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กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

                     * ลิขสิทธิ์เปนของผูแตง
________________________________________________________________________________

ณ วนัหนึง่ในกาลเวลา 20 ปแหงการรบัราชการของ “ทูลกระหมอมอาจารย”
ณ  โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา∗

จากบันทึกของ“ชอนวล”

“งานสอนหนังสือในโรงเรียนนายรอย…อาจจะมีไมมาก
จงึขอใหชวยงานในการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครนายกดวย”

(พระราชดํ ารัสในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรกฎาคม  2532)

จากวนันัน้ถงึวนันีเ้ปนเวลากวา 11 ปแลว แตพระราชดํ ารัสดังกลาวขางตนในสมเด็จพระ
เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทูลกระหมอมอาจารย” ซึ่งพระราชทานแกขาพเจาในวัน
แรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาพเจาเขาเฝาฯ เพือ่ “ทรงสอบสัมภาษณ” ขาพเจานั้น  ยังคง
กองอยูในใจมิรูลืม  หากแตนับวันแหงการท ํางานในกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ขาพเจาก็ยิ่งตระหนักวา ในวันหนึ่งๆที่ “ทูล
กระหมอมอาจารย”  เสด็จมาทรงงานสอนนัน้ พระองคมิไดทรงงานแตเฉพาะในฐานะ ”ครู” แตยัง
ทรงเปน “นกัวชิาการ” “ผูบริหาร” และ “นักพัฒนา” ในหนวยงานที่ทรงรับราชการประจํ าอยูดวย 
“งาน” ไมใช “อาจมีไมมาก” ดังทีรั่บส่ัง แต“ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงงาน “หนัก” จนอาจกลาวได
วาทรงเปน “ขาราชการตัวอยาง” แกคนทั้งประเทศเลยทีเดียว

ทรงรบัราชการเปน “ขาราชการประจํ า”
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงเขารับราช

การเปนอาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เมื่อ พ.ศ.2523 โดยทรงสอนวิชาตางๆ ณ กอง
วชิากฎหมายและสังคมศาสตร เชน วิชาประวัติศาสตรไทย และ สังคมวิทยา  อยางไรก็ตามเมื่อ
                                                          
∗ พิมพครั้งแรกใน " เสนาศึกษา.  เลมที่ 67  ตอนที่ 1  (มีนาคม 2544): 1-8.
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ขาพเจาเขารับราชการ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในป พ.ศ.2532 นั้น ไดมีการจัดตั้ง
กองวิชาประวัติศาสตรข้ึนแลวตั้งแตป พ.ศ.2530 โดย“ทูลกระหมอมอาจารย”ทรงดํ ารงตํ าแหนง
ศาสตราจารยและผูอํ านวยการกองวิชา

ในฐานะขาราชการประจํ า “ทูลกระหมอมอาจารย” เสด็จโดยรถยนตพระทีน่ัง่มาทรงงาน 
ณ โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประจํ าสัปดาหละ 2 วัน เนื่องจากในอีก 5 วันของแตละ
สัปดาหนัน้ ทรงมพีระราชกิจที่ทรงงานเพื่อราษฎรทั้งประเทศ ทรงเคยพระราชทานสัมภาษณแกส่ือ
มวลชนวา งานทีโ่ปรดที่สุด คือ การเปนครู ซึ่งขาพเจาคิดวาเปนความจริงอยางที่สุด เพราะ เหตุผล
หลายประการ เชน ทรงมีความรูกวางและรูจริงตั้งแตเร่ือง จารีตนิยมแบบจารึกขอมโบราณ จนถึง
อวกาศศึกษาอยาง Remote sensing ทรงมีวิธีการถายทอดที่ทํ าใหผูฟงเขาใจงาย เห็นความ
สํ าคัญตอหัวขอที่ทรงกลาวถึงวาจะน ําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางไร ทรงมีวธิกีารน ําเสนอที่เปยม
ลนไปดวยพระอารมณขัน นอกจากนั้นยังทรงเตรียมการในฐานะ”ครู” “นักวิชาการ” “ผูบริหาร” 
และ “นกัพฒันา” เพื่อทรงปฏิบัติในหนวยงานของพระองคอยางเต็มพระกํ าลังความสามารถ  ขา
ราชการและนักเรียนนายรอยสังเกตไดเสมอวา แมบางคราวพระองคประชวรดวยโรคหวัด หรือเพิ่ง
เสดจ็กลบัจากการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังตางจังหวัด หรือ ตางประเทศ แตพระองคกย็ังทรง
เสดจ็มาทรงสอน และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนปกติอยางไม
ทรงรูจักความเหน็ดเหนื่อย ฯลฯ

