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สับสนอยูในใจใครชวยได 
ไดเรยีนรูแตไมรูกูหนักใจ 

อนาคตเปนอยางไรใครตอบที 
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 เอกสารงานวจัิยประกอบการบรรยายตามแผนงานบูรณาการยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) 

ดานสังคม คนไทยในยุค 4.0 วันอาทติยที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30–16.30 น. ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวลิด กรุงเทพมหานคร 
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คําปรารภ 

 บทความวิชาการขนาดยาวนี้มีท่ีมาจากการประชุมวิชาการกลุมเล็กๆ ท่ี
ศาสตราจารย ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด ไดจัดขึ้น ณ โรงแรมแหงหนึ่ง เพื่อสนทนา

กันเก่ียวกับโครงการวจัิยเรื่อง “คนไทยกับสังคมยุค 4.0” และตองการมองเรื่องนี้
จากประเด็นรอบดาน ผูเขยีนไดรับรูวา ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระ ผูรอบ
รูเรื่องการศกึษาไทยและผูเขียน จะเขามาเปนผูรวมสนทนาหรือเขียนงานประเภท
กระตุนใหเกิดปฏิกิรยิาแกนักวชิาการรุนใหม ซ่ึงลวนแตเปนคนเกงท่ีศาสตราจารย
ม่ิงสรรพ ขาวสะอาดทานไปชักชวนมาทํางานให งานเขียนท่ีหากตองเขียนตามท่ี
ผูเขียนเขาใจจะออกมาทํานอง think paper ท่ีสั้นๆ พอประมาณ ทานอาจารย

เจตนาบอกวาตดิภารกิจอยางอื่นมากแลวไมมีเวลาเขียนใหได และตองไปทํางาน
วิจัยท่ีตางประเทศ ผูเขียนแสดงความกังวลวา ไมสามารถแทนท่ีทานอาจารย
เจตนาไดเพราะไมมีบารมีทางวชิาการพอ แตทานหัวหนาโครงการยนืยันใหผูเขยีน
ทําหนาท่ีแทนดวยเห็นวาเปนนักประวัตศิาสตร และนักประวัติศาสตรตองเช่ือมโยง
อดตีกับปจจุบัน แมผูเขยีนเสนอวาคนท่ีควรทํางานเรื่องนี้ ควรเปนนักวชิาการดาน
การศกึษา แตมีการสนทนากันวา แมลงวันยอมไมตอมแมลงวัน ผูเขยีนยังออกตัว

ดวยวา งานวิจัยสวนตัวเรื่องอื่นก็ทําใหแทบไมมีเวลาอยูแลว เพียงแตเคยมี
ประสบการณเขาไปทํางานเปนท่ีปรกึษาหรอืเขยีนงานใหกับสพฐ. บาง และไดเห็น
ปญหาท่ีมีอยูจริงมากมาย ซ่ึงถาเอามาพูดท้ังหมดก็ตองหมางใจกัน อีกประการ
หนึ่ง ผูเขยีนไมเคยไดศกึษาเอกสารตนฉบับมากมายนัก แตยังโชคดท่ีีไดสําเนางาน
ของศาสตราจารยรอง ศยามานนท เรื่อง ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ มาพลิกดู
ไดพบเอกสารตนฉบับจํานวนมากซ่ึงทานรวบรวมไว จึงทําใหเบาใจและชวยให

เขยีนงานนี้ได 

 จากความตัง้ใจเดมิท่ีจะเสนอ think paper สัน้ๆ เพื่อใหเปนประเด็นอภิปราย
กัน ตนรางท่ีเขยีนขึ้นเพื่อเสนอตอท่ีประชุมท่ีจัดขึ้น ณ งานมหกรรมวิชาการของวช. 
เดอืนสงิหาคม 2563 ไดกลายเปนบทความขนาดยาวพอสมควร การหาขอมูลเปน



 8 

เรื่องท่ีคอนขางยากเพราะกระจัดกระจาย บางครั้งตองใชวิธีสัมภาษณผูรูเรื่องด ี
แตทานเหลานัน้มักไมตองการเผยตัวตน กระนัน้ก็ตาม การวพิากษเปนเรื่องท่ียาก
กวาเพราะทราบดีวา จะตองพบกับปฏิกิริยาท่ีหลากหลาย ผูเขียนไดพยายามให

ภาพรวมและผลกระทบ โดยพยายามเขาใจระบบการศกึษาในปจจุบันผานภูมิหลัง
ทางประวัตศิาสตร ซ่ึงเปนผลมาจากการทัศนะของนักประวัติศาสตรคนหนึ่ง อาจมี
ท่ีผิดพลาดบาง จงึตองขออภัยลวงหนามา ณ ท่ีนี้ 

 ผูเขยีนใครขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสะอาดท่ีเมตตาให
โอกาสทํางานเรื่องนี้ แมวาไมไดออกมาอยางคาดหวัง ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร. 
เจตนา นาควัชระท่ีเลาเรื่องการศกึษาไทยท่ีไดประสบมาจรงิในชวงชีวติทาน ดร. เตช 

บุนนาคซ่ึงไดใหขอมูลท่ีผูเขยีนไมเคยทราบมากอน ขอขอบคุณผูใหขอมูลทานอื่น คือ 
รองศาสตราจารย ดร. ศุภการ สิริไพศาล และอาจารยระวิวรรณ ภาคพรต อดีต
ขาราชการ สพฐ. อาจารยสุนทร พรหมรัตนพงศ อดีตผูอํานวยการศูนยเท็คโนโลยี
ทางการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังผูใหขอมูลอีกหลายทานสําหรับขอมูล
เชิงลกึ แตไมประสงคใหเอยนาม  

 ทายสุด ผูเขียนขอย้ําวา ผลงานก่ึงวิชาการนี้เปนการสะทอนทัศนะสวนตัว 

ซ่ึงคงมีผูไมเห็นดวยจํานวนมาก และคงมีขอผิดพลาดอยูมาก ผูเขยีนขอรับผิดชอบ
ขอบกพรองและขออภัยมาลวงหนา ณ โอกาสนี้ 
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ยอนคดิพนิจิปรัชญ รัฐ-ราษฎรกับการศกึษาไทย: 
การเขาสูสังคมยุค AI+Robotics 

 

ตอนท่ี 1 

1 ความนํา 

 การศกึษาเปนรากฐานสําคัญของความเจริญของมนุษยมาตั้งแตอดีตกาล 
และเปนกลไกท่ีชวยใหมนุษยสรางสมความรูและถายทอดประสบการณดานตางๆ 
จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ท้ังในดานท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น 
การศกึษาจงึเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องระบบการสรางองคความรูใหม การถายทอด

ความรู และการนําสิ่งท่ีไดจากการเรยีนรูไปใชประโยชน ผลกระทบจากการศึกษา
และพัฒนาการดานภูมิปญญาของมนุษยทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนไป ในทํานอง
กลับกัน สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปอันเปนผลมาจากความกาวหนาของระบบ
การศึกษา ไดมีสวนทําใหคนในสังคมมีความคาดหวังจากการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของยุคสมัยดวย ในเวลาเดียวกัน การจัดการศึกษาเปน
เรื่องซับซอนกวาท่ีคิดและเก่ียวของกับคําถามหลายคําถาม เชน ใครรับผิดชอบให

การศึกษา (บาน สํานัก วัด และรัฐ) การศึกษาเพื่อใครและเพื่อจุดประสงคใด 
ระบบการศกึษาเปนอยางไร (ในแตละชวงเวลา) เนื้อหาของการศึกษาคืออะไร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาเปนอยางไร 

 การศึกษาเปนรากฐานของความเจริญในทุกดานของสังคม ไมวาดาน
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร หรอืเท็คโนโลยี สังคมไทยรวมสมัย
กําลังเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและวัตถุนิยม 

ผลกระทบของการปฏิวัติดานเท็คโนโลยีการสื่อสาร ปญญาประดิษฐ และหุนยนตร 
ทําใหชีวติมนุษยสะดวกสบายขึ้น และทําใหนักการศึกษาและชนช้ันปกครองตาง
อภปิรายกันอยางกวางขวางวา จะตองปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อเตรียมคน
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ไทยเขาสูยุค 4.0 อยางไร เพื่อใหคนรุนใหมอยูไดในสังคมขางหนา และการจัดการ
เรยีนการสอนควรเปนไปในลักษณะใดเพื่อใหประเทศไทยแขงขันกับนานาประเทศ
ได อยางไรก็ตาม ไดมีคําถามในทางมนุษยศาสตรวา การปฏิวัติทางดานเท็คโนโลยี

การสื่อสารและดจิทัิลไดนําพาสังคมไปในทางใด และสงผลกระทบตอแนวคิดดาน
การศึกษาอยางไร  สิ่งซ่ึงเปนท่ีประจักษกันดีในดานการศึกษาและเศรษฐกิจคือ 
การศึกษาในสาขาวิชาปรัชญา วิชาหลักท่ีเปนรากฐานของภูมิปญญา และ
จรยิธรรม ไดเสื่อมความนิยมลง ในขณะท่ีสาขาวิชาท่ีสงเสริมกิเลศและความลุม
หลงในวัตถุนิยม เชน การบริหารธุรกิจ การตลาด และการใชสื่อโฆษณาไดรับ
ความนิยมอยางสูง นักเศรษฐศาสตรมองวา GDP เปนดัชนีบงช้ีความสําเร็จของ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตในโลกความเปนจริง การกระตุนใหคนลุมหลงใน
วัตถุนยิมไดนําไปสูภาวะหนี้สนิครัวเรอืนท่ีหนักหนวงขึ้น และขัดแยงกับคําสอนของ
พุทธศาสนา ท่ีตองการใหคนถือแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักการทางสาย
กลาง  

 วกิฤตกิารศกึษาทําใหเกิดคําถามเก่ียวกับบทบาทและความสําเร็จของระบบ
การศกึษาไทยในปจจุบัน ปญหาเรื่องการขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาท่ีแก

กันไมตก เปนสวนหนึ่งของปญหาดานวัฒนธรรม และความลมเหลวของระบบ
การศีกษาไทยท่ีไมอาจปลูกฝงการคิดอยางเปนเหตุเปนผล หรือไสยพาณิชยซ่ึง
สะทอนความลมเหลวของคนไทยในการแยกเรื่องความศรัทธาจากความงมงาย ใน
ท่ีนี้วัตถุนยิมสมัยใหมจงึถักรอยเขากับไสยนยิมท่ีใชวาจะมีขอบเขตอยูเฉพาะคนช้ัน
ลาง หากแตรวมถึงชนช้ันกลางไปถึงชนช้ันสูง ประเด็นสุดทาย ซ่ึงไมจําเปนตอง
สําคัญนอยท่ีสุด คอื การศกึษามีสวนไดมากนอยเพยีงใดในการจรรโลงระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ท้ังนี้โดยปราศจากการครอบงําทางวัฒนธรรมไมวา
ทางตรงหรือทางออม เพราะสังคมใดก็ตามจะเจริญทางปญญาก็เพราะการ
ปลูกฝงใหคนคิดแตกตาง เพราะการศึกษาท่ีสงเสริมใหคนคิดแตกตางทําใหเกิด
ความสรางสรรค และความคิดสรางสรรคนําไปสูนวัตกรรม 
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 เวลาท่ีเขยีนงานก่ึงวชิาการเรื่องนี้ ตรงกับชวงเวลาแหงการลุกฮือ (หากใชคํา
นี้ได) ของนักศกึษาและนักเรยีนชุมนุมตอตานทางการเมืองและเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปการศกึษาไทยในทุกดาน สาระของการลุกฮือของคนรุนใหมในสังคมดิจิทัล

เปรียบเสมือนการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางยอยๆ เพราะไมใชเปนปฏิกิริยาตอตาน
รัฐบาลในการบรหิารรัฐกิจ หากยังเปนการตอตานการกดขี่ทางความคิดและการ
ครอบงําทางวัฒนธรรม ปฏิกรยิาของคนรุนใหมไมใชเปนผลของระบบการศึกษาท่ี
ด ีแตเปนผลมาจากความลมเหลวของระบบการศกึษาท่ีทําใหคนรุนใหมหาความรู
ท่ีไมจํากัดจากระบบสื่อสังคม (social media) สมัยใหม  

 บทความขนาดยาวนี้ไมไดตัง้ใจใหเปนวิชาการจัดๆ แตมีจุดมุงหมายใหเปน

เครื่องสะทอนทัศนะของนักประวัติศาสตรคนหนึ่งท่ีมีตอการศึกษาไทย (ซ่ึงนัก
ประวตศิาสตรทานอื่นอาจไมเห็นดวย) ประเด็นหลักของผูเขียนวา ตองการเสนอ
ภาพรวมของการศกึษาสยามตัง้แตอดตีมาถึงปจจุบัน ท้ังนี้โดยมีสมมุติฐานวา การ
รับรูความเปนมาของการศกึษาในสังคมสยาม ยอมชวยใหเขาใจปญหาการศึกษา
ไทยในปจจุบันไดดขีึ้น   

1.1 ความสําคัญของเรื่องที่วจิัย  

คนไทยในสังคมรวมสมัยดูเหมือนจะมีความรูสึกรวมกันวา ประเทศไทย
กําลังอยูในชวงเวลาวิกฤต ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ กระบวนการ
ยุตธิรรม การศกึษา สถาบันสงฆ สังคมและวัฒนธรรม สวนนักวิชาการและรัฐบาล
ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาตางไดพูดถึงการปฏิรูป ในดานตางๆ แตผลของการ
ปฏิรูป (ถามี) ก็ไมไดทําใหวิกฤตศรัทธานั้นหมดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การศกึษา สําหรับรัฐบาลเสี้ยวประชาธปิไตยชุดปจจุบันไดวางนโยบาย 20 ปเพื่อ

เตรียมคนไทยเขาสู “ยุค 4.0” คนจํานวนมากคงเห็นวา แคคิดก็ผิดแลว เพราะ
สังคมไทยไดรับผลกระทบจากความกาวหนาของเท็คโนโลยีการสื่อสารและเขาสู
ยุค 4.0 เรียบรอยไปแลว เม่ือไมก่ีปมานี้ รัฐบาลไดเปดประมูลคลื่นสัญญาณ
อินเทอรเน็ต 4G สําหรับโทรทัศนดิจิทัล เพียงไมนานบรรดาผูประกอบการก็ขอ
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ยกเลิกกิจการกันหมด เม่ือไมก่ีเดือนมานี้ กสทช. ก็เปดประมูลคลื่นสัญญาน
อินเทอรเน็ตความเร็วระดับ 5G เรียบรอยไปแลว การเขามาของยุคดิจิทัลและ
ปญญาประดษิฐสงผลดีตอสังคมไทยโดยรวม หาใชสิ่งท่ีตองกังวลไม ขอเท็จจริง

แลว นับแตอดีตมามนุษยชาติมีศักยภาพในการปรับตัวใหเขากับเท็คโนโลยีท่ีเขา
มาใหมเสมอ  

เวลาท่ีพูดถึงวกิฤตการเมือง เศรษฐกิจ กระบวนการยุตธิรรม และดานอื่นๆ 
เราตองเขาใจตรงกันกอนวา “วกิฤต” ในท่ีนี้ไมใชเรื่องผลกระทบของ “ยุค 4.0” ซ่ึง
เกิดจากพัฒนาการดานภูมิปญญาของมนุษย แตเปนเรื่องของ “วิกฤตศรัทธา” 
หรอืการขาดความเช่ือม่ันของสังคมตอแนวคิดเชิงปรัชญา ทิศทาง แนวทางปฏิบัต ิ

และความโปรงใสของรัฐบาลในการแกปญหาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญอยู สิ่งท่ีคน
ไทยท่ัวไปกังขามีมากประการ เชน หลังผานหลายระลอกของการปฏิรูปการศกึษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังพ.ศ. 2521 มาจนถึง 2562 ทําไมคนไทยจงึยังคงขาดความ
เช่ือม่ันในระบบการจัดการ และคุณภาพการศึกษาไทย ท้ังท่ีรัฐบาลไดทุมเท
งบประมาณจํานวนมากในระดับตนๆ เม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน เราใช
งบประมาณเปนสองเทาของเวยีดนาม แตในเวทีการแขงขันระดับโลก เชน เกณฑ

การทดสอบของ PISA ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน นักเรียน
นักศึกษาไทย อยูในระดับต่ํากวาความคาดหวัง แมแตในการทดสอบมาตรฐาน
ความรู ONET ในปท่ีผานมาของรัฐมนตรีกระทรวง ศึกษาธิการเม่ือวันท่ี 27 
มีนาคม 2563 ก็คือ “รมว.ศึกษาธิการจอรื้อระบบการวัด”ประเมินผลนักเรียน 
หลังเห็นคะแนนสอบโอเน็ตป.6 และ ม.6 ตํ่าทุกวชิาเม่ือเทียบกับป 61 เตือน หนวย
งานเท่ีเก่ียวของรวมพลกิโฉมการศึกษา” (รายงานจากหนังสือพิมพเดลินิวส) คํา

แถลงยอมรับความถดถอยของมาตรฐานความรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมทําใหเกิดขอกังขาในการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีมาตอเนื่องท่ีเกิดจาก
แนวคิดของนักการศกึษาไทย 
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27 มีนาคม 2563 

"ครูตัน้" หวงผลสอบโอเน็ตป.6และม.6 ตํ่ากวาป 61 

รมว.ศกึษาธกิารจอรื้อระบบการวัดประเมินผลนักเรียน หลังเห็นคะแนนสอบ

โอเน็ตป.6 และ ม.6 ตํ่าทุกวิชาเม่ือเทียบกับป 61 เตือน หนวยงานท่ีเก่ียว    
ของรวมพลกิโฉมการศกึษาไทย ศุกรท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.46 น. 

เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. ผ ูสื่อขาวรายงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ
(สทศ.) ไดสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 
ระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ระดับมัธยมศกึษาปท่ี 3 และระดับมัธยมศกึษา
ปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ป.6 วิชา

ภาษาไทยผ ูเขา สอบ จํานวน 692,721 คน มีคะแนนเฉลี่ยอย ูท่ี 49.07 
ภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 692,708 คน มีคะแนนเฉลี่ยอย ูท่ี 34.42 วิชา
คณิตศาสตร ผ ูเขาสอบ 692,673คน มีคะแนนเฉลี่ยอย ูท่ี 32.90 และวิชา
วทิยาศาสตร ผูเขาสอบ 692,705 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.55 คะแนนโอเน็ต
ระดับม.3 วชิาภาษาไทย ผูเขาสอบ 665,638 คน มีคะแนนเฉลี่ย 55,14 วิชา
ภาษาอังกฤษ ผ ูเขาสอบจํานวน 665,310 คน มีคะแนนเฉลี่ย 33.25 วิชา

คณิตศาสตร ผูเขาสอบจํานวน 665,495 มีคะแนนเฉลี่ย 26.73 และวิชา
ภาษาวทิยาศาสตร ผ ูเขา สอบ 665,230 คน มีคะแนนเฉลี่ย 30.07 คะแนน
โอเน็ตระดับม.6 วิชาภาษาไทย ผูเขาสอบจํานวน 362,944 คน มีคะแนน
เฉลี่ย 42.21 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผ ูเขาสอบ จํานวน 
363,601 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.70 วิชาภาษาอังกฤษ ผูเขาสอบจํานวน 
363,678 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.20 วิชาคณิตศาสตรผ ูเขาสอบ 363,752 

คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.41 และวชิาวทิยาศาสตร ผูเขา  สอบ 363,095 คน มี
คะแนนเฉลี่ย 29.20             

ผ ูสื่อขาวรายงานอกีวา ท้ังนี้ในสวนของคาคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตในปการศึกษา 
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2562 ระดับป. 6 วชิาภาษาไทย วชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยา
ศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาปการศกึษา 2561 และคะแนนโอเน็ตระดับ ม. 
3 มีวชิาภาษาอังกฤษ  คณติศาสตรและวทิยาศาสตร  มีคาคะแนนเฉลี่ยโอ

เน็ต ตํ่าวาปการศึกษา 2561 แตในวิชาภาษาไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้น ขณะท่ี
คะแนนโอเน็ตของม.6 ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วทิยาศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตตํ่ากวาปการศกึษา2561 เชนกัน 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กลาวถึงผลคะแนนการสอบ
โอเน็ตของนักเรยีนปการศกึษา 2562 วา  ตนไดเห็นขอมูลคะแนนการสอบ
โอเน็ตของปการศึกษา 2562 แลว ซ่ึงยอมรับวาเปนเรื่องท่ีกังวล เพราะ

คะแนนการสอบโอเน็ตของเด็กป.6 และม.6 มีคะแนนคาเฉลี่ยของทุกวิชา
ตํ่ากวาปการศกึษา 2561 ดังนัน้กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) จะเพิกเฉยและ
ไมแกไขในเรื่องนี้เลยไมไดอยางเด็ดขาด แตขณะเดียวกันก็ถือวาสะทอน 
ความจรงิบางอยางในเรื่องคุณภาพการศกึษา รมว.ศึกษาธิการกลาวตอไป  
วา ท้ังนี้ตนคิดวา ถึงเวลาแลวท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของจะรวมกันพลิกโฉม
การศึกษาไทย เพราะท่ีผานมาไมว านโยบายตางๆ ดานการศึกษาท่ี

ดําเนนิการมายังทําไดไมดีเทาท่ีควร ดังนัน้ตนขอนําธงท่ีจะปฎิรูปการศึกษา
รื้อระบบตางๆ ท่ีจะนําไปส ูการวัดและประเมินผลเด็กท้ังหมด แตจะดวย
วิธีการไหน และใชรูปแบบใด  จะตองหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกอน 
เพื่อใหการวัดและประเมินผลของนักเรียนมีความเหมาะสมและไมสราง
ภาระใหแกนักเรยีนและผูปกครอง เชน เราตองการวัดทักษะอะไรในตัวเด็ก 
บาง เปนตน เพราะอนาคตเราตองการสรางความเปนทางการศกึษา 

อกีท้ังหลักสูตรการเรยีนการสอนกําลังจะปรับใหมเปนการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะแลว ดังนัน้การวัดและประเมินผลก็จะตองปรับลอตามไปดวย 

ผูท่ีตดิตามขาวการศกึษาของไทยยอมไดยินไดฟงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
มาหลายชวงเวลา แตคนท่ัวไปกลับมองการศึกษาไทยวาไดเสื่อมทรุดลง วิกฤต
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ศรัทธาเปนเรื่องของความเช่ือม่ัน และในระดับหนึ่งเปนเรื่องท่ีหลายคนกลาววาเปน
เรื่องของความรูสกึ แตความจรงิก็คอื วกิฤตเหลานี้เกิดจากปญหาท่ีมองเห็นอยาง
เปนรูปธรรมเกือบรอบดาน นับแตระดับประถมศกึษาไปถึงอุดมศึกษา มีการบนกัน

มากวา นอกจากในบางกรณท่ีีเปนขอยกเวน คนรุนใหมมักเขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ 
และเขยีนเชิงพรรรณนาไมได ทักษะพื้นฐานท่ีควรมีอยูก็หายไป เชน เลขคิดในใจ 
การอานจับในความและยอความ (précis) การคิดเชิงวิเคราะหและความคิด
สรางสรรค เราไดยนิกันมาจนรูสกึเฝอเรื่องการศกึษาเชิงพาณิชย การขายปริญญา
บัตรผาน “หลักสูตรพเิศษ” ท่ีสถาบันตางๆ เปดสอนอยางผิดกฎหมาย ในเรื่องการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใหการศกึษามีบทบาทในการสรางนวัตกรรม 

ตองการสรางสิ่งท่ีเรียกวา แบรนดไทยแลนด เพื่อใหประเทศไทย “ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
และม่ันคง” แตสิ่งท่ีวัดความสําเร็จของระบบอุดมศึกษาไทย เชน สถานภาพของ
มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับโลกบงช้ีวา สถาบันอุดม ศึกษาของเรายัง
หางไกลจากการเปนมหาช้ันนําของโลก ในการประเมินลาสุดของ QS World 
University Rankings® 2021 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับท่ี 208  สิ่งท่ี
เปนรากฐานของความสําเร็จ คอื การจัดการเรยีนการสอน การวจัิยและการสราง

นักวจัิย ในเวลานี้ เรายอมทราบกันดวีา ระบบการวิจัยของไทยและมหาวิทยาลัย
กําลังชะงัก ปนปวน ไรทิศทาง ขาดผูนําทางปญญาและขาดนักปฏิบัตท่ีิเกง  

เทาท่ีผานมา รัฐบาลและนักการศึกษาท่ีตองการเกาะกระแสนักการเมือง 
พอใจท่ีจะพูดถึงสิ่งท่ีเปนรูปธรรมดานเดยีว เชน การวิจัยเชิงพาณิชยและนวัตกรรม 
การใหความสําคัญแกวิทยาศาสตร เท็คโนโลยี เศรษฐศาสตร คณิตศาสตร 
(STEM) สายเดียว ท้ังนี้โดยลืมความเปนมนุษย คือ A (Arts) ซ่ึงเม่ือรวมแลวควร

เปน STEAM เม่ือกลาวถึงประเด็นนี้ หลายคนลมืไปวา สิ่งท่ีจรรโลงประเทศไทยไว
คอื มรดกวัฒนธรรม ซ่ึงแปรรูปเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมไมวาจะแตะตองได
หรือแตะตองไมได หากแตสัมผัสไดดวยความรูสึกและสุนทรียรส รายไดอยาง
มหาศาลดานการทอง เ ท่ียวมาจากทรัพยากรวัฒนธรรมเชน เดียว กับ
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ทรัพยากรธรรมชาติ แตการสงเสริมงานวิจัยเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากร
วัฒนธรรมกลับมีนอย หรอืถามีก็ขาดคุณภาพท่ีพงึประสงค  

วิกฤตการศึกษามาจากการท่ีสังคมขาดความเช่ือม่ันในประเด็นตอไปนี้คือ 

การเขาสูอาชีพ คุณภาพ และแนวทางการพัฒนาครูอาจารย มาตรฐานการศกึษา 
และการจัดการศึกษาท่ีตรงความคาดหวังของสังคม การปฏิรูปการศึกษาเทาท่ี
ผานมาประสบความลมเหลวเกือบสิ้นเชิง หากจะไมกลาววาโดยสิ้นเชิง เพราะ
ความลมเหลวของระบบการศึกษาไดสงผลกระทบตอสังคมไทยอยางใหญหลวง 
สังเกตไดจากกิจกรรมท่ียิ่งใหญท่ีสุดของคนไทย คอื การฟงตัวเลขท่ีออกในวันออก
สลากกินแบงรัฐบาล สวนจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพและในกลุมคนช้ัน

นํา (โดยเฉพาะนักการเมือง) ไดกลายเปนอดีตไปแลว สําหรับชาวบานรานตลาด
แลว นโยบายของรัฐไดทําใหตองยอมรับการขาดดุลยภาพดานการศึกษา และ
ความเหลื่อมล้ําท่ีอยูบนพื้นฐานของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือเดือน
กุมภาพันธท่ีผานมา (2563) มีนักเรียนสมัครสอบเขาเรียนตอท่ีโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาจํานวนกวา 10,000 คน กรณีนี้สวนหนึ่งเปนเรื่องคานิยมสังคม แตก็
เปนเครื่องบงช้ีวา การปฏิรูปการศกึษาไมไดทําใหโรงเรยีนมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

และการท่ีโรงเรียนมีหลายสังกัด อันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาไมไดเปนหลักประกันวามาตรฐานของโรงเรียนท่ีขึ้นกับหนวยงาน เชน 
กรุงเทพมหานคร หรอืองคการบรหิารสวนตําบลจะดีขึ้น การขาดความเช่ือม่ันใน
การจัดการศึกษาของรัฐเห็นไดชัดจากการท่ีผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอใจสง
ลูกหลานเขาเรยีนในโรงเรยีนนานาชาตท้ัิงท่ีคาเลาเรยีนแพงมาก 

ในระดับอุดมศกึษา การปฏิรูปการศกึษาทําใหเกิดปนปวนไปท้ังระบบอยาง

ไมเคยมีมากอน สภาการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงเม่ือแรกตั้งมีบทบาทเปนหนวยงาน
กลางทํางานวิจัยดานการศึกษา เพื่อเช่ือมโยงและกําหนดทิศทางการศึกษาของ
ชาติไดบทหมดบทบาทไป หนวยงานตั้งใหมเชน สมศ. และสทศ. นอกจากสราง
ความทุกขอยางมหันตตอครูอาจารยดวยสารพัดแบบประเมินแลว ยังไมไดชวยให
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มาตรฐานการศึกษาดีขึ้น ในการปฏิรูปแตละครั้ง ผูมีอํานาจคิดถึงแตระบบ
โครงสรางเพื่อจะเอาคนไปลงในตําแหนงตางๆ ท้ังนี้โดยไมคอยมีใครพูดถึงปญหา
เรื่องคุณภาพครู รัฐบาลพลามวาตองเตรยีมคนไทยรุนใหมเขาสูสากลสภาพในยุค 

4.0 และเพื่อการแขงขันในระดับนานาชาติ แตปรากฏวา การสอนภาษาอังกฤษ
กลับลมเหลว นักเรยีนและนักศกึษาไทยไมสามารถสื่อสารดวยภาษาดังกลาวอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ครูไมสามารถสอนวิชา เชน ฟสิกซ เคมี และ
คณิตศาสตรสมัยใหม ท่ี เปนรากฐานของวิทยาศาสตรประยุกต ได  กลุม
มหาวิทยาลัยใหมท่ียกฐานะขึ้นมาจากวิทยาลัยครูและวิทยาลัยเท็คนิค เปนไกท่ี
ตองการไปวายน้ําอยางหงส ทําใหละท้ิงปรัชญาเดมิของผูกอตัง้สถาบันในการท่ีจะ

สรางสถาบันท่ีเช่ียวชาญเรื่องอาชีวศกึษาช้ันสูงและการผลิตครูไป จนสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ 

เรื่องของการวจัิยในระดับอุดมศกึษามีความเก่ียวของกับปญหาสามประการ 
คอื ทุนวจัิย นักวจัิย และผลงานวจัิย รัฐมีนโยบายสงเสรมิมหาวิทยาลัยไทยใหอยู
ในอันดับท่ีสูงขึ้นในเวทีโลก ขอสมมุติฐานเดิม คือ มหาวิทยาลัยไทยขาดทุนวิจัย 
(ซ่ึงก็เปนเรื่องจริง) แตปญหานี้กลับกลายเปนเรื่องรองเม่ือประเทศไทยมีท้ังสภา

วจัิยแหงชาตแิละสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ใหการสนับสนุนเรื่อง
ทุนวิจัยอยู ปญหาใหญกลับไปตกอยูท่ีนักวิจัยหรืออาจารยมหาวิทยาลัยซ่ึงไม
สมัครใจทํางานวิจัยท่ีจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซ่ึงมีจํานวนมากกวาสายวทิยาศาสตร และขอสุดทายผลงานวิจัยก็
ออกต่ํากวามาตรฐานหรอืเปนงานวจัิยท่ีไมกอใหเกิดปญญาหรอืประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ ดังนัน้ ปญหาใหญจงึอยูท่ีอาจารยมหาวทิยาลัยมากกวาสิ่งอื่น คือ 

ขาดทักษะในการทําวิจัย เม่ือราว 15 ปกอน วงการวิชาการพูดถึงเรื่องของความ
เปนเลิศทางวิชาการ และในพ.ศ. 2548 สถาบันคลังสมองไดสนับสนุนโครงการ 
วจัิยเรื่อง “สถานภาพและความสามารถในการแขงขันทางวชิาการดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร” อันเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยชุด “สถานภาพและ
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ความสามารถดานการแขงขันทางวชิาการดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ” ขอสรุปท่ีนาสนใจคือ ในขณะท่ี
มหาวทิยาลัยตางๆ ขาดแคลนอาจารยท่ีจบระดับปรญิญาเอกและไมสูทํางานวจัิย

กัน กลับเกิดปรากฏการณสองประการ คือ การเปลี่ยนสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
มหาวทิยาลัยไทย (ในขณะท่ีจุดประสงคแฝงและแทจรงิกวา คือ การเพิ่มสตางคใน
กระเปาอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร) ปรากฏการณท่ีสอง คือ การ
ขยายตัวของการศึกษาเชิงพาณิชย ซ่ึงเก่ียวของกับการเปดหลักสูตรนานาชาติ
จอมปลอม และหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาโทและเอกนอกเวลาราชการ โดย

การจับมือกันระหวางสถาบันครูเกากับอาจารยเกษียณจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือ 
“ผูรับจางทําไรเลื่อนลอย” หลักสูตรประเภท “จายครบจบแน” ท่ีไรคุณภาพและ
ช่ือแปลกๆ ท่ีกลาวถึงนี้ เปดกันอยูนับรอยโดยสกอ. ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร ยิ่ง
ไปกวานัน้ อดตีผูบรหิารระดับสูงของสกอ. และนักการเมืองมีสวนเขาไปเก่ียวของ 
ดวยใจเปนธรรม นักสังเกตการณจะตเิตยีนเดยีลวา มหาวทิยาลัยท่ียกฐานะขึ้นมา
ใหมและมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงนักการเมืองตั้งขึ้นฟอกเงินเพียงฟากเดียวมิได 

เพราะทายท่ีสุดมหาวิทยาลัยหลักท่ีมีช่ือเสียงหลายแหงตางกระโจนขึ้นรถตูไป
ดวยกัน  

ปรากฏการณใหมในวงการศกึษาไทยในรอบก่ึงทศวรรษท่ีผานมา คือ  ธุรกิจ
การขจัดการศึกษา “โรงเรียนนานาชาติ” สําหรับนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศกึษา ซ่ึงขยายตัวเพราะวกิฤตความเช่ือม่ันในโรงเรยีนรัฐบาลของไทย และ
หลักสูตรพเิศษสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับอุดมศึกาา ซ่ึงเปดสอน

กันเกลื่อนเพราะรัฐบาลสนับสนุนให “วัวปละ” ไปหากินกันเอง อยางไรก็ตาม 
ความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นแกอุดมศกึษาไทย ท้ังระบบการเรียนการสอนและระบบวิจัย
ของประเทศ มาพรอมกับรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีแตงตั้งคนท่ีไมรูเรื่องการศึกษามา
บรหิารจัดการการศกึษาของชาต ิซ่ึงไมผิดไปกวาการเอานักการตลาดแทนท่ีจะเอา
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นักเศรษฐศาสตรมากํากับดูแลการเศรษฐกิจของชาติ การออกมาแถลงนโยบาย
กระทรวงดวยศัพทแสงประหลาดๆ หรูๆ ท่ีตัวรัฐมนตรีเองไมเขาใจและแมแต
นักวชิาการก็ไมเขาใจ ยิ่งนําพาการศกึษาชาตเิขารกชัฎหนักเขาไปอกี    

วิกฤตศรัทธาดานการศึกษาทําใหเกิดคําถามวา นับแตอดีตมาถึงวันนี้ คน
ไทยเคยยึดม่ันปรัชญาการศึกษาอยางไร คําวาปรัชญาในท่ีนี้หมายถึงแนวคิด 
ความเช่ือท่ีเปนรากฐาน และทัศนะของปจเจกบุคคลและของสังคมโดยรวมท่ีมีตอ
บทบาทและคุณคาของการศึกษา เวลาท่ีพูดถึงเรื่องการศึกษา นักวิชาการ
การศกึษามักนกึถึงการจัดการศกึษา หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน โดยลืม
ไปวาการศกึษาของแตละชาตอิยูในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนปจจัยท่ี

ทําใหคนในแตละชาติหรือกลุมวัฒนธรรมตางๆ มองบทบาทของการศึกษา
แตกตางกันไป มีขอนาสังเกตวาประเทศในกลุมวัฒนธรรมขงจื่อ เชน จีน ญี่ปุน 
เกาหล ีเวยีดนาม และสงิคโปรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ PISA ในระดับสูงสุด 
ดังนั้น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลระบบการศึกษาโดยรวมและควรเปน
ประเด็นใหยอนพจิารณา 

1.2 สถานภาพการศกึษาในปจจุบันเกี่ยวกับการศกึษาไทย  

อดตีรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิารทานหนึ่ง (ดร. วชัิย ตันศิร)ิ ได
ปรารภเม่ือสบิกวาปกอนในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแกทานผูหญิงวรุณยุพา สนิท
วงศ ณ อยุธยาวา งานวจัิยดานการศกึษาไทยมีอยูเปนจํานวนมาก แตเปนงานวิจัย
ท่ีขึ้นหิ้ง ซํ้าซาก และลอกเลยีนตะวันตก เกือบจะท้ังหมดเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ
ท่ีมาเรยีกกันในช้ันหลังวา การวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงไมกอประโยชนทางปญญามาก
นัก สภาพการณ ท่ี เปนอยูนับวาสวนทางกับความคาดหวังในบทบาทของ

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี  14 กุมภาพันธ พ.ศ.
2499 ในชวงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีความมุงหวังท่ีจะพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันผลิตบัณฑิตใหความรูความสามารถในวิชาการและ
วชิาชีพช้ันสูง และตอมาในป พ.ศ. 2501 ไดเปลี่ยนช่ือเปน สภาการศึกษาแหงชาต ิ
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ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูซ่ึงเปนประธานสภาการศกึษาแหงชาตดิวย  

เนื่องจากตองทําหนาท่ีเสนอนโยบายดานการศกึษาแกรัฐบาล สภาการศกึษา
แหงชาตคิวรเปนศูนยรวมของนักวชิาการดานการศกึษา ผูซ่ึงเสนอผลงานวจัิยท่ีใช

เปนรากฐาน ในการเช่ือมประสานระบบการศึกษาของไทยอยางเปนระบบ ตั้งแต
การอนุบาลไปถึงอุดมศกึษา แตดูเหมือนในความเปนจริง สภาการศึกษาแหงชาติ
เปนเหยื่อของระบบราชการไทย ซ่ึงมีหลายหนวยงาน หลายเจาภาพ หลาย
วัฒนธรรมองคกร ตางคนตางเดิน มหาวิทยาลัยช้ันนํา หรือแมแตหนวยงานใน
กระทรวงศกึษาธกิารเองก็ไมไดเห็นความสําคัญของสภาการศึกษา เลขาธิการสภา
การศึกษาลําดับตนๆ อาจมีบารมีเปนท่ียอมรับ แมในชวงแรกตําแหนงนี้เปน 

“รางวัล” แกนักการศกึษาผูใหญในชวงตน แตตอมากลายเปนสุสานหรือ “ทัณฑ
กรรม” รองรับขาราชการระดับสูงท่ีถูกโยกยายจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การขาดผูนําท่ีเปนปญญาชนดาน
การศกึษาทําใหนักวิชาการสาขาศึกษาศาสตรอยูในกลุม rote scholar ลอกเลียน
แนวความคิดของตะวันตก โดยไมทราบบรบิทของวัฒนธรรมไทย ในสวนของการ
ปฏิรูปการศึกษา ผูมีอํานาจและนักการเมืองมุงเนนไปท่ีโครงสรางและการเจียด

ตําแหนงท่ีตัง้ขึ้นใหมมากกวาจะพูดถึงคุณภาพของครู 

ในขณะท่ีงานวจัิยเรื่องการศกึษาไทยสวนใหญมุงเนนไปท่ีการจัดการศึกษา
และวิธีการศึกษาซ่ึงเปนการตามกระแส เชน การเอาเด็กเปนศูนยกลาง (child-
centered learning) และ STEM หรอืการสอนใหเด็กรูจักวิเคราะหมากกวาทองจํา
อยางเชน ทองจําบทอาขยาน ความหายนะของการเรยีนภาษาไทย โดยเฉพาะการ
เขียนภาษาไทยใหถูกตอง เปนผลมาจากนักวิชาการสติเฟองท่ีเปลี่ยนระบบการ

สอนใหนักเรยีนจํารูปคํามากกวาสะกดคํา จนถึงปดนี้การลอกเลียนแบบตะวันตกก็
กําลังจะเริ่มตนขึ้นใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ในเม่ือเขามี competency-
base learning เราก็จะตองมีบางในนามของระบบการศึกษาท่ีเรียกวา “ฐาน
สมรรถนะ”  
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ขอท่ีนาสังเกตเก่ียวกับงานวจัิยดานการศกึษา คอื มีงานวิจัยจํานวนมากวา
ดวยเรื่องการจัดการศึกษา การจัดการหลักสูตร การบริหารการศึกษา การ
ทดสอบ การประเมินผลและอื่นๆ เปนจํานวนหลายพันเรื่อง ซ่ึงอาศัยกรอบทฤษฎี

ของตะวันตกโดยไมมีการทาทาย งานวิจัยท่ีมีสาระเชิงปญญากลับไมมี คนท่ีจบ
ปรญิญาเอกมาแลวไมมีทักษะในการวิจัยท่ีรอบดาน ผูเขียนไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม่ือพ.ศ. 2561-2562 ใหดําเนินการ
โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม
เพื่อรับทุนวิจัย แตไมมีผูใดเสนอตัวทํางานวิจัยหัวขอท่ีผูเขียนตั้งไวใหเลย เชน 
ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สกอ . กับหลักสูตรนานาชาติใน

มหาวทิยาลัยไทย พัฒนาการของการอาชีวศึกษาในประเทศไทย หรือ การศึกษา
เปรยีบเทียบการจัดการศกึษาของประเทศไทยกับกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปน
ตน หากแตยังวนเวยีนอยูกับหัวขอประเภททําก็ไดไมทําก็ไดหรอืไมทําก็ไมเสยีหาย
อะไร เนื่องจากทราบคําตอบลวงหนาอยูแลว 

ในรอบหกทศวรรษ (พ.ศ. 2501-2563) ท่ีผานมาหลังจากตัง้สภาการศกึษา
แหงชาติแลว วิกฤตศรัทธาท่ีเกิดแกระบบการศึกษาไทยกลับทวีขึ้น สิ่งท่ีนาวิตก

คอื รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไดปลอยใหคนในสังคมไทยคอยๆ ขาดความเช่ือม่ัน
เพิ่มขึ้นเปนลําดับไดอยางไร ความขัดแยงในแนวคิดและแนวปฏิบัติของคนไทยคือ 
รูปญหาและรูวิธีแกปญหา แตไมกลาแกปญหาหรือไมแกปญหา เพราะการ
แกปญหาจะกระทบกระเทือนไปถึงโครงสรางของระบบการศึกษาและ
ผลประโยชนท่ีผูกพันกับโครงสรางนั้น สวนการแกปญหาดานการศึกษาก็ไมคอย
ไดคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรม นอกจากการเลียนแบบทฤษฎีตะวันตก และ

นักการศกึษาก็แทบจะไมเคยเขาใจศกึษาปจจัยทางวัฒนธรรมเลย ดวยเหตุนี้ เรา
จงึไมเคยพบวานักวชิาการศกึษาไดเขยีนงานวจัิยเก่ียวกับประวัตศิาสตรการศกึษา
ของไทยไว โดยยอนพินิจกลับไปดูพัฒนาการของการศึกษาไทย ท้ังท่ีควรใหท้ัง
ขอมูลและขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการมองไปขางหนา ซ่ึงทําใหทราบจุดออนหรือ
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จุดแข็งของคนไทย             

1.3 โจทยวจิัยหลัก  

ในการเสนอบทความสั้นๆ นี้ ผูเขียนไมไดมีจุดประสงคท่ีจะนําขอมูล

รายละเอยีดมาทวมทับผูอาน ซ่ึงผูสนใจรายละเอยีดเรื่องพัฒนาการของการศึกษา
ไทยในสมัยแรกเริ่มการปฎิรูปการศกึษาในแนวตะวันตก สามารถใชประโยชนจาก
งานวิจัยของนักประวัติศาสตร คือ The Politics of Reform in Thailand: 
Education in the Reign of King Chulalongkorn

2
 ของ David K. Wyatt,  การ

ปฏรูิปการศกึษาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
3
 ของ

วุฒิชัย มูลศลิปและคณะ และ การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบ

การศึกษาตามแบบตะวันตก พ.ศ. 2430-2481
4
 ของศุภการ สิริไพศาล และ

หากตองการขอมูลเอกสารขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาไทยจนถึงพ.ศ. 2495  
ยอมหาไดจากงานรวบรวมของรอง ศยามานนทเรื่อง ประวัติกระทรวง 
ศกึษาธกิาร

5
 นอกจากนี้ ยังมีงานวจัิยอกีสองเรื่องท่ีเก่ียวของกับการศกึษาไทยใน

สมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซ่ึงใหขอสรุปแบบหัวกาวหนาและแบบอนุรักษ
นยิม คอื วารุณ ีโอสถารมณ, การศกึษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475

6
 

(“ การศึกษาแบบใหม ท่ี รัฐจัดการขึ้นนี้ มีโครงสรางการศึกษาท่ีเปนการ

                                                             
2
 The Politics of Reform in Thailand: Education in the Reign of King Chulalongkorn, (New 

Haven, Yale University Press, 1969) 
3
 วุฒิชัย มูลศิลป และคณะ, การปฏิรูปการศึกษาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา     

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546) 
4
 ศุภการ สิรไิพศาล, การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบการศึกษาตามแบบตะวันตก 

พ.ศ. 2430-2481, วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
5
 รอง ศยามานนท, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเปนที่ระลึกเน่ืองใน

โอกาสครบ 60 ปกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2495 
6
 วารุณี โอสถารมณ, การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475, กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ 

ปรญิญาโท สาขาประวติัศาสตร บัณฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย, 2524 
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วางเปาหมายทางการศกึษา เพื่อถายทอดความสํานกึทางชนชาต ิและสรางใหมนี้ 
มีบทบาทในการสรางบุคลากรปอนระบบราชการอยางไดผล ในขณะท่ีนโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐไมไดใหความสนใจตอการศึกษาวิชาชีพเลย ท้ังท่ี

การศึกษาในสายนี้จะมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานของรัฐ) 
และเปรมา สัตยาวุฒิพงศ การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุง
คุณภาพพรอมคุณธรรม

7
 (นอกจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลว ก็

คือเสนาบดีกระทรวงธรรมการท้ังสองทาน ทานแรกคือ เจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตร ี(สนั่น เทพหัสดนิ ณ อยุธยา) มีความเห็นวาควรเรงรัดจัดการศึกษาเพื่อให
โอกาสแกคนสวนใหญไดศกึษาโดยท่ัวกัน และเรงจัดการวชิาชีพเพื่อความอยูดีกิน

ดีของประชาชน และเพิ่มพูนรายไดใหแกประเทศ อีกทานคือ พระวรวงศเธอ
พระองคเจาธานนีวิัต กรมหม่ืนพทิยาลาภพฤฒิยากร ทรงเล็งเห็นวาเม่ือการศึกษา
แพรหลายมากขึ้นในระดับหนึ่งแลว ก็ควรท่ีจะใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของการศกึษามากขึ้น) 

ขอมูลอื่นๆ มาจากพระนพินธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและ
ชีวประวัตขิองบุคคลตางๆ ท่ีผานระบบการศกึษาในแตละชวงเวลา งานตีพิมพจาก

ปาฐกถาของหมอมหลวงปน มาลากุลท่ีสยามสมาคม
8
 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2512 ซ่ึงกลาวถึงการศึกษาของไทยในสมัยท่ีพระองคเจาธานีนิวัติเปน
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ งานเขียนเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: 
บทวิเคราะหเบ้ืองตน” ของเสนห จามริก

9
 ในพ.ศ. 2533 ไดตั้งคําถามและ

วิเคราะหปรัชญา เปาหมาย ความสําเร็จ/ลมเหลวของระบบการศึกษา และ
                                                             
7
 เปรมา สัตยาวุฒพิงศ, การศกึษาในสมัยรัชกาลท่ี 7: ขยายโอกาส มุงคุณภาพพรอมคุณธรรม, 

กรุงเทพฯ: มูลนิธพิระปกเกลา-รําไพพรรณี, 2559 
8
 M.L. Pin Malakul, “Education During the Time When His Highness Prince Dhaninivat Was Minister of 

Public Instruction”, JSS, 63 (2), 1975: 1-19  

9 เสนห จามริก, แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: บทวิเคราะหเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธ,ิ 2537)  
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แนวทางการพัฒนาการศกึษาไทย ซ่ึงอาจแตกตางจากงานศกึษาหลักกอนหนานั้น 
ซ่ึงความสําเร็จของผูปกครองในการนําประเทศสยามเขาสูระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตก งานเขียนสวนใหญเปนงานเยินยอพระเกียรติรัชกาลท่ี 5 และชนช้ันนํา

ไทยในดานพัฒนาการศกึษา แตศุภการ สริไิพศาลไดตัง้ขอสังเกตท่ีนาสนใจวา  

ผลมาจากการปฏิรูประบบการศกึษาขึ้นใหมท้ังหมดในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ี
มีการนําแบบแผนการศึกษาตามแบบตะวันตกมาใชกับสังคมไทย [คือ]
การศกึษาจงึไดถูกจัดทําใหเปนระบบขึ้นมาโดยมีรัฐเปนผูดําเนินการ เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของชนช้ันปกครองท่ีมุงหวังจะใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการปกครองและการผลิตคนเขารับราชการ รวมท้ังยัง

มุงใหการศึกษาเปนสิ่งชวยเลื่อนฐานะของกลุมคนในสังคม ในขณะท่ี
สมัยรัชกาลท่ี 6 ถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การศึกษา
ไดถูกใชเพื่อการปกครองแบบชาตินิยม จากขอมูลการวิจัยสรุปไดวา
ตลอดระยะ 50 ป จาก พ.ศ. 2430 ถึง พ.ศ. 2481 การจัดการศึกษาของ
ไทยมิไดเปนไปตามปรัชญาการศกึษาตามแบบตะวันตก ท่ีควรจะมุงเนน
สิทธิความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สงผลใหการ

พัฒนาปรับเปลี่ยนสังคมไปสูความทันสมัย จํากัดเฉพาะอยูในกลุมชนช้ัน
ปกครองในกรุงเทพเทานัน้ สวนในระดับสามัญชนท่ัวไปอาจกลาวไดวา 
ไมสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไมวาในทางนามธรรมหรือ
รูปธรรม  

ขอสังเกตขางตนเปนผลสรุปของการวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร ท่ี
แสดงถึงทิศทางและจุดประสงคของการปฏิรูปการศกึษาท่ีเริ่มตนมาแตอดีต และ

ความสบืเนื่องท่ีมีมาถึงปจจุบัน ประเด็นหลักของการทบทวนคอื ในทางวัฒนธรรม
และสังคม การศึกษาไทยอยูบนรากฐานของอะไร มีประเด็นหลักของการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับแนวคิด
เก่ียวกับการจัดการศกึษา 



 25 

2 การศกึษาของไทยสมัยกอนรับอทิธพิลตะวันตก 

นักประวัตศิาสตรอารยธรรมมักยดึถือวา การศกึษาเปนจุดเริ่มตนของสังคม
อารยะ นั่นคือ การเกิดขึ้นของความเช่ียวชาญซ่ึงมากับอาชีพเฉพาะทาง 

(specialization) กําเนิดของชุมชนเมือง (urbanization) และการประดิษฐอักษร 
การศึกษาในสมัยโบราณจึงผูกความสําคัญของการศึกษาไวกับการรูหนังสือ 
เพราะถือวาหนังสอื เปนเครื่องมือในการบันทึกความรู ซ่ึงสามารถตอยอดไดตอไป 
แตหนังสอืเปนการบันทึกเรื่องราวท่ีเปนนามธรรมและภูมิปญญา ซ่ึงอยูในกํามือ
ของนักปราชญราชบัณฑิตและนักบวช ซ่ึงรับใชคนช้ันสูง หาไดเปนประโยชนแกคน
สวนใหญไม อยางไรก็ตาม วิชาหนังสืออันวาดวยปรัชญา ศาสนา อารมณ และ

ศลิปะ เปนรากฐานของชนช้ันปกครอง ท้ังผูปกครองฝายอาณาจักรและศาสนจักร 
ดังนัน้ มนุษยศาสตรจงึเปนเปาหมายท่ีผูคนอยากเรยีกรูเพื่อเปนปญญาชน ไดรูใน
สิ่งท่ีลึกซ้ึง ไดกุมความรูท่ีเปนสื่อระหวางมนุษยกับโลกแหงนามธรรม และการ
ปลดปลอยใหหลุดพนจากทุกขภาวะในโลกปจจุบัน  

มีผูนิยามคําวา การศึกษา ไวคลายๆ กันมากมาย แตในความหมายอยาง
กวางท่ีสุดในปจจุบันก็คอื กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพ

ของคนในดานตางๆ เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานของการมี
สัมมาอาชีวะ สุขอนามัย จริยธรรม และศีลธรรมอันดี คํานิยามทํานองนี้เปน
ของใหม ในสั งคมไทยหลังจากรับแนวความคิดของฝร่ัง ในสมัย รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาแลว และเริ่มมองเห็นบทบาทของรัฐ
ในการจัดการศกึษาแกประชาชนในการพัฒนาประเทศสยามใหเปนแบบตะวันตก 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาเปนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ

เบ้ืองบน กอนหนานัน้ สังคมแบบประเพณนียิมของไทยใชคําวา “วิชา” เหมือนกับ
ท่ีเราไดยนิคุนหูวา “เม่ือนอยใหเรยีนวชิา ใหหาสินมาเม่ือใหญ” นัยของวิชาคือ การ
เรยีนรูความลับหรอืเคล็ดลับของสิ่งท่ีเปนอรรถทางโลกย สวนคําท่ีคูกัน คอื สิกขา 
(บาลี, สันสกฤตวา ศิกฺษา) คําวา ศกฺิษา แปลวา เปรยีญ (สอน) และอบรมใหชาว
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พุทธบรรลุและยดึม่ันในสามสิ่งคอื อธศิลี (ศลีอันเปนท่ียิ่ง) อธิจิตฺต  (จิตอันเปนท่ี
ยิ่ง) และอธปิรัชญา (ปญญาอันเปนท่ียิ่ง) ซ่ึงในวัฒนธรรมพุทธไดคงแกนสารแบบ
ศาสนาพราหมณไว เพียงแตเปลี่ยนคําเปน “ศีล สมาธิ และปญญา” และนั่น

หมายความวา ในสังคมไทยประเพณี การศึกษาเปนทวิลักษณ คือ อาชีวะและ
สกิขาบท ในสังคมปจจุบัน รัฐถือเปนหนาท่ีในการสงเสริมกําหนดทิศทางและจัด
การศกึษาใหแกคนในชาติ ในสมัยกอนพอแมรับผิดชอบการเลาเรียนวิชาชีพของ
ลูกตามอัตภาพ สวนสกิขาบท (การเรยีนวชิาหนังสอืและจรยิธรรม) เปนสวนหนึ่ง
ของการท่ีชายไทยเขาสูสกิขาบทผานการอุปสมบทและบรรพชา เพราะฉะนั้น บาน 
สํานักครู และวัดจึงเปนศูนยกลางสําคัญของระบบการเรียนรูในสังคมไทยแบบ

จารตี  

2.1 พ้ืนฐานดานสังคมและวัฒนธรรมกับการเรยีนรูของคนไทในอดีต 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเขาใจพัฒนาการของ
การศึกษาไทย วิถีชีวิตไทอยูบนรากฐานของสังคมเกษตรกรรม ศูนยกลางอยูท่ี
เรือนและบาน ความสัมพันธทางสังคมอยูท่ีพิธีกรรมของชุมชน เม่ือเปนดังนี้ 
การศึกษาจึงเริ่มตนท่ีบาน พอแมมีบทบาทเบ้ืองตนในการสั่งสอนและถายทอด

วิชาชีพให เชน การทํานาทางฟาหรือทางน้ํา (เหมืองฝาย) การทําเครื่องมือ
ประกอบอาชีพประเภทตางๆ การถลุงและทําเครื่องมือโลหะ ลักษณะของการ
เรยีนรูเปนไปในเชิงประจักษ คอื เรยีนรูและแกไขปญหาจากประสบการณ นั่นคือ 
learning by doing เพื่อฝกทักษะความชํานาญ กระบวนการเรยีนรูเชิงประจักษของ
คนไทสมัยโบราณนี้ไดสรางนวัตกรรมขึ้นมากมายในดานเครื่องมือประกอบอาชีพ
และการกอสราง ประจักษพยานท่ียังหลงเหลืออยูพบไดในพิพิธภัณฑพื้นบานตางๆ 

นับเปนจํานวนพันๆ ช้ิน ซ่ึงแสดงใหเห็นอัจฉริยภาพของคนไทโบราณในดาน
ความคิดสรางสรรค ท่ีอังกฤษมีนักวชิาการท่ีมหาวทิยาลัยอ็อกซฺฟอรดไดประมวญ
ความรูการชางฝมือแบบโบราณของเขาไว แตความรูดานนี้ของเราสูญหายไป
เพราะเห็นวาเปนหัวขอแบบเชยๆ เม่ือราวสัก 20 ปมาแลว ผูเขียนบทความนี้เคยไป
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เยี่ยมชมปราสาทตาเมือนธมชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสุรินทร ครั้งนั้นคุณ
ทนงศักดิ์ หาญวงศ นักโบราณคดผูีซอมไดนําไปชมบรรดาเครื่องมือประเภทตางๆ 
ท่ีใชในการสรางปราสาทโบราณ มองดูแลวเห็นเปนเรื่องอัศจรรยในสมัยยังไมมี

จักรกลแบบปจจุบัน เพราะฉะนัน้จะทึกทักแบบสั่วๆ วา คนบนผืนแผนดินไทยไมมี
ความคิดสรางสรรคและขาดนวัตกรรมไมได เพียงแตการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
ทําใหเลกิสนใจเรยีนรูกลวธิวีทิยาแบบเดมิเกือบท้ังหมด ยกเวนเฉพาะวิธีการหลอ
พระพุทธรูป  

สิ่งท่ีเราเรียกในปจจุบันวา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็เริ่มตน
เชนเดียวกันท่ีเรือนและบาน พอแมเปนครูคนแรกท่ีสอนการดํารงชีวิตเพื่อใหอยู

รอด สวนชุมชนสอนเรื่องความสัมพันธทางสังคมและฮีตคลอง ซ่ึงมีพิธีกรรมเปน
ศูนยกลาง เม่ือรับนับถือพุทธศาสนาเปนความเช่ือหลัก วัดสอนหนังสือและระบบ
จริยธรรมและคุณธรรมให ชุมชนสมัยกอนรับอิทธิพลตะวันตกผูกพันกันดวย
กิจกรรมการผลติ ความผูกพันในวัฒนธรรมทองถ่ินรวมกัน สวนความจําเปนดาน
ความปลอดภัยนําไปสูการจัดระบบการควบคุมกําลังคน กระบวนการเรียนรู
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสภาพแวดลอมดังกลาว 

2.1.1 รากฐานของสังคมเกษตร พิธีกรรม และการเรียนรูเชิงประจักษ: 
วัฒนธรรมดานดนตร ีเพลงปฏิพากษและปฏิภาณกวี 

หลักฐานดานภาษาศาสตร และประวัติศาสตรเปนประจักษพยานวา ชนกลุม
ท่ีพูดภาษาตระกูลไท-กะได ไดแผออกไปอยางกวางขวางเปนแนวเข็มขัดคาดตั้งแต
ลุมแมน้ําพรหมบุตรและรัฐอัสสัมของอนิเดยีทางตะวันตก ไปจนถึงมณฑลกวางซี
ของจีนทางตะวันออก คนไทมักอาศัยอยูตามท่ีราบลุมแมน้ําระหวางหุบเขา มี

ความชํานาญในการปลูกขาว ท้ังการปลูกขาวตามไหลเขาและบนพื้นราบ เอกสาร
จีนสมัยราชวงศฮั่นในยุคแรกของการครอบครองเวียดนามภาคเหนือกลาวถึง
ชุมชนชาวหลาก (Lac) โบราณ ซ่ึงอาจเปนชาติพันธุไทบริเวณนั้น วามีความ
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เช่ียวชาญในการปลูกถึงปละสองหรือสามครั้ง
10

 คนไทกลุมอื่นๆ ทางตอนเหนือ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอนบน รูจักการจัดการทรัพยากรน้ําโดยสรางขุด
คลองและเหมืองฝายท่ีมีประสทิธภิาพ เพื่อใหการปลูกขาวนาดําเปนไปได การขุด

คลองและทําเหมืองฝายจําเปนตองอาศัยความรูดานภูมิสถาน เครื่องมือ และเท็ค
โนโลย ีดังนัน้ นวัตกรรมจึงเริ่มตนจากทองนา วธิีทํานาดําเปนวิชาความรูท่ีเกิดจาก
การสังเกตและการลองผิดลองถูก ซ่ึงไมแตกตางจากวทิยาศาสตร 

การดํานาเปนกระบวนการท่ีกินเวลาและนาเบ่ือ อีกท้ังยังทําเพียงคนเดียว
หรือครอบครัวเดียวไมได ซํ้าเม่ือขาวสุกและออกรวงก็จําเปนตองรีบเก็บเก่ียว 
ดังนั้น กิจกรรมการ “ลงแขก” จึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด การ “ลงแขก” หมายถึง 

การเชิญคนนอกครัวเรือนตนเองมาลงนาชวยดํานาหรือเก็บเก่ียวขาว ใน
ขณะเดยีวกัน เม่ือถึงคราวครอบครัวอื่นตองการแรงงาน ผูเคยชวนครัวอื่นมาเปน
แขกก็ตองตอบแทนไปเปนแขกลงนาครอบครัวอื่น ท่ีมาชวยดวย ระบบ
ความสัมพันธทางสังคมเชนนี้เกิดขึ้นในสังคมเกษตรและตางฝายตางไดประโยชน 
เปนความเอื้ออาทรตอครอบครัวอื่นและเปนรากฐานของสิ่งท่ีเรามาเรียกกันใน
ปจจุบันวา “จติอาสา” และกิจกรรม “ตูปนสุข”ลักษณะเดนท่ีถูกถายทอดมาจาก

รุนตอรุนนี้ไดคอยหายไปจากสังคมไทยในราวกลางพุทธทศวรรษ 2500 พรอมกับ
การเขามาของลัทธบิรโิภคนยิม โองน้ําใสยาอุทัยพรอมถวยน้ําท่ีปนความสุข ใหแก
ผูสัญจรไปมากลายเปนอดตีท่ีไมหวนกลับมาอกี 

การปลูกขาวเปนงานหนักและเหนื่อยลา แตการลงแขกนําคนจํานวนมากเขา
มาอยูดวยกัน เพื่อเปนการบรรเทาความนาเบ่ือจากการดํา หวานและเก่ียวขาว จึง
ทําใหเกิดกิจกรรมนันทนาการขึ้น เชน เพลงปฏิพากย ซ่ึงเปนโอกาสใหชายหนุม

และหญงิสาวไดรองเพลงเก้ียวพาลศรอีันเปนจุดเริ่มตนของการจับคู แตกอนจะไป
ถึงเพลงปฏิพากย จําเปนตองมีบทโตตอบ และการสรางสรรค ท่ีเกิดจาก
อัจฉรยิภาพของคนไทกลุมตางๆ แสดงออกมาในรูปของบทประพันธรายและลํานํา 
                                                             
10

 Keith Taylor, The Birth of Vietnam, (University of California Press, 1983) 
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ดวยเหตุนี้ มนุษยศาสตร จงึไดเกิดขึ้นในทองทุง และชวยกระตุนศักยภาพของคน
ไทในดานกวีนิพนธ จนซิมง เดอ ลาลูแบร (Mgr. Simon de la Loubère) นัก
สังเกตการณชาวฝร่ังเศสท่ีเขามาสมัยสมเด็จพระนารายณฯ กลาววา ชาวสยาม

เปนปฏิภาณกวโีดยกําเนดิ
11
 รูบแบบการประพันธ “ราย” และ “ลํานํา” เปน DNA 

ทางวัฒนธรรมของคนไททุกกลุม และไดมีการพัฒนารายใหมีลักษณะเปนรอยแกว
ก่ึงรอยกรองมาตัง้แตสมัยแรกของการตัง้ชุมชนไทลาวในสุโขทัย โยนรัฐ (เชียงราย) 
นาน ชวา (หลวงพระบาง) อโยธยา และรัฐไทอื่นๆ ท้ังหมด ขอไดเปรียบของคํา
ประพันธประเภทราย คอื การท่ีมหาชนเขาใจไดท่ัวกัน และสามารถสื่อความหมาย
ไดดี ไมวาจะแสดงออกมาในสําเนียงท่ีออนหวาน ขลึงขลัง หรือศักดิ์สิทธิ เชน 

โองการแชงน้ํา รายและลําเปนเครื่องมือสื่อสารถึงมหาชน เชน วรรณกรรม
กฎหมาย เชน ธรรมศาสตรขุนบรม และวรรณกรรมบํารุงปญญาเกือบท้ังหมด 
สวนโคลงเปนของคนช้ันสูงท่ีใชเลาเรื่องมหากาพยของบรรพบุรุษในตํานาน เชน 
ทาวฮุง หรอื ขุนเจอีง เปนตน  

การเรยีนรูการดํารงชีวิตของคนไทในอดีตมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร (การ
สังเกต ลองผิดลองถูก และประดิษฐกรรม) มนุษยศาสตร (การใชปญญาและ

เหตุผลในความพยายามเขาใจธรรมชาต ิอยูกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิและ
การสรางมนุษยสัมพันธ) และศิลปกรรม (การแสดงออกอยางสรางสรรคของ
ทางดานอารมณและสุนทรยีภาพ) รากฐานทางวัฒนธรรมท่ีฝงลกึของคนไทยังถูก
ถายทอดมาจนปจจุบัน แมรูปแบบของการแสดงออกไดเปลี่ยนไปบาง เชน การเลน
เพลงปฏิพากยและการดน เปนตนแบบของการแตงและรองเพลงโตตอบชายหญิง
ในเพลงไทยสากลประยุกตศลิป ซ่ึงไมมีในสังคมชาตอิื่น นอกจากนี้ วัฒนธรรมราย

และการดนยังไปฝงตัวอยูในนักการเมืองไทย ผูเกงในการใชวาทศลิปแบบชาวบาน
ในการอภปิรายโตตอบกันทางการเมือง 

 
                                                             
11

 Simon de la Loubère, The Kingdom of Siam, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1964),: 60 
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2.1.2 “การศกีษา” ในสังคมชนเผาไท 

การศกึษาในสังคมชนเผาไทลาว ซ่ึงเปนสังคมเกษตรนั้น คือ การถายทอด
ความรูและประสบการณใหลูกหลานสามารถดํารงชีวิตอยูได ลักษณะของการ

ถายทอดความรูในสมัยยังไมมีตัวอักษรใช คอื “ครูพักลักจํา” กลาวคือ เรียนจาก
ครูก็เรียนไป เวลาครูพักสอนก็สังเกตเอาความรูหรือเคล็ดลับจากผูอื่น ทบทวน 
และจดจําไว การเรยีนการสอนเปนแบบบอกเลา (มุขปาฐะ) และฝก ลักษณะการ
เรียนแบบไทเดิม เรียนไปฝกทักษะไป (learning by doing) ซ่ึงมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น เม่ือชุมชนเติบโตเปนเมืองและมีการติดตอกับชุมชนอื่นๆ มากขึ้น จนมีการ
แลกเปลี่ยนและการทํางานเพื่อยังชีพ เริ่มปรับเปลี่ยนเปนการทํางานเพื่อการคา

และแลกเปลี่ยน มีกลุมคนบางกลุมพัฒนาความเช่ียวชาญพิเศษของชุมชนขึ้นมา 
(โดยอาศัยขอไดเปรียบดานทรัพยากรบางอยาง) เพื่อผลิตสินคาเฉพาะทาง เชน 
ชุมชนในลาวถลุงดบุีกสงมายังโนนนกทา อุดรธานีในสมัยเม่ือสามพันปท่ีแลวเพื่อ
นํามาผสมกับทองแดงของทองถ่ินทําเปนสําริด หรือชุมชนท่ีปาซางซ่ึงเช่ียวชาญ
การผลิตรม ในขณะท่ีชุมชนท่ีศรีสัชนาลัยและสุโขทัย พัฒนาเตาเผาจนสามารถ
ผลติเครื่องถวยช้ันดเีพื่อสงออก กระบวนการนี้เกิดขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพซ่ึงยืนยง

อยูไดเพราะมีการสงตอความรูแบบทําจรงิ  

การเกิดชุมชนเมืองซ่ึงไดรับแรงกระตุนจากการรับนับถือศาสนาหลักและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มมีการใชเงินตรา เปดโอกาสใหเกษตรกรในฤดูแลงได
ทําอาชีพเสรมิ เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนสถานภาพไปเปนกฎ มพี คําวา กฏมพีใน
ภาษาสันสกฤตแปลวา “เจาเรือน” หรือ “เจานานายทุน” ซ่ึงเปนเจาของกิจการ
สวนตัวหรอืผูใหเชานา เชน เปนชางเกือก ชางขัน ชางทําบาตร ชางแตม ชางทอง 

ชางกษาปณ เปนตน สวนเจานานายทุนเปนพวกปลอยเงนิกู คําวา ชาง ในภาษาไท
โบราณแปลวา “ผูเช่ียวชาญ” โดยเฉพาะในเรื่องการฝมือ แตการถายทอดความรู
มักอยูในวงจํากัดจากพอแมไปสูลูก อยางไรก็ตาม เม่ือชุมชนเมืองใหญขึ้น และมี
อุปสงคในดานตางๆ มากขึ้น การผลติในครอบครัวอาจไมเพียงพอตอบสนองความ
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ตองการของตลาด สถานการณเชนนี้นําไปสูการรับคนภายนอกครอบครัวเขามา
เปนชางฝกหัดในวชิาชีพเฉพาะ เชน ชางทําขัน ชางทํามีด ชางทําบาตร ชางทําแห 
เปนอาทิ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสูสังคมเมือง ทําใหการรองเพลง

ปฏิพากยในทองทุง ยายเวทีมาอยูในเมืองดวยจุดประสงคท่ีเปลี่ยนไป คือ การ
สรางความบันเทิงไดกลายเปนอาชีพใหม  

การเขามาสูดินแดนของศาสนาพราหมณและพุทธและการท่ีรับนับถือ
ศาสนาดังกลาว ทําใหสังคมไทซับซอนมากขึ้น ท้ังวัด วัง (ของเจาเมือง) และชุมชน
เมืองตองการสนิคาท่ีเก่ียวเนื่อง ดังนั้นชุมชนจึงไมไดผลิตเครื่องมือเครื่องใชพื้นๆ 
อยางเดยีว แตไดขยายถึงการผลติสนิคาพธิกีรรมและทัศนศิลป ซ่ึงรวมถึงชางคีต-

นาฏศิลปท่ีตองแขงขันกันสรางอัตลักษณของกลุมตน การผลิตเครื่องมือหรือ
สินคาท่ีชํานาญเฉพาะทาง บางครั้งตองการบุคลากรมากกวาคนในครอบครัว 
เพราะผลติสวนเกินเพื่อขายไปยังชุมชนอื่น หรือขายแกพอคาเร เชน มีดอรัญญิก 
สวนประกอบเรอื เสื่อและสาด อัญมณี เปนตน การฝกฝนชางฝมือในแตละกลุม
สาขาอาชีพตองไปเรยีนกับครูชาง โดยเปนลูกมือเพื่อใหไดความรูพื้นฐานกอนแลว
จงึขยับไปทําในสิ่งท่ีประณตีมากขึ้นเปนลําดับ วธิกีารเรยีนเปนการเรียนแบบตัวตอ

ตัว หรอืทําไปเรยีนไป (doing and learning) จนกวาจะไดทักษะท่ีตองการ ท้ังนี้โดย
ไมมีกําหนดเวลาจบ แตขึ้นอยูกับความสามารถของผูฝกงานแตละคน 

3 แนวคดิดานการศกึษาของไทยสมัยกอนการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

ในสังคมไทยสมัยเกา มีวลีหนึ่งท่ียกมาจากบัณฑิตพระรวงเพื่อสอนเด็กวา 
“เม่ือนอยใหเรยีนวชิา ใหหาสนิมาเม่ือใหญ” และอกีวลหีนึ่งซ่ึงคุนกันดีและมาจาก
งานของสุนทรภู คอื “รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี” คําสอนพื้นๆ นี้ 

แสดงวาวิชาหรือความรูเปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดของชีวิต ในสมัยท่ีสังคมไท
พัฒนาเขาสูการเปนบานเปนเมือง และการรับนับถือศาสนาหลักของคนไททําให
วชิาหนังสอืกลายเปนสิ่งสําคัญขึ้นมาในทุกรัฐ ดานทางโลกยวังและระบบราชการ
ตองการบุคลากรดานตางๆ เพื่อเปลี่ยนใหราชสํานักเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม 
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ในขณะท่ีพระอารามเปนศูนยกลางการศกึษาไมเฉพาะดานอักษรศาสตรแตในดาน
วชิาชีพดวย เนื่องจากผูท่ีเขารับราชการตองรูหนังสอืในฐานะชนช้ันปกครอง ดังนั้น 
บทบาทของวัดจะอยูในขอบเขตของแดนธรรม และการสรางภิกษุผูสืบทอดพระ

ศาสนาหามิได พระภิกษุเปนครูสอนหนังสือกลุมแรกท่ีสําคัญ ภิกษุผูรูหนังสือ
จํานวนมากลาสกิขาบทเพื่อเขารับราชการเพราะเปนชองทางของการเลื่อนฐานะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวโนมนี้มีมาแตโบราณจนถึงรัชกาลท่ี 4 แหง
กรุงรัตนโกสินทรเม่ือทรงประกาศหามพระภิกษุลาสิกขาบทและวิ่งเตนเขารับ
ราชการ

12
  

3.1 ความเช่ือในไสยศาสตรและการนับถอืครู 

การแสวงหาความรูในสังคมไทสมัยกอน เก่ียวของกับสภาพทางสังคมอยูไม
นอย การนับถือครูอยางเครงครัดนัน้ เปนอทิธพิลตกทอดมาจากศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ เพราะในศาสนาท้ังสองนัน้มีกลุมยอยอยูหลายกลุม ซ่ึงบางครั้งมี
แนวคิดในการตีความทางปรัชญา และถือวัตรปฏิบัติตางกัน ทําใหเกิดเจาสํานัก
และผูสบืสานคําสอนของสํานักตางๆ ในสมัยสุโขทัยตัง้แตรัชกาลพรญาลือไทเปน
ตนมา ไดมีการอาราธนาพระภิกษุแกคัมภีร เขามาเผยแผศาสนาพุทธลัทธิลังกา

วงศหลายรูป พระภกิษุลังกา เชน พระมหาสวามีอนุราธเถระ พระมหาสวามีพุทธ
สาคร พระมหาสวามีสุกลุม เปนเจาสํานักพุทธศกึษาท่ีมีช่ือเสียงแมเวลาลวงเลยไป
กวาศตวรรษ เรื่องการสืบสายเจาสํานักและครูเปนเรื่องสําคัญมากในลังกาชวง
คริสตศตวรรษท่ี 11-13 และไดตกมาถึงสุโขทัยดวย เชน ความในจารึกวัดบูรพา
รามท่ีวา “พระตโิลกตลิกรัตนสลีคันธารวาสธีรรมกิตตสิังฆราช มหาสมณะผูคงท่ี 
ผูเปนศิษยท่ีเลิศของพระสมณินทัสสเถระในปุพพาราม” การอางเจาสํานักเปน

ความภาคภูมิใจอยางหนึ่ง จงึไดมีคํากลาววา “เราก็ศษิยมีครูหนึ่งบาง” ดังนัน้ ทุก
สาขาวิชาตองมีครูใหเปนท่ีนับถือและอางอิงถึง เชน กระบ่ีกระบอง หรือมวย 
                                                             
12

 จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, “เรื่องพระสงฆที่จะสึกมารับราชการ”, ประชุมประกาศ

รัชกาลท่ี 4, (กรุงเทพฯ: สํานักพมิพคุรุสภา, 2528): 60-61 
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บางครัง้หลายวชิาตองไหวครูยอนกลับไปถึงตนตํารับซ่ึงเปนเทพหรอืผี เชน นาฏย
ศาสตร คีตศิลป เปนตน เพราะฉะนั้น การเลาเรียนวิชาจึงเปนเรื่องเก่ียวกับ
ไสยศาสตรอยางหนึ่ง 

