป็นตน้ นอกจากนั้นผมยงัไดน้ าความรู้
จากการเรียนวิชาภาษาองักฤษมาช่วยคุณปรียา จริงจิตรท าคู่มือ Mastering American English แลว้ส่ง
ใหส้ านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์จดัพมิพจ์  าหน่ายอีกดว้ย 

   
 

  



   

  
 

ดว้ยความเคารพรักและระลึกถึงอาจารยทุ์กท่านท่ีผมเขียนถึงตั้งแต่ตน้จนถึงบรรทดัน้ี ผมคิด
วา่อาจารยทุ์กท่านเอาใจใส่ตั้งใจสอนนิสิตอยา่งดียิง่ จนกระทัง่ผมและเพื่อนนิสิตทุกคนส าเร็จ
การศึกษาไดป้ริญญาการศึกษาบณัฑิต ณ วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตรในปีการศึกษา 
๒๕๐๔ 

ผมคดิว่าเร่ืองทีผ่มเขียนนีเ้ป็นเร่ืองทีจ่ารึกไว้ในแผ่นดนิได้เร่ืองหน่ึง 
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีอ่่านมาถึงบรรทดันี ้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 



ภาคผนวก (สมุดบนัทกึของผม) 
ชีวติวยัเรียนในวทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติร 

 

 
วันประถมนิเทศนิสิตใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประถมนิเทศนิสิตใหม่วนัที่สอง เร่ิมเรียนวันแรกในเทอม ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสอเมริกา-ยุโรป 



 
อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐสอนภูมิศาสตร์ธรรมชาติ 

 



 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอบรมโสตทัศนศึกษาแก่ศึกษานิเทศก์ภาค ฯ 

 



 

อาจารย์โช สาลฉัีนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ๑ 
 



 
 
 



 



 
 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
เร่ิมเรียนเทอม ๑/๒๕๐๔ อาจารย์พิชัย ศิริทัศนกลุสอนวิชาวิธีสอนอาชีวศึกษา 

 



 
เปิดเรียนเทอม ๒ อาจารย์อารี สุทธิพนัธ์ุสอนวิชาความซาบซ้ึงในศิลปะ 

 



 
 



 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงหน้าสุดท้าย 
ขออภัยด้วยที่บางหน้าตวัหนังสือไม่คมชัด แต่คงพอเดาได้บ้างนะครับ 

 



ชีวติวยัเรียนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ขณะท่ีผมเป็นอาจารยท่ี์วิทยาลยัวิชาการศึกษา พิษณุโลก ไดไ้ปสอบคดัเลือกเขา้เรียนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาเฉพาะการบริหารการศึกษาท่ีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๑๔ วิชาท่ีสอบคดัเลือกคือภาษาองักฤษ การบริหารการศึกษา และสอบสัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๑๔ ศาสตราจารย์คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะครุศาสตร์ ศาสตราาจารย์ 
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อาจารย์ ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์ เป็นผูส้มัภาษณ์ มีผูเ้ขา้สอบ ๑๕๐ กวา่คน สอบเขา้ได ้๘๐ กวา่
คนซ่ึงมีผมคนหน่ึงท่ีสอบเขา้ได ้ จึงไดล้าไปศึกษาต่อระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๕ เม่ือส าเร็จหลกัสูตรน้ีแลว้
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ระหวา่งปี พ.ศ. 
๒๕๑๕-๒๕๑๖ 
 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาเฉพาะทุกสาขาวิชาเม่ือ
วนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ ตอนเชา้ท่ีหอประชุมจุฬาฯ และตอนบ่ายปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทและหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีคณะครุศาสตร์ ไดล้งทะเบียนเรียนเม่ือวนัท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ เร่ิมเรียนวนัแรกเม่ือวนัท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ เวลาเรียนส่วนใหญ่เรียนวนัธรรมดาเวลา 
๑๖.๐๐ -๒๐.๐๐ น. และวนัเสาร์ ท าใหผู้เ้รียนท่ีท างานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ตอ้งลามาศึกษาต่อก็
ได ้เพราะเรียนนอกเวลาราชการ 
 อาจารย์ที่เป็นผู้บริหารและผู้สอน ผมไดเ้ป็นลกูศิษยอ์าจารยล์ว้นเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีช่ือเสียงในวง
การศึกษา ดงัน้ี 

ศาสตราจารย์คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผูส้อบสมัภาษณ์ผม
เม่ือสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เรียน และสอนวิชาการบริหารการเงินในโรงเรียน 

