5. ประธานเชียรสีเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.1 ไมตอมัธยมปลายที่เทพศิรินทรแตไปเรียนเตรียมอุดม

คานิยมสมัยนั้นและอาจจะยังคงเปนคานิยมสมัยนี้ คือตองเรียน ม.ปลายที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา คุณครูเทพศิรินทรพยายามเกลี้ยกลอมใหอยูตอเพื่อทําชื่อเสียงใหโรงเรียน
แลวยังประกาศวา ถา ใครลาออกไปสอบ ต.อ. แลวเขาไมไดจะไมรับกลับเขาเทพศิริน ทร
ปรากฏวาคุณครูจะปลอบจะขูอยางไรก็ไมฟง พากันไปสมัครสอบเขา ต.อ. ผลปรากฏวา
ผมสอบเขาไดหองคิง สมัยนั้นหองคิงมี 2 หอง คือหอง 28 กับ 42 ตื่นเตนดีใจมาก
สมัยเรียน ต.อ. ตองเรียน รด. คือรักษาดินแดนดวย เครื่องแบบ
ต.อ. เปนกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้น เครื่องแบบ รด. เปนกางเกงขายาว
เสื้อแขนยาว วันเรียน รด. ก็เลยเอาชุด รด. ใสถุงหิ้วไป แลวไปเปลี่ยนที่
โรงเรี ย น รู สึ ก ว า ห อ งน้ํ า ไม ส ะดวกพอ จึ ง ขอขึ้ น ไปเปลี่ ย นที่ ห อ ง
ผูอํานวยการทานก็อนุญาต เขาไปในหองผูอํานวยการเห็นพื้นไมคอย
สะอาดแตโตะทํางานของทานสะอาดดีมากจึงปนขึ้นไปยืนเปลี่ยนกางเกง
อยูบนโตะทํางานของทาน พอดีทานผูอํานวยการเขามาก็เลยดุดาวา
กลาว แตเ พื่อไมใหเสี ยเวลาเรียน ท านก็เลยใหเ ขาหองเรียนได แต
แทนที่ จ ะใหนั่ ง เรี ย นเหมื อ นคนอื่ น เขา ท า นก็ใหยื น กางแขนคาบไม รูปที่ 5.1 เรียน
รด. ที่ ต.อ.
บรรทัด พอดีผมเปนกรรมการจัดทําวารสารของโรงเรียน มีอํานาจสั่ง
ใหนักเรียนออกจากหองเรียนไปทํางานวารสารได พออาจารยเผลอผมก็เอาแบบฟอรมมา
กรอกวา “ขาพเจานายศรีศักดิ์ จามรมาน กรรมการวารสาร อนุญาตใหนายศรีศักดิ์ จามรมาน
ออกจากหองเรียนไปทํางานวารสารได” ลงชื่อ ศรีศักดิ์ จามรมาน พออาจารยหันหลังเขียน
กระดาน ผมก็เอาคําสั่งไปวางบนโตะอาจารยแลวรีบวิ่งหนีออกจากหองเรียน

รูปที่ 5.2 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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5.2 เจาคุณพอสอนใหแตงกลอน

เจาคุณพอเลาใหฟงวา เมื่อไดรับตําแหนงอธิบดีกรมพระอาลักษณมีเจานายผูใหญ
พระองคหนึ่งรับสั่งวา “เดี๋ยวนี้เขาตั้งนักเรียนนอกเปนอธิบดีกรมพระอาลักษณกันแลว จะเขียน
บทกลอนภาษาไทยไดหรือ” เจาคุณพอก็เลยพยายามศึกษาหาความรูและเขียนกลอน อาทิ
เรื่อง “ฝกฝนตนเอง” ดังตัวอยางตอไปนี้

