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150 ปี 
สวสัด.ี..อรุณประดษิฐ  เพชรบุรี 

เม่ือปีคริสตศกัราช 1861 (พ.ศ.2404) คณะมิชชนันารีอเมริกนั ประกอบดว้ยศาสนาจารย ์เอส.จี.
แมคฟาร์แลนด ์(Rev.S.G. Mc.Farland) ศาสนาจารยด์าเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel Mc.Gilary) พร้อม
ดว้ยครอบครัวไดเ้ดินทางมาเผยแพร่ศาสนาและวางรากฐานการศึกษาแผนใหม่ให้กบัชาวเพชร โดยการ
ชักชวนและอ านวยความสะดวกของพระเพชรพิไสยศรีสวสัด์ิ (ท้วม บุญนาค) ซ่ึงรักษาการณ์ใน
ต าแหน่งเจ้าเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นและต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดีจตุสดมภ์
กรมท่า ทั้งน้ีมีเง่ือนไขคือคณะมิชชนันารีจะตอ้งสอนภาษาองักฤษให้แก่บุตรชายของท่านและบุตรชาย
เจา้เมืองก็เป็นนกัเรียนคนแรกของโรงเรียนคริสเตียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

ปีคริสตศกัราช 1865 (พ.ศ.2408) ในเดือนเมษายน โรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกในประเทศไทย
ก็ได้ก าเนิดข้ึน โดยศาสนาจารยเ์อส. จี. แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G.McFarland) เป็นเรือนไมส้ักมุงจาก 
ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเพชรบุรีฝ่ังตะวนัตกขา้งวดัไชยสุรินทร์ช่ือเรียกว่า “โรงเรียนสตรีฝึกหัดท าการ” หรือ 
“โรงเรียนการช่างสตรี” (Industrial School) แหม่มเอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ เป็นอาจารยผ์ูป้กครองคนแรก
ของโรงเรียน เม่ือคณะมิชชนันารีน าจกัรเยบ็ผา้รุ่นแรกเขา้มาในเมืองไทยแหม่มก็ได้น าจกัรเย็บผา้มา
ฝึกสอนลูกศิษยใ์ห้รู้จกัเยบ็ปักถกัร้อยและตดัเยบ็เส้ือผา้ข้ึนสวมใส่เอง ซ่ึงเป็นคร้ังแรก ท่ีไดมี้การสอน
วิชาตดัเย็บเส้ือผา้ด้วยจกัรข้ึนในเมืองไทยท าให้เมืองเพชรได้ ช่ือว่า “เมืองแห่งจกัรเย็บผา้” (Sewing 
Machine Town) อยา่งไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะชกัชวนให้นกัเรียนมาเรียนหนงัสือ เพราะผูป้กครองใน
สมยันั้นยงัมองไม่เห็นผลของการศึกษา อีกประการหน่ึงห่วงลูกสาวไม่ยอมให้ออกจากบา้น แหม่มตอ้ง
หาวิธีไปเยี่ยมตามบา้นชกัชวนและจา้งเด็ก ๆ มาเรียนหนงัสือสอนการตดัเยบ็เส้ือผา้ส าหรับตนเอง โดย
ไม่ติดมูลค่าใด ๆ ทั้งส้ิน 

