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คำ�นำ�
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อดีตอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี
ในวั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ (หากท่ า นยั ง มี ชี วิ ต อยู่ )
คณาจารย์และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จึงได้จัดกิจกรรม
พิเศษในโอกาสนีเ้ พือ่ เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่าน อัน
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและเชิดชูเกียรติของท่าน
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปรัชญา ผลงานทางด้านการศึกษา
การบริหารการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ของท่าน ให้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย สังคมไทย
และการศึกษาของประเทศสืบต่อไป
ในการนีค้ ณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตรา
จารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้จัดกิจกรรมขึ้นหลากหลายทั้ง
เชิงวิชาการ เชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เชิงกีฬา และเชิง
สันทนาการ รวมทั้งการหารายได้ เพื่อจะนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการศึกษา ตามหลักปรัชญาด้านการศึกษาของ
ท่าน กับจัดงานวัน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล
เรียงสุวรรณ ขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ด้วย
คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์
ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้มีมติให้จัดทำ�หนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นการรวบรวมชีวประวัติและผลงานของท่านในช่วงที่ท่าน
ครูใหญ่ใจดี 1

เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
รวบรวมจากข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ละข้อมูลทีแ่ สวงหาเพิม่ เติม และขอ
ให้คณาจารย์ทที่ ำ�งานร่วมสมัยกับท่านช่วยเขียนประสบการณ์
ตรงทีม่ กี บั ท่าน ตลอดจนการสัมภาษณ์คณาจารย์และศิษย์เก่า
เพิ่มเติมอีกหลายท่าน ทั้งยังได้รวบรวมรูปภาพในอดีตที่หาดู
ได้ยากอีกจำ�นวนหนึง่ หนังสือนีจ้ งึ มีคณ
ุ ค่าสำ�หรับผูท้ จี่ ะสืบค้น
ประวัติของท่านและให้ผู้ที่ไม่รู้จักท่านมาก่อนได้ประจักษ์ใน
ชีวติ และผลงาน และคุณปู การทีท่ า่ นได้มอบไว้ให้กบั สังคมไทย
นอกจากนี้ เนื่องจากมีข้อมูลจำ�นวนมากซึ่งไม่สามารถบันทึก
ลงในหนังสือทั้งหมดได้ จึงได้จัดทำ�เป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็น
คลังข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานและรูปภาพของท่านอาจารย์
อุบล สำ�หรับผูส้ นใจทีจ่ ะนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อๆ
ไปได้ด้วย
คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์
ดร .อุ บ ล เรี ย งสุ ว รรณ ขอขอบคุ ณ ดร .ปริ ต ตา เฉลิ ม เผ่ า
กออนันตกูล ที่ได้ช่วยเรียบเรียง เขียน และเป็นบรรณาธิการ
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ทำ�ให้ ห นั ง สื อ มี เ นื้ อ หาสาระน่ า อ่ า น รู ป
เล่ ม สวยงาม ทรงคุ ณ ค่ า สมเกี ย รติ ข องท่ า นอาจารย์ อุ บ ล
เรียงสุวรรณ อันเป็นที่เคารพรักของศิษย์ทุกคน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
ประธานคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
2  ครูใหญ่ใจดี

ฝากไว้ในแผ่นดิน
๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ สุภาพสตรีท่านหนึ่งถือกำ�เนิดใน
ครอบครัวใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
๔๒ ปี หลังจากวันนัน้ ท่านรับหน้าทีอ่ าจารย์ใหญ่ บุกเบิก
วางรากฐานโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่ง
ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก
๕๓ ปี หลังจากวันนั้น ท่านก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งชานกรุงเทพฯ
จากความไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งนาอันว่างเปล่า
๑๐๐ ปีจากวันทีท่ า่ นถือกำ�เนิด โรงเรียนทัง้ สองแห่งกลาย
มาเป็นโรงเรียนสาธิตทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดัง เป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ ประเทศ
และเป็นโรงเรียนในฝันของพ่อแม่เกือบทุกคน สถานศึกษาทัง้
สองนี้ เป็นมรดกอันเกิดจากความคิดที่เฉียบแหลม วิสัยทัศน์
กว้างไกล และการลงมือทำ�งานติดดินอย่างไม่คิดชีวิต ที่ท่าน
ได้ฝากไว้ในแผ่นดิน
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อันเป็นโอกาสหนึ่งร้อยปีชาตกาล
ของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ หรือ “อาจารย์
ใหญ่” บรรดาลูกศิษย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูใหญ่ใจดี 5

ในช่วงทีท่ า่ นเป็นอาจารย์ใหญ่ รวมทัง้ คณาจารย์ทเี่ คยร่วมงาน
กับท่าน จึงร่วมกันรำ�ลึกถึงอาจารย์ใหญ่ของพวกเรา ด้วยการ
เล่าเรือ่ งราวความประทับใจทีอ่ ยูใ่ นความทรงจำ� เพือ่ ถ่ายทอด
ประวัตกิ ารทำ�งาน ความคิดด้านการศึกษา และวิธกี ารบริหาร
จัดการโรงเรียนของท่าน ตลอดจนหลักธรรมในชีวติ ประจำ�วัน
ซึ่งหล่อหลอมกันเกิดเป็นวัฒนธรรมสาธิตจุฬาฯ เพื่อให้คนที่
อยูร่ ว่ มสมัยกับท่าน ได้หวนคิดถึงวันเวลาในอดีตทีม่ สี ว่ นสร้าง
ความเป็นตัวตนของเรา และให้คนรุน่ หลังได้รว่ มชืน่ ชมคุณงาม
ความดีของท่านในฐานะปูชนียบุคคลในประวัติศาสตร์การ
ศึกษาของประเทศไทย
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๑
ก่อนจะมาเป็นสาธิต

ชีวติ ของอาจารย์ใหญ่ผา่ นการศึกษาอบรมทัง้ ในครอบครัว
ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมี
ประสบการณ์เป็นครู และครูใหญ่ในต่างจังหวัด ทำ�งานด้าน
ฝึกหัดครูในกระทรวงศึกษาธิการ รวมเป็นเวลาราวยีส่ บิ ปีกอ่ น
จะรับตำ�แหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย สิง่ เหล่านีห้ ล่อหลอมให้ทา่ นกลายมาเป็นผูน้ ำ�ทางการ
ศึกษาที่สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาบุกเบิกวาง
รากฐานสร้างโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้อย่างเต็มที่
ครอบครัว
อาจารย์ใหญ่เกิดทีต่ ำ�บลสำ�เพ็ง กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ท่านเกิดในสกุล ปภาวสิทธิ์ บรรพบุรษุ
เป็นผู้มีอันจะกิน โดยเฉพาะคุณย่าของท่านมีเรือกสวนไร่นา
และขายผ้าแพร ตัง้ บ้านอยูบ่ ริเวณถนนสีพ่ ระยาบางรัก คุณย่า
อุปการะหลานๆ ทุกคน อาจารย์ใหญ่จงึ เติบโตมาในครอบครัว
ครูใหญ่ใจดี 7

ใหญ่ หุงข้าวด้วยกระทะใบบัวเลี้ยงผู้คนในบ้านจำ�นวนมาก
อาหารแต่ละมื้อต้องทำ�ปริมาณมากๆ เพื่อให้ทั่วถึงไม่มีใคร
อดอยาก ภาพทีท่ า่ นได้พบเห็นในวัยเยาว์นี้ คงซึมซับจนกลาย
เป็นอุปนิสยั ของท่าน ทำ�ให้อาจารย์ใหญ่หว่ งใยความอยูด่ กี นิ ดี
ของคนรอบข้างเสมอ เมื่อท่านบริหารโรงเรียนนักเรียน ครู
และทุกคนในโรงเรียนจะต้องได้รับอาหารที่เพียงพอและมี
ประโยชน์ ต้องไม่มใี ครหิว ท่านยังชอบให้อาจารย์รบั ประทาน
อาหารร่วมกัน เพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยกัน แม้เมื่อท่านเลิก
ทำ�งานแล้ว เพื่อนร่วมงานรุ่นต่างๆ และลูกศิษย์ยังแวะเวียน
มารับประทานที่บ้านท่านอยู่เสมอ จนเกิดสำ�นวนเรียกกันว่า
1
“ภัตตาคารอาจารย์ใหญ่” ไปแล้วรับรองว่าอิ่มอร่อยทุกครั้ง
ส่วนนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลาง
วันของโรงเรียนในถาดหลุม อันเป็นเอกลักษณ์ของเรามาจน
ทุกวันนี้ และได้อาหารว่างยามสาย ซึง่ แรกๆ เป็นนมถัว่ เหลือง
มาในเหยือกใบโต เป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงมาก แต่เด็กๆ
ชอบกันน้อยมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นนมโฟร์โมสต์แทน
การศึกษา
อาจารย์ใหญ่เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๗ หลังจากนั้นได้ย้ายไปเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
1	

เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ, หน้า ๔๓.
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สายปัญญาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ อาจารย์ใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียน
ดีมาก เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะทำ�อะไร
ต้องทำ�ให้ได้ดที สี่ ดุ ในยุคนัน้ นักเรียนหญิงส่วนมากมักจะเรียน
เพียงมัธยม ๖ หรืออย่างมากก็มธั ยม ๘ แต่ในระหว่างทีเ่ รียน
ชั้นมัธยม ๗ และ ๘ มีครูผู้หญิงมาสอน คืออาจารย์ฉลวย
กาญจนาคม และอาจารย์พวงเพชร ตันติเจริญ ทัง้ สองท่านเป็น
บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นแรก
อาจารย์ใหญ่จึงได้แรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
หลังจากจบมัธยมศึกษา อาจารย์ใหญ่สอบเข้าคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ ได้ โดยศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและฝรัง่ เศส
และวิชาโทคณิตศาสตร์ จนได้รบั ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต
ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ หลังจากนั้น เรียนวิชาครูได้ประกาศนียบัตร
ครูมธั ยมศึกษาชัน้ สูงของจุฬาฯ หรือทีเ่ รียกว่า ปม. โดยศึกษา
ครูใหญ่ใจดี 9

ต่อกันทัง้ หมดเป็นเวลา ๕ ปี จึงได้เริม่ ต้นชีวติ การทำ�งานเป็น
ครู หลังจากนัน้ ท่านยังได้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ที่
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
การที่อาจารย์ใหญ่เรียนมาทั้งทางภาษาและคณิตศาสตร์
เมือ่ เริม่ เป็นครูทา่ นจึงสามารถสอนได้หลายวิชา ทัง้ อ่านภาษา
อังกฤษ ไวยากรณ์ อ่านไทย วรรณคดี เรขาคณิต พีชคณิต
ดังที่อาจารย์ใหญ่เองให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ผู้ที่จบจากจุฬาฯ
โรงเรียนเขาให้เราสอนอะไรก็ต้องสอนได้เพราะเราเป็นครู
ปริญญา” 2
ครูเป็นผลผลิตของการฝึกหัดครู”

“

อาจารย์ใหญ่ท่านกล่าวไว้เองเลยว่า “ครูเป็นผลผลิตของ
การฝึกหัดครู ของท่านอาจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล” 3 ในช่วงที่
ท่านเรียนอยูใ่ นแผนกฝึกหัดครูของจุฬาฯ ในคณะอักษรศาสตร์
ในหลักสูตรนี้จะเรียนหลักการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การ
จัดโรงเรียน ประวัติการศึกษา วิธีสอน รวมทั้งมีการฝึกสอน
และสอบสอนด้วย ในความคิดของอาจารย์ใหญ่แนวการจัดการ
ฝึกหัดครูในช่วงนี้ คล้ายกับหลักการของการทำ�โรงเรียนสาธิต
2	
3	

ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๑๗.
ที่ระลึก ๗๒ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
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มากทีเดียว เพียงแต่ไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนสาธิต ท่านจึงมี
พื้นฐานหนักแน่นจากการเรียนในประเทศไทยมาพอสมควร
แล้ว ต่อมาเมื่อได้เห็นตัวอย่างโรงเรียนสาธิตอเมริกันระหว่าง
ที่ศึกษาปริญญาเอก จึงทำ�ให้ท่านแตกฉานและลึกซึ้งในทาง
ทฤษฎียิ่งขึ้น
แต่นอกจากเนื้อหาทางวิชาการศึกษาแล้ว ท่านได้รับการ
อบรมจากครูที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ เช่น ม.ล.ปิ่น
มาลากุล อาจารย์นพคุณ ทองใหญ่ ม.จ.วงศ์มหิป ชยางกูร
ท่านกล่าวว่าท่านโชคดีทไี่ ด้เห็นตัวอย่างของการปฏิบตั งิ านของ
ครูบาอาจารย์ที่ดี “สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดความสำ�นึก
ในหน้าที่ของครู ที่มีความรับผิดชอบต่อการให้การศึกษาแก่
นักเรียน และทั้งยังให้ความสำ�นึกในศักดิ์ศรีของการเป็นครู” 4
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยึดมั่นมาตลอดชีวิต
อุบลเร็ว มาช่วยพี่ท”ี

“

หลังจากเรียนจบแล้ว อาจารย์ใหญ่เริ่มชีวิตการเป็นครูที่
โรงเรียนศึกษานารี ด้วยความเป็นครูน้องใหม่และครูปริญญา
ท่านได้รบั มอบหมายให้สอนหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาทีไ่ ม่ใคร่
มีใครอยากสอน อาจารย์ใหญ่สนุกสนานกับการทำ�งานมาก
4	

ที่ระลึก ๗๒ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
ครูใหญ่ใจดี 11

เพือ่ นร่วมงานก็สนิทสนมกลมเกลียวกัน ครูหยุดวันเดียวคือวัน
อาทิตย์ ก็ยงั นัดไปกินข้าวไปเทีย่ วพาหุรดั กัน ส่วนการทำ�งาน
นัน้ ไม่มกี ารเกีย่ งงอน มีแต่ชว่ ยกัน ท่านเล่าว่า “มีอยูค่ รัง้ หนีง่
อาจารย์ท่านหนึ่งสอนคณิตศาสตร์ท่านวิ่งมาบอกครูว่า ‘อุบล
เร็ว มาช่วยพี่ที’ เพราะทำ�พีชคณิตบนกระดานดำ�ไม่ได้ เราก็
ไปดู ‘อ้าว พีล่ มื เปลีย่ นเครือ่ งหมายนี่ แล้วจะลงตัวได้อย่างไร’
สมัยก่อนเราช่วยกันอย่างนี้ ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะเสียหน้า ไม่มี
การโกรธกัน” 5 แม้เมื่ออาจารย์ใหญ่ย้ายจากศึกษานารีไปเป็น
ครูใหญ่ทอี่ ยุธยาแล้ว เนือ่ งจากเป็นช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
บรรดาเพื่อนฝูงจากโรงเรียนเดิมต่างพาลูกหลานหนีระเบิดไป
ฝากไว้ที่อยุธยา “ที่บ้านครูมีเด็กอยู่ถึง ๒๐–๓๐ คน จนเงิน
เดือนไม่มีเหลือเลย” 6
ดังนัน้ บรรยากาศของโรงเรียนทีท่ า่ นได้พบเมือ่ ราวแปดสิบปี
มาแล้ว คือการช่วยเหลือกัน ห่วงใยดูแลกันในหมูเ่ พือ่ นร่วมงาน
เป็นสิง่ ทีอ่ าจารย์ใหญ่ตอ้ งการปลูกฝังในการทำ�งานทีส่ าธิตจุฬาฯ
สำ�หรับท่านแล้วโรงเรียนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน และ
ที่สำ�คัญคือท่านจะไม่ยอมให้ครูทะเลาะกันเด็ดขาด7

5	
6	
7	

ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๒๑.
ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๒๑.
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ไกรนาม, สัมภาษณ์.
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ครูใหญ่ถีบจักรยานไปสอน
อาจารย์ใหญ่เป็นครูน้อยได้เพียงสามสี่ปี ก็ได้รับคัดเลือก
ให้ไปเป็นครูใหญ่ทโ่ี รงเรียนจอมสุรางค์อปุ ถัมภ์ ซึง่ เป็นโรงเรียน
สตรีประจำ�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะนั้นท่านมีอายุ
เพียง ๒๕ ปี นับเป็นครูใหญ่วัยสาวทีเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะ
ม.ล.ปิ่น มาลากุล อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เปลี่ยน
แปลงนโยบายการคัดเลือกอาจารย์ใหญ่ จากเดิมนิยมคนอายุ
มากมีประสบการณ์มามาก มาเป็นคนอายุนอ้ ยไฟแรง โดยจัด
ให้มีการอบรมก่อนจะส่งไปปฏิบัติงาน
อาจารย์ใหญ่ไปรับหน้าทีท่ อี่ ยุธยาใน พ.ศ. ๒๔๘๗ ซึง่ เป็น
ช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่สองเข้าสู่ช่วงท้าย ประเทศไทย
ซึง่ ประกาศเป็นมิตรกับญีป่ นุ่ และมีทหารญีป่ นุ่ ตัง้ กองกำ�ลังอยู่
จึงถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิง้ ระเบิดโจมตีพระนครและธนบุรี ทาง
การจึงให้อพยพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ไปอยูท่ อี่ ยุธยา
ทัง้ ทีโ่ รงเรียนหญิงและโรงเรียนชาย อาจารย์ใหญ่จงึ ต้องรับงาน
หนัก ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการอพยพนักเรียน ทัง้ บริหารโรงเรียน
และสอนเองด้วย แม้หลังสงครามท่านก็ยังสอนภาษาอังกฤษ
และฝรั่งเศสที่โรงเรียนหญิงและชาย สอนช่วงเย็นบ้าง วัน
อาทิตย์บา้ ง บางครัง้ ก็ถบี จักรยานไปสอนทีโ่ รงเรียนชาย บาง
ครัง้ ก็เอานักเรียนชายมาเรียนทีโ่ รงเรียนสตรี ดังทีอ่ ดีตลูกศิษย์
ท่านหนึง่ บรรยายไว้วา่ ท่านเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษร
ศาสตร์ ซึ่งมีวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรด้วย “แต่โรงเรียน
ครูใหญ่ใจดี 13

หัวเมืองแค่จังหวัดอยุธยาสมัย
นั้น หาครูไปสอนภาษาฝรั่งเศส
ได้ยากเต็มที มีแต่อาจารย์อุบล
ซึง่ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจอม
สุ ร างค์ อุ ป ถั ม ภ์ ค นเดี ย วที่ ส อน
ภาษาฝรัง่ เศสให้”  8 ส่วนอาจารย์
ใหญ่เองก็เล่าว่า “สมัยนัน้ ครูตอ้ ง
ขี่ จั ก รยานผ่ า นหั ว รอ ผ่ า นวั ง
โบราณ ไปสอนทีโ่ รงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต้องขีจ่ กั รยานอย่าง
รวดเร็ว ฝ่าเปลวแดดร้อนระอุ บางวันก็ฝา่ ฝนไปโดยไม่ยอ่ ท้อ
ต้องไปสอนพวกเธออย่างตัง้ ใจ เพราะลูกศิษย์ลว้ นมีความตัง้ ใจ
ทุกคนน่ารัก เรียนดีและเชื่อฟัง” 9
แต่การทีอ่ าจารย์ใหญ่ไม่ทงิ้ งานวิชาการนัน้ แม้จะงานหนัก
แต่กก็ ลายเป็นข้อดี เนือ่ งจากทำ�ให้ภาษาอังกฤษของท่านแข็ง
แรงมาก และสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้ โดย
ทำ�คะแนนภาษาอังกฤษได้สงู มาก เป็นอานิสงส์ของการไม่ทงิ้
วิชาการ แม้จะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ตาม

8	
9	

เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ, หน้า ๙๕.
รายงานวิจัยฯ, หน้า ๔๘๑.
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ครูใหญ่ไม่น่ากลัว
หลังจากเป็นครูใหญ่ที่อยุธยาแล้ว ท่านก็ได้ย้ายไปเป็น
ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำ�จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบตั ริ าชการ
อยู่ได้สองปี จึงย้ายต่อไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนสตรีโสภณ
พัทลุงกูล จังหวัดพัทลุง อีกประมาณหนึ่งปี
อาจารย์ใหญ่ได้รับการปลูกฝังมาจากการฝึกหัดครูว่า ครู
ที่ดีต้องรู้จักนักเรียน รู้จักผู้ปกครอง รู้จักสภาพความเป็นอยู่
ในท้องถิ่น การที่ท่านได้ทำ�หน้าที่ครูใหญ่ในโรงเรียนหลาย
จังหวัด ทำ�ให้ท่านเกิดข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ละแห่งมีลักษณะของตัวเองและ
มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง อาชีพของ
ประชาชนในทีน่ นั้ และวัฒนธรรมของท้องถิน่ เช่น “สังคมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูเหมือนจะเปลีย่ นแปลงค่อนข้างช้า
ครอบครัวมักจะมีความเป็นอยูแ่ ละความคิดอ่านแบบเก่าดัง้ เดิม
มากกว่าสังคมของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งห่างไกลกรุงเทพฯ
มากกว่า แต่มีความคิดอ่านที่ทันสมัยกว่า มีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุผลทีจ่ งั หวัดนครราชสีมามีการเคลือ่ นไหว
ทางบุคคลมากกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 10 แต่ท่านยัง
ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองมากนัก เมื่อมาอยู่ที่สาธิต
จุฬาฯ จึงได้รู้จักผู้ปกครองอย่างเต็มที่
10

รายงานวิจัยฯ, หน้า ๔๘๒.
ครูใหญ่ใจดี 15

ความที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป กครอง
ไม่มากนั้น ส่วนหนึ่งอาจเกิดมาจาก
ภาพอันน่าเกรงขามของอาจารย์ใหญ่
ในยุคนั้น อาจารย์ใหญ่ท่านเล่าเอง
ว่าเมือ่ ราวแปดสิบปีมาแล้ว อาจารย์
ใหญ่เป็นผู้ที่ทรงอำ�นาจ น่าเคารพ
ยำ�เกรง ท่านยกตัวอย่างอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสายปัญญาว่า “เวลาจะเข้า
ไปหาท่านเราต้องคลานเข้าไป เวลา
จะพูดอะไรก็ตอ้ งหมอบ เวลาจะยกของเข้าไปให้กต็ อ้ งยกอย่าง
ถวายเจ้านาย ท่านบอกพวกเราว่าเวลาเจ้านายเสด็จมาโรงเรียน
จะได้ท�ำ ได้ถกู ต้อง ท่านหัดและอบรมพวกเราให้มกี ริ ยิ ามารยาท
ที่สำ�รวมเรียบร้อยสำ�หรับปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่และเจ้านาย” 11
ภาพอาจารย์ใหญ่ทน่ี า่ เกรงขามอาจคลายลงบ้างแต่กไ็ ม่มากนัก
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
ส่วนท่านอาจารย์อุบลนั้น เป็นอาจารย์ใหญ่ยุคใหม่ที่เป็น
มิตรกับครูน้อย และกับเด็กนักเรียน ครูและนักเรียนไม่ต้อง
คลานเข้าไปหาท่าน ตรงกันข้าม ครูทา่ นหนึง่ บันทึกไว้วา่ ท่าน
“เอื้ อ อารี กั บ พวกเราทุ ก คน คอยแนะนำ � ให้ กำ � ลั ง ใจ หาขนม
กาแฟอร่อยมาให้รับประทาน” 12
11

ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๒๒.
กี่ชาติฯ, หน้า ๙๔.

