ศิษย์ เก่ าโรงเรียนเฉลิมวิทยา บางเมือง

สมัยที่เรี ยนเป็ นปี สุ ดท้าย ผมอยู่ช้ นั ประถมปี ที่ ๗/๑ พวกเราจะต้องตั้งแถวอยู่ดา้ นหน้า จากนั้นก็
จะเป็ นแถวห้องถัดไป และรุ่ นน้องๆ เพื่อยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ออกกําลังกาย จากนั้นก็จะถึง
ช่วงเวลาสําคัญที่สุดคือ ช่วงที่คุณครู ไฉไล เอี่ยมโอภาส จะออกมาอบรมสั่งสอน ก่อนอนุ ญาตให้เข้าชั้น
เรี ยน คุณครู ใหญ่จะยืนอยูห่ น้าห้องทํางาน ชั้น ๒ ตึก ๓ ชั้น มองตรงมาที่พวกเรา ท่านอยู่บนจุดที่เห็ น
เราชัดที่สุด ใครเล่นซน เหงื่อโชก ผมยาว คุย้ แคะแกะเกา แต่งตัวไม่เรี ยบร้อย จะถูกทําโทษทันที ห้องเรา
มีคุณครู ประจําชั้น คือ คุณครู ฉบา ศรี แจ่ม เป็ นผูม้ ีความงามอย่างสตรี ไทยทุกระเบียดนิ้วแต่ก็จดั เป็ นคุณครู
ที่มีระเบียบที่สุดท่านหนึ่ง หลังจากผ่านการอบรมจากคุณครู ใหญ่ เมื่อเดินแถวขึ้นมาที่ห้องตรงชั้น ๓ ก็จะ
มีการอบรมสั่งสอนอย่างหนักอีกครั้ง เพราะห้องเราอยูข่ า้ งบน ตรงกับห้องคุณครู ใหญ่พอดี หลายครั้งที่มี
การกระโดดโลดเต้น หรื อทําเสี ยงดัง จะกลายเป็ นการรบกวนท่าน ด้วยเหตุน้ ีกระมัง คุณครู ฉบา จึงได้รับ
มอบหมายให้มาเป็ นครู ประจําชั้น ป.๗/๑ ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เข้าแถวเรี ยบร้ อย ไม่ให้เป็ นที่เกะกะต่อ
หน้าคุณครู ไฉไล

ครู เฉลิม เอีย่ มโอภาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมวิทยา (วัดกลาง)
“ ฉ.ว.ม. ๔๖๗๒ ” คือ ชื่ อย่อโรงเรี ยน และรหัสเลขประจําตัว ที่ติดอยูบ่ นเสื้ อนักเรี ยนของผม ตั้งแต่เริ่ ม
เรี ยน ณ โรงเรี ยนเฉลิมวิทยา บางเมือง (ชื่อโรงเรี ยนในสมัยนั้น) ในช่วงเด็ก ปี แรกๆ ที่เข้าเรี ยน ผมยังจํา
เรื่ องราวได้ไม่ดีนกั แต่เริ่ มจําความได้ไม่รู้ลืม ก็คือ ขณะที่เรี ยนอยูช่ ้ นั ประถมปี ที่ ๒ มีคุณครู ประจําชั้นชื่อ
คุณครู ปราสาท สุ ขประเสริ ฐ คุณครู มีลกั ษณะของความเข้มงวดแลดูจะดุพอสมควร แต่เมื่อได้เรี ยนกับท่าน
จริ งๆ คุ ณครู ใจดี มีเรื่ องเล่ าประกอบ เพิ่มพูนความรู้ นอกตําราอยู่เป็ นประจํา หลายครั้ งที่คุณครู เล่าเอง
ประวัติศาสตร์ ชีวิตท้องถิ่น ของคนเมืองสมุทรปราการ คุณครู เล่าเรื่ องชาวประมง พระสมุทรเจดีย ์ ชี วิต
ชาวคลอง การเดินทางทางเรื อ ทางถนนจนถึงเรื่ องที่ประทับใจที่สุด คือ รถไฟสายปากนํ้า ทางรถไฟสาย
แรกของประเทศไทย (ก่อนที่ จะเปลี่ ยนเป็ นระบบรถรางไฟฟ้ า) ได้ยินดังนั้น พอตกเย็นหลัง เลิ กเรี ย น
ผมมักจะเดินข้ามถนนสุ ขุมวิท เข้าไปตามร่ องสวนผัก สวนมะพร้ าว (ปั จจุบนั เป็ นถนนเข้าโรงพยาบาล
เมืองสมุทร) สุ ดทางก็เลี้ยวขวาไปตามทางมะขามแถว เที่ยวเล่นในตลาดปากนํ้า หลังจากนั้นซื้ อขนมกิ น
ก็จะเดินวนไปวนมาในตลาด แต่ก็ไม่เคยเห็นร่ องรอยของทางรถไฟสายปากนํ้าแม้แต่นอ้ ย สงสัยมาตลอดว่า
สถานี ร ถไฟที่ คุ ณ ครู เ ล่ า ให้ ฟั ง อยู่ต รงไหน หัว จัก รถไฟเป็ นยัง ไง จากคํา สอนของคุ ณ ครู ป ราสาท
สุ ขประเสริ ฐ ในวันนั้น ทําให้ผมเริ่ มสนใจประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น มีโอกาสก็จะค้นคว้า หาหลักฐาน มีเวลา
ก็จะเข้า-ออกหอสมุดแห่ งชาติเดื อนละหลายครั้ง จนปั จจุบนั ได้เป็ นที่ปรึ กษาด้านประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น
ของสภาวัฒนธรรมจัง หวัดสมุ ท รปราการถื อเป็ นคุ ณูป การความรู้ นอกตํา ราที่ ไ ด้จากโรงเรี ย นเฉลิ ม วิย า
บางเมือง