สมัยกอนรับวัฒนธรรมตะวันตก คนไทยมีแนวคิดเรื่องวิชาหรือความรู
แตกตางไปจากปจจุบัน ในวรรณกรรมขุนชางขุนแผน มีคํากลาวของนางทองประ
ศรสีอนพลายงามวา  

เจาอุตสาหศกึษาวชิาการ 

ตํารับใหญพชัิยสงคราม 

เขยีนอานทองไดแลวไตถาม 

สูรยจันทรฤกษยามก็รอบรู 

อยูยงคงกระพันลองหน ภาพยนตรผูกใชใหตอสู 

รักท้ังเรยีนเสกเปาเปนเจาชู   ผูกจติหญงิอยูไมเคลื่อนคลาย    

จะเห็นไดวา คนสมัยกอนมองวา วิชาหนังสือ (อานออกเขียนได) วิชา
โหราศาสตรเพื่อการสงคราม และเวทยาคม (ไสยศาสตร) เปนเรื่องสําคัญสําหรับ
เตรยีมตัวเขารับราชการทหาร ไมเพยีงเทานัน้ ยังตองเรียนศิลปะของการเก้ียวพาล
ศร ีเพื่อแสดงความเปนชายเจาชู สามารถผูกใจผูหญิงใหม่ันคงอยูกับตัวเองใหได 
วชิาจบีผูหญงินี้ ถือวาสําคัญในบรบิทของสังคมพหุภรรยา ซ่ึงขุนนางตองพยายาม

เช่ือมโยงตนเอง ผานการแตงงานกับตระกูลท่ีมีอํานาจและอิทธิพล ท้ังนี้เพื่อ
ความกาวหนาในการรับราชการ    

3.2 อทิธพิลของพุทธศาสนา: “สุ จ ิปุ ลิ” VS กาลามสูตร 

สังคมไทยเปนสังคมพุทธ วัดจึงเปนศูนยกลางวัฒนธรรมและการศึกษา 
แนวความคิดของคนไทสมัยกอน คือ การรักษาสมดุลยในการครองชีวิตระหวาง
ประโยชนทางโลกยและทางธรรม เรื่องทางโลกยเปนเรื่องอรรถประโยชนท่ีเรียนได

นอกพระอาราม สวนเรื่องทางธรรมเปนเรื่องพัฒนาจิตใจ คัมภีรเตภูมิกถานั้น
นาสนใจมาก เพราะเม่ือกลาวถึงมนุษย ไดจําแนกเปน 4 จําพวกคือ คนนรก คน
เปรต คนเดรัจฉาน และคนมนุษย ในบรรดาท้ังหมดยอมเห็นไดวา คน 3 ใน 4 เปน
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พวกท่ีมีพฤติกรรมขางต่ํา มีเพียงคนมนุษยเทานั้นท่ีใจประเสริฐรู ผิดรูชอบ 
เพราะฉะนัน้ วัดจงึมีหนาท่ีสอนคนใหเปนมนุษย ผานการบรรพชา (แปลวา การละ
เวน) เปนสามเณร และการอุปสมบท (แปลวา การเขาถึงทางแหงพุทธปญญา) 

เปนภกิษุ  

การแบงการบวชเปนสองตอนเพราะเก่ียวของกับการเปลี่ยนผานชวงชีวิต
จากวัยเด็กสูวัยรุนเม่ืออายุ 10-13 ปครั้งหนึ่ง และจากวัยรุนสูวัยสกรรจเม่ืออายุ 
20 ปอกีครัง้หนึ่ง ท้ังสองชวงวัยนี้เปนชวงวัยแหงการเปลี่ยนแปลง วัดจึงรับหนาท่ี
เปนผูใหการศกึษาแกเด็กวัยท่ีอยากรูอยากเห็น คึกคะนอง และตองการเรยีนเขียน
เรยีนอาน อกีท้ังการอบรมบมนสิัย การบรรพชาจงึเปนการศึกษาขั้นตน ซิมง เดอ 

ลา ลูแบร นักจดหมายเหตุฝร่ังเศสท่ีเขามาอยูท่ีพระนครศรอียุธยากับคณะทูตของ
เดอ โชม็องตในรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ กลาววา เด็กสยามจะอยูบานเรียนรู
กับพอแมจนถึง 7 หรือ 8 ขวบ กอนจะไปเรียนท่ีวัดจนถึงอายุ 13 ป กอนท่ีจะ
บรรพชาเปนเณร

13
 ในขณะท่ีเม่ืออายุเขา 21 ปเปนชวงเวลาของการเขาสูทางธรรม

หรอืทางโลกย (การใชชีวติคฤหัสถ) การอุปสมบทจึงเปนการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
ในเรื่องของวชิาหนังสอืซ่ึงมาพรอมกับพุทธศกึษาและจรยิศกึษา   

การศึกษาในวัดกระทํากันท่ีศาลาการเปรียญ (คําวา ศาลา ในภาษา
สันสกฤตแปลวา โถงใหญ สวนเปรียญแปลวา สอน) แตดั้งเดิมกอนคนไทเขามา
เปนใหญ ภาษาเขมรเปนภาษากลางของดินแดนประเทศไทยมาตั้งแตกลาง
ครสิตศตวรรษท่ี 11 เพราะฉะนั้น เวลาเรียนภาษาสันสกฤตหรือปาลีจึงใชอักขระ
เขมร เนื่องจากพระภิกษุเช่ือกันจริงจังวาภาษาปาลีเปนมูลภาษา อีกท้ังไดใช
พยัญชนะและสระปาลีทีเขียนดวยอักขระเขมร (อักษรขอม) เขียนเรื่องเก่ียวกับ

พุทธศาสนา ภาษาสันสกฤตจึงเปนภาษาราชสํานัก และภาษาปาลีเปนภาษา
ศักดิ์สทิธิ์ เม่ือคนไท-ลาวไดเขามาตัง้ตนเปนใหญและมีประชากรมากขึ้น จึงไดใช
ภาษาไทเปนภาษาของสามัญชน กอนท่ีจะมีการประดิษฐอักษรเพื่อแสดง
                                                             
13

 Simon de La Loubere, op.cit,: 58 
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เอกลักษณของคนไทแตละกลุมขึ้น เชน ลาวยวนแหงโยนรัฐไดประดิษฐ ประดิษฐ
อักษรธรรมจากอักษรมอญ (หริภุญไชย) เขียนเรื่องทางธรรม และอักษรฝกขาม
หรอือักษรไทนิเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากอักษรสุโขทัย สําหรับใชเขียนภาษาไทและ

เรื่องทางโลกย  

เหตุท่ีเรยีนภาษาปาลีและอักขระเขมร ซ่ึงถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ผูเรียน
หรอืศษิยวัดจงึตองไหวครูและกราบหนังสอื

14
 ครูสูงสุดในท่ีนี้คือ พระพุทธเจาและ

กลายเปนประเพณตีอกันมาวา ไมใหเดินขามหนังสือเพราะเทากับเปนการดูหม่ิน
ครู ตําราเรียนหนังสือท่ีเกาแกท่ีสุดของไทยอยูในจารึกวัดตระพังนาค เมืองเกา
สุโขทัย ซ่ึงจารกึแบบขอม (อักขระเขมร) เขยีนไท ดังนี้ 

ทาววรูิปกษอยูทิศประจมิ  

ทาวกุเวรอยูทิศอุดร  

ทาวธตรฐอยูทิศบูรพา  

ทาววรุิฬหกอยูทิศทักษิณ  

ขอความนอบนอมจงมีแกพระพุทธเจา  

ขอความสําเร็จจงมี  

       อ   อา  อิ   อี    อุ   อู   

       เอ  ไอ  โอ  เอา  อํ   อะ  

       ก  ข  ค   ฆ   ง          จ  ฉ  ช  (ฌ  ญ)  

       ฏ  ฐ  ฑ   ฒ  ณ         ต  ถ  ท  ธ  น  

      (ป  ผ  พ)  ภ   ม          ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  

                                                             
14

 น่ีเปนอทิธพิลมาจากศาสนาพราหมณ ซึ่งถอืวา พระเทวสีรัสวดีเปนเทวแีหงความรูและหนังสือ ในแต

ละปชาวฮนิดูจะนําหนังสือออกมาเช็ดถูทําความสะอาดและกราบไหว 
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       แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนัน้  

       เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  

       เปนผูบรบูิรณดวยวชิชาและจรณะ เปนผูเสด็จไปดแีลว  

       เปนผูรูแจงโลก เปนผูฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา  

       เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบาน  

       เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้   

       พระธรรม อันพระผูมีพระภาคตรัสดแีลว  

       เปนสิ่งท่ีประจักษดวยตนเอง เปนสิ่งท่ีใหผลไมจํากัดเวลา  

       เปนสิ่งควรเรยีกใหผูอื่นมาดู เปนสิ่งท่ีบุคคลควรนอมใจเขาไปหา  

       เปนสิ่งท่ีวญิูชนพงึรูแจงเฉพาะตน ดังนี้  

       พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัตดิ ีปฏิบัตติรง   

       และปฏิบัตชิอบแลว   

ในตอนตนของจารกึไดมีการกลาวเชิญจตุโลกบาลมาเปนทิพพิชญาณ ตาม
ดวยคํากลาวสรรเสริญพระพุทธองค “ผูเปนครูของมนุษยและเทวดาท้ังหลาย” 
จากนัน้เปนการตัง้พยัญชนะปาล ีแลวจบดวยการสรรเสรญิพระธรรมอันประเสริฐ

และพระสงฆสาวก 

วิธีการของพุทธศึกษามี “สุ จิ ปุ ลิ” ประการหนึ่ง และ “กาลามสูตร” อีก
ประการหนึ่ง วิธีการแบบ “สุ (สุตฺต = ฟง) จิ (จิตฺต = ตั้งใจจํา) ปุ (ปุจฉา = ตั้ง
คําถาม) ล ิ(ลขิติ = จดลงไว) วิธีการสอนแบบนี้สอดคลองกับสายนักบวช นั่นคือ
การย้ําความศักดิ์สิทธิ์ท่ีละเมิดมิไดของคัมภีรพระไตรปฎกและบทสวดตางๆ ซ่ึง
ตองฟงบอกจากพระอุปชฌายและจดจําไว เม่ือไมเขาใจใหถามและจดคําตอบไว 

วิธีการนี้อยูในกรอบของการศึกษาคัมภีรพระเวทของอินเดียโบราณ ซ่ึงพุทธ
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ศาสนารับมาอกีช้ันหนึ่ง จุดประสงคอยูท่ีการถายทอดความรูท่ีไมผิดเพี้ยนจากครู
สูศษิย (transmission of knowledge) ท่ีไมออกดอกออกผลใหม  

วิธีการขางตนเปนการ “เลาเรียน” คือ ฟงเลาแลวจําไว แตวิธีการอีก

ประการหนึ่งองิอยูกับหลักการท่ีพระพุทธองคไดเคยตรัสสั่งสอนชาวกาลามะแหง
เกตปุสฺสนคิม แควนโกศล ผูซ่ึงไดยนิคนตฉิินนนิทาพระองค โดยเตอืนสตวิา 

1 มา อนุสฺสวเนน - อยาปลงใจเช่ือดวยการฟงตามกันมา 

2 มา ปรมฺปราย - อยาปลงใจเช่ือดวยการถือสบืๆ กันมา 

3 มา อติกิิราย - อยาปลงใจเช่ือดวยการเลาลอื 

4 มา ปฏกสมฺปทาเนน - อยาปลงใจเช่ือดวยการอางตําราหรอืคัมภรี 

5 มา ตกฺกเหตุ - อยาปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ (ดวยการยกเหตุผลมาอาง) 

6 มา นยเหตุ – อยาปลงใจเช่ือเพราะนัยช้ีนํา 

7 มา อาการปรวิติกฺเกน - อยาปลงใจเช่ือดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

8 มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อยาปลงใจเช่ือเพราะเขากันไดกับทฤษฎีท่ี
พนิจิไวแลว 

9 มา ภพฺพรูปตา - อยาปลงใจเช่ือมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 

10 มา สมโณ โน ครูต ิ- อยาปลงใจเช่ือเพราะนับถือวาสมณะทานนี้ เปนครู
ของเรา 

คําสอนท้ัง 10 ประการ มีพื้นฐานทางปรัชญาแตกตางจาก “สุ จิ ปุ ลิ” โดย
สิ้นเชิง เพราะวธิกีารสอนของ “สุ จิ ปุ ลิ” เปนการสอนใหคิดในกรอบและอยูบน
พื้นฐานของความศรัทธาในความรูและความจรงิท่ีเช่ือวาไมเปลี่ยนแปลงแลว สวน
การปุจฉาและวิสัชนา (catechism) มีการกําหนดคําถามและคําตอบแบบตายตัว

เพื่อการทองจํา  
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อยางไรก็ตาม ชุดคําสอน “กาลามสูตร” กลับมีลักษณะท่ีเปนตรงขาม แต
สอดคลองกับวธิกีารท่ีในพุทธประวัตแิสดงวา พระพุทธองคใชเพื่อแสวงหาความ
จรงิสูงสุด นั่นคอื การไมเช่ือคําสอนของคุรุในศาสนาพราหมณ และไมเอาศรัทธา

เปนท่ีตั้งในการเรียนรู นอกจากนั้นยังไมปลงใจเช่ือผูใด ทรงเรียนรูจากความ
ผิดพลาดและนําความเห็น (ทฤษฺฏิ) ของสํานักตางๆ มาพิเคราะหและใครครวญหา
ความรูใหม วธิกีารแบบนี้มี critical enquiry เปนรากฐาน ซ่ึงนําไปสูการสรางองค
ความรู (originator of new knowledge) ซ่ึงแตกตางจากการเปนผูรักษาองคความรู 
(transmitter of passed-down knowledge) การท่ีมีสองวิธีการดานการศึกษาใน
พุทธศาสนาซ่ึงดูแลวขัดแยงกันเอง เปนสิ่งท่ีเขาใจได  

พระพุทธองคทรงเปนมนุษย เปนนักปรัชญาท่ีตองการแสวงหาความรูใหม
ไมใชบนพื้นฐานของความศรัทธา เหมือนเชนในศาสนาพราหมณ แตวิธีการของ
พระองคเปนการแสวงหาความรูใหมท่ีเกิดขึ้น และไดมาจากคําถามและการ
สังเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง เชน เรื่องการเวียนวายตายเกิดและสังสารวัฏ 
มนุษยเราจะไมมีวันพนสิ่งเหลานี้ ตราบใดท่ีมีอวชิชา (ความไมรู) หรือความไมรูใน
เรื่องปจจัยเหตุท่ีพึ่งพงิกัน หรอืท่ีเรยีกวา ปฏิจฺจสมุปฺปบาท (วงลอของธรรมจักร) 

วิธีการของพระพุทธเจาเปนแบบอยางของ critical method คือ การตั้งขอสงสัย 
การตัง้โจทก การไมเช่ือในเจาตํารับ การทบทวน และการวเิคราะหดวยตนเอง แต
ทันทีท่ีสาวกยกใหพระพุทธองคเปนศาสดา และเวลาผานไป คําสอนของพระองคก็
กลายเปนคัมภีรท่ีละเมิดมิไดท้ังท่ีมีการแตงเติมเพิ่มเขาไป ในการจรรโลงพระ
ศาสนา พุทธสาวกไดเลือกท่ีจะใชวิธีการแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” ซ่ึงเนนการฟงและ
ทองจําเปนหลัก ดังนัน้ การทองจําและเช่ือครูจงึมีอทิธพิลหลักตอพัฒนาการของ

การศกึษาไทยในเกือบทุกอาณาบรเิวณ กลาวคอื ครูวาอยางนัน้ เคยเรียนมาอยาง
นัน้ เคยทํามาอยางนัน้ แมวธิกีารนี้ชวยปลูกฝงความรูดานจรยิศกึษาและศลีธรรม 
แตสงผลกระทบตอการศกึษาดานมนุษยศาสตร ซ่ึงมุงสงเสรมิความคิดนอกกรอบ
และการสรางสรรคสิ่งใหม          
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3.3 จรยิ-อาชีวศกึษา: การปลูกฝงจรยิธรรมพรอมกับการฝกฝนอาชีพ 

ในสังคมไทยซ่ึงวัดทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการศึกษา การปลูกฝงดาน
จรยิธรรมและศลีธรรมยอมมาพรอมกับการเลาเรยีนเขียนอานอรรถบท (text) ทาง

ศาสนา ซ่ึงรวมไปถึงวาทศลิป ธรรมเทศนา ปุจฉาและวสิัชนา อยางไรก็ตาม วัดยัง
ทําหนาท่ีเปนศูนยรวมผูรูในวชิาตางๆ แมแตพระภกิษุเองก็เขามาสวมบทบาทของ
พอมดหมอผี ครั้งกอนท่ีคนไทยจะรับนับถือศาสนาหลัก ในเรื่องของการทํานาย
ทายทัก ซ่ึงมาในนามของโหราศาสตร และวิชาทางไสยศาสตรตางๆ ซ่ึงเก่ียวกับ
อาถรรพเวท วิชาท่ีพระพุทธเจาทรงปฏิเสธเหลานี้เปนท่ียอมรับเพราะถือวาชวย
ปลดเปลื้องความทุกขของประชาชน   

ในสมัยท่ีรัฐยังไมไดจัดการศึกษาแกประชาชน แตประชาชนตองประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนนั้น การศึกษาเพื่อฝกฝนตนเขาสูอาชีพตางๆ มักเริ่มตนท่ีบาน ลูก
หรอืคนในตระกูลเปนผูสบืทอดวชิาความรูและประสบการณจากรุนหนึ่งไปยังอีก
รุนหนึ่ง ในหลายกรณีบุคคลภายนอกไดเขามาฝากตัวเปนศิษย ทําใหบาน
กลายเปนสํานักฝกฝนวชิาชีพ เชน บานชางทอง บานชางดาบ บานชางเกือก และ
บานดนตร ีเปนตน สํานักเหลานี้มักมีจุดเดนของตนเองและมีเคล็ดวิชาท่ีไมเปดเผย

แกคนภายนอก ในการฝากตัวเปนเด็กฝกงาน ศิษยตองบูชาครูและรักษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ การฝกฝนไมมีกําหนดระยะเวลาและจะถือวาจบ
การศกึษาตอเม่ือครูหรอืเจาสํานักเห็นวาผูฝกงานมีทักษะดีแลว ผิดกับในปจจุบัน
ซ่ึงกําหนดระยะเวลาของการเรยีนจบหลักสูตรปวช. หรอืปวส. ไว 

คานยิมสังคมในสมัยกอนมีผลตอการเรยีนวชิาชีพคอนขางมาก คนสวนใหญ
มุงเขารับราชการเพราะสามารถเลื่อนฐานะทางสังคม อาชีพบางประเภทเปนท่ีดู

แคลนของสังคม เชน “พวกเตนกินรํากิน” และบางทีก็ไมไดรับความเช่ือถือ 
กฎหมายเกาของไทยมีขอหามคน 33 จําพวกเปนพยานในศาล ซ่ึงรวมถึง หญิง
นครโสภณิ ีชางเกือก คนประมง หมอยาท่ีไมไดเรยีนคัมภรี พอมดแมมด คนเตนรํา 
เปนตน     
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3.4 จุดมุงหมายของการศกึษาแบบไทย 

ในสมัยท่ีรัฐไมไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอยางเปนระบบ ชาวบาน
ไทยก็เห็นความสําคัญของการศกึษาและมองวาการศึกษาตอบสนองจุดมุงหมาย

ในชีวติสามประการ ซ่ึงสัมพันธกันกับบาน วัง และวัด    

3.4.1 วัดกับสกิขาบท 

เม่ือครั้งยังไมมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษา วัดมีบทบาทสําคัญใน
สังคมไทย แตวัดมุงเนนสกิขาบทเพื่อโนมนาวใหคนสละทางโลกย ในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหอยูจนครบ 5,000 ป วัดมีบทบาทในการผลิตพระสงฆเพื่อเปน
ผูนําดานภูมิปญญาและเปนผูสืบทอดคําสอนของพระศาสดา การจัดการศึกษา

ของวัดจึงเนนสิกขาบทเปนใหญ การบรรพชาและการอุปสมบทเปนประเพณีท่ี
ชายไทยถือปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อขัดเกลาใหเปนคนดีอยูในศีลในสัจ ผูท่ีมีใจแง
งอนไปทางธรรมและปรารถนานพิพาน อาจตัดสนิใจอยูในสมณเพศไปตลอดหรือ
หลายป แรงจูงใจใหอยูในพระอารามคือ โอกาสไดเรียนรูวิชาหนังสือในระดับสูง
และปราศจากขอผูกมัดการเกณฑแรงงาน นอกจากนัน้ ยังเปนท่ีเคารพนับถือของ
ชาวบาน หากลาสกิขาบทพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงมีโอกาสยิ่งกวาคนธรรมดาในการ

เขารับราชการ เชน ในกรมอาลักษณ และหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงตองการภูดาษและ
เสมียน มีคนนอยนักท่ีทราบวาในระบบราชการของไทย เอกสารและงานหนังสือ
เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะฉะนัน้ วัดจงึเปนแหลงผลติท้ังพระสงฆและบุคลากรท่ี
จะเขาสูราชการไปพรอมกัน วิชาท่ีเรียนในวัดไมไดจํากัดอยูท่ีภาษาปาลี และการ
เขยีนอานหนังสอืได เดอ ลา ลูแบรไดใหขอมูลวา การเรียนเลขและไตรยางคเปน
วชิาสําคัญของสามเณรสยามดวย    

3.4.2 การเตรยีมคนเขารับราชการของคนช้ันสูง (เจานายและขุนนาง) และ
สิ่งท่ีเรยีนรู 

สยามเปนรัฐราชอาณาจักร จงึมีท้ังสถาบันกษัตรยิและสถาบันการปกครอง
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ท่ีซับซอน ดังนัน้ สถาบันท้ังสองจึงมีสวนกําหนดทิศทางการศึกษาของชาวสยาม 
ราชสํานักเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและเปนผูผดุงวัฒนธรรมชนช้ันสูง ดังนั้น 
การศึกษาของเจานายจึงเปนเรื่องสําคัญ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ทรงอธบิายวา ในขัน้ปฐมวัย เจานายท้ังชายและหญงิเรยีนรูวิชาจากพระอาจารยท่ี
ไดรับมอบหมายภายในวังจนถึงอายุ 13 ป (เทียบเทากับจบประถมตน) หลังจาก
ผานพธิโีสกันตแลว เจานายชายตองแยกไปอยูตางหาก และเปนประเพณีท่ีจะเขา
บรรพชา เพื่อไปเรยีนวชิาช้ันกลางจากพระอุปชฌายท่ีสํานักสงฆท่ีมีช่ือเสียง วิชาท่ี
เรยีนคือ ภาษาปาลี พุทธ-จริยศึกษา ไตรยางค เลขคณิต วรรณคดี เม่ือสึกแลว
เจานายจะเลอืกเรยีนสาขาท่ีถนัดและฝกหัดกับอาจารยผูชํานาญ เม่ือพระชนมได 

20 ปเต็มถึงเวลาอุปสมบท เจานายชายตองอุปสมบทเปนพระภิกษุและศึกษา
วชิาการตางๆ ในระดับสูงขึ้นไปอีก นอกจากพุทธ-จริยศึกษา ศิลปะศาสตร และ
กฎหมายแลว วิชาท่ีสําคัญและถือวาเปนสิ่งบงบอกถึงการเปนชนช้ันผูดีคือ 
วรรณคด ีและการแตงบทประพันธรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน และ
กลบท   

ในสวนของการเตรยีมคนเขารับราชการนั้น มีทําเนียมการสืบทอดอาชีพใน

กลุมขาราชการ ลูกขุนนางอาจไดรับการศึกษาวิชาตางๆ จากวัดเหมือนบุคคล
ท่ัวไป แตการฝกฝนจากบิดาซ่ึงเปนขุนนางอยูแลวในลักษณะของการเปนผูชวยถือ
เปนขอไดเปรียบ เพราะเปนการ learning by doing อีกท้ังสายสัมพันธกับขุนนาง
อื่นๆ ทําใหการฝากฝงฝากตัวเปนไปไดงายขึ้น กระนัน้ก็ตาม การแขงขันกันเพื่อให
ไดรับการคัดเลือกตองตัดสินกันดวยวุฒิความรอบรู คุณสมบัติของการเขารับ
ราชการ คอื การอานออกเขยีนได เพราะระบบราชการสยามแตโบราณเปนงานสั่ง

ดวยหนังสือราชการท้ังสิ้น นับตั้งแตงานเขียนใบบอก การทําบาญชีไพรพล และ
งานศาลซ่ึงมีอยูในทุกทบวงกรม  ดังนัน้ หนังสอื จนิดามณ ีจงึไดกลาววา  
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เปนเสมียรรอบรู         วสิัญช 

พนิเอกพนิโททัณฑ-    ฆาตคู 

ฝนทองอกีฟองมัน       นฤคหติ นัน้นา 

แปดสิ่งนี้ใครรู            จึ่งใหเปนเสมียร 

การอานออกเขียนไดเปนสวนหนึ่งของคนรับราชการ ซ่ึงจะตองรอบรูใน
ตํารับตําราตางๆ ดวย วรรณกรรมขุนชางขุนแผนเปนสื่อความรูในเรื่องนี้จาก
ขอความท่ีจม่ืนศรเีสาวรักษราชสั่งสอนพลายงามวา  

ครานัน้จมื่นศรีเสาวรักษราช       เรียกพลายงามทรามสวาดมิาสั่งสอน 

จะเปนขาจอมนรินทรปนนคร อยูนั่งนอนเปลาเปลาไมเขาการ 

พระกําหนดกฎหมายมีหลายเลม  เก็บไวเต็มตูใหญไขออกอาน 

กรมศักดหิลักชัยพระอัยการ   มนเทยีรบาลพระบัญญัตติัดสํานวน 

แลวใหรูสุภาษติบัณฑติพระรวง   ตามกระทรวงผดิชอบคดิสอบสวน 

ราชาศัพทรับสั่งใหบังควร  รูจงถวนถ่ีไวจงึไดการ 

ที่ไมสูรูอะไรผูใหญเด็ก มหาดเล็กสามตอพอลูกหลาน 

เสยตระกูลสูญลับอัประมาณ เพราะเกียจครานครํ่าคราเหมอืนพรามอญ 

คร้ันอยูบานอานคําพระธรรมศาสตร  ตํารับราชสงครามตามกระแส 

จะเห็นไดวาขาราชการตองรอบรูในหลายเรื่อง เชน พระราชกําหนด
กฎหมาย กรมศักดิ์ (พระไอยการวาดวยการกําหนดคาตัว) หลักไชย (คูมือการ
ตัดสินความ)  พระไอยการ (กฎหมายหมวดหมูตางๆ ) กฎมณเฑียรบาล 
พระราชบัญญัต ิสุภาษิตบัณฑิตพระรวง การใชราชาศัพท พระธรรมศาสตร และ
หนังสอืพไิชยสงคราม เปนตน การไตเตาในระบบราชการของขุนนางมักเริ่มตนดวย

การเขากรมมหาดเล็ก ลูกขาราชการมีโอกาสเรียนรูขนบราชการ “สามตอพอ
ลูกหลาน” โดยเปนการเรยีนรูจากตําราไปพรอมกับประสบการณจรงิ  

วชิาความรูท่ีผูตองการเขารับราชการยังรวมไปถึงจรรยาบรรณและการวาง
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ตนอยางถูกตอง ทองทองประศรีไดสั่งสอนพลายงามถึงเรื่องนี้วา ขาทูลละออง
ตองประพฤตตินอยางไร  

ทานวาผูเปนขาฝาธุลี              วุฒิตองมีท้ังสี่สถาน 

เจานี้ดูก็มีทุกประการ              จะสูโพธสิมภารก็ควรแลว 

แตทวาอยาทะนงองอาจ           โดยประมาทถือวาขากลาแกลว 

ถาประมาทราชภัยมักไมแคลว   ลูกแกวจงจําคํามารดา 

โบราณวาเปนขาจอมกษัตรยิ     ราชสวัสดิ์ตองเพยีรเรยีนรักษา 

ทานกําหนดจดไวในตํารา          มีมาแตโบราณชานานครัน 

หนึ่งวชิาสามารถมีอยางไร         ไมปดไวใหทานทราบทุกสิ่งสรรพ 

หนึ่งกลาหาญทําการถวายนัน้    มุงม่ันจนสําเร็จเจตนา 

หนึ่งมิไดประมาทราชกิจ            ชอบผิดตรติรกึหม่ันศกึษา 

หนึ่งสัตยซ่ือถือธรรมจรรยา       เหมือนสมาทานศลีไวม่ันคง 

หนึ่งเสงี่ยมเจยีมตัวไมกําเรบิ      เอื้อมเอบิหยิ่งเยอเฟอหลง 

หนึ่งอยูใกลชิดตดิพระองค         ไมทําเทียมทะนงพระกรุณา 

หนึ่งไซรไมรวมราชอาสน           ดวยอุบาทวจัญไรเปนหนักหนา 

หนึ่งเขาเฝาสังเกตซ่ึงกิจจา        ไมใกลไกลไปกวาสมควรการ 

หนึ่งผูหญงิชาวในไมพันพัว        เลนหัวผูกรักสมัครสมาน 

หนึ่งสามิภักดิ์รักใครในภูบาล     ถึงถูกกริ้วทนทานไมตอบแทน 

ราชสวัสดิ์จัดจบครบสบิขอ        พอจงจําไวใหหนักแนน 

สัตยซ่ือและสําคัญนั่นเปนแดน   พอแผนของแมจงใสใจ 

การเตรียมคนเขารับราชการนั้น มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ 
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คุณวุฒิ และปญญาวุฒิ
15

 คําวา ชาติวุฒิ หมายถึง การมีเช้ือสายขุนนาง คุณวุฒิ 
หมายถึง รูวชิาหนังสือ และปญญาวุฒิ หมายถึง ความรูในงานท่ีทํา คานิยมทาง
สังคมเปนปจจัยหนึ่งซ่ึงทําใหวชิาหนังสอืมีความสําคัญสําหรับคนไทยในอดตี และ

เปาหมายของชีวติคอืการรับราชการ ซ่ึงนําเกียรตยิศ ผลประโยชน และการเลื่อน
ฐานะทางสังคมมาให  

การศึกษาสายพระอารามแมทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการบูชาครู 
พธิกีรรม โอวาทนยิม การสาธยายและทองจําท่ีอยูในกรอบ แตก็เปนรากฐานของ
ความรุงเรืองทางอักษรศาสตรดวย เดอ ลา ลูแบรไดตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้ 
วัฒนธรรมบันเทิง (raillery) ของชาวบานเนนมุขปาฐะและปฏิพากย ในขณะท่ี

วัฒนธรรมปาลขีองวัดชวยใหวัฒนธรรมราชสํานักในดานวรรณกรรมเปนแบบฉบับ
ท่ีประณตี งดงาม ความแตกตางดูเหมือนอยูตรงท่ีวา วัฒนธรรมชาวบานเปนเรื่อง
ของความสุขจากโสตสัมผัสหรอืการฟง แตวัฒนธรรมของราชสํานักเปนเรื่องของ
ความสุขจากจักษุสัมผัสหรอืการอาน 

3.4.3 อาชีวและศลิปศกึษา 

รัฐอาจจะมิไดสงเสรมิการอาชีวและศิลปศึกษาโดยตรง แตชาวสยามดํารง

ตนอยูไดดวยการสนับสนุนของสังคมซ่ึงตองการชางในดานตางๆ การกัลปนาและ
สรางวัดหรอืปฏิสังขรณวัดแตละแหงตองการชางฝมือและปจจัยวัตถุจํานวนมาก 
เริ่มตัง้แตการสรางพระวหิาร โบสถ ตองการชางแตม (ชางวาดภาพ) หรือจิตรกร
หลายคนมาเขยีนภาพพุทธประวัตบินฝาผนังพระวหิารและโบสถ ชางเหลานี้มีตอง
รูเรื่องพุทธศาสนา และมีเท็คนิกวิธีในการรางและเขียนภาพท่ีมีลักษณะเดนของ
ตนเอง ชางผูชํานาญตองมีเด็กฝกงานเปนผูชวย ซ่ึงพัฒนาทักษะความชํานาญจาก 

“ครูพักลักจํา” วัดยังทําใหเกิดอาชีพชางทําบาตร ทําพะจุ ทําพาน ขันน้ํา ตาลปตร 
จรําขัน และท่ีสําคัญยิ่งคอื ชางหลอพระ ซ่ึงตองสรางจุดเดนของแตละสํานัก 
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 Simon de la Loubere, op.cit,: 59 
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ราชสํานักและวังของเจานายช้ันสูงมีบทบาทสงเสรมิอาชีวศกึษาในทางออม 
เพราะสามารถใหความอุปถัมภแบบคอนขางถาวรและตอเนื่อง ชางชาวบานจึงมี
ฐานะเปนชางหลวงไป ชางหลายคน (ท้ังชางชาวบานและชางหลวง) ผูมีช่ือเสียง

สามารถดงึดูดคนมาสมัครเปนลูกศษิยจนกลายเปนเจาสํานักวิชาไป ชางศิลปทุก
สาขาเปนทีตองการของราชสํานักและวังตางๆ และชางท่ีมีฝมือเปนเลิศได
วางรากฐานของงานศลิปแบบฉบับ เชน การทําเครื่องเบญจรงค การลงรักปดทอง 
ซ่ึงอยูในกลุมงานประณตีศลิปท่ีเรยีกวา “สปิป” (สันสกฤตใช ศลิป) ศิลปะการแสดง
ก็เชนเดียวกัน กลุมนักแสดงชาวบานบางกลุม ไดรับการยกฐานะเปนนักแสดง
หลวง ซ่ึงวางรากฐานดานคีตลีลาและนาฏลีลาท่ีกลายเปนแบบฉบับมาตรฐาน

ตอมา  

ราชสํานักและวังเปนศูนยกลางแหงวัฒนธรรมสยาม และเปนผูอุปถัมภ
ศลิปกรรมผานกิจกรรมตางๆ ขอดีของการคงสถาบันกษัตริยไว คือ การสงเสริม
สืบทอดมรดกงานศิลปะช้ันสูงท่ีแสดงถึงความประณีต ความละเอียดออน และ
สุนทรียรส เม่ือขาดสถาบันกษัตริยแลว อัตลักษณทางศิลปะก็สิ้นสุดลงดวย 
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คอื การยกเลกิสถาบันกษัตรยิ (แมจะเปนอนุวงษก็ตาม) ของ

เชียงใหม แพร นาน และลําปางทําใหสกุลศลิปะของทองถ่ินสูญหายไปดวย   

3.5 ครู สํานักวชิาและการถายทอดความรู 

เนื่องจากการศึกษาของประเทศสยามมีศูนยกลางอยูท่ีวัด เนื้อหาของ
บทเรยีนเปนเรื่องพุทธศาสนา และวธิกีารสอนเปนแบบ “สุ จ ิปุ ลิ” เพราะเหตุนั้น 
ครูจงึเปนศูนยกลางของการเรยีนรู และเนนการทองจํา ความแมนยํา และผลติซํ้า
ความรูจากรุนหนึ่งไปอกีรุนหนึ่ง คนรุนกอนสามารถทองจําวรรณคดีหรือหนังสือ

สําคัญไดท้ังเรื่อง บางครั้งการทองจําก็ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน ผู
พิพากษาตองจดจําตัวบทกฎหมายกรมศักดิ์ ซ่ึงมีรายละเอียดมากและจะจํา
ผิดพลาดมิได จงึมีผูนําเนื้อหามาแตงเปนคําประพันธรอยกรอง ตัวอยางท่ีตกมาถึง
รุนหลัง คอื ลลิติกฎหมาย เปนตน  
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การศึกษาในระบบ “สุ จิ ปุ ลิ” มีขอดีในบางลักษณะ โดยเฉพาะในดาน
อักษรศาสตร ไมวาจะเปนกลบทหรือการทองบทอาขยาน (มาจากคําสันสกฤต
วา  อาขยาน สวนคําปาลคีอื อกฺขาน แปลวา เลาเรื่อง ทองจํา สวด) การฝกหัดท้ัง

สองประการอาจตองยึดถึอแมแบบของครูถาเนื้อหาเปนเรื่องศาสนา แตในบาง
กรณ ีเชน การแตงกลบท หรอืการแตงกวนีพินธท่ีมีเนื้อหาทางโลกยไดเปดพื้นท่ีให
ผูแตงแสดงความสรางสรรคของตนเองได โดยถือเปนอัจฉริยภาพสวนปจเจก
บุคคล วรรณกรรมแบบฉบับ เชน กําสรวลสมุทร พระลอ และอุปาทวาทศมาส 
เปนผลผลติในทิศทางนัน้   

3.6 ผลกระทบของระบบการศกึษาแบบเกาตอภูมปิญญาไทย  

อาจกลาวไดวา ระบบและวธิกีารศกึษาแบบประเพณขีองไทยมีอยูสองระดับ
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ในระดับบนของสังคม วชิาหนังสอืมีความสําคัญ
ตอการสรางชนช้ันปกครอง และชนช้ันนําทางวัฒนธรรม สวนในระดับลางของ
สังคม ไพรเรยีนหนังสอืเพยีง “อานออกเขยีนได คิดเลขเปน” เดอ ลา ลูแบรกลาว
วา การเรยีนเลขทําใหคาขายได ซ่ึงในท่ีนี้คงหมายถึง การคาเล็กคานอยในตลาด 
แตพวกไพรก็ตองมีวิชาชีพติดตัว ไมวาจะเปนการผลิตสินคาหัตถกรรม อาหาร 

สังฆบรภิัณฑ พัตราภรณ เครื่องประดับ เครื่องใชสวนตัว เครื่องมือประกอบอาชีพ 
หรือแมแตเครื่องรางของขลัง เชน ปลัดขิก อาชีพท่ีเก่ียวกับนันทนาการ เชน 
นาฏกรรมและคีตกรรม เปนสวนสําคัญของชุมชนเมืองเพราะคนไทยรักสนุก แยน 
สเตราส (Jan Struys) ชาวดัตชท่ีเขามาพระนครศรอียุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง และเซอรเฮ็นร ีนอรมัน (Sir. Henry Norman) ซ่ึงเขามาท่ีกรุงเทพฯ ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดตัง้ขอสังเกตคลายๆ กันวา “The 

Siamese play at work, and work at play” การแขงขันในวชิาชีพทําใหแตละกลุม
ตองสรางจุดเดน และประการนัน้เปนท่ีมาของความพยายามเปน “เจาสํานัก” ไม
วาจะเปนกลุมลเิก ครูสอนดนตรท่ีีมีศษิยเปนจํานวนมาก หรือครูชางตางๆ การท่ี
ตองมีจุดขายทําใหแตละเจาสํานักและเจาตํารับพอใจถายทอดความรูเฉพาะใน
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ครอบครัวหรอืกลุมเดยีวกัน ท้ังนี้รวมไปถึง “กลเม็ดเด็ดพราย” ของครูดนตรี หรือ
สูตรลับของหมอยา    

3.6.1 ทัศนคตทิางลบตอวชิาชีพบางสาขา 

ดวยเหตุท่ีระบบศักดนิาอยูคูกับสังคมไทย จงึมีการแบงชนช้ันเปนสองระดับ 
ไดแก ชนช้ันผูดี (ศักดินา 400 เดิม 200 ไรขึ้นไป) และชนช้ันไพร (ศักดินา 25 ไร 
หรอืไพรช้ันต่ําสุด ซ่ึงเรียกวา ไพรราบ เพียง 5 ไร) ชนช้ันขาราชการหรือผูดีคือผู
ฝกฝนมาในสายวิชาหนังสือ สวนชนช้ันไพรถูกมองวาเปนคนช้ันลาง ถูกเกณฑ
แรงงานปละ 6 เดอืน ไมใครรูหนังสอื ปากตลาด และมารยาทไมขัดเกลา พวกหลัง
นี้ถือเปนคนช้ันต่ําและทําอาชีพใชฝมือหรอืแรงงาน บางอาชีพถูกมองดวยอคติทาง

ลบ เชน ชางเกือก (ทํางานกับอวัยวะเบ้ืองต่ําของคน) พวกรองรําทําเพลง (ถูกมอง
วาอยูในกลุมวนิพก) หญิงโสภินี (ขายตัว) หรือประมง (ฆาสัตวตัดชีวิตทําบาป
ประจํา) อยางไรก็ตาม คนบางอาชีพ เชน ชางหลอพระพุทธรูป ชางแตม ชางทํา
สังฆบรภิัณฑ และชางทําเครื่องดนตร ีอาจมีสถานภาพดีกวา เพราะถือวาทํางานท่ี
รับใชพระศาสนาและตองใชทักษะระดับสูง 

3.6.2 ผลกระทบของการอนุรักษความรูของสํานักตอความคิดสรางสรรค 

ในแงวชิาการหนังสอื วธิกีารศึกษาแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” เนนเรื่องการถายทอด
และผลติซํ้าความรูเกา และมีน้ําหนักมากกวาหลักการกาลามสูตรซ่ึงเปนวิธีการ
วิเคราะห ดังนั้น แมจะมีการเขียนอรรถกถา (commentary) หรือฎีกา (sub-
commentary) เปนจํานวนมาก แตผูเขียนมุงท่ีจะอธิบายหรือแจกแจงอรรถบท 
(text) เปนใหญ จึงเปนการตอกย้ําความคิดในกรอบ และหามตั้งคําถามท้ังท่ี
หลักการของกาลามสูตรเนนเรื่องการไมใหเช่ือเพราะศรัทธา แมแตในสังคมไทย

ปจจุบัน รัฐก็มีมาตรการไมใหผูมีปญญาคิดแตกตาง ในขณะท่ีปรัชญาการศึกษา
สมัยใหมในสมัยประชาธปิไตยตองการใหผูเรียนรูตั้งคําถาม คิดแตกตาง และคิด
ใหม ศาสตราจารยโจเซฟ นแีดม (Joseph Needham) ผูเขยีนหนังสือ Science and 
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Civilization in Ancient China ไดช้ีใหเห็นวา จนีมีพัฒนาการดานทักษะล้ําหนากวา
ตะวันตกมากจนถึงครสิตตนศตวรรษท่ี 15 เม่ือเลอืกท่ีจะหันไปเชิดชูลัทธิขงจื่อใหม
ของจูซี ซ่ึงสอนใหยอนกลับไปสนใจการถายทอดภูมิปญญาเดิมของจีน 

(transmission of old wisdom) ทําใหความเจริญดานวิทยาการของจีน เชน การ
สํารวจทางทะเลของเจิ้งเหอ สะดุดลง ในขณะท่ียุโรปเริ่มกาวขามเขาสูยุคแหงการ
แสวงหาภูมิปญญาใหม

16
  

ในเรื่องของวิชาการดานศิลปะ นาฏศิลปเชนเดียวกับคีตศิลปช้ันสูงมี
จุดเริ่มตนท่ีเช่ือมโยงกับศาสนาหรือวรรณกรรมในศาสนาหลัก การไหวครูและ
ตํารามาตรฐานทําใหการฝกฝนและการแสดงไมวาทวงทา จังหวะ และลีลาตองอยู

ในกรอบอยางเครงครัดเพื่อใหสอดคลองกับโอกาส การสรางสรรคสิ่งใหมเปนไป
ไดคอนขางจํากัดเพราะเจาสํานักและผูแสดงมีความภาคภูมิใจกับการอนุรักษแบบ
ฉบับไว การถือครูและการรักษาอัตลักษณยังเห็นอยูในปจจุบันในกรณีของคณะ
นักดนตรแีละนักรองวงสุนทราภรณ ความตั้งใจในการผลิตซํ้าโดยไมมีพื้นท่ีสําหรับ
การสรางสรรคสิ่งใหม ทําใหวงดนตรีดังกลาวเสื่อมความนิยมลงในบรรดาคนรุน
ใหมในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป  

4 การปรับตัวของไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 แหงกรุงรัตนโกสนิทร 

การลมสลายของกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. 2310 เปนความสูญเสียท่ียิ่งใหญ
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางสูญเสียบุคลากร
ในเกือบทุกดาน อยางไรก็ตาม กระบวนการฟนฟูบานเมืองสูภาวะปกติไดทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไปดวย ตั้งแตชวงสั้นๆ ของรัชกาลสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรจีนถึงรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสนิทร อิทธิพลวัฒนธรรมจีนมีมากขึ้น

โดยเฉพาะรสนยิมดานวรรณกรรม แมแตกอนสถาปนากรุงเทพมหานครเปนเมือง
หลวงใหมในพ.ศ. 2325 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรไีดทรงริเริ่มการรื้อฟนโบราณราช
                                                             
16 Joseph Needham, The Grand Tritation: Science and Society in East and West (China: 
History, Philosopy, Economic), (London: Allen & Unwin, 1969) 
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ประเพณแีละสถาบันสงฆแลว  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ การฟนฟูทาง
วัฒนธรรมไดดําเนนิไปอยางจรงิจัง และมีพระราชดํารท่ีิจะทําใหประเทศสยามเปน

รัฐพุทธท่ีสมบูรณแบบ ในการนี้ทรงใหชําระสถาบันสงฆใหบริสุทธิ์ สังคายนา
พระไตรปฎก ออกกฎพระสงฆกําหนดแนวทางการดําเนนิชิวติของราษฎร โปรดให
ชําระกฎหมายในจุลศักราช 1166 ชําระและแตงพระราชพงศาวดารใหม สงเสริม
การรวบรวมเอกสารและวรรณกรรมเกาเทาท่ีหาไดเพื่อจําลองขึ้นใหม หรือโปรด
ใหแตงขึ้นใหมในกรณีท่ีสืบหาตนฉบับเกามิได เชน ไตรโลกวินิจฉัย การฟนฟู
วัฒนธรรมนี้มุงมองกลับไปยังแบบแผนเกาของอยุธยา “เม่ือครัง้บานเมืองดี”  

อยางไรก็ตาม การฟนฟูวัฒนธรรมท่ีดําเนนิตอไปจนถึงตนรัชกาลท่ี 3 จะไม
ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสยามเหมือนเดมิตอไปไดนานดวยเหตุผล
สามประการ ประการแรกเปนเรื่องภายใน หลังเสียกรุงฯ ครั้งท่ี 2 ขุนนางอยุธยา
จํานวนมากไดเสียชีวิตหรือสูญหาย ขาทูลละอองในสมัยรัชกาลท่ี 1-3 สวนหนึ่ง
เปนขุนนางระดับกลางและลางมากอน สวนหนึ่งไดดีมาจากการเปนขาหลวงเกา
และรับราชการสงคราม จึงมีความเปนไพรสูงกวาขุนนางครั้งอยุธยา ขอนี้อาจ

กลาวในทํานองเดียวกันกับพวกนักปราชญราชบัณฑิตสวนใหญ ลักษณะงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมท่ีมีกลิ่นอายของชาวบานไดรับการยกฐานะเปนงาน
ช้ันสูง และแพรหลายไปผูกพันกับสัจนยิมมากขึ้น เชน ขุนชางขุนแผน นิราศตางๆ 
โดยเฉพาะนริาศของพระสุนทรโวหาร (ภู) เพลงยาววาความ พระอภัยมณี เปนตน  

ประการท่ีสอง นับแต รัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เปนตนมา 
ความสัมพันธกับจนีไดแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะการคาในระบบบรรณาการกับจีนให

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีชวยใหสยามฟนตัวเร็วขึ้น หลังค.ศ. 1810 ไปแลว ภัย
ดานพมาเริ่มผอนลง การฟนฟูทางศิลปวัฒนธรรมเจริญรุงเรืองในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ในขณะท่ีโลกทัศนของขุนนางและปญญาชน
สยามก็ไดเปลี่ยนไป ความนิยมจีนสะทอนใหเห็นในการรับและปรับเปลี่ยนงาน
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วรรณกรรมแบบฉบับของจีนใหตองรสนิยมคนไทย เรื่องสวนใหญเนนพิไชย
สงคราม ซ่ึงสอดคลองกับสถานกาณบานเมือง สถานภาพของขุนนางเองเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะไดเห็นชองทางทํากินในทางเศรษฐกิจ ขุนนางบางกลุมใช

ไพรสมและบาวไปหาของปาเพื่อทําการคา ในระบบการคาสําเภากับจนีท่ีเปนแบบ
ผูกขาด เรอืบรรณาการเอก โท และตรเีปนระวางของวังหลวง วังหนา และวังหลัง 
(ถามี) สวนเรอืติดตามมีระวางสินคาของขุนนางและเจาหนาท่ีเรือเปนสัดสวนให
บรรจุสนิคาไปขายท่ีกวางตุง และบรรจุสินคาท่ีซ้ือจากตลาดจีนกลับมาเมืองไทย 
ขุนนางบางกลุมจึงมีฐานะเศรษฐกิจดีพอท่ีจะอุปถัมภวัดและสํานักชางฝมือหรือ
ศิลปะได บรรยากาศท่ีผอนคลาย สงผลใหสตรีมีบทบาททางการศึกษาและ

วรรณกรรมมากขึ้น โดยสามารถสรางสรรคงานท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมชาวบาน เชน 
วรรณกรรม ระเดนรันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย) ในรัชกาลท่ี 3 และพระมะ
เหลเถไถ ของคุณสุวรรณในรัชกาลท่ี 4 เปนตน 

ประการท่ีสาม อทิธพิลของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกตะวันตกหลัง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม และลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีไดรับแรงผลักดันจากลัทธิ
การคาเสร ี(laissez-faire) จะเริ่มสงผลกระทบมาถึงประเทศสยาม การปรากฏตัว

ของพอคาอเมรกัินและอังกฤษ พรอมท้ังสนิคาผาจากโรงงานอุตสาหกรรมอังกฤษ
ในชวงปลายรัชกาลท่ี 2 เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาท่ีมีขาวอังกฤษยึดครองอินเดีย 
ลังกา และชวา นอกจากนัน้ อังกฤษยังเริ่มเขามาแทรกแซงหัวเมืองมลายูของไทย 
อีกท้ังยังพยายามบีบบังคับราชสํานักสยามในทางการทูตตั้งแตค.ศ. 1822 ให
ปฏิรูประบบพระคลังสนิคา นับเปนโชคดท่ีีพระเจาลูกเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร 
ทรงกํากับราชการกรมทา ทําใหทราบสถานการณตางประเทศดีแมกระท่ัง

เหตุการณสงครามนโปเลยีนครัง้ท่ี 2 ในยุโรป ดวยสายพระเนตรกวางไกลและทรง
อานสถานการณออก รัชกาลท่ี 3 มีทาทีเปนมิตรกับชาติตะวันตกและคอยๆ เปด
ประเทศในขณะท่ีความหวาดระแวงชาวตะวันตกยังฝงรากลกึในความรูสึกของชาว
สยามมาตัง้แตรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ และตระกูลขุนนางสําคัญ มีความคิด
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ตอตานการตดิตอกับฝร่ัง ท่ีเขามาพรอมขอเรยีกรองใหราชสํานักเลกิระบบผูกขาด 
ซ่ึงสงผลกระทบตอผลประโยชนแอบแฝงของเหลาขุนนาง การท่ีพมาจําตอง
สูญเสียมะริด ทวาย และตะนาวศรีในค.ศ. 1826 เปนสัญญาณเตือนวา ภัยจาก

ลัทธจัิกรวรรดนิยิมเปนเรื่องจรงิ และสยามตองเริ่มโอนออนผอนปรน  

เหตุผลสามประการท่ียกมาแลวสงผลกระทบตอโลกทัศนของชาวสยาม 
กลุมขุนนางท่ีจัดสรรผลประโยชนลงตัว การรับคานิยมวัฒนธรรมจีน และการ
คุกคามของลัทธจัิกรวรรดนิยิม ไมเฉพาะทางเศรษฐกิจ แตในทางวัฒนธรรมและ
การศกึษาดวย        

4.1 บทบาทของมิชชันนารีโปรเทสแตนทและอิทธิพลของวิชาการแบบ

ตะวันตก 

ในสมัยตนรัชกาลท่ี 3 สยามไดเริ่มแงมประตูเปดรับชาวตะวันตก ตราบใดท่ี
ชาวตะวันตกเขามาทําประโยชนใหแกราชสํานัก ในขณะเปนพอคาแตก็ไดรับ
ราชการเปนขุนนางชํานาญเฉพาะทางไปดวย ในชวงเวลาท่ีเริ่มเปดสัมพันธอยาง
เปนทางการกับชาติตะวันตก ชาวสยามกําลังมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง จอหน 
ครอเฝรด (John Crawfurd) เขยีนเลาวา ในการเดนิทางไปราชสํานักและเจรจากับ

ขุนนางสยามช้ันสูง เพยีงแตจะหาจางชาวสยามมาแบกเสลี่ยงก็เปนการยากเพราะ
ชาวสยามไมยอมเสยีศักดิ์ศร ีอยางไรก็ตาม โลกทัศนชาวสยามจะเริ่มเปลี่ยนไปเม่ือ
คณะหมอสอนศาสนาโปรเทสแตนทไดเขามาเผยแพรคําสอนของศาสนาครสิต 

ในสมัยอยุธยา พระเจาหลุยสท่ี 14 และคณะบาทหลวงฝร่ังเศสมุงม่ันเปน
อยางยิ่งท่ีจะชักจูงใหสมเด็จพระนารายณฯ ทรงเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนา
ครสิต ท้ังนี้โดยมีแนวคิดท่ีวาเม่ือพระเจากรุงสยามทรงเปลี่ยนศาสนา ประชาชน

สยามก็จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตดวย กระบวนการท่ีมุงไปยังราชสํานก
ลมเหลวสิ้นเชิง แมสมเด็จพระนารายณฯ ทรงสนพระทัยในวิทยาการของฝร่ังเศสท่ี
บาดหลวงโดมินิกัน เยซูอิต และมิซซังตางประเทศนํามาเสนอก็ดี อยางไรก็ตาม 
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อทิธพิลทางวชิาการของฝร่ังเศสนาจะมีอยูบาน เม่ือออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน) 
ไปฝร่ังเศสนั้นไดไปชมโรงพิมพของฝร่ังเศส ซ่ึงขณะนั้นอยูในชวงเวลาของการ
ปฏิรูประบบการเขียนภาษาฝร่ังเศสของ Academie Française ดวย เปนไปไดวา 

แนวคิดเรื่องการทําหนังสอื จนิดามณ ีเปนแบบเรยีนภาษาไทยมาตรฐาน  

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 คณะบาดหลวงคาทอลกิโปรตุเกสและฝร่ังเศสไมไดมี “จุด
ขาย” สําหรับชาวสยาม แตทําหนาท่ีเปนผูนําศาสนาแกคริสตชนลูกครึ่งสยาม-
โปรตุเกส เขมรและเวียดนามเปนสวนใหญ แตหมอสอนศาสนาอเมริกันคณะ
เพรสไบทีเรียนไดมุงเปาไปยังไพรและคนช้ันลาง วิธีการจูงใจ คือ การนําวิชาการ
และความกาวหนาดานการแพทย การพิมพ วิทยาศาสตร การตอเรือกําปนเขาสู

สังคมสยามเพื่อแสดงอารยธรรมตะวันตก วิทยาการเหลานี้สามารถแกปญหา
พื้นฐานของชนช้ันลางได เชน การทําคลอดแบบตะวันตก การปลูกฝปองกันไข
ทรพิษ และการผาตัดสมัยใหม เปนตน การท่ีหมอสอนศาสนานําการพิมพเขามา
ชวยสงเสรมิการเผยแพรวทิยาการความรู เปนการขัดกับความคิดเรื่องหวงวิชาของ
ชาวสยาม ความรูดานวิทยาศาสตร เครื่องมือท่ีใชกลไก และการตอเรือทําใหชน
ช้ันสูงหันมาสนใจวทิยาศาสตรและเท็คโนโลย ีโดยเฉพาะหลวงนายสทิธิ์ (ตอมาเปน

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ) ผูสนับสนุนการตอเรอืกลไฟ 

ในตอนกอนหนานี้ ผูเขยีนไดอธบิายวา วชิาในสังคมไทยโบราณท่ีชาวสยาม
เรียนจากวัด หรือจากสํานัก รวมไปถึงวิชาหนังสือ วิชาชีพ และไสพาคม (เวท
มนตร) เวลาพูดถึงบุคคลใดวา “มีวิชา” หมายถึง รูคาถาเวทมนตร คนสายวัด
ยังคงเช่ือม่ันในความศักดิ์สทิธิ์ของอํานาจเหนอืพิเศษนี้อยู เม่ือเผชิญกับการทาทาย
วิทยาการตะวันตก วรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี เปนตัวแทนของการตอสูกัน

ระหวางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร สุนทร (ภู) เคยรวมคณะสมณทูตไปลังกา 
และเปนประจักษพยานการท่ีอังกฤษเขาครอบครองดนิแดนแหงนัน้ในสมัยรัชกาล
ท่ี 2 ซ่ึงตรงกับรัชกาลของพระนางเจาวิกตอเรียของอังกฤษ สุนทร (ภู) กลาวถึง
นางละเวง (ภาพของพระนางเจาวกิตอเรยี) ผูแวดลอมไปดวยบาดหลวงผูมีความรู
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กับเครื่องกลไกตางๆ เชน เรือเหาะ เรือกลไฟ นาฬิกา ปนสมัยใหมแบบยุโรป ทํา
สงครามกับพระอภัยมณ ีแคเพยีงเปาปก็สามารถใชเวทมนตรทําใหกองทัพท้ังกอง
หลับใหลได นั่นคอื ความรูเชิงไสยศาสตรสามารถเอาชนะวทิยาศาสตรได ทํานอง

เดียวกับพมาในสมัยเดียวกัน กองทัพของมหาพันทุละอาศัยความศรัทธาใน
เครื่องรางของขลัง กรูกันเขาไปใหทหารซีปอยยิงตายเปนจํานวนนับไมถวน แต
ความคุนเคยกับวทิยาการตะวันตกมากขึ้น ทําใหชาวสยามเริ่มตระหนักวา ความรู
แบบฝร่ังมีประสทิธผิลอยางเปนรูปธรรม และฝร่ังก็ไมหวงแหนความรู 

4.2 จารึกวัดพระเชตุพน: “หองสมุดเปดแหงแรกของโลก” และการ
ปรับเปลี่ยนแนวคดิเรื่องการถายทอดความรูแกสาธารณชน 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีสายพระเนตรไกลพอท่ีจะมองเห็น
ทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในขณะท่ีจักรพรรดิมินหมางของ
เวยีดนาม ทรงเบียดเบียนบาดหลวงฝร่ังเศสและสเปญท่ีเขามาเผยแผศาสนาคริสต 
และลงโทษพวกเขารดีอยางจรงิจัง รัชกาลท่ี 3 มีพระทัยกวางในการใหเสรีภาพแก
มิชชันนารีอเมรกัินท่ีเขามาเผยแผพระคริสตธรรม และทรงพรอมท่ีจะเรียนรูจาก
ฝร่ังโดยตรง เชน การโปรดใหหมอรชิารดสัน ผูแทนรัฐบาลอังกฤษท่ีอนิเดยีเขาเฝา

อยางใกลชิดและยังใหเกียรติในการจัดขบวนนําเขาสูวังหลวงจนเกินฐานะ
17

 
นอกจากนี้ ยังมีสวนสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนของมิชชันนารีดวย เชน 
พระราชทานทรัพยและโคเพื่อใหหมอบรัดเล (Dan Beach Bradley) ไปทดลองทํา
วัคซีนปองกันฝดาษ เปนตน 

จดหมายเหตุของมิชชันนารีแสดงวา การเผยแผศาสนาคริสตไมประสบ
ความสําเร็จนัก เพราะชาวสยามมีศาสนาหลักอยูแลว กระนั้นก็ตาม พระเจากรุง

สยามมีพระทัยกังวลวา วิทยาการตะวันตกจะสงผลกระทบตอวัฒนธรรมไทย 

                                                             
17

 Anthony Farrington, ed., Dr. Richardson’s Missions to Siam, 18291839, (Bangkok: White Lotus 

Press, 2004): 218-243 
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เครื่องมือสําคัญของมิชชันนารีคือ หนังสือและสื่อสิ่งพิมพซ่ึงทําใหการถายทอด
ความรูเปนเรื่องสาธารณะ ดวยเหตุนี้ จงึโปรดใหมีการทําจารกึบันทึกความรูตางๆ 
เก่ียวกับไทยศึกษาขึ้นท่ีวัดพระเชตุพนมงคลคลาวาส สิ่งท่ีนํามาจารึกครอบคลุม

เนื้อหาทุกเรื่อง ตัง้แตตําราฤาษีดัดตน คัมภรีศักดิ์สทิธิ์ทางพุทธศาสนา (มหาวงศ) 
เรื่องราวคน 32 ภาษา กวนีพินธ กลบท และอื่น พระราชดําริในเรื่องนี้เก่ียวของกับ
การนําความรูมาสูชาวบาน ประมวญจารึกวัดพระเชตุพนไดรวบรวมกันเปน 
“หองสมุดเปด” แหงแรกของสยามประเทศท่ีเปดใหผูรักวชิาเขาไปแสวงหาความรู
ไดตลอดเวลา ในจดหมายเหตุของชาวตะวันตก หมอสอนศาสนาเขาใจจากปากคํา
ของชาวบานวา มิชชันนารกํีาลังกระทําบุญกระทําทานมากกวาพระเจากรุงสยาม 

เพราะฉะนัน้ พระองคจงึทรงใหเผยแพรความรูแบบไทยเชนเดยีวกัน 

4.3 สื่อความรูใหมในสังคมไทย: กําเนดิสื่อสิ่งพมิพ เชน บางกอกรีคอรเดอรและ
สยามสมัย 

สิ่งท่ีมิชชันนารอีเมรกัินนําเขามาและทําใหเกิดความอยางใหญหลวงระหวาง
รัชกาลท่ี 3 มาจนถึงรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสนิทร คือ เท็คโนโลยีการพิมพและ
สื่อสิ่งพมิพตางๆ ราชสํานักไมไดตั้งขอกีดขวางในการท่ีหมอสอนศาสนาจะใชสื่อ

สิ่งพมิพเผยแผครสิตศาสนา เพราะม่ันใจวามีชาวสยามนอยคนท่ีเขารตี ราชสํานัก
ยังไดประโยชนจากการใชสื่อสิ่งพิมพดวย เชน การพิมพประกาศหามสูบฝนใน
รัชกาลท่ี 3 แทนวธิกีารแบบเกา คือ มีเจาพนักงานตีฆองรองปาวประกาศขาวให
ชาวบานทราบ  

การพมิพหนังสอืของพวกมิชชันนารเีปนโอกาสใหคนท่ัวไป เขาถึงตํารับตํารา
และวรรณคดีไทยเรื่องสําคัญไดงายขึ้น นอกเหนือจากการเสนอความรูเรื่อง

วิทยาศาสตร และเหตุการณรวมสมัยของชาติตะวันตก การออกหนังสือพิมพ 
บางกอกรีคอรเดอร (Bangkok Recorder) ของหมอบรัดเล เปนการเปดโลกทัศน
ของคนบางกอก เพราะหนังสือพิมพดังกลาวลงเรื่องราวหลากหลายหัวขอ 
ยกตัวอยางเชน เรื่องฟาผาในแงวทิยาศาสตร หรือประกาศของทางราชการฉบับ



 55 

ตางๆ ตลอดจนการรองทุกขของราษฎรแทนท่ีจะไปตีกลองรองทุกขผานระบบ
ราชการ 

4.4 ผลกระทบของการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

มิชชันนารเีปนหัวหอกในการนําวัฒนธรรมตะวันตกมาสูสยาม และเปนกลุม
ท่ีกระตุนใหเกิด “วิชาการแบบตะวันตก” (Western Learning) ขึ้น ผลกระทบท่ี
สําคัญยิ่งคอื การทําใหเกิดชนช้ันปญญาชนใหมไมเฉพาะในกลุมชนช้ันสูง หากแต
ยังiรวมไปถึงสามัญชนดวย การเขาถึงวิทยาการแบบตะวันตกเปนไปไดก็ตอเม่ือ
เรยีนรูภาษาตางประเทศ ในสมัยรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงขอใหเจมส แคสเวลล (James Caswell) มิชชันนารีอเมริกันมาถวายพระ

อักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกันแคสเวลลไดขอพระราชทานครูท่ี
เกงๆ มาสอนภาษาไทยแกเขา จนเขาเก็บคําภาษาไทยมาแตงเปนพจนานุกรมไทย
เลมแรกขึ้น ตอมาบิช็อปฌ็อง-บาตสิต ปาลกัวไดแตงพจนานุกรม สัพะ พะจะนะ 
พาสา ไท (พจนานุกรมสี่ภาษา) ขึ้น และไดเปนแบบอยางใหหมอบรัดเลจัดทํา
หนังสอื อภธิานศรับทพาสาไท ฉบับใหมในสมัยรัชกาลท่ี 5 กอนท่ีหมอแซมวล 
สมิท (Samuel Smith) จะไดจัดพิมพพจนานุกรมฉบับหองสมุดของสํานักพิมพ   

เว็ปสเตอรท่ีแปลเปนภาษาสยามจํานวน 5 เลม ในค.ศ. 1899    

ปญญาชนรุนใหมสวนใหญเปนเจานาย หลายพระองคทรงไดเลาเรียนกับ
แหมมแอนนา เลยีวโนเวนส ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววาจางให
เขามาสอนภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษแกเจานายเด็ก เจานายหลายพระองค
ตอมาไดรวมกันออกหนังสือ คอรตขาวราชการ เพื่อเสริม ราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงเปนหนังสอืรวบรวมประกาศของทางราชสํานักและไดออกมาตั้งแตครั้งรัชกาลท่ี 

4 ในขณะท่ีกิจการพมิพหนังสือไดเริ่มตนขึ้นในรัชกาลท่ี 3 พวกมิชชันนารีไดพิมพ
หนังสอืวรรณคดเีกาของไทยออกขาย ซ่ึงคนไทยนยิมอาน อยางไรก็ตาม ปญญาชน
รุนใหมสวนใหญเปนเจานาย หลายพระองคทรงไดเลาเรยีนกับแหมมแอนนา เลียว
โนเวนส ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววาจางใหเขามาสอนภาษาและ
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วัฒนธรรมอังกฤษแกเจานายเด็ก เจานายหลายพระองคตอมาไดรวมกันออก
หนังสือ คอรตขาวราชการ เพื่อเสริม ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเปนหนังสือรวบรวม
ประกาศของทางราชสํานักและไดออกมาตั้งแตครั้งรัชกาลท่ี 4 ในขณะท่ีกิจการ

พมิพหนังสอืไดเริ่มตนขึ้นในรัชกาลท่ี 3 พวกมิชชันนารไีดพมิพหนังสือวรรณคดีเกา
ของไทยออกขาย ซ่ึงคนไทยนยิมอาน อยางไรก็ตาม การพมิพหนังสอืบางเลมก็ถูก
มองวา ผิดกฎหมาย เชน การท่ีนายโหมด อมาตยกุลไดนําตนฉบับกฏหมายตรา
สามดวงมาใหหมดบรัดเลพมิพเผยแพร เพื่อใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย แต
ไดถูกเก็บทําลาย เพราะรัชกาลท่ี 3 ทรงเห็นวา เปนการสงเสริมใหคนไทย 
“หัวหมอ” หรอืเปนหมอความฟองรองกัน 

หมอสอนศาสนาไมสูประสบความสําเร็จในการเผยแผพระคริสตธรรมเทาใด
นัก แตคุณูปการอันยิ่งใหญของกลุมคนเหลานี้คือ เปนผูกระตุนใหประเทศสยาม
เขาสูชวงเวลาใหมของการปฏิรูปทางการปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษาตาม
แบบตะวันตก การเริ่มตนโดยการเปดโอกาสใหชาวสยามเขาถึงแหลงความรูมี
หนังสอืและหนังสอืพมิพประเภทตางๆ ไมวาในระดับชนช้ันสูงหรอืสามัญชน หมอ 
บรัดเลและหมอแซมวล สมิทมีบทบาทอยางสูงในเรื่องนี้ การจัดพิมพ Siam 

Repository (เริ่มตัง้แตปค.ศ. 1874) และ สยามไสมย (ซ่ึงเปนภาคภาษาไทย) เปน
การบันทึกเรื่องราวของประเทศสยามในชวงเวลารัชกาลท่ี 5 ไว เชนเดียวกับ
เอกสารสําคัญอื่นๆ  

5 การปฏรูิปการศกึษาของไทย 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึง พ.ศ. 2475 

บรรยากาศความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมสยาม หลังการลงนามใน

สนธสิัญญาเบาริ่ง ค.ศ. 1855 และการเปดสัมพันธทางการทูตกับชาติตะวันตก ทํา
ใหราชสํานักรัชกาลท่ี 5 ตองเรงปฏิรูปประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการเมือง วัฒนธรรม และการศกึษา เพื่อตอตานลัทธจัิกรวรรดินิยมสมัยใหม 
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และแนวคิดเรื่อง “mission civilisatrice” หรอื “อารยภารกิจ ของฝร่ังเศสและชาติ
ตะวันตก ความริเริ่มในการตั้งโรงเรียนสําหรับกุลบุตรเปนของพวกมิชชันนารี
อเมริกัน ลัทธิเพรสไปทีเรียน เม่ือพ.ศ. 2395 กลุมเพรสไบทีเรียนอเมริกัน ไดตั้ง

โรงเรยีนแหงแรกขึ้น แตเม่ือตั้งใหมๆ นั้น ตองจางเด็กเรียนวันละ 1 เฟองหรือ 12 
สตางค พอแมเด็กไมสนใจท่ีจะสงลูกหลานไปเรยีนในโรงเรียนของหมอสอนศาสนา
เพราะเกรงวามิชชันนารจีะเปลี่ยนศาสนาเด็ก ตอมาถึง พ.ศ. 2456 โรงเรียนนี้ได
เจริญขึ้นและเปลี่ยนเปนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จึงถือวาพวก
มิชชันนารไีดมีคุณูปการในความพยายามท่ีจะจัดการศกึษาแบบใหมในประเทศไทย 

5.1 การจัดการศกึษาสําหรับคนช้ันสูง การศึกษาในวัง การสงเจานายและชนช้ัน

ผูดไีปศกึษาตอยังตางประเทศ 

ในขณะท่ีราชสํานักตระหนักสํานึกถึงความสําคัญของวิทยาการแบบ
ตะวันตก แตการจัดการศึกษากลับดําเนินไปคอนขางชา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหจัดตั้ง “ราชวิทยาลัยในวัง” ขึ้นในพ.ศ. 2414 เพื่อ
ฝกคนใหเขารับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอย อาจาริยางกูร) ซ่ึงใน
ขณะนัน้เปนหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนสําหรับ

เจานายเด็กและลูกหลานขุนนางช้ันสูง และหาไดตัง้ใจใหเปนโรงเรยีนสาธารณะไม 
ท้ังนี้ดูไดจากคําประกาศตัง้โรงเรยีน 

ประกาศเรื่องโรงเรียนฉบับแรก พ.ศ. 2414 

มีพระบรมราชโองการมาณบัณฑูรสุรสิงหนาทใหประกาศแก
หมอมเจา หมอมราชวงศ แลขาราชการผูใหญผูนอยซ่ึงไดนําบุตร
ทูลเกลาฯ ถวายใหทําราชการสนองพระเดชพระคุณในกรมมหาดเล็กบาง 

ในกรมทหารมหดาเล็กรักษาพระองคบาง มีเปนอันมาก 

ทรงมีพระราชดําริวา บุตรหลานของทานท้ังปวง บรรดาท่ีเขารับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณอยูนัน้ แตลวนเปนผูมีชาติมีตระกูล ควรจะ
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รับราชการในเบ้ืองหนาตอไป แตยังรูหนังสือไทย แลขนบธรรมเนียม
ราชการอยูโดยมาก ท่ีรูอยูบางแตยังใชอักษรเอกโทแลตัวสะกดผิดๆ ไม
ถูกตองตามแบบอยางก็มีอยูมาก แลการรูหนังสือนี้ ก็เปนคุณสําคัญขอ

ใหญ เปนเหตุจะใหไดรูวิชาแลขนบธรรมเนียมตางๆ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดโรงสอนขึ้นไวท่ีในพระบรมมหาราชวัง แลวจัดคนใน
กรมพระอาลักษณตั้งใหเปนขุนนางแลพนักงานสําหรับเปนครูสอน
หนังสือไทย สอนคิดเลข แลขนบธรรมเนียมราชการ พระราชทาน
เงินเดือนครูสอนไดสมควรพอใชสอย สวนผูเรียนหนังสือนั้นก็จะ
พระราชทานเสื้อผานุงหม กับเบ้ียเลี้ยงกลางวันเวลาหนึ่งทุกวัน ครูสอน

นัน้จะใหสอนโดยอาการเรยีบรอยไมใหดาตหียาบคาย  

ในโอกาสนั้น พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาริยางกูร) เรียบเรียง
แบบเรยีนหลวงขึ้น 1 เลม ชุดมูลบรรพกิจ เพื่อใชเปนบทหลักสูตรวิชาช้ันตนตอมา
ตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษสําหรับพระเจานองยาเธอและหมอมเจาตางกรมซ่ึงได
เรยีนอักษรสมัยภาษาไทยแลว จะไดเลาเรยีนภาษาตางประเทศใหไดความรูสูงขึ้น
ไป มีนาย Francis George Patterson ชาวอังกฤษเปนครู แตตั้งอยูไมถึงหาปก็เลิก

ไปเนื่องจากครูผูสอนเดินทางกลับไปอังกฤษ ในเวลาตอมาไดตั้งโรงสอน
ภาษาอังกฤษใหมมีหมอ MacFaland และ Robert Morrant เปนผูสอน นอกจาการ
ตัง้โรงเรยีนสอนวชิาหนังสอืแลว เม่ือพ.ศ. 2425 ไดตัง้โรงเรียนแผนท่ีทหารขึ้น ใน
กรมทหารมหาดเล็ก เนื่องจากเปนการใหการศกึษาแกลูกเจานายแลผูมีตระกูล จึง
ไดรวมโรงเรยีนท้ังหมดในวังใหมาขึ้นกรมทหารแผนท่ี นั่นคอื 

1 โรงเรยีนภาษาไทย ของพระยาศรสีุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)  

2 โรงเรยีนนายทหารมหาดเล็ก 
3 โรงเรยีนทําแผนท่ี 
4 โรงเรยีนสอนภาษาอังกฤษของพระเจาลูกยาเธฮ 
5 โรงเรยีนปรยิัตธิรรม 



 59 

 สําหรับในสวนของหมอสอนศาสนา เอมิล  โกล็อมเบต (Emile Colombet) 
ไดตั้งโรงเรียนไทย-ฝร่ังเศสวัดรอยทานในป 2420 และตอมาพัฒนามาเปน
โรงเรียนอัสสัมชัโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนนการสอนภาษาอังกฤษ 

ในขณะท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญเนนการสอนภาษาฝร่ังเศสและพระคริสตธรรม ใน
ความเปนจรงิแลว การสอนท่ีเครงครัดเอาจรงิเอาจังของราชวทิยาลัย ไดสงผลให
เจานายรุนใหมมีความสามารถมากในดานวชิาหนังสอื ดังเห็นไดจากการท่ีเจานาย
กลุมหนึ่งรวมตัวกันออกหนังสอื ดรุโณวาท ในพ.ศ. 2417   

ชวงตนของพุทธทศวรรษ 2400 เปนชวงเวลาสําคัญในประวติศาสตร
การศึกษาไทยหลายประการ เชน ไดมีการริเริ่มตั้งโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้น 

โรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังในพ.ศ. 2423 อีกสองปถัดมาไดตั้ง
โรงเรยีนแผนท่ีขึ้น พรอมๆ กับโรงเรยีนพระตําหนักสวนกุหลาบซ่ึงมีจุดประสงคให
เปนโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก และตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพเปนโรงเรียน
ขาราชการพลเรอืนในป พ.ศ. 2453 แตกิจการดานการศกึษามุงเนนไปท่ีการสราง
ชนช้ันสูงอันเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการปกครอง 