12 เกิดกี่ภพ

16  ครูใหญ่ใจดี

ความคิดในหนังสือมันเป็นความคิดลอยฟ้า”

“

หลังจากที่อาจารย์ใหญ่ทำ�งานเป็นครูใหญ่ในต่างจังหวัด
รวมเวลาประมาณสิบปี ท่านก็ได้รับคำ�สั่งย้ายเข้ามาประจำ�ที่
กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระยะนั้นขาดแคลน
ครู และมีการจัดโครงการฝึกหัดครูพิเศษ อาจารย์ใหญ่ได้รับ
มอบหมายให้ทำ�งานจัดโปรแกรมเรื่องนี้ ขณะนั้นกรมกำ�ลัง
ได้รบั อิทธิพลความคิดแบบใหม่ โดยเฉพาะเรือ่ งการนิเทศการ
ศึกษา ซึ่งหมายถึงการให้คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือ เพื่อ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพของครูอาจารย์ในสถานศึกษา อาจารย์
ใหญ่สนใจเรื่องนี้มากและหาหนังสือมาอ่านค้นคว้าด้วยตนเอง
แม้ว่าท่านอธิบดีจะบอกว่า “ความคิดทางการนิเทศในหนังสือ
มันเป็นความคิดลอยฟ้า” 13 ก็ตาม
ในช่วงเวลาเดียวกัน จุฬาฯได้เปิดโครงการหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิตภาคปรกติขนึ้ อาจารย์ใหญ่ได้รบั อนุญาตให้ไป
เรียนและจบเป็นครุศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก และความที่ท่าน
มุ่งมั่นที่จะหาโอกาสเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะด้านการนิเทศ
การศึกษา ในที่สุดท่านก็สามารถสอบได้ทุนของกระทรวง
ศึกษาธิการไปเรียนต่อต่างประเทศ

13 ที่ระลึกรูปเหมือนฯ,

หน้า ๒๓.
ครูใหญ่ใจดี 17

หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ คำ�แนะนำ�จากผู้ ใ หญ่ ห ลายท่ า น ในปี
๒๔๙๘ อาจารย์ใหญ่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Colorado State
College of Education ที่เมืองกรีลีย์ (Greeley) ซึ่งปัจจุบันคือ
University of Northern Colorado มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อ
เสียงทางด้านการศึกษา และท่านได้เลือกเรียนด้านประถม
ศึกษาโดยมีการนิเทศการศึกษาเป็นวิชาเอก แต่กไ็ ด้เรียนวิชา
ทางด้ า นมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ย อาจารย์ ศึ ก ษาอยู่ ที่ นี่ จ นสำ�เร็ จ
ปริญญาเอกในปี ๒๕๐๑
ทีม่ หาวิทยาลัยแห่งนี้ อาจารย์ใหญ่ได้รบั แนวความคิดทาง
การศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาในเวลานัน้ และได้นำ�
ความคิดนั้นมาเป็นพื้นฐานในการบุกเบิกทำ�โรงเรียนสาธิต
อาจารย์ไม่ได้รบั ทฤษฎีตะวันตกเพียงอย่างเดียว แต่ได้ปรับใช้
ให้เข้ากับลักษณะสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่นอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ฉันญาติพี่น้อง
มาใช้ในการทำ�งานควบคู่ไปกับทฤษฎีการศึกษาตะวันตก จึง
อาจจะเรียกได้ว่าท่านทำ�ให้ความคิดลอยฟ้าลงมาอยู่ติดดินได้
สำ�เร็จ

18  ครูใหญ่ใจดี

ครูใหญ่ใจดี 19

20  ครูใหญ่ใจดี

๒
โรงเรียนสาธิต:
แนวคิดและการปฏิบัติ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยคณะ
ครุศาสตร์ และเริ่มรับนักเรียนเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๐๑
ปัจจุบัน โรงเรียนจึงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ถ้าหากเปรียบ
เที ย บกั บ ชี วิ ต บุ ค คล ก็ ไ ด้ ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวมาจนถึ ง วั ย
เกษียณพอดี ในช่วงหกสิบปีที่สร้างนักเรียนไปแล้วหลายสิบ
รุ่น โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ปรับตัวไปมากตามยุคสมัยและ
สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นไป ภาพของโรงเรียนสาธิต
ทีน่ ำ�เสนอต่อไปนีจ้ งึ มิใช่โรงเรียนในปัจจุบนั หากเป็นโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ยุคบุกเบิก คือช่วงเวลาประมาณเก้าปีนับตั้งแต่
๒๕๐๓ ถึง ๒๕๑๒14 อันเป็นช่วงที่อาจารย์อุบลทำ�หน้าที่เป็น
14 ปีที่อาจารย์ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นนั้น

ในเอกสารไม่ตรงกัน หนังสือ
๓๖ ปี สาธิตจุฬาฯ ระบุวา่ ๒๕๑๒ ส่วนหนังสือ งานพระราชทานเพลิงศพ
ระบุว่า ๒๕๑๔ และไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นปีการศึกษา หรือปีปฏิทิน
รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ วิทยาวุฒกิ ลุ จำ�ได้วา่ เป็น พ.ศ. ๒๕๑๓ เรือ่ งนี้
ครูใหญ่ใจดี 21

อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งยังมิได้แยกเป็นฝ่ายประถมและ
ฝ่ายมัธยม ภาพของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ อุดมการณ์ความเป็น
สาธิต ชีวติ ประจำ�วันของโรงเรียน ตลอดจนแนวทางและวิธกี าร
เรียนการสอนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรียบเรียงโดยสังเขปจาก
งานเขียนและการให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ใหญ่เอง และความ
ทรงจำ�ของคณาจารย์บางส่วนที่เคยร่วมงานกับท่าน รวมทั้ง
ความประทับใจของเหล่าลูกศิษย์สาธิตในยุคของอาจารย์ใหญ่
การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ15
ในเบื้องต้นนี้ ควรกล่าวไว้ให้ชัดเจนว่า อาจารย์อุบลมิใช่
ผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนตั้งโดยคณะครุศาสตร์
ซึ่งเป็นคณะที่เพิ่งตั้งใหม่ โดยแยกออกจากคณะอักษรศาสตร์
มีคณบดีคอื อาจารย์พนู ทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการขณะนั้น) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๐๑ โดยมีอาจารย์อกี ๖ ท่านร่วมกันจัดตัง้ โรงเรียน ในขณะ
นัน้ อาจารย์อบุ ลยังศึกษาอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ระหว่างปี ๒๕๐๑–
๒๕๐๓ มีอาจารย์จากคณะหลายท่านมาทำ�หน้าทีอ่ าจารย์ใหญ่
และรับผิดชอบการเรียนการสอน และในระหว่างนัน้ เอง คณะ
ยังไม่สามารถยุตไิ ด้ ต้องตรวจสอบหลักฐานชัน้ ต้น ซึง่ ผูเ้ ขียนไม่สามารถ
ทำ�ได้ ในหนังสือนี้ขอใช้ ๒๕๑๒ ตามหนังสือของโรงเรียน
15 รายละเอียดการก่อตั้งสามารถดูได้ใน ๓๖ ปี สาธิตจุฬาฯ, หน้า ๓–๑๓.
22  ครูใหญ่ใจดี

ครูใหญ่ใจดี 23

24  ครูใหญ่ใจดี

ครุศาสตร์ ได้ดำ�เนินการขอตัวอาจารย์อุบลจากกระทรวง
ศึกษาธกิ าร ให้ยา้ ยมาอยูท่ จี่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมือ่
อาจารย์เรียนจบปริญญาเอกกลับมา จึงมารับหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์
ใหญ่่ เมื่อพฤษภาคม ๒๕๐๓
ในช่วงของการก่อตั้งนั้น ยังมีความขาดแคลนหลายเรื่อง
โดยเฉพาะสถานที่เรียน อาจารย์ท่านหนึ่ง16 ได้บรรยายว่า
โรงเรียนเราได้ฉายาว่าเป็น “สาธิตมาราธอน” เพราะต้อง
เร่ร่อนไปเรียนตามที่ต่างๆ ไปอาศัยห้องประกอบอาหารของ
หอพักนิสิตชายบ้าง นำ�เสื่อลำ�แพนมากั้นเป็นฝาห้องเรียน
ชั่วคราวบ้าง ย้ายหลายครั้งกว่าจะได้ที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง คือ
16

สาธิตจุฬารำ�ลึก ๒๕๐๓, ไม่มีเลขหน้า.
ครูใหญ่ใจดี 25

บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึง่ มีเรือนพักอาจารย์
ชาวต่างประเทศของจุฬาฯ และท่านคณบดีได้พยายามหาเงิน
มาปรับปรุงเรือนแห่งนี้ จนกลายมาเป็นอาคารเรียนหลังแรก
ของสาธิตจุฬาฯ เมื่ออาจารย์อุบลมารับตำ�แหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนจึงมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแล้วไม่ต้องเร่ร่อน และต่อมา
ได้มกี ารสร้างอาคารเพิม่ เติมอีกหลายหลัง บางส่วนได้รบั ความ
อุปการะจากผู้ปกครองของนักเรียน ช่วงที่อาจารย์อุบลมา
บริหารงานโรงเรียนเติบโตก้าวหน้าขยายจำ�นวนนักเรียนขึ้น
และสามารถของบประมาณมาสร้างอาคารเรียนที่ทันสมัย ใน
บริเวณที่เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมในปัจจุบัน
แต่นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานทีแ่ ล้ว
คุณูปการที่มีคุณค่ายิ่งของอาจารย์ใหญ่ คือการวางรากฐาน
การเป็นโรงเรียนสาธิต ทัง้ ทางด้านปรัชญาการศึกษา และการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนในชีวิตประจำ�วัน หรืออาจจะเรียกว่า
วัฒนธรรมสาธิตจุฬาฯ ก็น่าจะได้
อุดมคติของ

Progressive Education

อาจารย์ใหญ่เคยให้สมั ภาษณ์วา่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็น
ตัวอย่างของ Progressive Education17 แนวความคิดนี้ถือ
17 ๓๖

ปี สาธิตจุฬาฯ, หน้า ๑๒; ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๒๒.

26  ครูใหญ่ใจดี

กำ�เนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่
๑๙ และมีอทิ ธิพลมาจนถึงประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ใหญ่ไปศึกษาต่อ ในปัจจุบันคำ�นี้มีการ
แปลเป็นภาษาไทยหลายคำ� เช่น การศึกษาแบบพิพฒ
ั นาการ
นิยม หรือการศึกษาแบบพิพฒ
ั นนิยม ในทีน่ ขี้ อแปลอย่างพืน้ ๆ
ว่า การศึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้าขึ้น หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า การศึกษาแนวก้าวหน้า
การเกิดขึ้นของการศึกษาแนวนี้ เนื่องมาจากบรรยากาศ
สังคมเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งมี
การเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ อั น เป็ น ผลมาจากการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ทำ�ให้สภาพสังคมเปลี่ยนจากเดิมไปมาก คน
จำ�นวนมากหลัง่ ไหลจากภาคเกษตรเข้ามาสูภ่ าคอุตสาหกรรม
และกลายเป็นคนเมือง ขณะเดียวกันอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ที่ให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินชีวิตและอนาคต
ของตนเอง ก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้น การศึกษาแบบเดิมไม่
สามารถรองรับการสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ได้ เนื่องจาก
การศึกษาในโรงเรียนแบบเดิม เน้นการเตรียมคนเข้ามหา
วิทยาลัย เพือ่ ไปเป็นข้าราชการและทำ�งานวิชาชีพชัน้ สูง เพือ่
ไปเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองของประเทศ จึงไม่เหมาะ
สำ�หรับพลเมืองทัว่ ไปของสังคม แต่การศึกษาเช่นไรจึงจะทำ�ให้
สังคมได้พลเมืองที่มีคุณภาพ
แนวความคิด
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จึงเกิดขึน้ เพือ่ สนอง
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ตอบความต้องการใหม่นี้ โดยมีหลักการใหญ่ ที่สามารถสรุป
รวบยอดในที่นี้ได้ว่า
ประการแรก เป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่การส่งต่อและ
ผลิตซํ้าเนื้อหาความรู้และทักษะจำ�นวนหนึ่ง จากหนังสือหรือ
จากครูไปสูน่ กั เรียน หรือเรียกง่ายๆ ว่าท่องจำ�เพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการสร้างทัศนคติให้เกิดความใฝ่รู้ ให้รกั ทีจ่ ะค้นหา และ
มีทักษะที่จะค้นหาเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิต วิธีการจัดการเรียน
การสอนจึงไม่เพียงพอที่จะเรียนจากหนังสือเท่านั้น แต่ต้อง
เรียนจากประสบการณ์ของการพบปัญหา ใคร่ครวญและหาวิธี
การแก้ปญ
ั หา โดยอาศัยหลักการและคำ�แนะนำ�จากครู ดังนัน้
การเรียนการสอนไม่ใช่จราจรทางเดียวที่ครูเป็นผู้ให้นักเรียน
เป็นผู้รับ แต่เป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดทัศนคติทางบวกต่อ
การเรียนรู้ และมีทกั ษะทีจ่ ะค้นคว้า คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง
ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อรับกับโลกที่เปลี่ยนไป
ประการที่สอง ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในทุก
ด้าน ทั้งบุคลิก ความถนัด ความชอบ ตลอดจนพื้นฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรม แต่ละคนมีความคิด มีวิธีทำ�ความเข้าใจ
และความช้าเร็วในการเรียนรูต้ า่ งกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ต้องเอื้อให้แต่ละคนมีโอกาสไปถึงจุดหมาย ด้วยจังหวะเวลา
ของตัวเอง ไม่มใี ครสมควรถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลัง จะทำ�เช่นนีไ้ ด้ครู
จึงต้องรู้จักเด็กแต่ละคนอย่างละเอียดลึกซึ้งมาก
28  ครูใหญ่ใจดี

ประการที่สาม โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม จุด
หมายท้ายสุดของโรงเรียนคือการสร้างพลเมืองที่สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสมัครสมาน สามารถร่วมมือกัน ปรับตัวให้
เข้าหากัน และประนีประนอมความแตกต่างของกันและกันได้
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นการสร้างประสบการณ์
ให้นักเรียน รู้จักโลกและคนอื่นที่แตกต่างจากบ้านของตัวเอง
รู้จักการทำ�งานร่วมกัน สามารถอยู่รอดได้ และไม่รังเกียจ
กีดกันคนที่แตกต่างหรือด้อยกว่า
โรงเรียนสาธิต ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น demonstration school, lab school จึงได้รบ
ั การจัดตัง้ ขึน้ ในมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัยทีส่ ร้างครูและนักการศึกษา เพือ่ เป็นแหล่งสำ�หรับ
ค้นคว้า ทดลอง หาทางพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่นี้
และถ่ายทอดให้นักศึกษาเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ แนวทาง
การจัดการสอนแบบนี้ เมื่อเริ่มมีขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความ
ก้าวหน้ามากในสหรัฐอเมริกาเมื่อราวร้อยห้าสิบปีมาแล้ว
ส่วนประเทศไทยนั้น แม้จะมีการสร้างโรงเรียนให้กุลบุตร
กุลธิดา หรือที่อาจารย์ใหญ่มักเรียกว่า “การศึกษาเพื่อทวย
ราษฎร์” 18 แทนการศึกษาในวัดและวังมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม
เป้ า หมายของการศึ ก ษาก็ ยั ง เป็ น เรื่ อ งของการฝึ ก ทั ก ษะที่
จำ�เป็นเพื่อป้อนคนเข้าสู่ระบบราชการ ความคิดที่ว่าเรียน
18

ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๒๒.
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หนังสือแล้วจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนั้น ยังมีอยู่เหนียวแน่น
ดังนั้นสำ�หรับประเทศไทยเมื่อหกสิบปีมาแล้ว การศึกษาแนว
ก้าวหน้ายังถือว่าเป็นสิ่งลํ้ายุคทีเดียว
แนวความคิดเช่นนี้ นำ�มาปฏิบัติอย่างไร?
โรงเรียนคือโลกเล็กๆ ที่มีคนหลากหลาย
เมื่ออาจารย์ใหญ่เริ่มเข้ามาบริหารและบุกเบิกโรงเรียน
สาธิตนั้น ท่านต้องการจะให้นักเรียนที่รับเข้ามาแต่ละปี เป็น
ตัวแทนของประชากรของสังคม เด็กๆ จึงมีทั้ง เด็กชาย เด็ก
หญิง เรียนเร็ว เรียนช้า เด็กบางคนมาจากภูมหิ ลังของผูม้ อี นั
จะกิน บางคนเป็นลูกแม่ครัว คนขับแท็กซี่ ชาวนา มีทั้งเด็ก
กรุงเทพฯ เด็กต่างจังหวัด คละกันเท่าทีจ่ ะสามารถทำ�ได้ทงั้ ใน
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โรงเรียนและในห้องเรียน และในระยะเริม่ แรกมีโครงการศึกษา
วิจัยการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมของเด็กๆ ที่มีภูมิหลังทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันด้วย
อาจารย์ใหญ่ท่านกล่าวไว้ว่า “หลักการของโรงเรียนก็คือ
จำ�นวนเด็กที่จะพิจารณาเข้ามาต้องคำ�นึงถึงระดับอายุ เพศ
ความสามารถในระดับต่างๆ กันตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
ที่จะเก็บข้อมูลทำ�การวิจัยและทดลอง” 19
ความคละกันนี้ นอกจากจะมีความสำ�คัญต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแล้ว ยังสำ�คัญต่อการปรับตัวของนักเรียน ให้รจู้ กั
อยู่กับเพื่อนๆ ที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย ความคิดนี้เป็น
วัฒนธรรมของอาจารย์สาธิตในยุคนั้นด้วย ดังสะท้อนให้เห็น
ได้จากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สาธิตว่า เหตุที่โรงเรียนควร
จะมีนกั เรียนคละกันเพราะ “จะได้ชนิ เวลาไปอยูส่ งั คมข้างนอก
ไม่ดูถูกคน ...คนคือคน ทุกคนมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งคน จะเกิด
ตระกูลอะไรก็แล้วแต่”20 นักเรียนเก่าบางคนจำ�ได้วา่ แม้คนงาน
ภารโรงในโรงเรียน อาจารย์กส็ อนให้เรียกเขาว่าพี่ และปฏิบตั ิ
อย่างให้เกียรติ

19

ที่ระลึก ๗๒ ปีฯ, หน้า ๑๕.
สินธุเดชะ, สัมภาษณ์ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑.

20 รองศาสตราจารย์สุนีย์
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ยิ่งกว่านั้นนักเรียนรุ่นแรกๆ ยังจำ�ได้ว่า อาจารย์ใหญ่เคย
รับเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการช้าหรือต่างจากเด็กทัว่ ไปมากมาเรียนร่วม
กันด้วยระยะหนึ่ง “อาจารย์อุบล ท่านให้ความเมตตาต่อศิษย์
เป็นอย่างดี มีเรือ่ งหนึง่ ทีย่ งั จำ�ได้ คือมีนกั เรียนชาย ทีเ่ ป็นเด็ก
พิเศษ (อาจจะเป็นเด็กออทิสติก) ท่านก็รับเข้ามาเรียนด้วย
เด็กคนนี้ก่อเรี่องเดือดร้อนรำ�คาญให้แก่เด็กคนอื่นเสมอ ถ้า
เป็นโรงเรียนอืน่ คงถูกเชิญให้ออกไปนานแล้ว แต่ทา่ นอาจารย์
ใหญ่กย็ งั เมตตาดูแลอยูอ่ กี นาน จนผูป้ กครองของเด็กคนนีพ้ า
ตัวไปรักษาต่อที่ต่างประเทศ ” 21

21 พิทยสิทธิ์

ไล่ศัตรูไกล รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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เด็กแต่ละคนต่างกัน แต่ทุกคนต้องได้โอกาส
อาจารย์ใหญ่ยึดมั่นในแนวคิดการศึกษาแนวก้าวหน้าว่า
เด็กแต่ละคนนัน้ ต่างกัน และครูจะต้องรูจ้ กั เด็กแต่ละคนในฐานะ
ที่เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น ต้องรู้จักผู้ปกครอง รู้จัก
ภูมหิ ลังว่ามาจากครอบครัวแบบใด มีวฒ
ั นธรรม ความเป็นอยู่
อย่างไร และเด็กแต่ละคนมีบคุ ลิก มีวธิ เี รียนและเข้าใจสิง่ ใหม่ๆ
ต่างกัน บางคนใช้เวลามาก บางคนช้า หากเด็กไม่เข้าใจ ไม่
สนใจ ไม่กระตือรือร้น เป็นความรับผิดชอบที่ครูต้องหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข แต่อาจารย์เชือ่ ว่าทุกคนไปถึงจุดหมายได้ทงั้ นัน้
ถ้าให้โอกาส จุดหมายในทีน่ น้ี า่ จะหมายถึงความรูจ้ ากการศึกษา
พื้นฐานที่พลเมืองแต่ละคนพึงมี เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ส่วนการกำ�หนดว่าจุดหมายนี้คืออะไรในแต่ละชั้นแต่ละวัย
อาจารย์สาธิตต้องทำ�งานหนักมาก ซึ่งจะเล่าถึงในช่วงต่อไป
การให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นหัวใจของการ
ศึกษา และเป็นหัวใจของสังคมประชาธิปไตย ดังทีอ่ าจารย์มกั
จะกล่าวถึงวาทะของ จอห์น ดิวอี้22 นักการศึกษาผู้เผยแพร่
22 John

Dewey (ค .ศ . ๑๘๕๙ –๑๙๕๒ ) เป็ น นั ก ปรั ช ญา จิ ต วิ ท ยา และนั ก
ปฏิรปู การศึกษาชาวอเมริกนั ดิวอีย้ ดึ มัน่ ในอุดมการณ์ประชาธิปไตย เขา
เห็นว่าโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่สร้างสำ�นึกส่วนรวมเพื่อความคง
อยู่และความก้าวหน้าของสังคม และการศึกษาจะต้องจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เด็กสามารถตอบโต้และเรียนด้วยตนเองจากประสบการณ์ เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดี และทักษะที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
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ความคิด
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23
democracy.”