 
 
 



ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอ ารุง. เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ และเป็นผูส้อนวิชาการวจิยัทางการ
ศึกษา 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร เป็นหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา และเป็นผูส้อนวิชาระบบการ
บริหารการศึกษาของไทย การบริหารบุคลากรในโรงเรียน หลกัการพฒันาการศึกษา การวิจยัการบริหาร
การศึกษา การวิจยัทางการบริหารการศึกษา การสมัมนาการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา และ 
Comprehensive Examination 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน สอนวิชาปรัชญาการศึกษา หลกัการบริหารการศึกษา พ้ืนฐาน
สงัคมศาสตร์การศึกษา (Social Foundation Of Education) มนุษยสมัพนัธ์ในการบริหารการศึกษา การบริหาร
โรงเรียนมธัยม การบริหารอุดมศึกษา สมัมนาการบริหารการศึกษา และ Comprehensive Examination 

 



ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพยีรชอบ สอนวิชาการนิเทศการศึกษา 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี สอนวิชาการพฒันาหลกัสูตร (Principle of Curriculum Development) 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.เฉลยีว บุรีภักดี สอนวิชาสมัมนาการพฒันาการศึกษา 

 
 



อาจารย์เทียนฉาย กรีนันท์ สอนวิชาเศรษฐกิจทางการศึกษา 

 
 

อาจารย์ ดร.สมชัย วุฒิปรีชา สอนวิชาการวางแผนการศึกษา  

 
 

อาจารย์บรรจง ชูสกุลชาติ สอนวิชาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 
 

อาจารย์ ดร.อรัญ ธรรมโน สอนวิชาการคลงั (Principle of Public Finance)  

 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภร สุวรรณาศรัย สอนวิชาการบริหารอาคารสถานท่ีโรงเรียน (School Plant 
Planning) 

 
 

อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณานุกร สอนวิชาหลกัการพดู 

 
 

รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ สอนวิชา Independent Study  Field Study  สมัมนาการบริหาร
การศึกษา และ Comprehensive Examination 

 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์ สอนวชิา Field Study และการสมัมนาการบริหารการศึกษา 

 
 

และยงัมีอาจารยท่ี์สอนอีกหลายท่าน อาทิ อาจารย์มลคล ศรีไพรวรรณ อาจารย์สิริ เทศประสิทธ์ิ สอน
วิชากฏหมายเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา อาจารย์ประคอง กรรณสูต สอนวิชาสถิติทางการศึกษา อาจารย์เดือน 
สินธุพนัธ์ประทุม สอนวิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา อาจารย์วัชรี ทรัพย์มี สอนวิชาการแนะแนว อาจารย์
ขจร สอนวิชาการเงินโรงเรียน อาจารย์เมืองชัย ทาเจริญศักดิ์ อาจารย์น าทรัพย์ จันทน์หอม อาจารย์สดับ อตัตะ
สาระ อาจารย์ประจวบ ค าบุญรัตน์ อาจารย์บัญญัติ ดร.สน่ัน สอนวิชาการวางแผนการศึกษา Mr.Steve สอนวิชา
ภาษาองักฤษ 

 
วิชาที่เรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงวิชาเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๑๔  

ภาคเรียนที่ ๑ (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๑๔) 
 ๑.หลกัการบริหารการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๒.กฏหมายเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา สอนโดย อาจารย์มงคล ศรีไพรวรรณ 
 ๓.ระบบการบริหารการศึกษาไทย สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 
 ๔.พ้ืนฐานปรัชญาการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๕.พ้ืนฐานจิตวิทยาการศึกษา สอนโดย อาจารย์เดือน สินธุพนัธ์ประทุม 
 ๖.หลกัการนิเทศการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพยีรชอบ 
 ๗.สถิติทางการศึกษา สอนโดย อาจารย์ประคอง กรรณสูต 
 ๘.ภาษาองักฤษ สอนโดยอาจารยช์าวต่างประเทศ (จ  าช่ือไม่ได)้  
 
 