ครู เฉลิม เอีย่ มโอภาส สมัยยังเป็ นครู โรงเรียนสมุทรสตรี โรงเรียนสตรีแห่ งแรกของ
จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเปลีย่ นชื่อเป็ นโรงเรียนเฉลิมวิทยา
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เกิด
สภาวะนํ้าเสี ย กลิ่นเหม็น และฝุ่ นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร รัฐบาลในสมัย
นั้ น จึ ง ออกกฎหมายบัง คับ ให้ แ ต่ ล ะโรงงานย้า ยออกไปสู่ เ ขตอุ ต สาหกรรมแห่ ง ใหม่ คื อ จัง หวัด
สมุทรปราการ เจ้าของโรงงานส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวไทยเชื้ อสายจีน เมื่อต้องเข้ามาสู่ เมืองปากนํ้า จึงเริ่ มส่ ง
ลูกหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้น นั้นคือ โรงเรี ยนเฉลิมวิทยาลัย บางเมือง มีนกั เรี ยน
ใหม่เข้ามามาก จนทางโรงเรี ยนถึงกับต้องเปิ ดเส้นทางพิเศษ เพื่อให้รถโรงเรี ยนเดินทางไปรับนักเรี ยนใน
เขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ หลายคนอาจไม่ทราบว่า บรรดานักอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ทั้งในวงการฟอกหนัง
ทอผ้า ปลาป่ น ประมง โรงนํ้าปลาหรื อวงการอสังหาริ มทรัพย์หลายคน ล้วนเป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนเฉลิม
วิทยา บางเมือง ถ้านับเฉพาะพี่น้องผม มีท้ งั พี่ชาย พี่บุญธรรม น้องสาว และพี่สะใภ้ เป็ นศิษย์เก่าที่นี่ถึง
๖ คน แต่ดว้ ยความที่เป็ นลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนพวกเราจะไม่ประสากับประเพณี ไทยมากนัก เราถูก
ฝึ กให้เรี ยกเพียงชื่ อ ก็ถือว่าเป็ นการแสดงความนับถือ เช่น อาม่า อาเจ้ก อาแปะ อาซิ่ ม ไม่เคยมีการสอน
ให้ไหว้ สวัสดี เราไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ (ฮงซุย้ ) มาตลอด ไม่คุน้ เคยกับวัดไทยเลยแม้แต่นอ้ ย การเข้ามา
เรี ย นในโรงเรี ย นแต่ ล ะครั้ ง จึ ง ได้สิ่ ง ดี ๆ แปลกๆ กลับ บ้า นเสมอ สํา หรั บ ผูป้ กครองที่ เป็ นคนจี นแท้ๆ
บางครั้งก็รับได้แต่บางครั้งก็โดนต่อว่ามาเหมือนกัน