การจัดการศกึษาของรัฐเพื่อประชาชนเกิดขึ้นคอนขางชา คือ ประมาณ 30 

ปหลังพวกเพรสไบทีเรียนตั้งโรงเรียนขึ้นเปนครั้งแรก ท้ังนี้อาจเปนดวยเห็นวา 
ราษฎรเขาสูระบบการศกึษาผานพระอาราม คือ “บวช+เรียน” ไปพรอมๆ กันแต
ขอเสยีคอื เปนการเรยีนท่ีไมตอเนื่อง นอกเสียจากอยูในสมณสารูปเปนเวลานาน 
และวิชาท่ีเรียนอาจไมตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสยามในยุคใหม เม่ือถึง
พ.ศ. 2427 รัฐจึงไดมีดําริจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นตามวัดใน
กรุงเทพมหานครหลายแหง และแหงแรก คอื โรงเรยีนมหรรณพาราม 

การปฏิรูปการศกึษาของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังใชวัดเปนศูนยกลาง และ
ยังผูกพันอยูกับการเตรยีมคนเขารับราชการ สิ่งใหมก็คอื การกําหนดหลักสูตรเปน
ประโยค โดยช้ันประโยคหนึ่งใหใชแบบเรยีนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย) 
จํานวน 6 เลม เพื่อใหมีความรูภาษาไทยดี สวนประโยคท่ี 2 เปนหลักสูตรท่ี
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เก่ียวกับวชิาสามัญศกึษา หมายถึง ความรูตาง ๆ ท่ีตองการใชสําหรับเสมียนท่ีจะ
เขารับราชการพลเรือนตามกระทรวงตางๆ ท้ังนี้เพราะมีการขยายระบบราชการ
แบบตะวนตก 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนผูท่ีมีบทบาท
อยางสูงในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระอาราม เพราะทรงเปนองคสังฆปริ
นายก แตเดิมมาลูกศิษยวัดจะเลาเรียนวิชาจากพระอุปชฌาย ทํานอง “ลูกศิษย
ใครลูกศษิยมัน” แตการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนปริยัติธรรมไดเปลี่ยนไปให
ทันสมัยขึ้นและเรยีกวาโรงเรยีนพระอาราม การปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนพระ
อารามท้ังในดานเนื้อหาซ่ีงเพิ่มวิชาสามัญเขาไป เชน ภาษาอังกฤษ เลขคณิต 

พงศาวดาร และวิธีการแบงระดับช้ันเปนประโยค ตลอดจนการเปลี่ยนการสอบ
แบบปากเปลาเปนการเขยีนตอบ เม่ือแรกเริ่มโรงเรียนพระอารามท่ีเปนการเรียน
ตามหลักสูตร ปรากฏวามีพอแมสนใจสงลูกหลานเขาเรยีนนอยมาก สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ (ขณะยังดํารงพระอิสริยยศกรมหม่ืน) กราบบังคมทูล
รายงานในพ.ศ. 2427 วา ท้ังกรุงเทพฯ มีโรงเรียนใหญ 45 แหงเปนโรงเรียนพระ
อาราม 16 แหงและนักเรยีน 1188 คน สวนปถัดมาซ่ึงเปนปตัง้โรงเรยีนวัดเทพศิรินทร 

มีนักเรยีนเพยีง 53 คน ขณะท่ีโรงเรียนวัดในกรุงเทพฯ มี 28 แหง นักเรียน 1955 
คน ซ่ีงถือวาจํานวนนักเรียนนอยมาก เพราะคนสวนใหญยังคงมองวาโรงเรียน
พระอารามเปนโรงเรยีนสอนปรยิัตธิรรม และไมไดรับความนยิม 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยอยาง
สมบูรณแลว มีพระราชดําริเห็นวา ควรสงคนไทยไปเลาเรียนวิชาในประเทศ
ตะวันตก ทรงสงหมอมเจาปฤษฎางค ชุมสายไปเรยีนตอท่ีสงิคโปรกอน และตอมา

ภายหลังไดไปศกึษาท่ีอังกฤษ ในพ.ศ. 2428 โปรดใหพระราชโอรส 4 พระองครุน
แรก เดนิทาง ไปศกึษาตอท่ียุโรป พระราชโอรส 4 พระองคนี้เปนผลผลิตจากระบบ
การศกึษาสําหรับเจานายในเวลานัน้ และการเรียนตัวตอตัวเปนสวนใหญ เชน กรม
พระจันทบุรนีฤนาถกอนทรงศึกษาในราชวิทยาลัยในพระบรมมหาราชวังไดเรียน
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กับครูเจานายผูหญงิ เชนกรมหลวงวรเสรฐสุดา และเรยีนภาษาอังกฤษท่ีสํานักครู
รามสามี นอกเหนอืจากเรยีนภาษาปาลแีละภาษาไทยกับพระยาปรยิัติธรรมธาดา 
(เปลี่ยน) เม่ือไปเรียนท่ีอังกฤษไดเขาศึกษาท่ี Balliol College จนจบใน พ.ศ. 2434 

เม่ือพระชนมเพียง 20 ชันษา ทรงใชเวลาเรียน 3 ป กรณีนี้แสดงวา ระบบ
การศกึษาซ่ึงคลายกับของอังกฤษคอื การเรยีนแบบตัวตอตัว หรอื tutorial มีความ
เขมขน 

ขณะท่ีกรมพระจันทบุรนีฤนาถทรงศกึษาอยูท่ีอังกฤษ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพและสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรวม
พระทัยกันจัดการศกึษาเรื่องโรงเรยีนพระอาราม เม่ือจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นใน

พ.ศ. 2430 โปรดใหโอนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงไปขึ้นกรมศึกษาธิการ โดยมี
สมเด็จฯ กรมพระยา ดํารงราชานุภาพทรงเปนผูบัญชาการ ในปถัดมาสมเด็จฯ 
กรมระยาดํารงราชานุภาพไดทรงแตงแบบเรยีนเร็วขึ้นชุดหนึ่งมีสามเลม และไดใช
แทนแบบเรยีนหลวง 6 เลมเดมิ ในปรุงขึ้นไดใหกรมศกึษาธกิารไปสังกัดกรมธรรม
การ และในป พ.ศ. 2433  โปรดใหประกาศใชพระราชบัญญัตวิชิา พ.ศ. 2433 ให
หลักสูตรภาษาไทยแบงออกเปน 3 ประโยค หลักสูตรภาษาอังกฤษแบงออก 

เปน 6 ช้ัน เม่ือจบการศกึษาแลว กรมพระจันทบุรนีฤนาถเสด็จกลับมารับราชการ
ในกรมราชเลขานุการกอน แลวทรงไดรับการแตงตัง้เปนอธบิดีกรมศึกษาธิการใน 
พ.ศ. 2434 ไดทรงแกไขการสอบไลจากเดิมปละครั้งเปนปละสองครั้ง เพื่อไมให
นักเรยีนเสยีเวลานานเกินไป  

ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กเล็กวัย 7 ขวบถึง 11 ป สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพมีพระนพินธวา  

“การเลาเรยีนของเด็กท้ังหลาย วาโดยท่ัวไปไมไดกําหนดโดยตระกูล
หรอืชนดิ ขาพเจาเห็นวา เปน 3 ขัน้ 

ช้ันตนแตเกิดมาขันคอได ก็เรียนท่ีจะคว่ําจะนั่งจะคลานจะเดินจะพูด
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จะวิ่ง ขึ้นไปโดยลําดับ เปนการรํ่าเรยีนโดยธรรมดาบังคับช้ัน 1 

แตช้ันกลางนั้น แตเด็กเขาใจภาษาแลรูจักรักษาตัวแลว ก็ตองเรียน
วิชาบางอยางท่ีจะเปนประโยชนแกตนไปภายหนา คือ วิชาหนังสือเปนตน 

บรรดาท่ีเปนวิชากลางสําหรับแลควรแกเด็กท้ัวไป นับเปนการรํ่าเรียน
สําหรับตัวช้ัน 1 ขัน้หลังเม่ือรุนขึ้นก็รํ่าเรยีนวชิาเลือกแตอยางเดียวหรือสอง
อยาง ซ่ึงจะรูไวเปนทางหาเลี้ยงชีวติตน เปนตนวาคนใดรักวชิาหนังสือ ก็ตั้ง
นาเลาเรยีนในวชิานัน้ใหลกึซ้ึงไปทําการเปนเสมียนหรอืเปนเปรยีญไปตามที 
ท่ีรักในทางชางก็ฝกฝนใหชํานชํิานาญหาการรับจางก จนตัง้ตัวเปนนายงาน
ไดยังวชิาอยางอื่นๆ ก็มีอกีมาก นับเปนการรํ่าเรยีนหาเลี้ยงชีวติช้ัน 1 

ในเรื่องนี้ขาพเจาไดดํารหิแลจงใจท่ีจะกลาวในท่ีนี้ จะวาแตดวยวิชาช้ีน
ท่ีรํ่าเรยีนสําหรับตัวช้ันเดียว แลวาแตวิชาสําหรับเด็กไทยเราประเทศเดียว 
คอื เม่ือเด็กอายุตัง้แต 7 ขวบจน 11 ขวบควรจะเรียนอะไรบาง ขาพเจาเห็น
วา ความรูท่ีควรสอนแกเด็กระหวางนัน้มีอยู 10 อยางคอื  

1 ใหอานหนังสอืออก ใหเขยีนหนังสอืได 

2 ใหคิดเลขเปน 

3 ใหรูจักรักษาอริยิาบถ 

4 ใหหุงขาวตมแกงเปน 

5 ใหเย็บผาเปน 

6 ใหขึ้นตนไมเปน 

7 ใหวายน้ําเปน 

8 ใหปลูกทับกระทอมท่ีอยูเปน 

9 ใหรูจักปลูกตนไม 

10 ใหรูจักเลี้ยงสัตว 
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จากพระนพินธขางตนจะเห็นไดวา หลักการของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพในการจัดการศึกษานั้น ไมไดลอกเลียนฝร่ัง แตคํานึงถึงความเหมาะสม
ตามสภาพธรรมชาตขิองไทย และมุงเนนสอนเด็กใหไดวชิาความรูท่ีจะเอาตัวรอด

หรอืพึ่งพงิตนเองได  

5.2 การจัดตั้งกระทรวงธรรมการ 

การจัดการศกึษาของไทยไดพัฒนาตอไปเม่ือโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรม
การ มีเจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เปนเสนาบดใีนพ.ศ. 2435 ท้ังนี้เพราะ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงไปรับหนาท่ีเสนาบดีมหาดไทย กระทรวง
ธรรมการมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา การพยาบาล พิพิธภัณฑ และศาสนา ใน

การนี้รัฐไดจัดตัง้ โรงเรยีนมูลศึกษา ขึ้นในวัดท่ัวไปท้ังในกรุงเทพมหานครและหัว
เมือง ถือวาเปนการเริ่มตนการจัดการศกึษาแกราษฎรอยางจริงจัง ในพ.ศ. 2436 
เม่ือตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น สมเด็จพระมหาสมณเจาไดทรงปรับปรุงการ
ระบบการเรยีนการสอนในโรงเรยีนวัด และมีการตัง้โรงเรยีนฝกหัดครูขึ้นในบริเวณ
วัดเทพศรินิทราวาส ซ่ึงตอมามี นักเรียนฝกหัดครูสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศ 
นยีบัตรเปนครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษชุดแรก 3 คน 

กรมพระจันทบุรนีฤนาถทรงไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนอธบิดกีรมศกึษาธิการ
ในพ.ศ. 2438 และมีสวนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยขึ้น 
เชน การจัดแบงประโยคการศกึษาเปนระดับตางๆ เพิม่วชิาท่ีจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น เชน การเนนภาษาตางประเทศ อังกฤษ ฝร่ังเศส และมลายู 
วิชาแผนท่ี ภูมิศาสตร พงศาวดาร วิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตร
ธรรมชาต ิสวนการสอนดานจริยธรรมและศีลธรรม หนาท่ีพลเมืองก็ถือเปนวิชา

สําคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีรับสั่งใหสมเด็จพระมหาสมณ
เจาทรงพระนพินธหนังสอื ธรรมจรยิา เพื่ออบรมกุลบุตรใหเปนคนด ี

การจัดการศกึษาแบบโรงเรยีนมูลศกึษา หรอืโรงเรยีนพระอารามไดขยายไป
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ยังหัวเมือง แตดูเหมือนไมสูประสบความสําเร็จ แตอยางไรก็ตาม มีเหตุจูงใจท่ีจะ
ทําใหมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร ใน
พ.ศ. 2448 และมีขอยกเวนในเวลาตอมา (พ.ศ. 2456) วาผูเขาเรียนและสําเร็จเปน 

“องคของสามเณรรูธรรม” ไมตองถูกเกณฑทหาร มีขอท่ีนาสังเกตวา ครูท่ีสอนใน
โรงเรียนมูลศึกษาหรือโรงเรียนพระอารามก็คือ พระภิกษุ ทําใหเกิดภาพลักษณ
ของการเปนโรงเรยีนท่ีมุงสอนพระปรยิัตดิังเดมิ กระทรวงธรรมการไดจัดการรวม
โรงเรยีนฝกหัดครูสายวัดซ่ึงอยูในบริเวณวัดเทพศิรินทรเขากับโรงเรียนฝกหัดครู
บานสมเด็จเจาพระยา ทําใหกิจการเปนหลักเปนฐานมากขึ้นเหมือนอยาง Normal 
College ในตางประเทศ  

5.3 การจัดตั้งสถาบันการศกึษาที่สําคัญตางๆ 

นอกจากการจัดตั้งและจัดทําหลักสูตรโรงเรียนพระอารามแลว ไดมีความ
ความกาวหนาในดานนโยบายการจัดการศกึษาท่ีนารูดังนี้อยางหนึ่งท่ีนาสนใจคอื  

พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทยขึ้น เรียกวา โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยูท่ีริม
แมน้ําหนาโรงพยาบาลศริริาช ใชเปนท่ีสอนวชิาแพทยแผนปจจุบัน  

พ.ศ. 2432 ตัง้มหามกุฏราชวทิยาลัย 

พ.ศ. 2440 ตัง้โรงเรยีนกฎหมาย (ตอมาเปนมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร) 

พ.ศ. 2449 ตัง้โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยาเปนโรงเรียนฝกหัด
อาจารยสอนหลักสูตร 2 ป รับนักเรยีนท่ีสําเร็จมัธยมศกึษา 

พ.ศ. 2453 ตั้งโรงเรียนขาราชการพลเรือนเพื่อฝกคนเขารับราชการตาม
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ 

พ.ศ. 2454  โรงเรียนฝกทหาร (ตอมาเปนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 

สําหรับการศกึษาสายสงฆเริ่มจัดระบบการสอบวัดระดับนักธรรมตรี-โท-เอก 

พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรยีนฝกหัดครูหญงิเปนครัง้แรกท่ีโรงเรยีนเบญจมราชาลัย  
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พ.ศ. 2456 ตัง้จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2464 ประกาศโครงการศึกษาชาติใหม เพื่อสงเสริมใหทํามาหาเลี้ยง
ชีพ นอกเหนอืจากทําราชการ และประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษากับการ

จัดการศึกษาภาคบังคับ ใหเด็กทุกคนท่ีมีอายุ 7 ป บริบูรณหรือยางเขาปท่ี 8 ให
เรยีนอยูในโรงเรยีนจนถึงอายุ 14 ปบริบูรณหรือยางเขาปท่ี 15 โดยไมตองเสียคา
เลาเรียน และมีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1-3 บาทเพื่อ
นําไปใชจายในการจัดดําเนนิการประถมศกึษา 

พ.ศ. 2469  เปลี่ยนช่ือกระทรวงศกึษาธกิารเปนกระทรวงธรรมการอยางเดมิ 

พ.ศ. 2473 ยกเลกิการเก็บเงนิศกึษาพลคีนละ 1–3 บาท จากผูชายทุกคนท่ีมี

อายุระหวาง 16-60 ป โดยใชเงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุน
การศกึษาแทน 

มีขอควรสังเกตเก่ียวกับการโครงการศึกษาของไทย ค.ศ. 1898 หรือพ.ศ. 
2441 วาดวยแผนการศกึษาและลําดับช้ันโรงเรยีน ดังนี้  

ขอแรกไดมีการแบงเปนเขตการศกึษากรุงเทพมหานคร และการศกึษาในหัว
เมือง  

ขอสอง มีการแบงลักษณะการศึกษาออกเปน 2 ชนิด คือ การเลาเรียน
สามัญอยางหนึ่ง การเลาเรยีนพเิศษอยางหนึ่ง 

ขอสาม การจัดการศกึษาในสมัยนัน้ไดกําหนดวา มี 4 ขัน้ตอน คอื 

การศกึษาสายสามัญ 
(โรงเรียนไทยและโรงเรียนไทย-อังกฤษ) 

การศกึษาสายพเิศษ 

มูลศกึษา    

   โรงเรยีนบุรพบท 
   อายุภายใน 7 ขวบ 
   โรงเรยีน ก. ข. นโม 

กินเดอกาเตน 
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ประถมศกึษา 
   ช้ันต่ํา (ประโยค 1 อายุใน 10 ขวบ) 
   ช้ันสูง (ประโยค 2 อายุภายใน 13 ป) 

โรงเรียนอังกฤษเบ้ืองตน เรียน 4 
หลักสูตร (ภายในอายุ 14 ป 

มัธยมศกึษา 
    นับเปนประโยค 3 

 

อุดมศกึษา 
   (อายุตั้งแต 14-17 ป) เรียนตอโรงเรียน
พเิศษหรอืโรงเรยีนอังกฤษเบ้ืองกลาง 

 
โรงเรยีนอังกฤษเบ้ืองกลาง เรียน 4 
หลักสูตร หรอืโรงเรยีนพเิศษ 

 ตามโครงการศกึษานี้ ไดมีการระบุถึงแผนการศกึษาตัง้แตระดับมูลถึงมัธยม
ปลาย ซ่ึงถือเปนอุดมศกึษาหรอืช้ันสูงสุด สิ่งท่ีรัฐใหความสําคัญเปนอันมากในการ
จัดการศกึษา คอื ภาษาตางประเทศ นักเรียนตั้งแตช้ันประถมปลายขึ้นไปจะตอง
เรยีนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส หรอืมลายู ซ่ึงเปนประโยชนตอการเขารับราชการหรือ
ประกอบวชิาชีพ เพราะการคาและการตดิตอกับชาวตางประเทศมีมากขึ้น... 

แต ในขณะเดียว กัน  ในพ .ศ .  2441 ได มีการกล าว ถึงแผนการตั้ ง
สถาบันการศกึษาช้ันสูงไปกวานัน้ นั่นคือ สากลวิทยาลัย ซ่ึงเปนช่ือท่ีแปลมาจาก 
university ในภาษาอังกฤษ ขอดํารินี้เกิดขึ้นหลังจากรัชกาลท่ี 5 กลับจากเสด็จ
เยอืนยุโรป ท้ังนี้โดยหวังวาในปสุวรรณาภเิษก (Golden Jubilee) จะไดรวมมหามกุฏ
ราชวทิยาลัย (วทิยาลัยสําหรับวนิัยและศาสตร เขาใจวา นาจะหมายถึง Buddhist 
studies) มหาธาตุวิทยาลัย (เปนวิทยาลัยสําหรับกฎหมาย) โรงเรียนแพทยากร 

(เปนวทิยาลัยสําหรับแพทย) และตัง้วทิยาลัยสําหรับวทิยา (นาจะหมายถึง Faculty 
of Sciences) กับหอสากลวทิยา (นาจะหมายถึง หอดาราศาสตร) เขาดวยกันเปน
รัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย แตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรกตามโครงการนี้
ไมไดเกิดขึ้น 
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5.4 ผลกระทบ 

เม่ือพจิารณาโดยรวมแลว การศกึษาของไทยตัง้แตโบราณมาจนถึงสมัยสิ้น
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีพัฒนาการมา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน

ธรรมดาท่ีคนในสังคมเกษตรกรรมเรยีนรู จากกระบวนการสังเกตและลองผิดลอง
ถูกดวยความคิดสรางสรรค เพื่อเอาชนะขอจํากัดแหงธรรมชาติและเพื่อความอยู
รอด ผลของความคิดสรางสรรค คือ เครื่องมือประกอบอาชีพมากมาย และการ
เรียนรูทักษะการการทํางานรวมกัน (organizational skill) และสามารถเช่ือมโยง
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะลักษณะตางๆ เขากับการทํางาน ไมวาจะเปนการ
เลนเพลงปฏิพากยหรอืการแสดงซ่ึงใชประโยชนจากการเปนปฏิภาณกวขีองคนไท 

ขั้นตอนท่ีสองของการศึกษาไทไดรับการกระตุนจากภารตวัตนผานอารย
ธรรมมอญและเขมร โดยเฉพาะทางดานอักษรศาสตร การรับนับถือศาสนาพุทธ
เถรวาท ลัทธิลังกาวงศทําใหวัดมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางของการเรียนรู 
ผลกระทบท่ีสําคัญตอสังคมไทคือ การซึมซับวัฒนธรรมปาลีศึกษาและปรัชญา
การเรียนรูแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” ซ่ึงมุงเนนความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาปาลี การทองจํา
พระคัมภีร  การเคารพนับถือครู และการถายทอดวิชาจากครูไปยังศิษย 

เพราะฉะนัน้ จงึเปดพื้นท่ีใหแกการสรางสรรคงานใหมไดนอย สิกขาบทเปนเรื่อง
ของการพัฒนาจิตใจ และการปลูกฝงความคิดท่ีอยูในกรอบของชุดคําถามและ
คําตอบเพื่อทบทวน มากกวามุงเนนการตัง้คําถามเพื่อความรูใหม  

ขั้นตอนท่ีสามของการศึกษาไทยไดรับแรงกระตุนจากการเขามาของชาว 
ตะวันตก ในสมัยอยุธยานักวชิาการฝร่ังเศสมุงสรางความประทับใจแกสมเด็จพระ
นารายณฯ ดวยความรูใหมทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แตไมสงผล

กระทบตอประชาชนท่ัวไป เพราะพระสงฆสยามซ่ึงระแวงพฤติกรรมของบาทหลวง
ฝร่ังเศสตอตานความพยายามของพวกนั้นท่ีจะครอบงําราชสํานัก แตในสมัย
รัตนโกสนิทร มิชชันนารอีเมรกัินสนใจท่ีจะเผยแผพระครสิตธรรมในกลุมไพร ฝาย
ราชสํานักไมไดขัดขวางแตประการใด เพราะม่ันใจในศาสนาหลัก ซ่ึงเปนท่ีพึ่งทาง
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จิตใจของชาวสยามมานานหลายศตวรรษ อยางไรก็ตาม ชาวสยามยินดีรับ
ประโยชนทางวัตถุธรรมท่ีพวกฝร่ังนําเขามา เชน สื่อสิ่งพิมพและวิทยาการ
สมัยใหม วัดยังคงทําหนาท่ีเปนสํานักสอนปาลซ่ีีงถือเปนมูลภาษา เจานายและคน

ช้ันสูงบางคนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูเรื่องราวของโลกตะวันตกในทุก
สาขาวชิา นายพลเรอืยอช เบคอน ชาวอเมริกันกลาววา พระบาทสมเด็จพระปน
เกลาเจาอยูหัวไดทรงสั่งซ้ือหนังสือจากตะวันตกเปนจํานวนมาก รวมท้ังหนังสือ
ปรัชญาดวย  

เม่ือพวกมิชชันนารีอเมริกันตั้งโรงเรียนแรกขึ้นเม่ือพ.ศ. 2397 นั้นหาไดรับ
ความสนใจจากพอแมชาวสยามไม และทางราชสํานักก็ยังใหความสนใจแก

โรงเรยีนพระอาราม คอื การศกึษาสายวัดและการเพิ่มบางวิชาเขาไปในหลักสูตร 
และจัดระบบการสอน และการสอบสนามหลวงใหมสําหรับเปรียญธรรม
ประโยค 1 ถึง 9 และนักธรรมตรีถึงเอก โดยเปลี่ยนจากสอบปากเปลาเปนสอบ
ขอเขยีน การใชวัดเปนสถานศกึษาเพราะสามารถขยายจํานวนโรงเรียนพระอาราม
ไปไดท่ัวทุกหัวเมือง แมรัฐพยายามปรับมาตรฐานการศึกษาใหเหมือนกัน แตการ
ใชพระสงฆทําหนาท่ีสอนหนังสอืเปนปญหาใหญ แมจะมีการอบรมครูและการให

ใชตําราหลวงก็ตาม นโยบายการศกึษาใหความสําคัญแกเจานายและเช้ือสายคน
ช้ันสูง การตั้งราชวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของจัดการศึกษาในวังหลวงและเปน
อภสิทิธิ์ของคนช้ันสูง บางครัง้ก็เปนการเรียนแบบตัวตอตัวกับครูท่ีดีท่ีสุด โดยอิง
แบบอังกฤษ เชน นายโรเบิรต มอรรานท (Robert Morrant) ในภายหลังไดเปน
รัฐมนตรศีกึษาของอังกฤษ) เปนครูพี่เลี้ยงของเจาฟาวชิรุณหิศอยู 6 ป และพระเจา
ลูกยาเธอพระองคอื่นๆ ตางไดรับการศกึษาภาษาอังกฤษเปนอยางดี อยางไรก็ตาม 

การตัง้โรงเรยีนหลวงสําหรับราษฎรใน พ.ศ. 2427 (โรงเรียนมหรรณพาราม) ถือวา
ลาชามาก แมวากอนหนานัน้ขึ้นไปสี่ปมีการตัง้โรงเรยีนสวนสุนันทาลัยสําหรับสตรี
ขึ้น ก็เปนสวนหนึ่งของการศกึษาภายในพระบรมหาราชวังเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
ออกไปเปนครู 
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นโยบายการศึกษาของไทยมีจุดประสงคท่ีจะผลิตคนเขารับราชการ ซ่ึงก็
สอดคลองกับคานิยมของสังคมยุคศักดินา กอนตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการ
พลเรอืน โรงเรยีนพระอารามและพระสงฆเปรียญ ตอบสนองความตองการของ

ราชสํานักไดเปนอยางด ีในขณะท่ีการเลาเรยีนในวัดเปนชองทางการเลื่อนช้ันทาง
สังคมของลูกหลานชาวบานจนมีการแขงขันกันสูง การขยายฐานการศึกษาผาน
โรงเรียนวัดอาจทําใหมีผูอานออกเขียนไดมากขึ้น แตก็เทากับเปนการตอกย้ํา
วิธีการสอนเรื่องทางโลกยดวยวิธีการแบบอนุรักษนิยมหรือ “การเลา+เรียน” 
และ “สุ จิ ปุ ลิ” ในขณะท่ีวิชาการสมัยใหมคือการสอนใหเด็กเกิด critical mind 
และการตัง้คําถามออกนอกกรอบ  

อาจกลาวไดวา ในการจัดการศกึษาสําหรับราษฎร พวกมิชชันนารีไดล้ําหนา
การดําเนนิการของรัฐไปมากในเกือบทุกดาน เชน การท่ี Mrs. Dan Beach Bradley 
เปดโรงเรียนสอนเด็กผูหญิงภายในบานตั้งแตพ.ศ. 2379 ซ่ึงตอมาจะกลายเปน
โรงเรยีนสตรกุีลสตรวีังหลัง (วัฒนาวทิยาลัย) การจัดหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน การสอนภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส ทําให
ผูเรียนจบมีโอกาสทํางานกับชาวตางประเทศไดมากขึ้น ครั้นถึงพ.ศ. 2428 Mrs. 

Sophia McGilvary แหงสํานักอเมรกัินเพรสไบทีเรยีนก็ตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยขึ้น
ท่ีเชียงใหม ซ่ึงถือวาเปนการบุกเบิกการศกึษาสําหรับสตรใีนหัวเมือง 

เก่ียวกับนโยบายการศกึษาอื่นๆ รัฐไดตัง้โรงเรยีนแพทยากร โรงเรียนแผนท่ี 
โรงเรยีนฝกหัดทหาร และโรงเรยีนกฎหมายซ่ึงเปนโรงเรียนเฉพาะทางขึ้น การสง
เจานายไปเรยีนตอตางประเทศมุงเนนเรื่องการทหารและวิศวกรรมบางสาขา แต
กลับไมมีการวางรากฐานดานการอาชีวศึกษาอยางจริงจัง เม่ือบริสมารค (Otto 

Eduard Leopold Bismarck) อัครมหาเสนาบดีขึ้นมามีอํานาจอยางสมบูรณของป
รัสเซียใน ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) เขาทราบดวีาปรัสเซียลาหลังกวาอังกฤษมากใน
ดานการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในอีกสองปตอมาเขาประกาศวาจะพัฒนา
อุตสาหกรรมเยอรมันใหเทาเทียมกับอังกฤษภายในเวลาไมเกินสองทศวรรษ 
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รากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม คอื วศิวกรรมและการชางฝมือระดับสูง เขา
ไดสั่งใหตัง้สถาบันอาชีวศกึษาขึ้น เพื่อฝกหัดชางฝมือชํานาญการ จนทําใหเยอรมนี
ในสมัยตอมากลายเปนมหาอํานาจทางอุตสาหกรรมของโลกในหลายสาขา สวน

ญี่ปุนนัน้ คนเขาใจผิดคิดวาปดประเทศมาตัง้แตตนครสิตศตวรรษท่ี 17 จนถีงค.ศ. 
1853 ซ่ีงเปนความจริงเพียงครึ่งหนึ่ง เพราะการปดประเทศหมายถึงการยุติการ
ตดิตอสัมพันธทางการทูตกับประเทศตางๆ ยกเวนฮอลันดาและจนี แตตลอดเวลา
ดังกลาวญี่ ปุนใชฮอลันดาเปนชองทางรับรูและติดตามวิทยาการตะวันตก 
ปรากฏการณนี้เรียกวา Rangaku หรือ Dutch learning นั่นคือ การท่ีไดเมียว 
(Daimyo) หรอืเจาผูครองแควนตางๆ ของญี่ปุนอนุญาตใหนําเขาหนังสือวิชาการ

จากตะวันตกมาแปลเปนภาษาญี่ปุน และใหปญญาชนทําการศึกษาอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร ดานการแพทย และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 
กลาวคอื ไมตองการเรยีนรูอยางเดยีวแตเรยีนทําดวยตนเอง  

ในสมัยสมบูรณาญาสทิธริาชยรัฐไมไดมองขามการอาชีวศกึษาไปโดยสิ้นเชิง 
เพราะในแตละชวงเวลาของการจัดการศกึษา ไดมีการพูดถึงการศกึษาพเิศษ หรอื
การอาชีวศกึษาเพื่อเลี้ยงชีพ แตไมเคยมีนโยบายอาชีวศกึษาเพื่ออุตสาหกรรมหรือ

การจักรกล เอกสารจนีสมัยราชวงศชิงและเอกสารดัตชสมัยกลางคริสตศตวรรษท่ี 
17 ตางกลาวตรงกันวา จนี ชวา มลายู และชาตอิื่นๆ ตางมาตอเรอืสนิคาท่ีปากน้ํา 
ดังนั้น คนไทยจึงมีศักยภาพสูงในดานนี้อยูแลว เปนเรื่องท่ีนาเสียดาย และเปน
คําอธิบายในตัวเองของความลมเหลวในเรื่องการนําพาประเทศเขาสูยุค
อุตสาหกรรม ผิดกับผูนําเยอรมนีและญี่ปุน วิธีคิดแบบไทย คือ การจางชาว
ตางประเทศเขามาเปนท่ีปรกึษา หรอืพอใจซ้ือเครื่องมือเพื่อดําเนนิกิจการมากกวา

การสรางแรงงานคนท่ีมีความรูเกินกวาคนเดนิเครื่องจักร  

ถาจะกลาวเรื่องการอุดมศกึษา ไดมีดํารกิารตัง้สากลวทิยาลัยมาตัง้แตพ.ศ. 
2441 กอนการตัง้จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยขึ้นเม่ือพ.ศ. 2459 ในขณะท่ีญี่ปุนการ
ตั้งมหาวิทยาลัยแรกในชุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐ (Imperial university) ตั้งแตพ.ศ. 
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2429 กอนไทยถึง 30 ป และภายในระยะเวลาอีก 20 ปตอมา ญี่ปุนไดพัฒนา
การศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะในดานการตอเรือจนรบทางทะเลชนะรัสเซียใน
พ.ศ. 2447 การทบทวนขอเท็จจริงเหลานี้อาจชวยใหเขาใจปญหาพื้นฐานของ

การศกึษาไทยไดดขีึ้น     

ในชวงสงทายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ประเทศสยามเริ่มมองเห็นแสง
สวางเรืองๆ เม่ือมีการประกาศใชัพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ซ่ึง
บังคับใหเด็กทุกคนท่ีมีอายุ 7 ป บริบูรณหรือยางเขาปท่ี 8 ใหเรียนอยูในโรงเรียน
จนถึงอายุ 14 ปบรบูิรณหรอืยางเขาปท่ี 15 โดยไมตองเสียคาเลาเรียน และมีการ
เรยีกเก็บเงนิศกึษาพล ี(ภาษีพเิศษ) จากประชาชนคนละ 1-3 บาทเพื่อนําไปใชจาย

ในการจัดดําเนินการประถมศึกษา นอกจากนี้ในปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงรเิริ่มวางโครงการจัดการศกึษาขึ้นใหม เพื่อสงเสรมิใหทํา
มาหาเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากทําราชการ ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีรัฐดําริถึงอาชีวศึกษา 
นอกเหนือจากการศึกษาท่ีปอนคนเขาสูระบบราชการ กอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเพียงสองป พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดใหยกเลิกการ
เก็บเงนิศกึษาพลคีนละ 1-3 บาท จากผูชายทุกคนท่ีมีอายุระหวาง 16-60 ป และ

ใหใชเงนิจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัตอิุดหนุนการศกึษาแทน 

อยางไรก็ตาม กิจกรรมสุดทายดานการศกึษาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
กลับมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เม่ือมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติในเดือน
มีนาคม 2475 ซ่ึงเกิดจากคํากราบบังคมทูลเสนอแนะของคณะกรรมการ อัน
ประกอบไปดวยพระองคเจาธานนีวิัต ิเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หมอมหลวงปน 
มาลากุลและคนอื่นๆ นับเปนครั้งแรกท่ีมีการประกาศเจตนารมณของรัฐ ในอัน

ท่ีจะะสงเสรมิใหประชาชนไดรับการศกึษาโดยไมเลอืกเช้ือชาติและศาสนา โดยควร
แกอัตภาพและฐานะ ปรัชญาการศึกษาคือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา 
ซ่ึงแสดงวาประเทศสยามไดเริ่มมีทิศทางอยางแนนอนถึงการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อ
มวลชน  
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ตอนท่ี 2 

การจัดการศกึษาของไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 

ปรัชญา นโยบาย และการจัดการศึกษายอมเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม 

ประเทศสยามในอดตีผานประสบการณของการเปนสังคมศักดินา คานิยมสังคมจึง
ผูกติดอยูกับโครงสรางชนช้ันซ่ึงประกอบดวย พระสงฆ เจา ขุนนาง และไพร(-
ทาส) ซํ้าคนกลุมหลังยังมีอาชีวภาพสูงต่ําแตกตางกันดวย การกระทํารัฐประหาร
เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร พ.ศ. 2475 ซ่ึงพาประเทศสยามเขาสู
ยุคประชาธปิไตย เปนการใหความหวังวา คณะราษฎรจะมีนโยบายจัดการศึกษาท่ี
ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน คณะราษฎรไดตัง้คณะกรรมการขึ้น

ชุดหนึ่งมีเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรเีปนประธานเพื่อสานตองานท่ีไดวางรากฐาน
ไวกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สิ่งท่ีไดชัดในหลักสูตรของแผนการศึกษา 
พ.ศ. 2475 คอื การเปลี่ยนหลักการท่ีจะใหนักเรยีนไดเปลี่ยนคานยิมจากการเรียน
เพื่อหวังเขารับราชการเปนการเรียนเพือออกไปประกอบอาชีพ มีการจัดระบบ
ประโยคเปนประถมศกึษา 6 ป (ตอนละ 3 ป) และมัธยมศกึษา แบงออกเปนมัธยม
ตน 4 ป มัธยมกลาง 4 ป และมัธยมปลาย 2 ป สามารถเลือกเรียนสายสามัญ

อักษรศาสตรหรือวิทยาศาสตร แผนกกสิกรรม พณิชการ  อุตสาหกรรม หรือ
แผนกวชิาชางฝมือ 

หลักสูตรวสิามัญไดจัดขึ้นสําหรับนักเรียนสตรีดวย เชน โรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรวีรยิาลงกรณ โรงเรยีนการครัวศกึษานาร ีโรงเรียนชางสตรีบานทวาย และ
โรงเรียนเพาะชาง โรงเรียนเหลานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนคานิยมสังคมไทย สําหรับ
หลักสูตรสําหรับช้ันมัธยมสายสามัญไดใหความสําคัญแกการเรียนภาษา 

ตางประเทศมากขึ้น การบังคับเรียนภาษาตางประเทศเปนการปรับตัว เพื่อแขงกับ
โรงเรียนเอกชนท่ีมิชชันนารีไดตั้งขึ้น และเพื่อรองรับธุรกิจชาวตางประเทศ อาจ
กลาวไดวานโยบายนี้เปนท่ีมาของความสําเร็จของโรงเรียนพาณิชยการพระนคร 
โรงเรยีนพาณชิยการวัดบพติรภมุิข และอกีหลายโรงเรยีน 
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รัฐบาลไดจัดตั้งสภาการศึกษาขึ้นเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2475 มีการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เหลือ 4 ป ครั้นถึง พ.ศ. 2479 
แผนการศกึษาของชาตไิดเปลี่ยนไปอกี กลาวคอื มีการจัดการศึกษาเปน 5 ระดับ 

คอื มูลศกึษา ประถมศกึษา มัธยมศกึษา เตรยีมอุดมศกึษา และอุดมศึกษา การท่ี
จะใหมีช้ันเตรยีมอุดมศกึษาเขามาในระบบโรงเรียนมีจุดประสงคใหเปนช้ันเตรียม
ความพรอมเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลัย หรอืมหาวทิยาลัยอาจตัง้โรงเรยีนเตรยีม
อุดมของแตละแหงขึ้นมาเอง ความคิดเรื่องนี้อาจมาจากระบบ O[rdinary] และ 
A[dvance] levels ของอังกฤษ ดังนั้น จึงมีเตรียมแพทย เตรียมจุฬา และเตรียม
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง (ตมธก. เม่ือตัง้มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

และการเมืองในพ.ศ. 2479) นอกจากนัน้ คณะราษฎรยังประกาศเจตนารมณท่ีจะ
ใหการศกึษาสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยดวย สวนในพ.ศ. 2479 ได
มีการประกาศใชแผนการศกึษาชาตฉิบับใหม ซ่ึงไมไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากวธิคิีดแบบเดมิ 

2.1 การจัดการศกึษาของไทยตั้งแตพ.ศ. 2480 ถงึ 2500 

นับตั้งแตพ.ศ. 2480 พัฒนาการดานการศึกษายังไมดกาวหนาไปนัก และ

ตองรอไปถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช พ.ศ. 2488 เพื่อ
สงเสรมิอาชีพและสถานภาพของครู ในสังคมสยามเกา ครูและพระภิกษุเปนปูชนีย
บุคคลของสังคม เพราะพระภกิษุเปนครูในวัด สวนอาจารยเปนครูในโรงเรียน แต
เม่ือสังคมไทยเปลี่ยนเขาสูสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมวัตถุนิยมมากขึ้น ครูตองปรับ
บทบาทของตนเองใหมีสวนในความเปนสมัยใหมของสังคมไทย แมจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาใหเหมาะสมมากขึ้น แตวิธีการสอนท่ีไดรับ

อทิธพิลมาจากการยดึม่ันใน “สุ จ ิปุ ล”ิ ท่ีสอนใหคนคิดอยูในกรอบไมเพียงพอ รัฐ
ในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยพอใจกับลัทธอินุรักษนยิมเพราะปลูกฝงคานิยมท่ี
คํ้าจุนสถาบันเกา ในการสงเจานายและคช้ันสูงไปเรียนตอตางประเทศ สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเคยกลาวไววา ไมตองการสงคนไทยไปเรียนตอท่ี
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ฝร่ังเศส เพราะเปนประเทศของพวกหัวรุนแรง ชอบอภิปรายเรื่องการเมือง ดวย
เหตุนี้ เรื่องของโพลติกิสจึงไมคอยไดกลาวถึงเพราะรัฐไมตองการความคิดเห็นท่ี
แตกตาง  

เม่ือตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองนัน้ คณะราษฎรประกาศวา การที่จะให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําเปนตองจัดการศึกษาใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง เม่ือประชาชนมีการศึกษาดี
ยอมจะทําใหประเทศชาตเิจรญิขึ้นดวย แตการปลูกฝงประชาธปิไตยไมเคยฝงราก
ลกึในสังคมไทย ท้ังนี้เพราะปรัชญาการศกึษาไทยปลูกฝงเรื่องชาตินิยมและความ
จงรักภักดีท่ีมีตอสถาบันพระมหากษัตริย การอบรมครูท่ีเริ่มมีมาตั้งแตครั้งกรม

พระจันทบรนีฤนาถเปนอธบิดกีรมศกึษาธกิารเปนการรเิริ่มท่ีดโีดยเนนเรื่องเนื้อหา 
แตการอบรมครูในยุคโรงเรยีนพระอารามเปนการทําแบบไมสมํ่าเสมอ  

ในการจัดการศกึษา ครูมีสวนสําคัญท่ีสุดเพราะเปนผูถายทอดความรู การ
อบรมครูเริ่มตัง้แตพ.ศ. 2437 โดยเนนใหเปนครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ครั้นถึงพ.ศ. 2449 ไดยายโรงเรียนฝกหัดครูซ่ึงตั้งอยูท่ีวัดเทพศิรินทรไปรวมกับ
โรงเรยีนฝกหัดครูฝงตะวันตก (โรงเรยีนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา) มีท้ังสาย

สามัญศกึษาและวสิามัญศกึษา ผูเรียนจบหลักสูตรไดประกาศนียบัตรสําหรับครู
มูล ประถม และมัธยมตามท่ีเหมาะแกช้ันวิชา รัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไดประกาศ “นโยบายทางธรรมการ” เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
วา  

2 ในสวนการปรับปรุงคุณสมบัติแหงการศึกษาท่ัวไป จะแกไขใหวิเศษขึ้น
ดวย ตั้งพิธีฝกหัดครูทุกประเภททุกช้ันจนควรแกการ เพราะการสอนจะ

สําเร็จเปนผลดสีมหมายก็ดวยไดมีผูสอนแตลวนเปนครูท่ีไดฝกหัดอบรมมาดี
แลว 

3 ในสวนวิชาชีพ จะรีบจัดตั้งโรงเรียนวิสามัญศึกษาท้ังแผนกกสิกรรม
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อุตสาหกรรม และพาณชิยการใหครบครัน ตัง้ตนแตประถมศึกษาขึ้นไป เพื่อ
จะไดไมมีแตการเรยีนหนังสอืเปนสามัญศกึษาไปสวนเดยีวเหมือนเดี๋ยวนี้ 

4 ในสวนการศกึษาช้ันสูง จะไดจัดมหาวทิยาลัยใหสามารถสอนช้ันปรญิญา

ท่ีเราตองการไดทัดเทียมกับมหาวทิยาลัยในนานาประเทศ เพื่อผูเรียนจะได
สําเร็จการศึกษาขั้นอุดมไดในเมืองเราเอง โรงเรียนมัธยมบริบูรณสําหรับ
สอนนักเรยีนปอนมหาวทิยาลัย ก็จะจัดใหมีในหัวเมืองดวย เพื่อเด็กมีเชาวผู
เกิดในทองถ่ินตางๆ จะไดเขาถึงการเรยีนช้ันนี้ไดสะดวก 

คําประกาศนโยบายธรรมการขางตน แสดงเจตนารมณท่ีรัฐบาลจะสงเสริม
การศกึษาของชาตใินสามดาน คอื การพัฒนาคุณภาพครู การจัดการอาชีวศึกษา 

และการสงเสริมการอุดมศึกษาซ่ึงจะควบคูไปกับการขยายฐานโรงเรียน
มัธยมศกึษาไปยังตางจังหวัด อกีสามปตอมา รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
การประถมศึกษาภาคบังคับเม่ือพ.ศ. 2478 แตตองรออีกหนึ่งทศวรรษกอนท่ีจะ
ออกพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เพื่อจะพัฒนาครู อันเปนผลมาจาก
กอนหนานั้นจอมพลแปลก พิบูลสงครามไดมีคําสั่งวา ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการเพื่อใหคนไทยท้ังหมดอานออกเขียนไดภาษาไทย มิฉะนั้นจะตองเสีย

คาปรับ และใครท่ีพักพิงในบานพักหลวงจะตองยายออกถาอานออกเขียนไมได 
ท้ังนี้เพื่อสงเสรมิความเปนไทย 

เม่ือถึง พ.ศ. 2496 รัฐบาลไดเริ่มมองเห็นความเช่ือมโยงระหวางการศึกษา
กับการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดวา มีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 1 ภายหลังการปฏิวัติ เม่ือเดือนตุลาคม  2501 ไดมีการจัดทําและนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช และจัดตัง้สภาการศกึษาขึ้นมาแทน สภานี้ได

พจิารณาเสนอแผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ขึ้นมา เปนผลใหการศึกษาใน
ระยะหลังไดเปลี่ยนไปอยางมาก การศกึษาไดขยายตัวขึ้นทุกระดับ เพราะประเทศ
กําลังอยูในระหวางการพัฒนา จงึจําเปนจะตองสงเสรมิใหพลเมืองไดรับการศึกษา
ท่ีดขีึ้น เพื่อจะไดเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถเพิ่มรายไดของตน และชวยยก
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ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหสูงขึ้น ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดใหสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตจัิดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2514) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2515-พ.ศ. 2519 ) ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2524) ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-
พ.ศ. 2529) ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2534) ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 
2539) ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) และฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 พ.ศ. 
2549) การจัดการศกึษามุงยึดแนวนโยบายท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิซ่ึงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ. 2549) ไดจัดแผนการศึกษาระยะ 
เวลา 15 ปเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการอยางบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ 

ดานและสอดรับกับวิสัยทัศน แนวนโยบาย มาตรการและกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมไทย  

มีขอควรสังเกตวา การขยายตัวทางการศึกษาของไทยมีความกาวหนาใน
สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยเฉพาะในสวนของอุดมศึกษา  เพราะมีการ
ขยายสถานศกึษาท้ังในสวนกลางและโดยเฉพาะอยางยิงในสวนภูมิภาค เชน เริ่ม
กอสรางและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2503 และรับนิสิตในป พ.ศ. 

2507 ป พ.ศ. 2509 เริ่มกอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาคใต เปนตน 
ในขณะเดยีวกัน มีผูสนใจศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึ้น ในพ.ศ. 2514 รัฐบาลจึง
สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรก และ
ตอมาใน พ.ศ. 2521 ตัง้มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเปนมหาวทิยาลัยเปดแหง
ท่ีสอง เปนการเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไป สามารถเขาถึงอุดมศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายมากเหมือนในมหาวิทยาลัยปด และยังสอดคลองกับบรรยากาศของ

สังคมประชาธปิไตย 

ในดานมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดริเริ่มโครงการใหมซ่ึงเปน
โครงการทดลองระหวางพ.ศ. 2510-2515 นั่นคือ โรงเรียนมัธยมแบบประสมท่ี
โรงเรยีนสุรนารวีทิยา โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย และโรงเรียนอื่นๆ รวมท้ังหมด 20 
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โรง โดยมีลักษณะเหมือน comprehensive schools ของอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนได
เรยีนท้ังสายสามัญและสายวสิามัญไปพรอมๆ กัน แตในท่ีสุดก็ลมเลิกไปเม่ือสิ้นสุด
โครงการ เพราะโรงเรยีนแตละแหงยังตดิอยูกับคานยิมท่ีพอแมผูปกครองตองการ

ใหลูกหลานมุงสูประตูมหาวทิยาลัย  

การศึกษาสายสามัญและวิสามัญไดเริ่มแยกกันอยางชัดเจนขึ้น กระทรวง 
ศึกษาธิการไดเริ่มสงเสริมการอาชีวศึกษา การตั้งโรงเรียนเท็คนิคไทย-เยอรมัน 
โดยไดรับการสนับสนุนทางวชิาการจากเยอรมนซ่ึีงเปนตนแบบทําใหมีสถานศึกษา
ท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและสรางคุณูปการอยางใหญหลวงแกประเทศไทย แต
การขยายโรงเรยีนอาชีวศึกษากลับไมประสบความสําเร็จ คานิยมสังคมมองงาน

ชางดวยทัศนคตทิางลบและไมคอยสงเสรมิใหลูกหลานเขาเรยีนวชิาชีพ ซ่ึงถูกมอง
วาหลอหลอมเด็กใหกาวราว ท้ังท่ีในชวงตนโรงเรียนชางกลปทุมวันและโรงเรียน
ชางกลอุเทนถวายยังดึงดูดคนเขาเรียนไดมาก รัฐบาลเองไมไดทุมเทใหแกการ
อาชีวศกึษาอยางท่ีควรจะเปน หรอืสรางชางฝมือระดับสูงเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม อันเปนปญหาตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

2.2 วกิฤตศรัทธาการศกึษาไทย 

วกิฤตศรัทธาท่ีมีตอการศกึษาไทยไดเริ่มมาตัง้แต พ.ศ. 2520 เปนตนมาและ
มีอยูหลายดาน หลักปรัชญาการศกึษาไทยท่ีเนนจริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษา 
และหัตถศกึษา ในโรงเรยีนไดถูกทอดท้ิงไป ซ่ึงตรงกับชวงเวลาท่ีนักวชิาการศกึษา
ไทยเริ่มลอกเลียนทฤษฎีฝร่ัง โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและ
สังคมของไทย การทองจําทฤษฎีจนเต็มหัวไมไดชวยพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาช้ีใหเห็นวาในการแขงขันในเวทีโลก ประเทศท่ีเติบโตทาง

ปญญามากับลัทธขิงจื่อ อันไดแก จนี ญี่ปุน เกาหล ีเวียดนาม ไตหวัน และสิงคโปร
ตางอยูในลําดับตนๆ ของ PISA ท้ังในสวนของการอานเขียน คณิตศาสตร และ
วทิยาศาสตร ท้ังนี้เพราะลัทธขิงจื่อเนนคุณคาของการศกึษา และการสอบแขงขัน
อยางเปนระบบจากระดับลางสุดไปจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต การแขงขันดาน
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การศึกษาจึงเปนเรื่องท่ีจริงจัง อันท่ีจริงลัทธิขงจื่อเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหจีน
ลมเหลวในอดีตเพราะยึดม่ันในอนุรักษนิยม แตการปฎิวัติทางวัฒนธรรม ทําให
สังคมจนีหลุดพนจากกรอบความคิดของสมัยราชาธปิไตย แตมรดกของลัทธิขงจื่อ

ดานการศกึษายังคงอยู และเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหจีนประสบความสําเร็จในดาน
การศกึษาในโลกยุคใหม  

ปญหาใหญท่ีทําใหเกิดความกังวลมากท่ีสุดในดานการศึกษา คือ วิกฤต
ศรัทธาครู-อาจารย การเขาสูอาชีพครู-อาจารย และคุณภาพอันเปนท่ีกังขา พอ
แมไดเริ่มตัง้คําถามมานานแลววาลูกไดอะไรกลับมาจากโรงเรยีน ครัง้หนึ่งหลายป
มาแลวเม่ือผู เขียนยังรับราชการอยู รองศาสตราจารยทานหนึ่งจากคณะ

วิทยาศาสตรไดมาปรึกษาผูเขียนวา ลูกสาวเธอซ่ึงเรียนอยูช้ันประถมตนของ
โรงเรยีนท่ีมีช่ือเสยีงแหงหนึ่งไดใหการบานขอหนึ่ง คือ ใหไปคนควาเรื่องสงคราม
กลางเมืองสหรัฐอเมรกิา ลูกสาวเธอกินไมไดนอนไมหลับเพราะทําการบานสงครู
ไมได ตัวเธอเองก็ชวยอะไรลูกไมได พฤตกิรรมของครูท่ีเกิดจากการเขาใจหลักการ 
“เอาเด็กเปนศูนยกลาง” อยางผิดๆ ไมเพียงทําใหเด็กเดือดรอน แตทําใหพอแม
ตองเดอืดรอนไปดวย สมัยกอนยังไมมีศาสตราจารยกูเกิลใหปรกึษา เด็กเลยยังไม

สามารถตัดแปะคําตอบมาสงครู ระบบการสอบแบบเลือกคําตอบท่ีเสนอใหได
พสิูจนแลววา ไดถอดทักษะดานการอาน การเขยีน ความเขาใจในสุนทรียรส และ
การคิดออกไปหมด  

สังคมสยามในอดีตยกยองพระภิกษุและครูเปนปูชนียบุคคล เพราะเปนผู
ประสทิธิ์ประสาทความรูใหลูกศิษย เพราะเหตุฉะนั้น ครูจึงเปนผูนําทางใหแกลูก
ศิษยและอาจกลาวไดวาเปนศูนยกลางของการเรียนรู ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหรัฐเห็นความจําเปนในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศกึษาของสยาม แนวทางหนึ่งคอืการใชประโยชนจากฐานการศึกษาท่ีมีอยูแลว 
คือ วัด ซ่ึงนําไปสูการตั้งโรงเรียนพระอาราม แนวทางท่ีสองคือ การตั้งโรงเรียน
สําหรับชนช้ันสูง แนวทางท่ีสาม คือ การตั้งโรงเรียนสําหรับสนองความตองการ
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ของระบบราชการ แนวทางท่ีสี่ คอื การตัง้โรงเรียนของหลวงสําหรับราษฏร และ
แนวทางสุดทาย คือ การตั้งโรงเรียนพิเศษตามแบบโรงเรียนของมิชชันนารี ซ่ึงมี
คุณภาพและเปนท่ีนยิมของชนช้ันกลาง แมโรงเรยีนพระอารามประสบความสําเร็จ

ในการขยายฐานการศกึษา แตลักษณะการสอนของ “สายวัด” ถูกมองวาลาสมัย 
เม่ือพ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหพระองค
เจากิตตยิากรฯ (ตอมาเปนกรมพระจันทบุรนีฤนาถ) อธบิดกีรมศกึษาธิการ ซ่ึงจบ
การศกึษาจากอังกฤษเปนผูจัดตัง้โรงเรยีนไทยอังกฤษ ขึ้นท่ีเมืองสระบุรี เพื่อใหเปน 
pubiic school แบบอังกฤษแหงแรก โดยมีนายเซซิล การเตอรซ่ึงจบจากมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรดเปนอาจารยใหญ แตในภายหลงไดยายมาท่ีกรุงเทพฯ ในสมัยท่ี

โรงเรียนตั้งอยูท่ีตําบลบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับพระราชทานนามโรงเรียนวา 
“ราชวทิยาลัย” หรอื King’s College โดยตัง้ใจใหเปนเสมือน Eton College ของไทย 
โดยใชครูอังกฤษและหลักสูตรแบบอังกฤษ ตอมาไดมีโรงเรียนหลายแหงจัดการ
สอนหลักสูตรอังกฤษเชนกัน นักเรียนท่ีจบจากราชวิทยาลัยหลายคนไดรับทุน 
King’s scholarship ไปเรยีนตอในมหาวทิยาลัยท่ีอังกฤษ เพราะผานการฝกฝนดาน
ภาษาตางประเทศมาเปนอยางดีรวมท้ังภาษาละตินและกรีก ตัวอยาง เชน นาย

ชํานาญ อนิทโสภณ ซ่ึงสามารถแปลหนังสอื ตํานานเฮโรโดตัส จากภาษากรีกเปน
ภาษาไทย มาตรฐานโรงเรียนมัธยมของไทยจนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 1 จึงอยูใน
ระดับสูงมาก  

เนื่องจากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับคุณภาพของครู ความจริงนโยบาย
การพัฒนาครูในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
ช้ันสูงในพ.ศ. 2492 มาคอนขางชามาก แตการยกฐานะโรงเรียนดังกลาวเปน

วิทยาลัยวิชาการศึกษาในพ.ศ. 2497 ถือเปนความกาวหนาท่ีดี ปญหาเรื่องการ
ผลิตครูและพัฒนาครูเปนปญหาท่ีรัฐบาลตระหนักถึงตั้งแตพ.ศ. 2488 นายทว ี
บุณยเกต ุรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารในรัฐบาลควง อภัยวงศ ซ่ึงเห็นถึง
ปญหาวกิฤตใินวชิาชีพครูวา “เนื่องจากคนด ีคนเกง ไมอยากเรียนครู และครูเกง 
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ครูดจํีานวนไมนอยไปประกอบอาชีพอื่น จงึไดมีการตรา พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 
2488 ขึ้นมาเพื่อแกปญหาวิกฤติวิชาชีพครู โดยใหมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
เรยีกวา คุรุสภา ใหมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา 

และวชิาการศกึษาท่ัวไป ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน และ
สงเสริมฐานะครู และครอบครัวใหไดรับความชวยเหลือตามสมควร สงเสริม
ความรูและความสามัคคีของครู ตลอดจนทําหนาท่ีแทนสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืนในเรื่องการบรหิารงานบุคคล โดยกําหนดใหครูทุกคนตองเปน
สมาชิกคุรุสภา” ในการพัฒนาครูใหมีความรูนัน้ คุรุสภาไดจัดการสอนและอบรม
ครูประโยคประถมและมัธยม. ท้ังทางไปรษณยีและท่ีคุรุสภา โดยเฉพาะสําหรับครู

ตางจังหวัดท่ีไมมีวุฒิตรง ในการจัดอบรมคุรุสภาไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
และเขียนตําราวิชาตางๆ รวมท้ังมีการสอบเลื่อนวิทยฐานะ ผลของโครงการ
ดังกลาวทําใหคุณภาพของครูอาจารยดขีึ้น สวนวทิยาลัยวชิาการศึกษากลายเปน
หนวยงานหลัก ในการผลิตอาจารยท่ีมีคุณภาพ เพราะไดคัดเลือกนักศึกษาจาก
วทิยาลัยครูมาศกึษาตอยอด 

ในสวนของกระทรวงศกึษาธกิาร เคยมีหนวยงานท่ีเรยีกวา กรมวชิาการ ซ่ึง

ทําหนาท่ีสําคัญในการรักษามาตรฐานดานตําราซ่ึงใชสอนในโรงเรียน และใหการ
สนับสนุนดานวชิาการแกครูอาจารย ในกรณีหลังการจัดใหมีหนวยศึกษานิเทศก
หรอืนักวชิาการช้ันนําของกระทรวง คอยใหการอบรมและแนะนําครูในเรื่องการ
เรยีนการสอน ทําใหระบบการศกึษามีคุณภาพ แตในทศวรรษหลังพ.ศ. 2520 เปน
ตนมา การศกึษาไทยเริ่มเขาสูยุคหายนะเปนลําดับ ท้ังในเรื่องหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้น
ใหม การคัดสรรผูท่ีจะเขาสูอาชีพครู (ซ่ึงกีดกันคนเกงเขาสูอาชีพดังกลาว) การยุบ

กรมวชิาการและลดฐานะลงเปนสํานักงานมาตรฐานและวชิาการ (สพฐ,) และการ
แทรกแซงของนักการเมืองท่ีเขามาหาประโยชนในระบบ คงจะไมเปนการผิดนักท่ี
จะกลาววา ผูบรหิารหนวยงานในกระทรวงศกึษาธกิารเกือบทุกยุคทุกสมัยมาจาก
วิ่งเตนกับนักการเมือง สวนปญหาของครูมีรอบดานและมีมากขึ้นจนครูสวนใหญ
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ไมสามารถทุมเทใหกับการสอนไดเต็มท่ี (ตราบใดท่ีถูกเกณฑไปทําหนาท่ีเปนคนรับ
ใชใหแกกิจกรรมท่ีไมเก่ียวกับการศกึษา) 

สถานการณของอาจารยมหาวิทยาลัยเองไมดีไปกวาอาจารยมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแหงแรกๆ ในโลกตะวันตกเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักบวชและ
ประชาคมปญญาชนเพื่อเรียนรูและถกเถียงกันเรื่องปรัชญาและเทวศาสตร 
(divinity) เชนท่ีมหาวิทยาลัยโบลอญาและมหาวิทยาลัยปารีส บทบาทของ
มหาวทิยาลัย คอื การเปนท่ีรวมของเหลาปญญาชนและเปนแสงประทีปแกสังคม 
แมสังคมจะเปลี่ยนไปในยุครื้อฟนภูมิปญญาเดิมของกรีกและการปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงทําใหธรรมชาติของการแสวงหาความรูเปลี่ยนไปสูการตั้ง

ขอสังเกต การทดลอง ความรูใหม และทฤษฎี (ซ่ึงเปลี่ยนแปลงได) แตบทบาทของ
อาจารยมหาวิทยาลัยยังเหมือนเดิมเปนการประสมประสานระหวางนัก
มนุษยศาสตรซ่ึงมุงเนนศกึษาความสรางสรรคเชิงนามธรรมของมนุษยกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรท่ีพยายามเขาใจปรากฏการณเชิงรูปธรรมท่ีสงผลตอมนุษย 
เพราะฉะนั้นการทําเด็กหลอดแกวจึงมีปญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ศลีธรรมเขามาเก่ียวของท้ังท่ีเปนเรื่องวทิยาศาสตรการแพทย 

ในการท่ีจะบรรลุถึงการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในอุดมคติ คุณสมบัติท่ี
สําคัญคือ การเปนผูนําดานวิชาการและดานภูมิปญญา เปนผูท่ีคนยกมือไหวได
และไมตองรีบไปลางมือเอาอัปมงคลออกไป ในเรื่องการเรียนการสอนดูจะมี
อุปสรรคไมใชนอย ศาสตราจารยผูใหญทานหนึ่ง (ในระบบเกา) ไดเคยดึงมือ
ผูเขยีนไปท่ีตูเก็บเอกสารของทาน แลวกลาววา “วนิัยเอย มาดูงานวิชาการท่ีพวก
อาจารยเขาสงเขามาขอตําแหนงทางวชิาการกัน ท่ีเขาสงมาใหครูพิจารณา เกือบ

ท้ังหมดเปนงานท่ีลอกกันมา เปลี่ยนช่ือหัวขอเพยีงนดิหนอย” กรณนีี้เปนเรื่องของ
ลักวิทยา หรือ plagiarism ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีรัฐบาลถูกกดดันใหยกฐานะ
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยเท็คโนโลยีขึ้นเปนมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีบุคลากรไมพรอม 
ขณะเดยีวกันมหาวทิยาลัยเอกชนเกิดใหมจํานวนมาก (ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาเปน
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สวนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงนิของนักการเมือง)  

การขยายตัวของอุดมศกึษา ตอบสนองความตองการของสังคมและเปนไป
ตามคานยิมสังคม การไดปรญิญาบัตรสําคัญกวาการไดปญญา ดังนัน้ เพื่อความ

อยูรอดมหาวทิยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดใหม (ยกเวนท่ีมีความม่ันคงอยู
แลว) ตางเขาสูศึกษาพาณิชยดวยโปรแกรมพิเศษมากมาย รวมท้ังหลักสูตร
นานาชาต ิ(แปลวาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ท่ีมีช่ือประหลาดๆ โครงการ “จาย
ครบจบแน” เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันเจาภาพกับศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารยอาวุโสท่ีพรอมจะ “ทําไรเลื่อนลอย” โครงการประเภทนี้ขายดี
เพราะเขากับคานิยมสังคมไทย คือ ไมสนใจวาเรียนมาอยางมีคุณภาพอยางไร 

ขอใหไดปรญิญาบัตรมากอนก็แลวกัน จนปจจุบันนี้กําถ่ัวเขียวหวานไปก็จะตกบน
ศรีษะของคนท่ีไดดอกเตอรกันหลายคน 

ดวยใจเปนธรรม สังคมจะช้ีนิ้วไปท่ีอดตีสถาบันฝกหัดครูและมหาวิทยาลเอก
ชนฝายเดยีวคงไมได มหาวทิยาลัยรัฐปจจุบันตางก็เปดโปรแกรมการสอนพเิศษใน
สาขาวชิา “หลอกอาเจ” เชน รัฐประสาสนศาสตร (เปนท่ีนยิมในกลุมนักการเมือง
ทองถ่ินและขาราชการฝายปกครอง) การจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด และ

ธุรกิจการทองเท่ียวกันทุกแหง เพราะอยูในเกณฑเรยีนงาย “จายครบจบแน” การ
ขายปรญิญาบัตรแบบถูกกฎหมายนี้ ทําใหประเทศไทยมีคนจบด็อกเตอรจํานวน
มาก มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งซ่ึงประกาศวาเปนภูมิปญญาของแผนดิน 
ขายปรญิญาเอกใหแกนักธุรกิจเปนเงินนับสิบลานในรูปของเงินบริจาคชวยเหลือ
ภาควิชา โดยอาจารยในภาควิชาแบงบทกันไปเขียนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 
เพราะฉะนั้น สังคมไทยจะคาดหวังจริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมจาก

อาจารยมหาวิทยาลัยไดอยางไร การทําผิดจรรยาบรรณเชนนี้เกิดจากความ
สมยอม ไมมีใบเสร็จ มีแตใบสั่งใหปดฝุนเขาใตเสือ่ 

เม่ือกลาวพาดพงิถึงคุณภาพครู ตองโยงไปขอท่ีวา คนไทยถือวาครูอาจารย
เปนปูชนยีบุคคล แตในระบบการศึกษาไทยเรากับเผชิญกับปญหาการคัดสรรครู
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อาจารยเขาสูเสนทางอาชีพนี้ เพราะแมแตครูแนะแนวก็ยังแนะนํานักเรียนเกงๆ ท่ี
เรียนจบมัธยมศึกษาของตนเองสอบเขาเรียนในคณะวิชาท่ีจะทําช่ือเสียงใหแก
โรงเรียน เชน นิติศาสตร แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร อักษรศาสตร นิเทศก

ศาสตร บัญชี หรือเศรษฐศาสตรกอน โดยสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร และ
วิทยาศาสตรมาเปนลําดับทายๆ ท้ังนี้เพราะการท่ีนักเรียนสอบเขาในคณะวิชาท่ี
เอยมาทําใหโรงเรยีนมีความโดดเดนขึ้น  

ความหายนะของการศึกษาไทยเริ่มสอเคาลางตั้งแตพ.ศ. 2520 เปนตนมา 
เม่ือมีการสรางกําแพงไมใหคนเกงในสาขาตางๆ เขาเปนอาจารย เนื่องจากถาเปด
สมัครสอบแขงขันสาธารณะ บัณฑิตสาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตรไมอาจตอกร

กับพวกท่ีเรยีนวชิาการสายตรงมาได ในสมัยกอนนักเรยีนมีคุณภาพดเีพราะมีครูดี
เหมือนเชนในผร่ังเศสและเยอรมนี ซ่ึงครูตองเรียนวิชาการสายตรงมากอนเปน
ปรญิญาแรก และไดปรญิญาตอเนื่องเปนใบทีสอง กอนท่ีจะไปเรียนเอาประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพครู เพราะสมัครใจเปนครู ยอนหลังไปเราก็เคยทําเชนนั้น เพราะคน
เรยีนจบอักษรศาสตรหรอืวทิยาศาสตรจะไปเรยีนประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาโท
ดานครุศาสตรและศึกษาศาสตรตอท่ีคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หรอืท่ีวทิยาลัยวชิาการศกึษา (ประสานมิตร)  

ปญหาคุณภาพอาจารยมหาวิทยาลัยเปนไปคนละลักษณะ เม่ือรัฐบาล
สงเสริมการขยายสถาบันระดับอุดมศึกษาตามกระแสสังคม (คือทุกคนตองการ
เปนปรญิญาชน) ทําใหตองรับอาจารยมหาวทิยาลัยจํานวนมาก เกือบท้ังหมดจบ
ระดับปรญิญาโทและไดเรยีนมากับอาจารยรุนเกาท่ีไมเคยทํางานวจัิยเลย (ยกเวน
กรณพีเิศษจรงิๆ) นั่นคอื เตบิโตมาในระบบการเรยีนแบบ “สุ จ ิปุ ล”ิ และยังอยูใน

ระบบอุดมศกึษาเปนเวลาหนึ่งช่ัวคน โดยไมเคยทํางานวจัิย นอกจากเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อใชขอตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญไมยอมไปเรียนตอ
ตางประเทศหรอืไปเรยีนตอไมได เพราะภาษาตางประเทศออนแอ แตอาจารยกลุม
นี้กลับมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรเม่ือมหาวทิยาลัยหันมาดําเนนิกิจการศึกษา
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พาณชิย การกลาวเชนนี้ไมไดหมายความวา คนท่ีจบปริญญาเอกจําเปนตองเกง
กวาคนจบปรญิญาโทเสมอไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสาขาวชิา การสงนักเรียนทุนไปเรียน
ตอในมหาวิทยาลัยช้ันนําในตางประเทศยังเปนสิ่งจําเปน แมวาหลายคนจะ

กลายเปนพวกสตเิฟองไปบางก็ตาม 

2,3 ปรัชญาการศกึษาไทย  

การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย 
การศึกษาและสังคมมีปฏิสัมพันธตอกัน กลาวคือ การศึกษาทําใหวัตถุธรรม 
(material culture) ของสังคมเปลี่ยน เม่ือวัตถุธรรมของสังคมเปลี่ยน การศึกษาก็
ตองเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังนั้น แนวคิดเก่ียวกับ

การศกึษาจงึเปลี่ยนแปลงไปดวยในแตละสมัย คําถามพื้นฐาน คอื “การศึกษาเพื่อ
อะไร” และ “อะไรคอืปจจัยสําคัญในการจัดการศกึษา” 

สําหรับคําถามแรก มีคําอธิบายอยูสองดาน รากฐานการศึกษาของสังคม
มนุษยเริ่มตนท่ีปรัชญาและการแสวงหาความรูดวยคําถามเชิงนามธรรม เพื่อ
หาทางออกใหแกสังคมท่ีวุนวายของมนุษย เพราะฉะนัน้จงึมีประเด็นศูนยกลางอยู
ท่ีระบบจรยิธรรม จรรยาบรรณ และสุนทรยีศาสตร อกีดานหนึ่งมีรากฐานมาจาก

การปฏิวัติในยุคประทีปแหงภูมิปญญา ซ่ึงนําไปสูวิทยาศาสตรและความรูท่ี
ตอบสนองความตองการทางวัตถุธรรมของมนุษย ลักษณะสําคัญสองดานนี้ไม
จําเปนตองขัดแยงกัน เพราะการศึกษาทําใหเขาใจธรรมชาติของความเปนมนุษย 
การตัง้คําถามเชิงปรัชญา จรยิศาสตร และศาสนา ท่ีเช่ือมโยงจรรยาบรรณเขากับ
กิจกรรมทางโลกยของมนุษย เชน คําปฏิญญาณฮิปโปคราติส (Hippocratic Oath) 
กับการเปนแพทย และยังตอบคําถามดวยวา การศกึษานั้นเพื่อพัฒนาตนเองและ

เพื่อสังคม การศึกษาเพื่อสังคมหมายถึงการท่ีรัฐจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศกึษาอยางเสมอภาคและอยางมีคุณภาพ และไมตองไปเสยีเวลากับการคอย
จับผิดนักเรียนวา ตัดผมสั้นผมยาวถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
หรอืไม และไมตองไปนั่งจับผิดนิสิตเพียงเพราะสวมกระโปรงสั้นหรือยาว เพราะ
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กระโปรงสัน้หรอืยาวไมสําคัญเทาปญญาสัน้หรอืปญญายาว นอกจากนัน้เราตอง
เลิกความคิดท่ีวามีทางเลือกเพียงทางเดียวสําหรับการศึกษาท่ีดี การศึกษา
ทางเลือก เชน การจัดการเรียนท่ีบาน (home school) เพื่อปกปองเด็กจาก

สภาพแวดลอมท่ีเลวรายท่ีโรงเรยีนอาจเปนทางเลอืกท่ีดท่ีีสุดทางหนึ่ง 

การเรยีนการสอนในระบบการศกึษาไทยไดรับอทิธิพลจากปรัชญา “สุ จิ ปุ 
ลิ” (ตองกลาวซํ้าวาลัทธิ “สุ จ ิปุ ล”ิ ดใีนขอบรัว้เสมาธรรมจักร) แตไมเหมาะสม
กับการศกึษาวชิาทางโลกย หรอืการแสวงหาความรูใหมจากการตั้งคําถามตามกา
ลามสูตร แตนักวชิาการไทยท่ีจบจากตางประเทศรุนใหมๆ  กําลังเปนเหยื่อของ “สุ 
จ ิปุ ล”ิ ท่ีสุดขัว้แบบตะวันตกนั่นคอื การทองจําและตดิอยูในกรอบทฤษฎีท่ีเต็มไป

ดวยศัพทท่ีตนเองก็อาจไมเขาใจ เพราะมีความรูภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และ
เยอรมันไมดพีอท่ีจะอานรูเรื่อง 

ปญหาเชิงปรัชญาของการศกึษาไทยมีประเด็นใหพูดไมจบ แตปญหาใหญสุด
อาจเปนเรื่องของการครอบงําทางวัฒนธรรมของลัทธอินุรักษนยิมสุดขั้ว การถูกกด
หัวไมใหคิดแตกตาง และการกดขี่เสรีภาพของนักวิชาการ อีกท้ังการแทรกแซง
หลักสูตรการเรียนการสอนในกลุมสถาบันครูเดิม ไดสรางปญหาเอนกประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรภีาพในการวจัิย อนาคตการศกึษาไทยเปนสดีําจรงิๆ  

2.4 อุปสรรคของการศกึษาไทย ทางออก และทศิทางสูสังคมไทยในอนาคต 

รัฐนาวาไทยจะตองฝาเสนทางวบิากไปนาน เม่ือมองยอนไปในอดตียอมเปน
ท่ีประจักษวาการศึกษามีแนวโนมท่ีเสื่อมลง โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซ่ึงเคยประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เชน กรณีของโรงเรียน
สอนอาชีพพเิศษท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด คานิยมสังคมท่ีเปลี่ยนไป

หลังการตัง้มหาวทิยาลัยเปดทําใหโรงเรยีนผูใหญเหลานี้หมดความสําคัญ เพราะ
ผูคนสวนใหญตองการปริญญาบัตรมากกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในขณะท่ี
วกิฤตศรัทธาท่ีมีตอโรงเรยีนและครู และความมุงม่ันของพอแมท่ีตองการใหลูกเขา
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มหาวทิยาลัยช้ันนําก็เปดทางใหแกโรงเรยีนกวดวชิาท่ีผุดขึ้นเปนดอกเห็ด สิ่งท่ีเด็ก
ไดจากโรงเรียนกวดวิชาคือขอสอบเกาและเท็คนิคการเลือกคําตอบแบบหลาย
ทางเลอืก (multiple choices)  

การสงนักเรยีนไทยไปแขงขันวชิาการโอลมิปกหลายปท่ีผานมา และโฆษณา
วา นักเรยีนไทยไดเหรยีญทองหรอืเหรยีญเงนิโอลมิปกมาจํานวนเทานัน้เทานี้ อาจ
ถือวาเปนรายการหลอกอาซอก็นาจะได เด็กเหลานี้เปนเด็ก “ติวพิเศษ” หาใช
ตัวแทนของเด็กไทยท่ัวไปใหม และเหรยีญท่ีไดนัน้ เด็กทุกชาติก็ไดไปเม่ือทําคะแนน
ไดถึงระดับหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการไมสามารถทําใหโรงเรียนสวนใหญมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน เม่ือไมนานมานี้ องคการยูเนสโกไดใหภาพของความจริง

จากการประเมินระบบการศกึษาไทย และใหประเทศไทยสอบตก โดยเฉพาะเรื่อง
ความเหลอืมล้ําทางการศกึษาและการจัดการศกึษา 

2.4.1 มหาวทิยาลัยหรอื “มหาวทิยาหลอก” 