คนสำ�คัญ ว่า

“Education is

คนมีโอกาสดี ต้องช่วยคนไร้โอกาส
อาจารย์ใหญ่จะปลูกฝังให้ทกุ คนเข้าใจว่า นักเรียนสาธิตนัน้
เป็นเด็กที่ได้รับโอกาสดีกว่าเด็กอื่นๆ เปรียบเสมือนเด็กที่ได้
รับประทานอาหารดีๆ ในขณะทีเ่ ด็กต่างจังหวัดยากจนข้นแค้น
กว่ามากไม่มีอะไรจะกิน เพราะฉะนั้นนักเรียนสาธิต “จะต้อง
เรียนเพือ่ คนอืน่ ”24 อาจารย์ใหญ่บอกว่าไม่ตอ้ งการสร้างนักเรียน
ที่รักใครไม่เป็น รักแต่ตัวเอง
นักเรียนสาธิตคนหนึ่งไม่เพียงแต่เรียนเพื่อคนอื่น แต่ได้
รับคำ�สัง่ จากอาจารย์ใหญ่ให้ทำ�งานเพือ่ ช่วยคนอืน่ อีกด้วย ดังที่
เธอเล่าว่า
เมือ่ เราเรียนจบแล้ว เราก็ยงั ไปสวัสดีปใี หม่ทบี่ า้ นอาจารย์
ใหญ่กันเสมอ เราไปทำ�งานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับเข้า
กรุงเทพฯ ได้ไปกราบสวัสดีปีใหม่อาจารย์ใหญ่ด้วย อาจารย์
ทักทายทักถามทุกข์สุขพวกเราทุกคน เราก็เล่าให้อาจารย์ฟัง
“

23 ที่ระลึกรูปเหมือนฯ,

หน้า ๓๑.
มาศกุล, สัมภาษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑.

24 รองศาสตราจารย์วารินทร์
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ว่า ไปทำ�งานที่ขอนแก่น ที่นั้นค่อนข้างร้อน ห้องแอร์ก็ไม่มี
ใช้กระดานดำ�กับชอล์ค ที่ต้องเคาะฝุ่นออกทุกครั้งก่อนสอน
ไมค์ก็ไม่มี แต่มีนักศึกษาห้องหนึ่งเป็นร้อย ต้องใช้เสียงดังๆ
นักศึกษาก็น่ารักดีแม้จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนนัก อาจเป็นเพราะ
คนสอนกับคนเรียนอายุต่างกันสักสองปี เลยชอบลองของ
ทานกลางวันก็ต้องเดินกางร่มไปร้านอาหารสักเกือบกิโล (ถ้า
อยากทานอร่อย) ... อาจารย์ใหญ่ บอกว่า ‘ดีแล้ว นั่นแหละ
เราถึงต้องไปช่วยสอนเขา ช่วยให้คนต่างจังหวัดได้มโี อกาสดีๆ
เหมือนคนกรุง...’ ด้วยคำ�สัง่ นี้ สุนยี ย์ งั คงอยูข่ อนแก่นจนทุกวันนี้
...และตลอดมาไม่ได้แบ่งปันความรูใ้ ห้เฉพาะนักศึกษา แต่สนุก
กับการออกหมูบ่ า้ นแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดดีๆ กับ
คนในที่ไกลๆ ให้เขาได้ภูมิใจในท้องถิ่นของเขาด้วย” 25
อีกตัวอย่างหนึง่ ของการเสียสละ และเผือ่ แผ่ไปยังผูท้ ขี่ าด
โอกาส
ผมไปสมัครขอทุนการศึกษาถ้าจำ�ไม่ผดิ บริษทั ยาฟีฮาแลป
อาจารย์ใหญ่เรียกผมไปพบบอกว่า อุดมศักดิ์คุณพ่อเธอมี
โรงงานนํา้ ปลาทีท่ า่ ฉลอม เธอไปคืนทุนการศึกษาเถิด จะได้ให้
โอกาสเด็กอืน่ ทีข่ ดั สน แสดงถึงความเมตตาทีท่ า่ นอาจารย์ใหญ่
มีมากมาย ทำ�ให้ผมเข้าใจคำ�ว่าให้ ให้แล้วทำ�ให้เราสุขใจ” 26
“

25 สุนีย์

เลี่ยวเพ็ญวงษ์ รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
ศรีแสงนาม รุ่น ๑, เรื่องเล่า.

26 อุดมศักดิ์
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เด็กจนที่ได้รับโอกาส
การให้โอกาสทุกคน ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลารับเด็กเข้า
เรียนเท่านั้น ระหว่างที่เรียนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ลำ�บาก
บางครั้งก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่อาจารย์ใหญ่ก็มีวิธีแก้
ปัญหาเป็นกรณีไป
ผมเป็นลูกคนจน พีช่ ายคนโตในจำ�นวนพีน่ อ้ ง ๗ คน เมือ่
มองย้อนกลับไป ผมเชือ่ ว่าผมเป็นเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีจ่ น
ทีส่ ดุ ในโรงเรียน ทีผ่ มกล้าพูดเช่นนีเ้ พราะเมือ่ ผมอายุประมาณ
๑๖ ปี อยูช่ น้ั ม.ศ. ๓ (เทียบเท่า ม. ๔ ในปัจจุบนั ) ค่าเล่าเรียน
ของผม ถูกจัดให้อยูใ่ นประเภทรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็นของครอบ
ครัว ประกอบกับทางบ้านจำ�เป็นต้องมีรายได้มากขึน้ เพือ่ ความ
อยูร่ อดของทุกคน ผมจึงถูกกำ�หนดให้ออกจากโรงเรียนหลังจาก
จบ ม.ศ.๓ เพือ่ นๆ หลายคนเขียนคำ�อำ�ลาลงในสมุด friendship
ให้ผมแล้ว ผมเลิกสนใจการเรียน เรียนไปก็เท่านั้น เล่นเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะมันเป็นปีสุดท้ายของชีวิตในโรงเรียนของผม
“

ในช่วงปิดเทอมใหญ่ หลังสอบผ่าน ม.ศ. ๓ ผมมีโอกาสดี
ไปประมูลเครื่องแบบพนักงานของ NCO club ซึ่งเป็นสถาน
บันเทิงทีก่ องทัพสหรัฐฯ จัดขึน้ สำ�หรับ non-commissioned officer
(NCO) ที่มารบในสงครามเวียดนาม นอกจากเครื่องแบบผมก็
หาสินค้าอย่างอืน่ เช่น ชามสลัดทีท่ �ำ จากไม้สกั และของอืน่ ๆ
ไปขายด้วย ทำ�ให้สภาพคล่องของครอบครัวดีขึ้น
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ผมก็เหมือนกับเด็กสาธิตจุฬาฯ ส่วนใหญ่ ที่หวังว่าเมื่อจบ
มัธยมปลาย จะมีโอกาสเดินข้ามถนนพญาไทเข้าไปเรียนต่อ
ในจุฬาฯ เมื่อใกล้เปิดเทอม ผมขอพ่อแม่ให้ผมมีโอกาสกลับ
ไปเรียนต่อ โดยสัญญาว่าจะเรียนด้วยและทำ�งานไปด้วย
ผมกลับเข้าไปเรียน ม.ศ.๔ ท่ามกลางความงุนงงของเพือ่ น
ทีไ่ ม่คดิ ว่าจะเจอหน้าผมอีก แต่พอถึงเวลารับงานส่งงานผมจะ
หยุดไม่มาเรียน ทำ�ธุรกิจของผม ซึ่งต่อมาผมรับจ้างทำ�ม่าน
ด้วย ผมรูจ้ กั การทำ�ม่านจากการไปยืนดูมา่ นสำ�เร็จทีเ่ ขาแขวน
โชว์แถวถนนเจริญกรุง กลับบ้านมานั่งคิดถึงขั้นตอนต่างๆ ว่า
ผมสามารถทำ�ได้หรือไม่ แล้วผมก็ไปรับจ้างทำ�ม่านให้ฝรัง่ โดย
ไม่เคยเรียนรู้มาจากใครหรือมีใครสอน นอกจากไปยืนดูของ
สำ�เร็จที่เขาเอามาแสดงไม่เกินหนึ่งชั่วโมง มองกลับไปนับว่า
ผมใจกล้ามากสำ�หรับเด็กอายุ ๑๗ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริง
คือความจนทำ�ให้คนกล้า เพราะเราไม่มที างเลือกมากนัก เมือ่
ธุรกิจของผมขยายตัว ผมก็ขาดโรงเรียนบ่อยขึ้น
ชือ่ ผมจึงเข้าทีป่ ระชุมอาจารย์ อาจารย์อบุ ลให้อาจารย์ทา่ น
หนึง่ มาทีบ่ า้ นผม พบว่าผมปูผา้ ม่านเต็มร้าน กำ�ลังทำ�ผ้าม่าน
ให้ลูกค้า
เมื่อความจริงเปิดเผยว่าผมไม่ได้เหลวไหลหนีโรงเรียน
ประวัติการเรียนผมอยู่ในเกณฑ์ดี ผมจึงน่าจะเป็นคนเดียวใน
โรงเรียนที่อาจารย์ใหญ่อนุมัติให้ผมขาดเรียนได้ตามความ
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จำ�เป็น หลังจากนั้นมาทุกครั้งที่เจอกันอาจารย์อุบลจะพูดกับ
ผมเป็นภาษาอังกฤษ ทุกครั้งท่านจะถามผมเป็นคำ�แรกว่า
“How is your business?”
“It’s great.”

ผมจะตอบกลับด้วยภาษาเดียวกัน แล้วท่านจะถามผมว่า
กำ�ลังทำ�อะไร เป็นอย่างไรบ้าง ทีผ่ มจำ�ได้ไม่เคยลืมคือครัง้ หนึง่
กำ�ลังพูดกับอาจารย์อุบล แล้วผมก็เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วย
ท่านคงทนรำ�คาญไม่ไหว สั่งผมว่า
“Spit it out.”

ผมบอกไม่ได้ว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไร ถ้าโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ให้ผมออกตั้งแต่ชั้น ม.ศ. ๔ แต่ด้วยความเข้าใจและ
ความกรุณาของอาจารย์อุบล ผมก็เรียนบ้างหยุดบ้างจนจบ
มัธยมปลาย
ผมทำ�ตามความฝัน เดินข้ามถนนพญาไท ไปเรียนต่อที่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในเดือนตุลาคม ๑๙๗๓
ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา หลังจากจบปริญญาโทผมก็มี
ครอบครัวและตั้งรกรากอยู่ที่สหรัฐฯ จนทุกวันนี”้ 27

27 ชาตรี

อร่ามทวีทอง รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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ข้อสอบเข้า กระต่ายหรือหมา
เมือ่ นโยบายของโรงเรียนสาธิต ไม่ได้ตอ้ งการจะคัดเฉพาะ
เด็กเก่งเข้ามาเรียน การสอบเข้าประถมปีทห่ี นึง่ ในยุคนัน้ จึงไม่
ต้องมีเนือ้ หาความรู้ ไม่ตอ้ งติว และในยุคแรกๆ โรงเรียนสาธิต
ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั แทบจะต้องไปอ้อนวอนให้ผปู้ กครองส่งลูกมา
เข้า วิธีการสอบเข้าจึงมีลักษณะเฉพาะตัวมาก
อาจารย์อุบลเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ตอนผมเข้า ป. ๑ เหตุ
การณ์สถานทีย่ งั จำ�ได้แม่น ผมกับคุณลุงทีพ่ าเข้าไปห้องรับรอง
ของอาจารย์ และอาจารย์ก็ออกมาพร้อมกล่องตุ๊กตา แล้ว
อาจารย์ถามว่าตุ๊กตานี้คือตัวอะไร มีสี่ขา ตัวขาว หูยาว หาง
กุด ใช่แน่เลย เหมือนสุนัข (พุดเดิ้ล) ที่เลี้ยงที่บ้าน เลยตอบ
อย่างมัน่ ใจว่า หมาครับ อาจารย์อมยิม้ แล้วเก็บตุก๊ ตาเข้ากล่อง
ตามเดิม แล้วถามยํ้าว่า ใช่หมาแน่นะ เราเลยขอดูใหม่อีกที
อาจารย์ใจดีแกะให้ดใู หม่ แล้วเราก็ตอบอย่างมัน่ ใจว่า หมาแน่
ครับ ...แล้วผมก็ได้เข้าสาธิตจุฬาฯ อย่างสง่าผ่าเผย ...คุณลุงที่
เข้าไปด้วยหัวเราะแล้วบอกว่า มันคือกระต่าย หลานเอ๋ย... จบ
“

คือ อ.อุบลท่านแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์แตกต่าง
กัน ไม่มีอะไรผิด!” 28
28 เสนีย์

รักษ์ขิตะวัน รุ่น ๗, เรื่องเล่า.
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นอกจากจินตนาการอันบรรเจิดแล้ว อาจารย์อาจจะให้
ความสำ�คัญกับความมั่นใจในการแสดงออกของเด็กน้อยคนนี้
ก็เป็นได้
อาจารย์ คุณ ผม ดิฉัน
นักเรียนสาธิตยุคแรกจะจำ�ได้ดีว่า เรามีวัฒนธรรมการใช้
สรรพนามอย่างเฉพาะตัวอยูม่ าก โรงเรียนเราเรียก “อาจารย์”
ไม่ใช่ “ครู” ซึ่งเรารู้สึกว่าโก้มากในสมัยนั้น เมื่อมองย้อนกลับ
ไปอาจเป็นได้วา่ การเรียกอาจารย์ เป็นเพราะอาจารย์โรงเรียน
สาธิตก็คืออาจารย์คณะครุศาสตร์ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย
นั่นเอง การเรียกเช่นนี้ทำ�ให้เด็กภูมิใจว่าเราโก้ไม่เหมือนใคร
อาจารย์ก็ภูมิใจในศักดิ์ศรีว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอาจารย์
โรงเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
แต่ว่าสรรพนามที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนสาธิตจุฬาฯ
คือการสอนให้นักเรียนชายแทนตัวเองว่า “ผม” และนักเรียน
หญิงว่า “ดิฉัน” และเรียกเพื่อนว่า “คุณ” ความคิดเบื้องหลัง
การใช้สรรพนามเช่นนี้ น่าจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กรูจ้ กั มารยาท
สังคม ไม่เคอะเขินที่จะใช้คำ�สรรพนามที่แสดงความสุภาพ
และขณะเดียวกันก็แสดงความเสมอกัน ไม่ต้องแบ่งด้วยอายุ
สถานภาพสังคม หรือความรวยความจน
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อาจารย์ใหญ่เน้นในเรื่องของกิริยามารยาท และมารยาท
ในการเข้าสังคม ที่ผมไม่เคยได้รับการปลูกฝังมาก่อน โดย
เฉพาะคำ�ว่า ‘Ladies first’ ทีน่ กั เรียนชายต้องให้เกียรตินกั เรียน
หญิงก่อน ในการตักอาหารหรือการเข้าคิวดื่มนม การพูดจา
อย่างให้เกียรติผู้อื่นด้วยความสุภาพ การใช้สรรพนาม ‘คุณ’
และ ‘ผม’” 29
“

สรรพนามนี้ทำ�ให้นักเรียนรู้
วิ ธี พู ด ในที่ ส าธารณะ และใน
สถานการณ์ ที่ แ สดงมารยาท
สุ ภ าพชน แต่ ใ นเวลาที่ พู ด กั น
ส่ ว นตั ว ก็ มั ก ไม่ เ ป็ น สุ ภ าพชน
เท่าไหร่
สิง่ หนึง่ ทีแ่ ปลก จากโรงเรียนเดิมประการแรกก็คอื การใช้
สรรพนามเรียกขานกัน คุณ ผม หรือ ดิฉัน แล้วเรียกครูว่า
อาจารย์ ใหม่ๆ ก็เขินอยู่บ้าง คำ�สุภาพเหล่านี้เราเรียกกัน
ต่อหน้าอาจารย์หรือเพื่อนผู้หญิงเท่านั้นแต่ถ้ากับเพื่อนผู้ชาย
ประเภทหัวโจกด้วยกันแล้ว เราก็ใส่กนั เต็มที่ เช่น มึง กู ไอ้...
เป็นต้น แต่อย่าได้เผลอไปเรียกให้อาจารย์ได้ยินเข้า...
“

29 อนันต์โรจน์

ทังสุพานิช รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
ครูใหญ่ใจดี 41

ทีแ่ ปลกต่อไปคือการเอาชือ่ พ่อชือ่ แม่มาล้อเลียนไม่รวู้ า่ ใคร
เริม่ ก่อน แต่กร็ ะบาดไปทัว่ ใหม่ๆ ก็เคืองจนโกรธกัน แต่ตอน
หลังก็ชินไปเอง จนบัดนี้ผ่านมา ๕๕ ปี แล้ว เพื่อนบางคนก็
ยังใช้ชื่อพ่อเอามาเรียกแทนตลอด จนกลายเป็น signature
ประจำ�ตัวไปแล้วก็ม.ี ..” 30
ความสุภาพไม่ได้มเี ฉพาะในหมูน่ กั เรียนเท่านัน้ อาจารย์ก็
ต้องสุภาพกับนักเรียน อาจารย์ใหญ่ “ห้ามเรียกนักเรียนว่า
มัน”31 “ห้ามพูดโดยใช้ค�ำ พูดรุนแรง แม้แต่เหน็บแนมก็ไม่ได้”32
จากอบรมหน้าเสาธง มาเป็นโฮมรูม
โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ มี ก ารเข้ า แถวเคารพธงชาติ เช่ น
โรงเรียนทั่วไป แต่ว่ายืนเข้าแถวกันหน้าห้องเรียน และไม่มี
การพูดหน้าเสาธง อาจารย์ใหญ่อธิบายว่า การประชุมหน้าเสา
ธงนัน้ มักจะให้อาจารย์ “ขึน้ มาตำ�หนินกั เรียนทีท่ �ำ ผิด ลงโทษ
นักเรียนทีท่ �ำ ผิด พูดอบรมสัง่ สอน พูดง่ายๆ ว่าเทศน์กนั ทุกวัน
ข้อเสียก็คือเด็กไม่สนใจ ยืนเมื่อยแดดร้อน ถ้ายิ่งเป็นการ
ตำ�หนิหรือลงโทษก็ยิ่งเป็นการประจานนักเรียน ก็เลยเปลี่ยน
30 พิทยสิทธิ์

ไล่ศัตรูไกล รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
ไกวัลวที, เรื่องเล่า.
32 อาจารย์สันทัด ตัณฑนันท์, สัมภาษณ์.
31 รองศาสตราจารย์พิตรวัลย์
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มาเป็นการจัดโฮมรูมแทน” 33
เป็นรูปแบบการจัดการสอนที่ปฏิบัติกันใน
โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เดิมมักจะเป็นการเช็ค
ชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน แต่ต่อมาพัฒนามาเป็นการแนะแนว
หรือการให้คำ�ปรึกษา รวมทัง้ เป็นการประกาศหรือแพร่ขา่ วสาร
เกีย่ วกับโรงเรียนให้นกั เรียนทราบ โดยอาจจะมีอาจารย์โฮมรูม
โดยเฉพาะ หรืออาจารย์ประจำ�ชั้นทำ�หน้าที่นี้
Home room

แต่โฮมรูมของสาธิตจุฬาฯ ยังก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
ให้อาจารย์ประจำ�ชั้นเป็นผู้ทำ�หน้าที่พูดคุยเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ความรู้รอบตัว เช่นเหตุการณ์สำ�คัญของประเทศหรือของโลก

33 ที่ระลึกรูปเหมือนฯ,

หน้า ๒๙.
ครูใหญ่ใจดี 43

ที่กำ�ลังเกิดขึ้น และให้ข้อคิดข้อแนะนำ�ต่างๆ ซึ่งอาจารย์ใหญ่
จะหารือกับอาจารย์ประจำ�ชั้นเป็นกรณีไปก็ได้
ที่สำ�คัญโฮมรูมของสาธิตจุฬาฯ มีนักเรียนเป็นคนพูดด้วย
โดยเปิดกว้างให้นกั เรียนเล่าเนือ้ หาสาระจากข่าว หรือจากการ
ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ หรืออื่นๆ ที่มีสาระให้เพื่อนๆ ทราบ
ด้วย โฮมรูมจึงเป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่นักเรียนสามารถแสดง
ออกด้วย
ทุกเช้า ทุกห้องจะมี home room ทีอ่ าจารย์ประจำ�ชัน้ มอบ
หมายพวกเราให้เตรียมเรือ่ งมาผลัดกันเล่าหน้าชัน้ เพือ่ ฝึกและ
พัฒนาตัวเราในทักษะต่างๆ และความเป็นผูน้ �ำ เรือ่ งทีอ่ อกมา
เล่าก็แสดงถึงความชอบความสนใจของนักเรียนแต่ละคน รวม
ทัง้ ฝึกการอ่าน จับใจความ สรุปเรือ่ งทีอ่ า่ นมาแล้วสามารถนำ�
มาเล่าได้” 34
“

นักเรียนคือพระเอกนางเอก
อาจารย์ใหญ่จะเน้นและปลูกฝังอาจารย์สาธิตทุกท่าน ด้วย
สำ�นวนที่พูดเสมอๆ และอาจารย์รุ่นนั้นจะจำ�ได้ดี คือ ครูควร
ระลึกอยู่เสมอว่านักเรียนคือตัวเอก ครูคือผู้ช่วยพระเอกและ
34 อุดมศักดิ์

ศรีแสงนาม รุ่น ๑, เรื่องเล่า.
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นางเอก ซึง่ น่าจะเป็นวิธที ท่ี า่ นถ่ายทอดแนวคิด active learning
มาเป็นสำ�นวนไทยๆ
การทีน่ กั เรียนเป็นพระเอกนางเอกนัน้ หมายถึงว่าอาจารย์
ผู้สอนไม่ใช่ผู้ที่แสดงบทบาทเด่นในห้องเรียนแต่เพียงผู้เดียว
เหมือนเป็นพระเอกนางเอกแสดงอยู่หน้าชั้น แต่ควรจะหาวิธี
ครูใหญ่ใจดี 45

ชักชวน สนับสนุน กระตุ้นให้นักเรียน ถาม พูด แสดงความ
คิดเห็น อย่างเต็มที่ ทั้งในห้องนอกห้อง นักเรียนสาธิตจุฬาฯ
จึงมีชื่อเสียงมากว่ากล้าแสดงออก
นักเรียนรุ่นแรกๆ มีบทบาทในการออกความเห็นเรื่องการ
จัดตารางสอนด้วย นักเรียนรุ่นหนึ่งเล่าว่า
อาจารย์ใหญ่ให้นกั เรียนช่วยออกความเห็นในการจัดตาราง
สอน พวกเราขอให้มพี ลศึกษาทุกวัน อาจารย์กย็ อมตกลง เรา
มีพละทุกบ่าย ครึ่งชั่วโมงทุกวัน” 35 แต่คงทำ�อยู่ได้ไม่นาน
เพราะต้องใช้เวลาเปลีย่ นชุด และในช่วงแรกโรงเรียนไม่มสี นาม
ของตัวเอง อาจารย์พละต้องพาเร่ร่อนไปใช้สนามกีฬาข้างหอ
ประชุมจุฬาฯ บ้าง ข้างคณะสถาปัตย์ฯ บ้าง ออกจะไม่สะดวก
“

35 รุ่น

๑, เรื่องเล่า.