สื บสานกาลเล่ น “หมากรุ กคน” โดย คุณครูเฉลิม เอีย่ มโอภาส
ดังที่ ไ ด้ทราบจากประวัติของโรงเรี ย น โรงเรี ยนเฉลิ มวิทยา บางเมือง มี พ้ืนฐานการก่ อตั้งจาก
คุณครู เฉลิม เอี่ยมโอภาส ผูเ้ ป็ นปราชญ์แห่งวัฒนธรรมไทยโบราณ (ท่านเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
รั้วในวัง) นักเรี ยนในเครื อโรงเรี ยนเฉลิมสมัยนั้น จึงได้รับโอกาสที่โรงเรี ยนอื่นๆ ไม่มี นั้นคือ การเรี ยนรู ้
ความเป็ นไทยอย่างแท้จริ ง นักเรี ยนโรงเรี ยนเฉลิมจะต้องไหว้สวยกราบงาม รู้จกั การคลานเข่าเข้าหาครู
เดินย่อตัว แสดงความอ่อนน้อมเวลาผ่านผูใ้ หญ่ ตลอดจนการใช้คาํ ที่ถูกต้อง คําว่า ขอรับ ครับผม เรารู้จกั
ใช้ต้ งั แต่ช้ นั ประถมปี ที่ ๒ โรงเรี ยนมีการเน้นยํ้าฝึ กฝนความเป็ นไทย ถึงกับกําหนดไว้ในหลักสู ตร มีการ
เรี ยนทั้งทางทฤษฎีในห้อง และปฏิบตั ิจริ ง ก่อนจบวิชานี้พวกเราต้องแต่งตัวให้เรี ยบร้อยที่สุด เสื้ อผ้าหน้าผม
แม้แต่เล็บมือก็ตอ้ งสะอาด ตั้งแถวตรง สงบเงียบ ผ่านครู ประจําชั้น ค่อยๆ เดินออกประตูโรงเรี ยน เพื่อเข้า
โรงเรี ยนฝั่งตรงข้าม คือ โรงเรี ยนเฉลิมวิทยา บางเมือง ๒ (หยุดกิจการแล้ว) แต่ละจุดมีคุณครู ยืนให้พวก
เราเดินย่อตัว กราบสวัสดี เดินขึ้นชั้นสอง คลานเข่าตั้งแต่หน้าห้อง เพื่อเข้าไปกราบเท้าคุณครู ชวลิต เอี่ยม
โอภาส จากนั้นจึงเดินแถวอย่างเรี ยบร้อยกลับโรงเรี ยน กว่าจะได้คะแนนวิชานี้ ถือว่ายากไม่ใช่นอ้ ย แต่ก็ทาํ
ให้เวลาพวกเราออกสู่ สังคม หรื อออกไปเรี ยนต่อ ณ สถานบันอื่น จะได้รับคําชมเชยอยู่เสมอว่าเราเป็ น
สุ ภาพบุรุษ และสุ ภาพสตรี ที่มีความเป็ นไทย และรู ้จกั อ่อนน้อมถ่อมตน หลังจบการศึกษาไปหลายปี ผมเคย
เดินตามพี่ชายกลับมาเยี่ยมโรงเรี ยนวันครู ประทับใจมากเมื่อเห็นพี่ชายถือดอกกุหลาบ เดินเข้ามอบดอกไม้
แล้วก้มลงกราบเท้าครู ครู ฉบา ศรี แจ่ม ที่ยืนอยู่กลางสนาม จนผมเองก็ต้ งั ตัวแทบไม่ทนั ต้องขอกราบเท้า
ท่านด้วย ทั้งที่สนามเปี ยกแฉะอยู่

ด้านวิชาการก็ถือว่า โรงเรี ยนเฉลิ มวิทยา บางเมือง เป็ นหนึ่ งที่สุดในสมัยนั้น ถ้าเป็ นชั้นประถม
ปี ที่ ๔ เราจะได้คะแนนอันดับหนึ่ งประจําอําเภอและเมื่ออยู่ช้ นั ประถมปี ที่ ๗ เราจะได้รับการประกาศว่า
ได้คะแนนอันดับหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ผมเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ ๗ รุ่ นสุ ดท้ายก่อนที่จะเหลือ
แต่ ช้ นั ป.๖ เพื่อนๆ ในรุ่ นปั จจุ บ นั หลายคนเป็ นคุ ณหมอระดับผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัด
เป็ นสถาปนิ กระดับโยธาจังหวัด เป็ นนายทหารที่มีส่วนร่ วมในการปฏิรูปประเทศ มีท้ งั อาจารย์ พยาบาล
พ่อค้า นักธุ รกิ จ ซึ่ งถื อเป้ นพระคุ ณอย่างสู งจากการเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนเฉลิมวิทยา บางเมือง โรงเรี ยน
ที่สร้างพื้นฐานอย่างแข็งแกร่ งให้เราก้าวออกสู่ สังคมอย่างมัน่ ใจ ในฐานะศิษย์เก่า จึงขอกราบขอบพระคุ ณ
มา ณ ที่น้ ี และในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาโรงเรี ยน ขอให้โรงเรี ยนที่มีชื่อปั จจุบนั ว่า โรงเรี ยน
เฉลิมไฉไล วิทยา ได้อยูเ่ ป็ นหลักสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมในเขตจังหวัดสมุทรปราการสื บไปชัว่ กาลนาน
ครับ