ทรงเปน “ครู”
หากหนาทีข่องอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดแก การสอนหนังสือนักเรียน

นายรอย การท ํางานวิชาการ และ การบริการชุมชนทางวิชาการแลว  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาจารยมากกวาหนาที่ที่กํ าหนดดังกลาวมากมาย
นัก

ในการสอนหนังสือนักเรียนนายรอย ทรงดํ าเนินงานอยางเปนขั้นตอนรวมกับอาจารยคน
อ่ืนๆ ในกองวชิา เนื่องจากพระราชภารกิจอันมากมายที่ตองทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ อาจารยใน
กองวิชาจึงไดพยายามแบงเบาพระราชภาระโดยการรวมการสอนวิชาตางๆ ในลักษณะการสอน
เปนทีม กอนเปดภาคการศึกษาในแตละภาค“ทูลกระหมอมอาจารย” จะทรงเปนประธานในการ
ประชุมภายในกองวชิาหลายครั้ง เพื่อพิจารณาเตรียมการเรยีนการสอน ในประเด็นตางๆ เชน การ
ก ําหนดวัตถุประสงคเคาโครงการบรรยาย การปรับปรุงเนื้อหา หลกัสูตร ผลการเรียนของนักเรียน 
และการก ําหนดแผนงานตางๆ เชน การเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ การทัศนศึกษา การ
วจิยั และ การสัมมนา  ฯลฯ
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บรรยากาศในการประชุมแตละครั้งอบอวลไปดวยกลิ่นอายของประชาธิปไตย ผูรวม
ประชมุไดนํ าเสนอขอมูล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่  การประชุมมักจบลงดวยขอสรุปที่
ทํ าใหเนื้อหาและวิธีการเรียนวิชาประวัติศาสตที่สอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (อันได
แก วชิาบงัคบั คือ วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยและวิชาประวัติศาสตรรวมสมัย   และวิชาเลือก เชน 
ประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก ประวติัศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประวัติ
ศาสตรอเมริกา ประวัติศาสตรยุโรป ฯลฯ) อาจแตกแตงจากที่สอนกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ บาง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวขอการบรรยายทุกภาคการศึกษาเพื่อใหกาวทันกับเหตุการณที่เกิด
ข้ึน จนอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวนี้มีผลใหนักเรียนนายรอย
สามารถเรียนรูเร่ืองราวในอดีต เพื่อเขาใจปจจุบัน และเปนดรรชนีชี้ใหเห็นแนวทางในอนาคตได
อยางแทจริง

เมือ่ถงึวนัทีม่กีารเรียนการสอน “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงใหความสํ าคัญแกการเตรียม
การ ทัง้ในดานเอกสารประกอบการบรรยาย การใชส่ือการสอนตางๆ เชน ภาพถาย สไลด วีดีโอ 
ทรงริเร่ิมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตนวา พาวเวอรพอยทข้ึนในกองวิชา  ส่ิงทีน่าสนใจ คือ 
โปรดใหจดันิทรรศการขนาดเล็กขึ้นในแตละคาบของการบรรยายเพื่อจัดแสดงภาพ แผนที่ หนังสือ 
ส่ิงของ เพื่อใหนักเรียนสนใจและซาบซึ้งในเนื้อหาของวิชานั้นๆมากยิง่ขึ้น

