
ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลมิวทิยา  บางเมือง 
 

 
 

 สมยัท่ีเรียนเป็นปีสุดทา้ย  ผมอยู่ชั้นประถมปีท่ี  ๗/๑  พวกเราจะตอ้งตั้งแถวอยู่ดา้นหนา้  จากนั้นก็

จะเป็นแถวหอ้งถดัไป และรุ่นนอ้งๆ เพื่อยืนเคารพธงชาติ  สวดมนตไ์หวพ้ระ ออกกาํลงักาย  จากนั้นก็จะถึง

ช่วงเวลาสําคญัท่ีสุดคือ  ช่วงท่ีคุณครูไฉไล  เอ่ียมโอภาส  จะออกมาอบรมสั่งสอน  ก่อนอนุญาตให้เขา้ชั้น

เรียน  คุณครูใหญ่จะยืนอยูห่นา้ห้องทาํงาน  ชั้น  ๒  ตึก  ๓  ชั้น  มองตรงมาท่ีพวกเรา  ท่านอยู่บนจุดท่ีเห็น

เราชดัท่ีสุด  ใครเล่นซน เหง่ือโชก  ผมยาว  คุย้แคะแกะเกา  แต่งตวัไม่เรียบร้อย  จะถูกทาํโทษทนัที  ห้องเรา

มีคุณครูประจาํชั้น  คือ  คุณครูฉบา  ศรีแจ่ม  เป็นผูมี้ความงามอยา่งสตรีไทยทุกระเบียดน้ิวแต่ก็จดัเป็นคุณครู

ท่ีมีระเบียบท่ีสุดท่านหน่ึง  หลงัจากผา่นการอบรมจากคุณครูใหญ่  เม่ือเดินแถวข้ึนมาท่ีห้องตรงชั้น  ๓  ก็จะ

มีการอบรมสั่งสอนอยา่งหนกัอีกคร้ัง  เพราะห้องเราอยูข่า้งบน  ตรงกบัห้องคุณครูใหญ่พอดี  หลายคร้ังท่ีมี

การกระโดดโลดเตน้  หรือทาํเสียงดงั  จะกลายเป็นการรบกวนท่าน  ดว้ยเหตุน้ีกระมงั  คุณครูฉบา  จึงไดรั้บ

มอบหมายให้มาเป็นครูประจาํชั้น  ป.๗/๑  ท่ีคอยอบรมสั่งสอนให้เขา้แถวเรียบร้อย ไม่ให้เป็นท่ีเกะกะต่อ

หนา้คุณครูไฉไล 



 

ครูเฉลมิ  เอีย่มโอภาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลมิวิทยา (วัดกลาง) 
 

“  ฉ.ว.ม.  ๔๖๗๒ ” คือ  ช่ือยอ่โรงเรียน และรหัสเลขประจาํตวั  ท่ีติดอยูบ่นเส้ือนกัเรียนของผม  ตั้งแต่เร่ิม

เรียน  ณ  โรงเรียนเฉลิมวิทยา  บางเมือง  (ช่ือโรงเรียนในสมยันั้น)  ในช่วงเด็ก ปีแรกๆ ท่ีเขา้เรียน ผมยงัจาํ

เร่ืองราวไดไ้ม่ดีนกั  แต่เร่ิมจาํความไดไ้ม่รู้ลืม  ก็คือ  ขณะท่ีเรียนอยูช่ั้นประถมปีท่ี  ๒  มีคุณครูประจาํชั้นช่ือ  

คุณครูปราสาท  สุขประเสริฐ  คุณครูมีลกัษณะของความเขม้งวดแลดูจะดุพอสมควร  แต่เม่ือไดเ้รียนกบัท่าน

จริงๆ คุณครูใจดี  มีเร่ืองเล่าประกอบ  เพิ่มพูนความรู้นอกตาํราอยู่เป็นประจาํ  หลายคร้ังท่ีคุณครูเล่าเอง

ประวติัศาสตร์ชีวิตทอ้งถ่ิน  ของคนเมืองสมุทรปราการ  คุณครูเล่าเร่ืองชาวประมง  พระสมุทรเจดีย ์ ชีวิต

ชาวคลอง  การเดินทางทางเรือ  ทางถนนจนถึงเร่ืองท่ีประทบัใจท่ีสุด  คือ  รถไฟสายปากนํ้ า  ทางรถไฟสาย

แรกของประเทศไทย  (ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นระบบรถรางไฟฟ้า)  ได้ยินดังนั้น  พอตกเย็นหลงัเลิกเรียน               

ผมมกัจะเดินขา้มถนนสุขุมวิท  เขา้ไปตามร่องสวนผกั  สวนมะพร้าว  (ปัจจุบนั เป็นถนนเขา้โรงพยาบาล

