
 ผมเขาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ผมไดรับการมอบหมายให
ทําหนาที่สาราณียกร รับผิดชอบทําหนังสือรับนองใหม
คณะวิศวฯ ประจําป ๒๕๑๒ ผมไดผู ชวยมือดีอยาง         
คุณพิชิต จํานงพิพัฒนกุล (วศ.๒๕๑๐) ทําใหหนังสือ  
นองใหมสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีนอง ๆ ซึ่งเปนนองใหม
รุนเขา พ.ศ. ๒๕๑๒ ชวยกันหาสปอนดเซอรไดกันมา
มากมาย หลังจากจายคาพิมพหนังสือนองใหมแลว          
ยังเหลือเงินจํานวนหนึ่ง จําไมไดวาเทาไร และโดยท่ี        
คณุประเสริฐ ทรัพยพพิฒันา (วศ.๒๕๑๐) เปนหลานของ 
คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน เราจึงชวนกันไปพบคุณครูเอื้อ
ทีบ่าน เพือ่ขอใหทานแตงเพลงให โดยตัง้เปาใหเปนเพลง
ระดับคณะ ซึ่ง ณ เวลานั้นมีแตเพลงระดับมหาวิทยาลัย
เพียงอยางเดียว ทานใจดีและใหความกรุณาเปนอยาง
มาก ทานขอใหพวกเราเลาเร่ืองคณะวิศวฯ ใหทานได
เขาใจ จะไดเขียนเนื้อเพลงได
 ตกึ ๑ ของคณะวศิวฯ เปนอาคารเรยีนเกาแกของคณะ
วิศวฯ เทาที่คนประวัติพบวา ออกแบบโดย พระสาโรช
รัตนนิมมานก เปนอาคาร ๓ ชั้น สูง ๒๑ เมตร อาคาร
หลงันีก้อสรางแลวเสรจ็ในราว พ.ศ. ๒๔๗๘ นบัเปนอาคาร
เรียนหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร ในปเดียวกัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร จึงยายการเรียนการสอนจากตึก
บัญชาการไปยังตึก ๑ หลังนี้

 ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒ คณะวิศวฯ ไดกอสรางอาคารเรยีนขึ้น
อีกหลัง ออกแบบโดย พระสาโรชรัตนนิมมานก เชนเดียวกัน มี
ลักษณะเปนอาคาร ๓ ชั้น สูง ๒๑ เมตร คลายกับตึก ๑ อาคาร
เรียนหลังที่ ๒ ของคณะวิศวฯ แลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๘๔
 ตึก ๑ และตึก ๒ มีลักษณะเปนอาคารคูแฝด ความแตกตาง
ของอาคารทั้งสองหลังอยูที่แนวปูนกออิฐ โดยท่ีตึก ๑ มีแนวปูน    
กออิฐแบบนูนออก สวนตึก ๒ มแีนวปนูกออิฐแบบเวาเขา เน่ืองจาก
ลักษณะของตึก ๑ ของคณะวิศวฯ มองดูคลายปราสาทหลังใหญ     
สีของผนังดานนอกมีสีแดงดูเดนสงานาเกรงขาม จึงเรียกกันวา 
“ปราสาทแดง”
 ในชวงท่ีผมยังเรียนอยู รุนพ่ีมกีตกิาหามมิใหนองใหมเดินผาน
หนาตึก ๑ เนื่องจากเปนหองพักอาจารย เปนที่เรียนของรุนพี่ป ๔ 
เปนทางเขาออกของผูหลักผูใหญ นองใหมยังไมคอยรูจักใคร       
อาจกระทําการบางอยางที่ไมเหมาะสม
 ณ เวลานั้น มีมหาวิทยาลัยของรัฐเพียง ๔ แหงที่เปดสอน    
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวฯ จุฬาฯ ในฐานะที่เปนคณะที่   
เกาแกที่สุด จึงเชิญวิศวฯ จากอีก ๓ สถาบัน มาแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสามัคคี ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ผมพบวาคณะ    
วศิวฯ ทัง้ ๔ แหง ใชสเีลือดหมูเปนสีประจําคณะ จงึไดเลาเรือ่งของ
การใชสีเลือดหมูเปนสีประจําคณะวิศวฯ ทุกสถาบันใหคุณครูเอื้อ 
ทราบดวย