46  ครูใหญ่ใจดี

บทบาทพระเอกนางเอกที่หลายคนจำ�ได้ดีสมัยที่ยังอยู่
โรงเรียนเดิมตรงข้ามโรงเรียนเตรียมฯ ตรงประตูทางเข้าโรงเรียน
จะมีศาลาไม้นอ้ ยๆ ชือ่ ว่า ศาลาเด็กดี มีมา้ นัง่ ภายใน ระหว่าง
วันจะเป็นที่ปีนป่ายใช้เป็นที่เล่น พอถึงเวลาเย็นเลิกเรียนคุณ
พ่อคุณแม่มารับ ก็จะมาทีศ่ าลาเด็กดีเป็นด่านแรก โรงเรียนจะ
จัดเวรให้มีอาจารย์ประจำ� และมีนักเรียนเป็นผู้ช่วยประกาศ
ออกทางเครื่องขยายเสียงว่า “เด็กชาย... คุณพ่อมารับแล้ว”
เสียงเจื้อยแจ้วทุกเย็น
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
การมีสภานักเรียน ซึง่ มีอย่างเต็มรูปแบบเป็นครัง้ แรกประมาณ
ปี ๒๕๑๑ ก่อนหน้านัน้ อาจมีประธานนักเรียนในแต่ละรุน่ สภา
นักเรียนได้มาจากการเลือกของนักเรียน สำ�หรับรุ่น ๔ ที่จำ�
กันได้36 สภาประกอบด้วยประธาน รองประธานฝ่ายวิชาการ
รองประธานฝ่ายกิจกรรม เหรัญญิก สาราณียกร และอาจมี
ตำ�แหน่งอื่นอีก หน้าที่ของสภา จะมีบทบาทในงานพิธี ช่วย
อาจารย์ดแู ลนักเรียน เช่นจัดเวรดูแลนักเรียนเวลาเข้าโรงเรียน
และเลิกโรงเรียน และอาจจะมีการริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ แต่บัดนี้
ไม่มีใครจำ�ได้ นอกจากนั้นกรรมการยังมีเหรียญรูปพระเกี้ยว
ติดเสื้อด้วย
36

ประธาน คือ ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม คือ อนิรทุ ธ
ปภาวสิทธิ์ ส่วนรองประธานฝ่ายวิชาการคือ รัชตะ รัชตะนาวิน
ครูใหญ่ใจดี 47

วัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ จึงได้สร้างนักเรียนที่ภาค
ภูมิใจในตนเอง ดังที่นักเรียนเก่าคนหนึ่งสรุปไว้ว่า
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ของเรามีวฒ
ั นธรรมเฉพาะในหลายๆ
เรื่อง เรามีครู อาจารย์ที่เป็นเหมือนๆ กัน คือ ให้เกียรติและ
เคารพในความเป็นมนุษย์ของเด็กๆ ทุกคนใกล้เคียงกัน อาจารย์
ชอบให้เราพูด แสดงความคิดเห็น โดยท่านจะรับฟังด้วยความ
ตั้งใจ ท่านแทบจะไม่เคยใช้คำ�พูดด้านลบที่ทำ�ให้เราต้องเสีย
self เราแทบจะไม่ค่อยได้ยินคำ�พูดด้านลบต่างๆ เช่น โง่ เซ่อ
ไม่ได้เรื่อง หน้าอย่างเธอไม่มีวันทำ�ได้ ...จากอาจารย์ของเรา
เลย การลงโทษส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางด้านบวก เมื่อ
วัฒนธรรมของครูอาจารย์ในโรงเรียนของเราเป็นแบบนี้ เราก็
กลายเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด
กล้าพูด กล้าแสดงออก” 37
“

37 เกียรติวรรณ
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อมาตยกุล รุ่น ๕, เรื่องเล่า.

การศึกษากับการอยู่รอด
วัตถุประสงค์การเรียน ไม่ใช่การท่องจำ� เพือ่ เอาข้อมูลจาก
หนังสือหรือจากอาจารย์ใส่ลงในทีเ่ ก็บความจำ�ในสมองของเด็ก
ไม่ได้หมายความว่าต้องละทิ้งการท่องจำ� แต่ที่สำ�คัญกว่า
คือการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ ทำ�ให้เด็ กเป็นคนที่
กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และรูแ้ หล่งรูว้ ธิ ที จี่ ะหาความรูไ้ ด้ ทัง้ นี้
เป็ น เพราะว่า การเรีย นรู้มิได้จบลงเฉพาะในห้ อ งเรี ยนหรื อ
ในโรงเรียน แต่จะต้องเรียนไปตลอดชีวิต อาจารย์ใหญ่ยํ้าว่า
สังคมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก คนที่จะอยู่รอดได้จะต้องทันต่อ
เหตุการณ์ รู้จักวิธีหาความรู้ มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อ
กว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว โลกเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มี
โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ข้อมูลไม่ได้พรั่งพรูจนท่วมท้นเช่นใน
ปัจจุบัน แต่ว่าโรงเรียนก็ได้พยายามสร้างบรรยากาศ กระตุ้น
ความสนใจของเด็กๆ หลายวิธี
ผมมีความทรงจำ�ว่า อาคารไม้ตึก ๓ ชั้นที่เป็นห้องเรียน
บริเวณบันไดขึ้นลง มีมุมนิทรรศการ/ตู้กระจกที่แสดงสัตว์ป่า
สตัฟฟ์หลายชนิดทำ�ให้เราได้รจู้ กั สัตว์ชนิดต่างๆ ซึง่ เด็กรุน่ ใหม่
ไม่มโี อกาสเห็นเท่าไรนัก และในปี ๑๙๖๙ มียาน Apollo11 ไป
ลงดวงจันทร์ถ่ายทอดไปทั่วโลก โรงเรียนก็อนุญาตให้นำ�ทีวี
ขาวดำ�มาติดตัง้ ประจำ�ห้องให้ นักเรียนได้ตดิ ตามไปพร้อมกัน
อีกทั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอะลิซาเบ็ธที่สอง เสด็จพร้อม
เจ้าชายฟิลปิ ส์ พระสวามี มาเยือนประเทศไทย พวกเราไปเข้า
“
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แถวถวายความเคารพโบกธงเมื่อรถพระที่นั่งเสด็จผ่าน” 38
แต่แหล่งที่สำ�คัญยิ่งในการปลูกฝังการแสวงหาความรู้คือ
ห้องสมุด อาจารย์ใหญ่บอกอาจารย์บรรณารักษ์วา่ “ครูไม่เอา
นะ ห้ อ งเก็ บ หนั ง สื อ คนเฝ้ า หนั ง สื อ ” 39 ดั ง นั้ น อาจารย์
บรรณารักษ์ต้องทำ�งานร่วมกับอาจารย์ที่สอน เพื่อหาหนังสือ
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนเนื้อหาวิชาการและโครงการต่างๆ
รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�เด็กๆ ในการใช้ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เก่ง เด็กอ่อน เด็กพิเศษ ห้องสมุดก็เป็นสถานที่ที่มีโต๊ะเก้าอี้
นัง่ สบาย บรรยากาศชวนเข้า อาจารย์ใหญ่เองท่านก็เป็นผูน้ ำ�
การใช้ห้องสมุด เพราะท่านเป็นคนที่ใช้ห้องสมุดเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางการศึกษามากที่สุด
เรียนจากประสบการณ์
ตามแนวทางของการศึกษาแบบก้าวหน้า การเรียนรู้ไม่
เพียงแต่เรียนจากหนังสือ หรือหลักการทฤษฎี แต่ต้องลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองและเรียนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น วิชา
วิทยาศาสตร์ดูจะมีเรื่องให้ทดลองทฤษฎีมากมาย ตั้งแต่ชั้น
ประถมปลาย ก็มกี ารทดลองต่างๆ เช่น ทำ�ผลึกเกลือ นํา้ ตาล
38 อัชฌา

บุญกระพือ รุ่น ๑๔, เรื่องเล่า.
กี่ชาติฯ, หน้า ๗๒.

39 เกิดกี่ภพ

50  ครูใหญ่ใจดี

ซึง่ คงทำ�ให้เกิดความเข้าใจเรือ่ งผลึกได้บา้ ง แต่เด็กๆ หลายคน
อาจจะชอบชิมนํา้ ตาลมากกว่า และต่อมาอาจารย์ใหญ่สนับสนุน
ให้อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ สร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
๔ สาขา คือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และทั่วไป

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนเริม่ มีชมรมวิทยาศาสตร์ขน้ึ
โดยมี ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์ เป็นประธาน และรัชตะ รัชตะนาวิน
เป็นรองประธาน และได้สง่ นักเรียนเข้าร่วมในงานชุมนุมวิทยา
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ในงาน
มีการให้ความรูแ้ ละการประกวดทางวิทยาศาสตร์หลายประเภท
ปรากฏว่าสาธิตจุฬาฯเข้าไปร่วมปีแรก ก็ประเดิมด้วยการได้
รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการโดยชมรมวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียน และรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ชนั้ มัธยมต้น และประถมปลาย
อีกสองรางวัล ทำ�ให้อาจารย์ปัญญา อุทัยพัฒน์ ที่ปรึกษา
ครูใหญ่ใจดี 51

ชมรมปลื้มมากที่ได้ถ้วยรางวัลปีเดียวถึงสามใบ40 ประธาน
ชมรมวิทยาศาสตร์สาธิตจุฬาฯ ก็ได้กลายเป็นเพือ่ นกับประธาน
คนดังของสวนกุหลาบ คือ ธีรยุทธ บุญมี ผู้นำ�นักศึกษาคน
สำ�คัญช่วงก่อน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ขยันพาไปทัศนศึกษา เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์จริงจากสถานที่จริงภายนอกรั้วโรงเรียนมาก
อาจารย์บางท่านจำ�ได้วา่ สมัยก่อนพาไปแทบทุกเดือน ทัง้ กรม
อุตุนิยมวิทยา ท้องฟ้าจำ�ลอง วัดในกรุงเทพฯ โบราณสถาน
สุโขทัยซึ่งเหมารถไฟกันไปเป็นขบวน แต่ที่พิเศษมากคือ
โรงเรียนพาไปโรงพยาบาลประสาท ไปดูการผ่าตัดสมอง
พวกเราอยูใ่ นห้องกระจก เห็นหมอกรีดกะโหลกเลือดออก เพือ่ น
คนหนึง่ เป็นลมเลย ไม่นกึ ว่าต่อมาเธอจะกลายเป็นคุณหมอ” 41
“

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา
41 ไอศูรย์

อุทัยพัฒน์, สัมภาษณ์.
ไชยศิริ รุ่น ๔, เรื่องเล่า.

52  ครูใหญ่ใจดี

แต่การไปทัศนศึกษา ไม่ใช่การไปเที่ยวชมอย่างเดียว
อาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าท่ามกลางความสนุกตื่นเต้นของเด็กๆ
นั้น อาจารย์ต้องทำ�งานหนักมาก การสร้างประสบการณ์ตรง
ของอาจารย์ใหญ่นนั้ จะต้องมีการเตรียมสามขัน้ ตอน คือ “ขัน้
แรกกำ�หนดว่า จะไปดูอะไรทีไ่ หน เช่นจะไปสุโขทัย เหตุใดจึง
ต้องไปทีน่ นั่ ขัน้ ทีส่ องเมือ่ ไปแล้ว ต้องสังเกตและบันทึกอย่าง
ละเอียด และสามเมื่อกลับมาถึงต้องทำ�รายงานให้ทราบ” 42
กิจกรรมไปแคมป์ที่แหลมฉบัง
ในบรรดากิจกรรมที่เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ�ของนักเรียนจำ�นวนไม่กี่รุ่นที่ได้มี
42 อาจารย์สันทัด

ตัณฑนันท์, สัมภาษณ์.
ครูใหญ่ใจดี 53

โอกาสไปร่วม คือการไปทำ�กิจกรรมฤดูรอ้ น หรือทีเ่ รียกว่าไป
แคมป์ ณ ศูนย์อบรมของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งมี
เรือนพักหลายหลังที่ชายทะเลแหลมฉบัง อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โดยค่ายหนึง่ จะมีนกั เรียนสองชัน้ ปี คือชัน้ ม.ศ.๓
และ ม .ศ . ๔ การจั ด school camp เป็ น สิ่ ง ที่ แ พร่ ห ลายใน
สหรัฐฯ และวัตถุประสงค์น่าจะจัดได้ว่าเป็นไปตามหลักการ
ของการศึกษาแนวก้าวหน้า คือไปเรียนกันในสถานที่ และได้
ความรู้หลายๆ ด้านประกอบกัน ทั้งภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ “เห็นนํ้าขึ้นนํ้าลง ลมบกลมทะเล เด็กบางคน
มาจากลำ�ปางไม่รู้จักว่านํ้าทะเลเค็มเป็นอย่างไรก็จะได้สัมผัส
ของจริงกันคราวนี้” 43 นอกจากนั้นก็ยังมีวิชาสังคม เด็กจะได้
รู้จักการอยู่ด้วยกันเป็นบ้าน ได้เพื่อนใหม่ ช่วยกันเก็บกวาด
ทำ�ความสะอาดบ้าน มีวชิ าดนตรี เต้นรำ� รำ�วง เล่นละคร การ
แสดง กีฬา ฯลฯ เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นประจักษ์พยานได้ว่า
การไปแคมป์ ส ร้ า งประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ทั้ ง ความรู้ แ ละความ
สนุกสนานตื่นเต้นระทึกใจครบทุกรส จำ�ได้ไม่ลืมอย่างไรบ้าง
เพลงปลุกยามเช้าตรู่
เขาแบ่งให้พักเป็นบ้านๆ ... ตอนเช้าจะมีกลุ่มหนุ่มมาเดิน
แหกปากปลุกตามบ้านด้วยเพลงว่า...
“

43 อาจารย์สันทัด

54  ครูใหญ่ใจดี

ตัณฑนันท์, สัมภาษณ์.

แสงทองจะสาดส่องฟ้า น้องยาอย่านอนตื่นสาย น้องคง
นอนหลับสบาย ฝันถึงพีช่ ายใช่ไหม พีย่ ามาปลุกน้องยา เพือ่
มายืมแปรงสีฟัน (ออกเสียงว่าซี๊ฟัน) รอนแรมมาตั้งเจ็ดวัน
แปรงสีฟันพี่ลืมเอาติดมา แปรงสีฟันพี่ลืมเอาติดมา!
ไปค่ายแหลมฉบัง มีการแข่งกีฬา กีฬาในนาํ้ อย่างหนึง่ คือ
แข่งดำ�นํ้าทน แบบเอามือบีบจมูกแล้วก็ย่อตัวลงให้นํ้ามิดหัว
ใครโผล่หลังสุดก็ชนะไป กีฬาบนบก อย่างหนึง่ ก็มกี ระโดดสูง
(ข้ามไม้กั้น) จำ�ได้ว่าลงแข่งและโดดชนะณิฏฐารัตน์ (จ๋า) ด้วย
กลัวแพ้นะตอนนั้น เพราะจ๋าหุ่นปราดเปรียวเป็นนักกีฬา ได้
เหรียญมาอันหนึง่ คิดว่าทำ�จากริบบิน้ ห้อยด้วยเหรียญบาท ที่
จำ�ได้เพราะทำ�ให้รจู้ กั และเข้าใจความรูส้ กึ ของการได้ชยั ชนะว่า
เป็นอย่างไร!” 44
ผู้จุดคบเพลิง
เรื่องที่ผมได้สัมผัสส่วนตัวเมื่อครั้งโรงเรียนจัดให้มีการจัด
แคมป์ภาคฤดูร้อน เริ่มต้นจากนักเรียนรุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔
เป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๙ ครั้งนั้นผมเรียนอยู่ ม.ศ. ๓ ได้ไป
ร่วมกิจกรรมกับรุน่ พีแ่ ละเพือ่ นๆ ทีศ่ นู ย์อบรมกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แหลมฉบัง ชลบุรี ความรู้สึกที่สัมผัสได้
คือการที่ท่านอาจารย์ใหญ่อยากจะให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกัน
“

44 ลักษณา

ทรัพย์สาคร รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
ครูใหญ่ใจดี 55

ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ
แต่เหตุการณ์จัดแคมป์ภาคฤดูร้อนในปี ๒๕๑๐ เมื่อครั้ง
เลื่อนขึ้นเรียนชั้น ม.ศ. ๔ แล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่
เห็นด้วย ผมก็ไม่ได้ขัดใจอะไร แต่ทราบว่าท่านอาจารย์ได้
ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ให้อนุญาตให้ผมไปร่วมกิจกรรมกับเพือ่ นๆ
ได้ ไม่เช่นนั้นผมก็จะเป็นนักเรียนคนเดียวในรุ่นที่ไม่ได้ร่วม
กิจกรรม และดูสิวันที่แข่งกีฬาสีกัน อาจารย์ศิลปชัยเรียกให้
ผมเป็นผู้นำ�คบเพลิงไปจุดเริ่มพิธีกีฬาสี ทั้งที่ผมไม่ได้มีสรีระ
เป็นนักกีฬาเหมือนเพื่อนๆ คนอื่นเลย
ทัง้ หมดนีไ้ ม่อาจเปรียบเทียบได้กบั ความเมตตาเอาใจใส่ลกู
ศิษย์ทุกๆ คนของท่านอาจารย์ที่ใหญ่พวกเราได้รับระหว่างที่
เรียนอยู่สาธิตจุฬาฯ ” 45
การตัดสินใจของอาจารย์ใหญ่
ตอนไปค่ า ยแหลมฉบั ง ปี แรก มี เรื่ อ งที่ น่ า ชื่ น ชมท่ า น
อาจารย์อบุ ลมากๆ ระหว่างทีพ่ วกเรากำ�ลังจะออกเดินทาง ผม
ขึ้นไปนั่งรอบนรถบัส ที่จอดบนถนนพญาไทหน้าโรงเรียน
สาธิตประถม ได้ยินเสียงดังปังข้างรถที่นั่ง ปรากฏว่ารถเมล์
สาย ๒๕ ท่าช้าง-ปากนํ้าชนสุพจน์ วานิชพงษ์ อาการหนัก
“

45 รณยุทธ

จิตรดอน รุ่น ๔, เรื่องเล่า.

56  ครูใหญ่ใจดี

มากไม่ได้สติ ได้ถกู นำ�ส่งโรงพยาบาลตำ�รวจ และก็ยงั ไม่ได้สติ
อีกหลายวัน ต้องผ่าสมอง กะโหลกศีรษะเปิด หายไปสักครึ่ง
ฝ่ามือ พวกเราเสียใจและตกใจกันมาก หลายคนนึกว่าคงไม่ได้
ไปแคมป์กันแล้ว แต่ด้วยการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและถูกต้อง
ของอาจารย์ใหญ่ พวกเราก็ได้ไปแคมป์กนั เป็นช่วงเวลาทีส่ นุก
ทีส่ ดุ ในชีวติ ของพวกเรา อาจารย์ได้มอบหมายให้อาจารย์ทา่ น
หนึ่งคอยติดตามอาการของสุพจน์แล้วรายงานให้ทราบทุกวัน
และให้พวกเราสวดมนต์ภาวนาให้สุพจน์หายเป็นปกติทุกคืน
คิดย้อนหลังไปก็นา่ ชืน่ ชมในความกล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ
ของอาจารย์ ทีพ่ าพวกเราไปไม่วา่ ไปสุโขทัย ขึน้ รถไฟไปทัง้ คืน
ตอนนัน้ ยังเป็นเด็กๆ อยู่ และการไปแคมป์ ทำ�ให้เรามีประสบ
การณ์ และความผูกพัน กันจนกระทัง่ ทุกวันนี้ สมัยนีก้ ย็ งั ไม่มี
ใครกล้าทำ�อย่างอาจารย์” 46
ภารกิจนักดนตรี
น่าจะเป็นช่วงเวลาทีอ่ ยู่ ม.ศ.๓ ในความทรงจำ�ของข้าพเจ้า
หยุดเทอมปีนนั้ โรงเรียนจัดไปเทีย่ วทัศนศึกษากันทีบ่ างละมุง
“

แม่เตรียมเสื้อผ้าให้สำ�หรับเดินทางเพราะไปหลายวัน ใน
นั้นมีเสื้อที่แม่ตัดเย็บให้ด้วยตัวเองด้วย เป็นเสื้อใหม่ลวดลาย
ตาหมากรุกสีนาํ้ เงินสลับขาว ทัศนศึกษาครัง้ นัน้ ข้าพเจ้ามีภาระ
46 พงศธร

บัวทรัพย์ รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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หน้าทีพ่ เิ ศษอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งทำ�กับเพือ่ นอีก 2 คน เมือ่ พักอยู่
ที่บางละมุงทุกวัน
ภารกิจนั้นคือการเป่าแตรหน้าเสาธงตอนเช้า (จำ�ไม่ได้ว่า
ตอนเย็นเป่าด้วยหรือเปล่า)
กิจกรรมหลักๆ ระหว่างอยูท่ นี่ นั่ ก็มเี ดินทางไกลกันไปเกาะ
นีแ่ หละ ช่วงเวลาดินเนอร์มอื้ คํา่ ก็มสี งั สรรค์ มีดนตรี เต้นรำ� มี
การแสดง ซึ่งแต่ละกลุ่มที่แยกกันอยู่ตามเรือนพักจะคิดและ
เตรียมมาแสดงให้พวกเราได้ชมกัน” 47
ระทึกใจกลางทะเล
กิจกรรมไปเกาะ ใช้เรือตังเกของชาวประมงหลายลำ� อาจ
จะประมาณ ๕ ลำ� โดยมีเรือตำ�รวจนา้ํ แล่นนำ�ให้ทง้ั ขาไปขากลับ
“

ทีจ่ �ำ ได้และจำ�ติดตามาจนทุกวันนีค้ อื ตอนขากลับจากเกาะ
ล้าน ทะเลเริม่ มีลมแรง คลืน่ แรงและสูง ดูเหมือนจะต้องมีการ
ตัดสินใจว่าเราควรเข้าไปหลบลมพายุอยู่ด้านหลังเกาะรอให้
คลื่นลมสงบก่อน จึงค่อยเดินทางกลับ ซึ่งไม่รู้ว่าต้องรอนาน
แค่ไหน ท้องฟ้าก็เย็นมากแล้ว หรืออีกทางคือรีบนำ�ขบวนเรือ
กลับฝั่งทันที ก่อนที่พายุอาจจะรุนแรงขึ้น ยาวนานขึ้น
47 ศักดิเดชน์