การวาดฝน การฝน และความเปนจรงิมักจะเปนสิ่งท่ีมาดวยกัน เม่ือไมก่ีปมา
นี้ ในท่ีประชุมประจําปของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย รองนายกรัฐมนตรท่ีี
ไดรับเชิญมากลาวเปดงานและแสดงปาฐกถา ไดวาดฝนวา ดวยการสนับสนุนดาน

ทุนวจัิยของรัฐ (ซ่ึงไมเคยมาจรงิตามสัญญา) มหาวทิยาลัยไทยจะไดเลื่อนอันดับใน 
World ranking ขี้นไปอยูในกลุม 100 หรือ 200 แรก แตจนบัดนี้มหาวิทยาลัยท่ีดี
ท่ีสุดของไทย ก็ยังตวมเตี้ยมอยูท่ีกลุม 800 การฝนนั้นเปนสิ่งท่ีดี แตตองฝนบน
พื้นฐานของความเปนจรงิ การวาดฝนบนแผนกระดาษท่ีวาจะใหนักวิทยาศาสตร
ไทยเปนผูนําดานดาราศาสตรและเท็คโนโลยี โดยไมฝนเสียกอนวาเราตองมี
ศักยภาพเต็มท่ีในดานการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ดูไมสอดคลองกับความ

เปนจรงิ ความเปนจรงิก็คอื ปญหาเริ่มตนท่ีหองเรียนและคุณภาพนักวิจัยรุนใหม 
ซ่ึงในสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศลิปกรรมมีระดับความนาพอใจนอยยิ่ง
กวาเสยีอกี มหาวทิยาลัยควรมีบทบาทและหนาท่ีพัฒนาศักยภาพของอาจารยรุน
ใหม สวนหนวยงานใหทุนสนับสนุนควรมีบทบาทสงเสรมิโดยผานทุนวจัิยกลุม เชน 
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ทุนเมธวีจัิยอาวุโส หรอืเมธวีจัิย 

สิ่งท่ีนาเปนหวงและมหาวทิยาลัยตางๆ พยายามปกปดคือ ปญหาลักวิทยา 
ปญหานี้เปนปญหาดานจรรยาบรรณ และจริยธรรม ซ่ึงจัดการไดแนนอนดวย

มาตรการกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ไมใชดวยการยอมความหรือตัดเงินเดือน 
มิฉะนัน้แลว มหาวทิยาลัยก็ไมผิดอะไรกับการเปนมหาวทิยาหลอก 

2.4.2 อาจารยมหาวทิยาลัยกับงานวจัิย 

อาจารยมหาวทิยาลัยในปจจุบันมีภารกิจหลายดาน เพราะนักการศึกษาและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพยายาม
เปลี่ยนสถานภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารยโรงเรียนมัธยม ท้ังท่ี

ปรัชญาการศกึษาสําหรับมหาวทิยาลัย และโรงเรียนมัธยมนั้นแตกตางกัน อาจารย
มหาวทิยาลัยมีหนาท่ีสรางงานวจัิยระดับสูง เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน 
และการพัฒนาประเทศ การทํางานวิจัยในระดับขยับขยายพรมแดนความรูใหม
ตองอาศัยเวลาและความทุมเท ตองการคิดและทบทวนกระบวนการและ
สมมุติฐานของงานวิจัย แตปจจุบันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยหมดเวลาไปกับแบบ
ประเมินจํานวนหลายชุด ไมมีเวลาเตรียมสอนและทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

จรงิอยูท่ีการประเมินเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ี
ของอาจารย อยางไรก็ตาม ดัชนช้ีีวัดตองมาจากความเห็นนักศกึษา ซ่ึงในโลกดิจิทัล
เปนเรื่องงายมากคอื ประเมินแบบสงวนนาม (annonimous) สวนขอเรียกรองเรื่อง
งานวจัิยในแตละป ตองเปนเงื่อนไขหนึ่งของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในโลก
ปจจุบัน 

เรื่องประเด็นและคุณภาพงานวิจัยเปนเรื่องท่ียกมาอภิปรายกันมาก สิ่งท่ี

สังคมคาดหวังคอืการนําไปใชประโยชนไดจรงิหรอืประโยชนเชิงพาณิชย งานวิจัย
พื้นฐานอาจนําไปใชประโยชนไมไดในเชิงพาณชิย แตมีประโยชนในฐานะเปนงานท่ี
นําไปสูงานวจัิยเชิงประยุกต จรงิๆ แลวงานวิจัยดานวิทยาศาสตรมีประยุกตภาพ
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นอย (ยกเวนดานการเกษตร) นอกจากเอาไปอวดกันวาไดตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ อุปสรรคใหญคือการขาดการเช่ือมโยงกับภาคเอกชน งานวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบางสาขา (ถาระบุก็รังแตตองทะเลาะกัน) แทบไมมี

ผลกระทบตอสังคมเลย เพราะมีแตอางทฤษฏีและปราศจากเนื้อหา เกิด
ปรากฏการณกลุมวิจัยรุนใหมท่ี “ผลัดกันเขียน เวียนกันอาน วานกันเชียร” 
งานวจัิยทางวทิยาศาสตรมีมากแตประโยชนนอย เพราะไมคอยมีใครทํางานวิจัย
ตอบโจทยชาวบานหรอืมีประโยชนโดยตรงตอชาวบาน เชน อาจไมมีใครวิจัยเรื่อง
การกําจัดผักตบชวาอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีรัฐบาลตองใชงบประมาณปละ 
5,000 ลานบาทในการแกปญหานี้ ท้ังนี้เพราะนักวิชาการคิดในกรอบและในรั้ว

มหาวทิยาลัย โจทยวจัิยจงึไมไดมาจากชาวบานหรอืสังคม    

การตั้งโจทยวิจัยมาจากปญหาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
และตองเปนการพลิกวิกฤตเปนโอกาส เชน ปญหามลมพิษท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงตองการงานวจัิยดานกฎหมายเชนเดยีวกับทางวทิยาศาสตร การ
เปลี่ยนไปใชพลังงานทางเลอืกและแนวโนมการใชรถไฟฟามากขึ้นในอนาคตก็ควร
นําไปสูการออกแบบและสรางรถยนตรท่ีใชไฟฟา นักวจัิยไทยไมสนใจเรื่องเหลานี้

เพราะตองการงานท่ีนําไปสูการตพีมิพในวารสารนานาชาตมิากกวา เพราะฉะนั้น 
รถอีแตน รถตุกตุกจึงเปนผลงานของภาคเอกชนท่ีมีความคิดสรางสรรคและอยู
นอกรัว้มหาวทิยาลัย เราเห็นตัวอยางของการสรางรถไฟฟาของบรษัิทคนไทย ซ่ึงมี
ผลทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้ หนวยงานวิจัยจะตองเช่ือมโยงกับภาคเอกชนเพื่อ
การสรางนวัตกรรมท่ีออกดอกออกผลจรงิ  

2.4.3 สภามหาวทิยาลัย 

สังคมไทยเปนสังคมแหงพิธีกรรมและเกียรติยศ การเปนกรรมการ หรือ
อนุกรรมการขององคกรและสถาบันถือเปนเกียรติยศ หากยุบเลิกราชบัณฑิตย
สภา (ซ่ึงบัญญัตศิัพทแปลกๆ มาบังคับใหเราใช) สภาการศึกษาแหงชาติ (ซ่ึงไมเคย
มีบทบาทสําคัญเลย เพราะไมมีใครฟง) คณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร (ระดับ
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ปรญิญาตรี) รวมท้ังสภามหาวทิยาลัยของสถาบันอุดมศกึษาตางๆ ประเทศไทยก็
ไมเสียหายอะไร เพราะสภามหาวิทยาลัยเปนท่ีพักพิงของอดีตขาราชการผูใหญ 
(ท่ีมาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) เจาของธุรกิจภาคเอกชน ผูทรง

อิทธิพลของทองถ่ิน ( ท่ีสถาบันหวังวาจะชวยสนับสนุนการเงิน ) ความจริง
เจตนารมณของการตั้งสภามหาวิทยาลัยคือ การใหทําหนาท่ีเปนผูกําหนด 
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ตลอดจนตดิตามการดําเนนิงานของ
คณะผูบรหิาร การมีนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี ยอม
ชวยใหสถาบันนั้นเจริญได เนื่องจากกรรมการสภาฯ เลือกมาจากท้ังภายในและ
ภายนอก อกีท้ังจากหลากหลายอาชีพ สามารถใหคําแนะนําท่ีอยูนอกีความคิดของ

คนใน สภามหาวทิยาลัยมีบทบาทสองประการ คอื เปนท่ีปรกึษาและเปนฝายคาน
ในเวลาเดยีวกัน แตสภามหาวิทยาลัยสวนใหญทําหนาท่ีเปนสภาตรายางสําหรับ
คณะผูบรหิารดวยเหตุผลของการเมืองภายใน ซ่ึงอาจเรียกวาการผลัดกันเกาหลัง
หรอืตางตอบแทน อาจารยมหาวทิยาลัยเองก็ยังอยูในวังวนของความคิดแคบๆ ท่ีวา
ตองเชิญอดตี “พอใหญ” หรอื “แมใหญ” ในวงการอุดมศึกษามาเปนนายกสภาฯ 
เพราะฉะนัน้ “พอใหญ” บางคนซ่ึงควรอยูบานเลี้ยงหลานจงึไดรับเชิญมาเปนนายก

สภามหาวทิยาลัยหลายแหงพรอมกัน 

มหาวทิยาลัยท่ียกฐานะขึ้นใหมในตางจังหวัดและมหาวทิยาลัยเอกชนเผชิญ
ปญหาท่ีแตกตางออกไป ในจําพวกแรก การวิ่งหานักวิชาการหรือบุคคลผูมี
ช่ือเสยีงมาเปนนายกสภามหาวทิยาลัยเพื่อใหดูนาเช่ือถือไมไดประสบความสําเร็จ
นักเพราะสวนหนึ่งตองไปเก่ียวของกับ “มาเฟย” หรือนักการเมืองทองถ่ิน ซ่ึง
ตองการเกียรติยศแตขาดวิสัยทัศนของนักวิชาการ ซํ้ารายสภามหาวิทยาลัยไม

สามารถทําหนาท่ีอยางอิสระ ดวยเหตุท่ีไมไดเปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเอง แตถูกครอบงําจากอํานาจภายนอกท่ีปฏิเสธมิได สวน
มหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากจํานวนหนึ่งซ่ึงตั้งม่ันคงจนเปนท่ียอมรับแลว มี
จํานวนไมนอยซ่ึงเกิดจากการฟอกเงินของนักการเมือง ธุรกิจการศึกษาของ
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สถาบันเอกชนดําเนินไปได ก็ดวยความหละหลวมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สิ่งท่ีพบเห็นอยูบอยคือ มหาวิทยาลัยเอกชนช่ือแปลกๆ มักเชิญ
อดตีผูบรหิารระดับสูง ท่ีเกษียณอายุไปแลวจากหนวยงานนี้ ไปเปนนายกสภาหรือ

กรรมการสภามหาวทิยาลัย ในลักษณะของ “ยันตรกันผี” เนื่องจากรูทางหนีทีไล
ดานกฎระเบียบ 

เรื่องของสภามหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญกวาท่ีเราคิด สภาการศึกษา
แหงชาตหิรอืหนวยงานวจัิย เชน สํานักคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) ควรท่ีจะ
สนับสนุนการทํางานวิจัยเรื่อง “สถานภาพ บทบาท และหนาท่ีของสภา
มหาวทิยาลัยกับการพัฒนาการอุดมศกึษาของไทย” อยางเปนระบบและรอบดาน

เพื่อประเมินความสําเร็จและความลมเหลวขององคาพยพนี้ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ีสาธารณชนตองการทราบคือ สมาชิกภาพของสภามหาวิทยาลัยไดมา
อยางไร ภูมิหลังของกรรมการเปนอยางไร มาจากภาคเอกชนและภาครัฐ 
(นักวชิาการภายในและภายนอก) ในอัตราสวนเทาใด และมีผลประโยชนแอบแฝง
หรือไม อีกท้ังสภามหาวิทยาลัยมีสวนผลักดันในการพัฒนาสถาบันนั้นๆ ใหเปน
มหาวทิยาลัยช้ันนําของประเทศและของโลกหรอืไม 

2.4.4 การศกึษากับคนไทยในยุคดจิทัิลและโรบ็อตตกิ 

ไดมีทานผูรูเขยีนถึงสังคมไทยในยุค 4.0 ไวมากมาย เพยีงแคเวลาผานไปไม
นาน คําวา “ยุค 4.0” ก็กลายเปนเรื่องลาสมัยเสียแลว เพราะอีกไมนาน ประเทศ
ไทยก็จะเขาสูสังคมยุค 5.0 หรือจะเรียกใหถูกคือ สังคมยุค AI+Robotics สิ่งท่ี
ปฏิเสธไมได คอื พัฒนาการดานวัตถุธรรม (การปฏิวัตดิานเท็คโนโลย)ี ทําใหสังคม
และวถีิชีวติมนุษยเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหวธิกีารศกึษาและประเด็นการ

วิจัยเปลี่ยนไป แนวคิดเรื่องการศึกษาและการวิจัยในเวลาขางหนาจะมีประเด็น
เหลานี้เขามาเก่ียวของ อันไดแก สังคมผูสูงอายุ จํานวนประชากรท่ีคงท่ีหรอืลดลง 
การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงาน สังคมไรเงินตรา การใชประโยชนจาก AI และ 
Robotics โรคอุบัตใิหม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และการปรับตัวทาง
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เศรษฐกิจ วถีิชีวติและความสัมพันธทางสังคม ตลอดจนการจัดการศกึษาแนวใหม 
(โดยโรงเรยีนและมหาวทิยาลัยอาจมีบทบาทนอยลง)  

ในกรณีทายสุด ปญหาท่ีตองพิจารณามีอยูสองเรื่อง เรื่องแรกเปนเรื่อง

รูปธรรม และอกีเรื่องเปนเรื่องนามธรรม 

เรื่องแรกเก่ียวของกับการดํารงอยูของสถาบันการศกึษาในระดับตางๆ ไมวา
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย อัตราการเกิดท่ีคงตัวหรือมีแนวโนมลดลงทําให
โครงสรางประชากรเปลี่ยนไป และจะสงผลในเร็วๆ นี้ใหโรงเรียนตองถูกยุบหรือ
รวมกับโรงเรยีนอื่น เพราะไมมีนักเรยีนมากพอ แมแตมหาวทิยาลัยรัฐท่ีมีนักศึกษา
นอยก็อาจตองยุบรวมกัน เหมือนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร การเพิ่ม

จํานวนมหาวทิยาลัยเม่ือสองทศวรรษกอน เพื่อธุรกิจการศกึษาแบบ “จายครบจบ
แน” สวนทางกับจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงในปจจุบัน จนทําใหหลายแหง เชน 
มหาวทิยาลัย “ธุรกิจบรรลัย” ของเอกชนและอื่นๆ ตัง้เงื่อนไขกับพนักงานอาจารย
วา  จะตองหานักศึกษาใหมมาให ได จํานวนเทาใด มิฉะนั้นจะถูกไลออก 
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในกํากับ ก็ประสบปญหาขาดแคลน
นักศึกษาไมวาทางสายวิทยาศาสตรหรือมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกาแก

ไดเปรียบในเรื่องเปามนตรเรียกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับหลักสูตร
ปรญิญาโทและเอกในบางสาขาของคณะศิลปกรรมศาสตรท่ีเปดรับไมอั้น เพราะ
ตองการขยายฐานอิทธิพลไปยังกลุมสถาบันราชภัฎเกา ท้ังนี้โดยยอมสังเวย
คุณภาพการศกึษา 

การแกปญหาของมหาวทิยาลัยเอกชนมีอยูสองทางเลอืก ทางเลือกหนึ่งคือ
พับเสื่อเลกิกิจการ ทางเลอืกท่ีสองคือ ขายกิจการแกตางชาติ เชน มหาวิทยาลัย

เกริกขายกิจการแกนายทุนจีน เพื่อรองรับนักศึกษาจีนเขามาเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เพื่อจะหาทางอยูทําธุรกิจตอในเมืองไทย การครอบงําทาง
เศรษฐกิจของจนีผานมหาวทิยาลัยไทยท่ีลมละลาย เปนสิ่งท่ีหลายคนมองขามไป 
รัฐบาลควรตองทบทวนมาตรการ และนโยบายใหชัดเจนวา ขอดขีอเสยีมีอะไรบาง 
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แมไมไดมีการขายกิจการมหาวทิยาลัยแกนายทุนจนี พอแมนักศกึษาจีนก็พรอมจะ
สงลูกมาเรียนในสถาบันอุดมศีกษาลนหลามอยูแลว ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือท่ี
เชียงราย นักศึกษาจีนท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎแลว พอใจท่ีจะอยูทํา

ธุรกิจเล็กๆ นอยๆ ท่ีนั่น เพราะรูวาคนไทยขี้เกียจ (หรือถาจะพูดเลี่ยงไปก็คือ ไม
ถนัด) และคอยๆ เติบโตตอไป สาขาท่ีนักศึกษาจีน เวียดนาม เกาหลี และญี่ปุน
เลอืกเขามาเรยีนคอื ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และบริหารธุรกิจ เพื่อโอกาสการ
ทํามาหากิน  

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจะเริ่มบีบบังคับใหมหาวิทยาลัยตองปรับ
ยุทธศาสตรการจัดการเรยีนการสอน ในสหรัฐอเมริกาไดมีการสํารวจวา สาขาวิชา

ใดจะอยูรอดบาง คณะผูวิจัยพบวา สาขาวิชาตอไปนี้ ไดแก สาขาแพทย (คนยัง
เจ็บปวยขาดหมอไมได) สาขาวศิวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรบางแขนง สาขา
นตีศิาสตร (คนยังทะเลาะกันสารพัดเรื่อง) สาขาเศรษฐศาสตรและการคลังการ
ธนาคารแนวใหม สาขาพยาบาลศาสตร (ตอบสนองการรักษาโรคอุบัติใหมและชรา
ภาพพยาบาล) และสาขาการบรหิารธุรกิจและการจัดการ สามารถอยูรอดได แต
หลายสาขาวชิาหนไีมพนท่ีจะหอเหี่ยวลงหรอืใกลสูญพันธุ เชน สาขานเิทศศาสตร 

(สื่อหลัก เชน โทรทัศนและหนังสอืพมิพเริ่มลมละลาย) มานุษยวิทยา (คนสวนใหญ
ไมทราบอยางชัดเจนวา เรยีนแลวจะไปประกอบอาชีพอะไร นอกจากสอนหนังสือ
ในมหาวทิยาลัย) บรรณารักษศาสตร (คนเริ่มไมอานหนังสอืเลม) โดยรวมแลวทุก
สาขาวิชาได รับผลกระทบจากการปฏิวัติทางเท็คโนโลยีการสื่อสารและ
ปญญาประดษิฐ   

แนวโนมใหมของการใหบรกิารดานศกึษาไดเกิดขึ้นแลวในสหรัฐอเมรกิา นั่น

คอื competency-based system ซ่ึงประสมประสานความสนใจและขีดความสามารถ
ในการเรียนรูของปจเจกบุคคล หรือเปนการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาจตองการ
ปริญญาหรือไมตองการก็ได เพราะฉะนั้นการบริการทางการศึกษาอาจมาใน
รูปแบบของการเรยีนอยางเปนทางการท่ีเนน in-person instruction คือ การเรียน
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ในหองเรียน (นักศึกษากับอาจารยไดพบกัน) หรือเรียน online หรือเรียนแบบ
ประสมประสาน หลักสูตรตองมีหลากหลายและยดืหยุน เชน ระดับปรญิญาตางๆ 
ประกาศนยีบัตรช้ันสูง และประกาศนียบัตรสามัญ คนรุนปจจุบันอาจมองวาการ

เรยีนลักษณะนี้เปนของใหมเอี่ยม ซ่ึงเปนการเขาใจผิด เพราะหลังจากตั้งคุรุสภาใน
พ.ศ. 2488 แลว คุรุสภาไดทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการใหบรกิารดานการศึกษา
แกสมาชิก โดยมีการมีการสอบวชิาครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ) จัด
อบรมครูฤดูรอน (อ.ศ.ร.) และจัดสอบวชิาครูทางไปรษณยีและสอบครูประจําการ
ท่ีไมมีวุฒิดวย และนี่ถือวาเปนคุณูปการท่ีสําคัญตอการศกึษาไทยในชวงเวลานัน้  

อีกประเด็นหนึ่งซ่ึงวงการศึกษาไทยตองรับไวพิจารณาคือ การท่ีผูคนได

ตระหนักอยางจรงิจังวา มหาวทิยาลัยคอืมหาวทิยาหลอก สงลูกหลานเขาไปเรียน
ดวยคานิยมสังคมเกาเพื่อออกมาตกงาน สังคมคนช้ันกลางระดับลางและชนช้ัน
ลางไดเรยีนรูวา วชิาชีพชางสามัญหรอืชางชํานาญงานสามารถทํารายไดใหดํารง
อยูไดอยางม่ันคง เชน ชางซอมรถยนต (ทุกบานมีรถและรถตองเสื่อมสภาพ) ชาง
ซอมเครื่องปรับอากาศ (เพราะเครื่องปรับอากาศตองการบํารุงรักษา) ชางซอม
บาน (ไมมีบานใหนท่ีไมชํารุดทรุดโทรม) หรือชางซอมคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท 

มือถือ นักเรยีนท่ีมุงหนาสูมหาวิทยาลัยจะเริ่มคิดทบทวนบายหนาไปยังวิทยาลัย
อาชีวศกึษา หรอืสถาบันเท็คโนโลยมีากขึ้นเพื่อไปเรียนในสาขาท่ีตอบสนองความ
ตองการของตลาด   

สําหรับระดับโรงเรยีน ปญหาใหญท่ีนําไปสูวกิฤตศรัทธา คอื ปญหาเรื่องครู
ท่ีขาดคุณภาพ และปญหาการเรยีนการสอน ซ่ึงเปนเหตุใหผูปกครองพอใจท่ีจะสง
บุตรหลานไปเรยีนโรงเรยีนเอกชนท่ีสั่งสมช่ือเสยีงมานาน เรื่องนี้เปนปรากฏการณ

ท่ีสวนทางกับในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงพอแมไมเต็มใจสงลูกหลานเขาโรงเรียนของ
มิชชันนาร ีแตในปจจุบันพอแมกลับพอใจสงลูกเขาโรงเรียนนานาชาติท้ังท่ีเสียคา
เลาเรยีนสูงมาก กรณอีื้อฉาวซ่ึงเกิดขึ้นท่ีโรงเรียนสารสาสนศึกษา เปนตัวอยางของ
การทําธุรกิจการศกึษาและการหลอกลวงประชาชน ท่ีประจานความลมเหลวของ
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กระทรวงศึกษาธิการในการควบคุมดูแลโรงเรียนท่ีอางวาสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ แตใชคนสอนท่ีไมมีคุณวุฒิเลย 

แนวคิดในการสงเสริมสถานภาพครู โดยใหครูเขียนผลงานวิจัยเพื่อเลื่อน

ฐานะและเงนิตอบแทนท่ีมากขึ้น ถือวาเปนความผิดพลาดอยางมหันต เพราะเปน
ความพยายามเปลี่ยนครูอาจารยในโรงเรียนประถมศีกษาและมัธยมศึกษาเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อนคนหนึ่งของผูเขียนซ่ึงไดรับมอบหมายใหประเมินผล
งานอาจารยมัธยมศกึษาท่ีจะขอขึ้นสูตําแหนงระดับ 8 หลายครัง้หลายครา ไดเคย
ปรกึษาผูเขยีนบอยครัง้ พบวา อาจารยระดับมัธยมทํางานวจัิยไมเปนเลย ไมวาจะ
เรื่องหัวขอวิจัย ซ่ึงลวนซํ้าๆ ซากๆ ลอกกันไปมา และอยูในรูปแบบเดียวกัน 

ขอสรุปเดยีวกันเกือบท้ังหมด ตองใหตกทุกรายไป เหตุท่ีเปนดังนี้เพราะพื้นฐานทาง
วิชาการไมดี เขียนหนังสือท่ีชาวบานอานไมรูเรื่อง วันหนึ่งนักวิชาการกระทรวง 
ศกึษาธกิารคลั่งกับกระแสทฤษฎีการเอาเด็กเปนศูนยกลาง ก็แหพากันทํางานวจัิย
ในช้ันเรยีนกระแสนี้ พอหันมาคลั่งเรื่อง STEM ก็ทํางานวิจัยในช้ันเรียนแบบเดียวกัน
ไปหมด เบ่ือเรื่อง STEM แลวก็จะไปทดลองระบบฐานสมรรถนะ (competency-
based system) ซ่ึงไปลอกมาจากสหรัฐอเมริกา อีกไมนานก็จะมีรายการถลุงเงิน

งบประมาณในการอบรมครูอีกมากมาย โดยท่ีจะไมไดอะไร เพราะครูคงจะไม
เขาใจ 

นับแตพ.ศ. 2441 ซ่ึงมีประกาศแผนการศกึษาครัง้แรกของประเทศสยามใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 มาจนถึงปจจุบัน ผูปกครองประเทศไดพยายามพัฒนาการศึกษา
ของชาติใหเจรญิกาวหนาตามเงื่อนไขท่ีเห็นสําคัญในแตละชวงเวลา ท้ังนี้โดยการ
เอาระบบการศกึษาของอังกฤษเปนตนแบบและรักษาสปริตการศึกษาแบบไทยไว 

และท่ีสําคัญยิ่ง คือ การคํานึงถึงความเหมาะสมแกบานเมือง ลักษณะท่ีโดดเดน
ของหลักสูตรท่ีตอเนื่องมาเก่ียวกับการรักษาตัวตนของวชิาท่ีชัดเจน เชน เลข บัญชี 
การเขยีน การอาน ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตรและ
แผนท่ี วิทยาศาสตร และกายวิภาค เปนตน ตั้งแตตนมาแลวท่ีไดมีการแยกสาย
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การศึกษาเปนสายสามัญ และสายพิเศษ (ตอมาเรียกวา สายวิสามัญ) ซ่ึง
หมายความวา ไดมีการจัดการศกึษาสายอาชีพไปพรอมกัน สายอาชีพนี้หมายถึง
การสอนวชิาท่ีจะใชเลี้ยงชีพอยางถนัด การกลาวหาวารัฐบาลราชาธปิไตยไมใสใจ

อาชีวศกึษาจงึไมเปนธรรมนัก โรงเรียนประเภทหลังนี้มีนักเรียนนิยมเรียนไมนอย
และไดพัฒนาไปเปนโรงเรยีนแมแบบเชน โรงเรยีนพาณชิการวัดบพติรภมุิข 

เรื่องท่ีสองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาซ่ึงเปนนามธรรม หรือ
แนวคิดเรื่องเปาหมายของการศึกษา สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพมี
แนวคิดวา การศกึษาเก่ียวของกับการสรางคนโดยเนนจรยิศกึษา พุทธศิกึษา และ
พลศกึษา คณะผูทําโครงการศกึษาชาติในสมัยหลังไดเพิ่มหัตถศึกษาเขาไปอีกขอ 

จะเห็นวาแนวคิดนี้เก่ียวของกับการพัฒนาคนเพื่อใหสมบูรณพรอมดานการวางตน 
(ความประพฤต)ิ ความมีศลีธรรม กายเขมแข็ง และทักษะทางชาง แนวคิดโดยรวม
นี้ออกมาในรูปของวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ซ่ึงเริ่มตนจากหนังสือ
ธรรมจริยาของสมเด็จฯ พระมหาสมณเจากรมพระวชิรญาณวโรรส วิชาตางๆ 
หมดตัวตนไปกับการปฏิรูปการศึกษาในแบบบูรณาการตามหลักสูตรพ.ศ. 2521 
การจัดหลักสูตรตามสาระการเรยีนรู ซ่ึงการบูรณาการนัน้ แมทําไมไดจริง แตนัก

การศกึษาก็ทองเปนนกแกวนกขุนทอง วันหนึ่งเฮฮาตอตานการทองจําวาทําใหเด็ก
ไมรูจักวเิคราะห ยกเลกิการทองบทอาขยานไป โดยไมประสปีระสาวา การทองจํา
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของกระบวนการศึกษา และทักษะขางเคียง คนท่ีเรียน
แพทยก็ตองเนนการจําเพราะอวัยวะของมนุษยมีมากมาย มาถึงอกีวันหนึ่งอังกฤษ
เอาอาขยานกลับมา เราก็เอากลับมาบาง วงการศึกษาไทยจึงปนปวน ทานพุทธ
ทาสภิกขุพูดปาฐกถายอนหลังไปกอนการปฏิรูปหลักสูตรราวหนึ่งปวาดวยเรื่อง

เปาหมายของการศึกษา ปาฐกถานั้นมีใจความสําคัญวา ปจจุบันเรียนเพื่อรูวิชา
และเรื่องอรรถประโยชน แตไมไดมุงเรยีนเพื่อใหรูจักตัวเอง ซ่ึงเปนความหมายของ
คําวา สิกฺขา (ศึกษา) ซ่ึงประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา คือตองมีจริยธรรม-
ศีลธรรม ความมุงม่ัน และปญญา นั่นคือ การเรียนรูเพื่อเขาใจความเปนมนุษย 
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แกนสารเหลานี้ นักการศกึษาไทย นักลอกขอสอบของตะวันตกไมรูจัก เพราะดูจะ
ไมเขาใจบรบิทของวัฒนธรรมไทย  

ในโลกยุคดิจิทัลและโรบอตติกส เราบาเหอเท็คโนโลยีและเปนหวงวา

คุณภาพของการศกีษาอยูท่ีกระดานมหัศจรรย โดยลืมตั้งคําถามวา เราควรใหชีวิต
เราถูกควบคุมโดยเท็คโนโลย ีหรือ เท็คโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือท่ีเราควบคุม ใน
การจัดการศีกษาในโลกยุคดิจิทัลและเอไอ. เครื่องมือมหัศจรรยเหลานี้เปด
ชองทางใหมๆ  ใหแกการเรยีนรูซ่ึงมาพรอมกับการสื่อสารผานอนิเทอรเนต ซ่ึงเปน
บรกิารใหเปลาหรอืเก็บเงนิ บทบาทของครูในฐานะผู “เลา” จะลดลง และบทบาท
ของผู “เรียน” จะมีมากขึ้น โรงเรียนกวดวิชาจะมีบทบาทลงกวาเดิม เพราะติว

เตอรท่ีเกงๆ จะจัดการเรยีนการสอนผานอนิเทอรเนตซ่ึงยอนกลับไปดูได นักเรียน
นักศกึษาไดเขาสูโลกของวิชาการท่ีเปดกวาง และเรียนรูไดดวยตัวเองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พวกเขาจะไดรับฟงปญหา ขอโตแยง 
การวเิคราะหเรื่องราวท่ีอาจกระทบมาถึงอนาคตของเขา การลุกฮือของนักเรียน
นักศกึษาในชวงกลางปจนถึงบัดนี้ ถือเปนการปฏิวัตวิัฒนธรรมอยางยอยๆ อันเปน
ผลมาจากการไดใชประโยชนจากสื่อสังคม  

2.5 Competency-Based Education กับอนาคตของสังคมใหม 

เราอาจตั้งคําถามกันเองวา การจัดการศึกษาของไทยควรเปนอยางไรใน
สังคมยุคใหม ในอนาคตอันใกล อินเทอรเนตจะเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป
อกี ประสบการณจากชวง Covid-19 ระบาดทําใหสถาบันตองทดลองการจัดการ
เรยีนการสอนแบบยืดหยุน และนี่อาจเปนพัฒนาการใหมในอนาคตขางหนา เรา
ตองเปลี่ยนวธิคิีดเรื่องการสรางคนผานระบบการศึกษาแบบ competency-based 

system หรอืการศกึษาท่ีขึ้นอยูกับศักยวสิัย (ขดีความสามารถ) ผูเรียน โดยยอมรับ
ความจริงวา คนเราเกงไมเทากัน ถนัดไมเหมือนกัน ปจจัยเอื้อเฟอไมเทากัน แต
ตองมีโอกาสในการศกึษาเทาเทียมกัน ในสหรัฐอเมริกาการจัดการศึกษาแบบถือ
ขดีความสามารถของผูเรียนเปนหลักเปนเรื่องสําคัญ เพราะนักศึกษาอเมริกันใน
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ระดับปรญิญาตรสีวนหนึ่งตองทํางานเพื่อสงตัวเองเรียน ในขณะเดียวกัน ผูเรียน
เกงก็ไมถูกถวงอยูกับการเรยีนท่ีโรงเรยีน แตอาจสอบไตระดับไปตามศักยภาพของ
ตน เพราะฉะนัน้สหรัฐอเมรกิาจงึมีโรงเรยีนสําหรับผูมีพรสวรรคพิเศษเฉพาะดาน 

ในอังกฤษก็เคยมีเด็กหญงิอายุ 13 หรอื 14 ปท่ีสอบผาน A-level และเขาไปเรียนท่ี
มหาวทิยาลัย Oxford ในการจัดการสอนแบบนี้ เด็กอาจไปแสวงหาท่ีเรียนตามชอบ
หรอืเรยีนกับตวิเตอรก็ได เพยีงขอใหสอบผานเกณฑมาตรฐาน 

เพื่อใหทานผูอานเขาใจ competency-based system ตรงกันกับผูเขียนใน
ประเด็นท่ีวา สามารถนํามาประยุกตกับสถานการณในประเทศไทย โดยไมละท้ิง
ของเกาแบบสิ้นเชิง ขอเสนอองคประกอบหลักของระบบการศกึษาท่ีจะกาวเขามา

ขางหนา ในบางประเด็นองคประกอบดังกลาวมีอยูในระบบการศึกษาของไทย 
ตัง้แตอดตี  

1    การจัดการศกึษาท่ียดืหยุนตามระดับปญญาของผูเรยีน 

     พระพุทธองคเปนนักปรัชญาคนแรกท่ีวา ความแตกตางของมนุษย
ไมไดอยูท่ีวรรณะแตอยูท่ีปญญา (ความสามารถในการเรียนรู ซ่ึง
แบงเปน 4 ระดับ) คนมีศักยวิสัยท่ีจะเรียนรูไดตั้งแต ระดับปรัชญา 

จรยิธรรม ศลีธรรม ลงมาถึงพธิกีรรม  

     ขอคิดในเรื่องนี้ คือ การจัดการศึกษาท่ีตองกําหนดใหมี “ลูเร็ว” 
สําหรับคนท่ีมีสติปญญาในการเรียนรู เ ร็ว โดยไมตองรอใคร 
ยกตัวอยางเชน ในการสอบภาษาตางประเทศ ซ่ึงแบงเปนขั้นๆ เด็กท่ี
เรยีนมัธยมศกึษาปท่ี 1 อาจสอบผานขอสอบมาตรฐานกอนเด็กท่ีเรียน
มัธยมศกึษาปท่ี 3 หรอืเด็กท่ีเรยีนคณติศาสตรเกงๆ ในช้ันมัธยมศึกษา

ป ท่ี  3 อาจสอบผานขอสอบระดับสู งไดกอนเด็กนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 สังคมไทยในอนาคตตองการคนเกงเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดานการแขงขันของประเทศ ในสหรัฐ อเมริกามีการ
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เสาะหาเด็กอัจฉรยิะไปเขา “ลูพเิศษ” ในสาขาวชิาตางๆ สวนนักเรียน
หรอนกศกึษาอื่นๆ ก็สามารถกาวหนาไปตามศักยวสิัยของตน  

     ในสมัยกอนการรับอิทธิพลตะวันตก การเรียนและการฝกฝนกับ

เจาสํานักวชิาตางๆ ไมไดมีการกําหนดเวลา ใครจบเร็วจบชาขึ้นอยูกับ
ความสามารถของปจเจกบุคคลและการประเมินของครู ดังนั้น
ระยะเวลาเรยีนจงึยดืหยุน 

2 การไดเรยีนรูตามความถนัด 

    ธรรมชาตสิรางคนเราใหเกิดมาโดยมีความถนัดตางๆ กันไป การท่ี
คนเราถนัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้ ไมควรเปนสิ่งท่ีลดคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย แตสังคมไทยเปนสังคมศักดินามาแตโบราณ ทําให
เกิดคานิยมเรื่องไพรเจาบาวนาย และคติเช่ือเก่ียวกับวิชาชีพท่ีผูกติด
กับสถานภาพทางสังคมของบุคคล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหมสงผลคานยิมทางลบของบางอาชีพเปลี่ยนไป เชน การรองรํา
ทําเพลง และการแสดง เปนตน ในสังคมท่ีเจริญแลว คนท่ีรักวิชา
สามารถจะเลาเรียนสิ่งท่ีเขาถนัดและอยากเรียนรู และรัฐตองเปนผู

สงเสรมิสนับสนุนแมจะไมใชสาขาในเชิงพาณชิย เพราะฉะนั้น วิชาทาง
มนุษยศาสตรจงึไมสูญหาย มหาวทิยาลัยช้ันนําในเยอรมนีและฝร่ังเศส
ยังคงมีการเรยีนการสอน และยังมีผูเรยีนภาษาและวรรณคดีสันสกฤต
เพื่อเขาใจความสรางสรรคและสุนทรยีภาพของมนุษย 

3 เรยีนไปทําไป 

      กระบวนการเรยีนรูของมนุษยมีสองประการ ประการหนึ่งเปนการ

เรียนรูวิชาการ (วิชาหนังสือ) และอีกประการหนึ่งเปนการฝกทักษะ 
กระบวนการนี้ คอื เรยีนไปทําไป หรอื learning by doing หลักการนี้ไม
จําเปนตองไปทองจําฝร่ังมาเลย นักการศกึษาไทยรุนแรกๆ เกงมากใน
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เรื่องปรัชญาการศึกษา ท่ีโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบนักเรียนท่ี
จบประโยค 2 (มัธยมตน) มาแลว สมัครมาเรยีนแบบนักเรียนประจํา มี
เงินเดือนและเสื้อผาให เนื่องจากนักเรียนท่ีจบจะตองเขาทํางานใน

หนวยงานราชการโดยเริ่มตนจากเปนเสมียร จึงตองไดรบการฝกหัด
อยางเขมงวด ตองแมนในวชิาเลข และภาษาไทย วิธีการสอนคอื ครูจะ
ใหคัดลอกหนังสือราชการจริง ตองเขียนตามคําบอก หรือแตงความ
ตามท่ีครูกําหนด บางครัง้ครูก็จะทดสอบ แตงหนังสือราชการท่ีเขียน
ผิดๆ ถูกๆ มาใหแก ภาษาอังกฤษก็สอนใหแมนยําเรื่องไวยากรณ 
เพราะฉะนัน้เม่ือเรยีนจบสามารถไปทํางานเปนเสมียรศาล เสมียรกรม

หรอืบรษัิทเอกชนไดเลย  

     การจัดการศกึษาในโลกปจจุบัน จําเปนตองเนนหลักการฝกทักษะ
ใหมากขึ้น ไมใชเรยีนวชิาหนังสอือยางเดยีว  

4 ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

    มีผูตั้งขอสังเกตมานานแลววา โดยท่ัวไปคนไทยมีความรูภาษา 
อังกฤษแยมาก ท้ังท่ีเรียนกันมาตั้งแตช้ันประถมศึกษา บางทานตั้ง

ขอสังเกตวาความผิดพลาดเกิดจากการสอนเนนไวยากรณมากไป และ
ไมใชวิธีการธรรมชาติโดยสอนการสนทนากอน ผิดถูกอยางไรอยาง
นอยก็สื่อสารได วิธีคิดอยางนี้ถือวาผิด เพราะในการเรียนภาษาตอง
แมนยําไวยากรณ (ซ่ึงทําใหนักเรียนไทยรุนกอนไปเรียนตอในอังกฤษ
และสหรัฐอเมรกิาไดโดยไมมีปญหาในการเขียนรายงานวิชาการหริอ
วทิยานพินธ) การใชภาษาท่ีถูกแบบแผนบงบอกถึงความเปนผูดี (ความ

มีกริยาอยางผูดีไมไดหมายความวามีสกุลรุนชาติหรือเปนคนรวย 
เพราะคนมีสกุลรุนชาติหรือคนรวยหยาบถอยก็มีมาก) คุณภาพของ
การสอนภาษาตางประเทศขึ้นอยูท่ีคุณภาพครู ผูเขียนเคยมีเหตุตอง
ติดตอกับครูอาจารยมัธยมมาก เกือบทุกคนเม่ือผูเขียนอานอักษร h 
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วา เอชฺ แทบไมมีใครรูเลยวาเปนอักษรอะไร เพราะทุกคนออกเสียงวา 
เฮชฺ หมด ผูเขยีนไดเคยอธบิายใหหลายคนฟงวา คนอังกฤษมีอคติกับ
ชาวไอรชิมาแตโบราณ คนไอรชิออกเสยีงวา เฮชฺ คนอังกฤษก็ยิ่งตอก

ย้ําวา ภาษาอังกฤษมาตรฐานตองออกเสียงวา เอชฺ ผูเขียนเคยกลาว
แกศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระวา ถาในเม่ือเราตองการให
นิสิตนักศึกษาฝกทักษะและรับใชสังคม ควรใหนิสิตวิชา เอก
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสอน
ภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสแกนักเรยีนช้ันประถมและมัธยมศึกษา ซ่ึงจะ
ไดผลกวาใชครูท่ีเปนไกแลวใหไปวายน้ํา   

5 การจัดหลักสูตรการศกึษาหลากหลายรูปแบบ 

    คนไทยในอนาคตอันใกลจะมีความตระหนักมากขึ้นวา ปริญญา
จากหองเรยีนมีคานอยลง และถูกแทนท่ีดวยประสบการณ การจัดการ
เรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบอาจยังมีอยู แตตองยืดหยุนดวยการ
สอนผานระบบสื่อสังคมสมัยใหม มหาวิทยาลัยตองเตรียมเปดสอน
หลักสูตรประกาศนยีบัตรเฉพาะทางระดับตางๆ ท้ังดานวิชาการและ

วชิาชีพ (ซ่ึงตองเนนการฝกทักษะและการฝกงานในสถานการณจริง) 
ซ่ึงมีระยะเวลาการศกึษาเพยีง 6 เดอืนถึงสองป 

6 การศกึษาเพื่อมวลชนและการศกึษาตามอัธยาสัย 

    การจัดการศกึษาเพื่อมวลชนยังคงมีความสําคัญตอสังคมไทย แมมี
คนตัง้ขอกังขาในเรื่องคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปด (ซ่ึงไมเปนความ
จรงิ เพราะคณะนตีศิาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหงไดพิสูจนใหเห็นวา

บัณฑิตจากมหาวทิยาลัยแหงนี้ไดเขาสูเนตบัิณฑิตยสภาเปนจํานวนไม
นอยหนาใคร) ความสําเร็จของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเปดมาจาก
ขอเท็จจริงท่ีวา นักศึกษาสวนหนึ่งเปนผูมีวุฒิภาวะจึงเรียนอยางมี
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จุดมุงหมายท่ีชัดเจน เราตองไมยกเอาแตกรณีอาจารยรับจาง/ชวย
เขียนวิทยานิพนธใหแกนักการเมืองหรือพวกฟอกขาว เพราะกรณี
เดยีวกันนี้ก็เกิดในมหาวทิยาลัยปดท่ีมีช่ือเสียงทะลุโลก มหาวิทยาลัย

เปดมีความยืดหยุนกวามหาวิทยาลัยปดในแงของการใหโอกาสมีผูมี
ทุนทรัพยนอย หรือตองการเรียนรูจริงๆ กับระยะเวลาการเรียนท่ี
ยดืหยุนตามศักยวสิัยของบุคคล 

7 การศกึษาเพื่อเขาใจความเปนมนุษย 

    ในการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขยอน
กลับไปหลายทศวรรษ รัฐบาลไดมุงเนนความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและใชจีดีพี (Gross Demestic Product_รายไดรวมของ
ประชาชาติ) เปนดัชนช้ีีวัดความอยูดกิีนดขีองประชาชน แตดูเหมือนวา 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจไมไดทําใหคนไทยอยูดีกินดีอยางคาดหมาย 
ในระดับประเทศ ไทยยังอยูในกลุมประเทศติดกับดักรายไดปานกลาง 
ในระดับปจเจกบุคคล หนี้ครัวเรือนทวีขึ้น พรอมกับปญหาหนี้นอก
ระบบ ในดานสังคมความเหลื่อมล้ํามีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ในดาน

วัฒนธรรมไมเพยีงเกิดวกิฤตการศกึษา แตพัฒนาการทางเศรษฐกิจได
นําไทยเขาสูสังคมทุนนิยมและวัตถุนิยม ซ่ึงมาพรอมกับความเสื่อม
โทรมทางศลีธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

ไดมีผูทักทวงการจัดทําหลักสูตรของกระทรวงศึกษามานานนับสิบป การ
ขาดหายไปของวิชาประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม การเขียนแผนท่ี 
และการทองอาขยาน การทองสูตรคูณ สวนการสอนภาษาไทยและการสอน

วรรณคดีไทยแบบจับฉายทําใหเด็กสะกดคําไมเปน และขาดทักษะในการเขียน
หนังสอื สิ่งท่ีจมดิ่งลงไปมากคอืการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงแทบไมเกิดมรรคผลอะไร
เลย ความลมเหลวในเรื่องสุดทายนี้ ทําใหพอแมตองสงลูกไปเรียนในโรงเรียน
นานาชาติ โรงเรยีนยังคงจะเปนศูนยกลางของการเรยีนรู เพราะนักเรียนตองการ
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ชีวติทางสังคมและการอยูรวมกันกับผูอื่น แมวาตอไปพอแมบางสวนอาจรังเกียจท่ี
จะสงลูกไปเรยีนท่ีโรงเรยีน และนยิมสิ่งท่ีเรยีกวา home school มากขึ้นก็ตาม  

ปญหาเรื่องความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบัน ไมได

เปนปญหาของโรงเรียนเทานั้น หากเปนปญหาของสถาบันอุดมศึกษาเชนกัน 
ปรัชญาของนักการศกึษาไทยท่ีไปลอกฝร่ังมาครึ่งๆ กลางๆ โดยท้ิงแนวคิดของไทย
ไปสิ้นเชิง ทําใหเกิดการเรยีนรูวชิาในเชิงอรรถประโยชนถายเดยีว รากฐานของพุทธ
ศาสนาควรเปนรากฐานของการศึกษาดวย เพราะการศึกษาคือ การสอนใหรูจัก
ตนเองและเขาใจความเปนมนุษย  บนพื้นฐานของศีล สมาธิ และปญญา 
จุดมุงหมายของการศกึษาคอื การรักษาสมดุลระหวางอรรถะหรือผลประโยชนท่ี

เปนรูปธรรมกับธรรมะหรือการพัฒนาจิตใจท่ีเปนนามธรรม สังคมไทยควรมี
รากฐานเรื่องธรรมะท่ีเขมแข็ง เก่ียวกับเรื่องนี้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาลา
หลังกวาของสหรัฐอเมรกิามาก เพราะแมไดช่ือวา เจรญิรุงเรอืงในทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยกีวาใครอื่น แตกลับเนนความสําคัญของ liberal arts education หรือ 
“การเรียนรายวิชาเสรี” หรือตามนิยามท่ีวา “A liberal arts education refers to 
college studies that provide general knowledge and develop intellectual ability. 

This type of education can prepare you for many fields in today's workplace.” 
ระบบการเรยีนการสอนนี้สวนใหญเปนเรื่องของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท
จะทําใหผูเรียนมองเห็นความเช่ือมโยงระหวางสิ่งท่ีเปนอรรถะและธรรมะ 
(ประโยชนทางโลกยและการพัฒนาภูมิปญญา) 

2.6 บทสรุป 

รายงานก่ึงวชิาการนี้ คอื การสาธยายและวิเคราะหแนวคิดเรื่องการศึกษา

ของไทยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน จุดประสงคเพื่อตองการใหผูอานทราบวา
วัฒนธรรมดานการศึกษาของไทยแตโบราณไดสงกระทบประการใดหรือไมตอ
พัฒนาการของการศกึษาไทยในสมัยหลัง ผลของการวิเคราะหคือ การศึกษาโดย
ธรรมดา (การเรยีนรูโดยประสบการณเพื่อแกปญหา) เกิดขึ้นและพัฒนาเปนลําดับ



 103 

ในทองนา เนื่องจากคนไทเปนเกษตรกรชํานาญการปลูกขาว แตดวยความคิด
สรางสรรคและลองผิดลองถูก ไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเกษตรนับเปนพันชนิด 
และในขณะเดียวกันไดสรางสรรคศิลปะดวยธรรมชาติของความเปนปฏิภาณกว ี

ซ่ึงตอมาเปนรากฐานของงานวรรณกรรมคือ ราย (รอยกรองมีสัมผัส) กับโคลง 
(รอยกรอง) และเปนพื้นฐานของศลิปะการแสดงของชาวสยามตอมา ท้ังนี้อาจกลาวได
วา รากฐานของวิทยาศาสตรพื้นบาน การชาง และมนุษยศาสตรเกิดขึ้นจากทองไร
ทองนา 

พัฒนาการดานการศกึษาของสยามประเทศไดเปลี่ยนไปเปนชวงๆ ดังนี้  

1 การศกึษาแบบจารตีนยิม  

จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญเกิดขึ้นหลังจากคนไทไดเขามาเปนประชากรสวนหนึ่งของ
ประเทศไทยในปจจุบัน และไดคุนเคยกับวัฒนธรรมท่ีเกิดจากกระแสภารตวัตนมา
กอนหนานั้นหลายศตวรรษ นั่นคือ วัฒนธรรมมอญและเขมรโบราณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานกฎหมาย ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรมแบบฉบับ ในเวลาตอมาเม่ือได
ตัง้ตนเปนใหญและสรางรัฐขึ้น คนไทไดรับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจากลังกาผาน
นครศรีธรรมราช พุกาม และหริภุญชัย ท้ังวัฒนธรรมมอญ-เขมร และลังกาท่ี

ประสมประสานศาสนาพุทธและพราหมณ เนนการถายทอดพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
โดยวธิกีาร “สุ จ ิปุ ล”ิ หรอืการทองจําและทบทวน วัดกลายเปนศูนยกลางสําคัญ
ของการเรยีนรูดานอักษรศาสตรฺ และการถายทอดความรูจากครูสํานกตางๆ สูลูก
ศิษย เนื่องจาก “สุ จิ ปุ ลิ” เหมาะกับการเรียนรูสายวัด สวนหลักการอีกประการ
หนึ่ง ซ่ึงพระพุทธองคสั่งสอนไว คือ การแสวงหาความรูแบบกาลามสูตรจึงมี
บทบาทนอย เนื่องจากสอนใหคนตัง้ขอสงสัย และการสังเคราะหความรูดวยตนเอง 

วัฒนธรรมการเรยีนรูแบบ “สุ จ ิปุ ล”ิ มีขอดคีอื ใหความสําคัญแกความแมนยําใน
การถายทอดเนื้อหา เพราะฉะนัน้ จงึอธบิายวาเหตุใดวรรณกรรมเกาของไทยังคงมี
ผูถายทอดดวยมุขปาฐะ โดยไมมีตนฉบับลายลักษณ ขอเสียคือ ลักษณะการเรียนรู
แบบนี้ไมใครเปดชองทางใหแกการสรางสรรคงานใหมไมวาในสาขาใด ดังนั้น 
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แนวความคิดเรื่อง วัด-“สุ” “จิ” “ปุ” “ลิ”-สายสัมพันธครูกับลูกศิษย จึงเปน
พื้นฐานสําคัญของระบบการศกึษาแตโบราณ  

2 การรับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยตนรัตนโกสนิทร 

ในสมัยอยุธยาตอนกลางเปนตนมา ชาวสยามเริ่มรูจักคุนเคยกับวิชาการแบบ
ตะวันตก แตในดานความเช่ือชาวสยามมีความม่ันใจในวัฒนธรรมพุทธของตน และ
ระแวงเจตนาซอนเรนของพวกฝร่ังเศสท่ีเขามามุงม่ันจะเปลี่ยนศาสนาสมเด็จพระ
นารายณฯ จึงไดตอตานการเขามามีอิทธิพลในทุกดานของชาติดังกลาว แตในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน สถานการณเปลี่ยนไปเพราะการแผเขามาของลัทธิจักรวรรดิ
นยิม พวกมิชชันนารซ่ึีงมีความรูวทิยาศาสตรสมัยใหมไดเริ่มนําความเปลี่ยนแปลงมา

สูสังคมสยาม พวกมิชชันนารอีเมรกัินสอนใหคนสยามไดรูจักหลักการวิทยาศาสตร 
และการเผยแพรความรูท่ีเปนสาธารณะ รัชกาลท่ี 3 มีสายพระเนตร กวางไกล 
และมีพระราชดําริวา ความรูไมควรเปนสิ่งท่ีเก็บไวเฉพาะตัวหรือสํานักเลาเรียน
ตางๆ จงึโปรดใหจารเรื่องความรูตางๆ ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสขึ้น แนว
พระราชดํารนิี้เปนการเปลี่ยนวธิกีารมองการเผยแพรความรูซ่ึงมุงเนนเปนครั้งแรก
ไปยังประชาชนคนธรรมดา ไมใชเฉพาะพวกเจานาย พวกมิชชันนารคีณะตางๆ ได

ตัง้โรงเรียนสอนหนังสือและอาชีพขึ้น รวมถึงโรงเรียนสําหรับกุลสตรี อันถือเปน
แมแบบของโรงเรยีนในโลกตะวันตก ในสวนของการศกึษาสําหรับเจานาย รัชกาล
ท่ี 5  ทรงประกาศแผนการศึกษาในพ.ศ. 2441 ตั้งโรงเรียนขึ้นในพระราชวัง เพื่อ
ฝกฝนลูกเจานายและผูมีสกุลเขารับราชการ คอื การมุงเนนไปท่ีชนช้ันสูงกอนและ
เพื่อผลติขาราชการ ในสวนของการศึกษาสําหรับราษฎร รัฐบาลไทยไดพยายาม
ปรับปรุงการศึกษาไทยภายในกรอบเดิม ทําใหเกิดโรงเรียนพระอารามขึ้น แต

ประสบปญหาเรื่องครูผูสอนและวิธีการสอน อีกท้ังไมสูเปนท่ีนิยมของพอแมใน
สมัยท่ีสังคมสยามกําลังเปลี่ยนแปลง ราชสํานักไดลองผิดลองถูกกับระบบการจัด
การศกึษาซ่ึงแรกเริ่มใหความสําคัญคนช้ันสูงกอน แลวจงึมาใชพระอารามเปนฐาน
ขยายการศึกษาสําหรับราษฎร แตก็เปนไปคอนขางจํากัด ถาพิจารณาจาก
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หลักสูตรสมัยตนๆ แนวคิดหลักคอื การผลติผูรูหนังสอืและเลข เขารับราชการใน
หนวยงานตางๆ ท่ีกําลังขยายตัว แมแตโรงเรยีนราษฎรของหลวงก็ตัง้ขึ้นเพื่อการนี้ 
นอกจากนัน้ ยังมีแนวคิดในการตัง้โรงเรียนเปนการเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 5 เชน 

ราชวทิยาลัยในวัง และราชวทิยาลัย (ซ่ึงตัง้ขึ้นเปน public school แบบอังกฤษแหง
แรก ท่ีแขวงเมืองสระบุร ีแตตอมายายมากรุงเทพฯ) โรงเรยีนนี้มีมาตรฐานสูงมาก 
โดยเฉพาะโรงเรยีนหลังซ่ึงครูอาจารยเปนชาวอังกฤษท้ังหมด เพราะโปรดใหเปน
เสมือน Eton College ของไทย 

พัฒนาการของวสิามัญศกึษาหรอือาชีวศึกษาและอุดมศึกษาถือวา คอนขาง
ชาถาเทียบกับญี่ปุนซ่ึงเปดประเทศพรอมๆ กัน ไมเนนสอนวิชาทางดานความคิด

เก่ียวกับอุดมการณและประชาธปิไตย สวนวธิกีารสอนยังเปน “เลา+เรยีน” (lecture) 
แบบเดมิ อยางไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงใหประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับในพ.ศ. 2464 ถือวาเปน
ความกาวหนา แตการบังคับใชก็มีปญหาอยูมากในตางจังหวัด พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ใสพระทัยท่ีจะพัฒนาการศกึษาประเทศสยามใหกาวหนาและ
เม่ือพระยาธรรมศักดิ์มนตรเีปนเสนาบดกีระทรวงธรรมการไดมีนโยบายขยายโอกาส

ทางการศกึษาออกไปใหมากขึ้น เม่ือพระองคเจาธานนีวิัตไิดเปนเสนาบดไีดพยายาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น แผนการศึกษาสมัยกอนการรัฐประหารปลาย
รัชกาลท่ี 7 ไดเริ่มพูดถึงการสงเสริมอาชีวศึกษาอยางจริงจัง จึงไดมีการเพิ่มคําวา 
หัตถศึกษาเขาไปหลังหลักปรัชญาท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดตั้งไว
กอนคอื จรยิศกึษา พุทธศิกึษา พลศกึษา แตการขยายโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพ
ครูมีขอจํากัดจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกและตองเอาขาราชการออก   

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไดมีการออกพระราชบัญญัติ
หลายฉบับ และมีการสงเสรมิการอาชีวศกึษามากขึ้น ซ่ึงสะทอนถึงความตอเนื่องกับ
นโยบายตอนปลายรัชกาลท่ี 7 โดยใหราษฎรเบ่ียงเบนความคิดจากการศึกษาเพื่อ
เปนขาราชการหรือ “เจาคนนายคน” ในขณะเดียวกัน คณะราษฎรไดประกาศใช



 106 

พระราชบัญญัติการศีกษาภาคบังคับท่ัวประเทศ รัฐบาลตอมาไดมุงพัฒนา
การศึกษาระดับมัธยมซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบช้ันเรียนหลายครั้ง 
การขยายโอกาสทางการศึกษาไดเริ่มขึ้น เชน เม่ือพ.ศ. 2483 ไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัตกิารศกึษาผูใหญ อยางไรก็ตาม การพัฒนาครูอยางจรงิจังมาเริ่มใน
พ.ศ. 2492 เม่ือมีการตัง้โรงเรยีนฝกหัดครูช้ันสูง ดังนัน้ จงึกลาวไดวา การขยายฐาน
การศึกษาสําหรับราษฎรไดเริ่มมาตั้งแตปลายรัชกาลท่ี 7 และสืบเนื่องมาในสมัย
ประชาธปิไตย 

3 การอุดมศกึษาและการศกึษาเพื่อมวลชน 

ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญในดานการศึกษากลับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต อันเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับแรก พ.ศ. 2503 โดยมีการขยายการอุดมศึกษาไปยังหัวเมืองใหญในสวน
ภูมิภาค พรอมท้ังไดมีการสงเสรมิการอาชีวศกึษา โดยเฉพาะการชางฝมือ อยางไรก็
ตาม คานิยมสังคมทําใหอาชีวศึกษาไมรุงเรืองเทาท่ีควรจะเปน ท้ังท่ีเปนปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรม สวนการศึกษาระดับโรงเรียนมี
มาตรฐานตกต่ําลงมากจากนโยบายของนักการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลัง

ทศวรรษ 2520 เปนตนมาในการเปลี่ยนหลกัปรัชญาการศึกษาโดยไมอยูกับรองกับ
รอย และลมืพจิารณาบรบิทไทย 

ในปจจุบัน การปฏิวัตดิานเท็คโนโลยกีารสื่อสารสงผลกระทบตอสังคมไทย
มาก และไดมีการถกเถียงอภิปรายกันอยางกวางขวางวา เราจะเตรียมคนไทยท่ี
จะตองเผชิญความเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร ยอนหลังไปสักสิบปกอน นักการศึกษา
บาคลั่งกับทฏษฎีการเรียนการสอนโดยใหเด็กเปนศูนยฺกลาง ตอมาก็เปลี่ยนเปน 

STEM และ “ศาสตรพระราชา” อีกท้ังยังมีทฤษฎีอื่นๆ ตามมาอีกแลวก็จะเหอ
ทฤษฎีใหมตอไป ทฤษฎีการศกึษาเหลานี้เอาเท็คโนโลยเีปนตัวกําหนด โดยลืมไปวา
มนุษยมีคุณสมบัตพิเิศษในการปรับตัวเพื่อเขากับสถานการณใหม ในการเขาสูยุค 
AI+Robotics เราตองไมลมื “ความเปนมนุษย” และทักษะพื้นฐานของมนุษยในดาน
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ตางๆ ความสํานกึในเรื่องจรยิธรรม คุณธรรม และศีลธรรมเสื่อมลงเพราะระบบ
การศึกษากําลังคิดถึงแตเรื่องวัตถุนิยมมากกวาเรื่องของการพัฒนาจิตใจและ
อารมณ 

ปจจุบันการจัดอันดับขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ  ใน 141 
ประเทศท่ัวโลก (The Global Competitiveness Report) พบวา ระดับความสามารถใน
การแขงขันโดยรวมของประเทศไทยอยูอันดับท่ี 40 และความสามารถดานนวัตกรรม
อยูอันดับท่ี 50 โดยการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) อยูอันดับท่ี 
56 การใชสิทธิบัตร (Patent applications) อยูอันดับท่ี 66 และมีงบประมาณเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา (R&D expenditures) อยูอันดับท่ี 54 อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาถึงงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีเดน (High Quality & High Impact) ทางดาน
วิทยาศาสตร จากการจัดอันดับของ nature index ranking พบวา ขีด
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรของประเทศไทย อยูในอันดับท่ี 41 ของโลก 
จาก 172 ประเทศ และเปนอันดับท่ี 9 ในกลุม Asia Pacific จาก 30 ประเทศ และ
เม่ือพิจารณาในกลุม ASEAN 10 ประเทศ อันดับ 1 คือประเทศสิงคโปร สวน
ประเทศไทยเปนอันดับท่ี 2 ตามดวยประเทศ เวยีดนาม มาเลเซีย และ อนิโดนเีซีย 

ในขณะท่ีผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพดเีดนทางดานวทิยาศาสตรของประเทศไทยพบวา
มีเพียง 7.7% เทานั้น เม่ือเทียบกับประเทศสิงคโปร ตัวเลขเหลานี้เปนไปตาม
ตรรกวิสัยท่ีบอกวา คนไทยมีศักยภาพสูงในดานการแขงขัน ถารัฐบาลเจียด
งบประมาณดานการวิจัยใหมากพอ ท้ังในดานการวิจัยและการสรางนักวิจัย
คุณภาพ ปญหาท่ีพื้นฐานท่ีสุดสําหรับนักวิจัยไทยท่ีคนสวนใหญแทบนึกไมถึง คือ 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพในการเขียนรายงาน

ผลงานวจัิย ถึงเวลาแลวท่ีมหาวทิยาลัยช้ันนําตองสรางกตกิาวา ใครก็ตามท่ีจะเขา
เปนอาจารยมหาวทิยาลัยตองสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานใหไดในเกณฑระดับสูง 
หรอืตัง้หนวยงานแปลผลงานวจัิยท่ีคัดสรรวาเยี่ยมเปนภาษาอังกฤษเพื่อลงพิมพใน
วารสารตางประเทศซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
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เทาท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวา พัฒนาการดานการศึกษาของไทยแบงออกเปน
sสองยุคใหญ คอื  

1 ยุคท่ีราษฎรจัดการศกึษากันเอง ซ่ึงเปนกระบวนการศึกษาโดยธรรมชาต ิ

และการศกึษาแบบฝกฝนในสํานัก (apprenticeship) อาจเปนสํานักอาชีพชางหรือ
สํานักพระสงฆ เพื่อมีความรูความชํานาญออกมาประกอบสัมมาชีพ  

2 ยุคท่ีรัฐเขามาจัดการศกึษาซ่ีงในช้ันตนมุงเนนไปท่ีชนช้ันสูง โดยเตรียมคน
เขาทําราชการ เชน การตัง้โรงเรยีนในวัง ซ่ึงตอมาพัฒนาเปนโรงเรยีนพระตําหนัก
สวนกุหลาบเปนแมแบบ ตอมาจึงไดขยายการศึกษาใหแกราษฎรโดยการจัดตั้ง
โรงเรยีนวัดหรอืโรงเรยีนพระอาราม โรงเรยีนท่ีตัง้ขึ้นตัง้แตยุคตนๆ ก็ไดมีการแยก

เปนสายสามัญ และสายพิเศษ (สายอาชีพ) เนนการเรียนวิชาการเขียน การอาน
ภาษาไทย การคิดเลข และทําเนียมราชการ และไดมีการแยกโรงเรียนอังกฤษ 
ออกไปตางหาก มีช้ันเรยีนตัง้แตระดับมูลจนถึงมัธยมกลางกอน ภายหลังจึงมีช้ัน
มัธยมปลายท่ีเรียกวาอุดมศึกษา รัฐบาลไดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางขึ้นหลายแบบ
และทดลองจัดการศึกษาตามระบบอังกฤษ เชน การตั้งราชวิทยาลัย  รัฐได
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการศกึษาอยูหลายครัง้ พอถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 การจัดการ

ศกึษาดานอาชีวะมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การตั้งโรงเรียนเพาะ โรงเรียน
เกษตร เปนตัวอยาง มีการประกาศใชพระราชบัญญัตกิารศกีษาภาคบังคับสําหรับ
ในพระนครกอน ในสมัยปลายรัชกาลท่ี 7 แนวคิดเรื่องการอาชีวศกึษาเริ่มเปนจริง
เปนจังมากขึ้น โดยหวังท่ีจะใหคนไทยมุงเรยีนสายสามัญศกึษาเพื่อเขารับราชการ
ตามคตเิกา แตใหเรยีนสายวชิาชีพเพื่อนําไปเลี้ยงตน 

3 การอุดมศกึษาของสยามประเทศไดเริ่มอยูในแผนมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 

เม่ือรัฐบาลไดตัง้ใจจะรวมวทิยาลัยตางๆ เขาเปน “รัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย” ในป
สุวรรณาภิเศกของรัชกาลท่ี 5 แตไดพักไวกอน จนกระท่ังมีการตั้งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 6 มหาวิทยาลัยหลักๆ อีก 4 แหงของรัฐบาลท่ี
ตั้งขึ้นตอมา คือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ลวนเปนมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง อยางไรก็ตาม ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี การ
อุดมศกึษาเพื่อมหาชนจึงไดเปนความจริง การตั้งมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาคเปด

โอกาสใหแกคนไทยไดเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดมากขึ้นตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปและจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปดสองแหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกอน ตามมาดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึง
สะทอนใหเห็นการทําใหปรัชญาการศกึษาเพื่อมวลชนเปนจรงิ 

พัฒนาการดานการศึกษาของไทยเปนไปอยางลุมๆ ดอนๆ จากท่ีเคยมี

คุณภาพสูงสุดลงมาถึงต่ําสุดในปจจุบัน จนทําใหเกิดวิกฤตศรัทธา เพแราะยิ่ง
ปฏิรูปก็ยิ่งตกต่ําลง จากปญหาเรื่องคุณภาพครู การคอรรัปชัน การแทรกแซงทาง
การเมือง และธุรกิจการศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย สิงท่ีหายไป คือ 
การสรางสํานกึในความเปนมนุษยท้ังในระดับประถม-มัธยมศกึษาและอุดมศึกษา  
แกนสารดานมนุษยศาสตร จรยิศกึษา และสุนทรียศาสตรถูกถอดออกตั้งแตการ
ปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร สวนในระดับอุดมศกึษา การมองขาม

ความสําคัญของวชิาศกึษาท่ัวไปดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปะทําให
นักศกึษาจํานวนมากกลายเปนบัณฑิตท่ีหยาบกระดาง ไรศีลธรรม ไรจรรยาบรรณ 
และไรปรัชญาชีวติท่ีดี.  
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อนาคตประเทศไทยในปริทรรศนประวัตศิาสตร18 

ดร. วนิัย พงศศรเีพียร เมธวีจัิยอาวุโส สกว. 

