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พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  (หลวงปูหยอด ชินวงัโส) 
อดีตเจาอาวาส  วัดแกวเจริญ  สมุทรสงคราม 
องคอุปถัมภ โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย 
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ประวัติ  โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย   (สุนทรธรรมกิจอุปถัมภ) 

 
           โรงเรียน อํานวยวิทย เดิม  เปนโรงเรียนราษฎร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กอตั้งเมื่อป พ.ศ.
2486    โดย นายเติม ยุวานนท(บ.ม.) เปนเจาของ และนายประยูร ยวุานนท(บ.ม.) บุตรชาย เปนครูใหญ  นาย
ไพรัช     ล้ิมไพบูลย(บ.ม.)  เปนผูจัดการ  เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนแบบสหศึกษา (ตอมาภายหลังได
เปดสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยใชอาคารศาลเจา ยิ่นเต็กตั้ว ต.บานปราโมทย  อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม  ซ่ึงอยูฝงตรงขามวัดแกวเจริญเปนสถานที่เรียน  และระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง  โรงเรียน
อํานวยวิทยก็ไดยายไปอยูที่บานของเจาของโรงเรียนระยะหนึ่ง  เกรงกลัววาตวัอาคารของศาลเจา ยิ่นเตก็ตั้ว จะ
ถูกขาศึกฝายพนัธมิตรโจมตีทางเครื่องบินอาจจะทําใหนกัเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได เพราะฝายพนัธมิตรคิดวา
ตัวอาคารคางๆ โดยเฉพาะตัวอาคารของวัด ตัวอาคารของโรงเรียน หรือตัวอาคารของสํานักงานตางๆ อาจจะ
เปนจุดพัก หรือสถานที่เก็บซอนอาวุธ ยทุโธปกรณของทหารญี่ปุน  เพราะกอนหนานี้ ตัวอาคารของวัดพระ
คริสตหฤทัย ซ่ึงอยูไมหางไกลจากโรงเรียนอํานวยวิทยมากนัก ก็ถูกเครื่องบินของฝายพันธมิตรยงิกราดเขาใสตวั
อาคาร แตโชคดีที่ไมมีนักเรียนคนใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จนกระทั่งสงครามยุตลิง  และตอมาในป พ.ศ.
2488  โรงเรียนอํานวยวิทย ไดยายจากอาคารศาลเจา ยิ่นเต็กตั้ว มาใชอาคารศาลาการเปรียญ และหอฉันของวัด
แกวเจริญ ต. วดัประดู อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม และตอมาก็ใชอาคารปริยัติธรรมเปนที่เรียนเพิ่มเติมตั้งแตบัด
นั้น  โดย พระเดชพระคณุ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ(หลวงปูหยอด ชินวังโส น.ธ. เอก ) อดีตเจาอาวาสวัดแกว
เจริญ อดีตเจาคณะตําบลเหมืองใหม  อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ไดรับโรงเรียนอํานวยวิทย  ไวในความ
อุปถัมภ 

ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบการรบัโอนโรงเรียนอํานวยวิทยใหเปน
โรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใชช่ือวา โรงเรียนวดั
แกวเจริญอํานวยวิทย (สุนทรธรรมกิจอุปถัมภ)   

การโอนโรงเรยีนอํานวยวิทยใหเปนโรงเรยีนรัฐบาล ก็ดวยความดําริเหน็ชอบของนายประยูร ยวุานนท  
ครูใหญ  กอนที่ทานจะถึงแกกรรมในป พ.ศ.2535  และดวยการสนับสนุนอยางแทจริงจากพระเดชพระคุณ ทาน
พระครูสุนทรธรรมกิจ เนื่องจากโรงเรียนอํานวยวิทย ไดกอตั้ง และดาํเนินมาดวยดีเปนระยะเวลา 50 ปเต็มแลว 
และเพื่อที่จะใหกิจการของโรงเรียนดําเนินไปดวยดี เปนหลักฐานที่มัน่คง เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ สืบ
ตอไป 

ในเรื่องที่ดินและการกอสรางอาคารเรียน ของโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย ทานพระครูสุนทร
ธรรมกกิจ    อดีตเจาอาวาสวดัแกวเจริญ ได 

ซ้ือที่ดินเพิ่มเตมิ จํานวน 2 ไร 1 งาน   เปนจํานวนเงนิ              2,200,000 บาท 
          (บวกกบัที่ดินเดิมรวมเปนที่ดินจํานวน 8 ไร 1 งาน 11 ตรว. ทีม่อบใหแกโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย) 

บริจาคทรัพยในการกอสรางอาคารเรียน     เปนจํานวนเงนิ             11,140,000 บาท 
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บริจาคทรัพยจดัสรางอาคารหอประชุม(สุนทรธรรมกิจประชาศิษยานสุรณ)                              
                                                                                     เปนจํานวนเงนิ              4,466,500 บาท 

บริจาคทรัพยจดัซื้ออุปกรณและครุภัณฑการศึกษา    เปนจํานวนเงนิ                  908,550 บาท 
บริจาคทรัพยจดัสรางหองน้ํานักเรียนชาย-หญิง  จํานวน 2 หนวย  เปนจํานวนเงิน            300,000 บาท 
บริจาคทรัพยจดัสรางอาคารโรงอาหาร    เปนจํานวนเงนิ                     94,800 บาท 
(ประกอบดวยรานอาหาร โตะพรอมมานั่ง 24 ชุด)  
บริจาคทรัพยจดัสรางรั้วรอบบริเวณโรงเรียน   เปนจํานวนเงนิ                   581,200 บาท 
บริจาคทรัพยจดัสรางเสาธงชาติใหกับโรงเรยีน    เปนจํานวนเงนิ                      80,000 บาท 
บริจาคทรัพยจดัสรางปายชื่อโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทยและเสาธงทิวประดับ 17 ตน         

         เปนจํานวนเงนิ                   184,000 บาท 
บริจาคทรัพยจดัสรางพระพทุธรูปประจําโรงเรียน      เปนจํานวนเงนิ           180,000 บาท 
บริจาคทรัพยจดัหาและรับบริจาคจากผูมีจติศรัทธา 
ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 21 เครื่อง    เปนจํานวนเงนิ     500,000 บาท 

         บริจาคทรัพยตัง้เปนกองทุนการศึกษาใหโรงเรียน วดัแกวเจริญอํานวยวทิย             5,000,000      บาท 
             (เพื่อนําดอกผลมาใชในกจิการโรงเรียน)                

ฉะนั้น จํานวนเงินที่ พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  ไดชวยบริจาคทรัพยซ้ือที่ดินสรางตัว
อาคารตางๆ และสิ่งกอสรางอื่นๆ  ตลอดจนอุปกรณการเรียนการสอน และครุภณัฑการศึกษา ใหกบัโรงเรียนวัด
แกวเจริญอํานวยวิทย ตามรายการขางบนนี ้ทั้งหมดรวมแลวเปนจํานวนเงินถึง 25,635,050  บาท (ยี่สิบหาลาน
หกแสนสามหมื่นหาพันหาสบิบาทถวน)                                                                    

อนึ่ง ในการโอนโรงเรียนอาํนวยวิทยใหเปนโรงเรียนรัฐบาลในครั้งนี ้ไดรับความสนับสนุนและความ
รวมมือเปนอยางดีจาก พ.อ. บุญชู บุญมณี ผูจัดการโรงเรยีน  นางสาวอารมณ ล้ิมไพบลูย ครูใหญ ( ทั้งสองทาน 
เปนศิษยเกา โรงเรียนอํานวยวิทย) ตลอดจนคณะกรรมการโรงเรียนทุกๆ ทาน ที่ไดมอบกิจการโรงเรียน พัสดุ 
ครุภัณฑ  ตลอดจนอุปกรณการเรียนการสอนและทรัพยสินตางๆ ของโรงเรียนอํานวยวิทยเดิม ใหกบัโรงเรียน
วัดแกวเจริญอาํนวยวิทยทั้งหมด 

โรงเรียนอํานวยวิทยเดิมไดกอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2486 จนกระทั่งไดรับการโอนเปนโรงเรียนรัฐบาล
ในป พ.ศ.2536 นับรวม แลวเปนเวลา 50 ปเต็ม ตลอดระยะเวลาโรงเรียนอํานวยวิทยไดรับการสนบัสนุน และ
ความอุปการะชวยเหลือจากพระเดชพระคณุ ทานพระครสุูนทรธรรมกิจ  มาโดยตลอด เชน สถานที่ อาคารเรียน 
ที่พัก และอาหารสําหรับนกัเรียนทีพ่อแมผูปกครองมีฐานะยากจนไมสามารถที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนได โดย
ใหนกัเรียนเหลานั้นพักทีว่ัดบาง พักในบานเรือนแถวใกลๆ วัดบาง ซ่ึงพอที่จะอาศยัพักพิงกนัได  

โรงเรียนอํานวยวิทยในสมยัแรกๆ นั้น ทานที่กอตั้งขึ้นมา คือ ทานเจาของโรงเรียน(นายเติม ยวุานนท) 
ครูใหญ(นายประยูร ยวุานนท) ผูจัดการ(นายไพรัช ล้ิมไพบูลย)  ตลอดจนคณะผูบริหารทุกๆทาน ไดตระหนักถึง
ลูกๆ หลานๆ ของพี่นองชาวลุมน้ําแควออม ลงใตไปถึงวัดบางวันทอง วัดบางสะแก วัดเสด็จ ขึ้นเหนือไปถึงวดั
เพลง วัดปราโมทย วัดเกาะศาลพระ เขาคลองประดูไปจนถึงวัดประดู วัดแจง วัดยางงาม ตลอดจนเด็กๆ ลูกๆ 
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หลานๆ ในคลองบางอีสูญ แถวๆ วัดศรัทธาราษฎร และหางออกไปในเขตกิ่งอําเภอวัดเพลง(ปจจบุันเปนอําเภอ
วัดเพลง) ที่ยังอัตคัดขาดแคลนทุนทรัพยทีจ่ะสงบุตรหลาน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลว เชน จากโรงเรียน
ประชาบาล วดัแกวเจริญ วดัเพลง วดัศรัทธาราษฎร วดัประดู วัดปราโมทย และอกีหลายๆวดัดวยกันตามลุมน้าํ
แควออม ไปเรียนตอในชัน้มัธยมในตวัจังหวัดสมุทรสงคราม หรือตัวจังหวดัราชบุรี ก็เปนสิ่งที่ทําไมได เพราะ
เร่ืองการเดินทาง ไมมีถนนหนทาง ซ่ึงก็ไมไกลมากนกัในสมัยนี้ ระยะทางประมาณ 14-15 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง 15-20 นาทีเทานัน้ ทีจ่ะเดนิทางไปตัวจังหวัดทั้งสองแหงโดยทางรถยนต  แตในสมัยนัน้เมื่อประมาณ 60 
ปที่แลว หรือกอนหนานั้น ชาวบานลุมน้ําแควออม คลองประดู คลองบางอีสูญ และเขตแถวบริเวณกิ่งอําเภอวัด
เพลง จะเดินทางไปไหนมาไหนตองใชการเดินทางโดยทางเรืออยางเดียวเทานั้น โดยเฉพาะการเดินทางไปที่ตวั
จังหวดั ราชบรีุ  ตองนั่งเรือจาง  (คาโดยสาร 25 - 50 สตางค )   นั่งกันจนคุมคาโดยสาร นั่งกันทั้งวัน ตั้งแต 6 โมง
เชา จรด 6 โมงเย็น ไป กลับ  เปนที่นาเบื่อหนายอยางยิ่ง แตก็ไมรูจะทําอยางไร เพราะการเดินทางไปไหนมา
ไหน  กไ็ปไดอยางเดยีวคือทางเรือ  คนแจวเรือกแ็จวกนัไปเรื่อย ๆ วนัหนึ่ง ๆ ก็ไดคาโดยสาร รวมกันแลว  ก็
ประมาณ ไมถึง 10 บาท แจวกันตั้งแตเชาจรดเยน็ แจวกนัทั้งวนั ไดหยุดพกัผอนก็ตอนเทีย่ง 1 – 2 ช่ัวโมง 
วันรุงขึ้นกแ็จวกันอีกเรื่อยๆ ตลอดทั้งเดือนทั้งป จนกระทั่งแกหมดกําลังก็เลิกกัน  สวนผูที่มีกําลังวังชาดีหนอย 
เปนคนหนุมคนสาวก็พายเรอืกันไป จนกวาจะถึงตวัจังหวดัทั้งสองแหง ก็ใชเวลาเดินทางไปเกือบครึ่งวัน
เหมือนกนั  ไปกลับก็หมดวนัพอดี โดยท่ีทําอะไรไมได จะเขาโรงเรียนเรียนหนังสอืก็ไมได ไดเพียงแคจายตลาด
เล็กๆ นอยๆ เทานั้น แลวก็นัง่เรือจาง หรือพายเรือกันกลบัถึงบานในตอนเย็น  

บางวันบางเวลา การเดินทางขึ้นลองไปกลับจากแถววดัแกวเจริญ ไปถึงตัวจังหวดัราชบุรี ก็มีอุปสรรค
เหมือนกนั พอแจวเรือหรือพายเรือกันไป ถึงแถวหนาวัดเวียงทนุ หนาวัดเกาะศาลพระ ระดับน้าํในลําน้ําแคว
ออมลดลงมาก จนหาดทรายโผลขึ้นแทนพื้นน้ํา เต็มไปดวยพืน้ทราย เหลือแตรองน้ําเล็ก ๆ เรือจาง เรือแจว เรือ
พายตาง ๆ ก็ผานไปมาไมคอยได สวนมากเรือก็เกยตื้นหมด คนแจวเรอื คนพายเรือ ตลอดจนผูโดยสารทุกคนก็
ตองลงมาชวยกันเข็นเรือไปตามรองน้ํา ซ่ึงทําใหเสียเวลาเปนชั่วโมงๆ (ยกเวนคนเฒา คนแก ผูสูงอายุ และเดก็
เล็กเด็กนอย เด็กตวัโตหนอยกว็ิ่งเลนบนชายหาดตามเรือไปเปนที่สนุกสนานในวัยเดก็) หรือบางทีเรือลําใหญ
หนอย ก็ตองรอจนกวาระดบัน้ําในลําน้ําจะสูงขึ้น หรือบางทีพอเรือเดนิทางตอไปไมได กจ็อดแวะกินกวยเตีย๋ว 
หรือขาวราดแกงกันระหวางทางเปนที่เอร็ดอรอย ชามละ จานละก็ 25 - 50 สตางค  เพื่อเปนการไมใหเสียเวลา 
และไมใหเกิดความเบื่อหนายมากยิ่งขึ้น ชีวิตความเปนอยูสวนรวมของชาวลุมน้ําแควออม ก็มคีวามสุขความ
สบายพอสมควร ไมเรงรีบ ไมรีบรอน ดํารงชีวิตกนัไปเรื่อย ๆ สวนใหญก็อัตคดัขาดแคลนในสิ่งของเครื่อง
อุปโภคบริโภค ไฟฟากไ็มมี ตองใชตะเกียงน้ํามนักาดมีไสเชือกเกลยีวจดุไฟดวงเล็กดวงนอย บานหลังใหญ
หนอยก็ใชตะเกียงเจาพายใุชน้ํามันกาด และกอนจดุไฟก็ตองสูบลมกอน  น้ําประปาก็ไมมี โทรศัพทก็ไมมี 
โทรทัศนก็ไม  มีแตวิทยุฟงกนัเล็กๆนอยๆเทานั้น 