 ในภาคเรียนน้ีมีการปฐมนิเทศ การเรียน การฟังค าบรรยาย ขอเล่าพอสงัเขปดงัน้ี 
 วนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ ภาคเชา้บณัฑิตวทิยาลยัจดัปฐมนิเทศรวมทั้งหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชา
เฉพาะ และปริญญาโท ทุกคณะทุกสาขาวิชาท่ีหอประชุมจุฬา ฯ ภาคบ่ายแผนกวชิาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศทั้งหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาเฉพาะ และปริญญาโทสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 วนัท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.เร่ิมเรียนวิชาแรกคือวชิาพ้ืนฐานปรัชญาการศึกษา สอนโดย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ไดเ้รียนรวมกบันิสิตสาขาวิชาอ่ืน ๆ รวม ๑๐๐ กวา่คน เพราะเป็นวิชาบงัคบั 
 วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ เรียนวิชาระบบการบริหารการศึกษาไทย (Thai Educational Administration 
Systems) สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 
 วนัท่ี ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๑๕ ฟัง อาจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง บรรยายเร่ือง “การนิเทศการศึกษา” 

 

   
สมุดจดวิชาระบบบริหารการศึกษาของไทย 
สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 

 
 ภาคคเรียนที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ –เดือนมีนาคม ๒๕๑๕) 
 ๑.การเงินโรงเรียน สอนโดย ศาสตราจารย์คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
 ๒.การบริหารบุคลากรในโรงเรียน สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 



 ๓.การวิจยัภาคสนาม (Field Study) สอนโดย รองศาสตราจารย์ นพพงษ์ บุญจิตราดุย์ 
 ๔.พ้ืนฐานทางสงัคมการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๕.หลกัการพฒันาหลกัสูตร สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี สันหฉวี 
 ๖.หลกัการพฒันาการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 

๗.การวางแผนพฒันาโรงเรียน สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภร สุวรรณาศรัย 
 ๘.การศึกษาอิสระ (Independent Study) สอนโดย รองศาสตราจารย์ นพพงษ์ บุญจิตราดุย์ 
 ๙.ภาษาองักฤษ สอนโดย Mr. Steve 
 ในภาคเรียนน้ีมีการเรียนในชั้นเรียน และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ขอเล่าพอสงัเขปดงัน้ี 
 ไดร่้วม กจิกรรมวิชาการวิจัยอสิระ และวิชาการศึกษาอสิระ ท่ีหลากหลาย คือ 

วิชาการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ไดไ้ปศึกษาดูงานโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม เม่ือวนัท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และไดไ้ปศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต จุฬา ฯ วิทยาลยัครูสวนดุสิต โรงเรียนสตรีวิทยา 
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน และโรงเรียนเซนตป์อลคอนแวนต ์ศรีราชา 

วิชาการศึกษาอสิระ (Independent Study) ไดเ้รียนและฟังค าบรรยายจากอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุหลาย
ท่าน คือ อาจารย์วิรุฬ สอนลีลาศ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ บรรยายเร่ือง “วฒันธรรมและพิธีทางศาสนา” 
ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์ บรรยายเร่ือง “พิธีกรรมทางรัฐและพระราชพิธี” อาจารย์สมศรี สุกมุลนันท์ บรรยายเร่ือง 
“มารยาทในการเขา้สงัคม” นายสุวรรณ ดาราวงศ์ บรรยายเร่ือง “เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์” อาจารย์สมิต สัชฌุกร 
บรรยายเร่ือง “ศิลปการพดูในท่ีชุมชน” ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพยีรชอบ บรรยายเร่ือง “หลกัในการประชุม
แบบต่าง ๆ” พ.ท.ประสาร ทองภักดี บรรยายเร่ือง “กลวิธีในการผกูมิตร และจูงใจคน” อาจารย์บรรจง ชูสกลุชาติ 
บรรยายเร่ือง “กลวิธีผกูมิตรและจูงใจคน” 

วิชาหลกัการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี ไดเ้รียนรวมกบันิสิตสาขาวิชา
อ่ืน ๆ ดว้ย มีนิสิตราว ๑๐๐ คน 

วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๑๕ ภาคเชา้ ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร สอนวิชาการบริหารบุคลากรใน
โรงเรียน ท่ีโรงเรียนช่างกลบางซ่อน เน่ืองจากท่ีคณะครุศาสตร์มีเสียงดงัจากการซอ้มเชียร์ฟุตบอลประเพณีจุฬา-
ธรรมศาสตร์ และภาคบ่ายมีการอภิปรายวิชาการวิจยัภาคสนาม 

วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๑๕ ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 
ประชุมนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งหมด ช้ีแจงเร่ืองการเรียนต่อในปีการศึกษาหนา้ ไดย้  ้าใหนิ้สิตท่ี
เลือกไม่ท าวิทยานิพนธ์จะตอ้งสอบ Comprehensive รวม ๕ วิชา 

วนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕ นดัเพ่ือนนิสิตช่วยกนัท าหนงัสือวิชาการศึกษาอิสระเป็นรูปเล่ม และน าไปให้
ส านกัพิมพก์รุงสยามการพิมพเ์ยบ็เล่มใส่ปก เพ่ือจะไดส่้งอาจารยแ์ละเผยแพร่ต่อไป 



   
สมุดจดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน (School Personnel Administration) 

สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 
 



 
Transcript ประกาศนียบัตรช้ันสูงวิชาเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
วิชาที่เรียนหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๑๕ 
 ภาคเรียนที่ ๑ (เดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ – เดือนตุลาคม ๒๕๑๕) 
 ๑.การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สอนโดย อาจารย์บรรจง ชูสกลุชาติ 
 ๒.การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๓.การวางแผนการศึกษา สอนโดย อาจารย์สมชัย วุฒิปรีชา ดร.ธ ารง บัวศรี อาจารย์เมืองชัย ทาเจริญ
ศักดิ์ และอาจารยอี์กหลายท่าน 



 ๔.ทฤษฎีและการวิจยัทางการบริหารการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 
 ๕.สมัมนาการบริหารการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร  
 ๖.พ้ืนฐานการแนะแนวทางการศึกษา สอนโดย อาจารย์วัชรี แนวบุญเนียร 
 ๗.พ้ืนฐานการวิจยัทางการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอ ารุง 
 ๘.หลกัการบริหารการคลงั สอนโดย ดร.อรัญ ธรรมโน 
 
 ในภาคเรียนน้ีมีการเรียน การฝึกงาน การสอบ และช่วยงานแผนกวิชาการบริหารการศึกษา ขอเล่าพอ
สงัเขป ดงัน้ี 
 วนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๑๕ บณัฑิตวิทยาลยัประกาศผลการสอบคดัเลือกเขา้เรียนปริญญาโท ผมเป็นคน
หน่ึงท่ีสอบคดัเลือกได ้
 วนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ ภาคเชา้ ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ประชุมนิสิตปริญญาโทสาขาการ
บริหารการศึกษา เก่ียวกบัระเบียบและการเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และศิษยเ์ก่าเล่าเก่ียวกบัชีวิตการ
เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคบ่ายคิดวชิาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ี 
 วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๑๕ ลงทะเบียนเรียนท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 
 วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโททุกสาขาวิชา ทุกคณะท่ีหอประชุมจุฬา ฯ 
อธิการบดีกล่าวตอ้นรับ คณบดีบางคณะรวมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ช้ีแจงการ
เรียนในคณะของตน 
 เวลา ๑๗.๐๐ น.เรียนเป็นวนัแรก ดร.อรัญ ธรรมโน สอนวิชาการบริหารการคลงั 
 ระหวา่งวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ ถึงวนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๑๕ ช่วยงานสมัมนาครูใหญ่ โรงเรียน
เทศบาล นครหลวงกรุงเทพมหานคร 
 ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๑๕ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๑๕ ช่วยงานการอบรมครูใหญ่องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั มีครูใหญ่เขา้รับการอบรม ๗๑ จงัหวดั จงัหวดัละ ๕ คน รวม ๓๕๗ คน 
 ระหวา่งวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๑๕ ถึงวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ ช่วยงานการอบรมครูใหญ่องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอีก ๑ รุ่น 
 วนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ เร่ิมสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ วนัน้ีสอบวิชาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ของ อาจารย์บรจง ชูสกุลชาติ อาจารยใ์หเ้ขียนบทความ ๑ เร่ืองคือเร่ือง “ความกา้วหนา้ของครูประชาบาลในดา้น
ต่าง ๆ” นอกจากสอบวิชาน้ีแลว้ อาจารย์บรรจง ชูสกลุชาติ ใหนิ้สิตท ารายงานหรือเขียนบทความส่งอีก ๑ เร่ือง 
ผมไดเ้ขียนบทความเร่ือง “แนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหาการขาดแคลนครูในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร” ส่งอาจารย ์ และ
ไดป้รับปรุงแกไ้ขบทความเร่ืองน้ีส่งไปลงพิมพใ์น “วิทยาสาร” จ  าไม่ไดว้า่เขาลงพิมพใ์หห้รือไม่อยา่งไร 



 วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ พาครูใหญ่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไปทศันศึกษาฟาร์มจรเข ้ และสวางค
นิวาส จงัหวดัสมุทรปราการ 

วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๕ ผมกบั อาจารย์แสวง ชูพึง่อาตม์ ไปรายงานตวัเพื่อฝึกงานท่ีกรมศิลปากร 
 ระหวา่งวนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ถึงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ไดไ้ปฝึกงานท่ีกรมศิลปากร มี
ส านกังานเลขานุการกรม กองศิลปศึกษา (โรงเรียนช่างศิลป และ วิทยาลยันาฏศิลป์) กองโบราณคดี กองการ
สงัคีต กองสถาปัตยกรรม และกองหตัถศิลป์ ส่วนมากเป็นการไปศึกษาดูงาน แลว้น ามาเขียนรายงานและ
อภิปรายในชั้นเรียนดว้ย 
 
 ภาคเรียนที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๕ –เดือนมีนาคม ๒๕๑๖)  
 ๑.การบริหารการอุดมศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๒.เศรษฐกิจการศึกษา สอนโดย อาจารย์เทียนฉาย กรีนันท์ 
 ๓.มนุษยสมัพนัธ์ในการบริหารการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 
 ๔.สมัมนาการบริหารบุคลากร สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร 
 ๕.สมัมนาการพฒันาการศึกษา สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักด ี
 ๖.ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา (Supervised Professional Experience Education 
Administration)  
 ๗.Comprehensive Examination สอบโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี
สะอ้าน 
 ภาคเรียนน้ีมีการเรียน การสอบ และช่วยงานการสมัมนาทางวิชาการของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศ
ไทยดว้ย ขอเล่าพอสงัเขปดงัน้ี 

วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เร่ิมเรียนในภาคเรียนท่ี ๒ วนัน้ี ศาสตราจารย์ ดร.เฉลยีว บุรีภักดี สอน
วิชาสมัมนาการพฒันาการศึกษา 

วนัท่ี ๑๘ – ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๑๕ สอบ Comprehensive Examination (ส าหรับนิสิตท่ีไม่เลือกท า
วิทยานิพนธ์) วิชาท่ีสอบมี ๕ วิชา คือวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน วิชาการเงินและการศึกษาเพื่อพฒันา 
วิชาการวิจยัทางการบริหารการศึกษา ของ ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร วิชาหลกับริหารการศึกษา วิชาการ
นิเทศการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 

วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๑๕ เร่ิมสอบปากเปล่า Comprehensive Examination เป็นวนัแรก ส่วนผมสอบ
ปากเปล่าในวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๑๖ ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน และ 
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ เป็นผูส้มัภาษณ์ซกัถาม 



วนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖ ทราบผลการสอบ Comprehensive ผมกบัเพ่ือน ๑๖ คน สอบ 
Comprehensive Examination ไม่ผา่น ทางแผนกวิชาการบริหารการศึกษาจะใหส้อบแกต้วัใหม่ได ้ โดยจะให้
สอบในราวเดือนเมษายน ๒๕๑๖ 

วนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖ ฟัง ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง บรรยายเร่ือง “แนวโนม้การศึกษาระดบั
ประถมศึกษา” 

วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖ กลุ่มผมรายงานวิชาสมัมนาการบริหารบุคลากร ของ ศาสตราจารย์ ดร.
ภิญโญ สาธร 

วนัท่ี ๑๕-๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลยีว บุรีภักดี ใหช่้วยงานการสมัมนาทางวิชาการ
ของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีโรงแรมเวียงใต ้

วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๖ เพ่ือนนิสิตช่วยกนัท ารายงานการฝึกงาน เพ่ือสงอาจารย ์ และแจกเพ่ือนนิสิต
คนละ ๑ เล่ม 

วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ท ารายงานส่งอาจารยเ์ป็นวิชาสุดทา้ยและวนัสุดทา้ย 
นอกจากน้ีผมยงัไดเ้ขา้ฟัง อาจารย์นิรมล บรรยายวิชาธุรกิจการศึกษาหลายคร้ัง ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดล้งทะเบียน

เรียน เพราะมีเน้ือหาวิชาท่ีน่าสนใจ 
วนัท่ี ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ สอบ Comprehensive Examination คร้ังท่ีสอง และสอบปากเปล่าใน

วนัท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๑๖ 
วนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ไปฟังผลการสอบ Comprehensive Examination ท่ีคณะครุศาสตร์ พบวา่ผม