[1 กลาวนํา] 

กราบเรียนทานประธาน ศาสตราจารย ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด ทาน
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวจัิยทุกทาน ผมรูสกึไดรับเกียรตเิปนอยางสูงท่ีทานประธานได
เชิญมารวมประชุมและเปนผูบรรยายรวมกับศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระใน
การประชุมภาคเชาวันนี้ และผมเขาใจวา ผูดําเนินการจัดประชุมคงตองการให

ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระผูมีบารมีวิชาการแกกลาเปนผูบรรยายหลัก 
การท่ีทานไมอาจมารวมงานได การประชุมอาจขาดสีสันไปบาง สวนตัวผมเองรูสึก
หนักใจไมนอย ไมถนัดพูดวิพากษสังคมเทาใด แลวยอมรับดวยวา ทุกวันนี้ผมอาน
หนังสอืพมิพไทยและหนังสอืวชิาการไทยเปนครั้งคราวเทานั้น เพียงแคติดตามขาว
คราวโลกจาก The Guardian, The Economist, Time Literary Supplement และดูขาว
ผาน RT, CGTN, NHK และ Aljezera ก็ทวมทนตัวแลว ผมดูขาวโทรทัศนอยูบาง แต

ทุกครั้งตองจับคูอยางเชน ดู The Voice ก็ตองดู The Nation เปนตน ท่ีไมคอยดู
เพราะรูสกึวานักวชิาการและนักวชิาการเกินรับเชิญท้ังหลายไมไดใหอะไรแกผมเกิน
ระดับท่ีคอลัมนสิตหนังสอืพมิพเขาเขยีนกันอยู  

เม่ือขึ้นมานั่งอยูบนเวทีนี้ ผมยังไมทราบวาจักใหอะไรแกผูท่ีมารวมประชุมได 
ยิ่งกวาดตาดแูลวเห็นทานผูรูเต็มไปหมด คนท่ีใกลชิดกับผมพอทราบวา โลกของผม
เปนโลกท่ีแคบมาก สนใจอานแตเอกสารโบราณ ไมวาจะเปนจารกึอายุยอนหลังเปน
หลายรอยป กฎหมายโบราณ วรรณกรรมเกา หรอืเอกสารช้ันตนทางประวัตศิาสตร 

                                                             
18

 เอกสารน้ีไดรับการปรับปรุงจากตนฉบับเดิมที่ไดเสนอตอที่ประชุมที่จัดขึ้น ณ หองสุเทพ โรงแรม
แคนทารี ฮิลล เชียงใหมเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมสูไทยแลนด 4.0” วันเสารที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30- 10.30 น. ณ หองสุเทพ 
โรงแรมแคนทาร ีฮลิล เชยีงใหม 
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ซ่ึงนักวชิาการรุนใหมไมใครสนใจศกึษากัน ผมถือวาเอกสารเหลานี้ใหขอมูลท่ีทําให
ผมเขาใจสังคมไทยลงไปถึงรากเหงาอยางท่ีผมควรนํามาใชวเิคราะหตคีวาม ขอออก
ตัวดวยวา ผมไมคลั่งไคลทฤษฎีของนักวชิาการตะวันตก ท้ังท่ีครัง้หนึ่งเคยสนใจอาน

ปรัชญาประวัติศาสตรมากมาย จนมาถึงเลมสุดทายท่ีอานจนจบคือ Crime and 
Punishment ของ Foucault ซ่ึงก็อานไปหลายปกอน แลวหันกลับมาจบท่ี The Silk 
Road ของ Peter Frankovan ซ่ึงเปนงานเขียนดานประวัติศาสตรท่ีผมเห็นวาดีท่ีสุด
เลมหนึ่งเทาท่ีมีการเขียนกันมา และเปนหนังสือประวัติศาสตรท่ีขายดีท่ีสุดในยุค
ปจจุบัน จุดเดนของหนังสอืนี้คอื การแสดงใหเห็นวา ถาจะเขาใจการประสมประสาน
ทางวัฒนธรรมของสังคมโลกในปจจุบัน เราตองมองยอนกลับไปยาวไกลมากและ

ตองบูรณาการขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อหาความหมายท่ีเหนือเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร (metahistory) ขึ้นไป ในท่ีนี้ผมมองเห็นประโยชนของแนวคิดของ 
Fernand Braudel เรื่อง longue durée หรือพัฒนาการสามระดับท่ียาวนาน โดยท่ี
เขาใจวาสั งคมมนุษย พัฒนามาบนพื้นฐานความเจริญดานวัตถุ (material 
development) ประการหนึ่ง และระบบวัฒนธรรมอกีประการหนึ่ง นั่นหมายความวา 
มนุษยสรางสรรคสิ่งท่ีเปนรูปธรรมไปพรอมกับสิ่งท่ีเปนนามธรรม คือ ระบบ

วัฒนธรรม (ความคิด ความเช่ือ และพิธีกรรมตางๆ) ความเจริญดานวัตถุธรรม 
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะท่ีระบบ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตมนุษยซ่ึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิด ความเช่ือ ความ
ศรัทธา พธิกีรรม เปนสิ่งท่ีเกิดจากการปลูกฝง และมีพลังตอตานความเปลี่ยนแปลง 
แนนอนวาความเจรญิของโลกทางวัตถุไดพสิูจนแลววา เปนพลังท่ีทําใหสังคมมนุษย
กาวเขาสูยุคใหม เชน การคนพบการใชเครื่องมือหินเกา หินกลางและหินใหม การ

ปฏิวัติเขียวและการเลี้ยงสัตว การคนพบทองแดงและวิธีการทําสําริด การคนพบ
เหล็ก การปฏิวัตดิานวทิยาศาสตรและกลไกการผลติ (การสรางเรือเดินสมุทร การ
ปฏิวัติการใชพลังงานไอน้ําและก่ีทอผา แทนพิมพและเพ็นนิซิลลิน) การปฏิวัติ
ทรานซิสเตอร การคนพบคอมพวิเทอรและวทิยาการดานดิจิทัลและปญญาประดิษฐ 
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ความกาวหนาดานเท็คโนโลยไีดผลักดันสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยไร
พรมแดน และสงผลกระทบตอวิธีคิดและการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ในแตละ
สังคมมีระบบวัฒนธรรมท่ีสั่งสมมายาวนานและฝงรากลึก กลุมอนุรักษนิยมตอง

พทัิกษระบบความคิดความเช่ือแบบเกาเพื่อผลประโยชนของตนเอง ในขณะท่ีกลุม
หัวกาวหนาซ่ึงยดึถืออุดมการณใหมตองการความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเปนประโยชนแก
ตนเชนกัน เชน ในการเปลี่ยนผานจากสมบูรณาญาสิทธิราชยเขาสูประชาธิปไตย 
หรอืจากความ “งมงาย” ทางศาสนาเขาสูแนวคิดวทิยาศาสตร ในหลายกรณไีดเกิด
ประโยชนสังเคราะหระหวางกันโดยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตรถูกนํามารับใช
ไสยศาสตร เชน พระภิกษุหลายรูปสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับดูฤกษยาม 
ในขณะท่ีโรงพยาบาลสรางเครื่องรางของขลังซ้ือเครื่องมือแพทยสมัยใหม เปนตน 

ในการศกึษาเรื่องราวทางสังคมไทย เรามักใหความสนใจแกสิ่งท่ีเปนรูปธรรม 

โดยเฉพาะเหตุการณทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสังคม นักวิชาการใช
ทฤษฎีอยางหลากหลายอธิบายขอมูลท่ีมองเห็นจากเหนือน้ํา แตผมเช่ือวา เรา
สามารถเขาใจปรากฏการณในสังคมไทยไดจากขอมูลเชิงนามธรรมท่ีอยูใตผืนแผน
น้ําลงไป ระบบความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมท่ีเสถียรแลวนั้นเปรียบเสมือน DNA 
ทางวัฒนธรรมท่ีถายทอดกันมาเนิ่นนานในสังคม ซ่ึงเปนปจจัยกําหนดโครงสราง
และความสัมพันธทางสังคมระหวางปจเจกบุคคลและกลุมคนตางๆ  

[2 กอนถึง “อนาคตประเทศไทย”] 

หัวขอใหญท่ีศาสตราจารยม่ิงสรรพตั้งไว “อนาคตประเทศไทย: มุมมองเชิง
ปรัชญาและประวัติศาสตร” ทําใหผมตองคะเนวา ทานและผูฟงคาดหวังวาจะได
อะไรบาง.  พิจารณาจากช่ือเรื่องแลวทําใหรูสึกวา ทานตองการใหผมเปนศาสดา

พยากรณวาประเทศไทยในอนาคตจะเปนอยางไรโดยมองจากแงมุมประวัติศาสตร 
ถาเปนดังนั้น ผมก็คงพยากรณผิดหมด เพราะเม่ือพ.ศ. 2557 ประชาชนกลุมหนึ่ง
ออกมามอบชอดอกไมแกกองกําลังท่ียึดอํานาจการปกครองเพื่อยุติจลาจลทาง
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การเมือง ผมเองยังเช่ือขณะนัน้วา พลเอกประยุทธ จันทรโอชาจะอยูรักษาความสงบ
สักปหนึ่ง เพื่อจัดเวทีใหคนอื่นเขาปฏิรูปบานเมือง จัดการเลือกตั้งท่ีสะอาดบริสุทธิ์ 
แตนี่ทานอยูมาจวนจะ 6 ปแลว มิหนําซํ้ายังตัง้ตนเปนผูปฏิรูปบานเมืองเสยีเอง โดย

ความรวมมือของนตีบิรกิรหลายทาน ผูรอคอย ประชาธปิไตย เลยไดประชาธิปตาย 
แทน เรื่องเหตุการณระยะสั้นๆ ผมยังพยากรณผิด แลวจะไปกลาวถึงอนาคต
ประเทศไทยไดอยางไร 

วากันท่ีจรงิแลว หัวขอเรือ่งท่ีใหผมมารวมประชุมในวันนี้เปนสิ่งท่ีไมจําเปนเลย 
เพราะอาจารยม่ิงสรรพและคณะไดเสนอผลงานวิจัยท่ีดีมากเรื่อง คือ “ฉากทัศน” 
ซ่ึงฉายภาพประเทศไทยในอนาคต โดยอาศัยขอมูลดานสถิติและมุมมองในแง
เศรษฐศาสตร งานนั้นเปนงานท่ีใชโมเดลและแสดงผลอยางเปนรูปธรรม ไมเหลือ
อะไรใหผมหยิบยกมาพูดได แตอาจารยม่ิงสรรพคงเขาใจดีวา การวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรเพื่อใหขอคิดในการท่ีสังคมไทยเขายุค 4.0 เปนเพยีงการมองดานหนึ่ง 
เทาท่ีเคยคุยกัน อาจารยม่ิงสรรพตระหนักดีวา พลังทางวัฒนธรรมก็เปนปจจัย
สําคัญอกีประการหนึ่งท่ีทําใหสังคมไทยเดนิทางมาถึงวันนี้ ถากลาวเอยีงๆ อยางนัก
ปรัชญาประวัติศาสตรกรีกโบราณ ผมก็อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงดานวัตถุ
และเท็คโนโลยเีปน immediate cause สวนท่ีเกิดจากปจจัยดานนามธรรม (คตคิวาม
เช่ือ คานยิมและพิธีกรรมเปน underlying cause สิ่งหลังฝงรากลึกมายาวนาน และ

ผมตองการช้ีใหเห็นวา เราสามารถอธิบายปรากฏการณในสังคมไทยไดจากแงมุม
ของประวัตศิาสตร 

ผมคงไมตองพูดย้ําวา คนสวนใหญมองวาสังคมไทยกําลังประสบปญหา
การเมืองการปกครอง (ธรรมาภิบาลและการลมลุกคลุกคลานของประชาธิปไตย) 
ปญหาเศรษฐกิจ (รวยกระจุกจนกระจาย) ปญหาสังคม (ครอบครัวและความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ) ปญหาเรื่องการศกึษาและความสามารถในดานการ
แขงขัน และปญหาทางวัฒนธรรม (สถาบันสงฆ คานิยม และขนบธรรมเนียมไทย) 
จากประเด็นเหลานี้ ผมเห็นชองทางการทํางานวจัิยภายใตหัวขอเรื่อง “วิกฤตศรัทธา
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รัฐนาวาไทย” โดยตองการเนน 6 ประเด็น คอื การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม
และวัฒนธรรม กระบวน การยุติธรรม และการสาธารณสุข ซ่ึงลวนกระทบตอคน
ไทยโดยสวนรวม พอจะเริ่มจากประเด็นวกิฤตการเมือง ฝายวิชาการของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะไปเตะถูกอัณฑะ
รัฐบาลในขณะนัน้เขา พลอยจะถูกตัดงบประมาณ ในขณะเดยีวกันผมไดเรยีนรูวาใน
สังคมไทยมีคนชอบแสดงความเห็น แตไมมีใครอยากรับงานไปทําสักคน ในภาวะท่ี
เปนผูเสนอโครงการนี้ผมจําเปนตองเปนหัวหนาโครงการศึกษาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อท่ีจะไดเขาใจวา กอนมาถึงวกิฤตเศรษฐกิจในปจจุบันเรา
ผานอะไรมาบาง ผลของการรับทํางานครั้งนี้ไดงานวิจัยในรูปหนังสือมาชุดหนึ่ง

จํานวนกวา 30 เลม ซ่ึงทําใหเขาใจวาตัง้แตอดตี การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
มีความเก่ียวโยงกัน และภาพท่ีไดก็ไมไดเปนไปอยางท่ีเช่ือกัน ประเด็นอื่นๆ ยังไมได
ทําการศกึษาในลักษณะท่ีเช่ือมโยงปจจัยดานตางๆ เขาดวยกัน 

ถาจะถามวาเมืองไทยนาอยูหรือไม คนไทยมีความสุขหรือไมเม่ือเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ เราก็อาจบนกันเองตามประสานักวิชาการไทยวา การเมืองไทยก็แย 
(ไมเปนประชาธปิไตย) เศรษฐกิจก็แย (ชองวางระหวางคนมีกับคนไมมีกวางขึ้นเรื่อย) 
การศึกษาก็แย (สอบ PISA สูเขาไมได) การฉอราษฎรบังหลวงแทรกอยูทุกอณู 
คานยิมสังคมท่ีดก็ีเปลี่ยนไปกับการเขาสูสังคมกมหนาของคนรุนใหม ความจรงิแลว 

ในบางดานสังคมไทยดขีึ้นมากในรอบสองทศวรรษท่ีผานมา โดยเฉพาะการติดตอกับ
หนวยงานของรัฐ ทานลองไปตดิตอกับหนวยงานรัฐของเยอรมนแีละฝร่ังเศสสักครัง้ 
แลวจะรูวาทานไดรับการแยแสจากเจาพนักงานรัฐไทยดเีพียงใด ผมเคยพูดถึงเรื่อง
คอรัปช่ันในเมืองไทยใหเพื่อนฝร่ังฟง เขาบอกใหไปท่ีอนิเดยีแลวจะรูสกึวาเมืองไทยมี
คอรัปช่ันนอยมาก พวกชาวตางชาตพิากันมาอยูเมืองไทยเพราะคาครองชีพถูกและ
คนไทยอัชฌาไศรยด ีตกลงวาโดยท่ัวไปคนไทยยังดกีวาชาตอิื่นๆ 

กลับมาท่ีสังคมรวมสมัย ขาวคราวในชวงนี้ท่ีนาสนใจมีมาก เชน วิวาทะ
ระหวางนักการเมืองกับผูนําทหาร เรื่องนายกรัฐมนตรถีวายสัตยไมครบถอยครบคํา 
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เรือ่งแจกเงนิคนจนหาเสยีงท่ีเทากับสงเสริมการซ้ือหวย เรื่องคดีอาชญากรรมและ
ความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นในสังคม เรื่องแตงตัง้ผูเคยตองโทษคดียาเสพติดในตางประเทศ
เปนรัฐมนตรี เรื่องสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทํากรางท่ีภูเก็ต เรื่องการแตงตั้ง

ขาราชการการเมืองในตําแหนง “เทกระโถน” รวมไปถึงเรื่องสส. ไมยอมคืน
เงนิกองทุนกูยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) และเรื่องเปดเผยทรัพยสินรัฐมนตรี ในกรณี
หลังสุดนี้ เห็นไดชัดเจนวา คณะรัฐมนตรีเปนเสมือนสโมสรคนรวย เพราะมีเพียง
ทานเดียวท่ีแจงบัญชีทรัพยสินไวต่ํากวา 10 ลานบาท และคนท่ีมีทรัพยสินเกิน 
4,000 ลานบาทขึ้นไปมีอยู 2 ทาน ในขณะท่ีเกินครึ่งมีทรัพยสินเกิน 100 ลานบาทขึ้น
ไป สวนบรรดานายทัพนายกองระดับบนไมไดแสดงบัญชีทรัพยสนิเลย  

เรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพยสนิหรอืการแจงขอมูลท่ีเปนเท็จเก่ียวโยงไปถึง
การเสยีภาษี เม่ือกฎหมายระบุวาขาราชการผูใหญผูดํารงตําแหนงบริหารตองแจง

บัญชีทรัพยสนินัน้ อธกิารบดแีละรองอธกิารบดขีองมหาวิทยาลัยหลายแหงตางขอ
ลาออกจากตําแหนง ซ่ึงสอใหเห็นวาทานเหลานัน้หนกีารตรวจสอบ เรื่องการทุจริต
และประพฤตมิิชอบในวงราชการไมไดปรากฏอยูแตในหนวยงานราชการท่ัวไป หาก
ยังพบในองคการอสิระท่ีจะไปตรวจสอบผูอื่นดวย เชน ในปปช. ท้ังคดรีองเลขาธิการ
กับภรรยาท่ีแจงบัญชีทรัพยสนิเปนเท็จ หรอืเจาหนาท่ีปปช. ไปรับสนิบนไกลถึงอินโด
นเิซีย เรยีกไดวา “ตรวจสอบเขา แตอเิหนาเปนเอง” ถาจะหยบิยกเรื่องเหลานี้มาพูด

ก็จะไมมีวันหมด การโกงอยางโจงครึ่มยังลามไปถึงโกงคนพกิาร โกงคนจน และโกง
เด็ก แลวมีทางเทาท่ีใหนในประเทศไทยท่ีทานเดนิสะดวกไมกรอนไมรอน โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร 

พูดถึงเรื่องโกงแลว ทําใหผมนึกถึงขอความตอนตนของพระราชพงศาวดาร
กรุงสยาม ฉบับบรติชิมิวเซียม ท่ีเลาเรื่องแรกตัง้เมืองพระนคร ศรีอยุธยา พระเจาอู
ทองแผลงศรพิรุณนาศหาท่ีตั้งเมืองหลวงใหม ศรเสี่ยงทายไปตกท่ีหนองโสน (บึง
พระราม) ท่ีนั่นมีนักสิทธิ์ตนหนึ่งบําเพ็ญตบะมาตั้งแตครั้งพุทธกาล พระเจาอูทอง
ทรงขอใหฤษีนักสทิธิ์ทํานายวาเมืองนี้จะดีหรือไมดีอยางไร นักสิทธิ์ใชถานเขียนคํา
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เสี่ยงทายลงบนผาสาฎกสขีาว โยนขึ้นบนอากาศ ผาสาฎกตกลงมาท่ี พื้นมุมดานหนึ่ง
พับเขา ทานนักสทิธิ์จงึทํานายวา เมืองนี้จักอุดมสมบูรณดี แตผูคนมุสามาก นั่นคือ 
ไมอยูในสัตย แสดงวาแตเดมิมาชาวสยามไมคอยรักษาคําพูด เรื่องนี้คงเปนท่ียอมรับ

กันมาวาเปน DNA ทางวัฒนธรรม แตโบราณาจารยทานไมพูดตรง กลับใชอัต
วพิากษหรอื self-criticism ผานตํานาน 

เบ้ืองวากัมพุชประเทศนั้น พระเจาแผนดินทิวงคต หาพระวงศมิได ชนท้ัง
ปวงจึ่งยกเจาอูทองอันเปนบุตรโชดึกเศรษฐีมาราชาภิเษกผานถวัลยราช 
กครัง้นัน้เกิดไขทรพษินัก ราษฎรลมตายเปนอันมาก พระองคจึงยังเสนาแล
อพยพราษฎรออกจากเมืองแตเพลาราตรีกาลไปโดยทักษิณทิศจักหนีหา 
แลพระเชิษฐาทานนัน้เขาพักพลปรกตอิยูในประเทศสุพรรณบุร ีแตพระเจา
อูทองนัน้ยาตราพลรอนแรมไปหลายราตร ีจงึพบแมน้ําใหญ แลวเห็นเกาะ

หนึ่งเปนปรมิณฑล ประดษิฐานอยูทามกลางภูมิภาคอันราบรื่นดูสะอาดตา 
พระองคจงึใหขามพลพยุหเขาตัง้ถึงเกาะดงโสน แลวพบพระดาบสองคหนึ่ง 
จงึกระทําคารวะประพฤตปิราศรัยวา พระนักสทิธิ์มาพํานักอยูในประเทศนี้
แตครัง้ใด พระฤาษีจงึแจงอนุสนธิ์วา อาตมามาสรางพรตพธิอียูท่ีนี่แตครั้ง
องคพระพชิิตมารโมฬโีลกเจายังทรมาณอยู แลอาจารยเราสองคน คนหนึ่ง
ไปตายในเขาสัพพึงค คนหนึ่งไปตายในพนมภูผาหลวง แลครั้งพระสรร

เพชญพุทธองคเสด็จมาในท่ีนี้ เราไดถวายผลมะขามปอมแลสมอ อาราธนา
ใหพระองคนั่งฉันเหนือประเทศตอตะเคียน อันลอยมาขวางอยูท่ีนั้น 
พระองคจงึมีพุทธบัณฑูรตรัสทํานายวา อรัญประเทศนี้ ไปเบ้ืองหนาจตะ
ปรากฏเปนราชธานหีนึ่งช่ือวา พระนครทวาราวดศีรอียุธยา แลวพระดาบส
จึ่งเขียนรูปเมืองดวยถานเพลิงแลวท้ิงขึ้นไปในอากาศ ตกลงมาเปนผา
สาฎก ประจักษหนทางสามแพรงใหเห็นวา ชนในประเทศนี้จะเจรจา
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มุสาวาท ความจรงินอย19 

เก่ียวกับเรื่องนี้ ท้ังคนเอเชียและฝร่ังพูดถึงเสมอถึงลักษณะเดนของคนไทยโดย
ใชคําวา Siamese talk เชน พระเจาจงซานแหงหลิวฉิว ผูสงทูตจากประเทศนั้นมา
คาขายท่ีพระนครศรอีโยธยาในปลายครสิตศตวรรษท่ี 14 ไดอุทธรณวา เจาพนักงาน
กรมทาปฏิบัติหนาท่ีเอาเปรียบคณะทูตท่ีนําสินคามาคาขาย ไมยอมใหติดตอกับ

ราษฎรโดยตรง ทําใหขาดทุนยับเยิน20 พวกพอคาตางชาติกลาวถึงวิธีการเรียก
ของขวัญของฝากหลายชุดสําหรับเสนาบดีหรือเจากรมหลายตําแหนง เรียกวา 
สินบนมะเขือพวง เคยเปนอยางไรในอดีต ปจจุบันก็เปนอยางนั้น ดูไดจากคดีฉาว
บอสขับรถหรูชนนายดาบตํารวจตายระหวางปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงผูมีมลทินระดับสีเทา
และสดีํา รวมไปถึงตํารวจ อัยการ และนักการเมือง ผูเก่ียวของพูดเกงอาตัวรอดได 
ไมตหีนาเฉยก็พูดคลุมเครือเขาไว ทานท้ังหลายคงตั้งขอสังเกต เชนเดียวกับผมวา 

ภาษาไทยนี้มี คําบรภิาษ คํามุสา กับคําแสดงการโกงมากท่ีสุดในโลก เชนเดียวกับ
คําเยนิยอปอปน (ท่ีเฟอขึ้นทุกชวงเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน) เอาแคมุสาวาทอยาง
เดยีว มีคําเชน โกหก ฉลฉอ ตอแหล แปรความ โปปด มดเท็จ ตระบัดสัตย อําพราง 
ตะแบง อําความ โวเว และเลี่ยงบาล ีเปนตน เราเห็นกันอยูวา DNA นี้ถูกถายทอดมา
ในนักการเมืองอยางชัดเจนมาก ตัวอยางเชน การตระบัดสัตยเพื่อชาติ (ของกลุม
งูเหาการเมืองท้ังหลาย) หรือการโวเวไมตรงไปตรงมา ผมนึกถึงนักการเมืองทาน

หนึ่ง แคแสดง statement การโอนเงินใหเห็นประจักษคนก็จักศรัทธาเขา แต
นักการเมืองดาวรุงผูนี้ไมแสดงหลักฐานอยางตรงไปตรงมา เปนเหตุใหพรรคอนาคต
ใหม (นาสงสัยวามีพรรคอนาคตเกาดวยหรอื) กลายเปนพรรคอนาคตหมด  

การโกงกับมุสาวาทเปนของคูกัน หลายทานคงมองเห็นวา การโกงอยูในทุก
องคาพยพของรัฐไทย แตนยิามของความประพฤตมิิชอบในวงราชการมีเรื่องใหชวน
                                                             
19

 พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมวิเซยีม (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2537): 11 
20 

เอกสารการตดิตอทางการทูตระหวางหลวิฉวิ (รวิกวิ_โอกนิาวาในปจจุบัน) อาจารยประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี 
ไดแปลเปนภาษาไทยเรยีบรอยแลวและผูเขียนเปนผูเขียนคําวเิคราะห จะพมิพเผยแพรในโอกาสตอไป 
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พศิวง กฎหมายหามเจาหนาท่ีรัฐรับของขวัญหรอืสนิน้ําใจไมเกิน 3,000 บาท แตคน
ท่ีรับของฝากของยมืจากเพื่อนเปนนาฬกิา 20 กวาเรอืนราคาหลายลานบาทกลับไม
อยูในนตีบัิญญัตนิี้ เพราะฉะนัน้ เราอยาไปหวังอะไรมากจากองคกรอิสระ เพราะใคร

จะผิดจะถูกขึ้นอยูกับวาคนผูนั้นเปนใคร พระคุณเจาพระพยอมเปรียบเทียบดีท่ีวา 
กฎหมายไทยเปนตาขายใยแมงมุม แมลงตัวเล็กบินไปปะทะก็ตดิ แตถาเปนสัตวใหญ
ขายแมงมุงยอมถูกทะลวงทลุตานไมอยู 

เรื่องโกงหรือประพฤติมิชอบในวงราชการนี้ทําใหผมนึกถึงเรื่องหนึ่ง นั่นคือ 
ตั้งแตอดีตเรามีตราแผนดิน ซ่ึงเรียกวา ตราราชลัญจกร พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสภา ก็ยังเขยีนวา ลัญจกร อยู คํานี้แปลวา สนิจาง สินบน พูดอยางตลกๆ 
ก็คือ เปนตราท่ีพระเจาแผนดินมีพระราชานุญาตใหขาราชการรับสินบน หรือ 
licence to take bribes ประเทศสยามเลยถูกสาปใหอยูในวงวนของคอรัปชัน คําท่ี
ถูกตองคอื ลัญฉกร (mark, impress)  

การรับของฝาก ของขวัญ สินจาง สินน้ําใจ สินบน เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต

ไทยมาแตโบราณและมีช้ันของความสําคัญ ของฝากมาพรอมกับการฝากตัว 
ของขวัญมาพรอมกับความพยายามผูกใจ สนิจางมาพรอมกับการตอบแทนผูทํางาน
ให สินน้ําใจมาพรอมกับการตอบแทนผูทํางานใหโดยไมหวังสินจางหรือทํางานให
เกินกวาจาง สินบนมาจากการบวงสรวง (บนบาน) สิ่งหลังนั้นมาจากความเช่ือใน
ลัทธิถือผีท่ีวา ผูใดปรารถนาสิ่งใดจะไดสิ่งนั้น ถาถวายกระยาสังเวยแกอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สทิธิ์ (ผีหรือเทวดา) เปนการตอบแทนลวงหนา แตสินบนเปนการเสนอทรัพย

สิ่งของแกบุคคลท่ีอยูในฐานะท่ีจะอวยประโยชนแกผูขอได เม่ือครั้งพระยาตาก
ตองการเปนพระยาวชิรปราการไดเขามาพระนครศรอียุธยา “เดินเรื่อง” ผานทนาย
หนาหอของพระยาจักรีผูดูแลหัวเมืองฝายเหนือ เพื่อขอใหทานผูนี้กราบบังคมทูล
เสนอช่ือเปนเจาเมืองกําแพงเพชร เพราะฉะนั้นการเสนอสินบนจึงเปนสวนหนึ่งของ
ระบบราชการไทย ในสมัยปจจุบันเราเรยีกพฤตกิรรมนี้ในบรรดาขาราชการวา “การ
ซ้ือขายตําแหนง”  
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 แมวาการรับสนิบนในกระบวนการยุตธิรรมขัดตอหลักการ แตคนในสังคมไทย
เห็นวาของกํานัลหรือของฝากเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย การใหของฝาก
สําหรับผูเสนอเปนการแสดงความออนนอมและผูกใจ แตเสนแบงพรมแดนระหวาง

การใหของฝากกับการรับสินบนเปนเรื่องละเอียดออน เพราะการเสนอสินบนเปน
สัญญาผูดมัดวาจะไดสิ่งตอบแทน ในสังคมไทย การใหของกํานัลแกผูใหญหรือผูมี
อํานาจ 

ครานัน้ทานผูรัง้สุโขทัย 
จะดูใหแนใจใสแวนตา 
ไมเห็นของกํานลัทําหันหุน   
ทุดอายลูกหัวจุกนี้ซุกซน   

คิดวาลูกความใครลอบมาหา 
มองเขมนเห็นหนาพลายชุมพล       
ฉวยไมหมุนเขาไปหวดเอาสองหน 
ขึ้นมาจนบนเรอืนกูทําไม 

ในระบอบการปกครองแบบเกา พระเจาแผนดินพระราชทานเบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ และภัทธยาแกขาทูลละอองเพื่อผูกใจใหจงรักภักดี แตเม่ือ
พจิารณากฎหมายมรดกแลวจะเห็นวา เม่ือขาราชการตายมีการแบงมรดกเปนสาม
สวน สวนหนึ่งของกองมรดกคืนแกรัฐ ครั้งท่ีเจมส โลวเขียนเรื่อง The Law of 
Mueang Thai เขาสงสัยในวธิคิีดแบบนี้จงึถามขุนนางสยามดู คําอธบิายคือ พระเจา

แผนดนิไมทรงเช่ือวาเคย มีเสนาบดหีรอืขุนนางผูใหญคนใหนท่ีไมเบียดบังราชทรัพย 
ดังนั้น การระบาดทรัพยขุนนางหนึ่งในสามของท้ังหมดเทากับเปนการเรียกคืน
ทรัพยแผนดนิและภัทธยาท่ีไดเคยพระราชทาน 

เนื่องจากในสมัยกอน ขาราชการไมมีเงินเดือนประจํา กฎหมายจึงเปดทาง
หรอือนุญาตใหหารายไดจากตําแหนงหนาท่ี เชน คาฤชาเนียม เจาเมืองแตละเมือง
ได “คาท่ีนั่ง” หรือคาตอบแทนในการเปนหัวหนาคณะตระลาการ กรมการเมืองก็
ไดรับคาตอบแทนลดหลั่นกันลงไป จาศาลและพวกภูดาษและเสมียรศาลไดรับคา
ทําเนียมชวยเขียนคําฟองแกคูความ ครั้งอยุธยานักโทษแพคดีหรือนักโทษอาชญา

ตองถูกจํา 5 ประการ (คอ แขนสองขาง ขาสองขาง) หรือติดพวน ซ่ึงอยูในความ



 123 

รับผิดชอบของพระธํามะรง (ออกเสียงเคลื่อนมาจาก ธรฺม –องฺค) กฎหมายลดจํา 
(ลดเครื่องจองจํา) ในสมัยพระเจาบรมโกษฐกําหนดวา การปลดเครื่องจองจําแตละ
อยางตองไถดวยเงนิจํานวนเทาใด ตอนขุนชางแพความขุนแผนไดสั่งใหนางวันทอง

กลับไปบานไปเอาเงินมาจายเปนคาลดจํา เงินลดจํานี้พระธํามะรงไดเปนคา
ทําเนียม สวนใครไดรับโทษโบยก่ียกก่ีทาสามารถไถโทษดวยเงินได เงินคาไถโทษ
เปนของผูคุมสวนหนึ่งเปนพิไนยหลวงสวนหนึ่ง วัฒนธรรมนี้หายไปจากสังคมไทย
หรือไม ขุนชางเคยอยูคุกสบาย ในปจจุบันผูมีอิทธิพลหรือนักการเมืองก็ยังอยูคุก
แบบสบายในหองท่ีเรียกวา VIP หรือจายคาลดจําออกมาอยูนอกคุกดวยเหตุผล
อะไรก็ตาม เชน ปวยจําเปนออกมาอยูโรงพยาบาล พูดถึงเรื่องโกงแลว ผมยังนึกถึง

บันทึกของเจมส โลว เพราะตรงกับสมัยรัชกาลท่ีสาม พระองคโปรดใหจัดขบวนไป
รับหมอริชารดสันเกินกวาเกียรติยศ หมอริชารดสันกลาวไววา พระเจากรุงสยาม
ทรงเฉลยีวฉลาดพอท่ีจะรูวา ขาทูลละอองคนใดเบียดบงพระราชทรัพยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการคาขายของพระคลังสนิคา เหตุท่ีทรงทราบเพราะกอนขึ้นครองราชย
ทรงกํากับราชการกรมพระคลังมาแลว  

เรื่องมุสาวาทนี้นาจะเปนเรื่องปกติในสังคมไทย เพราะเม่ือโบราณาจารย
ตองการทําอัตวพิากษสังคม ก็นําขอความไปใสปากพระนักสทิธิ์ในตํานานสรางพระ
นครศรีอโยธยาวา “ชนในประเทศนี้จะเจรจามุสาวาท ความจริงนอย” คําวา

มุสาวาทนี้ตองตีความอยางกวางๆ เชน กลาวคําสัญญาแลวไมทําตาม พูดบาย
เบ่ียง ไมพูดอะไรตรงไปตรงมา พูดชักนําใหเขาใจผิด ตอบไมตรงคําถาม สวนใหญ
เปนพฤติกรรมของนักการเมืองและขาราชการไทย แตไมจําเปนตองเปนเฉพาะ
นักการเมืองไทย เซอรวนิสตัน เชอรชิลล รัฐบุรุษอังกฤษ ซ่ึงลมเหลวเม่ือหันไปเลน
การเมืองเคยกลาววา “นักการเมืองคือคนท่ีสัญญาวาจะทําสิ่งโนนสิ่งนี้กอนการ
เลือกตั้ง แตเม่ือไดรับเลือกตั้งแลวกลับมายกเหตุผลวาทําไมจึงทําตามสัญญา

ไมได” เราคงยังจําคําสัญญาท่ีวา “ผมจะแกปญหารถติดในกรุงเทพฯ ใหหมดไปใน 
6 เดอืน” เราจะตัง้ตารอทวงสัญญาจากรองนายกรัฐมนตรสีายการตลาดท่ีประกาศ
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วา รัฐบาลจะทําใหคนจนหมดไปจากประเทศไทย ผมก็เช่ือวา คนจนจะหมดไป
เพราะอดตายกันแนนอน 

สภาพการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบันแมเปลี่ยนรูปโฉมเขาสู
ประชาธปิไตย แตก็ทําใหผมนึกถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองการปกครองใน
อดตี สําหรับผมแลว การเมือง คือ การไดมาซ่ึงอํานาจและการจัดสรรอํานาจการ

บริหารบานเมือง การไดอํานาจการปกครองมายอมเก่ียวของกับความชอบธรรม 
(righteausness) ซ่ึงอาจแตกตางจากความถูกตองตามกติกา กระบวนการ หรือตัว
บทกฎหมาย (legitimacy) แนวคิดเรื่องนี้อาจมีประเด็นใหถกเถียงกันได ชุมชนของ
คนไทครั้งอยูกันเปน เปาะ ในกวางสีและตอนเหนือเวียดนาม หรือท่ีสุโขทัยกลาย
เสยีงมาเปน ปก และภาษาลานนาปจจุบันออกเสียงวา “ปอก” ความชอบธรรมมา
จากการท่ีคนในชุมชนเลือกหัวหนา (ขุนหรือทาว) ซ่ึงเปนคนท่ีเขามีมติเห็นชอบ ถือ

ไดวาเปน “ประชาธิปไตย” สายตรง แนวคิดนี้ถือวาเปนอุดมคติท่ีโบราณาจารย
เห็นชอบ เชน ตํานานจนีโบราณกลาวถึงกําเนดิของรัฐและผูนําวา จักรพรรดิ์เหลือง
ทรงไดรับเชิญเปนปฐมกษัตริยเพราะมีบุญคุณล้ําเหลือแกราษฎรเพราะทรง
จัดระบบชลประทานในลุมน้ําหวงเหอ จักรพรรดิตอมาอีก 4 พระองคไดรับการ
เลอืกและเชิญขึ้นเปนกษัตรยิในลักษณะเดยีวกัน แตประเพณมีาเปลี่ยนไปในรัชกาล
ท่ี 5 เพราะอํามาตยสอพลอเสนอวาพระองคทําประโยชนไวมาก ราษฎรควรตอบ
แทนเชิญพระราชโอรสขึ้นสบืราชสมบัต ิ

คัมภีรอัคคัญสุตตของฝายพุทธศาสนาก็มีแนวความคิดประชาธิปไตยเปน

อุดมคติ เชน ในยุคท่ีสังคมไรกฎระเบียบเปนจลาจลกันท่ัวแผนดิน ประชาชนได
เลอืกบุคคลท่ีมีคุณสมบัตดิท่ีีสุดขึ้นมาเปนผูนํา เพราะฉะนัน้ จึงไดช่ือวา มหาสมมต ิ
(ความเห็นพรองของมหาชน) อยางไรก็ตาม ถัดจากรัชกาลของพระองคไป พระราช
โอรส 101 องคก็ไดขึ้นครองราชยตอ (ซ่ึงเปนท่ีมาของคําวา 101 หัวเมือง) หลักการ
นี้มักหยบิยกขึ้นมาอางในกรณท่ีีมีการลมลางราชวงศเดมิและการปราบดาภเิษก แม
ในการสบืราชสมบัตปิกตก็ิยังมีการยกหลักการของอัคคัญสุตตวา สมณชีพราหมณ
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พระราชวงศพระราชนิกุลอัครมหาเสนาบดีอมาตยมนตรีประชาราษฎรมหานิกร
สโมสร ตางพรอมกันอัญเชิญขึ้นเสวยราชสมบัตพิพัิฒนบรบูิรณ อะไรทํานองนี้ เพื่อ
แสดงความชอบธรรมในการเปนเจาแผนดนิ เจาชีวติ และเปนศูนยกลางแหงอํานาจ

นตีธิรรม การเมืองการปกครอง ในการประกอบพธิอีนิทราภิเษกของอินเดียโบราณ
ซ่ึงยึดถือคัมภีรไอตยะพราหมณะ มีการประกอบพิธีอาจารยาภิเษก หรือการ
สถาปนาพระมหาราชครูกอนวันหนึ่ง พระมหาราชครูจะเปนผูรับคําม่ันสัญญาของ
พระมหากษัตริยตอมหาชนวา “เราจักปกครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุข
ของมหาชน” แมหากผิดคําสาบานแลวก็ขอใหถูกถอดถอนแลราชวงศลมจม อยูไม
เกิน 10 ช่ัว” เรื่อง 10 ช่ัวนี้เปนท่ีมาของสิ่งท่ีเรยีกวา ทศราชย แตไมไดหมายความวา

มีแค 10 รัชกาล ขอใหเพียงอยูในราชธรรม ในฐานะพระเจาแผนดิน พระองค
พระราชทานเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ แกขาราชการมากนอยตามลําดับศักดิ์ 
(อํานาจ) และมีสทิธิ์เรยีกผลประโยชน 1 ใน 10 จากโภคผลท่ีราษฎรทําไดจากผืนนา
เปนราชพล ี 

อยางไรก็ตาม พระมหากษัตริยทรงอาศัยขาราชการชวยปกครองบานเมือง 
จงึตองจัดสรรอํานาจการเมืองแกเสนามาตย ซ่ึงนําไปสูการจัดตําแหนง โครงสราง
ระบบราชการท่ีเรยีกวากรม และอํานาจการควบคุมกําลังพล สมัยกอนมีกรมเพียง
อยางเดียว แตแยกเปนกรมเล็กกรมใหญ กรมใหญคือ กรมทบูงการ (ทบวงการ) 

เรียกอยางชาวบานวา เปนกรมมีโรงศาล กรมท่ีไมมีโรงศาลเปนสวนหนึ่งของกรม
ใหญ อยางไรก็ตาม รากฐานทางการปกครองของชาติพันธุไทคือ ลําดับช้ันการ
ควบคุมกําลังพล นับแตนายสบิ นายซาว นายหาสบิ นายปาก ซ่ึงเปนชนช้ัน “นาย” 
สวนเจาพัน เจาหม่ืน เจาแสน เปนชนช้ันเจาหรอืเช้ือพระวงศ ในภายหลังเม่ือยศเฟอ 
ความแตกตางของพวก “นาย” กับ “เจา” ไดเลือนลางลง แตในทางสัญลักษณยัง
ยกเจาใหเปนหัวหนาขาราชการท่ีเปนคนสามัญ 

ในสมัย “ศรอีโยธยา” ตอนตนกอนรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระบบ
การปกครองอาจยังสะเปะสะปะอยู แตเปนชวงเวลาแหงการขยายอํานาจ ทําให
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ขาราชการทหารมีบทบาทสูง และอาจทาทายพระราชอํานาจได เชน กรณีของ
บุคคลท่ีพระราชพงศาวดารเรยีกวา “เจาเสนาบดี” ท่ีขัดแยงกับสมเด็จพระรามเจา 
(กษัตริยองคท่ี 4 แหงอาณาจักรอโยธยา) และไปเชิญเสด็จสมเด็จพระนครอินทร

จากสุพรรณบุร ีมาครองราชยท่ีพระนครศรีอโยธยา ในจารึกท่ีคนพบใหมท่ีดานขุน
ทด นครราชสมีา ไดกลาวถึงขุนไชยราชมงคลเทพผูไดรับพระราชโองการใหนําทัพ
ไปตเีมืองพระนครและเมืองใกลเคียงจนราบคาบวาเปน “เอกมนตรพีเิศษ” เม่ือตอน
อนจิกรรมขุนนางผูนี้ ซ่ึงพระราชพงศาวดารเรยีกวา พระยาเทพมงคลพฤทธามาตย 
ไดรับพระราชทานโกฐทองกุดั่นหนึ่ง หรอืทําการศพอยางเจา ในสมัยตอมาตําแหนง
นี้ไดเปลียนไปเปนตําแหนง “ออกญามหาอุปราช” มีสรอยนามวา “ชาติวรวงษ...
แสนญาธริาช” ซ่ึงแปลวา “พระราชาผูยิ่งใหญแหงกองทัพ”  

ผมเช่ือวาพระเจาแผนดินทรงระแวงนายทัพท่ีมีบารมีสูง จึงตองพยายาม

เปลี่ยนบทบาทของขุนนางตําแหนงนี้ และอาจไดเริ่มขึ้นตั้งแตในรัชกาลสมเด็จพระ
อนิทราธริาช (บรมราชาธริาชท่ี 2) แลว โดยการยกทานผูนี้ขึ้นไปสูตําแหนงพฤทธา
มาตย เพื่อปูทางแกการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ นั่นคอื การแตงตัง้ตําแหนงออกญาอุปราชเปนผูนําสูงสุดของขุนนางในเชิง
สัญลักษณ และแตงตัง้ตําแหนงอัครมหาเสนาบดเีปนสองฝงคอื ฝายทหารและฝาย
พลเรอืนเพื่อไมใหอํานาจไปรวมอยูท่ีใครคนใดคนหนึ่ง ถือวาเปนการจัดสรรอํานาจ

โดยหนาท่ี (functional responsibility) ยิ่งกวานั้นในสมัยหลังยังใหอัครมหาเสนาบดี
คานอํานาจกันดวยการแบงพื้นท่ีบังคับบัญชา (territorial responsibility) กลาโหม
ดูแลสั่งการหัวเมืองปากใต สวนมหาดไทดูแลหัวเมืองฝายเหนือ สวนออกญา
อุปราชตามบันทึกของโตเม ปเรส ชาวปอรตุเกส คือ ราชเลขาธิการ มีอํานาจ
ประทับตราเอกสารสําคัญท้ังหมดของราชอาณาจักร ชาวดัตชเทียบฐานะของทาน
เหมือน stadtholder ของฮอลแลนดในชวงการปกครองของ Maurice the Prince of 

Orange นั่นคอืเปนประธานสภาแผนดนิ ตําแหนงนี้มีอยูตลอดประวัตศิาสตรอยุธยา
แตแทบไมไดอยูในความรับรูของคนไทยสมัยหลัง 
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ระบบการปกครองของอยุธยาเปนเรื่องซับซอนพอสมควร หลายทานอาจไม
ทราบวา การบรหิารราชการแผนดินเปนอยางไร พระเจาแผนดินทรงแตงตั้งสภาท่ี
ปรกึษาสองสภา ท่ีเรยีกวา ลูกขุน ณ ศาลา (ฝายการเมืองการปกครอง) และลูกขุน 

ณ ศาลหลวง (ฝายนตีบัิญญัตแิละพจิารณาคด)ี ในบางครัง้พระเจาแผนดินโปรดให
พิจารณาปญหารวมกัน ออกญาอุปราชในฐานะราชเลขาธิการคงเปนประธาน 
ออกญาอุปราชอาจไมไดบังคับบัญชาใดๆ แลว แตเปนผูมีบารมีมาก จนกระท่ังถึง
เม่ือเร็วๆ นี้ DNA ทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังอยูกับระบบราชการไทยแมเปลี่ยนกรอบไป
บาง ออกญาอุปราชคนลาสุดเพิ่งถึงแกอสัญกรรมไปเม่ืออายุ 98 ป และไดรับ
พระราชทานเกียรติยศโกฐทองดั่งขุนศรีไชยราชมงคลเทพในสมัยสมเด็จพระ

อินทราธิราช (บรมราชาธิราชท่ี 2) เพราะฉะนั้น ตําแหนง “พฤทธามาตย” กับ 
“ประธานองคมนตร”ี จงึมาจาก DNA เดยีวกัน 

ระบบราชการไทยมีโครงสรางท่ีคอนขางซับซอน ดังนี้ 

 พระเจาแผนดิน  

  

สภาลูกขุน ณ ศาลา 

(ฝายบรหิาร-ปกครอง) 

ออกญาอุปราช 

(ราชเลขาธกิาร) 

ประธานเสนาบดสีภาทัง้สอง 

สภาลูกขุน ณ ศาลหลวง

(ฝายนตีบิัญญัต)ิ 

ออกญากลาโหม นา 10000 เอกอ ุ ออกญาจักร ี

 จตุสดมภ  

(เวยีง วัง คลัง และนา 

นา 10000 ม. 

 

 เสนาบดี/มุขมนตรี 6  

มุขมนตรสีายความมั่นคง (นา 5000) 

ออกพระอุไทยธรรม 

เสนาบดสีายพธิกีรรม (นา 10000 ส.) 

ออกญาพระเสด็จ 
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ออกพระเพทราชา (ขวา) 

ออกพระสุรนิทราชา (ซาย) 

ออกพระเพชรพไิชย 

ออกพระราชสุภาวดฯี เจากรมพระสรัสวดี ขวา 

ออกพระเทพาธบิดฯี เจากรมพระสรัสวดี ซาย 

พระมหาราชคร ู

 

เราทราบจากบทเรียนประวัติศาสตรในโรงเรียนวา อัครมหาเสนาบดีและ

จตุสดมภ (“เสาท้ัง 4”) มีบทบาทสําคัญตอระบบการปกครองของไทย แตการ
จัดสรรอํานาจทางการเมืองเปนเรื่องซับซอนกวานั้น เพราะพระเจาแผนดินทรง
คํานงึดวยความหวาดระแวงถึงเรื่องความม่ันคงของพระองคเองเปนใหญ มาตรการ
ท่ีทรงใชปองกันมิใหขาราชการผูใดโดยเดนจนขึ้นมาเปนภัยไดมีหลายประการ เชน 
เสนาบดถูีกสั่งใหทํางานท่ีตรงขามกับกรอบหนาท่ี (functional responsibility) โกษาธิ
บดใีนยามสงครามสมัยหลัง อาจไดรับแตงตั้งเปนแมทัพไปราชการสงคราม ซ่ึงทํา

ใหเสยีไพรพลและทรัพยากรมาก การสับเปลี่ยนหนาท่ีและการจัดสรรผลประโยชน
ก็มีตัวอยางใหเห็นในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ เสนาบดีกรมวังไดรับพระราชทาน
ใหมีหนาท่ีดูแลหัวเมืองชายฝงตะวันออก ซ่ึงทําใหปรากฏสรอยนาม “อัครมหา
เสนาบด”ี หรือการท่ีออกญาพระเสด็จไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาพระนครศรีอยุธยา
เม่ือเสด็จไปประทับท่ีละโว เพราะไมไววางพระทัยอัครมหาเสนาบด ีเปนตน 

ในทางปฏิบัติ กรมวังซ่ึงเปนกรมของพระเจาแผนดินนาจะเปนกรมสําคัญ
ท่ีสุด เพราะมีขาราชการระดับนา 10,000 ถึง 3 คน ระดับนา 5,000 อยูหลายคน 
เปนบุคคลใกลชิดพระเจาอยูหัว  

1 ดูแลขาราชการสายพธิกีรรม คอื สายสงฆและสายพราหมณ  

2 ดูแลดานความม่ันคงสวนพระองค โดยเฉพาะกรมลอมพระราชวังและ
หนวยองครักษนารายณ และกรมพระคชบาล ซ่ึงขึ้นตอพระเจาอยูหัว หนวยงานนี้
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เปนหนวยปฏิบัตงิานประจํา (on active duty)  

3 ดูแลพระคลังขางท่ี พระราชทรัพยและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของวัง
หลวง  

4 ดูแลบาญชีไพรพล (บาญชีหางวาว) เพื่อตรวจสอบจํานวนไพรหลวงไพรสม
กําลัง และสํามะโนครัว  

5 ดูแลศาลมรดก ซ่ึงเก่ียวกับการจัดการมรดกของขาราชการช้ันสูงและการ
ระบาดทรัพยสนิ 

เม่ือดูจากขอบเขตงานแลว กรมวังมีเขตอํานาจครอบคลุมยิ่งกวากรมอื่นๆ 
อกีท้ังยกุระบัตรยังขึ้นตรงตอพระเจาอยูหัวโดยตรง รายจายของราชสํานักจึงมีมาก 
โดยเฉพาะการใชจายดานความม่ันคงและการมีกรมราชการฝายในซ่ึงใชผูคน
จํานวนมาก มาตรการท่ีจะใหขาราชการจงรักภักดมีีหลายประการ เชน การจัดสรร

อํานาจการปกครองแบบคานอํานาจซ่ึงกันกลาวคือ มีฝายซายและฝายขวาและมี
จางวางกํากับราชการกรมอีก กรมทบูงการมีปลัดทูลฉลองเปน “สายตรง” ของ
พระมหากษัตรยิ สวนมาตรการดานกฎหมายปรากฏอยูในกฏมนเทียรบาล พระไอย
การอาชญาหลวง พระไอยการกบฏศกึ ซ่ึงมีโทษอุกฤษฎถึงฟนคอ ริบเรือน (ริบราช
บาด) สําหรับในหัวเมืองราชสํานักสงยุกระบัตร (ท่ีปรึกษากฎหมายและการ
ปกครอง) ไปรวมเปนกรมการเมือง และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มาตรการดานพิธีกรรม
นั่นคอื การถือน้ําพระพพัิทสัจจาซ่ึงขาราชการ (แมแตชาวตางชาตก็ิขาดมิได) 

ในปจจุบัน เม่ือพูดถึงสถาบันกษัตริย สังคมไทยยังอยูในพันธนาการของ

ประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังทศวรรษ 2500 เปนตนมาดวยเหตุผลทาง
การเมือง เม่ือผูนําทหารเห็นวา สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทเปนศูนยรวม
จติใจของคนไทยสวนใหญ การฟนฟูพระราชพธิตีางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เนนย้ําคานยิมของสังคมอนุรักษนยิม กระบวนการนี้ประสบความสําเร็จเพราะไพร
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สามัญชนโหยหาพระโพธสิัตว ผูซ่ึงจะมาพาขามสังสารวัฎ ภาพท่ีถูกสรางขึ้นพาเรา
ยอนกลับไปสูสมัยสุโขทัย ซ่ึงเปนภาพของกษัตริยในอุดมคติ พอขุนรามคําแหง
ประทับบนพระแทนมนังศลิาบาตรใหลูกเจาลูกขุนเขาคัลถือบานถือเมือง พระแทน

นี้เปนพระแทนเดียวกันกับท่ีสมเด็จพระสังฆราชปราชญรูธรรมหรือปูครูนั่งสวด
ธรรมแกไพรฟาขาไท จึงเปนสัญลักษณของการจรรโลงกันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับศาสนจักร เม่ือรัชกาลท่ี 9 ยังไมสวรรคต ไดมีประเพณีการ
เสด็จออกมหาสมาคมให “ลูกเจาลูกขุน” เขาคัลฟงการ “สูดธรรม” ในรูปของการ
พระบรมราโชวาทและแนวพระราชดําริตางๆ พระมหากษัตริยในอดีตทรงภูมิธรรม
อยางไร ราษฎรก็คาดหวังใหพระองคแสดงบทบาทอยางนัน้แมกาลเวลาจะผานไป 

ในยุคสยามเกา ระบบการปกครองของไทยมีเอกลักษณตรงท่ีมีอัครมหา
เสนาบดีสองคน ครั้นถึงยุค “ประชาธิปไตยอุปโหลก” โดยหลักการแลว

พระมหากษัตริยทรงอยูใตรัฐธรรมนูญ มิอาจเขามามีสวนในการบริหารราชการ
แผนดนิของรัฐบาลได กระนัน้ก็ตาม ในฐานะพระโพธิสัตว พระเจาแผนดินทรงตอง
มีบทบาทในการบรรเทาทุกขพสกนิกร แตพระโพธิสัตวตองมาในรูปลักษณใหมใน
ฐานะ “กษัตริยนักพัฒนา” และนี่คือท่ีมาของ “โครงการพระราชดําริ” ซ่ึง
บรหิารงานอยางกวางขวางในดานตางๆ ควบคูไปกับหนวยงานปกติของรัฐบาล ทํา
ใหประเทศไทยเหมือนมีสองรัฐบาลทํางานขนานกันหรือในบางกรณีทับซอนกัน ใน

ขณะเดยีวกัน ความคาดหวังของสังคมไทยสมัยกอนคือ พระมหากษัตริยนอกจาก
จะเปนนักรบแลว ยังตองเปนผูทรงภูมิปญญาอันประเสริฐรอบรูในสรรพวิชา ใน
ปจจุบันภาพลักษณนี้ยังคงดํารงอยู เพียงแตการแสดงออกเปลี่ยนไป และ 
“โครงการพระราชดําริ” เปดโอกาสใหแก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ศาสตร
ของพระราชา”  และพอหลวงของปวงชนชาวไทย 

เม่ือครั้งอดีต นักประวัติศาสตรพอใจกลาวถึงการพึ่งพิงกันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยและสถาบันสงฆ (อาณาจักรและพุทธจักร) แตในสังคมไทยรวม
สมัย สถาบันสงฆถูกแทนท่ีดวยสถาบันทหาร ซ่ึงแสวงหาความชอบธรรม (แตอาจไม
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ตองตามนตีธิรรม) ดวยการสถาปนาตนเองเปนผูพทัิกษลัทธ ิ“ราชภักดิ์ศักดนิา” แต
ในยุคทุนนยิมใหมและเท็คโนโลยกีารสื่อสารสมัยใหม คนไทยมีโอกาสเทาเทียมกันใน
การรับรูขอมูลขาวสาร และใชวจิารณญาณตัดสนิวา ภาพลักษณท่ีพยายามยัดเยียด

กับความจรงินัน้เปนเรื่องเดียวกันหรือไม ในทัศนะของคนรุนใหมกิจกรรมท่ีโหมทํา
เพื่อจรรโลงลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดินา” เปนเรื่องตกยุคและทําใหเกิดกระแสตาน ผม
มองเห็นวา พระราชพธิแีสดงความจงรักภักดี เชน การถือน้ําพระพิพัทสัจจายังอยู
กับระบบราชการมาจนถึงปจจุบันแมวารูปแบบเปลี่ยนไป เพราะในวันท่ี 4 ธันวาคม
ของทุกป หนวยงานราชการทุกแหงตองพิธีถวายสัตยปฏิญาณ โดยถือเปน “ไฟท
บังคับ” มีขอนาสังเกตวา ในสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา พระราชพิธีถือน้ํา

พระพิพัทสัจจานอกจากเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แลว ยังสะทอนใหเห็นความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดวย เพราะไดกลายเปนงานชุมนุมทางสังคมท่ีมีชีวิตชีวา 
บรรดาสตรช้ัีนสูงรอวันดังกลาวเพื่อจะแตงแงแปรโฉมมาประชันกัน ไมตางจากงาน
สโมสรสันนบิาตท่ีรัฐบาลจัดขึ้นในปจจุบัน 

หากนิยามคําวา พรรค ก็คงหมายถึง กลุมผูมีผลประโยชนรวมกัน สวน
พรรคการเมืองยอมหมายถึง กลุมท่ีมีผลไดผลเสียในกิจการบานเมือง พรรคหรือ
กลุมการเมืองไมจําเปนตองจํากัดอยูกับเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน 
ถาถามวาพรรคใดมีบทบาทและอิทธิพลมากท่ีสุดในประวัติศาสตรไทยยุคใหม 

คําตอบท่ีชัดเจนคอื พรรคทหารเพราะไดเขามากําหนดเสนทางการเมืองของไทย
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน  

ในสมัยอยุธยาพระเจาแผนดินทรงตระหนักถึงภัยของอัครมหาเสนาบดี 
(จักรีและกลาโหม) และไพรสมในสังกัด การจัดสรรอํานาจหนาท่ี (functional 
responsibility) และพื้นท่ีปกครอง (territorial responsibility) ทําใหอํานาจและไพร
พลไมไปกองท่ีอัครมหาเสนาบดีฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนั้นบางครั้งก็มีการไขว
หนาท่ี เชน โปรดใหออกญาจักรีหรือโกษาธิบดี แทนท่ีจะเปนออกญากลาโหมไป
ทําหนาท่ีการสงคราม อยางไรก็ตาม การปฎิรูปการปกครองประเทศสยามครั้ง
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รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2435 ตามแบบตะวันตก ทําใหอํานาจของฝายกลาโหมเปน
ปกแผนและมีขอบเขตหนาท่ีชัดเจน ตาม funcgtional responsibility เนื่องจากถือ
อาวุธและมีสายการบังคับบัญชาแบบกองทัพสมัยใหม ผูนําทหารจึงเปนหัวหนา

พรรคการเมืองท่ีเขมแข็งท่ีสุดและมีการสืบทอดอํานาจจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง 
ในขณะท่ีพรรคการเมืองฝายราษฎรเปนเบ้ียหัวแตกและออนแอ ซํ้าขาด
อุดมการณท่ีชัดเจนและตอรองผลประโยชนกัน พรรคทหารจําเปนตองแทรกแซง
ทางการเมืองเพือ่รักษาผลประโยชนแฝงทางเศรษฐกิจ เชน รัฐวิสาหกิจ และการ
ทําธุรกิจท่ีไมใชกิจของทหารเลย เชน สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ ซ่ึงเปนแหลง
รายไดซ่ึงไมทราบวาไปตกอยูในกระเปาใคร เพราะอยูนอกเหนือการตรวจสอบท่ี
โปรงใส อยางท่ีนักการเมืองรุนใหมหยบิยกมาอภปิราย 

ถาจะมองการเมืองไทยปจจุบันวาเช่ือมโยงกับอดตีแลว มีประเด็นใหอภปิราย

ไดมาก ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การปกครองแยกเปนสวนกลางและหัว
เมือง ในสวนกลางขาราชการเติบโตขึ้นมาในระบบปดซ่ึงอยูบนพื้นฐานการสืบสาย
สกุล หรือการฝากเขาฝกงานในกรมมหาดเล็กหลวง ขาราชการจึงอยูในกลุมผูด ี
ขาราชการช้ันสูงสรางเครอืขายการแตงงานระหวางตระกูลผูดี ในขณะท่ีขอกําหนด
เรื่อง วัยวุฒิ คุณวุฒิ ชาติวุฒิ และปญญาวุฒิ ทําใหสามัญชนจะไตเตาเปน
ขาราชการระดับสูงไดยาก นอกจากทําคุณความดีจนไดบําเหน็จ อยางเชนในยาม

สงคราม สวนระบบการจัดการปกครองหัวเมือง ตามพระไอยการเกาแบบเมืองเอก
เมืองโทและเมืองตรนีัน้ ทานตองเขาใจวา เมืองตรีมีความสําคัญท่ีสุดเหตุท่ีอยูราย
รอบราชธานี เปนกําลังของราชสํานัก สวนเมืองเอก ( ซ่ึงมีเพียงสองเมือง 
นครศรีธรรมราชและพิษณุโลก) กับเมืองโท (นครราชสีมากับตะนาวศรีและเมือง
อนุวงศเกาไมก่ีเมืองในภาคกลาง) ไมไดถูกแทรกแซงมาก ตราบใดท่ีไมไดทาทาย
อํานาจของราชสํานัก ตามปกตแิลว ตําแหนงเจาเมืองจะถายทอดอยูในตระกูล โดย

ท่ีราชสํานักใหการรับรอง ในบางกรณีท่ีเกิดปญหา ขุนนางสวนกลางบางคนจะถูก
แตงตัง้ไปเปนเจาเมืองในสวนภูมิภาค แตขาราชการท่ีไดรับมอบหมายมักอดิเอื้อน ยุ
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กระบัตรหรอืผูตรวจราชการประจํา ซ่ึงพระเจาแผนดินสงไปจากเมืองหลวงเพื่อจับ
ตาดูเจาเมืองกลับผูกสัมพันธทางการเมืองกับเจาเมืองเปนเครือขายท่ีกวางขวาง 
เพราะตอมาบรรดายุกระบัตรมักเตบิโตในสายราชการท่ีเมืองหลวง ถาเขาใจบริบท

ทางการเมืองการปกครองของไทย ทานยอมเขาใจการขึ้นมามีบารมีของรัชกาลท่ี 1 
ผูเปนยุกระบัตรเกาและมีสายสัมพันธเช่ือมโยงกับขาราชการตางๆ เม่ือเทียบกับ
สมเด็จพระเจากรุงธนบุร ี(ซ่ึงมีภูมิหลังเปนพอคาเช้ือสายจนี) 

การหยิบยกเรื่องนี้มากลาวเพื่อใหเขาใจวา ระบบราชการสวนหัวเมืองเปน
รากฐานของนายหัวการเมือง (politico-territorial lords) หรือหัวหนาพรรคการเมือง
ในสวนภูมิภาค เจาถ่ินการเมืองเปนผูมีบารมีหรืออิทธิพลเปนท่ียอมรับของชุมชน 
เพราะในสมัยกอนนอกจากสงสวยสาอากรแลว เจาเมืองมี อิสระคอนขางมาก เม่ือ
ประเทศไทยเขาสูยุคประชาธิปไตย อํานาจฝายปกครองหรือบริหารอยูในมือของ

ขาราชการประจําท้ังฝายพลเรือนและฝายทหาร สวนอํานาจนีติบัญญัติอยูในมือ
นักการเมืองกับสาวก (ขาราชการการเมือง) ความจริงแลว นักการเมืองควรยุง
เก่ียวอยูกับประเด็นปญหาระดับชาตท่ีิอภปิรายกันในรัฐสภา ซ่ึงเปนเรื่องนตีบัิญญัต ิ
สวนการบริหารราชการทองถ่ินมีองคการบริหารสวนจังหวัดและสวนตําบลดูแล
แกไขอยูแลว แตชุมชนฉลาดพอท่ีจะสนับสนุนนักการเมืองทองถ่ินท่ีปรับฐานะไป
เปนนักการเมืองท่ีมีบารมีระดับชาต ิท้ังนี้เพื่อคานอํานาจขาราชการประจําท่ีฉอฉล

รังแกประชาชน และเพื่อดงึประโยชนดานงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินได ในกรอบ
ของวัฒนธรรมไทย ประชาชนในทองท่ีมองนักการเมืองวา พึ่งพาไดมากกวา
ขาราชการท่ีคงความเปนขุนนางศักดินา ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ“ทุกปญหามา
หาเฉลมิ”  ซํ้ายังมองวาการชวงชิงงบประมาณมาสรางสาธารณูปโภคในทองถ่ินมี
ความสําคัญกวานโยบายการเมืองเฝอๆ “เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ท่ีใชเปนยันตร
กันผีของทุกพรรค ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ “นายหัวการเมือง” (politico-territorial 

lords) จงึเกิดขึ้นท่ีสุพรรณบุร ีสระแกว นครปฐม แพร พิจิตร บุรีรัมย นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช และท่ีอื่นๆ” ในความพยายามสรางพรรคการเมืองระดับชาต ิ
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พรรคใหญท่ีตั้งมานานยังคงลมเหลว เชน พรรคประชาธิปด/ประชาธิปด) ก็ยังคง
ภาพลักษณของการเปนพรรคคนใต พรรคชาติกู ก็มุงรักษาฐานการเมืองในลุมน้ํา
เจาพระยา พรรคภูมิใจกัญชา ยึดอีสานใต พลังของวัฒนธรรมการเมืองไทยแสดง

ออกมาอยางชัดเจนเม่ือพรรคพลังรถถังพยายามสรางนีติธรรมโดยดึงเอา “นายหัว
การเมือง” และพรรคไมประดับเขามา แตตองปวดหัวกับขอตอรองของนายหัว
การเมืองจากภูมิภาคตางๆ 

นักสังเกตการณคงเห็นดวยกับผมวา ตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
พ.ศ. 2475 เปนตนมา มีประเด็นนาอภปิรายสองประการคอื   

ประการแรก พัฒนาการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยไดเปนไป
อยางลุมๆ ดอนๆ การยึดอํานาจของพรรคพลังรถถังครั้งแลวครั้งเลา ซ่ึงมาพรอม
กับ “ราชภักดิ์ศักดนิานยิม” จบลงดวยการหายไปของคําวา “ประชาธิปไตย” ในคํา
ขวัญของคณะราษฎร และการหายไปของหมุดสัญลักษณ ซ่ึงทําใหผูนําพรรคพลัง
รถถังเขามาเก็บเก่ียวสรรพประโยชนในวงการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 

ประการท่ีสอง ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยและพรรคอนาคตใหมเปน
ปรากฏการณของกลุมการเมืองท่ีนาสนใจอยางยิ่ง นับเปนครั้งแรกท่ีพรรคท้ังสอง

แนวทางท่ีเปนนโยบายระดับชาติ (national platform) ท่ีมีเปาหมายชัดเจน 
ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยมาจากการรวมมือกัน ระหวางตัวแทนของกลุม
ทุนนยิมกับกลุมนักจรยุทธคนืเมือง ซ่ึงรูจติวทิยาสังคมดี ประชานิยมท่ีเปนรูปธรรม 
เชน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล การ
ปราบปรามยาเสพตดิ และการจํานําขาว ตอบสนองความคาดหวังของชาวบานท่ีรอ
คอยพระโพธิสัตว (แมจะเปนพระโพธิสัตวจําแลงหรือไมจําแลงก็ดี) เสด็จมาโปรด 

ผมมีประสบการณจากการสอบถามชาวบานวา เลือกพรรคนี้เพราะซ้ือเสียงใช
หรือไม ชาวบานบอกวา ทุกพรรคก็แจกเงินท้ังนั้น ใครใหมาก็รับเพราะเงิน 500 
บาทมีความหมายสําหรับคนจน และเม่ือถามวาถาพรรคไทยรักไทยไมแจกเงินจะ
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เลอืกหรอืไม ชาวบานตอบวา จะยังคงเลือกเพราะชอบนโยบายปราบปรามการคา
และเสพยาเสพติด เหตุผลคือ ลูกหลานติดยาเสพติดไปกันหมดท้ังชุมชนแลว และ
ยุคทักษิณแทบไมมียาเสพตดิเหลอืเลย กลาวงายๆ คือ นโยบายตอบโจทยชาวบาน
และมีผลงานเปนรูปธรรม 

นอกจากเรื่องนโยบายประชานยิม ภูมิหลังทางประวัตศิาสตรยังมีสวนอธบิาย

ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนอืและภาคอสีานดวย ท้ังท่ีท้ังสองภาคนี้
มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรท่ีแตกตางกัน ภาคเหนือท้ังหมดเคยอยูในอํานาจ
ของอาณาจักรเชียงใหม ซ่ึงดํารงอยูยาวนานหลายรอยป มีสถาบันกษัตริยท้ัง
ราชวงศและอนุราชวงศ มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอนุรัฐ (small states) หลาย
แหง การลดิรอนอํานาจของเจาประเทศราชและการยกเลิกสถาบันกษัตริยลานนา 
เปนกระบวนการครอบงําทางการเมืองและวัฒนธรรมท่ีมองขามไปเสียมิได และ

สงผลกระทบตอความรูสึกชาวลานอยูลึกๆ ความพยายามรือฟนอัตลักษณของ
เมืองเหนอืในยุคใหม ทําใหเกิดการโหยหาผูนําท่ีสามารถเปนสัญลักษณของลานนา
และการรื้อฟน “สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลานนา” ปรากฏการณคนเสื้อ
แดงท่ีสนับสนุนนายหัวการเมืองท่ีเช่ือมโยงกับทองท่ีในทางใดทางหนึ่งจึงเปนสิ่งท่ี
เขาใจได   

อีสานเปนกรณีท่ีตรงขามกัน ภูมิภาคนี้ไมเคยเปนท่ีตั้งรัฐใหญและเพิ่งถูก
ผนวกเขากับประเทศสยามในสมัยรัชกาลท่ี 3 ในทางวัฒนธรรม ชาวอีสานรูสึก
ผูกพันกับลาว โดยเฉพาะในขอบเขต 60 กิโลเมตรฝงขวาน้ําโขง และคนอีสานก็

เหมือนกับคนลาวท่ัวไปท่ีไมพอใจประวัตศิาสตรนพินธไทยท่ีเหยยีดหยามเจาอนุวงศ
เวียงจันทน ซ่ึงเปนวีรบุรุษในทัศนะของลาว คนภาคกลางมองวาอีสานกันดาร
ยากจน ลาหลัง แหงแลงจนตองตําน้ํากิน และคนยังเขาใจเรื่องทุงกุลารองไหอยาง
ผิดๆ ความยากจนและพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีลาหลังกวาภาคอื่น ทําใหชาว
อสีานตองการพระโพธสิัตวมาโปรดและปลดปลอย บรบิททางประวัตศิาสตรชวยให
ทักษิณ ชินวัตรเขามาเลนบทบาทนี้ พรอมดวยนโยบายประชานิยมท่ีเปนรูปธรรม
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และเห็นผลทันตา ตางจากโครงการพระราชดําริท่ีมุงพัฒนาชุมชนเฉพาะแหงท่ัว
ประเทศแบบยั่งยนื  

จากการวเิคราะหขางบน ผมตองการบอกวา คนเหนือและคนอีสานไมใชคน
โง นโยบายประชานยิมของทักษิณ ชินวัตรเปนสิ่งท่ีขายออก และอยูในความทรงจํา
ของคนไทยในสองภาคดังกลาว แมวาพรรคไทยรักไทยจะถูกโจมตีในเรื่องคอรัปช่ัน

อยางหนัก แตชาวบานไมเสื่อมศรัทธาเพราะเช่ือวา พรรคอื่นๆ ก็คอรัปชันไมนอย
กวากัน ดังนั้น โอกาสท่ีพรรคอื่นจะเขาไปแบงพื้นท่ีทางการเมืองจึงเปนไปไดนอย
มาก ถึงแมวาจะไดลอกขอสอบนโยบายประชานยิมไปทําในรูปแบบอื่นก็ตาม  

ความสําเร็จของพรรคอนาคตใหม (หรอือนาคตหมดเพราะถูกยุบ) อยางเกิน
คาดในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด เปนเครื่องบงช้ีวา เท็คโนโลยีและคนรุนใหมไดพา
สังคมไทยเขาสูอีกยุคหนึ่ง สื่อโฆษณาชวนเช่ือของรัฐลดบทบาทลงในขณะท่ีสื่อ
สังคมจากแหลงตางๆ เปดโลกขาวสาร (รวมท้ังเรื่องตองหาม) ใหแกทุกคน 
ผูติดตามขาวมีทางเลือกท่ีจะเมินขาวประเภทบังคับดูและโทรทัศนรวมการเฉพาะ

กิจไปดูชองอื่นๆ ซ่ึงแสดงวาคนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและไมถูกจูง
จมูกไดงาย ประเด็นหาเสียงของพรรคอนาคตใหม ซ่ึงแฝงนัยตอตานลัทธิ “ราช
ภักดิ์ศักดนิานยิม” สามารถเรียกคะแนนนิยมไดจากคนรุนใหมโดยเฉพาะนักศึกษา
ในมหาวทิยาลัย ผูตองการประชาธิปไดย และผูตอตานรัฐธรรมนูญฉบับท่ีนีติบริก
รสนองงานจัดทําเพื่อการสืบอํานาจของนายหัวพรรคพลังรถถัง พรอมกันนั้นยัง
เรยีกรองความเสมอภาคทางสังคม และเสรภีาพในการแสดงออกโดยไมถูกคุกคาม  

ทิศทางการเมืองไทยในปจจุบันถูกกําหนดโดยปจจัยหลายประการ 
โดยเฉพาะภูมิหลังทางประวัตศิาสตร บทบาทของพรรคพลังรถถังและอิทธิพลของ 

“ราชภักดิ์ศักดนิา” ทําใหนกึถึงพระไอยการอาชญาหลวง และพระไอยการกบถศึก
ของสมัยอยุธยา ท่ีมีเจตนารมณในการรักษาความม่ันคงของสถาบันกษัตริยและ
ความสงบเรยีบรอยของบานเมือง การปองกันไมใหบานเมืองวุนวาายเปน “จุลาจล” 
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เปนเงื่อนไขสําคัญของผูมีอํานาจท่ีตรากฎหมายออกมารองรับ เชน มาตรา 17 ใน
สมัยรัฐบาลเผด็การจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต มาตรา 44 ของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา และมาตรา 112 ในรัฐธรรมนูญฉบับลาสุด อยางไรก็ตาม เราตองเขาใจ

ความคิดของชาวบานผูอยูในโลกแหงความเปนจรงิในอกีแงมุมหนึ่ง และไมยัดเยียด
อุดมคติของนักวิชาการบนหอคอยงาชาง คนเดินถนนหลายทานชมชอบจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตดวยคําพูดท่ีวา “จะมีรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งหรือไม ไมใช
เรื่องสําคัญ ขอใหฉันเดินออกไปนอกบานแลวไมถูกขมขืนเปนพอใจ” ดังนั้นชอ
ดอกไมท่ีพรรคพลังรถถังไดรับในชวงแรกหลังการยดึอํานาจ เปนการแสดงความช่ืน
ชมวีรบุรุษท่ีไดเขามายุติความวุนวายอันเนื่องมาจากการชุมนุมและวิวาทบททาง

การเมือง แตประชาชนในปจจุบันพอใจใหบทบาทแกพรรคพลังงมรถถังเพียงแคนั้น 
เพราะเรื่องการบานการเมืองนั้น ตามกติกาแลวควรเปนหนาท่ีของนักการเมือง 
การท่ี“คณะราษฏร 2563” และพันธมิตรซ่ึงตอตานรัฐบาลชุดอุมคนคดและ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปตาย สามารถจุดประกายการลุกฮือของมวลชนไดชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แตจะพายภัยตนเองจากยุทธศาสตรของพรรคพลังรถถัง ในการ
ปลอยใหผูประทวงปฏิบัตกิารยดืเยื้อ โดยไมใชกําลังเขาสลายการชุมนุมหรือกระทํา

รัฐประหาร แตจะแกปญหาเฉพาะหนาไมใหรุนแรงเทานัน้ จนในท่ีสุดคนเมืองท่ีตอง
ทํามาหากินและไดรับผลกระทบจากการสัญจรไปมารูสึกถึงการสะดุด (disruption) 
และหันมาตอตานการชุมนุมท่ีถูกมองวาไรเหตุผล ไรรสนยิม (การใชผรุสวาจาอยาง
ฟุยเพือย) และมุงรายตอสถาบันกษัตริยท่ีผูยึดม่ันในลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดินา” เห็น
วาควรรักษาไวดวยเหตุผลดานประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม  

วกิฤตศรัทธาการเมืองไทยในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา เก่ียวของกับประเด็น
สําคัญสองประการ ประการแรก คือ วิกฤตผูนํา และประการท่ีสอง คือ วิกฤต
องคกรอสิระทางการเมือง ประการแรก สังคมไทยเผชิญกับวกิฤตผูนําทางการเมือง

มาโดยตลอด อันเปนผลมาจากการรัฐประหารบอยครั้ง และการขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง (ยกเวนในยุค “ออกญาอุปราช” พลเอกเปรม ตณิสูลานนท แตหมอม
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ราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชกลาววา ทานทําตัวเปนวังหนา)  

ผูนําท่ีดหีมายถึงคนท่ีเปนผูนําของประชาชน คลุกคลีกับประชาชน อยางเชน 
ประธานเหมาเจอตง หรือลุงโฮจีมินห เปนแมแบบใหแกชาติจีนและเวียดนาม เม่ือ
ครัง้สงครามกลางเมืองระหวางพรรคคอมมิวนิสตและพรรคก๋ัวะหมินตั๋งยังดําเนิน
อยู กองทัพประชาชนถูกรุกไลและถอยไปอยูท่ียูนนานในสภาพย่ําแย กองกําลังแทบ

ไมมีเสบียง ในชวงพักทัพทหารคนสนิทนําสํารับอาหารไปใหแกประธานเหมา ทาน
ประธานถามวา ไพรพลไดรับปนสวนอาหารหรือยัง ทหารรับใชบอกวา เสบียงมี
นอยไมพอแบงปน ทานจงึสั่งใหแบงสวนของทานไปใหแกทหาร ถือวารวมทุกขรวม
สุขกัน ขางฝายลุงโฮจีมินหเปนแบบอยางของผูรักชาติและสมถะ รวมทุกขรวมสุข
กับทหารและประชาชน ทานเหลานี้เปน role model ท่ีไดรับความนับถือจากคนใน
ชาติ ผูนําท่ีดีไมจําเปนตองจบการศึกษาจากอ็อกซฟอรดหรือเคมบริดจ (เพราะ

กลุมอ็อกซฟอรดในสภาท่ีลอนดอนไดใชน้ําลายทําใหอังกฤษพินาศจากการออก
จากสหภาพยุโรป) แตตองเปนคนท่ีรูศักยภาพของตนเองและรูจักใชคน ในแงนี้จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต (แมเปนเผด็จการ), “ออกญาอุปราช” และนายอานันท ปนยา
รชุน ประสบความสําเร็จในประเด็นนี้ในระดับหนึ่ง ในขณะท่ียุคของนายกรัฐมนตรี
รับเชิญ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท กลับเปนความสูญเปลาโดยสิ้นเชิง ซ่ึงเปน
ประจักษพยานวา ผูนําท่ีมาจากสายทหารบริหารบานเมืองไมเปน หกปภายใต

พรรคพลังรถถังท่ีเพิ่งผานไป การเมืองไทยถอยหลังเขาคลอง และแมน้ําหาสาย
กลายเปนน้ําเนา สัญญาท่ีตัง้ไวกับตัวเองวา จะเขามาปราบโกงก็กลายเปนผูพิทักษ
คนโกงเสยีเอง ไมวาเรื่องนาฬิกาเพื่อนใหยืม หรือแตงตั้งคนท่ีมีมลทินเคยติดคุกใน
ตางประเทศเปนรัฐมนตร ีขัดสายตาคนดู การท่ีรอยโทโทรมนัส พรหมเผา (ยศตาม
สํานักขาวอิสราสืบคนมา) ผูซ่ึงควรถูกพรหมเผาเปนผุยผงไปแลว ยังโสมนัสอยูได
ภายใตรัฐบาลปจจุบันเปนการบงช้ีระดับจริยธรรมของนีติบริกรและนักการเมือง
ไทย    

ประการท่ีสอง การจัดตัง้องคกรอสิระท่ีเก่ียวของกับการเมือง เชน สํานักงาน
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  แลศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แสดงใหเห็นวิกฤตศรัทธาท่ีประชาชนมีตอ
นักการเมืองและขาราชการ นักปราชญลัทธิเตาใหขอคิดวา ยิ่งมีกฎหมายมาก
เทาใดยอมแสดงวา สังคมนัน้มีผูกระทําผิดมากเทานั้น เพราะกฎหมายตราออกมา
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นแลว ยิ่งมีคําสอนมากเทาใดหมายความวา สังคมขาดจริยธรรม
คุณธรรมมากเทานั้น เมืองไทยมีท้ังสองสิ่งนี้มาก ในอินเดียโบราณ คัมภีรมานว
ธรรมศาสนตรมี 18 มูลคดี ของไทยมาเพิ่มเปน 29 มูลคดี พระไอยการเกาสมัย

อยุธยามีมากเปนกอง ผูชําระครั้งรัชกาลท่ี 1 บอกวาไดมาเพียง 1 ใน 9 สวน 10 
สวน ถาหักลบไปบางก็ยังมากจนอานไมหวาดไมไหว ผมอานประมวลกฎหมายจุล
ศักราช 1166 แลว เนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง ในปจจุบันกระบวนการยุติธรรม 
เราใชระบบศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฏีกาพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา 
เปนสายงานแนวดิ่ง แตในสมัยอยุธยาและกอนการปฏิรูปการยุติธรรมเปนแบบ
ตะวันตก ศาลทุกศาลเปนโรงศาลตามตระทรวงท่ีกําหนดในพระธรรมนูญ ขาม

ตระทรวงกันไมได ผมตองอธิบายกอนวา คําวา ตระทรวง แปลวา ขอบเขตอํานาจ
ในการรับประทับฟองและพจิารณาความ เชน เรื่องความมรดกก็ตองไปฟองรองกัน
ท่ีศาลมรดก ดวยเหตุนี้ จงึไดมีการบัญญัตศิัพท ธรรมนูญ ขึ้นมาจาก ธรฺม + อนฺุ
โญ (มาจาก ญา ธาต)ุ ซ่ึงแปลวา รูกฎหมาย หรอืรูประทับฟอง เราเลิกประเพณีตั้ง
ศาลแบบนี้ไปนานแลว กระนั้นก็ตาม นีติกรไทยนําเอาการตั้งศาลเฉพาะทางนี้
กลับมาใหมในนามองคกรอิสระเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบทุจริตและความไมชอบมา
พากลตางๆ   

เนื่องจากนักสทิธิ์ไดทํานายไวตัง้แตสมเด็จพระรามาธบิด ี(อูทอง) ตัง้พระนคร

ศรอีโยธยาเปนราชธานวีา ชาวอโยธยามุสาวาทมาก หาความจรงินอย ผมจึงไมเช่ือ
วาองคกรอิสระเหลานี้จะแกไขปญหาคอรัปชันได คําวา ตุลาการวิวัฒน และผูมี
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บารมีนอกรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นเพราะวกิฤตศรัทธาในกระบวนการยุตธิรรม ขอกลาว
วา คําวา ตุลาวิวัฒน ถูกสรางขึ้นมาและใชกันอยางผิดๆ แทนคําท่ีถูกตองวา ตุลา
การวบัิต ิความเช่ือท่ีวาองคกรอสิระทํางานเปนอสิระจริงๆ นั้นเปนเรื่องเพอฝน คดี

