กว่ าจะมาเป็ น “บีซีซี 150 ปี ”
โดย ดร.จารีต องคะสุ วรรณ และ อจ.สุ พฒ
ั น์ ธัญญวิบูลย์
ด้ วยพระคุณของพระเจ้ า มิชชันนารี กลุ่มหนึ่งที่คนไทยเรี ยกว่าหมอมะตูม (REV.STEPHEN
MATTOON) และภรรยา และหมอเหา หรื อหมอเฮ้าส์ (DR. SAMUEL RENOLD HOUSE) จากมิชชัน่
คณะเพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั ได้เดินทางถึงกรุ งเทพฯ เมื่อ 22 มีนาคม 2390 และได้อาศัยรวมอยูก่ บั
มิชชันนารี คณะ A.B.C.F.M. (AMERICAN BOARD OF COMMISIONERS FOR FOREIGN
MISSIONS) บริ เวณปากคลองบางหลวง
พ.ศ. 2394 มิชชัน่ คณะเพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั ได้รับพระบรมราชานุ ญาตจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเหล้าเจ้าอยูห่ วั ให้ใช้ที่ดินใกล้ ๆ กับวัดอรุ ณราชวรารามเป็ นระยะเวลานานได้ การตั้งโรงเรี ยน
จึงเป็ นอีกพันธกิจหนึ่ง
30 กันยายน 2395 มิชชันนารี ได้เปิ ดโรงเรี ยนข้างวัดอรุ ณราชวราราม ซึ่ งอยูใ่ นที่ดินได้รับพระ
บรมราชานุญาตเป็ นโรงเรี ยนประจาสาหรับเด็กชายชาวจีน และสอนเป็ นภาษาจีน ระยะแรกต้องให้
ค่าจ้างเด็กที่มาเรี ยนหนังสื อ วันละ 1 เฟื้ อง มีซินแสกีเอ็งเป็ นครู ใหญ่และหมอเฮ้าส์ เป็ นทั้งผูบ้ ริ หารและ
ครู สอน
พ.ศ. 2400 มิชชันนารี ได้ยา้ ยที่ทาการไปสาเหร่ ได้สร้างพระวิหาร โรงเรี ยน โรงพิมพ์ บ้านพัก
มิชชันนารี โกดังเก็บของ โรงเรี ยนที่สาเหร่ มีชื่อ สาเหร่ บอยส์สกูล (SAMRAY BOY’S SCHOOL)
พ.ศ. 2403 โรงเรี ยนเปลี่ยนสอนเป็ นภาษาไทย วิชาที่เปิ ดสอนมีปรัชญา เลขคณิ ต ภูมิศาสตร์
การแต่งความ และดาราศาสตร์ ช่วงเวลานี้มีหลายคนสมัครเรี ยนภาษาอังกฤษกับมิชซิ สแมตตูนสม่า
เสมอ
โรงเรี ยนสาเหร่ บอยส์สกูล ได้เจริ ญเติบโตขึ้นโดยมิชชันนารี ต้ งั แต่ครอบครัวของหมอแมตตูน
หมอเฮ้าส์ หมอแคริ งตันและหมอแมคโดแนล ฯลฯ
พ.ศ. 2431 ขณะที่โรงเรี ยนสาเหร่ บอยส์สกูล กาลังดาเนินการอย่างต่อเนื่องอยูน่ ้ นั มิชชันนารี ชื่อ
REV.J.A EAKIN, REV.J.B.DUNLAP และภรรยา และ MISS ELIZABETH EAKIN ได้ร่วมกันเปิ ด
โรงเรี ยนชื่อ บางกอกคริ สเตียนไฮสกูล (BANGKOD CHRISTIAN HIGH SCHOOL) ที่กุฎีจีนโดยเช่า
อาคารของชาวยุโรปโรงเรี ยนเป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมมาก
ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่สาเหร่ กลับเป็ นไปตรงกันข้าม
เนื่ องจากมิชชันนารี กาลังประสบ
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ลาพักผ่อนเป็ นระยะเวลานาน บางท่านเดินทางกลับโดยไม่กลับมาอีก มิชชัน่ คณะ
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เพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั ได้ขอให้ ศาสนาจารย์เอกิ้นมาช่วยงานที่สาเหร่ เพื่อช่วยดูแลทั้งคริ สตจักร
โรงเรี ยน และโรงพิมพ์
พ.ศ. 2435 ศาสนาจารย์เอกิ้นได้ยา้ ยโรงเรี ยนบางกอกคริ สเตียนไฮสกูล จากกุฎีจีน มารวมกับ
โรงเรี ยนสาเหร่ บอยส์สกูลที่สาเหร่ และตั้งชื่อโรงเรี ยนที่รวมกันนี้วา่ โรงเรี ยนสาเหร่ บอยส์คริ สเตียนไฮ
สกูล (SAMRAY BOY’S CHRISTIAN HIGH SCHOOL) มีนกั เรี ยนประมาณ 100 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยนประจา
กิจการโรงเรี ยนภายใต้การดาเนินการของ ศาสนาจารย์เอกิ้น ได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก นักเรี ยน
ได้รับการอบรมอย่างดีเยีย่ มจากทั้งครู ไทยและมิชชันนารี
ศาสนาจารย์เอกิ้น
ยังได้จดั ทาตารา
คณิ ตศาสตร์ และเรขาคณิ ต และจัดพิมพ์เป็ นภาษาไทย นอกจากนี้นกั เรี ยนยังได้รับการพัฒนาทักษะอื่น
ๆ เช่น ด้านกีฬาและการอบรมด้านคริ สต์ศาสนา
ด้านวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ ศาสนาจารย์เอกิ้น ที่มองเห็นว่าฝั่งพระนครนั้นย่อมเจริ ญกว่าฝั่ง
ธนบุรี การคมนาคมสะดวกกว่าโรงเรี ยนต้องขยายใหญ่โตได้ในอนาคต ศาสนาจารย์เอกิ้น จึงได้พยายาม