จะกลาวคํา
เสลฟคัลเจอร
เปนมนุษย
จะเผยแพร
ตื่นเชาเฝา
ใหเดินเลน

ร่ําไข
เสนอชื่อ
สุดดี
แนหนอ
บริหาร
เย็นเชา

ในคติ
ลือขจร
ที่ประพฤติ
ขอยุบล
สังขารราง
เฝาฝกแรง

เทียบลัทธิ
นามะกร
มีหลักยึด
วาเบื้องตน
กําหนดวาง
เพียรแสวง

ตางเทศ
ไทยวาฝก
รูนึก
อนามัย
กติกา
เอ็กเซอรไซส

วิเศษสอน
สํานึกตน
เฝาฝกฝน
ใครแสดง
วาแถลง
ใฝกําลัง

จากคําสัง่ สอนของเจาคุณพอ ผมก็นํามาปฏิบัติ 2 ขอ คือ ขอแรกหัดแตงกลอนและ
ขอ 2 ตองออกกําลังกายเปนประจํา ในการหัดแตงกลอนตอนแรกก็เขียนไวไมนอยเมื่อสมัยอยู
ต.อ. แตตอมาถึงเวลาเขียนหนังสือเลมนี้กห็ ากลอนเหลานั้นไมพบเพราะไปอยูที่เมืองนอกอยูน าน
ขอยกตัว อยางแรกตอนอยู โ รงเรีย นเตรี ยมได แตง กลอนทา ห อ งคิง อีก หอ งหนึ่ ง คื อ
หอง 28 แขงฟุตบอล โดยแปลง “สักรวา” เปน “สักรเสน” และลอเลียนวา “สักรเสน”
ใหญกวา “สักรวา” นั่นคือ เสนเปน 20 เทาของวา แลวใชภาษาอังกฤษแตงกลอนดังตอไปนี้
Sakrasen
twenty eight,
We are fast
quite glad
Invite you
doing
It’s make grade
of a game
เขียนเปนคําภาษาไทยทับศัพทภาษาอังกฤษ เปน
สักรเสน
วี อาร ฟาสต
อินไวทยู
อิตสเมกเกรด

เทวนตี้ เอธ
ไควแกลด
ดูอิ่ง
ออฟอะเกม

the head class.
no sadness.
the thing best.
named football.
เธอ เฮดคลาส
โนแสดเนส
เธอธิงเบสท
เนมดฟุตบอล
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แปลเปนภาษาไทย ความวา
“ทานหอง 28 ซึ่งเปนหองแนวหนา
เรามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ไมไดโศกเศราเลย
ขอเชิญทานทําสิ่งที่ดีที่สุด
คือ การทําคะแนนในเกมชื่อฟุตบอล”
หรือจะแปลเปนกลอนแปดอยางคราวๆ ดังตอไปนี้
สักรเสน
หองในแวด
เรายินดี
แขงกันให

เนนที่
วงคิง
ปรีดา
ไดดีสุด

ยี่สิบแปด
ที่ยิ่งใหญ
ทาชิงชัย
คือฟุตบอล

ตัวอยางที่ 2 เปนกลอนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งแตง
ในนามบริษัทชารมิ่งมอลดอตคอม ที่ผมเปนผูกอตั้งและเปนประธานกรรมการ
อาศิรวาท
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิตติ  พระบรมราชินีนาถ
ดวยจงรัก
ชารมมิ่งมอลล
ถวายพระพร
ทรงฉลาด
ศิลปาชีพ
ฝกชางไทย
ขอพระองค
เปนแสงทอง

ภักดี
ดอทคอม
พระบรม
ผาดผุด
เชิดชู
ใครไมกลา
ยืนยง
สองทั่ว

สุดชีวิต
มาพรอมกัน
ราชินีนาถ
สุดโสภา
รูทั่วหลา
มาดูแคลน
คงคูฟา
ทุกหัวใจ

ทั้งการคิด
ทุกหมูเหลา
วโรกาส
พระบุญญา
ก็เกิดมา
ทุกแวนแควน
พระเดชา
ใหชาวไทย

การทําจริง
เผาพันธุ
เฉลิมพระชนม
ยิ่งใหญ
เพราะพระองค
แสนนับถือ
บารมี
ไดชวยกัน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา กลุมบริษทั ชารมมิง่ มอลลดอตคอม
(ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูประพันธ)

ทุกสิ่งสรรพ
รวมวันทา
พรรษา
ไปทั่วแดน
ทรงหวงแหน
ฝมือไทย
ที่สดใส
มั่นคงเอย
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ตัวอยางที่ 3 เปนตอนแรกของหนังสือที่อยากจะเขียน แตยังไมมีเวลา คือ สอนวิชา
คอมพิวเตอรโดยใชกลอนแปด
“นิราศเรื่อง
เครื่องคอม
ขั้นเบื้องตน
ที่ทุกคน
ควรรูจัก
เปนนักหนา
เพราะเดี๋ยวนี้
ไมมีใคร
ในโลกา
จะหาญกลา
บอกวาตน
หนีพนคอมฯ”
ตัวอยางที่ 4 จากหนังสือ “108 อีนี่ อีนั่น จากอีออคชั่น ถึงอีซู” ที่ผมเขียนจบแลวอาน
ก็พบวาลาสมัยตองเขียนใหมยังมเสร็จ แตมีบทรอยกรองแนะนํา
ก. เกม
มี “อีข. เอย
มี “อีค. เอย
ชื่นชม

เปรมปรีดิ์
เกมส” ให
ข. ขาว
นิวส” ใน
ค. คู
สมเจตน

ดีใจ
ไดสนุก ทุกคราว
เรื่องราว ฉาวไหม
เน็ตให ไดดู
อยูที่ “อีเดต”
ทุกเขต ไดมา

ตัวอยางที่ 5 เปนรอยกรองทีแ่ ตงเปนการบานสงอาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมแลวถูกดุ
วาใหเขียนรอยแกวไมใชรอยกรอง เมื่อเขียนไวแลวก็ขอนํามาเลาใหฟง เปนบางตอน
“คืนนั้น วันเพ็ญ
ดึกมากแลวนะ ราวปฐมยาม
จนเสร็จสิ้นการ ไมนานเทาใด
....”