สวนเวลาค่ําคนื ก็มีแตความเงียบสงบ  ปราศจากการเดนิทางไปไหนมาไหน เพราะความมืดไมสะดวก
แกการเดินทาง บางครั้งบางเวลา พายเรือ แจวเรือกลับบานชาหนอย ก็มดืในระหวางกลางทาง  ผูพายผูแจวก็ตอง
อาศัยแสงไฟระยิบระยับจาก ตัวหิ่งหอย  ซ่ึงจะเกาะกนัเปนกลุมใหญๆ บาง เล็กๆบางตามตนไม สวนมากจะ
ชอบอาศัยและเกาะอยูตามตนลําพู เปนระยะๆ เปนจํานวนมากดวยกนั ตลอดลําคลองและลําแมน้าํ ซ่ึงชวยและ
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ใชเปนทิศทางในการพายเรือแจวเรือ  จํานวนตวัของหิ่งหอยในสมัยนัน้มีมาก  สวยงาม นาดูนาชมเปนอยางยิ่ง 
ประกอบกับความมืดสนิทของยามค่ําคืน จึงทําใหแสงไฟจากหิ่งหอยเดนเปนประกายในทามกลางแหงความมืด  
ดูแลวคลายๆกบัที่พวกเราในสมัยนี้เอาหลอดไฟดวงเล็กๆปกคลุมตนไมแลวเปดไฟในชวงเทศกาลตางๆ  
ปจจุบันนี ้ จํานวนตวัหิ่งหอยลดลงเหลือนอยมากในลุมน้ําแควออม และในแมน้ําแมกลอง ตลอดจนในคลอง
ตางๆ ซ่ึงมีอยูมากคลองดวยกันเปนจํานวนถึง 200 คลอง โดยเฉพาะในเขตจังหวดัสมุทรสงครามเทานั้น ฉะนัน้ 
การที่จะอนุรักษชวยกัน   ใหตัวหิ่งหอยอยูไดนานๆ ช่ัวลูกชั่วหลานตลอดไป ก็คือ  เวลาค่ําคืนขณะที่เดินทางไป
เที่ยวชมเที่ยวดูตัวหิ่งหอยนัน้ ตองเงียบสงบ และอยาสงเสียงดัง  อยานําเรือเครื่องยนตตางๆพาไปดูไปชม จะทํา
ใหเสียงของเครื่องยนต และควันไอเสียจากเครื่องยนต ตลอดจนเสยีงดังจากผูดผููชม  จะไปกระทบประสาท
สัมผัสการรับรูของตัวหิ่งหอย  ซ่ึงจะทําใหตวัหิ่งหอยบินหนหีาย  และสูญหายหมดไปในที่สุดได  อีกประการ
หนึ่ง ตนลําพตูางๆ ซ่ึงเกิดขึน้ตามริมฝงแมน้ํา และลําคลองตางๆ ควรจะเก็บรักษาไว เพื่อตัวหิ่งหอยจะไดมีที่อยู
อาศัย และขยายพันธุสืบตอไปได  เดก็ๆ ลูกๆ หลานๆ ในอนาคต  จะไดดูไดชมตอกนัไปไดเร่ือยๆ  

แมแตจะสงบตุรธิดาไปเรียนที่โรงเรียนมธัยม  สกลวิสุทธิ์ วัดกลางเหนือ อ.บางคนที หรือ โรงเรียน
มัธยม อัมพวนัวิทยาลัย อ.อัมพวา ของจงัหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงใกลกวาตัวจังหวดัสมุทรสงครามมาก ก็ยังไม
สามารถที่จะไปเรียนกนัได ถาจะพายเรือกนัไป กเ็ปนชัว่โมง ๆ ไปกลับก็หลายชัง่โมง ซ่ึงสมัยนี้เดนิทางโดย
รถยนตก็ประมาณ 10 – 15 นาที เทานั้น 

การเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆ ในสมัยนั้น นักเรยีนโรงเรียนมธัยมก็ดี หรือนักเรียนโรงเรียนชัน้
ประถม ตลอดจนครูเกือบทุกทาน ก็ตาม สวนมากใชเรือเปนพาหนะในการเดินทาง เรือบถบาง หรือถาหลายคน
หนอยก็ใชเรือสามปน ชวยพายกันไปเรื่อยๆ ถาพายเรือตามกระแสน้ํากส็บายหนอย ลองเรือไปตามลําแมน้ํา พาย
หรือไมพายกถึ็งโรงเรียนหรือกลับถึงบานได  ถาพายเรอืทวนกระแสน้ําก็ตองออกกาํลังกัน สวนเด็กๆ บางคนที่
อาศัยอยูไมหางจากโรงเรียนมากนัก ก็เดนิไปโรงเรียนกนั เปนการออกกําลังกายไปในตัวดวย  เดก็ๆในสมัยนัน้  
จึงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงกวาเด็กในสมัยนี้มาก  ชวยตวัเองได  ไมตองไปสงไปรับกัน ชวยพีช่วยนอง ชวย
พอชวยแม ชวยผูปกครองไดมาก  มีความรบัผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัวไดเปนอยางด ี

ทุกๆป สวนมาก  ระหวางเดอืน กันยายน ถึงตนเดือน พฤศจิกายน     กอนที่จะมีการสรางเขื่อนแมกลอง
( เขื่อนวชิราลงกรณเดิม) อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบรีุ ในป 2508  แถวลําน้ําแควออม  โดยเฉพาะบริเวณวดั
แกวเจริญ  คลองประดู คลองบางอีสูญ พื้นที่เขตบริเวณ อําเภอบางคนที  อําเภออัมพวา และบริเวณเขตติดตอกับ
อําเภอวดัเพลง ของจังหวัดราชบุรี  จะมีน้ําเหนือหลากมา และทวมอยูประมาณ 1 – 2 เดือนเต็ม  จนทําใหน้ําเต็ม
ไปหมด  ระดบัน้ําสูงจากพืน้ดินถึงครึ่งตวัในบางสถานที่  เรือกสวนไรนาสวนมาก ก็ถูกน้ําทวมจมไปหมด  การ
เดินทางโดยทางเรือพาย เรือแจว ก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ลัดเลาะไปตามลําหวยลําคลอง คลองเล็กคลองนอย
ไปไดหมด เกอืบทุกหนทกุแหง บางทีกพ็ายกนัจนหลง หาปลายทางออกไมได บางทีก็หลงกันเปนเวลานานๆ 
กวาจะถึงจุดหมายปลายทาง  ผูใหญก็พายเรือกันไป แจวเรือกันไป สวนเด็ก ๆ ก็อาบน้ํา เลนน้ํา วายน้ํา กันอยาง
สนุกสนานกนั 

สวนอุปกรณการเรียนที่เปนหลักโดยเฉพาะชั้นประถม  ก็ตองใชกระดานชนวน กับดินสอเขียน  เขียน
แลวก็ลบ ใชกนัเปนปๆ จนกวาจะอานออกและเขยีนหนงัสือไดคลอง  สวนกระเปาเรียนใสหนังสือและอุปกรณ
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การเรียน สวนมากกใ็ชกลองสี่เหล่ียมสังกะสี มีคุณประโยชนมาก ขณะเดินทางไปโรงเรียนถาฝนตก ก็ไมเปยก
หนังสือ หรือถาเปนเด็กผูชายตัวเล็กตัวนอย ก็ถอดเสื้อใสกลองหนังสือเพิ่มเติม  พอถึงโรงเรียนกเ็รียนหนังสือ
กันไดตามปกติ เปนการแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดีในระดับหนึ่ง 

          เด็กเอย   เด็กนอย 
          ความรู   เรายังดอย   เรงศึกษา 
          เม่ือเติบใหญ   เราจะได   มีวิชา 
          เปนเครื่องหา   เล้ียงชพี   สําหรับตน 
          ไดประโยชน   หลายสถาน   เพราะการเรียน 
           พากเพียร       ไปเถิด    จะเกิดผล 
           ถึงลําบาก   ตรากตรํา   ก็จําทน 
           เกิดเปนคน   ควรหมัน่   ขยันเอย    (บทกลอนของ ทานสุนทรภู) 
อนึ่ง เมื่อประมาณ  75 – 80  ปที่แลว (2472 - 2477)    ในลําน้ําแควออม หนาวดัแกวเจริญ และบริเวณ

ปากคลองวัดแกวเจริญ หรือ ปากคลองวัดประดู ติดกับปากคลองบางอีสูญ จะมีตลาดน้ําเปนประจาํ จัดขึ้นทุกๆ
วัน 7  ค่ํา และ 14 ค่ํา ทั้งขางขึ้นและขางแรม ทุกๆเดือน ตลอดทั้งป  พอคาแมคาก็นําของใสเรือมาขายกันในชวง
เชา และสายๆ  พอถึงตอนกลางวันกห็มด  เรือคนขายของ เรือคนซื้อของ ก็มากลําดวยกัน เพราะคนซื้อก็ตองพาย
เรือมาซื้อของ มาจายตลาดกนั จํานวนเรือมากกวาตลาดน้ําดําเนนิสะดวก และตลาดน้ําอัมพวาสมยันี้ พายเรือกนั
ไป พายเรือกนัมา ขายบางซื้อบาง คึกคัก ขวักไขว มีสีสัน ดูมีชีวีตชวีา เปนทีน่าสนใจ และนาสนุกสนาน ในเรือ
ขายก็เต็มไปดวย ขนม ผลไม  แตละชิ้น แตละอัน ก็ไมกีส่ตางค บางทีสตางคเดียวกซ้ื็อไดหลายชิน้หลายอัน และ
ส่ิงของสินคาเครื่องใชตางๆ นานาชนิด  ตลอดจน เรือขายกาแฟ เรือขายกวยจั๊บ เรือขายขาวแกง เรือขายกวยเตีย๋ว 
จานละ ชามละ ก ็3 สตางค เทานั้น ถาดหีนอยเปนบะหมีห่รือเกี้ยว  ราคาก็เพิ่มขึ้นเปน  5 สตางค  ตอมา กาลเวลา
ผานไปเรื่อยๆ ราคาก็เพิ่มขึ้นๆ เปน 10 สตางค 20 สตางค  จนกระทั่งลาสุด เมื่อ 50 ปที่แลว ราคา ขาวแกง 
กวยเตี๋ยว กเ็พิม่ขึ้น เปนจานละ ชามละ 50 สตางค ถึง 1 บาท สวนราคากาแฟ หรือชา ก็แกวละ หรือถวยละ 50 
สตางค ถึง  1 บาท เชนเดียวกัน และตอมาประมาณ 40 – 50 ปที่แลว (2502 – 2512) เมื่อมีการตัดถนนหนทาง
มากขึ้น การเดนิทางไปไหนมาไหนสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลาดน้ําบริเวณหนาวัดแกวเจรญิก็หายไป 

ในสมัยนัน้ ราคาขาวของ ส่ิงของ เครื่องใช เครื่องอุปโภคบริโภค และสนิคาตางๆ ก็มรีาคาถูกมากๆ แต
คาของเงินก็แพงมาก มีคุณคามาก และกห็าไดยากมากๆ คนที่มั่งมีอันจะกิน ก็มีเงนิกันอยางมาก ก็เปนจํานวน
รอยๆ บาท พันๆ บาทเทานั้น เปนหมื่นเปนแสนคงไมตองพูดถึงเหมอืนในสมัยปจจุบัน ราคาที่ดินก็มีราคาถูก
มากๆ เชนที่ดนิริมลําน้ําแควออม แถวบริเวณใกลๆ กับวัดแกวเจริญ วดัเพลง หรือที่ดินฝงตรงขาม ราคาก็แสนจะ
ถูกมากๆ ประมาณ 1 ช่ัง ตอที่ดิน  1 ไร ( 2 เฟอง เปน  1 สลึง   4 สลึงเปน  1 บาท    4 บาท เปน  1 ตําลึง   20 
ตําลึง เปน  1 ช่ัง)  ก็คือ มีเงนิแค 80 บาทเทานั้น ก็ซ้ือทีด่นิได 1 ไร   สวนเรือที่พายกันไป พายกนัมา  ใหกวักไขว
ในลุมน้ําแควออม  เพราะทุกๆบานเรือนตองมีเรือใชกนั เรือใหมๆ ทําดวยไมสัก ราคาก็ประมาณลําละ 2 – 3  
ตําลึง เทานั้น  คือ ถาเปนเรือสามปนลําเล็กหนอย ความยาวของเรือ 9 ศอก ก็ราคา 9 บาท  แตถาเปนเรือสามปนที่
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ใหญและมีความยาวไปอีกหนอย คือยาวถึง 11 ศอก ราคาก็ขึ้นตามจํานวนศอก คือ ราคา  11 บาท  สวนราคา
ทองคําที่ซ้ือขายกัน น้ําหนัก 1 บาท ก็ราคาประมาณ 18 บาท  สวนราคาขาวเปลือกคอนขางจะแพงหนอย คือ 
ราคาเกวียนละ ประมาณ 100 – 120 บาท ( 20  ทะนาน เทากับ  1 ถัง    100 ถัง เทากับ 1 เกวยีน)     

อีกทั้งพอแมผูปกครองคิดจะสงบุตรหลานไปเรียนตอและพักอยูในตัวจงัหวดัทั้งสองแหง หรือใน
กรุงเทพฯ กย็ิง่ทําไมได เพราะขาดญาติพีน่องที่จะชวยอุปถัมภค้ําชูกัน หรือจะสงเสยีใหอยูในหอพักเหมือนกับ
เด็กทัว่ๆ ไปในสมัยนี้ กไ็มสามารถที่จะทําไดเชนเดียวกนั เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย  สวนมากฐานะความ
เปนอยูของชาวบานแถวๆ โรงเรียนอํานวยวิทยในสมัยนัน้ ก็พอมีพอกนิ ยากแกการที่จะมีกําลังทรพัยในการสง
บุตรหลานไปเรียนตอในตัวจงัหวัดหรือในกรุงเทพฯ ได  เด็กนักเรยีนบางคนโชคดีหนอยที่พอแมผูปกครองรูจัก
กับพระวัดตางๆ ในหัวเมืองหรือในกรุงเทพฯ ซ่ึงไมมากนัก กไ็ปอาศัยพระทานอยูและเลาเรียนหนังสือกันไป 
แตเดก็นักเรียนเหลานั้นก็ตองอยูกันดวยความอดทน และดวยความยาก ลําบาก อัตคัดขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ
การเรียน ตลอดจนเสื้อผา เครื่องนุงหม และอาหารการบริโภค  วัดที่นกัเรียนไปอยูกนัไดบาง เชน วัดบวรนิเวศ
วิหาร(นายประภา ยวุานนท อดีตผูวาราชการจังหวัด) วัดอมรินทราราม (นายวจิิตร วุฒิอําพล อดีตอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ)  และวดัอื่นๆ อีกหลายๆ วดัในกรุงเทพฯ 

สําหรับเด็กๆ ที่เรียนดี แตมแีววที่จะมีอนาคตไกล นายประยูร ยวุานนท ครูใหญ กไ็ดสงใหไปอยูกับ
ญาติพี่นองที่ในกรุงเทพฯ ขอใหชวยอุปการะค้ําจุนอุดหนุน โดยการใหที่พัก อาหาร และสิ่งจําเปนอื่นๆ พอที่จะ
ชวยเหลือเอื้อเฟอเผ่ือแผสงเคราะหกันได ก็มีจํานวนมากดวยกนั โดยเฉพาะบานของคุณสมสุข พัฒนานนท 
(บุตรสาว  ของ ทานสมบัติ สมบัติทวี อดตีนายอําเภอ บางคนที จังหวดั สมุทรสงคราม ตอมา อดีตผูวาราชการ
จังหวดัชัยนาท กอนปลดเกษยีณอายุราชการ) ทานเปนผูที่มีพระคุณตอเด็กๆ ที่ขาดทีพ่ึ่งพักพิงอาศยัเหลานั้นมาก 
รุนแลวรุนเลา โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ชวยกันอยางเต็มใจ ดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆซึ่งเปนตัวอยางทีด่ี
งาม เปนที่นาประทับใจ จึงเปนที่นาอนุโมทนา และนาสรรเสริญเปนอยางยิ่ง  และทานก็เปนศษิยเกาโรงเรยีน
อํานวยวิทยรุนแรกดวย และก็ไดมีโอกาสชวยเหลือศิษยเการุนนองๆ อยางเต็มที่ จนประสบความสําเร็จในการ
เรียน และการงาน การประกอบอาชีพ จนเปนใหญเปนโต และเปนที่นาพึงพอใจเปนจํานวนมากคนดวยกัน ( 
เชน คุณถวิล มีตองปน ผูบริหารอาวุโส ธนาคารทหารไทย  น.อ. (พเิศษ) ไพศาล เฮงกิจตระกูล ร.น.) จึงเปนทีน่า
ปล้ืมปติยินดีกบัพอแม ญาตพิี่นอง ผูปกครอง ของเด็กๆ เหลานั้น ยากแกการที่จะลืมพระคุณของทานได 

ฉะนั้น โรงเรียนอํานวยวิทย ในสมัยเร่ิมแรก จึงเปนสถาบันการศึกษาแหงแรกและแหงเดยีวในลุมแมน้ํา
แควออม คลองประดู คลองบางอีสูญ และเขตกิ่งอําเภอวัดเพลงในสมัยนั้น ที่เปนสถาบันการศึกษาในระดบั
มัธยมการศึกษาตอนตน และตอนปลาย ที่รองรับลูกๆ หลาน ๆ ได  ทําใหลูกๆ หลานๆ บุตร ธิดา ในสมัยนั้นได
มีโอกาสเรียนหนังสือกันไดโดยถวนหนากัน 

วัตถุประสงคของการกอตั้งโรงเรียนอํานวยวิทยในสมยันั้นอีกประการหนึ่งก็คือ เพื่อเปนการให
การศึกษาของบุตรหลานที่ดอยโอกาสอยางแทจริง มิใชเพื่อธุรกิจการคา หรือหวังผลกําไรแตอยางไรทั้งสิ้น  
เด็กๆ ที่ขาดทุนทรัพย ทางเจาของโรงเรียนก็มไิดเขมงวดกวดขนัอะไรมากนัก สวนเด็กๆ ที่พอแมผูปกครอง
พอที่จะมีทุนทรัพยไมเดือนรอน ก็ชวยกันทํานุบํารุงตอไปใหโรงเรียนดํารงอยูไดเทานั้น คาเลาเรียนก็พอสมควร 
ในระยะแรกๆก็เสียกนัคนละ 5 บาท 10 บาท ตอเทอม  สวนเงนิเดือนครูผูสอน  เร่ิมตนในครั้งแรกๆ ก็ประมาณ 