ซื้ อที่ดินสาหรับสร้างโรงเรี ยนแห่งใหม่ โดยมอบให้ ศจ.เจ บี ดันแลป เป็ นผูด้ าเนินการ
พ.ศ. 2443 ศาสนาจารย์ เจ บี ดันแลป ได้ขอซื้ อที่ดินบริ เวณถนนประมวญ ตาบลลีลม อาเภอ
บางรัก จากเจ้าพระยาสุ รศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็ นเงิน 17,000 บาท โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
พระยาสารสิ นเจ้าพระยาสุ รศักดิ์มนตรี ได้บริ จาคเงินจานวน 2,500 บาท พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าทรงบริ จาคทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีก 20 ชัง่ ศาสนาจารย์ดนั แลปได้ขอบริ จาคเงินจากผูม้ ีจิต
ศรัทธาในประเทศสหรัฐอเมริ กาอีก 10,000 เหรี ยญ
พ.ศ. 2445 ศาสนาจารย์เอกิ้น ย้ายโรงเรี ยนจากสาเหร่ มาที่ถนนประมวญ ระยะแรกใช้ชื่อ
โรงเรี ยนใหม่วา่ “บางกอกคริ สเตียนไฮสกูล” (BANGKOK CHRISTIAN HIGH SCHOOL) และได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารท่านแรกของโรงเรี ยนที่ถนนประมวญ
พ.ศ. 2456 โรงเรี ยนบางกอกคริ สเตียนไฮสกูล ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บางกอกคริ สเตียนคอลเล็จ
(BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE) หรื อชื่อไทยว่า โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
พ.ศ. 2450-2463 ศาสนาจารย์ดบั บลิว.จี.แมคคลัวร์ (REV.W.G. WcCLURE) เป็ นผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนบางกอกคริ สเตียนไฮสกูลต่อจาก ศาสนาจารย์เอกิ้น เนื่ องจาก ศาสนาจารย์เอกิ้นลาออกเพื่อไป
ทางานด้านศาสนาที่จงั หวัดเพชรบุรี ได้มีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าในช่วงนี้
พ.ศ. 2463-2464 ผูบ้ ริ หารต่อจาก ศาสนาจารย์แมคคลัวร์ คือ ศาสนาจารย์อาร์ โอ แฟรงคลิน
(REV.R.O.FRANKLIN) ระยะนี้โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยงทั้งด้านกีฬาและดนตรี
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พ.ศ. 2464-2481 ผูบ้ ริ หารต่อจาก ศาสนาจารย์อาร์ โอ แฟรงคลิน คือ ศาสนาจารย์เอ็ม บี ปาล์ม
เมอร์ (REV.MARIAN BOYD PALMER) ผูบ้ ริ หารท่านนี้ได้ริเริ่ มหลายสิ่ งแด่โรงเรี ยน เช่น สี ประจา
โรงเรี ยน ม่วงทอง พิธีจบหลักสู ตร (BACCALAUREATE) และการสอนในห้องเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
เป็ นต้น
พ.ศ. 2451-2476 ผูบ้ ริ หารอีกผูห้ นึ่ง คือ อาจารย์แอนนาเบล กอลท์ (MISS ANNABEL GALT)
อาจารย์ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารแทน ศาสนาจารย์ปาล์มเมอร์ เป็ นบางครั้ง
พ.ศ. 2482-2483 สมัย ดร.อี เอ็ม เท็ต (DR.E.M. TATE) เป็ นผูบ้ ริ หารที่เป็ นมิชชันนารี คน
สุ ดท้ายของโรงเรี ยน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่กาลังจะเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ด้าน
ทวีปเอเชีย ชาวอเมริ กนั จาเป็ นต้องเดินทางออกจากประเทศไทยกลับสหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. 2483 ผูบ้ ริ หารคนไทย อาจารย์เจริ ญ วิชยั เริ่ มบริ หารโรงเรี ยน
พ.ศ. 2505-2508 ได้มีการรื้ ออาคารเก่า เพื่อก่อสร้างอาคารสู ง 4 ชั้นหลายอาคารติดต่อกัน
สถาปนิก คือ ดร.อาโมสชาง (DR.AMOS CHANG) ผูค้ วบคุมงานคือ อาจารย์โธลิน (MR.LYNN
THOLIN) ผูอ้ อกแบบอาคารคือ อาจารย์พอทเทอร์ เทเลอร์ (MR.POTTER TAYLOR) ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้ น 25 ล้านบาท
พ.ศ. 2511-2514 ก่อสร้างหอธรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 6 ล้านบาท
พ.ศ. 2525 รื้ ออาคาร 2 ชั้น ด้านถนนประมวญ และสร้าง “อาคารอารี ย ์ เสมประสาท” เป็ น
อาคารสู ง 7 ชั้น ใช้เป็ นอาคารเรี ยนของนักเรี ยนประดับชั้นประถมศึกษา
พ.ศ. 2536 รื้ ออาคาร 4 ชั้นที่ใช้เป็ นที่พกั นักเรี ยนประจาและสระน้ า เพื่อสร้างอาคารใหม่สูง 16
ชั้น