แจงทรัพยสนิอันเปนเท็จและรับสนิบนท่ีพาดพงิถึงรองเลขาธกิารป.ป.ช. และภรรยา 
เปนตัวอยางท่ีชัดเจนวาองคกรอิสระเปนองคกรท่ีลมเหลว วิกฤตศรัทธายังมาจาก
ขอกังขาในกระบวนการคัดเลือกกรรมการดวย ซ่ึงเปนชองทางของการวางตัว
บุคคลไวแทรกแซงกระบวนการยุตธิรรมจากภายใน ทานอาจรูสกึเศราสลดกับเรื่อง
นี้ซ่ึงเปนเรื่องจริง ผูใหญทานหนึ่งท่ีผมเคารพนับถือเลาใหผมฟงวา หลานชายของ
ทานซ่ึงเปนสถาปนิกจบใหมไฟแรง ไดสมัครเขาไปทํางานในสํานักงานตํารวจ

แหงชาต ิขบวนการคอรัปชันภายในองคกรนัน้ ไดขอใหเขาในฐานะสถาปนิกลงนาม
ตรวจรับสถานตีํารวจ ซ่ึงไมไดสรางขึ้นจรงิ เขาไมยอมลงนามตามสั่ง จงึไดรับคําสั่ง
แตงตั้งใหไปประจําท่ีภาคใต เขาลาออกจากราชการโดยทําเรื่องรองเรียนไปยัง
ป.ป.ช. ปรากฏวาเจาหนาท่ีป.ป.ช ซ่ึงรับผิดชอบไมทําอะไรเลย และยังขอใหถอน
เรื่องรองเรียนดวย เหตุเพราะเจาหนาท่ีนั้นไดเขามาทํางานดวยการยายมาจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิเพราะฉะนัน้ ป.ป.ช. จงึมีอาการติดเช้ือจากเครือขายขาง
นอก แตท้ังนี้ไมไดแสดงนัยแบบเหมาเขงวาป.ป.ช. ปราศจากคนท่ีซ่ือสัตย 

เทาท่ีฟงจากอาจารยวิชา มหาคุณ และดร. เมธี ครองแกว ซ่ึงเคยอยูใน

ป.ป.ช. มากอน ผมรูสึกท่ึงในกลวิธีคอรัปชันท่ีซับซอนซอนเงื่อนของนักการเมือง
และขาราชการไทย คดีรองเรียนมีจํานวนมากเกินกําลังของเจาหนาท่ีจะทําการ
สอบสวนไดทัน องคประกอบของกระบวนการยุติธรรมไทย คือ ตํารวจ อัยการ 
ศาล และทณฑกรรม ลวนแตมีประเด็นใหวพิากษวจิารณไดมาก ถาตัง้คําถามอยาง
ดัดจริตเปนภาษาอังกฤษ “Are you being well served by the Thai legal system?” 
คําตอบคงมุงไปท่ีตํารวจเปนเปาหมายใหญเพราะอยูใกลชิดประชาชนและเปนผู

บังคับใชกฎหมาย แตเปาหมายหลักอยูท่ีอัยการ (ซ่ึงสามารถเขียนสํานวนฟองให
ใครหลุดหรือใหใครลมก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีเสนอ อยางเชน กรณีฆาตกรรม
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อําพรางหมอผัสกรเมียหมอวิสุทธ และคดีบอสกระทิงแดง ซ่ึงกําลังทําทาจะเงียบ) 
การศาล (มีปญหาเรื่องการศกึษากอนการสอบคัดเลือกเปนผูพิพากษา) และทัณฑ
กรรม ซ่ึงหละหลวมปลอยใหนักโทษสั่งการคายาเสพตดิไดจากในคุก 

วกิฤตการเมืองและกระบวนการยุติธรรมไมไดเกิดจากปญหากฎหมาย ชาว
ตางประเทศท่ีเขามาสยามในสมัยอยุธยากลาววา กฎหมายสยามเปนกฎหมายท่ีดี

ท่ีสุดในบูรพาทิศ และเหมาะสมแกชาวสยามในระดับหนึ่ง เพยีงแตมีปญหาเรื่องการ
บังคับใชกฎหมาย เม่ือค.ศ. 1718 อเล็กซานเดอร ฮามิลตันไดบันทึกวาเขาไดรบ
ความเปนธรรมจากตระลาการสยามในคดีความท่ีขุนนางเช้ือสายอิหรานพยายาม
สรางเรื่องใสความ ระบบการฝกหัดตระลาการในสมัยโบราณใหความสําคัญแก
อนิทภาษ หรอืคําสอนจรยิธรรมและศลีธรรมสําหรับตระลาการและผูพิพากษา ซ่ึง
ตอง “อยูในศีลในสัจ” และ “ตั้งม่ันในจตุรัสเท่ียงธรรม” เพราะไมเชนนั้นตองตก

นรกอเวจี นอกจากนี้ คูความยังสามารถอุธรได คําวาอุธรนี้แปลวารองฟองวา 
ตระลาการหรือผูพิพากษาไมเปนกลาง และขอเปลี่ยนผูพิพากษาได ในปจจุบัน ผู
พิพากษาแทบไมรูจักอินทภาษและกลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์ท่ีแตะตองไมได เพราะมี
ขอหาหม่ินประมาทศาลเปนยันตรกันผี หากมองในแงปรัชญาอาจกลาวไดวา
รากเหงาของปญหาคอื กิเลส อํานาจ และจรยิธรรมบกพรอง 

ในสมัยโบราณ เม่ือกษัตรยิพระองคใหมขึ้นครองราชยมักทรงสรางวัดประจํา
พระองคขึ้นใหมและท้ิงรางเจดยีเกา ขุนนางท่ีมีอํานาจวาสนาเปนดั่งกัน ทําใหมีวัด
มากแตชํารุดหรอืถูกท้ิงราง นักการเมืองมีพฤตกิรรมทํานองเดยีวกัน คอื พอใจท่ีจะ

เสนอเมกะโปรเจ็กทใหมเพียงเพื่อจะได signature fee เปนจํานวนมาก นักโกงเมือง
ชํานาญการฉลาดพอท่ีจะไมท้ิงหลักฐานไวเลย เชน มีเรื่องเลาวา เตี้ย ณ พันทุมวดี
ใชวิธียกนิ้วบอกจํานวนเปอรเซนต ท่ีตองการ ครั้งท่ี ดร. ริชารดสันเขาเฝา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาอยางใกลชิด พระองคทรงปรารภวาทรงทราบดีวา ขุน
นางของพระองคสวนใหญเบียดบังพระราชทรัพย เม่ือกลาวถึงจริยธรรมของ
นักการเมืองแลว นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งวา ในโอกาสขึ้นปใหม รัฐมนตรีกระทรวง
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อุตสาหกรรมในรัฐบาลผูดีรัตนโกสินทร ไดรับของขวัญท่ีผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมสงมาใหเปนสุรากลองหนึ่ง ครัน้เปดดูแลวเห็นเปนสุราขวดหนึ่งสวนท่ี
เหลือเปนธนบัตรใบละ 1,000 บาทผูกเปนมัดๆ เต็มกลอง ทานเก็บสุราขวดนั้นไว 

แลวสั่งใหนําเงิน “ของขวัญ” ไปสงคืนแกเจาของเดิม ถาตอมจริยธรรมของ
นักการเมืองไมบกพรอง บานเมืองเราก็จักเจรญิรุงเรอืงกวานี้ 

การสํารวจขาวบนหนาหนังสือพิมพเพียงผานๆ เพียงพอสรุปไดวา คนไทย
กําลังผานหรอืเช่ือวากําลังฝาวกิฤตเศรษฐกิจ (ความลมเหลวในการกาวลวงกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง และการท่ีผูคนมีรายไดไมเพียงพอแกการดํารงชีพ และ
อื่นๆ) วิกฤตการศึกษา (มาตรฐานต่ําและขาดศักยภาพท่ีจะแขงขันในระดับ
นานาชาติได การศึกษาท่ีไมตอบสนองสังคมยุค AI ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
และธุรกิจการศกึษา) วกิฤตสาธารณสุข (สําหรับคนเดนิถนนหามปวยหามไขเพราะ

อาจหัวใจวายเม่ือเห็นคารักษา) วกิฤตสังคม (การใชความรุนแรง ปญหายาเสพติด 
ปญหาสังคมผูสูงอายุและโครงสรางประชากร พฤติกรรมเยาวชน เปนตน) และ
วิกฤติวัฒนธรรม (“สังคมกมหนา” คานิยมสังคมท่ีเปลี่ยนไป บริโภคนิยม ศาสนา
และความเช่ือ ศลิปกรรมและบันเทิง)  

[3 อนาคตของประเทศไทย]  

โจทยหลักของทานศาสตราจารยม่ิงสรรพ ขาวสะอาดทําใหผมหนักใจมาก คํา
วา “อนาคต” คอื ชวงเวลาขางหนา แตทานไมไดบอกวาเปนชวงเวลาครึ่งทศวรรษ
หรือหนึ่งทศวรรษ หรือจะเปนชวงแผนยุทธศาสตร 20 ป อยางท่ีพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชาและคณะท่ีปรกึษาของทาน ตองการพาเราผานยุค 4.0 ไปขางหนา การ
ประกาศใชแผนระยะยาว 20 ปท่ีทานหามรัฐบาลชุดหลังๆ แกไข เพียงแคคิดก็ผิด

แลว เพราะโลกดจิทิลและเท็คโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเราวิ่งตามแทบไมทัน 
และไมทราบวาภายใน 5 ปขางหนารัฐนาวาสยามจะกําลังฝาคลื่นลมของยุค 5.0 & 
AI+ ไปอยางไร  
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คุณลักษณะของคนไทย ท่ีแทบไมเคยเปลี่ยนแปลงไมวาโลกการสื่อสาร
และเท็คโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คือ การสืบทอด DNA ทางวัฒนธรรมซ่ึง
ทํางานของมันอยางซ่ือสัตย ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ยามเกิดทุพภิกขภัย 

พระเจาแผนดนิโปรดใหสรางโรงฉอทาน ครัน้มาถึงปจจุบัน รัฐบาลพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชาไดตัง้โรงทานประชานิยมโปรยเงิน ทันทีท่ีเงิน 1,000 บาทออกจากตูเงิน
ดวน เงินนั้นก็จะเขาไปบํารุงกองสลากกินแบงของรัฐบาลเกือบจะทันที หมุนเวียน
เอาเงนิกลับมาสูรัฐบาลใหม ทานท้ังหลาย ณ ท่ีนี้คงเห็นดวยกับผมวา หวยรัฐบาลมี
นัยสําคัญท้ังทางเศรษฐกิจ จติวทิยา และวัฒนธรรม เงนิหมุนเวยีนท่ีเก่ียวกับหวยรัฐ
และหวยใตดนิอาจสูงหลายพันลานบาท เหตุผลทางจิตวิทยาคือ ในสภาพทุกขยาก

ทางเศรษฐกิจ หลายคนอยากเสี่ยงโชคเพื่อรวยลัด ถือวาเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสรมิการพนัน ในสมัยกอนชาวสยาม (โดยเฉพาะผูหญิง) ชอบเลนการพนันมาก 
บางทีถึงกับขายตัวยอมเปนทาสเชิงกระยาดอกเบ้ียก็มี  

ในทางวัฒนธรรมการซ้ือสลากกินแบง ชวยใหกําลังแกความเช่ือเรื่องโชคลาง
และความงมงาย เชน การจับจองหมายเลขรถของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร
และประยุทธ จันทรโอชา เปนตน ตอใหเราเขาสูมหายุค 6.0 วิทยาศาสตรและเท็ค
โนโลยีก็ไมมีวันเอาชนะความเช่ือเรื่องโชคลางและไสยศาสตรได เพราะรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตรกอนเขารับตําแหนง ก็ตองไปไหวพระพรหมเจา ท่ี 
เชนเดยีวกับมหาเศรษฐซ้ืีอรถราคาแพงมาก็ตองไปหาหลวงพอใหเจมิรถให  

เพื่อนรุนอาวุโสของผมทานหนึ่งซ่ึงเคยบวชเรียนมานาน แตสึกออกมาเลา

เรยีนจนเปนภายหลังเปนรองศาสตราจารย เลาใหผมฟงวาไปซ้ือรถใหม ซ้ือมาแลว 
ภรรยาบอกวาใหนํารถไปใหหลวงพอเจิม เจาคุณเพื่อนผมบอกไมตองเพราะทาน
เองเคยบวชพระมากอน เปนเรื่องงมงายสงเสริมไสยพาณิชยทําใหพระภิกษุ
ประพฤตินอกพระวินัย ภรรยาทานบนกระแนะกระแหนทุกวันวา อุตสาหบวชเปน
พระหลายพรรษา เสยีขาวสุกเขาใสบาตร ผลสุดทายก็ตองไปเจิมรถและเสียเงินไป
จํานวนหนึ่ง เรื่องจรงินี้สอนวาอยาขัดขวางความเช่ือของภรรยาเพราะเขาเปนใหญ 
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จากการตามสื่อสังคม ผมพอทราบวาบรรดานายหัวการเมืองตางมีหมอดูประจําตัว
ตั้งแตอดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจตรีทักษิณ ชินวัตรมาจนถึงผูนํารัฐบาลใน
ปจจุบัน ถือวาเปนการรับมรดกความเช่ือเรื่องโชคลางและโหราศาสตร ท่ีเริ่มตน

ตัง้แตครัง้คณะราษฎรเปนตนมา แตไมมีสิ่งใดทําใหผมอึ้งเทากับการท่ีรัฐบาลพรรค
พลังรถถังไดตัง้ผูเช่ียวชาญดานภูมิลักษณศาสตร (เฟงซุย) เปนหนึ่งในคณะทํางาน
ท่ีสํานักนายกรัฐมนตรดีวย! 

เม่ือพูดถึงความสัมพันธทางสังคมของคนไทยแลว นักวชิาการจะตองหยิบยก
คําวา patron-client relationship มาอธบิายวาเปนปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน
ไทย คํานี้แปลกันวา “ระบบอุปถัมภ” ซ่ึงใหความรูสึกวาเปนความสัมพันธระหวาง
เจ า กับขา หรือ นายกับไพร  คนท่ี เรียนประวัติศาสตร ไทยยอมทราบวา 
ความสัมพันธนี้เกิดขึ้นจากระบบควบคุมกําลังคนของชาติพันธุไททุกกลุม การ

พึ่งพงิกันนี้เปนอัญมัญประโยชนซ่ึงมีนัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การใช
เสนสายในระบบราชการและแมแตในองคกรเอกชน 

การมองวันหนาของประเทศไทย ไมวาจะก่ึงทศวรรษหรือหนึ่งทศวรรษก็ด ี
เราตองพยายามศกึษาวา คนไทยจักปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีกําลัง
เกิดขึ้นอยางไร สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธวา ประเทศ
สยามอยูรอดมาไดดวยคุณธรรม (national virtues) 3 ประการ คือ ความรัก
อิสรภาพ ขันติธรรม และความฉลาดในการประสานประโยชน  สถานการณโลก
ปจจุบันไดเปลี่ยนไปรวดเร็วกวาเม่ือกลางคริสตศตวรรษท่ี 19 และอยูในบริบทท่ี

แตกตางกัน แลวคนไทยปจจุบันมีแนวคิดตางจากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพหรอืไม  

บรบิทความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นเปนรูปธรรมคอื  

 1 ในทางการเมือง คนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมมีความตื่นตัวทาง

การเมืองมากขึ้นอันเปนผลมาจากของสื่อสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน  และ
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ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ใน พ.ศ. 2563 และ 2364 หรือยาวนาน
กวานัน้ การตอตานการปลนประชาธปิไตยและแนวคิดแบบอนุรักษนิยม (ซ่ึงอยูบน
พื้นฐานของการใหเหตุผลแบบเอาสีขางเขาถูและการอางอิงลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดิ

นา”) ของพวกหัวกาวหนาจะดําเนินตอไป และทําใหการเมืองไทยขาดเสถียรภาพ
ในชวงก่ึงทศวรรษขางหนาหรอืเกินกวานัน้ สวนพรรคพลังรถถังจะตองรักษาอํานาจ
การเมืองไว เพื่อใหไดมาซ่ึงงบประมาณจํานวนมาก เพื่อนําไปซ้ืออาวุธท่ีไมมี
ประสิทธิภาพในการสงครามยุค AI (ขอใหนึกถึง drone ท่ีอิหรานใชถลมโรงกลั่น
น้ํามันของซาอุด ีอาระเบีย) การเรยีกรองเสรภีาพในการแสดงออกทางการเมืองยัง
จะเปนประเด็นใหญท่ีไมหายไปจากการเมืองไทย นักการเมืองเองตองปรับตัวและ
ถูกสังคมตรวจสอบมากขึ้น แตอาจไมมีใครใหความเช่ือถือองคกรอสิระมากนัก 

2 นอกเหนอืจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอันเปนผลมาจากโดวิด-19 

พัฒนาการดานเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางปญญาประดิษฐ (AI) จนทําใหรูปแบบ
ธุรกิจสมัยใหมเปลี่ยนแปลงและตองปรับตัวเปนอันมาก พนักงานจะถูกปรับลด
จํานวนลง ยกเวนในสาขาบรกิารการขนสงพัสด ุ(logistics) ซ่ึงเตบิโตมารองรับธุรกิจ
สั่งซ้ือของผานอนิเทอรเนต เนื่องจากการคาออนไลนดงึดูดผูบรโิภคระดับกลางลาง
ลงมา หางสรรพสนิคาขนาดใหญและหรูหรายังคงรักษาสวนแบงทางการตลาดของ
ตนไวได เพราะมุงดึงดูดคนมีรายไดระดับบน และคนไทยมีวัฒนธรรมการใชจาย

อยางฟุยเฟอย อีกท้ังยังเปนศูนยรวมทางสังคม สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จะ
ทําใหไทยเปนเพยีงฐานการผลติ หาไดเปนผูสรางนวัตกรรมไม ซํ้าจะเปนเบ้ียลางแก
จีน เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุน และประเทศนายทุน โดยการสงผานเท็คโนโลยีช้ันสูงไม
เกิดขึ้นอยางท่ีคาดหวัง ภาคธุรกิจเกษตรกรรมยังคงลุมๆ ดอนๆ ในขณะท่ีภาค
บรกิารและการทองเท่ียวจะหมดชวงฟูฟาลง อันเปนผลมาจากโรคระบาดโควิด-19 
และจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม และการละเลยมรดกวัฒนธรรม 

ตลอดจนความเช่ือม่ันในเรื่องความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ยกเวนเสียแตจะมี
การเปดประเทศใหนักทองเท่ียวเขามาไดใหม ในอนาคตอันใกล โครงสรางพื้นฐาน 
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เชน รถไฟความเร็วสูงจะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของสายการบินราคา
ถูก ซ่ึงเปนการซํ้าเติมความสูญเสียจากสถานการณโรคระบาดโดวิด-19 แต
โครงการเหลานี้มักแฝงดวยคอรัปชันและประโยชนแอบแฝง ไมเคยโปรงใส เชน 
การสรางเทอรมินัลใหมของสนามบินสุวรรณภูมิ และอื่นๆ ท่ีจะตามมาในอนาคต  

เรื่องการบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐบาล DNA ทางวัฒนธรรมเรื่องการโกง

และมุสาวาทยังคงทํางานอยูในองคาพยพของเกือบทุกองคกร ไมตองดูอื่นดูไกลไป
กวาการแกไขปญหาการบินไทย ซ่ึงทําอะไรไมไดมากไปกวาการทอดปาทองโกขาย 
และตะแบงเบ่ียงบายปญหาคอรัปช่ันท่ียังแกไมตก ในแงปรัชญา เราไมมีทางอธบิาย
ปรากฏการณนี้เปนอื่นไดนอกจากขอสรุปวา พัฒนาการของวัตถุนิยมไดกระตุน
ตอมกิเลศของคนไทยรุนใหมใหทํางานอยางไดผล สังคมไทยไดตกเปนเหยื่อของทุน
นยิมมากขึ้นเปนลําดับ จากการเริ่มเขาสูการเปนสังคมไรเงินตรา ในไมชาธนาคาร

จะหายไปกลายเปนเรื่องเลาในอดีต ในเม่ือผูคนสามารถทําธุรกรรมการเงินผาน
โทรศัทพมือถือได ผลพวงของระบบเครดิตจะทําใหหนี้สวนบุคคลและหนี้ครัวเรือน
สูงขึ้น  

การเขายดึครองกลุมเทสโกโลตัสของกลุมทุนซีพเีม่ือเร็วๆ นี้ ช้ีชัดวา ระบบคา
ปลีกสมัยใหม (modern trade) จะไปกระจุกอยูกับตระกูลใหญไมก่ีตระกูล เทาท่ี
ผานมาธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลางยังเติบโตต่ํากวาความคาดหมาย แตเช่ือวา
คนรุนใหมท่ีมีความคิดอสิระจะหันมาสูชองทางนี้มากขึ้น  

เม่ือกลาวถึงพาณิชยกิจแลวก็ควรตองกลาวถึงเศรษฐกิจการเกษตรดวย 
ตลอดหกปท่ีผานมา รัฐบาลคสช. แกปญหาราคาผลผลติดานการเกษตรโดยเฉพาะ
ขาว ยางพารา และปารมน้ํามันไมสําเร็จ สวนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา แตอีก

สวนหนึ่งมาจากความจรงิท่ีวา ตนทุนการผลิตของไทยโดยเฉพาะขาวสูงกวาคูแขง
ในตลาดโลก เชน เม่ือเทียบกับเวียดนามและอินเดีย ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสทิธภิาพในการแกปญหาความยากจน แตปญหาเรื่องความยากจนของชาวนา



 147 

จะยังคงอยูตอไป เพราะคนไทยรูปญหาทุกประการ แตไมเคยคิดแกปญหาอยาง
จรงิจังและตอเนื่อง  

3 พัฒนาการดานการศึกษาและภูมิปญญาไทย เรื่องนี้เปนเรื่องใหญตอง
อภิปรายกันยาว แตกลาวอยางสรุปคือ ความรอบรูทรงภูมิ การคิดท่ีอยูใน
ตรรกวิสัยและเปนวิทยาศาสตร อีกท้ังการยึดถึอคุณธรรมและจรรยาบรรณอันด ี

เปนเครื่องบงบอกความสําเร็จของระบบการศึกษา นโยบายการศึกษาของชาติมห
ลายทศวรรษท่ีผานมา แสดงใหเห็นความลมเหลวของการศึกษาไทย ตั้งแต
ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา และเปนผลมาจากนักวิชาการศึกษาท่ีไปดมทฤษฎี
ตะวันตกมาโดยไมเขาใจธรรมชาติของสังคมไทย ผมเคยกลาวไวในหลายโอกาสวา 
ถาเราจะยุบเลกิการสอนครุศาสตรและศกึษาศาสตรในระดับปรญิญาตรี พรอมกับ
ยุบราชบัณฑิตยสภา สมศ. ศทศ. อะไรท้ังหลายนี้ไป ประเทศไทยก็ไมเสยีหายอะไร  

การศกึษาของชาติไมใชแยเพราะแกไมตรงจุดอยางเดียว แตหลักสูตรยังถูก
บงการมาจากเบ้ืองสูง แมแตในสถาบันอุดมศึกษาก็ถูกแทรกแซงเพื่อการครอบงํา

ทางวัฒนธรรม ซ่ึงสวนทางกับกระแสเสรีนิยมของนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม นัก
การศกึษาไมเขาในปรัชญาการศึกษาดีพอท่ีจะคิดนอกกรอบ ในขณะท่ีรัฐบาลบอก
วาตองสอนใหนักเรียนนักศึกษาคิดนอกกรอบ ตอนเขาจัดแบงกระทรวงใหมกัน 
ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระ บอกวาช่ือกระทรวงอุดมศึกษามันยาวแบบไร
รสนิยม และ acronym ในภาษาอังกฤษเปน MHESI ซ่ึงเขาใหอานวา เมซ่ี หากวา
อานอยางสันสกฤตก็คือ มเหสี ผมนั้นสายตาชํารุดมากพลอยไปเห็นเปน มหิงฺส 

แปลวา ควาย ตองโทษฟาดลตาใหเห็นวาเปนกระทรวงควาย เรื่องการศีกษาเปน
เรื่องใหญตองหาเวทีวพิากษอยางละเอยีดตางหาก 

  4 เรื่องสังคมไทยในอนาคตเปนเรื่องกวาง หลากหลายประเด็น บางประเด็น
เปนท่ีทราบอยูแลว เชน เรื่องการเขาสูสังคมผูสูงอายุและจํานวนประชากรไทยท่ี
คงท่ี (ผลสําเร็จของคุณมีชัย วีระไวทยะและทัศนคติของคนรุนใหมตอการครอง
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ชีวิต) แตในขณะเดียวกัน องคประกอบของประชากรไทยในทศวรรษหนาจะ
เปลี่ยนไปมาก กอนหนานี้ นักวชิาการพูดถึงเรื่องไทยกับสังคมพหุวัฒนธรรม แตใน
ทศวรรษหนาเรื่องงานวจัิยคงตองพูดถึงเรื่อง ไทยกับสังคมพหุชาติพันธุ ณ จุดนี้ผม

นกึถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีทรงกลาวถึงคุณธรรมขอหนึ่งของคน
ไทยคอื ขันติธรรม ซ่ึงผมคิดวาเขาเรื่องเขาราว อยางไรก็ตาม ขันติธรรม หรือการ
เปดใจยอมรับความแตกตางดานเช้ือชาตแิละวัฒนธรรมสําหรับในสมัยกอนอาจตาง
กับในปจจุบัน  

ในสมัยกอนการเขามาของชาวตางชาติสูสังคมสยามเปนลักษณะคอยเปน
คอยไปและสงผลกระทบนอย ในวรรณกรรมเกาเรื่อง อุปาทวาทศมาส ไดมี
ขอความบทหนึ่งกลาววา เดินไปในพระนครศรีอยุธยาไดยินศัพทสําเนียง
หลากหลายชาติ ซิมง เดอ ลา ลูแบร รายงานไวในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ วา 

พระนครศรีอยุธยามีผูคนอยูถึง 40 ชาติ (หมายถึง 40 กลุมภาษา) คนตางชาติ
เหลานัน้เขามาพํานักในสยามดวยเหตุผลตางๆ กัน แตมาเปนจํานวนนอย จึงผสม
กลมกลืนเขากับสังคมไทยได แตในปจจุบัน สถานการณเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด 
หากยกตัวอยางก็เชน คนจีนระลอกแรกในสมัยอยุธยามาจากเมืองชายฝงทะเล 
(เอหมึง ฝูเจี้ยน กวางตุง) พวกนี้เขามาเพื่อคาขายและตองการกลับไปแผนดินแม 
พอมีตกคางอยูเพียงจํานวนหนึ่ง จีนระลอกท่ีสองในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

มาจากซัวเถา สองพวกนี้มาพรอมกับความแรนแคนในแผนดินเดิม จึงเขามาสราง
ตัวจากเสื่อผนืหมอนใบ ชวยใหเศรษฐกิจสยามรุงเรือง แตจีนอพยพรุนปจจุบันเปน
กลุมท่ีประสบความสําเร็จจากบานเมืองเดิมมาแลว ตองการเขามาตักตวง
ผลประโยชนเทานั้น คําถามคือ เราควรมองคนเหลานี้อยางไร ท้ังท่ีกรุงเทพฯ 
เชียงใหม เชียงราย ระยอง พัทยา และภูเก็ต เปนอาทิ กลุมคนจีนรุนเกาท่ีซึมซับ
วัฒนธรรมไทยไปแลว โดยเฉพาะท่ียานเยาวราชมีทัศนคตทิางลบตอกลุมคนจีนใหม 
เพราะไดรับผลกระทบจากการทุมเทสนิคาราคาถูกจากจนีเขาสูไชนาทาวน 

ผมมีโอกาสไปภาคอสีานเม่ือปกอน และไดเรยีนรูวา ในหลายจังหวัดของภาค
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นี้ มีชุมชนชาวตางชาตอิยูมากแหง การเห็นเด็กลูกครึ่งหนาตาเปนฝร่ังไดกลายเปน
เรื่องปกติ แมแตในจังหวัดท่ีคาดไมถึงเชน ศรีสะเกษ เทาท่ีผานมาการประสม
ประสานชาตพัินธุไมใชเปนเรื่องเสยีหาย แตปญหาเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชน

มุสลิม ซ่ึงประสมประสานกับชุมชนอื่นไดยาก เพราะเปนสังคมปดท่ีถูกมองดวย
ความระแวง และมีคําถามวา จะเปนระเบิดเวลาในก่ึงทศวรรษหรือทศวรรษหนา
หรอืไม เรื่องนี้เปนประเด็นเปดท่ีผมคิดวาตองอภิปรายในเชิงเปรียบเทียบกับสังคม
อื่น เชน พมา ศรลีังกา จนี รัสเซีย และประเทศตะวันตกอื่นๆ 

ปญหาสังคมมีมากมายเกินกวาท่ีจะหยบิยกมากลาว แตสิง่ท่ีทําลายชาติมาก
ท่ีสุดคือ ปญหายาเสพติดซ่ึงเกินเยียวยา ปญหาเด็กแขงมอเตอรไซค การขมขืน
สตรแีละเด็ก ตลอดจนปญหาอาชญากรรม กรณีเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในชวงเวลาขางหนา เพราะผูมีมลทินเรื่องยาเสพติดยังไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตร ี

แตสวนหนึ่งเปนเพราะกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์ ผูกระทําความผิดเขาคุกวันนี้ พรุงนี้
ออกมากอคดใีหม ในอดตีกอนการปฏิรูปกฎหมายตามแนวตะวันตก สยามประเทศ
มีมาตรการปรามคือ การประจานและการลงทัณฑในท่ีสาธารณะ (สิงคโปรและ
ประเทศมุสลมิยังใชมาตรการนี้อยู) เพื่อใหผูกระทําผิดไดอายและเข็ดหลาบ ในสมัย
อยุธยามีการสักหนาประจาน ไปกระทําชําเราหญิงหรือเด็กมาก็สักรูปโยนีไวท่ี
หนาผาก ไปท่ีใดก็เปนท่ีรังเกียจของสังคม ชาวบานก็ระวังตัวได แตปจจุบันตํารวจ

จับผูรายมา ตองการไดหนาเอาผลงาน ก็เอาผูรายมาแถลงขาว เวลาสื่อเสนอขาวก็
มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนบังคับวาตองเอาเจลปายหนา ท้ังท่ีบางรายเปนความผิด
ชัดแจง ยอมรับสารภาพแลว อยางนี้เรียกวา เห็นแกสิทธิมนุษยชนของผูกระทํา
ความผิด แตไมนกึถึงสทิธมินุษยธรรมของคนตายหรอืผูถูกกระทํา  
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5 วัฒนธรรมของคนไทยในทศวรรษหนาจะเปนอยางไร วัฒนธรรมเปนเรื่องวถีิ
ชีวิต มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังเรื่องนามธรรมและรูปธรรม มาถึงปจจุบันนี้ เราตอง
ยอมรับวา โลกวัตถุนิยมไดทําใหโลกทัศนและชีวทัศน (การมองความตองการของ

ชีวิตท่ีเปนของปจเจกบุคคล) ของคนรุนใหมเปลี่ยนไป ในโลกยุคโลกาภิวัตน คน
สมัยใหมไมไดใสใจเรื่องศลีธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจารีตประเพณีมากนัก 
ตางพอใจเรยีกรองสทิธท่ีิเทาเทียมกันมากกวา และการเปนสวนหนึ่งของ “สังคมกม
หนา” โดยมีโทรศัพทมือถือหรอืกระดาน      ดจิทัิลเปนเครื่องมือ  

นาเสียดายท่ีความไรสํานึกเรื่องวัฒนธรรมอันดีงาม เกิดขึ้นกับกลุมผูมี
การศกึษาและชนช้ันกลาง พฤตกิรรมการแสดงออกทางวาจา การแตงกายและการ
อวดของแบรนดเนม เปนสวนหนึ่งของการแสดงสถานภาพทางสังคม อยางไรก็ตาม 

ผมไมคิดวาสังคมไทยจะสิ้นหวัง 

เพราะเม่ือถึงจุดอิ่มตัว จะมีคน
ไทยกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมหัน
กลับมาครุนคิดท่ีจะอนุรักษสิ่งดีๆ 
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทย เชน เรื่อง
ศลิปกรรม เปนตน เพราะคนไทย
มีคุณลักษณะพิเศษในบางเรื่องท่ี

ทําให เราแตกตางจากสังคม
ตะวันตก ยามวิบัติทางธรรมชาติ
มาเยือน วัฒนธรรมลงแขกลงขัน
ก็กลับมาทุกครั้ง เมตตาธรรมมัน
อยูใน DNA  ของเรา วัฒนธรรม
ดนตรีของไทยชวยใหเราอยูรอด 

วงดนตรีไทยไมไดถูกกํากับโดย
วาทยากร แตถูกกํากับโดยฉ่ิงและ
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ฉาบ ซ่ึงคนเลนอาจมองวาไมสําคัญ แตแทจริงยิ่งใหญ สุเทพ เทือกสุบรรณ และ
พวกเสื้อแดงจะโรมรันพันตูกันบนทองถนนอยางไร กลไกของรัฐก็ยังทํางานตอไป 
มหาวทิยาลัยไมมีอธิการบดีสักพักก็ได งานมหาวิทยาลัยก็ยังเดินตอไปดวยสปริต
ของคนตัวเล็กท่ีมีคนตฉ่ิีง (หัวหนาสํานักงาน) กํากับวงไป 

ผมขอจบดวยเรื่องนาตื่นเตน สังคมไทยมีคานยิมเปลี่ยนแปลงไป และเปนสมัย

นยิมท่ีจะเรยีกรองสทิธิ์โดยเฉพาะกลุมเพศท่ีสาม กับกลุมเพศสภาพเบ่ียงเบน แมแต
ในวงการสงฆก็พลอยเปนไปดวย ในกฎพระสงฆครั้งรัชกาลท่ี 1 มีประกาศหาม
พระภกิษุประพฤตผิิดพระวนิัย เชน เลี้ยงลูกสวาดิ์ (ปจจุบันวา เลี้ยงตอย) และหาม
แปลงเพศ (แตงกายใชจพีรสฉูีดฉาด) ในวรรณกรรมขุนชางขุนแผนก็มีกลาวถึงเรื่อง
ทํานองนี้ 

วันหนึ่งจงึพระสังฆราชเถน              ฉันเพลแลวออกไปในเฉลยีง 
สานุศษิยหมอบกลาดดาษระเบียง    เอนตนลงบนเตยีงพนักทอง 
ยกหมอนขวานองิพงิกับอก             หยบิกระจกกะหลาปาเอามาสอง 

เลอืดฝาดขึ้นหนาเปนนวลละออง     ผิวผองเปลงปลั่งกําลังด ี         

 ทานอานบาทท่ี 3 และ 4 ก็พอรูไดวา พระศรีสุนทรโวหาร (ภู) เขียนถึงพระตุด 
เพราะฉะนัน้ หลายสิง่หลายอยางก็เคยมีมาแลว 

ทานอาจารยม่ิงสรรพใหมาพูดเรื่องอนาคตประเทศไทยในยุค 4.0 แตผมยังไม
เคยหลุดจากยุค 1.0 เลย เหตุท่ีเปนดังนี้เพราะเห็นวาหากตองการเขาใจอนาคตตอง
เขาใจประวัตศิาสตรเสยีกอน สิ่งท่ีไดกลาวไปแลวอาจมีในสวนท่ีฟงเหมือนดั่งพาดพิง
ถึงบุคคล ก็ขอใหถือวาเปนบุคคลในจินตนาการเถิด การประชุมในวันนี้ทานอาจารย
ม่ิงสรรพตั้งใจใหเปนการประชุมปดเฉพาะผูเขารวม และคงไมมีการพิมพเอกสารนี้

เผยแพร หากตอไปผมนําไปพิมพเผยแพรเพื่อการถกเถียงทางวิชาการของทานผูอื่น
และมีขอผิดพลาดประการใด ผมขอนอมรับคําวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรคในทุก
กรณ ี
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อันนักเทษขันทีมี “สมบัต”ิ 
เพราะถูกตัดเวรกรรมหนุนนําสง 

มารับใชฝายในดวยกรรมกง 
คนเจาะจงดูแคลนแสนทุกขใจ 

 

 

 

ซายบน ขันทีพมา                                                            ขวาบน ขันทีจนี 
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นักเทษ-ขันทีในประวัตศิาสตรไทยสมัยอยุธยา21
 

ดร. วนิัย พงศศรเีพียร เมธวีจัิยอาวุโส สกว. 

เม่ือผูเขียนเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษานั้น มีเพื่อนอยูคนหนึ่งซ่ึงมีพฤติกรรม

แสดงวาอยากเปนผูหญงิ พวกเราเลยเรยีกเขาวา กะเทย ความรับรูวา กะเทยเปน
อยางไรก็มีอยูเพียงแคนั้น แตเดี๋ยวนี้คําวา กะเทยไมคอยพูดถึงกัน พฤติกรรม
ผิดปกตขิองชายหญงิ ถูกแทนท่ีดวยคําอื่นๆ ท้ังท่ีเปนคําไทยเฉพาะกลุม เชน แตว 
ตุด เลนเพื่อน หรือ คําอังกฤษ เชน เกย ควีน ทอม ดี้ เปนตน ท้ังนี้ก็เนื่องมาจาก
สังคมเปลี่ยนไปเปนแบบเสรนียิมมากขึ้น และทัศนะตอพฤตกิรรมขามเพศของชาย
และหญงิไดรับความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น  

ใน “พระไอยการลักษณะพยาน” กฎหมายตราสามดวง ไดกลาวถึงคนท่ีใน
กรณีปกติแลวไมควรใหเปนพยานในศาลจํานวน 33 จําพวก สองจําพวกในนั้น 
คอื “กระเทย” และ “บันเดาะ” (เขยีนตามตนฉบับ) แสดงวา กะเทยกับบัณเฑาะก 
เปนคนละพวกกัน แลวตางกันอยางไร คําสองคํานี้มีท่ีมาตางกัน 

กะเทย เปนคําท่ีไทยยืมคําเขมร “เขฺทีย” อานวา เขฺตย (ขฺเตย) มาใช 
ความหมายรองในภาษาเขมรคือ “นอกคอก นอกรีต” ดร. บรรจบ พันธุเมธา 

เขยีนคํานี้เปนภาษาไทยวา กระเทย เหมือนไทยโบราณเขียนในกฎหมายตราสาม
ดวง แตไฉนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. 2525 และ 2542 จึง
เก็บเฉพาะ กะเทย ไวก็ไมทราบ ตามพจนานุกรมดังกลาว กะเทย หมายถึง “คนท่ี
มีอวัยวะเพศท้ังชายและหญงิ, คนท่ีมีจติใจ และกิริยาตรงขามกับเพศของตนเอง; 
ผลไมท่ีเมล็ดลีบ เชน ลําไยกะเทย. (อะหม วา เทย)” ถาพิจารณาจากคํานิยาม
ของราชบัณฑิตยสถาน คําวา กะเทย หมายถึงท้ังชายและหญิงก็ได และเปนผูท่ีมี

บุคลกิภาพตรงขามกับเพศของตน 

                                                             
21

 งานเรื่องน้ีปรับปรุงจากการอธบิายคําวา “กะเทย” ในหนังสือ มาไลยพจนาดถ ของผูเขียนซึ่งเปนงาน

ศกึษานิรุกติประวัติภาษาไทย (ยังไมไดตีพมิพ) 



 154 

ตาม สารานุกรมภาษาอสีาน ไทย อังกฤษ ของปรีชา พิณทอง “กะเทย” มี
ความหมายอีกอยางหนึ่งวา “คนสองเพศ ขางขึ้นเพศชายปรากฏ พอถึงขางแรม
เพศชายหายไปเพศหญงิปรากฏ เปนอยูอยางนี้ตลอดชีวิต เรียก กะเทย คนเชนนี้

ทางพระศาสนาหามไมใหบวช ถาบวชจะเปนอันตรายตอพรหมจรรย”  

ใน “พระไอยการตําแหนงนาพลเรอืน” สวนท่ีวาดวยศักดินาเจาและฝายใน 
มีกลาวถึงคนกลุมหนึ่ง คือ “เตี้ย คอม เทย เผือก” มีศักดิ์นา 50 เปนคนรับใชใน
พระราชวังหลวง ท้ัง 4 พวกนี้เปนพวกมีความผิดปกตทิางรางกาย หาใชทางจิตใจ
หรอืพฤตกิรรมไม ในท่ีนี้ใชคําวา เทย ไมใช กระเทย ทําใหเกิดปญหาสองประการ 
ประการแรก คอื รางกายผิดปกตอิยางไร มีอวัยวะเพศของท้ังสองเพศ หรือ ไมมี

อวัยวะเพศ หรอืมีแตรูปสสาวะ  

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 James Caswell ไดทําพจนานุกรมคําไทยขึ้นเม่ือ ค.ศ. 
1846 หรอื พ.ศ. 2389 โดยท่ีมีครูสอนภาษาไทยเปนคนใหความรูแกทาน ทานได
เก็บคําวา กะเทย ไวดวยวา  

“กะเทยนั้น คือ บุทคลท่ีมีประเทษท่ีลับเปนหญิงก็ใช เปนชายก็ใชนั้น 
เรยีกวา คนกะเทย”

22
  

แตสําหรับในสมัยรัชกาลท่ี 5 แลว หมอบรัดเลใหคํานิยามไวใน อักข
ราภิธานศรับท วา “คนไมเปนเภษชาย, ไมเปนเภษหญิง, มีแตทางปศสาวะ” 
เพราะฉะนัน้ กะเทย ในความรูสกึของคนไทยสมัยกอนจึงหมายถึงพวกท่ีเกิดมามี
อวัยวะเพศผิดปกต ิไมใชพวกท่ีมีพฤตกิรรมทางเพศเบ่ียงเบน 

ปญหาประการท่ีสองคือ คําวา เทย (ไมใช กะเทย / กระเทย) มีใชอยูใน
กฎหมายตราสามดวง พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บอกวา คํานี้มา

จากไทอาหม ถาเชนนัน้คํานี้ก็ไมนามาจากภาษาเขมร กลายเปนวา คําเขมรวา เขฺ

                                                             
22

James Caswell, A Dictionary of the siamese Language, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย, 2544). หนา 56. 
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ตีย นั้นเขมรอาจรับไปจากไทย แตผูเขียนเห็นวา คําวา เทย เปนคําไท แปลวา 
“withered, stunted, atrophied” สวน เขฺตยี เปนคําเขมรแปลวา นอกรตี นอกทาง 
ตรงกับคําวา บัณเฑาะก ในลักษณะท่ีบรรยายไวในคัมภรีสารัตถสังคหะ 

คําวา กะเทย อยางท่ีคนโบราณเขาใจนั้น เก่ียวขัองกับคําวา “บัณเฑาะก” 
ซ่ึงเปนคนสองจําพวกหนึ่งใน 33 ซ่ึงถูกหามเปนพยานในศาล เพราะฉะนั้นใน
ความเขาใจจากดานนีติศาสตร ไดมีการแยก กระเทย เปนพวกหนึ่ง “บันเดาะ” 
เปนพวกหนึ่ง คํานี้มีรายละเอยีดเขยีนถึงในคัมภรี สารัตถสังคหะ ตอนวา “ปณฺฑ
กานวิภาวนกถา” (ความวาดวยบัณเฑาะก) คําวา บัณเฑาะก มาจากภาษา
สันสกฤตวา ปณฺฑ (paṇḍa) หรือ ปณฺฑก (paṇḍaka) เปนคํานามแปลวา a 

eunuch, a weakling
23

 หรือ กะเทย, คนออนแอน) แต ปทานุกรมบาลีไทย-
อังกฤษ-สันสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทรบุรีนฤนาถให
คําอธิบายวา “บัณเฑาะก กะเทย” และวามี 5 จําพวก ซ่ึงก็ตรงกับ สารัตถ
สังคหะ แตเรยีงลําดับไมเหมือนกัน ในท่ีนี้จะยดึตาม สารัตถสังคหะ ดังนี้ 

โอปกกมิปณเฑาะก คอื ผูท่ีถูกตอน 

อาสติตปณเฑาะก คอื “บุคคลผูใดบังเกิดความกําหนัดยนิด ีมีความกระวน

กระวายขึ้นแลวแลเอาปากคาบซ่ึงนิมิตตแหงบุรุษท้ังหลายอื่น ดูดกินซ่ึงอสุจิจึง
ระงับดับความกระวนกระวาย” 

อุสุยยปณเฑาะก คือ “บุคคลผูใดแล เห็นซ่ึงการอัชฌาจารแหงบุคคล
ท้ังหลายอื่นแลว บังเกิดมีความริษยาขึ้นมา ความกระวนกระวายของคนนั้น ก็
พลอยระงับดับลงในกาลเม่ือแลเห็นนัน้“ สรุปงายๆ คือ “ผูท่ีชอบดูการทํา (กรรม
คู –เสพสังวาส) ของผูอื่น 

นปุสกปณเฑาะก คอื “บุคคลผูใดหาอติถีภาวรูปบมิได หาบุรุษภาวรูปบมิได 
ในปฏิสนธกิาล บังเกิดมิไดเปนหญงิเปนชาย เพศหญิงชายนั้นหาปรากฎไม” หรือ 
                                                             
23

 ดู พจนานุกรมของ Sir Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 580 
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“ผูไมมีเพศแตกําเนดิ” 

อุภโตพยัญชนกปณเฑาะก คอื มีสองเพศ “จะเปนหญงิก็ได จะเปนชายก็ได 
มีดวยกันท้ังสองเพศ” จะทําการรักกับชาย ปุรสินมิิตตเพศชายก็หายไป จะทําการ

รักกับหญงิ อติถีนมิิตตเพศก็หายไป 

อยางไรก็ตาม ความเห็นในเรื่องจําพวกบัณเฑาะกในคัมภีร สมันตปาสาทิ
กา แตกตางไปจาก สารัตถสังคหะ เล็กนอย จําพวกท่ี 5 ขางตน ถูกแทนท่ีดวย 
ปกขปณเฑาะก คอื ผูท่ีเปนบัณเฑาะกเฉพาะปกข เม่ือถึงขางขึ้นเปนเพศชาย เม่ือ
ถึงขางแรมเปนเพศหญงิ 

เรื่องท่ีวา ไมใหกะเทยและบัณเฑาะกเปนพยานในศาลนั้น มาจากคติความ

เช่ือวา คนท่ีจะเปนพยานไดตองไมใชคนบาป แตในทางพุทธศาสนาดังเชนท่ีกลาว
ไวใน ไตรภูมพิระรวง คนท่ีเกิดเปนกะเทยเนื่องจากผลกรรมท่ีทําไวในชาติกอนๆ 
คือ เปนชายท่ีผิดเมียผูอื่น หลังจากไปตกนรกปนตนงิ้วแลว ยังตองไปเกิดเปน
กะเทยอีก 1000 ชาติ จึงจะพนกรรม ดังนั้นจึงถือวา เปนผูไมบริสุทธิ์และควร
เช่ือถือ 

ความคิดเก่ียวกับเรื่องกระเทยและบัณเฑาะกนัน้ในแตละสังคมมองแตกตาง

กันไป คัมภีรสารัตถสังคหะ เปนประสบการณของสังคมอินเดียโบราณและถูก
ถายทอดเขามาสูคัมภีรฝายพุทธศาสนาเพื่อใชเปนแนวทางใหการรับคนท่ีจะ
บรรพชาหรืออุปสมบทในพุทธศาสนาบนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา บัณเฑาะกเปน
พวกทําบาปมาแตชาตกิอนๆ และถาใหบวชอาจทําใหเกิดความประพฤติผิดเมถุน 
อยางไรก็ตาม “พระไอยการลักษณะ ภญาน” ซ่ึงสะทอนแนวความคิดของคน
สยาม ไดมีการแยกวา กระเทย คอืพวกท่ีผิดปกตมิาแตกําเนิด แตพวกบัณเฑาะก

เปนพวกท่ีถูกทําหรือสมัครใจทําใหผิดปกติ หรือถูกตอน พวกหลังนี้คือพวกนัก
เทษ-ขันทีท่ีเปนประเด็นเสวนา 

การมีขันทีในสมัยโบราณเริ่มตนมานานมาก และมีจุดเริ่มตนเหมือนกัน 
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อยางเชนในจนีมีขันทีมาตัง้แตสมัยราชวงศซางเม่ือเกือบสองพันปกอนคริสตกาล 
นักประวัตศิาสตรทราบเพราะพบคําเรยีกขันทีภาษาจนีโบราณบนกระดองตะพาบ
หรอืกระดูกแกะท่ีใชในพธิเีทวทํานาย ในสมัยราชวงศโจวของจีน การจับเชลยศึก

มาตอนเกิดขึ้นเม่ือราชวงศดังกลาวยกทัพไปตีเมืองหลัวหลัง (เคยเปนเมืองท่ี
เจริญรุงเรืองทางการคาบนเสนทางสายใหม ปจจุบันถูกทรายกลบอยูแตไดรับ
การขุดสํารวจแลว) พวกเจานายของเมืองดังกลาวท่ีเปนชายถูกทําใหอับอายดวย
การถูกจับตอนแลวใหไปรับใชในราชสํานักฝายใน เทากับวาตองเจ็บชํ้าน้ําใจเปน
สองเทาเรียกวาฆาตายก็ยังดีกวา ตัวอยางการจับเชลยมาตัด “สมบัติ” ท้ิงมีมา
จนถึงสมัยปลายราชวงศหยวนและตนราชวงศหมิง ตัวอยางคือ เม่ือราชวงศหมิ

งยกทัพไปกวาดลางกบฏในยูนนาน ครอบครัวชาวมุสลิม เชน ครอบครัวของเจิ้ง
เหอก็โดนลงโทษดวย ทานเจิ้งเหอถูกจับตอนสงตัวไปท่ีราชสํานักจนีท่ีหนานจิง ได
ทํางานรับใชจนไดรับแตงตั้งเปนมหาขันทีและตอมาเปนผูบัญชาการกองเรือ
สํารวจทางทะเลของหยงเลอหวางตี้  

ยอนหลังไปในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก (ฮั่นยุคแรก) ก็มีตัวอยางของบุคคล
สําคัญท่ีมีช่ือเสียงกองโลกคือ ซือหมาเชียน ทานผูนี้เปนมหาอาลักษณท่ีซ่ือสัตย 

แตถูกพวกบัณฑิตกังฉินรวมหัวใสความทางการเมืองจนถูกลงโทษประหารชีวิต 
แตหวูตี้หวางตี้ผอนปรนใหเหลือเปนโทษตอน ทานไดรับความอับอายและถูก
เหยยีดหยายเพราะเปนขาราชการผูใหญแลวถูกลงโทษโดยไมเปนธรรม แตทานก็
กลาวอมตวาจาไววา “การท่ีจักจับมีดแลวฆาตัวตายทําไดงายนัก ขาพเจาจักทํา
ในสิ่งท่ียากกวาคอื จักเขยีนประวัตศิาสตรจีนท่ีคางไวใหสําเร็จเพื่อใหยืนยงตอไป
อกีหนึ่งพันป” ประวัตศิาสตรนพินธเรื่อง สื่อจี้ ของทาน ซ่ึงเขยีนขึ้นรวมยุคกับเฮโร

โดตัส ไดกลายเปนสัญลักษณแหงความรุงเรืองดานภูมิปญญาของจีนมาจน
ปจจุบันนี้ ในจักรวรรดิ์จีนสมัยหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยราชวงศ หมิง มี
ผูสมัครใจเปนขันทีจํานวนมาก เพราะตองการหลุดพนจากความยากจนและหวัง
ความสุขสบายจากการเขาวัง ความเขาใจผิดนี้เกิดจากการเห็นวาขันทีบางคนมี
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อิทธิพลและรํ่ารวยจากการใกลชิดเจานายและสินบนจากขาราชการผูใหญท่ี
ตองการใชขันทีเปนสื่อในการพดิทูลความดคีวามชอบ  

การสมัครใจเปนขันทีนัน้เปนความกลาหาญ เพราะในการตัดลิงคชาติออก

นั้น ผูจะเปนขันทีตองขึ้นนั่งบนเกาอี้ขาหยาง ผูเช่ียวชาญท่ีจะกระทําการมีหนาท่ี
ถามย้ําถึงสามครั้งวา “แนใจหรือ” เม่ือไดยินคําตอบวา “แนใจ” เปนครั้งท่ีสาม 
มีดจะตระหวัดฉับลงตัดอวัยวะออกท้ังหมดรวมท้ังอํณฑะ สวนท่ีตัดออกเรียกวา 
“เปา” (สมบัต)ิ เอาไปดองรักษาไว เม่ือเวลาตายญาติพี่นองตองฝงไปกับศพดวย 
เพื่อใหไปเกิดในชาติใหมอยางคนท่ีไมพรอง เคยมีคดีฟองรองกันเรื่อง “สมบัติ” 
ของขันทีหายไปหรือถูกขโมยไปแลวไปขโมยของขันทีคนอื่นตอ “สมบัติ” จึงเปน

เสมือนชีวิตของขันที การผาตัดท่ีเลามานี้ในสมัยท่ีไมมียาฆาเช้ือและหมอใช
สมุนไพรโปะรักษาแผลนั้นยอมหมายถึงการตายราวๆ 30 เปอรเซ็นต แตกระนั้น 
ขันทีก็ยังเพิ่มจํานวนมาก เชน ตนราชวงศหมิงมีขันทีประมาณ 20,000 คน แตพอ
ถึงสิ้นสุดราชวงศมีขันทีถึง 80,000 คน ขันทีไมไดมีแตเฉพาะในวังหลวง แต
เจานายผูใหญก็เลี้ยงขันทีดวย ขันทีจนีตองทนทุกขทรมาณทางใจเปนอันมากจาก
การเสียสละเพื่อครอบครัว เพราะตามความเช่ือในลัทธิขงจื่อ ผูชายตองมี

ครอบครัวและมีลูกหลานสบืสกุลเพื่อทําพธิอีุทิศสวนกุศลใหหลังจากโลกนี้ไปแลว 
มิเชนนัน้จะกลายเปนวญิญาณเรรอนและอดอยาก 

ในอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกกลาง ขันทีก็มีจุดเริ่มตนเหมือนในจีน
และพัฒนาไปในทางเดียวกัน นั่นคือ เปนพวกเชลยท่ีถูกตอนเพื่อใหรูสึกสึย
เกียรตยิศและอับอาย ในสังคมสุเมเรยีน อยีปิต เปอรเชีย โรม ตลอดลงมาถึงสมัย
จักรวรรดิ์ไบแซนทีนมีขันทีอยูทุกแหง แตขันทีมีมากในฮาเร็มของสุลตานแหง

อาณาจักรอ็อตโตมัน (ตุรฺกี) และอาณาจักรโมฆุล ขันทีในราชสํานักไบแซนทีน
และอ็อตโตมันนั้นเปนพวกคนดําจากแอฟริกา ไมใชพวกท่ีหลอเฟยวฟาย เพราะ
ราชสํานักไมเลอืกพวกท่ีมีแรงดึงดูดดานเพศเขาไปรับใชในฝายในซ่ึงเปนเจาจอม
หมอมหาม  
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เก่ียวกับเรื่องนี้ ผูเขยีนขอแทรกวา คตคิวามเช่ือและทัศนตติท่ีฝายศาสนามี
ตอเพศสภาพของขันทีนั้น มีความแตกตางกันระหวางตะวันตกและตะวันออก 
ฝายตะวันออกมองขันทีอยางเหยียดหยามและดูแคลน แตขอใหสังเกตวา ใน

คัมภรีไบเบิลมีขอความตอนหนึ่งวา  

“มีขันทีบางจําพวกเกิดมาเปนอยางนั้นจากครรภมารดา แลมีบาง
จําพวกเปนชายถูกตอนใหเปนขันที แลวก็ยังมีขันทีอีกจําพวกท่ีสมัครใจ
เปนอยางนัน้เพื่อสรวงสวรรค ถาเขาพอใจเปนเชนนัน้ก็ใหเขาเปนเถิด”

24
  

ขอความท่ียกมาแสดงวา ขันทีในสายตาของครสิตศาสนามี 2 จําพวก พวก
หนึ่งเปนขันทีเพราะธรรมชาติบันดาล พวกท่ีสองเกิดมาเปนชายแตถูกทําใหเปน

ขันที (ถูกลงโทษหรือทําราย) และจําพวกท่ี 3 พอใจอุทิศตัวเปนขันทีเพื่อพระเจา
หรือเพื่อประโยชนแหงศาสนา เชน สมัครใจตัด “สมบัติ” ตนเองท้ิงเพื่อไมเปด
โอกาสใหเกิดกามราคะและเพื่อรักษาพรหมจรรย (celebacy) ตลอดไป กับการตัด 
“สมบัติ” ท้ิงเพื่อรับใชพระเจา เชน เปนนักรองประสานเสียงในโบสถ โดยเช่ือวา
เม่ือถูกตอนแลวจะทําใหเสียงแหลมและสูงขึ้นอยางสตรี ในชวงปลายสมัยกลาง
ของยุโรป เฉพาะท่ีอติาลมีีการตอนเด็กชายจํานวนราว 7,000 คนตอป เปนตน 

เม่ือเขียนถึงเรื่องกะเทยและบัณเฑาะกแลว ก็ขอตอดวยเรื่อง ขันทีและนัก
เทษดวยเสยีพรอมกัน พวกเราเคยไดยินคําวา ขันที คุนหูโดยเฉพาะผูท่ีชอบเรื่อง
จนี แตคํานี้มิใชคําจนีซ่ึงเรยีกขันทีวา ไทกํ่า สังคมกอนสมัยใหมหลายสังคมท้ังใน
ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และประเทศสุดบูรพาทิศ (จีน เกาหลี และ
เวียดนาม ยกเวนญี่ปุน) ตางใชขันทีในราชสํานักท้ังสิ้น เขาวา หลักฐานเก่ียวกับ
การตอนคนเปนขันทีอยูท่ีเมืองลากาซในวัฒนธรรมสุเมเรยีนยอนหลังไปถึง 2000 

ปกอนคริสตกาล ในภาษาอังกฤษคําวา Eunuch ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีก
                                                             
24

 (For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some 

eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves 

eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.) 
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โบราณ eune (bed) + ekhein (to keep) แปลวา “เจาพนักงานกระลาบรรทม” มี
คนเคยถามผูเขยีนวา เมืองไทยในอดตีเคยมีขันทีหรือไม ผูเขียนยืนยันวา เคยมีมา
ตัง้แตสมัยศรอีโยธยาจนถึงสมัยเสยีกรุงศรอียุธยาในพ.ศ. 2310 เพราะในพระราช

พธิบีรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจาเอกทัศ ในขบวนแหฝายใน (พระสนมกํานัล) มี
ขันทีสองคนช่ือราขารและสังขสุรินทรเปนผูกํากับขบวนดวย ผูเขียนไดตรวจดู
พบวา อาณาจักรเพื่อนบานเราสมัยโบราณก็ลวนมีขันทีท้ังนั้นไมวา อาระกัน (ยะ
ไข) พมา อนิเดยี เวยีดนาม และชวา แมแตในภาษามอญก็มีคําเรยีกขันทีวา กมฺนุย 
(อานวา ก็อมนอย) แปลโดยศัพทวา ชายท่ีปราศจากความรูสกึทางเพศ  

ดูเหมือนวา กรมขันทีและกรมนักเทษ จะเลกิไปหลังเสยีกรุงศรอียุธยา พ.ศ. 

2310 เพราะใน โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ตอนกลาวถึงการเฉลิม
ราชมณเฑียรกลาวถึงสนมนางใน แตหาไดกลาวถึงขันทีและนักเทษไม อยางไรก็
ตาม ความทรงจําเก่ียวกับขันทียังมีอยูในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน ดังท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม ขุนชางขุนแผน ตอนพลายชุมพลปราบชาละวัน ซ่ึงมีความวา 

อานคาถาถวนคํารบรอยแปดที เพศกุมภลีก็กลับเปนมัจฉา 

ชุมพลหายกลายเปนสกุณา เท่ียวดําดนคนปลาในวารี 

คนท่ีดูพรูตื่นยนืสะพร่ัง ตําหนักแพเพยีงจะพังลงกับท่ี 

พระสนมกํานัลพวกขันที   องึม่ีแซซองรมิทองชล 

นอกจากในวรรณกรรมเรื่องดังกลาวแลว ในหนังสือจินดามณี ยัง
ยกตัวอยางในวรรณกรรมไทยเรื่องอื่นท่ีกลาวถึงนักเทษขันทีดวย ดังความวา  

 นักเทษขันทีสะพร่ัง นางทาวเจาหัวนั่ง แตงตัง้ในยาม 

 มีถ่ีถวนแกเถา  ท้ังโขลนจาคอมเคา อยูเฝาอัฒจันทร 

 สบิโขลนตามถานถ้ี กะเกณฑตระเวนหม้ี เท่ียวทังวังใน 

ฉากนี้เปนฉากการประชุมของฝายใน สมเด็จพระอัครมเหสีเปนประธานใน
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การจัดเตรยีมเรื่องความปลอดภัย ในท่ีนี้กลาววา “นักเทษขันทีสะพร่ัง” แสดงวามี
นักเทษขันทีอยูหลายคนแลรับพระราชเสาวนียเรื่องการแบงเวรยามไปปฏิบัติ นั่น
คอื ตระเวนตรวจตราท่ัวท้ัง “วังใน” (ฝายใน) 

ผูเขียนไดพยายามสอบหาวา ขันที มีท่ีมาทางนิรุกติประวัติอยางไร ตั้งแต
แปลหนังสือเรื่อง ขันทีจีน เม่ือหลายปกอน เคยคิดวา นาจะมาจากคําภาษา
อาหรับวา ขะซี (khaziiy) แตก็ยังไมสนิทนัก เม่ือสองสามสัปดาหกอน พลตร ี
หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี ขอใหพิจารณานามของ ศิขัณฑิน (นามท่ีทาน
ให) หนึ่งในตัวละครสําคัญในมหาภารตยุทธ (โปรดอานเรื่องมาณฑวยมุน ี
ขางลาง) เพราะเปนเจาหญิงท่ีพระราชบิดาใหทําตัวอยางผูชาย จึงทําใหมีกริยา

ออนแอนอยางขันที ผูเขยีนก็เห็นเขาทาด ีแตยังตดิใจอยูวา ราชสํานักไทยคงไมเอา
ช่ือของวีรสตรี (ซ่ึงตอนหลังเปลี่ยนเพศเปนชายจึงกลายเปนวีรบุรุษ) มาเปน
ตําแหนงขาราชการในพระราชวังหลวง จึงไดทําการคนควาดูใหม พบวา คําวา 
ขณฺฑ แปลวา ทําลาย ขณฺฑธารา แปลวา มีด หรือ ดาบ ศาสตราจารย 
MacDonell ผูแตง A Practical Sanskrit Dictionary ซ่ึงผูเขยีนมีอยูในขณะเขียน
เรื่องนี้ ใหความหมายของคําวา ขณฺฑ (khand ฺa) วา “incomplete, deficient, break 

or cut in pieces, destroy, cause to cease” ความหมายท่ีใหนี้พอจะทําใหลากไป
ไดวา “ไมสมบูรณ, ขาดหายไป, ทําลายหรือตัดออกเปนช้ิน” ผูเขียนเลยขอ
สันนิษฐานวา ขันที เปนการเขียนแบบไทยสะดวกสําหรับคําวา ขณฺฑี ในภาษา
สันสกฤต 

ขันทีในพมาและอาระกันทําหนาท่ีดูแลรับใชฝายในและจําทูลพระราชสาสน 
สําหรับพมาขันทียังมีมาจนสิ้นราชวงศกอนบอง (Konbaung) ทศวรรษ 1880 สวน

ในเวียดนามใชขันทีในราชสํานักมาแตโบราณตามอยางจีน และมีบทบาททาง
การเมืองอยูไมนอยจนหวางเดมินหหมาง (ตรงกับรัชกาลท่ี 3 ของสยาม) ตองจัด
ระเบียบราชการฝายในใหมใน พ.ศ. 2379  ความยุงยากมาจากการท่ีขันทีใกลชิด
หวางเดมากคือเปนผูจําทูลพระราชสาสนหรือหมายรับสั่ง เปนสื่อกลางระหวาง
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เจาเหนอืหัวกับพวกมนตร ีจงึไดรับความไววางพระทัยมาก พระสนมกํานัลมักให
สนิบนแกขันทีเพื่อโนมนาวใหโปรดปรานพระสนมองคใดองคหนึ่ง หรือเพื่อโอกาส
ไดรับใชบําเรอพระบาทย่ํายาม หวางเดมินหหมางจึงทรงลดบทบาทของขันทีลง

ไมใหมีการแตงตัง้ขันทียศสูงมากคนจนเกินไป แตเดิมนั้นขันทีเวียดนามอาจไดรับ
ยศและราชทินนามสูงมาก เอกสาร หมิงสือลู (บันทึกเรื่องจริงแหงราชวงศหมิง) 
กลาววา แมทัพใหญของเวียดนามท่ียกกองทัพเขาไปดินแดนจีนหลังเวียดนาม
ไดรับเอกราชเม่ือค.ศ. 1427 (พ.ศ. 1907) ก็เปนขุนนางขันที ในทายท่ีสุดเม่ือเขาสู
ยุคใหม เวยีดนามไดยกเลกิสถาบันขันทีในค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2357) ในสมัยหวางเด
ซุยตาน มีขอท่ีนาสังเกตวา บรรดาประเทศท่ีไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจีนตางมี

ขันที แตญี่ปุนกลับไมมีขุนนางขันทีเลย   

ถาจะพูดถึงเรื่องราวของขันทีในราชสํานักอยุธยา เราตองทําความเขาใจกัน
กอนวา ขอแรก คํารวมๆ ท่ีถูกตองควรเปน นักเทษขันที ขอสอง นักประวัติศาสตร
มีความรูเก่ียวกับนักเทษขันทีอยางเลือนลางมาก เพราะไมเคยมีกลาวไวในพระ
ราชพงศาวดารแมแตเลมเดียว ขอสาม เรื่องราวของนักเทษขันทีมีกลาวไวใน
เอกสารช้ันตนคือ กฎมณเฑียรบาล (แตเขียนอยางไทยๆ วา กฎมนเทียรบาล) 

และกลาวไวในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน (ฝายใน) เทานั้น สวนท่ีอยูใน
เอกสารตางชาติก็พบเฉพาะในจดหมายเหตุเดอ ลาลูแบรเทานั้น ซ่ึงก็ถือวาเปน
เอกสารช้ันตนท่ียนืยันวา มีนักเทษขันทีในราชสํานักอยุธยาจรงิ และขอสี่ ถาอยาก
รูเรื่องนักเทษขันทีตองเขาใจบรบิทของการจัดราชการฝายใน (บางทีเรยีก ฝายใน)  

 มีคนถามผูเขยีนอยูเสมอวา นักเทษขันทีในราชสํานักอโยธยาเปนใครมาจาก
ใหนและเปนชาวสยามหรอืไม ผูเช่ียวชาญทานหนึ่งท่ีศกึษาเรื่องราวของขันทีจีนได

กลาววา จีนใชขันทีมากและแหลงปอนขันทีมีท้ังท่ีมาจากในประเทศ โดยเฉพาะ
มณฑลหูเปย และท่ีมาจากเจารัฐบรรณาการ ในคณะทูตบรรณาการของรัฐขงจื่อ
ซ่ึงใชทําเนยีมอยางจนี เชน เวยีดนาม เกาหล ีและหลวิฉิว มักสงขันทีแกราชสํานัก
จนี เพื่อเอาพระทัยหวางตี้จนี (ท้ังๆ ท่ีพระองคอาจไมตองการ) ดูเหมือนวา เซียน 
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(สยาม) เคยสงขันทีไปถวายดวยในสมัยศรีอโยธยา ถาเปนดังนั้นจริง ขอ
สันนษิฐานวา ราชสํานักสยามอาจซ้ือขันทีจากอนิเดยีหรอืตะวันออกกลางไปสงให
เหมือนอยางสินคาอื่นๆ ชาวสยามนับถือศาสนาพุทธและเช่ือในเรื่องคําสอน

เก่ียวกับบาปกรรมเพราะฉะนัน้คงไมยอมตัด “สมบัต”ิ ท้ิงเพื่อไปอยูในเพศสภาพท่ี
เปนท่ีดูแคลน ในขณะเดียวกัน จีนมีพระไอยการหามคนจีนออกนอกแผนดินจีน 
จึงไมควรทึกทักวา ขันทีมาจากจีน เพราะคําเรืยกนักเทษขันทีก็ไมมีเคาภาษาจีน
เลย คําเรียกขันทีและนักเทษอาจบงบอกถึงท่ีมาของขาราชสํานักกลุมนี้ ขันที 
เพี้ยนมาจากคําวา ขัณฑี จึงเช่ือมโยงกับอนุทวีปอินเดียและมะหงุน (อาณาจักร
โมฆุล) ซ่ึงรุงเรืองรวมสมัยกับอยุธยา สวนนักเทษ แปลวา “คุณตางแดน” หรือ

ชาวมัวร (ตุรกี เปอรเชีย หรอืชาวมุสลมิฝงมะละบาร) ราชสํานักอ็อตโตมันแหงตุร
กีใชนักเทษคนผิวดํา เพราะในเม่ือเอาไปใชเปนขารับใชฮาเร็ม (ฝายใน) ซ่ึงเปนสตรี
ช้ันสูงลวน ตองเลอืกพวกท่ีมีเสนหดงึดูดผูหญงิต่ําถึงแมจะถูกตัด “สมบัต”ิ ไปแลว
ก็ตาม    

กรมวังซ่ึงเปนกรมสําคัญท่ีสุดเพราะเปนหนวยงานท่ีดูแลราชภารกิจเฉพาะ
ดานตางๆ ของพระเจาแผนดิน (ซ่ึงเปนกิจของขาราชการฝายหนา) และกิจสวน

พระองคและท่ีเก่ียวเนื่องกับเรือนหลวง (มณเฑียรสถาน – Royal Household) ซ่ึง
ตองถือปฏิบัตอิยางเครงครัด กิจกรมวัง (ธรรมาธิการ) มีท้ังฝายหนาและฝายใน 
ฝายใน หมายถึง เขตหวงหามของสตรรีาชสํานัก ตัง้แตพระอัครมเหส ีพระภรรยา
เจาท้ัง 4 ลงมาถึงพระสนมกํานัลใหญนอย 

ตามคัมภีรอรรถศาสตร หรือ ราชนีติ นั้น มีการแยกสวนระหวางเขตท่ี
ประทับของกษัตรยิและเขตท่ีประทับของพระอัครมเหส ีในเขตพระราชฐานฝายใน

ของพระอัครมเหสมีีการปกครองดูแลพระชายาระดับตางๆ สมาชิกราชสกุลฝาย
หญงิ ชาวแมชาวเจา สนมกํานัล และขารับใชสตรท่ีีทําหนาท่ีฝายตางๆ  

การจัดการปกครองของฝายในนั้นแยกไปตางหาก เทาท่ีพอจับเคาไดจาก
พระไอยการตําแหนงนาพลเรอืนมีดังนี้ 
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พระอัครมเหสีฝายขวา  พระอัครมเหสีฝายซาย 

  
พระสนมเอก 

(แมทาวแมเจาท้ัง 4) 
  

อินทรสุเรนทร ศรสีุดาจันทร  อินทรเทวี ศรจีุฬาลักษณ 

ทาววรจันทร สมเด็จพระพี่เล้ียงสําเร็จราชการฝายใน 

     

วิเสศใน 

พระสนมแตง
เครอืง 

ศาลฝายใน 

นักพฤธชิรา  

นางสนองพระโอษฐ 

นางพระสนมสตรี
นางกํานัล 

พระสนมซึ่ง
พระราชทานเปน
บําเหน็จขุนนาง 

บุคลากร 

นางราชยานแหแหน 

นางใชกํานัลประจําการ 

นางทนายเรอืน 

ทาวไดกระชงิคาน
หาม 

พนักงานกลางบังคับบังชา 

1 นางโขลน นางนายประตู 

2 นางเตี้ย นางคอม นางเทย 
นางเผือก 

3 หญงิหาบน้ํา หามวอ ตนีคลัง 

ทาวทรงกันดาร ทาวศรสัีจจา 

ดูแลคลังฝายใน คือ คลังเงนิ คลังทอง 
พรรณผา พรรณแพร เครื่องทองขาว

เหลอืง 

สั่งการโขลนทวารบานไพชยนค สั่ง
ราชการหลวงแมเจา  จาโขลน 4 นาง

ชาวพระคลัง       นางเสมยีร นางเถาแก 

 ทาวอนิทสุรยิา  

1 วิเสศกลาง  

เทพรักษา 

ทองพยศ [หยอด?] ของหวาน 

ทองกบีมา[ของคาว?] 