ปราสาท
เลือดหมู
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 หลังจากที่เลาประวัติคณะวิศวฯ และกิจกรรมตาง ๆ ใหคุณครูเอื้อไดรับทราบแลว ตอมาทานก็แจงใหเราทราบวา ทาน   
แตงเพลงให ๒ เพลง คือ ปราสาทแดง กับ แรงเลือดหมู ประพันธคํารองโดย ธาตรี ทํานองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน และ       
ขับรองโดยคณะสุนทราภรณ แนนอนเพลงปราสาทแดงยอมบงบอกถึงความเปนวิศวฯ จุฬาฯ โดยเฉพาะ และคุณครูเอื้อ         
ทานขับรองดวยตัวทานเองเลย สวนเพลงแรงเลือดหมู ที่พวกเราตั้งใจใหเปนเพลงกลาง ๆ ไมมีชื่อสถาบันใด ๆ แตบงบอกถึง
ความเปนวศิวฯ จะเห็นไดวาในปจจบุนัคณะวศิวฯ เกอืบทุกสถาบนัทีใ่ชสเีลอืดหมูเปนสปีระจําคณะ ไดนาํเพลง “แรงเลอืดหม”ู 
ไปรองเปนเพลงเชียรประจําคณะ ทั้ง ๆ ที่อาจไมรูความเปนมาดวยซํ้าไป

แผนเสียง “ปราสาทแดง”  แผนเสียง “แรงเลือดหมู”

ปกหนา ปกหลัง

   ๒ เพลงนี้ถือไดวาเปนเพลงระดับคณะ ๒ เพลงแรกของประเทศ และขับรองโดยวงสุนทราภรณ เราทั้ง ๓ คน (ผม พิชิต 
และประเสริฐ) ตกลงใชเงินที่เหลือจากคาพิมพหนังสือนองใหมมาจัดทําแผนเสียง แลวมอบใหคณะกรรมการนิสิตคณะวิศวฯ ป 
๒๕๑๓ จัดจําหนาย แลวนําเงินไปใชจายในการทํากิจกรรมของคณะ ผมจําไมไดวาจําหนายในราคาแผนละเทาไร ทุกแผนมี  
ลายเซ็นของคุณครูเอ้ือ ทั้ง ๒ หนา นอกจากนั้นผมไดจัดพิมพโนตเพลงพรอมคอรดแนบไวในซองแผนเสียงดวย โดยไดรับ      
ความกรุณาจากคุณธาดา พงศพิพัฒน (วศ.๒๕๑๐) ซองบรรจุแผนเสียงพิมพดวยกระดาษอารตอยางหนา ดานหนาเปนภาพ
ตึก ๑ คณะวิศวฯ ที่เรียกกันวา “ปราสาทแดง” บนพื้นสีชมพู สวนปกหลังเปนเนื้อเพลงทั้ง ๒ เพลง พรอมสัญลักษณคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
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“ปราสาทแดง”
ยังมีปราสาทสีแดง ดังศิลาแลง
งดงามเดนแซงแหลงเมืองชมพู

อัศวินอัศวินีชวนดู จิตใจนั้นรวมกันเชิดชูพระภูธเรศจุฬา
วิษณุเทพเทวัญ ดังบิดรอันทุกคนผูกพันธมั่นในวิญญา
ตางเคารพ ตางซบใจบูชา เทพองคนี้ใหเราเกิดมา 

รักงานทางชางกวางไกล
เปนอาจารยเปนพอ

พวกเราจึงรวมรวมกอพอเดียวกันในใจ
คุณความดีปองใฝ เลือดหมูคือสีผูกใจ ไวศักดิ์ศรีคงมั่น

ผองชาวปราสาทสีแดง
โลหิตรินแรงสายธารแหงใจแบงไปเทียมทัน

อาบพี่นองรวมสีเมืองเดียวกัน ดวยปวงเราจิตใจผูกพันธ 
มิคลายรักมั่นจุฬา

 จากการสืบคนขอมูลดวยคํา “ปราสาทแดง” “แรงเลือดหมู” 
ทัง้ท่ีเปน Text และ Video จงึทราบวา เนือ้เพลงทีโ่พสลงในเวบ็ตาง ๆ  
ไดเพ้ียนไปจากตนฉบับพอสมควรทีเดียว เพ่ือเปนแหลงอางอิงท่ี        
ถูกตอง ขอนําเนื้อเพลงทั้ง ๒ เพลง ลงไวดังนี้

“แรงเลือดหมู”
พวกเรานองพี่ พากพูมฤดี รักกันที่สีเดียว

พี่ปองนองเกี่ยว เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ
อยูเหนือหรือใต เจอะกันทิศใด รักกันไดนิรันดร
เลือดหมูหรือนั่น ออเลือดเดียวกันพบกันก็ปลื้มใจ

ถึงทางจะตางก็ดี แตมีเลือดหมูเปนสีหทัย
รวมสีรวมใจทั่วไป จะอยูถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน

พวกเราไวชื่อ หยิ่งในฝมือ รักในชื่อสําคัญ
เลือดหมูหรือนั่น มิตองรําพันรูกันวาพวกใด
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