เหนือยิ่งสิ่งใดในการสอน หัวขอแตละหัวขอที่ทรงบรรยายจะประกอบทั้งเนื้อหาที่ทรงคน
ความาอยางดเียีย่มจากแหลงขอมูลทุกชนิดที่ทรงเห็นวาจะเปนประโยชน ไมวาจะเปน เอกสารชั้น
ตนจากหอจดหมายเหตุ ตํ าราวิชาการ บทความ รวมทั้งจากเวพไซดในอินเตอรเนต ฯลฯ  และที่
สํ าคัญ คือ เนือ้หาทีท่รงไดรับจากประสบการณที่พระองคไดมีโอกาสเสด็จเยือนสถานที่ตางๆ และ
ทรงแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับบุคคลจํ านวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในระหวางการบรรยาย “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงเปดโอกาสใหนักเรียนไดถามและ
แสดงความคิดเห็นอยางเสรี นอกจากนั้นในคาบที่มีอาจารยคนอื่นบรรยาย “ทูลกระหมอม
อาจารย” จะเสด็จมาประทับฟงการบรรยายเสมอ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณบรรยายเสริมและ
แสดงความคดิเห็นเพื่อใหเนื้อหาในหัวขอการบรรยายนั้นสมบูรณมากขึ้น

ขาพเจาเชื่อวา ตลอดเวลา 20 ปที่ “ทลูกระหมอมอาจารย” ทรงงาน ณ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา นักเรียนนายรอยแตละรุนยอมเรียนรูและมีประสบการณในการเปนลูกศิษยของ
“ทลูกระหมอมอาจารย”  แตกตางกนัไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกยุค
ไรพรมแดน  อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลย คือ การที่ทรงมีวิธีการสอนโดยการนํ า
เนือ้หาทางวิชาการมาผนวกกบัประสบการณในชีวิตจริง เพื่อใหลูกศิษยเขาใจสังคมไทยและสังคม
โลกอยางถองแท  พรอมไปกับการตระหนักถึงภาระหนาที่ในการทํ างานพัฒนาและเสียสละเพื่อ
สังคม
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ตัวอยางหนึง่ในการบรรยายของพระองคที่ขาพเจาประทับใจยิ่ง ไมเคยลืมเลย และมีความ
ปรารถนาเปนอยางมากที่จะบันทึกไว ณ ที่นี้ คือ เมื่อประมาณ 10 ปที่แลวในวิชาพื้นฐานอารย
ธรรมไทย ซึ่งเปนวิชาที่มจีดุมุงหมายในการสอนใหเขาใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยในทุก
ดาน ขาราชการทีอ่ยูในชั้นเรียนและลูกศิษยในวันนั้น คงยังจํ าไดวา “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรง
เลาถงึ เหตกุารณหนึ่งประกอบกับบทเรียน ที่แสดงใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะของความเปนไทย และ
แบบอยางอันยิ่งใหญของการทํ างานเพื่อคนไทยทุกคนโดยไมจํ ากัดชั้นวรรณะ เวลา และสถานที่ 
เร่ืองราวที่ทรงเลาพอสรุปไดวา

…ทกุๆคนื พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงงานจนกระทั่งดึกดื่น  โดยจะทรงเปดวิทยุ
ส่ือสารของตํ ารวจฟงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในบานเมืองตลอดเวลา  เพือ่ที่วาเมือ่เวลา
เกดิเหตรุายขึน้กบัพสกนิกรของพระองคจะทรงรับรู และพระราชทานความชวยเหลืออยาง
ทันทวงที…ดึกสงัดคืนวันหนึ่งปรากฏเสียงจากวิทยุส่ือสารเปนเสียงของตํ ารวจชั้นผูนอย
สองคนซึง่เขาเวรอยูตางสถานที่กัน กํ าลังปรับทุกขกันทางวิทยุถึงความยากจนลํ าบากแสน
สาหสัในชีวติทีพ่วกเขาและครอบครัวกํ าลังเผชิญอยู  ดวยนํ้ าพระทัยอันเปยมลนดวยพระ
เมตตาธรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทรงมี
พระราชด ํารัสแกตํ ารวจทั้งสองนาย (ซึ่งแนนอนตํ ารวจทั้งหมดในเครือขายวิทยุส่ือสารยอม
ไดรับฟงดวย) พระราชทานแนวทางในการดํ าเนินชีวิตแกพวกเขาเพื่อที่จะฟนฝาอุปสรรค
ในชวีติ  ตํ ารวจคนหนึ่งที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอเขานั้นไมทราบวา ผูที่กํ าลังสนทนา
ทางวทิยอุยูดวยเปนใคร จึงไดแสดงความสํ านึกในพระคุณของผูใหสติเขา โดยการกลาว
ขอบคุณวา “ผมขอขอบคุณพี่ มากครบัที่กรุณาใหแนวทางผม คํ าพูดของพี่ท ําใหผมไดคิด
และมีพลังที่จะตอสูชีวิตตอไป”…