2 วิเสศนอก 

ยอดมณเฑียร 

อินทกัลยา[ของหวาน] 

มังศร[ีของคาว] 

การท่ีมีสตรีตองหามมากมายหลายพันคนในพระราชฐานช้ันใน ทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องความปลอดภัยของสตรีฝายในสวนหนึ่ง และการประพฤติผิดทาง
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เพศสวนหนึ่ง จําเปนตองมีผูจับตาดูแลหรือผูรับใชซ่ึงเปนสตรีเชนกัน การ “เลน
เพื่อน” ในระหวางสตรช้ัีนสูงท่ีอาจเกิดขึ้นโดยเหตุผลใดก็ตามมีบทลงโทษประจาน
หนักเบาตามท่ีกําหนดไวในกฎมณเฑียรบาล (ใหผูผิดทัดดอกชบาแดงตระเวณบก

ตระเวณน้ํา 7 วัน ลดฐานะเปนตะพุนหรือพนักงานน้ํารอน และขายใหโรงละคร
หญิงโสภิณี) ดังนั้น จึงแกปญหานี้โดยคัดเลือกสตรีท่ีมีลักษณะตานอารมณทาง
เพศมาเปนพนักงานรับใชของฝายใน กลุมนี้ไดแก “เตี้ย คอม เทย เผือก” อีกกลุม
หนึ่งคอื จาโขลน สตรท่ีีมีลักษณะคอนไปทางชาย ซ่ึงมาทําหนาท่ีเปนนายประตูวัง
ช้ันในอยูใตบังคับบัญชาของทาวศรสีัจจา   

การท่ีพระเจากรุงสยามประทับในพระราชฐานช้ันในซ่ึงเปนเขตหวงหาม

สําหรับบุรุษ แตมีบางโอกาสท่ีทรงตองสั่งราชการจากสถานท่ีนั้น จึงจําเปนตองมี
ผูสื่อสารระหวางพระองคกับขาราชการ ผูเปนสื่อกลางการสั่งราชการนี้จักเปน
ชายไมได จักเปนนางสนมกํานับก็ไมไดเชนกัน จึงเปดชองวางแกการใชนักเทษ
ขันที ฝายหนึ่งเรยีกวา นักเทษ (นักเทศ) รับราชการฝายขวา ขันทีรับราชการฝาย
ซาย ในทําเนยีบพระไอยการลักษณะนาพลเรอืน กฎมณเทียรบาล และในเอกสาร
อื่น มีขอมูลกระเส็นกระสายเรื่องนักเทษขันที กฎมณเทียรบาล มีความกลาววา 

[1] ถาเสดจขนานหนาวังตํารวจในลง ถาเสดจในสระแกวหฤๅไทยราช
ภักดีลง ถาเสดจหนไนมกอกน้ําออกมาขุนสนมแลกันยุบาดราชเสวก 
แลมหาดเลกนักเทษลง ถาเสดจหนเรือแลประเทียบฝายในลงก็ดี 
แตนักเทษขันทแีลทนายเรอืลง (อักขรวธิตีนฉบับ) 

 ขอความใน [1] กําหนดหนาท่ีนักเทษขันทีอยู ในกลุมผูอารักขาความ
ปลอดภัยและรับใชเจานายฝายในขณะเม่ือพระเจาอยูหัวเสด็จหนเรอื (ทางน้ํา) 

[2] อนึ่ง พระราชกุมารพระราชบุตรี นักเทษขันที จาในเรือนคอมเตี้ย 
ออกไปนอกขนอนนอกดานผิดอายการ (อักขรวธิตีนฉบับ) 

บทบัญญัติในวังหลวง ถือวานักเทษขันทีเปนขาราชการฝายใน จะออกไป
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เขตนอกเมือง (พนขนอนและดาน) ไมได เหตุผลคอื การตดิตอระหวางคนรับใชใน
วังกับบุคคลภายนอกอาจเปนภัยตอพระมหากษัตรยิ 

[3] ฝายเฉนยีงนอก พระศรมีโนราช แลพระศรีอไภย ขุนราซาขาน ขุน

มโน บหลัดทัง 4 นักเทษแลขันที หม่ืนศรีเสารักษหม่ืนสรรเพช นายจา
นายกํานัลมหาดเลกเตี้ยคอม (อักขรวธิตีนฉบับ) 

ความในขอ 3 ระบุถึงกลุมขาทูลละอองฝายใน (ฝายเฉลียงดานนอก) ซ่ึง
ประกอบไปดวยนักเทษขันที หัวหนามหาดเล็กหลวง และขารับใชในวัง 

ในท่ีนี้ไดมีการระบุช่ือขาราชการฝายนักเทษขันทีคือ (1) พระศรีมโนราช 
หรอื ออกพระศรมีโนราชภักดศีรีปลัยวัลย ตําแหนงตามพระไอยการตําแหนงนา

พลเรือน (ฝายใน) คือ เจากรมขันที ศักดินา 1000, (2) พระศรีอไภย หรือ ออก
พระศรอีภัย[ราชภักดศีรปีลัยวัลย] ตําแหนงตามพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน 
(ฝายใน) คือ เจากรมนักเทษ ศักดินา 1000 (3) ขุนราซาขาน ซ่ึงในทําเนียบพระ
ไอยการตําแหนงนาพลเรือน กรมวัง เขียนเปน [ออก]หลวงราชาชานภักดี” (ซ่ึง
นาจะผิด ชาน ควรเปน ขาน) ศักดนิา 500 [ปลัดกรม]นักเทษ และ (4) ขุนมโน ซ่ึง
ในทําเนยีบพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนตรงกับ “[ออก]หลวงศรีมโนราชภักดี

ศรีเทพรักษาองค[รักษ] [ปลัดกรม]ขันที” ศักดินา 600 นามของทานหลังนี้นาจะ
คัดลอกมาผิด และการอานแบงวรรคตอนในฉบับพมิพก็แยกคําผิด เพราะราชทิน
นามของทานนาจะคูกันและสอดคลองกับอีกทานหนึ่งคือ “[ออก]หลวงเทพ
ชํานาญภักดศีรเีทพรักษาองครักษ [นักเทษ]” ถาจะจําลองราชทินนามใหถูกตอง
นาจะเปนดังนี้ 

 

ออกหลวง เทพชํานาญภักดี ศรเีทพรักษา องครักษขันที 

ออกหลวง ศรมีโนราชภักดี ศรเีทพรักษา องครักษขันที 
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โครงสรางกรมขันทแีละกรมนักเทษ 

ซาย (กรมขันท)ี ตําแหนง ขวา (กรมนักเทษ) 

ออกพระศรมีโนราชภักด ี       

ศรปีลัยวัลย ศักดนิา 1000 

เจากรม ออกพระศรอีภัย[ราชภักด ี

ศรปีลัยวัลย] ศักดนิา 1000 

“[ออก]หลวงศรมีโนราชภักด ี

ศรเีทพรักษา องค[รักษ] 
ขันที”  

ศักดนิา 600 

ปลัดกรม [ออก]หลวงเทพชํานาญภักด ี 

ศรเีทพรักษา องครักษ [นัก
เทษ]” 

ศักดนิา 600 

[ออก]หลวงสังขสุรนิทร[ภักด]ี 

ศักดนิา 500 เปาสังข 

ปลัดพธิ ี [ออก]หลวงราชาขานภักด”ี  

ศักดนิา 500 ตกีรับ 

จานุชิต ปลัดมรดก จาพพิทิ 

นักเทษขันทีนาจะมีมากกวาท่ีปรากฏในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน 

ขอมูลขาดหายไปเนื่องจากในสมัยรัชกาลท่ี 1 ไดยกเลิกประเพณีใชนักเทษขันทีใน
พระราชวังหลวงแลว ดังนัน้ ผูชําระกฎหมายจงึไมไดเอาใจใสหรอืเห็นความสําคัญ 
ในสมัยอยุธยาตอนปลายพบช่ือของขันทีราขารและสังขสุรนิทรในกระบวนแหบรม
ราชาภเิสกสมเด็จพระเจาเอกทัศ ช่ือแรก “ราขาร” นัน้จดผิดจาก “ราชาขาน” ซ่ึง
เปนนามท่ีทําใหรําลึกถึงวัฒนธรรมขันทีในราชสํานักของสุลตานในเปอรเชียและ
ตุรกี สวนราชทินนามสังขสุรินทรทําใหนึกถึงหนาท่ีเปาสังขในราชสํานักคูกับนัก

เทษท่ีทําหนาท่ีตกีรับ 

พระไอยการตําแหนงนาพลเรอืนยังกลาวถึงช่ือปลัดมรดกกรมขันทีสองทาน
คอื ปลัดจานุชิตคูกับปลัดพพิทิ (สรอยราชทินนามเต็มหายไป) เปนท่ีนาสังเกตวา 
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนเก็บรักษาทําเนียบกรมขันทีไว แตไมมีทําเนียบ
เจากรมนักเทษเลย เนื่องจากเราทราบวา ออกพระศรอีภัยฯ ในกฎมณเทียรบาลมี
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ยศและฐานะเทาเทียมกับออกพระศรีมโนราชฯ เพราะฉะนั้น ทานจึงนาท่ีจะเปน
เจากรมนักเทษ ซ่ึงเปนกรมฝายขวา 

 [4] พระราชกุมารสมเดจพระอรรคมเหษีเจาขวา พระราชบุตรีซาย ลูกเธอ

หลานเธอแมเจาพระสนม ออกเจากํานัลซาย นักเทศขวาขันทีซาย ……. (อักขรวิธี
ตนฉบับ)  

ความในขอ [4] เก่ียวของกับการพระราชพิธี ”ถวายบังคมสมโพธแมหยัว
พระพี”่

25
 และบอกถึงตําแหนงเขาเฝาพระเจาอยูหัวของบรรดาฝายใน ซ่ึงรวมถึง

การทําหนาท่ีของนักเทษและขันทีดวย  

[5] ถาขัดพระราชฎีกาสมเดจพระอรรคมเหษีใชพระราชฎีกา     สมเดจพระ

ชายาแลสมเดจหนอพระพุทธเจาใชพระเสาวนี สมเดจพระเจาลูกเธอกินเมืองใช
พระสาศน ผูใดขัดพระสาศนไหมทวีคูน ถาแลมีพระราชฎีกาดําเนีรมีตราขุน
จันทราทิตยนํา ถาพระราชเสาวนดีําเนรีตราขุนอนิทราทิตยนํา ถาพระราชฎีกานัก
เทศ[จํา]ถือไป พระเสาวน[ีขันที] จําถือไป (อักขรวธิตีนฉบับ) 

 เรื่องท่ีวา นักเทษขันทีทําหนาท่ีจําทูลพระราชศาสนของพระเจาแผนดินนั้น
ปรากฎอยูในทุกวัฒนธรรม ท้ังในจีนโบราณ จักรวรรดิไบแซนทีน รวมท้ังพมาและ

เวียดนามเพื่อนบานของเราดวย ในกรณีของราชสํานักไทย ความขางตนดูก็ทํา
หนาท่ีจําถือคําสั่งเชนเดียวกัน เพียงแตเปนผูนําพระราชฎีกาของสมเด็จพระอัคร
มเหส ีและพระเสาวนยีของพระชายาและสมเด็จพระหนอพุทธเจา ถาขอสันนิษฐาน

                                                             
25

 แมหยัวพระพี่ คอื แมอยูหัวพระพี่ เปนคําเรยีกวญิญาณศักด์ิสิทธิ์ของพระแมแหงแผนดิน หรือ เทวี

แหงความอุดมสมบูรณ ในระบบความเชื่อของคนในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ในแตละปจะมีการพระราช

พธิซีึ่งพระมหากษัตรยิตองไปสังวาสในเชงิพธิกีรรมกับวญิญาณศักด์ิสิทธิ์น้ี ณ พระราชมณเทียรสถาน 

และพระภรรยาเจาทัง้หมดตองมารวมดวย พระราชพธิน้ีีอาจไดรับอทิธพิลมาจากเขมรสมัยเมืองพระนคร 

โจวตากวนบันทึกวา พระเจาอินทรวรรมันตองเสด็จไปเสพสังวาสกับนางนาคบนปราสาทนาคพันธุ 

ผูเขยีนเชื่อวาเปนคติความเชื่อแบบเดียวกัน พระราชพธิน้ีีมกีลาวอยูในกฎมณเฑยีรบาล แตในภายหลังคง

เลิกไป  



 169 

นี้เปนจรงิ หมายความวา พระมหากษัตรยิไทยสมัยโบราณไมทรงเปดโอกาสใหนัก
เทษขันทีเขายุงเก่ียวกับราชการฝายหนาเลย   

[6] งานเลี้ยงดอกไมวงมงคล สมเดจพระอรรคมเหษีเจาแตงกระแจะแปง

ดอกไม พระภรรยาเจาแตงหมาก พระราชกุมารพระราชนัดดาแมหยัวเจาเมืองแต
หมาก ลูกขุนสนองพระโอษฐแตงสํารับ พระราชกุมาร พิเศศแตงสํารับนา 10000 
นา 5000 ทาวอินทกัลยาแตงสํารับลูกขุน ทาวยศมลเฑียรแตงเขาแผง พลเสนา
แตงเลาสุรนิสุราแตง ครัน้รุงแลว 2 นาลกิา แลเสดจสรงธรงพระสุคนธ 3 นาลิกา 
ธรงพระภูษาเสดจหอพระ พระราชกุมารพระราชนัดดาฝายนอกฝายใน ถวาย
บังคมในหอพระ พระราชกุมารพระราชบุตรีสมเดจพระภรรยาทัง 4 ทูลพระบาท 

4 นาลกิา เสดจมังคลาภเิศกนักเทศตกีรับ (อักขรวธิตีนฉบับ) 

ความท่ียกมาขางบนนี้แสดงใหเห็นวา บทบาทของนักเทษและขันทีในราช
สํานักไทยมีอยูจํากัดในฐานะผูรับใชฝายในและในการพธิหีลวงเทานั้น ช่ือเรียกนัก
เทษขันที ยังบอกเปนนัยวา เปนกลุมคนท่ีมาจากภายนอก โดยเฉพาะจากอินเดีย
และจีน ราชสํานักอโยธยาเคยมีการใชนักเทษขันทีมากอนหรือไม ยังไมเคยพบ
เอกสารยนืยัน วรรณกรรมเรื่อง อุปาทวาทศมาส พระราชนิพนธในสมเด็จพระ

บรมราชาธริาชท่ี 3 (ครองราชยท่ีพระนครศรีอโยธยาขณะท่ีสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงขึ้นไปครองราชยท่ีเมืองพระพิษณุโลก ไมไดกลาวถึงนักเทษขันทีเลย 
ท้ังท่ีเรื่องหลักคอื การพระราชพธิ ี12 เดอืน  

ในสังคมจีน เวียดนามและเกาหลีฝายหนึ่ง และสังคมเปอรเชียและเตอรกี
อีกฟากหนึ่ง นักเทษขันทีมีหนาท่ีเปนพนักงานกระลาบรรทม เปนองครักษสตรี
ช้ันสูงฝายใน และจําทูลพระราชโองการจากฝายในไปยังขาราชการฝายหนา แต

ในหลายโอกาสนักเทษขันทีดวยความใกลชิดพระเจาแผนดินไดรับความไววาง
พระทัยมากจนขึ้นมามีอํานาจ หรือมีตําแหนงราชการระดับสูง แมกระท่ังเปน
ราชทูต ผูบัญชาการทัพ เจาพนักงานกรมพธิกีาร แตในราชสํานักอยุธยา พวกนัก
เทษขันทีนาจะเปนขาราชการท่ีมีไวในเชิงสัญลักษณ เพราะพราหมณรับหนาท่ีเปน
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ขาราชการกรมพธิกีรรมอยางม่ันคงอยูแลว ในขณะท่ีพระเจาแผนดนิทรงเปนพุทธ
มามกะและเปนเสมือนพระสรรเพชรพุทธเจา กลุมคนเชนนักเทษขันทีจงึถูกมองวา
เปนพวกบาปหนักและจัดอยูในประเภทกะเทย ซ่ึงแมแตจะเปนพยานในศาลยัง

มิได  

ในสมัยหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ นักเทษขันทียังมีอยูตอมา แตแทบ
ไมมีบทบาทอะไรนอกจากเปนพนักงานพิธีกรรมบางสวน เชน ตีกรับ เปาสังข 
เพราะจาโขลนไดเขามาทําหนาท่ีดูแลความประพฤติของพระสนมกํานัลแทน ใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกษฐ ซ่ึงมีพระสนมกํานัลในและพระราชโอรสพระราช
ธิดามากกวารัชกาลอื่นๆ และเกิดคดีละเมิดราชประเพณีระหวางเจาฟาธรรมธิ

เบศรและเจาฟาสังวาลย แสดงใหเห็นวานักเทษขันทีไมมีบทบาทในการดูแลพระ
สนมกํานัล นอกจากเปนพนักงานเตรียมการเสด็จและเปนองครักษเจานายสตรี
เวลาตามเสด็จดวยเรอืประเทียบเทานัน้ 
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อันเนื่องมาแตคําวา “สยาม” 
ดร. วนิัย พงศศรเีพียร เมธีวจัิยอาวุโส สกว. 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหบทนิยามคําวา สยาม 

ดังนี้ “น. ช่ือเรียกประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปนประเทศไทยเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482.” 

ความเปนมาของคําวา สยาม นี้ เปนประเด็นหนึ่งท่ีนักประวัติศาสตรและ
นักวชิาการไดหยบิยกมาอภปิรายกันเปนเวลานาน อาจกลาวไดวา ยอนหลังไปถึง
ครั้งเม่ือ ซิมง เดอ ลา ลูแบร ไดเดินทางพรอมกับอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มของ
พระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝร่ังเศส เขามายังราชสํานักสมเด็จพระนารายณมหาราช 
และบันทึกเรื่องราวของประเทศ “สยาม” ไวเม่ือ พ.ศ. 2230 ทานผูนี้ไดตั้ง
ขอสังเกตวา คนไทยไมเรยีกประเทศของตนวาสยามเลย แตชาวตางประเทศกลับ

พากันเรยีกเมืองไทยวา สยาม ไดมีผูรูท้ังชาวไทยและตางประเทศพยายามสืบคน
ท่ีมาของคํานี้ในเชิงนิรุกติประวัติหลายทาน นับตั้งแต จี.อี.เยรินี (G.E. Gerini) ซ่ึง
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระสารสาสนพลขันธ อี.เอช. พารเกอร (E.H. 
Parker), สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ยอช เซเดส (George Coedès), 
จี.เอช. ลูซ (G.H. Luce), จิตร ภูมิศักดิ์, โอ.ดับเบิลยู. โวลเทอรส (O.W. Wolters), 

ไมเคิล วิกเคอรี (Michael Vickery) โยะเนโอะ อิชี (Yoneo Ishii) เปนตน แตงาน
เขียนท่ีอาจกลาวไดวา เปนงานริเริ่มศึกษาคําวา สยาม เปนของ ลอเรนซ พาล
เมอร บริกส (Laurence Palmer Briggs) ในบทความเรื่อง “The Appearance and 
Historical Usage of the Terms Tai, Thai, Siamese and Lao” ในวารสาร The 
Journal of the American Oriental Society (ปท่ี 69 พ.ศ. 2492) 

คําวา สยาม นัน้ พจิารณาโดยรูปศัพทแลวมีท่ีมาจากคําสันสกฤตวา ศฺยาม 
ซ่ึงแปลวา มีสดีํา หรอืครามหมน หรอืสเีขยีว หรือสีออกคล้ํา และตรงกับคําบาลี
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วา สาม คนไทยชอบรูปสันสกฤต แตไมท้ิงอักษร ส ของคําบาลี จึงออกมาในรูป
เขยีนอยางท่ีใชในปจจุบัน ในการศกึษาคําวา สยาม ตองเขาใจในเบ้ืองตนวา คํานี้
ไดกลายเสยีงไปเปนอื่นในภาษาของชนเพื่อนบานและชาวตางประเทศ เชน พมา

เรียกกลุมคนไท (คนท่ีพูดภาษาตระกูลไทย) ในรัฐไทใหญวา ชาน (Shan) ซ่ึงก็
เพี้ยนเสยีงไปจากคําวา สาม (เนื่องจากพมาออกเสยีง /m/ เปนตัวสะกดไมได ตอง
ออกเสียง /n/ และเสียงพยัญชนะตนเคลื่อนไปเล็กนอย) ชาวเขมรและชาวมอญ
เรยีกคนไทยวา เซียม ซ่ึงมาจากคําท่ีเขียนในรูปของ สฺยา สยาม (อานวา ซฺย๎าม) 
และ เสยีม (syam = siam เพราะ /y/ เปนอรรธสระ) นั่นเอง ดังจะเห็นไดจากพระ
ตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาพัทลุง ซ่ึงเขยีนในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ในพากย

ไทยท่ีเขยีนไววา “คําไทย” ในภาษาเขมรเขยีนวา “คําเสยีม” คนตางชาติอื่นๆ เชน 
มลายูและจีน นาจะไดเรียกคนไทยวา เสียม ตามเขมร-มอญไปดวย เพราะตาม
หลักฐานช้ันตนทางประวัตศิาสตร คนไทยไมเคยเรยีกตนเองวา สยาม เลย  

ในเม่ือขอเท็จจรงิมีวา คําวา สยาม มิไดเกิดขึ้นในบริบทของวัฒนธรรมไทย
เอง จงึไดมีความพยายามสบืคนท่ีมาของคํานี้จากภายนอก อี.เอช. พารเกอร และ
จ.ีอี. เยรนิี ตางไดเคยเสนอวา คําวา สยาม อาจเกาแกไปถึงตนคริสตกาล เพราะ
ปรากฏวา ฮั่นซู หรอื ประวัตศิาสตรราชวงศฮั่น ฉบับหอหลวง ไดกลาวถึงกษัตริย
แหงอาณาจักรสานวา ไดสงคณะทูตไปยังราชสํานักฮั่นในระหวางพ.ศ. 640ถึง 

675 ท้ังสองทานเขาใจวา สาน ในท่ีนี้ตรงกับคําวา ชาน / สาน ท่ีพมาเรยีกไทใหญ 
และเขาใจวา อาณาจักรนี้อยูในบรเิวณตาหลี่ฝูในมณฑลยูนนานปจจุบัน จิตร ภูมิ
ศักดิ์ ก็เช่ือในทํานองเดียวกันเม่ือเขียนหนังสือเรื่อง ความเปนมาของคําสยาม 
ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของช่ือชนชาติ อยางไรก็ตาม จี.
เอช. ลูซ ในบทความเรื่อง “The Tan (97-132 A.D.) and the Ngai-lao” ซ่ึงเขียน
ขึ้นใน พ.ศ. 2467 ไดตั้งขอกังขาในเรื่องนี้  และวินัย พงศศรีเพียร ในบทความ

เรื่อง “อาณาจักรเตียนเยวและอาณาจักรสาน” ไดหักลางขอสันนิษฐานนี้โดย
สิ้นเชิง บนพื้นฐานของขอเท็จจรงิท่ีวา คําท่ีเขาใจวา อานวา สาน นัน้ แทท่ีจริงแลว
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อานวา ถาน หรือ ตาน ในสมัยราชวงศฮั่นตามพจนานุกรมสัทศาสตรจีนโบราณ
ของคารลเกรน (Karlgren) และท่ีแทจรงิ นี่เปนการกลาวถึงมหานครทานิสเมโทร
โพลสิ บรเิวณอะเล็กซานเดรยี  

คําท่ีเขียนในรูปของ สยา ปรากฏอยูกับคําวา โปฺ (โปฺ สยา) ในจารึก
เขมรโบราณลงศักราชตรงกับ พ.ศ. 1182 (ชวงรัชสมัยของพระเจาภววรมันท่ี 2) 

ยอช เซเดส ผูอานจารึกหลักนี้ไว ไมไดอภิปรายถึงความสําคัญของ สยา ในท่ีนี้ 
วาเปนช่ือชนชาตเิลย  และอาจเปนเพยีงวสิามานยนามเรยีกผูมีผิวดําคล้ํา เอเตียน 
เอมอนีเยร (Etienne Aymonier) ยอนหลังไปใน พ.ศ. 2434 ไดศึกษาจารึกจาม
พบวา มีขอความกลาวถึงการจับไดเชลยศกึ “สยาม” (ซ่ึงทานกลาววา เปนทหาร
รับจาง แตไมนาเปนไปไดสําหรับในสมัยนัน้) รวมกับเชลยศึกเขมรและอื่นๆ จารึก
นี้มีอายุในราว พ.ศ. 1593 หรือ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 นับวา เปนการพบคํา 
สยาม ท่ีใชในความหมายของชนชาตเิปนครัง้แรกอยางไมมีขอสงสัย 

หลังจากนัน้ คําวา สยาม ในรูปเขยีนวา สยา ไดปรากฏท่ีภาพจําหลักนูนต่ํา

ท่ีปราสาทนครวัดท่ีทําขึ้นในสมัยพระเจาสูรยวรมันท่ี 2 ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
17 โดยอยูในความวา “เนะ สยา กุกฺ” แมนักวชิาการจะมีความเห็นแตกตางกันไป
เก่ียวกับประเด็นท่ีวา ชาวสยามกลุมนี้เปนใคร แตไมเปนท่ีสงสัยเลยวา สยา ในท่ีนี้
เปนช่ือเรยีกชนชาตอิยางแนนอน 

นอกจากในจารึกจามและเขมรแลว คําวา สยา ยังปรากฏในจารึกของ
อาณาจักรพุกามดวย จ.ีเอช. ลูซ ไดกลาววา  

“คําวา สยา (เขียนออกเสียงสั้นและใชอนุสวาระ) ไดปรากฏเกินกวา 
20 ครั้ง ในจารึกของอาณาจักรพุกาม โดยลงศักราชเกาสุดใน ค.ศ. 
1120 [พ.ศ. 1663] ในศิลาจารึกท่ีเกาท่ีสุดของพมาหลักหนึ่ง คํานี้มัก
ปรากฏในบัญชีรายช่ือขาศาสนสถาน มีท้ังหญิงและชาย ไมคอยไดใช

ประกอบหนาช่ือเม่ือพูดถึงพวกไทใหญ (Shan) แตโดยท่ัวไปใชประกอบ
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หลังช่ือ เม่ือตองการใหหมายความเพียงวา บุคคลผูนั้นมีพรรณงาม
อยางเชน ชาวไทใหญ ชาว สยา ผูหนึ่งเปน สมฺพยงฺ ซ่ึงเปนศัพทมอญ
เกาใชเรยีกขาราชการระดับสูง ชาว สยา คนหนึ่งเปนหญิงนักฟอน คน
หนึ่งเปนผูถักทอผา คนหนึ่งก็เปนผูหมุน [โมขาว?]”    

จี.เอช. ลูซ สันนิษฐานวา ทาสสยามหรือคนไทท่ีปรากฏในจารึกของ

อาณาจักรพุกามนี้ อาจจะมาจาก คันตี อันเปนสถานท่ีท่ีกลาวถึงบอยในจารึก
พมายุคตน ซ่ึงมาจากคําภาษาไทวา คําตี้ (คําท่ี แปลวา ท่ีทองคํา) 

การปรากฏของคํา สยา หรือ สยาม ซ่ึงเปนคําเรียกช่ือชนชาติไทยนั้น 
เก่ียวของกับปรากฏการณทางประวัติศาสตร การคนควาดานมานุษยวิทยาของ
โวลฟรัม อีแบรฮารด (Wolfram Eberhard) และนักสัทศาสตรเชิงประวัติไดทําให
มองเห็นภาพของการเคลื่อนยายและขยายชุมชนจากกวางซี (กวางสี) ในจีนตอนใต
มายังรอยตอบริเวณท่ีจีนใต เวียดนาม และลาวประจบกัน ในคริสตศตวรรษท่ี 9 
หรอืกลางพุทธศตวรรษท่ี 14 จากนัน้จงึไดเคลื่อนยายเขาสูดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใตตอนบน และภาคเหนอืของดนิแดนประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน
บางกลุมไดอพยพเขาตัง้ชุมชนและบานเมืองทางเหนอืของพมาในปจจุบันและในท่ี
ราบลุมแมน้ําพรหมบุตร ณ ท่ีซ่ึงคนไทยรูจักกันในนามของชาวอาหมหรืออัสสัม 
คําวา อัสสัม มาจากคําวา สาม แตเพิ่มพยางค /a/>/as/ เขาไปขางหนาเพื่อให
สะดวกแกสัทลักษณะของคนทองถ่ิน โดยท่ัวไปขอมูลดานจารึกและการศึกษา
ดานสัทศาสตรเชิงประวัตมีิความสอดคลองกัน  

เม่ือพจิารณาคําวา สยาม ในเอกสารประวัตศิาสตรนอกจากจารกึรวมสมัย
บาง นักประวัติศาสตรพบวา เอกสารจีนสมัยราชวงศหยวนท้ัง หยวนสื่อ, 

“ประวัติศาสตรราชวงศหยวน ฉบับหอหลวง” และจดหมายเหตุเอกชนท่ีสําคัญ 
คือ หนานไหจื้อ ตางกลาวถึงประเทศ “เซียน” หนังสือ หยวนสื่อ กลาวถึง
เหตุการณใน พ.ศ. 1825 วา กุบไลขานหรือกูบิไลขาน จักรพรรดิมองโกลทรงให
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สงคณะทูตไปเกลี้ยกลอมประเทศโพนทะเลตางๆ ใหมาสวามิภักดิ์ ในบรรดา
ประเทศเหลานัน้มีประเทศ “เซียน” (อานอยางจนีกลาง) หรอื “เสยีม” (อานอยาง
สําเนยีงจนีแตจิ๋ว) รวมอยูดวย เนื่องจากสมัยท่ีราชวงศมองโกลปกครองประเทศ

จนีตรงกับสมัยสุโขทัย นักประวัติศาสตรสวนใหญจึงสันนิษฐานวา “เซียน” หรือ 
สยาม ในเอกสารจีนสมัยราชวงศหยวน หมายถึง อาณาจักรสุโขทัย อีกท้ังยังมี 
พงศาวดารเมืองเหนือ อันเปนผลงานรวบรวมตํานานและคติความเช่ือทองถ่ินท่ี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหชําระขึ้นในปลาย
รัชกาล กลาวถึงเรื่องราวของพระรวงกษัตริยสุโขทัยวา เคยเสด็จไปเมืองจีนดวย 
เรื่องนี้เปนขอเท็จจรงิท่ีพสิูจนไดยาก แตสะทอนความเช่ือท่ีสืบกันมาวา สุโขทัยมี
ความสัมพันธทางการทูตกับจนีมาแตดัง้เดมิ  

นักวชิาการตะวันตกและญี่ปุนหลายทานไดคัดคานวา เซียน มิใชสุโขทัย ใน

บรรดาทานเหลานัน้ โยเนโอะ อิฌอิิ ไดอางวา หนานไหจื้อ ระบุไวอยางชัดเจนวา 
“เซียนไดครอบครองกูตี่ [สุโขทัย]” จึงเปนไปไมไดท่ีเซียนและสุโขทัย จะเปนรัฐ
หรอือาณาจักรเดยีวกัน  นอกจากนี้ จนียังรับรูวา เซียน เปนรัฐชายฝงทะเล และ
ในกลาง พ.ศ. 1837 คณะทูตของเซียนยังมาจาก กันมูติงแหงพิฉาปูลี่ [กัมรเตง
แหงเพชรบุรี] ดวย กอนหนานี้ โอ.ดับเบิลยู. โวลเทอรสไดหยิบยกประเด็นท่ีวา
เม่ือโจวตากวนไดเขามายังเจินลา (กัมพูชา) กับคณะทูตมองโกลใน พ.ศ. 1839 

นั้น เขาบันทึกเรื่องราวของราชอาณาจักรนั้นไวอยางละเอียดลออ และกลาววา 
กัมพูชากําลังมีปญหารบพุงกับสยาม ซ่ึงอยูทางตะวันตก โวลเทอรส จึงไดให
ขอเสนอแนะวา เซียน หรอื สยาม นัน้ นาจะอยูบรเิวณภูมิภาคตะวันตกของไทยใน
ปจจุบันและอาจเปนสุพรรณบุร ี/ สุพรรณภูมิ เอกสารของโจวตากวนฉบับท่ีหลง
รอดมามีการคัดลอกบกพรองหรืออาจเพี้ยนไปจากตนฉบับเดิม เชน มีการใชคํา 
เซียนหลัว ซ่ึงเปนคําเรยีกอาณาจักรอยุธยาในภายหลังในเอกสารนี้ดวยถึง 2 แหง 

การใชคําวา เซียนในบันทึกโจวตากวนมีอยู 5 แหง ใชเรียก ชาวเซียน 3 แหง 
ประเทศเซียน 1 แหง และ สตรีเซียน 1 แหง 
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ประเด็นคัดคานขางตนมาจากการอางเอกสารทองถ่ินหยุนหยานของจีน ซ่ึง
อาจเปนผลมาจากการคัดลอกคลาดเคลื่อนหรือเขาใจผิด เม่ือพิจารณาเอกสาร
ไทยใกลรวมสมัยเองบาง พบวา ในคัมภรี ชินกาลมาลปีกรณ ของพระรัตนปญญา

รจนาเปนภาษาบาลีใน พ.ศ. 2059  ไดบันทึกขอเท็จจริงท่ีวา “สุโขทยปุเรสามเท
เส” ซ่ึงแปลวา “เมืองสุโขทัยในสามเทสะ [สยามประเทศ]” ตาม ชินกาลมาลี
ปกรณ สยามเปนช่ือดนิแดน ไมเฉพาะแตสุโขทัยเทานัน้ แตยังรวมไปถึงหริภุญชัย
และเชียงใหมดวย และคงจะหมายถึง “ดินแดนของสยาม” โดยหารวมไปถึง
บานเมืองในดนิแดนลุมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงเรยีกใหแตกตางกันไปเปนสุพรรณภูมิ
ทางตะวันตกและกัมโพช [ละโว] ทางตะวันออก และเรียกรวมๆ วา “ขอม” (คํานี้

ตรงกับคําวา “กรอม” หรอื “กลอม” ซ่ึงจี.เอช. ลูซ กลาววา เปนคําเกาคําหนึ่งท่ี
พมาโบราณเรยีกพวกมอญหรอืชาตพัินธุมอญ-เขมร 

ขอท่ีวา ในชวงป พ.ศ. 1837–39 หยวนสื่อ และ บันทึกโจวตากวน ไดกลาว
วา สยามสงทูตไปจากเพชรบุร ีและตองรบกับชาวสยามทางตะวันตกนั้น มีบริบท
ท่ีอาจอธิบายไดจากเอกสารประวัติศาสตรของเพื่อนบานไทยในสมัยหลัง 
พงศาวดารเรื่อง ราชาธิราช ของมอญไดบันทึกเรื่องราวการเขามาของมะกะโท
และการลักลอบพาพระราชธดิาของ “พระรวงเจา” ไป ขณะท่ีกษัตริยสุโขทัยทรง
ลงไปปราบแขกชวาทางใต เรื่องราวนี้ในราชาธิราชวาเกิดขึ้นกอนหรือราว พ.ศ. 

1824 ถาหากวาเหตุการณนี้เกิดขึ้นจรงิ แสดงวาพอขุนรามคําแหงไดทรงยกกําลัง
ไปปราบปรามเมืองชวา ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงตามพรลิงค (นครศรีธรรมราช) เหตุท่ี
สันนษิฐานเชนนี้เพราะคัมภรีจุลวงศของลังกาเรยีกพระเจาจันทภาณุ กษัตริยของ
ตามพรลิงคผูทรงยกทัพเรือไปรุกรานลังกาใน พ.ศ. 1790 ครั้งหนึ่ง และ พ.ศ. 
1806 อีกครั้งหนึ่งวา กษัตริยของชวากะ (ชาวชวา) ในสงครามครั้งหลังพระเจา
จันทภาณุสิ้นพระชนม เปนเหตุใหตามพรลิงคหรือนครศรีธรรมราชออนแอลง 

ตํานานเมืองนครศรีธรรมราชกลาววา  ในชวง  พ .ศ . 1817–19 เจาเมือง
นครศรธีรรมราชมาจาก “ทางตะวันตก” มีนามวา ศรไีสยณรงค ช่ือนี้ทําใหนึกถึง
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นาม “ปูไสยรณรงคสงคราม” ซ่ึงปรากฏหลังพระนาม “ปูพระยารามราช” ใน
จารึกหลักท่ี 45 ของสุโขทัยซ่ึงกลาวถึงลําดับกษัตริย คํานําหนา “ไสยรณรงค
สงคราม” เปนเพียง “ปู” มิใช “ปูพระยา” ดังนั้นจึงไมไดเปนกษัตริย แตอาจเปน

เจานายช้ันสูงท่ีไดไปปกครองเมืองนครศรธีรรมราช แตพอหลังจากนั้นอีก 7 หรือ 
8 ป นครศรธีรรมราชอาจเปนกบฏทําให “พระรวงเจา” (พอขุนรามคําแหง) ทรง
ตองยกทัพไปรบ “แขกชวา” (ชวากะ)  

ตามเอกสารจีน มาลิหยูเออ ไดรองเรียนไปยังราชสํานักมองโกลใน พ.ศ. 
1838 และราชสํานักมองโกลไดมีคําสั่งขอใหเซียนยุตกิารรบพุงท่ีมีมานานกับพวก
มาลิหยูเออ คําวา “มาลิหยูเออ” ฟงแลวเห็นวา มาจากคํา “มลายู” นั่นเอง ใน
การรับรูของโลกคาบสมุทรซ่ึงถายทอดอยูในหนังสือ เทศวรรณนา หรือ นาครกฤ
ตาคม ของมปู ประปญจะ กวีแหงราชสํานักมัชปาหิตท่ีแตงขึ้นใน พ.ศ. 1908 นั้น 

มลายูหมายถึงดินแดนสุมาตราและเกาะโดยรอบ ดังนั้น จึงนาสันนิษฐานวา เม่ือ
สุโขทัยไดเขามามีอิทธิพลท่ีนครศรีธรรมราชแลว อาจไดดําเนินนโยบายขยายและ
รักษาเขตอทิธพิลทางการเมือง ซ่ึงเคยอยูใตอํานาจของเมืองนั้น มาตั้งแตครั้งพระ
เจาจันทภาณ ุคอื ในบรเิวณคาบสมุทรมลายู นโยบายนี้เปนผลใหเกิดสงครามกับ
มลายูหรือมัชปาหิตหลายป การท่ีมีโวลเทอรสสันนิษฐานวา เซียน หมายถึง 
สุพรรณบุร ีนัน้ ดูขัดความจริง 2 ประการ ประการแรก จีนรูจักสุพรรณบุรีในช่ือ 

ซูเหมินปน เปนอยางดี และประการท่ี 2 ขอมูลในหมิงสื่อ หรือ “ประวัติศาสตร
ราชวงศหมิง ฉบับหอหลวง” ซ่ึงกลาววา เซียนแหงแลงตองพึ่งพาขาวจากหลัวหู 
(ละโวทัยปุระ) เม่ือ พ.ศ. 1892 หวางตายวน พอคาจนีซ่ึงเคยเดนิทางมาคาขายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดบันทึกวา หลัวหูไดผนวกเซียน (สยาม) เรื่องนี้มี
หลักฐานไทย แตไมชัดเจน คอื  จารกึนครชุม และ ชินกาลมาลีปกรณ การผนวก
นี้ไมไดหมายถึงยดึอาณาจักรสุโขทัยเพราะพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไทย) 

ยังทรงมีพระราชอาณาจักรปกครองอยูแตลดขนาดลงไปมาก การผนวกนี้คง
หมายถึง ผนวกดินแดนท่ีเคยขึ้นกับเซียนมากอน อยางไรก็ตาม ในการติดตอกับ
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จนี ช่ือ เซียนหลัว เพิ่งไดใชในตราตัง้ท่ีราชสํานักจนีมอบแกราชสํานักไทยใน พ.ศ. 
1920 

ประเด็นท่ีวา เซียนในเอกสารจีน หมายถึง สยามประเทศท่ีสุโขทัยเปน
ศูนยกลางหรอืไมนัน้เปนเรื่องท่ีถกเถียงกันมากตามท่ีกลาวมาขางตน แตมีขอนา
สังเกตวา พมาไดสืบทอดประเพณความเช่ือท่ีวา สุโขทัยนั้นคือเมืองหลวงของ

ประเทศสยาม เพราะพงศาวดารฉบับหอแกวของพมา ไดกลาววา เม่ือครั้งพระ
เจาบุเรงนองทรงประชุมเสนามาตยเรียกรองใหฝายพระนครศรีอโยธยาสง
ชางเผือกใหนั้น เนื่องจากสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิทรงไดชางเผือกมาใหม
ถึง 4 เชือก นาจะมีพระราชดําริถวายแกพระองคสักเชือกหนึ่ง “เพราะพระเจา
กรุงสยามในอดีต ไดเคยถวายชางเผือกแกกษัตริยเมืองมอญมาแลวนับแตสมัย
พระเจาฟาร่ัวแหงเมืองเมาะตะมะ พระเจาราชาธิราชแหงกรุงหงสาวดี และพระ

เจาตะเบ็งชะเวตี้แหงราชวงศตองอู” ความในตอนนี้อางถึงเรื่องท่ีพระรวงเจา นั่น
คอื พอขุนรามคําแหง ไดเคยพระราชทานชางเผือกแกพระเจาฟาร่ัวหรือมะกะโท 
ดังนั้น ความทรงจําท่ีวา สุโขทัยคอื เมืองหลวงของอาณาจักรสยาม จึงตรงกับใน 
ชินกาลมาลปีกรณ และ จามเทววีงศ 

ตามทําเนยีมการปกครองของไทยในสมัยอยุธยานัน้ไมไดใชนามประเทศ แต
ใชนามราชธานี คือ พระนครศรีอยุธยา เปนนามราชอาณาจักร เชน ในพระราช
สารและพระสุพรรณบัฏไปเมืองจนีใชวา “พระเจากรุงพระนครศรอียุธยา ผูใหญ” 
เสมอ เม่ือชาวตะวันตกไดเขามาติดตอกับไทย ไดเรียกราชอาณาจักรไทยวา 

“เสยีม” หรอื “สยาม” ตามจนี เขมร มอญ และมลายู เชน พวกโปรตุเกสใชคําวา 
Sião เอกสารโปรตุเกสรุนแรกมักคัดลอกกันมาวา Sornau คําวา Sornau อาจ
เพี้ยนมาจากคําอาหรับวา Shar-i-nao แปลวา “เมืองใหม” แตเอกสารอีกเรื่อง
หนึ่งกลับกลาววา Subanna เปนช่ือเดิมของสยาม โดย Subanna นาจะหมายถึง 
สุพรรณ [ภูมิ/บุร]ี  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเม่ือไทยมีความสัมพันธ
ทางการทูตใกลชิดกับฝร่ังเศส ช่ือ สยาม ไดเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางในยุโรป 
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กระนัน้คนไทยยังคงเรยีกประเทศของตนวา เมืองไทย ตลอดมา   

มีขอสังเกตวา คําสยามปรากฏอยูในเอกสารช้ันตนและวรรณกรรมเกา
ตั้งแตช้ันอยุธยาหลายเรื่อง เชน ใน ยวนพาย (ซ่ึงปจจุบันเช่ือวา แตงในรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มีขอความวา “สารสยามพากยพรอง กลกานท 
นี้ฤๅ” และ “สยามกวนยวนพาย ศักดยา” วรรณกรรมรวมสมัยอีกเรื่องหนึ่งคือ 

มหาชาติคําหลวง กลาวถึง “ยอมแสะสยามอยุทธ” แปลวา “ยอมมาสยามอัน
ชนะมิได”  ในวรรณกรรมอื่นๆ ท่ีสามารถยกมากลาวไดยังมี นันโทปนันทสูตรคํา
หลวง ซ่ึงมีขอความวา “สามภาสาย ดวยสยามภาษาแหงไทย” และ “แตสิ
ลษิฐพจนคําสยาม” ในบทพระธรรมศาสตรของประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุล
ศักราช 1166 หรอืกฎหมายตราสามดวง มีความตอนหนึ่งวา “สามเทเส ในสยาม
ประเทษนี้” และ “สามภาสาย ดวยสยามภาษา” ในพงศาวดารกรุงเกาภาษาบาลี 

ความวา “สยามทัยยราชวํส…” แปลวา “ราชวงศไทยสยาม” และ “สยามทิย
ราชปเทเส” แปลวา “ประเทศของกษัตริยไทยสยาม” วรรณกรรมเรื่อง โคบุตร 
ของกวเีอกสุนทรภู กลาวถึง “มงกุฏเกศตรภีพจบสยาม” พระนิพนธโคลงดั้นของ
สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เม่ือครั้งบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ มี
ความตอนหนี่งวา “ทวยไทยไขษยทุกขสิ้น เสียมสกล เกษตรเอย” ในท่ีนี้ เสียม
สกล ตรงกับ แผนดินสยาม แตในพระนิพนธอีกเรื่องหนึ่งคือ ลิลิตกระบวนแห มี

ความวา “แตงเพศสยามทแมงทมัด” ในท่ีนี้คําวา สยาม หมายถึง [อยาง] ชาว
สยาม   

ในเอกสารไทยท่ียกมาขางตนนัน้แสดงอยางชัดเจนวา คนไทยสมัยกอนไดใช 
สยาม เปนคําเรียกช่ือท้ังประเทศและชนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรณกรรม  
อยางไรก็ตาม การตดิตอสัมพันธทางการคากับตางชาต ิโดยเฉพาะชาติตะวันตกท่ี
มีมากขึ้นในยุคจักรวรรดนิยิมโดยท่ีชาตเิหลานัน้ท้ังหมดรูจักเมืองไทยในช่ือ สยาม 
ดูจะเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชช่ือ 
Siam หรอื สยาม เปนช่ือราชอาณาจักร ในพระราชหัตถเลขาท่ีทรงติดตอกับชาติ
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ตะวันตก พระองคทรงขึ้นตนวา “The sovereign reigning upon Siam & its 
dependency Lao &c.” และลงพระนามตอนทายวา “S.P.P.M. Mongkut Rex 
Siamensium” หรือ “พระเจากรุงสยาม” ในรัชกาลตอมา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังคงธรรมเนียมการใชคํา สยาม ในการติดตอกับ
ตางประเทศ และทรงลงพระนาม “สยามินทร” ในพระราชหัตถเลขาสั่งราชการ 
สวนในพระราชหัตถเลขาสั่งการเรื่องสวนพระองคทรงใช “จุฬาลงกรณ” แทน ใน
สมัยแรกตั้งกรมไปรษณียโทรเลขนั้น ไดพิมพคําวา Siam เปนภาษาอังกฤษ และ 
สยาม เปนภาษาไทยลงบนดวงตราไปรษณยีากร  

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคไดทรง
พยายามปลูกฝงลัทธิชาตินิยมไทย ซ่ึงเนนความรักชาติและความเปนไทย 
เพราะฉะนัน้จึงทรงใหความสําคัญแกช่ือไทย อันเปนช่ือชนชาตแิละทรงเลอืกใชคํา

วา ไทย ในพระราชนิพนธตางๆ แตทรงใชคําวา สยาม ในบทพระราชนิพนธรอย
กรอง โดยท่ี สยาม ใชเปนช่ือเรียกดินแดน สวน ไทย เปนช่ือเรียกชนชาติ เชน ใน
ความวา  

     “หากสยามยังอยูยัง้  ยนืยง 
    ไทยก็เหมือนอยูคง     ชีพดวย 

    หากสยามพินาศลง ไทยอยู ไดฤา 
    เราก็เหมือนมอดมวย  หมดสิ้นสกุลไทย 

ความคิดอยางจริงจังท่ีจะเปลี่ยนแปลงช่ือประเทศอยางเปนทางการ จาก

สยามเปนไทยในการรับรูของประชาคมนานาชาติ  เ กิดขึ้นภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเม่ือ พ.ศ. 2475 ชวง
รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนชวงเวลาแหงการสงเสริมลัทธิชาตินิยม
ไทยโดยเนนเช้ือชาตินิยมและการขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสูดินแดนท่ีมีคน
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เช้ือสายไทยอยู ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดเปลี่ยนนามประเทศจาก
สยามเปนไทย ในโอกาสนี้ดวงตราไปรษณียากรก็ไดพิมพช่ือ ไทย ในภาษาไทย 
และ Thailand ในสวนท่ีเปนภาษาอังกฤษโดยเริ่มแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483 

ตอมาใน พ.ศ. 2490 คํา “สยาม” ไดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งคูกับคําวา ไทย แตใน
ท่ีสุดคําวา ประเทศไทย (แทน เมืองไทย) ไดกลายเปนช่ือเรียกมาตรฐาน โดยใช
ควบคูกับคําภาษาอังกฤษวา Thailand จนถึงปจจุบัน  ตามความเขาใจในปจจุบัน 
คําวา “ไท” (Tai)ใชทางมานุษยวทิยาและสัทศาสตรเพื่อหมายถึง ชนเช้ือสายท่ีพูด
ภาษาตระกูลไท สวนคําวา “ไทย” ใชหมายถึง คนในดินแดนประเทศไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรไดหลอหลอมขึ้นจากวิถีชีวิต 

ความเช่ือ คานยิมและขันติธรรมของประชากรท่ีมีภูมิหลังท่ีหลากหลาย  มีขอนา
สังเกตวา การเปลี่ยนนามประเทศจากสยามเปนไทยนั้นมีนัยสําคัญในทัศนะของ
ตางชาติดวย เชน อังกฤษมองวา คําวาไทยเปนสัญลักษณของลัทธิชาตินิยมท่ี
ทะเยอทะยาน หนังสอืพมิพ The Times ซ่ึงสะทอนทัศนะของปญญาชนอังกฤษ ได
ตอตานไมใชคําวา Thailand เรียกประเทศไทยเลยจนกระท่ังถึงราวกลางพุทธ
ทศวรรษ 2500 เชนเดยีวกับการไมใชคําวา อหิราน เปนช่ือเรยีกใหมของเปอรเชีย 
เม่ือประเทศนัน้ประกาศใชนามประเทศใหมใน พ.ศ. 2478. 
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อสิระตุลาการ: ประวัตศิาสตรศาลยุติธรรม26 
กราบเรยีน  ทานเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ทานเลขาธิการสถาบันวิจัย
รพีพัฒนศักดิ์ ทานผูพิพากษาอาวุโส ทานผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม 
นักวชิาการดานกฎหมาย และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

  ในฐานะนักวิชาการอิสระท่ีไมสูจะมีใครรูจักและไมไดเปนนักกฎหมาย ผม

รูสกึไดรับเกียรตเิปนอยางสูงท่ีไดมารวมงานประชุมสัมมนาในวันนี้ เม่ือตอนไดรับ
การติดตอทาบทามใหมาขึ้นเวทีกับทานอาจารยดร. กิตติศักดิ์ ปกติ  และทาน
อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ผมรูสึกแปลกใจเปนอันมากและเขาใจวาทาน
เลขาธิการสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ไดติดตอไปผิดคน เพราะแมผมสนใจเรื่อง
กฎหมายไทยและตดิตามขาวเก่ียวกับวงการยุติธรรมอยูบาง แตไมมีความรูเรื่อง
กฎหมายเลย ดังนั้นวันนี้จึงถือวาไดมารวมงานอยางคนนอกวงการ พูดผิดถูก
อยางไรก็ตองขออภัยไวกอน 

  เม่ือไดทราบวา หัวขอของวันนี้คอืเรื่อง “อสิระตุลาการ” สิ่งแรกท่ีผานเขามา

ในความคิดของคนท่ีเปนครูสอนปรัชญาประวัตศิาสตร คอื ความเช่ือมโยงระหวาง
นักประวัติศาสตรและนักกฎหมาย กลาวคือ ผมนึกถึงอาลักษณทานหนึ่งของ
แควนฉีในยุค “เฟงเจี้ยน” หรือรบราจุลาจลของจีนราวศตวรรษท่ี 8 กอนคฤสต
กาล เขามีหนาท่ีบันทึกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น ในเวลานั้น มหาอํามาตยไดลอบสังหาร
เจาผูครองแควนแลวขึ้นครองอํานาจ อาลักษณทานนั้นไดบันทึกเหตุการณ
ดังกลาวไวตามความเปนจรงิ เจาผูปกครองแควนคนใหม สั่งใหแกขอความ เพราะ

ถาจดไวอยางนัน้ยอมถูกประณามไปช่ัวฟาดินสลาย เช้ือสายก็จะไดรับผลพวงวา 
เปนพวกอกตัญูไปดวย เม่ืออาลักษณหัวดื้อไมยอมแกไข เจาแควนท่ีเปนกบฏทุร
                                                             
26 เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา หัวขอ “อิสระตุลาการ: ประวัติศาสตรศาล
ยุติธรรม” วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 
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โทรหจนเปนใหญ สั่งใหนําตัวไปประหารชีวิต เนื่องจากในสมัยโบราณอาชีพ
อาลักษณ ตองมีความรูทางอักษรศาสตร ประเพณพีธิกีรรม และโหราศาสตร ซ่ึง
ถายทอดกันในตระกูลขุนนาง มหาอํามาตยท่ียึดอํานาจ จึงแตงตั้งนองชายของ

อาลักษณท่ีถูกประหารชีวติ ขึ้นมาทําหนาท่ีแทน และขอใหบันทึกเหตุการณท่ีสราง
ความชอบธรรมใหกับตนเอง อาลักษณคนใหมหายอมไมจึงถูกนําไปประหารชีวิต
อกี ตระกูลอาลักษณนี้ยังเหลอืนองคนสุดทายท่ีถูกสั่งเขามาทําหนาท่ีแทน แตเขาก็
ยังไมยอมบันทึกเรื่องเหตุการณท่ีเกิดขึ้น โดยไมเคารพตอความจรงิ ผลสุดทายเจา
แควนท่ีขึ้นมาสูอํานาจโดยไมชอบธรรมก็ตองยอม เพราะอาลักษณจากแควนอื่น
ตางไมยนิดมีารับใชคนช่ัว 

  เม่ือมองไปโลกตะวันตกบาง ผมมีเรื่องทํานองคลายกันมาเลาสูกันฟง โลก
ของกรกีโบราณเหมือนกับจนี คอื ตองมีอาลักษณหรอืนักจดหมายเหตุคอยบันทึก

เหตุการณสําคัญ ครัง้ท่ีอเล็กซานเดอรมหาราช ทรงทําสงครามขยายอิทธิพลอยู
นั้น ทรงเพลี่ยงพลั้งอยูครั้งหนึ่ง เมกัสธีนีส (Megasthenes) นักจดหมายเหตุ
ประสงคบันทึกเรื่องจรงิท่ีเกิดขึ้น แตพระองครูสกึวาทรงเปนมหากษัตริยท่ียิ่งใหญ 
จะเสยีพระเกียรติยศมิได จึงบังคับให Megasthenes บิดเบือนประวัติศาสตร เขา
ตองยอมทําตามเพราะมิเชนนั้นจะถูกประหารชีวิต ผมยกเรื่องนี้มากลาวเพราะ
ตองการแสดงวา โลกของตะวันออก เปนโลกของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

หรอืมีอุดมคตเิก่ียวกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณ สวนจะทําไดหรือไมไดนั้นเปน
อกีเรื่องหนึ่ง  

  ในโอกาสนี้ เม่ือตองมาสัมมนากันถึง “ความเปนอสิระของตุลาการ” ผมจึง
รูสกึวา นักประวัตศิาสตรมิไดเปนฝายเดียวท่ีมีปญหาเรื่องขาดความเปนอิสระใน
การเขยีนเรื่องราวท่ีเปนจรงิ แตท่ีสําคัญกวานัน้คอื ไมเคยคิดวาอาจมีวันใดวันหนึ่ง
ท่ีจะมีใครมารวมกลุมกันพูดถึงความเปนอิสระของตุลาการ เพราะตุลาการเปน
บุคลาธษิฐานของความเท่ียงธรรมหรอืความชอบ แตผมไมไดแปลกใจอะไรท่ีพวก
ทานจะมาอภปิรายกันถึงความเปนอสิระของตุลาการ ท้ังนี้สังเกตไดจากการใชคํา
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ท่ีไดยนิกันจนเฝอในชวงราว 10 ปท่ีผานมา เชน “สองมาตรฐาน” ซ่ึงกลุมคนท่ีใช
คําประเภทนี้เปนกลุมการเมือง และใชโดยมีนัยทางการเมือง มากกวาจะคํานึงถึง
ตัวบทกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม ในชวงเวลา 5 ปท่ีเพิ่งผานไป โดย

สวนตัวผมเองแลวเห็นวาประเทศไทยกําลังฝาวิกฤต จนถึงขั้นท่ีผมไดวางแผน
เสนอใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิยไดคิดถึงความเปนไปไดในการทําวิจัย
หัวขอเรื่องหลักวา “ฝาวกิฤตศรัทธา: รัฐนาวาไทยในฐานะรัฐท่ีลมเหลว” (Riding 
the Waves of Crises: Thailand as a Failed State) ซ่ึงประกอบไปดวย 6 อาณา
บรเิวณ คอื การเมือง การเศรษฐกิจ การศกึษา กระบวนการยุตธิรรม สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังหมดนี้หัวใจของเรื่องคือ วิกฤตศรัทธา หรือการขาดความ

เช่ือม่ันในระบบการบริหารราชการแผนดิน หนึ่งในอาณาบริเวณท่ียกมาเปน
ประเด็นคือ กระบวนการยุติธรรม โจทยก็คือ Are we being well served by the 
Thai legal system? (คนไทยไดรับสิ่งดีๆ  จากกระบวนการยุตธิรรมแลวหรอืยัง)  

  ความจรงิแลว วิกฤตศรัทธาตอกระบวนการยุติธรรม ในทัศนะของผมเปน
เรื่องของคนสวนใหญ เปนเรื่องของชาวบาน และเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอสุข
ภาวะและทุกขภาวะของคนสังคมไทย หาใชเปนเรื่องของคนเพยีงกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ซ่ึงถืออุดมการณและมีวาระทางการเมืองแอบแฝง ปรากฏการณนี้เปนเรื่องใหม
ในสังคมไทย และเกิดขึ้นเพียงเพราะนักการเมืองประเภท “มารมาห” ตองการ

ชวย “พระโพธิสัตวพลัดสวรรค” หลุดพนจากบวงกรรมท่ีกอไว คําวา “สอง
มาตรฐาน” จึงกลายเปนหนึ่งในเครื่องมือรณรงคทําลายความนาเช่ือถือของ
วงการตุลาการและกระบวนการยุตธิรรม เพื่อประโยชนของนักกวนเมืองเพยีงไมก่ี
คน ปญหาท่ีไมเคยมีมากอนจงึกลายเปนปญหาใหมท่ีเกิดจากลัทธอินารยาธปิไตย
ขึ้นมา คงไมมีรัฐบาลประเทศไหนในโลก ท่ีปลอยใหอันธพาลการเมืองเอาเลือด
และสิ่งปฏิกูลไปเทประทวงตระลาการ หรือเอาอาวุธปนเอ็ม 16 ไปยิงขมขูศาล

สถิตยุติธรรม โดยผูนํารัฐบาลประกาศอยางเปดเผยไมยอมรับกติกา และกลับ
พยักเพยดิอยูขางหลัง ประเด็นนี้ถือวาสําคัญเพราะเก่ียวกับความพยายามทําให
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เกิด “การแทงของความยุตธิรรม” (miscarriage of justice) และการขาดความนา
เคารพศรัทธาท่ีสังคมมีตอตระลาการผูพพิากษา อยางไมเคยมีมากอน เปาหมาย
ของกลุมอนารยาธปิไตยคอื การทําลายความเปนอสิระของตุลาการ ไมวาจะเปน
บุคคลหรอืกลุมบุคคลใดก็ตาม  

  ทานท่ีมาชุมนุมอยูท่ีนี้ลวนแลวแตเปนนักกฎหมาย ผมซ่ึงมาเสนอขอคิดใน

ฐานะพลเมืองคนหนึ่งจงึไมควรเอามะพราวหาวมาขายสวน คําวา “นักกฎหมาย” 
ท่ีผมกลาวถึงนี้ หมายรวมเอาบรรดาบุคคลท้ังหมด ท่ีมีหนาท่ีผดุงความยุติธรรม 
เพราะฉะนัน้ วงการตุลาการจงึหมายถึงวงการนักกฎหมาย ความจริงคําวา ตุลา
การ และธรรมนูญ ไมไดเปนศัพทท่ีใชอยูในคัมภีรมานวธรรมศาสตร หากเปน
ศัพทประดษิฐใหมในภาษาบาล ีเพื่อใหสอดคลองกับระบบกฎหมายสยามโบราณ 
คําวา ตุลาการ สรางจากศัพท ตุล (แปลวา ขื่อ) + อาการ แปลวา มีอาการดั่งขื่อ 

(หรอื ไมบรรทัด) ดังนัน้ เราจงึกลาวกันวาบานเมืองตองมีขื่อแป นั่นหมายความวา 
ทานท้ังหลายเปนขื่อท่ีไมหวั่นไหว และเท่ียงธรรมตรงไปตรงมา ดั่งไมบรรทัดท่ียืด
หดมิได แตการจักมีอาการดั่งขื่อ ทานตองมีอิสระในการตัดสินความตามขอเท็จ
ขอจรงิ 

  ผมมีความรูสึกวา คนสวนใหญมักเขาใจศัพทกฎหมายโบราณจํานวนมาก
ไมชัดเจนหรอืเขาใจคลาดเคลื่อน เชน ตระลาการ เปนตน คํานี้หลายทานวาแผลง
แปลงกายมาจาก ตุลาการ  ท้ังนี้ในทางสัทลักษณเปนไปไมได ในกฎหมายเกามัก
ใชคูกับ “สุภา” เปน “สุภาตระลาการ” คําวา “สุภา” นั้น เอกสารไทยใชเพี้ยนไป

จากคําวา “สภา” ซ่ึงมีความหมายท่ีจําเพาะเจาะจงวา “court of a king or of 
justice” หรอื ศาลสถิตยุติธรรม มีใชอยูในจารึกของพระเจาสูรยวรมันท่ี 1 ความ
จริงคําวา ตระลา ใน ตระลาการ มาจากคํามอญ คือ ตฺรลา แปลวา “เจา นาย 
ผูใหญ” เพราะฉะนั้น ตระลาการ ตามความเขาใจของผมคือ “เจาการ” ซ่ึงคน
อาลักษณรุนรัชกาลท่ี 1 เขยีนผิดเพี้ยนเปน “ขุนกาล” ทําใหมีความหมายผิดบรบิท  
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สุภาตระลาการ หมายถึง เจาความแหงศาลยุตธิรรม พวกสุภาตระลาการมีหนาท่ี
สอบสวนโจทกจําเลย จดคําใหการ ทําสํานวนความ เผชิญพยาน ชําระความ
จนถึงช้ันตอพิสุท (ไมใชตอพิสูจน) และทําใบสัจ สําหรับผูพิพากษาไทยสมัย

โบราณหมายถึง ผูทําหนาท่ีตรวจพิจารณาสํานวนและพิจารณาโทษปรับ ถาเห็น
วาคณะสุภาตระลาการสอบสวนทําสํานวนไมรัดกุมสามารถสั่งใหทําใหมได ใน
ประมวลกฎหมายจุลศักราช 1166 มีขอความในพระไอยการลักษณะตระลาการ
วา  

“86 มาตราหนึ่ง ขุนหม่ืนภูดาษเสมียรผูเปนกระลาการพิจารณา
เนื้อความ จะบาดหมายโฉนฏฎีกาตราสารถึงผูมีบันดาศักดิสูงนามิได 
ใหหมายถึงบหลัด รอง สมุหบาญชียเสมียรทนายผูตองคดีใหเอาวาแก
มูลนาย”  

  นอกจากนี้เรายังมีบุคลากรอีกกลุมหนึ่งเรียกวา ยุกรบัตร หรือผูเทนพระ
องคท่ีถูกสงไปเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายและการปกครองในหัวเมือง เชน พระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 1 สมัยกอนเสียกรุงเคยเปนยุกรบัตรเมืองราชบุรี ขาราชการ
กลุมนี้ถือน้ําพระพิพัทในพระราชวังหลวง จึงถือวาทรงไววางพระทัยมากท่ีสุด 
อยางไรก็ตาม ความหมายของศัพทกฎหมายไทยปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
จนทําใหเขาใจผิด ในการท่ีรับเชิญมาพูดในวันนี้ ผมขอใชคํา ตุลาการ วาหมายถึง

เจาพนักงานขององคกรอิสระท่ีรับผิดชอบคดีความตั้งแตขั้นตอนการรวบรวม
หลักฐาน การสอบสวน ทําสํานวนฟองหรือไมฟอง และผูพิพากษาในศาล
ท้ังหลาย   

  สังคมทุกสังคมมีแนวคิดในการอํานวยความยุติธรรมเหมือนกัน แตอาจมี
รายละเอียดในเรื่องกระบวนการยุติธรรมแตกตางกันบาง แมสังคมตางๆ มี
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน แตก็ไดอาศัยจารีตประเพณีในการชวยระงับวิวาทใน
ทํานองท่ีเราเรยีกวา “ศาลผูเถาผูแก” การท่ีคูกรณีวิวาทไปพบผูเถาผูแกก็เพราะ
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เช่ือวา ทานผูอาวุโสมีความเปนกลางและชวยใหประนีประนอมกันได หากชวย
ไมไดแลวก็ไปวัดขอใหพระภกิษุชวยไกลเกลี่ย ท่ีเช่ือพระภิกษุเพราะเห็นวาทานอยู
ในศลีธรรมและมีสมาจาร จงึเปนอสิระจากอทิธพิลของอคต ิ4 มีขอควรสังเกตวา

ยอนหลังไปกอนปฏิรูปกฎหมายเปนแบบตะวันตก พระภิกษุนาจะมีสวนชวยผอน
ปรนภาระศาล ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจรงิวา มีการคนพบกฎหมายฉบับปลีกเปน
หม่ืนสําเนาคัดลอกตามวัดตางๆ ทานคงมีไวศกึษาและใชอางองิ ในการโนมนาวให
คูกรณี เลิกคิดท่ีจะเปนคดีความในศาล ซ่ึงตองเสียทรัพยเสียเวลามาก หาก
พระคุณเจาทานแนะทางออกใหแลวยังไมยอมกัน คูกรณีท่ีเหลือเข็ญก็ตองเขาสู
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ สวนกระบวนการยุติธรรมของไทยโบราณมี
องคประกอบท่ีเช่ือมโยงกันดังนี้ 

พระราชกําหนด  
(พระราชศาสตร) 
พระราชบัญญัติ

27
 

พระราชกําหนดบทพระไอยการ
28

 
พระราชกฤษฎกีา

29
 

กฎรับสั่ง 
กฎ 

นตีปิรัชญา 
(หลักกฎหมาย) 
พระธรรมศาสตร 
พระธรรมนูญ 
พระตํารา 
อินทภาษ 
หลักไชย 

กฎหมายภาคเอกชน 
มูลคด ี18 ประการ 
บานแผนก 

   พระมหากษัตรยิ 
    กฎมนเทียรบาล 
        กระบถศกึ 
        กฎพระสงฆ 

กฎหมายปกครอง 
อาชญาหลวง 
อาชญาราษฎร 

                                                             
27

ตามศัพทหมายถึง บัญญัติของพระราชา แตในระบบกฎหมายไทยโบราณหมายถึงกฎหมายที่บรรพ

กษัตริยทรงบัญญัติไวเปนเบื้องตนในมูลคดีตางๆ และอางอิงกันมานาน จนมีสถานภาพเปนพระราช

ศาสตร  
28

คําวา พระราชกําหนด และ บทพระไอยการ ความหมายซ้ํากัน คอื กฏหมายที่พระราชาทรงตราขึ้น ยัง

ไมไดประมวลเขาไวในหมวดลักษณะกฏหมายหรอืมูลคดี  
29

คําวา กฤษฎกีา (สันส.) ตรงกับ กติกา (บาลี) ใชเรียกมาตราตางๆ ในกฎหมายกําหนดโทษและการ

ลงโทษ เชน ทําความผดิประการน้ี โทษที่สมควรไดรับเปนอยางน้ี  
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ทัณฑนตีิ 
ทัณฑกรรม 
กรมศักด ิ
(พรหมทัณฑ) 

ศาลกับกระบวนการยุตธิรรม
ตระลาการ / ผูพพิากษา 
รับฟอง 
ตัดฟอง 
ตัดพยาน 
ประวิงความ/ตงิทุเลา 
อุทธรณ 

  ไมวากระบวนการยุติธรรมของไทยจะเริ่มตนอยางเปนระบบเม่ือใดก็ตาม 
หัวใจของการปกครอง และการตัดสินความอยูท่ีองคพระมหากษัตริย เรามี
หลักฐานวากอนรับอทิธพิลฮนิดู-พุทธผูนําของกลุมชาตพัินธุไทไดทําหนาท่ีตัดสิน
ขอววิาทระหวางคูกรณท่ีี “ผิดแผกแสกวางกัน” ตามจารีตประเพณีดวยพระองค
เอง เชน จารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา พระองคทรงรับเรื่องราวรองทุกขและ 
“แลง30ความแกขา31ดวยซ่ือ” ในกรณีของอาณาจักรเชียงใหม พระยามังราย

หลวงทรงตรา “มังรายวินิจฉัย” ขึ้นโดยปรับแนวคิดและแนวปฏิบัติแบบจารีต
ประเพณีขึ้นเปนกฎหมายลายลักษณโดยไดรับอิทธิพลจากกฎหมายพมา ใน
สถานการณเชนวานี้ พระเจาแผนดนิทรงทําหนาท่ีเปนตระลาการผูพิพากษาดวย
พระองคเอง จงึมีอสิระโดยสิ้นเชิง หาใครจะมาสั่งไดไม ถึงกระนั้นก็ตาม พระเจา
แผนดนิก็ยังทรงเช่ือวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคอยจับตาดูอยู หากตัดสินความโดยไมอยู
ในแพงธรรมบานเมืองจะลมจม  

  เอกสารสําคัญฉบับหนึ่งของทางเมืองเหนือซ่ึงรวบรวมคําตัดสินคดีความ
ของเชียงใหมไวตัง้แตรัชกาลพระยามังรายหลวงถึงพระเจาติลกธรรมราชาธิราช 

(หรอืท่ีเรยีกกันผิดๆ วาพระเจาตโิลก) ซ่ึงผมใหช่ือวา “คลองตัดคําพระพุทธโฆสา
จารย” แสดงใหเห็นวา มหาราชแหงเชียงใหมไดเสด็จออก ณ โรงขวางคํา (ศาล) 
                                                             
30

แลง แปลวา ตัด ทําใหยุต ิ
31 ในภาษาไทยโบราณ คําวา ขา เปนทวิพจนหมายถึง เขาทั้งสองคนที่เปนฝายที่แตกตางกัน เชน ผูชายกับ

ผูหญงิ หรอืคูกรณโีจทกและจําเลย 
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ตัดสนิคดคีวามดวยพระองคเองจนถึงรัชกาลพระเจากือนา ในบางกรณีมีรับสั่งให
เริ่มกระบวนการไตสวนกันใหมหมด แตเม่ือบานเมืองกวางใหญ คดีความมากขึ้น 
พระเจาแผนดินออกวาความไมไดในทุกกรณี ทรงแตงตั้งคณะตระลาการและผู

พิพากษาจํานวนสามทานเปนอยางนอย ทําหนาท่ีตางพระองค ท่ีนาสังเกตคือ 
การใชคําวา “เจาไท” เรียกลูกขุนผูใหญ ถาพิจารณาวาคํานี้โดยปกติใชเรียก
พระมหากษัตริย นั่นหมายความวา เม่ือผูพิพากษานั่งบัลลังกใชอํานาจดานการ
ศาลตางพระองค และมีอิสระในการตัดสินความตามตัวบทกฎหมาย จะมีผูใด
กลาวหาวาพระเจาแผนดินมี “สองมาตรฐาน” ไมได เพราะตัดสินตามพระราช
กําหนดกฎพระไอยการเลมเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงถือวาสุภาตระลาการจึง
ปฏิบัตงิานในพระนามพระเจาแผนดนิ  

  ในสมัยโบราณ จีนและไทยมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน คนมุงหวังเขารับ

ราชการเพื่อเกียรตยิศและอํานาจ คนจนีเขารับราชการโดยผานการสอบคัดเลือก
ไปเปนขั้นๆ จนถึงระดับจอหงวนมาตั้งแตสมัยปลายราชวงศถัง สวนไทยใชการ
ฝากฝง สวนท่ีคลายกันคือ คนท่ีจะเขารับราชการตองรูกฎหมาย เพราะตอง
ออกไปปกครองราษฎร มีฐานะเปนเจาเมืองดวยเปนผูชําระความดวย เจาเมือง
หรอืเจากรม ปลัดกรมท่ีชําระความได “คาท่ีนั่ง” เปนคาตอบแทน ในวรรณกรรม
เรื่อง ขุนชางขุนแผน มีขอความท่ีกลาววา   

ครานัน้จม่ืนศรเีสาวรักษราช เรยีกพลายงามทรามสวาดมิาสั่งสอน 
จะเปนขาจอมนรนิทรปนนคร อยูนั่งนอนเปลาเปลาไมเขาการ 
พระกําหนดกฎหมายมีหลายเลม  เก็บไวเต็มตูใหญไขออกอาน 
กรมศักดหิลักชัยพระอัยการ มนเทียรบาลพระบัญญัตติัดสํานวน 
แลวใหรูสุภาษิตบัณฑิตพระรวง ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน 
ราชาศัพทรับสั่งใหบังควร             รูจงถวนถ่ีไวจงึไดการ 

  กลอนท่ียกมาขางตนแสดงภาพของการฝกหัดคนเขารับราชการไดเปนอยาง
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ดี ในสมัยกอนไมมีโรงเรียนฝกหัดราชการ (รัฐศาสตร) หรือโรงเรียนกฎหมาย 
(คณะนีติศาสตร) อยางเปนทางการ การรับราฃการเริ่มตนดวยการฝากตัว
เยาวชนใหไปรับใชขนุนางและฝกหัดงานตางๆ ในลักษณะ “เรียนรูจริง” (learning 

by doing) วชิาหนังสอืหลังอุปสมบทสําหรับคนเขารับราชการ สวนใหญเปนตํารา
กฎหมายหรอืคูมือกฎหมายเลมสําคัญ มีหนังสืออยูเลมหนึ่งไมใครมีผูใดกลาวถึง 
นั่นคอื เอกสารท่ีเรยีกวา หลักไชย ซ่ึงสมัยกอนขาราชการตองทองจํากันขึ้นใจ ถา
หากวา อินทภาษ เปนหลักการท่ีเปนนามธรรม ก็ตองถือวา  หลักไชย เปน
ภาคปฏิบัติของนีติปรัชญา ตนฉบับหลักไชยคงมีการคัดลอกกันไวหลายสําเนา 
อาจขาดตกบกพรองบาง ผมมีสําเนาฉบับท่ีเจมส โลวนําไปจากไทย ซ่ึงอาจเปน

เมืองนครศรธีรรมราช หรอืตะนาวศรีแหงใดแหงหนึ่ง ในตอนตนมีขอความสําคัญ
สําหรับเราดังนี้ 

  จักกลาวเถิงบอหรมจักกรพัด อันใดตรัดลวงลับไปย แตงไวเปนหลักไชย    
สัมหรับกรุงศรีอยุทียา  ผูไดจักแตงฟองแตงใหตองตามตํามรา  สองหกญกไปย
มา  ฃามลาตาเปนมูลความ  จัตุคัดเรองกันไปย ซอนเงีอนใวในคําถาม  อหนึงหัว
ไจยความไครยคิดใดใหมรูจน  ครยืดังสุรยีฉาย  อันเภรีดพรายไนยมลทน  สงแห

ลงขาวสากล  หลักภระสุเมนบอหวนไหวย กรหลาการพีภากสา  ตัดคดียาเกรง
ไจย  หาเอจพนฃามไปย  ใวสายยนเทาไยบัว  ตรยีเองฃามสวมเจจ  ยิวเฉียวปปด
ยาเกรงกลัว  แกเสนทังสุมหัว  ปรงดุจปลามาภาเปจ  [ระเห็จ]ไปยสุเวหา  เบือง
หลังพฎภลวงแกมกินไนย  ตราไวในยหลักไชย  สําเหรดแลวจึงถูฉลอง  กรยืลขอ
ทังศรีสถาน  จักคัดขอความพีภากษา  ความแพง[ความ]อาดยา  ทังอุทอนแลณ
คอนบาน   ขอหมีรับใหงดไว   เอาเนื้อฟองตังเปนสถาน  คํารับคําไหการ   ตัด

เปน ทอนผอนสงมา
32

   

 

                                                             
32

ตนฉบับลายมือเขียนยังไมเคยมีการตพีมิพ 
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[จักกลาวเถิงบรมจักรพรรดิ อันไดตรัสลวงลับไป แตงไวเปนหลักไชย  
สําหรับกรุงศรอียุทียา  ผูใดจักแตงฟองแตงใหตองตามตํารา  สองหกยกไป
มา  [เ]ฃามาตราเปนมูลความ  จัดคัดเรียงกันไป  ซอนเงื่อนไวในคําถาม  

อนึ่ง หัวใจความ  ใครคิดไดไมรูจน  คือดังสุรียฉาย  อันเพริดพรายใน
มณฑล  สงแถลงท่ัวสากล  หลักพระสุเมรบหวั่นไหว  กระลาการพิพากษา  
ตัดคดอียาเกรงใจ  หาเด็ดพนฃามไป  ไวสายยนเทาไยบัว  ตริเองฃามสาม
เจ็ด  เหยี่ยวเฉ่ียวเปดอยาเกรงกลัว  แกเสนท้ังสุมหัว  ปลงดุจปลามาพา
เบ็ด  [ระเห็จ]ไปสูเวหา  เบ้ืองหลังพระรวงแกมกินใน  ตราไวในหลักไชย  
สําเร็ดแลวจึงทูลฉลอง  กระบิลขอทังสี่สถาน  จักคัดขอความพิพากษา  

ความแพง[ความ]อาชญา  ท้ังอุทธรณแลนครบาล   ขอมิรับใหงดไว   เอา
เนื้อฟองตัง้เปนสถาน  คํารับคําใหการ  ตัดเปนทอนผอนสงมา]        

  ขอความสําคัญในอารัมภกถาของหลักไชย คือ “กระลาการพิพากษา ตัด
คดอียาเกรงใจ หาเด็ดขามพนไป  ไวสายยนเทาใยบัว” คําสอนเชิงอุปมาอยางนี้สั่ง
สอนวา ช่ือวากระลาการผูพิพากษาแลว ใหตัดสินคดีโดยไมเกรงใจใคร ใหตัด
ความสัมพันธท่ีมีตอกันใหขาด คงความสัมพันธนัน้ไวเหมือนใยบัว จักขาดก็ใหขาด 

แมอํานาจท่ีเขามาเบ่ียงเบนความยุตธิรรมนัน้เปนดังเหยี่ยวท่ีจะมาเฉ่ียวเปดก็อยาง
เกรงกลัว ใหปลงใจเสียวาเปนดั่งปลาจะมาพาเบ็ดไป คือปลากินเบ็ดแลวจะตาย
เรื่องท่ีสองก็คอื ความท่ีวา “บรมจักรพรรดจัิกรพรรด ิอันไดตรัสลวงลับไป แตงไว
เปนหลักไชย  สําหรับกรุงศรีอยุทียา” คนอานทึกทักเอาวา บรมจักรพรรดิในท่ีนี้
หมายถึงกษัตรยิอยุธยาพระนามเดยีวกัน แตนี่เปนความเขาใจผิดของผูคัดลอกใน
สมัยหลังท่ีเตมิแตงเรื่อง “กรุงศรอียุธยา” เขาไป ความจรงิแลว บรมจักรพรรดิใน