และเพ่ือนนิสิตสอบผา่นกนัทุกคน จึงไปลงทะเบียนรับปริญญาบตัรและขอ Transcript ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั  



 
Transcript ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



และไดรั้บพระราชทานปริญญาบตัร “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” จากในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เม่ือวนัท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๑๖ ท่ีหอประชุมจุฬา ฯ 

 
 

 
 



 
ภาพถ่ายคณาจารย์กบับัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา 

 
ภาพถ่ายคณาจารย์กบับัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา 

 



   
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

   
ถ่ายภาพกบัอาจารย์และเพือ่นร่วมช้ันเรียน 

 
เม่ือผมส าเร็จการศึกษาแลว้ ไดก้ลบัไปสอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา พิษณุโลกระยะหน่ึง จากนั้นไดย้า้ย

ไปสอนท่ีภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน จน
เกษียณอายรุาชการ หลงัเกษียณอายรุาชการแลว้ได ้ ไปสอนวิชาการบริหารการศึกษาท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียระยะหน่ึง ไดน้ าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนหลกัสูตรครุศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาไปใชอ้ยา่งมาก อาทิ ไดส้อนวิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองตน้ 
การเป็นผูน้  าทางการศึกษา การเป็นผูน้  าในชุมชน การนิเศการศึกษา ความเป็นนกับริหารมืออาชีพ และ การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

นอกจากนั้นผมไดเ้ขียนหนงัสือทางการบริหารการศึกษา คือ การบริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียน
ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน เทคนิคแห่งการเป็นผู้น าและธรรมะกบัการศึกษา การบริหารการศึกษา : นักบริหาร
มืออาชีพ นักบริหารมืออาชีพ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และ เส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ 



     
 

    
 

 
 



   
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีอ่านมาจนถึงบรรทดัน้ี 



ภาคผนวก 
ชีวติวยัเรียนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธรสอนวิชาระบบบริหารการศึกษาของไทย 

 



ดร.สายหยุด จ าปาทอง บรรยายเร่ือง “การนิเทศการศึกษา” 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านสอนวิชาพืน้ฐานสังคมศาสตร์การศึกษา 

 



รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ สอนวิชา Field Study 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธรสอนวิชาระบบการบริหารการศึกษาไทย 

 



 
อาจารย์วิรุฬบรรยายเร่ืองการลลีาศ 

 
 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม 

 



เรียนที่โรงเรียนช่างกลบางซ่อน 

 
 

สอบวิชาการวาแผนพฒันาโรงเรียน 

 



ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธรประชุมนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
ช่วยกนัท าหนังสือการศึกษาอสิระ 

 



บัณฑิตวิทยาลยัประกาศผลการสอบ 

 
 

ช่วยงานการอบรมครูใหญ่สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 



ช่วยงานพธีิเปิดการอบรมครูใหญ่ ฯ 

 
 

พาครูใหญ่ไปทัศนศึกษา 

 



เตรียมตัวสอบ 

 
 

นิสิตที่จะฝึกงานไปชะอ า 

 



ไปรายงานตัวฝึกงานที่กรมศิลปากร 

ราย  
 

ฝึกงานที่กองศิลปศึกษา 

 



ฝึกงานที่กองศิลปศึกษา (ต่อ) 

 
 

ประชุมนิสิตฝึกงาน 

 



ฝึกงานที่กองโบราณคดี 

 
 

ฝึกงานที่กองโบราณคดี (ต่อ) 

 



ฝึกงานที่กองการสังคีต 

 
 

ฝึกงานที่กองสถาปัตยกรรม 

 



ฝึกงานที่กองหัตถศิลป์ 

 
 

ฝึกงานที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ 

 



ฝึกงานที่กองหอสมุดแห่งชาติ 

 
 

ฝึกงานที่กองหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ) 

 



ฝึกงานที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
 

พบรองอธิบดีกรมศิลปากร 

 



สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คุรุสภา 

 
 

สัมภาษณ์รองเลขาธิการคุรุสภา 

 



ฟังการบรรยายของสุลกัษณ์ ศิวรักษ์-ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ 

 
 

ทราบผลการสอบ Comprehensive ไม่ผ่าน 

 



รายงานวิชาสัมมนาการพฒันาการศึกษา 

 
 

ช่วยงานการสัมมนาวิชาการของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย 

 



สอบวิชาสัมมนาการพัฒนาการศึกษา 
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