จากเรือ่งราวอนัยิง่ใหญที่ “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงเลาพระราชทานในชั้นเรียนเรื่องนี้  
ขาพเจาเชื่อวาผูอานคงตระหนักถึงแกนแทแหงบุคลิกลักษณะความเปนไทยที่ “ทูลกระหมอม
อาจารย” ทรงอธิบายไดเปนอยางดี และยังทํ าใหเราไดเห็นวา ในการสอนแตละครั้งนั้น “ทูล
กระหมอมอาจารย” ทรงเปน “ครู” ในความหมายที่ทรงมีวิธีการสอนอันแยบยล ซึ่งมีผลใหลูกศิษย
มคีวามรูในเนือ้หาทางวิชาการอยางถูกตองกาวหนาทันสมัย รูจักวิเคราะหเปรียบเทียบ ต้ังคํ าถาม 
ตอบคํ าถามที่เกิดขึ้นในสังคม พรอมๆไปกับทรงสอนใหนักเรียนตระหนักถึงหนาที่และคุณธรรมที่
แตละคนพงึยดึมั่นเพื่อเปนจักรกลหนึ่งในการพัฒนาสังคมไดอยางวิเศษ

อนึ่งนอกจาก“ทูลกระหมอมอาจารย” จะทรงทํ าหนาที่สอนตามปกติแลวยังทรงเปน
อาจารยที่ปรึกษาของชมรมดนตรีไทยและชมรมพัฒนาสังคมของนักเรียนนายรอย และทรงเปน
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ประธานในกิจกรรมตางๆ ของสถาบันเชน กิจกรรมในวันไหวครู วันพระราชทานกํ าเนิดโรงเรียน 
การเดินการกุศล ฯลฯ ดวย

ทรงเปน “นักวิชาการ”
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนที่กลาวขวัญโดยทั่วไปในฐานะ

ทีท่รงเปน “เจาฟานักวิชาการ” ทรงสํ าเร็จการศึกษาในหลายสาขาวิชา ไดแก ปริญญาตรีทางดาน
ประวัติศาสตรจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ปริญญาโททางดานจารึกตะวันออกจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและทางดานบาลี-สันสกฤตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกปริญญาหนึ่ง และปริญญา
เอกสาขาพัฒนศึกษาศาสตรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากประวัติการศึกษาดังกลาวมี
ผลใหความรูของพระองคมีลักษณะสหสาขาวิชาซึ่งเปนความรูที่รอบดานและสามารถนํ าไปบูรณา
การส ําหรับการพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี

อาจกลาวไดวาการที่ “ทลูกระหมอมอาจารย” ทรงมคีวามรูในลักษณะสหสาขาวิชามีผล
ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในพระราช
นิพนธความตอนหนึ่ของบทนํ าวิชาประวัติศาสตรรวมสมัยภาคเรียนที่ 1/42 อาจแสดงใหเห็นถึง 
เนือ้หา การนํ าเสนอ และ แนวความคิดในลกัษณะดังกลาว ซึง่ทรงเปนพระผูวางแนวทางทางวิชา
การ ความบางตอนวา