 
 

9 
 

20 – 25 บาท ตอเดือน (สวนครูประชาบาล หรือที่ชาวบานในสมัยนั้นเรียกกันวา ครูมูล คือครูในระดับชัน้
ประถมศึกษา อยางที่โรงเรียนวัดแกวเจริญ โรงเรียนวดัเพลง  โรงเรียนวัดปราโมทย และโรงเรยีนในวัด อ่ืน ๆ ที่
อยูใกลเคยีง กไ็ดรับเงินเดือนในเบื้องตนทานละ 8 – 12 บาท ตอเดือน เทานั้น  ถานักเรียน เรียนจบชั้นประถม  4 
แลว  และอยากที่จะมีอาชพีเปนครูสอนในโรงเรียนประชาบาล ก็ไปศกึษาตอที่ โรงเรียนฝกหดัครูประจําจังหวดั  
เปนระยะเวลา  1 – 2  ป  โดยไดรับทุนการศึกษาเรียนทุกคน คือทุนละ 4 บาท ตอเดือน  จากจังหวดั  ถาคาใชจาย
เงินจํานวนนี้ไมพอ พอแม ผูปกครอง ที่สงบุตรธิดาไปเรียน ก็ตองชวยออกคาใชจายเพิ่ม  ระยะเวลาในการศึกษา
เลาเรียน 1 ป รับราชการเปนครู ก็ไดเงินเดือนๆ ละ  10  บาท  แตถาเรียนในหลักสูตร 2 ป ก็ไดรับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นเปน 12 บาท ตอเดือน  และในชวงแรกๆปแรกๆ จะไดรับเงนิเดือนเพิ่มขึ้นปละ 2 บาท เปนระยะเวลา 3 – 
4 ป จนถึงเงินเดือน 20 บาท ตอเดือน  และตอจากนั้น  ขั้นเงินขึ้นของเงินเดือนแตละป ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฉะนัน้ 
เงินเดือนของขาราชการครู ผูนอยในสมยันั้น ไดรับ 8 – 20 บาท ตอเดอืน  ก็คงจะพอใชกันทั้งเดือนสําหรับตัวครู
และครอบครัว  

คณะครูสอนของโรงเรียนอํานวยวิทย ในระยะแรกๆ เร่ิมตน นอกจากครูใหญ ครูประยูร ยุวานนท ซ่ึง
เปนครูที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษ ในการสอนแลว คือสอนไดทุกวิชา  โดยเฉพาะวิชาคํานวณ วิชา
คณิตศาสตร ทานมีประสิทธิภาพในการสอนการบรรยายมาก ทาํใหเดก็ๆนักเรียนเขาใจไดด ี และเกงตาม
ครูผูสอนไปดวย  สวนครูผูที่ชวยครูใหญสอน ก็มีหลายทานดวยกัน  บางทานก็เปนเพื่อนกับครใูหญ (ครูไพรัช 
ล้ิมไพบูลย ทําหนาที่เปนผูจดัการโรงเรียนดวย  ครูมวน สัตยประกอบ ครูโอภาส จันทรสวาง ครูประสงค สุคน
ธมาน )    แตสวนมาก ก็เปนศิษยเกาโรงเรียนอํานวยวิทย   เชน  ครูเฉลมิ วงศาโรจน  ครูโสม ออนเอี่ยม ครูวจิิตร 
วุฒิอําพล  ครูวเิชียร วรรณคร และอีกหลายๆทานดวยกัน 

บางครั้ง บางปการศึกษา หรือบางเทอม ครูของโรงเรียนขาดแคลน ซ่ึงไมเพียงพอกับจาํนวนนักเรยีนที่มี
มากและเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เจาของและครูใหญ ก็ไดนําเอาลูก ๆ นองๆ และหลาน ๆ บางคน ที่จบการศึกษาในระดบั
หนึ่งแลว และพอที่จะเปนครูได  ก็ขอใหลูกๆ นองๆ และหลาน ๆ เหลานั้น มาชวยกันสอน ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูเปนพื้นฐานเบื้องตน ใหกับเดก็ๆ บุตร ธิดาไปกอนระยะหนึ่ง  จนกวาทางโรงเรียนจะหาครูใหมมา
แทนได   ลูกๆ นองๆ และหลาน ๆ เหลานั้น    เชน ครูประยิน  ยุวานนท ครูประทิน ยุวานนท ครูสมชาย ยุวา
นนท และครูศศิธร ทินกร และเมื่อทางโรงเรียนหาครูมาใหมแทนไดแลว ลูก หลาน เหลานั้น ก็ไดออกไปทํางาน
ประกอบอาชพีอยางอื่นๆ ตามที่แตละคนถนัดและตองการ 

ตลอดจน บุตร ธิดา ของเจาของโรงเรียน หลายคนก็ถูกสงใหไปเรยีนทางดานวิชาชพีครู จนกระทั่งเปน
ครู กันหลายคน และสอนอยูในเรียนตางๆ (โรงเรียนวดัแกวเจริญ โรงเรียนวดัประดู โรงเรียนวัดปราโมทย) เชน 
ครูประยงค ยุวานนท  ครูประทุม ยวุานนท(ทินกร)  ครูประเทือง ยุวานนท(วิรุฬหิตานนท)  เพราะไดตระหนักถึง
การศึกษาเลาเรียนของเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ในสมัยนัน้วา ควรที่จะตองใหการสงเสริม การสนับสนุน ใหกาวหนา
ตอไป  เพือ่ชวยกนัพัฒนาบานเมือง เปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ อันจะกอใหเกดิความเจริญรุงเรือง 
โดยเฉพาะ ทางดานการศึกษาใหยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ 

สวนการเรียนการสอน และการสอบไล ของเด็กนกัเรียนทุกๆ รุน ทุกๆ ช้ัน ของโรงเรียนอํานวยวทิย ก็มี
ประสิทธิภาพดีมาก ไมไดดอยกวาโรงเรยีนระดับเดียวกนัในทองถ่ินอืน่ๆ  นกัเรียนที่เรียนจบชัน้มัธยมปที่ 6 จาก
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โรงเรียนอํานวยวิทย สามารถสอบเขาเรียนตอในชั้นเรียนเตรียมอุดมศกึษา โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนาย
รอย หรือโรงเรียนอื่นๆ  ไดอยูเสมอๆ บางปก็หลายๆ คน และนับตัง้แตการกอตั้งโรงเรียนอํานวยวิทยขึ้นมา 
นักเรียนจํานวนมากไดเขาศกึษาตอในแขนงวิชาการสาขาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวดั และในสถาบันอื่นๆ ในตางประเทศ   สวนนักเรยีนที่ไดรับทุนการศึกษาในประเทศ และ
ตางประเทศกม็ีเชนเดยีวกัน จนจบระดับอดุมศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ก็มีหลายทาน   

สวนการกฬีากเ็ชนเดยีวกัน ไมนอยหนากวาโรงเรียนอื่นๆ  การแขงขันกรีฑาและกฬีาประจําปก็ด ี ก็ทํา
ช่ือเสียงชนะเปนที่นาภาคภมูิใจ และเปนเกียรตยิศแกโรงเรียนอยูเสมอๆ นักกรีฑาและนกักฬีาของโรงเรียน
หลายประเภท ก็ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนนกักรีฑาและนักกีฬาเขตบอยๆ และเขาแขงขันการกีฬา
ระดับชาติมาแลวหลายๆ คร้ัง   

การเรียนการสอน การกฬีาประเภทตางๆ เหลานี้ นกัเรียนโรงเรียนอํานวยวิทย มีความสามารถปรากฏ
อยูจนเปนที่ทราบกันโดยทัว่ไป ในหมูชุมชนของชาวลุมแมน้ําแควออมและทองถ่ินใกลเคียงเปนอยางด ี  เด็กๆ 
ลูกๆ หลานๆ ของชาวบานพี่นองในทองถ่ินดังกลาว ไดรับการศกึษาตั้งแตระดบัมัธยมศึกษาตอนตนถึงตอน
ปลาย โดยถวนหนากันเปนจํานวนมาก  

 เด็กๆ นักเรยีนโรงเรียนอํานวยวิทยจํานวนมาก เมื่อไดเรียนจบแลวและไดทํางานประกอบอาชพีตาม
สาขาวิชาการตางๆที่ไดเลาเรียนมา โดยเฉพาะในสวนราชการ ก็สามารถทํางานประสบความสําเร็จในตําแหนง
เจาหนาที่ระดบับริหารที่เปนขาราชการผูหลักผูใหญของบานเมืองได ที่สําคัญๆ ก็มีมากทานดวยกัน เชน เปน 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ(นายวิจิตร วฒุอํิาพล) เปนผูวาราชการจังหวัด ( นายประภา ยวุานนท) เปนคลังเขต 
(นายประยนิ ยุวานนท) เปนปฏิรูปที่ดินจงัหวัด ( นายประยุทธ ทินกร )  เปนนายทหารผูใหญช้ันพลตรี พลโท 
(พลโทธีระ เล็กวิเชยีร)  และพลเอก (พลเอกประสงค ไชยสิทธิ์) เปนเจากรมการแพทยทหารบก (พลโทประดิษฐ 
ล้ิมไพบูลย) สวนขาราชการตํารวจก็ถึงขัน้ พลตํารวจโท (พลตาํรวจโทวินัย นิลศรี ถึงแกกรรม) เปนอาจารย
มหาวิทยาลัย (ศาตราจารย ดร.สมพร บัวทอง ศาตราจารย ดร. วีรยุทธ วิเชียรโชติ)   และตามสถาบันตางๆ  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน         เปนนายแพทย   ( นายแพทย     เอนก  สุภีรนันท – ผูอํานวยการโรงพยาบาล )   
นายแพทย สมชาย นุชอนงค ถึงแกกรรม)   เปนทันตแพทย      (ทันตแพทย สมชัย ทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงไดรับทุน
ศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย โอตาโก ทางดานทัตกรรมศาสตร ประเทศนิวซีแลนด) นายวสัณ สรรประดิษฐ(ถึงแก
กรรม) ทั้งสองทานนี้ กไ็ดประกอบธุรกิจในตางประเทศ นครซิดนีย)  และตําแหนงอืน่ๆ ที่สําคัญๆ ตลอดจนทํา
ธุรกิจสวนตวั และประสบความสําเร็จไปดวยดี ก็มีเปนจํานวนมาก เชน  ดร. ประสาน ยวุานนท   ซ่ึงไดรับดุษฎี
บัณฑิตกติิมศกัด จากมหาวทิยาลัยลูตัน  ประเทศสหราชอณาจักร ในฐานะที่ทานไดทําคุณงามความดีทางดาน
สาธารณประโยชนนานัปการ ใหกับหมูบานทองถ่ินในชนบท ใหกับหนวยงานราชการ ใหกับโรงเรียน ใหกับ
วัดวาอาราม  ใหกับสังคม และใหกับประเทศชาติ อยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ซ่ึงลวนแลวเปน
ศิษยเกาโรงเรียนอํานวยวิทย ทานเหลานัน้ ประสบความสําเร็จ และมีความเจริญรุงเรืองเปนเกยีรติยศอันสูงสง 
และเปนความยินดี ความนาภาคภูมใิจตอตนเอง ตอครอบครัว วงศตระกูล และสถาบันสืบตอๆ กันมาเรื่อยๆ 
ตลอดเวลา อนึง่ ในป พ.ศ. 2517  เปนปที่โรงเรียน อํานวยวิทย มีนักเรียนมากเปนประวัติการณ มีมากถึง 626 คน 
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นายอภิรักษ ชุติมาศ(ศษ.ม.) ไดรับเกยีรติดาํรงตําแหนงผูอํานวยการทานแรก ของโรงเรียนวัดแกวเจริญ
อํานวยวิทย กเ็ปนศิษยเกาโรงเรียนอํานวยวทิยดวย  นางอารมณ  สัมพันธอํานวย(ค.บ.) ซ่ึงเปนหลานสาวอดีต
ผูจัดการโรงเรียนอํานวยวิทยทานแรก (นายไพรัช ล้ิมไพบูลย) ขณะนี้ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการของ
โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย กเ็ปนศษิยเกาโรงเรียนอํานวยวิทย อีกทานหนึ่งเชนกัน และยังมีครูอีกหลายๆ
ทาน ที่ไดยายจากการเปนครูของโรงเรียนอํานวยวิทยเดมิ มาเปนครูของโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย เชน 
ครูธาริกา ล้ิมประยูร (ค.บ.)  ครูกมลมาลย ศรีณรงค (ค.บ.) ครูธัญญา มั่นคง (ค.บ.) ครูพัชรา สัตยประกอบ (ค.บ.) 
ครูละเมียด แสงแกว ซ่ึงไปปฏิบัติหนาที่ธุรการ ซ่ึงทานเหลานั้น ก็เปนศษิยเกาโรงเรียนอํานวยวิทยเดิมทั้งหมด 

ขอกราบ ขอบูชา และขอเทดิทูนคุณงามความดี และนอมระลึกนึกถึงอุปการคุณ  ของพระเดชพระคุณ 
ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ นอกเหนือจากที่ทานไดบําเพ็ญศาสนกิจตางๆ เชนการกอสรางและปฏิสังขรณ 
ทะนุบํารุงซอมแซม และจดัการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ 
ขึ้นไป อันกอใหเกิดประโยชนแกสังคม แกชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริยแลว ทานยังไดใหความเมตตา 
ความกรุณา ความชวยเหลือสงเคราะหเกือ้กูล เอื้อเฟอเผ่ือแผผูที่ตกทุกขไดยาก บําเพ็ญเพียรบริจาคทาน ช้ีนํา
ธรรมะอันเปนแสงสวาง จัดอบรมเทศนาสั่งสอนประชาชนใหเกิดความเลื่อมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหตั้งอยูในสัมมาอาชีพ และเพื่อใหนาํไปประพฤตปิฏิบัติตนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม แกผูที่สนใจที่ได
เดินทางไปเคารพกราบไหวทาน ขอพรจากทาน ตลอดจนขอวตัถุมงคลไวไปเปนที่ระลึกนึกถึงทานเปนจํานวน
มาก เปนหมูเปนคณะมไิดขาดตลอดเวลา และทานยังทําคุณประโยชนในหลายๆ ดานใหแกบุตรธดิาและชุมชน
ทองถ่ินวัดแกวเจริญ ลุมน้ําแควออม คลองประดู คลองบางอีสูญ ตลอดจนชาวบานในเขตอําเภอวัดเพลง ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานแหงการเปนสมณะ(10 พรรษา) และเจาอาวาส( 56 พรรษา ) รวมทั้งหมด 66 พรรษา 
จนกระทั่งถึงวนัมรณภาพ รวมสิริอายุ 86 ป 9 เดือน 24 วัน (16 พฤษภาคม 2454 – 12 มีนาคม 2541) 

พระเดชพระคณุ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ ทานยังเปนพระนกัพัฒนา สามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยู
ของครอบครัวพี่นองชาววัดแกวเจริญ ที่อาศัยอยูใกลเคียงวดั และตามลุมน้ําแควออม คลองประดู คลองบางอีสูญ 
ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึน้ในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะงาน ทางดานสาธารณูปการ ที่ใหกับวัดแกวเจริญ และที่
อ่ืนๆ ในเขตจังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบรีุ (นอกเหนอืจากที่ไดมอบใหกับโรงเรยีนวดัแกวเจริญ
อํานวยวิทย มากมาย ตามที่ไดบันทึกไวตั้งแตตอนตน ซ่ึงมีมูลคาเปนเงินจํานวนมากถึง 25,635,050 บาท(ยี่สิบหา
ลานหกแสนสามหมื่นหาพันหาสิบบาทถวน)    เชน การกอสรางอาคารปริยัติธรรมที่สวยงาม สรางหอฉัน
ภัตตาหาร(หอสุนทรธรรมกิจราษฎรรังสรรค) สรางเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวหนาวัด  สรางศาลาทรงไทยที่
สวยงาม สรางกุฏิทรงไทยโบราณที่สวยงาม  สรางฌาปนกิจสถานและซื้อที่ดินเพิม่เติมเพื่อการกอสราง สราง
พระอุโบสถหลังใหมที่สวยงาม 2 ช้ัน  สรางอาคารหอสมุดประชาชน สรางกุฏิเจาอาวาสที่สวยงาม สรางศาลา
การเปรียญทรงไทยที่สวยงาม สรางหองน้ําหองสวมสําหรับพระภกิษสุามเณร และประชาชน สรางสะพานขาม
คลองประดู 3 สะพาน  สรางสะพานขามลําน้ําแควออม  2  สะพาน (สะพานแรกเปนไม ตอมาสรางเปนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน)  สรางสนามบาสเกตบอล  จํานวน 1 สนาม ใหกับโรงเรียนอํานวยวิทยเดิม  ซ้ือที่ดนิ
บริเวณฝงตรงขามวัดแกวเจริญ จํานวน 3 ไร  2 งาน ใหเปนที่อยูอาศยัของชาวบานทีอั่ตคัดขาดแคลนที่ดิน และ
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ใชเปนที่ทํางานของชุมชนสวนรวม  จัดซื้อและสรางโรงงานเครื่องกําเนิดไฟฟาเล็กๆ เพื่อจายกระแสไฟฟา
ใหกับวัดแกวเจริญ และชุมชนที่อยูบริเวณวัด และบานเรอืนใกลเคียง 

