150 ปี
สวัสดี...อรุ ณประดิษฐ เพชรบุรี
เมื่อปี คริ สตศักราช 1861 (พ.ศ.2404) คณะมิชชันนารี อเมริ กนั ประกอบด้วยศาสนาจารย์ เอส.จี.
แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G. Mc.Farland) ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel Mc.Gilary) พร้อม
ด้วยครอบครัวได้เดินทางมาเผยแพร่ ศาสนาและวางรากฐานการศึกษาแผนใหม่ให้กบั ชาวเพชร โดยการ
ชัก ชวนและอ านวยความสะดวกของพระเพชรพิ ไ สยศรี ส วัส ดิ์ (ท้ว ม บุ ญ นาค) ซึ่ งรั ก ษาการณ์ ใ น
ตาแหน่ ง เจ้าเมื องเพชรบุ รีใ นขณะนั้นและต่ อมาได้เป็ นเจ้า พระยาภานุ วงศ์ม หาโกษาธิ บ ดี จตุ ส ดมภ์
กรมท่า ทั้งนี้ มีเงื่อนไขคือคณะมิชชันนารี จะต้องสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุตรชายของท่านและบุตรชาย
เจ้าเมืองก็เป็ นนักเรี ยนคนแรกของโรงเรี ยนคริ สเตียนในจังหวัดเพชรบุรี
ปี คริ สตศักราช 1865 (พ.ศ.2408) ในเดือนเมษายน โรงเรี ยนราษฎร์ สตรี แห่งแรกในประเทศไทย
ก็ได้กาเนิ ดขึ้ น โดยศาสนาจารย์เอส. จี. แมคฟาร์ แลนด์ (Rev.S.G.McFarland) เป็ นเรื อนไม้สักมุงจาก
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุ รีฝั่งตะวันตกข้างวัดไชยสุ รินทร์ ชื่อเรี ยกว่า “โรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดทาการ” หรื อ
“โรงเรี ยนการช่างสตรี ” (Industrial School) แหม่มเอส.จี.แมคฟาร์ แลนด์ เป็ นอาจารย์ผปู ้ กครองคนแรก
ของโรงเรี ยน เมื่อคณะมิชชันนารี นาจักรเย็บผ้ารุ่ นแรกเข้ามาในเมืองไทยแหม่มก็ได้นาจักรเย็บผ้ามา
ฝึ กสอนลูกศิษย์ให้รู้จกั เย็บปั กถักร้ อยและตัดเย็บเสื้ อผ้าขึ้นสวมใส่ เอง ซึ่ งเป็ นครั้งแรก ที่ได้มีการสอน
วิชาตัดเย็บเสื้ อผ้าด้วยจักรขึ้ นในเมื องไทยทาให้เมื องเพชรได้ ชื่ อว่า “เมื องแห่ งจักรเย็บผ้า” (Sewing
Machine Town) อย่างไรก็ตาม เป็ นการยากที่จะชักชวนให้นกั เรี ยนมาเรี ยนหนังสื อ เพราะผูป้ กครองใน
สมัยนั้นยังมองไม่เห็นผลของการศึกษา อีกประการหนึ่ งห่ วงลูกสาวไม่ยอมให้ออกจากบ้าน แหม่มต้อง
หาวิธีไปเยี่ยมตามบ้านชักชวนและจ้างเด็ก ๆ มาเรี ยนหนังสื อสอนการตัดเย็บเสื้ อผ้าสาหรับตนเอง โดย
ไม่ติดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้ น
ปี คริ สตศักราช 1877 (พ.ศ.2420) กิจการของโรงเรี ยนได้เจริ ญก้าวหน้าไปมากมีผสู ้ นใจและเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการศึกษาจึงส่ งบุตรหลานมาเรี ยนมากจนสถานที่ไม่เพียงพอ ศาสนาจารย์ เอส จี
แมคฟาร์ แ ลนด์ จึ ง ได้ ข อเงิ น จากคณะกรรมการเพรสไบที เ รี ยนมิ ช ชั่ น ในสหรั ฐ อเมริ กา (The
Presbyterian Mission Board of America) มาสร้างโรงเรี ยนอาชี วศึกษาของชาวคริ สต์ (Christian
Vocational School) เป็ นตึก 2 ชั้น ศาสนาจารย์วิลเลี่ยม เอ. เฮาเวอร์ ด(Rev.Willian A.Howard) ศิษยาภิ
บาลของคริ สตจักรแห่งหนึ่งในเมืองฟิ ทสเบอร์ ก มลรัฐเพ็นซิ ลวาเนีย ได้ส่งเงินมาให้ 2,000 ดอลล่าร์ และ