เมืองสมุทร)  สุดทางก็เล้ียวขวาไปตามทางมะขามแถว  เท่ียวเล่นในตลาดปากนํ้ า  หลงัจากนั้นซ้ือขนมกิน    

ก็จะเดินวนไปวนมาในตลาด  แต่ก็ไม่เคยเห็นร่องรอยของทางรถไฟสายปากนํ้าแมแ้ต่นอ้ย  สงสัยมาตลอดวา่  

สถานีรถไฟท่ีคุณครูเล่าให้ฟัง  อยู่ตรงไหน  หัวจักรถไฟเป็นยงัไง  จากคําสอนของคุณครูปราสาท                     

สุขประเสริฐ  ในวนันั้น  ทาํใหผ้มเร่ิมสนใจประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  มีโอกาสก็จะคน้ควา้  หาหลกัฐาน มีเวลา

ก็จะเขา้-ออกหอสมุดแห่งชาติเดือนละหลายคร้ัง  จนปัจจุบนั  ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาด้านประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  

ของสภาวฒันธรรมจงัหวดัสมุทรปราการถือเป็นคุณูปการความรู้นอกตาํราท่ีได้จากโรงเรียนเฉลิมวิยา               

บางเมือง 



 

ครูเฉลมิ เอีย่มโอภาส สมัยยงัเป็นครูโรงเรียนสมุทรสตรี โรงเรียนสตรีแห่งแรกของ 

จังหวดัสมุทรปราการ ก่อนเปลีย่นช่ือเป็นโรงเรียนเฉลมิวิทยา 
 

 ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙  มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่  เกิด

สภาวะนํ้าเสีย  กล่ินเหมน็ และฝุ่ นควนัจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  รัฐบาลในสมยั

นั้ นจึงออกกฎหมายบังคับให้แต่ละโรงงานย้ายออกไปสู่เขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่   คือ  จังหวัด

สมุทรปราการ  เจา้ของโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน  เม่ือตอ้งเขา้มาสู่เมืองปากนํ้ า  จึงเร่ิมส่ง

ลูกหลานเขา้เรียนโรงเรียนท่ีโด่งดงัท่ีสุดในสมยันั้น  นั้นคือ  โรงเรียนเฉลิมวิทยาลยั  บางเมือง  มีนกัเรียน

ใหม่เขา้มามาก  จนทางโรงเรียนถึงกบัตอ้งเปิดเส้นทางพิเศษ  เพื่อให้รถโรงเรียนเดินทางไปรับนกัเรียนใน

เขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  หลายคนอาจไม่ทราบวา่  บรรดานกัอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ทั้งในวงการฟอกหนงั  

ทอผา้  ปลาป่น  ประมง  โรงนํ้ าปลาหรือวงการอสังหาริมทรัพยห์ลายคน  ลว้นเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนเฉลิม

วิทยา  บางเมือง  ถา้นบัเฉพาะพี่น้องผม มีทั้งพี่ชาย  พี่บุญธรรม  น้องสาว และพี่สะใภ ้ เป็นศิษยเ์ก่าท่ีน่ีถึง            

๖  คน  แต่ดว้ยความท่ีเป็นลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนพวกเราจะไม่ประสากบัประเพณีไทยมากนกั  เราถูก

ฝึกให้เรียกเพียงช่ือ  ก็ถือวา่เป็นการแสดงความนบัถือ  เช่น  อาม่า  อาเจก้ อาแปะ  อาซ่ิม  ไม่เคยมีการสอน

ใหไ้หว ้ สวสัดี  เราไหวเ้จา้ไหวบ้รรพบุรุษ  (ฮงซุย้)  มาตลอด  ไม่คุน้เคยกบัวดัไทยเลยแมแ้ต่นอ้ย  การเขา้มา

เรียนในโรงเรียนแต่ละคร้ัง  จึงได้ส่ิงดีๆ แปลกๆ กลับบ้านเสมอ  สําหรับผูป้กครองท่ีเป็นคนจีนแท้ๆ 

บางคร้ังก็รับไดแ้ต่บางคร้ังก็โดนต่อวา่มาเหมือนกนั 



 

สืบสานกาลเล่น “หมากรุกคน”  โดย คุณครูเฉลมิ  เอีย่มโอภาส 
 

 ดงัท่ีได้ทราบจากประวติัของโรงเรียน  โรงเรียนเฉลิมวิทยา  บางเมือง  มีพื้นฐานการก่อตั้งจาก

คุณครูเฉลิม  เอ่ียมโอภาส  ผูเ้ป็นปราชญแ์ห่งวฒันธรรมไทยโบราณ  (ท่านเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่น