…ปนีเ้ปนปทีน่าสนใจเพราะเปนปสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 20 และเปนการจบสิ้นพันป
รอบที่สองของคริสตศาสนาดวย ที่จริงนั้นกาลเวลานั้นติดตอกันไมมีที่ส้ินสุด แตเรา
ก ําหนดทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ เพื่อเปนชวงเวลาไวทบทวนวา  ในกาลเวลาที่
ผานมามนุษยชาติประสบความสํ าเร็จและประสบปญหาอะไรบาง จากบทเรียน
ประสบการณในวันวานนาจะเปนแนวทางใหการกาวสูอนาคตดํ าเนินไปดวยดี…
(เนนขอความโดยผูเขียนบทความ)

  จากบทพระราชนิพนธขางตน ทานผูอานจะเห็นไดวา ในดานวิชาการ “ทูลกระหมอม
อาจารย”  ทรงมุงเนนน ําเสนอขอมูลในลักษณะที่กํ าลังเปนประเด็นที่เกาะติดสถานการณอยางใกล
ชดิ เปนทีแ่นนอนวา ในปปจจุบันแมจะยังทบทวนความสํ าเร็จและปญหาของมนุษยชาติเพื่อเปน
บทเรียนอยู  แตหากหลายคนคงลืมคิดถึงคํ าวา “สหัสวรรษ” ไปแลว สวนในการนํ าเสนอนั้น  วิชา
ประวัติศาสตรที่ถูกเลือกนํ าเสนอแกนักเรียนนายรอย เปนเรื่องราวที่ใกลตัวและอยูในความสนใจ  
ที่สํ าคัญคือ เปนการสอนใหนักเรียนตั้งขอสังเกตและสามารถตอบปญหาสังคมที่นักเรียนกํ าลัง
สงสยัอยูได ตัวอยาง เชน ในภาคการศึกษาที่ผานมา 2/43 ประเด็นที่พิจารณากันอยางกวางขวาง 
ไดแก การเลือกตั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เปนตน
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สวนในประเด็นแนวความคิดทางประวัติศาสตรที่  “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงมีแนว
ความคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไวใน
ลักษณะของสหสาขาวิชานั้น นักเรียนนายรอยจะถูกสอนใหเรียนรูเหตุการณในประวัติศาสตร
สํ าหรับที่จะใชเปนบทเรียนในการพิจารณาประเด็นหรือปญหาที่เขาอาจพบเมื่อพวกเขาเรียนจบ
และออกไปรับราชการแลว ตัวอยางที่สามารถสนับสนุนแนวคิดนี้  เชน ในวิชาพื้นฐานอารยธรรม
ไทย ซึง่เปนวชิาทีน่อกจากจะอภิปรายใหนักเรียนไดตระหนักในภูมิหลังทางประวัติศาสตรการเมือง 
เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนวัฒนธรรม เทคโนโลยีในทุกดานของสังคมไทยตัง้แตอดีตอันไกลโพนจนถึงยุค
ปจจุบันดงัทีศึ่กษากนัในสถาบนัการศึกษาทั่วไปแลว   วิชานี้ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ยงัไดน ําเสนอแนวคิดดานตางๆที่นับเปนมิติใหมของสังคม เชน ในเรื่องการพัฒนาชุมชน และการ
จัดการทางดานวฒันธรรม ฯลฯ  อีกดวย

นอกจากการวางรากฐานแนวความคิดในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียน
นายรอย “ทูลกระหมอมอาจารย” ยงัไดทรงริเร่ิมใหมีการวิจัย และ การบริการชุมชนทางวิชาการ 
เมือ่โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลายายที่ต้ังหนวยมาอยู ณ เขาชะโงก จังหวัดนครนายก “ทูล
กระหมอมอาจารย”ไดทรงพิจารณาเห็นสมควรใหอาจารยกองวิชาประวัติศาสตร ทํ าการวิจัยเกี่ยว
กบั”ประวติัศาสตรเมืองนครนายก” เพื่อที่จะไดรูจักจังหวัดที่หนวยของตนตั้งอยู  และเปนการรวบ
รวมขอมลูพืน้ฐานอนัอาจนํ าไปใชในการพัฒนาของจังหวัดตอไป  ตอจากนั้นยังทรงริเร่ิมใหมีการ
วจิยัเพือ่ใหไดศึกษาประวัติศาสตรของหนวยของตนเอง อันไดแก การวิจัย เร่ือง “การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและสยามใหม” และยังโปรดใหจัดทํ าหนังสือคูมือทัศน
ศึกษาเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาขอมูลของพื้นที่ เกือบทุกครั้งที่ทรงนํ านักเรียนนายรอยเดินทางไป
ทศันศกึษาในพื้นที่ตางๆ   นอกจากนั้น“ทลูกระหมอมอาจารย” ไดทรงสนับสนุนใหกองวิชาประวัติ
ศาสตรรวมกับสถาบันทางวิชาการตางๆ จัดการสัมมนาทางวิชาการขึ้นเปนจํ านวนหลายครั้งอีก
ดวย
 จงึอาจกลาวไดวา ในฐานะนักวิชาการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมคีวามรูกวาง รูลึกซึ้งรอบดาน และมีความกาวหนาทันสมัย  หากทานผูอานทานใดสนใจราย
ละเอียดเพิ่มเติมในงานพระราชนิพนธและงานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในกอง
วชิาประวัติศาสตร โปรดเปดดูเวบไซดของกองวิชาประวัติศาสตร   www.crma.ac.th/histdept

ทรงเปน “นักบริหาร”
ต้ังแตป พ.ศ.2543 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดํ ารงพระยศพล

เอก ในต ําแหนงศาสตราจารยและผูอํ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร  ในการบังคับบัญชาขาราช
การในกองวิชา “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงใชกฎความสมดุลยแหงพระเดชและพระคุณตามห
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ลักปรัซญาการบริหารแบบตะวันออกไดอยางดีเยี่ยม ทรงกํ ากับดูแลบริหารงานอยางมีประสิทธิ
ภาพสามารถทํ าใหงานวิชาการ งานกํ าลังพล และงานสงกํ าลังบํ ารุงในกองวิชาประวัติศาสตร
ดํ าเนนิไปอยางกาวหนาและราบรื่น

ดังทีข่าพเจากลาวมาขางตนแลววา “ทูลกระหมอมอาจารย” โปรดใหมีการประชุมกองวิชา
ประวัติศาสตรอยางสมํ่ าเสมอเพื่อกํ าหนดแผนงานในการทํ างานของกองวิชา แผนงานดังกลาว
นอกจากจะเปนเรื่องการเรียนการสอนแลว ยงัเปนการพิจารณารวมกันในที่ประชุมในเรื่องอื่นๆ ที่
จะเปนการอํ านวยการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภารกิจของกองวิชา อันไดแก เร่ืองการ
พฒันาหองสมุดและศูนยขอมูลของกองวิชา  การพฒันาและสวัสดิการกํ าลังพล รวมไปถึงการจัด
การสิ่งอุปกรณของหนวย ฯลฯ

ในการพฒันาหองสมุดและศูนยขอมูลของกองวิชาประวัติศาสตร “ทูลกระหมอมอาจารย” 
ทรงตระหนกัวาหองสมุดและศูนยขอมูลมีความสํ าคัญเปนอยางยิ่งในการศึกษา จึงไดพระราชทาน
หนงัสอื เอกสาร ซีดีรอม สไลด วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ซึ่งทรงคุณคาทางวิชาการและราคา
แพงทั้งภาษาไทยและตางประเทศแกหองสมุดและศูนยขอมูลของกองวิชาประวัติศาสตร เพื่อให
บริการแกขาราชการและนักเรียนนายรอย นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนและพระราชทานทุนการ
ศึกษาใหอาจารยเดินทางไปศึกษาเอกสารชั้นตนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ณ หอจดหมายเหตุใน
ประเทศญีปุ่น อังกฤษ ฝร่ังเศส และ สหรัฐอเมริกา เพื่อนํ าเอกสารเหลานั้นมาศึกษาวิจัยและกอต้ัง
ศูนยขอมลูเพื่อรวบรวมและเผยแพรใหเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป

ดวยนํ้ าพระทัยอันเปยมลนไปดวยพระเมตตาหากแตเครงคัดกฏระเบียบและความถูกตอง 
นอกจาก“ทลูกระหมอมอาจารย” จะทรงก ํากบัดูแลการของทํ างานขาราชการและพระราชทานพระ
ราชดํ าริเพื่อพัฒนางานในกองวิชาแลว ยังไดทรงดํ าเนินนโยบายในการพัฒนาเพื่อกํ าลังพลจะได
เพิม่พนูความสามารถในการทํ างานและจัดใหสวัสดิการในหนวยเพื่อกอใหเกิดขวัญและกํ าลังใจแก
ก ําลงัพล ซึ่งไมเฉพาะแตในกองวิชาประวัติศาสตรเทานั้น  แตพระเมตตาไดแผไพศาลไปถึงขาราช
การ นกัเรียนนายรอย และครอบครัวโดยทั่วไปดวย   การดํ าเนินการตางๆ ที่ทรงกระทํ ากอใหเกิด
การพฒันาและสวสัดิการในหนวย เชน การที่พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคแกอาจารย
ทั้งของกองวิชาประวัติศาสตร และ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร เพื่อไปศึกษาในระดับ
ปริญญาโท-เอก หรือสัมมนา อบรมตามหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ในสถานศึกษาทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ การที่ทรงหวงใยดูแลขาราชการและนักเรียนนายรอย  โดยพระราชทานเงิน
ประจ ําตํ าแหนงศาสตราจายสวนการศึกษาของพระองคเปนประจํ าทุกๆเดือน  เพื่อใชจายเปนสวัส
ดิการกองวชิาประวัติศาสตร และยังพระราชทานเงินจํ านวนอื่นๆ แกบุคคลอื่นๆ เปนโอกาสไป  อีก
ทัง้หากวาทรงทราบวาขาราชการ นกัเรียนนายรอยและครอบครัวผูใดเจ็บไขหรือประสบปญหาก็จะ
ทรงเปนธรุะดูแลใหเขาเหลานั้นสามารถกลับมาดํ ารงชีวิตไดเปนปกติ ฯลฯ
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ในการจัดการสิ่งอุปกรณเพื่อใชในกองวิชา เนื่องจากงบประมาณอันจํ ากัดของราชการ
“ทูลกระหมอมอาจารย” จึงไดพระราชทานสิ่งอุปกรณสํ าหรับการเรียนการสอนในกองประวัติ
ศาสตรเปนจํ านวนมาก เปนตนวา เครื่องใชสํ านักงานจ ําพวกตูหนังสือ ตูเอกสาร ฯลฯ กระดาษ
สํ าหรบัการพมิพ เครื่องถายเอกสาร เครื่องฉายทึบแสง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอานไมโครฟลม 
เครือ่งรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดีทัศน เครื่องเลนวิทยุ-แถบบันทึกเสียง และเครื่องฉายสไลด เปนตน  
เมือ่พระราชทานแลวก็ทรงกํ ากับดูแลใหใชกันอยางประหยัด และ มีการบํ ารุงรักษาเปนอยางดี เพื่อ
จะไดกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ทรงเปน “นักพัฒนา”
ด่ังพระราชดํ ารัสโปรดใหทํ างานสอนควบคูไปกับงานพัฒนาซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแกขาพเจาในวันแรกที่ขาพเจาไดเขาเฝาใตฝาละอองพระ
บาท  ซึง่ขาพเจาไดอัญเชิญมาเปนหลักชัยของบทความนี้  “ทลูกระหมอมอาจารย” ไดพระราชทาน
พระราชดํ าริในการจัดตั้งและรับเปนองคอุปถัมภในการดํ าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหลายโครงการทั้งในเขตโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และเขตจังหวัด
นครนายก พระเมตตาอันแผไพศาลปรากฏอยูในรายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนปยชาติ
พฒันา ความบางตอนวา

…โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาของเรานั้นคอนขางใหญโตและมีความกาวหนาระดับ
เทาเทยีมกบัมหาวิทยาลัย แตพอพนจากบริเวณโรงเรียนออกไป ชุมชนรอบๆโรงเรียนก็จะ
มสีภาพเปนสังคมอีกลักษณะหนึ่งซึ่งแตกตางกันมาก  แตเทาที่ผานมาไดทราบวาโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลากไ็ดออกไปรวมพัฒนาทองถิ่นอยูเสมอ  จงึคดิวาการที่เราจะไป
อยู ณ ทีใ่ดกต็าม  ถาเราสามารถทํ าใหบุคคลอื่นเจริญขึ้นตามเราดวยจะเปนการดีมาก...

โครงการในพระราชดํ าริตางๆ ซึ่ง “ทลูกระหมอมอาจารย” ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชการ
และนักเรียนนายรอยโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา รวมกบัขาราชการหนวยอื่นๆ ทั้งในจังหวัด
นครนายกและส ํานักพระราชวังดํ าเนินการ จึงบังเกิดขึ้น โครงการเหลานี้อาจแบงไดเปนโครงการ
ทางดานการศกึษา เชน โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การตั้งโรง
เรียนอนบุาลคณุากร และโรงเรียนปยชาติพัฒนา การพระราชทานทุนการศึกษาและอุปกรณที่จํ า
เปนตอการศกึษาแกนักเรียนยากจน ฯลฯ โครงการดานสาธาณสุข เชน การจัดหนวยแพทยเคลื่อน
ทีข่องโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา การรับคนไขไวในพระอุปถัมภ และโครงการ
ทางดานการพฒันาอาชพี เชน การพัฒนาพันธุพืช  การพัฒนาทักษะอาชีพใหมๆ ฯลฯ โดยเฉพาะ
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อยางยิง่โครงการพฒันาที่ทํ าใหเหลาพสกนิกรปลาบปลื้มใจเปนที่สุด คือ การที่ทรงดํ านาและเกี่ยว
ขาวในแปลงนาสาธิตภายในบริเวณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

ทรงเปน “มิง่ขวัญ”
  เมือ่ขาพเจาเริม่บันทึกเรื่องราวแหงการทรงงาน ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาของ 

“ทูลกระหมอมอาจารย” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของชาวเราทั้งปวง 
ขาพเจาตระหนกัดวีา ขาพเจาไมมีวันบันทึกพระราชภารกิจที่ทรงกระทํ าไดอยางหมดจด แมกระทั่ง
จะเปนบทบนัทกึพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพียงวันเดียวในระยะเวลา 20 ปทีท่รงรับราชการ ณ โรง
เรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อยางไรก็ตามขาพเจาหวังเปนเปนอยางยิ่งวา บทบนัทึกนี้คงจะได
เติมเต็มจิตรกรรมแหงองคพระมิ่งขวัญที่ทรงงานหนักที่สุดและสมบูรณแบบที่สุดอีกบทบาทหนึ่ง  
ในฐานะทีท่รงเปน “ครู” “นักวิชาการ” “นักบริหาร” และ ”นักพัฒนา”     

พลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ศาสตราจารยและผู
อํ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา  โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา

เปนทีต่ระหนักในใจเราทุกคนวา ไมมีเวลาใดเลยที่  “ทลูกระหมอมอาจารย” จะทรงลืมวา
ทุกพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติจะตองเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ นักเรียนนาย
รอยลูกศิษยของพระองคทุกคนคงตระหนักในขอนี้ จึงไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถเพื่อสนองคุณประเทศชาติ สมกับที่ “ทูลกระหมอมอาจารย” ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะอบรมสั่งสอนพวกเธอมา…

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

การอางอิง: “ชอนวล”. “ณ วนัหนึง่ในกาลเวลา 20 ปแหงการรับราชการของ “ทลูกระหมอม
อาจารย” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา.” หนา 1-9. URL: http://www.crma.ac.th/
histdept/E-Texts.