ตลอดจน สรางอาคารเรียนหลังใหม สรางหองน้ําหองสวม สรางรั้วโรงเรียน สรางถนนคอนกรตีจาก
ศาลาทาน้ําถึงตัวโรงเรียน สรางศาลาทาน้ําพรอมโปะลอยน้ําทําเปนทาเรือรับสงนักเรียน และประชาชนทั่วๆ ไป  
จัดซื้อที่ดินเพิม่เติมจํานวน 6 ไร 1 งาน 38 ตรว. ใหกบัโรงเรียนวัดแกวเจริญ (เฟอบํารุง) โรงเรียนประชาบาล
ระดับประถมศึกษา ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณวดัแกวเจริญ  

นอกเหนือจากนี้  พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ   ทานยังใหความอนุเคราะหชวยเหลือ 
สรางอาคารโรงเจ คือศาลเจา ยิ่นเตก็ตั้ว ซ่ึงตั้งอยูฝงตรงขามกับวัดแกวเจริญ ใหใหมแทนหลังเกา ซ่ึงชํารุดทรุด
โทรมมาก ยากแกการที่จะบูรณะซอมแซมใหดีเหมือนเดิมได และชวยเหลืออ่ืนๆในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
เชนบริจาคทรัพยปรับปรุงสํานักงานประถมศึกษาอําเภออัมพวา บริจาคทรัพยสรางปอมยามใหสถานีตํารวจภูธร
อําเภออัมพวา  บริจาคทรัพยชวยเหลือสถานีอนามัยตําบลเหมืองใหม อําเภอ อัมพวา  บริจาคทรัพยซ้ือรถตู 1 คัน 
และซื้อเตาอบเบญจรงค ใหแกโรงเรียนอมัพวันวิทยาลยั ซ้ือเครื่องปรับอากาศ 1  เครื่อง ใหสํานักงานสามญั
ศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม   บริจาคทรัพยเปนกองทนุชวยเหลือนกัเรียนยากจนใหแกสํานักงานประถมศึกษา 
จังหวดัสมุทรสงคราม บริจาคทรัพยจัดสรางอาคารชุดเอนกประสงค ใหแกโรงพยาบาลนภาลัย อ. บางคนที จ. 
สมุทรสงคราม  บริจาคทรัพยจัดตั้ง มูลนิธิหลวงปูใจ อินทสุวรรณโณ (พระราชมงคลวุฒาจารย) อดีตเจาอาวาส
วัดเสดจ็ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ผูเปนพระอุปชฌายาจารย ของ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ อดีตเจาอาวาส
วัดแกวเจริญ หลวงปูใจ ทานเปนปูชนยีภกิษุ อยางแทจริง รูปหนึ่งในลุมแมน้ําแควออมในสมัยเมือ่ประมาณ 100 
ปที่แลว  ทานเปนพระสุปฏิปนโน พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ    เปนพระที่นาเคารพเลื่อมใสศรัทธา เปนพระทีน่า
กราบไหวบูชา ของชาวบานลุมน้ําแควออมในสมัยนัน้ และทานเปนพระปูชนยีาจารย ผูถายทอดวิทยาอาคม
ตางๆ เชน ไหมเบญจรงค(ไหม 5 สี) ใหกับพระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ   เพื่อใชประโยชนใน
การชวยเหลือบุคคลอื่น และเพื่อใหเปนบญุกุศลแกตนเองตลอดมา จนเปนที่รูจักและโดงดังมาก แหงลุมน้ําแคว
ออม  ลุมแมน้ําแมกลอง และสาธุชนทั่วไป   (พระเดชพระคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย (หลวงปูใจ อินทสุวรร
โณ) สิริอายุรวม 99 ป 6 เดือน (2405 -2504) 

พระเดชพระคณุ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  ทานยังใหความอนุเคราะหชวยเหลือสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในเขตจังหวดัราชบุรี อีกดวย เชน บริจาคทรัพยจัดหาอุปกรณการศึกษาใหแกโรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห อ.เมือง  และโรงเรียนปากทอวิทยาคม อ. ปากทอ  จัดสรางหองสมุดใหแกโรงเรียนดานทับตะโกราษฎร
อุปถัมภ อ.จอมบึง  ชวยเหลือผูปวยยากไร และจดัสรางพระพุทธรูปประจําโรงพยาบาลใหกับโรงพยาบาลวัด
เพลง อ. วัดเพลง 

พระเดชพระคณุ ทานพระครสุูนทรธรรมกิจ  ทานเปนพระนักพัฒนา  เปนพระที่มวีัตรปฏิบัติที่งดงาม มี
วิทยาคมสูง มเีมตตามาก ทานยังเปนครู เปนปูชนียาจารย เปนพระที่ทรงคุณวุฒิที่นาเลื่อมใสศรัทธามาก เปนปู
ชนียภกิษุอยางแทจริงอีกรูปหนึ่ง ในลุมแมน้ําแควออม เจรญิรอยตามพระอุปชฌายาจารย ของทาน คือ พระเดช
พระคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย จึงสมควรแกการทําอัญชลี สมควรแกการเคารพกราบไหวบูชา สมควรแกการ
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ยกยองสรรเสริญ และสมควรแกการนอมระลึกนึกถึง และเทิดทนูในพระคุณและคณุงามความดีของทานตลอด
กาล  (สรีระศพของทานไมเนาเปอย ขณะนี้ก็ยังตั้งบําเพญ็กุศลอยู ณ วดัแกวเจริญ) 

นอกเหนือจากนี้ กอนที่พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ มรณภาพ ประมาณ 2 ป  ทานไดรับ 
เสมาธรรมจักรพระราชทาน  วันวิสาขบชูา ประจําป พุทธศักราช 2539  เปนเกียรติคุณ  ผูทําประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา  สาขาสงเคราะหประชาชน     

ตลอดจน  คณะผูบริหารโรงเรียนอํานวยวิทยเดิมทุกๆ ทานในสมัยนัน้ โดยเฉพาะทานเจาของโรงเรียน 
นายเติม ยวุานนท และบุตรชาย คือ ครูใหญ นายประยูร ยวุานนท และ ผูจัดการ คือเพื่อนครูใหญ นายไพรัช ล้ิม
ไพบูลย และทุกๆทานที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุน ดวยกําลังกาย กําลังใจ กาํลังความคิด และดวยความมี
สติปญญา ความรูความสามารถ ตลอดจนทุนทรัพย ทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนนานัปการ โดยเฉพาะใน
ดานการสงเสริมการศึกษาใหแกบุตรธิดา นับวาทานเหลานั้น เปนปูชนียบุคคล แหงวงการศึกษาของชาติ จงึ
เห็นสมควรใหมีการบันทึกคณุงามความดีเหลานี้ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนอนุสรณนอมระลึกนึกถึงทาน
เหลานั้น ซ่ึงเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ เปนศักดิ์ศรี เปนเกียรติยศ และเพื่อเปนเกียรตปิระวัติอันสูงสง แด ทาน
เจาของโรงเรียน ครูใหญ และผูจัดการ ที่วายชนมไปแลว ที่ทานทั้งสามไดทําคุณประโยชน ใหกับบานเมืองอยาง
ใหญหลวง นบัเปนระยะเวลาอันยาวนานถึง 60 ป เต็ม  กอนที่ทานเหลานั้น จะจากลูกจากหลาน จากญาติพี่นอง  
จากเพื่อนสนทิมิตรสหาย และจากพวกเราไป  ทุกๆทาน ตางก็ไดรับ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณเบญจ
มาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)  เปนเกยีรติยศ และเปนเกียรติประวัติอันสงูสง เชิดชูคุณงามความดี เปนแบบอยางทีด่ี
งาม แกบุตรธดิา  วงศาคณาญาติ และสังคมตอไป 

   กาลเวลาก็ผานไป และผานไปเรื่อยๆ ทกุสิ่งทุกอยางทีม่ีการเกิดขึ้น และก็ตั้งอยูช่ัวขณะ  และในทีสุ่ดก็
ดับไปหมดไป  เปนของธรรมดาโลก  เหลือไวแตคณุงามความดี ที่ทานทั้งหลายเหลานั้น  ไดรวมกนักระทําไว
ในอดีต ใหกบัลูกๆ หลานๆ และเดก็ๆ ของพวกเราทกุคน  จึงเปนสิ่งที่นาภาคภมูิใจ  นาสรรเสริญ  นายกยอง  
และนาอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง  ยากแกการที่จะลืมพระคณุของทานเหลานั้นได   

       พฤษภกาสร          อีกกุญชรอันปลดปลง 
       โททนตเสนงคง    สําคัญหมายในกายม ี
       นรชาติวางวาย      มลายสิ้นท้ังอินทรีย 
      สถิตท่ัว  แตชั่วดี    ประดบัไว ในโลกา (โดยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส) 
( ความหมาย ของศัพท  พฤษภ = วัว          กาสร = ควาย          กุญชร = ชาง            ปลดปลง = ตาย 
                                           โท = สอง       ทนต  = ฟน             เสนง  =  เขาวัว ควาย  นรชาติ = มนุษย 
                                    วางวาย = ตาย       มลาย  = นี้ไป        อินทรีย =  รางกาย            สถิต  = คงอยู 
                                    ประดบั = ตกแตง   โลกา = โลก      
แปลความเปนรอยแกว ก็คือ  วัว ควาย และชาง  เมื่อตายลงไปแลว  ยังมฟีน  ยังมีเขามงีาทั้งสองขาง ไว

ใหทําประโยชนได  แตสําหรับมนุษยนัน้  เมื่อตายลงไปแลว  รางกายเนาเปอย  ผุพัง  ถูกไฟเผาหมดไป  ไมมี
สวนใดในรางกาย  เหลือไวใหเกิดประโยชนไดเลย  จะมกี็แตความดี และความชั่ว ทีไ่ดทําเอาไวมาแลวตอนทีย่ัง
มีชีวิตอยูเทานัน้  ที่จะจารึก สรรเสริญ หรือนินทาเอาไวใหกับลูกๆ หลานๆ และเด็กๆ ที่อยู  ขางหลังได )  
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ขออานิสงสแหงกุศลผลบุญ และคุณงามความดี ที่ลูกๆ หลานๆ พี่ๆ นองๆ และญาติสนิท มิตรสหาย

ทั้งหลาย ตลอดจนลูกศษิย ศิษยเกาโรงเรียนอํานวยวิทยเดิม  และศิษยเกาโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย          
ทั้งในอดีตและในปจจุบัน ทีไ่ดกระทําไวดวยดแีลว  ขออทุิศสวนบุญกศุล ใหกับทานผูที่มีพระคุณทกุๆทาน ที่ได
มอบใหกับลูกๆหลานๆและเด็กๆในสมัยนัน้ ขอใหจงเปนพละปจจัยนําพาทานทั้งหลายเหลานัน้ ไปสูสุคติใน
สัมปรายภพตอไปเทอญ   

และเพื่อเปนการตอบแทนพระคุณ บุญคุณ คุณงามความดี ความเมตตา ความกรณุา ความอนุเคราะห
ชวยเหลือ ตลอดจนการแนะนําอบรมสัง่สอน ของทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  ที่มีและมอบใหกับศษิยเกา
โรงเรียนอํานวยวิทยเดิม รวมท้ังศิษยเกาโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย และศิษยปจจุบนัทั้งหมด ตลอดจน
บุตร ธิดา เหลาศิษยทั้งหลาย รวมทั้งชาวบานตามลุมน้ําแควออม คลองประดู คลองบางอีสูญ เขตอําเภอวดัเพลง 
และหางออกไป  สาธุชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ในพระคุณของทาน  โดยการทําคุณงามความด ี
ตอตนเอง ตอครอบครัว วงศตระกูล และสังคม และดวยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆ ในสิ่งที่เปน
คณุประโยชน ใหอยูในศีลในธรรมอันดีงาม พึงงดเวนจากการทําบาปทั้งปวง  ใหถึงพรอมดวยการทําบุญทํากุศล  
และชําระจติใจใหผองใสสะอาด  โดยเฉพาะศีล 5  ใหพากันรักษาอยางเครงครัด จึงจะไดช่ือวา เปนการตอบ
แทน  บูชาคุณ  บูชาพระคุณ กตัญูกตเวทติาคุณ และนอมระลึกนึกถึงทานอยางแทจริง ตามเจตนาและปณิธาน
ของทานที่ไดตั้งไว 

 

.............        พระพุทธองค  ทานก็สอนไววา 
       คนเราเมื่อมีลาภ   ก็มีเสื่อมลาภ 
       เม่ือมียศ   ก็มีเสื่อมยศ 
       เม่ือมีสุข   ก็มีทุกข 
       เม่ือมีสรรเสริญ   ก็มีนินทรา 
      ฉันไดหมั่นพิจารณา   ถึงสิง่เหลานี้อยูเสมอ   เพื่อตั้งอยูบนความไมประมาท 
     

..............        เม่ือฉันไดรับตาํแหนงเจาอาวาส   ฉันไดตัง้ปณิธานแนวแนวา 
       ชีวิตนี้จักอุทิศเพื่อการทําคุณงามความด ี
       บําเพ็ญตนเพือ่ประโยชนแกคนท่ัวไป 
       ไมยอทอตอความเหนื่อยยาก  และก็ทํามาตลอด 
 

..............        เม่ือฉันอายุยาง 80 ป ก็พิจารณาไดวา  กําลงัเขาสูวัยมรณะ 
         ก็หมั่นระลึกถึง การผานไปของแตละชวงเวลา  ซ่ึงจะนํามาซึ่งการสิ้นอายุไข 
        เพื่อเรงทําประโยชนใหเกิดขึน้มากที่สุด  ในเวลาที่เหลือนอยท่ีสุด 
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..............       ฉันมุงสอนใหเขาทําความดี   และละเวนจากการทําชั่วท้ังปวง   ฉันตองการเพียงเทานี้
  

หากมีญาณวิถีใด ที่พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ พึงไดรับรูรับทราบ ในการประพฤติ
ปฏิบัติของเหลาศิษยที่ดีงามตามขางบนนี้ไดแลว  ทานคงจะมีความปลืม้ปติยินดเีปนอยางยิ่ง   

และดวยอานิสงสแหงการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของพวกเราเหลาศิษยทัง้หลาย  จงเปนพละปจจัยให
พวกเราเหลาศษิย ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผูมีอุปการคุณของพวกขาพเจาทั้งหมด จงมี
ความสุข สุขกายสุขใจ รักษากายวาจาและใจ ใหพนจากความทุกข ปราศจากเวร  ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้ง
ทั้งหลายทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีๆ  และสิ่งที่ชอบธรรมดวยเทอญ 
            หากกรรมใด ที่เหลาศิษยทั้งหลาย ไดลวงเกินทาน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  โดยทีต่ั้งใจกด็ี หรือ
โดยที่ไมไดตั้งใจกด็ี   พวกเราเหลาศิษยทัง้หลาย   ก็ตองขอกราบ ขออภัย และขอกราบอโหสิกรรม แกศิษย
ทั้งหลายดวย 

ขอกราบอาราธนา นําเอาคตธิรรมบางตอน ของพระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  (หลวงปู
หยอด ชินวงัโส) มาบันทึกไวในประวตัิ เพื่อใหทานผูอานไดนําไปประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดี เปน
ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวมตอไป ตามเจตนาที่ดีงามของทานที่ไดมอบไว  

 
...........  วัดแกวเจริญ  เม่ือกอนมีอะไร  เปนอยางไร  ไดอะไร  

                       เดี๋ยวนี้มีอะไร  เปนอยางไร  ไดอะไร  อยากให 
                      พิจารณาใหลึกซ้ึงถึงสิ่งท่ีมี  สิ่งท่ีเปน  และสิ่งท่ีได 
                           วา เปนของใคร  มาจากไหน  มาอยางไร  มาเมื่อไร  มาทําไม 
                  ฉันไดใชเวลาตลอดชวงการเปนสมภาร  พสิูจนในขอนี้จนทราบที่มาท่ีไปวา 
                         ยิ่งใหกลับยิง่ได    ยิ่งตระหนีก่ลับยิ่งอับจน 
                           ใหเมตตา  กรุณา  ไดความรัก  และ  ศรัทธา  ปสาทะ  
                           สิ่งท่ีไดมา  ใหหมั่นตรึกตรอง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนตัตา       
              