ปีคริสตศกัราช 1877 (พ.ศ.2420) กิจการของโรงเรียนไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมากมีผูส้นใจและเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการศึกษาจึงส่งบุตรหลานมาเรียนมากจนสถานท่ีไม่เพียงพอ ศาสนาจารย ์เอส จี 
แมคฟาร์แลนด์ จึงได้ขอเงินจากคณะกรรมการเพรสไบทีเรียนมิชชั่นในสหรัฐอเมริกา (The 
Presbyterian Mission Board of America) มาสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาของชาวคริสต์ (Christian 
Vocational School) เป็นตึก  2  ชั้น ศาสนาจารยว์ิลเล่ียม เอ. เฮาเวอร์ด(Rev.Willian A.Howard) ศิษยาภิ
บาลของคริสตจกัรแห่งหน่ึงในเมืองฟิทสเบอร์ก มลรัฐเพน็ซิลวาเนีย ไดส่้งเงินมาให ้2,000 ดอลล่าร์และ
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ได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมในเมืองไทยอีก ในการน้ีพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบามสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงสนบัสนุนการศึกษาไดพ้ระราชทานเงินส่วนพระองคจ์  านวน 1,000 ดอลล่าร์ 
สมทบทุนสร้างโรงเรียนหลงัน้ีดว้ย นอกจากน้ีเจา้พระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดีไดบ้ริจาคสมทบและ
เป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการบริจาค ไดเ้งินสมทบอีกเป็นเงิน 1,200 ดอลล่าร์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,200 ดอล
ล่าร์ ศาสนาจารย ์เอส จี แมคฟาร์แลนด์ ไดอ้อกแบบและท าการก่อสร้างตึกเรียนแลว้เสร็จในปีคริสต
ศกัราช 1882 (พ.ศ.2425) เรียกช่ือว่าโรงเรียนหลังใหม่น้ีว่า “เฮาเวอร์ดเมมเมอเรียลสกูล” (Howard 
Memerial School) เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงศาสนาจารยว์ิลเล่ียม เอ เฮาเวอร์ด ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรท่ีได้
บริจาคเงินเป็นคนแรก และมีช่ือเป็นภาษาไทยว่า “โรงเรียนอรุณสตรี” อาจารยค์นแรกคือ แหม่ม แมค
ฟาร์แลนด ์และครูไทยคนแรกคือนางเสม สุภาพนัธ์ ส่วนโรงเรียนชาย นายแพทย ์อี เอสเตอร์จ ไดส้ร้าง
ข้ึนเม่ือคริสตศกัราช 1877 (พ.ศ.2420) ใกล ้ๆ กบัโรงเรียนสตรีถึงสมยัแหม่มแมคคลวั(Mrs.McClure) 
เห็นนกัเรียนหญิงมีน้อยจึงยุบโรงเรียนชายโดยให้มาเรียนรวมกบันกัเรียนหญิง เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
(Co Education) อยู่ช่วงหน่ึง คร้ันถึงสมยัแหม่มเมอร์เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer) เป็นอาจารย์
ผูป้กครอง เม่ือคริสตศกัราช 1912 (พ.ศ.2455) ให้แยกนกัเรียนเป็นชาย -หญิง โดยให้นกัเรียนชายไป
เรียนท่ีเรือนหลงัโบสถศ์รีพิมลธรรม 

ปีคริสตศกัราช 1916 (พ.ศ.2459) ศาสนาจารยพ์อล เอ.เอกิน (Rev.Paul A.Eakin) เห็นการณ์ไกล
วา่ควรจะขยายกิจการโรงเรียนจึงจดัซ้ือท่ีดินแลว้สร้างโรงเรียนชายให้กวา้งข้ึน มีช่ือวา่ “แรนกินเมมเมอ
เรียลสกลู” (Rankin Memorial) เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงศาสนาจารยแ์รนกินผูบ้ริจาคเงินในการก่อสร้าง มีช่ือ
เป็นภาษาไทยว่า “โรงเรียนประดิษฐวิทยา” (แผนกประถมปัจจุบนั) มีแหม่ม เจ.เอ.เอกิน เป็นอาจารย์
ผูป้กครอง 