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ได้รั บ เงิ น บริ จ าคเพิ่ ม เติ ม ในเมื อ งไทยอี ก ในการนี้ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห่ ง พระบามสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงสนับสนุนการศึกษาได้พระราชทานเงินส่ วนพระองค์จานวน 1,000 ดอลล่าร์
สมทบทุนสร้างโรงเรี ยนหลังนี้ ดว้ ย นอกจากนี้ เจ้าพระยาภานุ วงศ์มหาโกษาธิ บดี ได้บริ จาคสมทบและ
เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการบริ จาค ได้เงินสมทบอีกเป็ นเงิน 1,200 ดอลล่าร์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 4,200 ดอล
ล่าร์ ศาสนาจารย์ เอส จี แมคฟาร์ แลนด์ ได้ออกแบบและทาการก่อสร้ างตึกเรี ยนแล้วเสร็ จในปี คริ สต
ศักราช 1882 (พ.ศ.2425) เรี ยกชื่ อว่า โรงเรี ยนหลังใหม่ น้ ี ว่า “เฮาเวอร์ ดเมมเมอเรี ย ลสกูล ” (Howard
Memerial School) เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงศาสนาจารย์วิลเลี่ยม เอ เฮาเวอร์ ด ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที่ได้
บริ จาคเงินเป็ นคนแรก และมีชื่อเป็ นภาษาไทยว่า “โรงเรี ยนอรุ ณสตรี ” อาจารย์คนแรกคือ แหม่ม แมค
ฟาร์ แลนด์ และครู ไทยคนแรกคือนางเสม สุ ภาพันธ์ ส่ วนโรงเรี ยนชาย นายแพทย์ อี เอสเตอร์ จ ได้สร้าง
ขึ้นเมื่อคริ สตศักราช 1877 (พ.ศ.2420) ใกล้ ๆ กับโรงเรี ยนสตรี ถึงสมัยแหม่มแมคคลัว(Mrs.McClure)
เห็ นนักเรี ยนหญิงมีน้อยจึงยุบโรงเรี ยนชายโดยให้มาเรี ยนรวมกับนักเรี ยนหญิง เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา
(Co Education) อยู่ช่วงหนึ่ ง ครั้ นถึ งสมัยแหม่มเมอร์ เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer) เป็ นอาจารย์
ผูป้ กครอง เมื่อคริ สตศักราช 1912 (พ.ศ.2455) ให้แยกนักเรี ยนเป็ นชาย-หญิง โดยให้นกั เรี ยนชายไป
เรี ยนที่เรื อนหลังโบสถ์ศรี พิมลธรรม
ปี คริ สตศักราช 1916 (พ.ศ.2459) ศาสนาจารย์พอล เอ.เอกิน (Rev.Paul A.Eakin) เห็นการณ์ไกล
ว่าควรจะขยายกิจการโรงเรี ยนจึงจัดซื้ อที่ดินแล้วสร้างโรงเรี ยนชายให้กว้างขึ้น มีชื่อว่า “แรนกินเมมเมอ
เรี ยลสกูล” (Rankin Memorial) เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงศาสนาจารย์แรนกินผูบ้ ริ จาคเงินในการก่อสร้าง มีชื่อ
เป็ นภาษาไทยว่า “โรงเรี ยนประดิษฐวิทยา” (แผนกประถมปั จจุบนั ) มี แหม่ม เจ.เอ.เอกิ น เป็ นอาจารย์
ผูป้ กครอง
ปี คริ สตศักราช 1931 (พ.ศ.2474) มิสเบอร์ ธ่าเมอร์ เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer) ได้สร้าง
โรงเรี ยนขึ้นใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ที่ศาสนาจารย์ เจ.เอ.เอกิน ได้ซ้ื อไว้ (ที่ต้ งั โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐปั จจุบนั ) และ
เปิ ดสอนเมื่อคริ สตศักราช 1932(พ.ศ.2475) ให้ชื่อโรงเรี ยนที่สร้ างใหม่น้ ี ว่า “รู ธ เธอฟอร์ ด ดิคคีย ์ เมม
เมอเรี ยล สกูล” (Rutherford Dickey Memorial School) เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงมิ สซิ สแอนนารู ธเธอร์ ฟอร์ ด
ดิคนีย ์ (Mrs.Anna Rutherford Dickey) เพื่อนของท่านที่เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงหาเงินเพื่อสร้างโรงเรี ยนหลัง
