
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗ 

  

 

แนะน าครูภาษาไทย 

พระวรเวทย์พิสิฐ 

  

 
ในบรรดาครูสอนภาษาไทย พระวรเวทย์พิสิฐเป็นผู ้หนึ ่งที ่มีความเป็นเลิศทั ้งด ้านภาษาและ  

วรรณคดีไทย ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษามาตลอด และได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทยและ
ภาษาโบราณตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ 
  



สังเขปประวัติพระวรเวทย์พิสิฐ 

พระวรเวทย์พิสิฐ (เซ็ง ศิวะศริยานนท์) เกิดเมื ่อวันที ่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นชาวเมือง 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยม (ป.ม.) รุ่นแรกแล้วก็เข้ารับราชการโดยมีประวัติ  
การรับราชการดังนี ้

- ครูรองโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๔๗  
- ครูรองโรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๗  
- ผู้ท าการแทนครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๐  
- ครูใหญ่โรงเรียนประถมวัดสุทัศน์ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๕๑  
- ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๑ 
- ครูรองโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๕๓  
- นายเวรกองสอบไล่กรมศึกษาธิการ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๓  
- ข้าหลวงตรวจการ วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๕๔  
- เจ้าพนักงานจัดการศึกษาแขวงธนบุรีเหนือ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๕๖  
- หัวหน้าหอสมุดกระทรวงธรรมการ  
- อาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๑  
- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศน์ วันที่ ๘ กันยายน ๒๔๗๔  
- ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๕  
- ด  ารงต  าแหน ่งห ัวหน ้าแผนกว ิชาภาษาไทยและภาษาโบราณตะว ันออกเป ็นคนแรกของ 

คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๗๗ และได้ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๔ เพื่อรับบ าเหน็จ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชิญเป็น 
อาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยต่อมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๔ และกลับมาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทยและภาษาโบราณตะวันออกจนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๒ 

พระวรเวทย์พิสิฐ ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๐ และได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ 

พระวรเวทย์พิสิฐด ารงต าแหน่งกรรมการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น  
กรรมการด าเนินงานสามัคยาจารย์สมาคม  
กรรมการช าระพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน  
กรรมการวรรณคดีสโมสร  
กรรมการวรรณคดีสมาคม  
กรรมการส านักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม 
 



กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประธานกรรมการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ฯลฯ 
พระวรเวทย์พิสิฐเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสูงในวิชาภาษาไทย และได้รับการยกย่องจากสถาบันต่าง ๆ 

ท่านได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๒ และถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๒ 

พระวรเวทย์พิสิฐเป็นผู ้เช ี ่ยวชาญทั้งภาษาและวรรณคดีไทย และมีผลงานดีเด่นหลายชิ ้น เช่น  
หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย คู่มือลิลิตพระลอ ค าอธิบายนิราศนรินทร์ และค าอธิบายและค าแปลก าสรวล 
ศรีปราชญ์ เป็นต้น นอกจากจะมีผลงานทางด้านวิชาการแล้ว ท่านยังเป็นนักเขียนอีกด้วย นักอ่านรุ่นเก่าคงจะ
คุ้นเคยกับนามปากกา “ศิวะศริยานนท์” เป็นอย่างดี ตัวอย่างผลงานของท่านมี อาทิ “ทหารเอกพระเจ้า 
กรุงธนบุรี” ลงพิมพ์ในหนังสือศัพท์ไทย และกวีนิพนธ์เรื่องยาวเรื่อง “ริษยาอาฆาต” ซึ่งแต่งขึ้นจากเค้าเรื่อง 
“The Essence of the Dusk” ของ F.W. Bain โดยแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่ง และยังเขียน
บทความต่าง ๆ ลงพิมพ์ในวารสารอีกด้วย 

ถ้าศึกษาจากประวัติและผลงานของท่านแล้ว จะเห็นว่าพระวรเวทย์พิสิฐเป็นผู้ที ่มีความสามารถ
ปรากฏชัดมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้ว ดังที่ท่านได้เล่าไว้ว่า  

“ข้าพเจ้าสอบได้ทั้ง ๓ ชั้นรวดเดียว ได้เป็นที่ ๑ ประโยค ๑ ทั้งกรุงเทพฯ ไม่มี
อะไรจะท าให้ดีใจเท่านั้น ทั้งได้รางวัลของสมเด็จกรมพระศรีสุดารัตนราชประยูร 
เงินเหรียญขาวสะอาดจ านวน ๙๐ บาทถุงหนึ่ง กับนาฬิกาเรือนทองเรือนหนึ่ง”๑ 

เมื่อมาปฏิบัติราชการก็ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกภาษาไทยและภาษาโบราณตะวันออกเป็นระยะ
เวลานานจนท่านถึงแก่กรรม ท่านมีความสามารถและรอบรู้ทางด้านวิชาภาษาและวรรณคดีไทยจนได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ซึ่งแม้จนปัจจุบันในภาควิชาภาษาไทยก็ยังไม่มีผู ้ใดได้รับ
พระราชทานเหรียญดังกล่าวอีกเลยในสาขาวิชานี้ 

ในด้านอุปนิสัยใจคอท่านเป็นคนซื่อตรง กล้าพูดกล้าท าในสิ่งที่ถูกและเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรของใคร 
ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ท่านได้น าประสบการณ์ของท่านมาเขียนเรื่อง 

“หน้าที่ครูใหญ”่ ลงในวิทยาจารย์ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
ระหว่างที่ท่านด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ท่านได้พยายามถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยให้ลูกศิษย์  
ได้เคยร่วมรายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยทางโทรทัศน์กองทัพบก และสนใจที่จะสอนภาษาไทยให้
ได้ผลโดยเขียนบทความเผยแพร่เกี่ยวกับการสอน คือ “วิธีสอนภาษาไทย” โดยเน้นเกี่ยวกับการสอน การบอก 

                                                           
๑
 วรเวทยนิพนธ์ อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระวรเวทย์พิสิฐ ณ วัดไตรมิตรวิทยาคม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๓ หน้า ๗ 

 



การสอบ บทเรียนกับความมุ่งหมาย กลเม็ดในการสอน ฯลฯ แม้แต่ในยามที่ท่านป่วยก็ ยังแสดงความห่วงใย
เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยว่า 

“ห่วงเด็กรุ ่นหลังเหลือเกิน พูดภาษาไทยเกือบจะไม่เป็นภาษาไทยอยู ่แล้ว  
แม้แต่ตัวกล ้า ก็พูดได้ยากล าบากเต็มที ่ ไม่ร ู ้จะโทษใคร ไม่รู ้จะฝากใคร... 
ที่ห่วงเด็กไทยทั้งชาตินั้น เพราะเห็นว่าเป็นอาการที่น่ากลัวอันตราย ภาษาเป็น
สัญลักษณ์ของชาติ แม้บ้านเมืองแตกท าลาย คนแตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่ที่ไหน 
ภาษาก็ยังอยู่ แต่ถ้าภาษาสูญเสียแล้วจะเหลืออะไร”๒ 

เท่าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า พระวรเวทย์พิสิฐเป็นผู้หนึ่งอยู่ในวงการภาษาและวรรณคดีไทยที่
สมควรได้รับการยกย่อง แม้ท่านจะถึงแก่กรรมไปแล้วก็ยังทิ ้งผลงานไว้ให้คนรุ ่นหลังได้ศึกษาตลอดมา  
จนทุกวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะน าครูภาษาไทย พระวรเวทย์พิสิฐ. (๒๕๒๗). ภาษาและวรรณคดีไทย, ๑(๑), ๙๖-๙๙.

                                                           
๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๔ 
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