ปีคริสตศกัราช 1931 (พ.ศ.2474) มิสเบอร์ธ่าเมอร์เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer) ไดส้ร้าง
โรงเรียนข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีศาสนาจารย ์เจ.เอ.เอกิน ไดซ้ื้อไว ้(ท่ีตั้งโรงเรียนอรุณประดิษฐปัจจุบนั) และ
เปิดสอนเม่ือคริสตศกัราช 1932(พ.ศ.2475) ให้ช่ือโรงเรียนท่ีสร้างใหม่น้ีว่า “รูธ เธอฟอร์ด ดิคคีย ์เมม
เมอเรียล สกูล” (Rutherford Dickey Memorial School) เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงมิสซิสแอนนารูธเธอร์ ฟอร์ด 
ดิคนีย ์(Mrs.Anna Rutherford Dickey) เพื่อนของท่านท่ีเป็นหวัเร่ียวหวัแรงหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนหลงั
น้ี และไดถู้กรถชนถึงแก่กรรม ช่ือภาษาไทยยงัคงเรียกวา่ “โรงเรียนอรุณสตรี” มีมิสเบอร์ธ่าเมอร์เซอร์ 
เป็นอาจารยผ์ูป้กครองนานถึง 45 ปี ส่วนโรงเรียนชายศาสนาจารยอ์าร์. ดบัเบิลย ูโพสท ์(Rev.R.W.Post) 
เป็นอาจารยผ์ูป้กครองโรงเรียนชาย 
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ปีคริสตศกัราช 1947 (พ.ศ.2490) โรงเรียนประดิษฐวิทยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนชายก็ไดร่้วมกิจการ
กบัโรงเรียนอรุณสตรีเป็นโรงเรียนสหศึกษาใช้นามวา่ “โรงเรียนอรุณประดิษฐ” โดยสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยเป็นเจา้ของ นางสาวขวญั สัตยสงวน เป็นผูจ้ดัการ นายชาญ ธนพงศพ์ิพฒัน์ เป็นครูใหญ่ 

ปีคริสตศกัราช 1984 (พ.ศ.2527) โรงเรียนอรุณประดิษฐได้พฒันาก้าวไกลนับเวลาจากเร่ิม
ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบนัน้ีเป็นเวลา 130 ปี มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน ท าให้อาคารสถานท่ีเรียนไม่
เพียงพอ  คณะกรรมการโรงเรียนอรุณประดิษฐ จึงได้จัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเพิ่ม และด้วยพระ
กรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเ้สด็จราชด าเนินเป็นองคป์ระธาน
ทรงวางศิลารากฐาน อาคารอนุสรณ์ 130 ปี แผนกประถมศึกษา ขณะน้ีไดเ้ร่ิมก่อสร้างและจะแลว้เสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 1996 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานปัการเพื่อ
สืบทอดเจตนารมย์ของมิชชันนารี ปัจจุบนั นางสาวทองมา อภิชาตบุตร เป็นผูจ้ดัการ และนางอุทยั 
ดวงดาว เป็นอาจารยใ์หญ่การบริหารงานปัจจุบนัเป็นดงัน้ี ระดบัอนุบาลศึกษา, ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งนกัเรียนไป-กลบัและนกัเรียนประจ า มี
ครูอาจารย ์136 คน เปิดสอนนกัเรียนตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนอรุณประดิษฐ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะอบรมให้ความรู้แก่กุลบุตร กุลธิดาของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัใกล้เคียง และไดส้ร้างบุคคลส าคญั ๆ อันเป็นเกียรติประวติัแก่โรงเรียนมา
หลายยคุหลายสมยั ทั้งน้ีดว้ยการทรงน าแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเยซูคริสต ์โรงเรียนอรุณประดิษฐจึง
ยืนหยดัและด ารงไวซ่ึ้งสถาบนัอนัมีช่ือเสียงจนตราบเท่าทุกวนัน้ีและในวนัเสาร์ท่ี 16 มีนาคม 1996 
โรงเรียนจึงไดจ้ดัพิธีนมสัการขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงน าพนัธกิจการศึกษาครบ 130 ปี 

ทศิทางทีก่ารศึกษาได้เร่ิมต้นให้แก่บุคคลใด 
ย่อมจะก าหนดอนาคตของบุคคลน้ันด้วย  เพลโต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 64 ฉบบัท่ี 549 มีนาคม 1996, หนา้ 32-35. 