ผมมองไมเห็น ผูใดในคาบ
การบานมากหลาย นั่งทําเรื่อยไป
เดินเลนเรื่อยไป ถึงสระใหญ

แลวก็แตงตอไปวาไปพบนางเงือกสาวสวยมีการเกี้ยวพาราสีจบเกิดบทอัศจรรย
“อัศจรรย บันดาล พยับหมอก
เมฆขลา ลอแกว แววไว
ขยับยั้ง ตั้งทํา จนเหมาะ
กระหน่ําสุด กําลัง ฤทธิไกร
...”

คลื่นกระฉอกแฉะฝงน้ําหลั่งไหล
รามสูรย สบใจ ทยานตาม
เงื้อขวาน หมายเลาะ เจาะตรงไหน
ขวานปก คาใน เนื้อนาง

ขอจบเพียงนี้ดแี ลวครับ มิฉะนั้นอาจจะถูกกลาวขานวาเขียนเรื่องอนาจาร
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5.3 ประธานเชียรสีเขียวเปนฮีโรจับขโมยและชวยคนจมน้ํา

ที่ ต.อ.เขามีการแบงเปนสีตางๆ เพื่อแขงกีฬากัน ผมอยูสีเขียว และไดรับเลือกตั้ง
ใหเปนประธานเชียร นอกจากจะมีหนาที่ดานการเชียร อาทิ จัดซอมรองเพลงเชียร จัดเชียร
ลีดเดอร ควบคุมการเชียร เปนตน แลวยังมีหนาที่ชวยดูแลอํานวยความสะดวกในการซอม
กีฬาของนักกีฬาดวย
มีอยูวันหนึ่งไดยินผูหญิงรองวา “ขโมย ขโมย” ผมวิ่งไปดู เขาบอกวามีคนฉกกระเปา
วิ่งหนีไปทางหลังโรงเรียน มองไปเห็นผูชายหิ้วกระเปาวิ่งหนี พอดีมีจักรยานจอดอยูแถวนั้น
ผมจึงขี่จักรยานตามขโมยไป พอทันก็ใชจักรยานไลชน ลมลุกคลุกคลานจับขโมย ไดกระเปา
คืนใหเจ าของ ไดรับคํา ขอบคุณวาเปน ฮีโร ตอนหลัง ๆ มานึก ดูก็ รูสึก วาบาบิ่นไปไมน าจะ
ทําอยางนั้นเพราะไอโจรอาจจะเอามีดฟนแทง หรือเอาปนมายิงบาดเจ็บไปแลวก็ได
อีกครั้งหนึ่งมีการซอมกีฬาวายน้ํา ปรากฏวานักกีฬาสาวคนหนึ่งเกิดเปนตะคริวทําทา
จะจมน้ํา ทุกคนตกใจรองโวยวายแตไมมีใครชวย ผมอยูบนบกก็กระโดดลงสระ ควาผมผูหญิง
ที่จะจมน้ําลากเขาฝงได ที่ใชวิธีจับผมบนศรีษะแทนที่จะกอดตัวก็เพราะเลาเรียนมาวา คนที่
กําลังจะจมน้ําจะตัวหนักมากและอาจจะกอดคนชวยไวแนนทําใหจมน้ําตายทั้ง 2 คน ตั้งแต
นั้นใครๆ ก็บอกวา 2 คน คือ คนจะจมน้ํากับคนชวยชีวิต นาจะเปนแฟนกัน ปรากฏวาตางคน
ต า งอายจั ด คนหนึ่ ง เดิ น มาจากหน า โรงเรี ย น อี ก คนเดิ น มาจากหลั ง โรงเรี ย นก็ ต า งคน
ตางหันหลังกลับและเดินหนีไปคนละทาง