ท่ีนี้หมายถึง บรมจักรวัตตริาช ผูครองจักรวาล ตามความเช่ือในคัมภรีเตภูมิกถาท่ี
เลาวา เม่ือบรมจักรวัตติราชปราบสิ้นท้ังจักรวาลแลว ไดตรัสสั่งสอนกษัตริย
ท้ังหลายถึงการเปนนักการปกครองท่ีดี เปนพระมหากษัตริยผูทรงธรรมอัน
ประเสริฐ โดย “ธรรม” มีสองนัยคือ พระธรรมอันพระพุทธองคตรัสรูและ
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ประกาศแลว อยาง 1 และพระธรรมศาสตร (กฎหมาย) อกีอยาง 1  

  ธรรมชาตขิองมนุษยนัน้ เวลาตองการใหสิ่งท่ีไดรับถายทอดกันมาศักดิ์สิทธิ์
และฟงดูขลังมักยกใหเปนของเทพ บุคคลในตํานาน หรือบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร เชน กฎหมายเกาของเราซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธท้ังสุโขทัย อยุธยาและเชียงใหม ไดอางความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎหมายโดยผูกโยงกับบุคคลดังนี้ 

 ตัวบทกฎหมาย (legal texts) ผูตั้ง/วางหลักการ (founder) 

เชยีงใหม มังรายวินจิฉัย พระยามังรายหลวง 
 เนตตปิกรณ พระพุทธโฆสาจารย 
 เนตตหิารัตถทีปกรณ (นย 40) พระวิสุทธจารเถระ 

สุโขทัย หลักไชย พระยารวง (รามราช) 

อยุธยา พระธรรมศาสตร ฤๅษีมนู 
 อินทภาษ อัมรนิทราธริาช 
 หลักไชย บรมจักรพรรดิ 
 กรมศักดิ์ พระพรหม 

  มังรายวนิจิฉัยท่ีพระยามังรายหลวงทรงใหจัดทําเปนประมวลกฎหมายนั้น 

แมอางถึงหลักมูลคดตีามธรรมศาสตรและราชศาสตรก็ตาม แตคติความเช่ือของ
กระบวนพจิารณาความของเมืองเชียงใหมแสดงใหเห็นแนวคิดแบบ “อาณาจักร-
พุทธจักรเทียมกัน” นั่นคือ เอาเรื่องราวทางโลกยและทางธรรมมาเทียบเคียงกัน 
ในกรณนีี้ไดมีการอางองิถึง คัมภรีเนตตปิกรณ ของพระพุทธโฆสาจารย ผูไดช่ือวา
เปนอัจฉริยะดานกฎหมายเพราะเช่ียวชาญในคัมภีรไตรเพท สวนพิธีพิจาณาคดี
ความนั้นไดใช คัมภีรเนตติหารัตถทีปกรณ ท่ีพระวิสุทธจารเถระไดรจนาขึ้นและ

เรยีกวา นย 40 (ความจรงิมีถึง 55 นย) เปนท่ีอางอิงเทียบกับคดีความทางโลกย 
สวนพระราชกําหนดกรมศักดิ ซ่ึงเปนเรื่องการปรับสินไหมพิไนยและลงทัณฑ
บางครั้งเรียกวา พรหมทัณฑ คือยกวาพระพรหมเปนผูกําหนด คติความเช่ือ
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เบ้ืองหลังเอกสารสําคัญเหลานี้ชวยใหเขาใจการรับอิทธิพลของระบบกฎหมาย
จากศาสนาพราหมณท่ีเขามาประกิตประกับกับกฎหมายจารีตของไทและพุทธ
ศาสนา  

  ตําราศักดิ์สิทธิ์ เหลานี้สอนเรื่องจริยธรรมของสุภาตระลาการและผู
พพิากษา ผูสอนรูดวีาสุภาตระลาการและผูพพิากษา เปนปุถุชนยอมใจออนหยอน
ทะแยงได เชนเดยีวกับโจทกและจําเลยท่ีเปนคูความ ดังนัน้ จงึใหตัดสินไปตามตัว
บทกฎหมายเพราะพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาดิ้นไมได แตวินิจฉัยของ
คนดิ้นได คําสอนใน อนิทภาษ สอนวาตระลาการตองมีศลี 5 ศลี 8 ตอง “ทําจิตร
ใหเปนจตุรัสเท่ียงแทในทามกลาง” กระทํา “จิตรใหตั้งอยูในอุเบกขาญาณ” และ 

“ปราศจากอคติ 4” แมแตพระเจาแผนดินก็ยังตองเรียนรูลักษณะตางๆ ของ
กฎหมายทุกวัน เนื่องจาก 

พระราชาผูใสพระทัยดูแลปกปองพสกนกิรของพระองคอยางเที่ยงธรรมและ

ตามพระราชกําหนดกฎพระไอยการจักไดไปสวรรค ขณะที่พระราชาที่ไม

ปกปองราษฎรและทรงลงทัณฑอยางไมเปนธรรมยอมไมไดไปสวรรค  

  ในคัมภีรนารทสมฤติ ซ่ึงวาดวย “วฺยวฺหาระ” หรือ กระบวนการพิจารณา

ความ (judicial administration) กลาววา  

พระราชาเมื่อประทับเหนอืบัลลงักวาความแลว ขอพระองคทรงใหความเทา

เทียมแกมวลมนุษยทั้งหลาย ทรงละเสียซ่ึงผลประโยชนสวนพระองค และ

กระทําพระองคเชนยมไววัสวตะ
33

 

  คัมภีรอรรถศาสตรซ่ึงเปนคัมภีรวาดวยการปกครอง กลาวถึงหนาท่ีของ
พระเจาแผนดินในดานบริหารการยุติธรรมวา ถาทรงตัดสินคดีผิดพลาดและไม

เปนธรรม พระเจาแผนดนิไดรับบาปหนึ่งในสี่เทากับผูกระทําผิด ตระลาการ และ

                                                             
33

The Minor Law-Books: Part I Narada – Brihaspati, translated by  Julius Jolly, (Delhi, Patana, 

varanasi, 1889) reprinted 1965 
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พยานสมอาง เพราะฉะนั้นจึงตองทรงรอบรูในขนบจารีตประเพณี ดังท่ีปรากฏ
ขอความในพระธรรมศาสตรวา “แลตัง้อยูในราชกิจประเพนมิีไดขาด คือเวลาสันท
โยบาททรงฟงสัทสังคีตดุริยดนตรี แลวทรงฟงนิตนิยายบูราณราชประเพนีใน

ประถมยาม” คําวา “นตินยิาย” นัน้อาจทําใหเขาใจผิด ท่ีถูกตองควรเขียนวา นีต ิ
(แบบแผน) +นยาย (กฎหมาย ความยุติธรรม การใหเหตุผล) ท้ัง นีติ และ นยาย 
มาจากธาตุภาษาสันสกฤตคือ √นิ แปลวา “to lead, to guide, to govern” เม่ือใช
เปนคํานามคือ นฺยาย แปลวา “a lawsuit, legal proceeding, judicial sentence, 
judgement” แตในเอกสารไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยมักเขียนเปน นิยาย เสียท้ังหมด 
(ดวยอทิธพิลของอรรฒสระท่ีคางอยู) พระเจาแผนดนิตองใสพระทัยในเรื่อง นฺยาย 

หรอื กฎหมาย และตองทําพระองคเปนตัวอยาง เชน มีเรื่องเลาในคัมภีรมหาวัสตุ
วา แมวัวมาตรีะฆังรองเรยีนพระราชาวา ในยามวกิาลพระโอรสของพระองคทรง
ครกึคะนองขับรถศกึไปชนลูกวัวตาย จงึมาขอความเปนธรรม ปรากฏวาพระราชา
โปรดใหประหารชีวติพระโอรสเพราะทรงใหความยุตธิรรมเทาเทียมกันแกชีวิตของ
ประชาราษฎรรวมท้ังสัตวท้ังหลาย ในประวัติศาสตรไทย เรามีเรื่องเลาใน 
“คําใหการชาวกรุงเกา” เก่ียวกับพระมหากษัตริยท่ีทรงเครงครัดนีติประเพณีจน

เปนท่ีเลื่องลอื เชน สมเด็จพระเจาบรมโกษฐ เปนตัวอยางท่ีประชาชนช่ืนชมเพราะ
ใครผิดก็ลงโทษไปตามผิด  

  ผมไดกลาวมากอนหนานี้วา คัมภีรนารทสมฤติ แนะนําใหพระราชากระทํา
พระองคเหมือนยมไววัสตะ ทานท่ีไมคุนเรื่องเทวปกรณัมอาจสงสัยวาหมายถึงใคร 
เทพองคนี้ในศาสนาพราหมณคือพระยมซ่ึงมีหนาท่ีตัดสินคนตายวาไดทําบุญทํา
บาปอะไรไวบางเม่ือยังมีชีวิตอยู คัมภีรเตภูมิกถา ของฝายพุทธไดรับอิทธิพลมา

ดวย แตอธิบายเพิ่มเติมวา จตุโลกบาลมีหนาท่ีสอดสองดูโลกมนุษยวาใครทํา
กรรมดกีรรมช่ัวอะไรไวบางและจดบันทึกเอาไว พระยมจะพิจารณาจากรายงาน
ของจตุโลกบาลในเวลาตัดสินใหผูใดไปสวรรคหรือไปนรกขุมใด เนื่องจากจตุ
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โลกบาลเปนทิพพชิญาณ
34

 พระยมจึงตัดสินตามหลักฐานท่ีหนักแนนไมเอนเอียง 
ดวยเหตุนี้พระยมจึงมีฉายาวา “ธรรมราชา” หรือ พระราชาแหงธรรม หรือ 
พระราชาแหงกฎหมาย เพราะเปนแบบอยางของการตัดสินความท่ีเท่ียงธรรม 

แมแตพระยมไววัสตะเองตัดสินคดีผิดพลาดก็ตองรับกรรมแหงความผิดพลาด 
ดังเชนเรื่อง มาณฺฑวยมุน ีในคัมภรีมหาภารตยุทธ ซ่ึงผมจะไมเสียเวลาเลา แตได
ใสไวในภาคผนวกของคําบรรยายนี้

35
 

  คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย เชน อินทภาษ หลักไชย พระธรรมศาสตร นารท
สมฤต ิและพฤหัสบตสิมฤต ิซ่ึงแจกแจงเรื่องกระบวนการยุตธิรรม หรอื วฺยวหาระ 
ตางสะทอนใหเห็นความพยายามของโบราณาจารยในการสรางตระลาการผู

พพิากษาในอุดมคต ิจงึเนนในเรื่องจรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรม คัมภีรนารท
สมฤตกิลาววา  

ขอพระราชาทรงแตงตั้งสุภาตระลาการแลผูพิพากษาจากบุคคลที่มีเกียรต ิ

ถึงพรอมดวยสัจจาธิคุณอันไดพิสูจนแลว ผู ซ่ึงสามารถรับภาระแหง

กระบวนการยุตธิรรมไดประดุจโคแอกที่ดทัีง้หลาย     

  ในพระไอยการตระลาการ มีสวนท่ีวาดวยเหตุแหงความเปนตุลาการ 24 

ประการ ใน 8 หมวด หมวด 1 คือ ติอิสฺสโร หรือ “อิสรภาพในความ 3 ประการ” 
กลาวคอื  

1 ตัง้ตนอยูในอสิรภาพ  

2 เอาตัวโจทกและตัวจําเลยเปนอสิรภาพในคดี 

                                                             
34

คําวา ทพิพชิญาณ เปนคําเกาใชอยูในจารกึสุโขทัยหลักที่เรยีกวา “ปูหลานสบถกัน” คําวา พิชญาณ 

มาจากคําสันสกฤตวา ว ิ+ √ชญา แปลวา “รูที่ถูกตอง เห็น เขาใจ” และตอมากรอนเหลือ ผูญาณ กอน

จะกลายมาเปน พยาน 
35

 โปรดดูเรื่อง มาณฺฑวยมุนี ซ่ึงนํามาถายทอดจากวินัย พงศศรีเพียรและศศิกานต คงศักดิ์, ภาษาอัฌ

ชาไศรย, ทายคําบรรยายนี้ 
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3 ใหฟงเอาแตถอยคําสํานวนโจทกแลจําเลยเปนอสิรภาพในคดี 

  หลักการนี้เปนหลักการท่ีเปนสากล ตระลาการและผูพพิากษา เชน ขอแรก
ท่ีบอกวาตั้งตนเปนอิสรภาพ นั้นหมายความวาอยางไร ในกรณีนี้สามารถ
พจิารณาไดสองสถานท้ังในแงนามธรรมและรูปธรรม สิ่งท่ีเปนรูปธรรมคือ สิ่งท่ี
ตระลาการตองเผชิญและเกิดมานานแลว นั่นคอืการถูกผูมีศักดิ์สูงและผูมีอํานาจ

ขมขู จารกึกฎหมายลักษณะโจรแลลักภาท่ีตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรม
ราชา (รามราชาธริาช) วันท่ี 12 เมษายน ค.ศ. 1397 (พ.ศ. 1940) ในสมัยสุโขทัยก็
ไดกลาวถึงเรื่องผูมีบรรดาศักดิ์สูงและผูมีอํานาจไมเกรงกลัวพระราชบัญญัติทาน 
ในปจจุบันเรื่องนี้ก็คงเกิดอยู หากแตไมใชเปนอันธพาลชาวบาน กลับเปนพวกกลุม
กวนเมืองท่ีใชมาตรการตางๆ โดยเฉพาะเปนสื่อตางๆ ท่ีกลุมตนใชเปนเครื่องปลุก
ระดมกดดันการทํางานของศาลสถิตยุติธรรม หรือปาเถ่ือนดวยการใชการขมขู

ดวยอาวุธอยางเปดเผย หรือการคุกคามตระลาการผูพิพากษาเพื่อใหเสีย
อสิรภาพในการพจิารณารูปความ ตระลาการผูพพิากษาท่ีไมหวั่นไหว ยอมถือเอา
ปากคําโจทกและจําเลยเปนใหญ โดยปลอดจากอิทธิพลจากภายนอก

36
 และ

พจิารณาจากสํานวนคําใหการและหลักฐานเอกสารเทานั้น ไมใหความสําคัญแก
แรงกดดันจากกลุมบุคคลท่ีสนับสนุนหรือคัดคาน ในกรณีนี้ ผมอดนึกถึงคําสอน
ในพระไอยการตระลาการไมไดวา ไมวาอยูภายใตแรงกดดันอยางไร ผูพิพากษา

ตระลาการตอง “กระทําจิตรใหเปนจตุรัสเท่ียงแทเปนทามกลาง” และ “กระทํา
จติรใหตัง้อยูในอุเบกขาญาณ”         

  ความเปนอสิระของตุลาการไมใชเปนเรื่องของกลุมอทิธพิลหรอืแรงกดดันท่ี
มองเห็นเปนรูปธรรมจากภายนอก แตยังเปนปญหาในเรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณดวย โบราณาจารยรูจุดออนในเรื่องนี้จึงเนนวา ตระลาการและผู
                                                             
36

มีขอนาสังเกตวา ในกระบวนการยุติธรรมแบบจีนโบราณ ไมอนุญาตใหใชทนายแกตาง สุภา
ตระลาการและผูพพิากษาเปนผูไตสวนปากคําโจทกและจําเลยเอง เพื่อไมใหทนายส่ังสอนลูกความให
หาทางตอบเอาตัวรอด 
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พพิากษาตองทําตนใหเปนอิสระจากอคติ 4 อันไดแก ความลําเอียงท่ีจะเกิดจาก 
โลภ โกรธ กลัว หลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภยาคต ิ 

อยาไดหวั่นไหวแตไภยความกลัวฝายโจทกแลฝายจําเลย อยาสดุง
หวาดเสียววาผูนี้เปนอธิบดีมียศถาศักดิแลเปนราชตระกูลประยูรอัน
ยิ่งใหญ ถาอาตมาพพิากษาควรแพแลแพลงบัดนี้ ก็จะทําใหอาตมาถึงซ่ึง

ความฉิบหายดวยเหตุอันใดอันหนึ่งเปนม่ันคง 

  ในปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูสังคมทุนนิยมเต็มท่ี และเรียกตัวเองวาเปน
สังคมประชาธปิ ไตย อยางไรก็ตาม สังคมทุนนิยมหรือวัตถุนิยมยอมเปนศัตรูกับ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ สังคมแบบทุนนิยมเปนสังคมท่ีมุงหากําไรจากสังคม
ใหมากท่ีสุด ถาเรามองอยางรายๆ ทุนนิยมสามารถทําลายระบบคุณธรรมและ
ระบบการเมืองไดสิ้นเชิง โดยนายทุนสามารถซ้ือประเทศไทยไดดวยเงินเพียงไมก่ี

หม่ืนลานบาทจากกิจกรรมนอกกฎหมายท่ีแฝงในระบบเศรษฐกิจ และลัทธิพระ
โพธิสัตวจําแลงของนักการเมืองผูสุมหัวกันนําเงินรัฐไปโปรยเพื่อซ้ือเสียงบน
พื้นฐานของนโยบายท่ีทําใหราษฎรเสพติด “ประชานิยม” เกือบท้ังหมดของกลุม
กวนเมืองมีสายใยเช่ือมโยงกับธุรกรรมนอกกฎหมาย เชน ฟอกเงิน เลี่ยงภาษี คา
ยาเสพตดิ และการฉอราษฎรบังหลวง กลุมเหลานี้เตบิโตอยางรวดเร็วและไมชอบ
การตรวจสอบของบรรดาองคกรตุลาการอสิระ เชน ปปช. และ ปปท. เปนตน 

  ทุกวันนี้ คนไทยไมเพียงแตขาดความเช่ือม่ันศรัทธาในสถาบันการเมือง
เทานั้น หากยังมีวิกฤติศรัทธาตอสถาบันขาราชการดวย เม่ือ 30 ปกอนชาว

ฟลิปปนสใหสมญานามมาดามอีเมลดามารโกสวา “Madam 10%” เพราะสามี
นางเปนประธานาธบิดขีองประเทศนัน้ และการลงทุนทางธุรกิจ การประมูล และ
การอํานวยความสะดวกเพื่อขออนุญาตประกอบการลวนตองผานสตรีหมายเลข 
1 ทานนี้พรอมขอเสนอผลตอบแทน 10 % ซ่ึงถือวาสูงมากในสมัยนั้น แตประเทศ
ไทยในปจจุบันมีบรรดา “Mister 40%” อยูในหนวยงานของรัฐบางกระทรวงเปน
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จํานวนมาก โดยเฉพาะในหนวยงานดานการปกครอง และหนวยงานท่ีมีการ
ประมูลกอสรางสาธารณูปโภค เพราะฉะนัน้ การซ้ือตําแหนงและการท่ีขาราชการ
ระดับสูงยอมสยบแกนักกวนเมืองไมวาพรรคใดก็ตามไดกลายเปนเรื่องโจษจันกัน
ท้ังเมือง  

  ความจรงิเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง ไมใชเปนปญหาของกลุมนักการเมือง

และขาราชการเทานัน้ คนไทยท่ัวไปก็พรอมเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการฉอ
ราษฎรบังหลวง พรอมท่ีจะใหและรับสินบนเพื่ออาณาอัตตาประโยชน ดังจะเห็น
ไดจากเหตุการณประจําวันบนทองถนน ระหวางผูกระทําผิดกฎจราจรกับผูรักษา
กฎหมาย จนเรียกไดวาการโกงกลายเปนดีเอ็นเอทางวัฒนธรรม ถอนรากถอน
โคนไดยาก เม่ือเจมส โลววิเคราะหสังคมไทยจากประมวลกฎหมายไทย

37
 เขาได

พยายามอธบิายเหตุผลเบ้ืองหลังในการตราพระราชกําหนดกฎพระไอยการแตละ

ฉบับไว พระราชกฤษฎีกาในพระไอยการลักษณะมรดกระบุวา ขาทูลละอองท่ีมี
บรรดาศักดิ์สูงระดับมนตรีและเสนาบดีขึ้นไปตองมีการตรวจสอบทรัพยสิ่งสิน
ท้ังหมดหลังอนจิกรรม แลวแบงกองมรดกเปน 4 สวน สวนหนึ่งหรือ 25 % ใหตก
เปนของแผนดนิ เขาสอบถามเหตุผลในเรื่องนี้จากนักกฎหมายไทยวา ทําไมจึงตอง
เปนดังนี้ ไดรับคําตอบวา เพราะรัฐบาลไมเช่ือวามีขาราชการช้ันสูงคนใดท่ีซ่ือสัจ
และไมรับสินบาทปราศจากสินบน ถามองระบบการเมืองและระบบราชการไทย

ในปจจุบันนี้แลว คงไมอาจปฏิเสธไดวา วิธีการในการเรียกและรับสินบนมีความ
ซับซอนมากขึ้น จับไดยากขึ้น และขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีคดี
ความสามารถสะดุดอยูท่ีขั้นสอบสวน หรือขั้นการทําสํานวนฟองศาล กอนไปถึง
ศาลยุตธิรรม  

  เนื่องจากขาราชการตุลาการเปนสวนหนึ่งของระบบราชการ และเปน
                                                             
37

James Low, Lieut. Colonel, “On the Laws of Mu’ung Thai or Siam”, พิมพเผยแพรในหนังสือ นีติ

ปรัชญาไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการวจัิยเมธวีจัิยอาวุโสสกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมาย

ไทยในฐานะมรดกโลก”, 2548 
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เปาหมายท่ีอํานาจฝายบริหารพยายามกาวกายหรือเขามามีอิทธิพล จนสถาบัน
บางสถาบัน “เสยีศูนย” ไปแลวจากอํานาจเยายวนของอามิส ขนาดเขียนสํานวน
คดีความใหผูตองหาหลุด เรื่องท่ีควรฟองไมสั่งฟอง ทําใหกระบวนการยุติธรรม

เปนเปดไมสมประกอบ ดังนัน้ เม่ือสุภาตระลาการไมทําหนาท่ี ผูพพิากษาก็จําตอง
คํานึงถึงความเสียหายท่ีจักเกิดแกบานเมือง ประชาราษฎร และดํารงความเปน
อสิระของทานไวใหเปนจตุรัสเท่ียงธรรมในทามกลาง (สิ่งเยายวนและอํานาจขมขู
ตางๆ)         

  ในฐานะชาวบานและพูดแทนชาวบาน ผมเห็นวากระบวนการยุติธรรมของ
ไทยในปจจุบันมีปญหาแฝงในระบบ ในความพยายามท่ีจะใหเกิดการคัดทาน
ตรวจสอบ หรือ check and balance เรามีองคกรท่ีทํางานดานยุติธรรมท่ีเปน
อสิระหลายองคกร มีศาลพเิศษหลายประเภท แตความเปนอิสระขององคกรเปน

คนละเรื่องกับความเปนอิสระของตระลาการผูพิพากษา บางองคกรถูกมองวา
เปนองคกรสีเทา ท่ีนักกวนเมืองสั่งไดหรือแทรกแซงไดดวยอามิส โดยเฉพาะคดี
เก่ียวกับนักการเมือง เราสามารถเรียนรูไดจากประสบการณในอดีต เม่ือครั้งท่ีผู
พพิากษาตรวจสํานวนและใบสัจของตระลาการแลว เห็นไมชอบมาพากล ก็สงไป
ใหทําการสอบสวนใหม คดคีวามบางคดทํีาใหเกิดความสงสัย เชน การอุมหุนแทน
กัน แตศาลตัดสินวาจําเลยไมผิด อันขัดกับสามัญสํานึกของวิญูชน สิ่งท่ีผม

ตองการแสดงนัยในท่ีนี้คอื สังคมไทยกําลังเปลี่ยนและปญหาความเปนอิสระของ
ตุลาการอาจเปนปญหาท่ีใหญขึ้น ถาตระลาการผูพิพากษาไมมีจิตรเปนจตุรัส
เท่ียงธรรมและไมเขมแข็งพอ  

  กอนตองยุติการบรรยาย ผมมีขอคิดฝากไวจากอดีต เม่ือสมัยคฤสต
ศตวรรษท่ี 17 มีชาวตะวันตกเขามายังสยามประเทศมาก นิโกลาส แชรแวส 
(Nicolas Jervaise) นักจดหมายเหตุชาวฝร่ังเศสท่ีเขามาอยูท่ีพระนครศรีอยุธยา
เปนเวลานานในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณฯ ไดกลาววา กฎหมายของประเทศ
สยามนั้นดีท่ีสุดในบูรพาทิศ (East Indies) เพียงแตผูบังคับใชกฎหมายนั้นไมด ี
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เม่ืออเล็กซานเดอร ฮามิลตัน (Alexander Hamilton) เขามายังประเทศสยามในราว
ค.ศ. 1718 เขาตองคดท่ีีออกญาเสนารัตน (Sennerat) ขาราชการเช้ือสายเปอรเชีย
ฟองรองเรื่องพูดหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ซ่ึงผูพิพากษาตัดสินใหเขาเปนฝาย

ชนะ
38

 หลักฐานประวัตศิาสตรยนืยันวา สุภาตระลาการผูพิพากษาสยามมี “จิตร
เปนจตุรัสเท่ียงแทในทามกลาง” ไมไดเอนเอยีงเขาขางขาทูลละอองผูมีศักดิ์สูงแต
มีพฤตกิรรมช่ัว  

  สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดกรุณาอดทนฟงเรื่องท่ีผมหยิบยกมา
กลาวถึงในวันนี้ และคงไมแตกตางจากการเปนเณรสอนสังฆราช การท่ีผมรับ
มารวมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพราะรําลึกถึงทานอาจารยชูเชิด รักตะบุตร 
ซ่ึงผมเคยรูจักดแีละเคารพนับถือทานในฐานะ “เปาบุนจิ้น” เมืองไทย เรื่องอิสระ
ตุลาการเปนเรื่องท่ีผูมีประสบการณตรง ไมวาจะเปน ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ หรือ

ทานผูพิพากษาจรัล ภักดีธนากุล สามารถเลาไดดีกวาผม ซ่ึงเปนนักวิชาการ
ชะเลยศักดิ์ แตอยางนอยผมไดสะทอนความรูสึกของชาวบานชาวเมืองท่ีมีตอ
วงการยุตธิรรมบานเรา 

เรื่องผนวก 

มาณฺฑวยมุน ี

  ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน ซ่ึงเปนทําเนียบกําหนดสถานภาพ
ทางการเมืองและสังคมของคนไทยสมัยโบราณ ในประมวลกฎหมายตราสามดวง
มีรายนามของเจากรมฝายยุตธิรรมอยูสองทาน คนแรกคือ พระเกษมราชสุภาวดี

ศรีมณธาดูลราช เจากรมแพงเกษม อีกทานคือ ขุนหลวงพระไกรศรีราชสุภาวดี
ศรีมณธาดูลราช เจากรมแพงกลาง ท้ังสองทานมีศักดินา 3000 สังกัดกรมวัง 
เจากรมแพงเกษม มีหนาท่ีหลักในการดูแลความถูกตองของตัวบทกฎพระไอยการ

                                                             
38

Alexander Hamilton, A Scottish Sea Captain in Southeast Asia, 1689-1723, edited by Michael 

Smithies, (Chiangmai: Silworm Books, 1997), p. 175-177  
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และวินิจฉัยตีความกฎหมาย อยางเชน ในกรณีนายบุญศรีรองเรียนเรื่องอําแดง
ปอมผูภรรยาไปมีชูแลวกลับเปนฝายขอหยา จนทําใหเกิดการชําระกฎหมายกัน
ครัง้ใหญในสมัยรัชกาลท่ี 1 ทานหลังผูเปนเจากรมแพงกลางทําหนาท่ีกําหนดบท
ปรับหรอืบทลงโทษ  

  โดยปกติแลว ขาราชการผูมีบรรดาศักดิ์สูงในสมัยกอนมีราชทินนาม หรือ 

นามอันพระเจาอยูหัวพระราชทาน ราชทินนามบอกหนาท่ีรับผิดชอบของ
ขาราชการทานนัน้ การตัง้ราชทินนามนัน้อาจเปนการบอกหนาท่ีโดยตรงก็ได เชน 
นายรีบเร็วรวด และ นายทาวทุกแดน (แปลวา นายถึงทุกแดน) ในกรมมหาดไท 
ซ่ึงฟงดูช่ือก็รูทันทีวา เปนมาเร็ว หรือ พระทุกขราษฎร ก็บอกวา รับรองทุกข
ราษฎรผูรูสกึวา ตนเองไมไดรับความเปนธรรมจากการตัดสนิคด ีราชทินนามของ
ขาราชการผูใหญมักบอกหนาท่ีในเชิงสัญลักษณ เชน สรอยราชทินนามของ

เจากรมแพงท้ังสองท่ีมีวา “ราชสุภาวดี ศรีมณธาดูลราช” สรอยแรก “ราชสุภา
วดี”39 นัน้เขาใจความหมายไมยาก แปลเพยีงวา “สุภาตระลาการผูเปนใหญแหง
พระราชา” แตสรอยท่ีตามมา คือ “ศรีมณธาดูลราช” นั้นดูจะเปนเรื่องตอง
วนิจิฉัยในทางนรุิกตปิระวัติ 

  เม่ือราชทินนามนี้ผานเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการชําระกฎหมาย
ตราสามดวง ราชบัณฑิตยสถาน นัน้ ผูเช่ียวชาญดานภารตศึกษาท้ังสองทาน คือ 
ศาสตราจารยวสิุทธ บุษยกุล และ ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา ก็นึกถึงเรื่องของ
พระราชา “มันธาตา” (หรือ มันธาตฤ) แหงราชวงศอิกษวากุ ในคัมภีรปุราณะ 

พระราชาพระองคนี้มีช่ือเสียงเพราะประสูติจากการท่ีพระราชบิดาไมมีพระราช
โอรสจงึไดขอใหฤๅษีตัง้พธิ ีอนิทรไทวตะ เม่ือประสูติแลวจึงไดดื่มนมท่ีพระอินทร
ประทานโดยดื่มจากนิ้วหัวแมเทาของตนเอง เรื่องสําคัญของพระราชาพระองคนี้
คือ ตอนท่ีพระกฤษณะแปลงกายเปนพระอินทรลงมาสนทนาเรื่องราชธรรมกับ

                                                             
39

คงเลยีนแบบ “สภาปต”ิ อันเปนตําแหนงขาราชการยุตธิรรมเขมรโบราณมา   
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พระองค เรื่องราวของมันธาตฤยังอยูในตํานานขางพุทธเรื่องอื่นๆ ดวย แตไมมี
เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรมหรือกฎหมายเลย พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย 
เกษมศรี ไดตรวจดูในนารทสมฤติ หรือ คัมภีรฤๅษีนารอทวาดวยกระบวนการ

พจิารณาความ ไดพบนามของฤๅษีสําคัญคอื มาณฑวย ผูถูกเอยอางถึงวา ไมเอา
โกรธเอาโทษแกผูท่ีกลาวหาทานวาเปนผูราย ดจูะเปนเรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม
อะไรสักอยางหนึ่ง สําหรับช่ือทาน มาณฑวย ก็สามารถเพี้ยนไปเปน มณธาดุล
ราช ได กลาวคอื มาณฺฑวฺย พัฒนาเปน มณฺฑวฺย  > มณฑวย (รูปเขียนแบบไทย) 
> มณธว > มณธา สวน ดุลราช นัน้มาจาก ตุลราช (ราชาแหงความเท่ียงธรรม)  

  ผูเขียนรับเรื่องจากพลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย ไปคนควาตอ และได
ทราบเนื้อความวา ขอเสนอของทานนายอมรับทีเดยีว เรื่องนี้เปนตํานานท่ีปรากฎ
อยูในคัมภีรมหาภารตยุทธ เม่ือตอนท่ีไวยสัมปยนะไดเลาใหชนเมชยะหลานของ

อรชุนฟงถึงความเปนมาของเจาชายวิทุระ (วิทูร) วา เจาชายแหงวงศกุรุท่ีมี
ช่ือเสียงอุโฆษทานนี้แทจริงแลวคือ ธรรมราชท่ีกลับชาติมาเกิด ธรรมราช ใน
ศาสนาพราหมณเปนช่ือเรียกหนึ่งของ ยมราช เพราะ ยมราช เปนเทพผูรักษา 
“ธรรม” หรอื กฎหมาย หรอื ความยุตธิรรม  

  เรื่องในคัมภีร มหาภารตยุทธ มีอยูวา พระเจาศานตนุแหงวงศกุรุ ครอง
เมืองหัสตนิปุระท่ีใกลฝงน้ําคงคา ครัง้หนึ่งพระองคไดไปประพาสและพบหญงิงาม
ผูหนึ่ง ซ่ืงเปดเผยวา นางคอื เทวแีหงแมน้ําคงคา และนางรูตัววา ชะตาชีวิตทําให
นางไดอภิเสกสมรสกับพระองค พระเจาศานตนุมีความยินดีเปนอยางยิ่ง แตใน

การอภิเสกสมรสนั้น นางขอใหพระราชสวามีไมตั้งคําถามท่ีแสดงความกังขาใน
พระนางเลย ทุกๆป ตลอด 7 ปท่ีทรงเปนพระมเหสขีองพระเจาศานตนุ พระนางมี
พระราชโอรสปละหนึ่งพระองค แตพระนางคงคากลับโยนพระราชโอรสท้ิงลงยัง
แมน้ําคงคา เม่ือมาถึงปท่ี 8 พระนางมีพระราชโอรสอกี คราวนี้พระเจาศานตนุผิด
สัญญากลับถามนางวา ทําไมจงึโยนพระราชโอรสลงยังแมน้ํา พระนางจึงตรัสวา 
พระเจาศานตุผิดสัญญาท่ีจะไมถามอะไรเลย แตกอนพระนางจะจากไป ไดทรง
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เลาใหฟงวา พระนางไดทรงพบพระเจาศานตนุมากอนในราชสํานักของเทวราช
หรอืพระอนิทร พระนางเกิดเสนหาและปรารถนาจะอภเิสกกับพระองค แตบรรดา
เทพท้ังหลายไมเห็นดวย พระนางจึงถูกสงลงมายังโลกมนุษยเพื่อใหไดอภิเสกกับ

พระเจาศานตนุสมความตั้งใจ พระนางเลาวา พระราชโอรสท่ีประสูติแกพระเจา
ศานตนุนั้น แทจริงแลวคือ วสุเทพ ท้ังแปด ซ่ึงถูกกําหนดใหมาเกิดบนพื้นโลก 
เพราะฉะนั้น เม่ือประสูติแลว นางจึงโยนพระราชโอรสท้ังเจ็ดลงพระแมคงคา 
เพื่อใหกลับคืนสูโลกสวรรค สวนองคสุดทายนี้ พระนางตั้งพระนามใหวา เทว
วรัตตะ แตนางจะพาพระราชโอรสไปยังสวรรค เพื่อฝกหัดอบรมให เปน
พระมหากษัตรยิปกครองบานเมืองตอไป แลวพระนางก็จากไป  

  พระเจาศานตนุไดไปท่ีฝงน้ําคงคาทุกปเพื่อรอคอยการกลับมาของพระราช
โอรส จนถึงปท่ี 16 พระองคก็ไดพบชายหนุมผูหนึ่ง ซ่ึงแผลงศรไดอยางแมนยํา

ขนาดกําหนดทิศทางแมน้ําคงคาได ทันใดนั้น ไดทรงพบพระนางคงคายืนอยูขาง
พระราชโอรส พระนางไดกลาววา พระนางมาสงมอบพระราชโอรสผูชํานาญในศร
ศาสตรเสมอดวยปรสุราม และมีความเช่ียวชาญในพระคัมภรีไตรเพท  

  เทววรัตตะเปนอุปราชของเมืองหัสตนิปุระ แตพระเจาศานตนุไปหลงรักและ
อภิเสกกับพระนางสัตยาวตี พระราชบิดาของพระนางสัตยาวตีไดขอใหพระเจา
ศานตนุประกาศใหพระโอรสท่ีประสูตดิวยพระนางสัตยาวตเีปนรัชทายาท คํารอง
ขอนี้สรางความลําบากพระทัยแกพระเจาศานตนุมากและเทววรัตตะก็ทรงรูสึกได 
พระองคไดเสด็จไปหาพระราชบิดาของพระนางสัตยาวตี และสัญญาวา จะไมรับ

ราชสมบัตเิพื่อแสดงความเคารพรักพระราชบิดา ไมเพยีงแตเทานัน้ พระองคยังตั้ง
สัตยปฏิญาณวา จะไมทรงอภิเสกกับหญิงใดเพื่อใหพระราชบิดาของพระนางสัต
ยาวตีพอใจ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนพระนามไปเปน ภีสมะ (แปลวา ผูไมตระบัด
สาบาน) ฝายพระนางสัตยาวตีมีพระราชโอรสสองพระองค องคโตคือ จิตคันทะ 
และองคเล็กคอื วจิติรวรีะ  
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  ตอมาวจิติรวรีะไดทรงเตบิโตขึ้นสมควรแกการอภเิสกสมรส ภสีมะไดไปรวม
ในพระราชพิธีสยุมพรคือ การเลือกคูของพระธิดาแหงกษัตริยแหงแควนกาส ี
บรรดากษัตรยิท้ังหลายท่ีเสด็จมารวมการสยุมพรไมมีใครขัดของท่ีภีสมะไดมาให

พระธดิาท้ังสามของกษัตรยิแหงกาสไีดเสี่ยงทายเลอืกคู แตครัน้ไดทราบวา ภสีมะ
เสด็จมาเปนตัวแทนใหพระอนุชาตางมารดา ตางก็พากันประทวง ภีสมะจึงไดทา
ทายใหเปลี่ยนจากการท่ีพระธิดาจะเลือกคูมาเปนการประลองยุทธ ในการ
ประลองยุทธภสีมะสามารถเอาชนะบรรดากษัตรยิท่ีมารวมการสยุมพรไดท้ังหมด
รวมท้ังพระราชาแหงแควนศัลวะซ่ึงนางอัมพาไดเสี่ยงทายพวงมาลัยใหเรียบรอย
ไปแลว ดังนั้นตามกติกา ภีสมะจึงไดเปนเจาของพระธิดาท้ังสามพระองค ภีสมะ
ทรงนํานางท้ังสามกลับมายังเมืองหัสตนิปุระ  

  ครั้นกลับมาถึงเมืองของพระองคแลว ภีสมะก็ประกาศทามกลางความ

แปลกใจของผูคนท้ังหลายในราชสํานักใหวิจิตรวีระทรงอภิเสกสมรสกับพระธิดา
แหงแควนกาสีท่ีพระองคไดเปนรางวัลกลับมา ในเวลานั้นเอง นางอัมพาไดทรง
พระกรรแสง ภีสมะทรงถามถึงสาเหตุ นางไดทูลวา นางนั้นไดเสี่ยงพวงมาลัย
ใหแกพระราชาแหงศัลวะไปแลว ภีสมะไมทรงทราบเรื่องนี้มากอนจึงถือวา 
พระองคกระทําผิดประเพณี ท่ีไปพรากนางอัมพาจากบุคคลท่ีนางไดเสี่ยง
พวงมาลัยให ดังนั้น ภีสมะจึงทรงแสดงความรับผิดชอบโดยจัดเครื่องราช

บรรณาการสิ่งของอันสมควร สงนางไปคืนยังพระราชาแหงศัลวะ แตพระราชา
แหงศัลวะไมยอมรับนางโดยอางวา พระองคเปนฝายแพขัดขวางภสีมะมิได ภีสมะ
ไดนางไปจากการประลองยุทธและนางไดไปสูเรือนของเมืองหัสตินปุระแลว 
พระราชาแหงศัลวะทรงเห็นเปนการผิดประเพณีจากแงมุมของพระองค นาง
อัมพาจงึถูกสงตัวคนืมายังหัสตนิปุระอกีครัง้หนึ่ง  

 ภสีมะขอรองใหวจิติรวรีะอภเิสกกับนางอัมพาเพื่อแกปญหา แตวิจิตรวีระทูล
วา แมไมเคยไมเช่ือฟงคํารองขอของภสีมะเลย แตคราวนี้จําตองปฏิเสธ เพราะไม
ทรงทําพระทัยไดท่ีจะรับนางอัมพาเปนพระชายา เนื่องจากทราบวา นางไดมีชาย
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อื่นครองพระทัยนางอยูแลว นางอัมพาอยูในฐานะลําบากท่ีทรงอภิเสกกับวิจิตรวี
ระก็ไมได อภิเสกกับพระราชาแหงศัลวะก็ไมได กลายเปนขัตติยนารีท่ีเสีย
เกียรติยศ นางจึงขอใหภีสมะอภิเสกสมรสกับนางเสียเอง ภีสมะมีขออางวา ได

สัญญาไวเปนม่ันคงแลวท่ีจะครองชีวติโสดตลอดไป นางเศราพระทัยท่ีถูกทอดท้ิง
ใหเปนสตรีหมายตั้งแตยังไมอภิเสก ท้ังท่ีหาใชความผิดของนางไม หลังจาก
เดนิทางไปมาระหวางหัสตินปุระและแควากาสี และรอหาผูรับนางเปนคูอยูหกป 
แตก็ไมสําเร็จ นางถือวา ภสีมะตองรับผิดชอบในเรื่องท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด นางจึงคิด
แกแคนท่ีภสีมะทําใหนางไดรับความอับอาย  

 ดวยความตัง้ใจม่ันท่ีจะแกแคน นางอัมพาไดหันเขาหาการบําเพ็ญตบะและ
สวดออนวอนขอพรจากพระศวิะ ณ ปาหมิวันต โดยยนืขาเดยีวอยูบนปลายหัวแม
เทา พระศิวะทรงพระราชทานสรอยศอเปนรูปดอกบัวและบอกแกนางวา ใครก็

ตามท่ีสรวมสรอยศอนี้แลวจะรบชนะภีสมะได นางจึงนําสรอยศอนั้นไปขอให
บรรดากษัตรยิท้ังหลายสวมสูกับภสีมะ แตไมมีกษัตรยิพระองคใดรับอาสา นางจึง
ไปขอรองพระราชาแหงเมืองธรุบท พระราชาแหงธรุบทก็ไมรับท่ีจะอาสา นางจึง
จากเมืองนัน้มาและเอาสรอยศอนัน้หอยไว ณ เสานอกกําแพงเมือง เพื่อรอวา จะ
มีผูกลาหาญมาชวยนาง แตไมมีผูใดกลาแมแตจะแตะตองสรอยศอรูปปทุมทอง
นัน้ 

 ดวยพระทัยท่ีแตกสลาย นางอัมพาไดไปหาปรสุรามฤาษี ผูไดช่ือวา เอาชนะ
กษัตริยท้ังหลายมาแลวถึง 21 ช่ัวคน นางไดขอใหปรสุรามฤาษีชวยใหนางได

อภเิสกกับภีสมะ ปรสุรามฤาษีก็ชวย ปรสุรามฤาษีทารบกับภีสมะแตไมสามารถ
เอาชนะได จึงรามือไป เหตุท่ีเปนดังนี้เพราะภีสมะเปนโอรสของเทวีแหงคงคาจึง
เปนอมตะ จะตายเม่ือใดก็ขึ้นกับการกําหนดวันตายของตนเองเทานัน้  

 นางอัมพาไดกลับไปบําเพ็ญเพียรใหม พระศิวะจึงมาปรากฏพระองคและ
บอกนางวา ภสีมะจะตองตายเพราะนางเปนเหตุในภพหนา นางอัมพาจึงกระโดด
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ปลิดชีวิตตนเองโดยการกระโจนเขากองไฟ กอนท่ีจะตายนางไดโยนสรอยศอท่ี
พระศิวะพระราชทานไปคางยังเสาหนาปราการเมืองของพระเจาธรุบท เม่ือนาง
ตายแลว จึงไดไปเกิดเปนพระธิดาของพระเจาธรุบท เหตุท่ีจะไดไปเกิดใหมเปน

พระธดิาของพระเจาธรุบท ก็เนื่องมาจากแตเดิมพระเจาธรุบทไมมีพระราชโอรส 
จงึทําพธิสีวดมนตรขอพรจากพระภควันศิวะ พระศิวะกลับพระราชทานพระราช
ธิดาให พระเจาธรุบทไดกราบทูลวา พระองคตองการพระโอรส แตพระศิวะ
ยนืยันวา พระธดิานัน้ตอไปภายหนาจะกลายเปนชาย พระเจาธรุบททรงทราบวา 
นางอัมพาไดโยนสรอยศอไว ณ เสากําแพงเมืองของพระองค แตก็ทรงไมหวั่น
อะไรเพราะพระภควันศวิะไดสัญญาวา ทายท่ีสุดแลวพระองคจะไดพระราชโอรส 

เม่ือนางอัมพาไปเกิดใหมนั้นไดเกิดเปนหญิง แตพระเจาธรุบทใหประกาศวา ทรง
ไดพระราชโอรสและทรงใหพระอัครมเหสีปกปดในเรื่องนี้ แมแตพระนาม
พระธดิาก็พระราชทานตัง้ใหเปนพระนามชายคอื ศขิัณฑี การเลี้ยงดูพระธิดาก็ให
เปนแบบพระราชกุมาร เม่ือถึงวัยอันควรอภิเสก พระเจาธรุบทไดจัดใหศิขัณฑิน
ไดแตงงานกับพระธดิาของพระเจาหรัิณยวรมัน เจาแควนทสรรณาส แตพระธิดา
พบวา พระสวามีกลับเปนหญงิเชนเดยีวกัน นางจงึไดฟองไปยังพระราชบิดา พระ
เจาหรัิณยวรมันทรงกริ้วถึงกลับเตรยีมทัพจะยกไปตเีมืองพระเจาธรุบท  

 ฝายศขิัณฑีนั้นทรงกลุมพระทัยมากท่ีเปนเหตุจะใหเกิดสงคราม นางไดคิด

ฆาตัวตายเพื่อหนปีญหา นางไดเดนิทางเขาปาและมีความโศกเศราอยางหนัก ใน
คราวนัน้ไดมียักษตนหนึ่งเห็นนางโศกเศรานักจึงไตถามท่ีมาของความทุกข ยักษ
ตนนัน้มีความเห็นอกเห็นใจนางยิ่งนัก จึงตกลงสลับเพศกับนางโดยมอบลิงคเพศ
ให ดวยเหตุนี้ ศิขัณฑีจึงไดเปลี่ยนเพศเปนชายตามท่ีพระภควันศิวะไดทรงใหคํา
สัญญาไวแกพระเจาธรุบท และเม่ือถึงการพสิูจนวา เปนหญิงหรือชาย ศิขัณฑีจึง
เปนผานการพสิูจนได ในภายหลังเม่ือราชวงศกุรุแตกเปนฝายอธรรมกับฝายธรรม 

ภีสมะไปอยูฝายเการพ ในขณะท่ีศิขัณฑีไปเปนแมทัพคนหนึ่งใหแกฝายปาณฑพ 
เม่ือรบกันท่ีทุงกุรุเกษตร ภสีมะทราบวา ศขิัณฑีมีกําเนิดเปนหญิง เพราะฉะนั้นจึง
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ไมฆาศขิัณฑีเพราะจะเปนบาป ทําใหตนเองตกเปนเหยื่อของคลื่นเกาทัณฑท่ีฝาย
ปาณฑพยิงเขามาจนธนูนับรอยปกคํ้ารางอยู เนื่องจากภีสมะเปนอมตะสามารถ
เลือกวันตายตนเองได เขาจึงรอถึงการรบวันสุดทายเม่ือฝายปาณฑพชนะ

เรียบรอยแลวจึงไดเลือกเวลาตายเอง เปนอันวานางอัมพาในรางของศิขัณฑีแก
แคนภสีมะไดสําเร็จ. 

 ขอยอนกลับไปยังตนเรื่องอีกครั้งหนึ่งยังเมืองหัสตินปุระ เม่ือไดอภิเสกกับ
นางท้ังสองท่ีภีสมะไดมาจากการประลองยุทธชนะกษัตริยท้ังหลายท่ีเมืองกาส ี
(พาราณสี) แลวไมนาน วจิติรวรีะก็ทรงพระประชวรสิ้นพระชนม ท้ังท่ียังมิไดมีพระ
ราชโอรส ทําใหพระนางสัตยาวตพีระอัครมเหสขีองพระเจาศานตนุหวงใยมากวา 
ราชวงศกุรุอาจขาดผูสืบตอ พระนางจึงขอใหภีสมะรับพระชายาเดิมท้ังสอง
พระองคของวิจิตรวีระไวเปนพระภริยา กระนั้นก็ตาม ภีสมะก็ยังยืนยันวา 

ปรารถนาจะครองความเปนโสดตามท่ีไดใหคําม่ันสัญญาไว เนื่องจากพระนางยัง
มีพระโอรสเหลอือกีพระองคหนึ่ง ผูซ่ึงประสูตดิวยฤๅษีตนหนึ่งซ่ึงพระนางลักลอบ
ไดเสยีดวย พระโอรสพระองคนี้มีนามวาเวทวยาสะ ครองเพศพราหมณ พระนาง
จงึของใหทําหนาท่ีสรางผูสบืทอดวงศตระกูล เวทวยาสะก็ทรงใหความรวมมือ 

 ในครั้งแรก พระนางสัตยาวตี ไดจัดหาใหนางอัมพิกามารวมประเวณีดวย
กับเวทวยาสะ นางอัมพิกาเกิดตกใจเม่ือไดเห็นหนวดเคราอันรุงรังและกิริยาอัน
งุมงามแบบฤๅษีของเวทวยาสะ นางจึงปดตาไมยอมมองอะไรเลย เวทวยาสะจึง
ทํานายวา พระราชโอรสท่ีจะประสูตมิาจะแข็งแรงประดุจชางสารถึง 1000 เชือก

รวมกัน แตจะมีพระเนตรบอด พระนางสัตยาวตีทรงเสียพระทัยเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากเจาชายธฤถรัสตร จะไมสามารถปกครองบานเมืองได  

 พระนางสัตยาวตีไดพยายามครั้งท่ีสอง พระนางจัดใหนางอัมพลิกาได
สังวาสกับเวทวยาสะ เม่ือนางพบเวทวยาสะก็รูสกึกลัวเชนเดยีวกับนางอัมพิกา แต
นางกลัวจนตัวนัน้ซีดขาวไป ทําใหพระโอรสองคท่ีสองของเวทวยาสะ ซ่ึงทรงพระ
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นามวา ปาณฑุ นั้น ประสูติมาแข็งแรงและเฉลียวฉลาดดี แตมีผิวพรรณดางขาว
เปนหยอมๆ ท้ังพระวรกาย  

 พระนางสัตยวตีทรงโทมนัส และพยายามเปนครัง้ท่ีสามท่ีจะใหไดผูสืบวงศท่ี
สมบูรณพรอมทุกอยาง ดังนั้นจึงทรงกลับไปขอรองนางอัมพิกาอีกครั้งหนึ่ง นาง
อัมพกิานัน้เหลอืราย รับคําแตไมรับทํา กลับสงนางคนรับใชมาแทนตน พระโอรส

ท่ีประสูติมาจากนางคนรับใชนี้ คือ วิทูร (วิทุระ) มีความเหมาะสมทุกประการ 
กลาวคือ รูปงามและปราดเปรื่อง เปนผูแตงคัมภีรสําคัญ และทรงชํานาญเปน
อยางยิ่งในเรื่องกฎหมายและจารีตประเพณี แตทรงหมดคุณสมบัติท่ีจะขึ้นเปน
กษัตริยเพราะอยูในวรรณะศูทร กลาวคือ พระราชมารดามีชาติกําเนิดเปนหญิง
รับใช และนางคนรับใชนี้ยังเปนชายาลับของเจาชายวิจิตรวีระ ซ่ึงเปนพระเชษฐา
ของเวทวยาสะดวย ในขณะท่ีพระราชบิดาก็ไมไดเปนวรรณะกษัตริย เพราะผูให

กําเนิดเปนฤๅษี เม่ือสถานการณเปนเชนนี้ เจาชายวิทูร จึงถือวา เปนผูรับบาป
หนัก ไวยสัมปยนะไดเลาใหชนเมชยะฟงถึงความเปนมาวา  

 ครัง้หนึง่ เม่ือพระฤๅษีผูมีช่ือเสยีงนามวา มาณฑวยมุนี ทรงบําเพ็ญตบะอยู 
ไดมีทหารกลุมหนึ่งของพระราชาเมืองนั้นไดติดตามคนรายท่ีหลบหนีเขามายังท่ี
พํานักของทาน ทหารตดิตามคนรายมาเพราะวา คนรายไดขโมยอัญมณีหลวงมา 
พวกทหารไดสอบถาม มาณฑวยมุนี หลายประการวา เห็นคนรายหรือไม พบ
สิ่งของท่ีคนรายขโมยมาหรือไม มาณฑวยมุนีก็มิไดตอบแตประการใด เพราะอยู
ระหวางการเขาฌาณ พวกทหารไดพบอัญมณหีลวงตกอยูในท่ีพํานักนั้น จึงนําตัว

มาณฑวยมุนีมายังพระราชวัง กราบทูลแกพระราชา พระราชาพิจารณาตาม
หลักฐานแวดลอมแลว ก็ทรงตัดสินไปเลยวา มาณฑวยมุนีเปนโทษ รับสั่งให
ลงโทษประหารโดยการเสยีบประจาน พวกทหารนํามาณฑวยมุนไีปเสยีบไมหลาว 
โดยเสียบผานรูทวาร เพื่อใหตายอยางชาๆ ผูคนไดขาวและรูจักมาณฑวยมุนีวา
เปนใคร จึงรีบไปกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชารีบเสด็จมา ใน
ขณะเดยีวกัน มาณฑวยมุนอีอกจากฌาณ จงึพบวา ตนนัน้ถูกเสียบอยูโดยไมรูตัว 
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การท่ีมาณฑวยมุนไีมตายเพราะบรรลุญาณช้ันสูง พระราชารบีมาขอโทษวา ทําไป
โดยไมทราบวา ทานเปนใคร พระราชาไดทรงพยายามดงึไมเสยีบนัน้ออกจากพระ
ฤๅษีดวยพระองคเอง แตไมประสบความสําเร็จ จนตองตัดไมสวนท่ีพนจากรูทวาร
ออกมาท้ิงเสีย มาณฑวยมุนมิีไดถือโทษแกพระราชาแตอยางใด  

 มาณฑวยมุนี ไดสมัญญาวา อานิมาณฑวยมุนี เพราะวา มีไมหลาวเสียบ

คางอยูในกาย ทานไมสามารถนั่งบําเพ็ญตบะดังกอน จึงตองเดินเปนวงรอบเพื่อ
บําเพ็ญพรต จนในท่ีสุดไดบรรลุญาณช้ันสูงสุด เม่ือบรรลุญาณช้ันสูงสุดแลว พระ
มหาฤๅษีไดเหาะไปยมโลก เม่ือไปถึงนั้น เห็นธรรมราช หรือยมราช เทพผูพิทักษ
ความยุตธิรรมทรงประทับเหนืออาสนอยู จึงถามวา ตนเองมีบาปอยางไรจึงตอง
รับกรรมมีไมเสยีบอยูในกายอยางนี้ ธรรมราชไดไขปญหาวา เพราะในสมัยท่ีเปน
เด็ก มาณฑวยมุนีไดกระทําบาปไวคือ ไดจับแมลงปอมาตัดหางแลวเอาหนาม

เสยีบกนแมลงปอผูกกับเถาวัลยเปนเรื่องสนุก ทําใหแมลงปอทนทุกขทรมาณบิน
ไปท่ีใดไมได มาณฑวยมุนบีอกวา จําเรื่องนี้ไมไดและอยากทราบวา ตนไดกอเรื่อง
ตัง้แตเม่ือใด ธรรมราชตอบวา เม่ือตอนอายุได 12 ป  

 เม่ือไดฟงดังนี้แลว มาณฑวยมุนีก็กลาววา ธรรมราชเปนผูรักษาความ
ยุตธิรรม แตไมรูจักวา เกณฑลงโทษตองเหมาะสมกับโทษและความสมควรไดรับ
โทษ จงึไดกําหนดเปนเกณฑวา เด็กท่ีอายุตั้งแต 14 ปลงมา กระทําความผิดดวย
ไรเดียงสาและความคะนองในการเลน ไมถือวา เปนบาป จะลงโทษหนักอยาง
กระทําบาปมิได เพราะฉะนัน้ จงึสาปใหธรรมราชไปเกิดเปนคนในวรรณะศูทรหนึ่ง

พันชาต ิจงึจะพนบาปท่ีกอไวแกทานจากการท่ีตัดสินและลงโทษผิดทํานองคลอง
ธรรม    

 เรื่องราวของมาณฑวยมุนีนี้ ทําใหมีการนําช่ือทานมาเปนสัญลักษณของ
ความเท่ียงธรรมในการตัดสนิคดคีวาม และเหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับการเอามา
เปนราชทินนามของเจากรมแพงท้ังสอง เพราะตองตัดสินโทษของผูกระทําผิด
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อยางเท่ียงธรรม หากตัดสนิผิดก็จะเกิดผลกระทบตอชีวติผูบรสิุทธิ์  

 พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี อธิบายใหผูเขียนฟงวา เรื่องราว
ของมาณฑวยมุน ีใชวาจะมีเฉพาะในคัมภีรมหาภารตะ ช่ือเสียงของมาณฑวยมุนี
คงเปนท่ีรูจักกันด ีในภายหลัง ฝายพุทธเห็นความสําคัญของตํานานเรื่องนี้ จึงได
นําเรื่องมาณฑวยมุนีมาแตงเสียใหมดังปรากฏในคัมภีรภาษาสันสกฤตของฝาย

มหายานเรื่อง มหาวัสตุ ในตอนท่ีวาดวยเรื่อง “กําเนดินางปทุมาวดี”40 ผูเขยีนขอ
นําเรื่องยอๆ มาถายทอดในท่ีนี้  

 กาลครัง้หนึ่ง ท่ีเชิงเขาหมิาลัย มีตโบวนาวาส (เขตบําเพ็ญตบะ) ของฤๅษีตน
หนึ่งช่ือ มาณฑวยมุน ีพระฤๅษีตนนี้ไดบําเพ็ญตบะจนถึงขั้นสูงสุดและไดอภิญญา
ญาณ 5 เขตตโบวนาวาส41 นั้นมีผลหมากรากไมอุดมสมบูรณเปนอันมาก และ
เปนทีอยูของสัตวปาเชน กวางและนก เปนจํานวนมาก วันหนึ่งทานฤๅษีไดกิน
ผลไมสุกและดื่มน้ําเขาไปมาก จึงเกิดปวดปสสาวะขึ้นมา วันนั้น มาณฑวยมุนีมี
อารมณดแีละรูสกึนกึสนุกจึงไดปสสาวะลงในหมอหิน แตปสสาวะของมาณฑวย

มุนมีีอสุจปินอยูดวย วันนัน้เองนางกวางปาตัวหนึ่งเกิดกระหายน้ํา เห็นในหมอหิน
มีน้ําอยู จงึไดกินน้ํานั้นเขาไป และไดใชลิ้นเลียตัวตามประสาสัตว เผอิญไปเลียท่ี
บรเิวณอวัยวะเพศของมัน นางกวางจงึตัง้ทองขึ้นและไดออกลูกมาเปนทารกหญิง
ท่ีมีผิวพรรณงดงาม ฝายมาณฑวยมุนีไดไปพบเขาจึงอุมทารกนั้นและตัดรกท้ิง 
ทานฤๅษีรูสึกเปนเรื่องผิดปกติท่ีสัตวออกลูกเปนคน แตมีญาณหยั่งรูวา ทารกนี้
เปนเช้ือสายตนดวยเหตุอันใด เหตุนี้มาณฑวยมุนีจึงเลี้ยงทารกนี้มาจนเติบโตขึ้น

เปนหญิงสาวท่ีสวยงาม ดวยบุญท่ีนางไดสะสมมาแตชาติกอนๆ ทําใหนางมี
ลักษณะพิเศษ เม่ือนางยางเทาไปท่ีใด ตรงท่ีนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเสีย
                                                             
40

ดู “Padumāvati” ในหนังสือ The Mahāvastu, Volume III, translated by J.J.Jones,  ในชุด Sacred 

Books of the Buddhists, (The Pali Text Society, London-Routledge & Kegan Paul, Ltd, 1978): 148-

165 
41

หมายถึง ปาอันเปนที่บําเพ็ญตบะ ผูเขยีนเลือกใชคําน้ีซึ่งปรากฏอยูในจารกึโบราณที่เมอืงละโว 
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ทุกที มาณฑวยมุนจีงึตัง้ช่ือใหนางวา ปทุมาวด ีแปลวา นางผูซ่ึงมีดอกบัว  

 ในครัง้นัน้เอง พระราชาพรหมทัตผูทรงครองเมืองกัมปลละ (หรอื กบิลพัสดุ 
อันเปนช่ือท่ีเราคุนมากกวา) แหงแควนปญจาละไดเสด็จประพาสปาพรอมกับ
บรวิารของพระองค แตทรงพลัดหลงไปพบนางปทุมาวดีเขาเกิดปฎิพัทธดวยนาง 
จึงโนมนาวใจนางผูบริสุทธิ์ใหหลงไหลในความสวยงามแหงโลกของวัตถุเชน 

อาหารเปรี้ยวหวาน อาภรณท่ีสวยงาม จนนางยินยอมท่ีจะติดตามพระองคไปยัง
พระราชวัง พระราชาพรหมทัตจงึไดสูขอนางปทุมาวดจีากมาณฑวยมุนโีดยอางวา
นางไมควรจะครองเพศนักพรตอยูในปา ในขณะท่ีนางปทุมาวดีซ่ึงบริสุทธิ์ผุดผอง
กลับไปหลงไหลความงามความสุขตามท่ีพระราชาพรหมทัตหยิบยื่นให บอกวา
นางยนิดท่ีีจะตดิตามพระราชาพรหมทัตไปยังเมืองของพระองค ฝายมาณฑวยมุนี
ก็อนุญาตใหพระองคพานางไปดวยเพื่อไปอภิเสกนางเปนพระอัครมเหสี แตกอน

ไปมาณฑวยมุนีไดสั่งสอนวา สักวันหนึ่งนางปทุมาวดีจะไดพบสัจธรรมวาสิ่งท่ีดู
สวยงามนัน้เปนเพยีงแตสิ่งลวงตา และไดใหพระราชาพรหมทัตสัญญาวา อยาได
ทํารายนางแตประการใดโดยไมไดสอบสวนสาเหตุท่ีแทจริงเสียกอน พระราชา
พรหมทัตก็ทรงใหสัญญา  

 เม่ือนางปทุมาวดีมาอยูกับพระราชาพรหมทัตแลว ก็เปนท่ีโปรดปรานของ
พระองคอยางยิ่ง แตความโปรดปรานนี้ทําใหพระราชาทรงละเลยพระมเหสีและ
พระสนมอื่นๆ และพลอยพาใหอจิฉาและรวมหัวกันคิดรายตอนาง เม่ือนางปทุมา
วดีทรงพระครรภนั้น นางมีพระโอรสแฝด ทําใหพระราชาพรหมทัตทรงรอคอย 

บรรดาพระมเหสแีละพระสนมองคอื่นท่ีคิดรายตอนางปทุมาวดีไดอาสาชวยดูแล
และทําคลอดใหแกนาง ปรากฎวา นางปทุมาวดไีมประสปีระสา แมแตเวลาคลอด
ก็ไมรูเรื่องอะไรเลย จงึถูกเหลาพระสนมท้ังหลายหลอกวา เวลาจะคลอดลูกตอง
เอาผาผูกปดตา ครั้นเม่ือนางปทุมาวดีใหประสูติพระราชโอรสแฝด บรรดาพระ
สนมขี้อิจฉาท้ังหลายก็ชวยกันเอาเลือดท่ีออกมาพรอมรกปายท่ีพระพักตรของ
พระนาง นางปทุมาวดถีามวา นางประสูตพิระราชโอรสออกมาแลวหรือไม เหลา
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พระชายาและพระสนมโกหกวา มีแตรกออกมาสองกอน หาไดมีพระราชโอรสไม 
แทท่ีจรงิแลว บรรดาพระชายาและพระสนมไดเอาพระราชโอรสแฝดใสลงในหีบ 
เม่ือปดลงแลวก็สั่งใหพวกอํามาตยและทหารวังเอาไปท้ิงแมน้ํา พวกพระชายาและ

พระสนมไดไปเฝาพระราชาพรหมทัต กราบทูลวา นางปทุมาวดีหาไดใหประสูติ
พระราชโอรสไม หากแตเปนปศาจปลอมตนเขามาในพระราชวัง เพราะไดคลอด
รกออกมาเพยีงสองกอน ไมเพยีงเทานัน้ยังกินรกเขาไปจนพระพักตรเปรอะเปอน 
ขอใหพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรเอง  

 พระราชาพรหมทัตเสด็จไปหาพระอัครมเหสีของพระองค ครั้นไดพบวา 
นางปทุมาวดมีีพระพักตรเปอนเลอืด จงึตรัสถามวา แลวพระราชโอรสหายไปไหน 
นางตอบตามท่ีพระชายาและพระสนมผูทําคลอดบอกวา พระนางหาไดคลอดพระ
ราชโอรสไม มีแตรกออกมา แตไมทรงทราบวา รกนั้นเปนอยางไรและอยูท่ีใด 

พระราชาพรหมทัตทรงเห็นเชนนัน้ ก็ทรงพระพิโรธและทรงเห็นวา สิ่งท่ีพระชายา
และพระสนมท่ีไปโกหกเปนความจรงิ ถึงกับมีรับสั่งวา นางเปนปศาจใหนําตัวพระ
อัครมเหสไีปประหารชีวติ บรรดาพวกอํามาตยและทหารท่ีรับรับสั่งพานางปทุมา
วดไีปประหารชีวติ ตางทราบถึงเลหกลของพระชายาและพระสนมท้ังหลายท่ีรวม
หัวกันกระทําผิด ตางปรกึษากันวา จะตองรักษาพระอัครมเหสีไวสําหรับพระเจา
เหนอืหัวของตน จงึพานางปทุมาวดไีปซอนไว ณ เรอืนหลังหนึ่ง  

 ฝายพระชายาและนางสนมท้ังหลาย เม่ือกําจัดนางปทุมาวดอีอกไปแลว จึง
พยายามจัดนาฏสังคีตตางๆ เพื่อถวายความบรรเทิงแกพระราชาพรหมทัต แต

พระราชาพรหมทัตก็ยังทรงเศราโศกถึงนางปทุมาวดี ในครั้งนั้น เทวีผูหนึ่งผูเห็น
พระทัยพระราชาพรหมทัตไดปรากฏกายขึ้นเหนือทองฟา เทวีนั้นไดทูลพระราชา
วา พระองคทรงไดรับขาวผิดๆ จากพระชายาและพระสนมขี้อจิฉา และกระทําผิด
ท่ีไดใหประหารชีวตินางโดยไมทรงใหสอบสวน ตอนท่ีเทวีไดมาทูลแกพระองคนั้น 
พระชายาและพระสนมท่ีกระทําผิดตางรอนตัว เรงใหบรรเลงดุรยินาฏยดนตรเีพื่อ
จะกลบเสียงของเทวีผูมาเปนทิพพยาน พระราชาจึงสั่งใหยุติเครื่องสังคีตตางๆ 
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แลวตรัสคาดค้ันเอาความจรงิ เหลาพระชายาและพระสนมท่ีสมรูรวมคิดกันยอม
สารภาพความจรงิท้ังหมด พระราชาพรหมทัตทรงเสยีพระทัยเปนอยางมากท่ีทรง
ดวนตัดสนิพระทัยใหประหารชีวิตนางปทุมาวดี พวกอํามาตยเห็นวา ทรงโทมนัส

เชนนัน้จงึกราบทูลวา พวกเขาไดชวยกันรักษาชีวิตนางปทุมาวดี พระมเหสีเอกไว 
ณ เรอืนหลังหนึ่ง   

 ฝายนางปทุมาวดีไดคํานึงถึงคําเตือนของพระมหามุนีผูพอท่ีวา สี่งท่ีนาง
ปรารถนานั้นแทท่ีจริงเปนเพลิงท่ีเผาผลาญนาง หมายความวา วัตถุธรรม
ท้ังหลายท่ีนางปรารถนาจะทําใหเกิดทุกข นางจึงตัดสินใจครองผาสีแดง เหมือน
ดังกอนนางออกจากอาศรมของมาณฑวยมุนีและกลับไปหาพอเพื่อครองเพศ
นักพรต แตปรากฏวา มาณฑวยมุนีไดสละสังขารไปแลว นางจึงออกเดินทาง
แสวงหาความสงบไปยังท่ีตางๆ จนไปถึงเมืองพาราณสีของพระราชากฤกร ี

เนื่องจากนางกําลังประสบเคราะหกรรม บัวท้ังหลายท่ีเคยเกิดมารองรับใตเทา
นางนั้นก็มิไดเกิดขึ้นอีก เม่ือพระราชากฤกรีไดทอดพระเนตรนางเขาเกิดพระทัย
หลงรักนางอยางหนัก และทรงพยายามหาทางทุกประการเพื่อจะใหนางละเพศ
นักพรตมาเปนพระอัครมเหสีของพระองค แตทําอยางไรนางก็ไมยอม พระองค
บอกวา จะใชการบังคับ แตนางไดบอกวา นางเปนพราหมณ มีความบริสุทธิ์ หาก
พระองคกระทําผิดตอนาง พระองคจะตกนรกแนนอน พระราชากฤกรีจึงเลิกท้ิง

ความพยายามเสีย เพียงแต จัดใหนางปทุมาวดีไดอยู บํา เพ็ญตบะอยาง
สะดวกสบาย  

 ในชวงเวลาสําคัญนั้นเอง ชาวประมงผัวเมียคูหนึ่งไดออกไปหาปลาท่ีริม
แมน้ําตามปกติ แตในวันท่ีออกไปจัยปลานั้นไดเห็นหีบหนึ่งลอยมาตามน้ํา คิดวา
เปนลาภมาถึงตน แตเม่ือเห็นตราประทับบนหีบ ท้ังคูเกิดสงสัยวา จะไมใชเปนหีบ
ธรรมดาและเช่ือวานาจะเปนหบีท่ีถูกขโมยมาจากพระราชวัง ชาวประมงผัวเมียไม
กลาเก็บไวหรือเปด เพราะกลัวทําผิด จึงนําเรื่องนี้ไปแจงท่ีเจาพนักงาน เจา
พนักงานไดไปกราบทูลแดพระราชาพรหมทัต พระราชาโปรดใหขาหลวงเปดหีบ
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ออก ไดทรงพบวา พระราชโอรสแฝดยังมีชีวติอยู จงึโปรดใหดูแล 

 พระราชาพรหมทัตทรงไมละความพยายามท่ีจะติดตามหานางปทุมาวด ี
เม่ือมีผูสงขาวมาวา พระอัครมเหสขีองพระองคไดไปครองเพศพราหมณและอยูใน
อุปถัมภของพระราชากฤกรีท่ีเมืองพาราณสี พระองคจึงปลอมพระองคเปน
พราหมณเพื่อจะไดเขาถึงนางปทุมาวดี พระองคมีโอกาสไดเขาไปในพระราชวัง

และเลนสะกากับพระราชากฤกรีและนางปทุมาวดี ฝายนางปทุมาวดีก็ทราบโดย
สัญชาติญาณวา พราหมณผูนี้ก็คือ พระสวามีปลอมพระองคมา พระราชา
พรหมทัตไดพูดงอนงอขอใหนางปทุมาวดกีลับเมืองกัมปลละเพื่อไปอยูกับพระราช
โอรสท้ังสอง แตนางไมยอมกลับและไมอยากละเพศพราหมณ ฝายพระราชกฤกรี
ไมทรงทราบเรื่องมากอนเลย ไดแตงุนงงอยู ครัน้เม่ือทรงทราบวา พราหมณท่ีเขา
มาเลนสะกาดวยนัน้ คอื พระราชาแหงแควนปญจาละและนางปทุมาวดีเปนพระ

อัครมหสขีองพระองคจงึไดชวยเกลี้ยกลอมใหนางปทุมาวดีใหอภัยพระราชสวามี
และลาเพศพราหมณ ทายท่ีสุดนางปทุมาวดีก็ยินยอม พระราชากฤกรีจึงจัด
กระบวนแหสงพระราชาพรหมทัตและนางปทุมาวดีกลับเมืองกัมปลละ เม่ือมาถึง
ตอนนี้ นางปทุมาวดีเสด็จไปท่ีใด ดอกบัวก็ผุดขึ้นมารองรับนางเหมือนเดิม เปน
สัญญาณวา นางไดใชกรรมเกาท่ีสรางมาแลว  

 หลังจากเสด็จกลับมายังเมืองกัมปลละแลว พระราชาพรหมทัตไดเตรียมท่ี
จะลงโทษพระชายาและพระสนมผูรวมกันกอเหตุ โดยจะลงโทษประการใดก็
ตามท่ีนางปทุมาวดตีองการ นางปทุมาวดไีมตองการใหพระองคลงโทษเหลาพระ

ชายาและพระสนม โดยกลาววา เหตุการณท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากบาปกรรมท่ี
นางไดเคยกอไว ยิ่งไปกวานัน้ นางยังใหพระสวามีพระราชทานสิ่งของเพิ่มเติมแก
พระชายาและพระสนมองคอื่นๆ ดวย เพื่อมิใหนางเหลานั้นเกิดความรูสึกวา นาง
ถูกทอดท้ิง  

 เรื่องราวของมาณฑวยมุนีท่ีผูเขียนไดหยิบยกมาเลาใหฟงท้ังท่ีปรากฏใน 
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คัมภรีมหาภารตยุทธ และ มหาวัสตุ บอกใหเราไดทราบถึงสิ่งตอไปนี้  

 1. ความเช่ือในเรื่องกรรมและการเวียนวายตายเกิด ซ่ึงเปนความเช่ือ
พื้นฐานในปรัชญาอินเดียโบราณ แมแตเทพเชน พระอินทรและยมราชก็ไมพน
กฎเกณฑนี้ ลวนตองเวยีนวายตายเกิดเหมือนสรรพสัตวท้ังหลาย การเกิดใหมใน
ฐานะใดยอมขึ้นอยูกับการกระทําในภพกอนหนานัน้  

 2. การใหความสําคัญแก “ธรรม” หรือ กฎหมาย หรือ ความยุติธรรม 
อยางเครงครัด สังคมพุทธของไทยไดเนนความสําคัญของหลักอินทภาษ หรือ 

จรรยาบรรณ ของสุภาตระลาการและผูพพิากษา ท้ังนี้โดยใหความสําคัญแกอคต ิ
4 ในขณะเดียวกัน ตองดูแลวาการลงโทษตองมีน้ําหนักสมควรแกความผิดและ
สถานภาพของผูกระทําผิด ไมใชวาจะตัดสนิตามตัวบทกฎหมายเพยีงอยางเดยีว 

 4. แมกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แตการบังคับใชกฎหมายและการเจียดโทษตอง
ยืดหยุนตามกาละเทศะ ดูสภาวะจริงของผูกระทําผิด คัมภีรพฤหัสบดีสมฤต ิ
กลาวถึงความผิดพลาดของพระราชาท่ีสั่งตัดสินประหารชีวิตมาณฑวยมุนี โดย
อาศัยหลักฐานแวดลอมเพียงอยางเดียว วา ทําใหคนบริสุทธิ์ไดรับโทษ เรื่องนี้
พุทธศาสนารับคติความเช่ือเรื่องบาป อันเกิดจากความผิดพลาดของการตัดสิน

คดโีดยโมหคต ิและตํานานเรื่องมาณฑวยมุนีของลัทธิพราหมณเขามา แตไดแตง
เนื้อเรื่องเสยีใหมใหเก่ียวกับกําเนดินางปทุมาวดใีนคัมภรีมหาวัสตุ เรื่องนางปทุมา
วดท่ีีมาแตงเพิ่มเตมิในพมาก็ยังมีอกีหลายสํานวน บางสํานวนเอาไปเก่ียวของกับ
ตํานานเมืองก็มี เชน ตํานานเมืองทาฆอง (Tagaung) คัมภีรอรรถศาสตร ก็ได
กลาวยกเรื่อง มาณฑวยมุนี เปนเครื่องเตือนสติกระลาการผูพิพากษาในการ
ตัดสนิความและการเจียดโทษเชนกัน หลักการของไทยในประมวลกฎหมายตรา

สามดวงก็เปนเชนนี้ ยกเวนความผิดแก “เด็ก 7 เขาเถา 70“ ความผิดบางอยาง
เปนความผิดท่ีเกิดจากความไมรูและมิไดมีเจตนา จงึเปนเพยีงโทษเบา 

 