นี้ และได้ถูกรถชนถึงแก่กรรม ชื่ อภาษาไทยยังคงเรี ยกว่า “โรงเรี ยนอรุ ณสตรี ” มีมิสเบอร์ ธ่าเมอร์ เซอร์
เป็ นอาจารย์ผปู ้ กครองนานถึง 45 ปี ส่ วนโรงเรี ยนชายศาสนาจารย์อาร์ . ดับเบิลยู โพสท์ (Rev.R.W.Post)
เป็ นอาจารย์ผปู้ กครองโรงเรี ยนชาย
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ปี คริ สตศักราช 1947 (พ.ศ.2490) โรงเรี ยนประดิษฐวิทยา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนชายก็ได้ร่วมกิจการ
กับโรงเรี ยนอรุ ณสตรี เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษาใช้นามว่า “โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ” โดยสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยเป็ นเจ้าของ นางสาวขวัญ สัตยสงวน เป็ นผูจ้ ดั การ นายชาญ ธนพงศ์พิพฒั น์ เป็ นครู ใหญ่
ปี คริ สตศักราช 1984 (พ.ศ.2527) โรงเรี ย นอรุ ณประดิ ษฐได้พฒั นาก้าวไกลนับเวลาจากเริ่ ม
ก่อตั้งจวบจนถึ งปั จจุบนั นี้ เป็ นเวลา 130 ปี มี จานวนนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น ทาให้อาคารสถานที่เรี ยนไม่
เพี ย งพอ คณะกรรมการโรงเรี ย นอรุ ณประดิ ษ ฐ จึ งได้จ ัดหาทุ นเพื่ อสร้ างอาคารเพิ่ ม และด้วยพระ
กรุ ณาธิ คุณแห่ งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จราชดาเนินเป็ นองค์ประธาน
ทรงวางศิลารากฐาน อาคารอนุ สรณ์ 130 ปี แผนกประถมศึกษา ขณะนี้ ได้เริ่ มก่อสร้ างและจะแล้วเสร็ จ
ภายในเดือนเมษายน 1996 ด้วยความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาโรงเรี ยนสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคนานัปการเพื่อ
สื บทอดเจตนารมย์ของมิช ชันนารี ปั จจุบนั นางสาวทองมา อภิ ชาตบุ ตร เป็ นผูจ้ ดั การ และนางอุทยั
ดวงดาว เป็ นอาจารย์ใหญ่การบริ หารงานปั จจุ บนั เป็ นดังนี้ ระดับอนุ บาลศึ กษา, ระดับประถมศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีท้ งั นักเรี ยนไป-กลับและนักเรี ยนประจา มี
ครู อาจารย์ 136 คน เปิ ดสอนนักเรี ยนตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ มีความมุ่งมัน่ ที่จะอบรมให้ความรู ้แก่กุลบุตร กุลธิ ดาของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และได้สร้างบุคคลสาคัญ ๆ อันเป็ นเกี ยรติประวัติแก่โรงเรี ยนมา
หลายยุคหลายสมัย ทั้งนี้ดว้ ยการทรงนาแห่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเยซู คริ สต์ โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐจึง
ยืนหยัดและดารงไว้ซ่ ึ งสถาบันอันมีชื่อเสี ยงจนตราบเท่าทุ กวันนี้ และในวันเสาร์ ที่ 16 มี นาคม 1996
โรงเรี ยนจึงได้จดั พิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนาพันธกิจการศึกษาครบ 130 ปี
ทิศทางทีก่ ารศึกษาได้ เริ่มต้ นให้ แก่ บุคคลใด
ย่ อมจะกาหนดอนาคตของบุคคลนั้นด้ วย เพลโต

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 549 มีนาคม 1996, หน้า 32-35.
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