พิทักษ์ชาติ รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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กัปตันเรือประมง (ตังเก) มัน่ ใจว่าสามารถนำ�เรือกลับเข้าฝัง่
ได้ปลอดภัย ถ้ารีบไปตอนนี้ เพียงแต่เรือจะโยนตัวและโคลง
เคลงมาก เมื่อปะทะคลื่นไปตลอดทาง
ในทีส่ ดุ อาจารย์อบุ ล ท่านน่าจะมัน่ ใจในประสบการณ์และ
ฝีมือของกัปตันเรือตังเก ท่านจึงตัดสินใจว่าเราจะเดินทางฝ่า
คลืน่ กลับเข้าฝัง่ กันทันที โดยทีท่ กุ คนทัง้ อาจารย์ ทัง้ ลูกศิษย์ที่
อยู่บนเรือแต่ละลำ�ต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งของกัปตันเรืออย่าง
เคร่งครัด
ครูใหญ่ใจดี 59

ทุกคนบนเรือต้องนัง่ อยูก่ บั ที่ หาทีย่ ดึ จับให้มน่ั คงตลอดเวลา
ห้ามลุก ห้ามยืน ห้ามขยับ...
แล้วพวกเราทุกคนก็ออกเดินทาง ฝ่าคลืน่ ฝ่าลมพายุ โคลง
เคลงไปกับเรือ ถูกเหวี่ยงกระแทกและเปียกโชกไปตลอดทาง
เมือ่ เรือมุดคลืน่ สูงทีก่ ระแทกเข้ามา ข้าพเจ้ากับอีกสองสามคน
เกาะเสากระโดงหน้าบริเวณหัวเรือ ทัง้ เปียกทัง้ หนาว แต่แปลก
ที่กลับไม่ได้รู้สึกกลัวเลย
คลืน่ ลูกแล้วลูกเล่าปะทะหัวเรือ เราหายเข้าไปใต้คลืน่ ๒–๓
วินาที แล้วเรือก็ขน้ึ บนหลังคลืน่ เกิดขึน้ ซํา้ แล้วซํา้ อีก ไม่รวู้ า่ นาน
แค่ไหน กว่าที่ขบวนเรือจะเข้าใกล้ชายฝั่ง คลื่นลมเริ่มสงบลง
ในทีส่ ดุ เรือทุกลำ� และคนทุกคนบนเรือก็ปลอดภัยกลับเข้า
ฝั่ง จำ�ไม่ได้ว่ามีใครเมาเรือบ้างหรือเปล่า และจำ�ไม่ได้เช่นกัน
ว่าข้าพเจ้าใส่เสือ้ ตัวทีแ่ ม่ตดั ให้ไปเทีย่ วเกาะในวันนัน้ หรือเปล่า
คนแก่ เพื่อนเก่า ความทรงจำ�เก่าแก่ยังยั่งยืน แม้บาง
ท่อนจะเลือนจาง แต่เมือ่ พวกเราช่วยกันขัดเกลา มันก็จะกลับ
มาสดใสแจ่มชัดต่อไปอีกนานแสนนาน...คิดถึงอาจารย์อุบล
ครับ” 48
48 ศักดิเดชน์

พิทักษ์ชาติ รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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เหตุการณ์นี้ น่าจะแสดงภาวะความเป็นผู้นำ�ของอาจารย์
ใหญ่อย่างชัดเจน การพาเด็กลงเรือไปเกาะ เป็นความรับผิดชอบ
และภาระหนักยิง่ แต่อาจารย์ตดั สินใจอย่างเด็ดเดีย่ วโดยอาศัย
ความเชีย่ วชาญของชาวเรือทีม่ ชี วี ติ อยูก่ บั ทะเลและรูจ้ กั ทะเลดี
และอาจารย์ต้องมีความมั่นใจในทีมอาจารย์ประจำ�ลำ�เรือ ว่า
จะดูแลทีน่ กั เรียนอยูใ่ นความสงบได้ จนเรารอดพ้นมาได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นประสบการณ์ระทึกใจที่ไม่มีใครลืม
เมื่อนักเรียนสาธิตหวนระลึกถึงการไปแคมป์ สิ่งที่อยู่ใน
ความทรงจำ�คือความซาบซึง้ ในวิสยั ทัศน์ของอาจารย์ใหญ่ ว่า
โรงเรียนไม่ได้ให้เพียงการเรียนการสอน แต่ให้ความเป็นคน
แก่ลกู ศิษย์ ทำ�ให้เรารูจ้ กั การให้ ความเอือ้ อาทร และรักกัน ไม่
เฉพาะในห้องเดียวกัน แต่ขา้ มห้องข้ามรุน่ รวมถึงอาจารย์ดว้ ย
ครูใหญ่ใจดี 61

เราได้กินนอนบ้านเดียวกัน ทำ�กิจกรรมด้วยกัน สนุกสนาน
ผจญภัยและระทึกใจด้วยกัน ส่วนอาจารย์ใหญ่นนั้ ท่านอยูด่ ว้ ย
ตลอดและร่วมทำ�กิจกรรมด้วยทุกอย่างทั้งเล่นกีฬา เดินทาง
ไกล ชมการแสดง รำ�วง เป็นบรรยากาศที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็อด
ยิ้มอย่างมีความสุขไม่ได้
เฟ้นหาอาจารย์เก่ง
แม้อาจารย์ใหญ่จะไม่อยากได้เด็กที่โตแต่หัว แต่อาจารย์
ก็ไม่ได้ทงิ้ เนือ้ หาวิชาการเลย ตรงกันข้ามอาจารย์พยายามเฟ้น
หาอาจารย์เก่งๆ ทัง้ อาจารย์ทมี่ คี วามชำ�นาญเฉพาะด้าน และ
รับนิสิตคณะครุศาสตร์ที่มีศักยภาพเป็นครูที่ดีมาสอนนักเรียน
สาธิต นักเรียนรุ่นแรกๆ จำ�ได้ว่าเราได้ปรมาจารย์ทางภาษา
ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาหลายท่าน เช่นทางด้านดนตรีไทย เรา
ได้เรียนกับคุณหญิงชิน้ ศิลปบรรเลง และอาจารย์บรรเลง น้อง
สาวของท่าน ต่อมาก็ได้อาจารย์โกวิท และอาจารย์อรวรรณ
ขันธศิริ มาสอนดนตรีไทย จนสามารถตั้งวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนได้ ส่วนอาจารย์ทสี่ อนศิลปะนัน้ มีหลายท่าน แต่ทา่ น
ที่สอนรุ่นแรกหลายปีคือ อาจารย์เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ ซึ่ง
เป็นศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี แห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอีกหลายต่อหลายท่านไม่สามารถออกนามได้
ครบหมด
62  ครูใหญ่ใจดี
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อาจารย์ใหญ่ได้ให้แนวทางการสอนบางวิชาไว้อย่างน่า
สนใจ เช่นมีคนจำ�ได้วา่ วิชาศิลปะนัน้ อาจารย์ใหญ่บอกอาจารย์
เปรือ่ งเพียงว่า สอนอะไรหรืออย่างไรก็ได้ แต่ให้นกั เรียนสาธิต
มีรสนิยมทางศิลปะที่ดี49 อาจารย์เปรื่องจึงไม่เคยสอนศิลปะ
แบบที่วาดภาพบนกระดานดำ�แล้วให้เด็กวาดตามให้เหมือน
เลย แต่อาจารย์ให้ลองวาดของแปลกๆ หลายอย่าง เช่นวาด
ภาพอะไรก็ได้แต่ให้ความรูส้ กึ ว่าเป็นหน้าฝน วาดความประทับ
ใจดอกผักตบชวาในบึง ออกแบบรองเท้า หรือจินตนาการสัตว์
ประหลาด และบ้านในยุคอนาคต อาจารย์ช่างอุตส่าห์ไปหา
โจทย์แปลกๆ มาได้ทกุ อาทิตย์ เด็กบางคนชอบมาก เพราะอยู่
โรงเรียนเก่าถูกครูตำ�หนิวา่ วิชาวาดเขียนไม่ได้เรือ่ งเลย แต่มา
เรียนกับอาจารย์เปรือ่ งกลับได้รบั คำ�ชม กลายเป็นคนรักศิลปะ
ขึน้ มาได้ แต่บางคนก็ไม่คอ่ ยสนุกเท่าไหร่ “เท่าทีจ่ �ำ ได้ อาจารย์
เคยให้จับคู่กันแต่นั่งตรงกันข้ามกัน แล้ววาดใบหน้าของกัน
และกัน ฉันวาดคนตรงหน้าฉันออกมาเหมือน จนอาจารย์ชม
แต่ขอโทษคนที่วาดหน้าฉันน่ะ อย่าให้เซด! ขอไม่บอกชื่อว่า
ใครแล้วกันนะ”50 แล้วเธอก็เติบโตมาเป็นสุภาพสตรีทมี่ รี สนิยม
ทางศิลปะสูงมาก

49 ธเนตร

วุฒิกุล

นรภูมพิ ภิ ชั น์ รุน่ ๔ เล่าว่าได้ฟงั มาจาก อาจารย์ลาวัณย์ วิทยา

50 ลักษณา

ทรัพย์สาคร รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
ครูใหญ่ใจดี 69

ความอุตสาหะของอาจารย์ใหญ่ในการหาอาจารย์มาสอน
นั้นบรรยายได้ไม่หมด นักเรียนสาธิตจะจำ�อาจารย์วิทยา
ศาสตร์ทเ่ี ป็นคูห่ กู นั สองท่านได้ คือ อาจารย์ปญ
ั ญา กับอาจารย์
51
อรรถสทิ ธิ์ สองท่านนีเ้ คยเป็นนิสติ มาฝึกสอนทีโ่ รงเรียนสาธิต
จุฬาฯ และคงเป็นที่ประทับใจของอาจารย์ใหญ่ เมื่อเรียนจบ
ทัง้ สองท่านไปสอบติดได้งานสอนทีอ่ นื่ อาจารย์ใหญ่ยงั เชิญให้
กลับมาสอนทีส่ าธิต พร้อมทัง้ ช่วยเจรจากับหน่วยงานเจ้าสังกัด
ให้ยอมย้ายมาได้
ในยุคนั้นโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอสิ ระ
กว่าในปัจจุบนั สามารถพัฒนาหลักสูตรของตนเอง ไม่จำ�เป็น
ต้องใช้หลักสูตรหรือตำ�ราที่กระทรวงกำ�หนดให้ใช้ อาจารย์ที่
ดูแลห้องสมุดเล่าว่า52 ทุกปีจะต้องเอาหนังสือตำ�ราของสำ�นัก
พิมพ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อดูว่าเล่มไหนคุณภาพดี
หรือเหมาะทีจ่ ะใช้มากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการสร้างเอกสาร
ประกอบโดยอาจารย์ที่สอนเองอีกด้วย

51

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปญ
ั ญา อุทยั พัฒน์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์
สมรรถการอักษรกิจ
52 รองศาสตราจารย์มัลลิกา ตัณฑนันทน์, สัมภาษณ์.
70  ครูใหญ่ใจดี

เกียรติยศทางวิชาการ
ความสำ�เร็จของโรงเรียน โดยทั่วไปมักจะวัดกันด้วยสถิติ
นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงของประเทศ สอบชิงทุนไปต่าง
ประเทศได้ และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในด้านนีแ้ ม้โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ จะไม่ได้เน้นรับเฉพาะเด็กหัวกะทิ แต่ผลการสอบ
ของนักเรียนทีจ่ บมัธยมปลาย ก็ไม่ได้นอ้ ยหน้าโรงเรียนอืน่ เลย
ในยุคของอาจารย์ใหญ่ นักเรียนสาธิตจุฬาฯสามารถสอบ
ชิงทุนเล่าเรียนหลวงอยูห่ ลายคน ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์ รุน่ ๔
เป็ น นั ก เรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ คนแรกที่ ไ ด้ ทุ น เล่ า เรี ย นหลวงใน
ปี ๒๕๑๒ หลังจากนั้นติดตามมาด้วย โฉลก ปึงตระกูล และ
งามมาศ สุวรรณทัต รุน่ ๕ ได้รบั ทุนพร้อมกันสองคน ปกรณ์
วิชยานนท์ รุน่ ๗ (จบมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
เลอสรร ธนสุกาญจน์ รุ่น ๘ และเจษฎา คีรีรัฐนิคม รุ่น ๑๑
ส่วนทุนรัฐบาลหรือที่เรียกกันติดปากว่า ทุน ก.พ. นั้น มีผู้
ที่ได้รับทุนอีกหลายคนและหลายรุ่น
ทัง้ นีย้ งั ไม่นบั ผูม้ ชี อื่ เสียงในวงการต่างๆ ทีเ่ ป็นผลผลิตของ
สาธิตจุฬาฯ ในยุคแรก ซึ่งโรงเรียนได้รวบรวมรายชื่อไว้ใน
หนังสือ ๓๖ ปี สาธิตจุฬาฯ 53 ได้แก่
53 ๓๖

ปี สาธิตจุฬาฯ, หน้า ๙๓–๑๓๗.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา ใบหยก รุ่น ๒
ชลชินีพันธุ์ (ปทุมานนท์) ชีรานนท์ รุ่น ๒ นักการทูต
อนุชา โมกขะเวส รุ่น ๓ นักปกครองที่มีผลงานดีเด่น
ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รุ่น ๓ นักธุรกิจผู้ตอบแทนสังคม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รั ช ตะ รั ช ตะนาวิ น รุ่ น ๔
ศาสตราจารย์คนแรกของโรงเรียน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดร.จิรนิติ หะวานนท์ รุ่น ๖ ผู้พิพากษา
นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร รุน่ ๗ สัตวแพทย์ดเี ด่น
ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ รุ่น ๗ นักธุรกิจ
จุฑา ติงศภัทิย์ รุ่น ๗ นักกีฬา และผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล
ทีมชาติไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ม .ร .ว .สุ ริ ย วุ ฒิ สุ ข สวั ส ดิ์ รุ่ น ๘
นักประวัติศาสตร์ศิลปะ
ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ รุ่น ๘ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่า
มหัศจรรย์
นายแพทย์ประวิ อํ่าพันธุ์ รุ่น ๙ แพทย์ดีเด่นในชนบท
จุฬารัตน์ (นิรัติศยกุล) เสรีเชษฐพงษ์ รุ่น ๑๒ นักสื่อสาร
มวลชน
อรุณ ภาวิไล รุ่น ๑๖ นักแสดง
นายแพทย์ รั ง สฤษฎ์ กาญจนะวนิ ช รุ่ น ๑๘ แพทย์ ผู้
อนุรักษ์ธรรมชาติ
แต่นอกจากรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือแล้ว ยังมีนักเรียน
72  ครูใหญ่ใจดี
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สาธิตทีโ่ ด่งดังอีกมาก เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ
ชั้นสูง และนักการเมืองหลายคน เช่น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ พลอากาศเอก สุกำ�พล สุวรรณทัต
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย เป็นต้น
รายชือ่ นักเรียนสาธิตทีป่ ระสบความสำ�เร็จ ทำ�คุณประโยชน์
ด้านต่างๆ ให้สงั คมทีก่ ล่าวไปข้างต้น คงจะไม่ครบถ้วนแน่นอน
มีอีกหลายต่อหลายคนที่แม้ไม่ได้รับการจารึกไว้ในที่นี้ ก็ย่อม
จะได้รบั การจารึกไว้ในหัวใจของคนทีไ่ ด้รบั ความสุขและมีชวี ติ
ทีด่ ขี น้ึ จากผลงานของลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่ การเอ่ยเพียงบางชือ่
ก็มิได้มีเจตนาจะโอ้อวดยกยอเฉพาะบางคน แต่ยกเป็นเพียง
ตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ชื่นชมร่วมกันว่า นํ้าพักนํ้าแรงของ
ท่านอาจารย์อุบล ได้หล่อเลี้ยงให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆ ชาวสาธิต
เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้อื่น สมดังเจตนารมณ์ของ
อาจารย์ใหญ่ที่ว่า นักเรียนสาธิตต้องเรียนเพื่อคนอื่น

74  ครูใหญ่ใจดี

๓
กัลยาณมิตรของศิษย์และ
เพื่อนร่วมงาน

สถานศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนสาธิตนั้น ต้องทำ�หน้าที่
หลายด้าน นอกจากจะให้การศึกษาอบรมเยาวชนแล้ว ยังเป็น
ห้องทดลองการวิจัยทางการศึกษา เป็นแหล่งสำ�หรับให้นิสิต
ครุศาสตร์ศึกษา สังเกต และฝึกสอน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้
ใหม่ๆ ให้แก่โรงเรียนอืน่ ด้วย ภารกิจหลายด้านนี้ จะทำ�ได้กต็ อ่
เมือ่ มีกำ�ลังของคณาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีทศั นคติสอดคล้องกับ
ปรัชญาของโรงเรียน และมีไฟแรง
เมือ่ อาจารย์ใหญ่เริม่ มารับหน้าทีใ่ น พ.ศ. ๒๕๐๓ มีอาจารย์
ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ ๒๕ ท่าน เมื่อท่านย้ายไปใน พ.ศ.
๒๕๑๒ จำ�นวนอาจารย์เพิม่ ขึน้ เป็นประมาณเกือบ ๒๐๐ ท่าน54
นอกจากนั้นท่านอาจารย์อุบล ทำ�หน้าที่อาจารย์ใหญ่อยู่ ๙ ปี
เต็ม ต่อเนือ่ งยาวนานทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของโรงเรียน ช่วง
54 ๓๖

ปี สาธิตจุฬาฯ, หน้า ๑๔๓–๑๕๐.
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เวลานี้จึงสำ�คัญมากในการลงหลักปักฐาน สร้างคน สร้างงาน
และวางรากฐานการปฏิบตั งิ านจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชาว
สาธิต
ความสำ�เร็จในการทำ�ให้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ก้าวหน้า ให้
คุณูปการต่างต่อวงการศึกษา เป็นผลงานที่อาจารย์ใหญ่มิได้
ทำ�เพี ย งผู้ เ ดี ย ว ท่ า นเปรี ย บเสมื อ นแม่ ทั พ ใหญ่ ที่ จ ะต้ อ งมี
แม่ทัพนายกองเป็นกำ�ลังสำ�คัญ อาจารย์ใหญ่สรุปไว้ว่าความ
สำ�เร็จของโรงเรียนเกิดมาจาก “บรรดาคณาจารย์ในโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ในขณะนั้น ที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้กำ�ลังใจ ให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ทำ�งานไม่เหน็ดเหนือ่ ย
ไม่รวู้ นั เวลา ไม่ค�ำ นึงถึงกลางวันหรือกลางคืน ทำ�งานกันด้วย
ใจรัก มีอุดมคติ ได้พานาวาสาธิตจุฬาฯไปสู่จุดหมายอย่าง
งดงาม และอย่างน่าปลื้มปิต”ิ 55
อาจารย์ใหญ่พานาวาสาธิตแล่นสูป่ ลายทาง ด้วยความเป็น
ครูและกัลยาณมิตรของทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ผู้ร่วมงาน
นักเรียน ผูป้ กครอง และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญ
เติบโตก้าวหน้าของโรงเรียน ภาค ๓ นี้จึงเป็นการเสนอภาพ
ชีวิตประจำ�วันของการทำ�งานของท่าน จากคำ�สัมภาษณ์ของ
อาจารย์ใหญ่ ความทรงจำ�และความประทับใจของคณาจารย์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
55 อุบล

๒๕ ปี, ไม่มีเลขหน้า.
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ลมหายใจแม่ มีแต่งาน..งาน...งาน
อาจารย์ใหญ่ทำ�งานหนัก ทุ่มเทขนาดไหน เห็นได้จาก
บันทึกที่ลูกๆ ของอาจารย์เขียนถึงท่านว่า ท่านออกจากบ้าน
ไปทำ�งานแต่เช้า กลับถึงบ้านดึกทุกวัน ชีวติ หายใจเข้าออกเป็น
งานอย่างเดียว อาหารประจำ�วันทุกวันของท่าน คือก๋วยเตีย๋ ว
ราดหน้ากับโอเลีย้ ง ซึง่ หลายคนจำ�ได้วา่ กว่าจะได้รบั ประทาน
เส้นก๋วยเตี๋ยวก็อืดหมด นํ้าแข็งในโอเลี้ยงก็ละลายเหลือแต่นํ้า
ใสๆ อยู่ด้านบน ลูกทั้งสี่คนของท่านเขียนว่า
เราทั้งสี่เกิดมาได้ชื่อว่าเป็นลูกอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันแรก
ทีเ่ กิด แม่จะเอาเราไปไว้ในโรงเรียนทีแ่ ม่เป็นอาจารย์ใหญ่เสมอ
เหมือนเป็นตัวประกันในการทำ�งาน พวกเราจะอยู่กันอย่าง
เงียบกริบ ไม่มกี ารแสดงตัว เพราะเราทัง้ สีค่ นได้รบั สิทธิพเิ ศษ
จากการเป็นลูกอาจารย์ใหญ่คอื ถ้าทำ�ผิดจะถูกลงโทษมากกว่า
คนอืน่ ถูกดุมากกว่าคนอืน่ โดนทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียนในฐานะ
ทีท่ �ำ ให้แม่เสียชือ่ ... แม่เลีย้ งเราทัง้ สีใ่ ห้แข็งแกร่งช่วยตัวเองได้
แม่บอกว่าแม่ตอ้ งเอาเวลาไปช่วยลูกคนอืน่ อีกหลายคน ฉะนัน้
เธอทั้งสี่คนอย่าสร้างปัญหา” 56
“

56

เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ, หน้า ๔๕.
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หัวผักกาดขาว” ไม่ใช่ “หัวไชเท้า”

“

อาจารย์ใหญ่ดูแลการสอนของอาจารย์แต่ละท่านอย่าง
ใกล้ชิด อาจารย์ท่านหนึ่งสรุปไว้ว่า
เมือ่ คิดถึง ‘ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ’ สามารถ
นิยามได้ว่า ‘ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต’ ในที่ทำ�งานอาจารย์
ทำ�งานอย่างมุมานะ สนใจทุกรายละเอียด แก้ปัญหาจริงจัง
จนกว่าจะลุล่วง แน่นอน บุคลากรที่ร่วมงานกับอาจารย์ก็ต้อง
‘สู้งาน’ และเก่งงานด้วย ไม่มีใครบ่นหรือท้อถอย ทั้งนี้เพราะ
อาจารย์อบุ ลสนใจใกล้ชดิ กับลูกน้องทุกคน สัง่ สอนการดำ�เนิน
ชีวิตไปด้วย จึงเกิดความผูกพันกันมากทั้งในกลุ่มคณาจารย์
และนักเรียนสาธิต” 57
“

ท่านอาจารย์อบุ ล เรียงสุวรรณ เป็นคนขยันมีความมุง่ มัน่
และรักลูกน้อง พวกเราจะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้ท่าน เรา
ทำ�งานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เวลาประชุมท่านทำ�ให้
เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อ ผู้ปกครองของพวกเราก็ต้องคอย
กันอย่างอดทนเพราะเราไม่ยอมออกจากห้องประชุมจนกว่าจะ
ได้ฟังเรื่องเล่าของท่านจนจบ” 58
“

57 ศาสตราจารย์สุมน
58 อาจารย์กิติยวดี
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อมรวิวัฒน์, เรื่องเล่า.
ณ ถลาง, เรื่องเล่า.