........... ในวัยท่ีเรายังมรีางกายแข็งแรง 
ยังไมถูกเบียดเบียนดวยโรคาพยาธ ิ

   ก็ตองเรงสรางงาน  สรางความดี  อยาปลอยวาง 
   ใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน  
 
                           .............ถาเราอยากไดรับ  ในสิ่งท่ีรัก  ในสิ่งท่ีชอบจากเขา 
                                        เราก็ควรให  สิ่งท่ีรัก  ใหสิ่งท่ีชอบ   แกเขากอน 
                                        ถาอยากใหเขามอบ  ในสิ่งท่ีรัก  ในสิ่งท่ีชอบ  
                                        เราก็ควรมอบสิ่งท่ีรัก  มอบสิ่งท่ีชอบ  แกเขากอน  
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                                        พูดงายๆ  ทําอยางไร  ไดอยางนัน้ 
                                        
                            .............โบราณวา  ขึ้นท่ีสูงตองระวัง  เปรียบไดกับคน   ยิ่งสงูอายุ   ยิ่งตองระวัง 5 อ คือ                        
                                               อากาศ    อาหาร    ออกกําลังกาย    อุจจาระ   และอารมณ 
                                   โดยหมั่นใหจิตนึกระลึกได    รูสภาวธรรมอยางแจมแท 
 
 
                           ...............เขาเดือดรอนเขาเปนทุกข 
                                          ถาเรามีโอกาสชวยใหเขา  ไมเดอืดรอน  ไมเปนทุกข 
                                          เราเองจะเกิดปตสิุข  อันเปนกศุลโดยแท 
 
                           ...............คนรักตนไม  ปลูกตนไม  เขายังดูแลบาํรุงรกัษา 
                                          ฉันใด  เด็กๆ ผูจักเปนผูมาแทนเรา  ก็ตองไดรับการอบรม ดูแลสั่งสอน 
                                          และใหความอบอุน  ซ่ึงยากยิง่กวาการ  ดูแลตนไมหลายเทานัก 
 
                           ...............จิตมีพลัง  คําพดูก็มีพลัง   ความรักก็มีพลัง 
                               การใชจิต  คําพูด  และความรัก  เพื่อใหเกิดพลัง     ตองไตรตรองดวยความไมประมาท 
 
                           ................เวลาเราตื่นนอนตอนเชา  กอนจะทําสิ่งใด  ใหระลึกถึง  พระรัตนตรัย  
                                           และตั้งจิตอธิษฐานในใจวา ...เราจะไมขอแชงใคร   เราจะไมดาใคร 
                                           เราจะพูดคําท่ีเปนจริง   ไวประจําชีวิต                            
                                                                