23 กันยายน 2536 พิธีวางศิลารากอาคารใหม่ 16 ชั้น และสระน้ า โดยประธานสภาคริ สตจักรฯ
ศาสนาจารย์สาราญ กวงแหวน
10 กรกฎาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
เป็ นองค์ประธานเปิ ด
“อาคารสิ รินาถ”
ซึ่งเป็ นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ปัจจุบนั “อาคารสิ รินาถ” ใช้เป็ นที่ทาการงานธุรการ งานบริ หาร ศูนย์การเรี ยนและที่
พักอาศัย
29 มิถุนายน 2543 พิธีวางศิลารากอาคารใหญ่สูง 19 ชั้นโดยประธานสภาคริ สตจักรฯ ศาสนา
จารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น และเปิ ดใช้อาคารใหม่ “อาคาร บีซีซี 150 ปี ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545
เป็ นอาคารเรี ยนนักเรี ยนมัธยม ที่พกั นักเรี ยนประจา และที่พกั ของครู
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โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนามาเป็ นลาดับ ตั้งแต่มีการ
ดาเนินบริ หารโดยชาวอเมริ กนั จนถึงผูบ้ ริ หารที่เป็ นคนไทย อาจารย์เจริ ญ วิชยั อาจารย์เล็ก ไทยง
อาจารย์อารี ย ์ เสมประสาท ดร.สิ งห์โต จ่างตระกูล อาจารย์บุญเกียรติ นิลมาลย์ อาจารย์ประกอบ
พรหมบุตร และ ดร.จารี ต องคะสุ วรรณ บีซีซี ยังคงพัฒนาอย่างสื บเนื่ อง ทั้งด้านผูเ้ รี ยน ด้าน
กระบวนการ และด้านปั จจัย
ปัจจุบนั โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย มีนกั เรี ยนชายจานวน 5,539 คน ครู ไทย 330 คน ครู
ชาวต่างประเทศ 42 คน ครู พิเศษ 36 คน และพนักงาน 76 คน ภายใต้การดาเนินงานของคณะผูบ้ ริ หาร
ดังนี้
1. ดร.จารี ต องคะสุ วรรณ ผูอ้ านวยการ
2. ดร.วรนุช ตรี วิจิตรเกษม อาจารย์ใหญ่
3. นางวิจิตรา พรหมบุตร ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ
4. นางเพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรี ยน
5. นายกูศ้ กั ดิ์ สารกิติพนั ธ์ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
6. นางศิรินุช ตั้งสุ ขสันต์ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายการเงินและบุคลากร
7. ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริ การ
150 ปี กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย คือ 150 ปี ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และสร้างสรรค์ ความ
เจริ ญก้าวหน้าของโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็ จในการดาเนินงานที่
เกิดจากความร่ วมมือ ร่ วมใจ ความรักสามัคคี และความเสี ยสละของคณะผูก้ ่อตั้ง คณะผูบ้ ริ หาร ครู
อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และบุคลากรทุกฝ่ ายทั้งในอดีต และปั จจุบนั เป็ นผลให้โรงเรี ยนกรุ งเทพค
ริ สเตียนวิทยาลัยมีความโดดเด่น เป็ นที่ไว้วางใจ ยอมรับ และเชื่อถือตลอดมา เราทุกคนขอขอบพระคุณ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงนา และทรงอวยพระพรแก่กิจการของโรงเรี ยนตลอด 150 ปี
โรงเรี ยนจะก้าวสู่ อนาคต ด้วยความพร้อมที่จะจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ และมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศทั้งวิชาการ และคุณธรรม จริ ยธรรม มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นที่ชื่นชมของชุมชนเป็ นโรงเรี ยนชั้นนา
และเป็ นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและแก่โรงเรี ยนอื่น ในขณะเดียวกันโรงเรี ยนจะมุ่งมัน่
จัดการเรี ยนการสอนโดยยืดหลักผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด เราทุกคนเชื่อว่าองค์พระเยซูคริ สต์จะทรงโปรดอวย
พระพร ให้โรงเรี ยนแห่งนี้เป็ นท่อพระพรด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประเทศชาติสืบไป.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี ที่ 71 ฉบับที่ 628 ตุลาคม 2002, หน้า 28-31.
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