เรื่องที่นิรมลจำ�ได้ไม่ลืมคือตอนนิรมลเป็นครูประจำ�ชั้น
ประถม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๔ สมัยนั้นอาจารย์ใหญ่ตรวจสมุดบันทึก
การสอนของอาจารย์ทุกคน นิรมลสอนเรื่องผักสวนครัวและ
มีชื่อผักให้เด็กรูจ้ ักหลายอย่าง อาจารย์ใหญ่แก้ชื่อ ‘หัวไชเท้า’
เป็น ‘หัวผักกาดขาว’ นิรมล ไม่ลืมเลย ต่อมาจึงไม่เขียน ‘หัว
ไชเท้า’ แต่เขียน ‘หัวผักกาดขาว’ ทุกครั้ง” 59
“

ประชุมวันเสาร์
ในช่วงที่อาจารย์อุบลมาเป็นอาจารย์ใหญ่สาธิตจุฬาฯ นั้น
ท่านมีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูง ขณะนั้นน่าจะเป็นอาจารย์ท่าน
เดี ยวในคณะครุศ าสตร์ที่เรีย น และมีป ระสบการณ์ การทำ�
โรงเรียนสาธิตโดยตรง ท่านจึงเป็นทัง้ ผูน้ ำ�และครูของอาจารย์
ท่านอื่นๆ ในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพิ่งจะเรียนจบและเริ่ม
ทำ�งาน อาจารย์บางท่านจึงรูส้ กึ ว่า “เป็นลูกศิษย์ดว้ ย เป็นผูใ้ ต้
บังคับบัญชาด้วย อาจารย์ให้ความรู้เยอะมาก” 60 และรู้สึกว่า
61
“เชื่อมั่น ไม่กังวล อาจารย์อุบลแก้ปัญหาได้”

59 รองศาสตราจารย์นิรมล

สวัสดิบุตร, เรื่องเล่า.
รองศาสตราจารย์วิระวรรณ อามระดิษฐ์, สัมภาษณ์.
61 รองศาสตราจารย์วิระวรรณ อามระดิษฐ์, สัมภาษณ์.
60

ครูใหญ่ใจดี 79

อาจารย์ใหญ่พยายามเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั
อาจารย์ เริ่มด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ
มาบรรยายเรื่องโรงเรียนสาธิต62 แต่มาตรการที่สำ�คัญที่สุดที่
ท่านใช้อย่างต่อเนือ่ ง และอาจารย์ยคุ แรกทุกท่านจำ�ได้ คือการ
ประชุมทุกวันเสาร์ อาจารย์สาธิตทำ�งานเต็มวันตัง้ แต่จนั ทร์ถงึ
ศุกร์ และมาประชุมวันเสาร์ดว้ ยอีกครึง่ วัน เป็นเวลาทีอ่ าจารย์
ใหญ่จะให้ข้อมูลใหม่ๆ ทางการศึกษา ให้ความรู้และความคิด
เรือ่ งการจัดการด้านต่างๆ ในโรงเรียน รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้
ช่วยกันทำ�ให้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็นห้องทดลองทางการ
ศึกษา และเป็นโรงเรียนตัวอย่างอย่างแท้จริง
อาจารย์ใหญ่ยาํ้ ว่า “เราประชุมกันทุกๆ วันเสาร์ เราไม่เคย
เหน็ดเคยเหนือ่ ย เพราะปัญหาของเด็กรอช้าไม่ได้ เด็กเรียนรู้
ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกวินาที ครูอาจารย์ก็ต้องกระฉับกระเฉง
ว่องไว ให้ทันท่วงที” 63
การประชุมวันเสาร์จึงคล้ายๆ กับชั้นเรียนพิเศษสำ�หรับ
อาจารย์ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการประชุมอาจารย์ ซึ่งไม่ใคร่มี
เวลาหารือกันระหว่างสัปดาห์ การประชุมทุกวันหยุดทำ�ได้
เข้มข้นในยุคทีอ่ าจารย์หนุม่ สาวทัง้ หลายมีไฟแรง รูส้ กึ สนุกกับ
งาน บางท่านเล่าว่า การทำ�งานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ “เป็น
62 เกิดกี่ภพ
63

กี่ชาติฯ, หน้า ๔๔.
อุบล ๒๕ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
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ความสนุกอย่างยิ่ง เพราะว่าได้ทดลองใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รํ่า
เรียนมาอย่างเต็มที”่ 64 ประกอบกับเมือ่ ยังไม่มภี าระครอบครัว
ไม่มลี กู ทุกคนจึงสามารถทุม่ เทได้อย่างสุดกำ�ลัง และไม่รสู้ กึ ว่า
เหนือ่ ย “ไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าควรจะได้พกั เพราะเห็นว่าอาจารย์
อุบลท่านก็ทำ�เหมือนกันด้วย” 65 นี่จึงเป็นบรรยากาศของยุค
บุกเบิกขององค์กร ซึง่ มักมีลกั ษณะคึกคักและเข้มข้นเป็นพิเศษ
ยากที่จะทำ�ได้เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นและบุคคลากรมีอายุมากขึ้น
อาจารย์ใหญ่สนับสนุนให้ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ๆ เช่นให้อาจารย์สอนกันเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกว่า team
teaching ในวิชาสังคม โดยห้องหนึง
่ จะสอนกันประมาณสามคน
มีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่จะจัดเนื้อหา และแบ่งเนื้อหาที่จะ
สอนตามความถนัดหรือความสนใจของอาจารย์แต่ละคน เวลา
สอนก็อาจทดลองแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยอาจารย์
แต่ละคนให้คำ�แนะนำ�ในแต่ละกลุ่มย่อยได้66
ในบางวิชาทีเ่ กีย่ วกับทักษะ เช่นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ก็เคยมีการจัดตามความพร้อมของเด็ก เด็กที่เก่งสามารถจัด
ให้ไปเรียนกับเด็กชั้นสูงกว่าได้
64 รองศาสตราจารย์วารินทร์

มาศกุล, สัมภาษณ์.
รองศาสตราจารย์วิระวรรณ อามระดิษ, สัมภาษณ์.
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล แย้มงามเหลือ, สัมภาษณ์.
65
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โรงเรียนเสมือนครอบครัว
อาจารย์ใหญ่ปฏิบตั ติ อ่ อาจารย์ในโรงเรียนเสมือนเป็นญาติ
พี่น้อง
ดร.อุบลแม้จะเป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของเรา
แต่อาจารย์ดูแลอาจารย์ในโรงเรียนเหมือนเป็นลูกหลาน เป็น
ญาติที่อยู่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะดูแลทุกข์สุขทุกเรื่อง
“

ตอนอาจารย์ปิตินันธ์ (ประคอง) แต่งงาน ซึ่งจะต้องไป
ทำ�พิธีที่บ้านเกิดคือจังหวัดเชียงราย แล้วจึงค่อยมาจัดงานที่
กรุงเทพฯ ดร.อุบล ไม่ยอมให้ไปจัดที่ไหนให้มาใช้สถานที่ที่
โรงอาหารของโรงเรียน และให้บรรดาอาจารย์ในโรงเรียน ทั้ง
บรรดาแม่ครัวช่วยกันทำ�กับข้าวจัดเลี้ยงโดย ดร .อุบลเป็น
แม่งาน ดังนัน้ โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตสมัยนัน้ จึงจัดงาน
แต่งงานของอาจารย์ปิตินันธ์ (ประคอง) เป็นครั้งแรก
เมือ่ ตัง้ ท้องลูกคนแรก ต้องไปคลอดทีจ่ งั หวัดเชียงรายเพือ่
ให้คณ
ุ ยายเป็นผูด้ แู ล ดร.อุบลก็มาสอนแทนบางวิชา เช่น วิชา
เลข จนมีเรื่องขำ�ที่มีนักเรียนคนหนึ่ง พูดตามภาษาเด็กๆ ว่า
‘อาจารย์ครับผมไม่ค่อยเข้าใจที่อาจารย์สอน เมื่อไหร่อาจารย์
ประคองจะกลั บ มาสอนให้ ผ มเรี ย นรู้ เรื่ อ งละครั บ’ อาจารย์
ดร.อุบลได้แต่ยิ้มอย่างเอ็นดูที่เด็กๆ พูดอะไรตรงๆ อย่างนี้
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ถึงเวลาทีล่ กู ๆ จะต้องเข้าเรียนชัน้ ป. ๑ ลูกชายคนเล็กอายุ
ไม่ถึงเกณฑ์ ๕ ขวบครึ่ง ดร.อุบลอยากให้แม่ทำ�งานสอนให้
เต็มที่ ไม่ตอ้ งห่วงลูกต้องไปเรียนทีอ่ นื่ จึงบอกว่า ‘น้องรอง ถ้า
เขียน ก. ไก่ ได้ ยายจะให้เข้ามาเรียนชั้น ป. ๑ ที่น’ี่
น้องรอง (เด็กชายจตุภูมิ สุทธสาร) จับดินสอมาเขียน
ก. ไก่ ได้เพียงตัวเดียว ก็ได้เข้าเรียน ป. ๑ เป็นนักเรียนทดลอง
ที่อายุน้อยเพียง ๕ ขวบเท่านั้น” 67
ภาพอาจารย์ใหญ่
ถ้าหากโรงเรียนเป็นครอบครัวใหญ่ อาจารย์ใหญ่คงจะเป็น
คุณแม่ของทุกคน แต่เป็นคุณแม่ที่รักสวยรักงามและทันสมัย
มาก ต่อไปนี้คือภาพของอาจารย์ใหญ่ในความทรงจำ�ของลูก
ศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
ในสายตาตอนนั้น ท่านดูจะทันสมัยเอามากๆ แต่งตัวดี
เสมอ ใส่ชุดที่อยู่ในโทนสีเดียวกันตลอดเอกลักษณ์ประจำ�ตัว
ของอาจารย์ที่จำ�ได้คือ ท่านชอบที่จะใส่สายสร้อยคอ เส้น
ใหญ่ๆ ประเภทลูกปัด หรือไข่มกุ เม็ดโตๆ เสมอ ก็ดแู ปลกดีใน
สายตาเด็กชั้นประถมอย่างพวกเรา
“

67 รองศาสตราจารย์ปิตินันธ์
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(

ประคอง) สุทธสาร, เรื่องเล่า.

งานปาร์ตี้คืนสุดท้ายของค่ายพักแรม อาจารย์ใหญ่มีช่อ
ดอกไม้ช่อใหญ่แซมผมด้วย ทรงผมอาจารย์ออกสไตล์คล้าย
ทรงผมของคุณอาภัสรา หงสกุล ตอนประกวดได้นางงาม
จักรวาลคนแรกของไทยยังไงยังงั้น จนเพื่อนแอบตั้งฉายาให้
ท่านว่า ‘พี่ปุ๊ก’ พอพูดว่าพี่ปุ๊กมาแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าหมายถึง
ใคร แล้วก็รีบทำ�ตัวให้เป็นปกติ เพื่อนที่เล่นเป็นลิงทโมนอยู่
ขณะนั้นก็จะเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้ไม่มีผิด...” 68
อาจารย์ เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ใจดี ยิ้มหวานทักทายเด็ก
นักเรียน ทุกคนอาจารย์ใจดี แต่งตัวสวยงาม สีสดใสมีสร้อยคอ
ลูกประคำ�สวยๆ อาจารย์บอกว่าอาจารย์โรงเรียนนี้จะแต่งตัว
“

68

พิทยสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
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สวยงามเพื่อให้นักเรียนสดชื่นและได้รู้จักแต่งตัวให้ถูกกาล
เทศะ เข้าสังคมเป็น ได้ดูตัวอย่างหลายอย่างจากอาจารย์” 69
ในขณะเดียวกันอาจารย์กเ็ ป็นคนทีม่ งุ่ มัน่ เชือ่ มัน่ ในตัวเอง
มีวาทศิลป์ ให้เหตุผลและโน้มน้าวใจคนหลายระดับได้ ไม่ยอม
แพ้อปุ สรรค กล้าตัดสินใจ และพยายามฝึกให้ผรู้ ว่ มงานเชือ่ มัน่
ในตัวเอง คิดเองทำ�เอง ไม่บอกคำ�ตอบให้งา่ ยๆ หากมีปญ
ั หา
ไปถาม ท่านก็จะบอกว่าให้แก้ปัญหาเอาเอง หากสุดวิสัยแล้ว
ค่อยกลับไปหาท่าน ท่านลุยงานทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย
เรียกได้ว่าเป็นสตรีเหล็กในวงการศึกษายุคนั้น
69

สายสุวัตถิ์ วิเศษศิริ รุ่น ๖, เรื่องเล่า.
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ถึงแม้จะใจดีมเี มตตา แต่ดเู หมือนจะไม่คอ่ ยมีใครกล้าเถียง
กับอาจารย์ใหญ่ จะเป็นเพราะทุกคนก็ยงั อยูใ่ นวัฒนธรรมแบบ
ไทยทีเ่ กรงใจผูใ้ หญ่ หรือเพราะอาจารย์ใหญ่จะรูด้ กี ว่าทุกคนใน
ทุกเรื่องด้วยประกอบกันก็เป็นได้
ผู้ปกครองเป็นส่วนสำ�คัญของโรงเรียน
ความเป็นครอบครัวใหญ่ของโรงเรียน มักจะครอบคลุม
ไปถึงพ่อแม่ผปู้ กครองของเด็ก อาจารย์จงึ เป็นกัลยาณมิตรของ
ผูป้ กครองเด็กด้วย และในทางกลับกันผูป้ กครองก็คอื กัลยาณ
มิตรสำ�คัญของโรงเรียน อาคารเรียนบางอาคารในยุคแรก
ผู้ปกครองเป็นผู้บริจาคเงินสร้างให้ และมีส่วนช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ เสมอ
อาจารย์อบุ ล มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทัง้ คนภายนอก และ
ผูป้ กครอง สำ�หรับตัวเองก็เป็นตัวอย่างหนึง่ คือเมือ่ เวลาโรง
เรียนนํ้าท่วม อาจารย์จะมาตามให้โทรหาคุณพ่อ ซึ่งเป็นผู้
บังคับการกองตำ�รวจดับเพลิง ให้สง่ เจ้าหน้าทีม่ าช่วยระบายนา้ํ
ให้ทุกครั้ง” 70
“

70 เออวดี

สุทัศน์ ณ อยุธยา รุ่น ๗, เรื่องเล่า.
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บางครั้ง อาจารย์ใหญ่ก็ต้องเล่นบทบาทเหมือนกับเป็น
กาวใจ เชื่อมระหว่างนักเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ราวต้นปีการศึกษา ๒๕๐๙ ได้รบั ความเมตตาจากอาจารย์
ใหญ่อีกคำ�รบหนึ่ง คราวนี้เป็นเรื่องส่วนตัว เกี่ยวกับไปศึกษา
ต่อหนึง่ ปีทสี่ หรัฐฯ ตามเงือ่ นไขของทุน American Field Service
(AFS) ซึง
่ แม่ไม่เห็นด้วย แม่รวู้ า่ ผมเชือ่ ถืออาจารย์ใหญ่มาก จึง
นัดให้ไปพบ อาจารย์ใหญ่ทา่ นได้แสดงเหตุผลให้เห็นว่าไม่ควร
ไป และผมก็เชื่อตามนั้น มาคิดดูภายหลังอาจารย์ใหญ่ท่าน
คงจะปรึกษาแม่กอ่ นแน่ๆ ด้วยความเมตตา ไม่อยากให้แม่ลกู
ต้องมาขัดใจกัน ผมไม่เคยลืมเรื่องนี้เลย” 71
“

ไม่ปัดสวะ ไม่ไล่ใครออกเด็ดขาด
อาจารย์ใหญ่มีคาถาที่อาจารย์ทุกคนท่องได้ว่า โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ จะไม่ไล่นักเรียนออกเด็ดขาด อาจารย์ที่เก่งต้อง
สอนนักเรียนทั้งเก่งและไม่เก่งในห้องที่คละกันได้ และไม่ว่า
นักเรียนจะสร้างความยุ่งยากขนาดไหน อาจารย์ใหญ่ก็จะไม่
เห็นว่าเป็นปัญหา แต่เป็นความท้าทายทีอ่ าจารย์จะต้องช่วยกัน
แก้ไข ท่านยํ้าเสมอว่าอาจารย์สาธิต จะต้องแสดงฝีมือในการ
จัดการกับความท้าทาย บางครั้งท่านยังพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้า
71 ไกรรงค์

นาวิกผล รุ่น ๒, เรื่องเล่า.
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จัดการไม่ได้ ก็น่าจะเอาปริญญาคืน72
อาจารย์ใหญ่เองใช้ทงั้ แนวทางแบบตะวันตกและตะวันออก
ควบคูก่ นั คือใช้ทง้ั หลักวิชาทางจิตวิทยา พยายามเข้าใจปัญหา
จากสภาพแวดล้อมของเด็ก และหากลวิธีต่างๆ โน้มน้าวให้
เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในขณะเดียวกันก็ใช้ทั้งขันติ
ธรรม และเมตตาธรรมกับลูกศิษย์ตัวแสบทั้งหลาย แต่ที่แน่ๆ
คือไม่ลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ดุด่า ประณาม และไม่ไล่ออก
อาจารย์ทา่ นหนึง่ อธิบายว่าวิธขี องอาจารย์ใหญ่นนั้ ไม่ใช่วา่ ไม่
ตีแล้วให้ไปทำ�งานอย่างอื่นเช่นตัดหญ้า ล้างชาม เพราะจะ
ทำ�ให้เด็กเข้าใจว่านัน่ คือการทำ�โทษ และจะเกลียดกิจกรรมนัน้
ไปตลอดชีวิต การลงโทษคือการตัดสิทธิ์ หรืองดรางวัล73
ตัวอย่างวิธีจัดการเรื่องหนึ่งคือการที่เด็กสูบบุหรี่ อาจารย์
ใหญ่จัดห้องไว้ให้มาสูบโดยเฉพาะเลย ไม่ต้องไปแอบสูบใน
ห้องนํา้ หรือทีอ่ นื่ พร้อมทัง้ อธิบายโทษของการสูบบุหรีไ่ ปด้วย
และหากมีนกั ดูดคนไหนย้อนถามว่า ทำ�ไมอาจารย์ใหญ่สบู เอง
ล่ะ เพราะท่านเป็นคนที่สูบบุหรี่จัด อาจารย์ใหญ่ก็จะตอบว่า
สมัยที่ครูเป็นเด็กครูบาอาจารย์ท่านคงจะไม่ทันได้เตือนเรื่อง
โทษภัยของบุหรี่ แต่พวกเราโชคดีกว่าทีม่ คี รูคอยบอก เพราะ
ฉะนั้นก็ไม่ควรจะสูบ
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล
73 อาจารย์สันทัด
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แย้มงามเหลือ, สัมภาษณ์.
ตัณฑนันทน์, สัมภาษณ์.

นอกจากเรื่องสูบบุหรี่แล้ววีรกรรมของนักเรียนสาธิต ที่
ท้าทายสติปญ
ั ญาและความอดทนของอาจารย์ยงั มีอกี มากมาย
ถ้าหากรวบรวมมาหมดคงจะยาวกว่าสารานุกรมเป็นแน่ ในทีน่ ้ี
จะยกตัวอย่างเฉพาะบางท่านที่เจ้าตัวประสงค์จะเปิดเผยหรือ
เขียนเล่าเอง
เรื่องของแตน
นิทานเรื่องนี้เขียนจากคำ�บอกเล่าของแตนเอง
ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่ง มีชื่อเล่นว่า แตน ซึ่งเรียนห้อง
เดียวกัน และเป็นคนมีสสี นั ทีส่ ดุ คนหนึง่ แตนไม่มอี ะไรเหมือน
ข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าเป็นเด็กเรียน เคร่งขรึม ส่วนแตนเป็นคน
ยุง่ ๆ วุน่ ๆ ชอบก่อกวน ไม่ชอบเรียน เบือ่ ๆ ก็เดินออกจากห้อง
ไปเลย ทั้งๆ ที่แตนเป็นคนฉลาด เคยวัดไอคิวสูงมาก จะต่าง
กันยังไงก็ตาม เราก็เป็นเพื่อนกันมาห้าสิบกว่าปีจนทุกวันนี้
“

แตนเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า ทีเ่ รียนมาได้จนจบ ม.ศ. ๕ (หรือ
ม. ๖ ในปัจจุบนั ) ก็ดว้ ยพระคุณของอาจารย์อบุ ล อาจารย์ไม่มี
นโยบายไล่เด็กมีปญ
ั หา หรือเด็กทีเ่ รียนไม่ได้ออกไป อาจารย์
บอกว่า ถ้าเราทำ�ให้บา้ นเราสะอาดด้วยการเอาขยะไปทิง้ นอก
บ้านกันหมด ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปญ
ั หาของสังคม เพียงแต่เอา
ภาระไปให้คนอื่น
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เวลาที่แตนก่อเรื่องยุ่งๆ อาจารย์อุบลจะเรียกให้เข้าไปพบ
ในห้องทำ�งานของท่าน อาจารย์ไม่ได้ดุว่าอะไรแตนเลย แต่
บอกแตนว่า ครูกำ�ลังยุ่ง ขอครูทำ�งานก่อน ระหว่างนี้ให้แตน
นัง่ พักเงียบๆ ไป แตนก็นงั่ คอยไป เดีย๋ วอาจารย์กถ็ ามว่า หิว
ไหม แล้วให้คนไปหานํ้าหาขนมมาให้ แตนผู้มีชั้นเชิงตอบว่า
ผมไม่หิว แต่เดี๋ยวเดียวก็กินหมด พออาจารย์ทำ�งานเสร็จ
อาจารย์กบ็ อกแตนว่า นัง่ สงบสติอารมณ์แล้ว กลับไปเรียนต่อ
ตั้งใจเรียนนะ อย่าให้ครูเสียใจ แตนบอกว่าทำ�ให้แตนเกรงใจ
อาจารย์ใหญ่ และกลับไปเรียนดีๆ อยู่พักหนึ่ง
นโยบายทีพ่ ยายามให้ก�ำ ลังใจแตนของอาจารย์ใหญ่ ส่งต่อ
ไปยังอาจารย์ทา่ นอืน่ ๆ ด้วย เมือ่ เข้าโรงเรียนใหม่ๆ ชัน้ ประถม
ห้า แตนเกลียดวิชาภาษาอังกฤษ เพราะแตนมาจากโรงเรียน
ทีไ่ ม่เคยสอนภาษาอังกฤษ แต่อาจารย์อรสากุมารี ปุกหุต ซึง่
เป็นนิสิตฝึกสอนสังเกตเห็น และชวนแตนไปกินนํ้ากินขนม
หลังเลิกเรียน อาจารย์ชวนคุยต่างๆ ทำ�ไมไม่ชอบเรียนภาษา
อังกฤษ แตนก็บอกว่า แตนไม่รู้เรื่อง ตามไม่ทัน ไม่อยาก
เรียน อาจารย์กไ็ ม่วา่ อะไร ชวนคุย ถามว่าชอบกินอะไร แตน
ก็ตอบว่า เป๊บซี่ โคลา ขนมชื่อฝรั่งต่างๆ แล้วอาจารย์ก็บอก
ว่า แตนพูดภาษาอังกฤษได้นี่ พูดได้ตั้งหลายคำ� และพูดให้
กำ�ลังใจ ให้แตนภูมใิ จว่าตัวเองเรียนได้ พูดได้ แตนจึงพอเรียน
ไปได้โดยมีการให้กำ�ลังใจด้วยขนมเป็นระยะๆ
แตนเป็นคนมีความคิดริเริม่ และมีนวัตกรรมสูงมากในการ
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แกล้งอาจารย์ ยิง่ อาจารย์ใหม่เป็นต้องผ่านด่านทดสอบของแตน
คราวหนึ่งมีอาจารย์สุภาพสตรีเพิ่งจบใหม่ๆ มาสอน วันแรกก็
เจอดี เข้าห้องไม่ได้ เพราะแตนไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้ มา
ขวางทางเดินไม่ให้อาจารย์เดินผ่าน อาจารย์ใหม่ตกใจมาก ไป
ถามอาจารย์เก่าว่าจะทำ�ยังไง หลังจากอาจารย์เก่าซักถามว่า
นักเรียนคนไหน และพอจะเดาได้โดยไม่ยากว่าเป็นแตน ท่าน
ก็บอกว่า ไม่ตอ้ งตกใจไปหรอก เด็กเขาชอบแกล้งอาจารย์ใหม่
อย่างนี้แหละ โดยเฉพาะอาจารย์ที่สาวๆ สวยๆ อาจารย์ใหม่
ท่านนั้นมาบอกแตนเมื่อโตๆ กันแล้วว่า ไม่ว่าแตนจะก่อกวน
ยังไง ก็โกรธแตนไม่ลงด้วยประโยคนี้นี่เอง
สรุปว่า แตนเป็นเด็กพิเศษ ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั แิ บบเฉพาะ
ตัว ตลอดเวลาแปดปีที่แตนเป็นนักเรียนสาธิตจุฬาฯ อาจารย์
ใหญ่และอาจารย์ทสี่ อนทุกท่าน ใช้ทงั้ ความเมตตากรุณา ขันติ
ธรรม สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ และเทคนิคสารพัดอย่าง
ในการจัดการกับปัญหาประจำ�วันเกีย่ วกับแตน เด็กอืน่ ๆ แต่ละ
คน ก็ ได้ รั บ ความเข้า ใจและปฏิบัติเฉพาะตั ว แบบแตนเช่ น
เดียวกัน
แตนเรี ย นจบ ม .ศ . ๕ แล้ ว เรี ย นต่ อ มี ชี วิ ต ผาดโผนพอ
ประมาณ แต่ในทีส่ ดุ ก็จบลงด้วยการยึดอาชีพครูเป็นหลัก และ
สืบทอดแนวทางการศึกษาตามแบบของอาจารย์ใหญ่ มีครอบ
ครัว มีลูกซึ่งคงจะได้ไอคิวของพ่อไป เพราะเรียนเก่งมาก ใน
ทีส่ ดุ แตน เด็กจอมยุง่ ของทุกคน อาจจะเป็นคนทีเ่ ข้าใจแนวคิด
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เรือ่ งการศึกษาของโรงเรียนสาธิตในยุคนัน้ ดีทสี่ ดุ คนหนึง่ รวม
ทั้งได้นำ�ไปปฏิบัติเต็มที่มากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย เป็นโชค
ของแตน เช่นเดียวกับนักเรียนสาธิตยุคนัน้ ทีไ่ ด้เป็นศิษย์ของ
ท่านอาจารย์อุบล อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา” 74

74 ข้าพเจ้า

รุ่น ๔

คือ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล แตน คือ สุทธิพร เทพสิทธา
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ฤทธิ์เดชกางเกงขายาว
จำ�ได้วา่ อยู่ ม.ศ.๔ เพราะเริม่ เรียน รด. จะเป็นด้วยฤทธิเ์ ดช
ของกางเกงขายาวหรืออย่างไรก็สดุ จะเดา ได้ขบั รถโฟล์คตูข้ อง
โรงเรียนไปเทีย่ วพัทยา กลับมาหลังเทีย่ งคืน เก็บรถเรียบร้อย
กำ�ลังจะแยกย้ายกลับบ้าน ทันใดนัน้ มีอาจารย์ศลิ ปชัย สุวรรณ
ธาดา ซึง่ เป็นอาจารย์เวรยืนจังก้า เป็นอันว่าความแตกปิดไม่มดิ
รูก้ นั ทัว่ โรงเรียน โดยเฉพาะหัวโจกเข้าปิง้ ตามระเบียบ จำ�ไม่ได้
ว่าการลงโทษคืออะไรแต่หนักเอาเรื่องอยู่ ก็ขโมยรถโรงเรียน
แถมทำ�กุญแจผี บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อว่าใช้กิ่งไม้เสียบเข้าใน
รูกญ
ุ แจแล้วสตาร์ทเครือ่ ง มีเพือ่ นเล่าเมือ่ เร็วๆ นีว้ า่ ตอนยังไม่
ได้รถคืน อาจารย์ใหญ่หัวเสียมาก และคาดโทษไว้นานัปการ
แต่พอเวลาผ่านไปความเมตตาในตัวเริม่ ให้อภัย และมองลูก
ศิษย์ปานประหนึ่งเป็นลูกหลาน ผมเชื่อคำ�บอกเล่านี้ทันที
เพราะเหมือนตัวตนของอาจารย์ใหญ่ที่เรารู้จักกันมากๆ” 75
“

การทดลองที่สะเทือนเลื่อนลั่น
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ ใช้กำ�มะถัน
แดงเป็นส่วนผสมหลักซือ้ ได้ทรี่ า้ นขายยาจีนทีเ่ ยาวราช มาตร
ฐานของวัยรุน่ คือผสมใส่ขวดยานัตถุซ์ งึ่ พกง่าย ส่วนใหญ่ผลิต
“

75 ไกรรงค์

นาวิกผล รุ่น ๒, เรื่องเล่า.
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โดยนักเรียนช่างกล แต่นกั เรียนสาธิตก็ท�ำ ได้ เมือ่ ทำ�แล้วต้อง
เหนือกว่าคือ บรรจุลงขวดนาํ้ มันใส่ผมตันโจขวดแก้วสีเขียวฝา
โลหะเป็นเกลียวปิดสีทอง
เมือ่ ใหญ่ขนาดนัน้ จะต้องหาทีท่ ดลองทีเ่ หมาะสม ง่ายมาก
ไปทดลองทีโ่ รงเรียนเลยเพราะเป็นบ่ายวันเสาร์โรงเรียนปิด ดู
เวลาและทิศอันเป็นมงคลแล้วก็ขึ้นไปที่อาคารเรียนชั้นสาม
ทางเดินทิศตะวันตกมุมหัวเลี้ยว แล้วก็โยนลงไปชั้นล่างเมื่อ
เห็นว่าถึงเวลาทดลองแล้ว ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังสะเทือน
เลื่อนลั่น ตึกสะเทือนรับรู้ได้ พร้อมกันนั้นฝาสีทองก็ปลิวผ่าน
หน้าเลยขึ้นหลังคาไปพร้อมกับกลุ่มควันขาวลอยฟุ้งขึ้นมา
ไม่ตอ้ งมัวตกใจหรือคิดอะไรมากมาย วิง่ ครับวิง่ ด้วยความ
ฉลาดถ้าลงบันไดเดี๋ยวมีคนเห็นว่าวิ่งมาจากทิศทางที่ระเบิด
จึงวิ่งเข้าห้องเรียนอันเป็นทิศตรงข้าม ตรงไปที่กันสาด เห็น
ท่อนํา้ ฝนจากหลังคาต่อตรงลงชัน้ ล่าง ไม่ตอ้ งคิด กระโดดเกาะ
เป็นแมว หันหน้าเข้าตึกจะได้ไม่เห็นว่าสูง เรียงกันลงมาตามท่อ
เป็นลำ�ดับ ได้แก่ผู้ผลิตและโยน ผู้ช่วยสนันสนุน และผู้เชียร์
ทันทีทก่ี ม้ มองว่าเท้าถึงพืน้ แล้ว ก็ให้อศั จรรย์ใจ ท่านอาจารย์
ศิลปชัยรอรับอยู่
ฉากต่อไปเมือ่ เปิดเรียนก็คนุ้ ๆ คือไปนัง่ เรียงกันห้อง อาจารย์
อุบล ท่านอาจารย์ใหญ่ อีกทัง้ ได้รบั ปากสัญญาต่อหน้าท่านว่า
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จะไม่ทำ�อีกเด็ดขาด ท่านก็ยิ้มแบบผู้ใหญ่ใจดีครับ” 76
เมตตาธรรมและขันติธรรม
หลักการการจัดการกับเด็กทีต่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษนัน้
ดังที่กล่าวแล้วว่าอาจารย์ใหญ่ใช้ทั้งหลักการจิตวิทยา และใช้
เมตตาธรรมและขันติธรรมสูงสุด ท่านได้ปลูกฝังให้อาจารย์
สาธิตป ฏิบตั ติ ามหลักนีด้ ว้ ย อาจารย์สาธิตต้องทำ�งานหนักมาก
ต้องรู้จักเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างดี และพยายามดูแลทุก
วิถที าง ผูป้ กครองบางคนไม่สามารถมารับลูกกลับบ้านได้ เนือ่ ง
จากติดธุระกะทันหัน อาจารย์ใหญ่ก็ต้องช่วยพาไปไว้ที่บ้าน
ก่อน อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ตอ้ งไปตามนักเรียนกลับ
มา บางท่าน “ต้องไปตามเด็กกลางดึก ต้องเอาอาจารย์ผชู้ าย
ไปด้วย ไปถึงบ้านไผ่โดยเอารถคุณพ่อไป มีนายมาก (คนขับ
รถอาจารย์ใหญ่) ขับไป เมือ่ กลับมาเรียบร้อยแล้วถึงได้รวู้ า่ แถว
นัน้ อันตรายทีเดียว”77 บางท่าน “ไปตามเด็กกลางทุง่ มีนา้ํ เต็ม
ไปหมด ต้องนั่งเรือไป” 78 นอกจากนั้นนักเรียนที่มีปัญหาไม่
สามารถอยูท่ บ่ี า้ นกับครอบครัวตนเองได้ หรือปรับตัวเข้ากับคน
อืน่ ไม่ได้ จะมีอาจารย์บางท่านรับมาอยูท่ บี่ า้ นระยะหนึง่ “เพือ่
76 สบสันติ

สารทอง รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
อามระดิษ, สัมภาษณ์.
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล แย้มงามเหลือ, สัมภาษณ.์
77 รองศาสตราจารย์วิระวรรณ

ครูใหญ่ใจดี 97

ให้ได้คิดว่า เมื่อไปอยู่บ้านคนอื่น ทำ�อย่างไรจะมีความสุข” 79
นักเรียนสาธิตคนหนึ่งเขียนความรู้สึกไว้ว่า
ผมมาเข้าเรียนชั้นมัธยมต้น โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเรียน
โรงเรียนคาทอลิก อันเป็นโรงเรียนชายล้วน ที่ผมถูกอบรมสั่ง
สอนและกวดขันมาจากภราดา ทีเ่ ราเรียกท่านว่า ‘บราเธอร์’ มี
อธิการเป็นอาจารย์ใหญ่ มีวธิ กี ารปกครองและกวดขัน โดยใช้
ไม้เรียวและความเข้มงวดเป็นหลัก แต่เมื่อผมเข้ามาในร่มเงา
ของสาธิตจุฬาฯ ผมก็รู้สึกถึงความแตกต่างที่ชัดเจน แน่นอน
ที่สุดว่าเป็นความแตกต่าง ที่ถูกกำ�หนดโดยท่านอาจารย์อุบล
ผูเ้ ป็นอาจารย์ใหญ่ ผูท้ วี่ างแนวทางทัง้ การเรียนการสอน และ
การปกครองนักเรียนทุกคน
“

สิง่ ทีผ่ มรูส้ กึ ประทับใจเป็นทีส่ ดุ จากท่าน คือท่านให้โอกาส
นักเรียนทุกคน นักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่ง มีความประพฤติดี
อยูแ่ ล้ว ท่านก็แสดงความรักความเอ็นดูดว้ ยสายตาอันเมตตา
และรอยยิม้ แต่นกั เรียนคนไหนทีม่ ปี ญ
ั หา เช่น ความประพฤติ
ไม่เรียบร้อย ขาดเรียน ผลการเรียนไม่ดี ท่านไม่เคยลงโทษ
ด้วยความรุนแรง หรือดุดา่ ว่ากล่าวให้คนอืน่ ได้เห็น ท่านกลับ
ใช้ไม้นวม หาสาเหตุของการกระทำ�และความประพฤตินอกลู่
นอกทาง และนำ�เขากลับมาสูแ่ นวทางทีถ่ กู ทีค่ วร ท่านให้โอกาส
79 รองศาสตราจารย์สุนีย์
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สินธุเดชะ, สัมภาษณ.์

ทุกคนกลับตัวเสียใหม่ เมื่อมีนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบ หรือ
ผ่านอย่างหมิน่ เหม่ ท่านก็ไม่เคยให้นกั เรียนเหล่านัน้ ซาํ้ ชัน้ โดย
ไม่จำ�เป็น ท่านให้มีการสอนเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน และให้
นักเรียนมีโอกาสสอบซ่อม ผ่านสู่ชั้นใหม่จนได้” 80
นักเรียนสาธิตทุกคนจึงได้รบั โอกาสให้กลับตัวใหม่ได้เสมอ
หรือหากมีเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถเรียนทีส่ าธิตได้ อาจารย์ใหญ่
ก็จะพาไปฝากฝังเข้าเรียนที่อื่นให้ตลอดรอดฝั่ง แม้นักเรียน
สาธิตจะได้ชื่อว่า ล้น แก่น กวน หรือแม้อาจารย์ใหญ่จะถูก
ค่อนแคะว่า “อาจารย์อบุ ลเลีย้ งนักเรียนอันธพาลไว้ในโรงเรียน”81
ท่านก็ยังมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง
อย่างเด็ดขาด
เมื่อนักเรียนเก่งหรือเรียนดีได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
อาจารย์ย่อมจะมีความภาคภูมิใจ แต่เมื่อนักเรียนที่ต้องดูแล
พิเศษหลายคน เมื่อได้รับโอกาสให้กลับตัว สามารถปรับปรุง
ตัวเองได้ในที่สุด และกลับมาบอกอาจารย์ภายหลังว่า “ผม
ทราบดีว่า เมื่อเป็นนักเรียนผมทำ�ให้อาจารย์เดือดร้อนมาก”
หรือ “ถ้าไม่ได้อาจารย์ ผมคงไม่รอดแล้ว” 82 ก็เป็นสิ่งที่สร้าง
ความปีติสุขให้อาจารย์ได้ปานกัน
80 อนันต์โรจน์

ทังสุพานิช รุ่น ๔, เรื่องเล่า.
อุบล ๒๕ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
82 อุบล ๒๕ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
81
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เจริญรอยบรมบาทพระศาสดา
จะเรียกว่าเรือจ้างได้อย่างไร
ตลอดเวลาเก้าปีทอี่ าจารย์ใหญ่ปฏิบตั หิ น้าที่ โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ เป็นแหล่งบ่มเพาะอาจารย์ประถมและมัธยมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทุกท่านได้รบั แนวคิดและปฏิบตั ฝิ กึ ปรืออย่างเข้มข้น นอกจาก
นั้นโรงเรียนยังเป็นสถานที่สร้างนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็น
ครูอาจารย์และนักการศึกษา อาจารย์ใหญ่ให้ความสำ�คัญแก่
การฝึกนิสิตไม่น้อย ท่านเคยออกแบบสร้างห้องเรียนที่มีห้อง
กระจกด้านหลังสำ�หรับให้นกั ศึกษา และผูม้ าดูงาน ได้สงั เกต
การณ์สอนในห้องได้โดยไม่รบกวน แต่ด้วยข้อจำ�กัดต่างๆ
ทำ�ให้ห้องสังเกตการณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ในวงกว้างออกไป อาจารย์ใหญ่สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการ
อบรมให้บรรดาครูอาจารย์จากโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความสนใจ
โดยให้อาจารย์สาธิตเป็นวิทยากร อาจารย์บางท่านจำ�ได้ว่า
เคยมีการจัดอบรมที่สวางคนิวาส ชลบุรี อาจารย์สมัยนั้นยัง
อายุไม่มาก คนทีม่ าเข้าอบรมอายุมากกว่าด้วยซํา้ แต่อาจารย์
ใหญ่ได้ช่วยสนับสนุน ให้คำ�แนะนำ�เพื่อที่จะเป็นวิทยากรที่มี
คุณภาพได้
นอกจากการอบรมแล้ว การมาดูงานโดยครูอาจารย์จาก
โรงเรียนอื่น แทบจะเป็นชีวิตประจำ�วันของโรงเรียนสาธิตฯ
นักเรียนจะจำ�ได้วา่ มักจะมีคนเป็นกลุม่ ๆ เดินมาดูเราเรียนกัน
100  ครูใหญ่ใจดี

อยู่เป็นประจำ�
ครูต่างโรงเรียนที่มาขอดูงานการเรียนการสอนเราให้ทุก
อย่าง เช่น ให้ดู Lesson Plan ดูต�ำ ราทีอ่ าจารย์ในโรงเรียนผลิต
แบบฝึกหัดของวิชาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเขาจะสนใจ
มาก หรือตัวอย่างข้อสอบที่เราพอจะให้ได้” 83
“

อาจารย์ใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู และ
ต้องการให้คนทีท่ ำ�อาชีพนี้ มีความภูมใิ จในงานทีต่ นเองทำ� ดัง
ทีท่ า่ นยกกลอนบาทหนึง่ ที่ ม.ล.ปิน่ มาลากุลได้แต่งไว้ มาเป็น
เครื่องเตือนใจว่า
เจริ ญ รอยบรมบาทพระศาสดา จะเรี ย กว่ า เรื อ จ้ า งได้
อย่างไร” 84
“

83 รองศาสตราจารย์วิระวรรณ
84 ที่ระลึก

อามระดิษ, เรื่องเล่า.
๗๒ ปี, ไม่มีเลขหน้า.
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อาจารย์ใหญ่มบี ทบาทในการบุกเบิกโรงเรียนสาธิต สถา
ปนาวัฒนธรรมสาธิต และยกฐานะอาจารย์ในโรงเรียนสาธิต
ให้ไม่ดอ้ ยไปกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ สร้างสถานภาพ
ครูโรงเรียนให้เป็นบุคคลสำ�คัญของสังคม เพื่อให้สาธิตจุฬาฯ
สามารถก้าวไปถึงจุดหมาย เป็นโรงเรียนตัวอย่างและเป็น
แหล่งสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ในขณะ
เดียวกันท่านก็พยายามสร้างความรักความผูกพันระหว่าง
บุคคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์
ระหว่างอาจารย์กับนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนที่จบมา
จากโรงเรียน เมื่อมองย้อนกลับไปจะมีความรู้สึกที่อบอุ่น รัก
โรงเรียน รักอาจารย์ รักเพือ่ น และรูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จทีไ่ ด้เคย
เป็นนักเรียนสาธิตจุฬาฯ
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๔
ชีวิตหลังสาธิตจุฬาฯ

อาจารย์อบุ ลเป็นอาจารย์ใหญ่สาธิตจุฬาฯ อยูเ่ ก้าปี จึงเกิด
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ของท่านอย่างใหญ่หลวง
อาจกล่าวได้ว่าชีวิตช่วงสิบปีสุดท้ายของท่าน เป็นช่วงที่ท่าน
ต้องเผชิญเหตุการณ์วกิ ฤตหลายต่อหลายเหตุการณ์ อันเนือ่ ง
มาจากความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองของการบริหาร
ราชการ ที่ตรงนี้มิใช่กาละและเทศะที่จะกล่าวถึงความขัดแย้ง
เหล่านั้น แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าในยามที่ท่านต้องเผชิญ
กับความทุกข์แสนสาหัส ท่านไม่เคยท้อหรือหมดกำ�ลังใจ ใน
หัวใจของท่านมีแต่เรื่องงาน โรงเรียน นักเรียน ความเจริญ
ก้าวหน้าของวงการศึกษาไทย และทีส่ ำ�คัญคือเมตตาธรรมและ
อหิงสธรรมที่ท่านมีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ลงกาเป็นสองเมืองหรือ ให้น้องแล้วจะรื้อให้พ85
ี่
ประมาณปี ๒๕๑๒–๒๕๑๓ เป็นปีสดุ ท้ายทีอ่ าจารย์อบุ ลเป็น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ หลังจากนัน้ ท่านจึงโอนย้าย
ไปรับราชการต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีโครงการ
จัดตัง้ โรงเรียนสาธิตขึน้ ในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สาเหตุที่ท่านตัดสินใจจากสถาบันที่ท่านปลุกปลํ้าสร้างมา
ด้วยนํ้าพักนํ้าแรงอันเหนื่อยยาก คงจะวิเคราะห์กันได้หลาย
ระดับแต่ไม่ใช่ในที่นี้ เหตุผลอย่างเป็นทางการก็เนื่องมาจาก
การทีค่ ณะครุศาสตร์ ประมาณปี ๒๕๑๑–๒๕๑๒ เห็นว่าโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ มีขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า ๓,๐๐๐ คน จึงเห็น
ควรให้แยกโรงเรียนออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายประถมและฝ่าย
มัธยม86 โดยให้อาจารย์อบุ ลเป็นอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยประถม ส่วน
ฝ่ายมัธยมให้อาจารย์ท่านอื่นมาเป็นอาจารย์ใหญ่
85 กลอนบาทนี้

มาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ ๑
ตอนศึกกุมภกรรณ เมื่อทศกัณฐ์ให้กุมภกรรณผู้เป็นน้องยกทัพมารบกับ
พระราม พิเภกน้องชายทศกัณฐ์ผู้ได้มาสวามิภักดิ์พระราม ได้ออกไป
เจรจากับกุมภกรรณให้เลิกทัพกลับไป และเมื่อเสร็จศึกแล้วจะได้ปูน
บำ�เหน็จให้ครองเมืองลงกาทั้งพิเภกและกุมภกรรณ แต่กุมภกรรณตอบ
ว่า ลงกาเป็นเมืองเดียวจะครองสองคนไม่ได้ มีบางท่านกล่าวว่าความ
รู้สึกของอาจารย์ใหญ่ตรงกับกลอนบาทนี้
86 ๓๖ ปี สาธิตจุฬาฯ, หน้า ๑๕.
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มติของคณะครัง้ นีข้ ดั กันกับความคิดของอาจารย์อบุ ลอย่าง
แรง ท่านยืนยันมาโดยตลอดว่า โรงเรียนสาธิตควรเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ทั้งด้วยเหตุผลทางวิชาการ เพื่อดูพัฒนาการของ
เด็กอย่างต่อเนื่อง ๑๒ ปี และเหตุผลทางด้านความประหยัด
ในการใช้อาจารย์ที่มีคุณภาพ และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
อาจารย์ใหญ่ท่านคงจะรู้สึกสะเทือนใจมากที่ไม่สามารถทำ�ให้
โรงเรียนสาธิตก้าวไปตามแนวทางที่ท่านปรารถนาจะเห็นได้
แต่ไม่วา่ อาจารย์ใหญ่จะคิดอย่างไร หรือรูส้ กึ อย่างไร ท่าน
ก็มไิ ด้ตอบโต้ กล่าวร้าย หรือตำ�หนิผใู้ ดให้ปรากฏออกมาในที่
สาธารณะ ในที่สุดเมื่อท่านพบว่ามีช่องทางที่ท่านจะมีโอกาส
สร้างโรงเรียนสาธิตใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ทัง้ ทีเ่ หลือเวลาราชการอยู่
อีกไม่ถึงสิบปี ท่านพูดอย่างคนใจเด็ดว่า
ครูยอมไปตายดาบหน้า... ครูมีเวลาอีก ๑๐ ปี ที่จะทำ�
อะไรใหม่ๆ ได้ เราไปสร้างโรงเรียนใหม่กันเถอะ” 87
“

ครูอโหสิให้เขาแล้ว
ในช่วงท้ายของชีวิตการทำ�งาน อาจารย์ใหญ่ได้ก่อตั้ง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เปิดรับ
87 เกิดกี่ภพ

กี่ชาติฯ, หน้า ๗๘.
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นักเรียนครั้งแรกในปี ๒๕๑๔ โรงเรียนใหม่นี้ได้แบบอย่างจาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ อยู่หลายเรื่องทั้งการวางหลักสูตร และ
วัฒนธรรมโรงเรียน เช่น เครือ่ งแบบ การใช้คำ�สรรพนาม ฯลฯ
แต่พัฒนาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ด้วย รายละเอียดในเรื่องนี้ก็มีผู้ที่เขียนไว้แล้ว88
และอยู่นอกเหนือขอบเขตของหนังสือเล่มนี้
แม้ จ ะอยู่ ที่ ใ หม่ ก็ มิ ใช่ ว่ า จะไร้ ปั ญ หา แต่ อ าจารย์ ใ หญ่ มี
ทัศนคติทที่ ำ�ให้ทา่ นยืนหยัดเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาทีเ่ ข้า
มาท้าทาย ดังคำ�กล่าวทีท่ า่ นเองยกมาว่า “ถ้าจะไม่ให้มปี ญ
ั หา
ก็ไม่ต้องทำ�งาน ถ้าทำ�งานก็ต้องพบปัญหา” 89 ถึงกระนั้นการ
ทำ�งานในช่วงหลังนี้ กลับมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เมื่อท่าน
ถูกลอบประทุษร้ายเกือบถึงชีวิต
ไม่มีใครทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ครั้งนั้น เหตุใด
ผูป้ องร้ายจึงได้กระทำ�การอุกอาจขนาดนัน้ ทัง้ นีเ้ พราะอาจารย์
ใหญ่ แม้ท่านจะทราบหรือระแคะระคายหรือคาดเดาได้ ก็ไม่
เคยปริปากให้ผใู้ ดทราบเลย อาจารย์ทใี่ กล้ชดิ กับท่านเล่าว่า90
เมือ่ ให้การกับตำ�รวจ ท่านก็บอกเพียงว่าท่านไม่มคี วามขัดแย้งกับ
ใครทัง้ สิน้ ทำ�ให้ตำ�รวจไม่สามารถสืบสวนดำ�เนินคดีกบั ผูใ้ ดได้
88 ดูได้ใน

เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ, ที่ระลึก ๗๒ ปี.
๒๕ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
90 รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ไกรนาม, สัมภาษณ์.
89 อุบล
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หลังเหตุการณ์ถูกลอบทำ�ร้าย อาจารย์ใหญ่ได้ย้ายจาก
ตำ�แหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
สาธิตฯ ไปเป็นทีป่ รึกษารองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและช่วยงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนเกษียณอายุ
ราชการ ท่านบอกว่าจะทำ�ความดีเสียอย่าง อยู่ตรงไหนเวลา
ไหนก็ทำ�ได้ทั้งนั้น
แม้เหตุการณ์จะล่วงเลยมานานหลายปี จนไม่เกี่ยวกับคดี
ความอีกแล้ว เมือ่ คนทีใ่ กล้ชดิ ถามท่านว่าใครอยูเ่ บือ้ งหลังการ
ลอบยิง ท่านก็เพียงแต่ตอบสั้นๆ ว่า
ครูอโหสิให้เขาแล้ว” 91

“

ชีวิตอิ่มรสพระธรรม
ภายหลังเกษียณ อาจารย์ใหญ่หันมาท่องเที่ยว ช่วยเลี้ยง
หลาน และปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง ลูกๆ สังเกตว่าในช่วงทีเ่ ลิก
ทำ�งานแรกๆ นัน้ ท่านออกจะอึดอัดใจมากเพราะทีผ่ า่ นมาชีวติ
ของท่านคืองาน แต่เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึง่ และละวางทุกสิง่
เกี่ยวกับงานได้แล้ว ท่านก็เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขมาก
91

รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ไกรนาม, สัมภาษณ์.
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และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ท่านก็ยังเป็นครูสอนให้เห็น
ความจริงของชีวิต
เป็ น อาจารย์ ใ หญ่ ที่ ส อนผมจนวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต
อาจารย์ป่วยอยู่โรงพยาบาลราชวิถีผมไปเยี่ยมเป็นประจำ�
อาจารย์คงเจ็บมากแต่ไม่ปริปากร้องสักคำ� อาจารย์ใช้มือขวา
หมุนลูกประคำ�และภาวนาไปตลอดเวลาที่เจ็บป่วยจนกระทั่ง
สิ้นลมหายใจ อาจารย์สอนและแสดงวิธีปฏิบัติตนก่อนตาย
ท่านสอนจนหมดลมหายใจของชีวิต.” 92
“

วาระสุดท้ายของท่าน จำ�ได้วา่ ท่านอยูบ่ นเตียง ปลายเท้า
มีชามรองนํา้ เหลือง ส่วนปากพึมพำ� เหมือนเจ็บปวด แต่ไม่มี
“

92 อนุศักดิ์

อาจธะขันธ์ รุ่น ๒, เรื่องเล่า.
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เสียงเล็ดลอดออกมา อาจารย์ใหญ่ก�ำ ลังสอนลูกศิษย์ให้อดทน
เสียงโอดครวญไม่สามารถทำ�ให้ความทุกข์ทรมานหมดไปได้”93
ความทรงจำ�สุดท้ายของลูก
แม่เป็นคนที่ฝึกตัวเองให้รู้จักทำ�ตัวให้มีความสุข แม้แต่
บั้นปลายสุดท้ายของชีวิตแม่บอกทุกคนที่มาเยี่ยมว่าแม่ป่วย
อย่างมีความสุข แม่ได้พบทุกคนที่อยากพบ แม่ได้ทานทุก
อย่างที่อยากทาน แม่มีลูกอยู่ด้วยตลอดเวลา แม่บอกว่าแม่
พอแล้ว แม่เห็นทุกคนซึ่งแม่เคยเห็นเป็นเด็กเสมอ โตขึ้นมี
ความคิดความอ่านสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง ตามแนว
ทางทีแ่ ม่วางไว้ ทุกคนเป็นคนดีแล้ว แม่รสู้ กึ หมดภาระ แม่จะ
จากไปอย่างไม่มีห่วง แม่จากไปด้วยการยอมรับถึงความไม่
เทีย่ งของสังขาร แม่เกิดมาเพือ่ เป็นครู แม่เป็นครูทกุ ลมหายใจ
แม่สอนทุกคนด้วยคำ�พูดด้วยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง แม่เป็น
ครูจนลมหายใจสุดท้าย แม่จะให้ธรรมะแก่ทกุ คนทีม่ าเยีย่ มแม่
แม่จะปลอบทุกคนที่มาแสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าเมื่อถึง
อายุขยั มันก็จะต้องไป แม่จากไปด้วยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้ม แม่อทุ ศิ
ตัวทำ�ทุกสิง่ ทุกอย่างเหมือนแม่เป็นแม่ของทุกคน...แต่เราภูมใิ จ
ที่สุดที่แม่คือ ‘แม่ของเรา’” 94
“

93 ไกรรงค์
94 แอ๊

นาวิกผล รุ่น ๒, เรื่องเล่า.
น้องใหญ่ เอียด อ้อย ใน เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ, หน้า ๔๕.
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ครูใหญ่ในโลกยุคหน้า
การร่วมรำ�ลึกถึงชีวประวัติ ปรัชญาความคิด วิถกี ารทำ�งาน
และผลงาน ในโอกาสหนึ่งร้อยปีชาตกาลของอาจารย์ใหญ่
เป็นไปเพือ่ แสดงกตัญญูกตเวทิตาและเชิดชูเกียรติของท่าน ดัง
ที่ประธานกรรมการจัดงานได้กล่าวไว้ในคำ�นำ�หนังสือนี้
แต่การแสดงกตัญญูกตเวทิตาใดเล่า จะมีคุณค่ายิ่งกว่า
การพยายามทบทวนแนวความคิดปรัชญาและวิถีปฏิบัติของ
โรงเรียนสาธิต และหาหนทางที่จะสืบสานในลักษณะที่สนอง
ตอบกับยุคสมัย เพื่อยังประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนผู้เป็น
อนาคตของโลก สมดังปณิธานของอาจารย์ใหญ่ที่กล่าวไว้ว่า
“ในสังคมที่ดีนั้น เขาจะทะนุบำ�รุงเยาวชนของเขาด้วยการเสีย
สละของผูใ้ หญ่ ถือว่าเด็กรุน่ ต่อไปเป็นผูท้ มี่ คี วามสำ�คัญในการ
ดำ�รงอยู่ของประเทศชาติ เด็กจึงเสมือนทรัพย์สมบัติที่ลํ้าค่า
ของสังคม” 95
ในเวลาเกือบหกสิบปีหลังจากทีอ่ าจารย์ใหญ่ได้บกุ เบิกสร้าง
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โลกและประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
มาก สังคมไทยได้ผา่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาถึง ๑๒ ฉบับ มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการปฏิรูป
การศึกษาหลายต่อหลายครัง้ และกระหายจะเข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์
95 อุบล

๒๕ ปีฯ, ไม่มีเลขหน้า.
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๔.๐ มีอะไรบ้างทีเ่ ปลีย่ นไปจากยุคของอาจารย์ใหญ่ และความ
เปลี่ยนแปลงนี้สร้างความท้าทายอะไรให้นักการศึกษาและครู
ในสังคมไทยปัจจุบันและในอนาคต
ในด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่า รูปแบบของโรงเรียนสาธิตได้
ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยทุกแห่งทีม่ คี ณะ
ศึกษาศาสตร์ต่างพยายามที่จะมีโรงเรียนสาธิต แต่เราก็คงจะ
ต้องตัง้ คำ�ถามด้วยว่าโรงเรียนสาธิตต่างๆ ได้อาศัยแนวทางการ
ศึกษาแบบก้าวหน้าและหลักการต่างๆ ทีอ่ าจารย์ใหญ่พยายาม
เผยแพร่หรือไม่ หรือเป็นเพียงสวัสดิการให้แก่ลกู อาจารย์และ
เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย หรือแนวทางแบบอาจารย์ใหญ่จะ
ไม่เหมาะกับเงื่อนไขแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตในปัจจุบัน
นอกจากโรงเรียนสาธิตแล้ว ประเทศไทยยังมีโรงเรียน
ประเภทต่างๆ มากขึ้น นอกเหนือไปจากโรงเรียนของรัฐและ
เอกชน ซึง่ เพิม่ จำ�นวนขึน้ มากในหกสิบปีทผี่ า่ นมา เช่นมีระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน มีโรงเรียนนานาชาติ มีโรงเรียนทาง
เลือกหลายแห่ง รวมทั้งโรงเรียนของอดีตนักเรียนที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากวัฒนธรรมสาธิต
การจัดการเรียนการสอนด้านบวกที่ท่านอาจารย์อุบลได้
ทำ�ให้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาเป็นแรง
บันดาลใจที่ทำ�ให้ผมต้องเปิดโรงเรียนอมาตยกุล และทำ�โรง
เรียนอมาตยกุลให้เด็กๆ ทุกคนมี self esteem มีความภาค
“
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ภูมิใจในตนเอง คิดเอง ทำ�เองได้ เคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น
และมีความสุข
ผมคิดว่าวัฒนธรรมทีท่ า่ นอาจารย์อบุ ลได้สร้างขึน้ ทีโ่ รงเรียน
สาธิตจุฬาฯ คือ ตัวอย่างของการปฎิรูปการศึกษาไทยแบบ
เงียบๆ ที่ไม่ต้องโฆษณา ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่ได้ผล
อย่างแท้จริง” 96
แต่โรงเรียนทางเลือกมิใช่โรงเรียนในระบบการศึกษากระแส
หลัก เราอาจต้องทบทวนว่าในโรงเรียนกระแสหลัก หลักการ
ของการบ่มเพาะให้นกั เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับความหลาก
หลาย รูจ้ กั ให้เกียรติและยอมรับศักดิศ์ รีของเพือ่ นมนุษย์อย่าง
เสมอภาค ได้รบั การสานต่อหรือไม่ โรงเรียนจะรับนักเรียนจาก
ภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างทางเศรษฐกิจสังคม หรือโรงเรียนได้สอนให้
“เรียนเพื่อคนอื่น” ที่ด้อยโอกาสกว่าหรือไม่ ซึ่งออกจะเป็นไป
ได้ยากในสถานการณ์ของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในสังคม
ซึ่งเด็กรับรู้ได้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนอนุบาล
ความแตกต่างทางสังคมเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสกว่าใน
ยุคของอาจารย์ใหญ่มาก ความแตกต่างทางฐานะมีสูงขึน้ แม้
ประเทศไทยโดยรวมจะมีรายได้ประชาชาติสูงขึ้น แต่ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนกลับกว้างขึน้ เรือ่ ยๆ ความมัง่ คัง่ มิได้
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เกียรติวรรณ อมาตยกุล รุ่น ๕, เรื่องเล่า.
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กระจายไปทัว่ ถึง และนอกจากความแตกต่างเศรษฐกิจแล้ว ใน
โลกปัจจุบันเรายังรับรู้ถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา
ความเชือ่ เพศสภาพ ซึง่ บานปลายไปเป็นความรุนแรงถึงชีวติ
ได้ทกุ เมือ่ การศึกษาจะรับมือกับความแตกต่างใหม่นไ้ี ด้อย่างไร
การเรียนการสอนในโรงเรียน ต้องเผชิญกับความท้าทาย
อีกแบบหนึง่ เมือ่ ครูอาจารย์พบว่าเด็กรุน่ ใหม่เป็นเสมือนมนุษย์
พันธุ์ใหม่ที่ต่างจากครูโดยสิ้นเชิง อิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีได้
เนรมิต “มนุษย์มิลเลนเนียล” 97 ขึ้นมา พวกเขาอยู่ในโลกที่
ไม่มอี ะไรเหมือนกับทีค่ รูอาจารย์รจู้ กั เลย พวกเขาอยูใ่ นเวลาที่
วัดกันเป็นนาโนวินาที98 พวกเขาสามารถหาข้อมูลทุกอย่างที่
ต้องการได้ดว้ ยปลายนิว้ ครูอาจารย์จะเตรียมตัวอย่างไร จะมี
บทบาทอย่างไรในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่เหล่านี้ อาจารย์
ใหญ่ได้เคยเตือนไว้เมือ่ ยีส่ บิ ปีมาแล้วว่า “การศึกษาตามไม่ทนั
การเปลี่ยนแปลงของสังคม” 99 ปัจจุบันคำ�พูดนี้ก็ยังทันสมัย
เสมอ อาจารย์ช่างคาดการณ์ได้แม่นยำ�เหลือเกิน

97 สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน

หนูนว้ิ โป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของ
มนุษย์มิลเลนเนียล ซึ่ง สายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจากงานเขียนเรื่อง
Thumbelina: The Culture and Technology of Millennials ของนักปรัชญา
ฝรั่งเศสชื่อ มิแช็ล แซรส์ (Michel Serres)
98 หนึ่งนาโนวินาที คือ หนึ่งในพันล้านวินาที
99 ที่ระลึกรูปเหมือนฯ, หน้า ๓๖.
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ในขณะเดียวกัน หลักการทีเ่ ป็นเข็มทิศในการบริหารจัดการ
กับโรงเรียน ครู และนักเรียนของอาจารย์ใหญ่ การให้โอกาส
ทุกคนให้ไปถึงจุดหมายให้ได้ การไม่ยอมปัดสวะออกไปจาก
เขตโรงเรียน การมีเมตตาธรรมและขันติธรรมอย่างล้นเหลือ
และการทุม่ เทชีวติ ให้แก่งานอย่างไม่มขี ดี จำ�กัดของครูอาจารย์
จะเกิดขึน้ ในทางปฏิบต้ ใิ นสภาพปัจจุบนั ได้หรือไม่ และเพียงไร
ทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นเพียงเศษเสีย้ วเล็กๆ ของความท้าทายของ
โลกใหม่ทมี่ ผี ลกระทบต่อการศึกษา แต่หากเราน้อมนำ�ทัศนคติ
ของอาจารย์ใหญ่มาทำ�ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ก็คงต้องมองว่า
ชีวติ การทำ�งานคือการเผชิญกับปัญหา และปัญหาคือสิง่ ท้าทาย
สติปญ
ั ญาและความสามารถในการเสียสละ อุทศิ ตัวให้เด็กและ
เยาวชนของผู้ใหญ่ทุกคน
ในโอกาสที่ คณาจารย์ นักเรียนสาธิต และผูส้ นใจเรือ่ งการ
ศึกษา ได้รว่ มกันรำ�ลึกถึง อาจารย์ใหญ่ ผูน้ า่ จะเรียกได้วา่ เป็น
สตรีเหล็กผู้นำ�ของวงการโรงเรียนสาธิตในยุคของท่าน คงจะ
ต้องขบคิดกันต่อไปว่า โรงเรียนสาธิตที่เหมาะกับโลกยุคหน้า
จะเป็นอย่างไร และเราจะจินตนาการถึงครูใหญ่ใจดีในโลกยุค
หน้าได้อย่างไร
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วิธีการอ้างอิง
หนังสือเล่มนี้มีการอ้างอิงถ้อยคำ� คำ�พูด และเรื่องเล่า
จำ�นวนมาก จากข้อมูลหลายแหล่ง หากมีการอ้างคำ�ต่อคำ�ใน
เครือ่ งหมายคำ�พูด ผูเ้ ขียนจะใส่ทมี่ าในเชิงอรรถ จึงขออธิบาย
วิธีการอ้างดังนี้
1 หนังสือ บทความ และเอกสาร เนือ่ งจากส่วนมากเป็น
หนังสือที่พิมพ์เฉพาะโอกาส ไม่มีข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ชัดเจน ในเชิงอรรถจะใช้ตัวย่อดังต่อไปนี้
( )

สาธิ ต จุ ฬ ารำ�ลึ ก ๒๕๐๓ จั ด ทำ�โดยคณะอาจารย์ ข อง
โรงเรียน
อุ บ ล เรี ย งสุ ว รรณ “เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง สาธิ ต จุ ฬ าฯ ” เป็ น
บทความในหนังสือ สาธิตจุฬาฯ ๒๕ ปี ๓ กันยายน ๒๕๒๖
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ไม่มีเลขหน้า ย่อว่า อุบล ๒๕ ปีฯ
๓๖ ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหา
วิ ท ยาลั ย ๒๐ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๑ –๒๕๓๗ ไม่
ปรากฏปีที่พิมพ์ ย่อว่า ๓๖ ปี สาธิตจุฬาฯ
ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในงานครบรอบวั น เกิ ด ๗๒ ศ .ดร .อุ บ ล
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เรียงสุวรรณ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ไม่ปรากฏปีทพี่ มิ พ์ คาด
ว่า ๒๕๓๓ ย่อว่า ที่ระลึก ๗๒ ปีฯ
รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดทางการศึกษาของนักการ
ศึกษาไทยในช่วงหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕
ถึงปัจจุบัน โดย ผกา สัตยธรรม ลินจง อินทรัมพรรย์ และ
ศิริมาส ไทยวัฒนา (เฉพาะส่วนที่เป็นเรื่อง ศาสตราจารย์
ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เขียนโดย ลินจง อินทรัมพรรย์) ๒๕๔๐
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่อว่า รายงานวิจยั ฯ
เกิดกี่ภพ กี่ชาติ ถ้ามีโอกาสจะขอเลือกเป็นครู พิมพ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
๒๕๔๑ ย่อว่า เกิดกี่ภพ กี่ชาติฯ
ที่ระลึกในการจัดตั้งรูปเหมือน ศาสตราจารย์ ดร.อุบล
เรี ยงสุ วรรณ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ไม่ ป รากฏปี ที่พิม พ์
ย่อว่า ที่ระลึกรูปเหมือนฯ
2 บทสัมภาษณ์ อาจารย์อาวุโส จะอ้างอิงโดยชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์ ตามด้วยคำ�ว่า สัมภาษณ์
( )

3 เรือ่ งเล่าทีม่ ผี เู้ ขียนส่งมา จะอ้างอิงโดยชือ่ ผูเ้ ขียน ตาม
ด้วยคำ�ว่า เรื่องเล่า
( )
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ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์
ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์อาวุโส
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีก่ รุณาสละเวลา
ให้ ข้ อมู ล และท่า นผู้มีอุป การคุณต่อ การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
อาจารย์อาวุโส
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ
รองศาสตราจารย์วิระวรรณ อามระดิษ
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ไกรนาม
รองศาสตราจารย์นิรมล สวัสดิบุตร
อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์
รองศาสตราจารย์มัลลิกา ตัณฑนันทน์
รองศาสตราจารย์ผกา สัตยธรรม
รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ วิทยาวุฒิกุล
รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ขมวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมจันทร์ สุวินทวงศ์
ครูใหญ่ใจดี 119

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล แย้มงามเหลือ
รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ อรุณไพโรจน์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เพิม่ จิตร สิงหเสนี ปราสาททองโอสถ
รองศาสตราจารย์วารินทร์ มาศกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา อุทัยพัฒน์
รองศาสตราจารย์พิตรวัลย์ ไกวัลวที
รองศาสตราจารย์ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ
ผู้มีอุปการคุณและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม
ของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิ ดช สุชวี ะ คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผูอ้ ำ�นวยการ คณาจารย์
และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
มัธยม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทนิ กร บัวพลู ผูอ้ ำ�นวยการ คณาจารย์
และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม
สมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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วิทยาลัย
นักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 1–15
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
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