               อนึ่ง กอนจบ ประวัติโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย ส่ิงที่ควรบันทึกและเรียบเรียงเพิ่มเติม ใหเปน
ความรูที่สําคัญ ใหกับทานผูอาน ไดรับรูรับทราบ   เพราะบางทานอาจจะยังไมทราบ โดยเฉพาะเด็กรุนใหมๆ คือ
เร่ืองเกี่ยวกับ พระราชประวตัิ การเสด็จประพาสตน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
เพราะในประวัติโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย ไดกลาวถึงชื่อ และสถานที่ตางๆ เชน ลําน้ําแควออม(แมน้ํา
ออม) ปากคลองวัดประดู (หรือปากคลองวัดแกวเจริญ)  คลองวัดประดู วัดประดู  อัมพวา  สมุทรสงคราม วัด
เพลง ราชบุรี  ช่ือและสถานที่ตางๆ เหลานี้ มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร การเสด็จประพาสตน ของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนั้น  การเสด็จประพาสตนของพระองค ลองไปตามน้ํา 
ทางชลมารค เปนการเสด็จอยางไมเปนทางการ และไมมหีมายกําหนดการใดๆ ถือวาเปนการไปเพือ่การพักผอน
อิริยาบถ  และเปนการเยีย่มเยียนพสกนกิรของพระองค เปนการสวนพระองค เพื่อขจัดปดเปาบรรเทาทุกขบํารุง
สุขใหแกราษฎร ทรงปฏิบัติพระองคเยีย่งสามัญชนทั่วๆไป  โดยมิใหใครรูวา พระองคเปนใคร หลายบานที่
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พระองคเสด็จไปเยีย่ม กท็รงประทับเสวยพระกระยาหารรวมวงกับเจาของบานอยางเปนกันเอง โดยไมถือ
พระองค และโดยที่เจาของบานเหลานั้นกไ็มรูเลยวา ครอบครัวของตนไดนั่งรับประทานอาหารอยูกับใคร บาง
บานเมื่อพระองคเสด็จประพาสจากไปแลวถึงไดรู    พระองคไดมีโอกาส สนทนาปราศรัยกบัราษฎรอยาง
ใกลชิด ตรัสถามดูแลทุกขสุขดวยความพระเมตตา และดวยความหวงใย กับราษฎรของพระองคโดยตรง ดวยน้ํา
พระทัยอันเปยมลน  ซ่ึงอาศัยอยูตามริมฝง แมน้ํา ลําคลอง  
               คร้ังหนึ่ง  วนัที่ 16  กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 123  (ตรงกับป  พ.ศ. 2447)   พระองคไดเสดจ็
ประพาส จากกรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดราชบุรี   วัดเขาวัง วัดสัตนารถปริวัตร ตลาดราชบุรี  และ เสดจ็
ประพาสตน ทางชลมารค ลองเรือ ไปตามลําแมน้ําแมกลอง (สมัยนั้นเรียกวา แมน้ําราชบุรี)  เขาคลองดาํเนิน
สะดวก  เสดจ็ถึงวัดโชติทายการาม  พระเดชพระคณุ หลวงพอ ชวง (พระอธิการชวง) เจาอาวาส ไดทราบขาว 
การเสด็จประพาสของพระองค  จึงนิมนตพระลูกวดัมา 4 – 5 รูป  สวดชัยมงคลตอนรับ  พระองคไดถวายเงิน
บูรณะวัด   เปนจํานวน 10 ช่ัง และถวายพระรูปละ 1 ตําลึง  พระองคโปรดเกลาฯ ใหมหาดเล็กจดัที่ประทับแรม 
บนศาลาการเปรียญ และพนักงานเครื่องตน ประกอบพระกระยาหาร สําหรับเสวย ณ ที่ประทบัศาลาทาน้ําของ
วัด   ประพาสบานเจกฮวด มหาดเล็ก ในคลองดําเนินสะดวก 
       วันที่ 18 กรกฎาคม  รัตนโกสินทรศก 123 (พ.ศ.2447)    หลังจากพระองค ทรงทอดพระเนตรแหบวชนาค  
ที่ตัวจังหวดัราชบุรีในตอนชวงเชาแลว   ในตอนชวงบาย พระองคเสด็จประพาส  จากจังหวดัราชบุรี พระองค
ทรงเรือมาด 4 แจว โดยมีเรือไฟเล็ก ลากลอง ไปตามลําแมน้ําออม (จากการบันทึกในสมัยนั้น เรียกวา แมน้ําออม 
และสันนษิฐานวา พระองคเสด็จประพาสเขาแมน้ําออมตรงวัดปากตําหรุ อ.เมือง ของจังหวดัราชบุรี  ซ่ึงอยูสวน
ตอนบนของแมน้ําราชบุรีในสมัยนั้น คือแมน้ําแมกลอง ในสมัยปจจุบนั)) จนถึงวัดเพลง (ใกลกับอําเภอวดัเพลง
ในปจจุบนั ขณะนั้น อาจจะยังมีฐานะเปนกิ่งอําเภอ หรือยังเปนหมูบานเล็กๆ ธรรมดาๆ เทานั้น)  ณ ทีว่ัดเพลง 
พระองคไดซ้ือเรือมาดประทุน 4 แจว 1 ลํา  และพระราชทานชื่อวา   เรือประพาสตน  และเสดจ็ประพาสกลบั 
และประทับแรม ณ ตัวจังหวัดราชบุรี  ถึงราชบุรี ในตอนดึกของคืนวนัเดียวกนั 
        เรือมาดเกาๆในสมัยนัน้ สวนมากจะเปนเรือที่ขุดจากซุงไม คือลําตนไมใหญๆ ทั้งตน ตนหนึ่งๆ อาจจะทาํ
เปนเรือมาดได 2 – 3 ลํา เชนตนสัก  หรือตนตะเคยีน  
       อนึ่ง ในชวงเวลาของป คือในเดือน กรกฎาคม ที่พระองคเสด็จประพาส  จะเปนฤดูฝน น้ําเหนือประจาํป 
อาจจะไหลหลากมาบางแลว   ทําใหระดับน้ําในคลองดําเนินสะดวก  แมน้ําแมกลอง และในลําน้าํแควออม  มี
ระดับสูงขึ้นมาก  จึงงายแกการที่พระองค จะเสดจ็ประพาสไปตามสถานที่ตางๆ ไดรวดเรว็มากยิ่งขึ้น   
      วันที่ 21 กรกฎาคม รัตนโกสนิทรศก 123 (2447) พระองค เสด็จประพาส จากตัวจังหวดัราชบุรีลองไปจนถึง
เมืองสมุทรสงคราม  โดยใหตั้งกระบวนเรอืพลับพลา จากเมืองสมุทรสงคราม และลองเรือขึ้นมาไปตามลําแมน้ํา
ราชบุรี  และเขาสูแมน้ําออม (สันนิษฐานวา พระองคเสด็จประพาสเขาแมน้ําออม ตรงวัดปากน้ํา อ. อัมพวา  ของ
จังหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงอยูสวนตอนลางของแมน้ําราชบุรี) พระองคทรงเรือมาด 4 แจว และมีเรือประทุน 4 
แจว เปนเรือเครื่องครัวและเสบียงอาหาร โดยมีเรือไฟเลก็ ลาก พวง  จนถึงบริเวณปากคลองวัดประดู (หรือสมัย
นี้ บางคนเรียกวา ปากคลองวัดแกวเจริญ เพราะปากคลองทางเขาอยูติดกับวดัแกวเจริญ) พระองค จอดแวะจาย
ตลาด ซ้ือกับขาว ที่บริเวณตลาดปากคลองวัดประดู  เสร็จแลว   พระองค ก็เสด็จประพาสตอ ทรงเรือมาด 4 แจว 
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โดยไมมีเรือไฟเล็กลาก ลอง  เขาคลองวัดประดู (สันนษิฐานวา ถามีเรือไฟเล็ก ลาก ลอง อาจจะเกิดอันตรายแก
เรือพระที่นั่ง และเรือติดตามอื่นๆ ที่อยูในขบวนได เพราะลําคลองเล็กมาก แคบและโคง เล้ียวไปเลี้ยวมา  และ
ระยะทางไมไกล  ประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร เทานั้น) ระหวางทางพระองคทอดพระเนตรการแสดงลิเก ที่หนาโรง
บอน และเสดจ็ประพาสตอไปจนถึงวัดประดู  จอดพักและผูกเรือพระที่นั่ง ณ ตนสะเดา (วัดประดู และ วัดแกว
เจริญ ตั้งอยูในเขตปกครองของ  อําเภออัมพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม  ซ่ึงเปนเขตติดตอกับเขตอาํเภอวดัเพลง 
ของจังหวดัราชบุรี โดยมีคลองวัดประดูแบงเขตแนวคลอง) ณ ทีว่ัดประดู  บริเวณใตตนสะเดา พระองคก็ทรง
ปรุงพระกระยาหารเชาดวยพระองคเอง โดยนําเอาสิ่งของที่จายตลาด ณ บริเวณตลาดปากคลองวดัประดู และ
พระองคก็ไดนําอาหารสวนหนึ่ง ถวายแดพระเดชพระคณุ หลวงปูแจง เจาอาวาสวดัประดู  และพระองคกไ็ด
เสวยพระกระยาหาร ณ ที่ประทับวดัประดู     
                     อนึ่ง ในการเสด็จ ประพาสตนวัดประดูในครั้งนี้  มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั และ
สมเด็จกรมพระยาดาํรงเดชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดประทับเรือพระที่นั่งรอง  และผูที่ตามเสด็จ
ดังรายพระนาม และรายนาม ดังตอไปนี้  1. สมเด็จเจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา  2.  สมเด็จเจา
ฟากรมพระนครสวรรควรพินจิ  3.  เจาฟาวชิราวุธ (รัชกาลที่ 6)  4. กรมพระสมมติอมรพันธุ   5. สมเด็จเจาฟา
กรมหลวงศรีรัตนโดสินทร  6. เจาพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์  7. กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ   
                   ณ ที่วัดประดู  กอนที่พระองค จะเสด็จประพาสกลับ เวลา 15.00 น. เศษ เพื่อไปประทับแรมที่
จังหวดัสมุทรสงคราม  พระองคมีพระราชศรัทธาถวายเครื่องราชศรัทธา ที่สําคัญๆอันทรงคุณคาไวใหกับ พระ
เดชพระคณุ หลวงปู แจง   เปนจํานวนหลายสิ่งดวยกนั  เชน  พระแทนบรรทม   ปนโต สลกบาตร ฯลฯ ปจจุบนั
ส่ิงของพระราชทานเหลานี้  ไดเก็บรักษาไว ในพิพิธภณัฑเครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจา
อยู รัชกาลที่ 5 ของวัดประดู ดวยความเรียบรอยทุกประการ วัดประดู ไดจัดสรางพิพธิเครื่องราชศรัทธาฯ เมื่อป 
พ.ศ. 2543 ลักษณะเปนอาคารทรงไทย 2 ช้ัน 5 หลังคาแฝด เพื่อใหประชาชนไดศึกษาประวัตศิาตร และความ
เปนมาของเครื่องราชศรัทธา เปนสมบัติของวัดและชาตสืิบตอไป   และตอมา ไดจดัสราง อาคาร สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   ลักษณะทรงไทย 2 ช้ัน 4 หลังคาแฝด  ช้ันบนเปนไม
สักทอง เปนที่ระลึก ในคราวที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก  เสด็จเยีย่มชม
พิพิธภัณฑเครือ่งราชศรัทธา ณ วดัประดู เมือ่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
                     โอกาสตอมาในภายหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดอาราธนา พระเดชพระคุณ 
หลวงปูแจง เขาไปในพระบรมมหาราชวงัอีกหลายครั้ง เพื่อไปใหการรักษาพระราชโอรส และไดถวายเครื่อง
ราชศรัทธา ที่สําคัญๆอันทรงคุณคาเพิ่มเตมิอีก ใหกับพระเดชพระคุณ หลวงปูแจง อีกหลายอยาง เชน เรือมาด 4  
แจว (เรือเกงพระที่นั่งรอง)  ตูเล็ก และตูทบึ บาตร พรอมฝาบาตรไมฝงมุก ตัวอักษรยอ ส.พ.ป.ม.จ.  ยอมาจากคํา
วา  สมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ตาลปตรนารายณทรงครุฑ(พรอมปลอกสําหรับคลุม) กีใ่สยาฉุน ถาด
ใสของ นาฬิกาปารีส กาน้ําทองแดงมีตราสัญลักษณ ตะเกียงเจาพายุ เปนตน ส่ิงของพระราชทานที่ไดมาเพิ่มเตมิ
ทั้งหมดนี้  สวนใหญกไ็ดเกบ็รวบรวมไว  ในพิพิธภัณฑเครื่องราชศรัทธาฯ   
                    แตเปนที่นาเสยีดาย เนื่องจากกาลเวลาไดผานไปหมดไป  เปนระยะเวลานานมากกวา 100 ป   เรือ
เกงพระทีน่ั่ง 4 แจว ทั้งเกงและตวัเรือไดเกดิชํารุดผุผังเสียหาย  ซ่ึงไมสามารถที่จะบูรณะซอมแซมใหดไีด
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เหมือนเดิม  สวนเรือเกงที่นั่ง  4 แจว ลําที่อยูในพิพิธภณัฑเครื่องราชศรัทธาฯ ในปจจุบันนี้ เปนเรอืจําลองที่สราง
ขึ้นใหม ใหเหมือนกับ เร่ือเกงพระที่นั่ง 4 แจว ในสมยันั้นทุกประการ โดยที่ พระเดชพระคุณ หลวงพอพระมหา
สุรศักดิ์ อติสักโข (เจาอาวาสวัดประดูองคปจจุบัน) ไดหาชางที่มีฝมือดีซ่ึงเปนสานุศษิยของทาน   มาประกอบ
และซอมแซมจากเรือมาดเกาลําหนึ่ง ซ่ึงมีผูใจบุญทานหนึ่ง  (นางเล็ก วองประชานกุลู)  ถวายใหกบัวัดประดูเพื่อ
ทําการบูรณะซอมแซม  จนเสร็จเรียบรอยสมบูรณสวยงาม ดังที่ปรากฏเห็นอยูใน ศาลาเกงเรือ  ของพิพิธภัณฑ
เครื่องราชศรัทธาฯ 
                   ในพิพิธภณัฑเครื่องราชศรัทธาฯ ของ วัดประดู ซ่ึงพระเดชพระคุณ หลวงพอ พระมหาสุรศักดิ์ อติ
สักโข เจาอาวาสวัดประดู องคปจจุบัน และคณะศษิย ตลอดชาวบาน และผูมีจิตศรทัธาทั้งหลาย ที่พรอมใจกนั
สรางขึ้น ยังมีการแสดงผลงานศิลปะ ปตมิากรรม รูปปนดวยดนิสอพลอง ประดิษฐานรูปปนหุน รูปปูชนียภกิษ ุ
พระผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนพระที่นาเคารพ  เปนพระที่นาเล่ือมใสศรัทธา  เปนพระที่นากราบไหวบูชา ที่
สําคัญๆและมีช่ือเสยีง ของจังหวดัสมุทรสงคราม และของชาวสมุทรสงคราม ตลอดจนชาวจังหวัดใกลเคยีง  
และพุทธศาสนิกชนทัว่ๆไป ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองคทานเหลานั้น  อาท ิเชน 
    ทานเจาประคุณ  สมเด็จพระธีรญาณมนุี (สนิท เขมจารี)  อดีตเจาอาวาสวดัเพชรสมุทรวรวิหาร ทานเจา
ประคุณสมเดจ็ฯ เปนพระนกัปกครองที่ยอดเยีย่ม มีปฏิปทาที่งดงามมาก เปนปรมาจารยผูเชี่ยวชาญในการแสดง
พระธรรมเทศนา  และปาฐกถาธรรมยากแกการที่จะมีใครเสมอเหมือนได  
    พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ(หลวงปูหยอด) อดีตเจาอาวาสวดัแกวเจริญ (เมื่อคร้ังที่ ผูบันทึก
และเรียบเรยีงประวัติโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย (สมชาย ยุวานนท) ไดมีโอกาสอุปสมบทเพื่อตอบแทน
บุญคุณของบิดามารดา (วันเสารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ทานเจาประคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี ทานเปนพระ
อุปชฌาย และพระเดชพระคณุ ทานพระครูสุนทรพระธรรมกิจ ทานกเ็ปนพระกรรมวาจาจารย   ขอกราบบูชา
และนอมระลกึนึกถึงในเมตตาคุณ ขององคทานเจาประคุณสมเดจ็ฯ และพระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทร
ธรรมกิจ ดวยความเคารพยิ่ง) 
    พระเดชพระคุณ หลวงปูแจง อดีตเจาอาวาสวัดประดู  (2447)  ทานเปนพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ และจัดวา
ทานเปนปูชนยีภกิษุ รูปหนึ่งในคลองวดัประดู  และลุมน้ําแควออมในสมัยนัน้  และทานเปนพระอภิญญา  
เชี่ยวชาญในการรักษาโรคภยัไขเจ็บ และรักษาคนที่ถูกคณุไสย ดวยการปลุกเสก รดน้ํามนต  และใชสมุนไพรใน
การรักษา   
    พระเดชพระคุณ หลวงปูแจม  อดีตเจาอาวาสวัดประดู  (2473 – 2483)  ทานเปนพระที่มีเมตตาธรรม  เปนที่
ศรัทธา ของสาธุชนทั่วไป   
     พระเดชพระคุณ ทานพระครูนิพัทธิวรการ  (หลวงปู เอี้ยง  สุวัณณปทุโฆ) อดตีเจาอาวาสวัดประดู (2484 – 
2517) ทานเปนพระที่มวีิชาอาคม เขมขลัง  มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม  เปนที่นาเล่ือมใสศรัทธา ของสาธุชนทั่วไป  
      พระเดชพระคุณ  ทานพระครูนิพัทธวิรการ  (หลวงปู เพี้ยน เขมาภิรโต)  อดีตเจาอาวาสวดัประดู (2519 – 
2533)  ทานเปนพระนกัพัฒนา เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติ 
    พระเดชพระคุณ หลวงปูคง ธัมมโชโต อดีตเจาอาวาสวัดบางกระพรอม ทานมีความเชี่ยวชาญในวิทยาคมสูง
ยิ่ง และมีสมาธิแกกลา อยูในทําเนียบพระปรมาจารยชุดเบญจภาคี เหรียญของทานมคีานยิมสูงมาก 
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     พระเดชพระคุณ หลวงปู บาย อดีตเจาอาวาสวัดชองลม ทานเปนพระผูเครงครัดในการปฏิบัติกมัมัฏฐาน และ
เปนสหธรรมมิก กับ หลวงปูแกว วัดพวงมาลัย ประชาชนมีความเคารพและเลื่อมใสทานมาก  
    พระเดชพระคุณ หลวงปูแกว  พุทธสสัโร  วัดพวงมาลัย  ทานเปนพระกัมมัฏฐาน ที่มีสมาธิแกกลา และ
เชี่ยวชาญในวทิยาคมมาก  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ตรัสชมวา  เปนพระที่มีพลังจติ
ขลังมาก  
    พระเดชพระคุณ หลวงปู ม.ร.ว. อน  วัดบางจาก  ทานเปนลูกศิษยของทานเจาประคุณ สมเด็จพุฒาจารย      
(โต พรหมรังสี)  วดัระฆังโฆษิตารามวรมหาวหิาร    กรุงเทพมหานคร  ทานมีความเชี่ยวชาญในเรือ่งของ การทํา
ผงวิเศษ ถวายทานเจาประคณุสมเด็จฯ เปนนิตย    
    พระเดชพระคุณ  พระราชมงคลวุฒาจารย ( หลวงปูใจ อินทสุวรรณโณ)  อดีตเจาอาวาสวดัเสด็จ  ทานเปน
พระที่มีศีลาจารวัตรที่งดงามมาก  พดูแตคาํที่สุภาพ ไพเราะออนหวาน  เปนพระกัมมัฏฐาน ทรงวทิยาคมสูงยิ่ง  
วัตถุมงคลของทาน มีคานิยมสูงมาก    
    พระเดชพระคุณ พระครูสมุทรวิจารณ (หลวงปู คล่ี ฐานจาโร)  อดีตเจาอาวาสวดัประชาโฆษิตาราม  ทานเปน
พระที่มีเมตตาธรรมสูงมาก เชี่ยวชาญในวทิยาคม เปนศษิยของหลวงปูใจ วดัเสดจ็   นางกวกั รักยม และกุมาร
ทอง ของทานมีความศักธิ์สิทธิ์มาก  สรีระศพของทานไมเนาเปอย   
    พระเดชพระคุณ  ทานพระครูโกวิทสมทุรคุณ (หลวงปูเนื่อง)  อดีตเจาอาวาสวดัจฬุามณี ทานเปนพระอาจารย 
ที่มีความเขมขลัง มีช่ือเสียงโดงดังมาก ในยคุของทานเมื่อยังมีชีวิตอยู  
    ประติมากรรม รูปปนดวยดินสอพลองทั้งหมดนี้ เปนงานชิ้นแรก และแหงเดยีวในประเทศไทย ที่พระเดช
พระคุณ หลวงพอพระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข เจาอาวาสวัดประดูองคปจจุบัน  เปนผูปนดวยตนเองทั้งหมด  เปน
รูปปนที่ละเอียดประณีตและสวยงามมาก  เปนการปนที่ออกมาจากจติจากใจของทานผูปน  ดแูลวชมแลวมี
ชีวิตชีวา เหมอืนกับองคทานเหลานั้นจริงๆ จึงทําใหเกดิความปลื้มปติยินด ี นาเคารพ  นาศรัทธา  นาเลื่อมใส  
และเปนทีน่ากราบไหวบูชา แดองคหลวงปู หลวงพอ ครูอาจารยทั้งหลายเหลานัน้   และยังมี พระรูปของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล ที่ 5 แกะสลักจากไมหอม  ประดิษฐาน ไวภายในพิพิธภณัฑ
เครื่องราชศรัทธาอีกดวย   เพื่อใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดสักการะกราบไหวบูชา  และนอมนกึระลึกถึงคุณ
งามความดี และพระคุณของทานทั้งหลายเหลานั้น    และเพื่อเปนบุญเปนกุศล  แกผูที่เดินทางไป  เคารพกราบ
ไหวตอไป 
                  ขอกราบอนุโมทนา ขอกราบขอบพระคุณ และในนามของชาวพุทธทั้งหลาย แดพระเดชพระคณุ
หลวงพอ พระมหาสุรศักดิ ์ อติสักโข เจาอาวาสวัดประดู องคปจจบุัน ที่ไดสรางสรรค ส่ิงที่ดี ๆ ส่ิงที่เปน
คุณประโยชน ส่ิงที่นาประทบัใจ และสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง  แกพระพุทธศาสนา  แกพุทธศาสนิกชนทัว่ๆไป   
และ แกประเทศชาติอันเปนที่รักของพวกเราทุกๆคน   นอกเหนือจากนี้  ทานยังเปนพระที่ปฏิบัติด ีปฏิบัติชอบ มี
ความแตกฉานและเชี่ยวชาญ หนังสืออักขระขอมไทยโบราณ  ทานมีลายมือที่สวยงามมาก ทานไดรับการ
ถายทอดวิชาทาํตระกุดโลกธาตุ และไหม 7  สี  จากพระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปูหยอด 
ชินวังโส)                  
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           (พระเดชพระคุณ หลวงปูแจง อดีตเจาอาวาสวดัประดู ทานเปนครูอาจารย ของ หลวงปู   ยิ้ม  วัดหนองบัว   
จังหวดักาญจนบุรี                                         
              พระเดชพระคุณ  หลวงปูยิ้ม    ทานเปนครูอาจารยของ หลวงปูใจ  วดัเสด็จ  จังหวดัสมุทรสงคราม 
              พระเดชพระคุณ หลวงปูใจ    ทานเปนครูอาจารยของหลวงปูหยอด วัดแกวเจริญ จังหวดัสมุทรสงคราม 
      พระเดชพระคุณ หลวงปูหยอด ทานเปนครูอาจารยของ พระเดชพระคุณ หลวงพอพระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข  
เจาอาวาสวดัประดู   องคปจจุบัน) 