5.4 ลงนามแทนผูอํานวยการเชารถจัดทองเที่ยวตางจังหวัด

เพื่ อ นๆ อยากจะจั ด ไปบางแสน พั ท ยา และมอบให ผ มเป น คนจั ด ไปศึ ก ษาข อ มู ล
ไดความวาถาเชารถจากกรมประชาสงเคราะหจะไดราคาต่ํากวาเชารถจากบริษัทรถทัวรทั่วไป
ไปติดตอกรมประชาสังเคราะหมีแบบฟอรมใหผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลงนาม
ไปหาทานผูอํานวยการแลวทานไมยอมเซ็นชื่อให กลับไปหากรมประชาสงเคราะหถามวา
จะทําอยางไรดี ทานก็แนะนําวาใหไปหาคนอื่นลงนามแทนก็ได ทานคงจะหมายความวา
ใหผูอื่นที่มี อํา นาจลงนามแทนได แตผมกับเพื่อนๆ ได ตกลงว าจะแกล งโง แกลง เขา ใจวา
ทางราชการเขาแนะนํ า ให ห าผู ล งนามแทนท า นผู อํ า นวยการ ตกลงผมก็ ล งนามแทนว า
“นายศรีศักดิ์ จามรมาน ลงนามแทนผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ปรากฏวา
กรมประชาสงเคราะหก็กรุณาอนุญาตใหเชารถได พอกลับจากไปเที่ยวกันแลวทางโรงเรียน
ถามว า ใครลงนามให ผมก็ ย อมรั บโดยดี วา ผมลงแทนเอง และผมคิดว าผมไมผิด เพราะ
ผมระบุ อ ย า งชั ด เจนว า “ลงนามแทนผู อํ า นวยการ” ไม ไ ด ร ะบุ ว า “ปฏิ บั ติ ร าชการแทน”
แต “ลงนามแทน” เพราะท า นผู อํ า นวยการท า นไม ย อมลงนามให อาจารย ก็ ห าว า ผม
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เปนศรีธนญชัย เพื่อนๆ ก็เลยเรียกวา “ทานศรี”
“ทานศรีศักดิ์”

หมายถึง “ทานศรีธนญชัย”

ไมใช

รูปที่ 5.3 หนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและที่พัทยา

5.5 ขอสอนเลขคณิตแทนอาจารย

ในการเรียนวิชาเลขคณิต อาจารยจะสอนเรื่อง รถสองคัน รถไฟสองขบวน เรือสองลํา
ออกจากสถานีเวลาใด พรอมกันหรือไม ไปทางเดียวกันหรือสวนทางกัน ใชความเร็วเทาใด
แลวทันกันหรือสวนกันเมื่อไร เปนตน ปรากฏวาอาจารยพยายามสอนตามวิธีของทาน เด็กๆ
ไมคอยจะเขาใจ ผมจึงยกมือขออนุญาตอธิบายแทนแลวออกไปยืนเขียนกระดานอธิบายแทน
ปรากฏวาเพื่อนๆ เขาใจกันดี
การแกปญหาคณิตศาสตรนั้น ผมชอบมาก บางทีอาจารยใหการบาน ผมก็เอาไป
ฝ น วา คิด หาวิ ธี ได ตื่น ขึ้ น มากลางดึ ก ตอ งรีบ เปด ไฟแลว เอากระดาษดิ นสอจดเอาไวกอ น
แลวจึงกลับไปนอนตออยางสบายใจ ไมตองกังวลวาจะจําไมไดเพราะไดจดไวแลว

5.6 หาชื่อเมื่อเรียนจบไมพบเพราะติดบอรด 1 ใน 50
คนแรกของประเทศ

ตอนประกาศผลสอบ สมัยนั้นแบงการประกาศเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปน 50 คนแรกของ
ประเทศ อีกชุดหนึ่งเปนที่เหลือประกาศรวมกันทั้งหมด ผมไมเคยรูสึกวาจะไดเปนที่ 1-50 ของ
ประเทศไทย เพราะคนอื่นเขาเกงกลาสามารถกันทั้งนั้น เวลาเขาดูหนังสือผมก็ไปจัดทัวร จึงไป
ดูที่ประกาศชุดที่ 2 แลวหาชื่อตนเองไมพบนึกวาสอบตก พอดีมีเพื่อนตะโกนบอกวา ผมติดบอรด
คือไดเปนที่ 1 ถึง 50 ของประเทศไทย ก็ดีใจใหญ ยิ่งกวานั้นยังปรากฏวาผมสอบไดยอดเยี่ยม
หลายสาขา เชน ยอดเยี่ยมคณิตศาสตร และ ยอดเยี่ยมภาษาอังกฤษ เปนตน

บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย และบิดาอินเทอรเน็ตไทย
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5.7 สอบไล ไ ด ย อดเยี่ ย ม สั ง คมศาสตร คณิ ต ศาสตร
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร

จากรูปที่ 5.4 กระทรวงศึกษาธิการกรุณาออกประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2498
วา นายศรีศักดิ์ จามรมาน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบไลไดตามหลักสูตรประโยค
เตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2498 โดยวิชาที่สอบไลได
เปนอยางเยี่ยมคือ สังคมศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร

รูปที่ 5.4 สอบไลไดเปนเยี่ยม 4 สาขาวิชา