ร้ัวในวงั)  นกัเรียนในเครือโรงเรียนเฉลิมสมยันั้น จึงไดรั้บโอกาสท่ีโรงเรียนอ่ืนๆ  ไม่มี  นั้นคือ  การเรียนรู้

ความเป็นไทยอย่างแทจ้ริง  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมจะตอ้งไหวส้วยกราบงาม  รู้จกัการคลานเข่าเขา้หาครู  

เดินยอ่ตวั  แสดงความอ่อนนอ้มเวลาผา่นผูใ้หญ่  ตลอดจนการใชค้าํท่ีถูกตอ้ง  คาํวา่  ขอรับ  ครับผม  เรารู้จกั

ใชต้ั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี  ๒  โรงเรียนมีการเนน้ย ํ้าฝึกฝนความเป็นไทย  ถึงกบักาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  มีการ

เรียนทั้งทางทฤษฎีในหอ้ง และปฏิบติัจริง  ก่อนจบวชิาน้ีพวกเราตอ้งแต่งตวัใหเ้รียบร้อยท่ีสุด  เส้ือผา้หนา้ผม  

แมแ้ต่เล็บมือก็ตอ้งสะอาด  ตั้งแถวตรง  สงบเงียบ  ผา่นครูประจาํชั้น  ค่อยๆ  เดินออกประตูโรงเรียน  เพื่อเขา้

โรงเรียนฝ่ังตรงขา้ม  คือ  โรงเรียนเฉลิมวิทยา  บางเมือง  ๒  (หยุดกิจการแลว้) แต่ละจุดมีคุณครูยืนให้พวก

เราเดินยอ่ตวั  กราบสวสัดี  เดินข้ึนชั้นสอง  คลานเข่าตั้งแต่หนา้ห้อง  เพื่อเขา้ไปกราบเทา้คุณครูชวลิต  เอ่ียม

โอภาส  จากนั้นจึงเดินแถวอยา่งเรียบร้อยกลบัโรงเรียน  กวา่จะไดค้ะแนนวชิาน้ี  ถือวา่ยากไม่ใช่นอ้ย แต่ก็ทาํ

ให้เวลาพวกเราออกสู่สังคม หรือออกไปเรียนต่อ  ณ  สถานบนัอ่ืน  จะได้รับคาํชมเชยอยู่เสมอว่าเราเป็น

สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ท่ีมีความเป็นไทย และรู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตน หลงัจบการศึกษาไปหลายปี  ผมเคย

เดินตามพี่ชายกลบัมาเยี่ยมโรงเรียนวนัครู  ประทบัใจมากเม่ือเห็นพี่ชายถือดอกกุหลาบ เดินเขา้มอบดอกไม ้

แลว้กม้ลงกราบเทา้ครูครูฉบา  ศรีแจ่ม  ท่ียืนอยู่กลางสนาม  จนผมเองก็ตั้งตวัแทบไม่ทนั  ตอ้งขอกราบเทา้

ท่านดว้ย  ทั้งท่ีสนามเปียกแฉะอยู ่



 ดา้นวิชาการก็ถือว่า  โรงเรียนเฉลิมวิทยา  บางเมือง  เป็นหน่ึงท่ีสุดในสมยันั้น  ถา้เป็นชั้นประถม              

ปีท่ี  ๔  เราจะไดค้ะแนนอนัดบัหน่ึงประจาํอาํเภอและเม่ืออยู่ชั้นประถมปีท่ี  ๗  เราจะไดรั้บการประกาศว่า  

ไดค้ะแนนอนัดบัหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ ผมเป็นนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี  ๗  รุ่นสุดทา้ยก่อนท่ีจะเหลือ

แต่ชั้น  ป.๖  เพื่อนๆ ในรุ่นปัจจุบนัหลายคนเป็นคุณหมอระดับผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั                

เป็นสถาปนิกระดบัโยธาจงัหวดั  เป็นนายทหารท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ  มีทั้งอาจารย ์พยาบาล 

พ่อคา้  นกัธุรกิจ  ซ่ึงถือเป้นพระคุณอย่างสูงจากการเป็นนกัเรียนโรงเรียนเฉลิมวิทยา  บางเมือง  โรงเรียน           

ท่ีสร้างพื้นฐานอยา่งแข็งแกร่งให้เรากา้วออกสู่สังคมอยา่งมัน่ใจ  ในฐานะศิษยเ์ก่า  จึงขอกราบขอบพระคุณ

มา  ณ  ท่ีน้ี และในโอกาสครบรอบ  ๖๐ ปี  การสถาปนาโรงเรียน ขอให้โรงเรียนท่ีมีช่ือปัจจุบนัวา่  โรงเรียน

เฉลิมไฉไล  วทิยา  ไดอ้ยูเ่ป็นหลกัสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการสืบไปชัว่กาลนาน

ครับ 