                   วัดประดู  เปนวัดเกาแก  เปนวัดโบราณ วดัหนึ่ง สันนิษฐานวา สรางขึน้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย หรือ ตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ประวัติเร่ืองราวของวัดประดู  จากคําบอกเลา    ทีพู่ดเปนตํานาน
กลาว สืบทอด ตอๆกนัมา จากพอแม ปูยาตายาย รุนแลวรุนเลา และยังเปนที่โจษขานกันอยูบอยๆ ของชาวบาน
ในคลองวัดประดู และชาวบานในลุมน้ําแควออมในสมยันั้น และสมัยนี้วา  วัดประดู เปนแหลงขุมทรัพย  ที่ผูคน
และชาวบานทัง้หลายพยายามสืบแสวงหา  และพยายามคนกนัใหพบ  จนมีช่ือติดปากเรยีกกนัวา........              
วัดประดูมีรู  9 แหง   รูไหนแจงใหแทงรูนัน้  ตรงไหนเปยก ไมยอมแหง ใหแทงตรงนั้น.......  ตั้งแตกาลบัดนั้นที่
เลาลือสืบทอดตอๆกันมา จนถึงกาลบัดนี้  กย็ังไมมีขาวคราวผูคน  หรือชาวบานคนพบขุมทรัพย  แมแตรายเดียว   
                    นอกจากนี ้  ยังมีคนเลาสืบทอดตอๆกันมาอีกวา......ภายในสระน้ําของวดั มีเปดคูหนึง่ ตัวหนึ่งมีสี
เงิน อีกตวัหนึง่มีสีทอง  ไดออกมาวายน้าํเลนบริเวณสระน้ํา และเมือ่พบคนก็จะหลบหายลงไปในสระน้ํา .....
และยังมีเร่ืองเลากันอีกวา.......มีพระที่เปนทองคํา หนาตกักวางประมาณ 2  ศอก ตกหายลงไปในสระน้ําของวัด 
ใหคนงมหาอยางไรก็ไมพบ........  จนหลวงปูเอี้ยง อดีตเจาวาวาสรูปหนึ่งของ วัดประดู ในสมัยนัน้ ไดสรางพระ
อุโบสถทับลงบนสระน้ํา 
          คําขวัญวัดประดู.......    วัดประดูบชูาหลวงพอใหญในอุโบสถ 
                                               จิตกําหนดหวงัไดดังใจหมาย 
                                                เปนศูนยรวมชาวประดูอยูมิคลาย 
                                                ยามทุกขไรไดหลวงพอพึง่พาใจ 
                                                ขอพรพระสีวะลีทวีลาภ 
                                                กราบปูแจงหมอยาโรคาหาย 
                                                ชมเคร่ืองราชศรัทธานาสนใจ 
                                                ท้ังทรงไทยทองอรามงามจบัตา 
                 ตอจากวดัประดู วันที่ 22 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก  123 (2447)  พระองค เสด็จประพาส บาน
กํานันจนัทร  จันทรประภา  กํานันตําบลทาคา (ตอมาไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน หมื่นปฏิคมคุณวัต) ตลาด
น้ําทาคา  วัดอมัพวันเจติยาราม ตลาดน้ําคลองอัมพวา   วัดดาวดึงษ วดัพวงมาลัย   และวดัเพชรสมุทรวรวิหาร ซ่ึง
ตั้งอยูในตวัจังหวัดสมุทรสงคราม และประพาสตอ โดยแวะวดัตางๆ และสถานที่สําคัญๆ ในเขตจังหวดั
สมุทรสาคร  ตามเสนทางเสด็จประพาสกลับกรุงเทพฯ   การเสด็จประพาสตน ทางชลมารคของพระองค  แตละ
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คร้ังพระองคไดใหความสําคัญกับวัดตางๆ ที่พระองคเสด็จผานไปในระหวางทางมาก    แตไมมีเวลาเพยีง
พอที่จะแวะไดหลายๆวดั   
                  อนึ่ง การบันทึกในหนังสือ จดหมายเหตุเร่ือง การเสด็จประพาสตน ในเสนทางจังหวดัราชบุรี และ 
จังหวดัสมุทรสงคราม ของ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ตอนหนึ่ง ทรงบันทึกวา   ..........  
                 วันที่ 21  กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 123 เวลาเชา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั   เสดจ็
ประพาสตลาดแลว  ออกเรอืจากเมืองราชบุรี ใหขบวนเรือพลับพลา ลองลงไปตามลําน้ําใหญ ไปคอยที่เมือง
สมุทรสงคราม  เสด็จเรือมาด 4 แจว  มีเรือตนที่ซ้ือใหม  เปนเรือพระทีน่ั่งรอง พวงเรือเล็ก  เขาทางแมน้ําออม ไป
แวะซื้อเสบียงอาหารที่ตลาดปากคลองวัดประดู ........  
                   ขอสันนิษฐานวา ขบวนเรือเสด็จประพาส ไดออกเรือจากเมืองราชบุรี ลองลงไปตามลําน้ําใหญ คือ
แมน้ําราชบุรีหรือแมน้ําแมกลองในปจจุบนั ไปเมืองสมทุรสงคราม ในวันนั้น  ลองลงไปถึงและตั้งหลัก ที่เมือง
สมุทรสงคราม  หรือ เมืองสมุทรสงคราม หมายถึงตรงวัดปากน้ํา ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภออัมพวา   คือปากคลอง
ทางเขาแมน้ําออม ถาเสด็จประพาสไปถึงเมอืงสมุทรสงคราม ก็จะเปนการยอนลงไป  และยอนขึ้นมา อีก   
                  อีกประการหนึ่ง เมื่อกอนหนานี้ 2-3 วัน  คอืวันที่ 18 กรกฎาคม พระองคก็ไดเสดจ็ประพาส โดย
ลองเรือ จากจังหวัดราชบุรีเชนเดียวกนั สันนิษฐานวา  เขาสูแมน้ําออม ตรงวัดปากตําหรุ  เสด็จประพาสถึง วัด
เพลง ซ้ือเรือมาดประทุน4 แจว 1   และเสดจ็ประพาสกลบั เพื่อประทับแรมที่ตัวจังหวดัราชบุรี   
                   ฉะนั้น  เสนทางเสด็จประพาส ดูเหมือนจะยอนไปยอนมา  ยอนลงและยอนขึ้น คือ วันที ่ 18 
กรกฎาคม (เมอืงราชบุรี –วัดเพลง – เมืองราชบุรี)  วันที่ 21 กรกฎาคม (เมืองราชบุรี – เมืองสมุทรสงคราม – วัด
ประดู –อัมพวา)  เพราะถาลองเรือจาก วดัเพลง ตอไปอีกประมาณ 1 – 2 กิโลเมตร เทานั้น ก็ถึงปากคลองวัด
ประดู (คือปากคลองวัดแกวในปจจุบนั)   
                      ความสําคัญทางประวัติศาสตร ของสถานที่ฝงตรงขาม หรือเยื้องฝงตรงขาม กับ วดัปากน้ํา คือ 
ปากคลองทางเขาแมน้ําออม  คือ คายบางกุง (ปจจุบนั ตั้งอยูบริเวณ วัดบางกุง หมู 4 ตําบลบางกุง  อําเภอบาง
คนที จังหวดัสมุทรสงคราม ) ในยุคสมัยหลังเกดิเหตกุารณ เสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310  สมเดจ็
พระที่นั่งสุริยาสอัมรินทร (พระเจาเอกทศัน) ไดโปรดใหยกกองทัพเรือ มาตั้งคายที่ ตําบลบางกุง เรียกวาคายบาง
กุง  เนื่องจากจังหวดัสมุทรสงคราม คือเมืองแมกลองในสมัยนั้น เปนเสนทางที่กองทัพพมา ใชในการเดินทัพ  
โดยสรางกําแพงลอมวัดบางกุงใหอยูกลางคาย  เพื่อทีเ่ปนที่ยึดเหนีย่ว จิตใจ และเปนที่เคารพบูชาของเหลาทหาร
ทั้งหลาย  ตอมาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ไดโปรดใหชาวจีนจากจังหวดัระยอง ชลบุรี ราชบุรี และ
กาญจนบุรี (คนจีนสวนใหญเปนพวกเรือสําเภา ที่มาถวายตวัรับราชการกบั สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช) 
รวบรวมผูคนมาตั้งเปนกองทหารรักษาคาย  คายนีจ้ึงมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา  คายจีนบางกุง  พระองคทรงใหช่ือ
ทหารเหลานั้นวา  ทหารภักดีอาสา และแตงตั้งให  ไตกงเจียม  เปนออกหลวงเสนาสมุทร เปนหัวหนาดแูลและ
รับผิดชอบ คายจีนบางกุง   ทหารภักดีอาสา ซ่ึงสวนใหญเปนคนจีน ไดมาตั้งคาย ก็ไดสรางคายบางกุงใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตามแบบฉบับ ตําราพิชัยสงคราม คือมีเชิงเทิน  หอรบ  มีการขุดคูปอมกันคาย ซ่ึงคูนี้ ปจจุบัน
เรียกวา คลองบานคาย เปนการสรางคายตามแนวแมน้ําแมกลอง ถึงวัดแหลมเตยโดยมีวัดบางกุงอยูตรงกลางคาย 
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                   ในป พ.ศ. 2311 พระเจากรุงองัวะ ไดโปรดใหเจาเมืองทวาย ช่ือ หมองกี้มารหญา ยกทพัเขามา  โดย
มีทหารเปนจํานวนมาก ประมาณถึง 20,000 คน   ผานเขามาทางอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ มาลอมคาย
จีนบางกุง เสริมกําลังดวยกองเรือพมา ที่เขามาทางปากแมน้ําแมกลอง  ทําการโจมตีคาย จนีบางกุง อยางหนกั 
และหลายๆ คร้ัง และทําการลอมคายจีนบางกุงอยูนานถึง 41 วัน นักรบ นักตอสู อาสาสมัครชาวบาน และทหาร
ไทย –จีน ในคายบางกุงไดรับความลําบากมาก เนื่องจากขาดเสบียงอาหาร จนกระทัง่พวกชาวบานคนเฒา คนแก 
และคนชราทั้งหลาย แถวหมูบานบางกุง และหมูบานใกลเคียง ถึงกบัตองเสียสละยอมอดอาหาร เพื่อนําไปให
ทหารไทย – จีน และนกัรบทั้งหลายไดกินแทน นับวาเปนความเสยีสละอันใหญหลวงของบรรพบุรุษของพวก
เรา ยากแกการที่จะลืมพระคุณของทานเหลานั้นได ตลอดจนนักรบ นักตอสู ทั้งหมด ในสมัยนั้น  พวกเราทุกๆ
คน ในรุนหลังๆ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณ ในการเสียสละอันสูงสง และความกลาหาญ ของทานทั้งหลาย
เหลานั้น เอาชีวิตและเลือดเนื้อเขาแลก  เพื่อรักษาผืนแผนดินนี้ไวใหกับลูกๆ หลานๆ และพวกเราทุกๆคนสืบ
ตอไป 
                    ขณะเดียวกนั ทานออกหลวงเสนาสมุทร (ไตกงเจยีม) กรมการเมือง ซ่ึงเปนหวหนาดแูล และ
รับผิดชอบคาย จีนบางกุง    ไดสงใบบอกขาวไปยังกรงุธนบุรี  เพื่อขอกําลังทหารมาชวยรบกับพมา  และตาม
พงศาวดารกรุงธนบุรี กลาววา  เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงทราบขาวขาศึกกองทัพพมายกทัพมาลอม
คายบางกุง จึงไดโปรดให พระยามหามนตรี (บุญมา) (สันนิษฐานวา ทานคงจะเปนพระมหามากอน และเพื่อทํา
ตัวใหถูกตองตามพระวนิัยทานจึงลาสิกขา และออกรวมรบเพื่อชวยเหลือประเทศชาตใินยามสงคราม  และตอมา
ไดรับพระราชทานตําแหนงเปน พระยามหามนตรี)  จัดกองทัพเรือ 20 ลํา  แลวพระองคทรงเรือพระที่นั่ง 
สุพรรณพิชัยนาวา (เรือยาว 18 วา ปากเรอืกวาง 6 ศอกเศษ พลกรรเชยีง 28 คน)  พรอมดวยศาสตราวุธ ออก
เดินทางไปยังคายจีนบางกุง  โดยลัดไปทางคลองบางบอน  ผานคลองสุนัขหอน  แลวออกสูลําแมน้ําแมกลอง   
พระยามนตรีคาดการณวา คายจีนบางกุงลอแหลมกําลังจะแตกอยูแลว จงึรีบเรงเดินทพั  พอไปถึงคายจีนบางกุง
ในเวลากลางคืน แตยังหัวค่ําอยู  จึงมีบัญชาใหจอดเรือ พักอยูฝงตรงขามคาย (สถานที่ตรงนี้เรียกวา บานพักทพั 
ตอมากลายเปนบานบางพลบั)  คร้ันเวลายาม สาม  เดือนหก  จึงยกทพัขามฝง มาขึ้นตรงทายคาย บริเวณศาลเจา
ไทเพงอวงกง ปจจุบัน 
                 การสูรบในครั้งนั้น เปนการตะลุมบอนกันดวยอาวุธสั้น  ระหวางทหารไทย พรอมนกัรบอาสาสมัคร
ไทยจนี กับ กองทัพพมา  พระยามหามนตรีควงดาบสิงหสุวรรณาวุธ ซ่ึงทําดามและฝกกนกหวัสิงหใหม ไลฆา
ฟนพมาขาศึกแตกกระจาย  จนแมทัพพมา หมองกี้มารหญา คร่ันคราม   พระยามหามนตรี จึงลองเชิงศึกดู ทํา
เสียงในคายดวยการจุดประทดั และดวยการตีฆอง ทําใหเกิดเสยีงอึกกระทึกครึกโครม เปนการขมขวัญทหาร
พมา  ทําใหทหารพมาที่อยูในสนามรบ  ไดยินเสียงการเคลื่อนไหว คลายๆกบัวามีทัพหนุนของทหารไทย
ตอเนื่องเขามาเรื่อยๆตลอดเวลา   ทําใหทหารพมานอกจากจะเสียขวญั และหมดกาํลังใจในการที่จะสูรบตอไป 
สวนฝายทหารไทย อาสาสมัครและนักรบทั้งหลาย ก็เพิม่ความฮึกเหิมยิ่งๆ ขึ้น ไลฟนแทงขาศึก บาดเจ็บและลม
ตายเปนจํานวนมาก  ที่เหลือตายก็พากันแตกทัพหนี เจาเมืองทวาย หมองกี้มารหญา  แมทัพพมา เห็นวาเหลือ
กําลังที่จะสูรบตอไปได  จึงสั่งทัพถอยหนี และรวบรวมไพรพลกลับไปเมืองทวาย ทางดานจังหวดัราชบุรี  
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ออกไปทางดานเจากวาง  ตัง้อยูริมแมน้ําพาชี   กองทพัไทยไดยดึเรอืรบของพมาไวไดทั้งหมด  ตลอดจนได 
ศาสตราวุธ  และเสบียงอาหารเปนจํานวนมาก  
                สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระยามหามนตรี (บุญมา) รวมกับทหารภักดีอาสา ตลอดจน
อาสาสมัครชาวบานไทยจนี  ชวยกนัรวมรบ ชวยกันสรางวีรกรรม ชวยกันขับไลกองทัพพมา ทําใหขาศกึ
แตกทัพพายแพหนีกลับไป  นับวาเปนคายทหารไทย ที่สรางความเกรงขามใหกับกองทัพพมา  และไดสรางขวัญ
กําลังใจใหกับคนไทยกลับคนืมา  และเปนสงครามครั้งแรกที่ไทยรบกับพมา  และไดรับชยัชนะ  หลังจากที่
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี   
                     เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เสร็จศึก คายบางกุงแลว จึงยกทัพเสด็จมาพักแรม ที่คายบางกุง 
และกอนจะกลับกรุงธนบุรี พระองค ไดเรียกประชุมเหลาทหาร ใหมีความสมัครสมานสามัคคกีัน และมีความ
ปรองดองเกื้อกูลชวยเหลือกนั  โดยตรัสวา ...... เนื้อตอเนื้อไมเอ้ือเฟอ   เปนเนื้อกลางปา 
                                                                           เนื้อใชเนื้อไดเอ้ือเฟอ    เปนเนื้ออาตมา ........ 
            (หมายความวา ..... คนท่ีเปนญาติกัน  ไมไดเอ้ือเฟอชวยเหลือเก้ือกูลกัน   ก็เหมือนไมใชญาต ิ
                                           คนท่ีไมใชญาติ     แตไดเอ้ือเฟอชวยเหลือเก้ือกูลกัน  เฉกเชนญาติสนิท ......)  
                  ชัยชนะ ในการรบที่คายบางกุงในครั้งนั้น มผีลดีตอชาวไทยและประเทศไทย เปนอยางใหญหลวง 
เชน ประเทศไทยยังคงเปนประเทศเอกราชตอไป  ไมตองถูกย่ํายีทําลายลางเหมือนสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้
ที่ 2  แตถาไทยเปนฝายแพ  ชาวไทยจํานวนมากจะตองถูกกวาดตอนไปเปนเชลย เปนไพร เปนขาทาส บริวาร
ของพมา ตลอดจนทรัพยสินขาวของเงินทอง ก็จะตองถูกเก็บกวาดไปอีกเปนจํานวนมาก     และเนื่องจาก
ดินแดนทางสวนนี้ของประเทศไทย  ยังไมถูกพมากวาดลางไป ทั้งยังเปนดินแดนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ 
เครื่องบงชี้ก็คือ บริเวณสวนนี้มีวัดมากมาย แสดงใหเห็นวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกอนหนานัน้ มีคนร่ํารวย
มาก  เพราะคนรวยสมยันั้นนิยมสรางวัดเพื่อเปนบุญ เปนกุศลแกตนเอง ครอบครัว และญาติพี่นอง ดังจะเห็นได
วา วัดตางๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  มีโบราณสถาน โบราณวตัถุที่ประมาณคามิไดมากมาย เชน พระพุทธรูป
ในสมัยตางๆ ตั้งแตสมัยเชยีงแสนเปนตนมา  พระสุวรรณเจดยี  ตูพระไตรปฎก  ภาพชุดลายลดน้ํา  พระคัมภรี
จากสมุดขอย  มีภาพระบายสีปดทอง  ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนตน  
                  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ขวัญและกําลังใจของคนไทยในสมัยนัน้  ในชวงที่ขับขันและเกือบจะ
สูญสิ้นไปหมดแลว  ฉะนัน้ การรบชนะที่คายบางกุง จึงเปนชยัชนะทั้งทางกําลังอาวุธ กําลังกาย กําลังปญญา 
และทางกําลังใจ ของกองทัพกูชาติไทยอยางใหญหลวง ขวัญของคนไทยทั้งชาติพลอยสูงขึ้นดวย คนไทยที่
แตกแยกกันเปนชุมนุม หรือกลุมตางๆ ที่มุงหวังจะตั้งตวัเปนใหญอีก ก็ตางมีความครั่นคราม และเลื่อมใสใน
กองทัพกูชาต ิอันมี สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชเปนผูนํา  นับตั้งแตนั้นเปนตนมา  ก็ไมปรากฏวา มีขาศึกพมา
ลวงลํ้าเขามาในเขตของจังหวัดสมุทรสงครามอีกตอไป เมืองสมุทรสงครามจึงเปนเมอืงที่มีความสงบ และอยูกัน
ดวยความรมเยน็เปนสุข   มาจนถึงปจจุบันนี้     
                  คายบางกุงแหงนีแ้ละ วดับางกุง ไดถูกปลอยใหรกรางเกือบ 200 ป   เมือ่วัดรางลง ไมมีสมภารและ
พระสงฆ จําพรรษา บริเวณรอบๆวัด ก็รกรุงรัง เต็มไปดวยตนไมใบหญาปกคลุมหนาทึบ อยากแกการที่ผูคนจะ
เขาไปสัมผัส แถวๆบริเวณใกลเคียงกับวัด ก็เปนสวน เวลาดึกดืน่ จึงมีความเงียบสงดัมากยิ่งขึ้น ดวูงัเวงหดหูและ
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เปนที่นาเศราใจเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีต   ผูเฒาผูแก ผูสูงอายุ ที่อาศัยอยูแถวๆขางวดั ไดเลาใหลูก ใหหลาน ให
เหลนฟงตอๆกันมา รุนแลวรุนเลาวา ...... เวลากลางค่ํากลางคืนในสมัยนั้น( คือหลังจากเสร็จศึกสงครามกับพมา)
พอชาวบานดบัฟนดับไฟนอนกันหมด กจ็ะมืดและเงยีบมาก   และพอตอนกลางดึกๆบางคืนแทบทุกบานกจ็ะได
ยินเสียงดัง  ชงเชง   ชงเชง  ชงเชง...... อยูเร่ือยๆ ไมเปนอันหลับอันนอนกัน  เหมือนคนหรือเหลาทหารทั้งหลาย
ฟนดาบกนัเปนจํานวนมาก   ทําใหชาวบานหลายๆคน  มีความกลัว  และไมกลาออกจากบานในยามค่ําคืน 
                 จากประสบการณของผูบันทึกและเรียบเรยีงประวัติฯ และไดรับคําบอกเลาจากทานผูรู จึงพอที่จะ
สันนิษฐานไดวา ..... วิญญาณของเหลาทหารๆ คือนักรบ นักตอสู ทั้งสองฝาย ทั้งฝายไทย และฝายพมาที่ไดทาํ
การสูรบบาดเจ็บและลมตายไปเปนจํานวนมากนั้น หลังจากเสร็จศึกสงครามแลว ในโลกของวิญญาณของผูตาย
ก็ยังตองมีการสูรบตอกันไปเรื่อยๆ อีกระยะหนึ่ง โดยที่ไมรูตัวเองเลยแมแตนิดวา สงครามสูรบกันจริงๆบนพื้น
โลกมนุษยนั้น ไดยุติลงไปแลว  แตในทางดานของโลกวิญญาณยังไมจบสิ้น ตอเมื่อกาลเวลาไดผานไปอีกสัก
ระยะหนึ่ง เมือ่วิญญาณเหลานั้น ไดรับสวนบุญสวนกุศล จากพวกเราที่อยูในโลกมนุษยทั้งหลาย อุทิศสงไปให
วิญญาณเหลานั้น  ก็จะทยอยกันรับรูรับทราบ และอนุโมทนารับสวนบุญ สวนกุศล และก็จะไดมีความเขาใจและ
รับรูวาอะไรเปนอะไร ก็จะไดมีโอกาสไปผุดไปเกิดในภพภูมิ ตามบุญตามกุศลและตามกรรม ของทหารๆผูกลา
หาญเหลานั้นตอไป   ฉะนั้น พวกเราทั้งหลาย พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย  ที่ไดมีโอกาสไดผานไปผานมา แถวๆ 
คายบางกุง หรือวัดบางกุง  ก็ขอชวยกันไดโปรดทําบญุทํากุศล และอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหทหารผูกลาหาญ
ทั้งหลายเหลานั้น ทุกๆรูป ทุกๆ นาม ทั้งไทยและพมา จงอโหสิกรรม ซ่ึงกันและกัน อยาไดเปนภยัเปนเวรตอกนั 
และอยาจองเวรจองกรรมกันตอไปอีก ขอใหส้ินสุดดวยกนัทั้งสองฝาย ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป ทานทหารๆผูกลา
หาญทั้งหลายเหลานั้น เมื่อไดรับรูรับทราบและอนุโมทนารับสวนบุญสวนกศุลจากพวกเราแลว จะไดมีความพน
ทุกข   มีความสุขโดยทั่วกนั    ( ณ ขณะนี้ กาลเวลาก็ไดลวงเลยไปนานถึงประมาณ 240 กวาปแลว วิญญาณของ
เหลาทหารๆ และนักรบ  นกัตอสูผูกลาหาญทั้งหลาย  ที่ไดชวยกนัตอสู และยอมเสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพือ่
พวกเรา เพื่อประเทศชาติอันเปนที่หวงแหน และเปนที่รักยิ่งของพวกเรา คงจะไดไปผดุไปเกดิในภพภูมิที่ดีๆ ทีมี
ความสุข โดยถวนหนากันหมดเรียบรอยแลว  และ ขออนุโมทนาใหทกุๆทานมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป)   
 

สัพเพ  สัตตา  อะเวรา  โหตุ      อัพยาปชฌา  โหนตุ    อะนีฆา  โหนตุ     สุขี  อัตตานงั ปะริหะรันตุ 
 

( สัตวท้ังหลายที่เปนเพื่อนทุกข   เกิดแกเจ็บตาย   ดวยกันท้ังหมดทั้งสิ้น 
   จงเปนสุขเปนสุขเถิด   อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย   
   จงเปนสุขเปนสุขเถิด   อยาไดพยาบาทเบยีดเบียนซึ่งกนัและกันเลย 
   จงเปนสุขเปนสุขเถิด   อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
   จงมีความสขุกายสุขใจ   รักษาตน  ใหพนจากทุกขภัยท้ังสิ้นเทอญ ) 
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                   จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2510  กระทรวงศึกษาธิการจงึไดตั้งเปนคายลูกเสือขึ้น  เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรต ิสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และไดสรางศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไวเปนอนุสรณ  
โดยทําพิธียกศาล  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511                       
                ภายในบริเวณคายบางกุง  ยังมโีบสถเล็กๆที่นาสนใจ ที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ี 
ชาวบานแถวนัน้เรยีกวา  โบสถหลวงพอดาํ  ภายในโบสถ มีหลวงพอ นิลมณี ประดษิฐานอยู เปนพระพุทธรูปที่
เกาแก มีความศักดิ์สิทธิ์ และเปนที่เคารพกราบไหวบูชา ของชาวบางกุง ชาวบางคนที ชาวสมุทรสงคราม และ
ชาวทองถ่ินทีอ่ยูใกลเคยีง  สวนโบสถก็มีลักษณะพิเศษ คือ โบสถทั้งหลังถูกปกคลุมดวยตนไมถึง 4 ชนิดดวยกนั
เปนเวลานานแลว  นับเปนรอยๆป คือ ตนโพธิ์  ตนไทร  ตนไกร  และตนกราง  หรือบางทีชาวบานเรยีกวา 
โบสถปรกโพธ์ิ  
                    ปจจุบันนี้ บริเวณคายบางกุงไดมีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ที่สําคัญอีก
แหงหนึ่งของจังหวดัสมุทรสงคราม  โดยพระเดชพระคณุ ทานพระครูวินัยธร องอาจ อริโย เจาอาวาสวัดบางกุง 
ไดดําเนินการสราง  อนุสาวรียสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช  และภูมิทัศนโดยรอบ ตลอดจนสรางแนวกําแพง
จําลองคายบางกุง ไวเปนอนุสรณสถาน เปนสิ่งเตือนใจ ใหระลึกนึกถึง วีรกรรมอันกลาหาญของบรรพบุรุษ
นักรบไทยที่ปรากฏ ณ คายบางกุง แหงนี้ตลอดไป 
                  อนึ่ง พระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอ จรัญ ฐิตธัมโม)  เจาอาวาสวัดอัมพวนั 
อําเภอพรหมบรีุ จังหวัดสิงหบุรี ทานเปนพระสุปฏิปนโน  เปนพระผูปฏิบัติปฏิบัติชอบ  ทานเคยเลาวา อานิสงส
ของการสวดพทุธชัยมงคลคาถา หรือ พาหุง...มหาการุณิโก..  ทําให สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช  และสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช     ไมเคยแพทัพในการทําสงคราม   หรือทานใด
สวดเปนประจาํทุกๆวันแลว  มีแตชัยชนะทุกประการ   เรียนหนังสือก็เกิดปญญา  มีแตความเกงกลาสามารถ  
และผูใดสวดทุกเชาค่ํา  และคิดสิ่งใดๆ  ทีด่ี ทีเปนธรรม ที่เปนมงคล  จะสมความปรารถนาทุกประการ 
 
                  พาหุง  สะหัสสะมะภินิม   มิตะสาวุธันตงั ...................................................นโร สะปญโญฯ   
                  มหาการุณิโก............................................................................................ปะทักขิเณฯ 
 
               ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันต ุสัพพะเทวะตา   สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เตฯ   
               ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันต ุสัพพะเทวะตา   สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เตฯ  
               ภะวะต ุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา  สัพพะสงัฆานุภาเวนะ   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เตฯ  
    
                  จากคาย บางกุง ลองเรือไปตามลําแมน้าํแมกลอง ทางดานปากแมน้ําแมกลองของตัวจังหวัด
สมุทรสงคราม ลงไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานที่สําคัญทางดานประวัตศิาสตร อีกสถานที่หนึ่ง คือ 
วัดอัมพวันเจตยิาราม  สถานที่แหงนี ้เคยเปนบานและสวน      และเปนสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2  ตอมาเมื่อสมเด็จพระชนกไดสวรรคต  สมเด็จพระราชชนนี    ของสมเด็จพระ
อมรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 1    ไดอุทิศถวาย บานและสวน สรางวัด      ตอนนั้นเรียกชื่อวดัวา         
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วัดอัมพวา ตามชื่อคลอง อัมพวา  และเปลีย่นเปนชื่อ วดัอัมพวัน  และในโอกาสตอมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหวั ทรงบูรณะซอมแซมใหใหม และพระราชทานนามวา วัดอัมพวันเจติยาราม 
                 สวนอุทยาน พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  (รัชกาลที่ 2 )   เมื่อคร้ังที่ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดผา    พระกฐนิ   ที่  
วัดอัมพวนัเจตยิาราม และโปรดใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปนประธาน  
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย  และโปรดใหสราง อุทยานฯ รัชกาลที่ 2        
ขึ้นเคียงขางกบั วัดอัมพวันเจติยาราม  อุทยานฯ รัชกาลที่ 2  เปนสถานที่นาสนใจ นาเที่ยวชม และเปนสถานทีน่า
ควรแกการศึกษาทางดานประวัติศาสตร สังคม การดํารงชีวิตความเปนอยู  และทางดานประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของชาวชนบทอัมพวา บางคนที  และคนไทยทั่วๆไป เปนอยางยิ่ง  (จังหวัดสมุทรสงครามเปน
จังหวดัที่เล็กทีสุ่ดในประเทศไทย)         
                   พระราชประวัต ิ การเสด็จประภาสตน ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที 5 
สําหรับเสนทางเสด็จทางดาน จังหวัดราชบุรี และ จังหวดัสมุทรสงคราม โดยสังเขปนี้  เปนการบอกเลา จาก พอ
แม ปูยา ตาทวด ที่สืบทอด จดจํา ตอๆกนัมา ซ่ึงทานเหลานั้น ก็เกดิและอาศัยอยูในลุมน้ําแควออม ลูกๆ หลานๆ 
ผูรับฟง ตลอดจนผูบันทึกเรยีบเรียง ก็เกิดแถวๆลุมน้ําแควออมดวยกนัทั้งนั้น หนาวดัเพลงบาง หนาวัดแกวเจรญิ
บาง จึงรูจักแมน้ําลําคลอง ภูมิประเทศ  จึงสันนิษฐานเสนทางเสด็จไดบาง   ประกอบกับระยะเวลาก็ไมนานมาก
นัก คือเมื่อประมาณ 100 ปที่แลว  และจากการคนควาในหนังสือของ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ บาง  
อาจจะสันนิษฐานผิดถูก หรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงไปบางประการใด ก็ขอใหอยูในดุลยพินิจ และขอ
สันนิษฐาน ของทานผูอานที่เคารพทุกๆทาน  
               สวนวัดแกวเจริญ เร่ิมสรางขึ้นมาตั้งแตเมื่อไร สมัยไหน จะเปนสมัยกรุงรัตนโกสินทร สมัยกรุงธนบุรี 
สมัยกรุงศรีอยธุยา หรือสมัยกรุงสุโขทัย  เวลาลวงเลยมาจนถึงปจจบุันนี้  ก็ไมมีใครสามารถบอกได อยางแทจริง   
              พระเดชพระคุณ ทานพระครูเปลีย่น สุวณัณโชโต  อดีตเจาอาวาสวัดแกวเจริญ สมัยกอน  ทานก็เปน
พระกรรมวาจาจารย ของพระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ  ทานก็เปนปูชนียภกิษุ เปนพระสุปฏิปน
โน เปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมควรแกการเคารพกราบไหวบูชา สมควรแกการนอมระลึกนกึถึงอีกรูปหนึง่ 
ในลุมน้ําแควออม   ทานมรณภาพในป 2484 เปนปเดยีวกันกับที่ พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ 
ขึ้นดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสสืบแทน 
                  สวนตนยางใหญ 2 ตน  ทีม่ีอยูในบริเวณวัด ตรงปากคลอง  ก็มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สูง
ตระหงาน ยืนตนอยูอยางสงบนิ่ง ก็ไมมใีครบอกไดวาปลกูกันมาตั้งแตสมัยไหน เมื่อไรเชนกัน   พอแม ปูยา ตา
ทวด ทุกๆรุน ทุกๆยุค ทุกๆสมัย  ตางก็บอกกลาวเปนเสียงเดียวกนัวา  เกิดมาก็เหน็เปนตนใหญอยูอยางนี้  และ
ตอมาอีกประมาณ 70-80  ป เวลาที่ทานเหลานั้นจะจากโลกนี้ไป ตนยางใหญทัง้สองตน ก็สูงใหญอยูอยางนี้
เหมือนเดิม คลายๆกับวาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ยืนตนอยูอยางไรก็อยูอยางนัน้  อาจจะมีอายุยนืยาวนานถึง 400 
– 500 ป  ปลูกขึ้นในสมยักรุงศรีอยุธยาก็เปนไปได  ฉะนั้น  ขอใหคงตนอยู ดํารงอยู มีชีวิตอยู เชนนี้ ยั่งยืนยาว
ตอไปอีกนานๆ  เพื่อเปนรมโพธ์ิรมไทรใหแกบานเรือน ใหแกผูที่พักพิงอาศัย หรือผูที่ผานไปผานมา ใหไดรับ
ความรมเย็นเปนสุขโดยถวนหนากนั 
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                    ขอพวกเราเหลาศิษยวัดแกวเจริญทั้งหลาย  ที่อยูแถวๆวดัแกวเจริญ หรือที่ผานไปผานมา  ชวยกนั
สอดสองดูแล  อนุรักษ รักษาเอาไวใหอยูไดนานๆ  ช่ัวลูกชั่วหลาน ช่ัวเหลนชั่วโหลน   และอีกหลายๆชั่วอายุคน 
ใหดํารงคงอยู ใหยาวนานยิง่ๆขึ้นไป ควบคูไปกับวดัแกวเจริญอันเปนที่รักของพวกเราตอไป  โดยเฉพาะทาน
ทั้งหลายที่มีบานเรือนปลูกสรางอยูใตตนยางทั้ง 2 ตน และทานที่อาศัยอยูริมปากคลองวัดแกวเจริญ  ใตถุนบาน
ของทาน อาจจะมีน้ํากัดเซาะมากขึ้น ซ่ึงนานๆไป อาจจะเปนเหตุทําใหตนยางโคนลงมาได จึงเปนสิ่งที่ควรให
ความระมัดระวังกันใหมากๆ  และเฝาติดตามดูเปนระยะๆ หากมีอะไรบกพรอง หรืออาจจะบงถึงความไมนา
ไววางใจ  ก็จะไดชวยกนัแกไข   และจัดการตามความเหมาะสมตอไป     
       ปจจุบัน  ทานพระครูสมุทรรัตนวัฒน (หลวงพอเกษม อาภัสสโร) เจาอาวาสวัดแกวเจริญ ทานกไ็ดสืบ
สานปณิธานแนวแนตามรอย พระเดชพระคุณ ทานพระครูสุนทรธรรมกิจ ที่ดีงามและดวยความเรียบรอยทุก
ประการ เปนที่นาเคารพเลื่อมใสศรัทธา เปนที่นายกยองสรรเสริญ และเปนทีน่าอนุโมทนาเปนอยางสูง                                

     ขอความสุข ความสวัสดี และความเจรญิรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป จงบังเกดิแก ศิษยเกาโรงเรียนอํานวยวิทย
เดิม และศษิยเการวมทั้งศิษยปจจุบันโรงเรยีนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย  ตลอดจน คณะอดตีครู อาจารย รวมทั้ง
คณะครู อาจารยปจจุบัน  และทานผูอานที่เคารพทุกๆ ทาน  และใหถึงพรอมดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
ปณิธาน ธนสารสมบัติ  โดยถวนหนากัน  และตลอดไป 

 
           
   สุดทายแหงประวัต ิ โรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย  ขอนํารูปภาพของ สมเดจ็พระพุทธชินราชที่

สวยงามมาก  1 รูป    มาใหทานผูอานที่เคารพทุกๆ ทาน ไดรับชมเพื่อเปนบุญตาบุญใจ เปนสิริมงคลแกชีวิต 
และเปนกําลังใจในการนอมระลึกนึกถึง พระรัตนตรัย   เพื่อทําใหจติเกิดความศรัทธา ความเลื่อมใส ในพระ
พุทธ พระธรรม และพระอรยิสงฆ  อันจะกอใหเกิดเปนบุญเปนกุศลแกทานผูอานมากยิ่งๆขึ้น  และขอใหทาน
ผูอานที่เคารพทุกๆทาน จงยดึเอาคุณของพระพุทธ  คุณของพระธรรม  และคุณของพระอริยสงฆ  เปนสรณะ  
เปนที่พึ่ง  ที่ระลึกของชีวิต   แดทุกๆทาน  ตลอดไป...........สวัสดี 

 
 
          ขอสรรพมงคล จงมีแกทาน ขอเหลาเทวดาทั้งปวง จงรักษาทาน 
 ดวยอานภุาพแหงพระพุทธเจา  ขอความสวัสดีท้ังหลาย  จงมีแกทานทุกเม่ือ  
          ขอสรรพมงคล จงมีแกทาน ขอเหลาเทวดาทั้งปวง จงรักษาทาน 
 ดวยอานภุาพแหงพระธรรม      ขอความสวัสดีท้ังปวง    จงมีแกทานทุกเม่ือ 
          ขอสรรพมงคล จงมีแกทาน  ขอเหลาเทวดาทั้งปวง จงรักษาทาน 
 ดวยอานภุาพแหงพระสงฆ         ขอความสวัสดีท้ังปวง   จงมีแกทานทุกเม่ือ ............... 
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พุทธัง   สะระณัง คัจฉามิ                 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ                สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ             
ทุติยัมป  พุทธงั  สะระณัง  คจัฉามิ  ทุติยัมป  ธัมมังสะระณัง  คัจฉามิ  ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คจัฉามิ 
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง  คจัฉามิ  ตะตยิัมป ธัมมังสะระณัง  คัจฉามิ  ตะติยัมป สังฆังสะระณัง  คัจฉามิ 
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ขาพเจาขอถือเอา   พระพุทธเจา   เปนที่พึ่งที่ระลึก 
ขาพเจาขอถือเอา   พระธรรม      เปนที่พึ่งทีร่ะลึก 
ขาพเจาขอถือเอา   พระสงฆ       เปนที่พึ่งทีร่ะลึก 

 
             แมคร้ังที่สอง  ขาพเจาขอถือเอา   พระพุทธเจา  เปนที่พึ่งที่ระลึก 
             แมคร้ังที่สอง  ขาพเจาขอถือเอา   พระธรรม      เปนที่พึ่งที่ระลึก 

                           แมคร้ังที่สอง  ขาพเจาขอถือเอา   พระสงฆ       เปนที่พึง่ที่ระลึก 
 
                           แมคร้ังที่สาม  ขาพเจาขอถือเอา   พระพทุธเจา  เปนทีพ่ึ่งที่ระลึก 
                           แมคร้ังที่สาม  ขาพเจาขอถือเอา   พระธรรม      เปนที่พึ่งที่ระลึก 

              แมคร้ังที่สาม  ขาพเจาขอถือเอา   พระสงฆ      เปนที่พึ่งที่ระลึก      
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